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العودة للقامئة

بناء رؤيا مدرسّية وتحقيقها

مقّدمة

ما هي الرؤيا؟

تبدأ الرؤيا الرتبوّية بحلم شخيّص يراوُد َمن يريد تصليح العامل، ونهايتها املرجّوة أن تتحّول إىل واقع ملموس. قد يكون الحلم ذا صلة بالتالميذ، أو باملدرسة، 

، وحّتى مبكانة ورسالة الحامل. ويك يصبح باإلمكان تحقيقه، ال بّد من ترجمة الحلم إىل رؤيا مجّسدة َتعرض صورًة حّية للمستقبل املتوّخى. أو باملجتمع املحّلّ

ُه القائَد لالهتداء إىل الطريق التي يقود عربها، والتي ينبغي عليه تحقيقها؛ ترسم الرؤيا كذلك  الرؤيا هي مرّكب مركزّي يف النزعة القيادّية: إّنها بوصلٌة توجِّ

خطواِت القائد وخطواِت كّل واحد من أفراد املؤّسسة الذين يقتفون خطاه. ُتّكن الرؤيا التنظيمّيُة كلَّ عضو من أعضاء املؤّسسة أن يربط إراداته وُهوّيته 

هاتها املستقبلّية. الرؤيا هي القاعدة التي يرتكز عليها تجنيد االلتزام، وإضفاء املعاين والدالالت يف املنّظمة. الفردّية ومخّططات منّوه بأهداف املؤّسسة وتوجُّ

تشمل الرؤيا ثالثة مكّونات: الغاية، وصورة املستقبل، وقيم الجوهر.

 تجيب املكّونات املختلفة عىل ثالثة أسئلة أساسية: ملاذا؟ ماذا؟ كيف؟

ملاذا - ألّي هدف؟ ما هو الهدف الكبري من وجودنا؟

ماذا- ما هي صورة املستقبل امُلثىَل التي نرجو تحقيقها؟

كيف- كيف نقوم بذلك؟ ما هي القيم التي تشّكل ركيزًة لتحقيق الغرض؟

من كّل هذه ُتشتّق خّطة عمل تنطوي عىل أهداف عينّية.

תתתתת
תתת תת תתתתת 

תתתתתת

תתתת תתתת
תתת תתתתתת תתתתתת 

תתתתת תתתת?

תתתתת תתתת
תתתת תתתת 

תתתתת תתתתתת 
תתתת?

الغاية
ما هو هدف 

وجودنا؟

قيم الجوهر/ النواة

هنا  ما هي القيم التي ُتوجِّ
عىل امتداد الدرب؟

صورة املستقبل
 كيف يبدو مستقبلنا 

األمثل؟
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العودة للقامئة

بناء رؤيا مدرسّية وتحقيقها

ما هي األهّمـّية الكامنة يف َبْلَورة رؤيا مدرسّية؟

يف البيئة التي تتغرّي فيها األمور بإيقاع رسيع، توّفر لكم الرؤيا قدرة عىل تشخيص الفرص املهّمة بالفعل. توّفر الرؤيا التي جرى وضعها 

لألمد البعيد إطاًرا مرجعيًّا ميّكنكم من التفريق بني الفرص الحقيقية وتلك الوهمّية. وإذا مل ترس األمور عىل هذا النحو، فثّمة خطر 

القصري، وقد يتورّط يف عملّيات متكّررة من إطفاء  القامئة يف املحيط يف األمد  القائد جّل طاقاته يف معالجة املضايقات  يف أن يهدر 

أنفسكم  مالَءمة  تستطيعون  البعيد  لألمد  رؤيا  لكم  تتوافر  عندما  فقط  ولحظة.  لحظة  كّل  يف  تنبثق  التي  للمشاكل  تبًعا  الحرائق 

العاصفة من حولكم. البيئة  تخلقها  التي  املتوّقعة  الفرص غري  التعّرف عىل  القصري، وتستطيعون  األمد  للتغرّيات يف  مالمئة صحيحة 

فروهامن، 2009، ص 65.

َبْلَورة الرؤيا املدرسّية رضورّية للعمل الرتبوّي يف النواحي التالية: 

قيادة: تشّكل الرؤيا مرّكًبا مهمًّ يف القيادة التي تبقي بصمتها، وتنزُع إىل إدخال التغيريات )Bass&Avolio, 1993(. َبْلَورة الرؤيا هي مهّمة من مهّمت 	 

القائد، وتشّكل مورًدا قويًّا يتوافر لديه عند قيادته لفريقه.

معنى: الرؤيا رضورّية يك يشعر كّل من يدخل أبواب املدرسة مبعاين ومدلوالت ما يحصل فيها. السواد األعظم من الناس يجدون صعوبة يف تخّيل 	 

املستقبل، ويحتاجون إىل رؤيا تربط بني العمل اآليّن وصورة املستقبل.

اّتساق: تخلق الرؤيا نهج املثابرة لكونها ترّكز من حولها القرارات والنشاطات املختلفة يف املدرسة.	 

• تصبح نوًعا من "خارطة طريق" الّتخاذ القرارات والقيام بالنشاطات يف املدرسة. 	

• تخلق الرؤيا التزاًما ومتاسًكا داخل الطاقم املدريّس - مّثة لغة مشرتكة وصورة مستقبلّية مشرتكة يصبو الجميع إىل تحقيقها.	

مّيزات الرؤيا املدرسّية املؤّثرة واملهّمة:

ترتكز إىل مفهوم حيايّت تربوّي بيداغوجّي واسع ومتبلور.	 

مبقدورها تجنيد األفراد ودفعهم نحو العمل- تستنهض الرؤيا دافعّية العمل، وتستقطب جميع الرشكاء إىل هذا العمل؛ تنجح الرؤيا يف إيصال فكرة 	 

أهّمـّية املرشوع ومدلوالته، وتثري التعاطف الوجدايّن معه. توّجه الرؤيا املشاركني إىل النشاطات والقرارات املطلوبة لتحقيق الرؤيا.

رؤيا واضحة وتواصلّية- الرؤيا الجّيدة تحمل يف طّياتها مقولة واضحة وصافية. تعرض صورًة واضحة للمستقبل املأمول وللنتائج التي نصبو إليها. ُتشتّق 	 

من الرؤيا أهداٌف وغايات. الرؤيا الجّيدة هي تلك التي نتمّكن من صياغتها بسهولة نسبّية.

ُتوّجه للسياق املدريس املحّدد- عىل الرؤيا أن تتطرّق عىل نحٍو محّدد إىل جمهور طالّب املدرسة، ولفرتة محّددة تجري فيها بلورته، وللسياق الذي تعمل 	 

املدرسة داخله. تالمس الرؤيا أداء املدرسة ومن يتواجد بني جدرانها، و كذلك خصوصّيتها مقابل مدارس أخرى تقع يف محيَطْيها القريب والبعيد، ومكانها 

املمّيز يف املجتمع اإلرسائيّل )بنبينستي، 2007(.
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بناء رؤيا مدرسّية وتحقيقها

ميكن للمّيزات التالية أن ُتستخدم  َكـ "حاالت اختبار" لفحص ومراجعة الرؤيا املدرسّية.

