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المؤسسات
نشط في اآلونة األخيرة خطاب نقدي ّ تناول
التعليميّة وفعاليّة دورها المجتمع ّي ،ويأتي هذا الخطاب
ً
نتيجة الختزال دور المدرسة في ممارسات تقنيّة آليّة تعزلها
عن محيطها الخارج ّي ،ور ّدا عىل تأطير الممارس التربوي ّ
ضمن أطر مهنيّة ميكانيكيّة بحتة.
قد تقوم المدرسة ً
إذا ،من خالل مناهجها وبرامجها ،بإعادة
إنتاج نظام اجتماع ّي واقتصادي ّ يعزّز سياسات اإلقصاء
والهيمنة ،فتتحوّل والحال هذه إىل منتَج استهالك ّي يؤ ّدي
ً
غرضا وظيفيًّا وكذلك إىل منتِج لهذا النظام .عمليًّا ،هذا يعني
ّ
كمؤسسة لها
انقالبًا ضمنيًّا عىل الدور المفترض أن تلعبه
تأثيرها في التحوّالت االجتماعيّة والسياسيّة واالقتصاديّة.
حتما وبشكل ممنهج عىل ّ
ينعكس هذا ً
كل من المعلّمين
ّ
والطلب الذين تُختزل أدوارهم بمها ّم تقنيّة ،فيقتنع المعلّم
ّ
الصفيّة ويقتنع الطالب أ ّن دوره
أ ّن دوره محصو ٌر في الغرفة
منوط ّ
ٌ
بتلقي العلم والمعرفة كخدمة تق ّدمها المدرسة
له .ولكن ،كيف يُنظر إىل دور المعلّم بمعزل عن ظروف
عمله وعن العوامل السياسيّة والجغرافيّة واالجتماعيّة
التي تحكم بيئته وتؤثّر في أدائه؟ وكيف نقيّم أداء الطالب
ومعارفه دون النظر في قدراته وثقافته ورغباته وموروثه
ّ
العامة،
وتطلّعاته؟ نظام مو ّجه بد ًءا من سياسات الدولة
مرو ًرا بالسياسات التربويّة ث ّم المدرسيّة ونتاجها من البرامج
ً
وصول إىل دور القيادة التعليميّة وتأثيرها في
والمناهج،
ّ
مسار العمل .وغال ًبا ما تكون النتيجة إبعاد المعلمين
ّ
والطلب وتحييدهم (رمز يًّا) عن صناعة القرارات وعن
تطوير وعيهم النقدي ّ تجاه الواقع والتأثير عليه لتحويله.
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عن اختزال دور المدرسة
ّ.
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ﺗﺤﺮﻳﺮ وﺗﺪﻗﻴﻖ ﻟﻐﻮيّ

ّ

ّ

يتناول العدد السابع من منهجيّات هذه اإلشكاليّة من
زواياها المختلفة .يبحث ّ
ملف العدد في "األثر االجتماع ّي
للقيادة التعليميّة" من خالل ّ
ست مقاالت تتناول أوج ًها
مختلفة للقيادة .مقال افتتاح ّي حول إشكاليّة القيادة
ً
فاتحا بابًا للنقاش
التعليميّة ودورها في بناء المجتمع،
حول أسباب وإشكاليّات أسهمت بشكل أو بآخر في تأطير
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هذا المفهوم .وأي ّ دور تلعبه القيادة التعليميّة في سياق
األزمات وما التغيير الذي يجدر أن ّ
تؤسس له؟ هنا مقال عن
هذا الموضوع في ّ
ظل األزمة اللبنانيّة .والمعلّم ،أليس مطال ًبا
ّ
الصفيّة؟ مقال عن ممارسات
بالتح ّرر من حدود الغرفة
المعلّمين القياديّة .والقيادة التعليميّة لها أنماط يختلف
تطبيقها باختالف الظروف والسياقات ،مقال عن تجربة
عمليّة حول القيادة التحويليّة ودورها في بناء ثقافة عمل
مشتركة .والتفاعل مع البيئة المحيطة والتأثير بها؟ تجربة
في االندماج المجتمع ّي والدمج المدرس ّي .والسياسة
ً
أيضا لها تأثيرها في المشهد التربويّ ،مقال أخير عن أثر
الديكتاتور يّة في قيادة المدرسة وحياة مديري المدارس،
نموذج يأتينا من تشيلي ،سياق بعيد قريب.
ّ
الملف ،مقال ّ
تأمل ّي عن التفاعل المجتمع ّي في
خارج
التعليم والتعلّم ،فحري ّ بنا أن نربط هذين المفهومين
بالسياق والجغرافيا والمكان والمجتمع المحلّ ّي ،لنعي
الدور الحقيق ّي للعمليّة التربويّة .هذا الوعي ينعكس في
ّ
تأمل المعلّم بهدف التطوير ،قراءة في تجربة تطبيقيّة
حول التعليم عن بعد في المغرب .والوعي انعكاس لمرونة
المعلّم التي تكمن في التفاصيل اليوميّة التي تو ّجه عمله،
فما المشكلة في وضعيّة جلوس الطالب" ،فليجلس ّ
كل
طالب كما يشاء" ،أليس المه ّم أن يتعلّم؟ أشرنا إىل أ ّن
المناهج والسياسات جزء من النظام/األزمة :نموذج من
لبنان عن الهوّة بين الثورة المعلوماتيّة والمناهج ،والضحيّة
ّ
الطلب ،واللغة هي ً
أيضا الضحيّة .قد يكون تطوير
هم
التفكير النقدي ّ واح ًدا من الحلول :مقال عن هذا الموضوع
كاستراتيجيّة في بناء التعلّمات .وللغة الضحيّة مكانتها في
تجربة برنامج دول ّي يناقش فكرة تعميق عالقة المتعلّمين
بلغتهم .ور ّدا عىل سياسات التهميش المقصودة لبعض
الموا ّد الدراسيّة :مقال عن عودة التاريخ .وفي الختام،
أليس التعليم فعل تح ّرر؟ مقال عن دور التربية السياسيّة
في ثقافة المقاومة ..حالة الفلسطينيّين في الداخل.
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ﻣﻊ أﺣﻤﺪ أوزي

ّ
ملف العدد
ﻣﻘﺎل

إشــكال ّية القيــادة التعليم ّيــة
ودورهــا فــي بنــاء المجتمــع
نضال الحاج سليمان

مق ّدمة
ّ
يتشكل بفعل المكان والزمان
يحمل مفهوم القيادة التعليميّة مضمونًا متغيّ ًرا
والسياق السياس ّي .ومن أبرز التغيّرات ،تلك التي صاحبت التغيير السياس ّي في
العالم العرب ّي في النصف الثاني من القرن الماضي ،فارتبط التعليم فيها ببناء
الهويّة الوطنيّة والتحرر يّة وتزامن مع نهضة في التعليم العا ّم (الحكوم ّي) في
مختلف الدول العربيّة ،وأصبحت قيادة التعليم بمعظمها جز ًءا ال يتجزّأ من
هذه الحركة السياسيّةّ .إل أ ّن التحوّل الذي طرأ عىل العالم العرب ّي في العقود
الثالثة األخيرة بفعل سياسات إصالحيّة نيو-ليبراليّة واضطرابات اقتصاديّة
وسياسيّة ،وما نتج منها من تحوّالت اجتماعيّة انعكست بقوّة عىل قطاع
التعليم وأعادت تشكيل أولويّاته وأسس عمله وأوجدت إشكاليّات في المبادئ
والتو ّجهات كما في األداء والنتائج .وقد يكون من غير الواقع ّي التح ّدث عن
مفهوم عرب ّي جامع للقيادة التعليميّة نظ ًرا الختالف األنظمة العربيّة ،فمنها
ً
ّ
الخاص ،ومنها ما انغمس في سياسات
واسعا أمام القطاع
ما فتح الباب
ً
حداثويّة واستثمار يّة ،ومنها ما أهمل التعليم ً
تماما وتركه غارقا في تخبّط
تربوي ّ وتقن ّي.
نعالج في هذا المقال أثر هذه التغيّرات في مفهوم القيادة التعليميّة ودورها
من منظور النظر يّة االجتماعيّة النقديّة التي ترى أ ّن القيادة التعليميّة هي
فعل اجتماع ّي تفاعل ّي يرتبط بالبيئة االجتماعيّة ويهدف إىل بناء مجتمع
مترابط من خالل عمليّات التعليم والتعلّم.
ونستند في هذا اإلطار إىل مفهوم جون سميث الذي يع ّرف القيادة التعليميّة
عىل أنّها حالة من "التغيير والتحسين والتحوّل" ( ،)Smyth, 1989وإىل
نظر يّة سكوت إيكوت الذي يع ّرف القيادة عىل أنّها فعل اجتماع ّي عالئق ّي
ّ
تشكل العالقات بين القيادة والمحيط وسائر األفراد
 Relationalإذ
ً
ً
ً
أساسا فكر ي ّا منهجيّا لفهم ما يس ّمى
والجماعات في المجتمع المدرس ّي
بقيادة التعليم (.)Eacott, 2018
8
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إشكال ّية الخطاب اإلصالح ّي والحداثويّ
تفترض معالجة العالقة بين القيادة التعليميّة والمجتمع
االعتراف بأ ّن أي ّ نقاش يتعلّق بالتعليم ال ب ّد أن يستند إىل حيّز
فكري ّ نظريّ ،وإىل فهم العالقة بين التعليم والتاريخ والجغرافيا
والمجتمع والثقافة .فال يجوز االكتفاء بالمصطلحات اآلليّة
التنفيذيّة أل ّن هذا سيج ّرد التعليم من روحه ومبادئه،
وكذلك األمر عندما نتح ّدث عن القيادة ).(Smyth, 1989
ولذلك ،فإ ّن الخطاب اإلصالح ّي والتطويري ّ في عدد من دول
ً
مقلقا
العالم العرب ّي خالل العقدين األخيرين يعتبر تو ّج ًها
غرق في الفلسفة التقنيّة ) )Technicistواألدائيّة
ألنّه ُم ِ
( )Performativeما يؤ ّدي إىل تشكيل ثقافة مختلفة
حول دور القيادة التعليميّة .ويتخطّى هذا التو ّجه حدود دول
بعينها ليتحوّل إىل ثقافة عربيّة (كما عالميّة) .فغال ًبا ما تعمل
الحكومات عىل اإلصالح الحداثويّ ،أو ّ
ّ
الخاص هذا
يتول القطاع
الدور ،أو تعمل المنظّمات الدوليّة عىل ترسيخ هذه الثقافة
بوصفها تنمويّة ،وهي بمجملها تنظر إىل دور قيادة التعليم
عىل أنّها سلسلة حلول وخطوات قائمة عىل التكنولوجيا وزيادة
ساعات العمل واإلنتاجيّة وترجمة مفاهيم وإرشادات تتعلّق
بالتخطيط ،والتنفيذ ،والتقييم ،وغيرها.
ويتزامن هذا التو ّجه مع تصاعد الفكر االقتصادي ّ الح ّر ،وما
يس ّمى باإلصالح االقتصاديّ ،إذ ينشغل فريق من صانعي
السياسات والمستثمرين والتربويّين بابتكار أفكار تعليميّة
وتطويرها ،يُعتقد أنّها تخدم التطوّر االقتصادي ّ المنشود
وتحقق ازدها ًرا في الخدمات التعليميّة لألطراف ّ
ّ
كافة .وعىل
أه ّميّة التو ّجهات التطوير يّة في مواكبة العصر والمساهمة في
إيجاد حلول لمشكالت التعليم في العالم العرب ّيّ ،إل أنّها تتسبّب
بإشكاليّات خطيرة يمكن تلخيصها في جوانب ع ّدة:
أ ّو ًل :يعمل هذا التو ّجه عىل تقليص مفهوم القيادة التعليميّة
إىل مجموعة مبادئ وسلوكيّات توصف بالناجحة أو الف ّعالة ،بل
ينزع عن قيادة التعليم جانب المساهمة في تنمية المجتمع،
ويحصرها في تنمية االقتصاد ،وتجهيز الناشئة لتصبح قوى
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عاملة تخدم االقتصاد المحلّ ّي والعالم ّيّ ،
بغض النظر عن البيئة
وحاجات اإلنسان والمجتمع ،وهذا ما يولّد إشكاليّة فكر يّة
واجتماعيّة حول دور القيادة التعليميّة.
إ ّن التفكير في قياد ٍة مؤثّرة تطوّر ما حولها يستوجب التفكير
بشكل نقدي ّ مع ّمق وطرح أسئلة مستم ّرة حول الغايات
االجتماعيّة والثقافيّة والسياسيّة للعمل المدرس ّيّ ،
وإل فإ ّن
ّ
ّ
يتحكم بتابعيه
القيادة تتحوّل إىل
مركب جامد وسلطوي ّ
) (Smyth, 1989بدل أن يكون قوّة مح ّركة للتطوير والتحرير
الفكري ّ .فالقيادة تعني التع ّمق في شؤون التعليم والتعلّم
وطرق تطويرها وتقديمها للجميع دون استثناء ،وإعمال التفكير
في كيفيّة تخطّي الحواجز والعقبات التي تحول دون تعلّم
بعض الفئات وتطوّرها ،ألي ّ سبب من األسباب.
ّ
الحق العا ّم ،ويجعله
ثان ًيا :ينزع هذا التو ّجه عن التعليم صفة
مسا ًرا شبه اختياري ّ يختار فيه الفرد النوع والك ّم والتو ّجه ،كما
يجعله مرتبطًا باإلمكانات الماديّة والجغرافيّة وغيرها ،ويك ّرس
ً
قبول مجتمعيًّا وفكر يًّا لمفهوم التمييز بين الناس والقدرة
الماديّة كأساس للحصول عىل تعليم جيّد .وينعكس هذا عىل
ً
سابقا بإدارة التعليم بوصفه
هويّة القائد (المدير) الذي عرف
ًّ
حقا مكتس ًبا لألفراد ،مقابل مفهوم القيادة (اإلدارة) الحديثة
التي ّ
تنفذ أجندة تعليميّة-اقتصاديّة ،وكأنّه يدير خدمة يحصل
عليها من يختارها ومن يجتهد للحصول عليها أو من يستطيع
ذلك.
ثالثًا :يح ّدد هذا التو ّجه مسار النجاح بمجموعة مبادئ ومعايير
قابلة للقياس ،ويحصر الممارسات الناجحة بتحقيق قوائم
ً
انطالقا من تعلّم الطالب ومه ّمات المعلّم ومه ّمات
مح ّددة
القادة أو المديرين .ومن المه ّم التنبّه إىل أ ّن المشكلة ليست
في قياس السلوكيّات والمه ّمات المنوطة بالمعلّمين والقادة،
بل في حصر النجاح والفعاليّة بتطبيقها وتحميل األفراد واألسر
والمعلّمين مسؤوليّة الفشل أو القصور ،والتغاضي عن األسباب
العميقة االجتماعيّة والثقافيّة واإلنسانيّة التي تؤ ّدي إىل ضعف
القدرة عىل التعلّم ،والخلل في األداء أو التس ّرب من منظومة
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التعلّم بالكامل .وقد ينتج من هذا التو ّجه ما يس ّمى بثقافة لوم
الذات عند القصور في مجال معيّن ،وهو ما وصفه بورديو
"بالعنف الرمزي ّ" ،إذ ال يدرك الفرد أو المجموعة حجم الظلم
الواقع ّ
بحقه نتيجة السياسات المتراكمة والتجارب التي م ّرت
بها العائلة أو المجتمع ً
كامل ).)Bourdieu, 1999
ً
رابعا :ترتبط فرضيّة قيادة األفراد وقياس األداء بفكرة النخبويّة
التعليميّة ،إذ يتموضع القائد في مركز علوي ّ ينظر فيه إىل
األداء والقياسات ويقيّمها هرميًّا ويصنّفها (بشكل مدرك أو
غير مدرك) إىل مستويات ومجموعات تعيد إنتاج الطبقيّة
بين المعلّمين ،ما يلصق صفات تتغلّب عىل هويّتهم المهنيّة
األساسيّة ،وتح ّدهم بمجموعة صفات منها الف ّعال والناجح
ّ
ّ
واألقل فعاليّة وغير ذلك.
واألقل تميّ ًزا
والمتميّز
وال تنفي هذه المالحظات أه ّميّة التنمية المهنيّة والعمل عىل
تحسين األداء وااللتزام بسلوكيّات وأساليب ومه ّمات معيّنة
خالل أوقات العمل وال تقلّص من مسؤوليّة المعلّمين والقادة
تجاه تعلّم ّ
الطلبّ ،إل أ ّن تأطير العمل في قيادة التعليم ضمن
أطر وضعيّة وتنفيذيّة وسلوكيّة بحتة ،يساهم في تغيير وجهة
القيادة ويبعدها عن دورها في التفاعل مع المجتمع واالستجابة
لحاجاته والمساهمة في تلبية تطلّعاته من خالل الخوض في
دراسة تعلّم ّ
الطلب ورعايتهم ،والدفاع عن مصالحهم ومصالح
المعلّمين ونموّهم المهن ّي ،وتوفير البيئة المالئمة لعملهم.
يفترض  )1989( Smythأ ّن المبدأ الرئيس للقيادة هو التو ّجه
التعليم ّي ( )Educativeبمعنى التعليم والتثقيف ،وهو مبدأ
يشمل األهداف والمبادئ األخالقيّة في رعاية التعليم والتعلّم،
وليس فقط إدارة المحتوى (المناهج) وتقديمها ،وكيفيّة
التعليم والتقييم ( .)Instructionalوهو تو ّجه قائم عىل
مبدأ االحترام المتبادل والتعلّم من اآلخرين واالعتراف بأ ّن ّ
لكل
فرد قيمة ورصي ًدا معرفيًّا ّ
بغض النظر عن موقعه .ويعتبر هذا
ً
أساسا لكون القيادة حالة تشاركيّة متع ّددة االتّجاهات،
المبدأ
وممارسة تقوم عىل تقدير مساهمات األفراد جميعهم واحترام
معارفهم وثقافاتهم وقدراتهم ،وهذا ما يفترض التو ّجهات
التالية:
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قيادة المعلّمين
تنبني عالقة المعلّمين والقادة ،وعالقة المعلّمين بالمعلّمين،
عىل عالقات الثقة المتبادلة والحوار بين األفكار ،إذ يساهم ّ
كل
من المتحاورين في بناء التفكير النقدي ّ والتحليل ّي لدى اآلخر،
وفي تشكيل الوعي لدى الطرفين ) .)Freire, 1972وال تقوم
ّ
التخصصيّة ،بل
هذه العالقة بالضرورة عىل التكافؤ بالمعرفة
عىل احترام المعرفة والدور اللذين يضطلع بهما اآلخر .وينطبق
أيضا عىل دور من ّ
هذا المبدأ ً
يتول مسؤوليّة قيادة الفريق أو
ّ
المعلّم الذي ّ
الطلب ،إذ يتعامل أفراد
يتول مسؤوليّة تعليم
الفريق بنوع من التكامل الفكري ّ ويعامل المعلّمون ّ
طلبهم
ّ
فيخصصون وقتًا كاف ًيا للحوار واالستماع لهم كما
بالمثل
ّ
الطلب للمعلّمين .وهذا ما يشترط قد ًرا من الحر يّة
يستمع
ّ
الصفيّة وخارجها
لدى المعلّم في إدارة تعليمه داخل الحجرة
وتوسعة في وقت الحديث واالستماع .كما يفترض مرونة من
قيادة المدرسة في توفير الوقت ،وعدم إلزام المعلّم بمه ّمات
ً
احتراما
مكثّفة وبك ّم من الما ّدة التعليميّة ،واأله ّم ،أنّه يفترض
من القيادة للمعلّمين والثقة بدورهم التعليم ّي (hooks,
.(2014
يفترض هذا التو ّجه تطوير معارف المعلّمين وقدراتهم ،استنا ًدا
إىل مبادئ التعليم االستقالل ّي والتحويل ّي والتفكير النقدي ّ
في األداء والممارسات والمناهج وطرق التعامل مع ّ
الطلب
) )Freire, 1972ما يصل بالمعلّم إىل مستوى المسؤوليّة
النقديّة والحر يّة في التفكير ) .(Pagano, 1987وهذا ما
ّ
الطلب والمعلّمين وطرقه
يتطلّب تع ّم ًقا في مبادئ تعليم
) )Pedagogy & Andragogyلدى قيادة المدرسة،
ونقل القيادة من مراكز وظيفيّة مح ّددة إىل الغرف المدرسيّة
كلّها.

قيادة المناهج
إ ّن التو ّجه النقدي ّ والتحويل ّي في قيادة المعلّمين والمدرسة
واقعا في ّ
ً
ظل قيود مسبقة عىل القيادة تح ّدد نوعيّة
ال يصبح
ّ
المناهج التي تق ّدم للطلب وك ّميّتها ،ما يحول دون تطوير
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ّ
الطلب وثقافاتهم
المناهج وتحويلها إىل موا ّد تالئم حاجات
ّ
وتحقق أهداف مجتمعهم .فهذا المسار يفترض تبنّي مفاهيم

ومناهج تهدف إىل طرح األسئلة بدل توفير اإلجابات وطرح
المشكالت بدل االكتفاء بحلّها ( .)Freire, 1972ويشترط
في هذا المسار تحرير القيادة من ضغوط المحاسبة والقياس،
والتحوّل إىل حالة تتّسم بالمحاسبيّة والمسؤوليّة تجاه األهداف
المجتمعيّة والتنمية الجماعيّة والتنوّع المرن الذي يضمن تعلّم
كل ّ
ّ
الطلب وتطوّرهم ّ
بغض النظر عن اختالفهم .وهذا ال يعني
بالضرورة (كما ال يستثني) خروج القيادة عن المنظومة القائمة،
بل المساهمة في قيادتها وتحويلها باتّجاه يخدم أهداف
المجتمع.
ّ
يتحقق من دون انخراط القيادة في
ّإل أ ّن هذا التحويل ال
بيداغوجيا نقديّة تحرير يّة ليس عىل مستوى المسؤولين في
المدرسة فحسب ،بل عىل المستويات كلّها وأوّلها المعلّمون،
فالمعلّم يمتلك تفكي ًرا نقديًّا وتو ّج ًها أخالقيًّا (Pagano,
 )1987يسمح له بمساءلة ما يت ّم تعليمه ،ومساءلة كيفيّة
ّ
للطلب عىل اختالف ظروفهم وقدراتهم ،كما يدعو
تقديمه
إىل نقد التهميش في المناهج والتدريس ،كتهميش األقلّيّات
والنساء والالجئين والفقراء ،ومساءلة قضايا الما ّدة التعليميّة
في التاريخ واألدب والفنون وغير ذلك ،عالوة عىل مساءلة
اللغة المستخدمة في المدارس والمصطلحات التهميشيّة
والغير يّة وغيرها.

قيادة المدرسة بوصفها ً
حقل اجتماع ّيًا
يرى  )1980( Habermasأ ّن إشكاليّة التعليم تكمن في
حالة االغتراب والعزلة وانعدام القوّة لدى القيّمين عليه وحصر
ّ
مؤسسات بعيدة عن واقع المدرسة ،ما قد
القرارات في
ّ
ّ
يؤ ّدي إىل انعدام الدافعيّة لدى المعلمين والطلب ،ويشعرهم
بفجوة بين ما يتعلّمونه وبين هويّتهم الحقيقيّة وواقعهم
اليوم ّي .وهذه إشكاليّة تنطبق عىل واقع القيادة التعليميّة في
معظم األحيان ،فالقيادة في األصل فعل اجتماع ّي يرتكز عىل
التواصل والتفاعل مع المجتمع بهدف دمجه في دورة حياة
المدرسةّ ،إل أ ّن هذا الدور ال ّ
يتوقف هنا ،بل تكتمل الدائرة حين
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يصبح المجتمع عنص ًرا ً
فاعل يؤثّر في حياة المدرسة وبرامجها
وتطلّعاتها ) (Eacott, 2015ومن هذا المنطلق ،تتطلّب
ّ
والطلب واألهالي في إعادة
القيادة تفعيل دور المعلّمين
تشكيل حياتهم ومجتمعهم ،إذ إ ّن االكتفاء بمفاهيم وتو ّجهات
ّ
المؤسساتي وتحسين التحصيل
آليّة تنفيذيّة تتعلّق بالتطوّر
وتطوير األداء وغيرها ،يؤ ّدي إىل إضعاف صوت المعلّمين
وطمس هويّتهم ،ويقلّص دور التعليم بوصفه مبدأ وممارسة
ّ
والطلب وظروفهم ومشاكلهم ،ويحوّلها
متفاعلة مع المجتمع
ّ
ً
ومؤشرات تخدم عناوين فضفاضة مثل التميّز
وأرقاما
أدوات
ّ
المؤسس ّي واالعتماد المدرس ّي والدول ّي وغيرها من الظواهر
الحداثويّة.
تساهم القيادة بوصفها عمليّة تحوّل اجتماع ّي بإعادة إنتاج
الوعي الذات ّي لدى األفراد وتساعدهم في إدراك الظروف
ّ
المؤسسة
المحيطة بهم ،والمشكالت التي يعانونها ضمن
التعليميّة وخارجها .وقد ق ّدم  )2015( Eacottفي دراسته
نموذ ًجا يساهم فيه قادة المدرسة في إيجاد حالة من التعاون
مع المجتمع المحيط ضمن إطار العمل الرسم ّي وقوانين األداء
المفروضة عليهم ،وذلك بتطويع الممارسات اليوميّة لخدمة
ّ
ّ
الملف)
الطلب واألسر والمعلّمين .كما تق ّدم حيدر (ضمن هذا
في مقالها تجربة تجمع تحسين األداء المدرس ّي بتحقيق التنمية
الفرديّة والجماعيّة ّ
لطلبها من خالل دمج حاجاتهم التعليميّة
واإلنسانيّة في خطّة المدرسة .فالقيادة عمليّة تفاعليّة تنتج
ّ
والمركبات االجتماعيّة والسياسيّة ،لكنّها يمكن أن
من الظروف
تكون ً
ّ
المركبات أو تعمل عىل
أيضا قوّة فاعلة تعيد تشكيل هذه
تغييرها.

خالصة
ّ
يلخص هذا المقال أسبابًا ع ّدة أ ّدت إىل تقليص مفهوم
القيادة التعليميّة إىل أنماط حداثويّة وتنفيذيّة ،ويناقش
ً
مختلفا نحو القيادة التعليميّة أو التثقيفيّة/المجتمعيّة
تو ّج ًها
)ً ،)Educative
بدل من القيادة التعليميّة اآلليّة واآلنيّة
) ،)Instrumental & Temporalويعرض جوانب
جوهر يّة ع ّدة تتعلّق بهذا التو ّجه .كما يدعو إىل ما هو أبعد من
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التفاعل واالنفتاح عىل المجتمع ،وال سيّما التح ّرر من القيود
الشكليّة واألدائيّة ،والتع ّمق في فهم تاريخ وجغرافيا البيئة
المحيطة وثقافة المجتمع ّ
بكل فئاته ومشكالتهم وتطلّعاتهم،
وبالدرجة األوىل ،احترامهم واالنفتاح عىل التعلّم منهم بدل
االكتفاء بآليات تعليمهم.
ّ
ولعل مقاربة تح ّديات الحاضر والمستقبل في التعليم تحتاج إىل
التع ّمق في فهم القيادة التعليميّة كمجال ّ
تخصص ّي وشمول ّي
ّ
الملف أط ًرا مفاهيميّة ،عالوة
في آن واحد .لذا نق ّدم في هذا
عىل ممارسات وتجارب مختلفة .يق ّدم مقال القيس ّي والقيس ّي
ً
تحليل للقيادة التعليميّة من المنظور السياس ّي ،بينما نستكشف
مفهوم قيادة المعلّمين في مقال الصوالحي ،ونتع ّرف إىل
تجربة قياديّة في الدمج االجتماع ّي ضمن مقال حيدر .وتق ّدم
حمودة في مقالها تجربة واقعيّة في تطبيق القيادة التحويليّة
ً
انطالقا من بيئة مدرستها واحتياجات معلّميها .ونتع ّرف إىل
تجربة قادة المدارس في تشيلي ومدى تأثّرهم في الظروف
السياسيّة في مقال جالدامز وكامبوس.

نضال الحاج سليمان
باحثة دكتوراه في مجال القيادة التعليميّة
لبنان
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ّ
المؤسسات ،بل يشمل ً
ّ
وكافة القوى
أيضا أهالي الطلبة
عىل
األهليّة والمدنيّة التي تعتبر َ
نفسها معنيّة بالعمليّة التعليميّة
و/أو منخرطة فيها بطريقة ما.

ّ
ملف العدد
ﻣﻘﺎل

لبنان األزمة ...أيّ دور للقيادة التعليم ّية؟
عمر القيس ّي
إيمان القيس ّي
مق ّدمة
"فقط األزمة ،الفعل ّية أو المتص ّورة ،تنتج تغيي ًرا حقيق ّيًا.
عندما تحدث هذه األزمةّ ،
فإن اإلجراءات أو األفعال أو
القرارات التي يمكن اتخاذها تعتمد عىل األفكار الموجودة
حولنا .هذه ،في اعتقادي ،هي وظيفتنا األساس ّية :تطوير
بدائل للسياسات الحال ّية ،إلبقائها ح ّية ومتاحة حتى يصبح
المستحيل سياس ّيًا أم ًرا ال مف ّر منه سياس ّيًا".
في هذه المقالة النظر يّة نحاول اإلجابة عن السؤال اآلتي :ما
هو الدور الذي يمكن أن يضطلع به التعليم والقيادة التعليميّة
في لبنان ،في ّ
ظل التفاقم الحا ّد لألزمة السياسيّة واالقتصاديّة
ّ
مقسمة
واالجتماعيّة التي اندلعت أواخر عام 2019؟ المقالة
إىل قسمين :يستعرض األ وّل األزمة الراهنة ويناقش تبعاتها
عىل التعليم؛ ّ
أما الثاني فيسعى لتقديم إسهام نظري ّ جديد،
يتمثّل في مفهوم "القيادة المقاوماتيّة-التغيير يّة" التي ينبغي،
كما سنحاجج ،أن يضطلع بها التعليم في لبنان في سياق ظرف
كارث ّي غير مسبوق.

األزمة ..االنتقال المدن ّي ومدن ّية التعليم
بحسب  )2009( Biestaيمكن تحديد ثالثة أدوار أساسيّة
يضطلع بها التعليم :التأهيل (أو منح الشهادات العلميّة)،
والتنشئة االجتماعيّة ،والتنشئة الذاتيّة .ال جدال في صوابيّة
هذه األدوار ،ولكن هل من أدوار سياسيّة أخرى للتعليم ،وتال ًيا
القيادة التعليميّةّ ،
خاص ًة إذا ما أخذنا في الحسبان العالقة
الجدليّة بين السياس ّي والتعليم ّي ))Gunter, 2018؟
14

قبل الحديث ،عن القيادة التعليميّة ،نرى أنّه من الضروري ّ أن
نتع ّرَض ،ولو بشكل خاطف ،لطبيعة التح ُّوالت السياسيّة الهائلة
التي طرأت عىل لبنان في السنتين األخيرتين ،أي في أعقاب
انتفاضة السابع عشر من تشرين األ وّل عام  ،2019ونتع ّرض
ً
أيضا إىل معاني تلك التح ُّوالت عىل التعليم وتبعاتها.
متداخلَين وخطي َر ين،
يُحيل الواقع اللبنان ّي اليوم إىل تطَ ُّو َر ين
ِ
سيكون لهما أث ٌر كبير في رسم معالم التحوّل المرتقب في
مستقبل هذا البلد العرب ّي الصغير .األول هو استيالد مساحات
صوتيّة ( )Voice Landscapesفعليّة ورقميّة ح ّرَكت
المجتمع وجعلت من الممكن َ
الحبك السردي ّ للنقد/الرفض/
المقاومة ،أو بالح ّد األدنى النفور الصارخ من الوضع القائم
()Couldry, 2010؛ الثاني هو بداية ت َ َش ُّكل مساحات
عمل مشترك ( )Action Landscapesتستهدف جذب
طاقات أكبر عدد ممكن من القوى والخاليا النشاطيّة المدنيّة
وتوظيفها ،في إطار السعي إىل االنتقال التدريج ّي والتراكم ّي
من عقد اجتماع ّي توافق ّي-تحاصص ّي ،يَع ِد ُل ،أو يحاول العدل،
بين الناس بوصفهم مكوّنات طائفيّة ومذهبيّة (حالة "العيش
المشترك") ،إىل عقد اجتماع ّي توافق ّي-مدن ّي يُعي ُد تعريف
الصالح العا ّم بناء عىل مفاهيم العدالة االجتماعيّة وقيمها،
ويعمل عىل تحقيق العدل بين الناس بوصفهم منقسمين
هويّاتيًّا ،ولكنهم متّحدون في المواطنة (حالة "االشتراك في
العيش").

ً
ّ
ستله ِمين من Friedman
أما مضمونا ،فإنّنا نعتقدُ ،م ِ
ّ
المفكر االقتصادي ّ األميرك ّي ،فكرتَه عن وجوب
()1982
االستثمار في األزمات الكبرى ،فاألزمة الراهنة تستلزم من
القطاعات والقوى التعليميّة اللبنانيّة ّ
َ
إعادة النظر في
كافة،
ماهيّة التعليم نفسه ،معانيه ومقاصده وأدواره.
المطلوب في نظرنا أن يتح َّول التعليم إىل مشروع
باختصار،
ُ
مقاومة سياسيّة-مدنيّة شاملة ،وذلك عىل مستويين :األ وّل
تثقيف ّي ،ويكمن في سعي القطاعات والقوى التعليميّة إىل
إثراء وعيها بالمدركات والمعارف الحديثة المتعلّقة بالتمايز
المدن ّي-السلطوي ّ ( ،)Jessop, 2016وموقع التعليم عىل
وجه التحديد وأه ّميّته بوصفه عنص ًرا مدنيًّا (ال سلطويًّا) في بناء
أو إعادة بناء المجتمع .الثاني تطبيق ّي ،ويكمن في إيجاد الرؤى
والمنهجيّات والمناهج الكفيلة بترجمة المدركات والمعارف
إىل تطبيقات مدنيّة تستهدف تحري َر األطفال والناشئة من أ َ ْسر
السرديّات السلطويّة ( ،)Giroux, 2000وتسليحهم باألفكار
والقدرات والمهارات ّ
الل زمة للتأثير في المجتمع ،واإلسهام
الفعل ّي في االنتقال بالمجتمع من عقد اجتماع ّي توافق ّي-
تحاصص ّي إىل عقد توافق ّي-مدن ّي.
َ
ً
َ
عودة
واآلمال عىل التعليم ُس ًدى ،إذ إ ّن
والوقت
ال نعقد الفك َر

ً
سريعة إىل دفاتر التاريخ التعليم ّي اللبنان ّي الحديث ،تحدي ًدا
إنجازات النقابات الطالبيّة في خمسينيّات القرن المنصرم
وستينيّاته ،تُثبت بما ال يرقى إليه ّ
شك أ ّن السياسة والتعليم
بمفهومهما الواسع ال ينفصل أحدهما عن اآلخر .وقتذاك،
َ
كان التعليم ّ
صوت وعمل ونضال مشترك .كانت
مساحة
بحق
ٍ
مدنيّة التعليم أم ًرا ال يختلف عليه اثنان .هناكً ،
إذا ،موروث
مدن ّي عريق يمكن االستعانة به والبناء عليه ً
قدما.

القيادة المقاومات ّية-التغيير يّة للتعليم
بعد أن ّ
وضحنا المقصود من مدنِيَّة التعليم والدور المطلوب
منه في األزمة الراهنة ،ينبغي اآلن االلتفات إىل القيادة
التعليميّة .في هذا الصدد ،تحاجج (2013) Gunter et al.
بأ ّن األدبيّات البحثيّة المعاصرة حول القيادة التعليميّة تشتمل
عىل ثالث مقاربات فكر يّة أساسيّة ،هي:
 .1مقاربات أدات ّية (:)Functional Approaches
تنظر إىل القيادة التعليميّة بوصفها قيادة إجرائيّة .هي
مج ّرد أداة أو وسيلة لتحقيق رؤى وأهداف ُم َع َّدة ً
سلفا.
من توصيفات القيادة اإلجرائيّة أنّها معنيّة بتسيير عجلة
اإلدارة ومراقبة االنتظام العا ّم للعمليّة التعليميّة ،وتقويم
األداء والعمل عىل تحسينه باستمرار.
 .2مقاربات نقديّة ( :)Critical Approachesتنظر إىل
القيادة التعليميّة بوصفها قيادة تحويليّة وديمقراطيّة ،وإن
كانت وسائلها براغماتيّة ال تصادميّة .هي ليست مج ّرد أداة
لتسيير العمل ،بل ً
أيضا مرجعيّة ُم ِ ّ
فكرة ُ
ومتدبِّرة تستهدف

هنا تكمن أه ّميّة التعليم :فعالوة عىل كونه مساحة صوتيّة-
عمليّة مشتركة ،هو الركيزة األساس في أي ّ عمليّة إصالحيّة
ً
شكل ،يمكن القول إ ّن التعليم ال يقتصر فقط
و/أو تغيير يّة.
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الرضا الوظيف ّي ،وتمارس العديد من المها ّم والمسؤوليّات
المتعلّقة بتنظيم عالقات العمل والعالقات الشخصيّة بين
األفراد ،بما يخدم مصالحهم وتطلّعاتهم وحاجاتهم الماديّة
والمعنويّة.
 .3مقاربات نقديّة-اجتماع ّية (Socially Critical
 :)Approachesتنظر إىل القيادة التعليميّة بوصفها
قيادة مقاوماتيّة وتغيير يّة .فإن َّ
صح القول بأ ّن المقاربات
األداتيّة تختزل القيادة في أبعادها اإلجرائيّة ،والمقاربات
النقديّة تختزلها في أبعادها التواصليّة الواقعيّة ،إذ ّ
يتأمن
انضباط النقد "ضمن قوانين اللعبة" ،فإ ّن هدف هذا النوع
َ
محاولة
الثالث من المقاربات ،النقدي ّ-االجتماع ّي ،يصبح
"قلب الطاولة عىل رؤوس الجميع" ،من خالل مالحظة
عدم إمكان الفصل بين مستويات التحليل النظري ّ.
بمعنى آخر ،ال يمكن الفصل بين ما هو تعليم ّي وما هو
سياس ّي أو اقتصادي ّ أو مجتمع ّي أو ثقاف ّي .عىل التحليل
أن يكون كلّيّانيًّا ،تحدي ًدا بما يتعلّق بأسئلة البنية والذات،
والهويّة والهويّاتيّة ،واإلنتاج وأنماط اإلنتاجيّة والتقسيمات
والصراعات الطبقيّة ،ال سيّما ما يتعلّق بأسئلة المساواة
والعدالة االجتماعيّة .من توصيفات القيادة المقاوماتيّة-
َ
التغيير يّة أنّها ُح ّرة ُ
قاو َمة للسائدُ ،متربّصة
ومست ِقلّةُ ،م ِ
بالسلطة نق ًدا ومعارضةُ ،متم ّردة عىل الرقابة ال ُمفرطة
َّ
تتدخل في ّ
كل كبيرة وصغيرة ،وقبل
وآليّات المحاسبة التي
هذا وذاك ُمنشغلة بالصالح العام.

