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مركز القطان للبحث والتطوير الرتبوي
موؤ�ص�صة عبد املح�صن القطان

بتمويل م�صرتك من اليوني�صيف

مالحظة: ف�صل الباحث الرئي�صي كتابة البحث باللغة الإنكليزية، وهذا الن�س هو ترجمة للبحث باللغة العربية.

ة: ُصْنُع امَلَعاين يف امَلَدارِس الِفَلسِطينيَّ
ة ِدَراسٌة ِإثُنوغَرافيٌة لستِّ َمَدارس ُحُكوميَّ

)ورقة بحث(

صنع املعاين يف املدارس
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شكر وعرفان

نشكر كالً من الدكتور أندريه مزاوي، والدكتور فؤاد املغربي على مراجعة هذا التقرير وتقدمي 
املالحظات والتغذية الراجعة.

كما نشكر املعلمني واملعلمات ومديري املدارس والطلبة واملوجهني الذين قبلوا املشاركة يف 
لوا عمل الباحثني يف مدارسهم. هذا البحث وسهَّ

والشكر موصول لوزارة الرتبية والتعليم العايل لسماحها لنا بدخول املدارس؛ عينة الدراسة، ونخص 
بالذكر وكيل الوزارة األستاذ حممد أبو زيد للدعم الذي قدمه إلجناز هذا البحث، وترحيبه بقيام 

معلمني من وزارته بقيادة العمل البحثي لهذه الدراسة. كما نشكر طاقم اإلدارة العامة لإلشراف 
والتأهيل الرتبوي يف الوزارة، وعلى رأسهم األستاذ ثروت زيد، لقيامهم بالتعليق على الدراسة وتقدمي 

التغذية الراجعة لها.

وأخريًا، كل الشكر لليونيسيف وطاقم العاملني فيه، وبخاصة املمثلة اخلاصة لليونيسيف يف 
فلسطني جني كوف، للدعم غري احملدود الذي قدمته إلجناز هذه الدراسة.
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 ملخص

�أجِرَي هذ� �لبحث �لإثنولوجي يف �شت مد�ر�س حكومية فل�شطينية. وقد �خترَيت ثالث مد�ر�س من حمافظتي ر�م �هلل و�لبرية و�خلليل: و�حدة يف 

مدينة، و�أخرى يف بلدة، وثالثة يف قرية. ومتت زيارة �ملد�ر�س خالل �لف�شل �لثاين لل�شنة �لدر��شية 2010/2009. و�أجِرَيت مقابالت �شبه منّظمة مع 

معلمني، ومديرين، وم�شرفني وطالب يف كل مدر�شة. و�شمل �لعمل �مليد�ين �أي�شاً م�شاهد�ت �شفية، و��شتبانة و�أد�ة حتديد �شبكة �جتماعية. وجاءت 

�لنتائج متطابقة ومن�شجمة، با�شتخد�م طريقة �لتثليث، مع �لبيانات �لإ�شافية �لتي مت جمعها للتحليل مبا يف ذلك �لر�شائل، و�لختبار�ت، و�لوثائق 

�لأخرى.

وت�شري �لنتائج �إىل �أن �لإ�شالح �لتعليمي يف فل�شطني، �لذي بد�أ مع ن�شر وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل خطة �إ�شرت�تيجية مدتها خم�س �شنو�ت )2008-

2012(، قد فر�س توقعات خمتلفة وفهماً لالأدو�ر يف �أو�شاط �ملعلمني و�لطلبة و�ملديرين من جهة، ومكاتب �لوز�رة ونظام �لإ�شر�ف �خلا�س بها ومكاتبها 

�لتنفيذية من جهة �أخرى.

�لتقنني  باإجر�ء�ت  �ملنقادة  �لعايل  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  وتوقعات  �ليومية،  تفاعالتهم  �مل�شاركني لأدو�رهم من خالل  فهم  ف�شاًل بني  ثمة  �أن  ويبدو 

�لعقالنية، �أو ما ي�شمى بنموذج �إ�شالح »�لو�شائل-�لغايات«. ويبدو �أن عمليات �لإعد�د �ملهني و�لقيا�س و�لختبار، وهي �ل�شمات �لرئي�شية لالإ�شالح، 

تفر�س نظاماً �أكرث مركزية ومغاير�ً لروح �لإ�شالح �ملن�شو�س عليها يف �خلطة �لإ�شرت�تيجية. وعالوة على ذلك، فاإن هذ� �ملنهج لالإ�شالح يقّيد �ملعلمني 

من �أن يعلمو� تعليماً نوعياً فيه عنا�شر �جلمال، وفر�س �لتعلم و�لتطور �ملهني، ويختزل �ملمار�شات �ليومية للمعلمني و�لطلبة يف قو�عد وقو�لب تقنية 

مقننة.

وُتظهر �لنتائج �أي�شاً، �أنه على �لرغم من مثل هذه �لظروف، فاإن هناك موؤ�شر�ت »قوة فاعلة« بني �ملعلمني، و�لطلبة و�ملديرين، بحاجة �إىل دعم وتعزيز. وقد 

مت جمموعة من �لتو�شيات يف نهاية هذه �لدر��شة. ُقدِّ

 السياق

خالل  و�لدولية  �لوطنية  �لمتحانات  يف  �ملتدين  �لطلبة  حت�شيل  �إن 

�ملجتمع ويف د�خل  �أثار موجة من �جلدل يف  2007 و2008،  �سنتي 

مكاتب وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل حول نوعية �لتعليم يف �لأر��شي 

�لفل�شطينية �ملحتلة. فن�شبة جناح طالب �ل�شف �لعا�شر يف �لمتحانات 

�لوطنية يف �للغة �لعربية للعام �لدر��شي 2008/2007، بلغت 34 %، 

وكانت �لن�شبة يف �لريا�شيات و�لعلوم 4 % و18 % على �لتو�يل )د�ئرة 

�لقيا�س و�لتقومي، وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل، حزير�ن، 2007(. هذه 

 2000/1999 بنتائج  قوِرنت  ما  �إذ�  وبخا�شة  للقلق،  مثرية  �لن�شب 

�لتي بلغت 50 % و10 % يف �للغة �لعربية و�لريا�شيات على �لتو�يل، 

حزير�ن،  �لعايل،  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  للتخطيط،  �لعامة  )�لإد�رة 

.)2007

هذ� �لتديّن �لدر�ماتيكي يف عالمات �لطلبة بعد ثماين �شنو�ت من 

�أي�شاً يف  ل  �ُشجِّ قد  �لفل�شطيني،  �لتعليم  نظام  �ل�شخم يف  �ل�شتثمار 

 ،2007 للعام   )TIMSS(
1

و�لعلوم  للريا�شيات  �لدولية  �لدر��شة 

�ملطلوب  �لأدنى  �أقل من �حلد  �لطلبة على  61% من  حيث ح�شل 

�لريا�شيات  54% يف  مع  مقارنة  �لعلوم،  54% يف  و  �لريا�شيات،  يف 

 49 بني  من  فل�شطني  ترتيب  وجاء   .2003 �لعام  �لعلوم  يف  و%34 

دولة م�شاركة يف �لدر��شة �لدولية للريا�شيات و�لعلوم يف �ملرتبة �لثالثة 

و�لأربعني يف �لريا�شيات، و�ملرتبة �خلام�شة و�لأربعني يف �لعلوم.

فخالل  للده�شة.  مثرية  �لنتائج  هذه  تكن  كثريين، مل  �إىل  وبالن�شبة 

�لغربية  �ل�شفة  معاناة  ��شتمرت  و2005،   2001 بني  �لو�قعة  �لفرتة 

و�حل�شار،  فالتوّغالت،  �لإ�شر�ئيلي.  �لحتالل  من  غزة  وقطاع 

�لف�شل  جد�ر  ولعل  تكثَّفت.  قد  �ل�شفر  على  و�لقيود  و�لإغالقات 

�لعن�شري �لذي يخرتق �ل�شفة �لغربية قد �أدى �إىل مزيد من �لعزل 

�لنظام  حت�شني  مهمة  جعل  ذلك  كل  عدة.  فل�شطينية  وقرى  ملدن 

�لتعليمي �أكرث �شعوبة مّما كانت عليه يف �ل�شابق. فالقتتال �لد�خلي 

�لعام 2007، �لذي �أدى �إىل �شيطرة »حما�س« على قطاع غزة، مبا يف 

ذلك �لنظام �لتعليمي، فاقم من تعطيل جهود �لتطوير �لتعليمي.

�لفل�شطينية �ملحتلة  �ملوؤمل يف �لأر��شي  �لو�شع  �لرغم من هذ�  وعلى 

طو�ل �ل�شنو�ت �لع�شر �ملا�شية، متّكنت وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل، 

�ملانحة، من تنفيذ جزء من خطتها  مب�شاعدة �ملجتمع �ملحلي و�لدول 

�خلم�شية �لإ�شرت�تيجية )2001–2005( التي ت�شمنت بناء مد�ر�س 

�لأوىل،  للمرة  فل�شطيني  منهاج  وتطوير  يلزم،  مبا  وتزويدها  جديدة، 

مبحاولت  و�لقيام  للجميع«،  »�لتعلم  با�شم  ُعِرفت  �إ�شرت�تيجية  تبّني 

لتح�شني نظام �لإ�شر�ف لدعم �ملعلمني. وبالإ�شافة �إىل ذلك، ُعقدت 
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مئات ور�س �لعمل ملعلمني يف �خلدمة يف حماولة لتح�شني ممار�شاتهم 

�لغربية  �ل�شفة  �لأمية يف  ن�شبة  �نخف�شت  لذلك،  وكنتيجة  �ل�شفية. 

ُيعترب  ما  فوق،  فما  �لعا�شرة  �شن  يف  هم  ملن   % 6.1 �إىل  غزة  وقطاع 

�لعام  نف�شها  �لعمرية  �لفئة  من   % 11 مع  مقارنته  عند  مهماً  �إجناز�ً 

1997 )�جلهاز �ملركزي لالإح�شاء �لفل�شطيني، 2008(. كما �أن هناك 

�إحلاق  ب للمرحلة �لبتد�ئية، وزيادة يف 
ّ
�لت�شر �نخفا�شاً يف معدلت 

�لإناث باملد�ر�س و�نخفا�شاً يف ن�شبة �لطلبة/�ملعلمني.

�لعايل  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  وتوجهات  �شيا�شات  فاإن  ذلك،  ومع 

عانت   2005–2000 �لأوىل  �لإ�شرت�تيجية  تطبيق  فرتة  خالل 

�شديد  نظاماً  �ّتبعت  قد  �لوز�رة  �أن  �لأبحاث  و�أظهرت  �لق�شور.  من 

 Al-Ramahi( مد�ر�شها  �إد�رة  يف  �شارم  هرمي  بت�شل�شل  �ملركزية 

 & Davis، 2002; Palestine Economic Policy Research

MAS”, 2010“(. و�نتقد �لعديد من �لباحثني �ملنهاج �لفل�شطيني 

�جلديد؛ كونه مل يخرج عن �لتقليد، ومتّخ�س �أو �أختزل �إىل جمموعة 

نِّفت حتت عناوين ومو�شوعات  من �لكتب �ملدر�شية �ملقررة �لتي �شُ

 Al-Ramahi & Davis 2002; Jerbawi &( ووحد�ت منف�شلة

در��شة  �أظهرت  فمثاًل،   .)Nakhleh, 2008; Moughrabi, 2002

�ملفاهيم و�حلقائق  �أن هناك تركيز�ً على  �لعلوم �ملدر�شية  حتليل كتب 

و�ملبادئ �لعلمية دون وجود �شياقات للتعليم عرب �لكت�شاف و�لبحث 

 Brown, 2001; Moughrabi, 2002; Wahbeh, 2003,(

�لتدريب  بر�مج  �أن  �لفرتة  تلك  �لدر��شات يف  �أظهرت  2009(. كما 

ترتبط  مل  �إنها  بل  فح�شب،  �إجبارية  تكن  مل  �لوز�رة  نّظمتها  �لتي 

بو�قع �ملعلمني وجاءت نتائجها عك�شية �إز�ء تغيري معتقد�ت �ملعلمني 

�شدرت  در��شة حديثة  ويف   .)e.g., Wahbeh, 2003( وممار�شاتهم 

رفعت   ،)Afounah, 2010( �لوزر�ء  ملجل�س  �لعامة  �لأمانة  عن 

�ملهنية  �لتنمية  عملية  على  �لإ�شر�ف  نظام  فعالية  حول  ت�شاوؤلت 

للمعلمني.

باعتباره  �ملعلمني  من جانب  �إليه  ُينَظر  �لإ�شر�يف  �لنظام  هذ�  دور  �إن 

 Khaldi &( مهنتهم  لتطوير  د�عماً  نظاماً  كونه  من  “تفتي�شاً” �أكرث 
�إىل  �لأولوية  �لوز�رة  منحت  �ملطاف،  نهاية  ويف   .)Wahbeh, 2002

بناء مد�ر�س جديدة وترميم ما هو قائم منها، يف حني منحت �هتماماً 

 Hashweh, 2001; Rihan, 2001; The( لتعليم� لنوعية  �شئياًل 

Nico-( وقد �نتقد تقرير �شامل لليون�شكو .)World Bank, 2006

وبخا�شة  �لتقييم،  ونظام  �لتدريب،  وبر�مج  �ملنهاج،   )lai, 2007

�إ�شالح  �أمام  عائقاً  تقف  �أنها  �إىل  ت�شري  �لتي  �لتوجيهي  �متحانات 

»نوعي« حقيقي.

 MoEHE,(  2007 �لعام  �لعايل  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  ن�شرت  وقد 

�لتعليم،  نوعية  ق�شايا  على  يركز  �شاماًل  ت�شخي�شياً  تقرير�ً   )2007 a

ويوؤكد على �حلالة �ملنذرة باخلطر لو�شع �لتعليم يف فل�شطني. وقد دفع 

بر�مج  كفاءة  كثرية حول  �أ�شئلة  �إثارة  �إىل  �ملانحة  �لدول  �لو�شع  هذ� 

�لتعليم �لتي كانو� ميّولونها طو�ل �ل�شنو�ت �لثماين �ملا�شية من خالل 

�لوز�رة. وكنتيجة لذلك، مت تطوير خطة �إ�شرت�تيجية خم�شية جديدة 

نوعية  على حت�شني  �لرئي�شي  تركيزها  يكون  بحيث   ،)2008-2012(

�لتعليم يف فل�شطني، مبا يف ذلك مر�جعة �شاملة للمنهاج، يف �شعي نحو 

جعل �لنظام لمركزياً، وربط �لتعليم ب�شوق �لعمل، وزيادة �ل�شر�كات 

مع �لأونرو� ومنظمات �لعمل �لأهلي و�لقطاع �خلا�س )وز�رة �لرتبية 

]EDSP[ و�لتعليم �لعايل،  �خلطة  �لإ�شــرت�تيجية  لتطوير  �لتعليم

مت  فقد  ذلك،  على  وعالوة   .)MoEHE, 2007b  2008-2012

�إطالق خطة �إ�شرت�تيجية خم�شية لتطوير �ملعلم تدعو لتقييم وحت�شني 

�لرب�مج  وكذلك  و�جلامعات،  �لكليات  للمعلم يف  �لتعليمية  �لرب�مج 

يف  �جلودة  �لوز�رة  فت 
ّ
عر وقد  مهنياً.  �ملعلمني  لتطوير  بها  �ملعمول 

�لتعليم باعتبارها:

»�لتح�شن يف حت�شيل �لطلبة، وبخا�شة يف �للغة �لعربية، و�لريا�شيات، 

و�لعلوم، و�لتكنولوجيا، و�كت�شاب �ملهار�ت �حلياتية من خالل حت�شني 

�خلدمات  حت�شني  ذلك  �إىل  �إ�شافة  و�لتعلم،  �لتعليم  وعملية  �ملناهج 

 29 MoEHE, 2007b, p:33 »�س:  و�لأن�شطة �ملنهجية �ملر�فقة« ) 

من �لن�شخة �لعربية«(.

حت�شيل  لقيا�س  منهجية  �ختبار  طريقة  تبّني  مّت  فقد  لذلك،  ونتيجة 

�لوز�رة،  م�شوؤويل  و�لغر�س، ح�شب  مو�شوعات خمتلفة.  �لطالب يف 

يتمّثل يف رفع م�شتوى حت�شيل �لطالب يف �ملو�شوعات �لتي ُيخَترب بها 

بن�سبة 20 % بحلول �لعام 2014. وبالإ�شافة �إىل ذلك، طورت �لوز�رة 

جمموعة معايري يف مهنة �لتعليم حتدد �مل�شوؤوليات �ملهنية للمعلمني يف 

�ملر�حل �لأوىل ملهنتهم، وتلك �لتي حتتاج �إىل خربة، وهذ� �ملقيا�س، 

بح�شب ما يرى م�شوؤولو �لوز�رة، ميكن ربطه باجلدول �خلا�س بالرو�تب 

يف �مل�شتقبل، ورمبا ي�شاعد يف حت�شني و�شع مهنة �لتعليم.

منظمات  من  ودعم  مالية  مو�رد  على  �لتعليم  قطاع  حالياً  ويح�شل 

و�لوكالة  �لدويل،  و�لبنك  �ليون�شكو،  مثل  خمتلفة  دولية  و�أطر�ف 

خطة  تنفيذ  لت�شهيل  �لأوروبية،  و�ملجموعة  للتنمية،  �لأمريكية 

�لإ�شالح  �شيا�شة  تفاعل  در��شة  �شتتم  �لبحث،  هذ�  يف  �لإ�شالح. 

�لفل�شطينية،  �ملد�ر�س  د�خل  �ليومية  �حلياة  ممار�شات  مع  �جلديدة 

�ملعاين  �ملد�ر�س  هذه  د�خل  �لنا�س  يبني  كيف  لفهم  حماولة  يف 

ملمار�شاتهم.

 الهدف من الدراسة

يف �شياق خطة �لإ�شالح �لتعليمي �آنفة �لذكر، تهدف هذه �لدر��شة 

�إىل �لبحث بعمق يف �ملمار�شات �ليومية ل�شت مد�ر�س حكومية، لفهم 

كيف يخلق �ملعلمون و�لطلبة و�ملديرون وذوو �لعالقة �لآخرون مغزى 
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يتفاعلون مع  �لتعليمي �جلديد، وكيف  لأدو�رهم يف �شوء �لإ�شالح 

هذ� �لإ�شالح. وي�شعى �لبحث �إىل �لإجابة عن �لأ�شئلة �لتالية:

ما معنى �أن �أكون معلماً، طالباً، مدير�ً يف مدر�شة فل�شطينية،  «

�لجتماعي-�ل�شيا�شي  �ل�شياق  �لعتبار  بعني  �آخذ�ً 

و�لإ�شالح �جلديد؟

كيف  « �أدو�رهم؟  �لدر��شة  هذه  يف  �مل�شاركون  يفهم  كيف 

تقّدمها  �لتي  �ملهني  �لتطوير  وبر�مج  �ملنهاج  دور  �إىل  ينظرون 

وكيف  �أخرى؟  وموؤ�ش�شات  �لعايل  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة 

يفهمون دور �ملجتمع؟

�لفل�شطينية؟  « �ملدر�شة  �ليومية يف  �حلياة  ممار�شات  تبدو  كيف 

وعقلنة  �ليومي،  للروتني  و�شفاً  يت�شمن  �ل�شوؤ�ل  )هذ� 

و�ملمار�شات  و�لر�شائل  �حلكايات،  �إىل  بالإ�شافة  �ملمار�شات، 

و�لعالقات،  �لهرمي،  و�لتو��شل  �ل�شلطوية،  مقابل  �لذ�تية 

و�لفردية مقابل �لتعاون، وعمل �لفريق، و�لتنميط، ... �لخ(.

و�لقر�ر�ت،  « �لأفكار،  ُتنقل من خاللها  �لتي  �لآليات  ما هي 

�ملدر�شي؟  �ملجتمع  �أع�شاء  بني  و�لّنظم  و�لقو�عد  و�ملعرفة، 

و�لقو�عد،  �لأفكار  م�شمون  �لأع�شاء  هوؤلء  ي�شتقبل  وكيف 

و�لآلية �لتي بها يتو��شلون؟

كيف يتم تد�ول �لأفكار، و�ملعرفة، و�لقو�نني، د�خل �ملدر�شة؟ «

ما هي موؤ�شر�ت »�لقوة �لفاعلة« )agency( �لتي تعرف باأنها  «

�شمن  وتغيري�ت  خيار�ت  بناء  خاللها  من  يتم  �لتي  �لقوة 

�ل�شياقات �لبنيوية �لتي يفر�شها �لإ�شالح؟

كيف ُتوؤّثر عمليات �شري نظام �لتعليم و�شنع �لقر�ر �ملفرو�شة  «

من خارج حدود �ملدر�شة )على م�شتوى �لوز�رة( يف ممار�شات 

�لتعليم و�لتعلم �ليومية د�خل �ملد�ر�س �مل�شتهَدفة؟ ما حجم 

�ل�شتقاللية �لتي تتمتع بها �ملد�ر�س؟

�إىل �أي مدى متار�س �لالمركزية، يف حال وجود �أيٍّ منها؟ «

�ملد�ر�س  « بني  و�لتفاعل  �لتو��شل  يجري  م�شتوى  �أي  على 

�مل�شتهَدفة و�ملجتمع �ملحلي؟ ما هي �لتاأثري�ت �لرئي�شية ملثل 

هذ� �لتفاعل على �شنع �لقر�ر د�خل �ملدر�شة وعلى م�شتوى 

�لوز�رة؟

من �لأن�شطة �لتي مت تنفيذها يف �إطار بحث »�شنع �ملعاين يف �ملد�ر�س �لفل�شطينية«.
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الطريقة

العينة
عينة من �شت مد�ر�س للمرحلة �لأ�شا�شية )�ل�شفوف 1-10(، ثالث منها تقع يف حمافظة ر�م �هلل و�لبرية، وثالث �أخرى تقع يف حمافظة �خلليل، مت 

�ختيارها مع �لأخذ بعني �لعتبار �لتباعد �جلغر�يف. وقد �شملت �إحدى �ملد�ر�س �مل�شتهدفة �ملرحلة �لثانوية.

اجلدول رقم 1: معلومات عن املدار�س

املدر�صة
م�صتوى عدد املعلمنيعدد الطلبةاملوقع)ال�صم مرّمز(

ال�صفوف
خمترب الكمبيوتر

خمترب العلوم)18 جهاز كمبيوتر(
املكتبة

)اأكرث من 600 
كتاب(

Gقرية

456

)ذكور(

نعم، و�شع مقبول1 - 2712

نعم، جمّهز 

ب�شكل جيد

نعم

Nقرية

285

)ذكور(

للل1 - 134

Rقرية

180

)�إناث(

للل1 - 1310

Jمدينة

656

)ذكور(

نعم، و�شع مقبول1 - 3210

نعم، متو�ّشط 

�حلجم

نعم

Bبلدة

350

)�إناث(

نعمنعم، جمّهز جيد�ًنعم، و�شع جيد10 - 1512

Kبلدة

620

)�إناث(

نعمنعم، جمّهز جيد�ًل4 - 189

 

من �لأن�شطة �لتي مت تنفيذها يف �إطار بحث »�شنع �ملعاين يف �ملد�ر�س �لفل�شطينية«.
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املشاركون يف الدارسة

و�أفر�د عائلة يف كل مدر�شة من  معلمون، مديرون، م�شرفون، طالب 

�ملد�ر�س �مل�شتهَدفة.

الباحثون
فريق من �لباحثني يتكّون من �لباحث �لرئي�شي )موؤلف هذ� �لتقرير( 

�ملعلمون  ويعّلم  �لبحث.  و�ستة معلمني )معلمني-باحثني( عملو� يف 

�شارك  وقد  �مل�شتهَدفة،  �ملد�ر�س  من  بالقرب  مد�ر�س  يف  �لباحثون 

وجمع  �لبحث،  منهجيات  يف  مكثف  تدريبي  م�شاق  يف  �لباحثون 

�إىل جل�شات ترتبط بالق�شايا �ملعرفية مثل  �إ�شافة  �ملعلومات وحتليلها، 

�ملعلمون- وقام  وخارجه.  �لبحث  موقع  د�خل  من  �لباحث  دور 

�لباحثون بزيارة �ملد�ر�س �مل�شتهدفة مرة، ويف بع�س �لأحيان مرتني يف 

�لأ�شبوع على مدى �لف�شل �لدر��شي �لثاين 2010، و�أم�شو� خاللها 

يوماً در��شياً كاماًل.

أدوات جمع املعلومات
فيما يلي �أدو�ت جمع �ملعلومات �لتي ��شُتخدمت يف �لدر��شة:

م�شاهد�ت �شفية )م�شّجلة على �أ�شرطة ت�شجيل و�أ�شرطة فيديو(. «

مقابالت )م�شجلة على �أ�شرطة ت�شجيل(. «

»  Piburn et al,( �لتعليم  �إ�شالح  مر�قبة  بروتوكول  ��شتبانة 

.)2000

» .)Haythornthwaite, 2006( أد�ة �شبكة �جتماعية�

�لدرو�س،  خطط  مثل  متنوعة  وثائق  جمع  مت  ذلك،  �إىل  �إ�شافة 

�ل�شلة  ذ�ت  و�لر�شائل  �لق�شرية،  و�لختبار�ت  و�لمتحانات 

و�ملنجز�ت  و�لأغر��س  و�لأهد�ف  و�ملهمة  و�لقر�ر�ت  باملالحظات 

و�لدعو�ت �إىل بر�مج �لتطوير �ملهنية، وغريها بهدف �لتحليل و�ملقاربة.

املنهجية

مشاهدات
�شوهد ع�شرة �شفوف يف كل مدر�شة، ومت ت�شجيل هذه �مل�شاهد�ت. 

رّكزت  وقد  �مل�شاهدة.  عملية  خالل  ميد�نية  مالحظات  وُجمعت 

�لجتماعية،  �لعلوم  مثل  ُيعّلم  �أ�شا�شي  مو�شوع  على  �مل�شاهد�ت 

و�لعلوم �لعامة، و�لريا�شيات، و�للغة �لعربية. ومت جمع �شتني م�شاهدة 

�شفية مع مالحظات ميد�نية ذ�ت �شلة.

مقابالت شبه خمّطط لها
مدر�شة،  كل  يف  و�حدة  ملرة  معلمني  �أربعة  مع  مقابالت  �أجِريت 

من  �أخرى  جمموعة  و�أجِريت  دقيقة.   40-30 �ملقابلة  و��شتغرقت 

واأفراد  �لطلبة  من  وجمموعات  وم�شرفني،  مديرين،  مع  �ملقابالت 

عائالتهم يف كل مدر�شة م�شتهَدفة.

مقابالت »جمموعة بؤرية« بعدية
�أجِريت هذه �ملقابالت �لبوؤرية مع معلمني ومديرين يف ثالث مد�ر�س 

من �ملد�ر�س �ل�شت �مل�شتهَدفة لتقدمي �إيجاز لهم حول نتائج �لدر��شة، 

د�خل  �لتغيري  عملية  لت�شهيل  م�شتقبلية  لتدّخالت  و�لتخطيط 

�ملدر�شة.

استبانة بروتوكول مراقبة إصالح التعليم
يف  �ل�شف  د�خل  �لتعليم  عملية  لدر��شة  �ل�شتبانة  هذه  طورت 

�لو�شيلة يف هذه  ��شُتخدمت هذه  وقد  و�لعلوم.  �لريا�شيات  مو��شيع 

�لتاريخ  مثل  �أخرى  مو�شوعات  يف  �ل�شفي  �لتعليم  لتقييم  �لدر��شة 

و�جلغر�فيا و�للغات.

أداة الشبكة االجتماعية
�مل�شاركون  �ملعلمون  يتبادل  من  مع  لتحديد  �لأد�ة  هذه  ��شُتخدمت 

�ملعرفة، وباأية و�شيلة. وقد ُطلب من �ملعلمني و�شع قائمة باأ�شماء خم�شة 

ا�ستفادوا  من  �أكرث  باأنهم هم  تعلمو� منهم، وخم�شة �شعرو�  �أ�شخا�س 

�لأكرث  �خلم�شة  �مل�شادر  عن  �أي�شاً  �ملعلمني  �لأد�ة  و�شاألت  منهم. 

