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 السياق العام للدراسة

املخاطر  من  غزة جلملة  قطاع  التعليمية يف  العملية  تعر�ضت 
خالل ال�ضنوات الع�رش الأخرية تركت ندوبًا غائرة يف ج�ضدها 
ال�ضاحلي  ال�رشيط  ذلك  غزة؛  فقطاع  تقدمها.  واأعاقت 
ال�ضغري، كان م�رشحًا لأحداث دامية م�ضتمرة مل تتوقف منذ 
اأ�ضبح م�ضتودعًا �ضخمًا لق�ضة النكبة الفل�ضطينية. ومل ينقطع 
التعليمية  امل�ضرية  ال�ضيا�ضية املختلفة على  تاأثري الأحداث  يومًا 
بل اإنها كانت، اأي تك الأحداث، املفا�ضل البارزة يف حتديد 
كان  وعليه،  امل�ضرية.  تلك  لدرا�ضة  املختلفة  الزمنية  الفرتات 
التعليم دومًا �ضاحة للتفاعل وال�رشاع والتاأثر والتاأثري والتكيف 

والتكيف امل�ضاد عرب املراحل التاريخية املختلفة.

اإن نظرة �ضاملة على واقع التعليم يف قطاع غزة يف ال�ضنوات 
الفل�ضطيني  الواقع  لقراءة  مفتاحًا  ت�ضلح لأن تكون  الأخرية، 
عملية  من  ت�رشراً  الأكرث  كانت  التعليمة  فاملوؤ�ض�ضة  برمته. 
وبداأت جذورها   ،2007 التي حدثت يف حزيران  النق�ضام 
انزياحات  بداأت  حيث  ذلك،  قبل   2006 الثاين  كانون  يف 
�ضقيقتها  عن  غزة  قطاع  يف  التعليمية  املوؤ�ض�ضة  جترف  بطيئة 
يف  التمزق  اإن  بل  فح�ضب،  هذا  لي�س  الغربية.  ال�ضفة  يف 

واقع املدرسة
يف قطاع غزة
)دراسة إثنوغرافية(

د. ع�طف اأبو �سيف1

الن�ضيج الجتماعي واخلالف ال�ضيا�ضي الطاغي على اخلطاب 
اليومي املحكي كان من مفاعيل القوة والنفوذ داخل املوؤ�ض�ضة 
ترك  ال�ضيا�ضي  ال�رشاع  هذا  فاإن  ذلك،  اإىل  اإ�ضافة  التعليمية. 
فيها،  العاملة  الأدوات  املوؤ�ض�ضة وعلى  اأثره على طبيعة عمل 
املدار�س،  يف  عملهم  اأماكن  املعلمني  اآلف  ترك  اأن  حيث 
و�ضغل هذه الأماكن مبا عرف بـ املعلمني امل�ضاندين، اأّثر على 
من  كبرية  طاقات  اإهدار  بجانب  املدر�ضة،  يف  التعليم  جودة 
العملية  اإدماجها يف  الرثية وعدم  اخلربات  اأ�ضحاب  املعلمني 
التعليمية.2 اإىل ذلك، ا�ضتخدم التعليم اأداًة من اأدوات ال�رشاع، 
وكانت املدر�ضة كما اجلامعة �ضاحة من �ضاحاته. وكما يقول 
اليون�ضكو  ال�ضادر عن  للجميع  التعليم  لر�ضد  العاملي  التقرير 
عالقة  امل�ضلح  والنزاع  التعليم  بني  العالقة  فاإن   ،2011 للعام 
مركبة ل ت�ضري جميع مراكبها يف اجتاه واحد. فالنظم التعليمية 
�ضنع  موؤثرة يف  قوة  تكون  اأن  باإمكانها  اإذ  ذو حدين  �ضالح 
ال�ضالم )الداخلي( وامل�ضاحلة ودرء النزاعات، مثلما باإمكانها 

اأن تغذي العنف وحتر�س عليه«.3

على  املتوا�ضالن  الإ�رشائيليان  والعدوان  احل�ضار  ترك  كما 
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القطاع اأثرهما على مكونات العملية التعليمية. فمثاًل خالل 
الثاين  وكانون   2008 الأول  كانون  يف  الإ�رشائيلي  العدوان 
2009، ا�ضت�ضهد 250 دار�ضًا و15 معلمًا، واأدى الق�ضف اإىل 
ج�ضيمة  لأ�رشار  اأخرى   262 وتعر�ضت  مدر�ضة،   18 تدمري 
العدوان.4  ذلك  خالل  معلمًا  و19  دار�ضًا   856 اأ�ضيب  فيما 
قامت  م�ضح  اإيواء.5 ويف  مراكز  اإىل  مدر�ضة   50 كما حتولت 
من  يعانون  باأنهم  الدار�ضني  من   %  83 اأفاد  اليون�ضكو  به 
باأمان يف  ي�ضعرون  اإنهم ل  قالوا  توتر ع�ضبي، و57 % منهم 
يف  باخلوف  ي�ضعرون  باأنهم  منهم   67 اأفاد  فيما  املدار�س، 
املعلمني  من   %  77 اأفاد  كما  واإليها.  املدر�ضة  من  طريقهم 
الأحيان،  اأغلب  يف  التالميذ  حت�ضيل  اأن  اآراوؤهم  امل�ضتطلعة 
اأو يف جمملها، بات اأ�ضعف من ذي قبل.6 كما ير�ضد تقرير 
ملركز امليزان جملة من الآثار النف�ضية للحرب على الطالب، 
مو�ضحًا الآثار طويلة الأمد لهذه احلرب على احلالة النف�ضية 
للطلبة.7 فيما تعر�ضت 50 مدر�ضة للدمار بدرجات خمتلفة يف 
و5  دار�ضًا   25 وا�ضت�ضهد   ،2012 الثاين  ت�رشين  �ضهر  عدوان 
اآخر ح�ضب  دار�س   300 واأ�ضيب  التعليم،  قطاع  عاملني يف 

تقرير للحكومة املقالة يف غزة ن�رشته �سحيفة فل�سطني.8

يف ظل كل تلك الأجواء تعر�ضت العملية التعليمية اإىل جمموعة 
العملية  �ضكلت حماولة لإزاحة هذه  التي  العامة  ال�ضيا�ضات  من 
ال�ضيا�ضات  هذه  �ضملت  هويتها.  يف  جوهرية  حتولت  باجتاه 
تقدمي برامج واأفكار جديدة، كما حماولة التاأثري على الدار�ضني 
اإدخال  مثاًل،  ال�ضيا�ضات،  هذه  من  املعلم.  �ضلطة  خالل  من 
والتوجه  ال�ضالح،  على  التدريب  ي�ضمل  الذي  الفتوة  برنامج 
وحمالت  احلجاب،  وفر�س  البنات،  مدار�س  تاأنيث  نحو 
ذلك  جانب  اإىل  والفتيات.  الفتيان  مدار�س  داخل  الف�ضيلة 
العملية  اإ�ضالحات يف  لتقدمي  ثمة حماولت جادة  كانت  كله، 
التي  التاأهيل والتدريب  املعلمني، وعمليات  اأدلة  مثل  التعليمية 
بقانون  تتويجه  مت  ذلك  كل  امل�ضاندون.  املعلمون  لها  خ�ضع 
التعليم الذي اأقرته احلكومة املقالة يف غزة يف �ضهر اآذار 2013. 9

 مقدمة: قراءة مغايرة

من  الكثري  اإىل  بحاجة  غزة  قطاع  يف  التعليم  و�ضع  يبدو 
الدرا�ضة والتاأمل مبا يفيد يف و�ضع مقرتحات لتطوير العملية 
التعلمية، ومبا يخدم مكانة التعليم ور�ضالته يف املجتمع. لقد 
يف  التعلمية  العملية  حول  ال�ضابقة  الدرا�ضات  جل  ا�ضتندت 
القطاع -على ندرتها- اإىل املنهج الكمي يف تقدمي البيانات 
يف  النظر  خالل  من  �ضواء  وحتليلها؛  والأرقام  والإح�ضاءات 

�ضمولية  اإىل  النظر  اأو يف  التعليمية،  العملية  جزئية �ضغرية يف 
الرتبوية،  غري  التاريخية10  الدرا�ضات  وبا�ضتثناء  العملية.  تلك 
فاإن واقع التعليم يف قطاع غزة مل يحَظ بدرا�ضة وافية �ضاملة، 
اإذ اأن جل الدرا�ضات كانت جزئية وتعالج ق�ضايا حمددة �ضمن 
اأطروحات  اأغلبها  يف  تلك  وكانت  حمددة.  زمنية  فرتات 
ماج�ضتري تناق�س يف جامعتي الأزهر والإ�ضالمية يف غزة، واإن 
نظرة على عناوين تلك الأطروحات تك�ضف عن توجهاتها 
الكمية. كما اأن واقع املدر�ضة، مبا هو �ضاحة للتفاعل وال�ضتباك 
وتطوير الأفكار والعالقات وبناء ال�ضور والتخيالت، غائب 

عن مثل هذه الدرا�ضات.

يف  ت�ضهم  مل  الكمية  املناهج  فاإن  البيالوي،  يذكرنا  وكما 
نتائج  اإىل  هيمنتها  اأدت  واإمنا  التعليم،  وتطوير  الواقع  حت�ضني 
حمدودة خل�ضت اإليها من خالل الرتكيز على درا�ضة املتغريات 
املدر�ضية امل�ضتقة من عالقات الرتباط الإح�ضائية، »فربطت 
يدور يف  وما  املدر�ضة  واملخرجات، وتركت  املدخالت  بني 
اأ�ضود ل  وثقافية، ك�ضندوق  اجتماعية  تفاعالت  داخلها من 

نعلم ما يدور يف داخله«.11

للمدر�ضة،  الإثنوغرافية  الدرا�ضة  فاإن  بدران،  يقرتح  وكما 
عرب  جديدة  معارف  لكت�ضاب  فر�ضة  لنا  توفر  اأن  لها  ميكن 
وامل�ضاركة  باملعاي�ضة  املدر�ضة  داخل  الجتماعي  التفاعل 
اأو�ضع  يوفر فر�ضًا  الرتبوية. وهذا  الظاهرة  اإىل قلب  والولوج 
لفهم ظاهرة اأكرب من حدود املدر�ضة، ت�ضمل املعامل ال�ضيا�ضية 
واملعاين  والقيم  النظر  ووجهات  والأهداف  والجتماعية 
التي توؤثر وتنطوي عليها الظاهرة حمل الدرا�ضة«.12 فالبحث 
الإثنوغرايف لواقع املدر�ضة »يجب اأن يكون �ضموليًا، ويعك�س 
وبالرتكيبة  ال�ضيا�ضي  وبالنظام  بالقت�ضاد  التعليم  يرتبط  كيف 
الإملام  بغية  املدر�ضة«،13  يف  العاملني  ومبعتقدات  الجتماعية 

ب�ضكل واٍف بهذا الواقع.

للمجتمع  الباحث  معاي�ضة  على  الإثنوغرافية  الدرا�ضة  وتقوم 
املبحوث، وعلى تطوير حتليله م�ضتنداً ل اإىل الأرقام والبيانات 
املتوفرة، بل اإىل ما يالحظه ويتفاعل معه ويناق�ضه مع اأفراد هذا 
كربى  واأفكار  �ضابقة  مقولت  من  النطالق  دون  املجتمع، 

حول العملية التعليمية«.

واقع  لدرا�ضة  غنية  فر�ضة  الإثنوغرافية  املقاربة  متثل  وعليه، 
كواقع  املدر�ضة  اأخذ  خالل  من  غزة،  قطاع  يف  التعليم 
تعر�س  ما  اإىل  اأ�ضارت  التي  ال�ضابقة  املقدمة  اإن  مدرو�س. 
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يف  الأخرية  ال�ضنوات  خالل  هزات  من  التعليم  نظام  له 
كما  غزة،  على  والعدوان  النق�ضام  اأثر  وبخا�ضة  القطاع، 
اأن املدر�ضة  التعليم، اقرتحت  ال�رشاع ال�ضيا�ضاتي على حقل 
العملية  مكونات  كل  فيه  تتفاعل  كانت  الذي  املخترب  هي 
التعليمية ومدخالتها، وبالتايل فهي املكان الأن�ضب لدرا�ضة 
واقع التعليم وحالته يف القطاع. فالعملية التعليمية هي فعل 
م�ضرتك من املمار�ضات ون�ضيج العالقات وتفاعل ال�ضيا�ضات 
الدار�ضني  قبل  من  تلقيها  وطريقة  ودوافعها  وتطبيقها 
اأ�ضوار  داخل  باملخرجات  املدخالت  وعالقة  واملعلمني، 
تطل على  الإثنوغرافية طاقة جديدة  املقاربة  تفتح  املدر�ضة. 
العملية التعليمية من خالل ر�ضد ما يدور داخل املدر�ضة من 
تفاعالت وعالقات وقراءة تفا�ضيل واقع املدر�ضة، لي�س من 
جهة الأرقام والبيانات، بل بو�ضف هذا الواقع حيزاً للتفاعل 
وحاماًل  والهيمنة،  القوة  لعالقات  وانعكا�ضًا  الإن�ضاين 

لهويات معرفية وعامل عالئقي غني ودال.

ورمبا تتعزز اأهمية هذه املقاربة مع �ضعف القدرات الإح�ضائية 
لالإح�ضاء  املركزي  اجلهاز  تعطل عمل  ب�ضبب  قطاع غزة  يف 
الفل�ضطيني، وتوقف عمله يف القطاع بعد النق�ضام، كما اأن 
اأو رام اهلل حول  التي ت�ضدر �ضواء يف غزة  الأرقام والبيانات 
القطاع، ت�ضتخدم ا�ضتخدامًا �ضيا�ضيًا، ويكون �ضدقها خمدو�ضًا 
يف  عليها  التاأ�ضي�س  ميكن  مادة  تكون  اأن  هذا  ينفي  اأن  دون 
البحث الكمي. اإل اأن مثل هذه املالحظة من �ضاأنها اأن تعزز 
خمتلفتني  ومقاربة  قراءة  يف  الإثنوغرايف  البحث  اإىل  التوجه 

لعامل املدر�ضة يف قطاع غزة.

قطاع  يف  املدر�ضة  واقع  ا�ضتك�ضاف  اإىل  الدرا�ضة  هذه  تتطلع 
العملية  لواقع  الأ�ضمل  ال�ضورة  على  للتعرف  حماولة  يف  غزة 
تقدم  وهي  الأخرية.  ال�ضنوات  خالل  القطاع  يف  التعليمية 
الدار�ضون/ يخطو  اأن  منذ  املدر�ضي  اليوم  لتفا�ضيل  تفكيكًا 
منها،  خروجهم  وحتى  املدر�ضة  بوابة  عرب  ال�ضارع  من  ات 
وما ينطوي عليه هذا من �ضيا�ضات وتفاعالت ووجهات نظر 
وا�ضتباك عالئقي وقولبة ملفهوم الدور الذاتي ودور الآخرين، 
للعملية  املدر�ضة  اأ�ضوار  داخل  الفاعلني  لفهم  مقاربة  بجانب 
اأجل  ومن  الفهم.  هذا  برتجمة  يقومون  وكيف  التعليمية، 
فرعية  اأ�ضئلة  الإجابة عن  الدرا�ضة  ذلك، حتاول  اإىل  الو�ضول 

اأخرى من باب:

وبخا�ضة  « القطاع،  يف  اخلارجي  الواقع  ينعك�س  كيف 

النق�ضام واحل�ضار على التفاعل داخل املدر�ضة؟
املدر�ضة،  « اأ�ضوار  داخل  اليومي  التفاعل  يعك�س  كيف 

تك�ضف  بدورها،  التي،  الأ�ضمل  التعليمية  ال�ضيا�ضات 
وجهات نظرة النخبة احلاكمة؟

كيف يتم فهم �ضبكة العالقات داخل املدر�ضة بو�ضفها حيزاً  «
للتفاعل الإيجابي بني الأطراف؟

اإىل اأي مدى ميكن لهذا الفهم اأن يقود اإىل حتقيق تطلعات  «
العملية التعلمية؟

وكيف  « اأدوارهم؟  التعليمية  العملية  اأطراف  يفهم  كيف 
يرتجمون هذه الأدوار؟

غري  « املدر�ضة  يف  الأخرى  املرافق  روؤية  اإىل  ي�ضار  كيف 
الف�ضل؟ وكيف ينظر اإليها اأطراف العملية التعليمية؟

على  كبري،  ب�ضكل  يرتكز،  ال�ضابقة  الأهداف  حتقيق  اإن 
البحث  �ضيوع  من  الرغم  على  حيث  الدرا�ضة،  خمرجات 
تتوفر  ل  فاإنه  الرتبوية،  الدرا�ضات  حقل  يف  الإثنوغرايف 
التعليم يف قطاع غزة  �ضابقة حول واقع  اإثنوغرافية  درا�ضات 
كما �ضبقت الإ�ضارة. لقد ا�ضتحوذت الدرا�ضات الإثنوغرافية 
البحث  منهج  على  لها  ميدانيًا  حقاًل  املدر�ضة  تكون  التي 
التفاعل  �ضاحة  املدر�ضة  لكون  نظراً  الإثنوغرايف،  الرتبوي 
من  الدرا�ضة  هذه  وتنوعت  التعليمية.  للعملية  الأ�ضا�ضية 
درا�ضة  اإىل  كامل،  ب�ضكل  املدر�ضة،  واقع  تفا�ضيل  مقاربة 
درا�ضتها  يف  مثاًل  الواقع.  هذا  داخل  حمددة  مو�ضوعات 
ومن  اإثنوغرافية«،  درا�ضة  املدر�ضة:  داخل  »احلياة  املعنونة 
داخل  احلياة  بتحليل  ثابان  تقوم  للمدر�ضة،  معاي�ضتها  خالل 
»وادي  مدر�ضة  يف  والدار�ضون  املعلمون  يراها  كما  املدر�ضة 
ثابان  وتنطلق  املتحدة.  الوليات  يف  اإنديانا  بولية  ري�ضي« 
ي�ضنعونها  التي  العوامل  حيث  من  الأفراد  تفاعالت  اأن  من 
عليها،  ويتناف�ضون  حولها،  ويتفاو�ضون  وفقها،  ويت�رشفون 
ويطورون فيها، حمورية يف فهم واقع املدر�ضة. وبالتايل، فاإن 
فهم التداخل بني الأيديولوجيا والت�ضورات التي يتبناها اأفراد 
املدر�ضة مهم يف فهم طبيعة التفاعل داخل اأ�ضوار املدر�ضة.14 
الدرا�ضات  مئات  على  الإثنوغرايف  البحث  مكتبة  وتتوفر 
املدر�ضة، حيث  اأ�ضوار  داخل  مو�ضوعات جزئية  تعالج  التي 
ركزت الدرا�ضات يف جانب كثري على قراءة تفاعل الأقليات 
Mc- الوليات املتحدة، مثلما يفعل ميجي  )يف املدار�س يف 

Gee( عند قراءة كيفية تكيف الفتيات امل�ضلمات يف املدار�س، 
ومدي فهم مدر�ضيهم لتوقعاتهم الدينية.15 وركز جانب اآخر 
ليتم  حمددة  مو�ضوعات  على  الإثنوغرافية  الدرا�ضات  من 
ماري  اآن  تفعل  كما  املدر�ضة،  داخل  تفاعلها  عن  الك�ضف 
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على  ثانوية.16  مدر�ضة  يف  الدمج  لواقع  درا�ضتها  يف  ماكي 
ك�ضك  ووائل  وهبة  نادر  قام  فقد  املحلية،  الدرا�ضات  �ضعيد 
بدرا�ضة املنهاج الفل�ضطيني من خالل حتليل اإثنوغرايف ير�ضد 
املحلي  واملجتمع  والإدارة  والدار�ضني  املعلمني  بني  التفاعل 
فيما يتعلق باملنهاج.17 كما يقوم وهبة بدرا�ضة �ضنع املعاين يف 
�ضت  لواقع  اإثنوغرايف  بحث  خالل  من  الفل�ضطينية  املدار�س 

مدار�س حكومية يف ال�ضفة الغربية.18

هدف هذه الدرا�ضة هو تقدمي �ضورة عامة لواقع املدر�ضة يوفر 
من  فيها  يدور  وما  التعليمية  العملية  واقع  لفهم  م�ضغراً  عاملًا 
تفاعالت. وهذا بدوره يوفر فر�ضة لطرح جملة من الق�ضايا 
الأ�ضا�ضية التي ت�ضيب العملية التعليمية ا�ضتناداً اإىل قراءة الواقع 
لأرقام  ترجمة  جمرد  ولي�س  تفاعل،  �ضاحة  بو�ضفه  هو  كما 
لقراءة خمتلفة  وبيانات. وهي بهذا تطمح لأن تكون مدخاًل 
التي  املفاتيح  من  جمموعة  مقدمة  القطاع،  يف  التعليم  لواقع 
الواقع، وتقدمي درا�ضات خمتلفة  قراءة هذا  اإعادة  ميكن عربها 
حوله تغني عملية تطويره والرقي به. وتكون بذلك مدخاًل 
اأكرث تف�ضياًل تك�ضف عن الكثري من هذا  اإثنوغرافية  لقراءات 
مع  ويتفاعل  املدر�ضة  اأ�ضوار  داخل  يدور  الذي  الغني  العامل 

حميطه الأو�ضع.

وقد �ضارك يف البحث خم�ضة باحثني )ثالثة باحثني وباحثتان( 

مدار�س  خم�س  على  توزعوا  الرئي�ضي،  الباحث  جانب  اإىل 
اجلغرايف  التوزيع  مراعاة  مع  غزة  قطاع  خمتلفة يف  مناطق  يف 
والنوع. و�ضملت هذه املدار�س مدر�ضة يف �ضمال قطاع غزة 
يف منطقة جباليا، ومدر�ضة يف منطقة �رشق مدينة غزة يف حي 
الن�رش،  التفاح، ومدر�ضة يف منطقة غرب مدينة غزة يف حي 
ومدر�ضة  الزهراء،  مدينة  يف  الو�ضطي  املنطقة  يف  ومدر�ضة 
كانت  وفيما  يون�س.  خان  مدينة  يف  اجلنوب  يف  خام�ضة 
الثالث  املدار�س  فاإن  لالإناث،  الزهراء  ومدينة  جباليا  مدر�ضتا 
على  املدر�ضني/الباحثني  عمل  ارتكز  للذكور.  كانت  املتبقية 
من  املبحوث  املدر�ضة  واقع  ومعاي�ضة  مدار�ضهم  الندماج يف 
املعلمني/ات  مع  اليومي  والتفاعل  ال�ضفية  امل�ضاهدات  خالل 
وخالل  املدر�ضة.  تفا�ضيل  يف  والنخراط  والدار�ضني/ات، 
امل�ضاهدات  ع�رشات  بت�ضجيل  الباحثون/ات  قام  اأ�ضهر  ثالثة 
ال�ضفية بال�ضورة وال�ضوت بجانب ت�ضجيل مالحظات مدونة، 
تعرب  يومية  وانطباعات  �ضخ�ضية  تعليقات  بكتابة  قاموا  كما 
املقابالت  ما يدور حولهم. ع�رشات  الآنية جتاه  عن مواقفهم 
اأجريت مع املعلمني ومديري/ات املدار�س، كما مع الدار�ضني/

ات حول ق�ضايا خمتلفة. اإىل جانب ذلك كله، وبف�ضل تعاون 
املديرين ومديري املديريات يف املناطق التي تقع فيها املدار�س 
الباحثون/ات من الإطالع على  املبحوث واقعها، فقد متّكن 
ما مّكنهم  املدار�س،  اليومية و�ضجالت  املرا�ضالت  الكثري من 

من اإقران م�ضاهداتهم بالوثائق واخلطابات.

م�ضهد عام من اإحدى مدار�س غزة.
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ملناق�ضة  اأ�ضبوعية  جل�ضات  تعقد  كانت  ذلك،  كل  وخالل 
علمهم،  يف  الباحثني/ات  تواجه  التي  وامل�ضاكل  الق�ضايا 
وحماولة تقدمي حلول لها، وبعد ذلك مناق�ضة اأهم مالحظاتهم 
النقا�ضات  وفرت  منها.  ال�ضتفادة  وكيفية  وانطباعاتهم 
القطان  مركز  وفريق  البحث  فريق  مع  واملتكررة  املكثفة 
الق�ضايا  لتعميق  فر�ضة  غزة،  يف  الرتبوي  والتطوير  للبحث 
واملالحظات التي تثار، و�ضاعدت يف توجيه البحث والتاأمل 
املالحظات  تبادل  خالل  من  البحث  فريق  راأى  ق�ضايا  نحو 
املدر�ضة. وكان  لدرا�ضة واقع  فر�ضة  توفر  اأنها  وامل�ضاهدات، 
يف كل لقاء ي�ضار اإىل ت�ضويب بوؤر البحث، والتاأمل مبا يكفل 

تناغمًا وا�ضحًا بني اأطراف البحث ومو�ضوعاته.

على  اقت�رشت  اأنها  اإذ  طوياًل،  البحثية  املعاي�ضة  فرتة  تدم  مل 
ال�ضفية  للم�ضاهدات  الت�ضجيالت  كمية  اأن  اإل  اأ�ضهر،  ثالثة 
غري  البوؤرية  واملجموعات  النقا�س  وحلقات  واملقابالت 
جمتمع  يف  بها  يقومون  الباحثون/ات  كان  التي  الق�ضدية 
املدار�س املبحوثة، وّفرت مادة ثرية للنقا�س والبحث. وعلى 
يف  باحثني  خم�ضة  وجود  فاإن  البحث،  فرتة  ق�رش  من  الرغم 
ميدان البحث، وّفر كمية معقولة من املعلومات وامل�ضاهدات 
والنطباعات ميكن ال�ضتفادة منها يف تقدمي �ضورة اإثنوغرافية 
بانورامية لواقع املدر�ضة الفل�ضطينية يف قطاع غزة. اإىل جانب 
ذلك، ا�ضتفاد البحث من الوثائق واملرا�ضالت التي كانت ترد 
فر�ضة  وفر  مبا  عليها،  والردود  املديريات  قبل  من  للمدر�ضة 

مهمة من اأجل الإحاطة بكل جوانب العملية التعليمية.

الب�رشية  الت�ضجيالت  م�ضاهدة  متت  الثالثة،  الأ�ضهر  وبعد 
و�ضماع الت�ضجيالت ال�ضمعية وتبادل املالحظات والتاأمالت. 
اأفكار  تطوير  مت  اللقاءات،  من  متوا�ضل  اأ�ضبوع  خالل  ومن 
مرتابطة تخرب مبجملها وبتحليلها وتعميق تاأملها تك�ضف عن 
حاولت  الذي  الأكرب  ال�ضوؤال  وكان  غزة.  يف  املدر�ضة  واقع 
تلك القراءة الإثنوغرافية الإجابة عنه هو: كيف تبدو املدر�ضة 
التي  التفاعالت  طبيعة  هي  وما  الداخل؟  من  غزة  قطاع  يف 
الفاعلني؟ وكيف  موقع  وما هو  الف�ضل وخارجه؟  تدور يف 
ينظر كل منهم لدوره يف اليوم املدر�ضي؟ واإىل اأي مدى ت�ضاهم 
الن�ضاطات واملرافق املحيطة بالف�ضل يف تطوير العملية التعلمية 
يف عالقة ات�ضح اأن ثمة مركزية للف�ضل على ح�ضاب الأطراف 
الأخرى فيما يتعلق بعامل املدر�ضة الأو�ضع، كما اأن ثمة مركزية 
البحثية  املعاي�ضة  فرتة  ت�ضادفت  لقد  الف�ضل.  داخل  للمنهاج 
مع وجود المتحانات، ما اأعطى الباحثني/ات نافذة اأخرى 
المتحان،  فكرة  حول  املت�ضكل  املدر�ضة  عامل  يف  للغو�س 

وقد�ضيته، ومركزيته، يف عقل املتلقي واملر�ضل.

