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املًدص
يهدؼ البحث بصكرة أساسية إلى االستفادة مف تطبيقات المدارس الجاذبة بالتعميـ
الثانكم في بعض الكاليات األمريكية في جمهكرية مصر العربية.
كفي سبيؿ تحقيؽ هذا الهدؼ استخدـ البحث المنهج المقارف ،كسار البحث كفؽ هذا
المنهج في مجمكعة مف الخطكات بدأت باإلطار العاـ لمدراسة ،ثـ تكضيح اإلطار الفكرم
لممدارس الجاذبة في األدبيات التربكية المعاصرة ،ثـ تناكؿ البحث أبرز مبلمح تطبيقات
المدارس الجاذبة في التعميـ الثانكم في (كالية ككنيتيكت ،كالية فمكريدا ،كالية كاركلينا
الشمالية) ،كتبل ذلؾ خطكة التحميؿ المقارف ،ثـ عرض كتحميؿ كاقع الجهكد المصرية المبذكلة
في تطكير التعميـ الثانكم في ضكء مفهكـ المدارس الجاذبة ،كتضمنت الخطكة األخيرة
اإلجراءات المقترحة لتطبيؽ المدارس الجاذبة في التعميـ الثانكم في جمهكرية مصر العربية في
ضكء االستفادة مف اإلطار الفكرم ،كخبرة بعض الكاليات األمريكية في هذا المجاؿ.
الكممات المفتاحية  :المدارس الجاذبة-التمكيؿ-سياسة القبكؿ-البرامج الدراسية
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The research aims mainly to benefit from Magnet schools'
Implementation in secondary education in some American states in the
Arab Republic of Egypt.
Abstract
To achieve this purpose, the research used the comparative approach. The
research proceeded according to this approach in a series of steps, starting with
the general framework of the study. Then clarify the theoretical basis for Magnet
schools in contemporary educational literature. Then the research clarified the
most prominent features of Magnet schools' Implementation in secondary
education in (Connecticut, Florida, North Carolina). This was followed by a step
in the comparative analysis. Then the reality of Egyptian efforts to develop
secondary education was analyzed in the light of the concept of Magnet schools.
The last step included the proposed procedures for applying Magnet schools in
secondary education in the Arab Republic of Egypt in the light of benefiting
from the theoretical basis, and the experience of some American states in this
field.
Key words: Magnet School – Financing - Admission policy - Study programs

- 6447 -

المدارس الجاذبة وتطبيقاتها في التعليم الثانوي ....................................................................

اخلطوة األوىل  :اإلطاز ايعاّ يًدزاسة :
أوالً  :املكدَة :
شػػهد التعمػػيـ الثػػانكم عمػػى مػػر العصػػكر إدخػػاؿ أن ػكاع مختمفػػة مػػف المػػدارس ب ػ راض
كثيػر كهػك نقػؿ
كأهداؼ متفاكتة ،كر ػـ اخػتبلؼ هػذ األهػداؼ إال أف المقصػد العػاـ لػـ يختمػؼ نا
العمـ كالمعرفة لخدمة المجتمع كالبشرية ،كتعتبر المدارس الجاذبة " "Magnet Schoolsأحػد
أهـ هذ األ نكاع في العصر الحديث .حيػث تػكفر هػذ المػدارس بيعػة تعميميػة مبلعمػة كمنصػفة
لجميع الطبلب ،كمناهج متخصصة تتكافؽ مع متطمبات سكؽ العمؿ ،كمػع اهتمامػات الطػبلب،
كاحتياجات المجتمع المحمي.
كلقػػد تػػػـ إنشػػػاء المػػػدارس الجاذبػػػة " "Magnet Schoolsفػػػي أكاخػػػر السػػػتينات فػػػي
الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة لهػػدؼ محػػدد كهػػك زيػػادة التنػػكع فػػي المػػدارس العامػػة ،كتقػػدـ هػػذ
المدارس برامج تعميمية متخصصة ،كبػرامج أكاديميػة يػر مكجػكدة فػي معظػـ المػدارس العامػة
ػر لتركيزهػػا
األخػػرل ،كتتمتػػع هػػذ المػػدارس بقػػدر أكبػػر مػػف المركنػػة مػػف المػػدارس التقميديػػة؛ نظػ نا
عمى مناهج دراسية فريدة مف نكعها مع التركيز األ كاديمي عمى مكضكع معيف يجذب مجمكعػة

متنكعػػة مػػف أكليػػاء األمػػكر كالطػػبلب ،كمػػا أنهػػا تتػػيح الفرصػػة لمطػػبلب مػػف مختمػػؼ الخمفيػػات
لبل تلتحاؽ بفصػكؿ د ارسػية عاليػة الجػكدة ،كالتعامػؿ مػع معممػيف قػادريف عمػى اسػتخداـ أسػاليب
تعميمية مبتكرة ،كتتيح لمطبلب الفرصة لمنمك كالتكامؿ مػع زمبلعهػـ ب ػض النظػر عػف خمفيػاتهـ

االقتصادية أك االجتماعية(.)6

كتتميز المدارس الجاذبة بما يمي(:)2

 مناهج دراسية متميزة كمتنكعػة قػد تكػكف (مهنيػة أك مخصصػة لمطػبلب المكهػكبيف ،أكتخػػتص بػػالفنكف ،)....،كمػػا يمكػػف أف تنطػػكم عمػػى نهػػج تعميمػػي يػػر تقميػػدم مثػػؿ
(المكنتيسكرم ،التعميـ القاعـ عمى مشركعات.)....،
 جذب الطبلب مف خارج منطقة الحػي (أم أف اال تلتحػاؽ ب البيػة هػذ المػدارس ال يعتمػدعمى مكاف إقامة الطالب).

 تهػػدؼ المػػدارس الجاذبػػة إلػػى التنػػكع ،كهػػك مػػا يعنػػي عػػادة أف يػػتـ اتخػػاذ ق ػ اررات قبػػكؿبنػاء عمػى هػذا المبػػدأ؛ كذلػؾ لمراعػاة التػكازف بػيف الطػبلب مػػف
الطػبلب بهػذ المػدارس ن
مختمؼ األعراؽ كالخمفيات كالمستكيات االجتماعية كاالقتصادية.
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فرص ػا لمش ػراكة بينهػػا كبػػيف المؤسسػػات كالشػػركات المحميػػة
كمػػا تقػػدـ المػػدارس الجاذبػػة ن
فرص ػا لتبنػػي ب ػرامج عمميػػة بالمػػدارس ،كفػػتح افػػاؽ
بطريقػػة مبتكػػرة .كقػػد أتاحػػت هػػذ الش ػراكة ن
جديدة في مجاؿ العمؿ مما ساعد عمػى تعزيػز النظػاـ التعميمػي بهػذ المػدارس( .)3كلقػد ظهػرت

المدارس الجاذبة في الستينات في الكاليات المتحدة األمريكيػة خػبلؿ فتػرة االضػطرابات العرقيػة،
ككانت هذ المدارس كسػيمة لحػؿ هػذ المشػكمة مػف خػبلؿ تقػديـ بػرامج تركػز عمػى مكضػكعات
مبتكػػرة لجػػذب الطػػبلب مػػف مختمػػؼ األع ػراؽ( ،)4كفػػي عػػاـ  6971اكتسػػب مصػػطمح المػػدارس

نظػر لقدرتػ عمػػى
الجاذبػة شػػعبية كبيػرة عنػػد صػناع السياسػػة فػي الكاليػػات المتحػدة األمريكيػػة؛ نا
جذب الطبلب كأكلياء األمكر إليها(.)5

كيرجػػع انتشػػار هػػذ المػػدارس كنجاحهػػا فػػي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة إلػػى العديػػد مػػف
األمكر أهمها ما يمي:
 المنػػاهج التعميميػػة :حيػػث يػػتـ تصػػميـ المنػػاهج التعميميػػة مػػف قبػػؿ مسػػؤكلي المدرسػػةكالمنطقػػة التعميميػػة الػػذيف يقكمػػكف بعمميػػة مسػػح شػػاممة الهتمامػػات الطػػبلب كأكليػػاء
األمػػكر بالمنطقػػة ،كمػػا يػػتـ التشػػاكر مػػع أصػػحاب المصػػمحة فػػي المجتمػػع كالمػػدارس
لتحديػػد مكضػػكعات المنػػاهج التعميميػػػة التػػي تتناسػػب مػػػع احتياجػػات الطػػبلب كأكليػػػاء
األمكر كالمجتمع المحمي

(.)6

 سياسػػة القبػػكؿ :تسػػتخدـ بعػػض المػػدارس الجاذبػػة معػػايير قبػػكؿ يػػر تنافسػػية مثػػؿالتسجيؿ المفتكح أك االقتراع (االختيار العشكاعي مف خبلؿ بطاقات اقتػراع كاجػراء قرعػة
عشكاعية) أك المقاببلت ،كما تستخدـ بعػض المػدارس األخػرل الجاذبػة معػايير تنافسػية
تشمؿ االختبارات أك درجات الطبلب.)7( ...،

كبير مف الحككمة الفيدرالية األمريكية مف خػبلؿ
دعما نا
 التمكيؿ :تتمقى المدارس الجاذبة نبرنػامج المسػاعدة لممػدارس الجاذبػة Magnet Schools Assistance Program
( ،)MSAPكيػػػػتـ تقػػػػديـ المػػػػنح الفيدراليػػػػة لبرنػػػػامج المسػػػػاعدة لممػػػػدارس الجاذبػػػػة
) (MSAPكػػؿ ثػػبلث سػػنكات ،كتقػػكـ كزارة التعمػػيـ األمريكيػػة بمراجعػػة طمبػػات المػػنح،
كعػادةن مػا تختػار مػف  31إلػى  51منطقػة مدرسػية فػي كػؿ دكرة لتمقػي التمكيػؿ ،فعمػى
سبيؿ المثاؿ حصػمت  36منطقػة مدرسػية عمػى  611مميػكف دكالر كتمكيػؿ فػي الػدكرة

مػػف  ،2163 – 2161كفػػي الػػدكرة مػػف  2161 – 2117تمقػػت  46مقاطعػػة منحػػة
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برنػػػػامج المسػػػػاعدة لممػػػػدارس الجاذبػػػػة ،كعمػػػػى هػػػػذا النحػػػػك يسػػػػتمر تمكيػػػػؿ برنػػػػامج
) (MASPفي الت ثير بشكؿ كبير عمى تطكير البرامج الجاذبة (.)8

كتختمػػؼ المػػدارس الجاذبػػة مػػف كاليػػة إلػػى أخػػرل فػػي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة؛ طبقنػا

ألهػػداؼ كاحتياج ػات كػػؿ كاليػػة ،كطبقنػا الهتمامػػات الطػػبلب كأكليػػاء األمػػكر كأصػػحاب المصػػمحة

بها.

ففي كالية ككنيتيكت  Connecticutيتـ تمكيؿ المدارس الجاذبة في الكاليػة مػف خػبلؿ
(المػػػنح الحككميػػػة ،المسػػػاهمات مػػػف مجػػػالس التعمػػػيـ المحميػػػة ،المػػػنح الفيدراليػػػة ،مسػػػاهمات
رسػكما دراسػية ألبنػاعهـ ،كمػا
الشركات) ،كفي بعض الحاالت المحدكدة قػد يػدفع أكليػاء األمػكر
ن
أف العديػػد مػػف المػػدارس الجاذبػػة الثانكيػػة بالكاليػػة تعتمػػد عمػػى نظػػاـ االقتػػراع كمعيػػار لقبػػكؿ
الطبلب بهذ المدارس ،كمف أمثمة المدارس بهذ الكالية المدرسة الثانكيػة " بػج بكتشػر" Big
 ،Picture High schoolكتػكفر هػذ المدرسػػة بػرامج تعميميػة فريػػدة لمطػػبلب مثػػؿ :الطػػب
البيطػػػرم ،كالجراحػػػة ،كالقػػػانكف الجنػػػاعي ،كميكانيكػػػا السػػػيارات ،ك يرهػػػا ،كقػػػد أقامػػػت المدرسػػػة
شراكات مع الكمية التقنية  ،Technical Collegeكجامعة ككنيتيكت the University of
 ،Connecticutككميػػػة كيسػػػترف نيػػػك إنجبلنػػػد ،كشػػػرطة كاليػػػة ككنتيكػػػت

Connecticut

 ،State Policeكشػػػرطة بمكمفيػػػد ،كمستشػػػفى هكبميػػػدك لمحيكانػػػات Hopmeadow ،
 ،Animal Hospitalك يرها(.)9

كفي كالية فمكريدا  Floridaتختمؼ سياسػة القبػكؿ مػف مدرسػة جاذبػة إلػى أخػرل ،بػؿ
كمػف برنػػامج جػػاذب إلػػى اخػػر فػػي نفػػس المدرسػػة؛ فعمػى سػػبيؿ المثػػاؿ يػػتـ اختيػػار الطػػبلب فػػي
مدرسػػة كػػكراؿ ريػػؼ الثانكيػػة  Coral Reef Senior High Schoolعػػف طريػػؽ نظػػاـ
االقتػػػراع فػػػي جميػػػع البػػػرامج الجاذبػػػة بالمدرسػػػة باسػػػتثناء برنػػػامج الفنػػػكف المرعيػػػة ،كالفنػػػكف
المسػػرحية؛ إذ يعتمػػد القبػػكؿ ب ػ عمػػى قػػدرات الطػػبلب؛ لػػذا ينب ػػي عمػػى الطػػبلب ال ػ ار بيف فػػي
اال تلتحاؽ بهذا البرنامج اجتياز اختبار القبكؿ ب  .كتقدـ المدرسة  6بػرامج جاذبػة مختمفػة هػي:

العمػػكـ كالهندسػػة ،األعمػػاؿ التجاريػػة كالعمػػكـ البحريػػة ،كالعمػػكـ الصػػحية ،البكالكريػػا الدكليػػة،
الشؤكف القانكنية كالعامة ،الفنكف البصرية كالفنكف المسرحية(.)61

كفػي كاليػة كاركلينػا الشػمالية  North Carolinaتختمػؼ سياسػة القبػكؿ مػف مدرسػة
جاذبة إلى أخرل؛ ففي مدرسة إنمػكم الثانكيػة  Enloe Magnet High Schoolيػتـ اختيػار
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بناء عمى أداء الطبلب في اختبػارات محػددة ،كتقػدـ المدرسػة
الطبلب في بعض البرامج الجاذبة ن
قاعمػػة اختياريػػة كاسػػعة النطػػاؽ مػػف المكضػػكعات المتميػػزة مثػػؿ :البكالكريػػا الدكليػػة ،كالفنػػكف
تعميم ػا ذا
البصػػرية المتعػػددة ،كثمػػاني ل ػػات عالميػػة ك يرهػػا ،كتقػػدـ هػػذ المكضػػكعات لمطػػبلب
ن
صػػمة بػػالكاقع الػػذم يعيشػػكن ؛ حتػػي يكػػكف الطػػبلب عنػػد تخػػرجهـ مبػػدعيف كفعػػاليف كمفكػػريف
كناقػػديف كقػػادريف عمػػى التكاصػػؿ مػػف خػػبلؿ مػػنحهـ مجمكعػػة كاسػػعة مػػف الفػػرص تجمػػع بػػيف

معا(.)66
التعميـ كالعمؿ ن

كتقػػػدـ مدرسػػػة إنمػػػكم برنػػػامج البكالكريػػػا الدكليػػػة ،كهػػػك برنػػػامج يركػػػز عمػػػى المكاطنػػػة

المسعكلة ،كالتفكير النقدم ،كالدقػة األ كاديميػة كالفهػـ الػدكلي ،كالتعػاطؼ مػع ارخػريف ،كالػتعمـ
مػػدل الحيػػاة .كيتمتػػع البرنػػامج بعػػدة نقػػاط متميػػزة أهمهػػا :أف البرنػػامج يركػػز عمػػى تقييمػػات
مفصػػمة كشػػاممة لممهػػارات الشػػفكية كالكتابيػػة ،كيضػػع أهميػػة عاليػػة عمػػى البحػػكث المكثفػػة فػػي
المجػػاؿ الػػدكلي ،كيتػػاح لمطػػبلب الفرصػػة لخدمػػة مجتمعػػاتهـ مػػف خػػبلؿ اال نخ ػراط فػػي األ نشػػطة
المتنكعة ،كمػا تقػدـ المدرسػة برنػامج العمػكـ الطبيػة الحيكيػة ،كهػك برنػامج متعػدد التخصصػات
يمكػػف الطػػبلب المهتمػػيف مػػف متابعػػة الطػػب االسػػتعداد لػػذلؾ فػػي المرحمػػة الثانكيػػة؛ إذ يػػدمج
المػػػنهج المهػػػارات الفنيػػػة ،كالمصػػػطمحات العمميػػػة المرتبطػػػة بالمجػػػاؿ الطبػػػي كالصػػػحة ،كيػػػزكد
الطبلب ب ساس أكاديمي سػميـ فػي العمػكـ الصػحية ،كيسػاعد البرنػامج الطػبلب عمػى استكشػاؼ
الخيػػارات المهنيػػة فػػي المجػػاؿ الطبػػي كالتػػي مػػف ش ػ نها إعػػداد الطػػبلب لمكاصػػمة تعمػػيمهـ بعػػد

المرحمة الثانكية كالحصكؿ عمى عمؿ في مجاالت الرعاية الصحية(.)62

كعمى الصعيد المحمي تبػذؿ جمهكريػة مصػر العربيػة العديػد مػف الجهػكد لتطػكير التعمػيـ
قبؿ الجامعي خاص نة التعميـ الثانكم؛ فقد " تقػدمت الػكزارة بمشػركع تفعيػؿ البلمركزيػة فػي ضػكء

نصكص قانكف التعميـ رقـ  639لسنة  6986كقانكف اإلدارة المحمية رقػـ  43لسػنة .6979
كباعتبار أف البلمركزية حؽ لجميػع المحافظػات فػي حػدكد النصػكص القانكنيػة القاعمػة المشػار
عام ػا لمسياسػػات ،كفػػتح افػػاؽ جديػػدة
إليهػػا تبنػػت كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ فػػي عػػاـ  2116إطػ نا
ػار ن
لمتطبيؽ الشامؿ لمفهكـ كفاءة النظـ كاإلدارة في ظػؿ الت صػيؿ المؤسػس لبلمركزيػة ،كفػي إطػار
شػػامؿ يكاكػػب التكجػ الجديػػد لمدكلػػة نحػػك ت سػػيس المجتمػػع المػػدني ،كالتكسػػع فػػي البلمركزيػػة،

كتعزيز فرص المشاركة المجتمعية"(.)63
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كما حرصت الكزارة عمى " إعطاء المػدارس العامػة كمػف بينهػا المػدارس الثانكيػة العامػة
مزيدا مف الصبلحيات إلدارة شؤنها المالية كاإلدارية كاأل كاديمية ،كذلؾ مػف خػبلؿ إدخػاؿ بعػض
ن
التعػػديبلت الطفيفػػة فػػي الهياكػػؿ التنظيميػػة لممػػدارس لخمػػؽ كحػػدات جديػػدة لمجػػكدة كاأل نشػػطة
مستقببل مػف لعػب دكر أكبػر فػي تحديػد احتياجاتهػا
اإلنتاجية كالتقييـ ،كمف ثـ تمكيف المدارس
ن
بما ينعكس بشكؿ إيجابي عمى زيػادة كفاءتهػا الداخميػة ،كيػدعـ ممارسػاتها لمتسػكيؽ فػي إطػار
مػا يمكػػف أف يتيحػ مػػف فرصػػة لمتحديػػد الػدقيؽ كالمسػػتمر لر بػػات كاحتياجػات المسػػتفيديف مػػف

خدماتها ،كالسعي نحك إشباعها باستمرار"(.)64

كمػػػػا الحػػػػت فػػػػي األفػػػػؽ مػػػػدارس المتفػػػػكقيف الثانكيػػػػة لمعمػػػػكـ كالتكنكلكجيػػػػا كالهندسػػػػة
كالرياضػػيات – كاذا نظرنػػا إلػػى مككنػػات المػػدارس الجاذبػػة فسػػكؼ نجػػد أنهػػا تقػػكـ عمػػى منػػاهج
دراسية فريدة مف نكعها ،مػع التركيػز األ كػاديمي عمػى مكضػكعات محػددة ،كهػك مػا يتكافػؽ مػع
فكػػػػر مػػػػدارس العمػػػػكـ كالتكنكلكجيػػػػا الحاليػػػػة ،كالحقيقػػػػة أف العمػػػػكـ كالتكنكلكجيػػػػا كالهندسػػػػة
كالرياضػػيات هػػي أحػػد البػرامج الجاذبػػة كمػػا سيتضػػح فيمػػا بعػد ،كمعنػػى ذلػػؾ أف مفهػػكـ البػرامج
الجاذبػػة لػػيس بعيػ نػدا عػػف الجهػػكد المصػػرية ،كالػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ هػػك انتشػػار هػػذ المػػدارس ف ػي
جميع أنحاء جمهكرية مصر العربية.
أمػػا عػػف منػػاهج مػػدارس المتفػػكقيف الثانكيػػة فػػي العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا فقػػد أشػػار الق ػرار
الػػكزارم رقػػـ ( )382فػػي تػػاري  2162/61/2فػػي مػػادة ( )6فػػي البنػػد رقػػـ ( 5ك 6ك )7أف
مػػدارس المتفػػكقيف الثانكيػػة فػػي العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا هػػي مػػدارس ثانكيػػة ذات منػػاهج خاصػػة،
كتهػػػدؼ إلػػػى :تطبيػػػؽ منػػػاهج كطػػػرؽ تػػػدريس جديػػػدة تعتمػػػد عمػػػى المشػػػركعات االستقصػػػاعية
كالمػػدخؿ التكػػاممي فػػي التػػدريس ،كاكسػػاب كتنميػػة ميػػكؿ كمهػػارات الطػػبلب ،كزيػػادة مشػػاركتهـ
كتحصيمهـ في العمكـ كالرياضيات ،كتحقيؽ التكامؿ بيف منهج العمػكـ كالرياضػيات كالتكنكلكجيػا
كالهندسػػة بمػػا يكشػػؼ عػػف مػػدل اال رتبػػاط بػػيف هػػذ المجػػاالت إلعػػداد طالػػب لدي ػ القػػدرة عمػػى
التصميـ كاإلبداع كالتفكير النقدم ،أما عػف سياسػة القبػكؿ فمقػد أشػار القػرار الػكزارم فػي مػادة
رقـ ( )2أن يتـ القبكؿ بمػدارس المتفػكقيف الثانكيػة فػي العمػكـ كالتكنكلكجيػا لمطػبلب النػاجحيف
فػػي شػػهادة إتمػػاـ الدراسػػة بمرحمػػة التعمػػيـ األساس ػي فػػي نفػػس العػػاـ مػػف جميػػع المحافظػػات
بالشػػركط التاليػػة :أال يقػػؿ مجمػػكع درجػػات الطالػػب فػػي امتحػػاف شػػهادة إتمػػاـ الدراسػػة بمرحمػػة
التعمػػيـ األساس ػي عػػف  - %98أف يكػػكف الطالػػب حاصػ نبل عمػػى الػػدرجات النهاعيػػة فػػي مػػادتيف
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عمى األقؿ مف مكاد (الم ة اإلنجميزية – الرياضيات – العمكـ) -أف يجتاز الكشػؼ الطبػي  -أف
يجتػػاز اختبػػار التفكيػػر اإلبػػداعي النػػكعي فػػي العمػػكـ كالرياضػػيات كالهندسػػة كالتكنكلكجيػػا  -أف
يجتاز اختبار مستكل الذكاء  -أف يجتاز المقابمة الشخصية بنجاح (. )65

أما عف تمكيؿ هذ المدارس فمقد عممت الككالػة األمريكيػة لمتنميػة الدكليػة )(USAID
بالتعػػػاكف مػػػع الحككمػػػة المصػػػرية فػػػي بنػػػاء أكؿ مدرسػػػتيف مػػػف مػػػدارس  STEMالثانكيػػػة
لممتفػػكقيف فػػي عػػاـ  ،2166كمػػف الجػػدير بالػػذكر أف الحككمػػة المصػػرية فػػي إطػػار محاكالتهػػا
لمتكسع في إنشاء مدارس المتفكقيف الثانكيػة لمعمػكـ كالتكنكلكجيػا عمػى مسػتكل الجمهكريػة قػد
عممت عمى إنشاء مدرسة لكؿ محافظػة ،كذلػؾ بالتعػاكف مػع الككالػة األمريكيػة لمتنميػة الدكليػة

).)66( (USAID

ثاْيًا َ :ظهًة ايدزاسة :
عمػػى الػػر ـ مػػف الجهػػكد السػػابقة التػػي قامػػت بهػػا الدكلػػة لتطػػكير التعمػػيـ الثػػانكم العػػاـ
بمصر إال أف التعميـ الثانكم ما زاؿ يعاني مف العديد مف المشػكبلت كأكجػ القصػكر التػي تقػؼ
عاعقنا أماـ تحقيؽ أهداف  ،كمف أكج القصكر هذ عمى سبيؿ المثاؿ:

( )1أوج٘ ايكصوز فيُا يتعًل مبٓاٖج ايتعًيِ ايجاْوي ايعاّ:

ضػػعؼ اهتمػػاـ كاضػػعي سياسػػات المنػػاهج لمتعم ػيـ الثػػانكم العػػاـ بمراعػػاة الفػػركؽ بػػيف

البيعػػػات المختمفػػػة فػػػي المجتمػػػع المصػػػرم ،سػػػكاء كانػػػت سػػػاحمية أك صػػػحراكية أك زراعيػػػة أك
حضارية ،كما زالت البنية المعرفيػة لمنػاهج التعمػيـ الثػانكم العػاـ تقميديػة ،كتبػدك مجػرد أشػكاؿ
جػػاهزة ،كبػػذلؾ تػػـ اخت ػزاؿ شخصػػية الطالػػب حتػػى أصػػبح مجػػرد ذاكػػرة لمحفػػظ كالتمقػػيف ،كمػػا أف
المنػػاهج الدراسػػية لمتعمػػيـ الثػػانكم تهػػتـ بػػالتنظير عػػف التطبيػػؽ ،كال تسػػاعد المنػػاهج الدراسػػية
لمتعمػػػيـ الثػػػانكم فػػػي بنػػػاء الطاقػػػات كالمهػػػارات كالقػػػدرات التػػػي يحتاجهػػػا سػػػكؽ العمػػػؿ .كتركػػػز
محتكيػػات المنػػاهج الدراسػػية لمتعمػػيـ الثػػانكم العػػاـ عمػػى عمػػكـ الماضػػي دكف االهتمػػاـ بعمػػكـ
المستقبؿ (مثؿ :عمكـ الميزر ،كاالختػراع ،كالفضػاء ،كالربػكة ،كالبيعػة ،كاألخػبلؽ ،كالجينػات.....

إل )(.)67

كما أن "مػا زاؿ تعمػيـ العمػكـ كالرياضػيات فػي المدرسػة الثانكيػة ال يحقػؽ األمػؿ المرجػك

من مف إشػباع طاقػات الطػبلب الفكريػة" ( ،)18كر ػـ أف منػاهج مػدارس المتفػكقيف الثانكيػة فػي
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عمكمػػػا
العمػػكـ كالتكنكلكجيػػػا تشػػػمؿ :العمػػكـ كالرياضػػػيات كالتكنكلكجيػػػا كالهندسػػة ،إال أف هنػػػاؾ
ن

أخرل ينب ي االهتماـ بها لمكاجهة تحديات العصر ،كاشباع طاقات الطبلب الفكرية.

( )2أوج٘ ايكصوز فيُا يتعًل بشياسة ايكبوٍ :

أشػػارت إحػػدل الدراسػػات فيمػػا يتعمػػؽ بسياسػػة القبػػكؿ فػػي مػػدارس المتفػػكقيف الثانكيػػة

لمعمكـ كالتكنكلكجيا إلى عدـ مراعػاة لجنػة اختبػار كقبػكؿ الطػبلب لمنزاهػة كالشػفافية عنػد إجػراء
المقػػاببلت الشخصػػية لمطػػبلب المتفػػكقيف ،كقػػد يرجػػع السػػبب فػػي ذلػػؾ إلػػى أسػػباب شخصػػية أك
عدـ تكافر معايير محددة تقاس في ضكعها نتاعج اختبارات المقاببلت الشخصية(.)69

كمػػا يتضػػح مػػف القػرار الػػكزارم السػػابؽ رقػػـ ( )382بتػػاري  2162/61/2بشػ ف نظػػاـ
القبػػكؿ كالدراسػػة بمػػدارس المتفػػكقيف لمعمػػكـ كالتكنكلكجيػػا أف معػػايير القبػػكؿ تقتصػػر فقػػط عمػػى
الطبلب المتفػكقيف ،إذف مػاذا عػف بػاقي الطػبلب الػذيف ير بػكف فػي أف يمتحقػكا بمػدارس ثانكيػة
تمبػػي اهتمامػػاتهـ كاحتياجػاتهـ؟ هػػؿ مصػػير الطالػػب يتحػػدد إمػػا بػػالتفكؽ بالمرحمػػة اإلعداديػػة أك
اال تلتحػػػاؽ بالمػػػدارس الثانكيػػػة العامػػػة التػػػي ال تمبػػػي احتياجػػػاتهـ أك احتياجػػػات المجتمػػػع مػػػف
حكلهـ؟!

( )3أوج٘ ايكصوز فيُا يتعًل بتُويٌ ايتعًيِ ايجاْوي:

رتفاعا ممحكظنا في مكارد المالية؛ فقد كصؿ الػدعـ الحكػكمي بحػكالي
"إف التعميـ يشهد ا ن
 22,2مميػػار جني ػ عػػاـ  2114/ 2113مقارنػػة بمػػا كصػػؿ إلي ػ عػػاـ  2165/ 2164إلػػى

 74,611مميار جني  ،مما يمثؿ زيادة كبيرة في مكارد التعميـ كاإلنفاؽ عمي  ،لكف هذ الزيػادة
عجزت عف الكفاء بمتطمبات إصبلح كتطكير التعميـ بسػبب ارتفػاع األسػعار ،كالتضػخـ ،كنتيجػة
لكؿ المشكبلت المتراكمة كالمزمنة عمى مدل عقكد ماضػية أثػرت عمػى مخرجػات التعمػيـ الكميػة

كالكيفية؛ إذ إف اإلنفاؽ عمى التعميـ ال يتجاكز  %6,7مف مكازنة اإلنفاؽ العاـ لمدكلة(.)21

كمػػا أف مػػدارس المتفػػكقيف الثانكيػػة لمعمػػكـ كالتكنكلكجيػػا تعػػاني مػػف " صػػعكبات التمكيػػؿ،
كترجع صعكبات التمكيؿ إلى ضعؼ الميزانيات المخصصة لمتعميـ بصفة عامة بجانػب اسػتحكاذ
المرتبػػات عمػػى النسػػبة األكبػػر مػػف المبػػالة المخصصػػة لمتعمػػيـ ،ممػػا أدل إلػػى ضػػعؼ البنيػػة
التحتيػػة لممػػدارس ،كضػػعؼ شػػبكة اإلنترنػػت ،كبػػطء أعمػػاؿ الصػػيانة الدكريػػة ،كنقػػص خامػػات
خصكصػا أف البنيػة التحتيػة لػدعـ تعمػيـ العمػكـ كالتكنكلكجيػا
المعامؿ كالمػكاد البلزمػة لمتشػ يؿ،
ن
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كالهندسػة كالرياضػيات مكمفػة لم ايػة ،كالمشػركعات التػػي يقػكـ بهػا الطػبلب تحتػاج إلػى خامػػات

لتنفيذها "(.)26

كعمى الر ـ مف كػؿ الجهػكد التػي قامػت بهػا الػكزارة لمتكجػ نحػك البلمركزيػة فػي التعمػيـ
الثانكم العاـ ،كمحاكلة إعطاء مزيد مف الصبلحيات لممػدارس " إال أف الكاقػع يشػير إلػى الػبطء
الشديد في التطبيؽ الفعمي لهذا التكجػ  ،كضػعؼ تطبيقػ كترجمتػ إلجػراءات كنتػاعج مممكسػة،
كالػػذم تتضػػح مظػػاهر فػػي اسػػتمرار الػػكزارة فػػي اسػػتعثارها ب ػ كبر قػػدر مػػف السػػمطة ،كذلػػؾ فيمػػا
يتعمؽ بالمناهج ،كخطط الدراسة ،كسير االمتحانات العامػة ،ككػذلؾ هػي المسػؤلة عػف الترقيػات
بالنسبة لمكظاعؼ القيادية ،باإلضافة إلى أنػ لػيس لممػديريات الحريػة الكافيػة التػي تمكنهػا مػف
تنفيذ السياسة المناسبة التي تراها مبلعمة لحسف سير العمػؿ فػي مدارسػها ،أك تنفيػذ السياسػة

التعميمية التي تبلعـ حاجات البيعة المحمية" (.)22

إف كؿ ما سبؽ يكضح أن ينب ي أف تتج الدكلة إلى المزيد مػف البلمركزيػة حتػى يمكػف
تنفيذ السياسة التعميمية التػي تبلعػـ حاجػات البيعػة المحميػة ،كتبلعػـ احتياجػات الطػبلب كأكليػاء
األمػػكر ،كمػػا أف سػػكؽ العمػػؿ تتجػػدد احتياجات ػ كػػؿ يػػكـ بتجػػدد المعرفػػة كتطكرهػػا ،كيجػػب أف
أيضػػػا كاقعنػػػا الحػػػالي؛ فمػػػـ تعػػػد المػػػدارس الثانكيػػػة العامػػػة التقميديػػػة أك حتػػػى مػػػدارس
يتجػػػدد ن
المتفػػكقيف الثانكي ػة لمعمػػكـ كالتكنكلكجيػػا كافيػػة لمكاجهػػة الثػػكرة العمميػػة كالتكنكلكجيػػة ،كلػػـ تعػػد
أيضػػػا إلشػػػباع طاقػػػات الطػػػبلب الفكريػػػة ،كمػػػا أف اقتصػػػار المػػػدارس الثانكيػػػة لمعمػػػكـ
كافيػػػة ن
أمػر يػر مقبػكؿ ،إف كاقعنػا الحػالي يتطمػب
كالتكنكلكجيا عمى قبكؿ الطبلب المتفكقيف فقط يعػد نا
منػػا النظػػر إلػػى جمػػكع الطػػػبلب ب ػػض النظػػر عػػف تػػػرتيبهـ كمقػػدار تفػػكقهـ فػػي مدارسػػػهـ أك
خمفياتهـ االجتماعية أك االقتصادية ،إننػا ارف فػي حاجػة إلػى ت ييػر هػذ النظػرة ،كالتكجػ إلػى
إنشاء مدارس ثانكية تجذب الطبلب كتمبي ،احتياجات المجتمع المحمي ،مثػؿ المػدارس الجاذبػة
التي تتعدد مكضكعاتها بما يتبلءـ مع اهتمامات الطبلب كأكلياء األمكر كالمجتمع المحمي.
كفي ضكء ما سبؽ يحاكؿ البحث الحالي اإلجابة عف السؤاؿ الرعيسي التالي:
 كيػػؼ يمكػػف االسػػتفادة مػػف تطبيقػػات المػػدارس الجاذبػػة الثانكيػػة فػػي بعػػض الكاليػػاتاألمريكيػػة (كاليػػة ككنيتيكػػت – كاليػػة فمكريػػدا – كاليػػة كاركلينػػا الشػػمالية) فػػي جمهكريػػة مصػػر
العربية؟
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كينبثؽ مف هذا السؤاؿ الرعيسي عدة أسعمة فرعية عمى النحك التالي:
 ما اإلطػار الفكػرم لممػدارس الجاذبػة فػي األدبيػات التربكيػة المعاصػرة مػف حيػث (نشػ تهاكتطكرهػػا ،أركانهػػا كركاعزهػػا ،برامجهػػا ،عناصػػر نجاحهػػا ،سياسػػة القبػػكؿ بهػػا ،أنكاعهػػا،
مراحؿ كخطكات إنشاعها).
 ما أبرز مبلمح تطبيقات المدارس الجاذبة الثانكية في بعػض الكاليػات األمريكيػة فػي كػؿمف (كالية ككنيتيكت – كالية فمكريدا – كالية كاركلينا الشمالية)؟
 ما أكج الشب كاالختبلؼ بيف تطبيقات المدارس الجاذبة الثانكية في كاليات المقارنة؟ ما كاقع الجهكد المصرية المبذكلة في تطكير التعميـ الثانكم فػي ضػكء مفهػكـ المػدارسالجاذبة؟
 مػػا اإلج ػراءات المقترحػػة لبلسػػتفادة مػػف تطبيقػػات المػػدارس الجاذبػػة الثانكيػػة فػػي بعػػضالكاليات األمريكية في جمهكرية مصر العربية؟

ثايجًا  :أٖداف ايدزاسة:
 التعرؼ عمى اإلطار الفكرم لممدارس الجاذبة في األدبيات التربكية المعاصرة. رصػػد أبػػرز المبلمػػح لتطبيقػػات المػػدارس الجاذبػػة الثانكيػػة فػػي بعػػض الكاليػػات األمريكيػػة(كالية ككنيتيكت – كالية فمكريدا – كالية كاركلينا الشمالية).
 تحميػػػؿ أكجػػػ الشػػػب كاالخػػػتبلؼ بػػػيف تطبيقػػػات المػػػدارس الجاذبػػػة الثانكيػػػة فػػػي كاليػػػاتالمقارنة.
 الكقكؼ عمى كاقع الجهكد المصرية المبذكلة في تطكير التعمػيـ الثػانكم العػاـ فػي ضػكءمفهكـ كفكر المدارس الجاذبة.
 تحديػػد سػػبؿ االسػػتفادة مػػف أبػػرز مبلمػػح تطبيقػػات المػػدارس الجاذبػػة الثانكيػػة فػػي بعػػضالكاليػػات األمريكيػػة كاإلطػػار النظػػرم فػػي كضػػع إجػراءات مقترحػػة إلنشػػاء مػػدارس ثانكيػػة
جاذبة في جمهكرية مصر العربية ،بما يتماشى مع طبيعة المجتمع المصرم.

زابعًا  :أُٖية ايدزاسة:
 قػػد تكػػكف الدراسػػة الحاليػػة اسػػتجابة متكاضػػعة لمػػا تحػػرص عميػ أ مػػب دكؿ العػػالـ ارفنحك تطكير التعميـ الثانكم العاـ بهػا ليكػكف أكثػر مبلءمػة لمقػرف القػادـ بومالػ كأهدافػ
المركبة.
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مكضػكعا يػرتبط ارتباطنػا كثيقنػا بػالتعميـ
 تكتسب الدراسة الراهنة أهميتها مف خبلؿ تناكلهان

الثانكم العاـ كقدرت عمى أداء رسالت كأهداف بما يتناسب مع أهداؼ المجتمػع المحمػي
كاهتمامات كاحتياجات الطبلب.

 حداثة فكر المدارس الجاذبة عمى مجاؿ التعمػيـ المصػرم ،كلػذلؾ فهػك بحاجػة إلػى مزيػدمػػف الدراسػػة كالمعالجػػة العمميػػة بػ حتػػى يمكػػف تػػكفير قاعػػدة معمكمػػات خصػػبة فػػي هػػذا
المجاؿ ،تعيف الجهات المسػعكلة عمػى إقػرار السياسػات كتحديػد البػداعؿ ،كالمسػعكلة عػف
التخطيط عمى بناء ك رس ثقافة فكر المدارس الجاذبة في جمهكرية مصر العربية.
 قػد تعػالج الدراسػة الحاليػػة بعػض المشػكبلت التػي يعػاني منهػا التعمػػيـ الثػانكم العػاـ فػػيمصػػر مػػف خػػبلؿ كضػػع إج ػراءات مقترحػػة إلنشػػاء مػػدارس جاذبػػة ثانكيػػة فػػي جمهكريػػة
مصر العربية مف خبلؿ االستفادة مف تطبيقاتها في بعض الكاليات األمريكية.

خاَشًاَٗٓ :ج ايدزاسة:
فػػي ضػػكء طبيعػػة مكضػػكع الدراسػػة كأهػػدافها ف ػ ف الدراسػػة الحاليػػة تسػػير كفقن ػا لممػػنهج

المقارف الذم ال يقتصر عمى "مجرد تجميع معمكمات أك بيانات كصفية أك إحصػاعية عػف نظػاـ
لمتعمػػيـ أك نظػػاميف أك أكثػػر ،إنمػػا يقػػكـ عمػػى تحميػػؿ هػػذ البيانػػات أك المعمكمػػات عػػف الػػنظـ
التعميمية المختمفة في ضكء خمفياتها ،كأطرها االقتصادية ،كاالجتماعية ،كالثقافية ،كالسياسػية،
كالتربكي ػة ،كالتاريخيػػة؛ بقصػػد اكتشػػاؼ العكامػػؿ كاألسػػباب الت ػي جعمػػت الػػنظـ التعميميػػة تبػػدك

بالصكرة التي هي عميها ،كالتي فرضت حمكنال معينػة لمشػكبلت تربكيػة كاحػدة "( .)23كفػي ضػكء
ذلؾ تسير الدراسة عمى النحك التالي:

 جمػػع المعمكمػػات كالمعطيػػات التربكيػػة المتعمقػػة بالمػػدارس الجاذبػػة مػػف حيػػث (نشػػ تهاكتطكرهػػا ،أركانهػػا كركاعزهػػا ،برامجهػػا ،عناصػػر نجاحهػػا ،سياسػػة القبػػكؿ بهػػا ،أنكاعهػػا،
مراحؿ كخطكات إنشاعها).
 رصػػد أبػػرز مبلمػػح تطبيقػػات المػػدارس الجاذبػػة الثانكيػػة فػػي (كاليػػة ككنيتيكػػت – كاليػػةفمكريدا – كالية كاركلينا الشمالية) بالكاليات المتحدة األمريكية.
 تحميؿ مقارف إلبراز أكج الشب كاالختبلؼ بيف تطبيقػات المػدارس الجاذبػة الثانكيػة فػيكاليات المقارنة.
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 الكصػكؿ إلػػى إجػراءات مقترحػة لتطبيػػؽ المػػدارس الجاذبػػة الثانكيػة فػػي جمهكريػػة مصػػرالعربية بما يتماشى كطبيعة المجتمع المصرم.