�أهمية �لتي تعلمو� منها يف جمال تخ�ش�شهم. وح�شب هايثورنثو�يت 

�لتخ�ش�شي،  بني  ما  �أو  �لتكاملي  �لنهج  يتحقق  لكي  فاإنه   ،)2006(

�لآخرين،  مع  تخ�ش�شاتهم  �ملعرفة يف جمال  لتبادل  �ملعلمون  يحتاج 

�أن جنعل �ملعرفة و��شحة ومتاحة  و�لطريقة �لوحيدة للقيام بذلك هو 

قدر �لإمكان من خالل لقاء�ت �أ�شبوعية وبر�مج حما�شر�ت وتدريب 

�أهمية  �ملعرفة �شيكون ذ�  �أن »تبادل  وغري ذلك. ويرى هايثورنثو�يت 

ق �ملتعددة �لتخ�ش�شات«.
َ
�أ�شا�شية لدى �لِفر

وثائق ذات صلة
�لق�شرية  و�لختبار�ت  �ملعلمني،  درو�س  خطط  من  عينة  جمع  مت 

و�أهد�فها،  �ملدر�شة،  ر�شالة  مثل  د�خلية  ر�شائل  مع  و�لمتحانات 

و�لدعو�ت  و�لقر�ر�ت  باملالحظات  �ل�شلة  ذ�ت  ووثائق  و�أغر��شها، 

للم�شاركة يف بر�مج �لتطوير �ملهنية.

حتليل املعلومات

مت تفريغ �لأ�شرطة �ل�شوتية وحتليلها يف حماولة للبحث عن مقتطفات 

�لنجاحات  )ب(  �لرتبوية؛  و�لأدو�ر  �ملمار�شات  )�أ(  بـ:  عالقة  لها 

و�لقوة؛  �ل�شلطة  وممار�شة  )د( خطاب  �ملعنى؛  بناء  )ج(  و�لتحديات؛ 

)هـ( دلئل »لقوة فاعلة« )signs of agency(. �أما �لأ�شرطة �ل�شوتية 

�ملتعلقة باملقابالت، فقد فرغت ن�شياً وُحلِّلت على �أ�شا�س �ملو�شوعات 

 )triangulation( آنفة �لذكر يف �لق�شم �خلا�س باملقابالت. ومت تثليث�



رؤى تربوية - العدد الرابع والثالثون 20

س
دار

مل
يف ا

ين 
عا

مل
ع ا

صن

�لبيانات مع �ملالحظات �ل�شفية من خالل مقتطفات خمتارة.

وُترجمت ��شتبانة بروتوكول مر�قبة �إ�شالح �لتعليم �إىل �للغة �لعربية، 

ومت فح�س معامل �لثبات �لد�خلي لبنودها مبقارنة ��شتبانات عدة تابعة 

قبل  من  قيمت  منوذجي،  �شفي  لتعليم  فيديو  �أ�شرطة  لثالثة  معباأة 

�لباحثني ومت �حل�شول على معامل �رتباط مقد�ره 0.8.

ثم ُحللت �أد�ة �ل�شبكة �لجتماعية لكل مدر�شة، و�أن�شئ ر�شم بياين 

عت �ملالحظات �مليد�نية و�لوثائق �لتي  نهائي لل�شبكة. و�أخري�ً، �أخ�شِ

�ل�شوتية/ �لأ�شرطة  من  مقتطفات  مع  ومقارنتها  للتحليل  جمعها  مت 

و�ملمار�شات،  �ملعتقد�ت  بني  عالقة  ي�شف  دليل  عن  للبحث  �ملرئية 

ودليل للنجاحات و�لتحديات، ودليل »�لقوة �لفاعلة« و�شروط حتققها، 

عمليات  �شعيد  وعلى  �ليومية،  �ملمار�شات  �شعيد  على  و�لتحديات 

�شنع �لقر�ر �لد�خلية و�لبينية. كما ُحللت �لوثائق وُثلثت مع �لبيانات 

�ملختلفة �لتي جمعت بهدف �لإجابة عن �أ�شئلة �لبحث.

النتائج

 1500 حو�يل  يف  يدر�شون  وطالبة  طالب  �ألف   500 من  �أكرث  هناك 

للمعلم  �لعتيادي  �ملدر�شي  �ليوم  ويبد�أ  �لغربية.  �ل�شفة  يف  مدر�شة 

�لظهر.  بعد   1:40 �ل�شاعة  وينتهي  �شباحاً،   7:45 �ل�شاعة  و�لطلبة 

فين�شدون  �ل�شباحي،  بالطابور  �ملدر�شة  يف  يومهم  �لطلبة  ويبد�أ 

�ل�شالم �لوطني وي�شتمعون �إىل عرو�س من زمالئهم عن مو�شوعات 

يبد�أ  حيث  �لثامنة،  �ل�شاعة  حو�يل  �شفوفهم  يدخلون  ثم  خمتلفة، 

جمموعه  ما  �لطلبة  ويق�شي  حمدد.  برنامج  مبوجب  و�لتعلم  �لتعليم 

�ل�شنة. ولعل  در��شياً يف  يوماً   185 وما جمموعه  يومياً  �شاعات   7-6

�لتفاعل �ليومي خالل �شاعات �لعمل هذه يوفر ف�شاًء ل�شنع �ملعاين 

�جلديد.  �لرتبوي  �لإ�شالح  �شرط  �شمن  �لب�شرية  �لعنا�شر  قبل  من 

يخ�س  فيما  للمفارقة  تدعو  �أمور�ً  هناك  �أن  �لبحث  هذ�  نتائج  وتظهر 

�لإ�شالح �جلديد. فمن جهة، قد تظهر هناك نتائج �شريعة جد�ً على 

�شلبية  بنتائج  ذلك  ينعك�س  قد  لكن  و�لعالمات،  �لتح�شيل  �شعيد 

على �لتعليم يف �ملدى �لبعيد. وقد نوِق�شت �لنتائج حتت �ملو�شوعات 

�لتالية ومت تلخي�شها يف ملحق رقم 3 و 4:

النظام اإلشرايف: دور مثري للجدل

نظام   
ّ
مر  ،1994 �لعام  �لفل�شطينية  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  ن�شاأة  منذ 

�أن�شئت  حيث  عديدة،  بتغري�ت  فل�شطني  يف  �لتعليمي  �لإ�شر�ف 

لإعادة  جهود  وُبذلت  �لرتبوي  و�لتاأهيل  لالإ�شر�ف  �لعامة  �لإد�رة 

وهو  »�لتفتي�س«،  عن  عو�شاً  �لدعم  توفري  �إز�ء  �مل�شرفني  دور  تعريف 

�لنهج �لذي كان �شائد�ً قبل قيام �ل�شلطة �لوطنية �لفل�شطينية.

)وز�رة  �لرتبوي  و�لتاأهيل  لالإ�شر�ف  �لعامة  �لإد�رة  �إىل  و��شتناد�ً 

�لرتبوي،  و�لتاأهيل  �لعامة لالإ�شر�ف  �لإد�رة  �لعايل،  و�لتعليم  �لرتبية 

تغري  ح�شل   ،)MoEHE, DGSEG, 2009/10-  2009/2010

ُطورت خاللها  و2005   1996 بني  �لفرتة  �لنظام خالل  ملمو�س يف 

تدريب  وبر�مج  تدريب،  مو�د  حت�شري  تت�شمن  بحيث  جديدة،  �أدو�ر 

ريادية للمعلمني ومديري �ملد�ر�س، و�إغناء �ملنهاج، �إ�شافة �إىل دورهم 

�أو  مرة  �شفية  زيار�ت  طريق  عن  �ملعلم  ممار�شات  تقييم  يف  �لرئي�شي 

دور  تعريف  باإعادة  يتعلق  �آخر  رئي�شي  تغري  وثمة  �ل�شنة.  يف  مرتني 

مدير �ملدر�شة لي�شتمل على دور �إ�شر�يف - »م�شرف حملي«- وبالتايل 

�ملعلمني يف  ممار�شات  تقييم  �مل�شرفني عن  �إىل جانب  م�شوؤوًل  ي�شبح 

مد�ر�شهم. ومع بد�ية �لعام 2006، �أن�شئ دور�ن جديد�ن للم�شرفني: 

�لأول هو »�مل�شرف �ملقيم« �مل�شوؤول عن توجيه وتقييم ودعم �ملعلمني 

»�مل�شرف  هو  و�لثاين  مد�ر�س.   5-3 جتّمع  يف  �ملوجودين  و�ملديرين 

لتح�شني  �ملعلم  مع  يعمل  �لذي  �لتخ�ش�س«،  »م�شرف  �أو  �ل�شديق« 

ممار�شات �ملعلمني يف مو�شوع معني.

ويف وقت متاأخر من �لعام 2008، ُقدم برنامج �إ�شر�يف جديد بعنوان 

و�لتاأهيل  لالإ�شر�ف  �لعامة  �لإد�رة  �إىل  و��شتناد�ً  �ل�شاملة«،  »�ملتابعة 

�لن�شباط  »حتقيق  هو  �لربنامج  لهذ�  �لرئي�شي  �لدور  فاإن  �لرتبوي، 

�لعامة  )�لإد�رة  �لتعليمية«  �ملنظومة  عنا�شر  من  عن�شر  كل  د�خل 

 MoEHE, DGSEG,  41  :2009 الرتبوي،  و�لتاأهيل  لالإ�شر�ف 

.)2009/10: 41

تقييمية  �إجر�ء�ت  قائمة  على  �خلرب�ء«  »�مل�شرفون  يعمل  وعليه، 

مبر�قبات  و�لقيام  ومديرين،  طالب  مقابلة  مثل  �مل�شتهَدفة  للمدر�شة 

مع  وحت�شيلهم  �لطلبة  عالمات  ومتابعة  �ملد�ر�س،  ببيئات  �شلة  لها 

�أمور فيما  و�أولياء  نقا�س مع معلمني  �ملعنيني، وعقد جل�شة  �ملدر�شني 

 MoEHE,( يتعلق بعالمات �لطلبة، يف حماولة لتطوير خطط عالجية

.)DGSEG, 2010

�ملعلمني  �أ�شاليب  تقييم  عن  م�شوؤولني  �خلرب�ء  �مل�شرفون  ويعترب 

و�أن�شطتهم، و�خلطط و�إجر�ء�ت �لختبار وفق معايري حمددة. فامل�شرفون 

يف هذ� �لنظام يقدمون تقاريرهم �إىل �لإد�رة �لعامة لالإ�شر�ف و�لتاأهيل 

�لرتبوي، من خالل ��شتمارة تت�شمن عالمة مئوية حول كل بعد من 

�لأبعاد �لتالية: مدير �ملدر�شة، �ملعلمون، �لطلبة، �لبيئة �ملدر�شية. وثمة 

عالمة �شاملة يتم �إدر�جها لكل مدر�شة يتبعها مالحظات وتو�شيات 

 DGSEG,( ب�شاأن كل بعد، وُتر�شل �إىل �ملد�ر�س �مل�شتهَدفة للمتابعة

.)2010/2011

مفاهيم امل�صرفني لدورهم:
يفهم �مل�شرفون مهنتهم كد�عمني للمعلمني يف تطورهم �ملهني وكقناة 

و�ملعلمني  �لعايل  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  بني  ر�شمية  ومتابعة  �ت�شال 
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�مل�شرفني  �أحد  �أو�شح  وقد  و�لقو�نني.  و�لنظم  �لقر�ر  �تخاذ  جهة  من 

�ملعلم،  لدى  و�ل�شعف  �لقوة  مو�طن  �أرى  �أن  »عملي  �مل�شاركني: 

بر�مج  �ملعلم  يحتاج  مدى  �أي  �إىل  و�إقر�ر  �ل�شفية،  ممار�شاته  وحتليل 

تدريب ملعاجلة �شعفه« )SM: 13/5/10(. و�أ�شاف م�شرف �آخر: »�أنا 

هناك مع �ملعلم لتبادل �ملعرفة، ونقل معرفتي للمعلم، وتبادل �لأفكار 

.)SH: 12/4/10( »معه، و�أخذ هذه �لأفكار ملعلمني �آخرين

ثمة جزء من و�جبات �مل�شرفني كالإعد�د لزيار�ت �ل�شف، و�ملر�قبة، 

�أربعة  من  مكون  تقييم  مع  �ملعلم  ممار�شات  حول  تقرير  وكتابة 

تقييم مدير  مع  وتقارن  مقبول«،  »ممتاز، جيد جد�ً، جيد،  م�شتويات: 

�لتوقعات  على  بناء  �ملعلم  على  ُيحَكم  �مل�شرفني،  وح�شب  �ملدر�شة. 

�لتالية: »عمل كل ما ُيطلب منه من �لوز�رة ومديرية �لتعليم، و�إعد�د 

ملفاته وخطط درو�شه، و�إد�رة �شفه، وتنفيذ در�شه على نحو �شحيح، 

تاأثري جيد  له  يكون  و�أن  �لطلبة،  مع  �شلوك وعالقات مالئمة  و�إظهار 

على �ملدر�شة و�لطلبة«. )SF: 22/3/10(. و�أو�شح �أحد �مل�شرفني: »�أنا 

�أو عن  �ل�شفية،  �لزيار�ت  �ملعلم �شو�ء من خالل  م�شوؤول عن تقييم 

 SMS:( »لتقييم� بناء على  �ملكافاآت  �ل�شامل ومتابعة  �لتقييم  طريق 

خالل  من  يكون  للم�شرف  بالن�شبة  �ل�شامل  و�لتقييم   .)12/6/10

مالحظاته/�  دفرت  وفح�س  �ملعلم،  ممار�شات  عن  �لطلبة  �إىل  �حلديث 

وخططه/�، وتقييم �لبيئة �لتعّلمية، وغري ذلك.

و�ملكافاآت ح�شب �مل�شرفني لي�شت مالية، و�إمنا رمزية؛ مثل دعم �ملعلم 

�أو مدير�ً(.  يف طلبه �أن يتحول �إىل وظائف �إد�رية )كاأن ي�شبح م�شرفاً 

 ... �ملتمّيز  للمعلم  �شكر  ر�شالة  نر�شل  ما  »عادة  �مل�شرف:  و�أو�شح 

�ملعلمني  ندعم حقوق  ما  د�ئماً  فنحن  هذ� غري كاف،  �أن  نعلم  نحن 

عقابية  �إجر�ء�ت  هناك  �أن  »مبا  و�أ�شاف:  مايل«.  للح�شول على دعم 

للمعلمني �ملتخلفني عن �أد�ء و�جبهم، فاإنه يجب يف �ملقابل �أن يكون 

ول�شوء  �ملتميزين.  للمعلمني  مالية  مكافاآت  وبخا�شة  مكافاآت،  هناك 

�حلظ هذ� ل يوجد يف نظامنا« )SMS: 12/6/10(. ثمة م�شرف �آخر 

لديه وجهة نظر �أخرى خمتلفة. فقد قال �إنه ي�شعر بالر�شا عندما يرى 

معلمني ن�شطني، ومبدعني ومتحم�شني ملهنتهم، ويكون لهم �إ�شهام يف 

�ملو�شوع �لذي يعلمونه. ويعطي مثاًل على ذلك:

ه  متوُّ كيفية  عن  تعلم  فيه  �ملعلمة  كانت  �شفاً  ر�قبت  مرة  »ذ�ت 

�حليو�نات. كان �أد�وؤها �شيئاً جد�ً، وظلت حتا�شر كل �لوقت. لكن يف 

نهاية �لدر�س �أجرت ن�شاطاً ر�ئعاً: حيث جلبت قطعة كرتون كبرية 

خ�شر�ء و�شورة فر��شة خ�شر�ء م�شنوعة من �لكرتون نف�شه، وو�شعت 

)�أي  روؤيتها  قادرين على  وبالكاد كنا  �لكرتون،  �لفر��شة على قطعة 

�لفر��شة(. وقد �أخذت هذ� �لإبد�ع بعني �لعتبار، و�أبقيته يف عقلي 

.)SM: 13/5/10( »ل�شتخد�مه مع مدر�شني �آخرين

ويدرك �مل�شرفون �أنهم يتقا�شمون �ل�شلطة لتعليق عمل معلمني �إذ� »مل 

ح �أحد �مل�شرفني: »�إذ� كان  يكن �أد�وؤهم جيد�ً« يف مهنة �لتعليم. ويو�شّ

تقرير  ذلك يف  �أعر�س  �أن  �أ�شتطيع  �شيئ،  ب�شكل  عمله  يوؤدي  �ملعلم 

متتالية،  تقارير  ثالثة  يف  �شيئاً  تقييمه  كان  و�إذ�  بي،  �خلا�س  �لتقييم 

باإيقافه«. ويو��شل »مثل هذه �حلالت حتدث كل عام  �شوف �أو�شي 

مع �أولئك �ملعلمني �جلدد �لذين لديهم خرب�ت قليلة، و�أولئك �لذين 

�جلدير  ومن   .)SFO: 29/3/10( جزئية«  بوظيفة  يعملون  ز�لو�  ما 

�لإ�شارة �إليه، �أنه لكي يتم �إيقاف معلم، يتطلب ذلك مو�فقة جلنة من 

�أربعة م�شرفني، �إ�شافة �إىل �ملدير. ويحاول �مل�شرفون �أحياناً �لتو�شل �إىل 

�تفاق مع مثل هوؤلء �ملعلمني، وبخا�شة �أولئك �ملثبتني يف وظائفهم، 

وحل  �ملعلم  مع  �جللو�س  �لأف�شل  »من  �مل�شرفني:  �أحد  ح  يو�شّ كما 

مزيد من  لتجّنب  باأ�شياء حمددة  �لقيام  منه  ُيطلب  بحيث  م�شكلته، 

.)SF: 22/3/10( »لإجر�ء�ت�

�أنه طلب من معلم ريا�شيات �أن يعود  ثمة م�شرف �آخر حتّدث كيف 

ويعلم طالب �ل�شف �لثامن �أ�شا�شيات �للغة �لعربية �أوًل قبل �أن يبد�أ 

بتعليمهم �لريا�شيات. وو��شل يقول: »رمبا يجد �لبع�س �أن هذ� �لقر�ر 

لي�ش من �شالحياتي، لكن مع ذلك فقد �أحلحُت عليه لأنني �أعرف 

�أن �لطلبة �لذين ل ي�شتطيعون �لقر�ءة ل ميكنهم �أن ُيح�شنو� �لعمل 

يف �لريا�شيات، و�أنا �شعيد باأنني �ّتخذت هذ� �لقر�ر، لأن نتيجته كانت 

.)SMS: 12/6/10( »جيدة

اأفكار معلمني وفهمهم لأدوار امل�صرفني:
من وجهات نظر �ملعلمني، تكون �لعالقة مع �مل�شرفني عليهم متوترة. 

فبع�س �ملعلمني ينظرون �إىل دور �مل�شرفني باعتباره تهديد�ً لوظيفتهم 

بع�س  و�أكد  �ملعلمني.  ممار�شات  تقييم  يف  يكمن  عملهم  �أن  طاملا 

اأي  التفتي�ش،  بدور  يحتفظون  ز�لو�  ما  عليهم  �مل�شرفني  �أن  �ملعلمني 

�أم ل. وقال  �أخطاء �ملعلم و�لتثّبت من تغطيته للمنهاج  �لبحث عن 

�أن يخرج م�شريف من ح�شتي، �شاألني عن  �أحد �ملعلمني: »مرة قبل 

�شبب تاأخري يف تنفيذ �خلطة، و�أدرج ذلك كنقطة �شلبية يف ��شتمارة 

�لتقييم �خلا�شة بي« )MT3: 10/5/10(. وقال معلم �آخر: “يجب �أن 

ُتبنى �لعالقة على �لإ�شر�ف بدًل من �لتفتي�س �ل�شائد �لآن، فق�شية 

د�ئماً،  تقلقني  مقبول، وهكذ�،  �أ�شا�س جيد،  �ملعلمني على  ت�شنيف 

.)FT2: 4/4/10( »ورمبا تت�شبب بالإحباط

تغرّي  �إنها  قالت  لها،  �مل�شرفة  زيارة  على  �أخرى  ملعلمة  تعليق  ويف 

خطة در�شها وممار�شاتها خالل زيار�ت �لتقييم فقط لإر�شاء �مل�شرفة. 

�لطلبة  �أن  �ل�شف، وحتى  فعلُته يف  عّما  ر��شية  �أكن  وو��شلت: »مل 

توقعات  �أنها م�شطرة لّتباع  مماًل«، مو�شحة  �لدر�س كان  اإن  قالوا يل 

�ملنهاج بدقة )جمموعة  �ملبّينة يف  �ّتباع �لأهد�ف  ناحية  �مل�شرف من 

مطالب  ت�شارب  من  �أخرى  معلمة  وتذمرت   .)11/10/10 بوؤرية: 

حو�يل  درو�شي  خطط  �أّتبع  »كنت  و�أ�شافت:  وتقييمهم.  �مل�شرفني 

مت  عندما  و�لآن  �ل�شابقة،  م�شرفتي  تريده  ما  وح�شب  �شنو�ت  �شت 
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)جمموعة  عملي«  كل  تغيري  مني  طلبت  يل،  جديدة  م�شرفة  تعيني 

بوؤرية: 9/10/10(.

ويرى معلمون �آخرون، وبخا�شة �جلدد منهم )ثالث �شنو�ت خربة �أو 

�أقل( يف �مل�شرفني عليهم م�شدر�ً للمعرفة؛ �شو�ء من ناحية �مل�شمون 

وجود  تخ�شى  ل  �إنها  �ملعلمات  �إحدى  وقالت  �لطر�ئق.  �أو  �ملعريف 

»�أحياناً  وو��شلت:  ر�جعة.  تغذية  ويعطيها  لري�قبها  ياأتي  م�شرف 

هناك  �أن  طاملا  جد�ً  مهماً  �ل�شف  م�شرفتها( يف  )�أي  يكون ح�شورها 

مو�شوعات يف �ملنهاج حتتاج �إىل تف�شري ودعم ... وبعد زيار�تها، �أجل�س 

معها و�أح�شل على تغذية ر�جعة حول تلك �ملو�شوعات �لتي تفتقر 

.)FT4: 6/4/2010( »إىل �ملعلومات�

اأفكار معلمني عن برامج التدريب:
يلعب �لنظام �لإ�شر�يف دور�ً رئي�شياً يف حتديد حاجات �ملعلمني �ملهنية، 

ومبوجب ذلك، يخطط �مل�شرفون لتنظيم بر�مج تدريب. وتتناول بر�مج 

�لتدريب �ملقدمة من قبل �لإد�رة �لعامة لالإ�شر�ف و�لتاأهيل �ملو��شيع 

�لتخطيط  �ل�شفية،  �لإد�رة  �جلدد،  �ملعلمني  تهيئة  �لتالية:  و�لأن�شطة 

�لتعليم،  يف  �ملعلومات  تكنولوجيا  توظيف  �لرتبوي،  �لتقومي  �لرتبوي، 

��شتخد�م  �ملخترب�ت،  عرب  �لعلوم  تدري�س  �أ�شلوب  �ل�شتق�شاء، 

�ملو�طنة،  �لتعليمية،  �حلقائب  �لتفكري،  لتعليم   )CORT( برنامج 

بتعليم  �إىل تدريب متعلق  بالإ�شافة  �لإن�شان،  �لدويل، حقوق  �لقانون 

�لتخ�ش�س )مثل: �أ�شاليب تعليم �للغة �لعربية، �لإجنليزية، �لريا�شيات، 

�ُشئل  وعندما   .)MoEHE, DGSEQ, 2010/2011( �لخ(   ...

منهم   30% قال  �لرب�مج،  هذه  كفاءة  مدى  عن  �مل�شاركون  �ملعلمون 

باملو�شوعات  ترتبط  �لتي  �لرب�مج  تلك  من  كثري�ً  ��شتفادو�  �إنهم 

معلمني  مع  �خلرب�ت  لتبادل  �آفاقاً  تفتح  �لتي  �لرب�مج  ومن  �ملطروحة 

ومناذج  حالة  در��شات  عر�س  على  تركز  �لتي  تلك  وبخا�شة  �آخرين، 

يف �لتعليم �ل�شفي �لنموذجي. كما ذكر �ملعلمون �أي�شاً �أنهم ا�ستفادوا 

�ملعلمني  �أحد  وقال  بالتقومي.  �ل�شلة  ذ�ت  �لتدريب  بر�مج  من  كثري�ً 

بخ�شو�س هذ� �لنوع من بر�مج �لتدريب �لتي ح�شرها: »تعلمت كيف 

.)FT4: 14/3/2010( »أطّور �لمتحانات و�أحدد �شدقها وثباتها�

بالتكنولوجيا  �ملرتبطة  �لرب�مج  وجدت  �إنها  �أخرى  معلمة  وقالت 

بر�مج  �أهمية  على  �ملعلمون  و�أكد  لتعليمها.  جد�ً  مفيدة  و�لإنرتنت 

من �لأن�شطة �لتي مت تنفيذها يف �إطار بحث »�شنع �ملعاين يف �ملد�ر�س �لفل�شطينية«.
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�مل�شرفني  �أن  �ملعلمون  و�أو�شح  �ملهنية.  حياتهم  بد�ية  مع  �لتدريب 

ناحية  من  �ملهنية  �ملعلمني  حاجات  حتديد  يف  رئي�شياً  دور�ً  يلعبون 

ينّظمون بر�مج تدريب تلبي مثل هذه  �لتدريب و�لإعد�د له و�أحياناً 

تدعمني  د�ئماً   
ّ

علي »�مل�شرفة  �ملعلمات:  �إحدى  وقالت  �حلاجات. 

وتدعوين معها للموؤمتر�ت و�ملنتديات، وتطلب مني �أن �أ�شارك يف ور�س 

.)MST4: 20/4/10( »عمل خمتلفة

�لتدريب  بر�مج  باأن  �شعرو�   )% 70( �ملعلمني  غالبية  فاإن  ومع ذلك، 

جمدية،  تكن  مل  �لعايل  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  جانب  من  �ملطروحة 

ول ت�شيف �أي معرفة جديدة، بل وتبقى تقليدية من ناحية �لأفكار 

و�ملمار�شات، ول عالقة لها مبا يعلمونه، ومنف�شلة متاماً عن �لو�قع. فعلى 

�شبيل �ملثال، قال �أحد �ملعلمني: »�أخذت دورة تدريب عن �حلقائب 

�أح�شر«  مل  �أنني  لو  ومتّنيت  جديد،  �شيء  �أي  �أتعلم  ومل  �لتعليمية، 

.)FOT2: 13/4/10(

وتذّمر �ملعلمون من �خلدمات �لتي يقّدمها �ملنظمون؛ مثل عدم توفر 

بدل مو��شالت، وتقدمي طعام منخف�س �جلودة. وتذمر معظمهم �أي�شاً 

�لذين  �ملعلمني  مع  �ملدربون  بها  يتعامل  �لتي  �ل�شلطوية  �لطريقة  من 

�مل�شرفني(  )�أي  »�إنهم  �أحدهم:  وقال  �لتدريب.  برنامج  يح�شرون 

يعاملوننا كالأطفال« )FT3: 3/7/2010(، وقال �آخر �إن هذه �لرب�مج 

مثل  لإد�رة  كفاية  موؤهلني  لي�شو�  �ملدربني  »لأن  كفاءة  ذ�ت  لي�شت 

 FT1:( و�ملكان«  �لوقت  مالءمة  عدم  �إىل  �إ�شافة  �لرب�مج،  هذه 

15/4/2010(. وتذمر معلم لغة عربية من دورة �لتدريب �ملعطاة من 

»�أح�شرو�  قائاًل:  �لعربية،  �لن�شو�س  م�شرف عن حتليل حمتوى  قبل 

ن�شاً حمّلاًل ماأخوذ�ً عن �إيليا �أبي ما�شي وبد�أو� يقر�أون ويحللون �لن�س 

يقر�أ  كان  بوينت  باور  �شر�ئح  �أح�شر  �لذي  و�ملدرب  تقليدية،  بطريقة 

منها. نحن مل ناأِت لكي نقر�أ، �أتينا لنعمل ونفهم من بع�شنا �لبع�س« 

.)AT2: 19/4/2010(

 Cascade( �لتتابعي  �لتدريب  حلقات  منوذج  �لإ�شر�ف  نظام  تبّنى 

Model( يف بر�مج �لتدريب. ويف هذ� �لنموذج، يقوم بع�س �ملعلمني 

معلمني  وتطوير  بتدريب  خمتلفة  وطرق  مو�شوعات  على  �ملتدربني 

�آخرين على هذه �ملو�شوعات. و�أو�شح �ملعلمون �أن هذ� �لنموذج لي�س 

�لأفكار  ينقلون  �لذين  �ملوؤهلني  و�ملعلمني غري  �مل�شرفني  ب�شبب  فعاًل 

و�خلرب�ت من �حللقة �لتدريبية �لأ�شلية �إىل �حللقات �ملتتالية ب�شكل 

غري فّعال.