 بانوراما

يف  مدر�ضة  من  اأكرث  توجد  ورمبا  املدر�ضة،  �ضارع  يبدو 
اإىل  الطلبة  توافد  حلظة  املنطقة  يف  اكتظاظًا  الأكرث  ال�ضارع، 
املدر�ضي.  عاملهم  اإىل  منها  ليدلفوا  العري�ضة  املدر�ضة  بوابة 
يف  تن�رشها  التي  واحليوية  والن�ضاط  باحلركة  مليئة  املدر�ضة 
باأحاديثهم  م�ضغولون  الطلبة  بها.  املحيطة  النواحي  كل 
اجلانبية ولعبهم ورك�ضهم خلف بع�ضهم البع�س، فيما يدخل 
يتبادلون  اأي�ضًا  املدر�ضني  غرفة  اأو  املدير  غرفة  اإىل  املدر�ضون 
ب�رشورة  ينذر  الدرا�ضي  اليوم  فيما  خمتلفة،  وق�ض�ضًا  اأحاديث 
�ضيء؛  كل  يراقب  حوله  ينظر  املدر�ضة  مدير/ة  ال�ضتعداد. 
عني على الطلبة واأخرى على املعلمني، وعليه اأن ي�ضتعري ثالثة 
لرياقب بوابة املدر�ضة ومداخل الف�ضول ودفرت احل�ضور. مهمة 
�ضاقة لكنها ممكنة على الرغم من كل �ضيء. يد اأحدهم �ضتمتد 
�ضي�ضطف  رنينه.  وفق  الوقت  �ضينتظم  الذي  اجلر�س  لتقرع 
ينتهون من الطالع  املدر�ضني  بع�س  فيما  الطابور  الطلبة يف 
على دفاتر التح�ضري، ورمبا جتهيز بع�س الو�ضائل الالزمة ل�رشح 
درو�ضهم خالل اليوم. كل معلم يتابع طلبته ي�ضري حولهم وهم 
ي�ضطفون يف طابور ال�ضباح فيما ال�ضالم الوطني ي�ضبط اإيقاع 
ال�ضو�ضاء التي كانت ت�رشي يف املكان قبل قليل. قد ين�ضغل 
بع�س املعلمني بالتفتي�س على الزي املدر�ضي؛ البنطال الأزرق 
ا�ضتخدام  دون  بالطبع  امل�ضفف  وال�ضعر  ال�ضكنية  والبلوزة 
الإذاعة  على  بالإ�رشاف  منهمك  اآخر  معلم  )اجلل(.  املثبتات 
املدر�ضية، يتابع كل �ضغرية وكبرية ت�ضدر عنها، تنفرج اأ�ضاريره 
اإذا اأجاد اأحد الطلبة اإن�ضاد الق�ضيدة اأو تقدمي املعلومة. خارج 
فيما  اجلوار،  يف  املدر�ضية  الإذاعة  �ضوت  ي�ضدح  املدر�ضة 
الأهايل واملارة ي�ضمعون كل �ضيء. بعد انتهاء الإذاعة املدر�ضية 
املعلمون  يتحرك  ثم  الف�ضل،  اإىل  طلبته  مع  معلم  يتحرك كل 
فائقة  بعناية  حتدث  لكنها  �ضغرية  تفا�ضيل  ح�ضته.  اإىل  كل 
الأقدام يف  الأيادي، خطوات  النظرات، حركة  من اجلميع. 
الطريق اإىل الف�ضل، اإغالق بواب املدر�ضة البوابة الكبرية معلنًا 
العلم والرتبية  يوم مركب من  بداخلها يف  دخول جميع من 
والإرهاق والتفكري والأمل. بعد ح�ض�س ثالث يقرع اجلر�س 
مرة ثانية معلنًا بدء الف�ضحة يف منت�ضف اليوم الدرا�ضي، حيث 
يخرج الطلبة من الغرف رك�ضًا جمموعات جمموعات، ويبداأ 
حقائبهم  به  جتود  ما  يتناولون  دوائر  يف  التحّلق  يف  بع�ضهم 
املدر�ضة  مق�ضف  اإىل  الآخر  البع�س  يذهب  فيما  املدر�ضة، 
ي�ضرتون ال�ضاندويت�ضات واحللويات. اأما املعلمون، فيحت�ضون 
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ال�ضاي داخل غرفة املعلمني ويتبادلون مواقف اليوم وخرباته، 
�ضجيجها  اإىل  املدر�ضة  اأ�ضوار  خارج  احلياة  جترهم  ورمبا 
فيتحدثون عنها، وي�ضتكون منها، ويحلمون بها. ثم يعاودن 
احلياة داخل الف�ضل يف بقية احل�ض�س حتى يقرع اجلر�س مرة 
اأخرية، معلنًا انتهاء اليوم الدرا�ضي، فيخرج اجلميع من بوابة 

املدر�ضة اإىل العامل خارجها.

مل تكن عملية توطني الباحثني يف املدار�س قيد البحث �ضعبة. اإذ 
بعد ا�ضت�ضدار الت�رشيح الالزم بذلك من وزارة الرتبية والتعليم 
يف القطاع، قام فريق البحث باختيار املدار�س مراعيًا التوزيع 
الرئي�ضي  الباحث  قام  ثم  واجلندري.  والجتماعي  اجلغرايف 
وفريق مركز القطان للبحث والتطوير الرتبوي يف غزة بزيارة 
كل مديرية ب�ضحبة الباحث/ة الذي مت اختياره ليقوم باملعاي�ضة 
اخلارجي  الواقع  بداأ  املديرية.  تلك  يف  املختارة  املدر�ضة  يف 
اإذ متت  الباحثني،  عمل  لرتتيب  الأوىل  احلوارات  منذ  يطغى 
مراعاة اأن ل يتم اإ�رشاك اأيٍّ من املعلمني امل�رشبني/امل�ضتنكفني 
�ضمن فريق الباحثني، كي ل يتم ا�ضتح�ضار اخلالف ال�ضيا�ضي 

يف عالقة فريق البحث مع املدر�ضة اأو مع املديرية.

النقا�س  اليوم الأول، بداأت النطباعات ت�رشي يف  حتى قبل 
البحث  وفد  زيارة  فخالل  املبحوث.  واملجتمع  الفريق  بني 
فريق  اختارها  التي  باملدر�ضة  واإبالغهم  املديريات  اإحدى  اإىل 

اأن  املديرية  فريق  اقرتح  الباحثة/املعلمة،  لتحت�ضن  البحث 
تغيريها.  الأف�ضل  ومن  املحافظة،  متثل  ل  املختارة  املدر�ضة 
يف احلقيقة اأ�ضاب فريق املدر�ضة جزءاً من الغاية وراء اختيار 
املدر�ضة. فما ق�ضدوه هو اأن املدر�ضة التي هي لالإناث تقع يف 
والثقافية  الجتماعية  قاطنيها  خلفية  تختلف  �ضكنية  منطقة 
كما القت�ضادية عن بقية مناطق املحافظة. فهي تقع يف حي 
�ضكني ابتنته ال�ضلطة بعد تاأ�ضي�ضها العام 1994 لكبار رجالتها 
و�ضباطها وموظفيها املدنيني، وبالتايل فاإن اخللفية الجتماعية 
للفتيات يف املدر�ضة املبحوثة تختلف ب�ضكل كبري عن املدار�س 
الأخرى. ما ق�ضده فريق املديرية اأن الفتيات يف تلك املدر�ضة 
خلفيتهن  اأن  كما  اجللباب،  ولي�س  البنطال  ترتدي  بع�ضهن 
الأمر،  اأكرث حترراً. يف حقيقة  الجتماعية  وتن�ضئتهن  الثقافية 
غزة،  حمافظة  حدود  �ضمن  جغرافيًا  تقع  املدر�ضة  تلك  فاإن 
مديرية  تقع �ضمن ولية  التعليم  وزارة  تق�ضيمة  لكنها �ضمن 
املحافظة الو�ضطى، فاحلدود التعليمية ل تتوافق مع التكوينات 

الإدارية.

مدار�س  يف  مدر�ضني  طويلة  لفرتات  عملوا  الباحثني  اأن  ومبا 
املتوقع  من  كان  فاإنه  املهنة،  ميار�س  يزال  وبع�ضهم ل  خمتلفة، 
املبحوث  الواقع  وبني  بينهم  التفاعل  يكون  اأن  البداية  منذ 
�ضهاًل و�ضل�ضًا. يف احلقيقة، �ضجل الباحثون انطباعات خمتلفة 
املعلمني  اأن  من  ا�ضتكى  الباحثني  فاأحد  الأول.  يومهم  عن 

طالبات خالل اإحدى احل�ض�س يف مدر�ضة بغزة.
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لي�س  املدر�ضة  واقع  عن  احلديث  فكرة  واأن  معه،  يتفاعلوا  مل 
واأن  الدرا�ضة،  اأهمية  عن  �رشحًا  يقدم  اأن  عليه  كان  بريئًا. 
وحني  اأبلغنا،  كما  نقا�س  من  اأكرث  فبعد  فقط.  بحثية  غاياتها 
بداأت اخلربات امل�ضرتكة كمعلمني ت�ضرّي النقا�س، وطغى الهم 
وظهرت الأ�ضئلة، ا�ضتطاع اأن يو�ضح ملجموعة منهم يف غرفة 
املدر�ضني اأهمية التقرير الذي هو جزء منه، ويف ال�ضياق نف�ضه 
وعلى الرغم من اأن باحثًا اآخر مل يجد اأي �ضعوبة تذكر، حيث 
يقدم  اأن  عليه  توجب  فاإنه  اأ،  املدر�ضة  تلك  مدر�ضًا يف  يعمل 
�رشحًا حول الغاية من وراء البحث واملعاي�ضة. وب�ضكل عام، 
جنح الباحثون يف وقت ق�ضري، و�ضمن م�ضتويات خمتلفة، يف 
الندماج يف واقع املدر�ضة املبحوثة. وكان جزء كبري من جناح 
ذلك اأي�ضًا يعود للتعليمات ال�ضادرة من املديريات للمدار�س 

بالتعاون مع فريق البحث.

 عامل الفصل: شبكة العالقات

يف اللحظة التي يغلق فيها املعلم باب الف�ضل وينتظم الطالب 
التفاعل  يف  التعليمية  العملية  كيمياء  تبداأ  مقاعدهم،  خلف 
اإن  املدر�ضة.  واقع  جوهر  وخمرجاتها،  بتفا�ضيلها  لت�ضكل، 
مراقبة ما يدور داخل الف�ضل من عالقات وتفاعالت ت�ضاهم 
يف فهم ال�ضيا�ضات الرتبوية والتعليمية، ب�ضكل عام، وتك�ضف 
عن عامل م�ضغر ي�ضم يف طياته تفا�ضيل العامل الكبري خارجه، 
النمطية،  وال�ضور  والتوجهات،  القيم،  فيه  تتداخل  عامل 
ومفاهيم القوة والهيمنة، كما تنك�ضف اأمامه تفاعالت العامل 

اخلارجي وتتفاعل معه.

وحيث اأن عملية املعاي�ضة/البحث بداأت يف الثلث الأخري من 
العام، فاإن فكرة المتحان كانت تهمني على اأجواء املدر�ضة، 
وكانت نقا�ضات املدر�ضني يف غرفهم وخالل وقفاتهم اجلانبية 
�ضوؤاله  يطور  البحث  بداأ  هنا  ومن  المتحان.  على  تن�ضب 
بها، وحموريته يف ظل  يتمتع  التي  املركزية  هذه  الأول حول 
عامل املدر�ضة. ومثل هذا ال�ضوؤال، كما دار يف عقول الباحثني 
اأكرب  اأ�ضئلة  معه  جر  الأوىل،  التقييمية  الأ�ضبوعية  اجلل�ضة  يف 

حول جمتمع العالقات - اأحد املعلمني قال للباحث.

االمتحان أوالً

عرب  ما  �ضمن  لكنه  اأخرياً  ياأتي  المتحان  فاإن  احلقيقة،  يف 
اأداة قيا�س جناحه وجناح  عنه املعلم فهو الأول والأخري، لأنه 
م�ضغولني  املعلمون  كان  برمتها.  املدر�ضة  وجناح  الدار�ضني 

مبحاولة اإمتام ما تبقى من املنهاج الذي ا�ضتكوا يف مرات من 
طوله وق�رش الوقت املتاح لهم. من هنا برز ال�ضوؤال الأ�ضا�س 
حول املنهاج كمكون اأ�ضا�س يف العملية التعليمية. فهي، اأي 
العالقة  هذه  تفكيك  دون  فهمها  يكتمل  ل  العملية،  تلك 
مرتكزها  يكون  والتي  الف�ضل،  داخل  تت�ضكل  التي  الثالثية 
جدران  داخل  يدور  ما  بو�ضف  واملنهاج،  والطلبة  املعلم 
الف�ضل هو نتاج تفاعل ثالثي، هو من يقرر خمرجات العملية 
التعليمية. اأي�ضًا الأمر لي�س ذاتيًا بالن�ضبة للمعلم؛ فالدار�س يريد 
اأن ينتهي من املنهاج لي�ضبح جاهزاً للتقدم لالمتحان، كذلك 
املدير يريد اأن يتاأكد اأن املعلم اأنهى املطلوب حتى يكون جاهزاً 
اأمام ال�ضلطات الرتبوية الأعلى. يف اجلزء التايل من البحث، يتم 
تقدمي حتليل ملخرجات املعاي�ضة البحثية داخل الف�ضل باأطرافه 

وتفاعالته املختلفة بني املعلم والطالب واملنهاج.

أوالً. املعلم: أكرث من مدرس

الباحثني  اأحد  �ضاألت  مدر�س؟  من  اأكرث  املعلم  يكون  كيف 
خالل جل�ضتنا الأ�ضبوعية الثانية بعد اأن قال اإنه ي�ضعر اأن املعلم 
و�ضغلة«.  �ضغلة  »األف  منه  مطلوب  فهو  مدر�س،  من  اأكرث 
فعامل املدر�ضة هو حمركه الأ�ضا�س، فهو الذي يرتجم �ضيا�ضات 
لدور  كما  الرتبوية،  للعملية  وفهمها  وروؤيتها،  الوزارة، 
ما  العبارة هي  لي�ضت مثل هذه  بالطبع  املجتمع.  الدار�س يف 

يرتجم ب�ضكل مقنع مقولة اأن املعلم اأكرث من مدر�س.

يف  اأطرافًا  النق�ضام  بعد  مبا�رشة  اأنف�ضهم  املعلمون  وجد  لقد 
�رشاع ل تعليمي. مثل اأ�ضياء كثرية يف قطاع غزة مت توظيف 
املعلمني ليكونوا جزءاً من هذا ال�رشاع ال�ضيا�ضي واملوؤ�ض�ضاتي. 
 2007 حزيران  اأحداث  وعقب  لغزة،  حما�س  حكم  فبعد 
الدامية ان�ضحب اآلف املدر�ضني احلكوميني من العمل بقرار 
غزة  يف  احلكومة  ووجدت  اهلل،  برام  ال�ضلطة  من  مركزي 
العملية  ا�ضتمرار  عليها وجوب  يفر�س  كبري  اأمام حتدٍّ  نف�ضها 
مو�ضعه  هذا  لي�س  اآخر  نقا�ضًا  اإن  كان.  �ضكل  باأي  التعليمية 
اأن  اإل  املرحلة،  تلك  حول  اأ�ضمل  �ضورة  يقدم  اأن  له  ميكن 
قلب  يف  املدر�ضة  عامل  وقع  كيف  لفهم  واجبة  اإليها  الإ�ضارة 

املحنة منذ اللحظة الأوىل للخالف ال�ضيا�ضي.

حتديداً، مع بداية العام الدرا�ضي 2009/2008، ان�ضحب قرابة 
م�ضاند.  معلم  بـ4500  ا�ضتبدالهم  ومت  ومعلمة،  معلم   5000
الإ�رشاب  اأن  الفل�ضطينيني  للمعلمني  العام  الحتاد  واعترب 
لي�س �ضيا�ضيًا، بل هو احتجاج على حركة التنقالت التع�ضفية 
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التي قامت بها الوزارة يف �ضفوف مديري املدار�س.19 فيما 
بل  اإ�رشابًا،  لي�س  يحدث  ما  اأن  غزة  يف  احلكومة  اعتربت 
التعليمية،  للعملية  م�ضوؤول  غري  وتخريب  للتعليم  ت�ضيي�س 
ان�ضحاب  كان  واإرباكها.20  احلكومة  اإحراج  اإىل  يهدف 
املعلمني يعني اأن ثمة اإدراكًا لأهمية املدر�ضة يف ال�ضغط على 
الواقع اجلديد يف غزة، وعلى الرغم مما يف ذلك من �ضوء تقدير 
اإبعادها  يجب  كان  التي  الرتبوية  العملية  باأهمية  وا�ضتخفاف 
�رشورة  يعمق  حدث  ما  فاإن  ال�ضلطوي،  التجاذب  هذا  عن 
وكيف  والهيمنة،  للقوة  اأداًة  التعليم  ي�ضتخدم  كيف  فهم 
يعاد ت�ضكيل املعلم والالعبني الآخرين يف العملية وتكييفهم 
ليخدموا غايات كربى، رمبا يقع جزء منها اأو كثري منها خارج 
عرف  مبا  املدار�س  ملء  مت  احلقيقي.  املدر�ضي  التفاعل  نطاق 
بـ املعلمني امل�ضاندين، وهم اإما خريجون عاطلون عن العمل 
الرتبية  حقول  غري  حقول  يف  �ضهادات  يحملون  الغالب  يف 

ومتطلباتها، واإما طلبة جامعات مل ينهوا درا�ضتهم بعد.

اللتحاق  يف  ودوافعهم  امل�ضاندين  املعلمني  غايات  تنوعت 
عرب  كما  الوظيفة  كانت  الأ�ضا�ضية  الغاية  لكن  باملدر�ضة. 
»بالن�ضبة  البحث.  خالل  معهم  لقاءات  اإجراء  مت  ممن  العديد 
اإنقاذ  اأحدهم. كان يجب  اأهم �ضيء« قال  الوظيفة  يل كانت 
جهاز التعليم من النهيار نتيجة الفراغ الوظيفي الذي تركه 
ان�ضحاب املعلمني. مدير اإحدى املدار�س قال »اخلطوة كانت 
مهمة و�رشورية«. لكن كيف مت ت�ضيري الأمور يف ظل اأن الكثري 
من امل�ضاندين مل يكونوا معلمني مدربني؟ هل يعقل ا�ضتبدال 
الرتبية  حقل  يف  طويل  وباع  خربة  ذوي  خم�رشمني  معلمني 
والتعليم بطلبة جامعات وخريجي متري�س؟ �ضاأل معلم م�رشب 
هذه«.  النظر  وجهة  من  وقتها  لالأمر  النظر  يتم  »مل  الباحث 
املدير. »الهدف من  التعليمية« رد  العملية  انهارت  لو  تخيل 
اأن  هو  ق�ضده  مما  �ضيء  بالأ�ضا�س«.  �ضيا�ضيًا  كان  ال�ضتنكاف 
توظيف املعلمني امل�ضاندين مل يكن املعيار فيه تربويًا يف املقابل 
بقدر ما كان �ضيا�ضيًا ملنع انهيار اأهم جهاز خدمي يف ال�ضلطة، 
كي ل تواجه احلكومة يف غزة اأول ف�ضل لها بعد حكم غزة 

يف حزيران 2007.

لهم  وفتحت  امل�ضاندين  املعلمني  تثبيت  على  الوزارة  عملت 
امتيازات  ومنحتهم  اجلدد،  اخلريجني  مع  التناف�س  يف  احلق 
تناف�ضية مهمة، �ضملت منحهم 15 درجة اإ�ضافية )5 درجات 
وحظي  اخلربة(.21  على  درجات  و10  التهيئة  دورة  على 
امل�ضاندون بن�ضيب الأ�ضد من التعيينات التي اأجرتها الوزارة، 
كان   ،2010 العام  تثبيتهم  مت  معلمًا   1241 جمموع  من  مثاًل 

من بينهم 1103 معلمني م�ضاندين، فيما تناف�س على الوظيفة 
1850 خريجًا مت قبول 138 منهم فقط.22 وبعد عام بداأ جزء 
قبل  من  بذلك  اإبالغهم  بعد  بالعودة  امل�رشبني  املعلمني  من 
احلكومة يف رام اهلل. اإل اأن وزارة الرتبية والتعليم بغزة طلبت 
من املعلمني الراغبني يف العودة اأن يتقدموا باأ�ضمائهم للوزارة، 
وقامت باختيار جزء منهم فيما مل تقم باإعادة اأي مدير مدر�ضة 
وبالطبع،  اأماكنهم.  ب�ضغل  قامت  اإنها  قالت  حيث  اآذن،  اأو 
التي تقود املدر�ضة،  فهذه كانت الأماكن الإ�رشافية والإدارية 
من  بعودة  واكتفت  اأ�ضحابها،  بعودة  الوزارة  ت�ضمح  مل  لذا 

حتتاج لهم من املعلمني.

خالل اجلل�ضات الأ�ضبوعية لفريق البحث، تركز النقا�س حول 
انتهى  الذين  امل�ضاندين  املعلمني  لتكييف  التي متت  العمليات 
ال�ضابقني. لقد  بهم املطاف معلمني مثبتني مثل بقية املعلمني 
كفاءتهم،  رفع  اأجل  من  متنوعة  تدريب  لعمليات  خ�ضعوا 
يح�ضل  حتى  اجلامعات  يف  الرتبية  بربامج  التحق  وبع�ضهم 
على املوؤهل املطلوب لال�ضتمرار يف املهنة - كما اأفاد بع�ضهم 
ب�ضط  اأي�ضًا يف  املعلم  دور  لأهمية  كبري  اإدراك  ثمة  للباحثني. 
نفوذ ال�ضلطة اجلديدة، ويف احلفاظ على �ضورتها يف املجتمع.

اأن تك�ضف عن عمق  وميكن لعمليات تاأهيل وتدريب املعلم 
ذلك. فمثل اأ�ضياء كثرية، كان ينظر اإىل عمليات تدريب املعلم 
بو�ضفها جزءاً من ا�ضتمرار العملية التعليمية. وعلى الرغم من 
كثريهم  كان  الذين  امل�ضاندين  املعلمني  من  املئات  اإدماج  اأن 
كان  املنا�ضبتني،  والعلمية  الرتبوية  واخللفية  للخربة  يفتقد 
اأن  اإل  جدية،  واأكرث  اأعمق  وتدريب  تاأهيل  عمليات  يتطلب 
عمليات التدريب من وجهة نظر املعلمني كانت جمرد روتني 
وتطوير  جهوزيتهم  رفع  يف  كبري  ب�ضكل  ي�ضاهم  مل  اإداري 
يقول  ناخذها«  لزم  كان  »لكن  املطلوب.  بال�ضكل  اأدائهم 
معلم. كانت غاية كل تدخل �ضمان ا�ضتمرار العملية التعليمية 
وتوا�ضل مفاعليها ومكوناتها. هكذا كان ينظر اإىل الدورات 
التعليمي  النظام  تثبيت  مهمة  �ضمن  البداية  يف  التدريبية 

وتكييف املعلمني معه.

تدريب  لعمليات  اجلديدة  طواقمها  الوزارة  اأخ�ضعت 
هدفت اإىل تطوير قدراتهم واإك�ضابهم معارف تفيد يف تنفيذ 
مهامهم. ووفق م�ضادر الوزارة، فقد ا�ضتفاد يف العام 2009 
املعلمون  منهم  الوزارة،  دورات  من  موظف   8000 وحده 
والإداريون.23 كما ا�ضتفاد يف العام 2012/2011 قرابة 2000 
معلم  و1000  والريا�ضيات،  العربية  اللغة  مبحثي  يف  معلم 
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التدري�س احلديثة، و1000 معلم على ا�ضتخدام  اأ�ضاليب  على 
تربوية  مو�ضوعات  على  معلم  و200  املخربية،  الأجهزة 

متنوعة.24

يعرتف املعلمون امل�ضاندون اأنهم واجهوا �ضعوبات كثرية يف 
ال�ضنوات الأوىل للتحاقهم باملدار�س، وهي تتعلق بتكييفهم 
فاإن  جهة،  فمن  لهم.  الواقع  هذا  وقبول  اجلديد،  الواقع  مع 
املعلمني ال�ضابقني الذين ا�ضتمروا يف العمل كانوا ينظرون لهم 
اأنهم عدميو خربة، وعليه يتم تق�ضيم عامل املعلمني يف املدر�ضة 
فيما  الأول جمرب و�ضاحب خربة،  »قدمي« و«م�ضاند«.  اإىل 
الثاين طارئ ول خربة له. اأي�ضًا مل يكن جمتمع الدار�ضني ينظر 
الجتماعي  الأثر  اأن  وبخا�ضة  اجلدد،  للمعلمني  باأريحية 
التالميذ الذين راأوا يف املعلم امل�ضاند »موظفًا  لالنق�ضام م�س 
�ضيا�ضياً« كما اأفاد والد اأحد التالميذ. »الآن اختلف الو�ضع« 
- يقول اأحد املعلمني امل�ضاندين. فبعد خم�س �ضنوات »تبدل 
ب�ضبب  خربة  ليدنا  �ضار  كبري.  فرق  هناك  يعد  مل  �ضيء،  كل 

املمار�ضة وب�ضبب الدورات«.

باأي حال، على الرغم من هذا، تدار عمليات تدريب املعلم؟ 
كان ال�ضوؤال الأ�ضا�س: هل ثمة دورات من نوع ما؟ دورات 
تهدف لت�ضليط ال�ضوء على جانب وترتك اآخر؟ دورات تعزز 
اأفادوا  املعلمون  اآخرى؟  قيم  مكانة  من  وتوهن  القيم  بع�س 
كانوا  التي  تلك  عن  كثرياً  يختلف  ل  الدورات  حمتوى  اأن 
الذين  املدربني  من  الكثري  اإن  بل  النق�ضام.  قبل  ياأخذونها 
»وي�ضتخدمون  الآن.  يدربونهم  ال�ضابق  يف  يدربونهم  كانوا 
اأ�ضاف  كثرياً«  الأمر  يختلف  »مل  نف�ضها«.  التدريبية  املواد 

معلم اآخر.

عمليات  بخ�ضو�س  اآرائهم  ا�ضتقراء  مت  الذين  املعلمون  يقول 
خاللها  يتم  مكثفة،  دورات  عن  عبارة  كانت  اإنها  التدريب 
�رشح كميات هائلة من املعلومات يف وقت ق�ضري، ما ل يتيح 
البداية،  يف  املطلوب.  بال�ضكل  وفهمها  ه�ضمها  للمعلمني 
كانت تلك الدورات عادة ما تتم بعد الدوام الر�ضمي، فيكون 
املعلم منهكًا ومتعبًا وقابلية الفهم عنده قد وهنت، ويتطلب 
بعد  عليه  يتوجب  املرهق  فاملعلم  اإ�ضافيًا.  جهداً  منه  الأمر 
اآخر  كمًا  يتلقي  متوا�ضلة،  �ضاعات  لثالث  يجل�س  اأن  الدوام 
بعد  املدر�ضي  يومه  يف  يوظفها  اأن  عليه  التي  املعلومات  من 
التدريبية  للدورة  املعلم  يتفرغ  اأن  اأهمية  اإدراك  يتم  مل  ذلك. 
كي ل تكون عبئًا اإ�ضافيًا على املعلم، وبالتايل فاإنه �ضيكون اأقل 
تفاعاًل معها، مما لو مت تنفيذها ب�ضكل يجعل منها تخفيفًا عنه 

احلوافز  من  تطوير جملة  اأو  اليومي،  الدوم  من  وا�ضتقطاعها 
املبا�رشة املرفقة مع ح�ضور الدورة.

