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 استهالل واعتذار

أعاني من قدرة غير مالئمة على مالحظة الكثير من األشياء كلها مرة واحدة وهي جتري من حولي، ومن حالة نسيان بسهولة لتفاصيل الكتابة واملناَسبة 
واملعلومات املرجعية، التي تضفي مصداقية على األشياء »للتثّبت منها« الحقًا. ومع ذلك، فإنني كربة منزل عاملة غالبًا ما يكون لدي يدان متعّرقتان 
ومكتسيتان ببقايا الطحني أو يدا جنائني متسختان وأنا أستمع إلى الراديو وأتأمل ما يظهر من أفكار تتبلور من قراءة الصحف، والكتب، واملقاالت، 
أو أشارك في أحاديث عائلتي أو الضيوف الذين يتجولون في املطبخ. وعادة ما أكون منشغلة جدًا وال وقت لدي للتوقف والكتابة، وبخاصة أنني رمبا 

أفتقد إلى شيء ثمني كما يبدو.

تلك  ذكر  على  األقل،  على  قادرة،  أكون  أن  دون  تصريح  أو  حدث  بذور  بعض  أستخدم  أو  أستحضر  أنني  يلي  فيما  القارئ  يالحظ  سوف  لذلك، 
اآلخرين  صالح  في  ليستا  بالتفصيل  الشخص  مصادر  على  للتعليق  واالستعداد  املقدرة  بأن  أشك  وإنني  األكادمييون.  يحبها  التي  املفصلة  املعلومات 
على الدوام. وألن تلك الدقة الشديدة في التفاصيل غالبًا ما تشد االنتباه للمستخدم بداًل من املصدر، فإننا نحترم الكاتب املستعد لالقتباس بحكمة، 
وخصوصًا الذي يقتبس عن كثير من املصادر األخرى، وال ينسى أن يأخذ مالحظات مالئمة في الوقت نفسه. أنا أدرك أيضًا أن مثل هذه التفاصيل تتيح 
للقّراء أن يتابعوا املادة ذاتها لصاحلهم، األمر الذي حتول دونه طريقتي املربكة جدًا. كما أشك بأنني ساذجة جدًا ومسّنة بحيث أجد نفسي مندفعة للتغيير، 
لكن هناك نقطة أخرى ميكن طرحها. فأنا أجد مرارًا وتكرارًا بأنه قد »اقُتبِس« مني دون اإلشارة لي، وال يبدو أن ذلك يزعجني. وهناك شيء إيجابي جدًا 

بخصوص األفراد الذين يستطيعون إخضاع عمل اآلخرين إلى نسيج كتابتهم اخلاصة.

وفي ما يلي أستطيع أحيانًا أن أعطيكم فصاًل وأنظم شعرًا لكن ليس بشكل متناغم. فإذا كان املصدر راديو، عندئذ أعرف بأنه راديو 4، ألن لدي موقفًا 
مسبقًا إزاء إدارة أزرار اجلهاز، كما أن الناشرين والتواريخ ميثلون مشكلة ألنهم يواصلون اإلفالت مني – كما يعرف جميع طالبي من التجربة.

املعلم احلقيقي 
واملستقبل*

دوروثي هيثكوت

 اجملتمع يحتاج إىل مراجعة خدماته 
ألجل نظامه املدرسي

ال ميكنكم املشاركة في التعليم دون مالحظة أن املعلمني، مثل أغلب 
الناس، يجب أن ينهمكوا مبشكالت التحّول واالنتقال املجتمعيني، 

وبالتالي إعادة فحص صارمة للهدف من وجود مدارس. فكل يوم 
ما  ما جدوى  نفسها.  الفكرة  تزعجني  أرتبط مبعلمني وأطفال  عندما 
ما  سيساهم  كيف  مجتمعي؟  داخل  الراهنة  اللحظة  هذه  في  أفعله 
يحدث في هذا الوقت لصالح هذا الفرد، وهذه املجموعة من الناس، 
مبا  محظوظة  كنت  والكائنات؟  الناس  وعالم  وشعبي،  ومجتمعي، 
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أهدافي  من  شخصية  فلسفة  لنفسي  أطور  بأن  يعلم،  والله  يكفي، 
وممارساتي، لكن ال يكفي أن تكون حبيس البيت مع أفكار اإلنسان 
املدرسة-  تعليم  أي  الرسمي،  التعليم  في  موجودة  تكن  لم  -فهي 
لكن أصبح من املرّوع فجأة واجللي بشكل متزايد أن املجتمع يحتاج 
وكفرد،  املدرسية.  أنظمته  في  مطالبه  وتأطير  وبلورة  مراجعة  إلى 
استخدمت جزءًا من نسيج حياتي كمعلمة، ال أعتقد أنني وحيدة في 
إلى  سعيًا  أجلأ  من  وإلى  أين  إلى  أعلم  ال  حيث  باإلحباط،  شعوري 
طريقة  بأي  باحلركة  نابضة  أجعلها  كيف  أو  املجال،  هذا  في  مبادرة 

متماسكة.

مؤمترًا  أن  يقولون  هم  يساعد!  أن  ميكن  مؤمتر  عقد  أن  أحيانًا  أعتقد 
من  والهدف  واإلدارة  الفهم،  غّير  املتحدة  الواليات  في  للغة  محددًا 
من  الكثير  لدي  ليس  نفسي  أنا  مضت.  سنني  بضع  قبل  اللغة  تعليم 
أطلق  ما  يتجنبون  ما  غالبًا  أنهم  لي  يبدو  ألنه  املؤمتر،  بنتائج  اإلميان 
عليه »التزامًا تنشيطيًا« من أجل التغيير في املمارسة. من سيرغب في 
حضور مثل هذا املؤمتر؟ أنظر إلى كلمة مؤمتر )confer-ence( فأرى 
إذن، من سيحضر  قلبي.  فينهار  ثرثرة، ال عماًل،  تقترح  الكلمة  أن 
أفترض،  كما  فالعمليون،  العمل؟  أجل  من  طاقة  على  للحصول 
املدن  داخل  مطورون  للعمل.  وُيخضعونها  األفكار  يطبقون  من  هم 
والريف؟ أناس مصّنعون وأعضاء نقابات عاملون؟ بناة أنظمة اتصال؟ 
أناس يجّندون ويعلمون ويدربون آخرين الكتساب املهارات؟ أولئك 
ويضعون  ويتعّبدون،  األشياء،  ويزرعون  احلماية،  يوفرون  الذين 
أناسًا  أن نختار  نود  يتعاونون مع احملتاجني ويدعمونهم؟  أو  القوانني 
داخليًا  مغزى  ميتلكون  الذين  أولئك  والتأمل،  العاطفة  ذوي  من 
ألعمالهم ويتكلمون بوضوح على نحو رائع. سيكونون قادرين على 
االستماع بدون حكم ينم عن مصلحة منحازة، وعالوة على ذلك ال 
الذين يفهمون املخاطر  يندفعون نحو االستقطاب. سيكونون أولئك 
 - »Shikasta AOWFا1  في  ليسنغ  دوريس  سّمته  ما  في  املتأّصلة 

غياب ما نشعر به«، ولذلك نكافح تلك النزعة.

الناس  ألن  كبيرًا،  املؤمتر  يكون  أن  ميكن  ال  منطقيني،  نكون  ولكي 
املؤمترات  مئات  إلى  يتجّزأ  كي  له  حاجة  وال  لذلك.  مهيئني  غير 
الناس  متييز  ميكن  حيث  صغير،  مجتمع  كل  في  الناشئة  الصغيرة 
»احلقيقيني« وتفجير طاقتهم. »خاليا التغيير« رمبا يكون االسم الذي 
التحرك  هذا  مثل  يبدأ  أن  فرد  معلم  يستطيع  كيف  عليهم.  سنطلقه 
أن  وأعتقد  أريد،  ما  ذلك  الراهن؟  الوقت  في  حقيقية  مدارس  نحو 
433000 معلم ومعلمة ممن يعلمون في املدارس البريطانية  أكثر من 

يشاركونني هذه األمنية. وهذا قدر كبير من القوة املمكنة.

 قش يف مهب الريح

هناك الكثير من القش يتطاير في مهب الريح، ومع ذلك فهو يضفي 
علّي جزءًا من الراحة. ففي األيام العشرة القريبة من أسبوع الفصح 
املطبخ،  في  االعتيادية  أتابع حياتي  وأنا  القش  1983، جمعت هذا 

واملراسلة، واالتصاالت الهاتفية، والترتيبات العائلية والطالبية:

اللعني«، . 1 »املبدأ  عن  يتحدث   4 راديو  محطة  في  تنكللر  لورنس 

قيمة التساؤل حول الوضع الراهن.
فيفيان أبل، »معلمة فاشلة«، في رسالة إلى الغارديان، تذكر »إن . 2

شيئًا ما إضافيًا ميتلكه املعلمون اجليدون – نوعًا من الهالة«.
حيث . 3 أساطير«2  مجموعة  »التغيير:  حول  هالنب  أندرو  مقال 

يحذرنا فيه من اخلطاب املربك مع الواقع.
تصريح بوب إيتكن عبر محطة راديو 4 مشيرًا إلى برامج تعليمية . 4

كوفنتري  وخطط  الراهن  البطالة  وضع  من  مستوحاة  محتملة 
)مدينة في وسط إجنلترا( في التعليم.

5 . ...« أن  ذكرت  التي   ،4 راديو  أسئلة،  أي  في  وليامز  شيرلي 
الفنون متّثل إنسانية احلياة – قوة من أجل اخلير؟« وقد ذّكرتني بـ –.

أن . 6 مبكر  وقت  في  مماثل  برنامج  في  السكي  مارغريتا  تصريح 
»الفنون تدّمر النظام الراهن ومتّهد الطريق ألشياء جديدة«.

في . 7 قال  وقد   ،4 راديو  عبر  الكتاب  برنامج  حول  سوين،  هان 
مقابلة معه »نحن بحاجة إلى أن يفهم بعضنا بعضًا ويعرف بعضنا 
بعضًا بشكل أفضل« عندما أشار إلى احلب كقوة عاملية من أجل 

اخلير.
تاميز . 8 فايننشيال  إدارة  صفحة  هناك  كانت  ذلك،  على  وعالوة 

عندما كتب روبن ريفز حول »جتربة تعليمية غير عادية« في إحدى 
جامعات ويلز حيث كانوا يعملون بهدف خلق تفكير إبداعي في 
املرافقة  دالي  لوحة  عّبرت  وقد  الهندسة.  لدائرة  الصفية  الغرف 
بـ  املرتبطة  والصناعة  والتجارة،  والتعليم،  املجتمع،  عن  بعناية 
اثنتني  بفعل  األسنان  معجون  مثل  مفروضًا  كان  الذي  »اإلبداع« 

من البكرات املسننة املصّنفة.3
في يوم آخر سمعت خامتة حجة عن دراسات للسالم بني رودس . 9

لبعض  منتقدًا  بويسن  رودس  بدا  معروف.  غير  ومعلم  بويسن 
احلقيقي  السالم  تساعد  ال  كانت  ألنها  السالم،  دراسة  ألعاب 
التجربة  املعروف يدافع عن  بينما كان الشخص غير  العالم،  في 

واخلطأ في إيجاد الطرق لبدء مثل هذه الدراسات.
دراسات . 10 عن  دريك  ستيفن  بيان  كان  اإللكتروني  بريدي  في 

ريبون،  في  شاملة  مدرسة  في  الدراما  مبمارسة  املتصلة  السالم 
الذي  بالعالم  التفكير  على  طالبي  أشجع  أن  »أريد  يوركشاير. 
يعيشون فيه، أريدهم أن ميتلكوا فهمًا أفضل عن احلياة، وأريد 

مساعدتهم على التكّيف مع املشكالت التي يواجهونها«.
مشتَرك، . 11 عالم  من  األسبوع  ذلك  في  النهائية  الهدية  كانت 

7، ويطلق عليه »دع  البرنامج رقم  بي بي سي،  سلسلة راديو 
توجد  عملي  توّجه  ذات  تعليمية  »برامج   – درسًا«  يكون  هذا 
نظام  ضمن  توجد  ال  ما  غالبًا  لكنها  النامية،  الدول  معظم  في 
املدرسة الرسمي – دورات تعلم القراءة والكتابة للبالغني، على 
حرفة  على  وتدريب  للمزارعني،  إذاعية  وبرامج  املثال،  سبيل 
ما  نادرًا  املنتج  والعمل  التعليم  دمج  فمحاوالت  مياثلها.  وما 
– على مستوى وطني  تكون ناجحة، مع أنه توجد استثناءات 
بوتسوانا.  مثل  بلدان  في  خاصة  مشروعات  وفي  )الصني( 
الدبلوم  وشهادات  للشهادات  التلميذ  حاجة  فإن  ذلك،  ومع 
رمبا حتبط في النهاية املشروعات الواعدة. وهناك صدى لذلك 
في األنظمة التعليمية للدول الصناعية، حيث تقرر أيضًا نتيجة 
الشخص  حياة  في  سيحصل  ما  كبير  حد  إلى  االختبارات 

العملية.4
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 املصداقية حلقة االتصال

هذه  إليه  تشير  مما  مندهش  القارئ  أن  أقّدر  أن  أستطيع  الوقت  بهذا 
هذا  محرري  دعوة  بسبب  هذا  حسنًا،  املتصلة.  غير  االكتشافات 
قبل  كتبته  الذي حتدثت عنه/  األول  الفصل  قراءة  إعادة  إلى  الكتاب 
بضع سنوات في نيوزيلندا، فقد ربطُت فجأة ما كنت أقوله مبالحظة 
فترة  منذ  معها  أتعامل  كنت  أنني  اآلن  أدرك  لكنني  مؤخرًا،  أدركتها 
طويلة -ُيحَتمل خالل كل حياتي التعليمية- دون أن أكون قادرة على 
اإلمساك بها مبا يكفي وأعبر عنها بوضوح في النهاية. ففي ذلك املقال 
أعني  كنت  أنني  اآلن  أعتقد  ميزة،  إلى  أشير  كنت  عندما  السابق، 
تلك  في  إيجازه  مت  كما  معينة  مليزة  مركزية  مالحظة  ألن  املصداقية، 
الورقة هي القدرة على التصرف بطريقة موثوق بها. كمعلمة للدراما، 
الفني األكثر  الشكل  باعتبارها  املجتمع  إليها من جانب  ُينَظر  ما  غالبًا 
تكّلفًا، وبالتالي األكثر زيفًا، يبدو أن هناك مفارقة نوعًا ما للسعي من 
الفن اجليد هو مصداقيتها. فمفهوم  باستثناء أن ذلك  أجل املصداقية 
السابقة  االكتشافات  جميع  يربط  الذي  الرفيع  اخليط  هو  املصداقية 

املذكورة أعاله.

ثمة أنواع مختلفة للروابط في تلك التعليقات والبيانات. على سبيل 
 )Laski( السكي  بيانات  الفنانني  اختالقات  مصداقية  تربط  املثال، 
التي  املالحظة  ولعل  ببعض.  بعضها   )Han Suin( سوين  وهان 
مع  مواجهة  دون  حتوالن  أو  تستفزان  قد  والدراما  احملاكاة  إن  تقول 
املصداقية إمنا تربط مالحظة بويسن الرافضة، ببيان ستيفن، واقتباس 
شيرلي وليم »الفنون واألنسنة«. وعالوة على ذلك، فإن استخدام 
في  أفكار  لفحص  ذلك  بعد  تصنيع  وعمليات  حقيقية  مشكالت 
غرفة الصف قبل أن يحتاج الناس إلى فحصها بشكل باهظ عمليًا، 
ولذلك  املصداقية،  من  آخر  نوع  تاميز  الفايننشيال  في  ُوِصف  كما 
املدارس  إقامة جسر بني  التعليم  الناس في عالم  تبرز محاولة بعض 
الدوام  على  الفنانون  ربط  وقد  للمجتمعات.  الفعلية  واحلاجات 
مادتهم مشتّقة من  فنهم، ألن  في  الظاهري  بالشيء  احلقيقي  الشيء 

شؤون الناس.