ميكنكم مناقشة الرؤيا املدرسّية اآلخذة بالتبلور من خالل طرح األسئلة التالية:

• هل تتمّيز الرؤيا بالوضوح والنزعة التواصلّية؟	

• هل ُتجند عىل العمل؟	

• هل هي محّددة للسياق املدريّس العينّي؟	

• هل ترتكز إىل  نظرة حياتّية تربوّية بيداغوجّية واسعة؟ ما هي هذه النظرة؟ وكيف تتجّسد يف 	

داخل الرؤيا؟

عملّية بناء الرؤيا

عملّية بناء الرؤيا تقع يف التوّتر ما بني الحلم والواقع:

"تخّيلوا قطعة من املّطاط املمدودة بني رؤاكم والواقع القائم. عندما تكون القطعة 

ممطوطة، فهي تخلق الشّد الذي ميّثل التوّتر بني الرؤيا والواقع. إالَم يطمح التوّتر 

)الشّد(؟ إىل الحّل أو االرتخاء. مّثة طريقان ال غري لتبديد التوّتر: جذب الواقع نحو 

الرؤيا، أو جذب الرؤيا تجاه الواقع )وبالتايل "خفضها"(. السؤال حول ما سيحدث 

يتعّلق بسؤال حول ما إذا كّنا نقبض عىل الرؤيا بقّوة" سانجي 1988، ص 159. 

يزاحم  ورأسه  األرض  عىل  رجاله  يعقوب-  كسّلم  التوّتر  هذا  تخيل  ميكن 

السمء،  ميّس  ورأسها  األرض  عىل  منصوبة  بسّلم  وإذا  ُحلًم،  "ورأى  السمء: 

.)28  ،12 اإلصحاح  التكوين،  )سفر  عليها  ونازلة  صاعدة  الله  مالئكة  ذا  وهو 

إبداعي  توّتر  إىل  التوّتر، وتحويله  بوجود هذا  االعرتاف  كّل ذلك هو  األهّم من 

العكس. ال  الرؤيا،  باّتجاه  األعىل  نحو  الواقع  جذب  عىل  يشّجعنا  ومثمر 

والعقيدة.  واإللهام  الخيال  إىل  ترتكز  التي  املستقبل  صورة  وبني  املدرسة،  وبيئة  الواقع  بني  متيًنا  رباًطا  تشّكل  الرؤيا  بناء  عملّية 

سنعرض يف ما يل مراحل بناء الرؤيا الثالث، وليس بالرضورة بحسب تتابعها:

ُقَبْيل َبْلَورة الرؤيا- مرحلة الحلم واإللهام.	 

َبْلَورة الرؤيا- مرحلة االستيضاح والصياغة.	 

تحقيق الرؤيا- املرحلة العملّية.	 
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بناء رؤيا مدرسّية وتحقيقها

نحو َبْلَورة الرؤيا

مرّكب اإليحاء: "عندي حلم"

يجب  الحلم.  ُممرسة  عىل  القدرة  امتالك  يف  ومتمسكة  كاملة  رؤيا  بناء  درب  عىل  نخطوها  التي  األوىل  الخطوات  إحدى  تتمّثل 

القائد. انطالق  نقطة  هو  الرؤيا  يف  الشخيّص  البعد  والرتبية.  والتالميذ  للمدرسة  بالنسبة  حلمه  هو  ما  يعرف  أن  القائد  عىل 

أداة مساِعدة: ُحلم اليقظة )بحسب: فروهمن، 2009، ص 93-96(
املضجع.  تقّض  ومشاكل  ومسائل  لظواهر  مجّدَدْين  وتأطري  تعريف  إىل  تفيض  قد  معرفة  ودرب  منهج،  هو  اليقظة  حلم 

جذرّية  حلول  إىل  الوصول  عندها  ميكنكم  اليومّي،  الواقع  معّوقات  من  وإعتاقها  ألفكاركم  العنان  إطالق  يف  نجحتم  إذا 

واالبتكار. التجديد  وبني  اليقظة  أحالم  بني  الربط  ميكن  املنظور  هذا  من  للحّل.  قابلة  غري  ظاهرها  يف  تبدو  ملشاكل 

ر لهدف محدود. يك نحلم أحالم اليقظة مّثة حاجة  ما هو الحلم يف اليقظة؟ املقصود هو التفكري االنسيايّب، وغري املنهجّي، وغري املسخَّ

إىل إعتاق الفكر وإطالق جميع القيود، مبا يف ذلك كابح املنطق. هذه العملّية )أي الحلم يف اليقظة( ال تسري يف خّط مستقيم، لكن 

ميكن توجيهها بحسب املهّمة املطروحة- التمحور املكّثف )وإن كان غري ُمدرَك(، ومن َثّم الوصول إىل خالصة الفكرة.

كّل  زمنيًّا.  ضبًطا  أو ضبطه  األمر  تخطيط  ميكن  ال  وكذلك  اليقظة،  أحالم  ميارسون  كيف  الناس  تعليم  ميكن  ال  األمر،  واقع  يف 

ما ميكن القيام به هو أن َنعي لحظة الحلم- وعندما يحصل األمر، أن نقّيم الحلم ونحّوطه بالعناية والرعاية. مّثة أمر آخر قد 

لزام  مّثة  ليس  الذاتَينْي.  والتعّلم  الفكر  وتستنهض  تستثري  التي  الحواّسّية  لتجاربه  )وزماًنا؟(  مكاًنا  يخّصص  أن  القائد:  يفيد 

قد  التي  امُلحّفزات  نوع  هو  ما  أبًدا  تدركوا  فلن  حاولتم،  مهم  بالعمل.  وواضًحا  مبارًشا  ارتباًطا  التجارب  هذه  ترتبط  بأن 

لالستخدام. اليقظة  حلم  مضّخة  إعداد  بغية  الوقت  من  يكفي  ما  خذوا  خالقة.  أفكار  أو  مهّمة  مدارك  إىل  ُتفيض 

مّثة العديد من النشاطات الناجعة التي تحّفز عىل ممرسة حلم اليقظة- ارتياد املحارضات واملؤترات، واملحافظة عىل عالقات اجتمعّية 

خارج الدوائر املألوفة، وتخصيص الوقت لهوايات شخصّية تيض بك بعيًدا عن روتني الحياة اليومّية نحو آفاق مغايرة تاًما...