الدورات  من  ال�ضتفادة  تطوير  �ضبيل  ويف  الوزارة،  داأبت 
ا�ضتمارة  و�ضع  على  املعلم،  احتياجات  خلدمة  وتوظيفها 
يطلب  حيث  الإنرتنت،  على  �ضفحتها  على  احتياجات 
التي  الدورات  لتحديد طبيعة  بتعبئتها  يقوم  اأن  معلم  من كل 
بت�ضميم  الوزارة  تقوم  كي  وبالطبع  منها،  ي�ضتفيد  اأن  ميكن 
هذه الدورات مبا يتالءم مع احتياجات املعلمني الفعلية. هذا 
ي�ضتخدموا احلا�ضوب  اأن  لهم  املعلمني ميكن  اأن  اأوًل  يفرت�س 
ب�ضكل جيد، واحلقيقة قد تنايف ذلك. يقول مدير مدر�ضة اإن 
5 % فقط من املعلمني يف املدر�ضة التي كان مديراً فيها العام 
املا�ضي مالأوها. وعن ال�ضبب وراء ذلك، قال اإن بع�س املعلمني 
اإىل  هنا  والإ�ضارة  الكمبيوتر.  ي�ضتخدمون  كيف  يعرفون  ل 
املعلمني القدامى الذين مل يدر�ضوا احلا�ضوب يف اجلامعات.25 
23 معلمًا يف  اأ�ضل  15 من  وبح�ضب املدير نف�ضه، فاإن قرابة 
وهذا  الكمبيوتر.  ي�ضتخدمون  كيف  يعرفوا  مل  املدر�ضة  تلك 
كيف  اأما  احلا�ضوب.  على  املعلمني  تدريب  اأهمية  يطرح 
درجات  وتعبئة  �ضفحاتهم  على  بالدخول  مثاًل  هوؤلء  يقوم 
ينهي  وهو  املدير،  �ضيقول  كما  وا�ضحة  فالإجابة  الطالب، 
للجميع  يعبي  ال�ضكرتري  كان  »عادي  الباحث  مع  احلوار 
فاإن  ذلك،  جانب  اإىل  درجاتهم«.  يعبي  وكمان  ال�ضتمارة 
اأهمية  ال�ضتمارة  اإيالء  يتم  اأن  �رشورة  يرون  املعلمني  بع�س 
الوزارة.  من  بالأ�ضا�س  بل  فح�ضب،  املعلمني  من  لي�س  اأكرب، 
»عبيتها  الحتياجات  ا�ضتمارة  عن  ريا�ضيات  معلم  يقول 
العام املا�ضي من غري ما اأ�ضوفها لنو عارفها هي م�س اأكرث من 
اإنو الوزارة تقوم  نظام روتيني ل فائدة منه، واأنا ما بعتقد�س 
م�س  اأنا  هيك  عل�ضان  حاجاتنا،  ح�ضب  للمعلمني  بدورات 
اإنو  يقني  على  »اأنا  العلوم  معلم  يقول  فيما  اأهمية«.  معطيها 
الوزارة حرتاعي احتياجاتنا«. ويقول نائب املدير يف املدر�ضة 
لن  هذا  »لكن  ال�ضتمارة  مالأوا  املعلمني  من  الكثري  اإن  ذاتها 

يوؤثر يف طبيعة الدورات كثرياً«.

اأما من جهة املحتوى، فاإن البع�س قال اإن الكثري من الدورات 
مت�ضابهة، واملعلومات فيها مكررة يف كل �ضنة، وقال البع�س 
املدرب  يد  على  نف�ضها  املادة  �ضنة  كل  يتلقون  اإنهم  الآخر 
نف�ضه، ول يتغري �ضيء يف ذلك. واإن املدرب ي�ضتخدم اأ�ضلوب 
املعلمون  ي�ضعر  لتفاعلهم كمتلقني.  اهتمام  اأدين  التلقني دون 
داخل  جدي  نقا�س  يوجد  ول  املدربني،  مع  تفاعل  بعدم 
التدريب واملواد التدريبية كما قال اأحد املعلمني »مقتطفات 
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من العلم ولي�ضت علمًا، وهناك تركيز يف املادة التدريبية على 
الأ�ضئلة فقط بعيداً عن املادة«.

اأنه يجب الرتكيز  وعند �ضوؤالهم عن املطلوب، يري معلمون 
احلا�ضوب  وتوظيف  احلا�ضوب،  يف  املعلم  قدرة  زيادة  على 
يف املنهاج ب�ضكل اأكرث عمقًا وتداخاًل، والرتكيز على تطوير 
معلم ريادي م�ضجع لقدرات املتعلمني يف التفكري والإبداع. 
التدريبية  املادة  اأن  البع�س،  اأثارها  التي  الأخرى  املالحظة 
عادة ل تكون يف �ضلب املو�ضوع، فهي تركز على اجلوانب 
وبالتايل  التخ�ض�س،  ذلك مبو�ضوعات  ربط  وتغفل  الرتبوية، 

عن�رش التطوير الذي تتوخاه الدورات غائب.

تعميم  �رشورة  »ف«  املعلم  اقرتح  تفاعلي  حوار  وخالل 
الحتياجات  اأهم  يو�ضح  ب�ضكل عام،  املعلمني  ا�ضتبيان على 
التدريبية التي يحتاجونها، اإل اأن اجلانب الأهم، وفق وجهة 
نظره، هو اأن يتم متابعة املعلم بعد النتهاء من الدورة للتاأكد 
من اأنه ا�ضتفاد منها.26 وتقول املعلمة “ج”: اأنا مع راأي الأ�ضتاذ 
عالقات  تكوين  اإيجابياتها  اأهم  من  كبرية،  بدرجة  )ف( 
و�ضداقات جديدة قد ت�ضتمر �ضنني، وك�رش الروتني واجلمود، 
اأن  يجب  امللل،  وعدم  واملتعة  ال�ضتفادة  تتحقق  كي  ولكن 
يكون لها هدف، وتكون مرتبطة متامًا باملنهاج والواقع وقابلة 
املعلم  واقع  عن  يكون  ما  اأبعد  نظريًا  كالمًا  ولي�س  للتنفيذ، 
املزيد  حتميله  منها  الهدف  ويكون  والأعباء،  بالهموم  املثقل 
العربة  ما  “ج”:  وت�ضاءل  مقننة”.  تكون  اأن  واملزيد، ويجب 
ويجب  كامل؟  ف�ضل  مدار  على  دورة  يف  معلم  ي�ضتمر  اأن 
األ تكون مكررة تكرر الكالم نف�ضه، وكذلك يجب حتديد 
بقيمته واحرتامه،  املعلم  املالئمني كي يح�س  املكان والزمان 
ل  اجلميع؟  لدى  متوفرة  الدافعية: هل هي  ذلك  من  والأهم 
اأعتقد، وبخا�ضة كبار ال�ضن الذين ملوا من كل �ضيء، لذا اأوؤيد 
راأي الأ�ضتاذ )ف( يف ق�ضة ال�ضتبيان ملعرفة احتياج كل معلم، 
من املمكن ال�ضتعانة بامل�رشف واملدير فهما، بالتاأكيد، يعرفان 
نقاط ال�ضعف التي يعاين منها معلم ما. اأنا اأخذت العديد من 
ونظرية،  ومكررة  طويلة  منها،  الكثري  من  مللت  الدورات، 

ومكان غري منا�ضب”.

بع�ضها”  من  “وا�ضتفدت  بالقول  تختتم  اأن  يفوتها  ل  لكن 
الدورات  اأهمية  يوؤكد  ما  وهو  �ضيء،  كل  من  الرغم  على 
بالن�ضبة للمعلمني، و�رشورة العمل على تطويرها مبا يتالءم مع 
احتياجات املعلم. وكما توجز املعلمة “ع”، فعلى الرغم من 
كل �ضيء، فاإن “للدورات اأهمية وفائدة كبرية ومتنوعة، فاإن مل 

ي�ضتَفد منها ب�ضكل مبا�رش، فهناك الكثري من الإيجابيات تبداأ 
بالتوا�ضل مع الزمالء وتبادل الأفكار”. ويتفق املعلمون على 
لها ب�ضكل  التخطيط  اإذا مت  الدورات  اأنه ميكن ال�ضتفادة من 
جيد، وحتديد اأهدافها بدقة اأكرب، كما يقول املعلم “و”، لكن، 
وكما تنوه املعلمة “د”، فاإن الدورة ل ميكن اأن حتقق اأكلها اإل 

اإذا اأراد املعلم حقًا اأن يطور نف�ضه.

اأوًل،  اأن الدورات التدريبية ل بد،  النقا�ضات ال�ضابقة  تقرتح 
اأن  يجب  بدورها  التي  املعلم،  احتياجات  وفق  ت�ضمم  اأن 
ثانيًا،  العليا.  اجلهات  قبل  من  حتديدها  يتم  ول  منه،  توؤخذ 
يقرتح املعلمون اإ�رشاك امل�رشفني ومديري املدار�س يف ت�ضميم 
وفق  الربامج  هذه  �ضوغ  اإىل  ي�ضار  حتى  التدريب،  برامج 
التعليمية.  العملية  اأطراف  كل  فيه  ي�ضرتك  تكاملي  منهج 
ثالثًا، تعزيز حالة تبادل اخلربات بني املعلمني، حيث اأن جزءاً 
املعلم يكون من خالل جتربة زميله  يتعلمه  اأن  مما ميكن  كبرياً 
املبا�رشة. رابعًا، ومن اأجل تعزيز ذلك، ميكن تطوير منتديات 
تت�ضكل  املحافظة،  اأو  القطاع  م�ضتوى  على  تعقد  اجتماعية 
رمبا  التخ�ض�ضات،  وفق  اجتماعية  واأن�ضطة  عمل  ور�س  من 
يتبادل خاللها املعلمون اخلربات والن�ضائح. ما يرمي اإليه هذا 
التدريب  لتعميق فكرة  التفكري يف طرق خالقة  القرتاح هو 

والتعليم حتى ل ي�ضبح جمرد روتني ل يقود اإىل نتيجة.

يف املقابل، كيف تقوم عمليات الإ�رشاف بتطوير اأداء املعلم! 
ا�ضتكوا  للنقا�س. فاملعلمون  ال�ضابق  التحليل نف�ضه  عاد منطق 
من اأن امل�رشف، يف الكثري من الأحيان، ل يقدم الكثري للمعلم 
ليطور عمله. يقول اأحد املعلمني، اإن امل�رشف زاره مرتني يف 
اأدائه،  لتقييم  حتى  يكفي  ل  هذا  اأن  حمقًا  يعتقد  وهو  ال�ضنة، 
والتوجيه  الت�ضويب  عمليات  من  املعلم  حرمان  عن  ناهيك 
الإيجابي. اإن ما يرد يف اأدبيات الوزارة حول اأهمية الإ�رشاف 
التطبيق،  يف  الن�ضيب  من  كثرياً  يجد  ل  وخمرجاته،  ودوريته 
مع  البحث  فريق  قبل  من  متت  التي  املقابالت  جممل  اأن  اإذ 
فبالن�ضبة  الدور.  هذا  عن  ر�ضا  عدم  عن  ك�ضفت  املعلمني، 
ويف  اخلطاأ،  ينتقد  مفت�س  عن  عبارة  امل�رشف  فاإن  للمعلمني، 
الكثري من الأحيان، فاإن الرتكيز على اخلطاأ فقط ي�ضعر املعلم 
يعترب  قد  الذي  امل�رشف  اأن  بيد  اجلدوى.  وبعدم  بالإحباط 
للدر�س  املعلم  الإيجابية يف عر�س  القوة واجلوانب  نقاط  اأن 
معروفة ول حاجة لذكرها، فاإنه يركز على اجلوانب ال�ضلبية. 
وذهب اأحد املعلمني امل�ضتطلعني للقول اإن “امل�رشف يتم�ضك 
اإىل  الإ�رشاف  عملية  وتتحول  خاطئًا”،  كان  لو  حتى  براأيه 
يعيق  هذا  تغيريها.  ال�ضعب  ومن  قواعده،  معروفة  روتني 
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عملية التطوير، ويجعل من عملية الإ�رشاف عبئًا اإ�ضافيًا ولي�س 
معلم  يقول  التطوير.  مكونات  من  ومكونًا  وحافزاً  دافعًا 
للقراءة  طالب  باإخراج  قام  العربية،  اللغة  اإنه، وخالل ح�ضة 
اإنه  وقال  امل�رشف،  فانتقده  الطالب  اأمام زمالئه  الكتاب  من 
من الأف�ضل لو ظل الطالب يف مقعده. �رشح املعلم للم�رشف 
انتباههم  يجذب  حيث  زمالئه،  اأمام  الطالب  خروج  اأهمية 
ويك�رش حاجز اخلوف لدى الطالب، اإل اأن امل�رشف اأ�رش على 
راأيه. النتيجة اأن �ضورة املعلم اهتزت اأمام تالمذته. والنتيجة 
الأخرى اأن ن�ضيحة امل�رشف مل تقنع املعلم بناء على ذلك كما 

اأ�رشَّ للباحث.

ويرد امل�رشف “اأ” على �ضوؤال الباحث حول اّتهامات املعلمني 
للم�رشفني بت�ضيد الأخطاء قائاًل: “لي�س مبقدور امل�رشفني تقييم 
املعلم يف ح�ضة واحدة، ويتم الت�ضاور مع امل�رشف املقيم )مدير 
املدر�ضة(، وبالتايل يتم و�ضف املعلم واأخذ انطباع عنه ب�ضورة 
مو�ضعة، من حيث الأن�ضطة، والن�ضباط، ... وهنا ل ُبد من 
التنويه اإىل اأن املعلم يحمل نظرة �ضلبية لدور امل�رشف، حيث 
عندما ناأتي اإىل ح�ضور ح�ضة، يبداأ بالت�ضنع وكتابة اأ�ضياء غري 
حم�رش لها م�ضبقًا، وعندما يتم تقوميها ي�ضدر علينا اأننا نت�ضيد 
الأخطاء”. وعند �ضوؤال الباحث “كيف ميكن اإر�ضاد املعلم اإىل 
اأ�ضياء جديدة؟”، يجيب امل�رشف: “يتم اإر�ضاده واجللو�س معه 

لكان  بالطريقة كذا  الن�ضاط كذا  ا�ضتخدمت  لو  له(  )والقول 
اإر�ضادهم لإ�ضرتاتيجيات تعلم جديدة وتطبيقها  اأف�ضل، ويتم 
من  ويطلبون  درو�ضًا  يعدون  املعلمني  وبع�س  املعلمني،  مع 
يف  وتنفيذه”.  الدر�س  اإعداد  يف  مل�ضاعدته  احل�ضور  امل�رشف 
من  كبري  جزء  امل�رشف  على  يقع  يعرتف،  وكما  املح�ضلة، 
“تكوين  على  يعتمد  اأن  وعليه  العالقة،  هذه  ت�ضويب  مهمة 
بيننا  الفجوة  تقليل  يتم  حتى  املعلمني  مع  توا�ضلية  عالقات 

وبني املعلمني”.

من جانب اآخر، اأدخلت الوزارة نظام “دليل املعلم” لت�ضهل 
مهمة املعلم وتعزيز قدراته يف �رشح املنهاج للطالب، فهو قدم 
حول  واقرتاحات  تطبيقية  بنماذج  م�ضنوداً  املنهاج  للمعلم 
اأف�ضل ال�ضبل لإي�ضال املعلومات الواردة يف املنهاج، بحيث، 
ومن اجلانب النظري، ميكن للدليل اأن يكون حجر الزاوية يف 
بناء املعلم خلطته للح�ضة، وي�ضهل عمله، ويقرب املنهاج اأكرث 
للطالب. وتهدف الوزارة كما تقول خططها اإىل جعل الدليل 

مرجعًا اأ�ضا�ضًا للمعلم وم�ضاعداً له يف تنفيذ املنهاج.27

العامة لل�ضفني الأول  العلوم  اإىل دليل املعلم يف  النظر  وميكن 
والثاين الأ�ضا�ضيني للتعرف على طريقة عر�س الدليل للدرو�س 
ال�ضفية. يركز دليل املعلم لل�ضف الأول الأ�ضا�ضي على جمع 
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جانب من طابور ال�ضباح يف مدر�ضة للبنات يف غزة.
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�ضور للحيوانات ول�ضقها يف األبوم، جمع مناذج لألعاب من 
اأدوات املطبخ، واأدوات زراعية قدمية وحديثة، وجمع عينات 
من ال�ضخور، وزيارة منجرة ب�ضحبة الطالب، وعر�س فيلم 
عن اأدوات البناء، ويقرتح ا�ضتدعاء طبيب. كما يقرتح زيارة 
وتنظيم  الأدوار،  ولعب  احليوان،  حديقة  وزيارة  غزة،  ميناء 
ويتقدم  ذلك.  حول  الطالب  ن�ضاطات  ي�ضم  �ضفي  معر�س 
الدليل يف ال�ضف الثاين الأ�ضا�ضي قلياًل يف ذلك، حيث يقرتح 
حملية  موؤ�ض�ضات  عن  بيانات  وجمع  احليوانات،  �ضور  جمع 
جمع  بجانب  الت�ضال،  و�ضائل  عن  علمي  بحث  يف  توثق 
�ضور وبيانات عن نظافة البيئة، واأن�ضطة خارج الف�ضل لدر�س 
األعب وحترك. كما يقرتح جتارب عملية للمغناطي�س وعرو�ضًا 

عملية حلالت املاء.

للمعلم لول  اأن يقدم م�ضاعدة كبرية  ال�ضابق  من �ضاأن دليل مثل 
التي جتعل كل ما �ضبق جمرد حماولة مل حتقق  املعيقات  جملة من 
دليل،  ا�ضمه  مادي  �ضيء  يوجد  فال  غاياتها.  من  ب�ضيطًا  جزءاً 
اإلكرتونية غري ورقية، ويقع  اإليه يوزع عرب ن�ضخ  امل�ضار  فالدليل 
ل  املعلم  اأن  وحيث  ورقيًا.  بطباعته  يقوم  اأن  املعلم  عاتق  على 
يتلقى ن�ضخًا مطبوعة من الدليل، فاإن عليه اأن يبذل جمهوداً من 
اأجل طباعته اأو ت�ضويره من زميله. تقوم املدر�ضة بت�ضوير الأدلة 
وتوزيعها على املعلمني، وهو ما ي�ضكل عبئًا اإ�ضافيًا على املدر�ضة، 
ويف حال مل تقم بذلك يعود الأمر للمعلم. اإن عدم توفر الدليل 
لي�س مهمًا  الأمر  باأن  للمعلم  اإح�ضا�ضًا  يعطي  �ضكل كتاب  على 
قد حر�ضت على  الوزارة  »لكانت  فلو كان مهمًا كثرياً  كثرياً، 

توفريه ماديًا للمعلم خا�ضة«، كما �رشح اأحد املعلمني.

بنقا�س  يتم  نفعيتها  فح�س  اأن  اإذ  وحدها،  اخلطوة  تكفي  ل 
الذين  املعلمني  مقابلة  عند  لها.  تقبلهم  عن  لها  املنفذين 
قناعات  تبني وجود  فقد  منتظم،  ب�ضكل  الدليل  ي�ضتخدمون 
ل  فهو  املقررة،  الدرو�س  جوانب  بجميع  الأدلة  اإملام  بعدم 
اأنه  حيث  املعلمني،  اأحد  بكلمات  تطلعاتي«  »اأعلى  ي�ضكل 
خالل �رشحه يحقق اأهدافًا تعليمية مل ترد يف الدليل، وي�ضتخدم 
ا�ضرتاتيجيات غري موجودة يف متنه. وبكلمات مدر�س اآخر، 
مدار�ضنا«.  يف  نفتقدها  التي  »النموذجية  على  مبني  فالدليل 
اإجنليزية  لغة  املعلم »ن«؛ وهو معلم  مثال ذلك ما ح�ضل مع 
»ن«  ا�ضتخدم  فقد  غزة.  مدينة  يف  الأ�ضا�ضي  العا�رش  لل�ضف 
الدليل يف تنفيذ اأحد الدرو�س، اإل اأنه واجه �ضعوبة كربى يف 
الدليل.  وا�ضرتاتيجيات يف  اقرتاحات  من  ما ورد  تطبيق كل 
الإثرائية  الأن�ضطة  وبع�س  التقومي  و�ضائل  بجميع  التزم  فقد 
الواردة فيه، اإل اأنه، وعند حماولة حتقيق جميع ال�ضرتاتيجيات 

التعليمية املقرتحة، واجه �ضعوبة ب�ضبب وجود معيقات فنية 
مثل عدم توفر الو�ضائل التعليمية، اأو عدم توفر م�ضاحة مالئمة 
الدائم  �ضبه  النقطاع  يكون  مرات  ويف  ال�ضفية،  الغرف  يف 
فقد  ذلك،  الرغم من  اأ�ضا�ضيًا. وعلى  معيقًا  الكهربائي  للتيار 
حاول »ن«، قدر امل�ضتطاع، التغلب على هذه املعيقات. مثاًل، 
ا�ضتخدم  فقد  والكا�ضيت،  امل�ضجل  غياب  على  يتغلب  كي 
هاتفه اخلليوي، وقام بت�ضغيل الو�ضائط الفنية فيه. واأمام تعذر 
وجود جهاز عر�س )LCD(، فقد ا�ضتخدم الو�ضائل الورقية 
وبطاقات العر�س على اجلدار. وميكن للمتابع اأن يرى �ضعوبة 
حتقيق الكثري مما ورد مثاًل من مقرتحات يف دليل املعلم للعلوم 
يتطلب  اأنه  حيث  الأ�ضا�ضيني،  والثاين  الأول  لل�ضفني  العامة 
اأو  املدر�ضة  واإدارة  املعلم  جانب  من  �ضواء  مادية؛  اإمكانات 
من قبل الطالب. وعليه، ودون اأن تراعي الوزارة هذا وتقوم 
الدليل  يف  يرد  مما  كبرياً  جزءاً  فاإن  الإمكانات،  هذه  بتوفري 

�ضيظل مقرتحات جميلة بعيدة عن الواقع.

كن�ضخة  ير�ضل  فهو  الدليل!  تنفيذ  متابعة  يتم  كيف  لكن 
تتم  املدر�ضة واملعلم طباعته، لكن هل  اإلكرتونية، وتقع على 
يف  مهمة  امل�رشف  متابعة  اأن  املعلمون  يعتقد  التنفيذ؟  متابعة 
للنظر  املتابعة.  هذه  غياب  من  ي�ضتكون  وهم  الدليل،  تنفيذ 
عن قرب حول اآراء املعلمني وتعاطيهم مع الدليل، نفذ اأحد 
يف  العامة  العلوم  معلمي  من  ملجموعة  بوؤرية  حلقة  الباحثني 
العامة.  العلوم  يف  املعلم  دليل  بخ�ضو�س  البتدائية  املرحلة 
املعلم عطية يوؤكد اأنه ل يتم متابعة تنفيذه للدليل مع امل�رشف، 
العربية  اللغة  مبحثي  على  مقت�رش  املتابعة  يف  الرتكيز  حيث 
والريا�ضيات. اأما املعلم حممد، فاأقر باأنه مل ي�ضتفد من الدليل، 
“لكن  يتابعه يف ذلك. لقد وردت عبارة  اأن امل�رشف مل  كما 
يتابعني يف ذلك” يف حديث خم�ضة معلمني يف  امل�رشف ل 
املجموعة البوؤرية. فيما قال املعلم “يحيى” اإن امل�رشف ي�ضاأله 
ب�ضكل م�ضتمر عن الدليل. فيما قال املعلم “عالء” اإن املديرية 
را�ضلها  التي  الأخطاء  من  جمموعة  ملناق�ضة  ور�ضة  عقدت 
ب�ضاأنها ومت ت�ضويبها. بهذا القدر قد يتحول اأي جهد تطويري 
وت�ضهيل  حتققها  وتق�ضي  منافعه  مراعاة  تتم  مل  اإذا  عبء  اإىل 

ال�ضتفادة منها لدى الفئة امل�ضتهدفة.

الباحثون عن  يحملها  التي  املالحظات  تلك  الالفت  من  كان 
ف�ضف�ضات املعلمني خارج الف�ضل عن امل�ضاكل واحلياة والواقع 
بني  حائرون  وهم  تنتابهم،  التي  وال�رشاعات  العمل  و�ضغط 
اإىل  لنعد  املدر�ضة.  خارج  والواقع  والإدارة  واملنهاج  التلميذ 
جل�ضتنا الأ�ضبوعية ونتذكر عبارة اأحد الباحثني باأن املعلم اأكرث 
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�ضيئًا خمتلفًا،  يتوقع منه  من مدر�س. فكل طرف من الأطراف 
وي�ضوغ عالقته معه وفق فهمه لدور املعلم يف العملية. من هذه 
الف�ضف�ضات اليومية احلديث عن الفرق بني ما كان يتمناه املعلم 

حني التحق باملهنة، والإحباطات التي يتعر�س لها بعد ذلك.

اآماًل  يحملون  وهم  التعليم  ب�ضلك  املعلمون  يلتحق  ما  عادة 
�ضيقومون  التي  الإجنازات  عن  كربى  وت�ضورات  عري�ضة 
انتهوا  قد  لتوهم  وكانوا  جدد،  خريجون  اأنهم  ل�ضيما  بها، 
تعلموه،  ما  لتنفيذ  حقاًل  التعليم  يف  ويجدون  الدرا�ضة،  من 
للمعلم. ثم، ومع  النموذجية يف خيالهم  ال�ضورة  اأو لتحقيق 
اأخرى،  بعد  و�ضنة  �ضهر،  وراء  و�ضهراً  وتدريجيًا،  الوقت، 
“روتني” العمل  ومع  املدر�ضة،  واقع  مع  التكيف  يبداأون يف 
داخل  ويتقولبون  الأكرب،  املاكينة  يف  تر�ضًا  وي�ضبحون  فيها، 
يقول  املدر�ضة.  واقع  يفر�ضها  التي  النمطية  العالقات  �ضبكة 
فيما  �ضنني،  ع�رش  قبل  بالتعليم  التحق  مدر�س  وهو  رمزي؛ 
ا�ضتعداداً  املدر�ضني  غرفة  يف  الطاولة  عن  اأوراقه  يلملم  كان 
يعد  “مل  الف�ضحة:  انتهاء  جر�س  قرع  بعد  حل�ضته  للذهاب 
همي اإل اأن ينتهي الدوام املدر�ضي واأعود للبيت”. رمزي بداأ 
حياته التعليمية �ضابًا ن�ضطًا، وكان يح�رشّ لدرو�ضه ب�ضكل جيد 
ومنتظم، لكنه وجد اأن الأمر ل يختلف، “فاملطلوب اأن اأ�رشح 
املنهاج كما هو مطلوب”. واإذا كان هذا حقًا ما هو مطلوب، 
من  لأبعد  يكرتث  لن  زمالئه،  بقية  �ضاأن  �ضاأنه  رمزي،  فاإن 
التزامه  املعلم هي مدى  تقومي عمل  اأداة  فاإن  بب�ضاطة،  ذلك. 
اإىل مدى  باملنهاج. والتقومي الرتبوي ي�ضتند، ب�ضكل وا�ضح، 

تكيف و�ضائل املعلم وطرقه الرتبوية مع حمتويات املنهاج.

يبداأ عام املعلم الدرا�ضي منذ اليوم الأول مثقاًل بفكرة النتهاء 
من املنهاج، لذا فهو منفذ دقيق ل�ضيا�ضات الوزارة وتعليماتها. 
مقيا�س مدى  اأن  الأول  �ضابقًا.  بهما  التلميح  �ضببان مت  لذلك 
جناحه وف�ضله يعتمد على املنهاج ومدى اقرتابه اأو ابتعاده عن 
�ضيا�ضات الوزارة ب�ضاأنه، كون التقومي يعتمد على ذلك. ثانيًا 
اأن الطلبة والأهايل يتوقعون منه اأن يجعل املنهاج اأكرث �ضهولة 

وقابلية للفهم.

وال�ضيا�ضات  والإدارة  املنهاج  بني  املبا�رش  الو�ضيط  هو  فاملعلم 
العامة من جهة، وبني هذا املنهاج والتالميذ، من جهة اأخرى، 
فهو مف�رش املنهاج، وهو قناة التوا�ضل مع الإدارة، وهو منفذ 
ال�ضيا�ضات، وهو املقرر حني يتعلق الأمر باأداء التالميذ. يرتكز 
التي  العالقات  جوهر  وهو  حوله،  املدر�ضة  يف  التفاعل  عامل 
ت�ضكل عامل املدر�ضة. يف الف�ضل هو �ضابط الإيقاع الذي يقرر 

جمرى احلياة وتفا�ضيلها. وهو من يوزع الأدوار بني الطالب، 
ويحدد م�ضتوى التفاعل بينه وبينهم. اإنه حقًا اأكرث من مدر�س.