سادسًا :حدود ايدزاسة:
تقتصر الدراسة الحالية عمى الحدكد التالية :
 الحػػػدكد المكضػػػكعية :فيمػػػا يتعمػػػؽ باإلطػػػار الفكػػػرم لممػػػدارس الجاذبػػػة تقتصػػػر الدراسػػػةالحاليػػة عمػػى (نش ػ ة المػػدارس الجاذبػػة كتطكرهػػا ،أركانهػػا كركاعزهػػا ،برامجهػػا ،عناصػػر
نجاحها ،سياسة القبكؿ بها ،أنكاعها ،مراحؿ كخطكات إنشاعها).
 كاليػػات المقارنػػة :فيمػػا يتعمػػؽ بكاليػػات المقارنػػة فػػي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة تقتصػػرالدراسة الراهنة عمى الكاليات التالية:
أ– والية نوْيتيهت  Connecticut Stateوَربزات ذيو:
تمتزـ المدارس في كالية ككنيتيكت بتبني شراكات مجتمعيػة قكيػة ،كتجعػؿ أكليػاء األمػكر
شػػركاء حقيقػػيف لهػػـ أص ػكات مػػؤثرة داخػػؿ المػػدراس ،كتؤكػػد الكاليػػة أن ػ مػػع التكقعػػات العاليػػة،
كالمػػػػكارد الكافيػػػػة ،كخػػػػدمات الػػػػدعـ الجيػػػػد ،كالقيػػػػادة القكيػػػػة ،كالتػػػػدريس الفعػػػػاؿ ،كالمعممػػػػيف
المتحمسػػيف يمكػػف تحقيػػؽ المػػدارس ألهػػدافها المرجػػكة ،كتقػػدـ المػػدارس الحككميػػة فػػي كاليػػة
ككنيتيكػػت مجمكعػػة متنكعػػة مػػف البػرامج التعميميػػة ،كمنػػاهج ذات صػػمة بػػالكاقع ،باإلضػػافة إلػػى
البيعػػػات اإلبداعيػػػة التػػػي تقػػػدر قػػػدرات كػػػؿ الطػػػبلب كمػػػكاهبهـ كاهتمامػػػاتهـ ب ػػػض النظػػػر عػػػف
خمفياتهـ العرقية أك االقتصادية أك االجتماعية ،كما تعتبر البػرامج الجاذبػة بالكاليػة ك يرهػا مػف

البرامج األخرل أدكات قكية لتمبية احتياجات الطبلب كاألسر (.)24
ب -والية فًوزيدا Florida State :وَربزات ذيو:

تؤكػػد كاليػػة فمكريػػدا عمػػى االبتكػػار كالمسػػاءلة كالتحسػػيف المسػػتمر فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ،
كتعمؿ خطة كالية فمكريدا عمى إخضػاع جميػع الطػبلب لمعػايير أكاديميػة عاليػة ،كاعػداد جميػع
الطبلب لمنجاح في التعميـ الجامعي أك المهف التي يختاركنها ،كتمتزـ باتخاذ خطػكات كاجػراءات
فكريػػػة لضػػػماف مسػػػاعدة الطػػػبلب كالمػػػدارس عمػػػى التحسػػػيف المسػػػتمر ،كمػػػا تمتػػػزـ بمسػػػاءلة
المدارس عف نتاعج الطبلب ،كلدعـ هذ األهداؼ تضع كاليػة فمكريػدا معػايير أكاديميػة طمكحػة
كصارمة لجميع الطبلب ،كيتـ قياس نتاعج الطػبلب فػي ضػكء تمػؾ المعػايير ،كيػتـ اإلعػبلف عػف
هػػذ النتػػاعج بشػػفافية ،كنتيجػػة ال لتػزاـ الكاليػػة بالمعػػايير المكضػػكعة حسػنت كاليػػة فمكريػػدا مػػف
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مستكل تصنيؼ مدارسها ،كهذا ما أكدت نتاعج التقييـ الكطني لمتقدـ التعميمي ،كالتػي أكضػحت
أف كالية فمكريدا قػد تمكنػت مػف زيػادة نتاعجهػا كرفعهػا بشػكؿ ممحػكظ ،كمػا أظهػرت العديػد مػف
المقػػاييس أف أداء الطػػبلب فػػي الكاليػػة كػػاف مػػف ضػػمف أفضػػؿ عشػػر كاليػػات عمػػى المسػػتكل
الكطني ،كأظهرت تقييمات  2165أف الطبلب مف ذكم الدخؿ المنخفض فػي فمكريػدا كػانكا مػف
أداء عمى مستكل الكالية(.)25
الطبلب األعمى ن
ج -والية نازوييٓا ايظُايية North Carolina State :وَربزات ذيو-:

تعد كاليػة كاركلينػا الشػمالية أكبػر أكاديميػة لتكنكلكجيػا المعمكمػات فػي العػالـ ،ففػي عػاـ
 2161عقػػدت مػػدارس كاركلينػػا الشػػمالية العامػػة اتفاقيػػة مػػع مايكركسػػكفت  Microsoftفػػي
تكنكلكجيا المعمكمات تكفر لطبلب المدارس الثانكية مهارات تقنية حقيقية تساعدهـ فػي النجػاح
فػػي حيػػاتهـ المهنيػػة ،ككػػذلؾ عنػػد ا تلتحػػاقهـ بالكميػػات التػػي ير بكنهػػا ،كمػػا تػػكفر كاليػػة كاركلينػػا

دعما متعػدد المسػتكيات لضػماف حصػكؿ جميػع الطػبلب المحػركميف اقتصػاد نيا
الشمالية
نظاما ك ن
ن
كاألقميػات عمػى الػػدعـ التعميمػي الػبلزـ لهػػـ ،كتؤكػد الكاليػػة عمػى نهػج نمػػكذج تحسػيف المدرسػػة
الػػذم يسػػتخدـ أسػػمكب حػػؿ المشػػكبلت القػػاعـ عمػػى البيانػػات لزيػػادة تحسػػيف األداء األ كػػاديمي
لمطبلب ،كما تحرص الكالية عمػى دعػـ المػدارس ذات األداء المػنخفض ،كالمػدارس التػي تعػاني
مف فجػكات فػي األداء ،كالمػدارس الثانكيػة التػي يقػؿ فيهػا كفػاءة األداء عػف  % 61باسػتخداـ
نظػػاـ الػػدعـ عمػػى مسػػتكل الكاليػػة ،كتقيػػيـ االحتياجػػات الشػػاممة ،كتػػكفير التػػدريب التػػكجيهي
كالقيادة كالتنمية المهنية المستمرة (.)26
سابعًا َ :صطًخات ايدزاسة:

املدازض اجلاذبة:

Magnet Schools

تعػػرؼ المدرسػػة الجاذبػػة ب نهػػا مدرسػػة ابتداعيػػة أك ثانكيػػة عامػػة تػػكفر منػػاهج فريػػدة أك
متخصصػػة بطريقػػة متميػػزة تجػػذب الطػػبلب مػػف مختمػػؼ الخمفيػػات ،كتتميػػز هػػذ المػػدارس عػػف
يرها مف المدارس العامة في قدرتها عمى تػكفير مكضػكعات أكاديميػة متخصصػة تعػرؼ باسػـ
البرامج الجاذبة ،كهي مفتكحة لمطبلب مػف خػارج منطقػة حػدكد المدرسػة العاديػة ،كتقػدـ بػرامج
صارمة كتنافسية(.)27

كما تعرؼ المدارس الجاذبة ب نها :مدارس ابتداعية كثانكيػة يػتـ تصػميمها لتعزيػز بيعػات
تعميميػػة متنكعػػة كمبتكػػرة ،كهػػي مفتكحػػة بشػػكؿ عػػاـ لمطػػبلب مػػف خػػارج األحيػػاء ،كتسػػتخدـ
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معظمها نظاـ االقتراع لقبكؿ الطبلب ،كلديها منػاهج قاعمػة عمػى مكضػكعات محػددة فػي العمػكـ
كالتكنكلكجيػػا كالهندسػػة كالرياضػػيات ،كالفنػػكف المسػػرحية ،كالبكالكريػػا الدكليػػة ،كالتعمػػيـ المهنػػي
كالتقنػػػػي ،كالم ػػػػات العالميػػػػة ،...،كمػػػػا أف البيتهػػػػا تقػػػػكـ عمػػػػى نمػػػػكذج الػػػػتعمـ القػػػػاعـ عمػػػػى

المشركعات ،كتتـ المساءلة كالمحاسبية بها كفقنا لقانكف الكالية كالمقاطعة(.)28

كتعػػرؼ المػػدارس الجاذبػػة ب نهػػا :بػػػرامج ذات مكضػػكعات خاصػػة تػػـ تصػػميمها لجػػػذب

العاعبلت مف مختمؼ الخمفيات(.)29

منهج ػا أكاديمي ػا
اعي ػا ب نهػػا :مػػدارس ثانكيػػة تقػػدـ
ن
كيمكػػف تعريػػؼ المػػدارس الجاذبػػة إجر ن
قاعما عمى مكضكعات مميزة كمحػددة ،كيػتـ تصػميمها لتعزيػز بيعػة تعميميػة تنافسػية
ن
متخصصا ن

كمبتكرة مف خبلؿ اسػتخداـ نمػكذج الػتعمـ القػاعـ عمػى المشػركعات لجػذب الطػبلب مػف مختمػؼ
الخمفيات االقتصادية كاالجتماعية ،كبما يساعد عمى تمبية احتياجات المناطؽ المحمية.

ثآًَا  :ايدزاسات ايشابكة:
يتـ عرض الدراسات السابقة العربية كاألجنبية المتعمقة بالمدارس الجاذبػة طبقنػا لمترتيػب

الزمني لها مف األقدـ إلى األحدث كما يمي:

(أ) ايدزاسات ايعسبية :
 -6أمؿ أحمػد حسػف محمػد :دراسػة مقارنػة لػبعض صػية حركػة اختيػار المدرسػة بػالتعميـ قبػؿ
الجػػامعي بالكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كامكػػاف اإلفػػادة منهػػا فػػي جمهكريػػة مصػػر العربيػػة
":)31("2166

هػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى حركػػة اختيػػار المدرسػػة بالكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة
كاألسس التي قامت عميها ،كرصد بعض الصية التعميمية التػي أفرزتهػا حركػة اختيػار المدرسػة
كتحميمهػػا لبلسػػتفادة منهػػا فػػي تطػػكير التعمػػيـ قبػػؿ الجػػامعي بمصػػر .كتناكلػػت الدراسػػة بعػػض
البداعؿ المتنكعة التي أفرزتها الحركة ،كالتي تمثمت في المدارس الجاذبة ،كالمػدارس التعاقديػة،
كاستخدمت الدراسػة المػنهج المقػارف لتحميػؿ حركػة اختيػار المدرسػة فػي ضػكء القػكل كالعكامػؿ
السياسػػػية كاالقتصػػػادية .كتكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى مجمكعػػػة مػػػف النتػػػاعج أهمهػػػا :أف كاقػػػع إدارة
التعمػػيـ بمصػػر كالجهػػكد المبذكلػػة نحػػك الجمػػع بػػيف المركزيػػة كالبلمركزيػػة مػػا زالػػت ال تتجػػاكز
البلمركزية الج رافية ،كلـ تمتد بعد لتشمؿ جكانب العممية التعميمية األخرل ،كلػـ تصػؿ بعػد إلػى
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درجػػة النضػػج التػػي تمػػنح المسػػتكل اإلجراعػػي المتمثػػؿ فػػي المدرسػػة مسػػاحة كاسػػعة مػػف حريػػة
اإلدارة كاتخاذ القرار.
 -2صػػفاء محيػػي الػػديف بهجػػت :المتطمبػػات التربكيػػة لتحقيػػؽ بيعػػة مدرسػػية جاذبػػة بمػػدارس
الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في ضكء متطمبات المدرسة الجاذبة " :)36(" 2168

هدفت الدراسة إلػى التعػرؼ عمػى درجػة تػكافر المتطمبػات التربكيػة لتحقيػؽ بيعػة مدرسػية
جاذبػػة بمػػدارس الحمقػػة الثانيػػة مػػف التعمػػيـ األساسػػي بمحافظػػة المنكفيػػة ،كاسػػتخدمت الدراسػػة
المنهج الكصفي .كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتاعج أهمها :ضعؼ الصػمة بػيف التعمػيـ
كمتطمبات الحياة كسكؽ العمؿ ،كتقػاعس المجتمػع المحمػي عػف أداء دكر تجػا المشػاركة فػي
رسػػـ السياسػػات التعميميػػة ،كضػػعؼ مسػػتكل ت ػكافر المتطمبػػات التربكيػػة لتحقيػػؽ بيعػػة مدرسػػية
جاذبة بمدارس الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي بمحافظة المنكفية ،كضػعؼ االهتمػاـ بثقافػة
الجكدة كاال نتقاؿ بها مف حيػز الثقافػة إلػى حيػز التنفيػذ كالتطبيػؽ الفعمػي لمعػايير الجػكدة الػذم
يضمف تكفير متطمبات البيعة المدرسية الجاذبة.

(ب) ايدزاسات األجٓبية :
 -6تشػارلز هاكسػػماف كالػيف جكلػػدرينج :Charles Hausman & Ellen Goldring
مشػػاركة الكالػػػديف كتػػػ ثيرهـ كرضػػاهـ عػػػف المػػػدارس الجاذبػػة .هػػػؿ أسػػػباب االختيػػػار ذات
أهمية؟ ""2111

(:)32

هػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى العبلقػػة بػػيف أسػػباب اختيػػار أكليػػاء األمػػكر لممػػدارس
الجاذبػػػة كمسػػػتكل رضػػػاهـ عػػػف هػػػذ المػػػدارس ،كاسػػػتخدمت الدراسػػػة المػػػنهج الكصػػػفي؛ فقػػػد
اعتمدت عمى جمع البيانات مػف منطقتػيف كبيػرتيف حضػريتيف تشػكؿ المػدارس الجاذبػة جػزنءا ال
يتج أز منهما ،كقد تـ جمع البيانات مف ثمػاني عشػرة مدرسػة جاذبػة مػف أصػؿ خمػس كعشػريف
مدرسة ،كتكصمت الدراسة إلػى مجمكعػة مػف النتػاعج أهمهػا :أف أكليػاء األمػكر يحرصػكف عمػى
اختيار المػدارس الجاذبػة ألبنػاعهـ لعػدة أسػباب تتعمػؽ بالجانػب األ كػاديمي ،كالقػيـ ،كاال نضػباط،
كالسبلمة ،كالراحة.
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-2أككتػػػافيك سانشػػػيز  :Octavio Sanchezرفػػػع إنجػػػازات الطػػػبلب :نظػػػرة فاحصػػػة عمػػػى

المدارس الجاذبة :)33(".2161

هدفت الدراسػة إلػى تقيػيـ األسػس الفعالػة لممػدارس الجاذبػة عمػى تحصػيؿ الطػبلب كفقنػا

لمقاييس محػددة ،كحػددت الدراسػة منطقػة مدرسػية كاحػدة تقػع فػي جنػكب ػرب تكسػاس ،كتػـ
تقيػػيـ الب ػرامج الجاذبػػة فػػي المػػدارس الثانكيػػة عػػف طريػػؽ تحميػػؿ الػػدرجات فػػي اختبػػار تكسػػاس
لتقيػػيـ المعرفػػة كالمهػػارات ،كاختبػػار الكفػػاءة قبػػؿ المدرس ػي ،باإلضػػافة إلػػى تقييمػػيف مػػرجعييف
لمرياضػػيات كالق ػراءة مػػع رصػػد معػػدالت الحضػػكر لمطػػبلب ،كمػػا تػػـ مقارنػػة مدرسػػتيف فػػي هػػذ
الدراسة مع مدرسػتيف يػر جػاذبتيف فػي المنطقػة لتسػميط الضػكء عمػى التشػابهات كاالختبلفػات
بينهما .كاستخدمت الدراسػة البحػث االرتبػاطي مػع البحػث المقػارف السػببي الستكشػاؼ العبلقػة
بيف المدارس الجاذبة ك ير الجاذبػة فيمػا يتعمػؽ بتحصػيؿ الطػبلب كمعػدؿ حضػكرهـ ،كتكصػمت
الدراسػػة إلػػى مجمكعػػة مػػف النتػػاعج مػػف أهمهػػا :أف الب ػرامج الجاذبػػة تػػكفر فكاعػػد يػػر مممكسػػة
لمطبلب مثؿ زيادة التحفيز ،كينعكس ذلؾ عمػى زيػادة معػدؿ حضػكر الطػبلب بهػا عػف المػدارس

األخػػرل يػػر الجاذبػػة ،كمػػا تركػػز الب ػرامج الجاذبػػة عمػػى إقامػػة ركابػػط مػػع منظمػػات المجتمػػع،
كاعطاء الطبلب تجارب كتحديات حقيقية في العالـ الكاقعي ،كما أكضػحت الدراسػة أنػ ال يكجػد
فرؽ كبير قابؿ لمقياس فيما يتعمؽ بػدرجات االختبػار ،كلكػف االخػتبلؼ يتعمػؽ بمعػدالت حضػكر
الطبلب.
 -3دافن ػي جرابػػكم  :Daphne Grabovoiدراسػػة حالػػة :دمػػج المعممػػيف لمتكنكلكجيػػا فػػي
مدرسة جاذبة":)34(."2164

هػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى تحديػػػد العقبػػػات التػػػي يكاجههػػػا المعممػػػكف عنػػػد محػػػاكلتهـ دمػػػج
التكنكلكجيػػا فػػي المنػػاهج الدراسػػية كخطػػط الدراسػػة اليكميػػة فػػي المػػدارس الثانكيػػة الجاذبػػة فػػي
الس فيجػػاس كنيفػػادا ،كاسػػتخدمت الدراسػػة مػػنهج دراسػػة الحالػػة ،كالمػػنهج النػػكعي مػػف خػػبلؿ
معمما بهػذ المػدارس .كمػا تػـ اسػتخداـ األسػعمة المنظمػة لمتحقػؽ
إجراء المقاببلت مع عشريف ن
مػػف تصػػكرات المعممػػيف حػػكؿ دمػػج التكنكلكجيػػا فػػي األ نشػػطة الصػػفية ،كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى
مجمكعة مف النتاعج مف أهمها :أف المعممػيف لػـ يككنػكا قػادريف عمػى اسػت بلؿ التكنكلكجيػا فػي
الفصؿ الدراسي عمى النحك األمثػؿ ،كأنػ بحاجػة إلػى مزيػد مػف الكقػت كالػتعمـ كالممارسػة ،كمػا
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أنهـ بحاج إلى تنمية مهنية تتناسب مع احتياجاتهـ ،كأكصػت الدراسػة بضػركرة تطػكير البنيػة
التحتية لمتكنكلكجيا بهذ المدارس.
 -4نيك ػكالس كراكػػك  :Nicolas Craccoالتنميػػة المهنيػػة المت صػػمة فػػي الكظػػاعؼ كمؤشػػر
لئلنجاز األ كاديمي في المدارس الجاذبة ":)35(" 2165

هػػدفت الدراسػػة إلػػى التحق ػؽ مػػف كجػػكد عبلقػػة متبادلػػة بػػيف التنميػػة المهنيػػة لممعممػػيف
كتحصيؿ الطبلب في المدارس الجاذبػة بمدينػة نيكيػكرؾ حيػث تسػتخدـ معظػـ المػدارس التنميػة
المهنيػػة ك ػ داة لزيػػادة فعاليػػة معمميهػػا بمػػا يػػنعكس فػػي النهايػػة عمػػى إنجػػاز تحصػػيؿ الطػػبلب،
تصميما ير تجريبي يقكـ عمى جمػع البيانػات المؤرشػفة عػف الطػبلب مػف
كاستخدمت الدراسة
ن
نهجػػػا كم نيػػػا لجمػػػع البيانػػػات كتحميمهػػػا لتحديػػػد
دليػػػؿ جػػػكدة مدينػػػة نيكيػػػكرؾ ،كمػػػا اسػػػتخدمت ن

الخصػػاعص المحػػددة لمتنميػػة المهنيػػة ،كتػػـ جمػػع البيانػػات مػػف المشػػاركيف فػػي الدراسػػة ،كهػػـ
معمم ػك المػػدارس الجاذبػػة بكاليػػة نيكيػػكرؾ ،كمػػا اسػػتخدمت الدراسػػة التحميػػؿ اال رتبػػاطي لتحديػػد
العبلقػػػة بػػػيف تحصػػػيؿ الطػػػبلب كالمجػػػاالت السػػػبعة لمتنميػػػة المهنيػػػة كهػػػي :مجتمعػػػات الػػػتعمـ،
كالقيػػػادة ،كالمػػػكارد ،كالبيانػػػات ،كتصػػػميمات الػػػتعمـ ،كالتنفيػػػذ كالنتػػػاعج .كتكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى
مجمكعػػة مػػف النتػػاعج أهمهػػا :كجػػكد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػاعية بػػيف التنميػػة المهنيػػة كانجػػاز
الطػػبلب فػػي الم ػػة اإلنجميزيػػة ،بينمػػا لػػـ تكػػف هنػػاؾ عبلقػػات ذات داللػػة إحصػػاعية بػػيف التنميػػة
المهنية كالرياضيات.
 -5جريجػػكرم دايػػؿ كارترايػػت الثػػاني  :Gregory Dale Cartwright IIمقارنػػة بػػيف

المدارس الجاذبة كالمدارس التقميدية :تطبيؽ نظرية التربية النقدية ":)36(" 2166

هدفت الدراسة إلػى التعػرؼ عمػى التػ ثير العػاـ عمػى أداء الطػبلب فيمػا يتعمػؽ بالمػدارس
الثانكية التقميدية كالمدارس الجاذبة الثانكية مف خػبلؿ إجػراء مقارنػة بػيف أداء الطػبلب فػي كػبل
النػػكعيف مػػف المػػدارس فػػي كاليػػة تكسػػاس ،كتحديػػد أثػػر سياسػػة التعمػػيـ فيمػػا يتعمػػؽ ب نجػػاز
المػػدارس الثانكيػػة كزيػػادة نس ػبة التسػػرب فػػي المنػػاطؽ الحضػػرية ،كاسػػتخدمت الدراسػػة مػػنهج
دراسػة الحالػة عمػػى كاليػة تكسػاس باعتبارهػػا تمثػؿ مجمكعػػة متنكعػة مػف الطػػبلب ،كتتػ لؼ مػػف
أكبر المناطؽ في الكاليات المتحدة األمريكيػة ،كمػا اسػتخدمت الدراسػة المػنهج المقػارف لتحديػد
ما إذا كانت المدارس الجاذبة التي تستخدـ مبادئ نظريػة التعمػيـ النقػدم هػي بػديؿ أفضػؿ عػف
نظرياتها مف المدارس التقميديػة أـ ال ،كتكصػمت الدراسػة إلػى مجمكعػة مػف النتػاعج أهمهػا :أف
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المدارس الجاذبػة تػدعـ التفكيػر النقػدم لػدل الطػبلب ،كتعمػؿ عمػى زيػادة تحصػيمهـ مػف خػبلؿ
تعمـ الطبلب خارج بيعة الفصؿ الدراسي ،كما أنهػا تسػاعد الطػبلب عمػى تطبيػؽ التفكيػر النقػدم
عمػى العػالـ مػف حػػكلهـ ،باإلضػافة إلػى تنػػكع مكضػكعاتها كمجاالتهػا التػػي سػاعدت عمػى تمبيػػة
احتياج ػات الطػػبلب ،كتػػكفير رؤيػػة كاضػػحة الحتياج ػات المجتمػػع كهػػك مػػا عجػػزت عػػف تحقيق ػ
المدارس التقميدية ،كأكصت الدراسة بضركرة أف يدعـ قادة المدارس كجميع أصػحاب المصػمحة
تنفيذ المدارس الجاذبة عمى مستكل الدكلة.
 -6إدكيػػف مػػارككس ركبنسػػكف  :Edwin Marcus Robinsonتحميػػؿ مػػدارس منطقػػة
كبلركسػػػػديؿ البمديػػػػة الثمانيػػػػة الجاذبػػػػة فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بحالػػػػة المسػػػػاءلة كنفقػػػػات كػػػػؿ طالػػػػب "

:)37("2166

هػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى تحميػػػؿ ثمػػػاني مػػػدارس جاذبػػػة فػػػي بمديػػػة كبلركسػػػديؿ فيمػػػا يتعمػػػؽ
بالمساءلة كنفقات الطبلب في كالية مسيسيبي قبؿ كبعد تنفيذ البرنامج الجػاذب ،ب ػرض تحديػد
مػػا إذا كانػػت الت يي ػرات إيجابيػػة أك سػػمبية؛ كذلػػؾ لمسػػاعدة مسػػؤكلي المنػػاطؽ التعميميػػة فػػي
التحديػػد الكاضػػح لمنتػػاعج المترتبػػة عمػػى قػرار إنشػػاء ثمػاني مػػدارس جاذبػػة بالكاليػػة فيمػػا يتعمػػؽ
بالمساءلة كالنفقػات ،كاسػتخدمت الدراسػة المػنهج الكصػفي القػاعـ عمػى جمػع البيانػات؛ فقػد تػـ
جمع البيانات كتحميمها لممدارس الثماني قبؿ أربع سػنكات دراسػية مػف تنفيػذ البرنػامج الجػاذب،
كبعػػد خمػػس سػػنكات مػػف التنفيػػذ ،كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى مجمكعػة مػػف النتػػاعج أهمهػػا :إحػػداث
ت ييرات إيجابية فيما يتعمؽ بالمساءلة فػي مدرسػتيف مػف المػدارس الثمػاني بعػد تنفيػذ البرنػامج
الجاذب ،كما زاد البرنامج الجاذب مف متكسط نفقات كؿ طالب في الكالية.
 -7فػػانة ي ػكاف  :Fang Yuanأثػػر تعمػػيـ مارياتشػػي عمػػى اإلنجػػاز األ كػػاديمي فػػي مدرسػػة
تككسكف الجاذبة الثانكية كمدرسة بيكبمك الجاذبة الثانكية ""2167

(:)38

هػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى إكسػػػاب فهػػػـ متزايػػػد لتػػػ ثير برنػػػامج مارياتشػػػي  Mariachiعمػػػى
اإلنجاز األ كاديمي لطبلب المدارس الثانكية الجاذبة ،كالبحث عػف العبلقػة بػيف اإلنجػاز كالهكيػة
الثقافية ،كاستخدمت الدراسة عدة مناهج تضمنت األنثركبكلكجيا ،كالمنهج الكصػفي ،كمقػاببلت
مػػع الطػػبلب كأكليػػاء األمػػكر فػػي مدرسػتي تككسػػكف كبيكبمػػك الثػػانكيتيف ،كاشػػتممت العينػػة عمػػى
طالبا (عشرة طبلب مف كػؿ مدرسػة) ،كاثنػيف مػف مػديرم المػدارس ،كعشػرة مػف أكليػاء
عشريف ن
أمػػكر الطػػبلب ،كمػػا تػػـ اسػػتخداـ االسػػتبيانات كالبريػػد اإللكتركنػػي فػػي جمػػع البيانػػات ،باإلضػػافة
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إلػػى مبلحظػػة الفصػػكؿ التػػي تسػػتخدـ برنػػامج مارياتشػػي ،كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى مجمكعػػة مػػف
النتاعج أهمها :أف الطبلب المسجميف في برنامج مارياتشي الذم يعتمد عمى عمـ المكسػيقي قػد
ارتفع مستكل أداعهـ األ كػاديمي ،كمػا سػاعدهـ البرنػامج عمػى إنشػاء هكيػة ثقافيػة تتناسػب مػع
السػػياؽ االجتمػػاعي الثقػػافي فػػي الكاليػػات المتحػػدة ،كمػػا سػػاعد البرنػػامج عمػػى تنميػػة العبلقػػات
اإلنسانية بيف الطػبلب كأقػرانهـ كأكليػاء األمػكر كالمعممػيف ،كهػك مػا سػاعد عمػى تحسػيف نتػاعج
الطبلب.

ايتعًيل عًى ايدزاسات ايشابكة :
تشػػابهت الدراسػػات السػػابقة العربيػػة كاألجنبيػػة مػػف حيػػث االهتمػػاـ بمكضػػكع المػػدارس
الجاذبػػة ،كلكػػف ركػػزت الدراسػػات السػػابقة عمػػى أبعػػاد معينػػة؛ فف ػي دراسػػة (أمػػؿ أحمػػد حسػػف،
 )2166اهتمػػت الدراسػػة بفمسػػفة حركػػة االختيػػار كأسسػػها ،ككصػػؼ النظػػاـ التعميمػي األمريكػي
كمبلمح العامة ،كالقكانيف المنظمة ل  ،كاال نتقادات التي تعرض لها؛ مما استدعى تبنػي حركػة
اختيػػار المدرسػػة .كتناكلػػت الدراسػػة صػػي تي المػػدارس الجاذبػػة كالمػػدارس التعاقديػػة ،كاهتمػػت
دراسػػة (صػػفاء محيػػي الػػديف بهجػػت )2168 ،بػػالتعرؼ عمػػى درجػػة ت ػكافر المتطمبػػات التربكيػػة
لتحقيؽ بيعة مدرسية جاذبػة بمػدارس الحمقػة الثانيػة مػف التعمػيـ األساسػي بمحافظػة المنكفيػة،
بينمػػا تحػػاكؿ الدراسػػػة الحاليػػة التركيػػػز عمػػى تطبيقػػات المػػػدارس الجاذبػػة الثانكيػػػة فػػي بعػػػض
الكاليػػات األمريكيػػة ،ككضػػع إطػػار نظػػرم يتنػػاكؿ نشػػ ة المػػدارس الجاذبػػة كتطكرهػػا ،كأركانهػػا
كركاعزهػػا ،كمككناتهػػا ،كبرامجهػػا ،كعناصػػر نجاحهػػا ،كسياسػػة القبػػكؿ بهػػا ،كأنكاعهػػا ،كمراحػػؿ
كخط ػكات إنشػػاعها مػػع التركيػػز عمػػى تطبيقػػات المػػدراس الثانكيػػة الجاذبػػة فػػي كاليػػة ككنيتيكػػت،
ككاليػػة فمكريػػدا ،ككاليػػة كاركلينػػا الشػػمالية خاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ بالمنػػاهج ،كالتمكيػػؿ ،كسياسػػة
القبػػكؿ ،كاليػػات التطبيػػؽ؛ حتػػى يمكػػف االسػػتفادة منهػػا فػػي كضػػع إجػػراءات مقترحػػة لتطبيػػؽ
المدارس الجاذبة الثانكية في جمهكرية مصر العربية.
كمػػا تشػػابهت الدراسػػات السػػابقة األجنبيػػة مػػع الدراسػػة الحاليػػة فػػي االهتمػػاـ بمكضػػكع
المدارس الجاذبة؛ فقػد ركػزت دراسػة ) (Charles & Ellen, 2000عمػى أثػر اختيػار مػدارس
جاذبػػػة عمػػػى مسػػػتكل رضػػػا أكليػػػاء األمػػػكر ،فيمػػػا ركػػػزت دراسػػػة

(Octavio Sanchez,

)2010عمػػى دكر المػػدارس الجاذبػػة فػػي رفػػع إنجػػازات الطػػبلب ،كأكػػدت دراسػػة

(Daphne

) Grabovai, 2014عمػػى أهميػػة دمػػج المعممػػيف لمتكنكلكجيػػا داخػػؿ الفصػػكؿ الدراسػػية فػػي
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المػدارس الجاذبػة ،بينمػا أكضػحت دراسػة ) (Nicolas Cracco, 2015العبلقػة بػيف التنميػة
المهنيػػػة لممعممػػػيف كاإلنجػػػاز األ كػػػاديمي لمطػػػبلب فػػػي المػػػدارس الجاذبػػػة ،كاسػػػتطاعت دراسػػػة
) (Gregory Dale, 2016عقػد مقارنػة بػيف المػدارس الجاذبػة كالمػدارس التقميديػة لمتعػرؼ
عمى ت ثير الدكر الذم تقكـ ب المدارس الجاذبػة فػي دعػـ التفكيػر النقػدم عمػى إنجػاز الطػبلب
مف خبلؿ عقد مقارنة بيف المدارس الجاذبة كالمدارس التقميدية في هذا النطاؽ ،كركػزت دراسػة
) (Edwin Marcus,2016عمػػى تحميػػؿ الػػدكر الػػذم تقػػكـ ب ػ المػػدارس الجاذبػػة فػػي كاليػػة
مسيسػبي فيمػا يتعمػؽ بالمسػاءلة كنفقػات الطػبلب ،فػي حػيف حاكلػت دراسػة (Fang Yuan,
) 2017قيػػاس أثػػر برنػػامج مارياتش ػي فػػي المػػدارس الجاذبػػة الثانكيػػة عمػػى اإلنجػػاز األ كػػاديمي
لمطػػبلب ،بينمػػا تحػػاكؿ الدراسػػة الحاليػػة رصػػد الكاقػػع المصػػرم عمػػى كج ػ التحديػػد فيمػػا يتعمػػؽ
بالمػػدارس الثانكيػػة ،كاالسػػتفادة مػػف تطبيقػػات المػػدارس الجاذبػػة الثانكيػػة فػػي بعػػض الكاليػػات
األمريكية لمكصكؿ إلى إجػراءات مقترحػة لمكاجهػة مشػكبلت محػددة تتعمػؽ بالمنػاهج ،كسياسػة
القبكؿ ،كالتمكيؿ مف خبلؿ تطبيػؽ المػدراس الجاذبػة الثانكيػة فػي جمهكريػة مصػر العربيػة بمػا
يتماشى مع طبيعة المجتمع المصرم؛ لذا سكؼ تستفيد الدراسة الحالية مػف الدراسػات السػابقة
في تدعيـ اإلطار النظرم كالخبرة األجنبية في الدراسة الحالية.
تاسعا  :خطكات الدراسة :
ن
في ضكء أهداؼ الدراسة كمنهجها تسير الدراسة الحالية كفؽ الخطكات ارتية-:
 -6الخطكة األكلػى :تحديػد اإلطػار العػاـ لمدراسػة ،كيتضػمف العناصػر ارتيػة :مقدمػة الدراسػة،
كمشػػكمتها ،كأسػػعمتها ،كأهػػدافها ،كأهميتهػػا ،كالمػػنهج المسػػتخدـ ،كحػػدكدها ،كمصػػطمحات
الدراسة ،كالدراسات السابقة ذات العبلقة ثـ خطكات الدراسة.
 -2الخطػػكة الثانيػػة :تضػػمنت األسػػاس الفكػػرم لممػػدارس الجاذبػػة مػػف حيػػث :نش ػ ة المػػدارس
الجاذبة كتطكرها ،كأركانهػا كركاعزهػا ،كبرامجهػا ،كعناصػر نجاحهػا ،كسياسػة القبػكؿ بهػا،
كأنكعها ،كمراحؿ كخطكات إنشاعها.
 -3الخطكة الثالثة :تناكلت أبرز مبلمح تطبيقات المدارس الجاذبة الثانكية في بعػض الكاليػات
األمريكية (كالية ككنيتيكت – كالية فمكريدا – كالية كاركلينا الشمالية).
 -4الخطػػكة الرابعػػة :دراسػػة تحميميػػة مقارنػػة لتطبيقػػات المػػدارس الجاذبػػة الثانكيػػة فػػي كاليػػات
المقارنة.
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ػيبل لكاقػػع الجهػػكد المصػػرية المبذكلػػة فػػي التعمػػيـ
 -5الخطػػكة الخامسػػة :تضػػمنت
عرض ػا كتحمػ ن
ن
الثػػانكم العػػاـ فػػي مصػػر مػػع التركيػػز عمػػى الكاقػػع الحػػالي (المنػػاهج ،التمكيػػؿ ،سياسػػة
القبكؿ) في ضكء مفهكـ كفكر المدارس الجاذبة.
 -6الخطػػكة السادسػػة :تناكلػػت اإلج ػراءات المقترحػػة لتطبيػػؽ المػػدارس الجاذبػػة فػػي جمهكريػػة
مصر العربية مع التركيز عمى المناهج ،كسياسة القبكؿ ،كالتمكيؿ ،عمػى ضػكء االسػتفادة
مػػف اإلطػػار النظػػرم ،كتطبيقػػات المػػدارس الجاذبػػة الثانكيػػة فػػي بعػػض الكاليػػات األمريكيػػة،
كبما يتماشى مع طبيعة الكاقع المصرم.

اخلطوة ايجاْية :اإلطاز ايفهسي يًُـدازض اجلاذبـة :يتضـُٔ اإلطـاز ايفهـسي يًدزاسـة لًيًًـا واضـخًا
يٓظأة املدازض اجلاذبة ،وتطوزٖا ،واألبعاد املتعًكة بٗا يف ايصفخات ايتايية:
أويًا ْ :ظأة املدازض اجلاذبة وتطوزٖا:
مرت المدارس الجاذبة بسمسمة مف األحداث كالتطكرات في الكاليات المتحدة األمريكية
حتى كصمت إلى ما هي عمي ارف؛ فقد أصبحت مف أشهر المدارس في الكاليات المتحدة
األمريكية.
كانت البداية عندما أقاـ أكليفرؿ براكف كاخركف Oliver L. Brown & et al.
دعكل ضد مجمس التعميـ في تكبيكا  Topekaكالتي تـ رفعها أماـ محكمة المقاطعة
األمريكية في فبراير عاـ  ،6956كلقد تعمقت الدعكل بالفصؿ بيف األطفاؿ في المدارس
العامة عمى أساس العرؽ ،كت ثير ذلؾ عمى األطفاؿ ،كلقد أطمؽ عمى قضية براكف اسـ "رأس
النافكرة لقانكف العرؽ كالتعميـ في الكاليات المتحدة " ،كقد حكمت المحكمة العميا عاـ 6954
لصالح براكف ،ككاف مف نتاعج قضية براكف أنها ساعدت عمى بركز نفكذ سياسي كقانكني
أمكف مف خبلل تفكيؾ ممارسات كسياسات الفصؿ التي انتشرت في كؿ منطقة مف مناطؽ
الببلد ،كفى أكاخر عاـ  6961حدثت اضطرابات كبيرة في جميع الكاليات حيث كانت
العنصرية متفشية في ذلؾ الكقت ،كلقد اندلعت أعماؿ ش ب في أكثر مف ماعة مدينة في
الفترة مف  6964حتى  ،6968ف دركت الكاليات المتحدة حينها ضركرة تكفير فرص تعميمية
متساكية لجميع الطبلب ،كبدأت الدكلة في البحث عف كسيمة لتحقيؽ ذلؾ ،كهنا ظهر مفهكـ
المدارس الجاذبة؛ فقد تـ تحكيؿ مدرسة مكارفر الثانكية McCarver Junior High
 Schoolفي تاككما بكاشنطف عاـ  6968إلى أكؿ مدرسة ابتداعية جاذبة ،ككانت عبارة عف
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فصكؿ ما قبؿ الركضة حتى الصؼ الخامس ،ثـ تـ افتتاح مدرسة جاذبة أخرل في بكسطف

فريدا كمختمفنا عف المدارس العامة.)39(".
عاـ  6969حيث قدمت نمطنا تعميميا ن
استمرت شعبية المدارس الجاذبة بكتيرة بطيعة كلكف ثابتة طكاؿ فترة السبعينات ،كفى
نهاية السبعينات بدأت تزداد شعبيتها؛ إذ أصبحت مف الجهكد الكاضحة لتعزيز حركة
اال ندماج ،كذلؾ بعد أف كاف مف الصعب تطبيؽ العديد مف القكانيف كالتشريعات التي تتعمؽ
ب ل اء الفصؿ العنصرم في العديد مف المناطؽ ( ،)41كمع تصديؽ المحكمة في الفترة مف

 6976- 6975عمى المدارس الجاذبة ككسيمة إل زالة التمييز العنصرم تـ تكسيع مفهكـ
المدارس الجاذبة ،كبدأ التركيز عمى تطكيرها خاصة فيما يتعمؽ بالجانب األ كاديمي؛ لذا
اشتممت هذ المدارس عمى مكضكعات متنكعة في العمكـ اإلنسانية كالم ات كاالستكشاؼ
متميز يركز عمى المكنتسيكرم ،كالفصكؿ
نا
نهجا تعميميا
المهني ،كما عززت البرامج الجاذبة ن
الدراسية المفتكحة ،كالتعميـ البديؿ ،...،كما أدل ظهكر تقرير "أمة في خطر" عاـ  6983إلى
استجابة الكاليات المتحدة األمريكية إلى إصبلح المناخ التعميمي بها ،كهك ما دعا إلى زيادة
االهتماـ بالمدارس الجاذبة ك داة لئلصبلح التعميمي بها

(.)46

كمف عاـ  6972إلى عاـ  6986قدمت الحككمة الفيدرالية الدعـ لمبرامج الجاذبة مف
خبلؿ قانكف المساعدات المدرسية لمطكارئ The Emergency School Aid Act
) ،(ESAAكفي الفترة مف  6986 – 6976قدـ قانكف المساعدات المدرسية لمطكارئ
 ESAAما يصؿ إلى  31مميكف دكالر سنكيا لدعـ البرامج الجاذبة ،كفي عاـ 6984
است نفت الحككمة الفيدرالية دعمها لممدارس الجاذبة ب نشاء برنامج المساعدة لممدارس
الجاذبة ) The Magnet Schools Assistance Program (MSAPكيتـ استخداـ
المنح المقدمة مف برنامج المساعدة ) (MSAPفي أنشطة التخطيط ،كالتركيج ،كتعزيز
البرامج كالخدمات األ كاديمية المرتبطة بالمدارس الجاذبة ،كفي اقتناء الكتب كالمكاد كالمعدات،
كدعـ معممي المدارس االبتداعية كالثانكية الحاصميف عمى ترخيص لمزاكلة المهنة ،كيجب أف
تككف أمكاؿ الدعـ مخصصة القتناء الكتب أك المكاد أك دعـ المعمميف؛ أم ترتبط بشكؿ
مباشر بتحسيف المعرفة داخؿ المدارس الجاذبة ،كال يجكز استخداـ أمكاؿ الدعـ في أنشطة ال

تحسف مف أداء هذ المدارس (.)42
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كازداد عدد المدارس الجاذبة بشكؿ ممحكظ منذ أف قبمت المحاكـ الفيدرالية البرامج
الجاذبة ككسيمة إلل اء الفصؿ العنصرم في منتصؼ السبعينات ،كفى الفترة بيف 6982
ك 6999تضاعفت أعداد المدارس التي تقدـ البرامج الجاذبة ،كلقد تضاعؼ بعد ذلؾ عدد
تقريبا .كبحمكؿ العاـ الدراسي 6992/6996
الطبلب المسجميف في هذ البرامج ثبلث مرات
ن
ا تلتحؽ أكثر مف  6,2مميكف طالب بالمدارس الجاذبة في  231منطقة تعميمية ،كفى العاـ

الدراسي  2111/ 6999كاف هناؾ  6372مدرسة جاذبة ،كبحمكؿ عاـ  2166-2165تـ
تش يؿ  3237مدرسة جاذبة في جميع أنحاء الكاليات المتحدة األمريكية ،ككاف مف أكثر
الكاليات التي انتشرت بها المدارس الجاذبة في هذا العاـ كالية فمكريدا حيث كصؿ عدد
المدارس الجاذبة بها إلى ( )536مدرسة ،كفى كاليفكرنيا ( )514مدرسة ،كميتشجاف
( )386مدرسة ،كتكساس ( )258مدرسة .كما تضـ كاركلينا الشمالية  623مدرسة جاذبة،
كتعتبر المدارس الجاذبة جزنءا مف نظاـ المدارس العامة التقميدية ،كتعمؿ تحت نفس اإلدارة
مكضكعا
المحمية كمجمس المدرسة المحمي ،كالسمة الفريدة لممدارس الجاذبة هي أف لديها
ن

منسجما مع هذا المكضكع ،كمف بيف هذ المكضكعات  ،STEMكالفنكف
كمنهجا
محددا
ن
ن
ن
()43
الجميمة ،كالمسرحية ،كالدراسات الدكلية .
كلقد ساعد سف قانكف " عدـ ترؾ أم طفؿ " )No Child Left Behind (NCLB
في عاـ  2116إلى دعـ التعميـ لجميع األطفاؿ ب ض النظر عف خمفياتهـ ،كأصبح سد ث رات
التمييز العنصرم كاالقتصادم كاالجتماعي هك محكر السياسات الفيدرالية ،كأمكف عبلج بعض
جكانب هذ المشكمة مف خبلؿ إقرار مجمكعة مف السياسات التي تهدؼ إلى تشجيع أكلياء
األمكر الختيار المدرسة التي ير بكف فيها ،ككانت المدارس الجاذبة مف أشهر هذ المدارس،
نظر لئلقباؿ المتزايد مف أكلياء األمكر عميها ،كفي
كالتي تحظى بدعـ الحككمة الفيدرالية نا
السنكات األخيرة مرت المدارس الجاذبة بتحكؿ كبير ،ككضعت نفسها في المشهد السياسي
نظر
نظر لتميز هذا النكع مف المدارس؛ إذ أصبحت كحاضنات لبلبتكار التعميمي ،ك نا
مرة أخرل؛ نا
ألهميتها كدكرها عمى مستكل الدكلة فقد حكلت الحككمة الفيدرالية المدارس الحككمية
منخفضة األداء إلى مدارس جاذبة ،كاعتبرتها ك ستراتيجية إلصبلح التعميـ كتحسيف المدارس؛

حتى يمكف تمكيف جميع الطبلب مف تحقيؽ أداء أكاديمي مرتفع(.)44
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يتضح مما سبؽ أف فكرة المدارس الجاذبة قد تطكرت بمركر الكقت؛ فمقد تحكلت مف
ككنها كسيمة كأداة إل زالة التمييز العنصرم إلى ككنها إستراتيجية إلصبلح التعميـ كتحسيف أداء
نظر ألنها تقكـ عمى العدالة كالمساكاة ،كتعتمد عمى مناهج دراسية متميزة كمبتكرة،
الطبلب؛ نا
كبها نظاـ تعميمي عالي الجكدة ،كهك ما ساعد عمى نجاح هذ المدارس كانتشارها.