فنحن غالبًا ما نعتبر إبداعات العلماء أكثر مصداقية من تلك اخلاصة 
الذي  باملشروع  )وملتزمة؟(  مرتبطة  الفنانني  منتجات  ألن  بالفنانني 
ذات  بالعلماء  اخلاصة  املنتجات  تلك  تعتبر  بينما  مسرحية،  ندعوه 
بأسلوبه  لويس  الكاتب  ذلك  فإن  ذلك،  ومع  جدية.  أكثر  توّجه 
 The New في  ومعبرة  إبداعية  مقاالت  مؤلف  املختلف،  الواضح 
 The Medusa and في  معًا  اآلن  جمعها  التي   ،Yorker
مثل هذه  ليجعل  الكثير  فعل   ،Lives of a cell the Snail وفي 
أكثر  األمر  يبدو  اآلن  وحتى  ضرورية.  غير  تبدو  الغبية  التقسيمات 
في  القوة  المتالك  البشر  »طاقة«  يقبل  كي  للمجتمع  بالنسبة  صعوبة 
عن  ُعبِّر  كما  الثقافات،  بني  شخصية  روابط  يصنعون  ألنهم  العالم 
يكتشفها  التي  الطاقات  عن  عوضًا   ،Han Suin روايات  في  ذلك 
العلماء. فهذا األخير مرتبط باحلاجة املادية على ما أعتقد، في حني 
يرتبط السابق باحلاجة العاطفية، وعاملنا يفهم ما هو مادي على نحو 

أكثر، وبالتأكيد يفصله عما هو عاطفي.

 سلطة املعلم املوثوق بها

تطور  من  الوقت  هذا  في  ممكنة  طريقة  إيجاد  ميكن  أنه  أخيرًا  أيقنت 
العالم تكمن في سلطة معلم موثوق به. ولنفرض أن أولئك املعلمني 
مَمّ  مصداقية؟  حملة  يبدأوا  أن  ميكن  ألفًا   433 وعددهم  البريطانيني 
تتكون؟ ففي حديثي عن التميز حّددت جوانب معينة سوف أصّنفها 
اآلن باعتبارها موثوقًا بها. أنا سعيد أن أجد مالحظات مماثلة في كتاب 
أعتذر  ولست  )The Concept of Authenticity(،ا5  هالنب 
فهو  ووضوحه.  بصيغته  التدخل  في  أتردد  ألنني  االقتباس  لطول 

يفحص االختالفات بني األجواء التنظيمية »املنفتحة« و«املنغلقة«.

األخرى  باملدارس  فكرنا  ومثلما  مثالنا،  في  املدارس  إلى  نظرنا  كما 
التي عملنا بها، فقد ُصدمنا لالنطباع القوي بأن ما يجري في بعض 
الشخصيات  أن  بدا  أخرى  مدارس  في  بينما  حقيقيًا،  كان  املدارس 
على املسرح قد تعّلمت أدوارها عن ظهر قلب دون أن تفهم بالفعل 
واملدير  املعلمني  سلوك  أن  بدا  األول،  الوضع  في  ألدوارها.  معنى 
أصياًل، أو ذا مصداقية، وكانت الشخصيات ذات بعد ثالثي. وفي 
الوضع الثاني بدا سلوك أعضاء املجموعة ضعيفًا، ثنائي البعد ومنطيًا. 

من مساق توظيف الدراما في التعليم.
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الورق الالصق متّثل خارج  وقد مت تذكيرنا بشخصيات مصنوعة من 
األدوار املنوطة بها في عرض للدمى. ثمة شيء في الوضع األول أتاح 
للشخصيات أن تتصرف مبصداقية؛ أي »بشكل حقيقي« أو أصيل. 
أما الشخصيات احملترفة لألفراد فقد بقيت ثانوية بالنظر ملا كانت عليه 
يكفي  ما  هناك  كان  اجلو،  في سياق هذا  كبشر.  نفسها  الشخصيات 
من حرية العمل في توصيف األدوار إلتاحة املجال ألصحاب الدور 
الفردي  أسلوبهم  يضفون  طرقًا،  يستنبطوا   – أدوارهم  يجربوا  كي 
الوجوديني  لغة  وفي  زمالئهم.  مع  وعالقاتهم  عملهم  على  اخلاص 
الفرنسيني، كان أصحاب األدوار ُيعَطون الفرصة الكتشاف ذواتهم. 
وفي سياق اجلو املعاكس، بدت األدوار مبالغًا في حتديدها. وبدا أن 
الفرد يستخدم دوره االحترافي كذريعة وقائية، حتى لو كانت الذريعة 
)يتشّكل  الشخصية.  هويته  وانعدام  الداخلي  فراغه  إلخفاء  تخدم 
من  ثياب  داخل  حياتهم  يعيشون  الناس  هؤالء  بأن  انطباع  املرء  لدى 
أنهما  يبدو  مدير  أو  كمعلم  الفرد  ووضع  نفسه  فالدور  السوليفان(. 
هذه  ففي  ذلك،  على  وعالوة  بالهوية.  األساسي  إحساسه  يشّكالن 
يصبح  بحيث  شعائري،  نحو  على  دوره  الفرد  يستخدم  احلاالت 
وسيلة ُتبقي اآلخرين على مسافة، وبالتالي يحول دون إقامة عالقات 

ذات مصداقية.

هذه املالحظات تتفق متامًا مع معلومات اجلو، ألن اجلو املنفتح يبدو أنه 
يعكس سلوكا ذا مصداقية، بينما يعكس اجلو املنغلق سلوكًا مغايرًا.

رمبا يكون للمالحظات هنا عالقة من نوع ما بتعليق فيفيان أبل، بأن هناك 
التميز،  ففي ورقتي حول  اجليدون؟«  املدرسون  ميتلكه  ما إضافيًا  »شيئًا 

وضعُت قائمة بهذه العوامل التي أربطها اآلن بأجواء ذات مصداقية:

رؤية طالب كما يقدمون أنفسهم بالفعل.. 1
االهتمام بطالب كما ميثلون أنفسهم.. 2
عقيدة، . 3 اعتقاد،  فلسفة،  شخصي،  »شيء«  لديك  يكون  أن 

يكون  أو  الداخل،  من  نفسك  لتمثيل  تسميه،  عما  النظر  بغض 
مشتقًا من املؤسسة التي ترتبط بها.

حقائق . 4 ضمن  بإجنازها  والشروع  واقعية  بطريقة  مهام  حتديد 
ينطوي عليها الوضع: شروط عمل، مواقف التالميذ، الوقت، 

األعداد، معايير وِصَيغ اإلجناز الذي تتطلبه املهمة.
احتماالت . 5 العمل،  طرق  اآلخرين،  أفكار  على  االنفتاح 

لتحّمل  االستعداد  وبالتالي  التوّجه  إعادة  التغير،  التحسن، 
مخاطر مت التفكير بها.

الناس . 6 بقدرة  والثقة  املعلوماتية واملعرفة،  تقاسم اإلستراتيجيات 
على االستجابة.6

إدراك وإقرار أنه كون املرء يشعر بأنه ميّثل مبصداقية، فهذا ال يعني . 7
أن اآلخرين يتصورون ذلك كما لو أنهم يشاركون أو يراقبون.7

وفي ورقته، يضع هالنب قائمة باألشياء التالية باعتبارها سمات مميزة 
للسلوك اجلدير باملصداقية. فالقائد اجلدير باملصداقية من وجهة نظره:

يشّخص بدقة حقائق أي وضع يكون منهمكًا فيه.. 1
يستخدم هذا ليجد مناذج قيادة مالئمة.. 2

يدرك أن كل واحد من األشخاص يرى واقعًا من خالل مجموعة . 3
نظاراتهم اخلاصة.

ميتلك وعيًا ذاتيًا إضافة إلى االعتراف بوعي اآلخرين.. 4
يقّيم أهمية التنظيم وأهدافه لكنه ال يغض الطرف عن عيوبه.. 5
ال ينهمك بالوضع الشخصي، ولكنه أكثر عزمًا على إجناز مهمة.. 6
يكون مستعدًا للمجازفة من أجل التغيير.. 7

كما أنه يقتبس عن أرجيرس )Argyris( بشأن القيادة املتمركزة حول 
الواقع:

واحد  شرط  ثمة  وليس  الشروط.  تعدد  على  الفّعالة  القيادة  تعتمد 
اّتخذ قرار بشأنه سلفًا، وتعتمد أيضًا على طريقة صحيحة للتصرف 
كقائد. ولعل خيار منوذج القيادة يجب أن ُيبنى على تشخيص دقيق 
كان  وإذا  منه.  يتجزأ  ال  جزءًا  القائد  فيه  يكون  الذي  الوضع  حلقيقة 
عليه  ُيطلق  فرمبا  الفعالة،  للقيادة  عنوان  املرء  لدى  يكون  أن  يجب 
القيادة املتمركزة حول الواقع. فالقيادة املتمركزة حول الواقع ليست 
إذ  الناس«.  في  للتأثير  الطرق  أفضل  »من  سلفًا  مقررة  مجموعة 
أن  أواًل  عليه  ينبغي  القائد  أن  هي  أصاًل  احملددة  الوحيدة  النزعة  أن 
يشخص ما هو الواقع ثم يستخدم منوذج القيادة املالئم. ولدى قيامه 
يرون  األفراد  جميع  أن  باعتباره  يأخذ  أن  يجب  تشخيصه،  بوضع 
الواقع من خالل مجموعتهم اخلاصة لعدساتهم امللونة. فالواقع الذي 
يراه اآلخرون في عاملهم اخلاص.  الذي  الواقع  يكون هو  قد ال  يراه 
والوعي  ذاتيًا  وعيًا  يتطلب  ذلك،  على  بناء  الواقع،  فتشخيص 
فالقائد  الشخصية.  سمات  إلى  أخرى  مرة  هذا  ويعيدنا  باآلخرين. 
التنظيم.  قيمة  أيضًا  باعتباره  يأخذ  أن  الواقع يجب  يتكيف مع  الذي 
إذ ال أحد يستطيع أن يضع تقييمًا ما دام يفّكر لسبب ما بعامل واحد 

للوضع دائمًا ما يكتسب أهمية ضئيلة.

 تأثري الدراما على اجملتمع

يرتبطان  أنهما  أعتقد  شيئني  من  انزعجت  التعليمية  حياتي  كل  في 
دراما«  »معلمة  باعتباري  أصَنّف  بينما  أواًل،  هذه.  املصداقية  مبسألة 
وأقوم بوظيفتي بشكل واضح، فقد أثار سخطي أن الناس فهموا أن 
العمل يرتبط فقط بأداء الدور، والقصة اخليالية والتظاهر. وذلك ال 
يرتبط بهذه األمور فحسب، بل إن له احتمالية تأثير أكثر بكثير لدى 
موضوعًا  إما  فيه  رأوا  قد  الناس  من  جدًا  كثيرًا  أن  ثانيًا،  املجتمع. 
»خاصًا«.  شأنًا  باألحرى  وإما  التعليمية،  األوضاع  ضمن  منفصاًل 
ملثل  الفنية  األشكال  إهمال  إلى  بوضوح  بعد  فيما  هذا  قادني  وقد 
للتصوير  األخرى  باألشكال  لعالقته  بالنظر  ومناقشته  النشاط،  هذا 
والسكتشات،  البيانية،  الرسوم  خرائط  مثل  اإلنتاجيني  والتشويه 
أؤكد بوضوح، ألنني كنت حريصة على  أنا  والصور، وغير ذلك. 
حسب  للتطور  قابلة  باعتبارها  الشكل  قوانني  على  للتأكيد  الدوام 
استخدامها املعبر )أي ذات معنى( في الصف. إذ ال ميكن أن يكون 
ثمة تأثير مجٍد على املجتمع إذا مت جتاهل تلك القوانني أو عدم فهمها. 
وكونها غير مفهومة من جانب عدد كبير من املعلمني فهذا أمر ال شك 
فيه، وقد حان الوقت لعالج هذه املشكلة. ويصبح ذلك أكثر إحلاحًا 
التواضع  من  بداًل  الرأي  استقطاب  بفعل  مضطربون  لكننا  يوم.  كل 



17 رؤى تربوية - العدد السابع والثالثون

لدى فحص فن أكبر منا وأقدم بكثير.

إن السلطة املتاحة للمجتمع من خالل التجارب األصيلة في املدرسة 
ص:  )انظر،  وتكهنات«  »مؤشرات  ورقتي  في  إليها  التطرق  مت  قد 
160-169( لذلك لن أكرر ذلك هنا، وأكتفي بالقول مرة أخرى فقط 
يفرقهما  واحد  جانب  باستثناء  متماثالن  واملجتمع  املسرح  قانون  إن 
نفكر  نحن  الفن  ففي  الوصفي:  اجلانب  هو  هذا  راديكالي.  بشكل 
لشعب  قوة  فأي  والسلوك.  وباألفكار  الناس،  وشؤون  بالطبيعة، 
ما تقف بوضوح إلى جانبه، لكنها في الواقع تتخذ نظرة داخلية نحو 

األحداث!

من  اخلالي  السلوك  وغالبًا  »املطّهر«  بأن  التفكير  لالهتمام  املثير  ومن 
الشوائب الذي يظهر بوضوح في املدرسة )مهام، لغات، تفاعالت( 
آخر لالتصال غير حقيقي  أصالته عن طريق منوذج  التثّبت من  ميكن 
السلطة  من  ما  شكل  إلى  يصالن  واملجتمع  املدرسة  جلعل  بوضوح 

يكون لها تأثير جيد.