مقاومتها.  بدل  واحتضانها  برعايتها  وُقوموا  اليقظة،  أحالم  فيها  تارسون  التي  لألوقات  مدركني  تكونوا  أن  حاِولوا 

وال  القادمة  الجلسة  يف  سؤااًل  تطرحون  عندما  مؤّسستكم.  داخل  قمعها  وعدم  الظاهرة  هذه  مقاومة  عدم  حاولوا 

اليقظة... أحالم  ميارسون  هؤالء  كان  فرمبا  إليكم،  يصغي  أحَد  ال  أْن  تفرتضوا  فال  عنه،  يجيب  من  تجدون 

يف ما ييل عدد من األسئلة التي ميكنها توجيه القائد للعثور عىل حلمه

• ما هي الرتبية الجّيدة بنظري؟	

• ملاذا اخرتت الرتبية بالذات كهدف لتحقيق ذايت؟	

• لو ُقّدر يل أن أحّقق أمنية- ما هو الحلم الذي أريد تحقيقه كقائد تربوّي؟	

• ما هي أفضل األفكار الرتبوّية التي صادفتها حّتى اليوم، والتي ألهمتني وأثارت لدّي رغبة يف القيام بأمٍر ما؟	

• ما هي الربامج الرتبوّية واملدارس التي تعرّفت عليها، وشّكلت يل مصدر إلهام، وأعتربها أمنوذًجا يجدر االحتذاء به؟	

• ما هي الربامج أو األنشطة التي نّفذتها وشّكلت بالنسبة يل مصدر فخر واعتزاز، وأومن أّنها عرّبت عن حلمي الرتبوّي عىل 	

النحو األفضل؟

• ما هي الظواهر، واملنّظمت، والقيم )أو أّي أمر آخر من خارج عامل التعليم( التي مّثنتها عالًيا وشّكلت يل مصدر إلهام؟ 	

ملاذا؟ ما هي األمور التي ميكنني استقاؤها منها وتوظيفها يف بناء مفهومي الرتبوّي؟
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بناء رؤيا مدرسّية وتحقيقها

ُمرّكب الواقع

الرؤيا  وحيثّياته.  تفاصيله  بكامل  داخله  يف  الحلم  سيتحّقق  الذي  الواقع  عىل  للتعّرف  أهّمـّية  مّثة  والواقع،  الحلم  بني  القائم  التوّتر  يف 

تستخدم  والتي  الحتياجاتها،  جّيدة  استجابة  تستجيب  والتي  للمدرسة،  الفعلّية  البيئة  تالئم  التي  تلك  هي  "الصحيحة"  املدرسّية 

مواردها استخداًما سليًم، وُتحسن التعامل مع القيود التي تؤّثر عىل املدرسة. لهذا الغرض مّثة حاجة إىل التعّرف عىل جملة من األبعاد:

• ما هي الرتكيبة السّكانّية التي ترتاد املدرسَة؟	

• ، طابع البلدات، املسافات، وغري ذلك(؟	 ما هو الحّيز الجغرايّف- الدميوغرايّف الذي تعمل املدرسة داخله )تركيبة املجتمع املحّلّ

• ما هو الفضاء الِقَيمّي الذي تعمل املدرسة داخله )ُهوّية الرشيحة السّكانّية الثقافّية والدينّية، وأهداف وغايات متفرّدة للمدرسة(؟	

• ما هي هيكلّية املدرسة، وما هي مواردها )حجمها، ومنشآتها، وُمتناولّية املوارد التعليمّية األخرى، والرشاكات، واملوقع(؟	

• ما هو بروفيل طاقم املدرسة )املفاهيم الرتبوّية، التقاليد الرتبوّية، الكفاءات، َمواِطن القّوة واملجاالت التي تستوجب التحسني، التمسك، الثقافة 	

التنظيمّية، بروفيل الطاقم ذي األقدمّية، التحصيل العلمّي، وغري ذلك(؟

• ما هو موقع املدرسة يف الحّيز الرتبوّي- التعليمّي )العالقات مع مدارس أخرى موازية، املكّملة، والتنافس، وغري ذلك(؟	

• ما هي املشاكل التي تواجهها املدرسة وكيف تتعامل معها )نجاح محدود يف تحقيق األهداف، ظاهرة ترّسب التالميذ، عنف، عدم استقرار داخل طاقم 	

املدرّسني، وغري ذلك(؟

َبْلَورة الرؤيا
 خالل عملّية َبْلَورة الرؤيا، مّثة أهّمـّية للتطرّق إىل كّل واحد من مكّونات الرؤيا التي قمنا باستعراضها أعاله: الغاية، وصورة املستقبل، وقيم الجوهر. 

الغاية: ما هو هدف وجودنا؟

تحتوي الغاية بني طّياتها عىل ُمسّوغ الوجود )Raison d'être(  بالنسبة للمؤّسسة. بغية استيضاح الغاية، نطرح السؤال التايل: ما هو هدف وجودنا؟ 

اإلجابة عن السؤال تكون موجزة مقتضبة.

ُل منارة نطمح إىل بلوغها، أو نجمة الشمل التي ندير الدّفة بحسبها: نتقّدم نحوها باستمرار، لكّننا ال نصل  ُر لنا الغاية التوجيَه واإللهام، وتشكِّ توفِّ

إليها أبًدا. يطول عمر الغاية حّتى لو تغرّي الواقع.

عىل عكس الرشكات التجارّية التي تطمح إىل صياغة غاية متمّيزة ومتفرّدة، تحمل املدارس بطبيعة الحال غايات متشابهة ومشرتكة تتحرّك حول 

ثالثة َمحاور أساسّية: التدريس، والتعليم، والُهوّية والنمّو الفردّي )باألبعاد الوجدانّية، واالجتمعّية والسلوكّية وغريها(. ضمن الغاية املشرتكة، 

تتبّنى كّل واحدة من املدارس لونها الخاّص. 

תתתתת
תתת תת תתתתת 

תתתתתת

תתתת תתתת
תתת תתתתתת תתתתתת 

תתתתת תתתת?

תתתתת תתתת
תתתת תתתת 

תתתתת תתתתתת 
תתתת?

الغاية
ما هو هدف 

وجودنا؟

قيم الجوهر/ النواة

هنا  ما هي القيم التي ُتوجِّ
عىل امتداد الدرب؟

صورة املستقبل
 كيف يبدو مستقبلنا 

األمثل؟
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العودة للقامئة

بناء رؤيا مدرسّية وتحقيقها

أمثلة عىل غايات

ْكَفار َهنوَعر رمات َهداسا سالد )قرية الشبيبة رمات َهداسا سالد(- هذه املدرسة قامئة بهدف خلق بيئة داعمة لطالّبها، وليك تشّكل إطارًا ميّكن كالًّ منهم من بناء مستقبل 
سعيد بحسب اختياره وقدراته، ويساعده عىل االنخراط يف املجتمع، وعىل كسب لقمة العيش بكرامة وعىل تأسيس بناء عائلة خاّصة به.

موتوروال- الرشكة قامئة "يك تخدم املجتمع بكرامة من خالل التزويد مبنتجات وخدمات بجودة عالية أسعار معقولة".

رشكة ماكينزي- "مساعدة الرشكات العمالقة والحكومات عىل حصد مزيد من النجاحات".

كامبوس ِكْريات بياليك- روجوزين- املدرسة قامئة يك تنح كّل تلميذ مّتسًعا من الَخيارات تّكنه بَدْورها من تحقيق قدراته الكامنة، ويك تفتح أمامه فرصة اكتساب العلم 
، والعطاء للمجتمع، والقيام بخدمة ذات وزن  والكفاءات الحياتّية التي تّكنه من اختيار مجال تشغيّل يف الهاي-تيك والتكنولوجيا، وتأسيس العائلة، واالنتمء إىل املجتمع املحّلّ

يف جيش الدفاع اإلرسائيّل/ يف الخدمة الوطنّية.

