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�شكر �تقدير
التعليم وخ�سو�سًا  الرائع من قبل وزارة  للتعاون  الدرا�سة  اإجناز هذه  ندين بالكثري يف 
اإىل  اإ�سافة  الغوث،  وكالة  من  جربان  وحيد  الأ�ستاذ  من  وكذلك  قا�سم،  �سهري  الدكتورة 
مديرات ومدراء املدار�س التالية يف وكالة الغوث: الأ�ستاذة �سناء البياري مديرة مدر�سة اإناث 
اجللزون، والأ�ستاذ اأحمد عا�سي مدير مدر�سة ذكور اجللزون، والأ�ستاذ ابراهيم حمد مدير 
املدر�سة  مدير  الرفيدي  اإياد  الأ�ستاذ  تعاون  كان  اخلا�سة  املدار�س  ومن  الأمعري.  مدر�سة 
مدير  نائب  عبا�س  مراد  الأ�ستاذ  وكذلك  الإجنيلية،  مدر�سة  من  اأبو�سم�سية  ناجح  والأ�ستاذ 
التقدير كله.  بالثناء كله  امل�ستقبل تعاونًا جديرًا  املدر�سة واملعلمة نورا خملوف من مدر�سة 
وقد واجهنا اأي�سًا روحًا جديرة بالإ�سادة يف مدار�س احلكومة يف �سلواد ومن ذلك مدير مدر�سة 
ذكور �سلواد الثانوية الأ�ستاذ حا�سم بني عودة، ومديرة اإناث �سلواد الثانوية الأ�ستاذة اآمال 

حماد، ومديرة مدر�سة �سلواد الأ�سا�سية الأ�ستاذة رقية الطرياوي. 
الأهايل يف  البحثية مع  اللقاءات  اإجناح  اأجل  هوؤلء جميعًا قدموا كل م�ساعدة ممكنة من 

مدار�سهم، ومن املوؤكد اأنه لول تعاونهم الكرمي ملا متكنا من اإجناز هذه الدرا�سة. 
ن.�س
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الف�شل الأ�ل
قراءة حتليلية يف الأدبيات املت�شلة بالأهايل

 �د�رهم يف تعلم اأبنائهم

د�ر الأهل يف تعليم الأطفال �تعلمهم

اأثر  من  للأهل  ملا  الأهمية  يف  غاية  اأمر  فيه،  دورهم  اأو  وموقعهم  بالتعليم  املت�سل  الأهايل  فكر  اإن 
بالغ يف اكت�ساب اأطفالهم للجتاهات والقيم واأمناط التفكري ومهاراته املختلفة، وبالتايل ميكن القول 
اإن الأبوين يوؤديان دورًا حا�سمًا يف �سخ�سية الطفل بو�سفه اإن�سانًا ومواطنًا بالإ�سافة اإىل قدرته على 
الإجناز العلمي اأو الأكادميي. ل بد اأن ال�سياق الأهم الذي تتبلر فيه �سخ�سية الطفل وقدراته امل�ستدخلة 
اأدوات  مل�سلحة  الأ�رضة  دور  تراجع  حول  يقال  اأن  ميكن  ما  كل  من  الرغم  على  الأ�رضة  هو  يزال  ما 
الت�سال احلديثة من قبيل الإنرتنت والتلفاز. تظل هذه اأقل فاعلية يف نف�س الطفل لأنها ل تتمتع باملكانة 

املعنوية/ال�سلطة التي يتمتع بها الأبوان. 
من هنا جاءت درا�ستنا هذه حول فهم الأهايل للتعليم وموقعهم من تعلم اأطفالهم مع تركيز خا�س 
على »التفكري« ودورهم فيه لت�سيء هذا اجلانب الهام، والذي نزعم اأنه مل يتعر�س للدرا�سة يف بلدنا 
على نحو وا�سح وم�ستقل من قبل.  ولكن من الواجب اأن ن�سري اإىل اأن »فكر الأهايل« على نحو خا�س 
لي�س من املو�سوعات املطروقة على نحو وا�سع يف الأدبيات الرتبوية. ولكن ذلك ل ينفي بالطبع وجود 
الكثري من الدرا�سات التي تتفح�س خربات الأهايل وتو�سي بتدريبهم على نحو اأو اآخر، لأن اأثر الأهل 
يف  �سدرت  درا�سة  تبني  امل�سمار  هذا  ويف  وا�سع.  نطاق  على  البحث  ير�سخها  فكرة  اأطفالهم  تعلم  يف 
العام 2010 يف الوليات املتحدة بعنوان »م�ساركة الأبوين واأداء الطالب الأكادميي«)1) اأن تدخل الأهل 
وم�ساركتهم يف العملية التعليمية عن طريق متابعة اأبنائهم بالتدري�س وغريه كان لهما اأثر ملمو�س متامًا 
من قبل املدر�سني يف م�ستوى اأداء الأطفال. وقد بدا وا�سحًا اأن الأطفال الذين ي�ساركهم الأبوان هموم 
التعليم يقدمون اأداء يف ال�سف، واأداء اأكادمييًا يف العموم يتجاوز م�ستوى ما ميكن لهم اأن يفعلوه فيما 
لو تركوا مبفردهم. ولعل من اللفت اأن البحث يلحظ بو�سوح تام اأثر تدخل الأهل حتى يف اأمور تبدو 
زيادة  يف  بو�سوح  الأهل  م�ساركة  اأثرت  وقد  معلمه.  اأو  مبعلمته  الطفل  علقة  قبيل  من  مبا�رضة  غري 
كفايات الطفل املعرفية، ورمبا اأن اأداء الطفل الأف�سل يف الختبارات مثلما يف الأن�سطة ال�سفوية يف غرفة 

ال�سف قد ترك اأثرًا اإيجابيًا يف علقة الطفل باملدر�سة والقائمني على التعليم.

1. Topr, David R., Keane, Susan P., Shelton, Terri l., Calkins, Susan D. “Parent Involvement and Student 
Academic Performance: A multiple meditational analysis”. J Prev Interv Community, 2010: 38(8). 183-
197.
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امل�شتوى الجتماعي-القت�شادي �التعليمي لالأبوين

يوؤثر يف  اأي عامل  اإىل عدم وجود   (2((1994( Henderson & Berla يذهب هندر�سون وبريل 
املتعلم مثلما تدخل الأهل الإيجابي. ويقرر هذا الكتاب ذو ال�سلطة املهمة يف جماله اأن دخل الأبوين اأو 
م�ستواهما الجتماعي )اأو مبعنى اأو�سح الطبقي) ل يوؤثر يف الطفل، واأن املهم هو قدرة الأهل على خلق 
البيئة التي ت�سجع التعلم، وكذلك قدرتهما على التعبري عن توقعات اإيجابية �رضيطة اأن تكون واقعية 
بخ�سو�س اإجناز الطفل وم�ستقبله الأكادميي، وكذلك هنالك اأهمية لتدخلهما الفعلي يف عملية التعليم 

التي يتعر�س لها الطفل. 
هذا الفهم يذهب اإىل التقليل من اأهمية الإثنية اأو العرق اأو الو�سع الجتماعي القت�سادي اأو حتى 
م�ستوى تعليم الأهل، ويربط اإجناز الأطفال بتدخل الأهل يف امل�ستويات الثلثة امل�سار اإليها اأعله. غني عن 
البيان اأن تدخل الأبوين يف هذه امل�ستويات التي نظنها هامة بالفعل يرتبط على الأرجح ارتباطًا علئقيًا 
طرديًا اإن مل يكن �سببيًا باملكونات املختلفة التي يريد لنا الكتاب اأعله اأن نتجاهلها. وكما �سيت�سح يف 
درا�ستنا الراهنة، فاإن الأهايل الذين �ساركوا يف جمموعاتنا البحثية يف املدار�س اخلا�سة اأبدوا مواقف 
اأبدى الأهايل يف املدار�س احلكومية  من�سجمة يف موا�سيع �سائعة من قبيل ال�رضب يف املدار�س. كذلك 
اإىل  بالعودة  ذلك  نف�رض  اأن  اإل  هنا  ن�ستطيع  نف�سه. ول  املو�سوع  بعيد حيال  اإىل حد  من�سجمًا  اجتاهًا 
ال�سمات املرتتبة على النتماء الطبقي اأو التعليمي اأو كليهما، علمًا اأننا نظن اأن البعد التعليمي للأهل 

يرتبط هو الآخر مب�ستواهم الجتماعي يف مكوناته املختلفة. 
اأنه متحقق  اأو  اأمر م�ستقل عن كل �سياق،  اأبنائهم هو  بتعلم  الأهل  اهتمام  باأن  القول  اإىل  ل منيل 
بفعل ال�سدفة اأو الإرادة احل�سنة اأو حتى باملوعظة، اإمنا يرتبط الهتمام والجتاه نحو الطفل وتعليمه 
والجتماعي  القت�سادي  و�سعهما  من  وامل�ستق  الأبوين  لدى  والقيمي  والنف�سي  الثقايف  باملنظور 
والتعليمي. وقد ذهبت درا�سات عديدة اإىل التاأكيد، عك�س ما فعلت الدرا�سة اأعله على اأهمية م�ستوى 
تعليم الأهل ووعيهم باأبعاد العملية التعليمية والرتبوية. ويف هذا ال�سياق توؤكد درا�سة �سدرت يف العام 
2011 حتت عنوان »هل يوؤثر و�سع الأبوين التعليمي يف اإجناز الطلب يف العلوم«)3) اأن تعليم الأهل هو 
العن�رض الأكرث ثباتًا بح�سب الدرا�سات املختلفة من حيث متييزه للأهل وطريقة �سلوكهم مع اأبنائهم 
التلميذ. وبح�سب الباحثني يف هذه الدرا�سة فقد كان هناك اأثر �سلبي وا�سح لنخفا�س دخل الأ�رضة 
بينما بدا وا�سحًا اأنه كلما ازداد ذلك الدخل من ناحية، وارتفع م�ستوى تعليم الأهل من ناحية اأخرى، 
كلما كان اأداء التلميذ اأف�سل. وت�سري الدرا�سة اإىل �سيل البحث منذ ال�سبعينيات الذي وجد كله تقريبًا 
اأن ارتفاع م�ستوى تعليم الأبوين كان عن�رضًا م�ستقرًا وحا�سمًا يف تاأثريه. وقد وجدت الدرا�سة تاأثريًا 
وا�سحًا لهذا التعليم يف الإجناز يف العلوم. ول يعود ذلك بتب�سيط �سببي اإىل جمرد قيام الأبوين مب�ساعدة 
اأبنائهم اأكادمييًا، واإمنا الأهم مثلما وجدت الدرا�سة هو اأن الأبوين ي�سكلن النموذج امللهم للأبناء، كما 
2. Henderson, Ane T., Ed.; Berla, Nancy, Ed.(1994) A New Generation of  Evidence: The Family 
is Critical to Student Achievement. National Comitee for Citizens in Education, Washington, DC.
3. Jabor, Khata M., Kungu, Kenneth, Machtmes, Krissan, Buntant Yahya. Does Parent Educational 
Status Matter on the Students’ Achievement in Science? 2011 International Conference on Social 
Science and Humanity. IPEDR vol.5 IACSIT Press, Singapre.
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اأنهما يوفران البيئة الدرا�سية امللئمة يف املنزل مبا يف ذلك املوارد ال�رضورية للتعلم، وفوق ذلك كله 
يخلقان اجتاهات وقيم اإيجابية تعلي من �ساأن العلم والتعلم وجتعلهما يف منزلة رفيعة يف نف�س الطفل. 

اأن  على  اأدلة  بوجود  القول  باجتاه  بعيدًا   Davis-Kean ديفز-كني)4)  باميل  الباحثة  وتذهب 
الأكادميي بدقة كبرية.  الطلب  باأداء  »التنبوؤ«  ي�ستطيعان  الدخل  للأهل وم�ستوى  التعليمي  امل�ستوى 
وتنبه الباحثة اإىل اأن تعليم الأهايل ي�سمح لهم بتكوين معتقدات وتوقعات يف الأ�رضة على درجة عالية من 
الدقة فيما يخ�س درا�سة الأبناء وم�ستقبلهم ت�سكل اأ�سا�سًا يحفز الأطفال نحو الإجناز الأكادميي. كذلك 
يبدو اأن التعليم وم�ستوى الدخل ينعك�سان  يف �سلوك الأبوين، ويف �سياق القراءة، واللعب، والأن�سطة 

اليومية الأخرى. وذلك كله يوؤدي دوره يف ت�سكيل الطفل واهتماماته وقدراته على الإجناز الأكادميي.
ويف الجتاه الآخر من الهرمية الجتماعية قامت كاثرين درموند Drummond وديبورا �ستييبك 
اأبنائهم  تعلم  يف  دورهم  بخ�سو�س  واعتقاداتهم  املنخف�س  الدخل  ذوي  »الأبوين  بدرا�سة   Stipek
الأكادميي«.)5) وتعر�س الباحثتان اأوًل للواقعة املعروفة يف اأدبيات البحث من ناحية اأن الأطفال الآتني 
من اأ�رض ذات دخل منخف�س ينجزون اأقل من نظرائهم الآتني من اأ�رض متو�سطة الدخل اأو اأكرث. كذلك 
تلحظ الباحثتان امليل القليل لدى الأبوين يف الأ�رض املنخف�سة الدخل ناحية التدخل يف �سوؤون الأطفال 
الدرا�سية. ذلك اأنهم على وجه الإجمال اأقل من غريهم اإلفة باملناهج املدر�سية، واأقل انغما�سًا يف عملية 
التدري�س يف املنزل، واأقل ميًل اإىل ح�سور املنا�سبات املدر�سية. ويو�سح الآباء من الأ�رض الفقرية اأنهم ل 
ميتلكون الوقت، ول املرونة يف العمل للقيام مبثل هذه الأمور. وقد بني عدد منهم اأنهم ل يحلمون باأكرث 
من توفري الحتياجات الأ�سا�س لأطفالهم من قبيل امللب�س، والدعم العاطفي والجتماعي عمومًا. كما 
اأو�سح اآباء فقراء اآخرون اأنهم ل يثقون كثريًا باأنف�سهم فيما يخ�س الأمور املدر�سية، واأنهم يرتكون 
الأمر برمته اإىل املعلم وخربته واقتداره. وقد كانت بع�س الإجابات متطرفة مب�ستوى القول »اإن طفلي 
اأطفاله  تدري�س  يف  يتدخل  الذي  الفقراء  الأهايل  من  اجلزء  اأن  ات�سح  العموم  ويف  مني«.  اأف�سل  يقراأ 
يقت�رض تدخله على القراءة بينما ل ي�ساعد يف الريا�سيات اأو العلوم، وقد كان الآباء والأمهات وا�سحني 

مبا فيه الكفاية من ناحية اإقرارهم بعدم معرفتهم بالريا�سيات مبا يكفي مل�ساعدة اأطفالهم.
ويف درا�سة بعنوان »ربط الو�سع القت�سادي-الجتماعي بالإجناز الأكادميي للنا�سئة الأمريكان 
�سوء  اأن   Altschul األت�سول  اإينا  تو�سح  التعليم«)6)  يف  الأبوين  تدخل  من خلل  مك�سيكي  اأ�سل  من 
الأحوال القت�سادية يف الأ�رض الفقرية ميكن اأن يرافقه نزاعات بني الأبوين جتعل جو الأ�رضة مثقًل 
بالتوتر والإحباط بدرجة ت�سيء اإىل نف�سية الأطفال وقدرتهم على الرتكيز والقراءة. كما اأن هذا اجلو 
من امل�ساحنات و�سحنات الغ�سب ل ميكن اأن ي�سمح باأن يجد الأبوان الرغبة اأو الوقت للهتمام مبتابعة 
4. Davis-Kean,Pamela E. The Influence of Parent Education and Family Income on Child Achieve-
ment: The Indirect  Role of Parental Expectations and the Home Environment. Journal of Family 
Psychology, 2005, vol19, No 2, 294-304.
5. Drummond, Kathryn V., Stipek, Debora, “Low –Income Parents’ Beliefs about Their Role in Chil-
dren’s Academic Learning.” The Elementary School Journal, vol. 104. No 3 (jan.2004) pp.197-213
6. Altschul. Inna. “linking Socioeconomic Status to the Academic Achievement of Mexican Ameri-
can Youth Through Parent Involvement in Education”. Journal of the Society for Social Work and 
Research. Vol. 3, Suue 1, 13-30 Feb 2012
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عدم  �سياق  يف  النوع  هذا  من  اإ�سارات  هذا  بحثنا  �سياق  يف  واجهنا  وقد  املدر�سة.  يف  ال�سغار  �سوؤون 
متكن اإدارة مدار�س الأمعري الإناث اأو الذكور من م�ساعدتنا يف تنظيم عقد جمموعة مركزة من الأهايل 

لأغرا�س هذه الدرا�سة. وهذا اجلانب م�سار اإليه بو�سوح يف درا�سة درموند املقدمة اأعله. 
ويف مقابل ذلك توؤكد األت�سول اأن الدخل العايل للأ�رضة، والتعليم، ومتتع الأبوين اأو اأحدهما بوظيفة 
حمرتمة يف الهرمية الجتماعية تعني توفري الكثري من املوارد لتعليم الأطفال واإنفاق جزء مهم من دخل 

الأ�رضة، ووقتها، واهتمامها يف جمال التعليم ومتابعة اإجناز الطفل الأكادميي. 