ﻣﻘﺎل

يه ُّمنا أن نشير هنا إىل أ ّن مرادنا من هذا المسح النظري ّ السريع
ليس الزعم بأ ّن ما انتهت إليه األكاديميا الغربيّة في موضوع
القيادة التعليميّة يصلح للتبنّي واإلسقاط التقن ّي عىل الحالة
اللبنانيّة ،إنّما المراد هو تقديم وعاء نظري ّ ()Repertoire
يمكن االستناد إليه .فإذا ما أخذنا في االعتبار ما سبق توضيحه
بالنسبة إىل األزمة التي يم ّر بها المجتمع اللبنان ّي ،وموقع
التعليم وأه ّميّته في التص ّدي لهذه األزمة ،فإنّه سيتبيّن أ ّن
القيادة المقاوماتيّة-التغيير يّة ،بالنظر إىل تشبيك َها ال ُم َّ
عقد بين
ِ
َ
األنسب لترسيخ مدنِيَّة
التعليم ّي والسياس ّي والمجتمع ّي ،هي
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التعليم وتحويله إىل مشروع مقاومة سياسيّة-مدنيّة شامل.
قاومة،
ولكن يبقى السؤال :من هي تلك القوى التعليميّة ال ُم ِ
قاوم؟ يمكن التمييز بين ثالثة أنواع من القوى:
وكيف لها أن ت ُ ِ
القوى المق ِ ّر َرة :المش ِّرعون والسياسيون والوزراء
.1
والمستشارون ورؤساء الهيئات واللجان واألجهزة ومراكز
ّ
والمؤسسات األخرى ،وغيرهم م ّمن يتولّون وضع
البحوث
ّ
العامة .عىل هذه القوى ،ال سيّما تلك
السياسات التعليميّة
المتح ِّر َرة من ذهنيّة التبعيّة الطائفيّة ،والمذهبيّة ،والحزبيّة و/أو
المناطقيّة الضيّقة ،توحيد جهودها وممارسة دور مقاومات ّي-
تغييري ّ من خالل تحديد ماهيّة الصالح العا ّم التعليم ّي ،وتأمين
مظلَّة من التوجيهات والسياسات ومنهجيّات العمل الكفيلة
بإرساء تطبيقات (رؤى واستراتيجيّات وآليّات تشغيل وتعديالت
منهاجيّة) مدنيّة في التعليم.
القوى العاملة :رؤساء ومديرو الجامعات والمدارس
.2
ّ
والمؤسسات التربويّة كلّها ،عالوة
والمعاهد المهنيّة والتقنيّة
عىل مديري المناطق التربويّة والمعلّمين واإلدار يّين والمشرفين
التربويّين ،وغيرهم من القوى التي تضطلع بمسؤوليّة مباشرة
عن سير العمليّة التعليميّة .عىل هذه القوى أن تدرك أ ّن
لقيادتها المقاوماتيّة-التغيير يّة للتعليم خصوصيّة تنبع من
مح ِّددات ثالث أساسيّة ،هي :المستوى المحلّ ّي للقيادة (فهي
عىل اتصال يوم ّي باألطفال والناشئة والشباب) ،والديناميّة
والحاجة المستم ّرة إىل اإلبداع والتفكير االنعكاس ّي (كي ال
تستحيل القيادة إىل انشغال إجرائ ّي محض) ،والمسؤوليّة
المعنويّة الكبيرة ال ُمتَرتِّبة عىل تص ُّدر "الواجهة األماميّة" للتربية
والتعليم في البالد (ذلك أ ّن أخبار العاملين والعامالت في
ّ
المؤسسات التعليميّة تؤثّر في الرأي العا ّم ،محليًّا وعالميًّا).
القوى الوسيط ّية :تكتسب هذه القوى صفتها
.3
الوسيطيّة ( )Intermediaryمن طبيعة عالقتها غير
المباشرة بالعمليّة التعليميّة (بعكس القوى المق ِّر َرة والعاملة)،
ومن كون المها ّم والمسؤوليّات التي تضطلع بها نابعة من
مبادرات ّ
خاصة .تض ّم هذه القوى ،عىل سبيل المثال ال الحصر،
ّ
المؤسسات والصناديق االستثمار يّة
المنظّمات غير الحكوميّة،
التابعة لمنظّمة األمم المتّحدة ،المراصد ومراكز البحث
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ّ
المنصات اإلعالميّة
العلم ّي ،الجمعيّات األهليّة والمدنيّة،
ّ
(بخاصة اإلعالم الرقم ّي) وبرامج المنح الدراسيّة ومشاريع
الدعم والتأهيل والتثقيف (شريطة التنبّه إىل األهداف والمصالح
المعلنة وغير المعلنة للجهات المانحة)ّ .
أما بالنسبة إىل القيادة
المقاوماتيّة-التغيير يّة المأمولة من هذه القوى ،فيجب أن
َّ
تتركز في ممارسة دور "م ّد الجسور" عىل ثالثة مستويات
متداخلة :أو ًّل ،م ّد جسور االستمرار يّة والبقاء (ويشمل هذا
المستوى البقاء الجسديّ ،أي الحماية من الفقر والعوز)؛ ثان ًيا،
م ّد جسور الثقافة والنهوض (ويشمل هذا المستوى العمل عىل
إطالق حوارات وورش تُعنى بالقضايا الوطنيّة الكبرى)؛ وأخي ًرا،
م ّد جسور اإلبالغ والتحذير (والمقصود بهذا المستوى تسخير
ّ
كل الجهود والموارد المتوافرة لوضع أزمة التعليم في لبنان
عىل خريطة اهتمامات الخارج ،عربيًّا وإقليميًّا ودوليًّا) .عالوة
عىل ّ
كل ذلك ،من الضروري ّ أن يتكامل "م ّد الجسور" مع جهد
توثيق ّي منتظم ،يمكن التعويل عليه الستحداث قاعدة بيانات
مو َّحدة تصلح لالستعمال المرجع ّي ُمتَع ِّدد األغراض.

خاتمة
ال تحتمل األزمة الراهنة في لبنان ت َ َر َف ال ُمفاضلة بين مواقع
هذه القوى القياديّة وأدوارها .إ ّن التوافقيّة-التحاصصيّة التي
تأسست عىل مبادئها فكرة الكيان اللبنان ّيَ ،
ّ
وض َربت جذورُها
باك ًرا ج ًّدا في المجتمع ،أصابت المقيمينّ ،
كل المقيمين من
لبنانيّين وغير لبنانيّين ،في َمقتَلَة ُمتَ َع َّمدةَّ ،
فصلها البنك الدول ّي
( )2020أخي ًرا في تقرير ن ُ ِشر بعنوان "الكساد المتع ّمد" .ولك ّن
أوان التغيير لم يفت.

عىل القوى التعليميّة أن تكون قيادات بديلة ،قيادات مقاوماتيّة-
تغيير يّة .عليها القيام ّ
بكل ما يلزم لتحصين األطفال والناشئة
والشباب من تداعيات االنهيار الحاصل والعمل معهم،
كشركاء فعليّين وليس فئات مستضعفة أو أصحاب مصالح
فكر جديد ،توافق ّي-مدن ّيَ ،ح َرك ّي،
وحقوق فقط ،عىل بلورة ٍ
تح ّرُريّ ،ديمقراط ّي ومنشغل بأحوال المجتمع وقضايا العدالة
االجتماعيّة ًّ
أول .هذه المسؤوليّة تاريخيّة وأخالقيّة .التص ّدي
لها لن يكون فقط إنجا ًزا نوعيًّا يُسهم في تأسيس المواطنيّة
والمواطن اللبنان ّي المستقبل ّي
المواطنَة
اللبنانيّة ،وتكوين وعي
ِ
ِ
وشخصيّته ،بل إ ّن من شأنه أن يجعل من التعليم والقيادة
التعليميّة في لبنان ً
مثال حيًّا ونموذ ًجا يُحتذى به في العالم
العرب ّي والعالم أجمع.

عمر القيس ّي
باحث وزميل تدريس
لبنان/المملكة المتّحدة
إيمان القيسي
طالبة دكتوراه في األدب المقارن ودراسات
الشرق األوسط
لبنان/كندا
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ّ
ملف العدد
ﻣﻘﺎل

كن نو ً
ا...
ر
ّ

ممارسات المعلمين القياديّة
رانيا الصوالح ّي
مقدمة
ال يَخفى أ ّن التعليم ،كان وال يزال ،حجر أساس في تغيير
المجتمعات ونهضتهاّ ،إل أ ّن مه ّمة المعلّمين تزداد صعوبة
ّ
خاصة
نظ ًرا لتغيّر األنظمة التعليميّة والمتطلّبات العالميّة،
بعد جائحة "كوفيد  ،"19ما دفع صنّاع القرار إىل المطالبة
بإعادة تصميم برامج إعداد المعلّمين وتدريبهم وتطويرهم
لتواكب التغيّرات ،وتراعي حاجات المعلّمينّ ،
خاصة في القيادة
المدرسيّة والقيادة التربويّة ).(Chaaban et al., 2021

كما يبدو أ ّن ث ّمة ً
لبسا بين تعريف القيادة المدرسيّة والتربويّة،
وبين ممارستهاّ ،
ّ
المؤسسات التي تهت ّم
بحجة أ ّن المدارس هي
ُ
كنت أتّفق أ ّن للمدارس دو ًرا ً
رئيسا في تعليم
بالتعليم .وإن
مؤسسات تربويّة تعليميّة ع ّدة توفرّ
ّ
األطفالّ ،إل أ ّن هناك
ً
فرصا تعليميّة غير المدارس ،بل إ ّن الجائحة ّ
شجعت ّ
مؤسسات
المجتمع كلّها عىل التعاون لتوفير فرص تعليميّة.
يهدف هذا المقال في محوره األ وّل إىل التع ّرف إىل مفهوم
المعلّم القياديّ ،وتبيان َمن هم المعلّمون ذوو الممارسات
القياديّة ،ويعرض المحور الثاني مجاالت المعلّمين القياديّين
18

أما الثالث فيبيّن نموذ ًجا طوّرتُه ّ
وأدوارهمّ ،
يوضح أه ّميّة تأثير
المعلّمين القياديّين ومجاالته.

القيادة التربويّة
مع تزايد نظر يّات القيادة التربويّة وأنماطها ،بدأت تعلو أصوات
ّ
والمؤسسات
تطالب بتعزيز دور المعلّمين القيادي ّ في المدارس
في الدول الغربيّة ،مع العلم أ ّن هذا المفهوم ظهر في األدبيّات
البحثيّة منذ ثمانينيّات القرن الماضي .ومن خالل بحث أجريته
حول الموضوع ) ،(Sawalhi, 2019أع ّرف القيادة التربويّة
عىل أنّها عمليّة توظيف المعارف والمهارات والمواهب
والطاقات ّ
لكل األطراف المعنيّة بتطوير اإلنسان وبنائه ،والتأثير
اإليجاب ّي لتحقيق األهداف التعليميّة التربويّة المشت َركة ،سواء
أكانوا عاملين في نظام مدرس ّي أم أي ّ ّ
مؤسسات تعليميّة تربويّة
أم من خالل التعليم االفتراض ّي.

معلّم قائد أو معلّم قياديّ

عند الحديث عن المعلّم القيادي ّ Teacher Leadership
ذكر الباحثون تعريفات ع ّدة ،من أشهرها تعريف
" : (2004) York-Barr & Dukeالعمليّة التي من خاللها
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يؤثّر المعلّمون ،فرديًّا أو جماعيًّا ،في زمالئهم ومديري المدارس
وغيرهم من أعضاء مجتمعات المدارس ،لتحسين ممارسات
التعليم والتعلّم ،بهدف زيادة مستوى تعليم ّ
الطلب ومنجزاتهم
) ."(p. 287-288مع اإلشارة إىل أن ال إجماع حول تعريف
المعلّم القيادي ّ أو ترجمة مو ّحدة متّ ً
فقا عليها ،جاء اختيار
التعريف أعاله مبنيًّا عىل قراءاتي وتجربتي ،وقد ال يوافق عليه
كثيرونّ ،إل أنّه من المه ّم توضيح أ ّن هذا المصطلح يطلق عليه
"المصطلح الجامع أو الفضفاض" ،أي إ ّن وروده في الدراسات
ومعان.
والبحوث هو ح ّم ُال أوج ٍه
ٍ
وفي المقابل ،من المه ّم اإلشارة إىل أ ّن مصطلح المعلّم القائد
يرتبط غال ًبا باألفراد الذين يتّسمون بسمات قياديّة ويمارسون
القيادة بصورة واضحة ،ومن هنا فإ ّن التعريف المختار
للمعلّمين القادة هو :المعلّمون الذين يحتفظون بمسؤوليّات
التدريس مع تولّيهم ً
أيضا مسؤوليّات القيادة الرسميّة وغير
الرسميّة والتأثير عىل اآلخرين بصورة مباشرة وغير مباشرة.

كيف نح ّدد المعلّمين القياديّين؟

ّ
وضح  (2009) Katzenmeyer & Mollerأ ّن بعض
المعلّمين يرفضون لقب "القائد" ألنّه قد يشير إىل الصالحيّة
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والسلطة ،ما يوحي بالسلبيّة وفق وجهة نظرهم .كما لوحظ
أ ّن المعلّمين ناد ًرا ما يحصلون عىل تأهيل قيادي ّ ويتعلّمون
الممارسات القياديّة من خالل القيام بها.
فالمعلّم القيادي ّ أو المعلّم ذو الممارسات القياديّة هو المعلّم
الذي يستطيع ممارسة بعض األدوار القياديّة ،ولديه مهارات
تؤ ّهله ألداء بعض المها ّم .وال يعني ذلك أنّه يجب أن يكتسب
المهارات القياديّة والمعارف كلّها ،فهناك من يبدع باألنشطة،
ولكنّه ال يستطيع تدريب غيره عىل استراتيجيّات التعليم ،أو ال
يستطيع قيادة فرق مراجعة األداء المدرسيّة ً
مثل.
كثي ًرا ما نالحظ أ ّن بعض المعلّمين لديهم قدرة عىل القيادة في
مجتمع دون آخر ،أو في مه ّمة دون باقي المها ّم أو مع فريق
معيّن وليس مع أي ّ فريق ،وقد يبرع في مه ّمة ،وحين يُكلّف
بأمر آخر ال يستطيع أداءه .ومع األسف فقد ال تلتفت الكثير من
اإلدارات لما برع فيه المعلّم ً
أصل ،وقد كان باإلمكان العمل عىل
تطوير موهبته (نقاط قوته) ،ومع هذا فإ ّن الكثير من المعلّمين
يكتشفون مهاراتهم وقدراتهم عند تكليفهم بمه ّمة للم ّرة
األوىل ،لم يكونوا قد اختبروها بعد أو خطرت لهم ببال.

شتاء

2022

أدوار المعلّمين القياديّة
في ما يلي أمثلة لممارسات قيادة المعلّمين الرسميّة وغير الرسميّة داخل المدارس وخارجها،
مقتبسة من :(2016, p. 39) Levin and Schrum

ﻣﻘﺎل

قيادة المعلّمين خارج
المدارس

قيادة المعلّمين غير الرسميّة
في المدارس

قيادة المعلّمين الرسميّة
داخل المدارس

•رئاسة لجنة في منظّمة مدنيّة
•القيادة في منظّمة دينيّة
•قيادة فريق رياض ّي
•قيادة فاعليّة دعم ورعايات ماليّة

•ترتيب البرامج االجتماعيّة ألعضاء هيئة
التدريس والموظّفين
•بدء برنامج قراءة األسرة في مكتبة
المدرسة

•العمل في لجنة تحسين
المدرسة
•المساعدة في التعاقد مع
موظّفين جدد
•اإلشراف عىل موقع المدرسة
•توجيه المعلّمين الجدد وتدريبهم
•وضع سياسات عىل مستوى
المدرسة

فالنظرة السائدة نحو الممارسات القياديّة غال ًبا ما تكون نظرة
ً
ناتجا نهائيًّا وننسى أنّها بدأت
نحو منجزات عظيمة نراها
بممارسات بسيطة ،وأ ّدت استمرار يّتها وتراكمها إىل األثر
ً
عظيما .فالرغبة المستم ّرة بتحقيق منجزات كبيرة
الذي نراه
بعصا سحر يّة ،قد ينسينا ما يمكن تحقيقه بأفعال بسيطة
قد يكون مفعولها أعمق م ّما نظ ّن .فأدوار المعلّمين القياديّة
ّ
الصف ،أو
يمكن أن تكون عىل مستوى نشاط مع الطلبة في
مع الزمالء ،أو عىل مستوى أولياء أمور الطلبة ،وربما تكون من
خالل مشاركات في الح ّي أو في المجتمع المحلّ ّي ،وقد تكون
مساهمات في مسابقات عالميّة.
من هذه األدوار ما يكون بتكليف رسم ّي ،ومنها ما يكون تط ّو ًعا
ودون علم اإلدارة أو َمن حولها ،وهذا ما يقلّل من جهود بعض
المعلّمين ،فأنظمة تقييم األداء ّ
تركز عىل بنود معيّنة بينما
المجاالت متع ّددة ومتنوّعة يمكن ّ
لكل معلّم أن يبدع فيها
وتُستثمر طاقاته وقدراته من خاللها.
ومن األه ّميّة بمكان معرفة أ ّن اختيار قادة المدرسة
للمعلّمين يجب أن ينبني عىل قناعة قادة المدرسة بضرورة
القيادة التشاركيّة ،وأ ّن األفراد قادرون عىل المساعدة وتحسين
األداء ،وأ ّن ذلك ال ّ
يشكل خط ًرا عىل القائد .وأال يكتفي القائد
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بمشاورة األفراد عينهم في ّ
كل مرة ويظ ّن أ ّن قيادته تشاركيّة،
بل ال ب ّد من أن يراعي طريقة طلب الفكرة وتوقيتها وآليّة
استالم المقترحات ،وتحفيز األفراد عىل تقديم المقترحات
وتطويرها في بيئة آمنة وإيجابيّة .وفي المقابل ،يجب أن يكون
لدى المعلّمين استعداد للمشاركة وقبول هذه الفرص وعدم
الخوف من ازدياد األعباء أو المها ّم ،أو الخشية من أ ّن طرح أي ّ
فكرة جديدة قد يسبّب انتقا ًدا للفكرة أو لشخص المعلّم.

ْ
كن نو ًرا :نموذج مجاالت تأثير المعلّمين

المعلّمون والمعلّمات ذوو الممارسات القياديّة ،ال ب ّد أن نراعي
أ ّن دورهم يسطع ويؤثّر بصور مختلفة ومتع ّددة .ومن أجل
إظهار طبيعة ممارسات المعلّمين القياديّة وغيرها من الفرص
التي قد تعزّز خبرات قيادات المعلّمين وممارساتهم ،ت ّم تشبيه
ممارسات المعلّمين القياديّة بالنظام الشمس ّي ،كاستعارة لتأثير
المعلّمين عىل مجتمعاتهم وخارجها (الشكل أعىل المقال) .إذ
يمكن اعتبار المعلّمين كالشمس ،ممارساتها وأداؤها دافئ
وتساعد (التأثير) الكواكب األخرى جميعها ،وبالمثل يساهم
المعلّمون ً
أيضا في مساعدة أصحاب المصلحة (الكواكب)
جميعهم بصورة مختلفة ً
وفقا لألوضاع.
ونظ ًرا لتغيّر الظروف ،قد تتع ّرض بعض الكواكب ألش ّعة
الشمس (مساهمات المعلّمين) أكثر من البقيّة ،ما يؤ ّدي
إىل تأثّرها بقوّة .وذلك قد يكون من خالل فرص يستثمرها
المعلّمون والمعلّمات لتعزيز العمليّة التعليميّة أو تطوير
ً
عموما ،أو ربما فرص يصنعونها ويضيفون عليها لمسة
اإلنسان
ّ
خاصة وفق خبراتهم ومؤ ّهالتهم.
النظام الشمس ّي دينام ّي للغاية ،وهذا يعكس جان ًبا مه ًّما
لممارسات المعلّمين القياديّة التي تؤثّر في ّ
كل منتسبي

المدرسة بنسب متفاوتة ،وقد تكون بعض الكواكب أكثر
عرضة ألش ّعة الشمس (أي مدى تواصل المعلّم مع منتسبي
المدرسة) ،ما يؤ ّدي إىل تأثّرهم بش ّدة.

خالصة
يق ّدم هذا المقال نظرة متج ّددة حول المعلّم القيادي ّ ّ
لحض
الباحثين والممارسين عىل إعادة النظر في هذا المفهوم
وتطبيقاته ،مع أه ّميّة أن يُصار إىل مراجعة تعريف بعض
المصطلحات وداللتها وأثرها عىل الممارسات .كما يمكن
ً
خصوصا،
للنموذج الشمس ّي السابق أن يساعد المعلّمين
ً
عموما ،عىل إعادة تصميم برامج تأهيل المعلّمين
والتربويّين
وتدريبهم ،ومراعاة خصوصيّتهم في مجاالت ع ّدة متنوّعة
وتقبّل تف ّردهم ،واالبتعاد قدر المستطاع عن برامج التدريب
ّ
العامة من دون تفريد تعليم المعلّمين.

رانيا الصوالح ّي
اختصاصيّة تدريب ميدان ّي في كلية التربية
قطر
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ّ
ملف العدد
ﻣﻘﺎل

تعلّــم القيــادة :جولــة أوىل
فــي مجــال القيــادة التحويل ّيــة

لم يكن التعليم أكثر أه ّميّة للتق ّدم البشري ّ في أي ّ وقت مضى
م ّما هو عليه اليوم ،ومع ذلك فمن المتعارف عليه عالميًّا
أنّه يم ّر بأزمة وهنالك دعوات متك ّررة إىل "إعادة تصوّر التعلّم
وابتكاره" ،وساهم الوباء الذي انتشر أخي ًرا وإغالق المدارس
عالميًّا لفترات طويلة في جعل هذه األزمة أكثر وضو ًحا.
تشير الدراسات إىل أ ّن القيادة هي أحد العوامل الرئيسة التي
تؤ ّدي إىل نجاح العمليّة التعلّميّة/التعليميّة ،وخلُص أحد
التقارير ّ
الهامة والصادر عام  2021إىل أ ّن فعاليّة مدير المدرسة
هي من أه ّم العوامل من حيث التأثير في تعلّم الطالب،
ً
قائل "إ ّن القيادة التربويّة تُعتبر من أكثر المجاالت التي يؤ ّدي
االستثمار فيها إىل نتائج إيجابيّة ملموسة عىل عمليّة التعلّم"
) . (Grissom et al., 2021, p. 14فللمديرين أه ّميّة
ً
مباشرة في النظام
قصوى أل ّن أسلوب القيادة الذي يتبنّونه يؤثّر
البيئ ّي للتعلّم.

دالل حمودة

سأشارككم في هذا المقال تجربتي في اتّباع أسلوب القيادة
التحويليّة في عملي الجديد في مدرسة دوليّة وبعض آثارها
حتى اآلن .يجدر ذكر أ ّن المدرسة حديثة نسبيًّا ولها أساس قوي ّ
ورؤية واضحة وخطط طموحة ،وموظّفوها معظمهم من
الشباب من حيث العمر والخبرة.

ركائز القيادة التحويل ّية
كنت أعرف أ ّن أسلوب القيادة الذي سأتبنّاه سيح ّدد بصورة
ّ
َّ
ُ
موس ًعا
قرأت
سأحققه .بعدما
كبيرة مدى النجاح الذي
عن القيادة التحويليّة وتأثيرها في أعمال  BurnsوBass
وغيرهــم ،وجــدت نفســي أتّفــق مــع تعريــف
 (1978) Burnsللقيادة التحويليّة بأنّها "عمليّة يدعم فيها
القائد والتابع أحدهما اآلخر للوصول إىل أعىل مستوى من
الروح المعنويّة والدافعيّة" ) ،(p. 1كما أتّفق مع السلوكيّات
ً
ّ
الحقا .لذا ،ق ّررت
سأوضح
التي ح ّددها  (1985) Bassكما
االنخراط في ممارسات القيادة التحويليّة إليجاد ثقافة ّ
تحفز
العمل المشترك بين أعضاء الفرق المختلفة لتحقيق النم ّو
المنشود.
كانت المه ّمة األوىل تغيير الصورة التقليديّة لدور المدير حيث
يق ّدم غال ًبا كشخصيّة بعيدة عن الموظّفين تتّخذ قرارات أحاديّة
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الجانب ،وعىل بقيّة المجتمع المدرس ّي تنفيذها .وفي المقابل،
تتمحور القيادة التحويليّة حول نهج تعاون ّي نحو معالجة
مجاالت التنمية جماعيًّا ،وتغيير ثقافة المدرسة بهدف تحقيق
يركز عىل القيادة التي ّ
النم ّو المستدام .إ ّن هذا األسلوب ّ
تؤكد
عىل تمكين األفراد وإيجاد المساحة التي يحتاجونها للعمل
بصورة تعاونيّة وأخذ زمام المبادرة.
يسلّط  (1978) Burnsالضوء عىل هذا األسلوب لناحية إدارة
العمل إذ "يساعد القادة والمقادون بعضهم ً
بعضا عىل االرتقاء
إىل مستوى أعىل من الروح المعنويّة والتحفيز" (ّ ،)p. 1
ويركز
ّ
والتوقعات
 (1985) Bassعىل استهداف اإلدراك والقيم
وتطلّعات الموظفين وتغييرها .بينما ّ
يركز في تعريفه عىل
الدور الذي يضطلع به القائد وقدرته عىل تحفيز التغيير من
خالل العمليّات التالية :التأثير المثال ّي ،االهتمام الفرديّ ،التحفيز
الملهم ،التحفيز الفكري ّ.
وبحسب المصدر نفسه ،التحفيز الملهم يعني التشارك برؤية
واضحة وإشراك أصحاب المصلحة في عمليّة التطوير ومنحهم
ً
إحساسا بالملكيّة واالستثمار من خالل التص ّرف كقدوة .يشمل
االهتمام الفردي ّ قيام القائد بالتدريب ،والتوجيه ،وتقديم
المالحظات بطريقة تتّفق مع حاجات الجميع .ويدعو التحفيز
الفكري ّ إىل تشجيع أعضاء الفريق عىل تبنّي طرق جديدة في
التفكير والعمل ،وإعادة النظر في القيم والمعتقدات التي
يتبنّونها .قبل كل شيء ،عىل القائد طلب أفكار جديدة من
أعضاء الفريق وإظهار التسامح مع األخطاء والمشاركة في
تح ّمل المسؤوليّة عندما تفشل المبادرات.
أعتقد أنّه من خالل القيادة التحويليّة ،يمكن أن تصبح المدارس
أنظمة بيئيّة تعليميّة تزدهر وتنمو باستمرار .سأصف في ما يلي
بعض الممارسات المرتبطة بالعمليّات األربع التي ّ
ركز عليها
ّ (1985) Bass
والل زمة لقيام القائد التربوي ّ بتحفيز التغيير
والنموّ ،وتتمحور هذه الممارسات حول المشاركة والتواصل
واألصالة والرؤية ،واألخالق ،والعالقات ،والتمكين.

موحدة وتواصل ّ
رؤية ّ
فعال
ّ
التوصل إىل رؤية مشتركة في العمل
تتمثّل الخطوة األوىل في
بترسيخ قيم مشتركة وإيصالها بطريقة واضحة ومستم ّرة.
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استخدمنا أوّل اجتماع للموظّفين لتحديد ثقافة المدرسة من
خالل تحديد مجموعة مشتركة من القيم أو ًّل واستخدام تلك
للتوصل إىل لغة مشتركة بين أعضاء الفريق .ح ّدد ّ
ّ
كل منّا
القيم
أه ّم ثالث قيم (شخصيّة ومهنيّة) بالنسبة إليه ،ث ّم اتّفق عىل
القيم المشتركة ودوّنت في ملصق (بوستر) وعلّق في صالة
المعلّمين.

المتعلّم والممارسات التصالحيّة ()Zehr & Gohar, 2003
كجزء أساس ّي من خطّة عمل المدرسة ،وبدأنا بتتبّع التق ّدم
في هذا المجال خالل االجتماعات الدور يّة .نُظّمت ورش عمل
للمعلّمين حول الممارسات التصالحيّة وحول جوانب التعلّم
االجتماع ّي العاطف ّي للطلبة  SELوللمعلّمين والمرشدين.
ّ
وركزت في الرسائل الصباحيّة عىل هذين الموضوعين.

ث ّم عرضت خطّة عمل المدرسة عىل أعضاء الفريق مع تسليط
الضوء عىل كيفيّة ارتباطها بالخطّة االستراتيجيّة للمدرسة.
ّ
ركزت عىل إظهار الدور الذي اضطلع به أعضاء الفريق في تطوير
خطّة العمل هذه من خالل مالحظاتهم ومراجعات المناهج
وتقارير البرامج وتغذيتهم الراجعة في االستبيانات .لقد وجدت
أ ّن المعلّمين أصبحوا بعد ذلك أكثر استعدا ًدا للتق ّدم بمبادرات
وربطها باألهداف ،وقبولهم بسهولة أكبر لممارسات التنفيذ
المرتبطة باألهداف المح َّددة ،والتي ت ّمت مشاركتها واالتّفاق
ً
سابقا.
عليها

ّ
الطلب التي
ورُبط هذان الموضوعان بالتغذية الراجعة من
ُجمعت من طريق مجموعات التركيز المنتظَمة ،إذ أظهرت
مالحظات الطلبة مدى الحاجة إىل العمل عىل الجانب
االجتماع ّي والنفس ّي لهم .عرضت هذه التغذية الراجعة،
اإليجابيّة والسلبيّة ،عىل المعلّمين م ّما ساعد في تحفيزهم
وتال ًيا دفعهم للتعبير عن مخاوفهم وحاجاتهم .علّق العديد من
ً
الحقا عىل مدى قوّة أثر التغذية الراجعة من الطلبة
المعلّمين
عليهم وكيف غيّرت أداءهم.

ﻣﻘﺎل

خالل االجتماعات األسبوعيّة القصيرة ،يُ ّ
ذكر أعضاء الفريق
باألهداف المشتركة ويوضعون في صورة ما أُنجز من خطط
العمل ويُفتح المجال لألسئلة والمالحظات واإلعالنات .جدول
األعمال مفتوح ويستطيع الجميع اإلضافة إليه ،والبند األ وّل
في ّ
كل اجتماع هو متابعة ما اتّفق عليه من االجتماع السابق.
ّ
والطلب
يمت ّد االهتمام بالتواصل اإليجاب ّي ليشمل أولياء األمور
ً
أيضا من خالل اللقاءات الدور يّة المنتظَمة مع األهل ،والتي
تتناول موضوعات ته ّم أولياء األمور مثل الروتين المدرس ّي
ّ
الصح ّي والتقييم واإلرشاد المهن ّي للطلبة .تُعتبر هذه
االجتماعات ّ
منصات مفتوحة لالستماع إىل مالحظات أولياء
األمور .خالل هذه االجتماعات يُتط ّرق إىل آخر المستج ّدات
وتُعرض أهداف المدرسة وتُناقش.
ّ
الهامة
يُع ّمم جميع أعضاء الفريق المبادئ العامة والممارسات
أبعث أنا ً
ُ
مثل رسائل صباحيّة
من خالل وسائل التواصل المتاحة.
عبر البريد اإللكترون ّي ثالث م ّرات في األسبوع ألعضاء هيئة
التدريس ّ
كافة تتكوّن من دعوات قصيرة للتفكير في ممارسة
معيّنة مع مثال مرئ ّيّ ،
إما من ممارسة في المدرسة ،أو
أمثلة خارجيّة .أستخدم هذه الرسائل ً
أيضا لمشاركة األحداث
ُ
المحلّيّة والعالميّة ،والتي يمكن أن تثري حياتنا وتعزّز تَعلّمنا مع
توجيه سؤال يثير التفكير في موضوع الحدث أو عبارة توضح
كيفيّة ربط الحدث بالتعلّم.
في أوّل اجتماع للهيئة التدريسيّة هذا العامُ ،ح ّدد إدراج رفاهيّة

أصبحت سياسة السلوك بعد ذلك مثار نقاش دائم للمعلّمين،
ووُضع مخطّط ّ
ّ
وتول المرشد ومشرف شؤون
تدفق جديد
ّ
الطلب دور التيسير بدال ً من الدور التصحيح ّي .كثي ًرا ما أسمع
اآلن المعلّمين يتح ّدثون بحماس عن ّ
طلب معيّنين وعن
حاجاتهم ويناقشون االستراتيجيّات التي تناسب هؤالء الطلبة،
ّ
ويتدخلون لدعم الطالب أثناء مواجهتهم
وتلك التي ال تناسبهم
صعوبات معيّنة .يشعر المرشد اآلن بأنّه ّ
أقل عزلة ،إذ ّ
توصل
الفريق إىل قناعة بأ ّن رفاه الطالب ونموّه االجتماع ّي والنفس ّي
مسؤوليّة جماعيّة وليست ملقاة عىل المرشد فقط .أظهرت
مجموعات التركيز غير الرسميّة مع ّ
الطلب مستوى متزاي ًدا من
الرضا عند سؤالهم عن المدرسة كبيئة آمنة وداعمة.

تطوير القدرات
ّ
تمكنت من خالل االجتماعات الفرديّة مع بعض الموظّفين
ومشاهدة اآلخرين أثناء العمل من التع ّرف إىل أفراد الطاقم،
ومالحظة نقاط قوّتهم وحاجاتهم وسماتهم الفريدة .أستخدم
أيضا الجوالت اليوميّة التي أقوم بها في ّ
ً
كل أنحاء المدرسة
ّ
أتقصد الدخول إىل
للتع ّرف أكثر إىل أعضاء الطاقم حيث
الفصول الدراسيّة وإلقاء التحيّة عىل الطلبة والمعلّمين وفي
بعض األحيان حضور بعض الدروس ،ما يسمح لي بإجراء تقييم
غير رسم ّي ،ويساعدني في تقديم الدعم بصورة أكثر فعاليّة.
أُح ّدد من خالل هذه الزيارات الممارسات الجيّدة وأع ّممها عىل
اآلخرين كما ّ
أشخص الممارسات السلبيّة للعمل عىل التخلّص
منها .في البداية كان المعلّمون ينزعجون من هذه الجوالت،

ً
أساسا دعمهم أصبحوا
ولكن بعدما أيقنوا أ ّن الهدف منها هو
يدعونني لزيارتهم لمشاهدة درس يفتخرون بطريقة تقديمه أو
يطلبون الدعم عندما يواجههم تح ٍّد معيّن.

وتجارب التعلّم التي يقودها ّ
الطلب في الفصول يعني أنّهم
المؤسسة ،ما قد يؤ ّدي ً
ّ
أيضا إىل
أصبحوا يشعرون بالتقدير من
المزيد من الممارسات المميّزة عىل نطاق أوسع.

بعد فترة وجيزة ،بدأ بعض أعضاء الفريق يطلبون مقابلتي
بانتظام ّ
لتلقي الدعم واإلرشاد .الطريقة التي أتّبعها في دعمهم
ّ
والتأمل
مبنيّة عىل تبادل المعرفة والخبرة ،واقتراح القراءات،
ً
معا في الممارسات ،والعصف الذهن ّي حول الخطوات
المستقبليّة .وساهمت هذه الطريقة في تطوير عالقة داعمة
ّ
تركز عىل رفع الروح المعنويّة للمعلّم وضمان النم ّو والتأثير
اإليجاب ّي في العمليّة التعليميّة .ومع الوقت ،شعر المزيد من
المعلّمين بالراحة في التو ّجه إل ّي طالبين النصح حول التح ّديات
التي يواجهونها .وال ّ
شك في أ ّن بناء القدرات وتطوير الكفاءة
يحتاجان إىل الوقت والصبر.

التعزيز الملهم

عالوة عىل ذلك ،حرصت عىل جمع تغذية راجعة من المعلّمين
حول أدائي ما ساهم في نموّي المهن ّي من جهة ،وفي تنمية
شعورهم بأ ّن صوتهم مه ّم ويؤخذ باالعتبار من الجهة األخرى.
تُشا َرك ً
دائما نتائج االستطالعات وخطط العمل مع الجميع
كما تُتّخذ خطوات لمواجهة التح ّديات التي يح ّددها المعلّمون،
وآخر مثال عىل ذلك هو بروز نسبة عدم رضى ذات داللة
لدى الموظّفين حول نظام تقييم أدائهم ما دفع اإلدارة إىل
تشكيل لجنة من أعضاء الطاقم لدراسة نظام التقييم وتقديم
االقتراحات لتعديله.
ً
فضل عن ّ
كل ذلك ،فإ ّن اإلعراب عن التقدير للموظّف مثل
رسائل الشكر المنتظمة عبر البريد اإللكترون ّي التي تشيد بالعمل
المنجز في المدرسة ،وتوزيع الجوائز عىل الموظّفين المميّزين
في مجاالت مختلفة ،تحدث ً
فرقا كبي ًرا في الروح المعنويّة .إ ّن
دعوة المعلّمين لي إىل حضور دروسهم واالطّالع عىل أنشطتهم

أحرص عىل أن تكون جميع تص ّرفاتي هادفة ومقصودة سواء
في كيفيّة االستماع لآلخرين أو ما أقوله لهم .أعبّر بصراحة
ع ّما أق ّدره وأعتبر أ ّن من واجبي قول رأيي بصدق حول ما
أراه من ممارسات ،وكيف تؤثّر هذه الممارسات في تعلّم
الطلبة .أريد أن تنبع ممارسات فريقي من الشعور بالملكيّة
العامةّ ،
ّ
وأل تكون مفروضة بموجب اللّوائح
وخدمة المصلحة
ّ
يتحقق هذا ،يجب أن يشعر المعلّمون بثقتي
واألنظمة .ولكي
ً
ً
في قدراتهم قول وفعل ،وكذلك من خالل االستماع إليهم ،بابي
مفتوح ً
دائما ،ويمكن ألي ّ شخص الدخول والتح ّدث معي.
إ ّن العمل مع فريق القيادة التربويّة ،ومختلف قادة الفرق
لتمكينهم وتحفيزهم ،هو الطريقة التي أطمح من خاللها
لضمان رفع مستوى التحفيز والروح المعنويّة واستدامتها.
عندما يشعر أعضاء الفريق بالكفاءة والدعم ،ويبتعدون عن
ّ
المؤسسة
ثقافة إلقاء اللّوم ،فإنّهم يؤثّرون إيجابًا في نم ّو
وتطوّرها.
بهذه الطريقة أستطيع أن أرى تغيي ًرا "له أرجل" بحسب
()Perkins & Reese, 2014؛ التغيير الذي يستهدف
ّ
والمؤسسة .سيساعدنا ذلك في تحقيق رؤية
األطر والمجتمع
ّ
ّ
ّ
لنظام بيئ ّي يتمتع فيه المتعلمون المتمكنون بالقدرة عىل
قيادة المبادرات اإلبداعيّة واالستباقيّة بصورة جماعيّة من أجل
استمرار النم ّو في بيئة داعمة.
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ّ
ملف العدد
ﻣﻘﺎل

األثر االجتماع ّي للقيادة التعليم ّية
تجربــة في االندمــاج المجتمع ّي والدمج المدرسـ ّي

سمر حيدر
ُ
طوال واحد وعشرين ً
عملت مديرة لمدرسة حكوميّة في
عاما،
بيروت ،ميزتها األه ّم تنوّع مجتمعها ،فهو متع ّدد الجنسيّات
واألديان .والمتعلّم في مجتمع كهذا هو خليّة المجتمع ونواة
مستقبله ،وهو الناقل للمعرفة والقيم والحقوق والواجبات إىل
مجتمعه .وعليه يعقد األمل في تصحيح أفكار خاطئة حول
مواضيع شتّى ،وفي دعم االنفتاح عىل اآلخر للتع ّرف إليه قبل
إصدار أي ّ حكم ،وفي تعزيز أهميّة التواصل بوصفه وسيلة
للتقارب .وفي هذه البيئة ،وضمن مجتمع مدرس ّي من هذا
النوع ،تكوّنت خبرتي في "القيادة التعليميّة" وفهمي للدور
المنوط بها.
منذ العام الدراس ّي  2011-2010أصبحت مدرستنا مدرسة
دامجة رسميًّا ،وفي هذا المقال عرض لخطوات تنفيذ مشروعنا
للدمج المدرس ّي ،وتحدي ًدا دور القيادة المدرسيّة في المشروع،
وعال َم ارتكزت في سبيل تحقيق ذلك.
بوصفي مديرة للمدرسة هدفي هو بناء المتعلّم ومجتمعه
من خالل وضع مخطّط إلشراك األهل في اتّخاذ القرار ،وتثمين
دورهم في تح ّمل مسؤوليّة هذه الشراكة التربويّة ،مقتنعين
بأثرها اإليجاب ّي في فهم حقوق المواطنة والمشاركة في الحياة
العامة.