ثاْيًا  :األزنإ وايسنائز األساسية يًُدازض اجلاذبة:
أكضح مكتب االبتكار كالتحسيف Office of Innovation and Improvement
بكزارة التعميـ األمريكية أف الطبلب كالمعمميف في المدارس الجاذبة يمتزمكف بتكقعات عالية
األداء مف خبلؿ تكفير مناهج ممهمة تحفز الطبلب عمى التعميـ كالعمؿ حتى يككنكا شركاء في
المجتمع ،كر ـ تنكع مكضكعات المدارس الجاذبة إال أف هناؾ أركانا كاستراتيجيات مشتركة

بينها تتضح فيما يمي (-:)45

 - 1االبتهاز وايتُيُّز:
نظر لممنهج التربكم الفريد الذم تنتهج كالذم يجذب
هذ المدارس تتميز باالبتكار؛ نا
الطبلب كأكلياء األمكر؛ فقد تـ تصميـ بعض مكضكعات المدارس الجاذبة إلعداد الطبلب
لش ؿ كظاعؼ محددة ،كما تـ تصميـ مدارس جاذبة أخرل لتقديـ مسارات دراسية تتناكؿ
مكضكعات متنكعة مثؿ :تكنكلكجيا األشعة تحت الحمراء ،كالفضاء ،كالتكنكلكجيا الحيكية،
كاال تصاالت ،كالشبكات المتقدمة ،كالبكالكريا الدكلية ك يرها ،كما أف التعميـ في البية هذ
قاعما عمى المشركعات.
المدارس يككف ن

 - 2تعزيز ايعداية:

اما قكيا بالمساكاة كالعدالة ،كضماف أف يحصؿ
إف المدارس الجاذبة الثانكية تظهر التز ن
جميع الطبلب  -ب ض النظر عف خمفياتهـ  -عمى فرص تعميمية متميزة مف خبلؿ تمسؾ
هذ المدارس بمعايير عالية األداء ،كمف خبلؿ إشراؾ أسر الطبلب كشركاء حقيقييف في
معا لتحسيف نجاح الطبلب.
العممية التعميمية؛ إذ يعمؿ المعممكف كاألسر ن

 - 3إقاَة طسانات جمتُعية:

تحظى هذ المدارس بدعـ كمشػاركة المجتمػع المحمػي كاألسػرة كالجامعػة ،كالشػركاء فػي
الصناعة كادارة األعماؿ ،فحشد الدعـ المجتمعي هك ركيػزة أساسػية فػي تطػكير هػذ المػدارس،
كمػػا أف تكػػريس الكقػػت كالطاقػػة لبنػػاء عبلقػػات ش ػراكة ناجحػػة بػػيف هػػذ المػػدارس كالجامعػػات،
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كالشػػػركات المحميػػػة ،كالمنظمػػػات يػػػر الربحيػػػة سػػػكؼ يعػػػزز مػػػف أداء الطػػػبلب ،كيحقػػػؽ أداء
متطمبات سكؽ العمؿ مف خبلؿ ربط الطبلب بالعالـ الحقيقي.

 - 4تصُيِ بساَج أنادميية َتُيزة:
تعمؿ هذ المدارس مف خبلؿ رؤية كاضحة؛ فهي تحرص عمى تجهيز طبلبهػا لبل لتحػاؽ
بالجامعة ،كما تجهزهـ لمحيػاة المهنيػة الناجحػة ،كيتطمػب ذلػؾ تصػميـ بػرامج أكاديميػة متميػزة،
ككضػع متطمبػات تخػػرج صػارمة لطبلبهػا ،فالعديػػد مػف المػدارس الجاذبػػة تحػرص عمػى أف يقػػكـ
طبلبها بمشركعات عممية ذات صمة بخدمة المجتمع كمتطمب مف متطمبات التخرج.

 - 5بٓاء ثكافة تدزيص عايي اجلودة:
تتطمب المدارس الجاذبة معمميف لهػـ مهػارات خاصػة؛ فهػي مػدارس اسػتثناعية؛ لػذا فػ ف
معمميها ينب ي أف يمتمككا مهارات كقدرات استثناعية بحيث يككنكف قادريف عمى ربػط الػتعمـ فػي
الفصكؿ الدراسية بمكاقؼ كتجارب كاقعيػة ،كالتركيػز عمػى التػدريس عػالي الجػكدة ،كالممارسػات
المتطكرة ،كالتنمية المهنية المستمرة ،كتشجيع التعاكف بيف أعضاء هيعة التدريس.
كمػػا حػػدد" مركػػز المسػػاعدة الفنيػػة لبرنػػامج المسػػاعدة فػػي المػػدارس الجاذبػػة " The
Magnet Schools Assistance Program Technical Assistance Center
) (MSAP Centerخمسػػػة مككنػػػات كركػػػاعز أساسػػػية لنجػػػاح المػػػدارس الجاذبػػػة ،كهػػػي
كالتالي(:)46

ا– ايتٓوع واإلْصاف:
ينػػتج التنػػكع مػػف دمػػج مجمكعػػة مػػف الطػػبلب لهػػـ خمفيػػات متنكعػػة س ػكاء فػػي الجانػػب
االجتماعي أك االقتصادم أك العرؽ أك الم ة أك الثقافة أك الػديف داخػؿ البرنػامج الجػاذب ،فمقػد
تػػـ تصػػميـ هػػذ المػػدارس بهػػدؼ جػػذب الطػػبلب مػػف مختمػػؼ الخمفيػػات ،كتقػػديـ بيعػػات تعميميػػة
مبتكػػػرة لهػػػـ تعػػػزز فهمهػػػـ لمثقافػػػات المختمفػػػة ،أمػػػا اإلنصػػػاؼ فيتعمػػػؽ باإلنصػػػاؼ فػػػي تنفيػػػذ
السياسػػات التعميميػػة ،كاإلنصػػاؼ فػػي تخصػػيص الم ػكارد لكػػؿ هػػذ الفعػػات المتنكعػػة كالمسػػاكاة
بينهـ؛ لذا فػ ف إسػتراتيجيات التنػكع كاإلنصػاؼ تكػكف مقصػكدة داخػؿ المػدارس الجاذبػة؛ فػدمج
معا يػؤدم إلػى تقػدير التنػكع ،كالنهػكض بالمسػاكاة ،كبنػاء ثقافػة مدرسػية شػاممة تعمػؿ
الطبلب ن
عمى تحسيف النتاعج لجميع الطبلب.
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- 2إدازة ايتشجيٌ:
إدارة التسػػػجيؿ تقػػػدـ المسػػػاعدة لمطػػػبلب لبل تلتحػػػاؽ بالمدرسػػػة ،كاالسػػػتجابة الحتياجػػػات

الطبلب كاألسرة بداية مف استفسارات أكليػاء األمػكر عػف المدرسػة الجاذبػة حتػى تخػرج الطػبلب
منهػػا ،كمػػا تقػػكـ إدارة التسػػجيؿ بفحػػص البيانػػات ،كالسػػياقات المدرسػػية كالعاعميػػة كالمجتمعيػػة،
باإلضافة إلى العبلقات المتبادلة بيف األنظمة؛ كذلؾ لتعزيز هكية المدرسة ،كبناء الثقػة كالػكالء
بيف المدرسة كأصحاب المصمحة.

- 3املٓاٖج:
البػا مػا
عمى الر ـ مف أف المناهج كالتدريس مفهكماف منفصبلف إال أنهما مترابطػاف ،ك ن
يػػتـ تطكيرهمػػا بػػالترادؼ ،كفػػى المػػدارس الجاذبػػة يػػتـ تصػػميـ المنػػاهج بحيػػث تمب ػي احتياج ػات
المتعمميف كمكاهبهـ لضماف النجاح األ كاديمي لجميع الطبلب ،كيسػاعد اتبػاع نهػج تعػاكني فػي
المناهج كالتدريس إلى تحكيؿ عممية التعميـ كالتعمـ في المدراس الجاذبػة إلػى عمميػة ديناميكيػة
تحدث في أم كقت كأم مكاف.

َ- 4ظازنة األسسة:
إف بناء عبلقات قاعمة عمى التفػاهـ كاالحتػراـ كالثقػة بػيف المدرسػة كاألسػرة سػكؼ يعػزز
تعم ػـ الطػػبلب ،كينم ػي الجكانػػب األ كاديمي ػة كاالجتماعيػػة كالعاطفيػػة لػػديهـ ،كيسػػاعد عمػػى خمػػؽ
ت ثيرات إيجابية عمى مكاقؼ الطػبلب كزيػادة تحفيػزهـ؛ لػذا تحػرص المػدارس الجاذبػة عمػى ربػط
األسػػرة ب هػػداؼ المدرسػػة كاحتياج ػات الطػػبلب؛ إذ تؤكػػد المػػدارس الجاذبػػة أف األسػػرة كالمدرسػػة
شركاء متساككف في تعميـ الطبلب.

- 5ايظسانة:
إف الشػػػراكة بػػػيف المدرسػػػة كالمنظمػػػات األخػػػرل تعػػػكد بػػػالنفع المتبػػػادؿ عمػػػى المدرسػػػة
الجاذبة ،كالمنظمات الشريكة؛ فالشراكة تساعد عمى جمب كجهات نظر متنكعة ،كأفكار مبتكػرة،
كمعػارؼ كمهػارات تعػزز مػف فعاليػة المػدارس الجاذبػة ،كمػا يمكػف لمشػركاء تػكفير مػكارد ماديػػة
كبشرية كخبرات تعمـ فريدة لمطبلب.
إف العدالة كاإلنصاؼ ليست بعيدة عف مدارسػنا فػي الػكطف العربػي ،كلكػف مدارسػنا ارف
كخاصػػة المػػدارس الثانكيػػة أصػػبحت بحاجػػة إلػػى عمميػػة تحكيػػؿ مػػف الفكػػر التقميػػدم إلػػى الفكػػر
الجاذب القاعـ عمى شراكات مجتمعية تربط الطبلب بكاقعهـ كتربط األسػرة مػع المدرسػة بعبلقػات
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قاعمة عمى التفػاهـ كالثقػة ،كمػا أف مدارسػنا الثانكيػة بحاجػة إلػى كجػكد بػرامج أكاديميػة متميػزة
ذات مكضكعات متنكعة تساعد عمى إعداد الطبلب لمجامعة كالحياة المهنية.
ثالثنا  :برامج المدارس الجاذبة:

ر ـ تنكع برامج المػدارس الجاذبػة كتنػكع مكضػكعاتها إال أف مػف أشػهر برامجهػا كأكثرهػا

نتشار ما يمي (:)47
ا نا
 -6ب ػرامج مكنتيسػػكرم :كتسػػتند فمسػػفتها عمػػى أف األطفػػاؿ يتعممػػكف بشػػكؿ أفضػػؿ فػػي بيعػػة
تػػدعـ النمػػك البػػدني كالنفسػي كالمعرفػي كاالجتمػػاعي ،كتقػػدـ بعػػض المػػدارس الجاذبػػة مػػف
خػػبلؿ برنػػامج المكنتيسػػكرم بيعػػة محفػػزة لمطػػبلب لتعزيػػز مهػػارات صػػنع الق ػرار ،كالػػكعي
الذاتي ،كالتعمـ المستمر.
فرصػػا عديػػدة لمطػػبلب
 -2بػػرامج الفنػػكف المرعيػػة كالفنػػكف المسػػرحية :كتػػكفر هػػذ البػػرامج ن
لتطػػكير م ػكاهبهـ كعرضػػها ،كتتنػػاكؿ هػػذ الب ػرامج مكضػػكعات عػػف التصػػميـ المعمػػارم،
كالبث ،كالفف الرقمي ،كتصميـ األزياء ،كفف الجرافيؾ ،كالتصكير الفكتك رافي ،كالمسرح.
 -3ب ػرامج الفنػػكف الميبراليػػة :كتركػػز هػػذ الب ػرامج عمػػى تطػػكير المعرفػػة فػػي العمػػكـ اإلنسػػانية
كالعمػػكـ الطبيعيػػة كالعمػػكـ االجتماعيػػة مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ التكنكلكجيػػا ،كالبحػػث ،كاإلنتػػاج
الفني ،كتتميز البرامج الجاذبة لمفنكف الميبرالية با تلتزامهػا بقػيـ التنػكع كالمجتمػع كالتعػاكف،
كتقػػػدير الجمػػػاؿ .كتتمحػػػكر مكضػػػكعاتها حػػػكؿ الفنػػػكف الجميمػػػة ،كالدراسػػػات العالميػػػة،
كالصحافة كمحك األمية مف خبلؿ الفنكف ،كدراسات المتاحؼ.
 -4بػػػرامج الرياضػػػيات كالعمػػػكـ كالتكنكلكجيػػػا :كتسػػػتخدـ هػػػذ البػػػرامج إسػػػتراتيجيات كتقنيػػػات
مبتكرة إلشراؾ الطبلب في االستكشاؼ كاالكتشاؼ .كيستخدـ الطبلب مختبػرات الرياضػيات
كالعمكـ كالتكنكلكجيا ،ككذلؾ المكاقع البيعية في العالـ الحقيقي ،كما يشارككف فػي التحميػؿ
الرياض ػي ،كالبحػػث العمم ػي ،كالتصػػميـ الهندس ػي .كهنػػاؾ ب ػرامج أخػػرل تنػػدرج تحػػت هػػذ
النكعية تركػز عمػى تكنكلكجيػا الفضػاء الجػكم ،كتكنكلكجيػا الكمبيػكتر ،كالهندسػة ،كالعمػكـ
البيعية ،كعمكـ الطب الشرعي ،كالتكنكلكجيا الحيكية كالطبية.
 -5بػرامج المهػػف :كتػػـ تصػػميمها لتعظػيـ المعنػػى الحقيقػي لمفهػػكـ المهػف ،كفػػى هػػذ البػرامج
يػػتـ تزكيػػد الطػػبلب بخب ػرات مػػف خػػبلؿ مكاقػػؼ كاقعيػػة لتمكيػػنهـ مػػف النجػػاح فػػي الحيػػاة
العممية ،كفي المرحمة الجامعية .كهناؾ مسارات مختمفػة لبػرامج المهػف تشػمؿ مكضػكعات
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عػػف الفضػػاء ،كتكنكلكجيػػا خدمػػة السػػيارات ،كالتجميػػؿ ،كالعدالػػة الجناعيػػة ،كفنػػكف الطهػػي،
كالخدمات المالية ،كالدراسات القانكنية ،كالتسكيؽ ،كالطب الرياضي.
 -6البرامج الجاذبة الدكلية :كتقدـ هػذ البػرامج منػاهج تعػزز الجانػب األ كػاديمي لػدل الطػبلب
مػػف خػػبلؿ فهػػـ ثقافػػات العػػالـ ،كاكتسػػاب الم ػػات األجنبيػػة ،كينػػدرج تحػػت هػػذا النػػكع أربعػػة
برامج تختص كؿ منها بمكضكعات محددة كهي:
أ -برنػػػػامج الدراسػػػػات الدكليػػػػة :كفػػػػي هػػػػذا البرنػػػػامج يعمػػػػؿ المسػػػػعكلكف عػػػػف المدرسػػػػة،
كالمعممكف ،كالطػبلب ،كأكليػاء األمػكر بشػكؿ تعػاكني مػع الحككمػات األجنبيػة فػي الػدكؿ
المختمفػػة مثػػؿ إسػػبانيا ،كفرنسػػا ،كايطاليػػا ،كالبرازيػػؿ ،كألمانيػػا؛ كذلػػؾ لضػػماف أف تكػػكف
المتطمبات كالمعايير التعميمية لبمدانهـ كاضحة في المناهج الدراسية ،كما يكػكف الطػبلب
قادريف عمى اكتساب ل ة ثانية.
ب -برنامج البكالكريا الدكلية :يعزز البرنامج فهـ المكاطنة العالمية لدل الطػبلب ،كيشػجعهـ
عمػػى أف يككنػػكا ناقػػديف ،كمفكػػريف ،كمتعػػاطفيف ،كمشػػاركيف ،كمطمعػػيف عمػػى الشػػػعكف
المحمية كالعالمية.
ج -شػهادة كامبريػػدج الدكليػة المتقدمػػة لمتعمػػيـ :يركػز البرنػػامج عمػػى تطػكير مهػػارات التفكيػػر
العميا ،كمهارات التحدث ،كالكتابة ،كحؿ المشػكبلت ،كمػا يركػز عمػى التطبيقػات الكاقعيػة،
كالمهارات المستقمة ،كالعمؿ الجماعي ،كالتفاهـ الدكلي.
د -برنػػامج التعمػػيـ الػػدكلي :كيركػػز البرنػػامج عمػػى التعمػػيـ متعػػدد الثقافػػات مػػع التركيػػز عمػػى
تعمـ ل ة ثانية ،كيعمؿ البرنامج عمى إعداد الطػبلب لمعػيش فػي مجتمػع كاقتصػاد عػالمي
سريع الت ير.
كلقد أشار ستيؿ كليفػيف  Steel & Levineإلػى أنػ لكػي يػتـ جػذب الطػبلب لممػدارس
الجاذبػة ينب ػي أف تكػكف البػرامج متكافقػة مػع احتياجػات الطػػبلب كر بػاتهـ ،كأف تكػكف البػرامج
ػثبل مػػع تقػػدـ الطػػبلب فػػي العمػػر تػػزداد ر بػػتهـ فػػي اال تلتحػػاؽ
أيض ػا مػػع أعمػػارهـ ،فمػ ن
متكافقػػة ن
بالبرامج المهنية ،كقد يعكس ذلؾ تكجػ الطػبلب إلػى العمػؿ؛ كلػذا تقػدـ بػرامج المهػف معمكمػات
حكؿ المهف المختمفة مثؿ (الطيراف أك الصػحة أك )......بجانػب تػدريس مقػررات أساسػية مثػؿ
الرياضيات ،كالعمكـ ،كالم ة اإلنجميزية ك يرها؛ كلذا قد ير ب الطػبلب فػي المرحمػة الثانكيػة فػي
اال تلتحػاؽ بهػػذ النكعيػػة مػػف البػرامج ،أمػػا المرحمػػة االبتداعيػػة فيكػػكف برنػػامج مثػػؿ المكنتسػػيكرم
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قادر عمى جذب أكلياء األمكر بشكؿ خاص؛ إذ يجد أكلياء األمكر أف هػذا البرنػامج يػكفر طرقنػا
نا
()48
تعميمية مثالية ألطفالهـ الص ار .
إف تنػػكع الب ػرامج الجاذبػػة يعنػػي أنهػػا قػػادرة عمػػى مكاجهػػة متطمبػػات سػػكؽ العمػػؿ؛ فمقػػد
أكضػػح هاكسػػماف  Hausmanأف قػػكل السػػكؽ أصػػبحت هػػي المحػػرؾ الرعيسػي ارف ،كعنػػدما
يتماشػى نظػػاـ التعمػػيـ مػػع هػػذ القػػكل فػ ف ذلػؾ سػػكؼ ينػػتج عنػ تنػػكع كابتكػػار بػػيف المػػدارس،
كسػػيككف أل كليػػاء األمػػكر الحػػؽ فػػي اختيػػار مػػدارس أبنػػاعهـ ،كاذا حاكلػػت المػػدارس اليػػكـ أف
تتماشػى مػع قػػكل السػكؽ فػ ف ذلػؾ سػػكؼ يعيػد تنشػػيط نظػاـ التعمػػيـ مػرة أخػػرل حتػى ال يكػػكف
اخيا أماـ هذ القكل(.)49
متر ن
إف ما سبؽ يكضح أف البرامج الجاذبة تتماشى مع التطكر العممػي كالتكنكلػكجي الحػادث

ارف عمى مستكل العالـ ،كالذم أثر بدكر عمى سكؽ العمػؿ؛ فمقػد اختفػت مهػف كظهػرت مهػف
جديدة في األفػؽ مثػؿ مطػكرم البرمجيػات ،كالعػامميف فػي التسػكيؽ الرقمػي ،كاخصػاعيي التجػارة
اإللكتركنيػػة ،كاخصػػاعيي الطاقػػات البديمػػة أك المتجػػددة ،كمتخصص ػي الطباعػػة ثبلثيػػة األبعػػاد،
كالمتخصصيف فػي هندسػة الركبػكت ،ك يرهػا مػف المهػف الحديثػة األخػرل؛ لػذا تعػددت كتنكعػت
البرامج الجاذبة ،كر ـ أف برامج الرياضيات كالعمكـ كالتكنكلكجيا تكجد مف ضمف قاعمػة البػرامج
الجاذبػة إال أنهػا ليسػت الكحيػدة؛ فهنػاؾ بػرامج أخػرل متنكعػة بجانبهػا حتػى يمكػف مسػايرة هػذا
التطػػػكر العممػػػي كالمعرفػػػي؛ لػػػذا لػػػـ تعػػػ تد مػػػدارس العمػػػكـ كالتكنكلكجيػػػا كالهندسػػػة كالرياضػػػيات
) ،(STEMكالمدارس الثانكية التقميدية كافية فػي هػذا الكقػت الػذم أحػدث فيػ التقػدـ العممػي
كالتكنكلكجي العديد مف الت ييرات عمى مستكل العالـ في العديد مف المجاالت.

زابعًا  :عٓاصس جناح املدازض اجلاذبة:
أيضػا عناصػػر أساسػػية
إف هنػػاؾ سػػتة عناصػػر أساسػػية لنجػػاح المػػدارس الجاذبػػة ،كهػػي ن

عند التخطيط إلنشػاء مػدارس جاذبػة؛ فهػذ العناصػر تصػبح فػي نهايػة المطػاؼ جػزنءا ال يتجػ أز
مف ثقافة المدرسة الجاذبة كهكيتها ،كيمكف تكضيح هذ العناصر كما يمي (:)51
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- 1ايكيادة واإلدازة:
تعػد القيػػادة كاإلدارة الفعالػػة ركنػا أساسػػيا فػػي تشػػكيؿ ثقافػػة المدرسػػة الجاذبػػة كتكجيههػػا

نحك الت يير ،كما أن مف خبلؿ اإلدارة الفعالػة يمكػف ضػماف االسػتخداـ األمثػؿ لمػكارد المدرسػة
الماديػػة كالبشػػرية لتحقيػػؽ أهػػدافها ،كقيػػادة المػػدارس الجاذبػػة تحػػرص عمػػى كجػػكد تعػػاكف فعػاؿ
بيف األسرة ،كالمدرسة ،كالمجتمع ،كأصحاب المصمحة.

- 2االتصاالت:
يعزز االتصػاؿ الفعػاؿ رؤيػة المدرسػة الجاذبػة كرسػالتها مػف خػبلؿ اال تصػاالت يمكػف أف
تكػكف هنػاؾ مشػاركة نشػػطة بػيف المدرسػة كأصػحاب المصػػمحة؛ لػذا يجػب التخطػيط لبل تصػػاالت
الفعالة كتنسيقها لضماف تسيير أمكر المدرسة عمى نحك سمس كمستمر.

- 3استدداّ ايبياْات:
إف نجاح المػدارس الجاذبػة يعتمػد عمػى جمػع بيانػات دقيقػة ،كنظػاـ عػالي الجػكدة لػدعـ
تطبيػػؽ البيانػػات فػػي اتخػػاذ الق ػ اررات ،كيػػتـ تحميػػؿ البيانػػات بطػػرؽ ذات م ػػزل لتحسػػيف تنفيػػذ
البرنامج ،كزيادة كفاءت مف خبلؿ رصد التقدـ كتحميؿ نتاعج األداء.

 - 4دَج املوضوع:
إف التعمػػيـ القػػاعـ عمػػى المكضػػكعات يمكػف الطػػبلب مػػف تطبيػػؽ مهػػاراتهـ المعرفيػػة عمػػى
مكاقػػػؼ الحيػػػاة الكاقعيػػػة بشػػػكؿ متسػػػؽ ،كذلػػػؾ باسػػػتخداـ االستكشػػػاؼ لتحسػػػيف التفكيػػػر كحػػػؿ
المشكبلت كالتفكير اإلبػداعي .كتقػكـ المدرسػة الجاذبػة الناجحػة عمػى تحديػد مكضػكع برنامجهػا
الرعيس ػي كالتخطػػيط ل ػ  ،كتعمػػؿ عمػػى دمج ػ فػػي ثقافػػة المدرسػػة كمككناتهػػا األساسػػية كجميػػع
عمميات صنع القرار بها.

- 5ايتُٓية املٗٓية:
تعمؿ التنمية المهنية عمى تحسيف المعرفػة لػدل المعممػيف كالعػامميف فػي المدرسػة ،كمػا
تحسف مف أداعهـ بما يساعد عمى تحقيؽ أهداؼ المدرسة الجاذبة.
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- 6االستداَة:
االستدامة هي قدرة البرنامج الجاذب عمى تحقيؽ الت ثير كالهػدؼ المنشػكد منػ كالحفػاظ
عمي بشكؿ مستمر ،كذلؾ مف خبلؿ تحسيف التحصيؿ الدراسي لمطبلب ،كاالستفادة مف المػكارد
المتاحة ،كالتكيؼ مع الظركؼ المت يرة؛ لذا ينب ي عند التخطيط لممػدارس الجاذبػة كضػع خطػة
استدامة ناجحة لتعزيز فعالية البرنامج ،كالكصكؿ إلى نجاح طكيؿ األجؿ.
إذا ت ممنػا العناصػػر السػػابقة ،كت ممنػػا المػػدارس الثانكيػػة فسػػكؼ نجػػد أف بعػػض المػػدارس
الثانكية تعتمد عمى القيادة كاإلدارة ،كالتنمية المهنية ،كاسػتخداـ البيانػات كعناصػر أساسػية فػي
نجاحها ،أما المدارس الجاذبة فقد تميزت عف يرها في تركيزها عمى عناصر أخػرل مثػؿ "دمػج
نظر ألف التعميـ بها قاعـ عمى مكضكعات؛ لػذا تحػرص المػدارس الجاذبػة عمػى
المكضكع" كذلؾ نا
دمج مكضكعاتها في مككنات المدرسة كثقافتها ،كحتى في عمميات صنع القرار بهػا ،كمػا تركػز
المدارس الجاذبة عمى عنصػر اخػر أكثػر أهميػة كهػك االسػتدامة ،كذلػؾ مػف خػبلؿ كضػع خطػة
استدامة ناجحة لتعزيز فعالية البرنامج ،كالكصكؿ إلى نجاح طكيؿ األمد.

خاَشًا  :سياسة ايكبوٍ باملدازض اجلاذبة:
إف المػػدارس الجاذبػػة ال تسػػتطيع اسػػتيعاب جميػػع الطػػبلب المتقػػدميف إليهػػا؛ لػػذا تتبػػع
المدارس الجاذبة إجراءات محػددة لقبػكؿ الطػبلب؛ إذ نجػد أف بعػض المػدارس الجاذبػة تسػتخدـ
تكصػػيات المعممػػيف أك درجػػات االختبػػارات التحصػػيمية لمطػػبلب كمعيػػار لمقبػػكؿ ،كالػػبعض ارخػػر
يستخدـ معايير أخرل ترتبط بالسمكؾ ،كالحضكر ،كدرجات مكاد محددة ،أك مقاببلت كمشػاركات

الكالديف ،كالبعض ارخر يستخدـ االقتراع ( .)56كالكاقع أن ر ـ اعتماد بعض المػدارس الجاذبػة
عمى معايير تنافسية لمقبكؿ بها إال أف العديد منها يفضػؿ اسػتخداـ نظػاـ االقتػراع عنػدما يػزداد
الطمب عميها كيتجاكز عدد المقاعد المتاحة؛ إذ تجد هذ المدارس أف معايير القبػكؿ التنافسػية
يمكػػف أف تكػػكف بمثابػػة حػكاجز لمطػػبلب خاصػػة الطػػبلب مػػف ذكم الػػدخؿ المػػنخفض ،كر ػػـ أنػ
يمكػػف تطبيػػػؽ االقتػػراع بطػػػرؽ مختمفػػة إال أف مبػػػدأ االقتػػراع كاحػػػد فػػي النهايػػػة كهػػك االختيػػػار

العشكاعي لمطبلب (.)52

كلقػػػػد أكضػػػػح تقريػػػػر مؤسسػػػػة السػػػػكؽ االجتمػػػػاعي

Market

Social

The

) Foundation (SMFكهػػي مؤسسػػة فكريػػة بريطانيػػة لمسياسػػة العامػػة تهػػدؼ إلػػى تعزيػػز
كانتػاج سياسػات تػدعـ السػكؽ االجتماعيػة  ،أف هنػاؾ مجمكعػة مػف المبػادئ كالقػيـ ينب ػي أف
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تحكـ معايير القبكؿ بالمدارس كهػي :السػماح لمكالػديف باختيػار المدرسػة التػي تناسػب أبنػاعهـ،
كزيػػادة التحصػػيؿ العممػػي ،كتقميػػؿ الفصػػؿ االجتمػػاعي ،كرفػػض االختيػػار عمػػى أسػػاس الجانػػب
األ كاديمي ،كأشار تقريػر مؤسسػة السػكؽ االجتمػاعي ) (SMFأف اسػتخداـ االقتػراع هػك ثػاني
أفضؿ الحمػكؿ كمعيػار لمقبػكؿ بالمػدارس؛ ألف اليػات االختيػار العشػكاعي هػي تجسػيد إلجػراءات

العدالة االجتماعية ،فالمحسكبية ير كاردة هنا (.)53

ػر لمػػدكر الػػذم تقػػكـ ب ػ المػػدارس الجاذبػػة فػػي عمميػػة االختيػػار أكضػػح هاكسػػماف
كنظػ نا

كجكلػػدرينج  Hausman & Goldringأف المػػدارس الجاذبػػة أصػػبحت جػػزنءا رعيسػػيا مػػف
المشهد التعميمي ،كذلؾ لثبلثػة أسػباب كهػي :تحقيػؽ ر بػة اربػاء فػي اختيػار مػدارس أبنػاعهـ،

نمكذجا لتحقيؽ اال ندماج كالتكامؿ بيف الطػبلب مػف مختمػؼ الخمفيػات،
كأف هذ المدارس تعتبر
ن
كمػػا تشػػير األدلػػة عمػػى أف المػػدارس الجاذبػػة تػػؤثر بشػػكؿ إيجػػابي عمػػى تحصػػيؿ الطػػبلب ،كمػػا
أكضحا أف أكلياء األمكر يككنكف داعميف لهذ المػدارس لعػدة أسػباب منهػا :أف أكليػاء األمػكر
دعما لممدرسة التػي يختاركنهػا بمحػض إرادتهػـ ،كمػا يكػكف لػديهـ الر بػة فػي أف
يككنكف أكثر ن
حكيما باختيارهـ لهذ المدرسة (.)54
ار
يثبتكا ألنفسهـ أنهـ اتخذكا قرنا
ن
كمف جهة أخرل " عندما يختار ارباء المدارس الجاذبة ف ف عمػى المدرسػة أف تسػتجيب

الحتياجات زباعنها (أم الطبلب كأكلياء األمكر) ،ف ف فشػمت المػدارس الجاذبػة فػي تحقيػؽ هػذ

االحتياجات فسكؼ يحرص ارباء عمى إلحاؽ أبناعهـ بمدارس أخرل"(.)55

إف ما سبؽ يكضح أف البية المدارس الجاذبة تحقؽ العدالة كتكػافؤ الفػرص كالمسػاكاة
في عممية قبكؿ الطبلب بها؛ إذ يعتمد معظمها عمى االقتراع كمعيػار لقبػكؿ الطػبلب ،كذلػؾ مػف
خػػبلؿ اسػػتخداـ بطاقػػات اقت ػراع؛ إذ يػػتـ اختيػػار الطػػبلب عش ػكاعيا ب ػػض النظػػر عػػف خمفيػػاتهـ
االقتصادية أك االجتماعية ،كمعنى ذلؾ أف هذا النمط مف المدارس يعي أف التعمػيـ الثػانكم هػك
حؽ لمطالب الذم ير ػب فػي مكاصػمة تعميمػ  ،كأف مػف حقػ اختيػار المدرسػة التػي ير ػب بهػا،
كالمجاؿ الذم ير ب في االستمرار في دكف أف تككف هناؾ حكاجز تعيق عف تحقيؽ ذلؾ.
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سادسًا  :األْواع املدتًفة َٔ ٖيهٌ ايربْاَج اجلاذب:
يتنكع هيكؿ البرنامج الجػاذب حيػث يمكػف تنظػيـ البرنػامج الجػاذب بطػرؽ مختمفػة يمكػف

التمييز بينها عمى النحك التالي (:)56
(َ )6دزسة جاذبة بايهاٌَ:

Whole School Magnets

كفي هذا النكع يمتحؽ جميع الطبلب في المدرسة بالبرنػامج الجػاذب ،كينقسػـ هػذا النػكع
إلى نكعيف:
(أ) النػػكع األكؿ :كفي ػ ال تشػػترط المدرسػػة الجاذبػػة منطقػػة محػػددة لقبػػكؿ الطػػبلب؛ أم أف
الطبلب خارج منطقة المدرسة يمكف أف يمتحقكا بها؛ إذ ال يعتمد هذا النػكع عمػى مكػاف
إقامة الطالب ،كيمكف لجميع الطػبلب مػف أم منطقػة التقػديـ لهػذا النػكع ،كيػتـ قبػكلهـ
طبقنا لآللية التي تستخدمها المدرسة ،كيطمؽ عمى هذا النكع مدرسػة جاذبػة مخصصػة

بالكامؿ .Whole School –dedicated Magnets

(ب) النكع الثاني :تخدـ في المدرسة الجاذبة طبلب الحي؛ لذا فػ ف هػذا النػكع يضػع أكلكيػة
القبػػكؿ فػػي المدرسػػة لطػػبلب الحػػي أك الطػػبلب المقيمػػيف فػػي نطػػاؽ منطقػػة المدرسػػة،
كيسػػمى هػػذا النػػكع مدرسػػة جاذبػػة بالكامػػؿ لمنطقػػة الحضػػكر – Whole School
.attendance Zone Magnets

( )2بسْاَج داخٌ املدزسة:

)Program Within School (PWS

في هذا النكع يشارؾ فقط بعض طبلب المدرسة في البرنامج الجػاذب ،كيػتـ تسػكيؽ هػذا
البػا مػا يػػتـ إدارة هػذا البرنػػامج بشػكؿ شػػب مسػػتقؿ
البرنػامج لتشػػجيع الطػبلب لبل تلتحػػاؽ بػ  ،ك ن
عف باقي المدرسة.
إف المدارس الجاذبة متاحة لجميع الطػبلب ب ػض النظػر عػف مكػاف إقػامتهـ ،كحتػى فػي
المدرسة الجاذبة المخصصة لمنطقة الحضكر نجد " أف العديد مف المدارس الجاذبة التػي تتبػع
هػػذا الػػنمط تقبػػؿ الطػػبلب الػػذيف يقيمػػكف فػػي منطقػػة المدرسػػة تمقاعي ػا ،كيطمػػؽ عمػػيهـ الطػػبلب
األساسػػيكف ،أمػػا المقاعػػد المتبقيػػة فػػي المدرسػػة فتكػػكف متاحػػة لمطػػبلب المتقػػدميف مػػف خػػارج
منطقة الحي .)57
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بعػػد تحديػػد أركػػاف كمككنػػات المػػدارس الجاذبػػة ،كبرامجهػػا ،كعناصػػرها ،كمعػػايير القبػػكؿ
بها ،يمكف اال نتقاؿ إلى خطكات كمراحؿ إنشاء مدرسػة جاذبػة ثانكيػة ،كالممارسػات التػي ينب ػي
أف تتبعها المدرسة لمحفاظ عمى نجاحها.

