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حول هذا الكتاب
حيوي هذا الكتاب نصوصاً سردية تفكريه نقدية للخربات التعلمية واملهنية يف مشروع متام ،كتبها مؤلفون من األردن والسعودية ولبنان
شاركوا يف هذا املشروع ملدة ثالث سنوات بني  ٧٠٠٢و  .٧٠٠٠يقسم هذا الكتاب إىل مخسة أبواب .الباب األول عبارة عن
فصل متهيدي يشرح أسس ركائز التطوير املهين يف متام وعملية تشكل هذه الركائز ويشمل الباب الثاين نصوصاً من فريق متام يف اجلامعة
األمريكية يف بريوت حتت عنوان " أصوات من فريق متام يف اجلامعة األمريكية يف بريوت " والباب الثالث نصوصاً من فريق متام يف
األردن حتت عنوان " أصوات من فريق متام يف األردن" والباب الرابع نصوصاً من فريق متام يف السعودية حتت عنوان " أصوات من فريق
متام يف السعودية " والباب اخلامس نصوصاً من فريق متام يف لبنان حتت عنوان " أصوات من فريق متام يف لبنان "  .يف كل نص صناديق
حتوي خمتارات من النص اعتربها املؤلف ذات داللة على تعلمه من خرباته يف متام .
مر إعداد هذا الكتاب بعملية طويلة معقدة ومركبة .كان اهلم األول حتديد توجه هذا الكتاب ورسالته .وبعد تفكٌر معمق يف اخليارت
املطروحة ،استقر الرأي أن يقوم الكتاب على اخلربات الفعلية واألصيلة للمشاركني يف مشروع متام  .أما اهلم الثاين فتمثل باعتماد
مقاربة للتعبري بأمانة عن هذه اخلربات يف السياق اليت حدثت فيه .وبعد تداول املقاربات املختلفة اعتمدت املقاربة املعروفة مبقاربة
"البحث السردي" ،وهي تقوم على إعادة بناء اخلربات املعاشة السابقة بكل تشعباهتا وتالوينها والتفكر مبا تركت من آثار يف وجدان
املؤلف وعقله وذلك من املنظور الزمين الراهن للمؤلف  .ومتثل اهلم الثالث بإجياد اآلليات املناسبة لتنفيذ توجه الكتاب .وقد اعتمدت
أخريا ،
آلية تقوم على مستويات ثالثة :املؤلف ،التحرير على مستوى البلد الذي ينتمي إليه املؤلف (األردن ،السعودية ،لبنان) ،و ً
التحرير على مستوى فريق التحرير يف اجلامعة األمريكية يف بريوت .فكان املؤلف يتواصل ذهاباً وإياباً مع احملرر املعتمد للبلد ،واألخري
مير كل فصل
يتواصل ذهاباً وإياباً مع احملرر الرئيسي للكتاب من خالل مديرة حترير الكتاب يف اجلامعة األمريكية يف بريوت .وكان َ
من الكتاب ميراحل خمتلفة ذهاباً وإياباً بني املستويات الثالثة قبل أن يعتمد كمسودة لفصل مقبول .وحلسن تنفيذ الكتاب باملقاربة
املعتمدة نظَم احملرر الرئيسي دورة أوىل للمؤلفني إلشراكهم يف توجه الكتاب ومقاربته ودورة ثانية للمحررين للتداول يف كيفية مقاربة
حترير النصوص السردية.
نضع هذا الكتاب يف متناول القارئ آملني أن يكون يف حمتواه ومقاربته إضافة نوعية إىل األدب الّتبوي العرب.

مراد جرداق
احملرر الرئيسي
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ريما كرامي ع ّكاري  -أستاذة مساعدة في الجامعة األميركية في بيروت
ماري سعد – مستشارة تربوية

التطوير المهني في تمام :بناء المسار أثناء اختباره
مشروع متام هو مبادرة رائدة وجريئة يف جمال التطوير الّتبوي املستند إىل املدرسة يف العامل العرب ،والذي جيمع بني البحث والتطوير من
أجل إطالق ودعم املبادرات التجديدية هبدف الوصول إىل التطوير املدرسي املستدام .يسعى متام إىل قلب املقاربة السائدة اليت ترتكز
فرض من قبل من هم يف القمة  ،وذلك عرب تبين منوذج تطوير تربوي مستند
على أن التغيري ينطلق فقط من قرارات تُتَ َخذ ومبادرات تُ َ
إىل املدرسة يشجع املبادرات التطويرية لتنطلق من القاعدة ،وحيول دور من هم يف رأس اهلرم التنظيمي إىل دور الداعم وامليسر هلذه
املبادرات .وبناء على ذلك يُ ِّ
شكل كل من التطوير املهين لألفراد بشكل عام وتنمية روح التقصى بشكل خاص دوراً حموراً أساسياً
ً
لنجاح عملية التطوير .ويقدم مشروع متام مقاربة جديدة لبناء القدرات على املستوى املدرسي إلطالق ،وقيادة ،واستدامة مبادرات
تطويرية مرتكزة على املمارسات املدرسية.
يف مرحلته األوىل ،ضم املشروع تسع فرق مدرسية من مدارس خاصة يف لبنان ،األردن ،واململكة العربية السعودية مت إختيارها إلطالق،
وختطيط ،وتنفيذ مبادرات تطويرية يف املدرسة .خضعت هذه الفرق املدرسية لسلسلة من النشاطات املتعلقة بالتطوير املهين مصممة
ومطبقة من قبل أخصائيني أكادمييني – الفريق املوجه للمشروع –يف دائرة الّتبية والتعليم يف اجلامعة األمريكية يف بريوت.
يصف هذا الفصل رحلة التطوير املهين (ملزيد من املعلومات انظر كرامي ،سعد ،وقاطرجي - )2102 ،األهداف واملقاربة والنشاطات
– اليت مرت هبا الفرق املدرسية املشاركة خالل املرحلة األوىل للمشروع واليت يشري إليها أعضاء هذه الفرق يف رواية جتارهبم يف الفصول
الالحقة للكتاب.
أهداف التطوير المهني في مشروع تمام

إن اهلدف األساسي للتطوير املهين يف متام هو بناء القدرات القيادية إلطالق وقيادة مبادرات التطوير على املستوى املدرسي .فمع
ابتداء فكرة مشروع متام وتبنيه ملقاربة التطوير املدرسي املنطلق من القاعدة وسعيه إىل إجياد السبل الستدامته على مستوى املدرسة،
متت إعادة تعريف القيادة كنشاط مجاعي من قِبل مجيع املمارسني يف املدرسة بدالً من كوهنا مرتبطة مبركز إداري قيادي معني.

إعادة تعريف القيادة كنشاط مجاعي من ِقبل مجيع املمارسني يف املدرسة بدالً من
كوهنا مرتبطة مبركز إداري قيادي معني.
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هلذا ،بدأت نشاطات املشروع مبساعدة أعضاء الفرق املدرسية الكتساب الكفايات التالية )0( :التعاون املهين؛ ( )2االستناد إىل
األدلة يف اختاذ القرارات؛ ( )3اإلطالق والتخطيط ملبادرات تطويرية؛ وأخرياً؛ ( )4توثيق التجارب لتيسري تبادل املعلومات بطريقة فعالة،
غنية ،ودقيقة ،إضافة إىل نشر املمارسات الّتبوية الفضلى لالستفادة منها مستقبالً.
نهج التطوير المهني في مشروع تمام

إن النهج املعتمد يف التطوير املهين يف مشروع متام مبين على القناعة بأن الكبار /البالغني يتعلمون بشكل أمثل عرب املشاركة يف
نشاطات هادفة بالنسبة هلم ومرتبطة مبمارساهتم املهنية الفعلية .وهكذا ،فإن نشاطات بناء القدرات يف متام مصممة حول مبادئ التعلم
بالتجريب ،وتتبين الرعاية املهنية كنموذج للتدريب واملتابعة ،كما وتعتمد على تعزيز التفكر يف املمارسة املهنية كعادة ذهنية دائمة
تستخدم من قبل مجيع املشاركني يف املشروع.
إن برنامج التطوير املهين يف متام مبين أيضاً على القناعة بأن املدارس واألنظمة التعليمية هي كيانات معقدة و"حيَّة" تتغري باستمرار
جتاوباً مع بيئاهتا الداخلية واخلارجية .مما يتطلب مقاربة حيوية لتخطيط وتنفيذ املبادرات التطويرية .ووفقاً لذلك ،فإن ختطيط وتنفيذ
النشاطات املتعلقة بالتطوير املهين يف متام حيوية وتتبع مبدأ "املخطط القابل للتعديل أثناء التنفيذ" حيث أن القرارات اليت يتم التوصل
إليها أثناء تنفيذ اخلطة املوضوعة تأخذ بعني االعتبار الوقائع اليت يتم اكتشافها عرب املتابعة والرصد املستمرين .وهكذا ،ويف املرحلة
األوىل للمشروع ،انبثق املخطط واملبادىء الرئيسية للنشاطات املتعلقة بالتطوير املهين كنتيجة للتجارب اليت متت معايشتها عند بناء
قدرات أعضاء الفرق يف املدارس الرائدة يف املرحلة األوىل للمشروع .وبذلك كان الفريق املوجه للمشروع "ميهد الطريق أثناء السري
عليه".
عقب إطالق املشروع يف املدارس الرائدة التسع ،أجرى الفريق املوجه للمشروع سلسلة من ورشات عمل لبناء املهارات وقدم دعماً
مستمراً من خالل االجتماعات الدائمة واملتابعة املنتظمة واملستمرة للفرق املدرسية .وطوال املشروع ،قام الفريق املوجه للمشروع جبمع
وتوثيق املعلومات اخلاصة بكل مدرسة .تضمنت هذه املعلومات تقدم سري العمل للفرق املدرسية ،احتياجات الفرق الطارئة ،واقّتاحاهتم
فيما يتعلق باخلطوات القادمة اليت ينبغي اختاذها .استعمل الفريق املوجه للمشروع املعلومات اليت مجعت ليتفحص بدقة تقدم سري العمل
عند الفرق املدرسية ،وليتحدى القرارات املتخذة من قبل الفرق على طول الطريق  ،وبناءً على ذلك قام بتقدمي الدعم الالزم لتعزيز
وتعميق فهم الكفايات اليت هدف املشروع ألن يكسبها ألعضاء الفرق خالل الرحلة.

النهج املعتمد يف التطوير املهين يف مشروع متام مبين على القناعة بأن الكبار/
البالغني يتعلمون بشكل أمثل عرب املشاركة يف نشاطات هادفة بالنسبة هلم ومرتبطة
مبمارساهتم املهنية الفعلية.

5

رحلة التطوير المهني في مشروع تمام

يف املرحلة األوىل ،قام الفريق املوجه ملشروع متام باجراء سبع ورشات عمل ،بني عام  2112وعام  ،2100للمجموعة األوىل من
املشاركني؛ استمر كل منها ثالثة أو أربعة أيام .وعند هناية كل ورشة عمل ،أسند للمشاركني مهمة ليعملوا عليها ،وحتديات ليناقشوها،
مفصالً هلذه الورشات.
وأفكار ليتفكروا فيها ويربطوها يف ممارستهم املهنية .يتضمن القسم التايل وصفاً َّ
التدريب على البحث االجرائي التعاوني

بدأت رحلة التطوير املهين يف مشروع متام بتدريب أعضاء الفرق املدرسية على البحث االجرائي التعاوين كأداة لتقييم املشاريع التجديدية
املوجودة يف املدارس املشاركة .وقد مت افّتاض أنه وبعد االشّتا يف جتربة كهذه ستكون الفرق املدرسية – مع اخلربة اليت تكون قد
اكتسبتها – قادرة على قيادة التطوير يف مدارسها .مت تدريب الفرق املدرسية يف البدء على مهارات البحث االجرائي التعاوين مثل:
( )0حتديد أسئلة البحث؛ ( )2تطوير أدوات جلمع البيانات ؛ ( )3التخطيط لعملية مجع البيانات؛ ( )4حتليل البيانات وتفسريها؛
وأخرياً ( )5كتابة التقارير ملشاركة التجارب مع أعضاء اجملتمع املدرسي .تبّن الفريق املوجه للمشروع منوذج  )2005( Sagorللبحث
اإلجرائي كما هو ممثل يف كتابه "دليل البحث اإلجرائي"  .The Action Research guidebookكما اعتمد الفريق املوجه
للمشروع أيضاً على كتاب آخر كتبه  )2115( Koshyبعنوان "البحث اإلجرائي لتحسني املمارسة املهنية" “Action
” .Research for improving practiceخصصت ورش العمل الثالث األوىل للتدريب على البحث اإلجرائي.
الورشة األوىل .جرت يف متوز  ،2112وهدفت بشكل أساسي لتقدمي البحث اإلجرائي والتمهيد لتطبيقه .بدأت الورشة بتقدمي أعضاء
الفرق املدرسية ألنفسهم والتحدث عن مدارسهم .بعدها ،قدمت الفرق املدرسية وصفاً ملشاريع التطوير املتعددة اليت شاركت فيها
مدارسهم واليت حبسب اعتبارهم هي مشاريع جتديدية ناجحة .خالل تلك اجللسة ،قام الفريق املوجه للمشروع بتحدي أعضاء الفرق
لتقدمي دليل يربر محاسهم جتاه مشاريعهم االبتكارية املختارة ،وكان ذلك التحدي احنرافاً مفاجئاً عن االحتفال جبهودهم كما كانوا
يتوقعون .استخدام النقد البناء من قبل الفريق املوجه للمشروع خالل تلك اجللسة كان البداية لعملية مستمرة من التحدي والدعم،
لزعزعة املفاهيم السائدة عند أعضاء الفرق داعياً إياهم بذلك لكسر أمناط التفكري القدمية واالنفتاح حنو تعلم جديد .ويف اجللسة التالية
هلذه الورشة ،قدم الفريق املوجه للمشروع شرح موجز عن البحث اإلجرائي عرب وصف مراحله املختلفة .بعد ذلك طُلب من الفرق
املدرسية اختيار مشروع من املشاريع اليت قدموها سابقاً خالل الورشة ودعوهم إىل استعمال البحث اإلجرائي كأداة إلجراء دراسة
تقييمية ألثر مشاريعهم وفعالية تنفيذها يف املدرسة .ويف ختام هذه الورشة ،طلب من الفرق املدرسية تطوير مقّتحاهتم البحثية تتضمن
املشروع املختار ،أهداف املشروع ،وأسئلة البحث املتعلقة باملشروع.

استخدام النقد البناء من قبل الفريق املوجه للمشروع كان البداية لعملية مستمرة
من التحدي والدعم ،لزعزعة املفاهيم السائدة عند أعضاء الفرق داعياً إياهم
بذلك لكسر أمناط التفكري القدمية واالنفتاح حنو تعلم جديد.

6

الورشة الثانية .جرت يف كانون الثاين  .2112خالل هذه الورشة مت التعريف باألدوات املختلفة جلمع البيانات ،وهي )0( :املشاهدات
الصفية؛ ( )2جداول تدرج النوعية؛ ( )3االستبيانات؛ ( )4املقابالت؛ و( )5جمموعات الّتكيز .خالل الفّتة املمتدة ما بني ورشتا
العمل الثانية والثالثة ،قامت الفرق املدرسية بإعداد أدوات مجع البيانات اخلاصة مبشروعها .وقد ساعد أعضاء الفرق يف ذلك املمثل
اجلامعي يف كل دولة .وعندما أصبحت األدوات جاهزة ،أرسلت إىل الفريق املوجه للمشروع للحصول على تغذية راجعة .بعد االخذ
بالتغذية الراجعة ،قامت الفرق جبمع البيانات الالزمة ملشروعها .خالل هذه الفّتة ،قام الفريق املوجه للمشروع بزيارة الفرق املدرسية
لكي يتابع تقدم سري العمل ،وليستمع إىل اقّتاحات الفرق حول سري املشروع ودور الفريق املوجه للمشروع ،وأخرياً ،جلمع البيانات
الضرورية حول اخلربات املكتسبة.
الورشة الثالثة .جرت يف متوز  2112وتركزت حول كيفية حتليل البيانات وكتابة تقرير البحث اإلجرائي .تضمنت ورشة العمل عروضاً
للفرق املدرسية تشرح فيه تقدُّم سري العمل ،كما مت تدريب الفرق املدرسية على حتليل النتائج النوعية والكمية باستخدام أدوات حتليل
خمتلفة ،والتدريب على كيفية كتابة تقرير البحث .بعد ورشة العمل الثالثة ،عملت الفرق املدرسية على حتليل البيانات اليت مجعتها.
تلقت معظم الفرق املدرسية مساعدة تقنية من ممثلي اجلامعات يف بالدها .ويف تشرين الثاين  ، 2112قام الفريق املوجه للمشروع
مبقابلة الفرق املدرسية لتقدمي املساعدة يف تذليل الصعوبات اليت كانت تواجههم وحث الفرق على التفكري النقدي فيما يتعلق بالنتائج
اليت حصلت عليها.
كانت هذه اللقاءات مثمرة جداً خاصة يف جمال حماوالهتا لرفع مستوى الوعي عند الفرق ملبدأ التعلم التحويل الذي يدعو له مشروع
متام .خالل هذه الفّتة ،الحظ الفريق املوجه للمشروع أنه خالل تدريب الفرق الكتساب مهارات البحث االجرائي ،هيمنة مقاربة
البحث األكادميي على مفهوم وممارسة البحث اإلجرائي بالنسبة للمدربني والفرق املدرسية لكوهنا متثل النموذج السائد الذي يعتمد
على عادات ذهنية مألوفة عند اجلميع .كما أظهر عمل أعضاء الفرق املدرسية أهنم إنشغلوا بتطبيق تقنيات العملية االستقصائية على
حساب استيعاب دورها وتوظيفه يف العمل على إجناح عملية التطوير املدرسي.

هيمنت مقاربة البحث األكادميي على مفهوم وممارسة البحث اإلجرائي بالنسبة
للمدربني والفرق املدرسية لكوهنا متثل النموذج السائد الذي يعتمد على عادات
ذهنية مألوفة عند اجلميع.

ربط البحث اإلجرائي بالتطوير المدرسي

ملعاجلة هذه املسألة ،وإلعادة التشديد على التطوير املدرسي ،أعاد الفريق املوجه للمشروع النظر مبنهجية البحث اإلجرائي املعتمدة
وأعاد تقدميه كوسيلة لبناء القدرات القيادية للوصول إىل التطوير املهين للفرد والتطوير املؤسسايت للمدرسة .ومت الّتكيز على الصلة بينه
وبني مقاربة التطوير املستند إىل املدرسة االذي يبدأ من القاعدة وحيظى بدعم مستدام من القمة .فتم تقدميه كممارسة ميكن أن تقود
إىل بناء جمتمع يعتمد على االستقصاء حيث يكون فيه اختاذ القرارات ،وبناء اخلطط ،والتقييم ،مجيعها مستندة إىل األدلة ،وحيث يتبّن
املمارسون االستقصاء كجزء أساسي من ممارساهتم اليومية .كما مت تقدمي القيادة أيضاً كمهارة غري مقتصرة على من هم يف مراكز
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السلطة ،حيث تصبح اخلربة مصدر قوة متكن املمارسني من "التصرف" كقادة يبادرون إىل التغيري .إضافة إىل ذلك ،إعتقد الفريق املوجه
للمشروع يف تلك املرحلة أن دعم مدراء املدرسة للفرق والتزامهم باملشروع سيكون له أمهية متزايدة ،لذلك ،طُلب إليهم املشاركة يف
ورش العمل التالية حىت وإن مل يكونوا أعضاء فاعلني يف الفريق املدرسي املشار مبشروع متام.
الورشة الرابعة .جرت هذه الورشة يف كانون الثاين  2112وكان عنواهنا "من البحث إىل اإلجراء" .مت تعريف املشاركني على املمارسة
التفكرية على املستوى الفردي ،مستوى الفريق ،واملستوى املدرسي لتوجيه تفكري الفرق بالبحث اإلجرائي كوسيلة للتغيري وملشاركتهم
بالعملية الدائرية املستمرة لالستقصاء .تضمنت جلسات ورشة العمل العديد من النشاطات اليت أشركت املمارسني يف حوار تفكري
ناشط .
طُلب من كل فريق مدرسي أن يعرض ويتفكر يف اإلجراءات اليت اختذها أو خطط الختاذها على ضوء نتائج البحث الذي أجراه .كما
طُلب من الفرق إعداد هذه العروض كتابياً وإرساهلا إىل الفريق املوجه للمشروع قبيل ورشة العمل .وهبدف تعزيز التعاون واحلوار املهين
بني مجيع املشاركني ،قام الفريق املوجه للمشروع بتعيني "صديق ناقد" من فريق مدرسة أخرى ليقرأ ويتفحص عمل الفريق ويقدم النقد
البناء خالل ورشة العمل .كما تضمنت الورشة تدريباً ملدة يوم كامل على املمارسة التفكرية .وبذلك ،أتيح للمشاركني فرصة ممارسة
التفكر كأداة ميكن استعماهلا لتطوير الفرد باإلضافة إىل التطوير املدرسي .تضمنت الورشة جلسة كاملة ُدعيفيها املشاركون إىل طرح
التساؤالت حول مفهومهم احلايل للقيادة ،إضافة إىل مصادر السلطة اليت ميكن االرتكاز عليها ضمن سياق التطوير املدرسي .هدفت
اجللسة إىل توعية املشاركني حول املفاهيم السائدة للقيادة ،والسبل املتعددة اليت ميكن للفرد أن يتحدى فيها هذه املفاهيم .وبعد الورشة،
التقى الفريق املوجه للمشروع بصورة منتظمة مع كل فريق من الفرق املدرسية وركز على تعزيز املفاهيم املقدمة خالل الورشة ،وعلى
تشجيع الفرق املدرسية لتطبيق هذه املفاهيم يف عملهم باملشروع ويف ممارساهتم بشكل عام.
الورشة اخلامسة .جرت يف متوز  2112بعنوان" :االنتقال باجتاه التطوير املدرسي الشامل" .هدفت هذه الورشة إىل تعزيز تبين الفرق
املدرسية للممارسة التفكرية وإىل بناء أدوارهم كوسائط للتغيري يف مدارسهم .كما مت الّتكيز على التخطيط للمرحلة املستقبلية كفرصة
لتطبيق االستقصاء ومهارات املمارسة التفكرية ،وكأداة لتنمية ولتعزيز دور أعضاء الفرق يف قيادة التطوير يف مدارسهم .بدأت ورشة
العمل -اليت استمرت لثالثة أيام -بعروض مدرسية حيث طُلب من كل فريق االشّتا يف تفكر ذايت علين أمام اآلخرين حيث يقوم
يف الوقت ذاته بتقييم عمله ويطلب تغذية راجعة من اآلخرين .هذا النشاط جعل األمور اخلاصة اليت حتدث عادة داخل املدارس مفتوحة
للتفحص العام من قبل اآلخرين .قبيل ورشة العمل اجتمع الفريق املوجه للمشروع ،وقام بتحليل البيانات اليت مجعت خالل زيارات
املتابعة حول تقدم سري عمل الفرق ،وقام بوضع وصف عن تقدم سري العمل لكل فريق مدرسي من حيث :العمل الفريقي ،فهم دور
الفريق املوجه للمشروع ،فهم البحث اإلجرائي ،االشّتا يف طرح أسئلة نقدية استقصائية خاصة بالتطوير املدرسي ،اجلهوزية لقيادة
مبادرات تطويرية ،مستويات التفكر عند الفرق ،وأخرياً ،طبيعة الدروس اليت خلص إليها الفريق .خالل تلك الورشة ،عرض هذا التقييم
– الذي جرت صياغته على هيئة آراء معروضة للمناقشة –مع كل فريق من الفرق املدرسية وأعطي كل فريق الفرصة إلبداء رأيه
مبالحظات الفريق املوجه للمشروع .ويف ختام هذه اجللسة التفكرية الغنية ،حلظ أعضاء الفرق املدرسية القيمة املضافة للحوار والبعد
عن الشخصنة يف ممارستهم يف تعزيز منوهم وتعلمهم املهين.
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أصبحت األمور اخلاصة اليت حتدث عادة داخل املدارس مفتوحة للتفحص العام
من قبل اآلخرين.

خالل هذه الورشة ،مت التشديد على التطوير املدرسي مرة أخرى بصفته اهلدف األعلى للمشروع ،مع كون البحث اإلجرائي أداة الزمة
لتحقيق هذا اهلدف .قام الفريق املوجه للمشروع بتوجيه الفرق املدرسية لالنتقال من البحث اإلجرائي إىل تطبيق املهارات املكتسبة منه
ِ
ب من الفرق املدرسية أن حيددوا نقطة تركيز أو
لقيادة مبادرة تطويرية يف مدرستهم ترتكز على حاجة ملحة مشّتكة بني اجلميع .طُل َ
شأن مقلق استناداً إىل البيانات اليت توصلوا إليها من حبثهم والتفسريات اليت قاموا هبا حينها .إذ رأى الفريق املوجه للمشروع أنه إذا
كانت الشؤون املقلقة اليت يتم اختيارها ترتكز على حاجة ملحة ،فإن الّتابط مع التطوير املدرسي قد يكون أكثر وضوحاً .هلذا ،طُلب
من الفرق املدرسية أن تبقى متنبهة لألمور التالية فيما يتعلق بنقطة الّتكيز اليت سيختاروها )0( :جيب أن ترتكز على حاجة ملحة،
( )2جيب أن ترتكز على فهم مشّت لطبيعة املشكلة ومدى أمهيتها يف سلم األولويات اليت حباجة للمعاجلة يف املدرسة.

مت التشديد على التطوير املدرسي مرة أخرى بصفته اهلدف األعلى للمشروع ،مع
كون البحث اإلجرائي أداة الزمة لتحقيق هذا اهلدف.

بعد حتديد نقطة الّتكيز مت تدريب الفرق املدرسية على )0( :وضع أهداف التطوير املدرسي )2( ،حتديد املوارد الالزمة؛ و( )3سبل
توسيع الفرق حسب احلاجة .تُر القرار مبا ينبغي تطويره يف املدرسة لكل مدرسة على حدة وذلك حسب رؤية املدرسة ،أولوياهتا،
والنتائج اليت توصلت إليها كنتيجة للبحث اإلجرائي السابق ،وكذلك حسب ظروفها والفرص املتاحة .كان هدف هذا النشاط إشرا
الفرق املدرسية يف البحث عن األهداف والتفكر على مستوى اجملموعة من خالل التشديد على الطبيعة الدورية للبحث اإلجرائي.
باإلضافة إىل ذلك ،مت تقدمي التعاون املهين خالل هذه الورشة كعنصر هام وضروري للتطوير املدرسي .أثارت مالحظات الفريق املوجه
للمشروع خالل الورشة انتباهه إىل ضرورة الّتكيز على التعاون املهين يف التطوير املهين ،وإىل التفكر املعمق حول كيفية تشكيل الفرق
وتوزيع املهام بني أعضائها كجزء من التخطيط للتطوير املدرسي ،باالضافة اىل أمهية إدارة اجملموعات لتعزيز عمل الفرق .بعدها ،قام
الفريق املوجه للمشروع بإعطاء اقّتاحات حول كيفية توسعة نطاق نشاطات مشروعات الفرق املدرسية كي تشمل أعضاء أكثر من
مدرستهم إضافة إىل زيادة أثر مبادراهتم التطويرية على مستوى املدرسة ككل.
عند اختتام هذه الورشة ،طلب من الفرق املدرسية أن تعود إىل مدارسها وهم ينظرون إىل أنفسهم كقادة تغيري يف مدارسهم ،جمهزون
بأدوات االستقصاء اليت تزودهم باخلربة الالزمة اليت ستجعلهم جاهزين لقيادة مبادرات التطوير يف مدارسهم .كانت املهمة التالية للفرق
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هي وضع خطة عمل مرتكزة على النتائج اليت مت احلصول عليها من البحث اإلجرائي ،ومبنية على املالحظات التفكرية واخلربات اليت
قامت الفرق بتوثيقها طوال مدة املشروع .شجع الفريق املوجه للمشروع الفرق املدرسية على املشاركة يف جلسات حوار تفكري وعصف
الذهين ،وعلى تشكيل وجهات نظرهم حول البيئة املدرسية اليت يسعون إليها مجيعهم .وقد أطلق هذا األمر التطوير املهين يف متام خطوة
أقرب حنو هدفه يف تطوير مدارس دائمة التطور.
قيادة التطوير المدرسي

يف هذه املرحلة من رحلة التطوير املهين يف متام ،أدر الفريق املوجه للمشروع أن الفرق املدرسية أصبحت جاهزة للمشاركة يف تفكر ال
خيتص فيما حققوه لغاية ذلك الوقت يف مشاريعهم فحسب ،بل أيضاً إىل التفكر باخلربات املهنية اليت شاركوا فيها من بداية مشروع
متام حىت ذلك الوقت .مع اختتام الورشة اخلامسة ،بدأ يظهر مصطلح جديد – "ثقافة متام" – بني املشاركني يف املشروع باإلشارة إىل
خرباهتم ،واإلحساس املتناميباملبادئ والقيم املهنية املشّتكة فيما بينهم.
الورشة السادسة .جرت هذه الورشة يف شباط  ،2101وكانت بعنوان "قيادة التطوير املدرسي  ."0خالل هذه الورشة ،مت تقدمي
التطوير املدرسي على أنه رحلة تضم حمطات حمددة وضرورية تشمل التخطيط الدقيق للمبادرة التطويرية ولعملية تطبيقها (اختيار نقطة
تركيز ،حتديد أهداف للتطوير ،ختطيط املبادرة ،التخطيط للتنفيذ ،قيادة عملية التنفيذ ،بناء الفريق ،إخل .)...بعدها متت دعوة الفرق
املدرسية لتتفحص ولتفكر بصورة انتقادية مبا حققته لغاية ذلك الوقت على ضوء هذه احملطات .باإلضافة إىل ذلك ،قدم الفريق املوجه
للمشروع يف هذه الورشة التخطيط االسّتاتيجي على أنه أداة حيوية للفرق املدرسية لقيادة التطوير املدرسي .كما مت مراجعة النشاطات
املتعلقة بالتطوير املهين اليت أمتتها الفرق املدرسية لغاية ذلك الوقت .طُلب من الفرق املدرسية التفكر يف نطاق تلك النشاطات
وتسلسلها .بعدها قدم الفريق املوجه للمشروع منوذجاً مقّتحاً قام ببناءه وتطويره بناء على الدروس املستقاة من اخلربات املّتاكمة للفرق
املدرسية املشاركة يف متام .وتضمن النموذج مقّتحا مطوراً للنشاطات اليت مت القيام هبا مع دمج مجيع التغيريات اليت أدخلها الفريق املوجه
للمشروع باالستناد إىل مشاهداته اخلاصة .كما مت تشجيع الفرق املدرسية الختيار مساراهتا اخلاصة أثناء ختطيطها ملبادرات التطوير
املستقبلية اخلاصة هبا .واختتمت ورشة العمل بتقدمي الصيغة األوىل للفهم النظري الذي مت بناؤه استناداً إىل التجارب اليت مر هبا أعضاء
املشروع واليت أصبحت تعرف فيما بعد مبرتكزات متام ،واليت هي عبارة عن جمموعة مبادئ طلب من الفرق املدرسية أن تستهدفها لدى
قيامها بنشر ثقافة متام وأهدافه يف املدارس.
الورشة السابعة .جرت الورشة يف كانون الثاين  ،2100وكان عنواهنا "قيادة التطوير املدرسي  ،"2وتابعت الّتكيز على قيادة الفرق
للرحلة التطويرية .بدأت هذه الورشة بتقدمي الفريق املوجه للمشروع تقريره حول اإلجنازات اليت حققها كل فريق مدرسي يف رحلته للتطوير
املدرسي وتسليط الضوء على جمال تركيزهم ،مبادرهتم ،واسّتاتيجياهتم املتبعة .بعدها ،قام كل فريق مدرسي بالتفكر مبمارساته ومبدى
تراصف تلك املمارسات مع مقاربة متام وأهدافه .مث قام الفريق املوجه للمشروع بتحدي كل مدرسة كل حبسب تقدم عملها على
مشروعها املختار .يف النشاط التايل طلب من الفرق املدرسية التفكر خبططهم للتطوير املدرسي (أي من مكونات اخلطة قد أمتوا ،وإذا
ما كانت تلك املكونات مّتاصفة مع بعضها ،وإذا ما كانت اخلطة تتيح للتفحص واملراجعات الدائمة) .قام بعد ذلك فريق توجيه
املشروع بتقدمي أسلوب " "SWOTاملعتمد عاملياً يف دراسة الواقع وتشخيص مكامن الضعف والقوة لدى املؤسسات باإلضافة إىل
الفرص والتحديات املتوقعة وذلك كأداة ميكن استخدامها من قبل املدارس يف ختطيطها ملبادرات التطوير املدرسي .بعد اشّتا الفرق
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املدرسية يف حتديد هذه التصنيفات ،افتتح الفريق املوجه للمشروع مناقشة تتعلق بالتحديات اليت متت مواجهتها خالل مبادرات التطوير
املدرسي اليت قام الفريق املوجه للمشروع بتحديدها لدى مشاهدة ومتابعة تقدُّم سري العمل عند الفرق املدرسية .تضمنت هذه التحديات
اجلوانب التالية )0( :بناء الثقة لدى الفريق؛ ( )2املقاربات السلطوية يف القيادة ،و( )3تضمني ركائز متام يف الثقافة املدرسية.
اختتمت الورشة مبناقشة على هيئة "مقهى عاملي" ( )Brown & Issacs, 2005حول السبل املختلفة اليت ميكن بواسطتها
توسعة مشروع متام ضمن املدارس وعربها وإىل دول أخرى.
ركائز تمام :رؤية مشتركة نحو التطوير المدرسي

انطالقاً من احلوار التفكري اجلاري بني أعضاء املشروع ،من مراجعة األدبيات ،وحتليل املعلومات اليت مجعها الفريق املوجه للمشروع يف
املرحلة األوىل للمشروع (كرامي–عكاري ،سعد ،وقاطرجي ،)2102 ،انبثقت جمموعة مبادئ وتكونت قناعة لدى مجيع أعضاء
املشروع  -إنطالقاً من جتربتهم يف متام -أن هذه املبادىء ضرورية إلجناح أية حماولة تطوير مدرسي يف البالد العربية وضمان إستدامتها.
عند اختتام ورشة العمل السادسة حازت هذه املبادئ على اسم وأصبحت تعرف منذ ذلك الوقت بركائز متام .كل ركيزة تعكس جمموعة
مهارات وممارسات وأمور مهنية متعارف عليها بني املشاركني يف املشروع .وبينما كانت بع املهارات واملمارسات املندرجة حتت الركائز
مستهدفة منذ بداية املشروع - ،أي التعاون املهين ،اختاذ القرار املستند إىل األدلة ،والتعلم من خالل اخلربة – فإن تبين الركائز
كممارسات مهنية متعارف عليها واليت حتدد رؤية مجاعية لبناء القدرات وقيادة التطوير املدرسي ،مل يتم التوصل إليه إال عند اختتام
املرحلة األوىل من املشروع.

تبين الركائز كممارسات مهنية متعارف عليها واليت حتدد رؤية مجاعية لبناء
القدرات وقيادة التطوير املدرسي ،مل يتم التوصل إليه إال عند اختتام املرحلة األوىل
من املشروع.

ركائز متام هي كالتايل:
الركيزة األوىل :قيادة التغيري :متكني مجيع أعضاء املدرسة من قيادة التغيري.
الركيزة الثانية :التعاون املهين :العمل معاً بشكل مثمر يف جهود مشّتكة حنو هدف مشّت .
الركيزة الثالثة :االستقصاء التعاوين :تستقصي الفرق عن املمارسات الّتبوية وتقوم بتحليل املعلومات للوصول إىل استنتاجات تستخدم
كأدلة إلجراءات مستقبلية.
الركيزة الرابعة :القرارات املستندة إىل األدلة :استخدام البحث كأداة أساسية يف صنع القرار.
الركيزة اخلامسة :احلوار واملمارسة التفكرية :االخنراط مبناقشات هادفة حول الشؤون الّتبوية وتعزيز إدرا أعضاء املدرسة ملمارستهم
وعواقبها بالنسبة للتطوير املدرسي.
الركيزة السادسة :االبتعاد عن الشخصنة :القيام مبجهود متعمد لتوسعة اخلربة الشخصية عرب مشاركة املمارسات.
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الركيزة السابعة :اختاذ القرارات املبنية على حاجات الفريق :اختيار خطة عمل وبناء أحكام مبنية على أساس حاجات وجهوزية
اجملموعة املستهدفة.
الركيزة الثامنة :مقاربة املخطط القابل للتعديل  :بناء خطط عمل وتعديلها عرب متابعة احلاجات والتقدم.
الركيزة التاسعة :التعلم التجرييب :التعلم من خالل السياق عرب استشفاف املعّن من خالل التفكر باخلربة املباشرة.
الركيزة العاشرة :الرعاية املهنية :مساعدة األفراد على التقدم عرب تقدمي التحدي والدعم.
الركيزة احلادية عشر :املمارسة املوثقة منهجياً :التدوين املنهجي ،التنظيم ،األرشفة ،اسّتجاع ونشر املمارسات الّتبوية.
مت الّتحيب بشكل محاسي باإلعالن عن ركائز متام عند اختتام املرحلة األوىل من املشروع من قبل مجيع أعضاء الفرق الذين شعروا
حبس امللكية هلذه املبادئ واملسؤولية يف تضمني هذه املمارسات املتعارف عليها يف مدارسهم وجمتمعاهتم املهنية .وبالنسبة إىل أعضاء
الفرق أعطت ركائز متام توصيفاً يعكس ما بدأوا يشريون إليه "كثقافة متام" وأعطتهم بصفتهم رواداً للتغيري يف مدارسهم إطاراً ملبادراهتم
املتعلقة بالتطوير املدرسي .وبالنسبة للفريق املوجه للمشروع  ،شكلت هذه الركائز احلجر التأسيسي للرؤية الناشئة للفريق فيما خيتص
بالثقافة املدرسية اليت كان مشروع متام حياول تعزيزها يف املدارس وقدمت جمموعة موسعة من األهداف لنشاطات التطوير املهين.
وعلى هذا النحو ،فإن رؤية الفريق املوجه للمشروع "للمدارس املطورة" أصبح بوصفه بناء ثقافة مدرسية مبنية على االستقصاء كجزء
أساسي من املمارسة حيث يتخذ املمارسون يف املدرسة القرارات بناء على األدلة ،جاعلني منهم ممارسني متفكرين راغبني يف إبعاد
ممارستهم عن الشخصنة ،مشّتكني باحلوار الفعال إلجياد حلول إبداعية ملشكالهتم ،ولقيادة التطوير يف مدارسهم يف عملية دائمة من
التعلم والتطوير .كما أصبحت الركائز أساساً للتطوير املهين اخلاص بتمام وشكلت أهدافه ،ومقاربته ،ونشاطاته .وهي حالياً تقوم بتزويد
املدربة باملمارسات الفضلى اليت حيتاج عمالء التغيري للتدرب عليها إذا كانوا سيطلقون ويبنون
الفريق املوجه للمشروع ومجيع الفرق ِّ
تطويراً مستداماً يف مدارسهم .املقاربة املستخدمة لتدريب عمالء التغيري مبنية على نظريات التعلم عند الكبار (أي ،التعلم من خالل
اخلربة)؛ ومقاربات مستخدمة للتوعية حول أمهية مفاهيم عميقة راسخة (التفكر) .إن مقاربة التطوير املهين اخلاصة بتمام مبنية على
تدريب غري الزامي ،حيث يتم إرشاد املتعلمني عرب رحلتهم التعلمية التحولية من خالل التحدي والدعم هلم.

إن رؤية الفريق املوجه للمشروع "للمدارس املطورة" أصبح بوصفه بناء ثقافة
مدرسية مبنية على االستقصاء كجزء أساسي من املمارسة حيث يتخذ املمارسون
يف املدرسة القرارات بناء على األدلة ،جاعلني منهم ممارسني متفكرين راغبني يف
إبعاد ممارستهم عن الشخصنة ،مشّتكني باحلوار الفعال إلجياد حلول إبداعية
ملشكالهتم ،ولقيادة التطوير يف مدارسهم يف عملية دائمة من التعلم والتطوير.
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ومع ما ذُكر آنفاً ،أصبح الفريق املوجه للمشروع عند اختتام املرحلة األوىل ،يف موقع جيد مكنه من تصميم برنامج لإلعداد املهين
حول ما مسِّي برحلة متام للتطوير املدرسي (كرامي – عكاري ،الساحلي احلاج ،سري الدين ،وقاطرجي ،)2103 ،وهي خريطة طريق
حتقق الغاية املزدوجة املتعلقة بتوجيه أعمال األعضاء الذين يقودون مبادرات التطوير املدرسي إضافة إىل بناء قدراهتم لقيادة هذه
املبادرات بنجاح متاشياً مع ركائز متام وروحيته.
مالحظة ختامية

قدم مشروع متام فرصة تعلُّم فريدة ،ليس للفرق املدرسية فحسب بل للفريق املوجه للمشروع أيضاًَّ .
مكن إتباع مقاربة "التخطيط املعدل
أثناء التنفيذ" الفريق املوجه للمشروع من التفكر بشكل صادق ،واالستكشاف بصورة واضحة أثر قراراته وأفعاله حنو حتقيق أهداف
املشروع .مل يكن تبين تصميماً قابالً للتعديل ليكون ممكناً دون فهم وثقة ممويل املشروع ودون تعاون مجيع املشاركني .والتعلم الذي مت
التوصل إليه خالل املرحلة األوىل كان أساسياً خالل إطالق وتقدم سري العمل يف املرحلة الثانية للمشروع واليت قامت خالهلا مدارس
ودول أخرى باالنضمام إىل املشروع ،فيما مت متابعة الرحلة مع مدارس املرحلة األوىل .تشكل رحلة متام للتطوير املهين وركائز متام أول
خطوة أساسية باجتاه بناء نظرية راسخة للتطوير الّتبوي الذي يهدف إليه مشروع متام .واآلن ،تستمر رحلة متام وهنا املزيد من الفرص
لتفكر وتعلم إضافيني تنتظر كل شخص مشار .
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أصوات من فريق تمام في الجامعة األميركية في بيروت
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مراد جرداق
دائرة التربية ،الجامعة األميركيّة في بيروت

تمام  :طريق انعتاق من سطوة المعرفة المسبقة نحو رحب التجدد
مل خيطر ببايل أن فكرة عابرة قد تغري يف مساري املهين! يف يوم من أيام ربيع سنة  ،٧٠٠٢أخربين زميلي وصديقي صوما بو جوده
بإمكانية احلصول على متويل ملشروع عرب تربوي إصالحي من خالل الشيخ خالد الّتكي عضو جملس أمناء مؤسسة الفكر العرب،
وبتشجيع من زوجته سايل الّتكي ملهمة مدارس الظهران األهلية .مل تكن الفكرة طبعاً معزولة عن نقاشاتنا (صوما و سايل وأنا )
وأحالمنا مبشروع ميثل قيمة مضافة يف إصالح الواقع الّتبوي العرب .بالنسبة إيل ،كانت فكرة مثل هذا املشروع مبثابة حلم يراودين
لزمن طويل ،ومل َّ
يوما نطاق احللم البعيد املنال .ولذا مل تثر فكرة احلصول على متويل ملشروع من هذا النوع محاسيت،
تتعد هذه الفكرة ً
خليبايت املتكررة يف حيايت املهنية من أفكار خالقة تصبح جسداً بال روح عندما تتحول إىل "برامج" يستوعبها الواقع من دون أن جترؤ
أو تستطيع تغيريه فعليا!

البحث عن هوية

بدأت رحلتنا  ،صوما و أنا  ،حنو تطوير فكرة لنواة مقّتح مشروع نقدمه إىل مؤسسة الفكر العرب باسم اجلامعة األمريكية يف بريوت.
وكان هدف الشيخ خالد الّتكي هو حتفيز مؤسسة الفكر العرب على االخنراط يف اجملال الّتبوي .وبدأت مع صوما عصفاً ذهنيا امتد
ألسابيع غايته جوجلة األفكار من دون أن يكون هنا أي ختطيط مسبق أو برجمة معدة سلفاً .كانت النقاشات مفتوحة جتري حول
فنجان قهوة أو جلسة مراجعة ألفكار وأحداث .وكنت وصوما نلعب أدواراً خمتلفة تتفق أحياناً وتتصادم أحياناً أخرى ،ولكنها تصل
دور "مولد األفكار" وكان صوما يلعب دور "مصف ومنسق " األفكار ،حبيث خيتار
يف النهاية إىل فكرة جديدة .كنت عموماً ألعب َ
نصل إىل توافق على صيغة فكرة ذات معّن لكل منا .وكنا
منها ويعدهلا وينسقها .وتتكرر عملية "التوليد والتصفية والتنسيق" حىت َ
نتشار من فّتة إىل أخرى مع سايل الّتكي متبعني األسلوب نفسه .وأعتقد أن طريقة التوليد والتنسيق اليت رافقت والدة مشروع متام
كانت إحدى السمات الواضحة اليت طبعت مشروع
متام يف نقاشات املشاركني وتفاعلهم مع بعضهم البع يف مجيع مراحل تنفيذ املشروع.

وكنت وصوما نلعب أدواراً خمتلفة تتفق أحياناً ونتصادم أحياناً أخرى ولكنها تصل
يف النهاية إىل فكرة جديدة .كنت عموماً ألعب دورَ "مولد األفكار" وكان صوما
يلعب دور "مصف ومنسق " األفكار ،حبيث خيتار منها ويعدهلا وينسقها .وتتكرر
عملية "التوليد والتصفية والتنسيق " حىت نصل إىل توافق على صيغة فكرة ذات
معّن لكل منا.

16

أنتج العصف الذهين أفكاراً أولية شكلت مفاصل أساسية يف صياغة مشروع متام .الفكرة االوىل هي أن يكون املشروع قائماً على
فكرة التطوير املستند إىل املدرسة واملنطلق منها .وكان تربيرنا لذلك أن احملاوالت العربية الكثرية واالستثمارات الكبرية اليت وظفت يف
إحداث تطوير الّتبية والتعليم على مستوى األنظمة ،مل ت ِّ
ؤد إىل التغيري املنشود .وكانت فكرة استناد املشروع إىل املدرسة نابعة أيضاً
من اخليبات اليت شعر هبا كل منا من النتائج املتواضعة ملشاريع اإلصالح الّتبوي اليت سامهنا فيها يف البلدان العربية .وال بد هنا من
ذكر خربيت النظرية يف ذلك الوقت يف اإلصالح الّتبوي املستند إىل املدرسة .يف عام  ٧٠٠٠نظمت يف اجلامعة األمريكية يف بريوت
مؤمتراً حتت عنوان "اإلصالح املستند إىل املدرسة" بتمويل وتشجيع من سايل الّتكي .ووجه املؤمتر دعوات للمدارس إلعداد عروض
حول حماوالهتا الذاتية للتطوير والتشار مع املدارس األخرى يف ذلك .وقد دعونا اختصاصيني يف جمال اإلصالح املستند إىل املدرسة
من جامعات أمريكية ،وكذلك دعونا بع وزارات الّتبية والتعليم لعرض نشاطاهتم يف اإلصالح على مستوى املدرسة .وكان املؤمتر
عبارة عن جتربة جديدة أُتيحت للمدارس كي تُ ِ
سمع صوهتا ،ولكن أثره اقتصر على إثارة نوع من الوعي لدور املدرسة يف تطوير ذاهتا
من الداخل.
الفكرة الثانية اليت نتجت عن العصف الذهين هي أن يكون البحث حمور التطوير .وذلك يعين أن املمارسة الفعلية جيب أن تستند
إىل املعرفة املستمدة من دراسة الواقع وأن دراسة الواقع (البحث) جيب أن تستهدف املمارسات الفعلية يف املدرسة .ومل نتطرق يف
ذلك الوقت إىل البحث اإلجرائي بالذات ،ولكننا كنا مقتنعني مبحورية البحث يف التطوير وأن املعرفة تستمد قوهتا من الواقع املعاش
وليس من السلطة املعرفية للخرباء أو نفوذ الرؤساء .إن هذه الفكرة ببساطتها تتحدى صميم النموذج املعريف الذي حيكم املؤسسة
الّتبوية عموماً والعربية خصوصاً على مستوى الصف واملدرسة والنظام الّتبوي ككل.
الفكرة الثالثة اليت اعتمدت هي أن يكون املشروع عربيا مبعّن أن ينطلق من حاجات مدرسة معينة يف بلد عرب معني ،وأن تكون
منتجا عربيا مستمدا من الواقع وليس من نتائج البحوث واألدبيات يف البالد األخرى .وهذا أيضاً كان ناجتاً
املعرفة اليت حتكم التطوير ً
من معاناة كل منا نتيجة إسهاماتنا يف مشاريع التطوير يف البالد العربية .بالنسبة إيل ،اتسمت جتربيت يف العمل العرب الّتبوي جبدلية
التناق بني تكويين كأستاذ جامعي وكباحث يف جامعات أمريكية وبني دوري كخبري وباحث يف املشاريع التطويرية الّتبوية يف بع
البلدان العربية .ففي سبعينات القرن املاضي ،قدت فريق الرياضيات يف مشروع تطوير مناهج وكتب الرياضيات والعلوم الذي نفذه
مركز الرياضيات والعلوم يف اجلامعة األمريكية يف بريوت ،بناء على مذكرة تفاهم بني اجلامعة ووزارة الّتبية والتعليم يف اململكة العربية
السعودية .وامتد املشروع الذي مشل يف ما مشل وضع مناهج وكتب رياضيات ملدارس اململكة العربية السعودية على أكثر من ست
سنوات زرت فيها عدداً كبرياً من املدارس يف مجيع أحناء اململكة ،وتفاعلت مع اللجان السعودية من معلمني وخرباء واملكلفة مبتابعة
هذا املشروع .وقد بذلت جهداً استثنائيا للمواءمة بني معرفيت املّتاكمة خالل دراسيت يف اجلامعات األمريكية والواقع الّتبوي والثقايف
واالجتماعي يف اململكة .ومع أن جهودي كانت ناجحة يف معظم األحيان ،فإن املرجعية كانت خللفييت الّتبوية والفكرية ،وأنا
احلاصل على الدكتوراه حديثاً والقليل اخلربة الفعلية نسبيا .ومل تكن مقّتحايت يف إعداد الكتب نابعة من حاجات الواقع السعودي،
بقدر ما كانت عمليات مواءمة ناجحة يف معظم األحيان .ومن جهة أخرى مل يكن ألحباثي األكادميية صلة تذكر مبا كنت أوصي
أو أقوم به يف إعداد املناهج والكتب وبرامج تدريب املعلمني .أما خربيت الّتبوية الثانية يف الوطن العرب فكانت يف السودان يف الفّتة
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نفسها .وهنا كانت التجربة خمتلفة نوعاً ما .فالسودان بلد عريق يف خربته الّتبوية من خالل معهد خبت الرضا الذي أسسه أحد
املفتشني اإلنكليز يف أوائل الثالثينات من القرن املاضي .وقد قام هذا املعهد على فكرة أن املناهج تصنع من خالل دروس جيرهبا
املعلمون درساً درساً يف صفوف حقيقية وختضع للنقد والتحليل من قبل زمالئهم املعلمني .وقد يكون معهد خبت الرضا التجربة
األوىل يف بلد عرب للتطوير املستند إىل املدرسة .وقد ُوثِّ َقت هذه التجربة يف كتاب قام بتأليفه غريفتس ( )shffffirGمؤسس خبت
الرضا حتت عنوان " ،"noidhfudEi fE nemirifxEوقد نَ َفذت طبعته ولكنين أحتفظ بنسخة عنه .كان دوري املفّتض يف
مشروع السودان دور املستشار يف إعطاء املشورة لتحسني كتب الرياضيات واليت طُِّورت يف األربعينات يف معهد خبت الرضا .وألول
مرة يف حيايت املهنية أرى منتجات تربوية طُِّورت من الواقع املعاش ،وبذلك حتول دوري إىل دور شريك للزمالء السودانيني يف عملية
حتسني الكتب ،واملرجعية يف ذلك خربة الزمالء املّتاكمة وليس بالضرورة املعرفة املّتاكمة لدي من خالل دراسيت .لذا كان من السهل
أن أتبّن فكرة مشروع عرب باملعّن الذي أوردته ،ألنين تومست فرصة نادرة لالخنراط يف مشروع تربوي منبثق من واقع عرب حقيقي
وأصلي.

ولكننا كنا مقتنعني مبحورية البحث يف التطوير وأن املعرفة تستمد قوهتا من الواقع
املعاش وليس من السلطة املعرفية للخرباء أو نفوذ الرؤساء .إن هذه الفكرة
ببساطتها تتحدى صميم النموذج املعريف الذي حيكم املؤسسة الّتبوية عموماً
والعربية خصوصاً على مستوى الصف واملدرسة والنظام الّتبوي ككل.

مرحلة التأسيس

ض َّمين وصوما وسايل الّتكي ملناقشة املسودة األوىل .وقد تركزت
وضعت املسودة األوىل ملقّتح املشروع .وعقد اجتماع يف عمان َ
ستقر الرأي على املشروع هو مشروع
املناقشة على نقطتني :األوىل هي ماهية املشروع املقّتح ،فهل هو مشروع إمناء تربوي أم حبث؟ وا َّ
حبثي إمنائي ) .(Research and Developmentأما النقطة الثانية فكانت تتعلق باملدارس اليت ستشار يف املشروع .وكان
لسايل الّتكي دور كبري يف حتديد أدوار ومعايري االختيار واحملفزات والفوائد اليت جينيها الشركاء (مدارس ،أعضاء الفرق  ،ممثلو
الوزارات ،ممثلو اجلامعات ) من املشاركة يف هذا املشروع .وبناءً على خربهتا يف اإلدارة املدرسية ،اقّتحت سايل الّتكي أن تتضمن
معايري اختيار املدارس املشاركة يف املرحلة االوىل أن تكون املدرسة قد قامت بنشاطات جتديدية ملدة ثالث سنوات ،وكان هذا املعيار
أساسيا يف جناح املشروع ،إذ أنه انطلق من البناء على خربات سابقة ناجحة لدى هذه املدارس .وهكذا وضعت ورقة املشروع كما
هي منشورة على موقع متام اإللكّتوين.
ما وراء الستار

إن ورقة املشروع كما نشرت على موقع متام االلكّتوين هي نتاج عملية تفاعلية فكرية طويلة .ويف اعتقادي أن معّن ما جاء فيها ال
يكتمل إال باإلضاءة على بع الزوايا اخللفية هلذه العملية .أهم هذه الزوايا هي:
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أولا ،ال يوجد يف ورقة املشروع أي ذكر للبحث اإلجرائي ،والسبب يف ذلك هو أن الورقة يف ذلك الوقت كانت على مستوى الرؤية،
وبالتايل مل تتعا َط مع آليات تنفيذ هذه الرؤية .وهذا يؤكد أن البحث اإلجرائي بالنسبة إلينا مل يكن اهلدف األساسي للمشروع بل
كان آلية أساسية لتحقيق غاية املشروع.

ثانيا ،ال يوجد يف الورقة أي ذكر السم "متام" ،كوننا مل نستشعر حينذا احلاجة إىل اسم حيدد اهلوية اخلاصة للمشروع .أما اسم

"متام" فقد بادرت باقّتاحه عند والدة املشروع بشكل فعلي (أي قبل ورشة عمان) ،وذلك لشعوري أن الوليد اجلديد حيتاج إىل هوية
جديدة .ومن املعروف أن اسم متام مكون من احلروف األوىل للمشروع باللغة العربية "التطوير املستند إىل املدرسة" )متام( .وقد
توصلت إىل هذه التسمية بعد حماوالت عدة للوصول إىل كلمة بسيطة وغري تقنية ويف نفس الوقت هلا معّن أو معان تعكس رؤية
املشروع .وهذا ما كان إذ أن كلمات متام يف اللغة العربية متعددة املعاين يف السياقني الرمسي والشعيب .فهي تعين "االكتمال" أو
"الكمال " يف الفصحى وتعين "على ما يرام" يف العامية .وبذلك أصبحت "متام" هوية املشروع.
ثالثا ،استندت الورقة إىل "أفضل املمارسات" املوجودة يف أدبيات الّتبية يف الغرب ،وذلك لعدم وجود معطيات وأحباث منشورة عن

املدرسة العربية .فأكثر األدبيات الّتبوية يف العامل العرب تتعاطى مع األنظمة الّتبوية ،وكذلك فإن أكثر األحباث املنشورة باللغة العربية
ال تركز على اإلصالح الّتبوي من خالل املدرسة .ولذلك ركزت الورقة على أن يكون االخنراط يف البحث انطالقاً من واقع املدرسة
العربية .وبذلك ظهرت عبارات مثل "تطوير نظرية إصالح تربوي معللة ومستندة إىل واقع املدرسة يف املنطقة ،تقدم لصناع السياسات
توصيات تستند إىل األحباث لتنفيذ اإلصالح الّتبوي يف بلداهنم" (اهلدف األول يف ورقة املشروع).
رابعا ،إن للسؤال البحثي احملوري الذي ورد يف الورقة (كيف تتفاعل فعاليات التغيير وعملياته في المدرسة العربية والعوامل

السياقية المدرسية لتمكين أو إعاقة التجديد المستدام وزيادة قدرات الطل ب عل التعلم المستمر وتحسين اتجاهاتهم
نحوه؟) خلفية فكرية ينبغي شرحها .أوالً ،إن صياغة هذا السؤال البحثي احملوري متت يف اجتماع عمان (سايل الّتكي ،صوما بو

جوده ،مراد جرداق ) واستغرقت مناقشات طويلة استمرت ساعات .وكانت صياغة السؤال نتيجة تفاعل بني التوجهات الفكرية
واخلربات العملية والبحثية املتنوعة لألفراد الثالثة .وسأحاول الحقاً شرح توجهايت الفكرية والبحثية اليت سامهت يف صياغة سؤال
البحث احملوري ملشروع متام.

نمط تمويل تمام ودوره

قد يكون لنمط التمويل الذي اعتمدته مؤسسة الفكر العرب لدعم مشروع متام ،الدور الكبري يف إجناح مشروع متام ،ليس لكرم املنحة
اليت قدمتها املؤسسة إىل اجلامعة األمريكية يف بريوت فحسب ،بل لتخطي املؤسسة القيود البريوقراطية اليت تعتمدها عاد ًة املؤسسات
املاحنة .ومن املعروف أن هذه املؤسسات تفرض إجراءت وقيود متزمتة على مقّتحات البحوث قبل الشروع يف دراستها وتقرير
مصريها .لكن مؤسسة الفكر العرب برسالتها املنفتحة واملفتوحة على ما خيدم الفكر العرب اعتمدت معايري مرنة وخصوصاً بالنسبة
إىل مشروع متام وهو املشروع الّتبوي البحثي األول الذي مولته .يقابل هذه املرونة يف احلصول على املنحة ،صرامة تتميز هبا أنظمة
مراقبة صرف املال يف اجلامعة األمريكية يف بريوت .هاتان الصفتان ،املرونة من جهة والصرامة من جهة أخرى ،أعفتا الباحثني
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الرئيسيني يف متام من اإلنشغال باألمور املالية والّتكيز على األمور الّتبوية والبحثية ،مما عزز قدرهتم على الت ُّ
فكر بأنشطة متام
ومتابعتها ،وأتاحت الوقت الالزم هلم لالخنراط يف الت ُّ
فكر والتعلم.

يكون لنمط التمويل الذي اعتمدته مؤسسة الفكر العرب لدعم مشروع متام،
الدور الكبري يف إجناح مشروع متام ،ليس لكرم املنحة اليت قدمتها املؤسسة إىل
اجلامعة األمريكية يف بريوت ،بل لتخطي ا املؤسسة القيود البريوقراطية اليت تعتمدها
عادةً املؤسسات املاحنة.

مرحلة االنطالق

يف األشهر األوىل من سنة  ٧٠٠٢مل يصادف تنفيذ اخلطوات اإلجرائية من اختيار املدارس والفرق وممثلي اجلامعات احمللية ،أي
صعوبة تذكر ما خال أننا مل ننجح يف احلصول على ممثلني لوزارات الّتبية والتعليم إال من االردن .وبعد تعيني موعد الورشة األوىل
واليت عقدت الحقاً يف عمان بسبب األوضاع يف بريوت ،ذلك الوقت حل علينا ،صوما وأنا ،ثقل املهمة وخصوصاً أننا حىت ذلك
الوقت مل نضع خمططاً تنفيذيا للمشروع .وانصب مهنا على كيفية التعامل مع تساؤالت  /معضالت من نوع  :كيف نبدأ ؟ ومباذا
نبدأ ؟ ما هي الوسائل واألدوات اليت تساهم يف حتقيق األهداف الطموحة اليت وضعناها يف ورقة املشروع؟ كان بإمكاننا أن نلجأ إىل
احلل السهل وأن خنطط سلسلة من الورشات التدريبية لتدريب املشاركني على طرق البحث ،وتطبيق هذه الطرق يف مشاريع حبثية
خيتاروهنا ،ولكننا صمننا أن نعتمد مقاربات ووسائل جديدة حتقق جوهر مشروع متام ،أال وهو ربط البحث باملمارسة حبيث ينطلق
البحث من اخلربات الفعلية للمشاركني يف صفوفهم ومدارسهم ومن مث يوظف يف تطورهم الذايت واملهين.
ومررنا ،صوما وأنا ،يف النصف األول من سنة  ٧٠٠٢بفّتات تفكر وضياع ونقاش وحبث يف األدبيات املتوافرة حول التطوير املستند
إىل املدرسة .وبقدرة قادر ،بزغت لدينا فكرة البحث اإلجرائي .كان لكل منا خربة سابقة يف البحث اإلجرائي .بالنسبة إيل كنت قد
مساعدا إختصاصيا يف تدريب املعلمني يف الرياضيات يف معهد
مسعت بالبحت اإلجرائي ألول مرة سنة  ٠١٢١حني كنت أعمل
ً
الّتبية لألنروا  /اليونسكو .جذبين مفهوم البحث اإلجرائي آنذا  ،ولكن تعاملي معه اقتصر على املستوى املعريف .ويف خالل دراسيت
الدكتوراه ،تعرضت هلذا املفهوم بشكل عابر ألنه يف السبعينات من القرن املاضي مل تكن املرجعيات األكادميية تعّتف بالبحث
اإلجرائي كطريقة علمية إلنتاج املعرفة كما هو احلال مع مناهج البحث األكادميية التقليدية املعروفة .شكل "اكتشاف" البحث
اإلجرائي كبؤرة لتوحيد نشاطات متام نقلة نوعية يل ،وأظن كذلك بالنسبة إىل صوما .فألول مرة ارتبطت فكرة "التطوير املستند إىل
املدرسة" بفكرة البحث اإلجرائي .ويف مراجعة استذكارية لتلك الفّتة أستطيع أن أرى اآلن الرابط بني هذين املفهومني .فالتطوير
املستند إىل املدرسة يقوم على أن يطور الّتبويون ممارساهتم من خالل الت ُّ
فكر خبرباهتم الفعلية من جهة ،بينما يتيح البحث اإلجرائي
وسيلة حبثية تتيح للّتبويني دراسة مشكالهتم الّتبوية بغرض حماولة فهمها والتعامل معها .وهكذا أصبح البحث اإلجرائي "وسيلة"
ترتبط ارتباطاً وثي ًقا هبدف متام أال وهو التطوير املستند إىل املدرسة .
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ورشة عمان  :بداية تشكل ثقافة العمل في تمام

بعد القناعة اليت تولدت لدينا ،صوما وأنا ،واليت متثلت باعتمادنا البحث اإلجرائي وسيلة أساسية يف متام ،بدأنا نعد العدة للورشة
األوىل اليت عقدت يف عمان وليس يف بريوت بسبب األوضاع السائدة يف األخرية آنذا  .قرأنا عدة مراجع عن البحث اإلجرائي
وأهدافه وأنواعه .وقررنا أن نزود املشاركني يف متام نسخة من أحد هذه املراجع وأن نزود املدارس املشاركة مبراجع أخرى .ويف استذكار
لتلك الفّتة أعتقد أن حتضرينا مل يتجاوز ما كنا حنضره ألي ورشة أخرى :إعداد برنامج الندوة الزمين وكذلك إعداد عرض
)(power pointعن البحث اإلجرائي ،كذلك الطلب من املدارس املشاركة إعداد عروض عن مشروع جتديدي يف املدرسة.
ومن جهة أخرى مل يكن ختطيطنا تفصيليا بل كان مفتوحاً إىل حد كبري.
أشار كثري من مؤلفي فصول هذا الكتاب إىل أمهية ندوة عمان يف حتديد مسار اخنراطهم يف متام .ويف الواقع شكلت ندوة عمان
صدمة ليس لفرق املدارس املشاركة فحسب ،بل أيضاً إىل فريق اجلامعة األمريكية يف بريوت .فاملشاركون من املدارس صدموا ألن
جناحاهتم اليت عرضوها مل تصمد أمام تساؤالت فريق اجلامعة عن وجود أدلة تؤكد هذا النجاح .كذلك فإن فريق اجلامعة صدم ألن
اهلدف األساسي من الورشة أال وهو تدريب املشاركني على البحث اإلجرائي مل يتحقق .ولكن املشاركني ،وكذلك فريق اجلامعة
أحسوا يف هنايه هذه الورشة أن قواعد جديدة للعمل قد تشكلت من خالل هذه الورشة ،وهذه القواعد تطورت عرب ورشات متام
املتتابعة لتشكل ثقافة جديدة مشّتكة حتكم العمل يف متام .وأستذكر اآلن أن أهم عناصر ثقافة العمل يف متام اليت بدأت تتشكل يف
ورشة عمان :
أولا ،إن احلاضرين يف الورشة سواء من فرق املدارس أو فريق اجلامعة األمريكية يف بريوت ،يُعتربون شركاء متساوين يف إنتاج املعرفة.
فالطريقة اليت طبقناها ،صوما وأنا ،ومن دون ختطيط مسبق ،واليت تناوبنا فيها على الكالم واملناقشة والتساؤل وحىت االختالف،
شجعت الباقني على املشاركة ،وبذلك متاهت األدوار بني "معلم" و"متعلم" وأصبح اجلميع شركاء يف إنتاج املعرفة.

أشار كثري من مؤلفي فصول هذا الكتاب إىل أمهية ندوة عمان يف حتديد مسار
اخنراطهم يف متام .ويف الواقع شكلت ندوة عمان صدمة ليس لفرق املدارس
املشاركة فحسب ،بل أيضاً إىل فريق اجلامعة األمريكية يف بريوت .فاملشاركون من
املدارس صدموا ألن جناحاهتم اليت عرضوها مل تصمد أمام تساؤالت فريق اجلامعة
عن وجود أدلة تؤكد هذا النجاح .كذلك فإن فريق اجلامعة صدم ألن اهلدف
األساسي من الورشة أال وهو تدريب املشاركني على البحث اإلجرائي مل يتحقق.

ثانيا ،إن بناء املعرفة غري املنطلقة من اخلربة الفعلية يصعب توظيفها يف املمارسات العملية ،ولذلك فإن عرضنا عن البحث اإلجرائي
يؤد إىل قناعة املشاركني بعالقة البحث اإلجرائي باملمارسات العملية.
يف ندوة عمان ،كان خارج سياق اخلربة العملية ،بالتايل مل ِّ
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ثالث ا ،إن ربط املعرفة باملمارسة ال ميكن أن يتحقق يف وقت قصري من خالل النقل املباشر للمعرفة ،بل يتطلب سلسلة تفاعالت بني
املعرفة واملمارسة ،وهذه األخرية حتتاج إىل وقت للتجريب واملساءلة والت ُّ
فكر .ورمبا يفسر هذا عدم جناحنا يف تعليم البحث اإلجرائي
يف ورشة واحدة.

رابع ا ،إن النقد املعلن القائم على القرائن واألدلة هو مفتاح تغيري األفكار واالجتاهات .وقد أشار عدد من املؤلفني إىل دوري

الشخصي يف هذا اجملال وإىل األثر الكبري هلذا النقد يف تغيري قناعاهتم وتوجهاهتم.

خامسا ،إن األدلة هي أساس النقاش للوصول إىل القناعات أو إىل تغيريها ،وإن األدلة ال تقتصر على مقاييس كمية بل هي تشمل
أيضاً اآلراء والتربيرات والعوامل السياقية.

إن ربط املعرفة باملمارسة ال ميكن أن يتحقق يف وقت قصري من خالل النقل
املباشر للمعرفة ،بل يتطلب سلسلة تفاعالت بني املعرفة واملمارسة .وهذه األخرية
حتتاج إىل وقت للتجريب واملساءلة والت ُّ
فكر .ورمبا يفسر هذا عدم جناحنا يف تعليم
البحث اإلجرائي يف ورشة واحدة.

مرحلة التحوالت

بعد ورشة عمان توالت ورشات متام مبعدل ورشتني سنويا .عقدت هذه الورشات يف اجلامعة األمريكية يف بريوت وهذا ما وفر بيئة
آمنة للمشاركني بعيداً عن مهوم مدارسهم وبلداهنم ،وكذلك بيئة منفتحة على النقاش والنقد واملساءلة ضمن كل فريق مبا فيه فريق
اجلامعة وبني الفرق مجيعاً .وشكل مشروع البحث اإلجرائي الذي اختارته كل مدرسة ،بؤرة لتفاعل املمارسة مع املعرفة حبيث شعر
كل فريق مدرسي أنه "ميلك" مشروعاً اختاره وبناه بنفسه ،وميلك معرفة عنه ومنه ال تنافسه فيه معرفة الفرق مبا فيها فريق اجلامعة.
عرب هذه الورشات ،اخنرط كل مشار يف متام مبن فيهم أعضاء فريق اجلامعة يف عملية بناء هوية دوره يف متام .وتدرجييا بدأت طالئع
مؤشرات حتوالت فكرية ومهنية تظهر لدى املشاركني .وسأحاول يف الفقرة التالية رصد بع مؤشرات التحوالت هذه لدى أعضاء
الفرق املدرسية وذلك من منظوري الفكري واملهين.

وشكل مشروع البحث اإلجرائي الذي اختارته كل مدرسة بؤرة لتفاعل املمارسة
مع املعرفة حبيث شعر كل فريق مدرسي أنه "ميلك" مشروعاً اختاره وبناه بنفسه
وميلك معرفة عنه ومنه ال تنافسه فيه معرفة الفرق مبا فيها فريق اجلامعة.
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مؤشرات التحول

كانت كل ورشة من ورشات متام مدعاة ملزيج من األحاسيس املتناقضة لكل مشار يف متام .فكان االعتزاز يعقبه شعور باإلحباط،
واألخري يقود إىل خيبة ،ومن مث إىل تفكر بأسباب االعتزاز وكذلك اإلحباط .والت ُّ
فكر كان يقود إىل التغيري .ومن وجهة نظري ،فإن
التغيريات الصغرية كانت تّتاكم وتتفاعل لتشكل يف هناية كل ورشة مؤشًرا إىل بداية حتول يف املفاهيم والتوجهات الفكرية .وتعزز هذا
التحول من ورشة إىل أخرى ليصبح جمموعة من العادات العقلية (  (habits of mindاليت توجه تفكري الفرد وعمله.
ال شك أن عملية التحول املنبثقة من متام ختتلف باختالف املشاركني يف متام وحتكي فصول هذا الكتاب قصص هذه التحوالت من
وجهة نظر املشاركني .وهذا ال ينفي أن هنا مشّتكاً يف هذه التحوالت بني املشّتكني .وسأحاول يف الفقرة التالية رصد بع
مؤشرات التحوالت اجلماعية وشرحها:
أولا ،زعزعة البّن الفكرية هبدف إنشاء ًبّن فكرية جديدة :إنين أقتبس كلمة زعزعة هنا من مقال ديانا غمّو (أنظر املقال يف هذا
الكتاب) .وكانت مؤشرات هذا التحول تظهر عموماً يف استعداد املشاركني وقدرهتم على مساءلة األفكار املسبقة والتخلي عنها إذا
لزم األمر ،مستخدمني التجربة العملية حمكا للحكم على صالحية هذه األفكار وفائدهتا .إن االنعتاق من املعرفة املسبقة من خالل
النظرة الذاتية الناقدة للبّن الفكرية القائمة ،تشكل يف رأيي عامالً حامساً يف التجدد الفكري واملهين .لقد أخضع البحث اإلجرائي
يف متام املعرفة املسبقة لدى املشاركني الختبار الصالحية من خالل دينامية العالقة اجلدلية بني املمارسة واملعرفة .وبذلك مل تعد املعرفة
املسبقة سلطة حتمينا من التغيري بل أصبحت سلطة ختضع للتغيري من خالل املساءلة الدائمة املستمرة .ومن مؤشرات هذا التحول
االنعتاق من االستعماالت الفوقية ملدلوالت اللغة باسّتجاعها من الذاكرة إىل استعماالت تسبغ على الكلمات والتعابري معان
مستمدة من خربات معاشة .وهذا أمر مهم وخصوصاً بالنسبة إىل الّتبويني إذ أننا طاملا ما نلجأ إىل الكلمات التقنية باللغة اإلنكليزية
كي نعطي هذه الكلمات "مشروعيتها".

وكانت مؤشرات هذا التحول تظهر عموماً يف استعداد املشاركني وقدرهتم على
مساءلة األفكار املسبقة والتخلي عنها إذا لزم األمر مستخدمني التجربة العملية
حمكا للحكم على صالحية هذه األفكار وفائدهتا .إن االنعتاق من املعرفة املسبقة
من خالل النظرة الذاتية الناقدة للبّن الفكرية القائمة تشكل يف رأيي عامالً
حامساً يف التجدد الفكري واملهين .لقد أخضع البحث اإلجرائي يف متام املعرفة
املسبقة لدى املشاركني الختبار الصالحية من خالل دينامية العالقة اجلدلية بني
املمارسة واملعرفة.

دورا
ثانيا ،التزام التطوير املدرسي كعملية تغيري ثقايف مجاعي :وميثل هذا املؤشر حتوالً من األفكار السائدة واليت تعترب أن الفرد ال ميلك ً
يف عملية التطوير املدرسي وأن التطوير املدرسي هو تطبيق صحيح لسياسات صحيحة تعتمدها املدرسة .إن العمل الفريقي والقدرة
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املتنامية للفرق املدرسية للتعامل مع املدرسة كنظام ثقايف اجتماعي معقد ،كلها مؤشرات على إدرا املشاركني يف متام أن التغيري ممكن
من خالل تغيري مفاهيم األفراد ،ولكنه على مستوى املؤسسة ال يتحقق إال بعمل مجاعي ينخرط فيه اجملتمع املدرسي كي تتغري فيه
القيم واملفاهيم والعالقات بني مكنوناته.

إن العمل الفريقي والقدرة املتنامية للفرق املدرسية للتعامل مع املدرسة كنظام ثقايف
اجتماعي معقد ،كلها مؤشرات على إدرا املشاركني يف متام أن التغيري ممكن من
خالل تغيري مفاهيم األفراد ،ولكنه على مستوى املؤسسة ال يتحقق إال بعمل
مجاعي ينخرط فيه اجملتمع املدرسي كي تتغري فيه القيم واملفاهيم والعالقات بني
مكنوناته.

مرحلة اليناع

مثار يناع جتربة متام من بداياهتا حىت اآلن تتجسد يف هذا الكتاب .يروي املشاركون يف متام قصة مسار حتوالهتم الذاتية واملهنية اليت
نتجت عن هذا املشروع .إن كل قصة من هذه القصص تروي جتارب شخصية بشغف وصدق ،وبالتايل ال ميكن اختصارها ،ولذا
أتر للقارئ متعة اكتشافها والتفاعل معها.
وتبقى جتربيت الشخصية والتحوالت اليت نتجت عنها من خالل مشاركيت يف متام .وأركز بشكل خاص على التحوالت الفكرية واملهنية
اليت حدثت يل من خالل األدوار املختلفة اليت لعبتها يف متام .يف السنني اليت سبقت بدء اخنراطي يف متام ،انشغلت هبمني فكريني،
أوهلما عالقة الّتبية والتعليم باحلياة وبالتايل عالقة النظرية باملمارسة ،وثانيهما عالقة الّتبية والتعليم بالتحول الفردي واالجتماعي -
الثقايف .فيما خيص اهلم األول ،استحوذت على تفكريي نظرية منظومة النشاط ( )activity systemواليت طورها انغكسّتم
( )Engestromانطالقاً من نظرية النشاط ) (activity theoryاليت طورها ليونثيف ( .) Leont'ievيف ما خيص اهلم
الثاين ،استمالتين أفكار باولو فريري ( )Paulo Freireواليت تركز على الدور التحرري للّتبية ( )liberationمن خالل الّتكيز
على املمارسة العملية ( .)praxisوسأحاول أن أشرح يف الفقرات التالية كيف تفاعلت جتربيت يف متام من منظور كل من هاتني
النظريتني.
تجربتي في تمام من منظور نظرية النشاط

النظريات النفسية يف الغرب تفصل بني الفكر ( )cognitionوالسلو ( .)behaviorيف سبعينات القرن الثاين ،اكتشف
الغرب النظريات الروسية اليت ختتلف مبنطلقاهتا عن النظريات الغربية ومنها نظرية النشاط اليت طورها ليونثيف ( ) Leont'evواليت
تفّتض أن وحدة احلياة هي النشاط ) (activityوليس الفكر ( )cognitionأو السلو ( .)behaviorفكل نشاط إنساين
(العمل ،الّتفيه ،التعلم )...يتألف من أفكار ونشاطات وال ميكن الفصل بني النشاط والفكرة .فالنشاط شبكة من السلو واألفكار
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واليت حتدد بنية النشاط غايته وكذلك حيدد السياق الثقايف االجتماعي األدوات املتاحة لتطبيق هذا النشاط .لنأخذ على سبيل املثال
نشاط "حتديد املشكلة" يف البحث اإلجرائي .فهذا النشاط يتطلب مهارات ومعرفة أيضاً .كان من املمكن مثالً "تدريب" املشاركني
على مهارات حتديد املشكلة وعلى املفاهيم اخلاصة هبا بصورة تفصل بني املهارات واملعرفة ،ولكننا يف متام ركزنا يف نشاط "حتديد
املشكلة" أن يقوم املشاركون أنفسهم بتحديد املشكلة باملمارسة العملية املباشرة يف السياق االجتماعي الثقايف لكل مدرسة ،ومن
خالل هذه العملية توصل املشاركون إىل "فهم" معّن "حتديد املشكلة".
إن فكرة عدم انفصال املمارسة عن النظرية شكلت أساساً يف فهمي وتصوري لتمام وأنشطته .لقد انعكست هذه الفكرة يف تركيزي
املستمر خالل ورشات متام واجتماعات فريق اجلامعة على التعلم من اخلربة ( )experiential learningوكذلك على عدم
التعاطي مع املهارات بصورة منفصلة عن التعلم من خالل التجريب يف السياق االجتماعي والثقايف للمدرسة.
وقد وسع ( )Engestromيف مثانينات القرن املاضي نظرية النشاط للفرد إىل نظرية النشاط اجلماعي يف املؤسسات وأطلق عليها
اسم منظومة النشاط ) .) activity systemونفّتض منظومة النشاط أن النشاط اجلماعي لكل مؤسسة جيري يف إطار منظومة
اجتماعية  -ثقافية .وتتألف منظومة النشاط من ستة مكونات مّتابطة ومتفاعلة وهي  :الغاية) (objectiveاليت يسعى إىل
حتقيقها األفراد يف اجلماعة  /املؤسسة  ،األدوات والوسائل ) (artifactsاليت يستعملها األفراد يف اجلماعة للوصول إىل غاية

املنظومة  ،الفرد (أو مجموعة) )(subjectاليت تسعى للوصول إىل الغاية اليت حتددها املنظومة  ،القواعد االجتماعية والثقافية
السائدة ) ، (rulesالمجتمع (أو اجلماعة) ) (communityالذي ميارس فيه هذا النشاط وأخرياً تقسيم العمل بني األفراد
) .(division of laborفمثالً منظومة النشاط يف صف معني يتكون من تالميذ ومعلم يسعون للتعلم (الغاية) مستخدمني
وسائل وأدوات (طرق تدريس  ،لغة  ،أدوات )...يف مدرسة (مجاعة) ضمن قيم اجتماعية وثقافية (قواعد) من خالل توزيع العمل
بني املعلم والتالميذ أفراداً ومجاعة .واملدرسة بذاهتا تشكل منظومة نشاط يشمل منظومة الصف وكذلك النظام الّتبوي يشكل منظومة
نشاط حيوي منظومة املدرسة .وتفّتض هذه النظرية أن التفاعل بني (وليس جملرد وجود ) عناصر املنظومة هي اليت حتدد طبيعته
وهويته .وكذلك تفّتض هذه النظرية أن منظومة النشاط ال تتغري بإرادة خارجية بل بتناق بني مكوناته (مثالً عدم حتقق التعلم
(غاية) بسبب الطرق والوسائل املستخدمة ( أدوات) ،مما يسبب خلالً يف املنظومة ما يستدعي التغيري للوصول إىل توازن جديد.

إن فكرة عدم انفصال املمارسة عن النظرية شكلت أساساً يف فهمي وتصوري
لتمام وأنشطته .لقد انعكست هذه الفكرة يف تركيزي املستمر خالل ورشات متام
واجتماعات فريق اجلامعة على التعلم من اخلربة ( experiential
 )learningوكذلك على عدم التعاطي مع املهارات بصورة منفصلة عن التعلم
من خالل التجريب يف السياق االجتماعي والثقايف للمدرسة.
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كيف أثرت نظرية منظومة النشاط يف جتربيت يف متام؟ أوالً  ،كنت أنظر إىل متام كمنظومة نشاط غايتها إحداث حتوالت يف املدرسة
من خالل إحداث حتوالت يف أعضاء الفريق املدرسي باستعمال أدوات أمهها البحث اإلجرائي آخذين باالعتبار املكونات الثقافية
االجتماعية وتفاعلها يف السياق املدرسي .وخري مثال على ذلك هو مسامهيت يف صياغة سؤال البحث احملوري لتمام يف اجتماع
عمان الذي ضمين وصوما بو جوده وسايل الّتكي .يوحي نص هذا السؤال وتوجهاته الضمنية بأثر نظرية منظومة النشاط يف إبراز
مدى التعقيد يف العملية الّتبوية ومكوناهتا السياقية (ثقافية اجتماعية إدارية) وتفاعل هذه املكونات .وكانت مداخاليت يف اجتماعات
فريق اجلامعة وكذلك يف ورش العمل لتمام تنطلق إىل حد كبري من خلفيات تأثري هبذه النظرية .كذلك أثر مفهوم منظومة النشاط
على فهمي للتغيري يف املدرسة .فالنظر إىل التغيري على أنه عملية استجابة إلصالح اخللل يف منظومة املدرسة ،دفعتين يف كثري من
األحيان إىل توجيه إشارات نقدية يف ورشات العمل يف متام إىل التناقضات بني ما كانت تقّتحه الفرق املدرسية وبني مكونات
منظومة املدرسة.
ومن جهة أخرى وفر متام فرصة يل لتعميق فهمي للمنطلقات النظرية ملفاهيم النشاط ومنظومة النشاط .ومع أنين استعملت هذه
املفاهيم يف أحباثي عن حل املسائل الرياضية يف املدرسة وخارجها واليت نشرهتا يف جمالت علمية متخصصة ،فإن مشروع متام وفر يل
فرصة االخنراط يف تطبيق هذه املفاهيم بصورة عملية يف بيئة هتدف إىل التطوير الّتبوي يف واقع معاش وليس فقط إنتاج املعرفة من
خالل البحث.

تجربتي في تمام من منظور التربية الناقدة

تقوم فلسفة باولو فريري ( )Paulo Freireعلى فكرتني أساسيتني ،الفكرة األوىل تقول أن الّتبية فعل حترير )(liberating
للفرد وأن املمارسة العملية ) (praxisهي األداة جلعل الّتبية فعل حترير .ويعترب فريري أن الّتبية الناقدة (critical
) educationهي السبيل ملواجهة "ثقافة الصمت " اليت تصنعها العالقات االجتماعية املهيمنة وذلك من خالل تنمية الوعي
الناقد لدى املتعلمني .ويشبه فريري األنظمة الّتبوية التقليدية ،وهذه تشمل معظم األنظمة الّتبوية القائمة ،بالنظام املصريف حبيث
ينظر إىل الطالب على أنه "حساب" فارغ ينبغي ملؤه من قبل املعلم لكي يكون له قيمة .فالّتبية الناقدة هتدف إىل تغيري النظام
الّتبوي من خالل أن خيترب الطالب الواقع بنفسه من خالل املمارسة الفعلية ) (praxisومن مث نقد الواقع بفرض تغيريه.

ويعترب فريري أن الّتبية الناقدة هي السبيل ملواجهة "ثقافة الصمت " اليت تصنعها
العالقات االجتماعية املهيمنة وذلك من خالل تنمية الوعي الناقد لدى املتعلمني.
ويشبه فريري األنظمة الّتبوية التقليدية ،وهذه تشمل معظم األنظمة الّتبوية
القائمة ،بالنظام املصريف حبيث ينظر إىل الطالب على أنه "حساب" فارغ ينبغي
ملؤه من قبل املعلم لكي يكون له قيمة.

26

كانت جتربة متام بالنسبة إيل جتربة حتريرية وكذلك للمشاركني اآلخرين ،ألهنا أتاحت التحرر من "املعرفة املسبقة" من خالل النقد
للتجارب املعاشة .وقد شرحت سابقاً يف هذا الفصل حتت عنوان "ثقافة عمل متام " كيف سامهت جتربة متام يف االنعتاق من سلطة
"املعرفة املسبقة" لدى املشاركني يف متام .وأود هنا أن أشرح كيف سامهت جتربة متام يف انعتاقي من سلطة "املعرفة املسبقة" .
ككل أستاذ جامعي ،بدأت التدريس يف سنة  0223برصيد من املعرفة اليت راكمتها خالل دراسيت اجلامعية .وشكلت هذه املعرفة
خري معني لنقل املعرفة إىل طالب بأحسن الطرق املمكنة اليت أعرفها  ،أي مبلء احلسابات الفارغة (الطالب) بأرصدة ذات قيمة
حتددها االختبارات التقييمية اليت تعطى هلم .وتدرجييا ،ومن خالل تراكم خربيت يف التدريس ،بدأت أعي أمهية ما يأيت به الطالب
من خربات ومعارف سابقة للدروس اليت كنت أعطيها .وتطور هذا الوعي لدي حىت توسع خالل السنني األوىل من هذا القرن
ليشمل إدرا أمهية اخنراط املتعلمني يف جتارب فعلية تكون واسطة لنقد املعرفة اليت لديهم .وجنحت يف ذلك يف مساقات طرق تعليم
الرياضيات وطرق البحث ومناهجه اليت أعلمها يف اجلامعة ،مما أدى إىل اقّتاب من الّتبية النقدية.
ولكن جتربة متام كانت شيئاً آخر .فالتجربة الفعلية اليت كان يقوم به طالب يف اجلامعة كانت عبارة عن حماكاة للواقع وليس اخنراطاً
فيه ألنه ليس لدى طالب اجلامعة عادة خربة عملية فعلية يف موضوع الدروس .أما املشاركون يف متام فقد جلبوا معهم خربات متأصلة
وطويلة يف جمال الّتبية والتغيري على مستوى املدرسة .وهذه اخلربات كانت تفوق خربيت يف هذا اجملال ،وبذلك مل تعد معرفيت النظرية
مرجعية أو سلطة ألن "حسابات" املشاركني كانت مليئة نتيجة خرباهتم السابقة .وهذا حول دوري من دور "املعلم" إىل دور "املتعلم"
وعزز دوري يف تنمية الوعي الناقد لدى املشاركني والذي أشارت إليه كتابات عدد من املؤلفني يف هذا الكتاب .وبذلك كانت جتربة
متام بالنسبة إيل ،انعتاق من املعرفة املسبقة اليت مل تعد سلطة حتميين من التغيري بل أصبحت سلطة ختضع للتغيري من خالل التجارب
الفعلية واملساءلة الدائمة املستمرة ،وهذا ال ميكن للخربة يف التدريس اجلامعي أن تعطيه.

ولكن جتربة متام كانت شيئاً آخر .فالتجربة الفعلية اليت كان يقوم هبا طالب يف
اجلامعة كانت عبارة عن حماكاة للواقع وليس اخنراطاً فيه ألنه ليس لدى طالب
اجلامعة عادة خربة عملية فعلية يف موضوع الدروس .أما املشاركون يف متام فقد
جلبوا معهم خربات متأصلة وطويلة يف جمال الّتبية والتغيري على مستوى املدرسة.

ومن مؤشرات انعتاقي من املعرفة النظرية يف متام هو استعمايل للغة التقنية واليت حتوي يف طياهتا املعرفة النظرية وتعطيها املشروعية .ورمبا
يكون أمحد غيه خري معرب عن تعاملي مع اللغة يف متام )أنظر الفصل يف هذا الكتاب(  ،إذ قال أنين أشتق عبارايت ومفردايت من
منجم ،فهي جوهرية يف مضموهنا ولكن تغلفها الشوائب اليت ال أفتأ أشذ هبا و أجلوها حىت تبدو كفرائد ال ميكن استبداهلا .ورمبا
كان وصف أمحد هو خري تعبري عن معانايت خالل حماوليت التعلم من اخلربة الفعلية وليس من اسّتجاع معرفة جاهزة .كانت جتربة متام
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"طريقاً" للوصول إىل البدايات اجلديدة ،فهل يكون ،كما قال نصري طرزي )أنظر الفصل يف هذا الكتاب( ،الطريق أكثر أمهية من
املآل؟
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صوما بو جودة
دائرة التربية ،الجامعة األميركيّة في بيروت

طريق العبور إلى مشروع ”تمام”
كمعلم ومسؤول إداري يف املدرسة .يف ذلك الوقت ،أتت رؤييت
لقد اخنرطت يف جمال التعليم العايل بعد ثالثة عشر عاماً من العمل ُ
للمسائل التعليمية نتيجة تعاملي مع األشخاص احمليطني ب داخل املدرسة ،ذوي الشهادات العليا يف التعليم وذوي معرفة بالنظريات
كمعلم ومدير يف الفّتة اليت تراوحت بني عام  0220وعام
الّتبوية  ،يف حني بنيت معرفيت يف اجملال التعليمي انطالقاً من جتربيت ُ
 0224ومن بع الكتب واملقاالت اليت كنت أطالعها من وقت آلخر أو حىت من احملاضرات اليت شاركت هبا ،والسيما املناقشات
اليت كانت تدور بشكل شبه يومي بيين وبني املطران بولس صياح رئيس املدرسة حيث كنت أمارس مهنة التعليم ،والذي حيمل شهادة
الدكتوراه يف علم النفس اإلرشادي .واستند قراري يف احلصول على شهادة الدكتوراه بناءً على شغفي مبهنة التدريس وسعيي الدؤوب
من أجل حتسني جودة تعليم العلوم إضافة إىل خربيت وتفاعلي مع حميط املدرسة.
وتكونت لدي يف تلك املرحلة من حيايت املهنية جمموعة من املعتقدات يف جمال التعليم والتعلم من خالل تعاملي مع املعلمني والطالب،
واألهل .أوالً ،كنت أعتقد أن املعلمني والتعليم يشكالن العاملني األكثر تأثرياً يف جناح الطالب .وبالرغم من احلاجة الضرورية إىل املوارد
التعليمية ذات النوعية اجليدة كالكتب واملختربات والوسائل التعليمية ،إال أهنا ال تكفي لتحسني نوعية تعلُّم الطالب .ولكي تعطي
هذه املوارد فعالية أكرب ،من الضروري استخدامها من قبل معلمني كفوئني ومتفانني يتمتعون باملعرفة واملهارات واحلكمة اليت متكنهم
من استخدامها بشكل مثمر .ثانياً ،اعتقدت أنه بإمكان مجيع الطالب التعلم والنجاح ،وأن النجاح األكادميي مرتبط باجلهد املبذول
يف اجملاالت املناسبة وبالقدرة على التعلم .ثالثاً ،كنت أؤمن أن عملية إدارة املدرسة بشكل ناجح تتطلب جهوداً متضافرة من مجيع
املسؤولني يف املدرسة مبا يف ذلك الطالب واملعلمني واإلداريني واألهل .وبت أؤمن أن تثقيف الطفل يتطلب جهود مدرسة بأكملها،
عمالً باملثل الشائع أن "تربية الطفل حباجة إىل جهود قرية بأكملها".
وعندما انتقلت العام  0224إىل جامعة سينسينايت ،وضعت نصب عيين إهناء أطروحة الدكتوراه يف التعليم يف أقصر وقت ممكن.
ونتيجة لذلك ،نلت شهادة الدكتوراه يف الّتبية وتعليم مادة العلوم العام  0222مث انتقلت إىل التعليم يف جامعة سرياكيوز ،يف مدينة
سرياكيوز ،يف نيويور حيث مكثت مخس سنوات ،ختللها عاماً انتقلت خالله إىل اليمن حيث عملت على مشروع يهدف إىل
حتسني نوعية التعليم لطالب املرحلة االبتدائية .وقد تركز العمل يف سرياكيوز حول التعليم والبحث واخلدمة ،أنشطة جيب أن يتقنها
أي شخص جديد يف اهليئة التعليمية ،ال سيما أهنا تشكل عامالً أساسيا لضمان النجاح مستقبال واالستمرارية يف العمل .وقد
منحتين جتربيت الشخصية يف جامعة سرياكيوز فرص التعرف والعمل مع زمالء ذات مستويات عليا كان هلم تأثرياً مهما يف احّتايف
كعضو يف اهليئة التعليمية يف اجلامعة وكباحث يف جمال تعليم العلوم .وقد منحين انتقايل إىل اليمن خالل العام الدراسي -0220
 0222فرصة للعمل يف بيئة خمتلفة متاماً عن تلك املوجودة يف لبنان والواليات املتحدة األمريكية .مل تعزز هذه التجربة املعتقدات
اليت اكتسبتها من عملي يف لبنان فحسب ،بل مسحت يل أيضاً بأن أخترب بشكل حسي الفقر املستشري يف اليمن وعزم املعلمني
على حتسني البيئة التعليمية يف واقع يفتقر إىل املوارد ،وحيث اإلبداع والرباعة مها السبيل الوحيد ملساعدة الطالب على التعلم .وخالل
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عملي يف اليمن شهدت للمرة األوىل على تنفيذ مشروع واسع النطاق مت تصميمه وإدارته على أعلى مستوى من قبل موظفي وزارة
الّتبية والتعليم ،وهم موظفون متفانون ميلكون الن ية احلسنة لكنهم بعيدين بع الشيء عن واقع املدارس.
صقلت التجربة يف اليمن خالل العام الدراسي  0222-0220احّتايف يف التعليم ،كما ومسحت يل أن أخترب بشكل حسي مدى
ثقة الناس بالتعليم كوسيلة لتحسني األوضاع االقتصادية ،وأن ألتمس غياب عدالة توزيع املوارد داخل اليمن وبني اليمن والدول اجملاورة.
أخريا ،سلطت هذه التجربة الضوء على املعضلة اليت يواجهها العديد من العاملني يف جمال التنمية ،وال سيما أولئك الذين يعملون
و ً
مثلي يف جمال التعليم ،والذين يتوجهون للعمل يف البلدان النامية مشبعني بأفكار طموحة اكتسبوها يف جامعاهتم العريقة واليت ستتخبط
بواقع خمتلف متاماً عما كانوا يتوقعونه .لنقدم مثاالً على ذلك .فقد كان املشروع الذي عملت فيه يف اليمن يعّن بتطوير مواد تدريسية
هتدف إىل جعل التلميذ حمور العملية التعليمية يف املرحلة االبتدائية .واستند قرار تطوير هذه املواد على أحباث جديدة يف جمال التعليم
جوهرها وضع التالميذ يف صلب عملية التعليم والتعلم بدالً من إبقائهم جمرد متلقني سلبيني للمعلومات .غري أن هذا النهج يتطلب
أن يكون يف صفوف املعلمني عدد حمدد من التالميذ وأن يتوفر هلؤالء التالميذ الدعم التعليمي الضروري يف املنزل .لكن البيئة اليمنية
مل تر ِاع هذه االفّتاضات ،إذ فاق عدد التالميذ يف الصفوف يف بع املناطق الستني طالباً كما وبلغت نسبة األمية بني السكان
الراشدين مستويات مرتفعة جدا جدا.
بالنسبة إيل ،شكل هذا الواقع خري مثال على الفجوة بني عمل موظفي املستويات العليا يف وزارات الّتبية والتعليم من جهة ،وواقع
الصفوف الدراسية من جهة أخرى ،وكذلك الفجوة بني اخلطط املوضوعة يف الوزارات من جهة واالحتياجات احلقيقية للمعلمني
والطالب من جهة أخرى .أما األمر األكثر أمهية ،فهو أنه وبغ النظر عن عدد املرات اليت يتم فيها عرض هذه املعضالت على
املسؤولني من املراكز العليا ،فإن أفكارهم حول النهج الواجب استخدامه من أجل حتقيق عملية إصالح التعليم على مستوى املدرسة
ال تتغري .فهم يعتربون التخطيط الدقيق ملشاريع اإلصالح على املستوى املركزي أمر ضروري وكاف ،وأن إشرا املعلمني يف هذه العملية
غري منتج ألن املعلمني ليسوا على بينة من االجتاهات احلديثة يف التعليم وأنه جيب اعتبار املعلمني مسؤولني ،يف حال مل تسفر مبادرات
اإلصالح عن نتائج إجيابية.

بالنسبة إيل ،شكل هذا الواقع خري مثال على الفجوة بني عمل موظفي املستويات
العليا يف وزارات الّتبية والتعليم من جهة وواقع الصفوف الدراسية من جهة
أخرى ،وكذلك الفجوة بني اخلطط املوضوعة يف الوزارات من جهة واالحتياجات
احلقيقية للمعلمني والطالب من جهة أخرى.

غادرت اليمن يف هناية العام األكادميي  0222ألعود إىل سرياكيوز حيث قضيت فّتة سنة ،توجهت بعدها إىل لبنان وبدأت مسرييت
املهنية يف اجلامعة األمريكية يف بريوت .تعددت انشغااليت يف السنة األوىل يف اجلامعة ،إذ أنين كنت أعطي ثالثة صفوف تعليمية يف كل
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فصل دراسي بالتزامن مع حماوليت االستقرار يف بيئيت اجلديدة .وقد مت تعييين كمدير للمركز الّتبوي للعلوم والرياضيات ) (SMECيف
اجلامعة األمريكية يف بريوت خالل عام  0224حيث كان من واجيب العمل مع زمالئي على إعادة إحياء املركز والعمل مع معلمي
العلوم والرياضيات يف لبنان يف حماولة لتحسني جودة تعليم هذه املواد يف البالد .وتبلور النشاط األول الذي مت إطالقه بعد أن توليت
منصب مدير املركز يف معرض وطين للعلوم والرياضيات ،مجع بني املدارس من خمتلف املناطق اللبنانية لعرض مشاريع العلوم والرياضيات
اخلاصة هبم .وقد مت إطالق هذا املعرض عام  0224بالتعاون مع مجعية طالب قسم الّتبية (Education Students
) Societyاليت كان يّتأسها يف ذلك الوقت السيد فؤاد عبد اخلالق والذي يعمل حاليا أستاذاً يف طرائق تعليم العلوم يف جامعة
إلينوي يف أوربانا شامبني يف الواليات املتحدة األمريكية .ويدخل املعرض اآلن عامه الثامن عشر ويهدف إىل "تطوير االستكشاف يف
جمال العلوم والرياضيات وتطوير مهارات التفكري النقدي للطالب ،كما ويوفِّر بُعداً عمليا لتعليم ماديت العلوم والرياضيات خارج الفصل
ويشجع على اإلبداع واملبادرة واملهارات التعاونية والتفكري املستقل بني الطالب ،كما ويهدف إىل تشجيع املدرسة واألهل
الدراسي،
ِّ
والطالب على االخنراط يف عملية التعلم" .أما النشاط الرئيسي الثاين الذي أطلق يف املركز العام  ، 0222فهو املؤمتر السنوي ملعلمي
العلوم والرياضيات الذي محل شعاراً أساسيا "للمعلمني من قبل املعلمني" والذي انطوى على فرص اختبارية للمعلمني لتبادل األفكار
املبتكرة مع زمالئهم هبدف حتسني نوعية تعليم العلوم والرياضيات .ومت تطوير هذه األنشطة حتت غطاء"االحّتاف يف التعليم".
ختلل فّتة عملي يف اجلامعة األمريكية يف بريوت عاماً قضيته يف مصر،عملت خالله على مشروع تعليمي واسع النطاق بتمويل من وكالة
التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة األمريكية ،يهدف إىل حتسني نوعية التعليم على مستوى املدارس االبتدائية الرمسية للفتيات .وقد
عزز العمل يف مصر املعتقدات اليت كنت قد اكتسبتها يف اليمن وثبت قناعايت فيما يتعلق بالدور األساسي للمعلمني يف اإلصالح
الّتبوي .فضالً عن ذلك ،ساعدين هذا األمر على فهم أمهية العمل بشكل مكثف مع املدارس للتأكد من فهم املعلمني لعملية
اإلصالح وقبوهلم هلا واخنراطهم فيها ،مبا أن أحد العوامل الرئيسية يف مدى جناح أي مبادرة إصالح على مستوى التعليم هو فهم
واخنراط موظفي املدارس مبن فيهم املدرسني واإلداريني ألهداف اإلصالح هذا .وعالوة على ذلك ،ترسخت لدي قناعة أن املعلمني
ومديري املدارس يبدون اهتماماً شديداً يف عملية اإلصالح الّتبوي عندما يفهمونه بشكل جيد وعندما يشاركون فعليا يف اختاذ القرارات
اليت تؤثر على حياهتم وحياة الطالب ،كذلك فإن هؤالء يصبحون من أشد مناصري اإلصالح عندما يتم احّتام وتقدير أفكارهم.

ترسخت لدي قناعة أن املعلمني ومديري املدارس يبدون اهتماماً شديداً يف عملية
اإلصالح الّتبوي عندما يفهمونه بشكل جيد وعندما يشاركون فعليا يف اختاذ
القرارات اليت تؤثر على حياهتم وحياة الطالب ،كذلك فإن هؤالء يصبحون من
أشد مناصري اإلصالح عندما يتم احّتام وتقدير أفكارهم.

إن سبب طرحي ملسرييت يف جمال التعليم يف السنوات اإلحدى واألربعني املاضية ،هو توضيح كيفية تطور مسرييت املهنية اليت انطلقت
هبا من كوين معلم وإداري يف مدرسة خاصة ،كانت اهتماماته مركزة على مسائل حملية ومتحورت على احتياجات الطالب واملعلمني
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واألهل يف مدرسة خاصة معينة توفر متطلبات الطالب األثرياء نسبيا ،وصوالً إىل تويل منصب أستاذ جامعي ،حيث مكنتين جتارب
على املستوى اجلامعي ويف أوساط اجملتمعات الفقرية يف اليمن ومصر من رؤية األمور بشكل أوضح ومن منظار أكثر تواضعاً .أقول أن
التجربة هذه أيقظت بصرييت حيث أصبحت أرى العامل بشكل أوضح ومن زاوية خمتلفة ،كما وبت أكثر تواضعاً كون هذه التجربة
أظهرت يل حمدودية معرفيت وما أفكر أنه ميكنين القيام به .فتحت هذه التجربة يف اليمن ومصر عيين على االحتياجات الفعلية
لألشخاص الواقعيني كما مسحت يل أن ألتمس اإلميان العميق لكال الشعبني بقوة التعليم كوسيلة هامة من أجل التغيري وأن أعاين عن
قرب مدى االستخفاف الذي يصل إىل درجة انعدام املسؤولية اليت تتعامل هبا احلكومات مع املسائل التعليمية اهلامة.
ومن خالل القناعات واملعتقدات اليت كونتها ،بدأت أناقش مع زميلي يف اجلامعة األمريكية يف بريوت الدكتور مراد جرداق عام 2112
إمكانية العمل على مشروع من شأنه التأثري يف تعليم العلوم والرياضيات يف لبنان والدول العربية األخرى .وكانت الفكرة األوىل اليت
ناقشناها هي إنشاء مركز التطوير املهين اإلقليمي لدعم املعلمني يف املنطقة العربية لتحسني جودة التعليم والتعلم .من مث تطورت هذه
الفكرة إىل اقّتاح َمحل عنوان "إنشاء مركز للتنمية والبحوث الّتبوية املهنية يف اجلامعة األمريكية يف بريوت تلبية لالحتياجات التعليمية
يف املنطقة" .وتضمن هذا االقّتاح جزءًا أساسيا ارتكز على األحباث ،إمياناً منا أن إنتاج املعرفة ونشرها يُعتربان من أهم عناصر عمل
أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة .وعالوة على ذلك ،متت مناقشة هذه الوثيقة واملوافقة عليها على أعلى املستويات من إدارة اجلامعة
األمريكية يف بريوت.
وأدركنا كذلك أن إنشاء مركز من هذا النوع قد حيتاج إىل دعم من أفراد أو مؤسسات لديها اهتمامات مبسائل مماثلة الهتماماتنا .وبناء
على ذلك ،طلبت إدارة اجلامعة األمريكية يف بريوت من السيد ستيفن جيفري ،نائب الرئيس للتنمية والعالقات اخلارجية يف اجلامعة،
املساعدة يف العثور على متربع قد يكون مهتما يف املشروع .واقّتح السيد جيفري هذه الفكرة على السيد خالد الّتكي والدكتورة سارة
(سايل) الّتكي اللذان كانا يديران مدارس الظهران األهلية ( )DASيف اململكة العربية السعودية ،وهي عبارة عن مدرسة خاصة ال
تبغى الربح ،مع قسم للشبان وقسم آخر للفتيات ،تأسست عام  0222من قبل السيد خالد الّتكي .وكانت معرفيت ومعرفة السيد
جيفري ستيف والدكتور مراد جرداق بالسيد خالد الّتكي والدكتورة سايل الّتكي من خالل كوهنما من فاعلي اخلري وذائعي الصيت
بسبب مسامهاهتما اهلامة يف دائرة الّتبية والتعليم وللجامعة األمريكية يف بريوت وبسبب اهتمامهمااملطلق يف حتسني نوعية التعليم يف
املنطقة العربية.
عندما مت تقدمي االقّتاح إىل السيد والدكتورة الّتكي ،أبدى هذان األخريان اهتماماً بالفكرة ،لكنهما أرادا مناقشة األمر .وبناءً عليه،
قاما بدعويت لزيارة مدرسة الشبان اخلاصة هبما من تاريخ  05إىل  02نيسان عام  ،2112واالجتماع هبما ملناقشة االقّتاح .خالل
هذه األيام الثالثة ،قضيت فّتة النهار يف املدرسة أما يف املساء فكنا جنتمع ملناقشة اقّتاحنا الذي ،وكما هو مشار إليه أعاله ،يهدف
إىل إنشاء مركز جيمع بني التنمية املهنية والبحث الّتبوي .تكللت مناقشاتنا بنتائج مثمرة حيث بدأت أفكارنا تتطور من فكرة إنشاء
املركز إىل السبل املتاحة األخرى هبدف حتسني نوعية التعليم يف املنطقة العربية .قد ال أذكر تفاصيل االجتماعات ،غري أن ما أستطيع
تذكره هو أنين بدأت التفكري بشكل خمتلف حول املشروع واحتياجات األطفال واملدرسني العرب .فتجربة السيد والدكتورة الّتكي يف
املسائل التعليمية واهتمامهما الشديد جتاه املنطقة العربية كانت فعالة جلهة بلورة تفكريي يف عناصر االقّتاح .وبرزت خالل االجتماع
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نقطتان ،األوىل هي أمهية أن تكون القرارات الّتبوية مستندة إىل نتائج األحباث الّتبوية ،والثانية هي احلاجة إىل إشرا مجيع املعنيني يف
صنع القرار يف املدرسة يف اختاذ القرارات على مستوى املدرسة .إضافة إىل ذلك ،ناقشنا مطوالً أمهية العمل على مستوى املدارس بسبب
املرونة العالية وإمكانية التغيري يف هذا اجملال .ويف هناية زياريت قررت والسيدة سايل الّتكي االجتماع مرة جديدة حبضور الدكتور مراد
جرداق ملناقشة االقّتاح يف ضوء األفكار اجلديدة.

وبرزت خالل االجتماع نقطتان ،األوىل هي أمهية أن تكون القرارات الّتبوية
مستندة إىل نتائج األحباث الّتبوية ،والثانية هي احلاجة إىل إشرا مجيع املعنيني يف
صنع القرار يف املدرسة يف اختاذ القرارات على مستوى املدرسة.

وقد ُحدد االجتماع يف شهر كانون األول  ،2112إال أنه يف هذه األثناء ،استمريت بالتواصل مع الدكتور مراد جرداق والسيدة سايل
الّتكي عن طريق الربيد اإللكّتوين حىت اتفقنا على تغيري فحوى االقّتاح من مركز جيمع بني التطوير املهين والبحث الّتبوي إىل اقّتاح
يركز على اإلصالح الّتبوي يف املنطقة العربية .وتضمن هذا االقّتاح العديد من األفكار اليت مت تطويرها خالل املناقشات الطويلة يف
االجتماعات اليت مجعتين بالدكتور مراد جرداق والسيدة سايل الّتكي مبشاركة السيد خالد الّتكي بشأن نقاط حمورية هامة .يف هذه
املرحلة ،ارتكز املشروع على ثالثة حماور:
 .0وضع نظرية مستمدة من الواقع احمللي يف جمال التغيري الّتبوي
 .2توفري التدريب املهين لإلصالح الّتبوي عن طريق استخدام مواد يتم إنتاجها يف املنطقة العربية
 .3تشجيع القرارات الّتبوية القائمة على األدلة
باإلضافة إىل احملاور الثالث السابقة ،اقّتح الدكتور مراد جرداق امساً للمشروع باللغة العربية اختصره بعبارة مشروع " متام" .وأدى
االجتماع يف عمان الذي مجعين بالسيدة سايل الّتكي والسيد مراد جرداق والدكتورة مسية حمتسب إىل بلورة األفكار اليت متت مناقشتها
واالتفاق عليها عن طريق الربيد اإللكّتوين وإىل وضع خطة عمل .نتيجة هذا االجتماع ،مت إصدار الوثيقة الشاملة األوىل وإطالق
مشروع "متام".
وقد شكل متويل مشروع "متام" مصدر قلق كبري خالل مرحلة تطوير األفكار ،لكن السيد خالد الّتكي والدكتورة سايل الّتكي أظهرا
اهتماماً كبرياً يف متويل املشروع حرصاً منهما على استدامته ،وبالتايل فقد بذال جهداً إلقناع مؤسسة الفكر العرب بتبين املشروع ومتويله.
كذلك وفر الدعم من قبل الدكتورة منرية الناه اليت انضمت إىل مؤسسة الفكر العرب واليت فهمت بشكل سريع جدا مشروع "متام"
وأصبحت من الداعمني األساسيني له دفعا كبريا للمشروع .ومتيز التمويل من قبل مؤسسة الفكر العرب باملرونة الكافية للسماح بإحداث
تغيريات يف خطة املشروع مع مراحل تطوره ،ألنه وعلى الرغم من وجود خطة عمل ،مل أكن متأكداً من كيفية تطور املشروع مبا أن
هنج اإلصالح الذي اعتمده مشروع "متام" خيتلف كثرياً عن غالبية حماوالت اإلصالح يف املنطقة العربية .متيزت حماولة اإلصالح بالبدء
من القاعدة مع تلقي الدعم من َمن هم يف املراكز األعلى ،علماً أن مجيع احملاوالت السابقة اقتصرت على البدء من أعلى إىل القاعدة.
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ال شك أن هذه احملاولة كانت أقل طموحاً وأكثر واقعية من مجيع جهود اإلصالح السابقة كوهنا هتدف للبدء بالعمل مع عدد قليل
من املدارس ومن مث التوسع إىل مدارس أخرى على مدى طويل من الزمن وغري حمدد .وضعت هذه احملاولة املعلمني ومديري املدارس
يف صلب جهود اإلصالح يف حني كانوا جمرد متلقني ومطبقني ألفكار اآلخرين ،وهدفت إىل تغيري طريقة التفكري والسلوكيات بدالً من
تغيري السلوكيات فقط.

ومتيز التمويل من قبل مؤسسة الفكر العرب باملرونة الكافية للسماح بإحداث
تغيريات يف خطة املشروع مع مراحل تطوره ،ألنه وعلى الرغم من وجود خطة
عمل ،مل أكن متأكداً من كيفية تطور املشروع مبا أن هنج اإلصالح الذي اعتمده
مشروع "متام" خيتلف كثرياً عن غالبية حماوالت اإلصالح يف املنطقة العربية.

دخل مشروع "متام" اآلن عامه اخلامس وقد امتد إىل املزيد من الدول واملدارس ويتم تطبيقه حاليا يف لبنان واألردن وعمان وقطر
واململكة العربية السعودية ونأمل إطالقه يف مصر والبحرين يف وقت قريب .ونتشار أنا والدكتور مراد جرداق والدكتورة رميا كرامي
وجمموعة من الزمالء توجيه العمل يف املشروع .ويبدو أن األفكار الواردة يف مشروع "متام" قد أقنعت العديد من املعلمني الذين
يطبقوهنا ويتحمسون لتنفيذها يف مدارسهم .إن هذا املشروع قد أثر على الكثريين ،مبن فيهم أنا ،من الناحية املهنية والشخصية .من
الناحية املهنية تعلمت عدداً من الدروس املهمة من خالل العمل يف مشروع "متام" منذ نشأته .تعلمت أمهية أن أفكر مليا يف مواقفي
وأفكاري قبل اختاذ القرارات واإلجراءات املهنية ،السيما يف ممارسيت للتعليم وعملي مع الطالب .مثال على هذه املمارسة هو أنين
اآلن أقل اعتدادا بالنفس وأكثر استعدادا لالستماع آلراء ومقّتحات الطالب ألن الكثري من هذه اآلراء نافعة جدا وخالقة خاصة
عندما ينظر إليها من وجهة نظر الطالب .وقد كان للطريقة الدميقراطية اليت اتبعت يف اختاذ القرارات يف متام التأثري األهم يف تغيري
طريقة عملي مع الطالب .كذلك بت أستفيد جدا من نصائح املعلمني املمارسني الرتباطها مبا حيصل داخل الصف وجتذرها يف
العمل الفعلي مع الطالب وأخذها بعني االعتبار الواقع احلقيقي للمدرسة والطالب .ومن نصائح املعلمني اليت أفادتين يف عملي أمهية
الثقة مبقدرة الطالب واالعّتاف أن هؤالء الطالب قادرين على القيام بأنشطة مل يكن يف مقدورنا القيام هبا عندما كنا يف نفس
السن .وقد نتج اقتناعي بأمهية آراء املعلمني من خالل عملي مع أعضاء الفرق يف املدارس املشاركة يف "متام" ،إذ أن اندفاعهم يف
العمل وقدرهتم على عرض وحتليل القضايا الدراسية كانت متميزة ومركزة على قضايا أساسية يف جمال الّتبية.

تعلمت أمهية أن أفكر مليا يف مواقفي وأفكاري قبل اختاذ القرارات واإلجراءات
املهنية ،السيما يف ممارسيت للتعليم وعملي مع الطالب .مثال على هذه املمارسة
هو أنين اآلن أقل اعتدادا بالنفس وأكثر استعدادا لالستماع آلراء ومقّتحات
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الطالب ألن الكثري من هذه اآلراء نافعة جدا وخالقة خاصة عندما ينظر إليها
من وجهة نظر الطالب.

وتعلمت كذلك أن أقدر مسامهات مجيع األطراف املنخرطة يف جمال التعليم ،مهما كان موقعها ،ألنه عندما ُمتنح هذه األطراف
الفرصة لتعمل ،تصبح قادرة على تغيري واقع املدارس بشكل أسرع من أي شخص خارج نطاق املدرسة ،وكان املثل األفضل عن هذا
االمر اخنراط أكثرية أعضاء الفرق يف متام بالعمل اجلدي يف املشروع من دون مقابل ،واندافعهم هلذا العمل ومقدرهتم يف بع
األحيان على تغيري أمناط التفكري عند ادارات مدارسهم .وميكن رؤية هذه النظرة اجلديدة من خالل العمل التطوعي الذي أقوم به مع
عدد من املدارس اخلاصة اليت ختدم الطالب املعوزين .إذ أين عندما بدأت العمل مع هذه املدارس قبل حوايل مخس سنوات ،كان
تركيزي على تنمية املهارات القيادية ملديري املدارس لكي يصبحوا أفضل القادة يف مدارسهم .تدرجييا ،تغريت أفكاري من الّتكيز على
شخص واحد (املدير) إىل منوذج "القيادة املوزعة" حيث تتم قيادة املدرسة من قبل "فريق قيادة" يتألف من املدير واملشرفني
األكادمييني ،واملعلمني .وتعلمت أيضاً أن مهارات التعامل مع اآلخرين ضرورية للغاية ،لنجاح أي نشاط تعليمي وأن هذه املهارات
يف كثري من األحيان هي أكثر أمهية من اخلربة واملكانة .وقد وجدت نفسي يف كثري من األحيان يف أوضاع تتطلب مين التدخل
الشخصي لتقريب وجهات النظر املتباينة بني أعضاء فرق العمل يف متام وهذه مهارة اكتسبتها من خالل خربيت السابقة كإداري يف
مدرسة وكمستشار تربوي يف املشاريع اليت عملت هبا يف مصر واليمن ،لكن هذه املهارة تطورت بشكل كبري من خالل عملي يف
مشروع متام اذ أن طبيعة العمل مع أفراد من خلفيات متعددة وخمتلفة تتطلب هكذا مهارة.

وقد نتج اقتناعي بأمهية آراء املعلمني من خالل عملي مع أعضاء الفرق يف
املدارس املشاركة يف "متام" اذ أن اندفاعهم يف العمل وقدرهتم على عرض وحتليل
القضايا الدراسية كانت متميزة ومركزة على قضايا أساسية يف جمال الّتبية.

كما أدركت أن العامل العرب غين باملبتكرين واملغامرين الذين ينتظرون الفرصة املالئمة ملساعدة زمالئهم املواطنني وبلدهم .وأفضل مثل
عن هؤالء هم أكثرية أعضاء فرق مشروع متام الذين يصرون على القيام بالنشاطات الالزمة لنجاح املشروع يف مدارسهم يف ظل
ظروف غري مؤاتية وصعبة يف بع األحيان ،منها عدم إتاحة الوقت الكايف للقيام هبذه األنشطة خالل دوام العمل واضطرار أعضاء
الفرق للعمل ساعات طويلة يف أوقات فراغهم من دون أي مقابل مادي .ومن األمثلة األخرى استعداد بع أفراد فرق مشروع متام
للتطوع للعمل مع مدارس جديدة ملساعدهتا على االخنراط يف مشروع متام.
كذلك صرت أحّتم املعرفة احمللية وأشكك باملعرفة النظرية اليت ال تستند إىل واقع املدارس ،وقد نتج هذا املوقف عن تعاملي مع
أعضاء فرق متام الذين أظهروا مقدرة فائقة على مشاركة اآلخرين يف خرباهتم املبنية على اخلربة والتفكري العميق يف قضايا املدارس
35

والطالب .أما على املستوى الشخصي ،فإين أجد نفسي أطرح بع التساؤالت حول االفّتاضات وأطلب املزيد من األدلة أكثر من
أي وقت مضى يف حني أين كنت يف كثري من األوقات اقبل ببع األمور من دون أي تساؤل العتمادي غري املربر على رأي
اآلخرين يف كثري من األحيان وإمياين أن األدلة مهمة يف احلياة األكادميية وليست كذلك يف احلياة اليومية .وكانت ألجواء حتدي
األفكار املطروحة خالل النقاشات والتشديد على إعطاء األدلة على القرارات واإلجراءات التأثري األهم يف تغيري مقاربيت اجلديدة يف
التعامل مع القرارات الشخصية .ونتج عن ذلك اقتناعي أن املعرفة واحدة تتكامل باالعتماد على املعرفة احمللية واملعرفة النظرية .يف
النهاية ،اكتسبت وعياً أكرب بشأن قدرة األفكار اجليدة على إنتاج حتول جذري يف كيفية مواجهة املصاعب وحلها وبناء نظم جديدة
ومتطورة عندما يتم اعتمادها من قبل أفراد متفانني يتمتعون برؤية واسعة.

اكتسبت وعياً أكرب بشأن قدرة األفكار اجليدة على إنتاج حتول جذري يف كيفية
مواجهة املصاعب وحلها وبناء نظم جديدة ومتطورة عندما يتم اعتمادها من قبل
أفراد متفانني يتمتعون برؤية واسعة.