الأهل �التفكري

يف  وا�سع وموؤثر  نطاق  على  التفكري  اإدخال  ي�سعب  اأن مما   Shaunessy �سون�سي  اإلزابيث  ترى 
�سياق املدر�سة والتعليم هو نق�س املعرفة يف امل�ستوى العام بهذه الفكرة.)7) وت�سيف اأنه بينما يبدو اأن 
التفكري الناقد مثًل مفهوم �سائع يف اأو�ساط الرتبويني املحرتفني، اإل اأن معظم الأهل يت�ساءلون جديًا 
عن معناه. وهذا يخلق م�سكلة لأن الأطفال يحتاجون كثريًا اإىل ممار�سة التفكري يف البيت حتى يتمكنوا 
من تطوير قدراتهم، وما مل يتمكن الأبوان من طرح الأ�سئلة التي حتتمل اأكرث من اإجابة، وحتتاج اإىل 
مل�ساعدة  املطلوب  امل�ستوى  دون  يظل  دورهم  فاإن  للأ�رضة،  اليومية  احلياة  �سياق  يف  باأنواعه  التفكري 
املت�سلة  تلك  هي  الطفل  عقل  لتطوير  ال�سبل  اأف�سل  اأن  �سون�سي  وترى  مهاراتهم.  تطوير  يف  الأطفال 
باحلياة الفعلية التي ميار�سها يوميًا يف �سياق الأ�رضة. ولكن ذلك بح�سب راأيها ي�ستدعي تدريب الأهايل 
على التفكري ومهاراته واأ�سكاله لأنهم ل ميتلكون على الأغلب مثل هذه املهارات. ولكن الباحثة ل تخربنا 
باأية اقرتاحات حول »تطوير« مهارات الأهل، ول بد اأننا جند اقرتاحها فكرة �سعبة التطبيق اإىل اأبعد 

احلدود خ�سو�سًا اإذا ما فكرنا يف �سياقنا الفل�سطيني وحمدودية املوارد املتاحة فيه. 
اأما بالن�سبة لدور الأهل يف تنمية تفكري اأبنائهم، فاإنه ل يختلف يف راأي غالبية الباحثني من ناحية 
العامل كله،  الأهل يف م�ستوى  اأن قلة من  الراجح  التعليم كلها. ولكن من  اأهميته عن دورهم يف عملية 
ولي�س امل�ستوى املحلي ميكن اأن يكون ملمًا مبا هو منتظر منه يف هذا املجال. ويذهب روبرت اين�س )8) 
Ennis اإىل القول باإمكان اأن يوؤدي الأبوان دورًا هامًا يف تطوير عقول اأبنائهم عن طريق انفتاحهم على 
التفكري واإحلاحهم اأن يقوم الأبناء دائمًا بالتفكري يف املواقف املختلفة. وذلك يتطلب اأن يقلعوا نهائيًا 
عن تقدمي الإجابات واحللول اجلاهزة طوال الوقت مثلما هو احلال يف بلد كثرية مبا فيها بلدنا التي 
يبدو فيها اأن دور الكبار يف املدر�سة والبيت هو م�ساعدة الأطفال على حيازة املعلومات باأقل جهد ممكن 
عو�سًا عن تركهم »يت�سارعون« معها حتى يتمكنوا من اإدماجها يف بنيتهم املعرفية بعد اأن تكون عمليات 

»ال�رضاع« قد اآتت اأكلها يف اإغناء خربات املتعلم العقلية. 
اإليها الأهل من  Mitchell حزمة من جمموعة نقاط يقرتح اأن يلجاأ  وقد اقرتح مارلني ميت�سل)9) 
اأجل م�ساعدة اأطفالهم على تطوير مهارات التفكري. ومن بينها اأوًل، ت�سجيع الأطفال على طرح الأ�سئلة 
7.Shaunssey, Eizabeth. http://tip.duke.edu/node/822
8. Ennis, Robert H. http://www.criticalthinking.net/parents.htmal
9. Mitchell, Marlyin. Htpp://www.rootsofaction.com/critical-thinking-ways-to-improve-your-
childs-mind-this-summer.
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اأنف�سهم يف مواجهة فكرة غام�سة اأو موقف ملتب�س. من املهم اأن يتقبل  وال�ستف�سارات كلما وجدوا 
اأوقاتًا تلتب�س فيها الأمور، واأن حلها هو طرح الأ�سئلة بغر�س جلء  اأن هناك  الأطفال بدون انزعاج 
الغمو�س، ورفع اللتبا�س. ثانيًا، ت�سجيع الأطفال على اللتزام بالدقة، واأن يفح�سوا ما اإذا كان �سيء 
قول  على  الأطفال  ت�سجيع  ثالثًا،  به.  املت�سلة  الوقائع  فح�س  اإىل  اللجوء  طريق  عن  �سحيحًا،  معني 
اأ�سياء ذات �سلة بالفكرة اأو املو�سوع، لأن خلط احلابل بالنابل يقود اإىل عدم الو�سوح و�سياع بو�سلة 
ال�ستدلل اأو البحث. ومن هنا ين�سح ميت�سل الأهل بتنبيه الأطفال دائمًا اإىل اللتزام مب�سار املو�سوع 
اأن  اأو الأدلة ذات ال�سلة. رابعًا، من واجب الأهل  الذي يتم احلديث فيه، والكتفاء باإيراد املعلومات 
يعززوا مقدرة الأطفال على التفكري املنطقي: ل بد من م�ساعدة الطفل يف روؤية كيف اأن اأ�سياء اأو وقائع 
اأو اأفكار تن�سجم فيما بينها، بينما هناك اأفكار اأو وقائع اأخرى تناق�س بع�سها بع�سًا. ومن املهم يف هذا 
ال�سياق اأن يقوم الأهل بطرح الت�ساوؤل على الطفل حول كيفية و�سوله اإىل النتيجة التي تو�سل اإليها، 
وما هي الطريق التي اتبعها والفرتا�سات اأو امل�سلمات التي انطلق منها. خام�سا، اإ�سعار الطفل اأن 
الأهل يتوقعون منه اأن يكون نزيهًا، واأن يتعامل مع اأفكار الآخرين واآرائهم ب�سرب واأناة وت�سامح، واأن 

يحاول اأن ي�سع نف�سه مكان الآخر حني يفكر يف موقف يخ�سه. 
احلني  بني  والتوقف  الأطفال،  مع  الق�س�س  قراءة  املوؤلف  يقدمها  التي  التف�سيلية  الأمثلة  ومن 
والآخر ل�سوؤال الطفل عن توقعاته بخ�سو�س الأحداث املقبلة يف الق�سة. ثم يختم بالقول اإن اأهم �سيء 
هو اأن يكون الأهل منوذجًا للتفكري يف البيت من ناحية التزامهم بقواعد التفكري يف �سياق اأحاديث املنزل 

مثلما يف �سياق اأفعالهم وممار�ساتهم ودرجة التقائها مع قواعد املنطق. 
من الوا�سح اأن هناك �سعوبات هائلة تكتنف »م�رضوع« ميت�سل لأنه يفرت�س �سمنًا اأن الأهل لديهم 
مقدار هائل من املعرفة واخلربة واملهارات املت�سلة بالتفكري وعملياته املختلفة، بينما تظهر الدرا�سات 
اأن معرفة الأهايل بخ�سو�س  اأعله، وكذلك درا�ستنا الراهنة مثلما يرد لحقًا،  مثل درا�سة ت�سون�سي 
التفكري ومهاراته، تختلف ب�سكل وا�سع عما هو �سائع يف الأدبيات الرتبوية املتخ�س�سة. ومن هنا تغدو 

وجهة نظر ميت�سل يف حاجة اإىل تدريبات طويلة للأهايل مثلما اأ�سار اأحد الباحثني اأعله. 

 الأهل �الأطفال املوهوبون

ميكن اأن يكون هذا اجلانب يف الأدبيات املت�سلة بالأهل واأدوارهم الأكرث اأهمية فيما يخ�س م�رضوعنا 
يكون  اأن  تخيل  ال�سعب  من  اأن  ذلك  املختلفة.  حلقاته  يف  فل�سطني  يف  التعليم  بنية  حول  البحثي 
التلميذ موهوبًا بدون اأن يكون قادرًا على التفكري امل�ستقل املبدع واملنطقي والتحليلي يف ال�سياقات 

املختلفة. ول بد اأن تاأثري الأهل عامل هام جدًا يف هذا امل�سمار.
يوؤثر الأهل يف تعلم اأبنائهم بطرق �ستى. ومن ذلك اأن معتقداتهم، وممار�ساتهم لها اأثر خا�س يف 
بدور  يت�سل  عندما  حا�سمًا  م�ستوى  ي�سل  وذلك  لأنف�سهم.  ونظرتهم  العقلي  ومنوهم  الأطفال  تطور 
ال�سياق تظهر درا�سة حول »اأثر الأبوين يف تطوير مواهب  اأبنائهم. ويف هذا  الأهل يف تطوير مواهب 
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الأطفال«)10) يف �سياق املجتمع ال�سيني يف الوليات املتحدة اأن هناك اأدلة قوية على اأهمية التزام الأهل 
مب�سوؤوليتهم، واإبدائهم الثقة يف م�ستقبل اأطفالهم، ثم ممار�سة خليط من احلب والدعم والإ�سناد على 
الطريقة ال�سينية التي يرافقها الحرتام، مع وجود درجة من احرتام ا�ستقللية الطفل وحقه يف اتخاذ 
القرارات بنف�سه. ويبدو اأن هذه العنا�رض ت�سكل جمتمعة تربة ملئمة لنمو مواهب الأطفال عندما توجد 

اأ�س�سها الكامنة يف �سخ�سية ال�سغري. 
وقد يكون اجلانب املت�سل بدور الأهل يف تنمية القدرات الأكادميية للطفل املوهوب على جانب كبرية 
جمال  يف  رعايتهم  هو  الدرا�سة  هذه  يف   Wu وو  اي�سو  يوؤكد  مثلما  الأهم  اجلانب  ولكن  الأهمية،  من 
منوهم الجتماعي - النفعايل. ول بد اأن الكثري منا قد واجه حالت من املميزين اأو املوهوبني ولحظ 
مقدار العزلة وعدم التفهم. ومن البني بذاته هنا اأن دور الأهل غاية يف الأهمية يف دعم اندماج الأطفال 
املوهوبني العاطفي عمومًا، ولكن ال�سورة يف جمتمعنا املحلي رمبا تزداد تعقيدًا عما يواجهه الباحث 

وو يف ال�سياق ال�سيني-الأمريكي.
اأن الأمر اجلوهري يف امتياز  اأهم فكرة يوؤمن بها الأبوان ال�سينيان هي  اأن  اأن نلحظ  من املهم 
اأو »الفطرية« التي  التلميذ، هو مقدار اجلهد الذي يبذله الطفل يف الدرا�سة. ولي�س »الهبة الطبيعية« 
يتمتع بها. وهذا ما يدفع الباحث اإىل القول باأن اأهم ما مييز الطلب ال�سينيني هو اأنهم يذهبون اإىل 
املدر�سة ل�ساعات واأيام اأكرث من غريهم، واأنهم يدر�سون يف البيت اأكرث، واأن لديهم مدر�سني اأكرث تدريبًا، 
كما اأن لديهم اآباء منغم�سني يف �سوؤون الأبناء ول ياألون جهدًا ليًل اأو نهارًا يف دعمهم. ومن هنا فاإن 
الباحث يكاد يقول �سيئًا من قبيل اإن  »موهبة« الأطفال ت�سنع اإىل حد كبري بوجود العنا�رض ال�رضورية 
يف املدر�سة والبيت على ال�سواء. وخ�سية من اإ�ساءة الفهم فيما يخ�س دعم الآباء، يقول الباحث اإن الأم 
ال�سينية تقوم بنقد اأطفالها اأكرث بكثري من الأم الأمريكية، وهو ما ينطبق اأي�سًا على الآباء ال�سينيني 
والأمريكيني. ويف راأينا اأن هذا النقد امل�سوؤول امل�سحوب بالدفء واحلنان يك�سب الطفل مهارة التقييم 
املو�سوعي للذات، والقدرة على املحاكمة العقلية النقدية للمواقف احلية، بدًل من افرتا�سه اأن كل �سيء 

جيد، ول يحتاج اإىل فح�س.
يرى  الأهل«)11)  منظور  للموهوبني:  البيتي  »التدري�س  بعنوان  ذاته  الجتاه  يف  اأخرى  درا�سة  يف 
الوليات  يف  متت  الدرا�سة  اأن  علمًا  الأم  عاتق  على  يقع  امل�سمار  هذا  يف  الرئي�س  اجلهد  اأن  الباحثون 
املتحدة يف العام 2012. و�سوف نرى اأن هذا هو احلال يف بلدنا من ناحية ن�سبة امل�ساركات ال�ساحقة 
يف املجموعات املركزة يف �سياق درا�ستنا الراهنة عن فكر الأهايل مع فارق مهم هو اأننا نتحدث يف �سياق 