 التعليم كوقاية

ال ميكن القول إنه كذلك في الوقت الراهن، ألنه في أسوأ حاالته، 
مدة  البالغني  معظم  سلطة  حتت  يبقوا  أن  من  األطفال  التعليم  يحفظ 
ست أو سبع ساعات يوميًا، ومينعهم )أولئك الذين يتكّيفون على أي 
املهارة  إلى  تفتقد  أسئلة  ليسألوا  الفرص  من  الكثير  امتالك  من  حال( 
يؤكد  إنه  والقوانني.  واألهداف  والقيم،  واألخالق،  املجتمع،  عن 
أن املهام التي يتم إجنازها بشكل رئيسي داخل املؤسسة، ال ميكن أن 
تؤثر بشكل جاد على ما يجري في اخلارج، أي في املجتمع. فطاملا 
التركيز  مع  »ممارسة«  وليس  »مترينًا«  باعتبارها  ُتباَشر  الدراسة  أن 
للقيام  يومًا ما سوف تكون جيدًا مبا يكفي  »أنك  املنهك على فرضية 
نحن  الشباب.  تدخل  خطر  من  الكثير  حقًا  هناك  فليس  فعاًل«،  بها 
الشخصية،  من  أكثر  واخلطأ  والتردد  التلميذ  ضعف  على  نركز 
وبناء  املجتمع.  في  واملساهمة  اخلطأ،  معاجلة  وعملية  والتوضيح، 
على ذلك، فإن العامل املدهش غير القابل للجدل لهذا كله هو عدد 
املعلمني الراغبني املوثوق بهم من حولنا – معلمني يفهمون على الفور 
ما يحاول أن يقوم به دريك ستيفنز، الذي يكافح يوميًا خللق ظروف 
بداًل  وشخصيات  كأناس  وُيحتَرمون  بالتالميذ  فيها  ُيحَتفي  أن  ميكن 
يعملون  ما  غالبًا  املعلمون  هؤالء  عليهم.  والتفّضل  مناصرتهم  من 
أكثر  أو  تلميذًا  ثالثني  من  تتكون  التي  مجموعاتهم  مع  اليوم  طوال 
يعملون  معماريني  مهندسني  جانب  من  مصممة  فارغة،  غرف  في 
أعرف  مرممة.  جورجية  بيوت  في  أو  جميلة  مهّواة  مكاتب  في  كثيرًا 
أن التكلفة وبدل التعليم يبرزان هنا، لكن ذلك ال يقول كثيرًا ملجتمع 
الكثير من  املرّوعة ُيضطر  األبنية  يوفر، من أجل جتنيد شبابه، بعض 
التالميذ للتعّلم فيها. ويعنى كثير من املعلمني عاطفيًا مبوضوعاتهم – 
األدب، اللغات، املوسيقى، العلوم، التطريز واحلياكة، اجلغرافيا، 
الفن، لكن ما لم »يعثروا على مصداقية« تكفي حاجاتهم، فلن يكون 
في مقدورهم أن ينقلوا تالميذهم عبر موضوعاتهم من خالل مداخل 
اجلذب – االنتباه، واالهتمام، واملشاركة، والعناية – إلى استثمار، 
الوقت،  من  لفترة  متامًا  يشغلهم  منتج  هاجس  مأمول،  نحو  وعلى 

وأحيانًا مدى احلياة. ومثل هؤالء املعلمني يحملون عبئًا مرعبًا من قلة 
الكفاءة، واخلوف، والروح الثقيلة، وهذا ال يساعدهم مع الشباب. 
نحن بحاجة إلى أناس أقوياء عقليًا وقادرين على املساعدة للعمل إلى 

ل عليهم في املستقبل. جانب من ُيعَوّ

كنت دائمًا ما أدفع بشكل غير مريح الفن بداًل -لنقل- من العلوم كما 
لو أن أحدهما يحتاج أكثر أو أقل خيااًل أو طاقة دماغية من اآلخر. 
على  زمننا  خالل  من  جمعها  مت  التي  الرائعة  املعرفة  بكل  مأخوذ  أنا 
أو  واألفكار  واملوضوعات،  الفن،  في  أكانت  سواء  األرض، 
صفات  يستخدمون  »الكبار«  الناس  أن  كذلك  وأعتقد  املهارات، 
أم  فنانني  أكانوا  سواء  مالئمة،  أشكال  في  ويبلورونها  ذاتها  التخّيل 
ُكَتّابًا. وعلى نحو مماثل، أعتقد أن كل األشخاص  علماء، أطباء أم 
يستخدمونها  قد  التي  نفسها،  املهارات  يحتاجون  اجتماعيني  كبشر 
بقوى مختلفة، وألسباب مختلفة، وفي ظروف مختلفة. ويبدو أننا 
جتربة  من  أفضل  املعرفة  مبوضوع  املرتبطة  املهارات  دراسة  في  تقدمنا 

املعرفة التي تعتبر األساس لرؤيتنا املتنامية للعالم.

 ماذا يستطيع املعلم أن يفعل؟

قد تقول أن األمور كلها مناسبة جدًا لكتابة جميع هذه األشياء. فهذه 
أن  املعلم  يستطيع  ماذا  لكن  بها طوال سنوات.  االعتراف  النقاط مت 
خاص  بفرد  نبدأ  دعونا  حسنًا،  بالفعل؟  تتغير  األشياء  جلعل  يفعل 
هو مدرس أيضًا، ومبهام مدرس فردية حتتاج إلى إجناز، والعمل من 

هناك.

أكون  أن  أريد  بوضوح: »هل  ُيطرح  أن  الذي يجب  األول  والسؤال 
بـ«نعم«، عندئذ ميكن رؤية ما  معلمًا موثوقًا به؟«، فإذا كان اجلواب 
هو مطلوب. سوف يعني ذلك استنباط مزيد من أجهزة العمل واملهام 
املقترحة عوضًا عن النقل واألساليب املباشرة، وتعلم عرض مشكالت 
لالستقراء  مهارة  أكثر  أشكال  واكتشاف  للطالب،  مختلف  بشكل 
واالتصال، وتشجيع تفاعل الطالب وعمليات اتخاذ القرار، وإتاحة 
األوضاع،  ملعاجلة  أخرى  طرقًا  يكتشفوا  كي  للطالب  أوسع  مجال 
وتخّيل وتفعيل مجموعة متنوعة من املهام، وتصميم وتدبير مجموعة 
باختيار  أكثر  مبجازفات  والقيام  الراجعة،  التغذية  تقنيات  من  واسعة 
الصف ألن  تشكيالت  في  الغموض  من  مزيد  إزاء  والتسامح  مواد، 
الناس رمبا يختارون مجموعة منوعة من السرعات واألنظمة للعمل 
على املهام نفسها. ويعني أيضًا تقسيم العمل بشكل مختلف، وليس 
بالضرورة »تقطيع« الدقائق في سياق زمني منّظم. ويعني، وضع كل 
األمور معًا، مع أنني لم أذكر نصفها، واالنتباه للتفاصيل. لقد قال 
وليم بليك شيئًا رائعًا شديد الذكاء للمعلمني بخصوص زيارة محبطة 
أيام. حيث  الذي ضغط عليه كي ميكث بضعة  قام بها ألحد معارفه 
قال: »إذا عزمت على القيام بشيء جيد ألي شخص يجب أن تفعله 
في دقيقة على وجه التحديد«. وينطبق ذلك على مسلكيات التعليم 
املوثوق بها أيضًا. إنه يعني مواجهة احلقيقة األساسية، بحيث أننا في 
تقسيم اللقاءات املجدية بني الذات، والتالميذ، واألفكار، واملعرفة، 
أو  التكّيف  وعملية  العملية.  مع  متكيفني  نصبح  أن  علينا  واملهارات 
التوّجه تعني تقسيم البرامج واملهام التي توّجه تالميذنا من خالل إثارة 
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فضولهم، وإشراكهم ثم إثارة املتعة لديهم.

صفوف  في  وُتسَتخدم  موجودة:  اإلستراتيجيات  هذه  من  الكثير 
زلنا  فما  االتصال.  من  يكفي  مبا  حتظى  ال  لكنها  واجلامعة،  املدرسة 
نؤمن بتلك امليثولوجيا التي أشارت إليها فيفيان أبل في رسالتها إلى 
الغارديان عن »ذلك الشيء اإلضافي الذي ميتلكه املعلمون اجليدون« 
بالشخصية.  مرتبطة  التعليم  مهارات  أن  فكرة  ُندمي  الطريقة  وبتلك 
إلى  يحتاجان  والشخصية  األسلوب  أن  وأعتقد  ذلك.  أعتقد  ال  أنا 
مجموعة  توجد  أن  ميكن  األسلوب  حتت  لكن  تكّيف،  طريقة  إيجاد 
الفردية  الطريقة  التي ميكن فصلها عن  املنشحذة بشدة،  املهارات  من 
فعلى  التعليمي.  الوضع  في  داخليًا  نضيع  أن  بدون  األفكار  لتنفيذ 
حتصل  سوف  املختلفة  التجارب  بأن  معلم  كل  يعرف  املثال،  سبيل 
للصف عندما يكون ثمة إجماع يسعى إليه أفراد املجموعة، وعندما 
الذي  الشخصي  فاألسلوب  املنهج.  في  اخلالفات  استكشاف  يتم 
الداخلية.  والبنية  األساسية  بالفرضية  يتدخل  لن  املعلم  يستخدمه 
وفي احلقيقة، بقدر ما نحترم احلاجة للشخصية في برامجنا التدريبية، 
بسرعة على  ما نحصل  بقدر  الداخلية،  البنية  إلى  احلاجة  إلى  إضافة 
الذين  املعلمون  فأولئك  تعلمية.  أوضاع  في  بها  موثوق  عالقات 
يتمتعون »بذلك الشيء اإلضافي« ميكن أن يعلموا أو ُيساَعدوا لتحليل 

ويستطيع  عماًل.  فيه  يؤدون  وضع  في  يكونون  عندما  يفعلونه  ما 
املشرفون واملعلمون الشروع بوضع األخبار من حولهم بطرق عملية. 

وميكن أن يعلم بعضنا بعضًا »تفاصيل بليك الدقيقة«.

 تلبية حاجات التلميذ

الدراما  مناهج  تدعمه  أن  ميكن  الذي  األساسية  التأمل  مظاهر  أحد 
التي يتعلم بها املعلمون خللق تركيز ومغزى، لذلك  هو تلك الطرق 
ر )ال يتم إشباعها بشكل مفرط أو قمعها(  فإن حاجات التالميذ ُتسَخّ
املرحلة من  بالشيء– )في هذه  –االهتمام  بالظواهر  االهتمام  لتعزيز 
أيضًا(.  غريزيًا  بالشيء  االهتمام  بالتأكيد  يصبح  اإلنساني  النمو 
في  )خصوصًا  األطفال  أن  فرضية  وفق  ُيصمم  املدرسي  فاملنهاج 
ومزودون  بالشيء  لالهتمام  مستعدون  املتقدمة(  العمرية  املرحلة 
سلوك  ُيظهر  ما  غالبًا  ذلك،  على  وبناء  معه.  للتعامل  يحتاجونه  مبا 
أن  األحيان،  معظم  في  مريح  غير  وبشكل  املدرسة،  في  التالميذ 
االهتمام بحاجاتهم ال يتحقق على نحو ُمرض بحيث ميكن أن يبدأوا 
التي ميكن  التفاعلية  املهام  الكبيرة من  االهتمام باألشياء. فاملجموعة 
أن يستثيرها منهج دراما -أو في احلقيقة أي جو مختبر حقيقي- ميكن 
تطوير  بها  التي ميكن  والطريقة  باحلاجة  االهتمام  بني  تخلق سباقًا  أن 

من مساق توظيف الدراما في التعليم الذي نفذه املركز ضمن مشروع التطوير الشامل لرياض األطفال في القدس بتمويل من الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي.
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أنه يستطيع  إما  التلميذ »اجليد« في صفوفنا  بالشيء. ولعل  االهتمام 
أن يكبح اهتمامه باحلاجة في حضور االهتمام بالشيء الذي يعرضه 
التلميذ  وأما  باحلاجة.  االهتمام  من  يكفيه  ما  لديه  أن  وإما  املعلم، 
إظهار  املساعدة(  يستطيع  )أو من ال  الذي يصر على  فهو  »الصعب« 

االهتمام باحلاجة في غرفة الصف.

والشيء نفسه، ميكن أن ُيقال عن البالغني. هناك الكثير من املعلمني 
العالي،  والتعليم  املدارس  في  التلميذ  بحاجة  لالهتمام  هني  املوَجّ
ما  بقدر  بالعجز  نشعر  ما  وبقدر  الطبقات!  لتلك  سأنتمي  يوم  وذات 

تبرز إلى السطح اهتماماتنا باحلاجة.

تطوير  مع  باحلاجة  االهتمام  تناسب  فقط  الفنون  أن  هنا  أقترح  ال  أنا 
جو  إنها  االختصاص،  موضوع  ليست  إنها  بالشيء.  االهتمام 
املختبر، وبنية واقع املهام، وحجم القيمة التي يضعها الشخص لدى 
يحقق  الذي  باملوضوع/الشيء  االهتمام  مبجال  املرتبطة  املهام  تنفيذ 
للشعور  والفرصة  املسألة  هي  تلك  بهما.  لالهتمام  التوازن  بدوره 
يوّلده  الذي  املنتج  فالتوتر  املشارك.  عمل  في  واملسؤولية  بالقيمة 
التعليم بأسلوب مختبر حقيقي ميكن رؤيته في بعض الغرف الصفية 
ملعظم املدارس: غرف الفن أحيانًا، ومختبرات العلوم، وورش عمل 
بالنتائج.  اهتمامًا  توّلد  احلقيقية جدًا  فاألشياء  الطبخ.  الهندسة وفن 
لكن بالنسبة إلى تلك الغرف التي تكون فيها األفكار هي الوسائل، 
مغزى  ذات  مهام  خلق  يستطيعون  أفضل  معلمني  إلى  نحتاج  فإننا 
إلى  أقل جاذبية، موضوع غالبًا ما يحتاج  أو  أقل قوة  حول موضوع 
مهارات معينة متطورة لفهمه والنفاذ إليه. هنا املكان الذي قد تقدم فيه 
الدراما مساهمة كبيرة، ألنه حتت غطاء وضع »مبتَذل«، ميكن أن ينمو 
االهتمام باملوضوع خارج نطاق االهتمام باحلاجة الذي يكون إلى حد 
القاعات  لكن  للعمل.  اخلارجية  النشاط  مستويات  بفعل  مرضيًا  ما 
احلالية الفارغة واألماكن اخلالية التي غالبًا ما ُتستخَدم لدراسة الدراما 
-هنا غالبًا ما يكون املعلمون ألّد أعدائهم اخلاصني- ليست مالئمة. 
فإن  أسوأ،  هو  ما  أو  اجلذاب  غير  االنفتاح  خارج  مختبر  جو  وخللق 
الغرفة غير املرغوبة املليئة باألشياء املّتسخة املهَملة حتتاج إلى معلمني 

يتمتعون بذكاء حاد وطاقة هائلة.

يعلمون  لي  دورة  في  معلمون  كان  عندما  دمًا مؤخرًا  قلبي  نزف  لقد 
الغرف  هذه  مبثل  دوا  ُزِوّ وقد  الثانوية،  املدارس  إحدى  من  بدعوة 
املوارد  أنا نفسي غالبًا ما أواجه مثل هذه  الظهر.  في أحد األيام بعد 
مثل  واإلبداع  اخللق  على  املساعدة  املواد  كل  من  املجردة  السخيفة، 
سّبورات، وورق، ومراجع، وصور. ويعيدني ذلك بعيدًا، بالطبع، 
س  إلى فكرة أن األطفال سيلتزمون كممثلني »ُيحمَلق بهم«، وقد ُدِرّ
هذا دون تفكير في كليات من جانب معلمني لم يعودوا على اتصال 
بقوانني الفن احلقيقي أو األجيال املتغيرة لألطفال في مشهد اجتماعي 
أستطع  لم  حيث  هذا،  في  مالمة  دون  من  لست  أنا  بسرعة.  متغير 
القول إنني حملت »عبء معلمة دراما« لفترات درس قصير غالبًا ما 
ُينَتزع من هيئة املدرسة لفترات طويلة من الوقت. لهذا السبب يجب 
على الناس الذين يحبونني أن يواصلوا املشاركة بصفوف يكون فيها 
في  به  موثوق  استخدام  ذات  تصبح  لكي  باحلاجة  لالهتمام  الغلبة 

التدريب.

 وعي الطالب باملصداقية

أحد العوامل يجلب لي كثيرًا من الراحة واإلميان بأن ما أقوله عن تعليم 
مختبر ميكن أن يحدث، وهذا هو االعتراف الذي ميلكه األطفال عن 
املعلمني املوثوق بهم وكرمهم في الصفح عن أوقات تعليم غير موثوق 
به. فعندما أعمل مع تالميذ صف يستخدمون أساليب ومناهج موثوق 
بها في جو من الزيف، غالبًا ما أواَجه باستجابتنينْ ال تنفصل إحداهما 
عن األخرى. وهذان املظهران الستجابة التلميذ يجب التعامل معهما 
تكنيك  ألن  إهمالهما،  أو  الرف  على  وضعهما  ميكن  وال  فورًا، 

املراوغة لكليهما يغض الطرف عن سلوك األطفال ويعززه.