والت ديزين – "إدخال الفرحة إىل قلوب الناس"

املدرسة اإلعدادّية فريفورت، والية مني، الواليات املّتحدة األمريكّية- املدرسة قامئة يك تخدم االحتياجات األكادميّية والبدنّية، واالجتمعّية والوجدانية املتفرّدة للتالميذ يف 
مرحلة حرجة وخاّصة يف حياتهم- أي مرّحبة بانتقالهم من مرحلة الطفولة إىل مرحلة البلوغ.

أداة مساِعدة لتصميم الغاية: خمس مرّات "ملاذا"

ميكن تطبيق أداة "خمس مرّات "ملاذا" يف مرحلة تصميم الغاية، كم يف املرحلة النهائّية من وضع 

األهداف املشتّقة من الرؤيا.

تّكن هذه األداة الطاقَم من تشخيص األسباب األساسّية التي تستوجب الفكرة- وهي األسباب 

ذاتها التي سترتَجم الحًقا إىل أهداف ترسم النشاطات التي سُتمرَس مستقَبالً. يف غياب تحليل من 

هذا النوع )والذي يتناول كذلك جذور املفهوم الرتبوّي للرؤيا(، يجري االنتقال يف أحيان متقاربة 

إىل مرحلة العمل دون فهم الغاية فهًم عميًقا.

كّلم تعّمقنا أكرث يف الغاية ويف غاية املدرسة األساسّية، زاد وضوح املغزى الرتبوّي العميق من 

الغاية أو الهدف، وذاك ما يدفع إىل تجّند كامل الطاقم لتحقيق الغرض.

كيفّية العمل مع األداة:

بعد القيام بتعريف أّويّل للغاية )الهدف( نسأل "ملاذا" خمس مرات- ملاذا تهّمنا هذه الغاية؟ ملاذا 

نريد تحقيقها؟ كّل "ملاذا" جديد يدور حول الجواب أو األجوبة التي توافرت لـِ "ملاذا" السابقة.

مّثة سؤال إضايّف ميكن طرحه بغية تعميق الفهم وتوضيح الرسائل:

ما الذي سنخرسه إذا مل نقم بذلك؟ ما الذي سيحدث إذا مل نحّقق هذه الغاية؟ من املفّضل إجراء هذا 

النقاش خالل عملّية تدوين األمور عىل اللوح أو عىل flip chart، عىل النحو التايل:

الغرض أو الهدف
ملاذا

ملاذا

ملاذا
ملاذا

ملاذا

ملاذا
ملاذا

ملاذا

ملاذاملاذا
ملاذا

ملاذا
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العودة للقامئة

بناء رؤيا مدرسّية وتحقيقها

ما هي صورة املستقبل التي لدينا؟

الغاية هي قلب الرؤيا، وصورة املستقبل هي الجسد. يجدر بالرؤيا أن توّجه السائرين يف دربها، وعليها أن تجّسد لهم اإلنجازات التي يرغبون يف 

ى. نتحّدث عن صورة مشهدّية تاًما: ما الذي نراه يف مخّيلتنا  تحقيقها. يتحّقق هذا التجسيد من خالل رسم مفّصل لصورة املستقبل، أي للواقع املتوخَّ

عندما نفّكر يف مستقبلنا األمثل؟ صورة املستقبل الجّيدة هي صورة ُمحّمسة ومحّفزة، إّنها تلك الصورة التي تثري يف أفراد املدرسة رغبة يف تحقيقها.

ميزات صورة املستقبل األمثل:  

• صورة مفّصلة تشمل تجسيًدا واضًحا وملموًسا للنجاح- وصٌف حٌي للمستقبل املتوّخى.	

• صورة تنطوي عىل هدف/أهداف طموحة.	

• صورة مكّملة للغاية. ترتجمها إىل مفاهيم عملّية وعينّية.	

• صورة تتناول فصالً زمنيًّا لتحققيها- سنوات إىل األمام )من 5 - 50 ...(.	

• بينم يبقى املبتغى ثابتا وغري متحّول، صورة املستقبل قابلة للتغيري، ال سّيم إذا جرى تحقيقها، ومّثة حاجة إىل رسم صورة مستقبل جديدة.	

أمثلة لصورة املستقبل

مدرسة ابتدائّية يف بريطانيا- ينهي جميع األوالد املدرسة ويف جعبتهم قيم أخالقّية وروحانّية- صدق ونزاهة واّتزان؛ كفاءات أساسّية اكُتسبت بكاملها- لغوّية ورياضّية وعلمّية وفّنّية 
وبدنّية واجتمعّية؛ عقل فضويّل ميتلك قدرة عىل التمييز ويطمح إىل تحصيل املعرفة؛ تقييم ذايّت مرموق وتوّقعات ذاتّية عالية؛ تسامح واحرتام لآلخر.

هرني فورد، مؤّسس رشكة فورد- "أنوي بناء سّيارة ذات محّركات لعموم الناس... سعرها متدنٍّ بحيث يستطيع كّل َمن يتقاىض أجرًا معقوالً امتالَك واحدة منها، والتمّتع مع عائلته 
يف قضاء ساعات ممتعة يف أرجاء الخليقة الرحبة... عندما أستكمل َمهّمتي، سيستطيع كّل فرد اقتناء سّيارة، وجميع الناس سيملك كّل منهم واحدًة منها. ستختفي الِجياد من طرقاتنا 

الرئيسّية، وسيصبح األوتوموبيل أمرًا بديهيًّا"...

رشكة بيو- تكنولوجيا- سنتصّدر بعد 20 عاًما غالف مجّلة Business Week كقّصة نجاح ُيرضب فيها املثل... لقد أدرجتنا مجّلة "فورتشني" بني الرشكات العرش األكرث تقديرًا... 
الطالّب الجامعّيون املتمّيزون يف العلوم وإدارة األعمل يرغبون يف العمل عندنا بعد تخرُّجهم... ميّجد رّكاب الطائرات أحد منتجاتنا عىل َمسمع من جريانهم يف املقاعد... عرشون 

عاًما متواصاًل من النمّو والربحّية... ثقافة مباِدرة وّلدت العديد من األقسام الجديدة... يسوقنا أساتذة اإلدارة الكبار كمثال لإلدارة املتمّيزة والتفكري املتطّور".