ماري سعد
مستشارة تربويّة
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رحلة ارتقاء لفسحة األمل
دورا يف هذا البناء ،إذ كان يراودين القلق على جمتمعاتنا
لطاملا آمنت بالّتبية كركيزة أساسية يف بناء اجملتمعات .ولطاملا متنيت أن ألعب ً
يوما أنين مسؤولة فقط عن تدريس
املتجهة حنو االنعزالية والركود.بداية ،حاولت أن ألعب هذا الدور من خالل مهنيت كمدرسة.مل أشعر ً
حمتوى مادة الرياضيات ،بل آمنت مبسؤولييت يف تنمية مهارات الطالب الفكرية والنقدية .شعرت بأثر ذلك على ممارساهتم وتطلعاهتم.
متنيت أن أنقل جتربيت إىل صفوف أخرى وأساتذة آخرين .حاولت داخل املدرسة ولكن ظل نطاق تأثريي ضي ًقا .بالرغم من ذلك
شعرت بالتفاؤل بأن التطوير ممكن ،وأنه بإمكاننا توفري فرص غنية لتالميذنا لينموا كأفراد متميزين و نواة جملتمع واعد .من هنا بدأ
دورا فيها ،من جهة الكتساب اخلربة والتعلم ومن جهة أخرى لتحقيق
اهتمامي بالتعرف على املبادرات التطويرية يف بلدنا آملة أن ألعب ً
اهلدف الذي كنت قد رمسته لنفسي ،أال وهو النهوض باجملتمع من جمتمع متلق إىل جمتمع متفكر ،مبدع.
يف هذه األثناء كنت قد أهنيت إجازة املاجستري يف الّتبية ،وقد كان الدكتور مراد جرداق هو املشرف على أطروحيت والدكتور صوما بو
جودة عضو من أعضاء اللجنة املتابعة .و قد صادف تقدميي لألطروحة مع مبادرهتم مبشروع للتطوير الّتبوي يف البلدان العربية .فسألوين
خمتصرا عن املشروع وأهدافه ،ومن دون أن أسعى إىل توضيح مفصل لطبيعته أو
آنذا إن كنت أرغب باالنضمام إليهم .أخربوين
ً
لدوري فيه ،وافقت .عندما أحاول اآلن فهم سبب ذلك ،أظن أنين كنت أجتنب اإلكثار من األسئلة ،فأنا اليت لطاملا فهمت املطلوب
من أساتذيت من دون إرهاقهم بأسئليت التفصيلية .فلم أكن أدر حينها أن القوة هي يف السعي وراء الفهم و الوضوح .و السبب اآلخر
لذلك هو رغبيت يف العمل والتعلم منهما ،متجنبة أي تفصيل قد يعيق التزامي باملشروع.

تطور فهمي للمشروع ولدوري فيه

عند إنضمامي إىل مشروع متام ،كان فهمي له أنه يهدف إىل التدريب على البحث اإلجرائي ويسعى للتطوير من خالل التأثري يف
القرارات الّتبوية يف العامل العرب .حينها مل أمتكن من فهم هذا الربط .كنت أعترب أنه من أجل التطوير الّتبوي يف بلداننا العربية ،هنا
أولويات تربوية أخرى جيب النهوض هبا أوًال قبل التفكري بالتدريب على البحث ،الذي كنت أعتربه حينها من الكماليات.
إنطالقة عملي يف املشروع كانت يف التحضري لورشة العمل األوىل ،وكان دوري يف تلك األثناء املساعدة يف حتضري مواد التدريب .يف
تلك الورشة تعرفت على من أصبحوا اآلن عائلة متام .شعرت بالفخر أوًال كون الدكتور مراد و الدكتور صوما قد إختاراين ألنضم
إليهما يف فريق اجلامعة و ثانيا لوجودي بني تربويني قياديني ومدارس بارزة يف العامل العرب.
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كنت أعترب أنه من أجل التطوير الّتبوي يف بلداننا العربية ،هنا أولويات تربوية
أخرى جيب النهوض هبا أوًال قبل التفكري بالتدريب على البحث ،الذي كنت
أعتربه حينها من الكماليات.

كان لورشة العمل األوىل جزآن أساسيان ،األول هدف إىل حث املشاركني على التساؤل حول جناح مشاريعهم ومبادراهتم املدرسية
والثاين هدف إىل التعريف والتدريب على البحث اإلجرائي .يف اجلزء األول طرح األساتذة تساؤالت على املشاركني حلثهم على التفكر.
بداية شعرت بأنه علي الغوص يف املشاريع و تقنياهتا ألمسح لنفسي مبناقشتها و حتديها .ولكنين أدركت خالل تلك الورشة أن اإلنسان
عندما يتحلى بقدرة كامنة يف داخله على التفكر وطرح األسئلة ،ميكنه أن ميارس هذه القدرة مع اآلخرين ويدفعهم يف هذا االجتاه حىت
وإن مل يتقن التفاصيل التقنية املتعلقة باملشروع موضوع النقاش .أما اجلزء الثاين من الورشة ،فهدف إىل التعريف بالبحث اإلجرائي،
أهدافه ،أدواته ،ووسائله.
النظرة اليت كونتها حينها عن البحث اإلجرائي أنه مطابق بوسائله وأدواته البحث األكادميي وخيتلف عنه فقط يف اهلدف .كان دوري
خالل هذه الورشة املراقبة والتعلم ،فقد كنت أحاول أن أفهم شخصيات املشاركني وديناميكية العالقات داخل الفرق وأن أراقب
أسلوب األساتذة يف العرض والنقاش.

اإلنسان عندما يتحلى بقدرة كامنة يف داخله على التفكر وطرح األسئلة ،ميكنه
أن ميارس هذه القدرة مع اآلخرين ويدفعهم يف هذا االجتاه حىت وإن مل يتقن
التفاصيل التقنية املتعلقة باملشروع موضوع النقاش.

تال ورشة العمل األوىل ،ورشتني ،واحدة للتدريب على أدوات مجع البيانات والثانية للتدريب على حتليلها .وكانت الفرق ،بعد كل
ورشة ،تطبق ما مت التدرب عليه ،على مشروعها .يف تلك الفّتة كان دوري يشمل املشاركة يف التخطيط االسّتاتيجي للمشروع ،حتضري
مواد التدريب لورش العمل ،و تقدمي التدريب واملتابعة ،باإلضافة إىل اهتمامي باألمور اإلدارية واللوجستية .كنت أشعر بعبء هذا علي
وكنت أمتّن أن أحصل على مساعدة يف اجملال اإلداري .فطلبت ذلك واستجاب فريق اجلامعة له .مت حينها إعطائي لقب منسقة
املشروع وتبلور دوري باملشاركة يف التخطيط االسّتاتيجي للمشروع ،بلعب دور صلة الوصل بني األساتذة وبقية الفريق ،باإلشراف على
األمور اإلدارية واللوجستية ،وبلعب دور صلة الوصل بني فريق اجلامعة و فريق متام بكافة جهاته .أما اجلزء األكرب من وقيت وجهدي يف
املشروع فقد كان يف التخطيط واإلعداد للتطوير املهين .وقد تعلمت الكثري عن إدارة املشاريع من الدكتور صوما الذي كان يشاركين
أفكاره املبتكرة من خربته الواسعة يف هذا اجملال ومن ورشة عمل حول إدارة املشاريع كنت قد شاركت فيها يف اإلمارات العربية املتحدة.
فتعلمت أفكاراً جديدة طبقتها يف عملي على املشروع ،خاصة يف جمال حتديد املسؤوليات واألدوار ،إذ أخذت على عاتقي هذه
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املسؤولية اليت مل تكن سهلة ،خاصة يف مشروع يف طور النمو ويف فريق يشغل معظم أعضائه مسؤوليات عدة إىل جانب دورهم فيه.
أدركت أنه يف فريق عمل صغري ومشروع يف بداياته ،تتغري األدوار وتت ِ
ضح مع تطور املشروع وتطور فهم األفراد له.

أدركت أنه يف فريق عمل صغري ومشروع يف بداياته ،تتغري األدوار وتت ِضح مع
تطور املشروع وتطور فهم األفراد له.

مع هناية ورشة العمل الثالثة ،كنت ما زلت أشعر بأننا نأخذ البحث اإلجرائي باجتاه البحث األكادميي وذلك لألسباب التالية:
دوما عن الدليل ،وكنا ندفعهم للتفكري بأن كل ظن أو
-0كان للرباهني يف هذه املرحلة خاصة أمهية كربى ،فكنا نسأل الفرق املدرسية ً
رأي ال دليل له يبقى سؤ ًاال حبثيا .هذا ما أشعرين يف بع األحيان أننا نتعاطى مع الفرق وكأهنم غرباء عن واقع مدارسهم اذ نتجاهل
أمهية حدس املمارس.
-2كان التعاطي مع خطوات البحث اإلجرائي كخطوات جامدة جيعل الباحث ينتهي من خطوة لينتقل إىل التالية من دون سبيل
للرجوع أو التغيري .كنت أشعر أن البحث اإلجرائي يف احلقيقة جيب أن يكون مرنًا ،ينتقل الباحث بطواعية بني خطوة وأخرى .فقد
يتغري حمور البحث أو سؤاله مع تغري فهم الباحثني للواقع ،فاهلدف ليس البحث حبد ذاته بل االستجابة إىل حاجة معينة .البحث هو
أداة لفهم املشاكل واإلجابة عن التساؤالت.
 -3هدفت أحباث الفرق إىل معرفة ما إذا كانت مبادراهتم التطويرية حتقق أهدافها أم ال .هذا مل يكن كافيا بنظري لربط البحث
اإلجرائي بالتطوير الّتبوي .رمبا لو بدأت املدارس حباجة معينة واستخدمت البحث اإلجرائي للتعاطي مع هذه احلاجة ،كان من املمكن
أن يكون الربط أوضح .وما عزز ذلك الشعور لدي ،الزيارات اليت قمنا هبا إىل املدارس بعد أن انتهت الفرق من حتليل البيانات والوصول
إىل النتائج ،إذ وجدنا أنه يف بع األحيان مل تّتجم هذه النتائج إىل خطط تطويرية.
-4املصطلحات اليت استخدمناها للتعريف بالبحث اإلجرائي هي قريبة جدا من مصطلحات البحث األكادميي ،وبعيدة بع الشيء
عن واقع التطوير املدرسي.
حتضريا للفّتة التالية ،وتعلمت من هذه
كنت أنا والدكتورة رميا كرامي ،اليت انضمت إىل املشروع يف فّتة ما بعد الورشة األوىل ،نناقش
ً
النقاشات أن ما كنت أرى حاجة إليه هو التدريب على املمارسات التفكرية وبلورة دور البحث اإلجرائي كأداة هلذه املمارسات اهلادفة
إىل التطوير املدرسي .ناقشنا هذه األفكار مطوًال و عرضناها على الدكتور مراد والدكتور صوما وأمجعنا على احلاجة لربط البحث
اإلجرائي بالتطوير املدرسي ،فأتت الورشة الرابعة خلدمة هذا اهلدف من خالل تقدمي مفهوم املمارسة التفكرية واملبادرات القيادية.
يف ما أعتربه املرحلة الثانية للمشروع وهي الفّتة املمتدة من الورشة الرابعة إىل السابعة ،توضحت يل أهداف املشروع وطموحه بالتطوير
الّتبوي والتأثري على صانعي القرارات الّتبوية .ما عدت أرى البحث اإلجرائي من الكماليات ،بل بدأت أعتربه من املهارات األساسية
اليت جيب على اإلنسان أن يتحلى هبا وأن ميارسها مهما كان جمال عمله ،األم مع أبنائها ،املدير مع موظفيه ،األستاذ مع طالبه ،جتنبا
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للركود واالنطوائية .يف هذه الورش مت التدريب على القيادة والعمل الفريقي يف ظل احلوار املنفتح ،وعلى املمارسات التفكرية .وتوضحت
ديناميكية البحث اإلجرائي وكيفية تسخريه للتطوير املدرسي .أثناء التحضري هلذه الورش واللقاءات اليت تلت ،تعلمت من الدكتورة رميا
ومحاسا.
الكثري يف جمال التطوير املدرسي ،أسلوبًا ومضمونًا ،فاندفاعها وشغفها زاداين معرفةً ً

ما عدت أرى البحث اإلجرائي من الكماليات ،بل بدأت أعتربه من املهارات
األساسية اليت جيب على اإلنسان أن يتحلى هبا وأن ميارسها مهما كان جمال
عمله،جتنبا للركود واالنطوائية.

كان للزيارات اليت كنا نقوم هبا إىل املدارس لنجتمع مع الفرق بعد كل ورشة ،أمهية كربى يف تقييم فهم املشاركني ملا مت تقدميه وتقدمي
التغذية الراجعة باإلضافة إىل حث الفرق على التفكر وأخذ املبادرات .وكنت أشدد دائماً على أمهية هذه االجتماعات الثنائية يف عملية
التعلم إذ تعطينا الفرصة للعمل مع كل مدرسة على حدا حبسب حاجات كل منها والتحديات اليت تواجهها .وهذا مامل توفره لنا دائماً
ورش العمل حيث عدد املشاركني كبري والوقت غري كاف.
انضمت إىل املشروع ثالث مدارس حكومية من لبنان .استذكرنا الدروس املستقاة وحضرنا للتدريب والعمل مع الفرق يف هذه املدارس.
أتى التدريب على التطوير املدرسي أوًال ،وقدم البحث اإلجرائي كأداة خلدمته ومت الّتكيز على التفكر كمهارة جيب أن ترافق الباحث
يف مجيع خطوات البحث .ونتيجة لعملية التفكر هذه ميكن للباحث أن يعيد صياغة أسئلته أو يغري حمور حبثه كما وقد يعود جلمع
معطيات جديدة ،اخل .قدم البحث اإلجرائي كأداة لفهم الواقع والتخطيط للتطوير ) (research for actionوكأداة للمراقبة أثناء
تطبيق اخلطة التطويرية ) (research in actionوكأداة لتقييم اخلطة ) .(research on actionوجود املدارس يف لبنان
ثريا خاصة أهنا قد
أعطانا الفرصة ألن نقدم التدريب على مراحل عدة وأن جنتمع مع الفرق مرات كثرية .استمتعت هبذه التجربة ك ً
أعطتنا اجملال لنتفكر ونناقش جتربتنا األوىل وأن خنلص إىل دروس مستقاة ونطبقها .اعتربت هذه الفرصة مبثابة حتد يل لبلورة قناعايت
اخلاصة بالنسبة للتطوير املدرسي للوصول إىل منط أقتنع به وأتبناه.
انعكاسات تمام على صعيدي الشخصي

من خالل جتربيت يف متام تعلمت الكثري عن نفسي ،نقاط قويت ،نقاط ضعفي ،وتطلعايت ملسرييت املهنية .بداية ،كنت دائما أشعر أنين
أمتلك قدرة على التفكري النقدي وحث اآلخرين على التفكر ،وكان إعجاب الدكتورة رميا بقدرايت هذه يؤكد يل هذا الظن .كما وكان
كل من الدكتور مراد والدكتور صوما يبدي رغبة مبعرفة آرائي بأمور خمتلفة ،مما يزيدين ثقة هبذه القدرة.
يف مشروع متام ،كان التفكر ركيزة مارسها اجلميع يف اللقاءات واالجتماعات .فكان فريق اجلامعة يشار تفكراته بشأن مسار املشروع
و ممارساته مع مجيع أعضاء فريق متام .كما وكان يقدم النقد إىل فرق املدارس .وكانت الفرق املدرسية بدورها تشار تفكراهتا ونقدها
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عن نفسها ،عن فريق اجلامعة وعن الفرق األخرى .كذلك األمر بالنسبة ألساتذة اجلامعات وممثلي الوزارات .وأنا بدوري أشاهد
وأمارس التفكر ،فتطورت بالتايل قدريت هذه لتشمل كل أحناء حيايت .فالتفكر قد ارتقى ب إىل شخص يغوص إىل عمق األمور ليتساءل
حوهلا ويفهمها .ما عدت أقبل بالغموض أو السطحية بل أسعى إىل الفهم والوضوح .أصبحت أتغلب على الشعور الذي كان يدفعين
أحيانا ألعترب بع األمور كمسلمات.

التفكر قد ارتقى ب إىل شخص يغوص إىل عمق األمور ليتساءل حوهلا ويفهمها.
ما عدت أقبل بالغموض أو السطحية بل أسعى إىل الفهم والوضوح .أصبحت
أتغلب على الشعور الذي كان يدفعين أحيانا ألعترب بع األمور كمسلمات.

خالل السنوات اليت أمضيتها يف متام انضم إىل املشروع صديقيت اآلنسة ملا جابر واآلنسة ناديا رزق .وشكل ذلك حتديا بالنسبة إيل،
إذ كيف ميكنين التعاطي معهما مهنيا على الرغم من الصداقة املقربة بيننا .وآمنت من خالل جتربيت هذه أن الصداقة قد تلعب دورا
بداعا عندما جيتمع الكل حول هاجس واحد وشغف مشّت  .إذ كنا جنتمع حنن
إجيابيا يف العمل الفريقي الذي قد يثمر إنتاجيةً وإ ً
والدكتورة رميا لساعات متأخرة من الليل من دون كلل أو ملل.
كونت يف متام صداقات أصبحت عزيزة جدا علي خاصة وأن الدور الذي لعبته جعلين مقربة من أعضاء الفرق ،يشكون إيل هواجسهم
والتحديات اليت يواجهوهنا.كما وطورت يف متام صداقات قدمية لطاملا أردت احملافظة عليها ومحايتها .وما يزيدين إميانا بالتطوير هو
وجود مثل هؤالء األشخاص بشغفهم وعطائهم الالمتناهي يف سبيل االرتقاء بالّتبية يف العامل العرب .وما يف هذا الكتاب هو مثال
عما هم قادرون عليه .فبالرغم من املسافات والعوائق اجلمة اليت يتحدث أعضاء الفرق عنها ،متكنا من تكوين عائلة ،عائلة متام،
فنتشار مهارات و قدرات ميكننا االرتقاء هبا وبالواقع الّتبوي يف العامل العرب.

الصداقة قد تلعب دورا إجيابيا يف العمل الفريقي الذي قد يثمر إنتاجيةً وإبداعًا
عندما جيتمع الكل حول هاجس واحد وشغف مشّت .

إذ أشكر متام على كل ما قدم إيل ،يبقى أمر واحد أحتار ألمره .يف متام عملت مع فريق وثقت به ووثق ب .مجعتنا النوايا الطيبة ومل
أقلق أو أشكك هبواجس عادة ما توجد يف العالقات البشرية .عندما أهنيت عملي يف متام كمنسقة للمشروع وذهبت للعمل خارجه،
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انتابين قلق أن يكون متام قد قدم إيل ما هو بعيد عن واقع احلياة و تعقيداهتا .فهل سأجد عائلة مثل عائلة متام أو حمبة كاليت متيز هبا
أفرادها؟

آفاق جديدة لي في العمل التربوي
فرصا لتقدمي استشارات وورشات عمل يف مدارس يف بع البلدان العربية ،وبدأت
خالل فّتة عملي يف مشروع متام بدأت تتاح يل ً
هذه الفرص تزداد إىل أن أصبحت حمور عملي اآلن .ويتمثل متام مببادئه وهنجه يف كل خطوة أخطوها ويف كل رأي أكونه أو قرار
أختذه.
يف متام أصبحت أكثر معرفة بواقع املدارس يف البلدان العربية :التحديات اليت يواجهوهنا ،أولوياهتم ،اهنماكاهتم ،وهواجسهم ،مما قربين
أكثر إىل أرض الواقع .الحظت أن الفجوة بني الواقع من منظار األساتذة والواقع من منظار اإلداريني قد تكون كبرية ،وتكرب مع غياب
الثقة واحلوار املنفتح ،وزادت قناعيت بكم هو مهم النظر يف آراء اجلهات املختلفة املعنية بعملية التعلم قبل إصدار أحكام أو مقررات.
أدركت كم أن عامل الوقت يشكل من حتد ألي مبادرة تطويرية يف املدرسة .فاجلميع منهمك مبسؤوليات تستثين العمل التطويري.
تعلمت عن واقع العالقات داخل املدرسة و حتديدا عن عالقة األساتذة مع ذوي السلطة ،وكيف قد تؤثر سلبًا أو إجيابًا يف احلوار
واالندفاع.
هذه املالحظات وغريها جعلتين أدر أمهية بناء الثقة والعمل الفريقي الذي ميتاز باحلوار املنفتح ومتكني اجلميع من خالل التأسيس
ملفهوم جديد للقيادة من أجل زيادة فرص النجاح ألي مبادرة تطويرية .هذا باإلضافة إىل وضع إطار جديد لدور األستاذ كمبادر و
مشار أساسي يف عملية التطوير.
متام ،بنهجه يف البحث التطويري ،جعلين أقتنع أكثر وأكثر بأمهية التعلم من خالل اخلربة ) ، (experiential learningفكل
مرة كانت الفرق املدرسية تطبق ما مت التدرب عليه ،تتضح أفكار وتتشكل تساؤالت عن أفكار أخرى ،وهذا بنظري هو السبيل حنو
الفهم احلقيقي والتعلم .أعجبت بأسلوب متام يف طرح األسئلة وحث الفرق على التفكر يف شىت األمور حىت اليت كانت تعترب بديهية،
نوعا من خلل يف التوازن لدى املشاركني ) ، (disequilibriumهو كما قال الدكتور مراد يف
مما خلق غيابًا للثقة أو أوجد ً
إحدى الورش استنادا إىل  ،Piagetالسبيل إىل التعلم.
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هذه املالحظات وغريها جعلتين أدر أمهية بناء الثقة والعمل الفريقي الذي ميتاز
باحلوار املنفتح ومتكني اجلميع من خالل التأسيس ملفهوم جديد للقيادة من أجل
زيادة فرص النجاح ألي مبادرة تطويرية.

خربيت هذه أقنعتين بأمهية طرح األسئلة حلث اآلخرين على التفكر .كما وأقنعتين بأمهية أال تكون ورش العمل مكتظة بأفكار نظرية
غّن
ومفردات رنانة ال متت إىل الواقع بصلة .ورش العمل يف متام كانت غنية بالفرص للتفكر والعمل الفريقي اهلادف ،ما أعطاها ً
وحيوية وما جعلين أمتثل هبا يف ورش العمل اليت أحضرها.
جاء عملي على هذا الكتاب كفرصة يل ألبقى على صلة بعائلة متام وأن أعمل مع أستاذي الدكتور مراد الذي لطاملا شعرت بغّن جتربة
العمل معه ،فهو ملهم بقدرته على رؤية األمور بعمقها وتشعباهتا .يف االجتماعات التحضريية اليت عقدناها مع الدكتورة زلفا األيوب
والدكتورة مسية احملتسب والدكتورة سهام الصويغ وصلنا إىل قناعة أننا نريد من هذا الكتاب أن يكون رحلة للغوص يف أعماق التجارب
ليكون فرصة للتفكر والتعلم للكتاب املشاركني وفرصة للقارئ أن يطلع على هذه التجارب ،آملني أن تقدم له مادة ملهمة يف جمال
التطوير الّتبوي .عملنا على أن يكون هذا الكتاب مرجعا متميزا لالطالع على التجارب احلقيقية مع التطوير بتحدياهتا وجناحاهتا .وما
يوازي ذلك أمهية هو أنه شكل فرصة جديدة جلميع الكتاب للتفكر .بالنسبة إيل ،هذه اخلربة كانت فرصة ألتفكر بتجربيت الكاملة يف
متام وأن أترجم خربايت إىل دروس مستقاة وتطلعات .كما وأعطتين اجملال أن أرى متام من منظار أعضاء الفرق وأساتذة اجلامعات وأن
أطلع على األثر الذي تركه يف أفراد هذه العائلة.

خربيت هذه أقنعتين بأمهية طرح األسئلة حلث اآلخرين على التفكر .كما وأقنعتين
بأمهية أال تكون ورش العمل مكتظة بأفكار نظرية ومفردات رنانة ال متت إىل
الواقع بصلة.

كلمة ختامية
منى يف متام اإلحساس باملسؤولية جتاه جمتمعي وزودين بأسلحة للنهوض به .وأشعر أنين إن مل ألتزم مببادئه وأنشرها ،فوجودي داخله
سدى .هذا ألنين مقتنعة بأن تطوير اجملتمع حيدث عرب مؤسساته الّتبوية اليت من أجل تطويرها ال بد من العمل على تنمية
يذهب ً
املهارات الفكرية والقيادية لدى أفرادها.
ختاما ،أهني مع األمل ،األمل مبستقبل واعد لتمام وملؤسساتنا الّتبوية وجملتمعاتنا.
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أصوات من مدارس تمام في األرد
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أصوات من المدرسة األهليّة للبنات

صوت اليس عبود
مديرة المدرسة

تجربتــــــــي مــــــــع تمـــــام
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يستطيع اإلنسان أن حيدد البدايات دائماً يف كل أمر أو حدث ،ولكنه يقف عاجزاً عند عملية اسّتجاع األحداث اليت صاحبت ذلك
األمر ،وال سيما حني يتعلق األمر برحلة تعلمية ،فال ميكنه استعادهتا بتلك الدقة اليت يستعيد فيها البداية .فأنا أستطيع حتديد نقطة
بداييت مع متام ،ولكن رحليت التعلمية ال ميكن أن أسّتجعها بّتتيب زمين انطالقاً من البداية مروراً بالوسط وصوالً للنهاية.
بدأت الرحلة عندما قررت املدرسة االشّتا بتمام ،وألنين يف ذلك الوقت كنت عضواً يف اإلدارة العليا للمدرسة ،فقد كانت مشاركيت
طوعية من جهة ،ومفروضة علي من جهة أخرى بسبب وظيفيت .ويف تلك اللحظة من الزمن اختلطت مشاعري بني احلماسة ملشروع
ميكن أن يوفر يل جتربة تعلمية عظيمة ،وبني إحساسي أن أكثر املشاريع التدريبية /التعلمية اليت شاركنا فيها يف املدرسة انتهت إىل أحد
الرفوف أو الدروج املنسية .ال يعين هذا أن التجارب اليت مررنا هبا مل تكن متتلك طاقة تعلمية كبرية ،ولكن الكثري من هذه املشاريع مل
جتد طريقها للتطبيق وبقيت كخواطر عظيمة سكنت يف مملكة األفكار .ال أعرف أين تكمن املشكلة؟ أهي يف املشاركني أم يف التدريب
نفسه أو يف املدربني؟
يف ورشة العمل األوىل مع فريق اجلامعة األمريكية تعرفنا جمدداً إىل البحث اإلجرائي -وقد كنا يف السابق قد تعرفنا على البحث اإلجرائي
نظرياً مع الدكتور صنرب من اسّتاليا والذي عرفنا إإىل ماهية هذا البحث عن طريق تدريب مكثف ،ولكن هذا التدريب مل ينتقل إىل
مرحلة التجربة -وحددنا موضوع البحث لفريق املدرسة .يف ذلك الوقت مل أكن قلقة على اإلصالح الّتبوي يف العامل العرب ،ألن
تركيزي األكرب كان على املدرسة واإلصالح الّتبوي فيها .وقررت أن أركز على ما ميكن فعله على مستوى املدرسة .كان املوضوع الذي
استقر رأي الفريق عليه مهماً يل بدرجة قد تكون أكرب من أمهيته لزميلي يف الفريق ،ألين على عالقة وطيدة به كوين خرجية هلذه املدرسة.
كان حدسي يقول إن خرجيات املدرسة خمتلفات عن غريهن ،وإن هذا االختالف يظهرهن كنماذج خمتلفة للمرأة يف اجملتمع األردين.
ولكن مل أكن أعرف بالضبط سبب هذا االختالف ،ومل ِ
أستطع وضع يدي عليه .كنت أعرف أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو
أسلوب التعامل مع الطالبات يف املدرسة ،والذي عايشته أوالً كطالبة ،مث كمعلمة وأخرياً كمديرة يف املدرسة ،ولكن مل يكن حبوزيت أي
دليل مادي على ذلك.
اختار فريق املدرسة لتمام رسالة املدرسة لتصميم البحث اإلجرائي حوله ،وكان تركيز البحث على مظاهر اختالف خرجيات املدرسة
عن غريهن يف اجملتمع األردين وليس على أسباب االختالفات  ،وذلك بسبب اختالف خرباتنا وجتاربنا اليت عشناها فيها.

تشكيل الفريق

مت اختيار فريق متام من ثالثة أعضاء حبسب متطلبات متام .وألنين مديرة مشاركة يف املدرسة وعملت خالل اثنني وعشرين عاما
كمعلمة لغة إجنليزية وكمنسقة ،مث مديرة دائرة اللغة اإلجنليزية ،مث مديرة القسم الثانوي يف املدرسة ،وألنين أعطي إحساساً باألمان لكل
من يعمل معي ،وأجنديت الوحيدة مصلحة املدرسة ،فقد مت اختياري .ومث اختيار زميليت خالدة الهتمامها  -كمعلمة لغة وآداب
إجنليزي ومساق  TOKومديرة مركز املعلومات يف املدرسة – بالعمل البحثي وحبها للقراءة والتعلم .أما الزميل نصري ،فقد مت اختياره
ألنه شخص يسعى للتعلم والتطور ،وألنه مفكر وكاتب ومدير لدائرة الرياضيات يف املدرسة.
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قررنا يف ذلك الوقت أن يكون مشروعنا دراسة رسالة املدرسة ومدى حتقيق املدرسة هلا ،وأن نبحث يف مدى جناح املدرسة يف متكني
الفتيات ،وكيف يؤثر ذلك على حياهتن بعد التخرج .كان هدف الفريق معرفة ما هي األمور اليت حتدث يف املدرسة من حيث الربامج
واألنشطة وطرق التعامل اليت تؤدي يف النهاية إىل شعور الطالبات بالتمكني .متكنا من خالل احلوارات املعمقة مع فريق اجلامعة
األمريكية اخلروج بسؤال حبثي ،وقد كان السؤال البحثي ،إىل أي مدى حتقق املدرسة رسالتها حول متكني الفتيات ،من خالل ممارساهتا
داخل وخارج غرفة الصف؟ وكيف جتري عملية احلصول على املعلومات لنستطيع اإلجابة عن السؤال .وألن املوضوع كان يصب يف
جوهر عملنا يف املدرسة ،فقد بدا لنا فرصةً تعلمية نادرة .كانت هذه بداية عالقيت مع متام .وأستطيع اليوم أن أسّتجع بوضوح هذه
النقطة اهلامة من الزمن اليت وجدت نفسي فيها على عتبة تعلم كبري.
أذكر جيداً كيف بدأت العالقة مع متام وكيف شعرت حينها ،وما هي النقاط اليت أقلقتين يف ذلك احلني .ولكين بعد هذه البداية
الواضحة يف ذاكريت ،ال أعرف بوضوح كيف تسلسلت األحداث .كان هنا سلسلة من ورشات العمل ختللتها عدة اجتماعات مع
فريق اجلامعة األمريكية يف عمان وبريوت ،وبالرغم من توايل هذه االجتماعات ،إال أنه ال ميكنين اآلن تتبع خط التعلم الذي سرت
عليه .ولكن ما أذكره بوضوح هو أن فريق اجلامعة األمريكية كان يشجع ويدفع ويصفق وينقد ويقودنا للّتكيز على هدف املشروع.
وكلما كان مشروعنا عرضة للنسيان أو للضياع يف خضم املسؤوليات اجلسيمة اليت حيملها أفراد الفريق ،كان ملتابعة فريق اجلامعة األمريكية
وتشجيعه ،األثر األكرب يف تذكرينا هبدف فريقنا وهدف متام .كنا ننشغل عن املشروع بسبب مسؤولياتنا يف املدرسة ،ولكن عندما كان
الفريق يتابع معنا ،نعود ونعمل على املشروع .كانت زيارات الفريق للمدرسة بشكل دوري هامة جداً حلثنا على العمل  ،فكنا قبل
الزيارة نكثف عملنا على املشروع.
كنا يف الفريق قد قررنا توزيع املهام فيما بيننا بسبب اختالف مسؤولياتنا وتعددها ،وكيال نثقل كاهل أحدنا على حساب اآلخر .فأخذ
زميالي خالدة ونصري بالعمل على تطوير أداة البحث وكيفية احلصول على املعلومات ،فتم تطوير استبيان للطالبات وآخر للمعلمني
وحتضري  ،focus groupوأخذت عنهم مسؤولية البحث يف األدبيات للعمل على كتابة مقدمة التقرير .وعندما حصلنا على
املعلومات من الطالبات عقدنا عدة اجتماعات للنقاش والتحليل .وقد كان العمل على حتليل املعلومات ،والوصول إىل نتائج خربة
جديدة لنا ،حيث إننا مل نتفق يف كثري من األحيان على استنتاجاتنا منها .على سبيل املثال رأى نصري أن االختالف بني الطالبات
واملعلمني على سؤال "ما هي املمارسات أو االنشطة اليت تؤدي إىل التمكني"؟ يدل على أن الطالبات على درجة من الوعي أكثر من
املعلمني .ولكن كان هنا تفسري آخر ،هو قدرة املعلمني على التجريد بشكل أكرب من الطالبات .فعندما اختارت الطالبات أنشطة
خدمة اجملتمع واللقاءات الصباحية ،اختار املعلمون فلسفة املدرسة ورسالتها .وكان رأينا يف البحث إعادة ما قاله نصري  ،ومل نأخذ
وجهة النظر األخرى يف تفسري املوضوع.
كان هذا التعلم يتمحور حول تطوير كفاءيت يف جتميع املعلومات للحصول على معلومات دقيقة تساعدين يف اختاذ قرارات حامسة يف
عملي ،مبنية على معلومات حقيقية مت جتميعها من واقع العمل ،ال عن معلومات مبنية على آراء قد تكون خاطئة .كانت أهم خربة
بالنسبة إيل تطوير كفاءيت وثقيت بنفسي كباحثة تربوية.
47

استهدف البحث طالبات املرحلة الثانوية وخاصة طالبات الصف الثاين عشر ( اخلرجيات) واحلادي عشر .ومت مجع املعلومات عن
طريق استبيان مت تصميمه من قبل نصري وخالدة ،مث متت مناقشته من قبل الفريق ،مث اعتماده .كما مت تصميم استبيان آخر للمعلمني
مر يف نفس مرحلة النقاش مث االعتماد.
كان من أهم نتائج البحث إقرار الطالبات بأن املدرسة جنحت يف منحهن اإلحساس بالتمكني .فقد قامت الطالبات بّتتيب األنشطة
اليت تشعرهن بالتمكني حبسب أمهيتها ،وقد جنح هذا البحث اإلجرائي يف جعلنا نفهم بشكل كبري كيفية فهم الطالبات واهليئة التدريسية
لرسالة املدرسة وأهدافها .ولتعريف القارئ باللقاءات الصباحية ،أقول هي لقاءات أسبوعية تصممها املدرسة إليصال رسالتها اىل
الطالبات ،جتتمع الطالبات كل أسبوع يف قاعة واحدة كبرية يستمعن ألغان وطنية ومقتطفات من أفالم ورسائل توعية عما جيري من
حولنا ،وعن دور املرأة يف كل ذلك  ،فيكون الغناء مصحوباً بأفكار خمتارة  ،ملهمة تبث يف الطالبات إحساساً بالثقة واملعرفة ،تشعرهن
بأمهيتهن وقدرهتن على حتقيق أحالمهن مهما كانت يف إطار خدمة اجملتمع .تعمل هذه اللقاءات على الذكاء العاطفي لدى الطالبات
حىت أصبحت قاعة املدرسة حتتل مكانة خاصة يشعرن فيها باالرتياح وتزودهن بطاقة إجيابية يسّتجعن من خالهلا الرسائل اليت أثرت
فيهن.

كان هذا التعلم يتمحور حول تطوير كفاءيت يف جتميع املعلومات للحصول على
معلومات دقيقة تساعدين يف اختاذ قرارات حامسة يف عملي  ،مبنية على معلومات
حقيقية مت جتميعها من واقع العمل ،ال عن معلومات مبنية على آراء قد تكون
خاطئة  .كانت أهم خربة بالنسبة إيل تطوير كفاءيت وثقيت بنفسي كباحثة تربوية.

لذا ساعدنا البحث على أن نفهم بشكل معمق ما الذي جيب علينا الّتكيز عليه لتحقيق رسالة التمكني بشكل أكرب .باإلضافة إىل
أنه منحنا فرصة لنرى أن الطالبات  -وبالرغم من صغر أعمارهن  -كن أكثر انتقاداً ملا جيري يف املدرسة من املعلمني ،وكن عمليات
أكثر منهم ،فمثالً كما ذكرت سابقاً اختارت الطالبات األنشطة اليت تشعرهن بالتمكني مثل احلوارات مع املعلمني واللقاءات الصباحية
وبرامج خدمة اجملتمع ،بينما ركز املعلمون على فلسفة املدرسة ورسالتها ورؤيتها .مما جعلنا نعي بصورة أكرب أن الرسالة والرؤية عنصرا
استقطاب للمعلمني ،باإلضافة اىل كوهنما عنصري إهلام ووعي أكرب ملوضوع التمكني الذي يهمله اجملتمع األردين الذي يتسم باألبوية
والقبلية والتدين.

ساعدنا البحث على أن نفهم بشكل معمق ما الذي جيب علينا الّتكيز عليه
لتحقيق رسالة التمكني بشكل أكرب .باإلضافة إىل أنه منحنا فرصة لنرى أن
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الطالبات  -وبالرغم من صغر أعمارهن  -كن أكثر انتقاداً ملا جيري يف املدرسة
من املعلمني.

من املهم إعادة القول هنا أنه عند انتهاء البحث اإلجرائي ،عرفنا ما هي اجلوانب اليت علينا الّتكيز عليها لتحقيق رسالة املدرسة
واالهتمام هبا بشكل أكرب .عندئذ قررنا الّتكيز على اللقاءات الصباحية ،واليت ذكرهتا الطالبات كإحدى األنشطة اليت تشعرهن
بالتمكني .أما فهمنا لواقع الطالبات فتلخص بأن الطالبات يرين أن اندماجهن بالعمل يف برامج خدمة اجملتمع وتعرضهن لرسائل ملهمة
يف اللقاءات اليت تعتمدها اإلدارة تزيد من احساسهن بالتمكني وتعطيهن املعرفة والثقة الالزمتني للشعور بالتمكني ،كما أن الطالبات
أدرجن النقاشات اليت تتم مع أعضاء اهليئة التدريسية كعامل من أهم عوامل التمكني .لذا أعطتنا هذه النتائج إحساساً بأنه من املهم
جداً أن يتم الّتكيز على انتقاء معلمني يؤمنون برؤية ورسالة املدرسة ،خاصة أن املعلمني هم على احتكا أكرب بالطالبات من اإلدارة.
تبلور رأينا "أن الرسالة التنويرية للمدرسة تركز على الطالبات ولكنها أيضاً رسالة تنويرية ملهمة لكل من يعمل يف األهلية".

عند انتهاء البحث اإلجرائي عرفنا ما هي اجلوانب اليت علينا الّتكيز عليها لتحقيق
رسالة املدرسة واالهتمام هبا بشكل أكرب.

ولفت البحث انتباهي كعضو يف اهليئة اإلدارية يف املدرسة إىل ضرورة مساعدة املعلمني على فهم رسالة ورؤية املدرسة بشكل أفضل،
فأخذت منذ ذلك الوقت بالّتكيز على فلسفة املعلمني يف الّتبية خاصة عند انتقاء معلمني جدد للعمل يف املدرسة ،فأصبحت أركز
أكثر على مفهوم املعلمني اجلدد ملبدأ متكني املرأة .زاد إمياين منذ ذلك الوقت بأن املعلم الذي ال يؤمن باملساواة بني الرجل واملرأة جيب
أال يكون عضواً من أعضاء اهليئة التدريسية يف املدرسة .وأستطيع أن أخلص ما تعلمته خالل البحث بأن هنالك جوانب جيب أن أركز
عليها خالل انتقائي للمعلمني اجلدد ،غري النواحي التقليدية مثل املعرفة باملنهاج وطرق التقييم وغريها ،كما أيقنت أن برنامج النمو
املهين يف املدرسة ال بد أن يركز أيضاً على تطوير مفهوم املعلمني للمساواة وحقوق املرأة.
عندما أنظر إىل السنوات املاضية ،ال أشعر أن مشوار التعلم الذي قطعته كان متسلسالً ويف خط مستقيم ،وال أستطيع أن أقول أنين
تعلمت كذا مث كذا .ولكين أشعر اليوم أن خربيت يف متام كانت كالطوفان الذي فتح أبواب ونوافذ عقلي يف نفس الوقت .إن الثقة
واملعرفة اليت اكتسبتها من خالل اشّتاكي يف متام جعلتين أرى األشياء من منظار خمتلف ،فصار ما نفعله ينطلق من وعي كامل مبا حنن
عليه اآلن وإىل أين حنن متجهون .إن وعيي ألمهية عملية التخطيط جعلين ال أتعامل مع األمور بشكل ارجتايل ،بل أصبحت أعطيها
وقتاً كافياً حىت أنه مت ختصيص شخص معني مسؤول ،يعرف متاماً رسالة وأهداف املدرسة عن اللقاءات الصباحية ،وأصبحنا نركز
بشكل أكرب يف األسبوع التحضريي يف بداية العام للحديث حول ضرورة زيادة ثقة الطالبات بأنفسهن ،ورفع دافعيتهن وشعورهن بأهنن
قادة للتغيري.
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إن الثقة واملعرفة اليت اكتسبتها من خالل اشّتاكي يف متام جعلتين أرى االشياء من
منظار خمتلف ،فصار ما نفعله ينطلق من وعي كامل مبا حنن عليه اآلن وإىل أين
حنن متجهون .إن وعيي ألمهية عملية التخطيط جعلين ال أتعامل مع األمور
بشكل ارجتايل ،بل أصبحت أعطيها وقتاًكافياً حىت أنه مت ختصيص شخص معني
مسؤول.

كان التحول الذي جرى معي كإنسانة وكّتبوية حتوالً كامالً وشامالً ،ال أستطيع بعده العودة إىل احلالة اليت كنت عليها سابقاً ،أصبحت
بعد متام واعية أكثر لكيفية حتقيق رسالة املدرسة من خالل العمل مع الطالبات واملعلمني .فجعلت أعمل مع زمالئي يف املدرسة بوعي
أكرب على تصميم برامج خدمة جمتمع مؤثرة ،ولقاءات صباحية تركز بشكل أكرب على رسالة املدرسة وأهدافها .وقد أصبح ايضاً هلذه
معّن أكرب بالنسبة إيل ،فلم تعد أنشطة روتينية جمردة من معناها بل اكتسبت هذه االنشطة بعداً آخر ،كما أخذت بالتفكري
األنشطة ً
بشكل أكرب بربامج جديدة وأنشطة ،هدفها تعزيز الرسالة والرؤية .إن هذا التحول من خالل متام هو ما جعل هذا املشروع خمتلفاً عما
سبقه من برامج تدريبية وتطويرية .وقد كنت أرى من خالهلا فرصاً جيدة للتغيري؛ ولكن هذا التغيري كان مرحلياً وآنياً يبقى لفّتة بسيطة
جداً أعود بعدها للحالة اليت بدأت منها .ولكن مع متام مل أتغري فقط بل حتولت بدرجة كبرية وتعلمت أن األسلوب الذي اتبعته يف
مشروع متام أصبح جزءاً ال يتجزأ من أسلوب يف احلياة يف التعاطيمع األمور ،فتبنيته كطريقة للتفكري والعمل.

أصبحت بعد متام واعية أكثر لكيفية حتقيق رسالة املدرسة من خالل العمل مع
الطالبات واملعلمني.

فمنذ جتربة متام أصبحت أحبث عن إثباتات تدعم القرارات اليت أختذها كمديرة مدرسة .فعند مواجهيت ألي مشكلة او حتد ،أصبحت
أصيغ التحدي كسؤال! باحثة له عن معلومات ،عن طريق استبانة صغرية أو جمموعة أحباث ،أو حىت مقابلة مع األشخاص املعنيني
ألحصل منهم على أدلة أفسرها ،مث أختد القرار املبين عليها .أشعر اليوم أن مشروع متام زداين معرفة وحكمة ،فأصبحت قرارايت اليوم
مبنية على أسس علمية صحيحة تستند إىل معلومات ،أمجعها وأحللها بسبب ما تعلمته يف متام .كما أشعر اليوم أنين أصبحت قادرة
بشكل أكرب على قيادة مؤسسة تعلمية ،وحتقيق فلسفتها التعلمية ورسالتها.
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مع متام مل أتغري فقط بل حتولت بدرجة كبرية ،وتعلمت أن األسلوب الذي اتبعته
يف مشروع متام أصبح جزءاً ال يتجزأ من أسلوب يف احلياة يف التعاطي مع األمور،
فتبنيته كطريقة للتفكري والعمل.

خالدة قطاش
معلّمة للغة واألدب اإلنجليزي

كالتقاء مجريي نهر
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كان اللقاء األول مع فريق متام يف مدرسة البكالوريا قبل عدة سنوات ،وعندها ،مل تكن صورة ما حنن مقدمون عليه واضحة متاما.
لكن األمر الواضح كان شعورنا بأن الدعوة للقاء والعمل ،حتمل درجة عالية من الصدق والرغبة يف احملاولة لتقدمي مبادرة خمتلفة ،كما
أن الدعوة وأصحاهبا املتمثلني يف فريق متام من اجلامعة األمريكية يف بريوت حتلوا بروح تشبه تلك اليت اعتدناها يف املدرسة األهلية
للبنات .فقد كان من الواضح أن مبادرة متام تتضمن اإلميان برسالة تتعدى املؤسسة اليت انبثقت عنها إىل االميان بأمهية دور املدرسة يف
إحداث التغيري ،كما أهنا قائمة على السعي لإلسكتشاف والتحري عن طريق طرح األسئلة والتجريب واملخاطرة دون االحنسار يف إجياد
جواب واحد صحيح لسؤال أو أسئلة ذات أفق حمدد مسبقا .هذا السعي املنفتح للبحث كان من أول السمات اجلاذبة ،كوهنا مسة
مشّتكة بني األهلية و متام ،مما برهن على التقاء فلسفتنا الّتبوية وطرح متام.
أنين إذ أبدأ هبذه املقدمة ،فذلك لين أقصد تثبيت أمهية الشعور األول ودوره يف خلق الزخم الذي حنتاج اليه عند االقدام على ما هو
جديد ،والذي بدوره كان الدافع األول حلراكنا الفكري والعملي مع متام .وأذكر على سبيل املثال اثنني من املواقف اليت تدل على ذلك.
األول هو التعبري اللفظي وغري اللفظي الذي انبثق من الدكتور جرداق ،حتديدا بعد انتهائنا من تقدمي العرض األول الذي طلب منا،
حول مبادرات موجودة يف املدرسة لتطوير/حتسني التعليم ،والذي قدمته مع زميلي السيد نصري ،مدير دائرة الرياضيات ومركز البحث
والتطوير يف املدرسة األهلية ،حيث قال د .جرداق ما مفاده أننا بالتأكيد نقدم تعلماً ذا قيمة يف مدرستنا ،وأن عرضنا عرب عن شغف
مبا نقوم به وروح صادقة ومؤثرة .أما املوقف الثاين فصور ردة الفعل حني عرضنا خالصة عصفنا الذهين األول كفريق األهلية على فريق
متام .فرغم أن ما توصلنا إليه كموضوع للبحث ،كان أميل ألفكار جمردة قد يصعب قياسها يف حبث منهجي ،حيث اخّتنا أن نبحث
يف مدى ما تؤدي إليه ممارساتنا يف املدرسة من متكني لطالباتنا وحتقيق لرسالتنا .فإن فريق متام أبدى إعجابا باملوضوع ومؤازرة عالية يف
سعينا إىل بلورته ،كما حثنا على البحث عميقا يف كيفية تشكيل سؤالنا البحثي ،األمر الذي مل يكن سهال يف البدء ،إذ أننا بدأنا
بالتفكري يف فكرة التطوير ،كل من زاويته .فالسيدة أليس عبود كانت مديرة املرحلة الثانوية وقتها ،وتدرس األدب اإلجنليزي ،ونصري
مدير دائرة الرياضيات ويدرس الرياضيات كذلك ،أما أنا ،فباإلضافة إىل كوين مدرسة للغة واألدب اإلجنليزي ،فقد كنت أيضاً مديرة
املكتبة ومديرة مركز املعلومات يف املدرسة .وبعد النقاش ،وجدنا أن علينا البحث عن قضية مشّتكة فيما بيننا ،األمر الذي أوصلنا إىل
التفكري يف مسألة متكني الطالبات ،كوهنا رسالة املدرسة ،وكوننا كلنا معنيني هبذا األمر .وقد تر إختيارنا للموضوع تساؤالت كبرية،
إال أنه أيضاً أعطانا ثقة أكرب يف قدرتنا على التعامل مع تساؤالتنا ،رغم أن البدايات ،كان يشوهبا الغموض واملخاطرة .إذ أن ما أقدمنا
على دراسته قد يكشف لنا افّتاضات قد تكون صحيحة ،وقد ال تكون كذلك؛ حيث أن تبين رسالة قد ال يعين بالضرورة أننا حنققها
من خالل ما نقوم به من ممارسات .وكان علينا أن جند الوسائل واألدوات اليت تثبت أننا فعالً نعمل على حتقيقها ،ال سيما وأن
التمكني أمر غري ملموس وقد يصعب قياسه.
أثناء عملنا على البحث ،قمنا بتوزيع العمل بيننا كفريق حيث قام نصري بتصميم االستبانة األساسية اليت ارتكز عليها حبثنا وتتعلق
باملمارسات اليت تتعرض هلا طالبات املدرسة هبدف متكينهن .أعد نصري استبانتني ،األوىل موجهة اىل الطالبات ،والثانية موجهة اىل
املعلمني واملعلمات .وبعد أن قامت الطالبات وعدد من املعلمني بتعبئة االستبانات ،مت تفريغها ،وكان دوري تفريغ االستجابات
والبيانات النوعية (qualitative data) ،وهي اإلجابات املكتوبة عن أسئلة مفتوحة كانت من ضمن االستبانات .وقد كانت
بالنسبة إيل خربة تعلمية فيها الكثريمن التحدي‘ إذ كان علي اخلروج مبحاور لتصنيف االستجابات بشكل شامل يغطي كل ما ذكر
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من قبل الطالبات واملعلمني واملعلمات .ولعل أهم خربة تعلمتها هنا كانت حتري أقصى درجات املوضوعية يف قراءة االستجابات وحماولة
التعامل معها بشكل حريف ،دون القراءة يف مضامينها وجتنب حتميلها تفسريايت اليت قد تشوهبا درجات من الذاتية .وقد اختلفت آراء
الفريق يف تفسري نتائج االستبانات ،والسبب الرئيسي كان االختالف البني فيما يتعلق برأي املعلمني واملعلمات بالنشاطات اليت تؤدي
إىل التمكني باملقارنة مع رأي الطالبات .إن تركيز املعلمني على جوانب نظرية من مثل فلسفة املدرسة ورسالتها ،وتركيز الطالبات على
األنشطة العملية واإلجتماعية كعوامل مؤدية إىل التمكني ،جعل نصري مثالً يفسر األمر على أن الطالبات سابقات يف نظرهتن للمعلمني
واملعلمات .وبناءً عليه رأى أن علينا الّتكيز على النشاطات اليت اعتربت الطالبات ،بأن هلا األولوية .إال أنين كنت أعتقد أن سبب
االختالف يعود إىل اختالف أدوار املعلمني واملعلمات عن الطالبات ،لذلك فإن علينا عدم التقليل من أمهية رأي املعلمني ،ورمبا علينا
أن نعمل على متكينهم هم أيضاً بالتوازي مع الطالبات .وعلي أن أعّتف بأنين مازلت ال أتفق مع كل ما ُد ِّون من نتائج تفيد بالّتكيز
على ما اختارته الطالبات كأسباب للتمكني ،بل املوازنة بني ما اخّتنه ورأي املعلمني واملعلمات ،اذ أنين ال أعتقد أن اختالف آراء
املعلمني واملعلمات عن الطالبات فيه تعارض ،حبيث أن أحدها ميكن أن يعترب أكثر صحة من اآلخر ويؤخذ به وحده يف التوصيات.
فالرأيان صحيحان ،وهنا ما يربر ذلك اعتماداً على الدور الذي يلعبه ،واملنطلق الذي ينبثق منه .وبناءً عليه ،مازلت أيضاً أتصور أن
إجراءاتنا ،كان جيب أن تشمل ما تفتقت عنه آراء املعلمني واملعلمات .بل زاد على هذا اعتقادي أن امتداد حبثنا ،كان جيب أن يصل
إىل تقصي الدرجة اليت يتم فيها متكني املعلمني واملعلمات ليتمكنوا من متكني الطالبات.
البحث االجرائي بالنسبة إلينا مثل نقطة البدء يف االستمرار بالعمل على التطوير داخل املدرسة ،ولكن بشكل ممنهج مبتابعة من فريق
ط هلا ،ولكن ال ترى
متام ،إذ أن جهود التطوير السابقة كانت ،إما تلقائية وترتبط مببادرات ،كثرياً ما تكون وليدة احلاجة ،أو أنه خمط ٌ
بالضرورة استمرارية ممنهجة طويلة األمد .ولكن بصراحة ال أعتقد أن البحث اإلجرائي كان اهلدف األكرب بقدر ما كان وسيلة من
الوسائل للتطوير املستمر .فقد كانت النتائج اليت تكشفت لنا من البحث هامة ،حيث أكد جزء منها على جنوع الكثري من ممارساتنا،
ودلل جزء آخر من النتائج على ما جيب أن نطوره أيضاً .وما كان األهم من مهارات البحث نفسها ،دون التقليل من أمهية امتال
هذه املهارات ،هو فكرة اجياد الوسائل العلمية للتطوير واليت تتجاوز االحساس إىل قياس احملسوس ،وتتعدى املالحظة إىل املعرفة
املدعومة بأدلة ملموسة .هذه الفكرة هي األهم ألهنا نابعة من قوة اإلمجاع واملشاركة على نطاق أوسع من النطاق الداخلي يف األهلية.
وهذان األمران كان هلما الدور األساسي يف زرع ثقة أكرب لدينا بأننا نوجه جهودنا يف مسار مثمر يدعم مساعينا املتواصلة لتحسني
التعلم يف األهلية .ورمبا كانت هذه هي النقلة النوعية يف جهودنا التطويرية ،واليت ساهم فريق متام يف بلورهتا معنا بطريقة ممنهجة ومدروسة
أكثر ،نوعاً ما.
مع توايل لقاءات متام ،سواء يف سفرنا إىل بريوت أو خالل االلتقاء مع فريق متام يف األردن ،الحظنا أن أهم العقبات اليت كنا جنتمع
عليها هو عبء العمل الذي َحيول جزئياً ،ولكن بشكل مؤثر ،من اخنراطنا الكامل يف اإلستمرار بالعمل على مشروعنا .فكان عملنا
على مشروع متام يتسم بالتقطع وافتقاده إىل التواصل امل ِرن إذ كانت اجتماعاتنا للعمل على املشروع تتكثف يف الفّتة السابقة للقاءاتنا
مع فريق متام أو عندما حيني تسليم جزء من العمل .وقد جعلنا هذا األمر ندر كم حنن بارعون يف تكثيف العمل يف وقت وجيز عند
احلاجة .وإذ أذكر هذه احلادثة ،فذلك ألن هلا دالالت ،منها أن خربتنا التعلمية مع متام كانت أحياناً تشكل عبئاً شاقاً .على سبيل
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ال أعتقد أن البحث اإلجرائي كان اهلدف األكرب بقدر ما كان وسيلة من الوسائل
للتطوير املستمر .فقد كانت النتائج اليت تكشفت لنا من البحث هامة ،حيث
أكد جزء منها على جنوع الكثري من ممارساتنا .ودلل جزء آخر من النتائج على ما
جيب أن نطوره أيضاً .وما كان األهم من مهارات البحث نفسها ،دون التقليل
من أمهية امتال هذه املهارات ،هو فكرة اجياد الوسائل العلمية للتطوير واليت
تتجاوز اإلحساس إىل قياس احملسوس ،وتتعدى املالحظة إىل املعرفة املدعومة بأدلة
ملموسة.

املثال ،حني يكون عدد احلصص متوازياً أو أكثر من املعدل العادي ألي معلم أو معلمة يف املدرسة ،وكل ما يتبع ذلك من َمهمات
فإن جمرد اإلجتماع لتحضري عرض أو مادة مكتوبة لتقدميها يف اجتماع لتمام ،سواء خالل سفرنا أو عند زيارة أعضاء فريق متام ،يشكل
عمالً إضافياً .ولكن األهم ،أن هذه الظروف جعلت التعلم ال يأخذ مداه إال عندما تتضافر اخلربات ،ويصبح هلا بالغ األثر على
األهلية يف املدى البعيد .ولرمبا لعب تشابه ظروفنا مع ظروف فريق متام دوراً يف توحيد هذه اخلربات ،حيث أننا مجيعاً معتادون على
العمل حتت الضغظ وعلى جبهات خمتلفة .يدعوين هذا للتفكري يف أمرين ،أحدمها الرسالة األكرب ملشروع متام وهي نقل املعرفة واخلربة
وتوسيع التجربة لتشمل نطاقاً أكرب من املدارس ،باإلضافة إىل العمل داخل املدرسة .ورغم إمياين بضرورة أن تكون هذه هي النتيجة
احلتمية ملشروع مثل هذا ،إال أنه ال ميكن أن نتغاضى عن التحديات اليت حيملها ،ورمبا كان من واجبنا حماولة إجياد طريقة للتخفيف
من هذه الصعوبة حىت نسهل على اآلخرين ما كنا نعانيه .أما األمر اآلخر ،فهو مسألة داخلية متعلقة باألهلية حتديداً ،وهي قدرتنا
على إجياد السبل إلجناز الكثري ،بدافع اإلميان مبا نعمله ووجود نظام خفي من اإلرجتال املدروس غري املمنهج ،والذي يأيت من خربة يف
التعامل مع املواقف ،مما يسهل علينا التصرف أحياناً من خالل احلدس ،حبيث نتدار مواقف طارئة خارجة عن إطار ختطيطنا .فكيف
ميكننا أن حنول هذه القدرات إىل منط معني فعال من ناحية؟ ومن ناحية أخرى ،فهل يكون حتويله إىل هذه الصورة األكثر فعالية ،وهل
ميكن هلذه املهارة أن تنتقل إىل اآلخرين داخل األهلية لتضمن استمرارية الروح الدافعة للعمل على التطوير املتواصل؟ ويف ظل تقارب
ظروفنا مع ظروف فريق متام ،هذه أسئلة ،رمبا علينا وعليهم التعاون على التفكري فيها ضمن متام ،رغم كوهنا قد ال تكون أولوية أو
حمورية ضمن نطاق رسالة وعمل الفرق يف الصورة الكربى لألمور.
حتملين هذه األسئلة إىل أسئلة أخرى تتعلق بتوسع متام لتشمل عدداً أكرب من املدارس ،ومدى مسؤوليتنا كفرق يف متام عن لوجيستيات
هذه املسألة من ناحية تنظيمية ال تنفيذية .فبينما أنا على يقني تام بأن مسؤوليتنا األخالقية حتتم علينا محل الرسالة ونشرها من خالل
تدريب اآلخرين وتعريضهم خلربات مماثلة لتلك اليت تعرضنا هلا .فأنين أشك يف مقدريت ورغبيت ،على األقل على الصعيد الشخصي ،يف
حتمل املسؤوليات اللوجيستية ملثل هذا األمر من ترويج وتنظيم وختطيط للتوسع نفسه من منطلق "رحم اهلل امرأ عرف قدر نفسه".
وأعتقد أن البع يشاركين االعّتاف بأن املهارات واخلربات واملعرفة الالزمة هلذه األمور تنقصين ،وما ال ينقصين هو عمل إضايف حيول
هذا اجلزء من املهمة إىل عبء ثقيل قد يدعوين إىل التنازل عن مهمات أخرى أرغب القيام هبا .ال أقول هذا من منطلق عجز أو
تعجيز ،بل من منطلق االميان بأنه من الضروري احلفاظ على الزخم والدافعية لنشر متام .ولعل استقطاب أفراد قادرين وراغبني يف لعب
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حتد شخصي
الدور الّتوجيي والتنظيمي هو أمر يستحق النظر فيه ويف كيفية تنفيذه .فالتجربة املصغرة اليت مررت هبا واليت بدأت بدافع ّْ
من ناحييت ،دليل على أمهية التخصص يف جمال حمدد للنجاح فيه .فقد حاولت تفعيل املوقع اإللكّتوين لتمام حلث أعضاء الفرق على
التفاعل املتواصل من خالل شبكة اإلنّتنت.

مسؤوليتنا األخالقية حتتم علينا محل الرسالة ونشرها من خالل تدريب اآلخرين
وتعريضهم خلربات مماثلة لتلك اليت تعرضنا هلا.

وملا رأى فريق متام محاسيت هلذا األمر طلب مين مواصلة احملاولة بصفة رمسية ،مما أشعرين مبسؤولية أكرب .وأعّتف بأنين فشلت يف حتفيز
األعضاء على التواصل وتفعيل املوقع من خالل خلق مساحات للنقاش ،ورمبا يعود هذا إىل عدم ختصصي هبذه املهمة ،أو قد يكون
السبب هو عدم رغبة أو عدم قدرة األعضاء على متابعة موقع آخر من مواقع التواصل االجتماعي ،خصوصاً يف غياب األلفة له
باملقارنة مع مواقع أخرى أكثر ألفة ورمبا أسهل يف االستخدام من موقع متام .ورغم فشلي إال أنين مؤمنة بأن التفاعل عرب الشبكة له
بعد هام خللق حالة مستمرة من احلرا الفكري ،وقد أسعدتين احملاولة وعلمتين الكثري .فالعمل املبين على خطوات مدروسة قائمة على
املعرفة ،مفتاح هام يف جناح املساعي املنشودة.

أنين مؤمنة بأن التفاعل عرب الشبكة له بعد هام خللق حالة مستمرة من احلرا
الفكري.

من املفارقة الطريفة أن متام هي بداية متواصلة ملسعى متواصل ،أفضل متامه غاية لن تنتهي .لذا شعرت أن عملنا مع متام كالتقاء جمريني
لنهر هدفه أن يتسع ويتفرع املصب إىل مصبات ألهنار أخرى دائمة اجلريان.
هل يكون الطريق أكثر أمهية من املآل؟

أن متام هي بداية متواصلة ملسعى متواصل ،أفضل متامه غاية لن تنتهي.
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نصري الطرزي
مدير دائرة الرياضيات ،مسؤول وحدة البحث والتّطوير

هل يكو الطريق أكثر أهميّة من المآل؟
أوال :مرحلة التصور األولي والتأسيس
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تركز مشروعنا األول مع متام على دراسة قدرة املدرسة على حتقيق رسالتها املتمثلة بالتعليم ،طري ًقا للتمكني ولبناء الشخصية الواثقة.
وقد استفتينا الطالبات واهليئة التدريسية حول جمموعة من القضايا اليت متحورت حول :قناعة الطالبات مببدأ التمكني؛ وتقييمهن
ملصداقية املدرسة يف رفعها هلذا الشعار؛ وماهية األنشطة املدرسية اليت تعتقد الطالبات بأهنا تسهم أكثر من غريها يف حتقيق هذه
الرسالة .وقد خلصنا إىل نتائج مثرية لالهتمام جعلتنا نتحقق من أن انطباعنا أن املدرسة ناجحة يف حتقيق رسالتها هو انطباع صحيح،
ذلك أن حبثنا وفر لنا أدلة مل تكن متوفرة من قبل .ولكنه يف الوقت نفسه فتح أعيننا على قضايا مهمة ال بد من أن نتنبه إليها ،على
مثال :االتساق بني املعلمني واإلدارة؛ واألمهية النسبية اليت توليها الطالبات لألنشطة املدرسية املختلفة؛ وتباين وجهات النظر بني
املعلمني والطالبات؛ وقدرة الطالبات على متييز الفروقات بني املعلمني واإلدارة يف مدى األمهية اليت يوليها كل طرف لرسالة التمكني.
وقد عقدنا حلقة تركيز سامهت يف تفسري النتائج ،وخرجنا مبجموعة من اإلجراءات اليت استندت إىل استثمار نتائج البحث ،وهدفت
إىل مساعدة املدرسة على حتقيق جناحات أكرب يف هذا اجملال.
وعلى إثر هذا النجاح املستند إىل البينات واملعلومات ،وعلى إثر احتفاء اهليئة التدريسية هبذا املنتج عندما مت عرض النتائج للعموم،
ساد شعور وخباصة لدى اإلدارة أن هنا ضرورة لّتسيخ منهج البحث وسيلة للتحسني املدرسي ،وشجع على هذا التفكري حقيقة أن
للبيانات قوة ال تضاهى ،وأن اإلجراءات املتخذة يف ضوئها ال تبقى عرضة للتساؤل بل تكتسب شرعية أكرب من غريها .فاملعلومات
املنظمة واملنسقة تصبح بيانات تساعد يف اختاذ القرار األنسب ،أو تكون مرحلة أساسية يف دورة البحث اإلجرائي .إذ ذا طرحت
املديرة العامة ،السيدة هيفاء النجار ،تصوًرا يقوم على إنشاء وحدة للبحث والتطوير يف املدرسة ،اللتقاط التجربة وترسيخها وتوسيعها
عضوا يف فريق متام ،لكنها كانت داعمة له حبماس شديد حىت قبل أن خيلص إىل
وإدخاهلا ضمن ثقافة املدرسة .مل تكن املديرة العامة ً
نتائج املرحلة األوىل اليت درست مدى جناح املدرسة يف حتقيق رسالة التمكني اليت تتبناها .كما كانت تؤكد باستمرار على انسجام ثقافة
املدرسة األهلية مع ثقافة مشروع متام ،وكانت بالتايل تؤمن بسهولة إدراج ثقافة البحث يف حياة املعلمني واإلداريني .وبناء على هذا
التصور ،مت اختاذ قرار إنشاء وحدة حبث وتطوير يف هنايات العام الدراسي  2112/2112ومت تكليفي مبسؤوليتها .يف ضوء هذا
القرار ،عقد اجتماع بني املديرة العامة واملديرة املشاركة ،السيدة أليس عبود ،وأنا .وطرحت هاجسني كانا يسيطران على تفكريي
آنذا .
متثل اهلاجس األول باعتقادي أننا جيب أن حندد َمهمات هذه الوحدة بوضوح ،حيث أنين خشيت من أن االنتقال السريع من الرؤية
إىل التنفيذ ،قد يقودنا إىل تأسيس عنوان من دون حمتوى .أما اهلاجس الثاين فكان حرصي على العالقة الشخصية واملهنية مع املديرتني
وعدم رغبيت يف أن يكون عدم الوضوح املشار إليه ،سببًا يف اختالفات حول هذه الوحدة ومهامها .فقد شعرت أننا قد "ندوس على
أقدام بعضنا اآلخر" بسبب تباين الرؤى وتداخل املسؤوليات احملتمل .مل يكن منشأ هذا اهلاجس اخلوف أو القلق من فارق السلطة،
فهذا األمر غري وارد ألننا يف املدرسة األهلية للبنات ،نعرف كيف خنتلف من دون أن يفسد الود واالحّتام الذي بيننا .ويف الواقع كان
هاجسي نامجًا عن رغبة يف توضيح مهمات الوحدة قبل أن أتسلم مسؤوليتها ،ألنين مل أكن أرغب يف أن أجد نفسي ،وقد اختلفت
مع أناس أقدرهم وأكن هلم الكثري من الود على املستويني املهين والشخصي.
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معا ونصيغها مع بعضنا
كان رأي اإلدارة( ،ومن ضمنها أليس عضو فريق متام) أن عملية بناء الوحدة عملية استكشاف نقوم هبا ً
متاما مع ثقافة املدرسة األهلية ومناخها ،ذلك
البع  ،وأن احلوار املستمر بيننا كفيل حبل أي إشكال .وقد كان هذا الرد
منسجما ً
ً
إننا خضنا يف املاضي العديد من التجارب ،وباشرنا بالعديد من املشاريع من دون أن يكون لدينا أي تصميم هنائي ناجز ،وكنا نكتفي
يف كثري من األحيان بتصور عام للمشروع يتيح لنا تطوير التصميم أثناء العمل ويف ضوء املستجدات والدروس املستخلصة .باختصار،
كنا كمدرسة خنشى من ختصيص وقت طويل لتجهيز خطة نظرية مفصلة على الورق لنجد بعد ذلك أهنا تصطدم باحلقائق على
األرض ،لذلك كنا نُؤثر املرونة .ومن جهة أخرى ،فإن املدرسة األهلية تفاخر بسيادة عالقات مهنية وشخصية متينة يسودها الود
واالحّتام والصراحة والقدرة على مواجهة بعضنا البع من دون أن ينتابنا القلق من قضية السلطة ،األمر الذي يتيح التعامل مع أي
قضية إشكالية تربز بكل صراحة.

كنا كمدرسة خنشى من ختصيص وقت طويل لتجهيز خطة نظرية مفصلة على
الورق لنجد بعد ذلك أهنا تصطدم باحلقائق على األرض ،لذلك كنا نؤثر املرونة.

لذلك ،وبناء على هذه اخللفية ،فقد وافقت على خوض هذه املغامرة ،لكين طلبت أن أُعفى من مسؤولية دائرة الرياضيات كي يتاح
يل الّتكيز على مهمة البحث والتطوير .وقد وافقت اإلدارة على هذا الطلب على أن يتم تنفيذه خالل العام التايل بعد هتيئة زميل
آخر هلذه املهمة .ولدى طرح املوضوع على الزميل املعين ،أفاد بأنه يفضل أن يستلم مسؤولية دائرة الرياضيات يف القسم الثانوي فقط،
مديرا للرياضيات يف القسم االبتدائي ،وأن أستمر بتدريس الرياضيات لصفوف البكالوريا
وعلى هذا األساس مت االتفاق على أن أبقى ً
حبمل تدريسي أقل.
كانت املهمة األوىل يف ذلك الوقت تتمثل يف بناء تصور ملهمات وحدة البحث والتطوير وعرضه على جملس اإلدارة ألخذ موافقته،
تصورا تكون من جزأين ،األول عرض مربرات استحداث الوحدة ،وربط بني
وقد كانت هذه مهميت بصفيت مسؤول الوحدة ،فكتبت ً
هذا القرار وجتربة متام يف املشروع األول (وكنت قد عرضت نتائجه على جملس اإلدارة يف وقت سابق) ،وأكدت أننا كنا مدركني ألمهية
"اختاذ قرارات املدرسة بناء على معطيات الواقع ،وليس بناء على الرغبات أو االنطباعات ،وليس بناء على خطط تبّن على الورق".
كما أشرت إىل أن العائق الذي كنا نواجهه يف هذا الصدد كان يف "دقة املعلومات املتوفرة وضيق الوقت املتاح للتأمل والبحث أمام
اإلداريني" .بذلك بررت املنصب وبينت أن مسؤويل املباشر هو املديرة العامة ،وأنين بصفيت مسؤول الوحدة أرتبط وظيفيًا مبدراء األقسام
والدوائر ،وأنين أقوم بالتنسيق مع مديرة املصادر البشرية بشأن التدريب والتخطيط .أما اجلزء الثاين من التصور فكان قائمة املهمات
اليت وضعتها على جدول أعمال الوحدة يف عامها األول.
مل تكن بلورة هذا التصور بالسهولة املتوقعة ،كما مل تكن بسهولة مشروعنا األول ،ذلك أن هذا املشروع يف التحليل األخري كان يتعلق
بإدخال تعديالت على اهليكل اإلداري وبرسم حدود جديدة للعالقات املهنية ،وهلذا األمر أبعاد سياسية وشخصية ختتلف بشكل
58

مسيطرا علينا من منطلق احلرص على سيادة الوئام والتفاهم يف
جذري عن تنفيذ مشروع أو حبث إجرائي .لقد ظل هذا التخوف
ً
املدرسة وخباصة مع مدراء الدوائر الذين قد يتأثرون أكثر من غريهم بالتعديالت.

هذا املشروع يف التحليل األخري كان يتعلق بإدخال تعديالت على اهليكل اإلداري
وبرسم حدود جديدة للعالقات املهنية ،وهلذا األمر أبعاد سياسية وشخصية ختتلف
بشكل جذري عن تنفيذ مشروع أو حبث إجرائي.

لقد عدت إىل تلك الوثيقة بينما كنت أحضر لكتابة هذا الفصل من الكتاب ،فالحظت جمموعة من القضايا اليت استوقفتين ومل أكن
مدرًكا هلا يف حينه ،على الرغم من أن بعضها أصبح مهما يف مراحل الحقة .وكأمنا املرء يتنبأ باألمر نتيجة خرباته لكنه ال يصيغ هذا
التنبؤ بلغة واضحة إال بعد أن يتبلور الشعور وتتطور التجربة .أهم مالحظايت كانت :
 .0أن النص تربيري ،وأستطيع اآلن أن أفسر ذلك بأنين كنت أخاطب جملس اإلدارة الذي ال يعيش تفاصيل عمل املدرسة اليومية،
ولو كان املخاطب هو املدرسني لكان األسلوب خمتل ًفا.
متاما باحتياجات املدرسة يف تلك اللحظة وعلى واقعها
 .2أن قائمة املهمات اليت وضعت على جدول أعمال الوحدة كانت مرتبطة ً
يف ذلك الوقت؛ لقد كان مبثابة تناول للقضايا اإلدارية واألكادميية املاثلة أمام املدرسة آنذا  .مل يطرح التصور مهمات جديدة
للبحث والتطوير ،بل سعى ،عن غري وعي ،إى إجياد موطئ قدم على أرض الواقع ،ومت انتقاء القضايا اليت كان هنا إمجاع
على ضرورة حتسينها (وإن كانت من ضمن مسؤوليات اإلدارة ومنسقي الدوائر األكادميية) .واليوم أتساءل عن السبب ،وأعتقد
أن السر يكمن يف شعوري بأنين قد اكتسبت جمموعة من املهارات واخلربات يف جتربة متام ،كما اعتقدت أنه يصلح لدفع مسرية
التحسني املدرسي ،األمر الذي سيقنع اجلميع بأمهية ثقافة البحث ،وما األفضل من املسامهة يف معاجلة القضايا القائمة أمامنا؟
 .3مل يعاجل التصور موقع الوحدة يف اهليكل اإلداري على اعتبار أن هذا األمر الحق للتصور العام وللمهام اليت ينبغي أن حيظى
حتديدها باألولوية األعلى.
الصيَغ حىت ال يظهر مسؤول وحدة البحث
 .4يظهر النص حساسية مبكرة جتاه مشاعر مدراء الدوائر األكادميية حيث متت مراعاة ِّ
والتطوير على أنه مسؤول عن مدراء الدوائر (ال إداريًا وال أكادمييًا) ،واكتفى التصور بدور اخلدمة واملساعدة واالقّتاح على مدراء
نابعا من اخلشية من تكرار جتربة مرت هبا املدرسة يف السابق ،حيث كان هنا مسؤول أكادميي ملدراء
الدوائر .كان هذا القلق ً
الدوائر ،ومل يثبت هذا الّتتيب جناحه ألسباب خترج عن نطاق اإلهتمام يف هذا البحث ،لكنها يف جانب منها متعلقة بعدم
كزا
قبول مدراء الدوائر ،لسلطة جديدة عليهم متثل بشكل أو بآخر ً
إبعادا هلم عن املستوى اإلداري األعلى .وكان اهتمامنا مّت ً
مسؤوال إدارياً عنهم ،ويف الوقت ذاته ينضوون حتت فريق عامل واحد.
على إجياد آلية للتعامل مع مدراء الدوائر حبيث ال أكون
ً
يف شهر  2112/2مت اإلتفاق على أن أختلى عن مسؤوليايت يف دائرة الرياضيات يف القسم الثانوي يف وقت الحق من الفصل ،ومت
ترتيب عدة جلسات مع املدير اجلديد املرتقب ،لتهيئته ملتطلبات املهمة اجلديدة امللقاة على عاتقه ،وملا صار باإلمكان نقل املسؤوليات
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بسالسة ،مت ذلك يف بداية  .2112/02ومع ذلك ظللت مديراً للرياضيات يف القسم االبتدائي ،ومدرساً لصفوف البكالوريا الدولية
بواقع  2حصص أسبوعيا.

ثانياٌ :مرحلة ترجمة التصور إلى واقع

كنت قد وضعت مهمة أمام الوحدة وذكرهتا يف التصور املقدم جمللس اإلدارة ،مفادها أن على الوحدة عمل حبث إجرائي  /حتليل
احتياجات ،بالتعاون مع مديرات األقسام والدوائر ،هبدف اخلروج خبطة تدريب داخلي الجتماعاتنا التدريبية األسبوعية ،ولتديب
املعلمني اجلدد .وبناء عليه ُعقد يف هنايات الفصل األول  01-2مقهى عاملي ( )world caféيهدف إىل اخلروج ببيانات متثل رأي
املعلمني يف ما جيب أن يتحسن يف املدرسة بناء على وجهة نظرهم .وكنا قد واجهنا أول مرة فكرة املقهى العاملي يف مؤمتر مؤسسة
الفكر العرب يف القاهرة (فكر  ،)2وكان الفريق املشرف قد شرح لنا آلية العمل يف املقهى ،عندما كنا يف ورشة بريوت قبل الذهاب إىل
املؤمتر املذكور .ضم هذا النشاط كل املعلمني ،ومت اخلروج منه بقائمة مهمات تسهم يف تطوير املدرسة ،باإلضافة إىل قائمة طويلة من
املطالب اليت مل تكن منطقية .وكأمنا كان يف ذهن املعلمني صورة مثالية للمدرسة أرادوا الوصول إليها ،لكنهم مل يطرحوا مشاريع صغرية
ميكن العمل عليها للوصول إىل الصورة املثالية تلك .فوردت الكثري من املقّتحات عامة على مثال "حل مشكلة املساحات يف املدرسة"
أو "بناء نظام للرعاية الطالبية" أو "حل مشكلة الباصات" ومع أن الكثري من هذه القضايا مل يكن واقعيا حبكم حمدودية التمويل أو
املساحة أو الوقت ،فقد مت طرح القضايا مجيعها على التصويت .فتبني حينئذ أن التدريب على املهارات احلاسوبية كان األولوية األوىل
للمعلمني .لكن يف النهاية ،قامت أليس بالشرح للجميع أن الكثري من القضايا كانت إما من النوع الذي ُحيل بتدبري إداري ،أو كانت
من النوع الذي يقع خارج نطاق سيطرة املدرسة ،وبالتايل فإن املواضيع البحثية والتطويرية اليت خرجنا هبا من هذه العملية كانت حمدودة،
لكننا تعلمنا أن فكرة البحث اإلجرائي احملدود الذي يبادر إليه معلم أو جمموعة من املعلمني مل تكن واضحة يف ذهن املعلمني ،إذ
كانت الصورة العامة يف ذهنهم هي أن التحسني املدرسي هو من مسؤولية اإلدارة .وكان تصحيح هذه النظرة على جدول أعمالنا
منذ ذلك احلني.

كانت الصورة العامة يف ذهن املعلمني هي أن التحسني املدرسي هو من مسؤولية
اإلدارة .وكان تصحيح هذه النظرة على جدول أعمالنا منذ ذلك احلني.

كذلك األمر ،قمت يف اجتماع آخر ،بنقاش معلمي القسم الثانوي بشأن برنامج األربعاء التدرييب (وهو اجتماع تدريب داخلي
أسبوعي خيصهم) ومت استفتاؤهم بشأنه ،ومت االتفاق على أن يتم التدريب على املهارات احلاسوبية يف اجتماعات األربعاء على مدى
عدة أسابيع ،وقد مت ذلك يف الفصل الثاين على يد جمموعة كبرية من املعلمني املتطوعني ،كل وفق نقاط قوته.
يف ضوء هذه النتيجة ،وتركز عملي يف جمال التدريب ،شعرت مبحدودية أثر ما مت على مستوى تشجيع ثقافة البحث اإلجرائي وحتديد
القضايا البحثية .كما شعرنا كفريق ببعد الشقة بني تصورنا للبحث والتطوير ،وضرورة مسامهة املعلمني فيه وبني تصور املعلمني .لذلك،
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عندما ذهبنا إىل بريوت يف شباط  2101كنا حمملني بالتساؤالت ،وبتصور يرى دور الوحدة يف قيادة فرق عمل خمتلفة خالل العام
القادم ،لتتعامل مع القضايا اليت يوجد استشعار ألمهيتها من قبل املعلمني .لكن كيف نعيد حتديد هذه القضايا من جديد؟ وكيف
سيتقبل املعلمون اإلجابات "الرمسية" اليت تقول أن هذه القضايا اليت طرحوها يف املقهى العاملي ،وإن كانت مهمة ،فإهنا ليست مالئمة
للبحث اإلجرائي الذي يقوم به املعلم؟
توفر اجتماعات بريوت فرصة لالبتعاد عن ضغط العمل اليومي وتتيح حىت ألعضاء الفريق الذين يلتقون يف املدرسة باستمرار ،فرصة
التأمل بفّتة انقضت ،وفرصة التفكري مبا سيأيت .إهنا دائماً فرصة لتصفية الذهن وتوضيح الفكر ،وخباصة يف ظل النقاشات الغنية اليت
تتم مع الفريق املشرف أو مع أعضاء الفرق الزميلة .يف ذلك االجتماع دار حواران مهمان ،واحد بني أعضاء فريق املدرسة األهلية،
واآلخر مع أعضاء الفريق املشرف .وكانت مرتكزات احلوار األول بيين وبني أليس وخالدة هي التالية:
 .0ما العالقة بني وحدة البحث والتطوير وفريق متام؟ ما خيتبئ وراء هذا السؤال هو أننا أمام الفريق املشرف مسؤولون كلنا عن
احدا فقط أصبح املسؤول عنها .فإذا كان الفريق يرى رأيًا ال يعجب
خصا و ً
هذه الوحدة ،لكن يف التطبيق العملي فإن ش ً
مسؤول الوحدة ،فرأي من هو الذي سيسود؟ ملن الغلبة؟ للعمل اجلماعي والفريق أم للمعين إداريا بالوحدة؟ هل سيصبح
مسؤوال عن الوحدة؟ إذا كان اجلواب بال ،فماذا سيكون دور الفريق؟ ويف احلقيقة ،فإن أي جواب كان جوابًا إشكاليا،
الفريق
ً
إحساسا هبا من غريي.
لكن مل نشعر كلنا بأمهية هذه النقطة مبقادير متساوية حيث كنت أنا أكثر
ً
 .2كيف خنتار املواضيع البحثية وكيف نشكل الفرق؟ وما هي اآللية اليت ستعمل هبا وحدة البحث والتطوير؟ هنا كنا كفريق
أميل إىل تشكيل فرق من معلمني متطوعني يعمل كل منهم على موضوع ،ليتم حل الفريق مبجرد انتهاء املهمة .لكن القضية
األصعب ،كانت يف حتديد القضايا وإجياد الوقت الكايف لدى أعضاء فريق متام ،لإلشراف على الفرق التطوعية وتدريب
أعضائها على البحث اإلجرائي.
أما احلوار الثاين ،فكان بيين وبني أعضاء من فريق اجلامعة األمريكية ،وقد دار جله أثناء تناول طعام الغداء .وأهم ما ورد فيه يلخص
فيما يلي:
 .0أكد فريق اجلامعة األمريكية أن القرارات اإلدارية املربرة جزء ال يتم االستغناء عنه يف العمل ،وهبذا مت تأكيد ما كنا نقوله
للمعلمني من أن هنا قضايا ال جيب أن ختضع لعملية البحث .فالبحث مفيد فقط يف حال كون القضية ضمن نطاق
سيطرة املدرسة ومن النوع الذي حيمل يف طياته التباساً ،فال يكون حباجة جملرد قرار واضح.
 .2تصنف املدارس إىل ثالثة أنواع من حيث طبيعة اإلدارة :بريوقراطية ،استشارات ،تعاونية .يرانا فريق اجلامعة األمريكية يف
النوع الثاين وأننا نسعى لنصبح من النوع الثالث .وبالتايل ،فإن أهم شيء بنظرهم هو أن نعمل على تطوير املعلم والتقاط
املعلمني القدماء وتوفري فرص منو هلم .أي أننا حىت ننجح يف املهمة ،علينا نقل املهارات اليت تعلمناها يف متام إىل مستوى
املدرسة أي بناء القدرات ).(capacity building
 .3هدف البحث والتطوير هو عدم متييع القرار الذي جيب أن يكون مسؤولية شخص واحد ،لكن من دون استعجال ومع توفري
بيانات.
 .4ضرورة أن يكون التدريب والنمو املهين مركزيًا يف املدرسة.
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 .5ضرورة دمج متام يف حياة املدرسة ،ليصبح جزءًا منها وليس مشروعا إضافيًا (وال داعي الستخدام اسم متام).

البحث مفيد فقط يف حال كون القضية ضمن نطاق سيطرة املدرسة ومن النوع
الذي حيمل يف طياته لبسا فال يكون حباجة جملرد قرار واضح.

وهكذا عدنا من بريوت وحنن ال نزال حنمل بع التساؤالت ،مع أننا توصلنا إىل إدرا أفضل لطبيعة املهمات اليت تنتظرنا .لذلك،
ويف ضوء هذه اإلشارات والتساؤالت ويف ضوء التجربة يف العام السابق ،متت صياغة خطة وحدة البحث والتطوير للعام -2101
 2100يف ربيع العام  .2101يف هذه اخلطة األوىل مت حتديد هدفني للوحدة مها :إيضاح دورها ومهماهتا ضمن اهليكلية اإلدارية
والتوصل لفهم مشّت لدورها .وإمتام مهمات حبثية وإجناز تغيريات ،بالتعاون مع الزمالء املتطوعني وغريهم إلقناع اجلميع بأن هذه
الوحدة ضرورية لتطور املدرسة.
أما بالنسبة إىل املهام ،فقد مت حتديدها يف ثالث :أن تصبح وحدة البحث والتطوير املرجع الرئيس يف قضايا التدريب والتطور املهين،
وأن تعمل يف سبيل اتساق اخلطط السنوية للدوائر األكادميية ،وأن تدير فرق البحث.
كما مت اقّتاح هيكلية إلدارة فرق البحث توضح موقع فريق متام بالنسبة إىل الوحدة كما يف الشكل التايل:
املديرة للحوار حول النتائج

وحدة البحث والتطوير

فريق متام :يسهم يف
التدريب وقيادة فرق العمل

والقرارات املّتتبة

فريق تطوعي

فريق تطوعي

فريق تطوعي

ويظهر التأمل يف هذه اخلطة أن تفكريي قد تطور وفق املالحظات التالية:
 .0دخلت قضية اهليكلية والبنية لتعكس اإلشكال الذي كنت أفكر فيه من حيث موقع الوحدة ،ومن حيث العالقة بني الوحدة
والفريق.
 .2هنا تركيز كبري على التدريب ،حبكم أن نتائج تصويت املعلمني وحتليل االحتياجات الذي مت ،أظهر اهتمامهم بالتدريب
وكذلك حبكم تعليق الفريق املشرف يف بريوت.
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 .3هنا إدرا ألمهية احلوار ،مبعّن البحث عن الصالت ونقاط االتفاق كبديل عن العالقات اإلدارية.
 .4هنا إدرا ألمهية اإلجناز العملي ،وضرورة توسعة الفريق ،وجتنب عزل البحث والتطوير عن مهوم املعلمني وجتنب شعورهم
بأنه شيء أكادميي معزول يف برج عاجي وال يعنيهم.
عاما.
وبشكل عام ،ميكن القول أن التصور قد بدأ باالبتعاد عن اللحظة الراهنة وصار يأخذ ً
شكال ً
يف ربيع  ،2101/2112وبينما كنا يف خضم مخسة أسابيع نفذنا خالهلا التدريب املشار إليه أعاله ،والذي جنم عن استفتاء املعلمني
يف هناية الفصل السابق ،زارنا الفريق املشرف ،وكان املشروع األول قد انتهى يف غالبية املدارس املشاركة ،وقد بدأ البحث عن مشروع
ثان ،فكان رأي الفريق أن مشروع املدرسة األهلية ينبغي أن يكون استحداث وحدة البحث والتطوير وحتديد رؤيتها ورسالتها وموقعها
يف اهليكلية .بذلك ،مل يعد اهلدف تنفيذ مشاريع بعينها ،بل الّتكيز على املصاعب واإلشكاالت واحللول املرافقة لتغيري هيكلي من هذا
منوذجا يفيد املدرسة العربية ،فازداد اهتمامنا
النمط .شعرنا ،كفريق ،من هذا التوجيه أن هدف الفريق املشرف ،هو أن تكون جتربتنا ً
باملوضوع .لكننا اكتشفنا الحقاً أن هذا األمر قد نقل تركيزنا ،من توسيع فريق املدرسة وعمل مشاريع حمددة إىل اجلانب النظري املتعلق
انسجاما مع خطة الوحدة املشار إليها أعاله ،حاولنا توسعة الفريق يف هنايات
بالرؤية واألهداف والبنية اإلدارية .والستدرا ذلك ،و
ً
العام الدراسي ،وطلبنا من املعلمني املهتمني أن يبلغونا برغبتهم ،لكن غالبية املتطوعني ،كانت إما من املعلمني اجلدد الذين كانت
قبوال ،فشعرنا أن
أولويتهم املفّتضة ليست البحث بل إتقان دورهم كمعلمني ،وإما من املعلمني الذين مل يكن أداؤهم التدريسي م ً
هدف التطوع كان ضمان بقائهم يف املدرسة وليس االهتمام بالبحث .هذا الواقع جعلنا نّتيث ،ومل نوسع الفريق قبل انتهاء العام
مشغوال وجتمد البحث والتطوير.
الدراسي ،فصارت النتيجة أن الفريق األصلي ظل
ً

منذ أن حددنا مشروعنا الثاين على أنه "استحداث وحدة البحث والتطوير وحتديد
رؤيتها ورسالتها وموقعها يف اهليكلية" انتقل تركيزنا من توسيع فريق املدرسة وعمل
مشاريع حمددة إىل اجلانب النظري املتعلق بالرؤية واألهداف والبنية اإلدارية.

وعلى الرغم من عدم توسعة الفريق يف املدرسة األهلية ،فقد قمت بعرض جتربة متام ملدرسة شقيقة هي مدرسة املطران للبنني ،وهي
مدرسة تابعة لنفس اجلهة اليت تتبع هلا املدرسة األهلية ،كما أن املديرة العامة ،السيدة هيفاء النجار ،مسؤولة عن املدرستني .ويشار
عرضا ملعلمي تلك املدرسة
إىل أننا ،ومنذ البداية،كنا نسعى إىل توسعة دور وحدة البحث والتطوير إىل مدرسة املطران ،وقد قدمت ً
عن مشروع متام األول ،وقد عقدت بعد ذلك مقهى عامليا هنا شبيهاً بذلك الذي عقد يف األهلية لتحديد أولويات التحسني
املدرسي ،ومت تصويت املعلمني عليه ،كما مت مجع معلومات من املنسقني يف املدرستني ،بواسطة استبانة ،عن احتياجاهتم التدريبية.
جتمعت هذه البدايات والبيانات على أمل استغالهلا يف العام القادم.
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يف تلك الفّتة ،أي هنايات العام الدراسي  ،2101/2112بدأت أستشعر الصعوبات اليت أواجهها يف مهميت؛ وقد وصفت يف
السطور السالفة الواقع املوضوعي الذي ساد يف تلك الفّتة ،لكنين بدأت أشعر أنين ارتكبت خطأ يف خطيت للعام القادم .فكما ذكرت
أعاله ،فقد عقدنا يف شهر  2101/4تدريبًا داخليا ضمن جمموعات صغرية على املهارات احلاسوبية وفق حاجة الدوائر وبناءً على
نتيجة التصويت .أظهرت هذه التجربة مقدار التنوع يف احلاجات التدريبية والتشتت الذي ينجم عن حماولة متابعتها ،فهذه اللقاءات
صعبة التنظيم حبكم تعدد املرجعيات وكثرة متطلبات املعلمني واإلشكاالت اإلدارية املرافقة هلا (احلواسيب ،حجز الغرف إخل.)...
وبدأت أصل إىل قناعة مفادها أن الوحدة جيب أال تكون مسؤولة عن التدريب ،حيث أن الفكرة املهمة اليت بدأت تتبلور يف ذهين
هي أنه جيب أن يكون للبحث والتطوير قيمة مضافة ،وهذا ما ال يتأتى إذا كان هو مرجعية التدريب ،ذلك أن مدراء الدوائر واألقسام،
هم املعنيون بالتدريب حبكم صلتهم باملدرسني وحبكم امتالكهم للقرار املايل ،وكان من شأن حتويل التدريب اىل وحدة البحث والتطوير
أناسا من مسؤولياهتم وحيوهلا إىل من هو ليس على صلة مباشرة بأصحاب االحتياجات .أما مشاركة وحدة البحث والتطوير
أن جيرد ً
فأمر فيه تكرار وتداخل للمسؤوليات .ومن الطبيعي أن مهمات البحث
يف املوضوع بالتشار مع املسؤولني احلاليني عن التدريبٌ ،
والتطوير ليس مطلوبًا منها أن تكون مساعدة للمدراء من دون توفري قيمة مضافة .كانت قناعيت أن يكون للبحث والتطوير قيمة مضافة
تربر استحداث هذه الوحدة ،فمهام الوحدة ليست شيئا يهدف إىل مساعدة املدراء يف أداء املهام اليت قد جيعلها العمل اليومي صعبة
التنفيذ؛ بل إهنا مهمة مستقلة ومتمايزة ،لكنها تتطلب التنسيق الدقيق مع العديد من اجلهات ،وهذا مكمن الصعوبة ،وهو األمر الذي
يتطلب العناية الدائمة لتحقيقه.

جيب أن يكون للبحث والتطوير قيمة مضافة تربر استحداث هذه الوحدة ،فمهام
الوحدة ليست شيئا يهدف إىل مساعدة املدراء يف أداء املهام اليت قد جيعلها العمل
اليومي صعبة التنفيذ؛ بل إهنا مهمة مستقلة ومتمايزة ،لكنها تتطلب التنسيق الدقيق
مع العديد من اجلهات.

يف الشهرين التاليني ،أي حىت هناية العام الدراسي ،تباحثنا كفريق يف ما جتمع لدينا من خربة ومالحظات ،ويف عالقة فريق متام باهليكلية،
وسامهت أليس وخالدة بشكل مهم مبساعديت للوصول إىل الفهم املشّت بأنه جيب أال نقلق يف متييز ما هو لتمام وما هو للمدرسة،
ذلك أن التحسني املدرسي هو موضوعنا وهو الذي حيقق أهداف متام من دون أن يكون هنا أي انفصام .وقد كان هذا األمر
أسهل وأوضح بالنسبة إليهما ،رمبا ألهنما مل تكونا مثلي تنظران من قرب شديد إىل ما كنت أعتقده إشكاليا .كما ثبتنا أن عالقة
البحث والتطوير مبدراء الدوائر جيب أال تكون مباشرة ،لتجنب شعورهم بالتهديد ،حيث أن هدف الوحدة ليس سحب صالحياهتم
وال أن تكون مسؤولة عنهم.
يف ضوء ما سبق مت تعديل اخلطة للعام القادم لتعكس اخلربات والرؤى اليت اكتسبناها خالل الفصل ،ففيما ظلت أهداف الوحدة
واضحة وثابته ،فقد طال التغيري احملاور التالية :مت استثناء التدريب من مهمات الوحدة ،وقد حددت اخلطة جمموعة من املتطلبات
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اإلدارية اليت اعتقدت أهنا ستسهم يف تيسري العمل ،كما سردت اخلطة جمموعة من املربرات اليت تفسر األسباب اليت قادت إىل تبين
هذه األهداف واملهام واستثناء غريها ،فكان ذلك اجلزء مبثابة توثيق لتفكريي وخالصة لنقاشاتنا كفريق يف تلك اللحظة.
ولزيادة اإليضاح ،فإن املتطلبات اإلدارية اليت قدمتها يف تلك اخلطة تلخصت يف أن يكون اجتماع التنسيق دوريًا ليتاح لنا الوقت الكايف
للحوار وتبادل األفكار .وكان هذا املطلب ضروريًا ألن ال عالقة إدارية للوحدة مبدراء الدوائر األكادميية .أما مربرات هذا التصور،
الذي جعل عالقيت مع مدراء الدوائر من خالل اجتماع التنسيق ،فكانت اإلقرار باحلاجة الدائمة للمتابعة األكادميية العامة مثل املدى
والتتابع وحتليل املنهاج؛ لكن لدينا إرث سليب بني املنسقني إزاء هذه التجربة يف السابق ،كما أننا ال نسعى ألن تكون الوحدة مسؤولة
ونظرا ألن
عن املنسقني يف أي جانب من اجلوانب ،حيث ينبغي أن يكون للمنسقني مدير واحد فقط (وهذا موضح يف اهليكلية)ً .
هذه املواضيع قد أدرجت يف اخلطة السنوية واخلطة االسّتاتيجية ،فإن أفضل وسيلة للمتابعة ،ستكون من خالل اجتماع التنسيق
وحبضور املديرة ومديرات األقسام ،حبيث يطرح التقدم احلاصل يف االجتماع ،وتكون املعلومة أمام املديرات للمتابعة اإلدارية ويكون دور
البحث والتطوير هو املساندة إن أمكن ،واستغالل االجتماع لتوحيد الرؤية واللغة واحلوار مع املديرات ،من أجل اخلروج بالقرارات
املناسبة إن كان هنا من داع.
كما طالبت بإجياد وقت مالئم لتدريب املعلمني الراغبني باملشاركة يف األنشطة البحثية على أن يعلموا بأن هذا يف صميم عملهم وليس
نشاطًا إضافيًا.
وهكذا خرج التدريب من مسؤوليات الوحدة ،وصرنا قادرين على حتديد موقع الوحدة يف اهليكل وعالقاهتا مع املدراء وحتديد مهامها.
أما بالنسبة إىل القضية اليت كانت إشكالية وهي عالقة فريق متام بالوحدة ،فقد مت تبين صياغة تقول أن الفريق جمس للوحدة .ومع أن
هذه الصياغة عامة ،بل مبهمة ،فقد عنت أن الفريق أداة للوحدة ومساعد هلا وليس موجهها .من جهة أخرى ،مت االتفاق على أن
تكون عالقة مسؤول الوحدة مبدراء الدوائر خالل اجتماع التنسيق الدوري ،األمر الذي يعين أن هنا ندية يف العالقة ال هتدد أحدا.

المرحلة الثالثة :سطوة الواقع الموضوعي

بدأ العام الدراسي  2100/2101بنقل مكتب وحدة البحث إىل مبّن منفصل عن مبّن املدرسة الرئيسي وذلك بسبب حاجة املدرسة
اسعا وهادئًا ويتيح فرصة جيدة للّتكيز ،فقد تبني الح ًقا أن فعالية أي عمل
إىل غرف صفية يف املبّن الرئيسي ،ومع أن املكتب كان و ً
حبثي ،ال بل أي عمل يتطلب تفاعال مع الزمالء ،مشروطة بتواجد اجلميع يف حيز جغرايف مشّت يتيح فرصة للتفاعالت واحلوارات
العرضية ،وهذا ما خسرناه بالّتتيب املذكور.

تبني الحقًا أن فعالية أي عمل حبثي ،ال بل أي عمل يتطلب تفاعال مع الزمالء،
مشروطة بتواجد اجلميع يف حيز جغرايف مشّت يتيح فرصة للتفاعالت واحلوارات
العرضية.
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على أي حال ،بدأت العام الدراسي بتجربة حبث إجرائي لتحويل الصف السابع من صف ثابت إىل متحر  ،وقد متت هذه التجربة
بعد شرح آليتها للطالبات واملعلمني ،ومت تصويرها بالفيديو لعدة أيام بعد البدء بتنفيذها ،ومت التعرف على نقاط االحتقان أثناء التنقل،
ويف ضوء ذلك مت اختاذ بع اإلجراءات اليت أسهمت يف زيادة انسيابية التنقل .وبعد أن استقرت التجربة ،مت استطالع رأي املعلمني
والطالبات وتبني أن اهلدف املنشود قد حتقق.
يف ضوء هذا النجاح ،مت عرض تصور وحدة البحث والتطوير على املعلمني يف اجتماع أربعاء تدرييب ،كما مت عرض ما مت عمله من
أجل تنفيذ البحث اإلجرائي املتعلق بالصف املتحر  ،وذلك هبدف تبيان سهولة املوضوع ،وتشجيع املعلمني على القيام بأحباثهم.
جرى نقاش حول املوضوع ومت التأكيد على أن مقدار جناح الوحدة يقاس بقدرة املدرسة يف االستغناء عنها يف هناية املطاف ،ألن تلك
اللحظة تشري إىل امتال املعلمني ملهارات البحث واملبادرة.

مقدار جناح الوحدة يقاس بقدرة املدرسة يف االستغناء عنها يف هناية املطاف ،ألن
تلك اللحظة تشري إىل امتال املعلمني ملهارات البحث واملبادرة.

ولعله من سوء الصدف ،أن تزامنت هذه اللحظة مع متغري رئيسي يف املدرسة مسين بصورة مباشرة ،بصفيت مدير الرياضيات يف
االبتدائي؛ فقد قررت املدرسة التحول التدرجيي إىل تبين برنامج البكالوريا للسنوات االبتدائية ،األمر الذي عّن إدخال الروضة ضمن
مسؤوليات مدراء الدوائر األكادميية يف االبتدائي .وبذلك اضطررت للقيام باستطالع مناهج الرياضيات املختلفة املالئمة لسنيت الروضة،
جديدا للروضة (من الصفر تقريبًا) يهيئ للصف األول ،وأن أكتب اخلطط وأحدد األنشطة وأطلب شراء املستلزمات،
وأن أبين
منهاجا ً
ً
وأخوض حو ًارا مع املعلمات ،وأن أجري التدريب الالزم لتهيئتهن لتنفيذ هذا املنهاج .ونتيجة للقرار ذاته تبني أن هنا ضرورة إلعادة
النظر يف آلية تدريس الرياضيات لتتبّن أسلوب الفحص واحملص ( )inquiryيف القسم االبتدائي ،وما يستتبع ذلك من تعديل للخطط
بالكامل .كما تطلب القرار منا إجناز مدى وتتابع للمهارات واملفاهيم يف العلوم ،والعلوم االجتماعية من أجل تدريسها من ضمن
وحدات مشّتكة يف برنامج السنوات االبتدائية .وقد أدى هذا إىل اكتشاف تكرارات هائلة يف املناهج الوزارية .األمر الذي حدا بنا
إىل إعادة تنظيم حمتوى املوضوعني حىت الصف اخلامس .وما لبثت اإلدارة أن شعرت بأمهية املوضوع ،فطلبت من كل الدوائر إمتام
املدى والتتابع والنتاجات حىت الصف العاشر وكلفتين مبتابعة املشروع.
صا ملهمات تطويرية يف الرياضيات وبرنامج السنوات االبتدائية أو للمدرسة ككل ،ومل أعد
وهكذا صار اجلزء األكرب من وقيت ،خمص ً
معزوال عن القسم الثانوي حبكم اجلغرافيا ،وحبكم
قادرا على أن أخصص الوقت املالئم للبحث ولتوسعة الفريق .كما وجدت نفسي ً
ً
أن عملي املتنوع كان مع االبتدائي والروضة ناهيك عن التدريس للصف الثاين عشر .وطغى العمل اليومي على جمريات األحداث ومل
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أستطع حىت متابعة نتاجات االستبانة اليت مألها املنسقون يف املدرستني يف هناية العام السابق إال بعقد تدريب وحيد عن مهارات إدارة
االجتماعات يف بداية العام.
عقدت ورشة متام يف بريوت يف أواسط  ،2100/0وكالعادة وفرت لنا الفرصة للتأمل وكانت مفيدة بشكل استثنائي ألهنا أتاحت
للفريق اجللوس معاً ،هذا الفريق الذي حال انشغاله الشديد دون اجتماعه خالل الفصل (وخباصة يف ظل الوضع املوصوف أعاله)،
ومن خالل النقاشات والنشاطات اليت قمنا هبا ،وخباصة مع وجود زميل جديد عضو يف الفريق وفر لنا وجهات نظر جديدة ،خلصنا
إىل أنه وعلى الرغم من كل ما جرى ،والتقدم احلاصل لغاية اآلن يف اجلانب التطويري ،فإنه ليس هنا من صورة مشّتكة واضحة عن
الوحدة:
 .0عند اإلدارة اليت مل تلجأ لغاية اآلن إىل االستفادة من األحباث والبيانات ،بل إىل االستفادة من الشخص ،وهذا ال خيلق ثقافة
حبث يف املدرسة .ال بل إن فرصة عمل مسؤول الوحدة مع مدراء الدوائر واملعلمني هبدف بناء القدرات كانت حمدودة ج ًدا.
 .2عند املعلمني الذين جيب أن حيسوا بأثر الوحدة وضرورهتا وفصلها عن الشخص ،إذ ال يزالون يعتقدون أنه هو املسؤول عن
إجراء األحباث لوحده.
 .3عند مدراء الدوائر من حيث عدم رغبتهم مبدير إضايف عليهم ،مع أن وحدة البحث والتطوير ال متثل سلطة عليهم .وقد
قادنا النقاش إىل فكرة أننا رمبا نتحسس بشكل أكثر مما ينبغي .على أي حال كان لدينا اجتماع التنسيق الذي يوفر مساحة
للعمل مع مدراء الدوائر وال داعي لتغيري ذلك.
 .4حلظنا كذلك أننا كفريق خنلط بني البنية واملهمات ،فالبحث والتطوير مهمة ،لكن منذ أن أصبح مشروعنا هو تأسيس وحدة
حبث وتطوير ،انصب تركيزنا على البنية ،فّتاجعت املهمة إىل أولوية متدنية.

خالصة

يف ضوء هذا االجتماع ،ويف ضوء االجتماعات اليت عقدت يف املدرسة بعد ورشة بريوت أصبحنا قادرين على تقدمي تقييم نقدي
للتجربة:
 .0كان من األفضل لو مل نركز على إعالن الوحدة وال على إنشائها بل على عمل مجاعي دون عنوان إداري ،ألن هذا كان من
شأنه توفري الوقت الذي خصصناه للنظري إىل جهد ينفق يف سبيل توسيع الفريق وتدريبه من خالل تنفيذ مشاريع حبثية.
 .2توسيع الفريق كان أوىل من اإلعالن عن الوحدة ألنه كان سينقل الّتكيز إىل العمل ال إىل التصورات والرؤى غري املستندة إىل
عمل.
 .3مل نرد خلق مستوى إداري جديد ،فتجنبنا إنشاء عالقة إدارية مع مدراء الدوائر ،فأسهم هذا يف عزلة الوحدة .مل يكن
للوحدة فرق عمل كما مل يكن هلا عالقة مع مدراء الدوائر ،فصارت معلقة باهلواء.
 .4وجود املكتب يف مبّن منعزل حرمنا إمكانية احلوار والتفاعل.
 .5العبء اإلداري والتدريسي حال دون عمل أعضاء الفريق على التوسع وحىت على تنفيذ مشاريع حبثية.
 .2تزامن املوضوع مع مشاريع مدرسية جديدة (برنامج السنوات االبتدائية ،الروضة ،املدى والتتابع) وهذه كلها مشاريع تطويرية
وليست حبثية ومل تشر املعلمني .أي أن هنا عمل كثري لكنه مل يسهم يف نقل جتربة البحث إىل ثقافة املدرسة.
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يف هناية العام ،ويف ضوء هذه اخلالصة ،مت االتفاق أن أتفرغ للبحث والتدريس فقط ،فتم يف هناية العام تكليف زميلة مبسؤولية الرياضيات
يف القسم االبتدائي ،وكان معظم العمل على برنامج السنوات االبتدائية قد أجنز ،فتم االتفاق على أن يكون محلي التدريسي 02
حصة ،ومت إعطائي احلق يف دعوة املنسقني لالجتماع إذا كان هنا ما يستدعي املتابعة (وهذا ما اعتقدنا أنه سيحل مشكلة العالقة
مع مدراء الدوائر ،وال يبقي وحدة البحث تنتظر دعوة اإلدارة لالجتماع) .كما اتفقنا أن أبدأ بالعمل مع مدرسة املطران فأساعد على
أيضا .وكخطوة أوىل متت متابعة املدرسني يف تلك املدرسة الذين شاركوا بال مقهى العاملي ومت عقد اجتماعات
إنشاء فريق حبثي هنا ً
شخصية معهم للحصول على تفسري لنتائج التصويت .وقد مت جتهيز تقرير ومت إرساله إلدارة مدرسة املطران على أن يتم اإلعالن عنه
للمدرسني يف بداية العام .وكان يؤمل أن تشجعهم النتائج وقرارات اإلدارة اليت اختذت مبوجبها على املسأمهة بعمليات البحث.
لكن ،جتري الرياح مبا ال تشتهي السفن .فقد تر مدير الرياضيات يف الثانوي العمل يف املدرسة ومل تتوفق اإلدارة يف تعيني بديل
مالئم ،ومل يكن أمامها من بد إال سؤايل أن أعود فأستلم إدارة الدائرة جمد ًدا وعرضت اإلدارة مربراهتا لذلك .فما كان مين إال أن
وافقت بعد تردد مع معرفيت بأن هذا سيؤثر سلبا على وحدة البحث والتطوير.
وهبذا ،ميكن القول أن جتربة املدرسة األهلية تظهر أن ثقافة البحث بني املعلمني لرمبا تستحق أن تدخل يف حياة املدرسة عن طريق
تكليف فريق من املعلمني بعد إعطائهم الصالحيات وتوفري الوقت الالزم هلم ليكونوا نواة لفريق عمل خارج اهليكل .ميكن لفريق كهذا
أن يتوسع وأن يتغري وأن يستمر يف عمله دون أن يتضارب عمله مع متطلبات وواجبات إدارية أخرى .هبذه الطريقة ميكن أن يتعرض
املعلمون خلربات البحث ،وأن يشعروا بأثره ،ومن مث ميكن للمدرسة أن تتباحث يف مدى اجلدوى من إنشاء وحدة حبث وتطوير ،فإن
وجدت األمر ضروريا ،فإن اإلعالن عن الوحدة ودورها ورؤيتها سيكون حتصيل حاصل ،أما موقعها على اهليكل ،فهذا ما سيكون
موضوع البحث.
لقد أظهرت جتربة املدرسة األهلية للبنات أن التعلم املؤسسي عملية وليس جمرد قرار ،كما أظهرت أن التأمل النقدي يف التجربة عملية
ضرورية الستخالص العرب .كان باإلمكان أن نقف ونعدد الصعوبات اليت واجهتنا أثناء تأسيس وحدة البحث والتطوير ،لكن احلوارات
وعربا نستطيع اإلفادة منها يف سياقات خمتلفة سواء أكانت يف مدرستنا أو يف غريها.
املعمقة والنقدية أتاحت لنا أن نستخلص ً
دروسا ً
لقد كانت رحلتنا هي درسنا ،وإن كنا عندما انطلقنا يف هذه الرحلة مل نتوقع أن يأيت الدرس هبذه الطريقة ...حقاً ،قد يكون للرحلة
أمهية تفوق أمهية املآل.
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أصوات من المدرسة العصريّة
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صوت حنين موسى
مدرسة احياء ومشرفة مختبر

صفيّة
خارج أسوار الغرفة ال ّ
أذكر منذ أربع سنوات ،وبينما كنت أعمل يف املخترب ،حيث أنين مشرفة املختربات العلمية يف املدرسة ،باإلضافة إىل أنين معلمة أحياء
للصف التاسع ،جاءت زميليت وقالت يل "أن مس ديانا حباجة إىل أحد ليسافر معها إىل بريوت حيث أن املدرسة كانت قد اشّتكت
منذ شهور مبشروع مع اجلامعة األمريكية يف بريوت ،فلماذا ال تذهبني وتعلمينها برغبتك باالنضمام إىل فريقها حيث ميكنك السفر
معها األسبوع القادم" .وبدأت حتدثين عن لبنان ،وبريوت وروعتها وسحرها ،مما شجعين على ذلك وقد تولد لدي احلماس باالنضمام
اىل هذا املشروع من أجل السفر إىل لبنان واجلامعة األمريكية.
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فذهبت وحتدثت مع مس ديانا وأظهرت رغبيت يف العمل ضمن فريقها .مل تكن متلك الكثري من الوقت لتشرح يل فكرة مشروع متام،
ضا سوف ينضم إلينا،
فقط ،طلبت مين جتهيز نفسي للسفر األسبوع القادم ،وقالت أن صدام كراسنة –املرشد الّتبوي يف املدرسة -أي ً
ومل أكن على معرفة سابقة به.
جاء موعد السفر ،فتعرفت إىل صدام ،وبدأ حيدثين قليالً عن املشروع خالل الرحلة إىل لبنان .ويف اليوم التايل كان اليوم األول يف
ورشة العمل ،وكان هنالك عدد كبري من األشخاص الوافدين من بلدان خمتلفة .فشعرت بالرهبة و الضياع .ماذا أفعل بينهم؟ و ماذا
سيفعلون هم هنا ملدة ثالثة ايام؟
بدأ كل عضو جديد بالتعريف عن نفسه وجاء دوري ،ما زلت أذكر الشعور باالرتبا الذي أصابين حيث كانت املرة األول اليت
أمسك هبا امليكرفون وأحتدث أمام جمموعة كبرية من الناس .فقمت بالتعريف عن نفسي وعما أفعلة يف املدرسة وأضفت "أنا ال
أعرف ملاذا أنا هنا ؟ وملاذا أنتم هنا ؟ وماذا يعين مشروع متام أو ماذا تفعلون فيه ؟ وأنا مل أمسع بتمام إال األسبوع املاضي ولكنين
انضممت إليكم بسبب رغبيت الشديدة يف زيارة بريوت".
شعرت كأن عيوهنم مجيعها ترقبين ،كما استغربت جرأيت يف قول احلقيقة .وهكذا مضت ورشة العمل تلك يف حماولة لفهم واستيعاب
متاما يف طريق العودة إىل عمان السعادة اهلائلة اليت كنت أمحلها يف داخلي النضمامي إىل
ما جيدث داخل تلك القاعة .ولكين أذكر ً
فريق العمل ،حيث أنين أصبحت جزءا من عائلة متام .كنت فرحة باخلربة اجلديدة اليت اكتسبتها .إهنا خربة من نوع خمتلف ،تعي
وضع التعليم يف بع البلدان يف الوطن العرب ،وضرورة التعرف اإىل مجيع هؤالء األشخاص الذين ميلكون هذا املستوى من اخلربات
فعدت وأنا أمحل يف داخلي الكتري من التفاؤل بغد مشرق،
و اخللفيات العلمية .وشعرت بسعادة أكرب ملا أتاحته يل هذه الفرصةُ .
حيث كانت نظريت دائما للتعليم نظرة تقليدية ،وأنه مهما حتدثنا عن تطور التعليم مل أكن أؤمن بالقدرة على التغيري .وأنا كمعلمة
غري قادرة على إحداث فرق يف العملية التعليمية يف ظل هذا التطور الكبري يف اجملتمع وجيل الطلبة .لكن ومنذ ورشة العمل تلك،
وبعد االستماع والتأمل خبربات األشخاص احلاضرين ،ومشاركتهم الطريقة اليت يتحدثون فيها ،واالميان بالقدرة على التغيري وضرورة
مواكبة

شعرت بسعادة أكرب ملا أتاحته يل هذه الفرصة .فعدت وأنا أمحل يف داخلي الكتري
من التفاؤل بغد مشرق ،حيث كانت نظريت دائما للتعليم نظرة تقليدية ،وأنه مهما
حتدثنا عن تطور التعليم مل أكن أؤمن بالقدرة على التغيري .وأنا كمعلمة غري قادرة
على إحداث فرق يف العملية التعليمية.
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السرعة اليت يتغري فيها جيل الطلبة ،وبعد تواجدي يف هذا اجلو من التفاؤل والثقة اليت يتحدثون فيها ،اختلفت نظريت إىل عملية
التعليم ،ودوري كمعلمة مئة ومثانني درجة .فقد عدت أؤمن بضرورة التغيري والقدرة على التغيري وأنين سأصبح قادرة على إحداث
الفرق ،ولكن املهم ضرورة االقتناع الداخلي بقدرة اإلنسان على العمل ،والعمل الدؤوب واإلخالص فيه لتحقيق األهداف.
وبعد ورشة العمل تلك (أدوات البحث وحتليل البيانات) واليت تعرفت من خالهلا إىل فكرة البحث اإلجرائي وأدواته ،عدت إىل
املدرسة وبدأت العمل مع فريقي على مشروع "الطالب باحث مستقل" ،فهذا املشروع كان قد مت اختياره من الفريق السابق املكون
من معلمات العلوم ،والذين كانوا قد شكلوا الفريق األول لتمام يف مدرستنا عند عقد ورشة متام األوىل يف عمان .فمن خالل هذه
الورشة كان الفريق قد اتفق على العمل على مشروع "الطالب باحث مستقل" هبدف التحقق من نتاجات هذا املشروع يف املدرسة،
وإذا كان حيقق األهداف اليت وضع من أجلها ،أال وهي تنمية مهارات الطالب البحثية والوصول إىل طالب العصرية ليكون باحثاً
مستقصياً باستمرار ،وذلك من خالل سبع خطوات للبحث وهي :
 .0حتديد مشكلة البحث.
 .2حتديد اهلدف من البحث.
 .3البحث عن احلقائق.
 .4تنظيم احلقائق واملعلومات.
 .5تقييم األهداف.
 .2تقييم النتاج.
 .2عرض النتاج.
حيث أن قسم العلوم كان يطبق هذا املشروع يف قسمه قبل مشروع متام خبمس سنوات.
وكان فريق العمل قد أعد ثالث استبانات هبدف معرفة موقف كل من الطلبة واملعلمني وأولياء األمور من تطبيق مشروع "الطالب
باحث مستقل" .وإذا ما كان هذا املشروع حيقق أهدافه وينعكس إجيابياً على مهارات الطلبة من وجهة نظر املعلمني والطلبة وأولياء
أمورهم .فعملت مع صدام على توزيع هذه االستبانات ومجع املعلومات ،وقام صدام بتحليلها وتوصلنا إىل نتائج كانت منطقية
بالنسبة إلينا يف ذلك الوقت .إذ أكدت هذه النتائج قناعة املعلمني وأولياء األمور والطلبة بتأثري هذا املشروع على حتسني مهارات
الطالب البحثية ،وتنمية ثقته بنفسه وقدرته على التعبري عن نفسه ،وقدرته على استخدام أساليب خمتلفة جلمع املعلومات وآليات مجع
املعلومات .وقمنا أيضا كفريق بعقد جمموعات تركيز للمعلمني والطلبة هبدف معرفة فهم وعي املعلمني والطلبة ملشروع "الطالب
باحث مستقل" ،وما هي خصائص الباحث من وجهة نظر املعلمني والطلبة ،إذا ما كان املعلمون والطلبة يتحدثون بنفس اللغة عن
خصائص الطالب الباحث ،وآلية الطلبة يف البحث ومجع املعلومات.
وقمت بتلخيص جمموعات الّتكيز وصدام بتحليل االستبانات بالنسب املئوية ،حيث مل نكن قد تعلمنا كيفية حتليل البيانات .حيث
أظهرت نتائج جمموعات الّتكيز وجود لغة مشّتكة بني املعلمني والطلبة لتعريف الباحث املستقل ،وأمهية هذا املشرو ع يف تطوير
قدرات الطالب البحثية ،وأمهية اخلطوات السبعة لتنظيم عمل الطالب واستخدامها كآلية منظمة لتوجيه عملية البحث ،وانطالقاً من
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هذه النتائج قررنا االستمرار يف العمل على هذا املشروع يف املدرسة وتوسيعه ،ليضم أقسام أخرى إىل جانب قسم العلوم ،وارتأينا
حتديد أهداف معينة من املشروع لتناسب الفئات العمرية املختلفة.
وقمنا أيضا باعادة النظر بأهدافنا ،حنن كفريق متام يف املدرسة ،وإعادة صياغة أسئلة الدراسة لتكون أكثر وضوحا لنا كفريق عمل
جديد .حيث أن هذه األسئلة واألهداف كان الفريق األول قد قام بصياغتها يف ورشة عمان كصورة مبدئية لبدء العمل مبشروع
"الطالب باحث مستقل" .وكانت هذه األسئلة تبحث عن مدى تطور قدرات الطلبة على حل املشكالت بعد تعرضهم خلربة
اخلطوات السبعة عاماً بعد عام .باإلضافة إىل مدى وعيهم للمصادر املختلفة جلمع املعلومات ،وكيف يسهم تدريب املعلمني على
هذه اخلطوات يف كل عام على تطوير قدرة تطبيق الطلبة هلا.
وقد ارتأينا حنن كفريق جديد أن نقوم بتعديلها بعد حضورنا لورشة العمل يف بريوت ،حيث توضحت لنا رؤية أفكار مشروع متام،
حيث شعرنا كفريق عمل جديد بأن األهداف اليت مت وضعها سابقاً من الفريق السابق ال ختدم هدفنا األساسي ،وهو التحقق من
مدى جناح مشروع الطالب الباحث املستقل ،ومدى انعكاسه على قدرات الطالب البحثية .فقمنا بإعادة صياغة أهدافنا وأسئلتنا
ملشروع الطالب الباحث املستقل ،لتشمل تنمية جوانب معينة عند الطالب وأخرى عند املعلم ،حيث هدف املشروع إىل السعي خللق
طالب واع ،غري قادر عن اإلجابة والبحث عن املعلومات إال بالعودة إىل مصادرها املختلفة .باإلضافة إىل تنمية ثقته بنفسه ،وتعزيز
روح العمل اجلماعي والتواصل عند الطلبة .ناهيك عن أننا شعرنا باحلاجة إىل العمل على تنويع أساليب املعلم التدريسية وإتاحة
الفرصة لدى املعلم الكتشاف قدرات ومواهب الطلبة.
وجاءت األسئلة اجلديدة لتبحث عن قدرة الطالب يف حتديد مشكلة البحث ،وقدرته يف حتديد ما يعرفه وما يريد البحث عنه حول
مشكلة البحث ،وأثر تطبيق مشروع الطالب الباحث املستقل يف تنمية مهارات الطالب االجتماعية والبحثية ،وعالقة أساليب املعلم
بتنمية هذه املهارات ،وأثر تطبيق هذا املشروع يف تنوع أساليب املعلم التدريسية .وقمنا بعرض ذلك كله يف اللقاء التايل مع فريق متام
يف اجلامعة األمريكية يف بريوت.
وقمت مع صدام بتقدمي العرض ،وكنت أشعر بفخر كبري وثقة كبرية بالنفس ،ألنين كنت أعي حجم العمل الكبري الذي قمنا به يف
الفّتة السابقة .وقد كنت أتطلع شوقاً للقاء متام التايل ألذهب وأقابل مجيع الناس الذين التقيتهم املرة األوىل ألقول هلم ،اآلن ميكن أن
أعيد التعريف عن نفسي ،وأقول لكم بأنين فخورة جداً وسعيدة جداً بكوين أصبحت جزءا من عائلة متام .وها أنا معكم اليوم
أحتدث بلغتكم وأستمع إليكم بشوق لتعلم املزيد منكم.