ثانيًا. الطالب: بني املعلم واملنهاج

ولكن اأين الطالب من كل ذلك؟ كان هذا ال�ضوؤال الأ�ضا�س يف 
اإحدى جل�ضات فريق البحث الأ�ضبوعية يف ال�ضهر الأول. رد 
باحث »�ضايع بني املعلم واملنهاج«. الطالب هو غاية العملية 
بالقدر  الف�ضل.  داخل  التفاعل  عملية  هدف  وهو  التعليمية 
دخوله  غاية  اأن  يعرف  اأي�ضًا  الطالب  فاإن  النمطية  من  نف�ضه 
باملنهاج  مرهون  النجاح  هذا  واأن  النجاح،  هي  املدر�ضة 
عالمات  على  يح�ضل  الذي  هو  املجتهد  فالطالب  وباملعلم. 
اإجاباته  على  تعتمد  العالمات  وهذه  المتحانات،  يف  اأعلى 
هذه  ظل  يف  عنه.  املعلم  ر�ضى  ومدى  المتحان،  لأ�ضئلة 
ال�ضبكة من التفاهمات، ي�ضبح املنهاج جمرد مادة للتقييم، فهو 
اجل�رش الذي على الطالب العبور عليه بحذر وبخطوات واثقة 
النجاح.  وذووه:  اأهله  له  يرغب  وما  يرغب،  ما  ينال  حتى 
الطالب  بني  العالئقي  التفاعل  هذا  تفكيك  املهم  من  ولكن 
يف  هو  الذي  املعلم  لدور  الطالب  ينظر  كيف  لفهم  واملعلم 
يف  ال�ضف.  داخل  التفاعل  عملية  ملجمل  تلخي�س  املح�ضلة 
طالب  مع  الباحثني  اأحد  اأجراهما  اللذين  التاليني  احلوارين 
يف ال�ضف ال�ضاد�س يتح�ضل على عالمات مرتفعة يف حت�ضيله 
عالمات  على  يتح�ضل  الرابع  ال�ضف  يف  وطالب  الف�ضلي، 
متدنية، ميكن ال�ضتدلل على فهم الطالب للعالقة مع املعلم.

)1(

الباحث: كيف املدر�ضة واملدر�ضون فيها؟
الطالب: كوي�ضني.

الباحث: �ضو اأكرث �ضي بتحبوا يف املدر�ضة
ما�ضك  اأنا  املدر�ضة.  يف  والأن�ضطة  العلم  بحب  الطالب: 
ال�ضجر واعتني  اأ�ضقي  املدر�ضة، وبحب  ال�ضحة يف 

بالطالب الأ�ضغر مني ويف الطابور اأرتبهم.
الباحث: �ضو اأكرث مادة بتبحها؟

الطالب: العربي بحبها كثري لأنو الأ�ضتاذ ب�رشح ب�ضكل رائع، 
ودائمًا بجيب عالمات عنده.

)2(

يتاأخر  م�ضتعار(  )ال�ضم  حممود  الطالب  اأن  الباحث  لحظ 
كثرياً.

الباحث: لي�س بتتاأخر على املدر�ضة مع اإنك الظهر؟
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الطالب: هيك اأ�ضاًل املدر�ضة باأجيها ع الفا�ضي.
الباحث: طيب لي�س بتيجي ع الفا�ضي؟ فيه حد غا�ضبك؟

الطالب: ل ما يف حد غا�ضبني ب�س باجي ع�ضان ح�ضة الر�ضم 
والريا�ضة.

الباحث: طيب �ضو معنى الر�ضم والريا�ضة؟
الطالب: يعني الأ�ضتاذ ب�ضغلنا بالر�ضم وا�ضتاذ الريا�ضة بلعبني 

كورة.
الباحث: واحل�ض�س اللي بتاخذها �ضو اأكرث ح�ضة بتحبها غري 

الريا�ضة والر�ضم؟
الطالب: الريا�ضيات.

الباحث: لي�س؟
وبتكلم  كوي�س  وب�رشحلنا  كثري  بحبو  الأ�ضتاذ  لأنو  الطالب: 

معي كاأين رجل.
الباحث: ممتاز وبقية الأ�ضاتذة؟

املهم  يف.  بح�ضو  ول  وبطلع  باجي  يعني،  عادي  الطالب: 
بنجح معهم يف المتحانات.

يحدد احلواران ال�ضابقان مركزية عالقة الطالب مع املعلم يف 
حتديد م�ضتوى تقبل الطالب للمدر�ضة، فالطالبان ذكرا ب�ضكل 
الثاين  وكره  الأول  حب  وراء  الرئي�س  ال�ضبب  اأن  وا�ضح 
فالطالب  املدر�س معهما.  تعاطي  يقوم على طريقة  للمدر�ضة 
ب�ضكل  املادة  ي�رشح  املدر�س  لأن  العربية،  اللغة  يحب  الأول 
املدر�ضني  لأن  املدر�ضة  يكره  فهو  الثاين  الطالب  اأما  جيد، 
مادة  يحب  فهو  املقابل،  يف  عدمه.  من  لوجوده  يهتمون  ل 
فهو  معه،  املادة  مدر�س  تعامل  طريقة  ب�ضبب  الريا�ضيات 
يعامله كرجل. اإن ما يرمي اإليه الطالب هو الحرتام والتقدير 
ثقة  يعزز  ما  الطالب وهو  تفاعله مع  املعلم يف  يعك�ضه  الذي 
اأو  الطالب  بح�ضور  املعلمون  يهتم  ل  فحني  بنف�ضه.  الأخري 
غيابه اأو تفاعله اأو تقاع�ضة، فاإنه يندفع اأكرث اإىل الالمبالة جتاه 
عنه  يك�ضف  الذي  الآخر  اجلانب  الف�ضل.  داخل  يدور  ما 
اأن  املدر�س  ا�ضتطاع  اإذا  املادة  يحب  الطالب  اأن  احلواران، 
الريا�ضة  يحب  الثاين  احلوار  فالطالب يف  له.  يجعلها جذابة 
ويلعبون  الر�ضم  ميار�ضون  الطالب  يجعل  املعلم  لأن  والر�ضم 
اأن  هو  الريا�ضيات  ملادة  وراء حبه  �ضبب ذكره  واأول  الكرة، 
الأول يحب  احلوار  والطالب يف  »ب�رشحلنا كوي�س«،  املعلم 
فاإن  بالطبع،  رائع«.  ب�ضكل  »ب�رشح  املعلم  لأن  العربية  اللغة 
الإ�ضارة لالمتحانات والعالمات مل تكن غائبة، وبخا�ضة يف 
حديث الطالب املتفوق الذي مل تفته الإ�ضارة اإىل اأنه يح�ضل 
على عالمات عند معلمه املف�ضل. فيما كان الأمر عاديًا عند 
الطالب الثاين الذي نوه اإىل اأنه ل يهتم باملعلمني الآخرين طاملا 

كان يح�ضل عندهم على عالمات. فهذا ما يهم يف الأمر، اأما 
اهتمام املعلمني به اأو عدم اكرتاثهم لتاأخره فهو اأمر »عادي« 

كما قال.

نف�ضها  امل�ضامني  طالب  ثالثة  مع  التايل  احلوار  ويك�ضف 
ال�ضابقة:

الباحث: اإنت �ضو بتحب من املواد يا حازم؟
حازم: علوم

الباحث: لي�س؟
املادة.  بحب  واأنا  الأ�ضتاذ،  اإياها  حببني  اللي  اأنا  لأنه  حازم: 
اأنا  وكمان  الواقع،  عن  فكرة  بتعطيني  هي  كمان 
بحبها لأنه غالبية �ضغلها يف املخترب، واحنا ما بنفهم 

اإل اجلانب العملي.
الباحث: واأنت يا �ضامي �ضو بتحب من املواد؟

�ضامي: الريا�ضيات.
الباحث: لي�س بتحبها؟

�ضامي: لأنو ال�ضتاذ هو اللي حببني فيها، بيعطينا بطرق حلوة، 
بالدر�س، كمان  نبداأ  ما  قبل  بيقول نكت  دائمًا  وهو 

هو دائمًا بيعطينا اأ�ضئلة للمراجعة قبل المتحان.
املادة راح تظل  الباحث: طيب لو �ضحبنا الأ�ضتاذ واأعطيناك 

حتبها؟
�ضامي: بر�ضوا ب�ضل اأحبها لأنها بتفتح مخ الإن�ضان وبتنوره 

وهي مادة مهمة.
الباحث: واإنت يا حممد �ضو بتحب من املواد؟

حممد: الإجنليزي
الباحث: لي�س؟

اللي  كمان  هو  والأ�ضتاذ  زمان،  من  بحبها  اأ�ضاًل  اأنا  حممد: 
حببني اإياها، لأنو بيعطينا الإجنليزي من �ضمن الواقع، 

وهو دائمًا بيعطينا اأ�ضئلة اإبداعية دائمًا.

موادهم  حلبهم  الأول  ال�ضبب  اأن  ذكروا  الثالثة  الطالب 
املادة، وبخا�ضة طريقة  املعلم جعلهم يحبون  اأن  املف�ضلة هو 
باملنهاج  الطالب  لعالقة  الفقري  فالعامود  اجلذابة.  ال�رشح 
مدى  و�رشحه  ب�ضلوكه  يحدد  الذي  هو  فاملعلم  املعلم.  هو 
ال�ضابق  احلوار  يف  اأي�ضًا  للمنهاج.  الطالب  رف�س  اأو  تقبل 
املف�ضل  فاملعلم  المتحانات،  اإىل  الإ�ضارة  الطالب  يفت  مل 
لها  يهيئهم  المتحانات، حيث  ي�ضهل حياتهم يف  الذي  هو 
اأ�ضباب حبه  اأحد  اأن  اإىل  ي�ضري  �ضامي  فالطالب  ب�ضكل جيد. 
للريا�ضيات وملعلم املادة، هو اأنه يعطيهم اأ�ضئلة للمراجعة قبل 
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الطالب  يعطي  الإجنليزية  اللغة  مدر�س  اأن  كما  الختبارات، 
اأ�ضئلة اإبداعية لبد اأنها ت�ضاهم يف تعزيز ثقة الطالب باأنف�ضهم 

خالل التقدم لالمتحان.

ول ميكن احلديث عن املنهاج �ضمن هذه العالقة التفاعلية دون 
الإ�ضارة دائمًا للمعلم. واإىل جانب ذلك، فاإن الطالب يتعاطون 
مع املنهاج وفق معطيات خمتلفة ومتباينة، فهم يف�ضلون املنهاج 
حول  احلياة  مع  ب�ضهولة  ربطه  ميكن  الذي  للواقع  الأقرب 
الطالب. فالطالب حازم يحب مادة العلوم لأنها تعطيه فكرة 
خالل  من  اأكرث  فهمها  ميكن  عملية  مادة  ولأنها  الواقع،  عن 
الريا�ضيات  يحب  �ضامي  الطالب  اأن  كما  العملية،  اجلوانب 
اللغة  يف�ضل  الذي  الطالب  اأما  العقل.  حتفيز  يف  ت�ضاهم  لأنها 
الإجنليزية فهو يحب املادة لأن املعلم يربط ما يتعلمونه بالواقع، 

وبالتايل ي�ضهل عليهم فهم حمتويات املادة وا�ضتيعابها.

وعند البحث بدقة اأكرب عن العالقة الثالثية التي تربط الطالب 
باملعلم باملنهاج، جند اأن الطالب يف�ضلون املعلم املبدع الذي 
يجذبهم، وي�ضتطيع، يف الوقت نف�ضه، ت�ضهيل املنهاج عليهم، 
لي�س  املعلم  من  يتوقعون  فهم  وتقباًل.  اإمتاعًا  اأكرث  ويجعله 
اأي�ضًا جعله قريبًا منهم ومفيداً يف  �رشح املنهاج فح�ضب، بل 
الوقت نف�ضه. وعليه، فاملعلم املنفذ احلريف لتعليمات الوزارة 
و�ضدهم  قلوب طلبته  ينجح يف جذب  قد ل  املنهاج،  ب�ضاأن 
حلب املادة، بقدر دفعهم اإىل الرتكيز اأكرث على خمرجات العام 
ب�ضوؤال  الباحثني  اأحد  قام  المتحانات.  وبخا�ضة  الدرا�ضي، 

جمموعة من الطالب ال�ضوؤال التايل:

امللتزم  الأ�ضتاذ  تف�ضلون  هل  نظركم  وجهة  من  الباحث: 
كي  املنهاج  عن  يخرج  الذي  الأ�ضتاذ  اأم  باملنهاج 

يخدم املنهاج؟

العبارات  التي ميكن جتميعها يف  الإجابات  من  فتلقى جملة 
التالية:

املنهاج.  كثري عن  بيطلع  اللي  الأ�ضتاذ  بنحب  احنا  الطالب: 
واحنا بنحب الأ�ضتاذ اللي بيعملنا حتفيز قبل ما يبداأ 
بتغيري اجلو. واحنا  يقوم  اأو  اأ�ضئلة  ال�رشح، وبيعطينا 
ما بنحب الأ�ضتاذ اللي دائمًا يبداأ بالدر�س على طول 

وب�ضورة روتينية وبيكون مك�رش.

وكما يت�ضح فهم يف�ضلون املعلم الذي ل يلتزم بحرفية عالية 

باملنهاج، بل املعلم املبدع الذي يجد طرقًا لتعزيز املنهاج بعلوم 
اأخرى خارج املنهاج، بالطبع من الأف�ضل اأن تكون تلك من 
حياتهم اليومية. يتعزز هذا مع ا�ضتخدامه طرقًا مبدعة جلذب 
انتباههم وتفاعلهم مع ما يقوم ب�رشحه مثل التحفيز والتن�ضيط 

والإحماء.

فاملنهاج هو الو�ضيط احلتمي بني الطرفني، وهو ال�ضمغ الذي 
مرغوب،  غري  ولكنه  مقد�س،  فهو  بينهما،  العالقة  يربط 
عبء  لكنه  النجاة،  وقارب  النجاح  وو�ضيط  املخل�س  وهو 
العالقة غري  وطنية عن  تربية  تفا�ضيل ح�ضة  وتك�ضف  اأي�ضًا. 
باملنهاج،  احلريف  وتقيده  املعلم  تنفيذ  على  القائمة  التفاعلية 
والتزام الطالب واقت�ضار ردود اأفعالهم على ت�رشفات املدر�س 
ب�رشح  تقوم  فاملعلمة  واإيقاعه.  الف�ضل  دفة  يدير  من  بو�ضفه 
اتفاقيات جنيف ب�ضكل حريف، دون اأن تربط ذلك بخربات 
�ضحبها  ميكن  املواد  تلك  من  الكثري  اأن  وبخا�ضة  الطالبات، 
على الواقع الفل�ضطيني والنتهاكات الإ�رشائيلية. فهي ت�رشح 
املنهاج، ومل  الرابعة، كما وردت يف  اتفاقية جنيف  بتف�ضيل 
تبحث عن م�ضادقة ملا تقول خارج �ضياق ما يرد يف املنهاج. 
فاملعلمة حتدد وعي الطالبات عن ال�ضوب واخلطاأ من خالل 
والتاأمل،  التفكري  على  حثهن  دون  واللتزام  الن�ضباط  هذا 
واقعهن.  مع  يتعلمن  ما  تكيف  على  مقدرة  اأكرث  وجعلهن 
»التلميذات يجل�ضن بان�ضباط واإيقاع ممل« - كتبت الباحثة.

حتى يف الوحدات الأكرث الت�ضاقًا بحياة الطالب، فاإن مقاربة 
هذا الواقع تكون حرفية ومبا�رشة. قام املعلم ب�رشح در�س يف 
الرابع  ال�ضف  لطالب  ال�ضعبي  الرتاث  بعنوان  الوطنية  الرتبية 
الأ�ضا�ضي، حيث قام باإ�ضعال ال�ضموع تعبرياً عن انقطاع التيار 
ال�ضتائر  اأغلق  اأن  بعد  املادة  ب�رشح  وقام  غزة،  يف  الكهربائي 
يف الغرفة، ويف و�ضط جو معتم قدم اأنواع الرتاث الفل�ضطيني 
هو يف  ما  وفق  مفاهيمية  من خالل خارطة  والثقايف  املادي 
املنهاج من تراث مادي، مثل مع�رشة الزيتون، وفرن الطابون، 
والعر�س  الدبكة،  مثل  ثقايف  وتراث  الفخار،  و�ضناعة 
الفل�ضطيني، وتطريز املالب�س. وخالل كل ذلك التقدمي، كان 
يقدم جمموعة من الفيديوهات التي جت�ضد الأمثلة التي يتحدث 

عنها م�ضحوبة مبو�ضيقي حزينة.

ال�ضوؤال  املعلم  )ُيكرر  الفل�ضطيني؟  بالرتاث  املق�ضود  ما  م: 
مرتني(

ط: معناها الفخار.
م: اأح�ضنت يا حممد.
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ط: ما ورثناه من اأجدادنا.
ط: كل ما ورثناه عن الآباء والأجداد من اأ�ضياء مادية وثقافية.

م: ممتاز، ت�ضفيق. الرتاث ي�ضمل نوعني، ما هما؟
ط: مادية وثقافية.

ال�ضبورة يف خارطة  الرتاث على  اأنواع  اأح�ضنت. )يدون  م: 
مفاهيمية(. الرتاث املادي ي�ضمل اأدوات معينة، ما هي؟

ط: مع�رشة الزيتون.
)عنوان  الزيتون.  مع�رشة  فيديو عن  مقطع  ن�ضاهد  بنا  هيا  م: 
املعلم  ي�رشح  حزينة.  مو�ضيقى  نن�ضى-  ل  حتى  الفيديو 

عنها(. ماذا لحظنا يف مقطع الفيديو؟
ط: يف زملة بيحط الزيتون وحجرين بيع�رشوا.

يطلق  الذي  امل�ضمى  ما  هدول،  احلجرين  طب  ممتاز،  م: 
عليهما؟

ط: حجارة مع�رشة الزيتون.
م: هل هناك اأدوات اأخرى من الرتاث املادي؟

ط: نعم.
م: احكيلنا واحدة منهم.

ط: الفخار.
م: ممتاز. هيا بنا ن�ضاهد مقطع ل�ضناعة الفخار. )عنوان الفيديو 
جديدة.  مب�ضاهد  نف�ضها  احلزينة  واملو�ضيقى  ال�ضابق  نف�ضه 
يف  لحظت  ماذا  برتكيز(.  الفيديو  ي�ضاهدون  الطالب 

مقطع الفيديو؟
ط: زملة بيعمل فخار.

م: ممتاز، هل اأجاد هذا الرجل حرفة الفخار؟
ط: نعم.

عن  املعلم  يحكي  املائي.  الفخار  اإبريق  بعر�س  املعلم  يقوم 
ا�ضتخدام الفخار يف حفظ املاء وزيت الزيتون.

م: هل توجد اأدوات اأخرى.
ط: نعم.

م: ما هي؟
ط: الأبنية.

م: واي�س كمان؟
ط: املدرج الروماين.
م: ما هي الأدوات؟

ط: فرن الطني.
اأحن  وغناء:  )مو�ضيقى  الطابون  لفرن  مقطعًا  لن�ضاهد  م: 
ماذا  املعلم  يطرح  الفيديو:  انتهاء  بعد   ... اأمي(  اإىل خبز 

لحظت؟
ط: اأنا يا اأ�ضتاذ... اأنا يا اأ�ضتاذ... اأنا يا اأ�ضتاذ... اأنا يا اأ�ضتاذ... 

خبز الطابون.

م: من يقوم باخلبز؟
ط: �ضيدة.

م: ممتاز، هاي هي اأنواع الرتاث املادي الفل�ضطيني.

الطالب  من  الإجابات  بع�س  ا�ضتخال�س  على  املعلم  ارتكز 
من خالل الأ�ضئلة املبا�رشة التي تعك�س اإجابة الطالب عليها 
الأعمق  للتفكري  يدفعهم  ومل  امل�رشوحة،  للمادة  قراءتهم 
حياتهم.  يف  اأو�ضع  وارتباطات  خربات  عن  والبحث 
الرتاث  اأدوات  عر�س  �ضاحبت  التي  احلزينة  فاملو�ضيقي 
من  �ضيئًا  بو�ضفه  للرتاث  منطي  فهم  عن  تك�ضف  وعنا�رشه 
املا�ضي ي�ضتذكر بحزن لأنه يف طريق الندثار، فالرتاث هو 
ما ورثناه فقط. وكان من �ضاأن فكرة مثل هذه »حماية الرتاث 
يتم عربه تطوير فهم  اأن ت�ضكل مدخاًل خالقًا  من الندثار« 
الطالب ووعيهم وتقبلهم للرتاث، كما اأن املعلم مل ي�ضتخدم 
ق�ضيدة دروي�س التي جاءت يف �ضياق عر�س الفيديوهات يف 
تعزيز جانبي لتذوق الطالب لل�ضعر وللثقافة الوطنية ي�ضاهم 

يف تنمية الذائقة اللغوية لهم.

الوزارة  املعلم كمنفذ خلطط  ات�ضح دور  ال�ضابقني  املثالني  يف 
فاإنه يف ظل  �ضياق خمتلف،  ن�ضًا وكيفًا. يف  باملنهاج  وامللتزم 
به من  املعلم والرغبة يف اللتزام  باملنهاج من قبل  التقيد  هذا 
وتعزيز  الوعي  تطوير  فاإن  للطالب،  بالن�ضبة  المتحان  اأجل 
يتبناها.  الفكر اخلالق لدى الطالب ي�ضبح مهمة ل جتد من 
فقط  تخدم  مقيدة  بحدود  حمكوم  الف�ضل  داخل  فالتفاعل 
املعادلة  طريف  من  جهد  دون  للطالب،  واإي�ضاله  املنهاج 
العامة  ال�ضيا�ضات  فاإن  بالطبع،  ذلك.  من  اأعمق  عن  للبحث 
يف التعليم، وطول املنهاج، وحمدودية الوقت املتاح، وهاج�س 
ال�ضعبي  والوعي  التقومي،  معيار  بو�ضفه  والنجاح  المتحان، 
ب�رشورة النجاح - كل هذا يدفع باجتاه تقلي�س فر�س ت�ضجيع 

الطالب للتفكري اخلالق واملبدع.

لكل  املنا�ضبة  الرتبوية  بالقواعد  دقيق  ب�ضكل  املعلم  يلتزم  قد 
ذلك  اإىل  ت�ضري  الباحثون  قدمها  التي  والت�ضجيالت  در�س، 
بو�ضوح، اإل اأن عن�رش التحفيز الإبداعي غائب ومفقود. يف 
در�س لل�ضف اخلام�س الأ�ضا�ضي يف اللغة الإجنليزية، قام املعلم 
للكلمة،  ال�ضحيحة  املفاهيم  لتحديد  الر�ضومات  با�ضتخدام 
احلوار  على  وارتكز  ورقمها.  ال�ضورة  ا�ضم  حتديد  وكذلك 
من  املبا�رشة  الأ�ضئلة  طرح  يف  الطالب  وبني  بينه  واملناق�ضة 
امل�ضتقبل  �ضيغ  على  يرتكز  الدر�س  خالل »من هو؟«، وكان 
احلالت  بني  الفرق  �رشح  املعلم يف  )shall .. will(، وجنح 
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اأخرى  مرة  واحلوار.  الأدوار  ا�ضتخدام  خالل  من  الثالث 
اأفق  فتح  يتم  فلم  والطالب.  الدر�س  بني  الربط  غابت عملية 
امل�ضتقبل وبني  للدر�س من خالل ربط �ضيغ  اجلانبي  للتفكري 
خيال الطالب يف التفكري بامل�ضتقبل، ومل يقم بدفعهم للتفكري 
من باب “ماذا �ضيحدث يف امل�ضتقبل؟”، اأو “هل تعتقد حقًا 
اأن الطالب لن يذهبوا اإىل املدار�س يف امل�ضتقبل؟” كما يقول 

كتاب املنهاج.

البحث  فريق  جل�ضات  خالل  ثارت  التي  الأ�ضئلة  اأحد 
الأ�ضبوعية هو الربط بني جناح املعلم بجعل الدر�س ممتعًا وبني 
مقدرته على حتفيز الطالب على التفكري اخلالق. لقد وردت 
عبارات ت�ضري اإىل “الدر�س املمتع”، و“الأ�ضتاذ الذي ي�ضلي”، 
و“عدم الإح�ضا�س بالوقت يف الف�ضل” يف اأحاديث التالميذ يف 
يكون  اأن  بال�رشورة  فلي�س  الباحثني/ات.  مع  خمتلفة  حوارات 

الدر�س املمتع ناجحًا يف حتفيز قدرات الدار�ضني الإبداعية.

املمتع،  الدر�س  بني  الفرق  التالية  ال�ضفية  امل�ضاهدة  تك�ضف 
والدر�س الذي ينجح يف حتفيز الدار�س للتفكري وربط معارف 

الف�ضل بالعامل اخلارجي.

الدر�س حول ق�ضيدة حممد اجلواهري بعنوان “يافا اجلميلة”.

م: ما الذي جمع ال�ضعب العراقي والفل�ضطيني؟
ط: كال ال�ضعبني م�ضلوب خرياته.

قراأت املعلمة الفقرة الأوىل من الق�ضيدة
بـ )يافا( يوم حط بها الركاب/ متطر عار�س ودجا �ضحاب

وقفت موزع النظرات فيها/لطريف يف مغانيها ان�ضياب
القراءة  خالل  وكانت  الأبيات  قراءة  الطالبات  من  طلبت 

ت�ضوب قراءتهن. ثم قامت بالتعريف بال�ضاعر ثم �ضاألت.
م: ال�ضاعر جاء اإىل يافا بالطائرة من اأين ت�ضتدلني على ذلك؟

ط: وحلق بي العقاب.
م: ما الفرق بني حلق وطار؟

ط: حلق يف اجلو عاليًا، طار تكون يف م�ضافات منخف�ضة.
م: الع�ضفور يطري من �ضجرة ل�ضجرة.

ال�ضحب  وانت�ضاء  الأجواء  هذه  من  منده�س  ال�ضاعر  ملاذا  م: 
واملطر؟

معتدلة  بلد  اإىل  جاء  وهو  حارة  العراق  يف  الأجواء  لأن  ط: 
الأجواء.

م: كلمة مغانيها تدل على �ضمود اأهل يافا فيها.
م: عالم تدل ا�ضتخدام ان�ضياب ومل ي�ضتخدم كلمة جريان؟

ط: لل�ضيولة وامل�ضي ب�ضهولة اأ�رشع.
قراأت املعلمة الأبيات التالية:

وموج البحر يغ�ضل اأخم�ضيها/ وبالأنواء تغت�ضل القباب
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وبياراتها �رشبت نطاقًا/ يخططها كما ر�ضم الكتاب
م: بتعرفوا �ضو معني الأخم�س؟

واأ�ضارت اإىل مكان الأخم�س وهو باطن القدم.
يغ�ضل  والبحر  البحر  �ضاطئ  على  جتل�س  جميلة  فتاة  يافا  م: 
من�ضق  ب�ضكل  الربتقال  بيارات  بها  اأحاطت  وقد  قدميها 

منتظم وكاأنها ر�ضمت بقلم يف كتاب.
م: يف هذا البيت �ضورة جمالية من تو�ضحها؟

ط: �ضبه يافا بالفتاة اجلميلة التي تغ�ضل قدميها مباء البحر.

بهذه  الأخرى  الق�ضيدة  اأبيات  �رشح  املعلمة  ووا�ضلت 
ال�ضبورة. الطالبات  اأي كلمة على  الطريقة، ومل تلجاأ لكتابة 
لكن،  املعلمة،  مع  كبري  ب�ضكل  ويتجاوبن  متحفزات  كن 
ورغم ال�رشح الدقيق للق�ضيدة كما هو مطلوب وفق املنهاج، 
فاإن ثمة غياب التحفيز والتحري�س للتفكري والإبداع خارج 
ال�ضندوق من باب احلديث عن يافا كمدينة فل�ضطينية، وربط 
مواهب  عن  البحث  اأو  يافا،  من  الالجئات  بالطالبات  ذلك 
اأدبية بني الطالبات. وعلى الرغم من اأن احل�ضة كانت م�ضوقة 
وال�رشح �ضاهم بتقدمي الق�ضيدة ب�ضكل �ضل�س وممتع للطالبات، 
كما اأخربن الباحثة، فاإن الأثر البعيد املتوخى مفقود. واإذا ما 
ا�ضتعدنا امل�ضاهدة ال�ضفية حول الرتاث، حيث يغيب عن املعلم 
ربط الرتاث بواقع الطالب، ول ينجح يف ا�ضتخدام املعلومات 
الواردة يف املنهاج يف تطوير معارفهم خارج �ضياق الكتاب، 
فاإنه من ال�رشوري ربط عمليات الت�ضويق والإبداع يف تقدمي 
املعلومة بجوانب اإبداعية ت�ضاهم يف تطوير قدرات الدار�ضني 

العقلية والإبداعية كما املعرفية اأي�ضًا.