مدرسة شيفاح موفيت- ستنمو املدرسة وتكرب لتضيف مرحلة إعدادّية. سيتشّكل جمهور الطالّب مّمن اختاروا االنخراط فيها ابتداًء من الصّف السادس، وليس من تالميذ "الفرصة 
الثانية" الذين  يبدأون الدراسة فيها يف الصّف التاسع. سُتلغي املدرسة الفروع التكنولوجّية التي عفا عليها الزمن، وستتبّنى منهًجا تكنولوجيًّا وعلميًّا متطّورًا، وتتحّول إىل املدرسة 

الرائدة يف البالد يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا العْلوّية.
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العودة للقامئة

بناء رؤيا مدرسّية وتحقيقها

ه أداة ُمساعدة  لتحديد صورة املستقبل- خياٌل موجَّ

ه، تساعدك عىل رسم صورة املستقبل الخاّصة بك: يف ما ييل بعض التامرين يف التخّيل املوجَّ

لقد تحّققت جميع أهدافك يف املدرسة: تعمل املدرسة كم أردت تاًما، وتحّقق كّل ما حلمت 

به. عند دخولك إىل املدرسة خالل يوم من أّيام التعليم العادية...

• ما الذي تراه؟	

• ما الذي تسمعه؟	

• ماذا يفعل التالميذ؟	

• ماذا يفعل املعّلمون؟	

• كيف تبدو جدران املدرسة؟	

بعد عرش سنوات، تتوّجه إليك صحيفة مشهورة، وتطلب إجراء تقرير حول مدرستك التي هي 

ا اكتب التقرير وتطّرق فيه إىل: مبثابة مثال وقدوة يف الرتبية والتعليم! هّي

• إنجازات املدرسة؛	

• املفهوم الرتبوّي للمدرسة؛	

• النشاطات املدرسّية؛	

• "مقاَبالت" مع الطالّب، واملدرّسني، وخّريجي املدرسة	

ترين جمعّي: اطلب من الطاقم الذي يعمل عىل بناء الرؤيا املدرسّية أن يتخّيل املدرسة املثالّية- 

املدرسة التي كانوا يوّدون ارتيادها كأوالد، والتي يرغبون يف إرسال أبنائهم لتلّقي الدراسة فيها. 

ل النقاط التي ُتطرح يف التمرين. سجِّ
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العودة للقامئة

بناء رؤيا مدرسّية وتحقيقها

قيم الجوهر: ما هي القيم التي ستوّجهنا يف مشوارنا؟

قيم الجوهر هي منظومة من املبادئ التوجيهّية التي يستهدي بها أفراد املنّظمة يف خياراتهم األخالقّية، ويف اّتجاهات العمل ذات الصلة. هذه 

القيم هي إعالن نوايا عىل صيغة: "هكذا ننّفذ األمور هنا؛ هذه هي األمور املهّمة يف هذا املكان".

قيم الجوهر- أمثلة

القرية التعليمّية- "درور"

ترتكز روح "درور" عىل االنفتاح واملرونة ونزعة االبتكار، وعىل األمل والتفاؤل واإلحساس بالقدرة عىل التغيري، وعىل املبادرة والقدرة عىل تحويل الصعوبة إىل َتَحدٍّ يضّخ مشاعر 
القّوة يف النفوس.

 روح "درور" هي كذلك روح "الجمعة" وروح التعاون واملشاركة.

تستوجب هذه الروح: االنفتاح عىل آراء وإرادات اآلخرين، والتسامح، واحتواء التباين يف ما بني الناس، والقدرة عىل التعاون مع اآلخرين، ومساعدتهم ودعمهم، واالستعانة بهم 
والتعّلم منهم.

مدرسة "شيفاح موفيت"

• الحزم والتصميم	

• املراعاة، واإلنصاف والنزاهة	

• املسؤولّية الكاملة عن النتائج	

• التعاون والعمل الجمعّي	

• املنهجّية واالّتساق	

وولت ديزين

• التهّكم الساخر ممنوع	

• إبداع، أحالم وخيال	

• انتباه دقيق للمثابرة والتفاصيل الصغرية	

• الحفاظ عىل صورة السْحر يف ديزين	

كامبوس "بياليك- روغوزين"

• كرامة اإلنسان والحفاظ عىل حقوقه عاّمة، ويف مجتمع متعّدد الثقافات خاّصة	

• شعور سائد بالحمية	

• النزعة التحصيلّية	

• املشاركة واالنخراط	

• تحقيق القدرات الفردّية الكامنة	

Marriott شبكة فنادق ماريوت

• خدمة وّدّية ومقاِبل ممتاز لِم يدفعه الزبائن )الزبائن هم الضيوف(	

• ا	 من املهّم أن نخلق لدى َمن ميكثون بعيًدا عن بيوتهم أّنهم بني األصدقاء، وأّنهم مرغوب فيهم حقًّ

• الناس أّوالً وقبل كّل يشء: اعتنوا بهم جّيًدا، توّقعوا الكثري- وما تبّقى سيأيت من تلقاء ذاته	

• ا، لكن اهتّموا أن يكون األمر مبثابة متعة	 ليكن عملكم شاقًّ

• التحسني الذايّت املتواصل.	

إحدى الصعوبات التي تتعّلق بقيم الجوهر يف املدرسة تتمّثل يف نزوعها إىل الشعاراتّية والتكرار والتعميم وغياب الوضوح والتحديد. تتكّرر مصطلحات نحو "كرامة 

اإلنسان" َو "التميُّز"، َو "الرشاكة"، وغريها، تتكّرر عىل الئحة القيم يف الكثري من املدارس، وقد تالئم الغاية يف إشارتها إىل الخطوط العاّمة القيمّية. لكن عندما نعزم عىل 

تعريف ِقَيم جوهرّية مهّمة ومتفرّدة، من املفّضل أن نستبني الصيغة األصيلة واملتفرّدة، وارتباط هذه القيم ارتباًطا رضوريًّا مبدرستنا واحتياجاتها وأهدافها ورؤاها.



11

العودة للقامئة

بناء رؤيا مدرسّية وتحقيقها

أداة مساِعدة لتعريف قيم الجوهر املدرسّية

• بغية تشخيص وتحديد قيم الجوهر للمدرسة، يوَص بالبدء من الغاية )ميكن البدء كذلك من 	

صورة املستقبل(، وطرح عدد من األسئلة:

• ما هي القيم واملبادئ الرضورّية لتحقيق الرؤيا؟	

• ما هي القيم واملبادئ التي ميكن استنباطها من الغاية ومن صورة املستقبل؟	

• ما هي القيم واملبادئ التي ال ميكننا تخيُّل املدرسة بدونها؟	

• ما هي القيم التي نريد الترّصف بحسبها يف شّتى املجاالت: العالقات بني املدرّسني والطالّب، 	

وبني املدرّسني بعضهم ببعض، وبني اإلدارة واملدرّسني؛ والعالقات بني  الطالّب بعضهم ببعض؛ 

؛ وتعّلم  والبيئة املدرسّية؛ وعمل الطاقم يف املدرسة؛ والعالقة مع األهايل واملجتمع املحّلّ

الطالّب؛ والتطرّق إىل اإلنجازات والتحصيل وإىل املجهود الذي ُيبذل؛ والتعامل مع التباُين؛ 

والتعامل مع النجاح ومع األخطاء؛ وفّض األزمات والرصاعات؛ وغري ذلك...