سابعًا  :خطوات وَساحٌ إْظاء َدزسة جاذبة:
إف "مركػػػز المسػػػاعدة الفنيػػػة لبرنػػػامج المسػػػاعدة فػػػي المػػػدارس الجاذبػػػة "

(MSAP

) ،Centerكهػك مركػػز يػدعـ مكتػػب كزارة التعمػيـ األمريكػػي لمتعمػيـ االبتػػداعي كالثػانكم قػػد حػػدد
خطكات كمراحؿ أساسية إلنشاء المدرسة الجاذبة عمى النحك التالي (:)58

املسحًة األوىل :ايتدطيط :
إف التخطػػيط هػػك جهػػد منضػػبط ينػػتج عن ػ ق ػ اررات كاج ػراءات أساسػػية تحػػدد كتكج ػ مػػا
ستككف عمي المدرسة الجاذبة ،كمف الذيف سػتقدـ لهػـ الخدمػة؟ كمػاذا سػتفعؿ؟ كلمػاذا سػتفعؿ
ذلػػؾ؟ ففػػي هػػذ المرحمػػة الت سيسػػية يػػتـ تحديػػد مػػا هػػك مطمػػكب إلنشػػاء مدرسػػة جاذبػػة ،كمػػا
يكضػػح التخطػػػيط الفعػػػاؿ مػػػا سػػػتحقق المدرسػػة الجاذبػػػة كاإلجػػػراءات كالمػػػكارد البلزمػػػة إلحػػػراز
التقدـ ،كالممارسات التي سكؼ تنتهجها المدرسة لمحفػاظ عمػى نجاحهػا ،كفػي مرحمػة التخطػيط
يػػتـ تحديػػد المشػػكمة التػػي يكاجههػػا المجتمػػع المحمػػي أك أكليػػاء األمػػكر ،كتحديػػد مػػا إذا كانػػت
المدرسة الجاذبة هػي الحػؿ األمثػؿ لمكاجهػة هػذ المشػكمة ،كيمكػف تحديػد المشػكمة مػف تحميػؿ
متطمبات السكاف في المجتمع المحمي ،كتحميؿ تعميقات أفراد المجتمع المحمي ،كتحديػد حاجػات
الصناعة المحمية ،كتحديد مستكل أداء الطبلب في المنطقة.
ػددا مػػف القػػادة
كيػػتـ فػػي هػػذ المرحمػػة تحديػػد أعضػػاء فريػػؽ التخطػػيط كالػػذم يضػػـ عػ ن
المحمييف ،كممثميف عػف منظمػات المجتمػع كاألسػر كالشػركات المحميػة ،كيكػكف الفريػؽ مسػعكنال
عف جمع البيانات كفحصها كتحميمها لفهػـ الكضػع الحػالي ،كيمكػف أف تشػمؿ مصػادر البيانػات
بيانات عف التعداد السكاني لممنطقة المحميػة ،كالبيانػات الديمك رافيػة المجتمعيػة ،كبيانػات عػف
طػػػبلب المجتمػػػع المحمػػػي ،كمسػػػتكل تحصػػػيمهـ كانجػػػازهـ ،كيمكػػػف جمػػػع البيانػػػات مػػػف خػػػبلؿ
الدراسػػات االستقصػػاعية ،كالمقػػاببلت الفرديػػة مػػع األسػػر كالطػػبلب ،كأعضػػاء المجتمػػع ،كأعضػػاء
مف المنظمات المحمية ،كاإلدارييف كالمدرسيف ،كسكؼ تكفر هذ البيانات معمكمات حػكؿ أنػكاع
التعمػػيـ التػػي ير ػػب فيهػػا أكليػػاء األمػػكر ألبنػػاعهـ ،كالنتػػاعج التػػي ير بػػكف فػػي الكصػػكؿ إليهػػا،
كالتعرؼ عمى االحتياجات الحالية كالمستقبمية لمجػاؿ الصػناعة فػي المجتمػع المحمػي ،كالمػكارد
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أيضػا مراجعػة األدبيػػات حػػكؿ المػػدارس الجاذبػػة ككيػػؼ حققػػت
المتاحػة .كيػػتـ فػػي هػػذ المرحمػػة ن
النجػػػاح ،كأنكاعهػػػا ،كبرامجهػػػا ،كمػػػا التصػػػميـ األكثػػػر مبلءمػػػة الحتياجػػػات األسػػػر كالمجتمػػػع
كالشركات في المنطقة المحمية ،كما يػتـ جمػع كافػة البيانػات كالمعمكمػات ،كالنظػر فيهػا لتحديػد
برنػػامج المدرسػػة ،كمكضػػكعاتها ،ككيػػؼ يمكػػف أف تتكافػػؽ رؤيػػة كرسػػالة المدرسػػة مػػع رؤيػػة
المجتمع المحمي ،كيتـ اختيار مكقع المدرسة ،كالنظر في اليات دعـ المجتمع لممدرسة.
كيجب أف تراعي مكضكعات المدرسػة احتياجػات المجتمػع المحمػي الحاليػة كالمسػتقبمية،
كمصػػػػالح كاحتياجػػػػات الطػػػػبلب كأكليػػػػاء األمػػػػكر ،كبعػػػػد تحديػػػػد مكقػػػػع المدرسػػػػة كبرنامجهػػػػا
كمكضػكعاتها ،يجػػب تحديػد المككنػػات األساسػية لممدرسػػة الجاذبػة كسياسػػتها ،كأف تراعػي هػػذ
السياسة بناء ثقافة مدرسية شاممة تخدـ الطبلب ،كاألسر ،كأعضاء المجتمػع المحمػي ،كتعزيػز
المناهج الدراسية مف خبلؿ ربطها مع تجارب العالـ الكاقعي ،كمف خبلؿ دعـ شػراكات المدرسػة
مع المنظمات المختمفة ،كما يجب تحديد الخصاعص الفريدة لممدرسػة الجاذبػة؛ فهػذ المػدارس
تقكـ عمى تقديـ تعميـ قاعـ عمى مكضكعات ير متكفرة في المدارس األخرل؛ لذا ينب ػي تحديػد
خصاعص البرامج الجاذبة لجذب الطبلب كأكلياء األمكر.
كما يتـ في هذ المرحمة كضع خطة التنفيذ ،كالتي تشػمؿ البرنػامج كمككناتػ  ،كأهدافػ ،
كنتاعجػ المتكقعػػة ،كخطػػة االسػػتدامة ،كاليػػات تحديػػد كتػ ميف المػكارد المطمكبػػة ،كينب ػي كضػػع
كثيقة لخطة التنفيذ حتى يمكف تتبع عممية التنفيذ مف خبللها ،كما ينب ي مشػاركتها مػع جميػع
المعنييف ب نشاء المدرسة ،كتحديثها كمما لزـ األمر.
إطػار زمنػي :تحتػػاج عمميػػة جمػع البيانػػات كتقيػػيـ المكقػػؼ إلػى عػػاـ كامػػؿ ،كمػػا يمكػػفتخصيص عاـ اخر مف أجؿ التخطيط كت ميف المكارد البلزمة إلنشاء المدرسة الجاذبة.

َعايري ايتدطيط:
إف هناؾ معايير أساسية لعممية التخطيط يجب تحقيقها حتى يمكػف اال نتقػاؿ إلػى مرحمػة
التنفيذ المبكر ،كهي كالتالي:
 فريؽ القيادة ،كالذم يشمؿ مجمكعة متنكعة كممثمة لجميع أصحاب المصمحة. كضع نمكذج منطقي يمخص أهػداؼ البػرامج الجاذبػة ،كاسػتراتيجياتها ،كنتاعجهػا ،كمػدلعبلقتها برؤية المنطقة المحمية كأهدافها.
 تحديد اإلستراتيجيات كاألنشطة كتفاصيؿ خطة المدرسة الجاذبة.- 6486 -
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 -ت ميف التمكيؿ البلزـ لممدرسة ،كيجب ربط المكازنة برؤية البرنامج كأهداف .

خسيطة ايتدطيط:
تكضح خريطة التخطيط ما يمي:
أ -الش ػراكة :حيػػث ينب ػػي الحصػػكؿ عمػػى مكافقػػة المنظمػػات الشػػريكة لبل نضػػماـ إلػػى فريػػؽ
كبارز في دعـ كتنفيذ البرنػامج الجػاذب ،كمػا يمكػف تحديػد
نا
دكر مهما
القيادة؛ ألف لهـ نا
اإلسػػػتراتيجيات كاألهػػػداؼ الفعالػػػة التػػػي تعػػػزز المنظمػػػات الشػػػريكة لمنهػػػكض ب هػػػداؼ
المدرسة الجاذبػة ،كتحسػيف األداء األ كػاديمي لمطػبلب .كيجػب أف تكضػح الخطػة كيػؼ
ستشارؾ المدرسة مع المنظمات في تحقيؽ أهداؼ المدراس الجاذبة.
ب-المدرسػػة كاألسػػرة :يضػػع فريػػؽ القيػػادة أهػػدافنا مػػف شػ نها إشػراؾ األسػػر فػػي تعزيػػز تعمػػـ
الطبلب مع كضع اليات يمكف مف خبللها بناء الثقة بيف األسرة كالمدرسة.

ج-المناهج كطرؽ التػدريس :يحػدد فريػؽ القيػادة ارليػات التػي مػف شػ نها اختيػار المنػاهج
التعميمية كطرؽ التدريس ،مع مراعاة أهداؼ المدرسة ،كالتركيز عمػى المػتعمـ ،كنتػاعج
الطبلب.
د-إدارة التسػػػػجيؿ :يحػػػػدد فريػػػػؽ القيػػػػادة أهػػػػداؼ إدارة التسػػػػجيؿ ،كأنشػػػػطة إدارة التسػػػػجيؿ
اإللكتركني.
هػ -التنكع كاإلنصاؼ :يطكر فريؽ القيادة مهمة كأهداؼ المدرسة الجاذبة؛ لػتعكس رؤيتهػا
فػػي خمػػؽ بيعػػة تقػػدر الثقافػػات كالمعتقػػدات كالخبػرات المتنكعػػة لتحسػػيف عمميػػة التعمػػيـ
كالتعمـ.

املسحًة ايجاْية  :ايتٓفير املبهس:
تتضػػمف مرحمػػة التنفيػػذ المبكػػر تثبيػػت األنظمػػة كاإلج ػراءات كالممارسػػات الجديػػدة التػػي
تعمػؿ عمػػى تحسػيف قػػدرة المدرسػة ،كيػػتـ فػي هػػذ المرحمػة اختيػػار فريػؽ التنفيػػذ؛ إذ يعمػؿ هػػذا
الفريػػؽ عمػػى تنفيػػذ جميػػع اإلج ػراءات عمػػى النحػػك المفصػػؿ فػػي خطػػة التنفيػػذ .كمػػا يمكػػف ضػػـ
أعضاء مف فريػؽ التخطػيط لضػماف اال نتقػاؿ السػمس مػف مرحمػة التخطػيط إلػى مرحمػة التنفيػذ،
كفػػػي هػػػذ المرحمػػػة يػػػتـ تطػػػكير كتثبيػػػت العمميػػػات كالسياسػػػات كالممارسػػػات التػػػي تيسػػػر دعػػػـ
كتشػ يؿ المدرسػػة الجاذبػػة ،كمػػا يجػػب أف يكػػكف هنػػاؾ نظػػاـ فعػػاؿ لبل تصػػاالت لتيسػػير الكصػػكؿ
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إلى أصحاب المصػمحة المعنيػيف كالمجتمػع ،كأف يكػكف هنػاؾ نظػاـ لمرصػد كالتتبػع لئلبػبلغ عػف
مدل التقدـ في العمؿ أك المشكبلت كالعقبات التي يمكف مكاجهتها.
 يػػػػتـ فػػػػي هػػػػذ المرحمػػػػة إنشػػػػاء المختبػػػػرات ،كتجهيػػػػز المػػػػكاد التعميميػػػػة كالكسػػػػاعؿالتكنكلكجية ،كاختيار معممي المدرسة كمكظفيها ،كتكفير التنمية المهنية المستمرة لهـ.
كمػا يػتـ البػدء فػي تنفيػذ اإلسػتراتيجيات كاأل نشػطة المدرسػية كمػا هػك مفصػؿ كمتسمسػػؿ
فػػي خطػػة التنفيػػذ ،كيراعػػى فػػي هػػذ المرحمػػة تطػػكير المنػػاهج ،كتحديػػد الشػػراكات كالتسػػكيؽ
لممػػدارس الجاذبػػة ،كيمكػػف لمشػػركاء تػػكفير خب ػرات الػػتعمـ فػػي العػػالـ ال ػكاقعي ،كمػػا يمكػػف إلدارة
التسجيؿ بالمدرسة البدء في التسكيؽ لممدرسة الجاذبة ،كلمت كد مف أف األسػر جػزء مػف عمميػة
تنفيذ المدرسة الجاذبة يتـ تزكيدهـ بالمعارؼ البلزمة حكؿ المدرسة الجاذبة الجديدة مف خػبلؿ
كرش العمؿ كالمؤتمرات كالندكات ،كيجب مراجعة كتحديث الخطػة بانتظػاـ مػف خػبلؿ النظػر فػي
الت ييرات الى قد تط أر عمى المدرسة أك المنطقة كالسياقات المجتمعية.
إطاس صمىٍ :يمكف أف تسػت رؽ مرحمػة التنفيػذ المبكػر حػكالي عػاميف حيػث يمكػف تهيعػة
بيعػػػة المدرسػػػة فػػػي ضػػػكف عػػػاـ ،كمػػػا يمكػػػف أف يحػػػدث فػػػي السػػػنة األكلػػػى عقػػػد اال تفاقيػػػات
كالش ػراكات كبنػػاء القػػدرات (مثػػؿ التػػدريب كاإلرشػػاد كالػػتعمـ التعػػاكني بػػيف المػػكظفيف كأصػػحاب
المصمحة) ،كما يجب أف تككف السياسات كاإلجراءات البلزمة إلرسػاء الثقافػة المدرسػية سػارية
في السنة األكلى ،كقد يست رؽ اكتماؿ اإلجراءات الرسمية كالكثاعؽ المكتكبػة المتعمقػة بسياسػة
عاما اخر.
المدرسة ،كتطكير المناهج كالمكضكعات كمراجعة األنشطة ن

َعايري ايتٓفير املبهس:

إف تحقيػػؽ المعػػايير التاليػػة هػػي األسػػاس لتحقيػػؽ النجػػاح كاالسػػتعداد لممرحمػػة القادمػػة،
كتتمثؿ فيما يمي:
 تثبيت األنظمة كالسياسات كاإلجراءات المكتكبة البلزمة لتش يؿ المدرسة. كضكح رؤية المدرسة كأهدافها لكؿ األشخاص المعنييف. تنفيذ األنشطة المدرسية كما هك مفصؿ كمتسمسؿ في خطة التنفيذ مثؿ تطكيرالمناهج ،كطرؽ التدريس ،كالتسكيؽ الجيد لممدرسة.
 أف تككف المدرسة ال جاذبة جاهزة لتقديـ الخدمات لمطبلب بناء عمى المعاييرالمحددة في مرحمة التخطيط.
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خسيطة ايتٓفير املبهس:
كتشمؿ ما يمي:
أ -التنػػكع كاإلنصػػاؼ :حيػػث تعمػػؿ الػػنظـ كالسياسػػات المثبتػػة كالعمميػػات التػػي تقػػكـ عميهػػا
المدرسة عمى تحقيؽ العدالة كالمساكاة.
ب-إدارة التسػػجيؿ :يػػتـ تنفيػػذ كرش عمػػؿ عػػف إدارة التسػػجيؿ لتثقيػػؼ المػػكظفيف كالشػػركاء
حكؿ مفاهيـ كاستراتيجيات إدارة التسجيؿ ،كأهمية تكفير خدمات ممتازة لمطبلب.
ج-المنػػاهج كطػػرؽ التػػدريس :تعمػػؿ الػػنظـ كالعمميػػات المثبت ػة فػػي المدرسػػة عمػػى تسػػهيؿ
كتطكير كتنفيذ منهج جاذب متمركز حكؿ المتعمـ.
د-األسرة كالمدرسة :تعمؿ األنظمة كالعمميات المثبتة عمى تسهيؿ مشاركة األسرة كالتكاصػؿ
المنتظـ بينها كبػيف المدرسػة حػكؿ تطػكير المدرسػة كتنميػة الطػبلب ،كمػا تعمػؿ كرش
العمػػؿ المشػػتركة عمػػى بنػػاء ش ػراكات بػػيف المنػػزؿ كالمدرسػػة ،كمػػا تسػػاعد كرش العمػػؿ
عمػػى متابعػػة الكالػػديف كرصػػدهـ ألنشػػطة الػػتعمـ القاعمػػة عمػػى المكضػػكعات المقدمػػة
ألكالدهـ.
ق-الشػػراكة :تحػػػدد مػػذكرات التفػػػاهـ كاال تفاقيػػات القاعمػػػة أداء كأدكار المنظمػػات الشػػػريكة،
كأنشطتها ،كمساهماتها في المدرسة الجاذبة.

املسحًة ايجايجة :ايتٓفير ايهاٌَ :
التنفيػػذ الكامػػؿ هػػك المرحمػػة التش ػ يمية؛ إذ تعمػػؿ البنيػػة التحتيػػة ،كالمكظفػػكف ،كثقافػػة
المدرسػػػػة بشػػػػكؿ جيػػػػد لػػػػدعـ تنفيػػػػذ البرنػػػػامج الجػػػػاذب .كفػػػػي مرحمػػػػة التنفيػػػػذ الكامػػػػؿ تكػػػػكف
تمامػا ،كمػػا يػػتـ فػػي هػػذ المرحمػػة جمػػع البيانػػات لتقيػػيـ مػػدل
اإلسػػتراتيجيات كاألنشػػطة جػػاهزة ن
الدقة في التنفيذ ،كتحديد فعالية البرنامج كالمجاالت التي تحتاج إلػى تحسػيف ،كتظهػر البيانػات
الدقيقة مدل نجاح البرنامج في تحقيؽ أهداف ك ايات .
كيمكف تمخيص المراحؿ السػابقة فػي نقػاط محػددة؛ إذ يحتػاج إنشػاء مدرسػة جاذبػة إلػى

عشر خطكات أساسية ،كهي كما يمي(:)59

 -6تحديد ما يفترض أف يقكـ ب البرنامج الجاذب.
 -2اكتشاؼ ما يريد المجتمع.
 -3اتخاذ ق اررات بش ف المكضكعات التي سيتـ تدريسها.
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 -4اختيار قادة أقكياء.
 -5تطكع المعمميف.
 -6تكفير التنمية المهنية لممكظفيف.
 -7تسكيؽ البرنامج أل كلياء األمكر.
 -8اتخاذ قرار بش ف معايير االختيار كالقبكؿ.
 -9كضع خطة عممية لكساعؿ نقؿ الطبلب.
 -61تحديد مصادر التمكيؿ كاالستفادة منها.
كيكضػػػح تقريػػػر مكتػػػب االبتكػػػار كالتحسػػػيف

Office of Innovation and

 Improvementالتابع لكزارة التعميـ األمريكية أف هناؾ مجمكعة مف اإلجػراءات التػي ينب ػي

أيضا لمحفاظ عمى نجاحها ،كهي كالتالي(:)61
عمى المدرسة اتباعها قبؿ كبعد فتح أبكابها ،ك ن
أ -قبؿ فتح األبكاب:
 -أف تككف مهمة المدرسة كمكضكعاتها قابميف لمتطبيؽ.

 اختيػػار البرنػػامج بنػػاء عمػػى الم ػكارد الحاليػػة كاالهتمامػػات كاالحتياج ػات المحميػػة؛ حتػػىيجذب جميع أصحاب المصمحة.
 إنشػػاء منػػاهج مميػػزة أكاديمي ػا ككثيقػػة الصػػمة بالمكضػػكع ،كيػػتـ تصػػميـ المػػنهج بحيػػثيحث الطبلب عمى تطبيؽ التفكير الناقد في سياقات العالـ الكاقعي.
 اجتذاب قادة قادريف عمى استقطاب معمميف أكفاء لتحقيؽ مهمة المدرسة.ب -بعد فتح األبكاب:
داعمػػػا عمػػػى
 الحفػػػاظ عمػػػى المكضػػػكع مػػػع النزاهػػػة؛ إذ يقػػػكـ البرنػػػامج الجػػػاذب بالحفػػػاظ نمكضكع الرعيسي ،مع مكاءمة هذا المكضكع مع معايير المنطقة المحمية.
 ت سػػيس ممارسػػات منصػػفة لمطػػبلب لتعزيػػز التكاصػػؿ اإليجػػابي بػػيف مختمػػؼ الثقافػػات،كتحقيؽ النجاح األكاديمي.
 تطكير ثقافة التمكيف كاحتراـ القدرات الفردية كبناء فرؽ العمؿ. تكفير التنمية المهنية المستمرة ،كتكفير المكارد البلزمة لدعـ العامميف. بناء القدرات القيادية.ج -الحفاظ عمى النجاح "كابقاء األبكاب مفتكحة ":
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 اعتمػاد نمػكذج التحسػػيف المسػتمر مػػف خػبلؿ اتخػاذ قػ اررات قاعمػة عمػػى بيانػات صػػحيحةإلحداث الت يير المطمكب كمراقبة النتاعج.
 بنػػاء شػراكات ناجحػػة كفعالػػة مػػف خػػبلؿ تطػػكير عبلقػػات متبادلػػة المنفعػػة مػػع المنظمػػاتكأفراد المجتمع إلنشاء قاعدة كاسعة مف المؤيديف لهذ المدارس.
 تطػػػكير التكاصػػػؿ مػػػع المجتمػػػع حيػػػث يمكػػػف تثقيػػػؼ الجمهػػػكر حػػػكؿ مهمػػػة المدرسػػػةكانجازاتها كاحتياجاتها.
 تكافؽ رؤية المدرسة مع رؤية المجتمع المحمي.إف مػػا سػػبؽ يكضػػح المراحػػؿ كاإلجػراءات البلزمػػة إلنشػػاء مدرسػػة جاذبػػة ،كلكػػف الس ػؤاؿ
ارف :ماذا يحػدث عنػد تحكيػؿ مدرسػة ثانكيػة تقميديػة إلػى مدرسػة ثانكيػة جاذبػة؟ كهػذا السػؤاؿ
أجاب عن جكلياف بيتس كاخػركف  Julian Betts & et al.فػي دراسػة بعنػكاف .مػاذا يحػدث
عنػػدما تصػػبح المػػدارس مػػدارس جاذبػػة ،كلقػػد أكضػػحت الدراسػػة أف هنػػاؾ نمػػكذجيف لمعمػػؿ مػػف
أجؿ تحكيؿ مدرسة تقميدية إلى مدرسة جاذبة ،كأكضحت الدراسة هذيف النمػكذجيف عمػى النحػك

التالي(:)66

أ-ايُٓوذج اجلاذب ايتكًيدي:

The Traditional Magnet Model

فػػي هػػذا النمػػكذج يػػتـ تحكيػػؿ مدرسػػة الحػػي منخفضػػة األداء كالتػػي تخػػدـ الطػػبلب مػػف
األسػػر ذات الػػدخؿ المػػنخفض إلػػى مدرسػػة جاذبػػة مػػف خػػبلؿ تبن ػي مػػنهج أكػػاديمي متخصػػص،
كاستراتيجيات تعميمية متميزة ،كهذا الت يير كالتحكيؿ في المدرسة يساعد عمى اسػتقطاب طػبلب
جدد مػف خػارج الحػي لبلسػتفادة مػف المنػاهج الدراسػية المتخصصػة كطػرؽ التػدريس المتميػزة،
ككمما ارتفعت نتاعج الطبلب ساعد ذلؾ عمى زيادة التسكيؽ كالدعاية لممدرسة ،كفى هػذا الػنهج
يككف الهدؼ األساسي مف تحكيؿ المدرسة هػك تحسػيف نتػاعج طػبلب الحػي مػف خػبلؿ تحسػيف
بيعة التعمـ.
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اتخار قشاسات
بتىفُش مىهج
متخصص وطشق
تؼلُمُة متمُضة

تحسُه تؼلم الطالب
مه خاسج الحٍ

تحسُه تؼلم الطالب
مه داخل الحٍ
تحسُه مجمىػة
األقشان لطالب الحٍ
تحسُه التىىع
المذسسٍ

الؼمل ػلً تحىَل مذسسة
الحٍ مىخفضة األداء
والتٍ َشتادها طالب مه
أسش رات دخل مىخفض

جزب طالب آخشَه
مه مستىي
اقتصادٌ مشتفغ
ولهم أداء أكادَمٍ
مشتفغ مه خاسج
الحٍ

شكل ()1
وظشَة الؼمل لتحىَل مذسسة الحٍ مىخفضة األداء
إلً مذسسة جاربة تقلُذَة
(المصذس (Julian Betts & et al . , 2015 :

ب -ايُٓوذج اجلاذب يًوجٗة  /املكصد:

The Destination Magnet Model

طبلبا مف ذكم الدخؿ
في هذا النهج يتـ تحكيؿ مدرسة عالية األداء نسبيا كتخدـ
ن
المتكسط أك المرتفع إلى النمكذج الجاذب لمكجهة/المقصد ،مف خبلؿ تبني منهج أكاديمي
متخصص كطرؽ تعميمية متميزة ،كت مؿ المدرسة مف خبلؿ تبني هذا النهج استقطاب طبلب
اخريف مف خارج الحي خاصة الطبلب منخفضي التحصيؿ الدراسي ،كمف األسر ذات الدخؿ
المنخفض؛ كذلؾ حتى يتـ دمجهـ مع الطبلب ارخريف ،كاالستفادة مف المنهج األ كاديمي
المتخصص ،كالطرؽ التعميمية المتميزة في تحسيف نتاعج الطبلب سكاء مف داخؿ الحي أك
مف خارج .
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تحسٍه التع ُّلم
لطالب الحً

تحسٍه التع ُّلم
وأداء الطالب مه
خاسج الحً

تحسٍه التنىع
المذسسً

اتخار قشاسات
بتىفٍش منهج
متخصص
وطشق تعلٍمٍة
تحسٍه مجمىعات
االقشان للطالب
الزٌه حضشوا مه

العمل على تحىٌل
مذسسة الحً عالٍة
االداء والتً ٌشتادها
طالب غالبٍتهم مه

جزب طالب مه
روي الذخل
المنخفض
واالداء
األاكادٌمً

شكل ()2
وظشَة الؼمل لتحىَل مذسسة الحٍ مشتفؼة األداء
إلً الىمىرج الجارب للىجهة /المقصذ
(المصذس (Julian Betts & et al . , 2015 :

إف ما سبؽ يكضح أف إنشاء مدرسة ثانكية جاذبة أك تحكيؿ مدرسة ثانكية تقميدية إلى
مدرسة ثانكية جاذبة ليس باألمر اليسير؛ إذ تحتاج عممية اإلنشاء كالت يير كالتطكير إلى
تضافر الجهكد؛ فالتعميـ ليس عممية منفردة ،كانما هك عممية متكاممة تشمؿ األسرة كالمدرسة
كالمجتمع كالمنظمات المختمفة؛ لذا ينب ي أال يتـ اتخاذ ق اررات منفردة مف كزارة التعميـ بش ف
التعميـ عامة كالتعميـ الثانكم خاصة ،فالتكامؿ ال يعني تكامؿ في المناهج الدراسية
أيضا بناء مجتمع متكامؿ ال فرؽ في بيف ني كفقير ،كما
كمكضكعاتها فقط ،كانما يعني ن
يعني تكامؿ الفكر بيف كافة األطراؼ المت ثرة بالعممية التعميمية لتحسيف النتاعج التعميمية،
كتحقيؽ أهداؼ كاحتياجات الطبلب كأكلياء األمكر كالمجتمع.

اخلطوة ايجايجة :تطبيكات املدازض اجلاذبة يف ايتعًيِ ايجاْوي يف بعض ايواليات األَسيهية:
متٗيد:
انتشرت المدارس الجاذبة في جميع كاليات أمريكا حيث تعتبر هذ المدارس نمكذ نجا

فريدا يجمع بيف التنكع كبيعة التعمـ الجاذبة؛ إذ تقكـ هذ المدارس عمى احتراـ ارخريف،
ن
كاحتراـ اختبلفاتهـ سكاء كانت اجتماعية أك اقتصادية أك عرقية ،كما تكفر هذ المدارس بيعة
تعمـ جاذبة تعمؿ عمى تمبية احتياجات الطبلب ،كاهتماماتهـ ،كاحتياجات المجتمع المحمي مف
حكلهـ ،كتعتبر (ككنيتيكت – فمكريدا – كاركلينا الشمالية) مف أشهر الكاليات التي انتشرت
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بها المدارس الجاذبة خاصة في التعميـ الثانكم؛ فمقد استطاعت هذ الكاليات مف خبلؿ هذا
النكع مف المدارس سد الفجكة بيف مخرجات التعميـ كمتطمبات سكؽ العمؿ ،كفي نفس الكقت
جعمت الطالب يختار مسار التعميمي كيهيئ نفس لمستقبم الكظيفي منذ المرحمة الثانكية
حتى ينتقؿ إلى الكمية التي ير ب بها كهك مؤهؿ بخبرة كافية تؤهم لتحقيؽ النجاح المرجك ل
أيضا.
كلمجتمع
ن

أويًا :والية نوْيتيهت:

State of Connecticut

 - 1ايشيام ايجكايف اجملتُعي:
تقع كالية ككنيتيكت في شماؿ شػرؽ الكاليػات المتحػدة ،كتقػع فػي أقصػى جنػكب إقمػيـ
نيػػك إنجبلنػػد  ،New Englandكتحػػدها كاليػػات ركد ايبلنػػد  Rhode Islandمػػف الشػػرؽ
كماساتشكسػػػتس  Massachusettsإلػػػى الشػػػماؿ ،كنيكيػػػكرؾ york

 Newإلػػػى ال ػػػرب،

كمضػيؽ لكنػة ايبلنػد  Long Island Soundإلػى الجنػكب ،كعاصػمتها هػي مدينػة هػاتفكرد
.)62(Hartford

كتعد كالية ككنيتيكت ثرية اقتصاد نيا؛ ففي عاـ  6999كاف دخؿ الفرد في الكالية هك
األعمى بيف باقي الكاليات بزيادة كصمت إلى  61في الماعة عف كاليتي ماساتشكستس
 Massachusettsكنيك جيرسي  ،New Jerseyكأعمى بنسبة  37في الماعة عف باقي
الكاليات في الدكلة ككؿ ،كلكف ر ـ ثركتها االقتصادية إال أف هذ الثركة مكزعة بشكؿ ير
متساك بيف المدف كالضكاحي؛ فما زاؿ فيها نسبة فقر مرتفعة ،كما زاؿ بها أحياء بها فرص

اقتصادية كتعميمية متدنية (.)63

جمهكريا مف
شكبل
كبالنسبة لمجانب السياسي يكفؿ دستكر الكاليات المتحدة لكؿ كالية ن
ن
شعبيا؛ فكؿ كالية بها رعيس
الحكـ؛ أم أف الحككمة يتـ إدارتها مف خبلؿ ممثميف منتخبيف
ن
شعبيا( ،)64كما أف
منتخب لمسمطة التنفيذية (الحاكـ) ،كقضاء مستقؿ ،كهيعة تشريعية منتخبة
ن

كالية ككنيتيكت لديها استقبلؿ دستكرم كتشريعي كقضاعي كتنفيذم في نطاؽ اإلطار الذم
يحدد الدستكر اال تحادم.
كالحقيقة أف كالية ككنيتيكت لـ تتميز فقط في المجاؿ االقتصادم كالسياسي كانما في
أيضا؛ فقد اهتمت الكالية بالتعميـ قبؿ الجامعي كخاصة التعميـ الثانكم ،ككاف
مجاؿ التعميـ ن
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لممدارس الجاذبة دكر مهـ في عبلج العديد مف المشكبلت ،كتطكير المجتمع المحمي ،كلقد
ظهر ذلؾ في تاري هذ المدارس كتطكرها بالكالية.

 - 2خًفية تازخيية حوٍ املدازض اجلاذبة :
لقد كانت قضية أكليفر براكف ضد مجمس التعميـ في تكبيكا عاـ  6956هي البداية
الحقيقية لممدارس الجاذبة عمى مستكل الكاليات المتحدة األمريكية ،كلكف انتشار هذ
المدارس كاالهتماـ بها في كالية ككنيتيكت كاف مف خبلؿ مجمكعة مف القضايا أشهرها قضية
سميت باسـ قضية شيؼ ضد أكنيؿ .Sheff vs. O'Neil
طالبا مف مدرسة
في عاـ  6989قدـ ميمك شيؼ  Milo Sheffكسبعة عشر
ن
هارتقكرد العامة دعكل جماعية ضد حاكـ الكالية كلياـ أكنيؿ  William O'Neilبسبب
اال نتهاكات الدستكرية التي تحدث في المدارس ،كالتي تسببت في حرماف األطفاؿ مف حقكقهـ
األساسية في التعميـ؛ فقد كجد أكلياء األمكر أف األمكاؿ التي تنفقها الدكلة عمى المدارس في
المناطؽ التي يقطنها البلتينيكف أك السكد أقؿ مف تمؾ التي يتـ إنفاقها في المناطؽ التي
يسكنها البيض ،كفى عاـ  6995حكـ القاضي لصالح الدكلة في القضية كرفض ادعاءات
أكلياء األمكر بكجكد عدـ المساكاة ،كاست نؼ شيؼ عمى هذا القرار أماـ المحكمة العميا في
كالية ككنيتيكت (.)65

كفى  9يكليك  6996أصدرت المحكمة العميا حكمها في قضية شيؼ ضد أكنيؿ في
كالية ككنيتيكت ،كأل ت المحكمة حكـ المحكمة السابؽ ،كأكضح الحكـ أف هناؾ انتهاكات
لمدستكر فيما يتعمؽ بتكفير فرص تعميمية متساكية لجميع األطفاؿ في الكالية ،كاستند الحكـ
عمى بند " الحماية المتساكية " في دستكر الكالية كالذم ينص عمى أن ال يجكز حرماف أم
شخص مف الحماية المتساكية لمقانكف ،كال يجكز إخضاع لمتمييز في ممارسة حقكق

المدنية أك السياسية بسبب الديف ،أك العرؽ ،أك المكف ،أك النسب ،أك األصؿ القكمي (.)66

كنتيجة لقرار المحكمة العميا في الكالية أقر المجمس التشريعي لكالية ككنيتيكت عاـ
عددا مف
 6997قانكنا يعزز الخيارات كالفرص التعميمية لجميع األطفاؿ ،كضركرة اتخاذ ن
التدابير التي تتعمؽ ب نشاء مدارس جاذبة بيف المقاطعات ،كضركرة أف تقكـ إدارة التعميـ
بكالية ككنيتيكت بالتكصؿ إلى خطة لتقييـ كازالة التفاكتات بيف المناطؽ التعميمية ،كبحمكؿ
عاـ  2117تـ إنشاء  22مدرسة جاذبة بيف المقاطعات ،كمع ذلؾ فشمت الكالية في تحقيؽ
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المساكاة بيف األطفاؿ ()67؛ لذا أقاـ أكلياء األمكر في السنكات البلحقة الكثير مف الدعاكل
القضاعية تفيد أف جهكد الكالية لتحقيؽ المساكاة ير كافية ،كبحمكؿ عاـ  2163اقترحت
الهيعة التشريعية بالكالية أف تككف المدارس الجاذبة بيف المناطؽ Interdistrict

 Magnet Schoolsهي أحد الطرؽ لتحقيؽ اال ندماج بيف المناطؽ ( ،)68كبذلؾ ف ف كالية
ككنيتيكت كانت ممتزمة بق اررات المحكمة العميا باال تل تزاـ بالمساكاة كالقضاء عمى الفصؿ بيف

الطبلب في المدارس ،كاعتبرت أف المدارس الجاذبة كسيمة مهمة لمكالية بكج عاـ إلنجاز
هذ المهمة (.)69

كانتشرت المدارس الجاذبة بيف المناطؽ  Interdistrict Magnet Schoolsكهي
المدارس التي تخدـ الطبلب عبر خطكط المقاطعة ،باإلضافة إلى الطبلب المقيميف في
المنطقة التي تقع فيها المدرسة ،ككذلؾ المدارس الجاذبة داخؿ المنطقة Intradistrict
 Magnet Schoolsكالتي تخدـ الطبلب داخؿ المنطقة ،كما أنشعت مدارس جاذبة بيف
المناطؽ كأطمؽ عميها مدرسة شيؼ الجاذبة  ،Sheff Magnet Schoolكأطمؽ هذا االسـ
عمى المدارس الجابة في منطقة هارتفكرد كالمدف كالضكاحي المحيطة بها ،كيرجع إطبلؽ لقب
شيؼ عمى هذ المدارس إلى اسـ الطالب شيؼ  Sheffالذم أقاـ الدعكل ضد حاكـ الكالية،
أما المدرسة الجاذبة ير شيؼ  Non Sheff Magnet Schoolفهي التي ال تقع في
مباشر با تلتزامات كالية ككنيتيكت كاال تفاقات
نا
منطقة شيؼ؛ أم ليست مرتبطة ارتباطنا
المنصكص عميها في القضية ،كفى عاـ  2168كاف هناؾ  96مدرسة جاذبة بيف المناطؽ
طالبا ،ك 33مدرسة جاذبة داخؿ
في كالية ككنيتيكت ،ككصؿ عدد طبلبها إلى 39232
ن
طالبا(.)71
المنطقة أك المقاطعة ،ككصؿ عدد طبلبها في هذا العاـ إلى  65663ن
عددا مف التشريعات لتحقيؽ أربعة أهداؼ تعميمية رعيسية
كلقد سنت كالية ككنيتيكت ن
هي :تكفير فرص تعميمية متساكية لكؿ طفؿ في ككنيتيكت لمحصكؿ عمى برنامج مناسب يكفر
ل الخبرات التعميمية ،كتكفير تمكيؿ مبلعـ لكؿ طفؿ لتحقيؽ التعميـ المناسب ل  ،كالحد مف
العزلة العرقية مف خبلؿ تزكيد الطبلب بفرص تعميمية متنكعة كالحرص عمى التفاعؿ بيف
الطبلب كالمعمميف مف خمفيات مختمفة ،كتنفيذ المتطمبات التعميمية األخرل المنصكص عميها

في القانكف(.)76
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كبمركر الكقت أصبح اختيار أكلياء األمكر لمدارس أبناعهـ هي الطريقة البديمة
مفركضا عمى أكلياء األمكر إ تلحاؽ أطفالهـ بمدرسة المنطقة
نتشار؛ فمـ يعد
كاأل كسع ا نا
ن
التعميمية المحمية التي يقيمكف فيها ،بؿ أصبحت هناؾ اختيارات متعددة كمتنكعة لممدارس
أماـ أكلياء األمكر يمكنهـ االختيار مف بينها

(،)72

كر ـ تنكع خيارات المدارس المتاحة أماـ

أكلياء األمكر إال أف الكالية شجعت كدعمت إنشاء كتطكير المدارس الجاذبة بيف المناطؽ عف
طريؽ تكفير التمكيؿ البلزـ لبناء المباني كالمساعدة في عممية التخطيط ،كتكفير مساعدات
التش يؿ؛ فقد تميزت المدارس الجاذبة في كالية ككنيتيكت بقدرتها عمى تصميـ برامج لدمج
الطبلب عبر خطكط المقاطعة ،كهك أمر مهـ لتحقيؽ قدر كبير مف اال ندماج بيف الطبلب مف

كنظر ألهمية المدارس الجاذبة بالنسبة لمكالية فقد كضعت الكالية
نا
مختمؼ الخمفيات (،)73
طا محددة إذا أرادت أم جهة التقد ـ بطمب لمحصكؿ عمى مكافقة ب نشاء مدرسة جاذبة
شرك ن

بيف المناطؽ ،منها عمى سبيؿ المثاؿ :أف يساعد البرنامج عمى زيادة تحصيؿ الطبلب ،أف
يقمؿ البرنامج مف العزلة العرقية كاالقتصادية ،تحديد نسبة تسجيؿ الطبلب مف كؿ منطقة
مشاركة -تحديد الميزانيات المقترحة؛ لذا ف ف عمى الجهة التي تقدـ الطمب تقديـ خطة
متكاممة لمحصكؿ عمى المكافقة ،كتتضمف الخطة تقديـ معمكمات شاممة حكؿ ما يمي-:
تصميـ المدرسة (الرسالة كالرؤية كالفمسفة التربكية) – البرنامج األ كاديمي (المناهج،
التدريس ،التقييمات) – هيكؿ إدارة البرنامج كتنظيم  -تحديد الشراكة المجتمعية – تحديد
بركتكككالت التكظيؼ كتسجيؿ الطبلب -تكضيح إستراتيجيات تعزيز النجاح األ كاديمي

كاالجتماعي لجميع الطبلب – تحديد ضماف جدكل البرنامج (.)74
 -3متويٌ املدازض اجلاذبة (:)75

هناؾ جهات أساسية مسمكح لها ب نشاء المدارس الجاذبة في كالية ككنيتيكت كهي:
 مراكز خدمات التعميـ اإلقميمية. مجالس التعميـ المحمية أك اإلقميمية. مجمس الحكاـ لنظاـ كميات كجامعات كالية ككنيتيكت. مجمس أمناء جامعة ككنيتيكت. -مجمس الحكاـ لممؤسسة المستقمة لمتعميـ العالي.
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 -كما يسمح ألم مؤسسة خارجية

ير ربحية كمعتمدة مف قبؿ مفكض كزارة التعميـ

بكالية ككنيتيكت ب نشاء برامج جاذبة بالكالية.
أما عف تمكيؿ المدارس الجاذبة بالكالية ف ف تمكيمها يتـ مف خبلؿ مزيج مف تمكيؿ
الكالية كالتمكيؿ المحمي كالفيدرالي ،كبمساعدة المنح التي تقدمها الدكلة لممدارس الجاذبة،
كيستند مقدار التمكيؿ المخصص لممدارس الجاذبة في كالية ككنيتيكت عمى عدد مف العكامؿ
هي:
 نكع المدرسة الجاذبة (بيف المقاطعات أك داخؿ المقاطعة). المسعكؿ عف تش يؿ المدرسة الجاذبة :سكاء المنطقة التعميمية المحمية  /اإلقميمية أكمركز خدمات التعميـ اإلقميمية Regional Education Service Centers
).(RESCs
 المدرسة الجاذبة شيؼ أك ير شيؼ.كيتـ تش يؿ المدارس الجاذبة بيف المناطؽ مف خبلؿ مراكز خدمات التعميـ اإلقميمية
) ،(RESCsكمجالس التعميـ المحمية  /كاإلقميمية ،أما المدارس الجاذبة داخؿ المنطقة أك
كنظر الختبلؼ الية
نا
المقاطعة فيتـ تش يمها فقط مف قبؿ مجالس التعميـ المحمية أك اإلقميمية،
نظر العتماد كؿ منهما عمى معايير مختمفة يجب الكفاء بها حتى يككف
التش يؿ لكؿ منهما ،ك نا
مؤهبل لمحصكؿ عمى المنح المخصصة لممدارس الجاذبة؛ ف ف الية التمكيؿ تختمؼ في كؿ
ن

منهما.