يف املقابل، فاإن وقائع ح�ضة تربية اإ�ضالمية لل�ضف ال�ضاد�س 
الأ�ضا�ضي، تك�ضف عن �ضعف التفاعل بني املعلم والطالب، 
التفكري.  عملية  يف  حقيقي  ب�ضكل  الطالب  اإدماج  وعدم 
الدر�س  عنا�رش  كتابة  مع  �ضامتة  بقراءة  احل�ضة  املعلم  بداأ 
للقراءة  الكايف  الوقت  الطالب  يعطي  اأن  ودون  الرئي�ضية. 
ال�ضامتة، بداأ الأ�ضئلة وال�رشح حول “ما هو الوحي؟” وما 
“طريقة لتو�ضيل  اإن الوحي  اأنواعهم؟ وقدم تعريفًا قال فيه 
للر�ضل”. طلب من طالب  والت�رشيعات  والأحكام  العقيدة 
قراءة الآية املتعلقة بذلك، وحني واجه الطالب �ضعوبة يف 

قراءتها، قراأها املعلم.

مي�ضك  وكان  الكتاب،  من  يقراأ  املعلم  كان  احل�ضة  طوال 
الكتاب بني يديه ويقوم بتلقني الطالب. ثم قام بكتابة التعريف 
والتلخي�س  بالنقل  الطالب  وبداأ  ال�ضبورة،  على  والتلخي�س 

خلفه. كان �ضوت املعلم منخف�ضًا والطالب يتبادلون الكالم 
املعلم.  وبني  بينهم  التوا�ضل  يف  وا�ضح  انقطاع  يف  اجلانبي 
ب�رشح  املعلم  �رشع  ثم  مقاعدهم.  يبدلون  الطالب  بع�س 
مو�ضوع جديد “الروؤية ال�ضادقة”. وعندما ي�ضاأل املعلم �ضوؤاًل 
يتدافع الطالب يف تقدمي الإجابة ويجيبون بطريقة ع�ضوائية، 
وفيما ي�ضري املعلم اإىل اأحدهم بالإجابة، فاإن اآخرين قد يجيبون 
عن ال�ضوؤال يف وقت واحد. كان املعلم م�ضغوًل مبحاولة اإنهاء 
الدر�س، وبدا ذلك وا�ضحًا من خالل تركيزه على القراءة من 
فهمه. وهو مل  الطالب  انغلق على  ما  تو�ضيح  الكتاب دون 
اإجابات مقنعة حلرية الطالب يف ق�ضية جمردة  يفلح يف توفري 

بالن�ضبة لهم “الوحي والروؤيا”. �ضاأل اأحد الطالب:

ط: نعرف اأنه الر�ضول اأمي )ل يعرف القراءة والكتابة( طيب 
كيف عرف يعد اأجنحة جربيل 600 جناح؟

م: هذه اأقوال ولي�س الر�ضول الذي عدهم.
ط: هل املالئكة متوت؟

م: متوت �ضحيح.

مما  اأكرث  الطالب  تربكان  ال�ضابقتني  الإجابتني  فاإن  بالطبع، 
ت�ضاعدانهم على اإيجاد اإجابات للعامل غري املرئي.

يخ�ضع  الطالب  فاإن  للعالقة،  املحكم  الإيقاع  هذا  �ضمن 
لعملية تكييف وتقبل للواقع داخل الف�ضل اأو هو يبحث عن 
والهرب  الت�رشب  مثل  املفرو�ضة  القيود  من  حترره  اأ�ضكال 
خالل الدوام املدر�ضي. فاملعلم ل يقوم بتحديد املعرفة املنقولة 
يقرر  اأي�ضًا  فهو  الطالب،  �ضلوك  املنهاج، وتقومي  اإطار  �ضمن 

م�ضتوى التفاعل داخل الف�ضل.

�ضجل اأحد الباحثني احلوار التايل:

املعلم ينتبه اإىل وجود ت�رشب عند الف�ضحة.
الطالب: فيه طالب هربوا.

املعلم: من هم؟
الطالب يعددون الأ�ضماء.

املعلم يطلب من عريف الف�ضل كتابة الأ�ضماء.
اإل يف  اأو ي�رشب  املياه  لدورة  اأي طالب يذهب  املعلم ممنوع 

ح�ضة الريا�ضة اأو يف الف�ضحة.

طالب: )يعرت�س( بدنا نغ�ضل.
راح  املدر�ضة(  )�ضاحة  حتت  اأ�ضوفه  راح  طالب  اأي  املعلم: 

ين�رشب.
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يك�ضف احلوار ال�ضابق عن مدى تقرير املعلم ل�ضلوك الطالب 
ويغيب  الأقوى،  هو  فيها  يكون  عالقة  �ضمن  الف�ضل  داخل 
فيها احلوار والنقا�س، ما يعك�س حالة اأعمق من عدم ت�ضجيع 
لدى  الراأي  عن  التعبري  وحرية  والإبداع  والتاأمل  التفكري 
“ممنوع”،  مثل  قاطعة  كلمات  ي�ضتخدم  فاملعلم  الطالب. 
يخلق  اأن  يحاول  اأن  دون  ين�رشب”،  “راح  بالعقاب  ويلوح 
حواراً مع الطالب حول خماطر هرب الطالب من الدرا�ضة، 
اإن  وتاأثري ذلك على حت�ضيلهم املدر�ضي، وبالتايل م�ضتقبلهم. 
حواراً مثل هذا من �ضاأنه اأن يخلق تفاعاًل بني الطالب واملعلم 
يعمل على تعزيز ثقتهم به، ما �ضينعك�س على تقبلهم للمواد 
ك�ضلوك  والنقا�س  احلوار  فكرة  �ضيكر�س  اأنه  كما  التعليمية. 

ونهج يف تعاطيهم مع بع�ضهم كاأفراد يف املجتمع.

ثالثًا. قضايا عامة ومنهاجيه

1.  موضوعات البحث العلمي
عزز النظر اإىل تعاطي اأطراف العملية التعليمية مع مو�ضوعات 
البحث العلمي داخل املنهاج، الفكرة التي برزت يف نقا�ضات 
قدرات  تنمية  اأهمية  فهم  يف  الق�ضور  حول  البحث  فريق 
الطالب العلمية. اإن تدريب الطالب بطريقة �ضليمة على كتابة 
املنافع ت�ضاهم يف �ضقل  العلمي، يجلب جمموعة من  البحث 
عقله وتطويره بطريقة علمية. فكتابة البحث تتطلب البحث 
يف املراجع العلمية املختلفة املخت�ضة مبو�ضوع البحث، وقراءة 
جمموعة منها، واإعادة تركيب املعلومات امل�ضتقاة وفق منهاج 
الطالب  تفيد  لكنها  ومركبة،  معقدة  عملية  وهذه  حتليلي. 
كما  الر�ضمية،  واملقررات  املنهاج  خارج  قراءاته  تو�ضيع  يف 
تطوير  بجانب  ا�ضتفهامي  ب�ضكل  عقله  اإعمال  يف  ت�ضاعده 
ما  اأو  العلمي  البحث  طريقة  اأي  وهي،  الكتابية.  مهاراته 
الطرق  اأهم  اإحدى  وال�ضتك�ضاف،  البحث  بطريقة  يعرف 
العملية  وحتديث  تطوير  يف  ت�ضاهم  التي  احلديثة  التعليمية 
تنمى  حيث  ولتفكريه،  الطالب  لعقل  حمركة  فهي  التعليمية. 
وقدرته  والتق�ضي  البحث  ومهارات  التفكري  مهارات  لديه 
على كتابة التقارير والتوثيق. اإ�ضافة اإىل ذلك، فهي ت�ضاعد يف 
امل�ضكالت  حل  مهارات  مثل  الرتبوية  املهارات  بع�س  تعزيز 

التي هو بحاجة لها يف حياته العملية خارج اأ�ضوار املدر�ضة.

يف  الباحثون  عليها  اطلع  التي  والوثائق  املكاتبات  اأفادت 
لأهمية  انتبهت  غزة  يف  الوزارة  اأن  املختلفة،  مدار�ضهم 
التعليمية  الأن�ضطة  تطوير  وحاولت  وال�ضتك�ضاف  البحث 
داخل  التعليمية  العملية  يف  وجودها  من  تعزز  التي  املختلفة 

العمل  ور�س  من  �ضل�ضلة  ذلك، عقدت  �ضبيل  املدار�س. ويف 
نحو  توجههم  تعزيز  بغية  للمعلمني،  التطويرية  والدورات 
ا�ضتخدام البحث وال�ضتك�ضاف يف العملية التعليمية، وقامت 
الأن�ضطة  من  املزيد  دفع  راأت  التي  التعليمية  اخلطط  بتطوير 
تطوير  يف  وال�ضتك�ضاف  البحث  ا�ضتخدام  لتعزيز  الهادفة 
قدرات الطالب العقلية. وكانت اخلطة الأبرز يف ذلك تكمن 
يف اإعادة قولبة بع�س مواد املنهاج، ليتم تنفيذها عرب البحث 
على  تعديل  عملية  هو  مت  ما  الطالب.  به  يقوم  الذي  العلمي 
الكتب املدر�ضية من خالل اإ�ضافة بع�س املو�ضوعات وحذف 
البع�س الآخر. وارتكزت الفكرة الأ�ضا�ضية على اأن يتم حذف 
�ضورة  يف  الطالب  على  فر�ضها  واإعادة  املنهاج  مواد  بع�س 
�ضلب  يف  للمدر�س  تقدميه  الطالب  من  يطلب  علمي  بحث 
املو�ضوع املحذوف كما يطلب منه مناق�ضته اأمام املعلم واأمام 
2009 �ضملت  زمالئه التالميذ. واخلطة التي نفذت يف العام 
ما  �ضمن  ح�ضيلتها  تكون  اأن  على  واتفق  املباحث  جميع 

يعرف مبلف الإجناز اخلا�س بالطالب.

العام  يف  اخلطة  عن  الرتاجع  مت  العرثات،  من  جمموعة  واأمام 
العلمي يف  البحث  مو�ضوعات  اإلغاء  مت  2010، حيث  التايل 
بع�س املقررات الدرا�ضية. لقد ك�ضفت التجربة عن ق�ضور يف 
التطبيق،  التطبيق. فعند  فهم املغزى احلقيقي لهذه الآلية عند 
على  عبئًا  ت�ضكل  العلمي  البحث  مو�ضوعات  اأ�ضبحت 

الطالب، كما على املعلم، كما على الأهايل.

وبعجالة، ومن خالل اللقاءات املختلفة مع اأطراف املدر�ضة، 
ميكن قراءة مواقف الأطراف املختلفة املعنية من مو�ضوعات 

البحث العلمي.

الط�لب: كان يجب على الطالب اأن يقوم بالبحث يف املو�ضع 

املخ�ض�س بدًل من قراءته يف املقرر، وكان يتوجب 
من  تكليف  وبعد  �ضابقًا،  التو�ضيح  مت  كما  عليه، 
من  م�ضتفيداً  املختلفة  املراجع  يف  ينظر  اأن  املدر�س، 
ومن  وجدت،  اإن  العامة  املكتبة  اأو  املدر�ضة  مكتبة 
والكتابة  املو�ضوع  حول  ال�ضتزادة  يف  الإنرتنت 
عنه. لقد دللت التجربة على اأن الطالب مييلون، يف 
اأغلب الأحيان، اإىل �رشاء البحوث جاهزة من املراكز 
املتخ�ض�ضة باخلدمات اجلامعية والبحثية، اأو يقومون 
عرب  البحث  بعد  مبا�رشة  الإنرتنت  من  با�ضتخراجه 
عن  جوجل،  وبخا�ضة  املختلفة،  البحث  حمركات 
ويف  له.  بكتابته  اأقاربه  اأحد  يقوم  اأو  املو�ضوع، 
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اأن  يكت�ضف  اأن  للقارئ  ميكن  الثالث،  احلالت 
الطالب مل يقم بجهد كبري اإل رمبا يف اإخراج البحث 
ب�ضكله النهائي من طباعة اأو تزيني. يف املح�ضلة، مل 
الطالب،  ملعارف  اإثراًء  العلمي  البحث  مواد  ت�ضكل 
ومل ت�ضجعه ب�ضكل مفيد يف ا�ضتك�ضاف املو�ضوعات 
املختلفة، وتو�ضيع معارفه فيها، وبالتايل مل تاأِت اخلطة 
للطالب  البحثية  املهارات  تطوير  حيث  من  اأكلها 

وتو�ضيع مداركه العلمية.

املعلم: يف اأغلب احلالت مل يهتم املعلمون كثرياً مبو�ضوعات 

البحث العلمي. مل يتم الوقوف خلف الغايات الأ�ضا�ضية 
مواد  لبع�س  بدياًل  العلمي  البحث  اإدخال  وراء  من 
املباحث املختلفة، حيث مل يكن يهم املعلم اإل ا�ضتالم 
اإىل  الطالب  توجيه  يتم  الطالب. مل  من  املقدم  البحث 
كيفية ا�ضتخراج املعلومات وجتميعها وحتليلها، بل ترك 
العلمية  بال�رشقات  ليقوم  الغارب  على  للطالب  احلبل 
ومهاراته  العلمية  قدراته  على  هذا  ينعك�س  اأن  دون 
يف  الطالب  مناق�ضة  تتم  مل  هذا،  جانب  اإىل  البحثية. 
ال�رشيع  بالت�ضفح  الكتفاء  يتم  وكان  املقدمة،  بحوثهم 
ملا يتم تقدميه. ويف حماولة �ضطحية للتاأكد من اأن الطالب 
يقراأ ما يكتب، كان يطلب من الطالب كتابة البحوث 
بخط يدهم، اأماًل اأن يكون لذلك مردود اإيجابي على 

فهم الطالب للبحث املقدم.

االأهل: �ضكل اإدخال البحث العلمي على املباحث عبئًا اإ�ضافيًا 

الأهايل يف  زاد من واجبات  اأنه  الأهايل، حيث  على 
مهارات  توفر  يتطلب  هذا  وكان  اأبنائهم،  متابعة 
البحث عند الأهايل كي يتمكنوا من م�ضاعدة اأبنائهم. 
من  مادية  تبعات  هناك  كان  فقد  ذلك،  اإىل  اإ�ضافة 
حال  يف  الإنرتنت  ملقاهي  الطالب  ا�ضتخدام  حيث 
الورق  طباعة  تكاليف  بجانب  البيت  توفره يف  عدم 

والتجليد.

من  جملة  العلمي  البحث  مو�ضوعات  تنفيذ  واجه  وعليه، 
املعيقات، اأهمها:

اإىل  املدر�ضة  يف  ومراجع  كتب  من  العلمية  املوارد  قلة   .1
املدر�ضة،  اأ�ضوار  خارج  العامة  املكتبات  نق�س  جانب 

و�ضعف املكتبات املنزلية يف حال توفرت.
علمي  بحث  مو�ضوع  لكل  واحدة  ح�ضة  تخ�ضي�س  اإن    .2

بالبحث  القيام  كيفية  ل�رشح  احلاجة  حيث  من  يكفي  ل 
العلمي ومناق�ضته. يقول املعلم “م”: “مل اأجد فائدة واقعية 

من وراء هذا. ح�ضة واحدة ل تكفي”.
تدري�س  �ضبل  حول  وتاأهيل  لتدريب  بحاجة  املعلمون    .3
وبخا�ضة  تنفيذها،  وكيفية  العلمي،  البحث  مو�ضوعات 

للمراحل املختلفة وفق اأ�ض�س تربوية.

اإىل  ال�ضباح،  طابور  من  ال�ضابقة  الأربع  الق�ضايا  قراءة  اإن 
ح�ض�س الرتبية الفنية، والريا�ضية، وحتى مو�ضوعات البحث 
العلمي، تدلل على الهتمام ال�ضعيف الذي تقابل به مهارات 
الطالب واإبداعاتهم ومواهبهم، وهو ما يدق جر�س الإنذار، 
حيث اأن عملية اإنتاج طالب/ة متفاعل ومنخرط يف املجتمع 
اأي�ضًا  بل  فح�ضب،  املواهب  هذه  الإف�ضاح عن  لي�س  تتطلب 
الطالب  الإبداع فيها، �ضمن و�ضائل تقومي  تطويرها واإدماج 
العام. وهذا يك�ضف الق�ضور عن فهم قيمة الإبداع والتفكري 
اإجناز  اإىل  يقود  ما  على  املفرط  الرتكيز  اإىل  وي�ضري  اخلالق، 
طالب/ة  تطوير  ممكنات  ح�ضاب  على  والمتحان  املنهاج 
خارج  وقدراته  الطالب  وعي  اإن  ومبدع.  ومفكر  خالق 
حدود ما يتم، وما هو مطلوب منه داخل الف�ضل، ل يلقيان 
الكثري من العناية من الفاعلني يف العملية. اإن �ضبكة العالقات 
تتم  واأعراف  وقوانني  قواعد  ال�رشامة،  من  بكثري  حتددها، 
التي  املنتجة،  النمطية  وال�ضور  املناطة  الأدوار  وفق  �ضياغتها 
اأبرز  الرتبوية، دور  للعملية  الأكرب  للدور  لفهم اجلميع  يكون 

يف �ضياغتها.

وفيما ُتهمل مواهبه الفنية والريا�ضية، ويحرم من فر�ضة تفتح 
املركزية  فاإن  العلمي،  ال�ضوؤال  يثري  الذي  الف�ضاء  على  عقله 
لدور  موؤديًا  بو�ضفه  للدار�س  النظر  وفقها  يتم  التي  العالية 
املتعلم القادر على فهم املنهاج والمتحان به، تخنق العملية 

التعليمية وحترمها من حتقيق اأهدافها بطريقة اأكرث فاعلية.

2.  خمترب العلوم
للعملية  تطوير  عملية  اأي  يف  مميزاً  مكانًا  املخترب  يحتل 
النظري  ب�ضكلها  الطبيعية  العلوم  بني  الرابط  لأنه  التعلمية، 
اإىل  العلمية  املقولت  يحول  الذي  املخربية،  تطبيقاتها  وبني 
جديدة  حلوًل  لالإن�ضان  وتقدم  النا�س  حياة  ت�ضهل  خمرتعات 
وبني  النظري  املنهاج  بني  الربط  واإن  م�ضتع�ضية.  مل�ضكالت 
املدر�ضة  �ضور  القفزة احلقيقية من  ي�ضكل  العملية،  التطبيقات 
امللحوظ  الهتمام  من  الرغم  وعلى  الأو�ضع.  املجتمع  اإىل 
فاإن  املدار�س،  يف  العلمية  املختربات  فكرة  به  حتظي  الذي 
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هذا الهتمام مل يرَق للم�ضتوى الذي تقوم به هذه املختربات 
بالدور املنوط بها يف العملية التعلمية. هناك اإح�ضا�س باأهمية 
ت�ضتخدم  خمتربات  املدار�س  كل  يف  توجد  حيث  املختربات، 
املختربات  اأنه عند فح�س جودة هذه  اإل  العلوم،  يف درو�س 
وتطبيقاته  للمنهاج  احلقيقية  لالحتياجات  مواكبتها  ومدى 
العملية، �ضن�ضل اإىل نتيجة مغايرة، و�ضيزداد الأمر �ضوءاً اإذا ما 
واأهليتها يف خلق  املختربات  هذه  فاعلية  مدى  مراجعة  متت 
يف  وي�ضارك  واملخرتعات،  العلوم  يواكب  معا�رش  مواطن 
نه�ضة املجتمع. يف العام الدرا�ضي 2011/2010، كان يوجد 
يف 69.4 % من املدار�س احلكومية خمتربات علمية، وتخ�ض�س 

الوزارة 5 % من ال�ضلفة املدر�ضية للمخترب املدر�ضي.28

لي�س  مكانًا  املدار�س  بع�س  يف  للمراقب  املختربات  تبدو 
مل�س  ميكن  ل  بحيث  كبري،  ب�ضكل  مرتبة  فهي  للزيارة، 
مكوناتها. يف خمترب املدر�ضة »ب« اأدوات املخترب موجودة يف 
خزانة خا�ضة حمكمة الإغالق، حتى ل تتمكن الطالبات من 

الو�ضول اإليها.

ي�ضعرون  حيث  املخترب،  حل�ض�س  كبرياً  اهتمامًا  الطلبة  يويل 
التجارب  اإجراء  يف  منهمكني  اأنف�ضهم  يرون  وهم  بالراحة 
واكت�ضاف قوة احلياة حولهم. و�ضجل اأحد الباحثني تفا�ضيل 
ح�ضة يف خمترب مدر�ضته، ك�ضفت له عن تعلق الطلبة بح�ض�س 
عن  الطالب  وعرب  عنها.  اجليدة  وانطباعاتهم  املختربات 
تكرار مثل هذه الأن�ضطة املحببة لهم، ما يوؤكد على توظيفها 
ثقة  من  تزيد  قد  وبالتايل  للعلوم،  التكاملية  الطبيعة  �ضوء  يف 
اإيجابي يف حياتهم. وكتب  اأثر  لها من  ملا  باأنف�ضهم  الطالب 

اأحد الطالب للباحث يف دفرته:

عادية،  عدة  زيارات  بعد  املخترب  غرفة  اإىل  املعلم  مع  »ذهبنا 
ولكن املرة خمتلفة حيث وزع علينا املعلم الكوؤو�س الزجاجية 
وملح الطعام وال�ضكر والزيت والكاز واحلليب، ووزع علينا 
اأوراق العمل، قمنا با�ضتك�ضاف اأنواع املخاليط اأنا وجمموعتي 
يف املخترب، كان العمل رائعًا، �ضعرنا بالفرحة، كما قمنا بخلط 
األوان املاء واألوان الزيت ور�ضمنا من خاللهما، وكانت ح�ضة 
للعمل  اأكرث  يدفع  بدوره  وهذا  واحد«.  اآن  يف  ور�ضم  علوم 
كفاءته  ورفع  املدر�ضة  حياة  يف  املخترب  مكانة  تطوير  على 

لتواكب املكانة املفرت�ضة له يف العملية الرتبوية والتعلمية.

ومعها  معلمة  جاءت  املخترب،  يف  الباحث  تواجد  خالل 
طالبات ف�ضلها. مل تكن احل�ضة يف املخترب تختلف كثرياً عن 

الف�ضل. فنف�س ال�رشح الذي قدمته املعلمة كان  احل�ضة داخل 
ميكن لها اأن تقدمه يف الف�ضل. كان الدر�س عن املرايا الكروية:

م: من وين جاية كلمة كروية؟
ط: كرة.

م: ب�ضورة عامة املرايا الكروية عبارة عن �ضو؟
ط: عبارة عن مراآة �ضطحها العاك�س جزء من الكرة.

م: عندنا نوعان من املرايا ... قويل يا وردة.
ط: حمدبة ومقعرة.

مل ت�ضتخدم املعلمة اأيًا من اأدوات املخترب، ومل يكن لوجودها 
تاأثري على طريقة عر�ضها للمعلومات. ال�ضيء  اأي  يف املخترب 
حمدبة،  واحدة  ملراآتني؛  عر�ضها  هو  عملته  الذي  الوحيد 
وت�ضاألهن:  بينهن  متر  وهي  الطالبات  على  مقعرة،  واأخرى 
ب�ضيغة  ال�ضوؤال  بتغري  وتقوم  مقعرة؟«  واأيهما  حمدبة  »اأيهما 
وتعلل  املقعرة،  من  املحدبة  حتدد  اأن  ما  طالبة  فت�ضاأل  اأخرى 
�ضبب التحديد. بعد ذلك قامت بكتابة تعريف للمراآة املحدبة 
�ضطحها  املحدبة  »املراآة  التايل  وفق  ال�ضبورة  على  واملقعرة 
العاك�س من اخلارج« ثم �رشحت قطب املراآة ومركز التكور 
تو�ضيح �رشحها. وبعد  الر�ضم يف  با�ضتخدام  والبوؤرة وقامت 
اأن انتهت التفت للطالبات وقالت »انقلوا اللي على اللوح«. 
واأخذت  والتعريفات،  بالر�ضومات  مليئة  ال�ضبورة  كانت 
كل  نقل  يف  احل�ضة  من  الأخرية  اخلم�س  الدقائق  الطالبات 
�ضيء. وبغ�س النظر عن التقييم الرتبوي للح�ضة الذي جنحت 
يف  تفاعل  وخلق  الطالبات  م�ضاركة  يف  منه  جزء  يف  املعلمة 
ميكن  اآخر  مكان  جمرد  اأنه  على  للمخترب  النظر  فاإن  الف�ضل، 
التي  املكانة  يك�ضف عن  در�ضها  ب�رشح  فيه  تقوم  اأن  للمعلمة 
�ضاألت  حني  الرتبوية.  الأولويات  �ضلم  يف  املخترب  يتبواأها 
املخترب،  اإىل  الطالبات  ا�ضطحاب  �ضبب  عن  املعلمة  الباحثة 
اأجواء  اأجابت »تغري ب�س« واأ�ضافت »لإخراج الطالبات من 

ال�ضف اإىل مكان اآخر«.

متفرغ  معلم  وهو  املخترب«،  »قيِّم  املخترب  رعاية  على  يقوم 
على  وي�رشف  املخترب  �ضوؤون  ملتابعة  اأ�ضبوعيًا  خم�س ح�ض�س 
�ضجالت عمل املخترب يوميًا، ويتابع �ضجالت العهدة واخلطة 
و�ضجالت  تقارير  القيِّم  ير�ضل  واليومية.  وال�ضهرية  ال�ضنوية 

للمدير وللمديرية ب�ضكل دوري.

املدر�ضة.  خارج  اآخر  خمترب  اأي  غرفة  مثل  تبدو  املخترب  غرفة 
يف  املخربية  والأدوات  املخربة،  للعمليات  املعدة  الطاولت 
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للتجارب  اأدلة  ثمة  املخترب.  �ضدارة  يف  املو�ضوعة  اخلزانات 
مركونة على الطاولة الأمامية ت�ضمل دليل اليوني�ضيف للتجارب، 
ودليل الوزارة للتجارب العلمية. ل وجود جلهاز حا�ضوب يف 
يقول  ال�ضابقة.  التجارب  ومتابعة  التجارب  لت�ضجيل  املخترب 
تدريب  »عند  املبحوثة:  املدار�س  اإحدى  خمترب  قيِّم  »حممد« 
وهو  الأدوات«.  قلة  من  نعاين  التجارب،  اإجراء  على  الطالب 
بع�س  املعلمني  بع�س  منه  يطلب  حني  وال�ضيق  باحلرج  ي�ضعر 
التي يقومون بها. ويف حال  التجارب  لتنفيذ  الأدوات الالزمة 
تعذر وجود هذه الأدوات تتحول ح�ضة املخترب اإىل جمرد ح�ضة 
ذلك  عن  املعلم  ي�ضتعي�س  وقد  النظرية،  احل�ض�س  من  اأخرى 
بالر�ضم. يف بع�س الأحيان، كما �ضجل باحث اآخر، فاإن املعلم 
اأو يطلب من الطالب جلب تلك  يح�رش معه الأدوات الالزمة 
الأدوات معهم، وبخا�ضة حني تكون املواد املطلوبة متوفرة يف 
املنازل والأ�ضواق العادية. ينعك�س هذا على نوعية التجارب التي 
تتم يف املخترب، حيث يتم ا�ضتبعاد التجارب الأكرث تعقيداً ل�ضالح 
اأدوات غري متوفرة. وبالتايل  التي ل تتطلب  الب�ضيطة  التجارب 
وكما  املطلوب.  على  ولي�س  املتوفر  على  املخترب  عمل  يقت�رش 
ي�ضجل اأحد الباحثني، فعند مراجعة �ضجل التجارب خالل العام 
الدرا�ضي، نكت�ضف اأنها اقت�رشت على التجارب الب�ضيطة، فيما 

تركت الكثري من التجارب غري منفذة يف الكثري من الأحيان.

تنفيذ بع�س  التي تواجه املدر�ضني يف  العقبات  وللتغلب على 
ويقومون  املديرية،  مبختربات  البع�س  ي�ضتعني  التجارب، 
املواد  بع�س  توفري  اأجل  من  املحلية  املوؤ�ض�ضات  مع  بالتن�ضيق 

املطلوبة يف تنفيذ بع�س التجارب.

و�ضجل الباحثون جمموعة من املالحظات املتعلقة بدور املخترب 
ومكانته يف واقع املدر�ضة، وت�ضمل:

غياب التعاون بني معلمي العلوم يف املدر�ضة الواحدة. «
املخترب جمرد غرفة اأخرى يف املدر�ضة ل تختلف كثرياً من  «

حيث القيمة عن غرف الف�ضول الأخرى.
التح�ضيل  « ذوي  من  للطالب  خا�ضة  رعاية  وجود  عدم 

املرتفع يف مواد العلوم.
عدم تدريب الطالب على مهارة توليد البدائل وتوظيفها  «

يف �ضياقات اإجراء التجارب.
»  LCD عر�س  بجهاز  مت�ضل  كمبيوتر  جهاز  وجود  عدم 

ي�ضاعد املدر�س يف ك�ضف مراحل التجربة.