مراحل المشروع
أل ّن الشريحة الكبرى من ّ
طلب مدرستنا هم من أبناء الح ّي
الذي تقع فيه المدرسة ،لذا ،ولمواجهة التح ّديات لمصلحة
ّ
الطلب ،بدأنا بالتع ّرف إىل هذا
تحسين المدرسة وأداء
26

المتعلّم من خالل تع ّرفنا إىل الح ّي والمجتمع المحيط .فبادرنا
أ ّوال ً إىل دراسة المحيط (المجتمع وتنوّعه ،والطابع العمران ّي
ّ
والمؤسسات الثقافيّة ،والتغيّر
والثقاف ّي ،والوضع االقتصاديّ،
الديموغراف ّي) .ثم دراسة النتائج والبيانات التربويّة واألكاديميّة
للمتعلّم في المدرسة وتحليلها.

أ ّو ًل :دراسة الواقع االجتماع ّي للمدرسة

تقع المدرسة في منطقة ذات طابع ثقاف ّي وعمران ّي تاريخ ّي،
تز يّنها قصورها األثر يّة وعماراتها التراثيّة التي تَحوّل جزء منها
ّ
بمؤسسات تربويّة
إىل مدارس ومتحف ،باإلضافة إىل غناها
ومعاهد عريقة ما زالت موجودة حتى اليوم.
ً
أجرينا
مسحا بيئيًّا اجتماعيًّا للمنطقة المحيطة بالمدرسة ،تبيّن
لنا من خالله أ ّن الح ّي عرف فترة رخاء اجتماع ّي في فترة ما
قبل الحرب ( ،)1975رافقه تنوّع سكان ّي وإثن ّي ،من عائالت
وشخصيّات ذات مستوى ثقاف ّي وعلم ّي متق ّدم ،ومن جنسيّات
وأديان مختلفة ّ
شكلوا لوحة فسيفساء متآلفة ومنسجمة .هذا
عىل مستوى تاريخ ّيّ ،
أما اليوم ،ونتيجة الفرز القسري ّ الذي
خلّفته الحرب األهليّة ،فقد انتقلت عائالت ع ّدة من المنطقة،
ّ
وأمتها عائالت أخرى متنوّعة الجنسيّات واإلثنيّات ،يراوح الوضع
المتوسط إىل الفقير وما دون ّ
ّ
خط الفقر.
االجتماع ّي ألغلبها بين
في هذا الح ّي المتناقض ،إىل ح ّد ما ،بين ّ
سكانه وبين تراثه الذي
هو أشبه بمتحف تاريخ ّي عمران ّي في الهواء الطلق يقصده
السيّاح ،يقع بناء المدرسة المشيّد عام  ،1960والمؤلّف من
أربع طبقات وملعب ،تحوطه األشجار الباسقة ،ويب ُعد عن
ّ
ويشكل مقص ًدا ألبناء الح ّي .ويبلغ
الطريق العا ّم والضجيج،
تعداد ّ
طلب المدرسة اليوم نحو  250ينتمي أغلبهم إىل
المحيط المجاور.
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ثان ًيا :وضع رؤية المدرسة

عملت مع فريق القيادة عىل دراسة واقع مجتمع المدرسة
وتحليل معطياته بعد دراسة فلسفة المناهج التعليميّة
والتع ّمق بمبادئها وتو ّجهاتها وقيمها التربويّة واإلنسانيّة
والتنمويّة .تعاونت مع لجنة التخطيط لوضع رؤية المدرسة،
منطلقة من اإليمان بأ ّن التعلّم ّ
حق للجميع ،وأ ّن المدرسة هي
النواة لبناء المجتمع وقيمه ،وأ ّن االختالف مورد غنى واستثمار
لمختلف الطاقات والثقافات.
ّ
في رؤيتنا ،المدرسة هي وحدة إحداث التعلم المعرف ّي
والثقاف ّي واالجتماع ّي للمواطن ،تلتزم بتوفير مناخ تعليم ّي
ّ
وإنسان ّي ّ
ويحفز قدراتهم
لطلبها يستخرج مواهبهم الدفينة،
لتنميتها ،ويع ّدهم لالنخراط في المجتمع المحلّ ّي واالنفتاح
عىل المجتمع العالم ّي ،متحلّين بالقيم اإلنسانيّة والوعي
والمسؤوليّة ،والثقة بأ ّن التواصل والتعاون بين المجتمعات
أساس لبناء الديموقراطيّة.

ﻣﻘﺎل

ثالثًا :استخالص نتائج دراسة الواقع االجتماع ّي
وتحليل البيانات والمعطيات

سمحت لنا دراسة واقع المجتمع المدرس ّي ،إىل جانب البيانات
والنتائج والمعطيات المتعلّقة بمستوى المتعلّم التربوي ّ
واألكاديم ّي ،بالتع ّرف إىل نقاط القوّة ونقاط الضعف لدى
معا .وخلصنا إىل أ ّن انتماء ّ
المتعلّم ومجتمعه ً
طلب المدرسة
إىل مجتمع متنوّع ثقافيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا ،هو بمثابة
حقيقة إيجابيّة تحوطها جملة عوائق وتح ّديات ،أه ّمها :تد ٍ ّن
في مستوى التحصيل العلم ّي لنسبة معيّنة من المتعلّمين ،ال
سيّما في اللغات والرياضيات .وارتفاع نسبة التغيّب من دون
تبرير ،إىل جانب ارتفاع نسبة التس ّرب والفشل المدرس ّي ،وال
سيّما في الحلقة الثانية.
ومن بين التح ّديات برز ازدياد السلوك العنف ّي في الملعب بين
المتعلّمين .فنسبة منهم ينتمون اىل أصول غير لبنانيّة ،لهم
ّ
الخاصة التي يتواصلون بها مع عائالتهم وأقاربهم ،وفي
لغتهم
المدرسة يتكلّمون اللغة العربيّة .وهم عرضة لالستهزاء والتن ّمر
من رفاقهم ،أبناء الح ّي ،ما زاد من نسبة السلوك العنف ّي في
المدرسة وخارجها.
ً
واضحا أ ّن المتعلّمين كانوا يدافعون عن حقوقهم
هنا ،بدا
وهويّاتهم ،فهم يفتخرون بلبنانيّتهم ،ولكن في الوقت عينه
يفاخرون بانتماءاتهم المتمايزة ،ويق ّدرون جذورهم من خالل
تقدير لغتهم وعاداتهم وتراثهم.
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ً
وانطالقا من قناعتي بأ ّن المدرسة مجتمع صغير متكامل ،ودوري
هو تلبية حاجاته بتعليم ذي جودة ،وتأمين بيئة آمنة ومنسجمة،
قوامها االحترام واالنفتاح عىل ثقافات الغير ،وهذا ال يكون إال
ّ
التوقعات العالية في المدرسة ،لذا أشرفت عىل
بتعزيز ثقافة
تخطيط مشروع مدرس ّي بعنوان "االندماج والتواصل" ،لم ّدة
ْ
ُضعت خطط طويلة األجل،
ثالث سنوات ( ،)2010-2007وو
واستراتيجيّات تعليميّة ذات غايات مدرسيّة واضحة ،وأهداف
ّ
بمؤشرات
قابلة للتحقيق في مدى زمن ّي مح ّدد ،وقابلة للقياس
تساعد في رصد تحقيق األهداف ونجاحها.

ماه ّية "االندماج والتواصل" وأهدافهما
يقوم االندماج والتواصل االجتماع ّي عىل بناء عالقة بين أفراد
المجتمع تسودها المو ّدة والتعاون واحترام حقوق اآلخرين.
ولتحقيق هذا االندماج ،ينبغي لنا أن نطّلع عىل ثقافات المجتمع
المحلّ ّي المتع ّددة ونتع ّرف إليها ونستوعبها ،ألنّها تق ّرب
المسافات بين أبناء الح ّي الواحد ،وتجعل القيم والسلوكيّات
ً
أساسا للتواصل والتالقي في ما بينهم ،كما تزيل الفصل بين
مكوّنات الح ّي دون فقدان أحد لهويّته.
في البدء ،عقدت اجتما ًعا مع األهل إلشراكهم في حياة أوالدهم
المدرسيّة وفي تعلّمهم ،جرى فيه شرح المشروع ونوقشت
أهدافه ،مع تسليط الضوء عىل أه ّميّة دورهم بوصفهم شركاء
في تطبيق هذا المشروع وتحقيق غاياته المرجوّة ،ومنها :نقل
مفهوم االندماج من المدرسة إىل المجتمع األوسع ،أي الح ّي،
بالممارسات السلوكيّة واالجتماعيّة .كان األهل بمثابة مورد لنا
يم ّدنا بالمعلومات للتع ّرف أكثر إىل ثقافتهم ،إىل جانب دورهم
ّ
يتحقق
األساس في نجاح األنشطة التراثيّة مع أبنائهم ،وهذا ال
ّإل عبر دعمهم وتواصلهم مع بعضهم داخل المدرسة وخارجها.
كما تعاونت مع لجنة التخطيط عىل وضع خطط لكيفيّة تطبيق
موضوعات المنهج تشمل الموا ّد العلميّة كلّها ،اللغة العربيّة
واألجنبيّة ،واالجتماعيّات ،والموسيقى والفنون .ولدعم ّ
طلب
الحلقة األوىل المتعثّرين .وتواصلنا مع األهل الذين شاركونا
في التخطيط لألنشطة التي تتناول التراث اللبنان ّي وتراثهم
القوم ّي .كذلك تواصلنا مع مدرسة مجاورة وخطّطنا ألنشطة
ً
وصول إىل تنظيم معرض فن ّي في المدرسة لعرض
مشتركة.
أنشطة المتعلّمين الثقافيّة واالجتماعيّة واإلنتاج الفن ّي .ونُظّم
صح ّي للمأكوالت التراثيّة ّ
معرض ّ
لكل بلد ،ودعي إىل المعرض
أهالي المتعلّمين والفاعليّات في المحيط المدرس ّي ومديرون
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ً
عروضا
ومفتّشة المدرسة ورئيس المنطقة التربويّ ،وتض ّمن
فنيّة غنائيّة راقصة شارك فيها المتعلّمون بأزياء تقليديّة .ونال
استحسان الحاضرين الذين تع ّرفوا إىل ثقافات جديدة ومتنوّعة.

نتائج المشروع
قيادتي للمدرسة تلزمني بالتحسين المستم ّر وتعزيز قدرة التعلّم
الذات ّي للجميع ،لذا ،عمدت إىل تقييم نتائج خطّة المشروع
ّ
وفاعليّتها عىل مستوى ّ
والصف ،والمدرسة،
كل من الفرد،
واألهل ،وذلك لتحديد الحاجات وفق األولويّات ودراستها
والعمل عىل تحسينها ووضع خطّة جديدة مع أهداف جديدة
ّ
وتوقعات عالية.
بعد ثالث سنوات من تنفيذ المشروع ،بيّنت لنا دراسة النتائج
ّ
المؤشرات التالية:
والبيانات وتحليلها
.1
.2
.3
.4

تراجع نسبة السلوك العنف ّي والعدائ ّي بين المتعلّمين،
وتغيّر أسبابه.
تضاؤل نسبة الغياب من دون تبرير.
ترا ُجع نسبة التس ّرب المدرس ّي في الحلقة األوىل والثانية.
تعاون األهل ودعمهم .وبرز هذا من خالل حضورهم
االجتماعات المدرسيّة ومبادراتهم للمشاركة باألنشطة
المدرسيّة ،وتواصلهم بعضهم مع بعض خارج المدرسة،
فقد طوّر العمل عىل إنجاح أنشطة المشروع عالقات
اجتماعيّة انعكست إيجابًا عىل العالقات بين المتعلّمين في
الح ّي.

ّ
أما النتيجة األكثر تأثي ًرا في المشروع ومستقبل المدرسة فكانت
وجود حاالت تعاني اضطرابات تعلّميّة ،نتج منها عدم اكتساب
كفايات ّ
تمكن التلميذ من القراءة والكتابة والتحليل .وهذه
الحاالت ال نستطيع معالجتها بالدعم ،فهي بحاجة إىل سياسة
تربويّة ّ
عامة تضعها الوزارة وتطبّق في المدارس الرسميّة ،وإىل
ّ
الخاصة ،وآليّة تقييم
مناهج تتماشى وتتكيّف مع ذوي الحاجات
واضحة لترفيع المتعلّم .كذلك تحتاج إىل وضع نظام داخل ّي
ّ
خاص بالمدارس الدامجة ،وإعداد المعلّمين ،وتأمين فريق
اختصاص ّي في المدرسة .وهنا كان ال بد من اتّخاذ قرار مصيري ّ
يتعلّق بمجتمع المدرسة كلّهّ ،
ً
ومجتمعا.
طلبًا وهيئة تعليميّة

من االندماج المجتمع ّي إىل الدمج المدرس ّي
كقائدة للمدرسة ملتزمة بتحقيق رؤيتها ،وفي ّ
ظل غياب الدعم
للحاالت التي تعاني اضطرابات تعلّميّة ،ق ّررت دعم هؤالء
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المتعلّمين ودمجهم ،عىل الرغم من علمي المسبق بالتح ّديات،
وصعوبة تنفيذ مشروع الدمج المدرس ّي ،فرؤية المدرسة قائمة
عىل ّ
حق الجميع بالتعلّم.
ُ
ناقشت واقع الحال مع لجنة التخطيط وأقنعتهم بأه ّميّة
مشروع الدمج ،وأ ّن نجاحنا التربوي ّ يقيّم من خالل نجاحنا
مع هؤالء المتعلّمين ،الذين هم ّ
طلبنا ،وال يجدر بنا التخلّي
عنهم ودفعهم إىل التس ّرب المدرس ّي ،ومن ث ّم إىل الشارع.
كما أطلعتهم عىل خطّتي التي تتض ّمن نشر ثقافة الدمج في
المجتمع المدرس ّي ،وإعداد المعلّمين ،وتأمين مربّية تقويميّة،
والتعاون مع مراكز وجمعيّات لدراسة أوضاع المتعلّمين،
ّ
مختص لدعم
وتأمين موارد تربويّة ،وغرفة دعم ،وفريق عمل
المتعلّمين ذوي الحاجات.
ث ّم اجتمعت مع الهيئة التعليميّة لنقاش المشروعّ ،
وتلقفت
هواجسهم من أن تصبح المدرسة ّ
مؤسسة دامجة ال يقصدها
سوى ّ
الطلب المتمايزين ،ويخاف األهل من تغيير في مستوى
المدرسة المعروفة بنتائجها الممتازة في الشهادة الرسميّة،
ونفقد ّ
طلبنا حينها بعد سنوات من تنميتهم وإعدادهم
األكاديم ّي.
استمعت إىل هواجسهم وطمأنتهم بأنّنا لن نطلق عىل المدرسة
أي ّ تسمية مرافقة السمها ،عىل الرغم من واقع المدرسة
الرسميّة وكونها مدرسة دامجة تنقصها التسمية فقط ،إذ
ال ّ
يحق لنا رفض تسجيل أي ّ طفل ،كما يحصل في المدارس
ّ
الخاصة المنهمكة بالمحافظة عىل مستواها التقييم ّي بين
ُ
وأكدت للهيئة التعليميّة أنّنا سننطلق بهذا المشروع
المدارس.
مع ّ
ُ
التقيت األهل
طلبنا وفق خطط مدروسة وواقعيّة .كما
وشرحت لهم أه ّميّة المشروع عىل األصعدة التربويّة ،والنفسيّة،
واالجتماعيّة ،والتعليميّة ،ودورهم المسؤول في دعمنا في ما
بعد.
استم ّر مشروع الدمج ّ
ست سنوات ،وهو بمنزلة مشروع ّ
خاص
بمدرستنا ،وأثمر عن نتائج مه ّمة ،نفسيّة واجتماعيّة وأكاديميّة،
أه ّمها:
 .1تعزيز الثقة عند المتعلّمين وتحفيزهم ،ما أثّر إيجابًا في
نتائجهم التربويّة والتعليميّة.
أسباب تعثّر أوالدهم ّ
َ
اللإراديّة ،وأه ّميّة مواكبتهم
 .2وعي األهل
ً
عموما.
في تخطّي هذا التعثّر ،وفي العمليّة التعليميّة
وكذلك ،إدراك األهل أه ّميّة تو ّجه أبنائهم إىل التعلّم
المهن ّي في مرحلة معيّنة.
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ونتيجة للدعم من خالل خطّة تربويّة ،وتوجيه األهل لكيفيّة
مساعدة أبنائهم في البيت ،تخ ّر ج متعلّمون عانوا صعوبات
تعلّميّة ،ونجحوا في الصف التاسع أساس ّي ،وقسم منهم اتّبع
نصائحنا واتّجه إىل التعليم المهن ّي.

ﻣﻘﺎل

وفي العام  2018أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي مشروع
الدمج المدرس ّي ،الذي شمل ثالثين مدرسة دامجة ،وكنّا من
بين هذه المدارس .ومن خالل المشروع أُع ّدت الهيئة التعليميّة،
وأُلحقت مربّية تقويميّة بالمدرسة ،وكذلك اختصاصيّات في
عالج النطق والتأهيل النفس-حرك ّي والعالج النفس ّي.

استمرار الدمج في ّ
ظل الجائحة
في ّ
ظل جائحة "كوفيد ،"19كان التح ّدي األبرز بالنسبة لي
ضمان جودة تطبيق الدعم المدرس ّي ،ومراقبته ،وتقييمه ،والتي
ّ
الخاصة (جلسات
أثمرت استمرار المدرسة في تأمين الخدمات
معالجة من اختصاصيّات ،ودعم أكاديم ّي من معلّمات غرفة
ّ
الخاصة ،خالل التعليم عن بعد منذ
الدعم) لذوي الحاجات
شباط  2020بسبب جائحة كورونا ،وما زلنا حتى اليوم نتابع
المتعلّم نفسيًّا وأكاديميًّا عبر مجموعات صغيرة أو فرديّة.
وخالل التعلّم عن بعد الحظنا:
 .1التطوّر عند هؤالء المتعلّمين عىل الصعيدين النفس ّي
واألكاديم ّي ،والتزامهم المشاركة في المواعيد المح ّددة
وفق البرنامج.
 .2دمج األهل في عمليّة التعلّم بمرافقتهم أوالدهم في
ّ
الحصة ،ووعيهم الصعوبات التي تعترضهم ُ
وسبل
أثناء
ً
إحساسا لدى األهل بالثقة
معالجتها .ويولّد هذا األمر
بالمدرسة في مسار تعليم أوالدهم المتمايزين ،وبأوالدهم،
وبأنفسهم بوصفهم شركاء نجاح في هذه العمليّة.
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خالصة
ّ
ً
التوقعات،
دائما نحو رفع سقف
قيادتي التربويّة تنحو
فالمشاريع تأتي متتابعة نتيجة تقييم يليه تخطيط وفق أولويّات
الحاجات المستج ّدة .من هنا ،ال نستطيع الفصل بين مشرو َعي
االندماج المجتمع ّي والدمج المدرس ّي ،لكونهما مشروعين
متكاملين يتقاطعان في ّ
كل المشاريع المدرسيّة .فاأل وّل يعزز
إدماج األهل في العمليّة التربويّة من خالل :توعيتهم حول
أسباب المشكالت والصعوبات التعلّميّة التي يعانيها المتعلّم،
وأه ّميّة مشاركتهم في األنشطة المدرسيّة ،ما يعزّز لديهم
الثقة بالنفس واالحترام ،ويساهم في بناء مهارات التواصل
االجتماعيّة لديهم ،ما ينعكس بصورة إيجابيّة عىل عالقاتهم
بمجتمعهم المحلّ ّي ،كما ّ
يؤمن البيئة النفسيّة واالجتماعيّة
اآلمنة للمتعلّم.
ً
والثاني ّ
تعليما يتوافق وقدرات المتعلّم المتمايز ،ويعزّز
يؤمن
ثقته بنفسه ،ويشعره باالحترام من أقرانه وأهله ومجتمعه.
لذا ،هما يمثّالن مشرو ًعا واح ًدا ينضوي تحت عنوان "الدمج
المدرس ّي".
كانت مدرستنا في السابق مدرسة الح ّي ،يقصدها أوالد المنطقة،
ولكن منذ تطبيقنا مشاريعنا المدرسيّة ،وال سيّما مشروع
الدمج المدرس ّي ،تنوّع مجتمعها أكثر ،وباتت مقص ًدا ّ
لطلب
وفدوا من مدارس ّ
خاصة أثقلت كاهلهم بكلفتها الما ّديّة ،إىل
جانب ّ
طلب من مدارس رسميّة أخرى ،ومن مناطق مختلفة،
آمنوا بالمدرسة وبإدارتها وبمستوياتها التربويّة ،والتعليميّة،
واإلنسانيّة.

سمر حيدر
مديرة مدرسة رسميّة
لبنان

شتاء

2022

31

شتاء

2022

ّ
ملف العدد
ﻣﻘﺎل

أثر الديكتاتور يّة في قيادة المدرسة
وحياة مديري المدارس :نموذج من تشيلي
سيرجيو جالدامز
فابيان كامبوس
مق ّدمة
يرمي هذا المقال إىل فتح باب النقاش التربوي ّ والمجتمع ّي
حول ترابط وثيق بين قيادة التعليم والظروف السياسيّة في
مجتمع ما ،ويطرح أسئلة مغيّبة في أدبيّات القيادة التربويّة
العربيّة حول التجربة الفرديّة والجماعيّة لهذه الفئة المؤثّرة،
ّ
تشكل الدور التربوي ّ واالجتماع ّي
ودور النظام السياس ّي في
لقادة المدارس .يستعرض المقال تحدي ًدا تغيّرات النظام
السياس ّي في تشيلي خالل العقود الماضية ،وعالقة هذا التغيير
بدور قادة المدارس ونظرتهم ألنفسهم.
عانت تشيلي مثلُها مثل معظم دول أمريكا الالتينيّة ،وألمد
َ
صبغت ُمعظَم َمناحي
طويل ،دكتاتور ي ّ ًة ()1990-1973
المجتمع ،بما في ذلك قطاع التعليم .ففي العقود الخمسة
الماضية ،شهدت تشيلي ،عىل المستويين السياس ّي واالقتصاديّ،
تطو ًرا ،نقلها من اقتصاد يساري ّ خاضع لرقابة صارمة ،إىل واحدة
من أكثر البلدان نيوليبراليّة في العالم .وعىل الرغم من تنامي
التو ّجه نحو فهم التعليم والقيادة المدرسيّة في مجتمعات
ما بعد الصراع ( ،)Wanjiru, 2019فال نزال نجهل الكثير
عن تأثير ديكتاتور يّة أمريكا الالتينيّة في الحياة المهنيّة لقادة
المدارس.
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ّ
خاص وهو مدعوم جزئيًّا من الدولة واآلباء ،ويديره القطاع
وخاص وهو ذو تمويل كامل من اآلباء ،ويُدار ً
ّ
ّ
أيضا
الخاص،
ذاتيًّا.

يكن ث ّمة تعيين رسم ّي أو استراتيجيّات معمول بها لالنتقاء ،أل ّن
مج ّرد نيل شهادة جامعيّة كان كاف ًيا للتميّزّ .
أما تنصيب مدير
المدرسة من السلطات المحلّيّة ،فارتكز عىل أساس معايير
ذاتيّة مختلفة.

ّ
ّ
العامة ،قبل عام  ،1973عىل بناء المدارس
ركزت السياسات
وتدريب المعلّمين ،ال سيّما في مناطق الريف النائية .ور ّحبت
مختلف األوساط في أنحاء تشيلي كلّها ،بإنشاء المدارس ،لما
يرونه فيها من تق ّدم ونماء .فهي لم ت ُ ّ
وفر التعليم فحسب ،بل
ّ
وفرت ً
أيضا الخدمات األساسيّة مثل مياه الشرب ،والكهرباء،
ّ
الصحيّة .ولم يساير االنتشار السريع للمدارس وتيرة
والرعاية
تكوين المعلّمين ،وكان يُنظر إليهم عىل أنّهم مورد نادر ذو قيمة
عالية ،وال يغطّي الطلبّ .
أما مديرو المدارس فبوّأتهم األوساط
المحلّيّة مكانة مماثلة ،إن لم تكن أفضل من المعلّمين .ولم

"تخ ّر ُ
جت قبل أيّام قليلة فقط .أوصاني والدي أن أتق ّدم
بطلب إىل مدرسة افتُتحت حديثًا بالقرب من منزلنا ،فقط
للتدريب .دخلت المدرسة متأبّطًا سيرتي الذاتيّة .قابلت
ً
ً
مسؤول لم ّدة ال تزيد عىل عشر دقائق .وعىل الرغم
شخصا
من أنّني كنت أتق ّدم لوظيفة ُمد ّرس ابتدائ ّي ،فقد ُعرضت
عل ّي قيادة المدرسة" (آيدن).

أ ّو ًل -قبل الديكتاتور يّة :إىل حدود عام 1973

معظم األشخاص الذين بدأوا العمل خالل هذه الفترة
يتقاسمون تجربة آيدن ،ولديهم ذكريات عميقة ورومانسيّة عن

تهدف هذه المقالة إىل المساهمة في إثراء المعرفة حول
القيادة المدرسيّة ،واإلشارة إىل بعض السمات الرئيسة لتطوّر
معنى القيادة في بلد يعيش سياق ما بعد الصراع .وارتأينا
من خالل اعتماد إطار نظري ّ تأويل ّي (،)Creswell, 2014
واالستفادة بشكل أساس ّي من مقابالت شخصيّة مع قادة
المدارس الحاليّين والسابقين ،تصوير مسار القادة التشيليّين
عىل مدى العقود الخمسة الماضية .ونظّمنا البيانات في ثالث
مجموعات حسب الفترات التاريخيّة الثالث الحاسمة :فترة
الديمقراطيّة (قبل عام  ،)1973وفترة الديكتاتور يّة (-1973
 ،)1990وفترة الديمقراطيّة (بعد عام .)1990

معلومات ّ
عامة عن تشيلي
تقع تشيلي في جنوب غرب أمريكا الالتينيّة ،وهي واحدة من
أطول دول العالم ( 4270كم) وأضيقها ( 177كم) .تستغرق
الرحلة بالسيّارة من الشمال إىل الجنوب أي ّ ً
اما ،والمسافة بينهما
مساوية تقري ًبا للمسافة بين قطر والنمسا .يُدار التّعليم مركز يًّا
من وزارة التربية والتعليم ،التي ترأس ما يقرب من 11500
مدرسةّ .
أما التعليم المدرس ّي فمختلط ،إذ تعمل ،جن ًبا إىل
جنب ،وبصورة أساسيّة ،ثالثة أنظمة تنافسيّة :عا ّم ويحظى
بتمويل كامل من الدولة وتُديره الحكومات المحلّيّة ،وشبه
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مدرسة مرتبطة بشكل وثيق بمجتمعها .ونحن ّ
نؤكد أ ّن قادة
المدارس ،خالل هذه الفترة ،اضطلعوا بدور مزدوج كمديرين
ووسطاء مجتمعيّين .وسمات القيادة التحويليّة مثل الكاريزما
والمهارات التواصليّة أمر ال ب ّد منه.

ﻣﻘﺎل

ثان ًيا  -خالل الديكتاتور يّة1989-1973 :

في صباح يوم  11أيلول/سبتمبر  ،1973اقتحمت القوّات
ّ
والمؤسسات
العسكر يّة المشت َركة البالد ،واستولت عىل المدن
الرئيسة .كان فالبارايسو ،أكبر ميناء في تشيلي ،يرزح تحت
سيطرة البحر يّة ،بينما تع ّرض القصر الحكوم ّي "ال مونيدا"
لغارات ،تاله هجوم الجيش .واستولت الفصائل الصغيرة
عىل المدن والبلدات .حدثت أشياء كثيرة في ذلك اليوم .في
األشهر التالية ،اتُّخذت إجراءات واسعة النطاق للت ّدخل في
ّ
المؤسسات التعليميّة ،بما في ذلك الجامعات والمدارسُ ،قتل
العديد من المعلّمين ،و ُهدمت الجامعات أو استُولِي عليها ،ما
أثّر بصورة كبيرة في تخريج المعلّمين في المستقبل .وتسبّ َ
ب
تدنّي الرواتب والمكانة المهنيّة ،إىل ح ّد كبير ،في ثني المعلّمين
الطموحين عن الولوج إىل اإلدارة .ولم يتبوّأ أي ّ من المشاركين
معنا القيادة خالل هذه الفترة التي عيَّنَت فيها الديكتاتور يّة
ً
مباشرة ،و ُجلّهم كانوا من الجيش أو من
مديري المدارس
األشخاص ال ُمق ّربين من النظام .ونظ ًرا إىل أ ّن عمليّة االختيار
هذه امتازت بالوالء أكثر من الكفاءة التعليميّة أو اإلدار يّة ،فقد
وضعت أمام المدارس ،تدريجيًّا ،بعض السيناريوات المقلقة،
ما أجبر صانعي السياسات عىل استحداث منصب مساعد مدير
المدرسة في عام  .1978وشغل مشاركون عديدون معنا هذا
الدور خالل فترة الديكتاتور يّة.
"كان مكانًا الستكشاف وتجريب رائعين ،فلم تكن هناك
إرشادات أو لوائح أو دعم .وكنت ذكيّة بما يكفي كي ال
أتو ّرط في المشكالت ،لك ّن ً
بعضا من زمالئي عوقبوا ألنهم
بالغوا في االبتكار" (كاريس).
كان تز ّعم القيادة المدرسيّة في زمن الديكتاتور يّة أم ًرا خطي ًرا
ّ
المتوسطين ،ومديري المدارس المساعدين.
للمعلّمين ،والقادة
طُلب منهم إيجاد توازن بين التغيير والطاعة للمض ّي ً
قدما دون
رفع األعالم من مديري المدارس والسلطات المحلّيّة .فأي ّ
استراتيجيّة لها ارتباط بشكل أو بآخر باألفكار االشتراكيّة (في
أوساط التعلّم ً
مثل) يمكن أن تُف َهم خطأ عىل أنّها خيانةّ .
أما
القيادة داخل المدرسة فأصبحت أم ًرا ًّ
شاذا ،وتبلورت الرئاسة
كموقف للطاعة ولإلدارة بشكل هرم ّي وطبق ّي.
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ثالثًا  -بَعد الديكتاتور يّة :التسعين ّيات وما بعدها

وُضع ح ّد للديكتاتور يّة ،بعد سبعة عشر ً
عاما ،عبر عمليّة تحوّل
ديمقراط ّي .واندهشت األوساط التعليميّة من سريان مفعول
معظم السياسات واالستراتيجيّات التي أق ّرها النظام العسكري ّ.
ّ
ّ
الخاصة يأتي من
العامة وشبه
ونظ ًرا إىل أ ّن تمويل المدارس
ّ
الطلب الملتحقين بالمدرسة ،فطُلب من مديري
أعداد
المدارس تحويل تركيزهم نحو استراتيجيّات التسويق ،وتسخير
جهودهم في استقدام ّ
الطلب والتنافس مع المدارس األخرى،
بما في ذلك المدارس التي تنتمي إىل القطاع العا ّم .بدأ عنصر
المنافسة في الرئاسة في الثمانينيّات ،لكنه توطّد في أواخر
التسعينيّات ،وال يزال نشطًا حتّى اليوم.
"إنهم [اآلباء] زبائن .عليك أن تعرض عليهم مزايا هذه
المدرسة مقارنة بأخرى .ومع ذلك ،فإنّه يمثّل تح ّديًا ،إذ
ال يمكنك التركيز عىل القضايا التربويّة عندما تُق ّدم لك
ّ
الخاصة المجاورة لبيتك جهاز كمبيوتر
المدرسة [شبه]
مع كل تسجيل فيها" (توني).
لم يحدث أي ّ تطوير للقيادة المدرسيّة قبل نهاية القرن
الماضي ،وأ ّدى نزوح قادة المدارس في عصر الدكتاتور يّة،
نتيجة التقاعد الطوع ّي في المقام األ وّل ،إىل فتح الباب أمام
سلسلة من المبادرات المنفصلة ،من ضمنها تصميم إطار عمل
احتراف ّي لل ُمد ّرسين والفرق القياديّة في عام  ،2005وإتاحة
فرص التطوير المهن ّي للمديرين الحاليّين والطامحين منذ عام
ّ
وشفافة
 ،2007والشروع في عمليّة توظيف وتعيين مو َّجهة
واحترافيّة لقادة المدارس الجدد في عام  .2011وكان من
ّ
المتوقع تعيين قادة المدارس عىل أساس الجدارة للم ّرة األوىل
منذ عقود ،مع التركيز الواضح عىل القيادة التعليميّة .وبنا ًء عىل
هذا النظام الجديد ،اختير ّ
كل الذين قابلناهم .وتَمثّل االتّفاق
النموذج ّي في االعتراف بأ ّن السيناريو الجديد ،عىل الرغم من
نقائصه ،كان بمثابة تحوّل هائل نحو االتّجاه الصحيح.
ُ
"كنت معلّمة جديدة حين ح ّدثني مدير المدرسة عن
ّ
وشجعني عىل حضوره .بصراحة،
برنامج القادة الطموحين،
ال أستطيع ّ
تذكر معظم المناهج الدراسيّة ،أو حتّى وجوه
األساتذة المشرفين عىل البرنامج ،لكنّي تعلّمت الكثير من
زمالئي .وقد أتى الناس من جميع أنحاء تشيلي" (سيلينا).
تسارعت وتيرة تطوير القيادة طوال العقد الماضي ،وخضعت
ً
مسبقا للتجديد والتمحيص .ومع
استراتيجيّات ع ّدة ُح ّددت
ّ
والتفكك خالل هذه الفترة األخيرة،
ذلك ،نما الشعور باالرتباك
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إذ أظهر البحث والممارسة ،وبشكل متواتر ،جملة من التح ّديات
لقادة المدارس .وارتبطت صعوبات تعيين قادة المدارس
واالحتفاظ بهم باالمتثال ألجندة المحاسبة ،والعالقات غير
الداعمة مع السلطات المحلّيّة ،ولظروف العمل السيّئة (بما
في ذلك الرواتب المنخفضة).

خالصة
تميّزت تشيلي بتق ّدمها القيادي ّ في منطقة أمريكا الالتينيّة
( ،)Flessa & Weinstein, 2018في هذا المقال ،سلّطنا
الضوء ،من منظور قادة المدارس ،عىل تطوّر الرئاسة في العقود
الماضية .وكما أشار الباحثون من قبل (،)Wanjiru, 2019
فإ ّن مقاربة القيادة في مجتمع ما بعد-الصراع ،يتطلّب دراسة
الضرر الذي يُلحقه الصراع السياس ّي واالجتماع ّي بالناس.
وهدفنا ً
ّ
التوسع في هذه القضيّة ،ووصف الطريقة
أيضا إىل
التي أثّر فيها العنف والقسوة عىل القيادة وقادة المدارس،
في ّ
ظل ديكتاتور يّة اليمين .فالتغيير المفاجئ والسلطوي ّ
الذي يلحق بالمشهد االجتماع ّي له عواقب وخيمة عىل عقليّة
مديري المدارس والقادة الطموحين ،وينال من معظم الجهود
المبذولة لتعزيز االبتكار والتطوير ،وتال ًيا التغيير.

سيرجيو جالدامز
عالم نفس وباحث
تشيلي
فابيان كامبوس
مد ّرس تاريخ
تشيلي
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ّ ﻣﻘﺎﻻت
ﻋﺎﻣﺔ

manhajiyat.com

مقال
ﻣﻘﺎل

ّ
التعلم عن قرب:

التعلّم والتعليم ،إىل أين؟
ً
جميعاّ ،
أمهات وآباء ،معلّمات
استوقفتنا جائحة كورونا
ومعلّمين ،طالبات ّ
وطلبًا ،لنعيد النظر بمفاهيمنا عن التعليم
والتعلّم ،وق ّدمت لنا الجائحة فرصة ثمينة لم نحلم بها ً
يوما:
ّ
أال وهي الفرصة
لنتوقف عن المض ّي بالمق ّررات والخطط
ّ
لنتأمل بعمليّة التعليم والتعلّم ،ونعيد
التعليميّة المبرمجة
النظر بما نعتقد/اعتقدنا أنّها مسلّمات ال يمكن تجاوزها/
تغييرها في ّ
مؤسساتنا التعليميّة .ومن بين تلك األسئلة المه ّمة
التي طرحناها في ّ
تأملنا:
ّ
الصفيّة فقط ،ومن خالل
•هل يحدث التعلّم داخل الغرفة
المق ّررات واالمتحانات الرسميّة؟
•كيف لقوّة الطلبة المح ّركة –  Agencyأن تجد مساحة
حقيقيّة في التعلّم ضمن عالقة تفاعليّة ينخرط من خاللها
المعلّمة/المعلّم ،الطالبة/الطالب ،والسياق في عمليّة
تفاعليّة غير هرميّة؟
•وكيف لنا أن نجسر بين ما يحدث داخل أسوار المدرسة
وخارجها في إطار تبادل ّي؟

التفاعل المجتمع ّي
في تعليمنا وتعلّمنا
زينة خوري
بخاصة في ّ
ّ
ظل الجائحة ،عن تطوّر
قد يزداد الحديث اليوم،
التعليم وتحوّله وارتباطه بفضاءات ع ّدة ،أه ّمها الفضاء
االفتراض ّي والحداثة والتطوّر اإللكترون ّي والتكنولوج ّي .ف َمن
ِمنّا لم ينخرط بشكل أو صفة ما بالتعلّم عن بعد من خالل
المساحات االفتراضيّة في العام  ،2020وكم من األحاديث
دارت حول أه ّميّة التعلّم عن بعد وربط عمليّة التعليم
ّ
ّ
المؤسسات
ومنصات خارج حدود
بأشخاص وأنظمة
التعليميّة ،ال بل وخارج حدود الدول الجغرافيّة .وعىل
أه ّميّة هذه التجربة واألبواب المتع ّددة التي فتحتها وما
زالت تفتحهاّ ،إل أنّها ال تحتّم علينا ّ
التأمل بالتعلّم عن بعد
فحسب ،بل ً
أيضا بالتعلّم عن قرب.