أنين فخورة جداً وسعيدة جداً بكوين أصبحت جزءا من عائلة متام .وها أنا معكم
اليوم أحتدث بلغتكم وأستمع إليكم بشوق لتعلم املزيد منكم.
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وعدنا بعد ذلك اللقاء ،وقد تعلمت كيفية حتليل البيانات للوصول إىل النتائج ،وكان هذا اللقاء مثمراً جداً حيث أن ذلك شكل
جزءًا مهما يف رحلتنا مع البحث اإلجرائي حلاجتنا لعقد العديد من جمموعات الّتكيز ،وبناء االستبانات واستخدامها كأدوات قياس،
للوصول إىل املعلومات حول القضايا اليت كانت تظهر خالل عملنا يف املشروع.حيث أصبحت أمتلك مهارة حتليل جمموعات الّتكيز
واستخدام برنامج  SPSSلتحليل االستبانات.
وبعد ذلك ظهرت نقطة التحول البارزة يف سري عملنا يف مشروع الطالب الباحث املستقل ،بعد زيارة فريق متام األول لنا يف املدرسة،
يف هذه اجللسة حيث كان د.مراد جرداق ود .صوما بو جودة وماري سعد حاضرين .ومن خالل احلوار والنقاش الطويل الذي دار
أصبحنا كفريق أكثر وعياً للممارسات اليت قد قمنا هبا واملنحى الذي عملنا فيه ،وتوضحت الصورة أمامنا أكثر ،حيث تبني لنا وجود
تفاوت يف رؤية كل منا ملشروع الطالب الباحث املستقل .ومل نكن كفريق قد وعينا هذا التفاوت يف فهم املشروع ،حيث توصلنا إىل
أنه ال يوجد اتساق ما بني أهدافنا واملعلومات اليت كنا نبحث فيها ،وأن هدفنا األمسى هو الباحث املستقل وليس اخلطوات السبعة
للبحث .فبعد تلك اجللسة ،قمنا بإعادة صياغة أهداف مشروعنا وأسئلة دراستنا ،لتكون األسئلة النهائية على النحو التايل:
 .0هل يوجد تعريف واضح ومشّت بني الطلبة و املعلمني لسمات " الباحث املستقل" ؟
 .2هل يوجد أثر لتطبيق املشروع يف تنمية املهارات االجتماعية والفردية (الثقة بالنفس) لدى الطالب ؟
 .3ما درجة امتال الطالب للقدرات البحثية ذات الصلة خبطوات املشروع السبعة ؟
 .4ما أثر تطبيق مشروع "الطالب الباحث املستقل" يف تنويع أساليب املعلم التدريسية ؟
وقمنا بتحديد أدوات جديدة للبحث ختدم هذه األهداف ونسري باجتاه حتقيقها ،وجتيب عن األسئلة البحثية اليت وضعناها.
واختذنا القرار باالجتاه إىل امليدان ومالحظة سري العملية التعليمية داخل الصفوف هبدف مراقبة آلية تطبيق مشروع الطالب الباحث
املستقل على أرض الواقع ،ولرصد األسئلة اليت تطرح داخل الصف من قبل املعلم ،وأمهية التنويع يف األسئلة املطروحة لتحث الطالب
كبريا يف
على البحث واالستقصاء ،حيث كانت املالحظة يف هذه املرحلة عامة .ومن هذه املالحظات شعرنا أن املعلم يلعب د ً
ورا ً
توجيه الطالب إىل البحث ،وعندما يقوم املعلم بتدريب الطلبة على استخدام اخلطوات السبعة للبحث ،فإنه يقوم بعرض وطرح أسئلة
موجهة آللية عمل الطالب ،ومل تكن األسئلة ذات طبيعة مفتوحة وتّت خيارات للطالب للتفكري فيها.
وأيضا فكرنا بتعزيز العمل باملنحى االستقصائي يف تدريس مادة العلوم إلغناء مشروع "الطالب الباحث املستقل" .وكأحد أعضاء
الفريق ،كنت أقوم بزيارة املعلمني يف صفوفهم ،ملالحظة وتسجيل تكرارات نوعية األسئلة اليت يتم طرحها خالل فّتة زمنية حمددة
مسبقا ،قمنا باالتفاق عليها ،حيث الحظنا أن املعلمني ال يستخدمون الكثري من األسئلة االستقصائية واألسئلة اليت تثري فضول
الطلبة واهتمامهم ،واليت توجه تفكريهم حنو مستويات أعلى من التفكري؛ وإمنا معظم األسئلة اليت تطرح من قبل املعلمني يف الصف
هي أسئلة مباشرة أو أسئلة للكشف عن معرفة سابقة.
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ومت إجراء املالحظات الصفية على مرحلتني ،املرة األوىل قبل حضور املعلمني لدورة التعليم املستند إىل االستقصاء الذي قامت به
د.مسية احملتسب لتدريب معلمي العلوم على االستقصاء ،ومرة أخرى بعد إهناء املعلمني لتلك الدورة.
وبعد هذا العمل الدؤوب لعدة شهور ،متكنا كفريق من خلق رؤية مشّتكة بيننا ،إذ أن هدفنا ليس اخلطوات السبعة للبحث ،وإمنا
هذه اخلطوات وجدت فقط لتوجيه الطالب وليست هي اهلدف األمسى .ولكن ميكننا تعديل هذه اخلطوات لتناسب األهداف املرجوة
لكل فئة عمرية.
إن هدفنا األساسي هو تنمية مهارات الطالب البحثية والوصول بطالب العصرية ،ليكون باحثًا مستقالً يف مجيع املواقف اليت يتعرض
إليها .وأصبحنا نقدر أمهية دور كل عضو من الفريق وأمهيته إلغناء الفريق ،مثال امتال صدام ملهارات حتليل البيانات ،وامتال مس
ديانا رؤية شاملة لعملية تطوير املدرسة من موقعها اإلداري وخربهتا الطويلة ،أما أنا فأمتلك القدرة على املتابعة وتنظيم العمل
باستمرار ،وقد بدأت أشعر بأمهية الفروقات بيننا بكوننا من خلفيات خمتلفة .مس ديانا كوهنا حاصلة على بكالوريوس يف علم
الفيزياء وماجستري يف الّتبية ،باإلضافة إىل خربهتا الطويلة يف التعليم يف مدارس خمتلفة ،وأيضا خربهتا يف األمور اإلدارية حيث عملت
كمديرة للمدرسة يف فّتة ما .واآلن هي املستشارة األكادميية يف املدرسة ،وصدام كونه املرشد االجتماعي يف املدرسة وحاصل على
ماجستري يف علم النفس الّتبوي ،وأنا حاصلة على بكالوريوس يف العلوم احلياتية .ومل أكن قد درست أي مادة هلا عالقة بالّتبية
والتعليم خالل دراسيت اجلامعية ،وإمنا تطورت لدي املعارف واخلربات من خالل عملي يف املدرسة كمعلمة ومشرفة خمتربات علمية.
ولذلك شعرت بأن هذا التفاوت بيننا كان نقطة قوة لدى الفريق ومصدر تنوع وإغناء باألفكار ،وكنت قد شعرت بنقطة القوة هذه
عندما قمنا بعرض نتاج عملنا يف ورشة العمل التالية يف بريوت.
ومن خالل عملي ضمن فريق متام يف املدرسة ،وشعوري الدائم باإلنتماء إىل عائلة متام ،تطورت عندي مفاهيم كثرية مل أكن أعرف
معناها من قبل .وأصبحت أكثر وعيًا لكثري من املمارسات والسلوكات اليت أقوم هبا يف املدرسة ،حيث شعرت بأن الكثري من
املمارسات اليت مت احلديث عنها يف متام كنت أقوم هبا دون معرفة واضحة ملعناها ،مثل التعلم من خالل اخلربة ،حيث أن اخلربات
واملواقف اليت كنت أتعرض هلا يومياً خالل عملي ،كانت جتعلين أفكر فيها وأحاول االستفادة منها يف تغيري ممارسيت لتحقيق
األهداف اليت كنت أضعها أمامي .وأيضاً فكرة التعاون املهين ،حيث أنه من خالل احلوار املفتوح والشفاف مع معلمي القسم،
ومناقشة املواقف اليت نتعرض هلا ،وتبادل اخلربات واالستماع إىل وجهات النظر املختلفة ومناقشتها للوصول إىل حلول ملشاكل
خمتلفة ،أدى ذلك كله إىل بناء فريق عمل ضمن القسم ،يعمل مبهنية وتعاون لتحقيق أهداف القسم .ولكن خالل رحليت يف متام،
تطورت لدي الكثري من املهارات واملفاهيم ،وأصبحت طريقة تفكريي باألمور منظمة أكثر وأصبحت أكثر قدرة على التعبري عن
نفسي .ويف كل مرة كنا نلتقي فيها بورشات العمل ،كنت أشعر بالتغيري الذي طرأ علي حيث تطورت لدي مهارات االتصال مع
اآلخرين ،وتولدت بداخلي طاقة كبرية للعمل.
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...فكرة التعاون املهين ،حيث أنه من خالل احلوار املفتوح والشفاف مع معلمي
القسم ،ومناقشة املواقف اليت نتعرض هلا ،وتبادل اخلربات واالستماع إىل وجهات
النظر املختلفة ومناقشتها للوصول إىل حلول ملشاكل خمتلفة ،أدى ذلك كله إىل
بناء فريق عمل ضمن القسم يعمل مبهنية وتعاون لتحقيق أهداف القسم.
وأصبحت طريقة تفكريي باألمور منظمة أكثر وأصبحت أكثر قدرة على التعبري
عن نفسي.

وازداد دافعي ومحاسي للعمل ،عندما طرح فريق متام يف ال  AUBفكرة نشر روح وفكر متام وضرورة توسعة مشروع متام ،وبدأ
التفكري بنقل اخلربات إىل مدارسنا.
ولكن هذة الدافعية كانت جتابه مبقاومة كبرية من املعلمني اآلخرين .ففي بداية األمر بدأ اجلميع يتساءل عن مشروع متام ،وماذا نفعل
فيه ،مث بدأنا بنشر فكر مشروع متام يف املدرسة من خالل ورشات العمل ومتابعة عمل األقسام .فكنت أواجه مقاومة من املعلمني
األكرب سنا واألكثر خربة .فكانوا دائما ينظرون إيل نظرة أين أصغرهم سنا وأقل منهم خربة .فذلك ال يعطيين بالتايل القدرة على نقل
أثر التدريب الذي تلقيناه من فريق اجلامعة األمريكية ،ولكن خالل األربع سنوات من العمل قلت املقاومة ،وأثبتت هلم أن تلك
املعلمة الصغرية يف السن ،القليلة اخلربة ،استطاعت أن تثبت نفسها وقدرهتا ،واملثول أمامهم ونقل املهارات واخلربات املختلفة اليهم
من خالل اإلصرار على العمل ،والظهور الدائم يف مجيع االجتماعات ،ومتابعة عملهم ومناقشتهم ،وإظهار االهتمام والرغبة يف
املساعدة دائماً.
وبدأنا بتدريب معلمي املدرسة على البحث اإلجرائي وخطواته كأداة تساعدهم على التأكد من حتقق األهداف اليت يضعوهنا أمامهم
باستمرار ،وذلك ألننا شعرنا بفعالية البحث اإلجرائي وموضوعيته ،عندما قمنا بتطبيقه على مشروع "الطالب الباحث املستقل"،
وقناعتنا كفريق عمل بأمهية امتال املعلمني هلذه املهارات لتحسني ورفع مستوى أدائهم ،وبالتايل تطوير املدرسة وحتقيق خمرجاهتا،
دورا فاعالً يف حتقيق هذه املخرجات.
وانطلقنا من أهداف ورؤية املدرسة وعملنا على توضيح خمرجاتنا كمدرسة ،وأن كل معلم يلعب ً
وأوضحنا هلم آلية العمل لتوسعة مشروع متام يف مدرستنا ،ليضم مجيع األقسام حيث كنت أعمل مع صدام ومس ديانا يف إعداد
مادة التدريب ،وكنت أقوم بّتمجة املواد اليت يتم االتفاق عليها من اللغة اإلجنليزية إىل العربية ،مث نقوم كفريق بّتتيبها بالتسلسل الذي
دائما مهمة ترمجة وطباعة
نريد ،ونتفق على آلية لعرضها على املعلمني .وكنا نتبادل األدوار يف تقدمي الورشات ،حيث كانت توكل إيل ً
مادة التدريب وترتيبها بطريقة مناسبة ،وحتضري األدوات واملواد اليت كنا حنتاج إليها يف عملية التدريب.
وعندما قام كل قسم بتحديد مشروع خاص به ،واستخدام البحث اإلجرائي لفهم هذا املشروع والتأكد من حتقق املخرجات.كنت
أعمل مع األقسام املختلفة للتحضري لعقد جمموعات تركيز ،وأقوم بتحليلها هلم للوصول إىل النتائج وأيضا نقل هذه اخلربة إليهم .ومت
إشرا مثانية أقسام من أقسام املدرسة يف العمل ،حيث انطلق كل قسم من رسالة املدرسة وأهدافها ،ومن مث أهداف وخمرجات
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القسم الختيار قضية الّتكيز .فقام قسم العلوم يف املرحلة األساسية ،بالبحث عن مدى قدرة الطالب على صياغة أسئلة البحث عند
القيام بعملية البحث ،ومدى وعي املعلمني ملستويات األسئلة املختلفة ،وامتالكهم ملهارة صياغة األسئلة اليت تنعكس على قدرة
الطلبة يف امتال هذه املهارات ،حيث ارتأوا أن نوعية األسئلة وطريقة طرحها ميكن أن يسهل عملية البحث ،حيث أنه كلما كانت
األسئلة واضحة وحمددة ،فذلك يسهل عملية مجع املعلومات.
فقاموا بالبحث عن قدرة طلبة الصفوف اخلامس والسادس على صياغة األسئلة .واذا ما كان هنا من فهم مشّت لدى معلمي
القسم يف مهارة صياغة األسئلة ،وقد قاموا بتحديد أدوات الدراسة لتشمل جمموعة تركيز ملعلمي القسم هبدف التعرف إذا ما كان
هنا من فهم مشّت للمعلمني يف مهارة صياغة األسئلة  ،وقاموا بتعري الطلبة الختبار يقيس قدرة الطلبة على صياغة أسئلة
مبستويات خمتلفة ،من خالل تقدمي فقرة ما للطلبة حيث يقومون بقراءهتا وصياغة أسئلة عنها.
أما عن قسم العلوم يف الثانوي ،فقد أثاروا قضية انضباط الطلبة وسلوكهم خالل العمل املخربي ،مقارنة بسلوكهم وانضباطهم يف
احلصة الصفية.
حيث كان قد الحظ معلمو القسم أن الطلبة ال يبدون اهتماماً للمادة اليت تُعطى داخل املخترب ،حيث يقل انضباطهم ،ويقل
انتباههم خالل حصص العمل املخربي ،وقد تزامنت هذه املالحظات مع عقد دورة ملعلمي العلوم إلدخال املنحّن االستقصائي يف
يضا بعقد جمموعة تركيز للطلبة
تدريس العلوم ،وقام معلمو القسم ببناء استبانة لتحديد اجتاهات الطلبة حنو حصة املخترب ،وقاموا أ ً
هبدف التعرف إىل العوامل اليت تسهم يف عدم أخذ الطالب للجانب العلمي جبدية ،وقد توصلوا إىل نتائج تشري إىل وجود اجتاهات
إجيابية للطلبة ،حنو حصة املخترب ،حيث تزامن قيامهم بالبحث مع حضور املعلمني لدورة املنحى االستقصائي يف تدريس العلوم ،اليت
مت عقدها مبساعدة الدكتورة مسية احملتسب .وخالل تلك الفّتة كان قد بدأ معلمو القسم باستخدام املنحى االستقصائي يف تدريس
العلوم والعمل املخربي ،فجاءت النتائج لتشري إىل حتسن نظرة الطلبة للعمل املخربي والبدء بأخذه جبدية.
وعمل قسم الرياضيات على البحث عن أسباب ضعف الطلبة يف حل املسائل الكتابية.
فقاموا باختيار عينة الدراسة من صفوف خمتلفة ،وقاموا بتعري هذه العينة من الطلبة الختبار يهدف إىل قياس مدى استيعاب
الطلبة للمسائل الكتابية ومدى قدرهتم على حتليل املشكلة من معطيات ومطلوب ،ومن مث االنتقال إىل التخطيط للحل وحل
املشكلة .ومت اعتماد آلية معينة لتصحيح هذا االختبار لتحديد مواطن الضعف عند الطلبة .فتوصلوا إىل أن نسبة قليلة من الطلبة
متكنوا من حتديد املطلوب من السؤال ووضع خطة للحل للوصول إىل اجلواب النهائي .ومن هنا بدأوا باستخدام آليات عديدة
لتطوير قدرات الطلبة على التعامل مع املسائل الكتابية واالهتمام بإضافة العديد من املسائل يف أوراق العمل لتدريب الطلبة على هذه
املهارات.
أما معلمو قسم الرياضة ،فقد الحظوا اتساع ظاهرة عدم تقيد الطلبة بارتداء الزي الرياضي خالل حصص الرياضة يف املدرسة .فقرروا
البحث عن أسباب انتشار هذه الظاهرة ومعرفة اجتاهات الطلبة حنو حصص الرياضة والزي الرياضي .فقاموا ببناء استبانة تقيس
اجتاهات الطلبة حنو حصص الرياضة وحنو الزي الرياضي ،حيث افّتضوا أن الزي الرياضي املدرسي يلعب دوًرا يف انتشار هذه
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الظاهرة ،وذلك من خالل التحدث مع الطلبة إذ أبدوا رغبتهم الدائمة بأن يكون الزي الرياضي مرتبطًا بأحد املاركات الرياضية
العاملية.
أيضا بعقد جمموعة تركيز لِ َعيِّنة من الطلبة لتعرف أسباب عدم التزام الطلبة بالزي الرياضي أثناء حصص الرياضة ،وتوصلوا إىل
وقاموا ً
أن الطلبة ال يلتزمون بارتداء الزي الرياضي ،ألن لونه ال يعجبهم ،ونوعية القماش املصنوع منها غري مالئمة ،مما جيعله غري مريح أثناء
ارتدائه .وقدموا مقّتحات بتغيري األلوان واعتماد نوعيات جديدة من القماش ،ومت رفع تلك االقّتاحات إىل إدارة املدرسة مما أدى إىل
تغيري الزي الرياضي يف العام التايل.
وألن اللغة العربية هويتنا وتراثنا ورمز وجودنا ،وألهنا من املباحث املهمة اليت تدخل يف مجيع جوانب احلياة واملباحث الدراسية
األخرى ،فقد قام معلمو قسم اللغة العربية بالبحث عن مشاكل الكتابة وسوء اخلط عند الطلبة ،حيث مت إخضاعهم لربنامج تدرييب
ضمن خطة ممنهجة لتعليم اخلط وحتسني الكتابة ،لرفع أدائهم الكتاب وحتسني خطهم .وهذه اخلطة تبدأ من تعليم كتابة احلرف
والطريقة السليمة لرمسه ،وتنتهي بالكلمة وبالتايل باجلملة .وجرى البحث عن مدى حتسن هذه املهارات لدى الطلبة من خالل
مالحظة دفاترهم يف مجيع املواد وأوراق العمل.
أما يف قسم االجتماعيات ،فقد قاموا بدراسة مفهوم االنتماء عند الطلبة ،وإىل أي مدى يقومون مبسالك وتصرفات تعرب عن
انتمائهم إىل مدرستهم ووطنهم .وذلك انطالقا من رؤية املدرسة اليت هتدف إىل اجياد املواطن الصاحل واملنتمي بصدق وإخالص إىل
أمته .وقاموا باختيار قضية البحث بناءً على مالحظة سلو الطلبة داخل وخارج احلصص الصفية .فقاموا ببناء استبانة للطلبة هبدف
قياس سلو الطلبة خالل املواقف املختلفة اليت يتعرضون هلا يف املدرسة .وأيضاً استخدموا بطاقة مالحظة ملالحظة سلو الطلبة
خالل تواجدهم يف املدرسة .فاختاروا صفوف الصف السابع كعينة للدراسة ،وقاموا خالل ذلك بالعمل على تعزيز مفهوم االنتماء
يف نفوس الطلبة من خالل توظيف اإلذاعة املدرسية ،وإلقاء احملاضرات على الطلبة عن االنتماء إىل املدرسة والوطن ،باإلضافة إىل
استخدام اللوحات اإلعالنية ولوحات احلائط.
أما عن قسم الّتبية اإلسالمية ،فقد الحظ معلمو القسم وجود ضعف عند الطلبة يف مهارة التالوة والتجويد ،وضعف يف القدرة
على التمييز واملواءمة ما بني املادة النظرية والتطبيق العملي هلا .فقرروا البحث عن أسباب هذا الضعف نظراً ألمهية هذه املهارات يف
تفسري القرآن الكرمي .فأعدوا اختبار تشخيصي لتحديد مواطن الضعف عند الطلبة ،واشتمل هذا االختبار على جانب عملي
تطبيقي وجانب آخر كتاب ،وقاموا بتحديد عينة الدراسة ،وطبقوا االختبار عليهم .واستطاعوا بذلك حتديد مواطن الضعف.
فتوضحت لديهم رؤية معينة للبدء بتطوير مهارات الطلبة يف التالوة والتجويد ،بعد عقد جمموعة تركيز للمعلمني يف ضوء ذلك
االختبار.
وقد الحظت معلمات الصفوف ( )4-0وجود ضعف لدى الطلبة يف التعبري الشفهي والكتاب .ونظراً ألمهية هذه املهارات حيث
تسهل على الطالب التعبري عن نفسه وتزيد من قدرته على التواصل مع اآلخرين ،لذلك قرروا البحث عن أسباب هذا الضعف.
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فقاموا بعقد جمموعة تركيز للمعلمات لتعرف أسباب ضعف الطلبة يف امتال مهارة التعبري الشفهي من وجهة نظرهم ،وقاموا مبتابعة
الطلبة ومالحظة قدرهتم على التعبري الشفهي ،من خالل بطاقة مالحظة قاموا ببنائها وتطبيقها على عينة الدراسة.
وتطورت لدي الكثري من املهارات ،بالدعم الدائم من فريق العمل الذي عملت ضمنه ،مس ديانا وصدام ،إذ منحوين الثقة ألكون
قادرة على العمل والعطاء ،واكتساب مهارات العمل ضمن الفريق والقدرة على النقد ،ومهارات االتصال مع اآلخرين والبحث عن
دائما الختاذ القرارت املبنية عليها.
األدلة ً
وها قد عدنا إىل اللقاء اجلديد مع أسرة متام ،وها أنذا أعرض حبماس ما قمنا به من عمل مع األقسام املختلفة ،وكيف فكرنا بنشر
فكر متام وأوكلنا إىل كل قسم مسؤولية االنطالق من رسالة املدرسة وضرورة العمل بوعي لتحقيق جزء من هذه الرسالة.
وبينما كنت منسجمة باحلديث عن هذا اإلجناز الذي أراه رائعاً ،مسعت ألول مرة من احلضور "ما هذا األخطوط الذي تتحدثني
عنه!" وكانوا يقصدون هنا الطريقة اليت اخّتناها لشرح اآللية اليت عملنا هبا كفريق لتوسيع ونشر فكر متام يف املدرسة ،حيث عرضنا
عملنا مع أقسام املدرسة على شكل خارطة مفاهيمية لتسهيل فهمها.
مل ِ
أستطع أن أخفي شعوري وقتها ،فقط توقفت عن احلديث وتبسمت فرحاً بأن الفكرة اليت أريد إيصاهلا إليهم – وهي حجم
العمل الذي قمنا به واآللية اليت فكرنا فيها -قد وصلت وقاموا بالتعبري عنها بكلمة واحدة ،وهي عبارة عن تعبري موجز يصف هذا
العمل الذي قمنا به ،حينها شعرت بالفرح ألن الرسالة اليت كنت أريد إيصاهلا إليهم قد وصلت بكلمة واحدة وهي "األخطبوط"،
كناية عن حجم العمل الكبري الذي قمنا به وقتها فقط ،فشعرت بأنين أجين مثار التعب والوقت الذي وضعناه للوصول إىل ما وصلنا
إليه.
وبينما اكتب إليكم اآلن ،يّتأى يف ذهين عدد من األشخاص ،من الفرق املختلفة ،من السعودية ولبنان ،وهم يتحدثون إىل مس
ديانا عين ويظهرون إحساسهم بالفرق الذي ملسوه بشخصييت وقدريت على احلوار والنقاش.
إن أعظم شعور أحسست به خالل هذه الفّتة هو احلماس املستمر بداخلي والدافعية املستمرة للعمل ،حيث أنه على الرغم من
احتياجنا أحيانًا إىل الكثري من الوقت إلجناز األعمال ،إال أنين أقوم هبا وأنا سعيدة لشغفي هبذا العمل.

شعرت بالفرح ألن الرسالة اليت كنت أريد إيصاهلا إليهم قد وصلت بكلمة واحدة
وهي "األخطبوط" كناية عن حجم العمل الكبري الذي قمنا به وقتها فقط ،فشعرت
بأنين أجين مثار التعب والوقت الذي وضعناه للوصول إىل ما وصلنا إليه.
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أما عن التطور املهين ،فأتيح يل فرصة اكتساب معارف جديدة عن وضع التعليم يف بلدان عربية خمتلفة ،ومقارنة هذه األوضاع بالوضع
الراهن يف األردن.

فأتيح يل فرصة اكتساب معارف جديدة عن وضع التعليم يف بلدان عربية خمتلفة،
ومقارنة هذه األوضاع بالوضع الراهن يف األردن.

ومن خالل العمل بالبحث اإلجرائي ،ازداد الوعي لدي بأمهية حتديد األهداف ،وضرورة االنطالق يف العمل والسري يف اجتاه هذه
دائما يف وعي لضرورة التحقق ،من أنين أسري يف االجتاه الصحيح .أصبحت
األهداف ،حيث أن وضوح األهداف يف ذهين جيعلين ً
أؤمن بأن العملية التعلمية ال تنتهي يف حدود الغرفة الصفية ،وأن للمعلم الدور الكبري يف إحداث التغيري الالزم لضبط سلو الطلبة،
ورفع أدائهم و تطوير سري العملية التعلمية.

وضوح األهداف يف ذهين جيعلين دائما يف وعي لضرورة التحقق من أنين أسري يف
االجتاه الصحيح .أصبحت أؤمن بأن العملية التعلمية ال تنتهي يف حدود الغرفة
الصفية ،وأن للمعلم الدور الكبري يف إحداث التغيري الالزم لضبط سلو الطلبة ورفع
أدائهم و تطوير سري العملية التعلمية.

ومن خالل العمل ضمن فريق مكون من أشخاص خمتلفني يف اخلربة واخللفية العلمية ،أصبحت أقدر أمهية العمل اجلماعي وأمهية
معا ضمن فريق متعاون ومتكامل ،استطعت أن أكون
استغالل االختالفات املوجودة ،حبيث تصبح نقطة قوة لدى الفريق .وبالعمل ً
جزءًا من فريق عامل قادر على إحداث التغيري وتطوير األداء لتحسني العمل ضمن مظلة املدرسة.

أصبحت أقدر أمهية العمل اجلماعي وأمهية إستغالل االختالفات املوجودة ،حبيث
تصبح نقطة قوة لدى الفريق.
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رجاء محادين
منسقة مشروع رنزولي

تجربتي مع تمام
بدأت قصيت الفعلية مع متام قبل سنتني مبكاملة هاتفية من "مس ديانا" ،املستشارة األكادميية يف املدارس العصرية ،لتسألين أن أحل
مكان حنني اليت ستضطر للسفر لظروف خاصة ،ومغادرة فريق متام .فأعطتين مهلة عشر دقائق للرد بعد أن زودتين بفكرة سريعة عن
املشروع ومسؤوليات أعضاء الفريق .ولثقيت التامة بنظرهتا وتقديرها لألمور ،علمت أنين أمام فرصة جيب أال أفرط هبا .مع قلة إملامي
باملوضوع ،فقد كنت أمسع كلمة متام على فّتات متفرقة ،ويف أماكن عديدة ،كون املرحلة األوىل للمشروع كانت مرتبطة مع قسم العلوم
مبشروع "الطالب الباحث املستقل" .وأنا كنت أعمل كمنسقة لربنامج رنزويل يف املدارس العصرية ،وهو برنامج معين بإثراء الطلبة بأنشطة
تتناسب مع اهتماماهتم وقدراهتم ،ومعلمة يف القسم األساسي.
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مت تزويدي مبلف وأوراق كثرية عن املشروع جعلتين مطلعة على بع املصطلحات ،وشيء من املعلومات ،ولكنها غري واضحة بالنسبة
إيل  .مث جاءت الزيارة األوىل يل إىل بريوت مع فريق متام يف شهر كانون الثاين عام .2112
كان دور فريق العصرية "األول يف الّتتيب" يف عرض ما مت العمل به يف السنة السابقة ،وهي بداية املرحلة الثانية من املشروع  ،وكان
عرض ما مسي "باألخطبوط " وهو عبارة عن خريطة مفاهيمية حمورها توسيع مشروع متام ،ويرتبط هبا مشاريع مقدمة من مثانية أقسام.
هذا األخطبوط تعرض للكثري من النقد الذي مل أر أنه عادل ،لعلمي حبجم العمل الذي قام به الفريق ،والذي عمل جاهدا لتدريب
األقسام عليه ومتابعته .كما كان هنا التفاوت يف أساليب العرض وطريقة فهم كل مدرسة لفكرة التوسع يف متام ،مما أشعرين بأنين
عدت إىل نقطة الصفر يف فهمي املشروع .غري أنين اكتشفت الح ًقا أن هذه هي ميزة املشروع ،وهو أن يّتجم بطرق عدة ختدم كل
فريق وكل مدرسة ،مبا يصلح هلا ويتناسب معها .فأدركت عندها مرونة املشروع والصورة األكرب.

اكتشفت الحقًا أن هذه هي ميزة املشروع ،وهو أن يّتجم بطرق عدة ختدم كل
فريق وكل مدرسة مبا يصلح هلا ويتناسب معها .فأدركت عندها مرونة املشروع
والصورة األكرب.

لفت نظري عندها أيضا النقد املباشر وغري املباشر من فريق  AUBواملدارس األخرى لوضع السلطة الذي متثله "مس ديانا" يف
املشروع ،نظرا ملوقعها اإلداري ،بالرغم من أن تلك السلطة متثلت فقط يف جانبها اإلجياب ،حيث مل أحلظ أو أملس أي نوع من أنواع
فرض الرأي يف اجتماعات فريق متام العصرية ،بل كانت القرارات تتخذ بدميقراطية .وكان لنا مجيعا داخل الفريق نفس املساحة يف إبداء
الرأي واختاذ القرارات .مع العلم أنه مت االستفادة من املوقع اإلداري للمشرفة األكادميية منسقة فريق متام يف املدرسة يف جعل مجيع
أقسام املدرسة تتعامل معه جبدية كوهنا أحد أعضاء الفريق وصاحبة قرار ،وقد يكون هذا ما سهل تطبيق املشروع حيث أن العديد
من األمور لو تركت اختيارية سيتجنبها الكثري من الناس.

مت االستفادة من املوقع اإلداري للمشرفة األكادميية ،منسقة فريق متام يف املدرسة،
يف جعل مجيع أقسام املدرسة تتعامل معه جبدية كوهنا أحد أعضاء الفريق وصاحبة
قرار.

طلبا للراحة وقلة األعباء ،أما عندما يكون إلزاميا فسيلزم بالتعامل معه ،وستدر فائدته .لذلك كان العمل هبذا احلجم يف مدرستنا.
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عدت إىل عمان بعد اجتماع متام األول يل يف  ،AUBوتنتابين نظرة ضبابية للمشروع ،يشوهبا جانب إجياب وهو استفاديت من
التواصل املباشر مع زمالء يف املهنة من خارج األردن ،مع العلم أنه كان أيضا لقائي األول مع زمالء األردن .وقد توصلت إىل استنتاج
أن اهلم مشّت يف مجيع البالد العربية يف النواحي الّتبوية وكذلك اهلم اليومي للمعلم وللمؤسسات الّتبوية اليت تسعى للتطور.

توصلت إىل استنتاج أن اهلم مشّت يف مجيع البالد العربية يف النواحي الّتبوية،
وكذلك اهلم اليومي للمعلم وللمؤسسات الّتبوية اليت تسعى للتطور.

توالت اللقاءات يف بريوت ،وعزز عندي متابعة مشروع متام يف املدرسة ،العمل بروح الفريق ،حيث االجتماعات الدورية والقرارات
اجلماعية .كما أن التعاون والتفهم الذي وجدته عند زمالئي يف الفريق ،خفف شعوري بأنين خلفهم بعامني من التجربة والعمل .صرت
أتقبل فكرة اعّتايف باخلطأ ،وبأن عملي قد يكون يف أحيان كثرية حباجة إىل إعادة النظر يف الكثري من خطواته .فقد الحظت أن من
كثريا ما كانوا يراجعون ما طرحوه من آراء أو أفكار خالل الورشات بعد تعرضها للتجربة ،حيث
هم أكثر خربة مين :فريق  ،AUBإذ ً
كانوا يؤكدون لنا فكرة التفكري والتأمل باستمرار ،كما أن هذه الفكرة أشاهدها وأملسها يف تعاملي مع احمليطني ب يف العمل خاصة
مس ديانا اليت أرى فيها ،فكر متام .وكذلك أصبحت أتعامل مبنهجية مع األمور وأحرص على اتباع األسلوب العلمي املتسلسل
املستند إىل أدلة .فمع التطور العملي يف املدرسة ،أصبحت أكثر تنظيما ،من حيث التوثيق وعدم أخذ األمور مبسلماهتا ،واالستناد إىل
األدلة قبل اختاذ أي قرار حىت على املستوى الشخصي أو حىت االستمرار بأي عمل أو مشروع .ومن حسن احلظ أن ارتباطي مبشروع
متام تزامن مع عملي اجلديد كمنسقة ،حيث كنت بطبيعيت أتوقع الكمال وال أقبل بغريه ،سواء من نفسي أو من غريي ،وكان إن طلب
مين تقييم عملي ،كجميع زمالئي ،وبعدما اعتمدت البحث اإلجرائي كأداة للتحقق من املخرجات ،مل أمتكن من تقييم نفسي كما
اعتدت ،بل أصبح تقديري لنفسي أقل من كل عام .لكنين شعرت بثقة أكرب ألنين أصبحت أعرف أين أقف وإىل أين أريد أن أجته.

وعزز عندي متابعة مشروع متام يف املدرسة ،العمل بروح الفريق حيث االجتماعات
الدورية والقرارات اجلماعية.

على سبيل املثال ،كنت أعمل يف العام املاضي مع طلبة الربنامج اإلثرائي ،وهو برنامج يف املدرسة يتضمن طلبة من صفوف املرحلة
املتوسطة مت ترشيحهم من أكثر من معلم ،إذ يتميزون بالتحصيل األكادميي اجليد واملثابرة وااللتزام .أقوم معهم بّتتيب زيارات ألماكن
عديدة واستضافة خمتصني مبجاالت خمتلفة وحماورهتم ومشاهدة أفالم ومناقشتها ،وذلك لتعريضهم خلربات خمتلفة حىت يقرروا املشروع
الذي سيعملون عليه ،استنادا ملا تعلموه ساب ًقا يف العمل مبشروع "الطالب الباحث املستقل" .وكان أن اختاروا موضوع الغذاء الصحي،
فقمنا باالستعانة بصدام رفيقنا يف مشروع متام ،إلعداد استبانة توزع على صفوف الرابع واخلامس والسادس ملعرفة العادات الغذائية عند
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الطلبة يف هذه املرحلة ،وذلك بعد أن حدد الطلبة األمور اليت يريدون معرفتها ،والتحقق منها وبعد حتليل النتائج وخروجنا منها
بتوصيات ،قمنا بعرضها يف هناية العام الدراسي .وكنت قد تساءلت قبل هناية الفصل الدراسي األول عن مدى جدوى الربنامج وصداه
عند الطلبة ،وهل يستحق هذا اجلهد .فكان أن استشرت "مس ديانا" اليت اقّتحت علي بدورها اللجوء إىل عمل جمموعة تركيز للطلبة
للتأكد من ذلك .وأظهرت النتائج أن الطلبة ينظرون إىل الربنامج بإجيابية أكثر مما ظننت إىل حد أهنم أسهبوا يف إعطاء أفكار جديدة
للتعامل مع الربنامج .فقد اقّتحوا موضوعات كثرية جديدة مل ختطر يل ،متعلقة باالقتصاد والسياسة وغريها وطالبوا بإنشاء غرفة خاصة
هبم .كما طالبوا بيوم خاص هبم يبيعون أشياء خمتلفة دعما لربناجمهم .كما وقمت كذلك بعمل جمموعة تركيز أخرى مع نفس الطلبة
ملناقشة مشكلة نقص الدافعية عند طلبة املدرسة ،اليت يشكو منها معظم املعلمني يف املدرسة .وخرجنا بنتائج قدمناها لإلدارة اليت
قامت بدورها بعرضها يف جملس املنسقني .وكان مما اقّتحه الطالب أن جيدد املعلمون أساليب تدريسهم والّتكيز على تعلم املهارات
والتقليل من احلفظ قدر اإلمكان ،والتنسيق بني املعلمني عند إعطاء الواجبات وزيادة الرحالت املدرسية العلمية وغريها .شعرت بعد
ذلك أنين أصبحت أمتلك وسائل عديدة ،جلمع املعلومات وحتليلها لالرتقاء بعملي .ويبدو أن جمموعات الّتكيز كانت املفضلة عندي.
فأنا أرى يف جمموعة الّتكيز وسيلة أكثر دقة وسرعة من االستبانات ،بسبب التواصل املباشر مع األشخاص .وكذلك ال جند هنا جماال
كبريا إلمهال اإلجابة عن أسئلة أو اإلجابة كيفما اتفق .

فمع التطور العملي يف املدرسة ،أصبحت أكثر تنظيما ،من حيث التوثيق وعدم
أخذ األمور مبسلماهتا ،واالستناد إىل األدلة قبل اختاذ أي قرار حىت على املستوى
الشخصي.

هاجسا عندي التفكر باستمرار ألصبح واعية ملا أقوم
بعد اختيارنا يف املدرسة للممارسة التفكرية الواعية من ركائز متام للعمل هبا ،صار
ً
به  ،فقد صرت أراجع كل أعمايل وال أجد أي حرج من مراجعة ما أقوم به بعد االستناد إىل األدلة والتعديل  ،مما أعطاين قوة جديدة
يف إدارة األمور .فقد أسند إيل هذا العام متابعة املواد اإلنسانية لصفوف اخلامس والسادس األساسيني ،وقمت مع املعلمني بإعداد
برنامج تكاملي لتدريس هذه املواد استكماال لنهج املدرسة يف الصفوف األربعة األوىل .فربزت عندي أمهية البحث اإلجرائي كأداة
للتحقق من املخرجات املستند إىل أدلة مثبتة ،خاصة وأنا مقبلة على طبيعة عمل جديدة ،من حيث مسؤولييت املباشرة عن معلمني
جدد ،وعن أداء طلبة ،وعن فكرة جديدة هلذه املرحلة ،وهي التكامل بني مواد اللغة العربية واالجتماعيات والّتبية اإلسالمية .صار
لزاما على كل معلم أن يدر أن التوثيق والبحث عما يثبت ما يقول ،هو من األمهية مبكان ،ألنه يبني له ضرورة االستمرار مبا يقوم به،
أو البحث عن طريق آخر يثبت جدواه ،وذلك عن طريق وضع أدلة يف حقيبة كل معلم من أعماله ،أو أعمال طلبته ومتابعته هلم.
فعلى سبيل املثال ،بدأنا هذا العام بالّتكيز على التعبري الكتاب عند الطلبة يف اللغة العربية ،وقمنا باستحداث دفّت جديد للكتابة احلرة
هبدف حتسني قدرة الطلبة على التعبري الكتاب بلغة سليمة وبطالقة ،تتناسب مع كوهنا لغتهم األم ،ألننا الحظنا من خالل كتابات
الطلبة أهنا ال ترقى إىل املستوى املطلوب .لذلك هدف هذا الدفّت إىل توجيه الطلبة للكتابة بشكل حر .وقد قمنا بتعديل آلية التعامل
معه أكثر من مرة حىت يثبت فعاليته واهلدف الذي استحدث من أجله ،وهذا ما كان ليحدث سابقا معي ،لوال وجودي يف فريق متام
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الذي تعلمت من خالله أن التفكر املستمر ،والبحث عن األدلة ،وعدم احلرج من االعّتاف بعدم جدوى طريق معينة والتحول عنها،
ال ينقص من قدري وال معرفيت ،بل يزيدها ويعزز ثقيت بنفسي وعملي.
كان هذا العام عام املمارسة التفكرية "الواعية" يف املدرسة .فقد قمنا كفريق بالطلب من مجيع املعلمني توثيق ممارساهتم التفكرية متهيداً
جلعلها منطاً للتفكري .حيث مت عقد اجتماعات عامة ،واجتماعات خاصة إلعداد املعلمني ومتابعتهم .وقد كنت أقوم جبمع هذه
املمارسات من األقسام يف مواعيد حمددة لنقوم مبناقشتها يف اجتماعات فريق متام ،وحندد مالحظاتنا املشّتكة ،مث ننظم لقاءات
معهم إلعطائهم تغذية راجعة عن ذلك ،واالستماع آلرائهم ومناقشتها .حيث الحظنا تفاوتًا يف الفهم بني األقسام أحيانا ،وبني
أفراد القسم الواحد أحيانا أخرى .فعلى سبيل املثال الحظنا أداءً جيدا عند معلمتني يف قسم اللغة العربية يف توثيقهما ملمارساهتما
التفكرية ،يف حني الزال البع اآلخر بعيدا عن ذلك .أما يف قسم العلوم يف املرحلة األساسية ،فبالرغم من اللغة املشّتكة اليت يتحدث
هبا القسم ،إال أهنم يعّتفون أن ممارساهتم التفكرية كثرية لكنها غري موثقة .يف حني أن اخللط ما زال كبريا بني خطوات البحث اإلجرائي
وخطوات البحث العلمي ،خاصة عند املعلمني الذين تعرضوا كثريا خلطوات البحث العلمي يف دراستهم اجلامعية .أما بع املعلمني،
فممارساهتم عبارة عن اختاذ قرارات مسبقة جاهزة ملشكلة ،قرروا ماهي سلفا وحددوا أسباهبا ،ووضعوا حلوال جاهزة للتطبيق من وجهة
نظرهم ،وهي يف الكثري منها قرارات إدارية  ،كما أن بع ممارسات البع  ،هي إجراءات جيدة ملعلم جيد  .أما قسما اللغة الفرنسية
واللغة االجنليزية ،فما زاال حباجة إىل الكثري من املتابعة اخلاصة ،للوصول إىل فهم واضح خلطوات البحث اإلجرائي ،نظرا لكوهنما من
األقسام اليت تعرضت لتغيري كبري يف كادرمها التعليمي .أدركت هنا أمهية التواصل الشخصي مع الذين تعمل معهم أو تدرهبم .فقد
الحظت أن احلوار املباشر مع األقسام ،يساعد على خلق فهم مشّت وحتديد الرؤية ،كما كانت لقاءات فرق متام مع فريق متام
 AUBجتري يف بريوت .

كان هذا العام عام املمارسة التفكرية " الواعية " يف املدرسة .فقد قمنا كفريق
بالطلب من مجيع املعلمني توثيق ممارساهتم التفكرية متهيداً جلعلها منطاً للتفكري.

صغريا من هذا املشروع الكبري .
صدقا أشعر بالفخر والرضا لكوين جزءًا وإن كان ً
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ديانا قموة
المستشارة األكاديميّة

أنا وتمام
معلومة ،زعزعة ث ّم معرفة
إن الوصول إىل اهلدف شيء مهم ،لكن األهم هو ما نتعلمه يف الطريق ،حيث أن اإلحباطات قد تعيق االستمرار وتزعزع الثقة
باملنظومة املعرفية والفكرية ،ولكن الدافعية قد تتولد من جديد إذا وجد الزخم والطاقة الالزمني لذلك .وهذا ما كانت توفره لقاءات
متام .فاملعارف واألفكار جديدة ،كانت تبدو غري مّتابطة يف البداية ،باإلضافة إىل التغذية الراجعة احملبطة واليت كانت مصدر الزعزعة
لدي.

إن الوصول إىل اهلدف شيء مهم ،لكن األهم هو ما نتعلمه يف الطريق ،حيث أن
اإلحباطات قد تعيق االستمرار وتزعزع الثقة باملنظومة املعرفية والفكرية ،ولكن
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الدافعية قد تتولد من جديد إذا وجد الزخم والطاقة الالزمني لذلك .وهذا ما كانت
توفره لقاءات متام.

البداية مع تمام!

كانت البداية ،عندما سألتين منسقة مشروع متام يف األردن حول إمكانية مشاركة املدارس العصرية مبشروع ،أطلق من قبل اجلامعة
األمريكية ،بدعم من مؤسسة الفكر العرب .يهدف إىل القيام بدراسة حتليلية لبع قصص النجاح احمللية ،حيث سيعزز املشروع
نظرية الدعم من األعلى إىل األسفل للتغيري املنطلق من األسفل إىل األعلى .وكانت املنسقة مطلعة على بع املشاريع املطبقة يف
املدارس ،وخاصة الطالب مشروع "الطالب الباحث املستقل " وقدمت شرحاً حول الشروط الالزم توفرها يف املدرسة للمشاركة.
وبالرغم من عدم توفر مجيع الشروط لدينا ،إال أنين أبديت رغبةً كبرية يف املشاركة ،ألنين اعتربهتا فرصة ال تعوض للمدارس العصرية
بشكل عام ويل بشكل خاص .فهي فرصة متاحة يل للتدرب على مهارات البحث اإلجرائي واليت أصبحت ركائزه ،فيما بعد ،جزءًا
أساسيا من ممارسيت الّتبوية اليومية يف جمال عملي ،وفرصة ملدرسيت حيث كنت أعلم أن العمل ضمن فريق ،هو األسلوب األفضل
للحصول على أفضل النتائج ،وهذا ما شكله فريق متام يف املدرسة ،الحقاً ،منوذجاً للتطور والتطوير.
كانت البداية ،ومل تكن اخلطوات حمددة أو املعامل واضحة بالنسبة إيل .فكان أول لقاء تدرييب ،والذي عقد يف مدرسة البكالوريا يف
عمان يف حزيران  ، 2112ومتركز موضوع اللقاء حول البحث الّتبوي وأمهيته كأداة استقصائية تتضمن مجع معلومات وحتليل
البيانات من الوصف والتفسري والتنبؤ ،ومن مث بدأ التعرض للبحث اإلجرائي بكونه عملية مضبوطة من االستقصاء ،يقوم هبا الفرد
للتحقق من التحسني والتطوير يف جمال عمله الّتبوي.
كانت لدي املعلومات حول أمهية البحث اإلجرائي يف اجملال الّتبوي ،سواء عن طريق بع القراءات ،أو من خالل املؤمترات الّتبوية
اليت حضرهتا ،وقد متركز أحد هذه املؤمترات حول البحث اإلجرائي ،وأمهيته يف اجملال الّتبوي .وبالرغم من الشعور اإلجياب الذي رافق
املؤمتر يف حينه ،إال أنين مل أمحل معي من الفهم واألدوات اليت متكنين من توظيف ما مسعته يف جمال عملي  .لقدكان اللقاء األول
مبثابة القاعدة اليت شكلت حتوالً جذريا يف توجهايت الّتبوية ،بالرغم من تنوع خربايت خالل مسرييت الّتبوية ،من التدريس إىل االدارة
املدرسية العصرية ونائباً للمدير العام ومن مث مستشارة تربوية .إال أن مشاركيت مبشروع متام شكلت الفرصة املاسية يل ،ألهنا سامهت
يف إعادة بناء املنظومة الّتبوية واملمارسات الّتبوية يف جمال عملي ،كمستشارة مسؤولة عن التخطيط الّتبوي للمدارس العصرية،
ومتابعة لتنفيذ اخلطط األكادميية للمدرسة مع منسقي املواد وإدارات املدارس.

إن مشاركيت مبشروع متام شكلت الفرصة املاسية يل ،ألهنا سامهت يف إعادة بناء
املنظومة الّتبوية واملمارسات الّتبوية يف جمال عملي كمستشارة.
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وبناءً على ذلك ،مت تشكيل فريق العصرية من ثالث معلمات من قسم العلوم ،ممن قمن بتطبيق مشروع الطالب الباحث املستقل
لصفوف ( )2 –4وباالضافة إيل ،ولكن بعد انتهاء اللقاء األول تبني ضرورة استمرار اللقاءات ،واليت من املتوقع أن تكون يف
بريوت .وهنا اعتذرت املعلمات لظروف أسرية خاصة هبن وبقيت لوحدي ،وكان علي اختيار فريق جديد لتطبيق ما مت االتفاق عليه.
وهنا كان ال بد من االنتظار لبدء العام الدراسي اجلديد لصعوبة االتصال مبعظم املعلمني لوجودهم يف إجازة الصيف.

تشكيل الفريق الجديد

لتسهيل العمل على الفريق اجلديد ،ولتسريع إجناز املطلوب ،بدأت بكتابة أسئلة الدراسة وجتهيز االستبانات بالتعاون مع منسقة
الربنامج يف األردن .ومع بدء العام اجلديد ،بدأت بسؤال جمموعة من املعلمني يف قسم العلوم االنضمام للمشروع ،ولكن كان
االعتذار هو اجلواب بسبب احتمالية السفر .وهنا سألت املرشد الّتبوي صدام الكراسنة حول إمكانية املشاركة ،وخاصة أن لديه
اخلربة يف جمال التحليل اإلحصائي ،فوافق وكان من أول أعضاء الفريق اجلديد وبدأنا بالعمل.
أرسلت األسئلة واالستبيانات إىل فريق اجلامعة األمريكية ،وجاء الرد أن هنا ثغرة واضحة بني األسئلة واألدوات .وقدمت بع
االقّتاحات حول إمكانية تأجيل استبيانات األهل ،حلني مراجعة الفئة املستهدفة وتوافقها مع طرق مجع املعلومات وأسئلة البحث
اليت ستذكر الحقاً ،ومن مث آلية حتليل النتائج.خالل هذة املرحلة كان التواصل اإلجياب مع فريق اجلامعة األمريكية ،احملر الفعلي
ملواصلة العمل وبناء بيئة عمل مبنية على التعاون وحفز القدرات ،وخاصة مع ماري ،واليت هي منوذجا تربويا .فهي تعطي الدعم
والتوجيه يف آن واحد .أما د .رميا فهي مصدر للتفاؤل والقيادة ،وال أنسى د .صوما ،فهو واحة غنية باملعارف والبيئة اآلمنة ملن يلجأ
إليه .أما من يبين الشك يف املنظومة املعرفية ،ومن مث يساهم يف بناء منظومة أكثر متاسكاً ،فهو د .جرداق .وهذه املشاعر
واالنعكاسات هي خالصة لقاءات متام مجيعها ،سواء يف بريوت أو يف عمان .وال ننسى أن الفريق السابق كان له الفضل الفعلي يف
بناء املعارف واملهارات الالحقة ،من خالل التغذية الراجعة املستمرة عن طريق اللقاءات املباشرة يف بريوت ويف عمان .فالوصول إىل
مستوى الفهم ودمج التعلم اجلديد ليصبح جزءاً أساسياً من فكر الفرد ،ال ميكن أن يتم دون اعتماد اخلربة املباشرة املتنوعة ،واليت تثري
االستفسارات يف اجتاهات متعددة ،لبناء فهم قابل للتطبيق والتفعيل يف مواقف جديدة.
جاءت الدعوة حلضور اللقاء الثاين يف بريوت ،وكان ال بد من استكمال فريق املدارس العصرية .وهنا سألت مشرفة املخترب ومعلمة
األحياء حنني حول إمكانية االنضمام .فأعطيتها ملخصاً سريعاً عن املشروع ،لكن حجم األعمال املطلوبة مين يف جمال عملي ،ومن
خالل دوامي اجلزئي ،مل ميكناين من الشرح التفصيلي ،وخاصة بعد التغذية الراجعة من فريق اجلامعة األمريكية ،والذي يظهر نقصاً يف
بع املهارات الالزمة لدي ،خاصة يف جمال األدوات املناسبة لقضية وأسئلة البحث .فكان ال بد من انتظار الورشة الثانية يف بريوت
يف كانون ثاين  ،2112واليت سلطت الضوء على أدوات البحث وطرق التحليل اإلحصائي .ويف اللقاء ،مت تقدمي مفهوم جديد
بالنسبة إيل ،وهو "جمموعة الّتكيز" كأداة هامة جلمع املعلومات يف البحث الّتبوي .وهي جمموعة من نوع خاص ،باحلجم والّتكيب
88

تتكون من  01 – 2أشخاص يتم اختيارهم المتالكهم صفات مشّتكة معينة ،هلا عالقة مبوضوع معني وهي حلقة نقاش خمطط هلا
مسبقاً صممت للحصول على وجهات نظر حول قضية معينة ضمن بيئة آمنة.

وضوح الرؤيا

جاءت الورشة الثالثة يف حزيران  .2112فكل لقاء مع فريق اجلامعة األمريكية ،كان دائماً حمطة للتوقف ،ومراجعة الفهم ملشروع
متام ،والفهم املشّت بني أعضاء فريق املدرسة .وأيضاً كانت اللقاءات حمطة انطالق ملستوى أعلى من املعرفة والفهم ،ومثال على
ذلك ،اللقاء األول اخلاص بفريق املدرسة .لقد أظهر احلوار عدم وجود تعريف مشّت ملفهوم "الطالب الباحث املستقل" .وهنا كانت
الوقفة الفعلية أمام نفسي ،وكان ال بد أن أحدد شخصياً السبب ،بالرغم من مضي أكثر من مخس سنوات على تطبيق املشروع
طالب الباحث املستقل ،والذي تدربت عليه عند حضوري مؤمتر تربوي يف أمريكا .وكنت أعتقد أن معلمات العلوم قد وصلن إىل
مستوى من املهارة لتطبيق املشروع ،وأن لديهن الوعي الكامل ألهدافه .ولكن اتضح عكس ذلك ،عندما طلبت إليهن توضيح
أهداف وآلية تطبيق املشروع لفريق متام يف املدرسة العصرية .فاضطررت عندئذ إىل برجمة جمموعة من اللقاءات للجميع ،لتوضيح
أهداف وآليات مشروع الطالب الباحث املستقل .ومن هنا جاءت فكرة وبداية املشاركة مبشروع "الطالب الباحث املستقل" والذي
يطبق يف قسم العلوم كمشروع من مشاريع متام.

فكل لقاء مع فريق اجلامعة األمريكية ،كان دائماً حمطة للتوقف ومراجعة الفهم
ملشروع متام ،والفهم املشّت بني أعضاء فريق املدرسة .وأيضاً كانت اللقاءات حمطة
انطالق ملستوى أعلى من املعرفة والفهم.
إن هدف البحث التعرف على تأثري مشروع "الطالب الباحث املستقل" على تطوير مهارات البحث واالستقصاء لدى كل من
املعلمني والطلبة .إن اكتساب الطالب مسة الباحث املستقل ،يتطلب املرور خبربات حبثية هبدف تقدمي حل ملشكلة قائمة أو اإلجابة
عن سؤال مطروح يف مادة العلوم للصفوف من الرابع األساسي حىت احلادي عشر الثانوي ،وفق خطوات سبعة ،هي:
 .0حتديد مشكلة البحث.
 .2حتديد اهلدف من البحث.
 .3البحث عن احلقائق.
 .4تنظيم احلقائق واملعلومات.
 .5تقييم األهداف.
 .2تقييم النتاج.
 .2عرض النتاج.

89

ويتم تطبيق هذه اخلطوات على مدار فصل دراسي ،حيتفظ الطالب ،خالله ،بعمله يف ملف خاص ،ويف هناية الفصل يقدم الطالب
خالصة ما توصل إليه يف يوم خمصص للبحث العلمي ،حيضره الطلبة و اإلدارة و أولياء األمور.
وهكذا أصبحت فكرة املشاركة مبشروع متام خطوة مهمة بالنسبة إلينا ،وملشروع الطالب الباحث املستقل ،ألمهية هذا املشروع الذي
يتماشى مع رؤية املدرسة العصرية ،وحلاجتنا إىل أدوات متكننا من قياس مدى فعالية تطبيق هذا املشروع .ولنرى إذا ما كان يطبق
بالطريقة اليت خطط هلا من قبل ،ومدى الفائدة اليت حيققها للمعلمني والطلبة من هذا املشروع .فمن هنا ،بدأنا كفريق عمل ،بصياغة
األسئلة اليت تتناسب مع أهدافنا من القيام هبذا املشروع ،حيث جاءت األسئلة على الشكل التايل :
 .0هل يوجد تعريف واضح ومشّت بني الطلبة و املعلمني لسمات " الباحث املستقل" .
 .2هل يوجد أثر لتطبيق املشروع يف تنمية املهارات االجتماعية والفردية كالثقة بالنفس لدى الطالب.
 .3ما درجة امتال الطالب للقدرات البحثية ذات الصلة خبطوات املشروع السبعة .
 .4ما أثر تطبيق مشروع "الطالب الباحث املستقل" يف تنويع أساليب املعلم التدريسية .
لذا ،جاءت هذه الدراسة لفحص أثر اخنراط كل من الطلبة واملعلمني يف أنشطة املشروع يف تطوير مهارات االستقصاء واملهارات
االجتماعية والفردية لدى الطلبة ،ومهارات االستقصاء لدى املعلمني ،وطرق التدريس اليت يستخدموهنا .إضافة إىل ما سبق ،فإنه
يؤمل من فريق البحث يف املدرسة ،الذي تلقى تدريباً على إجراءات البحث اإلجرائي ،أن يكون له الدور يف تطوير فهم هذه
املهارات لدى أعضاء اهليئة التدريسية ،وآلية تطبيقها ،لتقصي جتارهبم التعليمية واإلدارية ،وتقدمي حلول للمشكالت اليت تعّتضهم،
باتباع منهجية البحث اإلجرائي .وبذلك يؤمل يف إرساء ثقافة البحث يف املدرسة ،بوصفها أساساً إلصدار األحكام ،واختاذ القرارات
اخلاصة بالتطوير يف ضوء األدلة .
تكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي قسم العلوم ،والبالغ عددهم ( )01معلم ومعلمة  ،ومجيع طلبة الصفوف من الصف الرابع -
الصف الثامن األساسي ،والبالغ عددهم ( )223طالب وطالبة .ومت اختيار ( )051طالب وطالبة كعينة اختريوا بشكل عشوائي.
عاما بعد عام ،كان يتم إجراء تعديل على آلية تطبيق هذه
بعد تطبيق هذه اخلطوات على الطلبة من الصف الرابع وحىت الثامنً ،
اخلطوات حىت تكون أكثر وضوحا للطلبة وحتقق اهلدف املرجو من استخدامها .ففي كل عام كان يعقد اجتماع يف قسم العلوم،
ملناقشة هذه اخلطوات وحتديد نقاط القوة والضعف عند الطلبة ،وإجراء التغيريات الالزمة واالتفاق على آلية جديدة يف عرض هذه
اخلطوات على الطلبة .إىل أن جاءت فكرة مشروع متام حيث اشّتكت املدارس مبشروع متام (الطالب الباحث املستقل) ألمهيته يف
املدرسة وحلاجة املدرسة لقياس مدى فعالية تطبيق هذا املشروع .ففي ورشة العمل األوىل ملشروع متام واليت عقدت يف األردن ،مت
اعتماد هذا املشروع ليكون مشروع املدرسة العصرية .وقد متت صياغة األسئلة األولية للمشروع واليت متحورت حول استخدام
الطالب للمهارات االستقصائية يف حياته ،واعتماد مصادر متنوعة لإلجابة عن أسئلة ( على ان ال تكون الشبكة العنقودية أحدها)
وكذلك تناولت األسئلة األولية ،وعي األهل ملشروع الطالب الباحث املستقل.
العمل الذي تكون من ثالث معلمات من قسم العلوم اللوايت طبقن املشروع ،وكانت أسئلة الدراسة كما يلي :
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.0
.2
.3
.4
.5

إيل أي حد ساهم تدريب وتعريف الطلبة مبهارات البحث يف قدرهتم على حل املشكالت؟
كيف يؤثر متكن الطلبة من التعامل مع مصادر خمتلفة للمعلومات يف قدرهتم على حل املشكالت؟
كيف يساهم تدريب املعلمني على مهارات البحث على قدرة الطلبة يف حل املشكالت؟
إىل أي حد أثر توفري الوقت الكايف للتدريب على قدرة الطلبة على حل املشكالت؟
كيف أثر استخدام هذا املنحى يف التعليم اليومي على قدرة الطالب على حل املشكالت؟

ومت عرض اخلطة األولية وأهداف املشروع على فريق متام وجاءت املوافقة على املشروع ،وبدأت مع الدكتورة مسية ببناء ثالثة
استبيانات ،اثنتان ُو ِّجهتا إىل الطلبة ،وواحدة ُو ِّجهت إلىل أولياء األمور ،هبدف احلصول على تغذية راجعة من الطلبة ،وأولياء أمورهم
أيضا هدفت االستبيانات إىل التعرف على تنوع املصادر
حول تطبيق اخلطوات السبعة ،كمتطلب للبحث العلمي يف مادة العلوم ،و ً
اليت يلجأ إليها الطلبة ،للحصول على معلومات حول املوضوع الذي يريدون البحث عنه .
وبعد حضور ورشات العمل اليت قام هبا فريق متام يف اجلامعة األمريكية ،واليت كانت بعنوان ( Research tools and data
 .)analysisمت عقد جمموعة تركيز للمعلمني وأخرى للطلبة ،حيث هدفت جمموعات الّتكيز اليت عقدت للمعلمني إىل :
 .0فهم ووعي املعلم ملشروع " الطالب الباحث املستقل".
 .2اخلصائص الواجب توافرها يف املعلم املرشد.
 .3موقف املعلم من املشروع.
 .4طريقة اختيار املواضيع اليت يبحث فيها الطلبة.
 .5تقييم املعلم ألحباث الطلبة.
 .2جوانب النماء يف طريقة البحث العلمي.
 .2املعيقات واملقّتحات.
أما جمموعة الّتكيز اليت عقدت للطلبة فقد هدفت إىل:
 .0فهم الطلبة ووعيهم ملشروع " الطالب الباحث املستقل".
 .2طريقة اختيار الطلبة ملواضيع أحباثهم.
 .3موقف الطلبة من املشروع.
 .4املعيقات واملقّتحات.
ومن مث قام صدام كراسنة عضو فريق متام يف العصرية ،بتحليل االستبيانات اليت مت مجعها من الطلبة وأولياء األمور ،وقامت حنني
موسى بتلخيص نتائج جمموعات الّتكيز.
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وعند زيارة فريق متام للمدرسة ،وبعد حوار طويل مع أفراده ،وجدنا أن الطريقة اليت استخدمنا هبا أدوات البحث مل حتقق أهدافة.
ودار احلوار مع فريق متام حول االستبيانات اليت قمنا باستخدامها وكيفية بنائها ،وهل األسئلة اليت قمنا بطرحها يف هذه االستبيانات
حتقق األهداف؟ وهل وجدنا فهما مشّتكا من قبل املعنيني ملفهوم الباحث املستقل؟
وهنا كانت نقطة حتول مهمة بالنسبة إلينا ،حيث أدركنا حاجتنا إلعادة صياغة بع أسئلة البحث ،وإعادة صياغة األهداف حىت
تتناسب مع سؤال البحث ،حيث كان لدينا ثغرة كفريق عمل ،بعدم وجود فهم مشّت بيننا ألهداف املشروع .فكان ال بد من
اعادة صياغة هذه األهداف ،بطريقة توضح فهمنا املشّت هلا ،والتأكد من وجود فهم مشّت ملفهوم الطالب الباحث املستقل عند
املعلمني والطلبة .فقمنا بعدد من االجراءات بناءً على املعطيات والنتائج اليت توصلنا إليها ،آملني بذلك أن تساعدنا هذه اإلجراءات
على حتقيق اهلدف الرئيسي للمشروع ،وهو جعل الطالب باحثا و مستقصيا ،وجاءت هذه اإلجراءات كما يلي:
 .0بناء منوذج للمالحظة الصفية ،لرصد نوعية األسئلة اليت تطرح داخل الصف ،هبدف توعية املعلم على أساليب طرح األسئلة
اليت تثري الطلبة ،وحتفزهم على البحث واالستقصاء .وعقدت الدكتورة مسية احملتسب ورشة عمل للمعلمني حول أنواع األسئلة
االستقصائية.
 .2مت عقد دورة تدريبية ملعلمي قسم العلوم ،هبدف تعريفهم باملنحى االستقصائي وأمهيته يف العملية التعلمية ،وبعدها مت متابعتهم
بزيارهتم أثناء احلصص الصفية.
وكفريق عمل ،قمنا باستخدام أدوات جديدة جلمع معلومات لإلجابة عن األسئلة املطروحة .حيث جاءت هذه األدوات على النحو
التايل:
 .0عقد جمموعة تركيز للمعلمني وأخرى للطلبة هبدف الوصول إىل تعريف واضح ومشّت ما بني الطلبة واملعلمني ملفهوم الطالب
الباحث املستقل.
 .2زيارات ملالحظة البيئة الصفية واستخدام مناذج خاصة هبذا اهلدف.
 .3اختيار قضيتني علميتني بالتعاون مع قسم العلوم يف املرحلتني الثانوية واألساسية ،وعرض هذه القضايا على طلبة الصفوف
من ( ،)2-2كاختبار يقيس قدرة الطلبة على إجراء حبث ،حول هذه القضايا باستخدام اخلطوات السبعة.
 .4اعتماد آلية معينة يستخدمها املعلمون كأداة لقياس قدرة كل طالب على تطبيق اخلطوات السبعة للبحث.
بعد ذلك ،قام الفريق بتحليل النتائج اليت مجعناها من بطاقات املالحظة األوىل والثانية ،وحتليل نتائج القضايا العلمية اليت
طرحت على الطلبة ،وقامت حنني بتحليل نتائج جمموعات الّتكيز اليت عقدت .ومن خالل استعراض جمموع النتائج اليت مت
التوصل اليها يف الدراسة احلالية ،تبني أنه أصبح هنا درجة واضحة من االتفاق على تعريف الطالب كالباحث املستقل بني
الطلبة أنفسهم واملعلمني .وظهرت مؤشرات واضحة يف سلو الطلبة ،تشري إىل منو مهاراهتم وسلوكهم االجتماعي ،مثل زيادة
التفاعل االجتماعي بينهم خالل تنفيذ األنشطة املشّتكة ،وعروض أحباثهم .فأصبحوا يبدون محاساً للمواضيع املختارة من
قبل زمالئهم ،ويقومون مبساعدهتم خالل العرض ،أو حىت إذا كان هنا عالقة بني أحباثهم ،إذ قاموا بدمج هذه األحباث
وإجياد طريقة مشّتكة للعرض .كذلك كان هنا مؤشرات على زيادة مستوى الثقة بالنفس لدى الطالب من خالل قدرته
على التعبري عن ذاته  ،واملناقشة بثقة واقتدار.
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أما فيما يتعلق بدرجة إتقان الطلبة للمهارات السبعة للبحث ،فقد أشارت النتائج إىل أن هنا تباينًا يف مستويات إتقان الطلبة لتلك
املهارات ،تعود إىل عدد مرات تعرض الصف هلذه اخلربة .فكلما زاد تكرار تعرض الطلبة للمشروع ،عاما بعد عام ،زادت درجة
اإلتقان وحتولت إىل أمناط سلو معرفية ،وظهر ذلك بوضوح ،عند مقارنة قدرة طلبة الصف السادس على تطبيق اخلطوات السبعة،
مع قدرة طلبة الصف الثامن على تطبيق اخلطوات نفسها ،حيث الحظنا تطوراً يف مهارات طلبة الصف الثامن ،الذين قد تعرضوا
هلذه اخلربة على مدى ثالث سنوات متتالية ،لذا ال بد من االستمرار يف تدريب الطلبة ومدرسيهم ،وتوسيع قاعدة التدريب حىت
نضمن تعميق فهم الطالب هلذه اخلطوات وتذويتها يف منظومتهم املعرفية وحتويلها إىل أمناط سلو .
ومن جانب املعلمني ،فقد ارتأينا تطوير فهم أفضل وأعمق لديهم ملهارات البحث ككل ،واألسئلة االستقصائية حتديداً لتطوير
املهارات الفكرية واملعرفية لدى الطلبة ،وذلك باستمرار عقد لقاءات تربوية خاصة فيما يتعلق باستخدام املنحى االستقصائي.

قرار توسيع المشروع

بعد البدء بتوسيع املشروع يف املدرسة ،مت االتفاق على اختيار نقطة الّتكيز للمشروع ،بعد توسيعه على مستوى األقسام يف املدرسة.
وهذه النقطة ،واليت مل تكن واضحة يف حينه ،ولكن احلوار العميق بني فريق املدرسة العصرية وفريق اجلامعة األمريكية ،شكل أيضاً
حمطة انطالق جديدة أكثر وضوحاً .تبع ذلك عقد لقاءات لفريق املدرسة ،مت خالهلا دراسة ركائز متام ،واختيار املمارسة التفكرية،
والعمل الفريقي والنتائج املبنية على األدلة ،إلدراكنا أننا أثناء تطبيقها ،ال بد من تفعيل الركائز األخرى اليت تشكل بيئة متام.
هذه الركائز ال ميكن فصلها كلياً عن بعضها البع  .فهي تتداخل وان مت فصلها ألغراض الّتكيز ورفع مستوى فهمها وتصنيفها.
فاملمارسة التفكريية تتطلب عمالً مباشراً مستمراً من املمارسة الفعلية املستمرة املبنية على التجربة .فهي ال تتوقف عند نقطة ،بل
تسري يف دورة حلزونية ،للوصول إىل درجة من الوعي للممارسات ،واليت حتتاج يف البداية إىل موجهني ومدربني يستخدمون يف البداية
املنهج اإلرشادي كما حصل يف الواقع أثناء وبعد ورشات متام .وبعد ذلك ال بد من اختاذ قرار من املمارس أو اجملموعة املدربة،
لتوجيه العمل حنو اهلدف ،بعد توثيقه ،الستمرار الدورة املبنية على عمل مجاعي بني مجيع أعضاء املؤسسة التعليمية .فالعمل
اجلماعي عمل تعاوين استقصائي موجه ،مبين على أدلة موثقه تسهم يف النمو املهين للجميع ،يف بيئة يسودها احلوار واملهنية البعيدة
عن االحتكار املهين أو الفكري .وذلك من أجل بناء قادة فاعلني داخل املؤسسة يسهمون يف استمرار الدورة التطويرية .فاحلوارات
واألسئلة أثناء اللقاءات ،هي اليت حثت على التفكري ،وعمقت الفهم ،وكانت احملر الدائم لتوليد الطاقة وتوجيه العمل حنو أهداف
وخمرجات واضحة.

فاملمارسة التفكريية ،تتطلب عمالً مباشراً مستمراً من املمارسة الفعلية املستمرة املبنية
على التجربة .فهي ال تتوقف عند نقطة بل تسري يف دورة حلزونية للوصول إىل
درجة من الوعي للممارسات.
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ولقد ُسئلت يف أحد لقاءات عمان ،لو طلب مين أن أقدم مشروع متام ملدرسة جديدة ،ماذا أقول!!!
إننا نتعلم من التفكري يف عملنا أكثر مما نتعلمه من العمل نفسه ،وهذا ما قاله جون ديوي ،كما أرسلت يل د .رميا يف إحدى
الرسائل ،وهذا بالفعل ما كانت اللقاءات تقدمه باإلضافة إىل األدوات واملعارف ،كان هنا احلافز على التفكري والبحث عن
اإلجابات ،سواء على البعد املعريف أو ما يتعلق بآلية عمل الفريق ،وكيف نبين الثقة داخل فريقنا وندعم التواصل ونبين الكفاءات
املستقلة.

فالعمل اجلماعي عمل تعاوين استقصائي موجه ،مبين على أدلة موثقه تسهم يف
النمو املهين للجميع ،يف بيئة يسودها احلوار واملهنية البعيدة عن االحتكار املهين أو
الفكري .وذلك من أجل بناء قادة فاعلني داخل املؤسسة يسهمون يف استمرار
الدورة التطويرية .فاحلوارات واألسئلة أثناء اللقاءات ،هي اليت حثت على التفكري،
وعمقت الفهم ،وكانت احملر الدائم لتوليد الطاقة وتوجيه العمل حنو أهداف
وخمرجات واضحة.

وهذا ما حصل معنا فعليا ،حيث لوحظ يف الورشتني الثانية والثالثة يف بريوت ،وأثناء التقدمي ،كان صدام وحنني يشريان دائماً إىل
رأيي ودوري ،مما سبب يل إحراجاً ،وكأنين أشكل سلطة يف العمل والقرارات ،بعيداً عن روح الفريق وتفعيل دور كل فرد .ولكن،
كما ذكرت ،ومن خالل اللقاءات ،أدركنا كفريق املشكلة ،وهي عدم ظهورنا كفريق يعمل بشكل تعاوين ،كل له مهمته .لذلك
وضعنا خطة مت على أساسها حتديد مهام كل فرد ،وعملنا على جعل الفريق متكامالً ،كل له قوته وعمله ،وخاصة أن د .رميا قدمت
يف إحدى اللقاءات ورشة حول تعديل مفهوم القيادة ،من كون املدير "قائد" يدير ويتحكم ،إىل مدير "منوذج" وداعم لفريقه ،يعزز
اإلجناز ويشجع كل فرد على املشاركة يف اختاذ القرارات.
حيث انعكس ذلك الحقاً على التقدم املهين
لقد ساعد فهم ركائز متام أيضا ،على تعميق العمل اجلماعي واملمارسة التفكريةُ ،
الواضح لدى حنني ،والعمل التعاوين لدى صدام ،واملبادرة لّتمجة الورشة اليت قدمها كل من د .صوما و د .رميا يف مؤمتر امللتقى
الثقايف الّتبوي للمدارس اخلاصة يف األردن .وهذا يؤكد مفهوم متام أن القاعدة قادرة على صنع القرار وتنفيذه ،فاخلربات موجودة
لدينا وبيننا ولكن ال بد من استكشافها فقط وتفعيلها .فلدى حنني الدافع الكبري للتعلم وإثبات موقعها كوهنا معلمة المتلك خربة
ضمن فرق متام يف املدارس املشاركة هلم متيزهم يف اجملال الّتبوي(.حتذف)
ماذا ميكن أن أقول لإلجابة عن السؤال !!
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أستطيع القول ،وكما ذكرت ساب ًقا أنه توجد لدينا يف مدارسنا ،وما علينا سوى خلق البيئة املبنية على الثقة واألمن املهين احملفز على
االستقصاء ،الذي غايته حتسني تعلم الطلبة باعتماد أسس البحث الّتبوي ،يف جو تسوده روح عمل الفريق الذي تتكامل قدراته،
مهما كان موقع الفرد يف املدرسة .وإن صانع القرار واملنفذ للقرار يقعان على دائرة واحده مركزها الطالب.

تمام والعصرية

لقد جرى نقاش بني أعضاء فريق العصرية حول إمكانية توسيع مشروع متام يف املدرسة ،بعد عرضه على جملس املنسقني على أساس
الطلب من األقسام تطبيق آداة البحث اإلجرائي يف أقسامهم ،باختيار قضية حبثية هتدف إىل حل مشكلة أو قضية تطويرية تتعلق
بفلسفة القسم ،وختدم أهدافه وتنسجم مع فلسفة املدارس العصرية ،مث التأكد من حتقق النتاجات.
ومت على هذا األساس تقدمي ورشة عمل حول استخدام البحث اإلجرائي كآداة للتأكد من حتقيق األهداف ،وتطوعت بع األقسام
للمسامهه يف املشروع ،ومن مث عقدت لقاءات أخرى ونقاشات مع املنسقني ،وزاد عدد املشاركني باملشروع حيث تشكلت منظومة
متقدمة من مشاريع األقسام ،اليت حاكت اخلطوات األوىل يف البحث اإلجرائي ملشروع متام.
إضافة إىل أن تبين مشروع متام يف املدرسة أحدث تطويراً وتغرياً على املستوى الشخصي ،فمن خالل عملي يف املدارس العصرية،
لسنوات عديدة ،اعتدت خالهلا على اختاذ القرارات وابالغ املعنيني هبا ،ويف أحسن األحوال أطلب تغذية راجعة مكتوبة لدراستها
لوحدي .هذا من جهة ،وأما من جهة أخرى ،فكنت أقدم األفكار الّتبويه والتوجهات األكادميية ،وأطلب من املعنيني خاصة
املنسقني تطبيقها ،دون وضع آليات للمتابعه أو التغذية الراجعة ،واليت مل أكن أدر أمهيتها من قبل.
لقد تغريت آلية متابعة معظم األمور املتعلقة مبهامي ،لعل أمهها متابعة أثر التدريب ومدى تطبيق املنسقني للخطط األكادميية وآلية
توثيقهم ومعلميهم ألعماهلم من خالل احلقائب الّتبوية اخلاصة هبم ،واليت حتتوي على أعمال القسم وأعمال املعلمني والطلبة.
أما اآلن ،وبعد تدريب املعلمني على البحث اإلجرائي ،أصبحت آليات املتابعه لديهم واضحه وحمدده .فأصبح املعلم حيدد
املخرجات اخلاصة مبادته ،وحيلل نتائج االمتحان ،ويستخدم البحث االجرائي كآداة للتحقق يف حالة وجود نتائج غري مناسبة ،فيطبق
املمارسه التفكرية والعمل التعاوين ،للتأكد من حتقيق أهدافهم أو وضع آليات حلل املشكالت اليت تواجههم .
إن حوارايت املستمرة مع املعلمني ،حول اإلجنازات والصعوبات ،وآلية حلها ونشر روح متام ،عملت مجيعها على بناء فرق عمل
مجاعية قادرة على اختاذ القرار بثقة ،على مستوى األقسام وعلى مستوى املدرسة .هذه الفرق أصبحت أكثر قدرة على التعبري عن
حاجاهتا وقضاياها أيضا.
إن االنضمام ملشروع متام قد يكون قد زاد األعباء املطلوبة من حيث التشعب يف األعمال .فباإلضافة إىل متابعايت جلميع األقسام
األكادميية يف املدرسة من الروضة واألساسي والثانوي ،أصبح ال بد من متابعة تطبيق مشاريع األقسام ،وحقائب املنسقني واملعلمني
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لتقدمي التغذية الراجعة املناسبة واملتعلقة بتطبيق مشروع متام ،للمسامهة بفعالية من قبل مجيع العاملني ،كل يف موقعه يف إحداث
التطوير الفعلي يف املدرسة.

إن حوارايت املستمرة مع املعلمني ،حول اإلجنازات والصعوبات ،وآلية حلها ونشر
روح متام ،عملت مجيعها على بناء فرق عمل مجاعية قادرة على اختاذ القرار بثقة،
على مستوى األقسام وعلى مستوى املدرسة.

وخالل هذه املسرية ،ال شك أن وجود فريق ثابت نسبياً ،تعرض للخربات املقدمة من فريق اجلامعة األمريكية على مدار أكثر من
عامني ،ساهم يف وصول الفريق إىل مستوى مهين من الفهم اخلاص للبحث اإلجرائي وأمهيته يف إحداث تطوير يف املدرسة.

ال شك أن وجود فريق ثابت نسبياً ،تعرض للخربات املقدمة من فريق اجلامعة
األمريكية على مدار أكثر من عامني ،ساهم يف وصول الفريق إىل مستوى مهين
من الفهم اخلاص للبحث اإلجرائي وأمهيته يف إحداث تطوير يف املدرسة.

ختاما ،إنين أجد نفسي أمام مشروع أعاد بع النور للسواد الذي مد خيوطه ،وأشاع اإلحباط بالقدرات العربية ويف أي عمل عرب
مشّت  .إن لقاءات بريوت املستمرة ،باإلضافة إىل الفائدة العلمية والفكرية ،كانت احلوارات وتبادل األفكار مع الفرق العربية
املشاركة ،واالطالع على خرباهتم ،وتبادل األفكار حول مهوم وجتارب مدرسية مشّتكة ،ساعدت يف كثري من األحيان على الشعور
باهلم املشّت  .فاهلموم واحدة واألحالم واحدة .وهذا يعين (أننا يف اهلم شرق) أن طلبتنا ،وهم ناتج مدارسنا ،يستحقون أن نعمل
معا إلعداد جيل عرب معد للقرن الواحد والعشرين ،قرن االنفتاح والتكنولوجيا ،ولكن له جذور صاحلة للنمو املستمر.
ً

ختاما ،إنين أجد نفسي أمام مشروع أعاد بع النور للسواد الذي مد خيوطه،
وأشاع اإلحباط بالقدرات العربية ويف أي عمل عرب مشّت .
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إن إمياين بأمهية ماسبق ،سواء أمهية البحث اإلجرائي والعمل العرب املشّت  ،دفعين لتوسيع مشروع متام مع "املدرسة املعمدانية" حيث
بداية ،مت عقد عدة لقاءات معهم سواء على املستوى الفردي ،أو على مستوى فريق العصرية ،مث عقدنا ورشة تدريب ،وبعدها
جمموعة تركيز الختيار نقطة تركيز.
وبعد انتهاء اجللسة ،ظهرت أكثر من نقطة تركيز لديهم .وبعدها عمل فريق املعمدانية على حتديد نقطة الّتكيز ،وهي "مدى وضوح
رسالة ورؤية املدرسة املعمدانية للجميع ،معلمني واداريني و طلبة" ،وبعد أول جلسة لتحديد نقطة الّتكيز مع فريق املدرسة املعمدانية،
استخدمنا (حنن فريق العصرية) آلية جمموعة الّتكيز ،للتحقق من فهمهم أنفسهم لرسالة ورؤيا وأهداف مدرستهم .فتبني أنه ال يوجد
فهما مشّتكا لدى اجلميع ،باإلضافة إىل عدم ترمجة رؤيا املدرسة إىل أهداف واضحة حمددة.
وهنا ،ظهرت مسة متام ،وهي زعزعة البنية الفكرية احلالية لدى األفراد ،لتحفيزهم على العمل ،لبناء بنية أكثر وضوحاً ومتاسكاً .وقدم
الفريق اقّتاحاً للمدير العام ،أن يتم عقد لقاءات – جمموعات تركيز لألهل واإلداريني واملعلمني بالتنسيق ،من أجل التحقق من الفهم
املشّت للمعنيني ،وكذلك تشكيل فريق إلعادة صياغة أهداف املدرسة ،حبيث تكون أكثر دقةً ووضوحاً وارتباطاً برسالة ورؤيه
املدارس املعمدانية .وبذلك شكلنا حنن فريق العصرية صورة مصغرة عن فريق متام يف اجلامعة األمريكية ،لنقل روح وخربات متام إىل
مدارس أخرى.

ظهرت مسة متام وهي زعزعة البنية الفكرية احلالية لدى األفراد ،لتحفيزهم على
العمل ،لبناء بنية أكثر وضوحاً ومتاسكاً.
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صوت مدرسة البكالوريا ع ّما

منى خوري  -مشرفة قسم الدراسات االجتماعيّة
محمد شبانة  -معلم لغة عربيّة
حنا فرح  -معلّمة لغة عربيّة
حميدة جراح  -معلّمة لغة عربيّة

حراك في المياه الراكدة
الكل يفكر يف تغيري العامل ،ولكن من منا يفكر يف تغيري نفسه؟
تولستوي
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التعليم ليس استعدادا للحياة فحسب ،إنه احلياة ذاهتا....
جون ديوي
مرت يف خواطرنا هذه املعاين وحنن نعود من العاصمة اللبنانية بريوت ،بعد مش اركتنا يف املؤمتر الّتبوي األخري الذي ُعق َد يف اجلامعة
األمريكية هنا بالتعاون مع مؤسسة الفكر العرب ،يف شهر كانون الثاين من عام ( ،)2102وكنا يف كل مرة نعود فيها من بريوت،
ويف هناية املشاغل الّتبوية املتنوعة العناوين واألمكنة ،ويف اللقاءات الثنائية اليت دأب على عقدها فريق متام اجلامعة األمريكية ،يتطور
فينا وبشكل متواصل اإلحساس بروح التغيري وحترر التفكري ،واخلروج على العادة كأصل لكل مجود ،وخاصة يف العمل الّتبوي ،وحنن
فريق متام مدرسة البكالوريا (السيدة رهام قعوار نائبة املدير العام يف مدرسة البكالوريا عمان ،والسيدة مّن خوري منسقة الفريق ،وأعضاء
الفريق :املعلمون حنان فرح ومحيدة اجلراح وحممد شبانة) ،كنا يف جلسات التفكر اليت دأبنا على عقدها ،نشري إىل ذلك التغري والتطور
الذي بدأ حيتل مساحة مشهودة يف أمناط وأساليب املمارسات ،اليت خنوضها على مدار دقائق املمارسة التعلمية التعليمية واليت نديرها
أو جتري حولنا ،فاملكاشفة وتقدير واستثمار الذات وخرباهتا ،إىل جانب خربات اجلميع وطلب الدعم وتقدميه ،والتأمل املستمر املنظم
يف ذاتنا وممارساتنا ،خيارات كانت حمدودة قبل متام وأصبحت تّْنظُ ُم العالقة بني املمارس وبيئة التعلم والتعليم.
لعلنا حني شاركنا يف جتربة متام ،مل نكن نتوقع أن نُن ِ
َّظَر هلذه التجربة بكل هذه الدافعية ،والقدرة ،ولكن التجربة كانت غنية يف اخلربات
واملعارف اليت جرى حتصيلها على مدار اجللسات واللقاءات الغنية بكل معّن الكلمة ،وامتلكت اهتمامنا بشكل يربز مدى قرب
التجربة من واقع امليدان واملمارسة ،وقدرهتا على حتريك الركود واجلمود يف ميدان املمارسات الّتبوية ،اليت حناول وحياول اخلرباء يف كل
مكان وزمان العمل على تطويرها بكثري من الطرق ،وباستخدام شىت اخلربات واجلهات دومنا كبري أثر يف كثري من األحيان ،حنن يف فريق
متام مدرسة البكالوريا ،ومن خالل مشروع متام اكتشفنا أنفسنا بقوهتا وضعفها ،مبا أسهم يف بدء التغيري يف ذاتنا ،ليتحقق يف ممارساتنا
وفيما حولنا ،أدركنا أن هنا الكثري مما نستطيع تعلمه واستثماره يف املستويني التنظريي والتطبيقي منذ البدايات ،وأنت فعال ال حتتاج
الكثري من الوقت لتدر أنك تراكم املعرفة واخلربة فعال ،و َّ
عز نظريها هبذا التنظيم والّتابط الزماين
أن ما جيري هو فعال جتربة فريدة َّ
والقدرة على توظيف اخلربات ضمن مستويات متعددة.
على سبيل املثال ،كان يشري الزمالء والزميالت ،املعلمون واملعلمات يف قسم اللغة العربية إىل خماوفهم من بع املشكالت ،اليت تدور
داخل صفوفهم بشكل مستمر ،بشيء من املشاعر املختلطة ما بني اخلشية واخلجل ،فبع الطلبة يعانون من ضعف يف بع مهارات
اللغة املختلفة ،وهم يف احلقيقة ال يبدون من الدافعية ما يكفي لالرتقاء هبم حنو ما نطمح له من املهارات الالزمة لتحسني أدائهم ،كما
إهنم يبدون بع االنشغال عن واقع احلصة أحيانًا ومن يستطيع لومهم يف عامل مل يعد أثره خافيا على أحد ،وليس من السهولة علينا
أن ننافس هذه اآلالت اليت ختطف كل يوم قدرا أكرب من اهتمامهم ،ومبا أنه مل نتدار ذلك ،فقد يصبح انقطاعا عما يدور داخل
الصف من عمليات تعلم وتعليم ،وكثري من الظواهر اليت قد تؤثر س لبا يف األداء العام داخل الغرف الصفية ،إن مل نتجه حنوها بعزمية
وصرب ،ويرى الزمالء والزميالت يف املدرسة ،ورمبا يف كثري من املؤسسات أن احلديث يف ذلك ،يفتح على املتحدث أبوابا للتساؤل حول
األداء العام له ،ويعرضه للمراقبة املتواصلة ،والكل يف غّن عن ذلك ،وإن كان البع ينفي خشيته احلديث حول مشكالته ،حيث
يرى هؤالء َّ
أي منا
أن التغيري والتحسني يف احملصلة هو حرا مجاعي ،يف تساؤل هام ومتواصل حول ما الذي أستطيع فعله وحدي؟ و ٌّ
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لن حيتاج كثريا من اخلربة والتجربة يف املمارسة ،ليستطيع أن يتخيل هذه املخاوف لدى الكثريين؟ حنن يف فريق متام مدرسة البكالوريا
كنا نبتسم يف داخلنا ،ألن ما ذكره الزمالء ويواصلون التذمر منه ،هو بالتحديد أو جزء كبري منه ما كنا نشكو منه يف كثري من
اجتماعاتنا على مستوى املدرس ة والقسم قبل مدة من الزمن ،وأصبحنا نلتفت إليهم ،ونقول أن من اختار هذه املهنة ،فعليه أن يدر
دائما أنه كمن يسري يف حقل من األلغام ،وال بد له أن يعلم أن النجاح يف هذه املهنة يكمن يف ثالثة أسرار كبرية ،نبوح لك هبا من
وحي مشروع التطوير(متام) الذي خنوض غماره ،وندر أثره كلما عشنا حلظات املمارسة ،وعليك فقط أن جترب ذلك ،وهي العمل
حبب والصرب وتطوير الذات ،دون انتظار مساعدة قد ال جتيء ،وعليك أن تتحر بقوى الدفع الذاتية ،وأن تكون صانعا للحرا  ،ال
جمرد ريشة يف مهب ،ولكننا سرعان ما كنا نطمئنهم أيضاً إىل أن ُس نة من سنن التدريس اليت ال تنقضي ،وال تزول ،أن من يعمل يف
هذا العمل يواجه املشكالت ،فإذا أحب عمله كان ذلك حافزا له ،حيث يشكل ذلك جزءا هاما من قابليته للتطور ،وحنن بدأنا من
وحي املشروع التطويري املستند إىل الق اعدة (متام) ،ومنذ إرهاصاته األوىل ،نطرح سؤاال على الزمالء حول ما يقومون به قبل وبعد
ممارسة التعليم ،والوقت الذي يستغرقونه يف تأمل ممارساهتم والتفكر فيها ،وما الذي فعلوه لدى شعورهم باملشكلة أو مباغتتها هلم ،هل
يواصلون وكأن شيئًا ال حيدث واألمور جتري على مايرام أم يعضون على جراحهم؟ هل يطلبون املساعدة من جهات حوهلم ؟وملاذا
يشعرون باخلشية من ذلك ؟ وكيف يشركون تالميذهم يف اختيار ما يقدمون هلم من تعلم ،وتدر من الوهلة األوىل أن مثة دور هام
ميكن أن تلعبه ركائز املشروع وأعمدته ،وتقدم هلم بداية الطريق حنو التغيري ،والتحر يف اجتاهات متعددة ،رمبا فريق مس اند هلؤالء
املدرسني ،يشركهم باخلربة اليت م ر هبا ،فالتعلم من خالل التجربة والتأمل يف التجربة هي ركيزة هامة من ركائز التطوير للممارسني يف
حقل التعليم ،ولك أن تتخيل فريقاً داعما مرشداً مدربا ،يسّتشد مبرتكزات واضحة ،ويقوم بنقل اخلربات والتجارب للتعامل مع مش اعر
القلق لدى هؤالء املعلمني ،انطالقا من حاجاهتم الواقعية يف امليدان اليت ينقلوهنا ،وتشجيعهم قبل وبعد وأثناء ذلك على التأمل فيما
غّن عنها ،وهذه دورة متكاملة
ميارسون ،ألن التأمل جزء هام يف هذا امليدان ،وجلسات العصف الذهين بعد ذلك من الطقوس اليت ال ً
تقوم على املرور يف التجربة ،والتفكر فيها ،والعصف الذهين ،لتُكون شراكة قائمة على الثقة واالحّتام بني عناصر املمارسة يف الفريق،
فالقسم والتوسع حنو املدرسة ،ومبا خيلق تناغما قادرا على صنع التغيري ،مع املتابعة املستمرة الدقيقة ،لرصد حجم التقدم لدى هؤالء
املتدربني ،وملواصلة الدعم واملساندة ،ونزع أي مشاعر خوف أو قلق لديهم.
حنن يف فريق متام مدرسة البكالوريا ،أدركنا حجم التغري الذي يطرأ على أمناط التفكري والرؤى لدى املمارسني هلذه املهنة ،كلما وجدوا
هذا الدعم واإلسناد الذي حصلنا عليه يف املشروع األم (ت م ام) ،القائم على حتسني املمارسة استنادا أو انطالقا من ميدان املدرسة،
لعل من أكثر ما يثري االستغراب جتاهل الصفوف واملمارسني للتعلم والتعليم داخلها عند رسم
وهي احللقة املركزية يف أداء العمل ،و َّ
سياسات التعلم والتعليم ،وهذا املربع الذي حتاول متام الدفع باجتاهه وتسلط الضوء فوقه ،هنا يشري السيد حممد شبانة أحد أعضاء
الفريق ،كمدرس للغة العربية يف املرحلة املتوسطة أن جتاهل هذه احللقة اهلامة عند التخطيط للتحسني ،وإطالق أحكام عامة عن بعد،
تنق عراها اخلصوصية لكل حلقة أو ميدان ،وال بد من الدفع حنو إعطاء الثقة هلؤالء املمارسني امليدانيني اخلرباء ليستفيدوا من كل
جتربة ميرون هبا بتفعيل هذه التجربة كما سبق وذكرنا ،وهو ما ميكن أن حيدث فعال إذا حصل هؤالء املعلمون على فرص ،كاليت مررنا
هبا ،من تدريب منظم يوث ُق هلذه التجارب اليت ميرون هبا ،والتوثيق هنا هو إمكانية مراكمة النجاح ،وتوثيق اإلخفاق ،بأرشفته ليُ َمك َن
من العودة إليه كسياق يعني على حتديد نقاط الّتكيز ،واالنطالق يف كل مرة ومراكمة اخلربات والنجاحات ،وليس البدء من الصفر ،
يف حني حيتاج البحث اإلجرائي سرعة اإلجناز ِ
كسمة هامة من مساته ،ويفتح هلم باب االستفسار والتساؤل كمهارة ومدخل هام للتطوير
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والتحسني ،ضمن جمموعات حتظى بدعم ومساندة اخلرباء يف أحباث تعاونية ،حيظى اجلميع خالهلا بالتقدير والثقة  ،كما حظينا حنن
يف فريق متام البكالوريا بالدعم واملساندة يف ذلك ،وصرنا ننظر هلا ،ذلك مبا يرفع تقديرهم لذاهتم ،ويطور وحير فيهم نقاط القوة
الستثمارها ،ويعينهم على االنسجام مع الذات ،وفهم اآلخر وتقبله كما هو والتوصل حلل اخلالفات ،واجلميع يف املدرسة يصلون إىل
أن النجاح ،وهو مسؤولية مشّتكة تقوم على اجلهد والتطوير والتخطيط اإلجرائي ،واالستفادة من التجارب الذاتية وجتارب اآلخرين،
ومراقبة جتارب اآلخرين أيضا بعد السماح هلم مبراقبة جتاربنا ،ومبا يصنع الوضوح واالنفتاح واملكاشفة وتبادل اخلربات ،وهذا كما يعتقد
هو يف صلب مهام ومرتكزات مشروع متام التطويري .وكما تشري السيدة حنان فرح من وحي جتربتها يف املشروع ،إىل اتساع زاوية الرؤيا،
التغري والوضوح ،من خالل املناقشات واملشاغل اليت تسهم يف استقرار البّن
وثبات اخلطى ،وإىل أنه وبعد حصول اجلميع على قدر من ُّ
املعرفية وانسجامها مع املمارسة لدى اجلميع ،كما يشري مشروع متام بسهم كبري إىل تطوير القدرات القيادية لديهم كمرتكز هام يف
عمليات التغيري ،ليزيد هؤالء من اخنراطهم يف هذه العملية وشعورهم بالقوة اليت تطورها اخلربة والتدريب لديهم ،مبا يعينهم ويزيد قدرهتم
على اختاذ القرارات وحتمل النتائج ألن احلرا والسلطة اجلماعية تصنع التغيري يف النهاية ،مث يدركون أن لديهم احلق واملسؤولية والقدرة
تأثريا فتسهم يف صنع التغيري احلقيقي ،ومبا يعين يف النتيجة أننا قد طورنا ح الة من الوعي تشكل
على القيادة ،مما جيعل القاعدة أكثر ً
دائما على أسئلة من قبيل  :ما الدليل الذي يؤيد هذا
قوًة توجه القرارات من خالل أفضل األدلة املتاحة ،وتكون اإلجابات حاضرة ً
القرار الذي تذهبون إليه ؟ وكيف نستخدم هذه األدلة؟ وذلك من خالل البحوث اإلجرائية وأدبياهتا املختلفة ،ومن خالل نتائج
بّن نظرية صلبة تدعم اخلربة اليت حيملها
جهودهم وأعماهلم اليت أجروها واخلربة املهنية والتجربة اليت مروا خالهلا ،ومتام تقيم يف الواقع ً
مينحنا الثقة اليت يفتقدها
ومير خالهلا املمارسون للتعليم ،وتقدم التدريب واخلربات الالزمة من خالل اللقاءات واملتابعات املتواصلة ،مبا ُ
كثري منا يف خضم الضغط البدين والنفسي الكبري يف هذا امليدان ،وتؤهل فرقها املنتشرة لتكون قادرة على بث الوعي ونقل اخلربات .
ٌ

احلرا والسلطة اجلماعية تصنع التغيري يف النهاية.

مّن خوري منسقة فريق متام مدرسة البكالوريا ،تشري إىل كون هذه الركائز ال بد من مراكمتها ،وهي تسهم يف وضع تصميم
احملر للممارسة التعلمية التعليمية ،وحيث يعيد خالهلا أعضاء فريق متام مدرسة
متطور ،مرن ،قادر على التعامل مع النظام املخطِّط ،و ِّ
البكالوريا النظر يف كثري من التدريبات ،واخلطط ،واألهداف احلالية والسابقة ،ويتمكنون من التدخل والتعديل وبشكل مرن دقيق،
وتبعا لالحتياجات الناشئة من أي طرف من أطراف املمارسة ،ورمبا يعيدون النظر يف اجلداول
نتيجة خلربة متنامية عند كل حمطةً ،
دائما،
الزمنية ،واخلطط األولية للعمل ،كل ذلك بناءً على نتائج وتوصيات العمليات البحثية اإلجرائية اليت عملوا عليها ،كما يدركون ً
وبقبول وثقة ،أن املراقبة املستمرة لعملهم هي جزء ال يتجزأ من خطتهم ،وال أبالغ حني أشري إىل أن ركائز متام شكلت جزءاً ال يتجزأ
منحى أكثر وضوحاً ،وصار السؤال الذي
من حالة الوعي اليت نعيشها يف فريق متام مدرسة البكالوريا ،حيث بدأت نظرتنا لألمور تأخذ ً
يطرح دائما واألكثر إحلاحاً  :هل أنا راض عما أقوم به ؟ كيف أطور نفسي؟ وننتقل من االكتساب والبحث واالستقصاء والتعلم
ُّ
بالتفكر والتساؤل يف الطريق إىل
والتساؤل املستمر ،إىل التأثري ونش ر الثقافة ومنط التفكري الذي يهيئ بيئة مناسبة ،توفر احلرية ،بدءًا
تقيل العثرات ،وتستثمر اخلربات ،وتشجع اإلبداع ،وتس هم
اإلبداع والبعد عن تقليدية األداء ،ومجود األفكار ،بيئة متتلئ باأليدي اليت ُ
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وم ّْن حوهلا ،وهي تروي جتربتها األوىل يف املشروع ،ورمبا من املفيد هنا أن نّت هلا احلديث حول ذلك ،ورواية حكايتها
يف تطوير ذاهتا َ
األوىل مع املشروع .وعنونت له بالتجربة األوىل وتشري فيه إىل بداياهتا مع املشروع فتقول:

وال أبالغ حني أشري إىل أن ركائز متام شكلت جزءاً ال يتجزأ من حالة الوعي اليت
نعيشها يف فريق متام مدرسة البكالوريا ،حيث بدأت نظرتنا لألمور تأخذ منحى
أكثر وضوحاً ،وصار السؤال الذي يطرح دائما واألكثر إحلاحاً  :هل أنا راض عما
أقوم به ؟ كيف أطور نفسي؟

مشروع تمام :إرهاصات التجربة

أود هنا أنا مّن خوري أن تعيشوا معي بع إرهاصات وبدايات مراحل املشاركة ،بداية أشري إىل أنين أدرس مادة الّتبية االجتماعية
ُّ
يف املرحلتني املتوسطة والثانوية يف مدرسة البكالوريا -عمان ،وقد قمت باإلشراف على قسم الدراسات االجتماعية من سنة 2113
وحىت  ،2100وأعمل اآلن كمستشارة يف مدرسة من مدارس عمان اخلاصة إىل جانب عملي يف التدريس يف البكالوريا.
كانت جتربيت يف جمال التطوير ،نشطة ومستمرة ،تنوعت بني موضوعات خمتلفة ،تناولت ممارسة التدريس وإدارة املمارسة والتخطيط هلا
بكل ما يتعلق بأركان العملية الّتبوية ،وكانت احملطة الكبرية عند البحث اإلجرائي الذي عصف بكثري مما حنمل من الرؤى واملسلمات،
اليت كانت ترى أن دور املعلم هو جمرد ناقل للمعلومة ،حيتل مساحة كبرية يف مقابل اإلبداع الذي مل خيرج من فلك االسّتاتيجيات،
وحتسني األدوات اليت مل يصل أثرها إىل روح عملية التعليم والتعلم .كما أدركنا مجيعا خالل املشاركات املتعددة يف مشروع متام أن ما
ميكن أن نفهمه بأنه احتكارللمعرفة وخصوصية ينفرد هبا البع  ،ومتيزه عن غريه إمنا هو حصار للذات ،وغلق لألبواب أمام التطور
والتعرف إىل جتارب اآلخرين وخرباهتم ،مما ُحيدث ثورة على كافة مستويات العمل الّتبوي مبواقعه املختلفة ،وأطرافه املتعددة ،ولرمبا زاد
ِمن إقبايل وقناعايت اجلديدة جتاه البحث اإلجرائي ،الطريقة الواقعية اليت ُربط من خالهلا البحث بواقع املمارسة وامليدان ،حيث بدأ
يتبلور يف داخلي شعور بقدرة ما يف هذا البحث من قوة ،رمبا تستطيع إحداث تغيري ما استطاع البحث األكادميي النظري الذي اعتدنا
أن يُنجز ما يقوم به.

كما أدركنا مجيعًا أن ما ميكن أن نفهمه بأنه احتكار للمعرفة وخصوصية ينفرد هبا
البع  ،ومتيزه عن غريه إمنا هو حصار للذات ،وغلق لألبواب أمام التطور والتعرف
إىل جتارب اآلخرين وخرباهتم.
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وقد طال العصف الذي أحدثه مشروع متام حول البحث اإلجرائي بالصورة التقليدية للمعلم ،كمتلق للبحوث النظرية دون قناعات
ومسوغات كافية ،ألسباب ليس أقلها عدم االرتباط للجهة الباحثة ،وعدم مشاركتنا كميدانيني يف البحث ،وإحداث التغيري ،ورسم
القرارات واخلطط العملية يف كافة مستوياهتا اليت طالت يف بداياهتا العالقة مع الزميل والطالب ،والطبيعة التشاركية اليت تأيت كاستحقاق
وضرورة يف خطوات البحث اإلجرائي ،وهو ما بدأت أملسه واضحاً أثناء التواصل مع فريق اجلامعة األمريكية والفرق املشاركة ،وفريق
مدرسة البكالوريا – عمان.
بدأت احلديث يف ما جرى من تغري يف أمناط التفكري وزاوية الرؤيا ،منذ بدأت جتربيت مع البحث اإلجرائي يف عام  2112للبناء عليه،
والوصول حنو النتائج اليت حتققت ،واحلكاية مع املشروع بشكل فعلي بدأت حني ِ
قدمت السيدة رهام قعوار ،مسؤولة برنامج التطوير املهين
َ
مشروعا تطويرياُ ،مقدم من اجلامعة
إيل بوصفي رئيس ة قسم دائرة الّتبية االجتماعية يف حينها ،ووضعت أمامي ورقة تشرح
للمعلمني آنذا َّ
ً
األمريكية يف بريوت ،وبدعم من مؤسسة الفكر العرب حتت ُمسمى التطوير الّتبوي املستند إىل واقع املدرسة العربية ،وأذكر أن تلك الورقة
ت آنذا فلسفة املشروع ،وغاياته وأهدافه ،ضمن عناوين عريضة وكبرية ،إىل جانب الدول املشاركة ،وهي السعودية واألردن ولبنان،
ضم ّْ
واليت مت اختيارها ضمن معايري خاصة ،كمرحلة أوىل يف مراحل متعددة ،كما مت يف الورقة حتديد السياق الزمين للمرحلة األوىل وهي ثالث
عقد حلقات التدريب وجلسات العصف الذهين لدعم فرق
سنوات ،ليتم يف سنتها األوىل انتقاء املدارس وتشكيل فرق البحث ،مث ُّ
يتم ُ
املدارس ،باملهارات واملعرفة الالزمة لتنفيذ حبوثها اإلجرائية .ومت التخطيط للسنتني الثانية والثالثة ليجري خالهلما استمرار أنشطة البحث
والتطوير ،ومن اختاذ القرارات املناسبة حيال املبادرة اليت ختتارها املدارس يف ضوء األدلة اليت ختلص إليها البحوث.
وبناءً على رغبة السيدة رهام قعوار ،يف أن أتفحص ما ورد يف ورقة املشروع ،وإبداء الرأي يف األهداف اليت وضعت للمشروع ،أبديت
هلا شعوراً بثقل املسؤولية والقلق جتاه العناوين املطروحة ،وما فرضته من تساؤالت واقعية ،وفاقم ذلك الشعور فكرة االنفتاح على جتارب
اآلخرينَّ ،
ألن ذلك يثري تساؤالت كبرية ورمبا مقلقة من قبيل أين حنن؟ وأين نقف؟ ما الذي لدينا وما الذي لدى اآلخرين؟ حيث
كنا نتلقى ونتقن التلقي وهو خربتنا وعادتنا املهنية  ،والبحث الذي كنا ننجزه يف مسرية عملنا ،إمنا كان خيدم ما نتلقاه وما علينا
إجنازه .وهذه احلالة يف مسرية التعلم والتعليم صارت مبعث قلق وتوجس ،ألن القمة اليت نتلقى منها ،ال تعطينا غالباً روح االحتفاء مبا
ننجز وروح التقدير للذات ،وإمكانية االستشراف والطموح للتطور املتواصل والسكينة يف عملنا ،ألننا نشعر مبا يُهددنا ،وما جيعلنا
نتقبل من اآلخرين ما نعجز عن مناقشته وتقييمه ،ألننا خناف أن نبادر ،وما اعتدنا أن نبادر وجنرب ،فنحن خنشى النقد ،وما كنا
حكما علينا ،يضعفنا ويسمنا بالعجز الذي يوس ُع الفجوة املتسعة أصالً يف عالقة
نرى النقد نقطة انطالق للتغيري والتطوير ،بل كنا نراه ً
أمرا بعيد املنال ،ولكن السيدة رهام شدت على يدي ،وشجعتين على بدء اخلطوة
القاعدة بالقمة ،وجيعل رتق الفتق يف عملية اإلصالح ً
األوىل ،ولنرى ما يقدمه لنا املشروع ،وكان ما حتمله ورقة املشروع من فكر تنويري يقود حنو التطوير ،وبإحساس اخلربة العملية القائمة
على املمارسة امليدانية ،كان مثة ما يدفع حنو تبين موقف إجياب جتاه ورقة املشروع .وألكون عضواً يف الفريق الذي سيتم اختياره لاللتحاق
يف الربنامج ،وهو الفريق الذي ضم فيما بعد إىل جانيب ،الزميلتني زينة احملتسب معلمة مادة العلوم يف املرحلتني املتوسطة والدبلوما،
واملعلمة ندين منصور معلمة صف يف املرحلة االبتدائية.
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أنا حقيقة ،كنت أنظر يف عناوين املؤمترات واملشاغل اليت تُشري إىل عمليات اإلصالح الّتبوي ،املستند إىل البحث وتقدمي نظريات
معللة مستندة إىل التجربة واخلربة واألحباث ،مث التواصل مع مراكز رسم السياسات الّتبوية التعليمية اليت كنت أراها خارج دائرة تفكرينا،
كبرية نوعا ما ،مقارنة مبا حنن حقيقة عليه من عالقة مستمرة مع دفاتر التحضري ،وأقالم ألواح وأعمال الطلبة دون جتاوز هلذا السقف
الومهي ،الذي بنته التقاليد الّتبوية ،وفاقمته قلة األحباث املستندة إىل املمارسة الّتبوية ،وواقع امليدان مما قلل فرص املبادرة والنزوع إىل
التغيري كضرورة ،رغم ما متتاز به مدرسة البكالوريا عمان من رؤية ،وفلسفة منفتحة على عامل الّتبية والتعليم ،وما هتيئه للعاملني فيها
من فرص للتطور والتطوير ،واملشاركة يف رسم اخلطوط العريضة للعمل ،إال أن البحث اإلجرائي واخلربات اليت يتيحها مشروع متام ألقى
كثرياً من احلجارة يف بركة املاء الراكدة ،كما ألقى بذوراً بدأت تؤيت أُكلها ،وتتكاثر كالفطر الناف ع ،مع كل حجر يُلقى يف هذه املياه،
كما جتاوز التواصل مع رسم السياسات وإصدار القرارات ،إىل التخطيط ألنشطة تتعلق باإلصالح ،وصوالً حنو بلورة طرق حنو املشاركة
الفعلية يف عملية إصدار القرار.

رغم ما متتاز به مدرسة البكالوريا عمان من رؤية وفلسفة منفتحة على عامل الّتبية
والتعليم ،وما هتيئه للعاملني فيها من فرص للتطور والتطوير ،واملشاركة يف رسم
اخلطوط العريضة للعمل ،إال أن البحث اإلجرائي واخلربات اليت يتيحها مشروع متام،
ألقى كثرياً من احلجارة يف بركة املاء الراكدة.

ُعقدت ورشة العمل األوىل ،واليت شار فيها الفريق الذي بدأ حينها ب وبالزميلة زينة يف عمان ،يف شهر متوز من عام  2112يف
مدرسة البكالوريا – عمان ،حتت عنوان ( البحث اإلجرائي) .حيث استمعنا يف اليوم األول من الورشة إىل ما مت تقدميه من قصص
جناح للمدارس املشاركة ،وقدمت البكالوريا قصة جناح مت عرضها من قبل الزميلة إميان عواد (منسقة برنامج السنوات املتوسطة التابع
ملنظمة البكالوريا الدولية) ،ومعلمة مادة التصميم والتكنولوجيا .،كان النجاح يف هذه القصة ،من وجهة نظرنا ،ما وظفه الطلبة من
مهارات يف البحث والتقصي يف التخطيط للمنتج وتطبيقه يف الوقوف على احتياجات مدرسة من املدارس األقل حظاً ،من خالل،
إجراء املقابالت مع أطراف العملية الّتبوية ،للوقوف على بع اجلوانب اهلامة واالحتياجات الضرورية الستكمال العمل ،ومن مث
مواصلة حبثهم وتقصيهم وتصميم االحتياجات من األدوات ،وتنفيذها يف مشغل املدرسة ،ومن مث قدموا منتجاهتم للمدرسة املستهدفة.
لعل ذلك ينسجم مع ضرورة املبادرة للتعلم والتأمل فيما نقوم به ،كحرا ضروري
تال ذلك تفكر وتأمل من قبل الطلبة فيما مت إجنازه ،و َّ
عرت حينها أن
حنو التطور الذي ننشده مجيعا ،كأطراف يف العملية التعلمية التعليمية ،وملا يفرضه ذلك من حالة من الوعي املنتج ،ش ُ
قصص النجاح املختلفة اليت قُدمت من كافة املدارس املشاركة أدت إىل االنفتاح على اآلخرين واالطالع على جتارهبم واالستفادة منها
يف تقييم ما ننجزه يف املدرسة .كما وجدت أن مشروعنا حقق من خالل خطواته ،اسّتاتيجيات التعلم القائمة على التساؤل والبحث
والتقصي واخلطوات اليت توصل إىل املعرفة النواتج املستهدفة ،مروراً بالتأمل يف املعرفة واخلربات اليت م روا هبا ومت نقلها إىل مواقف جديدة
 ،واالهتمام مبتطلبات الربنامج ،وشخصية ومسات املتعلمني املستهدفة واملرتبطة برؤية مدرسة البكالوريا ،وهي ثالثية كانت نصب أعيننا،
وحنن نبين اسّتاتيجياتنا يف حتقيق هذه الرؤية ،وأهدافنا القائمة يف جمملها على تقدمي التعلُّم والتعليم املتمايز املتواصل مدى احلياة،
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والقائم على التساؤل املستمر ،والبحث والتقصي الذايت لإلجابة عن هذه التساؤالت املستمرة كأسلوب واسّتاتيجية تعلم ،وتنوع
مصادر املعرفة ،وضرورة احلرا املستمر يف ميدان املمارسة من قبل أطرافها املختلفة ،كمساحة هامة يف عمليات التطوير ال جيوز جتاهلها
بأي شكل ،وهو ما التقى مع مشروع متام واحلرا املتقدم الذي حنن بصدده ،وال بد من اإلشارة لكوننا حنن كّتبويني ننزع إىل عمل ما
وحماوالت متكررة ،نبنيها على رغبة يف داخلنا للتغيري والتطوير الذي يستند يف العادة إىل واقع خرباتنا اليت نكتسبها أثناء املمارسة مبا
وإطارا نعمل داخله ،أو آليات للتواصل مع مصادر صنع القرار وعمليات
يتطابق مع حاجاتنا ،وأنا أعتقد بقلق أننا غالباً ال جند وقتا ً
التخطيط ،ليكون التغيري والعمل أكثر امتداداً ،أفقياً وعموديا يف املكان والزمان ،ولعل هذا كان جزءًا هاما من أسباب االرتياح الذي
بدأت أشعر به ،ولو كان ابتداءً ،على مستوى راحة التفكري ،مع كل خطوة أخطوها يف هذا املشروع (متام) القائم على توحيد جهد
ُ
القاعدة ،ومن ميدان املمارسة لصنع التغيري املنشود ،ليمتد التأثري وينتشر غبار الطلع ،بعد ذلك يف كل االجتاهات.
ويف اليومني الثاين والثالث من ورشة العمل ،كان موضوع التدريب حتت عنوان "من البحث إىل املمارسة :إحداث فرق يف التعليم
الصفي يف املدرسة العربية"؛ إذ مت التعريف بالبحث الكمي والنوعي وخصائص كل منهما ،مث مت االنتقال باحلديث حنو البحوث
اإلجرائية وارتباطها بالبحوث النوعية .وقد تناول فريق متام-اجلامعة األمريكية (البحث اإلجرائي) يف مستوى النظرية وصياغة الرؤية
واألهداف.
ختلل الورشة تدريباً على مهارة حتديد املشكلة ،نُفذ من خالل جمموعات ،كل منها تضم فريق مدرسة مشاركة ،وقد قام اجلميع
بعمليات العصف الذهين لصياغة املشكلة ،ومن مث عرضت املدارس ما خلُصت إليه اجملموعات املختلفة  .أشريهنا إىل أن جلسة
العصف الذهين قد أنتجت بدايات حتديد مشكلة البحث ،الذي مضينا به بعد ذلك يف املدرسة ،وال بد من وصف املشاعر اليت بدأت
خمتلطة ،خييم عليها إحساس بالرهبة اليت تغلفها نشوة اإلحساس بشيء من تقدير الذات ،وهو شعور رافقنا وتطوَر داخلنا بعد ذلك
على مر التجارب اليت خضناها يف مش روع متام ،تأصلت اجللسات ،ومن خالل العصف الذهين قمنا بتحديد عنوان البحث ،الذي
تناول آنذا مبادرة تعمل املدرسة عليها منذ مخس سنوات ،تقوم على بناء رؤية واضحة لدمج التكنولوجيا يف املمارسة داخل املدرسة،
حيث رفدت هذا التوجه مبا يلزمه من موارد مالية ودعم متثل بالتدريب بصوره املختلفة ،وقد أتاحت الفرصة للمعلمني للتجريب
واحملاولة املتواصلة ،من أجل الوصول إىل نواتج أفضل ،من خالل دمج التكنولوجيا يف عملية التعلم والتعليم بصورة أكثر متيزا ،على
مستوى دمج التكنولوجيا يف ممارسة التعليم داخل وخارج الغرفة الصفية ،ومستوى التكنولوجيا يف خدمة وإدارة العملية التعليمية ،ضمن
برامج توفرها املدرسة للمعلمني واملتعلمني لتحسني العمليات بوجه عام ،وقد متحورت مشكلة حبثنا األول حول تقصي فاعلية هذه
املبادرة ،يف ضوء هدفها الرئيس القائم على مواكبة احلداثة ،واستثمارها من أجل تعميق الفهم .وقد القى موضوع البحث استحساناً
آنذا من فريق متام اجلامعة األمريكية  .وهنا بدأت االجتاهات تربز بشكل أكثر وضوحاً وحتديداً ،وبدأ يتبلور لدي ولدي زميليت زينة
الشعور بشيء من الراحة جتاه عملية البحث اإلجرائي بصورة عامة ،رغم ما بقي يكتنفنا من إحساس بالغموض حيال ما سنقوم به
الحقاً ،وشعور بالقلق واحلاجة ملزيد من الدعم واإلرشاد ،وما قلل من الّتدد والقلق ،وزاد من تصميم فريق املدرسة على املواصلة ،هو
شعور داخلي باحلاجة واإلحساس باملسؤولية جتاه املدرسة ،وأمهية الفكرة بالنسبة إليها وااللتزام حنو اجلهات املشرفة على فكرة التطوير
ُ
املستند إىل املدرسة ( متام).
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وال بد من وصف املشاعر اليت بدأت خمتلطة ،خييم عليها إحساس بالرهبة اليت
تغلفها نشوة اإلحساس بشيء من تقدير الذات ،وهو شعور رافقنا وتطورَ داخلنا
بعد ذلك على مر التجارب اليت خضناها يف مش روع متام.