وتتمثل االستجابة األولى في أن الصف يحاول أن يجعلني أتصرف 
بطريقة غير موثوق بها عن طريق استفزاز املوقف السلطوي الستخدام 
الثانية  القيام مبهامي عمليًا. واالستجابة  املعلم لنفوذه وإكراهي على 
أيضًا.  الصف  ُيظهرها تالميذ  التي  بالريبة  املفعمة  املشاهدة  تلك  هي 
أنا أشير إلى اإلشارة املزدوجة التي يوَحى بها بقصد، التي تقّدم وجهًا 
لطيفًا من االنسجام البريء إلى املعلم بينما يتم التأكيد على أن اإلشارة 
املشتركة التي ُيقَصد بها النظراء ُتشاَهد من جانبي أيضًا. عندئذ علي 
للتصرف  لدفعي  بي  التالعب  يتم  احلالة  وبهذه  إهمالها،  أختار  أن 
بشكل غير موثوق به، أو الرد مبا لدي من نفوذ خاص باملعلم لفرض 
الشيئني  هذين  أحد  فعلت  ما  وإذا  بذلك.  التهديد  أو  بالقوة  الطاعة 
سوف أثبت أنني »كاآلخرين جميعًا«. فالشيء املدهش هو أنه عندما 
بسيطة  أنها  أرى  ال  -وأنا  النوع  هذا  من  مشكلة  في  الشباب  ينخرط 
أواجهها على نحو من  البراعة بحيث  أكون في غاية  أن  ألنني يجب 
جدًا  كرميني  يكونون  أخرى-  أوقات  في  أحتاجه  مما  أكثر  الشجاعة 
بالطرق التي يستجيبون بها. إنها أحيانًا كما لو أنها معجزة وأنا متأكدة 
هذه  في  غريزيًا  يكون  رمبا  الذي  اخلاص،  بفهمهم  عالقة  لها  أن  من 
املرحلة، ولهذا فإنني أستخدم توجيه احلاجة لتوليد االهتمام بالشيء 

في العمل.

 مساعدة نفسك لبلوغ املصداقية

إذن، لنفترض أنك تقرر بأن تكون معلمًا موثوقًا به. ماذا تستطيع أن 
تفعل لكي تبدأ مبساعدة نفسك؟ دعنا نتناول أربعة أشياء في البداية.

أخذ  طريق  عن  ببساطة  ذلك  توّضح  أن  ميكنك  عنه؟  تدافع  الذي  ما 
النظر عما يدور حوله  مالحظة عما جتده نفسك وأنت تعلم، بغض 
التي  باهتمامات حاجتك  ترتبط  للعمل  الداخلية  البنية  الدرس، ألن 
يجب ضبطها لدى املعلمني وجعلها قيد االستخدام )ال قمعها بطريقة 
حمقاء(، بحيث ميكن تفعيل اهتمامات وحاجات الصف واملوضوع. 
أنا  النحو.  هذا  على  تسير  باحلاجة  الداخلية  اهتماماتي  فإن  واآلن، 
أهمية  فأكثر  قائمتك  أما  فقط.  أمثلة  هنا  أحتاج  ألنني  القليل  أحدد 
من قائمتي. أنا أجد أنني بحاجة للتأكيد على شكل ما في كل شيء. 
أنا مهووس بذلك – منوذج، أشكال، لون، خط وتصميم. لذلك، 
دائمًا ما أجد سببًا إلرضاء ذلك االهتمام وجذب انتباه األطفال إليه. 
بشكل  املهام  أستخدم  لكنني  بصراحة.  ذلك  في  جدًا  ذكية  لست 

منطقي )استقرائي( خللق اهتمام بالشكل.
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كما أنني ألّح على أهمية العالقة باملاضي، واحلاضر، واملستقبل في 
أي حلظة ُمعطاة. وأؤكد على الرموز، واالنطباعات، واللغة، وهذا 
فاجلانب  أيضًا.  واملكان  باإلمياءة  بل  فحسب،  بالكلمة  يتجّسد  ال 
التعليم في كل ذلك هو حاجتي، أما اجلانب املضيء فهو  املظلم في 
التلميذ.  أواًل  هو  التعليم  في  بالشيء  واالهتمام  بالشيء.  اهتمامي 
ولعل فهم وحتديد االهتمام باحلاجة بعد ذلك ميكن أن يساعداك على 
املوضوع  وحاجات  األطفال،  بحاجات  مرتبطًا  باعتباره  استخدامه 
فسوف  أعاله،  قلته  ما  إلى  نظرنا  وإذا  به.  يهتموا  أن  تريدهم  الذي 
وأن  »خالقني«،  يكونوا  أن  على  قادرون  املعلمني  أغلب  أن  يتضح 
املعلمني املثيرين لالهتمام هم أولئك القادرون على تعليم املواد التي 
األصعب  التعليم  فإن  وبالعكس،  الثانوية.  املدارس  في  يحبونها 
الذين  )االبتدائية(  األساسية  املدارس  معلمو  به  يقوم  الذي  ذلك  هو 
يجب أن يكون لديهم اهتمام بالشيء في مجاالت عديدة للمنهاج. 
وما يدعو للمفارقة، أننا غالبًا ما جند املعلمني املتحمسني يعملون مع 
الفئة العمرية األصغر، لكن هناك عوامل أخرى في العمل ليست من 
اختصاص هذه الورقة. فمعرفة ما تدافع عنه هو اخلطوة األولى جتاه 

املصداقية الشخصية.

بالفعل؟  أواًل  إليه  تلتفت  الذي  ما  صفك  تالميذ  إلى  تنظر  عندما 
في  احلاصل  السلوك  التأّنق؟  طرق  اجلسم؟  بنية  أم  املظهر  الطاقة؟ 
من  النقيض  على  تصنفهم  هل  تنتبه  وعندما  التفاعالت؟  أم  املكان 

غير  تكون  عندما  تتكّيف  كيف  توقعاتك؟  عن  الناجت  احلكم  خط 
مرتاح مما ترى؟ فالسلوكيات غير املوثوق بها )غير األصيلة( جتعلنا 
املعلم مسبقًا  يفترض في  به  املوثوق  نريده بطريقتنا اآلن. والسلوك 
البدء مبهمة توّظيف ما  ، أواًل االمتناع عن احلكم. وثانيًا،  مهارتنينْ
يتصوره املعلم عن تالميذ الصف. وأعتقد أن هاتني املهارتني ميكن 

تعليمهما.

بالنسبة لك لكي  بيئة عملك، أو تفتقده،  ما الذي يجب أن تتضمنه 
جتدها بيئة منتجة للعمل إلى جانب تالميذ صفك؟ وهل تستطيع أن 
تتطور من داخل نفسك من خالل أساليب تكّيف، على سبيل املثال، 
ذلك  يكون  وقد  نظرك  وجهات  يشاركك  ال  رمبا  الصف  أن  إدراك 
التنوع الذي ميكنك إيجاده  بالنسبة حلاجاتهم؟ ما هو حجم  صحيحًا 

في إمكانية إعادة تنظيم البيئة؟

التي  التي يجب أن تتمّسك بها، وما هي تلك  السلطة  أنواع  ما عدد 
ميكنك التنازل عنها؟هذا ليس متركزًا ذاتيًا، إنه متركز أكثر في الذات، 
بحيث ميكنك أن تكون مفيدًا به، متفهمًا حلاجات نفسك وحاجات 
نك من بناء الثقة واالستقرار للتالميذ  العمل وتالميذ الصف. هذا ميِكّ
عن  به  موثوق  نحو  على  مسؤواًل  تكون  أن  في  باحلرية  تشعر  بحيث 
مبجازفة  القيام  ويتيح  اإلمكان.  قدر  متبادل  بشكل  »املمتدة«  النتائج 

واقعية.

من ورشة عمل حول التعلم في سياق.
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وقرارات  جمموعات  يف  معلمون   
سلوكية ذات مصداقية

باإلشارة  اخلاصة  التعليمية  مساحته/ا  في  بالفرد  فكرنا  اآلن  حتى 
وشروط  واملساحة  التالميذ،  ومالحظة  الشخصية،  احلوافز  إلى 
إلى معلمني في  ننتقل  إذن  العمل وضبط االتصال والتفاعل، دعونا 
األشياء  أحد  ولعل  بها.  املوثوق  السلوكية  والقرارات  مجموعات 
مدركًا  املرء  جتعل  التي  الطريقة  هو  الذات  إلى  النظرة  إزاء  املزعجة 
نعلم  كما  هّدام،  بشكل  أحيانًا  تعمل  بحيث  اآلخرين،  لسلوك 
بها قبل أن  املوثوق  جميعًا. فقد نالحظ جوانب عدة للممارسة غير 
نصنِّف أمثلة العمل غير اجلدير باملصداقية. وقد نالحظ باستعداد أكبر 
كيف أن الفن في املمرات حتت سيطرة املعلم، أو النقاشات الفارغة 
التي بلغت مسامعنا بالصدفة: عبارات مثل »هذا لطيف يا عزيزي«، 
أو »يا لك من فتى ذكي/فتاة ذكية«، أو »حسنًا، ضعه على مكتبي«. 
التلميذ  يقّر كل من  الطردية، حيث  النمطية  العبارات  سوف نالحظ 
احلني  ذلك  »حتى  مواجهة،  بأي  البّت  املعلم  حق  من  بأن  واملعلم 
اإلخفاقات،  جميع  اقتراف  واخلطر  السهل  من  حااًل«.  انصرف 
ألن  شخصية،  مواجهات  في  النجاحات  تبني  جدًا  الصعب  ومن 
أننا نعّلق على الشؤون اخلاصة للناس. لكن هذه  األمر يبدو كما لو 
املوثوق  وغير  بها  املوثوق  السلوكيات  مناخ  مسببات  هي  املواجهات 
بعبارات  التعليم  في  زمياًل  نخاطب  أن  ما  نوعًا  الصعب  من  بها. 
مثل: »لقد أعِجبت بالطريقة التي رفعت بها مساهمة ذلك الطفل في 
املجلس اليوم«، أو »أنت واضح جدًا، بحيث تفهم متى تفّسر األشياء 
القهوة  أن صندوق  تذكر  عندما  لبقًا جدًا  تبدو  »أنت  لصفك« وحتى 
)الرصيد املالي( آخذ باالنخفاض، ويبدو أن الناس يستجيبون سريعًا 

بتسديد ما عليهم من مستحقات«.

االمتناع  هذا  على  التغلب  طريق  عن  بعضًا  بعضنا  يساعد  أن  ميكن 
توجيهي  أساس  على  يقوم  منتج  سلوك  وحتديد  تسمية  عن  الطبيعي 
سيبدأ  كان  إذا  ورمبا،  ذلك.  في  دورًا  املجتمع  ويؤدي  وتنظيمي. 
االمتناع الطبيعي ملعلمني بارزين باإلصرار على ترسيخ عالقة منتجة 
يحول دونها السلوك، فسوف يضطر معلمون أفراد للتحرك؟ أو رمبا 
البدء. ففي مدرسة بكامبريا  تساعد دورات للرؤساء واملعلمني على 
مستشار  زميل  بقيادة  دراسية  حلقات  تنظيم  إلى  بادروا  إجنلترا،  في 

لهم.

 العمل مع أولياء أمور

يكونوا  أن  بإمكانهم  كان  وإذا  أيضًا،  أمور  أولياء  املعلمني  من  كثير 
بهم.  موثوقًا  معلمني  يكونوا  أن  ميكنهم  بهم،  موثوقًا  أمور  أولياء 
موثوق  مبعلمني  يلتقوا  أن  بهم  املوثوق  األمور  أولياء  يستطيع  فهل 
 )Newcastle Junior( مدرسة  في  الشرف  لي  كان  مؤخرًا  بهم؟ 
أن أستخدم مواد عمل عليها أطفال بسن ثماني سنوات بدور علماء 
من  مخَتَلقة  قبيلة  لدى  التربوية  الطفل  ممارسات  يفحصون  اجتماع 
أولياء  وجاء  العالم«.  من  ما  مكان  »في  البحر  حياة  يعيشون  أناس 
األمور في املساء ليواصلوا العمل الذي بدأه أطفالهم في وقت مبكر 
أطفالهم  مثل  املشكالت  بعض  بالطبع  واجهوا  لذلك  األسبوع،  من 

الصغار. وقالت إحدى املشاركات من بني أولياء األمور أنها أدركت 
بأنها لم تكن تتحدث بالفعل مع ابنها. فقد كانت متيل إلى االستجواب 
بقدرة هؤالء احلاضرين  فعاًل  تأثرت  واإلبالغ. لكن عندما شاركونا 
على االختبار الذاتي، واستخدام عملية واحدة ووضع يتحدد مبهمة 

لإلشارة إلى أخرى: ممارستهم التربوية احلقيقية.

وبالطريقة نفسها أبلغني ذات مرة طبيب أطفال في الواليات املتحدة 
بفعل  الطبي  العمل  وأوضاع  وعائلتها  زوجته  تغيرت  حد  أي  إلى 
اجتماعيًا  واملتضررين  املعوقني  الصبيان  من  صف  مع  لي  مساعدته 

بسن تسع عشرة سنة في مدرسة خاصة.

يجب أن ال نخشى من االرتباط مع أولياء األمور في مهمة املسؤولية 
رمبا  مرة  فذات  النمو.  طور  في  وراشدين  أطفال  لتعليم  املتبادلة 
الذين  أولئك  اضطلع  عندما   – متباَدل  بشكل  منسجمون  أنهم  بدا 
استطاعوا القراءة بتعليم الصغار، على سبيل املثال. وفي بعض أجزاء 
املجتمع  لكن  صحيحًا،  ذلك  يزال  ال  إجنلترا،  فيها  مبا  العالم،  من 
عن  نبدأ  أن  نستطيع  نحن  املصالح.  تبادلية  إهمال  حتّمل  يستطيع  ال 
طريق استخدام ما لدى أولياء األمور ليقدموه إلى املدرسة. فاملجتمع 

املوثوق به يجد طرقًا للقيام بذلك عندما يريد.

االقتطاعات  منذ  املدرسة  طعام  وجبات  املثال،  سبيل  على  لنأخذ، 
للسلطات. إحدى جاراتي قدمت تضحيات  املخصصة  النفقات  في 
مذهلة خالل فترة املدرسة الثانوية ألطفالها الثالثة. فلم تستطع حتّمل 
ترسل  أن  مبقدورها  كان  هل  لكن  املدرسة.  طعام  وجبات  تكاليف 
وما  تستطع.  لم  بالطبع  التكلفة؟  قليلة  أطفالها ومعهم ساندويشات 
يدعو للدهشة إلى أي حد تغّير الوضع بشكل مفاجئ – متأخرًا جدًا 
بالنسبة إلى ولي⁄ة أمر، على أي حال. أعلم أن القارئ سوف ُيذّكر 
كان  بالطبع  مجانية«.  وجبات  على  يحصلوا  أن  ميكنهم  »كان  بأنه 
ميكنهم ذلك، إذا جتاهلنا الكرامة األصيلة في هذه احلالة، التي كانت 
تثير الفزع في كل مرة عندما تطالب بحقها في احلصول على الوجبات 
املجانية. إن »التضحية املرعبة« للسيدة عندما تخضع لالستجواب ال 
عالقة لها بالتكاليف املالية، وإمنا لها عالقة باإلدانة الداخلية لتربيتها 
أهِملت  احلاجة  تلك  اخلاصة.  مواردها  من  أطفالها  تطعم  كونها 
بقوى احلاجة للشيء فلم يستشرها أحد من جانب املدرسة في مجال 
املصداقية. لذلك، فإنني أقول إن علينا أن نبحث عن مساعدة متبادلة 
ليساعد  يدخل  »أبي  على  جميعًا  معتادون  نحن  مصداقية.  ذات 
بالكهربائيات« على سبيل املثال، وأنا أقّيم ذلك بالطبع. لكن بعض 
أفضل أنواع املساعدة التي وصلتني كانت عندما يستطيع أولياء األمور 

أن يأتوا رأسًا للعمل إلى جانبي في عملية التعليم.

التي  الطريقة  إلى  بالنظر  هنا  مفيدة  اخلصوص  وجه  على  الدراما  إن 
توّظف البالغني في دور. فعمل الدور غالبًا ما يسمح ألولياء األمور 
حقائق  نفسه،  الوقت  في  ويدركوا،  الوضع،  من  بجزء  يشعروا  أن 
املعلم  بها  التي ينخرط  إثارة االهتمام  بثانية، ومجاالت  ثانية  التعليم 
في حينه. ومن أمثلة هذا النوع تلك التي عايشتها مؤخرًا عندما أصبح 
مهتمني  كمبيوتر،  بدراسات  يقومون  ثانوية،  مدرسة  صف  تالميذ 
الفرد  لدى معلمهم- مبشكالت خصوصية  باحلاجة  االهتمام  -جراء 
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والسجل الذي يحفظ األنظمة املستخَدمة، على سبيل املثال في العمل 
التجاري، ولدى الشرطة والبنوك. اثنان من أولياء األمور املعنيني كانا 
في دور -وقد تصرفا كما يتصرف مواطنان عاديان- لكن في سياق 
مفقود،  قريب  عن  يبحثان  أمر  وليي  كانا  محدد،  اجتماعي  ظرف 
الكمبيوتر،  بإمكانية  يختص  فيما  الطالب،  مهام  ُجل  فإن  لذلك 
تتكرس للمساعدة، كما تتكّرس إمكانية مهارتهما التي ُتسَتخَدم في 
العمل اآلن، فيما يختص بحاجتهما جلسمني حقيقيني من أجل إيجاد 

ولدهما.