كتعمؿ إدارة التعميـ بكالية ككنيتيكت The Connecticut State Department of
 Educationعمى إدارة المدارس الجاذبة خاصة فيما يتعمؽ بكساعؿ النقؿ ،كالمنح ،كتكفير
اإلشراؼ عمى برامج المدارس الجاذبة ،كذلؾ كفؽ معايير محددة؛ لذا يجب عمى المدارس
الجاذبة تمبية هذ المعايير المتعمقة بتسجيؿ الطبلب عمى أساس التنكع أك يرها حتى تككف
مؤهمة لمحصكؿ عمى المنح ،كما تقكـ إدارة التعميـ بالكالية بحساب نفقات متكسط كؿ تمميذ
أيضا تقديـ منح إضافية
تبعا لنكع المدرسة الجاذبة المكجكد بها .كما يمكف إلدارة التعميـ ن
ن
منحا إضافية لمجهات
لمطبلب بالمدارس الجاذبة ،كقد تكفر
ن
أيضا إدارة التعميـ بالكالية ن
المسعكلة عف تش يؿ المدارس الجاذبة في منطقة شيؼ ،كفي ظركؼ محددة يتـ تكفير تمكيؿ
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إضافي لممدارس الجاذبة في منطقة شيؼ بمكافقة مف سكرتير مكتب السياسات كاإلدارة في
ككنيتيكت كلجنة االعتمادات التابعة لمجمعية العامة في كالية ككنيتيكت.
كقد تخصص إدارة التعميـ بالكالية ما يصؿ إلى  75111دكالر لممساعدة في إنشاء
مدارس كبرامج جاذبة جديدة لممساعدة في تمبية اال تفاقيات المنصكص عميها في قضية شيؼ
ضد أكنيؿ ،كما تدعـ الكالية تنفيذ مشركعات المدارس الجاذبة بيف المناطؽ ،كيصؿ الدعـ
إلى  %81مف تكاليؼ اإلنشاء حتى تستطيع الكالية تمبية اال تفاقات المنصكص عميها في
القضية ،ككاف دعـ الكالية يصؿ في البداية إلى  %611مف التكاليؼ المرتبطة ببناء المدرسة
إال أن تـ تخفيض الدعـ إلى  %81بمكجب قكانيف الكالية.
كبمكجب القانكف ال يمكف لممدارس الجاذبة في كالية ككنيتيكت فرض رسكـ عمى أكلياء
األمكر أك األكصياء مقابؿ تكاليؼ التعميـ في المدارس الجاذبة ،كمع ذلؾ يمكف لبعض
رسكما عمى مناطؽ إرساؿ الطبلب (أم المنطقة
المدارس الجاذبة بيف المقاطعات أف تفرض
ن
أيضا لممدارس الجاذبة بيف
التعميمية المحمية أك اإلقميمية التي يقيـ فيها الطالب) ،كيمكف ن

المناطؽ التي تقدـ برامج ما قبؿ المدرسة كالتي يتـ تش يمها مف قبؿ مركز خدمات التعميـ
رسكما عمى ارباء أك األكصياء ،كمع ذلؾ ال يتحمؿ أكلياء
اإلقميمي ) )RESCsأف تفرض
ن
األمكر الذيف يقؿ دخمهـ عف  %75مف متكسط دخؿ الكالية الرسكـ الدراسية لبرامج ما قبؿ
المدرسة.

 - 4سياسة ايكبوٍ باملدازض اجلاذبة :
إف معايير القبكؿ بالمدارس الجاذبة في الكالية متنكعة ،كقد تشمؿ االقتراع ،أك مف
ي تي أكنال يخدـ أكنال (قكاعد األسبقية كالتي تخضع لمعايير التنكع العرقي) ،أك االختبارات (كما

في أكاديميات الفنكف) أك درجات االختبار أك النسب المعكية لممجمكعات المختمفة أك
يرها(.)76

كلكف إذا كاف عدد المتقدميف لمتسجيؿ بالمدرسة الجاذبة يفكؽ عدد المقاعد المتاحة
بها ف ف المدارس الجاذبة تمج إلى عممية االقتراع مف خبلؿ مكتب اختيار المدرسة اإلقميمي
) ،Regional School Choice Office (RSCOكقد تـ إنشاء هذا المكتب مف خبلؿ
إدارة التعميـ في كالية ككنيتيكت؛ كذلؾ لمساعدة األسر في عممية اختيار المدرسة التي
ير بكنها ألبناعهـ ،كيقع هذا المكتب في هارتفكرد ،كيتعاكف مع مكتب اختيار المدرسة
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اإلقميمي مركز معمكمات ارباء ،كعدد مف المنظمات المجتمعية لتقديـ المساعدة في عممية

االقتراع ( ،)77كيمكف لممتقدميف لمتسجيؿ اختيار خمسة برامج جاذبة كترتيبها طبقنا ألكلية
التفضيؿ ،كيتـ النظر في طمبات التقديـ بالترتيب الذم كردت ب  ،كيقكـ مقدـ الطمب بكتابة
بريد اإللكتركني ،كيقكـ مكتب اختيار المدرسة اإلقميمي باستخداـ هذا البريد اإللكتركني
إل رساؿ تنبيهات القبكؿ أك إشعارات قاعمة اال نتظار إلى أكلياء األمكر ،كأثناء عممية التسجيؿ
قد يطمب مف أكلياء األمكر تقديـ مستند أك أكثر لتحديد أهمية الطالب لمذهاب إلى المدرسة
مثؿ :عمر الطالب ،كهكية الكالد  /كلي األمر ،كمدينة اإلقامة .كما قد يطمب مف كلي األمر
تقديـ مستندات قد تشمؿ التقييمات الصحية ،كسجبلت المدرسة السابقة ،كذلؾ طبقنا لمتطمبات

المدرسة الجاذبة التي يريد الطالب اال تلتحاؽ بها (.)78

َٓ - 5اٖج وبساَج املدازض اجلاذبة :
تهدؼ بيعة المدرسة الجاذبة في كالية ككنيتيكت إلى خدمة الطبلب بطريقتيف
أساسيتيف :تتمحكر الطريقة األكلى في تحسيف التحصيؿ الدراسي لمطبلب مف خبلؿ المناهج
المتخصصة ،أما الطريقة الثانية فهي تكفير بيعات تعميمية متنكعة تهدؼ إلى تعزيز التفاهـ
متعدد الثقافات كتكسيع كجهات النظر العالمية ،كلقد أكضحت نتاعج عممية التقييـ لممدارس
الجاذبة كالتي كانت مف خبلؿ عقد مقارنات بيف المدارس الجاذبة كالمدارس

ير الجاذبة

بكالية ككنيتيكت أف المدارس الجاذبة الثانكية في الكالية تكفر بيعات أكاديمية تساعد الطبلب
عمى التعمـ ،كأف طبلب المدارس الجاذبة الثانكية لديهـ احتماالت أعمى مف يرهـ لبل تلتحاؽ
بالجامعة ،كلديهـ طمكحات أكاديمية أعمى مف الطبلب ارخريف في المدارس

ير الجاذبة

( ،)79كما أكضحت الخطة الخمسية الشاممة لمتعميـ  2126/2166لمجمس كالية ككنيتيكت
لمتعميـ ضماف اإلنصاؼ كالتميز لجميع طبلب ككنيتيكت ،كأكدت الخطة أف المدارس العامة
بالكالية لديها مجمكعة متنكعة مف البرامج التعميمية التي تقدـ مناهج مميعة بالتحديات كذات

صمة بالكاقع ،كتقد ـ بيعات تعميمية إبداعية مرنة تقدر مف خبللها القدرات الفريدة لمطبلب
ب ض النظر عف خمفياتهـ العرقية أك االجتماعية أك االقتصادية ( ،)81كتستخدـ المدارس
الجاذبة مجمكعة متنكعة مف المكضكعات األكاديمية لجذب الطبلب مف مختمؼ الخمفيات
االجتماعية كاالقتصادية كالعرقية مثؿ :العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات )،(STEM
كالدراسات العالمية ،كاال تصاالت ،كالمهف كالتكنكلكجيا ،كالفنكف البصرية كفنكف األداء(.)86
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كلقد كضعت إدارة التعميـ بكالية ككنيتيكت قاعمة ب سماء المدارس الجاذبة بالكالية،
كمكضكع كؿ مدرسة .كعند تحميؿ هذ القاعمة تبيف أف المدارس الجاذبة الثانكية قد ركزت

عمى المكضكعات التالية (:)82
-

التكنكلكجيا الحيكية كعمـ الحيكاف.

-

هندسة الفضاء الجكم كالعمكـ الفيزياعية.

-

العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات ).(STEM

-

تكنكلكجيا المعمكمات كهندسة البرمجيات.

-

البكالكريا الدكلية.

-

التقنية.

-

العمكـ كالهندسة.

-

الصحافة كاإلعبلـ.

-

إدارة األعماؿ كالتكنكلكجيا ،الصحة كالعمكـ.

-

الفنكف المرعية كالمسرحية.

-

القانكف كالعدالة االجتماعية.

-

العمكـ الصحية كالطب الرياضي.

-

الدراسات العالمية.

-

تكنكلكجيا المعمكمات.

-

الفنكف.

تنكعا في مكضكعات كمناهج المدارس الثانكية الجاذبة
إف ما سبؽ يكضح أف هناؾ
ن
بكالية ككنيتيكت ،كهذا يعني أف الكالية أدركت أف المناهج الدراسية أداة فعالة لمسايرة التقدـ
العممي كالتكنكلكجي ،كما يمكف أف تعكس الكالية مف خبللها طمكحاتها كامالها في أجيالها
الصاعدة ،كتحقؽ عف طريقها المهارات المطمكبة لمكظاعؼ الحالية كالمستقبمية بالكالية.
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 - 6مناذج ملدزاض ثاْوية جاذبة:
أ  -أنادميية ايفضاء واهلٓدسة ايجاْوية:
Academy of Aerospace and Engineering High School
تقكـ أكاديمية الفضاء كالهندسة الثانكية ب عداد الطبلب في مجاؿ الهندسة كالفضاء،
مع االهتماـ بالدراسات الطبية الحيكية كالرياضية؛ فهذ المجاالت تعتبر مجاالت حاسمة
بالنسبة لمتنافسية األمريكية في االقتصاد العالمي .كتساعد األكاديمية الطبلب عمى تنمية
مهارات متنكعة مثؿ :تحديد المشكبلت ،تجميع كتقييـ المعمكمات ،صيا ة كتنفيذ خطة العمؿ،
تحميؿ كاستخبلص النتاعج .كتحرص األكاديمية عمى كجكد شراكة قكية بيف األسرة كالمدرسة
مف خبلؿ اال تصاالت كالتفاعبلت مع أكلياء األمكر ،كتعريفهـ بمختمؼ األنشطة كالبرامج
األكاديمية بالمدرسة ،كتشجيعهـ عمى حضكر مؤتمرات ارباء كالمعمميف ،كحضكر اجتماعات
مجمس المدرسة (.)83

كتركز األكاديمية عمى دراسة الفيزياء ،كعمكـ األرض ،كعمـ األحياء ،كزراعة الخبليا،
كاالحتباس الحرارم ،كالكيمياء الحيكية ،كالرياضيات (الجبر األكؿ – الجبر الثاني – الهندسة
– التفاضؿ كالتكامؿ) ،كعمـ الفمؾ ،كالبيكلكجيا الجزيعية كالخمكية ،كالعمكـ اإلنسانية ،كعمـ
التشريح ،كعمـ الحيكاف .كاألكاديمية بها العديد مف المختبرات لمساعدة الطبلب في إجراء
مشركعات يطمؽ عميها كابستكف  ،Capstoneكما تشترؾ األكاديمية مع ككالة ناسا
 NASAمف خبلؿ مشركع مدارس المستكشفيف التابعة لناسا (The NASA Explorer
) ،Schoolsكيشترؾ الطبلب في مسابقات الركبكتات ،كمعرض ككنيتيكت لمعمكـ كالهندسة

كالمعرض الدكلي لمعمكـ كالهندسة (.)84

ب -املدزسة اجلاذبة ألنادميية ايصخافة واإلعالّ:
Journalism and Media Academy Magnet School
تـ إنشاء المدرسة الثانكية الجاذبة لمصحافة كاإلعبلـ في منش ة حديثة كمتطكرة مع
إستكديك تمفزيكني في المكقع كمحطة إذاعية .كيستفيد الطبلب مف منهج مخصص لمجاؿ
اإلعبلـ ،كيحظى الطبلب بفرصة اال تلتحاؽ بدكرات في العديد مف الكميات ،كيتكفر لهـ فرص
الكتابة كالنشر كمقابمة الشخصيات المعركفة في هذا المجاؿ؛ مما يجعمهـ مرشحيف بقكة

لكميات الصحافة أك اإلعبلـ ( ،)85كبجانب دراسة الصحافة كاإلعبلـ تركز المدرسة عمى التعمـ

القاعـ عمى التكنكلكجيا كالتكاصؿ المستمر مع مختمؼ األفراد كالجماعات المحمية كالكطنية
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كالدكلية ،كيتاح لمطبلب فرص عمؿ كتدريب مف خبلؿ مجمكعة مف الشراكات مثؿ الشراكة مع
شبكة البث العاـ في كالية ككنيتيكت ،كجامعة هارتفكرد ،كصحيفة تينزتكدام TeensToday

اإللكتركنية (.)86

ثاْيًا  :والية فًوزيدا

State of Florida

 - 1ايشيام ايجكايف اجملتُعي:
تقع كالية فمكريدا في جنكب شرؽ الكاليات المتحدة ،كيحدها مف ال رب خميج
المكسيؾ  ،Gulf of Mexicoكالى الشماؿ كالية جكرجيا  ،Georgiaكالى الشرؽ المحيط
األطمسي  ،Atlantic Oceanكالى الجنكب مضيؽ فمكريدا ،كتتميز فمكريدا بمكقعها
عتداال في الطقس؛ لذا يطمؽ عميها
دفعا كا ن
اإلستراتيجي حيث تعتبر مف أكثر الكاليات األمريكية ن
أعدادا ضخمة
"كالية الشمس المشرقة" ،كقد جعمها مناخها في مقدمة الكاليات التي تجتذب
ن
سنكيا .كعاصمتها هي مدينة تاالهاس ،كبها العديد مف المدف الكبرل مثؿ
مف الساعحيف
ن

ميامي كتامبا كجاكسكف فيؿ ،كتتككف مف عدد كبير مف المقاطعات أهمها مقاطعة ميامي ديد
 Miami-Dad Countyكمقاطعة دكفاؿ .)87( Duval County

أما عف دستكر فمكريدا الذم يحدد كيصؼ السمطات كالكاجبات كبنية حككمة الكالية
ككظيفتها ف ف هذا الدستكر الذم اعتمد الناخبكف عاـ  6968ـ لـ يكف هك الدستكر األكؿ
لها ،بؿ كاف سادس دستكر لمكالية؛ فقد تمت صيا ة أكؿ دستكر لفمكريدا في عاـ 6838
في بمدة سانت جكزيؼ ،بينما تمت كتابة الدستكر الثاني لفمكريدا عاـ  6866ـ ،ككاف هدف
الرعيسي هك إعبلف انفصاؿ كالية فمكريدا عف اال تحاد كاال نضماـ إلى الكاليات الككنفدرالية ،أما
الدستكر الثالث الذم تمت كتابت عاـ  6865ـ فمـ يعتمد الناخبكف في ذلؾ الكقت ،بينما
تمت كتابة الدستكر الرابع عاـ  ،6868كقد دعا هذا الدستكر إلى تعميـ جميع األطفاؿ
المقيميف داخؿ كالية فمكريدا دكف تمييز أك تفضيؿ ،كاستمر الكضع إلى أف تبنت فمكريدا
خامسا عاـ  6885ـ ،كالذم دعا إلى المدارس المنفصمة ،كحظر مف اختبلط
دستكر اخر
نا
ن
األعراؽ؛ مما تسبب في العديد مف المشكبلت خاصة بعد زيادة عدد سكاف فمكريدا في الفترة
مف  6891ـ إلى  6961ـ ،كاستمر الكضع إلى أف تـ اعتماد دستكر فمكريدا عاـ 6968ـ،
كالذم حدد السمطات كالكاجبات ،ككضع إجراءات إلل اء التمييز العنصرم ( ،)88كيؤكد دستكر
فمكريدا أف لتعميـ األطفاؿ قيمة أساسية لدل شعب كالية فمكريدا؛ لذلؾ مف كاجب الكالية
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األساسي تكفير االعتمادات الكافية لتعميـ جميع األطفاؿ المقيميف داخؿ حدكدها ،كأف ينص
قانكف الكالية عمى نظاـ مبلعـ كفعاؿ كامف كعالي الجكدة لممدارس العامة المجانية؛ حتى

يسمح لمطبلب بالحصكؿ عمى تعميـ عالي الجكدة (.)89

كيعد اقتصاد فمكريدا رابع أكبر اقتصاد في الكاليات المتحدة األمريكية حسب تقديرات
عاـ 2167؛ فقد بمة إجمالي الناتج المحمي  967مميار دكالر ،كيتكقع أف يرتفع إلى تريميكف
دكالر في عاـ  ،2168كلقد تجاكزت قيمة الصادرات في فمكريدا  55مميار دكالر عاـ
2167؛ لذا انضمت فمكريدا إلى المراكز العشرة األكلى عمى المستكل الكطني في التصدير،

كما احتمت المرتبة الرابعة في التكظيؼ (.)91

كقد أدركت كالية فمكريدا العبلقة بيف النمك االقتصادم كجكدة التعميـ؛ فالتعميـ هك
أساس المعرفة ،كالتعميـ الجيد سكؼ يساعد عمى ازدهار الكالية كتقدمها ،كما أدركت الكالية
أف التركيز عمى المدارس الجاذبة هك أفضؿ ا ستثمار عمى اإلطبلؽ حتى يمكف إنتاج أفراد
مؤهميف كأكثر كفاءة في العمؿ؛ ألف ذلؾ سكؼ ينعكس بدكر عمى اقتصاد الكالية.

 - 2خًفية تازخيية عٔ املدازض اجلاذبة:
إف قرار المحكمة العميا في قضية براكف ضد مجمس التعميـ في تكبيكا قد أجبر قادة
كالية فمكريدا عمى االستجابة لمطالب المساكاة في التعميـ .كلقد سنت الهيعة التشريعية في
فمكريدا مشركع قانكف بمجمس الشيكخ رقـ  ،624كهك المعركؼ باسـ " قانكف كضع
التبلميذ"؛ فقد سمح هذا القانكف لمجالس المدارس المحمية بقبكؿ أك رفض أم تمميذ في
المدارس العامة ألم سبب مف األسباب عدا العرؽ( ،)96كما تـ إنشاء مدرسة تشارلز ار درك

االبتداعية  Charles R.Drewك كؿ مدرسة جاذبة لمفنكف في فمكريدا عاـ  ،6976ككانت
نمكذجا يحتذل ب لتحكيؿ المدارس منخفضة األداء إلى مدارس نمكذجية متميزة
هذ المدارس
ن
(.)92
رعيسيا لضماف تحسيف األداء األ كاديمي لجميع طبلب
كأصبح اختيار المدرسة مككنا
ن
فمكريدا؛ إذ تكفر فمكريدا بيعات كبرامج تعميمية متنكعة أل كلياء األمكر .كقد كضعت فمكريدا
خطة لمتعميـ أطمؽ عميها " ،"Florida's A+ Education Planكقد حفزت هذ الخطة
الكالية عمى كضع سياسات كبرامج متميزة جعمت فمكريدا في داعرة الضكء كقاعد كطني في
برامج اختيار المدرسة ،فمف المبادئ األساسية لمخطة أف يككف أل كلياء األمكر حرية اختيار
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المدارس التي تمبي مطالب أبناعهـ كاحتياجاتهـ ،خاصة إذا كانت المدارس التي ا تلتحؽ بها

أبناؤهـ ال يمكنها تحقيؽ ذلؾ ،فاختيار المدرسة ال يتعمؽ ب ف يككف هناؾ نكع كاحد مف
المدارس أفضؿ مف نكع اخر ،بؿ يتعمؽ األمر بشخصية الطالب ،كنقاط قكت كضعف التي
جيدا أكلياء األمكر؛ لذا يتخذكف القرار المبلعـ بش ف كيفية تعميـ أبناعهـ ،كاعتمدت
يدركها ن
فمكريدا في استخدامها لبرامج اختيار المدرسة عمى ثبلثة مبادئ أساسية هي :أ -أف لكؿ
طالب احتياجات تعمـ مختمفة؛ لذلؾ ال تكجد مدرسة كاحدة أفضؿ لمجميع ،ب -أف التنكع في
هيكؿ كبرامج المدارس أمر ضركرم الستيعاب جميع الطبلب كتمكينهـ مف النجاح ،ج -
سكؼ يحقؽ الطبلب كأكلياء األمكر الكثير إذا كانكا قادريف عمى اختيار البيعة التعميمية

ساسيا بالنسبة
خيار أ
نا
المناسبة ألبناعهـ ( ، )93كبذلؾ أصبحت المدارس الجاذبة في فمكريدا
ن
بدال مف اال تلتحاؽ بمدرسة الحى التقميدية التي
لمعديد مف أكلياء األمكر لمكاصمة تعميـ أبناعهـ ن
ال تتناسب مع احتياجاتهـ أك إمكانياتهـ ،كلقد ساعد نظاـ المساءلة في فمكريدا عمى تكجي

طاقات مديرم المدارس نحك تحسيف األداء األ كاديمي لطبلبهـ في هذ المدارس ( ،)94فكالية
سنكيا لكؿ طالب في مكضكعات مختارة كؿ
اختبار
نا
فمكريدا تعد هي الكالية األكلى التي تضع
ن
عاـ لتحديد أداء الطبلب ،فقد سنت فمكريدا سمسمة مف مبادرات المساءلة فيما بيف 6971ـ
مميز لكالية فمكريدا؛ فقد كقع حاكـ فمكريدا
عاما نا
حتى عاـ 6999ـ ،كلقد كاف عاـ  6999ـ ن
جيب بكش  Jeb Bushعمى خطة فمكريدا لمتعميـ  ،A+كلـ تحدد هذ الخطة مبادئ برامج
بناء عمى أداء الطبلب في االختبارات،
اختيار المدرسة فقط كلكنها حددت ن
أيضا أداء المدارس ن
كذلؾ بعدما مرت الكالية بسمسمة مف اإلخفاقات ظهرت حدتها عاـ 6995ـ حيف أصدرت
الكالية قاعمة بالمدارس المصنفة عمى أنها ذات "أداء منخفض لم اية" ،كلكف بعد اعتماد
الخطة عاـ 6999ـ أمكف لمكالية تحديد درجات المدارس في نطاؽ مجمكعة مف الحركؼ تقع
مف  Aإلى  ،Fبناء عمى أداء الطبلب في االختبارات المعيارية ،كاستطاعت إدارة التعميـ بكالية
فمكريدا تطكير معايير التعميـ التي أطمقت عميها "معايير كالية الشمس المشرقة" The
) ،Sunshine State Standards (SSSككاف الهدؼ منها قياس كفاءة الطبلب في ضكء
بدال مف المعايير السابقة التي كانت تقيس الحد األدنى ،ككاف
معايير ذات مستكل عالمي ن

اختبار فمكريدا الشامؿ The Florida Comprehensive Assessment Test

) (FCATبمثابة التقييـ المرجعي لهذ المعايير في القراءة كالرياضيات كالعمكـ( ،)95كعندما
- 6511 -

المدارس الجاذبة وتطبيقاتها في التعليم الثانوي ....................................................................

قامت إدارة التعميـ في فمكريدا بالتحقؽ مف نتاعج اختبار فمكريدا الشامؿ ككضعت مستكل
إنجاز مف ( 6المستكل األدنى) – إلى ( 5المستكل األعمى) قررت الكالية تطكير هذا االختبار
إلى ما يسمى بالجيؿ الثاني مف اختبار فمكريدا الشامؿ " "FCAT2.0عاـ  ،2162ثـ
عادت الكالية مرة أخرل إلى تطكير اختبارات الجيؿ الثاني "" FCAT2.0مف قبؿ المعاهد
األمريكية لؤلبحاث ليحؿ محمها تقييمات معايير فمكريدا The Florida Standards
) Assessments (FSAكالتي تقيس مهارات التفكير العميا لمطبلب في الرياضيات كالقراءة

كالم ة كالعمكـ كالكتابة (.)96

كالكاقع أف كؿ ما قامت ب فمكريدا إلصبلح التعميـ بها مف خبلؿ معايير محددة
ككاضحة كقابمة لمقياس قد جعمها قادرة عمى تحديد أداء مدارسها كطبلبها ،كلـ ينعكس ذلؾ
أيضا؛ فقد ارتفع مستكل أداعها ،بؿ
عمى المدارس التقميدية فقط بؿ عمى المدارس الجاذبة ن
قامت الكالية بتحكيؿ العديد مف المدارس التقميدية إلى مدارس جاذبة.
عمى سبيؿ المثاؿ تـ تطكير مدرسة صف ككست الثانكية SunCoast High
 Schoolمف مدرسة ثانكية تخدـ أقمية سكداء إلى مدرسة جاذبة تحظى بمكانة كبيرة عمى
مستكل الكالية كالدكلة ككؿ؛ إذ ا تلتحؽ بالمدرسة العديد مف الطبلب البيض بجانب الطبلب

السكد بسبب مناهجها المتخصصة كالمتميزة (.)97

 - 3متويٌ املدازض اجلاذبة:
تنص المادة األكلى مف دستكر فمكريدا عمى اال لتزاـ بتمكيؿ التعميـ مف مرحمة رياض
األطفاؿ حتى الصؼ الثاني عشر؛ فقد نص الدستكر أف تعميـ األطفاؿ قيمة أساسية لشعب
كالية فمكريدا؛ لذلؾ كاف مف كاجب الدكلة األساسي تكفير االعتمادات الكافية لتعميـ جميع
األطفاؿ المقيميف داخؿ حدكدها ،كفي عاـ  6973سنت الهيعة التشريعية لكالية فمكريدا
برنامج تمكيؿ التعميـ

في فمكريدا

The Florida Education Finance

) ،Program(FEFPكأكدت سياسة الكالية عمى التمكيؿ العادؿ لضماف حصكؿ الطبلب
عمى البرامج كالخدمات المناسبة لتمبية احتياجاتهـ التعميمية ،كيعتبر برنامج تمكيؿ التعميـ في
فمكريدا ) (FEFPهك ارلية األساسية لتمكيؿ التعميـ ،كر ـ أف هناؾ مصادر أخرل لمتمكيؿ
إال أف البرنامج يظؿ هك األساس في تمكيؿ البرامج التعميمية بداية مف مرحمة رياض األطفاؿ
حتى الصؼ الثاني عشر ،أما عف المصادر األخرل لتمكيؿ التعميـ فهناؾ برامج المنح
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الدراسية لمتعميـ ( ،)98كهذ البرامج قد تـ تكفيرها لدعـ برامج اختيار المدرسة؛ إذ تتيح برامج
اختيار ير مسبكؽ بيف المدارس العامة كالخاصة ،كقد شارؾ
نا
المنح الدراسية أل كلياء األمكر
أكثر مف  96711طالب في برامج المنح الدراسية خبلؿ العاـ الدراسي 2164-2163
كيمكف تحديد برامج المنح الدراسية في فمكريدا عمى النحك التالي (: )99

 -بسْاَج جوٕ إّ َاناي:

John M. Mckay

يخصص برنامج جكف إـ ماكام لممنح الدراسية لمطبلب ذكم اإلعاقة؛ إذ يؤكد هذا
جيدا مثؿ زمبلعهـ ،كحتى يستطيع الطالب
البرنامج أف هؤالء الطبلب يستحقكف
تعميما ن
ن
الحصكؿ عمى المنحة ينب ي أف يككف لدي خطة تعميـ فردية كخطة إقامة (ألكثر مف ستة
أشهر) ،كقد قدـ البرنامج  683,9مميكف دكالر لممشاركيف في

خبلؿ العاـ الدراسي

.2164/2163
 -بسْاَج فًوزيدا يًُٓح ايضسيبية :

Florida Tax Credit Scholarship program

تـ ت سيس هذا البرنامج عاـ 2116ـ ،كذلؾ لتشجيع المساهمات التطكعية مف قبؿ
الشركات المانحة إلى منظمات تمكيؿ المنح الدراسية

ير الربحية Non-Profit

منحا دراسية لؤلطفاؿ
) Scholarship Funding Organizations (SFOsالتي تقدـ ن
مف األسر ذات الدخؿ المنخفض؛ لذا يتيح هذا البرنامج العديد مف الفرص التعميمية ،كاختيار
المدارس لمطبلب مف األسر ذات الدخؿ المنخفض ،كقد تـ تكسيع البرنامج ليشمؿ أمكاؿ
الضراعب المفركضة عمى إنتاج النفط كال از ،كضريبة المبيعات المستحقة ،ك يرها ،ككاف الحد
األقصى لممبمة الضريبي الذم يمكف لمدكلة منح لمسنة المالية  2164/2163هك 286
مميكف دكالر.

 بسْاَج حشاب َٓخة ايتعًُِّ ايظدصية :Personal Learning Scholarship Account Program (PLSA) :
يختمؼ برنامج ) (PLSAعف المنح الدراسية الحككمية األخرل في أن يكفر الفرصة
أل كلياء األمكر إلنشاء برنامج تعميمي مخصص ألبناعهـ ،كيتـ منح أمكاؿ المنح عمى أساس
أسبقية اال تلتحاؽ بالبرنامج .كيكفر البرنامج لمطبلب الذم يعانكف مف مشكبلت خدمات تحميؿ
السمكؾ كالدركس الخصكصية الخاصة بدكاـ كامؿ .كالبرامج االفتراضية ،كالدكرات عبر
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اإلنترنت ،كيختمؼ مبمة المنحة كفقنا لمصؼ كالمقاطعة كنكع المشكبلت التي يعاني مف

الطالب.

 -بسْاَج َِٓخة ايفسصة :

)Opportunity Scholarship Program (OSP

تـ إنشاء هذا البرنامج بمكجب خطة تعميـ فمكريدا A+؛ كذلؾ حتى يمكف اال لتزاـ بتكفير
فرص تعميمية عالية الجكدة لمطبلب ،كيسمح هذا البرنامج أل كلياء األمكر باختيار مدرسة
عامة مرتفعة األداء إذا كاف أبناؤهـ ممتحقيف بمدارس عامة منخفضة األداء ،كتعتبر المدرسة
منخفضة األداء في فمكريدا هي المدرسة التي تحصؿ عمى تقدير  Fأك  Dلممرة الثالثة عمى
التكالي.
كباإلضافة إلى برنامج تمكيؿ التعميـ في فمكريدا ) (FEFPكبرامج المنح الدراسية تـ
اقتراح بعض التعديبلت الدستكرية المتعمقة بقكانيف التعميـ في فمكريدا عاـ 6998؛ كذلؾ
لممحافظة عمى تكافؤ الفرص التعميمية في الكالية مف خبلؿ اتخاذ عدد مف التدابير لتمكيؿ
المدارس مف خبلؿ " إنشاء صناديؽ مخصصة " ،كلقد تـ إنشاء هذ الصناديؽ مف خبلؿ
استخداـ أمكاؿ اإليرادات التي تحصؿ عميها الكالية مف الرسكـ الخاصة أك مف خبلؿ إيرادات

الضراعب(. )611

كر ـ تنكع كتعدد مصادر تمكيؿ المدارس الجاذبة في كالية فمكريدا كما اتضح مف قبؿ

إال أن يمكف تحديدها عمى النحك التالي (:)616

أ -دعـ الكالية :حيث يتـ تكفير األمكاؿ لدعـ المدارس كالمناطؽ التعميمية مف خبلؿ
االعتمادات المالية لمكالية ،كيتـ تكزيع جزء كبير مف دعـ الكالية مف خبلؿ برنامج
تمكيؿ التعميـ في فمكريدا ) ،(FEFPكمف صندكؽ اإليرادات العامة حيث يتـ إيداع
الضراعب مف عدد مف المصادر في هذا الصندكؽ ،كلكف مصدر الضراعب الرعيسي
هك ضريبة المبيعات بنسبة  6في الماعة عمى السمع كالخدمات ،كيتـ تكزيع ضريبة
المبيعات التي يتـ جمعها مف قبؿ إدارة اإليرادات في فمكريدا كتقسيمها بالتساكم بيف
مقاطعات فمكريدا.
ب -الدعـ المحمي :حيث يتـ الحصكؿ عمى اإليرادات لدعـ المدارس مف الضراعب العقارية
التي تفرضها مقاطعات فمكريدا الػ  67كالتي يشكؿ كؿ منها منطقة مدرسية.
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ج -الدعـ الفيدرالي :عند مكافقة مجمس كالية فمكريدا لمتعميـ عمى خطط التعاكف مع
الحككمة الفيدرالية في تنفيذ أم مرحمة مف مراحؿ البرامج التعميمية يجب عمي أف
يدير األمكاؿ المخصصة لمكالية مف االعتمادات الفيدرالية إدارة صحيحة ،كما تتمقى
المناطؽ التعميمية أمكاؿ الحككمة الفيدرالية مباشرة مف خبلؿ الكالية ،كيدعـ التمكيؿ
أيضا قانكف "كؿ طالب ينجح" ،كالذم يضمف تدابير المساءلة لممدارس
الفيدرالي ن
العامة لضماف تنمية الطبلب في جميع المدارس في القراءة كالرياضيات ،كتستخدـ
األمكاؿ الفيدرالية عادة بجانب أمكاؿ الكالية كالدعـ المحمي لدعـ برامج التعميـ
المختمفة.

 - 4سياسة ايكبوٍ باملدازض اجلاذبة:
يكجد في فمكريدا ما يقرب مف  511مدرسة جاذبة ،كتتضمف برامجها مكضكعات
متنكعة في العمكـ كالرياضيات كالفنكف المسرحية كالم ة األجنبية ،كبرنامج المكهكبيف،
كبرنامج البكالكريا الدكلية ك يرها ،كتختمؼ سياسة القبكؿ مف منطقة تعميمية إلى أخرل ،كمف
مدرسة ألخرل .كعندما يستكفي الطبلب متطمبات المدرسة الجاذبة إما أف يتـ قبكلهـ عمى
الفكر أك يتـ المجكء إلى نظاـ االقتراع إذا كاف عدد المتقدميف يفكؽ عدد المقاعد المتاحة،
كقد تتطمب بعض المدارس الجاذبة إجراء االختبارات كما في المدارس الجاذبة المتخصصة في
الفنكف األداعية ،أك درجات محددة مف المعدؿ التراكمي لمطالب كما في برنامج البكالكريا
الدكلية كبرامج المكهكبيف ،كبعض المناطؽ التعميمية تعطي األكلكية لمطبلب المؤهميف مف
العاعبلت العسكرية أك الطبلب المؤهميف الذيف لديهـ أشقاء بالمدرسة الجاذبة المطمكب

التسجيؿ بها(.)612

عمى سبيؿ المثاؿ تعتمد سياسة القبكؿ في مقاطعة ميامي ديد Miami-Dad
 Countyفي فمكريدا عمى معايير محددة يمكف تكضيحها عمى النحك التالي:
أ-املعايري األساسية يًُدازض اجلاذبة (:)613
 ما ال يقؿ عف نقطتيف اثنتيف مف متكسط النقاط في كؿ مف المقررات الدراسيةاألساسية مثؿ (فنكف الم ة ،كالرياضيات ،كالعمكـ ،كالدراسات االجتماعية) لمسنة
الدراسية السابقة ،كالفترة الدراسية األكلى مف السنة الحالية.

- 6514 -

المدارس الجاذبة وتطبيقاتها في التعليم الثانوي ....................................................................

 ما ال يقؿ عف درجتيف اثنتيف في تقدير السمكؾ في المقررات األساسية (فنكف الم ة،كالرياضيات ،كالعمكـ ،كالدراسات االجتماعية) لمسنة الدراسية السابقة ،كالفترة الدراسية
األ كلى مف السنة الحالية.
 يجب أف تككف درجات الجهد في جميع المكاد األكاديمية األساسية درجتيف أك أعمى،كذلؾ بالنسبة لمسنة الدراسية السابقة ،كالفترة الدراسية األكلى مف السنة الحالية.
 ما ال يزيد عف عشر حاالت ياب ير مبررة لمعاـ السابؽ ،كخمسة حاالت ير مبررةلمفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الحالي.
 بالنسبة لبرامج الدراسات الدكلية الجاذبة سيككف هناؾ اختبار في المهارات الم كيةالمطمكبة لهذ البرامج.
 يمكف لممدارس الثانكية ذات الجدكؿ الزمني المككف مف ست فترات مراجعة درجاتتقييمات معايير فمكريدا ).(FSA
كما تنطبؽ هذ المعايير عمى البرامج الجاذبة في الفنكف ،كيضاؼ إليها االختبارات
كالمقاببلت.
ب-املعايري املتطوزة يًُدازض اجلاذبة (:)614
كتنطبؽ المعايير المتطكرة عمى برامج جاذبة محددة كهي :برامج الكابستكف
( Capstoneالصفكؼ .)62-9
 برامج كامبريدج الدكلية ( Cambridge International Programsالصفكؼ.)62-9
 برامج البكالكريا الدكلية )( International Baccalaureate (IBالصفكؼ -9.)62
 برامج الدراسات العميا )( International Studies (ISالصفكؼ .)62-9 البرامج التحضيرية كالبرامج التكنكلكجية ،كبعض األكاديميات الثانكية مثؿ األ كاديميةالتكنكلكجية البحرية كالعممية ،كاألكاديمية الطبية لمعمكـ ،كمعهد تي ار لمبحكث البيعية.
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أمػػا عػػف المعػػايير المتطػػكرة لمبػػرامج كاأل كاديميػػات الجاذبػػة السػػابقة فهػػي عمػػى النحػػك

التالي):(615

 ما ال يقؿ عف  2,5مف متكسط النقاط في كؿ مف المقررات األكاديمية األساسية مثؿ(فنكف الم ة ،كالرياضيات ،كالعمكـ ،كالدراسات االجتماعية) لمسنة الدراسية السابقة،
كالفترة الدراسية األ كلى مف السنة الحالية.
 ما ال يقؿ عف درجتيف اثنتيف في تقدير السمكؾ في المكاد األكاديمية األساسية مثؿ(فنكف الم ة ،كالرياضيات ،كالعمكـ ،كالدراسات االجتماعية) في السنة الدراسية السابقة،
كالفترة الدراسية األ كلى مف السنة الحالية.
 يجب أف تصؿ جميع درجات الجهد في جميع المكاد األ كاديمية األساسية إلى درجتيفاثنتيف أك أعمى ،كذلؾ بالنسبة لمسنة الدراسية السابقة ،كالفترة الدراسية األكلى مف
السنة الحالية.
 ما ال يزيد عف عشر حاالت ياب ير مبررة لمعاـ السابؽ ،كخمس حاالت ياب يرمبررة في الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الحالي.
 قد يطمب مف الطبلب الحصكؿ عمى مرتبة الشرؼ في العمكـ الفيزياعية كالجبر األكؿ. يمكف لممدارس الثانكية ذات الجدكؿ الزمني المككف مف ست فترات مراجعة درجاتتقييمات معايير فمكريدا ) ،(FSAأما المدارس الثانكية التي لديها جدكؿ زمني مف
سبع أك ثماني فترات قد ال تراجع درجات تقييمات معايير فمكريدا ).(FSA
 عقد اختبارات المهارات الم كية المطمكبة في برامج الدراسات الدكلية. لف تككف هناؾ حاجة إلى تكصية المعمـ.دليبل
أما عف معايير القبكؿ في مقاطعة دكفاؿ  Duvalبفمكريدا فقد كضعت المقاطعة ن

أل كلياء األمكر كالطبلب يكضح معايير القبكؿ في المدارس الجاذبة الثانكية بها ،كأكضح دليؿ
نظر لعدـ كجكد أماكف كافية الستيعاب جميع الطبلب بالمدارس الجاذبة الثانكية
نا
دكفاؿ أن
ف ن سيتـ معالجة جميع طمبات اال تلتحاؽ مف خبلؿ نظاـ االقتراع ،كيمكف لمطالب اختيار أكثر

مف مدرسة جاذبة ،كسكؼ يتـ ترشيح الطبلب كتكزيعهـ عمى المدارس الثانكية الجاذبة كفقنا

الختياراتهـ؛ أم سيتـ النظر في االختيارات األكلى ،تميها جميع الخيارات الثانية ،ثـ الخيارات

الثالثة حتى يتـ ش ؿ كافة األماكف ،كما كضعت الكالية أكلكيات لبلختيار مثؿ تفضيؿ الجكار؛
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أم الطبلب الذيف يقيمكف في منطقة المدرسة ،ككذلؾ التفضيؿ العسكرم؛ أم أف يككف أحد
منتسبا إلى الجيش ،ككذلؾ استمرارية البرنامج مع تفضيؿ اإلخكة (أم الطبلب الذيف
الكالديف
ن
ا تلتحقكا بالبرنامج الجاذب في المرحمة الكسطى كيريدكف االستمرار في كلديهـ إخكة في
المدرسة) (.)616

َٓ- 5اٖج وبساَج املدازض اجلاذبة:
إف تقديـ تعميـ عالي الجكدة لمجيؿ القادـ مف الطبلب هك المسعكلية الرعيسية لمجمس
كالية فمكريدا لمتعميـ ،كقد حددت الخطة اإلستراتيجية لمكالية خارطة طريؽ لمجاؿ التعميـ؛ حتى
يمكف أف يتخرج الطبلب مف المرحمة الثانكية كلديهـ استعداد لتحديات العالـ الكاقعي ،كحتى
يمكف أف تتحكؿ أحبلمهـ إلى حقيقة؛ لذا قامت الكالية بتحديد أهداؼ التعميـ التي تضمف
إتاحة أفضؿ الفرص لمطبلب ،مع التركيز عمى زيادة فعالية التعميـ ،كرفع مستكل المعايير،

كتعميؽ محتكل المناهج الدراسية ( ،)617كتتنكع برامج كمناهج المدارس الجاذبة في كؿ
مقاطعة مف مقاطعات كالية فمكريدا.