الدرا�سة عن اأطفال يدر�سون ب�سكل ح�رضي يف البيت ول يذهبون اإىل اأي نوع من املدار�س النظامية. 
واإمكانياته  طفلهم  يعرفون  اأنهم  يعتقدون  املوهوبني  التلميذ  اأهايل  اأن  الدرا�سة  هذه  تظهر 
واهتماماته وما يلئمه وما ل يلئمه خريًا من اأي �سخ�س اآخر مبا يف ذلك املعلم اأو اخلبري الرتبوي. ولذلك 
10. Wu, Echo H. Parental Influence on Children’s Talent Development: A Case Study With Three 
Chinese American Families. Journal For the Education of the Gifted. Vol.32, No1, 2008. Pp.100-129
11. Jolly, Jennifer L., Matthews Michael S, Nester, Jonathan. Homeschooling the Gifted: A parent’s 
Perspective”. Gifted Child Quarterly, 57(2) 121-134. 2012 National Association for Gifted Children
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فاإنهم يقومون مبتابعة درا�سة ابنهم وم�ساعدته على تطوير ما لديه وما يلبي احتياجاته دون العودة اإىل 
املدر�سة اأو ا�ست�سارتها. ول بد اأن هذا يناق�س متامًا الدور الذي يقوم به الأب التقليدي املحدود الأثر 
الذي ياأتي اإىل املدر�سة اأحيانًا دون اأن يعي الكثري عن درا�سة ابنه و�سوًل اإىل عدم معرفة ال�سف الذي 
يدر�س فيه ابنه اأو ابنته. وعلى العك�س من ذلك ينغم�س الأبوان يف �سياق الدرا�سة مو�سوع املراجعة يف 
هموم اأبنائهم التعليمية و�سوًل اإىل اأخذ القرار باأن عليهم القيام بدور اأكرب يف تدريب اأبنائهم مب�ستوى 
القيام باملهمة يف البيت ومقاطعة اأي �سكل من املدار�س، متحملني »ب�سجاعة« الإح�سا�س بالعزلة الناجم 
عن ذلك القرار، وعن عدم ت�سابه اأبنائهم املوهوبني مع الأطفال الآخرين وعدم رغبتهم يف اللعب معهم. 
اإننا هنا بطبيعة احلال يف مواجهة اأولياء اأمور يثقون ب�سكل كبري يف قدرتهم ويف معرفتهم بينما يفتقرون 
اإىل الثقة يف النظام التعليمي النظامي احلكومي واخلا�س على ال�سواء. ولي�س يف حدود علمنا من اأحد 
يفكر على هذا النحو جديًا يف بلدنا. ولكن درجة امل�سوؤولية التي ي�سطلع بها الأهل هنا هي اأمر هام 
للغاية بو�سفه منوذجًا ملا ميكن اأن يكون عليه دور الأهل يف اأرقى جتلياته من حيث امل�سوؤولية والدارية 

على ال�سواء. 
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خال�شة

لحظنا اأن الأدبيات جتمع على دور حا�سم للأهل يف منو اأطفالهم املعريف مثلما يف م�ستوى اإجنازهم 
الأكادميي، وقد بدا وا�سحًا اإىل حد كبري اأن م�ستوى تعليم الأهل مثلما م�ستواهم الجتماعي ودخلهم 

هي عنا�رض حمددة بقوة لدرجة تدخل الأهل ونوعية ذلك التدخل. 
من ناحية اأخرى ي�ست�سف من الجتاه العام للأدبيات اأن معظم الأهايل ل يحيطون مببادئ ومهارات 
التفكري املختلفة، وهو ما حدا بالباحثني اإىل اقرتاح القيام بتدريب الأهايل. وذلك م�رضوع طموح ومكلف 
اأو يف بلدنا  اأن نتخيل كيف ميكن اأن يتحقق �سواء يف بلدان العامل ال�سمايل الغنية  جدًا ي�سعب علينا 

الفقرية. 
باملحور  املتعلقة  والدرا�سات  الأبحاث  من  الكثري  جند  اأن  اأدبيات  من  املتاح  حدود  يف  ن�ستطع  مل 
اأن درا�ستنا ت�سد يف هذا املجال  اخلا�س بالتفكري يف درا�ستنا الراهنة حول »فكر الأهايل« ولذلك نظن 
ليفتح حقًل  ياأتي  اأن هذا اجلهد من »بي�سان« ل  خانة مهمة يف حقل بحثي ما يزال يف بدايته، مبعنى 
غري مطروق يف ال�سياقني الفل�سطيني والعربي فح�سب، ولكنه ياأتي �سمن القليل املكتوب يف امل�ستوى 
الكوين كله. اأما النواحي الأخرى من ناحية دور الأهل وكيفية تدخلهم اأو تاأثري خلفياتهم على اأدائهم 
مع الأطفال فقد اأغنيت بحثًا يف بلدان كثرية يف العامل. و�سيجد القارئ اأن درا�ستنا هذه تلتقي يف كثري 
من نتائجها وا�ستنتاجاتها مع ما وجدته الأدبيات املراجعة اآنفًا على الرغم من اأن ال�سياق »القومي-
الثقايف« للبحث الراهن ينتمي اإىل »عامل ح�ساري« خمتلف اإىل حد كبري، وذلك ما يعزز الت�سابه املبدئي 

الأ�سا�س يف ق�سايا التعليم يف كل مكان.  واإن اختلفت مناح كثرية. 
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الف�شل الثاين
منت الدرا�شة: جمتمع الت�شميع

مقدمة منهجية 

جاءت هذه الدرا�سة لتقدم حتليًل للمحتوى املعريف لآراء الأهايل بخ�سو�س التفكري وعملية التعليم 
يف رام اهلل بالعتماد على اأداة بحثية من بني الأف�سل لهذه الغايات األ وهي طريقة املجموعات املركزة. 
وقد مت لهذه الغاية ترتيب عقد جمموعات متثل مدار�س احلكومة، ووكالة الغوث، واملدار�س اخلا�سة. 
من البني بذاته اأن اقت�سار العينة على منطقة رام اهلل والبرية ل ي�سمح بتعميم النتائج، ولكنه بالطبع 
ي�سمح بالقول بوجود موؤ�رضات على اأن الو�سع قد يكون كذلك يف بقية مناطق ال�سفة، غري اأن الأمر 

بالتاأكيد يحتاج اإىل املزيد من الدرا�سات.
كان هناك منذ البداية �سعوبات وا�سحة يف ترتيب عقد املجموعات. وقد اقت�رضت الدرا�سة مثلما 
اأ�سلفنا اأعله على منطقة حمافظة رام اهلل والبرية. وذلك لعتبارات عملية كثرية. ومن بني هذه العتبارات 
�سعوبة »اإقناع« الأهايل بامل�ساركة يف املجموعات البحثية. كذلك ال�سعوبات املت�سلة باحلركة والتنقل يف 

بلدنا والناجمة عن ممار�سات الحتلل املجحفة.
ل بد اأن علينا اأن نقر بف�سل مدراء املدار�س امل�ساركة يف ترتيب اللقاءات مع الأهايل. وعلى الرغم 
من الإ�رضار الوا�سح لدى اإدارة مدر�سة ذكور الأمعري على اإجناح اللقاء، اإل اأن املجموعة امل�ساركة 
مل تزد على اثنني من الأهايل، وقد حاولت الإدارة م�سكورة اأن تغطي النق�س عن طريق ح�سور عدد من 
معلمي املدر�سة، ولكن ذلك بالطبع ل يفي بالغر�س. اأما اإناث الأمعري فقد تعذر ح�سور اأي من الأهايل 

بح�سب ما اأخربتنا به اإدارة املدر�سة. 
كان عدد امل�ساركني اأف�سل من ذلك يف مدر�سة الإجنيلية اإذ ح�رض ثلثة ع�رض �سخ�سًا. ويف مدر�سة 
بنات رام اهلل كان احل�سور قريبًا من ذلك، بينما كان هناك ح�سور يف مدر�سة ذكور �سلواد ميثل خليطًا 
اأع�ساء املجل�س البلدي املتعاونني مع املدر�سة. ويف مدر�ستي �سلواد للإناث الثانوية  من الأهايل ومن 
والأ�سا�سية، كان احل�سور يف امل�ستوى املقبول للجماعات املركزة وبواقع خم�س ع�رضة م�ساركة. اأخريًا 

كان احل�سور �سعيفًا يف مدر�سة امل�ستقبل ومل يزد على اأربعة.
كان تكوين املجموعات اإجماًل ومع ا�ستثناء املدر�سة الإجنيلية من ال�سيدات غري العاملت، وقد كان 
ح�سور الرجال نادرًا يف املجموعات كلها، وينطبق ذلك على الن�ساء العاملت با�ستثناء الإجنيلية. وذلك 
يعني اأن غياب الرجال قد يكون �سببه ان�سغالهم بالعمل. ولذلك ل ميكن فعليًا اأن ن�ستنتج من العينة اأن 
الرجال اأقل اهتمامًا مبو�سوعة التعليم من الن�ساء، ولكن هناك ظاهرة ت�ستحق الدرا�سة تتمثل يف اأن 
معظم املعلومات املتجمعة يف �سياق املجموعات اأكدت اأن الن�ساء هن من يدر�س الأطفال يف البيوت وهن 
من يقمن ب »الت�سميع« بغ�س النظر عن كونهن عاملت اأم ل، اأو متعلمات اأو غري متعلمات. ويبدو اأن 
تدري�س الأطفال يلقى اهتمامًا قويًا من الأمهات، بينما يكتفي الآباء بالإ�رضاف من بعيد، وقد يتدخلون 
يف عملية التدري�س يف حالت ا�ستثنائية من قبيل اأن يكون الأب حمرتفًا اأو مميزًا يف حقل معني كاللغة 
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حال  يف  الأم.  على  الأمر  ي�سعب  عندما  الطفل  يقوم مب�ساعدة  اأن  فيحدث  الريا�سيات،  اأو  الإجنليزية 
الأمهات يبدو في�س املعلومات حا�سمًا يف بيان اأن الأم تدر�س املحتوى مع الطفلة كلمة كلمة، فت�رضح، 

وت�سمع، وحتل الواجبات...الخ. 
اعتمدنا يف تدوين املعلومات واملعطيات املعرفية على الت�سجيل ال�سوتي، مما اأتاح لنا التفرغ ملتابعة 
عن  يف حال خروجه  احلوار  توجيه  اإعادة  اأجل  من  تع�سف  بدون  والتدخل  املجموعات،  اأفراد  نقا�س 
اأفراد  كانت خ�سائ�س  مهما  البحوث  من  النوع  هذا  يف  بالطبع  يح�سل  اأمر  وهو  املق�سودة،  املحاور 
ربات  بقوة يف حال  يكون حا�رضًا  موا�سيع جانبية  اإىل  النتقال  اأن  بذاته  البني  من  ولعل  املجموعة. 
البيوت اللئي يع�سن يف منطقة واحدة مثل املخيم اأو القرية. وقد عمق هذا الهم واقعة اأن جزءًا من 
ال�سيدات اأح�رضن اأطفالهن ال�سغار اإىل اللقاءات، وكانت مديرات املدار�س املحرتمات قد اأو�سحن يل 

اأن منع ذلك قد يوؤدي اإىل احليلولة دون عقد املجموعات. 
ل بد من اأن ن�سجل اأن العينة التي اأتيح لنا تنظيمها ل ميكن لها اأن تكون ممثلة بدقة للمجتمعات 
اخلا�سة بالأهايل يف كل مدر�سة. واأول ما يجب اأن يتبادر اإىل الذهن هو اأن امل�ساركات وامل�ساركني هم 
اأولياء الأمور الأكرث اهتمامًا مبتابعة �سوؤون اأطفالهم، والأكرث تعاونًا مع املدر�سة. ولذلك ل مهرب من 
ال�ستنتاج باأن فئات الأهايل الأقل اهتمامًا مل تكن ممثلة يف املجموعات على الإطلق، ول بد اأن علينا –اأو 
على مدراء املدار�س - اأن نبحث عن الطرق امللئمة حلث هوؤلء على امل�ساركة. وقد لحظنا اأن الأدبيات 
املراجعة قد وجدت بدورها اأن ح�سور الأهل من الأو�ساط الفقرية اإىل املنا�سبات املدر�سية لي�س بالأمر 
كافة،  للأهايل  الدعوة  اإمنا وجهوا  املدار�س ومدراوؤها  باأن مديرات  التنويه  علينا  الي�سري. ويف حالتنا 
وعلينا اأن نتخيل اأنه لو ا�ستجاب ن�سف الأهايل مثًل لكان لدينا يف مدر�سة الأمعري قرابة اخلم�سماية 

�سخ�س، ولكن ما حدث هو اأن من ح�رض كان اثنان ل غري. 
جميعًا  الأهايل  اأن  فحواها  نتيجة  اإىل  الو�سول  جتاه  مثًل  نتحفظ  اأن  علينا  اأعله  النقطة  ب�سبب 
اأهايل ل يعرفون املرحلة الدرا�سية التي  اأفراد املجموعات يفعلون ذلك. هناك  اأطفالهم، لأن  يدر�سون 
مير بها اأبناوؤهم مثلما اأخربنا مدراء املدار�س واملعلمون، بل اإن هناك اأولياء اأمور - مثلما يف القرى - ل 
يعرفون املدر�سة التي يذهب اإليها اأبناوؤهم. ولي�س ع�سريًا اأو ممتنعًا منطقيًا بطبيعة احلال اأن ن�ستنتج 
اأن هوؤلء الأهل ل يقومون بالتدري�س ول يحملون الكثري من الت�سورات الوا�سحة حول التعليم. ولكن 
ذلك بالطبع ل يعني اأنه ل اأهمية ملعرفة اآرائهم بخ�سو�س العملية التعليمية. بالعك�س قد يكون ذلك غاية 
يف الأهمية لأن هوؤلء رمبا ي�سكلون الغالبية العظمى من اأولياء الأمور يف املدار�س احلكومية، ومدار�س 

الوكالة، وكذلك ن�سبة من اأهايل التلميذ يف املدار�س اخلا�سة. 
ذاتها  امل�سارك/ة  لغة  وبا�ستخدام  بدقة،  الأهايل يف حماور وعر�سناها  م�ساركات  بت�سنيف  قمنا 
يف معظم الأحيان، وقد قمنا بتوظيفها يف اإ�ساءة الأفكار املهمة التي تخ�س الدرا�سة كل يف �سياقه. ثم 

ا�ستخل�سنا منها النتائج املنبثقة منها. 
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التعليم جزء من الكلية الجتماعية

لي�س غريبًا النظر اإىل ق�سايا املجتمع بو�سفها كلية مرتابطة توؤثر بع�سها ببع�س جدليًا وعلئقيًا. 
ويف هذا املعنى عرب عدد من الأهايل عن هذا الرتباط عن طريق الإدلء باأفكار وذكر وقائع متعددة تدور 
يف هذا الفلك. ومن ذلك ذكر نتائج التوجيهية يف العام 2003 عندما كانت ال�سفة عر�سة لجتياح قوات 
الحتلل اأيام �سارون. وقد ا�ستدعى اأحد اأفراد املجموعات تعليق اأحمد حرب اأ�ستاذ جامعة بريزيت 
ال�ساخر على العلمات املرتفعة جدًا باأنها قد جاءت نكاية بالحتلل، ومن اأجل اإفهامه اأن الظروف غري 
الطبيعية من ا�ست�سهاد واعتقالت ومعاناة يومية حتت حظر التجوال مل توؤثر يف املجتمع الفل�سطيني 

يف �سيء. 
اإن التعليم بح�سب راأي البع�س ل ينفلت البتة من ال�رضوط الجتماعية التي تنتجه: اإنه جزء من 
القت�ساد والرتاث والثقافة، وبكلمة هو جزء من حياة كاملة تت�سمن وقائع من قبيل خطبة اجلمعة 
وبرنامج »اأراب اأيدول« وبطله حممد ع�ساف ...الخ. ويف هذا املعنى ياأتي تاأثر الأطفال، الذي ل مهرب 
منه، بروؤية زملئهم ي�ست�سهدون. وقد بدا على احل�سور النزعاج من حملت »الدعاية« املوجهة ناحية 
الأطفال فيما يخ�س مو�سوع ال�ست�سهاد. كما اأبدى اأحد امل�ساركني انزعاجًا من هجوم الف�ساء العام 
على عقول الأطفال وقلوبهم باجتاه يخدم خلق اهتمامات �سطحية لديهم تبعدهم عن اجلو اللزم لتطوير 

اجتاهات اإيجابية نحو القراءة اأو التفكري يف الق�سايا اجلادة. 
يجب التحفظ باأن هذا املحور كله مل يتلق اأية ا�ستجابة من اأي نوع، اإل لدى جمموعة واحدة من 
املجموعات املركزة وهي جمموعة الإجنيلية. ول بد كذلك من الإ�سارة اإىل اأن الذين قدموا الأفكار اأعله 
�سيدتني على �سلة وثيقة بالعمل الأكادميي اجلامعي اأو التعليمي املدر�سي. ومن هنا ل ن�ستطيع جتنب 
النطباع باأن النظر علئقيًا اإىل ق�سية التعليم بو�سفها جزءًا من ال�سياق القت�سادي ال�سيا�سي والثقايف 