أي ولي أمر يستطيع أن يتعايش مع ذلك، وال ُيطلب منهم االنهماك 
املعاناة، واأللم،  أن يصوروا  – وليس عليهم  العاطفية  بالسلوكيات 
أو الفقد. لكن ميكنهم أن يجعلوا األمر ضروريًا ليحظى باملساعدة. 
وميكنهم أن يجلسوا هناك بانتظار نتائج عمل الطالب. واستجاباتهم 
ميكن أن تكون استجابات أي واحد جاء إلى مصدر لبحث عاجل. 
لذلك، فإن املهارات تكمن في استخدام أجهزة الكمبيوتر، والتغذية، 
والقراءة ومقارنة النصوص التي مت التعامل معها نظريًا، كما أن بعض 
االستخدام العملي ألجهزة الكمبيوتر يكمن في صيغة-اآلن الوشيكة 
التي توفرها الدراما لتفعيل املعرفة امليتة عمليًا. وأكثر من ذلك، أعتقد 
واملهارات،  املعلومات،  عالم  أن  في  يتمّثل  كان  ممكنًا  أصبح  ما  أن 
االهتمام  مع  الزمن  من  لفترة  انصهر  قد  بالشيء(  )االهتمام  واملعرفة 
بحاجة اإلنسانية. لقد رأى أولياء األمور شيئًا من مشكالت خلق مهام 
ومسؤوليات موثوق بها يواجهها املعلمون، لكنهم تقاسموا أيضًا مع 
جيل آخر مشكلة حاجة مشتركة، في ظروف مصداقية ملصلحة كال 
أولياء األمور  أن  أعتقد  املدرسة في مهامها. وال  ، ومصلحة  اجليلنينْ
يستطيعون القيام بهذا التحرك بسهولة ألنه ينطوي على تدخل، لكن 

املعلمني ميلكون النفوذ الستدعاء املساعدة.

 جمع املدارس واجملتمع معًا

قيادة  جند  أن  ميكننا  )حيث  حال  بأي  للتأكيد  بوضوح  األمر  يحتاج 
»مؤسساتية« من نوع ما هنا( على أن مجتمعنا اآلن يدرك أن املدارس 
وهذا  معتاد.  هو  مما  أكثر  معًا  يجتمعا  أن  إلى  بحاجة  والثقافات 
ملّح. إلى أي مدى يضطر الصغار، وحتى األكادمييون إلى مواصلة 
شهرة  األكثر  املعلمني  من  ثالثة  املدرسة«؟  من  بالضيق  »اإلحساس 
سلوكهم  بسبب  ُطِردوا  العالي  التعليم  في  أعرفهم  ممن  ومصداقية 
األصيل في املدرسة! وعادوا بالزمن إلى الوراء يوم كانت أبواب التعلم 
أبواب األكادمييا  أنا نفسي مثال على ذلك. لكن  آنذاك.  أكثر مرونة 
أصبحت مغلقة بإحكام أكثر فأكثر. فالصرامة خطرة، خصوصًا في 

هذا الوقت. وإحدى الوسائل ضد الصرامة هي املصداقية.

وليس اجلوانب األكادميية للثقافة وحدها التي تزداد انغالقًا بإحكام، 
بل إن مجموعات املهارة األخرى أيضًا أصبح من الصعب عليها أن 
تشارك ألنها غالبًا ما تصّر على عمليات التأهيل اخلاطئة التي، عندما 
يتم التركيز عليها، تصبح غير وثيقة الصلة باملهارات التي سيكون ثمة 
حاجة إليها. أنا ال أناقش هنا مهارات القراءة، واحلساب، والكتابة 
العملية،  احلياة  تتطلبها  التي  املهارات  وإمنا  اللزجة-  املجتمع  -مادة 
واألشياء  والوسائل  املعقدة،  اجلديدة  البنى  صيانة  ميكن  بحيث 

الوظيفية. فمواطن املستقبل من الدرجة الثانية -أمتنى أن يساعدنا الله 
إذا واصلنا هذه األفكار اإلقطاعية فترة أطول- ُيحتمل أن يكون املنّظر 
وكالهما  التأمل،  العالية  باملهارة  واملفكر  املمارسة  يستطيع  ال  الذي 
ليس محتمل احلدوث فحسب،  العمل. هذا  سيكونان عاطلنينْ عن 
يكن  لم  هذا  عمل.  بال  أطباء  حتى  لدينا  ألن  بالفعل،  يحدث  فهو 

يخطر ببال في أيام صباي.

عهد  في  ابنه  إلى  أب  من  السجالت  أحد  في  مدّونة  رسالة  ثمة 
بطليموس )ال أدري أي واحد(، يحّذره فيها من »أن ال يصبح صانع 
أشياء. ويصبح وسيطًا«. يجب أن أقول بالطبع إنه في الوقت الراهن 
ألننا  وإمنا  لهم،  حاجة  ال  ألنه  ال  العمل  عن  عاطلني  األطباء  يصبح 
في  والسبب  السوق.  نطاق  خارج  الضرورية  املهارات  ر  نسِعّ بدأنا 
ال  نحن  باملصداقية.  جدير  غير  مجتمع  أساسي  بشكل  أننا  هو  ذلك 
– نحن نبتكر سعرًا تقريبيًا ملا  نحدد سعر تكلفة األشياء التي نصنعها 
العالم مليء  الدفع مقابل األشياء.  الناس على  ميكننا بسخرية تعليم 
املثيرة  األنشطة  أنواع  جميع   – بها  القيام  إلى  نحتاج  التي  باألشياء 
لالهتمام ملصلحة اجلميع. ونحن جنعل األمر ممكنًا للجميع ليحصلوا 
على فرصتهم العادلة للعمل. وإحدى القوى التي ُتكِرهنا على ذلك 

التدريس غير املوثوق به.

املدرسة  إلى  قِدموا  الذين  األمور  أولياء  سابق  وقت  في  ذكرت  لقد 
بجميع  أفكر  وأنا  الكمبيوتر،  دراسات  على  إنسانيًا  تركيزًا  ليضعوا 
أولياء األمور العاطلني عن العمل في الوقت الراهن في شمال شرق 
طريق  عن  سواء  املدارس،  في  يساعدوا  أن  ميكنهم  الذين  إجنلترا، 
تدريس أفراد بعض املهارات، واملساعدة في إشباع اهتمامات احلاجة 
عن  والتعلم  بالشيء،  اهتماماتهم  إلحداث  يكفي  مبا  األطفال  لدى 
جنبا  والدراسة  أطفالهم  جانب  إلى  بأشياء  والقيام  األطفال،  طريق 
إلى جنب معهم واملشاركة في حل املشكالت. ال أستطيع أن أرى أن 
ذلك ينطوي على قدر من اخلطورة، لكن بالتأكيد يحتاج إلى قدر من 
األمور إضافة  ابتكرنا وظائف فقط ألولياء  البراعة واملصداقية. وإذا 
املعلمون  ويستطيع  للغاية.  سيئ  وضع  في  نكون  فسوف  لألطفال، 
اهتمام  ذات  قضايا  حول  األمور  أولياء  مع  روابط  تشكيل  احملليون 
عالقة  لها  موضوعات  مع  التعامل  يعني  ذلك  أن  وأعرف  محلي. 
بعض  إليه.  نصبو  ما  لتحقيق  العام  واالنفتاح  واجلداول،  بالتأمني، 
جدًا،  كبيرًا  تغيرًا  يعني  ألنه  ذلك،  يتحقق  أن  يريدون  ال  املعلمني 
ونحن بعد ذلك كله رمبا نكون مجموعة نفسية غريبة ونعمل في أفضل 
األحوال باعتبارنا الراشد الوحيد في الغرفة. حسنًا، إذا كان الوضع 
أن  علينا  يجب  فرمبا  بانتظام،  نفسي  في  أفحصه  شيء  وهو  كذلك، 
نبدأ بتخصيص موارد مالية ملوظفني-معلمني مختلفني متامًا. وهناك 

قدر من املجال للمناورة.

وعالوة على تسخير طاقة ولي األمر، هناك أيضًا طاقة الطالب كلها 
التي ميكن اإلفادة منها. هناك تالميذ يكتبون أعمااًل مفيدة لآلخرين. 
فبينما أكتب أنا هذا املقال في قبرص كان ثمة سبعون معلمًا للمرحلة 
التعلم  ذوي  من  ألطفال  تاريخ  أرشيف  بخلق  سيشرعون  األساسية 
البطيء للعمل على احلياة القبرصية في القرن السابع عشر. أنا أقوم 
لتعليم  العمل مع معلمني ألننا نفحص قدرة مختلطة  النوع من  بهذا 
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مفاهيم تاريخية صعبة، لكن ليس هناك سبب ملاذا لم يستطع تالميذ 
مثل  إعداد حتضير  املفاهيم  بدراسة هذه  يقومون  ثانوية  صف مدرسة 
كمادة  سواء  لتوظيفها؛  آخرين  أطفال  ومساعدة  األرشيفات  هذه 
ملهارة القراءة )القراءة في األشياء(، وكمادة تاريخية، أو كمادة حل 
مشكلة – )»ماذا ميكنكم أن تفعلوا ملساعدة مائة سجني من صغار السن 
لو كنتم هناك ولديكم بعض النفوذ للعمل؟«(. بهذه الطريقة نستطيع 
بني حني وآخر أن نقوم مبحاولة للتخلص من »النماذج الزائفة« للتعلم 
املدرسي. تستطيعون أن تروا ملاذا يكون السؤال األول الذي يجب أن 
نسأله ألنفسنا هو ما إذا كنا نريد أن نكون مدرسني موثوقًا بهم. هذا 
يعني كثيرًا من التغير بشكل هائل، لكن ميكن البدء به بطرق محلية، 
على  بحذر  ُتبنى  وإمنا  صغيرًا-  يكون  كهذا  شيء  -ال  صغيرة  ليست 

اإلرادة، وليس الشك.

ال نستطيع أن نبدأ بتشريع كبير وال بإشارات كبيرة على أبواب املعلمني 
»موثوقًا  نكون  بأن  وينصحوننا  يعظوننا  الذين  زين(  )املرِكّ األوائل 
بهم«. لقد الحظ أندريه غايد أنه ال أحد ميكن أن يكون مخلصًا في 
ينطبق  نفسه  والشيء  إخالصه،  مدى  لنا  يوّضح  الذي  نفسه  الوقت 

على املصداقية. فاملصداقية هي نظرية إبالغ عن ممارسة.

 بناء جو من املصداقية

إذا كانت فكرة معلمني أفراد يتفقون مع زمالء لهم حول ما يحتاجونه 
موثوق  سلوكيات  فيه  حتدث  أن  ميكن  املصداقية،  من  جو  خللق 
من  ومزيد  املشترك،  التعليم  من  ملزيد  مبادرات  فإن  عندئذ  بها، 

الصالت والروابط في الصف مع زمالء، باإلفادة من أولياء األمور 
الطالب  ذلك  في  )مبا  احمللي  املجتمع  مع  املشتركة  واالستشارات 
املنطقة  أنحاء  في  نقلة«  »تبدأ  أن  يجب  املدرسة(  غادروا  لهم  ونظراء 
احمللية. هي لن تالمس كل شخص على الفور، وهناك قفزة لنكون 
التغير، لكنها قفزة  الذين يفضلون العمل من الشك بداًل من  أولئك 

ميكن أن تشكل بداية.

لقد أثار انطباعي مؤخرًا قراءة رسالة في التاميز من رجل متقاعد خلص 
فيما  يستثمرون  كانوا  منطقتهم.  في  جيله  أفراد  يفعل  كان  ماذا  فيها 
متقاعدين.  يكونوا فضوليني« كأشخاص  أن  في  إيجابي »حقهم  هو 
وغالبًا ما كانوا يأخذون على عاتقهم التحدث إلى كل غريب يرونه من 
نوافذهم أو عندما يكونون في حدائق في اخلارج وبينما هم يسيرون 
مبفردهم أو برفقة كالبهم. وإحدى النتائج جلوارهم املباشر أنه ليس 
طّوروا  أن  منذ  حدثت  قد  لذلك،  ُعرضة  منطقة  في  سرقات،  ثمة 
اجتماعيني،  موظفني  من  صرخة  على  معتادون  فجميعنا  نظامهم. 
بعد حالة وفاة مأساوية لشخص غير محّصن، يلفتون من خاللها نظر 

جيراننا.

وهناك مشكلة بالطبع تستحوذ على اإلرادة والطاقة، وغالبًا ما تقلب 
اجتاه مت توطيده منذ زمن طويل. أنا نفسي تلقيت تعليمًا كي ال أكون 
فضولية، ُترى، كمعلمة لسن محددة اآلن، هل أستطيع قلب ذلك 
وإذا  »مهنة« جديدة؟  لبدء  واإلرادة  الطاقة  أملك  أتقاعد؟ هل  عندما 
عندئذ  للمجتمع،  مجدية  وسيلة  االختياري  االستطالع  حب  كان 
يجب جتنيدها قبل أن يتمكن املجتمع ككل من تقديرها، وهذا يعني 

من ورشة عمل حول التعلم في سياق.
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مبادرة املعلمني اآلن مع أولياء أمور. ولعل املتشككني سوف يسارعون 
على الفور لتذكيري بكل املخاطر املترتبة على ذلك. وبشكل أو بآخر 

دائمًا ما يكون الشك أكثر إقناعًا من احلذر املتفائل.

لقد حصلنا على طابعات، وأجهزة عرض، وأجهزة فيديو، وأفالم، 
األطفال  وجميع  مدارسنا.  بعض  في  طباعة  ودورات  وكتب، 
والعمل  املعلومات،  فحص  استطاعوا  الطباعة  يتعلمون  الذين 
مهاراتهم  حتسني  عاتقهم  على  واألخذ  للمجموعات،  كسكرتيرات 
مركز  لدينا  نحن  عملهم.  مساهمة  ومسؤولية  العامة  الطبيعة  بسبب 
للمجتمع  مراكز  إلى  إضافة  فيها،  نلتقي  وبيوت  معلمني، ومدارس 
التفكير  يستطيعون  الذين  املعلمني  ولعل  الكنائس.  وقاعات  احمللي 
يستطيع  إذ  إعارتهم.  أو  ملجموعات  »إقراضهم«  ميكن  الطريقة  بهذه 
املعلمون وأولياء األمور أن يتقاسموا املعلومات التي يلتقطونها حول 
جتارب مروا بها، وميكن أن يشارك الناس بأفكارهم. أما املجموعات 
فيمكنها البحث في مجاالت اهتمام محددة مبساعدة طالب بحث في 
أن  البحثية ميكن  املدارس األساسية! وهذه اجلهود  أو  العالي  التعليم 
تستخدم خبرات محلية أو أن تكون اكتشافات فرصة سعيدة، حيث 
يضطر الناس إلى تعلم كيف يفعلون ذلك بأنفسهم. لقد قامت ابنتي 
العاشرة من  بجزء مفيد من بحث محلي طوال عام عندما كانت في 
الشديدة  الثقة  لهذه  ملدرستها  ممتنة  وأنا  مشروع،  من  كجزء  عمرها، 
تقدمي  من  ووالدها  أنا  مّكننا  مما  إليها  ُمنِح  الذي  والدعم  األصيلة 

مساهماتنا.