وقد قارن �ملعلمون بر�مج �لتدريب �لتي تقدمها وز�رة �لرتبية و�لتعليم 

�لعايل مع تلك �ملقدمة من موؤ�ش�شات تعليمية وثقافية �أخرى، و�أعربو� 

�لوؤ�ش�شات  بع�س هذه  �أن  �لأخرية. وذكرو�  �لرب�مج  ر�شاهم من  عن 

�ملنهاج.  يف  �ملو�شوعات  تغني  �لتعليم  يف  جديدة  منهجيات  تعر�س 

�أفر�د�ً  �ملعلمني  يف  ترى  هذه  �لتدريب  بر�مج  �أن  �ملعلمون  وقال 

ويتقا�شمون  موؤمتر�ت  يف  وي�شاركون  نظرهم  وجهات  لهم  منتجني 

�ملعرفة �ملكت�َشبة مع �آخرين. وقال �أحد �ملعلمني ح�شر برنامج تدريب 

»تعزيز  حول   )NGOs( �حلكومية  غري  �ملنظمات  �إحدى  من  مقدماً 

مفيدة.  وكانت  �أيام  خم�شة  ��شتغرقت  عمل  ور�شة  »كانت  �ملر�أة«: 

 FOT1:( »وقد ��شتخدمت ما ��شتفدته منها يف منهاج �لرتبية �ملدنية

22/4/10(. معلم �آخر عّلق على دورة در�ما: »يف هذ� �لربنامج، عمل 

�ملدربون معنا عن كثب، وزودونا باأفكار ومهار�ت رئي�شية. ومل يرتكونا 

مبفردنا يف �ل�شف، بل تابعونا بحيث �أ�شبحنا نتعلم خالل تعليمنا يف 

.)AT2: 19/4/2010( »شفنا�

من  �لرغم  وعلى  �لإ�شر�ف.  نظام  دور  حول  جدل  هناك  باخت�شار، 

�لرتبوي  و�لتاأهيل  لالإ�شر�ف  �لعامة  �ملديرية  بها  تقوم  �لتي  �جلهود 

لتغيري �أدو�ر �مل�شرفني ومهامهم، فاإن �لقلق و�لتوتر ل يز�لن يحكمان 

�لعالقة بني �ملعلمني و�مل�شرفني بالنظر للطبيعة �ل�شلطوية لهذ� �لنظام. 

مفهوم  هو  �حلالية  بنيته  على  �لإ�شر�ف  مفهوم  �أن  �إىل  �لنتائج  ت�شري 

جمتمع  �شمن  �أنف�شهم  تنظيم  على  �ملعلمني  قدرة  يبطل  �إ�شكايل، 

�ملمار�شة لدعم تعلمهم و�نخر�طهم يف �لتعليم.

 نظام تقييم مثري للجدل

ُيطلب من �ملعلمني �إجر�ء ثالثة �ختبار�ت عندما ي�شل �لطلبة �ل�شف 

�لر�بع. �لأول هو �لختبار �لوطني �لذي يهدف �إىل ت�شخي�س �لو�شع 

�لتعليمي يف �مليد�ن وتطوير در��شات خطط عمل وبر�مج للتدّخل من 

جانب وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل، بناء على نتائج هذه �لختبار�ت. 

يف  �لطالب  �أد�ء  ر�شد  �إىل  يهدف  �لذي  �لوز�رة  �ختبار  هو  و�لثاين 

�للغة �لعربية، و�لريا�شيات، و�لعلوم. �أما �لختبار �لثالث، فهو �ختبار 

وتت�شمن  �لأكادميية.  �ل�شنة  مرتني خالل  �إجر�وؤه  يتم  �لذي  �ملديرية 

در��شة  مثل  �لدولية  �لختبار�ت  �لأخرى  �ملو�شمية  �لختبار�ت 

.)TIMSS( لريا�شيات و�لعلوم �لدولية�

وقد عرب ن�شف �ملعلمني �مل�شاركني عن �شعور �إيجابي �إز�ء �لختبار�ت 

�أن مثل  �لتي تقدمها وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل. ويعتقد �ملعلمون 

هذه �لختبار�ت جيدة لتحديد م�شتوى �لطلبة وقدر�تهم، وت�شجيعهم 

باملو�شوع.  يتعلق  فيما  �لطالب/ة  يقف  �أين  ومعرفة  �لدر��شة،  على 

ت�شجع  �لختبار�ت  �أن  �ملعلمون  �أولئك  يعتقد  ذلك،  على  وعالوة 

�ملعلمني على عمل ما بو�شعهم لتح�شيل متطلبات �ملنهاج. وقال �أحد 

�ملعلمني: »�أنا �أدعم تلك �لختبار�ت لكي ن�شع �أيدينا على �أعر��س 

 FT2:( »ل�شعف بني �لطلبة، وهي توفر تغذية ر�جعة حول ممار�شتنا�

�أنها  طاملا  مهمة  �لختبار�ت  هذه  �أن  �آخر  معلم  و�أو�شح   .)4/4/10

»تتطلب منا �إنهاء �ملنهاج« )FT4: 14/3/10(. وقال �ملعلمون �إن هذه 

�لختبار�ت تعترب جديدة طاملا �أنها غالباً ما ت�شدد على بنود �لختيار 

ت�شاعد  �لتي  �ملفتوحة  و�لأ�شئلة  �ملقالت  جانب  �إىل  متعدد،  من 
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�لدولية  لالختبار�ت  �ملماثل  بالأ�شلوب  ملّمني  لي�شبحو�  طالبهم 

و�لوطنية، وبخا�شة �ختبار �ل�شهادة �لثانوية �لعامة )�لتوجيهي(.

�لتقييم  �إ�شرت�تيجية  مع  يتفقون  ل  �لذين  �أولئك  �إىل  وبالن�سبة 

�لذهني  �مل�شتوى  من  �أعلى  �لختبار�ت  هذه  �إن  فقالو�  و�لختبار، 

ظهر  عن  �لتعلم  على  وت�شدد  �لأخطاء،  من  كثري�ً  وتت�شمن  �لطلبة، 

قلب، وتفر�س على �ملعلمني �إنهاء �ملنهاج �ملكثف على ح�شاب فهم 

�لطلبة وممار�شة خرب�تهم. وحتدث �ملعلمون �أي�شاً كيف �أن �لختبار�ت 

قال  �ملثال،  �شبيل  فعلى  �لأمور.  و�أولياء  للطالب  بالقلق  تت�شبب 

�أحد �ملعلمني �إن »�متحان �لوز�رة يف �للغة �لعربية لل�شف �لر�بع كان 

 FOT2:( و�خلوف«  بالده�شة  �لطلبة  و�شعر  �شفحات،  �أربع  من  �أكرث 

�لأ�شئلة يف هذه  �لكثري من  هناك  �أن  �ملعلمون  �أكد  بينما   .)8/4/10

�لختبار�ت تتكرر يف �لكتب �ملدر�شية، وبالتايل توؤكد على م�شتويات 

تفكري متدنية.

�أ�شباب تدين عالمات �لطلبة  وعندما �ُشئل �ملعلمون �مل�شاركون عن 

وطبيعة  �ملنهاج  على  باللوم  معظمهم  �ألقى  �لختبار�ت،  هذه  يف 

�أحد  وقال  �لنتائج.  لهذه  �لأ�شباب  �أبرز  من  باعتبارهما  �لختبار�ت 

�ملعلمني: »�ملنهاج �شعب جد�ً على �لطلبة، وهم يف �لنهاية يتذكرون 

ويعتقد   .)MST2: 23/3/10( »للنجاح يف �لختبار فقط �ملعلومات 

�أد�ء  لقيا�س  بالثقة  جديرة  تكن  مل  �لختبار�ت  هذه  �أن  �ملعلمون 

�لطلبة. و�أو�شح �أحدهم: »تقي�س �لختبار�ت قدرة �لطلبة على تذكر 

�لكتاب  يف  �لو�ردة  �لأ�شئلة  تكرر  �أنها  طاملا  �لكتاب  يف  �ملو�شوعات 

�ملدر�شي« )AT4: 28/4/10( ، و�أ�شار �إىل �أن �لعالمات هي بالفعل 

تقييم للكتب �ملدر�شية بدًل من �لطلبة.

ويعتقد �مل�شرفون �مل�شاركون �أن �لختبار�ت �لوطنية و�لدولية، وتلك 

�ملتعلقة بالوز�رة، مهمة للح�شول على نتائج موثوقة عن حت�شيل �لطلبة. 

لعمل  موؤهلني  غري  مدر�شينا  »معظم  قائاًل:  �مل�شرفني  اأحد  واأو�سح 

�ختبار�تهم  على  نعتمد  �أن  ن�شتطيع  ل  ذلك،  على  وبناء  �ختبار�ت، 

من �لآن ف�شاعد�ً« )SF: 22/3/10(. م�شرف �آخر دعم �لختبار�ت 

�ملنهاج«  وحتليل  �لتدريبية  بر�جمنا  لتخطيط  »ت�شاعدنا  �إنها  بالقول 

.)SM: 13/5/10(

لرفع  م�شاعد  كاإجر�ء  �لختبار�ت  �ملديرون  يفهم  �أخرى،  جهة  من 

�لوطنية  وبخا�شة  �لختبار�ت،  هذه  �أن  ويعتقدون  �لطلبة.  حت�شيل 

منها، من �شاأنها �أن جترب �ملعلمني على تغطية �ملنهاج كله. ومع ذلك، 

�إد�رة  يف  �مل�شكالت  من  �لكثري  هناك  �أن  على  جميعهم  و�فق  فقد 

لربنامج  �ملفاجئ  �لإعالن  عن  جميعهم  حتدثو�  �أوًل،  �لختبار�ت. 

�لذي  �لأمر  �لختبار�ت،  من  �أ�شبوعني  �أو  �أ�شبوع  قبل  �لختبار�ت 

يت�شبب بارتباك وقلق يف �أو�شاط �لطلبة. ثمة مثال �آخر لالإد�رة �ل�شيئة 

�لطلبة بني  �أجوبة  تبادل  لالختبار�ت، ح�شب ما يرى �ملديرون، وهو 

�ملد�ر�س �ملجاورة لت�شحيحها من قبل معلمني �آخرين. و�أو�شح �أحد 

كانو�  فقد  �ملعلمني،  بني  �لتوتر  ببع�س  ذلك  ت�شبب  »لقد  �ملديرين: 

يف  �آخرون  معلمون  يفح�شها  �لتي  �لعالمات  م�شد�قية  ب�شاأن  قلقني 

.)PF: 3/3/10( »مدر�شة جماورة

وتذمر مديرو مد�ر�س للمرحلة �لأ�شا�شية �لدنيا من �ختبار�ت �ل�شف 

�لر�بع. وعّلق �أحدهم قائاًل: »طالبنا يف �ل�شف �لر�بع معتادون على 

�ختبار�ت من �شفحة و�حدة �أو �شفحتني. وقد ��شتغرب �لطلبة عندما 

يتعاملون  يعرفو� كيف  وطنياً من خم�س �شفحات، ومل  ر�أو� �ختبار�ً 

معه« )PH: 10/3/10(. و�نتقدت مديرة �أخرى قر�ر تطبيق �لختبار 

�لفل�شطيني.  ل�شعبنا  معد�ً  »لي�س  �أنه  و�أكدت   .)TIMSS( �لدويل 

نحن بحاجة �إىل �ختبار ياأخذ باعتباره �ل�شياق �لذي نعي�س فيه. وهذ� 

 .)PA: 10/3/10( �لطلبة«  بني  �لفروق  باعتباره  ياأخذ  مل  �لختبار 

و�أ�شافت: »ل�شوء �حلظ، فالختبار�ت �لوطنية �لتي تاأتي من �لوز�رة 

طويلة و�أ�شئلتها مكثفة«.

وحتّدث مدير �آخر كيف يكرر �ملمتِحنون ما يوجد يف �لكتب �ملدر�شية، 

قائاًل: »هل تريد �لوز�رة قيا�س معرفة �لطلبة �ل�شابقة �أم ما �أجنزوه؟ ... 

معظم �لأ�شئلة مكررة« )PMS: 9/3/10(، م�شري�ً مرة �أخرى �إىل �أن 

هذه �لختبار�ت ت�شدد على �لتذكر و�حلفظ عن ظهر قلب.

�لتي مت جمعها من  وك�شفت مر�جعة عينة من �لختبار�ت �ملوّحدة 

�لفهم  م�شتوى  تتجاوز  ل  �لأ�شئلة  معظم  �أن  عن  �لبحث،  هذ�  �أجل 

من  �لأ�شئلة  طلبت  ما  ونادر�ً  للتفكري.  بلوم  هرم  ح�شب  و�لتطبيق 

1 عينة  �مللحق  ويت�شمن  يقيمو� معرفة.  �أو  ينقدو�  يحللو�،  �أن  �لطلبة 

�أحد �لأ�شئلة  �ملثال،  �أ�شئلة لختبار�ت موحدة خمتلفة. على �شبيل 

�لفرعية �ملتعددة �خليار�ت من �ختبار �للغة �لجنليزية �ملوّحد لل�شف 

�ل�شاد�س يبنّي كيف �شّددت �لأ�شئلة على �مل�شتوى �ملتدين للتفكري. 

ويت�شمن هذ� �ل�شوؤ�ل �أي�شاً �أخطاء لغوية رئي�شية.

�للغة  �ختبار  قر�ءة مقال يف  �نزعجت من  �أنها  وحتدثت معلمة كيف 

�لعربية �ملوّحد لل�شف �ل�شابع ي�شف معلماً �شاباً جاء ليعلم يف �لقرية. 

و�أو�شحت �ملعلمة �أن هذه �لفقرة كان ُيق�شد منها �إظهار �أن �ملعلمني 

�أمناطاً  تعك�س  فاإنها  ذلك،  ومع  �حرت�مهم.  ويجب  كادحون  عاملون 

حتّدثت  كما   .)2 �ختبار   ،1 �مللحق  )�نظر  �لقرية  �شكان  عن  �شلبية 

كيف �أن هذه �لفقرة هي �لنقي�س متاماً ملا تعّلمته عن �لطرق �جلديدة 

للتعليم، مبعنى �أن �ملعلم يجب �أن يكون مي�ّشر�ً ولي�س م�شدر�ً للمعرفة 

كما ُو�شف يف �ملقال.

�لختبار�ت  �أن  �لعايل  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  يف  م�شوؤولون  ويرى 

�لتي  �ملو�شوعات  يف  �لطلبة  �شعف  بدقة  لتحدد  م�شممة  �ملوحدة 

�مل�شكالت.  هذه  مثل  ملعاجلة  �خلطط  و�شع  يف  ولت�شاعد  بها،  ُيخترب 
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علم  على  لي�شو�  �ملعلمني  �أن  �لبحث  هذ�  من  يت�شح  ذلك،  ومع 

باأهد�ف �لوز�رة. فاإحدى �لوثائق من مديرية �لتعليم يف �خلليل تظهر 

 3 �مللحق  ويت�شمن  �لختبار.  لنتائج  ومتابعة  ر�جعة  تغذية  هناك  �أن 

�شفحات من هذه �لوثيقة. على �شبيل �ملثال، �ل�شفحة 1 من �لوثيقة 

)�نظر �مللحق 3، رقم 1( ترتبط باختبار �للغة �لإجنليزية �ملوحد لل�شف 

عن  �لإجابة  يف  �أخفقو�  �لطلبة  معظم  باأن  �ملعلمني  وتبلغ  �خلام�س، 

�أحرف �جلر  ��شتخد�م  بال�شمائر، وكذلك يف  �ملتعلق   4 �ل�شوؤ�ل رقم 

�أخطاء  �لوثيقة  هذه  من  �لثانية  �ل�شفحة  وتلّخ�س  �إىل(.  على،  )يف، 

و�ل�شرب  �لتقدير  مثل  �لريا�شيات  �متحان  �لر�بع يف  �ل�شف  طالب 

و�إكمال �لنموذج ومالحظات �أخرى. وهذه �لوثيقة �لتي �أر�ِشلت �إىل 

�مل�شكالت  هذه  ملعاجلة  �لعمل  على  �ملعلمني  �ملد�ر�س حتث  مديري 

�ملحددة يف درو�شهم.

وت�شري وثيقة �أخرى ح�شلنا عليها من �إحدى �ملد�ر�س �مل�شتهَدفة �إىل 

�لختبار  قبل  ون�شائح  �قرت�حات  تلقو�  �ملدر�شة  هذه  �ملعلمني يف  �أن 

يف  �لعتبار  بعني  ياأخذونها  لعلهم  �لقادم  �لختبار  مبحتوى  تتعلق 

)�نظر  �لوثيقة  هذه  �شفحات  �إحدى  وتذّكر  �لتعليمية.  ممار�شاتهم 

�مللحق 3، رقم 4( معلمي �للغة �لإجنليزية باإ�شر�ك �لطلبة يف حمادثات 

�ل�شفات  على  و�لرتكيز  لة،  �ملف�شّ لعبتهم  �أو  ل  �ملف�شّ طعامهم  حول 

و�حلال، وذكر �لوقت، و��شتخد�م �لدر�ما، و�حلديث عن وظائف ... 

وغري ذلك.

يف  �ملو�شوعات  »م�شرفو«  �أعدها  قد  �لوثائق  هذه  �أن  بالذكر  وجدير 

و�لتخطيط،  �لكتابة،  يف  رئي�شياً  دور�ً  يلعبون  فامل�شرفون  �ملحافظة. 

�ملّتبعة  و�لإجر�ء�ت  �ملعلمني،  مع  بالتعاون  �لختبار�ت  وت�شحيح 

ت�شحيح  �ملّتبعة يف  لالإجر�ء�ت  مماثلة  بع�س �لختبار�ت  ت�شحيح  يف 

�ختبار �لتوجيهي.

 منهاج يف أزمة

يعترب �ملعلمون �مل�شاركون �ملنهاج �إجناز�ً وطنياً يجب �أن يفخر �ملرء به. 

ومع ذلك، فقد تذمرو� من عدد �لوحد�ت �لتي ُتطلب تغطيتها كل 

عام مقارنة مع عدد �حل�ش�س كل عام. كما تذمرو� من �شلته مب�شتوى 

�ملدر�شية  �لعلوم  كتب  عن  �ملعلمات  �إحدى  وقالت  �ملعريف.  �لطلبة 

كلها،  نغطيها  �أن  علينا  و�أن  باملعلومات،  »�إنها حمت�شدة  تعلمها:  �لتي 

ونرى �أحياناً �أن �لطلبة يحفظون �ملعلومات. و�أت�شاءل �إذ� كانو� قادرين 

بع�س �خلطط  �ملفاهيم مع  يعر�شون  بطريقة خمتلفة كاأن  ترتيبها  على 

 FOT1:( »و�لأفكار لكل مفهوم ... فذلك من �شاأنه �أن ي�شاعدنا �أكرث

.)26/4/10

و�أو�شح معلم �آخر ما هو �أكرث عن �لكتب �ملدر�شية لل�شف �ل�شاد�س 

قائاًل �إن »معظم ما هو موجود يف هذ� �ملنهاج ُقدم يف كتب مدر�شية 

�أن  �إىل  م�شري�ً   ،)MST4: 20/4/10( و�لعا�شر«  �لتا�شع  لل�شفني 

هذ�  �آخر يف  معلم  وقال  �ملعريف.  �لطلبة  م�شتوى  من  �أعلى  �مل�شمون 

�ل�شياق: »�إن منهاج �لتكنولوجيا لي�س مت�شاًل، ول عالقة لكل وحدة 

مو�د ومو�رد  �أي�شاً  ن�شتخدم  �أن  تليها. كما يتطلب منا  �لتي  بالوحدة 

.)MST1: 23/3/10( »لي�شت متوفرة يف مدر�شتنا

مو�شوعات  بني  تكامل  ثمة  لي�س  �أنه  على  �ملعلمني  معظم  وو�فق 

�ملدر�شية  �لكتب  على  �ملعلمني  �أحد  وعّلق  �ملدر�شي.  �لكتاب 

�ل�شابع،  لل�شف  �لريا�شيات  كتاب  »يف  يعلمها:  �لتي  للريا�شيات 

هناك وحدة بعنو�ن �ملثلثات و�لتماثل و�لتطابق، وتتكرر مرة �أخرى يف 

.)FT4: 14/3/10( »ًل�شف �لثامن، وهذ� �لتكر�ر غري �شروري مطلقا�

�ملعلمني  بع�س  �أعرب  �لعليا،  �لأ�شا�شية  �ملرحلة  من  �لنقي�س  وعلى 

قائلني  �ملنهاج،  من  ر�شاهم  عن   )1-4( �لدنيا  �لأ�شا�شية  �ملرحلة  يف 

�إن �لكتب �ملدر�شية يف هذ� �مل�شتوى تت�شمن مو�شوعات مهمة لكي 

يعرفها �لطفل وي�شهل تعليمها. ومع ذلك، فقد �أكدو� �أي�شاً اأن الكتب 

اأن يفكروا ويكونوا  تتيح للطالب  �مل�شتوى ل  �ملدر�شية يف مثل هذ� 

الكتب  »اإن  �لدنيا:  �لأ�شا�شية  �ملرحلة  معلمي  �أحد  وقال  مبدعني. 

خيال  تفّعل  ل  و�أن�شطة  بخيار�ت  حمددة  �أعلمها  �لتي  �ملدر�شية 

�لأطفال وتفكريهم �لإبد�عي« )MT1: 27/4/10(. و�أ�شاف م�شارك 

�إىل منهاج يربط �لطلبة بو�قعهم �ل�شيا�شي ويركز  �آخر: »نحن نحتاج 

 AT3:( قلب«  ظهر  عن  و�حلفظ  �ملذ�كرة  ولي�س  �لطلبة،  ثقافة  على 

.)19/4/10

وعندما �شئل ما �إذ� كان ُي�شمح للمعلمني باأن ي�شيفو� �أو يخرجو� عن 

�إطار �لكتب �ملدر�شية، كان �لرد -وبخا�شة من �أولئك �لذين يعلمون 

يف �ملر�حل �لأ�شا�شية �لعليا- �أن لديهم م�شاحة حمدودة للقيام بذلك. 

و�أو�شح �ملعلمون �أنهم كانو� ُي�شّطرون لّتباع �لكتاب �ملدر�شي، و�إنهاء 

جميع مو�شوعاته مع نهاية �لعام �لدر��شي.

يف  يعّلمون  �لذين  �أولئك  -وحتديد�ً  �ملعلمني  بع�س  قال  ذلك،  ومع 

�ملر�حل �لدنيا- �إنهم يقومون �أحياناً باإغناء �لكتب �ملدر�شية. واأو�سح 

مع  �أن�ّشق  بالع�شل،  �خلا�س  �ملو�شوع  �أ�شل  »عندما  �ملعلمني:  �أحد 

�إىل  و�أدعوه  بيته،  حول  �لنحل  برتبية  يقوم  �لأمور  �أولياء  من  �أحد 

غرفة �ل�شف لي�شرح �أكرث كيف ت�شنع �لنحلة �لع�شل وكيف يجمعه« 

�لإنرتنت معظم  �إىل  ي�شريون  �إنهم  �ملعلمون  وقال   .)FT3: 7/3/10(

�لوقت لإغناء �ملنهاج و�لبحث عن �أن�شطة ذ�ت �شلة.

�إن  م�شاركون  طالب  قال  �ملنهاج،  عن  �لطلبة  باأفكار  يتعلق  وفيما 

�لكتب �ملدر�شية �شعبة وحمت�ِشدة باملو�شوعات، و�إنهم بالكاد ميلكون 

�حلفظ  �إىل  ي�شّطرون  كيف  �لطلبة  وحتدث  عليها.  للرتكيز  �لوقت 

لينجحو� يف �لختبار�ت. وتذمرت  �لطالبة ي�شرى، من �ل�شف �لثاين 
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ع�شر: »نحن ل�شنا �آلت، كل ح�شة 40 دقيقة من �لدر��شة �ملتو��شلة، 

�لدر��شة  على  وقدرتي  �لتوجيهي.  ب�شبب  �ملنهاج  ننهي  �أن  وعلينا 

.)StA: 2/5/10( »حمدودة، فاأنا ل�شت �آلة

كما حتّدث �لطلبة �أي�شاً كيف يقودهم �ملنهاج للتعلم عن ظهر قلب، 

وبخا�شة مع وجود �لختبار�ت. وحتّدث خليل، من �ل�شف �لتا�شع، 

�أن  هي  »�مل�شكلة  فقال:  معلمه  �إ�شرت�تيجية  عن  �ملثال  �شبيل  على 

�ملعلمني يريدوننا �أن نكتب كلمات �لكتاب �ملدر�شي بال�شبط. وذ�ت 

�خلا�شة،  كلماتنا  ن�شتخدم  �أن  لنا  م�شموحاً  كان  �إذ�  ما  �شاألناه  مرة 

 StF:(  »أن نحفظ� ... يريدوننا  فقال: ل، و�إل �شوف تفقدون نقاطاً 

�لق�شية  تلك  على  �ل�شابع،  �ل�شف  من  ر�مي،  و�شدد   .)25/4/10

فت مرة �حلج باأنه )�لذهاب 
ّ
و�أعطى مثاًل �آخر: »يف �متحان �لدين، عر

عن  �إليه  حتّدثت  وعندما  خطاأ،  �إجابتي  �ملعلم  و�عترب  مكة(،  �إىل 

�لكتاب«  يف  ورد  كما  ذ�ته  �لتعريف  �أكتب  �أن  علي  �إن  قال  ذلك، 

.)StF:25/4/10(

وبالن�شبة �إىل �أفكار �مل�شرفني حول �ملنهاج، �أعرب ن�شفهم عن ر�شاهم 

من �لكتب �ملدر�شية. وقال �أحد �مل�شرفني: »ح�شل منهاجنا، وبخا�شة 

كتب �لعلوم �ملدر�شية، على �لرتتيب �لأول يف م�شابقة �ل�شرق �لأو�شط 

من ناحية �مل�شمون، و�ملعرفة، و�لبحث«، وو��شل قائاًل: »ما حتتاجه هو 

.)SM: 13/5/10( »مدر�س ملتزم مبثل هذه �لكتب �ملدر�شية

�لكتب  عن  ر��شني  غري  فكانو�  �مل�شرفني  من  �لآخر  �لن�شف  �أما 

�ملدر�شية، ومتفقني مع ما ذهب �إليه �ملعلمون باأنها مكثفة و�أعلى من 

و�إغناء.  تعديل  �إىل  بحاجة  و�أنها  ي�شتهدفونها،  �لتي  �ملرحلة  م�شتوى 

وعّلق �أحد �مل�شرفني كيف �أن �ملنهاج ل ياأخذ بعني �لعتبار �لفروق 

�لطلبة(  )�أي  �إنهم  �لقول  ن�شتطيع  »ل  �إننا  قائاًل  �لطلبة،  بني  �لفردية 

فقدو�  �إنهم  عنهم  نقوله  �أن  ميكن  فما  متخّلفون،  �أو  بطيئون  متعلمون 

�آخر  م�شرف  و�ألقى   .)SH: 12/4/10( و�ملدر�شة«  باملنهاج  �لت�شال 

�إن  قائاًل  �ملنخف�شة،  �لطلبة  عالمات  ب�شبب  �ملنهاج  على  بالالئمة 

»�لطلبة يف �ل�شف �لأول يبد�أون ب�شبعة كتب مدر�شية يف كل ف�شل، 

 SF:( يتعلمو�«  �لأطفال كي  لهوؤلء  يومياً  �شفحة  ع�شرون  معدله  مبا 

22/3/10( ، وينهون بتو�سية للرتكيز على �لريا�شيات و�للغة �لعربية 

.)SF: 22/3/10( بهذه �مل�شتويات

�إجناز�ً  �لفل�شطيني  �ملنهاج  يف  �مل�شاركني  �ملديرين  من  �لكثري  ويرى 

 PF:( »وطنياً »يدعم �لقيم �لوطنية ويحدد و�جبات �لطلبة جتاه بلدهم

للعملية �لتعليمية  3/3/10(، ومع ذلك، فاإنهم يعتربون �ملنهاج حتدياً 

�لأردين  �ملنهاجني  كال  عّلمت  »لقد  �ملديرين:  �أحد  �أو�شح  كما 

و�لفل�شطيني �جلديد، و�أ�شتطيع �أن �أرى �أن �لأول �أكرث مرونة وو�شوحاً 

 PMS:( »و�ن�شياباً يف عر�س �ملو�شوعات من �لكتب �ملدر�شية �جلديدة

9/3/10(. وو�فق �ملديرون �أي�شاً على �أن �ملنهاج �لفل�شطيني موّجه �إىل 

�أولئك �لطلبة �لذين يتمتعون بقدر�ت عالية.