اعتدنا أن ّ
نفكر بالتعليم خطّيًّا  ،Linearفيندرج تعلّم طلبتنا
في سياق مح ّدد من السنوات الدراسيّة ،وضمن مجموعة
من الموا ّد المق ّرَرة .كما يُع ّد مجموع تحصيل الطلبة في
هذه الموا ّد بمثابة تذكرة الدخول إىل الجامعة وأساس صقل
اهتمامات وتطلّعات الطلبة للدراسات العليا وسوق العمل.
ولكن ،كم من الطلبة الذين تخ ّرجوا في ّ
تخصصات متع ّددة عىل
اعتبار أنّها حلمهم للمستقبل وجدوا أنفسهم يتأرجحون بين
متطلّبات وظيفة ال يستمتعون بها وبين البحث ع ّما يسعى إليه
القلب والروح وليس العقل فقط؟

يتط ّرق هذا المقال إىل ّ
التأمل في عمليّة التعلّم وقربها من
ّ
التفكر في أه ّميّة ارتباط
السياق والمجتمع المحلّ ّي ،وإىل
التعليم والتعلّم بالتجربة والسياق والمجتمعات بوصفها
مساحات وعناصر أساسيّة لتعلّم تفاعل ّي وحقيق ّي.
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وبينما ّ
ّ
المؤسسات واألنظمة ،نلتفت
نتأمل في عمل هذه
إىل قول جالل الدين الروم ّي" :إ ّن قلبي كالفرجار ،رجل ثابتة
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ﻣﻘﺎل

في األرض ...واألخرى تدور( "...ومع أ ّن الروم ّي كان يشير إىل
الشريعة واألديانّ ،
أما نحن فنشير إىل السياق العالم ّي والسياق
المحلّ ّي) ،فنجد اليوم أ ّن العديد من أنظمتنا التعليميّة (في
خصوصا) ّ
ً
ً
عموما والعالم العرب ّي
العالم
تركز عىل االنفتاح عىل
العالميّة واستكشاف العولمة والحداثة (ما يجعلها ّ
جذابة
محليًّا وعالميًّا) ،األمر الذي ال ّ
شك في أنّه مه ّم وجوهري ّ في
عالمنا اليوم ،وهو بمنزلة الر ْجل التي تدور في مقولة الروم ّي،
لكن ماذا عن الر ْجل الثابتة في األرض؟ وأه ّميّة أن يكون تعليمنا
ّ
متجذ ًرا في المكان ،وذا عالقة وثيقة مع اآلخر في سياق
حضاراتنا وتراثنا وتاريخنا وأرضنا ،وضمن نهج تفاعل ّي وح ّي؟
فما لم تكن هذه الرجل ثابتة وراسخة وواثقة في األرض،
ستبقى األخرى تدور تبحث عن أرض ،وعن معنى وعن هويّة.
تدعونا هذه األسئلة إىل االلتفات إىل مكوّن التفاعل المجتمع ّي
ّ
ومؤسساتنا
أو الخدمة االجتماعيّة في تعليمنا وتعلّمنا
التعليميّة ،فغال ًبا ما ّ
شكلت الخدمة االجتماعيّة والعمل مع
ّ
المجتمع جان ًبا ً
(بخاصة الحديثة) ،والتي
رئيسا من برامج التعليم
تتطلّع إىل صقل شخصيّة الطالب بشكل تكامل ّي بدال ً من التركيز
عىل الجانب األكاديم ّي فقط .إذ من المه ّم "أن نرى المدرسة
بوصفها واقعة ضمن مجتمع متكوّن من ّ
مركبات تعلّم ع ّدة:
ّ
مؤسسات مجتمعيّة ،ومزارعين وأهل ،فتغدو المدرسة مكانًا
ّ
للتأمل والتفكير في مختلف تجارب المجتمع ،وتال ًيا مكانًا إلنتاج
معرفة ،فرديًّا وجماعيًّا ،معرفة تنتج من خالل فهم التجارب
وربطها بالحياة" (حليلة ،2020 ،جلسة نقاشيّة حول التفاعل
المجتمع ّي وارتباطه بالتعليم | منهجيات  -نحو تعليم معاصر(.

التعلّم عن قرب
ّ
نتفكر بما جنيناه من التعلّم عن بعد ،لماذا ال ّ
نتأمل ماذا
فيما
يعني لنا التعلّم عن قرب؟ وكيف من الممكن أن يكون هذا
ّ
مؤسساتنا التعليميّة للتح ّرر من حدود المنهاج
المكوّن في
والمق ّررات الرسميّة ،فيصبح بذلك مساحة تستطيع من
خاللها الطالبة/الطالب طرح األسئلة واكتساب مهارات تحوّليّة
ّ
متجذرة في سياق ومجتمع وتاريخ .نسلّط
وعالقات متينة
الضوء اليوم عىل أه ّميّة تطوّر التعليم وتحوّله ،الرتباطه باألرض

40

والسياق واآلخر (من دون أن نلغي أه ّميّة التطوّر اإللكترون ّي
والمعلومات ّي) ،عىل اعتبار أ ّن التفاعل المجتمع ّي هو جزء
ً
برنامجا تكميليًّا/
جوهري ّ وأساس ّي من عمليّة التعلّم وليس
إضافيًّا.
ّ
فلنتأمل في بعض األمثلة التي ّ
تجسد هذا الفكر ،والتي ليست
بالضرورة مشاريع ثور يّة في التطبيق ّإل أنّها فتحات وشقوق
ّ
المؤسسات التعليميّة ،نابعة من مبدأ أ ّن التعلّم
في جدران
يحدث من خالل مصادر متع ّددة ومتنوّعة للمعرفة ووسائل
مختلفة للوصول إليها:
فلماذا ال يتجوّل الطلبةً ،
مثل ،في أحياء مدن الدولة التي
يعيشون فيها ليتعلّموا من خالل التجوال وقصص األهالي
عن تاريخ المنطقة وإرثها ويستمعوا إىل تجارب مجتمع هذه
األحياء والقرى بوصفه جز ًءا من تعلّمهم لما ّدة التاريخ؟
وكم من دولة في منطقتنا العربيّة تستضيف مجتمعات
الجئة من الدول المحيطة بها ،فبدال ً من أن نحصر عالقتنا
بهذه المجتمعات بالتب ّرعات الماديّة والعينيّة (عىل اعتبار أنّها
مجتمعات ذات حاجة) ،فلماذا ال يتحاور طلبتنا مع أقرانهم من
الالجئين ليتعلّموا عن حضارتهم وتاريخهم وقصص لجوئهم
(عىل اعتبار أنّها مجتمعات غنيّة) ،فيتعاونوا نتيجة لهذه
كأهال
الحوارات عىل مشاريع و/أو قضايا مشتركة ته ّمهم
ٍ
وجيران.
(خصوصا ّ
ً
الطلب في المراحل التعليميّة
ولماذا ال يتعلّم طلبتنا
األساسيّة) عن النبات والنم ّو وأه ّميّة الطبيعة وعالقتها
بأجسادنا وأرواحنا وعافيتنا من خالل حديقة أو زاوية في مباني
مدارسنا ،يزرعونها ويعتنون بها ويروون القصص المرتبطة بها؟
فيكون لمفاهيم االهتمام والتعاطف والرحمة والتعاضد معن ًى
ينبع من تجربة شخصيّة (فرديّة وجماعيّة) ،بدال ً من أن تكون
مفاهيم مج ّردة في وحدات دراسيّة ومق ّررات فقط.
في ّ
كل هذه األمثلة والتجارب ،من المه ّم أن ّ
نتذكر أ ّن:
ّ
الصفيّة فحسب بل يكون في
•التعليم ال يكون في الغرف
فضاءات الشعر والف ّن والمسرح ،وفي آفاق البيئة والفضاء،
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وفي تفاعل الطالبات/الطلبة مع المجتمع المحلّ ّي بل
ّ
(النجار ،2021،النهار
االنغماس فيه والتو ّرط بشؤونه
العربي).
•التفاعل المجتمع ّي هو جزء من عمليّة التعليم والتعلمّ
ً
عمل/بن ًدا إضافيًّا يقوم به الطلبة (أو مجتمع
وليس
ّ
ّ
المتعلمين) ،واألساس هو الصورة الكليّة للتعليم والتفاعل
المجتمع ّي ،فالتعلّم والتعليم يحدثان بشكل مستم ّر،
والمدرسة هي جزء مه ّم من هذا التعلّم.
ّ
التفكر في اليوم ّي
•يرتكز التفاعل المجتمع ّي عىل أه ّميّة
ّ
الصفيّة
ال َمعيش من خالل الموا ّد التي تد ّرس داخل الغرفة
وليس من خالل أنشطة إضافيّة (خارج سياق البرنامج
اليوم ّي) ،عىل الرغم من أ ّن األنشطة اإلضافيّة مه ّمة وتعزّز
ّ
ّ
الصفيّة.
التفكر المستم ّرة في الغرفة
من عمليّة
•يعزّز التفاعل المجتمع ّي من أه ّميّة التجربة الشخصيّة
(والتجربة ال َمعيشة) في التعلّم ،وتال ًيا أه ّميّة الحوار في
هذا اإلطار ،والذي من شأنه أن يع ّمق التجربة حتى تصبح
خبرة تعليميّة ،فالتعلّم الح ّي والحقيق ّي ينطلق من تجارب
الطلبة/المتعلّمين.
ً
برنامجا أو حتّى
•التفاعل المجتمع ّي ليس نموذ ًجا أو
مجموعة من البرامج ،وال يق ّدم أو يمثّل مجموعة من
الحلول الجاهزة بل هو "فلسفة" في التعليم والتعلّم،
وأداة لتوسيع التعلّم بارتباطه بالسياق واألرض واآلخر.
ً
وثيقا بعافية الطلبة
•يرتبط التفاعل المجتمع ّي ارتباطًا
والمجتمعات التي تشترك في هذه الممارسة لما لهذه
الفلسفة من أثر مباشر وغير مباشر عىل تعزيز الذات
وفهمها ،وتعميق العالقة مع اآلخر والمكان (الذي من
شأنه أن يعزّز العافية ويصقل المهارات ويفتح اآلفاق نحو
االهتمامات).

ّ
للتفكر في التفاعل المجتمع ّي
أسئلة ختام ّية
من المه ّم ّأل ننزلق في ّ
تأملنا وتفكيرنا في التفاعل المجتمع ّي
بإطار ساعات ومتطلّبات ونمطيّة في العمل ،ليصبح بذلك
مكوّنًا آخر من عمليّة تعليم وتعلّم محدودةً ،
عوضا من أن يكون
ّ
ّ
ولنفكر اليوم بما يفصلنا
وتفكر وتفاعل حقيق ّي.
مساحة تح ّرر
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عن التفاعل المجتمع ّي والتعلّم التفاعل ّي واالرتباط بالمجتمع
واألرض والسياق ،ولنطلق العنان لمخيّلتنا وإبداعنا لنفتح من
ً
شقوقا في أنظمتنا التعليميّة نستطيع من خاللها إعادة
خاللها
ّ
التفكير في جوهر التعليم والتعلم وارتباطه بمحيطنا وسياقنا
وثقافتنا ومجتمعاتنا ،ولنسأل أنفسنا:
ً
شقوقا
•ما هي فرص/مساحات /شقوق التغيير؟ فقد تكون
نستطيع من خاللها أن نبدأ بعمليّة التغيير بطريقة تشاركيّة
ّ
ّ
والتفكر.
والتأمل
تسمح بالتجربة
•من أين نبدأ وكيف؟ فالتغيير ليس بالضرورة ببرامج كبيرة،
بل عبر خطوات بسيطة وصغيرة ،نعيد من خاللها ترتيب
األفكار واألولويّات ونعيد للمجتمع مكانته في عمليّة
التعليم.
•ما هي القيم واألساسيّات التي تقوم عليها فلسفة التفاعل
المجتمع ّي وتال ًيا البرامج المرتبطة بها ،والتي تدحض
بشكل واضح وصريح الهرميّة والفوقيّة والهمينة؟
•كيف نعزّز من عالقاتنا مع أفراد ومنظمات تعليميّة/
مجتمعيّة تتماشى مع فكرنا وفلسفتنا في التحوّل في
التعليم والتفاعل المجتمع ّي؟ فنتعلّم من اآلخر ومعه،
ليس من خالل بحوث ودراسات فقط ،بل من خالل
التحادث مع اآلخر وتجاربه وقصصه.
ّ
عمليّة
التأمل والتغيير نحو التفاعل المجتمع ّي وتعزيزه في
ّ
تعليمنا وتعلمنا تنطوي عىل مجموعة من الخيوط الرفيعة التي
ّ
ومؤسسات في خبرات ومساحات
ننسجها أفرا ًدا ومجموعات
ّ
ومنصات متع ّددة في الصفوف عينها ،وفي الموا ّد التي
نتعلّمها ،فتصبح بمجموعها بمثابة جسر يربط ما بين مدارسنا
ومجتمعاتنا ،وبساط يحملنا لنتجوّل في إرثنا وتاريخنا وقصصنا
وعالقاتنا مع المكان والسياق واألرض واآلخر.

زينة خوري
مديرة التحوّل في التعليم في مدرسة األهليّة
والمطران
األرد ّن
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التعليم عن بعد في المدرسة المغرب ّية
قراءة في تجربة تطبيقيّة
حسن الطويل
مق ّدمة
انخرط النظام التعليم ّي المغرب ّي في تجربة التعليم عن بعد
مضط ّرًا ،فخالل فترة اإلقفال الكلّ ّي الذي فرضه انتشار جائحة
كورونا أواسط شهر آذار/مارس  ،2020وجدت الوزارة نفسها
مطالبة بضمان استمرار التعلّمات بما ال يدع المجال النكماشها،
فكان ّ
الحل هو اللّجوء إىل خيار التعليم عن بعد ،غير أ ّن هذا
ّ
الحل لم ُ
يخل من مظاهر االرتجال والفوضى الناشئة عن غياب
التخطيط ،وعن حداثة مدرستنا المغربيّة في هذا النمط من
التعليم.
ولعل أبرز ما ينبّهنا إليه ُ
ّ
فراغ التخطيط في هذا الباب ،هو أ ّن
المدرسة المغربيّة لم تهت ّم عبر تاريخها الطويل ّإل بالتعليم
الحضوريّ ،وذلك ما ّ
يؤكده االعتماد الكلّ ّي عىل الموارد التربويّة
الورقيّة (الكتب المدرسيّة ،والدفاتر ،وأوراق تحرير االمتحانات..
إلخ) ،وعىل النمط الحضوري ّ لالجتماع التربوي ّ بأصنافه كلّها.
وعالقة بهذا السياق ،أحاول في هذا المقال الحديث عن
ً
توصيفا ونق ًدا،
تجربتي الشخصيّة في ممارسة التعليم عن بعد،
ً
مستعرضا العقبات التي اعترضتني ،وواجهها مد ّرسون آخرون
كما أظ ّن ،والغاية من ّ
كل هذا تنشيط "النقد التربوي ّ" وتوظيفه
في ما يفيد منظومتنا التعليميّة.

معطيات التجربة وسياقاتها
ً
أستاذا لما ّدة اللّغة العربيّة
اشتغلت في هذه التجربة ،ولكوني
في السلك الثانوي ّ التأهيل ّي ،مع ثالث شعب ،شعبة الجذع
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المشترك لآلداب والعلوم اإلنسانيّة (قسمان) ،وشعبة األوىل
بكالوريا لآلداب والعلوم اإلنسانيّة (قسم واحد) ،وشعبة األوىل
ّ
المؤسسة،
علوم تجريبيّة (قسمان) ،وفي إطار التعاون داخل
التمس منّي السيّد المدير إجراء الدعم التربوي ّ لفائدة عدد
من التالميذ في مستويات الثانية بكالوريا ،شعبة اآلداب
والعلوم اإلنسانيّة ،لمساعدتهم في التحضير الجيّد لالمتحانات
اإلشهاديّة.

العمل معهم (عبر وسيلتي "الكتابة" وتقنيّة التسجيل الصوت ّي)،
َ
المنجزة حضور يًّا ،وتثبيت التعلّمات
منصبًّا عىل مراجعة الدروس
والكفايات التي تساعدهم في التعامل مع االمتحان اإلشهادي ّ
بصورة جيّدة.

إشكال ّيات بناء الدروس
لم يسمح التواصل الكتاب ّي بالبناء السليم لعدد من الدروس التي
تحتاج إىل التفاعل المباشر للمتعلّمين مع المد ِّرس ،وذلك ما
أكدته اإلشارات التي ّ
ّ
تلقيتها في مرحلة التقويم التكوين ّي من
جهة ،ومرحلة التقويم الختام ّي للدرس من جهة ثانية .ومن
أمثلة هذه الدروسّ ،
النص األول في مجزوءة "شعر التفعيلة"
مع شعبة الجذع المشترك لآلداب والعلوم اإلنسانيّة .ففي
هذا الدرس يتع ّرف المتعلّم ،وللم ّرة األوىل ،إىل خصائص نمط
شعري ّ جديد ،يرتكز عىل خصائص إيقاعيّة وبالغيّة غير مألوفة،
وهذا ما يوجب بطبيعة الحال التفاعل مع أسئلته وانتظاراته
وتعاطيه مع التعلّمات ،لألخذ بيده بسالسة نحو فضاء شعري ّ
غير مألوف.
َ
وقد تمثّلت الوسيلة التي أ ّد ُ
ّ
وبخاصة مرحلة
يت بها هذا الدرس،
التمهيد منه ،في برنامج  ،PowerPointإذ أنجزت ً
عرضا

تفاعليًّا يحتوي عىل صور ومعطيات تحليليّة ،ثم شاركتها في
المجموعة التواصليّة مع المتعلّمين ،غير أ ّن ردود األفعال
التعلّميّة التي وردتني كتابيًّا (عبر آليّة "التعليق") ،لم تظهر
ّ
المتوقع للدرس ،وعجز غالبيّة التالميذ عن استيعاب
النجاح
التعلّمات المطلوبة ،األمر الذي دفعني إىل تسجيل شريط
فيديو يشرح هذه التعلّمات ويوضحها ،ومع ذلك لم يُحرز
الدرس تق ُّد ًما كبي ًرا.
والحق أ ّن هذه النتيجة التي آل إليها الدرسّ ،
ّ
أكدت لي أ ّن الوسيلة
المثىل إلنجازه عن بعد تتمثّل في تقنيّة "الفيديو المباشر" ،غير
أ ّن هذا الخيار لم يكن متا ًحا ،نظ ًرا إىل غياب الشروط الموضوعيّة
الضامنة لمبدأ تكافؤ الفرص ،وعىل رأسها ُكلفة تشغيل الفيديو
بالنسبة إىل التالميذ ،وانتفاء جودة اإلنترنت الذي يسمح بذلك
في بعض المناطق النائية التابعة للمجال الجغراف ّي ال ُمسته َدف
ّ
ولعل هذه النتيجة المستخلَصة من
من المؤسسة التربويّة.
هذه التجربة العمليّةّ ،
تؤكد أ ّن التعليم عن بعد ليس قرا ًرا فارغ
ّ
المؤسسة التربويّة (بدعم من اإلدارة
التكلفة ،فقبل أن تتبنّى
الرسميّة) مثل هذا القرار ،وتعمل به بصورة كلّيّة أو جزئيّة ،عليها
وتوفر اإلمكانات الماديّة المطلوبة
أن تُع َّد له األرضيّة المناسبة،
ِّ
(مثل تقوية اإلنترنت في المناطق الحضر يّة والقرويّة كلّها)،

خص ُ
وفي ما ّ
الشعب الثالث األوىل ،فقد اشتغلت معهم في
ُ
أنشأت مجموعات
المرحلة األوىل عبر وسيط "فيسبوك" ،إذ
تواصليّة داخل هذا الفضاء ،واجتهدت للحصول عىل المعطيات
التواصليّة للتالميذ ،من أجل دعوتهم لالنخراط في التجربة.
ّ
ً
محترما ،كان من
والحق أن هذه العمليّة أضاعت منّا زمنًا
المفروض استغالله في إرساء التعلّمات ،وممارسة األنشطة
المدرسيّة .وبحسب ما يسعفني به أرشيف هذه التجربة ،فإ ّن
زمنًا قدره أسبوع ،أنفقته في البحث عن معلومات التالميذ،
وانتظار التحاقهم ،وفي النهاية التحق ما يق ّدر بنحو  %35من
التالميذ ،مع تسجيل تفاوت واضح في النسب بين األقسام.
وقد كان أساس التواصل في هذه المجموعات كتابيًّا.
وفي المرحلة الثانية ،انتقلنا إىل العمل في تطبيق ،Teams
ً
سليما ،وعجز أكثر التالميذ عن التعامل
لك ّن االنتقال لم يمكن
مع هذا التطبيق ،ما دفعنا ،في آخر المطاف ،إىل العودة إىل
"فيسبوك" من أجل إتمام ما كنّا بدأناه.
ُ
ّ
عملت
أما تالميذ الثانية بكالوريا لآلداب والعلوم اإلنسانيّة ،فقد
معهم في مجموعة تواصليّة داخل وسيط "واتساب" ،وكان
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وتعمل عىل ضمان مجانيّته ،وعىل توفير األجهزة اإللكترونيّة
المطلوبة بالتساوي حتّى ال ي ُ ّ
مس مبدأ تكافؤ الفرص ،أل ّن أه ّم
نقاش أُثير حول تجربة التعليم عن بعد ،هي صدقيّة هذا المبدأ
المق ّدس في ّ
ظل تفاوت إمكانات التالميذ الماديّة.
وما ّ
أكد لي هذه الخالصة بوضوح أكبر ،الجهود التي بذلتها ،من
خالل التواصل الكتاب ّي ،من أجل بناء الدروس المتعلّقة بعلم
العروض مع تالميذ الجذع المشترك لآلداب والعلوم اإلنسانيّة.
وأل ّن هذه الدروس لها أه ّميّة كبيرة في مسار المتعلّم األدب ّي،
ُ
سعيت إىل وضع خطّة ّ
خاصة لبناء المهارات التالية:
•القدرة عىل التمييز بين أجزاء البيت الشعري ّ بناء عىل معايير
موسيقيّة :الصدر ،والعجز ،والحشو ،والعروض ،والضرب.
• ّ
التمكن من آليّات التقطيع الرمزي ّ للبيت الشعري ّ باستثمار
قواعد "الكتابة الصوتيّة".
•التع ّرف إىل أجزاء التفعيلة :السبب الخفيف ،والسبب
الثقيل ،والوتد المجموع ،والوتد المفروق ،والفاصلة
الصغرى ،والفاصلة الكبرى.
•القدرة عىل تحديد تفاعيل البيت الشعري ّ وتمييز البحر
الشعري ّ الذي تمثِّله.
في واقع األمر ،كان التخطيط ً
شاقا لتدريس هذه الكفايات
المه ّمة بوسائل محدودة ج ًّدا ،تتمثّل في تواصل كتاب ّي ال
يسمح بتفاعل آن ّي بيني وبين المتعلّمين ،وفي تعليقات
بعديّة مكتوبة ،ال أرى فيها تعبيرات الوجه وعالمات التواصل
العيان ّي المفيدة .وعىل الرغم من الجهود كلّها التي بذلتُها في
تمرير الكفايات المذكورةّ ،
ً
ناقصا ،ولم ّ
أحس بأ ّن
ظل اإلنجاز
التالميذ قد خرجوا ومعهم المظنون من المهارات ،أل ّن ُ
الخطّة
المعتمدة في التدريس ،كانت تصطدم ً
دائما في حاجة المتعلّم
إىل المرافقة اآلنيّة أثناء إنجاز األنشطة المدرسيّة ،وهذا ما ال
يسمح به ّإل التواصل بتقنيّة الصوت والصورة كما أسلفت.

ُّ
التدخل الضبط ّي لإلدارة التربويّة
ضرورة
ً
انطالقا من تجربتي مع قسم األوىل بكالوريا لآلداب والعلوم
اإلنسانيّة ،تبيَّن لي أ ّن دور اإلدارة التربويّة الضبط ّي يجب أن يمت ّد
بالضرورة إىل الفضاء التربوي ّ الشبك ّي ،إذ إ ّن عد ًدا من التالميذ
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يعلمون أ ّن إغفال حضور دروس التعلُّم عن بعد ال يستلزم
قرا ًرا إدار يًّا ،لذا ،فإنّهم ال يكترثون بها ،وال يكلّفون أنفسهم عناء
التفاعل معها (عىل فرض أن التالميذ ّ
كافة يملكون اإلمكانات
الماديّة والتقنيّة المطلوبة) .وبما أ ّن التلميذ يشتغل بإشراف
األطر التربويّة ،فإ ّن واجب المدرسة هو تحصين فرص التعلّم
لديه ،عبر مراقبة الحضور ،وترتيب اإلجراءات التربويّة الصارمة
في هذا الشأن.
وتعزّزت هذه الخالصة لديّ ،بعدما ّ
سجل الفصل الدراس ّي
المذكور غيابًا ملحوظًا عن متابعة األنشطة المدرسيّة القائمة
في الفضاء الشبك ّي بخالف جميع الفصول األخرى .والواقع أ ّن
هذا الدور الضبط ّي لإلدارة التربويّة ،يجب أن يمت ّد إىل مراقبة
السلوك األخالق ّي للتالميذ ،حتى نحمي الفعل التربوي ّ م ّما قد
يشوّشه ،ونعطي للتعليم عن بعد صورته الرسميّة المساعدة
في فرض الج ّديّة.

إشكال ّية اإلعداد القبل ّي
مع انتشار ثقافة اإلنترنت ،أضحت الموارد المعرفيّة متاحة
بكثرة ،ولم يعد إجراء بحث معرف ّي ما أم ًرا متع ًبا ،عىل نحو
ما كان عليه الحال من قبل ،إذ كان جمع الما ّدة المعرفيّة في
ً ًّ
ً
ً
ومكلفا للجهد والوقت ً
معا.
ومرهقا،
شاقا
موضوع ما أمرا
غير أ ّن هذه الطفرة المعرفيّة في الفضاء الشبك ّي ،ورغم ميزاتها
الكثيرة ،لم تسلم من العيوب ،وال من المخاطر المه ّددة لسالمة
المعرفة ،ومن مظاهر ذلك ،انتشا ُر موا ّد معرفيّة غير موثّقة،
َ
منتحلة.
أو غير دقيقة ،أو
وقد انعكست هذه الصورة السلبيّة للمعرفة المق َّدمة في
ّ
وبخاصة األنشطة التي تدخل
اإلنترنت عىل األنشطة المدرسيّة،
في نطاق "اإلعداد القبل ّي" .وعىل الرغم من أ ّن هذا الموضوع
ليس مرتبطًا بتجربة التعليم/التعلُّم عن بعد ،لكنّه برز أثناءه
بصورة أكثر وضو ًحا ،فاستثمرت فئة واسعة من التالميذ
وجودها المكثّف في الفضاء الشبك ّي في فترة الحجر الصح ّي،
من أجل القيام بأنشطة "اإلعداد القبل ّي" ،وذلك ما كان له ،في
كثير من األحيان ،أثر سلب ّي عىل جودة األنشطة التعلُّميّة ،بفضل
االستثمار غير المعقلن لموارد الفضاء المذكور وإمكاناته
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الهائلة.
ّ
نسجل هنا األمثلة التالية:
ومن صور االستثمار السلب ّي هذا،
•استقدام معرفة غير دقيقة (في األنشطة ذات الطبيعة
المعرفيّة النظر يّة ،مثل نشاط التمهيد في مكوّن النصوص).
•يعمد عدد ال بأس به من التالميذ إىل نسخ (نظ ًرا إىل سهولة
العمليّة في شبكة اإلنترنت) إنجاز زمالئهم اآلخرين ،وال
يضيفون إليه شيئًا ،وهذا ما يض ّر بفرصهم في التعلُّم.
•يلجأ بعض التالميذ إىل مجموعات في "فيسبوك" (وفي
غيره من الوسائط) لوضع أسئلة األنشطة المدرسيّة
المطلوبة ،في انتظار ّ
تدخل أحد المتطوّعين من أجل وضع
المطلوب .وال يخفى ما لهذا اإلجراء من ضرر عىل لياقة
التلميذ في التفكير ،والتم ّرن ،والتعامل مع الوضعيّات
االختبار يّة البانية للمهارات المدرسيّة.
ول ّما كانت وضعيّة "اإلعداد القبل ّي" في الفضاء الشبك ّي
التدخل ّ
ّ
ّ
لحل
الخاص،
بهذه الصورة المقلقة ،يجب ،في رأيي
ّ
منصات إلكترونيّة مدرسيّة
المشكالت المذكورة ،عبر توفير
تساعد المتعلّمين في إنجاز األنشطة المدرسيّة المنزليّة بطرق
ّ
صحيّة ،تضمن فرصة التلميذ في التعلّم الذات ّي المشفوع
باإلرشاد والتوجيه.

تشجيع األنشطة اإلبداع ّية وتهيئة أرض ّيتها
الشبك ّية المناسبة
ُ
عملت خالل تجربة التعليم عن بعد عىل الفصل بين الدروس
المق ّرَرة في البرنامج الدراس ّي بأنشطة إبداعيّة ذات طبيعة
أدبيّة ،من قبيل اقتراح بعض القصص القصيرة عىل التالميذ،
مع مناقشتها معهم بأسلوب ح ّر ،غير عابئ بتقنيّات التحليل
المدرس ّي المعتادة ،وذلك ما أثمر نتائج تفاعليّة ممتازة ،وأخرج
التالميذ من رتابة الدروس ،وأم ّدهم بشحنة مشاعر إيجابيّة.
ّ
وشجعنا هذا الميل إىل اإلبداع عىل االنخراط في تجارب أدبيّة
أخرى ،تمثّلت في المشاركة في بعض المسابقات األدبيّة التي
أعلنتها جهات رسميّة ،وذلك ما ّ
حفز التالميذ عىل اإلبداع في
ّ
(القصة القصيرة ،والشعر ،والتشكيل ..إلخ)،
مختلف المجاالت
وخلق أجواء إيجابيّة في مجموعات التواصل المدرس ّي ،وأتاح
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للمبدعين ً
فرصا للتعبير عن مواهبهم.
ما أريد لفت النظر إليه من إثارة هذا الموضوع ،أ ّن االنفتاح
عىل الفضاء الشبك ّي الذي بدأته المدرسة المغربيّة أخي ًرا ،يجب
أ ّ ّل يغفل العناية بمجاالت اإلبداع ،ال سيّما أ ّن نصوص األدب
الرقم ّي بدأت تتكاثر ،وتفرض قيمتها الجماليّة ً
يوما بعد يوم،
وتلفت إليها انتباه ّ
ّ
تتدخل المدرسة
النقاد والمهتمين ،فلماذا ال
وتشجع عىل ّ
ّ
ّ
تلقيه
منصات تُعنى باإلبداع الرقم ّي،
لتأسيس
وتحليله وإنتاجه في صفوف المتعلّمين ً
أيضا؟
والواقع أ ّن الشكوى التي يعبّر عنها المد ّرسون واآلباء من إفراط
األطفال والشباب في استعمال األجهزة اإللكترونية ،ال ينبغي أن
تج ّرنا إىل التفكير في الحلول القادرة عىل قطع هذا االستعمال
السلب ّي قس ًرا ،فبدل ذلك ،يمكن أن ّ
نفكر في ترشيد استعمال
اإلنترنت عبر إغنائه بموا ّد إبداعيّة ممتعة ،لها القدرة عىل جلب
أنظار ناشئتنا وإغرائهم بالتفاعل معها ،وذلك ما يمكن أن
ّ
يتحقق باستثمار إمكانات التق ّدم التكنولوج ّي عىل نحو إبداع ّي.

خالصة
ال يخفى عىل أحد أ ّن تجربة التعليم عن بعد ال ُمنجزة أثناء الحجر
ّ
الصح ّي في المغرب ،قد عرفت بعض النجاح ،واستطاعت أن
تقاوم انقطاع التالميذ عن الدروس الحضور يّة ،بما َّ
تيسر من
أدوات وإجراءات ،غير أ ّن هذا النجاح الجزئ ّي ،يجب ّأل يحجب
عنّا إخفاقاتها المبيَّنة أعاله ،أل ّن العلم باإلخفاقات ،وإدخالها إىل
دائرة السؤال النقديّ ،هما المدخالن الوحيدان نحو تحسين
صور االنفتاح الذي بدأته المدرسة المغربيّة في فضاءات
التواصل التكنولوج ّي الكفيلة بتحديث أنشطتها التربويّة.

حسن الطويل
أستاذ
المغرب

شتاء

2022

مقال
ﻣﻘﺎل

ّ
فليجلس كل طالب كما يشاء
هل تؤثّر وضع ّية جلوس الطالب في تعلّمه؟

محمد تيسير الزعبي

"تكتب عائشة بوضعيّة غير مألوفة لي ،تقف في مقعدها ،تضع
ً
رجل عىل األرض والثانية مكان جلوسها ،ث ّم تضع دفترها عىل
ركبتها ،وتبدأ الكتابة دون أن تغيّر هذه الوضعيّة أثناء الكتابة،
حتى إذا انتهت عادت لتجلس بالطريقة االعتياديّة المألوفة مثل
بقيّة الطلبة".
هذا وصف المعلّمة خلود حالة الطالبة عائشة في حصص اللغة
العربيّة ،وهذه المالحظة لن توردها خلود فقط ،بل ظهرت عند
المعلّمات اللواتي يد ّرسن عائشة ّ
كافة ،ما دفع مديرة المدرسة
ً
تعميما داخليًّا للمعلّمات
إىل تف ّهم حالة عائشة ،فأصدرت
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اللواتي يد ّرسنها طلبت فيه منه ّن التكيّف مع رغبتها بالجلوس
كما تشاء ،والسماح لها بالكتابة بهذه الوضعيّة.
ّ
محقة في إصدار هذا التعميم
لقد كانت مديرة المدرسة
الداخل ّي.
سنتح ّدث في هذا المقال عن مثال من البيئات المدرسيّة يُبيّن
أه ّميّة دور المدرسة في التكيّف مع حاجات طلبتها في ما يتعلّق
بطريقة الجلوس أثناء الحصص ،وأه ّمية مراعاة المعلّمين
لوضعيّات جلوس الطلبة ،وعدم اشتراط وضعيّة واحدةّ ،
وأل
تكون ِجلسة الطالب التي ال يرغب فيها المعلّم ً
عائقا في طريق
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تعلّمه ،ذلك أ ّن للطّلبة نمطًا من الجلوس يكونون فيه بأقصى
درجات العطاء ،مع التأكيد عىل ّأل تتعارض ِجلسة الطالب مع
الصح ّي السليمّ ،
وأل ّ
ّ
ً
انعكاسا
تشكل خط ًرا عىل زمالئه ،أو
نموّه
لسلوك سيّئ يعتزم القيام به أو إظهاره .فماذا تقول لنا البحوث
العلميّة عن هذا الموضوع؟

نظر يّة التعلّم القائم عىل الدماغ
تؤكد هذه النظر يّة أ ّن التعلّم يحدث عندما يكون الذهن ّ
ّ
متيقظًا
وحاض ًرا ونشطًا .وللوصول بالطالب إىل هذا المستوى من
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النشاط ،فإ ّن التعلّم يجب أن يت ّم في بيئة يستثار فيها الدماغ
بأنشطة واقعيّة مرحة ال يشعر فيها الطالب بالتهديد أو كثرة
ّ
الحواس بطريقة عشوائيّة غير منظّمة،
المثيرات ،أو استثارة
أو أي ّ إجراءات من شأنها تشتيت التركيز الدماغ ّي للطالب
(السلطي .)2004 ،وحسب المرجع ذاتهّ ،
تؤكد البحوث
المستندة إىل تجارب في كيفيّة تعلّم الدماغ ،أ ّن ث ّمة نقطة
يمكن عندها أن يكون الدماغ في أعىل درجات الجهوز الكتساب
التعلّم ،ونقطة يكون فيها الدماغ غير مستع ّد الستقبال التعلّم
مهما كان بسيطًا ،ووجود النقطة من عدمه مرتبط بالبيئة
التي يتعلّم فيها الطالب .وأل ّن ّ
كل النظم التعليميّة يفترض أنّها
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تسعى إىل هذه النقطة ،وإىل تحقيق أهداف التعلّم ،فإنّه ال ب ّد
لها من أن ّ
توفر البيئة التعليميّة المتميّزة ،وأحد شروط ّ
تحقق
هذه البيئة هو الجلوس بطريقة ال تؤثّر في تعلّم الطالب.

ﻣﻘﺎل

نظر يّات داعمة

ّ
التأمل في األدب التربوي ّ الذي ق ّدمته نظر يّات التعلّم
إ ّن
المختلفة نجده يؤيّد تعميم مديرة مدرسة عائشة ،فالنظر يّة
السلوكيّة ّ
تؤكد العالقة بين تجارب المتعلّم وتغيّر استجاباته،
وأ ّن ّ
تحقق نتائج التعلّم مرتبط بالتعزيز ،فإذا تع ّرض الطالب
لتوبيخ أو اعتراض أو رفض لطريقة جلوسه ،فإ ّن ذلك سيؤثّر في
وسيشكل ً
عائقا أمام ّ
ّ
تحقق األهداف المح َّددة للتعلّم،
تعلّمه،
عالوة عىل تف ّهم المعلّم لطريقة جلوس الطالب المختلفة
ً
ً
منتجا
سلوكا
ستقترن بدافع إيجاب ّي يخلّف في نفس الطالب
خاصة أ ّن النظر يّة السلوكيّة ّ
أيًّا تكن طريقة جلوسهّ ،
تؤكد أ ّن
التعليم المقترن بالعقاب هو تعلّم سلب ّي.
تتّفق النظر يّة البنائيّة في هذا الجانب مع النظر يّة السلوكيّة،
إذ تبيّن أه ّميّة النم ّو في حدوث التعلّم ،وأ ّن التعلّم مرتبط
بالتطوّر النمائ ّي للمتعلّم ،وهذا التطوّر يت ّم عادة في هيئات
تالئم المتعلّم بالدرجة األوىل ،إذ يمكن أحيانًا مالحظة أ ّن
ّ
ّ
الصفيّة ،بينما
الحصة خارج الغرفة
بعض الطلبة ال تجذبهم
ّ
الحصة في المكتبة أو المختبر أو حتّى
يبدع بعضهم إذا كانت
في حديقة المدرسة ،بالتالي لن ينجح تحقيق أهداف التعلّم
وإكساب المتعلّم المهارات التي تناسب مرحلته العمر يّة ،إال إذا
حدث في وضعيّة تناسب المتعلّم ،وتتّفق مع دماغه.