للمجتمع كانت غائبة يف الأعم الأغلب عن اأذهان اأو اهتمام امل�ساركني يف املجموعات. 
املقرر الدرا�شي

على عك�س ما قلناه يف البند ال�سابق، فقد ان�سب الكثري من الهتمام املو�سوم بعدم الر�سا من جهة 
الأهايل على املقرر الدرا�سي من ناحية املوا�سيع املقررة، وكذلك من ناحية طبيعة املحتوى، و�سكله، 

ومقدار �سعوبته، وطريقة عر�سه. 
انتقد الكثري من الأهايل مقررات الريا�سيات، والرتبية الوطنية واملدنية والتاريخ والتكنولوجيا. 
ومن  بحياتنا.  تت�سل  همومًا  تخاطب  ل  اأنها  من  انطلقًا  التاريخ  مادة  بحق  ملحظات  تكررت  وقد 
ال�سليبية«. قالت م�ساركة: »خل�سنا من احلروب  الدافع وراء تدري�س »احلروب  الت�ساوؤل حول  ذلك 
ال�سليبية. لزم نهتم بالتاريخ احلديث واملعا�رض«. وقالت �سيدة اأخرى: »م�س لزم يدر�سوا التاريخ 
تاريخ  يدر�سوا  والبابلية؟)12)  ال�سومرية  ل�سو  حمورابي؟  ل�سو  بلدنا.  تاريخ  ندر�س  خلينا  الأجنبي، 
12. من الوا�سح اأن ال�سيدة تعتقد اأن هذه احل�سارات ح�سارات اأجنبية. وهو ما ي�سي باأن تدريبها يف املدر�سة يف الزمن املا�سي 
مل ينجح يف اإقامة علقة توا�سلية بني احل�سارات التي �سهدتها بلدنا وبني واقعنا املعا�رض. ومنيل اإىل القول باأن النا�س يف�سلون 
النتقال من تاريخ الر�سول )�س) اإىل التاريخ الإقليمي املعا�رض، والدليل هو ملحظة املتكلمة حول ال�سعودية. لذلك فاإن اللتفات اإىل 
اأي �سيء ما عدا تاريخ فل�سطني هو م�سيعة للوقت. ول بد اأن هذا النوع من التفكري اإمنا جنم عن طبيعة التدري�س يف مدار�سنا بالذات 

يف املا�سي واحلا�رض على ال�سواء. 
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مليء  التاريخ  اأح�سن.  يدر�س،  فقط  ال�سعودية  تاريخ  ال�سعودية  يف  الدنيا.  اأول  من  فل�سطني  بلدنا، 
التاريخ  بتدري�س  اأن نكتفي  اأن علينا  اآخر  التلميذ؟« وراأى م�سارك  ال�سعبة، كيف يحفظها  بالأ�سماء 
من اأيام النكبة حتى اليوم، اإذ ما الداعي للإطالة؟ وهناك �سيدة ذهبت حد املطالبة بتقلي�س الدرو�س يف 
الريا�سيات مبينة اأن اجلمع املبا�رض مثًل يغني عن الأقوا�س )=عملية التوزيع يف اجلمع) التي تبدو 

لها فائ�سة عن احلاجة، وتاأتي يف �سياق التعقيد ل اأكرث ول اأقل. 
وقالت مدر�سة: »املنهاج �سعب على املعلم والطالب. اأنا اأواجه �سعوبة يف اإي�سال املعلومة. ال�سف 
بلفوا  لإي�س  احلفظ.  يف  بتغلبوا  كلها  ال�سفوف  يف  والأطفال  املعلومات.  تو�سيل  فيه  ي�سعب  الأول 

وبدوروا؟«.)13)
ال�سيدة التي ل تتعاطف مع تدري�س التاريخ عربت اأي�سًا عن عدم ر�ساها عن اإيلء املواد »الأدبية« 

الكثري من الأهمية. قالت: »لي�س ما يركزوا على العلمي؟ الأدبيات ح�سو دماغ«. 
»العلمي«، فقد  اأو مع مواد  »التفكري«  املجموعات مع  لأفراد  العام  اأن الجتاه  يعني  ولكن هذا ل 
اأو�سح العديد من امل�ساركات وامل�ساركني اأن املقرر اإجمال هو »منهاج تعجيز وتطفي�س، واأ�سعب �سيء 
هو الريا�سيات والإجنليزي«. وهي موا�سيع حتتاج اإىل دورات، وقد خل�ست اإحدى امل�ساركات ذلك 

بالقول: »اأنا اأ�ساب بالكاآبة واأنا اأعيد واأزيد من اأجل اأن حتفظ البنت مادة الريا�سيات والإجنليزي«.
وكان هناك ميل عام اإىل انتقاد كرب حجم الكتب املقررة و�سخامة املحتوى، اإذ ا�ستكى العديد من 
امل�ساركات وامل�ساركني من عدم قدرة الأطفال على حفظ املحتوى. وعلق اأحدهم: »ال�ساطر م�س قادر 
اأن هناك م�ستويات يف الذكاء: يف �سعيف ويف  يحفظ لأن املادة كبرية، كيف التي�س؟ املفرو�س يعرفوا 

متو�سط. لزم الكتاب يراعي ذلك«.
ويرى جزء ل باأ�س به من الذين �ساركوا يف املجموعات اأن املعلومات الكثرية لي�ست م�سكلة يف ذاتها 
�رضيطة اأن تكون مب�سطة. بينما راأى بع�س الأهايل اأن مقررات املا�سي كانت اأكرث �سعوبة. وبالن�سبة 

للتكنولوجيا كان راأي اجلميع اأنها تكرر ما يرد يف كتب العلوم والفيزياء والريا�سيات. 
اأما اللغة الإجنليزية فقد مت انتقادها يف جمموعات مدار�س الوكالة واحلكومة اإىل حد الت�ساوؤل عن 
جدوى تدري�سها، بينما عدها مادة �رضورية امل�ساركون يف جمموعات املدار�س اخلا�سة. ففي مدار�س 
الوكالة كان راأي الأهايل اأنها مادة �سعبة تاأتي على ح�ساب اللغة العربية. وقد ت�ساءلت اإحدى ال�سيدات 
ياأتي مل�سلحة  اأن ذلك  اأو الأ�سباب التي ت�سوغ تدري�سها. بينما ردت مديرة املدر�سة  عن الفائدة منها 

الطفل: »عل�سان اإذا التقى بواحد يف ال�سارع اأجنبي يعرف يحكي معه«.)14)
13. لي�س �سحيحًا بطبيعة احلال اأن املنهاج »بلف وبدور« اإىل هذه الدرجة، ولكن امللحظة مهمة بالفعل لأنها تعك�س مدى اعتياد 
املدر�س واملدر�سة على الو�سوح التام، ونفورهم من اأي �سيء ميكن اأن يعد غام�سًا اأو ملتب�سًا اأو معقدًا. وهو ما ي�سي باعتيادهم عملية 

خالية من التفكري مهما تكن ب�ساطته. 
14. ل�سوء احلظ فاإن هذا التعليق يعك�س الواقع على الرغم من ب�ساطته املفرطة. فال�سحيح اأن قلة من النا�س يف اأو�ساط �سنع القرار 
و»خرباء« الرتبية ميكن اأن يقدموا »دفاعًا« معقوًل عن تدري�س اللغة الأجنبية. اإذ من املعروف اأن الطلبة ب�سكل عام ينهون املدر�سة 
دون اأن يحققوا الكثري يف م�سمار اكت�ساب مهارات اللغات غري الأم �سواء اأكانت اللغة العربية اأو الإجنليزية. من املهم هنا اأن ندرك 
اأن ذلك لي�س اأمرًا �سهًل على الإطلق، لأن النا�س يف البلدان الأخرى يدر�سون لغتهم الأم فقط ومع ذلك يواجهون �سعوبة يف اإتقانها، 
ولذلك ل بد من تقدير اأن حالة الطالب العربي والفل�سطيني هي حالة ل نظري لها يف العامل، اإذ يواجه الطفل بلغتني غري اللغة الأم يف 

الوقت نف�سه، ويف اأحيان معينة ميكن اأن ت�ساف الفرن�سية اأو الأملانية اإىل القائمة.  
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بالن�سبة ملادتي الرتبية الوطنية واملدنية بدا للكثريين اأنهما ل تقومان ب�سيء وا�سح، كما اأن الفروق 
بينهما لي�ست كبرية بدرجة اأن من الأف�سل اإدماجهما يف مادة واحدة. وكان هناك ميل وا�سح اإىل عد 
الوطنية واملدنية �سمن اأ�سواأ املقررات. وقد اأوردت اإحدى امل�ساركات اأمثلة عن موا�سيع عدتها جمافية 
لهتمامات الأطفال وخارجة على املعقول من قبيل م�ساكل ال�سناعة وحتويل املادة اخلام ...الخ يف مقرر 

ال�سف الثاين البتدائي. 
بطريقة  واملدنية  الوطنية  مواد  مع  تتعامل  اهلل  رام  يف  معينة  مدر�سة  اأن  اأخرى  م�ساركة  وذكرت 
تلطف من طابعها اجلاف وذلك لأنهم يحولونها اإىل مادة ن�سطة ي�سرتك الطلب يف عملية التعلم بفاعلية 
واإيجابية فهم مثًل يقابلون املدير واملعلمني والزملء ويناق�سونهم يف مو�سوع مثل العنف يف املدر�سة، 
قالت  قلب.  ظهر  عن  املحتوى  ذلك  بحفظ  القيام  من  بكثري  اأف�سل  املحتوى  اأهداف  يحققون  وهكذا 

ال�سيدة: »يف مدر�سة ...اأنا ل اأعاين مع املدنية والوطنية، الو�سع اأح�سن«.
ويف �سياق انتقاد مادة املدنية، قالت اإحدى امل�ساركات: »ب�سري الولد يقول اأنا من حقي، بينما فعليًا 
اأن هذا  الواقع«. والواقع  لها تطبيق يف  يكون  اأن  الطالب دون  اأ�سياء يحفظها  ل يوجد حقوق، فهي 
اإ�سارة ذات دللة على الطابع اخلطابي الأيديولوجي لبع�س املواد التي مت اإدراجها يف �سياق التخطيط 
التمويل وخ�سو�سًا  باأجندات  الذي قد يكون متاأثرًا يف هذه احلالة  الفل�سطيني  للتعليم  ال�سرتاتيجي 

الأوروبي مثلما هو وا�سح من كلم عدد من امل�ساركني.
تنمية التفكري يف اإطار املدر�شة

اأن ن�ستطلع معنى كلمة التفكري بالن�سبة للم�ساركات وامل�ساركني، ومن ثم  حاولنا يف هذا ال�سياق 
�سوؤالهم عن راأيهم يف مدى ح�سور ممار�سات تعليم مهارات التفكري يف املدار�س. وقد لحظنا اإجماًل 
نق�سًا وا�سحًا يف فهم امل�سطلح، ومن ثم جاءت الإجابات يف غالبيتها تنفي وجود تفكري يف املدار�س، ولكن 
دون اأن يكون نفيها معربًا بالفعل عن نفي وجود ظاهرة التفكري ذاتها. ويف حالت معينة عربت وجهات 
اأخرى كانت نفيًا خال�سًا  اأو حتى احلفظ، بينما يف حالت  الفهم،  اآخر من قبيل  النظر عن نفي �سيء 
للكلمة دون اأية اإ�سارة ت�سمح لنا بتقدير ماهية ال�سيء املنفي. على الرغم من اأن جممل امل�ساركات عربت 
عن عدم و�سوح مفهوم التفكري، اإل اأن فروقًا هامة قد وجدت بني عينات الأهايل يف مدر�سة مثل الإجنيلية 

مقارنة مبدار�س احلكومة والوكالة. 
مثًل عربت اإحدى امل�ساركات من اأهايل هذه املدر�سة عن عدم وجود تدريب على التفكري، قالت: »كل 
اإبداعي. املعلومة ياأخذها التلميذ من الأ�ستاذ. والأ�ستاذ يكتب احلل على  املواد حفظ. ل يوجد تفكري 
ال�سبورة. ميكن الطالب عنده طريقة اأخرى، الأ�ستاذ يقول اأنا بدي طريقتي، وهكذا عندما ياأتي »لفة« 
يف ال�سوؤال، التلميذ ل ي�ستطيع التفكري فيه. التلميذ تعود على املعلومات اجلاهزة مبا يف ذلك مدر�ستنا 

هذه«.
يف  �سعوبة  هناك  تفكري.  يف  »ما  و»التكنولوجيا«:  بوك  الفي�س  على  باللئمة  اأخرى  �سيدة  واألقت 
الكتابة، لأننا تعودنا التلقني. ل ميار�س الأطفال القراءة. كل الأطفال قاعدين على الإنرتنت ير�سلون 
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الر�سائل. التكنولوجيا تعيق تطوير التفكري. عندما ي�سل الطفل ال�سف ال�سابع يتجه نحو امللهيات. 
ابني يدر�س من اأجل العلمة فقط. وامل�سكلة انو كله حفظ«.

حاولنا م�ساعدة اأفراد املجموعة على القرتاب من مفهوم عمليات التفكري ب�سوؤالهم: »ما الذي ميكن 
اأن ياأخذه الطفل ول ين�ساه، بل يتحول اإىل جزء من بنيته املعرفية الدائمة؟« على اأمل اأن يقودهم ذلك اإىل 
طرح مو�سوع مهارات التفكري، ولكنهم وا�سلوا احلديث يف �سياق تعقيباتهم على ال�سوؤال حول طرق 

تر�سيخ املعلومات، وت�سهيل مهمة حفظها.
عندما مت طرح ال�سوؤال مبا�رضة حول ماهية التفكري جاءت الإجابات عمومًا متعرثة وغري قادرة على 
الإ�سارة بو�سوح اإىل املفهوم. مثًل قالت اإحدى امل�ساركات: »التفكري �سي ما حدا بعرف �سو هو«. وقال 
م�سارك اآخر:»ربنا اأعطانا ح�سنات على التفكري. لزم ن�سغل خمنا، مثًل هذي قنية من اي�س م�سنوعة؟ 
من بل�ستيك«. وقد ركزت م�ساهمة م�سارك ثالث على املعلومة: »لزم اأعطي الفر�سة للطفل اأن يفكر 
ويتو�سل اإىل الإجابة، ول بد من البحث عن اأ�سا�س املعلومة«. وقد لفت نظرنا اأن اإحدى امل�ساركات قد 
ذهبت باجتاه اأن التفكري »اإلهام اأو م�ساعر« ورمبا يحيل هذا اإىل ال�ستخدام العامي الفل�سطيني لكلمة 
»الفكر« مبعنى ان�سغال الذهن يف اأمور حمزنة، من قبيل: »هدها الفكر من يوم موت ابنها«. اأما اأف�سل 
امل�ساركات فقد ذهبت اإىل تعريف التفكري باأنه »قدرات عقلية وذهنية موجودة، ولكن لزم ننميها. بدي 