)باستخدام  داعمة  نظرة  ُيلقوا  أن  الطواقم  بإمكان  يكون  رمبا  وعليه، 
أطفال أيضًا، ألنهم هم العمالء بالرغم من كل شيء( على األساليب 
الصف. على  للعمل في غرفة  للمعلمني وميولهم كمؤدين  املختلفة 
سبيل املثال، أنا معلمة مجموعة مفيدة متامًا ألنني مرتاحة وخيالية في 
ابتكار طرق سواء للحصول على إجماع تالميذ الصف عند الضرورة 
بالنسبة للدراسة، أو التسامح إزاء قدر منصف من مجموعة مستويات 
املعلمني  الوقت نفسه. بعض  وسرعات وأنواع عمل جتري كلها في 
وآخرون  صغيرة،  مجموعة  تعليم  لدى  أفضل  حال  في  يكونون 
األمر  ولي  وطاقة  والتعليم  الطالب  ولعل  خصوصيني.  كمعلمني 
يجب أن يكونوا قادرين على توفير جميع أنواع املساعدة املتعددة، وال 
حاجة ملواصلة هذا االنقسام في األسلوب بني املدرسة والبيت. وفي 
ومعلمني،  ألطفال  يوم  تعليم  بعد  مؤخرًا  برايتون  في  الفريند  مركز 
ألفراد  قراءة  برنامج  على  ذلك  بعد  بدأ  الذي  بالعمل  جدًا  تأثرت 
هناك  أن  بد  توجيها ودعمًا. وال  متعددة  يحتاجون ألسباب  مجتمع 
لكننا  بالنقاش.  يحظ  لم  اجلوار  في  النشاط  من  النوع  هذا  من  كثيرًا 
نحتاج بإحلاح إلى التفكير أكثر على صعيد عاملي بالتعليم في ثقافتنا، 

بحيث يستطيع جميع الناس تقاسم املسؤولية من أجل املستقبل.

املعلمني  أساليب  ملختلف  جادة  بدراسة  القيام  ميكنها  التعليم  قوة  إن 
مدرسة  أي  في  مفيد  بشكل  األنواع  جميع  ف  ُتوَظّ بحيث  املتوفرة، 
يحبون  ال  ضني«  »املفَوّ املعلمني  ولعل  صغيرة.  سكانية  مجموعة  أو 
جتنبها.  مقدورهم  في  كان  إذا  صارمة  توجيهية  أساليب  استخدام 
»التفويض«،  في  يرغبون  ما  غير  على  فون  ُيوَظّ اجليدين  املربني  لكن 
طبيعيون.  ضون  مفَوّ بأنهم  يتظاهروا  أن  عليهم  كان  إذا  خصوصًا 

مساعدين  ليسوا  يحاولون،  عندما  حتى  تخطيط،  بدون  واملعلمون 
ألنفسهم أو لتالميذ الصف إذا كانت األعداد كبيرة جدًا.

نحن بحاجة إلى جميع أنواع املعلمني الذين ميكنهم أن يكونوا محل 
ثقة، ألنهم ال يتسببون بالضرر الذي يتسبب به املعلمون غير املوثوق 
مع  التعامل  يستطيع  ال  كونه  فاشل«  »معلم  املرء  أن  أعتقد  ال  بهم. 
واملعلمون  احمللية  السلطة  فموجهو  للصفوف.  القانوني  احلجم 
األوائل رمبا يقدمون خدمة جيدة داعمة في مساعدة طواقم املعلمني 
يختص  فيما  االجتماعية  مهاراتهم  إلى  فاحصة  نظرة  إلقاء  على 
باألسلوب وحجم املجموعة. ولعل فيفيان أبل ليست معلمة فاشلة 
على اإلطالق، وال حتتاج إلى أن تضيع في ثنايا نظامنا التعليمي بالنظر 

إلى خبرتها في التعليم.

النظرة  هذه  في  يساعدوا  أن  ميكن  التالميذ  أن  أيضًا  بالفعل  وأعتقد 
إزاء  باالستقامة  حس  فلديهم  واألساليب.  املعلمني  إلى  الفاحصة 
التعليم الذي يجربونه، خصوصًا عندما ُيعطون مسؤولية عن رأيهم. 
إحدى طالباتي السابقات، وتعمل في واشنطن دي سي مع »أصحاب 
بغرض  صفوفهم  من  أِخذوا  ثانوية  مدرسة  في  ضئيلة«  منجزات 
دراسات خاصة في املوضوعات الرئيسية للعمل معها، كسبت دعمهم 
عن طريق اإلحاطة بكل أجهزة الفيديو في املدرسة )لم ُتستخَدم كثيرًا 
مع  التخطيط  ومشروعات  اآلن(  ُتستخَدم  لكنها  الوقت،  ذلك  في 
مجموعات جعلتهم مسؤولني عن مزيد من النتائج. ومن بني األسئلة 
التي نوِقشت »ملاذا نتقهقر قلياًل في الدروس« وبعض أشرطة الفيديو 
قد أنتِجت بناء على قاعدة أساليب التعليم املختلفة. إن األمر بحاجة 
الصف،  غرف  إلى  الدخول  تعّلم  من  الطالب  لتمكني  براعة  إلى 
ويحتاج في احلقيقة ثقة وكرمًا من جانب بعض املعلمني. كما يحتاج 
اجليدة،  التعليم  أساليب  إزاء  األطفال  جانب  من  دقيقًا  تأماًل  أيضًا 
ويكونوا  متامًا  مييزوا  أن  يجب  لذلك  واملنتجة،  والواعدة،  والسيئة، 
أكثر حذرًا من املعلمني »الفقراء« عندما يعقدون اجتماعات مع أعضاء 
كان  الفيديو.  على  سجلوها  التي  الدروس  لبحث  الفرديني  الطاقم 
آثار  العمل شاقًا، وبعض املعلمني أرادوا أن يتوقفوا، لكن كانت له 

مساعدة جدًا عمليًا سواء لبعض األطفال أو بعض املعلمني.

إدراك  على  قدرتهم  يستخدموا  أن  يستطيعون  األطفال  كان  وإذا 
به لدى املعلمني، ولديهم أنفسهم، يبدو لي عندئذ  السلوك املوثوق 
أنهم يستطيعون أن يبدأوا مبناقشة مسألة االهتمام باحلاجة واالهتمام 
بالشيء ملصلحة اجلميع، ألننا نحتاج إلى طاقة الطالب في املدرسة. 
ُيظهر  أن  أحيانًا  يحدث  ثانوية،  مدرسة  في  صفًا  أعّلم  عندما  وغالبًا 
طالب سلوكًا صعبًا، وأنا مهتمة على الدوام بأن يدنو مني واحد من 
تالميذ الصف ويبدأ باحلديث عن »ما املختلف في هذا، مس؟« بينما 
قلبي »يصعد«. هذا من شأنه أن يبدأ عملية ضغط حقيقي في التعلم 

والتعليم معًا.

 التعليم من أجل املستقبل

عندما أفكر بنظام االمتحان اجلديد الذي قد نحصل عليه، فإن الذات 
املتشائمة في داخلي تعجب ما إذا كنا سنشرع مرة أخرى بدهن الدكان 
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الوزير يتحدث عن  البضائع وحتسينها. لقد سمعت  بداًل من فحص 
عن  ُيذكر  لم  شيئًا  لكن  متاحة،  تكون  سوف  مختلفة«  »مستويات 
التفاصيل الدقيقة ملهارات املعلم ولم يرد شيء بالتفصيل عن التلميذ، 
واملعلم، واملجتمع، والتفاعل واملسؤولية. ال نستطيع أن نأخذ ذلك 
للتعليم، هناك  املسّلمات بعد اآلن. فليس هناك كيمياء  باعتباره من 
الناس كفن، لكننا نستطيع أن نرفع من  ِحرفة تبدو في أعمال بعض 
أعداد اإلجنازات عالية املستوى سواء في التعليم أو التعلم إذا ما تأهبنا 

لذلك.

االنضباط  لدروس  عدد  ثمة  يكن  »لم  أنه  أبل  فيفيان  كتبت  لقد 
التي  )وهي  مشكلتي  حل  في  تساعدني  قد  الكلية  في  ]تركيزي[ 
أنا«.  كانت  املشكلة  ألن  ذكرتها(،  عندما  شك  دون  من  أضحكتهم 
وهذا بالنسبة لي يجّسد الطريقة التي ال تكون فيها مهنتنا قادرة أو راغبة 
بتقاسم وتسمية وحتديد مهارات العمل االجتماعي، واحلصول على 
التعليمية عالية  العملية والعلم االجتماعي. فمعظم املهارات  املعرفة 
املستوى ُتبنى على احلس املشترك – وبذلك أعني الفهم الداخلي الذي 
منلكه جميعًا بخصوص »ما الذي يجري هنا؟«. فعلى سبيل املثال، 
نحن نعلم أن جزءًا من مشكلة »االنضباط« هو أن التالميذ غالبًا ما ال 
يكون لديهم سياق، بحيث يكون للعمل الذي بني أيديهم أي هدف 
آخر سوى بعض احتماالت املستقبل الغامض. لكن املستقبل هو اآلن 

ألناس يسيطر عليهم سلوك االهتمام باحلاجة.

ولعل األهداف املستقبلية بعيدة املدى، كما يروي لنا ذوو االختصاص 
في الصناعة والعلوم االجتماعية، رمبا يجب أن تتيح املجال ملزيد من 
قال:  قلياًل عندما  ل  ُضِلّ قد  تبيت  نورمان  كان  إذا  املرونة. وأعجب 
غبية،  إشارة  ألنها  ليس  حساسياتنا  جترح  إنها  دراجتك«.  »اركب 
وإمنا ألن كثيرًا من أولئك الذين يحتاجون إلى العمل في هذا الوقت 
بذلك.  للقيام  الالزمة  املواقف  لتطوير  بالفرصة  أنفسهم  يحظوا  لم 
فتحّول املجتمع وضغطه يسبقان أمناط السلوك. والناس في املستقبل 
لالنعطاف،  وقت  ثمة  يكون  عندما  رمبا  دراجاتهم،  يركبون  سوف 
موا أننْ »التصقوا بها، وسوف  ُعِلّ لكن ليس من هم في جيلي الذين 
مضطرة  لست  بأنني  أتذكر  أن  يجب  مكافأتكم«.  على  حتصلون 
للتفكير بهذا الشكل في سن من تبلغ السابعة عشرة. ففي مثل هذا 
إذن  ركبتها؟  قد  تكون  رمبا  التي  الدراجات  يعلم كم عدد  العمر من 
ماذا يوجد في نظام االمتحان اجلديد للتعامل معه، سيد تبيت؟ فإذا ما 
ساعدتني في حتديد املشكلة، ودعمتني للقيام بذلك، سوف أحاول 

أن أعاجلها.

 تدريس غري موثوق به

هذا يقودني إلى نقطة أوسع عن املصداقية بالنسبة للمجتمع. املعرفة 
امليتة التي ال تزال ُتعَلّم. لم أقل املعرفة املميتة. أعني الطرق التي بها 
العالم كما نفهمه، وهو عالم ال  املتراكمة واملفيدة هذا  املعرفة  توّسع 
يزال ُيزّود باملعرفة كما لو أننا سوف نسعى إلى احلصول على الكتب 
يجعل  هذا  املعلم.  يرويه  الذي  احلديث  ومن  منها،  للتعلم  ونكتب 
بيئات  األطفال  مُيَنح  ال  حاملا  باملصداقية  جديرة  غير  تبدو  املدرسة 
»لعب« ألن عمل املدرسة -احلصول على التعلم- يبدو أن ال عالقة له 

بأنظمة احلصول على التعلم العاملة في اخلارج. فقوانني الطفل التي 
والورش،  املناجم،  في  االستغالل  من  األطفال  إلنقاذ  تشريعها  مت 
فتى  أي  يدركه  الذي  األمر  الرياح،  أدراج  ذهبت  املداخن  وحتى 
بالغ، على األقل بالفطرة إن لم ُيدركه باملعرفة. وقد حفزنا ذلك إلى 
»حماية« أطفالنا بنجاح من املجتمع املؤثر بأي طريقة تبدو مهمة. فقد 
صنعنا لهم دمى عن املجتمع عندما كانوا صغارًا، وقمنا باستغاللهم 
دومنا خجل كمستهلكني عندما كبروا. لم نسمح لهم أن ينتجوا، على 
من  الرغم  وعلى  الثقافة.  صنع  عملية  في  نساعدهم  ولم  حال،  أي 
ذلك فقد فعلوا بالطبع، لكن ليس بطرق ميكن أن تساعد في عمليات 

اإلخصاب الضرورية للصغار والكبار.

واإلهانة األخيرة لطاقتهم هي بالطبع حتويل احلفل االفتتاحي األخير 
باعتباره  إليه  ُينَظر  عمل  للعمل،  مكان   – بالغ  شخص  حياة  إلى 
مهام:  مباشرة  إلى  جاهدًا  يسعى  العالم  فإن  ذلك،  ومع  مساهمة. 
عن  املنعزلني  زيارة  اخليالية،  للتنمية  املجال  إلتاحة  األوساخ  مسح 
الناس والبؤساء ممن ال حول لهم وال قوة الذين مُينحون وسائل تقنية 
عن  املجتمع  في  ُيستغلون  الذين  واملعوقني  للحب  إضافة  مبتكرة، 
وما  النفايات،  معاجلة  وإعادة  منهم،  للمرضى  ذكي  تدريس  طريق 
هو ناعم ونادر للجميع، ومشكالت هذا العمر االنتقالي التي ُتعاَلج 
اجلديد سيفعل أي شيء من  االمتحان  نظام  كان  إذا  بعقول جديدة. 

هذا القبيل، فأنا معه بكل ما أوتيت من قوة.

 خطر الوضع الراهن

لقد ذهب ألفن توفللر مرتني للطباعة في صدمة املستقبل وفي املوجة 
الثالثة وهو يحمل حتذيرات واضحة )ومفعمة باألمل( حول خطورة 
احملافظة على الوضع الراهن، ورفض استخدام طاقة الشباب بسبب 
الالمع  الغرب(  أجل  )من  مسلسلها  ففي  يحدث.  قد  مما  اخلوف 
على  ُتظهر  ملاذا  غولدرينغ  ماري  تتساءل   ،4 راديو  على  واملخيف 
الغربي  والساحل  وأستراليا  وتايوان،  اليابان،  مثل  دول  األرجح 
قدرتها  وتناقش  أواًل،  االنتعاش  على  مؤشرات  املتحدة  للواليات 
القدرة  هذه  تشّكلت  قد  تكون  أن  دون  املستقبل  نحو  التحرك  على 
العقل،  موقف  إنه  جديدة.  أفكارًا  عاتقها  على  وتأخذ  بالتفصيل، 
أن  ُيحَتمل  والتي  بحوزتها،  التي  للمعلومات  خاصًا  توزيعًا  وليس 

تكون متاحة لآلخرين – ومن ضمنهم املعلمون.

وتؤكد دوريس ليسنغ أيضًا على هذا بأشكال عدة في سلسلة رواياتها 
لدينا  لذلك   .Canopus in Argos Archives اخلمس: 
مهارات كاتب روائي، ومراسل للشؤون التجارية ومحلل اجتماعي 
وجميعهم متعاونون. وفي روايتها اخليالية »امرأة على حافة الزمن« 
بيرسي  ماري  تعطينا  )Woman on the Edge of Time(ا8، 
املدرسة. ولعل إحباطي اخلاص  منوذجًا قد نضعه حتت االختبار في 
لعدم قدرتي على إيجاد طرق في غرفة الصف جلعل العمل »حقيقيًا 
عباءة  أدعوها  التي  الدراما  نظام  لتطوير  قادني  قد  بالفعل«  للمجتمع 

اخلبير.