كما كان لألجواء اإلجيابية اليت عمت الورشة يف أيامها الثالثة ،وروح الفريق السائدة بني أعضاء الفريق الواحد والفرق املشاركة ،ودعم
فريق متام الذي جسد منذ البداية بشكل عملي ركائز متام ،اليت مل تكن يف إطارها احلايل آنذا  ،من دعم وإرشاد ومترير اخلربات
دور هام يف التقليل من املشاعر املختلطة ما بني القلق والرهبة ،ومال هبذه املشاعر حنوالرغبة
والتدرب على التأمل املستمر ،مما كان له ٌ
باملعرفة والتجربة والشعور بالتحدي ،وبقي هامش القلق واملشاعر السلبية تتقلص مع كل خطوة خنطوها ،وكل لقاء يتم مع األطراف
املختلفة ،لكن ماهو نوع األسئلة اليت جيب طرحها؟ وبالتايل ما نوع املعلومات اليت سأحصل عليها؟ وما هي اخلطوة التالية؟ كيف
تصري النظرية إجراءً؟ .
ُ
نكامل بني الكمي والنوعي يف
دائما يف البحث اإلجرائي أن حنص َن النتائج واإلجراءات بالدليل امللموس ،وأن
هنا كان علينا كما ً
َ
متاما ما حدث من تغري يف نظرتنا ملمارسة التعلم والتعليم ،وما طرأ على تفكرينا ،من
البحث ،ولعل هذا التنظري السابق ملا جرى ،يربز ً
خالل املشاركة يف مشروع متام على مدار السنة السابقة ،مبا يقد ُم دليالً ملموساً على واقع التغري الذي حيدثه املشروع يف االجتاهات
املختلفة ،اعتمادا على النتائج واملعلومات الوازنة اليت مت احلصول عليها ،من خالل الطرق العلمية يف البحث اإلجرائي ،ليكون حمركا
للتغيري املنشود ،كل ذلك يعيننا على اخلروج بوجهات نظر صلبة تستند إىل حقائق متماسكة ،يتم الوصول إليها بالطرق البحثية ،ووضع
تبعا
تفسريات مربهنة لألحداث والظواهر اليت تعّتض املمارسني يف امليدان ،مبا يشكل أخريا مشروعا للتحسني على مستويات خمتلفةً ،
للهدف الذي ننشده ،ومستوى التغيري ،وقوة الدفع اليت حنتاج إليها.

من النظرية إلى التطبيق

قدم فريق متام البكالوريا بعد ذلك ،مقّتحاً البحث اإلجرائي الذي استقر عليه الرأي بعد النقاشات وجلسات العصف الذهين .وافق
فريق اجلامعة األمريكية على املقّتح الذي دار ،حول حتسني وتفعيل استخدام التكنولوجيا يف خدمة التعلم والتعليم ،ومتت صياغة سؤال
البحث وفرضياته ،كما مت االنتقال إىل مرحلة مجع البيانات من ميدان املمارس ة .وقد شار فريق البكالوريا هذه الفّتة يف مشغل تربوي،
انعقد يف بريوت كانون ثاين من عام ( ،)2112دار العمل خالله حول طرق مجع البيانات وحتليلها ،فتم التعرض لالستبانات
وجمموعات الّتكيز ومراقبة األداء يف بيئة التعلم ،ومدى مناسبة كل من الطرق السابقة ملا نقوم به ،وعرض فريق البكالوريا على فريق
اجلامعة األمريكية ما مت التوصل إليه حىت تلك الفّتة ،ودار نقاش استعرض مدى وفاعلية ما مت إجنازه حىت تارخيه ،وبعد ذلك قام فريق
اجلامعة األمريكية بزيارة إىل عمان ،والتقى فريق البكالوريا يف املدرسة األهلية للبنات ،جرى يف ذلك اللقاء احلديث حول حل املشكالت
اليت تعّتض سري البحث اإلجرائي الذي يقوم به فريق البكالوريا ،ومت وضع اسّتاتيجيات والتخطيط حللول إجرائية لتجاوزها ،ومت النظر
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يف طبيعة أدوات التعلم ما بني الرقمي والوصفي العمليايت والتفريق بينهما ،وحدود دور كل منهما ،حيث كان فريق متام يراكم القدرات
واخلربات واملعرفة جبوار الدعم واإلشراف املتواصلني ،حىت تتمكن الفكرة من احلياة والنمو بعنفوان ،وهذا ما كنا نعيشه واقعا مستمرا
بدأنا نلمسه يف ممارساتنا ،ويف كل خطوة خنطوها وكل فكرة تلمع يف أذهأننا .
اصل واللقاءات مع فريق اجلامعة األمريكية خالل الفّتة ،ولعله من املفيد أن
اصل منو املشروع البحثي ،واستمر الدعم واإلرشاد والتو ُ
تو َ
أعيد التذكري َّ
بأن فريق املدرسة كان ينمو مهنيا ،ويكتسب املعرفة واخلربة يف كل خطوة خيطوها وجتربة خيوضها يف هذا املشروع ،بعد
ذلك التقينا مرة أخرى خالل املشغل الّتبوي يف بريوت ،هبدف التوسع يف املشروع ،ونشر ثقافة متام من خالل تعميم ثقافة البحوث
اإلجرائية اليت ميكن أن نعرب من خالهلا أفقيا وعموديا يف املؤسسات اليت نعمل هبا ،ونكرر التجربة واخلربة تلو األخرى ،لنتقدم مع كل
جتربة جديدة ،ونتوسع ضمن جمموعات جديدة ،لنبين شبكة مّتابطة حتمل فكر التحسني املستند إىل القاعدة ،ومن خالل شبكة من
البحوث اإلجرائية اليت يستند إليها صناع القرار ومتدهم بالبيانات املستندة إىل الدليل امليداين بغرض التحسني.

العوائق والتحديات

مل تكن األمور جتري كما نشتهي يف كل مراحل العمل ،فقد واجهتنا ،كأي جهة أو جمموعة تسعى للنمو والتطور ،عقبات وحتديات
عبورها ،وكانت تلك جتربة غنية ،محلت اخلربة يف كل حلظة من حلظاهتا ،ومن ذلك على سبيل املثال وليس احلصر:
كان علينا ُ
 عدم امتالكنا ملعايري وخطوط قياس لألداء ( (baselineكي نبين جتربتنا عليه ،ولندر أين نقف وأين يقف طلبتنا يفاملهارات واملعارف واخلربات اليت جيري بناؤها قبل وخالل وبعد جتربة البحث ،ولعل مثال ذلك قياس التحسن قبل وبعد
استخدام احلاسوب يف التعلم والتعليم لدى طلبة املرحلة املتوسطة مثال .
ونوعا ،ويضطرنا لدمج أعضاء جدد مع ما
 تناقص عدد األعضاء يف فريق البحث ،مبا يؤثر يف قوة الدفع واجلهد املبذول كما ًحيتاج ذلك من جهد يف تدريب العناصر اجلديدة يف عملية الدمج تلك.
 طول الفّتة الزمنية اليت استغرقها البحث مبراحله املتعددة ،وعدم القدرة على تكثيف وتركيز اجلهد والتفكري فيه ،وذلك بسببمشكلة األولويات يف العمل ،مما ينعكس سلبًا على نتائج البحث وفاعليته وطبيعة النظر إليه كجزء هام يف ممارسة التعلم
والتعليم ،وذلك شكل عوائق وعقبات متعددة تتناقص يف كل جتربة بسبب اخلربات اجلديدة.
 شكل العمل يف االستبانات عقبة أخرى ،يف بنائها وتوجيهها ،وقدرهتا على الكشف وتركيزها فيما نسعى للوصول إليه ،وذلكسبب عقبة أخرى لدى التعامل مع البيانات وإدخاهلا يف برنامج التحليل (.)SPSS

مل تكن األمور جتري كما نشتهي يف كل مراحل العمل ،فقد واجهتنا كأي جهة
أو جمموعة تسعى للنمو والتطور ،عقبات وحتديات كان علينا عبورُها ،وكانت تلك
جتربة غنية ،محلت اخلربة يف كل حلظة من حلظاهتا.
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البد من اإلشارة هنا إىل أننا قد تواصلنا مع الدكتورة س مية احملتس ب ،منسقة املشروع يف عمان ،اليت بادرت آنذا بتقدمي الدعم يف
مراحل البحث املختلفة من مجع البيانات ولغاية صياغة النتائج واإلجراءات ،وهو ما انعكس يف القدرة على حتديد احلاجة ونقطة
الّتكيز ،مث طرق مجع البيانات وحتليلها ،والقدرة على اختصار الزمن بعد ذلك خالل التوسع يف املشروع ،واالنتقال إىل دائرة أخرى،
ووقع االختيار على دائرة اللغة العربية اليت كانت تشعر بقلق حول النواتج اليت حيصلها الطلبة ،وخاصة يف املهارات الشفوية .

تأمالت ورؤى

بعد عملية جتميع البيانات والتحليل الوصفي والرقمي ،واستخالص املعطيات املختلفة الناجتة من حتليل هذه البيانات القادمة من ميدان
املمارسة ،برزت حتديات جديدة ،حني متت صياغة التوصيات اليت أعيد بناؤها كإجراءات قابلة للدمج يف التخطيط والتنفيذ والتقومي،
فقامت املدرسة مبضاعفة اجلهد يف تفعيل الربامج اإللكّتونية املتقدمة اليت تضعها يف خدمة املمارسة بشكل فاعل ،ودجمها يف عمليات
التعليم والتعلم ،وبرامج أخرى يف إدارة هذه العمليات ،وتوفر للطلبة كل ما حيتاجون إليه الستخدام التكنولوجيا يف التعلم ،مل يُظهروا
يف بداية األمر استخداما مناسبا لقلة اخلربة وحداثة التجربة ،وكان املتوقع واملأمول أن حيقق املعلمون نتائج أفضل ،وحافز ودافعية أعلى
جدوى ،بع اآلثار اجلانبية رمبا حنا
لدى الطلبة ،أدى ذلك بالطبع إىل رفع سقف حريتهم باستخدام مواقع وبرامج أوسع لتعلم أكثر ً
سلبًا كالتقليل من مساحة النقاش والتفاعل اإلنساين والعمل اجلماعي ،وضرورة متابعة الكم اهلائل واملتدفق من املعلومات مبا يتطلب
مساحة كبرية من اجلهد والوقت ،وبرزت احلاجة امللحة هنا لتدريب الطلبة على مهارة توثيق املعلومات ،كما جرى بعد ذلك تنفيذ
التوصية بتعري املعلمني للتدريب الالزم والكايف ودجمهم يف هذا السياق التكنولوجي ،كي ال يكون غريبًا يف هذا الوسط ،ومتَّ تنفيذ
توصية جبعل احلاسب اإللكّتوين جزءًا من املصادر األساسية للتعلم ،فجرى إدخال احلاسوب احملمول ليكون ضمن املتطلبات اإلجبارية
للمنهج الدراسي لطلبة الصفني التاسع والعاشر ،يف مدرسة السنوات املتوسطة .
من اآلثار اليت خلفهتا جتربة التعلم والتعليم باستخدام التكنولوجيا ،دعمها وتنميتها بالضرورة ملهارات التفكري الناقد من خالل تدريب
الطلبة وتطوير قدراهتم على االنتقاء ،لألكثر جدوى مما يتعرضون له من سيل املعلومات ،واتساع الرؤية لدى املعلمني يف زيادة الفهم
والتفعيل هلذه املهارات ،ورمبا بطريق غري مباشر مبا ال ميكن الطلبة من إدرا ما جيري ،ومبا جيعل من العسري احلصول على دليل مقنع
حول ذلك ،لكن هذه الضبابية مل حتل دون تلمس املعلمني لبع التطورات لدى الطلبة ،حبكم اخلربة اجليدة اليت يعتمد عليها كثريا،
واختالف زاوية الرؤية.

من اآلثار اليت خلفهتا جتربة التعلم والتعليم باستخدام التكنولوجيا ،دعمها وتنميتها
بالضرورة ملهارات التفكري الناقد ،من خالل تدريب الطلبة وتطوير قدراهتم على
االنتقاء.
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مرحلة نضج المفاهيم والخبرات

يف املشغل الّتبوي الذي انعقد يف أيلول من عام ( ،)2112مت االتفاق على توسيع مشروع التطوير والتحسني املستند إىل املدرس ة،
اجتمعت مع مّن خوري وزميليت مّن درويش ورهام قعوار وزينة احملتسب وندين منصور ،وناقشنا آنذا عدة
ونشر ثقافة متام ،وهنا
ُ
موضوعات ،وأخذ موضوع اللغة العربية نصيب األس د خالل النقاش الدائر ،بناء على اجتماع سبق هذا املشغل بعدة أيام ،حتاور خالله
اجملتمعون وناقشوا بشكل عام ما يؤرق اجلميع حول واقع اللغة العربية وضرورة التوجه لتفعيل البحث اإلجرائي يف خدمة اللغة ،وتطوير
مهاراهتا املختلفة لدى الطلبة.
ما سبق كان بعضا مما جيول يف خاطري ،استجمعته حماوال تركيز وتكثيف التجربة وآثارها علي وعلى أعضاء الفريق املشار  ،تاركا
للزمالء يف فريق متام البكالوريا الذين انضموا يف مرحلة الحقة ،متابعة احلديث بضمري اجلمع حول باقي التجربة وما جرى بعد ذلك
للجميع من تطور يف اللقاءات املختلفة  ،وتفريد بع األمثلة على هذا التغري على لسان بع من أعضاء الفريق الذين آثروا احلديث
عن التغري الذي أحدثته التجربة على مستويي أمناط التفكري واملمارسة يف امليدان .

من المبادئ إلى التطبيق

ِ
ائي أو أي من األس ئلة اليت يطرحها الباحث اإلجرائي ،قبل وأثناء وبعد حبثه،
يشري الزمالء يف فريق متام البكالوريا إىل كون البحث اإلجر ِّ
مل يكن ليم َّر يف خ اطرنا كمدخل للتجربة ،وحنن كمجموعة من معلمي مدرسة البكالوريا يف عمان ،كنا قد انتدبنا للمشاركة بعد ذلك،
خالل املشاغل الّتبوية يف امللتقى الّتبوي للمدارس اخلاصة عام  2112وكانت جتربة غامضة وغري واضحة املعامل يف مقدماهتا ،حيث
كنا خارج سياق البحث اإلجرائي ،حني كنا منضي حنو البحث اإلجرائي ،الذي قدمه خبريان من اجلامعة األمريكية يف بريوت ،مها:
الدكتور صوما أبو جودة والدكتورة رميا كرامي آنذا يف امللتقى الّتبوي للمدارس اخلاصة يف عمان ،وبعد كل هذه اخلربات املتنوعة يف
ممارسة التعليم ،وإدارة املمارسة ويف مواقع ومراكز خمتلفة ،رمبا قد غاب عنا امتالكنا خلربة جيدة ميكن استثمارها بعائد ونواتج أكثر
متاسكا وتنظيما ،وأن هنا الكثري مما نستطيع العمل لتحسينه بشيء من املعرفة والتأمل فيما منارس ،وأال نبقى نربُر لعجزنا ونسوغ
لضعف أدائنا ،مث نواجته كما حيصل للكثري من الزمالء من حولنا ،كما مل يكن العنوان (البحث اإلجرائي) جاذبا لنا حقيقة ،بل كان
مقررا لنا أن نتوجه إليه ،وكان توجهنا آنذا  ،نابعا من كونه جزء من تقاليد حراكنا الّتبوي التقليدي ،وحنن هنا ال خنفيكم وال نعيد
نوعا من الّتف
يوما ترتبط إجيابًا بأذهان املمارسني للتعليم؛ ألن الكثريين يعتربوهنا ً
اخّتاع العجلة حني نقول أن كلمة البحث مل تكن ً
يف خضم املعركة اليومية اليت خيوضوهنا على مدار الساعة ،ما بني التالميذ واألدراج والكتب واألقالم وأعمال الطلبة ،وسجالت الرصد
يوما مرتبطًا بأذهأننا
والعالمات واملناوبات ،وغريه الكثري مما يقف حائال بني املعلم والبحث ،وزيادة على ذلك بكون البحث مل يكن ً
أيضا ،ألنه يسقط إسقاطا من جمموعات غري ذات صلة بالعملية التعليميًة بشكل مباشر ،وال تعيش املشكلة واحلاجة كشرط
إجيابًا ً
أساس لعملية حبثية ذات مصداقية ،حتتاج للممارسة بدءاً من التوجيه والتدريب واإلرشاد يف عملياهتا املختلفة من صياغة السؤال ،إىل
بناء الفرضيات واختيار طرق مجع البيانات مبا يتناسب وخصوصية احلالة ،ووضع توصيات واسّتاتيجيات عمل ،وبرنامج تقييمي،
وحمطات تأمل ،وبرنامج تقييم منجزات ضمن دائرة متواصلة ديناميكية؛ جتمع املمارسة والبحث جنباً إىل جنب يرتكز كل منهما على
اآلخر؛ سعيًا للتحسني املستمر للعملية التعليمية التعلمية ،مبا يضمن نواتج أفضل بشكل متواصل ،ومن هنا تنبع أمهية متام ،كمشروع
حيدث نوعا من النهضة الداخلية الذاتية ،اليت تثمر نوعا من التغري
يؤطر
وينظم ،ومينح نوعا من تقدير الذات للعاملني يف امليدان ،مبا ُ
ُ
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اإلجياب ،وحيقق السعي حنو التحسني قبل وأثناء وبعد العمليات املختلفة ،ضمن برنامج متكامل للتدريب والتطوير املعريف واألدائي،
وتنمية التجارب واخلربات وحيدث التغري الذي يقود إىل التغيري.
أثناء توجهنا حنو حماضرة اخلرباء من اجلامعة األمريكية يف بريوت ،ويف ظننا أننا سنستمع لبع التنظري ،الذي اعتدنا عليه والذي لن
يتجاوز يف حال من األحوال آذأننا ،لكننا خرجنا غري ما دخلنا ،وحنن نعتقد أن ذلك املشغل من حيث احملتوى كان جيداً ومفيدا،
جديدا من التفكري ،ولكن ما كان أكثر لفتًا
وكانت البداية الفعلية ضرورية لكسر كثري من اجلمود واجلليد الذي نعيش داخله لنبدأ منطًا ً
لالنتباه هو الطريقة اليت قدم فيها احملتوى ،من حيث املدخل للبحث اإلجرائي ،واالنتقال من البعد النظري للبحث إىل أبعاده التطبيقية
العملية بشكل الفت ،بعد التمهيد للمفاهيم املختلفة ،وتوجيه مسارات البحث ومقاصده وأهدافه ،ومن مث الّتكيز على جرأته يف
ميدان الواقع ،ومن خالل املمارسة ،وبيد اخلرباء يف املمارسة وليس املنظرين عن بعد ،مع طرح أمثلة من واقع املمارسة واخلربة ،حول
دور البحوث اإلجرائية يف حتسني املدرسة ،وممارسة التعلم والتعليم بشكل عام ،وقد َم اخلبريان خالله كل ما على الباحث أن يقوم به،
مرورا بطرق مجع املعلومات
وكيف تتحول النظرية إجراءً ،بدءاً باحلاجة والشعور باملشكلة وانتهاءً بقيادة التغيري والتحسني يف املمارس ةً ،
ودور وأمهية كل منها ومدى خدمتها للهدف العام ،وهذا ما جعل املشغل يبدو أكثر واقعية وفائدة ،وش دنا مجيعا ،حيث شعرنا من
اللحظة األوىل أن هنا ما يستحق التفاعل والّتكيز مع ما يقدم ،ومبقدمة نظرية تعرفنا إىل أنواع البحوث ،وملاذا البحث اإلجرائي،
وكيف ميكن التعاطي مع هذا النوع من األحباث؟ وكيف تستثمر يف واقع امليدان واملمارسة؟ وكان الوصول إىل النتائج واألهداف أثناء
املشغل مير عرب إجراءات مقصودة كخربة حبد ذاهتا ،ونتائج متوقعة يف هناية العمل البحثي ،وهو ما جيعل املشاغل أكثر وظيفية وفائدة
للمش اركني ،ومت الّتكيز كثرياً على تفعيل مهارة التفكر أو التأمل  ،كمرحلة مفصلية ومستمرة وهامة يف املمارسة بشكل عام ،ويف البحث
اإلجرائي بشكل خاص كجزء من املمارسة ،ومهارة حتديد املشكلة ،وصياغة األهداف ،والطرق املختلفة جلمع املعلومات ،وصياغة
سؤال البحث كمرحلة هامة يف العملية البحثية النوعية اإلجرائية ،ومبا ميضي باملمارس للتعليم وإلدارة التعليم حنو أساليب خمتلفة للعمل،
تغلب عليها إجيابية النظرة وجرأة احللول ،حيث تتقدم يف كل مرحلة حنو مزيد من اخلربة ،ومزيد من التحسني ،ضمن إجراءات ميكن
تقييمها واحلكم عليها ،كما مت تقدمي مضامني املشاغل بأساليب واسّتاتيجيات متنوعة ،كانت يف حد ذاهتا خربات مفيدة ،ما بني
التعلم التعاوين والعمل يف جمموعات ،والعصف الذهين وغريها من االسّتاتيجيات .
واحلقيقة ،مل يكن قد اختمر يف أذهأننا آنذا الدور احلقيقي والفاعل للبحث اإلجرائي ،وأثره يف العملية التعليمية التعلمية ،ويف إدارة
هذه العملية ،حيث تنصب اهتماماتنا على املمارسة ذاهتا ومن داخلها ،من دون تأمل فيها ودون تقييم ملا قبل املمارسة ،وما بعدها
مع بع االنفتاح أحيانا على مهارات حتديد املشكلة حبكم ما منتلك من خربات تعيننا على ذلك ،أو ألننا فعالً نتخبط يف كثري منها،
ونعيش ضمن سياقها صباح مساء ،ولدينا بع القدرة على وضع اليد وإصابة املشكلة  ،لتتطور بعد ذلك كلما أوغلنا يف التجربة،
فتصل للقدرة على حتديد الرؤية واهلدف املرحلي واملتقدم ،وبعد النظر يف التدقيق ملراحل العمل وطبيعته ،ومواصلة التأمل يف كل مرحلة
ألمهية ذلك يف حتديد أين حنن؟ وما الذي نريده؟ لالنتقال بعد ذلك للبحث والّتكيز يف طرق وحتليل املعلومات ،واستخالص النتائج
والتوصيات املدعومة ،لعرضها على صناع القرار والتغيري ومساعدهتم يف اختاذ القرارات املناسبة املستندة إىل القاعدة واملعتمدة على اخلربة
والدليل .
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ومن املفيد هنا التأكيد أن ما دار من عرض للتجارب املختلفة لآلخرين أيضا واملشاركني يف اللقاءات املتكررة على مدار املراحل املختلفة
للمشروع ،وما يدور من حوار وتعليق وتقييم من الفريق احملوري ،له دور هام يف بلورة رؤية واضحة حول من حنن؟ أين نقف؟ ماذا
نريد؟،ومبا يطمئنك إىل أنك خبري وال تغرد خارج السرب ،بل إن ما تعانيه وما تسعى إليه وما حتققه تشّت فيه مع آخرين ،وتستطيعون
مجيعاً أن تتصارحوا وتتعاونوا إلجياد حلول وخمارج له ،وأسهم يف بناء وتشجيع ثقافة البحث ومشاركة اآلخرين جتارهبم  ،وقد كنا يف
كل مرة نعود فيها إىل العمل ونلتقي مع اآلخرين ،نشعر أن شيئًا ما يتغري يف نظرتنا لواقع املمارسة ،وأن األمور جتري بشكل ميكننا من
يدا من الثقة ،ومتدنا بالقدرة على متحيص املعلومات
التدخل اإلجياب يف عملية التغيري حنو األفضل ،وكانت املشاركة متنحنا يف كل مرة مز ً
اليت نضع أيدينا عليها أثناء العمل ،من خالل التأمل والتفكري العميق ومراجعة الذات يف اجلوانب املختلفة ،واحلوار والنقاش املتواصل
مع الزمالء بانفتاح أكثر ،كضرورة من ضرورات التطور املهين ،حنن يف احلقيقة كلنا نواجه مشكالت يف عملنا ،وهذا أمر ال بد من
منحى إجيابيا ،تشاركيا،
االعّتاف به كمقدمة حلل هذه اإلشكاالت ،واللقاءات يف مشروع متام كانت يف كل مرة تنحو هبذا الشعور ً
دائما ،مع شعور غامر بأن شيئًا ما حيدث ،وكانت إدارة املشروع شكال ومضمونا تنحو حنو تطوير
تبدأ اخلطوات يف الطريق الصاعد ً
النظرية واملمارسة ،فأنت تتعلم النظرية ملا متارسه ،وتقدم لك التجارب على ذلك من أطراف متعددة ،فتتفق وختتلف ،وتفّتق وتأتلف،
مبا يّت فيك مقدرة ميكن االستناد إليها واستثمارها وهو ما حناول فعال القيام به ،أفقيا وعموديا ،كما سيظهر معنا فيما يأيت ،مث يتابع
معك الزمالء يف مشروع متام الفريق الرئيس يف اجلامعة األمريكية خطواتك املختلفة.

كنا يف كل مرة نعود فيها إىل العمل ونلتقي مع اآلخرين ،نشعر أن شيئًا ما يتغري
يف نظرتنا لواقع املمارسة ،وأن األمور جتري بشكل ميكننا من التدخل اإلجياب يف
عملية التغيري حنو األفضل ،وكانت املشاركة متنحنا يف كل مرة مزيدًا من الثقة ،ومتدنا
بالقدرة على متحيص املعلومات اليت نضع أيدينا عليها أثناء العمل ،من خالل
التأمل والتفكري العميق ومراجعة الذات يف اجلوانب املختلفة ،واحلوار والنقاش
املتواصل مع الزمالء بانفتاح أكثر ،كضرورة من ضرورات التطور املهين.

إن ترسيخ قيم البحث يف املمارسة امليدانية وبيد املمارسني هي طريق للتساؤل والتفكر وللتطور الدائم ،وحنن وبكل صراحة نرى أن
مؤثرات كثرية تدفع باجتاه التغيري ،وحل املشكالت ،وأخرى تدفع حنو اجلمود ،ألن بع املراكز ختشى املكاشفة والتغيري ،ومن هنا ال
بد من طمأنة األطراف املختلفة املشاركة يف البحث اإلجرائي ،بأن البحث ال يعتمد لغايات التقييم بل للتحسني وحل املشكالت.
فالرغبة والدافعية أمران ال بد منهما يف العمل على ذلك ،واخلوف من التعاون واملكاشفة عدوان لدودان لإلصالح والتطوير ،ومع هذا
كله ،فإننا جند لزاما علينا إعادة التذكري مبا منا يف داخلنا من قناعات ،بأن البحث حيتاج منا أكثر من كوننا أش خاصاً متحمسني منتلك
ما يكفي من الدافعية ،بل بدأ يتبلور يف داخلنا نوع من اإلميان بعد كثري من التأمل ،أن العمل يف البحوث اإلجرائية حيتاج إىل وضوح،
وتأط ري ،وكيان صلب للتعامل مع إجراءاته ومتابعتها وتوثيقها ،وتبين خطواته منذ الشعور باملشكلة ،ولغاية التواصل مع التوصيات
واإلجراءات يف الدائرة الديناميكية املتكاملة للبحث اإلجرائي ،وهو ما يزيد النواتج ويراكم اخلربات ،وما نأمل ونطمح يف حتقيقه يف
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فّتة زمنية قليلة قادمة؛ ملا لذلك من أثر يف جدية تفعيل دور القاعدة يف حتسني املمارسة ،ويف ظل نظام متكامل متماسك؛ يعمل على
استثمار وقت اجلميع ضمن برامج املمارسة ،واإلدارة والتطوير ،وبصراحة متام ،فإننا يف املدرس ة مل نكن منتلك الكثري من الوقت للعمل
يف البحث اإلجرائي الذي كنا وما نزال يف فريق متام البكالوريا ،نأمل يف تأطريه ضمن هذه الدائرة للبحث اإلجرائي واليت تشرف بشكل
مستمر على بناء وتطوير نوع من األلفة بني العاملني يف هذا امليدان وبني البحوث اإلجرائية ،وتضمن تفعيل خرباهتم اليت راكموها،
وقدراهتم اليت متكنهم من الشعور باملشكلة قبل وقوعها ،فتساعدهم هذه الدائرة يف بناء تساؤالهتم ،وصوغ فرضياهتم ،ومجع املعلومات،
ومتابعة التوصيات اليت يتم التوافق عليها يف هناية العمل ،مث مراكمة اخلربات لدى املعلمني ،يف هذه املهارة البحثية ومراقبتهم من بعيد
ليشعر املمارس بالطمأنينة ،فيتأمل يف ذاته دون خوف ،ويعمل على بناء اسّتاتيجيات مستمرة يف حل املشكالت ،تقوم أوالً على نزع
اخليمة اليت نبنيها فوقنا ،فتحجب عنا كل ما حولنا فنتواصل مع بيئة التعليم والتعلُّم ،ونتفاعل معها ونعمل بعد ذلك على تفعيل مهارة
االستكشاف ملا حولنا من أسباب للمشكالت اليت تعيشها املمارسة التعلمية التعليمية ،وإعطاء تربير مدعوم بالدليل ملا نواجه ،والعمل
من بعد على اخلروج حبلول مناسبة هلذه املشكالت ،من خالل التوصيات اليت تتم صياغتها يف هناية البحث ،وجيب أن نتعامل مع
أطراف البحث املختلفة كعوامل وأسباب للحل وليس جمرد عوامل تسهم يف مفاقمة املشكلة كما كنا نراها دائما ،وال بد من اإلشارة
مرة أخرى أن املعلم اخلبري هو أقدر األطراف على التعامل مع املشكالت ،وإجياد حلول مناسبة هلا ،وهذا ال ينفي مسؤولية املؤسسات
املشرفة وحق املعلم يف الدعم والتوجيه والتدريب املستمر ،ليزيد من قدراته يف البحث ،واالستكشاف ،واملراقبة ،ومجع املعلومات
ومتحيصها ،والقدرة على اخلروج باستنتاجات وتوصيات تقّتب كثريا من واقع املمارس ة ،وتسهم إىل حد بعيد يف إجياد حلول مناس بة
هلا.
بدأت هذه القدرات اليت سبق احلديث حوهلا تنمو ،وتتطور مع كل جتربة خنوضها ،ومهما كان حجمها ،مع كل تواصل ،ولقاء يتم
بشكل رئيس مع فريق متام الرئيس يف اجلامعة األمريكية ،وقد تعددت اللقاءات التدريبية يف املشاغل اليت عقدت يف مقر اجلامعة
األمريكية بريوت حيث خضنا معا يف بريوت مشغال تربويا يف شباط من عام ( (2101دار حول مشروع متام ودوره يف حتسني املدرسة
من داخلها ،ويف كانون ثاين من عام ( (2100حضرنا مشغالً دار حول القيادة ومساهتا ودورها يف قيادة مشروع التحسني للمدرسة،
وطرحت أسئلة حول من يقود ،وأمهية القيادة ومسات القائد ،وهل كل منا ميكن أن يقود؟ وكيف وملاذا علينا أن نطور هذه السمات
واخلصائص؟ من أجل تطوير املمارسة بشكل عام ،ومتت لقاءات ثنائية مباشرة ،أو إلكّتونية عن بعد ( ،)Skypeمع فريق متام
اجلامعة ،واليت حظينا خالهلا بدعم متواصل ،إىل جانب اخلطوط املفتوحة على مدار الساعة ،وأكثر ما علق يف أذهأننا إىل جانب
القيمة العلمية واخلربات فيما نتفاعل خالله ،هو حسن اإلصغاء واالبتسامات الدافئة الدائمة كعنصر هام يف التطوير ملا حيمله من أثر
إجياب حنو نضج التجربة ،ومبا ساعد بشكل كبري يف انتقال مل يكن سهال يف النظرة ،ومنط التفكري ،جتاه رؤيتنا لدورنا كممارسني للعملية
الّتبوية ،وجتاه املمارسات حبد ذاهتا ،ولعل ذلك برز بشكل مباشر يف التفكر وإعادة النظر يف بع ما جيري يف دائرة اللغة العربية ،اليت
منتلك دعماً وقدرة يف رسم سياساهتا من خالل الزميلة يف الفريق حنان فرح رئيسة الدائرة ،ومبا يوفر مقدرًة على اختاذ القرار املدعوم
بالدليل ،ومن خالل التأمل املستمر يف أفعالنا ومآالهتا ،كخطوة يف طريق التوسع واالمتداد حنو آفاق أبعد ،وأسهم كثريا كما ذكرنا
آنفاً يف هذا التطور متثل فريق متام اجلامعة ملرتكزات املشروع يف الدعم والتوجيه والتدريب ،ومنح الثقة وتقدمي املعرفة والتجربة بكثري من
االحّتاف واملهنية ،وبشكل راكم هذا النمط من التفكري إجيابا جتاه ما منارس ،وكيف يتم ذلك ،ويسهم يف حتسن هذه املمارسة ،نعم
وبشفافية مفرطة ،اختلفت لدينا جمرد النظرة إىل األشياء ،فبعد أن كانت نظرة جتاهل مع ش يء من احلسرة ،بسبب العجز الذي نعاين
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منه يف التعاطي مع هذه املشكالت ،بدأت األمور تنحو منحى إجيابيا حنو املواجهة وعدم اهلروب ،وال بد من اإلشارة مرة أخرى إىل
أن املمارسني للتعليم حيتاجون دعما ،وتدريبا ،وتوجيها بشكل مستمر ،وعلى وجه التحديد والتأكيد يف املرحلة األوىل من العمل يف
هذا النوع من البحوث ،اليت َحيتاج العاملون فيها ومن حوهلم يف بيئة التعليم والتعلم إىل درجة من اإلجناز ،كعامل من عوامل التحفيز
للمواصلة يف هذا الدرب الذي ال ينتهي كما أشرنا ،يف دائرة مغلقة مستمرة ،ما تواصلت عمليات التعليم والتعلم ،واحلديث يدور
تعرف الطرق املثلى جلمع املعلومات ،وكيف يتم التحضري هلا للحصول على معلومة يع ُّ
تد هبا ويبّن عليها،
حول الدعم بسبل شىت يف ُّ
تبعا للجهة املستهدفة هبا ،واملقابالت وجمموعات الّتكيز واملالحظة املنظمة املمتدة
من خالل االستبانات ذات األسئلة الكاش فة الدقيقة ً
مع الّتكيز على اهلدف بشكل مستمر خالل ذلك ،ووضعه حمل اهتمام يف كل مراحل العمل ،واحلرص املستمر على طمأنة مصادر
املعلومات ،لتكون املعلومات أكثر دقة وصدقا وثباتاً ،كما جيب التحضري جيدا لكل مصدر من مصادر املعلومات ،لتتمتع هذه
املعلومات بدرجة كافية من األمهية والفائدة ،مث اخلروج من كل هذا مبا يساعد على وضوح وفهم أفضل للمشكلة ،ومبا يساعد على
استنتاجات وتوصيات أفضل ضمن دائرة البحث اإلجرائي ،وضرورة التأمل يف كل خطوة من اخلطوات السابقة ،وفيما مت الوصول إليه
حيث يعترب التأمل حمطة هامة يف البحث اإلجرائي ،ليتم إثر ذلك التعامل مع البيانات اإلحصائية والرقمية وحتليلها واستخالص
استنتاجات ،تُض ُّم إىل البيانات الوصفية اليت جيري جتميعها باألدوات املختلفة جلمع املعلومات ،كاملقابالت وجمموعات الّتكيز واليت
غّن ووفرة وتنوعاً يف املعلومات .فتمضي بالباحث حنو آفاق مل تكن مستهدفة ومل ختطر يف باله ،فتزيده معرفة وخربة أثناء
تأيت أكثر ً
املقابالت والنقاشات ،وبشكل غري متوقع أحيانًا مبا يعينه غالبا عند اختاذ القرارات هبدف التحسني ،وعند ممارسة التعليم فيما بعد،
توحا أمام املمارسني يف حقل التعليم،
تظهر الكثري من اجلوانب املختفية يف كثري من أطراف العملية الّتبوية اليت يصبح كثري منها كتابًا مف ً
إذا أحسنوا التعامل معها ،مبا ميكن املمارس الباحث من الشعور باملشكالت ،وحتديد إطارها وتصميم خطة مدعومة باألدلة القادرة
على جذب الدعم الكايف هلا من أطراف مرتبطة باستصدار القرارات الضرورية يف هذا االجتاه ،لتحقيق التحسني الالزم إلجناح مساعي
التطوير املستندة إىل امليدان والعاملني فيه.

فبعد أن كانت نظرة جتاهل مع ش يء من احلسرة ،بسبب العجز الذي نعاين منه
يف التعاطي مع هذه املشكالت ،بدأت األمور تنحو منحى إجيابيا حنو املواجهة
وعدم اهلروب.

بدايات التوسـع واالنتشار

بعد كل هذه املعرفة واخلربات اليت مررنا هبا ،والرعاية احلثيثة اليت حظينا هبا وحصلنا خالهلا على األدوات الالزمة ،كان علينا فعالً أن
خنوض جتربة عملية تقوم على توظيف املعرفة النظرية ،واخلربات ،لتحسني واقع العملية التعليمية التعلمية يف ميدان املمارسة ،وسعيًا
للتوس ع داخل املدرسة ،ونشر رؤية متام ،حيث نعتقد أننا طورنا قدراً من االستشعار الذي بدأ يضيء لنا فعال ،وميضي بنا بشيء من
الثقة واجلرأة أثناء العمل حنو اإلحساس باملشكلة ،والقدرة على حتديدها ،مع القدرة على حشد األدلة الكافية لدعم وجهة النظر اليت
نتبناها حول وجود هذه املشكلة ،والسري يف مراحل البحث املختلفة حىت التوصيات ،مع شعور فعلي باحلاجة امللحة إىل اخلربة الفعلية
114

التفرغ ،كي ال خنضع لضغط
العملية من واقع العمل امليداين ،وكان ال بد لنا ،وأعين هنا فريق متام مدرسة البكالوريا أن نسعى لنوع من ُّ
الوقت وسيفه املسلط فوق رؤوسنا ،عند كل خطوة خنطوها ،وإنذاره الذي يقرع يف وجوهنا أن اجتهنا ،حيث تبدو الواجبات يف هذا
العمل أكثر من األوقات ،وحاولنا التواصل مع أصحاب القرار للحصول على قدر من التفرغ ،ملا لذلك من أثر يف صفاء الذهن،
ومضاعفة القدرة على الّتكيز ،وبالتايل مضاعفة اإلجناز ،والتفكر فيما نسعى لتحسينه بوعي أكرب بعيداً عن أية مؤثرات أوعوامل
ضاغطة ،ومل نفلح حقيقة يف احلصول على ذلك ،مع بع الدعم واملساندة اليت نلناها من مصادر صنع القرار يف املدرسة ،وبطرق
متعددة مل تنتقل حقيقة إىل قدر من التفريغ ،لكن جزءاً من الفائدة اليت جتنيها يف مثل هذا النوع من التطوير كما أسلفنا ،أنك تصبح
قادراً على أال جتعل ما يتساقط من حجارة أثناء العمل يقف يف طريقك ،أو مينعك من التقدم ،وحقيقة ،يسجل لفريق اجلامعة األمريكية
القدرة الكبرية على رفع املعنويات وتقليل آثار العوامل الضاغطة يف االجتاهات السلبية ،ورتبنا للقاءات يف األوقات اليت انتزعناها من
فراغ جداولنا املدرسية املكتظة بالواجبات أحيانا ،وبعد انتهاء الدوام أحيانا أخرى ،وكانت السيدة رهام قعوار نائبة املدير العام متد يدها
لنا وحتاول املساعدة يف تقدمي ما تستطيع من الدعم وتنجح أحيانا ،وتلوح لنا من بعيد لّتفع من معنوياتنا أحياناً أخرى ،وهي حتت
وطأة العمل وسيف الوقت كحالنا متاما ،على كل ،فإن من يسعى للوصول بتصميم فلن تعوقه أشوا الطريق ،أو قدر من التعب
واإلرهاق والتوتر الذي قد يصيبه يف بع مراحل العمل ،وكنا وما زلنا نشعر أن علينا أن نطور أداءنا ،ونغري يف أمناط التفكري السائدة،
ونقفز فوق جدران التقاليد املعطلة اليت ترى يف البحث رفاهية وترفا ال ميتلكونه ،لنصل من خالل مرتكزات متام ،وأعمدة مشروعها،
لتكون نوعا من الدعم احلقيقي ،الذي حيس املعلمون به ،فيقبلون عليه دون جمامالت ،وأال يبقوا ينظرون يف ساعاهتم كثرياً انتظاراً جلرس
انتهاء الدوام ،لتبدأ األقدام ختطو يف االجتاه املعاكس وتدير ظهرها ملشكالهتا اليت تزداد تراكماً كل يوم ،وسعينا لنبدأ من دائرة صغرية
يف هذه املياه الراكدة ،كما يراها البع مع كثرة التيارات الدافئة أسفلها ،لتزداد عدداً ومساحة يف كل ضربة فوق سطحها أثناء التقدم،
وكان لنا أن نواجه أمناطًا خمتلفة من التفكري ،وجمموعات من األشخاص ما بني من يكتفي بالتلقي ،ومن يصفق لك ومن يقف يف
طريقك ،ويعمل إلحباطك ،ومن يسري إىل جانبك بدافعية وجهد .وكان عليك أن تراهن على اجلميع ،ألنك حتتاج جهداً مجاعياً يف
كل مراحل التنفيذ ،ولكنك تقول يف نفسك أنك كنت ترى نفس األشخاص ،وتعيش معهم ،ومل تكن متتلك نفس زوايا الرؤية اليت
متتلكها اآلن ،ورمبا لو خاضوا التجربة الختلفت النظرة لديهم ،وما عليك اآلن سوى أن تبذل ما يف وسعك يف استخالص ما لديهم
من خربات على الوجه األمثل واألكثر إجيابية ،وتقتنص كل فرصة متاحة ،ويف الوقت املناسب للحظة التنويرية اليت قد تصنع التحول،
يف هذا الضجيج املرتفع من التحديات .وبدأنا مرحلة من التأمل الفردي يف واقع العمل واملمارس ة يف املرحلة املتوسطة اليت نعمل فيها
متاما بطبيعة العمل واهلدف من البحث ،والتحرر من أية مشاعر خوف أو قلق
بأطرافها املختلفة ،ومبشاركة مجيع الزمالء ،بعد وضعهم ً
لديهم قد تقلل من شفافية البحث ،وصدقه يف الكشف عن واقع املشكلة املنبثقة من الشعور احلقيقي باحلاجة .هذا الشعور الناتج
عن حالة تنويرية نابعة من التأمل يف الذات ،وفيما حولنا .وتكررت جلسات العصف الذهين والنقاشات اجلماعية ،للوقوف على واقع
السحب اليت حتجب الرؤية تنقشع ،وندر يف كل مرة نلتقي هبا
التعلم والتعليم ،وكنا يف كل مرة نتأمل فيما وصلنا إليه ،لتبدأ املزيد من ُّ
أن هنا الكثري والضروري مما ميكن احلديث حوله ،وتبدأ جدران الصمت تتكسر ،واجلميع ميد بساط خربته لآلخرين ،وتدر بعد
ذلك أن عليك أن حتسن اإلصغاء ،لتكتشف أن مثة ما ميكن البحث فيه ودفعه حنو صناع القرار يف شكل توصيات ،رمبا يكون هلا ما
بعدها إن أظهرنا وقدمنا ما يكفي من الصرب ،والوقت واملرونة الكافية هلذا العمل اهلام مبا ينطوي عليه بعد ذلك من تغري يف النظرة حنو
املمارسة ومن كافة األطراف ،وتوجيه خلطة العمل للسنوات القادمة ،ولك أن تتخيل وحدة التنفيذ اليت تبين خطتها للعمل ،من واقع
ُّ
تستمد قوهتا وشرعيتها
األحباث املدعمة القائمة على اخلربة امليدانية واملستندة إىل الدليل امليداين ،وما يصدر عنها من نتائج وتوصيات
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من امليدان واجلهة املصدرة هلا ،على َّ
إحلاحا
أن نقاشنا يف كل مرة كان يتمحور ويّتكز حول النقطة أو املشكلة ،أو احلاجة األكثر ً
دعما باألدلة
ً
وإمجاعا بني اجلميع يف اجللسات املتعددة ،لتكون نقطة االنطالق من حاجة ُّْجممع عليها ،فتكون أكثر وضوحا ،وأكثر ً
الضروريًة على ما نذهب إليه ،ورًمبا تزيد من فرص جناحها بالتايل ،وكان علينا أن نتفحص أنفسنا وممارساتنا أوالً ،وإذا ما كانت هذه
املمارسات كما نتوقعها ألنفسنا وما هو شعورنا كخرباء حياهلا .

أنك تصبح قادراً على أال جتعل ما يتساقط من حجارة أثناء العمل يقف يف طريقك،
أو مينعك من التقدم ،وحقيقة ،يسجل لفريق اجلامعة األمريكية القدرة الكبرية على
رفع املعنويات ،وتقليل آثار العوامل الضاغطة يف االجتاهات السلبية.

رضا أو قناعة مبا
دارت نقاشات متعددة حول واقع األداء ،وأين حنن؟ وأين جيب أن نكون؟ وما اهلدف الذي نسعى إليه؟ وهل هنا ً
نقدم؟ أم أن سقف الطموح والتوقعات يعلو كثرياً على أرض الواقع ،ودار االجتماع العام األول بني املعلمني يف دائرة اللغة العربية،
بالتحديد الستكشاف واقع املمارسة ،وتدريس اللغة العربية يف املرحلة املتوسطة ،والتأمل يف أنفسنا وما نقوم به ،حيث جرى نقاش عام
طرح من خالله ما وصل إليه حتصيل اللغة العربية لدى الطلبة ،ومدى القدرة على استثمار هذا التحصيل يف حتسني قدرات الطلبة على
استخدام اللغة العربية يف مهاراهتا املتنوعة ،وبدا أن مثة ما ميور يف الصدور والنفوس ،ويتحر ويشري حنو حاجة الستكشافه ،والبحث
فيه وتأطريه ،وبدأ الشعور بضرورة ما للبوح بأمر رمبا يف الصدور ،قد يكون حاجة ما لديهم أو مشكلة ترتبط مبمارساهتم ،وبدأ يلتقي
مجيعا مع رحلة طويلة من التوسع يف البحث ،ومجع املعلومات،
ويتقاطع كثريا خالل املكاشفات اجلماعية يف االجتماعات ،ليبدأ مشوارنا ً
وتكرار اللقاءات ،والتأمل فيما منارس داخل وخارج صفوفنا ،لنتفق على نقطة ما ننطلق يف جتربتنا األوىل من خالهلا ،ومت االتفاق ابتداءً
على تنظيم خطوات حمددة ميكن الرجوع إليها يف هناية البحث من أي كان ،كخربة مفيدة ألي باحث فيما بعد ،مت النقاش فيما بعد
ذلك بس ؤال البحث على أن يدور حول مشكلة حقيقية واقعية نعاين منها يف واقع املمارسة التعلمية التعليمية ،وحاولنا قدر استطاعتنا
أن تكون األكثر إحلاحاً ووضوحا كتجربة بنائية هلا ما بعدها ،ضمن توصيات واضحة احلدود واملعامل ،وميكن ذلك من خالل إجراءات
فتم اختيار اجملموعة اليت ستمارس البحث ووزعت املهمات ومت كذلك اختيار عينة البحث،
حمددة جيري إخضاعها للتقييم والقياسَّ ،
حيث دارت املشكلة بداية حول سبب عدم عدم قدرة الطلبة يف الصف الثامن على استخدام اللغة العربية بصورة تناسب اجلهد املبذول
من أطراف العملية التعلمية التعليمية ،ومت تصميم خطة للبحث بعد عدة حمطات تأملية تبدأ جبمع املعلومات انطالقا من الواقع لتحديد
نقطة تركيز واضحة ومجع املؤشرات والدالئل الواضحة على وجود املشكلة ،وال بد من اإلشارة هنا ،أن العربة ليست يف مراكمة األدلة
بل يف نوعها مبا يشري فعال إىل وجود هذه املشكلة ،ومبا يربر التدخل للعالج املناسب هلا ،ومت التواصل مع فريق متام اجلامعة األمريكية
يف عدة لقاءات تنوعت أشكاهلا وإحداثياهتا املكانية ما بني األردن وبريوت ،جرى النقاش خالهلا يف سؤال البحث واإلجراءات اليت
أوصلت إليه ،وهنا ال بد من تكرار اإلشارة إىل حمطات متعددة ومتكررة من التأمل ،قفزت بنا حينا إىل األمام وأحياناً إىل اخللف ،مما
أوجس يف أنفسنا خيفة لقلة اخلربة ،وإن اكتشفنا بعد ذلك أن ما جيري ليس إال أمرا اعتيادياً تقتضيه ضرورات البحث اإلجرائي كثرياً،
كيز خالهلا
فحددنا فّتة زمنية معقولة جتمع بني الدق ة واملرونة قدر املستطاع إلمتام العمل ،وكانت هذه احملطة مرحلة دقيقة هامة مت الّت ُ
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منصبا على التأمل يف الذات ويف املمارسة ،ضمن إيقاع مدهش أيقظنا على قدرتنا وجرأتنا يف نقد أنفسنا ،والبحث فيما لنا وما علينا
كمرحلة مفصلية يف عملية التطوير.

أن العربة ليست يف مراكمة األدلة بل يف نوعها.

يد معرفته والطرق اليت سيتم اختبارها،
انتقلنا إىل مرحلة هامة بعد ذلك وهي مرحلة مجع البيانات ،وقبل ذلك حتديد ما هو الذي أر ُ
واختيارها لذلك ،وكانت طبيعة البحث وأهدافه تقتضي اختيار أنواع خاصة من األدوات ،كأكثر األساليب مناسبة لتحقيق هدف
اختيارها أيضا احتاج الكثري من البحث النظري ،يف األحباث اإلجرائية املشاهبة ،وجدوى كل أداة منها ،ونوع املعلومات اليت
البحث ،و ُ
نسعى للحصول عليها من خالهلا ،وضرورة اختيارها كأدوات متكننا من جتنب االحنياز وامليل الشخصي ،وجرى األخذ والرد
واالجتماعات والتفكر فيما نقوم به ومت اختيار السؤال بعد ذلك ليكون بلماذا ،مث بكيف .ونبدأ بالتعميم من خالل التساؤل حول
كيف أطور عملي ،ليكون أكثر حتديدا يف كيف ميكن مساعدة طلبة الصف الثامن يف مدرسة البكالوريا ،لتحقيق نواتج أفضل يف
ممارستهم للغة العربية مبا يتناسب وما يبذل من جهد لتحقيق ذلك ،وقد مت اختيار االستبانات واملراقبة املستمرة للطلبة أثناء العمل،
وعقدت جمموعات الّتكيز واالختبارات التحصيلية املقننة للمهارات اللغوية املختلفة ،كطرق وأساليب جلمع املعلومات بعد التشاور مع
جمموعة من املختصني يف األحباث اإلجرائية ،واللقاء والتشاور مع فريق متام اجلامعة األمريكية يف بريوت.
وال يفوتنا هنا ،لألمهية ،اإلشارة إىل أن العمليات السابقة كلها كانت يف كل مرحلة وجزء منها تشكل خربة وجتربة غنية ،أضافت مزيداً
من التدريب واملقدرة اليت كانت يف كل مرة تزيد ثقة الفريق فيما يقوم به ،وتقلل من مشاعر اخلوف من البحث والقلق من أهدافه
تطويرا مهنيا متواصالً يف حد ذاته ،له أعراضه
وتوصياته اليت يسعى إليها ،وهذا مسة من مسات البحث اإلجرائي وإجيابياته اليت جتعل منه ً
اجلانبية املتعددة ولكن مبفهومها اإلجياب ،ولك أن تراجع أدبيات البحث اإلجرائي ومشاغله ،وهو ما جرى وما جيري عادة يف البحث
التدخلي لكن بشكل سريع وخمتصر ألمهية الزمن فيما نقوم به؛ ولكنك لن تكتشف مدى الفائدة اليت جتنيها من ممارسة البحث يف
واقع امليدان ،حىت تتقدم وتضع يداً يف ذلك وتبدأ التربير ملا تقوم به وحش د األدلة عليه ،وتبدأ االستفادة من أخطائك بدل إخفائها
متاما ،كما تقع أثناء املشي يف صغر أو أثناء تدربك على الدراجة ،فتواصل التجربة دون توقف ،ورغم وقوعك بشكل
أو التواري عنها ً
متواصل لفّتة من الزمن ،إال أنه ال بد من توجيه يسهم يف تضييق هامش اخلطا واملساحة الزمنية ،ويوفر جهدا يف بع االجتاهات.
وكثريا ما كانت اللقاءات والتواصل بأشكاله املختلفة ،والدعم والتوجيه والتدريب الذي كان يقدمه الفريق احملوري يف اجلامعة األمريكية،
يعرب بنا بع اجلدران ،اليت كانت جتربنا على التوقف عند بع املفاصل ،لتقاطعات وازدحامات واختناقات يعيشها أي باحث يف
جتاربه األوىل ،وهو ما حاولنا أال يثنينا عن هدفنا أو يوقف تقدمنا حنو حبثنا يف ذاتنا ،للوصول إىل مرحلة من النضج ،تبدأ بعد ذلك يف
تقدمي حالة من التنوير متتد يف املؤسسة كخيوط من الضوء تنتشر يف كل االجتاهات.
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ولكنك لن تكتشف مدى الفائدة اليت جتنيها من ممارسة البحث يف واقع امليدان،
حىت تتقدم وتضع يداً يف ذلك وتبدأ التربير ملا تقوم به وحش د األدلة عليه ،وتبدأ
االستفادة من أخطائك بدل إخفائها أو التواري عنها.

ولنضرب مثاالً بسيطاً حول قدرة املشروع على إحداث نقلة يف أمناط التفكري ،ويدفع حنو التفكر املثمر فيما نقوم به ،وحنن نعرض هنا
لتجربة عضو من الفريق خاض غمار املشروع يف مرحلة متأخرة ،وملدة مل تطل كثرياً ،السيدة محيدة اجلراح معلمة اللغة يف املرحلة
األساسية ،وهي حتمل درجة البكالوريوس يف رياض األطفال من جامعة كولومبوس يف الواليات املتحدة األمريكية ،وبكالوريوس علم
تغري ما ،وتؤكد على بصرية تتسع كلما
االجتماع من اجلامعة األمريكية يف بريوت ،أحد أعضاء فريق متام ،مدرس ة البكال وريا تشري إىل ُّ
توغلت يف األحباث اإلجرائية وعند كل مرحلة من مراحل البحث ،وتقدم السيدة محيدة بع األمثلة على جتربتها بعد إنقضاء بع
الزمن يف فريق متام ،م سنوات اخلربة اليت جتاوزت العشرين يف ميدان املمارسة ،حيث تؤكد على أن هذا البحث ال بد له من نقطة ب دء
حيص َن بصرب ومهنية وحب هلذا العمل ،وغري ذلك يعين تنظريا وفقاعات يف اهلواء .وأن
وارتكاز وعودة يف ميدان املمارسة الفعلية ،وأن َّ
متاما أن الشعور بعدم الرضى الذايت هو أمر إجياب حني يدفع حنو التقدم
املمارس هلذه املهنة ،إن كان يقظا ً
صبورا وواعيًا ،يدر ً
منفتحا ً
والنمو ،وميضي حنو احلرا اإلجياب ،وغري ذلك مرحلة من الالوعي أو النوم يف أحسن حاالهتا ،على أن هذا الشعور بأمهية احلرا
ألصحاب التجربة واخلربة ،رمبا حيتاج تأطريا وتنظيما واضح اخلطوط واملعامل دون تعقيد .فيبقى البحث سهل التناول ،لتعميمه وتفعيل
أثره ونش ر ثقافته ،وكي ال يكون صيحة يف الفراغ .كما َّ
أن عكس ذلك ال جيب يف حال من األحوال أن يدفعنا حنو آفاق من اليأس
واجلمود ،بل علينا كممارسني يف هذا امليدان ،أن نواصل العمل ضمن قدراتنا ،ونقدم الدليل على صواب ما نقوم به ،وجنعل احلرا
بعد ذلك عمالً مجاعياً قادراً على التغيري قدر استطاعتنا ،ومبا يسمح لنا به سيف الوقت املشهر يف وجوهنا مجيعا ،وتقول املعلمة يف
جتربتها مع متام :
عندما التحقت بربنامج التطوير الّتبوي املستند إىل املدرسة ،كنت أشك يف قدرايت على الفهم والتقبل ألعمدة متام ،وكان مثة الكثري
من التساؤالت يف ذهين ،نظراً خلربيت الطويلة يف جمال التعليم ،وكثرة وسرعة التغريات واملناهج وطرق التعليم ،اليت تفرضها علينا املدرسة
كجزء هام العتمادها من قبل ) ،(ECISوللقدرة على مواكبة هذا العامل الذي يغري واقعة يف كل ساعة.
شاركت يف مؤمتر ومشغل تربوي لفريق متام يف بريوت ،ويف كل مرة أستمع وأشار  ،كنت أرى األمور قد بدأت تتوضح أكثر فأكثر،
حىت وصلت إىل مرحلة من الفهم ميكن تطويرها والبناء عليها .و مرحلة "الفهم" ،هي املرحلة اليت يشعر هبا املشار بأنه أصبح قادراً
على ربط األمور اليت يتعرض هلا ،كي يكون هلا مدلوالَ معيناً يف تفكريه يندرج ضمن سياق كونهُ ،وميكن له أن يسقطها يف واقع املمارسة
 .وعندما تفهم ،تصبح قوياً ومتتلك ثقة عالية بنفسك ومبا تقوم به من أعمال .قرأت كثرياً واطلعت على مواقع كثرية تتحدث عن
البحث اإلجرائي الذي يطلقون عليه أحياناً البحث التدخلي ،لطبيعته التدخلية املباشرة يف أي مرحلة ،يرى الباحث املمارس اخلبري فيها
مناسبة جيدة وحاجة للتدخل ألغراض التحسني أو التغيري.
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بدأت أجتمع مع فريق متام من شهر  ،2101/5وبدأت رحليت املمتعة والشيقة يف البحث واالكتشاف والعلم ،الذي قادين إىل
السعادة والفهم ،مت اإلصغاء إيل من قبل اجلميع ،واحّتموا أفكاري ،وحتمست كثرياً ملزيد من االكتشاف ،كيف كان يتم كل هذا؟ كان
أمراً فارقاً يف جتارب وخربايت ،من خالل العمل يف اجملموعة والتأمل يف ذواتنا من خالل التفكري املشّت  ،ومن املمكن أن نكون قد
واجهنا الكثري من التحديات  ،ولكن يف النهاية تتشابك األفكار مع بعضها البع وتعطي نتيجة فعالة ومقنعة .فريق متام ساعدين
كثرياً يف أن أستمد نشاطي ومحاسي من خالل ما مت إجنازه من قبل ،واقتناعي مبا يقومون به .والذي جعلين أقول يف نفسي أهنا مغامرة
تستحق الغوص هبا أبعد قدر اإلمكان ،ولكنين أنبه بشكل حاسم أن التنظري ليس أمرا كافيا ،وعلينا التوسع ب ُسّْلطة املنطق والدليل
،ومنطق السلطة الذي يعني على حتقيق خمرجات إجرائية مقنعة ،تدفع اجلميع حنو حتسني أدائهم .
حبث وتقص وأدلة داعمة ،ويف عملنا بالذات،
بدأت اآلن أنظر إىل األمور بطريقة خمتلفة كلياً .فال أقبل بأي تعميم دون أن يكون هنا
ٌ
كل شيء خاضع للتأمل والتفكري ما بقي العمل واحلركة مستمران ،ألنه يقوم على املمارسة امليدانية والتجريب ،وأنا حني أمتلك الدليل
أصري أكثر قدرة ،حىت أنين أصبحت أناقش رؤسائي بقراراهتم ومن دون تردد .ودعوين أعطيكم مثالً بسيطاً جداً:
قررت إدارة املرحلة االبتدائية بناء ملعب لألطفال للصفوف من  3 -0يف شتاء  ، 2102وقد استخدمنا امللعب منذ حوايل الشهرين
ولكن لألسف مل يكن فعاالً .بالطريقة اليت توقعناها  .كيف كان بإمكأننا جتنب  -ولو بأقل اخلسائر  -هذا املوقف؟ ما يلي بع
األفكار اليت راودتين وأنا أتأمل ما حدث :
 .0القرارات يف معظم األوقات جيب أن تكون من القاعدة مث تتجه إىل الرأس وبالتشار .
 .2اجتماع مع املعلمات وموظفي النظافة وعمال الصيانة...إخل وأخذ آرائهم يف بناء امللعب ،ألنه لدينا خربة يف ما حيبه األوالد
من ألعاب ،وعلى دراية باملخاطر اليت يواجهوهنا أثناء اللعب .وأنا متأكد متاماً أننا سنحصل على آراء قيمة ،أو سنلتفت إىل
بع القضايا واجلوانب اليت قد يراها عامل النظافة حبكم وظيفته مما ال أستطيع رؤيته.
 .3اجتماع مع الطلبة وطرح أسئلة عليهم عن ألعاهبم امل َفضلة ،عن مالحظاهتم عن الوضع السابق ،وعن رؤيتهم وطموحهم ملا
يسعون للحصول عليه ،وهم حبكم طبيعة التعلم وتعدد مصادره يف العصر الراهن لديهم القدرة على ذلك ،أو على األقل
نطور فيهم مبدأ املشاركة  .حىت يف حيايت األسرية ،عندما أقرر مع عائليت مثالً أن نشّتي سيارة أو نقوم مبشروع صغري ،فأنا
أنظر إىل دراسة املشروع أوالً ،وإحداث تغيريات ووضع ترتيبات على املوقف ،ومناقشة املشاكل ودراسة آثارها على أفراد
أسريت .فمن وجهة نظري ،علينا أن نتبع هذا البحث قبل حدوث املشكلة لتجنبها ،وبذلك نكون قد قصرنا املدة الزمنية يف
حل املشاكل وحتليلها مث معاجلتها حىت قبل وقوعها.

بدأت اآلن أنظر إىل األمور بطريقة خمتلفة كلياً .فال أقبل بأي تعميم دون أن يكون
ث وتقص وأدل ة داعمة ،ويف عملنا بالذات ،كل شيء خاضع للتأمل
هنا حب ٌ
والتفكري ما بقي العمل واحلركة مستمران ،ألنه يقوم على املمارسة امليدانية
والتجريب ،وأنا حني أمتلك الدليل أصري أكثر قدرة ،حىت أنين أصبحت أناقش
رؤسائي بقراراهتم ومن دون تردد.
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هذا مثل بسيط .أما بالنسبة إىل حصصي يف الصف ،بدأت أنظر إىل األمور بكل شفافية حىت أنين أشار هبا زمالئي ،مث نطلب من
الطالب إبداء الرأي ،يتبع ذلك أن نتخذ قرارات للتدخل .هذا على نطاق الصف ،أما بالنسبة إىل املدرسة ،فأنا أنوي أن أرسل
للمعلمني أطلب منهم أن يزودوين مبشاكل معينة يواجهوهنا يف صفوفهم وسنختار املشكلة األكثر إحلاحا ووضوحا وسنباشر بالبحث
اإلجرائي هلا ،ورمبا نبحث يف عدة اجتاهات ونقوم كفريق باإلشراف على هذه العمليات ،لبث روح البحث ،ونشر فكر متام ،أثناء
البحث ،واعتماد مرتكزات املشروع على مستوى التطبيق ،مث التنظري هلا أو العكس ،وامليدان حيكم يف ذلك يف النهاية ،حنن نعرف
لدي طموح بنقل التجربة ،ملا أرى يف ذلك من أثر يف اختالف وتغري النظرة حنو املمارس ة
جيدا صعوبة ما نقوم به ،ولكنين شخصياً َّ
إجياباً لدى الزميالت والزمالء ومبا يوسع احتمال وحجم التغري املستهدف والتحسني املطلوب.

بدأت أنظر إىل األمور بكل شفافية حىت أنين أشار هبا زمالئي ،مث نطلب من
الطالب إبداء الرأي ،يتبع ذلك أن نتخذ قرارات للتدخل.
نوعا من االستطراد رمبا يف جتربة الزميلة محيدة ،ورؤيتها بعد فّتة من الزمن يف مشروع مت ام ،حيث استطاعت خالل هذه
كان ذلك ً
الفّتة بناء وتطوير رؤية واضحة أوالً وهو األهم ،يف تثبيت أسس واضحة للتعامل مع املمارسة ،مث قدرة جيدة يف البحث ،واكتشاف
أمهيته يف استشعار املشكالت ،وامتال آليات تعني على حتسني األداءات بشكل عام.
مت البدء جبمع البيانات من خالل صياغة استبانات باجتاهات خمتلفة ،مشلت أطراف بيئة التعلم من طلبة ،كمحور وهدف للممارسة
التعليمية ومعلمني وأس رة ،مع توفري كافة الظروف املالئمة لتغذية راجعة ومعلومات على درجة كافية من الصدق والدقة ،وبدأ سيل من
املعلومات املذهلة يتدفق من كل األطراف واجلهات املستهدفة ،كأحد األدلة على الوضع القائم ،وكان مجع البيانات حبد ذاته عمال
تطويريا للعاملني فيه ،وبدأ تصنيف هذه املعلومات ليجري البناء عليها فيما بعد ،والتحسني من خالل ما هو قائم ،ولعقد املقارنة فيما
بعد اخلطة العالجية بني ما كان وما يكون ،وعليه مت العمل اإلحصائي لالستبانات فيما بعد وحتليلها رقمياً ووصفياً للمقارنة بعد حتليل
اإلجابات ،وتنفيذ ما خيرج من نتائج االستبانات اليت تتكئ على املعلومات واألدلة  ،إىل جانب استخدام الطريقة الوصفية يف جمموعات
الّتكيز ،حيث اعتمدت ثالث جلسات جملموعات الّتكيز اليت ضمت ما بني ( )01-2طالب وطالبات يف كل جلسة ،وال بد من
اإلشارة إىل أن هذا األسلوب يف مجع املعلومات ،كان من أكثر الطرق ثراءً يف املعلومة املباشرة ،ويف امليزات والفوائد اجلانبية اليت كانت
تتحقق من خالل النقاشات مع األطراف املستهدفة ،وتعود عليهم مجيعا حبالة من التنوير والوعي الذي رمبا على اجلميع التفكري يف
استثماره لتحقيق املشاركة كحالة يتم من خالهلا زرع القيم اإلجيابية لدى املعلمني واملتعلمني ،وحالة تطويرية لعملية التعلم والتعليم،
وهذا ما ندعو له يف جلساتنا ولقاءاتنا اليت نسعى خالهلا للتوسع ونشر ثقافة متام ،حيث ميكن استثمار عملياهتا يف جوانب كثرية من
أيضا كتأثريات جانبية .وهذه الطرق يف مجع املعلومات والبيانات ،ال بد أن نشري إىل أهنا
الفائدة اليت جننيها بالتخطيط ومن دونه ً
ستكون يف كل مرة بعد ذلك أكثر مباشرة ،وأقل استغراقاً لوقت الباحث ،وأكثر فائدة ،حيث شعرنا أثناء هذه اجللسات أهنا أخذت
120

الكثري من اجلهد ،وأحدثت كما من القلق والتوتر ،حبكم قلة التجربة يف هذا اجملال ،والقلق من قلة املعرفة ،واجلهل ببع اجلوانب
التقنية الذي غالبا ما كان يتالشى ،بعد اللقاءات اليت كانت تعقد بطرق خمتلفة مع الزميالت والزمالء يف فريق (متام) اجلامعة األمريكية.
باإلضافة إىل توجيهاهتم لنا يف حل بع املشكالت ذات األمهية واليت ال ميكن القفز فوقها ،وإرشادهم لنا بعدم الوقوف كثريا أمام
بع القضايا ،على أمهيتها كمصدر للمعلومات حول الوضع القائم بشكل عام ،جتنبًا لإلربا  ،وعدم هدر الزمن الذي يشكل عامالً
هاماً يف األحباث التدخلية اإلجرائية .وألن الشعور بالرضا التام هو حالة ال تتحقق يف األحباث اإلجرائية ،ويف املمارسة الّتبوية بشكل
دائما هدفاً مباشراً خيرج ضمن
عام ،فإن منوذج الدائرة املتكاملة ،كان هو األنسب هلذا النوع من األحباث .وهذه األحباث حتقق ً
توصيات ،تنفذ يف واقع املمارسة وحتقق منوا مهنيا يرتفع مع كل حبث ،وفوائده يف كل اجتاه ،تصقل املعلم ،الباحث يف ممارساته ،املتعاون
مع بيئة التعلم والتعليم ،املتأمل يف ذاته ،القادر على العطاء حبب وصرب ،يتأمل وينقد بإجيابية وبشكل مستمر كلما احتاج التحسني
مجيعا ،ويشكل
والتطوير إىل ذلك .فذلك يؤدي يف احلقيقة إىل جيل من املعلمني ،قادر على خلق حالة متوازنة من الوعي مبا نقوم به ً
بداية عمل جاد لتحسني املمارسة بكل أطرافها وجوانبها.
صم َمت اخلطة العالجية التدخلية األولية ،ضمن إجراءات حمددة واضحة بشكل ميكن من قياسها ،تقوم
بعد مجع املعلومات وحتليلهاِّ ،
على إجراءات تدخلية يف معايري التقييم وأساليبه املختلفة حبيث تكون أكثر دقة وصدقًا وثباتًا ،كما مت التدخل من خالل التوصيات
اليت نتجت عن جمموعات الّتكيز مع الطلبة ،حيث أدخلت آنذا بع التعديالت يف خمططات الوحدة ،فأدخلت بع نصوص
تناقش موضوعات ومهوماً من اختيار جمموعات الّتكيز املنتقاة من الطلبة لتكون ممثلة ،كما اختريت اسّتاتيجيات قد تنافس ما يتعرض
له الطلبة من تكنولوجيا وغريها من حتديات العصر ،ومت رصد مدى استجابة التالميذ هلذه اخلطة اجلزئية ،ومجع األدلة مرة أخرى على
التغريات اليت حتدث يف أي اجتاه ،ومن خالل مرحلة جديدة من التأمل ومجع املعلومات باملراقبة والتقييمات املتنوعة وقوائم الرصد،
ومجع األدلة واملعلومات املوثقة ،إذ جتري بشكل متواصل لنفي التهمة بادعاء املعرفة عن الفريق الباحث من أي جهة كانت ،ومت بشكل
مستمر التواصل مع الفريق الراعي للعمل ،أي فريق متام اجلامعة األمريكية للحوار ،ووضعهم بصورة العمل وضرورة استثمار كل حلظة
من حلظات البحث اإلجرائي والتجارب املثرية خالهلا كلحظات تنويرية ،وتطويرية ميكن االستفادة منها بإجيابياهتا وسلبياهتا يف صنع
أمناط مستهدفة مأمولة من التفكري ،ولتصب يف احملصلة يف صنع الشخصية املؤثرة يف بيئتها من خالل ما نطلق عليه منوذج النحلة،
حيث تصنع العسل يف جوفها وتنقل وتنش ر حبيبات اللقاح فوق ما متر به من زهرات ،ويشري جون ديوي إىل الّتبية كطريقة أساسية
للتقدم واإلصالح يف حياة األمم بشكل عام ،وهو جيعل اخلربة اليت نعيشها هي مصدر العلوم والقيم اليت تصنع التغيري والتحسني،
واخلربة اليت منر هبا ،واملعرفة والقيم اليت تكتسبها من خالل هذه التجربة واخلربة ذات األطراف املختلفة ،فهي اليت تصنع الفارق الذي
بني املعرفة وأثرها ،وتنقلها من النظرية إىل الفعل.
بعد اخلطة اإلجرائية العالجية ،مت مجع البيانات مرة أخرى لقياس الفارق ،والوقوف باألدلة على طبيعة املشكلة اليت بني أيدينا ،وهو ما
أظهر نوعاً من التغري الطفيف يف طبيعة استجابات الطلبة للخطة العالجية وبشكل متفاوت ،على كل ،هذا الواقع كان حمطة كبرية
مضى بنا حنو مساحات أبعد ،حيث بدأنا التفكري يف التوسع ،ونشر ثقافة متام ،يف املدرسة أفقيا ضمن املوضوعات الدراسية املختلفة،
اجتماعا مع األطراف املختلفة يف املدرسة ،ومع ما يعانيه اجلميع من ضغط الوقت ،استطعنا
وعمودياً ضمن املراحل املدرسية ،وقد طلبنا
ً
انتزاع لقاء يف البداية مع إدارة املرحلة املتوسطة حبضور السيدة رهام قعوار نائبة املدير العام للمدرسة ،عرضنا خالهلا طبيعة الفكرة
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واملرحلة اليت وصلنا إليها ،وأننا بصدد وضع توصيات وربطها بإجراءات حمددة ،واالنتقال إىل مرحلة أخرى لنشر ثقافة البحث،
كاسّتاتيجية فاعلة يف إحداث التغيري والتحسني من واقع امليدان ،الذي نتحر فيه ونعرف تفاصيله بدقة ومبا يؤهلنا ،فنمنح صانع
القرار ومن يدير هذا القرار ،قدراً أكرب من زوايا الرؤية اليت تعينهم على التحسني من قلب املمارسة ،وبيد من خيوضون تفاصيلها،
فيحيون نعيمها ويصطلون بنارها إن جاز لنا التعبري ،ومبا يدفع لتبين ما يعود للميدان ،يف شكل توصيات وإجراءات وقرارات من قبل
التغري والتحسني يف نواتج التعلم ،ومت االتفاق
العاملني يف امليدان ،وكل ذلك مشفوعا بإجراءات ميكن مراقبتها وقياسها ،لتقييم أثر ُّ
على وضع تصورات ومقّتحات تسهم يف ردم اهلوة بني املمارسني للتعليم وبني األحباث ،إلهناء حاالت اإلسقاط من األعلى للتوصيات
والقرارات اليت هتبط عليهم ،وال تقدم حمرًكا للتغيري ويتصرف املعلمون حنوها بكثري من التجاهل واالستخفاف ،ألهنا ال متنح تفسريا ملا
جيري حتت أنظارهم.
مضى بنا البحث بعد ذلك حنو مرحلة جديدة من مجع البيانات ،واملعطيات املتنوعة ،وبرزت لدينا اجتاهات تشي بوضوح حنو بع
اخللل الذي يعّتي بعضاً من العمليات ،اجتهت يف معظمها كما برز يف املرحلة األوىل ،يف مراجعة اختيار حمتوى املادة الدراسية بشكل
وظيفي ،ومبا يشي بتطلعات واهتمامات الطلبة ،إىل جانب االهتمام بصدق التقييم ،واالبتعاد عن زيف التقييمات ،ملا لذلك من أثر
يف ركون التالميذ يف كثري من األحيان إىل الدعة والقناعة ،مبا حققوا من مستوى قد يكون خادعاً ،واجته البحث يف نتائجه وتوصياته
وإجراءاته ،حنو املراقبة الدقيقة الختيار وعرض احملتوى الدراسي ،يف مالءمته ملتطلبات اللغة ومناسبتها للعصر الذي حنياه ،واحتياجات
أيضا حنو العودة إىل خمططات الوحدات الدراسية يف الشق املتعلق باملهمات واالسّتاتيجيات للمراحل املختلفة
املتعلمني ،هذا مضى بنا ً
ومعايري التقييم ،ضمن معايري عالية الدقة ،ومبا يشكل خطوات حمددة واضحة للعمليات السابقة كلها ،ومتت مراقبة التقييمات من
ونضجا يف أداء اجلميع ،وشعورا باملسؤولية الفردية ،ومت تبادل التقييمات
خالل الزمالء وبإشراف رئيسة الدائرة ،فحقق هذا احلرا وعيًا
ً
واألعمال بني مجيع املمارسني ملزيد من الصدق يف التقييم ،ومن املفّتض يف املرحلة املقبلة العمل على حتقيق التوصيات من خالل
تصميم خمططات للعام القادم ،تتضمن بناء وتنفيذ املنهاج املفّتض ،آخذين بعني االعتبار هذه التوصيات للبحث اإلجرائي اليت مت
الوصول إليها ضمن دائرة من التفكر والتقييم املستمر .
رمبا جند من املناسب هنا أال نطيل ونغرق كثريا يف التفاصيل ،وميكن القول بكل وضوح َّ
أن رؤى متام ما عادت تستأذن يقظتنا ،فقد
صار التفكر فضيلة ال غّن عنها يف املمارسة ،كما صار البوح وكرسي االعّتاف واالنفتاح على اآلخر قوة نفخر هبا ال ضعفا نتوارى
منه ،نتقن االحتفاء باإلجناز والتفكر فيما حققنا وما نسعى إليه ،منضي من حمطة إىل أخرى ،نتزود وحنشد ونراكم يف كل مرة مزيداً من
اخلربات واملعارف والدالئل على ما نسعى إليه ،يف الطريق إىل التطوير املستند إىل القاعدة (ت م ام) من خالل بناء املمارس القادر على
شق طريقه بثقة ،متسلِّحاً خبربات وجتارب ،مستنداً إىل تاريخ من القدرات اليت تعينه على بناء شخصية مسموعة الصوت ،تتحدث
مبنطق مبين على احلرفية العالية والدليل القوي ،ومبا ُحيكم عملية تطوير حقيقية نسعى إليها مجيعاً.

رؤى متام ما عادت تستأذن يقظتنا ،فقد صار التفكر فضيلة ال غّن عنها يف
املمارسة ،كما صار البوح وكرسي االعّتاف واالنفتاح على اآلخر قوة نفخر هبا ،ال
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ضعفًا نتوارى منه ،نتقن االحتفاء باإلجناز والتفكر فيما حققنا وما نسعى إليه،
منضي من حمطة إىل أخرى ،نتزود وحنشد ونراكم يف كل مرة مزيداً من اخلربات
واملعارف والدالئل على ما نسعى إليه.
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سمية المحتسب
مدير برنامج شبكة العلوم  -أكاديميّة الملكة رانيا لتدريب المعلّمين
مسؤولة تحرير كتابات مدارس تمام في األرد

مشاركة أكبر  ---تعلّم أفضل
خالل سنوات عديدة من عملي كأستاذة لتعليم العلوم ،يف برامج إعداد املعلمني وتأهيلهم على املستويني؛ املرحلة اجلامعية األوىل
والدراسات العليا ،ومن مث مديرة لربنامج شبكة العلوم يف أكادميية امللكة رانيا لتدريب املعلمني يف األردن ،أتيحت يل الفرصة للتعامل
عن قرب مع املعلمني املرتقبني و/أو املعلمني يف أثناء اخلدمة واالطالع على واقع املدرسة األردنية .وقد كانت هذه اخلربة مصدراً رئيساً
لتشكيل تصورايت حول انعكاسات برامج إعداد الكوادر التعليمية ،من جهة ،وبرامج التطوير الّتبوي ،من جهة أخرى ،على املمارسة
الفعلية للعاملني يف التعليم ونتاجاهتا .يبدو جليا أن هذه املمارسات حمدودة الفاعلية يف جمال حتقيق أهداف تطوير التعليم املدرسي.
يدعم هذه التصورات ما أشارت إليه نتائج الدراسات اليت حللت نتائج الطلبة يف االمتحانات الدولية ( ) PISA&TIMSS
والوطنية ،أن مستويات أداء وحتصيل غالبية الطلبة ال تزال دون املستويات املنشودة (أبو لبدة.)2112 ،
ظهر حديثاً ،وألول مرة يف األردن ،مفهوم "الّتكيز على املدرسة باعتبارها حمور التغيري" ،كأحد الدروس املستفادة من تطبيق املرحلة
األوىل من مشروع تطوير التعليم حنو االقتصاد املعريف  ،ERfKEوقد ضمنت وزارة الّتبية والتعليم هذه النتيجة وأولوياهتا للمرحلة
الثانية للمشروع (2113م – 2112م) (وزارة الّتبية والتعليم .)2102
مقدميت آنفة الذكر تروم للتهيئة ملسوغات مشاركيت مشروع متام " التطوير الّتبوي املستند إىل املدرسة" .فقد بدأت عالقيت باجلامعة
األمريكية يف بريوت منذ العام  2114مبشاركيت مبؤمتر الّتبويني يف العلوم والرياضيات ،والذي ينظمه مركز "تعليم العلوم والرياضيات
 "SMECيف اجلامعة سنوياً .أتاحت يل هذه املؤمترات دخول أجواء ثقافة جديدة بالنسبة إيل تعتقد بدعم البحث والباحثني،
وتشجيع أصحاب املبادرات اإلبداعية من املدارس واجلامعات ،مؤكدة دور اجلميع يف إحداث الفرق يف املدرسة .من هنا كان التواصل
مع د .صوما أبو جودة نقطة البداية يف تعريف فكرة املشروع وهي يف باكورهتا.
من هنا كانت بداية املشاركة يف املشروع ،حيث استجبت لطلب د .صوما باالنضمام إىل فريق اإلعداد ملخطط مشروع " Steering
 ،"Committeeالذي يدور حول تطوير التعليم باالستناد إىل الواقع ،وعلى حنو خمالف ملا هو شائع من التغيري الذي ينطلق من
التوجهات ،اليت يتبناها ويقرها املسؤولون ويطبقها العاملون يف امليدان .ونظراً لثقيت بزميلي وجبديته يف العمل؛ إذ كنت مطلعة عن كثب
على إجنازات د .صوما يف جمال التطوير الّتبوي يف بع البلدان العربية ،واليت تستند إىل قناعات راسخة لديه بالتطوير يكتنفها فهم
معمق لدواعيه وحتدياته ،من جهة ،ولقناعيت الشخصية بالفلسفة اليت بنيت عليها املبادرة العربية املطروحة بتطلعها إىل التأسيس لقصص
اعدا وخمال ًفا للمداخل الشائعة ،واليت تقوم على استرياد أفكار جاهزة للتطوير مل تظهر جدواها على أرض الواقع،
جناح ،حتاكي مدخالً و ً
إذ مل تقدم أدلة واضحة على جناح تطبيقاهتا ،كما يُستدل من الواقع املّتدي للتعليم يف الوطن العرب ،من جهة أخرى ،أبديت استعدادي
للمشاركة.
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وكان اللقاء األول يف عمان يف كانون األول 2112 ،مع اثنني من أعضاء الفريق الذي توىل التخطيط للمشروع ،مها :د.صوما أستاذ
تعليم العلوم يف اجلامعة األمريكية – بريوت ود.سايل املديرة العامة ملدارس الظهران األهلية واليت خربت معها سابقاً ،ويف أثناء مسرية
متام شغفها حبمل رسالة التطوير املستمر ومتيزها باحلماس والتعطش قليل الوجود ،لدى الّتبويني ،لتبين األفضل لتطوير التعليم؛ فقد
مثارا للتشجيع وتقدير أعمال املشاركني .وقد أتاح يل العمل معهما فرصاً غنية
كانت يف أثناء ورش العمل واللقاءات ،وعلى الدوامً ،
باخلربة ،يف التخطيط والتأمل يف العمل واحلماس للتطوير على أسس مغايرة للمألوف .ومع ذلك ،كانت صورة التغيري املطروحة يف
البداية يشوهبا الغموض والقليل من التخوف.
تال ذلك اللقاء ،رحلة سنوات مخس ،وقفت فيها وقفات تعلم وتأمل مبعايشة فعاليات املشروع ،مع فرق مدارس األردن ،ويف اللقاءات
الدورية مع فريق اجلامعة األمريكية يف بريوت وعمان .طورت املشاركة يف فعاليات متام موقفي من احلماس للعمل مع متام ،وما حيمله
من فكرة رائدة لتطوير نظرية للتدريس ،قائمة على واقع املبادرات التطويرية املدرسية بطريقة علمية لتقدمي أدلة على جدواها ،إىل تشكيل
قناعة بأمهية املشروع ،وبثراء اخلربة بالعمل بروح الفريق ،وما رافقها من فرص لتوسيع دائرة عالقايت ومعرفيت مبا جيري يف املدارس العربية
املختارة من السعودية ولبنان من مشاريع تطوير.

طورت املشاركة يف فعاليات متام موقفي من احلماس للعمل مع متام ،وما حيمله من
فكرة رائدة لتطوير نظرية للتدريس ،قائمة على واقع املبادرات التطويرية املدرسية
بطريقة علمية لتقدمي أدلة على جدواها ،إىل تشكيل قناعة بأمهية املشروع ،وبثراء
اخلربة بالعمل بروح الفريق ،وما رافقها من فرص لتوسيع دائرة عالقايت ومعرفيت مبا
جيري يف املدارس العربية املختارة من السعودية ولبنان من مشاريع تطوير.

وهكذا كان اللقاء األول يف كانون األول 2112 ،يف عمان ملراجعة خمطط املشروع ،وكانت فرصة عزيزة على نفسي أن ألتقي د .سايل
تركي ،املديرة العامة ملدارس الظهران األهلية .فهي من الندرة اليت واجهت يف حيايت املهنية ،يف جانب تعطشها للتطوير ،وإحداث
التغيري بالسعي احلثيث ملصادر اخلربات الناجحة ،من جهة ،والكوادر املتميزة للنهوض مبخرجات مدرستها.
بدأت رحلة اختيار املدارس للمشاركة باملشروع ،وفق املعايري اليت مت تبنيها ،وملخصها أن تكون املدرسة خاصة ،غري رحبية وتعمل على
تنفيذ مبادرة تطويرية منذ ما ال يقل عن ثالث سنوات ،وأن يُراعى التوازن يف اجلندرية عند االختيار .بعد مشاورات ومداوالت مع
زمالء يعملون يف القطاع اخلاص ،خلصت إىل زيارة سبع مدارس خاصة يف عمان ،ممن يتمتعون بسمعة أكادميية وتربوية مميزة ،وعقدت
لقاءات مع مديريها ،لتعريفهم باملشروع وميزاته للمدرسة ،والوقوف على استعدادها للمشاركة .وقع االختيار األويل على مخس مدارس
لديهم مبادرات تطوير داخلية ،وأبدى مديروها استعداداً للمشاركة .ولدى التدقيق يف درجة استيفاء تلك املدارس للشروط املتفق عليها
يف خمطط املشروع ،وباالستفادة من االستبانه اليت أعدها د .صوما ود .جرداق ،مت استبعاد اثنتني منهما ،وجدت أهنما تنهجان هنجاً
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تقليديا يف تعليم طلبتها ،وتنظران للمشاركة يف املشروع إجيابيا لكوهنا سّتفع من قيمتها وليس قناعة بالتطوير الّتبويُ .عقدت جلسات
منفصلة مع مديري املدارس اليت وقع عليها االختيار ،لتوسيع وعيهم باملشروع ،ولدعوهتم الختيار فرق منها ،للمشاركة يف فعاليات
املشروع.
وهكذا تُر للمدرسة اختيار فريقها على أن يتكون من معلمتني /معلمني وأحد اإلداريني األكادمييني .مت تشكيل الفرق يف زمن وجيز،
وقمت حينها بلقاء كل فريق لتزويد أعضائه بتوضيحات حول طبيعة العمل وتشجيعهم عليه.
وانتقلت الختيار ممثل للجامعة هبدف نشر ثقافة املشروع ،وآخر لوزارة الّتبية والتعليم لتيسري مهمة املشروع يف املدارس ،من جهة،
ولنشر ثقافة املشروع ،وللحصول على الدعم يف املرحلة التالية للمشروع .تصورت أن املهمة سهلة فيما يتصل مبمثل اجلامعات ،وذلك
بعضا ممن عرضت
الفّتاضي بأن األساتذة حيرصون على تطوير التعليم حبسب تصوري لعملهم داخل اجلامعات ،إال أنين فوجئت بأن ً
دورا فاعل يف التطوير .أحدهم قال أنه عمل يف مشاريع عدة دربت الكوادر وطورت املناهج
عليهم املشروع ال جيدون لغري اجلامعات ً
و اخل ،...إال أن مآهلا كان أدراج املكاتب وحسب ،آخر وجدت لديه احلماس ،لكنين استثنيته بعد اطالعي على افتقاره لروح التعاون
مع الزمالء .وجدت لدى إحدى الزميالت رغبة يف املشاركة ،وكانت حديثة التخرج ومتيزت بعملها اجلاد مع طلبتها ،وحرصها على
تنميتهم على حنو يتفق والتوجهات احلديثة .فوقع االختيار عليها وأصبحت بذلك عضوة يف فريق متام .أما ممثل الوزارة ،فقد كان مدير
اإلعالم فيها ،وهو من محلة الدكتوراة احلديثي التخرج ولديه محاس للتطوير ،خصوصاً وأن أطروحته كانت حول تقييم مشروع تطوير
التعليم حنو االقتصاد املعريف  .ERfKE0واجلدير بالذكر هنا أن الدكتور فايز السعودي ممثل الوزارة يف مشروع متام ،أصبح اآلن وزيراً
للّتبية والتعليم .وقد أفادين حبرصه على االستمرار يف املشروع ورغبته مبشاركة فعالياته.
اكتمل فريق املشروع يف األردن ،وجاءت الدعوة للقاء فرق األردن والسعودية ولبنان يف عمان ،والذي استضافته مدرسة البكالوريا يف
الفّتة  22حزيران –  3متوز 2112 ،وكان اللقاء حتت عنوان " من البحث إىل املمارسة :صنع الفرق يف الصفوف العربية" .خالل
التحضري لعروض فرق املدارس األدرنية ،تعرفت إليهم عن قرب وحتسست التحديات اليت تواجههم .من أبرزها االفتقار للوقت الكايف
إلجناز أعمال خارج مهماهتم يف املدرسة ،ومع ذلك أجدهم مدفوعني لالستمرار بالعمل مع فريق اجلامعة األمريكية ،واليت حتظى بتقدير
عال من الناس هنا.

خالل التحضري لعروض فرق املدارس األدرنية ،تعرفت إليهم عن قرب ،وحتسست
التحديات اليت تواجههم .من أبرزها االفتقار للوقت الكايف إلجناز أعمال خارج
مهماهتم يف املدرسة ،ومع ذلك أجدهم مدفوعني لالستمرار بالعمل مع فريق اجلامعة
األمريكية ،واليت حتظى بتقدير عال من الناس هنا.
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يف حينه ،كنت أتصور أن أهداف متام من ورش العمل ،كانت تدريب فرق املدارس على البحث اإلجرائي ،ومتكينهم من توظيف
مهاراته للوصول إىل أدلة حول فاعلية املبادرات اليت تعمل عليها املدارس ،واختاذ القرارات حيال اإلجراءات املمكنة ،لتطوير أدائها يف
تلك املبادرات .ومن مث تعميم هذه التجارب املدعم جناحها ،باألدلة البحثية على املدارس العربية كأساس لتطوير أدائها.
وكما عهدت من د .صوما ،كان احّتام جتارب املدارس املشاركة ،دون التقليل من شأن ما يقدمون الطابع الرئيسي للقاء ،وهكذا احلال
مع بقية أفراد فريق اجلامعة األمريكية .خرجت فرق املدارس احمللية وهي يف حالة إربا معريف ،فاحلماس للمشروع ينمو ،والثقة بإمكانية
التطور عالية ،لكن التساؤالت كثرية فيما يتصل مببادراهتا عديدة ،كيف ستعيد صياغة أسئلتها حول مشاريعها املختارة للتقصي؟ من
الفئة املستهدفة لبحثها؟ ما األدوات املناسبة جلمع املعلومات؟ كيف سيتعاملون مع البيانات؟ واخل...؟
مع كل ورشة من ورش متام ولقاء حملي مع فرق املدارس ،خصوصاً ،تلك اللقاءات اليت يديرها أعضاء من فريق اجلامعة األمريكية،كنت
أالحظ ما ميأل نفسي بالغبطة .إذ كانت فرق املدارس تشهد حتوالت يف تصوراهتا ألدوار أعضائها ،ولقدراهتا على التعبري عن جتارهبا.
فقد حتولت لغة املخاطبة من األنا إىل لغة النحن ،ومن الّتدد واالرتبا إىل الثبات والثقة ،ومن العمل الفردي إىل العمل بالفريق ،ومن
التعصب لألفكار إىل التفكر فيها ،ومن التحسس من النقد إىل تقبل الرأي اآلخر والتأمل فيه ،ومن طرح االنطباعات إىل دعم ما
يطرح باألدلة.

كانت فرق املدارس تشهد حتوالت يف تصوراهتا ألدوار أعضائها ،ولقدراهتا على
التعبري عن جتارهبا .فقد حتولت لغة املخاطبة من األنا إىل لغة النحن ،ومن الّتدد
واالرتبا إىل الثبات والثقة ،ومن العمل الفردي إىل العمل بالفريق ،ومن التعصب
لألفكار إىل التفكر فيها ،ومن التحسس من النقد إىل تقبل الرأي اآلخر والتأمل
فيه ،ومن طرح االنطباعات إىل دعم ما يطرح باألدلة.

بصورة متواصلة كانت متابعة أعمال املدارس احمللية احملور الرئيس لدوري يف املشروع .كانت احتياجات الفرق للدعم متفاوتة من وقت
آلخر مع التقدم باملشروع ومن مدرسة ألخرى؛ فقد كانت مكثفة يف البداية ،وتضاءلت مع تطور وعيهم ومعرفتهم وقدراهتم ،كذلك
دورا يف
كان للمبادرة اليت تعمل على تقصيها املدرسة ،املشاركة وتنوع األدوات اليت تبنيها هلذا الغرض .وقد لعبت الفئة املستهدفة ً
حجم تلك االحتياجات .البكالوريا -عمان ،وسعت حمتوى أدواهتا اليت بنتها لتقصي فاعلية استخدام التكنولوجيا يف التعلم والتعليم
لتشمل تفاصيل دقيقة من هذا الغرض ،مما استدعى اجتماعات عدة مع الفريق كانت جترى ،غالباً ،يف بيت املسؤولة الرئيسة يف الفريق
السيدة مّن خوري ،خصوصاً ،بعد أن تركت الفريق زينة احملتسب ،واليت كانت تتمتع بقدرة كبرية على العمل مبثابرة ودقة وتركيز ،وذلك
اللتحاقها بعمل خارج األردن ،وكذلك العضوة الثالثة ندين منصور .حصلنا أنا وفريق البكالوريا على أفكار وجهت عملية تصنيف
النتائج لتجويد استخدامها من د .صوما و د .رميا ،يف أثناء إحدى الزيارات اليت كان فريق اجلامعة جيريها لألردن هبدف الدعم يف
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املوقع ومتابعة تطور الفرق ،وذلك من خالل ،عقد جمموعات تركيز ،يستطلعون فيها تقدم الفرق يف مشاريعها ،ويف مواقفهم وتصوراهتم
ويدعوهنم إىل التفكر بالتحديات والتساؤالت اليت يطرحوهنا إلعادة النظر فيها وحتسس الطريق من جديد .جتاوزت مّن اخلوف من
كوهنا ستكمل كتابة تقرير البحث مبفردها ،وواجهت التحدي بشجاعة عندما وجدتنا نشجعها وندعمها على حنو متواصل .وقد
كشفت نتائج البحث عن وجود بع الثغرات يف جودة استخدام التكنولوجيا يف التعلم والتعليم وأمهيتها للمعلم والطلبة .يف ضوء
نتائج البحث ،قامت املدرسة بتضمني خطتها اخلمسية  2105 -2101العمل على توسيع استخدام تزويد املدرسة ،بربامج قوية
ومتنوعة خاصة بتكنولوجيا التعليم لتمكني املعلمني والطلبة من االستخدام اهلادف للتكنولوجيا ،ومتابعته ومن التوعية باجلوانب األخالقية
هلذا االستخدام.
املدرسة العصرية ،اختارت تقصي فاعلية مشروعها "الطالب الباحث املستقل" وكان يطبق يف مادة العلوم وحسب .كنت ،حبكم وجود
أبنائي يف املدرسة ،مطلعة على املشروع ،وطاملا كان علي مساعدهتم يف فهم بع عناصر البحث املراد ألي منهم القيام به ،خصوصاً،
صياغة السؤال/األسئلة البحثية ونوع البيانات اليت عليهم مجعها .كان دوري معهم يتلخص بانضمامي إليهم يف لقاءات متكررة للتأمل
يف كيفية تعديل أسئلة حبثهم ،على حنو جتعل اإلجابة عنها أكثر حتديداً وتوجهاً للوقوف على أدلة حول فاعلية مبادرهتم ،من جهة،
ويدا بيد يف عملية بناء األدوات وعقد جمموعات الّتكيز من املعلمني
وعلى أوجه القصور فيها لتفعيلها ،من جهة أخرى .كنت معهمً ،
والطلبة وحتليل البيانات املسجلة ملا أورده أفراد هذه اجملموعات حول فهمهم ملشروع " الطالب الباحث املستقل" ،وألوجه النجاح
والتحديات املتصلة به .أما حتليل البيانات الكمية فقد توىل أمرها صدام الكراسنة أحد أعضاء فريق املدرسة ،وقد كان على دراية
باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية  .SPSSمل يتوقف الفريق عند نتائج حبثهم ،بل جتاوزها بالعمل على تصويب جوانب القصور يف
مشروعهم ،من االفتقار للفهم املشّت ملفهوم "الطالب الباحث املستقل" ،ولعناصر البحث ومتابعة الطلبة يف أحباثهم ،بتنفيذ إجراءات
متنوعة ،من بينها عقد ورشة تدريبية قمت بتنفيذها ،وتناولت مهارات البحث العلمي لدى املعلمني ،مع الّتكيز على استخدام األسئلة
االستقصائية وقمت بتنفيذها .بالتوسع يف تطبيق مشروع يف أقسام أخرى باإلضافة إىل قسم العلوم.
املدرسة األهلية ،من جهتها ،اختارت "إعداد القيادات" لبحثها األول .كنت أقوم بزيارة املدرسة يف بدايات العمل يف حبثها ،لتوضيح
مركز االهتمام الذي اختاره الفريق ليكون موضوعاً للبحث اإلجرائي ومتابعتهم فيما بعد ،وحبسب احلاجة ،يف تقدمي تغذية راجعة حول
أدواهتم من استبانات وجمموعات تركيز وحتليل بياناهتا ومراجعة لتقرير البحث.
بدأت املرحلة الثانية للمشروع مبسارين متزامنني ،يتوسع املشروع يف املسار األول منهما داخل املدرسة ويف املسار الثاين ،يتم التوسع يف
البلد الواحد باستيعاب مدارس جديدة ،ويف بلدان عربية أخرى مشلت يف بداية املرحلة عمان ومصر واإلمارات العربية املتحدة.
بدأ املسار األول مع انتهاء فرق املدارس من حبثها األول ،إذ ُعقدت يف كانون الثاين 2112 ،ورشة بعنوان "التوسع يف مشروع متام"
دعيت فيها املدارس إلجراء أحباث إجرائية جديدة ،الختاذ إجراءات تطويرية ،تشكل موضوعات ذات أولوية للبحث والتطوير يف
املدرسة.
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بعد لقاءات مع أعضاء هيئة التدريس يف املدرسة للوقوف على احتياجاهتم يف جمال التنمية املهنية ،اختارت األهلية أن ِ
تنشئ " وحدة
البحث والتطوير" ،يتوىل نصري أحد أعضاء متام يف املدرسة إدارته .خاض نصري رحلة تفكر يف أهداف املركز وآلية إنشائه ومهماته
وصلته باألقسام .كما خاض مشاروات ومناورات مع اإلدارة ،من جهة ،ومع األقسام ،من جهة أخرى ،لصياغة تصور للمركز يأخذ
تلك القضايا بعني االعتبار ،وينحو باملركز بعيداً عن التدخل بشؤون األقسام وممارسة السلطة عليهم.
جديدا للّتكيز وهو "توظيف اللغة العربية يف املواقف احلياتية املختلفة" ،وذلك ألنه بالرغم من
حمورا ً
يف هذه املرحلة ،اختارت البكالوريا ً
أن كون املدرسة ثنائية اللغة ،إال أن استخدام طلبتها للغة يقتصر على اإلجنليزية .شكلت مّن فري ًقا جدي ًدا هلذه املرحلة ،يتكون منها
ومن ثالثة أعضاء من معلمي اللغة العربية من مراحل الدراسة الثالثة؛ األساسية الدنيا واملتوسطة والثانوية ،وهم :حنان منسقة اللغة
العربية يف املدرسة ،وحممد معلم يف املرحلة املتوسطة ،ومحيدة معلمة صف للمرحلة من األول – الثالث املنسقة .ما واجهته مّن يف
إمتام مشروعهم األول ،كان نقطة انطالقة واعية ومتيقظة لدمج األعضاء اجلدد .كان لتعاوهنم ولسرعة استيعاهبم مغزى ،وآلليات البحث
اإلجرائي ،دور يف السري قدماً حنو إعداد األدوات وتطبيقها وحتليل بياناهتا ،وحبد أدن من املساعدة من أي من مّن أو مين.
العصرية ،من جهتها ،دعت كافة األقسام األكادميية للتفكري بتحد يواجهها ،والسري عرب منهجية البحث اإلجرائي ،لتقصي واقعه
وأسبابه وسبل مواجهته .قام فريق متام يف املدرسة ،ديانا وحنني ورجاء ،بتدريبهم عليها للحصول على أدلة تدعم وجود املشكلة واختاذ
التحركات اليت يروهنا مناسبة يف ضوء نتائج أحباثهم حللهاُ .وِمست هذه التحركات باألخطبوط من البع  ،يف ورشة تالية لتمام مت فيها
االطالع على ما أجنز يف املدارس ،استجابة ملرحلة جديدة من متام تقتضي شروع الفرق املشاركة ببحث ثان موجه ،ليس لتقصي
مبادرات وحسب ،بل ملواجهة مشكالت قائمة داخل املدارس .ما أثار القناعة لدي جبدوى هذا النوع من التوسع ما ملسته من انتشار
لثقافة متام يف املدرسة .مل تكن لتقابل رئيس قسم أو معلم إال وجتد لديه معرفة بتمام ،باحلد األدن ،ووعي معمق ومشاركة فعالة
بالبحث اإلجرائي لدى العديد منهم .استطاع فريق املدرسة ،مبا توفر لدى أعضائه من تنوع يف اإلمكانات والقدرات والتكامل التعاوين
بينها ،والتزام باملهمات قائم على الثقة املتبادلة ،وجه العمل بإميان برسالة التطوير يف املدرسة ،دفع العجلة مع مجيع األقسام للعمل على
حنو متزامن إلجراء أحباثها ،باالستفادة من وقت اجتماعات األقسام .وقد بذلت فيها جهود كبرية للتدريب واملتابعة.
حصل متام على موافقة مؤسسة الفكر العرب املمولة والداعمة له ،منذ انطالقته يف العام  ،2112لالستمرار يف العمل يف املرحلة
الثانية اليت اقّتحها يف مشروعه .عمت الفرحة مجيع املشاركني ورحنا نتبادل رسائل املباركة .مل نكن على استعداد للتوقف ،مل نكن
حنتمل أن تتفرق السبل بأفراد عائلة متام .عائلة متام اليت اجتمعت على هدف واحد "االرتقاء باملدرسة العربية جبهود املمارسني املتفكرين
فيها"؛ هكذا أصبحوا بعد ما خربوا من فعاليات متام .العائلة ،تارخييا ،نشأت لاللتفاف حول إطالق طاقات األرض ،واستثمار مواردها،
وعائلة متام نشأت لاللتفاف حول إطالق طاقات اإلنسان واستثمارها للنهوض ،بأكثر مواقع التغيري الشامل تأثرياً وهي املدرسة .يف
صباح اليوم األول من أي ورشة ،كنت ترى املشاركني متأل أعينهم اللهفة والشوق للقاء بعضهم البع  ،وتسمع عبارات الّتحيب ،هنا
يتصافحون ،وهنا يهللون ويتأهلون ،وهنا من يسأل عن من مل حيضر بعد ،حىت يلتم مشل العائلة الكبرية ،ونشرع يف مشاركة بعضنا
البع خرباتنا ويف استلهام اجلديد من فريق اجلامعة؛ فتارة جيد الفريق نفسه على الطريق ،وتارة يتأمل خطواته وأفكاره ،ويف أخرى
ينتاب البع الشك والقلق حيال ما ميكن وال ميكن .وهكذا كانت اللقاءات حمطات للتأمل واملراجعة ولالنبهار مبا يُطرح ،واألهم
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إلجياد املعّن فيما يُفعل .كنا ،منسقو البلدان املشاركة جنلس على طاولة مستقلة ،غالباً ما نراقب ما جيري ،وجنري مداخالت حني
اللزوم ،ويف أحيان أخرى نشار الفرق يف أنشطة تفكرية.

وهكذا كانت اللقاءات حمطات للتأمل واملراجعة ولالنبهار مبا يُطرح ،واألهم إلجياد
املعّن فيما يُفعل.

تعلمت الكثري من لقاءات متام ،من فرق املدارس ومن فريق اجلامعة األمريكية .فأنا اخلبرية ،حبكم عملي ،أستاذة جامعية تشرف
باإلضافة إىل التدريس ،على رسائل وأطروحات طلبة الدراسات العليا ،كان ينقصين العديد من اخلربات .هؤالء املمارسون الصغار
عمراً ،واألقل مين يف سنوات اخلربة من معلمني ومديرين أصبحوا مع تطورهم مع متام مناذج ناجحة للعمل والتفكر بإبداع .هل وصلنا
بعملنا معهم يف اجلامعات إىل هذه النتيجة؟ أنا شخصياً ال أعتقد .حشونا عقوهلم باملعرفة ،علمناهم كل شيء عما جيب فعله ،لكن
هل علمناهم كيف يعملون؟ هل احّتمنا شخوصهم وقدراهتم وعقوهلم واهتمامتهم كي يعلموا كيف يعملوا؟ ال ولن نكون خرباء ما مل
يكن لدينا ،اإلميان بقدراهتم ،واالحّتام إلمكاناهتم ،والقدرة ،أوالً وآخراً ،على إطالق طاقاهتم كما حدث يف متام .تعلمت منهم نقد
الذات واستشعار ما ميكن وال ميكن؛ فهم اخلرباء يف مواقعهم ،وهم األكثر إدراكاً إلمكانات مدارسهم وظروفها ولطبيعة طلبتهم
وخصائصهم.

هؤالء املمارسون الصغار عمراً واألقل مين يف سنوات اخلربة من معلمني ومديرين،
أصبحوا مع تطورهم مع متام مناذجَ ناجحةً للعمل والتفكر بإبداع.

مع البدء يف إعداد الفرق املشاركة ملرحلة التوسع داخل املدرسة ،متت دعوة املديرين لالنضمام إىل فرق مدارسهم يف حضور أول ورشات
تلك املرحلة" ،قيادة التطوير يف املدرسة" يف متوز 2112 ،هبدف تطوير وعيهم ألدوارهم اجلديدة يف مدارسهم كداعمني لفرق مدارسهم.
وقد كان ملشاركتهم ،أمهية خاصة يف انصهار احلواجز بينهم وبني أعضاء فرق مدرستهم ،ويف التأسيس للثقة فيهم ويف العمل معاً كفريق
يلتف حول هدف واحد وهو النهوض باملدرسة .ثقافة املدرسة اليت حياول متام إرساءها ونشرها ،هي املظلة اليت احتضنت التطوير
ويسرت استدامته؛ إذ انطلقت أنشطة التوسع داخل املدرسة مبشاركة فريق متام ،فيها خرباهتم البحثية مع املعنيني باملشاريع اجلديدة
موضوع االهتمام ،عرب التأسيس جملتمعات تعلم ،يرافقها كسر اجلمود الذي يشوب العالقة بني الرئيس واملرؤوس .وبذلك يتضح أنه لن
يتأتى ألي فرد مبدع أو فريق مبدع يف مدرسة ،أن يؤيت مثار إبداعه دون دعم وتعاون من إدارهتا.
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وبذلك يتضح أنه لن يتأتى ألي فرد مبدع أو فريق مبدع يف مدرسة ،أن يؤيت مثار
إبداعه دون دعم وتعاون من إدارهتا.

أما عن دوري مع فرق املدارس احمللية ،فقد وجدت بعد انضمامي لتمام فرصة يف العودة إىل ميدان اخلربة احلقيقية يف الّتبية ،وهي
املدرسة واليت كنت أتصور أنين لست خارجها بسبب عملي يف إعداد املعلمني يف املرحلة اجلامعية األوىل ،ويف تنمية قدراهتم البحثية يف
مرحلة الدراسات العليا .أعود وأكرر ،كنت أرى أن دوري كأستاذة جامعية يتمثل يف كوين مصدر املعرفة والناصحة واملوجهة ،وكأن
الطلبة من دوننا ،أساتذة اجلامعات ال ميلكون الكثري.

كنت أرى أن دوري كأستاذة جامعية يتمثل يف كوين مصدر املعرفة والناصحة
واملوجهة ،وكأن الطلبة من دوننا ،أساتذة اجلامعات ال ميلكون الكثري.

فكرت مليا يف دوري مع فرق املدارس .كنت أحياناً ،ويف البدايات على وجه التحديد ،أستخدم تعابري من مثل؛ هذا غري صحيح،
هكذا يكون األفضل ،ال أعتقد أن هذه الفكرة مناسبة وهكذا .كان لتحفظات البع حول هذه التعبريات ،من جهة ،ولتزايد وعيي
بأمهية احّتام آراء املشاركني ،والعمل بروح املشاركة واالستماع الفعال ،دور يف التحول من تقدمي النصائح واملقّتحات ،وإجراء التصويبات
على املواد املكتوبة اليت ترسلها يل الفرق .فهي ضرورية لالطالع على كيفية استخدام األسئلة االستيضاحية والسابرة عند عرض أحد
أعضاء الفرق ،ملا يواجهه من حتديات أو ملا أجنزه من إجراءات ،أو أي موقف أكون فيه جزءاً من العمل مع الفريق املعين .وذلك لدفع
الفرق للتفكري فيما يعرضون وجيدون األفضل بأنفسهم .هم أكثر دراية بظروف عملهم وهم اخلرباء يف مواقعهم .وكم من مرة ُو ِّجه يل
التساؤل " كنا عرضنا عليك هذا العمل ،فلماذا ال زال لديك مالحظات حوله؟" مر وقت كي يتوصلوا إىل أن حواراتنا كانت موجهة
لدعوهتم إلجياد البدائل وليس لتزويدهم هبا.

ولتزايد وعيي بأمهية احّتام آراء املشاركني ،والعمل بروح املشاركة واالستماع الفعال،
دور يف التحول من تقدمي النصائح واملقّتحات ،وإجراء التصويبات على املواد
املكتوبة اليت ترسلها يل الفرق .فهي ضرورية لالطالع على كيفية استخدام األسئلة
االستيضاحية والسابرة عند عرض أحد أعضاء الفرق ،ملا يواجهه من حتديات أو ملا
أجنزه من إجراءات ،أو أي موقف أكون فيه جزءاً من العمل مع الفريق املعين .وذلك
لدفع الفرق للتفكري فيما يعرضون وجيدون األفضل بأنفسهم.

131

من املواقف اليت شهدت فيها حتوالً يف رؤييت للعمل مع متام ،تلك اليت طرح فيها مشار من فريق إلحدى مدارس متام ،تساؤالته حول
يقني فريق اجلامعة خبطواهتم ،وما إذا كانوا قد خططوا للصورة اإلمجالية للمشروع أو للموضوعات اليت تتناوهلا الورش قبلياً .كنت أعي
اهلدف من زيارات الفريق لألردن؛ فباإلضافة إىل تقدمي الدعم يف املوقع ،كان الفريق يستطلع التقدم يف منو فهم املشاركني ملوضوعات
الورشة السابقة لالجتماع ،وما جيدون من املهم تناوله يف الورشة القادمة .لذا ،كان تعليقي على ما طرحه الزميل اآليت :أرى فريق
اجلامعة األمريكية يف مسريته يف املشروع ،يقوم ببحث إجرائي جيمع فيه األدلة على جدوى ما مت ،ويتأمل فيه خطواته ،ويعيد النظر يف
حتركاته ،ويصب حصيلة هذه اخلربات للتقدم صوب األجدى ،وما يُرجح أن يكون تلبية للحاجات .الفريق ،أي فريق اجلامعة كان ينمو
على متهل وينمذج عملية املمارسة التفكرية الواعية .أصبحت أرى أن الثابت والراسخ يف األمر كان طريقة التفكري ،وليس املخطط
واضح املعامل ،والذي يرسم خطة طريق تقيد املسرية وتدفعها باجتاه واحد ،ال غري كما جيري يف األحباث األكادميية .كان من الصعب
على قل ة من املشاركني متييز املرونة يف البحث اإلجرائي ،من خالل ،االنفتاح على مجيع االحتماالت .ففي حني يدير العنصر البشري
الدفة يف البحث اإلجرائي ،يكون ُمداراً وموجهاً مبخطط البحث يف البحوث األكادميية.

أرى فريق اجلامعة األمريكية يف مسريته يف املشروع ،يقوم ببحث إجرائي جيمع فيه
األدلة على جدوى ما مت ،ويتأمل فيه خطواته ،ويعيد النظر يف حتركاته ،ويصب
حصيلة هذه اخلربات للتقدم صوب األجدى ،وما يُرجح أن يكون تلبية للحاجات.

ال أقصد من العرض آنف الذكر ،تسويق متام وفكره وكوادره ،بل أتأمل مسرية متام وما أضفته على مواقفي من التغيري والسياق الذي
حدثت فيه هذه التحوالت.
عطفاً على ما ذكرته سابقاً ،من أن فهمي ملشروع متام ،احنصر يف البداية يف كونه سيمكن املشاركني من مهارات البحث اإلجرائي،
لتقصي فاعلية ما اعتقدوا بأنه مبادرة متيز مدرستهم ،فإن ما خربته يف متام وسع فهمي هلدفه الرئيس ،على حنو مشل أمهيته يف متكني
املدارس من اختاذ قرارات تطويرية باالستناد إىل الدليل ،من خالل ،بناء قدرات جمموعة من املعلمني يف كل منها ،ليصبحوا ممارسني
متفكرين يوظفون مهارات البحث اإلجرائي ،كمدخل للحصول على األدلة حول جناحاهتا أو التحديات اليت تواجهها ،من جهة،
وللتأسيس جملموعة قادرة على مشاركة خرباهتا مع الكادر التعليمي يف مدارسهم ومع مدارس أخرى على حنو تدرجيي .هذا من ناحية،
ومن ناحية أخرى ،وجدت أن فريق متام ،كان وهو يسعى لتحقيق هذا اهلدف ،يبين نظرية يف التطوير الّتبوي ،تستند إىل أدلة مشتقة
من التحوالت اليت تطرأ على فرق املدارس ،أثناء تقدمهم يف مشاريعهم داخل املدرسة وخارجها.
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فإن ما خربته يف متام وسع فهمي هلدفه الرئيس ،على حنو مشل أمهيته يف متكني
املدارس من اختاذ قرارات تطويرية باالستناد إىل الدليل ،من خالل ،بناء قدرات
جمموعة من املعلمني يف كل منها ،ليصبحوا ممارسني متفكرين يوظفون مهارات
البحث اإلجرائي ،كمدخل للحصول على األدلة حول جناحاهتا أو التحديات اليت
تواجهها ،من جهة ،وللتأسيس جملموعة قادرة على مشاركة خرباهتا مع الكادر
التعليمي يف مدارسهم ومع مدارس أخرى على حنو تدرجيي.

أعود ثانية للحديث عن املسار الثاين للتوسع يف مشروع متام والذي بدأ يف العام  ،2101فقد ُاختذت إجراءات عدة داخل األردن
للتوسع يف املدارس اليت يشملها املشروع ،كان أوهلا ،تشكيل جلنة وطنية للتخطيط االسّتاتيجي " Strategic Planning
 ."Committeeتكون الفريق من ممثل عن كل مدرسة من املدارس املشاركة ،وعن اجلامعات ووزارة الّتبية والتعليم واملنسقةُ .عقدت
اجتماعات عدة للفريق لوضع صياغة أولية خلطة التوسع ،ونوقشت فيها سيناريوهات عدة تناولت آلية التوسع من بينها ،التوأمة بني
كل مدرسة مشاركة ومدرسة خاصة جديدة ،تتوىل األوىل تدريب فريق من الثانية ومتابعة تطورها وتقدمها يف أحباثها .كما مت اقّتاح أن
يقوم فريق التخطيط االسّتاتيجي ،وبالتعاون مع فريق اجلامعة األمريكية ،بتدريب فرق املدارس اجلديدة باإلضافة إىل مدارس حكومية
(مدرستني للذكور ومدرستني لإلناث) .والستطالع إمكانية ضم مدارس حكومية يف مرحلة التوسع ،متت دعوة مديرة دائرة التدريب
يف وزارة الّتبية والتعليم الوزارة ،حلضور اجتماع لفريق التخطيط االسّتاتيجي ،إلطالعها على أهداف مشروع متام وأمهيته .وقد مت وفق
اقّتاحها توجيه رسالة رمسية للوزارة ،حتمل نبذة حول املشروع وتعرض عليها ضم مدارس حكومية للمشروع ،مع طلب املشاركة يف
تأمني دعم مادي ومعنوي لتدريب فرق هذه املدارس.
إىل هنا ،وحتول الّتكيز من التوسع ،حملياً ،إىل بدء العمل على نشر جتربة متام ،يف كتاب يشار يف كتابة فصوله املشاركني يف املشروع،
كل حبسب رغبته.
أرسل د .جرداق املبادئ التوجيهية للمؤلفني لكتابة الفصل اخلاص بكل منهم ،واليت تتلخص يف أن يكون الفصل على صورة رواية
تفكرية خلربات فريق املدرسة وأعضائه منذ بدء مشروع متام وللوقت الراهن ،الّتكيز على ما مت تعلمه وكيفية حدوث هذا التعلم نتيجة
االخنراط خبربات متام ،وأن يشار للتعلم احلادث على ثالثة مستويات :أفراد الفريق وفريق املدرسة واملدرسة ككل ،عرض أفكار أعضاء
فريق املدرسة بصدق ،حىت لو كانت املواقف من موضوع ما متباينة ،إعطاء البحث اإلجرائي موضع تركيز متام وزنه يف الفصل ،على
أن ال يكون الفصل ،تقرير إجرائي حول خربة البحث اإلجرائي ،وأن يكون العرض لألفكار مدعماً باألدلة.
مثل هذه املبادئ ،مل تكن لتليب حاجة فرق املدارس ملعرفة إجرائية بكل من آلية الكتابة ،وموقع التقرير األول من الفصل اخلاص
باملدرسة ،واللذان احتال احليز الرئيس من النقاش حول هذه املهمة.
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يتبق من فريق املدرسة األصلي إال مّن خوري ،ولدى التشاور مع
ظهر يف هذه املرحلة حتديان :األول ،خاص مبدرسة البكالوريا .إذ مل َّ
ماري ،واليت ُعيِّنت يف ذلك الوقت حمررة للكتاب ،أبدت استعداداً للتعاون مع مّن يف كتابة تقرير املشروع األول للفريق .والتحدي
الثاين يتصل بتعذر توفر الوقت الذي تتطلبه الكتابة ،يف ضوء األعباء املدرسية الكبرية ألعضاء فرق املدارس ،مما جيعل تكريس وقت
هلذه املهمة يشكل عبئاً كبرياً خارج نطاق عملهم يف الوقت الراهن .كما يبدو أن أحد معيقات الكتابة لديهم ،هو االفتقار للمعرفة
حول من أين يبدؤون ،واعتقادهم بأن عليهم البدء من الصفر.
وبالنظر إىل أن املشاركة يف تأليف فصول الكتاب كانت اختيارية ،أبدى فريق املدرسة األهلية حتفظات حول كتابة الفصل ،شاركوها
د .جرداق وماري وهي تتمحور حول :كون الكتاب كجزء من مشروع متام ،جاء خارج التوقعات ومتأخراً ،مما جيعل عملية التأمل
صعبة وصعبة املنال ،االفتقار لتصور واضح للهدف من كتابة الفصل اخلاص باملدرسة ،أو رؤية آللية تأثريه على املشروع يف هذه املرحلة.
زودنا د .جرداق بإجابات عن تساؤالت فرق املدارس حول حجم الفصل وطريقة كتابته .فاقّتح بأن يكون التقرير الذي قدمته املدرسة
أساسا للفصل الذي سيكتبونه .وعليه ،ميكن عمل حماوالت عدة ،إلعادة كتابة التقرير
يف مؤمتر فكر  ،2100أو الذي قدم لتمامً ،
على شكل رواية تفكرية خبرباهتم مع متام .كما قامت ماري ،على وجه السرعة ،باالستجابة إىل طلب فرق املدارس باحلصول على
سجالت اللقاءات ،اليت كانت تتم حملياً مع د .صوما و د .رميا وماري ،واليت كانت ترصد تأمالهتم وتساؤالهتم حول ما ينجزون يف
كل مرحلة ،مما قد ييسر عملية الربط بني التطورات يف مشاريعهم باخلربات اليت مروا هبا مع فريق متام.
استجابت د .رميا ملا طرحه فريق األهلية ،بتقدير مشاركتهم ما يشغلهم من قلق حيال كتابة فصلهم مع فريق اجلامعة ،واعتبار ما
يشغلهم أمر طبيعي لفريق متفكر ،موضحة أن إجناز الكتاب كان من بني أهداف ثالث للمرحلة الثانية ملشروع متام .وقد دعت فريق
املدرسة حلضور اليوم الثالث من اللقاء الذي ُعقد يف بريوت لبحث املوضوع.
انعكست الصورة املشوشة عما جيب تضمينه حمتوى الفصل اخلاص باملدرسة ،يف االرتبا الذي عم فرق املدارس .تارة يتصورون أن
على الفريق ككل ،كتابة فصل يركز على تأمالهتم يف مسرية متام ،ملدة أربعة أعوام يضمنونه أحباثهم بإجياز ،وتارة أخرى يتصورون أن
على كل منهم كتابة فصل خاص هبم ،ومن مث االشّتا بكتابة فصل جيمعون فيه جتربتهم ككل ،مع بقاء الصورة حول طريقة العرض
متمركزة حول إبراز البحوث اإلجرائية اليت أجنزوها.
كان لالجتماع الذي عقده فريق اجلامعة مع الكتاب يف كانون ثاين 2102 ،دور رئيس يف تقليص الشعور بالتوتر واالرتبا لدى
املشاركني ،فعادوا إىل مدارسهم وهم حيملون فكرة أوضح عما سيكتبون ،وبتصور بأهنم قادرون.
بعد اجتماع بريوت ،كان نصري أول من أرسل لنا ما كتبه ،حول جتربة املدرسة يف إنشاء مركز للبحث وهو مشروعهم الثاين .ولدارسة
ما كتبه نصري ،مت لقاء سكايب يف شباط 2102 ،شار فيه أعضاء حمرري الكتاب (د .جرداق /اجلامعة األمريكية ،د .زلفى /عميدة
كلية الّتبية يف اجلامعة اللبنانية – حمررة لكتابات فرق مدارس لبنان ،د .سهام /منسقة فرق مدارس السعودية وماري) .قررنا حينها
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إرسال مالحظاتنا مجيعاً ،إىل نصري ليقوم على ضوئها بإعادة النظر يف كتابته .كما تبنينا يف اللقاء أن يطلع كل من احملررين على
مالحظات أي منهم ،على أي من الكتابات املقدمة من أعضاء فريقه ،من خالل الرسائل اإللكّتونية.
قدمت املدرسة العصرية ،املسودة األوىل لفصل تناول جتارب املدرسة يف األحباث اإلجرائية ،منذ االنضمام إىل متام ،وقد رفدنا بنموذج
آخر للتمرين على حترير الكتابات .ويف ذات الوقت ،قدمت مّن مسودة جلزء من ورقتها ،للحصول على تغذية راجعة حول ما إذا
كانت بدايتها تليب متطلبات الكتابة الروائية.
نعم ،كنا حمرري الكتاب ،نتعلم خبطوات متأنية ومتناوبة؛ فتارة كنت أجد نفسي قد تقدمت يف فهم املهمة ،وتارة أخرى أرجع
للبدايات ،لتعزيز الفهم .فباحلوار ومبشاركة األفكار والتمرين ،نضجت األفكار .مل نكن منلك إجابات جاهزة ألسئلة فرق املدارس،
فغالبًا ما كنا نتوصل إىل اإلجابات قبلهم بقليل.