ّ
تحقق
مواءمة وضع ّية جلوس الطلبة مع
أهداف التعلّم
ّ
يؤكد مؤيّد (أستاذ) أ ّن نسبة مرتفعة من أولياء أمور الطلبة
الذين لديهم طريقة مختلفة في الجلوس يراجعون المدرسة
لوضع هذه المالحظة بين يدي ّ إدارتها ،فبعض أولياء األمور
يلفت نظر المعلّم إىل طريقة جلوس ابنه المختلفة ،وبعضهم

يريد مساعدة المدرسة في تغيير طريقة جلوس ابنه ألنّها
تسبّب إحرا ًجا لهم خارج البيت ،وفي العالقات االجتماعيّة،
بينما بعضهم يخشى تع ّرض ابنه للتن ّمر ويؤثّر ذلك سل ًبا في
تحصيله وأدائه العلم ّي.
يسعى المعلّمون لتحقيق أهداف التعلّم بأبسط الطرق
وأسهلها ،ومن دون أن يدخلوا في مشا ّدات مع الطلبة أو أي ّ
ّ
الصف ّي ،أو أي ّ أمر يعيق التعلّم مهما كان
نوع من أنواع االرتباك
بسيطًا .وأحد مسبّبات اإلرباك هو الطلب من الطلبة الجلوس
باعتدال ،وفي نظر المعلّمين وفهمهم فالجلوس باعتدال هو
جلوس الطالب بظهر مستقيم وجسم مشدود ،دون أي ّ ميالن،
أو غرق في المقعد يجعل الطالب يبدو وكأنّه جالس عىل
ّ
الصحيّة،
ظهره .واألولويّة من وجهة نظر المعلّمين هي للناحية
فيطلبون الجلوس باعتدال كي ال تتأثّر ّ
صحة الطلبة أو يتأثّر
نموّهم .وعىل الرغم من ّ
صحة ما قيل وأه ّميّته ،غير أ ّن للعلوم
التربويّة وجهة نظر تضاف إىل وجهة نظر المعلّمين ،وهي أ ّن
لوضعيّة جلوس الطلبة دو ًرا أساسيًّا في فهمهم وتركيزهم ،وأ ّن
الجلسة المعتدلة ليست بالضرورة مشدودة أو كما هي في
أذهان المعلّمين (ناصف.)2004 ،
عىل المعلّم أن يضع في حسبانه أ ّن الجلوس م ّدة طويلة بوضعيّة
ّ
الصحة والبنية الجسميّة ،عالوة عىل
واحدة وثابتة أمر يؤثّر في
أ ّن طبيعة األنشطة التعليميّة في الغرفة تتطلّب وضعيّة جلوس
مالئمة آلليّة تطبيق النشاط .فعندما يطبّق المعلّمون نشاطًا
جماعيًّا ،فإنّه من الضروري ّ أن تتغيّر طريقة جلوس الطلبة،
وعندما يطلبون إىل الطلبة عقد حوارات ثنائيّة ،فإ ّن الجلسة
تتغيّر لضمان التفات الطالب إىل زميله والتحاور معه ،وعندما
ّ
الصف ومتجو ًّل أمامهم ،أو
يقف الطالب متح ّدثًا أمام بقيّة
ّ
يحل مسألة عىل اللوح ،فإ ّن عيون الطلبة تتابعه وتنظر إليه،
ّ
الصفيّة،
وكي يراه الجالسون في المقاعد الخلفيّة من الغرفة
ً
فضل عن أ ّن بعض الطلبة
فإ ّن وضعيّة جلوسهم سوف تتغيّر،
يرغبون في تدوين بعض المالحظات أثناء االستماع للمعلّم أو
لزمالئهم فيصبح من غير المنطق ّي إيقاف الدرس لمج ّرد تنبيه
الطالب لمخالفته وضعيّة الجلوس التي يريدها المعلّم.

يكتب معلّم الرياضيّات مسألة عىل اللوح ويطلب إىل الطلبة حلّها
في دفاترهم ،ويقرأ معلّم اللغة العربيّة أو االجتماعيّات لطلبته
ً
ّ
موقفا تاريخيًّا قبل بدء الدرس ،مثل هذه األنشطة
قصة أو
سيكون الطالب سعي ًدا أكثر وهو ّ
ينفذها بوضعيّة جلوس تالئمه
وتناسبه وال تكون مفروضة عليه ،فالحر يّة التي تمنح للطلبة
تجذبهم لتنفيذ المه ّمة بأعىل مستويات الجودة .فعىل سبيل
المثالّ ،
يؤكد مهنّد الذي يعمل في مدرسة في منطقة شعبيّة
ّ
الصفيّة
في ع ّمان يتجاوز عدد طلبتها األلف طالب ،وفي غرفته
 52طال ًبا أ ّن هذا األمر صحيح ،إذ بيّن أ ّن في ّ
صفه طال ًبا قصير
ّ
الصفيّة ،ولتجنّب
القامة ،متميّ ًزا ،ويبذل جه ًدا الفتًا في الغرفة
اإلحراج وعدم رؤية المعلّمين له واالبتعاد عن الوقوف كي يكون
ّ
الصف ،فإنّه يثني رجله ويجلس عليها كي يبدو
مرئيًّا للمعلّم في
للناظر بالطول الطبيع ّي ألبناء ّ
صفه .هذه الطريقة في جلوس
الطالب لم تثر المعلّمين كما يقول مهنّد بل القت تف ّه ًما،
ّ
أفسره بأ ّن تفوّق الطالب وتميّزه ربّما جعال المعلّمين يتساهلون
معه ،األمر الذي دفعني للطلب منهم بتف ّهم مثل هذه الحاالت
ّ
ّ
ّ
الصفيّة
الحصة
بخاصة أنّها ال تعيق التعلّم وال تؤثّر في سير
بصورتها االعتياديّة.
ّ
الطلب أكثر سعادة عندما يُسمح لهم بالمشي في
سيكون
الحديقة واكتشاف األزهار وحدهم ،وإذا وُضعوا في حيّز
محدود ،فإ ّن صوت صراخهم وإزعاجهم سيعلو ويرتفع كلما
امت ّدت الفترة الزمنيّة التي يمضونها في هذا الحيّز.

حلول أكثر نجاعة
يحتاج الطلبة في العصر الحديث إىل طرق تدريس مختلفة،
تتّسق مع التطوّرات الهائلة في محيطهم االجتماع ّي والتعليم ّي
ّ
بخاصة بعد الجائحة .والحديث عن فاقد تعليم ّي نتج من البقاء
م ّدة طويلة في المنازل وينبغي تعويضه ،وما رافق ذلك من
جلوس الطلبة يستمعون للدروس عن بعد بوضعيّات بعيدة
ج ًّدا عن وضعيّات الجلوس في المدرسة ،ال يبدو أم ًرا سهل
المنال بل إ ّن العودة إىل الوضع الطبيع ّي لما قبل الجائحة
سيتطلّب وقتًا ،وهذا يفرض عىل المعلّمين تح ّديات في تف ّهم

ً
خصوصا أ ّن
هذا األمر ،ومنحه الوقت الكافي اللتزام الطلبة به
بعض المعلّمين يؤمنون بأ ّن وضعيّة الجلوس في مقعد الدرس
لها خصوصيّة كبيرة ال ينبغي التهاون بشأنها.
المعلّم الماهر ال يشترط جلسة بعينها ،أو وضعيّة مح ّددة يلزم
ّ
الصف كلّه ،بل يضع معايير يجب أن يراعيها الطلبة في
بها
الجلسة مهما كان نوع النشاط الذي ّ
ينفذونه ،لذلك اتّفق مع
طلبتك عىل سلوكات حركيّة مح ّددة ترافق ّ
كل نشاط أو مه ّمة
تعليميّة ،وح ّدد لهم ما ّ
تتوقعه منهم كالتالي:
ّ
الصحيّة اإليجابيّة
• ِصف للطلبة مواصفات وضعيّة الجلوس
بكلمات واضحة ومختصرة.
ذكر طلبتك في ّ
• ّ
ً
سريعا،
كل م ّرة بهذه المواصفات تذكي ًرا
وال تك ّررها باستفاضة عىل مسامعهم كأنّك تقولها للم ّرة
األوىل.
•إذا وصلت لمرحلة متق ّدمة من انضباط الطلبة ،فإ ّن هذه
الكلمات المختصرة والسريعة قد تصبح إشارات مرئيّة أو
مسموعة تعبّر ّ
كل واحدة منها عن سلوك عىل الطلبة أن
يقوموا به.
إ ّن تدريب الطلبة العميق والكافي عىل هذه اإلشارات يضمن أن
تصبح روتينًا ثابتًا في ممارساتهم اليوميّة.

خالصة
المعلّم الماهر هو الذي يكيّف وضعيّة جلوس الطالب مهما
بدت مختلفة عن تصوّراته المسبقة في تحقيق أهداف التعلّم،
فتراه يح ّدد معايير ومواصفات لهذه الوضعيّة تجعل الطلبة
يشعرون بأنّهم أحرار في طريقة جلوسهم ،وفي الوقت نفسه،
فإ ّن ح ّر يّتهم مح ّددة بمواصفات المعلّم ومعاييره ،ال أن يكون
تركيز المعلّم بالدرجة األوىل عىل إجالس الطلبة كما يرغب،
األمر الذي يعيق تحقيق أهداف التعلّم.

محمد تيسير الزعبي
خبير تطوير أساليب تدريس اللغة العربيّة
األردن

المراجع
•السلط ّي ،ناديا سميح .)2004( .التعلّم المستند إىل الدماغ .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
•ناصف ،مصطفى .)1983( .نظر يّات التعلّم .سلسلة عالم المعرفة.
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مقال
ﻣﻘﺎل

ه ّوة سحيقة بين الثورة المعلومات ّية
ّ
المحنطة:
والمناهج التربويّة اللبنان ّية

اللّغــة والثقافــة والمتعلّمــون ضحاياهــا

بيار شالال

ّ
الصف السادس االبتدائ ّي  -عن
روى أحد الزمالء  -معلّم في
ً
تعليقا ساخ ًرا لتلميذ رفض المشاركة في
دهشته لدى سماعه
ّ
قراءة ّ
نص وتحليله ،ألنه يتح ّدث ،في محور "الخوف :أفكا ًرا
وتعابير" ،عن طفل ضاع في أحد األسواق التجار يّة ،فاستب ّد به
الخوف ،وبدأ بالصراخ والبكاء ،فإذا بهذا التلميذ يبادر إىل إبداء
رأيه ساخ ًرا ،مخاط ًبا المعلّم مستنك ًرا" :ولِ َم يخاف؟ أال يحمل
ً
هاتفا خلويًّا لالتصال بأهله؟ أو لِ َم ال يستعين بأي ّ كان لطلب
هذا األمر؟".
ً
ّ
إذا ،ث ّمة بُعد شاسع وقطيعة عميقة ،في مستهل العقد الثالث
من القرن الحادي والعشرين ،بين ما ّ
ً
قراءة
يتلقنه المتعلّم،
ً
وتحليل لنصوص عفا عليها الزمن ،بحسب مناهج و ُِضعت
أواخر القرن العشرين ،أي منذ نحو ربع قرن ع ّم ْ
ت خالله ثورة
معلوماتيّة تكنولوجيّة هائلة ،كما أشرنا أعاله.

اقتراحات وحلول
إذا كانت المناهج التربويّة وليدة رؤية الحاضر والتخطيط
للمستقبل ومواكبة العصر ،بُغية تكوين أجيال يعتمد عليها ّ
كل
وطن أو ّ
أمة ،وإذا كان ما تصبو إليه المناهج وما تأمل تحقيقه
في لبنان ،هو "بناء شخصيّة المعلّم الفرد والمواطن بأبعادها
الفكر يّة والوجدانيّة والسلوكيّة والروحيّة واالجتماعيّة والثقافيّة
والقوميّة ،إضافة إىل تعزيز كفاية المتعلّم بربط اللغة بالحياة"
("مناهج التعليم العا ّم وأهدافها" ،الصادرة بالمرسوم10227
تاريخ  8أيّار  ،1997ص ،)41.فإ ّن هذه المبادئ أضحت حب ًرا
عىل ورق ،في ّ
ظل تدنّي مستوى اللغة العربيّة في لبنان ،البلد
الذي يعود إليه الفضل في نهضتها وإنقاذها من براثن التتريك،
ووط ُن روّا ِدها اليازجيّين ومارون عبّود وميخائيل نعيمة وجبران
خليل جبران .وبلغت نسبة النجاح في ما ّدة اللغة العربيّة
ّ
المتوسطة  30في المئة
في االمتحانات الرسميّة بالمرحلة
ومع ّدلها العا ّم ثمانية عىل عشرين العام  ،2013بحسب آخر
تقرير منشور لوزارة التربية .وهذا التدنّي في مستوى اللغة
العربيّة ال يقتصر عىل لبنان وحسب.
هذا المقال محاولة متواضعة لإلضاءة عىل الواقع المتر ّدي
للغة العربيّة في لبنان والثغرات التي تعانيها ،واقتراح بعض
الحلول الناجعة والضرور يّة لوضع ح ّد لهذا التقهقر ،وتالف ًيا
لمصير أسود محتّم ،برأينا.
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أسباب تر ّدي اللغة العرب ّية في لبنان
إ ّن أحد أسباب هذا الواقع اللغوي ّ المرير هو الهوّة السحيقة
الموجودة بين المتعلّم وكتبه التي من المفروض أن ينهل منها،
ليس األصول اللغويّة فحسب ،بل الثقافة الوطنيّة واالجتماعيّة
ّ
بخاصة في المرحلتين االبتدائيّة
واألخالقيّة .فالمتعلّم،
ّ
والمتوسطة ،هو ضحيّة نصوص ،في كتاب القراءة ،عفا عليها
الزمن .وكانت مقبولة حين صدورها العام  ،1997وأضحت
مرفوضة بعد مرور نحو ربع قرن تميَّ َز بثورة معلوماتيّة وإلكترونيّة
وتكنولوجيّة هائلة ،غيّرت حياة البشر ،وال سيّما األطفال ،تغيي ًرا
جذر يًّا ،في طرق تفكيرهم وعاداتهم ووسائل عيشهم .ففي
َ
العصرنة ّ
بكل حماس ،وتفخر بما تقتنيه
حين تواكب أجيالُنا
من أحدث الوسائل التكنولوجيّة ،وتتواصل في محادثات يوميّة
عبر مواقع الدردشة اإلنترنتيّة ،وتتبادل األفكار في موضوعات
تتّصف بالعمق ،وتشاهد عشرات البرامج الثقافيّة والعلميّة عىل
شاشات الفضائيّات ،تُصاب هذه األجيال بالصدمة عندما يُطلب
نص ومناقشة األفكار الواردة فيهّ ،
منها قراءة ّ
نص يتح ّدث عن
قصر مهجور تسكنه الج ّن  -وهل من ج ّن في زمن العلم؟ ،-
حلق القرية في حين يقصد ،اليومًّ ،
أو عن ّ
محل عصر يًّا حيث
يوجد مكيّف وتلفزيون وموسيقى هادئة ،أو يُطلب منه كتابة
رسالة إىل أبيه المهاجر ،في زمن "الواتس-أب" والسكايب .وقد
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ونصل إىل اقتراحات الحلول ،علّها تنقذ اللغة العربيّة من براثن
االنقراض ،إذا استم ّر الصدأ يتآكلها ،مع علمنا أ ّن األولويّات ،في

لبنان حاليًّا ،هي اقتصاديّة واجتماعيّة وسياسيّة:
أ ّو ًل :تعديل فوري ّ لمناهج الـ  ،1997لتخاطب عقول
المتعلّمين ،المهاجرين هجرة جماعيّة إىل عالم اإلنترنت
والفضائيّات والمواقع اإللكترونيّة ،فتفرض وضع محاور لغويّة
تواكب التطوّر التكنولوج ّي والتق ّدم المعلومات ّي اللذين يثبان
وثَبات عمالقة سنويًّا ،وأجيالنا ترافق ذلك برغبة جامحة.
ً
وطبعا ،يجب عدم إهمال مؤلّفات عباقرتنا اللغويّين والتراث
اللبنان ّي العريق في محور أو أكثر.
ثان ًيا :التحفيز عىل المطالعة ،لكن غير التقليديّة التي تُثقل
ً
تلميذا يحتضن
حقيبة المتعلّم بكتاب إضاف ّي .فناد ًرا ما نشاهد
معانقا ً
ً
كتابًا يطالعه ،بل نراه
هاتفا خلويًّا أو مسلوب العقل أمام
ً
عازفا عن المطالعة ،وهي األساس في تنمية
جهاز الكمبيوتر،
الملكة اللغويّة والتعبير يّة وإثرائها لديه .ولهاتين اآللتين تأثير
ً
متعارفا
سلب ّي ومؤذ ج ًّدا العتمادهما الكتابة العاميّة ورمو ًزا
عىل تسميتها بـ "لغة اإلنترنت" .وهذا ما يهدم جسور التواصل
مع اللغة األ ّم ويدفعها نحو االنقراض.
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قصة بيئيّة ،اجتماعيّة ،شبابيّة ّ -
ً
إذا ،يجب اإلغراء عىل المطالعة .كأن تتو ّجه المناهج إىل وضع عناوين لكتب هادفة ّ -
تحفز المتعلّم،
ّ
القصة ،ويكتب التالمذة
وبمشاركة األهل ربّما ،عىل تجسيد ما طالعه في معرض أو مشهد تمثيل ّي يُستوحى من بعض أحداث
ّ
الخاص به .فتغدو الصفوف خاليا نشطة تخلق ديناميّة نشطة تُثمر مستوى لغويًّا جيّ ًدا.
نفسهم السيناريو

ﻣﻘﺎل

رسل إليه ّ
كما نقترح ،جذبًا للمتعلّمين لإلقبال عىل المطالعة بشغف" ،المطالعة أونالين" .أي أن ت ُ َ
قصة ،شهر يًّا أو فصليًّا ،عىل بريده
اإللكترون ّي ،فيطالعها ،في أوقات فراغه ،ويُطلَب منه تلخيصها أو إعطاء آرائه في أبطالها وأحداثها.
وهذا نموذج مختصر ج ًّدا ّ
لقصة "أونالين":

"سام ٌر واإلنترنت
ُ
ثغر ِهُ ،
منذ فتر ٍة قصير ٍة.
سامر حزي ٌن .غابَ ِ
ت البسمة ع ْن ِ
ُ
يعيش في أسر ٍة ال تشكو
ما بالُ ُه؟ ما الذي يك ّد ُر حياتَ ُه؟
أمر .الوئا ُم يع ُّم .المحبّ ُة تسو ُد .السعاد ُة تغم ُر
أي َّ ٍ
ّ
الجمي َع إل سام ًرا!
أبدى وال ُد ُه َ
قلق ُهَ ،
خالل جلس ٍة عائليّ ٍة َ
غاب عنها سامرٌ،
ُ
ً
اكتشاف
يجب
متسائل" :ما الذي طرأ َ عىل حيا ِة ابني؟
ُ
ً
حقيق ِة ما يعاني ِه" .علّ َق ْ
ت ّ
ُ
االمتحان
"نتائج
قائلة:
أم ُه
ِ
األخير لديْ ِه ممتاز ٌة .ال َّ
ب
شك أ َّن أم ًرا غي َر
مألوف يسبّ ُ
ٍ
ِ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُله هذ ِه الحالة النفسيّة" .وأضافت أخته يارا" :رفاقه في
ِّ
ُ
َ
ب
أصبح
الصف أعلموني أن َّ ُه
يميل إىل الوحد ِة ،ويتجنّ ُ
مخالطتَ ُه ْم .كما إ َّن أصدقا َء ُه في الح ّي الحظوا َ
ذلك
ِ
ً
َ
َ
جلوس ُه وحي ًدا في إحدى
استغرب
أيضا .وأح ُد ُه ْم
َ
ُ
ً
هاتف ُه الخلوي َّ
مستخدما
حيث يلهو َن،
الملعب
زوايا
ِ
َّ
ً
ً
الوقت ،وال ُ
يزيح نظ َر ُه ع ْن ُه ،ول ْو ثانية واحدة ،وعىل
كل
ِ
واالضطراب والتوت ّ ِر!" .هناَ ،
ُ
سأل
الخوف
مالمح
وجه ِه
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
الوال ُد" :هل يمك ُن أ ْن يكو َن الهاتف الخلوي ُّ الذي أهديْتُ ُه
األخيرُ ،
أسابيع ،ه َو
منذ ثالث ِة
إيّا ُه بمناسب ِة عي ِد ميال ِد ِه
ِ
ِ
ٌ
ٌ
َ
معقول".
احتمال
سبب التب ّدل؟ هذا
ت يارا متو ّج ً
قام ْ
اللحظاتَ ،
هة نح َو غرفتِها
في هذ ِه
ِ
ً
سامر .وإذا بها تعو ُد مهرولة نح َو والديْها،
المشترك ِة م ْع
ٍ
ً
ٌ
ُ
قائلة" :أبي! ّ
مصدومة .سام ٌر يشاه ُد
أمي! أنا
وتهتف
ّ
ال (البتوب)!!
رعب عىل حاسوب ِ ِه النق ِ
فيل َم ٍ
"إنّه هديّتي ُله ً
أيضا ،بمناسب ِة عي ِد ميال ِد ِه .يا للهو ِْل!
وال َّ
تين هو ما يؤذي ِه
شك في أ َّن سو َء
ِ
استخدام الهدي ّ ِ
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ت الوالد ُة.
نفسيًّا" ،قالَ ِ
اليوم التالي ،أس ّرَ ْت يارا إىل والديْها أنّها وج َد ْت ،بي َن
في
ِ
ً
األفالم التي شاه َدها أ ْو
بعناوين
الئحة
سامر،
أغراض
ِ
ِ
ٍ
ِ
مصرف في
سيشاه ُدها :مجزرة في نيويورك  -سرقة
ٍ
إفالس وانتحا رٌُ -
ٌ
غرق طفل.
باريس-
َ
سامر،
"يجب أن نسار َع في معالج ِة حال ِة
فقال الوال ُد:
ُ
ٍ
بهدو ٍء وروي ّ ٍة وحكم ٍة".

ثالثًا :تطوير أساليب التعليم :يجب تقريب البيئتين ،المدرسيّة
والواقعيّة ،في أذهان المتعلّمين ،فيتفاعلون عفويًّا وتلقائيًّا ،بل
بحماس ،مع المحاور اللغويّة .وعىل سبيل المثال ،تنظيم زيارة
إىل مصنع في محور "العامل" ،أو إجراء التالمذة مقابلة مع أب
أو أ ّم أحد الزمالء في محور "األسرة" ،أو استقدام مسؤولين أو
عناصر من الصليب األحمر أو الهالل األحمر أو الدفاع المدن ّي
إىل الصفوف والتحادث في مه ّماتهم في محور "الفضائل
األخالقيّة" ،أو إجراء لقاءات مع مؤلّفي بعض النصوص
لمناقشتهم في مضامينها.
رابعا :تبسيط قواعد اللغة ّ
ً
لئل ينفر منها المتعلّم ،وتدريسها
ّ
الجافة
بأساليب عمليّة ،ال نظر يّة تلقينيّة ،بعي ًدا من األمثلة
ّ
المعقدة.
والشواهد
ً
خامسا :تحفيز المعلّم عىل استخدام اللغة الفصحى في مختلف
حصص اللغة العربيّة والتاريخ والجغرافيا والتربية المدنيّة.
ً
طبعا ،ث ّمة اقتراحات ع ّدة أخرى للعالج ،لباحثين لغويّين كثُ ٍر

يه ّمهم إصالح ما آلَ ْ
ت إليه اللغة العربيّة من تر ٍّد في المستوى.
لكن ،ال ّ
شك في أ ّن هناك إجما ًعا عىل جوهر اإلشكاليّة ،وقد
تح ّدثنا عنها بإسهاب وبموضوعيّة ،أال وهي هذه الهوّة السحيقة
التي تفصل الواقع المتخلّف الذي يعتري التلقين الكالسيك ّي
التقليدي ّ للغة العربيّة حاليًّا ،والثورة التكنولوجيّة والمعلوماتيّة
التي أحدثت تغيي ًرا جذر يًّا في عالم الثقافة ،وكانت التربية
واللغة والمتعلّمون ضحاياها.
علل ،مه ّم
أخي ًرا ،نك ّرر أ ّن إنقاذ اللغة العربيّة م ّما تعانيه من ٍ
ّ
وملح ج ًّدا في لبنان ،لك ّن األولويّة تبقى لالستقرار االقتصادي ّ
واالجتماع ّي والسياس ّي ،وتال ًيا التربوي ّ.

بيار شالال
أستاذ لغة عربيّة في الكلّيّة الحربيّة اللبنانيّة
لبنان

ُ
سامر إىل
اصطحاب
والناجحة:
ت الخطّ ُة الذكيّ ُة
ُ
وكانَ ِ
ٍ
ّ
َ
حدائق ّ
الخلب ِة التي تُمتّ ُع
عام ٍة للتنزّ ِه في الطبيع ِة
ُ
َ
األعصاب؛ دعوت ُ ُه إىل مرافق ِة األسر ِة
وتريح
النظ َر
ُ
ّ
ّ
اب يحث عىل
فيلم ذي
لمشاهد ِة ٍ
موضوع اجتماع ٍ ّي جذ ٍ
ٍ
النفوس؛ إقنا ُع ُه ّ
َ
بلذ ِة مطالع ِة
الفرح في
التفاؤل ويولّ ُد
ِ
ِ
القصص المسلّي ِة وفوائ ِدها؛ إرشا ُد ُه ،بسالسة وهدو ٍء،
ِ
استخدام شبك ِة اإلنترنت ،عىل
نح َو
ِ
ِ
الهاتف الخلو ِي ّ
ّ
ال ،م َن النواحي الثقافيّة والترفيهيّة
والحاسوب النق ِ
ِ
ّ
ومباريات رياضيّ ٍة محلي ٍة
أفالم فكاهيّ ٍة
(مشاهد ُة
ٍ
ٍ
وعالميّ ٍة).
وم ّرت األيّا ُم واألسابي ُع ،والخطّ ُة َّ
تنف ُذ بتأ ٍّن و َح َذ ٍر
ِ
َ
ُ
النجاح الباه ُر لها .وها
سامر .وكان
مشاعر
وحرص عىل
ٍ
ِ
ٍ
ُ
ُ
يطبعها
وجه ِه ،ونفسيّتُ ُه
ه َي االبتسامة ترتس ُم عىل
ِ
ٌ
ُ
ُ
وسيلة
والتفاؤل شعا ُر ُه في الحيا ِة ،واإلنترنت
الفرح،
ّ
لديْ ِه للتثق ِف والترفي ِه والتسلي ِة المفيد ِة فقط".
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مقال

ﻣﻘﺎل

التفكيـر النقديّ اسـتراتيج ّية لبناء
التعلّمات :درس الفلســـفة نموذجاً

عبد الصمد زهور
مق ّدمة

ً
ّ
التأخر الحضاريّ ،بحكم
مدخل لتجاوز
يعتبر إصالح التعليم
ّ
ارتباط نهضة المجتمعات بالتعليم .وهنا ،ال بد من نموذج
تعليم ّي يجعل المجتمعات العربيّة تواكب متطلّبات العصر،
فيكون حركيًّا يتفاعل مع التغيّر االقتصادي ّ -التقن ّي بروح نقديّة
وبذهنيّة منفتحة قادرة عىل االنخراط من دون الضياع ،وهذا ما
ّ
يتحقق من خالل التربية عىل التفكير النقدي ّ.
يمكن أن

وفق تعبير بركان ( )2013تفكير في التفكير ال في الفكر ،أي إنّه
ليس تفكي ًرا في الجاهز وال ُمعطى ،بل هو فاعل في الحقيقة،
ّ
ّ
يتحقق عىل هذا النحو داخل
خاصيّته أنّه متج ّدد ومج ّدد .وهو
درس الفلسفة من خالل اختبار المتعلّمين باعتماد وضعيّات
غير مألوفة ،فال يمكنهم اإلجابة من خالل أفكار ُحفظت ،بل من
خالل نقل استراتيجيّات التفكير وتطبيقها عىل موضوع االختبار
الذي ال ينبغي أن يكون مرتبطًا معرفيًّا بالدروس المق ّررة بل
منهجيًّا فقط.

يهدف هذا المقال إىل توفير استراتيجيّة للمعلّم قوامها المنهج
ّ
الحس
النقدي ّ الذي يساهم في بناء التعلّمات ،وتال ًيا تنمية
النقدي ّ لدى الطالب في مقاربة الموضوعات والطروحات بعي ًدا
واع طيّع قادر عىل اإلبداع
من الذاتيّة والعاطفة ،وتخريج جيل ٍ
ومجاراة التطوّر.

عىل الرغم من ذلك ال يقتضي التفكير النقدي ّ قطع الصلة بالفكر
وبتاريخ األفكار ،فهو ال يعني الهدم ،بل يحدث في ضوء التفاعل
مع تاريخ األفكار عبر تأويله وإبداعه ،وهذا ما يب ّررً ،
مثل ،وجود
فالسفة أرسطيّين كبار ،وفالسفة ديكارتيّين عظام حفظ لهم
التاريخ مكانة بارزة رغم انطالقهم من أفكار غيرهم وتطويرها.

ّ
وأهم ّيته
التفكير النقديّ

مع ّوقات التربية عىل التفكير النقديّ

يبدأ التفكير النقدي ّ بامتالك أطروحة واضحة مد ّعمة بحجج
وبراهين توصل تال ًيا إىل خالصة أو نتيجة قد تتوافق مع األطروحة
التي انطلقنا منها أو تخالفها ،بحسب تسلسل الحجج وقوّتها.
لذلك ح ّدد فشر ( )2009دالالت التفكير النقدي ّ بأنّها تعلُّم
ً
ّ
راسما بذلك
الحجة والحكم عىل صدق المصدر وموثوقيّته،
بناء
ّ
تتحصل التربية عىل التفكير
معالم التفكير النقدي ّ .ويمكن أن
النقدي ّ وفق هذا المفهوم داخل الدرس الفلسف ّي بحضّ
المعلّم للمتعلّمين عىل اتّخاذ موقف باالنطالق من وضعيّة
مشكلة ،تفترض اختيار ّ
حل من بين حلول مختلفة ،مع قرنه
الحل األنسب ،مثل جعلهمً ،
ّ
مثل،
بالحجج الالزمة لتبيان أنّه
ّ
يفكرون في مسألة التعديل الوراث ّي في صفات الجنين البشريّ،
ومدى مشروعيّته أخالقيًّا.

عبّرت عنها مخلوف ( )2018في:
ّ
تتجل في الحكم المسبق عىل
•االفتراضات المسبقة :التي
شخص ما أو فكرة ما ،دون وجود مسوّغ واضح يدعم هذا
الحكم.
•التحيّز :أي الميل غير المعقلن إىل شخص ما أو فكرة ما،
ونفقد معه القدرة عىل إصدار أحكام منطقيّة ،فال ب ّد من
الحياد وبناء الحكم عقالنيًّا ال عاطفيًّا.
•ضغط األقران والمجتمع :السباحة مع التيّار" ،الموضة
ً
مثل" ،عائق أساس ّي أمام التفكير بطريقة نقديّة.
•عدم صدقيّة المصادر :ليست ّ
كل المعلومات المتداولة
خصوصا أنّنا بِتنا نعيش في عوالم افتراضيّة ّ
ً
الكل
صحيحة،
فيها قادر عىل نشر الخبر.
ّ
يمكن إبراز هذه المعوّقات في أعمال المتعلمين بعد تكليفهم
بمها ّم وإجراء تحليل جماع ّي لنتائجها ،فيقف المعلّم عىل بعض

ّ
يتوقف التفكير النقدي ّ عند حدود موضوع مح ّدد ،بل هو
ال
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المعطيات غير الموثوق بها ،ويبيّن ذلك بمقارنتها بنقيضها
الذي ورد في مصادر موثوق بها ،أو من خالل تقسيم المتعلّمين
مجموعات تبحث في الموضوع عينه ،عىل أن يواكب عمل
مجموعة واحدة بمصادر موثوق بها ،ويجعل المجموعات
تتحاور في ما بينها أثناء عرض المخرجات .والمدخل ذاته ،أي
العمل بالمجموعات ،يمكن استثماره في بحوث مرتبطة ً
مثل
بالمقارنة بين الرجل والمرأة في جزئيّة معيّنة ،كالشغل ً
مثال،
إذ يمكن أن تظهر في هذا السياق بعض أشكال التحيّز للنوع،
ويمكن معالجتها من خالل أمثلة توضح عكس ما ت ّم التحيّز إليه
بطريقة غير عقالنيّة.
يمكن اختصار هذه المعوّقات في مس ّمى المغالطات
المنطقيّة التي تحيل عىل وجود خطأ في التسلسل المنطق ّي
الذي نرتكز عليه في تبنّي أطروحة ما أو رفضها ،لذلك وجب أن
تكون الحجج خالية من المغالطات ،ومن أبرز هذه المغالطات
التي وقف عليها  )2017( Hitchcockوكذلك مصطفى
( )2007نذكر:
ّ
•مغالطة رجل القش :معناها نسبة كالم لشخص رغم أنّه ال
يقصده ،والتحاور مع هذا الكالم ،إذ عوض أن نناقش أدلّته،
نناقش ً
كالما لم يقله.
ً
•مغالطة الشخصنة :كأن نختزل فريقا بكامله في حكم
ّ
يصح عليه ذلك الحكم،
واحد نتيجة وجود شخص واحد
أو نرفض موضو ًعا الرتباطه بشخص ما.
•مغالطة المنحدر الزلق :تعني تطوير فكرة نحو منزلق بعيد
منها ال يقصده المتكلّم ،بغرض إثارة ّ
ضجة حول موقفه
والحكم عليه بالبطالن.
•مغالطة االنقسام الزائف :تحصل بوضع المستمع بين
اختيارين قصد التأثير سل ًبا في اختياره ،وجعله يختار ضمن
ما نسمح له نحن باختياره فقط.
•مغالطة عربة الفرقة الموسيقيّة :الدعوة إىل عدم مخالفة
الرأي الشائع ،وغال ًبا ما يكون سبب ذلك هو البحث عن
الطمأنينة ضمن الجماعة ،والخوف من المساءلة إن كان
لنا رأي مخالف لرأي الجماعة.
•مغالطة التعميم المتس ّر ع :تحدث بسحب ما يرتبط
بشخص ما عىل ّ
الكل ،كأن أنسب خصائص شخص ينتمي
ٍ
ّ
إىل بلد ما إىل البلد كله.
•مغالطة الرنجة الحمراء :تحصل بمحاولة إخفاء موضوع
بموضوع آخر ،قصد تشتيت انتباه المتحاور وجعله يتّجه
نحو مناقشة مسألة أخرى ،إنّها باختصار مغالطة اإللهاء.

ﻣﻘﺎل

مهارات التربية عىل التفكير النقديّ
واستراتيج ّياتها
إ ّن المغالطات المنطقيّة عبارة عن خلل يحدث في التسلسل
56

المنطق ّي للتفكير ،وهي ترتبط بأدلّة األطروحة التي نرغب في
المنافحة عنها بوعي أو بغير وعي ،وال ب ّد من تفاديها للحفاظ
عىل الصفة النقديّة للتفكير .لذلك ،وجب ً
دوما تحليل أدلّة
المحاور وفق معايير التفكير النقديّ ،وهذا ما يجب التركيز
ّ
ّ
الطلب،
الصفيّة لبناء حوار نقدي ّ بنّاء بين
عليه في الغرف
ّ
وهي :الوضوح ،والدقة ،والترابط ،والتكافؤ.
إ ّن التفكير النقدي ّ ليس تصيّ ًدا لألخطاء ،وإنّما هو استعمال
جيّد لقدراتنا ومهاراتنا ،بغية إصدار أحكام منطقيّة بناء عىل
معايير نقديّة تجنّبنا الوقوع ضحيّة المعوّقات المذكورة أعاله.
ويمكن تقريب مالمح التفكير النقدي ّ من خالل تصنيف بلوم
 ،Bloom’s Taxonomyومن خالل التع ّرف إىل كيفيّة
بناء األحكام المنطقيّة والمحاججة السليمة .هذا التصنيف
هو وسيلة علميّة لمعرفة مستوى تفكير اإلنسان ،وهو أداة
تعليميّة ،يمكن تقريبها من خالل الهرم التالي:
اإلبداع
Crea�ng
التقويم Evalua�ng
التحليل Analyzing
التطبيق Applying
الفهم Understanding
ّ
التذكر Remembering
المعلومات أو

يمنحنا تصنيف بلوم بحسب مخلوف ( )2018قاعدة للتعامل
مع المعطيات التي ّ
يوفرها لنا اآلخرون ،باالنطالق من المعلومات
والعمل عىل فهمها ،وتطبيقها ،وتحليلها ،ومن ث ّم تقويمها
واإلبداع من خاللها .ويمكن مد ّرس الفلسفة في هذا الصدد أن
يق ّدم للمتعلّمين تصوّرات فلسفيّة حول الحر يّة ً
مثل ،ويدعوهم
ّ
وتذكرها ،وفهم مضامينها من خالل نقاش جماع ّي،
إىل ضبطها
ثم ّ
يحضهم عىل العمل بها في الوسط الذي يعيشون فيه في
أفق تحليلها ،إذ يمكن الوقوف عىل أشكال تعارضها مع هذا
الوسط وكذا توافقها معه ،قبل إجراء مراجعة وتقويم يقودان
ً
فاعل في بلورة
إىل تعديل في التصوّر ،يكون المتعلّم فيهما
التصوّر في صيغته الجديدة ،وهذه هي مرحلة اإلبداع.
ومثال ذلك أن نعتبر أ ّن الحر يّة هي أن تفعل ما تريد ،وإذا ُفهم
من ذلك أن نلبس ما نريد متى شئنا ،فسيكون تطبيق هذا األمر
ً
محفوفا باالعتراضات باختالف األمكنة
داخل الوسط االجتماع ّي
واألزمنة ،فاللباس الذي يُرتدى في مكان العبادة مختلف عن
لباس المنزل أو المدرسة أو الشاطئ ،ما يعني أ ّن الحر يّة ليست
فعل ما نريد ،بل فعل ما يليق ،وتال ًيا فالحر يّة فكرة معقلنة قبل
ً
سلوكا ،وعليه ،يمكن تقويم التعريف األ وّل ،من خالل
أن تكون
أخذ حر يّة اآلخرين باالعتبار وربطها بالعقل وبتع ّدد السياقات،
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بأنّها فعل ما يناسب .إ ّن تصنيف بلوم هو أداة للتفكير النقدي ّ
وبناء التوافق مع اآلخرين ارتكا ًزا عىل ّ
الدقة والوضوح .ويتبيّن لنا
ً
أيضا أ ّن من أبرز مهارات التفكير النقدي ّ القدرة عىل المحاججة،
ّ
فالحجة  Argumentموضوع مدعوم بأدلّة للوصول إىل
نتيجة ،ولحصول ذلك ال ب ّد أو ًّل من وجود أطروحة ،ث ّم أدلةّ
وبراهين ،فنتيجة قد تتّفق مع األطروحة أو تختلف معها.
عبّر الباهي ( )2003عن التالزم بين التفكير النقدي ّ والحجاج،
بقوله إ ّن النتائج التي ّ
حققتها مختلف الحقول المعرفيّة في
مقاربتها التفاعالت الحوار يّة ساعدت في ترسيخ االقتناع
بوجوب إيجاد أنساق منطقيّة ذات منحى طبيع ّي (غير صوري ّ)،
ّ
الحض عىل تكثيف
األمر الذي حدا بالكثير من الدارسين إىل
البحث للكشف عن مزيد من العالقات التي يمكن إقامتها
بين الحجاج واألنساق المنطقيّة غير الصور يّة ،أو بين التفكير
النقدي ّ والمنطق غير الصوري ّ.
لذلك ال ب ّد من اإلقرار بوجود عالقة بين التواصل والحجاج
والتفكير النقديّ ،إذ يطوّر ّ
كل واح ٍد اآلخر في الوقت عينه.
فاالهتمام بالحجاج في سياق تواصل ّي يتطلّب تطوير القدرة عىل
ً
مشتركا ،وحتى يتالزم
التفكير النقديّ ،حتى يكون بناء النتائج
القول بالفعل.
ّ
للمفكر النقدي ّ أطروحة يريد أن يقنع بها
ينبغي أن تكون
اآلخرين ،لذلك فهو في حاجة إىل مختلف وسائل اإلقناع التي
يمكن تحديدها في ثالث ،وهي:
حجة االستشهاد أو ّ
•الصدقيّة :اعتماد ّ
حجة الصفة ،غير أنّها
يمكن أن تحصل بطريقة خاطئة عندما يكون للصفة أو
للمستشهد به عالقة بالموضوع.
•المشاعر :استهداف المشاعر من أجل اإلقناع ،ويمكن أن
يحصل هذا االستهداف بطريقة خاطئة ،كأن يقحم المرء
نفسه في ما ال يقدر عليه خشية إقالق شخص ما.
•المنطق :قد يُستعمل في محلّه ،وإن لم يحصل ذلك نصبح
أمام مغالطات منطقيّة.
تحضر هذه العناصر في حياتنا العمليّة ،ويكون للتفكير النقدي ّ

فيها بعدان :نظري ّ وعمل ّي .فعىل مستوى الشهرة وتقنيّات
اإلعالم واالتّصال تستخدم وسائل اإلقناع المذكورة بقوّة ،إلقناع
المشاهد باعتباره مستهل ِ ًكا بشراء منتوج معيّن ،ويُستقدم
مشاهير ونجوم كآليّة لإلقناع تُكسب المنتج صدقيّته .وهنا
ّ
المفكر النقدي ّ إىل عدم وجود ارتباط بين
ال ب ّد من أن يتنبّه
المنتج والنجم ،وتال ًيا يصير حضوره غير منطق ّي .يظهر أثر
التفكير النقدي ّ ً
أيضا عند محاولة تقييم محتوى ما ،إذ ال ب ّد من
تح ّري صدقيّة المصادر ،بعي ًدا من التحيّز واالفتراضات المسبقة
والتأثير المحتمل لألقران.