الكتب املدرسية والتعليم املقاد باالختبارات
�أن  �لتعليم،  �إ�شالح  مر�قبة  بروتوكول  و��شتبانة  �ملر�قبة  نتائج  تظهر 

جيدة  معرفة  ن�شبياً  ميتلكون  م�شاهدتهم  متت  �لذين  �ملعلمني  �أغلب 

باملحتوى فيما يخت�س مبو�شوع تخ�ش�شهم. ومع ذلك، يفتقد �ملعلمون 

�إىل �ملعرفة �ملالئمة باأ�شاليب �لتعليم، �أي �ملنهجيات لرتجمة معرفتهم 

�إىل خرب�ت تعلم مفيدة.

�أخذو�  وقد  ما،  حد  �إىل  للتعليم  تقليدية  طرقاً  �ملعلمون  تبنى  لقد 

على عاتقهم دور ملكية �ملعرفة عو�شاً عن دور �ملي�شر لبنائها، وهذه 

�لتعليم  �ل�شلوكي يف  �لطابع  باجتاه منهج يغلب عليه  طريقة موّجهة 

�لتعليم.  يف  �لتاأملية  �لبنائية  �لتوجهات  مع  يتناق�س  نحو  على 

وب�شكل �أكرث حتديد�ً، ُتظهر �لنتائج �أن �ملعلمني ي�شتخدمون �أ�شلوب 

�ملحا�شرة باعتباره �لو�شيلة �لوحيدة لنقل �ملعرفة �إىل �لطلبة، حتى 

يف �ل�شياقات �لتي تت�شمن مو�شوعات تتطلب حتقيقاً وتدريباً عملياً 

على �لأن�شطة.

 :)Lemke, 1990( تبّنى �ملعلمون �لنموذج �لتكاملي ثالثي �لتفاعل

�ملبادرة-�ل�شتجابة- على  ُيبنى  خطاب  �أمناط  �ملعلمون  ��شتخدم 

ي�شاأل  �لنموذج،  هذ�  مثل  ويف   .)IRE) )Lemke, 1990( �لتقييم 

�ملعلم �شوؤ�ًل ويطلب من �لطلبة لالإجابة عنه، ثم يختار �ملعلم و�حد�ً 

�لإجابة.  �ملعلم  يقّيم  �ل�شوؤ�ل،  �لطالب عن  �أن يجيب  وبعد  ليجيب. 

و�ملو�د  �ملو�رد  من  �لأدنى  �حلد  �مل�شاركون  �ملعلمون  ��شتخدم  وقد 

باعتباره  �ملدر�شي  �لكتاب  �ّتبعو�  فاأغلبهم  تعليمهم.  يف  �لتعليمية 

�مل�شدر �لوحيد، معتمدين يف ذلك على �لن�س، و�ل�شور، و�لأ�شئلة، 

و�لأن�شطة و�مل�شائل �ملوجودة فيه.

وكانت �أ�شئلة �ملعلمني �ملطروحة على �لتالميذ يف حدها �لأدنى، ول 

وعندما  قلياًل،  �ملجموعة  عمل  ��شتخد�م  وكان  ذهنياً.  حتدياً  ت�شكل 

و�ملعرفة  لالأفكار  وتبادل  مغزى  ذي  بات�شال  ي�شمح  مل  ��شُتخدم، 

و�ملهار�ت بني �أع�شاء �ملجموعة، بل كان على �لأرجح م�شهد�ً لطالب 

يعملون ب�شكل فردي يف جمموعاتهم.

ويلّخ�س �جلدول رقم 2 ممار�شات �ملعلمني ح�شب مو�شوعات و�أ�شئلة 

بروتوكول مر�قبة �إ�شالح �لتعليم. وت�شري �لنتائج �إىل �أن �أدو�ر �لطلبة 

للم�شاهد�ت  خ�شعت  �لتي  �حل�ش�س  خالل  فاعلني  كمتعلمني 

�أن  �لدر�س، لوحظ  بت�شميم  يتعلق  كانت يف حدها �لأدنى. وفيما 

�إعاقة  ميثل  كان  �ملدر�شي  �لكتاب  ونظام  مبحتوى  �ل�شارم  �للتز�م 

�لطلبة  �أفكار  ياأخذ بعني �لعتبار  �إد�رة در�س  �ملعلمني على  لقدرة 

لدعم حتقيقهم و��شتك�شافهم و�إ�شر�كهم كاأع�شاء فاعلني يف جمتمع 

�لتعلم.
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اجلدول رقم 2: ِن�صب املعلمني يف ا�صتبانة بروتوكول مراقبة اإ�صالح التعليم
ت�صجيل الن�صب املئويةبنود واأ�صئلة بروتوكول مراقبة اإ�صالح التعليم

ت�صميم الدر�س وتنفيذه
64�ش1: �لإ�شرت�تيجيات و�لأن�شطة �لتعليمية �حرتمت معرفة �لطالب ومفاهيمه �ل�شابقة لديه.

28�ش2: كان �لدر�س م�شمماً لإ�شر�ك �لطلبة كاأع�شاء يف جمتمع �ملتعلمني.

42�ش3: يف هذ� �لدر�س، تفح�س �لطلبة �ملو�شوع و��شتك�شفوه قبل عملية �ل�شرح و�لعر�س �لر�شمي. 

�ش4: هذ� �لدر�س حث �لطلبة على �لتوجه �إىل �أ�شكال وطر�ئق جديدة للبحث وحل �مل�شكالت على �لبحث عن 

طرق بديلة للتحقق �أو حل �مل�شكالت وتقدير �أهميتها.
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25�ش5: غالباً ما كان تركيز �لدر�س وتوجهه يتقرر�ن بفعل �لأفكار �ملتوّلدة من �لطلبة.

املحتوى - معرفة خربية
86�ش6: ت�شمن �لدر�س مفاهيم �أ�شا�شية عن �ملو�شوع.

44�ش7: عزز �لدر�س وبقوة م�شتوى �لفهم �لذهني.

78�ش8: كان لدى �ملعلم معرفة وفهم قوي ملحتوى �ملو�شوع �ملوجود يف �لدر�س.

33�ش9: مت ت�شجيع عنا�شر �لتجريد )مثل �لتعبري�ت �لرمزية، بناء �لنظرية( يف �ل�شياقات �لتي ت�شتوجب ذلك.

44�ش10: �لعالقات مع م�شمون �ملو�شوعات �لأخرى و/�أو ظو�هر �لعامل �حلقيقي مت ��شتك�شافها وتقييم �أهميتها.

املحتوى - معرفة اإجرائية
�ش11: ��شتخد�م �لطلبة و�شائل متنوعة )�لنماذج، �لر�شم، �لر�شم �لبياين، مو�د، �شبط وتغيري معايري( بهدف و�شف 

�لظاهرة �أو متثيلها.
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31�ش12: بنى �لطلبة تنبوؤ�ت وفر�شيات و/�أو �أفكار�ً و�بتكرو� و�شائل لختبارها.

31�ش13: كان �لطلبة منهمكني ب�شكل فّعال يف ن�شاط �إثارة �لأفكار �لذي غالباً ما ينطوي على تقييم نقدي لالإجر�ء�ت.

22�ش14: كان �لطلبة تاأّمليني �إز�ء تعلمهم.

44�ش15: حظيت �لدقة )�لنز�هة( �لفكرية، و�لنقد �لبناء، وحتدي �لأفكار بالأهمية.

ثقافة ال�صف - تفاعالت توا�صلية
28�ش16: كان �لطلبة م�شرتكني يف تو��شل �أفكارهم مع �آخرين ي�شتخدمون جمموعة متنوعة من �لو�شائل و�لو�شائط.

31�ش17: �أثارت �أ�شئلة �ملعلم طر�ئق خمتلفة ومتنوعة للتفكري.

19�ش18: كان هناك قدر عال من حديث �لطلبة وقدر ملمو�س منه بني �لطلبة �أنف�شهم.

رت �أ�شئلة �لطلبة وتعليقاتهم تركيز و�جتاه جمرى حديث �ل�شف.
ّ
22�ش19: غالباً ما قر

82�ش20: كان هناك جو من �لحرت�م ملا يقوله �لآخرون.

ثقافة ال�صف- عالقات الطالب/املعلم
42�ش21: مت ت�شجيع م�شاركة �لطلبة على �مل�شاركة وتقديرها.

33�ش22: مت ت�شجيع �لطلبة على بناء تخمينات و�إ�شرت�تيجيات �إيجاد حلول بديلة وطرق تف�شري �لدلئل.

83�ش23: كان �ملعلم عموماً �شبور�ً مع �لطلبة.

44�ش24: ت�شرف �ملعلم موفر للم�شادر وعمل على دعم وتعزيز بحث وحتقيقات �لطلبة.

50�ش25: �إن �لت�شبيه »�ملعلم كم�شتمع« كان من �شفات هذ� �ل�شف.
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حتى و�إن �أظهر حتليل بروتوكول مر�قبة �إ�شالح �لتعليم �أن عالمات 

�أن  �أظهر  �أنه  �إل  عالية،  �ملحتوى  مبعرفة  يخت�س  فيما  �ملعلمني 

معرفتهم �لإجر�ئية �شئيلة جد�ً. فعلى �شبيل �ملثال، �شجل �ملعلمون 

28 % بخ�شو�س ت�شميمات �لدر�س �لذي ُي�شرك  �مل�شاركون ن�شبة 

ن�شبة  معدل  �أي�شاً  �شجلو�  كما  تعلمي.  جمتمع  يف  كاأع�شاء  �لطلبة 

ويف   ،)% 22( �لطلبة  �أفكار  على  بناء  �لدر�س  توجيه  يف  منخف�شة 

�إ�شر�ك �لطلبة يف �أن�شطة �إثارة �لأفكار و�لتقييم �لنقدي لالإجر�ء�ت 

)31 %(. و�أخفق �ملعلمون يف تزويد طالبهم ب�شياق ميّكنهم من �أن 

يكونو� تاأّمليني �إز�ء تعلمهم )22 %(. ويقارن �ل�شكالن 1 و2 نتائج 

حيث   ،)N(و  )B( ملدر�شتني،  �لتعليم  �إ�شالح  مر�قبة  بروتوكول 

مدر�شة  ترتيب  كان  حني  يف  �لنتائج،  �أعلى   )B( �ملدر�شة  حققت 

)N( هو �لأقل.

�إن ممار�شات �ملعلمني مل تتح جماًل للطلبة كي ي�شتك�شفو�، ويفكرو�، 

�لوقت،  معظم  �لطلبة،  وكان  �ملعرفة.  ويتبادلو�  وينتقدو�،  ويبنو�، 

متعلمني �شلبيني. وكان حديثهم يف �أغلب �لأحيان ��شتجابة لأ�شئلة 

تطلبت  فالأ�شئلة   .)IRE( بادر-��شتجب-قّيم  نظام  �شمن  �ملعلمني 

كلمات قليلة لالإجابة عنها، و�لإجابات كانت معظم �لوقت مدّونة يف 

�لكتاب �ملدر�شي. وغالباً ما ��شتخدم �ملعلمون �للوح باعتباره �لو�شيلة 

و�لر�شوم  و�ملو�د  �لنماذج  ��شتخد�م  كان  بينما  للتو�شيح،  �لوحيدة 

�لبيانية قلياًل. ويف �لفقر�ت �لتالية، نعر�س ملقتطفات من �ملالحظات 

باملحتوى  �لأ�شلوبية  ومعرفتهم  �ملعلمني  ممار�شات  لنو�شح  �ل�شفية 

.)Shulman, 1986(

معلمة  وهي  م�شتعارة(،  )�لأ�شماء  فاتنة  �شف  من  �لتايل  �ملقتطف 

ريا�شيات لل�شف �ل�شابع يف مدر�شة )K(، وتقوم بتعليم طالباتها در�شاً 

بعنو�ن »متثيل �جلد�ول �لتكر�رية هند�شياً« من كتاب �ل�شف �ل�شابع، 

�سفحة s)=Student)s) T= Teacher .140(S، )عدد �لطالبات يف 

�ل�شف: 29(:

مقتطف 1:
�لتكر�رية  �جلد�ول  »متثيل  �ل�شابع:  لل�شف  ريا�شيات   ،)K( مدر�شة 

هند�شياً« )مالحظة: »م« ت�شري �إىل �ملعلم، و »ط« �إىل �لطالب(

م: من يعدد طرق متثيل �جلد�ول �لهند�شة؟. 1

طالبات: م�ش، م�ش، م�ش. 2

م: �أيوه يا �شناء. 3

ط: من �مل�شلع و�ملدرج �لتكر�ري. 4

م: نعم من �مل�شلع، �ملدرج و�لتكر�ري. 5

م: �شرحنا �لطريقة �لأويل، و�شناأخذ �ليوم عن �لطريقة �لثانية. . 6

عدد  ما   ،)142 �ش  تكر�ري  )جدول   2 �شوؤ�ل  نحل  خلينا 

�لعمال �لذين يتقا�شون �أعلى �لرو�تب؟

طالبات: م�ش، م�ش، م�ش، م�ش. 7

رو�ن. 8

اثنان. 9

م: متام، خلينا نر�شم م�شلع تكر�ري لهذ� �جلدول. من يذكرين . 10

باخلطو�ت؟

طالبات: م�ش، م�ش، م�ش. 11

م: )معلم ت�شري �إىل طالبة(: يّله .... 12

ط: )بد�أت تقر�أ �خلطو�ت من �لكتاب(. 13

م: )تقاطعها( �شكري �لكتاب، كلكم �شكرو� الكتب. 14

بينما . 15 �لكتاب  يف  �أتت  كما  بالرتتيب  �خلطو�ت  )ت�شمي  ط: 

�ملعلمة تر�شم على �للوح متابعة للخطو�ت(

�نقلو� . 16 ياله  طيب  �للوح(  على   2 رقم  �مل�شاألة  حل  )�أنهت  م: 

�حلل على دفاتركم.

م: )قام �لطلبة بن�شخ �حلل �ملوجود على �للوح �إىل دفاترهم وبعد . 17

اأن انتهوا( ... طيب خلينا ننتقل �إىل �ملدرج �لتكر�ري )وبد�أت 

تخطو خطو�ت �حلل كما هي يف �لكتاب مذكرة �لطالبات بعدم 

فتح �لكتب(.

من �لأن�شطة �لتي مت تنفيذها يف �إطار بحث »�شنع �ملعاين يف �ملد�ر�س �لفل�شطينية«.
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ال�صكل 1
نتائج �ملدر�شة )B( من خالل �أ�شئلة بروتوكول مر�قبة �إ�شالح �لتعليم. ح�شل �ملعلمون يف هذه �ملدر�شة على عالمات مرتفعة يف بنود هذ� �لربوتوكول 

مقارنة مع نتائج �ملعلمني يف �ملد�ر�س �لأخرى.

ال�صكل 2 
 نتائج �ملدر�شة )N( من خالل �أ�شئلة بروتوكول مر�قبة �إ�شالح �لتعليم. ح�شل �ملعلمون يف هذه �ملدر�شة على عالمات منخف�شة يف بنود هذ� �لربوتوكول 

مقارنة مع نتائج �ملعلمني يف �ملد�ر�س �لأخرى.
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املدر�صة )B( : نتائج بروتوكول مراقبة اإ�صالح التعليم.

املدر�صة )N( : نتائج بروتوكول مراقبة اإ�صالح التعليم.
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 )IRE( هذ� �ملثال يظهر كيف �ّتبعت �ملعلمة �لطريقة �لتكاملية �لثالثية

للتفاعل. كما ي�شري �ملثال �إىل �لدور �ل�شلبي للطالبات، حيث ��شتجنب 

خالل هذ� �لدر�س لالأ�شئلة �ملبا�شرة ملعلمتهن، وتابعن خطو�تها حلل 

�مل�شائل، ون�شخن �حلل يف دفاترهن، وتابعن �شياق �لدر�س كما هو و�رد 

يف كتابهن �ملدر�شي. مل يكن لدى �لطالبات فر�شة ملناق�شة �لدر�س �أو 

��شتك�شاف �حتمالت ربط �لأفكار �ملطروحة باأو�شاع �حلياة �حلقيقية.

�لدر��شات  معلمة  �شمر،  عّلمته  مماثاًل  در�شاً   )2( �ملقتطف  ويعترب  هنا 

بال�شبط  �ّتبعت  )B(، حيث  �لعا�شر يف مدر�شة  لل�شف  �لجتماعية 

�لدر�س عن  وكان  �شئيل.  ��شتك�شاف  مع  �ملدر�شي  �جلغر�فيا  كتاب 

�أمريكا �ل�شمالية باعتبارها �إحدى �لقار�ت �لتي در�شنها �شابقاً )كتاب 

�لوحدة  وت�شمنت   .)76 �س  �لعا�شر،  �ل�شف  �ملدر�شي،  �جلغر�فيا 

و�شكانه.  وت�شاري�شه  �خلارطة،  على  �ملوقع  عن  �ملعلومات  من  كثري�ً 

ويعدد �لدر�س �أي�شاً �أ�شماء �لأنهار و�جلبال، ويورد معلومات عن �أبرز 

�ل�شناعات و�ملحا�شيل �لزر�عية.

مقتطف )2(:مدر�شة )B(، علوم �جتماعية لل�شف �لعا�شر »جغر�فيا«. 
»قارة �أمريكا �ل�شمالية«.

م: يا ترى ما �شبب زيادة عدد �شكان �أمريكا �ل�شمالية؟ )�لطلبة . 1

ينظرون �إىل �لكتاب، يبدو �أنهم كانو� يبحثون عن �لإجابة منه(.

طالبة: ب�سبب �لهجر�ت �لو�فدة.. 2

م: نعم )تكرر �لإجابة(.. 3

م: يا ترى �أهم �ل�شناعات �لتي تنتجها قارة �أمريكا �ل�شمالية؟. 4

ط: �ل�شناعات �لثقيلة، �ملن�شوجات، �لغذ�ء، �لأ�شلحة.. 5

بع�س . 6 مع  يتحدثن  )�لطالبات  ماذ�؟  مثل  ثقيلة  �شناعات  م: 

وهناك �شجة(.

ط: )ب�شوت عال كي ت�شمعها �ملعلمة( طائر�ت.. 7

م: )بعد ع�شرين دقيقة من بد�ية �حل�شة، وبعد �أن �شرحت عن . 8

و�لأن�شطة  �ل�شكاين،  �لتوزيع  �جلغر�يف،  �ملوقع  �ل�شكان،  عدد 

من  موقعها  ح�شب  �جلبال  مبو�قع  وذكرتهم  عادت  �لقت�شادية، 

جبال  موقع  وين  يقويل؟  مني  طيب،  و�لعر�س(  �لطول  خطوط 

�لأبال�س بال�شبط؟

ط: )تقر�أ من الكتاب �ش: 68( متتد من �ل�شمال �إىل �جلنوب عرب . 9

�ل�شاحل �ل�شرقي للقارة ومن ه�شابها ه�شبة لبر�دور.

م: ممتاز، �إحدى ه�شابها لبر�دور.. 10

ويظهر �لن�س �ل�شابق كيف �أن �لكتب �ملدر�شية ت�شيطر على ممار�شات 

�ملعلمة،  �أ�شئلة  عن  لالإجابة  �لن�س  من  يقر�أون  كانو�  فالطلبة  �ملعلمة، 

وكانت �ملعلمة تقبل تلك �لإجابات �أحياناً بدون تف�شيل �أو ��شتك�شاف.

وكيف  بالختبار�ت،  �لطلبة  �ل�شرح  �ملعلمون خالل  ُيذّكر  ما  وغالباً 

�لثانوية  �ل�شهادة  �متحان  �لأ�شئلة، وبخا�شة يف  يتعاملو� مع  �أن  يجب 

ريا�شيات  معلم  وهو  فادي،  قام  �ملثال،  �شبيل  على  )�لتوجيهي(. 

بامتحان  مرتني  طالبه  بتذكري   ،)G( �ملدر�شة  يف  �لعا�شر  لل�شف 

�لتوجيهي كما جاء يف �ملقتطف �لتايل:

»�لنحد�ر  �لعا�شر:  لل�شف  ريا�شيات   ،)G( مدر�شة   :)3( مقتطف 
�لب�شيط، �س: 71«.

1. )طالب يحل �ل�شوؤ�ل �لأول يف �س 72 على �للوح ويطبق معادلة 

�سبريمان(

م: نريد �لآن �إيجاد ب، �أوجد يل ب وخط �لنحد�ر.

2. )بد�أ �لطالب يحل، لكن �لأ�شتاذ ��شتوقفه(

م: �كتب �لقانون �أوًل، لي�س؟ ع�شان تطبق عليه. �نتو� يف �ل�شنة 

�جلاي بت�شريو� يف 11 وبعدها �لتوجيهي، و�إذ� ما كتبت �لقو�نني 

بتخ�شر  �ل�شح،  �لقانون  على  وطبقت  �لعمل  خطو�ت  ورتبت 

 على �لأقل بتك�شب عالمة على 
ً
عالمات. يعني لو حليت خطاأ

�لقانون. كمل �حلل

3. )�أوجد �لطالب �ملعادلة وهي 3�ش – ½( 

ط: �أ�شتاذ 3 �ش – ½ ول 3 �س + - ½؟

4. م: نف�شها، فقط �إعادة ترتيب، �ل�شالب د�ئماً تاأكل �ملوجب.

يف  بالختبار�ت  للطالب  �ملعلمني  تذكري  كيفية  عن  �آخر  مثال  ثمة 

عن  �لدر�س  كان  �شمري.  يعلمه  �لذي  �خلام�س  لل�شف  �لتاريخ  مادة 

�حل�شارة �مل�شرية )يف كتاب �لتاريخ �ملدر�شي، �س: 58(.

»�حل�شارة  �خلام�س:  لل�شف  تاريخ   ،)G( مدر�شة   :)4( مقتطف 
�مل�شرية«.

م: عندنا �أربعة �إجناز�ت للح�شارة �مل�شرية، مني يحكيلي �إياها؟. 1

ط: �أ�شتاذ . 2

م: مراد. 3

ط: �لزر�عة، �لعلوم، �لتحنيط. 4

م: )مل يقبل �لإجابة و�ختار طلب �آخر(، حممود. 5

�أربعة: . 6 �لعلوم،  ثالث:  �لعملة،  �ثنني:  �لزر�عة،  و�حد:  ط: 

�لتحنيط

منطقة . 7 يف  �خل�شوبة  ي�شرح  )و�أخذ  بالزر�عة  نبل�س  بدنا  ممتاز،  م: 

�لدلتا(.

)بعد �لنتهاء من �لزر�عة و�شل �إىل �لعملة(.. 8

م: لأول مرة يف �لتاريخ ب�شري يف عملة. لي�س جابو� �لعملة؟

ط: من �أجل �لبيع و�ل�شر�ء.. 9

م: ممتاز، بدون عمله ب�شري بيع و�شر�ء؟. 10

ط: ل. 11

�مل�شريون . 12 »قام  نا�شر  يا  �لمتحان  �شوؤ�ل يف  بجيب  �إذ�ً  يعني  م: 
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باكت�شاف �لعملة، ملاذ�؟ �شو بتجاوب؟

ط: للبيع و�ل�شر�ء.. 13

م: )م�شححاً( من �أجل ��شتخد�مها يف �لبيع و�ل�شر�ء.. 14

رمبا تو�شح �ملقتطفات �ل�شابقة �أن ما يحدث لي�س جمرد تذكري �لطلبة 

�شوء  يف  ت�شاغ  و�لتعلم  �لتعليم  عملية  �أن  كيف  بل  بالمتحانات، 

�لمتحانات، ما يقلل من فر�س تعليم ذي معنى. وتو�شح �ملقتطفات 

�أي  �لتعليم،  �إ�شالح  مر�قبة  بروتوكول  ��شتبانة  نتائج  �أي�شاً  �ل�شابقة 

يّتبعون  �ملعلمني  �أن  وبد�  للمعرفة.  �ملالكني  دور  لعبو�  �ملعلمني  �أن 

 )IRE( �لثالثية  �لتكاملية  �لطريقة  وي�شتخدمون  �ملدر�شي  �لكتاب 

�أن  للطالب  ُيتح  �ل�شياق مل  هذ�  �ل�شف.  لإد�رة  كو�شيلة  للتفاعل 

ي�شاركو� يف عمليتهم �لتعّلمية، ويفكرو� باملو�شوع �ملطروح، ويعملو� 

�ل�شوء  �شّلطت  �ملقتطفات  من  فالكثري  تعلمهم.  ل�شتك�شاف  معاً 

على مو�طن �شعف �لطلبة يف �لريا�شيات كما هو �حلال يف مقتطف 

3 )�شطر 3(.

تعّلمية  �أو�شاع  يف  طالبهم  �إ�شر�ك  حاولو�  معلمون  هناك  ذلك،  ومع 

ذ�ت مغزى، وحققو� ن�شبياً عالمة عالية يف ��شتبانة بروتوكول مر�قبة 

�إ�شالح �لتعليم مقارنة مع غريهم من �ملعلمني يف �لدر��شة. و�ملقتطف 

 ،)R( لتايل من �شف يو�شف، معلم علوم لل�شف �لر�بع يف مدر�شة�

من  و�لنجوم«  »�لكو�كب  عنو�ن  حتت  در�شاً  طالبه  يعلم  كان  حيث 

�لكتاب �ملدر�شي لل�شف �لر�بع، �ش 83 )عدد طالب �ل�شف: 26(.

»�لكو�كب  �لر�بع:  لل�شف  علوم   ،)R( مدر�شة   :)5( مقتطف 
و�لنجوم«:

حول  �لأر�س  دور�ن  عن  بينتج  �شو  يقويل  هال  مني  طيب،  م:   .1

ال�سم�ش؟

2. ط: �أ�شتاذ، �أ�شتاذ

3. م: �أيوه يا مفيد

4. ط: �لف�شول �لأربعة

�لف�شول  حتدث  كيف  لرييهم  بالنموذج  يحرك  )وبد�  ممتاز  م:   .5

�لأربعة، و�نتقل بعدها �إىل عنو�ن �لكو�كب(.

�ل�شم�س،  وحول  نف�شها  حول  تدور  �لكو�كب  �إنه  قلنا  طيب  م:   .6

من �لأن�شطة �لتي مت تنفيذها يف �إطار بحث »�شنع �ملعاين يف �ملد�ر�س �لفل�شطينية«.
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وينتج عن ذلك �لليل و�لنهار و�لف�شول �لأربعة. من يقل يل كم 

يوماً يف �ل�شنة؟

7. �لطالب: �أ�شتاذ، �أ�شتاذ ..