كنا حمرري الكتاب ،نتعلم خبطوات متأنية ومتناوبة؛ فتارة كنت أجد نفسي قد
تقدمت يف فهم املهمة ،وتارة أخرى أرجع للبدايات ،لتعزيز الفهم .فباحلوار ومبشاركة
األفكار والتمرين ،نضجت األفكار .مل نكن منلك إجابات جاهزة ألسئلة فرق
املدارس ،فغالبًا ما كنا نتوصل إىل اإلجابات قبلهم بقليل.

أستطيع هنا أن أتلمس مربرات الصورة اليت جاء هبا فصل العصرية ،فقد كان حجم اإلجناز الذي قام به فريقها يف مشروعيها ،كبري مما
حاجزا أمام الكتابة على حنو يوظف هذه اجلهود يف رحلة التأمل ،مع تقليص حجم هذه اإلجنازات ،والتخلي عن توثيق م َفصل
شكل ً
إلجراءاته ونتائجه وانعكاساته على املدرسة.
بدأ التخلي عن املمتلكات العزيزة على فرق املدارس من تفاصيل فن ية ألحباثهم يف أثناء الكتابة ،يلوح يف األفق عندما قدم نصري
الفصل اخلاص به ،آخذاً بعني االعتبار املالحظات اليت مت تزويده هبا .نصري له خربة يف الكتابة القصصية وميتلك مفاتيح اللغة ،لذا
جاء فصله املعدل مثرياً إلعجاب احملررين يف االجتماع الذي ُعقد يف بريوت يف شباط 2102 ،لتقريب رؤى احملررين للكتابات اليت
محلناها معنا لالجتماعُ .ع ِّمم فصل نصري على املشاركني لالستنارة بالطريقة اليت صاغ هبا تأمالته ،ومع أن ذلك أثار حفيظة البع ،
كوهنم تصوروا بأن ما كتب هو األفضل ،ومل يكن هذا هو املقصود بتاتاً ،إال أن كتابته شكلت حتدياً هلم أعادوا يف ضوئها النظر يف
كتاباهتم.
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وبعد أن كان الدور املخطط لكل من أليس وخالدة من فريق األهلية ،مراجعة فصل نصري وتضمني صوهتما فيه ،قدمت كل منهما
مستقال تناول البحث اإلجرائي األول للمدرسة من جوانب خمتلفة ،ظهرت فيهما الرؤية الشخصية لكل منهما ،وأوجه االلتقاء
فصال
ً
ً
يف الرؤية للمشروع ككل.
كذلك العصرية ،وزعت األدوار بني املشاركني يف الكتابة؛ ديانا قدمت رؤيتها ،بوصفها عضوة يف فريق متام ومديرة أكادميية يف
انعكاسا لتجربة متام ،وحنني وصفت تأمالهتا يف التحوالت اليت طرأت عليها شخصياً من
املدرسة ،ملشاريع املدرسة اليت جاءت
ً
كوهنا معلمة أحياء ،ومشرفة خمترب إىل جانب دورها " خارج أسوار الغرفة الصفية" ،ورجاء ،اليت التحقت باملشروع متأخرة لتحل حمل
حنني واليت كانت بصدد مغادرة األردن حينها .وقد قدمت فصالً حول منوها شخصياً ومعرفياً ،نتيجة انضمامها للفريق ،وذلك
حتت عنوان" جتربيت مع متام".
ئيسا أمام كتابتهم وتأمالهتم حول مشروعهم األول ،مما حذا هبم إيداع
فيما يتعلق مبدرسة البكالوريا ،كانت الكتابة باللغة العربية عائقاً ر ً
وثائقهم ملّتجم ،ومن مث جاء الدعم احلقيقي يف الكتابة من حممد وحنان معلمي اللغة العربية ،وعضوي الفريق يف مشروعه الثاين ،والذي
أسهم يف إجناز مّن للفصل اخلاص هبا ،مستعرضة يف روايتها املشروع األول للمدرسة .وعلى حنو مماثل يف التعاون ،كتب حممد وحنان
ومحيدة فصلهم حول جتربتهم يف املشروع الثاين للمدرسة" ،حتسني أداء الطلبة يف اللغة العربية واستخدامها".
ظهر جلياً فيما قدمه الكتاب ،التحول من التمسك باألحباث اإلجرائية اليت كانت مركز االهتمام األول للفرق ،إىل توظيفها يف وصف
رحلتهم مع متام ،وما طرأ على وعيهم ألدوارهم املستجدة يف التطوير ،على املستويني الشخصي واملهين.
تسارع إنتاج الكتابات ،بعد أن كنا حنث املدارس على جتاوز حالة البطء الذي كان يشوب العمل .فال مير اليوم ،من دون وصول كتابة
من أحد املشاركني من لبنان أو السعودية أو األردن ،يدون عليها احملرر احمللي مالحظاته ،ومن مث ترسل إىل بقية احملررين إلبداء الرأي
يف تلك املالحظات و /أو اإلضافة عليها .يف هذه العملية مير الفصل الواحد بدورتني يف احلد األدن ،حىت يصل إىل صورته النهائية
باتفاق من اجلميع.

ظهر جلياً فيما قدمه الكتاب ،التحول من التمسك باألحباث اإلجرائية اليت كانت
مركز االهتمام األول للفرق ،إىل توظيفها يف وصف رحلتهم مع متام ،وما طرأ على
وعيهم ألدوارهم املستجدة يف التطوير ،على املستويني الشخصي واملهين.

كلمة أخرية أود كتابتها مع هناية هذه الورقة ،كنت يف خضم التواصل مع الفرق املشاركة ملتابعة كتاباهتم ،ومع فريق احملررين لتبادل
املالحظات وإثرائها ،قد غاب عن ذهين أنين سأجلس للكتابة كما كانوا جيلسون ،وسأمر بالتجربة كما مروا .كثرياً ما تساءلت "هل
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ميكنين كتابة ما ورد يف الصفحات أعاله؟" مما حدا ب مرة مفاوضة د .جرداق لالكتفاء خبمس صفحات .بعدما خربته مع املشاركني
يف أثناء متابعة كتاباهتم ،ومع الزمالء فريق التحرير ،أثناء اللقاءات ومشاركة بعضنا البع األفكار ،وجدت أنين أسّتجع سجل الرحلة
مع متام والصور تتقاطر إىل ذهين وتتزاحم .فأخذت أكتب وأكتب ،وأخشى أن تضيع مين الذكريات واملشاعر اليت رافقتها عندما يغلبين
النعاس ،فأشرع يف كتابة رؤوس أقالم على عجل أستهل هبا الكتابة يف اليوم التايل .ما كتبته ومنذ سنوات طوال ،كان تقارير أحباث
أكادميية ،وألول مرة ،منذ كنت على مقاعد الدراسة ،أكتب موضوعات اإلنشاء ،أجد نفسي أعيش هذه التجربة اليت يشّت فيها
العقل والوجدان ،يف إنتاج صورة تنب باحلياة يف رحليت مع متام ،وتأخذين وأنا أرمسها إىل مواقع تعلمت فيها من دون أن يكون حاضراً
يف ذهين أنين تعلمت.

أجد نفسي أعيش هذه التجربة اليت يشّت فيها العقل والوجدان ،يف إنتاج صورة
تنب باحلياة يف رحليت مع متام ،وتأخذين وأنا أرمسها إىل مواقع تعلمت فيها من
دون أن يكون حاضراً يف ذهين أنين تعلمت.

مصطلحا لنصري للتعبري عنه
الطريق واضح املعامل يف استقامته وتعرجاته ،ليس السبيل األكيد حلدوث التعلم .برأيي الذي أستعري فيه
ً
"التورط" ،نعم أن تتورط يف موقف ما ،وتراوح مكانك حبثاً عن خمرج ،هو النهج لتعلم مستدام .هذا ما خربته مع متام ،والطريق يف
منتصفه ،وأمامنا الكثري لنتعلمه ،كما أمامنا مسؤولية التوسع حملياً ،وما تقتضيه من حتول يف األدوار وتنوع يف اخلربات و "الورطات".

أن تتورط يف موقف ما ،وتراوح مكانك حبثاً عن خمرج ،هو النهج لتعلم مستدام.
المراجع

أبو لبدة ،خطاب ( .)2112التقرير الوطين األردين عن الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم لعام .)TIMSS 2007( 2112
املركز الوطين لتنمية املوارد البشرية.
وزارة الّتبية والتعليم ( .)2101مشروع التطوير الّتبوي حنو اقتصاد املعرفة  .ERfKE IIمت االطالع  2102 -2 -24من
موقع وزارة الّتبية والتعليم األردنية:
=http://www.moe.gov.jo/Projects/ProjectMenuDetails.aspx?MenuID=2&ProjectID
2
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أصوات من مدارس تمام في المملكة العربيّة السعوديّة
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أصوات من مدارس الظّهرا األهليّة -قسم البنين

جهاد دويدار  -مسؤول وحدة دعم الطالب
عبد الرحمن الشوشي  -مسؤول المكتبة ومركز الوسائط
مأمو التركي  -مسؤول وحدة البحث
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"تنمية القدرات الكامنة لدى كل طالب انطالقاً من مبادئ ديننا اإلسالمي احلنيف ليصبح إنسانا مفكراً ،حمبا للتعلم ،مهتما باآلخرين،
ومتفاعالً بإجيابية مع العامل املتغري ،لينجح يف حياته ويساهم يف تنمية جمتمعه .واملشاركة يف تطوير الّتبية والتعليم يف العامل العرب".
هكذا هي رسالتنا ،نسعى لتحقيقها ،تشرع بناءنا ،توجه جهودنا ،تنري دربنا ،تصور رؤيتنا ،نبلور من خالهلا ومن أجلها قيمنا والتزاماتنا.
بدأت مدارسنا بفصل واحد ،يف شقة صغرية مبساحتها ،كبرية برؤية وأمل مؤسسيهاُ ،غرست وزرعت ،فسيلتها يف تربة خصبة اآلمال
والقدرات العظيمة ،وسقيت برغبة توقد نارها ،الغرية على أبناء وبنات وطننا العرب ،سعياً لتقدمي منوذج طال حبثهم عنه وأضناهم.
بدأت املدارس هبيئة مدرسة ،وجوهر "خمترب تعليمي" ،يسعى لتطوير التعليم يف الوطن العرب ،بتقدمي منوذج يقتدى به ،يساهم يف تصوير
نوعية املدارس اليت حنتاج لرؤيتها يف بلداننا العربية مجيعها ،ويدعم ويتآزر مع كل اجلهود األخرى اليت وضعت على عاتقها ذلك.
كان التقدم املستمر هو غايتنا ووضعنا .أما شعارنا فهو "أن نكون يف كل عام أفضل من العام الذي سبقه" ،وبرا بذلك ،كان من
أسس عملنا "التدريب املستمر" .فقد بدأ العمل عليه قبل إنشاء املدارس بشهرين ،أي قبل أن يلتحق أي طالب مبدارسنا ،إميانًا منا
بأنه ال يكون التقدم إال بالتعلم املستمر ،ألن رؤيتنا ملدارسنا هي أن اجلميع يتعلم ،وليس طالبنا فقط .فيدفعنا التطلع إىل التقدم،
والعمل بتآزر والتزام من قبل مجيع العاملني ،وااللتزام بالنمو املهين املستمر ،مع الّتكيز على الوصول إىل نتائج وتعلم نوعي لدى طالبنا،
مع التقصي الدوري واملستمر واجلمعي من مجيع املنتسبني إىل مدارسنا.
وقد التزمت مدارسنا ،بتوفري كافة فرص التعلم املتوفرة لكل العاملني فيها لزيادة معارفهم ومهاراهتم ،لذا فإهنا تستمر بعقد االتفاقات
مع املعاهد التدريبية املتوفرة ،وأوهلا يف "بريوت" ،ومع خرباء من كافة أقطار العامل ،وصوال إىل أي مكان يكون فيه ما ينفع ويسهم يف
تقدمنا ومسريتنا .وترافق ذلك مع تأسيس إدارة التدريب والتطوير كركيزة أساسية فيها ،إلدارة وختطيط تلك العملية ،ومتابعة تطبيقها،
وتقدمي املساندة والدعم الالزمني إىل العاملني يف املدارس ،والتأكد من استمرار روحها ،والتأمل هبا ،وتطويرها ،والبحث عن كل جديد
من شأنه مواكبة ما يستجد من أحباث ونظريات وتطبيقات ،فهي تشكل القلب ،والعقل ،والروح اليت تسري يف عروق أعضائها سريان
الدم.
وضعت املدارس أول خطة للتقدم املستمر عام " ،"0221وقامت مبراجعتها والتأمل هبا بعد مخس سنوات -عام  -0225لدراسة
مدى مسامهتها يف حتقيق رؤيتها ،ودراسة ما جنح فيها وما مل ينجح ،وأسباب ذلك ،وما عليها أن تقوم بتعديله أو االستمرار به.
مشسا
وإميانًا منها بضرورة توفري املصادر واملناهل العربية اليت تواكب آخر ما وصلت إليه األحباث يف جمال الّتبية والتعليم ،فأضاءت ً
بزغت بأول كتاب متت ترمجته ونشره من قبل املدارس –كتاب اإلدارة الصفية ،-ممثلة بتأسيس "دار الكتاب الّتبوي للنشر والتوزيع"،
واستمر نورها ودفّْؤها يداعب احتياجاتنا ،مما أزاح عن كاهلنا عبء حمدودية مصادرنا ،السيما أن حاجز اللغة قد مت إسقاطه خاصة
أن معظم العاملني يف املدارس ،لغتهم هي اللغة العربية.
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ولعل من أهم املنعطفات يف مسريتنا ،تغري نظرتنا يف خطة التقدم املستمر ،وحدوث إزاحة كبرية يف زاوية نظرنا يف عملنا وما يتم تقدميه
من تدريب ،وانتقلنا من تركيزنا على ما جيب أن يقوم به املعلم ،إىل ما جيب أن نُعلم ،وكيف نقيس ذلك ،وقد برز ذلك مع بداية
القرن احلادي والعشرين ومتطلباته ،فطالبنا هم مواطنو القرن احلادي والعشرين ،وهم من سيعيشون فيه ،ورسالتنا هي أن يكونوا أفر ًادا
منتجني وناجحني يف جمتمعهم وعاملهم .وقد انتقلنا من الّتكيز على الكتب الدراسية إىل العمل على معايري التعلم العاملية ،اليت تشري
إىل ما نريد من طالبنا أن يعرفوه وأن يكونوا قادرين على أدائه .ومبشاركة من مجيع األطراف املعنية يف اجملتمع املدرسي ،من عاملني يف
املدارس ،وأولياء أمور وطالب وشركاء من مؤسسات اجملتمع احمللي الرمسية وغري الرمسية .وهنا مت ترسيخ ووالدة "اجملتمع املهين التعلمي"
جبميع ركائزه ،وصيغت رسالة املدارس ،ورؤيتها ،والتزاماهتا ،واتفق على اسّتاتيجية املدارس يف التقدم .فرسالتنا هي كما تقدم يف البداية،
مستفيدا من
ائدا يسوده التآزر ،أما مساته فالتطوير واالستقصاء املستمر
ً
جمتمعا تعليميا ر ً
أما خالصة رؤيتنا ،فهي أننا "نسعى لنكون ً
األحباث والتقنية احلديثة" ،ولتحقيق ذلك فقد صغنا اسّتاتيجيتنا ،ومتنها هو:
"تتمثل اسّتاتيجية التحسني يف املدارس بتحقيق رسالتها ،باشّتا كل موظف يف املدارس يف برنامج مستمر للنماء املهين ،ميكنهم
من املشاركة يف عملية التقييم والتحليل املستمرين لنتائج عمل املدارس ،ويف التطوير األفضل لألنظمة ،وأساليب ومواد تعليمية،
وبرامج إضافية أفضل لطالبنا.
ولكي تصبح هذه االسّتاتيجية مؤثرة وفعالة ،فهي تتطلب مشاركة كل اآلباء والطالب يف عملية التطوير والتحسني كلما أمكن".
ويف عام  2112مت اإلعالن عن التعديل الثالث يف خطة التقدم املستمر ،واليت تتضمن ما يقوم به الطالب "املتعلم" ،وليس فقط ما
يقوم به املعلم كما كان يف النسختني األوىل والثانية .وبدأت مدارسنا بالسعي للحصول على شهادة االعتماد العاملية من مؤسسة
" ،"CITAحيث قامت املدارس هلذا الغرض ،بإجناز دراسة شاملة جلميع جماالت العمل يف املدارس ،ومبشاركة من مجيع العاملني،
ومت االعتماد على ذلك عام .2112
وكان عام  2112أن تسّن لنا االنضمام إىل مشروع "متام" ،بدعم سخي من رئيس املدارس ومؤسسها ،وذلك ألن عملية التطويريف
التعلم والتعليم تكون من أماكن العمل الفعلي ،وأن تلك الرسالة هي مسؤولية اجلميع وليست لفئة من دون األخرى ،وكان لدخولنا
حنن الثالث؛ عبد الرمحن الشوشي ،ومأمون تركي ،وجهاد دويدار ،األثر الواضح واملنعطف احلاد واهلام يف منونا املهين ،واخلربة الغنية لنا
على املستوى الشخصي واملهين ،ويف تطوير وزيادة فاعليتنا يف عملنا يف املدارس ،واألثر الواضح على تطوير عمل مدارسنا وسياساهتا.
ولعل أوضح األثر والتغري الذي حصل معنا ولنا وفيما بيننا ،ما تسطره أقالمنا فرادا ،إذ قام كل منا بالتأمل بسنوات غالية على قلوبنا،
رأينا فيها أنفسنا؛ كيف نضجت وتطورت نتيجة لتلك اخلربة الرائعة يف "متام" ،ونورد تالياً تأمل كل منا خبربته وتعلمه فردياً ،ونزيدها
خبالصة هلا مجيعاً.
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صوت عبد الرحمن الشوشي

تأ ّمالتي في العمل مع تمام
كان العمل ضمن فريق متام منذ البداية ،حيث رشحتين املدرسة للمشاركة يف هذا الربنامج ،ومل يكن لدي أي فكرة مسبقة عما هو
متوقع أن نعمل عليه ،ولكنين توقعت أن تنوع خربيت السابقة كان من ضمن األسباب اليت سامهت يف مشاركيت .حيث أنين عملت
كمعلم للعلوم واألحياء ملدة  5سنوات يف املدارس احلكومية ،مث انضممت للعمل يف مدارس الظهران األهلية منذ  02عاما للعمل
كمعلم للعلوم يف البداية ،مث العمل على تطوير برامج تثقيفية ،وأحباث صحية يف املدارس ،وبعد ذلك يف املسامهة يف تطوير تكنولوجيا
التعليم واملشاركة يف تطوير املكتبة ومركز الوسائط يف املدارس.
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لقد بدأت العمل مع زمالئي جهاد و مأمون ضمن فريق متام يف العام  ،2112حيث مت اختيارنا لتقدمي حملة عن أهم الربامج أو املشاريع
أو االسّتاتيجيات التعليمية املطبقة يف مدارس الظهران األهلية للبنني ،أمام جمموعة من املدارس من ثالث دول عربية :السعودية و
لبنان و األردن ،باإلضافة إىل أساتذة جامعات ومسؤولني حكوميني من وزارات الّتبية ،واعتقدت يف ذلك الوقت أن اهلدف هو التعرف
إىل املشاريع الناجحة يف كل مدرسة وكل بلد ،ومجع هذه املشاريع حىت يتم االستفادة منها من قبل كل املدارس.
وقامت كل مدرسة بعرض ما لديها؛ مظهرة نقاط القوة يف تطبيقها ،حيث قام فريقنا بتقدمي جمموعة من املشاريع املطبقة يف مدارس
الظهران األهلية ،يف قسمي البنني و البنات مثل التعلم التعاوين ،واملهارات الستة الكربى ،والدمج احملوري ،والتعلم اخلدمي ،وعملية
الكتابة ،واحللقات األدبية .وكنا نعتقد أن ما نطبقه لتعلم الطالب هو األفضل ،حيث كنا نبذل الكثري من الوقت واجلهد يف إعداد
وتنفيذ هذه الربامج .وكنا يف كل عام نقوم بإجراء تأمالت يف ممارساتنا ،ولكننا عرفنا الح ًقا أن مستوى التأمالت ،مل يكن بالدرجة
الكافية لتطوير الربامج اليت نعمل عليها ،وما يّتتب عليه من حتسني لتعلم الطالب ،فلم تكن لدينا بيانات حقيقية من الطالب أو
املعلمني حول مدى حتقق املهارات املستهدفة أو أهداف املشاريع ،بل كان اعتمادنا على أخذ تأمالت عشوائية خمتلفة ،من دون
االعتماد على أدلة حمددة آللية أخذ التأمالت أو التعامل معها ،وكنا نعيد يف كل عام ما قمنا به سابقا مع إجراء تعديالت طفيفة.
ولقد ركز مشروع متام على أمهية دور املدارس يف إصالح التعليم وتطويره ،وذلك من خالل فسح اجملال ألفراد اجملتمع املدرسي يف لعب
دور أساسي إلصالح التعليم ،وعدم اعتبار املدارس كمنفذ فقط للسياسات التعليمية اليت تصلها من اإلدارات العليا .ولقد كان هذا
الطرح غريباً علي يف البداية ،حيث أن هنالك الكثري مما يلزم علمه خلرط املدرسة يف إصالح التعليم مبستوياته املختلفة ،وهنالك
معيقات حمتملة لتحقيق رؤية متام .ولكنين أعتقد اآلن ،بعد ما مررت به من مشاركة يف اخلربات مع اآلخرين على مدار السنوات
املاضية ،بإمكانية حدوث التغيري ،حيث أن التغيري ميكن أن يبدأ مبعلم ما يسعى إلحداث تطوير يف جمال معني ،ومن مث يتنامى هذا
التغيري إىل أن يصل إىل اجلهات اليت ختطط للتعليم على مستوى البلد.

اكتشفت أنه على الرغم من أن االختالف يف وجهات النظر كان موجودا بيننا،
ولكننا باحلوار كنا دائما نتوصل إىل اتفاق.
وقد عقدت أوىل ورشات العمل يف عمان عام  2112وتبعها عدة ورش أخرى يف بريوت؛ ففي الورشة األوىل يف عمان ،مت تعريفنا إىل
مفهوم البحث اإلجرائي ،وآليات مجع البيانات النوعية واملقارنة بني األحباث الكمية والنوعية ،ووضع املخطط األساسي للبحث اإلجرائي
للتعرف إىل الطرق املختلفة جلمع البيانات وحتليلها .وقد ساهم تدريبنا مع الزمالء يف املدارس املختلفة ،يف إضافة الكثري من املعلومات
لدينا ،لتطبيقها يف التعليم يف مدارسنا وزيادة انفتاحنا على اآلخرين.
وبالنسبة إىل الورش اليت عقدت يف لبنان ،فإهنا ركزت على التنويع يف اسّتاتيجيات تبادل املعلومات بالشكل املباشر أو التعاوين ،وأحياناً
إىل طرق أخرى جديدة فاعلة إلدارة الورش ،مثل طريقة" املقهى العاملي" اليت شاركنا هبا يف ورشة عمل ملؤمتر فكر ،واليت تركز على
خرط مجيع املشّتكني بالعمل ،وتبادل املعلومات بني اجملموعات املختلفة .ولقد ركزت متام يف مجيع الورش ،على إعطاء وقت لكل فرد
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دائما على تقدمي الدعم والتعزيز لفريق أي مدرسة ،باحثني
ولكل مدرسة لتقدم خربهتا أو تأمالهتا حول األداء ،وكان تركيز فريق متام ً
عن نقاط القوة لديهم .وذلك ساهم بشكل فاعل يف حتسني أداء الفرق من املدارس املختلفة .ولقد حصلت كل مدرسة على فرص
لتلقي التغذية الراجعة من املدارس األخرى ومن كل احلاضرين .وكانت املدارس يف كل ورشة تساهم يف عملية تقييم الورشة ،وحتدد
االحتياجات التدريبية اليت يقّتح أن تقدم إليهم يف الورشة الالحقة .ولقد بذل فريق متام جهده لتلببية معظم هذه االحتياجات .ولقد
أثر ذلك علي بشكل إجياب ،حيث تطورت لغة مشّتكة بني أعضاء فريق متام ،وتعرفت من خالل هذه الورش إىل أوجه الشبه
واالختالف بيننا ،يف كيفية التعامل مع مصادر املعلومات املختلفة .ولقد كان هنالك تباينًا واختالفًا بني املدارس حول أمهية األحباث
النوعية ،ومدى صدقها ،ودور الباحث يف هذا النوع من األحباث.
ومن ضمن التحديات اليت واجهتين و زمالئي ،االختالف بيننا يف وجهات النظر ،حول آليات تقييم بع أدوات مجع البيانات ،مثل
منوذج تقييم األداء للمهارات الستة الكربى .فقد استغرق تصميم األداة ذلك منا ،وقتا وجهدا إضافيني للوصول إىل مستويات تقييم
أداء يستخدمها فريق متام بنفس الطريقة .واكتشفت أنه على الرغم من أن االختالف يف وجهات النظر كان موجودا بيننا ،ولكننا
دائما نتوصل إىل اتفاق.
باحلوار كنا ً
وبالنسبة إىل اجلوانب الفن ية ،فلقد تعلمت الكثري من متام .بداية ،كنت أتصور كما تعودت يف الدراسات الكمية ،على تصميم منوذج
للدراسة ،وينتهي هذا النموذج بتوصيات مقّتحة ،ميكننا العمل عليها أو نوصي غرينا بالعمل عليها ،وبذلك ينتهي البحث .لكن يف
جتربيت مع متام ،فإن النتائج يتوقع أن تؤدي إىل إجراءات قابلة للتطبيق ،ويتم تطبيق هذه اإلجراءات والتأمل فيها من خالل حلقات
متتالية من األحباث اإلجرائية واملمارسات التأملية حىت تتحقق األهداف املرجوة ،وتتواجد األدلة اليت تبني حتققها .أما بالنسبة إىل
أدوات مجع البيانات ،فلقد تعرفت إىل أدوات جديدة مل نعرفها مسب ًقا مثل "اجملموعة املركزة" " ،"Focus Groupومن األمثلة على
ذلك ،عندما قمنا باستخدامها مع جمموعة من معلمي البحث من مراحل دراسية خمتلفة ،للتعرف إىل منهجية البحث وطريقة تقدميه
إىل الطالب .حيث كان هنالك جمموعة مركزة تضم سبعة معلمني ،وكانت مدة اجللسة ساعة ونصف ،مت خالهلا طرح جمموعة من
األسئلة ذات النهايات املفتوحة .ولقد لفت نظري مدى تفاعل وتقبل املعلمني إلجراءات تلك اجللسة ،وقد ساهم ذلك يف تقريبنا من
املعلمني بشكل أكرب ،وساهم يف احلصول على معلومات دقيقة وأكثر شفافية ،مما جعلين الحقا أستخدم هذه األداة بشكل أوسع يف
األحباث اإلجرائية يف املدارس .وتضم اجملموعة املركزة ثالثة أدوار هي مدير النقاش ،ومدون املالحظات اللفظية ،ومدون املالحظات
غري اللفظية .ولقد مت االتفاق بيننا ،أنا و مأمون و جهاد ،على تبادل األدوار يف اجللسات املختلفة ،هبدف التدرب على القيام جبميع
األدوار .والدور اجلديد الذي تعرفت إليه بشكل أكرب ،هو دور مدون املالحظات غري اللفظية ،فهو يصور مدى التفاعل بني أفراد
اجملموعة والشمولية يف النقاش ،باإلضافة إىل أنه ميكن االستفادة من تلك املالحظات يف حتسني أدائي كمدير النقاش.

 ...لكن يف جتربيت مع متام ،فإن النتائج يتوقع أن تؤدي إىل إجراءات قابلة للتطبيق،
ويتم تطبيق هذه اإلجراءات والتأمل فيها من خالل حلقات متتالية من األحباث
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اإلجرائية واملمارسات التأملية حىت تتحقق األهداف املرجوة ،وتتواجد األدلة اليت
تبني حتققها.

وهنا أدوات أخرى عرفناها ساب ًقا ،لكن تطورت معرفتنا هبا ،مثل :تصميم االستبانات وإجراء املقابالت وغريها من األدوات األخرى
جلمع لبيانات .وكذلك مت تعريفنا إىل طرق جديدة لتحليل البيانات سواء أكانت كمية أو نوعية .وذلك جعلنا نتوسع يف طرق طرح
األسئلة والتدرب على الربجميات اجلديدة يف التحليل النوعي الستخدامها يف األحباث اإلجرائية واملمارسات التأملية داخل املدارس.
حيث قامت املدارس بشراء برنامج  Atlas.tiوهذا خيتص بتحليل البيانات النوعية ،ومت عقد ورشة عمل تدريبية على هذا الربنامج
لالستفادة منه يف األحباث اإلجرائية املختلفة.
إن التدرب مع متام يعمل على صقل جوانب كثرية لدى الكثري من املتدربني .فلقد انعكس انفتاح فريق متام علي يف زيادة انفتاحي
على اآلخرين ،حيث أصبحت أنظر إىل أدائي بعيون أخرى ،مثل :عيون متام واملدارس األخرى وأساتذة اجلامعات .ولقد كان لتخصيص
أحد أساتذه اجلامعات يف السعودية ،الدور الفاعل يف إبقاء الفريق يعمل ضمن املسار املخطط له ،فلقد كانت د.سهام الصويغ واليت
اقّتحت أن تكون داعمة لنا ،مثاالً على ذلك ،من خالل قيامها بتقدمي املشورة والدعم املناسب إلينا يف الكثري من اجملاالت ،كزيارة
املدارس واالطالع على آلية العمل الفعلي ،واستقبال املراسالت عرب الربيد االلكّتوين وإرسال التغذية الراجعة ،وتزويدنا مبا هو جديد
يف املشروع ،والتفاعل مع االقّتاحات والتوصيات املقدمة ،وغري ذلك من األمور اليت سامهت يف حتسني أداء مشروعاتنا وإكسابنا خربة
جديدة.
إن قيادة املدارس الداعمة للتغيري تساهم يف إجناح هذه املشروعات ،فسعي د .سايل الّتكي ،واليت متثل الداعم الرئيس للتطوير يف
املدارس ،على خرط املدرسة مبثل هذا النوع من التجمع اجلامعي واملدرسي وممثلي الوزارات ،يثري ممثلي املدارس بالكثري من املعلومات
واالسّتاتيجيات وسعة االطالع ،ويساهم يف تطوير السمات الشخصية من االنفتاح والتعاون وتقدمي اخلربات لآلخرين .وكذلك
مساعدهتا لنا يف توفري املصادر واملكان والوقت ،خالل وبعد دوام املدارس للتبادل والتشاور ،ساهم يف حتفيزنا بشكل أكرب للعمل على
أهداف متام.

إن قيادة املدارس الداعمة للتغيري تساهم يف إجناح هذه املشروعات ،فسعي د .سايل
الّتكي ،واليت متثل الداعم الرئيس للتطوير يف املدارس ،على خرط املدرسة مبثل هذا
النوع من التجمع اجلامعي واملدرسي وممثلي الوزارات ،يثري ممثلي املدارس بالكثري
من املعلومات واالسّتاتيجيات وسعة االطالع ،ويساهم يف تطوير السمات
الشخصية من االنفتاح والتعاون وتقدمي اخلربات لآلخرين.
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لقد مت تدريبنا أحيانًا بشكل مقصود ،وأحيانًا بشكل غري مقصود على آليات خمتلفة ،للتعامل مع التحديات مثل اجتاهات املعلمني
حول تقييم تعلم طالهبم من خالل األحباث اإلجرائية ،ولقد ساهم إشرا املعلم يف متكني املعلمني من أداء أحباث إجرائية من ناحية،
ويف متكني فريق متام يف املدارس من إشرا عدد أكرب من املعلمني يف األحباث اإلجرائية من ناحية أخرى ،يف نشر ثقافة التأمل يف
املدارس .واملبادرة بتقدمي اقّتاحات يف كيفية إدارة العمل ونواجته أثناء العمل على مشروعاتنا ،فمعظم املدارس املشاركة كانت تتشابه يف
الكثري من التحديات اليت تواجهها .وعند تقدمي التغذية الراجعة ملدرسة ما ،فإن ذلك يساعدنا يف التفكري بسبل جديدة ملواجهة
حتدياتنا .مثل التعامل مع حتديات الوقت ،وآليات إشرا اجملتمع املدرسي يف هذه املمارسات التأملية ،وغريها من التحديات.
إن تدريب فريق يضم أكثر من شخص من كل مدرسة ،كان له الدور الفاعل يف رفع مستوى التطوير يف املدارس .ومن ذلك ،فقد
ساهم أ.مأمون تركي الذي حيمل خربة سابقة يف تعليم املرحلة املتوسطة وخربة يف جمال التكنولوجيا والبحث يف تيسري وتسهيل التعامل
مع كل متطلبات العمل ،حيث اشّتكت معه يف حبث إجرائي حول استخدام الليغو يف تعليم مهارات الفيزياء الكمية .وساهم أ.جهاد
دويدار ،والذي ميلك أساساً قويا يف جمال الّتبية والعمل مع املعلمني والطالب يف املراحل االبتدائية ،بتسهيل إشراكنا مع املعلمني
والطالب يف األحباث اإلجرائية لتلك املرحلة .حيث اشّتكت معه يف حبث حول االستيعاب القرائي لطالب الصف الرابع االبتدائي مع
معلميهم .وخربيت السابقة يف الدراسات الكمية والتحليل اإلحصائي على برنامج  ،SPSSساعدنا يف التعامل مع خمتلف أدوات مجع
البيانات وحتليلها .فاخللفيات املعرفية املتنوعة عند كل منا ،سامهت يف إثراء اآلخر باملعارف واملمارسات وعادات العمل .وكذلك ساهم
متبادال إجيابيا.
يف إجناز عمل تعاوين يعتمد اجلميع فيه
اعتمادا ً
ً
سوف نعمل على السعي لنقل اخلربة اليت توصلنا إليها من متام لكل من نستطيع أن نزوده هبا ،سواء كان من الفريق الذي نعمل معه
أو أي فرد آخر يف اجملتمع املدرسي .و يعمل حاليا فريق متام يف مدارس الظهران للبنني على جمموعة من األحباث اإلجرائية املختلفة،
منفصال بدعم من العضوين اآلخرين .ويهدف ذلك إىل إشرا أكرب عدد ممكن من املعلمني يف األحباث
حيث يقود كل فرد حبثًا
ً
اإلجرائية املختلفة .و نتيجة الخنراطنا يف مشروع متام و ما أعقبه من حبوث إجرائية ،قامت املدارس بتشكيل وحدة البحث واليت تعّن
بشكل أساسي بتوفري بنك من البيانات من مصادر متنوعة أمهها االختبارات املقننة واألحباث اإلجرائية ،وذلك لتقدمي الدعم لألطراف
املختلفة يف املدارس اليت هلا عالقة بتلك البيانات ،من حيث تيسري عملية فهم البيانات ووضع اخلطط اإلجرائية املستندة إليها ،وكذلك
ختصيص جمموعة من أساتذة املدارس ملتابعة ثقافة املمارسات التأملية املتعلقة باألحباث اإلجرائية يف املدارس.
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صوت مأمون محمد تركي

تجربتي في تمام
أنا حاصل على درجة املاجستري من جامعة نيويور يف جمال علوم احلاسب اآليل .أعمل يف مدارس الظهران األهلية يف اململكة العربية
السعودية منذ عشرة أعوام .بدأت فيها كمعلم ملادة احلاسب اآليل وحاليا أعمل كمسؤول عن وحدة البحث يف املدارس واليت هتدف
إىل املساعدة يف التطوير والتحسني.
" متام من أغّن التجارب اليت أحدثت تطوًرا يف حيايت املهنية والشخصية" ..هذه إجابيت ألحد أصدقائي حني سألين عن جتربيت يف
متام .يف هذه الصفحات سأحتدث عن هذه التجربة على املستوى الشخصي واجلماعي مع فريق متام يف مدارس الظهران ،وعن أثر
هذا املشروع على مستوى املدرسة.
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مقدمة عن مشروع متام :متام هو مشروع تآزري يهدف إىل التطوير املستند إىل املدرسة يف العامل العرب ،وهو مشروع يشجع على
استنادا إىل أدلة على مستوى املدرسة .كما أنه يهدف إىل تطوير نظرية التغيري ،من خالل دراسة العوامل اليت
التقصي واختاذ القرارات
ً
ِّ
حتفز أو تعيق عملية التغيري يف املدارس العربية .باإلضافة إىل ذلك ،فإن هذا املشروع يربط املدارس مع اجلامعات ووزارات الّتبية يف
العامل العرب.

مقدمة عن مدارس الظهران األهلية :هي مدرسة خاصة غري رحبية .تأسست يف اململكة العربية السعودية عام 0222م ويبلغ عدد
طالهبا حاليا حوايل  0222طالب وطالبة من مرحلة رياض األطفال إىل املرحلة الثانوية .تتمثل رسالة املدارس يف تنمية القدرات
الكامنة لدى كل طالب انطالقاً من مبادئ ديننا اإلسالمي احلنيف ليصبح إنسانًا ِّ
مفكراً ،حمبا للتعلم ،مهتما باآلخرين ،ومتفاعالً
بإجيابية مع العامل املتغري لينجح يف حياته ويساهم يف تنمية جمتمعه ،باإلضافة إىل املشاركة يف تطوير الّتبية والتعليم يف العامل العرب.
مستفيدا من األحباث
ائدا يسوده التآزر ،مساته التطوير واالستقصاء املستمر
ً
جمتمعا تعلميا ر ً
أما رؤية املدارس فتتمثل يف السعي لتكون ً
والتقنية احلديثة .وتتمثل اسّتاتيجية التحسني يف املدارس بإشرا كل موظف يف املدارس يف برنامج مستمر للنماء املهين ميكنهم من
املشاركة يف عملية التقييم والتحليل املستمرين لنتائج عمل املدارس ،ويف التطوير األفضل ألنظمة وأساليب ومواد تعليمية وبرامج إضافية
أفضل لطالبنا .ولكي تصبح هذه االسّتاتيجية مؤثرة وفعالة ،فهي تتطلب مشاركة كل اآلباء والطالب يف عملية التطوير والتحسني
كلما أمكن.
يف عام 2112م ،شاركت املدارس يف مشروع متام بسبب ارتباط أهداف هذا املشروع ،باسّتاتيجية التحسني املستمر اليت تتبناها
املدارس حتقي ًقا لرسالتها ورؤيتها .ومت اختيار فريق متام من قبل إدارة املدرسة ،حبيث تكون من ثالثة أعضاء من قسم البنني ،باإلضافة
إىل ثالثة أعضاء من قسم البنات .يف قسم البنني ،تكون الفريق من أ.عبد الرمحن مسؤول املكتبة وغرفة الوسائط ،أ.جهاد مسؤول
وحدة دعم الطالب ،وأ.مأمون معلم احلاسب اآليل.ذهبنا إىل عمان حلضور الورشة األوىل .و قامت اإلدارة يف املدارس باختيار ستة
مشاريع تعترب من املشاريع الناجحة لعرضها يف ورشة العمل .كتبنا وصفاً خمتصراً عن هذه املشاريع ،وكل معلم من جمموعتنا مع
مشروعا ليتحدثا عنه .أنا واألستاذة هناء اخّتنا مشروع احللقات األدبية .جهزنا أنفسنا وذهبنا إىل
معلمة من قسم البنات اختارا
ً
عمان .التقينا يف فندق املريديان وكل منا عرض مشروعه أمام فريق مدارس الظهران قبل بداية الورشة.
يف اليوم التايل ذهبنا إىل مدارس البكالوريا ،والتقينا بعدد كبري من األشخاص من األردن و لبنان ومدارس أخرى من السعودية .وتعرفنا
على وفد اجلامعة األمريكية املتمثل بالدكتور مراد والدكتور صوما وأستاذة ماري منسقة مشروع متام.بدأت العروض وكل منا قدم
عرضه .والواقع أننا كنا نفتخر مبشاريعنا ونعتقد بأهنا هي األفضل .بعد انتهاء التقدمي ،جلسنا للرد على مداخالت الفرق األخرى،
وأخذت األسئلة تنهال علينا من اجلميع السيما من الدكتور مراد الذي واجهنا بأسئلته العلمية العميقة الناقدة ،وكنا مع كل سؤال
نأخذ موقف الدفاع .لفت نظري سؤال الدكتور صوما :ما الذي جيعلكم تعتقدون بأن مشاريعكم ناجحة؟ حاولنا اإلجابة لكن
لألسف مل تكن لدينا أدلة تدعم رأينا.
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قدمت الفرق األخرى مشاريعها ،وأتذكر أن إحدى الزميالت حتدثت عن موضوع يتعلق بقدرة الطالب يف املرحلة االبتدائية على
تصميم حساسات لقياس رطوبة الّتبة .وأثناء املناقشة للمشروع ،وألين حاصل على ماجستري يف علوم الكمبيوتر ،قلت هلا :أن هذه
مندفعا ،رمبا بسبب التسرع أو بسبب عدم امتال
إمكانيات حيتاج إليها طلبة اهلندسة .مل أفكر مبشاعرها عند تلك اللحظة .كنت ً
مهارات القيادة اليت تعلمتها الح ًقا.
رأيت الكثري من املشاريع ،وأدركت بأن هنا مدارس أخرى غرينا تعمل وتبذل اجلهود للتطور ،وأنه ليس حنن فقط الذين نعمل.
كانت فرصة يل لكي أرى ماذا يفعل اآلخرون ،وأعجبين املشروع املتعلق بالتكنولوجيا يف مدارس البكالوريا .وقلت يف نفسي  :يبدو
أهنم منظمون ومتقدمون أكثر منا يف هذا اجملال .جاء دور أعضاء اجلامعة األمريكية ،فقد تناولوا يف عرضهم البحث اإلجرائي وشرحوا
الفرق بينه وبني البحوث األخرى .قلت يف نفسي :هكذا هم الّتبويون ،ميتلكون الكثري من النظريات .وقد حتدث الدكتور مراد
عن grounded theoryاليت مل أكن أعرف ما املقصود هبا ،ومل خيطر يف ذهين أن أذهب وأحبث عنها من مصادر خمتلفة.
احدا لندرسه ،وهو منحى املهارات الستة الكربى،
ويف هناية الورشة ،اتفقنا مع زمالئي يف مدارس الظهران على أننا سنتبّن
مشروعا و ً
ً
ألن مجيع املعلمني تلقوا تدريبًا عليه ،وألنه ينفذ يف املدرسة منذ عام  2110م .و يهدف هذا املشروع إىل إكساب الطالب مهارات
التقصي حلل املشكالت ،من خالل برنامج مدرسي متكامل أساسه منحى املهارات الستة الكربى ،ويتضمن تدريب املعلمني على
استخدام هذا املنحى يف تعليم املواد املختلفة ،ويتضمن ست خطوات تبدأ بتحديد القضية البحثية ،وتنتهي بتقييم العملية والناتج
البحثي .وهو يطبق يف كل املراحل يف املدرسة.
بعد انتهاء الورشة ،جلست مع نفسي وتأملت ما حدث فيها .تعرفت إىل تربويني جدد ورأيت واطلعت على جتارب اآلخرين .تعلمت
كثريا مبشروع ال أملك أدلة على نتائجه ،ولكن يف الوقت نفسه ،مل أكن أدر أثرها الكبري علي .ويف
من هذه الورشة أال أفتخر ً
احلقيقة كانت الصورة ضبابية ومل أكن أعرف أين حنن متجهون .هل سنخرج بنظرية؟ هل سنقوم ببحث تربوي نظري غري مرتبط
بامليدان ؟ أم هل سيكون البحث ككثري من البحوث الّتبوية اليت متأل جامعاتنا العربية وهدفها احلصول على الدرجة العلمية؟ هل
املشروع هذا ( متام) سيكون حقيقيا أم عبارة عن نشاط يولد مث ال يستمر؟

تعلمت من هذه الورشة أال أفتخر كثرياً مبشروع ال أملك أدلة على نتائجه.

عدنا إىل املدارس وعقدنا عدة اجتماعات يف بيت الدكتورة سايل – وكيلة رئيس مدارس الظهران األهلية لقسم البنات -لنضع
مقّتح املشروع البحثي ( .)proposalتضمن هذ املقّتح عدة نقاط بدءًا من األهداف على مستويات خمتلفة ،ومؤشرات النجاح
كثريا ونتفق قليالً يف البداية ،كنا أحياناً نبتعد عن
والبيانات.كانت هنا وجهات نظر متعددة ومداخالت متباعدة ،كنا خنتلف ً
املوضوع الرئيسي لنناقش أشياء بعيدة عن املوضوع لكنها ختص املدرسة ،مث يأيت دور الدكتورة سايل والدكتورة سهام – ممثلة اجلامعات
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يف مشروع متام واملنسقة مع فرق متام يف اململكة العربية السعودية-لتعودا بنا إىل املوضوع الرئيسي .كتبنا املقّتح وأرسلناه إىل اجلامعة
األمريكية للحصول على التغذية الراجعة  ،مث أجرينا عدة تعديالت ،وهكذا إىل أن استقر بنا األمر على املقّتح .يف هذه التجربة
تندا إىل جتربيت
كنت و أ.عبد الرمحن خنتلف .أنا أصر على رأيي املسبق من خالل مالحظايت عن منحى املهارات الستة الكربى ،مس ً
مع طالب الصف العاشر حول أن أحباث الطالب ضعيفة ،وكان أ .عبد الرمحن يصر على جناح املشروع .كان االختالف حول
مهارات الطالب البحثية والناتج البحثي ،وكنت أرى أن مهاراهتم ونواتج أحباثهم ضعيفة ،وهي يف معظمها عبارة عن نقل ونسخ من
املصادر .وجهات نظر متباعدة ....شعرت أننا فريق مكون من عدة أشخاص ،لكننا يف احلقيقة متباعدين يف وجهات النظر.
هذا االختالف ولد لدي الرغبة القوية يف دراسة مشروع املهارات الستة الكربى ملعرفة أثره احلقيقي ومدى جناحه .ومل أكن أشعر أنه
بعيدا عن اآلخر وألول مرة نلتقي لنعمل كفريق .مث بعد ذلك جاءت الورشة
يربطنا الكثري كفريق ،وال عيب يف ذلك ،فكل منا يعمل ً
الثانية يف بريوت للتدرب على تصميم األدوات وحتليلها .يف هذه الورشة شعرت بأرحيية كبرية وبفائدة أكرب من السابقة .فاملوضوع
تدريب عملي ،وقد أحببت هذا التدريب ،خاصة و أنه قريب من ختصصي و من املهارات املألوفة لدي .تدربنا على االستبانات
واملقابالت وتصميم األدوات املختلفة وحتليل البيانات باستخدام  spssوالتحليل النوعي الذي حقا مل أكن أعرف عنه الكثري .كانت
ورشة مفيدة جدا يل ،فقد تعلمت الكثري عن تصميم وتطوير األدوات ،وعن التحليل وأمهية مجع البيانات من أكثر من مصدر.
عدنا إىل املدرسة .وبدأنا العمل على تصميم وتطوير البيانات ووضع أسئلة ملقابالت الطالب ملعرفة مدى اتقاهنم للمهارات الستة
الكربى ومعرفة اجتاهاهتم .قمنا بتوزيع األدوار بيننا :فتوىل أ.جهاد تصميم استبانة األهل ،ملعرفة آراءهم حول مهارات أبنائهم البحثية
وحول الربنامج ،وأنا وأ.عبد الرمحن ،قمنا بكتابة أسئلة املقابالت مع الطالب ملعرفة مدى إتقاهنم لبع املهارات واجتاهاهتم حول
الربنامج .وللحصول على استبانات أكثر صدقًا ،حرصنا على أن يعرض كل فرد األداة اليت أعدها على الشخص اآلخر ،ليقدم التغذية
أمرا صعبًا .يف
الراجعة .و باإلضافة إىل االستبانة واملقابالت ،طورنا حمكا لتقييم نواتج أعمال الطالب البحثية .وكان تطوير احملك ً
البداية اجتمعنا عدة مرات حوله ،وبدأنا مث عدلنا وعدلنا مث عرضنا احملك على معلمي مادة البحث ،وكذلك مدير التطوير يف املدارس
أيضا يف تطوير احملك وصف املهارات املوجود يف كتاب املهارات الستة الكربى ( .)0بعد ذلك
ليقدموا لنا تغذية راجعة .ساعدنا ً
انتقلنا إىل التنفيذ ،حيث قمنا بتوزيع األدوار ،فقد كان دوري إجراء مقابالت مع عينة من طالب املرحلة الثانوية ،وقام أ .عبد
الرمحن بإجراء املقابالت مع عينة من طالب املرحلة املتوسطة ،أما أ.جهاد ،فقد أجراها مع عينة من طالب املرحلة االبتدائية .أجرينا،
أنا وعبد الرمحن مقابالت جتريبية ،مث جلسنا نتأمل يف تلك املقابالت .ضحكنا على أنفسنا ،مل تكن يف املستوى الذي نريده وخاصة
األسئلة السابرة .كانت التجربة األوىل لنا يف عمل املقابالت ،رجعنا وعملنا العديد من املقابالت بشكل أفضل .مث جاء دور حتليل
هذه املقابالت .احتجنا ،أنا وعبد الرمحن إىل وقت لتحليل وتصنيف اإلجابات مث أصبحت بعد ذلك أسهل .مجعنا عينات من أعمال
الطالب من مراحل خمتلفة و بدأنا بتحليلها وفق احملك الذي طورناه .مجعنا عينة جتريبية من ثالثة أحباث .وكل منا أخذ األحباث
الثالث ليقيمها وفق احملك للوصول إىل الثبات .كل واحد يقيم البحث مث يعرضه على زميله ليقيمه بدوره .اتفقنا يف حبثني وكان
هنا اختالفًا حول أحد األحباث ،فناقشنا االختالف وملاذا حصل حىت وحدنا الفهم ووصلنا إىل نقطة اتفاق .إن تعرضي هلذه
التجربة ،عمق مهارايت يف تصميم وتطوير األدوات بشكل كبري جدا ،ليس نظريا فقط ،بل من خالل التطبيق العملي من خالل
مروري يف البحث اإلجرائي .العالقة بيننا حنن الثالثة تتقدم وتتطور حنو العمل اجلماعي ،فنتبادل اآلراء ونطلب الدعم من بعضنا
البع  .أصبحنا منفتحني على بعضنا أكثر من السابق .كنت أعلم املرحلة املتوسطة والصف األول الثانوي ويف نفس الوقت كنت
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أشار يف البحث اإلجرائي ،أما زمالئي فكانوا متفرغني ليس لديهم أي حصص مع الطالب .هذا الوضع يف احلقيقة كان يربكين،
وقد أضاف عبئًا أكرب علي ،ولكن بعد ذلك طلبت الدكتورة سايل أن خيصصوا  01حصص من جدويل للبحث اإلجرائي .وهذا
بالطبع خفف من العبء .وهذا يف احلقيقة  -أقصد ختفيف العبء  -أمر مهم ،إذ جيب أن ينتبه إليه القادة الّتبويون عند العمل
على البحوث اإلجرائية.

تعرضي هلذه التجربة عمق مهارايت يف تصميم وتطوير األدوات بشكل كبري جدا،
ليس نظريا فقط بل من خالل التطبيق العملي للبحث اإلجرائي.

انتقلنا إىل الورشة الرابعة لعرض نتائج األحباث :و كانت نتيجة حبثنا تشري إىل أن الربنامج ال حيقق اهلدف الذي وضع من أجله ،وهو
إكساب الطالب املهارات البحثية الستخدامها يف حياهتم .بل أن ما يقوم به الطالب ال يتعدى كونه حال ملشكالت معلوماتية ،إذ
مل يستطع الطالب نقل املهارات البحثية إىل حياهتم .كذلك كشف البحث إىل أن نسبًا عالية من الطالب فوق  %22يتقنون
املهارات الستة ،باستثناء مهارات الّتكيب والتنظيم والكتابة بالصياغة اخلاصة .فقد أشارت نتيجة البحث إىل أن نسبة  %22من
العينة ميتلكون هذه املهارة بينما  %44ال يتقنوهنا .عرضنا النتائج وقمنا باإلجابة عن األسئلة اليت توجه إلينا من الفرق األخرى
ومن الدكتور صوما والدكتور مراد وأستاذة ماري .الحظت أن الكثري من الفرق غري مرتاحة وغري منفتحة على النقد مبا فيهم حنن.
كنا ال نعّتف بقصورنا وندافع عن وجهات نظرنا .ختلل هذه الورشة بع التدريب على بناء مهارات القيادة .مث بعد فّتة من
الزمن ،كان هنا ورشة إضافية لعرض املشاريع النهائية .وهنا كانت الفرق تعرض ،مث جتيب عن أسئلة املشاركني وأعضاء متام من
اجلامعة األمريكية .يف هذه الورشة استنتجت أن اهلدف من العروض ومناقشتها ،هو أن ننقد أعمالنا بشكل بناء وأن يسود جو من
االنفتاح بني الفرق املشاركة ،وكل هذا يصب يف خلق جو من التعاون املهين والتأمل واالنفتاح .إن خلق هذه السمات بني أعضاء
من جمتمع ما ،حيتاج إىل وقت وصرب وقيادة حكيمة.
كان فريق اجلامعة األمريكية يقودنا بطريقة مدروسة وذكية لبناء القدرات القيادية ،وخباصة مهارة التأمل .من خالل هذه الورش،
تعرفت على الصفات اليت ينبغي أن يتحلى هبا القيادي ،إضافة إىل الطريقة الذكية اليت اتبعها املدربون لتنمية روح القيادة عندنا .إن
اخنراطي يف هذه الورش وعملي مع الكثري من القادة الّتبويني ،كان له األثر الكبري يف تنمية روح القيادة لدي ،وأخص الدكتورة
مذهال للقائد ،وكذلك الدكتور صوما والدكتور مراد والدكتورة رميا وغريهم.
دائما
منوذجا ً
ً
سايل الّتكي اليت تقدم ً

اهلدف من العروض ومناقشتها ،هو أن ننقد أعمالنا بشكل بناء ،وأن يسود جو
من االنفتاح بني الفرق واملشاركة ،و كل هذا يصب يف خلق جو من التعاون املهين
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والتأمل واالنفتاح .إن خلق هذه السمات بني أعضاء من جمتمع ما ،حيتاج إىل وقت
وصرب وقيادة حكيمة.

كانت هذه أول جتربة يل يف العمل على البحث اإلجرائي الذي مل أكن أعرفه مسب ًقا .هذه التجربة شجعتين على تفحص ما نقوم
به ،وتأمل أعمالنا بشكل علمي وعملي مدروس ،وخبطوات واضحة .خربيت يف البحث اإلجرائي كانت فريدة من نوعها ،وختتلف
عما فعلته أثناء دراسيت يف املاجستري .هنا يتم الّتكيز على املمارسات العملية ،وليس على البحث النظري واخلروج بتوصيات ،واهلدف
هنا هو التحسني والتطوير .لقد سامهت جتربيت األوىل هذه يف البحث اإلجرائي يف تطوير العديد من املهارات واالجتاهات لدي،
أوهلا التعلم ،فأنا متعلم أتعلم من أعضاء فريقي ،فقد تعلمت العديد من املهارات من زمالئي يف الفريق ،خاصة يف تطوير وحتليل
األدوات .أدركت أمهية التعاون مع اآلخرين يف إجناز العمل ،فقد كان لتوزيع األدوار األثر يف ختفيف العمل وتسريعه ،وكذلك املناقشات
اليت تدور حول العمل .أدركت أمهية األدلة الختاذ القرارات من أجل التحسني .فعلى ضوء نتيجة البحث الذي قمنا به ،قامت
املدرسة بعمل تغيري يف الربنامج .أصبح اهلدف من منحى املهارات الستة الكربى هو حل املشكالت املعلوماتية .كذلك قمنا بتنظيم
حصيت البحث بطريقة خمتلفة ملعاجلة الضعف يف التنظيم والصياغة باللغة اخلاصة ،حيث يقوم معلم مادة البحث بالعمل مع نصف
الطالب على مهارات البحث ،بينما يقوم معلم اللغة العربية بالعمل مع النصف اآلخر على مهارة التنظيم ،وإعادة الصياغة وذلك
يف احلصة األوىل ،مث يتبادالن الطالب يف احلصة الثانية .أدركت أمهية التأمل يف العمل من أجل التحسني ،فقد كنا منارس الكثري من
جلسات التأمل قبل العمل وأثناء وبعد التنفيذ.

أدركت أمهية التعاون مع اآلخرين يف إجناز العمل ،فقد كان لتوزيع األدوار األثر يف
ختفيف العمل وتسريعه ،وكذلك املناقشات اليت تدور حول العمل .وأدركت أمهية
األدلة الختاذ القرارات من أجل التحسني .فعلى ضوء نتيجة البحث الذي قمنا به،
قامت املدرسة بعمل تغيري يف الربنامج.

مث بعد انتهاء البحث األول ،ويف عام  2112أنشأت املدارس (مدارس الظهران األهلية يف قسم البنني) ،وحدة البحث وأُسندت
إيل قيادة هذه الوحدة بشكل متفرغ ،حيث كانت لدى زمالئي مسؤوليات أخرى ضمن املدارس ،وكان دورهم يتضمن املساندة
اجتماعا أسبوعيا مع زميلي يف فريق متام ،وبدأنا بوضع التصور األويل خلطة وحدة البحث ،مث
وتقدمي الدعم عند احلاجة .خصصت
ً
أضفت عليها .كان هدفها األول نشر ثقافة البحث اإلجرائي يف املدرسة ،كوسيلة للتطوير والتحسني املهين والّتكيز على مهارة
التأمل لدى أفراد اجملتمع املدرسي.
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مث انطلقت مع زميلي أ.عبد الرمحن و أ.جهاد لدعوة الفرق املختلفة يف املدرسة :جممع الصفوف الثالث والرابع وجممع اخلامس
والسادس ،وجممع العلوم اإلنسانية ،وجممع اللغة اإلجنليزية للمرحلة االبتدائية وجممع اللغة اإلجنليزية للمرحلة الثانوية ،وجممع العلوم
والرياضيات لعمل حبوث إجرائية .كنت يف البداية أقوم مع زمالئي بزيارة اجتماعات الفرق لعرض فكرة مبسطة عن البحث اإلجرائي،
عن أمهيته وفائدته .شار فريقان يف تلك الفّتة يف البحث اإلجرائي ،فريق العلوم والرياضيات ،وفريق جممع خامس/سادس .ومن هنا
بدأ مشوار نقل ما تعلمناه إىل املدرسة .شاركت يف البحثني :مع عبد الرمحن يف العلوم والرياضيات ،ومع جهاد للعمل مع جممع
خامس/سادس .وهذه كانت خطتنا ،أن يكون اثنان من الفريق يف كل حبث حيث شاركت يف البحثني .بدأت االجتماعات بعرض
فكرة مبسطة للتعريف بالبحث اإلجرائي وخطواته وأمهيته .مث حاولنا أن جنعل الفرق متر بكل مرحلة من املراحل بشكل عملي.
كانت البداية جيدة يف كال الفريقني على مستوى التخطيط للبحث -التعاون – التنفيذ  ......-ومع مرور الوقت ،بدأنا نلمس
بع النجاحات على مستوى تدريب الفرق يف اختيار القضية البحثية -وضع أسئلة حبثية – تصميم خطة البحث وتطوير أدوات
مجع البيانات .ويف نفس الوقت كنا حناول تنمية التعاون بينهم  ،وتعميق املعرفة يف املوضوع ،وتنمية االنفتاح ،واالستماع
آلرائهم.....وأثناء العمل كانت تربز الصعوبات اليت علينا أن نتعامل معها ،مثل  :معاناة املعلمني من أعباء كثرية مما جيعلهم ال
يلتزمون بالوقت املخصص لتنفيذ اخلطة أو الوقت املخصص لالجتماع .مل ينفذ حبث فريق العلوم والرياضيات ،والذي كان بعنوان
استخدام الليغو لتعليم الطالب بع مفاهيم الفيزياء احلركية يف الوقت املخصص ،وأحد املعلمني انسحب النشغاله بربامج أخرى.
كذلك أبدى زميلي عبد الرمحن انزعاجه من أنه ال يرى رغبة للمعلمني يف االخنراط يف البحث .كان علي أن أتابع وأصررت على
ذلك ،كي ال يفشل هذا البحث من البداية فتابعت مع املعلم الذي بقي يف البحث والذي كانت تربطين به عالقة صداقة قوية.
تأملت يف التجربة األوىل :ماذا حدث؟ ملاذا مل يكتمل البحث؟ ماذا علي أن أفعل لكي أجنح التجربة؟ .ففشلها يعين ضربة قوية
ملشروع متام داخل املدرسة .أعتقد أن هنا عدة أسباب للذي حدث  :انسحاب أحد املعلمني بسبب انشغاله يف برامج أخرى،
عدم اخنراط املشرف بشكل كبري .االعتماد على االجتماع األسبوعي فقط ملتابعة التقدم .حتدثت إىل املعلم وأبدى رغبته يف العمل
على املشروع ،وخصصنا مرة أخرى اجتماعا أسبوعيا مع املشرف .كنت أحرص على التواصل مع املعلم أكثر من مرة خالل األسبوع
ملتابعة التقدم وتقدمي الدعم.وحرصت على إشرا املشرف يف العمل .أشركت عبد الرمحن يف البحث مرة أخرى يف عملية التحليل
وكتابة التقرير النهائي .كان جزء من العمل يتم يف بييت أثناء الليل .خاصة يف كتابة التقرير النهائي .وقد شاركنا يف هذا البحث يف
مؤمتر جامعة عفت ،ومت عرضه كورقة حبثية بعد حتكيمه .أشارت نتائج البحث إىل حتسن واضح يف مفاهيم الفيزياء اليت استهدفها
البحث لدى العينة التجريبية ،حيث أن  %25من العينة التجريبية ،استطاعوا أن جييبوا عن األسئلة املتعلقة مبفهوم السرعة ،يف حني
أن  %21من العينة الضابطة استطاعوا أن جييبوا عن األسئلة ذاهتا .وأن %20من العينة التجريبية استطاعوا اإلجابة عن أسئلة
التسارع ،بينما متكن  %22من العينة الضابطة اإلجابة عن األسئلة نفسها .وأن  %22من العينة التجريبية استطاعوا أن جييبوا عن
األسئلة املتعلقة مبفهوم العزم ،بينما  %25من العينة الضابطة استطاعوا اإلجابة عن أسئلة هذا املفهوم .يف هذا البحث الحظت
حتسنًا يف تعلم الطالب .لكن مل يتحقق الكثري من تعلم ركائز البحث اإلجرائي لدى املشاركني ،وأعزوا ذلك إىل أن الذي نفذ البحث
اإلجرائي ،هو معلم واحد ،وهنا ال بد من اإلشارة إىل أمهية أن يتعاون أكثر من شخص يف عمل البحوث اإلجرائية.
ما لفت نظري هو البحث الثاين ،وكان بعنوان احلد من ظاهرة االستقواء بني طالب الصفني اخلامس و السادس .كان الفريق مكونا
من ثالثة أفراد حددوا اهلدف مسب ًقا .بدأنا باخلطوة األوىل معهم وهي إعداد خطة البحث مشتملة على األسئلة البحثية .مث قمنا
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جبمع البيانات من خالل استبانة وزعت على الطالب ،واشتملت هذه االستبانة على ثالثة حماور رئيسة أال وهي :مدى شعور
الطالب باألمان يف مرافق املدرسة املختلفة ،مدى تكرار االستقواء بأنواعه املختلفة من قبل طالب آخرين على الطالب نفسه أو من
قبل الطالب على آخرين ،مدى تكرار مشاهدة الطالب حلاالت االستقواء .واحملور الثالث هو سلو الطالب يف حاالت االستقواء
السابقة .باإلضافة إىل ذلك ،قمنا جبمع بيانات من خالل سجالت املرشدين ومالحظات املعلمني  ،مث قمنا مبالحظة الطالب
الذين نشك يف وجود حاالت استقواء بينهم .وزعنا األدوار للمعلمني املعنيني ملالحظة حاالت االستقواء وخباصة يف وقت الفسح
ووقت الصالة .مث بدأنا خبطوة حتليل البيانات ،وهنا تأكد للجميع أنه ال يوجد ظاهرة استقواء بني الطالب يف هذا اجملمع .وتوقف
البحث النتهاء الفصل الدراسي الثاين وبدء اإلجازة الصيفية ،اعتربت هذه جتربة جيدة لكنها مل تنضج .تعلم أعضاء الفريق كيفية
وضع خطة البحث ،فقد قام الفريق مبراجعة اخلطة وتعديلها عدة مرات ،وحتديد األسئلة البحثية ومصادر وطرق مجع البيانات وتطوير
األدوات ،باإلضافة إىل توزيع األدوار والتعاون واالستماع لوجهات النظر ،والتعمق يف موضوع االستقواء من خالل مناقشة كتاب
الصف اخلايل من االستقواء ( .)2كما تعلموا كيفية حتليل البيانات ودراستها بشكل مجاعي ،واألهم يف ذلك ،إدرا أمهية البيانات
يف اختاذ القرار ،فقد كان بع أعضاء الفريق يفّتض ودون االستناد إىل بيانات ،أنه توجد ظاهرة استقواء يف اجملمع .وبعد مجع
البيانات وحتليلها ،تبني أنه ال يوجد استقواء ،حيث نتيجة االستبانة أظهرت أن حوايل  %22من الطالب يشعرون باألمان داخل
املدارس.
بعد االنتهاء من البحثني ،قمت بتبادل اآلراء مع زمالئي يف فريق متام وحددنا الصعوبات اليت واجهناها ،وأخلصها مبا يلي :كثرة أعباء
املعلمني وضيق الوقت ،فمتطلبات املدرسة كبرية ،باإلضافة إىل عدم االلتزام باخلطة ،فبع املعلمني يرى أن البحث اإلجرائي شيء
إضايف وليس من األولويات ،خاصة يف ظل املتطلبات الكبرية يف املدرسة ،وعدم اخنراط املشرف بشكل كاف يف أحد البحثني .ويف
اعتقادي أنه مل يكن هنا تب كبري ،من قبل اجلهاز الفين لفكرة البحث اإلجرائي ،وقلة دعم اإلدارة .فعلى سبيل املثال ،مل تر ِاع
املدرسة أعباء املعلمني ،أو حىت تقدم حوافز للمعلمني الذين يعملون على البحوث اإلجرائية.
مل تنل الصعوبات اليت واجهناها من عزمييت ،ففي بداية العام  2101عمل فريق العلوم اإلنسانية على حبث إجرائي بعنوان حتسني
مهارات الطالب يف الكتابة ،ال سيما يف توليد األفكار وإثراء املفردات وتنظيمها .بادرت باحلديث مع مشرف الفريق ،األستاذ عبد
الرزاق نصار والذي تربطين به عالقة صداقة قوية .فتحمس للفكرة ( البحث اإلجرائي) وعرضها على معلمي اللغة العربية يف الفريق
الذين استجابوا بدورهم للفكرة و كان عددهم ثالثة .خصص املشرف اجتماع الدعم للبحث اإلجرائي .و بدأنا يف اخلطوة األوىل
لتحديد قضية يرغبون يف العمل على حتسينها .طُ ِرحت عدة قضايا ،وكنت أسأهلم هل لديكم املقدرة يف تغيريها؟ هل املصادر يف
متناول اليد؟ وعندما يفكرون يف هذين السؤالني ،كانوا يعيدون طرح القضايا ،حىت استقر هبم املطاف إىل حتسني مهارة الطالب يف
توليد األفكار ،وزيادة املفردات وتنظيم الكتابة .قمت يف البداية بعرض نظري عن البحث اإلجرائي ومراحله اليت سنمر هبا ،إضافة
إىل الركائز اليت أتوخى أن أنقلها إىل أعضاء اجملموعة :التعاون املهين ،التأمل ،تفحص البيانات ،واالعتماد عليها يف اختاذ القرارات.
قام املعلمون جبمع عينات من أعمال الطالب الكتابية يف املرحلة املتوسطة والثانوية ،وقاموا بتحليلها وفق حمك طوروه باالعتماد على
السمات الستة للكتابة اجليدة .وهنا تبني حجم املشكلة ،إذ أن معدل األفكار الرئيسة يف كتاباهتم كان ثالث أفكار ،إضافة إىل قلة
املفردات وتكرارها وعدم وجود تنظيم يف الكتابة .بدأنا بوضع خطة التنفيذ وقد اقّتح املشرف قالبًا للخطة .وبعد أن نوقشت ووافق
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عليها اجلميع ،طلب من الزمالء كتابتها .وعندما رأيت اخلطة ،عرفت يف نفسي أهنا طويلة حتتاج إىل وقت وعدد أكرب من احلصص
املتاحة ،فقد خصص املشرف حصة أسبوعيا للبحث اإلجرائي .حاولت أن أدفع باجتاه التقليل من األهداف اليت كانت ثالثة ،وكل
منها حيتاج إىل العديد من التدخالت ،إال أن املعلمني أصروا على أن الثالثة أهداف مرتبطة ببعضها البع وال ميكن الفصل بينها.
احّتمت رأيهم ،وقلت يف نفسي أثناء العمل أو بعده ،ستتضح لنا الصورة .كنا جنتمع أسبوعيا للتأمل يف عملنا وخباصة التدخالت.
كنت أرى التطور لدى هذه اجملموعة فيما خيص العملية والركائز .ومع الوقت صدق ختويف حول كثرة األهداف واالسّتاتيجيات.
فحينما جلسنا نتأمل يف هناية العمل ماذا حققنا وما الصعوبات اليت واجهتنا ،أشار املعلمون إىل أمهية البحث اإلجرائي .فشعرت
بصدق أقواهلم وأهنم تعلموا اخلطوات ،وكذلك أشاروا بأنفسهم إىل التعاون والتأمل وأمهية مجع البيانات وحتليلها ،وكذلك إىل االنفتاح
الذي حدث بينهم .وقد أشاروا إىل أن الفائدة العائدة إىل الطالب مل تكن كبرية ،وعزوا ذلك إىل ماكنت أخشاه ،وهو كثرة األهداف
والتدخالت وقلة عدد احلصص املخصصة للبحث .و كان من فوائد هذا البحث على مستوى املدرسة هو أهنا خصصت جزءًا من
التدريب الصيفي لتدريب املعلمني على اسّتاتيجيات إلثراء املفردات األكادميية .كان الوقت يف هناية الفصل الثاين من العام الدراسي
 .2100 /2101كتب املعلمون التقرير النهائي ،لكنهم طالبوا باالستمرار بالعمل على كتابات الطالب يف السنة القادمة /2100
 2102لشعورهم بأمهية املشكلة .و يف بداية األسبوع الرابع من الفصل الدراسي األول ،بدأنا أول اجتماع لنا – بسبب عدم استقرار
اجلدول الدراسي يف بداية الفصل الدراسي ( مشاكل تظهر و تؤثر يف سري خطة البحث)– بدأنا برسم خطة جديدة مستفيدين من
تأمالتنا يف جتربتنا السابقة ،فحددنا اهلدف ليكون فقط زيادة توليد األفكار يف كتابات الطالب ،وحددنا االسّتاتيجيات ،حيث قمت
مع واملشرف بتجهيز بع املقاالت عن توليد األفكار ،واليت كان علينا أن نّتمجها من اللغة اإلجنليزية إىل اللغة العربية .حددنا
االسّتاتيجيات  :القراءة القبلية ،استدرار األفكار ،خرائط املعرفة ،األسئلة الصحفية ،والكتابة احلرة .مع إبقاء حصة واحدة أسبوعيا
إلجراء التدخالت مع الطالب ،حيث أنه مل نستطع زيادة عدد احلصص بسبب وجود متطلبات املنهج األخرى .وما زال العمل على
هذا البحث مستمرا .يف هذا البحث ،حلل املعلمون أعمال عينة من الطالب يف بداية الفصل الدراسي األول من عام  ،2100وكان
معدل األفكار الرئيسة ثالث أفكار يف معظم الكتابات .أضاف أحد املعلمني استبانة ملعرفة اجتاهات الطالب حول عملية الكتابة.
عرض نتائجها اليت أشارت إىل كراهية الطالب لعملية الكتابة ،فقد أظهرت االستبانة أن  %011من الطالب ال حيبون الكتابة،
كثريا يف البحث األول بالرغم
وغري متحمسني هلا ،بالرغم من الشعور بأمهيتها يف حياهتم ودراستهم .هذا املعلم مل أكن أراه متشج ًعا ً
من بذله للجهد الكبري .ويف بداية الفصل الثاين سافر إىل مصر لرؤية والدته بسبب مرضها .وبادرت باالتصال به وهو يف مصر
لالطمئنان عليها .وحينما عاد واجتمعنا يف البحث اإلجرائي بادر بالشكر اجلزيل .كانت هذه نقطة حتول يف اجتاهات هذا املعلم،
فقد دب به احلماس للعمل على املشروع .وهذه نقطة مهمة يف العمل مع املعلمني /أي امتال مشاعرهم .وبعد تقدمي التدخالت
من قبل املعلمني ،حلل املعلمون أعمال عينة من الطالب بعد كل اسّتاتيجية قدمت .وأشارت نتائج التقييمات املرحلية ،إىل ارتفاع
معدل توليد األفكار الرئيسة من  3إىل  2أفكار يف كتابات الطالب .كذلك الحظ املعلمون تغي ًرا يف اجتاهات الطالب حنو عملية
الكتابة بعد تدريبهم على االسّتاتيجيات .هنا أعتقد أن مهاريت يف نقل ركائز البحث اإلجرائي إىل زمالئي كانت ناضجة بشكل كبري
مستفيدا من تأملي يف جتربيت السابقة .تعرض املشاركون إىل املهارات البحثية ،وشعرت بتعاون حقيقي بينهم،وهذا الذي أدى إىل
ً
تعميق املعرفة يف املوضوع الذي يعملون عليه ،فقد تعلموا الكثري من االسّتاتيجيات اجلديدة .كانوا يتشاركون يف التخطيط ومجع
البيانات والتحليل والتقييم .لقد زاد االنفتاح بينهم ،ولقد أعجبين كيف كانوا ينقدون أعمال بعضهم البع ألغراض التحسني،
وكيف كانوا يقدمون التغذية الراجعة لبعضهم البع  .أسعدين أهنم كانوا يتأملون يف أعماهلم ،ويعدلون يف خططهم وتدخالهتم .وهنا
156

البد أن أشري إىل الدور الكبري للمشرف األستاذ عبد الرزاق ،يف إجناح هذا املشروع .فقد كان الخنراطه الكبري وممارسته لدور املتعلم،
إضافة إىل حرصه على حضور حصة الدعم قبل املعلمني أكرب األثر يف إجناح املشروع .أعتقد أن مرور املعلمني بسنتني متواصلتني يف
العمل على البحث اإلجرائي عمقت مهاراهتم واجتاهاهتم .ونعتقد ،أنا واملشرف ،أن املعلمني أصبحوا جاهزين لقيادة باقي املعلمني
يف جممع العلوم اإلنسانية يف العمل على البحوث اإلجرائية ،وهذا ما خنطط له للسنة القادمة.
كنت أتأمل يف عملي باستمرار ،وقلت يف نفسي ،لن أكون جمرد شخص يدرب الفرق على مهارات البحث اإلجرائي ،بل سآخذ
دورا قياديا يف تطوير وحتسني املدرسة .يف الفصل الثاين من العام الدراسي  ،2101ظهرت عدة مشاكل سلوكية يف املدرسة خاصة
ً
يف املرحلة املتوسط ة .وهنا بادرت باحلديث مع املدير حول املشكلة ،واقّتحت عليه أن نفهم املشكلة من خالل مجع البيانات من
املعلمني والطالب ،فوافق على ذلك .وبدأت بعمل جمموعة مركزة مع معلمني من خمتلف الفرق لالطالع على املشكلة وفهمها بشكل
أعمق ،ومعرفة أسباهبا وحماولة الوصول إىل حلول من خالل اقّتاحاهتم ،وقد ساعدين زميلي يف فريق متام يف عمل ذلك .وقد أشار
املعلمون إىل أن سياسة املواظبة اجلديدة اليت وضعتها املدرسة ،هي اليت أحدثت املشكلة ،إذ نصت السياسة على عدم ربط العالمات
بالسلو  .مث قمت جبمع البيانات من واقع سجالت الطالب حول قضايا التأخر والغياب واالستئذان ،وعدم حل الواجبات .و
أظهرت هذه البيانات وجود مشكلة كبرية يف املدرسة يف كثرة عدد االستئذانات ،التأخر عن احلصص والغيابات .ففي أحد األشهر
مثالً ،كان هنا  531استئذانًا يف املرحلة الثانوية .ويف أحد األشهر ،وصلت عدد مرات التأخر عن احلصص إىل  331يف املرحلة
الثانوية .وعند استكمال البيانات وحتليلها وعرضها على املدراء اتضح فعالً حجم املشكلة .يف ضوء تلك البيانات اليت قدمتها،
قامت املدرسة مبراجعة سياساهتا املتعلقة باملواظبة ،وسياسة وضع الدرجات مبشاركة مجيع مكونات املدرسة ،حيث عقدت عدة لقاءات
من أجل هذا الغرض ،وخرجنا بسياسة مواظبة جديدة يتم متابعتها حاليا من قبل وحدة البحث واملدراء .هذه النقطة ،أعتربها نقطة
حتول مهمة يف دوري ،ودور وحدة البحث يف التطوير على مستوى املدرسة وخباصة أمام املديرين .فقد شعرت بأن املدراء واملعلمني
الذين عملت معهم جمموعة مركزة ،أصبحوا يدركون أمهية دور وحدة البحث يف تطوير املدرسة ،حيث شعر املعلمون أن صوهتم أخذ
اضحا للقادة دور وحدة البحث يف املدرسة ،وكيف ميكن
بعني االعتبار (خاصة بعد تعديل السياسة السابقة) .أعتقد أنه مل يكن و ً
أيضا أن فكرة مجع البيانات وحتليلها واالعتماد على نتائج األحباث والبيانات يف اختاذ القرارات،
أن تساعد يف إحداث التغيري ،وأعتقد ً
مل تكن عميقة يف املدرسة.

عملية مجع البيانات مل تكن باألمر السهل ،فالبع يشعر أن مجع هذه البيانات
قد يظهر قصوراً يف عمله .و هذه صعوبة،كان علي أن أتعامل معها من خالل
إشعار اآلخرين بالثقة ،وأن دوري هو تقدمي الدعم هلم ومساعدهتم وليس ترصد
األخطاء.
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أيضا التنسيق واإلشراف على االختبارات املقننة املطبقة يف املدارس .وهنا حصلت على نتائج هذه
وكان من مهام وحدة البحث ً
االختبارات ،وقمت بتحليلها بشكل مفهوم ومبسط للمعلمني ،مث قمت باالجتماع مع الفرق املعنية الطالعهم على النتائج وحماولة
عمل أحباث إجرائية من خالل النتائج .فعلى سبيل املثال ،قمت بعرض نتائج اختبار  PSATعلى فريق اللغة اإلجنليزية للمرحلة
الثانوية أثناء اجتماع الفريق األسبوعي .هنا أستذكر كيف كانت عالمات الدهشة وعدم التصديق من النتائج اليت شاهدوها .فقد
أشارت النتائج إىل أن حوايل  %24فقط من الطالب استطاعوا أن جييبوا عن تسع أسئلة فأكثر من مثانبة عشر سؤ ًاال فيما يتعلق
مبهارة حتديد معاين املفردات يف القراءة النقدية.كذلك يف مهارة التحليل والربط ،فإن  %4من الطالب فقط استطاعوا أن جييبوا عن
وحتديدا يف مهارة استخدام الّتاكيب اللغوية الصحيحة ،أظهرت النتائج أن
ثالثة أسئلة فأكثر من مخسة أسئلة .ويف جمال الكتابة،
ً
 %02فقط من الطالب استطاعوا أن جييبوا عن أربعة أسئلة صحيحة فأكثر من أصل مثانية أسئلة .فقام فريق اللغة اإلجنليزية بالعمل
على حبث إجرائي يتعلق بتحسني مهارة الكتابة لدى طالب الصف العاشر ،وقمت بالتعاون مع الفريق املعين هبذه املهمة بتحديد
املشكلة ،مث فهمها بشكل أعمق ،وقام املعلمون بتحليل أعمال الطالب الكتابية بناءً على حمكات حمددة ،وعمل استبانات ملعرفة
آراء الطالب ومقدرهتم يف بع جوانب الكتابة .و تعرض املشاركون إىل اخلطوات الثالثة من البحث اإلجرائي ،لكن لألسف مل
نستطع أن نكمل البحث حيث كان الفصل الدراسي الثاين قد أوشك على االنتهاء ،ومل نستطع أن نواصل يف السنة القادمة بسبب
أن عينة الطالب قد تغريت .كان أحد املعوقات هنا ،هو كثرة األعباء املوجودة على عاتق أعضاء الفريق من مهام أخرى ،حبيث أصبح
البحث اإلجرائي عبئًا إضافيا عليهم كما شعرت .إضافة إىل ذلك ،ضيق الوقت إلهناء البحث حيث أن نتائج اختبار  PSATيف
أيضا ،سامهت نتائج االختبارات املقننة والعمل عليها ،يف إبراز أمهية وحدة البحث حيث استخدمت هذه
العادة تأيت متأخرة .وهنا ً
النتائج يف العمل على حبوث إجرائية جديدة.
ومع مرور الوقت وبناءً على جتارب يف وحدة البحث ،قمت بتعديل خطيت لنشر ثقافة متام يف املدرسة ،حبيث يتم العمل على مستويني.
أوالً ،على مستوى املدرسة وبراجمها ،ويتمثل مبتابعة أثر سياسة املواظبة على احلضور والغياب وسلو الطالب ،وهنا كنت أستهدف
املديرين ،حيث أن دورهم مهم يف دعم عملية التغيري ،ولن يدركوا أمهية نقل اخلربة اليت مررت هبا يف متام إال من خالل مرورهم بتجربة
مثيلة كما أعتقد .ثانيًا ،على مستوى األفراد والفرق املختلفة ،حيث قمت بدعوة كافة املديرين واملشرفني ملناقشة األحباث اإلجرائية
والتأمل يف التجارب السابقة ،وطلبت منهم أن حيددوا ذلك من خالل جمموعات الدعم وأن خيتاروا قضية من واقع احتياجات
املعلمني .بعدها يأيت دوري يف دعمهم ،لتعلم املهارات البحثية وعادات العقل املتضمنة يف متام .أبدى ثالثة مشرفني حتمسهم للعمل
على أحباث إجرائية من أصل سبعة مشرفني .شعرت بالضيق يف البداية ،حيث كنت أتوقع أن ينخرط اجلميع .أعتقد أن سبب عدم
مشاركة مشرفني آخرين ،تعود إىل ختوفهم من أن البحوث اإلجرائية قد تكشف الكثري من املشاكل ،مما يعرضهم لإلحراج من قبل
املسؤول عنهم .مث قررت أن أعمل مع الفرق اليت متلك رغبة ،وأثبت النجاح فيها ،ومن مث سوف يرى اآلخرون األثر .ويف هذا الفصل
الذي حنن فيه حاليا ،هنا أربع جمموعات تعمل على أربعة أحباث إجرائية (حبث زيادة توليد األفكار لدى طالب املرحلة الثانوية،
ويقوم به معلمان اثنان ومشرفهم ،وحبث حول حتسني فهم الطالب يف املرحلة املتوسطة لدوائر العرض وخطوط الطول وتأثريها على
املناخ ،حبث إجرائي ملتابعة أثر سياسة التقييم ويشّت به مديران اثنان .كذلك نعمل على حبث إجرائي لدراسة أثر برنامج حتويل لغة
التعليم من اللغة العربية إىل اللغة اإلجنليزية ،سنة بعد سنة على تعلم الطالب ملفاهيم ومهارات الرياضيات ،وأقوم به مع زميلي عبد
الرمحن من فريق متام.
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كبريا بالنسبة إيل ،على املستوى العملي والشخصي ،فقد تعمقت معرفيت يف
أخريا أقول :أن جتربيت يف مشروع متام قد أحدثت فرقًا ً
ً
ُّ
املهارات البحثية ،إضافة إىل عادات العقل املتمثلة بالتفكر وتقبل آراء اآلخرين ،وتقديرها واالنفتاح حنو األفكار األخرى ،ونقد األفكار
البناء ،وتقدير أمهية التعاون والبحث عن حلول خمتلفة عند مواجهة الصعوبات .إن مهارات القيادة اليت اكتسبتها ،أحدثت منوا كبرياً
يف شخصييت ويف قدريت على التعامل مع الصعوبات ،واملواقف املختلفة يف جمتمع مدرسيت املليء بالتعقيدات .كذلك أتاحت يل فرصة
االحتكا مع الّتبويني القديرين أمثال د .صوما ود .مراد ود .رميا ود .سهام الذين تعلمت منهم الكثري.

تعمقت معرفيت يف املهارات البحثية إضافة إىل عادات العقل املتمثلة بالت ُّ
فكر وتقبل
آراء اآلخرين ،وتقديرها واالنفتاح حنو األفكار األخرى ،ونقد األفكار البناء وتقدير
أمهية التعاون والبحث عن حلول خمتلفة عند مواجهة الصعوبات .إن مهارات القيادة
اليت اكتسبتها أحدثت منوا كبرياً يف شخصييت ويف قدريت على التعامل مع
الصعوبات ،واملواقف املختلفة.

كذلك أتيحت يل فرصة التعرف على تربويني من بلدان خمتلفة واالطالع على جتارهبم والتعاون معهم .على مستوى املدرسة ،أصبحت
أشعر أن يل صوتًا ودوراً فاعالً يف إحداث التغيري من أجل التطوير .إهنا ح ًقا من أغّن التجارب اليت عشتها وأعيشها .ويف اخلتام
أقول ،أن التغري حيتاج إىل وقت ،ويف جتربيت هذه تعلمت أن التغيري يف التعليم ال توجد له وصفة حمددة ،بل جيب أن حناول عدة طرق
للوصول إىل اهلدف ،وأن التغيري حيتاج إىل تظافر كل اجلهود من أجل إحداثه .باإلضافة إىل ذلك ،فإن التغيري حيتاج إىل اقتناع صناع
القرار باملشروع ودعمه من أجل حتقيق املطلوب .أود أن أشري هنا إىل تعليق ،قاله يل أحد املعلمني يف املدرسة حينما كنت أسري يف
أحد املمرات " :يا دي الداتا اللي أنت جننتنا فيها يا مأمون .بس "أؤلك" حاجة إحنا يف جممع اللغة اإلجنليزية بعد ما عرضت نتائج
اختبار  MAPعم بنعمل حاجة واهلل ما عملناها من قبل .ألول مره عم بنضع خطة مدروسة لتحسني تعلم الطالب على ضوء
النتائج .واهلل حاجة فعالً رائعة" .وحقيقة أستطيع أن أقول أن ثقافة االعتماد على البيانات الختاذ القرار قطعت شوطًا كبريا يف املدرسة،
وهذا من خالل مشاهدايت ،وما أالحظه بني أفراد اجملتمع املدرسي ،وخاصة لدى أصحاب القرار يف املدرسة.
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صوت جهاد حسين دويدار

تأ ّمالت في خبرتي مع "تمام"
أعمل حاليا يف مدارس الظهران األهلية مبهنة أخصائي نفسي مدرسي ،مبا يسمى "مسؤول وحدة دعم الطالب" .هذه الوحدة هي
اليت تعّن بالطالب ذوي االحتياجات اخلاصة يف املدارس؛ أما أكثر احلاالت اليت يُقدم الدعم اليها فهي اليت تعاين من صعوبات يف
التعلم .وقد بدأت مسرييت املهنية يف األردن بوظيفة "معلم صف" ،وانتقلت بعد ذلك إىل الظهران األهلية بنفس الوظيفة .وما زلت
أمارس وظيفيت ،إىل جانب قيامي بتدريب املعلمني يف املرحلة االبتدائية على تعليم اللغة العربية .وقد َمن ّْوت يف هذه املهنة اليت ارتضيتها
من خالل الدعم املستمر من مؤسسة مسوت هبا عرب العديد من الدورات وورش العمل واملشاريع التدريبية .مما سهل ودعم انتمائي إىل
جمتمع مهين تعلمي باإلضافة إىل مبادرة "متام" ذات الثالثة وجوه :امللهم ،الدافع ،اآلمل ،أما رابعها فاملستشرف .فلعل حروفها تعين يل
غري ما وضعت له ،ف "التاء" للتطوير ،و"امليم" للمبادرة ،و"األلف" لإلهلام ،و"امليم" للمستقبل .فكم أنا حمظوظ يف اكتساب تلك
اخلربة ،ويف انضمامي إىل تلك الكوكبة الرائعة.
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س للمشاركة به ،ألنه مشروع عرب شامل ،ينبع ،ويبدأ ،وجيري،
منذ اللحظة األوىل اليت علمت فيها باملشروع ،شعرت بأين متحم ٌ
وينتهي ،ويبدأ من جديد بقلوب وجهود عربية مبدعة .وما أحوجنا إىل فكرة فلسفة البحث يف وطننا العرب.لقد بدأت املشاركة يف هذا
املشروع ضمن فريق من مدارسنا –مدارس الظهران األهلية -وقد راودتين الكثري ر من التساؤالت ،ولعل أمهها :ما الذي سنقوم به؟
وملاذا؟ وكيف؟ وبدأت بالتحضري ألول لقاء مع املدارس املشاركة .وانتابتين احلرية مع زمالئي فيما سنقدمه من مشاريع ناجحة يف
مدارسنا ،واتفقنا على عدد من املشاريع احلالية ،اليت تعترب مشاريع صارخة ،نعتز هبا ،وسنفيد هبا غرينا من املدارس .فقمنا بالتحضري
للعروض ضمن لقاءات مكثفة.
وبدأ اللقاء ،وبدأت العروض تتواىل ،وتفاجأت بعدة أمور ،منها :أننا لسنا الوحيدين املتميزين .فجميع الذين حضروا اللقاء األول،
كانوا من مدارس رائدة ومتميزة ،وأن تلك املدارس متلك إرثاً وتارخياً من النجاحات والريادة يف مشاريعها ،وطالهبا يلتقون مع طالبنا،
بل ورسالتها ورؤاها وقيمها هي نفس ما لدينا من حيث اجلوهر ،والطريف يف املوضوع أننا مجيعاً نتشار يف نفس اهلموم والتحديات.
وما أخل بتوازن معرفيت وأوصلين إىل ما س ،أننا أثناء عرضنا للمشاريع الناجحة ،بدأت األسئلة تنهال علينا ،ولعل من أمهها :ملاذا
اخّتمت هذا املشروع؟ وكيف يرتبط مع رسالتكم؟ وما هي النجاحات اليت حققتموها من خالله؟ وكيف عرفتم ذلك؟ وما األدلة اليت
استندمت إليها؟ وما هي اخلطوات اليت ستقومون هبا يف املستقبل ؟
فوقفنا موقف املدافع وبررنا ذلك ،وأجبنا عن تلك األسئلة ،فهل جيب علينا التفكري يف خطوات الحقة؟ فقد حققنا النجاح وهذا
كاف ،وحنن على يقني أننا جنحنا ،واختيار املشروع كان ألننا اقتنعنا به ،وإجنازاتنا فيه واضحة ،رأيناها ،وحتققنا منها.
ولكن يف احلقيقة وجدنا أننا حباجة أن نعيد التفكري يف تلك اإلجابات .فكل تركيزنا كان يتمحور يف إبراز نقاط قوتنا وليس على ما
حنن حباجة إليه ،ونقاط قوتنا وليس ضعفنا .فنحن فعالً مدارس ناجحة لكن السؤال :إىل أي درجة حنن ناجحون؟ وهل جنحنا فعلياً؟
وإىل أي درجة حنن نعي ما نقوم به؟
وانتقلنا إىل اجلزء اآلخر من اللقاء املتمثل بتقدمي حول البحث اإلجرائي ،وكتطبيق على ذلك اخّتنا مشروعاً من املشاريع اليت قمنا
بعرضها لدراسته ،مستخدمني منحى البحث اإلجرائي .وتعرفنا على اإلطار النظري وبدأنا بالتطبيق مباشرة.
ومن أكثر ما أضفى علي احلماس ،األسلوب املتبع يف الورشة ،إذ مل يكن أسلوب حماضرات أو تلقني ،بل كانت فيه الفرصة متاحة
للمشاركة وإبداء الرأي ،والتطبيق العملي .وأعتقد أن ما ميزه فعالً أنه بّن وطور جمتمعاً تعلميا من جمموع املدارس املشاركة يف املشروع،
فقد دخلنا املشروع وحنن غرباء فرقاء ،وخرجنا وحنن رفقاء وأصدقاء ،وكان هذا من فرص اللقاء والتبادل اليت مت توفريها ،وقد اتفقنا
مجيعاً على ضرورة إجياد فرص للتبادل يف كل ورشة الحقة للمشروع ،وهذا ما مت فعليا .وخرجنا برؤية وقيم واحدة أعانتنا على التعامل
مع التحديات الالحقة.
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مث عدنا إىل مدارسنا فخورين مبا تعلمناه ،بعقول ميلؤها التساؤل ،وعدم االتزان ،نتساءل كيف سنبدأ ،ومن أين ،ومع من؟ فقد اخّتنا
مشروعاً عملنا عليه مجيعنا يف املدارس ،وهو" منحى اخلطوات الستة الكربى يف البحث" ،والذي يعّن حبل املشكالت املعلوماتية بطريقة
منظمة ودالة وواضحة وصوالً إىل نتيجة تنتهي حبل لتلك املشكلة ،مارا خبربات تلخص معارف ،ومهارات يبنيها ويطورها الطالب خالل
اكتسابه تلك اخلربة ،فيسهل عليه بالتايل احلصول على أدلة ونتائج عمل حمسوسة.
ومع بداية العام الدراسي ،طلب من كل ممثلي املدارس العمل على حتديد نقطة الّتكيز لبحثنا ،وقد اجتمع فريقنا ،يف املدارس ،املكون
من –عبد الرمحن ،ومأمون ،وأنا ،-باإلضافة إىل األخوات يف قسم البنات ،عدة مرات وبشكل دوري لتحديد ما سنقوم بالعمل عليه
كبحث إجرائي ،وفق حمكات واضحة .لقد بدا ذلك للوهلة األوىل سهالً ،ولكن عند البدء به وجدت أنه قد استحوذ وقتاً طويالً،
وأننا حنتاج باستمرار للعودة إىل ما وضعناه من نقاط وأهداف ،جيب تعديلها باستمرار .ولعل ما أفادين يف تلك املرحلة أننا عملنا
كفريق يف قسمي البنني والبنات ،واقتنعنا مجيعاً أن مسؤولية اخلروج بنقطة تركيز للبحث ووضع أهدافه هي مهمتنا مجيعاً وليست لكل
قسم على حدة .وقد لعب وجود د .سهام الصويغ معنا جنباً إىل جنب دوراً كبرياً يف ذلك .باإلضافة إىل أننا عملنا يف ضوء حمكات
واضحة – فكانت األسئلة الواردة يف منوذج املشروع الذي مت إرساله إلينا من قبل فريق اجلامعة األمريكية – مشكورين –معيناً لنا يف
عملنا على ختطيط وتنفيذ حبثنا ،حول نقطة الّتكيز املتعلقة مبدى حتقيق مشروع "منحى اخلطوات الستة يف البحث" أهدافه ،يف ضوء
رسالة ورؤية املدارس.
وقد واجهتنا عدة حتديات يف عملنا يف تلك املرحلة ،من أمهها :الوقت ،فكلٌّ منا مشغول مبهامه املوكل هبا .لذلك اضطررنا لاللتقاء
خارج أوقات الدوام الرمسي .ومما ساعد يف التغلب على ذلك التحدي ،وجود االلتزام لدى مجيع الزمالء املشاركني ،باإلضافة إىل إمياننا
بأن ما نقوم به فيه الفائدة للجميع ،سواء على الصعيد الشخصي ،أو املدرسي ،أو العرب .كما وأن ذلك يرتبط باألهداف املشّتكة
اليت مت وضعها خالل الورشة األوىل من التدريب ،خاصة أننا سنلتقي جمدداً ،لعرض ما مت إجنازه خالل الفّتة الفاصلة بني الورشتني
األوىل والثانية .ولكن بقي عامل الوقت يتحدانا يف عملنا الفعلي أثناء الدوام املدرسي ،فحىت نعمل معاً ،كان البد لنا من االلتقاء
داخل املدارس ،فحددنا موعداً وفقاً جلدول حمدد  ،ونظمنا وقتنا معاً ،ومع ذلك وجدنا صعوبة يف ذلك؛ ولكن أذللناها الحقاً من
خالل تنظيم وقتنا ،ووضعها كأولوية للعمل عليها.

واجهتنا عدة حتديات يف عملنا يف تلك املرحلة ،من أمهها :الوقت ،فكل منا مشغول
مبهامه املوكل هبا .لذلك اضطررنا لاللتقاء خارج أوقات الدوام الرمسي .ومما ساعد
يف التغلب على ذلك التحدي ،وجود االلتزام لدى مجيع الزمالء املشاركني ،وإمياننا
بأن ما نقوم به فيه الفائدة للجميع ،سواء على الصعيد الشخصي ،أو املدرسي،
أو العرب.
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ومن التحديات األخرى اليت واجهتنا ،هي كيف سنعمل معاً .فنحن ننتمي إىل خلفيات أكادميية خمتلفة متاماً ،ولكن ومع الوقت ،ومن
خالل عملنا على نفس املشروع بدأت تنشأ بيننا لغة مشّتكة ،وأهداف مشّتكة – صحيح أهنا أخذت بع الوقت – ولكنها يف
النهاية تطورت لتصبح لغة الفريق ،وأدركنا أنه من أفضل الوسائل لكي يعمل األفراد معاً ،هي أن يعملوا على مشروع وأهداف مشّتكة،
من دون اخلوض يف البحث عن مسات مشّتكة سابقة بينهم .فهم سيقومون بشكل تلقائي بتطوير تلك العالقات الالزمة لإلجناز؛
ولكن مع األخذ بعني االعتبار أن تكون الرغبة املسبقة للتعلم ،واملرونة يف التفكري هي مسة كل فرد منهم .فقد كانت بيننا اختالفات
واسعة يف الرأي حول فهمنا لعملنا ،واملهام اليت سيقوم هبا كل فرد منا .ومن املالحظ أن بداية عملنا معاً كان يشوهبا اجملامالت،
والتنازالت من دون اقتناع ،ولكن ومع الوقت تطور ذلك كما سريد الحقاً خالل عملنا على املشروع.

أدركنا أن من أفضل الوسائل لكي يعمل األفراد معاً ،هي أن يعملوا على مشروع
وأهداف مشّتكة ،من دون اخلوض يف البحث عن مسات مشّتكةً سابقة بينهم،
فهم سيقومون بشكل تلقائي بتطوير تلك العالقات الالزمة لإلجناز.

وبدأت ورشة العمل الثانية ،وقد قمنا بتجهيز العرض املطلوب .فخالل العروض ،الحظنا التباين الكبري بني املدارس املشاركة ،وقد
ظهر ذلك يف مجيع النواحي ،سواء من حيث استيعاب ما مت تقدميه ،أو من حيث ما مت إجنازه خالل الفّتة املاضية .باإلضافة إىل
ذلك ،ثبات أعضاء الفريق الواحد ،أو حسن توزيع األدوار اليت يقوم هبا أعضاء كل فريق .إال أنين وجدت نقاط اختالف وتشابه بيننا
وبني املدارس األخرى .واستفدت حقا من ذلك ،خاصة ملا مت يف هذه الورشة من تأكيد على تبادل اخلربات بني املدارس ،من خالل
أيضا اختالفات تتجلى يف
"املقهى العاملي" .فوجدت أن الكثري من املدارس األخرى لديها نفس التحديات اليت واجهتنا ،ووجدت ً
القدرة على العمل كفريق .فاملدارس اليت امتاز نظام إدارهتا باالعتماد على مساع آراء اآلخرين ،واملشاركة بني مجيع أعضاء اجملتمع
املدرسي يف اختاذ القرارات ،كان العمل فيها أسهل من املدارس اليت كان يتم فيها العمل منفرداً .وقد ظهر ذلك جليا أثناء النقاش،
والعروض اليت متت.
وتوالت ورش العمل الحقاً حول تطوير ركائز مشروع التطوير املستند إىل مدرسة "متام" ،وكان خلربيت يف العمل على هذا املشروع
الكثري مما تعلمته ،وفيما يلي خالصة لبعضه وكيف حدث كل تغيري:
تطور مفهومي للتغيري ،إذ أدركت أن التغيري يسري ببطء ،وقد تواجهك الكثري من املصاعب والتحديات ،وأن التقدم خالله يراوح بني
هبوط وصعود ،ويتمثل ذلك فيما ذكرت آنفاً حول كل مدرسة من املدارس وتفاوت تقدمها ،وفهمها ،وإجنازها يف املشروع ،والذي
جتلى من خالل ما يتم تقدميه من إجنازات أو مشاركات خالل املرور بالورش املتعددة واملتتالية.
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وقد كونت جدياً صورة عن التغيري على مستوى املدارس ،وأدركت أمهية ضبط االندفاعية يف توقع اإلجناز .فلكل بيئة سرعتها ،وإجنازها،
وكل عامل وعنصر يف تلك البيئة يؤثر بشكل أو بآخر على تلك السرعة أو حجم اإلجناز .أما عامل الضغط للسري إىل األمام ،فقد
يؤدي إىل عواقب ليست قريبة مما تسعى إليه .كما وأنه علي احّتام تلك البيئات ،واخلروج من واقع املقارنات غري املوضوعية إىل تقدير
كل تغيري حيصل ،أو إجناز حيققه اآلخر .ومن األمثلة على ذلك :خروجنا يف جلستنا التأملية اليت نعقدها بعد كل جلسة تدريب أو
دورة تدريبية -كفريق ملدارس الظهران األهلية -من األحاديث اليت كان حمورها "الغري" بعد كل ورشة ،إىل احلديث عن "أين حنن"؟
وإىل "أين سنتجه"؟ ،و"كيف سنحقق ذلك"؟ فبدأت املداخالت تأخذ حيزاً مغايراً  .فبدالً من عرض ما يتم عندنا يف املدارس للمقارنة
أو إلعطاء مثال ،بدأت مداخالتنا تتعلق باقّتاحات وأسئلة قد تساعد يف حل مشكالت اآلخرين أو تقدم إضاءات حللول .فمن
أبسط األمور وأتقاها أن تنبع احللول أو التطورات من واقع من يعمل عليها أو حيتاج إليها.

أدركت أمهية ضبط االندفاعية يف توقع اإلجناز .فلكل بيئة سرعتها ،وإجنازها ،وكل
عامل وعنصر يف تلك البيئة يؤثر بشكل أو بآخر على تلك السرعة أو حجم
اإلجناز .أما عامل الضغط للسري إىل األمام ،فقد يؤدي إىل عواقب ليست قريبة مما
تسعى إليه.

يف بداية عملنا يف املشروع ،نظرت إليه على أنه جمموعة من اإلجراءات اليت أستطيع من خالل اتباعها الوصول إىل احللول ،أو إجناز
املطلوب .فبناءً على ذلك ،كنت أستغرب األسئلة اليت يطرحها املدربون ،فنحن قمنا مبا هو مطلوب ،وعند احلضور للورشة أو زيارات
املدربني لنا ،كنا نكتشف أن هنا أفكار البد من التعمق هبا .ولعل من أكثر األمور العالقة يف ذهين واليت أثرت على تعلمي ،أنه وبعد
أن قمنا بإجناز حبثنا األول ،ووصولنا إىل تقرير هنائي بعد مجعنا للبيانات ،وحتليلها ،لعبت الزيارة اليت قام هبا وفد اجلامعة دوراً كبرياً .إذ
متت مناقشة مشروع حبثنا ،وما أجنزناه حىت اآلن ،ومتحور أحد األسئلة حول كيفية ارتباط "مشروع منحى اخلطوات الستة يف البحث"
برسالة املدارس ورؤيتها .فأشارت البيانات اليت مجعناها ،واألدلة اليت حصلنا عليها إىل حتقيق رسالة املدارس ورؤيتها!!! .وعلى الرغم
من حتديدنا لذلك يف مسوغات األهداف ضمن وصف املشروع ،وبعد التفكري والتأمل فيما قمنا بقياسه وحصلنا على نتائجه ،وجدنا
أن أهدافنا املكتوبة تبدو مغايرة لألهداف اليت نسعى إىل حتقيقها .ويف وصولنا إىل النتائج اليت تدل على حتققها لدى طالبنا ،فقد
وجدنا أننا نعلم ونقيم مهارات الوصول إىل املعلومات وما يتعلق هبا من مهارات تصل بالطالب إىل عرضها ،أي –  -searchوليس
مهارات التقصي والبحث احلقيقية –  .-researchوهذا ما أدى بنا إىل تعديل األهداف لتكون ذات عالقة مباشرة برسالة مدارسنا،
ورؤيتها .وبناءً على ذلك وصلنا إىل قناعة أنه حىت أهدافك اليت تعمل عليها ،تستحق منك التفكري فيها مرات ومرات ،خاصة بعد
اكتسابك خلربة معينة تسعى لتحقيقها .فأنت لست أنت بعد خربة معينة .هكذا فإذا قمت مبراجعة ما تسعى لتحقيقه بعد حني،
فقد جتد نفسك رافضاً أو معدالً ما تسعى اليه.
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وصلنا إىل قناعة أنه حىت أهدافك اليت تعمل عليها ،تستحق منك التفكري فيها
مرات ومرات ،خاصة بعد اكتسابك خلربة معينة تسعى لتحقيقها ،فأنت لست أنت
بعد خربة معينة .هكذا فإذا قمت مبراجعة ما تسعى لتحقيقه بعد حني ،قد جتد
نفسك رافضاً أو معدالً ما تسعى إليه.

أما اجلانب اآلخر من عملي على املشروع ،فكان يقتضي بأننا نقوم ببحث إجرائي له جمموعة خطوات تنتهي بتقرير يقود إىل حبث
آخر؛ ولكن يف احلقيقة أدركت أن ما أقوم به هو عملية حتسني وتطوير وتغيري .وهكذا يبقى البحث اإلجرائي أداة فاعلة يف تلك
العملية .ولعلين أذكر أن تلك املعرفة ،بدأت تنمو وتظهر يف إحدى الورش اليت بلورت الركائز األساسية لعملنا يف "متام" .فذلك جعلين
أدر أنين لست طالباً أتعلم البحث اإلجرائي ،بل أن رساليت تتعدى ذلك إىل إحداث تغيري بدأته بنفسي ،مث انتقل ليشمل مدرسيت،
ليطال بعد ذلك مستوى التعليم يف الوطن العرب .وأدركت حينها أن جهودنا أكرب من أن نعمل على مشروع لتقييمه أو للتخطيط له،
ومن مث متابعة تطبيقه .ففي تلك الفّتة أدركت أننا مجعنا يف مشروع "متام" بذور تغيريُ ،رِويَت يف ذواتنا ،وبدأت تنمو يف مدارسنا،
لتثمر يف وطننا العرب الكبري .وأنا عضو مشارٌ يف مبادرة التغيري ،وداع دعوةً إلصالح طريقة التطوير لواقع تعليم يتفق اجلميع على
احلاجة إىل حتسينه .وللوصول إىل ذلك أجد أنه كان علي إعادة ترتيب أوراق أفكاري ،والعودة إىل مجيع ما تدربت عليه خالل ورش
عمل "متام" السابقة ،وربطها بركائزه .وأحسست بأن الفكرة وصلتين ،وأنين حينها فهمت متاماً ملَ جنتمع ،وإىل أين سنصل؟
وعندما بدأ احلديث عن مهارات القيادة يف تلك الورشة ،والتأكيد عليها باستمرار ،كنت أنظر إىل ذلك على أنه معلومات تُقدم إلينا،
وليس هلا عالقة مباشرة بدوري .فأنا لست يف موقع اختاذ القرارات ،أو موضع سلطة ،على الرغم من وعيي بأن دور القائد خيتلف متاماً
عن دور املدير أو ذي السلطة .وبعد تلك الورشة ،وتركيز دورنا على التوجه حنو التحسني على مستوى املدرسة ،بدأت األمور تشوهبا
بع االضطرابات ،فكيف أقوم "أنا" من ال سلطة يل بتحفيز التغيري لدى من يفوقين سلطة إدارية معطاة على مستوى املدارس،
خاصة مع وجود نظام الفرق املستقلة يف املدارس .وبدأت مبشاركة ما تعلمته مع الفئات املختلفة يف املدارس ،من مشرفني ومديرين،
ومعلمني ،وغريهم ،وصرت أفكر بأنين قمت مبا يتوجب علي ،واملفروض من غريي أن يقوم بدوره ،فهم من لديهم املسؤولية والصالحية
للتغيري ضمن أقسام عملهم ،خاصة أن فلسفة املدارس تستند إىل اجملتمع املهين التعلمي .وقد أحبطت كثرياً يف تلك املرحلة ،إذ بني ما
يقدم لنا من تدريب وتوقعات يف ورش العمل ،واألمل والقوة اللذان يبثاهنما فينا ،وبني الواقع الذي يفرض علي السري وفق منط معني
يف العالقات اإلدارية وغريها ،فكانت ردة فعلي أنين عملت ما علي ،وعلى اآلخرين أن يقوموا بأدوارهم .أي أنين انسحبت من أخذ
املبادرات ،خاصة بعد أن كنت أبادر وال أجد لذلك صدى ،فتوقعايت كانت أفضل من غريي ،أي أنه يكفي أن أقوم بتوضيح الطريق
هلم للعمل ،وهم سيقومون بذلك بعفوية .وقد كنت بذلك غري مدر األثر الكبري الذي ساهم يف تطوير فهمي للتغيري ،فالوقت،
واجلهد املبذول معي ،والفرص الكبرية املتاحة للحوار ،ورؤية ما لدى اآلخرين ،واجتماعات نقاشنا الطويلة يف ورش العمل ،وغريها،
كلها هي من ساهم بذلك بشكل كبري.
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ولكن ومع التجربة وإعادهتا ،والتدريب املستمر الذي يبث فينا احلماسة للتغيري ،والّتكيز على اإلميان بالذات ،وتركيز ورش العمل على
طبيعة دورنا ك "متام" ،خاصة بعد تشرب لتلك القيم ،والدعم الذي تلقيته ،وأتلقاه باستمرار ،بدأت تتضح بع الصور واحلقائق أكثر
وأكثر ،وبدأت يف اكتساب مهارات قيادية وإدارية تبلورت لدي .فقد أدركت أنين كنت أتكلم عن البيئة اليت يتم فيها التغيري ،وال بد
من مراعاة واحّتام أفرادها ،ويف الواقع مل أكن أطبق ذلك يف ممارسايت ،وأنين إذا أردت التغيري البد من البدء بنفسي أوالً ،وهذا ما
حصل ،بدأ التغيري يف نظريت إىل اآلخر ،واحّتامه ،ألنك إذا أردت أن تغري ،عليك أوالً أن تفهم بيئتك جيداً ،خاصة أن لكل بيئة
أيضا على احّتام خصوصية كل بيئة .وعليه اختلفت
طريقة فريدة للتغيري ختتلف عن غريها على الرغم من املبادئ العامة ،واليت تركز ً
ممارسايت يف كيفية إحداث التغيري على مستوى املدرسة .فأنا يف مدرسة تنتهج التغيري والتحسني ،ونظامها قائم على ذلك ،فكان البد
من معرفة من أين ،وكيف ،ومع من أبدأ؟

بدأ التغيري يف نظريت إىل اآلخر ،واحّتامه ،ألنك إذا أردت أن تغري ،عليك أوالً أن
تفهم بيئتك جيداً ،خاصة أن لكل بيئة طريقة فريدة للتغيري ختتلف عن غريها على
الرغم من املبادئ العامة ،واليت تركز أيضًا على احّتام خصوصية كل بيئة .وعليه
اختلفت ممارسايت يف كيفية إحداث التغيري على مستوى املدرسة.