• بعد أن وضعتم قامئة بالقيم "املرّشحة" ألن تتحّول إىل قيم جوهرّية للمدرسة، راِجعوها بدّقة 	

لفحص ما إذا كانت رضورّية بالفعل، وكذلك من خالل النّية تقليص القامئة قدر املستطاع. 

لغرض املراجعة:

افحصوا ما إذا كان هناك تكرار لبعض القيم، أو ما إذا كان بعضها يحوي اآلخَر بالرضورة.

درِّجوا القيم بحسب درجة حيوّيتها ورضورتها من أجل تحقيق أهداف املدرسة.

اشطبوا من القامئة تلك القيم التي وصلت إىل مرتبات متدّنية.

قيِّموا القيم املتبّقية بحسب االختبارات التالية:

اختبار "الجوهرّية"القيمة   

إذا حذفنا هذه القيمة، فهل 
سينتقص األمر من ُهوّية 

املدرسة ومسريتها؟ 

اختبار الصمود عىل محور الزمن

هل سنواصل التمّسك بهذه القيمة 
ُ يف الظروف صعوباٍت  وإْن وضع التغريُّ

أمامنا؟ 

 اختبار "املوضة"

هل سُنبقي هذه القيمة وإْن 
قَلت شعبّيتها يف العامل؟
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العودة للقامئة

بناء رؤيا مدرسّية وتحقيقها

تحقيق الرؤيا: 

"القادة املؤّثرون تحّركهم رؤيا "ُمضمرة يف عظامهم"، وهي التي تنحهم القدرة عىل املثابرة والحمس لتفعيل اآلخرين بواسطتها 

)...( عندما يدور الحديث عن الرؤيا فهي ليست مفاهيم مجرّدة. الرؤيا هي صورة واضحة، صورة مستقبلّية واضحة للمؤّسسة يف 

أحسن هيئة )...( تتجّسد املهارة القيادّية أّوالً وقبل كّل يشء يف صياغة هذه الصورة ونقلها إىل "جهاز الحواّس" عىل نحٍو حّي. األمر 

اآلخر الذي يرافق الصورة )والذي تبقى بدونه مجرََّد حلم( هي قدرة هؤالء القادة عىل ترجمتها إىل واقع  تنظيمّي، وإىل سريورات 

تنظيمّية، وجداول زمنّية، وأفكار ملموسة، وعالمات طريق، وكّل ذلك من خالل ترسيخ اإلميان بأّن األمر ممكن وقابل للتحقيق". 

 بوبر، 1994، ص 102

مرحلة تحقيق الرؤيا هي "ترجمتها" العينّية لجميع املناحي الحياتّية يف املدرسة التي ُيفرتض أن تتحّقق فيها الرؤيا. تتمّثل إحدى املشاكل 

املحتَملة يف تولُّد فجوة بني الرؤيا وطريقة تحقيقها عىل أرض الواقع. ومهم كانت درجة نجاح الرؤيا، فستبقى دامئًا مقولًة تّتصف بالتعميم 

والتجريد. وإذا مل تتواَءم نشاطات املدرّس يف الصّف، أو طريقة إدارة جلسات الطاقم أو اللقاءات مع األهل، أو املحادثة مع طالٍب أخلَّ 

مجاالت  وضع  يجب  الغرض  لهذا  املستطاع.  قدر  تقليصها  ُيستحسن  فجوة  تخلق  فهي  الرؤيا،  مع  تتوائم  مل  إذا  ذلك،  وغري  بالنظام، 

الرؤيا؟ نحّقق  املجال يك  العمل يف هذا  كيف يجب علينا  التايل:  السؤال  الرؤيا واإلجابة عن  األساسّية مقابل  النشاط واالنتظام واإلدارة 

. بطبيعة الحال مّثة  اخرتنا تسليط الضوء عىل أربعة مجاالت تحقيٍق مركزّية: التعليم والتعّلم؛ طاقم املدرسة؛ الطالّب؛ األهل واملجتمع املحّلّ

مجاالت تحقيق إضافّية تبًعا للسياق املدريّس العينّي.

 الطالّب

سة
در

 امل
قم

طا
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    

ل  
ع مح

س والتعلّم                                        أهل ومجتم
الغايةّ التدري

قيم الجوهر/ 

النواة

صورة املستقبل
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العودة للقامئة

بناء رؤيا مدرسّية وتحقيقها

أداة مساِعدة لخلق املواَءمة بني الرؤيا وتحقيقها

يف ما يل بعض األسئلة التي ستوّجهكم يف تحقيق الرؤيا. ميكنكم تعريف مجاالت التحقيق عىل 

نحٍو مغاير لِم ُيعرض هنا، أو إضافة مجاالت تحقيق ذات صلة بالسياق املدريّس الخاّص بكم 

)نحو: منّو املعلمني املهنّي، ومفهوم تقييم الطالّب، والهيكلّية التنظيمّية، وغري ذلك(.

أسئلة توجيهّية لتحقيق الرؤيامجاالت التحقيق

عىل ضوء الرؤيا...التعليم والتعّلم

ألّي من مناهج وُسُبل التدريس والتعليم تتوّجه الرؤيا؟

ما الذي نعتربه "تعلًُّم جّيًدا"؟

عىل أّي نحٍو يجب بناء برنامج الحصص؟ )مّدة الدرس، حجم املجموعات، تقسيم الوقت 

بني املدرّسني واملواضيع، العالقة بني املواضيع اإلجبارّية واملواضيع االختيارّية، طول اليوم 

التعليمّي، أنواع الدروس، وغري ذلك(. كيف يجري تنظيم بيئة التعّلم؟ )صفوف تعلُّم 

وجاهّي (، "مراكز تعلُّم"، مقاعد ومجموعات، مختربات، َعتاد، متناولّية مصادر املعرفة، 

وغري ذلك(. عىل ماذا ترتكز عملّية تقييم الطالّب، وكيف يجري تنفيذها؟ )العالقة بني 

املعرفة واملهارة، أدوات تقييم مركزية، التقييم البديل، وغري ذلك(. ما هو مفهوم وظيفة 

ه،  املعلم يف املدرسة؟ )ناقل للمعلومة واملعرفة، يحرّض الطالّب لالمتحانات، ُمرافق، موجِّ

ص للطالّب، وما شابه(. ُمرافق شخيّص، مشخِّ

عىل ضوء الرؤيا...طاقم املدرسة

ما هي األُطر واملنتديات التي سيعمل فيها الطاقم؟ )مواضيع، طواقم متعّددة املجاالت، 

وغري ذلك(

ما هي مواضيع )وأهداف( لقاءات املعّلمني؟ )تخطيط التعليم، تقييم التعّلم، تبادل 

املعارف حول الطالّب، أمور تقنّية- إدارّية، وغري ذلك(.

من يقود الطاقم؟ ما هي القدرات املطلوبة مّمن يقودونه؟ )مرّكزو املواضيع َو/أو الرشيحة، 

النائب، املرّكز الرتبوّي، ُمرافق التعليم، مرشدو املعّلمني، مرّكز التقييم، وغريهم(. كيف 

يجري تقييم املدرّسني، وما هي الجوانب التي يقيَّمون فيها؟ )تحصيل الطالّب، تحسني 

التعليم والتعّلم، استيعاب ودمج السياسات املوضوعة، مؤرّشات انضباط الطالّب، آراء 

الطالّب/ األهل، وغري ذلك(.