8. م: ر�ئد

9. ط: 365

م: 365 وربع �ليوم، تعرفون ملاذ�؟

10. ط: )يتابع( لأن �شباط فيه 28 يوماً، لكن بعد كل �أربع �شنو�ت 

ياأتي فيه 29 يوماً، �إذ� ق�شمنا 1 على �أربعة �شو بيعطي؟ �أو �جمع 

ربع مع ربع مع ربع مع ربع �شو بيعطينا؟

11. �لطالب )ل جو�ب(

12. م: �شو بيعطينا �أربعة �أرباع؟ )م�شر �أن يح�شل على �جلو�ب من 

�لطلبة(

13. ط: واحد

14. م: و�حد �شحيح، نعم. �شو �ن�شيتو�، �أخذناه يف �لريا�شيات.

�ملاء  ن�شبة  وعن  �لأر�س  عن  باحلديث  �لدر�س  �ملعلم  )يكمل   .15

والياب�سة(.

16. م: لرنجع �إىل �لنجوم. من �أكرب �لنجم �أم �لكوكب؟

17. ط: �لكو�كب

ال�سم�ش،  من  �أكرب  �لنجوم  �إن  �شابقا  قلنا  �إذ�  معاي،  ركزو�  م:   .18

و�ل�شم�س �أكرب من �لأر�س، �إذ�ً مني �أكرب �لأر�س و�لنجم؟

19. �لطالب: �لنجوم

20. م: �لنجوم. طيب �إذ� �شاألتكم �شو فائدة �لنجوم؟

21. ط1: نعرف طريقنا يف �لليل.

ط2: نعرف �لجتاهات )�ملعلم يعيد �لإجابات لكي يوؤكد على   .22

�سحتها(.

23. ط3: نعرف مو��شم �لفالحة.

24. م: و�ي�س كمان؟

25. ط4: من �لقمر ن�شتطيع �أن نعرف �شهر رم�شان.

26. م: جيد، لكن �إحنا بنحكي عن �لنجوم، �شو كمان؟

27. )ل يوجد جو�ب( م: بتعرف �ي�شي عن �لأبر�ج �ل�شماوية زي 

برج �لعقرب، �لقو�س؟

28. )��شتمر �ملعلم يف �ل�شرح عن �لأبر�ج �ل�شماوية وفائدتها، وبعده 

رن �جلر�س(. م: �ملرة �جلاي بدنا نح�شر فلم عن �لف�شاء وكيف 

بدور �لكو�كب. يعطيكم �لعافية.

�لكتاب  يف  �لعناوين  �ّتبع  �ملعلم  �أن  ومع  �خلام�س،  �ملقتطف  يف 

�ملدر�شي، وتبّنى �لطريقة �لتكاملية �لثالثية للتفاعل، كان مالحظاً �أنه 

كان هناك جمال للطالب كي يفكرو� ويتاأملو� يف تعّلمهم. على �شبيل 

�ملثال، يظهر �لن�س من 17-20 كيف دعم �ملعلم تعّلم �لطلبة ب�شاأن 

�لعالقات غري �ملبا�شرة لالأحجام، متيحاً لهم �ملجال ليقارنو� ويتو�شلو� 

مع  جديد�ً  مو�شوعاً  �ملعلم  دمج  ذلك،  �إىل  وبالإ�شافة  �إجاباتهم.  �إىل 

�ملو�شوع �ملوجود يف �لكتاب �ملدر�شي، و�أوجد رو�بط مالئمة مع معرفة 

يف  بالريا�شيات  ربطهم  )مثل  �لأخرى  و�ملو�شوعات  �ل�شابقة  �لطلبة 

فيها  ثمة حلظات �شمح  9-11(. وعالوة على ذلك، كان  الن�ش من 

للتفاعل، وبخا�شة   )IRE( ّتباع نظام� بالإجابة بدون  �ملعلم للطالب 

يف �لنهاية. وخالل ح�شته، ��شتخدم �ملعلم مناذج متحركة متثل �لنظام 

فهم  على  �لطلبة  مل�شاعدة  �ل�شم�س  �لأر�س حول  ودور�ن  �ل�شم�شي 

�لطلبة  كان  لذلك،  وكنتيجة  مرئي.  ب�شكل  للكون  �ملعقدة  �حلركة 

قادرين على �لتعبري عن �أفكارهم ب�شهولة.

كان   )RTOP( ��شتبانة  على  عالية  عالمة  �شجل  �آخر  در�س  هناك 

 .)R( مدر�شة  يف  �لتا�شع  لل�شف  عربية  لغة  معلمة  رنا،  للمعلمة 

و��شتخدمت �ملعلمة �لعنو�ن �لرئي�شي للدر�س، و�أغنته باأن�شطة جديدة 

كاإ�شرت�تيجية  دور  ولعب  �لدر�ما  وتبّنت  م�شاعدة.  تعلم  وو�شائل 

�لطالبات  مع  لت�شل  �ل�شتقر�ئي  �ملنهج  و�ّتبعت  �لدر�س.  لتعليم 

معها  �أح�شرت  �لعربية.  �للغة  يف  �جلر  �أحرف  ��شتخد�م  قو�نني  �إىل 

للطالبات ليخرتن منها ويحللن �جلملة. وعالوة على ذلك،  بطاقات 

��شتخدمت ق�شة من خارج �لكتاب �ملدر�شي للتطبيق. �أخري�ً، �أنهت 

تفوز  �أخطاء، بحيث  فيها  فيها فقرة  ��شتخدمت  بلعبة  �لدر�س  �ملعلمة 

�لطالبات  عملت  بجائزة.  �لأخطاء  هذه  حتدد  �لتي  �لأوىل  �ملجموعة 

تعّلمهن،  عن  وحتّدثن  جمموعات،  يف  بع�شهن  مع  �ل�شف  هذ�  يف 

وقد  بتعلمهن.  متتعن  �أنهن  وبد�  باأنف�شهن،  ��شتنتاجات  �إىل  وو�شلن 

كان ��شتخد�م �لطريقة ثالثية �لتفاعل يف هذ� �ل�شف حمدود�ً للغاية.

 اجملتمع احمللي: دور داعم

خمترب�ت  لديها  لي�س  �مل�شتهَدفة  �ملد�ر�س  بع�س  �إن  نقول  للتذكري 

فمعظم  نوعية.  مر�جع  �أو  كتب  على  حتتوي  مكتبات  �أو  كمبيوتر 

�ملد�ر�س لديها ميز�نيات حمدودة بالكاد تغطي �لقرطا�شية و�لأجهزة 

و�شيانة �لكمبيوتر يف حال توفره، ومو�د ��شتهالكية �أخرى.

وبالن�سبة �إىل �لكثري من �ملعلمني و�ملديرين يف هذه �لدر��شة، فاإن �لقيود 

من   % 90 �أن  �إىل  �لإ�شارة  وجتدر  لها.  رئي�شياً  حتدياً  متثل  �مليز�نية  على 

�ملتبقية   % 10 �لـ  بينما  للرو�تب،  خم�ش�شة   
2
�لرتبية وز�رة  م�شروفات 

�لدويل  )�لبنك  و�لتدريب  و�لتقييم،  �ملدر�شية،  �لكتب  على  ت�شرف 

حتدث  وقد  �ملانحني.  قبل  من  متول  �مل�شروفات  هذه  ومعظم   .)2006

مدر�شون عدة كيف �أن �نعد�م �ملو�رد و�ملخترب�ت �ملجهزة يعيق جهودهم 

ومناذج  مو�رد  يحتاجون  �لطلبة  �أن  معتقدين  »جيدة«،  ح�شة  لإعطاء 

وو�شائل ب�شرية �أخرى لالنخر�ط يف تعلم ذي مغزى.

وبالنظر لنعد�م �ملو�رد �ملالية و�لتعليمية يف �ملد�ر�س �مل�شتهَدفة، يبحث 

مديرو �ملد�ر�س عن م�شاعدة من خدمات ودعم �ملجتمع �ملحلي مثل 

�ملجل�س �لقروي، وجمل�س �أولياء �لأمور و�ملعلمني، ومنظمات �لعمل 

مديرو  يبذلها  �لتي  �جلهود  من  �لكثري  فهناك  �لفل�شطيني.  �لأهلي 
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�ملحلي  �ملجتمع  مع  للتو��شل  �لرتبية(  مديريات  )مب�شاعدة  �ملد�ر�س 

بحثاً عن متويل. وت�شري تقارير �شادرة عن �لبنك �لدويل )2004 على 

�شبيل �ملثال( �إىل �أنه من �لعام 1994 حتى 1999 بلغت �مل�شاهمات 

�لإجمالية من �ملجتمع �ملحلي 11 مليون دولر وقد كانت ت�شتهدف، 

و�إن�شاء�ت مدر�شية، حيث مت  �أر�س  �مل�شاهمة يف  �أغلب �لأحيان،  يف 

�إن�شاء ما جمموعه 266 مدر�شة ما بني 1994 و2005، ن�شفها بنيت 

.)The World Bank, 2006( من م�شاهمات ودعم �ملجتمع �ملحلي

وعرب �ملديرون يف هذه �لدر��شة عن خماوفهم من تدين �مليز�نية �لتي 

�لطلبة  حاجات  تلبية  على  �لقدرة  عدم  من  وقلقهم  عليها  يح�شلون 

و�ملعلمني �شمن هذه �مليز�نية �ملحدودة. وحتدثت �إحدى �ملدير�ت عن 

مدى �شوء جتهيز خمترب �لعلوم يف مدر�شتها، ما دفع معلمات �لعلوم �إىل 

�شر�ء �للو�زم �لرئي�شية على ح�شابهن �خلا�س للقيام باأن�شطة وجتارب 

 ... و�ملحاليل،  و�لأحما�س،  �ل�شم�س،  عباد  ورق  مثل  �ل�شف؛  يف 

وغريها. وحتدثت مديرة �أخرى عن حادث له �شلة مبخترب �لكمبيوتر 

�ختبار�ت  لت�شحيح  مدر�شتنا  مرة  �لوز�رة  »�ختارت  فقالت:  عندها، 

من  يكفي  ما  لدينا  يوجد  �أنه ل  �كت�شفت  وعندما  و�خلام�س،  �لر�بع 

 .)PA: 10/3/10( �أخرى«  مدر�شة  �ختارت  �لكمبيوتر،  �أجهزة 

وحتدثت �ملديرة مبر�رة عن مدى �إحباطها ب�شبب هذ� �حلادث، وبخا�شة 

�أن جهودها مل تفلح بعد يف تاأمني متويل ملخترب كمبيوتر جديد.

وحتدث �لطلبة �مل�شاركون عن خمترب�ت �لعلوم و�لكمبيوتر غري �ملجهزة 

�لعلوم يف مدر�شته  يف مدر�شتهم. فتحدث جمدي عن و�شع خمترب 

قائاًل: »�حتاج �ملعلم يف �ملخترب �إىل �شوكتي �شبط رنني بالرتدد نف�سه 

ليبني لنا كيف يعمل �لرنني، لكنه وجد و�حدة فقط، فتجاوز �لتجربة 

�أما خالد، من �ملدر�شة   .)StH: 28/4/10( »وبد�أ يحا�شر عن �لرنني

نف�شها، فتحدث عن خمترب �لكمبيوتر فقال: »ُنقلت من مدر�شة ميتلك 

فيها لكل طالب جهاز كمبيوتر. وقد �عتدنا �لعمل على م�شروعاتنا، 

نريده. يف  �أي �شيء  بعمل  لنا  ُي�شمح  �لدر�س مبكر�ً،  ننهي  و�إذ� كنا 

بروجكرت )عار�س(  �ملدر�شة، هناك جهاز كمبيوتر و�حد وجهاز  هذه 

و�حد، وي�شتخدمهما �ملعلمون ليو�شحو� لنا �ملو�شوعات ونحن جنل�س 

.)StH: 28/4/10( »ون�شتمع

يف هذه �لدر��شة، كان معلمو �لعلوم يف �أغلب �لأحيان يعتمدون على 

العرو�ش لتف�سري مفهوم، �أو ظاهرة ما �أو �لقيام باأن�شطة علمية معينة. 

على �شبيل �ملثال، ��شتخدم �أحد �ملعلمني يف �شفه وعاء زجاجيا مليئاً 

باملاء ومكعباً خ�شبياً لإي�شاح در�س �لطفو. وخالل مقابلة بعدية �أو�شح 

�لتجهيز�ت جلعلتهم  من  يكفي  ما  لدي  كان  لو  »�أمتنى  قائاًل:  �ملعلم 

يعملون باأنف�شهم يف جمموعات وتركتهم ي�شتك�شفون �لظاهرة، و�أعتقد 

اأن �لدر�س يجب �أن يقّدم بهذه �لطريقة. لكن ل�شوء �حلظ، لي�ش لدي 

و�ملو�رد  �لتجهيز�ت  هذه  مثل  وجود  �نعد�م  �إن  �لتجهيز�ت«.  هذه 

ميكن �أن يف�شر جزئياً نتائج بروتوكول مر�قبة �إ�شالح �لتعليم، وبخا�شة 

�لنتائج �ملتدنية للبندين 11 و14 �للذين يرتبطان با�شرت�ك �لطلبة يف 

�ل�شتك�شاف، و�لتفكري، و�لتاأمل.

على  �لقيود  ب�شبب  �ملد�ر�س  تو�جهها  �لتي  للتحديات  �آخر  مثال  ثمة 

�ملو�رد، ُوجد يف حالة مدر�شة )R( وجد�رها �لآيل لل�شقوط. فقد كان 

و�لت�شبب  �أي حلظة  �شقوط هذ� �جلد�ر يف  قلقني من  و�ملعلمون  �ملدير 

وز�رة  مديرية  مكتب  �إىل  �لو�شع  عن  كتبو�  وقد  �لطلبة.  �إيذ�ء  يف 

�لتعليم وجمل�س �أولياء �لأمور و�ملعلمني. وحتدث �أحد �أع�شاء �ملجل�س 

�مل�شكلة  �ملديرية حلل  ومكتب  �ملحلي  باملجتمع  لالت�شال  عن جهوده 

مو�شحاً: »�ت�شلنا باأولياء �لأمور للح�شول على هبات، لكن بد� �أنهم مل 

ي�شتطيعو� حتّمل بناء جد�ر جديد. فهو يكّلف ما ل يقل عن 50 �ألف 

�جلد�ر  �إ�شناد  مثل  �أخرى  حلوًل  و�قرتحنا  دولر(،  �ألف   14( �شيكل 

.)MoPTA, 25/4/2010( »بدعامات ثابتة، لكننا مل نثّبتها بعد

بع�س  حل  يف  مهماً  دور�ً  و�ملعلمني  �لأمور  �أولياء  ر�بطة  وتلعب 

�أع�شاء  �أحد  وحتدث  �لطلبة.  بتعلم  تتعلق  �لتي  �ملدر�شة  م�شكالت 

�لتعليم  درو�س  من  �ملدر�شة  مدير  �إىل  مرة  �شكا  �أنه  كيف  �ملجل�س 

�لإ�شافية �خلا�شة �لتي يعطيها بع�س �ملدر�شني خارج �ملدر�شة، وقال: 

»�أ�شبح �لتعليم �خلا�س ظاهرة عامة متز�يدة، فاقرتحت على �ملديرين 

و�ملعلمني �أن علينا �أن نركز على �أولئك �لطلبة �ل�شعفاء، و�أن نعطيهم 

جنعلهم  �أن  من  بدًل  �لُفر�س  خالل  �ملدر�شة  يف  �إ�شافية  ح�ش�شاً 

.)MPTA: 5/5/2010( »ياأخذون درو�شاً خارج �ملدر�شة

و�إما  �إما مادياً  �أن�شطة �ملدر�شة  �أولياء �لأمور و�ملعلمني  ويدعم جمل�س 

لالأن�شطة  �ملجل�س  م�شاهمات  عن  �أع�شائها  �أحد  حتدث  وقد  عينياً. 

و�لأيام  �خلريجني،  تكرمي  �حتفالت  مثل  �ملدر�شة  يف  �لال�شفية 

�أمو�ًل  وندفع  �لحتفالت،  هذه  ندعم  »نحن  و�أ�شاف:  �ملفتوحة. 

على  طالبنا  لت�شجيع  بذلك  �لقيام  �ل�شروري  ومن  هد�يا.  ل�شر�ء 

�لتعلم« )FPTA: 11/4/2010(. وحتدث ع�شو �آخر من �ملجل�س عن 

�أولئك �لطلبة  �أجل  �لطلبة، وبخا�شة من  �أق�شاط  دوره يف دفع ر�شوم 

�أولئك �لذين يعي�شون  �أو  باأد�ئهم �جليد يف �ملدر�شة،  �لذين يتميزون 

ببع�س  �أي�شاً  �لر�بطة  وت�شاهم  �شعبة.  �قت�شادية  ظروف  وطاأة  حتت 

�لتمويل لتغطية تكاليف �لرحالت �مليد�نية.

مدر�شتها  تو�جهها  �لتي  �مل�شكالت  عن  مدر�شة  مديرة  وحتدثت 

بخ�شو�س �إمد�د�ت �ملياه. وقالت �إنه يف �ل�شيف �ملا�شي مت �شخ �ملياه 

مرة و�حدة يف �لأ�شبوع �إىل �ملدر�شة ب�شبب �لنق�س يف �ملياه. و�شكت 

�ملديرة �إىل �لبلدية �لتي قامت بدورها بتزويد �ملدر�شة باملياه عن طريق 

�شهاريج يف كل مرة �حتاجو� فيها �إىل �ملياه.

و�أ�شبحت م�شاهمات �ملجتمع �ملحلي لقطاع �لتعليم ترت�جع لرتكز على 

متطلبات �حلياة �لأ�شا�شية و�ملو�د �ل�شتهالكية و�ملو�د �لالزمة لالأجهزة 
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�لعايل  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  و�إ�شالحها. ومع ذلك، حتاول  �ل�شغرية 

�لأهلية.  و�ملنظمات  �حلكومات  بع�س  من  وم�شاهمات  متويل  جذب 

و�أخري�ً، متكنت من �حل�شول على تعهد�ت طويلة �لأمد من حكومات 

�ليون�شكو،  مثل  ومنظمات  و�لرنويج،  وبلجيكا،  فنلند�،  مثل  �أجنبية 

ملو��شلة متويل  للتنمية  �لأمريكية  �لوكالة  من  وموؤخر�ً  �لدويل  و�لبنك 

و�إغناء  �ملهني  �لتطوير  بر�مج  �لرتكيز على  �لتعليم مع مزيد من  قطاع 

�ملنهاج. لكن بع�س هذه �لأمو�ل م�شروطة، وتوّزع على �لأرجح على 

تلك �ملد�ر�س �لتي تو�فق على �لتعاون وفقاً ل�شروط �ملانحني.

 العمل حتت ظروف قاسية

�إن من �أبرز �لتحديات �لرئي�شية �لتي يو�جهها �ملعلمون هو �لحتالل 

�لإ�شر�ئيلي. فثالث مد�ر�س من �ملد�ر�س �مل�شتهَدفة تقع بالقرب من 

�مل�شتوطنات �لإ�شر�ئيلية، و�أو�شح �ملعلمون �أن �لو�شول �إىل مد�ر�شهم 

من  قلق  هناك  ذلك،  على  وعالوة  طوياًل.  وقتاً  وطالبهم  ي�شتغرقهم 

�حتمال وجود �إجر�ء�ت غري متوقعة يتخذها �جلنود �لإ�شر�ئيليون على 

�لطرق مثل نقاط �لتفتي�س و�لإغالق خالل �أيام �لإجاز�ت �ليهودية 

�ملثال،  �شبيل  فعلى  �أمنية«.  »�إجر�ء�ت  عليه  يطلقون  ما  بحجة  اأو 

ي�شتخدم �ملعلمون و�لطلبة �مل�شاركون �لذين يعي�شون قرب م�شتوطنة 

�إ�شر�ئيلية طرقاً بديلة لتجنب �لتاأخري على نقاط �لتفتي�س �لإ�شر�ئيلية 

كيف  �ملعلمني  �أحد  وحتدث  �مل�شتوطنات.  هذه  من  بالقرب  �لو�قعة 

15 دقيقة، ب�شبب  �إىل �ملدر�شة ي�شتغرقه �شاعة بدًل من  �لو�شول  �أن 

�إحدى  من  بالقرب  مير  �أنه  بحجة  �لإ�شر�ئيليون  �جلنود  �أغلقه  طريق 

�مل�شتوطنات. وهذ� �لوقت �ل�شائع يف �لنتقال، ح�شب �ملعلمني، يوؤثر 

يف �أد�ئهم وتعلم طالبهم.

�لتعليم  نظام  يو�جهها  �لتي  بال�شعوبات  وعي  على  �ملعلمون  وكان 

�لذي  �ل�شيا�شي  �لو�شع  »ب�شبب  �أحدهم:  وقال  �لحتالل.  ب�شبب 

يوؤثر  ما  يتدهور،  �لقت�شادي  �لو�شع  �أ�شبح  �لحتالل،  حتت  نعي�شه 

�لتعلم  فاإن  و�لتعليم كذلك. ول�شوء �حلظ،  �لو�شع �لجتماعي  على 

 FT2:( كلها«  �مل�شكالت  هذه  ب�شبب  ُهّم�س  قد  للطالب  بالن�شبة 

14/4/10(. كذلك فاإن �ملعلمني على علم �أي�شاً بالو�شع �ملايل �ل�شيئ 

�لذي متر به وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل ب�شبب �لحتالل و�لتمويل 

وقال  �ملنطقة.  يف  �ل�شيا�شي  �ل�شتقر�ر  على  يعتمد  �لذي  �مل�شروط 

�أن  ميكنه  �أحد  ول  �لحتالل،  حتت  نز�ل  ل  »نحن  �ملعلمني:  �أحد 

ينكر ذلك. ل �أحد ر��شياً، ل �ملعلمون ول �أولياء �لأمور، ول �لقادة 

و�لو�شع  بال�شغوطات،  مفعمة  حياة  نعي�س  نحن  نف�شه.  �لرئي�س  ول 

.)FOT2: 5/4/2010( »لنف�شي للطالب يف غاية �ل�شوء�

ويف �جتماع مع مر�شد �إحدى �ملد�ر�س �مل�شتهَدفة �لو�قعة على مقربة 

�لو�شع  �أثر  عن  حتدث  �لغربية،  �ل�شفة  يف  �مل�شتوطنات  �إحدى  من 

�لقت�شادي �لقا�شي على تعلم �لطالب، فقال: »ن�شبة كبرية من �لآباء 

يعملون يف �إ�شر�ئيل«. و�أ�شاف يقول: »�إنهم ينتظرون بالقرب من نقطة 

�لتفتي�س ويعودون  لدخول نقطة  3:00 �شباحاً  �ل�شاعة  �لتفتي�س من 

�لبناء  يعملون يف جمال  ومعظمهم  لياًل.  متاأخر  وقت  �لبيت يف  �إىل 

بالكاد  مبلغ  وهو  يومياً،  دولر�ً(   30( �شو�كل   110 على  ويح�شلون 

و�شع  هو  يقلقني  وما  �لأ�شا�شية.  حياتهم  م�شاريف  لتغطية  يكفي 

�لرعاية  من  يكفي  ما  على  يح�شلون  ل  فهم  �ملدر�شة،  يف  �أطفالهم 

و�ملتابعة من جانب �آبائهم، ولذلك فاإنني �أعقد �جتماعات مع �أمهات 

للم�شاعدة يف دعمهم«  )CF: ما بعد �ملقابلة(.

�ل�شنو�ت  خالل  معاجلتها  حاول  ظاهرة  عن  �أي�شاً  �ملر�شد  وحتدث 

قيام  ظاهرة  عن  وحتدث  �لأطفال.  عمل  ظاهرة   - �لأخرية  �لثالث 

البناء  وحديد  �لق�شبان  بجمع  �ملدر�شي،  �لدو�م  �نتهاء  بعد  �لطلبة، 

من خملفات �لبناء يف �مل�شتوطنات وبيعها يف �ل�شوق لدعم عائالتهم. 

و�أ�شاف: »هذ� يت�شارب مع تعلمهم بالطبع، وهو ي�شرف �نتباههم عن 

�لتعلم و�أد�ء و�جباتهم �لبيتّية، وبالتايل يوؤثر يف نتائجهم. لقد حاولت 

�لتحدث معهم عن حقهم يف �لتعلم، لكن من دون جدوى«.

�لحتالل  يخلقها  �لتي  �لتحديات  عن  �مل�شاركون  �مل�شرفون  و�أعرب 

�لطرق.  و�إغالقات  �لإ�شر�ئيلية  �لتفتي�س  نقاط  وبخا�شة  �لإ�شر�ئيلي، 

وح�شب �مل�شرفني، قد ي�شتغرقهم �لو�شول �إىل بع�س �ملد�ر�س �شعف 

فهم يحاولون  �لإ�شر�ئيلي.  �لقريبة من �جلد�ر  تلك  �لوقت، وبخا�شة 

يوم  نف�شه يف  �لطريق  تقع على  �لتي  وتلك  �ملد�ر�س  زيارة مثل هذه 

هذه  يف  ملد�ر�س  ثانية  بزيارة  �لقيام  عليهم  �ل�شعب  من  لأنه  واحد، 

�ملو�قع خالل �لف�شل �لدر��شي.

ويو�سح  تو�شياتهم.  تنفيذ  �أمام  عقبة  �لحتالل  يف  �مل�شرفون  ويرى 

�أحدهم: »لقد �أو�شيت ذ�ت مرة بنقل معلم من مدر�شة �إىل �أخرى بناء 

على طلبه معتقد�ً �أن �أد�ءه �شيكون �أف�شل يف �ملدر�شة �جلديدة، لكننا 

تخّلينا عن هذ� �لقر�ر بعد ذلك، لأنه كان يخ�شى �أن ينتظر طوياًل على 

.)SH: 12/4/10( »نقاط �لتفتي�س للح�شول على �إذن مرور

 �آخر يو�جهه �مل�شاركون له عالقة �إىل حد كبري بالنظام 
ٌّ

ثمة حتدٍّ رئي�شي

ُينّفذ  البريوقراطي �لذي يعملون فيه. وتبنّي �لدر��شة �أن �شنع �لقر�ر 

كتعليمات  رئي�شي  ب�شكل  وياأتي  �أ�شفل،  �إىل  �أعلى  من  نهج  باّتباع 

للمعلمني �أو �ملديرين يجب �أن يّتبعوها. وهناك جمال �شئيل للمعلم 

كي يفاو�س ويوؤثر يف �شنع �لقر�ر، و�أحياناً ُي�شاء تف�شري �لقر�ر�ت بالنظر 

�إىل �إ�شرت�تيجيات �لتو��شل �لهرمي �لتي تتبعها وز�رة �لرتبية و�لتعليم 

خالل  من  تتم  و�مل�شوؤولني  �ملعلمني  بني  �لت�شال  فو�شائل  �لعايل. 

ر�شائل ر�شمية من مديرية �لتعليم �إىل �ملدر�شة، �أو من خالل �مل�شرف 

�ملخ�ش�س ملعلم معني. وميكن روؤية �أحد �لأمثلة يف ر�شالة مر�شلة من 

�أحد �أع�شاء مديرية �لتعليم �إىل مديري مد�ر�س ومعلمني يخربهم فيها 

بع�شرة  �لختبار  موعد  قبل  �ملوحدة  �ختبار�تها  �إجر�ء  �ملديرية  بقر�ر 
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�أيام، وهو �إجر�ء �نتقده �لكثري من �ملعلمني ومديري �ملد�ر�س.