املتاحة  املادية  الإمكانيات  �ضعف  على  الأمر  يقت�رش  ل 

فح�ضب،  الالزمة  واملواد  بالأدوات  وتزويده  املخترب  لتطوير 
بل اإنه يتعدى ذلك اإىل النظر اإليه بو�ضفه مكانًا فارغًا، ميكن 
ل  لأ�ضياء  اأو  املدر�ضة،  يف  القدمية  لالأ�ضياء  خمزنًا  يكون  اأن  له 
ي�ضتخدم  املخترب  اأن  مثاًل  الباحثني  اأحد  لحظ  لها.  مكان 
الذي  للب�ضكويت  كمخزن  يعاي�ضها  كان  التي  املدر�ضة  يف 
هي  تربويًا  الأبرز  امل�ضكلة  وتظل  الطالب.  على  توزيعه  يتم 
خللفياتهم  نظراً  العلوم،  معلمي  لدي  الأدائية  املهارات  تدين 
العلمية املتنوعة، فمنهم خريج الأحياء، وهو بحاجة ملهارات 
اخلا�ضة  التجارب  وتنفيذ  والفيزياء  الكيمياء  بتدري�س  تتعلق 
باحلقلني والعك�س �ضحيح. اإن املخترب لي�س جمرد غرفة �ضفية 
اأخرى، بل هو مكان لتطوير املهارات الأدائية للطالب وتفتح 
عقلهم العلمي، وتو�ضيع ا�ضتيعابهم للعلوم بامل�ضاهدة واملعاينة 

والإجراء.

3. خمترب احلاسوب
ل ميكن تخيل احلياة املعا�رشة دون حا�ضوب، كما اأن تعريف 
الأمي كما بات يقرتح البع�س يجب اأن ي�ضاف اإليه عدم معرفة 
عقد  من  اأكرث  منذ  احلا�ضوب  دخل  لذا،  احلا�ضوب.  تطبيقات 
على  نظرة  اإن  والتعلمية.  الرتبوية  العملية  يف  اأ�ضا�س  كمكون 
مدى  ك�ضف  يف  ت�ضاهم  املدر�ضة،  يف  احلا�ضوب  خمترب  مكانة 
الإبداع  مللكات  املتبعة  وال�ضيا�ضات  التعليمية  العملية  ت�ضجيع 
وللتفكري العلمي والتقني. مما ل �ضك فيه اأن ثمة اإدراكًا وا�ضحًا 
لأهمية احلا�ضوب يف عامل املدر�ضة، حيث اأن املنهاج الفل�ضطيني 
دمج مواد التكنولوجيا �ضمن املنهاج، كما اأن خمترب احلا�ضوب 
�ضار معلمًا من معامل املدر�ضة. لكن احلكمة لي�ضت يف وجود 
ال�ضيء، بل يف مكانته وتفاعل الآخرين معه. وفق اإح�ضائيات 
فيه خمتربات  يتوفر  املدار�س احلكومية  42 % من  فاإن  الوزارة، 
خمتربات  منها   %  22 يف  يتوفر  فيما  جيدة،  بحالة  حا�ضوب 
من   % 36 يف  حا�ضوب  خمتربات  توجد  ول  قدمية،  حا�ضوب 
جمالت  يف  التعليم  قدرات  لتطوير  الإ�ضارة  وترد  املدار�س.29 
احلا�ضوب ولتفعيل ا�ضتخداماته �ضمن اأهداف الوزارة يف كل 
خططها وبراجمها التطويرية، كما اأن تعزيز اإطالع الطلبة على 
يف  مرموقًا  مكانًا  يجد  التكنولوجيا  وا�ضتخدامات  احلا�ضوب 
قائمة الأهداف تلك.30 ويظل ال�ضوؤال عند الفح�س على اأر�س 
واأي  املدار�س؟  داخل  احلا�ضوب  خمتربات  تبدو  كيف  الواقع: 
التكنولوجيا  بعامل  الطلبة  ارتباط  تطوير  فعليًا يف  به  تقوم  دور 

احلديث؟

الثاين  الطابق  يف  احلا�ضوب  خمترب  يوجد  »ب«  املدر�ضة  يف 
باملختربات  خا�س  مبنى  وهو  للمدر�ضة؛  ال�ضمايل  املبني  من 
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واملكتبة مكون من ثالثة طوابق. الدهان على جدران املخترب 
اإىل  يحتاج  الزائر  اأن  كما  داخله،  �ضيئة  والإنارة  مت�ضاقط، 
تهوية ل�ضدة احلرارة داخله يف الربيع وال�ضيف. يف املخترب 15 
حا�ضوبًا متوا�ضعًا مت ا�ضت�ضالحها من اأ�ضل 24 حا�ضوبًا. وعند 
احلوا�ضيب  هذه  حتى  اأنه  على  ال�ضتدلل  ميكن  التمحي�س، 
امل�ضت�ضلحة ل تفي بالغر�س. ي�ضم املخترب 30 طاولة حا�ضوب 
و40 مقعداً، اإ�ضافة اإىل طاولة ومقعد املعلم. كل تلك اللوازم 

مت توريدها العام 2000، ومل يتم اإجراء اأي �ضيانة عليها.

وحتى  الثامن  من  ال�ضفوف  طالب  تدري�س  املخترب  يف  يتم 
التكنولوجيا  معلم  لأن  ال�ضابع،  ال�ضف  ا�ضتثناء  ويتم  العا�رش، 
ل يعلم ال�ضف ال�ضابع، ويعلمه معلمون من ذوي تخ�ض�ضات 
اأخرى. اإن ق�ضة معلم التكنولوجيا »ق« ت�ضلح لتكون مر�ضداً 
حول مكانة خمترب احلا�ضوب يف املدر�ضة، ونظر القائمني على 

العملية التعليمية له.

ب�ضورة  املنهاج  طالبه  تعليم  �ضبيل  يف  جهده  »ق«  يحاول 
عملية، بحيث ي�ضتطيعون اأن ي�ضتوعبوا، ب�ضكل مبا�رش، ما يرد 
يقفان  موجوداته  وتوا�ضع  املخترب  اإمكانيات  قلة  اأن  اإل  فيه، 
جمموعة  »ق«  على  تتاآلب  املحاولت.  هذه  طريق  يف  عقبة 
من املعيقات التي جتعل مهمته ع�ضرية، فمنها ما هو الإداري، 

معه  تتعاون  ل  املدر�ضة  فاإدارة  واملادي.  الفني  هو  ما  ومنها 
ب�ضكل لزم، فالأجهزة قدمية جداً، وهي ل ت�ضلح لتطبيقات 
احلا�ضوب املقررة يف املنهاج. كما اأن املديرية ل تتعاون، فهي 
اإ�ضافة  املخترب.  تاأهيل  باإعادة  املطالبة  ا�ضتغاثاته  كل  ت�ضمع  ل 
ب�ضبب  الكهربائي  التيار  انقطاع  حال  يف  كله،  ذلك  اإىل 
اأزمة الكهرباء التي يعاين منها قطاع غزة ب�ضكل عام، فاإنه ل 
الأخرى  امل�ضكلة  الدر�س.  من  التطبيقي  اجلانب  لتنفيذ  جمال 
اإنها تواجهه هي عدم اكرتاث فريق ال�ضيانة  التي يقول »ق« 
اأحد  يف  عطب  حدوث  عند  املديرية  يف  التقنيات  ق�ضم  يف 
الأجهزة. مل يعد »ق« يرهق نف�ضه باحلديث مع ال�ضيانة، لأن 

الإجابة الالزمة التي �ضيتلقاها هي »ل توجد قطع غيار«.

املعيقات،  هذه  من  التخل�س  الإمكان  قدر  »ق«  يحاول  لذا 
مبحاولة  يقوم  فهو  مبهمته،  القيام  من  متكنه  حلول  واإيجاد 
الغيار  قطع  توفري  ويحاول  بنف�ضه،  املعطلة  احلوا�ضب  اإ�ضالح 
الالزمة. كما اأنه يتوا�ضل مع امل�رشف بدياًل عن مدير املدر�ضة 
يف حماولة لتلبية احتياجات املخترب، ويف مرات يطلب و�ضاطة 
امل�رشف بينه وبني املدير لإقناعه باأهمية تخ�ضي�س بع�س املال 
»ق«:  يقول  فيه.  تلف  ما  بع�س  اإ�ضالح  اأو  املخترب،  لتطوير 
اأن  ب�رشورة  امل�رشف  اإقناع  يف  م�ضتمر  ب�ضكل  عملت  »لقد 
جمرد  اإىل  يتحول  ل  حتى  املخترب،  حاجات  املديرية  تراعي 
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طالب خالل اإحدى احل�ض�س يف مدر�ضة بغزة.
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بعد معاناة،  املك�ضورة«.  املعطلة واملقاعد  الأجهزة  كومة من 
جنحت اجلهود وا�ضتطاع »ق« اإقناع املديرية مبطالبه، حيث مت 
توفري اأثاث كامل ملخترب احلا�ضوب، عالوة على توفري اأجهزة 
حا�ضوب حديثة وجهاز عر�س. اإل اأن م�ضكلة انقطاع التيار 
الكهربائي مل يكن من املمكن حلها، وظل يعتمد على �رشح 
الدرو�س يف حال انقطاع التيار الكهربائي على و�ضائل عادية، 
والطلب من الطالب تطبيق الربجميات على اأجهزتهم احلا�ضوبية 
اخلا�ضة، وعمل م�ضاريع وتقدميها كواجب بيتي. حاول »ق« 
خالل  من  التعليم  يف  العلمية  غري  الطريقة  هذه  تبعات  جتاوز 
طالب  كان  بحيث  التكنولوجي،  النادي  بطالب  ال�ضتعانة 
يتعاونون مع  احلا�ضوب،  املتفوقني يف جمال  النادي، وهم من 
احل�ض�س  اأو  الدوام-  بعد  –ما  الأخرية  احل�ض�س  يف  املعلم 
للطالب،  املقررة  الدرو�س  تو�ضيح  الدوام- يف  –قبل  الأوىل 
ا�ضتغالل  املطلوبة. وبذلك، مت  امل�ضاريع  وم�ضاعدتهم يف حل 
احلد الأق�ضى من الوقت يف التغلب على م�ضكلة غياب التنفيذ 

العملي للمنهاج يف حال انقطاع التيار الكهربائي.

ولكن ما هو النادي التكنولوجي؟

تت�ضكل يف املختربات جمموعة من الطالب املتفوقني يف جمال 
بـ«طالب  ي�ضمون  العا�رش،  ال�ضف  من  وجلهم  احلا�ضوب، 
مع  التعاون  يف  مهمتهم  وترتكز  التكنولوجي«،  النادي 
وم�ضاعدته  احلا�ضوبية  التطبيقات  اإجراء  يف  املخترب  م�ضوؤول 
للربجميات  اخلاطئة  التطبيقات  الناجتة عن  امل�ضكالت  يف حل 
ال�ضجالت  متابعة  على  عالوة  املتعلمني،  قبل  من  التعليمية 
املخترب  ترتيب  على  واملحافظة  احلا�ضوب،  مبخترب  اخلا�ضة 

ونظافته.

النادي  مثل  املبدعة  الأفكار  تطوير  يتم  اأن  بالفعل  وميكن 
الإبداعية،  الن�ضاطات  جممل  على  وتعميمها  التكنولوجي 
بغية تو�ضيع مدارك الطالب، وفتح اآفاق اأخرى لهم تعزز من 
�ضقل العملية التعليمة وت�ضيف جوانب متعددة لها، ت�ضهم يف 
دمج الطالب يف املجتمع بتقنياته وعلومه احلديثة. اإن مراجعة 
وجود  عن  يك�ضف  وواقعها،  البحث  قيد  املدار�س  خربات 
جوانب  يف  قدراتهم  لتطوير  املتعلمني  لدى  فردي  ا�ضتعداد 
اهتماماتهم، وهم اإذا ما وجدوا الدعم الكايف لن يتوانوا يف 
طالب  فاإن  مثاًل،  قدراتهم.  تطوير  �ضبيل  يف  جهد  كل  بذل 
النادي التكنولوجي يف اإحدى املدار�س وفروا من م�رشوفهم 
اليومي، وقاموا بعمل جدارية يف املدر�ضة متخ�ض�ضة مبعلومات 
الطالب خالل  تواجه  التي  للم�ضاكل  الربجميات وحلول  عن 

التطبيقات املختلفة. كما اأن امل�ضابقات التي تقيمها املديريات 
تك�ضف عن وجود حافز ورغبة كبريين لدى الطالب، وميول 
وا�ضحة لالخرتاع والتطوير، حيث يف اإحدى امل�ضابقات جنح 
طالب النادي التكنولوجي يف املدر�ضة »اأ« يف اإعداد روبوتني 
فازوا بهما باملرتبة الثالثة على م�ضتوى املحافظة. كذلك يهتم 
النادي التكنولوجي باإعداد فقرات يف الإذاعة املدر�ضية حول 

احلا�ضوب ومكوناته وبرجمياته.

البتدائية،  املدار�س  احلا�ضوب يف  تعليم  فقر  فاإن  املقابل،  يف 
املعا�رشة،  اللتفات لأهمية احلا�ضوب يف احلياة  يعك�س عدم 
على  العملي  التعلم  اإىل  مبكرة  مراحل  منذ  بحاجة  فالطالب 
البتدائية  املدار�س  اإحدى  فاإن  مثاًل،  والربجميات.  التطبيقات 
التي �ضملها البحث ل يوجد فيها خمترب حا�ضوب. وملا كانت 
ف�ضول اخلام�س وال�ضاد�س يتعلمون مادة احلا�ضوب، فاإنه يتم 
تدريبهم على احلا�ضوب يف غرفة املكتبة التي يتوفر فيها جهاز 
تقنيات  با�ضتخدام  املدر�س  يقوم  هذا،  واأمام   .LCD عر�س 
الو�ضائل  على  الر�ضم  مثل  احلا�ضوب  برامج  �رشح  يف  بدائية 
الورقية لتب�ضيط املنهاج للطالب. وبذلك يفقد الدر�س قيمته 

وفكرته الأ�ضا�ضيتني.

البحث عن اإلبداع  .4
وكان  المتحانات،  ملواجهة  ت�ضتعد  املدار�س  كانت  فيما 
يف  اخلو�س  قبل  الأخرية  الدرو�س  من  ينتهون  املدر�ضون 
للنقا�ضات  ا�ضتكمايل  �ضوؤال  برق  للطلبة،  النهائية  املراجعات 
بطبيعة  يتعلق  الأ�ضبوعية،  اجلل�ضات  يف  تدور  كانت  التي 
النقا�ضات التي كانت جتري حول مدى اللتزام احلريف ب�رشح 
اأي  واإىل  وف�ضلهم،  الأطراف  جناح  مقيا�س  بو�ضفه  املنهاج، 
مدى ميكن لهذا اللتزام اأن يوفر للدار�س نوافذ يطل منها اإىل 
العامل ب�ضورة اأو�ضع من دفتي الكتاب املقرر. بداأ النقا�س حني 
عر�س اأحد الباحثني كيف تعامل معلم مع مو�ضوعة البحث 
وبتخلي  حلالكو  »بت�ضوفوها  املعلم:  قال  مادته.  يف  العلمي 
عن  انطباعاته  الباحث  �رشد  ثم  فيها«.  ي�ضاعدكو  كبري  واحد 
العلمي. كان  البحث  املعلمني مع مو�ضوعات  تعاطي  طريقة 
اأن  اآخر  اأو�ضع حني عّلق باحث  ياأخذ م�ضاراً  اأن  النقا�س  على 
اأن  وقبل  العلمي.  البحث  مو�ضوعات  على  يقت�رش  ل  الأمر 
ي�ضاأل اأحدنا عن اأمثلة اأخرى، قال: »ح�ض�س الريا�ضة والرتبية 
النقا�س،  فتح  وحني  املدر�ضي«.  اليوم  يف  لها  اأهمية  ل  الفنية 
اأن يو�ضع قدرات  اأن من �ضانه  الباحثون  ا�ضتذكار ما اعتقد  مت 
الطالب ومداركهم ويفتح عقولهم وملكات الإبداع لديهم. 
للعملية  ميكن  كيف  النقا�س:  هذا  لكل  الناظم  ال�ضوؤال  وكان 
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التعليمية اأن تكون اأو�ضع من جمرد التقدم لالمتحان؟ مت التفاق 
بني الباحثني على اأن تتم متابعة اأربع ق�ضايا اأ�ضا�ضية اتفق فريق 
مدخاًل  تكون  اأن  لها  وميكن  بالإبداع،  تتعلق  اأنها  البحث 
هذه  و�ضملت  ومقا�ضدها.  التعليمية  العملية  اأهداف  لتعزيز 
الرتبية  وح�ض�س  الريا�ضة،  الرتبية  وح�ض�س  ال�ضباح،  طابور 
الفنية، ومواد البحث العلمي يف املنهاج. اإن قراءة �رشيعة لواقع 
تفا�ضيل  مع  وعالقتها  وتفاعلها  املدر�ضة  داخل  الق�ضايا  هذه 
ب�ضورة  املدر�ضة  واقع  فهم  يف  اأكرث  ت�ضاهم  املدر�ضي،  اليوم 
اأف�ضل، وت�ضاعد يف الك�ضف عن فهم اأطراف العملية التعليمية 
لغايات تلك العملية، وكيف يقومون اأو ل يقومون با�ضتخدام 

هذه الق�ضايا يف تعميق ملكات الإبداع لدى الدار�ضني.

5. طابور الصباح
اإجنازه.  يومي مطلوب  روتني  من  باأكرث  لي�س  ال�ضباح  طابور 
يحتوي الطابور على جمموعة من الفعاليات املركزة من ال�ضالم 
وبع�س  املدر�ضية،  والإذاعة  الريا�ضية،  والتدريبات  الوطني، 
التوجيه  حتمل  بلغة  وال�ضحة  النظافة  حول  املثالية  الن�ضائح 
كل  املدر�ضة.  مبرافق  الأمر  يتعلق  حني  وبخا�ضة  الإجباري، 
هذه التفا�ضيل ل تتم ب�ضكل يك�ضف عن اهتمام وعناية بقدر 
حتت  اآخر  مع  يتحدث  فمعلم  فقط.  ال�رشورة  حلالة  عك�ضها 
يفء �ضجرة، والربامج الإذاعية قد يتم جتاوزها ب�ضبب انقطاع 
يبالون  ل  والطالب  البدائل،  توفر  وعدم  الكهربائي  التيار 
بالفقرات املختلفة ويتبادلون النظرات. وما اأن ينتهي الطابور 
حتى يتدافع الطالب اإىل ال�ضفوف ب�ضكل غري منظم. وبذلك 

يفقد الطابور واحدة من اأهم قيمه املتوخاة.

يف  فقرة  لديه  يكون  الذي  فالدار�س  ذلك،  من  الرغم  على 
طابور ال�ضباح يعمل جاهداً من اأجل اأن يتقنها ب�ضكل كبري. 
احلرب  عن  �ضعرية  بق�ضيدة  مي�ضك  وهو  قال  اأحمد  الطالب 
ع�رشين  “قراأتها  الطابور  عريف  عليه  ينادي  اأن  ينتظر  متوتراً 
مرة ع�ضان ما اأغلط”. عادة ما يتم اختيار التالميذ/ات ذوي 
“م”  املعلم  الطابور.  فقرات  للم�ضاركة يف  املرتفع  التح�ضيل 
مت�ضي  ع�ضان  املتفوق  التلميذ  نختار  اأن  الأف�ضل  “من  يقول 

الأمور”.

اإن القيمة العالية التي يبحث عنها طابور ال�ضباح بوقته الق�ضري 
واملكثف، يجب اأن تكون م�ضاندة للعملية الرتبوية والتعليمية. 
اأن ت�ضاهم يف تعزيز ملكة  فالإذاعة املدر�ضية ال�ضليمة، يجب 
وامل�ضاركة  التفاعل  ويوؤثر  الطالب،  لدى  والإبداع  اخللق 
على  القائمة  الفردية  اخلطابات  على  اجلماعي  والندماج 

اإعادة اإنتاج لنمطية التلقي التي يقوم بها املدر�س يف الف�ضل. 
باإلقائها  يقوم  الإذاعية،  املادة  اإعداد  به  يناط  الذي  فالطالب 
ل  املالحظة،  متت  كما  الأحيان،  بع�س  ويف  متثيلي،  ب�ضكل 
يكون مكرتثًا لردة فعل م�ضتمعيه. وبذلك يتحول الطابور من 

روتني اإىل عبء يجب التخل�س منه.

6. الرتبية الرياضية والرتبية الفنية
الريا�ضية  الرتبية  ي�ضاركوا يف ح�ض�س  اأن  الباحثني  من  طلب 
حول  مالحظات  وت�ضجيل  مدار�ضهم  يف  الفنية  والرتبية 
واحد  باحث  اخلم�ضة،  الباحثني  بني  من  ذلك.  يف  خربتهم 
مدير  مثاًل.  ريا�ضية  تربية  ح�ضة  يف  امل�ضاركة  من  متكن  فقط 
اإحدى املدار�س اأبلغ الباحث لديه اأن »وقت الريا�ضة انتهي«، 
الرتبية  مو�ضوعة  مناق�ضة  عند  الأبواب.  على  فالمتحانات 
الباحثون  املدر�ضة، خل�س  اإدارة  الدار�ضني ومع  مع  الريا�ضية 
اإىل جملة من املالحظات املثرية التي ت�ضيء املزيد حول عالقة 

الإبداع والتفكري اخلالق بالعملية التعليمية.

فالطالب ينظر اإىل هذه احل�ض�س كوقت فراغ يتخل�س فيه من 
البيتي  والتح�ضري  ال�ضتماع  ومتطلبات  الدرا�ضي  اليوم  عبء 
ال�ضغوف  الطالب  فاإن  ذلك،  اإىل  اإ�ضافة  الواجبات.  وحل 
بالريا�ضة اأو ذلك الذي وهب ملكة الإبداع يجد يف احل�ضتني 
متنف�ضًا ملمار�ضة �ضيء يحبه. فالطالب يتذكرون غالبًا ح�ض�س 
فريق  لحظ  وكما  الأخرى،  احل�ض�س  دون  الريا�ضية  الرتبية 
اأنف�ضهم  يهيئون  الريا�ضية  الرتبية  ح�ضة  يوم  يف  فهم  البحث 
للفريق  يكون  ما  وغالبًا  املنا�ضب،  الريا�ضي  الزي  باإح�ضار 
الذي يحبونه، وبخا�ضة فريقي الدوري الأ�ضباين ريـال مدريد 
وبر�ضلونة. اأما الطالب الذي يهوى الفنون، فلن يجد ما ير�ضيه 
الر�ضم  دفرت  با�ضتثناء  الر�ضم  م�ضتلزمات  توفر  عدم  حيث  من 
وعلبة الألوان التي يقع على عاتقه توفريهما. وعلى الرغم من 
ذلك، فاإن هذا ل يعني اأن الطالب يتمتعون بح�ض�س الرتبية 
الفنية والريا�ضة ب�ضكل منتظم. فاأغلب ح�ض�س الرتبية الفنية 
والريا�ضة ل يتم تنفيذها ب�ضبب ا�ضتغالل اإدارة املدر�ضة لأوقات 
وبخا�ضة  خمتلفة،  مواد  يف  الطالب  لتعوي�س  احل�ض�س  تلك 
الإجنليزية.  واللغة  والريا�ضيات  العربية  اللغة  مثل  الأ�ضا�ضية 
وعليه، فاإن اإدارة املدر�ضة تنظر لهذه احل�ض�س بو�ضفها اأوقات 
فراغ اأي�ضًا، اأو كما قال اأحد املدر�ضني “اأوقات احتياط” يتم 
ا�ضتغاللها يف تعديل اخللل يف الربنامج. ونظراً لطول املنهاج 
من  ينتهي  املعلم كي  الواقع على  ال�ضغط  فاإن  الوقت،  وق�رش 
املنهاج قبل المتحان يدفع ل�ضتخدام اأوقات الحتياط تلك 

يف ا�ضتكمال املنهاج.
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ينظر التالميذ حل�ضة الريا�ضة بكثري من ال�ضغف والرتقب، ففيها 
يلعبون ويلهون ويتبارون. لكن ما الذي يحدث؟ يف اإحدى 
اإىل  اأن يخرجوا  الطالب  املعلم من  يطلب  املبحوثة،  املدار�س 
اإعداداً،  واأقل  حجمًا  اأ�ضغر  وهو  الفرعي،  املدر�ضة  ملعب 
مل  الف�ضول.  يف  الطالب  يزعج  ل  هناك  وجودهم  اأن  حيث 
احتياجاتهم  ح�ضب  املختلفة  للن�ضاطات  الطالب  توزيع  يتم 
تتم  ومل  امللعب،  يف  يلعبوا  اأن  منهم  طلب  بل  واهتماماتهم، 
الفردية واملهارات اخلا�ضة. مل يالحظ وجود  الفروق  مراعاة 
تنوع يف الألعاب الريا�ضية، بل اإن الرتكيز يتم على كرة القدم، 
الأمر مع بع�س  مناق�ضة  الطائرة. من  الأحيان كرة  ويف بع�س 
اأدوات تتعلق بلعبة  اإنه تتوفر يف بع�س املدار�س  املعلمني، قيل 
اجلمباز، ولكن ب�ضورة غري كافية. يف امللعب، الإح�ضا�س اأن 
الأمر يتعلق بوقت فراغ جميل يف و�ضط يوم درا�ضي م�ضغوط. 
بع�س الطالب يلعبون الكرة، والبع�س الآخر يرك�س ويت�ضابق، 
اأخرى،  مدر�ضة  يف  الأ�ضجار.  حتت  يتحدث  ثالث  وبع�س 
مبهارات  تتعلق  مالحظات  “ل”  الريا�ضية  الرتبية  معلم  اأبدي 
الطالب، وقال اإنه ي�ضعى اإىل تطوير هذه املالحظات. حتدث 
له الباحث عن تدين اأخالق الطالب من حيث ال�ضتائم والتنابذ 
اإنه مع  بالألقاب، والعنف يف ال�رشاع على الكرة. علق قائاًل 
�ضلوكهم  فاإن  الريا�ضية،  واحل�ض�س  وامل�ضاء  ال�ضباح  تدريبات 
�ضيتح�ضن، وقال اإنه لحظ وجود حت�ضن يف �ضلوكهم من وقت 
ريا�ضية  اأدوات  وجود  عدم  من  ا�ضتكوا  الطالب  اآخر.  اإىل 
نفتقد  “نحن  “عز” قال  الطالب  الرتكيز.  غياب  ومن  كافية، 
تعاين  جتهيزه.  وعدم  املكان  �ضيق  ب�ضبب  اأحيانًا”  الرتكيز 
املدر�ضة من غياب روؤية متكاملة ل�ضبل تطوير مهارات طالبها 
الريا�ضية واكت�ضاف مواهبهم املختلفة يف هذا اجلانب. اإن ق�رش 
ن�ضاطات الطالب على األعاب حمددة مثل القدم والطائرة ي�ضّيع 
اأخرى.  األعاب  فر�س اكت�ضاف مهارات وهوايات مبدعة يف 
اإل اأن اجلانب الرتبوي والإبداعي ال�ضامل الغائب عن فل�ضفة 
قدرات  تنمية  الريا�ضية يف  الرتبية  توظيف  التعليم، يكمن يف 
الريا�ضية  الرتبية  بني  الدمج  اإن  مداركهم.  وتو�ضيع  الطالب 
و�ضلوكيات ومهارات اأدائية يف �ضوء الرتبية ال�ضاملة، وتطوير 
الفني يف  تنمية اجلانب  فعال يف  اأثر  لها من  ملا  بها،  الهتمام 
الطالب  مهارات  تنمية  يف  الإ�ضهام  وبالتايل  الطالب،  عقل 

وقدراتهم الإبداعية، يظل غائبًا عن املمار�ضة اليومية.