فعمى سبيؿ المثاؿ تقدـ مقاطعة ميامي ديد  Miami Dadeبرامج جاذبة متنكعة حيث
جاذبا في 91
برنامجا
يدير" مكتب اختيار المدرسة كخيارات الكالديف" في المقاطعة 344
ن
ن
مدرسة ،كصؿ عدد الطبلب بها إلى أكثر مف  42111طالب ( ،)618كتقدـ هذ البرامج
الفرصة لجميع الطبلب لتجربة تعميـ عالي الجكدة يعتمد عمى اهتماماتهـ كنقاط قكتهـ؛ إذ
تتميز البرامج الجاذبة بمقاطعة ميامي ديد ب نها برامج عامة كمبتكرة ،كتقكـ عمى دراسة
متعمقة في مكضكع محدد ،كتساعد عمى تحسيف األداء األ كاديمي لمطبلب ،كتساهـ في التنكع
الثقافي ،كبها معدالت أعمى لمحضكر ،كارتفاع في معدالت التخرج ،باإلضافة إلى كجكد شراكة
مجتمعية تعزز كتدعـ البيعة التعميمية ،كتعد البرامج الجاذبة هي االختيار األفضؿ لمطبلب
عاما بعد عاـ سكاء عمى مستكل الطبلب أك
كلممجتمع المحمي حيث تظهر اثارها اإليجابية ن
عمى مستكل الكالية بكج عاـ (.)619
أما عف المدارس الجاذبة الثانكية في مقاطعة ميامي ديد فيصؿ عددها إلى  35مدرسة
ثانكية ،كتتنكع مكضكعاتها ،كمف أهـ هذ المكضكعات ما يمي -:المسار الكظيفي كالمهف،
التعميـ الدكلي ،كالرياضيات كالعمكـ كالتكنكلكجيا ،كالفنكف المرعية كالمسرحية ،كالفنكف
الميبرالية ،كهذا باإلضافة لبرامج الم ة المزدكجة ،كبرامج الدراسات الدكلية "
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أيضا ،كحرصت المقاطعة
كما تقدـ مقاطعة دكفاؿ برامج جاذبة في مكضكعات متنكعة ن

عمى تقييـ البرامج الجاذبة بها لتحديد مدل فعاليتها ،كذلؾ في ضكء معايير محددة هي-:
برامج كاضحة المعالـ  -إستراتيجيات تعميمية مبتكرة كمثالية  -دليؿ كاضح عمى تحصيؿ
الطبلب  -مشاركة الكالديف كالمجتمع ،كأظهرت نتيجة التقييـ أف البرامج الجاذبة بالمقاطعة قد
حققت العديد مف الجكانب اإليجابية؛ فقد ساعدت عمى زيادة دعـ المجتمع كمشاركة األسرة،

كما نجحت في إحداث التكامؿ كالتنكع الثقافي بالمقاطعة(. )666
(: )662

أما عف مكضكعات المدارس الجاذبة الثانكية في مقاطعة دكفاؿ فمف أهمها ما يمي

-

العمكـ العسكرية.

-

ريادة األعماؿ كاالستكشافات المهني.

-

اال تصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات.

-

العمكـ البحرية كالساحمية.

-

الم ة المزدكجة كالم ات العالمية.

-

المكهكبكف كالذكاء المتعدد.

-

الدراسات الدكلية كالدراسات المتخفية.

-

الطيراف.

-

البكالكريا الدكلية.

-

الهندسة كالرياضيات كالعمكـ كالتكنكلكجيا.

-

المهف الطبية.

-

الفنكف المرعية كاألداء.
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 -6مناذج ملدازض ثاْوية جاذبة بايوالية :
(أ) َدزسة أوى زيدج ايجاْوية (أوزالْدو ،فًوزيدا) (:)663

Oak Ridge High School

يكجد أكثر مف برنامج جاذب في مدرسة أكؾ ريدج الثانكية مف أهمها ما يمي:

ايربْاَج اجلاذب يف ٖٓدسة ايطريإ وايفضاء:
يكفر البرنامج تجربة فريدة لبلستعداد الكظيفي في مجاؿ الطيراف كالفضاء لتمبية الطمب
المستقبمي عمى صناعة الطيراف كالفضاء في كالية فمكريدا؛ فقد كشفت تقارير الكالية عف
تكقع كجكد عجز كبير في كظاعؼ صناعة الطيراف كالفضاء مف ارف حتى عاـ  ،2131فكالية
فمكريدا تمتمؾ ثاني أ كبر حصة مف صناعة الطيراف كالفضاء في الببلد كفقنا لتقرير إدارة العمؿ

األمريكية ،كما يكجد بكسط فمكريدا أفرع لمجمكعة مف الشركات العالمية مثؿ :شركة بكينج
 ،Boeingلككهيد مارتف  ،Lockhead Martinراشيكف  ،Raytheonنكرثركب ركماف
 ،Northrop Grummanكما يكجد بفمكريدا العديد مف المطارات كعشريف منش ة
عسكرية ،كمف ثـ فهي في حاجة متزايدة لتكفير الخبرات التعميمية في هذا المجاؿ؛ لذا تـ
إنشاء مدرسة أكؾ ريدج الثانكية لتكفير احتياجات الكالية في هذا المجاؿ ،كالمدرسة تقدـ
تجربة أكاديمية عالية الجكدة مف خبلؿ عقد شراكات مع كميات كجامعات مختمفة ،كمع العديد
مف الشركات المتخصصة في هذا المجاؿ مثؿ هيعة طيراف أكرالندك الكبرل Greater
 ،Orland Aviation Authorityكما تتاح الفرصة لمطبلب لمرحبلت كالزيارات الميدانية،
كمف شركط القبكؿ في البرنامج أف يككف الحد األدنى مف المعدؿ التراكمي  ،2,5كسجؿ
حضكر متميز في المدرسة باإلضافة إلى سجؿ إيجابي لمطالب.

 ايربْاَج اجلاذب يف ايوسائط ايسقُية وأيعاب ايفيديو:
يكفر هذا البرنامج تجربة قيمة لبلستعداد الكظيفي في مجاؿ الكساعط الرقمية كالبرمجة
كألعاب الفيديك ،كيركز البرنامج عمى عمكـ الكمبيكتر كمكاقع الكيب ،كانتاج الكساعط المتعددة
الرقمية ،كتطكير المهارات المتقدمة في مجاؿ األلعاب كالبرمجة ،كذلؾ مف خبلؿ منهج فريد
كمتخصص قادر عمى دمج أدكات تكنكلكجيا القرف الحادم كالعشريف؛ مما يمنح الطبلب
فريدا لمبرمجة ،كذلؾ باستخداـ األلعاب كالمحاكاة
نهجا ن
تجربة تعميمية فريدة ،كيقدـ البرنامج ن
كالركبكتات ،كتصميـ الكيب حتى يككف لدل الطبلب القدرة عمى ترجمة مهارات الكساعط
المتعددة إلى أفبلـ قصيرة كعركض رقمية؛ لذا يسمح لمطبلب باستخداـ العديد مف معامؿ
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الكمبيكتر ،كاستخداـ التكنكلكجيا ك داة يكمية لمتعمـ ،كالعمؿ ضمف الفرؽ لحؿ المشكبلت
التكنكلكجية ،باإلضافة إلى تسكيؽ كتصميـ ألعاب الفيديك ،كمكاقع الكيب ،كتصميـ كتطكير
تطبيقات الهاتؼ الخمكم ،كاستخداـ التكنكلكجيا لمتعبير عف األفكار كنشرها ،كما تتاح لمطبلب
األنشطة الصفية كالبلصفية ،كالتدريب المستمر في مجاؿ التكنكلكجيا ،كالمنح الدراسية .كمف
شركط القبكؿ في البرنامج أف يككف الحد األدنى مف المعدؿ التراكمي  ،2,5كسجؿ حضكر
متميز في المدرسة ككذلؾ سجؿ سمكؾ إيجابي.
(ب) أنادميية َاست (:)664

MAST Academy

تتمثؿ رؤية المدرسة الثانكية لتكنكلكجيا المبلحة كالعمكـ Maritime and Science
) Technology High School (MASTفي أف تصبح المدرسة راعدة كمعترؼ بها عمى
الصعيد الكطني في العمكـ البحرية ،كلتحقيؽ هذا الهدؼ يجب عمى معممي األ كاديمية
كمكظفيها كأكلياء األمكر كشركاء المجتمع إعداد الطبلب لمعمؿ بجانب العمماء ،كقادة
الشركات ،كالمتخصصيف في مجاؿ العمكـ البحرية ،كالتركيز عمى إجراء البحكث في مجاؿ
المحيطات لتقديمها في المؤتمرات الكطنية كالدكلية ،كمساعدة الطبلب لبل تلتحاؽ ب فضؿ
الكميات كالجامعات في العالـ.

طالبا مف الصؼ ( ،)62-9كيستخدـ طبلب األ كاديمية أحدث
كتخدـ المدرسة  551ن
التقنيات كالمعدات في مجاؿ العمكـ البحرية ،كتؤكد األ كاديمية عمى ضركرة المحاكاة كالتدريب
كالتطبيؽ في العالـ الكاقعي ،مع استخداـ إستراتيجيات التدريس المتنكعة ،كيتميز البرنامج
الجاذب في األ كاديمية بفرصة البحث الميداني عمى متف السفف البحرية ،كالتسجيؿ المزدكج
مع الكميات كالجامعات المحمية ،كالتدريب في أحدث مختبرات العمكـ كالكمبيكتر ،كاال نضماـ
إلى مختبرات العمكـ المتنقمة بما يساعد عمى كضع الطبلب في المسارات الكظيفية في
الككاالت البحرية أك العممية ،مع ضركرة أف يقكـ الطبلب ب تماـ مشركع كاحد يتككف مف 51
ساعة عمى األقؿ كجزء مف إجمالي  75ساعة مطمكبة لخدمة المجتمع كالحفاظ عمى بيعة
فمكريدا.
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ثايجًا  :والية نازوييٓا ايظُايية:

State of Carolina

 - 1ايشيام ايجكايف اجملتُعي:
تقػػػع كاليػػػة كاركلينػػػا الشػػػمالية فػػػي المنطقػػػة الجنكبيػػػة الشػػػرقية مػػػف الكاليػػػات المتحػػػدة
األمريكيػػػة ،كيحػػػدها مػػػف الشػػػماؿ كاليػػػة فرجينيػػػا  Virginiaكمػػػف الشػػػرؽ المحػػػيط األطمسػػػي
 Atlantic Oceanكمف ال ػرب تينسػي  Tennesseeكمػف الجنػكب كاليػة كاركلينػا الجنكبيػة
.)665(South Carolina

كلقػػػد أنشػػػ ت حككمػػػة كاليػػػة كاركلينػػػا الشػػػمالية حككمػػػات محميػػػة ،كأعطتهػػػا السػػػمطات
كالصػػبلحيات البلزمػػة لهػػا ،كتقػػدـ حككمػػة الكاليػػة العديػػد مػػف الخػػدمات لمم ػكاطنيف مثػػؿ تػػكفير
الكظػػػاعؼ ،كتطػػػكير الصػػػناعة ،كالحػػػد مػػػف البطالػػػة ،كاجػػػراء البحػػػكث ،كبنػػػاء الطػػػرؽ السػػػريعة
كصيانتها ،كما تضع حككمة الكالية العديد مف القكانيف التي تحػدد العبلقػات التجاريػة كاألسػرية
بالكالية ،كتتكامؿ قكانيف الكالية مع قكانيف الحككمة الفيدرالية حيث ال يجكز لحككمة الكاليػة أك
الحككمة المحمية تطبيؽ أم قانكف يتعارض مع دستكر الكاليات المتحدة األمريكية

(.)666

أما عف اقتصػاد الكاليػة فمقػد اسػتطاعت كاليػة كاركلينػا الشػمالية فػي النصػؼ األكؿ مػف
القػػرف العشػػريف اال نتقػػاؿ مػػف االهتمػػاـ بالزراعػػة كاألعمػػاؿ التجاريػػة الزراعيػػة إلػػى التركيػػز عمػػى
الصػػػناعة كخاصػػػة صػػػناعة األثػػػاث كالمنسػػػكجات كالتبػػػة ،كبحمػػػكؿ عػػػاـ  6961كانػػػت كاليػػػة
كاركلينا الشمالية كاحدة مف أشػهر الكاليػات الجنكبيػة فػي مجػاؿ الصػناعة ،كاسػتطاعت قيػادات
الكالية ت يير سياستها لمتركيز عمى التنمية االقتصادية ،كتكثيؼ الجهػكد لتنميػة مهػارات األفػراد
في مجػاؿ التكنكلكجيػا ،كاالهتمػاـ بالصػناعات الجديػدة ،كتحسػيف مهػارات القػكل العاممػة لتمبيػة
احتياجات الصناعات الجديدة ،ككذلؾ نشر التنمية بشػكؿ متسػاك عبػر منػاطؽ الكاليػة ،كبحمػكؿ
نهايػػة القػػرف العشػػريف اسػػتطاعت كاليػػة كاركلينػػا الشػػمالية تحكيػػؿ مجػػاؿ الصػػناعة بهػػا إلػػى
الصناعات التكنكلكجية ،كالمعالجة ال ذاعية ،كصناعة األدكية ،كقطع يار السػيارات؛ لػذا ارتفػع
نظر ال رتفاع األجكر كارتفاع مستكل المهارة بهػا ،كأصػبح التحػدم األ كبػر
دخؿ الفرد في الكالية نا
الػػذم تكاجه ػ كاليػػة كاركلينػػا الشػػمالية هػػك مكاكبػػة التطػػكر المسػػتمر فػػي المجػػاؿ االقتصػػادم،
كالحرص عمى التنمية المستمرة لمسايرة الثكرة العممية كالتكنكلكجية( ،)667كحتى تسػتطيع كاليػة

كاركلينا الشمالية مكاكبة هذا التطكر كاف عميها االهتماـ بالتعميـ؛ فهك بدايػة التقػدـ الحقيقيػة؛

- 6566 -

المدارس الجاذبة وتطبيقاتها في التعليم الثانوي ....................................................................

لػػذا أنشػ ت الكاليػػة العديػػد مػػف المػػدارس الجاذبػػة التػػي تركػػز فػػي مكضػػكعاتها عمػػى التكنكلكجيػػا
كالعمكـ لكى تساير هذا التطكر العممي كالتكنكلكجي.

 - 2خًفية تازخيية عٔ املدازض اجلاذبة :
عامػا
لقد برزت قضيتاف أماـ المحكمة العميا في الكاليات المتحدة منذ أكثر مػف خمسػيف ن

تكضح الصراع بيف العرؽ كالتعميـ في الكاليػات المتحػدة األمريكيػة ،القضػية األكلػى هػي قضػية
براكف ضد مجمس التعميـ في تكبيكا التي انتهت عاـ  ،6954كلقػد أنهػت هػذ القضػية الفصػؿ
العنصرم في المدارس ،أما القضية الثانية فقػد حكمػت المحكمػة العميػا بهػا عػاـ  2117بحظػر
اسػػتخداـ العػػرؽ كعامػػؿ فػػي ا تلتحػػاؽ الطػػبلب بالمػػدارس .كخػػبلؿ الفتػػرة الفاصػػمة بػػيف الحكمػػيف

ت يػػرت مكاقػػؼ العديػػد مػػف الكاليػػات()668؛ فقػػد مػػرت بعػػض الكاليػػات بمشػػكبلت النػزاع القضػػاعي،

بينما استطاعت كاليات أخرل كضع سياسات تعميميػة جديػدة لتعزيػز التػكازف العنصػرم ،ككانػت
كالية كاركلينا الشمالية مف ضمف الكاليات التي كاجهت مشكبلت قضاعية.
ف ػي عػػاـ  6965قػػاـ كػػؿ مػػف داريػػكس س ػكاف  Darius Swannكفي ػ ار  Veraبرفػػع
دعػػػػكل قضػػػػاعية ضػػػػد نظػػػػاـ التعمػػػػيـ القػػػػاعـ فػػػػي مػػػػدارس شػػػػارلكت مكمنبػػػػكرغ Charlotte-
 Mecklenburgبكاركلينػػػا الشػػػمالية ،كذلػػػؾ لعػػػدـ السػػػماح البنهمػػػا بالػػػذهاب إلػػػى مدرسػػػة
مخصصػػػة لمطػػػبلب البػػػيض ،كحكمػػػت المحكمػػػة لصػػػالحهما عػػػاـ 6969؛ فقػػػد حكػػػـ قاضػػػي
المقاطعة ب ف تستخدـ مدارس شػارلكت مكمنبػكرغ جميػع الطػرؽ إل زالػة الفصػؿ العنصػرم"(،)669
ككانت المدارس الجاذبة إحدل أهـ الكساعؿ التي استخدمتها الكالية لتحقيؽ هذا الهدؼ.
تػدريجيا فػي كاليػة كاركلينػا الشػمالية ،كفػي عػاـ 6982
كلقد انتشرت المدارس الجاذبػة
ن
أصبحت المػدارس الجاذبػة كسػيمة فعالػة لمسػاعدة الطػبلب عمػى النجػاح مػف خػبلؿ تػكفير بيعػة
تعميمية فريدة؛ ففي مقاطعة كيػؾ  Wake Countyفػي كاركلينػا الشػمالية يكجػد  39مدرسػة
جاذبػػة تتضػػمف مكضػػكعات أساسػػية فػػي الهندسػػة ،كالفنػػكف اإلبداعيػػة ،كالعمػػكـ كالتكنكلكجيػػا،
كالمتػػػاحؼ ،كالم ػػػة اإلسػػػبانية .كتركػػػز المرحمػػػة الثانكيػػػة عمػػػى بػػػرامج المكهػػػكبيف ،كالبكالكريػػػا

الدكليػػػػػة ،كالقيػػػػػادة ،كالتكنكلكجيػػػػػا ،كالكميػػػػػة المبكػػػػػرة"( ،)621كمػػػػػا التزمػػػػػت مقاطعػػػػػة جميفػػػػػكرد
 Guilford Countyفػػي كاليػة كاركلينػا الشػػمالية بتػكفير بػرامج جاذبػػة متميػزة ،كاسػػتطاعت
برنامجػا تركػز عمػى مكضػكعات متنكعػة
المقاطعة إنشاء  45مدرسة جاذبة كاختيارية ،مع 54
ن
في العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسػة كالرياضػيات  STEMكالفنػكف المسػرحية ،كالبصػرية ك يرهػا
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( ،)626ككصؿ عدد المػدارس الجاذبػة عمػى مسػتكل كاليػة كاركلينػا الشػمالية إلػى  623مدرسػة
طالبا تقع البية هذ المدارس في مقاطعتي كيؾ كميكمنبكرغ (.)622
جاذبة تخدـ  86598ن
كاستطاعت المدارس الجاذبة أف تػكفر بيعػة تعميميػة مكنػت الطػبلب مػف تحقيػؽ أهػدافهـ

كأهداؼ الكالية ذاتها في تحقيػؽ العدالػة كالمسػاكاة ،كتػكفير تعمػيـ متميػز لجميػع طبلبهػا ب ػض
النظر عف خمفياتهـ العرقية أك االقتصادية أك االجتماعية.

 - 3متويٌ املدازض اجلاذبة :
يكجد لدل كالية كاركلينا الشمالية تقاليد عريقة تقكـ عمى دعـ الكالية لممدارس العامػة،
عامػا كمكحػ نػدا لمجانيػة المػػدارس العامػػة ،كتػكفير فػػرص متسػػاكية
نظامػا ن
كيضػع دسػػتكر الكاليػػة ن
لجميػع الطػػبلب؛ لػذا يعتبػػر نظػػاـ التمكيػؿ بكاليػػة كاركلينػػا الشػمالية نظػػاـ فريػػد مػف نكعػ ؛ أل نػ
مجهز لضماف تمبية الكالية لكاجباتها الدسػتكرية ،كاحػداث تحسػينات مسػتمرة فػي جميػع أنحػاء
الكاليػػة ،كيكجػػد فػػي كاليػػة كاركلينػػا الشػػمالية  665منطقػػة تعميميػػة يشػػار إليهػػا باسػػـ ككػػاالت
التعمػػيـ المحميػػة) Local Education Agencies (LEAكتختمػػؼ المنػػاطؽ التعميميػػة

كبير مف حيث إجمالي عدد الطبلب الذيف يتـ خدمتهـ ككذلؾ خصاعصهـ (.)623
اختبلفنا نا
كتحصؿ مدارس كالية كاركلينا الشمالية عمى التمكيؿ مف ثبلثة مصادر أساسية هي (:)624

أ -تمكيػػؿ الكاليػػة :كهػػك المصػػدر األساسػي لتمكيػػؿ المػػدارس ،كهػػي تمثػػؿ نسػػبة  %65مػػف
إجمالي التمكيؿ.
ب-التمكيػػػػؿ المحمػػػػي :كيشػػػػمؿ االعتمػػػػادات الماليػػػػة التػػػػي يػػػػتـ تخصيصػػػػها مػػػػف حككمػػػػة
فضبل عف التبرعات الخاصة ،كيمثؿ نسبة  %25مف إجمالي التمكيؿ.
المقاطعات ن

ج-التمكيؿ الفيدرالي :كيمثؿ نسبة  %61مف إجمالي التمكيؿ.

كيعتمػػػػد نظػػػػاـ التمكيػػػػؿ لمػػػػدارس كاركلينػػػػا الشػػػػمالية عمػػػػى مخصصػػػػات محػػػػددة كهػػػػي

كالتالي(:)625

أ -مخصصات أساسية :مثػؿ التمكيػؿ المخصػص لممعممػيف ،كالكتػب الدراسػية ،كيػتـ تكزيػع
التمكيؿ بالتساكم عمى جميع المناطؽ التعميميػة عمػى أسػاس عػدد الطػبلب بكػؿ منطقػة
تعميمية.
ب -المخصصػػات المسػػتندة عمػػى خصػػاعص الطػػبلب :مثػػؿ التمكيػػؿ المخصػػص لػػدعـ أداء
الطبلب الذيف لديهـ كفاءة محدكدة في الم ة اإلنجميزية ،أك الطبلب المعرضيف لمخطر.
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ج -المخصصػػػات عمػػػى أسػػػاس المقاطعػػػات :حيػػػث يكػػػكف هنػػػاؾ تمكيػػػؿ تكميمػػػي خاصػػػة
لممقاطعات ذات المكارد المحدكدة كالتي لديها مستكل اقتصادم متدف.
د -المػػػنح الخاصػػػة ببػػػرامج محػػػددة :مثػػػؿ تمكيػػػؿ المػػػدارس الثانكيػػػة المبتكػػػرة كفػػػرؽ دعػػػـ
األطفاؿ كاألسر ،كال تتمقى جميع المناطؽ هذ األمكاؿ.
كيتـ تمكيؿ المدارس الجاذبػة مػف قبػؿ الكاليػة ،كتخضػع لبرنػامج المسػاءلة التػابع إلدارة

التعميـ العاـ في كالية كاركلينا الشمالية ( ،)626كعندما يسجؿ الطالب في المدرسػة الجاذبػة يػتـ
تػػػػػكفير التمكيػػػػػؿ العػػػػػاـ لػػػػػذلؾ الطالػػػػػب بنػػػػػاء عمػػػػػى الحسػػػػػاب الشػػػػػهرم لمتكسػػػػػط العضػػػػػكية
اليكميػة) ،Average Daily Membership (ADMكيعتمػد مقػدار التمكيػؿ الػذم تتمقػا
المدرسػة عمػػى متكسػػط العضػػكية اليكميػػة ) ،(ADMكالػػذم يعنػػي عػػدد الطػػبلب المسػػجميف فػػي
المدرسة ،كحتى يتـ تسػجيؿ الطالػب يجػب أف يكػكف لػدل الطالػب جػدكؿ زمنػي لمصػؼ لمػدة ال
تقؿ عف نصؼ يكـ في المدرسة ،كيتـ حساب قيمة متكسط العضكية اليكمية مػف خػبلؿ تقسػيـ

عدد أيػاـ العضػكية لجميػع الطػبلب فػي المدرسػة عمػى عػدد األيػاـ فػي الشػهر ( ،)627كيػتـ تتبػع
عدد األطفاؿ فػي المػدارس العامػة مػف قبػؿ إدارة التعمػيـ العػاـ فػي كاليػة كاركلينػا الشػمالية مػف
خبلؿ متكسط العضكية اليكمية ).)628((ADM

كبمجػػرد تػػكفير التمكيػػؿ لممدرسػػة الجاذبػػة يػػتـ إنفاقػ كفقنػا لقػكانيف كسياسػػات كاجػراءات

كالية كاركلينا الشمالية ،حيث يتـ تخصيص صفحة لتمكيؿ المدارس عمى مكقع الكيب الخػاص
بػػ دارة التعمػػيـ العػػاـ فػػي الكاليػػة تكضػػح القػػكانيف كالسياسػػات ،كطػػرؽ اسػػتخداـ المخصصػػات
المالية ،ككيفية تكزيعها كفقنا لمتطمبات المدرسة

()629

.

كيتميز نظاـ التمكيؿ في كالية كاركلينا الشمالية بما يمي

()631

:

مبلعمػا بحيػث يػكفر
أ -المبلءمة :بمعنى الت كد مف أف التمكيػؿ المتػاح لكػؿ منطقػة يكػكف
ن
ػادر عمػػى تمبيػػة
ػادر عمػػى تحقيػػؽ النجػػاح ،كقػ نا
فرص ػا متسػػاكية لكػػؿ طالػػب لكػػي يكػػكف قػ نا
ن
ػحيحا لبل تلتحػػاؽ بالجامعػػة ،كمػػا يتضػػمف مبػػدأ
معػػايير الكاليػػة كيكػػكف معػ نػدا إعػ ن
ػدادا صػ ن
المبلءمة تكفير مناهج عالية الجكدة ،كمعمميف مؤهميف كمتميزيف لتكفير بيعة تعميميػة
داعمة لجميع الطبلب.
ب -العدالػػة :يػػكفر نظػػاـ التمكيػػؿ لكػػؿ منطقػػة الم ػكارد الكافيػػة كفقن ػا لمسػػتكل كحاجػػة كػػؿ
منطقػػػة ،فمبػػػدأ العدالػػػة فػػػي الكاليػػػة يعنػػػي أف المنػػػاطؽ لػػػديها مسػػػتكيات كمتطمبػػػات
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متفاكتػػة؛ لػػذا ينب ػػي تكزيػػع التمكيػػؿ المدرسػي كفقنػا الحتياج ػات كمتطمبػػات كػػؿ منطقػػة
حيػػث تختمػػؼ كػػؿ منطقػػة فػػي أعػػداد الطػػبلب الػػذيف يكاجهػػكف مشػػكبلت أك الػػذيف ال
يجيػػػدكف الم ػػػة اإلنجميزيػػػة أك الػػػذيف ينتمػػػكف ألسػػػر منخفضػػػة الػػػدخؿ ،كمػػػا أف حجػػػـ
أيضػا،
المناطؽ متفاكت ،كمف ثـ ف ف الدخؿ المحمي مف أمكاؿ الضراعب يككف متفاكتنػا ن
كمػػػف ثػػػـ تتفػػػاكت كػػػؿ منطقػػػة فػػػي قػػػدرتها عمػػػى تقػػػديـ الخػػػدمات التعميميػػػة المناسػػػبة

لطبلبها.
ج -الشػػفافية كالمركنػػة :يقػػكـ نظػػاـ التمكيػػؿ فػػي كاليػػة كاركلينػػا الشػػمالية عمػػى البسػػاطة،
كالشػػػفافية ،كالمركنػػػة ،كيتػػػيح لمقيػػػادات المحميػػػة المركنػػػة فػػػي تكجيػػػ المػػػكارد طبقنػػػا
الحتياجات المنطقة.

 - 4سياسة ايكبوٍ باملدازض اجلاذبة :
تختمػػؼ سياسػػة القبػػكؿ بالمػػدارس الجاذبػػة مػػف مقاطعػػة ألخػػرل حيػػث "تعتمػػد سياسػػة
القبػكؿ فػي المػدارس الجاذبػة بمقاطعػة دكرهػاـ  Durham Countyعمػى االقتػراع العشػكاعي
أك أهمية الطالب في بعػض البػرامج ،كيمكػف لمطالػب اختيػار المدرسػة الجاذبػة التػي ير بهػا مػف
خبلؿ تقػديـ طمػب عبػر تطبيػؽ المػدارس الجاذبػة المتػاح عبػر اإلنترنػت ( ،)636أمػا فػي مقاطعػة

كيػػؾ  Wake Countyفيػػتـ تخصػػيص نسػػبة معكيػػة محػػددة مػػف مقاعػػد المدرسػػة الجاذبػػة
لمطػػبلب الػػذيف يعيشػػكف بػػالقرب مػػف المدرسػػة الجاذبػػة ،فػػي حػػيف يػػتـ تخصػػيص بػػاقي المقاعػػد
لمطبلب الذيف يعيشكف في مناطؽ مختمفة بالمقاطعة (.)632

كتسػػتخدـ مقاطعػػػة كيػػػؾ معػػػايير األكلكيػػػة لقبػػػكؿ الطػػػبلب بالمػػػدارس الجاذبػػػة الثانكيػػػة،
كتتعػػدد هػػذ األكلكيػػات ،فاألكلكيػػة األ كلػػى تكػػكف لمطػػبلب الػػذيف ا تلتحقػػكا بالمػػدارس الجاذبػػة فػػي

المرحمة اإلعدادية ،كيريدكف إكماؿ مسيرتهـ كلديهـ إخكة أكبر سنا في المدرسة الجاذبػة المػراد

اال تلتحاؽ بها ،كاألكلكية الثانية لمطػبلب الػذيف ا تلتحقػكا بالبرنػامج الجػاذب حتػى الصػؼ الخػامس
في المرحمة االبتداعية كلكف اختمؼ مسػارهـ فػي المرحمػة اإلعداديػة كيريػدكف اسػتكماؿ مسػارهـ
في نفس البرنامج الجاذب مرة أخرم ،كاألكلكية الثالثة لطػبلب المػدارس الجاذبػة الػذيف يسػعكف
إلى ت يير مسار برنامجهـ عند ت يير المرحمة الدراسية (.)633

أمػا فػػي مقاطعػة مكمنبػػكرغ  Mecklenburg Countyفتختمػػؼ سياسػة القبػػكؿ مػػف
برنػػامج إلػػى اخػػر؛ ففػي مدينػػة شػػارلكت كهػي مػػف أكبػػر المػػدف األمريكيػػة الكاقعػػة فػػي المقاطعػػة
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يجػػب أف يحصػػؿ الطالػػب عمػػى درجػػات محػػددة فػػي بعػػض الم ػكاد الدراسػػية لبل تلتحػػاؽ ببرنػػامج

البكالكريا الدكلية (مف الصؼ  ،)62-9كفى برنامج الفنكف يجػب عمػى الطػبلب الػذيف يريػدكف
اال تلتحاؽ بالبرنامج اجتياز االختبػارات ثػـ الػدخكؿ فػي نظػاـ االقتػراع العشػكاعي ،أمػا فػي برنػامج
العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضػيات (مػف الصػؼ  )62-9يػتـ اختيػار الطػبلب مػف خػبلؿ
نظػػاـ االقت ػراع العش ػكاعي ،كفػػى برنػػامج الم ػػات العالميػػة يجػػب أف يكػػكف جميػػع الطػػبلب الػػذيف
يدخمكف الصؼ التاسع قد أكممكا بنجاح المستكل األكؿ مػف الم ػات العالميػة ،أك عمػى اسػتعداد
لبل نضماـ لممسػتكل ( ،)6كالمسػتكل ( )2مػف الم ػات العالميػة فػي الصػؼ التاسػع قبػؿ الػدخكؿ
في نظاـ االقتراع العشكاعي (.)634

 - 5املٓاٖج وايرباَج :
تتنكع مكضكعات البػرامج الجاذبػة مػف مقاطعػة إلػى أخػرل فػي كاليػة كاركلينػا الشػمالية؛
فػػي مقاطعػػة جيمفػػكرد  Guilford Countyتػػكفر المػػدارس الثانكيػػة الجاذبػػة ب ػرامج متنكعػػة
لمطبلب عمى النحك التالي(:)635
 بسْاَج :Ap Capstoneتقػػدـ مدرسػػة كيسػػترف جيمفػػكرد الثانكيػػة Western Guilford High School
برنػػػامج  Ap Capstoneكهػػػك برنػػػامج تصػػػمـ مناهجػػػ عمػػػى البحػػػث المسػػػتقؿ كالمشػػػاريع
التعاكنية.
 ايتهٓويوجيا املتكدَة وايفٓوٕ ايبصسية:تقػػدـ أكاديميػػة كيفػػر  Weaver Academyبرنػػامج التكنكلكجيػػا المتقدمػػة كالفنػػكف
المسرحية كالبصرية ،كيتـ تصميـ مناهج البرنامج لتطكير كاعداد الطبلب لكي يككنػكا مسػتقميف
كمكاطنيف مسعكليف مف خبلؿ رعاية الطبلب في مجاؿ الفنكف.
 بسْاَج ايطريإ:تقدـ مدرسػة أنػدرك الثانكيػة  Andrews High Schoolمػنهج مبتكػر ،كاسػتراتيجيات
تدريسػػية تعتمػػد تعزيػػز التكنكلكجيػػا إلعػػداد الطػػبلب فػػي مجػػاؿ الطيػػراف ،كمػػنحهـ السػػبؽ فػػي
التدريب في هذا المجاؿ لمحصكؿ عمى شهادة مف إدارة الطيراف الفيدرالية.
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 تهٓويوجيا ايبٓاء:تحػػرص األ كاديميػػة فػػي سػػميث الثانكيػػة  Academy At Smithعمػػى تقػػديـ منػػاهج
متقدمة في أسس الرياضيات كالعمكـ ،كالتركيز عمى الكظاعؼ المتنكعة في صناعة البناء.
 ايهًية املبهسة:إف الكميػة المبكػرة فػي جيمفػكرد  The Early College at Guilfordهػي مدرسػة
جاذبة ثانكية تسمح لمطبلب لمجمػع بػيف المػدارس الثانكيػة كالمرحمػة الجامعيػة؛ فبرنػامج الكميػة
المبكرة يعتمد عمى إتاحة مستكييف مف الدراسة لمطبلب (المستكل األكؿ في المدرسػة الثانكيػة،
كالمستكل الثاني في الكمية).
 ايعًوّ وايتهٓويوجيا واهلٓدسة وايسياضيات :STEMتكجػػػد فػػػي جرينسػػػبكرك  Greensboroأشػػػهر المػػػدارس الجاذبػػػة الثانكيػػػة التػػػي تقػػػدـ
برنػامج العمػكـ كالتكنكلكجيػا كالهندسػة كالرياضػيات  ،STEMحيػث يركػز مػنهج البرنػامج عمػػى
هذ المجاالت األربعة مع التركيز عمى التكنكلكجيا كالتكامؿ بيف المقررات الدراسية.
أمػػا فػػي مقاطعػػػة دكرهػػاـ  Durham Countyفتػػكفر المػػػدارس الجاذبػػة الثانكيػػػة

مجمكعة متنكعة مف البرامج الجاذبة عمى النحك التالي(:)636
 -ايطب وايسعاية ايصخية:

إف أكاديميػػة مدينػػة الطػػب ) The City Medicine Academy(CMAهػػي
مدرسػػة جاذبػػة ثانكيػػة تقػػدـ منػػاهج متخصصػػة فػػي مجػػاؿ الطػػب كالرعايػػة الصػػحية ،كتتعػػاكف
األ كاديميػػػة مػػػع العديػػػد مػػػف الجامعػػػات المحميػػػة لتقػػػديـ فػػػرص لمطػػػبلب لمدراسػػػة كالتػػػدريب فػػػي
الكميات ،كيمكف لمطبلب الحصكؿ عمى شهادة معتمدة في العديد مف المجاالت كهـ ما زالكا فػي
المرحمة الثانكية.
 ايفٓوٕ املسئية وايفٓوٕ املشسحية:برنامجػا تعميميػا
تقػدـ مدرسػة دكرهػاـ لمفنػكف Durham School of the Arts
ن
متميز يركز عمى التميز في الفنكف المرعية كالمسرحية ،كتقدـ المدرسة مكضكعات متنكعػة فػي
نا
الفػػف ،كالنحػػت ،كالتصػػكير الفكتػػك رافي ،كالمكسػػيقى ،كالمسػػرح ،كالفنػػكف الرقميػػة ،كالسػػينما،
كالكتابة.
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 ايعًوّ وايتهٓويوجيا واهلٓدسة وايسياضيات:إف المدرسػػػػػة الجنكبيػػػػػة لمطاقػػػػػة كاالسػػػػػتدامة

and

School

Southern

 Sustainabilityهػػػي مدرسػػػة ثانكيػػػة كبيػػػرة (لمعمػػػكـ كالتكنكلكجيػػػا كالهندسػػػة كالرياضػػػيات)،
كالمدرسػػة هػػي نتػػاج لػدمج أربػػع مػػدارس صػ يرة ،كيسػػتطيع الطالػػب اختيػػار مدرسػػة مػػف إحػػدل
المػػدارس الص ػ يرة التػػي تركػػز عمػػى المكضػػكعات األربع ػة التاليػػة( :إدارة األعمػػاؿ كاالسػػتدامة،
التكنكلكجيا كالطاقة ،التكنكلكجيا الطبية الحيكية ،الهندسة المعمارية كهندسة البناء).
 ايدزاسات اإلبداعية:تقػدـ مدرسػة الدراسػات اإلبداعيػة  The School for Creative Studiesمنػاهج
متخصصة لتزكيد الطبلب بمجمكعة مف المهارات اإلبداعية كتطكير مهػارات التكاصػؿ ،كالتركيػز
عمى التدريب كالشػراكات فػي مجمكعػة متنكعػة مػف المجػاالت مثػؿ الفنػكف اإلعبلميػة ،كتصػميـ
الجرافيػػؾ ،كالتصػػميـ المعمػػارم ،كاإلذاعػػة ،كانتػػاج األفػػبلـ الكثاعقيػػة ،كفنػػكف اال تصػػاؿ ،كريػػادة
األعماؿ.
 بسْاَج ايبهايوزيا ايدويية:تقدـ مدرسة هيمسايد الثانكيػة  Hillside High Schoolبرنػامج البكالكريػا الدكليػة،
كهػػك برنػػامج عػػالي الجػػكدة تػػـ تطػػكير كاعتمػػاد مػػف قبػػؿ منظمػػة البكالكريػػا الدكليػػة الشػػهيرة
 ،International Baccalaureate Organizationكيػتـ تصػميـ البرنػامج لممسػاعدة
عمى تطكير المهارات الفكرية كالشخصية كاالجتماعية لمطػبلب لمعػيش كالػتعمـ كالعمػؿ فػي عػالـ
سريع الت يير.

 - 6مناذج ملدازض جاذبة ثاْوية:
أ َ-دزسة أْدزو ايجاْوية

()637

:

Andrews High School

تخدـ مدرسة أندرك الثانكية أكثر مف نصؼ الطبلب داخؿ مدينة هػام بكينػت City of
 High Pointحيػػث يكجػػد بالمدرسػػة مػػا يقػػرب مػػف  6611طالػػب ،كيكجػػد بالمدرسػػة برنػػامج
جػػاذب ينقسػػـ إلػػى ثبلث ػة مجػػاالت أساسػػية ه ػي :تكنكلكجيػػا المعمكمػػات المتقدمػػة ،كتكنكلكجيػػا
الهندسػػػة المتقدمػػػة ،كالعمػػػكـ المهنيػػػة ،كيػػػكفر كػػػؿ مجػػػاؿ مػػػف هػػػذ المجػػػاالت فرصػػػة لمطػػػبلب
لبل تلتحػػاؽ ب حػػدل الكميػػات المتخصصػػة فػػي هػػذ المجػػاالت ،كتركػػز المدرسػػة عمػػى دراسػػة إدارة
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الشبكات ،الدعـ كتقنيات الهندسة ،كاال تصػاالت ،كتكنكلكجيػا هندسػة اإللكتركنيػات ،كتكنكلكجيػا
الهندسة الميكانيكية ،كالهندسة المدنية ،كتكنكلكجيا البناء ،كالعمكـ الصحية.
بَ-دزسة سيُوٕ.ج .أتهيٓز األنادميية وايتهٓويوجية ايجاْوية(:)638
Simon G. Atkins Academy and Technology High School
بدأت الدراسػة فػي مدرسػة سػيمكف ج .أتكينػز عػاـ  ،2115كهػي مدرسػة جاذبػة ثانكيػة
تكجد في مدينة كينستكف -سالـ  Winston-Salemكقد ا تلتحؽ بالمدرسة  6111طالب فػي

العػػاـ الدراس ػي  .2168/2167كالمدرسػػة نتػػاج لػػدمج ثػػبلث مػػدارس فػػي مدرسػػة كاحػػدة تركػػز
عمػػى التكنكلكجيػػا الحيكيػػة ،كتكنكلكجيػػا الكمبيػػكتر ،كالهندسػػة ،كيجػػب عمػػى الطػػبلب بالمدرسػػة
التسجيؿ في كاحدة عمى األقؿ مف المقررات التالية كؿ عاـ :التكنكلكجيا الطبية الحيكية & II
 ،Iكالعمػػػػػػػكـ الصػػػػػػػحية  ،1HNكالعمػػػػػػػكـ الصػػػػػػػحية  ،2HNكالتكنكلكجيػػػػػػػا الحيكيػػػػػػػة ،1HN
كالتكنكلكجيا الحيكية  ،2HNكأساسيات التمريض  ،HNكعمكـ الطػب الشػرعي ،العمػكـ الطبيػة
الحيكية ،التصكر العممي  ،6التصكر العممػي  ،2HNكتصػميـ فػف األ لعػاب المتقدمػة ،كمقدمػة
في الهندسة ،كمبادئ الهندسة ،كاإللكتركنيات الرقمية ،كالهندسة المدنية كالهندسة المعماريػة،
كالتصػػنيع المتكامػػؿ بػػالكمبيكتر ،كمبػػادئ عمػػكـ الكمبيػػكتر ،كالتصػػميـ الهندس ػي .كيػػتـ تشػػجيع
الطػػبلب عمػػى إكمػػاؿ تخصػػص رعيسػي فػػي التكنكلكجيػػا الحيكيػػة أك العمػػكـ الصػػحية أك التصػػكر
العممي أك تصميـ فف األلعاب أك الهندسة.