�أما �لأنو�ع �لأخرى للتحديات �لتي عرب عنها �ملعلمون، فكانت ترتبط 

كثريون  معلمون  وحتدث  �آخر.  �إىل  �شف  من  �لتلقائي  �لطلبة  برتفيع 

�إحدى  وتبني  �لر��شبني.  عدد  لتقلي�س  �لطلبة  عالمات  تعديل  عن 

�لوثائق �ملتجّمعة من �إحدى �ملد�ر�س �مل�شتهَدفة رفع عالمات �لطلبة 

�ملطلوبة،  �لن�شبة  �شمن  �لر��شبني  عدد  لإبقاء  نقاط   5 بو�قع  �لنهائية 

�آخذين بعني  �ملعلمني،  �لكثري من  له، ح�شب  �إجر�ء ل معنى  وهذ� 

�لإ�شالح.  عملية  تقود  �لتي  �ل�شارمة  �لتقييم  �إجر�ء�ت  �لعتبار 

وحتدث مديرون �أي�شاً حول هذ� �لتحدي، وح�شب ر�أيهم، فاإن ن�شبة 

»�لر�شوب« �مل�شموح بها يف كل مرحلة منخف�شة جد�ً، كما �أن �ملعلمني 

�لنجاح  ي�شتحقون  �لذين ل  �أولئك  عن  �لطرف  �إىل غ�س  ي�شطرون 

�ل�شعف  يف  ت�شاهم  رئي�شية  م�شكلة  هذه  لهم،  وبالن�شبة  �شفهم.  يف 

�لرت�كمي للطالب.

�لعمل حتت ظروف  وُيطلب منهم  منخف�شاً  �أجر�ً  �ملعلمون  ويتقا�شى 

مالية �شعبة. فرو�تب �ملعلمني ل تتجاوز 600 دولر �شهرياً، ما يدفع 

بع�س �ملعلمني �أحياناً، وحتديد�ً �لذكور، �إىل �لقيام باأعمال بعد �لظهر. 

وح�سب ما يقوله �ملعلمون، فاإن �لدخل �ملنخف�س �شبب مهم لتدين 

�لو�شع �لجتماعي ملهنة �لتعليم.

وحتدث �ملديرون �مل�شاركون �أي�شاً عن �لر�تب �ملنخف�س �لذي يح�شلون 

عليه. وقال �أحدهم: »بعد كل هذه �ل�شنو�ت يف مهنة �لتعليم، فاإنهم 

يعطونني 2300 �شيكل )650 دولر�ً( ... و�أنت عالق يف هذ� �ملبنى، 

�لوز�رة  يعملون يف  �أنا�شاً  �أن جتد  بينما ميكنك  �أي �شيء،  �أو  ترقية  ل 

�أن  �إىل  مديرون  و�أ�شار   .)PM: 12/4/10( تب« 
ّ
و�لر �لفو�ئد  ويجنون 

هذ� �لر�تب لي�س كافياً لتلبية �لحتياجات �لأ�شا�شية، وهذه م�شكلة 

يتقا�شمها معنا �ملعلمون و�مل�شرفون.

املعايري:  وتوحيد  احملاسبة  منوذج   
نهج عقائدي

�ليومية  باملمار�شات  �إح�شا�شاً  ب�شهولة  ي�شت�شعر  �أن  �ملرء  ي�شتطيع 

�لعايل  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  تعمل  حيث  �مل�شتهَدفة،  �ملد�ر�س  يف 

جلاناً  �لوز�رة  �شّكلت  وقد  �ل�شاملة.  �خلم�شية  خطتها  لتنفيذ  جاهدة 

على  �لآن  �جلهود  وترتكز  �خلطة.  تو�شيات  ملتابعة  خ�شي�شاً  ودو�ئر 

جلنة  فقط  موؤخر�ً  �أطلقت  وقد  »مهنة«.  �إىل  وظيفة  من  �لتعليم  تغيري 

تطوير مهنة �لتعليم )CDTP( م�شروع وثيقة �ملعايري �ملهنية للمعلمني. 

ويعترب �ملعلمون م�شوؤولني عن ممار�شاتهم �لتعليمية من خالل �لإ�شارة 

�إىل هذه �مل�شتويات �لنوعية �ملهنية �ملحددة للممار�شة، �لتي تهدف، 

بالو�شع �ملهني و�لجتماعي للمعلمني،  �إىل �لرتقاء  ح�شب �لوز�رة، 

وتوفري �أمن وظيفي لهم )CDTP, 2010(. فالوز�رة ما�شية ُقدماً نحو 

يقودها  �لتي  و�لختبار  �ملوحدة  �ملعايري  فل�شفة  من  عال  قدر  فر�س 

�لعتقاد باأن �جلودة قابلة للقيا�س بعالمات �لتح�شيل.

هذ� �خلطاب �جلديد، على ما يبدو، �لذي يفر�شه �لإ�شالح �لتعليمي 

مكتب  وبخا�شة  �لوز�رة،  مكاتب  خالل  من  �لآن  تعميمه  يجري 

�لإد�رة �لعامة لالإ�شر�ف �لرتبوي �لذي يعترب قناة �لت�شال �لرئي�شية 

بني �ملعلمني و�لوز�رة.

�شياغة  م�شوؤولية  �لأخرى  �لوز�رة  مكاتب  مع  �مل�شرفون  يتقا�شم 

�ختبار�ت �لوز�رة ذ�ت �ملعايري �ملوّحدة. وعندما �شئل �مل�شرفون عن 

يحتاجون  �ملعلمني  �أن  على  جميعهم  و�فق  �ملعلمني،  من  توقعاتهم 

للعمل بجد �لآن �أكرث من �أي وقت م�شى لالرتقاء بتح�شيل طالبهم، 

�ملو��شيع.  خمتلف  يف  �ملنخف�شة  �لطلبة  نتائج  �لعتبار  بعني  �آخذين 

هو  �لعام  هذ�  بالن�شبة يل  �ل�شامل  »�لهدف  �مل�شرفني:  �أحد  و�أو�شح 

رفع م�شتوى نتائج �لطلبة، و�أنا متاأكد من �أن ذلك م�شتحيل دون رفع 

و�لتدريب«  �مل�شتمرة  �ملتابعة  خالل  من  �ملعلمني  موؤهالت  م�شتوى 

�لنظام  �آخر يف �شياق �حلديث عن  )SH: 12/4/10(. وقال م�شرف 

من  �أكرث  �لطلبة  حت�شيل  على  �أرّكز  »�أنا  �جلديد:  �ل�شامل  �لإ�شر�يف 

�ملعلمني. و�أنا �أذهب �إىل �ل�شف �شو�ء كان �ملعلم هناك �أم ل، و�أقّيم 

�ملد�ر�س  يف  �ملعاين  »�شنع  بحث  �إطار  يف  تنفيذها  مت  �لتي  �لأن�شطة  من 

�لفل�شطينية«.
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على  �آخرون  م�شرفون  يركز  حني  يف  بالريا�شيات،  �لطلبة  م�شتوى 

.)SMS: 12/6/10( »لعلوم و�للغتني �لعربية و�لإجنليزية�

�إنهم  معظمهم  قال  عملهم،  عن  ر�شاهم  عن  م�شرفون  �ُشئل  وعندما 

نتائج  لرفع م�شتوى  بو�شعهم  �ملعلمني يفعلون ما  ر��شون عندما يرون 

�لتعلم،  نتاجات  على  �أركز  �أن  »يجب  �أحدهم:  �أو�شح  كما  �لطلبة. 

و�شع  نرى  جميعاً  نحن  ل.  �أم  �أهد�فنا  حققنا  قد  كنا  �إذ�  ما  وعلى 

ل  �مل�شرف،  هذ�  �إىل  وبالن�شبة   .)SFO: 29/3/10( �شيئاً«  مد�ر�شنا 

�إذ�  ما  يعرف  �أن  يجب  عليه.  ويحكم  �ملر�َقب  �ملعلم  يزور  �أن  يكفي 

تعلم �لطلبة بالفعل �أم ل. و�أو�شح يقول: »�إذ� ر�قبت معلماً ووجدت 

طالبه  �شاألت  ثم  منه،  �ملطلوبة  �لأور�ق  كل  ومعه  جد�ً  م�شتعد  �أنه 

�شوؤ�ًل و�كت�شفت �أنهم ل يعرفون �شيئاً عن �ملو�شوع، عندئذ تكون ثمة 

.)SFO: 29/3/10( »م�شكلة حقيقية مع ذلك �ملعلم

على  بالالئمة  لالإ�شر�ف  �لعامة  �لإد�رة  من  �لو�ردة  �لتقارير  وتلقي 

�لختبار�ت.  يف  للطالب  �ملتدنية  �لنتائج  �إىل  بالنظر  �ملعلمني 

م�سرفني  �شم  لجتماع  �لأخري  �لتقرير  ي�شرد  �ملثال،  �شبيل  فعلى 

�أ�شباباً متوقعة لنخفا�س  ومديرين يف �إحدى �ملحافظات �مل�شتهَدفة 

ربط  يف  �ملعلمني  خربة  �نعد�م  مثل:  �لريا�شيات  يف  �لطلبة  نتائج 

�لريا�شيات باأو�شاع �حلياة �حلقيقية و�ملعرفة �ل�شابقة للطالب، وعدم 

�لطلبة  جتعل  بطريقة  �لريا�شيات  »لغة«  تب�شيط  على  �ملعلمني  قدرة 

ل�شتخد�م  و�ملهار�ت  �ملعرفة  و�نعد�م  �لرئي�شية،  �ملفاهيم  يدركون 

مو�رد �لتعلم �لدقيقة، و�ملو�د �لتعليمية، و�لو�شائل �مل�شاعدة لتي�شري 

تعّلم �لريا�شيات.

ويوؤثر حديث �لإ�شالح �أي�شاً يف �أولويات �ملديرين. وعندما �شئل مدير 

»مدر�شتي  قال:  لها  �ملجاورة  �ملدر�شة  عن  مدر�شته  مييز  عما  مدر�شة 

�لآن �أكرث �ن�شباطاً من �أي وقت م�شى. لقد عملت بجد لبلوغ هذ� 

�لو�شع، فقد كان لدي خطة ل�شبط �ملدر�شة. و�أحد �ملنجز�ت �ملهمة 

�ختبار�ت  يف  �لأوىل  �ملكانة  �حتلت  مدر�شتي  �أن  هو  �خلطة  لهذه 

�لأول  ت�شرين  �ملجموعة،  �جتماع  )بعد  �ملا�شي«  �لعام  �لريا�شيات 

مع  م�شتمر�ً  �جتماعاً  �لتعليم  مديرية  مكاتب  عقدت  وقد   .)2010

مديري �ملد�ر�س لإبالغهم مبنجز�ت طالبهم وبحث كيفية حت�شني هذه 

�لنتائج يف مو�شوعات خمتلفة. و�أعربت مديرة مدر�شة عن قلقها �إز�ء 

نظام �لختبار قائلة: »�أنا خائفة بالفعل من �أن �ملد�ر�س �شوف ُت�شّنف 

ذ�ت يوم بح�شب نتائج �لطلبة، و�شوف يكون ذلك مدّمر�ً لنا جميعاً«، 

من  �ملدر�شة  �إد�رة  بني  �لتوتر  يزيد  �أن  �شاأنه  �أن ذلك من  �إىل  م�شرية 

جهة، و�ملعلمني و�لطلبة من جهة �أخرى، ورمبا يوؤثر يف رغبة �لعائالت 

بت�شجيل �أطفالهم يف مد�ر�س منخف�شة �لنتائج.

و�أعرب �لكثري من �لطلبة عن م�شاعرهم �إز�ء �لختبار�ت. وحتدثو� عن 

�ملو�شوعات  تلك  لإنهاء  �أخرى  �إ�شافية  �لدر��شي ح�شة  �ليوم  متديد 

و�لريا�شيات  �لعربية  �للغة  يف  �لوطنية  �لختبار�ت  يف  ُتفح�س  �لتي 

�ل�شف  يف  طالبة  وهي  �شمر،  تذمرت  �ملثال،  �شبيل  على  و�لعلوم. 

�إ�شافية لإنهاء  قائلة: »�ملعلمات تعطيننا ح�ش�شاً  �لعا�شر، من �ملنهاج 

�شابعة«  ح�شة  �أحياناً  تعطيننا  حيث  كثري،  وهذ�  �ملدر�شية،  �لكتب 

�ملعلمات  تتبادل  كيف  �لطالبات  وحتدثت   .)StMo: 11/5/10(

يتم  التي  �ملو�شوعات  هذه  يف  بح�ش�س  و�لفن  �لريا�شة  ح�ش�س 

من  �لعا�شر،  �ل�شف  يف  طالبة  وهي  تهاين،  وتذمرت  فح�شها. 

�لختبار�ت �ملكثفة: »هل ت�شدق �أنه كان لدينا �ليوم �شبع ح�س�ش، 

.)StMO: 11/5/10( »أكرث من ن�شفها كان فيها �ختبار�ت�

�ملدفوعة  بالطالب  �ملعلم  عالقة  �أن  ي�شعرو�  �أن  �ملعلمون  وي�شتطيع 

بالختبار هي عالقة متوترة، ود�ئماً ما تكون مهددة للطالب وكذلك 

لروح �لتعليم و�لتعلم. يقول �أحد �ملعلمني معرباً عن خماوفه من �إخفاق 

�لطالب: »�لطلبة يفتقدون �إىل �لهتمام يف �ملد�ر�س«. و�أ�شاف يقول: 

و�لهتمام«  �لثقة  ل�شتعادة  �ملدير  مع  بجد  �لعمل  �إىل  بحاجة  »نحن 

)جمموعة بوؤرية: 1/10/10(.

 مفاوضة أدوار وصنع املعنى

�إن �ملغزى �لذي ير�ه �ملعلمون يف �لتعليم �أكرث تعقيد�ً من ذ�ك �لذي 

ي�شعى �لإ�شالح �لرتبوي بعامله �لعقالين �إىل �أن يفر�شه. فبينما يعّرف 

�لإ�شالح �لتعليم �شمن حدود �ملعايري و�لتح�شيل، فاإن �ملعلمني ما ز�لو� 

ويف  و�نفعايل،  وعاطفي،  وديني،  �إن�شاين،  موقف  من  للتعليم  ينظرون 

معظم �لأحيان من منطلق وطني. و�عترب �ملعلمون �مل�شاركون �لتعليم 

�أن دور  دينية و�أخالقية. ويعتقد معظمهم  �أبعاد�ً  وظيفة مقّد�شة حتمل 

�ملعلم مماثل »للر�شول �لذي ُيعلي من �شاأن �لأمة نحو �لتقدم وينقذها 

من �جلهل« )AT1, 30/3/10(. وقال معلم، على �شبيل �ملثال، »�إنها 

وقال   .)FT3, 7/3/10( �لدينية«  بو�جباتي  خاللها  من  �أقوم  ر�شالة 

 HT4:( »معلم �آخر �إن �لتعليم »ر�شالة مقد�شة و�أمينة جليل �مل�شتقبل

14/4/10(. ويعتقد معظم �ملعلمني �أن دورهم هو �أن »يعطو�« �أكرث مما 

جيد  جيل  »تن�شئة  يف  �مل�شوؤولية  �لعائالت  ي�شاركو�  و�أن  »ياأخذون«، 

»تن�شئة  عن  م�شوؤولون  و�أنهم  للمجتمع«،  �لثقافية  �لقيم  حمل  يتوىل 

.)AT3: 25/3/10( »جيل متعلم ومثقف يخدم �لبلد

من  به  ُيكافاأون  مبا  ر��شني  يكونو�  �أن  على  معتادون  �إذن  فاملعلمون 

�لتي  و�ملعرفة  جهودهم  نظري  باجلميل  و�عرت�فهم  �لطلبة  �حرت�م 

�كت�شبوها منهم. وقد حتدث �لكثري من �ملعلمني عن هذه »�ملكافاآت 

عندما   )Lortie, 1975 in Hargreaves, 2000نظر�( �لنف�شية« 

�شعرو� برو�بط عاطفية مع طالب يعربون عن مدى تاأثرهم و�هتمامهم 

وحتّم�شهم �إز�ء �ملعرفة و�ملهار�ت �لتي �كت�شبوها. ومثل هذه �ملكافاآت 

غري �لقابلة للقيا�س �لتي تعترب موؤ�شر�ت جناح للمعلمني، لن ُيعرتف 

بها بعد �لآن يف ظل �لنظام �لإ�شالحي �لعقالين �جلديد.
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عندما  ومنتبهني  ملَهمني  طالبه  كان  كيف  م�شارك  معلم  وحتدث 

»كان  يقول:  و�أو�شح  درو�شه.  �أحد  يف  فل�شطني  عن  ق�شيدة  ناق�شو� 

و�حد�ً من �لدرو�س �لتي �أ�شعرتني بالفخر. و�شعرت باأن �لطلبة كانو� 

�لق�شيدة حتدثت  ب�شكل جيد، لأن هذه  فتفاعلو� و�شاركو�  متاأثرين، 

 .)MT4: 6/4/10( »عن معاناتهم وهويتهم و�نتمائهم �إىل هذه �لأر�س

وحتدث �ملعلم كيف كان �لنقا�س عاطفياً جد�ً، بحيث �أ�شبح هو نف�شه 

�أكرث قرباً من ذي قبل مع �لطلبة وك�شب مزيد�ً من �لثقة يف قدر�تهم 

على �إظهار م�شاعرهم بو�شوح.

وعندما ُطلب من �لطلبة �مل�شاركني �أن يفكرو� مبو��شفات �ملعلم �لذي 

يتيح  متفّهم،  مرح،  مهتم،  �لتالية:  �ملو��شفات  عددو�  �أكرث،  يحبونه 

وقتاً لل�شحك و�لنكات وجماًل للدعابة، يحرتم �لطلبة، جاد ومرن يف 

�لوقت نف�شه، ل يعاقب على كل ت�شرف خمالف، لي�س ع�شبياً على 

يعرف  متعلم،  مثقف،  بالحرت�م،  قوية حتظى  �شخ�شية  لديه  �لدو�م، 

يف تخ�ش�شه جيد�ً، ل يّتبع �لكتاب �ملدر�شي بحذ�فريه، ُيغني �ملنهاج 

باأمثلة و�أفكار، يوفر كثري�ً من �ملعلومات من م�شادر خمتلفة، ويتجنب 

�لطرق �ململة يف �لتدري�س.

�لعربية،  �للغة  معلمة  عن  ع�شر،  �حلادي  �ل�شف  من  نهى،  وحتدثت 

�حلياة.  يف  �خلرب�ت  من  �لكثري  ولديها  مثقفة  حقاً  »�إنها  فقالت: 

للنجاح  بجد  نعمل  و�أن  متفائلني،  نكون  باأن  تن�شحنا  ما  د�ئماً  وهي 

يف �ختبار �لتوجيهي« )StA: 2/5/10(. وحتدثت ر�نيا، من �ل�شف 

يف  معلمتها  تتبعها  �لتي  �لتعليم  �إ�شرت�تيجيات  عن  ع�شر،  �لثاين 

ما  �شيئاً  تعطينا  ما  ود�ئماً  �ملدر�شي  بالكتاب  تلتزم  »هي ل  �لتاريخ: 

يف  و�أ�شلوبها  فقط.  �لكتاب  يف  ما  لنعرف  هنا  ل�شنا  فنحن  جديد�ً، 

�لتاريخية  �لأحد�ث  ويربط  لالهتمام،  ومثري  جد�ً  منظم  �لتعليم 

يف  معلمتها  عن  رول  وحتدثت   .)StA: 2/5/10( و�قعية«  بق�ش�س 

الرتبية �لدينية وكيف �عتادت �أن تعلم �ملو�شوع: »هي د�ئماً ما تربط 

�لدين بحياتنا �لو�قعية، وتعطي �أمثلة ون�شائح ن�شتفيد منها يف حياتنا« 

.)StFo: 15/3/10(

فاملعلمون يعرفون �أن ما يتوقعه منهم �لطلبة يختلف متاماً عن توقعات 

�لإ�شالح �جلديد، فهم يتوقعون جمموعة »خ�شائ�س« هي اأبعد من اأن 

�أدو�رهم. هم  �إىل مفاو�شة  حُت�شى. وبناء على ذلك، يحتاج �ملعلمون 

يعلمون �أنهم لكي يكونو� م�شوؤولني يف عيون م�شوؤوليهم، فهم بحاجة 

تلك  يف  وبخا�شة  طالبهم،  نتائج  م�شتوى  ورفع  �ملنهاج  تغطية  �إىل 

�ملو�شوعات �لتي يتم فح�شها كاللغة �لعربية و�لإجنليزية و�لريا�شيات 

و�لعلوم. ومع ذلك، هم بحاجة �أي�شاً �إىل توفري �شياق من �أجل »�شنع 

هذ�  خالل  ومن  و�ل�شغف.  و�جلماليات  �لعو�طف،  عامل  �ملعنى«: 

�لتد�ول لالأدو�ر ي�شفي �ملعلمون معنى على مهنتهم.

و�ملدير هي  �ملعلمني  بني  �لعالقة  فاإن  �مل�شاركة،  �ل�شت  �ملد�ر�س  ويف 

لفريق  قادة  باعتبارهم  �أدو�رهم  يحددون  فاملديرون  تكاملية.  عالقة 

�أهد�ف تعليمية معينة وكمنظمني  لتحقيق  من �ملعلمني يعملون معاً 

للعملية �لتعليمية د�خل �ملدر�شة. كما �أنهم يفهمون دورهم كد�عمني 

�ملحلي حل�شد  �ملجتمع  مع  للتو��شل  وو�شطاء  للمعلمني يف مهمتهم، 

�لدعم للمدر�شة.

وقالو�  مديريهم.  مع  �لعالقة  يرون  كيف  م�شاركون  معلمون  و�شئل 

جميعهم �إن �لعالقة يحكمها �لحرت�م و�لثقة �ملتبادلة. ويعتقد معظم 

�لو�شع  من  قريبني  فبوجودهم  جد�ً.  مهم  �ملديرين  دور  �أن  �ملعلمني 

�إحدى  وقالت  �ملهنية.  بحاجاتهم  �ملعلمني  دعم  يحاولون  �ليومي، 

�ملعلمات: »مل �أ�شعر قط �أن �ملديرة تنظر �إيل بطريقة ��شتعالئية. فقد 

 .)MST3: 15/4/10( »دعمتنا على �لدو�م بخربتها يف هذ� �ملجال

وقال معظم �ملعلمني �إن مديريهم د�ئماً ما يدعمون مطالبهم �لوظيفية.

�لنحو  متطلبات وظيفتها على  �مل�شاركات  �ملدير�ت  �إحدى  وخّل�شت 

�لتايل: »مطلوب منا �أن نكون من�شفني ونتمتع باحلكمة، ولكي نفعل 

ذلك، نحن بحاجة �إىل ترك ذ�تيتنا يف �لبيت. فوظيفتي تتطلب مني 

�أن �أتخذ قر�ر�ت حكيمة يف �لظروف �ل�شعبة، وعمل خطط حكيمة 

ومن�شفة وقابلة للتطبيق. ولكي �أكون ناجحة، �أحتاج �إىل مهار�ت لفهم 

 PFO:( �ملحلي«  �ملجتمع  مع  وبخا�شة  معهم،  و�لتو��شل  �لآخرين 

.)8/3/10

ومع ذلك، يوؤكد مديرون �آخرون �أن للتعليم ر�شالته �لإن�شانية. وك�شفت 

بب�شاطة »ترك ذ�تيتهم  �أنهم ل ي�شتطيعون عملياً  نقا�شات مع مديرين 

يف �لبيت«. وحتدث مدير جديد كيف �أنه يعمل بجد مع �أولياء �لأمور 

لإقناعهم بتقلي�س معدل ت�شرب �لطلبة. كما �أنه عمل مع وز�رة �لرتبية 

و�لتعليم �لعايل لفتح مدر�شته بعد �لظهر من �أجل برنامج حمو �لأمية 

للبالغني، معتقد�ً �أن م�شاعدة �أولياء �لأمور لكي يتعلمو� من �شاأنه �أن 

يطور �إدر�كهم للتعلم، ويف �ملقابل ت�شجيع �أطفالهم، وحتديد�ً �لبنات، 

�لإد�رة،  يف  عمله  �ملدير  هذ�  مبا�شرة  وقبل  تعليمهم.  مو��شلة  على 

و�شل معدل غياب �لطلبة يف �ملدر�شة يومياً حو�يل 80 طالباً. وخالل 

�إد�رته للمدر�شة، ��شتطاع �أن يقّل�س �لرقم �إىل 8 طالب يومياً.

وحتدثت مديرة مدر�شة ثانوية عن جتربتها مع طالبة كانت على و�شك 

و�أو�شحت  و�لديها.  مب�شاعدة  �مل�شكلة  حّلت  وكيف  �ملدر�شة  ترك 

�ملدر�شة،  ترك  �أر�دت  ملاذ�  نعرف  بقر�رها. مل  منده�شني  »كنا  تقول: 

ومل �أكن مقتنعة باأعذ�رها، فذهبت لزيارة و�لديها، حيث رف�س و�لدها 

مرة  �لعائلة  زيارة  على  �أ�شررت  لكنني  معي،  �لتحدث  �لبد�ية  يف 

�أي �شيء جلعلها ترتك �ملدر�شة،  �أن طفلتهم مل تفعل  �أخرى لأبلغها 

وبعد زيار�ت عديدة، جنحنا يف �إقناع و�لديها بال�شماح لها بالعودة �إىل 

�شعيدة  �أنا  قريباً.  تتخرج  و�شوف  �ملدر�شة  يف  �لفتاة  و�لآن  �ملدر�شة. 

.)PA: 10/3/10( »بالفعل بهذ� �لإجناز
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عالقتها  ناحية  من  حققته  �لذي  �لإجناز  عن  �أخرى  مديرة  وحتدثت 

عقد  على  »�عتدُت  و�أو�شحت:  �ملحلي.  و�ملجتمع  �لأمور  باأولياء 

�لإجناز�ت  �أ�شحاب  �لطلبة  �أمور  �أولياء  مع  منتظمة  �جتماعات 

لأجعلهم  �ملتدنية،  �لإجناز�ت  ذوي  �لأطفال  �أمور  و�أولياء  �لعالية 

اأطفالهم  تقدم  متابعة  كيفية  �خلرب�ت حول  معهم  ونتبادل  يتحدثون 

كما حتدثت عن   .)9/10/2010 متابعة،  �جتماع   :PM( �لبيت«  يف 

جهودها للح�شول على متويل من �ملجتمع �ملحلي لدعم �أن�شطة �لطلبة 

و�لفعاليات �لالمنهجية.

 فضاء للمناورة ومؤشرات لقوة فاعلة

�ل�شارم وحتديات ومطالب  �لهرمي  �لتعليمي  �لنظام  �لرغم من  على 

�لإ�شالح �جلديد، �إل �أن �لطلبة و�ملعلمني و�ملديرين يجدون م�شاحات 

�شمن �لنظام و�ملنهاج للتعبري عن �آر�ئهم ومو�قفهم بالإ�شافة �إىل تطوير 

مو�هبهم و�هتماماتهم.

عن  �مل�شتهَدفة  �ل�شت  �ملد�ر�س  م�شاركون يف  �شئل طالب  وعندما 

�ملو�شوعات �لتي يحبون تعلمها �أكرث يف �ملدر�شة، قال ن�شفهم �إنهم 

باأنهم  ي�شعرون  �أنهم  هو  �لأ�شباب  و�أحد  �لإجنليزية.  �للغة  يحبون 

�أ�شا�شي  �شرط  باأنها  �أي�شاً  وي�شعرون  حياتهم،  يف  �إليها  يحتاجون 

�للغة �لإجنليزية،  �لطلبة: »�أحب  �أحد  �لوظائف. وقال  م�شبق ملعظم 

يف  ُت�شَتخدم  �لتي  �للغة  فاإن  �لإنرتنت،  ��شتخد�م  �أردت  �إذ�  لأنك 

�أغلب �لأحيان هي �لإجنليزية، لذلك من �ملهم فهمها و��شتخد�مها 

�أي�شاً  �لطلبة  �أحب  كما   .)StF: 25/4/10( �ليومية«  حياتنا  يف 

�إبد�عهم  عن  �لتعبري  ي�شتطيعون  حيث  و�لريا�شة،  �لفن  ح�ش�س 

و�للهو يف �لوقت نف�شه.