حمور التغيري يف مدارسنا هو قسم التدريب واملنهاج ،ونظام املدارس لدينا مبين على فرق يقودها مشرف تربوي مقيم ،فإن كان هنا
أيضا مع
من تغيري فعلي ،فال بد من النظر للعملية بشمولية أكثر .إذ ال يتم الّتكيز على العمل مع املعلمني يف الفرق من دون العمل ً
مشرف ذلك الفريق ،ناهيك عن العمل جنباً إىل جنب مع مدير التدريب واملنهاج .بالتايل فإن التطوير والتحسني يف املدارس أو أي
بيئة البد أن يأخذ بعني االعتبار كيفية سري األمور ،وأن حيّتم أدوار اآلخرين يف التطوير يف تلك البيئة أساساً ،وهم ضمن مستوى
معريف معني ،ولديهم ضوابط جودة يسريون وفقها ،وشروط ممارسة حمورها االستقاللية ،ومصادر سلطة وقيادة معينة .فكان التطور يف
ممارساتنا مبين على أن خربيت خالل العمل يف "متام" ،وما تلقيته من تدريب ،وما مررت به من خربة غريت الكثري من معتقدايت،
واجتاهايت .فكيف أتوقع من اآلخرين أن ميتلكوا املعرفة أو املهارة يف هذا اجملال ،وأنا ما زلت أتطور هبما  ،وأمامي طريق طويل حىت
أصل إىل مستوى أرضى عنه .فأحد العوامل اهلامة اليت انتهجها الفريق املسؤول عن "متام" أنه احّتم أين حنن – يف أي مستوى معريف-
 ،وضوابط جودة عملنا ،وظروف ممارساتنا ،واملصادر املتوفرة يف بيئتنا .وبناءً على ذلك كان لنا الدافع واالستمرارية يف التطور والتقدم
حىت وصلنا إىل ما وصلنا إليه ،وهذاما جعلين أغري يف ممارسايت لتطال مجيع أفراد اجملتمع املدرسي ،وأنطلق من تلك الظروف والنظام
الذي بين عليه التطور والتحسني يف املدارس .فكيف أطالب من أعمل معهم مبا مل أطالب به من قبل مدربينا .فقد عملوا معنا –
كمدارس متنوعة – كل مدرسة حسب إمكاناهتا ،وحسب املستوى الذي وصلت إليه .ومل تكن هنا من وصفة أو طريقة جاهزة
للعمل مع اجلميع ،إذ كانوا يف كل ورشة ينطلقون من احتياجاتنا ،ورغباتنا ،ويراوحون يف اسّتاتيجياهتم بني العمل مع اجملموعة ككل،
ومع جمموعات صغرية على مستوى الدولة ،وعلى جمموعات فردية على مستوى املدرسة ،وعلى أعضاء كل فريق مدرسي ،على مستوى
األفراد .وباإلضافة إىل تأملهم املستمر يف ممارساهتم التدريبية معنا ،فكانوا يطبقون ما يوجهوننا يف ممارسته؛ ويضعون األهداف،
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وخيططون ،وينفذون ،ويتأملون ،ويتبادلون نتائج ما وصولوا إليه ،وهكذا .....كما أهنم يرشدوننا كيف منارس ما يتناىف مع معتقداتنا
حول التحسني والتغيري والقيادة .واستناداً إىل ذلك ،بدأنا بالعمل مع الفرق صغاراً وجمددين ،نكرب معهم ،ونواجه الصعوبات والتحديات
معهم ،وصوالً إىل ما نصبو إليه يف مدارسنا .أي أن تركيزي انتقل مما أريد من اآلخرين أن يفعلوه ،إىل ما أريد من نفسي كمدرب أن
أقوم به ،وما نريد من بعضنا البع – حنن من نعمل معاً – كفريق ،وكيف سنقوم بذلك ،وكيف سنعرف أننا نسري على الطريق
الصحيح ،باإلضافة إىل التأمل املستمر يف كل ذلك .أي أن خطة العمل مع اجملموعة اليت أعمل معها – وهي معلمي الصف الرابع
االبتدائي ومشرفهم ،ومعلم املكتبة – تنقسم إىل قسمني اثنني ،مها :خطة على حبث إجرائي على مستوى املشروع الذي نعمل عليه
معاً ،وهو "حتسني مستويات االستيعاب يف القراءة لدى طالب الصف الرابع االبتدائي" ،وخطة حبث إجرائي آخر على مستوى املدرب
أو املدربني – خطيت كمدرب – واليت بنيت على ركائز "متام" واليت وضعتها لنفسي كأهداف ،يف صيغة منحى التدريب املعريف،
وخصائص مهنة التعليم ،ومن األمثلة على تلك األهداف " ،حتديد وتضييق نقطة الّتكيز" " ،إثارة الدوافع ،وحتديد العقبات والتغلب
عليها" " ،التأمل والتدخالت املستندة إىل األدلة" ،وغريها .وقد وضعت لكل نقطة منها جمموعة من اإلجراءات اليت سأقوم هبا
لتنفيذها ،وكيف سأتأكد من ذلك ،باإلضافة إىل أنين أتأمل مبدى التقدم يف حتقيقها ،وسأعدل ختطيطي بناءً على ذلك .وعند ممارسيت
هلذا اإلجراء بدأت مالمح النجاح تظهر على الرغم من وجود العقبات ،وعدم الوصول إىل ما أصبو إليه؛ ولكن –على األقل – وصلنا
معاً إىل إهناء دورة العمل األوىل بنجاح ،وشعرنا مجيعاً مبا أجنزناه .فقد سرنا معاً يف خطوات مّتابطة .ومتتالية بدءاً من حتديد وتضييق
نقطة تركيزنا –وهي مدى االستيعاب يف جمال القراءة لدى طالبنا  ،-وانتهاءً جبمع البيانات وحتليها ،ووضع تدخالت أخرى بناءً
عليها ،لنسري يف دورة جديدة أعمق من سابقتها .وقد منى ذلك فينا الدافعية للعمل .فقد رأينا مجيعاً – أنا وجمموعة املعلمني الذين
أعمل معهم -أثر ما قمنا به على نتائج الطالب يف االختبارات اليت جتريها املدارس لتقييم مستوياهتم يف مجيع جماالت اللغة العربية،
واملواد األخرى ،باإلضافة إىل اجتاهات الطالب واألهايل حنو التعلم ،ودور املعلم يف حتسني التعلم .ويالحظ املراقب ذلك من أثر
املصطلحات املستخدمة يف اللغة اليت أصبح اجلميع يستخدمها أثناء عملهم .ولعل من أكثر املصطلحات شيوعاً اآلن يف املدارس
"القرارات املستندة إىل البيانات"" ،أدلة التعلم"" ،التنويع يف أدوات مجع البيانات"" ،التوثيق" ،وغريها ...وتلك اللغة أو املبادئ هي
ام" وخطوطها العريضة ،ولعل األهم إىل جانب ذلك ،األثر املّتو على تعلم الطالب.
مرتكزات "مت
أيضا على عملي مع اجملموعات اليت أعمل معها يف مدارسنا ،فأنا أعمل مع معلمي الّتبية اخلاصة لتقدمي الدعم
وقد انعكس ذلك ً
للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة ،ومع جمموعة معلمي اللغة العربية لصفوف اخلامس والسادس ،فأصبح الدور ،كل الدور هلم يف
وضع أهدافهم ،وخطط حتقيقها ،وتقييمها ،ويتلخص دوري يف التأكد من تلك العملية ،وهي ليست باملهمة السهلة ،ألنك ستعمل
على االجتاهات ،املعتقدات ،والقيم ،واملعرفة ،وعلى كبح االندفاعية ،والتعامل مع اإلحباط ،خاصة يف وجود مقاومة متوقعة على مجيع
اجملاالت :اإلدارية ،املعرفية ،املهارية ،االجتاهية .فبع التوقعات يقوم املشرف أو املدير بإيصاهلا إىل املعلمني ،مما قد جيعلهم يشعرون
ببع ضغط العمل ،وينظرون إىل أي اقّتاح على أنه جهد إضايف ،عدا عن مقاومة تغيري دور املعلم يف الصف لدى البع  ،ناهيك
عن أن التعلم اجلديد للبالغني البد وأن يرتبط باألثر على املمارسة الذاتية ،وهذا األثر يأخذ وقتاً حىت يدركه الشخص أحياناً .وبدأت
أعمل معهم على مستويات دعم متنوعة؛ سواء بتقدمي التدريب املباشر لبع التقنيات يف جمال تطوير األدوات وحتليل البيانات ،وهذا
كان فقط يف بداية العمل ،فقد أخذت هنج األوىل فاألوىل ،أو من خالل دور امليسر لعملية النقاش ،البحث ،التحليل ...،إخل ،أو
من خالل الداعم يف األمور اإلدارية ،أو التقنية.
167

فكرة توسيع العمل يف مشروع "متام" واالنتقال من العمل ضمن اجملموعة األصلية إىل إشرا أعضاء جدد ....أذكر أننا يف تلك اللحظة
كان احلديث عن من؟ وكيف؟ سنعمل على ذلك ،وقد ناقشنا ذلك يف قسمي البنني والبنات يف مدارسنا ،وكان السؤال حول من
خنتار لنعمل معه يف بداية التوسيع ،وكيف سنختاره ونضمن أن لديه القدرة والدافع للعمل .وكان االقّتاح أن نبدأ ممن هم على مستوى
معني من مستويات التطور املهين يف املدارس؛ إذ أن مدارسنا لديها خطة تطوير مهين تعمل وفقها مع مجيع املعلمني املنتسبني إليها،
وهي مقسمة إىل ثالثة مستويات رئيسة ،ويقدم للمعلم التدريب والدعم الالزمني اللذين من شأهنما ،مساعدته ومتكينه للوصول إىل
حتقيق توقعات املدارس منه ،وهي وصف دقيق ملا يتوقع من املعلم أن يعرفه وأن يكون قادراً على أدائه يف كل مستوى .ورموز املستويات
هي :أ ،ب ،ج ،وكل منها مقسم إىل مرحلتني  – 2 ،0وقد مت االقّتاح أن يكون املعلم من املستوى 0ب ،للعمل معه وتدريبه على
منحى البحث اإلجرائي ،مت تقسيمنا حنن الثالثة يف قسم البنني للعمل على مشروعني مع جمموعتني من املعلمني مع مراعاة أن تكونا
مقسمتني على املرحلة االبتدائية ،واملرحلة املتوسطة ،حيث مت حتديد ،أن يعمل كال الزميلني "مأمون" و"عبد الرمحن" على مشروع
"استخدام الليجو يف تعليم الفيزياء احلركية" مع معلم يف املرحلة الثانوية– وسيتحدث عنه كالمها يف تأمالته ،واملشروع اآلخر يعمل به
"مأمون" وأنا "جهاد" ،مع معلمي اخلامس والسادس االبتدائيني ،وهو حول ظاهرة "االستقواء" أو "التنمر" لدى طالب اجملمع –جممع
اخلامس والسادس.-
وقد كان دخولنا للعمل معهم استناداً إىل طلب وحتفيز منا ،وبدأنا باجللسات اليت حمورها ظاهرة "االستقواء" وتقدمي مفاهيم وإجراءات
البحث اإلجرائي ،وقد ضمت اجملموعة معلمني من ختصصات متنوعة ،هي :الرياضيات ،والعلوم ،واجلغرافيا ،إضافة إىل مشرف الفريق،
واملرشد الطالب .وبدأ العمل معهم بنشاط من قبل اجلميع ،وتراوح دورنا بني مقدم ألفكار ،ومثري للتفكري من خالل األسئلة ،وقد
ساهم عمل فريق اخلامس والسادس على نفس الظاهرة منذ سنوات –ساهم -يف تسهيل العمل ،واستباق خطوات هامة حول طبيعة
املشكلة ،والبحث يف أسباهبا ،بل وكان لديهم استبانة خاصة باالستقواء جاهزة ،ملسح الظاهرة ،والتأكد الحقاً من فاعلية التدخالت
واإلجراءات اليت قاموا هبا .فقد انطلقنا بالعمل معهم من واقع ما لديهم ،مع بع التوجيه للسري وفق طريقة منظمة شاملة ،يتيح
أيضا يف زيادة دافعيتهم للعمل ،وختصيص الوقت الالزم من وقتهم
العمل وفق إجراءات منحى البحث اإلجرائي ،وقد ساهم ذلك ً
اخلاص .ولكن ومع السري السلس للعمل مع تلك اجملموعة ،إال أن سؤاالً كان يتخبط يف ذهين؛ هل طريقتنا يف اختيار من سنعمل معه
على البحوث اإلجرائية كانت فاعلة أم ال؟ ،وهل طريقة البحث عمن يتطوع للعمل على البحث اإلجرائي كانت صحيحة؟ أذكر أنين
عندما بدأت بتسويق فكرة العمل على حبوث إجرائية لدى زمالئي املعلمني ،كنت أصطدم معهم بسؤال :مىت؟ مىت؟ مىت؟ مىت سيتم
العمل على ذلك؟ يف ظل كل تلك األعباء الكبرية اليت نقوم هبا – سؤال يسأله كل معلم حتاول حتفيزه للتطوع للبحث .ولكن ،ويف
جلسة دعم للغة العربية مع معلمي الصف الرابع االبتدائي ،كانت هنا البيانات اليت تشري إىل وجود مشكلة لدى الطالب يف مستوى
االستيعاب القرائي لديهم ،وكان هنا ضغط من قبل مسألة اختيار مدارسنا ،ليكون طالهبا يف الصف الرابع ،من بني طالب اململكة
العربية السعودية الذين ستُجرى عليها الدراسة الدولية للقراءة "بريلز" .يف تلك اجللسة حملت ما كنت أحبث عنه؛ وهو مع من نعمل؟
ملاذا أبذل جهداً يف حتفيز اآلخرين للعمل على البحث اإلجرائي ،ويكون االجتاه منهم إيل؟ فالرغبة يف التحسني موجودة لدى اجلميع،
والعمل عليه هو ذايت الداف ِع .عندئذ وجهت جهودي للعمل مع تلك اجملموعة ،فلماذا خنتلق مشكالت قد ال يشعر هبا أصحاهبا ،يف
وجود مشكالت يشعرون هبا ،ويشكل العمل عليها قيمة لديهم ،وكان النجاح وليد ذلك التوجه ،فإذا أردت أن تنجح بعملك مع
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اآلخرين ،عليك الدخول معهم يف مهومهم ،وحتسسها واالنطالق من خالهلا يف مجيع جهود  ،مراعياً الوصول إىل استقالليتهم يف
العمل ،وإجياد احللول ومتكينهم من املهارات واملعارف اليت حيتاجون إليها فعليا من دون حتفيز مباشر ،مع مراعاة إبراز جناحاهتم بواقعها.

إذا أردت أن تنجح بعملك مع اآلخرين ،عليك الدخول معهم يف مهومهم،
وحتسسها واالنطالق من خالهلا يف مجيع جهود  ،مراعياً الوصول إىل استقالليتهم
يف العمل ،وإجياد احللول ومتكينهم من املهارات واملعارف اليت حيتاجون إليها فعليا
من دون حتفيز مباشر ،مع مراعاة إبراز جناحاهتم.

ومل أنتهج يف عملي التدريب املباشر ،أو التلقني ،بل دخلت معهم يف لب العملية اليت يعملون عليها ،ومل يشعروا بأن عملي معهم
يشكل عبئاً عليهم ،أو أين أقدم هلم تدريباً جديداً سيشكل الحقاً عليهم عمالً إضافيا ،بل كان كل ذلك يرتكز على ركائز "متام".
فاملهم هو الوصول إىل إتقان املهارات اليت حيتاجون إليها ،وأخرياً وبعد العمل معهم ملدى فصل دراسي كامل ،جلسنا مجيعاً نتأمل
باألدلة اجلديدة اليت مت مجعها ،التأمل بالعملية اليت قام هبا اجلميع ،واستمعت ملا يقولون ،وكنت آنذا أدون ما يقولون على السبورة
مكمالً بذلك أحجية بانت هلم يف هناية العمل عليها ،فرأوا بأنفسهم خالصة عملهم على شكل خمطط لوليب ،ميثل منحى "املمارسات
التأملية" ،أو منحى البحث اإلجرائي .فرأوا بأم أعينهم أن ذلك ليس مبستحيل ،أو أنه عبء إضايف ،بل هو شيء ميكن القيام به،
وليس جسماً غريباً على عملهم ،بل هو عملهم جبوهره .فعملية تأمل املعلم باملمارسات ،والسعي حنو التحسني؛ هي مسة كل معلم
يسعى للوصول بطلبته إىل التعلم احلقيقي .وهي ممكنة احلدوث ،ويتعلم من خالهلا الكثري ،وتساهم يف حتسني بيئة التعلم يف مدرسته.

عملية تأمل املعلم باملمارسات ،والسعي حنو التحسني؛ هي مسة كل معلم يسعى
للوصول بطلبته إىل التعلم احلقيقي .وهي ممكنة احلدوث ،ويتعلم من خالهلا الكثري،
وتساهم يف حتسني بيئة التعلم يف مدرسته.

إن بداية العمل يف مشروع "متام" ،كانت كأي بداية ألي تدريب يأخذ منحى ورش العمل التفاعلية؛ فهنا تقدمي وحتديد أهداف،
ومعطى معني ،وأنشطة تفاعلية ،ونقاشات وغريها من السمات ،وكان دورنا فاعالً يف كل ذلك ،ولكن مل يكن من السهل التطرق إىل
الشفافية ،وإبراز السلبيات ،واملعيقات ،فمالحظتنا ملا كنا نقدمه يف العروض أننا – سواء حنن الثالثة من مدارس الظهران ،أو مجيعنا
يف متام -عندما كنا نتحدث عن الصعوبات والتحديات اليت نواجهها ،كان احلديث عن أشياء عامة يف البداية ،مثل :الوقت ،املصادر.
وقد استمر ذلك إىل أن بدأت ورش العمل تركز على ثقافة "متام" ،واألدوار القيادية ،وبدأت تتبلور رسالتنا يف "متام" إىل التوسع والتطور
على مستويات أعلى وأمشل؛ كاملدرسة ،الدولة ،والوطن العرب .وازداد التفاعل بيننا مجيعاً إىل أن تطورت الصعوبات والتحديات إىل
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احلديث عن أنفسنا أوالً مث عن اآلخرين يف مدارسنا ،وظروف املدارس ،ونظامها ،الذي كان يشكل عائقاً بالنسبة إلينا أحياناً يف عملنا،
ومن ذلك أن نظام املدارس لدينا يقوم على جمموعة من الفرق يقودها املشرف على كل منها ،وأن أي تغيري جيب أن يكون من خالله،
وتعدى حديثنا وصوالً إىل أن ممارساتنا كمدربني قد تشكل أحياناً عائقاً – كما ذكرت سابقاً  ،-حيث تطور األمر للحديث عن
حتديات تتعلق مبا جيب علينا القيام به .ومن هنا بدأ احلديث عن التدريب املعريف ،وكيف يتعلم الكبار ،وكيف ميكن نشر الثقافة،
وثقافة التغيري .فاحلديث بشفافية وعرض السلبيات انتقل من اخلارج إىل الداخل ،من ظروف خارجية ال مفر لنا من مواجهتها ،ونعلق
عليها إحباطنا ،إىل عوامل داخلية نستطيع ببذل جهد أو تغيري فِكر ،أو تعلم جديد أو خربة ،أن نتغلب عليها ونتحكم هبا .ونعدل
من أنفسنا أوالً.

احلديث بشفافية وعرض السلبيات انتقل من اخلارج إىل الداخل ،من ظروف خارجية
ال مفر لنا من مواجهتها ،ونعلق عليها إحباطنا ،إىل عوامل داخلية نستطيع ببذل
جهد أو تغيري ِفكر ،أو تعلم جديد أو خربة ،أن نتغلب عليها ونتحكم هبا .ونعدل
من أنفسنا أوالً.

وبدأت األمور اليت تظهر على السطح هتدف إىل االستفادة من اآلخر ،والتفكري خارج الصندوق .واحلقيقة أن هذا من أصعب األمور
اليت ميكن أن نواجهها ،خاصة وأننا نعتقد أنه جيب أن نظهر يف أفضل حال ،وأن احلديث عن السلبيات الذاتية يعد انتقاصاً من ذاتنا،
ولكن وبعد أن جربت ذلك خالل جلساتنا ،ونقاشنا ،وجدت أن يف ذلك حتقيقاً لنجاحات ،وتأكيداً للذات ،ولكن من أهم العوامل
اليت ساعدت يف حصوله أنه أصبح ضمن ثقافة اجلميع؛ الشفافية ،والبنائية يف النقد ،وال خيفى على أحد أن ذلك ال يتم باتساق ،فهو
بني بني ،ويعتمد على اجلو العام ،ولكنه يتم دائماً ،خاصة أن طبيعة اجللسات يف ورش متام تراعي مجيع أشكال التفاعل ،وهي :على
مستوى اجملموعة الكبرية ،وعلى مستوى اجملموعات الصغرية املتجانسة وغري املتجانسة ،وعلى املستوى الفردي ،مما يتيح وأتاح للجميع
وكل فرد ،التعبري عن تعلمه ألفكاره ،ولعل من أهم بنود وشروط الكتابة يف هذا اجلزء من املشروع؛ الكتاب ،أنه يراعى فيه التأمل واخلربة
للجميع مع احّتام صوت كل فرد ،وهذا يقدر بشكل كبري .وقد أثر كل ذلك علي بشكل مباشر ،فأجد نفسي اآلن أكثر إصغاءً،
واستفادة من اآلخرين الذين أعمل معهم .فأنا أعمل يف جمموعة تدريب ودعم ملعلمي اللغة العربية ،ولكن باإلصغاء إليهم ،وتقدير ما
بت أملك خمزونًا
لديهم ،ازدادت لدي املعرفة جبوانب اللغة ،وكيفية تطبيق املمارسات الّتبوية اجليدة يف الصف ،ويف جلسات التدريبُّ ،
كبريا من جتارب واقعية وحقيقية يف جمال تعليم اللغة ،وأصبحنا أكثر قرباً ،وتفامهاً ،فغدا التواصل بيننا أعمق وأدوم.
ً
ولعلي أنتقل إىل خربة غنية ومتوجة ملا ممرنا به مجيعاً ،مع الشكر والتقدير ملؤسسة الفكر العرب على تلك الفرصة اليت أتاحتها لنا ،ففي
آخر مؤمتر كان يف بريوت حول مشروع "متام" ،وجدنا تتوجياً لعملنا ،وشعرنا بتقدير كبري من قبل اجلميع لتلك اخلربة والتعلم واجلهود
اليت مت بذهلا ،واعتبار منوذج "متام" منوذجا حيتذى يف عملية التغيري والتطوير ذات احملور الّتبوي على مستوى الدول املشاركة – الدول
العربية  ،-فاجلميع يتحدث عن التطوير على الرغم من وجود تلك احملاوالت السابقة ،ولكن أين الناتج احلقيقي .فخربتنا يف "متام"
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نقلت تفكرينا من إطار التنظري إىل اإلطار العملي ،ومن إطار اختاذ القرارات من األعلى إىل األسفل ،إىل الدور الكبري لألسفل يف دعم
األعلى الختاذ اخلطوات الالزمة لتحريك التغيري ،واحملافظة على استمراريته ،وال أنقص من أي من اجلهود املباركة املبذولة واليت مت عرضها،
فهي تتميز جبدة وأصالة ،ومحاسة ،إال أن مروري خبربيت يف "متام" أوقفتين موقف املتأمل فيما يتم عرضه ،وجعلتين أنظر إىل ما مسعته
رؤى ال بد من التأكد من إشرا اجلميع هبا ،والبد أن يّتجم إىل واقع حقيقي يف امليدان ،ومل ال؛ فكل فرد من
على أنه جيب أن يكون ً
األفراد املعنيني يف التطوير الّتبوي ُممثل وقادر على إشعال التغيري ،ففي أحد اجللسات ،كنا مجيعاً موجودين ،سواء ممثلي الوزارة ،أو
ممثلي أساتذة اجلامعات ،أو املدارس ،ومن بقي غري أولياء األمور ،والطالب .أي أن اجلميع موجود ،فيا هلا من فرصة نستمع فيها
لبعضنا البع  ،ونتفق على كيفية القيام بذلك ،فّتمجة األعمال إىل واقع يتطلب من أصحاب القرار التأكد من مساع صوت اجلميع،
والتأمل مبمارساهتم وأهدافهم؛ إذ أن األهداف ال يضعها غري أصحاهبا ،وال يضع اخلطط إال أصحاهبا ،وال يسعى غريهم إىل حتقيقها.

خربتنا يف "متام" نقلت تفكرينا من إطار التنظري إىل اإلطار العملي ،ومن إطار اختاذ
القرارات من األعلى إىل األسفل ،إىل الدور الكبري لألسفل يف دعم األعلى الختاذ
اخلطوات الالزمة لتحريك التغيري ،واحملافظة على استمراريته.
أحببت فكرة إصدار كتاب يلخص جتربتنا وخربتنا يف "متام" – حىت اآلن  ،-فعندما أنظر إىل املؤلفات باللغتني العربية واإلجنليزية ،أجد
فارقاً كبرياً يف جمال الّتبية ،ولن أتطرق هنا لألعداد ،أو النسب ،بل إىل الطريقة اليت يتم كتابتها فيها ،فالكثري من الكتب اإلجنليزية جتد
فيها وصفاً لتجارب كاتبيها أو خالصة لتجارب ناجحة يف مدارس حقيقية ،وباملقابل ،أجد يف كتبنا العربية أننا نتحدث عن األشياء
وحوهلا ،ونبتعد عن وصف جتارب شخصية ناجحة ألفراد من امليدان احلقيقي .ولعل مؤلفي الكتب لدينا يكون معظمهم من أصحاب
الدرجات األكادميية العليا ،وقلة من خرباء العاملني يف الصفوف ،بينما يف الكثري من الكتب اإلجنليزية ،جند أن املعلم يف الصف يقوم
بكتابة جتربته وجتارب زمالئه يف الصف ،وعند قراءهتا أجدها أقرب إيل ،وأسهل تطبيقاً .وآمل أن يكون كتاب جتربة "متام" حافزاً للكثري
على البدء بكتابة جتاربنا الرائعة ،وتبادهلا مع بعضنا البع يف الصفوف.

الكثري من الكتب اإلجنليزية جتد فيها وصفاً لتجارب كاتبيها ،أو خالصة لتجارب
ناجحة يف مدارس حقيقية ،وباملقابل أجد يف كتبنا العربية ،أننا نتحدث عن األشياء
وحوهلا ،ونبتعد عن وصف جتارب شخصية ناجحة ألفراد من امليدان احلقيقي.

فهنيئاً لنا مببادرة "متام" ،وكعضو فيها؛ أدعو مجيع من يأمل مبستقبل مشرق لنا يف وطننا العرب أن ينضم معنا ،ولن أقول لنا ،ألننا لسنا
فئة أو جمتمعاً منفصالً عن غرينا ،بل حنن كلنا يف مسرية تربوية واحدة ،ولكن لنسر يف نفس االجتاه ،وخنطو اخلطوة األوىل يف مسرية
األلف ميل ,ولنؤمن بأنفسنا ولنبلور ماس عقولنا".
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خبرتنا في تمام
لم نعد نحن...

هذا ما يراه القارئ يف كتابة كل منا ،قد تكون البداية واحدة لنا حنن الثالثة ،فاملهمة هي أن نقدم مشاريع مدارسنا ،ضمن فهم أن
كل مدرسة ستقدم خربهتا ،ونتبادل تلك اخلربات واملشاريع الناجحة ،واملفاجأة اليت عرب كل واحد منا عنها هي نفسها ،فقد خرجنا
مبشراً باألمل ،ومليئًا بفرص التعلم.
من الورشة األوىل نعلم أننا أمام طريق طويل ِّ
وعلى الرغم من أن كال منا كان له مساره فيما تعلم من خربته يف متام ،إال أن هنا إطاراً عاما ورئيسيا سرنا خالله؛ إنه التغريات على
املستوى الشخصي ،والعلمي ،واملهين .فقد أشرنا مجيعاً إىل أن مشروع متام ،والتفاعل مع اآلخرين من زمالء خارج املدارس وداخلها،
طور لدينا القدرة على رؤية اآلخر ،وفهمه ،وتقبل وجهة نظره أكثر ،ووضع أنفسنا مكانه ،فقد ورد ذلك يف مواطن كثرية يف كتابتنا،
فمما ذكر عبد الرمحن " على الرغم من أن االختالف يف وجهات النظر ...ولكننا باحلوار كنا دائما نتوصل إىل اتفاق" ،وما عرب مأمون
عن ذلك بتأمله بتجربته بذكر "تقبل آراء اآلخرين ،وتقديرها واالنفتاح ،"...كما وأنين قد ذكرت ذلك يف كتابيت عند حديثي عن
التغيري لدي "بدأ التغيري يف نظريت لآلخر ،واحّتامه."...،
وقد ذكرنا مجيعنا كيف تطور فهمنا لعملية التغيري ،وأمهية اإلميان الشخصي لكل فرد يف قدرته على إحداث تغيري ما ضمن اإلمكانات
املتاحة ،وأن حدود ذلك ترتبط بالفرد ،وإميانه ،واملساحة اليت يفكر فيها.
"التغيري ميكن أن يبدأ مبعلم ما يسعى إلحداث تطوير يف جمال معني"  -عبد الرمحن
"فعملية التأمل باملمارسات ،والسعي حنو التحسني؛ هي مسة كل معلم – "...جهاد
كما وأننا مجيعاً أدركنا وقدرنا أمهية األدلة والبيانات يف اختاذ القرارات ،وتقييم املمارسات ،ووضع اخلطط املستقبلية على مستوى الفرد
واملؤسسة ،وقد ركز على ذلك مأمون يف كثري من مواضع كتابته ،ومنها ..." :أال أفتخر مبشروع ال أملك األدلة على نتائجه،"..
و" ..وأدركت أمهية األدلة يف اختاذ القرارات ،"..وما ذكره عبد الرمحن حول أمهية املمارسات التأملية ،وضرورة تواجد "األدلة اليت تبني
حتقق األهداف" ،وما ورد يف كتابيت حول "القرارات املستندة إىل البيانات" ،و"أدلة التعلم".
مجيعا ،وانعكس على ممارساتنا ،وأثر كثرياً يف
مجيعا ،مستوى التأمل باملمارسة الذي تطور لدينا ً
ومن الالفت للنظر يف تعلمنا ً
مدارسنا ،فقد وصلنا إىل مستوى ال نتأمل فقط مبمارساتنا ،بل بأهدافنا ،ومسوغاهتا ،وصوالً إىل إحداث التغيري إن احتاج األمر
فيها.
كما وأننا أكدنا على أمهية دور القيادة الداعمة إلحداث التغيري ،فقد حظينا بقيادة ذات رؤيا ،تشاركنا يف وعها ،وتقييمها ،فقد
وصفها عبد الرمحن ب "القيادة الداعمة للتغيري تساهم يف إجناح هذه املشروعات."..،
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وذكر كل منا الفائدة الكبرية فيما حصلنا عليه من خالل خرباتنا يف "متام" ،على املستويني املعريف واملهارات اليت تطورت لدينا ،يف
اجملاالت املتعددة ،سواء على مستوى املهارات البحثية املتنوعة –خاصة مهارات البحوث الكمية ،أو على مستوى مهارات القيادة،
والعمل التآزري مع اآلخرين.
وقد أشار كل منا يف مواضع خمتلفة يف كتابته لعادات العقل اليت مت اكتساهبا ،ولعل منها :الفاعلية كأحد أعضاء اجملموعة ،والعزو
الداخلي ،االنفتاح على اآلخر ،اإلصرار ،وضبط االندفاعية ،الشفافية وتقبل النقد ،والتأمل.
وقد واجهنا صعوبات ومشكالت تتمثل يف :أمور متعلقة بالوقت الذي سيتم فيه العمل ،وكم اإلجناز ،وعدم وجود الوقت الكايف
لآلخرين للعمل معنا ،خاصة يف بداية التوسع يف البحث اإلجرائي ،ولكن التزامنا مجيعاً للتعلم ،ونقل اخلربة ،وتضافرنا معاً ،ودعم
قيادة املدارس ،والتواصل املستمر مع أعضاء متام املؤسسني أثناء ورشات العمل ،والتحفيز الذي تبثه فينا اللقاءات املستمرة والدورية،
ودعم بع األعضاء العاملني يف املدارس ،ومنونا وتطور مهاراتنا؛ كان هلا األثر الكبري يف تغلبنا على تلك املصاعب ،والسري قدماً.
نعم ،حنن لسنا حنن من بدأنا يف تلك اخلربة ،شاكرين كل من قدم إلينا أي مساعدة ،أو تغذية راجعة ،أو تعليق ،أو نقد ،أو موقف
ما سواء اتفق معنا ،أو اختلف معنا ،فلهم منا كل شكر وتقدير ،وسنبقى دائماً نسعى أن نكون يف كل عام أفضل من العام الذي
سبقه.
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صوت من مدارس الظّهرا األهليّة -قسم البنات
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صوت سلمى رعد
مسؤولة عن وحدة البحث

صتي مع تمام
ق ّ
المقدمة

أمحل شهادة الباكالوريوس يف الكيمياء احليوية من جامعة الكويت ،ودرست بع
عملي يف املدارس و أتكلم اللغتني العربية واإلجنليزية بطالقة.

الكورسات اليت احتجت إليها يف اإلنّتنت خالل

عملت يف مدارس الظهران األهلية للبنات منذ عام  .0222ومدارسنا تقع يف املنطقة الشرقية يف اململكة العربية السعودية يف مدينة
اخلرب و تتضمن املدارس املراحل التعليمية من رياض األطفال إىل الثالث الثانوي ،ولدينا قسمان للبنني والبنات منفصالن مببنيني.
وقسم رياض األطفال يضم البنني والبنات وهو تابع ملدارس البنات ،كذلك يتم تدريس البنني للصفوف األول والثاين ابتدائي يف قسم
تابع ملدارس البنات وهلم جممع وساحة و بوابة خاصة يف مبّن مدارس البنات .و املدرسة مقسمة إىل جممعات تعليمية كالتايل :جممع
احلضانة و الروضة ،الصفوف األوىل من االبتدائي ،الصفوف العليا ،جممع املتوسط و جممع الثانوي باإلضافة إىل جممع البنني
للصفوف األوىل.
بدأت العمل يف املكتبة يف قسم املصادر والعهد إىل عام  ،2110ومن مث أصبحت ميسرة التكنولوجيا إىل عام  .2100ويف هناية
السنة الدراسية  2100- 2101أصبحت مسؤولة عن وحدة البحث اليت أنشئت حديثا يف املدارس .و من األنشطة اليت أقوم هبا
مع الطالبات أنين مسؤولة عن طالبات املشاريع العلمية والبحث العلمي منذ عام .2112

بدء مشروع تمام
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بدأ مشروع متام يف عام  2112حيث رشحت كإحدى عضوات الفريق للمشاركة يف مشروع متام ،و نظرا لطبيعيت وتطلعايت و رغبيت
الدائمة يف التغيري لألفضل ،حتمست له ألن هدف املشروع هو التحسني.
قبل أن نبدأ أول اجتماع مع أعضاء اجلامعة األمريكية يف بريوت ،و املدارس األخرى املختارة من دول عربية أخرى ،بدأنا بالتحضري
الختيار مشروع ناجح من مدارسنا لعرضه يف أول لقاء يف األردن مع املدارس األخرى .كانت هنا تسع مدارس من ثالث دول
عربية هي لبنان ،األردن واململكة العربية السعودية و ثالث مدارس من كل دولة.
تألف فريق مدرستنا ،مدارس الظهران األهلية للبنات ،من ثالثة أعضاء:
 سلمى رعد (كاتبة املقال)  :خرجية بكالوريوس الكيمياء احليوية من جامعة الكويت ،انضمت للمدارس يف عام 0222
كموظفة يف قسم املكتبة ،ويف عام  2111أصبحت ميسرة تكنولوجيا يف املدارس.
 علياء املخرق :خرجية بكالوريوس رياض األطفال من جامعة امللك سعود بالرياض ،انضمت إىل املدارس يف عام 0222م،
و تعمل كمعلمة يف قسم رياض األطفال ،ويف عام  2112أصبحت ميسرة يف نفس القسم.
 هناء املعيبد :خرجية بكالوريوس يف الدراسات الدولية من جامعة واشنطن ولديها ماجستري يف دراسات التنمية من مدرسة
لندن لالقتصاد والعلوم السياسية ،عملت يف مدارس الظهران كمعلمة لغة إجنليزية ملدة عام ،مث معلمة للعلوم االجتماعية ملدة
عامني.
اختارت إدارة مدارسنا ستة مشاريع ،تعترب ناجحة يف مدارسنا وتركوا لنا حرية اختيار أحد املشاريع الستة .اخّتنا التعلم التعاوين
حيث أن مجيعنا يف الفريق لدينا خربة أو معرفة يف اسّتاتيجية التعلم التعاوين ،فقد تدربت على اسّتاتيجية التعلم التعاوين يف عام
أيضا وحصلت على مستوى التدريب الذي خيوهلا أن تطبق التعلم التعاوين يف دروسها ،باإلضافة إىل
 2113م ،وتدربت علياء ً
استخدام هناء لبع مهارات التعلم التعاوين مع الطالبات.
درب املدارس املعلمات على اسّتاتيجية التعلم التعاوين ،وكيف تستخدم يف املدارس.
قمنا بتحضري عرض للمشروع ،ووضحنا كيف تُ ِّ
و كنا على يقني يف ذلك الوقت أن اسّتاتيجية التعلم التعاوين من االسّتاتيجيات الناجحة يف املدارس.
و ذهبنا يف صيف  2112إىل مدرسة البكالوريا يف األردن لالجتماع األول مع املدارس األخرى وأساتذة اجلامعة األمريكية .قدمنا
العرض وبعد أن اهنيناه ،وكنا مجيعنا نقف بفخر بأن املشروع من أجنح املشاريع يف مدارسنا ،فسألنا د .جرداق ،وكيف حكمتم على
املشروع بالنجاح ؟ فتعجبت وفوجئت بالسؤال حيث أنين شخصيا اعتقدت أن العرض كان كافيا جدا ،وأننا أثبتنا بأن االسّتاتيجية
ناجحة .كانت إجاباتنا خمتلفة ،ولكن مل يكن لدينا إثباتات على أن املشروع ناجح .ودار نقاش بأننا حنتاج إىل إثباتات وبراهني بأن
اسّتاتيجية التعلم التعاوين اسّتاتيجية ناجحة ،وليس فقط جمرد إحساس .كما أن استمرارية تقدمي الربنامج يف املدارس ،ال تكفي
جلعلها اسّتاتيجية ناجحة .ومن هنا كانت البداية.
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حنتاج إىل إثباتات وبراهني بأن اسّتاتيجية التعلم التعاوين اسّتاتيجية ناجحة ،وليس
فقط جمرد إحساس.كما أن استمرارية تقدمي الربنامج يف املدارس ال تكفي جلعلها
اسّتاتيجية ناجحة.

ألول مرة أتعرض ملثل هذه األسئلة! طلب براهني وإثباتات .مل أفكر قط يف هذا من قبل .و كيف سنحصل عليها؟
بدأنا ورشة العمل األوىل يف اليوم الثاين وهي :حتسني املمارسات من خالل البحث اإلجرائي ،وكانت هذه املرة األوىل اليت أتدرب
فيها على البحث اإلجرائي .و قد وجدت أن فيها بع الشبه باملشاريع العلمية اليت أقوم مبساعدة الطالبات فيها ،مثل سؤال
البحث واألدوات والدقة يف مجع املعلومات وكتابة املالحظات والتحليل واالستنتاج.
عادت بعدها فرق متام إىل مدارسها ،و قد طُلب من كل مدرسة أن تقوم باختيار مشروع لبحث إجرائي .وبدأت مع زمياليت يف
الفريق بالعمل بعد ورشة العمل األوىل .كان مشروعنا أن نقوم ببحث إجرائي عن التعلم التعاوين يف مدارسنا ،جلمع أدلة وبراهني
وال تأكد من اسّتاتيجية التعلم التعاوين ،هل هي ناجحة يف مدارسنا ؟ ومن مث العمل على حتسينها.
بدأنا بتحديد سؤال البحث واألهداف األدائية ،األهداف العملية وأهداف الربنامج .و غرينا سؤال البحث عدة مرات وأخذت منا
العملية حوايل شهرين لتحديد وتغيري وحتسني سؤال البحث ،وكان هنا العديد من االجتماعات .حنن كمجموعة جنتمع أثناء
أيضا مع د .سهام الصويغ املسؤولة احمللية عن جمموعتنا ،باإلضافة إىل جمموعة من أساتذة اجلامعة األمريكية
الدوام املدرسي و ً
أيضا لإلجابة
املسؤولني عن مشروع متام ،حيث حضروا إىل البحرين واجتمعوا معنا ،للتأكد من سؤال البحث واألهداف واألدوات ،و ً
على أسئلتنا.
عملنا كفريق ،وكانت اآللية أن ُح ِّددت حصتان من نصاب حصص املعلمتني ( علياء وهناء) للعمل على البحث اإلجرائي ،وكنا
جنتمع يف هذه احلصص لتحديد ما سبق نقاشه من سؤال البحث وأدواته .و بعدها بدأنا جبمع البيانات ،و هنا بدأ العمل يف
طويال يف تطبيقها ،إذ
الصفوف ومع املعلمات حيث أن إحدى أدوات البحث ،كانت صحف املالحظة اليت استغرقت منا وقتًا ً
يعتمد مجع البيانات على حضور حصص املعلمات اللوايت يقدمن تعلما تعاونيا .ويف بع األحيان ال نتمكن مجيعنا من احلضور
بسبب التضارب يف أوقات احلصص أو انشغالنا بنفس الوقت احملدد ،وهذه واحدة من املشاكل اليت واجهتنا ،ولكن بتعاون الفريق
استطعنا ختطي املشكلة و إعالم بعضنا البع عن مالحظاتنا يف االجتماع األسبوعي الذي حرصنا مجيعنا على حضوره.
كما تبادلنا العمل بنفس الطريقة يف مجع البيانات جلميع أدوات البحث ،مبا فيها من استبانات ومقابالت للطالبات و جمموعات
الّتكيز.
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كانت ورش العمل تقدم يف اجلامعة األمريكية يف بريوت كل ستة أشهر .و كنا جنتمع مع املدارس األخرى و نعرض و نناقش ماقمنا
به ،ونتدرب على ما سنقوم به ونعود للعمل .كما كانت جمموعة من أساتذة اجلامعة األمريكية (فريق متام من اجلامعة األمريكية)
جيتمعون معنا ،ويزورون املدرسة يف اخلرب باململكة العربية السعودية ،ليجيبوا عن استفساراتنا والتأكد من أننا نسري على الطريق
الصحيح.
قمنا بتحليل النتائج وكتابة التقرير مجيعنا .و يف هذه املرحلة من العمل استقالت أ.هناء املعيبد وأصبحنا عضوتني فقط .يف هذه
الفّتة أهنينا البحث اإلجرائي الذي قمنا به ،كأول حبث إجرائي تعليمي وعرضنا نتائجنا يف متام ( )TAMAMيف ورشة .2112
و بعد عرض املشاريع من املدارس ،املختلفة طلب من كل جمموعة أن تتأمل مبا قامت به ،و مت تقسيمنا إىل جمموعات ،حبيث تتكون
كل جمموعة من مدرستني و تتوىل كل مدرسة التعليق و تقدمي التغذية الراجعة ،كما أننا تبادلنا تأمالتنا .وكانت من أمتع ورش
العمل ،إذ جرت العادة عند تواجدنا بورش العمل السابقة ،أن تكون كل مدرسة منشغلة بنفسها ومبا يطلب منها ،وكنا بدورنا
نستمع ملا تقدمه املدارس األخرى بدون املشاركة الفعلية .و يف هذه املرة اختلف األمر إذ طلب منا حتمل مسؤولية التأمل و التعليق
وإبداء الرأي مما أجربنا على أن نقرأ ونصغي ونتبادل العروض .وهذا منحنا فرصة أكرب لفهم مشروع املدرسة األخرى واالستفادة من
أعماهلم .ومن هذه التجربة ،تعلمت من احلوار مع املدارس األخرى أن أصغي و أعطي وقتًا لتبادل املعلومات ،وأتعلم جتارب املدارس
األخرى الح ًقا.

تعلمت من احلوار مع املدارس األخرى أن أصغي وأعطي وقتا لتبادل املعلومات،
وأتعلم جتارب املدارس األخرى الحقًا.

بعد أن حررنا التقرير وسلمنا البحث لفريق متام يف اجلامعة األمريكية ،كان املطلوب من كل فريق أن يضع النتائج ومن مث التوصيات.
علما بأن التعلم التعاوين -فئة املهارات التعاونية االجتماعية حيتوي على جمموعة من املهارات تتدرج من األسهل إىل األصعب هي:
ً
الفئة

املهارات التعاونية االجتماعية

التشكيل

 االنتقال من دون ضجة. البقاء مع اجملموعة. استخدام أصوات هادئة. -تشجيع املشاركة من قبل اجلميع.
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مناداة أعضاء اجملموعة بأمسائهم ،والنظر إىل املتكلم ،وعدم استخدام أسلوب القمع.العمل

 إعطاء تعليمات بشأن اجملموعة. تعبري عن التشجيع. طلب املساعدة أو التوضيح. عرض الشرح أو التوضيح على اآلخرين. إعادة صياغة أفكار اآلخرين. تنشيط أعضاء اجملموعة. -وصف مشاعر -عندما يكون ذلك مناسباً-

الصياغة

 تلخيص بصوت مسموع. البحث عن الدقة من خالل التصحيح ،واإلضافة إىل امللخص. البحث عن التوسع. البحث عن طرق ذكية لتذكر األفكار واحلقائق. طلب التحدث من أعضاء اجملموعة. الطلب من األعضاء اآلخرين أن خيططوا بصوت مسموع. -التأكد من فهم أعضاء اجملموعة.

التخمري

 نقد األفكار من دون األشخاص. متييز نقاط االختالف بني أعضاء اجملموعة. دمج جمموعة من األفكار املختلفة يف موقف واحد. -طلب تربير إلجابة عضو.
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 التوسع يف أجوبة األعضاء اآلخرين. السرب يف طرح أسئلة أعمق. توليد أجوبة أخرى. -فحص الواقع بتفقد عمل اجملموعة.

ومن حتليلنا الستبانات الطالبات وإجابات املعلمات على أسئلتنا يف جمموعات الّتكيز ،باإلضافة إىل البيانات اليت مت مجعها من صحف
املالحظة داخل الفصول ،واألدوات املختلفة اليت استخدمناها ،اتضح لنا اآليت:
 أن هنا وعياً كبرياً يف مدارسنا بأمهية تطبيق اسّتاتيجية التعلم التعاوين عند الطالبات واملعلمات معاً ،فقد كان االجتاه
اإلجياب حنو هذه االسّتاتيجية واضحاً من قبل املعلمات والطالبات.
إملاما واعيًا وقويا.
 أن املعلمات اللوايت يطبقن (التعل التعاي) ملمات وخبريات باالسّتاتيجية ً

 اليوجد اتساق يف تعليم املهارات التعاونية من نفس الفئة ،حيث تقوم املعلمة بتكرار تعليم املهارة فئة التشكيل والعمل
للطالبات ،وبالتايل عدم الوصول إىل املهارات األصعب من فئة الصياغة والتخمري .وتعرض الطالبة لتكرار املهارة السهلة،
يؤدي إىل تذمر الطالبات من تكرار تعلم نفس املهارات من نفس الفئة من عدة معلمات يف مواد خمتلفة.
ماورد سابقا ،هي بع

النتائج اليت ظهرت من البحث ،ومن مث قمنا بتقدمي التوصيات بناءً على طلب فريق متام للجامعة األمريكية.

التوصيات

قدمنا بع

االقّتاحات لزيادة فعالية هذه االسّتاتيجية يف تنمية املهارات التعاونية االجتماعية منها:

 تدريب عدد أكرب من املعلمات على اسّتاتيجية التعلم التعاوين :وذلك بسبب قلة عدد املعلمات اللوايت يطبقن التعلم التعاوين،
إذ مل تزد النسبة عن %02منذ عام  .2112وهذا أدى إىل قلة عدد الصفوف اليت تتعرض لدروس تعاونية .وقد كانت قلة
املعلمات اللوايت تقدمن اسّتاتيجية التعلم التعاوين ،من الصعوبات اليت واجهناها عند حاجتنا ملالحظة الصفوف يف بداية
مشروعنا ،مث أن هذا النقص أدى إىل انتقال بع الطالبات من مرحلة إىل أخرى ،من دون أن يتعرضن السّتاتيجية التعلم
التعاوين.
 العمل على اتساق تعليم املهارات التعاونية :ويتم ذلك بالتنسيق بني معلمات املرحلة الواحدة أو الصف الواحد ،فتتفق
معلمات الصف على تقدمي املهارات التعاونية من نفس الفئة ،وتقسيم املهارات اجلديدة فيما بينهن لتعليمها ،ومن مث تتابع
مجيع املعلمات كل هذه املهارات.
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 لكي حيصل انغماس أكثر لدى الطالبات ،واستخدام تلقائي هلذه املهارات ،اقّتحنا تقسيم تدريس فئات املهارات التعاونية
االجتماعية حسب املراحل الدراسية ،على أن حتدد من قبل اإلدارة ،وذلك حىت ال جند أي تكرار يف تقدمي الفئات التعاونية،
إذ الحظنا أن املعلمات يبدأن يف كل عام بتعليم املهارات للفئات البسيطة ،و ال يكفيهن الوقت لالنتقال إىل املهارات
األعلى.
كذلك طلب فريق متام يف اجلامعة األمريكية ،أن خنتار إحدى التوصيات ونتابع إمكانية تنفيذها ،من قبل فريق متام للمدارس .فقمنا
باختيار " تدريب عدد أكرب من املعلمات على اسّتاتيجية التعلم التعاوين" إذ من املمكن تنفيذه من قبل فريقنا .و طلبنا من مديرة
التطوير والتدريب أن تقدم الدورة ،حيث أهنا هي من تدرب على اسّتاتيجية التعلم التعاوين .وبالتعاون معها ،وبعد أن سلمتنا القائمة
بأمساء املعلمات املؤهالت لتلقي التدريب على االسّتاتيجية ،قمنا بعمل استبانة ملعرفة َمن ِمن املعلمات املؤهالت ترغب يف حضور
الدورة .وحددنا الوقت واأليام مبساعدة مديرة التدريب والتطوير ،حيث أنه كان لديها انشغاالت أخرى ،قبل وبعد الوقت املقّتح
للدورة .وقدمت الدورة يف أيام اخلميس ملدة مخسة أسابيع واستغرقت ثالثني ساعة.
وأهنينا ،مبساعدة اإلدارة ودعمها ،إجناز حتقيق إحدى التوصيات ،خاصة وأن الوقت كان عائقا كبريا بسبب ارتباطات املعلمات
ومشاغلهن يوم اخلميس (اخلميس إجازة أسبوعية) .فقد كان البع منهن ينتسب إىل دراسة دبلوم تربوي ويذهب كل يوم مخيس
حلضور الدروس يف اجلامعة.
ومت تدريب  02معلمة ،وكان من املفّتض أن يتم تدريب عدد أكثر ،ولكن ألسباب خمتلفة مل يتمكن عدد كبري من املعلمات
احلضور.
و كل ما قمت به من عمل جتاه هذه التوصية ،هو التنسيق والتحضري األويل ،ولكن كان من الصعب إرضاء مجيع األطراف والوصول
إىل وقت يناسب اجلميع .وكانت اإلدارة متعاونة جدا ،وحتاول تسهيل ما أمكن .فقد قدمت خدمات احلضانة للمعلمات ،كما
وفرت هلن املواصالت لتسهيل حضور الدورة.

نشر البحث اإلجرائي

بدأت بعد ذلك بالعمل مع زميليت علياء ،على نشر البحث اإلجرائي يف مدارسنا ،وكاملعتاد ،تلقينا تدريبًا ،وكانت ورشة العمل رقم
( ،)5وخرجنا ببع التوصيات و العمل على تنفيذها ،وف ًقا للهدف الرئيس ملشروع متام و هو التغيري من القاعدة إىل األعلى .كان
حل مشاكله ،وإجياد احللول لتحسني تعلم الطالب بالطريقة اليت جيدها أفضل وتناسبه مع طالبه.
هدف متام ،متكني املعلم من ِّ
حماولة نشر البحث اإلجرائي يف مداسنا:
اجتمع فريق متام مع وكيلة الرئيس ،ومديرة املنهاج والتطوير لتحديد خطوات التوسع يف البحث اإلجرائي يف املدارس ،وكانت كالتايل:
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تبعا ألدائها
 ترشيح املعلمات اللوايت يعملن على املستوى التدرييب؛ حيث متر املعلمة يف مدارس الظهران مبستويات خمتلفةً ،
املهين ،وتقيم كل سنتني أو ثالث حسب حاجتها للتقييم ،وبالتايل االنتقال إىل مستوى أعلى .واتفقنا على اختيار

املعلمات من املستوى املهين املرتفع ،للتعاون معهن على تطبيق البحث اإلجرائي يف املدارس ،والذي جيعل املعلمة قادرة
على فهم البحث اإلجرائي املشار إليه ،ضمن خطة التقدم ملدارس الظهران .وكان عدد املعلمات يف املستوى املرتفع للعام
الدراسي ( 35 )2101-2112معلمة.
 مت عرض البحث اإلجرائي الذي قمنا به ونتائجه ،على املديرات واملديرين واملشرفني واملشرفات ،ليكونوا على علم بالنتائج.
أيضا األهداف من املشروع لتشجيع املعلمات على املشاركة الح ًقا .والقى املشروع تقبال من األكثرية،
وقد شرحنا ً
وانتقادات وعدم القبول من البع اآلخر .وهذا ما كنا نتوقعه ،وقد نُبِّهنا من قبل اإلدارة بأن هذا متوقع ،حيث أن مشروع
متام من خالل البحث اإلجرائي الذي قمنا به ،وضح بع النقاط اليت تبني وجود ضعف أو خلل ما ،حيتاج إىل حتسني.

 أما بالنسبة إىل اإلدارة ،فهي تدعم مشروع متام ،وهذا سهل عملنا من جهة اإلدارة وبالتايل من األقسام األخرى ،فاجلميع
على وعي مبا نقوم به ،ومستعد لتيسري مهامنا مع األقسام املختلفة .فهدف املشروع هو حتسني تعلم الطالب ،وهذا هدف
كل من يعمل يف املدارس وهو رسالة مدارسنا.
 حددنا موعدا لعرض ماهو البحث اإلجرائي ،على املعلمات املرشحات خلوض التجربة األوىل يف املدارس ،ومن مث استدرار
أفكارهن لبدء مشروع جديد معهن ،وسأقوم مع علياء كفريق متام ،خبوض التجربة األوىل مع املعلمات املرشحات لتدريبهن
من خالل املمارسة لعمل حبث إجرائي جديد .وكان عامل الوقت من أكرب الصعوبات اليت واجهتنا؛ حيث كان من املستحيل
تفريغ  35معلمة أثناء الدوام ،فحاولنا من خالل املرونة أن نتخطى املشكلة ،فكان العرض املختصر عن البحث اإلجرائي
يقدم بعد الدوام املدرسي مباشرة ملدة  31دقيقة فقط ،حيث أن املعلمات كن جيدن صعوبة يف التأخري بعد الدوام ،ملا عليهن
من واجبات و التزامات.
 قمنا بعرض خمتصر عن البحث اإلجرائي ،ومن مث طلبنا من اجلميع استدرار أفكار لبحث إجرائي جديد ،ينبع من حاجة
املدرسة و اجملمع.
 بناء على التوصيات اليت خرجنا هبا من ورشة العمل اخلامسة ملشروع متام ،واليت أكدت على أمهية أن يكون أعضاء فريق
نابعا من حاجة
البحث اإلجرائي اجلديد ،جمموعة من املعلمات وليس واحدة أو اثنتني ،و أن يكون البحث اإلجرائي ً
لتحسني أي مشكلة ملحة ،تلمسها جمموعة املعلمات من ممارساهتن ومعرفتهن بأهنا حتتاج إىل حل ،كما طلبنا أن ترسل
اجملمعات املختلفة املشكلة اليت حتتاج إىل إجراء حبث إجرائي لتحسينها.
أيضا أن ترسل املعلمة اليت ترغب يف العمل على املشروع اجلديد من املرشحات ،رسالة بريدية تعرب عن رغبتها يف
 طلبنا ً
االنضمام إىل فريق البحث.
 أُنشئ لتمام حساب بريد إلكّتوين خاص ومسي "متام" بناء على طلبنا وموافقة اإلدارة ،حىت يتسّن لنا ( أعضاء الفريق)
بدال من أن
تلقي وإرسال الربيد اإللكّتوين من خالل شبكة املدارس أو خارجها .و أصبح باستطاعتنا استخدامه كفريق ً
ترسل الرسائل من املوظفات لربيدي اخلاص أو بريد أ .علياء.

 وصلنا من مجيع اجملمعات اقّتاحات خمتلفة عرب الربيد اإللكّتوين ،وكان اجلميع متحمساً الختيارهن ،لعمل حبث إجرائي.
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 اجتمع فريق متام مع وكيلة الرئيس ومديرة املنهاج والتطوير لّتشيح املشروع اجلديد ،بناء على ما وصلنا من اجملمعات األخرى
من مشاكل يلمسنها ،وحباجة إىل حلها.
 كانت املشكلة امللحة املتكررة يف مجيع اجملمعات التعليمية هي :االستيعاب القرائي يف مجيع املواد؛ يف اللغة العربية واللغة
اإلجنليزية ،والرياضيات واملواد العلمية .فتم اختيار املوضوع وهو االستيعاب القرائي.
 اخّتنا مجيع معلمات اللغة الراغبات يف املشاركة ،ومن هنا مت تكوين الفريق األول اجلديد وكان من ست معلمات.

كان عامل الوقت من أكرب الصعوبات اليت واجهتنا؛ حيث كان من املستحيل تفريغ
 35معلمة أثناء الدوام ،فحاولنا من خالل املرونة أن نتخطى املشكلة ،فكان
العرض املختصر عن البحث اإلجرائي يقدم بعد الدوام املدرسي مباشرة ملدة 31
دقيقة فقط ،حيث أن املعلمات كن جيدن صعوبة يف التأخري بعد الدوام ملا عليهن
من واجبات والتزامات.

و انضم إلينا حوايل ست معلمات :ثالث من قسم اللغة اإلجنليزية وثالث من قسم اللغة العربية .وبدأنا يف العمل ،وواجهتنا حال
بدئنا يف العمل مشكلتني :إحدامها صعوبة حتديد اجتماع أسبوعي مع مجيع املعلمات للبدء يف املشروع .وبعد أن تغلبنا على هذه
املشكلة مبساعدة اإلدارة الداعمة للمشروع بقوة ،حيث اضطرت لتغيري بع جداول املعلمات ،واجهتنا مشكلة أخرى وهي :أن
لدينا يف اجملموعة معلمة ال تتحدث اللغة العربية ،وأخرى ال تتحدث اللغة اإلجنليزية ،و كنا على دراية بذلك ،ولكن اعتقدنا بأنه من
املمكن التغلب على هذه املشكلة بالّتمجة الفورية ،حيث أن مشكلة ( االستيعاب القرائي) موجودة يف اللغتني لدى طالبنا ،ونريد
إجراء البحث باللغتني .ولكن الّتمجة أدت إىل تعطيل االجتماعات وسببت إحراجا للمعلمتني ،باإلضافة إىل الوقت؛ إذ أننا لّتمجة
احلوار ،حنتاج إىل ضعف الوقت واالجتماع كان ملدة ساعة واحدة تقريبا ،وهو غري كاف أبداً .و جاء احلل تلقائيا ،حيث انتقلت
إحدى املعلمتني إىل مدرسة أخرى وهي املعلمة اليت تتحدث العربية فقط وحتتاج إىل ترمجة.
وحاملا بدأنا بالعمل ،بدأت املعلمات بالتخوف من كمية العمل املطلوب إجنازه وبدأن باإلنسحاب .و قد حاولنا التخفيف من
ختوف املعلمات بتقدمي الدعم بقدر ما أمكن ،وتوفري كل ما حيتجنه من وقت ومصادر ومساعدة يف الشرح ،فارتاحت املعلمات
ووثقن بنا وبأننا ندعمهن ما أمكن .أما املعلمتان األخريان فانسحبتا ،وقد كان انسحاهبما لألفضل ،حيث أنه مل يكن لديهما الرغبة
األكيدة بالعمل على املشروع .و بقي من اجملموعة معلمتان فقط ،واحدة من قسم اللغة اإلجنليزية وتتحدث اللغتني ،وأخرى من
قسم اللغة العربية.
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حاملا بدأنا بالعمل ،بدأت املعلمات بالتخوف من كمية العمل املطلوب إجنازه
وبدأن باإلنسحاب .و قد حاولنا التخفيف من ختوف املعلمات بتقدمي الدعم بقدر
ما أمكن ،وتوفري كل ما حيتجنه من وقت ومصادر ومساعدة يف الشرح ،فارتاحت
املعلمات ووثقن بنا وبأننا ندعمهن ما أمكن.

و بدأنا يف الفصل الدراسي الثاين من عام  2101مع املعلمتني؛ معلمة تعلم الصف الثالث االبتدائي مجيع املواد ،ومعلمة لغة
إجنليزية تعمل يف وحدة دعم الطالب ،ولديها جمموعة قليلة من الطالبات والطالب من مراحل دراسية خمتلفة ،وليس لديها فصل
كامل من مرحلة دراسية واحدة .وقمنا بتحديد سؤال البحث واألهداف واملسوغات مع املعلمتني .ويف هذا الوقت عدت لقراءة
الكتاب الذي استلمناه عن البحث اإلجرائي يف أول ورشة عمل ( The Action Research Guidebook ,
) Sagor, 2005وبدأت أحبث عن كتب أخرى ،وكتب مّتمجة للغة العربية ألستطيع تدريب املعلمات .و كانت هنا صعوبة
واجهت املعلمتان لفهم العديد من املصطلحات ،فكنا على اتصال مع فريق متام للجامعة األمريكية ،و طلبوا منا عدم ذكر الكثري
من املصطلحات اليت تعلمناها ،وأن نركز على العمل معهن ببساطة .كنا حناول تسهيل العمل ما أمكن على املعلمات اللوايت عملن
معنا يف املشروع ،خاصة وأننا حناول نشر البحث اإلجرائي يف املدرسة ،وهنا العديد من املعلمات اللوايت يتابعن ما يقوم به الفريق
اجلديد ،وكان مهما أال جنعل العمل على البحث اإلجرائي عبئًا على املعلمة ،بل جزءًا من عملها اليومي.

كان مهما أال جنعل العمل على حبث إجرائي عبئًا على املعلمة بل جزءًا من عملها
اليومي.

كنا حناول العمل بسرعة لنبدأ بالعمل يف الفصل الدراسي الثاين ،ومجع املعلومات قبل هناية العام الدراسي ولكن مل نستطع ؛ وهلذا مل
تبدأ املعلمات بالعمل مع الطالبات أو الطالب إلشراف السنة الدراسية على االنتهاء .وتعلمت من هذه التجربة أن نعطي وقتًا كافيًا
للمعلمات لقراءة األدبيات واألحباث القبلية ،لتفهم املشكلة أو االسّتاتيجية ،وأن يكون لدى املعلمة الوقت الكايف لوضع سؤال
البحث؛ حيث أهنا لن تستطيع صياغة سؤال البحث اجليد ،إال بعد تفهم املشكلة ،وزيادة معلوماهتا عن املشكلة ،لوضع خطة ومن
مث البدء يف العمل .كذلك اكتشفنا أنه من األفضل البدء مبشروع جديد يف الفصل الدراسي األول ،ومنذ بداية العام الدراسي
لنتمكن من العمل على األقل سنة كاملة مع طالب الصف.
أكملنا العمل يف العام الدراسي التايل أكتوبر  ،2101حيث حضرت د .رميا كرامي وأ .مريي سعد من اجلامعة األمريكية يف بريوت،
وقابلن املعلمتني وناقشناهن باملشروع ،مما أدى إىل رفع الروح املعنوية للمعلمتني ،إذ بدأن بالتخوف من املشروع وأحسسن بأنه
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سيكون عبئًا مضافًا مع أعماهلن اليت يقمن هبا .كذلك ،مت يف املقابلة التوضيح و اإلجابة عن بع
أكدت عليها د .رميا بأهنا تريد األدلة اليت جعلتهن يعملن على االستيعاب القرائي.

أسئلة املعلمتني .ومن النقاط اليت

تعلمت من هذه التجربة أن نعطي وقتًا كافيًا للمعلمات لقراءة األدبيات واألحباث
القبلية ،لتفهم املشكلة أو االسّتاتيجية ،وأن يكون لدى املعلمة الوقت الكايف لوضع
سؤال البحث؛ حيث أهنا لن تستطيع صياغة سؤال البحث اجليد ،إال بعد تفهم
املشكلة ،وزيادة معلوماهتا عن املشكلة ،لوضع خطة ومن مث البدء يف العمل.

أيضا
أيضا ،وليس فقط للمعلمات ،لنتأكد من صحة ما نقوم به ،و ً
إن حضور ودعم فريق متام من اجلامعة األمريكية مفيد لنا ً
تصحيح ما فاتنا .و قد كنت مندهشة من د .رميا عند تكرارها السؤال  :ماهي الرباهني لوجود مشكلة االستيعاب القرائي؟ ملاذا
الرباهني يف حني أن املدرسة أمجعت على وجود املشكلة؟ حنن نطبق ما تعلمناه ...وعندما اخّتنا مشروعنا السابق عن التعلم
التعاوين ،مل يكن لدينا براهني على وجود مشكلة .اكتشفت حينها أمهية وجود األدلة و الرباهني عن وجود مشكلة ،كخطوة أوىل
للوصول إىل حل.

اكتشفت حينها أمهية وجود األدلة و الرباهني عن وجود مشكلة كخطوة أوىل
للوصول إىل حل.

بعد عودة فريق متام إىل اجلامعة األمريكية ،توضحت الفكرة أكثر للمعلمتني ،وبدأتا باملسح األويل ،ومجعن امتحانات االستيعاب
القرائي للطالبات والطالب من السنة املاضية ،باعتبارها األدلة على وجود مشكلة يف االستيعاب القرائي .وهي اختبارات دورية مقننة
تقوم هبا املدارس مرتني يف الفصل الدراسي ،من قبل وحدة دعم الطالب يف املدارس.
كنا جنتمع مع املعلمتني مرة واحدة يف األسبوع ملدة حصتني .وبعد حتديد سؤال البحث واألهداف و التدرب على البحث اإلجرائي،
الذي مت يف الفصل الدراسي الثاين من العام املاضي ،وقراءة املعلمتني لألدبيات يف حماولة الختيار االسّتاتيجية األفضل ملدارسنا،
طلبنا من مديرة التدريب والتطوير حضور االجتماعات األسبوعية ،للمساعدة يف اختيار االسّتاتيجية اليت جتدها األفضل لرباجمنا
التعليمية ،حيث أهنا على علم جبميع االسّتاتيجيات واملناهج يف املدرسة.

185

استنادا إىل ما قامت به املعلمتان من قراءات
ومن هنا انضمت مديرة التدريب والتطوير إىل املشروع حبضورها االجتماعات معنا .و
ً
عن االستيعاب القرائي و خاصة من املصادر باللغة اإلجنليزية ،مت مبساعدة مديرة التدريب والتطوير ،حتديد االسّتاتيجية واألدوات اليت
ستستخدم يف برنامج التحسني ،ومتت ترمجتها للمشروع .و بالرغم من أن وجود مديرة التطوير والتدريب معنا كان عبئًا إضافيا عليها،
ولكن لقناعة اإلدارة بدعم املشروع ،واإلميان بفائدته للمدارس ،جعلها تقتطع حصتني أسبوعيا من جدوهلا حلضور االجتماع.
وهكذا مت اختيار اسّتاتيجية االستيعاب القرائي من كتاب " ." Super six comprehensions strategyو بدأت معلمة
الصف الثالث للغة العربية بالعمل ،أما معلمة اللغة اإلجنليزية (وحدة دعم الطالب) ،فقد وجدت صعوبة يف توفري العدد الكايف من
البيانات ،خاصة وأهنا ال تعمل مع صف كامل ،بل لديها جمموعة صغرية من الطالبات والطالب الذين تعمل معهم بصورة منفردة
يف وحدة دعم الطالب .ولكي تتغلب على هذه املشكلة ،جلأت إىل إحدى معلمات اللغة اإلجنليزية للصف الثاين االبتدائي بنني،
ومحاسا للمشاركة يف املشروع مع طالهبا ،للصف الثاين االبتدائي .وبذلك زاد عدد املعلمات إىل
وشرحت هلا املشروع ،فأبدت رغبة ً
ثالثة يف املشروع.
و استغرق العمل فصلني دراسيني ،و كانت املعلمات (معلمة اللغة العربية للصف الثالث /بنات ،و معلمة اللغة اإلجنليزية للصف
الثاين /بنني ،ومعلمة وحدة دعم الطالب) جيتمعن بعد الدوام املدرسي لساعات طويلة لشرح االسّتاتيجية والتخطيط للعمل على
تطبيقها حيث كان من الصعب االجتماع أثناء الدوام املدرسي.
و قد احتوت االسّتاتيجية على عدة مهارات لتعليم الطالب كيفية القراءة مع االستيعاب واملهارات هي:
Skill

املهارة

Predicting

وضع التوقعات

Making connections

الربط

Monitoring comprehension

التأكد من الفهم

Questions

طرح األسئلة

Summarizing

التلخيص

أيضا على أدوات تستخدمها املعلمة لتسهيل تعليم املهارات .و كنا جنتمع كما ذكرت أسبوعيا ملناقشة
و كان الكتاب حيتوي ً
االسّتاتيجيات اليت ستقدم إىل الطالب والطالبات وكيفية تدريسها .مث جتتمع معلمة الدعم للغة اإلجنليزية مع معلمة الصف الثاين
االبتدائي يف أوقات التدريس ،ويف كثري من األيام بعد الدوام املدرسي لساعات طويلة .و قد تعاونت املعلمات الثالثة إلجناح
املشروع.
و كنت مع علياء كفريق متام ملدارس الظهران/بنات ،حنضر مع جمموعة املعلمات اليت تشكلت حديثًا ،احلصص اليت تطبق
اسّتاتيجيات االستيعاب ،و قد الحظنا مجيعنا الزيادة الواضحة يف املفردات اليت تذكرها الطالبات والطالب ،واليت تعكس فهمهم
للمهارات اجلديدة اليت يتعلموهنا .كما بدأت معلمة الصف الثاين ابتدائي للبنني بدعوة معلمات أخريات من صفوف األول والثاين
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االبتدائي ورياض األطفال ،حلضور حصصها ومالحظة التحسن الذي طرأ على مهارات استيعاب الطالب وقد أبدى اجلميع
اإلعجاب مبصطلحات الطالب ومدى فهمهم لالسّتاتيجية ،كما ظهر تقدما يف نتائج الطالبات يف اختبار املقياس للغة العربية،
يضا التحسن يف
لطالبات الصف الثالث عن ُ
الش َعب األخرى من نفس الصف ،أما بالنسبة إىل طالب الصف الثاين ،فقد ظهر أ ً
النتائج
) DRA ( Developmental Reading Assessmentاليت تستخدمها املعلمة لتتبع كل طالب.
و استنادا إىل هذه النتائج املشجعة ،طلبت اإلدارة من معلميت اللغة اإلجنليزية ،تقدمي تدريب ملعلمات اللغة اإلجنليزية من رياض
األطفال إىل الصف السادس االبتدائي على االسّتاتيجية .وكان تدريبا متميزا قُ ِّدم على مدى يومني بواقع أربع ساعات يف اليوم .ومت
التعريف باالسّتاتيجية ،و تدريب املعلمات على املهارات واألدوات ،كما قامت معلمة اللغة العربية مبساعدة مشرفة املرحلة االبتدائية
الصغرى ،بعمل تدريب ملعلمات اللغة العربية مع جمموعة من املعلمات من الثالث ابتدائي إىل السادس.
نابعا من املدرسة ،ويعتمد على
كنا فخورين هبذا اإلجناز حيث أن هذا مايهدف إليه مشروع متام ،أن يكون التدريب والتنمية املهنية ً
أحباث إجرائية يف الفصول .ويشار الفريق الذي قام بالبحث اإلجرائي ،املعلمات األخريات يف املدرسة ،لنشر التحسني الذي
توصلن إليه يف حبثهن .و أحسسنا بأمهية هذا اإلجناز الكبري الذي سيدفع باملعلمات األخريات إىل العمل على مشاكل أخرى يف
صفوفهن.

ما يهدف له مشروع متام ،أن يكون التدريب والتنمية املهنية نابعا من املدرسة،
ويعتمد على أحباث إجرائية يف الفصول .ويشار الفريق الذي قام بالبحث اإلجرائي
املعلمات األخريات يف املدرسة لنشر التحسني الذي توصلن إليه يف حبثهن.

و يف بداية عام  2102 -2100استقالت األستاذة علياء ،عضوة الفريق ،وأصبحت مبفردي يف فريق متام .وقامت املدارس بتكوين
وحدة حبث لقسم البنات ،وعينت كمسؤولة لقسم البحث ،وكذلك كمسؤولة عن تأسيس الوحدة .وكان هدفنا يف املدارس هلذا
العام أن نكون مدرسة متأملة ،وهذا يؤكد على أننا سندرب معلمات مدارسنا ،على أن يكن متأمالت ،وبالتايل القيام بأحباث
إجرائية أكثر ،هتدف يف هناية املطاف إىل حتسني تعلم الطالبات.

كان هدفنا يف املدارس هلذا العام أن نكون مدرسة متأملة ،وهذا يؤكد على أننا
سندرب معلمات مدارسنا ،على أن يكن متأمالت ،وبالتايل القيام بأحباث إجرائية
أكثر ،هتدف يف هناية املطاف إىل حتسني تعلم الطالبات.
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بدأت يف هذا العام الدراسي الفصل األول  2100كمسؤولة وحدة البحث .ووحدة البحث ،وحدة منفصلة مستقلة ال تتبع ألي
قسم ،ونقوم ( قسمي البنات والبنني) بإدارة وحتليل مجيع االختبارات املقننة .وهدف الوحدة هو العمل على تشجيع ومساعدة املعلم
ممارسا متأم ًال  ، Reflective Practitionersكما مت إنشاء وحدة مقابلة بقسم البنني ،وإننا نعمل يف
يف املدارس أن يصبح ً
معا .ولتحقيق طلب فريق متام اجلامعة األمريكية بالعمل على تكوين و متكني فرق متام يف املدارس ،مت إنشاء هذه
معظم األحيان ً
علما بأن عمل الوحدة اليقتصر على نشر ثقافة البحث اإلجرائي والتدريب عليه ،بل تقوم
الوحدة يف مدارس البنني و البناتً ،
الوحدة بإدارة وتطبيق و جتميع االختبارات املقننة .و هذا باعتقادي يسهل عملنا يف الوحدة ،حيث أننا ننطلق من النتائج اليت حنصل
عليها ونناقشها مع املعنيات .ومن املتوقع أن يشجع هذا النقاش املعلمات و املسؤوالت ،للبحث عن أسباب النتائج من خالل
البحث اإلجرائي لتحسني تعلم الطالبات.
و بناءً على االجتماع مع األقسام املختلفة ،مت حتديد التايل:

 ستتابع معلمتا اللغة اإلجنليزية مشروعهما ،بأن تكون املرحلة التالية من املشروع مساعدة معلمات الصفوف من األول
ابتدائي إىل الرابع االبتدائي على نشر اسّتاتيجيات حتسني االستيعاب القرائي ،وتزويدهن مبا حيتجن إليه من أدوات
ومصادر قمن باستخدامها يف العام املاضي مع طالهبن مع نشر أسلوب التأمل للتحسني يف تقدمي االسّتاتيجية .وقد أبدت
املعلمتان محاسا للمتابعة و ذكرتا بأهنما ستقومان بعمل أفضل يف هذا العام بإذن اهلل .بل إن معلمة وحدة دعم الطالب
للغة اإلجنليزية ،ذكرت بأهنا ستستخدم االسّتاتيجية مع طالباهتا وطالهبا وبأهنا ستساعد زميلتها يف حتسني تعلم الطالب .و
بفضل البحث اإلجرائي ،أصبحت معلمتا اللغة اإلجنليزية ،أكثر وعيا باسّتاتيجية تطوير مهارات االستيعاب القرائي و طرق
تطبيقها يف الفصل.
 و كما ذكرت سابقا أن اإلدارة تدعم املشروع ،لذا قامت اإلدارة بّتقية معلمة الصف الثاين ابتدائي للغة اإلجنليزية ،جبعلها
ميسرة للغة اإلجنليزية ،وهذه ترقية الحتصل عادة إال بعد سنني طويلة من العمل يف املدارس وإثبات بأهنا أهل لذلك ،ولكن
أعطيت هذا املنصب بالرغم من أهنا قضت ثالث سنوات فقط يف املدارس ،و ذلك بسبب عملها يف املشروع وإحداث
أيضا إعطاء الدورة للمعلمات وإعجاهبن مبا قدمته ،والفائدة اليت عمت على اجلميع .كما مت
فرق كبري يف تعلم الطالب ،و ً
ترقية معلمة وحدة دعم الطالب لتصبح امليسرة ملعلمات وحدة اللغة اإلجنليزية.

 اجتمعت مع املعلمتني اللتني ستعمالن مع معلمات جممع اللغة اإلجنليزية من رياض األطفال إىل الصف الرابع ابتدائي،
واللوايت سيدربن املعلمات األخريات على استخدام اسّتاتيجيات االستيعاب القرائي يف هذا العام ،وطلبت منهن أن جيمعن
بيانات الطالبات لتقييم االستيعاب القرائي من العام املاضي لتكون هلن نقطة البداية .و سيتم تنفيذ نفس اخلطوات باللغة
العربية من الثالث ابتدائي إىل السادس ابتدائي ،حيث أن مجع البيانات يف أول العام يسهل على املعلمة رصد التحسن أو
التأخر يف أداء الطالب.
 تشجعت املعلمات يف قسم اإلجنليزي ،حيث أن مشرفات اللغة اإلجنليزية ملسن يف العام املاضي تقدم طالب املعلمة اليت
اضحا يف تعلم الطالب.
قامت باملشروع ،وكان التحسن و ً
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أيضا مع قسم املتوسط والثانوي ،ولكن هنا ختوف كبري من املعلمات للمشاركة بالبحث اإلجرائي ،وخاصة من
 اجتمعت ً
املعلمات املستمرات لفّتة طويلة يف املدارس ،حيث تدعي املعلمات بأن نصاهبن مكتمل وليس لديهن وقت لذلك .و هذه
املشكلة هي من الصعوبات اليت نواجهها مجيعا كفرق متام ،وأعتقد بأن حلها يكون بأن تتدخل اإلدراة ،أي السلطة العليا
يف حل املشكلة .وهذا جيعلين أفكر بطرق أخرى إلقناع املعلمات ،وباألخص املستمرات لسنني طويلة باملشاركة لتحسني
أدائهن وأداء الطالبات .كما أن لدينا مشكلة أخرى وهي استقالة عدد من املعلمات من مجيع املراحل ،و بالذات من
املرحلة املتوسطة والثانوية هلذا العام ،حيث سيبقى أربع من املعلمات املستمرات من أصل  02معلمة ،مما يزيد العبء
عليهن للمساعدة يف تدريب اجلديدات .وهذا األمر جيعلين أتوقف قليال و أتساءل عن التحديات اليت ستواجهين يف العمل
مع املعلمات يف املرحلة املتوسطة و الثانوية.
بعد العمل على نشر ثقافة و تطبيق البحث اإلجرائي يف مدرسيت ،وجدت أنه من أسباب عزوف املعلمات عن املشاركة ،األسباب
التالية:
 الوقت :عندما أعرض على املعلمات املستمرات املشاركة ببحث إجرائي ،حلل مشكلة ما يف ممارساهتا لتحسني تعلم
الطالبات؛ تشتكي املعلمات من ضيق الوقت.
 ختوف املعلمات من قراءة األدبيات والبحث عن مصادر باإلضافة إىل صعوبة العثور على مصادر باللغة العربية .و قد
حاولت من جانيب أن أساعدهن يف قراءة األدبيات ،ولكن وجدت أن القراءة جيب أن تقوم هبا املعلمة بذاهتا وليس ممكنًا
أن أنوب عنها ،فهي أعلم باملشكلة ومجيع جوانبها.
 تتخوف املعلمة من األدوات ومجعها ،وقد شرحت هلا بأن األدوات ،هي كل ما تقومني به عادة لطالباتك للتأكد من
الفهم ،و كل ماهو إضايف هنا هو التأمل بالبيانات ،للتخطيط للعمل وتكرار ذلك ،إىل أن يتحسن أداء الطالبات إىل
األفضل.

تأمالتي

من قراءايت وممارسيت للبحث اإلجرائي والنتائج اليت توصلنا إليها ،وجدت ما يلي:

 املعلمات املستمرات لفّتة طويلة يف التدريس ،يكن يف الغالب متمكنات من مادهتن؛ و إن قمن بعمل حبث إجرائي،
فستتحسن ممارساهتن ،مما يؤدي إىل حتسني أداء الطالبات .وخطة التطوير املستمر ملدارسنا عند تطبيقها ،ستشجع
املعلمات يف املستوى األعلى خبوض جتربة البحث اإلجرائي .و أمتّن أن تعي املعلمات املستمرات أمهية البحث اإلجرائي،
حيث أنين قابلت الكثري من املعلمات املستمرات حلاجيت لذلك يف مشاريع خمتلفة ،ووجدت أن املعلمة املستمرة ،أي اليت
قضت سنوات تزيد عن اخلمسة يف املدرسة ،على وعي ودراية باملشاكل املوجودة يف صفها ويف جممعها التعليمي ويف
املدرسة عامة ،ولكن تعتقد بأنه ال ميكنها حتسني ذلك ،وأن مسؤولية التحسني تقع على عاتق املدارس .أرجو أن يتغري هذا
االعتقاد وتبدأ كل معلمة بتغيري وحتسني تعلم الطالب ،حيث من املمكن جدا اكتشاف املشاكل من قِبلها وحلها ببحث
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إجرائي لن يكون عبئًا عليها ،ذلك أهنا تستطيع أن تستخدم األدوات نفسها اليت تقيم فيها طالباهتا ،وبيانات احلضور
والغياب وغريها من املعلومات اليت حتصل عليها عادة خالل عملها.
 أما املعلمة اجلديدة ،فالبحث اإلجرائي سيساعدها على حتسني ممارساهتا والتمكن من االسّتاتيجيات اجلديدة بطريقة
عملية مدروسة وخمطط هلا ،حيث سيساعدها تدوين البيانات وحتليلها يف تعلم التخطيط للتحسني .وعن طريق مجع
البيانات والتأمل فيها ،تستطيع حتديد املشكلة وحلها بدل من أهنا تشعر باملشكلة ولكن ال تستطيع حتديدها.

بالنسبة إيل ،البحث اإلجرائي كأنه عصا سحرية ،إن حصلت عليه املعلمة وأدركت
كيف تستخدمه ،أحدثت تغيريا كبريا يف صفها وحلت املشاكل السلوكية واألكادميية
و حسنت تعلم الطالبات.

190

صوت من مدارس دار الفكر -قسم البنين
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صوت أحمد حسين غية
المستشار التربوي

رحلتي مع البحث اإلجرائ ّي
هنيت جلس ة عمل مطولة خارجاً من املبّن ،أس ري جبانب رئيس
يف إحدى األمس يات الربيعية من عام 2112م ،وكنت لتوي قد أ ُ
جملس اإلدارة  /هش ام أمحد يوس ف زينل علي رض ا ،مؤس س املدارس وص احب الرؤى " اجملنونة " يف ميدان الّتبية والتعليم ،واليت ما
خ اب ت يوم اً .ف التفت حنوي وقال  :كأنه يتمم املناقش ةَّ ،
بأن كل مش كلة تعّتض كم ،عليكم بالتص دي هلا ( Action
 )Researchسريعاً ،فتجدون احلل ،فال تّتاكم بالتايل عليكم املشكالت.
ب لالس تطالع
بقي هذا التعبري )  ) Action researchجيول يف رأس ي وأنا " الطلعة " حس ب تعبري طه حس ني ُ :حم ٌّ
وقفت عند
َحبث وأُنقِّب حىت عرفت معّن املص طلح ،وماذا يعين .إال ِّ
واكتش اف اجملهول ،فطفقت فيما تال ذلك من األيام ،أ ُ
أين ُ
هذا احلدِّ.
يف ربيع عام 2112م  ،وأثناء اجتماع قص ري لقيادات املدارس ( بنني و بنات ) ،أنبأنا رئيس جملس اإلدارة نفس هَّ ،
بأن الش يخ/
خالد الّتكي َحادثَه بشأن انضمام املدارس إىل مشروع تربوي تشرف عليه اجلامعة األمريكية يف بريوت ،وأَنَّ ه استجاب للدعوة وكلَّفين
بأن أشرع باالتصال مع ذوي العالقة ،وكانت كلماته تنم عن غموض لديه يف اهلدف من هذا املشروع ؛ حيث كان يظن أنه عبارة
ّْ
عن وض ع منهج دراس ي جديد بإش راف من اجلامعة األمريكية يف بريوت ،ومنبع هذا اإلهبام ،ربَّ ما كان س ببه انكباب املدارس يف
ذلك الوقت على تعديل املنهج الدراس ي ،واملس ؤولية الكربى اليت اطلعنا عليها ،يف تطوير املناهج واملقررات واخلطط ونظم التقومي؛
لتتالءم الدراسة الثانوية لدينا مع طريقة املدارس العاملية املرموقة ،وهكذا بدأت اخلطوة األوىل ،وكان الغموض يكتنفها من كل جانب.
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مت تبادل الرس ائل عرب اإلمييل وتس لمنا من الدكتور  /ص وما أبو جودة ورقة
فكرة املشروع وأهدافه ومواصفات األشخاص املشاركني.

أن نقول  :إِهنا الدستور التأسيسي؛ حيث تشرح
يصح ّْ
ُّ

قمنا بدورنا بانتقاء أعضاء الفريق يف تلك املرحلة ،ممن كان مشاركاً يف عمليات التطوير والتغيري اجلارية يف املدارس ،وهم  :باإلضافة
إيل ،بص فيت املس تش ار التعليمي واملس ؤول عن التطوير ،األس تاذ إبراهيم النص ر ،منس ق قس م العلوم والرياض يات ،واألس تاذ خالد
العمري مسؤول وحدة القياس والتقومي.
اللقاء األول في عمان

أشخاص بال مالمح من تسع مدارس يف ثالث
دلفنا إىل الطابق األرضي يف مدرسة البكالوريا يف عمان األردن يف اليوم املضروب.
ٌ
دول  :اململكة العربية الس عودية واألردن ولبنان .كنا كمن يُقاد من عيونه ،الكل ينظر حنو ش يء جمهول ولكن من دون خوف...
فكل فريق قد أتى وقد تسلح مبا جعله واثقاً معتدا بنفسه ،وسرعان ما سنجد هذه الثقة واهية ال أساس هلا.
بعد التعارف وبعد فّتة الّتحيب ،بدأت جلس ة اخلديعة الكربى .حيث كان فريق اجلامعة األمريكية املؤلف من د .ص وما أبو جودة،
ود .مراد جرداق ،واألس تاذة ماري سعد ،قد طلب من كل مدرسة أن تقدم عرضاً بأهم ما لديها من مشاريع وجتارب تربوية تستحق
العرض والتباهي ،وكان هذا هو السالح الومهي الذي جئنا به ،والذي سرعان ما اكتشفنا أنه ال يساوي شيئاً.
يف هذا اللقاء ،كان فريق اجلامعة يُصوب على مكان الوهم لدى كل فريق ويطلق سهامه عرب أسئلة " ديكارتية " تنشر الشك إىل حد
اإلحباط واليأس .وكان د .جرداق هو األبرع يف إطالق نباله.
يف دار الفكر ،كن ا خالل تل ك الفّتة نزهو بع دد من التج ارب التعليمي ة والّتبوي ة كط ابع مميز مل دارس ن ا ،وك ان ت مسع ة امل دارس يف
أوس اط الّتبويني يف جدة قد بلغت مكانة ُحتس د عليها ،وأهم هذه التجارب حص ول املدارس ،يف خطوة ال سابق هلا ،على تفوي
من وزارة الّتبية والتعليم يف اململكة العربية الس عودية بتطوير املناهج الدراس ية ،وبناء ماديت الّتبية اإلس المية واللغة العربية بالطريقة
التكاملية ،ومها أهم مادتني يف املنهج الدراس ي يف اململكة؛ حيث تش غالن ما يزيد عن مخس ني باملئة من وزن اخلطة الدراس ية .إىل
جانب تطوير الئحة تقومي خاص ة باملدارس تعتمد التقومي املص احب للتعلم بنس ب ،تعطي أعمال الطالب خالل الدراس ة وزناً نس بيا
التخرج يف املنهج ،وجعله
أعلى بكثري من درجة االختبارات النهائية .وثاين هذه التجارب ،كان إدراج املدارس لنش اط مش اريع ُّ
متطلباً دراسيا لطالب الصف الثاين عشر ...ومشاريع أخرى.
مت تقدمي عرض هبذه املشاريع بطريقة (  ،) Power pointوكانت األسئلة من فريق اجلامعة دائماً تدور حول مرجعية اهلدف
أو كيفية احلص ول على النتائج ،ودقة املعايري  ،مثل  :كيف توص لتم إىل هذا التص ور ؟ ما الدليل الذي يثبت ما تقولون؟ من أين
جاءت هذه العالقة؟
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بني أس ئلة فريق اجلامعة وإجابات فريق املدارس ،كانت القض ية الص ادمة هي  :كيف منيز بني الذايت واملوض وعي ؟ أو بعبارة أخرى،
كيف يتم رسم احلد الفاصل بني االعتقاد الصادر عن أدلة وحقائق ،وبني االنطباع النابع من التمنيات والرغبات ؟
وال بد هنا من االعّتاف بأن عقيدة املدارس كانت ؛ أن جتربة تربوية ناجحة أو نشاطاً متميِّزاً يف مدرسة ما يف مكان ما بالضرورة
هو صاحل يف مدرستنا ..ما دامت الظروف والثقافات متشاهبة ،فلم نكن نشعر بأي حساسية من اقتباس وتقليد التجارب الناجحة.
مع مراعاة مقتضيات الثقافة احمللية واللغة اليت ُكنا ندركها جيداً.

من الغموض إلى المجهول

يف اليوم الثاين  :طُلب من كل مدرس ة أن ختتار مش روعاً قائماً بالفعل ،أو مش كلة ما تتص ل باألداء التعليمي داخل املدرس ة؛ لتكون
التخرج " ليكون مشروعنا يف هذه الساحة اجملهولة ،وكان
حمور العمل املس تقبلي .وقد تش اورنا يف الفريق ،ومت اختيار "نش اط مش اريع ُّ
السبب وراء اختيار هذا النشاط أنَّه كان ما زال حيبو ؛ حيث كانت مدرسة البنات قد سبقتنا بتطبيقه مبدة ثالث سنوات ..وقد تر
آثاراً ....وردود أفعال جيدة بني الطالبات واملعلمات وأولياء األمور.
عرف بالبحث اإلجرائي Action
يف لقاء عمان هذا ،ق دم فريق اجلامعة األمريكية وجبة دمسة ،عبارة عن ورش ة عمل تُ ُ
) ) Researchومالحمه ووس ائله بطريقة أكادميية ،وكنا كلما توغلنا يف الدخول يف تفاص يل البحث اإلجرائي ،والطبيعة الكمية
والنوعية لألدلة املس تخدمة ،كلما زاد الغموض واالض طراب يف املفاهيم لدينا .خصوصاً أن كلمة البحث يف ثقافتنا ،كانت مرتبطة مبا
تعودن ا علي ه يف تعريف البح ث العِلمي ومراحل ه من مالحظ ة وفرض ي ات واحتم االت ...وك ان ت طريق ة التعليم اليت اتبعه ا فريق
اجلامعة ،ذات نكهة خاصة ساعدتنا يف هضم هذه املادة اجلديدة.
هنا ال بد من اس تحض ار ش خص يات فريق " متام " يف اجلامعة األمريكية ،وانطباعاتنا حيال أعض ائه .فقد كان الدكتور جرداق
أكادمييا حمّتفاً يش تق عباراته ومفرداته بص عوبة وكأن ه ينحت يف منجم ،جوهرية يف مض موهنا ،ولكن تغلفها الش وائب اليت ال يفتأ
يش ذهبا وجيلوها حىت يظهر ملعاهنا ،فيبدو ملعاهنا كفرائد ال ميكن اس تبداهلا أو انتقاء بديل عنها ،فكان املتلقي يعاين من ص عوبة يف
فهم مراده ،كصعوبة استيعاب القارئ للعقاد من املرة األوىل .....وأما الدكتور  /صوما ،فكانت تعبرياته أكثر سالسة وفهماً ؛ وذلك
حبكم انتمائه أصالً للتعليم املدرسي؛ حيث عرفنا بعد ذلك أنَّ ه ترقى إىل التدريس اجلامعي من التعليم يف مراحل التعليم الثانوي،
فكانا كالثنائي احلار والبارد ،واحلام واحللو ،خيلق يف اللقاء مذاقاً خاص ا ،تض في عليه ش خص ية ماري س عد الص غرية الس ن نس بيا
جوا من ألفة املتلقني وجرأهتم على س ؤاهلا ،حول ما جيدونه حرجاً أو ص عباً يف توجيهه إىل الثنائي الذي يهاهبما اجلميع .وكان عمل
الفريق تعاونيا إىل أبعد مدى ،إذ تعلمنا منه طريقة جديدة يف التقدمي والعرض ؛ حيث كان يتدخل العض و اآلخر الذي جيلس بني
املتلقني بكل نعومة حينما يش اء لتوض يح فكرة ،أو جالء غام أو إض افة معلومات جديدة .أثناء تعلمنا البحث اإلجرائي ،كان
التخرج وتأثريها على الدافعية لدى الطالب ".
التطبيق يسري جنباً إىل جنب مع املشروع الذي متَّ اختياره ،وهو " مشاريع ُّ
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منذ تأسيسها عام
ولعل من املناسب هنا أن نُبني خلفية اختيار هذا املشروع ،فقد كانت مدارس دار الفكر تسعى دائماً
0225م إىل تطوير العملي ة التعلمي ة ،يف نوعية التعليم وجتويده؛ ليماثل التعليم املتميِّز يف املدارس املعروفة يف الغرب ،واليت خترج فيها
معظم هؤالء املؤسسني ،وهذا كان اهلاجس األكرب لدى القائمني عليها.
وقد س لكت املدارس هذا املنحى بش كل رئيس ي ،من خالل تطوير املناهج وحتس ني كفاءة املعلمني ،فش رعت عام 2111م يف
تطوير ماديت اللغة العربية والّتبية اإلسالمية؛ بتفوي من وزارة املعارف ،واليت أصبح امسها وزارة الّتبية والتعليم فيما بعد.
كل طالب يف
وقُ بيل انطالق مش روع " متام " كنا قد أطلقنا نش اط مش اريع ُّ
التخرج كمادة يف املنهج الدراس ي ،وهو أن يُكلف ُّ
الصف الثالث الثانوي بتقدمي مشروع خترج .يقوم الطالب باختيار موضوعه بتسجيله يف بداية الفصل الدراسي الثاين وخيتار ،أو ُخيتار
ل ه أح د املعلمني لإلش راف علي ه ،مث ينجز العم ل من خالل مراح ل حبثي ة وعملي ة ويق دم ه مطبوع اً ومعروض اً بواس ط ة
( ، ) PowerPointأو جمس ماً أمام مجهور من الطالب وأولياء األمور ،وتقوم جلنة حتكيم خاص ة مبنحه الدرجة .وجعلنا هذا
املش روع إجبارياً ومتطلباً لكل طالب؛ ال يتخرج من الثانوية من دونه .وكان ُجل هدفنا من ورائه ،هو مترين الطالب على املش اريع،
واألحباث اليت ستواجههم يف حياهتم اجلامعية املقبلة.
يف لقاء عمان هذا ،قَ َّر الرأي على اعتماد هذا املش روع موض وعاً للبحث اإلجرائي ...وقمنا بالتش ار مع فريق اجلامعة األمريكية
بصياغة سؤال املشروع ؛ الكتشاف مدى تأثريه اإلجياب على دافعية الطالب حنو التعلم.
وقد مت حتديد العوامل والنِّس ب املئوية ألمهية كل عامل حس ب تقديرنا يف ذلك الوقت كالتايل :توفري املادة اإلجرائية والعلمية ( 01
 ، ) %إعداد املعلمني (  ،) % 21ختص يص الوقت الكايف يف اجلدول الدراس ي ؛ ليتمكن الطالب من أدائه بش كل مس توف (05
 ،)%مش اركة أولياء األمور (  ، ) % 01ختص يص عناص ر إدارية لإلش راف واملتابعة (  ،) % 01توعية املعلمني مبهام اإلش راف
وأمهية هذا النشاط (  ،) % 05تسهيل تواصل الطالب مع مؤسسات اجملتمع الرمسي واألهلي إلجناز أحباثهم ( .)% 21
وتعلمنا بنظرة س ريعة نوعية األدلة والرباهني اليت ميكننا بواس طتها س رب أغوار هذا املوض وع ،وقد مت تزويد كل مدرسة بكتابني عن
البح ث اإلجرائي ب اإلجنليزي ة ،يتن اول أح دمه ا  :التعريف ب البح ث اإلجرائي ،ومراحل ه ،وآلي ات ه .أم ا الث اين :فك ان يربط البح ث
اإلجرائي باإلص الح املدرس ي من خالل روايات ،وقص ص ملعلمني ،وإداريني وجدهتا مفيدة وممتعة إىل درجة ما زال تأثريها يف نفس ي
ض َّم قص ص اً مش وقة عن ص الحية البحث اإلجرائي يف حياة أي فرد كأس لوب حل للمش كالت أو ختطيط
حىت اليوم .فقد َ
للمس تقبل .فكريس توفر كولومبس ،مثالً حينما قرر حل مش كلة الوص ول إىل اهلند عرب اإلحبار غرباً ،فإنه أخض ع مش روعه ملا يُعترب
حبثاً إجرائياً خمتصراً.
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عندما انتهى لقاء عمان ،كانت خيوط اجملهول قد بدأت تتفكك وظالله تتالش ى ،فأص بح لدينا قناعات جديدة حتل حمل قناعات
أن اإلص الح املدرس ي ينبغي أن ينبع من املدرس ة نفس ها ..و َّ
بائدة ،وأوالمها َّ :
أن جتربة ناجحة يف مكان ما ال يكفي لتكون ص احلة
وناجحة يف مدرسة أخرى ،ولو كانت يف نفس البلد أو املدينة ،فكيف إذا تباعدت هبم املسافات وفرقتهم الثقافات؟
أم ا ثانيهما  :فإن البحث اإلجرائي أسلوب معتمد وجمرب يف إصالح احلياة التعليمية والتعلُّمية واألنشطة والربامج املدرسية .بل يكاد
هو االسّتاتيجية اجلديدة األكثر شيوعاً بني أهل الّتبية والتعليم.
سعدت هبا شخصيا ،أنِّ ي وجدت جواباً متكامالً لتمتمة رئيس جملس اإلدارة يف تلك األمسية الربيعية ،عن
َّأم ا أهم القناعات اليت
ُ
أنَّه "كلما واجهتكم مشكلة ،اعملوا عليها حبثاً إجرائيا فال تّتاكم عليكم املشكالت".
مثني ميكنين اإلخبار عنه ،ممكن اإلخبار عنه
إال أين بعد العودة إىل املدارس ...كان ش عوري كمن ميس ك املاء بيديهَّ ...
فلدي ش يءٌ ٌ
ولكنه ليس حمسوساً أو كافياً لريوي ظمأ السامعني ....و كانت املشكلة هي كيف ننقل انفعالنا ومحاسنا إىل هؤالء املعلمني املتعبني
املرهقني ،خصوصاً أن الوقت كان يقّتب من هناية العام ؟

َّأن اإلصالح املدرسي ينبغي أن ينبع من املدرسة نفسها ..و َّأن جتربة ناجحة يف
مكان ما ال يكفي لتكون صاحلة وناجحة يف مدرسة أخرى ،ولو كانت يف نفس
البلد أو املدينة ،فكيف إذا تباعدت هبم املسافات وفرقتهم الثقافات؟

وكان هتيبنا من املعلمني نابعاً  ،حس ب تقديرنا يف الفريق ،من وجهني  :أن محاس نا وقناعتنا الش خص ية تعوزها األدوات واملادة
املقنعة ،وحنن مل نتملكها بشكل واثق بعد.
والوج ه اآلخر َّ
أن امل دارس حفل ت من ذ ع ام 2111م بتجارب متعاقبة بعض ها ما زال قيد اإلجناز  ،مما رتب على املعلمني أعباءً
إضافية  ،حىت َّ
أن نظرهتم لإلدارة أصبحت عدائية بع الشيء  ،ألن املشاريع واالقّتاحات هتبط عليهم من فوق كاألقدار.
كن ا قد بدأنا عام 2111م بتجربة تطوير املناهج بتفوي من وزارة الّتبية والتعليم .وبعد أن اس تقر األمر بع الش يء وبدأنا
تدريس العلوم والرياض يات باللغة اإلجنليزية بدالً من اللغة العربية ومبقررات دراس ية أمريكية ،عدلت وزارة الّتبية والتعليم عن تفويض ها
واعتربت َّ
أن تدريس هاتني املادتني باللغة اإلجنليزية خمالف لسياسة التعليم باململكة.
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أمام هذه املعضلة املفاجئة عام 2112 2115م ،كنا بني مطرقة الوزارة وسندان أولياء األمور الذين يريدون تعليم أوالدهم باللغة
اإلجنليزية ،فعمدنا إىل اعتماد الكتب اإلجنليزية مع ترمجة للدروس باللغة العربية ،يتم وضعها يف نفس الكتاب والصفحة حبيث حيتوي
كت اب الط ال ب على اللغتني ليختار ما يناس به أثناء التعلم ويف االختبارات ...وكان عبء تنظيم هذه املقررات اجلديدة  ،وترمجتها
على عاتق املعلمني ..فك نَّ ا يف الفريق نشعر باحلرج من قذفهم مبشروع جديد يف وجوههم مرة أخرى  ...فبدأنا بطرح املوضوع
بشكل تدرجيي وعلى استحياء.
يف مطلع العام الدراس ي التايل ،اغتنمنا فرص ة التدريب يف بداية العام ،واليت تس تغرق يف العادة أس بوعني قبل اس تقبال الطالب..
وخص ص نا جلس ة تدريبية؛ لتقدمي الفكرة واهلدف ،وبع املعلومات غري الكافية حس ب وجهة نظري عن البحث اإلجرائي ...وقد
أن حندد
يت هذا اجلزءَ مع األخ /خالد العمري مقلدين الثنائي جرداق و ص وما ،يف التعاون والتناوب أثناء تقدمي الورش ة ،دون ّْ
أَد ُ
َم ّْن من ا يتلبس شخصية َم ّْن يف فريق اجلامعة.

وكان هتيبنا من املعلمني نابعاً  ،حسب تقديرنا يف الفريق ،من وجهني  :أن
محاسنا وقناعتنا الشخصية تعوزها األدوات واملادة املقنعة  ،وحنن مل نتملكها بشكل
واثق بعد.

وعلى مدى الش هور األوىل من العام الدراس ي 2112/2112م والعجلة تدور بتثاقل،كان هاجس نا يف الفريق يف لقاءاتنا الرمسية أو
غري الرمسية هي كيف نس تطيع نقل تيار احلماس واالندفاع إىل مدير املرحلة أو املدير العام ؟ َّ
ألن من يبعث روح اإلميان وحيمل على
رأس ه التاج وجييش مجيع العاملني للعمل باندفاع وتض حية ،هو القائد أو ما أحب أن أطلق عليه الرائد ،وهي تس مية أحبها أكثر من
كلمة مدير أو رئيس .وكان أكثر ما يش غل بالنا هو  :كيف نُس وق هذه الفكرة للمعلمني؟ ألن املعلم هو املدير احلقيقي يف إجناح
العمل التعليمي والّتبوي.
وكنا حناول إقناع املدير مع املعلمني يف املرحلة الثانوية بأن جنعل هذا النش اط على مدى عام دراس ي كامل ،بدالً من ختص يص مداه
يف الفصل الدراسي الثاين فقط.
وكان النجاح يف البداية متواض عاً  ،فقد كنا نتحر حبس اس ية بالغة جتاه غريزة الرف للتغيري ،القابعة يف قناعات نس بة كبرية من
أيضا وهو العامل األهم ،امتعاض
املعلمني خصوصاً املعلمني القدامى فهؤالء تعودوا على العمل الرتيب ،وما ألفوه من عادات .و ً
املعلمني من اإلداريني بش كل عام؛ ألهنم بنظرهم ليس وا أهل ميدان َّ ،
وإن ُجل ما يتقنوه إص دار األوامر من فوق ؛ ألهنم قنعوا من
فلم نيأس بل طفقنا نستميل وحنفز كل معلم على حدة ،مث كان البد من استهداف الطالب
شرف احلرب بأن لبسوا نظاراهتاّْ .....
خرج ،قد
وإثارة فض وهلم واهتمامهم؛ حيث قمنا بإبالغهم من خالل ورش ة عمل أن هذا النش اط الذي يقومون به ،وهو مش روع الت ُّ
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ِ
لت مشاركة اجلامعة األمريكية يف بريوت حافزاً لديهم للشعور
أصبح حتت عدسات ُم ِّ
كربة من قبل عمل عرب مشّت  ،و قد شك ّْ
بالفخر واحلماسة.

كان هاجسنا يف الفريق يف لقاءاتنا الرمسية أو غري الرمسية هي كيف نستطيع نقل
تيار احلماس واالندفاع إىل مدير املرحلة أو املدير العام ؟ َّ
ألن من يبعث روح
اإلميان وحيمل على رأسه التاج وجييش مجيع العاملني للعمل باندفاع وتضحية هو
القائد أو ما أحب أن أطلق عليه الرائد

بعد ذلك ،بدأ البحث يف تكليف أحد معلمي الصف النهائي مبهمة التسجيل ملشاريع الطالب ،وحتويلهم على مشرفني من املعلمني
حس ب التخصص وحسب مرونة اجلدول الدراسي لكل معلم ومتابعتهم إداريا .وتواكب ذلك على صعيد تطوير عملنا يف البحث
حل إشكالية العامل اخلاص بالفّتة الزمنية.
اإلجرائي نفسه ،بأن انكببنا يف الفريق على العمل على ِّ
حيث كان اجملال الزمين مقرراً س ابقاً بفص ل دراس ي واحد ،ورمبا كان هذا منبع القص ور يف حتقيق األهداف املرجوة من هذا النشاط،
مثل  :تدريب الطالب على مهارات البحث واس تيفاء متطلبات العمل مبراحله املتنوعة ،مث كتابته وطباعته وحتض ري العرض املناس ب
لذلك  ،وما يلزم ذلك كله من توعية وتدريب .وقد افّتض نا يف تلك املرحلة أن َج ّْع َل املدة فص لني دراس يني ،رمبا س اعدت يف إبراز
النتائج بصورة أوضح .كما قمنا بصياغة أسئلة البحث اليت متثلت يف :
 ما مدى توافر عوامل النجاح ملشاريع التخرج يف مدارس دار الفكر؟

 ما هي اجتاهات الطالب مبدارس دار الفكر حنو ممارسة البحوث ومشاريع التخرج؟

العلم ال بد له من عمل

حل موعد ورش ة العمل الثانية يف بريوت يف كانون الثاين 2112م ،وص حب الفريق املدير العام ومدير املرحلة الثانوية ،وكنا س عداء
ض دنا يف خلق دينامية مجاعية داخل املدرس ة ،وقد محل هذا اللقاء عدة مفاجآت ،أوالها  :هي بروز اس م "متام"
بذلك ليقوى َع ُ
للوجود ألول مرة كاس ِم َعلَم على املش روع ،وقد حنته فريق اجلامعة من احلروف األص لية األوىل لكلمات العبارة املمثلة للهدف
األمسى للمشروع ،وهو  ":التطوير املستند إىل املدرسة "
واملفاجأة الثانية  :انض مام الدكتورة رميا كرامي كعض و جديد يف فريق اجلامعة ،وكانت عائدة لتوها من العمل يف الواليات املتحدة
ِ
ومنحت العمل ما نس ميه يف اإلجنليزية  ،Freshnessفبدت
األمريكي ة ،وق د أض اف ت ال دكتورة كرامي روح اً ج ديدة للفريق،
معلوماهتا طازجة ومتجددة ،وقد أفدنا من ذلك الكثري.
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أيض ا
كانت املفاجأة الثالثة  :أن فريق اجلامعة أثناء تدريبنا على اس تخدام مجع املعلومات يف البحث اإلجرائي ،ن إلينا بأهنم ُه ّْم ً
يتعلمون ويقرؤون يف البحث اإلجرائي ،وأن ه ليس لديهم وصفة جاهزة ...مما بعث الطُمأنينة يف نفوسنا ؛ ألننا كنا نتالوم لعدم إملامنا
واطالعنا بشكل واف يف هذا اجملال ،وتعثر تطبيقنا ومتابعتنا إلجراءات وآليات البحث اإلجرائي.
يف هذا اللقاء كان فريق اجلامعة يدربنا على أدوات البحث ،وكان كل فريق من فُُرق املدارس يفحص ما يتعلمه يف ض وء طبيعة
وقلت يف
عرت بس عادة أرمخيدس
البحث الذي اختاره ؛ لذلك عندما مت تقدمي أداة اجملموعة املركزة "  "Focus groupش ُ
ُ
ُمارس
نفسي " لقد وجدهتا " .فقد أعطيت كل تركيزي هلذه األداة؛ ألن ها تناسب طبيعة العمل مبدارسنا ،و اكتشفت ب ِّ
أين ُ
كنت أ ُ
نوعاً منها يف عملي ودأب يف إجياد حلول للمش كالت اليت تواجهنا ،ولكن من دون مراعاة لقواعدها وش روطها بش كل كامل ومن
دون معرفة ُمسبقة ِم نِّ ي بامسها.

وكانت املفاجأة الثالثة  :أن فريق اجلامعة أثناء تدريبنا على استخدام مجع املعلومات
يف البحث اإلجرائي ،ن إلينا بأهنم هُمّْ أيضًا يتعلمون ويقرؤون يف البحث اإلجرائي،
وأن ه ليس لديهم وصفة جاهزة ...مما بعث الطُمأنينة يف نفوسنا؛ ألننا كنا نتالوم
لعدم إملامنا واطالعنا بشكل واف يف هذا اجملال ،وتعثر تطبيقنا ومتابعتنا إلجراءات
وآليات البحث اإلجرائي.

كما تعلمنا أص ول االس تبانة (  ) Questionnaireوحتليلها ،حيث مت يف هذا اللقاء ختص يص جلس ة للتعامل مع برنامج
( )SPSSيف حتليل املعلومات واملعطيات النامجة عن االس تبانات .وأعّتف هنا بأنين مل أع ِط هذا الربنامج أمهية قص وى ،العتمادي
على زميلي يف الفريق خالد العمري املتخص ص يف القياس والتقومي؛ حيث اكتش فت أنه يتقن العمل عليه ،وهذا ما بدا يل كافياً يف
إجناز البحث الذي نطلع عليه.
يف هذا اللقاء قدم فريق اجلامعة أداة أخرى ،وهي تقومي الدروس ( ) Classroom observationكأداة من أجل الوص ول إىل
تش خيص املش كلة أو القض ية داخل الص ف؛ ليُص ار إىل حتديد العوامل املتعلقة هبا بكل دقة وثبات .وكذلك اس تخدام املعايري
( ،)Rubricsوهذه األدوات ش كلت بالنس بة إيل نوراً كاش فاً ليس ألغراض هذا البحث فقط ،وإمنا الس تخداماهتا الّتبوية يف
جمال العملية التعليمية بكافة وجوهها ،ورمبا كان منش أ هذا الش عور ،أنين أعترب نفس ي مس ؤوالً عن العملية التعليمية وتطويرها حبكم
مسؤوليايت يف املدرسة.
عندما عدنا للمدارس ش عرنا بثقة أكرب  ،و َّ
أن معرفتنا اجلديدة بأدوات البحث س تش كل لنا من الناحية العملية حتدياً كبرياً ،
خصوصاً أن الدعم اإلداري أصبح متوفراً.
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أثارت األداة اجلديدة اليت تعلمناها يف ورش ة العمل عن " اجملموعة املركزة " فض ويل واهتمامي منذ البداية .ورمبا اعتربهتا أكثر ص دقاً
وثباتاً يف التعرف إىل حقائق األمور ،فقد كان الغرض الرئيس ي يف مش روعنا يف ذلك الوقت ،هو متحيص مدى التغ ُّري يف الدافعية لدى
الطالب حنو التعلم جراء تأقلمهم مع هذا النش اط ،ومدى اقتناع الطالب بأن هذا النش ا ُط يليب تطلعاهتم يف اخلروج عن التقليد
املمجوج لديهم يف موضوعات وأساليب التعلم.
فطريقة األس ئلة املفتوحة واملغلقة وتوالد األس ئلة من بعض ها  ،س اعدتنا يف س رب أغوار كل هدف بطريقة أفض ل من طريقة االس تمارة
إن صح القول.
الروح ّْ
 Questionnaireاملتَّسمة بالصمت واخلالية من ُّ

أثارت األداة اجلديدة " اجملموعة املركزة " فضويل واهتمامي منذ البداية .ورمبا اعتربهتا
أكثر صدقاً وثباتاً يف التعرف إىل حقائق األمور .فطريقة األسئلة املفتوحة واملغلقة
وتوالد األسئلة من بعضها  ،ساعدتنا يف سرب أغوار كل هدف بطريقة أفضل من
إن
الروح ّْ
طريقة االستمارة  Questionnaireاملتَّسمة بالصمت واخلالية من ُّ
صح القول.
يف نفس العام ،ويف ش هر متوز ( 2112م ) كان اللقاء الثالث يف بريوت .وهنا ال بد من طرح س ؤال ولو جاء متأخراً ،وهو ملاذا
كانت تُعقد بع الورش يف هناية العام الدراسي ؟ من املعروف أن شعورنا مجيعاً كما أظن بعد عام دراسي طويل هو اإلحساس
ُجنزت وقد أقفل ُكلٌّ منا أدراج مكتبه أو غرفة صفه وسافر إىل بلده .وهذا خيلق يف النفس اإلحساس بأن أذهاننا
بأن املهمة قد أ ّْ
ورغم أن اجلميع
أيضا قد مت إغالقها .حيث إن شعور الّتبويني مجيعاً يف مثل هذا الوقت حنو العام الدراسي التايل هو أنه ٌ
ً
حتفٌ ،
يعلم بأنه قادم ال حمالة ،إال أهنم يستطيلون اإلجازة بالتمين وكأهنا ستبقى إىل األبد.
يف هذا اللقاء ،حاولنا اكتساب مهارة جتميع املعلومات وحتليلها واستعمال خمتصرات وأمناط ؛ لّتميز املعلومات وكتابة التقارير وكيفية
عرض النتائج ،باعتبارها املفاص ل األس اس ية يف عملنا يف البحث اإلجرائي ،وتطبيقاهتا على مش روعنا اخلاص بدار الفكر ،ولكين
أعّتف بأن ما علق يف األذهان والقلوب مل يكن كثرياً .وقد يفسر هذا تباطؤ العمل يف إجناز البحث يف املرحلة اليت تلت ذلك.
إن من أهم جوانب هذه التجربة أن ها هدفت إىل أن حتقق عدة أغراض يف وقت واحد ،فإىل جانب االطالع على مشروع خاص يف
كل مدرس ة من املدارس التس عة ،كان التدريب على البحث اإلجرائي يس ري جنباً إىل جنب ،مع التطبيق ،وخطوة خطوة مع نش ر
ثقافة اإلصالح القائم على تعاون مجيع أقسام اجلسم املدرسي ،مبن فيها مجيع املعلمني واملدير واملشرف.
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ُكنا نقوم مبحاوالت وأحياناً أفكر فيها بشكل شخصي لسرب غور مدى إميان كل عضو يف الفريق هبذا املشروع ،وكذلك يف
كنت مشغول الفؤاد دوماً على صوابية اختيار أعضاء الفريق .وهل حنتاج إىل تغيري أو إضافة آخرين؟
املعلمني واإلداريني .وذلك ألن ي ُ
مع األخذ بعني االعتبار عدة عوامل أخرى ،منها الناحية املادية حيث أن مدارس نا كانت تتحمل نفقات الس فر واإلقامة ،وكذلك
مدى تفرغ أعض اء الفريق هلذه املهمة ،واملواص فات النفس ية واللغوية ملن خيطر بالبال ترش يحهم لعض وية الفريق حال التغيري .وينبغي
اإلقرار هنا أن مساحة االختيار مل تكن غنية ووافرة.

إن من أهم جوانب هذه التجربة أن ها هدفت إىل أن حتقق عدة أغراض يف وقت
واحد ،فإىل جانب االطالع على مشروع خاص يف كل مدرسة من املدارس
التسعة ،كان التدريب على البحث اإلجرائي يسري جنباً إىل جنب ،مع التطبيق،
وخطوة خطوة مع نشر ثقافة اإلصالح القائم على تعاون مجيع أقسام اجلسم
املدرسي ،مبن فيها مجيع املعلمني واملدير واملشرف.

يف هذه املرحلة بدأت مالمح مؤس س ة " الفكر العرب " الراعية هلذا املش روع ،أكثر حض وراً من خالل مش اركة بع أعض اء جملس
أمنائها يف لقاءاتنا  ،وخنص منهم الدكتور  /س ليمان عبد املنعم ،األمني العام ملؤس س ة الفكر العرب والدكتورة /منرية الناه و الشيخ
 /خالد الّتكي ،أعضاء جملس األمناء يف مؤسسة الفكر العرب.
وبدأ احلديث عن أن املدارس س تُدعى إىل مؤمتر فكر الس ابع يف القاهرة للعام القادم  ،وس تكون مش اركتها من خالل فعالية " نقاش
القهوة " ،كما س يُخص ص هلا مكان خاص لعرض بع جتارهبا ومش اريعها  .وكانت هذه املش اركة تش كل عالمة فارقة يف دور هذه
املدارس من خالل مشروع " متام " كمشروع عرب إصالحي يف التعليم ،يأخذ دوراً معّتفاً به يف نشاطات مؤسسة " فكر العرب".
التخرج وتطويرها بوض ع معايري "
وقد قمنا يف مدارس دار الفكر يف هذا العام ،بإعادة النظر يف املادة العلمية لنش اط مش اريع ُّ
 " Rubricsخاص ة لتحكيم املش اريع  ،كما مت االعتماد رمسيا بأن يش مل هذا النش اط فصلني دراسيني يف العام الدراسي القادم
بدالً من فصل دراسي واحد.
وكان أهم تطور يف تنفيذ حبثنا اإلجرائي ،هو تطبيق أداة االس تبانة للكش ف عن اجتاهات الطالب حنو ممارس ة البحث ومش اريع
التخرج .حيث كان الدكتور /على س عيد عس ريي املش رف على مدارس نا وأس تاذ مادة القياس واإلحص اء يف جامعة أم القرى ،قد
ُّ
طورته  ،Elena C. Papunastasiuاملكون من  52فقرة،
أحضر لنا أداة  Attitude Towards Researchالذي َّ
وقد قام الفريق مع الدكتور /علي عس ريي بتعديله ،حيث مت حذف بع الفقرات غري املالئمة لطبيعة حبثنا ،وإض افة فقرات أخرى
حبيث أص بح مكوناً من س ت وعش رين فقرة .وقد طُبِّق على فئة الطالب وفئة معلمي الص ف الثاين عش ر واملش رفني على مش اريع
التخرج.
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وق د أظهرت النت ائج وجود فروق بني التطبيق ال َقّْبلي والبَ ّْع دي ولص احل األخري .مم ا عزز ل دين ا أثر ه ذه املش اريع البحثي ة يف تنمي ة
االجتاهات اإلجيابية للطالب ،حنو ممارسة البحوث والتعلم الذايت.

نفخ الروح

عندما توجهنا إىل بريوت لورش ة العمل املنعقدة يف أول عام 2112م ،بدا من خالل نش اطات العمل داخل القاعة الثقة العالية
بالنفس ،لدى مجيع الفرق وأكثرهم اعتزازاً كان فريق اجلامعة األمريكية ،فس عادة فرق املدارس كانت نابعة من الش عور حبالوة اإلجناز
الذي مت ،واجتيازهم مرحلة القلق واخلوف من اخلطأ أو الفشل ؛ حيث أن األحباث اإلجرائية اليت كانت قيد العمل ،كانت قد أمثرت
بع النتائج اليت بدا مذاقها حلواً ومغذياً.
وكان مثار ذلك احلماس الذي عرب عنه د .جرداق ود .رميا ود .أبو جودة ،هو رؤيتهم أن جمتمعاً جديداً قد بدأ أمامهم بالتش ُّكل
عربت عنه الفرق ،وفحواه أننا
أحس بتيار الثقة الذي َّ
والظهور ،إذ يص ُّح أن يُس مى جمتمع البحث اإلجرائي ،حىت أن فريق اجلامعة َّ
لن نغرق يف مياه أي مش كلة تطرأ بعد اليوم ،فقد أصبح لدينا وسيلة إجرائية موثوقة نستطيع بواسطتها حل أي مشكلة برباطة جأش
واقتدار .مما أجرب د .جرداق يف هناية الورشة أن خياطب احلاضرين بقوله " ال تندفعوا كثرياً " ،وذلك يف حماولة منه لكبح احلماس الذي
كان بادياً على تصرفات وتعبريات اجلميع.
ومتيَّز هذا اللقاء بأنه رس م للفرق خريطة الطريق؛ لكتابة التقارير وأنه حانت حلظة النُّض وج ليكونوا مص در إش عاع وتأهيل ألكرب
ع دد ممكن من املعلمني الق ادرين على تطبيق البح ث اإلجرائي ،فك ان ت عن اوين خريط ة الطريق أن ننش ر الوعي ب أمهي ة البح ث
يتبّن كل عضو عدداً من املعلمني
نعمم ثقافة هذا اإلص الح داخل جمتمع املدرسة بني املعلمني وأولياء األمور ،وأن َّ
اإلجرائي ،و ّْ
أن ِّ
يف مدرس ته؛ ليدرهبم بعمق ومشولية يف البحث اإلجرائي بنفس طريقة وأس لوب مش روع متام ،باإلض افة إىل توظيف مجيع قطاعات
املدرسة يف تدعيم ومتكني املعلمني بالبحث اإلجرائي.
ويف ورش ة عمل داخل املدارس جلميع املعلمني ،مت تقدمي املوض وع كبُش رى؛ لتش جيعهم بأن هذه األداة بس يطة  ،و ِّ
متكن املعلم من
حل مشكلة صغرية أو كبرية .وأذكر أن ي رويت هلم قصة معلمة واجهتها مشكلة انضباط يف صفها ،كنت قد قرأهتا يف الكتاب الذي
وزعه فريق اجلامعة على مجيع املدارس يف بداية املشروع.
وس رنا يف هذا األمر حس ب وص ية فريق اجلامعة بأن نبدأ عملية التأهيل هذه أوالً باس تمالة عقول وقلوب املعلمني قبل تقدمي
لحة بالنس بة إليهم ،وأن يقوموا
املادة التدريبية ،وبأن يُس تهوى املعلمون حنو هذا املوض وع جبعلهم يبحثون عن مش كلة ما يعتربوهنا ُم َّ
أن يقّتحوا احللول هلذه العوامل أو اإلشكاليات.
بتحديد العوامل املؤثرة فيها إجياباً أو سلباً ،و ّْ
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يف نفس العام ويف ش هر حزيران انعقدت ورش ة العمل اخلامس ة ،وكان حمورها تدريبنا عمليا على " عملية التف ُّكر أو التأمل
 " Reflectionوذلك من خالل التقارير اإلجرائية اليت مت تكليف فرق املدارس بإعدادها خالل الش هور اخلمس ة الس ابقة عن
جتربتهم ومسارهم يف البحث اإلجرائي ،الذي مت حىت هذه املرحلة.
ومت حتديد اجلوانب التالية كموض وعات للت ُّ
فكر ،وهي  :عمل الفريق ودينامية أعض ائه ،وما هي وجوه التميُّز أو القص ور يف تعاون
الفريق ،ومدى فاعلية العمل مع املعلمني واإلدارة يف املدرسة  ،والعوائق القائمة يف الطريق كمحطات لعملية الت ُّ
فكر والتفكري النقدي.
وقد أض فنا إليها بالنس بة إىل مش روعنا التواص ل بني فريقنا وفريق اجلامعة من حيث االس تش ارة وتبادل اخلربات والذي مل يكن جيداً؛
ألن زيارات فريق اجلامعة للسعودية كانت قليلة ومبتسرة بسبب صعوبات التأشرية.
أيضا ملوضوع البحث نفسه ومدى املوضوعية واحليادية اليت سلكناها كباحثني،
كما أن هذا التفكري النقدي أو الت ُّأملي ُو ِّجه
ً
وأيهما كان األغلب ،شخصية الباحث أم إميان املعتقد مسبقاً بصالحية هذا النشاط.
وقد خرجت بعد عملية الت ُّ
فكر هذه بأن فريق مدارسنا كان ميكن أن يكون أكثر فاعلية ،و َّ
أن املشروع الذي مت اختياره من قِبَلنا كان
يف دائرة االعتقاد املسبق والقوي لدينا  ،مما قد يكون قد أثَّر سلباً على حيادنا كباحثني يف حتليل وتشخيص الواقع.
أيض ا مل يكن للتدخل  Interventionالذي حاولنا القيام به ،لتعديل املسار ومعاجلة القصور ذات فائدة عملية كبرية  ،ألن
و ً
هنا شيئاً من التباين ظهر بني املسار البحثي واملسار العملي التطبيقي.
وقد مت يف هناية هذا اللقاء ،إعطاء بع

اإلضاءات على كيفية كتابة التقرير بعد حتليل النتائج.