فاملالحظة  الفنية،  بالرتبية  يتعلق  فيما  كثرياً  يختلف  ل  الأمر 
الأوىل اأن ثمة غيابًا لفكرة املر�ضم اأو املحرتف كمكان لتنمية 
مهارات الطالب الفنية. فاملدر�س يعتمد على دفرت الر�ضم، ول 
اأو  اأو�ضع واأ�ضمل مثل اجلداريات  اأخرى  فنية  توجد فعاليات 

اأو الت�ضكيل. وخالل وجود  اأو الزجاج  الر�ضم على القما�س 
خارجي  فنان  وجود  لحظ  املدار�س،  اإحدى  يف  الباحث 
الطالب  من  يطلب  ومل  جدرانها،  لتزين  املدر�ضة  كلفته 
وكيل  الباحث  �ضاأل  املدر�ضة.  تزيني  يف  م�ضاركته  املوهوبني 
املدر�ضة اأن يوفر له قائمة باأ�ضماء الطالب املوهوبني يف الر�ضم. 
نفى الوكيل اأن يكون لديهم مثل هذه القائمة، وعر�س اأخرى 

باأ�ضماء املتفوقني يف التح�ضيل املدر�ضي.

الريا�ضية على تنمية  اآخر، ل حتتوي ح�ضة الرتبية  من جانب 
الفنية ي�ضتند  الفنية للطالب، فال يوجد منهاج للرتبية  للثقافة 
تتوفر  ل  كما  الدار�ضني.  قدرات  تنمية  يف  املادة  معلم  اإليه 
للن�ضاطات  مواد خام يف املدر�ضة، ول يوجد مكان خم�ض�س 
يكون متعدد ال�ضتخدام من مر�ضم وم�رشح وقاعة فعاليات، 
بغية توفري مناخات اإ�ضافية ت�ضاهم يف تطوير قدرات الطالب 
غياب  البحث  فريق  لحظ  كما  املختلفة.  مواهبهم  وتنمية 
الأن�ضطة اجلانبية املتعلقة باملهارات الفنية؛ مثل اإقامة املعار�س 
املدر�ضية التي يعر�س فيها الطالب اإبداعاتهم، بحيث تتفاعل 
وبالتايل  املحلي،  املجتمع  مع  طالبها  مواهب  عرب  املدر�ضة 
واإدماجها �ضمن  وت�ضجيعها  ملواهبهم  والإ�ضناد  الدعم  توفري 

املجتمع املحلي.

خلف  القائمة  وللفل�ضفة  الفرتا�ضي  للدور  التغييب  هذا 
وجود ح�ضة الرتبية الفنية، وعدم الرتكيز على تطوير مهارات 
الطالب ومواهبهم وتنمية ذوقهم واإح�ضا�ضهم، كله يغلق نافذة 
مدارك  وتو�ضيع  التعلم،  لعملية  م�ضاندة  تكون  اأن  ميكن  كان 
الطالب. اإن اإ�ضباع وت�ضجيع ميول الطالب الفنية يعزز القيم 
لأهمية  اإدراك  عدم  ثمة  لديهم.  الإبداعية  وامليول  الإيجابية 
ح�ض�س الرتبية الفنية وقيمتها داخل اأ�ضوار املدر�ضة، ما يعك�س 
والتعليمية  الرتبوية  ال�ضيا�ضات  وا�ضعي  قبل  من  اهتمام  قلة 
العامة. يقول املدر�س “ك”: “تكاد تكون ح�ضة الرتبية الفنية 

غري موجودة” فيما يقول اآخر “هي وقلتها واحد”.

على  الهتمام  عدم  وراء  تقف  التي  الأ�ضباب  من  جملة  ثمة 
وجناح،  ر�ضوب  مادة  لي�ضت  اأنها  منها  الإجرائي،  ال�ضعيد 
تربويًا  الفنية  الرتبية  باأهمية  واإدراك  اهتمام  وجود  وعدم 
تقييم لإبداعات الطالب واإدماجه  اإن غياب نظام  واإبداعيًا. 
�ضمن التقييم العام لدرجات الطالب، وخلق نظام للحوافز، 
كله ي�ضاهم يف حالة الإهمال هذه. فالطالب ياأخذون الدرجة 
نف�ضها، وكثرياً ما تكون ر�ضوماتهم البيتية لي�ضت من اإبداعهم. 
ويرتبط هذا بغياب الوعي لدى الأهايل باأهمية الرتبية الفنية يف 
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تنمية قدرات اأبنائهم.

اإجماًل، ت�ضكل مقاربة املدر�ضة حل�ض�س الريا�ضة والرتبية الفنية 
جانبًا اآخر من الك�ضف عن عدم العناية بكل ما يدور خارج 
الف�ضل، اأو يتعلق بتعزيز الو�ضول اإىل املخرج الأ�ضا�س للعملية 
التعليمية. فح�ضة الريا�ضة وح�ضة الرتبية الفنية لي�ضتا مركزيتني 
يف التفاعل اليومي يف املدر�ضة. فهما تقعان على هام�س هذا 
التفاعل ول ت�ضكالن التقاء اهتمام للفاعلني يف املدر�ضة. ففي 
الوقت الذي ت�ضكالن فيه، مثاًل، جذبًا للطالب، فهما لي�ضتا 

كذلك بالن�ضبة للمعلم ولالإدارة.

7.  غرف جانبية
تركزت جل النقا�ضات يف ال�ضهر الأول حول ما يجري داخل 
العالية  الف�ضل من تفاعالت ب�ضكل مكثف، وحول املركزية 
التي يتمتع بها املنهاج يف حتديد م�ضار العالقات بني اأطراف 
التفاعل داخل الف�ضل، وبخا�ضة مع اقرتاب المتحان. �ضدفة 
ال�ضوؤال قادت البحث يف اجتاه اآخر نبع، على الرغم من ذلك، 
من هذه املركزية. فاأحد الباحثني الذي يعمل مدر�ضًا للحا�ضوب 
يف الأ�ضا�س، وبعد انتهاء اإحدى امل�ضاهدات ال�ضفية، توجه اإىل 
خمترب احلا�ضوب من باب الف�ضول لت�ضدمه حالة الإهمال من 
الإجابات  طبعًا  احليوي.  املرفق  هذا  مبثل  املدر�ضة  اإدارة  قبل 
التربيرات.  اأبعد من  للباحث مل تكن  املخترب  قيِّم  التي وفرها 
اقرتحنا اأن يتم النظر اإىل بقية املرافق الأخرى يف املدر�ضة، مثل 
ذلك  منطق  وكان  احلا�ضوب.  وخمترب  العلوم،  وخمترب  املكتبة، 
اأطراف  فيه  تتفاعل  الف�ضل  اآخر خارج جدران  عاملًا  ثمة  اأن 
العملية التعليمية ل بد من النظر اإليه. وحيث اأن بوتقة التفاعل 
الأ�ضا�ضية يف عامل املدر�ضة هي الف�ضل، فاإن ال�ضوؤال الذي ثار 
املكتبة  مثل  الأخرى  التفاعل  بوؤر  تقع  اأين  النقا�س  ذلك  يف 
مهمًا  دوراً  ثمة  اأن  بد  ل  اأنه  ذلك  الفر�ضية يف  واملختربات. 
للمكتبة يف تعزيز عادة القراءة وحب املطالعة وال�ضتك�ضاف 
ما  تطبيق  يف  ي�ضاهم  العلوم  خمترب  اأن  كما  الدار�ضني،  لدى 
عن  له  يك�ضف  وبالتايل  الطبيعية،  العلوم  يف  الدار�س  يتعلمه 
اأهمية العلوم يف تطوير حياتنا. اأما خمترب احلا�ضوب، فهو يربطه 
بواقع التقدم التكنولوجي، ويجعله على متا�س مع التطبيقات 

املعا�رشة فيه.

يركز البحث يف هذا اجلزء الأخري على املرافق ال�ضابقة بو�ضفها 
تاأمل  �ضاأن  من  اأن  كما  املدر�ضة.  عامل  يف  اأ�ضا�ضية  مرتكزات 
ال�ضيا�ضات الرتبوية  تفاعل الطالب واملعلمني وامل�رشفني على 
وفهمهم ملكانة هذه املرافق، اأن يعك�س جزءاً مهمًا من وعيهم 

ت�ضاهم  بطبيعتها  الثالثة  املرافق  هذه  اإن  التعليمة.  لل�ضيا�ضات 
يف تنمية قدرات الطلبة وتعزيز ملكات الإبداع لديهم، وعليه 
فاإن قراءة تفا�ضيلها وعاملها ي�ضاهم يف ت�ضليط املزيد من ال�ضوء 
على الآلية التي ينظر فيها القائمون على املدر�ضة اإىل الن�ضاطات 
غري املنهجية، وتلك املرتبطة ب�ضياقات خارج حدود املنهاج، 
وبالطبع  الدار�س،  تو�ضيع مدارك  لها دور يف  يكون  قد  التي 

تعزيز فهمه للمنهاج.

8. املكتبة
حيث  ملحوظًا،  ارتفاعًا  املدار�س  يف  املكتبات  عدد  �ضجل 
ارتفعت ن�ضبة املدار�س التي تتوفر فيها مكتبات من 33 % يف 
العام 2005/2004 اإىل 91 % يف العام 2011/2010. وتوظف 
الوزارة 140 موظفًا بوظيفة اأمني مكتبة يف املدار�س. فيما ل 
املكتبات  40 % من  اأمناء مكتبات متفرغون يف قرابة  يوجد 

يف املدار�س.31

اأكرث  املبحوثة  مدر�ضته  يف  املوجودة  املكتبة  باحث  كل  زار 
واطلعوا  للمكتبات،  الدار�ضني  زيارات  وح�رشوا  مرة،  من 
على �ضجالت كل مكتبة. عادة ما تكون املكتبة م�ضرتكة بني 
م�ضرتكًا  املكتبة  اأمني  ويكون  وم�ضائية(،  )�ضباحية  مدر�ضتني 
كثرياً  تختلف  ل  ال�ضكل  حيث  من  وهي  املدر�ضتني.  بني 
اأكرب  عن بقية ف�ضول املدر�ضة، واإن كانت يف بع�س الأحيان 
اجلدول  للمكتبة يف  توجد ح�ضة حمددة  ل  اأنه  كما  حجمًا. 
احتياطية،  عادة ح�ضة  تكون  املكتبة  اإن ح�ضة  بل  الدرا�ضي، 
يتم �ضغرها يف وقت تغيب معلم وتعذر وجود معلم اآخر، اأو 
يف ظروف م�ضابهة. فهي ح�ضة احتياط، بالتايل ل يوجد �ضيء 
خمطط يف وعي الطالب ا�ضمه ح�ضة املكتبة ميكن له اأن ي�ضتعد 

لها، اأو يكون على موعد م�ضبق مع اأ�ضياء تعليمية يفكر فيها.

يوجد يف مكتبة املدر�ضة »اأ« 2363 كتابًا، م�ضنفة وفق التايل: 
1001 كتاب غري ق�ض�ضية، و1362 كتابًا ق�ض�ضيًا؛ بواقع كتاب 
واحدة،  مدر�ضة  خلدمة  املكتبة  اعتبار  حال  يف  طالبني  لكل 
)�ضباحية  مدر�ضتني  تخدم  املكتبة  اأن  اكت�ضفنا  اإذا  ولكن 

وم�ضائبة( تكون ح�ضة كل اأربعة طالب كتابًا واحداً.

بني  موزعة  كتاب،   1201 فثمة  »ب«،  املدر�ضة  مكتبة  يف  اأما 
نف�ضه  ال�ضابق  القيا�ضي  التحليل  �ضحب  وميكن  وق�ضة،  كتاب 
على ح�ضة كل دار�س من الكتب. وبالنظر يف �ضجل الإعارة، 
وجد اأن اأكرث الق�ض�س اإعارة هي كليلة ودمنة، وحكايات الديك 
الأمثال  وكتب  جحا،  نوادر  على  يحتوي  وجملد  والدجاجة، 
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ال�ضعبية، ومعاين الأ�ضماء، وتف�ضري الأحالم، وجملدات املو�ضوعة 
باملو�ضوعة  املتعلقة  الأخرية  املجلدات  اأن  ولوحظ  احليوانية. 
احليوانية ي�ضتعريها ب�ضكل دائم الدار�ضون. يقول »كمال« اأمني 
مكتبة اإن الكتب التي تتوفر يف غرفة املكتبة ب�ضيطة، ول تكفي 

للم�ضاعدة يف تنفيذ الن�ضاطات املنهاجية والالمنهاجية.

ميزانيتها  من  �ضنوي  ب�ضكل  �ضيكاًل   250 املدر�ضة  تخ�ض�س 
معار�س  من  الكتب  هذه  �رشاء  يتم  حيث  الكتب،  ل�رشاء 
الكتب التي تقام يف بداية العام الدرا�ضي. يتوجه اأمني املكتبة 
الطلبة  تنا�ضب  التي  الكتب  لختيار  اثنني  اأو  معلم  ب�ضحبة 
اأمناء  من  املديرية  تطلب  ذلك،  جانب  اإىل  واحتياجاتهم. 
اأجل  من  املجتمعية  واملراكز  للموؤ�ض�ضات  التوجه  املكتبات 
اأن  اأدركنا  التربع بالكتب ل�ضالح املكتبة. واإذا ما  حثها على 
دوام اأمني املكتبة اإداري ميتد من ال�ضاعة الثامنة �ضباحًا حتى 
الثانية والن�ضف ظهراً، فاإننا �ضندرك اأنه لن يكون لديه الوقت 

الكايف لزيارة املوؤ�ض�ضات.

التي  املتدنية  الإعارة  فن�ضبة  كبرياً،  اإقباًل  املكتبات  ت�ضهد  ل 
تك�ضف عنها قوائم الإعارة تدلل على موقع املكتبة احلقيقي 
ال�ضباحية  الفرتتني  وخالل  املدر�ضة،  ففي  املدر�ضة.  عامل  يف 
 40 اإىل   30 من  املعارة  الكتب  تعداد  متو�ضط  يبلغ  وامل�ضائية، 
عن  تقل  الواحدة  املدر�ضة  ح�ضة  اأن  يعني  ما  اأ�ضبوعيًا،  كتابًا 
ع�رشين كتابًا اأ�ضبوعيًا. و�ضيكون الرقم اأكرث وقعًا اإذا مت توزيع 
املدر�ضة،  يف  التالميذ/ات  تعداد  على  تلك  كتابًا  الع�رشين 
الذي يقرتب من اخلم�ضمائة، بحيث يكون كل 25 طالبًا قد 

ا�ضتعاروا كتابًا يف الأ�ضبوع.

عمل  حول  العامة  املالحظات  من  جملة  الباحثون  وجمع 
املكتبات يف املدار�س:

املدر�ضة  « داخل  الف�ضول  لزيارات  جدوًل  املكتبة  ت�ضع 
طوال ال�ضهر.

تتم الزيارات خالل ح�ضة الفراغ، اأو تكون ح�ضة بديلة  «
“احتياط” ل يوجد فيها معلم/معلمة.

عدم  « حال  يف  البديل  املعلم  يكون  اأن  املكتبة  باأمني  يناط 
وجود معلم/معلمة احتياط.

اإرفاق جدول زيارات الف�ضول من ال�ضفوف الأوىل  « يتم 
اإىل ال�ضف ال�ضابع مع املعلم امل�ضوؤول عن ال�ضف للمكتبة.

معينة،  « موا�ضيع  حول  اأبحاثًا  املعلمني  بع�س  يطلب  قد 
ويكلف الطلبة بزيارة املكتبة والبحث عن كتب تتحدث 

عن املو�ضوع قيد البحث.
اإىل  « الطلبة  دخول  انتهاء  ويتم  اأيام،  ثالثة  ال�ضتعارة  مدة 

الثاين،  الدرا�ضي  الف�ضل  من  ني�ضان   24 بتاريخ  املكتبة 
وتتوقف ال�ضتعارة بعد ذلك حتى يت�ضنى للطالب التفرغ 
لالمتحانات، وي�ضمح فقط للطلبة املتفوقني بزيارة املكتبة 

للدرا�ضة فقط.
يوجد م�رشف لأمني املكتبة يقوم بزيارات للمكتبة يتاأكد  «

فيها من نظافة املكان وترتيب الكتب ومراجعة اإجنازات 
املكتبة.

ل يوجد ت�ضنيف موحد للكتب يف مكتبات املدار�س. «
يف الكثري من الأحيان ت�ضنف الكتب بطريقة خاطئة جتعل  «

مهمة اإيجاد كتاب ما معقدة.
املكتبة  « دليل  حو�ضبة  ليتم  حا�ضوب  اأجهزة  توفر  عدم 

وعملية البحث عن العناوين بعد ت�ضنيفها.

�ضجل  فقد  للمكتبة،  الدار�ضني  زيارات  توزيع  طبيعة  اأما عن 
الباحثون التايل: خالل زيارة التالميذ من ال�ضف الأول حتى 
عليهم  الق�ض�س  بتوزيع  املكتبة  اأمني  يقوم  البتدائي،  الرابع 
دون اختيار منهم، ويحدد لهم ما �ضيقراأونه، اأو يكلف طالبني 
بتوزيع الق�ض�س على بقية الطلبة، وقد يقوم بتق�ضيم الطالب 
خالل  يقراأونه.  كتابًا  جمموعة  كل  ويعطي  جمموعات،  اإىل 
كل  يقوم  ال�ضابع،  حتى  اخلام�س  ال�ضف  من  التالميذ  زيارة 
طالب/ة باختيار ما ينا�ضبه وما يريده من الكتب اأو الق�ض�س.

مكان  وجود  حول  املدر�ضة  ملدير  الباحثني  اأحد  �ضوؤال  عند 
عامًا يف خطة  ثمة هدفًا  اأن  تبني  املدر�ضة،  للمكتبة يف خطة 
املنهاج،  خدمة  يف  املكتبة  دور  تفعيل  عن  يتحدث  املدر�ضة 
ق�ضم  عن  ن�رشات  ت�ضدر  والتعليم  الرتبية  مديريات  اأن  كما 
التقنيات فيها، تطالب املدار�س ب�رشورة تفعيل املكتبة، ولكن 
من  الرغم  فعلى  يتم.  التفعيل ل  هذا  اأن  يتبني  الفح�س،  عند 
ت�ضجيل الباحثني لرتدد بع�س املعلمني على املكتبة وا�ضتفادتهم 
يف  كتب  ا�ضتعارة  خالل  من  وبخا�ضة  خدماتها،  بع�س  من 
الرتبية وال�ضحة والبيئة، فاإن املكتبة مل ت�ضهد اإقباًل كبرياً، ومل 

تاأخذ مكانها املطلوب.

يف  املقرتح  بال�ضكل  املكتبة  دور  تفعيل  فعلي  ب�ضكل  يتم  مل 
املدر�ضة،  خطط  يف  اأو  املديريات،  ن�رشات  يف  العام  الهدف 
الطالب  املخ�ض�ضة حل�ضور  ويتبني ذلك من خالل احل�ض�س 
ظهر  املكتبة.  بها  تقوم  التي  الأن�ضطة  وطبيعة  للمكتبة، 
تلبي  التي  للق�ض�س  الطالب  اختيار  عدم  خالل  من  ذلك 
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ال�ضفوي  التعبري  يف  الدار�ضني  م�ضتوى  وتدين  احتياجاتهم، 
بعد قراءة الق�ض�س. كما �ضجل قلة متابعة املدير لدور املكتبة 
كما هو مو�ضح يف خطة املدر�ضة، و�ضعف م�ضاهمة املكتبة 
الدار�ضني  ت�ضجيع  يتم  ل  حيث  املدر�ضية،  الإذاعة  اإثراء  يف 
على ا�ضتخدام املكتبة يف التح�ضري لفقراتهم وم�ضاهماتهم يف 

الإذاعة املدر�ضية.

الدار�ضني  بنقا�س  وقيامه  املكتبة  اأمني  تدخل  عدم  ويتجلي 
امل�ضاهدة  يف  لديهم  القراءة  ثمرة  تعزيز  يف  ي�ضاهم  ب�ضكل 
واملواظبة  ال�ضتعارة  يف  الطالب  اأن�ضط  من  »كمال«  التالية. 
الف�ضل،  يف  اأقرانه  كل  من  اأكرث  ي�ضتعري  وهو  القراءة،  على 
ويقوم بتلخي�س ما يقراأه يف دفرت خا�س مزين بحكمة كتبها 
بيده تقول »وخري جلي�س يف الزمان كتاب«. يف دفرته هناك 

تلخي�س لأربعني ق�ضة.

الباحث: ماذا تعلمت من الق�ض�س التي قراأتها؟
كمال: الذكاء وال�ضداقة وال�ضرب وال�ضجاعة والقوة.

الباحث: ما هي اأجمل ق�ضة قراأتها؟
كمال: الأمرية النائمة؟

الباحث: ماذا تعلمت منها؟
كمال: تعلمت منها كيفية حل الألغاز للفوز بالأمرية والتزوج 

منها.
الباحث: هل تريد الزواج من الأمرية؟
كمال: �ضاأتزوج من احلور العني ... .

تلقائيًا  قام  فاإنه  لذا  ق�ضرية،  فرتة  قبل  »كمال«  اأخو  ا�ضت�ضهد 
بتوظيف قراءته لالأمرية النائمة يف تعزيز حالة البحث عن ما 
�ضوؤال  لها. وعند  تعر�س  التي  الفقد  ب�ضبب حالة  املوت  بعد 
ا�ضت�ضهد، وهل  اأخا كمال  اأن  اإذا ما كان يعرف  اأمني املكتبة 
حاول ربط ميوله لقراءة ق�ضة الأمرية النائمة بق�ضة ا�ضت�ضهاد 
اأمني  قال  اآخر  حوار  ويف  بالنفي.  اأفاد  العني،  واحلور  اأخيه 
مكتبة »هذه مهمة املدر�ضني ولي�س مهمته. اأنا وظيفتي اأرتب 

املكتبة واأحافظ عليها«.

طبيعية  املكتبة  غرفة  داخل  الأجواء  تبدو  اأخرى،  مدر�ضة  يف 
رفوف،  على  م�ضفوفة  فالكتب  تكون،  اأن  لها  يجب  كما 
�ضفوف  بني  الغرفة  منت�ضف  يف  موزعة  املطالعة  وطاولت 
الطاولت،  على  ويتوزعون  الغرفة  الطالب  يدخل  الكتب. 
منهم  ويطلب  الطالب،  على  الق�ض�س  بتوزيع  الأمني  يقوم 
ت�ضجيل ملخ�ضات ق�ضرية للق�ض�س التي يقراأونها على ورقة 

يوزعها عليهم. بيد اأن املتابعة ملا يجري بعد ذلك تك�ضف عن 
وجتعل  ر�ضالتها،  املكتبة  حتقيق  تعيق  التي  العيوب  من  جملة 
قام  ذلك،  خالل  للت�ضلية.  فراغ  وقت  جمرد  املكتبة  ح�ضة 
املدر�س باختيار الق�ض�س للطالب، ومل يعطهم فر�ضة اختيار 
ما ي�ضاوؤون، اأو الق�ض�س التي جتذبهم. ولأن خربة الطالب يف 
زيارة املكتبة قليلة، فهم ل يعرفون ماذا يحبون من الق�ض�س، 
�ضعف  فاإن  ذلك،  جانب  اإىل  الكتب.  من  يف�ضلون  وماذا 
يعك�ضان  والكتابة،  القراءة  مهارات  و�ضعف  التح�ضيل، 
ولقدرته  يقراأها،  التي  للق�ضة  الدار�س  فهم  على  نف�ضيهما 
على تلخي�ضها، وهو ما يتطلب اأن يقوم اأمني املكتبة بابتداع 
و�ضائل تفاعلية ت�ضاهم يف ت�ضجيع الطالب على الفهم والقراءة 
والتلخي�س، ورمبا اإعادة �رشد الق�ضة بلغته. ويف مكتبة مدر�ضة 
اأن  اأخرى قراأ الطالب »حممد« ق�ضة »الفتاة«، وبعد  مبحوثة 

انتهى من ال�ضفحة الأخرية �ضاأله الباحث:

ماذا ا�ضتفدت من الق�ضة؟ «
ول �ضيء. «
اأمني املكتبة يعرت�س: ا�ضاأل ال�ضاطرين. «

بالطبع اعرتا�س الأمني انطلق من ت�ضنيف غري تربوي، ودون 
مالحظة اأثر ذلك على الطالب، مثاًل.

التفت الباحث للطالب اأحمد الذي كان م�ضغوًل بقراءة ق�ضة 
»اأبرهة احلب�ضي«.

الباحث: هل تقوم ب�رشد الق�ضة علينا؟

رواية  اإكمال  ي�ضتطع  مل  ثم  بكلماته،  الق�ضة  ب�رشد  بداأ  اأحمد 
اللغوية  املفردات  قلة  الباحث  اأ�ضطر عدة. لحظ  بعد  الق�ضة 
التي ميتلكها، و�ضعف تركيب اجلمل لديه. اأما الطالب الثالث 
باأن ق�ضته  اأقر عند �ضوؤاله  الذي كان �ضمن حلقة املعاينة فقد 

»الأ�ضد والبطة« م�ضلية وقد اأحبها.

املكتبة يف  مكانة  تعزيز  ي�ضاهم يف  املكتبة  اأمني  دور  فهم  اإن 
عامل املدر�ضة. لحظ الباحثون اأنه يف كثري من الأحيان يقت�رش 
عمل اأمني املكتبة على كتابة التقارير الدورية واإرفاقها للمدير 
خاللها،  �ضيبث  وما  املدر�ضية  الإذاعة  خطط  و�ضع  بجانب 
ويف الكثري من الأحيان، ل يتم تنفيذ هذه اخلطط فيتم اإرفاقها 
الو�ضف  النور. و�ضمن  ترى  اأن  دون  املدر�ضة  تقارير  �ضمن 
املتداول، ميكن اخللو�س اإىل قائمة طويلة من املهام التي على 
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جتد  لكنها  عليها  متفق  مهام  وهي  بها،  القيام  املكتبة  اأمني 
قلة  اإىل  اإما  الق�ضور  هذا  ويعود  التطبيق.  عند  كثرية  عرثات 
اإدارة  قبل  من  املخ�ض�ضة  تلك  اأو  املتوفرة  املادية  الإمكانيات 
املعنوية وغياب  التعليم، واإما الإمكانيات  اأو مديرية  املدر�ضة 
وتنظيم  الكتب  ت�ضنيف  الأمني  مهام  ت�ضمل  كما  احلوافر. 
عملية اإعارتها للطالب. ففيما يقع �ضمن مهام الأمني اإعطاء 
بع�س احل�ض�س املكتبية التي يقوم خاللها ب�رشد الق�ض�س على 
املتعلمني وتنفيذ جمموعة من الن�ضاطات الثقافية مثل امل�ضابقات 
العلمية واملطارحات ال�ضعرية والعرو�س امل�رشحية، فاإن ح�ضة 
املكتبة تعترب ح�ضة ترفيهية بالن�ضبة للطالب. يقود اأمني املكتبة 
اأو  ف�ضولها  لبع�س  املدر�ضة  تنفذها  التي  اخلارجية  الزيارات 
لنخبة من الطلبة اإىل موؤ�ض�ضات تربوية خارجية، مثل املكتبات 
الوطنية والعامة، اأو مراكز تعليمية، اأو تلك الزيارات التي تتم 
ملدار�س جماورة يف املنطقة، كما ي�رشف على م�ضاركة املدر�ضة 

يف زيارة معار�س الكتب الوطنية التي تتم.

ثمة ق�ضور كبري يف الهتمام باملكتبة ميكن وفق حتليل مفهوم 
الدور اأن يك�ضف عن تدين خطر يف فهم اأهمية املكتبة املدر�ضية 
يف العملية الرتبوية والتثقيفية للطالب، التي بدورها تك�ضف 
التعليمة، وماهية  عن تدهور اأخطر يف فهم مركبات العملية 
العلوم  ا�ضتك�ضاف  على  القادر  الدار�س  نريد،  الذي  الدار�س 
املختلفة والبحث بنف�ضه عنها، وعدم الركون فقط اإىل التلقني 
والتلقي والقراءة املبا�رشة عرب املعلم اأو املنهاج فح�ضب، حيث 
ل يتم توفري ميزانية خم�ض�ضة لتطوير املكتبات يف املدار�س اأو 
الن�ضاطات  بع�س  تكاليف  تغطية  يف  ت�ضاهم  ت�ضغيلية  ميزانية 
ق�س  مثل  روادها،  مع  تنفيذها  املكتبة  اأمني  من  يتوقع  التي 

الورق، وكتابة البو�ضرتات وال�ضعارات والزينة.