خالصة
ّ
الماسة إىل العمل باستراتيجيّات تعليميّة
يتبيّن لنا الحاجة
ّ
قادرة عىل تمكين المتعلمين من ترسيخ كفايات كاالستقالليّة
واإلبداعيّة في التحليل واتّخاذ القرار ،إذ ّ
نؤسس بيداغوجيا
ّ
مستقل يقطع مع مختلف أشكال التبعيّة ،التي هي
لمجتمع
ّ
نفسها مشكلة تعثر المنظومة التعليميّة في البلدان العربيّة ،إذ
ترتبط هذه االستراتيجيّات بـ:
•التركيز عىل التفكير ال عىل األفكار.
ً
مدخل للتعلّم وتعديل السيرورات.
•اعتبار الخطأ
•اإليمان بتع ّدد أنماط الذكاء وتنويع أشكال اختبار
المتعلّمين.
•ربط التعلّمات بالحياة ،وتوجيه النظر إىل العمل.
نحن في حاجة إىل تعميم العمل بالتفكير النقديّ ،والذي
يستلزم قرارات شجاعة تُفضي إىل تغيّرات جوهر يّة عىل مستوى
ّ
تشجع عىل الك ّم أكثر منه عىل
األنظمة التعليميّة القائمة ،التي
ً
أجيال غير قادرة عىل اإلبداع واالبتكار،
الكيف ،وتُنشئ بذلك
فتقف هي األخرى عاجزة أمام التغيّرات التي يشهدها العالم
وتجتاح البلدان العربيّة بحكم العولمة.

عبد الصمد زهور
باحث في الفلسفة
المغرب
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مقال
ﻣﻘﺎل

كيــف تســهم منظمــة
البكالوريــا الدول ّية فــي تعميق
عالقــة المتعلّميــن بلغتهــم؟

مق ّدمة
تمثّل اللغة إحدى أه ّم الوسائل التي ّ
تحقق التواصل والتفاهم
ّ
تتحقق عمليّة االمتزاج
بين أفراد المجتمع ،وبوساطتها
االجتماع ّي بين فئات المجتمع الواحد عىل اختالف الجندر،
وجغرافيّة السكن ،والخلفيّة الثقافيّة .كما وتمثّل اللغة اآلليّة
العقليّة التي من طريقها تُخزَّن المعلومات والمعارف ،وتُحوّل
المرسل والمستقبل ً
معا.
الصور الذهنيّة إىل رموز ودالالت لدى
ِ
ومن هنا يمكننا القول إ ّن دراسة لغات المنزل تجمع بين دراسة
اللغة لذاتها ،ودراستها بوصفها وسيلة اتّصال ثقاف ّي مجتمع ّي
يعزّز الهويّة ،ويقود إىل فهم أوسع للدور الحضاري ّ للغات في
فهم اآلخر وما يمثّله من اختالف .هذا األمر يُفضي إىل نتيجة
إيجابيّة تتمثّل بالتأثّر والتأثير أو ما يمكننا أن نس ّميه بالثراء
المعرف ّي والوعي الحضاري ّ لما تمثّله اللغة كحاضن لإلرث
الثقاف ّي واإلنسان ّي.

غدير حطبة

ّ
وأهم ّيته
دور المنظّمات في تعزيز لغات المنزل
ً
اهتماما بلغات المنزل بوصفها جز ًءا ً
رئيسا
أبدت منظّمات ع ّدة
من الرؤية التنمويّة الشاملة ،وتال ًيا عملت عىل تعزيز لغات
المنزل بوصفها نواة من أجل المض ّي في تنفيذ خطط التنمية
المستدامة ،لما لهذه اللغات من دور كبير في عمليّة تمكين
النساء والرجال في مجتمعاتهم .فعىل سبيل المثالّ ،
تركز
منظّمة اليونسكو في خطّة التنمية المستدامة لعام - 2030
ّ
ّ
والمختص في التعليم -عىل التعليم
وبخاصة في هدفها الرابع
الجيّد والتعليم مدى الحياة كمسارين رئيسيّين لتمكين األفراد
في مجتمعاتهم .وقد ارتأت اليونسكو في إطار العمل عىل
تحقيق هذا الهدف أن تنطلق من خريطة طريق أساسها احترام
استخدام لغات المنزل ،وتعزيز وتشجيع استخدامها في التعليم
ً
تعريفا ثقاف ًيا لألفراد يُبرز هويّتهم ويع ّمق
والتعلّم باعتبارها
وجودهم الحضاريّ ،كما وتراها صورة لألمن الثقاف ّي الذي يتعزّز
بوصفها أداة معرفيّة تنهض بالتنمية المجتمعيّة واإلنسانيّة.
ّ
ولعل هذا االهتمام هو الذي ّ
يفسر ما يعبّر عنه بعض األفراد
المهت ّمين باللغة وبالثقافة األ ّم عن عدم تأييدهم التو ّجه للتعلّم
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من خالل برامج تعليم دوليّة قد تؤثّر سل ًبا في الحفاظ عىل اللغة
األ ّم كعنصر ثقاف ّي ،وقد يذهبون للنظر إىل تجربة التعلّم عبر
البرامج الدوليّة عىل أنّها فعل يسهم في ذوبان الهويّة الثقافيّة
للمتعلّمين ،ويغيب صون هذه الهويّة أل ّن المتعلّمين يتو ّجهون
لتعلّم لغات أخرى تؤ ّدي بدورها إىل انحسار اللغة األ ّم ،وتال ًيا
يتغيّب اعتزازهم بموروثهم الثقاف ّي ،وتُمحى تطلّعاتهم في
تحقيق نظم المعارف المحلّيّة التي تحفظ التراث الملموس
وغير الملموس وتطوّره.
إال أنّنا وبنظرة متع ّمقة إلحدى المنظّمات التعليميّة الدوليّة،
وهنا أسلّط الضوء عىل عمل منظّمة البكالوريا الدوليّة التي
اعتنت بتعليم لغة المنزل واعتبرتها العمود الفقري ّ في تعلّم
اللّغات األخرى ،نحاول أن نتبيّن ،في مراجعة سريعة ألدبيّات
المنظّمة ،إسهاماتها ودورها في تعميق عالقة المتعلّمين
بلغتهم ،واالعتزاز بها عبر إدراجها ضمن مناهجها في المراحل
كلّها.

-

برنامج السنوات االبتدائ ّية

ال ّ
شك في أ ّن بناء قواعد متينة للغة أو لغات المنزل عند األطفال
يعني بالضرورة تطوّر قدراتهم في تعلّم لغات ثانية ّ
إما للحاجة أو
باعتبارها لغة تعلّم ،وقد أصبح من الثابت أ ّن هذا التو ّجه يساعد
األطفال في فهم لغتهم ويزيد من تقديرهم لها.
ّ
كحق إنسان ّي في برنامج السنوات االبتدائيّة
ويترجم هذا الفهم
ّ
من خالل تنمية اللغة المتمثلة بلغة البيت والعائلة ،ومن ث ّم لغة
المدرسة والمجتمع ،لقناعة القائمين عىل البرنامج أ ّن تعزيز اللغة
ً
"عامل أساسيًّا الستكشاف واستدامة النم ّو اإلدراك ّي
األ ّم يع ّد
والتنمية الشخصيّة والهويّة الثقافيّة" ،وهذا األمر ينعكس عىل
الذات والبيئة والعالم ً
قيما تتمثّل بالتسامح واالهتمام والتو ّجه
نحو عالم أكثر ً
سلما يق ّدر االختالف ويحترمه .إذ نجد أ ّن وحدات
البحث ّ
تركز عىل البعد الذات ّي ،فيكون لمتعلّم العربيّة فرصة
أن يع ّرف بهويّته الثقافيّة من خالل التراث األدب ّي كاألمثال،
ّ
فالمتصفح لمناهج
واألناشيد الوطنيّة ،والحكايات الشعبيّة.
بعض المدارس سيجد مالمح لحكايات كليلة ودمنة ،وقصائد
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تعليميّة مستقاة من ديوان أحمد شوقي ،وسليمان العيسى
وغيرهما ،كما وسيجد حضو ًرا للتراث الفلكلوري ّ ممثّ ًل بالمالبس
ّ
الخاصة بالمرأة والرجل من أثواب وأغطية الرأس
التقليديّة
والحل ّي ،وكذلك األطعمة ،والعادات المصاحبة لالحتفاالت
في المناسبات الدينيّة والوطنيّة واالجتماعيّة ،وإذا اتّجهنا إىل
جانب آخر نجد العناية بجغرافيّة الوطن العرب ّي والتاريخ الجامع
بين أقطاره ،والتحوّالت التي يشهدها عىل الصعيدين االقتصادي ّ
ّ
وتخصص الكثير من النشاطات لترسيخ قيم االعتزاز
واالجتماع ّي.
بالموروث والهويّة والمواطنة.

-

ّ
المتوسطة والثانويّة
برنامج السنوات

وللتتابع في اكتساب المهارات بين سنوات التعلّم االبتدائيّة
ّ
المتوسطة
وسنوات التعلّم الالحقة ،نجد في مرحلة السنوات
ً
ً
ً
ومترجما بهذا الجانب ،عبر
ملموسا
اهتماما
والمرحلة الثانويّة
الخطط واألدلّة المتاحة التي تجمع بين اللغة واألدب كمكوّنين
أساسيّين للهويّة الثقافيّة للمتعلّم .وهذا يعكس قناعة المنظّمة
بأ ّن هذا اإلرث المتمثّل باللغة ما هو ّإل فعل ثقاف ّي معبّر عن
الهويّتين الفرديّة والجمعيّة للناطقين ،وبأنّها ،أي اللغة األ ّم،
كفيلة بأن تم ّد جسور التواصل بين الناطقين بها لتجمع بينهم
عبر اعتزازهم بلغتهم وما ينتج عنها من إرث إنسان ّي وصناعة
ّ
ويتجل هذا في توظيف النصوص األدبيّة األصيلة من
ثقافيّة،
سير وشعر ورواية ومسرح ،والتي من خاللها يمكن للمتعلّم
الوقوف عىل الكثير من القضايا التي ّ
تمس هويّته وثقافته.
وقت
وال نغفل التقسيم الزمن ّي والجغراف ّي لما يُتناول ،ففي
ٍ
نجد فيه حضو ًرا للبعدين االجتماع ّي والتاريخ ّي في شعر امرئ
ً
تمثيل لقضايا الحاضر المعاصر مثل قضايا
القيس والنابغة ،نجد
الطبقات االجتماعيّة في أعمال يوسف إدريس وميخائيل نعيمة،
وقضايا المرأة كما في أدب سميحة خريس وأحالم مستغانمي.
وال يتوقف األمر عند األدب بل ويطال اللغة في ثوبها اإلعالم ّي
والمهن ّي والذات ّي ممثّ ًل بأعمدة الرأي التي تناقش مستج ّدات
والس َير السياسيّة واالجتماعيّة ،والمدوّنات
الواقع العرب ّي،
ِ
الثقافيّة ،والبرامج التلفزيونيّة المختلفة النكهة والمذاق.
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ّ
المتوسطة في محتواه عىل ترسيخ
يعتمد برنامج السنوات
تذوّق اللغة واألدب بالتشجيع عىل دراسة لغات المنزل عبر
ّ
ولعل من أبرزها
مفاهيم عديدة تمثّل مبدأ أو فكرة دائمة،
ّ
والمتأمل في هذه المفاهيم
الهويّة ،والثقافة ،والمجتمعات.
يجد أنّها تع ّمق لدى المتعلّم األبعاد الشخصيّة في التعبير عن
الذات وتشكيل وجهات النظر ،والتي بدورها ّ
تغذي الهويّة
والسياق الثقاف ّي الذي تنطلق منه مستجيبة ألشكال مختلفة
من النصوص المقروءة والمسموعة والمرئيّة ،وليسهم هذا
كلّه في استلهام مضامين التفاهم ،والتسامح ،والحوار ،والتعبير
عنها من خالل تعزيز لغات المنزل.

َ
المكتسب ،وبأنّهم سفراء هويّة ثقافيّة يعتزّون
الثراء اللغوي ّ
بها ويستمتعون بتعلّمها وإغنائها لتستم ّر المسيرة الحضار يّة
إلرثهم الثقاف ّي الذي ما هو ّإل تعزيز للهويّة عبر تعلّم اللغة األ ّم.

خالصة

أما برنامج الدبلوما والبرنامج المهن ّي فيتح ّرى النصوص
المختلفة في مساقات اللغة واألدب ،والتي يعتمد في تشكيلها
عىل نصوص أصيلة وأخرى مترجمة .ويعمد المتعلّمون
عىل تحليلها وتقييمها مختبرين الطرق التي تمثّل عالمهم
الشخص ّي ،وهويّاتهم ،وعالقاتهم التي ما هي ّإل نتاج حضاري ّ
لجغرافيّات وأزمان مختلفة تع ّمق منظورهم للواقع من حولهم.
فالمساقات التي تقوم عليها دراسات اللغة واألدب في هذه
البرامج هي أشبه بأرض خصبة ّ
للتأمل العميق بالفعل الحضاري ّ
الثقاف ّي للهويّة المحلّيّة ،وهي في الوقت نفسه صورة للتفاعل
بين المحلّ ّي والعالم ّي الذي يم ّهد سبيل التفكير الناقد والوعي
بالذات الثقافيّة واالنطالق للثقافات المختلفة.

يعزّز هذا النهج في التعليم العقليّة الدوليّة التي تسهم بدورها
في مساعدة المتعلّمين عىل ّ
التأمل في وجهات نظرهم من جهة،
ً
منطلقا للتفكير بهويّات اآلخرين
وبثقافاتهم وهويّاتهم التي تع ّد
أما اتّساع قاعدة ّ
وثقافاتهم من جهة أخرىّ .
التأمل فتكون عبر
تقدير ما يحمله اإلنسان من معتقد وثقافة وتجارب ،وكالهما
ً
ً
يحتاج إىل تعزيز لغات المنزل ً
وتقييما كمجال
وتحليل،
فهما،
معرف ّي ،ومن ث َّم ّ
التأمل بدورها في رسم الهويّة وتشكيلها محليًّا،
ووطنيًّا ،ودوليًّا .وال ّ
شك في أ ّن هذا االتّساع في فهم دور اللغة
من خالل االنخراط في تجربة التع ّرف إىل إرثها وحاضرها من
نتاج مقروء ومسموع ومرئي ،يع ّمق من تقديرها ًّ
حقا إنسانيًّا
ّ
ّ
يصب
يحفظ ألبنائها هويّتهم ،وثقتهم بإنجازهم الحضاريّ ،الذي
في احترام الذات ما يعني بالضرورة احترام اآلخر ،الذي يؤ ّدي إىل
زيادة الوعي والتفاهم بين المتعلّمين وأقرانهم ،والبقاء عىل
تواصل مع أدب لغتهم األ ّم وثقافتها .وتال ًيا المساهمة في صنع
المستقبل عبر القوّة الكامنة في اللغة األ ّم في تحقيق العدالة
واالستدامة.

ويمت ّد التع ّمق في دراسة اللغة واألدب في هذه المرحلة
ليصل بالمتعلّم إىل وجهة يتعلّم فيها الطبيعة الديناميكيّة
للغة ويستكشف من خاللها األبعاد الجماليّة والعمليّة لها،
وهنا سيعي المتعلّم ذلك الدور العظيم للغة كأداة فاعلة في
التواصل ،وما تعكسه من تجارب ،وما ت ُ ّ
شكله من مالمح ألبعاد
ثقافيّة مختلفة.

غدير حطبة
مستشارة تربويّة
األرد ّن

ومع انتهاء رحلة التعلّم المدرس ّي يكون المتعلّمون عىل دراية
كافية أ ّن تجربتهم المخت َزنة منذ الطفولة هي رحلة تعلّم
مستم ّرة مدى الحياة ،هم فيها منتجون للغة يطوّرونها من خالل
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مقال
ﻣﻘﺎل

عودة "التاريخ"
أمين إلياس

عودة "التاريخ" ،أو ُ
ّ
لنقل ،عودة ّ
كمادة
أهم ّية تدريس التاريخ
ذات معنى ومتعة ووسيلة لتطوير مهارات التفكير العليا لدى
األجيال الجديدة.

ّ
المتخصص إىل بناء اإلنسان
من بناء اإلنسان
المتكامل
شهدت المرحلة الفائتة صعود مدرسة تربويّة تقول بأه ّميّة
تدريب الطالب وتعليمه االختصاص الذي يريد فقطّ .
وكل ما
عدا ذلك اعتُبر حشوًا ومضيعة للوقت .لماذا تدريس الفلسفة
ّ
التخصص
والتاريخ واألدب والف ّن والموسيقى لمن يريد
ّ
الطب أو التكنولوجيا عىل
في مجال الكهرباء أو الهندسة أو
أنواعها؟ بدأ هذا التو ّجه في الجامعات وامت ّد ليطال المدرسة.
َّ
الخاصة بالموا ّد اإلنسانيَّة
شيئًا فشيئًا بدأت الحصص الدراسيَّة
تتناقص لمصلحة موا ّد العلوم التطبيقيَّة ،بما استتبعه من
تهميش لعالمة الموا ّد اإلنسانيَّة وألساتذتها ولمجال العمل
والبحث فيها .ماذا كانت النتيجة؟ ظهر جيل جديد من
التقنيّين المتفوّقين ً
طبعا ،ولكن غير القادرين عىل الخروج من
إطار ّ
تخصصهم .صحيح أنّهم قادرون عىل التميُّز في مجالهم،
ولكن هذا التميّز بقي قاص ًرا ومحدو ًدا ،ذلك أ ّن التقن ّي تحوّل
إىل ما يشبه الروبوت المج ّرد من الكثير من القيم األخالقيَّة
ً
مهندسا مميّ ًزا،
واالجتماعيَّة .فماذا يفيدني أن يكون المرء
ولكنه قابل ألن يكون فاس ًدا .وماذا ينفعني طبيب عالي
ّ
التخصص ولكنّه غير قادر عىل العمل ضمن فريق ،أو عاجز عن
التعاطف مع مريضه ،أو غير مؤ ّهل لتقديم خدمات من ضمن
تميّزه إىل محيطه االجتماع ّي واإلنسان ّي .وماذا يفيدني أن يكون
تقنيًّا ً
ّ
العامة ،أو
المعا ولكنّه يفتقر إىل الح ّد األدنى من الثقافة
الثقافة المواطنيَّة ،ما يجعله غير قادر عىل التفاعل مع هموم
مجتمعه ووطنه ،وتال ًيا مع هموم اإلنسانيَّة جمعاء .لقد وقعنا
في ّ
ّ
التخصص والثقافة الك ّميَّة ،وتغاضينا عن ثقافة النوعيَّة،
فخ
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وها نحن ندفع الثمن في مجتمعاتنا وفي أسواق عملنا.
ّ
المتخصصين بات عىل شفير
المشكلة األكبر ،أ ّن هذا النوع من
ً
خصوصا مع تصاعد وتطوّر الذكاء االصطناع ّي
انتهاء مه ّمته،
ّ
التخصصيَّة بشكل أفضل
والروبوت القادر عىل القيام باألعمال
اإلنسان-المتخصصً .
ّ
إذا ،نحن عىل مشارف مرحلة
بأشواط من
ً
مختلفا للطالب.
جديدة تتطلّب بروفايل ()Profile
ً
إذا ،يمكننا اليوم القول إ َّن هذه المدرسة القائمة عىل التركيز
َّ
ّ
العامة باتت من
والمتخصص المج ّرد من الثقافة
عىل التقن ّي
زمن يشارف عىل نهايته .وها هي الدراسات والتيّارات تعود
للقول بأه ّميَّة موا ّد التدريس اإلنسانيَّة لبناء إنسان متكامل
َّ
ّ
التخصص والتمايز والثقافة
يوائم في شخصه ما بين
العامة
ومهارات التفكير العليا من عمل جماع ّي ،وقدرة عىل التعاطف،
وتفكير نقديّ ،ومهارة بحثيّة ،وكفاية في اإلصغاء والحوار،
وقبول اآلخر ضمن فكرة التنوّع ،وشغف البحث عن الحقيقة،
والعمل الدائم عىل تحقيق الذات من خالل التعاون مع اآلخر.
هذه المهارات كلّها ال يمكن للعلوم التطبيقيّة فقط أن تقدمها
ّ
للطلب .فكانت العودة إىل العلوم اإلنسانيّة من فلسفة وتاريخ
وأدب وف ّن وموسيقى لمحاولة مصالحة اإلنسان مع ذاته
ومع بعده االجتماع ّي ،والمواطن ّي ،واإلنسان ّي .وقد بدأت هذه
الثورة في عدد من الجامعات األميركيّة ،وهي في حالة ّ
توسع
ّ
الطب أو الهندسة أو البرمجيّات أو غيره
مطّرد ،إذ عىل طالب
أن يضيف إىل مساره األكاديم ّي عد ًدا من موا ّد اإلنسانيّات ،من
تاريخ ،وفلسفة ،وف ّن ،وموسيقى ،وأخالقيّات ،وأدب ،ودراسات
ثقافيّة ( ،)Cultural Studiesمن أجل أن يستحصل عىل
شهادته الجامعيّة .وقد ترافقت هذه الثورة مع ما يُعرف
بالتعلّم الناشط ( ،)Active Learningلجعل تعليم هذه
ً
ً
ممتعا يساعد في إشراك الطالب في
تعليما
الموا ّد وغيرها
العمليَّة التعلّميَّة .وال ب ّد لهذا التو ّجه من أن يصل إىل المدرسة،
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وتال ًيا إىل المناهج التي ستجد نفسها مضط ّرة إىل التكيّف مع
هذه الثورة التعلّميّة والتربويّة.

ﻣﻘﺎل

التاريخ كمجال معرف ّي
سأكتفي في مقالتي هنا بما ّدة التاريخ كمجال معرف ّي قادر عىل
أن يكون قيمة مضافة في المسيرة التعليميَّة ّ
لكل طالب في
لبنان ،وفي العالم كلّه.
لطالما لُصقت بما ّدة التاريخ في المدرسة ،وحتّى في الجامعة،
تُهمة "الحفظ غي ًبا (أو الحفظ عن الغايب كما نقولها بلغتنا
العاميَّة)" .وقد أدى اختزال الما ّدة بهذا المستوى إىل تحويلها
حمل ً
ً
ثقيل عىل ّ
الطلب .لم يعد لهذه الما ّدة أيَّة متعة .واألخطر
أنَّها باتت فاقدة أليَّة أه ّميَّة عىل مستوى ثقافة الطالب .ارتبط
التاريخ بالرواية الواحدة الرسميّة التي عىل الطالب أن يحفظها
دون أي ّ سؤال أو نقد أو نقاش .وفي االمتحان يُفرغ الطالب ما
حفظه عىل الورق ،لينسى بعد لحظات ّ
كل ما حفظه من هذه
الرواية التاريخيَّة ،ولكي ال يبقى له أي ّ شيء من هذه المادة.
من هنا كانت ثورة بعض أساتذة التاريخ في لبنان عام ،2013
إذ بادر عدد رائد منهم ،ال يتع ّدى عدد أصابع اليد الواحدة،
بتأسيس الهيئة اللبنانيَّة للتاريخ ً
رفضا لحالة تدريس التاريخ
ورغبة في جعل هذه الما ّدة مفيدة وممتعة في آن واحد.
سرعان ما كبرت الهيئة وأصبحت ّ
مؤسسة .وفي الوقت عينه
تحوّلت إىل فوروم (منتدى) ألساتذة التاريخ الذين لبّوا دعوة
ّ
التفكر الجماع ّي بحالة تدريس هذه الما ّدة ،وكيفيَّة
الهيئة .بدأ
تطويرها ،وتطوير المناهج .كانت الهيئة واقعيَّة في مقاربتها
ً
وحال .بل في
الواقع .فهي تعلم أنّها لن تغيّر المناهج اليوم
ّ
َّ
بخاصة
وتتعقد السياسات،
بلد مثل لبنان حيث تكثر الخالفات
التربوي ّ منها ،ال ب ّد من العمل بوتيرة متم ّهلة و"من تحت".
لم تهرع الهيئة لمحاولة التأثير عىل السياسات العليا في
ً
خصوصا
البالد ،بل أخذت قرا ًرا باالنفتاح عىل أصحاب القرار،
في وزارة التربية ،والتعاون معهم .ولكنّها عمدت عىل العمل
عىل خطَّين متوازيين :أ َّول يقوم عىل تدريب أعضاء الهيئة من
أساتذة تاريخ وجعلهم مد ّربين ومطوّرين لطرق تعليم التاريخ،
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وتحويل التاريخ في لبنان من رواية واحدة رسميّة باهتة ،إىل
ّ
بالطلب لتنمية مهارات التفكير العليا
مجال معرف ّي يدفع
لديهم وتطويرها .من هنا ،كان االنفتاح عىل عدد كبير من
هيئات أساتذة التاريخ في أوروبّا وآسيا ،ال سيّما المجتمعات
التي عاشت تجارب مشابهة للتجربة اللبنانيَّة ،بغية التعلّم من
ّ
هذه التجاربّ .
الخط الثاني ،وبعد تهيئة األساتذة المد ّربين،
أما
فيتمثّل بتدريب أساتذة التاريخ من ّ
كل المناطق والمدارس في
لبنان عىل هذه الطرق الجديدة في تعليم التاريخ ،وتال ًيا تجهيز
األرضيَّة التي تسمح في حال طُرحت مسألة تعديل المناهج،
وكتابة منهج تاريخ جديد ،أن يكون الكادر التعليم ّي مهيَّئًا
ومد ّرَبًا عىل تخطيط هذا المنهج الجديد ورسمه وتنفيذه.

ّ
نحو ّ
"مؤرخون صغار"
طلب
طبعا في مقالة مختصرة عرض ّ
ال يمكن ً
كل ما تضطلع به الهيئة
اللبنانيَّة للتاريخ ،ولكن يبقى من المه ّم اإلشارة إىل المحور الذي
تقوم عليه عمليَّة تحضير هذه األرضيَّة ،أو البنية التحتيَّة ،وهو
مقاربة التاريخ من زاوية مفاهيميَّة.
سأشرح:
لم يعد من المنطق ّي في زمن الثورة الرقميَّة والتكنولوجيَّة
والمعرفيَّة ،أن ّ
تتركز العمليَّة التعلّميَّة عىل حفظ المعلومات.
إذ في أيامنا هذه يكفي أن نكبس ز ّرًا واح ًدا عىل هاتفنا أو لوحتنا
اإللكترونيّة أو حاسوبنا حتى تنهال علينا المعلومات بك ّميَّات
مهولة .التح ّدي اليوم لم يعد ك ّميَّة المعلومات المحفوظة
في ذاكرتنا ،بل كيفيَّة الوصول إىل هذه المعلومات الموجودة
ّ
والمجلت وغيرها من
في اإلنترنت ،وفي الكتب والمقاالت
ّ
والتأكد من مصادرها
الوسائط ،والتعاطي معها ،وتحليلها،
ومن ّ
صحتها ،ومقاطعة المعلومات في ما بينها ،ومقارنتها،
ً
َّ
الخاصة بنا.
وصول إىل بناء روايتنا التاريخيَّة
وإعمال النقد فيها،
وعليه ،لم ت ُعد مه َّمة ما ّدة التاريخ تلقين المعلومات التاريخيَّة
للطلب ،بل باتت مه َّمة تدريس التاريخ تقضي بتنمية ّ
ّ
كل هذه
القدرات والمهارات والكفايات لدى الطالب حتى يستطيع
البحث عن الحقيقة .هنا الفائدة وهنا المتعة .وتال ًيا لم يعد
ه ّمنا تنشئة حافظ أو قارئ صغير ،بل باتت رسالتنا أن ّ
ننشئ
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باحثًا صغي ًرا ،ونقولها حتّى ّ
بكل جرأة "مؤ ّر ًخا صغي ًرا" لديه
مهارات الباحث والمؤ ّر خ .هذا المؤ ّر خ لم يعد من واجبه أن
يحفظ الرواية التاريخيَّة الواحدة الجاهزة ،بل باتت مهمته أن
يطّلع عىل روايات متع ّددة ،فيقاربها من منظور "سبب ّي" ،أو
من ناحية "دالالتها التاريخيَّة" ،أو من حيث إحداثها لـ"تغيّر أو
استمرار يّة" في مكان ما ،وحقبة ما .نالحظ هنا كيف دخلت
إدخال لمجاالت
المفاهيم إىل العمليَّة التعلّمية ،بما يعنيه من
ٍ
أخرى إىل التاريخ ،ليصبح هذا األخير ً
علما يشتمل عىل مجاالت
ّ
وتخصصات ع ّدة يستعملها الطالب-المؤ ّر خ في بحثه
ع ّدة
عن الحقيقة .وخالل هذا البحث يكون هذا الطالب قد تع ّرف
إىل التنوّع في التاريخ ،وقد مارس التحليل ،والنقد ،ومقاطعة
المعلومات ،والعمل الفريق ّي بما يتض ّمنه من إصغاء ونقاش
وتطوير الحجج التاريخيَّة والتعاطف واالحترام وغيرها من
القيم اإلنسانيَّةّ .
كل هذا مغلَّف بقالب من المتعة المرتكزة
عىل إشراك هذا الطالب-المؤ ّر خ في العمليَّة التعلّمية .فال
يكون مج ّرد ّ
متلق بل فاعل في البحث عن المعلومة التاريخيَّة
وفي التعامل معها .وإذا أضفنا إىل هذا كلّه استعمال التقنيَّات
التكنولوجيَّة الحديثة ،نكون قد حوّلنا عمليَّة تدريس التاريخ
إىل مغامرة ُممتعة ُ
ومفيدة تكون أساسيَّة في بناء شخصيَّة
ً
فاعل في مجتمعه العائل ّي
وبروفايل هذا الطالب ليكون
والمواطن ّي واإلنسان ّي والعالم ّي.
نحن نؤ ّدي واجبنا في تهيئة األرضيَّة ،ويبقى عىل واضعي
السياسات الكبرى أن يستفيدوا من هذه التجربة ويبنوا عليها
من أجل تطوير ليس فقط تعليم التاريخ في لبنان ،بل من أجل
رسم خطّة تربويَّة تضع لبنان من جديد عىل خريطة الحضارة
ً
العالميَّة ً
ومتفاعل مع محيطه ،ومع العالم ،بما يخدم قيم
فاعل
الحق والخير والجمال والحر يَّة ،وبما يسمح ّ
ّ
لكل فرد بتحقيق
ذاته اإلنسانيَّة.

أمين إلياس
أستاذ مساعد في الجامعة اللبنانيّة والجامعة
األنطونيّة
لبنان
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عـن دور التربيـة السياسـ ّية
فـي ثقافة المقاومة – حالة
الفلسـطين ّيين فـي الداخـل
نيفين أبو رحمون

يرتبط مصطلح ثقافة المقاومة بالصراع ض ّد االستعمار ،إذ
طوّرت الشعوب عىل مدار التاريخ ثقافتها الوطنيّة لتتحوّل إىل
أداة فاعلة في مقاومة االستعمار .ويمتلئ التاريخ اإلنسان ّي
ً
شكل،
باألحداث التي أ ّرخت لهذه المقاومة ،وإن اختلفت
فظهرت إىل جانب المقاومة العسكر يّة ،المقاومة الثقافيّة،
والسياسيّة ،واالقتصاديّة ،واإلعالميّة .وتميّزت تجربة ّ
ّ
كل شعب
من ّ
الشعوب خاض غمار المقاومة ،بأنّها ّ
تركزت في مجال من
مجاالت العمل المقاوم .وفي ما ّ
خص الحالة الفلسطينيّة،
اتّخذ شكل المقاومة المناحي كلّها ،وطوّر الفلسطينيون
ثقافتهم الوطنيّة لتكون ثقافة مقاومة تحمي وجودهم وتراثهم
وهويّتهم وسيادتهم عىل هذه األرض.
ّ
يتشكل وينمو ،كما ال ُهويّة
ثقافة المقاومة هي تراكم وموروث
الوطنيّة ضمن حواضن تاريخيّة ،وتأثيرات معاصرة ،تضطلع بدور
كيان جامع للتراث والتاريخ
في صوغها ،وبلورتها ،وصهرها ضـمن ٍ
والتربية والسلوك ،بسلب ِه وإيجابه .وعن حالة الفلسطينيّين في
الداخل ،تضطلع ثقافة المقاومة بدور التص ّدي لمشاريع األسرلة
التي تخترق األطر التعليميّة بقرار سياس ّي ،والحفاظ عىل هويّة
الطالب الفلسطين ّي الذي يقع ضحيّ ًة لمشروع طمس هويّته
وعزله عن قضايا شعبه .ولهذا ،تبدو الحاجة ّ
ملحة لتأسيس
منهاج دراس ّي يجيب عن واقع الطالب الفلسطين ّي ،أي عن ُهويّته
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وانتمائه ألرضه وشعبه .منهاج دراس ّي يُحاكي معاناة الطالب في
وجه المنظومة التربويّة الصهيونيّة التي تغيّب بالكامل الرواية
الفلسطينيّة في مقابل استجالب الرواية الصهيونيّة .وهنا ،يجب
التأكيد عىل أ ّن سياسات التربية والتعليم هي جزء من السياسات
ّ
ّ
وتشكل
العامة منذ النكبة تجاه الشعب الفلسطين ّي،
اإلسرائيليّة
امتدا ًدا لسياسة ك ّم األفواه ومحاصرة الفلسطين ّي بثقافته
وهويّته.

دور المناهج الدراس ّية في التربية السياس ّية في
المدارس
المنهاج الدراس ّي هو أداة التّربية والتّعليم لتحقيق األهداف
النابعة من فلسفة المجتمع وتو ّجهاته للمستقبل .يدمج
المنهاج الدراس ّي المدرس ّي الخبرات التربويّة ،والمهنيّة،
والتعليميّة ،واالجتماعيّة ،والثقافيّة ،والعلميّة كلّها التي تشملها
الكتب المدرسيّة ،عالوة عىل النشاطات والفعاليّات التي تُنظّم
إلكسابهم مهارات وأنماطًا من السلوك االجتماع ّي.
تع ّد المناهج الدراسيّة إحدى الوسائل الرئيسة لغرس القيم
اإلنسانيّة في أذهان األفراد ،منها ربط اإلنسان بأرضه ،تاريخه،
ّ
ويتجسد ذلك بتزويد الطالب بالمعارف المتنوّعة
وقضايا شعبه.
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التي ال يمكن إيصالها إال من خالل مناهج مع َّدة لهذه الغاية ،والتي
تكون غنيّة بالموضوعات والمضامين ذات المدلوالت السياسيّة.
وهذه األخيرة تُتيح بدورها للطالب مساحة للثقافة ّ
السياسيّة،
وتال ًيا ت ُ ّ
نشئ فيه روح االنتماء إىل الوطن ،والقضيّة ،وتعمل عىل
تطوير مهاراته للوصول إىل مستوى المشاركة السياسيّة .بمعنى
أ ّن "التربية السياسيّة" إىل جانب المنهاج واألدوات الدراسيّة هي
معادلة مه ّمة في حمل اإلرث الثقاف ّي ،ال بل إنّها ّ
توفر للطالب
خاصة للتعبير عن معتقداته ومشاركة طموحاتهّ .
مساحة ّ
كل
ّ
المتمسك بأه ّميّة العمل السياس ّي
ذلك ،يعزّز االنتماء الوطن ّي
بوصفه رافعة للشعب للنهوض به ،والوقوف في وجه منظومة
تأسست من أجل محو ّ
قامعة ّ
كل ما يتعلّق بالهويّة والذاكرة
الجمعيّة وإقصائهما.