اأحاول اأخرتع، لزم نفكر«. 
اأما �سوؤال كيف يظهر التفكري يف �سياق عملية التعليم، فكانت الإجابات عليه ل تقل حرية. اإحدى 
امل�ساركات قدمت فكرة تناق�س املفهوم متاما: »التفكري هو ت�سخري اجلهد يف تلقني العلم. يعني تو�سيل 
املعلومة. بعد المتحان تذهب املعلومات. فل بد من طريقة لرت�سيخ املعلومات. بنتي يف اأمريكا تدر�س 
ال�سف  يكون  لزم  عندنا  حلالها،  الها  �سف  فاحتني  الوحيدة،  الطالبة  هي  يعني  م�ساق،  يف  وحدها 
مليان«. ويف ال�سياق ذاته قال م�سارك اآخر اإن التفكري ممنوع، لكن دون اأن يقول لنا ما هو »التفكري« 
اأن املدر�سة فيها قيود. ابنك يف البيت  اأنت تعرف  املمنوع: »احنا عندنا التفكري ممنوع. ل ن�سمح به. 
ممنوع عليه التفكري. فهي تبداأ من البيت«. لي�س من ال�سعب بطبيعة احلال تقدير اأن الكلم يدور هنا 
على منع اأفكار معينة اأكرث مما هو يدور على مهارات التفكري ذاتها. وذلك لأن امل�سارك ذاته قدم مثاًل 
على التفكري »روؤية الربامي�سيوم بدًل من القراءة اجلافة عنه« اأو »اإح�سار حبة تفاح لرياها الطفل،)15) 
هذا هو التفكري«. وقد ختم امل�سارك حديثه بالقول »اإن التفكري موجود بن�سبة خم�سني يف املائة يف هذه 
املدر�سة«. لكننا مل نتبني ما هو املق�سود بهذه الن�سبة: اإنفاق ن�سف الوقت يف تعليم عمليات التفكري، اأو 

اأن ن�سف عمليات التفكري يتم تغطيتها، اأو اأن الطلبة ي�ستوعبون التفكري بن�سبة الن�سف ...الخ
بع�س الآراء ذهبت اإىل اأن التفكري هو »حماولة الولد اإجابة اأي �سوؤال ي�ساأله املدر�س«. ويف الجتاه 
ذاته ربطت اآراء اأخرى التفكري بتفاعل الطالب مع املدر�س، فهو عندما »يتفاعل مع املدر�س ب�سري يفكر. 
اإن الأهل بتابعوا ول ما بتابعوا. لزم ي�سوفوا الولد تفكريه  ولزم يكون يف جلنة يف املدر�سة ت�سجل 

15. غني عن البيان اأن اإح�سار الأ�سياء العينية املح�سو�سة لرياها الأطفال يف �سياق اللجوء اإىل الو�سائل التعليمية مل�ساعدة الأطفال 
يف معرفة ال�سيء اأو ا�سمه اأو خوا�سه هو ن�ساط ح�سي ي�سبق التجريد يف منو الطفل، وبذلك فهو مرحلة متهد معرفيًا للتفكري الذي 

ينتمي اإىل مرحلة اأعلى تت�سم اأ�سا�سًا بالتجريد، والتعميم، وبناء العلقات بني الرموز املجردة. 
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نق�س، ويبلغوا الأهل«. يف هذا الراأي هناك فكرتان اإحداهما حتيل اإىل التزام الطالب بواجباته وتعد 
ذلك انخراطًا يف عمليات التفكري، والثانية تق�سد بالتفكري، تفكري الطفل يف املدر�سة والدرا�سة، اهتمام 
الطفل والتزامه مبا يطلب منه، وعدم ان�سغاله باأمور اأخرى من قبيل اللهو، واللعب مع الأقران. وقد 
علق م�سارك اآخر على هذا الكلم بالقول اإن ابنه كان يف مدر�سة خا�سة يف حال اأف�سل، تدهور و�سعه 
منذ التحاقه مبدر�سة الوكالة، يف اأثناء وجودة يف املدر�سة اخلا�سة، »كان الولد يعود من املدر�سة حافظ 

وفاهم«. 
من الوا�سح اأن الأهايل يفتقرون اإىل املعرفة الدقيقة والوا�سحة مبعنى كلمة تفكري، ناهيك عن اأنواع 
مهارات التفكري، وفروعها املختلفة. وعلى الرغم من اأن درا�ستنا الراهنة ل تهدف اإىل قيا�س اأية مهارات 
اأو معارف لدى املعلمات واملعلمني واجلهاز الرتبوي عموما، اإل اأنه ت�سادف يف اأكرث من جمموعة من 
املجموعات املركزة يف �سياق هذا البحث، وجود عدد من املعلمني بني احل�سور، واأحيانًا مدير املدر�سة. 
اأحد مدراء املدار�س قدم وجهة نظر عن التفكري ل تختلف كثريًا من حيث ابتعادها عن املفهوم املوؤ�س�س 
يف الفكر الرتبوي عن وجهات نظر الأهايل: »التكنولوجيا ت�ساعد على التفكري، البلدية عاملة م�رضوع 
تنظيف من اأجل املحافظة على البيئة، الطلب ببح�سوا وبزرعوا وكمان يف اأن�سطة ريا�سية، وهذا كله 

عبارة عن تفكري«. 
اأحد املعلمني اأدىل بدلوه يف املو�سوع، وقدم مثاًل على تعليم التفكري يف املدر�سة فقال: »دخلنا على 
الأطفال اللي كانوا ي�رضبوا بع�س، وقلنا لهم عيب. �سايف: علمناهم التفكري. كان الطالب يرمي الورق 
على الأر�س، حكيت معهم عن الورق قلت لهم فكروا يف الورق اللي على الأر�س، اإذا ما رميتوا ورق على 
الأر�س ب�سري ما يف ورق على الأر�س. �رضت اأراقب الولد وين برمي الورقة، وهكذا تعلم التفكري«. 
اأعطيت الطالب فر�سة  واأ�ساف مدير املدر�سة: »قلت لزم نلم الأ�سياء التي تقع على الأر�س، وهكذا 

للتفكري. و�رضنا ن�سجع ال�سفوف التي تفكريها ممتاز، وتت�سف بالنظافة باأخذها رحلت«.
لعل من املنا�سب اأن نختم هذا البند بالقول اإن هناك الكثري مما ينبغي عمله ملعاجلة هذا الغياب �سبه 
التام لأية معرفة تخ�س مفهوم التفكري وطرق تدري�س املهارات املت�سلة به.  ويبدو ب�سكل اأويل متامًا اأن 

هذا العمل يجب اأن ي�سمل الأهايل واجلهاز الرتبوي على ال�سواء. 

تدري�س التالميذ يف املنزل: احلفظ �الت�شميع

املركزة  �سياق جمموعاتنا  يف  واحدة  حالة  هناك  يكن  ومل  اأطفالهم.  بتدري�س  اإجماًل  الأهايل  يقوم 
تخالف هذا احلكم. ويبدو اأن عمل الأهل يرتكز على ال�رضح )=الرتجمة من اللغة الف�سيحة اإىل املحكية 
الفل�سطينية) اأو امل�ساعدة يف حل التمارين، اأو، وهذا هو الأعم الأغلب، عمليات »الت�سميع«: يقراأ الطفل 
من  للتحقق  الكتاب  يف  متبعًا  الطفل  ب�سوؤال  الأبوين  اأحد  يقوم  ثم  الأهل  اأو مب�ساعدة  الدر�س مبفرده 

ا�ستظهار الطفل للمحتوى.
قال اأحد امل�ساركني: »اأنا اأتابع ابني يف املواد كلها يف ال�سفوف الأوىل، واأ�ستعني مبدر�سني خا�سني 
عند اللزوم. فاأنا بو�سفي ويل اأمر لزم اأدر�س كل �سيء. وعلي متابعة كل مرحلة مبا يف ذلك التوجيهي. 
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مع اأن تخ�س�سي تربية اأ�سا�سي«. وقال م�سارك اآخر ال�سيء نف�سه تقريبًا: »اأنا املدر�س اخل�سو�سي 
لأولدي يف البيت. اأنا ل اأعتمد على املدر�س يف املدر�سة، واأقوم بتدري�س اأولدي مثلما در�ست يف املا�سي. 
اأنا اأو�سل املعلومة بطريقة وا�سحة. مدر�سة الأوائل كانت اأف�سل: كان الولد ياأتي حافظ الدر�س.« كيف 
يقدم الأب املعلومة بطريقة وا�سحة اإذا كان املق�سود اأن يتمكن الطفل من حفظ الدر�س؟ ل ن�ستطيع اإل 
اأن نفكر يف مو�سوع الرتجمة اإىل العامية لأن الف�سيحة ت�سكل عقبة يف طريق الفهم. وقد اأو�سح الأب 
املوقف بجلء عندما اأردف: »الطفل يف املراحل الأوىل هو يف مرحلة تلقني.« لكنه مل يخربنا �سيئًا عن 

املراحل الأخرى لأن اأطفاله ما زالوا �سغارًا. 
وقد عربت �سيدة من جمموعة اأخرى عن فكرة الرجل بطريقة مبا�رضة: »كنت اأقراأ الدر�س لبني 
واأ�رضح له بلغة عامية، فكان ي�ستوعب ويجيب الأ�سئلة ب�رضعة«. وهذه الفكرة حول اللجوء اإىل العامية 

من اأجل تو�سيح معنى املحتوى اأو دللته تكررت مرات عدة، ويف جمموعات خمتلفة. 
وقالت اإحدى امل�ساركات �سيئًا م�سابهًا حول دورها يف تدري�س اأولدها: »اأنا اأدر�س ال�سغار حتى 
الولد بحفظ واأنا  له.  ابني يدر�س، وبعدين ب�سمع  اأنا بخلي  الكتب.  اأدر�سهم كل  )ال�سف) اخلام�س، 
ب�سمع، واأحيانًا اأ�رضح له الدر�س. ابني يعاين يف الريا�سيات، اأما العربي بحفظه. مع اأنه �ساطر من 
الأوائل، لكن يف الريا�سيات، اخته اأ�سغر ب�سف ولكنها ت�سوب اأخطاءه. البنت بتفهم اأ�رضع من الولد. 

الولد بغلب كتري. حتى البنت بتفهم در�س اأخوها اللي هو اأكرب منها قبل ما هو يفهم«.
ب�سعادة  �سيدة  قالت  نعمة.  يف  باأنهما  املدر�سة  يف  الدرو�س  اأبناوؤهما  يحفظ  اللذان  الأبوان  يح�س 
والبت�سامة متلأ وجهها: »بنتي تاأتي من املدر�سة حافظة كل �سي«. بينما قالت �سيدة اأخرى اأقل حظًا: 
»اأنا بحفظ الدر�س قبل ابني من اأجل اأن يح�سل على علمة عالية. تعبت«. وقد �ساركها هذا الراأي �سيدة 
اأخرى: »عندي بنت بتاخذ املعلومة من ال�سف، يعني ما بتدر�س يف البيت من مرة، بتيجي حافظة من 
املدر�سة. يف املدار�س اخلا�سة كان ابني ممتازًا ملا جاء على الوكالة نزل م�ستواه. هو بطيء يف احلفظ، 

اأنا بحفظ الدر�س قبله. يف هذه احلالة بطلع الثاين على ال�سف. لكنني تعبت«. 
ل حت�س ال�سيدة اأعله باأن هناك م�سكلة يف اأن ل حتتاج الطفلة اإىل اأية درا�سة يف البيت، لأنها حتفظ 
كل �سيء يف ال�سف. وهي ل تنتبه اإىل اأن هذا و�سع يحتاج اإىل تف�سري. لكنها تركز على ابنها »ال�سعيف« 
التف�سري  اأف�سل.  اخلا�سة  املدر�سة  يف  و�سعه  كان  والذي  ب�سهولة،  احلفظ  ي�ستطيع  ل  الذي  واملتعب 
اأن املدر�سة اخلا�سة ل  اأو الوكالة لهذه الظاهرة ين�سب على  املقدم من قبل مدير املدر�سة احلكومية 
تريد باأي حال اإغ�ساب الأهل باإعطاء اأبنائهم علمات متدنية، وعندما ينتقل الطفل من املدر�سة اخلا�سة 
الطفل  كان  اإذا  ما  علينا معرفة  ي�سعب  كلها  الأحوال  لكن يف  املزعوم.  بامل�ستوى  يتمتع  ل  اأنه  يت�سح 
الذي ل يحفظ املحتوى ب�سهولة هو طفل بقدرات تعلمية متوا�سعة، فقد يكون وقد ل يكون. لكن الأم ل 

ت�ستطيع اأن تفح�س ذلك لأنها ل تفعل اأكرث من الت�سميع. 
الغريب اأن الأطفال يعتادون »الت�سميع« على ما يظهر من �سهادات الأهل اإىل حد اأن حماولة »فطام« 
الطفل عن ذلك تقود اإىل تراجع م�ستواه: »ابني يف الثامن، وما يزال يعتمد علي يف الت�سميع. لو بدي 
الوالدين  يتقا�سم  الأطفال جميعًا  الأ�رضة من م�ساعدة  اأن تتمكن  اأجل  اأتركه يرتاجع م�ستواه«. ومن 
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الأطفال فيما بينهما: »اأبوهم ب�سمع لواحد يف ال�ساد�س، واأنا ب�سمع للثاين اللي يف الثامن. يعني وقت 
تعي�سه  الذي  للو�سع  الولد.« �سورة حزينة  م�س  المتحان  بقدم  اللي  اأنا  كاأين  بف�سى،  ما  المتحان 
الأ�رض التي تهتم بتعليم اأبنائها، ذلك اأنه مثلما اأخربنا مديرو املدار�س، فاإن غالبية الأهايل ل يهتمون، 

ول ي�ستجيبون لأية دعوات من املدر�سة.
ومن الغريب اأي�سًا اأن عمليات احلفظ والت�سميع ت�سمل املواد كلها، مبا يف ذلك املواد التي مييل جزء 
كبري من الأهايل واملعلمني اإىل عدها مواد »فهم« من قبيل العلوم والريا�سيات. قال رجل: »اأم�س بداأت 
اأحفظ الأولد. اأ�سعب �سيء العربي، والعلوم، والإجنليزي«. بالطبع لي�س هناك من غرابة يف اأن تكون 
اللغات �سمن فروع املعرفة ال�سعبة، وكذلك العلوم )الفيزياء، والكيمياء)، ولكن ملاذا كان كل ما هنالك 

يف حاجة اإىل حفظ؟ وملاذا - وهو الأهم -  كان حفظ العلوم واللغات اأ�سعب من غريه؟
لي�س معروفًا متامًا يف »الف�ساء العام« للرتبويني، والباحثني، ويف م�ستوى الإعلم مقدار اجلهد الذي 
تبذله العائلة من اأجل م�ساعدة اأبنائها على حفظ املحتوى املقرر لكي يكونوا »�ساطرين« وي�سلوا فيما 
بعد اإىل اجلامعات ويحوزوا الدرجات العلمية العالية التي �ست�سنع منهم النخب الأكادميية امل�ستقبلية. 
قال رجل حا�سل على درجة املاج�ستري يف الهند�سة امليكانيكية: »اأنا اأ�ساعد البنات يف الدرا�سة واأ�سمع 
لهن. زوجتي تدر�س اللي يف الثامن، واأنا بدر�س اللي يف ال�ساد�س. بنتي �ساطرة جدًا لكن ل ميكن اأن 
تدر�س دون اأن اأكون حا�رضا. يف مواد الأدبي اأمها ت�ساعد، واأنا اخت�سا�سي املواد العلمية. لزم واحد 
منا موجود ملا تدر�س. لأنها لزم ت�رضح يل الدر�س. اأنا بقراأ، وبعطيها اأ�سئلة. اأنا اأم�سي مع ابنتي ما 

بني �ست اإىل ثماين �ساعات. وزوجتي تق�سي الوقت نف�سه مع البنت الثانية كل يوم«. 
من الوا�سح اأننا يف مواجهة و�سع ل يقوم فيه التلميذ بالعتماد على نف�سه، بل رمبا يكون قد طور 
حالة من الرهاب جتاه الكتاب جتعله يف حاجة اإىل »موؤن�س« ليجل�س مع الكتاب، ذلك اأنه ل يجروؤ، اأو 
اأو ينفرد به. هل هناك من فر�سة لتطوير علقة دافئة بني هذا الطفل  اأن يختلي بالكتاب  ل ي�ستطيع 
والكتاب يف امل�ستقبل. ن�سك يف ذلك. فهي علقة مبتورة تقت�رض على الكتب املقررة التي ل يتعاطى معها 