الخروج إل ُّ
الشرفة

أما القفزة الكبرية يف هناية هذا اللقاء ،فتمثلت يف اخلروج من ش رنقة موض وعات البحث اإلجرائي الذي انغمس ت فيه فرق املدارس
على مدى عامني كاملني ،ليبدأ احلديث عن عملية اإلص الح الش املة ،وحتس ني األداء املدرس ي العام كهدف لكل من َش ُرف حبمل
صفة معلم أو مدير أو مشرف داخل املدرسة .وبدأت الفرق بتقدمي أفكار واقّتاحات ،وتقومي جوانب القصور يف النواحي التعلمية
والّتبوية اليت تراها مبدارسها  ،واليت حتتاج إىل تطوير وإصالح.
لدى عودتنا إىل املدارس ،عقدنا جلسة عصف ذهين شار فيها حوايل مخسون من املعلمني واملشرفني واإلداريني حول السلبيات
واملش كالت اليت تعّتض عملنا ،وتص نيفها حس ب األولوية .وقد كانت حلظات ص دق ممتازة ،فقد س رد كل من اجملتمعني ما يعتربه
املشكلة األم لعملنا ،وكان منها :
 .0طول اليوم الدراسي.
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.2
.3
.4
.5
.2

اعتماد اللغتني يف تدريس مواد العلوم والرياضيات.
االنضباط ووجود فئة غري مكّتثة من الطالب.
شكوى أولياء األمور من ضعف التواصل بني املدرسة والبيت.
مستوى اللغة اإلجنليزية واحنداره عن املستوى الذي كانت عليه املدارس سابقاً.
اضطراب الوضع املايل وتأثري ذلك سلباً على املعلمني.

وقد متت عملية تصويت غري رمسية ،فنال البند (  ) 5األولوية املطلقة كنقطة انطالق للعمل يف املرحلة التالية.
يف هناية شهر فرباير  /شباط عام 2101م ،ه وقد اقّتب البحث اإلجرائي حثيثاً حنو خامتته السعيدة  ،وقُبيل انعقاد ورشة العمل
الس ابعة يف بريوت ،اض طر عض و الفريق األس تاذ خالد العمري أن يّت العمل يف املدارس ،ولكنه بقي يف مدينة جدة .وقد حاولنا
إبقاء ص لته بالفريق قائمة بش كل مت ترتيبه مع إدارة املدرس ة ،ولكن للحقيقة فإن هذا احلل القيص ري مل خي ُل من بع االض طرابات
والتعثر يف العمل.
يف هذه الورش ة ،قدمنا تقريرنا عن نتائج جلس ة العص ف الذهين مع مراجعة نقدية ش املة ،وقدمنا املش كلة اجلديدة اليت حازت على
اقتناع معظم املنس وبني باملدرس ة من إداريني ومعلمني ومش رفني .ومما دعم اختيارنا هلذه املش كلة مش اركة أولياء األمور  ،حيث أنه
خالل ذلك العام ،قام " جملس املعلمني وأولياء األمور " ( مام ) املوازي جمللس "  " PTAيف املدارس األجنبية مبناقش ة ودراسة
األداء يف جوانب حتصيل األبناء دراسيا  ،وانضباطهم ،ونوعية التغذية  ،والتواصل بني املدرسة وأولياء األمور ،وكان قد مت وضع خطة
عمل "  " Action Planملدة ثالثة أشهر يتم خالهلا عالج بع هذه اجلوانب .وبقي موضوع اللغة اإلجنليزية جانباً ،ألن ه
وتدخل جذري ،بالنس بة إىل املناهج ونوعية املعلمني ،واإلش راف ،وخطط التدريس الالزمة وعددها يف
حيتاج إىل مدى زمين أطول ُّ
اجلدول الدراسي.
لذلك كان اختيار هذا املوضوع خياراً طبيعيا ومنطقيا ،ويتحقق فيه إمجاع أركان املدرسة من إدارة ومعلمني وطالب وأولياء أمور.
وق د ق ام فريق اجل امع ة ب الت أك د من م دى جهوزي ة الفرق؛ لالطالع على مه ام ه ذه املرحل ة اجلديدة من عملية التثبت من إتقان فرق
املدارس للمهارات ،وأصول البحث اإلجرائي ،من خالل مراجعة نقدية جلميع آليات ومراحل البحث من ك يفية اختي ار املوضوع و
دخل العالجي ،وللعالقة بني القمة والقاعدة داخل املدرسة وأسلوب القيادة فيها.
اختيار أعضاء الفريق ،وكيفية ختطيط الت ُّ
وقد بدأ فريق اجلامعة من خالل عملية تفاعلية يف إرس اء مواص فات أس اس ية لثقافة " متام " أطلق عليها " أركان مش روع متام "
( ،) TAMAM Pillarsحبيث يوفِّر غرسها يف ثقافة املدرسة ومعلميها وإدارييها ،أن يكون اإلصالح عملية ذاتية مستمرة.
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وقد تس بب الفي يف املعلومات والنش اطات اليت خططها ونفَّذها فريق اجلامعة األمريكية خالل هذه الورش ة ،وتداخل املش روع
اجلديد مع املش روع القدمي الذي مل يكن قد أجنز بالكامل بعد ،لَّْبس اً وإرباكاً يف املفاهيم .فقد كنا يف مرحلة كتابة التقرير يف البحث
األول ،حيث كانت مسودة التقرير ما زالت قيد اإلجناز.
ت يف هناية الورش ة بعدم توازن ...والس ؤال الذي كان يش غلين هو  :هل
وقد أدى هذا التداخل إىل لَبس وارتبا لدينا  ،وأحس س ُ
املرحلة الثانية ،وهي اإلصالح املعتمد واملدعم بالدليل سيكون خاضعاً للبحث اإلجرائي ؟ أم أن هنا أدوات أو رؤى أخرى لذلك؟
وأذكر أننا طلبنا لقاءً جانبيا مع د .كرامي ؛ لالس تيض اح عن هذه املس ألة اليت ض ل فيها فهمنا ،وبعد أن قام د .جرداق بتقدمي
التلخيص الوداعي لفرق املدارس ،كانت احلرية وااللتباس يف أوجها ،لدي على األقل.
بعد عودتنا انكببنا على إهناء التقرير للمش روع " مش اريع التخرج " ،ومتت مراجعته عدة مرات من قِبل الفريق بعد أن توزعنا ،أنا
واألس تاذ خالد العمري مهام كتابة اجلانب اإلجرائي ،و اللغوي ووص ف النتائج اإلحص ائية .وقد قام د .علي عس ريي مبراجعة التقرير
والتأكد من سالمة املعلومات خصوصاً اجلداول اإلحصائية.
كان ش عورنا بالفرح عارماً حيث ولد البحث اإلجرائي وفقاً للمواص فات والنص ائح اليت تعلمناها وتدرجنا فيها على مدى ثالث
س نوات ،وأص بح بني أيدينا مولودَ ،س ُعد اجلميع به  .وقد ض اعف من ش عورنا هبذه الس عادة رؤيتنا للطالب يف ص ف التخرج أثناء
تقدميهم ملش اريعهم ،ومدى اجلهد والبحث الذي كابدوه وقاموا بعرض ه أمامنا ،فقد جتلَّت من خالل عروض هم الدافعية واحلماس،
وقُدِّمت أفكار مبدعة ،مل نكن نتصور أبداً أن طالبنا ميكن أن يظهروا مثل هذه اإلمكانات والطاقات اليت كانت كامنة.
وكانت جلان التحكيم اليت تقوم مبحاكمة  ،وتقومي مش اريع التخرج هذه وخص وص اً األعض اء الض يوف من اجلامعات ،أو املراكز
املتخص ص ة ومن األطباء واملهندس ني ،ال ُختفي آيات الدهش ة واالنبهار من مس توى بع األعمال املقدمة .وكانت الغبطة غامرة
على وجوه اآلباء الذين حرص وا على حض ور فعاليات التحكيم ملدة أس بوع كامل .ومازال الطالب يقدمون ُكل عام هذه املشاريع اليت
أصبحت متطلباً دراسيا معتمداً يف شهاداهتم للثانوية العامة.
إن الش عور بالرض ا وحالوة اإلجناز ش يء مجيل يص عب نقله بالكلمات ،خص وص اً أن التعليم عادة ،حيمل الكثري من اإلحباطات
واملفاجآت الس يئة .فكم من معلم أو إداري يعود آخر اليوم إىل بيته ،ونفس ه تنفطر باحلُزن و األس ى بسبب فشل يف اختبار ما ،أو
لس لو س يئ لطالب ص فه ،أو إخفاقه يف إيص ال رس الته لطالبه .وهذا الش عور الس يئ الذي يص يب املعلمني والّتبويني ،ويؤثر على
صحتهم وسعادهتم ،والذي يساهم يف جعل أعمار املعلمني هي األقصر حسب البحوث اإلحصائية يف هذا اجملال.
لذلك فإن البحث اإلجرائي  ،كما أؤمن اآلن  ،وصفة سحرية من شأهنا أن تعمر النفس بالثقة ،وتزود املعلم والّتبوي بسالح سهل
أن نض ع للبحث اإلجرائي ش عاراً ،لكان " ال تقلق بعد اآلن فإن
االس تخدام يف معاجلة أي مش كلة ص غرت أم كربت .و لو أردنا ّْ
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كل يوم بوجه
لكل مش كلة حل" مما يس اعد على َج ّْعل البِ ّْش ر والس عادة عادة دائمة و َمسّْتاً مالزماً للمعلم؛ ليدخل املدرس ة َّ
مستبشر  ...ويعود يف هنايته ،بشعور املنتصر وهذا سر التوفيق والنجاح !!!
باإلض افة إىل خربة البحث اإلجرائي اكتس بنا ّْأمريّْن إض افيني ال يقالن أمهية ،ومها  :األمر األول  :مهارة العمل من خالل فريق ،ألن
آف ة العم ل يف العق ل العرب هي الفرداني ة  ،فمه ارة العم ل من خالل فريق ،وتوزيع األدوار وإجي اد روح اجلم اع ة وم ا يلزم ه من ختطيط
مت كيف أكو ُن فرداً يف فريق وفريقاً يف فرد ؟
ومعرفة ُّ
أشعر بأنين تعل ُ
كل فرد بقدراته وقدرات اآلخرينٌ ،
أمر حيتاج إىل مرونة .و ُ
أم ا األمر الث اين  :فهو تع ارفن ا مع مدارس متث ُل عوامل واجتاهات خمتلفة ،ولديها جتارب متنوعة ،فقد بنينا عالقات مع بعض نا البع
خاص
مرض ٌّ
وتبادلنا اخلربات والتجارب .وانعكس ذلك على عملنا حيث ُكن ا نعتقد أن ما يعتور عملنا ،من هنات ومشكالت هو ٌ
توجد يف مجيع املدارس بنفس الش كّْل أو بدرجة
البوح به ،ولكن بعد جتربة " متام " فقد اكتشفنا أهنا أعراض شائعة
ُ
ُ
خناف أحياناً َ
يسهل الربء منه.
ض ِصحي
أقل أو أكثر ،وإهنا َعَر ٌ
ُ
مع االنطالقة الثانية ،وبعد مرور فّتة زمنية من أواخر 2100م و 2102م ،خرج خالهلا القطار قليالً عن ال ُقض بان نتيجة تطورات
داخلية باملدارس نامجة عن تغيري القيادة ،وإعطاء فرص ة لإلدارة اجلديدة للتعرف على مجيع مش اريع ونش اطات املدارس ؛ ألن من
حقِّها إقرار ما تراه مناسباً.
حن الطاقات من جديد ،وقد تش كل الفريق من :د .إبراهيم مناع املدير
وقد عادت العجلة لالنطالق من جديد ،بعد ّْ
أن مت ش ُ
العام كرئيس للفريق ،د .أمحد غية املس تش ار التعليمي ،األس تاذ عبد اهلل أبو زيد مدير املرحلة الثانوية ،د .عيس ى الطراونة مسؤول
القياس والتقومي ،األستاذ أمين العوري املرشد الطالب ،األستاذ مازن الدقاق معلم يف قسم اللغة اإلجنليزية.
والعمل جار حاليا على حتديد اجلوانب اإلجرائية يف املش روع اجلديد ،وهو " حتس ني مستوى األداء يف مهارة الكتابة باللغة اإلجنليزية
املاس ة إىل إص الح هذا
يف املرحلة الثانوية ،ويف حمكات التوفل والس ات " .بعد أن مت احلص ول على إمجاع جديد حباجة املدارس َّ
املوضوع.
وهنا اجتماعات متتابعة مع األقسام ؛ لتأصيل مرتكزات مشروع متام  Tamam pillarsيف العمل اإلداري والتعليمي داخل
الصفوف ،ويف عمل األقسام والعمل اإلداري واإلشراف العام باملدارس.
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صوت سهام عبدالرحمن الصويّغ
مستشارة تربوية
مسؤولة تحرير كتابات مدارس تمام في المملكة العربيّة السعوديّة

تمام ..الخبرة و التطلّعات
ميكنين أن أعترب أن العام  2112الذي التقيت فيه ألول مرة مع فريق متام ،هو عام االختيارات الصعبة والقرارات اهلامة يف حيايت.
كنت يف تلك الفّتة يف العام الرابع من جتربة انتقايل إىل البحرين ،من جامعة امللك سعود يف الرياض اليت عملت فيها ملدة  02سنة..
قمت خالهلا إىل جانب التدريس ،بالعديد من األعمال اإلدارية ،مثل إدارة مركز البحوث ورئاسة قسم علم النفس يف القسم النسائي
من اجلامعة جبانب أعمال إدارية أخرى .انتقلت إىل مملكة البحرين يف عام  2113للعمل مع فريق من جامعة ماجيل ( (McGill
 Universityلتأسيس اجلامعة امللكية للبنات ،ويف عام  2115مت افتتاح اجلامعة و استلمت حينها عمادة كلية الّتبية .إن جتربة
إنشاء مؤسسة تعليمية جديدة ،على الرغم مما ختللها من فّتات ارتبا و قلق و معاناة ،كانت جتربة مثرية وغنية ،وفيها الكثري من
مشاعر الفرح و اإلجناز ،وهي أشبه بوالدة طفل بكل ما تتضمنه الوالدة من مشاعر خمتلطة.
اتصلت ب الدكتورة سايل الّتكي ،وكيلة رئيس مدارس الظهران األهلية املعروفة بتميزها كمدرسة خاصة يف ربيع  2112وحتدثت عن
مشروع متام وطلبت مين املشاركة .معرفيت لسايل الّتكي قدمية جدا ..تزيد عن ثالثني سنة ،فقد تواصلنا يف مشاريع ومبادرات تربوية
دائما اإلنسانة اليت متدين باحلماس ،وتوفر يل التجارب الّتبوية اليت
خمتلفة ،والتقينا كثريا يف داخل السعودية وخارجها .وكانت سايل ً
هنر متدف ٌق من العطاء و احلماس و الشغف و املثابرة و اإلصرار على حتسني التعليم .وبالرغم
تعلمت منها الكثري .سايل بالنسبة إيلٌ ،
من انشغايل الشديد يف تلك الفّتة ،إال أنين تعلمت خالل السنني املاضية أال أقول "ال" ،وال أتردد يف االخنراط يف أي مشروع تكون
سايل جزءًا منه.
وبدأنا الرحلة يف يونية  2112يف مدرسة البكالوريا يف عمان ،األردن .دخلت إىل املدرسة برفقة فريق مدارس الظهران األهلية :د.
سايل الّتكي وسلمى رعد وعلياء املخرقي وهناء املعيبد من قسم البنات ،وجهاد دويدار وعبدالرمحن الشوشي ومأمون تركي من قسم
مت إىل هذه
البنني .كان لدي شعور قوي باالنتماء إىل هذه املدرسة ،خلقه أوال رفقيت لسايل ،وتكون عرب السنوات املاضية ،حيث قد ُ
املدرسة العديد من احملاضرات العامة وورش العمل للمعلمات واألمهات .كانت ورشة العمل األوىل ملشروع متام عبارة عن عرض من
تسع مدارس خاصة مت اختيارها من ثالث دول عربية :السعودية ولبنان واألردن .كما التقيت يف هذه الورشة ألول مرة مع الفريق
املشرف على تنفيذ مشروع متام من اجلامعة األمريكية يف بريوت :الدكتور مراد جرداق و الدكتور صومة أبو جودة و األستاذة ماري
سعد.
امتألت القاعة بالوجوه اجلديدة ..مل نكن وقتها نعلم أننا يف بداية الطريق ،خلوض جتربة فريدة من نوعها يف التعليم يف عاملنا العرب.
وبدأت الورشة بعروض لربامج ومشاريع ناجحة ،من تسع مدارس خاصة اختريت من ثالث دول عربية ،هي األردن و السعودية ولبنان.
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كنت سعيدة وفخورة مبا شاهدته من عروض من هذه املدارس العربية املتميزة ...كان أعضاء املدارس يقدمون براجمهم ويتحدثون حبماس
عن جناح جتارهبم .اختارت مدارس الظهران األهلية بقسميها البنني والبنات ستة مشاريع اعتربهتا من براجمها الناجحة يف التطوير الّتبوي،
عروضا عن عدد
مثل برنامج التعلم التعاوين كاسّتاتيجية للتدريس ومشروع احللقات األدبية .أما مدرسة دار الفكر من جدة فقدمت ً
التخرج يف املنهج ،وقد مت جعله متطلِّباً دراسيا لطالب الصف الثاين عشر ،باإلضافة إىل تطوير
من املشاريع اليت متيزت هبا ،مثل مشروع ُّ
الئحة تقومي خاصة باملدارس ،تعتمد التقومي املصاحب للتعلم بنسب تعطي أعمال الطالب خالل الدراسة ،وزناً نسبيا أعلى بكثري
من درجة االختبارات النهائية ،وغريها من املشاريع اليت حصلت املدرسة على تكليف من وزارة الّتبية والتعليم بالقيام هبا ،مثل بناء
ماديت الّتبية اإلسالمية واللغة العربية بالطريقة التكاملية.
بعد االستماع إىل العروض ،قام فريق اجلامعة األمريكية بطرح األسئلة ..كيف عرفتم أهنا ناجحة؟ ما دليلكم على النجاح؟ و هل
لديكم الربهان العلمي لنجاح هذه الربامج ؟ انتقلت عدوى هذه األسئلة إيل ،كنت أتأمل فيما يعرض ..و كانت األسئلة ذاهتا وغريها
اضحا يل ما هو دوري و ما هي عالقيت هبذه املدارس ،و هل يقتصر دوري يف العمل مع مدارس الظهران
جتول يف رأسي ومل يكن و ً
األهلية ؟ أم يتعداه إىل املدارس األخرى ؟ أيقنت بينما كنت أستمع إىل عروض املدارس ،أنين سأعيش مع مشروع متام جتربة فريدة
ختتلف عن جتارب السابقة يف إصالح التعليم .لقد بدأ فريق اجلامعة األمريكية باملدارس نفسها ..مبالديها من خربات وبرامج تفخر
وتعتز هبا .و كانت الرسالة واضحة" :أنتم متميزون ..و حنن نفخر معكم مبا تقومون به من تطوير ،وسوف نعمل معكم للتأكد من
جناح هذه الربامج من خالل البحث اإلجرائي" .وقد مت االتفاق يف هذه الورشة أن تقوم كل مدرسة باختيار برنامج يف التطوير الّتبوي،
يتم تطبيقه حاليا يف املدرسة ليكون حمور البدء يف التطوير النابع من املدرسة .كانت ورشة عمان بداية ميالد ملشروع متام و بداية ملعرفة
إنسانية جلميع من يعمل يف املشروع .أحببت العلمية واملهنية والتواضع واالنفتاح يف أسلوب التعامل لدى مراد وصوما و ماري ،و
شعرت باالرتياح و احلميمية مع من سنحت يل فرصة احلديث معه ،مثل الدكتورة مسية احملتسب املستشارة احمللية للمشروع يف األردن
والدكتور علي العسريي من السعودية ،املستشار احمللي ملدارس دار الفكر وغريهم من الّتبويني والّتبويات.

لقد بدأ فريق اجلامعة األمريكية باملدارس نفسها ..مبالديها من خربات وبرامج
تفخر وتعتز هبا .وكانت الرسالة واضحة" :أنتم متميزون ..وحنن نفخر معكم مبا
تقومون به من تطوير و سوف نعمل معكم للتأكد من جناح هذه الربامج من
خالل البحث اإلجرائي".

عادت املدارس إىل بلداهنا ،ومل أكن وقتها أعرف ما هو املطلوب مين كمستشارة حملية .ومت االتفاق مع فريق مدارس الظهران والدكتورة
يق متام يف مدارس البنات "برنامج التعلم التعاوين" كاسّتاتيجية تدريس
سايل الّتكي أن نلتقي كل أسبوعني للعمل على املشروع .اختار فر ُ
وكمحور لبحثه اإلجرائي ،أما قسم البنني فاختار مشروع "منحى اخلطوات الستة الكربى يف البحث" ،والذي يعّن حبل املشكالت
املعلوماتية بطريقة منظمة وصوالً إىل حل لتلك املشكلة.
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ويف بداية العام األكادميي ُ 2112-2112عينت و كيلة للشؤون األكادميية يف اجلامعة امللكية للبنات .وبالرغم من انشغايل الشديد
يف تلك الفّتة إال أنين حرصت على حضور االجتماعات النصف شهرية .كنت و أنا يف طريقي عرب اجلسر من البحرين إىل السعودية
أتطلع بشوق حلضور هذه االجتماعات .كنا نتحاور كثريا ونشعر باالرتبا وعدم الوضوح أحيانًا أخرى ..غرينا أهداف البحوث عدة
مرات وقضينا وقتًا طويال يف النقاش و التحاور ..يف حتديد أهداف البحث و عالقته برسالة املدارس ..يف اختيار أدوات البحث املالئمة
و كيفية مجع البيانات .و بالرغم من احلرية أحيانًا واالختالف يف وجهات النظر أحيانًا أخرى ،كنا حناول يف كل مرة أن ننهي االجتماع
خبطة عمل ،يتم تنفيذها خالل األسبوعني التاليني .استغرقت العملية فّتة أطول مما توقعت ،رمبا ألن كل خطوة حنو البحث اإلجرائي
جيب أن تنبع من املمارسات واملمارسني أنفسهم وتعتمد على قناعاهتم وظروف البيئة اليت يطبقون فيها .وكانت التجربة مرحية وثرية
وفيها الكثري من التأمل والقليل من االستعجال ،كما شعرت يف هذه االجتماعات جبدية والتزام فريق مدارس الظهران بقسميه البنني
والبنات مبشروع متام .وخالل هذه الفّتة ،استعانت املدارس بفريق اجلامعة األمريكية من خالل املراسالت وما يصلهم من إرشادات
دائما يف يد املعلمني الختيار ما يناسبهم من خطوات الحقة .أحسست يف هذه االجتماعات بالقوة الكامنة لدى
للعمل ،وكان القرار ً
املعلم واملعلمة الذي يتعامل بصورة يومية مع الطالب والطالبات .ملست كم هو ناقص أن يقوم الباحث بالدراسة والتحليل ،ويُقدم
احللول والتوصيات من دون أن يكون املعلم مشارًكا رئيسيا يف العملية برمتها ،و أدركت وبصورة حمسوسة أمهية أن يكون املعلم هو حمور
التطوير ،وأن اإلصالح الّتبوي ال ميكن له أن حيدث ،إال بوجود ثقافة وبيئة تسهم يف دعم املعلم ،وتشعره بأمهيته ودوره احليوي يف فهم
املشكلة اليت يواجهها ،وطرق الوصول إىل حلول هلا تسهم يف تطوير العملية التعليمية.

أحسست يف هذه االجتماعات بالقوة الكامنة لدى املعلم و املعلمة الذي يتعامل
بصورة يومية مع الطالب والطالبات .ملست كم هو ناقص أن يقوم الباحث
بالدراسة والتحليل ويقدم احللول و التوصيات من دون أن يكون املعلم مشارًكا
رئيسيا يف العملية برمتها ،و أدركت وبصورة حمسوسة أمهية أن يكون املعلم هو
حمور التطوير.

ويف مطلع عام  ،2112التقينا مع فريق متام يف الورشة الثانية يف اجلامعة األمريكية يف بريوت ..اجلامعة اليت بقيت واحة سالم ونرباس
علم ،على الرغم من كل الظروف العصيبة اليت مر هبا لبنان .ومتيزت هذه الورشة بالّتكيز على مهارات البحث الكمي والنوعي وما
تمد من عبارة (التطوير املستند إىل املدرسة) .كذلك
يتبعه من تصميم أدوات البحث وحتليلها .كما مت اعتماد تسمية املشروع "متام" املس َ
فرصا
انضمت الدكتورة رميا كرامي العائدة لتوها من أمريكا ،لتصبح العضو الرابع يف فريق اجلامعة األمريكية .وقد وفرت هذه الورش ً
للحوار والتداول بني جمموعة احلاضرين ...كنا أساتذة جامعات وإداريني ومعلمني من خلفيات وثقافات خمتلفة ،مجعتنا االهتمامات
واألهداف املشّتكة .تطورت عالقيت بفريق اجلامعة األمريكية و وتوطدت معرفيت بالّتبويني من املدراس العربية األخرى وبدأنا الرحلة.
وكان التحدي األكرب بناءً على ما استمعت إليه من حوارات وما مت التعبري عنه يف كتابات فريق مدارس الظهران األهلية وكذلك مدارس
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دار الفكر ،هو الوقت ،فاجلميع مثقل بالعمل والتدريس واملهام الوظيفية املختلفة .ويف خضم هذه املسؤوليات ال جند الوقت للمراجعة
و الت ُّ
مجيعا إلصالح التعليم ونضع االسّتاتيجيات
اضحا أننا كّتبويني نسعى ً
فكر و التحسني ،بناءً على ما لدينا من فرص للتطوير .كان و ً
واخلطط والربامج ونبذل اجلهد لتننفيذها ،مث نبدأ مرة ثانية بوضع اسّتاتيجيات أخرى وخطط أخرى ورمبا نستعني مبكاتب استشارية
عربية و عاملية ..وتستمر الدائرة اليت جند بعدها أنفسنا يف املكان نفسه أو أننا أجنزنا قليال ،ولكن ليس مبستوى اجلهد املايل و الزمين
املبذول .متام وفر لكل فرد يف املشروع مبا فيه فريق اجلامعة األمريكية فرصة للت ُّ
فكر واحلوار ،متيزت باالستمرارية والنفس الطويل واملراجعة
والتعديل ،وهي من وجهة نظري من الفرص النادرة يف حيايت املهنية.

اجلميع مثقل بالعمل والتدريس واملهام الوظيفية املختلفة .ويف خضم هذه
املسؤوليات ال جند الوقت للمراجعة و الت ُّ
فكر و التحسني ،بناءً على ما لدينا من
فرص للتطوير .متام وفر لكل فرد يف املشروع مبا فيه فريق اجلامعة األمريكية فرصة
للت ُّ
فكر واحلوار ،متيزت باالستمرارية والنفس الطويل واملراجعة والتعديل ،وهي من
وجهة نظري من الفرص النادرة يف حيايت املهنية.

استمرت عالقيت مبدارس الظهران األهلية ولكن بصورة متقطعة أو عن طريق املراسالت و املراجعة للتقارير اليت كانوا يرسلوهنا إىل فريق
اجلامعة األمريكية يف بريوت .وبدأ فريق متام بقسم البنني بتصميم أدوات البحث ووضع أسئلة ملقابالت الطالب ملعرفة مدى إتقاهنم
للمهارات الستة الكربى ومعرفة اجتاهاهتم .ومت مجع البينات بتوزيع العمل بني مأمون و جهاد و عبدالرمحن .أما فريق متام يف قسم
البنات ،فقد ُحددت حصتان من نصاب حصص املعلمتني :علياء وهناء للعمل على البحث اإلجرائي مع سلمى ،مسؤولة وحدة
البحث يف املدرسة .وقد كان لتفهم ودعم وتشجيع اإلدارة ،الدور الكبري يف توفري البيئة املناسبة الستمرار الفريقني يف تطبيق البحث
اإلجرائي يف املدارس .وشعرت يف تلك الفّتة بأن الثقة لدى املعلمني بدأت تنمو ،والشعور بوضوح ما يقومون به ،بدأ يطغى على
مشاعر الغموض و االرتبا الذي كانوا يشعرون به ساب ًقا.
كنت يف تلك الفّتة على مفّتق طريق يف حيايت املهنية .كنت مثقلة باملسؤوليات اإلدارية اليت تفرضها طبيعة عملي كوكيلة للشؤون
األكادميية باجلامعة امللكية للبنات ..مل يكن لدي الوقت للتدريس أو البحث أو التدريب ،وهي جوانب هامة توفر يل فرص التواصل
والشعور باإلشباع الفكري والنفسي .وكانت تراودين يف تلك الفّتة ،فكرة أن أختلى عن الوظيفة مبا فيها من مسؤوليات إدارية وأتفرغ
صل إليه ،والذي يؤهلين ألن أصبح يف فّتة
للعمل االستشاري .كان القرار صعبًا ..أن أختلى عن منصيب اإلداري الذي ُ
بذلت جهدا أل َ
قصرية مديرة للجامعة ،أو أن أختار مواصلة مهنيت الّتبوية وأكتفي بأن أعمل كمستشارة تربوية متفرغة و أختار ما أحب القيام به من
ذكرت أن مشروع متام ،كان من أهم العوامل اليت ساعدتين يف اختاذ القرار يف هناية شهر يوليو
مشاريع تربوية .و ال أكون مبالغة إذا
ُ
 2112باالستقالة من الوظيفة ،والّتكيز على العمل احلر من خالل االستشارات الّتبوية.
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يف ص يف العام  2112مت تقدمي الورش ة الثالثة لتمام يف بريوت .وقامت املدارس التس عة بعرض تقاريرها وتوص ياهتا و الدروس
املس تفادة من التطبيق .و اكتش فنا أن التحديات متشاهبة ..الوقت ومقاومة التغيري كانا من أهم الصعوبات ،و أدركنا أن قناعة اإلدارة
الداعمة وثقافة تقبل التغيري جزء ال يتجزأ من اإلص الح الّتبوي .ويذكر د .أمحد غية من مدارس دار الفكر كيف تعامل الفريق مع
هذه التحديات" :ملّْ نيأس بل طفقنا نس تميل وحنفز كل معلم على حدة ،مث كان البد من اس تهداف الطالب وإثارة فض وهلم
التخرج ،قد أص بح حتت
واهتمامهم ؛ حيث قمنا بإبالغهم من خالل ورش ة عمل أن هذا النش اط الذي يقومون به ،وهو مش روع ُّ
ِ
لت مش اركة اجلامعة األمريكية يف بريوت حافزاً لديهم للش عور بالفخر
عدس ات ُم ِّ
كربة من قبل عمل عرب مش ّت  ،و قد ش ك ّْ
واحلماس ة" .أما جهاد دويدار من مدارس الظهران األهلية فيذكر" :من التحديات األخرى اليت واجهتنا ،هي كيف س نعمل معاً،
فنحن من خلفيات أكادميية خمتلفة متاماً ،ولكن ومع الوقت ،ومن خالل عملنا على نفس املش روع ،بدأت تنش أ بيننا لغة مش ّتكة،
وأهداف مش ّتكة – ص حيح أهنا أخذت بع الوقت – ولكنها يف النهاية تطورت لتص بح لغة الفريق ،وأدركنا أن من أفضل الوسائل
لكي يعمل األفراد معاً هي أن يعملوا على مش روع وأهداف مش ّتكة ،من دون اخلوض يف البحث عن مسات مش ّتكة مس بقاً بينهم،
فهم سيقومون بشكل تلقائي بتطوير تلك العالقات الالزمة لإلجناز".

اكتشفنا أن التحديات يف املدارس متشاهبة .الوقت ومقاومة التغيري كانا من أهم
الصعوبات ،وأدركنا أن قناعة اإلدارة الداعمة و ثقافة تقبل التغيري جزء ال يتجزأ
من اإلصالح الّتبوي.

وعرضت فكرة أن يتم ختصيص
ويف هذه الورشة ،بدأت فكرة املشروع تتبلور كمشروع عرب مدعوم و ممول من مؤسسة الفكر العربُ ،
يوم كامل يف املؤمتر السنوي ملؤسسة الفكر العرب لعرض مشروع متام يف ديسمرب  2112يف القاهرة .وأن تتم دعوة مدارس خمتلفة من
الوطن العرب للتعرف إىل مشروع متام واملشاركة يف النقاش .وأن يقوم فريق اجلامعة األمريكية بتقدمي املشروع على أن يتبعه حوار يستخدم
أسلوب املقهى العاملي ( )World Caféويشار فيه اجلميع .أحسست يف ذلك اليوم ،أنين أصبحت جزءا من مشروع واعد
وشعرت حبماس اجلميع وخاصة سايل وزوجها الشيخ خالد الّتكي ..هذان الشخصان اللذان أشعر جتاههما باالمتنان والعرفان ،فتطوير
التعليم يف الوطن العرب كان وال يزال ديدهنما و شغلهما الشاغل.
والتقينا مرة أخرى يف بريوت يف مطلع عام  ،2112وكان اهلدف من اللقاء ،املشاركة يف عرض خربة البحث اإلجرائي ومناقشة نتائجه
باإلضافة إىل أهداف أخرى .كان هنا شعور عام باحلماس والوضوح ،ملفهوم التطوير املستند إىل املدرسة و لدور املعلم يف حتسني
التعليم ،ومت يف هذه الورشة استعراض أركان مشروع متام ( )TAMAM Pillarsكمشروع عرب للتطوير املستند إىل املدرسة .كما
سنحت الفرصة خالل هذه الورشة بأن تتوىل املدارس تقييم مشاريع بعضها البع من خالل العمل يف جمموعات واملشاركة يف التوصل
إىل حلول .وقد وفرت هذه الورشة للفرق املشاركة بأن تنتقل من التمحور حول الذات إىل النظر إىل الفرق األخرى و معرفة ما يدور يف
املدارس والتشار يف اخلربات و التحاور حول املعوقات و فرص النجاح .و تذكر سلمى رعد من مدارس الظهران األهلية حول خربهتا
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يف التفاعل مع املدراس العربية األخرى " :مت تقسيمنا إىل جمموعات حبيث تتكون كل جمموعة من مدرستني وتتوىل كل مدرسة التعليق
وتقدمي التغذية الراجعة وتبادلنا تأمالتنا .وكانت من أمتع ورش العمل ،إذ جرت العادة عند تواجدنا يف ورش العمل السابقة بأن تكون
كل مدرسة منشغلة بنفسها ومبا يطلب منها ،و كنا بدورنا نستمع ملا تقدمه املدارس األخرى من دون املشاركة الفعلية .ويف هذه املرة،
اختلف األمر إذ طلب منا حتمل مسؤولية التأمل والتعليق وإبداء الرأي ،مما أجربنا على أن نقرأ ونصغي ونتبادل العروض .وهذا منحنا
مت من احلوار مع املدارس األخرى أن أصغي
فرصة أكرب لفهم مشروع املدرسة األخرى واالستفادة من أعماهلم .و من هذه التجربة تعل ُ
وأعطي وقتًا لتبادل املعلومات وأتعلم من جتارب املدارس األخرى" .ومت التوجيه يف هذه الورشة إىل أن ختتار كل مدرسة العمل على
تنفيذ التوصيات اليت نتجت عن حبثها اإلجرائي.
هاما من فريق متام ،فقد كانت
عضوا ً
يف هذه الفّتة استقالت هناء املعيبد من قسم البنات مبدارس الظهران األهلية وفقدت املدرسة ً
استمر وتعاون الباقون على إكمال املسرية .وقامت سلمى رعد اليت
هناء خبلفيتها العلمية ومحاسها جزءًا ً
هاما من الفريقً ،إال أ ًن العمل ً
استلمت حينها مسؤولية وحدة البحث مبتابعة تنفيذ إحدى توصيات البحث اإلجرائي ،بتدريب عدد أكرب من املعلمات على اسّتاجييات
التعلم التعاوين ،كما مت إنشاء وحدة البحث يف قسم البنني مبدارس الظهران ،وتوىل مأمون تركي مسؤولية العمل مع زمالئه من فريق متام
على نشر ثقافة البحث كوسيلة لتحسني التعليم .أما مدارس دار الفكر ،فقد اختارت أن تعقد جلسة عصف ذهين شار فيها حوايل
مخسون من املعلمني واملشرفني واإلداريني حول السلبيات واملشكالت اليت تعتور عملهم وتصنيفها حسب األولوية .ويعلق د .أمحد
غية على هذا اللقاء" :كانت حلظات صدق ممتازة ،فقد سرد كل من اجملتمعني ما يعتربه املشكلة األم لعملنا ،ومتت عملية تصويت
غري رمسية ،باختيار مشكلة مستوى اللغة اإلجنليزية واحندارها عن املستوى الذي كانت عليه املدارس قبالً ،كنقطة انطالق للعمل يف
املرحلة التالية.
يف هذه املرحلة من تطور العمل يف مشروع متام ،كنت قد بدأت عملي احلر كمستشارة تربوية من خالل تقدمي العديد من الدورات
التدريبية وتنفيذ بع املشاريع البحثية ملنظمة اليونسكو واليونيسيف ،باإلضافة إىل عملي االستشاري مع جامعة دار العلوم يف الرياض،
وهي جامعة خاصة مت افتتاحها يف العام .2112
مت عرب السنوات املاضية ،باإلضافة إىل ما تعلمته من متام ،أن تأسيس ثقافة التطوير املستمر يتطلب وقتًا وأن فّتة التأسيس
كنت قد تعل ُ
لت خالل عملي مع جامعة دار العلوم أن أمجع بني
ألي مشروع تعليمي صعبة ومليئة بالتوقعات العالية والصعوبات يف حتقيقها .وقد حاو ُ
التواصل مع اإلدارة من جهة ،واملعلمني املمارسني من جهة أخرى من خالل عقد الدورات التدريبية وورش للحوار والتأمل وحتديد
االحتياجات و املسامهة يف وضع االسّتاتيجيات والتخطيط لتنفيذها .استمر عملي االستشاري مع جامعة دار العلوم ملدة سنتني انتقلت
بعدها للعمل يف جامعة أخرى .وقد سبب يل هذا االنتقال ارتباكا مل أعهده ،إذ شعرت بأنين تركت عمال غري ُمنجز ..هل هي طبيعة
العمل االستشاري الذي أقوم به؟ وأنه علي أن أعتاد على األعمال املتقطعة هنا وهنا  ،أم أنه علي أن أتكيف مع فكرة أن التعليم عملية
أيضا ،وأن ما قمت به خالل السنتني ،يعترب جزءًا
مستمرة ،وأن ما قمت به هو عبارة عن مرحلة من التطوير بدأها غريي و سينهيها غريي ً
من سلسلة من حماوالت التطوير يف هذه املؤسسة الناشئة.
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كنت قد تعلمت عرب السنوات املاضية باإلضافة ،إىل ما تعلمته من متام ،أن
تأسيس ثقافة التطوير املستمر يتطلب وقتا وأن فّتة التأسيس ألي مشروع تعليمي
صعبة ومليئة بالتوقعات العالية والصعوبات يف حتقيقها.

ويف فرباير  2101التقت الفرق يف بريوت ،وبدت مالمح التأثر مبفهوم اإلصالح من القاعدة واضحة يف عروض املدارس و ما يعقبها من
نقاش .و بدا جليا شعور الفرق باالقتدار والتمكن والرغبة يف نشر ثقافة متام .وكان فريق اجلامعة األمريكية يقود الفرق بطريقة غري مباشرة
استنتجت يف هذه الورشة أن
ألخذ زمام املبادرة وبناء قدرات القيادة والّتكيز على مهارة التأمل ...و يذكر مأمون تركي يف هذا الصدد" :
ُ
اهلدف من العروض ومناقشتها هو أن ننقد أعمالنا بشكل بناء وأن يسود جو من االنفتاح واملشاركة بني الفرق ،وكل هذا يصب يف خلق
جو من التعاون املهين والتأمل واالنفتاح ...إن خلق هذه السمات بني أعضاء من جمتمع ما ،حيتاج إىل وقت وصرب وقيادة حكيمة".
وصل مشروع متام إىل مرحلة يستطيع فيها أن ينتشر مبشاركة اآلخرين يف اخلربة واستقطاب مدارس ودول أخرى لالنضمام إىل املشروع.
ومتت دعوة تربويني جدد من سلطنة ُعمان ومملكة البحرين ،باإلضافة إىل بع املدارس الرمسية من لبنان إىل ورشة فرباير  .2101كذلك
طُلب من املدارس أن تبادر بنشر ثقافة التطوير من القاعدة إىل األعلى ،من خالل تطبيق حبث إجرائي نابع من حاجة املعلمني وإحساسهم
مبشكلة تعليمية والبحث عن طرق للتعامل معها .وقد أدى هذا التطور يف العمل ،إىل تعاظم الشعور باملسؤولية لدى فرق املدارس املشاركة
والدور القيادي املتوقع من كل فرد شار يف جتربة متام .هذه املسؤولية اجلديدة بالرغم مما تضمنته من ثقة بثها فريق اجلامعة األمريكية يف
قدرات أعضاء املدارس املشاركة ،إال أهنا سببت إربا ًكا وقل ًقا لدى البع  .ويعرب جهاد من مدارس الظهران األهلية عن هذا االرتبا بقوله:
"عندما بدأ احلديث عن مهارات القيادة يف تلك الورشة ،والتأكيد عليها باستمرار ،كنت أنظر إىل ذلك على أنه معلومات تقدم إلينا،
وليست ذات عالقة مباشرة بدوري ،فأنا لست يف موقع اختاذ القرارات ،أو موضع سلطة ،على الرغم من وعيي بأن دور القائد خيتلف عن
دور املدير أو ذي السلطة ،ولكين مل أكن أؤمن أنين أستطيع ،ولكن وبعد تلك الورشة ،وتركيز دورنا على التوجه حنو التحسني على مستوى
املدرسة ،بدأت األمور تتسم باالضطراب ،فكيف أقوم أنا ،من ال سلطة يل ،بتحفيز التغيري لدى من يفوقين سلطة إدارية معطاة على
مستوى املدارس ،خاصة مع وجود تلك الفئات (اجملمعات التعليمية) املستقلة يف املدارس".
انطلق مأمون ،بصفته املسؤول عن وحدة البحث يف قسم البنني ،مع زميليه عبدالرمحن وجهاد ،بدعوة املعلمني واملشرفني ملناقشة البحث
اإلجرائي .ويذكر مأمون " :كنت يف البداية أقوم مع زمالئي بزيارة اجتماعات الفرق (اجملمعات التعليمية) لعرض فكرة مبسطة عن البحث
اإلجرائي ،عن أمهيته وفائدته .شار فريقان يف تلك الفّتة يف البحث اإلجرائي ،فريق العلوم والرياضيات ،وفريق اجملمع اخلامس/السادس.
ومن هنا بدأ مشوار نقل ما تعلمناه إىل املدرسة" و يضيف عبدالرمحن عن جتربته يف نشر ثقافة البحث اإلجرائي يف املدرسة" :إن تدريب
فريق يضم أكثر من شخص من كل مدرسة ،كان له دور فاعل يف رفع مستوى التطوير يف املدارس .ومن ذلك ،فقد ساهم أ .مأمون تركي
الذي حيمل خربة سابقة يف تعليم املرحلة املتوسطة وخربة يف جمال التكنولوجيا والبحث ،يف تيسري وتسهيل التعامل مع كل متطلبات العمل،
حيث اشّتكت معه يف حبث إجرائي حول استخدام الليغو يف تعليم مهارات الفيزياء الكمية .وساهم أ .جهاد دويدار والذي ميلك أساساً
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قويا يف جمال الّتبية والعمل مع املعلمني والطالب يف املراحل االبتدائية ،بتسهيل إشراكنا مع املعلمني والطالب يف األحباث اإلجرائية لتلك
املرحلة".
كذلك التقت سلمى و علياء بقسم البنات مبدارس الظهران ،مع جمموعة من املعلمات واملشرفات لعرض نتائج البحث اإلجرائي
والتعريف به ،باإلضافة إىل استدرار أفكارهن لبدء مشروع جديد معهن برفقة فريق متام يف املدرسة ،وذلك لتدريبهن على تطبيق البحث
من خالل املمارسة ،على أن يكون البحث اإلجرائي نابعا من حاجة املعلمة للتحسني وحلل مشكلة ملحة تلمسها جمموعة املعلمات
من ممارساهتن .وكانت املشكلة امللحة املتكررة يف مجيع اجملمعات التعليمية هي :االستيعاب القرائي يف مجيع املواد؛ يف اللغة العربية واللغة
اإلجنليزية ،والرياضيات واملواد العلمية .فتم اختيار املوضوع وهو االستيعاب القرائي.
أما فريق مدارس الفكر يف جدة ،فقد كان يواجه حتديًا آخر متثل يف ما ذكره أمحد غية" :قام فريق اجلامعة بالتأكد من جتهيز الفرق؛
لالطالع على مهام مرحلة جديدة من نشر البحث اإلجرائي يف املدرسة ،وقد تسبب الفي يف املعلومات والنشاطات اليت خططها
ونفَّذها فريق اجلامعة األمريكية خالل ورشة  ،2101وتداخل املشروع اجلديد مع املشروع القدمي الذي مل يكن قد أجنز بالكامل
فضال عن تر األستاذ خالد العمري ملدارس دار الفكر ،وبالتايل اضطرار د .أمحد أن يواصل العمل
بعد ،لُّْبساً وإرباكاً يف املفاهيم"ً .
مبفرده .كذلك بنهاية العام الدراسي  ،2101تركت علياء املخرق العمل يف مدارس الظهران واضطرت سلمى أن تستكمل العمل
مبفردها .ومن املؤكد أن تر أعضاء من الفريق العمل يف املشروع ،يؤدي إىل شعور بعدم التوازن واالرتبا لدى الباقني ،و لكن بفضل
اخلربة اليت اكتسبها كل من د .أمحد وأ .سلمى يف مهارات البحث اإلجرائي ،استطاعت املدارس أن تستكمل مسرية نشر ثقافة التطوير
املستند إىل املدرسة ،من خالل العمل مع معلمني جدد يف كلتا املدرستني.
كذلك طُرحت فكرة توثيق جتربة متام يف كتاب يتوىل د .مراد جرداق و مبساعدة أ .ماري سعد اإلشراف والتنسيق واملراجعة حملتواه .وأن
يعرب هذا الكتاب عن كل فرد شار يف مشروع متام ،من خالل الكتابة السردية لتجربته .أعجبتين فكرة أن يقوم املعلمون واملعلمات
بالكتابة عن جتارهبم و ممارساهتم و حماوالهتم يف حتسني العملية التعليمية يف صفوفهم ،و ال شك يف أن هذا الكتاب ،سيكون إضافة
قيمة للمكتبة العربية اليت تفتقد إىل مثل هذا النوع من الكتب ،اليت تركز على املعلم ودوره احملوري يف التطوير الّتبوي .وطُلب مين أن
أتوىل املراجعة والتعليق على كتابات فريق متام يف املدارس السعودية ،وأن تتوىل الدكتورة مسية احملتسب مراجعة كتابات فرق متام يف
مدارس األردن ،والدكتورة زلفا أيوب املراجعة لنصوص فرق مدارس لبنان ،وهكذا زادت و تعمقت صلتنا حنن الثالثة مبشروع متام .أما
نوعا من االرتبا والقلق لدى فرق متام من معلمني وإداريني وأساتذة جامعات ،فاملعلمون واإلداريون مل يعتادوا
الكتاب ،فيبدو أنه خلق ً
على التأمل والكتابة عن جتارهبم ،و أساتذة اجلامعات وجدوا أنفسهم أمام حتد جديد مل خيربوه من قبل ،فمراجعة الكتابات السردية
ختتلف عن مراجعة وتقييم البحوث اجلامعية .لذا ،فقد مت يف ورشة فرباير  2102ختصيص يوم للتدرب على الكتابة السردية و كان
التدريب موج ًها إىل املعلمني و اإلداريني.
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أعجبتين فكرة أن يقوم املعلمون واملعلمات بالكتابة عن جتارهبم و ممارساهتم و
حماوالهتم يف حتسني العملية التعليمية يف صفوفهم ،و ال شك يف أن هذا الكتاب،
سيكون إضافة قيمة للمكتبة العربية اليت تفتقد إىل مثل هذا النوع من الكتب،
اليت تركز على املعلم ودوره احملوري يف التطوير الّتبوي.

عدت إىل البحرين وبدأت الكتابات تردين من فريق متام يف مدارس الظهران األهلية ومدارس دار الفكر .وكانت جتربة قراءة النصوص
ُ
دت على تقييمها ،و إمنا كتابات تتحدث عن
بعني ناقدة صعبة وغريبة وجديدة ،فالنصوص ليست حبوثا تتبع مناهج البحث اليت تعو ُ
جتارب وخربات وعالقات إنسانية ومشاعر متداخلة من احلرية والقلق واإلحباط والتبصر وشعور متنامي بالثقة والفرح باإلجناز .باإلضافة
إىل أن الكتابة األدبية للبع  ،مثل د .أمحد غية من مدارس دار الفكر و أ .جهاد دويدار من مدارس الظهران األهلية ،جعلت عملية
النقد والتعليق على سردمها األدب اجلميل أكثر صعوبة .كنت أستمتع بقراءة النصوص وكأهنا سرد تارخيي ،ألحداث عشتها مع الكاتب
ووجدت صعوبة بالغة يف أن أفصل نفسي عن الكاتب والكتابة ،فكانت تعليقايت متعاطفة ومشجعة لنقاط القوة و كان ينقصها النقد
املوضوعي .و يبدو أن الصعوبة اليت واجهتها كانت مشاهبة ملا شعرت به زمياليت مسية وزلفا ،مما تطلب أن نلتقي يف ورشة عمل مصغرة
أيضا على
مع مراد وماري يف بريوت يف مارس  .2102و قد كان هلذه الورشة تأثري كبري علي ،ليس على املستوى الفكري فقط ،بل ً
اجلانب اإلنساين .فقد كنا مخسة أفراد عرب من ثالث دول عربية جيمعنا هم مشّت هو التعليم ..نقرأ و حنلل و نتحاور و حناول أن
نصل إىل منهجية واضحة لكيفية املراجعة والتقييم .شعرت يف هذا االجتماع بدور د .مراد جرداق القائد وعضو الفريق ،فقد كان يدير
دفة احلوار مبهنية عالية تكونت عرب سنوات طويلة من اخلربة يف التدريس والبحث ،وال شك يف أن جتربة متام ،أضافت بعدا جديدا
حصلت عليها من التأمل
خلربته كباحث أكادميي .و استنتجت من هذا االجتماع الذي استمر ألكثر من  2ساعات ،أن الفائدة اليت
ُ
واحلوار والتفاعل اإلنساين ال ميكنها هلا أن تتم ،إال عرب التواصل اإلنساين املباشر وختصيص الوقت الكايف له .شعرت بعد هذا االجتماع
بأنين بدأت يف تطوير مهارة النقد املوضوعي للكتابة السردية ،خاصة وأن جرداق نبهين إىل أمهية النقد املباشر والبعد عن اجملاملة و
الّتكيز على نقاط حمددة يف النص حتتاج إىل توضيح أو استبدال ،و يف أحيان أخرى من الضروري أن تُلغَى من النص هنائيا .و ال
قدما يف التجربة.
شك يف أن تقبل الكتاب وجتاوهبم الرائع مع التعديالت املقّتحة كان له الدور األكرب يف املضي ً

كنت أستمتع بقراءة النصوص و كأهنا سرد تارخيي ألحداث عشتها مع الكاتب،
ووجدت صعوبة بالغة يف أن أفصل نفسي عن الكاتب و الكتابة ،فكانت
تعليقايت متعاطفة و مشجعة لنقاط القوة و كان ينقصها النقد املوضوعي.

و احتفاء مبشروع متام و كل من ساهم فيه ،ولكي يتم التعريف باملشروع و التشار مع الّتبويني من الدول العربية األخرى بنتائج
املشروع ،مت اإلقرار ،وبتمويل ومشاركة فاعلة من مؤسسة الفكر العرب يف التفكري والتحضري والتنظيم ،بعقد املنتدى العرب للتطوير
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الّتبوي بتاريخ  31-22مايو  .2100و كان يل شرف عضوية اللجنة التحضريية للمنتدى مع فريق متام من اجلامعة األمريكية و د.
سايل ،و ممثلة مؤسسة دار الفكر د .منرية الناه اليت كان شعورها باالنتماء إىل املشروع ومتابعتها وحرصها احلقيقي على تطوير
الّتبية العربية من أهم عوامل جناح املنتدى .و كانت أهم أهداف املنتدى :التعريف مبفهوم التطوير املستند إىل املدرسة ،والتحاور مع
اجلهات املشاركة حول املفهوم ،وبث احلماس لدى املشاركني من الدول العربية للمبادرة يف تنفيذ مشاريع مماثلة يف مدارسها.
عملت كمستشارة تربوية لكلية الّتبية يف جامعة األمرية نورة بنت
أما على املستوى الشخصي ،ففي العام األكادميي 2102-2100
ُ
عبدالرمحن يف الرياض .وهي أول وأقدم جامعة للبنات يف السعودية ،إذ يفوق عدد طالباهتا األربعني أل ًفا مما جيعلها أكرب جامعة للبنات
يف العامل .انتقلت مجيع الكليات يف سبتمرب  2100إىل املدينة اجلامعية اليت تضم مباين ومرافق وخدمات فنية وتكنولوجية تضاهي
أفضل جامعات العامل .وكان التحدي أمام اإلدارة اجلديدة هلذه اجلامعة يف كيفية جعل مستوى خمرجات التعليم موافيا للطموحات
وجدت نفسي خالل العام  2102-2100يف مواجهة مع العديد من التحديات ..حتدي
وملب يًا الحتياجات العصر.
ُ
والتوقعات ُ
طموحات اإلدارة اجلديدة للتغيري السريع ..و حتدي توقع الرف يل كشخص دخيل على هذه املؤسسة ..وحتدي مقاومة التغيري وخاصة
مت من متام أن القائد يستطيع
من األستاذات اللوايت اعتدن خالل سنوات طويلة على العمل ضمن منظومة يعرفنها و يرحتن هلا .تعل ُ
لت أن أدير دفة التغيري دون أن يكون يل
تأثريا و ً
عضوا يف جمموعة العمل و ليس بالضرورة رئيسا .حاو ُ
أن حيدث ً
إقناعا ،عندما يكون ً
وحصلت على القبول
مت نفسي كمدربة يف اسّتاتيجيات التدريس،
أخفقت مع البع و
منصبًا..
ُ
جنحت مع البع اآلخر عندما قد ُ
ُ
ُ
و تقبل التغيري من الذين عملت معهن كعضوة يف جلان ،مثل جلان تطوير خطط األقسام أو جلنة تشغيل املدارس التابعة جلامعة األمرية
نورة أو جلان التحضري ملؤمتر عرب عاملي .و ساعدين كثريا الدعم املتواصل من إدارة اجلامعة ،فقد تعلمنا من متام أن التطوير املستند إىل
املعلم ال بد له من إدارة متفهمة و داعمة.

مت من متام أن القائد يستطيع أن حيدث تأثرياً و إقناعًا ،عندما يكون عضوًا
تعل ُ
لت أن أدير دفة التغيري دون أن
يف جمموعة العمل و ليس بالضرورة رئيسا .حاو ُ
مت
أخفقت مع البع و
يكون يل منصبًا..
جنحت مع البع اآلخر عندما قد ُ
ُ
ُ
وحصلت على القبول و تقبل التغيري
نفسي كمدربة يف اسّتاتيجيات التدريس،
ُ
من الذين عملت معهن كعضوة يف جلان.

مت من جتربيت مع متام أننا جزء من عامل عرب ،نؤمن كمواطنني بأن التعليم هو طوق النجاة و الطريق الوحيد للتقدم
أخريا ،تعل ُ
كت من خالل متام أن مبقدورنا كّتبويني ،بالرغم مما منر به من عواصف و تقلبات سياسية يف عاملنا العرب ،أن نسهم يف
والتنمية ..أدر ُ
أيقنت أن التغيري و التطوير يتطلب وقتًا و صربا .و أن التغيري أشبه بالبحر يف مده و جزره .نتقدم إىل األمام و نواجه
تطوير التعليمُ .
كت
صعوبات و حتديات تشدنا إىل اخللف ،إال أن هذه العوائق و الصعوبات متدنا باخلربة و تعلمنا كيف خنطو خطواتنا القادمة .أدر ُ

216

ُّ
تقديرا ملنجزات كل من
أمهية احلوار و التأمل و التفكر لنشر ثقافة تقبل التغيري وأن التطوير يتطلب تفه ًما و ً
صربا واحّت ًاما للبيئة و ً
ينتمي إليها.
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أصوات من مدارس تمام في لبنا
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أصوات من ثانويّة الكوثر

شذا إسماعيل
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مديرة قسم رياض األطفال
صة
ي للتالميذ ذوي االحتياجات الخا ّ
مسؤولة قسم الدّمج التربو ّ

وقفة تأ ّمليّة في رحلة تغيير مع مشروع تمام
بدأت عملي يف مجعية املربات اخلريية عام  2115كمسؤولة ومشرفة على برنامج الدمج الّتبوي للتالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة
ضمن نظام التعليم العام .وميثل الربنامج أحد أهداف رسالة اجلمعية خاصة وأن اجلمعية جتربة منت يف زمن احلرب اللبنانية ،فكسرت
شيئاً من العزلة اليت فرضتها هذه احلرب على منط احلياة ،فأتاحت لبع الناس انتصاراً على القمع واخلوف وخففت من الشعور بقسوة
احلياة وعنفها آنذا .
كان العام  ،2112حيث مت اختياري كأحد أعضاء الفريق الذي سيشار من ثانوية الكوثر وهي إحدى صروح مجعية املربات يف
مشروع متام حتت عنوان "التطوير املستند إىل املدرسة يف البلدان العربية" .بدأت مع األشخاص املعنيني من مدراء احللقات وإدارة املوارد
البشرية الذين تابعوا املشاريع املختلفة يف املدرسة بكتابة اهلدف وآلية التنفيذ ،باتباع البنود الواردة يف االستمارة اليت مت إرساهلا من قبل
فريق اجلامعة األمريكية يف بريوت .ومت اختيار هذه املشاريع من ضمن مشاريع أخرى ألهنا تظهر دور ثانوية الكوثر املتجدد يف حتسني
تعلم التالميذ.
شاركت يف أول دورة تدريبية يف عمان مع أعضاء فريق متام املؤلف إضافة إيل ،من منسقي الرياضيات بالل جرادي واللغة اإلجنليزية
زكريا محادي .وقد مت اختيارهم ألن أسلوب متابعتهم للمعلمني وتعليمهم ،يعكس قدرات كامنة وواعدة لنقل التدريب إىل اآلخرين،
سيشكل بالتايل مشروع متام فرصة لتعلم آليات البحث ،االستعداد لاللتزام واستمرارية العمل يف ثانوية الكوثر .كان قد مت التوافق بيننا
على أن أقوم بعرض ورقة العمل عن مشاريع املدرسة واليت كان من ضمنها مشروع الدمج الّتبوي لذوي االحتياجات اخلاصة.
تناولت الورشة األوىل من مشروع متام ،التدريب على البحوث الّتبوية وأنواعها وبالتحديد االختالف بني البحث الكمي والنوعي،
والتطبيق العملي خالل التدريب على خطوات البحث اإلجرائي .كما يُعترب برنامج الدمج الّتبوي للتالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة
ضمن إطار التعليم العام التجربة الرائدة لثانوية الكوثر يف تقدمي هذه اخلدمة ،كما أعددنا دراسة لقياس أثر الربنامج على التالميذ،
وإستبانات لقياس آراء أولياء األمور واملعلمني عن مفهوم الدمج.
إض افة إىل مكتس بات التدريب العديدة اليت وفرهتا فرص ة التدريب هذه ،خاص ة بالنس بة إىل األهداف التالية )0( :أمهية ربط أي
مش روع تطويري مع رؤية ورس الة املؤس س ة عند حتديد األهداف على ص عيد األداء ،والعملية ،والربنامج ،مما يس اعد على التفكري
بطريقة ممنهجة ومتس لس لة قبل البدء بتنفيذ اخلطوات اإلجرائية للبحث اإلجرائي )2( .كيفية ص ياغة أس ئلة البحث لتعكس روحية
نابعا من احتياجات حقيقية ومعاشة .كما سنحت يل املشاركة القيمة يف ورشة العمل األوىل يف األردن بالتعرف
املشروع عندما يكون ً
إىل مش اريع وبرامج أخرى يف البلدان املش اركة ،ووفرت فرص ة للتعرف على آراء ألش خاص جدد ومش اركتهم يف نفس املش اكل
والتطلعات الّتبوية.
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بديت اهتماماً بالبحث النوعي ....لذلك مل أقرأ أو أسأل عنه ،مبا أنه مل يسبق يل أن عملت على
قبل البدء بالتدريب ال أذكر أنين أ ُ
هذا النوع من البحث من قبل؛ ففي السنوات اليت سبقت االنضمام إىل أسرة ثانوية الكوثر ،كنت أعتقد أن البحث يتمحور بشكل
أساسي حول البحث الكمي الذي تعممت نتائجه للتطبيق بغ النظر عن السياق الذي يُطبق فيه .وعندما أتيحت يل الفرصة
ساءلت نفسي ،هل فعالً املشاركة يف مشروع متام ستتيح يل الفرصة
للتعرف على البحث النوعي ،مل أكن واثقة كيف سأقوم بذلك ،ف
ُ
إلعادة دراسة استبانات قياس أثر برنامج الدمج عند التالميذ ،أولياء األمر ،واملعلمني؟ حيث كنا يف مرحلة إعداد هذه االستبانات.
ولكن بعد النشاط يف ورشة عمان عن االختيار القسري يف االستبيان ) ،(forced choice questionnaireلتحسني دراسة
قياس أثر برنامج الدمج الّتبوي ،وملعرفة إذا كانت خطوات البحث اإلجرائي ستساعد يف سد الثغرات لتحسني نوعية هذه اخلدمات
اليت أعترب نفسي مسؤولة عنها بشكل أساسي مع معلمي قسم الدمج الّتبوي من خالل موقعي الوظيفي كمسؤولة لقسم الدمج
الّتبوي .كان التساؤل أيضاً عن مدى مواءمة البحث اإلجرائي لدراسة أثر برنامج الدمج الّتبوي ،وكيفية إعادة صياغة أسئلة البحث
يف الدراسة ،لتعكس نقطة الّتكيز يف مشروع الدمج الّتبوي ،ومدى اقتناع فريق العمل يف قسم الدمج الّتبوي مبربرات إستخدام البحث
اإلجرائي؟ وهل البحث اإلجرائي سيساعد املدرسة على دراسة أثر أي ممارسة تربوية ليكون الّتكيز على حتسني أداء التالميذ؟
بعد العودة إىل املدرسة ،كنت بدأت بالتفكري كيف سأوظف ما تعلمته من خطوات البحث اإلجرائي ،وبشكل خاص اخلطوة األخرية
اليت تؤكد على االنفتاح عند مناقش ة النتائج وعرض املعوقات جبرأة وص راحة ،عند الت ُّ
فكر بش كل مجاعي للوص ول إىل اس تنتاجات
هبدف تعزيز مفهوم الدمج خصوصاً بعد معرفة أمهية الربط مع السياق.
إال أنه بعد اطالع إدارة املدرس ة على جمريات التدريب بعد تقدمي تقرير تفص يلي حول مادة التدريب ومكتس باهتا ،وبعد جلس ات
مناقش ة متعددة مع أعض اء الفريق الذين حض روا ورش ة عمان ،مت تغيري مس ار تطبيق خطوات البحث اإلجرائي باجتاه آخر .حيث،
وكوين مس ؤولة قس م الدمج الّتبوي ليس فقط يف ثانوية الكوثر بل منس قة ومش رفة الربنامج يف مدارس املربات ،مل يكن من الس هل
علي االقتناع بتغيري املس ار ،وذلك ألنين متحمس ة جدا وأعترب الدمج قض ييت اليت أس تخدم كل أنواع األس لحة العلمية والس ليمة
ألجلها؛ واعتربت املش اركة يف مش روع متام إحدى هذه األنواع كونه س يس اعد على تنفيذ خطوات البحث اإلجرائي ،لدراس ة أثر
الربنامج على التالميذ ،وأولياء األمور ،ومدى تعزيز مفهوم الدمج يف ثانوية الكوثر.
صدى إجياب جدا عند املشاركني يف الورشة األوىل يف األردن ،كما اتضح عند املناقشة من ناحية اتباع منوذج
خاصة وأنه كان للربنامج ً
الدمج الكلي داخل الغرفة الص فية ،والتعلم التش اركي بني معلمة الص ف ومعلمة الّتبية املختص ة ،والتخطيط املمنهج لتقدمي الربنامج
الّتبوي الفردي ،ولتدريب املعلمني ،وحتض ري اجملتمع املدرس ي لتقبل مفهوم الدمج ،وتقدمي خمتلف اخلدمات والعالجات من تقومي
النطق ،والعالج االنشغايل ،واحلسي-حركي والطبيعي هلؤالء التالميذ ،حيث ال تتوفر بكثرة يف العامل العرب.
تناولت جلس ات املناقش ة مع إدارة املدرس ة األس باب اليت س تجعل من البحث اإلجرائي منهجية تس اهم يف حتقق األهداف الفردية
للتالميذ ذوي االحتياجات اخلاص ة ،ودراس ة أثر برنامج الدمج الّتبوي عند أولياء األمور واملعلمني واإلداريني .وحينها عرض ت
األنش طة اليت متت يف ورش ة األردن وكيف متت مراجعة دكتور مراد جرداق يف ص حة احملكات الواردة يف االس تبيانات ،ألنين أخذت
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مناذج معي إىل الدورة ،وكيف أن التغذية الراجعة منه س تس اعد يف تغيري بع
الّتبوي.

احملكات هبدف حتس ني دراس ة أثر برنامج الدمج

خالل املناقشة يف هذه اجللسات مع إدارة املدرسة ،شعرت ضمنيا بالتناق بني ما تعرضه اإلدارة ،وبني أحد أهداف مشروع متام وهو
التطوير املستند إىل املدرسة مبشاركة املمارسني الّتبويني على أرض الواقع .كان هذا الشعور نتيجة أنين اعتقدت أن اإلدارة ال تأخذ
بعني االعتبار برأيي كممارسة تعي أمهية العمل أكثر على تطبيق آليات عملية الدمج الّتبوي وتسعى إىل تعزيز مفهوم الدمج لضمان
أحقية هؤالء األطفال بالتعلم أسوة بأقراهنم ،بل من موقعها تفكر يف املدرسة ككل.
إذ أوضحت أنه وبعد طرح املوضوع مع دكتور جرداق ،إن االنضمام إىل مشروع متام حتت عنوان "التطوير الّتبوي املستند إىل املدرسة
يف البلدان العربية" ،سوف يوفر فرصة مهمة للبدء بتطبيق التعلم النشط والتعاوين ،خاصة أنه كان يتم التطبيق من ضمن برنامج املدرسة.
وقد مت التدريب عليه دون حلظ تغري على صعيد املمارسة الفعلية عند املعلمني .ومل خيطط حىت البدء مبشروع متام بوضع آلية لدراسة
األثر عند املعلمني والتالميذ .كما أن التدريب على اسّتاتيجيات التعلم النشط اليت تستهدف تنمية مها رات الت فكري الن اقد عرب
حل املشاكل ،والت عل م بالت قص ي ،ومهارات العرض كط رائق للت عل م؛ واملها رات االجتماعي ة عند الت الميذ من خالل الت عل م
الت عاوين  ،كان أحد األولويات التدريبية يف ثانوية الكوثر حبسب ما تبني عند مسح االحتياجات التدريبية ،بناءً على هدف حتديدها
االحتياجات التدريبية يف مدارس املربات والذي هو من ضمن برنامج التطوير اإلداري.
وتوالت اجللس ات إىل أن اتض ح خالل إعادة عرض خلطوات البحث اإلجرائي وخاص ة كيفية اختيار نقطة الّتكيز وص ياغة أس ئلة
البحث؛ إن التوجه لدراس ة أثر اس ّتاتيجيات التعلم النش ط س وف خيدم برنامج الدمج الّتبوي ،ألنه س يجعل املعلمني يقومون
بالتخطيط للتعلم املتعدد املس تويات ،مما يس اهم يف تغيري أس اليب التعليم مبا خيدم التالميذ ذوي االحتياجات اخلاص ة عند اس تخدام
اسّتاتيجيات متنوعة تستهدف كل مستويات التالميذ ،وبالتايل أيضاً يتم تعزيز دور معلمة الّتبية املختصة من خالل التعلم التشاركي.
وشرعت املديرة بالتقليل من خماويف اليت متثلت هبواجسي يف ما يتعلق مبدى تقبل املعلمني بداية أن يطبقوا اسّتاتيجيات التعلم النشط،
ويف نفس الوقت إفس اح اجملال للتالميذ ذوي االحتياجات اخلاص ة باملش اركة ،ألنين اعتربت أن هذا التطبيق س يؤثر س لباً على التالميذ
يف حال مت اس تبعادهم عن املش اركة ،خاص ة ألن املعلمني يطبقون ألول مرة االس ّتاتيجيات ،بناءً على خطوات البحث اإلجرائي،
إض افة أنه وبالنس بة إيل ،تطبيق التعلم النش ط يعترب أمر بديهي يف العملية التعليمية .وهنا ال بد من القول أن املض ي يف مش روع متام
لتطبيق اس ّتاتيجيات التعلم النش ط أوض ح كم كان تفكريي خاطئاً ،وأثبت رأي اإلدارة كيف أن املش اركة يف تعزيز التعلم النش ط من
موقعي الوظيفي ،سيشكل حافزاً للمعلمني إلشرا التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة بشكل فعال يف العملية التعليمية.
نتيجة اجللس ات مع إدارة املدرس ة ،مت عرض تقرير التدريب وملخص للجلس ات على أعض اء جملس املدرس ة املؤلف من مدراء
احللقات .قدمت اإلدارة خالل االجتماع أمهية البحث اإلجرائي من جهة ارتباطه بالس ياق اخلاص باملدرس ة ،ومبا أن برنامج الدمج
الّتبوي أص بح جزءاً ال يتجزأ من مس ار العملية التعليمية ،ما هو املش روع اآلخر الذي يعترب مهما يف س ياق املدرس ة ويس تهدف
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التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة إىل جانب مجيع التالميذ من ناحية أخرى؟ كان اإلمجاع على أمهية مشروع التعلم النشط ألنه كما
ورد آنفاً ،يعترب أحد األولويات التدريبية يف ثانوية الكوثر حبس ب ما تبني عند مس ح االحتياجات التدريبية بناءً على هدف حتديدها
يف مدارس املربات والذي هو من ضمن برنامج التطوير اإلداري.
بداية ،بإمكاين القول أنين قبلت ومل "أقتنع" ألسباب عدة ،منها عدم اطالعي بالتفصيل على مشروع التعلم النشط والتعاوين ،ومعرفيت
بالبحث اإلجرائي ،وهل فعالً س يوص لنا إىل ما نبتغيه من حتس ني العملية التعليمية ،وبالتايل س يتغري أداء التالميذ الذين هم احملور
األساس ،وهل فعالً سأحلظ تغريا عند التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة؟
حينها ،كوين منس قة فريق مش روع متام ،ونتيجة لعدة مواقف ،من بينها اختالف اآلراء بني أفراد الفريق بس بب عدم معرفة اآلخر،
انت ابين قلق من التخطيط ومظ اهر خوف من االس تمرار ألنين اعتق دت ب أنين ال أدير االجتم اع ات بطريق ة تقرب وجه ات النظر
املختلفة .وعندها أخربت اإلدارة بأنين ال أريد اس تكمال العمل ،وناقش ت معي األسباب اليت تركزت على أسلوب التواصل الصحيح.
لذلك ،أخذت اإلدارة املبادرة وقامت ،بقيادة الفريق ،بتحديد اجتماع أس بوعي ،مما س اهم وس هل علينا مس ألة التواص ل ونقل ما يتم
التدريب عليه يف مش روع متام ،كما بدأت حتض ر معنا ورش ات عمل متام يف الس نة األوىل ،للمس امهة أكثر يف توجيه وتص ويب العمل،
وإلشعارنا باالحتضان وتقدمي الدعم.
وخالل مراحل التدريب اليت تضمنت ثالث ورش عمل عن كيفية إعداد أدوات القياس للتحضري جلمع املعلومات ،باإلضافة إىل حتليل
وتفسري البيانات ،واالنتقال من البحث إىل املمارسة وتطبيق اسّتاتيجية "املقهى العاملي" ،وجدت صعوبة يف تغيري البنية الفكرية من
التفكري بالبحث الكمي/العلمي املبين فقط على املعلومات وغري املرتبط بالسياق ،والذي تعودت عليه من خالل العمل السابق إىل
التفكري بالبحث اإلجرائي الذي ترتكز أمهيته على ارتباطه بالسياق الذي يطبق فيه؛ ويف هذه احلالة سياق ثانوية الكوثر ،وأنه ال ميكن
تعميم النتائج على سياق آخر كما يف البحث الكمي العلمي.
أما الصعوبات األخرى فتجلت يف الت ُّ
فكر يف صياغة األسئلة لتتواءم مع األهداف املرتكزة على التلميذ ،العملية ،والربنامج ،واليت ختتلف
بشكل جذري عن األسئلة املباشرة عند إجراء البحث الكمي .فعلى سبيل املثال يكون سؤال البحث فقط عن أثر برنامج الصحة
املدرسية على أداء التالميذ .وحىت عند االطالع على األدبيات يف جمال الّتبية والتعليم ،كنت أحلظ البحث الكمي أكثر من البحث
النوعي ،عندما ترد أسئلة البحث بشكل مباشر ومرتبط فقط مبوضوع الدراسة ،أي ليس على صعيد التلميذ ،العملية ،والربنامج كما
تعلمنا من مشروع متام.
هذا ما أدى إىل مواجهة صعوبة عند صياغة أسئلة البحث اإلجرائي ،بطريقة تساعد على املالحظة والقياس يف مشروع التعلم النشط
والتعاوين لتعكس اهلدف من تدريب املعلمني على اسّتاتيجيات التعلم النشط لقياس أثر التدريب عند التالميذ .بدايةً متثلت الصعوبة
يف ربط األسئلة بسياق رؤية ورسالة املدرسة ،خصوصاً عند التغذية الراجعة من فريق اجلامعة األمريكية وعلى وجه اخلصوص دكتور
جرداق عندما كان يوجه إلينا؛ كأعضاء فريق مشروع متام يف املدرسة ،أسئلة عن كيف ستؤثر أو تغري أسئلة البحث يف صياغتها على
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املمارسة الفعلية للمعلمني هبدف حتسني التعلم عند التالميذ ،ومن مث ربطها بالتحسني على صعيد املدرسة .وكانت الصعوبة األخرى
يف كيفية اختيار احملكات اليت توائم قياس املهارات يف مشروع التعلم النشط والتعاوين من مهارات التعلم التعاوين ،التعلم بالتقصي،
مهارات العرض ،وحل املشاكل.
لقد تعلمت الكثري خالل مرحلة حتديد األسئلة وحتضري أدوات القياس من االستمارات املالئمة لقياس حمكات اسّتاتيجيات التعلم
النشط من التعلم التعاوين ،التعلم بالتقصي ،حل املشاكل ،ومهارة العرض اليت امتدت على مدى عام خاصة عند مواءمة احملكات يف
استمارات املالحظة لتطبيق املهارات عند املعلمني والتالميذ ،مع استبانات الرأي لكل من املعلمني والتالميذ هبدف استخدام أكثر من
أداة قياس لدراسة تقاطع املعلومات ) .(triangulationومتحورت الدروس املستفادة حول حتديد احملكات الضرورية اليت تشري إىل
مدى تطبيق مهارات مشروع التعلم النشط والتعاوين ،وكيفية صياغة احملكات بأفعال إجرائية قابلة للمالحظة والقياس ،واستخدامها
نفسها ولكن يف سياقات خمتلفة ،أي يف استمارات املالحظة للمعلمني والتالميذ ،واستبانات الرأي عند املعلمني والتالميذ.
كذلك كان التحضري لدورة التدريب عن "املقهى العاملي" من التحديات األبرز اليت جتعلنا نتخوف من أال يكون التحضري جيداً ،ومن
جانب آخر من مدى تقبل املعلمني هلذه الفكرة اجلديدة .إضافة إىل طرح أسئلة ترتبط بتأثري البحث على األداء الشخصي واكتساب
املهارات ،وما هي اخلطوات التالية اليت ستُتَّخذ وتُنفَّذ ضمن املدرسة ملتابعة مشروع التعلم النشط والتعاوين ،ونشر ثقافة البحث

اإلجرائي .كان التدريب يف ثانوية الكوثر كخطوة أولية هبدف توسيع فريق العمل واختيار أعضاء يبدأون التدريب على ما بدأ فريق
أعضاء مشروع متام بالتدرب عليه ،وتشكيل نواة لتدريب املتدربني.

متثلت التحديات يف إدارة الدورة على مراحل مثلما مت يف املقهى العاملي .كانت املرحلة األوىل على صعيد املعلمني يف كل صف من
كل حلقة تعليمية ،يف املرحلة الثانية تبدلت اجملموعات حبيث تألفت كل جمموعة من معلمني من صفوف كل حلقة ،واملرحلة الثالثة
على صعيد مجيع احللقات وبالتايل املدرسة .وتبني خالل التدريب أمهية مشاركة املعلمني من خمتلف احللقات يف عرض امليَ ِّسرات
املعوقات لعملهم ،وتفكريهم مبدى أمهية التعلم النشط .الح ًقا ،الحظت أننا بدأنا ومن دون أن ندر ذلك بتطبيق أحد مرتكزات
و ِّ
متام وهي حديث املعلمني أمام بعضهم البع  ،أي عدم االحتفاظ أو اخلصخصة يف األفكار ).(deprivatization
أدركت أبعاد مشروع متام على أنه يهدف إىل مستوى من التفكري والنظرة إىل األمور ،أبعد من أمهية الدليل نتيجة حتليل البيانات
وتفسريها ،بعد ورشة العمل عن التحسني على صعيد املدرسة.
هنا بات واضحاً أمهية حتديد أسئلة البحث على ثالث مستويات ليكون توجهنا خالل عملية البحث أن نستهدف املدرسة ككل.
فكر التأملي وربطه بدائرة التقصي حيث يتم املشاركة والت ُّ
عالوًة إىل التعرف على مراحل الت ُّ
فكر عند اعتماد البحث اإلجرائي كطريقة
جديدة إلجياد احللول ملشكالت معينة متبعني خطوات علمية وعملية وممنهجة بدءًا من حتديد املشكلة إىل مجع وحتليل املعلومات
وهنجا.
مبصداقية وثبات ،لكي يصبح هذا النمط من التفكري ثقافة ً
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أدركت أبعاد مشروع متام على أنه يهدف إىل مستوى من التفكري والنظرة إىل
األمور أبعد من أمهية الدليل نتيجة حتليل البيانات وتفسريها ،بعد ورشة العمل عن
التحسني على صعيد املدرسة.

اتضح عرب املمارسة أن عملية التعلم الفعلية خلطوات البحث اإلجرائي ال ميكن حتقيقها فقط مبجرد تطبيقها على أرض الواقع أي داخل
الصفوف؛ إمنا عرب تفعيل جلسات الت ُّ
فكر بعد كل خطوة هبدف إجراء عملية نقد ذايت مبشاركة املعنيني من مدراء حلقات ،ومنسقني
ومعلمني لدراسة املعوقات والنتائج وإدخال أي تعديالت من دون االنتظار حىت مرحلة مجع وحتليل املعلومات.

اتضح عرب املمارسة أن عملية التعلم الفعلية خلطوات البحث اإلجرائي ال ميكن
حتقيقها فقط مبجرد تطبيقها على أرض الواقع أي داخل الصفوف؛ إمنا عرب تفعيل
جلسات الت ُّ
فكر بعد كل خطوة هبدف إجراء عملية نقد ذايت مبشاركة املعنيني من
مدراء حلقات ،ومنسقني ومعلمني لدراسة املعوقات والنتائج وإدخال أي
تعديالت من دون االنتظار حىت مرحلة مجع وحتليل املعلومات.

كيف حدث التغيير؟

المست بداية التغيري عند البدء بالتطبيق امليداين خلطوات البحث اإلجرائي يف مهارات التعلم التعاوين ،والتعلم بالتقصي ،كذلك يف
ُ
حل املشاكل ومهارة العرض مع املعلمني ،إذ أن استمارات املالحظة مع الشواهد ،وضعت املعلمني أمام املرآة اليت تعكس حقيقة واقع
التطبيق داخل صفوفهم ،عند معرفة الفارق بني كيفية تطبيق اسّتاتيجيات التعلم التعاوين وعمل اجملموعات الذي ال يتضمن بالضرورة
التعلم التعاوين .كذلك ،أدر املعلمون نتيجة حتليل حمكات ،استمارة التعلم بالتقصي وعدم حتقق املستوى املعياري  %21عند
التالميذ ،بأنه عند التطبيق يتم إغفال الّتكيز على احملكات األساسية هلذه املهارة هبدف تنمية التفكري الناقد ،مثالً يف احملكات التالية:
جياوب التلميذ على األسئلة املفتوحة عن موضوع التقصي ،يشّت يف طرح أسئلة عن موضوع التقصي ،وحيدد طريقة حتليل املعلومات.
وهكذا تقبل املعلمون ضرورة إعادة التدريب هبدف الوصول إىل حتسني التعلم عند التالميذ الذين هم نقطة الّتكيز األساسية يف العملية
التعليمية .وهنا كلنا يعرف أن أمهية التدريب املستمر عند املعلمني ال حتظى دائماً بالقبول ،لذلك أعترب أن هذا التوجه عند املعلمني
هو مثرة مشروع متام.

225

من ناحية أخرى ،أدركت مع فريق متام يف املدرسة أمهية الدليل والتأكيد عليه لربطه بالسياق ،كعامل حيوي عند املشاهدة جلمع وحتليل
البيانات ،وذلك عند التخطيط قبل التدريب بناءً على النتائج ،حيث مت التوافق على إعادة تطبيق مهارة التعلم بالتقصي حسب املواد
التعليمية حبيث تنعقد ورش العمل ملعلمي اللغة العربية – اللغة اإلجنليزية – اللغة الفرنسية – العلوم والرياضيات كل واحدة على حدا
مبا ميكننا من التدريب على التقصي بدروس حتاكي خصوصية كل مادة.
بالعودة إىل خماويف لناحية مدى استفادة التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة من تطبيق مهارات التعلم النشط؛ فقد حلظت عند احلضور
يف صفوف األول والثاين والثالث األساسي أن مشاركة التالميذ كانت واضحة عند إعطاء اإلجابة الصحيحة عن سؤال التقصي ،وكيف
استطاعوا من القيام بدورهم يف التعلم التعاوين عندما كانوا يف اجملموعات املختلفة .وهذه العبارات اليت كتبها تالميذ الصفوف تصف
رأيهم يف اسّتاتيجيات التعلم النشط ،وأورد بع األمثلة كما كتبوها" :أتعاون مع أصدقائي لكي نكتب االستنتاج على الورقة"،
"جيكسو فعالة تعطيين النشاط وتساعد على تبديل األماكن والتعاون"" ،جيكسو مفيدة و نكتشف معلومات جديدة منها!"" ،يف
التقصي حنفظ الفرضيات وال أنساه""،كل واحد دوره كمعلم ألننا نتبادل املعلومات ويسهل علينا الدروس" ،التقصي حنفظ املعلومات
الصحيحة ونلغي املعلومات اخلاطئة"" ،برأيي أن اسّتاتيجية حل املشاكل فعالة ومفيدة ونستفيد منها بأن نتجنب أن نقع يف املشكالت
اليت حنلها وإذا وقعنا هبا نكون نعرف احلل" ،و" أحببت ما نتقصى من الفرضيات للتوصل إىل احلقيقة العلمية وإىل الفرضية الصحيحة".
وغريت دراسة نتائج التقرير النهائي ملشروع التعلم النشط والتعاوين شيئًا ما يف منظومة التفكري ،من أن الوقوع يف اخلطأ هو فرصة
جديدة للتعلم ولتنمية الفكر الناقد ،واليت أدت إىل تغيري املنظور من جمرد رصد مستوى حتقق النتائج إىل أمهية التعلم خالل كل مراحل
تطبيق عملية البحث اإلجرائي ملا تتضمنه من خربات وحتسني يف طريقة األداء والتفكري والتحليل .حيت يتبني من هذه الكلمات
ملنسقة الرياضيات يف احللقة الثانية (صفوف الرابع واخلامس والسادس أساسي) التغري يف البنية الفكرية نتيجة مشروع متام" :إن العمل
مبشروع متام ساعدنا يف تقييم مدى استخدام اسّتاتيجيات التعلم الناشط بشكل دقيق وفق حمكات واضحة وقابلة للقياس .إضافة اىل
فتح آفاق جديدة من خالل اعتماد منهجية البحث يف حل املشكالت وأخذ القرارات ،وقد ساعدتين هذه املنهجية يف متابعيت ملادة
الرياضيات حيث أصبحت أتشار مع الفريق ،يف جتميع املعلومات وحتليلها وتقييم سري العمل ووضع اخلطوات اإلجرائية بناء على
التقييم لسد الثغرات اليت تعيق العمل".
باإلضافة إىل هذه الكلمات اليت تعرب عن أثر مشروع متام " :أتاح مشروع متام متابعة تطبيق أساليب التعلم النشط يف مواد خمتلفة (علوم
 ،رياضيات  ،لغات  )...مما جعلين أعي أكثر كيف يتفاعل التالميذ مع هذه األساليب ،وقد كانت تستوقفين أحيانًا أجوبتهم
وتساؤالهتم وحتليلهم لألمور ،وأحيانًا ابتكاراهتم إلجياد حلول أخرى مل تكن متوقعة  ،كما انتشرت لديهم املفردات اجلديدة اليت ارتبطت
هبذه األساليب كالتقصي وغريها  ،ومن الطريف أنه وخالل اليوم املفتوح لفت نظري إحدى أولياء األمور حيث كانت تساند اجملموعة
اليت جبانبها يف بع املالحظات حول تنفيذ نشاط مت خالله استخدام (جيكسو) ،ويف هناية احلصة أعلمتين هذه الوالدة بأهنا قد
تعلمت طريقة التعلم التعاوين من ولدها يف املنزل عندما شرح هلا ذلك".
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وغريت دراسة نتائج التقرير النهائي ملشروع التعلم النشط والتعاوين شيئًا ما يف
منظومة التفكري من أن الوقوع يف اخلطأ ،هو فرصة جديدة للتعلم ولتنمية الفكر
الناقد ،واليت أدت إىل تغيري املنظور من جمرد رصد مستوى حتقق النتائج إىل أمهية
التعلم خالل كل مراحل تطبيق عملية البحث اإلجرائي ملا تتضمنه من خربات
وحتسني يف طريقة األداء والتفكري والتحليل.

البعد الثاين للتغيري برز يف جلسات الت ُّ
فكر اليت كانت تعقد بشكل مواز مع تطبيق مشروع التعلم التعاوين والنشط .حيث سامهت هذه
اجللسات مبشاركة كل من مدراء احللقات ومديرة املوارد البشرية ومنسقتني ،وهذا طبعاً باإلشراف املباشر من قبل إدارة املدرسة اليت
كانت تعقد مرة أسبوعيا على مدى الثالث سنوات ملشروع متام ،وبدءًا بالسنة الرابعة ،على نقل أثر التدريب يف مشروع متام وفيما
خيص املمارسة الت ُّ
فكرية إىل أعضاء جدد يف املدرسة مما جعلهم شركاء يف كل خطوات املشروع ،بالرغم من املعوقات بالنسبة إىل
احلصص التعليمية ومتطلبات العمل مقارنة بالوقت املتوفر .وهذا ما برز يف تفكر إحدى املنسقات ،عندما عربت عن املصاعب اليت
واجهتها مع بع املعلمني يف تطبيق مهارات التعلم النشط والتعاوين من خالل مشروع متام من عدم تقبل الفكرة ،حيث اعتربوا أن
هذا املشروع سيشكل أعباء إضافية على عملهم ،إال أن مناقشة أهداف املشروع والتدريب املكثف هلم ،ومواكبتهم خالل عملية
التحسن يف األداء واعتماد كل ذلك ساعد يف جتاوز الصعوبات.
التطبيق وأمهها تقييم أثر
ُّ
فكان حضورهم يُغين اجللسات من خالل األفكار واإلجراءات اليت ساعدت على حتديد املعوقات وامليسرات واخلربات املكتسبة من
املشاركة مبشروع التعلم النشط والتعاوين .ويوضح النموذج التايل أثر جلسات الت ُّ
فكر كيفما مت التعبري بقلم منسقة " :أتاحت لنا
معا يف هذه املؤسسة منذ سنوات طويلة حيث تسّن لنا أن
االجتماعات فرصة التعرف أكثر على بعضنا البع بالرغم من تواجدنا ً
نلتقي حول مشروع واحد مع تعدد الوظائف لكل منا كمدراء ومعلمني ومنسقني ،فإذا باآلراء واألفكار اليت بدت متباعدة خالل
جلسات من النقاش احلامي ،إذا صح التعبري ،إىل جلسات أكثر سالسة وهدوءًا وعفوية نطرح خالهلا السلبيات واإلجيابيات ،نفكر
ونعرض أفكارنا مث نعود لنفكر من جديد  ،ونعيد الكرة من جديد كلما الحت يف األفق معطيات وآراء جديدة ،كنا منسك بزمام
الفكرة يف بدايتها وال نعرف أين ستنتهي  ،فإذا هي أشبه بكرة الثلج كلما تدحرجت اغتنت أكثر".
وأهم ما أسفرت عنه جلسات الت ُّ
فكر ،هو حماولة تغيري البنية الفكري ة عرب نقل عملي ة الت قص ي كاسّتاتيجي ة تعليمي ة داخل الغرفة
الص في ة ،إىل ممارسة تفك ري ة عند املعل مني من خالل دائرة الت قص ي للد راسة والت حليل اجلذري لنقاط القوة والضعف ،وكيفي ة
االستفادة من حتويل نقاط الت هديد إىل فرص للت حسني .كذلك االستفادة من اخلطوات اليت تتضمنها دائرة التقصي وخاصة
التوقف بعد كل خطوة وتطبيق " تفكر وشار " حلني الوصول إىل النتائج وذلك لتغيري البنية الفكرية عند املعلمني .نتيجة لذلك حتدد
عنوان مشروع التوسع على صعيد املدرسة "حنو معلم باحث" ليكون املعلم نفسه الباحث عن حاجة أو نقطة تركيز للتحسني على
مستوى السياق الذي يعمل فيه ،متبعاً خطوات البحث اإلجرائي وإجراءات دائرة التقصي ،اللذين وباعتقادي مع أعضاء فريق متام
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سيسامهان يف اكتساب مهارات البحث اليت ستؤدي بالنهاية إىل املساعدة يف العمل باستقاللية بناءة ختدم العملية التعليمية وحتسن
مهارات التعلم عند التالميذ.

وأهم ما أسفرت عنه جلسات الت ُّ
فكر هو حماولة تغيري البنية الفكري ة ،عرب نقل
عملي ة الت قص ي كاسّتاتيجي ة تعليمي ة داخل الغرفة الص في ة ،إىل ممارسة
تفك ري ة عند املعل مني من خالل دائرة الت قص ي للد راسة والت حليل اجلذري
لنقاط القوة والض عف ،وكيفي ة االستفادة من حتويل نقاط الت هديد إىل فرص
للت حسني.

ويعكس التوافق على عنوان "حنو معلم باحث" إدرا أن البيئة املدرسية ليست مهمة فقط ،بل هي األرضية األكثر أمهية يف أي إصالح
تعليمي حقيقي ينبغي له االستمرارية .وهذا يعين أن بذور اإلصالح تبتعد عن البيئة نفسها وتبذر خارج املدرسة ،بالتايل ،لن تستقر
جذورا ثابتة يف األرض.
وتشكل ً
كانت نتيجة التوصل إىل نقطة الّتكيز اجلديدة وهي "حنو معلم باحث" ،تتطلب عقد دورات تدريبية لألعضاء اجلدد من معلمني،
ومنسقني ،وإداريني .وقد عكس ناتج حصاد هذه الدورات اآلراء يف خطوات التحسني املستمر وجاءت على الشكل التايل :دراسة
احلاجة للتغيري /حتديد االحتياجات واألولويات /رصد املشكلة /البحث عن األسباب /حتديد نقاط الضعف /حتليل أساب نقاط
الضعف /بناء أرضية لتوضيح الرؤيا لفريق العمل /اقّتاح حلول /التطبيق داخل الصفوف /تطبيق خطط التغيري /تنفيذ وجتربة احللول
الختيار املناسب منها /التخطيط للتغيري مبوضوعية قابلة للتطبيق /قياس أثر التدريب /تقييم أو أخذ القرار املناسب (التحكيم) /الرصد
والتقييم للتحسني املستمر /الت ُّ
فكر -تغذية راجعة ورصد اإلجيابيات والسلبيات /تقييم أثر التغيري (بناء على مقارنة ما قبل وما بعد
التغيري) .أما بالنسبة إىل خصائص املعلم الباحث ،فكان احلصاد على الشكل التايل :لديه فضول علمي (يبحث عن املعرفة) /يبحث
دائماً عن كل جديد يف جمال الّتبية /يبحث عن كل جديد /مواكبة التطور /دراسة الواقع واحلاجات /يبحث عن حلول للمشكالت/
إجياد حلول من خالل مشاركة تالميذه/دراسات حاجات وحتليلها/مناقشة ظواهر معينة /يعرف تقنيات البحث /يطبق مهارة التقصي
يف عمله /يسعى للتجديد والتجدد /له منهجية تفكري /يسعى مع طالبه للوصول إىل حتقيق نتائج مميزة /متام يسمح للعقل أال يصدأ.
تشري هذه اإلجابات إىل أمهية توسيع فريق العمل ،عند انضمام أعضاء من مجيع فئات اهليئة اإلدارية والتعليمية .مما يؤكد على ضرورة
التوصل إىل توافق مجاعي حول األهداف اليت تكون ناشئة من الداخل ،واحتضاهنا غري مفروض من اخلارج ،بل يكون مّتافقاً مع ملكية
مشّتكة للنتائج.
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ومن املفاهيم اليت ساهم مشروع متام يف بنائها ،هي أن مشاركة املعل مني ،ساعدت يف الت ُّ
فك ر باملشاكل اليومي ة اليت ت وا جههم
داخل الص فوف والبدء بالت دريب على صياغة أسئلة حبث على صعيد األداء ،العملي ة ،والربنامج للمباشرة بتطبيق البحث
اإلج رائي على صعوبات نتيجة املمارسة اليومي ة داخل الص فوف .كما جيب أن يدر املعل مون صنع الروابط امللموسة بني
تطبيق مها رات مشروع الت عل م الت عاوين والن شط وبني إجناز الت الميذ على مستوى الص ف الواحد وعلى مستوى املدرسة ككل .
بالت ايل ،من الضروري  ،القبول بفكرة أن االستقاللي ة اجلماعي ة املشّتكة ،هي السبيل الوحيد لسد الث غرات بني الواقع احلايل
والرؤية املشّتكة .من هنا أمهي ة األخذ بفكرة املساءلة واحملاسبة اجلماعي ة يف حتديد املسؤولي ة خبصوص سد الث غ رات؛ وذلك
ألن مجيع املعل مني يف الص فوف يعملون على تنمية مها رات الت فكري نفسها ،ويستمرون يف تطبيق مشروع الت عل م الت عاوين
والن شط بالت عاون مع دائرة الت قص ي لتحقيق نتائج أفضل مبني ة على الد ليل.
ال بد بعد كل ما تقدم؛ من التوقف على اجلانب اإلنساين ملشروع متام الذي أيضاً مل أكن أفكر به يوماً ،رمبا بسبب طبيعة املهام
املتعددة اليت أتابعها .فقد توطدت عالقة زمالة مع األعضاء بدأت بعد العودة من األردن ،ومع مرحلة التحضري خصوصاً أن كل
شخص منا جاء من موقع وظيفي خمتلف ،ومشروع متام مجعنا لنحدث التغيري الذي طاملا كنا نطمح إليه يوماً يف جمتمعنا املدرسي.
فقد ساعدت جلسات التحضري واملتابعة لورش العمل لفريق املدرسة ،يف كسر احلواجز بني أعضاء الفريق ،كذلك يف اكتشاف شخصية
اآلخر واالستفادة من اخلربات املتبادلة ،حبيث أصبح تقبل التغذية الراجعة على أعمال األفراد ،يُنظر إليه بإجيابية ألن وحدة اهلدف يف
عملية التطوير والتحسني على صعيد املؤسسة كان اهلم املشّت عند مناقشة األمور.

فقد ساعدت جلسات التحضري واملتابعة لورش العمل لفريق املدرسة يف كسر
احلواجز بني أعضاء الفريق واكتشاف شخصية اآلخر واالستفادة من اخلربات
املتبادلة ،حبيث أصبح تقبل التغذية الراجعة على أعمال األفراد يُنظر إليه بإجيابية
ألن وحدة اهلدف يف عملية التطوير والتحسني على صعيد املؤسسة كان اهلم
املشّت عند مناقشة األمور.

كانت االجتماعات ليست فقط لصياغة أسئلة البحث وحتضري أدوات القياس ،مجع البيانات وحتليلها ،وصوالً إىل التخطيط جلدول
أعمال أو نقاط الت ُّ
فكر خالل اجللسات؛ ولكن للتعبري عما نشعر به من إحباطات نتيجة ضغط الوقت ،وتعدد مهامي ،والتغذية
الراجعة من فريق مشروع متام يف اجلامعة األمريكية يف بريوت ،حيث اعتقدنا أن التصحيح املتكرر من قبلهم سوف يؤثر على استكمالنا
للرحلة معهم.
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كذلك ساعد حضور الدورات التدريبية املتتالية واللقاءات ،على تقريب وجهات النظر ومعرفة اإلنسان يف كل شخص منا ،مما كسر
العزلة اليت كانت مفروضة علي أو على األقل فرضتها على نفسي ،واليت غالباً ما يعيشها عادة املوظفون خاصة يف مدرسة كبرية مثل
ثانوية الكوثر .وتب ّْل ُور هذه العالقة انتقل ب وهبم ،حسب ما أعرب كلٌّ من بالل وزكريا ،من جمرد موظ َفني يؤديان عملهما يف مكان
واحد إىل أشخاص يتشاركون نفس اهلموم ،هبدف حتسني تعليم وتعلم التالميذ ،وليس مبعزل عن مدى جناحنا يف الوصول إىل شرحية
أكرب من املعلمني.
فلم تعد تشكل االجتماعات عبئًا بل كانت فرصة للتفريغ ،وخلق تناغم بالرغم من نظرهتم إيل "يف موقع القيادة" .بكل موضوعية
تفاجأت برأيهم عن مدى التغيري الذي ملسوه ،بسبب اإلرشاد والتوجيه الذي تلقوه مين ،مثل كيفية طرح السؤال الصحيح ملعرفة كيفية
التحليل ،اكتساب مصطلحات جديدة .باإلضافة إىل التغذية الراجعة بعد التحضري لورش عمل مشروع متام ،الشعور باألمان عند
التواجد معهم يف ورش العمل خاصة لإلجابة عن أسئلة باقي املشاركني ،ولفت نظرهم لتطبيق ما ميكن أن يتعلموه يف مشروع متام
خالل اجتماعات الوحدات التعليمية املسؤولني عنها .كمنسقني الحظنا أن هذه االجتماعات أدت إىل إصغاء نشط أكثر للمعلمني،
وإىل طرح أسئلة تقودهم ليس فقط مثالً إىل دراسة حتقق نسبة النجاح ،ولكن إىل طرح أسئلة ترتبط باملمارسة الفعلية داخل الصفوف
اليت أدت إىل هذه النتائج .وهذا هدف خفي آخر ملشروع متام عند مساعدة املعلمني إلدرا أنه بالرغم من اجلهود اليت يبذلوهنا لزيادة
إجناز التالميذ ،جيب دراسة األسباب املتعلقة هبم ،فال يعزون فقط مسألة احملاسبة واملساءلة إىل إخفاقات التالميذ ،بل إىل عوامل
خارجة عن سيطرهتم.
وبناءً على ما مت عرضه؛ أكدت املشاركة يف مشروع متام أمهية التعلم املستمر ،الذي أعتربه هدفاً خفياً ملشروع متام منذ املرحلة األوىل
عند القيام بالبحث والقراءة لتحديد حمكات هذه املهارات ،وكما اتضح ،كان التعلم املستمر مواكباً لكل الدورات التدريبية يف مشروع
متام ،حيث كانت كل دورة تدريبية تقدم مفهوماً جديداً يساعد على ختطي ما نعايشه يف عاملنا العرب ،بأن األوامر يف املدارس تصدر
مثال على
من األعلى إىل األدن ،ولذلك تتالشى مع الوقت بسبب عدم إدرا املعلمني ملاذا أصالً تطرح خطط اإلصالح يف املدارسً ،
صعيد الربامج ،وال يتم مشاركتهم يف التخطيط ألي نوع من التغيري .حيث كان اجلواب أنه فعالً ميكن أن يكون لنا دور كممارسني
"حربا على ورق" .ولتبيان القصد
تربويني ،وأن مفاهيم مشروع متام ليست مثل توصيات املؤمترات اليت اعتدنا على حضورها تبقى ً
أستخدم بعضاً من األدلة اليت هي من مرتكزات مشروع متام.

أكدت املشاركة يف مشروع متام أمهية التعلم املستمر الذي أعتربه هدفاً خفياً
ملشروع متام منذ املرحلة األوىل.

متثل ذلك عند تر املساحة لنا بالتحضري ألدوات القياس ،دراسة مسح االحتياجات تباعاً عند انضمام معلمني جدد إىل املدرسة
خالل األعوام الثالثة من مشروع متام للقيام بالتخطيط للدورات وكيفية تقدميها ،إعادة التدريب عرب تصوير دروس عن كيفية تطبيق
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مهارات التعلم التعاوين ،التعلم بالتقصي ،حل املشاكل والعرض ،اختيار األعضاء اجلدد بناءً على ما تعلمناه يف مشروع متام لتشكيل
فريق العمل األول الذي شاركنا يف تطبيق مهارات التعلم النشط والتعاوين وجلسات الت ُّ
فكر ،وصوالً إىل التوسيع لبدء تدريب أعضاء
الفريق التنفيذي متبعني تسلسل التدريب ابتداءا من أنواع البحث ،حىت الت ُّ
فكر ومستوياته.
ً
على صعيد آخر ،مت تطبيق مفاهيم مشروع متام خاصة من حيث البدء بتغيري البنية الفكرية كوهنا عملية تتطلب وقتاً ،إىل فريق العمل
يف قسم رياض األطفال باعتباري مسؤولة عن إدارة القسم ،باإلضافة إىل اتباع خطوات البحث اإلجرائي مع دائرة التقصي لدراسة منو
اللغة التلقائية عند األطفال ،ويف برنامج املتفوقني الذي يتم متابعته من خالل قسم الدمج الّتبوي.
"حربا على ورق" ،وأمهية دورنا يف هذا املشروع ،هو مشاركة السيد مدير عام مجعية
وأكثر ما يثبت أن مفاهيم مشروع متام مل َ
تبق ً
املربات اخلريية يف اليوم األول يف مؤمتر املنتدى العرب للتطوير الّتبوي الذي عقد يف شهر أيار من العام  ،2100ويف إحدى جلسات
املقهى العاملي ،ومن مث تطبيقه على شكل ورشة عمل مع مديري مدارس املربات نتيجة حضور ورشة يف مشروع متام ،ووضع توصية
عامة العتماد الت ُّ
فكر كوسيلة لنقد الذات وللتغيري...
والت ُّ
فكر مبا أضافه مشروع متام ،يستدعي أن أتوقف عند مدى أمهية دور اإلدارة يف تبين التغيري .وذلك بسبب احتضان ومواكبة إدارة
املدرسة لكل مراحل التدريب وحضور أكثر من ورشة عمل ،مما ساعد يف إدرا أبعاد األهداف من مشروع متام ،وسهل حتديد املوعد
األسبوعي جللسات الت ُّ
فكر خاصةً ،عندما ورد من ضمن النصاب التعليمي للمعلمني واملنسقني ،عرض كل مستجدات مشروع متام يف
اجتماعات جملس املدرسة الذي يضم مدراء احللقات ،وطُرحت األفكار علينا على شكل أسئلة حمفزة على التفكري ،واقّتاحات وليس
تعليمات...
أخرياً ،ما غريه مشروع متام بشكل جذري ،هو أنه ومن خالل خربيت السابقة عند حضور مؤمترات تصدر عنها توصيات حتدد التوجهات
تغيريا حقيقيا على أرض الواقع ،مما خلق تساؤالت كثرية عن دوري كفرد يف إمكانية
لعقد من الزمن ...ومتر األيام وحنن ال نلمس ً
إحداث أي تغيري.
ولكن اتضح الحقاً ومن خالل مراحل التدريب يف املشروع ،دوري يف تطبيق وتقييم مهارات التعلم النشط والتعاوين ،باإلضافة إىل
جلسات الت ُّ
تكزا من مرتكزات متام ،وهو أن البدء حبدوث حتوالت يف املدرسة ،ال بد أن يؤكد على أمهية تغيري
فكر اليت عززت مر ً
األفكار وليس املمارسة فقط ،من خالل عمليات غري مؤهلة للحوار والت ُّ
فكر والتأمل ،هبدف تعديل القناعات والعادات املبنية السالفة؛
إذ أن التحسني املستدام ممكن إذا كان هنا إدارة صحيحة وممنهجة للتغيري ،خاصة يف املدرسة اليت تعتمد على توجه مشّت والتزام
باجلهد املستمر مثل ثانوية الكوثر ،غري غافلني بأن مشروعً ا مع كل هذه األبعاد ،يستلزم املثابرة والص رب والوقت هبدف تغيري
البنية الفكري ة وحتقيق التنمية املستدامة ،خاص ة أن كل فرد يأيت من خلفي ة فكري ة خمتلفة .وكما قال إملور ( 1)2111أن
1

إلمور ( )0222في زمودا ،أ ،.كوكليس ،ر ،.وكالين ،إ .التغيير داخل المدارس ،خلق ثقافة التحسن المستمر ( ،)0222العبيكان -المملكة

العر ّبية السعودية .ترجمة وليد عزت شحادة.
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"التحسني ....هو تغيري له اجتاه ،ويدوم على مر األيام ويشمل النظام بكامله ... ،ويشر الناس مجيعاً يف حتليل وفهم ملاذا تبدو بع
األفعال ناجحة وبعضها اآلخر ال ينجح".

ولكن اتضح الحقاً ومن خالل مراحل التدريب يف املشروع ،دوري يف تطبيق
وتقييم مهارات التعلم النشط والتعاوين ،باإلضافة إىل جلسات الت ُّ
فكر اليت عززت
مرتكزًا من مرتكزات متام ،وهو أن البدء حبدوث حتوالت يف املدرسة ،ال بد أن
يؤكد على أمهية تغيري األفكار وليس املمارسة فقط ،من خالل عمليات غري
مؤهلة للحوار والت ُّ
فكر والتأمل ،هبدف تعديل القناعات والعادات املبنية السالفة.

بالل جرادي  -مدير الحلقة الثّانية
سق مادّة اللّغة االنكليزية للحلقة الثّالثة والقسم الثانوي
زكريا حمادة  -من ّ

تجربتي مع مشروع تمام
Original reference: Zmuda, A., Kuklis, R., and Kline, E. (2004). Transforming Schools. Creating A Culture of
Continuous Improvement. Association for Supervision and Development (ASCD).
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الكوثر اليوم خطت الطريق إىل احلب ،انتهجت الطريق الصاحل وسارت عليه عارجةً إىل السماء ،يف رحلة اخللود ،اخللود يف نفوس الصغار
والكبار من معلميها وتالمذهتا ،يف عقوهلم اليت تكاد حتتوي العامل .ففي الكوثر تّتّب هذه العقول ،وفيها تنمو ،وفيها تتدرب على
التحليل والتعمق وفهم األبعاد  ...عرب وسائل كثرية هي مزيج من اإلدهاش و اجلذب  ...واإلمتاع ...
وقد توصلت الكوثر إىل اعتماد أنظمة تبلورت فيها رؤيتها من خالل جتارهبا الذاتية مضافة إىل جتارب اآلخرين ،وليكون هذا املسار
التغريي هنجاً لإلصالح ،اعتمد التنظيم اإلداري الذي يتم باملرونة والّتكيز على التدريب وإعادة التأهيل وتعزيز األنشطة الطالبية على
ص ُعد متعددة.
ُ
من خالل رسالة ورؤية ثانوية الكوثر اليت هتدف إىل بناء إنسان واع ومثقف وناقد ومبدع ،كان هنا عدة مشاريع لتحقيق هذة الرسالة.
منها ،كان مشروع التعلم النشط والتعاوين الذي هدفه أو ناجته األساسي هو التلميذ ،ومن أجل الوصول إىل هذا الناتج ال بد أن
تستهدف املعلم ،ألنه صلة الوصل بني رسالة املدرسة والتلميذ .ويف ظل هذه التحضريات للمشروع أرسل إلينا كثانوية الكوثر استبيان
من قبل اجلامعة األمريكية حول مشروع متام الذي يهدف إىل التطوير املدرسي ضمن البلدان العربية ،فكان بالنسبة إلينا هو سكة احلديد
اليت جيب أن نسري عليها ،أي أن مشروعنا كبري ومهم جدا ،لذا كان ال بد وأن يعتمد على النظريات العلمية البحثية من خالل كيفية
حتديد األهداف والتطبيق ونشره وتقييمه ،وهذا كله حيتاج إىل أهل اخلربة يف هذا اجملال البحثي .فأتى مشروع متام ليحقق لنا هذه الغاية
ويكون هو املرجع ملشروع التعلم النشط والتعاوين  .فهو كان احلجر األساس لالنطالقة ،فكان لدينا دافع كبري للدخول يف مشروع متام.
بالنسبة إلينا كأعضاء حاليني يف مشروع متام ،مل يكن لدينا أي دور يف ملء االستبيانات ،كونه يستهدف إداريني يف املدارس .فتم الرد
على هذا االستبيان الذي كان يهدف إىل معرفة ما إذا كانت متلك املدرسة مشاريع تربوية هادفة ،تنطلق من احلاجات ،وتكون مشاريع
تطويرية على صعيد املعلم والتلميذ.
وعند قبول املدرسة لتكون من ضمن املدارس اليت سوف تشار يف مشروع متام ،كان ال بد من اختيار ثالثة أشخاص من ضمن
الكادر التعليمي أو اإلداري ليشاركوا باسم املدرسة .فتم اختيارنا حيث كنا يف ذلك الوقت منسقي مادة الرياضيات للحلقة الثالثة
والقسم الثانوي وقد كنت منسق اللغة اإلنكليزية للحلقة الثانية ،وكانت األخت شذا امساعيل مديرة رياض األطفال ومسؤولة عن
قسم الدمج الّتبوي.
فبالنسبة إلينا ،كنا دائماً مندفعني حنو التطور ،لذا عندما طلبت منا إدارة املدرسة الدخول يف هذا املشروع ،وعند قراءة االقّتاح املرسل
من فريق متام يف اجلامعة األمريكية ،قبلنا الدخول فيه وقبلنا التحدي ألن املدرسة وضعت الثقة بنا ،وحنن منثل مجعية املربات ولسنا
منثل أنفسنا فقط ،فكان محال" كبريا" ال يستهان به .ولكن ال بد وأن نذكر املشاعر اليت راودتنا ،منها احلماس والقلق .إن مشروع
متام هو فكرة جديدة ،وخاصة أنه يهدف إىل اإلصالح الّتبوي ،فكنا متلهفني لبناء مهارات واكتساب معرفة وحتسني أدائنا ،ويف
نفس الوقت ،فإن خطوات مشروع متام عند البداية مل تكن واضحة  ،املدة الزمنية للمشروع خلقت جوا مشو ًشا نسبةً إىل عبء
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العمل واألهداف اليت نريد حتقيقها من خالل مشروع التعلم النشط والتعاوين ناهيك عن متطلبات العمل اليومية .فمع مرور الوقت
والسنني ومالحظة التطور يف التفكري على صعيدنا الشخصي ،باإلضافة إىل التطور املعريف من حيث إدارة فريق العمل الذي نتعامل
معه ،ومن خالل التخطيط لكل مشكلة قد تواجهنا ومساعدة الزمالء على العمل بطريقة منظمة  ،وبناء ذهنية مبنية على مبدأ
الت ُّ
فكر لتحسني املمارسة اليت تلحظ املسألة الشخصية ،وليس اللوم عند حصول خطأ ما .هذا ما ساعد على بناء ملكية ملشروع
التعلم النشط والتعاوين ،أما الثقة بال ِفَرق اليت نعمل معها يف املدرسة فهي اليت يف النهاية عززت الشعور باالنتماء إىل مشروع متام
وحفزت على االستمرار مهما كانت الصعوبات.
فهنا مت البدء هبذه الرحلة ،وهي بالنسبة إلينا رحلة التحول من التخطيط والتطبيق إىل الت ُّ
فكر والتأمل والبحث عن الدليل وعدم
احلكم املباشر بكل شيء وحىت أبسط األشياء.
األوىل للتعلم والتدريب يف األردن ،عندها مت التعرف على أن حجم املشروع أكثر مما كنا نتوقع .بدأنا نشعر أننا باحثون
بدأت الرحلة ُ
بأمور كنا نعتقد أننا نعرف عنها الكثري الكثري ،وبدأ اإلحساس بأن هذا ليس مبشروع عادي وليس هو ورشة عمل تتعلم منها مهارة،
وتطبق على أساسها؛ بل عليك أن تفكر بكل األمور مهما كانت صغرية أو كبرية وال تستطيع أن هتمل أي أمر إال إذا كان هنا
أي دليل واضح عليه ،وذلك يعود إىل الفريق الذي نتعامل معه يف اجلامعة األمريكية الذي لديه طريقة خاصة للتعليم ،وناقد بشكل
جيعلك تفكر بأي ناتج أو حتليل أكثر من مرة قبل عرضه عليهم ،ألن اخلطأ ممنوع ،وعليك تصحيح اخلطأ أو التوجه أو التخطيط
من خالل التغذية الراجعة اليت حتصل عليها من قبلهم.

بدأنا نشعر أننا باحثون بأمور كنا نعتقد أننا نعرف عنها الكثري الكثري ،وبدأ
اإلحساس بأن هذا ليس مبشروع عادي وليس هو ورشة عمل تتعلم منها مهارة،
وتطبق على أساسها؛ بل عليك أن تفكر بكل األمور مهما كانت صغرية أو كبرية
وال تستطيع أن هتمل أي أمر إال إذا كان هنا أي دليل واضح عليه.

لنع ّْد إىل البداية ،فبعد اختيار املشروع وهو التعلم النشط والتعاوين ،فكان ال بد من حتديد األهداف للمشروع واليت جيب أن
ُ
تتمحور على ثالثة أصعدة" :أهداف العملية  /أهداف الربنامج  /واألهداف على صعيد األداء" ،للوصول إىل اختيار سؤال البحث
الذي يتمحور حول "بناء التفكري الناقد عند التالميذ من خالل تطبيق مهارات التقصي وحل املشاكل وتعزيز املهارات االجتماعية،
خالل تطبيق مهارات العرض والعمل التعاوين" الذي جيب أن يرتبط باملشروع ،والناتج الذي جيب أن حتصل عليه .وهذا ليس
بالعمل السهل حيث هذا السؤال مت تغيريه أكثر من مرة ،ويف كل مرة كان هنا تغذية راجعة من قبل فريق متام جتعلك تتعمق أكثر
وتفكر بطريقة أخرى .إىل أن أصبح االقّتاح أو ال  proposalجاهزاً للعرض واإلعالم عنه وأخذ املوافقة عليه من قِبل فريق متام
اجلامعة األمريكية الذي كان لديه بصمة واضحة يف هذا االقّتاح ،من خالل النقد الذي يتيح لك فرصة التعلم.
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ومن مث بدأنا العمل وسط التدريبات املتتالية ،بتحضري االستمارات ملشروع التعلم النشط والتعاوين لقياس مهارات التعلم التعاوين،
مهارات التعلم بالتقصي ،مهارات حل املشاكل ،ومهارات العرض ،وإجراء عملية القياس ،اليت استهدفت املعلمني والتالميذ .وكان
القياس عرب استخدام استمارات املالحظة واستبيانات رأي لكل مهارة على حدا ولكل من التالميذ واملعلمني على حدا ،باإلضافة إىل
مناذج من أعمال التالميذ .ومن مث االنتقال لإلجابة على التساؤالت حول ما هي اإلجراءات اليت سنتبعها لنقل التدريب حبيث تصبح
عملية التحسني املستمر جزءاً أساسيا من ثقافة املدرسة.
إن إعتماد البحث اإلجرائي كطريقة لقياس اهلدف ،يقتضي متابعة دقيقة للفئة املستهدفة ( املعلم \ التلميذ ) .فتم وضع خطة
تنفيذية ملشروع التعلم النشط والتعاوين تغطي احتياجات تدريبية للمعلمني ،اليت مت استهدافها من خالل "عملية مسح احتياجات
قام هبا املنسقون وإدارة املوارد البشرية" اليت تساعد على حتقيق هدف املشروع .
لذا مت اعتماد طريقة تلحظ مجع معلومات من أكثر من مصدر مرتكزًة على ) (Triangulation approachاليت تضمنت
استمارات املالحظة واستبيانات الرأي وجمموعات العمل املركزة.
والصعوبة كمنت عند إعداد أدوات القياس واحملكات ومؤشرات القياس .فما كان من الفريق القيادي إال ليقوم بالقراءة معم ًقا عن
هذه املهارات وما هي أهم السلوكيات اليت سيقوم هبا املعلم والتلميذ عند تنفيذها لتعطي صورة واضحة للمشاهد و القارئ .فأخذ
كل فرد يف الفريق حيضر هذه االستمارات ،وضمن االجتماعات كان النقاش يطرح أسئلة عديدة تضطرنا للقراءة أكثر عن أهدافنا.
أمرا ال بد منه ،إىل أن أخذت
فعملية التعديل والتوضيح والتدخل من قبل إدارة املدرسة وفريق اجلامعة للتغذية الراجعة و لإلرشاد ً
أسابيع وأشهر حىت وصلت إىل الصيغة النهائية إىل اعتماد استمارة املالحظة للمعلم هي املدخل و للتلميذ هي الناتج أو املخرج
أمرا يساعد يف التدريب واملتابعة والتحليل.
لتكون املواءمة ً
كفريق قيادي يف املدرسة مل تكن األيام الىت متر من دون هواجس .فاحتجنا وقتًا كأعضاء للفريق لنتعرف على بع ونبين لغة
مشّتكة ونفهم طبيعة اآلخر من أجل حتديد أسلوب التواصل والشعور حبرية للتعبري عن فكرة أو رأي معني خوفاً من حكم اآلخر،
وعقد االجتماعات حيث كان يعترب أحد أسباب الضغط والتوتر ألن األمور مل تكن واضحة يف البداية .فاملشروع هو حبث و
موضوع البحث ضخم فكان السؤال ( هل نسطيع؟)...
بعدها ،انتقلنا إىل مرحلة التدريب على مهارات الت عل م الن شط والت عاوين اليت مت تنفيذها داخل املدرسة من قبل الف ريق ا لقيادي
ملشروع متام يف ثانوي ة الكوثر .ساهم الت د ريب والل قاء مع املعل مني املرش حني ،ليكونوا ضمن الفريق الت نفيذي ملشروع متام
ضمن ثانوي ة الكوثر يف إثارة الوعي على أهن م عناصر قد تساهم يف الت غري والت حسني ،وذلك من خالل تفك رهم املشّت يف
نقاط الّتكيز املرتبطة بسياق املدرسة ،وتفعيل مشروع الت عل م الن شط والت عاوين  ،عندما تبادل وا اآل راء حول األمور اليت يروهنا
فعالً مهم ة ،وأمجع وا على أمهي ة املتابعة يف مشروع الت عل م الن شط والت عاوين  ،كعنصر من رسالة ثانوي ة الكوثر لزيادة فعالي ة
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املدرسة وحتس نها عند اكتساب الت الميذ ملهارات الت عل م الت عاوين  ،والت عل م بالت قص ي ،ومهارة حل املشاكل ،ومهارة العرض.
ومن أجل حتقيق اهلدف الذي ال يقتصر على التدريب فقط ،فكان ال بد من مرحلة ما بعد التدريب ،ملتابعة املعلمني يف حتضري دروس
تتضمن تطبيق مهارات املشروع أو إعطاء تغذية راجعة على الدروس احملضرة من قبلهم ،لتعزيز التمكن من هذة املهارات ولسد الثغراث
عند احلاجة ،مما سينعكس إجيابًا على اكتساب التلميذ هلذه املهارات اليت هي غاية املشروع.