يختزنه  عما  يعّبر  هذا  من  أكثر  »عادي«  باسم  أفكر  أن  أستطيع  ال 
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)معطف(  عباءة  يرتدي  سوف  الشخص  أن  وبخاصة  أفكار،  من 
املسؤولية، بحيث ميكن أن يراها اجلميع ومييزوها، ويتعلموا املهارات 
الهدية »خبير«.  ُيعَطوا ملصق  أن  لهم  بالنسبة  املمكن  من  التي جتعل 
إنها متّكنني من خلق سياق لعمل املدرسة. فهدية الدراما هي أنها تتيح 
ومحاوالت  وسلوكًا  صغيرة  ومهارات  صغيرة  مجتمعات  للمعلم 
صغيرة. لقد احتجت ُبنية للتعلم املوثوق به، حتى في وضع مؤسسة 

غير موثوق بها.

هذا النوع من اختبار السلوك ميكن أن ُيستخَدم خللق تعلم ديناميكي 
وعبور حدود أقسام املوضوع عندما يكون من الضروري فعل ذلك. 
الناس عن  تعّلم  فالدراما  تعّلم كل شيء.  الدراما  بأن  أفترض  أنا ال 
النقدية،  املشاهدة  وتشجيع  متفاعل،  اجتماعي  سلوك  إظهار  طريق 
يستطيع  فالفن  الناس.  لدى  العمل  امُلشاهد/إمكانية  يحّرر  الفن  ألن 
أن يعزل عاماًل عن عامل آخر، ويكشف شيئًا من الُبنية التحتية ومينح 
التأمل  يكون  بحيث  للعقوبات،  فيها  مكان  ال  اختبار  منطقة  الناس 
أن  الفن ميكن  بأن  املفارقة  لدينا هذه  لذلك،  التدفق ممكنًا.  في حالة 
قابلة لالستخدام.  نتائج واقع  املدرسة خللق  لتغيير عمل  يكون عربة 
فالصورة التي لدي هنا هي عن حصان العربة الذي يجب أن يتجاوز 

كسل العربة قبل أن يستطيع التحّرك.

الذي  التعليم  حول  لزمالئي  قصيرة  ورقة  أعددت  سنوات  عشر  قبل 
كنا نقوم به. كانوا صبورين مبا يكفي لينظروا إليها. فقد شّبهت نظام 
الشعب«،  غنائم  عليها  جُتَمع  للحرب  كبيرة  بـ«عربة  الرسمي  التعليم 
حيث تتكّوم األشياء وتتماسك بشكل هش، بينما تندفع الثيران باجتاه 
النهر العميق. نحن نندفع معها، منسك رزمًا عليها وهي تتهاوى، في 
حني نبدو نحن غير قادرين على الوصول إلى املقدمة لنقول »توقفي«. 
بالقلق  رمبا كان األمر راديكاليًا آنذاك، لكن بعد عشر سنوات أشعر 

املتزايد ألنني أعتقد مع توفللر أن األمور تتفاقم من حولنا.

والطاقات  املال  بسلطة  نفكر  تبدو ضئيلة جدًا عندما  املعلم  إن سلطة 
باعتبارهم  إليهم  ُينظر  ما  غالبًا  كمجموعة  فاملعلمون  مادية،  األكثر 
املسؤولية  من  بكثير  وليس  طويلة  بإجازات  يتمتعون  الذين  أولئك 
»وال شيء أكثر من ذلك«. لكن اإلنتاج في النهاية هو مجتمع يقوم 
منفردين  بشر  في  يؤثر   – حياة  معرفة،  تفكير،   – بعمل  يشارك  أو 
سلطة  من  جزءًا  املعلم  يكون  أن  يجب  ثقافتهم.  صنع  في  يشاركون 
ثقافية متعارف عليها ليؤثر. وفي محاولة عبثية ليبدو األمر كذلك، 
متريرها.  مت  التي  املعلومات  ركائز  لتقييم  يسعى  امتحان  نظام  ر  طِوّ
لكنها ال تفحص العوامل وثيقة الصلة بالنسبة إلى عمرنا. فال جدوى 
من قول معلمني لي بأنهم يرغبون في العمل بطريقة »عباءة اخلبير« إذا 

منحهم نظام االمتحان وقتًا لفعل ذلك.

في   )A-level( اجلغرافيا  دراسات  في  املنهمكة  ابنتي  مثال  لنأخذ 
في  معنيني  معلمني  مبساعدة  جيد  بعمل  تقوم  فهي  الراهن.  الوقت 
املختلفة،  املادية  وسماتها  العالم  مبناطق  الصلة  ذات  املفردات  تعلم 
لديهم  األرض.  بنية  عن  مهمة  مفاهيم  باكتساب  لها  تسمح  التي 
إذا كانوا  تعلم استخدامه  املدرسة، وميكنهم  أيضًا جهاز كمبيوتر في 

مستعدين لفعل ذلك.

يحتاجه  ما  إلى  ُتنقل  ال  طاملا  ميتة  معرفة  تبقى  ابنتي  جغرافيا  لكن 
 Jagdish( اليوم. وهي ال تعلم، على سبيل املثال، أن رجاًل ُيدعى
Kapur( في نيودلهي قد حّول عشرة هكتارات غير منتجة إلى منوذج 
مزرعة تعمل بالطاقة الشمسية معروفة عامليًا مع مصنع للغاز احليوي، 
الطعام  بطريقة معاجلة فضالتهم وبيع  بحيث يطعم عائلته واملوظفني 
 29450 طّورت  كوريا  أن  تعلم  ال  وهي  فائدة.  وجني  السوق  في 
وأنها  مصنع   12000 الهند  لدى  يوجد  وأنه  النوع،  هذا  من  مصنعًا 

تخطط لبناء 400 ألف، وأن الصني تخطط لبناء 255 ألفًا.

عليها  املتفق  املفردات  معرفة  أواًل،  معًا:  الثالثة  األشياء  هذه  ضعوا 
دوليًا ومهارة املعرفة وتسمية األجزاء اجلغرافية الطبيعية للعالم. ثانيًا، 
جهاز الكمبيوتر الذي ميكنه توفير املعلومات ألنه يستطيع أن يفحص 
جنحت،  أخفقت،  التي  تلك  الراهنة،  التجارب  جميع  )ابنتي(  لها 
املتاحة  املشروعات  هذه  مثل  حول  األوراق  وجميع  التطوير،  قيد 
للجميع، من خالل املكتبات، أشرطة الفيديو واألفالم. ثالثًا، عقلها 
وثيق الصلة باحتماالت جديدة. ضعوا هذه العناصر معًا عندئذ ميكن 
إنتاج مشروع مدروس جيدًا ومتطور مع  أن يكون االمتحان بغرض 
الوقت ومرتبط بأي مساحة من األرض، بحيث تضطر هي من أجل 
ذلك إلى التشاور مع أناس خارج املدرسة، واحلصول على كل املعرفة 

األخرى املتوفرة عبر القنوات العادية.

قد ال تكون قطعة األرض بعيدة، لكن ميكن أن تكون كذلك. فهناك 
إلى  إضافة  اآلن،  منزلنا  أسفل  يقع  مكان  في  معشوشبة  أرض  قطعة 
فناء كنيسة مجاورة، وميكنها أن تفكر بهما وال تقول شيئًا عن الكثير 

من حدائق املواطنني غير املنتجة في ملكيات عقارية مجاورة.

بالتأكيد مثل هذا املشروع يقومها وميدها باألفكار باعتبارها مواطنة، 
ابنتي. فأي تغييرات سوف  إنه وقت  عضوًا في جلنة عاملية محتملة؟ 

يقبلها املعلمون؟ حسنًا:

قصير،  بوقت  وال  قليلة  بكميات  ال  يوفروا،  أن  عليهم  يجب  أواًل 
خرائط مبفردات جغرافية متطورة في تفاصيلها.

وبعض  أكادمييًا،  بعضها  يكون  التي  املصداقية  جتارب  بعض  ثانيًا، 
عبر  جتارب  وبعض  الدور،  لعب-  مناذج  وبعض  ملواقع،  زيارات 
فيديو أو فيلم، وبعض االجتماعات مع مواطنني بهدف إثارة قضايا 
مركزية  قضية  كله  ذلك  وضمن  األرض،  واستخدام  الناس  حول 
ويجب  عليها.  التركيز  من  بد  ال  ومسؤوليته-  الطالب  -أسئلة 
وليس  جغرافيني،  كمستفسرين  ويناقشوا  ويفكروا  يتصرفوا،  أن 
تعّلم  إلى  مبكر  وقت  في  يحتاجون  سوف  أنهم  يعني  هذا  كتالميذ. 
ومعلومات  املالحظات،  وأخذ  األسئلة،  وتوجيه  املراقبة،  مهارات 
بوضوح.  الصلة  وثيقة  غير  أماكن  في  عالقات  وفهم  التنظيم،  عن 

مهمة للمدرسة األساسية؟

أن  خاللها  من  ميكن  التي  السندروم،9  أعراض  لتصفح  وقت  ثالثًا. 
يتم  أن  ميكن  محتملة،  مشروعات  خيارات  وتتشّكل  أفكار  تتبلور 
اختيار واحد منها بعد التشاور مع الطاقم. ورمبا تستطيع املدرسة أيضًا 
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أن تبادر لتقصي املعلومات عن السندروم؟

رابعًا، يستطيع املعلمون، من خالل هذه املشاورات، متكني طالبهم 
من االجتماع مع الناس في املجتمع للمساعدة على األرجح اعتمادًا 
على املنطقة املختارة للبحث والتطوير. هذه املرحلة، اخلاصة بإيجاد 
املعلم،  جانب  من  املستوى  عالية  تفاوض  مهارات  تتطلب  الشكل، 
للتغلغل  الطالب  بل متكني  تثبيت  أو  تغيير  في  ألن مهمتهم ال تكمن 
وسائل  أي  وضع  طريق  عن  حلول  عن  والبحث  املشكلة  داخل 

ضرورية حتت تصرفهم وتوفير الدعم للمحاولة واخلطأ.

أخيرًا، يحتاج الطالب جمهورًا راغبًا عميق التفكير لعرض األفكار، 
جمهورًا يستطيع بجدية حتدي الفرضيات )ليس التغلب عليها( وفتح 
األبواب ملزيد من التأمل. فمشروع كهذا، ميكن أن يشاهده بعد ذلك 
العام  العرض  في  شاركوا  الذين  املواطنني  تعليقات  لديهم  فاحصون 
في  أخرى  مرة  هنا،  صلة  ذا  شيئًا  ليسنغ  دوريس  قالت  وقد  األول. 
التي  اللحظة  إن   ...«  )Canopus in Argos: Archives(
إدارة مدينته،  الكاملة في  الوجدانية  املشاركة  الطفل من  فيها  ُيستثنى 
مبكرًا،  االضمحالل  يسود  وسوف  خطرًا،  يصبح  أن  بد  ال  عندئذ 
ومن ثم السقوط والدمار«. وبتصنيف تلك الفقرة كما هي، وبالنظر 
اجتماعية على  تأقلم  ب جتربة  جُتَرّ ملاذا كلما  الثاني  أمبيان  إلى تساؤل 
ندرك  أن  ميكننا  خاطئ،  مسار  في  وتتجه  األشياء  تتفسخ  شيكاستا 
أخرى،  مرة  التجانس  سلطة  تكمن  فهناك  عاملنا،  تقصد  أنها  فجأة 

حيث تستطيع أن تستحضرها املؤلفة لتقريب األشياء.

لنفترض إذن أن ابنتي تكمل مستوى )A-level(، وتتمنى أن تذهب 
إلى اجلامعة، فماذا ستفعل هناك؟ لديها اآلن مفردات، ومشروع متت 
دورات  أنها ستأخذ  ولنفترض  ورائها.  َعرض من  صياغته، ومترين 

في املوضوعات التالية:

أساليب استعالم لبقة.. 1
خلق صلة متقدمة.. 2
مشاهدة كل ما يحيط مبشكلة.. 3
تساؤل وتفاوض مبهارة.. 4
قانون مدني ذو صلة باألرض.. 5
مراقبة متأنية لكيفية استخدام الناس للمساحة واألرض.. 6
دقة في كتابة املقترحات.. 7
رسم فني وعرض.. 8

صلة  له  مبتكر  مشروع  في  تشارك  أن  كله  هذا  بعد  ميكنها  هل  ترى 
في  جتدها  ملساعدة،  حاجة  ثمة  يكون  حيث  سنة،  ملدة  باجلغرافيا 
لها  »ُيخصص«  أن  ذلك  بعد  أمكن  أنه  لنفترض  أخيرًا،  الكمبيوتر؟ 
ميل مربع في مكان ما – داخل املدينة، صحراء، برية، ال يهم ماذا أو 
من يكون هناك – فهل سُيطلب منها أن جتمع كل ما فهمته في الوقت 
بالدراسة  الصلة  ذات  والتكنولوجيا  البشرية،  اجلغرافيا  عن  الراهن 
الصغيرة،  املساحة  تلك  في  املتوفرة  املواطن  وسلطة  اجلغرافية، 
قد  التي  احملتملة  املفيدة  للتطورات  تقومي  ووضع  مباضيها،  واملعرفة 
حتدث على األرجح؟ هذا األخير مترين على نظرية لتوظيف قدرات 

من ورشة عمل حول توظيف الرسوم املتحركة في التعليم نفذها املركز ضمن مشروع التطوير الشامل لرياض األطفال في القدس بتمويل من الصندوق العربي لإلمناء 
االقتصادي واالجتماعي.
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في  ذلك  يحدث  الراهن  الوقت  في  جيدة.  ألهداف  التخطيط  على 
أرى  أن  أستطيع  ولذلك ال  اجليش،  أغراض  التجاري خلدمة  العمل 
املهمة  هذه  واعد.  بحث  في  القدرات  هذه  مثل  الستخدام  مانعًا 
تتطلب من جانب الطالب مستوى عاليًا من القدرة لربط جوانب عدة 
من طبائعهم مبعرفتهم اجلغرافية. فموقع امليل املربع اجلغرافي البنتي 
يشتمل على منطقة تسّوق، وجامع وسكان متنقلني سوف تربط بهم 
القضايا العملية للتموين واملطالب واملواصالت وحاجات الناس فيما 
يخص الصحة النفسية. هل هذه جغرافيا مواطن فّعالة؟ مباذا ميكن أن 

تؤهلها شهادتها؟ هل سيكون لديها املزيد لرفد سوق العمل؟

 طاقة املعلمني الهائلة

في هذه الورقة أفترض أن سلطة املعلم متتلك طاقة هائلة لهذه األوقات 
خلق  تستطيع  فهي  املصداقية.  هو  املفاتيح  أحد  أن  وأعتقد  املتغيرة، 
على  يقوم  الذي  للمدارس  احلالي  العمل  بني  واقعية  بطريقة  صالت 
الذي  واملجتمع  معلوماتية،  ومجاالت  بالثناء  جديرة  مهارة  أساس 
مثيرة  وأنظمة عمل وسلوك وتكنولوجيا جديدة  مناذج جديدة  يخلق 
في  والتغير  املدرسي  املنهاج  الطاقات،  والدراسة. وبني هذه  للعمل 
املجتمع، تبرز مجموعة أفراد ُيدعون مبعلمني متحررين بشكل رئيسي 
من »قطع اخلشب وسحب املياه«. يا له من شرف ومسؤولية مدهشة. 
فقد استطاعوا أن يعملوا في الوقت احلالي )وغالبًا ما ُيتوقع منهم أن 
يعانوا حتت ظروف صعبة في بعض مدارسنا عندما تكون هناك أزمة 
لتولي عمل( كنوع من استقرار الطاقة أو احملافظة عليها ألنهم ميثلون 
اجليل األكبر سنًا، ويتفانون من أجل جيل الشباب الذين يتحولون إلى 

مواطني نفوذ ومنفعة وقيمة.

ال شيء يقول إنه يجب عليهم أن يحافظوا على األنظمة الراهنة للتعليم، 
فنحن لدينا الكثير لنقلق كمجتمع إذا تشبثنا بعربة الثور الثقيلة.