التلميذ اإل يف  املدر�سة حتت اإ�رضاف املدر�س اأو يف البيت حتت اإ�رضاف اأحد الوالدين اأو كليهما.
كان هناك �سيدة قالت �سيئًا خمتلفًا عن كل ما قيل على الرغم من اأنها اأقرت اأن احلفظ حالة �سائدة 
عند اجلميع: »يجب اأن نتوقف عن �سيا�سة الب�سم. كل �سيء عقيم. اأنا بحب هذه املدر�سة اأكادمييًا لكن 

ما قلته عن الب�سم ينطبق عليها.« ل ميكن لنا اأن ن�سيف �سيئًا اإىل ما قالته هذه ال�سيدة. 
التحفيز بالعقاب: موقف الأهل من ال�شرب

كان املجتمع الفل�سطيني يف العقود املن�رضمة يتبنى العقوبات اجل�سدية واللفظية على نطاق وا�سع. 
فقد كان ال�رضب وال�ستم جزءًا ل يتجزاأ من منط تن�سئة الأجيال على الأخلق القومية، و »تدريبهم« 
الأكادميي على ال�سواء. وهكذا فاإن �سيا�سة العقاب كانت هي الطاغية على الرغم من اأن مبداأ الثواب 
واملكافاآت املادية اأو املعنوية اأو حتى التعزيز اللفظي كان بدوره حا�رضًا اإىل درجة كبرية. غني عن البيان 
يعتمدان  معًا  لأنهما  لعملة واحدة،  اأو ع�سا مو�سى وع�سا فرعون، هما وجهان  والثواب  العقاب  اأن 

طريقة التحفيز اخلارجي لدفع الأطفال اإىل الن�سياع لإرادة الكبار فيما يخ�س طريقة �سلوكهم. 
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مل يكن هناك فيما نح�سب طريقة تربوية تعتمد على التحفيز الداخلي الذي يتطلب اأن يتمكن الطفل 
من تطوير اجتاهات ذاتية م�ستقلة تغذيها دافعية داخلية جتاه القيم اأو ال�سلوكات املرغوبة. هذا بالطبع 
تلقائيًا  يطوروًا  لكي  امللئمة  البيئة  لهم  تهياأ  بحيث  كامل  �سياق  يف  الأطفال  و�سع  يتطلب  معقد  اأمر 
مهارات واجتاهات وميول من قبيل حب القراءة اأو الكتابة اأو الأن�سطة العقلية التي تتطلب التفكري. مل 
يكن ذلك ممكنًا يف بلدنا حتى اللحظة. ول بد اأن الو�سع حاليًا اأف�سل من العقود املا�سية مع اأن الكثري 
من اأبناء الأجيال املا�سية يتغنى بتعليم »زمان« الذي كان فيه الفرد يدر�س اأ�سعاف ما يدر�سه الفرد يف 

الزمن احلايل مثلما �سريد معنا لحقًا. 
هناك تفاوت وا�سح يف وجهات نظر الأهايل جتاه مو�سوع ال�رضب. وقد لحظنا بو�سوح اأن الأهايل 
يف املدار�س احلكومية ومدار�س وكالة الغوث كانوا اإجماًل مع اختلف مقدار احلما�سة مع فكرة العقوبة 
اجل�سدية. ويف املقابل بدا لنا اأن الفكرة مرفو�سة من حيث املبداأ لدى الأهايل يف املدار�س اخلا�سة. لي�س 
الذي  اإىل، ويتوافق مع الجتاه  ي�ستند  التوجه  النمط من  اأن هذا  اأن نقدر  ال�سعب بطبيعة احلال  من 
يتبناه الأهل يف تعاملهم مع اأطفالهم. وهنا ل بد من ملحظة اأن الأمر ي�سي بو�سوح بارتباط بامل�ستوى 
الجتماعي والتعليمي للوالدين الذي يبدو اأعلى يف املدار�س اخلا�سة عما هو يف مدار�س احلكومة ووكالة 

الغوث. 
العنف بالطبع يتوافر يف املجتمعات املعنية بقوة، وقد اأو�سح اأحد اأولياء الأمور مب�ساركته اأن العنف 
ي�سمل اجلميع دون ا�ستثناء: اأهايل، معلمني، وطلبة. قال: »ابني قبل اأيام قل اأدبه، جئت للمدر�سة وقلت 
لهم: معكم �سلحية ت�رضبوه وتربوه...الخ اليوم يف اأولد يح�رضون اأ�سحابهم ويهجموا على املدر�سة 
ان�سباط  اأجل مواجهة عدم  ال�رضب من  اإىل �رضورة  بالطبع  ي�سري  الأب  الأ�ستاذ«. وهذا  وي�رضبون 
التلميذ امل�ساحب بالعنف من قبل الطلبة. ويل اأمر اآخر ذهب اإىل القول ب�رضورة العقوبة اجل�سدية من 
اأجل حت�سني اأداء الطلب الأكادميي: »ابني يف ال�سابع، دفاتره فارغة. يعني ما بحل ول بكتب. املدر�سة 

ل تتابع. عدم ال�رضب خرب املدار�س«.
بالطبع يف هذا ال�سياق تنت�رض يف الأو�ساط ال�سعبية جملة »الرتبية قبل التعليم« التي تعني يف املخيال 
اأن ي�ستقيموا يف  النا�سئة بغر�س  اأن كلمة تربية حتيل على �رضب  العقوبة اجل�سدية، مبعنى  ال�سعبي 
»اأخلقهم« ويف �سلوكهم الأكادميي على ال�سواء. قال اأحد امل�ساركني: »اإذا ما خوفت ابنك و�رضبته ما 
بدر�س. الأهل لزم يتفهموا ال�رضب. اإذا الولد ما خاف ما بتعلم. ا�سمها الرتبية قبل ما تكون التعليم. 

لزم الولد يرتبوا ويخافوا«.
مل نلحظ اختلفًا كبريًا بني لهجة الأمهات ولهجة الآباء فيما يخ�س حتبيذ العقوبات اجل�سدية. 
لكن كلم الأمهات كان يت�سمن اإ�سارات وا�سحة اإىل �رضورة اأن تكون العقوبات اجل�سدية معتدلة من 
ناحية �سدتها وق�سوتها. وقد بدا على البع�س منهن المتعا�س من العنف اللفظي اأكرث من اجل�سدي. 
اأح�سن  ال�رضب  و�سخ،  بكون  الكلم  اأحيانًا  امل�سبات،  من  اأهون  »ال�رضب  امل�ساركات:  اإحدى  قالت 
بكثري. امل�سكلة انهم ب�سبوا م�سبات و�سخة، م�س اأي م�سبات. اأنا ما بزعل من ال�رضب، اإذا الولد غلطان 
ولي�س  التعليم  لأ�سباب تخ�س  ال�رضب  راأيها يف  ذاتها عن  ال�سيدة  و�ساألت  تدخلت  ين�رضب.« وعندما 
الأف�سل  الأداء  لتحفيز  طريقة  بو�سفها  اجل�سدية  العقوبة  �سالح  يف  ردها  كان  ال�سلوكي،  الن�سباط 
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للطلبة. قالت: »الأولد بدهم �سد، الولد ملا ما يحل الواجب، لزم يتعاقب، اأنا مع العقاب«.
�سيدة اأخرى ا�ستكت من �سدة الق�سوة يف ممار�سة العقوبة اجل�سدية. على الرغم من ذلك جند اأن ردة 
فعلها جتاه ذلك مل تكن حا�سمة، بل كانت مت�ساحمة اأو مت�ساهلة اإن جاز التعبري اإىل حد كبري نظرًا اإىل اأن 
�رضب الطفل اأدى اإىل ك�رض يده: »يف معلمة قوية عملت م�سكلة مع ابني. ملا تبل�س �رضب يف الولد بتكون 
قا�سية. كيف الولد بدو يحب املدر�سة اأو املادة؟ �رضبت الولد على ايده، فك�رضت ايده، اأنا كان ممكن 
اأروح لل�رضطة. عائلتها ما �ساألوا �سو �سار مع الولد. جوزي كرب للنا�س لأنه زمله، لزم حترتم الطفل 
وحتبه عل�سان يحبك. ابني اليوم بخاف منها. وهي ت�رضب مبا�سورة حديد مغلفة برببيج. املفرو�س 
املدر�سة البيت الثاين للطفل. الطفل م�س رايح لل�رضب«. وا�سح اأننا اأمام غ�سب مفهوم ب�سبب عقوبة 
ج�سدية موؤذية اأدت اإىل ك�رض يد الطفل. لكن الأم مل تفكر يف خيار الذهاب لل�رضطة اأو مدير الرتبية اأو 
املحكمة حتى عندما مار�ست املعلمة واأ�رضتها ا�ستهانة بـ »كرامة« اأ�رضة الطفل عن طريق جتاهلهم يف 
امل�ستوى الع�سائري، ثم تنازل زوجها مثلما ن�ست�سف من روايتها بدون اأن يكون هناك على ما يبدو اأي 

اعتذار جدي. 
لأن  يده،  وك�رضت  الطفل  �رضبت  التي  لزميلتها  العذر  لتلتم�س  تدخلت  اأخرى  معلمة  اأن  الغريب 
الأولد متعبني. قالت: »م�س ب�س الغلط على املعلمة، يف غلط على الطالب. احنا يف جمتمع ذكوري يعني 

الطفل بدو جهد عل�سان ت�سبطه«. 
املدار�س  يف  املركزة  املجموعات  نطاق  يف  ال�رضب  عن  يتحدث  اأمر  ويل  اأي  اإىل  مطلقًا  ن�ستمع  مل 
اأن املو�سوع غري مطروح اأ�سًل على ب�ساط البحث. والإ�سارة »العنيفة« الوحيدة التي  اخلا�سة. بدا 
اأن يبعدها عن �سياق العنف  ا�ستمعنا لها يف هذا النطاق كانت ملتب�سة وحتتمل تف�سريًا جمازيًا ميكن 
اجل�سدي. كانت اإحدى الأمهات تتحدث عن دور املدر�سة يف حال هبط م�ستوى اأداء الطفل، فقالت اإن من 
واجب املدر�سة اإخبارها اأن ابنتها يف حال تراجع. عند ذلك »اأنا م�سوؤوليتي اأك�رض را�سها«. وا�سح اأننا 
يف مواجهة اأم تق�سد اأنها �ستفعل ما يف و�سعها لإعادة ابنتها اإىل الهتمام بدرو�سها وواجباتها اأكرث مما 

نحن يف �سياق تهديد فعلي با�ستعمال العنف اجل�سدي. 
لهذا نعتقد بوجود اأ�سا�س من الأدلة يكفي للقول بوجود تباين يف موقف الأهايل يف منطقة رام اهلل من 
مو�سوعة العقوبة اجل�سدية ي�ستند اإىل الفروق الجتماعية التي ميتزج فيها الفارق التعليمي بالفارق 

الطبقي.
اأحد الآباء يف جمموعة يف اأحد املخيمات اأ�سار اإىل البعد الطبقي والجتماعي ب�سكل وا�سح عندما 
املخيم  ولد  »احنا  قال:  املخيم.  هو  معني  واجتماعي  مكاين  ب�سياق  اجل�سدية  للعقوبة  احلاجة  ربط 
الولد لزم  ابني عل�سان م�سلحته.  الأ�ستاذ ب�رضب  اأنا بعرف  اللجئني ولدنا زعران.  احنا  مناريد. 
يتك�رض را�سه عل�سان يتعلم كيف يحكي مع الأ�ستاذ«. مل يعرت�س اأحد ب�سكل جوهري على هذا املوقف، 
ولكن اأحد الآباء قال ب�رضورة اأن يكون املعلم �سبورًا وي�ستنفد ال�سبل املختلفة قبل اأن يلجاأ لل�رضب: 
»ممكن اإذا ا�ستنفذ املعلم كل الطرق بعدها ي�رضب، يتحدث مع الطفل، ثم مع اأهله ثم ال�رضب. لكن هذا 
فقط يف اجلوانب ال�سلوكية ولي�س التعليم. كمان لزم الأ�ستاذ ي�ساأل الأهل بدهم ابنهم ين�رضب اأو ل«. 
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هذا الراأي كان ا�ستثنائيًا متامًا و�سط املجموعات املنعقدة يف مدار�س احلكومة والوكالة. ونلحظ فيه 
اعتقاد الرجل باأن حتديد ما اإذا كان ال�رضب م�رضوعًا اأم ل هو اأمر يخ�س الأهل ولي�س النظام التعليمي 
عمومًا، كذلك نلحظ اعتقاده باأن ال�رضب ميكن اللجوء اإليه يف حالة »تقومي« ال�سلوك ولي�س يف �سياق 
اأنا �سد  التدري�س واإتقان املحتوى. وقد اأو�سح الرجل موقفه ب�سكل ل لب�س فيه: »ال�رضب ما بعلم، 
ال�رضب كو�سيلة للتعليم. حالة ا�ستثنائية ممكن اأقبل ال�رضب، اأما عن جنب وطرف ما ب�سري. اأنا اأعتقد 
اإن كرب ابنك خاويه. خل�س ل ت�ستطيع اأن ت�رضب. ل بد من مراعاة املرحلة العمرية. وجود ابني يف 

مرحلة معينة هو الذي يحدد طريقة التعامل«. 
مثلما اأ�سلفنا هذا الراأي كان الأ�سد معار�سة لل�رضب يف نطاق جمموعات الوكالة واحلكومة، ولكننا 
نلحظ اأن املعار�سة لي�ست حا�سمة ونهائية: هناك تردد فيما يخ�س �سياق ال�رضب اأو �سببه ما اإذا كان 
�سلوكيًا اأو تعليميًا، وهناك كذلك تردد يت�سل باملرحلة العمرية للمتعلم. ويف هذا املنحى اأوحى الرجل 
باأن �رضب ال�سغار ميكن اأن يكون م�سوغًا اأما الكبار فقد يكون �رضبهم غري �سائغ. من نافلة القول اإن 
الرجل ل يتنبه اإىل اأن بناء ال�سلوك على قاعدة العقوبة اجل�سدية يف ال�سغر ل ي�سمح باأن يعاد بناوؤه على 
اأ�س�س خمتلفة فيما بعد، لأن الطفل يكون قد ا�ستدخل عميقًا يف بنيته النف�سية واملعرفية طريقة التحفيز 

اخلارجي لل�سلوك والقائمة هنا على العقوبة اجل�سدية بالذات. 
تدخل ويل اأمر اآخر منتقدًا »الرتاخي« يف و�سفات املتحدث ال�سابق، وبني اأن اخلوف والرهبة هما 
اأ�سا�س التعليم اجليد: »احنا اليوم بن�سوف الأ�ستاذ والولد بقعدوا يف مقهى واحد. التعليم خرب. احنا 
كنا نخاف من الأ�ستاذ«. عن�رض اخلوف وفقًا لهذا الراأي اأ�سا�سي يف وجود التعليم اجليد. وهذا بالطبع 
يتطابق مع الكلم يف �سفحات �سابقة عن غاية التعليم بو�سفها تهدف اإىل حفظ بع�س املحتوى. ولي�س 
من ال�سعب اأن نقول اإن الفهم اأو بناء مهارات التفكري العليا ل ميكن اأن يتاأتى عن طريق التخويف. 
ي�ستلزم  اأحدهما  اأن  بد  ول  بيد،  يدا  الفل�سطيني  التعليم  �سياق  يف  ي�سريان  ال�سم  فالتخويف واحلفظ 

الآخر منطقيًا.
فتيات  ل�رضب  م�سهدًا  و�سف  اجل�سدية.  العقوبة  ملمار�سة  نقده  يف  جدًا  حادًا  كان  الرجال  اأحد 
�سغريات بلغة نارية: »ال�سنة املا�سية، راأيت مديرة مدر�سة البنات ت�رضب البنات املتاأخرات، متنيت 
اأن اأ�رضبها مثلما ت�رضب هامل�سكينات. بنت عمرها �ست �سنوات ت�رضب بالع�سا. بنت ا�سغرية لزم 
ن�سجعها م�س ن�رضبها«. قال اأحدهم معار�سًا: »يعني �رضب بحدود ل باأ�س بحيث ل يكون موؤذيًا«. هنا 
رد الرجل املعار�س لل�رضب ب�سكل مفاجئ يكاد يكون متناق�سًا مع حدته ال�سابقة يف و�سفه ل�رضب 
املدر�سة:  نهائيًا من  املزعج  الطفل  يتم طرد  اأن  الرجل عو�سًا عن ال�رضب  لل�سغريات. اقرتح  املديرة 
»مرات بكون الولد ما بحب املادة، اأنا ما بدي �رضب، لزم نطرده من املدر�سة، اأنا �سد ال�رضب لكن اإذا 
يف واحد م�س من�سبط ينطرد نهائيًا«. ل يوجد ت�سامح يف هذه الروحية، ولي�س هناك اأي اجتاه نحو روؤية 
الدور الرتبوي املزعوم للأهل واملدر�سة من حيث اأن الأ�رضة واملدر�سة موؤ�س�ستان خمت�ستان بالتن�سئة، 
البرت للع�سو التالف اأو النا�زش هو احلل يف �سياق هذه العقلية، ورمبا اأن هذا ل يختلف يف اجلوهر عن 

فكرة العقوبة اجل�سدية. 
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تقييم الأهايل للمدر�س �الوزارة �عملية التعليم

اأبدى الأهايل الكثري من عدم الر�سا عن الوزارة، وعن وكالة الغوث ب�سكل اإجماعي، بينما انق�سم 
امل�ساركون يف جمموعات املدار�س اخلا�سة يف راأيهم بخ�سو�س اأداء املدر�سة ومعلميها. 