ما هي مجاالت وصالحّيات ومسؤولّيات املعلمني؟ )إدارة التعّلم يف الصّف، قرارات تتعّلق 

بالطالّب، حجم التعّلم ومضامينه، غايات التعّلم، طرائق التدريس، وغري ذلك(.

ما هي درجة حّرّية العمل املمنوحة للمعلمني يف تحديد طرق عملهم؟ ما هي آلّيات 

التعّلم والتطّور املهنّي للمعلمني يف املدرسة؟ )استكمالت خارجّية، استكمالت داخلّية، 

منظومة مرافقة داخلّية، تعّلم زمالء، وغري ذلك(.
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العودة للقامئة

بناء رؤيا مدرسّية وتحقيقها

 عىل ضوء الرؤيا...الطالّب

 ما هي الغايات األكرث أهّمـّية التي نريد من الطالّب الوصول إليها خالل ِسِني مكوثهم 
يف املدرسة؟

ما هي مبادئ وسبل التواصل مع الطالّب؟ )ما هي األطر املتوافرة للحوار مع الطالّب(؟

ما هي األُطر والسبل التي ُتسَمع من خاللها أصوات الطالّب حول التعّلم يف املدرسة؟ 

الرؤيا املدرسّية وقضايا أخرى تشغل بالَُهم؟ كيف نطّور الطالّب عىل املستوى الفردّي يف 

املجاالت التعليمية واالجتمعّية، ويف مجال الُهوّية؟ هل )وكيف( نريد من الطالّب أن 

يشاركوا يف القرارات املدرسّية املتعّلقة بهم؟

ما هي اإلجراءات والتجارب التي نريد منهم الخوض فيها خالل مكوثهم يف املدرسة؟

ما هي املؤرّشات التي نقّيم الطالّب بحسبها؟ ما هي ُسُبل هذا التقييم؟ ما هو نوع وحجم 

املسؤولّية التي ُنلقيها عىل الطالّب كأفراد وكمجموعة؟ ما هي القواعد السلوكّية التي 

نتوّقع أن مَيْتثل لها الطالّب؟ ما هي املبادئ واألطر والسبل التي نتعامل من خاللها مع 

الطالّب الذين يخّلون بالقواعد السلوكّية يف املدرسة؟

ما هو دور الطاقم يف الرصاعات الداخلّية بني الطالّب؟ ما هي اآللّية/ السريورة التي 

نستخدمها للتعامل مع رصاعات بني الطاقم والطالّب؟

 عىل ضوء الرؤيا...األهل واملجتمع املحيّلّ

ما هي مبادئ وسبل التواصل مع األهل؟ )من يتحّدث مع األهل ويف أّي موضوع؟ ما هي 

املعلومات التي ُتنقل لألهل ومتى؟ ما هي املشاكل التي تستلزم مشاركة األهل؟ هل ُتلزم 

املدرسة نفسها أمام األهل بتحقيق إنجازات وبتقديم التقارير؟ وغري ذلك(

ما هو مدى تداخل األهل يف القرارات املدرسّية، ويف أّي من املواضيع؟ )مشاَركة يف 

القرارات املتعّلقة بابنهم، ومشاركة يف التأثري عىل أهداف ومخّططات املدرسة، وغري ذلك(.

كيف ُتْعرض األهداف املدرسّية عىل األهل؟ كيف تنعكس ممّيزات املجتمع املحّلّ واحتياجاته 

يف أهداف املدرسة وعملها؟ )تجسيد لثقافة وقيم السّكان، واملشاركة يف برامج مجتمعّية، 

وتصميم أهداف املدرسة ورؤاها، آخذين ممّيزات املجتمع املحّلّ بعني االعتبار، وغري ذلك(.

مع أّي من الجهات املجتمعّية تدير املدرسة عالقاتها؟ )قسم الرتبية  والتعليم، املكتبة، 

، مؤّسسات  السلطة املحّلّية، سّكان ذوو مصالح واهتممات، مؤّسسات يف املجتمع املحّلّ

تجارية، وغري ذلك(.

ما هو الهدف من بناء العالقات مع جهات يف املجتمع املحّلّ الواسع؟ )برامج تربوّية 

للمدرسة، تويل النشاط ودعمه، منح الطالّب فرًصا، وغري ذلك(.
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العودة للقامئة

بناء رؤيا مدرسّية وتحقيقها

عملّية ومسار تحقيق الرؤيا 

)بنبينيستي، 2007، ص 55(

ّتَخذ القرارات عن طريق الصدفة وتحت طائل الضغوطات اليومّية، مّثة حاجة إىل  تطوير مسار شامل يتكّون من   لئاّل ُت

عدد من املبادئ التوجيهّية املستقاة من الفكر اإلدارّي:

• َبْلَورة الرؤيا	

رسم أهداف لألمد البعيد- أهداف إسرتاتيجّية تنبع من الرؤيا. إىل أين تريد املدرسة الوصول بعد خمس سنوات؟	 

أهداٌف لألمد القصري )غايات(- أهداف تكتيكّية. ما الذي ُيطلب فعله يف األمد القصري بغية تحصيل األهداف 	 

اإلسرتاتيجّية؟

• رسم طرق عمل ُمْثىَل تساعد عىل تحقيق األهداف والغايات التي قمنا بوضعها.	

• هيكلة مسارات تقييم ورقابة تّكننا من فحص درجة النجاعة يف تحقيق األهداف.	

• َبْلَورة قدرة عىل التعّلم التنظيمّي واستخالص متواصل للعرب- القدرة عىل استخالص العرب من السريورات، نتعّلم وُندِخل 	

التحسينات.

 رسم رؤيا جديدة- التفكري ُقُدًما َطوال الوقت.	 

من رؤيا إىل أهداف وغايات

أداة وضع وتحديد األهداف هي أداة قوّية بيد القائد، ومن الرضورّي أن ترتكز عىل الفجوة بني الوضع القائم وذلك الذي نطمح يف الوصول 

إليه. بالنسبة لألشخاص امللتزمني بتحقيق األهداف، ُتعترب هذه الفجوة مصدرًا مرثًيا لعدم الراحة، وتدفعهم إىل اّتخاذ الخطوات الالزمة من أجل 

الوصول إىل الهدف املنشود.

األهداف العاّمة تصوغها -يف املعتاد- قيادات خارجّية؛ ويتمّثل َدور القادة املدرسّيني يف صياغة أهداف عينّية تالئم املدرسة واحتياجات الطالّب، 

وتتناسب مع األهداف العاّمة وتحّققها.

ُتكِسُب األهداُف العمَل اّتجاًها واضًحا، وُتَْحِور الجهد املتواصل والدؤوب؛ تساعد األهداف كذلك يف التمييز بني االسايس والثانوي "الَحّب والزؤان". 