ُتلّبى  وهو�ياتهم  مو�هبهم  �أن  �مل�شاركة  �ملد�ر�س  �إحدى  طالب  ووجد 

هم  و�لطلبة  عام.  كل  �ملدر�شة  تنظمها  �لتي  �لال�شفية  �لأن�شطة  �سمن 

و�شعر�ً،  م�شرحية،  �شكيت�شات  يت�شمن  �لذي  �لربنامج  ي�شعون  �لذين 

�ملعلم  ح�شر  وقد  ومعار�س.  ريا�شية  و�أن�شطة  )دبكة(،  �شعبياً  ورق�شاً 

�لباحث، �ليوم �ملفتوح، وتعرف �إىل �لطلبة �لذين كانو� يف �حل�ش�س �لتي 

�شاهدها يجل�شون يف �آخر �ل�شف دون �أن يبدو� �أي �نتباه للمعلم، ر�آهم هنا 

يف �ملهرجان يوؤدون م�شاهد ويرق�شون �لدبكة ب�شغف و��شح. وح�شر يف 

هذ� �حلدث ممثلو �لوز�رة وممثلون عن �ملجتمع �ملحلي. وكان �لطلبة يبحثون 

عن �عرت�ف بهم من جانب عائالتهم ومعلميهم، �عرت�فاً باأنهم مميزون يف 

تلك �لأن�شطة �لال�شفية �لتي يع�شقونها. وقال �أحد �لطلبة: »�أنا �أجد ذ�تي 

�لدبكة« )R: 22/4/2010(. وعّلق طالب  باأد�ء  و�أقوم  �أرق�س  و�أنا  هناك 

�آخر: »نتمنى لو �أن لدينا �لفر�شة لتكر�ر هذه �لفعاليات �أكرث«.

يف  �أي�شاً  �إيجادها  ميكن  فاعلة«  »قوة  ملمار�شة  �ملوؤ�شر�ت  هذه  مثل 

وهي  منال،  ت�شتخدم  �ملثال،  �شبيل  على  �ليومية.  �ملعلمني  ممار�شات 

يف  خمتلفة  �أ�شاليب   ،)K( مدر�شة  يف  �لر�بع  لل�شف  علوم  معلمة 

 .)61 �ش:  �ل�شابعة،  )�لوحدة  و�لالفقاريات  �لفقاريات  عن  �لتعليم 

�لذي  �ل�شابق  باملو�شوع  �لطلبة  بتذكري  �لدر�س  �ملعلمة  بد�أت  فقد 

�لعمود  �إىل  �نتقلت  ثم  و��شتخد�ماته.  وفو�ئده  �لت�شنيف  عن  كان 

�إحدى  من  وطلبت  للب�شر.  و�أهميته  مكوناته  و�أو�شحت  �لفقري، 

ثم  و�حلركة.  �جل�شم  دعم  �لفقري يف  �لعمود  �أهمية  �إثبات  �لطالبات 

�لفقري.  عمودها  وموقع  �أجز�ءها  و�أو�شحت  حية  �شلحفاة  �أح�شرت 

كما �أح�شرت �شورة بقرة تبنّي �أجز�ءها. وو��شلت منال �حلديث عن 

لكيفية  وت�شبيهات  ��شتعار�ت  م�شتخدمة  و�أهميته  �لعظمي  �لنخاع 

�لطرق،  بال�شلل يف حو�دث  �لنا�س  �إ�شابة  عن  �أي�شاً  عمله. وحتدثت 

خالل  �لإ�شر�ئيلي  �لر�شا�س  ب�شبب  و�أحياناً  �ل�شقوط،  وحو�دث 

وم�شارها.  �لفقاريات  بع�س  فو�ئد  عن  �أي�شاً  وحتدثت  �لنتفا�شة. 

�لتعميم  على  طالباتها  مل�شاعدة  �ل�شتقر�ئي  �لأ�شلوب  و��شتخدمت 

وت�شنيف �لكائنات �حلية كالفقاريات و�لالفقاريات. كما ��شتخدمت 

على  �لطالبات  مل�شاعدة  �ملدر�شي  �لكتاب  يف  حيو�نات  �شور  منال 

ُكتبت  حيث  �ملدر�شي،  �لكتاب  يف  خطاأ  على  وركزت  �لت�شنيف. 

كفر�شة  �خلطاأ  هذ�  و��شتغلت  �شدفة.  �شورة  حتت  حمارة  كلمة 

للحديث عن �شرورة �لبحث عن �ملعرفة �لعلمية بدًل من قبولها كما 

هي. وذكرت �أي�شاً �أن �ملعرفة �لعلمية د�ئماً ما تتغري لأنها نتاج مغامرة 

�لرفوف للطالبات لي�شتك�شفن  �إن�شانية. و�أح�شرت منال عّينات من 

ومييزن بني �لأنو�ع �ملختلفة لأ�شد�ف �لبحر وحماره.

ثمة مثال �آخر ملوؤ�شر�ت ممار�شة »قوة فاعلة« تظهر يف حالة رو�ن، وهي 

معلمة تاريخ لل�شف �حلادي ع�شر يف مدر�شة )B(. وكان در�شها عن 

لتاريخ  �ملدر�شي  �لكتاب  وحدة يف  �شمن  تاأتي  �لتي   ،1967 حرب 

فل�شطني �ملعا�شر )�ل�شف 11، �جلزء �لثاين، �س: 49(. ذّكرت رو�ن 

�لطالبات باملناطق �لتي �حتلتها �إ�شر�ئيل بعد 1948. وو��شلت:

مقتطف 6: مدر�شة )B(، تاريخ لل�شف 11: »تاريخ فل�شطني«.

�شر�رة  ولدت   )1967( �حلرب  ت�شبق  �أحد�ث  هناك  كانت  م:   .1

�حلرب. ما هي هذه �لأحد�ث؟

2. ط: )بد�أت بالقر�ءة من �لكتاب �ش 49( بد�أت �إ�شر�ئيل �شحب 

مياه نهر �لأردن �لعام 1964.

3. م: وبعدها ماذ� قرر �لعرب؟

4. ط: )قر�ءة(: بناء �شدود على رو�فده.

5. م: ملاذ� بنو� �ل�شدود؟

6. ط: ملنع �إ�شر�ئيل من ��شتغالل �ملياه.

7. م: ملنعها �ملاء من �لو�شول �إىل �لإ�شر�ئيليني. �إذ�ً هذ� هو ال�سبب 

�لأول، من يكمل �لظرف �لثاين، نهى.

8. ط: )قر�ءة من الكتاب �ش 49( وقع ��شتباك بني �لقو�ت �ل�شورية 

و�لإ�شر�ئيلية ...)�إىل نهاية �لفقرة(.
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9. )��شتمرت �لطالبة بالقر�ءة من �لكتاب بينما �ملعلمة تعدد �أ�شباب 

وقوع �حلرب ح�شب ما جاء يف �لكتاب: عر�س ع�شكري �إ�شر�ئيلي، 

طلب م�شر ب�شحب �ملر�قبني �لدوليني على �حلدود �مل�شرية، قر�ر 

م�شر باإغالق خليج �لعقبة يف وجه �ملالحة �لإ�شر�ئيلية(.

�أيام، وكان لها نتائج رهيبة  10 م: وقعت حرب �لـ 67 ود�مت �شتة 

جد�ً من يذكرها؟

11. ط: مت �حتالل �ل�شفة �لغربية وقطاع غزة وه�شبة �جلولن و�شيناء.

12. م: �لقد�س �ل�شرقية �أي�شاً. قلنا �نو مل يتم ذكر �لقد�س �أنها �حتلت 

ما  لكن  �شيا�شية،  لأ�شباب  �لفل�شطينية  �ملناهج  يف   1967 �لعام 

�أنها �حتلت �أي�شاً يف �لـ 67، وع�شان هيك عندما  تن�شو� �لقد�س 

 ،67 تطالب �ل�شلطة �لفل�شطينية بالن�شحاب من �لأر��شي �لعام 

فاإن مطالبتها ت�شمل مدينة �لقد�س وهي عا�شمة فل�شطني.

تبعها من  وما   1967 نتائج حرب  �لنقا�س عن  �ملعلمة  )�أكملت   .13

حديثها(،  تابعت  ثم  �لفل�شطيني،  �لنزوح  عن  وحتدثت  �إحد�ث 

وكانت  فل�شطينية  مقاومة  هناك  كانت  �أنه  نن�شى  �أل  يجب  لكن 

تنا�شل، بعد �لحتالل مبا�شرة دخلت �ملقاومة عن طريق �لأردن 

لإعادة وحدة �ل�شعب و�ملقاومة من جديد.

وجدت �ملعلمة يف هذ� �ل�شياق جماًل للحديث عن �حلقائق �لتاريخية 

وقد  �أو�شلو.  �تفاق  ح�شب  �ملدر�شي  �لكتاب  من  ��شُتبعدت  �لتي 

يكن  مل  �لفل�شطيني  �ل�شعب  �أن  �لطالبات  تذكري  �ملعلمة  �أح�شنت 

�أجل  وقاتل من  كافح  بل  �لن�س،  �جلزء من  يعر�س هذ�  كما  عاجز�ً 

�لر�بع(  )�لف�شل  �شابق  بف�شل  �لوحدة  �ملعلمة هذه  وربطت  حقوقه. 

عن �ملقاومة �لفل�شطينية �لعام 1931. وعندما �شئلت �ملعلمة عن �أكرث 

�أي�شاً  وحتدثت  كمثال،  �لدر�س  هذ�  ذكرت  �أحبتها،  �لتي  �لدرو�س 

كيف �أنها غرّيت �لطريقة �ل�شردية �ملبا�شرة لعر�س �لتاريخ، وهي طريقة 

متبّناة يف كتب �لتاريخ �ملدر�شية. و�أو�شحت: »�شعرت باأن �لطالبات 

كّن حمبطات لأن كل �شيء يف �لن�س ي�شري �إىل �أن �لعرب ��شتفزو� 

�أنها ُتقّدم كرد فعل على هذ�  �إ�شر�ئيل و�أن �أعمالها �لعام 1967 بد� 

وربطها  �شياقها،  يف  �لأحد�ث  و�شع  �إىل  �حتجت  لقد  �ل�شتفز�ز. 

بالدرو�س �ل�شابقة« )At: مقابلة متابعة(.

�ملعلمني  مغامر�ت  يف  موجود  »�لفعل«  ملمار�شة  �آخر  موؤ�شر  وهناك 

للبحث عن �ملعرفة بالعتماد على م�شادر �أخرى غري �لكتب �ملدر�شية، 

و�مل�شرفني، وبر�مج �لتدريب �ملقدمة من وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل. 

يتبادلون �ملعلومات و�ملعرفة  �أي�شاً  وك�شفت �لدر��شة عن �أن �ملعلمني 

)كالباحثني(  �لب�شرية  �ملو�رد  من  �حلالت  �إحدى  ويف  زمالئهم،  مع 

خارج �ملدر�شة. وعليه، نظرت هذه �لدر��شة �إىل كيفية تقا�شم �ملعلمني 

�لتي  �لتعلم  �أنو�ع  للمعرفة و�لتو��شل يف جمال تخ�ش�شهم، وما هي 

اأن   1 �ل�شكل  يبنّي  �ملثال،  �شبيل  على  خاللها.  من  �لتو��شل  يتم 

�ملدر�شة )B( بدا اأن لديها �سبكة �أكرث تطور�ً، �أي �أن هناك رو�بط �أكرث 

يظهر  ما  �ملجيبني،  �أ�شماء  يف  �لتد�خل  �إىل  بالإ�شافة  �ملعلمني،  بني 

وجود رو�بط بني �ملعلمني من ناحية تقا�شم معرفتهم. وكلما كان هناك 

تد�خل �أكرث، كانت �ل�شبكة �أكرث كثافة.

من �لأن�شطة �لتي مت تنفيذها يف �إطار بحث »�شنع �ملعاين يف �ملد�ر�س �لفل�شطينية«.
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.)B( ال�صكل 1: خمطط �صبكة اجتماعية للمعلمني يف مدر�صة
مالحظة: الأرقام متّثل املعلمني. مثال: ال�صهم ذو الراأ�صني بني معلم رقم 1 ورقم 5 يف الر�صم يعني اأنه عندما �صئل معلم رقم 1 ت�صمية خم�صة 
زمالء ممن تعلموا منهم، وخم�صة اآخرين ا�صتفادوا منهم، كان معلم رقم 5 من بني املعلمني الذين ذكرهم املعلم رقم 1. وعندما �صوؤل معلم رقم 

5 الأ�صئلة نف�صها، اأ�صار اإىل املعلم رقم 1.
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ومع ذلك، كلما كانت �أ�شماء �لآخرين �ملدرجة �أكرث، �ّت�شعت �ل�شبكة وتناثرت، وبالتايل ت�شبح كثافة �شبكة �لعمل �أقل. وهذ� ما ميكن روؤيته يف معظم 

خمططات �شبكات �ملد�ر�س كما هو �حلال يف مدر�شة )R( �أدناه )�ل�شكل 2(.
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.)R( ال�صكل 2: خمطط �صبكة اجتماعية ملدر�صة
 = )Stud.( ،صكرترية� = )Sec.( ،م�صرف = )Sup.( ،اأ�صتاذ جامعة = )Univ. Dr.( ،مدير = )Princ.( ،مالحظات: الأرقام = معلمني

طالب/ة، ).Adv( = مر�صد/ة.

عن  )تعلم  بالتكنولوجيا  ترتبط  �شيوعاً  �لأكرث  �لتعلم  عالقة  كانت 

�لكمبيوتر، م�شاعدة بع�شهم �لبع�س يف جمع �لأجهزة و�ملعد�ت(، ثم 

�لتقييم و�لتقومي )على �شبيل �ملثال، كيفية �إجر�ء �ختبار�ت �شحيحة 

حول  و�لن�شائح  �لأفكار  تبادل  مثل  �إد�رية  ق�شايا  يليها  وموثوقة(، 

�شفوفهم،  وتنظيم  �لكتابة،  يف  �للغوية  و�لكفاءة  �لطلبة،  تربية  كيفية 

وخرب�ء  دينية  م�شادر  من  و�مل�شورة  �لتعليم،  يف  �جلديدة  و�لأ�شاليب 

ب�شاأن  �أولية  ��شتنتاجات  �ملعلومات  وتوفر  باملو�شوع.  يخت�س  فيما 

�لكيفية �لتي يتم فيها تبادل �لتعلم و�ملعرفة يف �ملدر�شة وحول نوعية 

�ملعرفة �ملهمة للعمل.

 نقاش 

�ملد�ر�س  د�خل  �ليومية  �ملمار�شات  در��شة  �إىل  يهدف  �لبحث  هذ� 

�حلكومية �ل�شت لفهم كيف ي�شنع �ملعلمون و�لطلبة و�ملديرون ومن 

�لتعليمي  �لإ�شالح  �شياق  يف  لأدو�رهم  معنى  بالتعليم  �شلة  لهم 

�لفل�شطيني �جلديد. ومن �لنتائج �لرئي�شية لهذه �لدر��شة �أنه يبدو اأن 

ُيبنى من خالل  فهم  وهو  لأدو�رهم،  �مل�شاركني  فهم  بني  ف�شاًل  ثمة 

يتم  تقنينية  باإجر�ء�ت  �ملدفوعة  �لوز�رة  وتوقعات  �ليومية  تفاعالتهم 

�لنموذج،  وهذ�  و�لغايات.  للو�شائل  �لإ�شالحي  بالنموذج  تفعيلها 

�لوز�رة  جانب  من  �ملا�شية  �لثالث  �ل�شنو�ت  طو�ل  تفعيله  مت  �لذي 

يتميز بتوقعات حمددة ونتائج قابلة للقيا�س و�شيا�شات حما�شبة �شارمة 

و�إجر�ء�ت �ختبار مكثفة كو�شائل لر�شد نوعية �لنظام �لتعليمي.

�ملر�قبة  من  متعددة  طبقات  هو  �لإ�شالح  منوذج  �أن  �لدر��شة  تظهر 

و�ل�شبط �لذي ُيتخم و�قع �ملعلمني �ليومي. وهذه �لطبقات �ملفرو�شة 

ملحاكاة  لهم  �شئيلة  م�شاحة  وترتك  وحياتهم  �ملعلمني  عامل  ت�شتعمر 
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معارفهم وحكمتهم �لعملية ومقاربتها يف �شياق تعليمي تعلمي؛ �شو�ء 

ب�شكل فردي �أو جماعي.

طريق  عن  تت�شكل  �ملد�ر�س  د�خل  �ليومية  �ملمار�شة  »كيمياء«  �إن 

»�لفيزياء« من �خلارج، ل�شيما من خالل �لتمويل و�لدعم �لدوليني 

و�ملقاد بتعريفات غربية ملفهوم »�لنوعية« وكونها عاملية، مقادة من قبل 

حت�شل  لكي  �أنه  ذكره  �جلدير  ومن  م�شّي�شة.  وغري  وحيادية،  خرب�ء، 

مانحة  �أجنبية  دول  من  متويل  على  �لعايل  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة 

قابلة  �أهد�ف  حتديد  موؤخر�ً  منها  ُيطلب  �أ�شبح  دولية،  ومنظمات 

 base( للقيا�س، وُيرتجم كل منها �إىل موؤ�شر�ت �نطالقاً من خط �أدنى

line( و�أرقام م�شتهدفة )target numbers( كمقيا�س جناح �أو حتقق 

�لأهد�ف. وعليه، فاإن حتديد ِن�شب �لطلبة �لذين يجتازون �لختبار�ت 

�ملانحة  و�لدول  للوز�رة  ومنطقية  �شهلة  طريقة  يبدو  �ملوحدة  �لوطنية 

لتحديد خطوط �مل�شروع �لأ�شا�شية و�أهد�فه. وعلى هذ� �لأ�شا�س، فاإن 

معظم خطط وبر�مج �لعمل ُتبنى وُتقّيم مقابل حت�شيل �لطلبة ونتائج 

�لمتحانات.

�إىل حد كبري  للتعليم �لذي يعتمد  »�لليرب�يل �جلديد«  �لنموذج  هذ� 

على �شل�شلة حلقات من �لأهد�ف �ملحددة و�لو�شائل وخطط �لعمل 

�لعامل.  �أنحاء  خمتلف  يف  للنقد  تعر�س  �إ�شكايل  منوذج  هو  وتقييمه 

وثمة حاجة لإعادة �لتفكري و�لتاأمل يف �ملفهوم �ملتناق�س للجودة »�أو 

�لنوعية« �لذي ُيبنى على مثل هذ� �لنظام �لعقالين لالإ�شالح. و�أو�شح 

�أنه  هارغريفز و�شرييل )Hargreaves and Shirley, 2009( كيف 

يف �لكثري من �لدول، مبا يف ذلك �لوليات �ملتحدة و�ململكة �ملتحدة 

وتوحيد  �ملركزية  نحو  حتول  هناك  كان  �لثمانينيات،  �أو��شط  خالل 

�لناجتة عن مناف�شة متز�يدة بني �ملد�ر�س،  �لتعليمية  ملعايري �لأهد�ف 

وو�شع مزيد من م�شامني �ملنهاج �لإلز�مية، وتدريب مكثف للمعلمني 

بطريقة بدت �أكرث مر�قبة وتفتي�شاً، �أي بطريقة فر�شت »ولء« للمنهاج 

يوجه بر�مج تدريب �ملعلمني نحو �أ�شاليب تعليم تقنية متمركزة حول 

�أهد�ف �ملنهاج. و�أخري�ً، كما هو �حلال يف بع�س �لدول، كان ثمة قيود 

مثل نقل �ملعلمني غري �لطوعي، و�إز�حة مديرين، ووقف حتويل �أمو�ل 

�إذ� �أخفقت مد�ر�س يف �حلفاظ على معايري متوقعة للتح�شيل. وهذ� 

�لنظام  يف  �لليرب�يل  �لتوجه  لهذ�  فر�شاً  هناك  �أن  �إىل  ي�شري  �لبحث 

ح�شب  للتغري«،  ثانية  »طريقة  نحو  نتجه  و�أننا  �لفل�شطيني،  �لتعليمي 

بلد�ن  يف  كبري  حد  �إىل  �أخفقت  �إ�شالحات  �أي  و�شرييل،  هارغريفز 

�ملانحني يف حتقيق »تغري« �شحيح يف �لتعليم.

وهناك نقد �آخر لالإ�شالحات »�ملعقلنة« �لتي تبّنتها �لوز�رة يوؤكد على 

�لذي   ،  )Eisner, 2005(  )2005 )�آيزنر،  للتعليم  »�لتقني«  �لبعد 

مييل �إىل معاملة �لطلبة كما لو �أنهم »منتوجات«، ُي�شار �إليهم بالنتائج 

�لبعد  ُيهمل  وبالتايل  وديناميكيني،  فريدين  �عتبارهم  عن  عو�شاً 

»�لإن�شاين«. وقد ت�شاءل �لكثري من �لأدباء )�نظر، على �شبيل �ملثال، 

�آبل، 1982؛ �آيزنر، Apple، 1982; Eisner, 2002 2002( ب�ساأن 

بدء�ً  خّطياً،  �لتعليم  فيها  ُيقّن  �لتي  �لإ�شالح  �لتقنية« يف  »�لطريقة 

بتحديد �لأهد�ف، و�نتهاء باأنظمة �لتقومي �لتي تقي�س هذه �لأهد�ف. 

وفو�شمان،  )هان�شيك  �أي�شاً  �لدويل  �لبنك  من  در��شة  و�أو�شت 

�ل�شيا�شات  مبر�جعة   )Hanushek 2008 & Wößmann 2008

يت�شل  فيما  �لنوعية  حتديد  يف  »�لإدر�كية  �لأبعاد  على  توؤكد  �لتي 

و�لجتماعية  �جلمالية  �لأبعاد  تهمل  حني  يف  �لقت�شادية،  بالتنمية 

و�لأخالقية.

�حلالة  يف  �ملرء  يتجاهلها  �أل  يجب  �لتي  �ملهمة  �لنتقاد�ت  ومن 

�لفل�شطينية ق�شية عدم �مل�شاو�ة من حيث خرب�ت �لطلبة قبل دخول 

�ملد�ر�س، بالإ�شافة �إىل �لختالفات يف توفر م�شادر يف كل مدر�شة. 

 ،1 رقم  جدول  يف  �ملد�ر�س  متتلكها  �لتي  �لت�شهيالت  �إىل  وبالنظر 

ي�شتطيع �ملرء �أن يالحظ �أن بع�س �ملد�ر�س �مل�شتهَدفة لديها خمترب�ت 

تز�ل  ل  بينما  كافية،  مر�جع  فيها  كبرية  ومكتبات  وعلوم،  كمبيوتر 

مد�ر�س �أخرى تفتقد �إىل مثل هذه �لت�شهيالت و�مل�شادر وتعمل بجد 

مع �ملجتمع �ملحلي ومكاتب �لوز�رة لتاأمني هذه �مل�شادر.

و�ل�شوؤ�ل �لذي ُيطرح با�شتمر�ر ما �إذ� كان من �ملن�شف حتميل �ملعلمني 

و�لطلبة �مل�شوؤولية عن حتقيق نتائج م�شرتكة يف �لوقت �لذي توجد فيه 

ظروف غري متكافئة يف �ملد�ر�س؟

بالأ�شاليب  ترتبط  �لدر��شة  لهذه  �لأخرى  �لرئي�شية  و�لنتيجة 

�إ�شالح  مر�قبة  بروتوكول  ��شتبانة  نتائج  وتظهر  للمعلمني.  �لتعليمية 

تخ�ش�شهم،  مو�شوع  من  متمكنون  يبدو،  كما  �ملعلمني،  �أن  �لتعليم 

�لطلبة  لإ�شر�ك  �ل�شرورية  �لتعليم  �أ�شاليب  �إىل  يفتقدون  ومع ذلك، 

يف نقا�س وتفكري نقدي وتاأمل. وت�شري �لنتائج �إىل �أن ممار�شات �لتعليم 

�لطلبة  م�شاعدة  من  بدًل  �ملنهاج«  »تعليم  عملية  �إىل  بالفعل  حتّولت 

على �لتعلم. ويعمل �لطلبة و�ملعلمون من �أجل �لإذعان، وهو منهاج 

خفي يعمل حالياً �شمن �لنظام �لتعليمي. ويتعلم �ملعلمون و�لطلبة 

�أن �لنجاح هو جتاوز �لختبار�ت. و�أظهرت �مل�شاهد�ت �ل�شفية �أي�شاً 

�ملدر�شية  بالكتب  ومدفوعاً  م�شيطر�ً  يز�ل  ل  �ملعلم«  »حديث  �أن 

و�لختبار�ت. فالتعليم �ملتمركز حول �ملعلم مع فر�س �شئيلة حلديث 

)وهبة،  �لفل�شطيني  �ل�شف  د�خل  يف  فارقة  عالمة  يعترب  �لطالب 

.)2006

يف  �لتعليم  حول  �لدويل  �لبنك  تقرير  مع  �لدر��شة  هذه  نتائج  تتفق 

فل�شطني )The World Bank, 2006(، حيث ي�شلط �ل�شوء على 

�لتحديات �لتي يو�جهها �لتعليم من حيث كثافة �ملنهاج، و�لنوعية، 

�لتقرير كيف  بالو�قع و�لحتياجات. ويك�شف  �لتعليم  ومدى عالقة 

اأن هذه �لتحديات وغريها توؤثر على ممار�شات �ملعملني �ليومية د�خل 

�ملد�ر�س �لفل�شطينية. ونقتب�س من �لتقرير ما يلي:
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من  للكثري  خم�ش�س  قليل  وقت  بوجود  ت�شعف  �لتعلم  فر�شة  »�إن 

�أوقات  بتمديد  �ملعلمني  قيام  ما يحدث من  �إن  �لأ�شا�شية.  �ملو��شيع 

ح�ش�شهم يف بع�س �ملد�ر�س بهدف تغطية �ملنهاج هو حقيقة تتحدث 

و�ملعرفة  �حلقائق،  على  بالتاأكيد  �لتقليدي  �لتوجه  �إن  نف�شها.  عن 

�لو�شفية و�لنظرية �ملجردة ل توفر م�شاحة كافية -�شو�ء على �شعيد 

مو�طنة،  ومهار�ت  ذهنية  مهار�ت  �حل�شة– لتطوير  وقت  �أو  �ملنهاج 

�لتي تعترب من �ملتطلبات �لو�جب توفرها لدى خريجي �لقرن �حلادي 

من  اإ�سافية  طاقة  ت�شتهلك  �ملنهاج،  كثافة  �إىل  بالإ�شافة  و�لع�شرين. 

�ملدير، �ملوجه، وعنا�شر د�عمة �أخرى وتوجه جل تركيزها على �لتغطية 

.)The World Bank, 2006, P. 26( »لكاملة للمنهاج�

�لقت�شادية  �ل�شيا�شات  �أبحاث  معهد  �أجر�ه  �آخر  تقرير  و�أظهر 

�لفل�شطيني - »ما�س«، )MAS, 2010 2010( ويهدف �إىل در��شة دور 

�ملد�ر�س يف بناء »ر�أ�شمال �جتماعي«، �أن هناك �لكثري من �ملعيقات 

تعرت�س مثل هذه �ملغامرة. و�أحد هذه �ملعيقات هو �ملعلمون �لفاقدون 

نظر  �حلو�فز«، ووجهات  �إىل  »يفتقدون  �لذين  »�ملحَبطون«،  معنوياتهم 

»�ملتوترة« عموماً  و�لعالقة  »�شجناً«،  باعتبارها  �ملدر�شة  ب�شاأن  �لأطفال 

بني �ملعلمني وم�شوؤويل وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل عن طريق نظام 

�لإ�شر�ف، و�لأهم من ذلك طريقة �لتو��شل من �لأعلى �إىل �لأ�شفل، 

�ملفرو�شة بنظام تعليمي مركزي. وتظهر نتائج »ما�س« �أي�شاً �أن �ملد�ر�س 

�لأمور  �أولياء  جمال�س  نق�س  ب�شبب  �ملحلي«  �ملجتمع  عن  »معزولة 

و�ملعلمني وغياب روؤية لربط �ملدر�شة باملجتمع �ملحلي.