اخلطوة ايسابعة :ايتخًيٌ املكازٕ :
ت تى هػذ الخطػكة فػي إطػار المػنهج المقػارف حيػث يسػتدعي العػرض السػابؽ لتطبيقػات
المدارس الجاذبة في التعميـ الثانكم في بعض الكاليػات األمريكيػة تكضػيح أهػـ القػكل كالعكامػؿ
الثقافية المؤثرة عمى المدارس الجاذبة في هذ الكاليات؛ ب ية االسػتفادة مػف ذلػؾ فػي الكصػكؿ
إلى نتػاعج تسػهـ فػي كضػع إجػراءات مقترحػة إلنشػاء مػدارس جاذبػة فػي المرحمػة الثانكيػة فػي
جمهكرية مصر العربية ،كتسير تمؾ الخطكة عمى النحك المبيف في المحاكر التالية:
( )6خمفية تاريخية عف المدارس الجاذبة:
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أ -أوج٘ ايتظاب٘ وتفشريٖا:
تشابهت كاليات (ككنيتيكػت ،كفمكريػدا ،ككاركلينػا الشػمالية) فػي دكاعػي كمبػررات إنشػاء
المدارس الجاذبة بها ،ككاف مف أهـ هذ المبررات تحقيػؽ العدالػة كالمسػاكاة فػي التعمػيـ ب ػض
النظػر عػف العػرؽ أك الخمفيػة االجتماعيػة أك االقتصػػادية لمطالػب ،كلعػؿ ذلػؾ راجػع إلػى العامػػؿ
السياسػػػي؛ فمقػػػد " أكضػػػح مقػػػاؿ نشػػػر قاضػػػي المحكمػػػة العميػػػا األمريكيػػػة كليػػػاـ ج .برينػػػاف
عام ػا فػػي
 William J. Brennanفػػي مجمػػة هارفػػارد لمقػػانكف أن ػ بعػػد قضػػاء عشػػريف ن
المحكمػػة العميػػا األمريكيػػة تكصػػؿ إلػػى اسػػتنتاج مفػػاد أف هنػػاؾ نقػػص كقصػػكر فػػي المحػػاكـ
الفيدراليػػة فيمػػا يتعمػػؽ بقضػػية الحريػػات كالحقػػكؽ المدنيػػة ،كأف دسػػاتير الكاليػػات تحتػػكم عمػػى
مزيد مف الحقكؽ مقارنة بالدستكر اال تحادم ،كيػرل القاضػي برينػاف أف دسػاتير الكاليػات تػكفر

حماية لمحريات المدنية األمريكية أكثر مما يكفر الدستكر الفيدرالي" (.)639

لقػػد تميػػزت سياسػػة كاليػػة ككنيتيكػػت بالديمقراطيػػة كالتػػي تتضػػح فػػي إج ػراءات انتخابػػات
ديمقراطيػػػة لمجمكعػػػة متنكعػػػة مػػػف المناصػػػب الحككميػػػة المحميػػػة فػػػي كػػػؿ بمديػػػ مػػػف بمػػػديات
ككنيتيكت البالة عددها  669بمديػة حيػث تسػمح قػكانيف الكاليػة لممػدف ب نشػاء شػكمها المحمػي

الفريد لخدمة سكاف المدف عمى أفضؿ كج (.)641

كفػػى الكقػػت الػػذم تميػػزت فيػ كاليػػة ككنيتيكػػت باالسػػتقرار السياسػي نجػػد أف فمكريػػدا قػػد
عانػػت مػػف هػػذا الجانػػب حيػػث أشػػار انػػدرك جكنػػاثكف  Andrew Jonathonإلػػى أف هنػػاؾ
دسػػاتير عديػػدة قػػد نظمػػت حككمػػة فمكريػػدا ،كقػػد تػػـ اعتمادهػػا فػػي عػػاـ  6838كعػػاـ ،6866
كعػػػاـ  ،6865كعػػػاـ  ،6868كاخرهػػػا فػػػي عػػػاـ  ،6968كأف ذلػػػؾ أدل إلػػػى عػػػدـ االسػػػتقرار
السياسي بالكالية ،كالى ما كصػف الػبعض ب نهػا كاليػة بػدكف تنظػيـ سياسػي ،كأف هنػاؾ القميػؿ

مف الكالء داخؿ نظامها السياسي ،كأف فمكريدا قد تككف مكطنا لبعض الفسػاد السػياسم (،)646
كلمحد مف هذا الفساد تـ تفعيؿ نظاـ النزاهة الكطني الذم طكرت منظمة الشفافية الدكلية يػر

الحككمية ،كهػك نظػاـ حكػكمي يسػتخدـ المسػاءلة الحككميػة داخػؿ الكاليػة ()642؛ لػذا فقػد كانػت
فمكريدا تبحث عف تحقيؽ العدالة كالمسػاكاة مػف خػبلؿ نظػاـ النزاهػة الػكطني حتػى تسػتطيع أف
تحقؽ هذ العدالة في جميع المجاالت كخاصة مجاؿ التعميـ.
أما كالية كاركلينا الشمالية فمـ تكف تتميز باالستقرار السياسي مثػؿ كاليػة ككنيتيكػت ،أك
عدـ االستقرار السياسي كما في كالية فمكريدا؛ ففي " القرف العشػريف كػاف المقػب األكثػر شػهرة
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لها هػك " البمكتكقراطيػة التقدميػة " كهػك مصػطمح صػا

العػالـ السياسػي فالػديمير أكرالنػد كػي

 Valdimer Orland Keyفػي عػاـ  6949لكصػؼ الطبيعػة المتناقضػة لمثقافػة السياسػية
لمكالية ،كأكضح أنػ بينمػا كانػت الكاليػة تقدميػة كتحػرص عمػى التنميػة االقتصػادية ،كأف القػادة
السياسييف لمكالية كانت لهػـ رؤيػة كاضػحة إال أف الكاليػة قػد هػيمف عميهػا مجمكعػة مػف رجػاؿ

األعماؿ الذيف أرادكا أف يتقاسػمكا السػمطة بطريقػة يػر شػرعية ( ، )643كمػع ذلػؾ كانػت الكاليػة
تحرص عمى تحقيؽ العدؿ كالمساكاة؛ فمبدأ العدالة في الكالية يقكـ عمػى أف كػؿ مقاطعػة لػديها
احتياجات كمتطمبات متفاكتة ،كتحرص حككمة الكالية عمى تػكفير هػذ المتطمبػات كخاصػة فػي
المجاؿ التعميمي.
ب-أوج٘ االختالف وتفشريها:
عمػػى الجانػػب ارخػػر يظهػػر االخػػتبلؼ بػػيف (كاليػػة ككنيتيكػػت ،ككاليػػة فمكريػػدا ،ككاليػػة
كاركلينػا الشػػمالية) فػػي الكقػػت كالتكقيػت الػػذم اهتمػػت فيػ كػؿ كاليػػة ب نشػػاء المػػدارس الجاذبػػة
لها ،فعمى الر ـ مف أف قضية أكليفر براكف ضد مجمس التعمػيـ فػي تكبيكػا كانػت عػاـ ،6956
كتػػـ الحكػػـ فيهػػا عػػاـ  6954حيػػث بػػدأت بعػػدها الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ب نشػػاء المػػدارس
الجاذبة لتحقيؽ العػدؿ كالمسػاكاة فػي التعمػيـ إال أف هنػاؾ بعػض الكاليػات التػي بػدأت باالهتمػاـ
بالمدارس الجاذبة كفقنا ألحداث كقضايا داخميػة بهػا ،كمنهػا كاليػة ككنيتيكػت حيػث بػدأ االهتمػاـ
ب نشاء المدارس الجاذبة عاـ  6989بعد الحكػـ الػذم صػدر فػي قضػية شػيؼ ضػد أكنيػؿ ،أمػا
كالية فمكريدا فقد كاف لقضية براكف ت ثير كبير عمى الكالية؛ فقد أجبر قرار المحكمة قادة كاليػة
فمكريػدا عمػػى االسػتجابة لمطالػػب المسػاكاة فػػي التعمػيـ ،أمػػا كاليػة كاركلينػػا الشػمالية فقػػد بػػدأت
االهتمػػاـ ب نشػػاء المػػدارس الجاذبػػة عػػاـ  6969ـ ،كهػػك العػػاـ الػػذم حكمػػت فيػ المحكمػػة فػػي
قضية سكاف ضد نظػاـ التعمػيـ فػي مػدارس شػارلكت – مكمنبػكرغ ،كربمػا يرجػع ذلػؾ إلػى عامػؿ
احػدا كثمػانيف فػي الماعػة
العرؽ؛ فقد أشار جكديػث كػاركؿ  Judith Carrollإلػى أف هنػاؾ ك ن
مػػف السػػكد ،ك 79فػػي الماعػػة مػػف ذكم األصػػكؿ اإلسػػبانية يقيمػػكف فػػي األحيػػاء التػػي تػػنخفض
فيهػا الفػرص كالخػػدمات بشػكؿ كبيػر فػػي كاليػة ككنيتيكػػت ،كذلػؾ مقارنػة ب  26فػػي الماعػة مػػف

البػيض الػذيف يقيمػكف فػي األحيػاء التػي تتػػكفر بهػا الفػرص كالخػدمات بشػكؿ كبيػر ( ،)644كلقػػد
أكضحت المؤشرات أف هنػاؾ عػدـ مسػاكاة ينب ػي معالجتػ فػي كاليػة ككنيتيكػت مػف أجػؿ نجػاح
فرصػػا متسػػاكية لجميػػع األطفػػاؿ كاألسػػر.
اإلصػػبلحات المدرسػػية ،كمػػف أجػػؿ أف تقػػدـ الكاليػػة ن
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كتتمحػػكر أهػػـ هػػذ الفػػرص التػػي حرصػػت الكاليػػة عمػػى تقػػديمها حػػكؿ إعطػػاء األكلكيػػة لمتكامػػؿ
العنصرم مف خبلؿ بناء مدارس جديدة متميزة مثؿ المدارس الجاذبة بيف المقاطعات

(.)645

أيضػا ت ييػػر فػػي التكػػكيف العنصػػرم لسػػكاف فمكريػػدا؛ ففػػي
أمػػا فػػي كاليػػة فمكريػػدا فهنػػاؾ ن
بداية القرف العشريف كاف  56في الماعة مف سكاف فمكريػدا مػف البػيض ،ك 44فػي الماعػة مػف
السكد ،أما نسبة األشػخاص مػف األعػراؽ األخػرل فكانػت أقػؿ مػف  2فػي الماعػة ،كمػا نمػا عػدد
السػػكاف مػػف أصػػؿ إسػػباني بسػػرعة كبيػػرة؛ فبحمػػكؿ عػػاـ  2111كػػاف لػػدل الكاليػػة ح ػكالي 2,7
مميكف نسمة مف أصؿ إسباني ،كما يمثؿ الككبيكف أكبر نسبة مف سكاف فمكريػدا حيػث كصػمت

النسبة إلى  36في الماعة عاـ  ،)646( 2111كما أف التنكع العرقػي لػـ يقتصػر عمػى ككنيتيكػت
كفمكريػػدا فقػػط ،بػػؿ أصػػبحت التعدديػػة العرقيػػة ظػػاهرة فػػي جميػػع الكاليػػات األمريكيػػة؛ ففػػي عػػاـ
 2166كاف عدد سكاف كالية كاركلينػا الشػمالية يقػدر بنحػك  61,6مبليػيف نسػمة ،كلقػد شػكؿ
البػػيض البيػػة السػػكاف حيػػث كصػػؿ عػػددهـ إلػػى  6,5مميػػكف شػػخص أم بنسػػبة  64,4فػػي
الماعػػة مػػف إجمػػالي الكاليػػة ،كيمثػػؿ األمريكيػػكف األفارقػػة أكبػػر مجمكعػػة أقميػػة كيشػػكمكف 22,6
في الماعة مف السكاف ،يميهـ البلتينيكف بنسبة  9,2في الماعة (.)647

سببا رعيسيا لمعديد مػف المشػكبلت فػي الكاليػات المتحػدة
كر ـ أف التعددية العرقية كانت ن
األمريكية إال أف هذ الكاليات استطاعت تطكيع هذ المشكمة لتككف قكة دافعة يمكػف االسػتفادة
منها في نمك كتقدـ هذ الكاليات ،كر ـ اختبلؼ تكقيػت كػؿ كاليػة فػي كضػع إجػراءات لمعالجػة
المشػػكبلت الناتجػػة عػػف التنػػكع العرقػػي إال أف النتيجػػة النهاعيػػة كانػػت قػػدرة هػػذ الكاليػػات عمػػى
احتكاء هذ المشكبلت ،كمحاكلة إذابة الفكارؽ كاالختبلفات بيف األعراؽ المختمفة بها.

( )2متويٌ املدازض اجلاذبة:
أ -أوج٘ ايتظاب٘ وتفشريٖا:
تشابهت كاليات (ككنيتيكت ،كفمكريدا ،ككاركلينا الشمالية) فػي اال لتػزاـ بتمكيػؿ المػدارس
الجاذبة حيث يعتبر تمكيؿ الكالية هك المصدر األساسي لتمكيؿ هذ المدارس ،كذلػؾ راجػع إلػى
معػا ،كبالنسػبة لمعامػؿ السياسػي نجػد أف كػؿ كاليػة لػديها
العامؿ السياسػي كالعامػؿ االقتصػادم ن
القػػدرة عمػػى كضػػع قكانينهػػا التػػي تػػتبلءـ مػػع مكاردهػػا كاحتياجاتهػػا حيػػث نجػػد أف " لحككمػػات
الكاليات البالة عددها  51كالية بنػى تماثػؿ إلػى حػد بعيػد بنػى الحككمػة اال تحاديػة ،كلكػؿ منهػا
دستكر كفػركع تنفيذيػة كتشػريعية كقضػاعية "()648؛ لػذا لػـ تتػ ثر هػذ الكاليػات بػكتيرة انخفػاض
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كارتفػػاع المػػنح المقدمػػة لممػػدارس الجاذبػػة مػػف الحككمػػة الفيدراليػػة ،كهنػػا يظهػػر ت ػ ثير العامػػؿ
االقتصػػادم ففػػي" ميزانيػػة الػػرعيس بػػكش فػػي العػػاـ المػػالي  2119تػػـ تمكيػػؿ برنػػامج المسػػاعدة
لممػػدارس الجاذبػػة ) (MSAPبميمػػة  614,823مميػػكف دكالر ،كتػػـ تخصػػيص هػػذ األمػػكاؿ
لدعـ إحدل كأربعيف منحة مف منح برنامج المساعدة لممػدارس الجاذبػة ) ،(MSAPبينمػا فػي
عػػاـ  2118تػػـ تمكيػػؿ برنػػامج المسػػاعدة لمبػرامج الجاذبػػة بمبمػػة  616,69مميػػكف دكالر؛ أم
أف المبمة المخصص لمتمكيػؿ عػاـ  2119كػاف أقػؿ مػف العػاـ الػذم يسػبق  ،ككػاف السػبب فػي
انخفاض التمكيؿ كؿ عاـ هك فترات الرككد االقتصادم التي مػرت بهػا الػببلد ،كاسػتمر انخفػاض
أيضػا حيػػث اسػػتمر
الميزانيػػة المقػػدرة لتمكيػػؿ المػػدارس الجاذبػػة فػػي عهػػد الػػرعيس بػػاراؾ أكبامػػا ن
انخفاض التمكيؿ لبرنامج المساعدة لممدارس الجاذبة حتى كصػؿ إلػى  611مميػكف دكالر فقػط
في السنة المالية  ،)649( 2161كعمى الر ـ مف أثر العامؿ االقتصػادم عمػى المػنح الفيدراليػة،
كمركر الكاليات المتحدة األمريكية بفترات رككد أدت إلى انخفاض التمكيؿ المخصػص لممػدارس
الجاذبػػة إال أف ذلػػؾ لػػـ يعػؽ الكاليػػات؛ فكػػؿ كاليػػة هػػي كيػػاف ذك سػػيادة ،كلػػديها القػػدرة كالحريػػة
عمػػػى كضػػػع كاصػػػدار كتنفيػػػذ السياسػػػات كالقػػػكانيف التػػػي تجعمهػػػا قػػػادرة عمػػػى مكاجهػػػة هػػػذ
المشكبلت.
ب-أوج٘ االختالف وتفشريٖا:
عمػػى الجانػػب ارخػػر تختمػػؼ كػػؿ كاليػػة فػػي الطريقػػة التػػي تتبعهػػا فػػي تمكيػػؿ المػػدارس
الجاذبة بها؛ ففي كالية ككنيتيكت يتـ تحديد مقدار التمكيؿ لممدارس الجاذبػة كفػؽ عػدة عكامػؿ
كهػي -:نػػكع المدرسػػة الجاذبػػة (بػػيف المقاطعػػات أك داخػػؿ المقاطعػػة)  -كالجهػػة المسػػعكلة عػػف
تش يؿ المدرسة الجاذبة  -كنكع المدرسة الجاذبة شػيؼ أك يػر شػيؼ ،أمػا فػي كاليػة فمكريػدا
فيعتبر برنامج تمكيؿ التعميـ في فمكريدا هك المصدر األساسي لتمكيؿ المػدارس الجاذبػة ،بينمػا
فػػػي كاركلينػػػا الشػػػمالية يػػػتـ تمكيػػػؿ المػػػدارس الجاذبػػػة بنػػػاء عمػػػى الحسػػػاب الشػػػهرم لمتكسػػػط
العضػكية اليكميػة كالػذم يمكػف مػف خبللػ تتبػع عػدد األطفػاؿ بالمػدارس لتػكفير التمكيػؿ الػػبلزـ
لهػػـ ،كمػػا تضػػع الكاليػػة مخصصػػات أساسػػية لئلنفػػاؽ عمػػى التعمػػيـ ،كمخصصػػات مسػػتندة عمػػى
خصاعص الطبلب ،كمخصصػات معتمػدة عمػى خصػاعص المقاطعػات ،كلعػؿ ذلػؾ االخػتبلؼ بػيف
الكاليات في طريقة التمكيؿ ارجع إلى العامؿ االقتصادم حيث "يسػتمر األداء االقتصػادم لكاليػة

ككنيتيكت في اال رتفاع ،كما انخفض معدؿ البطالة بالكالية إلى ،)651(" % 3,7كما بمػة إجمػالي
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الناتج المحمي لمكالية  224,739مميكف دكالر عاـ  ،2167كاحتؿ إجمالي الناتج المحمي فػي
كالية ككنيتيكت المرتبة  23عمى الصعيد الكطني(.)656

أما كالية فمكريدا ككاركلينا الشمالية فكما تـ التكضػيح مػف قبػؿ أف اقتصػاد فمكريػدا يعػد
رابػػع اقتصػػاد بػػيف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة حسػػب تقػػديرات عػػاـ  2167حيػػث بمػػة إجمػػالي
النػاتج المحمػي  967مميػار دكالر ،كيتكقػع أف يصػؿ إلػى تريميػكف دكالر فػي عػاـ  ،2168كمػػا
تعتبػػر كاليػػة كاركلينػػا الشػػمالية مػػف الكاليػػات التػػي اقتحمػػت مجػػاؿ الصػػناعة حتػػى أصػػبحت مػػف
أشػػهر الكاليػػات الجنكبيػػة فػػي هػػذا المجػػاؿ حيػػث اسػػتطاع قػػادة الكاليػػة ت ييػػر سياسػػتها لمتركيػػز
عمى التنمية االقتصادية ،كاالهتماـ بالصناعات الحديثة ،كالتكنكلكجيػا ،كتحسػيف مهػارات القػكل
العاممة.

( )3سياسة ايكبوٍ باملدازض اجلاذبة:
أ -أوج٘ ايتظاب٘ وتفشريٖا:
تشابهت كاليات (ككنيتيكت ،كفمكريدا ،ككاركلينػا الشػمالية) فػي لجػكء هػذ الكاليػات إلػى
نظاـ االقتراع العشكاعي في سياسة القبكؿ ،كذلؾ عندما يػزداد الطمػب لمتسػجيؿ بهػذ المػدارس،
ػيدا
كيتجػػاكز عػػدد المقاعػػد المتاحػػة فتمجػ الكاليػػات إلػػى االختيػػار العشػكاعي ،كالػػذم يعتبػػر تجسػ ن

لمعدالة االجتماعية ،كلعؿ ذلؾ راجع إلى العامؿ السياسي ،كترسي فكرة الديمقراطيػة فػي أذهػاف

جميػػع األف ػراد كتكطينهػػا فػػي الثقافػػة السياسػػية؛ فجميػػع " األشػػخاص متسػػاككف أمػػاـ القػػانكف،
كيتمتعكف بنفس الحقػكؽ كالكاجبػات ،كمػا أف جميػع الكاليػات متسػاكية كال يمكػف ألم كاليػة أف
تتمقى معاممة خاصة مف الحككمة الفيدراليػة ،كيجػب عمػى كػؿ كاليػة االعتػراؼ بقػكانيف الكاليػات
األخػػرل كاحترامهػػا ،كأف تكػػكف حككمػػة الكاليػػة مثمهػػا مثػػؿ الحككمػػة الفيدراليػػة ديمقراطيػػة فػػي
شكمها حيث تككف السمطة النهاعية بيد الشعب" (.)652

ب -أوج٘ االختالف وتفشريٖا:
اختمفػػػت سياسػػػة القبػػػكؿ بالمػػػدارس الجاذبػػػة بػػػيف الكاليػػػات ،بػػػؿ اختمفػػػت مػػػف مقاطعػػػة
لمقاطعة أخػرل ،كمػف برنػامج جػاذب رخػر داخػؿ الكاليػة نفسػها ،كلعػؿ ذلػؾ راجػع إلػى اخػتبلؼ
طبيعية كظركؼ كؿ كالية؛ ففي كالية ككنيتيكت اختمفت سياسػة القبػكؿ مػف منطقػة إلػى أخػرل،
كقد اشتممت عمى نظػاـ االقتػراع ،أك مػف يػ تي أكنال يخػدـ أكنال ،أك عػف طريػؽ االختبػارات .كلعػؿ

ذلؾ راجع إلى العامؿ االقتصادم ،كر بة الكالية في "ضماف القكل العاممة التي تمبػي احتياجػات
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المسػػػتقبؿ مػػػف خػػػبلؿ تحديػػػد االحتياجػػػات المسػػػتقبمية ،كدعػػػـ شػػػركاء التعمػػػيـ ،كتنميػػػة كاثػػػراء
المكاهػػب ،كتطػػكير المبػػادرات قصػػيرة كطكيمػػة المػػدل ،كتنميػػة المهػػارات األساسػػية فػػي العمػػكـ
كالتكنكلكجيا كالهندسة كالفنكف كالرياضيات (.)653

كقػد تنكعػػت سياسػػة القبػػكؿ فػػي المػػدارس الجاذبػػة بكاليػػة فمكريػػدا ،كلعػػؿ ذلػػؾ راجػػع إلػػى
العامؿ الثقافي؛ إذ إف " التنكع فػي فمكريػدا سػمة رعيسػية مػف سػمات المشػهد الثقػافي بالكاليػة؛
فالكاليػػة تشػػجع التنػػكع كاإلنصػػاؼ كالشػػمكؿ ،كتمتػػزـ بالتعػػاكف مػػع المنظمػػات المختمفػػة لتطػػكير
كدعـ كتكفير السياسات كالممارسات كالبرامج التي تشجع عمى التنكع (.)654

أما في كاركلينا الشمالية فيرجع اختبلؼ سياسة القبكؿ بالمػدارس الجاذبػة مػف مقاطعػة
إلى أخرل إلى اختبلؼ طبيعة كظركؼ كؿ مقاطعة ،كر بة الكاليػة فػي تػكفير الحمايػة القانكنيػة
لجميػػع المقاطعػػات كالمػػدف بهػػا ،كلعػػؿ ذلػػؾ راجػػع إلػػى العامػػؿ التػػاريخي؛ فعمػػى مػػدل " تاريخهػػا
البػا مػػا أدت
الػػذم يمتػػد ألربعماعػػة عػػاـ تػػـ تصػػكير كاليػػة كاركلينػػا الشػػمالية بطػػرؽ متنكعػػة ،ك ن
البػا مػا كانػت
هذ التصػكرات إلػى كصػفها ب لقػاب كعبػارات م لكفػة؛ ففػي الحقبػة االسػتعمارية ن
يطمؽ عميها لقب " كاركلينا الفقيرة " أل نها كانت ممج ألكلعؾ الذيف ال يسػتطيعكف تحمػؿ ممكيػة

أيضػا ب فضػؿ بمػد فقيػر ،كبعػد مػركر قػركف
زدهػارا ،ككانػت تمقػب ن
األراضي في المنػاطؽ األ كثػر ا ن
أدت المقارنػػػة النسػػػبية بػػػيف كاليػػػة كاركلينػػػا الشػػػمالية مػػػع جارتيهػػػا األ رسػػػتقراطيتيف فرجينيػػػا
ككاركلينا الجنكبية إلى كصفها بعبػارة شػاععة كهػي " كاد مػف التكاضػع بػيف جبمػيف مػف ال ػركر"

(.)655

(َٓ )4اٖج وبساَج املدازض اجلاذبة:
أ -أوج٘ ايتظاب٘ وتفشريٖا:
تشػػابهت ب ػرامج كمنػػاهج المػػدارس الجاذبػػة بالمرحمػػة الثانكيػػة فػػي كاليػػات (ككنيتيكػػت،
كفمكريػػدا ،ككاركلينػػا الشػػمالية) فػػي تركيػػز مكضػػكعاتها عمػػى عمػػكـ المسػػتقبؿ التػػي ال تعتػػرؼ
بكجػػكد حػػد فاصػػؿ بػػيف كػػؿ عمػػـ كاخػػر؛ فهػػي عمػػكـ قاعمػػة عمػػى التكامػػؿ حتػػى تتناسػػب مػػع
اال تجاهات العالمية كركح العصر ،كلعؿ ذلػؾ راجػع إلػى العامػؿ االقتصػادم؛ فمقػد اختػارت كاليػة
ككنيتيكت الفنكف ك حد أهـ البرامج الجاذبة بها؛ فقد أدركت أف " صناعة األفػبلـ كالفيػديك تػكفر
 8323كظيفػػة مباشػػرة ،كتػػدعـ أكثػػر مػػف  68111كظيفػػة فػػي الكاليػػة أم أكثػػر مػػف كاحػػد فػػي
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الماعة مف إجمالي الكظػاعؼ فػي الكاليػة ،كمػف ثػـ تظهػر مسػاهمات هػذ الصػناعة فػي اقتصػاد
كالية ككنيتيكت (.)656

كمػػا أف كاليػػة فمكريػػدا كضػػعت فػػي خطتهػػا اإلسػػتراتيجية أساسػػيات كاسػػتراتيجيات خاصػػة
لتنميػة المكاهػػب كتطػػكير التعمػيـ مػػف خػػبلؿ االسػتمرار فػػي مكاءمػػة بػرامج التعمػػيـ لتعزيػػز فػػرص
العمؿ ،كتطػكير القػكم العاممػة ،كتنميػة مهػاراتهـ لتمبيػة احتياجػات العمػؿ الحاليػة كالمسػتقبمية،
كاعداد الطبلب ليصبحكا رجاؿ أعماؿ كقادة ناجحيف ،كزيادة عػدد الخػريجيف فػي المجػاالت ذات
الطمػػب المرتفػػع ،بمػػا فػػي ذلػػؾ العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا كالهندسػػة كالرياضػػيات  ،STEMكالصػػحة
ك يرهػػا لتمبيػػة احتياج ػات فمكريػػدا ()657؛ لػػذا ركػػزت الب ػرامج الجاذبػػة فػػي المرحمػػة الثانكيػػة فػػي

فمكريدا عمى هذ المكضكعات.
أمػػا كاليػػة كاركلينػػا الشػػمالية فقػػد أصػػبح نظػػاـ التعمػػيـ فػػي المػػدارس الثانكيػػة "مػػدفكع
بالطمب" بمعنى أف نظـ التعميـ عميهػا أف تعػد األجيػاؿ القادمػة كالقػادة فػي جميػع المجػاالت بمػا
يتناسب مع احتياجات الكالية المستقبمية( ،)658كلقد ساهمت كالية كاركلينا الشمالية في إنشػاء

أكثر مف  6811شركة خبلؿ العقػديف الماضػييف ،كمػا كفػرت أكثػر مػف  41111فرصػة عمػؿ،
باإلضافة إلى نجاح الكالية في جذب االستثمارات مف الشػركات التكنكلكجيػة الكبيػرة

(،)659

كلػذلؾ

فمقد ركزت البرامج الجاذبػة فػي المرحمػة الثانكيػة عمػى التكنكلكجيػة المتقدمػة كتكنكلكجيػا البنػاء
ك يرها مف المكضكعات التي تمبي احتياجات المستقبؿ.

ب -أوج٘ االختالف وتفشريٖا:
عمي الجانب ارخر اختمفت كػؿ كاليػة مػف الكاليػات الػثبلث فػي تركيزهػا عمػى مكضػكعات
محددة فػي البػرامج الجاذبػة بالمرحمػة الثانكيػة حتػي يمكػف تمبيػة اهتمامػات الطػبلب كاحتياجػات
األسػػر كأصػػحاب المصػػمحة فػػي كػػؿ كاليػػة ،كلعػػؿ ذلػػؾ راجػػع إلػػى مجمكعػػة مػػف العكامػػؿ كالقػػكل
الثقافيػػة؛ إذ يظهػػر أثػػر العامػػؿ االقتصػػادم فػػي كاليػػة ككنتيكػػت؛ فقػػد " ارتفػػع الطمػػب فػػي الكاليػػة
عمى صناعة الطاعرات التجارية ،كقطع يار كمككنات الطػاعرات ،كمػا يبػدك أف صػناعة الفضػاء
كمػػا يتعمػػؽ باألقمػػار الصػػناعية سػػيككف كاعػ نػدا لػػدل الكاليػػة فػػي السػػنكات القادمػػة؛ فف ػي عػػاـ
 2166بم ت صادرات كالية ككنيتيكت في مجػاؿ صػناعة الفضػاء  7,7مميػار دكالر ،كفػى عػاـ
 2167تـ تكفير ما يقرب مف  3111كظيفة جديػدة فػي هػذا المجػاؿ "()661؛ لػذا ال عجػب مػف
اهتماـ الكالية بهندسة الفضاء ك حد أهـ مكضكعات البرامج الجاذبة لديها.
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كمػػا يظهػػر أثػػر العامػػؿ الج رافػي فػػي كاليػػة فمكريػػدا حيػػث يسػػمح منػػاخ فمكريػػدا المعتػػدؿ
عمى مدار العاـ لمسكاف كالزكار باالستماع بالمناخ كالبيعة الطبيعية في الكالية؛ حيث يكجػد فػي
فمكريػػدا أفضػػؿ الشػػكاطئ فػػي العػػالـ كمػػا يكجػػد بهػػا العديػػد مػػف البحيػػرات كاألنهػػار كالجػػداكؿ
كالينابيع ،ككؿ ذلؾ يعتبر عكامػؿ لمجػذب السػياحي بهػا؛ فقػد اسػتقبمت فمكريػدا  666,5مميػكف
زاعر في عاـ  2167بما في ذلؾ  64,6مميكف زاعر دكلي ،كلقد حطمػت الكاليػة الػرقـ القياسػي

لمسنة السادسة عمى التكالي في إجمالي عدد الزاعريف إليها منذ عاـ .)666( 2166

أما كالية كاركلينا الشمالية فمقد ربطت مكضكعات البرامج الجاذبػة بالمجػاؿ االقتصػادم؛
فقػػد " أكػػدت كاركلينػػا الشػػمالية فػػي رؤيػػة  2131أف األ كلكيػػة األكلػػى لهػػا هػػي تطػػكير أنظمػػة
التعمػػيـ ،كتطػػكير القػػكل العاممػػة التنافسػػية كتػػدريبها ،كاالحتفػػاظ بهػػا مػػف خػػبلؿ مػػدارس فعالػػة
كمبتكرة؛ إلعداد الطبلب لكظاعؼ القرف الحادم كالعشريف ()662؛ فقد تكاصػؿ كاركلينػا الشػمالية

دعـ التنمية االقتصادية ككسيمة لرفع مستكل المعيشة كنكعية الحياة لجميػع سػكانها ،ال سػيما
أكلعػػؾ الػػذيف يعيشػػكف فػػي المنػػاطؽ المتعثػػرة اقتصػػاد نيا ،كالػػذيف يكاجهػػكف خطػػر التخمػػؼ عػػف
الركب في االقتصاد العالمي الجديد (.)663

اخلطوة اخلاَشة :واقع اجلٗود املصسية يف تطويس ايتعًيِ ايجاْوي يف ضوء َفٗوّ املدازض اجلاذبة :
إف مفهكـ المدارس الجاذبة قد استقطب اهتماـ األدباء ،كاحتؿ مكانػة متميػزة فػي الكثيػر
مػػف األدبيػػات؛ ككنػ مػػف المفػػاهيـ التػػي سػػاعدت عمػػى تحقيػػؽ العػػدؿ كاإلنصػػاؼ كالمسػػاكاة فػػي
منتشػر فػي داعػرة ثقافتنػا العربيػة إال
نا
التعميـ ،كعمى الر ـ مف أف مفهكـ المػدارس الجاذبػة لػيس
أن عند تحميؿ اإلطار الفكػرم لممػدارس الجاذبػة فػي المرحمػة الثانكيػة كمضػاهات بكاقػع التعمػيـ
المصرم نجد أننا لسنا بعيػديف عػف هػذا المفهػكـ ،كلعػؿ مػدارس  ،STEMكبرنػامج البكالكريػا
الدكلية هما أفضؿ مثاؿ عمى ذلؾ؛ إذ يعتبػر برنػامج العمػكـ كالتكنكلكجيػا كالهندسػة كالرياضػيات
 ،STEMكبرنامج البكالكريا الدكلية مف أشهر برامج كمكضكعات المدارس الجاذبة.
كيمكف تكضيحها عمى النحك التالي:
أوالَ :دازض :STEM
لقػػػد أصػػػبح ينظػػػر إلػػػى حركػػػة االهتمػػػاـ بػػػالعمكـ كالتكنكلكجيػػػا كالهندسػػػة كالرياضػػػيات
) (STEMفي مصر عمى أنها "ثكرة داخؿ ثػكرة " ،منػذ أف اتفقػت مػع اال نتفاضػة الشػعبية فػي
ينػػػاير ،2166ككػػػاف الهػػػدؼ منهػػػا ت ييػػػر الكضػػػع الراكػػػد لنظػػػاـ التعمػػػيـ المصػػػرم الػػػذم عػػػرؼ
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بمناهجػػ القديمػػة ،كأسػػاليب التقميديػػة ،كتركيػػز عمػػى الجانػػب النظػػرم المعرفػػي عمػػى حسػػاب

الجانػػػب التطبيقػػػي العممػػػي( ،)664ككانػػػت فكػػػرة إنشػػػاء مدرسػػػة العمػػػكـ كالتكنكلكجيػػػا كالهندسػػػة
كالرياضػػػيات ) (STEMفػػػي مصػػػر بعيػػػدة المنػػػاؿ خػػػبلؿ تمػػػؾ المرحمػػػة الحرجػػػة مػػػف الت ييػػػر
السياسي كاالقتصادم كاالجتمػاعي فػي مصػر ،كلكنهػا أصػبحت حقيقيػة فػي أ سػطس 2166ـ
حيػػث فتحػػت أكؿ مدرسػػة  STEMمصػػػرية أبكابهػػا أمػػاـ الطػػػبلب المصػػرييف المكهػػكبيف فػػػي
الرياضػػيات كالعمػػكـ ب ػػض النظػػر عػػف جنسػػهـ أك خمفيػػتهـ االجتماعيػػة أك االقتصػػادية ،فمقػػد
تطػػكرت المحادثػػات بػػيف كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ كالككالػػة األمريكيػػة لمتنميػػة الدكليػػة )(USAID
بنػاء عمػى
لتصبح خطة إلعداد مػدارس العمػكـ كالتكنكلكجيػا كالهندسػة كالرياضػيات ) (STEMن
النمػػػكذج األمريكػػػي الػػػذم قدمتػػػ الككالػػػة األمريكيػػػة لمتنميػػػة الدكليػػػة ،كلقػػػد ت سسػػػت مدرسػػػة
 STEMلمبنػػيف فػػي  67سػػبتمبر  ،2166كبػػدأت مدرسػػة  STEMلمبنػػات نشػػاطها بعػػد عػػاـ
مػف مدرسػة البنػيف ( ، )665ثػػـ انتشػرت هػذ المػػدارس فػي العديػد مػػف المحافظػات؛ ففػي " العػػاـ

الدراسػػػي  2166 /2165تػػػـ افتتػػػاح سػػػبع مػػػدارس لممتفػػػكقيف فػػػي محافظػػػات اإلسػػػكندرية،
كاإلسػماعيمية ،كالبحػر األحمػر ،كالدقهميػػة ،ككفػر الشػي  ،كأسػيكط ،كاألقصػػر مػع الحػرص عمػػى
اتباع مكاصفات مكحدة لجميع المدارس .كفى العاـ الدراسي  2167/2166بػدأت الدراسػة فػي
مدارس المتفكقيف في العمكـ كالتكنكلكجيا في محافظتي ال ربية كالمنكفية ،كجار إنشػاء مػدارس
تباعػػػا فػػػي بػػػاقي محافظػػػات الجمهكريػػػة ،كتمػػػنح هػػػذ المػػػدارس " شػػػهادة الثانكيػػػة
المتفػػػكقيف ن
المصرية في العمكـ كالتكنكلكجيا " ،كهي شهادة معادلة لشهادة الثانكية العامة المصرية ،كتعػد
نظام ػا تعميمي ػا فريػ نػدا يػػربط في ػ الطالػػب بػػيف العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا كالهندسػػة
مػػدارس المتفػػكقيف ن
عتمادا عمى البحث العممي كالتجارب المعممية (.)666
كالرياضيات ،كيتـ التعميـ بطريقة عممية ا
ن
كلقػد قامػػت كزارة التربيػة كالتعمػػيـ بتقػديـ تعمػػيـ  STEMلمسػاعدة الطػػبلب عمػى تطػػكير

مهارات التفكيػر النقػدم ،كلكػي يصػبحكا أكثػر قػدرة عمػى المنافسػة فػي االقتصػاد العػالمي ،كلقػد
اختػػارت الككالػػة األمريكيػػة لمتنميػػة الدكليػػة برنػػامج  World Learningكذلػػؾ بالتعػػاكف مػػع
ثبلثػػة شػػػركاء اخػػػريف لمسػػػاعدة كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ عمػػػى تنفيػػػذ تعمػػػيـ العمػػػكـ كالتكنكلكجيػػػا
بناء عمى الخبػرة الجماعيػة ،كلقػد حقػؽ مشػركع  STEMخمسػة نتػاعج
كالهندسة كالرياضيات ن
أساسػػية كهػػي- 6 :زيػػادة اهتمػػاـ الطػػبلب كزيػػادة اإلنجػػاز ،مػػع التركيػػز بشػػكؿ خػػاص عمػػى
الفتيػػات كالطػػبلب الفقػػراء - 2 ،تطػػكير نمػػكذج فعػػاؿ يركػػز عمػػى العمػػكـ كالرياضػػيات لمطػػبلب
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عاليػػػا فػػػي مجػػػاالت العمػػػكـ
المكهػػػكبيف -3 ،بنػػػاء قػػػدرات فريػػػؽ مػػػف المهنيػػػيف مؤهػػػؿ تػػػ ن
هيبل ن
كالتكنكلكجيػػا كالهندسػػة كالرياضػػيات -4 ،تعزيػػز قػػدرة كزارة التربيػػة عمػػى تك ػرار نمػػكذج العمػػكـ
كالتكنكلكجيا كالهندسػة كالرياضػيات كالحفػاظ عميػ  -5 ،دعػـ جهػكد كزارة التربيػة لتنفيػذ مػنهج
 STEMمتقػػػدـ ،كاجػػػراء تقييمػػػات لمطػػػبلب ،كتػػػدريب معممػػػي العمػػػكـ كالتكنكلكجيػػػا كالهندسػػػة
كالرياضيات

(.)667

تمػكيبل لبػدء التشػ يؿ كالتنميػة
كما قدمت الككالة األمريكية لمتنميػة الدكليػة )(USAID
ن

المهنيػػػػة ألعضػػػػاء هيعػػػػة التػػػػدريس بمبمػػػػة  25مميػػػػكف دكالر كمنحػػػػة مػػػػف إكسػػػػكف مكبيػػػػؿ
مصػر Exxon Mobil Egyptبقيمػة  411111دكالر ،كمػا شػاركت مؤسسػة مصػر الخيػر
مػػع إكسػػكف مكبيػػؿ فػػي دعػػـ برنػػامج  ،STEMباإلضػػافة إلػػى كجػػكد مسػػاهميف اخػػريف مثػػؿ
أكاديمية البحث العممي فػي مصػر ،كالجامعػة البريطانيػة ،كجامعػة القػاهرة ،كالجامعػة األمريكيػة
فػي القػاهرة ،كالمجمػس البريطػاني  ،)668( The Britich Councilكهػذا يػدؿ عمػى أف هنػاؾ
مسػػػاهمات مػػػف بعػػػض المؤسسػػػات لػػػدعـ تعمػػػيـ  STEMمػػػع كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ لتطػػػكير
المنظكمة التعميمية في مصر.
كيتـ القبػكؿ بمػدارس المتفػكقيف الثانكيػة فػي العمػكـ كالتكنكلكجيػا لمطػبلب النػاجحيف فػي
شهادة إتماـ الدراسة بمرحمة التعمػيـ األساسػي فػي نفػس العػاـ مػف جميػع محافظػات جمهكريػة

مصر العربية بالشركط التالية (: )669

 -6أال يقػػػؿ مجمػػػكع درجػػػات الطالػػػب فػػػي امتحػػػاف شػػػهادة إتمػػػاـ الدراسػػػة بمرحمػػػة التعمػػػيـ
األساسي عف  %98مف المجمكع الكمي لمدرجات.
حاصبل عمى الدرجات النهاعية في مادتيف عمى األقػؿ مػف مػكاد (الم ػة
 -2أف يككف الطالب
ن
اإلنجميزية – الرياضيات – العمكـ).