كذلك يحّسن رسم األهداف األداَء والتعّلم، وقد يوّلد اكتفاء أكرب من العمل ومزيًدا من القابلّية لاللتزام بالتعامل مع التحّديات.

كيف نحّقق التزاًما باألهداف؟

• االلتزام الشخيّص من قبل القائد بالهدف هو املَرىس األسايّس لتكريس أهّمـّية الهدف. ينقل القادة رسالة حول األمور املهّمة من خالل النشاطات التي 	

يختارون املشاَركة فيها، والنحو الذي يشاركون فيه؛ وكذلك من خالل ربط كّل واحدة من األنشطة باألهداف )ملاذا نقوم بذلك؟ كيف يرتبط األمر 

برؤيتنا؟ كيف سينهض هذا األمر بأهداف املدرسة ومييض بها ُقُدًما؟(.

• يتعّلق االلتزام بفهم األهداف. لذا ُيستحسن أن يقوم املعّلمون أنفسهم بوضع األهداف وصياغتها باالرتكاز إىل تحليل مشرتك للمشاكل والقضايا التي 	

تتناولها املدرسة. الرشاكة يف صياغة األهداف ُتعزِّز مستوى االلتزام بتحقيقها.

• يك تخلق األهداف التزاًما وتدفع نحو العمل، عليها أن تستويف عدًدا من الرشوط:	

 أن تكون مهّمة: األهداف التي تدفع نحو العمل هي تلك التي ُينَظر إليها عىل أّنها تتحىّل بدرجة عالية من األهّمـّية، وأّنها ترتكز إىل مفهوم تربوّي 	 

واسع مينحها معاين ومدلوالت. يتمّثل دور القائد يف تثبيت وتعميق أهّمـّية األهداف.
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أن تكون واضحة: األهداف غري قابلة لالجتهاد. تضّم غاية وَجْدَولة زمنّية، وُتّكن من تقييم املسار وتصحيحه إذا اقتضت الرضورة.	 

أن تكون غاية يف الدّقة- يشّكل وضع األهداف جزًءا من دائرة واسعة لعمل يرتكز إىل املعطيات والتحليل وتحديد الخطوات التالية. عىل األهداف إًذا 	 

أن تكون عينّية وأن ترتكز إىل املعطيات.

ا ال تدفع نحو العمل. ويك ُينظر إليها عىل أّنها قابلة للتطبيق، عليها اعتمد الواقع 	  ا أو السهلة جدًّ مستوى مالئم من الصعوبة: األهداف الصعبة جدًّ

امللموس والقدرات القامئة داخل املدرسة. من ناحية أخرى، عىل هذه األهداف أن ترفع من سقف التوّقعات يك تضع التحّديات أمام املدرّسني.

مبادئ وأمور يجب تسليط الضوء عليها يف تحقيق الرؤيا 

حول كّل عمل يجري تخطيطه سلًفا -بدًءا من لون غرفة السكرتاريا والحارس يف الساحة، وصوالً إىل مواصفات األطعمة يف الكافيترييا وما 

الذي سنعرضه عىل الزائر القادم من خارج البالد-، حول كّل هذه ُطرحت بدايًة األسئلُة التالية: كيف يرتبط هذا العمل بالرؤيا؟ كيف 

سينهض بأهداف املدرسة؟ هذا املفهوم الذي قوبل يف البداية بكثري من التشكيك وعدم الثقة من قبل بعض أفراد الطاقم، أصبح القّوَة 

لة  َل طوبة واحدة من خّطة إسرتاتيجّية كاملة، ومفصَّ املحرِّكة يف املسارات التي خاضتها املدرسة. كّل عمل جرى تنفيذه يف املدرسة َشكَّ

د سّلم األفضلّية يف املوازنة وكذلك يف عملّيات اّتخاذ القرار.                                                                           وطويلة األمد. هذا املفهوم هو الذي أمىل طريقة العمل يف املدرسة، وحدَّ

 بنبينيستي، 2007، ص 54

• عىل كّل عمل أو مسار أن يرتبط بالرؤيا وبأهداٍف للمدرسة بعيدِة املدى. قبل اّتخاذ أّي قرار، وقبل الرشوع يف أّي عمل، من املفّضل طرح 	

األسئلة التالية: ملاذا نقوم بذلك؟ كيف يرتبط النشاط برؤانا؟ ما هي الرسالة التي نريد إيصالها؟ كيف ميكننا فحص نجاحنا يف إيصال الرسالة 

ويف تحقيق غاياتنا؟ كّلم كانت الرؤيا واألهداف واضحة وتحظى مبزيد من اإلجمع، كان من السهل تصميم النشاطات واّتخاذ القرارات الحًقا.

• مسار بناء الرؤيا وتحقيقها يحمل طبيعة لولبّية ومتواصلة: عىل املدرسة القيام بعملّية متواصلة من التحديث للرؤيا، يك تتمىش مع االحتياجات 	

الجديدة. لذا، إّن خارطة الطريق يف تحقيق الرؤيا هي ثنائية االّتجاه: إدارة من املستقبل نحو الحارض ومن الحارض نحو املستقبل )مانور 

ويعقوبسون، 2011(. خطوات صغرية تقود من الحارض إىل املستقبل، لكن مّثة حاجة إىل تحديث صورة املستقبل وإىل الخطوات التي ُتشتّق منها.

• لن تكون الرؤيا ناجعة إالّ إذا تحّققت يف جميع أوجه الحياة التنظيمّية، وعىل هذا النحو تخلق مشاركة أكرب لجميع أعضاء املؤّسسة يف تحويلها إىل واقع ملموس.	

• من املهّم أن نفحص )بني حني وآخر( السؤال التايل: هل املدرسة مهيَّأة لخدمة الرؤيا التي رسمناها؟ إذا مل تكن املدرسة كتنظيم مالمئة للرؤيا، فسيكون من 	

الصعب تحقيقها -إن مل نقل إّنه من املستحيل-. يتطّلب تحقيق الرؤيا وْضَع اّتجاه للتغيريات البنيوّية والتنظيمّية التي تجعل من تحقيق الرؤيا أمرًا ممكًنا.

• من املفّضل أن نصّب االهتامم يف كّل مرة عىل ِقطاع معنّي والعمل هناك عىل نحٍو دؤوب. عىل الرغم من ذلك، ومبا أّن املدرسة تشّكل منظومة 	

مرّكبة ذات ارتباطات متبادلة وتأثريات بني جميع املجاالت، يجب دمج رضورة التمحور يف قطاع معنّي مع الحاجة إىل العمل عىل املستوى الهيكّل.

• تذّكروا: التوّتر بني الرؤيا والواقع لن يزول أبًدا. عىل القيادة أن ُتسك َطوال الوقت بطريَفِ الخيط: الرؤيا والحمسة والغائّية يف طرف، والروتني السيزيفّي اليومّي يف الطرف اآلخر. 	

لتشخيص فجوات بني الرؤيا والواقع وتقليصها، ميكنكم االستعانة بــ "مصفوفة )ماتريكس( عرض الرؤيا"
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