قد يتساءل املعلم: أين يتالءم اهتمامي ومعرفتي باملوضوع؟ أنا أقول 
أساسًا  توفر  بل  لصالحيتها،  فاقدة  ليست  نة  املخَزّ املثبتة  املعرفة  إن 
أن  املستقبل هي  معركة  إليها. ولعل  أخرى حديثة تضاف  ملعلومات 
تخلق مستخدمني فعالني يتطورون في جزء ما من منطقة صنعناها وال 
قيد  ومعرفة  فعالني  مستخدمني  وخللق  املدارس.  ُتدعى  فيها،  جزاء 
العمل ال بد من العمل البيني الذي ميلكه املعلمون بالفعل. وأي معلم 
يقرأ هذا قادر على جعل مجال تخصصه واهتمامه قيد االستخدام في 
املجتمع. فُعدة املعلمني حتتاج إلى عدسات فهم، على أي حال، إذا 
كانوا ينوون العمل مع صفوف األطفال، بحيث يصبحون مسؤولني 
أنواع  اآلن  أخلص  أن  أحاول  سوف  إنتاجهم.  أجل  من  مجتمع  عن 

املساهمة التي ميكن أن يتوالها مجال تخصصي، الدراما.

 مساهمة الدراما

إن العمل الدرامي بادئ ذي بدء هو فن اجتماعي. ويأتي تفاعل الناس 
فيه حتت املجهر في مواجهة أو مسألة معينة يكونون فيها محاصرين. 
فهو ميتد كل الوقت عبر الِعرق، والطبقات االجتماعية، واملعتقدات، 
والسلوكيات واملشاعر. وبالتالي هو مرآة املجتمع. وكمعلمة أستطيع 

استخدامه خللق عنصر تأملي ميكن أن يساعد الشباب في فهم مناذج 
املشترك والتأثيرات على األفراد اخلاصني  وأشكال االتصال والعمل 
ويتضمن  البعض.  بعضهم  نحو  الناس  إنسانية  مجموعات:  وفي 
ومهارات  والعامة،  اخلاصة  واللغة  االتصال،  عمليات  تطور  هذا 
واحترام  اجتماعية،  مواجهات  في  االستقطاب  وجتنب  االستماع، 
إزاء  والتسامح  املواجهات،  هذه  مثل  في  اللغة  خيارات  في  النوع 
طرق اآلخرين لعمل أشياء، وتطبيق التفكير النقدي عليها ألنه فن. 
التي  اخلارجية  األشكال  على  لالتفاق  املعلمني  من  اثنان  يحتاج  وال 
وفرة من  فلديهما  للشباب،  املهارات  من هذه  أٍيّ  لتحقيق  يختارانها 
غني  والفن  وتوظيفها.  منها  االختيار  يستطيعان  واألدوات  الوسائل 
في عرض مجموعة متنوعة من الطرق لفعل شيء ما. فبعض املعلمني 
يكونون أفضل حااًل عندما يعملون من خالل مخطوطات، وبعضهم 
يفضلون  وآخرون  كبداية،  الشفهية  غير  النماذج  في  أفضل  يكون 
أن  ميكن  اخلارجي  الشكل  ولعل  االرجتالية.  األساليب  أو  احملاكاة 
يتفاوت شريطة أن ُيستخَدم لتجنيد اعترافات وتأمالت داخلية حول 

الشرط اإلنساني.

التفاصيل  حلظة  أي  في  حتديدًا  تفحص  إنها  ل.  مفَصّ فن  الدراما 
األساسي  مكونها  باعتبارها  اإلشارة  مستخدمة  للوضع،  الدقيقة 
للتعبير. وهي لذلك تسمح للمشاركني بفهم تعّقد االتصال من خالل 
ن املتعلمني من نقل  العمليات الفعلية حلدوثها. وتستطيع كذلك أن متِكّ
هذا الفهم للمجتمع الذي يعيشون وسطه. إنها تدّربهم على مالحظة 
أي اإلشارات مستخدمة أواًل. وهل ُيقصد بتلك اإلشارات اإلبالغ، 
والتوضيح، واإلبهام، واستخدام املشاعر، أم مجرد إضفاء تأثير في 
لقد  استخدامها؟  في  للمجتمع  مساِعدة  هي  هل  اجتماعي؟  وضع 
أصبح مصّنعو غذاء الطفل مرة واحدة أذكياء جدًا باستخدام اإلشارة 
في أفالمهم للعالم الثالث بشكل واضح ليقترحوا أهمية الرضاعة في 
الوقت الذي يقوضون فيه ذلك بعناية لصالح أغذية مصَنّعة. وحتى 
يدعمونه.  كانوا  الذي  ما  البداية  في  يكتشفوا  لم  املشاركون  األطباء 
ُيشاهدون حول  األبيض األصيل  بلباسهم  اللطفاء  الناس  أولئك  كل 
نحن،  املشاهد.  إلى  عنها  ويتحدثون  األغذية  هذه  مثل  من  إنتاج 
في  إشارات  ليقرأوا  عالية  بكفاءة  أطفااًل  نعّلم  تلفزيون،  لدينا  ألن 
العالم احلقيقي، لكن العالم احلقيقي ال يسلم لنا السلطة دائمًا لندرك 

ونوظف املهارات التي يطورها فينا.

الدراما فن متطور. على نحو معارض للزمن املتجمد للوحة والصورة 
أو الرسم، يطلب نشاط الدراما أن ينتج كل عمل أو إشارة نتيجة ما/
املاضي  من  نتائج  وتوّلد  تعالج  إشارة  وكل  الفهم،  في  التغير  بعض 
انعدام  منطقة  في  هذا  وتفعل  احلاضر.  الزمن  في  املستقبل  وتخلق 
االصطناعية  البيئة  هذه  وباستخدام  عليه.  متفق  لوصف  اجلزاء 
الصادقة يستطيع الطالب مواجهة استجابات »الناس« العاطفية املؤثرة 
قبل أن ُيضطروا في النهاية إلى ممارستها في املجتمع. إذن مرة أخرى 
نحن نرى مفارقة تصّنع الدراما وقدرتها من أجل مصداقية حقيقية في 
ل  املجتمع. نستطيع أن نرى هذا بوضوح في عمل املسرح، حيث حُتَوّ
أفكار املسرحيني إلى عمل في الظروف احلقيقية لعرض املشاهدين. 
أننا  حيث   – فيه  ليوضع  إضافيًا  بعدًا  يتطلب  أناقشه  الذي  والعمل 
باملعرفة منخرطون جميعًا في صنع أي مواجهة، إضافة إلى تفحص 
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مدمج لها، لكي نكون مسؤولني عن نتائجها.

قوى  بتعمد  وتستكشف  ُتشرك  إنها  املؤثرة.  املنطقة  ُتشِرك  الدراما 
امليدان العاطفية. املقاِومات، واألمزجة، وحيل السلطة، واإلذعان، 
واجلريئة،  اجلبانة  واملغامرات  البطولية،  واألعمال  واالستصغار، 
واحلساسة،  الرقيقة  األوضاع  إلى  إضافة  واخلطرة،  اجلريئة  واملآثر 
وجميعها تخضع للفحص بتعريف الظروف وحتديدها، بحيث ميكن 
استكشافها بالتفصيل. فاملدارس في الوقت الراهن تؤدي عملها كما 
لو أنها ال متلك تفويضًا لتعلم فّعال، ومشاركة متعّمدة ملا أطلق عليه 
اإلدراكي  بالتفكير  البشري«  اجلنس  بشؤون  »االحتفال  فاينس  جون 
قدرًا  املعلمون  ميتلك  حيث  أيضًا،  ضروريًا  يعتبر  الذي  والتحليلي 
كبيرًا من احلرية في اختيار أساليبهم وموادهم. ويستطيعون أن ميتلكوا 
تفويضًا جلعل التعلم ممتعًا ومجديًا. وال تفويض لديهم ليعلموا بدون 
املطّهر  التعليم  من  باخلزي  أشعر  مسؤولة.  ونتائج  تأملية  عمليات 
حيث أرى أين ُيطلب االهتمام باملوضوع بدون حساسية إزاء املطالب 

التي ُتفرض على غير املستعدين.

والعكس  الوجود.  حيز  إلى  جلذبه  الشخص  تستخدم  الدراما 
بالعكس، ُيجلُب الشخص إلى وجود جديد محتمل بالعملية نفسها. 
ويستعد  مستقبله،  ويتشّكل  الظرف،  مستقبل  منطقة  الطفل  يدخل 
لكي يكون حاضرًا في املجتمع احلقيقي الذي يبدو في الوقت الراهن 

منعزاًل عن املدرسة.

يف اخلتام

بالنظر إلى اجلوانب اخلمسة املذكورة أعاله، يبدو لي أن الدراما قوة 
االجتماعية  عمليتنا  في  املستقبلي(  التطور  إمكانات  )تختزن  نطفوية 
الذين  فاملعلمون  محدد.  بشكل  للخوف  تدعو  التي  املتطورة 
لألبد.  إمكانياتها  جتاهل  يتحملوا  أن  ميكنهم  ال  املصداقية  يختارون 
اختاروا ذلك. وأود  إذا  يبدأوا اآلن  أن  استطاعوا، ويستطيعون  فقد 
اللذين يتحدث  أن أترككم مع كالم ألفن توفللر وثوماس جفرسون 
سنوات  طوال  رسائلهما  تأثير  اتسع  فقد  مني،  أكثر  ببالغة  كالهما 

:)The Third Wave( »عدة. يقول توفللر في »املوجة الثالثة

نبدأ  أن  يجب  حال.  أي  على  فينا  تكمن  التغيير  جتاه  املسؤولية  إن 
بأنفسنا، نعّلم أنفسنا أن ال نغلق عقولنا قبل األوان عن الرواية، وما 
الفكرة  يغتالون  يبدو راديكاليًا. هذا يعني صد من  هو مدهش، وما 
قابلية  عدم  بحجة  جديدة  اقتراحات  أي  قتل  إلى  يسارعون  الذين 
النظر  بغض  عمليًا  باعتباره  قائم  هو  عما  يدافعون  حني  في  تطبيقها 
عن مدى سخفه، وقمعه أو رمبا عدم قابليته للتطبيق فعاًل. هذا يعني 
وأطفالنا  فنحن  اآلن،  بدأنا  إذا   ... التعبير  حرية  أجل  من  الكفاح 
ُبنانا السياسية  ميكن أن نشارك في إعادة صياغة دستور مثير ليس من 
جيل  غرار  وعلى  نفسها.  املدنية  من  ولكن  الزمن،  عليها  عفا  التي 

املوتى الثوريني، لدينا قَدر يجب أن نخلقه.

وقال ثوماس جفرسون:
بعض الرجال ينظرون إلى الدساتير باحترام مزيف ويعتبرونها مثل 
الوحيد  باعتباره  امللوك  كتب  في  ُوِصف  )صندوق  العهد  تابوت 
العشر:  الوصايا  عليها  ُنِقشت  حجرية  ألواح  على  يحتوي  الذي 
لسفر  التقليدية  التفسيرات  2. وبعض  القدمي.  العهد  1. بحسب 
الذي  ويكيبيديا/املترجم(   –  .4 األرقام.  وكتاب   .3 اخلروج. 
يخشون كثيرًا من ملسه. وينسبون احلكمة إلى رجال العهد السابق 
أكثر من اإلنسان، ويفترضون أن ما فعلوه يجب أن ال يطاله التعديل 
... أنا بالطبع لست مدافعًا عن تغيرات متكررة غير مجّربة ... 
لكنني أعلم أيضًا أن القوانني واملؤسسات يجب أن تسير جنبا إلى 
فيه  نشهد  الذي  الوقت  ففي   ... البشري  اجلنس  تقدم  مع  جنب 
وآراء  طرق  فيه  وتتغير  جديدة  حقائق  فيه  وُتكتَشف  اختراعات، 
على  وحتافظ  أيضًا  املؤسسات  تتطور  أن  يجب  الظروف،  بتغير 

مسارها مع الوقت.

أنا أحيي أي مسعى، مهما كان صغيرًا، وفي كل يوم، عندما أدخل 
صفًا للبالغني أو األطفال، أتطلع الستخدام فن التعليم خاصتي وفن 

الدراما ليكونا في خدمة عملية التغيير.

ترجمة: عيسى بشارة

الهوامش:

* هذه املادة مستلة من:

Heathcote & O’Neill, Ed Liz Johnson (1991), In the Collected Writings (The Authentic Teacher and the future), 
Northwestern University Press, Evanston, Illinios. Pp. 170 – 199  

وهي من »قراءات املدرسة الصيفية: الدراما في سياق تعلمي«.
Dorothy Heathcote: in the Collected Writings Ed Liz Johnson, Cecily O’Neill. Hutchinson ISBN 0 09 149261 0 
(THE AUTHENTIC TEACHER AND THE FUTURE p.170-201)(I have in English).
Shikasta  1 هي الرواية األولى ضمن سلسلة روايات Canopus in Argos: Archives )للكاتبة دوريس ليسنغ احلاصلة على جائزة نوبل في األدب – 

املترجم( وجاءت في طبعة غالفها من ورق، وهي من منشورات غرانادا.
2 ماكميالن، 1966 في مجّلد إدارة املدرسة.

3 شيئان ممتعان وردا معًا في ذلك اليوم خالل بضع دقائق. وقد ُصدمت بفكرة أن شيئًا ما أساسيًا كالتفكير اإلبداعي ُيعتبر غير عادي في اجلامعات، وأنه شكل 
البيانية كوسيلة  الفايننشيال تاميز، عندما سمعت من إحدى طالباتي أن أحد زمالئي قد أبلغها بأن أفكاري املبتكرة عن الرسوم والرسوم  األساس ملقال في 
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مساعدة في اإلجابة عن أسئلة الفحص مت جتاهلها في أفضل األحوال ملصلحة أسلوب أكادميي جيد! ما هو جيد للفايننشيال تاميز التي تسّوق أفكارها في العالم 
احلقيقي للقّراء الذين يدفعون ملساعدتهم على الفهم، لن يفلح في إفساد البوابات اإللكترونية لألكادميية. وهذا ُيظهر إلى أي مدى، على األقل، ُيضطر أن 

»يسافر« معلم جامعي باجتاه القرن العشرين.
4 من:

«Creative Art as an Instrument of Building up Understanding and Peace».
مشمواًل في:

“Teachers of the World International and Pedagogical Trade Union Review” Eva Brück, January 1983.
5 Andrew W. Halpen, Theory and Research in Administration, Macmillan, 1966.

6 ما يثير االهتمام إلى أي حد تستطيع دوريس ليسنغ القول بشكل غير مباشر وفق ما تتيحه لها سلسلة رواياتها األرشيفية اخلمس، حيث ميكنها أن جتّند فهمنا لها 
بالنظر إلى الشكل الروائي، لكي نكون قادرين على فهم )من خالل الفن مرة أخرى أنت ترى بسبب احلريات التي ميكنها أن تأخذها مع الوقت للكشف عن 
نتائج األحداث املستقبلية( نتاجات مثل هذه الثقة. وحتى لو شعرنا باألسف بأن نتائج إحدى الروايات قد ال تتحقق في العالم احلقيقي، فإننا نستطيع أن نرى 

على األقل منوذجًا، ونأخذ وقتًا لتوسيع مداركنا حول الفكرة بالطريقة التي يتنّبأ بها الفنان باملستقبل!
7 هذه كلمات تسحرني. فإذا ربطنا جزئية )re( بها سوف تبدو أكثر أهمية وانفتاحًا على تفكير أكثر عمقًا. ومن األمثلة على ذلك:

(Re-constitute, re-cognize, re-call, re-member, re-search).
.)The Women’s Press( 8 أحد العناوين التي نشرتها الـ

9 أنا مدينة للزميل، روجر بارنز، الذي أنتج هذا االسم لي من أجل جتربة قيمتها طوياًل، وساعدني لفهم جانبها بتكّون املعرفة داخل نفسي.

السيد عيد احملسن القطان رئيس مجلس األمناء لدى حضوره ورشة عمل حول توظف الرسوم املتحركة في التعليم.
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