فعله  ننتوي  عما  ت�ساوؤلهم  �سياق  يف  فورًا  ي�ستح�رضونها  الأهايل  كان  التعليم  وزارة  يخ�س  فيما 
بنتائج الدرا�سة. طرحوا ب�سكل حار اأ�سئلة ق�سرية من نوع: »هل �سرتى الوزارة نتائج بحثكم؟« اأو »هل 
هناك اأمل اأن توؤثر الدرا�سة يف توجهات الوزارة؟« اإحدى امل�ساركات قالت اإن الوزارة تعرف الو�سع، 
اأن امل�رضفني  املقررة. كما  الكتب  الأهايل اعرت�سوا كثريًا على  اأن  بالتغيري. واأ�سافت  ولكنها ل تهتم 
الرتبويني واملدر�سني ي�سمون �سوتهم اإىل الأهايل يف املطالبة بتغيري الكتب املقررة واإ�سلحها، ولكن 

الوزارة ل تفعل. 
الو�سع  تعرف  الوزارة  اأن  يف  ال�سيدة  وافق  طويلة  تعليمية  خربة  ذو  رجل  وهو  امل�ساركني  اأحد 
القائم. ولكنه عرب عن راأيه يف اأن الوزارة لن تتحرك بدون مواجهتها باحلقائق. قال: »من اأجل التغيري 
ل بد من حقائق. كنا نظن اأن التعليم يف فل�سطني مميز، لكن ات�سح اأنه لي�س مميزًا اأبدًا. هناك م�سكلة يف 

القراءة ويف قدرة التلميذ على فهم املقروء. فالأطفال يفهمون امل�سموع اأكرث بكثري من املقروء«. 
مل ن�ستطع بالفعل اأن نطمئن اإىل فكرة اأن الأطفال - اأو حتى الكبار - ميكن اأن يفهموا امل�سموع اأكرث 
من املقروء. ولذلك تدخلنا وحاولنا طرح �سوؤال ل�سرب غور املوقف: »هل وجدت الدار�سات اأن تعري�س 
التلميذ اإىل ن�س �سماعيًا بدًل من قراءته يجعلهم اأقدر على الفهم؟« فكان الرد بالنفي. ولذلك نعتقد اأن 
الفل�سطينية  العامية  اأن امل�سموع الذي يفهم ب�سهولة هو  اإليها مبعنى  الدرا�سات امل�سار  هناك خطاأ يف 
الف�سيحة  من  عمومًا  واجلمهور  التلميذ  على  اأ�سعب  الأرجح  على  هي  امل�سموعة  الف�سيحة  بينما 
املكتوبة. ولذلك نرجح اأننا هنا يف مواجهة مع�سلة ازدواج اللغة التي ل توؤخذ بجدية كافية يف املجتمع 
الفل�سطيني واملجتمعات العربية عمومًا. غني عن البيان اأن الف�سيحة والعامية عاملان منف�سلن تقريبًا 
يف البلد العربية كلها، وما علينا اإل اأن نلحظ على �سبيل املثال ل احل�رض امل�سافة الكبرية بني الف�سيحة 

وبني العامية امل�رضية اأو اجلزائرية اأو اخلليجية.
ويف �سياق البعرثة الناجمة عن عدم وجود �سيا�سة وا�سحة وا�سرتاتيجية ثابتة، ا�ستكت م�ساركة 
من اأنهم دائمًا ما يطالبون املعلم باأن يعمل الكثري، ولكن اأحدًا ل ي�ستطيع معرفة ماذا تريد الوزارة على 
وجه الدقة. وقد علق م�سارك اآخر موؤكدًا الراأي ذاته بعدم وجود خطة ا�سرتاتيجية لدى الوزارة: »كندا 
مولت خطة اأيام ملي�س)16) وجاء خرباء من كندا، كانت اخلطة حول التعليم امل�سمى جلوبال اديوكي�سن 
)=التعليم ال�سمويل). جاء م�رضوع من الحتاد الأوروبي بخطة جديدة، فن�سينا كل ما �سبق وجاء به 
الكنديون. ومنذ �سهرين جاء �سيء جديد جدًا. ل يوجد روؤية ول ثبات. احنا مع املانح واملمول. كان 

الواجب اأن نفر�س راأينا على املمول ولي�س العك�س، اأموال تهدر دون غاية وا�سحة ثابتة«. 
لي�س من ال�سهل اأبدًا القول اإن القتبا�س اأعله ميثل اجتاهًا وا�سحًا لدى »جمتمع« اأولياء الأمور. 
وال�سحيح اأن ربط التعليم بال�سيا�سة والقت�ساد ال�سيا�سي على هذا النحو مل يحدث اإل يف هذه احلالة. 

16. وزيرة التعليم ال�سابقة ال�سيدة ملي�س العلمي.  
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اأن هذا الراأي ل ميثل اجتاهًا قويًا لدى الأهايل،  اأن نح�سم  على الرغم من ذلك لي�س من ال�سهل علينا 
لأن اأفراد املجموعة التي طرح فيها هذا الراأي اأبدوا ا�ستح�سانًا جماعيًا للفكرة، وهو ما قد يوحي باأن 

اآخرين ميكن اأن يوافقوا على الفكرة فيما لو عر�ست عليهم اأو ا�سطدموا بها. 
يف م�ستوى املدر�سة واأداء املدر�سني ا�ستكى الأهايل عمومًا من �سعوبة اللغة الإجنليزية ومن اأداء 
يف  واملدر�سني  املدر�سات  �سن  بكرب  تت�سل  اإ�سارات  ذلك  رافق  وقد  ال�سواء.  على  ومعلميها  معلماتها 
بع�س الأحيان الأمر الذي عده الأهايل �سببًا يف ت�سكل م�سافة كبرية يف العقلية والهتمامات والجتاهات 
النف�سية والثقافة بني املعلم والتلميذ مبا يجعل املدر�س ينتمي اإىل عامل قدمي ما عاد له وجود بينما ينتمي 
التلميذ اإىل عامل الت�سالت من حا�سوب وانرتنت وما لهما من تطبيقات ل ميكن للجيل القدمي اأن يحيط 

بها مما يعزز الفجوة بني الفريقني. 
تقييم املعلم اجليد ارتبط غالبًا مبو�سوع ال�رضح اجليد، اأو م�ساعدته للتلميذ على ا�ستظهار املحتوى 
بيقدروا  ما  معلمات  بينما يف  الدر�س.  املدر�سة حافظة  بنتي من  تاأتي  معلمات ممتازات؛  »يف  وحفظه: 
يعملوا هيك.« وقد ذهبت هذه ال�سيدة اإىل �رضورة عقد امتحانات للمعلمني واملعلمات، وعدت ذلك اأهم 
من اختبارات الطلبة. بل اإنها ذهبت حد القول ب�رضورة عقد امتحانات �سنوية للمعلمني. وعلى الرغم 
اأخرى مل يغري الو�سع  اأن ذلك بح�سب �سيدة  اإل  اأن املعلمني احلاليني يحملون دبلومًا يف الرتبية  من 

كثريًا. ويبدو بح�سب راأيها اأن »هناك م�سكلة يف املنهاج و�سيا�سة الرتبية«.
�سبط ال�سف وك�سب قلوب الطلب هما ال�سمتان اللتان راأى العديد من امل�ساركني اأنهما جوهريتان 
متامًا لعمل املعلم. ولكن بالطبع احلر�س على اأن يفهم الطلب هو فوق كل �سيء. وقد كرر العديد من 
الأهايل عدم ر�ساهم عن عبارة �سائعة بح�سب اعتقادهم بني املعلمني يوجهونها للطلبة الذين ل ينجحون 

يف الفهم اأو حل الواجبات: »فهمت ول عمرك ما فهمت«.
اأما طريقة املعلمني يف التدري�س فتبدو بح�سب امل�ساركني طريقة نظرية �رضفة لي�س فيها من جتارب 
اأو جوانب عملية اأو زيارات ميدانية. كما اأن عدم اإكمال املقرر الدرا�سي اأمر تكرر ذكره يف املجموعات 
املختلفة. وكان الرتكيز يف هذه النقطة على الريا�سيات والإجنليزي. وقالت �سيدة: »ابني ل يفقه �سيء 
يف الإجنليزي. ملاذا ل يكمل الأ�ستاذ املقرر؟« من نافلة القول اإن هذا ال�سوؤال يحمل جوابه يف اأح�سائه، 
ول بد اأن املدر�س �سيقول اإنه ل ي�ستطيع اإكمال املنهج لأنه م�سطر حلذف جزء من املحتوى لكي يتمكن 

من اإي�سال بع�س املعرفة للطلبة عن طريق اإنفاق وقت اأطول على عدد اأقل من الدرو�س. 
و�سجل الكثري من امل�ساركات وامل�ساركني يف املجموعات بق�سد اأو ب�سكل عر�سي اأن املدر�سة ل تهتم 
اإل بالمتحان وحفظ الطلب للمحتوى، بينما قال عدد قليل )اأقل من ربع اأفراد املجموعات) اإن املدر�سة 

متار�س التلقني ول �سيء غريه.
وهناك ملحظات عامة �سجلت من قبل اأفراد املجموعات حول تغيري املعلمات واملعلمني كثريًا )اأحيانًا 
عدة مرات يف ال�سنة الواحدة) وهذا بالطبع ينطبق اأكرث على املدار�س اخلا�سة. بينما اأثريت م�سكلة عدم 

اإكمال املقرر يف موا�سيع تراكمية بح�سب امل�ساركني من قبيل اللغة الإجنليزية والريا�سيات. 
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بالن�سبة للمعلمني اأ�سار معظم اأفراد املجموعات اإىل عدم ر�ساهم التام عن اأدائهم. وقد اقرتح عدد 
منهم اأن يكون هناك تدريب م�ستمر اأثناء اخلدمة بدل اأن يتم اإهمال املدر�س بعد تخرجه وبالتايل جتمد 
م�ستواه عند حد معني. وهناك من وجه نقدًا يف ال�سياق ذاته اإىل الأن�سطة الكتابية التي يطلبها املعلمون 
من الطلبة والتي ل تزيد على طباعة مو�سوع من على �سا�سة احلا�سوب بعد عملية بحث �رضيعة عن 
طريق حمركات بحث الإنرتنت. قال اأحد امل�ساركني: »املطلوب اأن يكتب الطفل بيده، م�س يعمل ق�س 
ول�سق. اأريد للطفل اأن يبحث عن املعلومة. ويجب اأن نربط املعلومة بالواقع. اإ�ساأل الطفل عن علقة 

املعلومة باحلياة واملجتمع ل يكون لديه جواب، وهذا يعني م�سكلة يف التدري�س وطريقته«. 
يف ال�سياق ذاته انتقد بع�س الأهايل �سعف تعليم املواد »العلمية« يف املدار�س، وهو ما يوؤدي يف راأيهم 
اإىل اجتاه ميتد حتى اجلامعة: »ملا يروح ثلث اأرباع الطلب علوم اإن�سانية هذا تعبري عن م�سكلة ل بد 

من بحثها. بريزيت تعطي منحة للفيزياء لكن ل اأحد يريد الفيزياء«.  
الذي دائمًا ما  املا�سي  اإىل  الأهايل ت�سكل على الأرجح لونًا من احلنني  هناك فكرة تتكرر يف كلم 
يبدو يف عيون النا�س جميًل على نحو مبالغ فيه ويت�سم بالكثري من امل�ساعر الغنائية التي متيز الب�رض 
يف تعاملهم مع الأ�سياء البعيدة. يف هذا ال�سياق واجهتنا الكثري من املداخلت من النمط التايل: »اجليل 
احلايل ل يحب القراءة. اليوم التعليم تلقني. وطريقة التعليم يف املدر�سة ما فيها �سد كفاية. زمان كنا 
غري  مبا�رضة  اأ�سئلة  يريد  الطالب  اليوم  ينتج،  ب�سري  خايف  الطالب  يكون  ملا  مقررة.  غري  كتب  نقراأ 
ا�ستنتاجية، اأو بغري تفكري. زمان كان يف اأ�سئلة متيز. وكان مطلوب الطالب يفهم. اليوم لأ. املنهج ثقيل. 