 -3أف يجتاز الكشؼ الطبي بالت ميف الصحي في اإلدارة التابع لها المدرسة.
 -4أف يجتػػػػاز اختبػػػػار التفكيػػػػر اإلبػػػػداعي النػػػػكعي فػػػػي العمػػػػكـ كالتكنكلكجيػػػػا كالهندسػػػػة
كالرياضيات.
 -5أف يجتاز اختبار مستكل الذكاء.
 -6أف يجتاز المقابمة الشخصية بنجاح.
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كعمػػى الػػر ـ مػػف العديػػد مػػف اإلصػػبلحات فػػي السياسػػة التعميميػػة فػػي تعمػػيـ ،STEM
كالطمكحات لػدل القػاعميف عمػى هػذا التعمػيـ فػي مصػر ،إال أف هػذ اإلصػبلحات كانػت أقػؿ مػف
مستكل الطمكحات في ظؿ المشكبلت المت م مة في التعميـ المصػرم بكجػ عػاـ ،ممػا يػدؿ عمػى
كجكد فجكة تتمثػؿ فػي عػدـ التػزامف فػي درجػة الت ييػرات عمػى مسػتكل السياسػات كاإلصػبلحات
النظرية ،كبيف التطبيؽ الفعمي لها عمى أرض الكاقػع ،نتيجػة بػركز العديػد مػف المشػكبلت التػي
تتطمب زيادة االهتماـ بهذا النكع مف التعميـ ( ،)671كلعؿ مف أهـ هذ المشكبلت ما يمي:

أ  -ايتُويٌ:
تعاني مدارس المتفػكقيف مػف ضػعؼ اإلمكانػات كالمخصصػات الماليػة ،كسػيطرة الػركتيف

كالبيركقراطيػػػة عمػػػى العمميػػػات اإلداريػػػة ( ،)676كمػػػا أف التحػػػدم األكبػػػر الػػػذم يكاجػػػ الحككمػػػة
المصرية هك أف تتحمؿ كحدها تمكيؿ مدارس العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات خاصػة
مع األزمة الحالية التػي تكاجػ اقتصػاد الػببلد ،كنقػص األمػكاؿ العامػة ،كمػا أف الدكلػة ال يمكػف
أف تضع عبء التمكيؿ عمى الطبلب ،كاال ف ف هذ المدارس سكؼ تتحػكؿ إلػى مػدارس خاصػة
متاحة فقط ألكلعؾ الذيف يستطيعكف تحمؿ تكاليفها مما يجعمها يػر متاحػة لمعديػد مػف العقػكؿ
البلمعة

(.)672

إف هناؾ قمقنا معينا عمػى الصػعيد المحمػي مػف أف جػكدة تعمػيـ  STEMسػتككف قصػيرة

األجؿ ،كقد ال يككف لدل الدكلة القدرة عمى االستمرار بنفس الجكدة ،هذا الرأم هػك نتيجػة بػذؿ
الكثير مف الجهكد إلصبلح نظاـ تعميمػي بػ العديػد مػف المشػكبلت المتجػذرة ،كمػع ذلػؾ نحػاكؿ
المعػا فػي
تطكير مف خبلؿ استخداـ أنظمة إصبلح مستكردة مف دكؿ أجنبيػة ،فقػد يبػدك األمػر ن
(.)673
البداية ،كلكف ما مصير هذا المشركع عندما يتكقؼ الدعـ األجنبي ؟!

ب  -سياسة ايكبوٍ:
يبلحػػظ عمػػى الشػػركط الخاصػػة باال تلتحػػاؽ بهػػذ المػػدارس اعتمادهػػا بشػػكؿ أساسػي عمػػى

مجمػػكع الػػدرجات الحاصػػؿ عميهػػا الطالػػب بػػالر ـ مػػف اال نتقػػادات التػػي تكج ػ بصػػفة داعمػػة مػػف
االعتمػػاد عمػػى ذلػػؾ فػػي تصػػنيؼ الطػػبلب؛ ف نهػػا فػػي بعػػض األحيػػاف تكػػكف يػػر معبػػرة عػػف
المسػػتكل الفعمػػي لمطػػبلب ،باإلضػػافة إلػػى أف التقيػػيـ بهػػذ الطريقػػة (االمتحػػاف) يهمػػؿ ميػػكؿ
الطػػبلب كمهػػاراتهـ ،كال يكشػػؼ عنهػػا بشػػكؿ كامػػؿ ( ،)674كمػػا "ال تكجػػد معػػايير الختيػػار لجػػاف
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المقابمػػػة الخاصػػػة باختيػػػار الطػػػبلب ( ،)675كقػػػد يفقػػػد بعػػػض الطػػػبلب المكهػػػكبيف الفرصػػػة فػػػي
اال تلتحاؽ بمدارس  STEMبسبب عدـ كفاية درجاتهـ في الم ة اإلنجميزية (.)676

ج  -املٓاٖج:
إف لجنة المناهج تعتمد عند كضعها لممناهج الدراسية في العمكـ كالتكنكلكجيػا كالهندسػة
كالرياضػػيات فػػي مصػػر عمػػى النمػػاذج المسػػتخدمة فػػي مػػدارس العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا كالهندسػػة
كالرياضػػػيات المكجػػػكدة فػػػي الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة ،كلػػػيس بالضػػػركرة أف يكػػػكف نسػػػ
النمػػكذج ال ربػي مناسػ نػبا لمدارسػػنا؛ إذ يجػػب مراعػػاة الخمفيػػة األ كاديميػػة كالثقافيػػة لمطػػبلب ،كمػػا
يجػػب أف يػػتـ تطػػكير المنػػاهج بمػػا يبلعػػـ االحتياجػػات المحػػددة ،كمػػف ثػػـ فػػ ف مجػػرد محاكػػاة

النمػػكذج األمريكػػي ال يػػؤدم بالضػػركرة إلػػى تحقيػػؽ نفػػس النجػػاح عمػػى المسػػتكل الػػكطني(،)677
كمػػا أف هػػذ المنػػاهج تحتػػاج إلػػى معممػػيف أكف ػاء كطػػبلب عمػػى درجػػة عاليػػة مػػف إتقػػاف الم ػػة
اإلنجميزية ،كلكف مػف المعػركؼ أف معظػـ الطػبلب الػذيف ا تلتحقػكا بمػدارس المتفػكقيف كػانكا مػف
خريجي المدارس الحككمية في المرحمة اإلعدادية؛ لذا فهـ يكاجهكف بالت كيد صعكبات في فهػـ

المحتكل العممي بالم ة اإلنجميزية.

ثاْيا  :بسْاَج ايبهايوزيا ايدويية:
تعد َٓظُة ايبهايوزيا ايدويية International Baccalaureate Organization
) (IBOمػػف أكبػػر كيانػػات المػػدارس الدكليػػة؛ إذ ينخػػرط فػػي عضػػكيتها نحػػك  6311مدرسػػة
دكليػػة ،كتحمػػؿ تمػػؾ المػػدارس مهمػػة العمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ رسػػالة هػػذ المنظمػػة الدكليػػة ،كالتػػي
تهػػدؼ إلػػى تنميػػة الشػػباب ذكم المعرفػػة ،كالػػذيف سيسػػاهمكف فػػي إيجػػاد عػػالـ أفضػػؿ كأكثػػر
سبلما ،مف خبلؿ فهـ كاحتراـ الثقافات األخرل(.)678
ن
أما بش ف العحة المدارس المصػرية الدكليػة بنظػاـ البكالكريػا الدكليػة ) (IBفمقػد أكضػح

القرار الكزارم رقـ ( )316في المادة رقـ ( )6أف البركتكككؿ الثبلثػي المكقػع بػيف كزارة التربيػة
كالتعميـ ،كالمؤسسة الراعية ،كمنظمة البكالكريػا الدكليػة يعتبػر جػزنءا ال يتجػ أز مػف هػذ البلعحػة
كمكمػبل لهػا ،كأكضػحت المػادة رقػـ ( )2أف مػدارس البكالكريػا الدكليػة مػدارس حككميػة
كمتمما
ن
ن
نمكذجية دكلية تطبؽ مناهج ذات طبيعة خاصة كدكلية بالم ػة العربيػة ،كتتبػع ديػكاف عػاـ كزارة

التربيػػة كالتعمػػيـ مباشػػرة ،كتمحػػؽ بمكتػػب رعػػيس قطػػاع التعمػػيـ العػػاـ ضػػمف مشػػركعات الػػكزارة
الراعدة (.)679
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أمػػا عػػف المصػػركفات المدرسػػية ففػي مرحمػػة البرنػػامج اإلعػػدادم لمبكالكريػػا الدكليػػة (مػػف
جنيهػا لممرحمػة
السادس االبتداعي – األكؿ الثانكم) :تحدد قيمة المصركفات المدرسػية 8211
ن
سػنكيا ،كيػتـ تحصػيؿ قيمػة خػدمات التعمػيـ
المتكسطة ،كتزيػد قيمػة المصػركفات بنسػبة %64
ن
لممرحمة المتكسطة  711جني  ،كيتـ سداد رسكـ األنشطة المدرسية طبقنػا لمقػرار الػكزارم الػذم

يصػػدر بهػػذا الش ػ ف ،كيصػػرؼ زم مكحػػد لطػػبلب المدرسػػة بالتكمفػػة الفعميػػة ،كتضػػاؼ % 61
مصركفات إداريػة ،أمػا الكتػب الحككميػة فتصػرؼ مػف قطػاع الكتػب ،ككتػب الم ػات يػتـ تحصػيؿ
أسػػػعارها الفعميػػػة مػػػف الطالػػػب كتضػػػاؼ  %65مصػػػركفات إداريػػػة ،أمػػػا عػػػف مرحمػػػة الدبمكمػػػة
لبرنامج البكالكريا الدكليػة (الصػؼ الثػاني الثػانكم – الصػؼ الثالػث الثػانكم) فيػتـ تحديػد قيمػة
ػنكيا بنػػاء عمػػى مقتػػرح مػػف مػػدير المدرسػػة ،كبالتنسػػيؽ مػػع المؤسسػػة الراعيػػة،
المصػػركفات سػ ن
كبعػػد مكافقػػة مجمػػس إدارة المدرسػػة ،كيعتمػػد مػػف كزيػػر التربيػػة كالتعمػػيـ ،كتضػػاؼ مصػػركفات

امتحانات خارجية تحددها منظمة البكالكريا الدكلية (.)681

كالحقيقػػة أن ػ ر ػػـ أهميػػة برنػػامج البكالكريػػا الدكليػػة فػػي ػػرس ركح التفػػاهـ كاالحت ػراـ،
كاال نفتػػاح عمػػى الثقافػػات األخػػرل ،كتشػػجيع الطػػبلب عمػػى الػػتعمـ كفهػػـ ارخػػريف ،إال أف هنػػاؾ
بعض المشكبلت كالصعكبات التي تكاج المدارس الدكليػة فػي مصػر ،كذلػؾ عمػى النحػك التػالي

(:)686
-

ركزت عمى تمكػيف الطػبلب مػف المهػارات العالميػة كالدكليػة لتحقيػؽ متطمبػات المجتمػع
العالمي ،دكف االهتماـ بالمتطمبات المحمية الخاصة بالمجتمع المصرم كتحديدها.

-

ضػػعؼ اال نتمػػاء لػػدل الطػػبلب كالشػػعكر بالهكيػػة الكطنيػػة ،كضػػعؼ التمسػػؾ بالعقيػػدة
الدينية كالم ة العربية.

-

تقديـ مكركثات كتقاليد كعادات ال تمتقي  -بؿ تتعارض  -مع نظيراتها المصرية.

-

تعػػارض أهػػداؼ المػػدارس الدكليػػة بشػػكؿ كاضػػح كصػػريح مػػع أهػػداؼ التعمػػيـ المصػػرم
كنسػق القيمػي ،ممػا يػػنعكس عمػى النسػؽ القيمػي لمطػػبلب المصػرييف الممتحقػيف بتمػػؾ
المدارس ،األمر الذم يمثؿ خطكرة عمى كحدة المجتمع المصرم كتماسؾ أفراد .

-

ترسي الطبقية داخؿ المجتمع؛ فنظاـ اال تلتحاؽ بتمؾ المدارس مبني عمى ذلػؾ؛ فرسػكـ

اال تلتحاؽ بهذ المدارس مرتفعة لم اية.
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هذا باإلضػافة إلػى" :التركيػز الممحػكظ عمػى مككنػات الثقافػة ال ربيػة ،فػي مقابػؿ إشػارات
ضػػعيفة كسػػطحية إلػػى مككنػػات الثقافػػة المصػػرية ،ممػػا يػػؤدم إلػػى سػػيادة ثقافػػة ريبػػة عمػػى
الثقافة المصرية ،فيؤثر ذلؾ بالسػمب عمػى اهتمػاـ الطػبلب المصػرييف بثقػافتهـ األـ ،كانجػذابهـ
فشيعا إلى ثقافة أخرل" (.)682
شيعا
ن
ن

إف مػػا سػػبؽ يكضػػح أف تعميمنػػا فػػي حاجػة إلػػى التطػػكير كالتحػػديث بمػػا يناسػػب مت ي ػرات

عصر المعرفة ،كلكف في نفس الكقت ينب ي أف نتمسؾ بقيمنا كثقافتنا المصرية ،فػنحف بحاجػة
إلى إعداد عممػاء كخبػراء يمتمكػكف المهػارة ،كلكػنهـ فػي نفػس الكقػت يمتمكػكف القػيـ اإلنسػانية
ػادر عمػػى
كاالخبلقيػة حتػػى نسػتطيع الحفػػاظ عمػى إرثنػػا األخبلقػي ،كمػػا يجػب أف يكػػكف تعميمنػا قػ نا

تمبيػػة االحتياجػات المحميػػة ،كاشػػباع اهتمامػات الطػػبلب كر بػػاتهـ لزيػػادة دافعيػػتهـ نحػػك الػػتعمـ،
كيعتبػػػر تعمػػػيـ

 STEMكبرنػػػامج البكالكريػػػا الدكليػػػة مػػػف التجػػػارب الفريػػػدة كالمتميػػػزة داخػػػؿ

منظكمة التعميـ المصػرم ،كبػر ـ جكانػب الضػعؼ كالقصػكر السػابقة إال أنػ ال يمكػف إ فػاؿ أف
هذا التحديث كالتطكير سكؼ يساعد في بناء جيؿ جديد بمعايير جديدة ل القػدرة عمػى مكاجهػة
التحديات المستقبمية المحتممة.
كلكػف السػؤاؿ الػػذم يطػرح نفسػ ارف :مػػاذا عػف الطػػبلب الػػذيف لػـ يكفقػكا فػػي اال تلتحػػاؽ

بمػػدارس  ،STEMكلػػيس لػػديهـ اإلمكانػػات الماديػػة لبل تلتحػػاؽ ببرنػػامج مثػػؿ برنػػامج البكالكريػػا
الدكلية ،ما مصير هؤالء الطبلب؟!.

إف الطػػبلب ينتقمػػػكف مػػف التعمػػػيـ اإلعػػدادم إلػػػى مرحمػػة التعمػػػيـ الثػػانكم طبقنػػػا ألداعهػػػـ

كدرجػػاتهـ فػػي امتحػػاف الشػػهادة اإلعداديػػة ،حيػػث يػػتـ تكزيػػع الطػػبلب إمػػا عمػػى التعمػػيـ الثػػانكم
العاـ أك الثانكم الفني .أك قد يتراجع بعض هؤالء الطبلب عف االسػتمرار فػي التعمػيـ ()683؛ أم

أف هناؾ تضييقنا في فرص االختيار أماـ الطػبلب فػي الثانكيػة العامػة ،كمػع ذلػؾ ظهػرت ظػاهرة

عامػا بعػػد عػػاـ ،كمػػا تبعػ ذلػػؾ مػػف مشػػكبلت لؤلسػػرة
ارتفػػاع المجػػاميع فػػي نتاعجهػػا ،كازديادهػػا ن
(.)684
المصرية
إننا بحاجة إلى إتاحة العديد مف فرص االختيار أماـ الطبلب كأكليػاء األمػكر خاصػة فػي
المرحمة الثانكية مف خبلؿ إنشاء المدارس الجاذبة التي تػكفر منػاهج متخصصػة ،كمكضػكعات
تجػذب الطػبلب كأكليػاء األمػكر مػف مختمػػؼ الخمفيػات االقتصػادية كاالجتماعيػة ،كمػا تػكفر هػػذ
المػػدارس المعرفػػة كالمهػػارات التػػي تػػربط الطػػبلب بالعػػالـ ال ػكاقعي مػػف خػػبلؿ بنػػاء ش ػراكات بػػيف
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المدرسة كالمنظمات األخػرل؛ ممػا يعػكد بػالنفع عمػى الطػرفيف ،باإلضػافة إلػى بنػاء عبلقػات مػع
أسر الطبلب قاعمة عمى االحتراـ كالثقة ،كلعؿ ذلؾ يتطمب المزيد مف البلمركزية.
كر ـ أف الخطة اإلسػتراتيجية لمتعمػيـ قبػؿ الجػامعي أكضػحت أف الهػدؼ العػاـ هػك نظػاـ
تعميـ مركزم /المركزم متكازف عالي الجػكدة ،داعػـ لبلسػتمرار ،كتحسػيف أداء المدرسػة كنػكاتج
الػػتعمـ ،كمػػا أشػػارت الخطػػة إلػػى الب ػرامج كالمبػػادرات الحاليػػة لتسػػهيؿ عمميػػة تطبيػػؽ البلمركزيػػة
مثػػؿ :القػػػرار الػػػكزارم رقػػـ  289لسػػػنة  2166بشػػػ ف مجػػػالس األمنػػاء فػػػي المػػػدارس كاربػػػاء
كالمعممػيف ،ككػػذلؾ إنشػػاء عػػدد مػػف الكيانػػات الجديػدة بقػ اررات كزاريػػة لػػدعـ تطبيػػؽ البلمركزيػػة،
كانشػػػاء مجمػػػس لمتعمػػػيـ عمػػػى مسػػػتكل المحافظػػػات ( ،)685إال أننػػػا بحاجػػػة إلػػػى مػػػنح اإلدارات
المحمية المزيد مف الصبلحيات حتى تستطيع كؿ محافظة أك مدينة أف تضػع خططهػا التعميميػة
التي تتناسب مع احتياجاتها كمتطمباتها.
لقد بػذلت الدكلػة العديػد مػف الجهػكد كأصػدرت التشػريعات كالقػكانيف منػذ صػدكر دسػتكر
مصر الداعـ  6976كما أعقب مف قػكانيف متكاليػة ،كمنهػا قػانكف اإلدارة المحميػة ،كر ػـ العػدد
الكبير مف المؤتمرات كالندكات ككرش العمػؿ التػي كانػت تسػتهدؼ الحػد مػف المركزيػة فػي إدارة
الش ػ ف التعميمػػي إال أف التعمػػيـ المصػػرم مػػا زاؿ يخطػػك خط ػكات متػػرددة فػػي اتجػػا البلمركزيػػة.
فر ـ التشػريعات الكثيػرة الداعمػة لػئلدارة المحميػة فػي الشػ ف التعميمػي إال أف إدارة المدرسػة بػؿ

كاإلدارة التعميميػػة كالمديريػػة التعميميػػة مػػا زاؿ كػ مػؿ منهػػا تتمق ػى التعميمػػات اإلداريػػة مػػف الجهػػات
العميػػا فػػي السػػمـ اإلدارم ،كمػػا زالػػت تم ػؾ المسػػتكيات الػػدنيا كالكسػػطى مػػف اإلدارة تقػػكـ فحسػػب
بتنفيػػذ التعميمػػػات كالتكجيهػػات الصػػػادرة إليهػػا مػػػف المسػػتكيات اإلداريػػػة العميػػا( ،)686إف مصػػػر
بحاجػػة إلػػى تحػػرؾ حقيقػػي تجػػا البلمركزيػػة كأف تتضػػح المسػػعكليات كاالختصاصػػات بػػيف ديػكاف
حػاعبل أمػاـ تحقيػؽ
الكزارة كالمديريات كاإلدارات التعميمية حتى يمكف مكاجهة العقبات التي تقؼ ن
البلمركزيػػة المعاصػػرة ،إف حػػؿ هػػذ اإلشػػكالية سػػكؼ يػػنعكس باإليجػػاب عمػػى مسػػتكل اإلدارات

المحميػػة حيػػث سػػيككف لػػديها المزيػػد مػػف االسػػتقبللية فػػي صػػنع كاتخػػاذ ق ارراتهػػا دكف أف تكاجػ
طا مػف المسػتكيات اإلداريػة العميػا ،كبػذلؾ يمكػف لكػؿ محافظػة أك منطقػة محميػة أف تضػع
ض كن

خططهػػا المناسػػبة لهػػا ،كأف تنشػػئ مػػدارس جاذبػػة تتنػػكع مكضػػكعاتها كفقن ػا لتنػػكع احتياجاتهػػا

ككفقنا الهتمامات الطبلب بها.
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اخلطوة ايشادسة :اإلجساءات املكرتحة يالستفادة َٔ تطبيكات املـدازض اجلاذبـة بـايتعًيِ ايجـاْوي يف
بعض ايواليات األَسيهية يف مجٗوزية َصس ايعسبية .
في بداية هذ الخطػكة يمكػف عػرض أهػـ النتػاعج التػي تكصػمت إليهػا الدراسػة مػف خػبلؿ
تحميؿ اإلطار الفكرم لممدارس الجاذبة كرصػد أبػرز مبلمػح تطبيقػات المػدارس الجاذبػة الثانكيػة
في كاليات (ككنيتيكت ،كفمكريدا ،ككاركلينا الشمالية) ،ثػـ تكضػيح اإلجػراءات المقترحػة إلنشػاء
المدارس الجاذبة في جمهكرية مصر العربية.

أويًا ْ :تائج ايدزاسة:
تكصمت الدراسة الحالية إلى مجمكعة مف النتاعج يمكف إيجازها عمى النحك التالي:
 تتميز المدارس الجاذبة بمناهج دراسية متخصصة ،كمػا أنهػا تنطػكم عمػى نهػج تعميمػيير تقميدم مثؿ المكنتيسكرم ،كالتعميـ القاعـ عمى المشركعات.
 تهػػدؼ المػػدارس الجاذبػػة إلػػى التنػػكع ،كهػػك مػػا يعنػػي عػػادة أف يػػتـ اتخػػاذ ق ػ اررات قبػػكؿبناء عمى ذلؾ؛ كذلؾ لمراعاة دمج الطبلب مػف مختمػؼ الخمفيػات
الطبلب بهذ المدارس ن
االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية.
 يػػتـ تصػػميـ المنػػػاهج التعميميػػة فػػػي المػػدارس الجاذبػػػة مػػف قبػػػؿ المسػػعكليف بالمدرسػػػةكالمنطقػػة التعميميػػة مػػف خػػبلؿ إج ػراء عمميػػة مسػػح شػػاممة الهتمام ػات الطػػبلب كأكليػػاء
األمكر بالمنطقة المحمية ،كما يتـ التشاكر مع أصحاب المصػمحة فػي المجتمػع المحمػي
لتحديد المكضكعات كالمناهج التعميمية.
 تقكـ المدارس الجاذبة عمى أركاف كركاعز أساسية هي االبتكار كالتميز ،كتعزيز العدالػة،كاقامة شػراكات مجتمعيػة ،كتصػميـ بػرامج أكاديميػة متميػزة ،كبنػاء ثقافػة تػدريس عاليػة
الجكدة.
 تؤكد المدارس الجاذبة عمى أهمية الشػراكة بػيف المدرسػة كالمنظمػات األخػرل ،لمػا لػذلؾمػف فكاعػػد تعػػكد بػػالنفع عمػى الطػػرفيف ،كمػػا أف الشػراكة تسػاعد عمػػى جمػػب كجهػػات نظػػر
متنكعة ،كأفكار مبتكرة ،كمعارؼ كمهارات تعزز مف فعالية المدارس الجاذبة.
 تتنػػػكع بػػػرامج المػػػدارس الجاذبػػػة كفقنػػػا لتنػػػكع اهتمامػػػات الطػػػبلب كاحتياجػػػات المنػػػاطؽالمحمية.
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 أدركت كالية ككنيتيكت أف المدارس الجاذبة أداة فعالة يمكف عػف طريقهػا مسػايرة التقػدـالعممي كالتكنكلكجي ،كما أنهػا اسػتطاعت أف تعكػس مػف خبللهػا طمكحاتهػا كامالهػا فػي
أجيالها الصاعدة ،كتكفر عف طريقها المهػارات كالمعػارؼ لمكظػاعؼ الحاليػة كالمسػتقبمية
بالكالية.
 تعتبػػر المػػدارس الجاذبػػة فػػي كاليػػة فمكريػػدا تجربػػة تعميميػػة فريػػدة تركػػز عمػػى اهتمام ػاتالطػػػبلب كنقػػػاط قػػػكتهـ ،كمػػػا أنهػػػا بػػػرامج عامػػػة كمبتكػػػرة تسػػػاعد عمػػػى تحسػػػيف األداء
األ كاديمي لمطبلب ،كتساهـ في إحداث التنػكع الثقػافي بالكاليػة؛ لػذا تعػد البػرامج الجاذبػة
هي االختيار األفضؿ لمطبلب بالكالية.
 يتـ تكفير التمكيؿ البلزـ لممدارس الجاذبة في كالية كاركلينا الشمالية عمػى أسػاس مبػدأالعدالة كالمسػاكاة بحيػث يػتـ تقػديـ فػرص متسػاكية لجميػع الطػبلب حتػى يككنػكا قػادريف
عمى تحقيؽ النجاح في ضكء معايير الكالية.

ثاْياً  :اإلجساءات املكرتحة:
يمكف تحديد الخطكات كالمراحؿ األساسية إلنشاء مدرسة جاذبػة ثانكيػة فػي أم محافظػة
أك مدينة مصرية عمى النحك التالي:

املسحًة األوىل :ايتدطيط:
 يػػتـ فػػي هػػذ المرحمػػة تحديػػد المشػػكمة التػػي يكاجههػػا المجتمػػع المحم ػي أك أكليػػاء األمػػكركالطبلب ،كتحديػد مػا إذا كانػت المدرسػة الجاذبػة هػي الحػؿ األمثػؿ لمكاجهػة هػذ المشػكمة،
كيمكػػف تحديػػد المشػػكمة مػػف خػػبلؿ تحميػػؿ متطمبػػات السػػكاف فػػي المجتمػػع المحمػػي كتحديػػد
احتياجػات الشػركات كالصػناعات المحميػة ،ككػذلؾ تحديػد مسػتكل أداء الطػبلب (فعمػى سػبيؿ
المثػػاؿ هنػػاؾ العديػػد مػػف المػػدف المصػػرية التػػي تطػػؿ عمػػى سػػاحؿ البحػػر المتكسػػط كالبحػػر
تخصصا مثؿ العمكـ البحريػة كالػذم يهػتـ بدراسػة كػؿ
األحمر ،كمع ذلؾ تفتقد هذ المناطؽ
ن
العمػػكـ كالمعػػارؼ التػػي تتعمػػؽ بعػػالـ البحػػار كالمحيطػػات كالثػػركة السػػمكية ،كدراسػػتها مػػف
منظكرات كنػكاح عػدة ،سػكاء كانػت فيزياعيػة أك كيمياعيػة أك بيكلكجيػة؛ كلػذلؾ يمكػف إنشػاء
مدرسػػة جاذبػػة ثانكيػػة بهػػا برنػػامج لمعمػػكـ البحريػػة ،كيمكػػف لمطػػبلب الممتحقػػيف بالبرنػػامج
مكاصمة دراستهـ في هذا المجاؿ في المرحمػة الجامعيػة حتػى يكػكف لػدينا عممػاء فػي مجػاؿ
البيعة البحرية كخبراء في مجاؿ الثركة السمكية).
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ػاء مػػف القػػادة
 كيػػتـ فػػي مرحمػػة التخطػػيط تحديػػد أعضػػاء فريػػؽ التخطػػيط ،كالػػذم يضػػـ أعضػ نالمحمييف ،كممثميف عف منظمات المجتمع ،كاألسر ،كالشركات المحمية ،كيكػكف هػذا الفريػؽ
مسعكنال عف جمع البيانات كفحصػها لفهػـ الكضػع الحػالي لممحافظػة أك المدينػة ،كيمكػف أف

تشػػػمؿ مصػػػادر البيانػػػات (بيانػػػات عػػػف الطػػػبلب بالمنطقػػػة ،كمسػػػتكل تحصػػػيمهـ كانجػػػازهـ،
كالبيانات الديمك رافية المجتمعية) ،كيمكف جمع البيانػات مػف خػبلؿ الدراسػات االستقصػاعية
كالمقاببلت الفردية مع األسر كالطبلب كأعضاء المجتمع ،كأعضػاء مػف المنظمػات المحميػة،
كسػػكؼ تػػكفر هػػذ البيانػػات معمكمػػات حػػكؿ أن ػكاع التعمػػيـ التػػي ير ػػب بهػػا أكليػػاء األمػػكر
ألبناعهـ ،كالنتاعج التي ير بكف في تحقيقها ،كالتعرؼ عمى االحتياجات الحاليػة كالمسػتقبمية

أيضا مراجعػة األدبيػات حػكؿ
في المجاؿ الصناعي بالمجتمع المحمي ،كيتـ في هذ المرحمة ن
المدارس الجاذبة التي حققت النجاح كمكضكعاتها ،كأنكاعها لتحديد البرنػامج كالمكضػكعات
التي تبلعـ احتياجات األسر كالمجتمع كالشركات بالمنطقة المحمية ،كيتـ جمػع كتحميػؿ كافػة
البيانػػات كالمعمكمػػات كالنظػػر فيهػػا لتحديػػد برنػػامج المدرسػػة كمكضػػكعاتها ،ككيػػؼ يمكػػف أف
تتكافػػؽ رؤيػػة كرسػػالة المدرسػػة مػػع رؤيػػة المجتمػػع المحمػػي ،كيػػتـ كػػذلؾ فػػي هػػذ المرحمػػة
اختيػار مكقػػع المدرسػة ،كينب ػػي الحػرص عمػػى أف يكػكف مكقػػع المدرسػة بجػكار المؤسسػػات
كالصناعات التي يمكػف عقػد شػراكة معهػا لػدعـ البرنػامج الجػاذب فػي المدرسػة ،كمػا تشػمؿ
هػػذ المرحمػػة التخطػػيط لكػػؿ مػػا يتعمػػؽ بالتمكيػػؿ ،كسياسػػة القبػػكؿ ،كالمنػػاهج كالبػرامج عمػػى
النحك التالي:

أ  -ايتُويٌ:
يتـ التخطيط لمصادر التمكيؿ؛ ف ن ال يمكف االعتماد عمى الحككمة كحدها فػي دعػـ
كتمكيػػؿ المػػدارس الجاذبػػة ،فمػػا تمػػر ب ػ مصػػر ارف مػػف أزمػػات اقتصػػادية يجعمنػػا نحػػاكؿ
البحث عف مصادر أخرل لتمكيؿ كدعـ المدارس الجاذبػة ،كلعػؿ الممفػت لمنظػر عنػد عرضػنا
لخبػػرة كاليػػات ككنيتيكػػت كفمكريػػدا ككاركلينػػا الشػػمالية هػػك أف هػػذ الكاليػػات كانػػت تعتبػػر
المصدر األساسي لتمكيؿ التعميـ ،كاستطاعت تكفير التمكيػؿ لممػدارس الجاذبػة مػف مصػادر
متنكعػة مثػؿ ضػريبة المبيعػات أك الضػراعب العقاريػة؛ لػذا يمكػف تػكفير التمكيػؿ الػبلزـ لهػػذ
المػػػدارس مػػػف خػػػبلؿ الضػػػراعب ،كالتبرعػػػات األهميػػػة ،كمسػػػاهمة الهيعػػػات كرجػػػاؿ األعمػػػاؿ،
كمساهمات الشركات كالمصانع.
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ب  -سياسة ايكبوٍ:
تبع ػا لنػػكع البرنػػامج الجػػاذب؛ فػػبعض الب ػرامج الجاذبػػة مثػػؿ
يػػتـ تحديػػد سياسػػة القبػػكؿ ن
الفنػػكف يحتػػاج إلػػى معػػايير قبػػكؿ تنافسػػية قػػد تشػػمؿ االختبػػارات أك درجػػات الطػػبلب ،كالػػبعض
ارخر قد ال يحتاج إلى ذلؾ ،كيفضؿ في البرامج التي ال تحتاج إلى معايير أك متطمبػات لمقبػكؿ
أف يػتـ اسػتخداـ نظػاـ االقتػراع العشػكاعي ،خاصػة عنػدما يػزداد طمػب اال تلتحػاؽ كالتسػجيؿ بهػػذ

المػػدارس كيتجػػاكز عػػدد المقاعػػد المتاحػػة ،كهنػػا يمكػػف إنشػػاء كحػػدة تابعػػة لػػئلدارة التعميميػػة

المحمية في المدينة أك المحافظة تنحصر مهمتها في إدارة عممية االقتراع كمساعدة األسػر فػي
تكفير المعمكمات البلزمة عف المدرسػة الجاذبػة بالمدينػة أك المحافظػة ،كعمػى مسػعكلي الكحػدة
تصميـ مكقع إلكتركني لؤلسر حتى يمكػف لممتقػدميف مػؿء البيانػات المطمكبػة فػي نمػكذج طمػب
اال تلتحػػاؽ مػػف خبلل ػ  ،كيمكػػف أف يكػػكف لكػػؿ نمػػكذج ا تلتحػػاؽ رقػػـ أك كػػكد محػػدد يمكػػف أف تػػتـ

عمميػػة االقتػػراع كالفػػرز مػػف خبللػػ  ،كيمكػػف إرسػػاؿ إشػػعارات القبػػكؿ عمػػى البريػػد اإللكتركنػػي
أل كلياء األمكر ،كما يتـ إرساؿ إشعارات لمطبلب كاألسػر الػذيف يػتـ كضػعهـ فػي قاعمػة اال نتظػار
في حاؿ انسحاب أحد الطبلب األساسييف الذيف تـ قبكلهـ.

ج  -ايرباَج واملٓاٖج:
يػػتـ تحديػػد مكضػػكعات الب ػرامج الجاذبػػة كفقن ػا لنتػػاعج الدراسػػة االستقصػػاعية ،كالمقػػاببلت

الفردية حتى يمكػف تمبيػة احتياجػات المجتمػع المحمػي كأكليػاء األمػكر كالطػبلب ،كمػا يراعػى أف
تكػػكف هنػػاؾ ش ػراكات بػػيف المدرسػػة الجاذبػػة كالمؤسسػػات األخػػرل ،فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ هنػػاؾ
مصػػنع حم ػكاف لمصػػناعات المتطػػكرة ،كهػػك مصػػنع متخصػػص فػػي صػػناعة الطػػاعرات؛ لػػذا يمكػػف
إنشػػاء مدرسػػة جاذبػػة بج ػكار المصػػنع ،كيكػػكف أحػػد برامجهػػا هػػك صػػناعة الطػػاعرات ،حيػػث يػػتـ
تعميـ الطبلب بصكرة عممية كيفية تصميـ كبناء المركبػات الجكيػة ،ككيفيػة تصػنيع قطػع ال يػار
كصيانتها سكاء في الطاعرات المدنية أك العسكرية.
كما يمكف إنشاء مدرسة جاذبة في المجاؿ الطبي كالرعايػة الصػحية بجػكار المستشػفيات
كالمراكز الطبية حتى يستفيد الطبلب مف الشراكة بيف المدرسة كالمراكز الطبية لتنميػة مهػاراتهـ
كمعػػارفهـ بطريقػػة عمميػػة ،كيمكػػف االسػػتفادة مػػف مشػػركع مدينػػة اإلنتػػاج اإلعبلمػػي فػػي إنشػػاء
مدرسة جاذبة بها أكثر مػف برنػامج جػاذب فػي الفنػكف األداعيػة كالمسػرحية كالصػحافة كاإلعػبلـ
بج ػكار مدينػػة اإلنتػػاج اإلعبلمػػي حتػػى يمكػػف تقػػديـ الػػدعـ لمطػػبلب بطريقػػة عمميػػة مػػف خػػبلؿ
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المحطػػات التميفزيكنيػػة كاالذاعي ػة كاسػػتديكهات اإلنتػػاج التميفزيػػكني السػػينماعي التػػي تتميػػز بهػػا
مدينة اإلنتاج اإلعبلمي.
بعػػد التخطػػيط لعمميػػة التمكيػػؿ كسياسػػة القبػػكؿ كالبػرامج كالمنػػاهج يمكػػف تحديػػد سياسػػة
المدرسػػة الجاذبػػة ،كيجػػب أف تراع ػي هػػذ السياسػػة بنػػاء ثقافػػة مدرسػػية شػػاممة تخػػدـ الطػػبلب
كاألسر كأعضاء المجتمع المحمػي ،كتػدعـ الشػراكة مػع المنظمػات كالمؤسسػات المختمفػة ،كيػتـ
أيضا في هذ المرحمة كضع خطة التنفيذ كالتي تشتمؿ عمى أهػداؼ المدرسػة الجاذبػة كرؤيتهػا
ن

كنتاعجها المتكقعػة ،كينب ػي كضػع كثيقػة مكتكبػة حتػى يمكػف تتبػع عمميػة التنفيػذ مػف خبللهػا،

كما ينب ي مشاركتها مع جميع المعنييف كأصحاب المصمحة.
تحديد اإلطار الزمني لمرحمة التخطيط :حيث تحتػاج عمميػة جمػع البيانػات كتحميمهػا إلػى
عػػاـ كامػػؿ ،كمػػا يمكػػف تخصػػيص عػػاـ اخػػر مػػف أجػػؿ تػ ميف التمكيػػؿ كالمػكارد البلزمػػة إلنشػػاء
المدرسة الجاذبة.

املسحًة ايجاْية :ايتٓفير املبهس:
 يتـ في هػذ المرحمػة اختيػار فريػؽ التنفيػذ الػذم يعمػؿ عمػى تنفيػذ الخطػكات كاإلجػراءاتالمكجػػكدة بخطػػة التنفيػػذ ،كيمكػػف أف يضػػـ فريػػؽ التنفيػػذ أعضػػاء مػػف فريػػؽ التخطػػيط
لضػػماف اال نتقػػاؿ السػػمس مػػف مرحمػػة إلػػى أخػػرل ،كيراعػػى فػػي هػػذ المرحمػػة كجػػكد نظػػاـ
لمرصػػد كالتتبػػع لتحديػػد مػػدل التقػػدـ الػػذم يػػتـ إحػراز أك العقبػػات التػػي يمكػػف مكاجهتهػػا،
كعند تكفير كؿ المكارد البلزمة يتـ في هذ المرحمػة إنشػاء المختبػرات كتجهيػز المدرسػة
الجاذبة بالكساعؿ العممية كالتكنكلكجية ،كتحديػد اإلسػتراتيجيات كاألنشػطة المدرسػية كمػا
هػػك مفصػػؿ فػػي خطػػة التنفيػػذ ،كمػػا يػػتـ اختيػػار معممػػي المدرسػػة كمكظفيهػػا بعنايػػة مػػف
خبلؿ معايير محددة ،كيراعى تكفير التنمية المهنية المستمرة لهـ.
 تقػػكـ إدارة التسػػجيؿ بالمدرسػػة فػػي هػػذ المرحمػػة بالتسػػكيؽ لمبػرامج المكجػػكدة بالمدرسػػةمف خبلؿ تكفير كافة البيانات كالمعمكمػات لؤلسػر كألعضػاء المجتمػع المحمػي ،كتسػجيؿ
طمبات ال ار بيف في اال تلتحاؽ بالمدرسة.

 تػػكفر المدرسػػة الجاذبػػة الفرصػػة أل كليػػاء األمػػكر كأعضػػاء المجتمػػع كالشػػركاء كالمعممػػيفكالمػػػكظفيف ليككنػػػكا جػػػزنءا مػػػف عمميػػػة التنفيػػػذ ،كيتضػػػمف ذلػػػؾ تزكيػػػدهـ بالمعمكمػػػات
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كالمعػػػارؼ البلزمػػػة حػػػكؿ المدرسػػػة الجاذبػػػة الجديػػػدة ،كرؤيتهػػػا ،كأهػػػدافها ،كمهمتهػػػا،
كرسالتها ،كذلؾ مف خبلؿ كرش العمؿ كالمؤتمرات كالندكات.
 تحديػػد اإلطػػار الزمنػػي لمرحمػػة التنفيػػذ المبكػػر :يمكػػف أف تسػػت رؽ هػػذ المرحمػػة ح ػكاليعػػاميف حيػػث يمكػػف تهيعػػة المدرسػػة فػػي ضػػكف عػػاـ ،كقػػد يسػػت رؽ اكتمػػاؿ اإلجػراءات
الرسػػػمية كاختيػػػار المعممػػػيف كالمػػػكظفيف ،كمراجعػػػة األ نشػػػطة ،كتكقيػػػع مػػػذكرات التفػػػاهـ
عام ػا
كاال تفاقيػػات لتحديػػد جكانػػب الش ػراكة بػػيف المدرسػػة الجاذبػػة كالمؤسسػػات األخػػرل ن

اخر.

املسحة ايجايجةَ :سحًة ايتظغيٌ:
فػػي هػػذ المرحمػػة تفػػتح المدرسػػة أبكابهػػا السػػتقباؿ الطػػبلب ،كيعمػػؿ قيػػادات المدرسػػة
كمعممكها كمكظفكها عمى تحقيؽ أهداؼ المدرسة كرسالتها كرؤيتها ،كما يتـ في هػذ المرحمػة
جمع البيانات كالمعمكمػات لتقيػيـ فعاليػة البرنػامج كتحديػد مػدل دقػة التنفيػذ ،كتحديػد المجػاالت
كاألنشطة التي تحتاج إلى تعديؿ كتطكير ،كما تظهر البيانات الدقيقة مػدل قػدرة المدرسػة عمػى
تحقيؽ أهدافها.
كهناؾ مجمكعة مف اإلجراءات التي ينب ي عمى المدرسة اتباعها بعد فتح أبكابها
لمحفاظ عمى نجاحها كهي كالتالي:
 تكفير التنمية المهنية المستمرة لممعمميف بالمدرسة. تطكير ثقافة التمكيف كاحتراـ القدرات الفردية كبناء فرؽ العمؿ. بناء شراكات ناجحة كفعالة كتطكير عبلقات متبادلة المنفعة مع المؤسسات كالشركاتكأعضاء المجتمع المحمي إل نشاء قاعدة كاسعة مف المؤيديف لهذ المدارس.
 تطكير التكاصؿ مع األسر حتى يمكف تثقيؼ الجمهكر حكؿ مهمة المدرسة كرؤيتهاكرسالتها.
 تكافؽ رؤية المدرسة مع رؤية المجتمع المحمي. بناء القدرات كالمهارات القيادية. ت سيس ممارسات منصفة لجميع الطبلب ،كحث الطبلب عمى تطبيؽ التفكير الناقد فيسياقات العالـ الكاقعي.
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