واع قادر عىل
السياسيّة كمفتاح أساس من أجل تنشئة جيل ٍ
التعبير في قضايا مه ّمة يعيشها ويُعنى بها ،ولك ّن سياسات
التضييق اإلسرائيليّة عىل المعلّم والمدارس تجعل المعلّم
أعجز عن المساهمة في عمليّة التنشئة التربويّة الثقافيّة ،وعن
تنظيم ما يس ّمى بـ "الصفوف السياسيّة" التي تصنّف عىل أنّها
قادرة عىل التحليل والحديث ع ّما يدور حولها من السياسة،
وقد تكون حصص المدنيّات ً
مثال عىل ذلك ،حين يلتزم المعلّم
منها ًجا يُغيّب كلّيًّا الرواية الفلسطينيّة ويثبّت الرواية الصهيونيّة،
وتال ًيا يُع ّمق الفجوة بين المفهوم الديموقراط ّي وبين المفهوم
ً
مضيفا تعقي ًدا في المساحات التي يمكن أن يوجدها
الصهيون ّي،
المعلّم أمام الطالب في المدارس.
حول التغيير المنشود

منذ نكبة الشعب الفلسطين ّي ،سعت "إسرائيل" بقرار سياس ّي
وفعل استخباري ّ إىل بناء منظومة تربويّة ترتكز عىل الرواية
ً
مستهدفة الطالب الفلسطين ّي من خالل فرض
الصهيونيّة
مناهج دراسيّة ومعايير جديدة تنال منه ،ومن انتمائه و ُهويّته،
وتعزله ً
تماما عن شعبه .ترتكز هذه السياسة عىل ضرب الوعي
لدى الطالب الفلسطين ّي ،لِما للوعي السياس ّي من أه ّميّة في
طبيعة عالقتنا بوصفنا شع ًبا مع هذا الكيان.

تضطلع التربية السياسيّة والتنشئة الوطنيّة بدور بارز في
مقاومة سياسة التجهيل والتدجين التي تمارس ض ّد المدارس
الفلسطينيّة ،وفي تحصين جيل كامل من عبث السياسات
نضال
اإلسرائيليّة ومنهاجها .وتحضر المقاومة الثقافيّة فعل
ٍ
ّ
المؤسسات الفلسطينيّة التعليميّة ،مع ضرورة تنظيمه
يوم ّي في
وترشيده منهجيًّا كي يتقاطع مع المصالح االستراتيجيّة للشعب
الفلسطين ّي ،والتي تخدم في الدرجة األوىل الوعي السياس ّي
للطالب.

دور المعلّم في ترسيخ ثقافة المقاومة
أمام هذه الممارسات اإلسرائيليّة وسياسات استيطان العقل
واألرض ،تعترض المعلّم الفلسطين ّي تح ّديات كبيرة في ّ
ظل
سياسات المالحقة السياسيّة ،والعمل اليوم ّي في منهاج بعيد
من الهويّة الفرديّة والجماعيّة التي نما عليها .ال بل قد يترتّب عىل
ً
خصوصا أ ّن المعلّم يعمل تحت ضغط
ذلك ثمن نفس ّي كبير،
الخوف والقلق وصراع هويّات ّي كبير ،حينذاك تُف ّر غ العمليّة
التربويّة من مضمونها ،وتفقد ديناميّتها ،وتنفصل عن الواقع
الذي يعيشه الطالب والمعلّم.
برزت ،أخي ًرا ،في النظر يّات التربويّة العالميّة ،أه ّميّة التربية

مقاومة تشمل المنهاج
المطلوب اليوم بناء منظومة تعليميّة
ِ
ولدور مقاوم
والمعلّم والطالب والمناخ التربوي ّ المدرس ّي.
ٍ
فاعل ،ال ب ّد من إعادة صوغ المنهاج بأي ٍد فلسطينيّة متح ّررة من
قيود رُسمت بقرارات سياسيّة للنّيل من تثبيت رواية الشعب
الفلسطين ّي ،وتال ًيا تمهيد الطريق إىل الحكم الذات ّي الثقاف ّي وفق
ً
مرفقة بسياسات ّ
عامة وأهداف ورسائل
رؤية تربويّة متكاملة
تسعى إىل تثبيت نهج جديد مغاير ،وإىل النهوض بمدارسنا
لمقاومة السياسات اإلسرائيليّة في النيل منها ومن مكانتها.
وتعي هذه اإلدارة جيّ ًدا أه ّميّة العمل عىل منهاج يحاكي ّ
طلبنا
وتاريخ شعبهم ،وتتمثّل الخطوة األوىل بتنظيم أنفسنا ،معلّمين

ّ
وطلبًا وأهالي ،نظ ًرا إىل األه ّميّة الكبرى المنوطة بمجالس
ّ
الطلب ولجنة أولياء األمور في النضال حتى تحرير مدارسنا
ّ
وطلبنا ومعلّمينا.
وفي ما ّ
بمكان ربط تدريب
يخص إعداد المعلّم ،من األه ّمية
ٍ
المعلّم بالبيئة الفلسطينيّة ،وترسيخ حضور الرواية الفلسطينيّة
في ذهنه ،والسعي إىل بناء مشروع تربوي ّ تح ّرري قوامه التربية
السياسيّة ،لِما لذلك من أه ّميّة في عمليّة المقاومة.
يحتاج النضال التربوي ّ السياس ّي ،وهو جزء من النضال الفلسطين ّي
العا ّم ،إىل دراس ٍة ومراكم ٍة لتأسيس مشروع تربوي ّ ثقاف ّي يُحاكي
ّ
طلبنا ،وهذا يستلزم وجود مرجعيّة تربويّة ثقافيّة تدعم دور
ّ
الطلب في عمليّة التربية والتنشئة وتعزّزه .وساهمت المبادرات
ّ
المتخصصة،
في السنوات األخيرة عبر تنظيم المنتديات التربويّة
بإحداث نقلة نوعيّة في العمل التربويّ ،وفي تعاطي المعلّمين
مع القضايا السياسيّة ،وفي تعزيز النضال والسعي نحو إحداث
التغيير ،بإرساء استراتيجيّة واضحة المعالم ذات أُسس جماعيّة
وطنيّة.

خالصة
تعبث "إسرائيل" يوميًّا بحياة شبابنا من خالل مشاريع أسرلة
كبيرة تحيكها للنيل من دورهم وهوّيتهم ووعيهم ،لكونهم
ِعماد المجتمع والوطن ،وفق ُمخطّط يسعى إىل تغييب أدنى
مقوّمات العيش لهؤالء الشباب ،وتهميشهم ،وسلبهم أي ّ أمل
في غ ٍد مشرقّ .
كل هذا ينعكس انحطاطًا عىل المستوى الشخص ّي
ً
واستفحال للعنف والجريمة في أوساط المجتمع،
والفكريّ،
وتال ًيا زرع الفوضى وانعدام أي ّ مشروع سياس ّي ّ
يحصن الشعب.
من هنا ،تضطلع التربية السياسيّة بدور فاعل في مقاومة هذا
المخطّط ،إىل جانب التغيير البنيوي ّ في نهج المدارس ،ما قد
يساعد في تعزيز االنتماء والهويّة الجمعيّة التي تعطي الدافعيّة
والحصانة المجتمعيّة تجاه مشاريع األسرلة كلّها.

نيفين أبو رحمون
ُمد ّرسة وناشطة سياسيّة وبرلمانيّة سابقة
فلسطين
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مترجم

ّ
شكل ذلك لحظة تحوّل بالنسبة إل ّي ،إذ لم يكن لدي ّ أدنى فكرة
ً
خصوصا ،في أدائي كمعلّمة .وهي لم
ع ّما إذا كنت أبلي حسنًا،
تجبرني عىل التفكير في ما فعلْتُه فحسب ،بل ساعدتني ً
أيضا
في أن أصبح أكثر استراتيجيّة بشأن ما كنت أفعله ً
دائما بشكل
عفويّ .وعزّزت اإليمان بنفسي كمعلّمة ،وبذلك ،وضعتني عىل
الطريق لنمذجة هذه الممارسات وتقديمها لمعلّمين آخرين.

دارسي باكيجارد

استمعوا إليهم
استمعوا إىل معلّميكم .ما الذي يثير اهتمامهم؟ ما
االستراتيجيّات ،واالبتكارات ،واألفكار الجديدة ،التي يُحاولون
ّ
يتذمرون منه؟ في
تجريبها في فصولهم الدراسيّة؟ ما الذي
بعض األحيان ،يحتاج الناس فقط إىل الترويح عن النفس ،لذا
دعوهم يعرفون أنّكم تستمعون إليهم .ابحثوا عن معلومات لدى
الموظّفين حول كيفيّة إطالق المبادرات ،ومواجهة التح ّديات،
وتجاوز اإلحباطات .واأله ّم من ذلك ،أخذ اقتراحاتهم باالعتبار.
مع ذلك ،ال تسألوا إن كنتم ال تريدون ً
حقا األخذ بالمالحظات.
وهذا أمر أساس ّي .لقد سأل مسؤول إدارة ،ذات م ّرة ،بحسن
نيّة ،الموظّفين في مدرستي عن مالحظاتهم حول إعداد
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سألتني مساعدة مدير المدرسة ،بعد تقييم الفصل في
منتصف العام" :كيف ستفعلين ذلك؟" ،لم يكن لدي ّ أي ّ فكرة
ع ّما كانت تتح ّدث ،وح ّد ُ
قت فيها بهدوء ،ث ّم تلعثمت" :حسنًا،
هذا ما أخبرتهم أن يفعلوه اليوم .لذلك هذا ما فعلوه"( .في
ّ
الطلب
هذه الحالة ،كان قصدي من "هذا" هو أنّني جعلت
ينخرطون في نشاط قصير للعب األدوار ،يتعلّق برواية ،بعدها
ّ
الصف ّي) .ابتس َمت وقالت" :أنت تعلمين أ ّن هؤالء
أدير نقاشهم
األطفال ال يفعلون ذلك في الفصول األخرى ،أليس كذلك؟ لذا،
ّ
ستحضينهم عىل التجاوب؟".
كيف

ضعوا ثقتكم فيهم

انتبهوا إليهم

طرائق بسيطة ت ُ ّ
مكن مسؤولي
اإلدارة مـن دعـم المعلّميـن

إليكم بسؤال ،أو سؤالين ،لطرحهما عىل مسؤولي اإلدارة في
المدارس :كيف يمكنكم تحفيز المعلّمين لإلبقاء عىل متعتهم
التي كانت السبب في امتهانهم التدريس ،أو ْ
ث المتعة فيهم
بع ِ
من جديد؟ كيف يمكنكم االستفادة من الوقت والموارد إىل
أقصى ح ّد ،مع االحتفاظ بالمعلّمين المقتدرين في الفصل
الدراس ّي؟
لقد ّ
توصلت إىل ثالث طرائق تساعد مسؤولي اإلدارة والمد ّربين
في ّ
كل مستوى ،عىل االحتفاظ بالمعلّمين وتشجيعهم ،وتعزيز
معنويّاتهم في هذا العام الصعب ،وفي المستقبل ً
أيضا.

اإلحباط بينما تطوّرون أعظم ما لديكم من الموارد التعليميّة،
أي فريق عملكم.

يتيح لكم االستفادة ما أمكن من هذا المورد العظيم .يمكنكم
تشجيع مسارات التعلّم االستراتيجيّة ،وعقد االستشارات،
وتمكين الموظّفين من تقاسم االستراتيجيّات ،ونمذجة أفضل
الممارسات في التطوير المهن ّي واجتماعات الموظّفين.

ً
الحقا أ ّن المنطقة التعليميّة اتّخذت
الجداول الزمنيّة .وتبيّن
ُ
حبط الموظفون حينها،
بالفعل قرا ًرا بشأنها ،وسؤاله كان بادرة .أ ِ
وشعروا بخيبة أمل .فإذا ات ُّ ِخذ قرار بالفعل ،أو لم تكونوا في
وضع يسمح لكم بتنفيذ االقتراحات ،فال تُب ّددوا وقت المعلمين.
ما يمكنكم فعله اآلنّ :
خصصوا للموظفين ساعات عمل
ّ
التوقف ً
ّ
قليل للتح ّدث معكم .أع ّدوا
وشجعوهم عىل
مفتوحة،
( Venting Voxerتطبيق يسمح لمستخدميه بتبادل الرسائل
الصوتيّة القصيرة والسريعة ،وإرسال النصوص والصور) حتّى
ّ
يتمكن فريقكم من ترك تسجيالت صوتيّة بشأن ما يقلقهم.
أجروا معهم مقابالت نهاية العام ،ومقابالت انتهاء الخدمة.
ّ
تتمكنوا من القيام بذلك شخصيًّا ،استخدموا �Flip
وإاذا لم
( griddتطبيق لمقابالت الفيديو عن بعد) أو استمارة �Goog
 leالقصيرة لتجميع الردود .اطرحوا األسئلة التالية:
•ما الذي نجحنا في فعله ًّ
حقا هذا العام؟
تحول دون نجاح ّ
•ما هي أه ّم القضايا التي ُ
الطلب؟
ّ
•ما المشكالت التي تمنع عن المعلم متعته ،وتسبّب له
اإلرهاق؟
ماذا ستستفيدون من ذلك؟ معلّمون في أفضل حال لتقديم
مالحظات حول قضايا المدرسة .يمكنكم العمل عىل تحسين
مناخ مدرستكم وثقافتها ،من خالل توفير مساحة للتنفيس عن

شتاء

2022

لتهبوا هذه
بصفتكم مسؤولي إدارة ،فأنتم في وضع فريد ِ
بعين مختلفة
األعطية العظيمة .يمكنكم رؤية المعلّمين
ٍ
ع ّما يمكنهم النظر بها إىل أنفسهم .وخالل زيارتكم الفصول
الدراسيّة (جزء حيوي ّ من التواصل مع موظّفيكم) ،شاركوهم
هذه األفكار.
ما يمكنكم فعله اآلن :إذا لم يسنح لكم الوقت لعقد لقاء
ّ
شخص ّي مع ّ
والطلب عن
كل موظّف ،اسألوا الموظّفين
القصص :ما هو الشيء الذي فعله الموظّف هنا في المدرسة
هذا العام وكان ً
رائعا؟ هل جعل ذلك المدرسة أفضل؟ اعترفوا
ً
قصصا غاية في الروعة،
لهم بالقليل من الفضل عىل تقديمهم
ثم تشاركوا معهم هذه القصص ،مع ّ
كل فرد منهم ،عبر رسالة
لطيفة.
ماذا ستستفيدون من ذلك؟ كما هو الحال مع االستماع إىل
موظّفيكم ،فإ ّن االنتباه إىل ما يجعل ّ
كل واحد منهم فري ًدا

ربّما يكون العنصر األصعب ،ولكن األكثر أه ّميّة ً
أيضا ،هو
ّ
الطلب،
الثقة في معلّميكم .ثقوا بأنّهم يعرفون ما يحتاجه
وسيفعلون ما يلزم لخدمتهم ودعمهم.
اسمحوا لموظفيكم ،كلّما كان ذلك ممكنًا ،بوضع لمستهم عىل
تطوّرهم المهن ّي .هذا يتجاوز توفير خيارات لموضوع االجتماع
ّ
المصغر .امنحوهم الوقت ،دون جدول زمن ّي مقيّد ،لالشتغال
عىل المشكالت التي تؤثّر في ّ
الطلب ،ولصقل المهارات التي
يشعرون بأنّهم بحاجة إليها لدعم المتعلّمين بشكل أفضل.
ما يمكنكم القيام به :بعد ُمض ّي عام ونصف العام ،قد يُرهق
المعلّمون ج ّراء الضغوط اليوميّة والمه ّمات ال ُملقاة عىل
عاتقهم ،لذلك امنحوهم الوقت للراحة والتعافي.
الجؤوا ،في المستقبل ،إىل اجتماعات الموظّفين أو أيّام الخدمة
ّ
لحل المشكالت .شاركوهم ما ّ
توصلتم إليه من استطالعكم
لـ"استمعوا إليهم" أعالهّ .
وفروا لهم إطار عمل لدعم العمل
(لوحة المعلّم  Educator Canvasأو نموذج تصميم
محوره اإلنسان ،أو دليل بحث عمل ّي) ،ثم تراجعوا وامنحوهم
الفرصة للقيام بما يفعله المعلّمون بشكل أفضل :تصميم حلول
لتحسين التدريس والتعلّم.
ماذا ستستفيدون من ذلك؟ ستؤ ّدي الثقة بموظّفيكم ،والثقة
بقدرة المعلّمين عىل أداء واجباتهم ،إىل فريق أكثر سعادة
وإنتاجيّة وحماسة .فمعظم المعلّمين يلجون المهنة ألنهم
يريدون أن يُحدثوا ً
فرقا .وال شيء يقتل هذه الرؤية بشكل أسرع
من أن تُساءل ،كاألطفال ،عن ّ
كل صغيرة وكبيرة .وكلّما زادت
ثقتكم في موظّفيكم ،زادت ثقتهم بكم.
هذه هي الهدايا التي تلقيتها بوصفي معلّمة .وأنتم ،بصفتكم
مسؤولي إدارة ،لديكم القدرة عىل تقديم الهدايا عينها
لموظّفيكم.

Originally published (May 20, 2021) on Edutopia.org. [Simple Ways Administrators Can Support
Teachers] was translated with the permission of Edutopia. While this translation has been prepared with the consent of Edutopia, it has not been approved by Edutopia and may therefore
differ from the authentic text. In cases of doubt the authentic text should be consulted and will
prevail in the event of conflict.
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مفهوم تربويّ

ﻣﻘﺎل

َ
النمذجة

النمذجة هي تقنيّة تُستخدم في عمليّة التدريس ،يُ ّ
نف ُذ من
خاللها ال ُمعلّم أمام المتعلّمين ،عبر َمج ُموعة من اإلجراءات،
مه ّمة كما ل ْو كان في َم ْو ِقعهم ،من أجل إيصال فهمهم إىل أعىل
مستوى .وتتمثّل إجراءات تطبيق النمذجة في :تقديم موضوع
التعلّم إىل ال ُمتعلّمين ،بطريقة واضحة ودقيقة وموجزة،
واستخدام األمثلة واألمثلة المضا ّدة في العمل ،وإقامة روابط
بين المعرفة الجديدة والسابقة ،والتعبير الصريح عن التفكير
ً
فضل ع ّما ي ُ ّ
فكر به
المنطق ّي الذي يحدث في ذهن ال ُمعلّم،
(عىل سبيل المثال :أسئلة ال ُمعلّم الداخليّة ،واستراتيجيّات
تنفيذ المه ّمة ،والموارد ال ُمعبّأة للمه ّمة ،وما إىل ذلك)،
والتسلسل من البسيط إىل ال ُم ّ
ُ
عقد ،ومن السهل إىل الصعب،
ّ
مع احترام الحدو ِد المفترضة لذاكرة الطلب (Bissonnette et
 .)al., 2006وترتبط النمذجة ،من خالل هذ المعنى ،باإلتقان
ً
فهما وممارسة ،لمجموعة دقيقة من المطالب،
الناجح،
والمه ّمات ،والمشكالت ،واألهداف ،التي يرتبط بعضها ببعض
في إنجاز عمل ما (.)Constantinou et al.,2019

قد تكون النمذجة حيّة أو مصوّرة ،مقصودة أو غير مقصودة،
فرديّة أو جماعيّة (الصيف ّي .)2009 ،وتُصنّف لدى بعض
التربويّين كأوّل مرحلة لما يُس ّمى التّعليم الصريح (Explicit
 ،)Teachingتليها مرحلة التطبيق ال ُمو َّجه الذي يشترك فيه
ال ُمعلّم والطالب لتنفيذ مه ّمات مشابهة لما ُق ّدم في مرحلة
ّ
ّ
الطلب،
للتحقق من فهم
النمذجة ،بمساعدته وبإشرافه،
ّ
ستقل ،التي ُ
ينقل فيها المعلّم إىل الطالب
ومرحلة التطبيق ال ُم
مسؤوليّة التعلّم ،بعد ّ
التأكد من قدرته عىل إنجاز المه ّمات
بمفرده (.)Bissonnette et al., 2006
ُ
وتجعل النمذجة التعليم الصريح متميّ ًزا عن التعليم التقليديّ،
ففي حين يستهدف هذا األخير مج ّرد نقل ال ُمحتوى إىل ّ
الطلب،
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فإ ّن التعليم الصريح ،بفضل تقنيّة النمذجة وما
يعمل عىل إفهام الما ّدة ّ
ُ
للطلب
يتلوها من مراحل،
واالحتفاظ بها في ذاكرتهم ليصبحوا مسؤولين عن
تعلّمهم .وبينما تسمح طرائق التدريس التقليديّة
ّ
ّ
فهموا
للطلب ،فقط ،بالتحقق م ّما إذا كانوا قد ِ
الموا ّد في أثناء التصحيح ،بعد ّ
حل التمارين ،فإ ّن
ّ
ُ
بالتحقق من درجة
يسمح لل ُمعلّم
التعليم الصريح
فهم ّ
الطلب في مرحلتَي التطبيق ال ُمو َّجه والتطبيق
ّ
المستقل ،مباشرة بعد إتمام عمليّة النمذجة
(.)Bissonnette et al., 2005
ّ
ّ
ال يقتصر أداء النمذجة عىل ال ُمعلمين ،فالطلب
ً
أيضا يمكنهم تقديم نمذجة لبعضهم البعض ،بأداء

Modeling

ّ
الصفيّة ،تُتيح لهم فرصة التعبير
مه ّمة في البيئة
عن آرائهم وأفكارهم ،عبر عمليّات تمثيل األدوار
والمه ّمات ومحاكاتها ،فيكتسبون القدرة عىل
التمييز بين أنماط مختلفة من التفكير ،ويحكمون
عىل النمط المالئم من بين تلك األنماط ،ويُطوّرون
مهارات ما وراء المعرفة لتنمية تفكيرهم
وتحسين جودته .وتزداد الحاجة إىل النمذجة ،في
التعليم ،في المراحل الدراسيّة األ وّليّة واالبتدائيّة
ّ
والمتوسطة ،إذ يبدأ تطبيق برامج تعليم مهارات
التفكير ،ما ّ
يؤكد ضرورة استخدامها في المراحل
التي يجب أن يتعلّم فيها الطلبة كيف ي ُ ّ
فكرون
(عطية.)2014 ،
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ّ
"حق التعليم في العراق"
ّ
حق التعليم في العراق" هو تقرير صدر في جزأين،
اشترك في إعداده مكتب حقوق اإلنسان في بعثة األمم
المتّحدة لمساعدة العراق (يونامي) ،ومكتب مفوضيّة
األمم المتّحدة السامية لحقوق اإلنسان ،دفا ًعا عن ّ
حق
تعليم األطفال في العراق .صدر الجزء األ وّل من التقرير
ً
حامل عنوانًا فرعيًّا هو "أثر
في شباط/فبراير ،2020
تركة سيطرة تنظيم داعش عىل إتاحة فرص التعليم"،
وتح ّدث من زاويتين :األوىل هي الحصول عىل التعليم في
المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش (في دهوك
وأربيل وكركوك ونينوى وصالح الدين والسليمانيّة)،
والثانية هي الحصول عىل التعليم في بيئة ما بعد النزاع،
وهما موضوعان متراكبان .أما الجزء الثاني من التقرير
فصدر في كانون الثاني/يناير  ،2021ض ّم عنوانًا فرع ًيا
ّ
بخاصة
هو "العقبات أمام تعليم الفتيات بعد داعش"
في المناطق التي خضعت في ما سبق لسيطرة تنظيم
الدولة اإلسالميّة في العراق والشامُ ،محلّ ًل األسباب
الرئيسة وراء التراجع في تعليم الفتيات في العراق.
أشار التقرير في جزئه األ وّل إىل التحوّل الذي عرفه
التعليم في مناطق سيطرة داعشُ ،مشي ًرا إىل التال ُعب
لحق مضامين المناهج الدراسيّة العراقيّة لتحريض
الذي ِ
األطفال عىل العنف وتعويدهم عليه .وهو استهداف
مباشر لفكر األطفال وخيالهم ،قاد إىل ظهور سلوكيّات
عسكر يّة في المدارس .وأمام هذا التحوّل في التعليم،
نقل عدد من أولياء األمور األطفال إىل مدارس أخرى
لحمايتهم من التط ّرف ،أو أمسكوهم في البيوت ،ما
خلق فجوة تعليميّة ضاعت معها ثالث سنوات من
التعليم آلالف األطفال.

المجاورة لتدارك النقصً ،
فضل عن األوضاع المعيشيّة أو الظروف مثل الفقر والزواج
والتوظيف ،واالفتقار إىل الوثائق المدنيّة وحيلولته دون إمكان حصول  45000طفل
نازح ،من مختلف المناطق الخاضعة لتنظيم داعش ،عىل التعليم.
وأشار التقرير في جزئه الثاني إىل استمرار العقبات أمام وصول الفتيات في العراق إىل
ً
ّ
سابقا لسيطرة تنظيم الدولة
بخاصة في المناطق التي خضعت
شامل ومنصف،
تعليم
ٍ
ّ
اإلسالميّة في العراق والشام .وشخص التقرير تلك العقبات في األدوار والقواعد
ّ
المبكر،
التقليديّة للجنسين ،التي تُك ّرس استغالل الفتيات في زيجات األطفال ،والزواج
والزواج القسريّ ،ما يُح ّمله ّن مسؤوليّات منزليّة إضافيّة (مق ّدمات رعاية وزوجات)
ويمن ُعه ّن من الذهاب إىل المدرسة .وأشار التقرير إىل أ ّن ما يب ّرر أحيانًا تخلّف الفتيات
عن التو ّجه إىل المدرسة اضطراره ّن للحضور في فصول دراسيّة مختلطة ،أو مع
ُمد ّرسين ذكور ،أو تقارب دورات مياه الذكور واإلناث في المدرسة ،ما يثير قلق األهل
من انتهاك حرمة بناتهم .وكذلك إمكان تَع ّرض الفتيات للتح ّرش أو االختطاف في
طريقه ّن الطويل إىل المدرسة ،ما يدفعه ّن إىل التزام المنزل كخيار آمن .وذكر أ ّن
المستوى التعليم ّي لألسرة يؤثّر مباشرة في ُحصول الفتيات عىل التعليم ،ويح ُّد من
ُ
يجعل اآلبا َء
عدد النساء المؤ َّهالت للعمل معلّمات .هذا إضافة إىل عامل الفقر الذي
عاجزين عن توفير تكاليف حاجات تعليم بناتهم ،ويفرض عليهم أحيانًا منح الذكور
األولويّة في أفق التحاقهم بالقوّة العاملة ليصبحوا ال ُمعيل المال ّي لألسرة ،بينما يُ ّ
توقع
من الفتيات إنجاب األطفال واالعتناء بهم ،وقد يتع ّرضن بسبب الفقر إىل الزواج
القسري ّ مقابل المهر .وسعى التقرير إىل اقتراح معالجة لهذه العقبات ،وخلق بيئة
تُ ّ
مكن من تعليم الفتيات بما يتفق مع قوانين والتزامات حقوق اإلنسان في العراق
بالتنمية المستدامة.

عوائق حالت دون الحصول عىل التعليم في تلك
ّ
األقل قلّلت من فرصه .وأورد
المناطق ،أو عىل
التقرير أسبابًا ع ّدة لذلك مثل حاالت الصدمة
التي انتشرت بشكل واسع النطاق ،والبنى التحتيّة
ّ
المدمرة ،وانعدام الموارد ،وانتشار الفقر.
كذلك ّ
أكد التقرير أ ّن ث ّمة عوامل مختلفة ّ
مست،
ً
مباشرةّ ،
حق حصول األطفال عىل التعليم ،من
بينها :نقص عدد المدارس التي تعمل بصورة
طبيعيّة في المناطق الحضر يّة والريفيّة ،وفي
مخيّمات النازحين في المناطق التي كان يحتلّها
تنظيم داعش ،وغياب الخدمات المدرسيّة،
ّ
الطلب في المدارس الموجودة
واإلبقاء عىل
ّ
داخل المخيمات ،وتحديات إجراء اختبار تحديد
ّ
بالصف الدراس ّي
المستوى إللحاق األطفال
المناسب ،وعدم كفاية الوقت ال ُم ّ
خصص
للدروس ،وتقليص ساعات الدراسة المفترضة
ضمن التعليم الرسم ّي ،وغياب البرامج المناسبة
لعالج الفجوة المعرفيّة ،واالفتقار إىل الفهم
األساس ّي لمحتوى الفصل الدراس ّي نتيجة سنوات
االنقطاع عن الدراسة ،مع تقييد الحركة وعدم
القدرة عىل متابعة الدراسة المسائيّة في المدن

وق ّدم التقريران للحكومة العراقيّة توصيات لضمان ّ
حق التعليم للجميع ،تتماشى
مع تع ّهدات العراق وفق جدول أعمال التنمية المستدامة لعام  ،2030ومخرجات
االستعراض الوطن ّي الطوع ّي ،والتوصيات المتعلّقة بالتعليم الجيّد التي ت ّمت الموافقة
عليها بوصفها جز ًءا من االستعراض الدوري ّ الشامل الثالث للعراق.

وأكد التقرير أنّه رغم أ ّن مناطق سيطرة داعش تحوّلت
في عام  2017جزئيًّا إىل مناطق ما بعد النزاع ،إال أن
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ّ
خضة بيروت  -المبادرة التربويةّ

َ
ّ
تحت ِمظلّة
تأسست ال ُمبادرة بعد انفجار بيروت ،2020
ّ
"خضة بيروت" ،عىل يد مجموعة من التربويّين والباحثين
والناشطين والعلماء والخبراء والطلبة والمواطنين
ال ُمهت ّمين والقلقين عىل مكانة لبنان بصورة ّ
عامة ،والقطاع
ّ
طرق
خاصة .تجمعهم الرغبة في إيجاد
التربوي ّ بصورة
ٍ
جديدة ُمغايرة لل ُمساهم ِة في وضع رؤية مع خارطة طريق
للتطوير التربوي ّ ت ُ ّ
حقق إعادة بناء لُبنان.
ّ
خضة بيروت هي ُمبادرة وطنيّة تهدف إىل ال ُمشاركة في
تكوين بدائل محلّيّة ُ
وممارسات وفرص تَضمن كرامة
الشعب اللبنان ّي ،من خالل تكوين قيادة ُمجتمعيّة تواجه
التح ّديات المحلّيّة ،فتعمل عىل توحيد الجهود لكسر دوائر
الفساد والوساطة وعدم الفاعليّة .وتسعى مبادرتها التربويّة
لنظام ي ُ ّ
مك ُن أفراد ُه من التطوّر
اىل تحوّيل النظام التعليم ّي
ٍ
إىل أقصى إمكاناتهم كأفرا ٍد فاعلين ُ
ومبدعين ومتعلّمين،
ليُكوّنوا ،بذلك ،نواة ُمجتمعيّة قلقة عىل ُمجتمعها ،وقادة
ستقبل أفضل.
ل ُم
ٍ
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ّ
"خضة بيروت" لكسر مفاهيم ودوائر مفرغة تقف
تسعى
ً
عائقا في وجه التغيير ،منها:
ّ
العامة وعزلها عن ال ُمجتمعات
•إهمال المدارس
ال ُمحيطة بها.
•نهج االستجابة لحاالت الطوارئ الذي يخلو من التطلّع
لغ ٍد أفضل ،ويفرض أجندات الجهات المانحة دون
تثمين للجهود المحلّيّة والرؤية التربويّة المتّفقة مع
السياق.
•آليّة التحديث من أعىل لتحسين المدارس ،وكسر دورها
ال ُمه ِ ّمش للمدارس وال ُمعلّمين واألُسر.
•عقليّة العجز واالتكاليّة ً
بدل من العقليّة ال ُمبا ِدرة عند
التربويّين والمعنيّين بالشأن التربوي ّ.
• ُمبادرات التطوير غير ال ُم ّ
نسقة ،والتي تخلو من الرؤية
اإلستراتيجيّة المتمحورة حول العدالة االجتماعيّة
ّ
تعليم جيّد.
وحق األطفال في الحصول عىل
ٍ
من هنا يلتزم الناشطون القائمون عىل ُمبادرة ّ
خضة بيروت
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للتربية ً
قيما أساسيّة ،هي:
•العدالة االجتماعيّة بما يُ ّ
جتمعا آمنًا ّ
ً
لكل طفل.
حقق ُم
•النزاهة واالحترام والمسؤوليّة.
أساس ال يتجزّأ من صيرورة
•التعليم كمه ّمة نبيلة وكجز ٍء
ٍ
التنمية االجتماعيّة.
•التمكين والحوار والشراكة مع أوساط ُمختلفة فاعلة
كآليّة للتغيير والتحسين.
•المرونة والقبول واالنفتاح عىل المجهول واالستعداد
لتح ّمل َ
المخاطر.
ّ
الخلق بقيادة تَشاركيّة ُمجتمعيّة
•الدعم والتطوير
نواتها المدرسة.
•التضامن البنيوي ّ ال ُمجتمع ّي والمسؤوليّة المدنيّة.
•التواضع واألخذ بعين االعتبار محدوديّة الخبرات.
•الفخر باألصول والتعلّم من التجارب الفريدة ّ
الصعبة.
"خضة بيروت" ً
وبناء عليه ،تتبنّى ال ُمبادرة التربويّة في ّ
رؤية
للتلميذ تتض ّمن تهيأته ليكون:
•متعلّ ًما ُكفئًا يؤم ُن بأ ّن التعلّم صيرورة ُمستم ّرة.
•إنسانًا متوازنًا ينعم ّ
بصحة جسديّة واجتماعيّة وعاطفيّة.
شاركا وعضوًا ً
ً
فاعل ُمنتم ًيا إىل مجتمعه
•مواطنًا قياديًّا ُم
ومستع ًدا لخدمته.
ولتحقيق هذه الرؤية تعمل ّ
خضة بيروت عىل مستويين:
األ ّول داخل ّي :تحويل المدارس لمدارس ُمجتمعيّة متناغمة
مع محيطها ،وتتفاعل معه من خالل شراكات تُزال من
خاللها عوائق التعلّم من أمام ّ
كل طالب .يت ّم التطوير
بالشراك ٍة بين ال ُمعلّمين في المدارس وأعضاء ال ُمجتمع
لل ُمض ّي في تحويل المدارس لفضاءات تَعلّ ٍم تدعم نم ّو
الطلبة ضمن بيئة ّ
صحيّة ،وذلك عن طريق خدمات تشمل:
•توفير بُنية تحتيّة وموارد أساسيّة للتعلّم.
•توفير تعليم ُم ّ
مكن للطلبة وال ُمعلّمين.
•بناء قدرة عالية لدى األفراد لقيادة المبادرات التحسينيّة.
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•بناء شراكات مع العائالت وتكوين ُمشاركة حقيقيّة
وإدماج لل ُمجتمع.
•تقديم دعم ّ
صح ّي ونفس ّي واجتماع ّي متكامل للطلبة.
الثّاني خارج ّي :يتمثّل بــِ:
•تكوين مجموعة من الخبراء المتفانين والملتزمين
يؤمنون بدور التعليم العا ّم في إعادة بناء ال ُمجتمع.
•بناء ثقافة تعاون تتميّز بجهو ٍد متماسكة ومتضافرة.
ّ
متجذرة في ُ
الح ّ
ب والتواضع واألمل
•خلق حوارات
واإليمان في اإلنسان والتفكير النّقدي ّ.
•العمل من أجل رؤية مشتركة تأخذ المبادئ ال ُمشتركة
بعين االعتبار.
ولتحقيق ذلك ،وضعت مبادرة التربية في ّ
خضة بيروت
خارطة طريق تتكوّن من نقاط جوهر يّة ،هي:
ّ
العامة ،والعمل عىل تضافر
 .1وضع رؤية بديلة للمدرسة
الجهود لتحقيقها.
 .2إنشاء شراكات مع المدارس قائمة عىل الثقة واالنفتاح
والتعاون المهن ّي ،نحو التطوير ّ
وحل المشكالت.
 .3تحديد احتياجات المدارس واحترام أولويّات الهيئات
التعليميّة وخبراتهم ،للتعاطي مع السياق والنسيج
االجتماع ّي للمدرسة.
 .4رصد الموارد والخبرات الموجودة في المجتمع المحلّ ّي،
والدعوة إىل التطوّع بشكل نشاطات ومشاريع تُبنى
أهدافها لتحقيق الرؤية المشتركة ،وتلبية حاجات
المدرسة وأولويّاتها.
 .5ربط االحتياجات التي ح َّددها التربويّون في المدارس
الشريكة بمساعدة خبراء بالموارد الما ّديّة والبشر يّة
التي يمكن تأمينها.
 .6حشد الموارد والمصادر.
ّ
التفكر النقدي ّ الدائم بهدف التقييم والتقويم وتصحيح
.7
الخطّة والمسار.
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الخرائط الذهن ّية ومهــارات التعلّم:
طريقــك إىل بنــاء األفــكار الذك ّيــة

ُ
ُ
طريقك إىل
"الخرائط الذهنيّة ومهارات التعلّم:
َصد َر كتاب
بناء األفكار الذكيّة" لطارق عبد الرؤوف ،في طبعته األوىل،
عن المجموعة العربيّة للتدريب والنشر ،في عام .2015
ّ
انصب موضوع الكتاب حول استراتيجيّة الخرائط الذهنيّة ،التي
راج استخدامها ،في صيغتها الحديثة ،منذ سبعينيّات القرن
ّ
الطلب إىل التعلّم ،ويثري
العشرين ،لتصميم تعليم يجذب
ودمجها
شخصيّتهم ،ويُساعدهم في الفهم الجيّد للمفاهيم،
ِ
في بنيتهم المعرفيّة.
ً
ّ
فصل ،بغرض احتواء
قسم المؤلّف كتابه إىل أحد عشر
استراتيجيّة الخرائط الذهنيّة ،وتسهيل فهمها وتطبيقها من
المهت ّمين .ورأى أ ّن أوّل ميزة للخرائط الذهنيّة هي قدرتها عىل
تنظيم المحتوى التعليم ّي بشكل خطّ ّي متش ّعب ،من طريق
وضع المفهوم الرئيس في الوسط ،ووصله بفروع عىل نحو
متسلسل ،لتؤ ّدي وظائفها المتنوّعة في التعليم ،مثل مساعدة
المتعلّمين عىل التعلّم ،ودعم المستويات ُ
العليا لمهارات
التفكير ،ومساعدة منخفضي التحصيل ليصلوا إىل المستوى
المطلوب ،وغيرها.

عبد الرؤوف ،طارق .)2015( .الخرائط الذهنيّة ومهارات التعلّم :طريقك إىل بناء األفكار الذكيّة .المجموعة
العربيّة للتدريب والنشر.

وأشاد المؤلّف بال ّدور اإليجاب ّي الذي تضطلع به الخرائط الذهنيّة
الطلب ،فهي ّ
في تعليم ّ
تبث فيهم روح التشويق ،وتجعلُهم أكثر
تعاونًا واستعدا ًدا ّ
لتلقي المعرفة ،وتجعل الدروس والعروض
أكثر تلقائية وإبدا ًعا وإمتا ًعا للطّالب والمعلّم ً
معا بفضل
ّ
الجذاب ومنظرها المريح ،وتُتيح للطّالب ُف ً
رصا أكبر في
شكلها
ّ
الحصول عىل عالمات أفضل في االختبارات .وي ُ ْرجع المؤلف
ذلك إىل أ ّن الخرائط الذهنيّة تُق ّدم ما ّدة الكتاب المدرس ّي في
ّ
للتذكر ،ومختصرة غير متش ّعبة ،وتعمل
صورة واضحة قابلة
عىل إظهار الحقائق وتَبني عالقات بينها ،وهذا ي ُ ّ
حقق تعلّ ًما ذا
معنى ،وت ُ ّ
مكن ذوي صعوبات تعلّم القراءة والكتابة من التغلّب
عليها.
َ
وش ّدد المؤلّف عىل أ ّن الخريطة الذهنيّة تستم ّد قوّتها من
ُ
تنهج نفس األسلوب التفكيري ّ لإلنسان ،إذ تتوافق مع
كونها
ّ
المخ البشريّ ،وتتوافق مع النواميس
تكوين وأسلوب عمل
الطبيعيّة في الحياة (األصل والفرع) .ونظ ًرا إىل سعي الدماغ
إىل التصنيف ،وإدراك المعرفة الكلّيّة واألجزاء المكوّنة لها في
آن واحد ،فإ ّن هذا المعطى العلم ّي يمكن أن ي ُ ّ
ً
أساسا قويًّا
شكل
ٍ
العتماد الخرائط الذهنيّة في التدريس.