املدنية والوطنية حفظ وح�سو دماغ. والتاريخ اأي�سًا«. 
طبعًا يف املداخلة اأعله نلحظ الكلي�سيه ال�سائع اجتماعيًا حول الأدبي الذي يحفظ والعلمي الذي 
من  حد  اإىل  اأعله  الن�س  يوؤ�رض  اأن  املمكن  من  لكن  والإبداع.  والذكاء  التفكري  ورمبا  الفهم،  يحتاج 
الإحاطة بعملية التعليم على الرغم من الو�سف غري الواقعي للما�سي، لكننا فوجئنا اأن امل�سارك ف�رض 
�سبب وجود التلقني يف الزمن احلا�رض مقارنة بغيابه املزعوم يف املا�سي باأن مدار�س اليوم »ما فيها 

�سد«. ولذلك بدا لنا اأن كلمة تلقني مل ت�ستخدم مبعناها املتعارف عليه يف �سياق حديث امل�سارك. 
بالن�سبة للمعلمات واملعلمني يف م�ستوى العلقة النفعالية بالتلميذ مال الأهل عمومًا اإىل القول باأن 
لطف املدر�س/ة مهم جدًا من اأجل اأن يحب التلميذ املادة واملدر�سة والتعليم. وقد ا�ستند بع�س الأهايل 
اإىل هذه النقطة يف تف�سري انت�سار ظاهرة الدرو�س اخل�سو�سية التي ف�رضوها بعدم حب املعلم اأو عدم 
قدرته على تقدمي »ال�رضح« اجليد اأو كليهما، وخ�سو�سًا يف مادتي اللغة الإجنليزية والريا�سيات. وقد 
ات�سح لدى �سوؤالنا لأفراد املجموعات عن الدافع وراء الدرو�س اخل�سو�سية اأنهم اإمنا ي�سعون وراء 
امل�ساركني  اأن عددًا من  الغريب  املدر�سية.  اأطفالهم على علمات ونتائج عالية يف المتحانات  ح�سول 
اإ�سافية  درو�س  اإىل  للجوئهم  نتيجة  الطفل  له  يتعر�س  الذي  والإرهاق  الت�ستت  من  النزعاج  اأبدى 
املدار�س تق�رض يف  اأن  اإىل ذلك بفكرة  اعتذروا عن ا�سطرارهم  املدر�سي. وقد  الدوام  خ�سو�سية بعد 
عملها، واأنهم ل ميتلكون خيارًا اآخر. »�رضنا زي م�رض، لكن يف م�رض املعروف اأن املدر�س يق�رض يف 

واجبه عمدًا. ما بعرف اإذا و�سلنا لهذه احلالة«. 
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)ماذا  للأهل  بالن�سبة  موؤ�رض  وهو  وا�سع،  نطاق  على  منت�رض  احلفظ  على  الأطفال  بقدرة  التباهي 
عن املعلمني؟) على »عبقرية« الطفل اأو امتيازه على الأقل. قالت �سيدة: »بنتي ممتازة، لكنها اأ�سيبت 
بالإحباط ب�سبب �سوء اأدائها يف املدر�سة. ملا كانت يف التا�سع، ت�سوروا كانت حافظة القراآن«. واحدة 
التي  امل�ساركات يف املجموعة كانت مدر�سة وقد عربت عن �سعوبة تواجهها يف كتابة المتحانات  من 
تقي�س �سيئًا غري احلفظ: »نحن يطلب منا و�سائل حديثة يف التعليم )رمبا من امل�رضفني) لكن كيف؟ اأنا 
اأطرح الأ�سئلة يف المتحان كلها تذكر. وحتى حلي امل�سالة بدها تطبيق حريف. و�سع المتحان يحتاج 

اإىل جدول موا�سفات، لكن المتحان فعليًا تذكر«.
قليل من وجهات النظر )ثلثة اأفراد فقط من بني امل�ساركني يف املجموعات كلها) ذهبت اإىل القول 
ا�ستعدادًا  الأطفال  التعلم، وخ�سو�سًا تدريب  املهم هو  واأن  لي�س مهمًا،  العلمات  باأن احل�سول على 
والن�ساط  املبادرة  فكرة  مع  كانوا  الراأي  هذا  واأ�سحاب  الجتماعية.  احلياة  يف  اللحقة  مل�ساركتهم 
القائم: »احنا الأهل لزم نعرت�س على امل�ساكل. على املعلم. على  التعليمي  اإىل تغيري الو�سع  الهادف 
الكتاب املقرر، لزم يكون يف درا�سات حول ما ينا�سب الأطفال من كمية املعلومات«، ل�سوء احلظ اأننا 
اأي نوع بالتعلم بو�سفه فعًل  جند الكلم عن املعلومات وكميتها حتى لدى هوؤلء، ول جند وعيًا من 
منتميًا  مواطنًا  بو�سفه  بنائه  ناحية  من  املختلفة  ومهاراته  وقدراته،  الطفل،  �سخ�سية  ن�سيج  يتخلل 

ومفكرًا وقادرًا على اإنتاج املعرفة. 
من  بذلك  وعيًا  اأكرث  امل�ساركات  كانت  التوا�سل  على  القادرة  ال�سوية  ال�سخ�سية  بناء  م�سمار  يف 
اأن يكون الطفل قادرًا على التعامل م�س  م�سمار بناء مهارات التفكري العلمي. قالت م�ساركة: »املهم 
اإذا  يحفظ املادة وب�س. يجب اأن تكون الفتاة جريئة ب�سكل مهذب، واأن يكون لديها راأي. م�س البنت 
جاوبت يعتربوها قليلة اأدب. اأنا نادمة اأين جئت اإىل هذا البلد، كان اأح�سن لو اأنها اأكملت الدرا�سة برة. 
ل يجوز اإحباط التلميذ، وقهرهم«. من الوا�سح اأننا يف مواجهة �سيدة قادمة من الغربة، وقد لحظنا 
ت�سابهًا كبريًا بني راأيها وراأي رجل قادم بدوره من بلد عربي. كلهما لديه وعي عايل باأهمية احرتام 
الطفل واإن�سانيته والعمل على تنمية �سخ�سيته، لكن ل اإ�سارة لديهما من اأي نوع اإىل املحتوى املعريف 

البديل، لأنهما متفقان مع فكرة حفظ املعلومة ال�سائدة. 
الذكور من ال�سغط  اأكرث مما فعل  امل�ساركات يف املجموعات،  العديد من  ا�ستكت  ال�سياق نف�سه  يف 
النف�سي الذي يتعر�س له التلميذ ب�سبب المتحانات وغريها. وقد اأكدت اإحداهن باأن من امل�ستحيل اأن 
جتد طفًل واحدًا يحب احل�س�س خ�سو�سًا اأو املدر�سة عمومًا، بينما اأكدت م�ساركة اأخرى »اأن البنات 
الذي ل بد من درا�سته. فنحن  الريا�سة  الوقت حتت �سغوط المتحانات، مبا يف ذلك امتحان  طوال 
دائمًا حتت �سيف حفظ المتحانات. كل الطالبات م�سغوطات، ويف حاجة اإىل ح�س�س تفريغ، وتختلف 
عن الطريقة التقليدية ال�سائعة يف احل�س�س«. هذا القلق جتاه المتحان عرب عنه الكثري من الأهايل مع 
فارق واحد هو اأن بع�سهم نظر اإليه على اأنه �سيء عادي، اأو طبيعي، بينما اآخرون نظروا له على اأنه 
كابو�س يخيم على حياتهم وحياة اأطفالهم: »دينا حث على العلم« قالت �سيدة متدينة، »ب�س العلم م�س 
بهذه الطريقة، عذاب للطالب، وهم، وغم، ل ينتهي«. ويف تعميق للفكرة ذاتها تدخلت �سيدة وقالت اإن 
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المتحان كثريًا ما ي�ستعمل من قبل املدر�سني عقوبة للطلبة، فتقول املدر�سة مثًل: »لأنكم عملتم اليوم 
اأخرى طريقة  انتقدت �سيدة  العطلة«. وقد  الأحد يف امتحان عل�سان ما ت�ستفيدوا من  كذا وكذا، يوم 
تعاطي املعلمني مع المتحان من ناحية اأن بع�سهم ل يرجع اأوراق المتحان للطلبة، وت�ساءلت ال�سيدة: 
»ما الفائدة من المتحان اإذا كان التلميذ لن ياأخذ تغذية راجعة.« غني عن البيان اأن املعلم ل يجد الوقت 
ليفعل ذلك، فهو لو فكر يف مراجعة المتحانات مع التلميذ مع وجود �سفوف باأعداد كبرية ميكن اأن 
ت�سل اإىل خم�سني طالبًا يف ال�سعبة، فاإنه بالطبع �سي�ستهلك ح�س�سًا عديدة يف عملية املراجعة. لكن ذلك 
بالطبع ل يعني اأن مراجعة المتحان مفيدة بالفعل، اأو اأننا ل نتفق مع ال�سيدة يف اأن التغذية الراجعة 

�ساأن جوهري من �سوؤون العملية التعليمية التعلمية. 
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خال�شة
اجلغرايف  ال�سياق  يف  الأهايل  اهتمام  اأن  اخلطاأ  يف  الوقوع  من  اخلوف  بدون  اإجماًل  القول  ميكن 
الأغلب  الأعم  يف  ال�ستجابة  عدم  من  اأوًل  ذلك  ويت�سح  كافيًا.  لي�س  وتعلمهم  اأبنائهم  بتعليم  للدرا�سة 
للم�ساركة يف املجموعات املركزة، كما يت�سح من ال�سكوى املتكررة على األ�سنة املعلمني واملدراء من عدم 

تعاون الأهايل وعدم ح�سورهم اإل يف حال وقوع م�سكلة تلزم ويل الأمر باحل�سور. 
تنمية  يف  امل�ساهمة  كيفية  بدقة  يعرفون  ل  املهتمني،  القليلني  الأهايل  اأن  يبدو  اأخرى  ناحية  ومن 
التفكري  عمليات  عن  اأو  عمومًا،  التعليم  عن  يحملونها  دقيقة  غري  ت�سورات  ب�سبب  معرفيًا  اأطفالهم 
خ�سو�سًا، ولذلك تاأتي م�ساهمتهم يف نطاق الت�سميع الذي ي�ساعد الأطفال على ا�ستظهار املحتوى. واإذا 
كان من ا�ستثناءات حمدودة لعدم الهتمام اأو لغياب املعرفة اللزمة بالتعليم و�رضوطه، فاإنها تقت�رض 
التفكري  املدار�س اخلا�سة. ول نتحدث هنا عن عمليات  اأفراد معزولني يرتكز وجودهم يف بع�س  على 
العليا التي اأو�سحت الأبحاث ال�سابقة ويف بلدان مثل الوليات املتحدة اأنها ل تتوافر لدى الأهايل من 
ناحية اإجمالية، واإمنا نتحدث عن امل�ساهمة الإيجابية العامة يف التعليم التي ل يخفى اأنها يف حاجة اإىل 

كثري من العمل لتفعيلها خ�سو�سًا يف مدار�س ال�رضائح الجتماعية الفقرية. 

ا�شتخال�شات الدرا�شة �تو�شياتها 
نحوها  واجتاهاتهم  التعليم  بعملية  الأهايل  لوعي  التالية  امللمح  ر�سم  ميكن  الدرا�سة  حدود  يف 

وتقديرهم للدور املناط بهم يف هذا ال�سياق: 
• ل يوجد وعي وا�سح مبعنى كلمة »التفكري«، ويتم خلطه باحلفظ اأو الفهم اأو حتى امل�ساعر. 	
• ي�سود اعتقاد بني املبحوثني اأن املدر�سة تفتقر اإىل تعليم التفكري دون اأن يحيل ذلك احلكم - انطلقًا 	

ا�ستخدام  الرتبويني عند  عليه بني  املتعارف  باملعنى  التفكري  اإىل مفهوم  فعليًا  اأعله-  النقطة  من 
م�سطلح »التفكري«. فالأهايل ينفون قيام املدر�سة بتعليم التفكري دون اأن يعرفوا معنى الكلمة على 

وجه الدقة.
• جريًا على ما لحظنا من باحثني اآخرين يف �سياق مراجعتنا للأدبيات، نقرتح اأن يتم اإطلق م�رضوع 	

للتوعية بالتفكري وطرائقه ومهاراته ب�سبل خمتلفة مبا يف ذلك عرب الإعلم، اأو عقد لقاءات تثقيفية 
للأهايل هنا وهناك، وبقدر ما ت�سمح به الإمكانيات املحلية. 

• هناك حاجز مرتفع ن�سبيًا متثله اللغة الف�سيحة، وي�سهم يف اإعاقة عملية التعلم. ويبدو اأن جزءًا 	
كبريًا من عمل الأهايل يف م�سمار �رضح املادة للطفل ين�سب فعليًا على »الرتجمة« من الف�سيحة اإىل 
العامية. ورمبا يدفعنا ذلك اإىل التجروؤ على التو�سية باأن يقوم الرتبويون بدرا�سة امل�ساكل املت�سلة 
الأم  اإىل  الأقرب  اللغة  ا�ستدخال هذه  الأطفال من  الف�سيحة و�سبل متكني  العربية  اللغة  بتدري�س 
)املحكية) مما يزودهم يف نهاية املطاف باأداة واحدة على الأقل للتوا�سل العلمي واملعريف بدًل من 
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اأن ينتهوا خريجني ل يتقنون اأية لغة على الإطلق.  رمبا يجدر بنا يف هذا ال�سياق اأن نقوم نحن اأو 
غرينا بتنفيذ درا�سات معمقة حول مدى جناح تدري�س اللغة الإجنليزية، وحول اأهمية تدري�سها، 
وحول الفوائد التي جننيها من تدري�سها، ثم ننطلق اإىل درا�سة مردود التوقف عن تدري�سها على 

فاعلية تدري�س اللغة العربية واملوا�سيع الدرا�سية الأخرى. 
• اإىل عد ال�رضب و�سيلة 	 اأهايل الطلبة يف املدار�س احلكومية ومدار�س الوكالة  هنالك ميل عام لدى 

تربوية فاعلة، اأما الأهايل يف املدار�س اخلا�سة فريف�سون الفكرة يف معظمهم من حيث املبداأ.
• يتوقع الأهايل من املعلم »اجليد« اأن يتمتع بالقدرة على »�رضح« الدرو�س بطريقة وا�سحة مب�سطة.  	

واأن ي�ساعد التلميذ يف ا�ستظهار املحتوى باأقل جهد ووقت ممكنني. 
• ينظر معظم الأهايل اإىل اأن حفظ املحتوى هو الغاية الأ�سا�س من عملية التعليم. 	
• ينظر معظم الأهايل اإىل العلمات التي يح�سل عليها التلميذ باعتبارها قيمة عليا، ويبدو اأن معظمهم 	

ل يهتم بال�سوؤال عن اأي �سيء اآخر يف حال كانت العلمات اأو التقديرات اأو الدرجات التي يح�سل 
عليها اأطفالهم عالية اأو مر�سية.

• هام 	 اأمر  الجتماعي  التوا�سل  على  الطفل وقدرته  اأن منو �سخ�سية  اإىل  الأهايل  الكثري من  مييل 
ومرغوب، ويجب اأن ندرب الطفل من اأجل متلك املهارات اللزمة يف هذا الجتاه.

• هناك تذمر و�سكاوى تكاد تعم اجلميع مبن يف ذلك الأهايل يف املدار�س اخلا�سة من �سعوبة اللغة 	
الإجنليزية، ويلقون باللئمة يف ذلك على املدار�س واملدر�سني. 

• نقرتح ختامًا اأن من املنا�سب واملهم اأن يتم اإح�سار الهم التعليمي وخ�سو�سًا جانب تنمية التفكري 	
اإىل احليز العام عن طريق ح�سوره على الهواء يف برامج اإذاعية اأو متلفزة اأو عرب الإنرتنت من اأجل 
امل�ساهمة يف ن�رضه يف م�ستويات املدر�سة، والتلميذ، والأهايل ملا يف ذلك من اأثر على اإحداث حالة من 
الهتمام والدافعية ال�رضورية للبدء يف التحرك يف اجتاه و�سع التفكري وعملياته ومهاراته على 
اأجندة التعليم يف فل�سطني. بالطبع يجب اأن ل نن�سى اأن هذا جزء من عملية متكاملة ت�سمل املدر�س، 

والكتاب املقرر، واملنهاج، وال�سيا�سات الرتبوية من بني اأمور اأخرى. 
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ملحق: اأ�شئلة املجموعات البوؤرية

لقاء مع الأهايل املحرتمني

مركز بي�سان للبحوث والإمناء
ناجح �ساهني/ثائر و�سحة

• تعارف. فكرة عن مركز بي�سان، والبحث اجلاري حاليًا. 	
• موا�سيع املناق�سة:	

ما هي الأعباء التي تقع على كاهل الأهل يف �سياق تعليم بناتهم واأبنائهم؟ وما اأهم ال�سعوبات التي . 1
تواجههم؟

ماذا يفعل الأطفال يف البيت )تلفزيون، اإنرتنت، لعب يف احلارة، واجبات، قراءة غري منهجية) ما . 2
م�ساهمة الأهل )ت�سميع، تفهيم، ت�سجيع، �سغط..الخ)

ماذا يرد الأهل من املدر�سة، من حيث التعامل مع الأطفال؟. 3
ماذا يريد الأهايل من املدر�سة يف نطاق تعليم الأطفال معلومات، ومهارات؟. 4
ما هي �سورة املعلم احلايل؟ ماذا يتمنون من املعلم يف احلالة الف�سلى؟ . 5
يرى البع�س اأن املدار�س »�سبة« للأطفال، ما هو راأيكم؟ . 6
ويرى البع�س اأن هناك مواد حفظ ومواد فهم ؟ �سحيح؟ ملاذا؟ ما الفرق؟ . 7
ما راأيكم يف التفكري؟ ما هو؟ كيف ميكن تعلمه؟ يف البيت، يف املدر�سة ..الخ. 8