ومع ذلك، فاإن نتائج هذه �لدر��شة تظهر �أنه على �لرغم من �لظروف 

و�ملديرون  و�لطلبة  �ملعلمون  وطاأتها  حتت  يعمل  �لتي  �ل�شعبة 

و�شيا�شات  �لإ�شر�ئيلي،  �لحتالل  �إجر�ء�ت  جانب  �إىل  �مل�شاركون 

للجدل،  �ملثري  �ملنهاج  وتطبيق  �ملركزي،  ونظامها  للوز�رة،  �ملحا�شبة 

�ملعلمون  خاللها  من  �أظهر  �شياقات  ثمة  فاإن  �لتقييم،  و�شيا�شات 

�مل�شاركون موؤ�شر�ت ملمار�شة »قوة فاعلة من �لد�خل«، حيث عملو� 

ليكونو� عاملني فّعالني للتغري بدًل من �أن يكونو� متلّقني لل�شيا�شات 

م�شاحات  �شفوفهم  يف  �ملعلمني  بع�س  ووجد  وحمَبطني.  �شلبيني 

للمناورة حول �ملنهاج، و�نتقاد �ملعرفة �ملقّدمة. وعمل بع�س �ملديرين 

بجد لالرتباط باملجتمع �ملحلي من �أجل �أمن �لطلبة وتعّلمهم. وعمل 

�ملعلمون و�ملديرون معاً يف بع�س �ملد�ر�س �مل�شتهَدفة مع �لطلبة لتنظيم 

ومهار�تهم يف جمالت  معرفتهم  وتقدمي  منهجية  غري  تعلمية  �أن�شطة 

هذه  ت�شجيع  ميكن  �لطرق  باأي  �آخر:  �شوؤ�ل  طرح  يجب  وهنا  عدة. 

نوعية  �أو  جودة  كموؤ�شر�ت  �لتقومي  نظام  �شمن  وقبولها  �ملبادر�ت 

تعليمية؟

من �لأن�شطة �لتي مت تنفيذها يف �إطار بحث »�شنع �ملعاين يف �ملد�ر�س �لفل�شطينية«.
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 خالصة وتوصيات

مد�ر�س  �شت  �ليومية يف  �ملمار�شات  در��شة  �إىل  �لبحث  هذ�  يهدف 

فل�شطينية موّزعة �شمن منطقتني جغر�فيتني؛ حمافظتي �خلليل ور�م 

مر�قبة  بروتوكول  و��شتبانة  مقابالت  ��شُتخدمت  وقد  و�لبرية.  �هلل 

�إ�شالح �لتعليم و�أد�ة �شبكة عمل �جتماعية وُدر�شت حمدد�تها معاً 

بطريقة �لتثليث، �إ�شافة �إىل جمع �أ�شياء ذ�ت �شلة باملو�شوع لالإجابة 

يف  �لرتبوي  �لإ�شالح  �أن  �إىل  �لنتائج  وت�شري  �لدر��شة.  �أ�شئلة  عن 

�إ�شرت�تيجية خم�شّية  باإعالن خطة  �لأقل(  )على  بد�أ  �لذي  فل�شطني 

خمتلفة  ومفاهيم  توقعات  فر�س  قد  �لعايل،  و�لتعليم  �لرتبية  لوز�رة 

ومكاتب  جهة،  من  و�ملديرين  و�لطلبة  �ملعلمني  �أو�شاط  يف  لالأدو�ر 

�لوز�رة بنظامها �لإ�شر�يف ومكاتبها �لتنفيذية من جهة �أخرى. ولعل 

رئي�شية  ك�شمة  و�لختبارّية  و�ملعيارية  �ملهنية  من  طابع  �إ�شفاء  عملية 

يعترب  �لذي  �ملركزية  من  مزيد�ً  تفر�س  �أنها  تبدو  �جلديد  لالإ�شالح 

نقي�شاً جلوهر هدف �لإ�شالح �مللّخ�س يف �خلطة �لإ�شرت�تيجية.

�ملعلمني حقهم  �ملنهج لالإ�شالح يحرم  فاإن هذ�  وعالوة على ذلك، 

�ل�شرعي من فر�س لتعليم جمايل ونوعي، ويختزل ممار�شات �ملعلمني 

و�لطلبة �ليومية �إىل جمموعة من �لقو�عد �لتقنية �ملقّننة. هناك حاجة 

�ل�شيا�شة  م�شتوى  على  �لرتبوي«  »�لإ�شالح  مفهوم  بناء  �إعادة  �ىل 

بع�س  يلي  وفيما  �لتالية.  �لفقر�ت  يف  و�لبحث  و�لرتبية  �لتعليمية 

�لتو�شيات �لتي خرجت بها �لدر��شة حول �لإ�شالح �لرتبوي و�لتي 

و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  عملت  �إذ�  فقط  مفعولها  لها  يكون  �أن  ميكن 

�لعايل مع �حتاد�ت �ملعلمني و�ملعاهد و�ملوؤ�ش�شات �لفل�شطينية �ملحلية 

لتح�سني �لو�شع �لقت�شادي للمعلم، وذلك عن طريق حتقيق �لأمن 

بنظم حتفيز  �إىل جانب جدول مرتبات  �لوظيفي، وحتديد ر�تب لئق 

ومكافاآت يعك�س �أد�ء �ملعلم ومنجز�ته.

أوالً. إعادة النظر يف مفهوم التقييم والتقومي 
الرتبوي

فت وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل »�جلودة« من ناحية 
ّ
كما ذكرنا �آنفاً، عر

حت�شيل �لطلبة، فرّكزت على �لإ�شالح من خالل �ملعايري و�لختبار�ت 

بالختبار  �ل�شف حمكومة  غرفة  د�خل  �ليومية  �ملمار�شات  وجعلت 

�لنظر  �إعادة  �إىل  �لوز�رة  يف  �مل�شوؤولون  ويحتاج  �ملدر�شي.  و�لكتاب 

بتعريفهم للجودة، بحيث ي�شتمل على �أد�ء �لطلبة و�شنع �ملعنى �لذي 

 )Dahlberg and Moss, 2008( يجعل -ح�شب د�لبريغ ومو�س

و�حلو�ر  للتفكري  وتخ�شع  مرئية  وجعلها  �ل�شياق،  من  جزء�ً  �ملمار�شة 

و�ملحاججة.

ولكي تت�شمن �إعادة �لنظر يف مفهوم »�جلودة« �لأد�ء و�شنع �ملعنى، 

فاإنها تتطلب نظام تقييم جديد�ً ي�صتمل على التوثيق، والأوراق التاأملية 
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يتوجه  �لوز�رة،  نظام  حدود  �شمن  �ملعلومات  لتبادل  �ملغلق  �لنظام 

بع�س �ملعلمني �إىل ت�شكيل �شبكات �جتماعية تقوم على تبادل �ملعرفة 

و�خلربة مع بع�شهم �لبع�س د�خل �ملدر�شة ومع �ملجتمع �ملحلي. وبناء 

خلق  من خالل  �ملبادر�ت  هذه  مثل  لتعزيز  حاجة  ثمة  ذلك،  على 

مزيد من الفر�ش للتوا�صل بني املدار�س واملجتمع املحلي، وتبني منوذج 

�ملهني عرب  لتمكنهم  �أحياز�ً  �أن يخلقو�  �ملعلمون  ي�شتطيع من خالله 

جمتمع �لزمالء وعرب �ملمار�شة.

ومن �لنماذج �مل�شجعة للتو��شل خارج �ملدر�شة، مركز �ملعلمني يف قرية 

نعلني، �لذي �فتتح مببادرة من مركز �لقطان للبحث و�لتطوير الرتبوي/ 

ينظمون  معلمون  �لآن  يديره  و�لذي  �لقطان،  �ملح�شن  عبد  موؤ�ش�شة 

ويقودون �لتطور �ملهني، و�أن�شطة ثقافية �أخرى. واملعلمون يف مثل هذه 

املراكز يلتقون بانتظام، ويتبادلون خطط الدرو�س واخلربات، ويفكرون 
مبمار�صاتهم اليومية داخل مدار�صهم وين�صرون جتاربهم بو�صائل متعددة. 
هذا منوذج تعزيز للمعلمني يعمل خارج النظام التعليمي الر�صمي، ومع 
داخلها.  املمار�صة  وُيلهم  النظام  داخل  املمار�صات  ُيغني  فهو  ذلك، 
هنالك جتارب حققت ق�ش�س جناح �أخرى على �ل�شعيد �ملهني للمعلم 

قادتها موؤ�ش�شات تربوية �أخرى مثل �ملورد، و�لنيزك، وغريهما.

رابعًا. نحو طرائق بني مناهحّية، مبنية على 
السياق، تأملية، ومتمركزة حول الطالب

تعليميًا حموره املعلم  �ّتبعو� نهجاً  �أن �ملعلمني  �أي�شاً  �أظهرت �لدر��شة 

يقوم يف �أغلب �لأحيان على �لكتاب �ملدر�شي و�لختبار. ويبدو �أن 

بر�مج تدريب �ملعلمني بقيادة �إد�رة �لإ�شر�ف �لرتبوي تبدو غري كافية 

�لو�شائل  من  مزيد  نحو  وممار�شاتهم  �ملعلمني  مفاهيم  على  �لتاأثري  يف 

التي يكون حمورها �لطالب.

ويت�شح من نتائج بروتوكول مر�قبة �إ�شالح �لتعليم �أنه بينما ُينظر �إىل 

�ملعلمني باعتبارهم ملّمني مبو�شوع تخ�ش�شهم ويت�شرفون باحرت�م مع 

�لطلبة د�خل �ل�شف، فاإن �شيطرتهم يف �ل�شف، فيما يتعلق بحديث 

�أكرث من قبلهم و�أقل بكثري من جانب �لطلبة، تربز كاإ�شارة ذ�ت دللة 

�آخر،  �شيء  �أي  من  �أكرث  �ملعلم،  فحديث  �لفل�شطيني.  �ل�شف  متيز 

ي�شبح �لأ�شا�س �لذي من خالله ي�شعر �ملعلمون �أن �شلطتهم ودورهم 

�أف�شل  يف  �ملرء،  ي�شتطيع  كيف  �ل�شوؤ�ل:  ي�شبح  عندئٍذ،  حمفوظان. 

بطريقة  �شلطتهم  لروؤية  �لفل�شطينيني  �ملعلمني  م�شاعدة  �لأحو�ل، 

�أخرى تقودهم نحو �لتقليل كثري�ً من حديثهم و�أن ي�شاركو� بقوة يف 

بناء توجهاتهم �لتعليمية؟

م�شاعدة  يف  �ملهمة  �لق�شايا  �إحدى  �أن  �ملعلمني،  مع  عملنا  ويدّل 

ال�صوء  ت�صليط  هي  خمتلف  ب�صكل  �صلطتهم  روؤية  على  �ملعلمني 

خالل  من  �لآخرين،  لدى  معروفة  وجعلها  ممار�شاتهم،  �أف�شل  على 

تطوير  برامج  يف  املعلمني  اإ�صراك  هي  الطرق  واإحدى  متنوعة.  و�شائل 

 Schon,( التاأملية  املمار�صة  تركز على  واجتماعات  ومنتديات  مهني 
اأن  �إىل  �مل�شاركون  �ملعلمون  و�أ�شار   .)1983; Shulman, 1996

تعليماً  ت�شمنت  �لتي  تلك  كانت  جدوى،  �لأكرث  �لتدريب  بر�مج 

مثالياً، حيث عر�س �ملعلمون عملهم �أمام زمالئهم م�شتخدمني �إياهم 

كحالت تعّلمية. ومن هنا، فاإن اإحدى اإ�صرتاتيجيات التفكري يف العمل 

هي ا�صتخدام الطريقة التي تقوم على الفيديو، والتي ي�صتطيع املعلمون 
ب�صكل  بالتايل  ويفكروا  يعلمون،  وهم  اأنف�صهم  يراقبوا  اأن  خاللها  من 

نقدي مبمار�صاتهم.

ت�صجيع املعلمني على عر�س عملهم يف  ثمة طريقة �أخرى مهمة وهي 

املوؤمترات والأيام الدرا�صية وور�س العمل. فاملعلمون يف هذه �لدر��شة 
حتدثو� باإيجابية عن تلك �لفر�س �ملتاحة من منظمات �لعمل �لأهلي 

وتلقو�  �لعمل،  وور�س  �ملوؤمتر�ت  يف  عملهم  عر�شو�  حيث  �ملختلفة، 

تغذية ر�جعة من زمالئهم. وهناك روؤية جديدة لتعزيز املعلم تقوم على 

تبادل املعرفة اجلماعية واإعادة تعريف الأدوار، وهي طريقة مهمة بالفعل 
لتح�صني نوعية التعليم. وعلى نحو �أكرث حتديد�ً، يحتاج امل�صرفون اإىل 
اإعادة مالءمة اأدوارهم ب�صكل جوهري، بحيث يقدمون اأنف�صهم ب�صكل 
اأكرب كمي�ّصرين للتعلم وتبادل  اأقل كم�صادر للمعرفة واحلكم وب�صكل 
املعرفة، ومع ذلك، يتطلب هذ� دعماً من وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل 
على م�شتوى �ل�شيا�شات، ومن �ملجتمع �ملحلي و�ملنظمات �لتي متتلك 

�خلربة و�لتجربة �لناجحة يف هذ� �ملجال.

دعما ملالءمة �صياق تعاليمهم يف  �ملعلمون  وعالوة على ذلك، يحتاج 

اإطار اجتماعي- ثقايف، و�صمن اأو�صاع احلياة احلقيقية. وحتدث �لطلبة 
يف هذه �لدر��شة عن كيفية ��شتفادتهم من تلك �لدرو�س �لتي ترتبط 

�ملعلمني  من  تتطلب  �ل�شياقات  فمالءمة  �ليومية.  بحياتهم  وتت�شل 

التي  الطرق  هذه  واإحدى  �لتعليم.  يف  متنوعة  طرقاً  يتبنو�  �أن  �أي�شاً 

هي  الطلبة  تعلمها  التي  للمو�صوعات  معنى  �صنع  يف  فعالة  ُوجدت 
�لطريقة  هذه  يف  و�ملعلمون  فالطلبة  م�صروع.  على  تقوم  التي  الطريقة 
يعملون معاً يف م�شروعات تدمج مو�شوعات ومفاهيم ومهار�ت عدة، 

وتتطلب �قت�شاماً للمعرفة و�خلرب�ت من م�شادر خمتلفة لتحقيق �إنتاج 

�أو م�شعى �إبد�عي. فقد تبّنت مد�ر�س كثرية يف خمتلف �أنحاء �لعامل 

هذه �لطريقة كجزء من برناجمها �لتعليمي، حيث ُتخ�ش�س ح�شتان �أو 

ثالث للطالب كي يعملو� ويدجمو� �ملعرفة من خمتلف �لتخ�ش�شات، 

ولكي يعملو� على م�شاريع لها �أبعاد �جتماعية وبيئية و�أخالقية.

ل بد من �لتنبيه هنا �إىل �أن �لتحديات �لأ�شا�شية لي�س يف �لبيد�غوجيا، 

�أن هناك  بل يف �ل�شيا�شات �لرتبوية. وتظهر نتائج هذه �لدر��شة �أي�شاً 

حاجة �إىل �شيا�شات تربوية تعيد تعريف �ملمار�شة �لبيد�غوجية لتكون 

�لأفر�د على  قدرة  تطوير  مبعنى  منتج،  توجه عالئقي  مغرو�شة �شمن 

��شتغالل قدر�تهم و�إبد�عاتهم يف �شوء قدر�ت »�لآخر«، لتكون هذه 
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�لقدر�ت �جلماعية قادرة على مو�جهة �لتحديات، ويف �لوقت نف�شه 

تعرب عن قدر�ت �لأفر�د �ملتنوعة.

خامسًا. جمع شمل اجملتمع احمللي مع 
املؤسسات التعليمية الفلسطينية

تكثيف  �خلم�شية،  �لإ�شرت�تيجية  للخطة  �لرئي�شية  �لأهد�ف  بني  من 

يف  تعمل  �لتي  و�لدولية  �ملحلية  �ملوؤ�ش�شات  مع  و�ل�شر�كة  التعاون 

�لرتبية  وز�رة  تتبناها  �لتي  �لطريقة  فاإن  ذلك،  ومع  �لتعليم.  ميد�ن 

و�لتعليم �لعايل تتجه نحو مزيد من جذب �أفر�د من �ملقاولني �ملحليني 

من موؤ�ش�شات حملية خمتلفة على �شعيد �لتنفيذ، عو�شاً عن �شر�كة 

حقيقية مع هذه �ملوؤ�ش�شات على �شعيد �ل�شيا�شة و�شنع �لقر�ر. هناك 

حاجة �إىل �شيا�شات تربوية تدعم �نخر�طاً فاعاًل للمعلم و�ملدر�شة مع 

اأن الوزارة بحاجة لفتح حوار مع  هذه الدرا�صة تظهر  �ملجتمع �ملحلي. 

املجتمع املحلي من خالل موؤ�ش�شاتها:

مثل:  �ل�شيا�شة  م�شتوى  على  �أ�شئلة  و�إثارة  ق�شايا  لبحث  اأوًل. 
ومن  »�جلودة«  مفهوم  ُتخاطب من خالل  �أن  معرفة من يجب 

وو��شحة  حيادية  »�جلودة«  تكون  �أن  ميكن  هل  منظور؟  �أي 

�شمناً؟ كيف ميكننا �لعمل معاً ملعاجلة »�جلودة« من منظور�ت 

�لثقايف  �لجتماعي-  �ل�شياق  �لعتبار  بعني  �آخذين  متعددة، 

�لتي  �لنموذجية  �لدولية  �لإ�شالحات  ما هي  و�جليو�شيا�شي؟ 

تعمل  كيف  وملاذ�؟  �أخفق؟  منها  و�أي  بالفعل،  مفعول  لها 

ديناميكيات عالقات �لقوة مع �ملانحني �لدوليني؟ وما هي فو�ئد 

كيف  �لتعليمي؟  نظامنا  على  �ملفرو�شة  �لتمويل  بر�مج  ونتائج 

ميكننا �لعمل معاً لتقلي�س �لنتائج �ل�شلبية مع علمنا �أننا بحاجة 

ملثل هذ� �لتمويل؟

�ملحلي  �ملجتمع  مع  ُتبنى  �أن  �إىل  �حلقيقية  �ل�شر�كة  حتتاج  ثانيًا. 
من  فالكثري  �لتعليم.  يف  وطنية  �شيا�شات  لتنفيذ  وموؤ�ش�شاته 

يف  وبخا�شة  خمتلفة،  جمالت  يف  �خلربة  لديها  �ملوؤ�ش�شات 

�أن  �لبحث  هذ�  ويظهر  �ملهني.  و�لتمكني  �ملعلم  تاأهيل  جمال 

�ملعلمني ي�شتفيدون من بر�مج �لتدريب �لتي تقدمها موؤ�ش�شات 

و�لتعليم  �لرتبية  لوز�رة  �ملهم  ومن  �ملحلي.  �ملجتمع  ومنظمات 

تقدم  �لتي  و�لرب�مج  �ملبادر�ت  هذه  ملثل  �ملجال  فتح  �لعايل 

منظور�ت متعددة حول �لتطوير و�لتعزيز. ومع ذلك، فاإن هذه 

ق�شايا  يدمج  �لذي  �لتعليم  على  �لرتكيز  �إىل  حتتاج  �لرب�مج 

من  �لتعلم  مثل  وجمالية؛  وبيئية،  و�أخالقية،  عاملية،  �إن�شانية 

و�شنع  و�لختيار،  و�لتنوع،  و�مل�شاو�ة،  و�لتحرر،  �حلرية  �أجل 

بعني  �آخذين  مغزى،  ذي  تعلم  على  �حل�شول  وحق  �لقر�ر، 

�لعتبار �ل�شياق �لجتماعي- �لثقايف.

من �لأن�شطة �لتي مت تنفيذها يف �إطار بحث »�شنع �ملعاين يف �ملد�ر�س �لفل�شطينية«.
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الهوامش

 �متحان )TIMSS( هو �أحد �لمتحانات �لتقييمية �لعاملية يف �لعلوم و�لريا�شيات لل�شفني �لر�بع و�لثامن، وقد و�شعه �لحتاد �لدويل لتقييم �لتح�شيل �لرتبوي )IEA( بهدف مقارنة 
1

حت�شيل �لطلبة �مل�شاركني من دول خمتلفة يف مو�شوعي �لريا�شيات و�لعلوم.

 �لن�شب �ملذكورة �أعاله ل ت�شمل ميز�نيات بناء �ملد�ر�س �لتي تاأتي يف غالبيتها تربعات من �ملجتمع �ملحلي، �أو بتمويل خارجي.
2

قائمة املراجع

بع�س هذه �ملر�جع باللغة �لعربية، لكن متت ترجمة �ملرجع لأغر��س �لن�شر باللغة �لإنكليزية:
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قائمة املالحق

ملحق )1(
Appendix (1): Sample of questions taken from Unified Exams

2- Unified Arabic Exam for 7th Grade
)2009 – 2010) p. 1

1- Unified English Exam for 6th Grade
)2009 – 2010) p. 1

من �لأن�شطة �لتي مت تنفيذها يف �إطار بحث »�شنع �ملعاين يف �ملد�ر�س �لفل�شطينية«.
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ملحق )2(
Appendix )2): Pages from the Directorate Notes in Relation to the Exams

Notes about the 4th Grade Arabic Test Results

Notes sent to teacher related to 8th Grade English 
Language before the Exam

Notes about the 5th Grade English Test Results

Notes about the 4th Grade Mathematics Test 
Results
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ملحق )3(
جدول يلخ�س وجهات نظر �مل�شاركني جول �لإ�شر�ف و�لتدريب �ملقدم من قبل �لوز�رة

فهم امل�صرفني الرتبويني لدورهم
وجهات نظر املعلمني حول دور امل�صرفني 

الرتبويني
ومعلمة( معلم  )عدد املعلمني املقاَبلني 24 

وجهات نظر املعلمني حول برامج التدريب املقدمة
من قبل امل�صرفني

تقييم ممار�شات �ملعلمني. 1

 تقدمي �لتدريب للمعلمني. 2

قناة ر�شمية للتو��شل و�ملتابعة بني . 3

وز�رة �لرتبية وبني �ملعلمني

�لتنمية . 4 عملية  يف  �ملعلمني  دعم 

�ملهنية

تبادل �لأفكار و�خلرب�ت. 5

�مل�شرفني  دور  يفهمون  �ملعلمني  من   % 70

على �أ�شا�س �أنهم مفت�شون، ويت�شيدون �أخطاء 

�ملعلمني.

30 % من �ملعلمني يفهمون دور �مل�شرفني على 

اأنهم:

وطر�ئق . 1 و�ملحتوى  للمعرفة  م�شدر 

�لتدري�س

يفتحون �أفاقاً لتبادل �خلرب�ت مع معملني . 2

�آخرين 

30 % من �ملعلمني )معظمهم معلمون جدد( عربو� عن 

��شتفادتهم من بر�مج �لتدريب و�لتي لها عالقة بـ:

التقييم   .1
وح�ش�س . 6 �لتعليم،  يف  مناذج  �حلالت،  در��شة 

منوذجية مقدمة من قبل معلمني �آخرين.

70 % من �ملعلمني �شعرو� باأن بر�مج �لتدريب �ملقدمة:

غري مفيدة. 1

ل تقدم معرفة جديدة. 2

تقليدية من حيث �لأفكار و�ملمار�شات. 3

لي�س لها عالقة باملو��شيع �لتي يعلمونها. 4

ل ترتبط بالو�قع. 5

من . 6 �ملعلمون  �شكى  منا�شبة:  غري  �خلدمات 

�شوء �لطعام �ملقدم ومن عدم تغطية م�شاريف 

�ملو��شالت.

�لتي  �ل�شتعالئية  �لطريقة  من  �ملعلمني  معظم  �شكى 

�لدور�ت  خالل  �ملعلمني  مع  �ملدربون  بها  يتعامل 

�لتدريبية.

من �لأن�شطة �لتي مت تنفيذها يف �إطار بحث »�شنع �ملعاين يف �ملد�ر�س �لفل�شطينية«.
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ملحق )4(
�آر�ء �مل�شاركني حول �لمتحانات و�ملنهاج

اآراء حول املنهاجاآراء حول المتحاناتامل�صاركون يف الدرا�صة

املعلمون

ن�شف عدد �ملعلمني �مل�شاركني عربو� عن �شعور �إيجابي 

من �لمتحانات �ملقدمة من قبل �لوز�رة حيث قالو� اأن 

�لمتحانات:

جيدة للتعرف على قدر�ت �لطلبة. 1

ت�شجع �لطلبة على �لدر��شة وتقييم نف�شه من حيث مدى . 2

تقدمه يف �ملادة

ت�شجع �ملعلمني على بذل �جلهود من �أحل تغطية �ملنهاج . 3

ومتطلباته.

�لن�شف �لآخر من �ملعلمني �مل�شاركني قالو� �أن �لمتحانات:

�أعلى من �مل�شتوى �لعقلي للطلبة. 1

حتوي �أخطاًء كثرية. 2

تعزز �لتعلم �لأ�شم. 3

جترب �ملعلم على �إنهاء �ملنهاج �ملكثف على ح�شاب فهم . 4

�لطلبة للمادة وتطبيق خرب�تهم

تعد م�شدر قلق وتوتر للطلبة وعائالتهم. 5

معظم �ملعلمني �مل�شاركون �أكدو� �أن:

�لكتب �لدر��شية مكتظة )حتوي عدد كبري من . 1

�لوحد�ت و�ملو��شيع(

ل ترتبط �ملو��شيع بو�قع �لطلبة وحياتهم �ليومية. 2

�أعلى من م�شتوى �لطلبة �لعقلي. 3

ل يوجد تكامل بني �ملو��شيع يف �لكتاب �ملدر�شي. 4

ل تف�شح �لكتب �لدر��شية للمر�حل �لدنيا . 5

)مر�حل 1-4( �ملجال �أمام �لطلبة للتفكري 

و�لإبد�ع

امل�صرفون/
املوجهون

يعتقد �مل�شرفون �مل�شاركون بالدر��شية �أن �لمتحانات مهمة 

لتقدمي نتائج �شادقة عن حت�شيل �لطلبة

عرب معظم �مل�شرفني عن ر�شاهم من �لكتب �لدر��شية، 

لكن قالوا باأنها مكتظة وم�شتو�ها �أعلى من �مل�شتوى 

�لعقلي للطلبة، و�أنها بحاجة �إىل �إثر�ء. 

مدراء املدار�س

يعتقد �ملدر�ء باأن �لمتحانات:

�أد�ة جيدة حتفز على رفع �لتح�شيل. 1

د�فع للمعلمني لتغطية �ملنهاج. 2

لكن يف �لنف�س �لوقت �أجمع �ملدر�ء على �أن هناك م�شاكل 

يف �إد�رة �لمتحانات مثل:

�لإعالن �ملفاجئ عن �لمتحانات . 1

تبادل دفاتر �لإجابات بني �ملد�ر�س �ملجاورة لكي ت�شحح . 2

من قبل �ملعلمني يف تلك �ملد�ر�س �لأمر �لذي يهدد 

�شدق �لعالمات على حد قول �ملدر�ء

معظم �ملدر�ء يرون يف �ملنهاج �إجناز وطني، لكنه بحاجة 

�إىل �إثر�ء.

الطلبة

يواجه �لطلبة )خ�شو�شاً طلبة �ل�شف �لر�بع( م�شاكل 

يف �لتاأقلم مع �لمتحانات. معظم �لطلبة �شكو� من كرثة 

�لمتحانات يف فرت�ت زمنية قريبة مما يزيد عليهم �لأعباء 

�لدر��شية.

�ملناهج �شعبة. 1

مكتظة باملو��شيع. 2

توؤدي �إىل �أن يحفظ �لطلبة �ملادة لكي ينجحو� يف . 3

�لمتحانات.
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