ّ
وأكد المؤلّف أ ّن إعداد الخرائط الذهنيّة يكون وفق قواعد
ع ّدة ،من بينها وضع المفاهيم داخل إطارات دائر يّة ،يتم الربط
بينها بخطوط ُمعنونة بكلمات أو عبارات ذات معنى ،والربط
المنطق ّي بين المفاهيم لتشكيل األفكار ،وترتيب المفاهيم
بهرميّة .واشترط لذلك وضوح المادة ال ُمتعلّمة ،وتقديمها
بلغة وأمثلة مرتبطة بالمعارف السابقة لدى التلميذ ،وامتالك
التلميذ معرفة سابقة متعلّقة بموضوع الخريطة الذهنيّة ،وأال
يُجبر التمليذ عىل رسم خريطة.

وأ ْد َر ج المؤلّف الخرائط الذهنيّة ضمن ال ُمنظّمات التخطيطيّة،
ّ
الملخصات البصر يّة لمحتوى درس من
باعتبارها مجموعة من
الدروس ،إذ تُستخدم لتنظيم أفكار الدرس ومفاهيمه هرميّاً.
ّ
العامة في ق ّمة المنظّمة ثم تندرج تحتها
وتقع فيه المفاهيم
ً
مجموعات أخرى من المفاهيم ّ
شمول حتّى المحسوسة.
األقل
وهي بذلك تُساعد المعلّم والمتعلّم عىل تنظيم المعلومات
العلميّة ،ليسهل استخدامها في المواقف التعليميّة المختلفة.

ّ
الطلب من الخرائط
وقد سعى المؤلّف إىل إبراز ما يتعلّمه
الذهنيّة ،فهي ،في نظره ،ف ّعالة في تنظيم المعلومات وترتيبها،
وتركيب األفكار وبنائها ،وتصنيفها ،والتعبير عن اآلراء واألفكار
أيضا ،ت ُ ّ
بسرعة أكبر وبصورة مختصرة .وهيً ،
حفز العصف
الذهن ّي ،وتُن ّمي ُمع ّدالت التحصيل ومهارات التواصل العلم ّي
ً
فضل
بأنواعها (الكتابة ،والقراءة ،والتح ّدث ،واالستماع)،
عن تطويرها مهارات التفكير المتع ّددة :الناقد ،واإلبداع ّي،
ّ
التحصيل
والتأمل ّي ،والمنطق ّي ،وتشجيعها عىل
والعلم ّي،
ِ
العميق للمعلومات.

وفي سياق توظيف الخرائط الذهنيّة لتدريس المق ّررات
الدراسيّةّ ،
أكد المؤلّف أنّها أفضل الطرق للتدريس ،ألنّها تُس ّهل
عمل الذاكرة في حفظ المعلومات ،وتخزينها ،واسترجاعها ،من
طريق تحويل الما ّدة المكتوبة إىل كلمات مختصرة ،ممزوجة
باألشكال واأللوان .فيمكن اختصار فصل كامل في ورقة واحدة،
ما يُفيد ال ُمعلّم بصورة ّ
عامة في تطبيق طريقة تدريس ،تُنظّم
العمليّة التعليميّة بعناصرها كلّها ،وت ُ ّ
حسن ُمخرجات التعلُّم.
لذلك كانت الخرائط الذهنيّة من االستراتيجيّات التي تُطوّر
مهارات ال ُمتعلّمين.

عدد صفحات الكتاب 252 :صفحة
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ﻣﻘﺎل

"ال ّ
شك في أ ّن للكتاب أه ّميّة كبيرة بالنسبة إىل الطفل ،ونحتاج
– لنتعرف إىل هذه األه ّميّة – إىل كثير من البحوث والدراسات،
ولكن يمكننا القول إ ّن كتاب الطفل يعوّد الطفل عىل ّ
التأمل
والتفكير في نفسه وفي ما حوله ،ويدفعه إىل طرح األسئلة
عن ّ
كل شيء ،كما أ ّن الغاية المرجوّة من الكتاب هي الحفاظ
عىل االرتباط الدائم بين نم ّو الطفل الجسدي ّ ونموّه العقل ّي
واإلدراك ّي ،بما يضمن حمايته من أي ّ انقطاع قد يصيب نم ّو
شخصيّته وهو ينتقل من مرحلة إىل أخرى ،فالكتاب يغرس في
ّ
ويمكنه من تطوير قدرته
قلب الطفل السمات اإلنسانيّة النبيلة
عىل تذوّق الجمال ويمنحه كثي ًرا من المعرفة واألخالق ،إضافة
إىل ترفيهه وإدخال السرور عىل قلبه .وإذا اعتاد الطفل عىل
ّ
سيتوسع ويتخطّى الظروف الراهنة،
صحبة ال ِكتاب فإ ّن خياله
قصة ً
فهو عندما يقرأ ّ
مثل فإنّه يتابع البطل الذي يواجه المصاعب
الخاصة ّ
ّ
تحل من
ويتخطّاها فيطمئن الطفل عندما يرى مصاعبه
خالل هذا البطل ،كما يع ّد الكتاب بالنسبة إىل الطفل وسيلة
ً
أشكال عديدة فنيّة وكتابيّة وجسديّة
للتعبير عن النفس تأخذ
وشفويّة ونفسيّة ،والطفل أمام الكتاب يتص ّرف كيفما يشاء،
ويتأمل وهو ّ
ّ
يتنقل بين فصول الكتاب ،ويقرأ متى يشاء
يحلم
كخطوة أوىل نحو االستقاللية.
صفات كتاب الطفل :علينا أن نجعل الطفل يحب الكتاب ويعتاد
القراءة ،ولكن بموازاة ذلك علينا أن نحسن اختيار الكتاب الذي
سنق ّدمه إليه من حيث مناسبته للمرحلة ال ُعمر يّة التي يعيشها
الطفل ،بما يضمن أن نثير داخله التشويق والجاذبيّة والتفاعل
مع محتويات الكتاب ،ويمكن أن نقول أ ّن انتقاء كتاب الطفل
النموذج ّي محكوم بع ّدة صفات يجب أن ّ
يتحل بها هذا الكتاب.
 .1الموضوعيّة :يجب أن تكون مادة الكتاب موضوعيّة كأن
ً
موقفا أو تجربة أو معلومات مفيدة تتسم
تتض ّمن فكرة أو
بالواقعيّة والصدق ،كما يجب أن يكون لدى المؤلّف شيء
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ذو قيمة يريد أن يوصله إىل الطفل ،بحيث يرضيه ويجذبه
ّ
ونؤكد
ويجعله يتفاعل مع ما ّدة الكتاب مهما كان شأنها،
هنا عىل سمة الصدق التي سيكون لها أثر كبير في نظرة
هذا الطفل إىل العالم الذي نق ّدمه إليه في الكتاب كما هو،
دون أقنعة ودون ادعاءات ال يمكن تحقيقها ،كما يجب أن
ً
عموما من صلب العمل التربويّ ،الذي يهدف
ينبع الكتاب
إىل تنمية معارف األطفال ،وتقوية محاكماتهم العقليّة،
وإغناء ّ
حسهم الجمال ّي والوجدان ّي.
 .2المرحلة ُ
العمر يّة :ال بد أن يكون كتاب األطفال مناس ًبا للمرحلة
ّ
يتمكن هذا الطفل
ال ُعمر يّة التي يم ّر بها الطفل ،حتى
من قراءة الكتاب بيسر واستيعاب مضامينه وأهدافه
ّ
ّ
العامة حوله ،وبهذا
الخاصة والحياة
وإسقاطها عىل حياته
يكبر حبُّه للكتاب والمطالعة ويميل إىل اقتناء الكتبّ ،
فلكل
مرحلة ُعمر يّة سمات وخصائص معيّنة لغويّة وعقليّة
واجتماعيّة وغيرها ،فالكتاب الذي يناسب ً
طفل في السابعة
ال يناسب آخر في العاشرة ً
مثل ،وبعض الناشرين يضعون
السن المو ّجه إليها الكتاب عىل الغالف ،لذلك ال ب ّد من أخذ
ّ
كل ذلك بعين االعتبار عند الكتابة لألطفال وعند اختيار
الكتاب المناسب للطفل.
 .3الجانب المادي ّ والفن ّي :في ما يتعلّق بشكل الكتاب من
حيث الطباعة والرسوم واإلخراج واأللوان الزاهية ليكون
هذا الكتاب مثي ًرا لذائقة الطفل ويبعث الثقة في نفسه،
والسيما الرسوم التي تجذب األطفال وتتيح لهم فهم
العالم بصورة أفضل ،كما تسهم في تنمية الذائقة الجماليّة
والفنيّة عند األطفال".
عبد الفتاح ،إسماعيل وأبو العينين ،حسن رانية .)2011( .معايير قياس جودة كتب
األطفال .العربي للنشر والتوزيع .ص .28-26
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ﻣﻘﺎل

•حاصل عىل دكتوراه الدولة في علم النفس.
•أستاذ فخري ّ ( )Emeritus Professorفي علم النفس وعلوم التربية
في جامعة محمد الخامس ،الرباط /المغرب.
•خبير دول ّي لدى المنظّمات التي تُعنى بقضايا التربية والتكوين
(اليونيسكو/األلكسو /اإلسيسكو) ،وبرنامج األمم المتّحدة اإلنمائ ّي (U
.)N D P
•عضو الفريق المركزي ّ لتقرير المعرفة العرب ّي ( ،)2014 ،2011وتقرير
مؤشر القراءة العرب ّي.)2016( ،
ّ
ومؤسس مجلّة علوم التربية.
•مدير
•مؤلف للعديد من الكتب والمقاالت العلميّة في مجال السيكولوجيا
ّ
مختصة في علوم التربية.
والتربية ،إىل جانب معاجم
•أشرف وأنجز العديد من دورات تكوين المعلّمين في دول عربيّة ع ّدة.

محاورة مع

أحمد أوزي

فلنبدأ من مساهماتك النظر يّة والبحوث التي عملت عليهاّ ،
ثمة
تركيز في اشتغاالتك عىل تطوير عمل المعلّمين .كيف أثّرت أبحاثك
في إفادة المعلّمين وتطوير عملهم؟

حاولت كذلك أن أبيّن للمشتغالت والمشتغلين بالتعليم أ ّن
الطفل يزخر بالعديد من اإلمكانات والقدرات التي ينبغي أن
نكتشفها ونستثمرها في تربيته وتعليمه .لذلك وبعد الدراسات
األوىل حول الطفل وتمثّله والتي ّ
خصصت لها كتابًا هو " الطفل
والمجتمع" ،جاءت دراسة أخرى حول سيكولوجيّة الطفل،
وكيف ينظر إليه علماء النفس حسب مشاربهم المختلفة
ّ
وتخصصاتهم المتنوّعة .ووجدت أ ّن الطفل يزخر بالعديد من
القدرات التي ال تستثمر في الحقيقة ،فيضيع المجتمع.

كانت بدايتي األكاديميّة بمحاولة بناء قاعدة علميّة تنطلق من الطفل أو المتعلّم باعتباره
مركز العمليّة التعلّميّة .لذلك بدأت بدراستي المشغولة بما هي صورة الطفل في المجتمع،
ً
صحيحا ويمثّل
وما هو التمثّل الذي يكوّنه العاملون مع األطفال عنهم؟ ألنّه إن لم يكن تمثّ ًل
ً
تعامل غير مناسب .والتمثّل عبارة عن الصورة،
الطفل عىل حقيقته ،فسنتعامل مع الطفل
عىل أ ّن التمثّل يدخل فيه العنصر االجتماع ّي ،أي تأثيرات المجتمع والثقافة ،في حين أ ّن
الصورة ذهنيّة .حاولت أن أجري دراسات حول صورة الطفل في المجتمع المغرب ّي ،ووجدت
أ ّن الصورة غير صحيحة ،فحاولت أن أو ّجه طالبي لالهتمام بهذا الجانب .فالطفل ليس راش ًدا
ّ
ّ
ّ
الخاصة التي ينبغي أن تؤخذ بعين
الخاص وحاجاته
مصغ ًرا كما يعتقد البعض ،بل له تفكيره
االعتبار.

بعد ذلك انتقلت لالهتمام بتكوين المعلّم لكي يتع ّرف عىل
الطفل معرفة علميّة دقيقة ،ليس وفق علم نفس الطفل وعلم
نفس النم ّو وعلم النفس المعرف ّي فحسب ،وإنّما ً
أيضا من
خالل جانب علم ّي حديث وهو علوم األعصاب التربويّة ،التي
ّ
وتبصرنا بطبيعة الطفل .وهنا
تبيّن لنا كيف تت ّم عمليّة التعلّم،
حاولت أن أو ّجه اهتمامي نحو تغيير الصورة التي لدينا عن ذكاء
الطفل .فمنذ ألفريد بينه ( )A. Binetيشاع أ ّن للطفل ذكاء
واح ًدا ،وأ ّن هذا الذكاء يولد به الطفل .فإذا باألبحاث العلميّة
في علم النفس المعرف ّي في أواخر القرن الماضي تبيّن أ ّن ّ
كل

حاولت منذ بداية اهتمامي األكاديم ّي توجيه جهودي نحو توعية العاملين في التعليم ،عىل
قاعدة أ ّن المعلّم الكفء له دور كبير في العمليّة التعلّميّة بصفته العنصر األساس في تكوين
ً
رأس المال البشري ّّ .
اهتماما لالبتكار واإلبداع والخلق ،فاإلبداع هو عملة
خاصة إن كان يولي
هذا العصر .لذلك حاولت وأحاول المساهمة في تكوين المعلّم واألستاذ الكفء.
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طفل يولد بمجموعة من الذكاءات ،تسعة ذكاءات عىل األقل
حسب هاورد غاردنر )H. Gardner(.
في التعليم التقليدي ّ نهت ّم ببيداغوجيّة الذكاء الواحد ،والحال أ ّن
ّ
والصف الواحد يض ّم مجموعة من األطفال
الذكاءات عديدة،
غير المتجانسين في ما يتعلّق بأسلوب تعلّمهم .لذلك يجب
أن يتعلّم الطالب وفق ذكائه ،إن كان ذكاء لغويًّا أو منطقيًّا
أو موسيقيًّا ..إلخّ .
كل طفل له جسر ّ
خاص للمعرفة والتعلّم،
لذلك ينبغي للمد ّرس أن يعرف الطفل بطريقة جيدة ،ولذلك
ال يمكن أن نعلّم ً
طفل ال نعرفه ،ال ب ّد أن نعرف من نعلّم ،فال
أستطيع أن أهيئ ً
درسا أو نشاطًا تربويًّا وأنا ال أعرف لمن أو ّجهه.
لقد ألححت عىل معرفة المتعلّم ،وكانت لي كتب في هذا
المجال ،وبصورة ّ
خاصة ما يتعلق بالمراهق ،أل ّن المعلّم يواجه
صعوبة في تعليم المراهق ما لم يعرف سيكولوجيّة المراهقة
ّ
ولكل من المتعلّمين حسب شخصيّتهم
وحاجات المراهق،
وحاجاتهم وعمرهم أسلوب ّ
خاص في التعليم والتعلّم .وطوال
عقدين من الزمان وأنا مهت ّم بنظر يّة الذكاءات المتع ّددة،
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وق ّدمت ورشات عديدة عربيًّا ،في محاولة أن أجعل المعلّم
يبصر ما لدى الطفل من إمكانيات وذكاءات.
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بماذا يجب أن نُعنى ً
أيضا في ما يتعلّق بتطوير
ّ
الشق الديداكتيك ّي؟
المعلّم ،إىل جانب
ّ
ينصب التركيز في تكوين المعلّمين عىل
مع األسف كثي ًرا ما
جانب الما ّدة التي يد ّرسونها ،أي الجانب الديداكتيك ّي ،والحال
أ ّن هناك جان ًبا آخر أساسيًّا هو المتعلّم .فكثي ًرا ما نتساءل ع ّما
ينبغي تعليمه للمتعلّمين ،والصحيح أن نتساءل عن ماذا بوسع
المتعلّمين أن يتعلّموا؟ ما هي قدراتهم وما هي حاجاتهم وما
هي استعداداتهم؟ ليس أن ّ
نفكر فقط في المنهاج الدراس ّي.
لذلك أجد أ ّن الكثير من المشكالت التي تعاني منها المنظومة
التعلميّة أساسها عدم وجود تواصل بين المتعلّم والمعلّم.
ً
مثال من دراسة أجريتها استخدمت فيها اختبارات
أعطي
إسقاطيّة من خالل طرح جملة تقول" :عندما أرى األستاذ
قادما ،"...وطلبت من ّ
ً
الطلب أن يكملوا الجملة .أجاب معظم
ّ
ً
قادما كأنّني أرى
الطلب إجابات شبيهة بـ"عندما أرى األستاذ
ّ
السجان" وفي جملة أخرى نجد ما معناه أ ّن " األساتذة جبال
ال يمكن ارتقاؤها".
هذه صورة سيئة عن المعلّم تبيّن غياب التواصل واالنسجام
بين المعلّم والمتعلّم .إ ّن المتعلّم ال يمكنه أن يتعلّم ويعالج
ً
مناخا نفسيًّا يشعر فيه بالراحة ،فهذا
المعلومات ما لم نوفر له
ما تؤكده مختلف الدراسات العلميّة.
في العمليّة التعليميّة ال يستطيع المتعلّم أن يكتفي بالمعلومات
أو أن يعالجها في دماغه ما لم يكن مرتا ًحا ،وهذا االرتياح يكون
ً
ً
ّ
يحب العمليّة
مالئما يجعل المتعلّم
مناخا نفسيًّا
عندما نهيّئ
التعليميّة والما ّدة التي يتعلّمها .نحن نق ّدم الما ّدة بصورة غير
سويّة ،وال نحاول أن نوقظ في المتعلّم ّ
حب المعرفة لذاتها.
وهذا هو المشكل الكبير ،فكثي ًرا ما نجعل المواد الدراسيّة
وسيلة للنجاح في المدرسة وحسب .كان اليونانيون يطلبون
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العلوم لذاتها ،ال باعتبارها وسيلة ،وهذا ما جعلهم ينبغون في
مختلف العلوم .يجب أن نوقظ في المتعلّم الرغبة في المعرفة
لذاتها .منذ الدرس األول عىل المعلّم أن يوقظ في الطالب ّ
حب
المعرفة .وتكوين المد ّرس يحتاج لهذه الجوانب ال التكوين
المهن ّي فقط ،وعليه أن يعرف أساليب تقديم الما ّدة الدراسيّة
باستخدام األساليب البيداغوجيّة الف ّعالة.
تلعب االنفعاالت ً
مثل دو ًرا كبي ًرا في العمليّة التعليميّة ،فإذا لم
يكن هناك تواصل إنسان ّي ال يت ّم التعلّم .ومن هنا مأخذنا عىل
التعليم عن بعد ،واستخدام اآللة ً
بدل من اإلنسان في التعليم.
لذلك فالمح ّددات األساسيّة في نظري هي :التكوين المهن ّي
والسيكولوج ّي والبيداغوج ّي ،مع اإللمام بثقافة المجتمع
ومنتظراته من التعليم.
ً
مثل ال نكوّن المعلّم اليوم في مراكز ومعاهد تكوين المعلّمين
عىل كيفيّة التواصل مع األسرة ،وكيف يقيم جسور التواصل
معها بما يخدم الطفل وحاجاته ،فاألسرة شريك أساس ّي في
العمليّة التعليميّة والتربويّة .مع الجائحة أصبح األهل ملزمين
بأن يتع ّرفوا عىل ماذا يتعلّم أبناؤهم وبالتالي مساعدتهم .وال ب ّد
من وجود معلومات ومعارف تحاول أن ّ
تبصر المعلّم عن أسرة
الطفل ليكوّن عن الطفل فكرة وافية.

حال ّيًا هناك حديث كثير عن الجانب العاطف ّي
االجتماع ّي في التعلّم ،هل طروحاتك متّصلة
بهذا الجانب من التعليم؟
أجريت بعض الدراسات عن ماضي بعض المتعلّمين بعد أن
أصبحوا راشدين .كنت أسألهم عن المعلّم الذي لم يستطيعوا
نسيانه؟ الكثير قالوا هو المعلّم الذي كان يعاملنا كأب ،أو
ّ
تخصنا .وغال ًبا ما يكون المتعلّم
الذي كنّا نسأله عن أشياء
الذي ينجح ويواصل دراسته ويجري أبحاثه ،هو ذلك الطالب
الذي كانت عالقته مع معلّمه عالقة إنسانيّة .وهذا الجانب
اإلنسان ّي العالئق ّي هو المفقود في أنماط التعليم المعتمدة
عىل التكنولوجيا واآللة .في بعض الثقافات يس ّمى المعلّم باألب
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الثالث ،ألنه ّ
يوفر جوانب مك ّملة لألم واألب .وأحيانًا يغيب
دور اآلباء في العمليّة التعليميّة ،ومن حسن ّ
حظ الطالب أن
يلتقي مع معلّم يجسر هذه الفجوة .لذلك ّ
يظل للمعلّم الدور
اإلنسان ّي العالئق ّي ،أل ّن عمليّة التربيّة والتعليم ليست مجرد
تقديم معارف ،بل عالقة إنسانيّة فيها تعاطف وانفعاالت.

حتى ال نضع المسؤول ّية كلّها عىل كاهل المعلّم،
كيف نعنى بشؤون المعلّم نفسه واحتياجاته،
ما الذي يحتاجه المعلّم غير التكوين المهن ّي؟
بالطبع نهت ّم به أو ًّل عن طريق مراجعة صورتنا عنه في المجتمع
ومراجعة تعاملنا معه .المعلّم اليوم بحاجة لالعتراف بالجهد
الذي يق ّدمه ،فهو ّ
يتول أدوا ًرا عديدة ومختلفة .هذه المهنة
مختلفة عن المهن األخرى ،لذلك المعلّم مسؤول أمام الوزارة
وأمام األسرة وأمام المجتمع وأمام الضمير األخالق ّي ،وال يمكن
ّ
ّ
والمعقدة.
المركبة
ألي ّ شخص أن يتح ّمل هذه المسؤوليّة
والكثير من وزارات التعليم لألسف جعلت مهنة التعليم بغير
أسوار ،تقبل أي ّ شخص دون أن تبحث عن استعداده وحبّه
لهذه المهنة .فإن لم يكن لديه االستعداد سيتعب نفسه
ّ
وطلبه ً
معا.
وكذلك المقابل الذي يأخذه المعلّم لقاء هذه األدوار كلّها،
ّ
نحسن وضعيّته ماديًّا ومهنيًّا وأخالقيًّا ،وأن نوفر له
علينا أن
ّ
ً
ويحفزه عىل العمل .حاليًّا هناك دول تحاول
مناخا يدفعه
أن تجعل التعليم مهنة تعاقديًّة ،ينهي المعلّم عمله وينتهي
األمر ،وهذا غير مطمئن للمعلّم وال يدفعه للعطاء .يجب توفير
حاجات المعلّم كلّها حتى يتف ّر غ للعطاء.

كيف ترى مستقبل التعليم في العالم العرب ّي
بعد جائحة كورونا؟ كنت كتبت أنّنا أمام
خيارينّ /
إما التطوير أو التخلّف.
المستقبل ليس شيئًا بعي ًدا عنّا ،المستقبل يبدأ اآلن .نستطيع
أن نستشرف المستقبل بناء عىل الحاضر .نحن نعيش في القرن
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الحادي والعشرين وهذا قرن يحوي عناصر تختلف عن ّ
كل ما
عاشته البشر يّة من قبل ،العولمة ً
ّ
المتضخمة
مثل ،والمعرفة
ّ
والمتدفقة ،وهناك اقتصاد المعرفة ،والثورة الصناعيّة الرابعة
وما جاءت به من تكنولوجيّات لم تعد هناك فواصل بينها،
التكنولوجيا الحيويّة والرقميّة والفيزيائيّة .يضاف إىل هذه
العناصر الجديدة التي تسم عصرنا ،كوفيد  19الذي أثّر تأثي ًرا
كبي ًرا عىل العالم كلّه.
بيّنت اليونسكو أ ّن نسبة كبيرة من األطفال في الدول النامية
لم تستطع متابعة التعليم ألنّه تعوزها أدوات التكنولوجيا .في
حين أ ّن الدول المتق ّدمة استطاعت أن ترتبط بالتعليم خالل
الوباء وتحوّل المدرسة إىل البيت .واآلباء في الدول النامية لم
يستطيعوا مسايرة تعليم أبنائهم ،لذلك تفاقمت ظاهرة الهدر
المدرس ّي والفاقد التعليم ّي .وتحاول الكثير من الدول اليوم
معالجة هذه الظاهرة.
نستطيع القول إ ّن الدول العربيّة عرفت العديد من الفجوات
الحضار يّة مقارنة مع دول العالم المتق ّدمة ،ولم تستطع أن
تجسر معظم هذه الفجوات .نتحدث هنا عن فجوات معرفيّة
ورقميّة واقتصاديّة ثم جاء كوفيد  .19ولكن يبقى مع ذلك أ ّن
ّ
الحل واألمل في التربية والتعليم .فعىل هذه الدول أن تراجع
ً
تعليما يناسب العصر.
برامحها ونظمها التعليميّة لكي تق ّدم
فالتعليم في الدول النامية كالسيك ّي يعود إىل القرن الثامن
عشر ،فيما نحن نعيش في القرن الحادي والعشرين ،وتعليمنا
ومدارسنا صورة عن المدارس القديمة.
أطفال اليوم تعوّدوا عىل التكنولوجيا بجانبها المغري ،خارج
المدرسة يستخدمون التكنولوجيا ،وداخل المدرسة أسلوب
التعليم تقليدي ّ قديم ،وهذا ال يجسر الفجوة بيننا ومجتمع
المعرفة ،الذي يحتاج إىل الفكر التحليل ّي والنقدي ّ واإلبداع ّي،
فمن ال يبدع مآله الموت واالندثار.
هـذا الوبـاء ضـرب الجـرس وأيقـظ الكثيريـن م ّمن هـم بحاجة
لالستيقاظ .ومؤشرات التعليم كلّها تبيّن لنا وضع الدول العربيّة
ومسـتواها ،وآن األوان أن نسـتيقظ مـن نومنـا حتـى نواجـه

شتاء

2022

ﻣﻘﺎل

مشـاكلنا بأنفسـنا .وبالطبـع بوسـعنا إذا اشـتغلنا أن نصـل أل ّن
ماضينـا تليد ،أخـذ منّا الغـرب ،واآلن نأخذ منه.

وصفـت المدرسـة اليـوم بأنّها بعيـدة ّ
كل البعد
عـن "التعليـم مدى الحياة" .مـا المقصود بهذا
المفهـوم؟ وكيـف يمكن تحقيقه فـي حالتنا؟
ظهـر هـذا المفهـوم متزامنًـا مـع مفهـوم مجتمـع المعرفـة.
فنحـن نعيـش فـي منعطـف تاريخـ ّي يحتـاج إىل مـا تقولـه
ثقافتنـا وهـو أ ّن التعليم يجب أن يسـتمر من المهـد إىل اللحد.
مـاذا بوسـع المتعلّـم اليـوم أن يتعلّم؟ هـذا السـؤال طرح منذ
أرسطو ،ماذا ينبغي أن نعلّم المتعلّم؟ وهذا السؤال يعيد نفسه
مـرا ًرا .المربي والطبيب النفسـ ّي كارل روجر ()Carl Rogers
قـال :إنّه من السـخافة طرح سـؤال مـاذا ينبغـي أن نعلّم اليوم
للمتعلّم؟ أل ّن ّ
كل شـيء يتغيّر ،وما نعلّمه إياه اليوم يصبح دون
فائـدة بعد تخ ّرجه .لذلك عىل المتعلّم أن يهيئ نفسـه للتغيير،
ألنّـه عىل ّ
األقل سـيغيّر مهنتـه أربع م ّرات أو خمـس في حياته.
تقـول تقاريـر منتـدى االقتصـاد العالمـ ّي :إن ّ
ظـل تعليمنا عىل
هذا المنوال فلن يفيد المتعلّمين .لذلك علينا أن نهيّئ المتعلّم
لقبول التغيير وتطوير نفسـه باسـتمرار .ولذلك ّ
تلح المنظمات
المهتمـة بالتعليـم عىل التعلّـم الذات ّي ،ألنّها تعتبره السـند الذي
يفيد الشـخص في خض ّم هذا العالم الذي يتغيّر فيه ّ
كل شـيء.
ولذلـك نحتـاج إىل بيئة تمكينيّة تسـاعد المتعلّم عىل غرس هذا
االسـتعداد في نفسـه وأن يظل مرتبطًا بالتعلّم.

الهـدر المدرسـ ّي والفاقـد التعليمـ ّي وتأثيرهما
على تطويـر رأس المـال البشـريّ ،كيـف يمكـن
التعامل مع هذه الظاهرة وتحدي ًدا في المغرب؟
هـذه الظاهـرة آفة تسـتنزف المـوارد الماديّـة والبشـر يّة ،وهي
تمثّـل فـي نظـري ً
عائقـا كبيـ ًرا فـي تحقيـق التنميـة .وظاهـرة
التسـ ّرب أو الهـدر المدرسـ ّي ال تقتصـر عىل مسـاءلة السياسـة
التعليميّـة ،وإنّمـا هـي ظاهـرة تسـائل المجتمـع والدولـة ،أل ّن
ّ
تمـس الجميـع فـي العمق .هـذه الظاهرة تـؤدي إىل
تداعياتهـا
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انتشـار األميّـة والبطالـة واالنحـراف والجريمـة فـي المجتمع.
وهـذه الظاهـرة ّ
مركبـة ،بمعنى أ ّن لهـا عوامل كثيـرة وال تخلو
منهـا أي ّ منظومـة تربويّة.

لـو تحدثنـا عـن مشـروع "تربيـة األمـل" ،مـا
هـو باختصـار وأيـن أصبح اليـوم ومـا ّ
توقعاتك
لمسـتقبله ؟

وللظاهـرة أسـباب كثيـرة ،هنـاك أسـباب ذاتيّـة وأسـباب
بيداغوجيّـة وأسـباب اجتماعيّـة واقتصاديّة .أذكـر أبحاثًا مه ّمة
أجراهـا المجلـس األعلى للتعليـم في  2008وجـدت أ ّن هناك
 300ألـف تلميـذ وتلميـذة خـارج الفصـول الدراسـيّةّ ،
خاصة
الذيـن تتراوح أعمارهم بين السادسـة والخامسـة عشـرة ،فهم
ينقطعـون عن الدراسـة ألسـباب مختلفة .وقد نجحـت الوزارة
ّ
مشجعة ،ولكن كوفيد
في التغلّب عىل الظاهرة وق ّدمت أرقاما
 19أعادهـا للوراء.

مشـروع "تربيـة األمل" هـو نموذج فكـري ّ طموح في التنشـئة
االجتماعيّة للطفل العرب ّي ،من إعداد المجلس العرب ّي للطفولة
والتنميـة ،وهي مؤسسـة تمثّـل بيت الخبـرة والمعرفة بالطفل
وعالمـه .والمجلـس يؤمـن بـأ ّن نجاح األمـة العربيّـة يكمن في
نجاح االهتمام بأطفالها ،لذلك نتساءل ما هو نصيب الطفل في
الفضـاء الفكـري ّ للعالم العرب ّي؟

ق ّدمـت الـوزارة بعـض المقاربات التـي حاولـت أن ّ
تخفف من
الظاهرة ،مثل تقديم سـند مال ّي لألسر الفقيرة ،من خالل تهيئة
المـوا ّد المدرسـيّة التي يحتاج إليها الطالـب ،وبذلك تعين ماديًّا
اآلباء الذين يحتاجون إىل المسـاعدة حتى ال يذهب أوالدهم إىل
العمل أو يبقوا في البيت .وشملت المساعدة المناطق القرويّة
والبوادي وكذلك األحياء الهامشيّة .كما نظّمت الوزارة حمالت
تسـتهدف اآلباء للتوعية بأه ّميّة المدرسة ودورها في مستقبل
األسـرة .وخلقت مدير يّة ّ
خاصـة للتعليم الذي يق ّدم للتالميذ ما
يعـرف بالفرصة الثانيـة ،أي تمكين أطفال أعمارهم بين عشـرة
ّ
وخمسـة عشـر ً
يشـكل لهم فرصة جديدة
عاما من الدراسة ،ما
بعـد االنقطـاع أو عـدم االلتحـاق بالتعليم في بدايتـه .وحاولت
الوزارة جعل التعليم حتى سـ ّن الخامسة عشرة إلزاميًّا للجميع.
وعالقـة كوفيـد  19مـع هذه الظاهـرة ال تقتصر على الحرمان
مـن التعليـم ،فالمسـألة ،حسـب اليونيسـيف واليونسـكو ،ال
ّ
الطلاب.
تتعلّـق فقـط بالمعرفـة ،وإنّمـا باآلثـار النفسـيّة على
نسـمع كثيـ ًرا أن امتـدادات الجائحـة لـن تنتهـي بالقضـاء على
الفايروس أو محاصرته ،وإنّما ستمتد لسنوات طويلة ،فاألطفال
ال يسـتطيعون فهـم الجائحـة ومـا غيّرتـه فـي حياتهـم ،لذلـك
يعيشـون حاالت نفسـيّة صعبةّ ،
خاصة أن الدراسـات النفسـيّة
لـم تكوّن بعـد صورة وافيـة عن تداعيـات الجائحة.
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يعتقـد المشـروع بـأ ّن التنشـئة اإليجابيّـة مه ّمـة جـ ًدا في خلق
أطفـال يعتمـد عليهـم المجتمـع ،أل ّن مسـتقبل أي ّ ّ
أمـة فـي
أطفالها وشـبابها ،لذلك ينبغي االهتمام بهم .وينبني المشـروع
عىل مجموعة من المعطيات األساسيّة التي تساعد الطفل عىل
أن يحـ ّرر طاقتـه ويق ّدم ما لديه من عطاء ،فهـو يزخر بإمكانات
وقدرات ّ
هامة.
والمجلـس العربـ ّي للطفولـة يحـاول أن يدعـوا المتعاملين مع
الطفل إىل احترامه وتشـجيعه ومنحه الفرصـة ليتكلّم وإعطائه
حقوقـه وإشـباع حاجاتـه .ويهتـ ّم المجلس اليـوم بقياس مدى
جاهز يّـة الطفـل العربـ ّي للتعامل مع الثـورة الصناعيّـة الرابعة،
فهو يجري دراسـة حول مـدى جاهز يّة الطفـل العرب ّي للتعامل
مـع هذه الثورة ،فهـي قادمة ال محالة ،ومن المه ّم استشـراف
الظاهـرة وتهيئة أطفالنا لالنخراط فيها بإيجابيّة.
باختصـار ،يشـتغل المجلـس ويهتـ ّم ّ
بكل مـا له عالقـة بالطفل
وتنشـئته وتكوينـه ومسـتقبله ،وبرنامج تربيـة األمل هو واجهة
ّ
لكل المهت ّمين باألطفال ،ويحاول المجلس توعية كافة الجهات
المهت ّمة به كاليونيسـيف واليونسـكو والـوزارات المعنية عربيًّا،
بهـذا النمـوذج وجذب اهتمامهـم إليه.

ثمـارهّ .
خاصـة الوقـت اللازم النتقـال المفاهيـم مـن التصـوّر
النظـري ّ إىل الواقـع العملـ ّي ،فهـذا يحتـاج لتوعيـة األسـرة
ّ
والمؤسسات التربويّة ،وانخراط وسائل اإلعالم ووكاالت التنشئة
كلّهـا .والمجلـس العربـ ّي للطفولـة يعمـل على هذه المسـائل
ّ
يشـكل أمل
ليـل نهـار ،يحـدوه تحقيق عالم جدير بالطفل الذي
المستقبل.

ّ
أسسـت وأشـرفت عىل مجلّة علـوم التربية ،من
وجهة نظرك وتجربتك إىل أيّ ح ّد تترك المجلةّ
وشبيهاتها أث ًرا إيجاب ّيًا في تطوير التعليم عرب ّيًا؟
مجلّـة علـوم التربيـة ولـدت بدايـة التسـعينيّات مـن القـرن
الماضـي ،انطلقـت مـن فكـرة هائمـة تداعـب خيالنـا وخيـال
بعض األسـاتذة ،ثم اغتنت هذه الفكرة ،وأصبحت تصو ًرا يحتاج
للتطبيـق بعـد نضجهـا .صـدر مـن المجلّـة حتـى اآلن نحـو 75
عـد ًدا .كانـت نصف سـنويّة ثـم صـارت فصليّة .والحقيقـة أنّها
ّ
صمـدت فـي األعاصيـرـ إن ّ
مجلات كثيرة
صح التعبيـرـ فهناك
ظهـرت ولـم نر منها ّإل عـد ًدا أو عدديـن وانتهى أمرها.
ّ
شـكلت هـذه المجلّـة مدرسـة بالنسـبة لكتّابهـا .بـدأ بعضهـم
بكتابـة المقـاالت وبتشـجيعنا والعمـل معهـم صرنا ننشـر لهم
كت ًبـا ،ووصلت منشـوراتنا لثمانين أو تسـعين كتابًـا في مختلف
ّ
التخصصـات النفسـيّة والتربويّـة .واسـتجابت المجلّـة لتكويـن
المعلّميـن واألسـاتذة ،وكانـت مرجعهم األسـاس ،لدرجة أنّني
أخبرت م ّرة أ ّن مق ّدمة المجلّة كانت تؤخذ وسـيلة الستشـراف
الحاجـات األساسـيّة التي ينبغي إعدادهـا للعاملين في التعليم.
وأعتقـد أ ّن المجلّـة أ ّدت واجبها في وقت كنّا في ّ
أمس الحاجة
إىل اإلعلام التربوي ّ .كنّا نطبع منها أحيانًا خمسـة آالف نسـخة،
وهذا ليس بالشيء اليسير بالنسبة لدور النشر .ولكن مع األسف
ّ
اليوم المجلّة آيلة لألفول ،وأعتقد أنّها
ستتوقف قري ًبا ،فاالتجاه
اليوم نحو التكنولوجيا والرقمنة التي طغت عىل الورق ،ولم تعد
تتـرك فضـاء ًّ
خاصا للمنشـورات الورقيّة ،كت ًبـا كانت أو ّ
مجلت.

ّ
ّ
التوقعـات ،فالمشـروع انطلـق منـذ سـنة ونصـف تقري ًبـا،
أمـا
ّ
وككل المشـاريع المتعلّقـة باإلنسـان ،يحتـاج وقتًـا حتـى يؤتي
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ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎت
ﻗﺴﻢ
ّ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻣﺤ ّﺮك ﺑﺤﺚ وﻗﺎﻋﺪة ﻣﺤﺘﻮى
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