اتفق الباحثون يف انطباعاتهم على اأن املكتبة ل حتظي بالعناية 
الكافية اأي�ضًا من قبل املديرية. وميكن لق�ضة فوزي اأن تك�ضف 
مدر�ضة  مكتبة  اأمني  فوزي،  هذا.  الهتمام  عدم  من  جزءاً 
�ضغرية  بكل  يعتني  فهو  باملكتبة،  �ضغوفًا  يبدو  للبنات  »ب« 
وكبرية بها، يواظب على احلفاظ عليها نظيفة ومرتبة، ويعتني 
والطاولت  واملقاعد  وبال�ضبورة  دقيق،  ب�ضكل  بالكتب 
وي�ضتحق  مهمًا  الأمر  له  يبدو  لزيارتها.  الوافدين  والطالب 
العناء. مقابل كل ذلك، فاإن فوزي ل ي�ضعر بالهتمام من قبل 
م�ضوؤوليه، فهو يجد �ضعوبة حقيقية يف تطوير مكتبة املدر�ضة، 

ويف تنظيم �ضوؤونها بال�ضكل الذي ت�ضتحق.

التي  املواد  بع�س  تغطية  طلب  بل  الكثري،  فوزي  يطلب  مل 

اأحد هذه املطالب هو تغيري طريقة  ت�ضاعده يف ت�ضيري عمله. 
ترتيب الكتب يف املكتبة. ففور ت�ضلمه مهامه اأمينًا للمكتبة، 
لحظ اأن الكتب م�ضنفة بطريقة خاطئة، تعقد مهمة البحث 
مل  املكتبة.  من  ال�ضتفادة  عملية  تعيق  وبالتايل  العناوين،  عن 
الب�ضيط  الأمر  اأن  اإذ  الكتب،  ت�ضنيف  اإعادة  باإمكانه  يكن 
هذا يتطلب قراراً من م�ضوؤول املكتبات، ومن امل�رشف العام 
اجلهات  خماطبته  من  الرغم  وعلى  املديرية.  يف  للمكتبات 
املعنية، فاإن فوزي ل يزال منذ �ضنوات ينتظر القرار باملوافقة له 
باإعادة ت�ضنيف الكتب وفق الطريقة ال�ضحيحة. يقول فوزي 

»كل ما اأطلبه يتحول اإىل وعود ول م�ضتمع«.

ل حتتل املكتبة مكانة متميزة يف �ضبكة العالقات داخل املدر�ضة، 
فهي ل تقوم بوظيفتها الأ�ضا�ضية كمكان لتطوير قدرات الطالب 
وتوعيتهم وتقدمي حيز معريف اآخر لهم، بجانب تقدميها فر�ضة 
لتعزيز مواد املنهاج وتقدمي �رشوحات لها عرب الكتب املختلفة، 
كما اأنها ل ت�ضكل حيزاً لتطوير ملكات الطالب واإبداعاتهم. 
اأنف�ضهم،  عن  الطالب  فيها  يرفه  ح�ضة  جمرد  املكتبة  فوقت 
ومي�ضون وقتًا خارج �ضياق عملية التعلم. وبدًل من اأن تكون 
ا�ضتكماًل لعملية التعلم داخل الف�ضل، وتطويراً جلوانب اأخرى 
للت�ضلية  اإ�ضايف  وقت  جمرد  ت�ضبح  الطالب،  بناء  عملية  يف 

وللتخل�س من كثافة اللحظة التعليمية.

 خالصات وتوصيات

عامل املدر�ضة غني وثراوؤه يكمن لي�س يف اأهميته فح�ضب، بل 
ومدير  وطلبة  معلمني  من  داخله  املوجودين  بتفاعالت  اأي�ضًا 
وموجهني ورا�ضمى ال�ضيا�ضات الرتبوية، والعالقات التي تن�ضاأ 
وتت�ضكل وفق جتاذبات وت�ضورات و�ضور منطية وتفاعلية تر�ضم 
تفا�ضيل اليوم الدرا�ضي من حلظة دخول املدر�ضة حتى اخلروج 
منها. وبالطبع، وبالقدر ذاته الذي هو فيه عامل متكامل بذاته، 
املدر�ضة  اأ�ضوار  العامل خارج  اإىل  تفاعالته  فاإن تكامله ميتد يف 
اإليه.  الرجوع  دون  فهمه  ي�ضعب  اأو�ضع  جمتمع  اإىل  ميتد  كما 
اأي�ضًا على  بالتاأكيد، فاإن ما ين�ضحب على الفاعلني، ين�ضحب 
اآخر �ضيء  الدرا�ضة الأخرى من منهاج، ومباٍن هي  مكونات 
يف  ت�ضاهم  لعبة  اأي�ضًا  هي  بل  اأحجار،  اأنها  تكونه  اأن  ميكن 

اإدارة هذا العامل الغني واملكثف وت�ضكيل تفا�ضيله.

من  املكون  امليداين  البحث  لفريق  اليومية  املعاي�ضة  قادت 
خم�ضة باحثني وباحثات يف خم�س مدار�س خمتلفة يف قطاع 
القطاع،  يف  املدر�ضة  لواقع  اإثنوغرافية  قراءة  تقدمي  اإىل  غزة، 
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وفق  املدر�ضة  اأ�ضوار  داخل  العالقات  �ضبكة  من خالل ر�ضد 
ثالثة م�ضتويات: يركز امل�ضتوى الأول على العالقات التي تتم 
داخل الف�ضل الدرا�ضي، ويكون حمورها مثلث املعلم والطلبة 
يك�ضف  فيما  واإ�رشاف،  اإدارة  من  بهم  يرتبط  وما  واملنهاج، 
التي  املنهاجية  الن�ضاطات غري  اإىل  ينظر  الثاين كيف  امل�ضتوى 
املدر�ضة؛  الرتبوية وجودها كمكون من عامل  ق�ضت احلكمة 
ومواد  والريا�ضية،  الفنية  والرتبيتني  ال�ضباح،  طابور  مثل 
البحث العلمي. اأما امل�ضتوى الثالث، فري�ضد املركزية العالية 
التي يتمتع بها الف�ضل وما يدور بداخله يف عامل املدر�ضة، فيما 
بالأهمية  واملكتبة  املختربات  مثل  الأخرى  املرافق  حتظي  ل 
اجلل�ضات  يف  البحث  فريق  متّعن  وحني  واملطلوبة.  املفرت�ضة 
اخلتامية للتحليل يف كل هذه الق�ضايا واإ�ضباعها حتلياًل ونقا�ضًا، 
وجد اأن ال�ضوؤال الأهم الذي ينظم هذه النقا�ضات متحور حول 
ر�ضدته  كما  املدر�ضة،  لعامل  الذي ميكن  واملدى  »الإبداع«، 
قدرات  تطوير  يف  ي�ضاهم  اأن  الإثنوغرافية،  الدرا�ضة  هذه 
التفكري واخللق عند الدار�س. اإن اإجابة قاطعة ل ميكن لها اأن 
امل�ضاهدات والقراءات  اأن  املوؤكد  دقيقة و�ضافية، لكن  تكون 
عالمات  ير�ضم  اإليها  امل�ضتند  والتحليل  الباحثون  قدمها  التي 
ا�ضتفهام كربي يف طريق م�ضتقبل العملية التعليمية يف القطاع 
اإذا مل يلتفت القائمون عليها اإىل �رشورة تطوير مبداأ التفكري 
ت�ضاهم  التي  املرافق  وتعزيز  الدار�ضني،  لدى  واملبدع  اخلالق 
املختلفة  اجلوانب  تفعيل  بجانب  العقلية،  قدراتهم  تنمية  يف 

والأن�ضطة امل�ضاعدة التي ت�ضاهم يف تنمية هذه القدرات.

وير�ضم حدوده.  املدر�ضي  اليوم  تفا�ضيل  املنهاج  يحدد  اأواًل. 

املدر�ضة  واقع  يف  وللمنهاج  للف�ضل  عالية  مركزية  ثمة 
اآخر  عاملًا  بهما  الدوؤوب  الن�ضغال  �ضرتة  حتت  تخفي 
اأن يكون �ضنداً وم�ضاهمًا يف حتقيق و�ضولهما  له  ميكن 
على  تنعك�س  التي  اجلانبية  فوائده  بجانب  غايتهما  اإىل 
�ضقل �ضخ�ضية املتعلم وتطوير ملكات الإبداع لديه. اإن 
احلياة خارج الف�ضل ل تبدو ذات اأهمية بالن�ضبة للقائمني 
على املدر�ضة؛ فالف�ضل كمركز ي�ضكل ع�ضب احلياة يف 
املدر�ضة، لأن التفاعالت التي تتم داخله هي املف�ضية اإىل 
تلك  وبخا�ضة  التعليمة،  للعملية  الأ�ضا�ضية  املخرجات 
املتعلقة بالمتحانات. اإن جممل التفاعالت ترتكز حول 
خارجي  فعل  اأي  اإهمال  يتم  وعليه  املخرجات،  هذه 
حياة  ثمة  النهائي.  املخرج  يف  مبا�رش  ب�ضكل  ي�ضب  ل 
خارج  تت�ضكل  ثراًء  اأكرث  ورمبا  اأو�ضع  وعلمية  تربوية 
قبل  من  كبرياً  اهتمامًا  تلقي  ل  لكنها  الف�ضل،  جدران 

القائمني على املدر�ضة.

امل�ضاهدات  كما  املدر�ضية  لالإدارة  املبا�رشة  املتابعة  اإن  ث�ني�ً. 

بجانب  واملتعلمني  املعلمني  مواقف  وا�ضتقراء  ال�ضفية 
اإىل  يقود  ذلك  كل  باملدار�س،  املديرية  عالقات  قراءة 
نتيجة مفادها اأن ثمة جوهراً ونتيجة اأ�ضا�ضية هي الفي�ضل 
التعليمية  العملية  م�ضري  حتديد  ويف  املدر�ضة،  عامل  يف 
عمليات  من  عملية  كل  فغاية  المتحان.  يف  تتمثل 
دفع  هي  التطوير،  مراحل  من  مرحلة  وكل  التدخل، 
يجتاز  اأن  هي  الطالب  فغاية  لالأمام.  النهائية  النتيجة 
المتحان، كما اأن غاية املعلم هي اأن ينجح اأكرب قدر من 
طالبه، وبالتايل يرتفع م�ضتوى املدر�ضة فاملديرية. وعلى 
اإىل حتمية  يقود  اأن  العقالين يجب  اخليار  اأن  من  الرغم 
مثل هذه الغايات، فاإن الأثر اجلانبي الذي يرتكه الرتكيز 
على المتحانات ي�ضيب جممل عمليات العملية التعليمية 
اجلوانب  اإهمال كل  اإىل  يقود  اأنه  اإذ  بالعطب.  وغاياتها 
العملية  اأهداف  ويهمل  التعليمية،  العملية  من  الأخرى 
الأعمق التي هي جوهرها ويف �ضلب تفاعلها. فعمليات 
اأن  �ضانها  من  التي  املعارف  اكت�ضاب  وديناميات  التعلم 
تو�ضع مدارك الطالب، وتنتج منه مواطنًا منتجًا منقبًا عن 
املعرفة، مطوعًا لها، تغيب و�ضط الن�ضغال اأكرث بو�ضيلة 

قيا�س النجاح والف�ضل.

ث�لث�ً. يخ�ضع املعلم اإىل جملة من التكييفات التي حتاول اأن جتعل 

وفق  اإيجابيًا  وعن�رشاً  العامة،  لل�ضيا�ضات  دقيقًا  منفذاً  منه 
اعتبارات اخلطط والربامج احلكومية. ين�ضب الرتكيز يف 
تنفيذ هذه اخلطط والربامج على جممل العملية التعليمية، 
و�ضريورتها، وخمرجاتها النهائية، وهو ما ينعك�س ب�ضكل 
هذه  تبداأ  الرتبوية.  العملية  يف  الفاعلني  اأداء  على  لفت 
اأمر  اإىل  الوقت  مع  تتحول  التي  التدريب  بربامج  العملية 
روتيني بالن�ضبة للمعلم، وتنتهي بعمليات الإ�رشاف التي ما 
مل يتم النتباه لتطويرها، �ضتتحول اإىل عمل روتيني اأي�ضًا.

مع  م�ضار عالقاته  فاإن حتديد  الطالب،  نظر  من وجهة  رابع�ً. 

املعلم يقوم على مدي مقدرة املعلم على احرتام الطالب، 
امل�ضاهدات،  اإحدى  يف  ورد  كما  باإن�ضانية  ومعاملته 
وعلى مقدرة املعلم على جعل الدر�س ممتعًا ولي�س حمبطًا 
وخ�ضنًا، بجانب مقدرته على اإي�ضال املعلومات الالزمة 
ال�ضابقة  الثالثة  ال�رشوط  ا�ضتيفاء  اإن  و�ضال�ضة.  ب�ضهولة 
يف تلك العالقة، يقرتح اأن ت�ضويب العالقة وفق تفاهم 
وكينونته  الدار�س  �ضخ�ضية  العتبار  بعني  ياأخذ  تربوي 
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وغايات العملية التعليمية وحمدداتها، من �ضانه اأن يقود 
دون  دوره  طرف  كل  فيها  يوؤدي  �ضليمة  عالقة  اإىل 

امل�ضا�س بجوهر العملية التعليمية.

فاإن  الدرا�ضة،  داخل  الفرعي  العنوان  يقرتح  كما  خ�م�س�ً. 

عملية  ترتكز  بحيث  اأطراف،  بال  مركزاً  يبدو  الف�ضل 
اهتمام الفاعلني يف العملية التعليمية على ما يدور داخله 
الأخرى خارج  املرافق  اإعطاء  يتم  اأن  دون  تفاعل،  من 
الف�ضل الأهمية الكافية. و�ضمن ذلك، يبدو هذا املركز 
غري مرتابط مع اأطرافه. وهي مركزية تعك�س فهمًا �ضيقًا 
للعملية التعليمية، ياأخذ املنهاج والمتحان بو�ضفه اأداة 
للقيا�س فيها بوؤرة الرتكاز يف حتديد م�ضار التفاعالت، 

وجمتمع العالقات داخل املدر�ضة.

الطالب  خروج  وحتى  ال�ضباح  طابور  بداية  منذ  �س�د�س�ً. 

ما  تن�ضب على  التفاعالت  فاإن هذه  املدر�ضة،  بوابة  من 
يحدث داخل الف�ضل، وما هو مرتبط به من اإدارة داخل 
املدر�ضة، اأو توجيهات واإر�ضادات من خارجها. وتبدو 
املوؤ�ض�ضة  يف  التفاعلية  العملية  جوهر  الف�ضل  مركزية 
بالتعليم.  املتعلقة  العامة  ال�ضيا�ضات  ر�ضم  ويف  الرتبوية، 
ل  اأنها  يعتقد  التي  املختلفة  اجلوانب  اإهمال  يتم  وعليه، 
اإجناز »العقد الرتبوي« الفرتا�ضي بني املعلم  ت�ضاهم يف 
والطلبة، والقائم على اإجناز املنهاج و�ضوًل اإىل المتحان. 
و�ضمن هذا الفهم وتلك املمار�ضة، يتم التعاطي مع بع�س 
احل�ض�س والن�ضاطات الرتبوية بو�ضفها ترفًا زائداً ل غاية 
نافذة  لها  املنا�ضب  التطبيق  يفتح  فيما  ورائه،  من  ترجى 
التفكري  نحو  اأكرث  ودفعهم  الطلبة،  عقل  وحتفيز  لتطوير 
اخلالق وتطوير ملكة الإبداع عندهم. اإن العملية الرتبوية 
ل ميكن اأن تتم ب�ضكل �ضليم دون اأن تتم العناية مبواهب 
يحدث  ما  ذلك.  على  وحتفيزهم  وتنميتها  الدار�ضني 
داخل اأ�ضوار املدر�ضة يختلف كثرياً عن هذا الفهم، اإذ اأن 
املرتبطة مبواهب الطالب  الإبداعية �ضواء تلك  اجلوانب 
وقدراتهم العقلية، اأو الن�ضاطات املرتبطة بعمليات اخللق 
والتفكري العلمي اخلالق، كلها مهم�ضة، ول تلقى احلد 
املنا�ضب من العناية. وبالقدر الذي يعيق هذا عملية تطوير 
الطالب/ة املبدع الفعال املفكر امل�ضاهم يف تطوير وتنمية 
اأي�ضًا تعيق حتقيق املنهاج والعملية  فاإنها  بالده وجمتمعه، 

التعليمية لغاياتها الأ�ضا�ضية.

هذه  لأهمية  الكبري  النظري  الإدراك  من  الرغم  على  �س�بع�ً. 

يت�ضح من خالل وجودها  الذي  املدر�ضة،  املن�ضاآت يف 
املادي فيها كمرافق اأ�ضا�ضية، بجانب اإدماج وظائفها يف 
وللمديريات،  للمدر�ضة  ال�ضنوية  اخلطط  ويف  املنهاج، 
عك�س  عدم  عن  تك�ضف  املدر�ضة  واقع  تفا�ضيل  فاإن 
الف�ضل  يظل  وفيما  اليومية.  املمار�ضة  يف  الأهمية  هذه 
باأكرث  املمار�ضة  يف  لي�ضت  املرافق  هذه  فاإن  املركز،  هو 
حتول  لكن  افرتا�ضية،  وظائف  لها  جانبية  غرف  من 
اأخرى،  تارة  الرتبوية  وال�ضيا�ضات  تارة،  الإمكانيات 
ثالثة،  تارة  املدر�ضة  يوم  �ضناعة  يف  امل�ضاركني  ووعي 
تاأمل واقع  اإن  يتم جت�ضيد هذه الأهمية.  اأن  يحول دون 
املدر�ضة،  لواقع  العامة  التفا�ضيل  �ضمن  املرافق  هذه 
والروؤى  واملفاهيم  العالقات  �ضبكة  تو�ضيح  يف  ي�ضاعد 
داخل املدر�ضة، ويك�ضف عن املركزية العالية التي حظي 

بها عامل الف�ضل مقابل العوامل الأخرى يف املدر�ضة.

التي يقوم  املبادرات واحللول اخلالقة  اأن  الدرا�ضة  ث�من�ً. تقرتح 

بها را�ضمو ال�ضيا�ضات الرتبوية، ما مل يتم ت�ضميمها ب�ضكل 
يالءم واقع املدر�ضة، وما مل يتم توفري الإمكانيات الالزمة 
داخل  الفاعلني  على  عبء  اإىل  تتحول  فاإنها  لتنفيذها، 
اأ�ضوار املدر�ضة. وميكن لفكرة دليل املعلم اأن توفر منوذجًا 
اأن  املنهاج  العلمية يف  املواد  لفكرة  يف ذلك، كما ميكن 
تلم�س  املعلمني والطلبة عن  اآخر حول عجز  دلياًل  تقدم 
اأعباًء  تفر�س  اأنها  ظل  يف  املواد،  تلك  وراء  من  الغايات 
توفر  عدم  ظل  ويف  والأهايل،  الدار�ضني  على  مادية 
ول  املواد.  تلك  ل�رشح  للمعلم  بالن�ضبة  كافية  ح�ض�س 
يختلف الأمر كثرياً فيما يتعلق بدليل املعلم الذي يتوجب 
على املعلم طباعته لتوفره الكرتونيًا فقط، كما اأن غياب 
بعدم  املعلم  ي�ضعر  الدليل  تنفيذ  على  والإ�رشاف  املتابعة 

اأهميته. وعليه، فاإن املبادرات اخلالقة وحدها ل تكفي.

الإثنوغرافية،  الدرا�ضة  هذه  ر�ضدته  كما  املدر�ضة  واقع  اإن 
حت�ضينه  اإىل  تهدف  التي  التدخالت  من  جمموعة  يتطلب 
التعليمية، ويقرتب ب�ضكل  العملية  وتطويره مبا يخدم غايات 
التالية  التو�ضيات  ترتكز  والرتبوية.  العملية  غاياتها  من  اأكرب 

على املالحظات وامل�ضاهدات واملقابالت والتحليل ال�ضابق.

مكانة  لتعزيز  حاجة  ثمة  فاإن  باملعلم،  يتعلق  فيما  اأواًل. 

فاعلية  لتطوير  �ضاملة  روؤية  �ضمن  التدريبية  الدورات 
املعلم وتعزيز مقدرته على القيام بدوره. وعليه، فيجب 
توفري حوافز مقرونة بعملية التدريب، كما يجب جتديد 
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روتني  جمرد  تكون  ل  حتى  وتطويرها  الدورات  تلك 
�ضنوي بالن�ضبة للمعلم. اأي�ضًا تقرتح هذه الدرا�ضة اأن يتم 
ووجوب  الدورات،  لهذه  املنا�ضب  الوقت  تخ�ضي�س 
متابعة خمرجاتها، ومدى ا�ضتفادة املعلم منها بعد انتهاء 
اأو  بالتبادل  التعلم  فر�ضة  لتوفري  ميكن  اأي�ضًا،  التدريب. 
العملية  القيمة  يعزز  اأن  الدورات،  هذه  يف  بامل�ضاركة 
عملية  على  ين�ضحب  ذاته  الأمر  للمعلم.  بالن�ضبة  لها 
�ضمن  وتوظيفها  تكثيفها  يتم  اأن  بد  ل  التي  الإ�رشاف 
اأن  اأي�ضًا  بد  ل  وهي  املعلم،  اأداء  لتطوير  العامة  الروؤية 
ترتكز على النظرة التفاعلية التي جتعل عملية ال�ضتفادة 
بالن�ضبة للمعلم قائمة على ا�ضرتاكه يف عملية التعليم ويف 

اكت�ضاب املعارف من امل�رشف.

ث�ني�ً. اإن تثوير ا�ضتخدام الدليل يف املمار�ضة اليومية للمعلمني 

يتطلب جملة من التح�ضينات التي يجب اأن تطراأ �ضواء 
على فل�ضفة الأدلة نف�ضها، اأو على تطبيقات ا�ضتخدامها 

من قبل املعلمني. وت�ضمل هذه:

املباحث . 1 توفري الأدلة ب�ضكل مطبوع للمعلمني يف 
املختلفة، وعدم الكتفاء فقط بالن�ضخة الإلكرتونية، 
الدليل،  جتاه  بامل�ضوؤولية  اإح�ضا�ضًا  املعلم  لإعطاء 

ولت�ضهيل توفره بالن�ضبة له.
الدليل مع واقع . 2 الواردة يف  التطبيقات  حماولة ربط 

الطالب.
رمي . 3 وعدم  التطبيقات،  لهذه  الالزمة  املواد  توفري 

املوارد  توفري  اأو  واملدر�ضة،  املعلم  حجر  يف  الأمر 
املالية التي ت�ضتخدمها املدر�ضة ل�رشاء تلك املواد.

وال�ضتفادة . 4 الأدلة  ا�ضتخدام  على  املعلمني  تدريب 
من خرباتهم العملية يف ت�ضويبها وتعديلها.

تعزيز عمليات الإ�رشاف واملتابعة فيما يتعلق بتطبيق . 5
الدليل.

على  التعليمية  العملية  ارتكاز  فاإن  للدار�ضني،  بالن�ضبة  ث�لث�ً. 

�ضانه  من  العقلية،  قدراتهم  وتطوير  الإبداع،  فكرة 
التفكري  واإن  لأهدافها.  العملية  حتقيق  فر�س  تعزيز 
اخلالق وتطوير قدرات البحث وامل�ضاءلة والنقد العقلي 
لالأ�ضياء، ل يتحقق فقط عرب مواد املنهاج، بل اأي�ضًا من 
من  كما  املنهاج،  هذا  وتقدمي  ال�رشح،  طريقة  خالل 
جدران  خارج  تدور  التي  الال�ضفية  الأن�ضطة  خالل 
الف�ضل. اإن خمرجات هذه الدرا�ضة تو�ضي ب�رشورة اأن 

ثقافة  لتعزيز  ال�ضبل  اأف�ضل  عن  الوزارية  اخلطط  تبحث 
التفكري اخلالق والإبداع العقلي لدى الدار�ضني، لي�س 
وحماكمة  تطبيقها  مدى  فح�س  يتم  كغاية  بل  ك�ضعار، 

العملية التعليمية وجناحها وفقها.

لالأن�ضطة  النظر  ت�ضويب  ي�ضتدعي  اخلالق  التفكري  اإن  رابع�ً. 

الفنية،  الرتبية  مثل  املنهاج؛  خارج  تتم  التي  الإبداعية 
والرتبية الريا�ضية، وطابور ال�ضباح، وتوظيفها مبا يخدم 
تفتح  الأن�ضطة  هذه  مثل  اإن  التعليمية.  العملية  غايات 
طاقة وا�ضعة لإبداعات الدار�ضني ومواهبهم، واإن تثوير 
�ضيحمي  املبكرة  املراحل  يف  وت�ضكيلها  املواهب  هذه 
الكثري من الكنوز والطاقات من املوت حتت عجالت 

قاطرة الإهمال وعدم توفر الفر�س.

خ�م�س�ً. اإن اإعادة النظر يف طريقة تقدمي مواد البحث العلمي 

يف املنهاج، �ضتخدم م�ضاهمتها يف تعلم الدار�ضني طريقة 
باحثني جادين  العلمي، وتاأهيلهم لأن يكونوا  التفكري 
عن احلقيقة العلمية حولهم. اإن ا�ضتخدام هذه املواد يف 
اإثارة عقل الدار�س، �ضيكون له مردود كبري على مقدرة 
الدار�س اأي�ضًا يف تفهم مواد املنهاج وتوظيفها يف حياته 

خارج اأ�ضوار املدر�ضة.

املكتبة  مكانة  ت�ضويب  اإىل  اأي�ضًا  حاجة  هناك  �س�د�س�ً. 

واملختربات يف املدر�ضة مبا يعيد لها دورها الفرتا�ضي 
بالقيمة  لي�س  العناية  يتطلب  الرتبوية. وهذا  العملية  يف 
من  مبوجوداتها  اأي�ضًا  ولكن  املرافق،  لهذه  املعنوية 
كتب واأدوات واأجهزة وباملخ�ض�ضات املالية لتطويرها 
حت�ضني  اأي�ضًا  عليها.  للقيام  املمنوح  الإداري  واجلهد 
مكانها يف العملية الرتبوية وتطوير ن�ضاطات ت�ضمن اأن 

ت�ضاهم هذه املرافق يف حتقيق الغاية من وجودها.

متداخل  ب�ضكل  ي�ضاهم  ال�ضابقة  التو�ضيات  تطبيق  اإن  �س�بع�ً. 

فت�ضويب  التعليمية.  للعملية  متكاملة  نظرة  خلق  يف 
توفري  مثاًل يف  بدوره  ي�ضاهم  واملكتبة  املختربات  عمل 
العلمي يف  البحث  ملواد  العتبار  املنا�ضبة لإعادة  الرتبة 
املنهاج، كما اأن و�ضع ح�ض�س الرتبية الريا�ضية والرتبية 
املدر�ضة،  عامل  يف  مكانها  يف  ال�ضباح  وطابور  الفنية 
والأمر  وتثويرها.  الدار�ضني  مواهب  تطوير  من  يعزز 
البحث  مواد  به  تقوم  الذي  الدور  على  ين�ضحب  ذاته 
لدي  والعلمي  العقالين  التفكري  تنمية  يف  العلمي 
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للتفكري  ما�ضة  هناك حاجة  اأن  يقرتح  الدار�ضني. وهذا 
يف خطط تعليمية للمدار�س، تقوم على مبداأ التكاملية 
وال�ضمولية ل على اأ�ضا�س مركزية اأي طرف يف العملية 

التعليمية على ح�ضاب الطرف الآخر.

اأكرث  اإثنوغرافية  ث�من�ً. ت�ضكل هذه الدرا�ضة مقرتحًا لدرا�ضات 

تخ�ض�ضًا يف املو�ضوعات املختلفة التي �ضجلتها، وهي 

الكيفية،  املناهج  ا�ضتخدام  تعزيز  �رشورة  اإىل  دعوة 
كنه  ا�ضتك�ضاف  يف  الإثنوغرايف  املنهج  وبخا�ضة 
التعليمية، ويف  العملية  التي تواجه  امل�ضاكل والأزمات 
ال�ضبل  اأف�ضل  املدر�ضة يف  الفاعلني داخل  راأي  ا�ضتقراء 
يف تطوير هذا الواقع. اإن هذه املقاربة التي تعتمد »من 
مبداأ  تعزيز  ناجعًا يف  ت�ضكل مدخاًل  اإىل فوق«،  اأ�ضفل 

امل�ضاركة يف و�ضع اخلطط واحللول.
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