فاحتجنا وقتًا كأعضاء للفريق لنتعرف على بع ونبين لغة مشّتكة ونفهم طبيعة
اآلخر من أجل حتديد أسلوب التواصل والشعور حبرية للتعبري عن فكرة أو رأي
معني خوفاً من حكم اآلخر ،وعقد االجتماعات حيث كان يعترب أحد أسباب
الضغط والتوتر ألن األمور مل تكن واضحة يف البداية .فاملشروع هو حبث و
موضوع البحث ضخم فكان السؤال ( هل نسطيع؟)...

مستوى جي ًدا من الثقافة واالطالع ،خاصةً أنه يستهدف
فهذا العمل حبد ذاته ٌ
أمر ليس بالسهل ،ويتطلب مهارات و حتضريات و ً
"مدرسني" .فقد ساعد التحضري هلذه الورش يف كسر احلواجز بني أعضاء الفريق القيادي والتعود على اآلخر ،وبالتايل اكتشاف
ِّ
شخصية اآلخر والتعلم من خربات بعضنا البع  ،وزيادة الفهم والوعي ألهداف معينة لتدريب مهارات التعلم النشط والتعاوين
وحتسني املهارات االجتماعية والتواصل ،حيث أن التغذية الراجعة من شخص معني أصبحت تُقبل مبحبة ،حىت لو أشارت إىل شيء
سليب.
من املهم ذكر أمهية الدليل عند املشاهدة ،والتوافق عليه ألنه عامل حيوي يف مجع وحتليل املعلومات ،ولتحقيق هذا األمر ،قمنا كفريق
أساسي باملشاهدة اجلماعية يف الصفوف التالية( :األول أساسي  /الرابع  /السابع  /واألول ثانوي) وكان اهلدف مجع املعلومات،
اختبار احملكات ملدى توافقها مع أرض الواقع ،ولتوحيد الرؤية والوصول إىل توحيد احلكم أو االستنتاج.
أمر ليس عاديا ،فاملشاهدات داخل الصفوف كان هلا األثر اإلجياب على طريقة ملء
فالبحث بدأ ،وعملية مجع املعلومات ٌ
االستمارات وحتديد الشواهد ،لتتناسب مع احملك الوارد يف االستمارات .
ومن خالل هذه املشاهدات توصلنا إىل االستنتاجات اليت تستدعي أخذ االجراءات التالية :
 إضافة حمكات مل تكن ملحوظة. تعديل بع احملكات اليت كانت واردة. التوافق على صيغة الشواهد عند مجع املعلومات مبا يتناسب الفئة العمرية للتالميذ. إجراء تدريب جلميع مدراء احللقات واملنسقني ،لتوحيد الرؤية حول احملكات وعملية مجع املعلومات.236

 اعتماد السلو املدخلي (قبل التدخل) والسلو البَعدي ( بعد التدخل ) كطريقة جلمع املعلومات.وبعد االنتهاء من مرحلة مجع املعلومات للسلو القبلي والبَعدي ،مت االنتقال إىل مرحلة إدخال وحتليل املعلومات من خالل برنامج
 .SPSSوهنا واجهتنا صعوبة كبرية يف خلق ملف يظهر الفارق بالنتائج بني السلو املدخلي والبعدي ضمن امللف نفسه ،لذا
اضطررنا إىل االستعانة بفريق متام يف  A.U.Bللمساعدة يف خلق هذا امللف وكيفية حتليل املعلومات.
عند التحليل ،فقد أظهرت النتائج بعد التدخل على صعيد تدريب املعلمني على مهارات التعلم النشط والتعاوين ومرحلة مجع
املعلومات للسلو البعدي ،حتسنًا يف تطبيق املهارات التالية (التعلم التعاوين  /مهارة العرض  /مهارة حل املشاكل) من قبل املعلمني
واكتساهبا من قبل التالميذ .ولكن مل يتم الوصول إىل حتقيق املستوى املعياري الذي كان حمدداً بنسبة  ،%21بيد أن مهارة التقصي
مل تلحظ أي حتسن ،وبدأت عملية حتليل احملكات ومراقبة التحضري ومقابلة املعلمات ،كذلك إجراء جمموعات عمل مركزة لتحديد
السبب والتخطيط للتدخل الذي قد يساعد يف التحسني ،حيث أظهرات نتائج هذه اإلجراءات صعوبة تطبيقها من معلمي اللغات
والرياضيات .معلمي العلوم مل يكن لديهم الوعي الكايف ملنهجية التفكري لدى التلميذ عند التطبيق ،فكان الّتكيز على خطوات
التقصي وليس املهارة .باإلضافة إىل أن التدريب الذي أ ِ
يلحظ خصوصية التقصي يف املواد وإعطاء أمثلة عن كيفية تطبيقها
ُعطي مل ّْ
يف هذه املواد ،ألن التدريب استهدف الناحية العلمية ومناذج مطبقة يف مادة العلوم.
بعد إجراء عملية حتليل املعلومات ،عقدنا جلسات تفكر لتحديد طريقة تساعد يف تسهيل عملية مجع املعلومات ،باعتبار أن املشروع
أمرا ال بد منه،
ٌ
قائم ألعوام يف املدرسة ،وحجم الفئة املستهدفة عند عملية مجع املعلومات ال تزال تزداد سنةً بعد سنة ،فكان التوسيع ً
ُّ
فتدخلت إدارة املدرسة للمشاركة يف جلسات التفكر .ومما وصلنا إليه هو توسيع فريق متام إىل أن أصبح هنا فريق الوصل الذي
تضمن مدراء احللقات ( )4ومنسقتني .فهم صلة الوصل بني الفريق القيادي واملنسقني واملعلمني ،وخاصة أن عملية تطبيق البحث
مباشرا مبا جيري داخل الصفوف يف احللقات اليت يشرفون عليها ،باإلضافة إىل نقل اخلربات
والفئات املستهدفة ،تبدو مرتبطة ارتباطًا ً
املكتسبة عند الفريق القيادي ،وبناء ذهنية متفكرة مبنية على أساس مرتكزات مشروع متام .إىل أن أصبحوا شركاء يف كل خطوات
املشروع ،وقد مت توكيل مهام إليهم للمتابعات امليدانية مع املعلمني ،واملشاركة يف كل االجتماعات حىت االجتماعات الداخلية مع
فريق . AUB
هذه اخلطوة أثارت َو ّْعينا كفريق قيادي وفريق الوصل للتخطيط ،قبل التدريب من ناحية الفئة املستهدفة ،وأصبحت نظرتنا خلطأ ما
فرصة للتعلم ولتنمية الفكر الناقد .أدى ذلك إىل تركيز هدفنا حنو أمهية العملية ملا تتضمنه من خربات وحتسني يف طريقة األداء
أمرا ثانويا ،حيث بعد اخلربة واالخنراط يف عملية البحث ،توصلنا إىل استنتاج
والتفكري والتحليل ،كما أصبحت النظرة لتحقيق النتائج ً
أن عملية التعلم احلقيقية واكتساب املعرفة ،كانت من خالل اإلجراءات واملمارسات امليدانية لعملية البحث بكل خطواته ،باإلضافة
إىل فهم معمق للنظريات واملفاهيم ،اليت مت االطالع عليها من خالل األدبيات أو التدريبات اليت خضعنا هلا .لذا النتيجة أصبحت
معّن آخر ،وخاصة أننا
ليست أقل أمهية ،فبالنهاية ،هنا هدف جيب قياسه؛ ولكن أصبحت عملية دراسة النتائج وحتليلها ذات ً
كنا ،حنن املمارسون (من قام جبمع املعلومات ورصد الدليل) .ساعدنا ذلك يف فهم السياق الذي نعمل به ،وحتديد التدخل الالزم
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أو االجراءات املستقبلية ،بعد عملية التحليل .فما كان منا إال أن نقوم بإعداد ورش عمل تستهدف معلمي اللغة العربية – اللغة
اإلنكليزية – اللغة الفرنسية – العلوم والرياضيات ،كل واحدة على حدا.

وأصبحت نظرتنا خلطأ ما فرصة للتعلم ولتنمية الفكر الناقد .أدى ذلك إىل تركيز
هدفنا حنو أمهية العملية ملا تتضمنه من خربات وحتسني يف طريقة األداء والتفكري
والتحليل ،كما أصبحت النظرة لتحقيق النتائج أمراً ثانويا ،حيث بعد اخلربة
واالخنراط يف عملية البحث ،توصلنا إىل استنتاج أن عملية التعلم احلقيقية
واكتساب املعرفة ،كانت من خالل اإلجراءات واملمارسات امليدانية لعملية البحث
بكل خطواته ،باإلضافة إىل فهم معمق للنظريات واملفاهيم.

جددا وصفوفًا
وأخذ املشروع باملتابعة والتقدم إىل عام جديد ،عندها عملية التدريب مل تكن باألمر السهل ،فقد استهدفت معلمني ً
كبريا وحيتاج إىل ضبط وحتكم ومصداقية) فما كان من الفريق األساسي وفريق الوصل إال أن
جديدة (أي حجم املعلومات أصبح ً
عقدا جلسة تفكر للوصول إىل حل ،إذ أنه يف هذه األثناء مل يكن فريق الوصل مدرًكا ملفهوم ممارسة الت ُّ
فكر ومستوياته ،ولكنه كان
مشارًكا هبذه اجللسات وبطريقة فعالة جدا من خالل توجيه االنتقادات ملمارسات قمنا هبا أو قرارات اختذناها أو أفكار أو تدخالت
نود القيام هبا ،أو من خالل إعطاء تغذية راجعة إجيابية إلجراءات معينة ،مثل وضوح حمكات االستمارات واستبيانات الرأي .ومما
قمنا به خالل جلسات الت ُّ
فكر ،عرض النتائج مع عرض املعوقات وامليسرات واخلربات املكتسبة من املشاركة مبشروعي متام والتعلم
النشط ،وأبرز ما مت التوصل إليه مع فريق الوصل ،لتسهيل عملية التدريب ،ونشر التعلم النشط بشكل أسرع ويتناسب مع حجم
الفئات املستهدفة اجلديدة .وقد مت تصوير الدروس حيث يقوم مدرسون بتطبيق املهارات يف الصفوف ،لتكون مادة تدريبية تساعد
املنسقني يف متابعة حاجة املدرسني من هذه املهارات للتدريب عليها ضمن اجتماعات الوحدة ،وإعداد حضورات مدرسي الوحدة
عند بعضهم البع تعتمد على هذه املهارات ،وذلك ليتشاركوا اخلربات فيما بينهم ولتكون مادة موثقة يف أرشيف املشروع
لالستفادة منها عند احلاجة.
ومما تطرقت إليه جلسات الت ُّ
فكر ،موضوع مهارة التقصي ونتائجها إذ أخذتنا ذهابًا وإيابًا لتحديد األسباب والتدخالت الالزمة
لتحسينها .ومن املواضيع اليت متت مناقشتها وحتليلها ،هي عدم الشعور بقدرة معظم املعلمني على العمل باستقاللية يف حل أي
مشكلة قد تواجههم داخل الصف أو خارجه من الناحية األكادميية أو السلوكية من دون اللجوء إىل املنسقني أو النظار أو املدراء
حللها ،وتزامن ذلك بعد التدريب مع فريق اجلامعة األمريكية على مستويات الت ُّ
فكر ودائرة التقصي ،حيث قام الفريق األساسي ضمن
وطرِح سؤال لتحديد االجتاه الذى سيأخذه املشروع ،على صعيد
إحدى هذه اجللسات بإعداد تدريب سريع هلذين املفهومنيّْ ،
التوسع داخل املدرسة ،مستفيدين من املفهومني اللذين مت مناقشتهما مع فريق الوصل .وقد كان السؤال " ما هي الطريقة اليت
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ستساعدنا يف حتقيق كل أهداف التعلم النشط ،وتفيد املعلمني فىي بناء ذهنية جديدة تساعدهم على العمل باستقاللية ،وتزيد من
املعرفة وحتسن باألداء ،شرط أن تتواءم مع رسالة ورؤية املدرسة ؟"
نقاشا عمي ًقا وتطرقنا إىل أفكار كثرية ،إىل أن مت التوصل إىل تبين مفهوم دائرة التقصي واالستفادة من اخلطوات
معا ً
عندها ،تداولنا ً
اليت تتضمنها وخاصة بعد كل خطوة "تفكر وشار " حلني الوصول للناتج .فكان عنوان مشروع التوسع على صعيد املدرسة "حنو
معلم باحث" ليكون املعلم نفسه الباحث عن حاجة أو نقطة تركيز للتحسني على مستوى السياق الذي يعمل فيه ،مت ًبعا خطوات
البحث وإجراءات دائرة التقصي اللذين وباعتقادنا سيسامهان يف اكتساب مهارات البحث اليت ستؤدي يف النهاية إىل املساعدة يف
العمل باستقاللية بناءة ،ختدم العملية التعليمية ومهارات التعلم عند التالميذ.
إن عملية النضج و الوعي ملمارسة الت ُّ
فكر انتقلت بنا من مرحلة إىل اخرى وبشكل تدرجيي .فمن خالل اخلربة اليت مت اكتساهبا على
صعيد الفريق األساسي ،والتغري امللحوظ بطريقة التفكري واألداء ،جعلنا مقتنعني أكثر بفكرة تبين اخلربة ونقلها على صعيد املدرسة.
فمثال كنا يف بداية املشروع نقوم بالعمل متبعني اخلطوات اإلجرائية سواء مع متام يف البحث أو العمل ضمن آليات املدرسة بشكل
ً
دقيق ،من دون التفكري املعمق والناقد ملا نقوم به معتربينها "احلدود \ مساحة احلرية " اليت ميكن التحر ضمنها  ،فكان التفكري يف
معتمدا على املستوى التقين حيث أن اهلدف هو تطبيق البحث وخطواته .
مسار العمل
ً
وبعد التعرف على مفهوم الت ُّ
فكر ومستوياته ،باإلضافة إىل مفهوم ارتباط السياق بالدليل كإحدى مرتكزات متام ،كان البد من
فكر لتحديد املستوى الذي حنن منه ،وما هي األعمال والتدخالت اليت جيب أن نقوم هبا لالنتقال إىل الت ُّ
الت ُّ
فكر النقدي املعتمد على
الدليل .فالعمل باملشروع أعطى املعرفة والدعم باملمارسة ،إىل أن أصبحنا نقول و نطرح أسئلة حول ما نقوم به ،ما نقرؤه ،ما نشاهده
( ملاذا -ماذا لو -هذا غري كاف -ما اهلدف من املستهدف و  ).....وكان االنتقال إىل مستوى أعلى هو "املستوى النقدي" الذي
أجربنا ومن خالل أسئلتنا إىل التفكري بتحديد طرق جديدة و أنشطة جديدة وأخذ قرارات ليكون التطوير والتحسني أوسع و أمشل
إىل أن وصلنا إىل املستوى األعلى "الت ُّ
فكر التحويل" .ومن نتائجه مشروع التوسع على صعيد املدرسة "حنو معلم باحث" ،الذي
يهدف إىل بناء مهارات البحث عند املعلمني ،وبالتايل ليتم حلظ أثرها على التلميذ ليصبح متعلما" مستقال" وباحثا" ومتفكًرا ناق ًدا.

فالعمل باملشروع أعطى املعرفة والدعم باملمارسة ،إىل أن أصبحنا نقول و نطرح
أسئلة حول ما نقوم به ،ما نقرؤه ،ما نشاهده ( ملاذا -ماذا لو -هذا غري كاف-
ما اهلدف من املستهدف و  ).....وكان االنتقال إىل مستوى أعلى هو "املستوى
النقدي" الذي أجربنا ومن خالل أسئلتنا إىل التفكري بتحديد طرق جديدة و
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أنشطة جديدة وأخذ قرارات ليكون التطوير والتحسني أوسع و أمشل إىل أن
وصلنا إىل املستوى األعلى "الت ُّ
فكر التحويل".

أخيرا" وليس آخرا".......

رحلتنا كمعل مني باحثني وباحثني متعل مني مل ولن تنتهي ،ألن قطار هذه الرحلة اختار طريق سفر ال هناية له ،ليس ألن
بعيد ا
الطريق جمهولة املعامل ،بل ألن املسافرين ورك اب هذا القطار استمتع وا واستفاد وا من رحلتهم وأصبح وا طاحمني للت حليق ً
فحتم ا سيكون يف قطار مشابه" ،ألن بذور الت ف اح ال تعطي إال الت ف اح" .
وعاليًا ،إن مل يكن يف نفس القطارً ،
علم ا" س ريافقنا كمعل مني وإدا ري ني وتربوي ني ،وطموحنا أن
فنحن أحد هؤالء املسافرين ،صحيح أن نا تعبنا ولكن نا تعل منا ً
نساهم يف نشر ما تعل مناه ألن جمتمعنا وحميطنا حيتاج .....
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صوت ثانويّة السيّدة األرثوذكسيّة

اإليكونوموس جورج ديماس – المدير
نقوال رزق – نائب المدير
بالل الباشا – رئيس دائرة الريّاضيّات

شراكة ٌ في التطلُّعِ وال ِخ برة
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المقدمة

يف الّتبية نبين عاملَ الغد ،وما رس الة مؤسسة الفكر العرب ،الداعمة ملشروع متام إال السعي إىل بناء غد عرب أفضل من خالل الّتبية.
تعقيدا؛ أال وهي أننا نرب جيل اليوم حلل املس ائل
يف مقاربة أولية يبدو األمر س هالً .و َّ
لكن التعمق يف املوض وع يطرح إش كالية أكثر ً
ائال من غري املمكن
املطروحة على إنس ان الغد العرب ،بوس ائل اليوم وأدواته .ومن املؤَّكد أن هذا اجليل العرب س يواجه مس تقبالً مس ً
تص وره اآلن أو حتديد ماهيته وتعقيداته ،ال بل إننا ال نس تطيع أن نتخيل ما س تكو ُن الوس ائل واألدوات اليت س يُتاح هلذا اجليل
اس تعما ُهلا ،ملواجهة تلك املس ائل -التحديات وحلها يف حينه .مبعّن آخر ،إننا نرب هذا اجليل بوس ائل اليوم حلل املس ائل املطروحة
راهنًا ،يف حني أن عليه مواجهة مسائل مستقبلية جمهولة ،يف وضعيات غري متوقَّعة ،وبوسائل غري ُمكتَ َش َفة بعد.
انطلق مش روع متام يف هذه املغامرة متخ ًذا لنفس ه منهجية البحث العلمي اإلجرائي س بيالً ،الختاذ قرارات تغيريية على أس اس الوقائع
املثبتة بنتيجة األحباث.
البحث فيها جوالت طويلة من النقاش ،لتبيان
لقد ش كلت هذه املنهجية لفريق "متام" يف ثانوية الس يدة األرثوذكس ية ،مس ألةً استغرق
ُ
فإن كان البحث العلمي اإلجرائي يوصل إىل معلومة حمدَّدة ،فهل احلصول على املعلومة يَعين معرفة الواقع
صحتها وجدواها وفعاليتهاّْ .
وإح اطت ه يف ك ل جوانب ه؟ وه ل معرف ة الواقع توازي فهم ه وإدرا أبع اده؟ وم ا الفرق بني املعلوم ة واملعرف ة والفهم واإلدرا ؟ وه ل إن
اإلنس ان يبين قراراته ومواقفه فقط بناء على معلومة ُحمددة أو حىت على جمموعة مركبة من املعلومات؟ هل اكتس اب املعلومة هو بلوغٌ
وحده إىل حتويل يف املوقف اإلنساين؟
للحقيقة أو حىت إىل ما هو أقرب إىل احلقيقة؟ هل إن امتال املعلومة املعرفية يؤدي َ
ضا
لقد تبني لنا أن "قاعدة املقاربة البينية"  Evidence based approachال ميكن أن نتجاهلَها يف عملنا ،ولكننا يقينًا منا أي ً
بأن اإلنسان هو كائن مركب من عقل وعاطفة وإرادة ،وبأن البينة اليت تشكل املعلومة البحثية مكوهنا الوحيد ،حتاكي العقل لّتفعه إىل
مس ًتوى معريف حمدد ،يبقى أن الفهم (وهو مس توى يفوق املس توى املعريف) يُبّن على اخلربة الش خص ية واإلنس انية العامة ،أكان يف
اإلطار اجملتمعي أو التارخيي .والفهم ُحمر للقلب واحلواس يش كل رافعة وقوة دفع لإلرادة اليت جتعل من الفهم موق ًفا ،بعد أن تكون
قد ولدت قناعة ،فتؤول القناعة موق ًفا شخصيا حتويليا.
والقناعة ترتكز على ملكات إنس انية ال تقوم على املعرفة العقلية وحس ب ،بل وعلى اخلربة اإلنس انية يف ش كل خاص .فأنت ال تثق
بإنس ان ألنك تعرف عنه ،بل ألنك تعرفه .وأن تعرف إنس انًا يعين أن تتفاعل معه يف ص ورة إنس انية تفوق اإلدرا الواعي لتبلغ
الالوعي الذي منه وفيه يص بح التغيري عمالً فطريا .وهكذا يف الش ؤون األكثر أمهية يف حياتنا ،حنن ال نبين مواقفنا وقراراتنا املص ريية
تأثريا علينا.
على جمموعة من املعلومات الباردة .فنحن حنب وهنب حياتنا إلنسان أو لقضية ألننا "نقتنع" مبا يفوق منطق البينة ً
يف اإلنسان مسحة من السر اإلهلي الغام وصفه .ألن اهلل خالقه وضع فيه شيئًا منه .يف عاملنا العرب حنن شعب يؤمن باهلل الواحد.
وحنن خنص ص هل ذا اجل انب اإلمياين مكانةً فائقة األمهية يف حياتنا .فهل حنن نؤمن ألننا "مقتنعون" بنتيجة مقاربة مبنية على البحث
احدا يس اويان
احدا وو ً
املرتكز على وقائع علمية وبينات دامغة؟ بالطبع ال .ومع ذلك فيقينُنا بوجود اهلل ورمحته علينا يفوق يقينَنا بأن و ً
اثنني.
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دفع إىل التبش ري بعدم فائدة البحث العلمي القائم على البينة العلمية واالرتكاز فقط على ما حيلو لنا أن نؤمن به وما تدعونا
هل هذا ٌ
احلواس إىل تص ديقه؟ بالطبع ال .ما نريد قوله هو إن اإلنس ان الذي زينه اهلل بعقل ،ال بد له ِمن أن يس تعمله .ولكن العقل املنطقي
قادر فقط على جتميع املعلومات ومراكمتها .إن العقل (يف وحدانية الكيان البشري) لو تدربنا على تشغيله يف كليته ،لتمكن من أمور
أيضا منسق
ومراكم املعرفة على اخلربة ليصنَع الفهم .وهو ً
تتجاوز بكثري جمرد ختزين املعلومات .إن العقل هو حملل املعلومة لبلوغ املعرفة ُ
بني الفهم واإلرادة ،ليبين الثقة .وهو لو ص قلناه بعاطفة القلب ،فس يتمم احلب ،وإن نقيناه بالفض يلة والتقوى من ش وائبه وش هواته
املريضة ،فسيموت يف سبيل من يعشق .وإن فتحنا أبوابه يستنري بنور املعرفة اإلهلية ،أي اإلميان.
كثريا ما نس تنس خ خربة الغرب املعرفية فنقع يف تش ويه فرادتنا .ال بد من أن نقارب اإلنس ان يف كليته ،عقالً وقلبًا.
يف عاملنا العرب حنن ً
والقل ب ليس فقط مركز الع اطف ة ،أنه أداة الفهم النقي .ال بد من أن نُ ِ
عمل العقل وأال ُهنمل القلب .هذه العملية تس تطيع إحداث
حتوالت إنس انية عميقة يف كل واحد من متعلمينا ،فيكتش فون مواهبهم وفرادهتم ،وص ورة ما هو إهلي وخري ومجيل فيهم .هذا البعد
منتجا للمعرفة ،وغري مستهلك للتكنولوجيا.
اإلنساين طاقة تستطيع أن حتول اإلنسان من دون أن تشوهه .جتعل منه ً
مبدعا للفكرً ،
ال تغيري يف العامل العرب يرجتى ،ما مل نعمل على حتفيز اإلنسان العرب لكي يغري نفسه من داخل .حنن يف حاجة إىل شباب يتحولون
داخليا لكي يغريوا العامل ،فيخرجوا من حتمية القدر املكتوب ،إىل صنع التاريخ الالئق باإلنسان .حنن يف حاجة إىل شباب يتصاحلون
مع ذواهتم وتارخيهم ،ومع من يش اركوهنم أوطاهنم وجمتمعاهتم ،لكيما مىت احّتم كل واحد منهم فرادة اآلخر وهويته وخص ائص ه
يدا يف ثقافته ،عصريا يف تطلعاته ،متساحماً يف إميانه .نتطلع إىل
احدا غنيا يف تنوعه فر ً
معا مستقبالً و ً
التارخيية واألثنية والدينية ،يصنعون ً
ليبين لنا مس تقبالً تكون فيه لإلنس ان قيمة ،ألن كرامة اإلنس ان ص ورة
ش باب عرب يس امح ماض ينا من دون أن ينس اه ،حيّتم حاض رنا َ
جملد اهلل.

مدخل

َّ
َّ
جمايل الّتبية والتعليمُ ،دعيت
اختريت من بني املدارس ذات املشاريع التطويرية
املستمرة ،يف َ
َّ
بعدما تبلغت ثانوية السيدة األرثوذكسية أهنا َ
مؤسسة تربوية مشار َيعها
الثانوية إىل حضور اللقاء األول الذي ُع ِقد يف عمان مطلع متوز  ،2112وكان املطلوب حينها أن تعرض كل َّ
احملدثة.
َ
حينها تشكل فريق عمل "متام" ثانوية السيدة األرثوذكسية للعمل والتنسيق مع اجلامعة األمريكية يف بريوت ،مع ما يعين ذلك من
لكل أفراد
مسؤولية أمام ما أبدته إدارة املدرسة من محاسة وثقة جتاه الرؤية املستقبلية للمشروع من جهة ،وإحاطة شخصية ودعم مهين ِّ
الفريق من جهة أخرى.
كان اللقاء األول بفريق اجلامعة األمريكية – بريوت ،ومبمثلني عن مدارس عدة أتت من اململكة العربية السعودية واململكة األردنية
اهلامشية ولبنان ،يف شأن املشروع الذي مسي يف ما بعد مبشروع "متام" أي مشروع التطوير املستند إىل املدرسة.
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المرحلة األولى  :تلم س المشروع

مع انطالق ورشات العمل األوىل ،استعد فريق عمل "متام" ثانوية السيدة األرثوذكسية لعرض بع املشاريع الّتبوية ذات الطابع
جمايل
أيضا تطويرية يف َ
التطويري املستمر يف املدرسة ،وترافق ذلك مع ترقُّب ملعرفة ما حتمله جعبة املدارس األخرى من مشاريع هي ً
الّتبية والتعليم .بدأت املدارس احلاضرة تعرض ملشاريعِها التطويرية املختلفة .وكانت مهمة فريق عمل "متام" ثانوية السيدة األرثوذكسية
عرض مشاريع عدة ،وأبرزها مشروع "التقييم املعياري" املدعَّم مبساندة بنك األسئلة ،واملبين َوفق برجمة منهجية على احلاسوب .وترافق
العرض باختبار نوعي ،حيث قام الفريق بعملية ربط مباشر مع "قاعدة املعلومات" املوجودة يف املدرسة يف بريوت ،بواسطة شبكة
اإلنّتنت ،و َّ
عتمدة،
متكن من إظهار سبل عمل "بنك األسئلة" بواسطة التحكم عن بعد ،ما ساعد على عرض اخلطوات املنهجية امل َ
ُ
نال العرض هذا استحسان املشاركني يف عمان ،خباصة وأنه
وسبل خدمة هذه العملية لقياس مكتسبات املتعلم األكادميية وتقييمهاَ .
استنَد إىل أمهية األفق اجلديد الذي كانت الثانوية قد أضافته إىل ثقافة املؤسسة ،إذ بات يف إمكان جهازها اإلداري والتعليمي ،العمل
حرم الثانويةَّ .
خيارا اسّتاتيجيا
إن هذا التطور يف أسلوب عمل أفراد الدوائر األكادميية واإلدارية ليس إال ً
على قاعدة املعلومات من خارج َ
تبنَّته املدرسة ،فعملت على جتنيد وسائل التواصل اإللكّتوين لتحقيق ظروف عمل أفضل للمعلِّم ،تتالءَم مع خصوصية مهنة التعليم
حصص التعليم احملصورة يف قاعة التدريس أو تليها .ومبا َّ
أن أفراد اهليئة التعليمية يف
اليت تستوجب أعماالً حتضريية وتقيمية ،تسبق
َ
دورهن الّتبوي والتعليمي يف املدرسة ،عن تربية أبنائهن يف البيت،
املدرسة هم يف معظمهم من ربات البيوت ،وهن مسؤوالت إضافةً إىل
َّ
ذكورا وإناثًا ،مسحت يف تنظيم الوقت وإدارته ،مبا يتالءم مع ظروف كل فرد
فقد أوجدت هذه اخلطوة ً
هامشا من احلرية لكل املعلمنيً ،
من اهليئة التعليمية من جهة ،ومتطلبات املعلِّم وواجباته من جهة أخرى.
حافزا رفَع من مستوى النقاشات ،وأعطى
وبالعودة إىل ورشات العمل األوىل ،فقد شكلت جديةُ املشاريع املعروضة من باقي املدارسً ،
شّتٌ على مستوى
دفعا لالستمرار يف عرض املنجزات اخلاصة هبا .فتول َد من كل ذلك ديناميكية و ٌ
كل مؤسسة تربوية حاضرة ً
اهتمام ُم َ
كل اجملموعة ،للتعرف إىل املشاريع اجلديدة اليت ُجترى يف املدارس والدول املختلفة ،والرامية إىل حتسني أداء املدراس العربية .وتاليًا،
أسهم التواصل مع زمالء من بلدان أخرى ،يعملون يف جمال التعليم ،يف ترسيخ الكثري من املفاهيم واملعلومات ،وتوسيع اآلفاق ،وخلق
فرص جدية تعكس صورة املدرسة املتطورة.
رافق انطباع النجاح والتفوق هذا مجيع احلاضرين ،إىل أن وقف الدكتور مراد جرداق ،أحد املشرفني من اجلامعة األمريكية يف بريوت على
مشروع "متام" ،سائالً" :كيف ميكن أن نكون أكيدين َّ
أن هذه اخلربات واملشاريع املطروحة ،قد أثرت إجيابًا يف حياة املتعلمني ويف جودة
دفاعا عما عرضته من مشاريع! ولكن
عملية التعلم؟ فساد
ٌ
صمت ُمطبق ،تلم َسته كل مدرسة اللتقاط أنفاسها ،وحتضري احلججً ،
اإلجابات الكثرية والنقاشات املستفيضة ،جاءت انطباعية غري مدعَّمة برباهني علمية دامغة.

أسهم التواصل مع زمالء من بلدان أخرى ،يعملون يف جمال التعليم ،يف ترسيخ
الكثري من املفاهيم واملعلومات ،وتوسيع اآلفاق ،وخلق فرص جدية تعكس صورة
املدرسة املتطورة.
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أما اليوم ،ومع العودة بالذاكرة إىل السؤال املطروح ،يتبني أن طارح السؤال مل ينتظر إجابة واضحة وشافية عن سؤاله ،وإمنا طرحه مقدمةً
للتفكري ،ودعوة غري مباشرة إىل بناء منهجية الت ُّ
فكر على مستوى احلاضرين ،إضافة إىل استنباط أسئلة مشاهبة ،قد ال تَلقى اإلجابات
حتما ستكون مصدر إهلام ودعوة إىل البحث والتعمق يف شؤون املدرسة .فانطالقًا من املبدأ القائل َّ
إن هدف كل
الشافية ،ولكنها ً
جمايل الّتبية والتعليم ،هو استحداث تغيري ينعكس إجيابًا على احلياة اجملتمعية للمتعلمني ،تر احلاضرون مضامني املشاريع
مبادرة يف َ
اليت طُرحت جانبًا ،وبدأوا يف عملية عصف ذهين تصبو إىل إجياد منهجية علمية قادرة يف شكل مهين حمّتف ،على تلمس إطار
لإلجابة على مستوى اجملموعة ،وختفيف القلق الذايت الذي استجد حينها لدى كل من أفراد اجملموعة .عندها طُرحت من فريق "متام"
– اجلامعة األمريكية يف بريوت ،فكرة "البحث اإلجرائي" الرامية إىل بناء منهجية تفكري وعمل علميَّة مرتكزة إىل:
 سبل طرح سؤال حبثي ومعاجلته

 سبل مجع املعلومات العلمية وحتليلها
تصور علمي نوعي.
 سبل الوصول إىل ُّ
نوعا من الريبة
خلق ً
اجس املُرتبطة باهلدف األساس للمشروع ،ما َ
بالتوازي ،بدأ فريق "متام" خطوات منهجية ولدت الكثري من اهلو َ
والشَّك متثل بتساؤالت عدة:
 هل َّ
إن التمكن من "البحث اإلجرائي" وتقنياتِه سيمنح اجملموعة القدرة على إحداث التغيري والتطوير الّتبويني يف العامل العرب؟
 هل يف اإلمكان رؤية التوازي يف مقاربة هدف تطويري تكاملي من خالل منهجية تالمس يف آلياهتا العمل امليكانيكي؟

 كيف ميكن الربط الواضح بني اهلدف الرئيس للمشروع والوسيلة املعتَ َمدة؟
ُ
 هل تستطيع القاعدة فعالً إحداث حتول وتغيري حقيقيَّ ّْني بدعم من سلطة القرار فحسب ،أم إن القاعدة يف حاجة إىل قرار من
السلطة لكي َّ
تتمكن من التغيري والتطوير؟
كل
قد يَكون بع ُ هذه االسئلة فلسفيا و’’إميانيا‘‘ ،كما قد يكون مرتبطًا بطبيعة التطوير املبتَغى وحجمه وظروفه وأبعاده ،ولكن يف ِّ
ُ
األحوال ،تبقى هذه األسئلة مشروعة تستحق التفكري .ولكن السؤال األهم الذي مل يُطرح يف شكل مباشر على مسامع فريق "متام
املشّت  ،على مستوى
اجلامعة األمريكية" هو عن الرسالة اليت يريد هذا الفريق إيصاهلا من خالل هذا املشروع!  ...إذ مل يكن الوعي َ
لغ حينها االستعداد الكايف لطرح سؤال كهذا علَنًا ،والتفتيش عن اجلواب املمكن.
اجملموعة ،قد بَ َ
َّأما اليوم ،وبعد عبور فريق "متام" ثانوية السيدة األرثوذكسية يف مراحل ُّ
وشاهدا على التَبَ ّْلور البِنائي
تفكريَّة عدة ،جيد نفسه شري ًكا
ً
َ
ُّ
قبل الشروع بأي مبادرة تربوية تطويرية.
لرسالة "متام" ،اليت جتلت كدعوة إىل ضرورة التوقف والتفكر ،واستعمال كل املعطيات املتوافرةَ ،
وتاليًا االنتقال من مبدأ التفكري يف مضمون التغيري املنتظَر ،إىل مبدأ التفكري يف طريقة مقاربة مضامني مشاريع التطوير الّتبوي وإطا ِرها
ِ
خماضا عرب معه فريق "متام" ثانوية السيدة األرثوذكسية من ضفَّة النظرة الشموليَّة إىل عملية التغيري ،إىل ضفَّة
الوضع ً
وأسلوهبا .ويُشبِهُ
ُ
النظرة التكاملية إىل عملية التطويرُ ،مضي ًفا خربة تفكرييَّة رائدة.
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وما األسطر اآلتية سوى دعوة إىل التشار مع فريق "متام" ثانوية السيدة األرثوذكسية ،يف ما اكتسبه من خربة شخصية أو مجاعية،
عند انطالق ورشات التدريب.

وبعد عبور فريق "متام" ثانوية السيدة األرثوذكسية يف مراحل ُّ
تفكريَّة عدة ،جيد
َ
نفسه شري ًكا وشاهدًا على التَبَلّْور الِبنائي لرسالة "متام" ،اليت جتلت كدعوة إىل
ضرورة التوقف والت ُّ
فكر ،واستعمال كل املعطيات املتوافرة ،قبلَ الشروع بأي مبادرة
تربوية تطويرية .وتاليًا االنتقال من مبدأ التفكري يف مضمون التغيري املنتظَر ،إىل
مبدأ التفكري يف طريقة مقاربة مضامني مشاريع التطوير الّتبوي وإطا ِرها و ِ
أسلوهبا.

البحث اإلجرائي

األوىل ،خالل العام الدراسي  ،2112-2112بكثري من اجلدية وااللتزام ،حيث تدربت اجملموعة على أسس
انطلقت ورشات العمل ّْ
"البحث اإلجرائي" وآلياته ،املرتكزة إىل:
 الوضوح يف صياغة السؤال البحثي ،على اعتبار كون األسئلة هذه ،تشكل احملور الذي ينطلق منه املشروع ،وحيمله معه القيم
تلمس وضوح الطريق .وتاليًا تأيت النتائج البحثية إجابةً واضحةً حتاكي جوهر السؤال
على املشروع ،ككشاف يساعد على ُّ
املطروح من جهة ،ومتكن من جهة أخرى فريق العمل من تطوير السؤال نفسه ،ليعاجل حاجات إضافية قد تواجهه أو توسع
أفق الطرح خالل مسار البحث.
 الوعي ألمهية مجع املعلومات والبيانات وحتليلها ،انطالقًا من مبدأَي حسن اختيار املعلومات والبيانات املتعلقة يف شكل مباشر
أو َعَرضي مع جوهر السؤال املطروح ،وقبول النتائج حىت وإن تعارضت مع االنطالقات الذاتية اليت أدت إىل طرح السؤال .ومن
الضروري اختيار املعلومات ومجع املعطيات يف شكل ميكن استثماره يف البحث اإلجرائي ،فال تكون عملية جتميع لِ َكم غري
لب
ممكن حتليله أو قراءَته .ومن جهة أخرى ،من الضروري احّتام النتائج الواردة يف شكل علمي موضوعي ،حىت ولو مل تُ ِّ
التطلعات أو تشكل جوابًا يُرضي الدافع النرجسي الآلواعي يف اجملموعة عند طرح السؤال البحثي.
 اإلحاطة بالنتائج من خالل أسلوب علمي يدرس البيانات واملعلومات ،وحياول فهم الروابط الكامنة يف ما بينها ،ما يسمح يف
قراءة نوعية للنتائج يف شكل يؤمن تلم ًسا متكامالً للواقع ،يستفيد من املعطيات الكمية كوهنا تشكل إحدى الركائز األساسية
لبناء الفهم التحليلي النوعي.
هنا ال بد من اإلشارة إىل أن ما ذُكر أعاله على املستوى التقين مل يكن غريبًا عما هو ُمعتَ َمد يف املدرسة ،إال أن القيمة املضافَة متثلت
ُ
يف النظرة اجلديدة إىل إدارة البيانات واملعلومات ،يف شكل يُعطي حي ًزا للقراءة النوعية اليت ال ُهتمل البُعد اإلنساين التفاعلي ،كون
العملية التطويرية يف اجملتمع املدرسي وإن حصلت ،فهي هادفة إىل حتقيق حتوالت كيانية على مستوى املتعلمني كما وعلى مستوى
املعلمني.
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القيمة املضافَة متثلت يف النظرة اجلديدة إىل إدارة البيانات واملعلومات ،يف شكل
ُ
يُعطي حي زًا للقراءة النوعية اليت ال ُهتمل البُعد اإلنساين التفاعلي ،كون العملية
التطويرية يف اجملتمع املدرسي وإن حصلت ،فهي هادفة إىل حتقيق حتوالت كيانية
على مستوى املتعلمني كما وعلى مستوى املعلمني.

وألن فريق "متام" ثانوية السيدة األرثوذكسية كان حينها قد تشكل من عناصر بشرية ذات منطلقات أكادميية متنوعة ،فقد كان النقاش
صعد عملية الت ُّ
فكر اليت ال بد ِمن أن تفتح وجهات النظر املتنوعة على موضوع علمي واحد ،حيث أضحت قيمة
يف غالب األحيان يُ ِّ
املعلومات والبيانات الكمية مؤشًرا أوليا ال ميكن اختصار الفهم التكاملي على أساسه فقط.
أما جلهة املعلومات والبيانات النوعية ،فكانت مناقشتها تستهلك معظم وقت الفريق ،حيث كان التحدي على مستويَني:
الغوص من خالله يف التحليل
 املدى الذي جيب
َ

 احلاجة إىل عدم التكبُّل يف عملية التحليل ،بل االنطالق إىل تنفيذ خطط التطوير.
ورا،
وكان أفراد فريق "متام" ثانوية السيدة األرثوذكسية ،ويف شكل متواتر وغري مقصود ،يشكلون لبعضهم البع احملفِّز تارةً واملَُؤطِّر ط ً
ما مسح يف اختيار "مشروع التقييم املعياري" كمشروع للبحث اإلجرائي ،ميكن أن خيدم العملية التطويرية يف املدرسة.
التقييم المعياري

انطالقًا من اهتمام ثانوية السيدة األرثوذكسية يف تأمني أفضل األساليب والطرائق الّتبوية لتحقيق اكتساب املتعلم يف الصفوف اإلبتدائية
وتفحص مكتسبات املتعلم
األوىل الكفايات األساسية اليت تشكل أرضية التعلم املركب يف املراحل الالحقة ،وإميانًا منها بضرورة الغوص ُّ
يف شكل تفصيلي ودقيق ما يسمح:
 للمعلم من قياس التقدُّم احلاصل على مستوى متعلميه كأفراد وجمموعة ،والتدخل النوعي املالئم بالسرعة املطلوبة حيث تدعو
احلاجة
 لألهل من قراءة نوعية واضحة ملا حققه ولدهم من مكتسبات.
فقد عملت الثانوية خالل عام  2112على إعداد كل ما يلزم على املستويَني البشري والتقين ما مسح هلا باإلنتقال من مبدأ التقييم
على أساس العالمة ،إىل مبدأ التقييم املعياري ،وذلك يف الصفني األول والثاين األساسي.
مستمريّْن ،ما يسمح بتصويب املسار
تفحص وتقييم
لكن اخلربة اجلديدة ،وخباصة يف جمايل الّتبية والتعليم ،هي دائماً يف حاجة إىل ُّ
َّ
بناءً على التجربة األولية احلاصلة .ومبا أن هدف مشروع "التقييم املعياري" تالقى يف الزمن والرؤيا مع طلب فريق "متام" اجلامعة األمريكية
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من كل مدرسة مشاركة اختيار مشروع ودراسته ،فقد اختار فريق "متام" ثانوية السيدة األرثوذكسية دراسة األثر الذي بدأ يظهر يف نتائج
املتعلمني ،من خالل مشروع "التقييم املعياري" ،وذلك من وجهة نظر املعلمني واألهل على حد سواء.
بناءً عليه ،تشكلَت جمموعات صغرية من املعلمني ،لبناء وحدات عمل مركزة ،تدرس كل تفاصيل حتصيل املتعلمني ،معتمدين أسلوب
مقارنة النتائج وحتليلها على الصعيدين الكمي والنوعي .من جهة أخرى ،وألن األهل هم شركاء مع املدرسة يف العملية الّتبوية التعليمية،
أراد فريق "متام" ثانوية السيدة األرثوذكسية ومن خالل استمارة بسيطة ،استطالع مدى فهمهم مشروع "التقييم املعياري" جلهة أهدافه،
آلية عمله كما وسبُل قراءة نتائج أبنائهم من خالله ،عرب توجيه استمارة طرحت عليهم أسئلة يُتوقع منها إجابة مغلقة أو إجابة نصف
وتلخصت النتائج على الشكل اآليت:
مفتوحةَّ .
اضحا من خالل تنائج وحدات العمل املرَّكزة ،استعداد لتبين مشروع "التقييم املعياري" ومتابعة
 على مستوى املعلمني ،بدا و ً
تطويره ،بناءً على مؤشرات كثرية ،منها على سبيل املثال ال احلصر:
 oدقة أدوات التقييم املعياري
 oعلمية التشخيص وحتديد مواطن القوة والضعف لدى املتعلم
 oسهولة بناء برامج الدعم واملتابعة يف شكل حمدَّد وصائب
 oأمهية خلق حمفزات شخصية لدى املتعلم ،غري املنافسة اجلماعية

أكرب ووقتًا إضافيا إلعداد التقاومي كما ونوعاً وحتليالً ،فطرحوا
يف املقابل ،الحظ املعلمون أن هذه اإلجيابيات تتطلب من قبلهم ً
جهدا َ
فكرة السعي إىل إجياد آليات تنفيذية تسهل عمل املعلِّم وخباصة يف شق ِ
ِّه التقين امليكانيكي ،لكي تتسّن له متابعة التحليل النوعي
للنتائج ،وبناء خطة العمل اإلضافية حبسب ما يلزم.
 على مستوى األهل ،أظهرت النتائج النوعية الستطالع الرأي ما يأيت:
تأثريا إجيابيا على املستويَني الشخصي والنفسي للمتعلم ،من حيث بناء الدوافع واحلوافز الشخصية للتعلم ،واحلد من تأثري
ً o
عملية املقارنة بني املتعلمني يف نتائجهم األكادميية.
 oتوضيحاً علميا ملواطن القوة والضعف عند املتعلمني ،يف شكل واضح ومفهوم من األهل الذين أصبحوا قادرين على مساعدة
أكثر دقة.
أما على الصعيد الكمي ،ففي ما يأيت بع
 فهم نظام "التقييم املعياري":

 وعي جدوى "التقييم املعياري":

ما ظهر من نتائج الستطالعات رأي األهل:
%25
%22

%20
 تفضيل نظام "التقييم املعياري":
مسح يف شكل عام لفريق "متام" ثانوية السيدة األرثوذكسية بتدعيم مشروع "التقييم املعياري" بدالئل علمية ،مسح يف املقابل من
ما َ
يق العمل أمام مسؤولية يف جعل هذه املنهجية للمشاريع البحثية جزءًا
التأكد من صوابية االختيار .وقد َوضع هذا األمر املستجد فر َ
من ثقافة املدرسة.
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ِ
تباين يف وجهات النظر يف شأن قراءة النتائج
مل يتلقف أفراد فريق "متام" ثانوية السيدة األرثوذكسية هذه النتائج بالنظرة نفسها ،فظهر ٌ
متعارض ّْني يف التفكري ضمن فريق العمل الواحد .اعترب االجتاه األول التغيري الذي حتقق كافيًا ويسمح
اه ّْني
َ
الواردة أعاله ،ما ولد اجت َ
بالعبور إىل مستوى أفضل من العمل والتطوير الّتبوي ،بانيًا موقفه على َّ
أن هذا البحث اإلجرائي كغريه ال ميكن إال أن يلتزم حبدود
اإلطار واهلدف الذي ُرسم له عند انطالقِه ،وقد متَّ حتقيق ذلك على مستوى مشروع "التقييم املعياري" بشكل واف .أما االجتاه الثاين،
فقد اعترب هذا التغيري مؤشًرا يدعو إىل البحث املستفي يف عملية تقييم أداء املتعلمني ،حيث ال ينبغي التوقف عند متعلمي مرحل ِة
التعليم األساسي األوىل بل توسيع جمال "التقييم املعياري" ليطال كافة مراحل التعليم األساسي من خالل التفتيش عن آليات عمل
تكون أقرب فأقرب إىل فلسفة املدرسة التكاملية للّتبية ومتوافقة مع خصائص املراحل العمرية األكرب.
بناءً لِما تقدم ،قام فريق "متام" ثانوية السيدة األرثوذكسية بعرض نتائج هذا البحث اإلجرائي على إدارة املدرسة ،هبدف التباحث والولوج
إىل خطة عمل مستقبلية ،يف شأن مشروع "التقييم املعياري" هذا .وأثناء الت ُّ
ضا يف
فكر ،برزت مواضيع تربوية وأكادميية موازية ،هي أي ً
حاجة إىل الد ِ
رس والتعمقَ ،وفق منهجية علمية واضحة ،تبحث يف:
 اجملاالت الّتبوية اليت تستدعي إجراء دراسات كمية ونوعية لتطوير العملية األكادميية والّتبوية

 الربامج األكادميية وتدرجها العمودي ( )Vertical Progression of Curriculaمن جهة ،وتطوير أدوات التعليم ووسائله من
جهة أخرى
 األهداف اإلندماجية النهائية ( )Terminal Objectives of Integrationمن أداء املتعلمني بغية حتسني حتصيلهم األكادميي.
ف َّتم تزامنًا إنشاء دائرة القياس والتقومي هبدف تطوير نوعية العمل الّتبوي من خالل البحث يف احملاور الثالث اآلتية:

 تقومي الربامج األكادميية حبسب معايري واضحة ووسائل وتقنيات معتمدة يف البحث وقراءة وحتليل النتائج .ومن مث مناقشتها مع الدوائر
واألقسام املعنية هبدف املسامهة يف وضع خطط العمل املناسبة.
 قياس وتقومي جماالت معينة يف أداء املتعلمني حبيث يتم وضع اخلطوات العملية إلجراء التقومي ومن بعده التصحيح وقراءة النتائج ،ما ينعكس
إجيابًا على حتصيل أداء املتعلم.

 البحث يف اجملاالت الّتبوية اليت تستدعي إجراء دراسات كمية ونوعية تساهم يف تطوير العملية األكادميية والّتبوية بشكل عام.
كل ذلك ،بالتنسيق الدقيق مع كافة الدوائر واألقسام األكادميية.

قراءة وتفكر

مل يكن بناء القدرات التقنية ملهارات البحث اإلجرائي ،من نتاج ورش العمل املرافقة للعملية البحثية ضمن مشروع متام فحسب ،بل
أيضا نتج عن ورش العمل هذه ،الكثري من املهارات والقدرات اليت ترسخ كفايات التمكني على املستوى الشخصي واملهين .فالت ُّ
فكر
و ً
ُ
املستمر والتواصل العميق واحلركة القيادية والآلمركزية يف التفكري ،والكثري من الكفايات األخرى ،أضفت وعيًا أعمق ومسؤولية أكرب
لدى أفراد الفريق ،تدفعه يف شكل مستمر إىل التفكري وإعادة التفكري يف السؤال الكبري :ما هي سبل الولوج من هذه احملاوالت األولية
إىل تطوير تربوي حقيقي ،مستند إىل املدرسة ،ونشر ثقافته على مستوى العامل العرب؟
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لقد كانت تلك املرحلة مليئةً بالتحديات اليت ميكن شرحها كاآليت:

ِ
ووضوحه ،وهو الرامي إىل إحداث تطوير
 مشروع متام الواضح اهلدف والغام الرؤية :على رغم مسو هدف مشروع "متام"
تربوي ملموس يف العامل العرب انطالقًا من مشاريع مدرسيَّة تطويرية حملية ناجحة ميكن توسيع آفاق إفادهتا مبا يتالءم وحيث
يتالءم ،يف مؤسسات تربوية أخرى ،عرب عملية تبادل اخلربات وتعميم الفائدة ،ومن خالل لقاءات مشروع "متام" اجلامعة ،إالَّ
َّ
املتوسط والبعيد ،واستسهال اعتماد آليات
املديَ ّْني ِّ
أن الغموض الذي يعتلي رؤية حتقيق هذا اهلدف ،جلهة نقص التخطيط على َ
عمل غري ثابتة أو حمدَّدة منذ بدء املشروع ،يسمح للمراقب عن كثب يف طرح السؤال عن وضوح رؤية مشروع "متام".

 ورش عمل تقنية متالحقة :على رغم الغّن الذي متيزت به املرحلة األوىل من ورش عمل "متام" ،على مستوى التقنيات والتدريب
وتشار اخلربات املهنية والت ُّ
فكر والتعاون البحثي واملتابعة واملرافقة ،يكتنف الغموض عملية الربط بني هذه التقنيات من جهة،
وإمكان ربطها مباشرًة مع اهلدف الرئيس ملشروع "متام" من جهة أخرى .والغموض هذا يستحق التف ُّكر يف شأنه.
تلك مرحلة سابقة كان عنواهنا "التمكني وبناء القدرات واملهارات" ،وقد أعدت لواقع مشروع "متام" اليوم ،أي بُتنا أمام مرحلة جديدة
قوامها استخدام القدرات املبنية خالل التطوير الداخلي على صعيد املدرسة ،واالنطالق منها للتوسع يف مشروع متام واالقّتاب أكثر
حنو هدفه الرئيس احلامل بتحقيق "التطوير الّتبوي يف العامل العرب".

نتج عن ورش العمل هذه ،الكثريُ من املهارات والقدرات اليت ترسخ كفايات
التمكني على املستوى الشخصي واملهين .فالت ُّ
فكر املستمر والتواصل العميق
واحلركة القيادية والآلمركزية يف التفكري ،والكثري من الكفايات األخرى ،أضفت
وعيًا أعمق ومسؤولية أكرب لدى أفراد الفريق.
يبني أهنا مل تكن مليئة بتقنيات العمل وأساليب البحث وحسب ،ولكنها
إن النظر اليوم إىل املرحلة السابقة يف عمق وتفكر َ
شديدينُ ،
الفرق
جديدا ومقاربةً تَعي َ
شكلت ،أي ورش العمل تلك ،البيئة احلاضنة لفكر متام ،الذي خيلع عنه حاليا رداء املشروع ،ليلبس نَ َف ًسا ً
بني األدوات واألهداف ،وهي إىل ذلك قادرة على نسج خطط واسّتاتيجيات يف ظل ُمناخ هيأه "متام" لنفسه.
س أفراد فريق "متام" ثانوية السيدة األرثوذكسية ويف شكل عفوي ،صوابية ما يُطرح أمامه من تقنيات
خالل جتربة املرحلة السابقة ،تلم َ
وآليات ومنهجي ِ
ات عمل ،لكوهنا جمتمعةً مبنية على أحباث ودراسات علمية ،ومدعمة بأدبيات ُموثَّقة؛ يف املقابل ،مل يقدر هذا الفريق
على تَلَ ُّمس الروابط بني هذه التقنيات واآلليات من جهة ،وأهداف "متام" من جهة أخرى .يف موازاة ذلك ،وعلى الطريق ،بدأ يتشكل
انبلجت مسؤولية املسامهة يف توضيح الرؤية ،بعدما َمتَّ فهم اهلدف يف
عامل ثقة حقيقي بني كل املشاركني يف هذا املشروع ،حيث َ
ِِ
ومأطَّرة،
شكل عام .ومن مثَّ وعلى رغم عدم قيام فريق "متام" اجلامعة األمريكية بطرح رؤيته الكاملة والواضحة للمشروع يف صورة جليَّة ُ
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إال أن أسلوب عمل هذا الفريق ،فتح الباب أمام من شاءَ من املشاركني ،يف رسم الرؤية خالل عيش حمطات هذا املسار والتفاعل
معها.
لقد أسهم هذا األمر ،على املستوى الفريقي كما الفردي ،يف ختفيف عوامل القلق جتاه رؤية املشروع غري املكتملة املعامل .ودعا اجلميع
إىل اإلطالع بدور مسؤول ومشار  ،لعيش هذه اخلربات الّتاكمية اليت ال َّ
نجزا يف أوانِِه .على
بد ِمن أن تسمح يف ُّ
تبصر رؤية املشروع ُم ً
خوض هذه التجربة
دافعا أساسيا مسح للجميع
َ
هذا األساس ،كان بناءُ عامل الثقة واملسؤولية على مستوى كل فريق مشروع متامً ،
وإضافة شيء ما من ز ِادهم ِ
تلو األخرى،
وخربهتم ،ما أفضى إىل ُّ
تكون مرتكزات مشروع "متام" ( )TAMAM Pillarsالواحدة َ
وحتول اجلميع إىل ’’قابالت تربويات‘‘ جتنِّد خرباهتا العلمية والفطرية لتحقيق والدة املرتكز ِ
ات البنائية هلذا املشروع.
َّ
لعل األثر األساسي يف جتربة بناء مرتكزات "متام" ( )TAMAM Pillarsضمن فريق واحد ِ
عمل وتفاعل وانصهر على مدى
و َّ
ثالث سنوات ،جعل منها خربة غنية أوضحت العالقة بني املعلومة واملعرفة والتطبيق يف إطار علمي ،تربوي وإنساين .فالتفاعل الذي
جامع
متَّ ضمن اجملموعة خالل عملية بناء املرتكزات نقلها من حاهلا النظرية َّ
اجع وكتب علمية كثرية ال يربط بينها ٌ
اجملردة واملشتته يف مر َ
أبعاد احلضور املهين والشخصي لكل فرد من أفراد الفريق ،يف
اقع (يف ُمعاش البيئة العربية) إىل واقع حقيقي يالمس َ
أو يستند إليها و ٌ
سعي تكاملي أعطى القيمة األقرب لغّن تلك التجربة الّتبوية.

فالتفاعل الذي متَّ ضمن اجملموعة خالل عملية بناء املرتكزات نقلها من حاهلا
اجملردة واملشتته يف مراجعَ وكتب علمية كثرية ال يربط بينها جامعٌ أو يستند
النظرية َّ
إليها واقعٌ (يف مُعاش البيئة العربية) إىل واقع حقيقي يالمس أبعادَ احلضور املهين
والشخصي لكل فرد من أفراد الفريق ،يف سعي تكاملي أعطى القيمة األقرب لغّن
تلك التجربة الّتبوية.
َّ
وهنيهات
إن هذه الوقفة اليوم لكتابة هذه السطور عن املسار الذي سل َكهُ مشروع بناء مرتكزات "متام" ،تذكر بالتحديات املتعددة ُ
التعثر اليت عرب من خالهلا املشروع إىل آفاق أوضح ،بفضل الت ُّ
فكر املستمر الذي اعتمده فريق العمل ،يف شأن اخلربات املعاشة .فكان
أفراد فريق "متام" ثانوية السيدة األرثوذكسية ،يف آن واحد ،يؤدون دور املعلِّم واملتعلم يف آن ،وقد خاضوا التجربة كمتدربني ،وحلِّلوا
ِ
بدرس املواضيع باملقارنة
أيضا مسح يف تعميق مستوى البحث العلمي ،وحتليل
نتائجه أفقيا وعموديا ،أي َ
نتائجها كخرباءَ عارفني .هذا ً
بني خربات املؤسسات الّتبوية التِسع املشاركة من جهة ،وفهمها من وجهة نظر هذه املدارس واجلامعة األمرييكية يف بريوت من جهة
ومنتج.
أخرى ،ضمن إطار عمالين واضح ُ
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ومع مطلع عام  ،2101انطلق مشروع "متام" يف مرحلة جديدة عنواهنا "التحسني املدرسي" من خالل رؤية أكثر تكاملية .وكان ال
كل مكونات اجملتمع املدرسي من جهة ،ويعكس أثره على املستوى املدرسي العام من جهة أخرى .وأل َّن
بُ َّد من اختيار مشروع ُ
يطال َّ
فهما ووعيًا ملكوناتِِه الّتبوية واألكادميية واالجتماعيةَّ ،
فإن طر َح مشروع حياكي
التعاطي يف شؤون الّتبية والتعليم ،هو ٌ
أمر مرَّكب يتطلَّب ً
معظم هذه اجلوانب جمتمعةً كان باألمر ِشبه املستحيل .إذ أنَّه يستوجب خماطبة فرادة كل إنسان معين باجملتمع املدرسي ،بواسطة لغة
مباشرة تأخذ يف االعتبار النظرة املؤسساتية للمشروع التطويري ،والفائدة الشخصية املمكن اكتساهبا على مستوى أفراد األسرة الّتبوية.
متسرع .فالت ُّ
فكر
إن طرح مشروع كهذاُ ،مبتغاهُ إحداث تطوير نوعي على مستوى اجملتمع املدرسي ،ال ميكن القيام بِِه يف شكل اعتباطي ِّ
عدا اسّتاتيجيا متثل يف إشرا القمة مع القاعدة يف عملية بناء ُسلَّم احلاجات
مع إدارة املدرسة إلجياد طرح وعنوان ملشروع كهذا ،محَل بُ ً
فتم التوافق على مقاربة "املناخ املدرسي"،
واألولويات اليت تلحظ خطط النمو املستقبلية ضمن إطار الرسالة والفلسفة الّتبوية للمدرسةَّ .
ُ
إطارا ورؤيةً ملشروع فريق "متام" ثانوية السيدة األرثوذكسية.
ً
جتدر اإلشارة إىل َّ
وجهدا
أن اختيار هذا املشروع ،خالل تلك املرحلة من منو فكر "متام" ،قد عرب يف مراحل عدَّة استهلكت وقتًا طويالً ً
كبريا ،إذا ما قُوِر َن مع ِ
كمشروع درس يف مراحل حياة "متام" األوىل .فقد أعطت جتربة مراجعة
سبل اختيار مشروع "التقييم املعياري"
ِ
ً
دافعا لفريق "متام" ثانوية السيدة األرثوذكسية ،للقيام بأحباث إجرائية مماثلة
مشروع "التقييم املعياري" بناءً على أسس البحث اإلجرائيً ،
هادفة إىل إحداث تطوير مرتكز إىل املدرسة .فقام أفراد فريق "متام" ثانوية السيدة األرثوذكسية بالت ُّ
فكر يف جماالت عدَّة ومشاريع حديثة
أن تُقيَّ َم من خالل تقنية البحث اإلجرائي ،بُغية تطوير أبعادها ،مستفيدين من كل الدعم املعنوي الذي أبدته إدارة
التطبيق ،ميكن ّْ
املدرسة جتاه عمل فريق "متام" فيها .وكانت املدرسة قد أطلقت قبل عام وهبدف "متهني رسالة التعليم" ثالثة مشاريع متوازية ،توجهت
إىل أفراد اهليئة التعليمية ،لتمكينهم على صعيد العمل األكادميي داخل الدائرة األكادميية ،والعمل اإلداري داخل القسم التعليمي،
للمعلم.
وتنمية املواهب على املستوى الذايت ُ
فسعيًا إىل تطوير املهارات اإلدارية واألكادميية لدى املعلمني ،بالتوازي مع تشجيعهم على اختاذ مبادرات للتطوير الذايت ،ولكي يصبح
َ
ِ
املعلم أكثر قابلية للتفاعل مع جمموعة صفِّه وخدمتها كما ينبغي ،خصصت اإلدارة حصة أسبوعية لكل واحدة من تلك املشاريع ،متَّ
حلظها على جدول الساعات األسبوعي للمعلم ،يف شكل مواز حلصص التدريس العادية .فأُنيطت بكل معلم ،إضافة إىل أعمال
التدريس ،مهمات واضحة يقوم هبا:
 على مستوى القسم التعليمي وتتسم بطابع العمل املكتيب اإلداري (مثالً أن يكلف رئيس القسم أحد أساتذة هذا القسم يف
تنظيم حماضر اجتماعات معينة)
 على مستوى الدائرة األكادميية وتتسم بطابع العمل األكادميي املنهجي (مثالً أن يكلف رئيس الدائرة األكادميية أحد أساتذة
هذه الدائرة باملتابعة األكادميية جملموعة من املتعلمني الذين هم حباجة إىل دعم أكادمييي)
 على املستوى الشخصي وتتسم بطابع تطوير املواهب الذاتية وتنميتها (مثالً أن يُطلب من أحد األساتذة بالقيام ببحث حول
موضوع تربوي أو ثقايف ال يرتبط مبادته األكادميية بشكل مباشر).
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جتدر اإلشارة إىل َّ
أن اهليكلية التنظيمية يف ثانوية السيدة األرثوذكسية قد منَت وتشعبت تدرجييا ،وبالتوازي مع التطور الّتبوي ،حيث
مكوناهتا .فإضافةً إىل اخلدمة اليت تؤديها خمتلف الدوائر اإلدارية والّتبوية واللوجستية املساندة،
استُحدث أو أعيد تنظيم دور الكثري من ِّ
مبادة تعليمية واحدة ،أكانت منهجية أو المنهجية.
يهتم كل قسم من األقسام التعليمية بشرحية عمريَّة حمدَّدة ،وتُعّن الدائرة األكادمييَّة َّ
بناءً عليه ،برزت احلاجة إىل دراسة مدى ِخدمة الدوائر األكادميية واألقسام التعليمية ،من حيث بنيتها اإلدارية ،ألهدافها املرتبطة
بتمهني رسالة التعليم وتفعيل العمل الفريقي .وللوقوف عند وجهة نظر املعلمني يف هذا الشأن ،قام فريق "متام" ثانوية السيدة األرثوذكسية
بإعداد استمارات استبيانية غطت احملاور الثالثة املذكورة أعاله .وجتدر اإلشارة إىل أن هذه االستبيانات قد توجهت إىل كل املعلمني
يف األقسام التعليمية املختلفة ،بواسطة الصفحة اإللكّتونية الداخلية للمدرسة ،تاركة للمعلم ِ
نفس ِه حرية اإلجابة أو عدمها ،ضمن مهلة
أبدوا رأيَهم ،فأتت خالصات استطالع الرأي على النحو اآليت:
زمنية حمددة .وقد تفاعل إجيابيا أكثر من  % 21من املعلمني و َ

 بالنسبة إىل العمل اإلداري داخل القسم التعليمي ،فقد أعرب حوايل  % 22من الذين جتاوبوا عن اعتقادهم بأهنم يفضلون
االستفادة من هذه احلصة للقيام بأعمال ذات بُعد تربوي أكادميي ،أكثر منه إداريا مكتبيا.
 بالنسبة إىل العمل األكادميي داخل الدائرة األكادميية ،فقد اعترب حوايل  % 22من املستفتني َّ
أن هذه احلصة سامهت يف توطيد
أبدوا متس ًكا هبا.
التفاعل املهين ضمن الدائرة و َ
اعّتف أكثر من  % 21من املعلمني الذين مألوا االستمارات بأمهية هدف
 بالنسبة إىل برنامج تنمية املواهب الشخصية ،فقد
َ
هذا املشروع ،إال أن معظمهم دعا إىل تطوير آلية التطبيق.
قراءة وتفكر

بعضا من التأرجح وعدم الثقة املطلقة.
محل فريق "متام" ثانوية السيدة األرثوذكسية هذه النتائج إىل إدارة املدرسة ويف نفوس أعضائه ً
ففي املرة السابقة ،حني ُعوجل موضوع "التقييم املعياري" ،جاءت النتائج مطابقة للفرضية اليت انطلق املشروع منها ،ومل يكن من تردد
يف إيصال النتائج إىل اإلدارة .أما بالنسبة إىل نتائج هذه املشاريع الثالثة ،فهي مل توافق بالكامل فرضياهتا األولية ،لذلك استجد لدى
الفريق حتد متحور حول:
 إجياد طريقة تُفضي بإقناع اإلدارة ببلورة خطوط عملية تؤكد دعمها نظرية التطوير املنطلق من القاعدة ،حىت ولو مل تكن نتائج
األحباث اإلجرائية حبسب ما متنته اإلدارة يف األساس.
 إجياد طريقة لنقل نتائج هذا البحث اإلجرائي إىل املعلمني ،يف شكل حيفزهم ويشعرهم بأهنم قادرين على املسامهة وإحداث
تطوير إجياب على املستوى الّتبوي واألكادميي يف مدرستهم.
َّ
وألن القرارات اإلدارية والّتبوية يف املدرسة تُتخذ على مستوى اجمللس األكادميي ،أُطّْلِ َع هذا اجمللس على اخلالصات الكمية والنوعية
أقر اجمللس توصية فريق "متام" بإعفاء املعلمني من حصة العمل اإلداري
هلذا البحث ،ليُصار إىل اختاذ القرارات املناسبة .وبالفعل ،فقد َّ
داخل القسم التعليمي وبدرس آلية جديدة ُمعدَّلة لتطبيق برنامج تنمية املواهب الشخصية.
ولعل أهم ما أراد فريق "متام" إيصاله إىل أفراد اهليئة التعليمية ،ومبؤازرة اإلدارة ،هو متكني املعلِّم من إبداء رأي موضوعي وجمرد هادف
ي دوره يف حتقيق تغيري ولو بسيط ،على مستوى اجملتمع املدرسي .فقرر هذا الفريق أن حيمل
إىل تطوير العملية الّتبوية وتاليًا حتفيزه ليؤد َ
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قرار اإلدارة ،املستند أصالً إىل رأي املعلمني ،إىل أفراد األسرة التعليمية يف املدرسة ،إال أن األمر قُوبل بفتور غري متوقع من قِبلهم .األمر
قنعا ،سائالً نفسه أسئلةً عدة:
الذي مل جيد له فريق "متام" ثانوية السيدة األرثوذكسية
تفسريا ُم ً
ً
أي قيمة مضافة؟
 هل عاش فريق "متام"
انتصارا زائ ًفا يف حتقيق تغيري حمدود مل َير فيه املعلمون َّ
ً
دوره يف ما حصل من تغيري مؤطَّر ،فتحفَّظ املعلمون عن التعبري عن رأيهم يف
 هل أن اجلسم التعليمي يف املدرسة مل يالحظ َ
هذا الشأن؟

دفعا للغوص يف فهم هذا الواقع ،واستدرا خطوات عملية
لقد شكل هذان السؤاالن لدى فريق "متام" ثانوية السيدة األرثوذكسيةً ،
تكو ُن رافعةً لتمهني رسالة التعليم ،من خالل عيشها والعمل على بلورة مفاهيمها .ولكن العيش ال ميكن أن يكون خارج الزمان
جامدا غري متفاعل مع مكوناتِِه البشرية واملادية ،آخ ًذا يف االعتبار ضرورة:
واملكان ،وال ميكن أن يكون ً
 استشعار الالوعي اجلماعي على صعيد مجاعة األسرة الّتبوية

 حماكاة القدرة التغيريية على صعيد أفراد اهليئة التعليمية.
ووعي معلل ألمهية التوقف ودرس مكونات "املناخ املدرسي" الذي يرتكز على الرسالة والرؤية
فتشكلَت لدى الفريق قناعة راسخة ٌ
والفلسفة والقيم اخلاصة ،حموالً إياها إىل واقع ُمعاش تتميز به أسرة املدرسة.
من جهة أخرى ،ال بُ َّد من اإلشارة إىل َّ
أن فريق "متام" ثانوية السيدة األرثوذكسية قد شهد مع مطلع عام  2101تغي ًرا يف تشكيل
أعضائِِه الضطرار بعضهم إىل تر العمل ألسباب خاصة هبم ،حيث استمر البع من أفراده وكانوا حاملني رسالة "متام" وتبدَّلت
أيضا نصيبه من املشاركة يف املشاريع التطويرية اليت طرحها فريق "متام"
بع الوجوه ُمضيفةً إىل فريق العمل دما ً
جديدا ليأخذ هو ً
املدرسة .هذا األمر مل يُ ِّ
حاجزا أو عائ ًقا أمام االستمرار يف املشروع التطويري ككل ،لكنَّه أبطأ من وترية حركة عمل الفريق ،وذلك
شكل ً
أمرين اثنَني:
بسبب َ

 متثل األمر األول يف حاجة فريق "متام" ثانوية السيدة األرثوذكسية إىل درس أسلوب مقاربة مشروع "املناخ املدرسي" وحماورها،
خباصة و َّ
أن املرتكزات التقنية اليت متَّ بناؤها خالل ورشات عمل "متام" فريق اجلامعة األمريكية كانت أقرب إىل املنهجية العلمية
اجلامدة اليت حتتاج إىل بلورة تفاعلية لتصري قابلة لالستعمال كإحدى أدوات العمل أثناء معاجلة موضوع "التحسني املدرسي".
َّ أما األمر الثاين ،فتمثَّل يف حاجة فريق "متام" ثانوية السيدة األرثوذكسية إىل إحياء الفهم املشّت لروحية "متام" ،وخباصة بسبب
التغيري الذي حصل حديثًا على مستوى بنيته البشريَّة.

إن هذا التعثر الذي عاش الفريق تردداته يف شكل ِح َديت ،وإن كان أثره العام غري إجياب ،إال أنَّه مسح يف ُّ
َّ
تفكر جدي استفاد من التجربة
ِ
احلديثة العهد ،ليؤسس النطالقة أكثر متانة ورؤيوية .وكان َمسار نضوج مشروع "املناخ املدرسي" خالل اجتماعات فريق "متام" ثانوية
ُ
قياسهُ بأسلوب علمي
ممكن
غري
املشروع
موضوع
السيدة األرثوذكسية ،حيمل أفراد الفريق يف شكل تدرجيي إىل قناعة حازمة بأن
ُ
تلمس التطوير احلاصل بنتيجتِ ِه بواسطة وسائل قياس أكثر إنسانية ،تأخذ يف االعتبار املواقف والسلوكيات
فحسب ،بل جيب العمل على ُّ
احلياتية لكل أفراد أسرة املدرسة.

254

ال ُمناخ المدرسي

مبوازاة ذلك ،كان فريق "متام" اجلامعة األمريكية يف بريوت يُ ُّ
عد العدَّة إلطالق مشروع "بناء الفريق االسّتاتيجي الوطين" املنوي تشكيلُه
عددا أكرب من املدارس املنتشرة
من ممثلي املدارس املشاركة يف مشروع "متام" من كل بلد ،واهلادف إىل توسيع آفاق خربة "متام" لتطاول ً
بشقيها الرمسي واخلاص.
شكلت الدعوة املوجهة لالنتساب إىل مشروع "بناء الفريق االسّتاتيجي الوطين" وقفةً مع الذات سؤاهلا احملوري :هل إن فريق "متام"
ثانوية السيدة األرثوذكسية على استعداد يف صدق وشفافية ،لالنطالق حنو األرحب؟ ،وكيف يكون ذلك ممكنًا إذا مل يتمكن هذا
الفريق مما هو حاصل على مستوى بَث "املناخ املدرسي" داخل أسرة املدرسة؟
حاضرا يف املشروع األوسع ،على رغم القناعة بضرورة حصوله عندما تنضج اخلربة الذاتية لكل
لقد كان اجلواب تريُّثًا وعدم املشاركة
ً
مدرسة .إالَّ َّ
تعودته ثانوية السيدة األرثوذكسية ،قد وضع الفريق أمام مرحلة مفصلية
ظاهرا ،وعلى عكس ما َّ
أن ذلك اجلواب السليب ً
تستدعي منه مواجهة الواقع الراهن والعمل اجلدي على أحداث تطوير نوعي من خالل مشروع "املناخ املدرسي".
فّتسخت لدى فريق "متام" ثانوية السيدة األرثوذكسية إرادة االنطالق مبشروع "املناخ املدرسي" من حيث تعثر هذا الفريق ،لكن بتطعيم
مدرسيت البشارة األرثوذكسية واألقمار الثالثة التابعتني ملطرانية الروم األرثوذكس
أيضا على مستوى
فريق العمل وتوسيعه ،ليصبح انتشاره ً
َ
فرعها اإلداري
أيضا ثانوية السيدة األرثوذكسية ،ويتشكل من ممثلني عن الدوائر املدرسية على اختالف ت ُّ
يف بريوت واليت تتبع هلا ً
واألكادميي واللوجسيت.
شخصا من املدارس املذكورة أعاله،
ففي خريف  2100وبالتعاون مع دائرة املوارد البشرية ،تطوع فريق عمل مؤلف من أربعة وعشرين
ً
ِ
لب احلركة ملشروع "املناخ املدرسي" ،كما يعملون على بلورة األفكار وبناء انطالقاهتا
لدور مستقبلي يكونون خالله صلة الوصل ،ولو َ
ونشرها يف حميطهم املدرسي الداخلي الضيق ،أي على مستوى الدائرة أو القسم الذي يعملون فيه ،ليكون انتشار "املناخ املدرسي"
ُ
فتم اللقاء األول هلذه اجملموعة مع فريق "متام" ثانوية السيدة
نابعا من اخلربات الصغرية اليت مع تراكمها ترسم اإلطار األوسعَّ .
طبيعيا ً
األرثوذكسية ،وتداولوا خالل نصف يوم بالعناوين املمكن إدراجها حتت إطار "املناخ املدرسي" واليت ستشكل فصوالً للبحث والتطوير
ُ
يف املرحلة اآلتية.
وقد أصبح "متام" اليوم يشكل مقاربة متكاملة حتمل يف طياهتا الكثري من التحديات املتجذرة يف اجملتمع العرب العتيق ،الذي يقدر
وحيارب التغيري وخيشى التطوير .ولعل أبرز هذه التحديات يتمحور حول استدامة "متام" وتوسعه مع احملافظة على ديناميكيته
األحادية ُ
وعمق رؤيته.
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إن التحديات هذه جوهرية ،وقد تقف عائ ًقا أمام نشر مقاربة "متام" وثقافته إذا مل يتظافر اجلهد وتتوزع املسؤوليات لتأمني التعاطي
الفاعل مع هذه التحديات .إن فريق "متام" ثانوية السيدة األرثوذكسية جيدد إميانه بأن "متام" املشروع واملبادرة واملقاربة والثقافة والنهج
والفكر هو حتد كبري ،ومسؤولية مهنية وحلم هائل ال بد له ِمن أن يتحقق يف ربيع األحالم العربية.

أصوات من ثانويّة الحريري الثّانية
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سارة مقلد
ّ
المرشدة التربويّة للمرحلة األبتدائية في ثانويّة الحريري الثانية

أل ّ ليس كل شيء " تمام"
أصبح املقهى جزءاً من حياة ذلك الشاب اليافع الذي يرتاد املكان يف الصباح و يف املساء .أثار ذلك الشاب حشرية رجل هرم يراه
يف املقهى يف الصباح الباكر عند ذهابه إىل العمل ،و يف املساء عند عودته إىل البيت .ازدادت حشرية الرجل ،حىت دفعته يوماً إىل
اجللوس جبانب الشاب ،وإذ به يسأله:
"كيف حالك؟" ،فقال الشاب " :متام" ".وكيف العمل؟" ،فأجاب الشاب ":متام" ".وكيف األهل واألسرة؟" ،فقال  ":متام"
عندها شبعت حشرية الرجل ،الذي فهم أخرياً سبب جلوس ذلك الشاب على املقهى يف الصباح و يف املساء .إهنا تلك "التمام"
اليت قتلت ما تبقى من حيويته و شغفه للتغيري والتحسني والنجاح .علمت احلياة ذلك الرجل أن اإلكتفاء يقف بني اإلنسان وتطوره،
وأن خيطاً رفيعاً يفصل بني "القناعة الكسولة" و "القناعة املغذية للدافعية واحليوية".
ولعل الرجل اهلرم والشاب شخصيتان خياليتان ،إال أهنما يف الوقت نفسه يعكسان مناذج حقيقية ألناس كثريين يف جمتمعنا العرب.
لقد انطلقت مشاركيت يف مشروع "متام" من امياين العميق أنين مل ولن نكون يوماً ،كذلك الشاب الذي حيتسي القهوة ،ومعها يشرب
ما تبقى من دافعيته للتغيري والعمل حنو األفضل .ومن إمياين أنين مل ولن أكون أبداً غافلة أو راضية عن السلبيات ،غري آهبة بتحويلها
إىل نقاط قوة تولد وتنمي أفراداً قياديني صاحلني من خالل تربية بناءة تعلم "األلف  -بأ" والواحد -اثنان" كما تنمي وتعزز القيم يف
الوقت نفسه.
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إذاً ،بدأت حكاييت يف مشروع "متام" من حقيقة أن ليس كل شيء "متام" ،أي أن الكمال غري موجود و املطلوب هو العمل أكثر
وأكثر لالرتقاء بالعملية التعليمية يف مدارسنا إىل آفاق ال حدود هلا .وعندما أقول "حكايايت يف مشروع متام" ،أعين قصة هلا بداية
مثاال
وأحداث و صعوبات وجناحات و إخفاقات .نعم هي حكاية هلا بداية مع األمل بأن ال هناية هلا ،وأن تكون هذه احلكاية ً
مشج ًعا ألفراد و ملؤسسات تربوية أخرى تأخذ من اإلصالح منوذجاً هلا للسري على درب التغيري والتطور .وعلى أمل أن يولد ذلك
الطفل الرضيع املسمى "باإلصالح" يف كل تربوي داخل كل مؤسسة تربوية يف عاملنا العرب ،أبدأ بسرد حكايتنا مع "متام".

"تمامي أنا"

تبدأ حكاييت مع "متام" من ذلك األربعاء عندما طُلب مين الذهاب إىل مكتب مديرة املدرسة للضرورة .كانت السنة األوىل يل يف
املدرسة وكنت يف حينها ال أزال يف مستنقع اخلوف والشك .بدأت األفكار تراودين عن سبب استدعاء مديرة املدرسة يل .جلست
دخلت حىت تالشت هذه االفكار كليا .كانت مديرة
خارج مكتبها ويف داخلي عالمات استفهام تسرح يف فضاء عقلي ،وما إن
ُ
مركز البحوث والتطوير يف مكتب رئيسة املدرسة ،وما هي إال حلظات حىت بدأت تشرح يل سبب استدعائي .إنه مشروع بالتعاون
مع اجلامعة األمريكية يف بريوت ،وها مها تطلبان مين أن أكون أحد أعضاء فريق املدرسة املشار يف املشروع ألن موضوع البحث
سيتمحور حول برنامج "بناء الشخصية" الذي أديره أنا.
لت يف ثوان من تلك الفتاة القلقة اجلالسة يف اخلارج ،إىل كتلة مشتعلة من احلماس ،شعرت به يف قليب وعقلي .كانت كلمة
حتو ُ
اجلامعة األمريكية هي اليت ولدت ذلك احلماس الالمتناهي .نعم ،هي اجلامعة األمريكية ،جامعيت ،تلك املساحة اليت ترعرعت فيها
منذ صغري وحفظت كل زاوية منها واليت أصبحت كل حجارة من مبّن دائرة الّتبية فيها جزءاً من حيايت .أول ما فكرت فيه هو أنين
اآلن سأدخل اجلامعة األمريكية من باب آخر .ليس من باب الطالبة وإمنا من باب االحّتاف .مل أذق طعم الدخول اىل اجلامعة
مجيال.
مجيالً ،
مجيالً ،
األمريكية من هذا الباب من قبل .إن أول ما شعرت به هو أنين متأكدة من أن ذلك الباب سيكون خمتل ًفا و ً
ال أخفي بأنين بقيت أسبوعاً كامالً وأنا أحلم .أعيش يف رونق الطموح وأخرب أصدقائي وعائليت وزمالئي عن هذه الفرصة اليت أتت
إيل .قد ينظر البع إىل هكذا فرصة على أهنا جمال عمل جديد ،ال أكثر .إال أهنا كانت بالنسبة إيل أشبه بوعاء كبري سأفرغ فيه
محاسي وشغفي لعملي وطموحي.
وبعد احلماس ،يأيت العمل .انتهى أسبوع "االحتفال الذهين" وآن األوان للمباشرة بالعمل.
كانت اخلطوة األوىل هي االجتماع بأعضاء الفريق الذي تكون من إجنا عثمان ،منسقة مادة علوم احلياة يف املرحلة املتوسطة
والثانوية ،وأمينة حربلي معلمة مادة علوم احلياة يف املرحلة املتوسطة و الثانوية ،وندى عاكوم  ،مساعدة مديرة ثانوية احلريري الثانية.
أذكر أنين دخلت إىل غرفة االجتماع خائفة من عدم خويف .فأنا اجلديدة يف املدرسة وهم األكثر خربة مين بكثري ،فلماذا ال أشعر
باخلوف أو حىت بالقلق؟ رمبا ألن معرفيت بإجنا وأمينة تعود إىل فّتة بعيدة ،فهما علماين دروساً خصوصية عندما كنت يف صف
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الثانوي يف املدرسة ،وها أنا اليوم أجلس إىل جانبهما كزميلة .فيا له من شعور .أذكر بأن ذلك االجتماع األول كان من أكثر املرات
اليت تكلمت هبا يف حيايت! حوايل الساعة وأنا أتكلم وأتكلم .حىت أنين يف هناية االجتماع فكرت بيين وبني نفسي" :هل يُعقل كم
تكلمت!" .لكن زمياليت فهموا محاسي واستوعبوه ،ال بل شعرت هبم يقدرونه بنظراهتم إيل وقدرهتم على اإلصغاء إىل كل كلمة كنت
أقوهلا.
وضعنا خطة العمل وبدأنا بتطبيقها .كان هدف البحث هو دراسة تأثري برنامج "بناء الشخصية" على تقدير الذات والتعنيف عند
طالب احللقة الثانية من املرحلة االبتدائية .كانت السنة األوىل اليت اشّتكت فيها مبشروع "متام" ،هي السنة األوىل اليت يدخل فيها
برنامج "بناء الشخصية" ضمن منهج املدرسه .أعترب هذا الربنامج برناجماً إرشاديا تربويا مبنيا على مفاهيم وقدرات اجتماعية ونفسية.
كنت أنا املسوولة عن هذا الربنامج من حيث التحضري والتنسيق ،حيث كان يتم إعطاء ساعة يف األسبوع لكل صف يف احللقتني
األوىل و الثانية من املرحلة االبتدائية .كنت أنا من يعطي هذه الدروس لصفوف احللقة الثانية ،بينما أحضر دروس احللقة األوىل ويتم
إعطاءها من قبل معلمات اللغة اإلجنليزية .قررنا دراسة هذا التأثري عرب املشاهدة الصفية ،استبيانات للطالب ،ومقابالت مع
األساتذة .ومع املباشرة بسري العمل ،جاء موعد ورشة العمل املقامة يف اجلامعة األمريكية يف بريوت.
ُ
كان محاسي حلضور أول مؤمتر يل يف "متام" محاساً كبرياً .أذكر أنين دخلت القاعة ووجدت أساتذيت يف اجلامعة األمريكية ،ولكنهم
كانو خياطبونين بطريقة خمتلفة مل أعهدها من قبل .شعرت بأن نظرهتم إيل أصبحت نظرة الّتبوي إىل الزميل وليست نظرة األستاذ إىل
تلميذه .كانت نظرة جديدة بالنسبة إيل ،مل أكن أتوقعها ومل أحضر نفسي هلا أبداً .أذكر أنين لوهلة خفت وقلقت وانتابتين حلظات
أمسيها "حلظات هيستريية" شعرت هبا زمياليت أعضاء فريق املدرسة .جلست بقلق أنتظر وقت تقدمينا ملشروعنا أمام احلضور .أذكر
أنين حلظة وقويف أمام احلضور تالشى اخلوف من داخلي ،وها أنا يف ثوان اعتربت نفسي "ملكة" ،ال بل "إمربطورة" ال ينقصين إال أن
يضع أحد يل تاجاً املاسيا! ها أنا أعرض خطة مدرستنا وأتكلم وأستفي أكثر وأكثر ،وما إن أهنيت عملي ،حىت اهنالت علي
"عاصفة" من األسئلة .وقفت "اإلمربطورة" وألقت "بتاجها املاسي" كأن أحد أتى فجأة ،وذكرها أن عصر القرون الوسطى قد إنتهى
واآلن هي هناية احللم والعودة إىل أرض الواقع .طرح علي الكثري من الزمالء من خمتلف املدارس أسئلة عن كيفية تطبيق البحث
اإلجرائي ،وأخذ البع يسأل عن تفاصيل دقيقة ،كما وجه إلينا بع أساتذة اجلامعة األمريكية مالحظات و نقاط ضعف يف
خطتنا اليت ملسوا أهنا حباجة إىل دراسة وتغيري .بكل صدق مل أعترب بع املالحظات على أهنا مالحظات بناءة ،ال بل نظرت إليها
على أهنا غري عادلة ويف غري مكاهنا .مل أكن أعرف يف حينها ما أعرفه أنا اليوم .مل أكن أدر يف وقتها أن الفرق بني احلماس
والكربياء فرق عميق .غلبين كربيائي يف البداية ،إال أنين يف النهاية غلبته .وهذه من أهم اإلجنازات اليت ساعدين "متام" يف حتقيقها ،ال
بل من أهم املعار اليت منحين "متام" األدوات ألنتصر فيها.
معّن مجيالً .فمع أن أعضاء اجلامعة األمريكية
وبالرغم من "صدمة الواقع" ،إال أين ال أنكر بأن املؤمتر األول يل يف "متام" كان له ً
وجهوا لنا العديد من املالحظات ،إال أهنم أشادوا بعملنا يف الوقت نفسه .ختلل وقت االسّتاحة جلسات قصرية مع أساتذة اجلامعة
األمريكية وتلقينا العديد من التعليقات اإلجيابية اليت شعرت بأهنا "وقود حيوي" ينضج يف شرياين ويشعرين بطاقة كبرية.
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أذكر عندما جلس جبانيب د .جرداق ود .أبو جودة ود .كرامي .وجدت صعوبة يف البداية أن أستوعب فكرة أن أساتذيت جيلسون
جبانيب وبكل عفوية حيدثونين كأنين زميلة جديدة انضمت إىل املشروع .استطاع أساتذيت أن يتخلوا عن مفهوم أنين تلميذهتم ،لكين مل
أستطع أن أجرد نفسي من هذا "اللقب" .ولن أفعل .فهذا لقب أحبه وسأظل أقدره ألن الّتبوي الفعال يبقى ،بنظري ،دائماً تلميذاً
منفتحاً على املعرفة ،ذاكراً أبداً فضل من علموه ولو حىت حرفاً واحداً .نعم "أنا التلميذة" وسأبقى بكل فخر كذلك.

مل أكن أدر يف وقتها أن الفرق بني احلماس والكربياء فرق عميق .غلبين كربيائي
يف البداية ،إال أنين يف النهاية غلبته .وهذه من أهم اإلجنازات اليت ساعدين "متام"
يف حتقيقها ،ال بل من أهم املعار اليت منحين "متام" األدوات ألنتصر فيها.

مبين على
ومع مرور الوقت ،أصبحت أستيقظ أكثر وأكثر من "نشوة الوجدانيات" وتأقلمت مع واقع العمل" .فتمام"
ٌ
مشروع جدي ٌد ٌّ
أساس العمل من أجل التطوير والتحسني .شرعت مع زمياليت بدفع عجلة العمل من خالل لقاءات أسبوعية كانت يف الكثري من
األحيان حتتوي على "مضمون عمل" ومضمون "تفكري" .لن أبالغ وأقول بأن اجتماعاتنا كانت تتضمن "تفكراً" مقصوداً.
ال ،فلم ندر يف حينها أننا يف الواقع خنوض جلسات تفكر نناقش فيها وننتقد أنفسنا وبعضنا البع والكثري من العوامل اليت شعرنا
بأهنا حباجة إىل تطوير يف املدرسة.واحلقيقة أنين تعلمت من خالل "متام" أن الت ُّ
فكر قدرة هي أشبه بنبتة حباجة إىل الّتبة الصحيحة
فكر الالإرادي" يف "متام" حقيقة أن ليس كل شخص قادر على الت ُّ
لتنمو وتعطي مثارها .علمتين جلسات "الت ُّ
فكر ،أو على االقل
ميتلك القدرة على تقبل النقد أو املالحظات حىت لو كانت موجهة من نفسه إىل نفسه ،فما بالكم لو كانت موجهة من اآلخرين
إليه .وبالرغم من أن زمياليت اجنا و أمينة و ندى حتلني بسعة الصدر و القدرة على اإلصغاء ،إال أنين الحظت بأن جلسات الت ُّ
فكر
مل تنجح مع أعضاء اهليئة التعليمية الذين مل يشاركونا يف "متام".
وقعت مع إحدى زمياليت يف فخ "الت ُّ
فكر" .بل باألحرى يف فخ عدم قدرة اآلخرين على فهم أن مالحظاتنا نابعة من حبنا للتحسني.
كانت يف الكثري من األحيان تقع هذه املالحظات يف إطار "السلبية" ،وكنت يف الكثري من األحيان أستطيع أن أسبح إىل الشاطئ
مثني
مع مالحظايت وأنقذها وأنقذ نفسي وال أختلى عنها أبداً.وكنت أمحل هذه املالحظات كسيف على ظهريٌ .
ثقيل إال أنه ٌ
سيف ٌ
أختل عنه.
ومل َّ
ومع مرور الوقت ،كنا وزمياليت نغوص أكثر فأكثر يف العمل .كنا قد مجعنا البيانات وقمنا بتحليلها يف هناية العام الدراسي .تبني من
خالل نتائج حبثنا اإلجرائي أن برنامج "بناء الشخصية" قد أسهم يف تطوير الوعي االجتماعي عند طالب احللقة الثانية .وطبعاً،
عندما نعطي نتائج أو حتليالت ،ال بد أن نتذكر كلمة د .جرداق الشهرية عن "الدالئل"" .أين هي الدالئل؟" فقد تعلمت من جتربيت
يف البحث اإلجرائي من خالل "متام" أال أعطي معلومة أو نتيجة حبث من دون ذلك الدليل الواضح والصريح .ال بل أكثر من
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ذلك .طور عندي "متام" ما أمسيه "بالشهية و الطمع للدالئل" حيث أصبحت ال أقبل بأي معلومة تعطى يل من قبل زمالئي يف
العمل من دون ذلك الرفيق املطمئن الذي يسمونه "الدليل".

تعلمت أال أعطي معلومة أو نتيجة حبث من دون ذلك الدليل الواضح والصريح.
ال بل أكثر من ذلك .طور عندي "متام" ما أمسيه "بالشهية و الطمع للدالئل"
حيث أصبحت ال أقبل بأي معلومة تعطى يل من قبل زمالئي يف العمل من دون
ذلك الرفيق املطمئن الذي يسمونه "الدليل".

كانت دالئل التأثري اإلجياب لربنامج "بناء الشخصية" واضحة من خالل مقارنة عالمات السلو عند الطالب بني فصل وآخر ،ومن
خالل استيبانات طُلب منهم ملؤها ،وكانت تتمحور حول تقدير الذات والدافعية .عملنا ،أنا وزمياليت أيضا على االستعانة بنتائج
مقابالتنا مع األساتذة والنظار .أشاد زمالؤنا مبسامهة هذا الربنامج يف تطوير مفاهيم اجتماعية هامة عند طالب احللقة الثانية ،إال أهنم
الحظوا أن تركيز الربنامج على تقدير الذات ولد ثقة زائدة بالنفس عند بع التالميذ الذين مل يستطيعوا التفرقة بني تقدير الذات
وختطي حدود احّتام اآلخر .كما ركز األساتذة على احلاجة إىل بع من الليونة يف تطبيق األنظمة املدرسية و ذلك للمسامهة يف
إعطاء التالميذ مساحة من احلرية.
ويف أيار من العام  ،٧٠٠٠جاء موعد املؤمتر الثاين يل يف "متام" ،حيث قمت مع زمياليت بعرض نتائج البحث أمام احلاضرين .ويف
الفّتة ما يب املؤمتر األول واملؤمتر الثاين ،كنت قد نضجت أكثر .فمن خالل التجارب اليت مررت هبا يف سياق العمل ،استطعت أن
أختلى عن "الوجدانيات" ولبست ثوب "احلرب البيضاء" .نعم حرب بيضاء .فهي حرب ألنين أحارب للتطوير وعدم االجنرار والدفاع
عما أؤمن بأنه صحيح .وهي بيضاء ألهنا "حرب مجيلة" تغذي الدافعية وال حتمل يف مضموهنا أي بشاعة من بشاعات احلروب اليت
نعرفها .ختللت رحلة عملنا من املؤمتر األول يل يف متام حىت املؤمتر الثاين مواقف دقيقة ،شهدت عدم توافق زمالء يل يف املدرسة .فمن
أهم نقاط اخلالف اليت شهدهتا ،كان التباين يف وجهة النظر بني أعضاء فريق "متام" السابق يف املدرسة حول سري العمل يف املرحلة
السابقة قبل أن أنضم إىل املشروع .كنت أمسع الكثري من املالمة واملعاتبة واللوم بني بع أعضاء الفريق السابق .وبصفيت أصبحت
عضوا يف فريق "متام" ،كنت أشعر بواجب االستفسار عما كان حيصل قبل جميئي إىل املدرسة وانضمامي إىل املشروع .صحيح أنين مل
ً
أكن شخصيا املعنية هبذه املواقف ،إال أنين كنت أتأثر بشكل غري مباشر .أذكر أنين كنت أشعر كحبل ينشد إىل جهة معينة يف حني،
وإىل جهة أخرى يف حني آخر .كنت أشعر بواجب الدفاع عن جتربيت واحملافظة على "السالم الداخلي" عند زمالئي ،إلمياين أن اجلانب
اإلنساين يلعب دوراً هاما يف حياة اإلنسان مهما طغت عليه املهنية .كنت يف أحيان كثرية أشعر "باجلنون" .أستيقظ يوماً كاملارد
للدفاع ،ويف يوم آخر تستيقظ "الالمباالة" عندي وكنت أقول لنفسي "وما مهي أنا؟"
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واحلقيقة أن هذه املواقف جزءاً ال يتجزأ من احلياة املهنية .وأنا على يقني بأن كل قارئ مير على كتابيت سيأخذ دقيقة ويتذكر مواقف
كثرية مشاهبة قد مر هبا يف عمله.
وأنت يا عزيزي القارئ ،ستسأل نفسك كيف أتعامل مع هكذا مواقف؟ واحلقيقة أنين ال أبالغ إن قلت أن "متام" ولد عندي القدرة
على الفصل بني "الشخصانية" و"املهنية" .استطعت أن أخلع عن وجهي قناع اخلوف والقلق وأواجه .واملواجهة يف مفهومنا العرب
تتصف غالباً "بالتحدي" .وها هو "متام" علمين أن أفصل بني "املواجهة" و"التحدي" .أدركت من خالل عملي أن مسؤولييت ليست
أن أحتدى اآلخرين وأكسب نقاط ختولين صعود السلم على حساهبم.
مسؤولييت هي أن أواجه التصنع .نعم ،هو التصنع واهلروب من املسؤولية الذي يوقعنا يف شبا الفشل .فالنجاح ال نصل إليه أبداً
من دون أخطاء .واألخطاء ال ميكننا أن نتفاداها مهما كنا بارعني يف العمل .والعمل ال يكون مثمراً من دون اآلخر .واآلخر ال
ميكن العمل معه من دون تقبله ،بإجيابياته وسلبياته .وسلبياته لو مهما كانت صعبة ،ال بد أن نتغري ،و"التغري" ،هذا هو "متام".

أن "متام" ولد عندي القدرة على الفصل بني "الشخصانية" واملهنية" .استطعت
أن أخلع عن وجهي قناع اخلوف والقلق وأواجه .واملواجهة يف مفهومنا العرب
تتصف غالباً "بالتحدي" .وها هو "متام" علمين أن أفصل بني "املواجهة"
و"التحدي" .أدركت من خالل عملي أن مسؤولييت ليست أن أحتدى اآلخرين
وأكسب نقاط ختولين صعود السلم على حساهبم.
وبالرغم من ذلك ،ال ميكنين القول بأن هذه املواقف مل تؤثر يف داخلي .احلقيقة أن الكثري من العثرات كانت تؤثر على دافعييت
للعمل .فباإلضافة إىل االختالف يف وجهات النظر بني بع أعضاء الفريق ،كنت أيضاً أشعر بقلة احلماس جتاه املشروع عند بع
األساتذة وأعضاء املدرسة .ولرمبا هذه معضلة واجهها الكثري من الزمالء يف املدارس األخرى املشاركة يف "متام" .لكن بالرغم من
"انتشار وباء قلة الدافعية" يف الكثري من املدارس ،إال أنين ال أنكر بأن هذا الوباء شكل يل نوعاً من "اإلحباط املؤقت" .فعندما
أشعر حبماس يغلغل يف ذهين و ينسكب يف تصرفايت وعملي ،وبعدها أقابل وأتواجه مع أناس ال يشاركونين هذا الزخم نفسه ،ال بد
وأن أمر يف حلظات تقول يل أنين رمبا مبفردي وال أحد يبادلين احلماس ذاته .كنت يف أوقات أقول لنفسي "ما جدوى ما أقوم به؟"
كان ذلك الشيطان اللعني املعروف باالستسالم .إال أن ذلك الشيطان ختلى عين بعد ما انتصر اإلميان بقيمة ما أقوم به .وهذه معركة
أخرى إذ منحين "متام" األدوات املناسبة لالنتصار فيها .كانت التعليقات اإلجيابية والتشجيع من قبل أعضاء اجلامعة األمريكية من
أهم األدوات اليت دعمتين وضخت يف شراييين احلماس أكثر وأكثر.
انتهى العام الدراسي ،وكنت مع زمياليت قد وضعنا خطة عمل جديدة للعام املقبل بناءً على نتائج حبثنا اإلجرائي .كان القرار هو
بتعديل برنامج "بناء الشخصية" بشكل يسمح بإدخال مفهوم الوعي االجتماعي والقدرة على التفرقة ما بني تقدير الذات وعدم
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ختطي حدود احّتام اآلخر .كما تضمنت خطة العمل اقّتاح نشاطات وطرق تعلم تسمح بإشرا الطالب يف العملية التعليمية
بطريقة تفاعلية ،وقررنا البحث يف ذلك مع املنسقني عند العودة من فرصة الصيف.
لكن ،مع هناية العام الدراسي ،قررت إحدى زمياليت ،وهي إجنا عثمان ،أن تستقيل من املدرسة .خسرت بذلك زميلة عزيزة كانت
"شريكيت يف رحالت الت ُّ
فكر الالإرادي" .ولد خروج إجنا عالمات استفهام كثرية لدي .فهذا مشروع ،ساندتين فيه وعملت معي فيه
حىت آخر حلظة .مررت بلحظات الشك .نعم هو ذلك الشك الذي يسأل اإلنسان فيه "ماذا بعد؟ هل أستطيع أن أكمل الطريق من
حاضرا يف كل حلظة وكل موقف صعب؟"
دون رفيق درب كان
ً
محلت هذه التساؤالت معي وعدنا يف بداية العام احلايل مع عضو جديد يف "متام" ،هي نادين أدمهي .ال شك بأن وجود نادين
وأمينة مدين باألمان والطمأنينه اليت حيتاجها اإلنسان مهما كان يتحلى باملهنية .استطعنا تطبيق خطتنا اجلديدة عرب اختيار شعبة من
الصف السادس كعينة لتطبيق أنظمة وقوانني أكثر ليونه .قررنا البدء خبطوات صغرية ،إمياناً منا بأن التغيري جيب أن يكون مدروساً
ومطبقاً بطريقة ال تشعر أعضاء اهليئة التعليمية واإلدارة "هبول كارثة" حتل على املدرسة .اتفقنا مع معلمات الشعبة املختارة أن يطبقوا
أساليب تعليمية تسمح للطالب بإبداء الرأي والتفاعل مع بعضهم البع  .كان اهلدف هو أن نوسع مساحة احلرية عند طالبنا
بطريقة ختوهلم اكتساب الوعي حول االستفادة من احلرية بطريقة بناءة ال تؤذي النفس أو اآلخر .اتفقنا أيضا مع النظار أن يسمحوا
لطالب هذه الشعبة بالذهاب من وإىل صفهم من دون مرافقة الناظر أو األساتذة.
ال أستطيع القول أن تغيري بع قوانني املدرسة كان باألمر السهل .فتغيري النظام يبدأ من تغيري طريقة تفكرياألفراد .الحظت من خالل
البحث أن "الليونة" تبدء من العقل وليس من القوانني ،وليونة العقل تبدء بليونة املنظار الذي نرى فيه األمور .قد جيد االنسان نفسه
عند مفّتق طرق حيث يقول أن التغيري مستحيل .واحلقيقة أن التغيري ليس مستحيالً ،إال أنه صعب املنال .أنه ذلك الكنز الذي نرك
يف صراع مع الزمن لنصل إليه .وإن كنت أنت ،أيها القارئ ،تسأل نفسك ما جدوى املشاركة مبشاريع تطوير تربوية ،أفهم سؤالك
املنطقي ،ألين طرحته على نفسي يف البداية .فما اجلدوى من العمل اإلضايف واالهنما مبشاريع يف عصر أصبحت فيه املشاريع الّتبوية
كاملطر الغزير .لكين أقول لك أن املطر الغزير ميكن أن يولد الفيضانات والكوارث الطبيعيه .لكن املطر الغزير ميكن أيضاً أن يعطينا
الزرع والثمار ويروي عطش الطبيعة .كن أنت الطبيعة واجعل عطشك شغ ًفا يدفع بك إىل التقاط قطرات أكثر وأكثر.
منحى إنسانيًا أكثر من املنحى البحثي الذي أعرض فيه كيف ساعدنا "متام" على تطوير
لعل كتابيت تأخذ يف الكثري من األحيان ً
مدرستنا .احلقيقة أن توجهي اإلنساين هذا يأيت من إمياين أن "متام" قبل أن يطور مدرسيت ،طورين أنا .وهذا برأيي هو املشروع الّتبوي
البناء الذي يبدأ بتغيري وتطوير الفرد .مل ِ
يأت القيمون على "متام" إىل مدرسيت وقالوا لنا كيف نطورها ،بل أعطوين مع زمالئي القدرات
واألدوات لنطورها عرب متكيننا كأفراد .أنا من املؤمنني بتطوير البشر قبل احلجر ،وهذا ما استطاع "متام" أن يصل إليه .ملا استطعت أن
أخدم وأحسن مؤسسيت الّتبوية لو مل أحسن قدرايت أنا.
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أن "متام" قبل أن يطور مدرسيت ،طورين أنا .وهذا برأيي هو املشروع الّتبوي البناء
الذي يبدأ بتغيري وتطوير الفرد .مل ِ
يأت القيمون على "متام" إىل مدرسيت وقالوا لنا
كيف نطورها ،بل أعطوين مع زمالئي القدرات واألدوات لنطورها عرب متكيننا
كأفراد.

يف النهاية أدركت أنين شريكة يف "متام" األصلي ،وشريكة يف "متامي أنا" .ال أعلم إن كان القيمون على املشروع على يقني بأهنم
استطاعوا أن يولدوا "متاما فرعيا" داخل كل عضو مشار  .وأنت ،عزيزي القارئ ،إن كنت تأمل بأن تضع بصماتك الّتبويه وختوض
رحلة من اكتشاف الذات واكتشاف اآلخر ،عليك أن ختوض "متامك أنت" .لن تكون رحلة سهلة ،بل ستتخللها حلظات مليئة
باالنتصارات واإلخفاقات و خيبات األمل وحلظات من"نشوة النجاح" .ويف خضم كل هذه اللحظات املتناقضة ،تذكر أن النجاح ال
نصله أبداً من دون أخطاء .واألخطاء ال ميكننا أن نتفاداها مهما كنا بارعني يف العمل .والعمل ال يكون مثمراً من دون اآلخر.
واآلخر ال ميكن العمل معه من دون تقبله ،بإجيابياته وسلبياته .وسلبياته لو مهما كانت صعبة ،ال بد أن نتغري ،و"التغري" ،هذا هو
"متام" .رحلة من "التعلم" إل "التعليم" .عندما كتبنا اجلزء الثاين من هذا احملور املخصص لتجربة ثانوية احلريري الثانية يف مشروع
"متام" ،وضعنا العنوان "رحلة العمل" ،ألن العمل يف هذا املشروع كان رحلة استكشاف على خمتلف األصعدة.
عندما يسرد اإلنسان جتربة خاضها ،يدخل من دون وعي يف ما هو أشبه برحلة تفكر ،مير فيها بلحظات يقول لنفسه فيها "هنا
أخطأت ،و هنا جنحت ،وهنا فرحت و هنا غضبت وترددت ولكن هنا تعلمت ."...احلقيقة أن رحلتنا يف "متام" كانت رحلة
اكتشاف ،ليس ملفاهيم علمية وعملية جديدة كالبحث اإلجرائي والت ُّ
فكر فحسب ،إمنا اكتشاف على صعيد إنساين أعمق .قبل أن
يعلمنا "متام" عن األمور العلمية ،علمنا عن أنفسنا وعن بعضنا البع  ،كان هو الرابط الذي أيقظ فينا الوعي ملا هو يف داخلنا وما
هو يف داخل غرينا .مل تكن بداية العمل مع بعضنا البع كفريق "متام" باملهمة السهلة ،فنحن أشخاص من خلفيات علمية
واختصاصات خمتلفة ،وكان ما يفرقنا أكثر بكثري من ما جيمعنا .كان اللقاء األول لنا عبارة عن عالمات استفهام ال حدود هلا،
نتساءل فيها كيف سنعمل مع بعضنا البع وإىل أين سنصل يف هذه "املغامرة" اجلديدة اليت نعرف أوهلا ويبقى آخرها مبهماً.
احلقيقة أننا كفريق مل نكن دائماً نتفق ،كنا يف الكثري من األحيان نتضارب ونصطدم يف وجهات الرأي ،وكانت هذه
منحى إنسانيا وشخصيا وكنا نصل إىل درجة نسأل فيها أنفسنا "ما جدوى ما نقوم به؟ "كان
املناقشات "احلامية" تأخذ يف البداية ً
غّن وعلمنا أن "اخلالف" ليس النتيجة
هذا يف البداية ،ولكن "متام" كان الرابط الذي علمنا أن حنول االختالف إىل ً
الطبيعية "لالختالف" ،وأيقظ فينا قدرات ومهارات اجتماعية مل نكن حنن أنفسنا نعلم أو ندر أننا منتلكها وموجودة فينا.
مل يقربنا "متام" من أنفسنا ومن فريقنا فحسب ،إمنا قربنا من مفهوم تقبل اآلخر ومشاركته العمل ،وهذه قدرة حنن بأمس احلاجة
إليها يف عاملنا العرب .ال نعترب أن "متام" مشروع تربوي حبت ،إمنا هو ربيع عرب ثار على مفهوم التقوقع وفتح الباب أمام تربويني
اجتمعوا حتت راية واحدة وجتردوا من "األنا" ليغوصوا يف مفهوم "النحن" .فمن خالل ورشات العمل ،كنا جند أنفسنا نسافر إىل
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مدارس يف بلدان أخرى ونتعرف على جتارب أخرى ،وصحيح أننا مل نكن نسافر جسديا إال أننا كنا نسافر ذهنيا وعمليا ونتبادل
اآلراء واملعلومات بطريقة عفوية بعيدة عن التكلف .هذا هو "متام" بالنسبة إلينا إذاً ،هو ثورةٌ عربية تربوية.

غّن وعلمنا أن "اخلالف" "
متام" كان الرابط الذي علمنا أن حنول االختالف إىل ً
ليس النتيجة الطبيعية "لالختالف" ،وأيقظ فينا قدرات ومهارات اجتماعية مل
نكن حنن أنفسنا نعلم أو ندر أننا منتلكها وموجودة فينا.

كسرت جدار احلدود اجلغرافية وعلمتنا أن ننسى اهلوية واجلنسية لتصبح هويتنا مجيعاً موحدة ولو كان "لتمام" جواز سفر
حيمله األعضاء املشاركني ،لكانت اجلنسيات تقول "تربوي عرب يعمل ويفكر ليغري" .نعم هو التغيري الذي يستند مشروع "متام" إليه،
هذا "والوحش" املسمى بالتغيري الذي خياف منه الكثريون يف عاملنا العرب ،إال أننا تعلمنا من "متام" أن نرحب هبذا "الوحش" الذي
مل يعد خييفنا ،إمنا أصبحنا نطمح إليه ألن "متام" أيقظ فينا أن "التغيري" ممكن ،وحقيقي ومجيل وليس خميفاً بل هو حاجة إنسانية
وعملية ترتقي بأجيالنا العربية إىل األمام .نعم ،إن هذا ما تعلمناه من "متام" ،وها حنن جند أنفسنا حنمل رسالة جتربنا بكل شغف أن
نعلم اآلخر ما تعلمناه حنن من "متام" .كنا يف بداية األمر نتعلم وسنظل نتعلم ألن العلم ال حدود له ،ولكننا وصلنا إىل مرحلة نشعر
هبا بالفخر ألن "متام" أعطانا جتارب غنية تسمح لنا بأن نعلمها لغرينا .ونقول "لتمام" بأنه سنبقى على العهد و سنذهب إىل ذلك
املقهى ونأخذ بيد ذلك الشاب ونكسر جدار اخلوف من التغيري وحنارب بالعلم واملعرفة كل ما يقف يف وجه تطور الّتبية يف العامل
العرب وكل ما يعرقل منو شبابنا العرب الذي سنظل نؤمن بأنه األمل والغد األحلى.
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أمينة حربلي
ّ
سقة علوم الحلقة الثالثة
أستاذة علوم وكيمياء /من ّ

رحلتي مع "تمام"
ت
أت رحليت بشكل مفاجئ وسريع من دون ّْ
ت رحلةُ األلف ميل تبدأ خبطوةّْ ،
أن أسعى إليهاَ ،
فقد بَ َد ّْ
بيد أهنا هي نفسها َس َع ّْ
إذا كانَ ّْ
إيلَ ،وَم ّْن يرف ُ فرصةً تشح ُذ ِمهَّتَهُ ،وتقوي عزميته ،وتشحنهُ باخلربةِ واملعرفة؟...
َّ
حني
نعمّْ ،
بدأت حكاييت مع هذا املشروع يف أواخر حزيران  ،2112ومع انتهاء متعلمينا من إجراء االمتحانات النهائية يف املدرسةَ ،
علي مسألة انضمامي إىل فر ِيق عمل يف
ض ّْ
وعَر َ
ت َّ
استدعتين الدكتورة نورما غمراوي ،رئيسة مركز البحوث والتدريب يف مدرستنا َ ،
املدرسة يضم املديرة بامسة بعاصريي ،والدكتورة نورما ،للمشاركة يف مشروع تربوي ،بالتعاون مع فر ِيق عمل يف اجلامعة األمريكية يف
بريوت يفيد اجملتمع الّتبوي بشكل عام ،كما أهنا أوضحت يل َّ
أن فريق عمل اجلامعة األمريكية يتكون من الربوفسور صوما أبو جودة
والربوفسور مراد جرداق!...
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أقول طويلةً طويلةً ،فأنا
وال أخفي القول أن امسَ ّْي هذين الربوفيسريين ،أثارا يف نفسي احلماس ،وأعاداين إىل الور ِاء سنوات طويلة  ،ال ُ
يعان شبابِ ،
مازلت يف ر ِ
ت هذا
ت شهادة املاجستري بوجود هذي ِن املعلمني ،وكم كانت فرحيت كبرية عندما تلقَّّْي ُ
يوم ن ّْل ُ
ُ
ومّْيعة صباي! َ
َ
جتود به الدكتورة نورما من كلمات!.
أكن يف َ
متاما على ما ُ
العرض لدرجة أنين مل ّْ
ذلك احلني أركز ً
غري أنين ،استفقت من هذا الشعور اجلميل عاجالً ،ألصغي إىل الدكتورة نورما وهي ختربين عن تفاصيل املشروع وأوضحت يل َّ
أن
أهدافه سوف تُقدم يل الحقاً!.
وكم كانت املفاجأةُ شديد ًة حني أعلمتين الدكتورة نورما بأنه جيب علي أن أُح ِ
ت
أجد جوابًا لطلبها ،إال ّْ
أن ّْ
ضَر جواز سفري .ملّْ ّْ
َّ
وجد ُ
ّْ
ِ
ت لبع الوقت،
تقوالن ورمبا بال وعي "شكراً شكراً" .وخرجت من مكتبها وأنا سعيدة باملشاركة ،غري أنين
شفيت
مالبثت ّْ
َّ
أج َفّْل ُ
ُ
أن ّْ
ِ
عند حس ِن ظَ ِّن
وبدأت األسئلةُ تنهال على ذهين :ملاذا تريد مين جواز سفري؟ وملاذا أنا؟ وهل قرار قبويل كان صائبًا؟ ،وهل سأكو ُن َ
مي تقودانين إىل مكتب الدكتورة نورما ،وسألتها :ملاذا أنا؟ أليس َمثَّةَ أساتذة غريي يف فريق
َم ّْن انتدبوين هلذا املهمة؟...مثَّ ّْ
ت قَ َد َّ
وجد ُ
العمل يشاركون يف هذا املشروع؟ وملاذا جواز السفر؟ وملاذا وملاذا؟...
ص ّْربَّ ،
أن أمهية املشاركة مع مشروع  AUBتكمن يف الفائدة اليت سيحققه ملدرستنا .وقد فسرت
أوضحت يل الدكتورة نورما ،وبرحابة َ
يل أن املشروع وهو مسمى "متام" له أهداف ،وهذه األهداف كلُّها مرتبطة بتطور املستوى الّتبوي يف بلدنا ويف بالد أخرى .لقد أخربتين
َّ
املشروع سوف يتم تفسريه ومعرفته بطريقة مشولية عندما نلتقي بأعضاء فريق اجلامعة األمريكية،
جيول ببايل من أسئلة عن هذا
ِ
أن كل ما ُ
وبشكل موجز أوضحت يل َّ
أن هذا املشروع يتم تطبيقه بإشراف مؤسسة الفكر العرب ومبشاركة عدة بلدان عربية :اململكة العربية
مستوى تعليمي
السعودية ،واألردن وبلدنا لبنان ،وعلى ِّ
كل بلد أن خيتار ثالث مدارس .وقد وقع االختيار على مدرستنا ملا تتمتع به من ً
جيد َّ
وألن املدرسة حتوي متعلمني ينحدرون من بيئة اجتماعية متوسطة ،وألهنا بإدارهتا وكوادرها تسعى إىل التقدم والتطور ،باإلضافة
إىل أهنا متاشي روح العصر وتؤمن بالتجديد والتحسني.
مرًة أخرى ،وِملَ أنا؟ وهل هنا معلمون آخرون يشاركون يف هذا املشروع؟ .فأجابتين َّ
بأن فريق العمل يف ثانويتنا
وطرحت السؤال عليها َّ
ُ
يضم مديرة الثانوية السيدة بامسة ،ملا تتمتع به من مستوى علمي و ثقافة موسوعية وخربة جيدة ،وكوهنا منفتحة على التطور والتقدم،
ويضم كذلك ،رئيسةَ مركز التدريب خلربهتا العلمية الكربى ،ومستواها العلمي املتميز وخربهتا يف جمال البحث والّتبية والتعليم ومواكبتها
لكل تطور.
تذكر يل أمساءهم ،بيد أهنا أوضحت يل أن
وصارحتين أنه وقع االختيار يف البداية على جمموعة من األساتذة من ثانوية احلريري ،ومل ّْ
األساتذة الذين اختريوا يتمتعون بشهادات علمية معينة ،ولديهم خربة يف التعليم...ويتميزون بأهنم مندفعون وطموحون ومؤمنون بالتقدم
والتطور .وشرحت يل أنه بعد دراسة األمساء املقتَ َرحة ،من قِبَل رئيسة املركز ومديرة املدرسة وقع االختيار على امسي.
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كنت أعرف ما الذي ينتظرين
امسي أنا؟! بصراحة أحسست بقوة وعزم عندما أخربتين كيف وقع االختيار على امسي ،رغم أنين ما ُ
أفكر بالل ِ
َّ
حظة عينها ،ال مبا ينتظرين من جهود وعمل .واستفقت من سعاديت!.
..حسيب أنين ُ
كنت سعيد ًة ُ
َّ
أتساءل عن
اجس تراودين ،وأفكار تأخذين وتردين،
ُ
ِّم ِر ّْجالً و ِّ
خرجت من مكتبها وال أخفي عليكم ،أنين ُ
كنت أقد ُ
أؤخُر أخرى ،ومثة هو َ
ت ابتساميت وتدفَّ َق
جدوى هذا املشروع ،وماذا ميكن ّْ
ِّم إليه؟ ،ولكن مع هذه اهلواجس كلها كنت سعيدة لدقائق ،وفجأة َمجَ َد ّْ
أن أقد َ
ليصبغ وجهي بلونهَ ...س َفٌر إىل األردن يف وقت تكون فيه ابنيت تقدم امتحاناهتا الرمسية يف الصف التاسع؟ ..ال  ،الَّ .
..إن البنيت
الدم
َ
ُ
أن أبقى إىل جانبها يف ِ
أن أفعل؟ أأسافر أم أرف االشّتا يف هذا املشروع ،وأبقى إىل
مثل هذه الظروف! ماذا
عساي ّْ
علي حقا ّْ
َّ
َ
ِ
ت مّتدد ًة طوال الوقت قبل
جانب ابنيت يف تقدميها األول وألول مر
ة...علما أهنا املرةُ األوىل اليت خنترب هبا أنا وابنيت هذا الشعور .ظلّْل ُ
ً
أن أصار َح ابنيت مبا حصل معي وهبواجسي.
ّْ
لكن جواهبا كان "كيف تّتكيين يا أمي يف وقت
لقد فرحت ابنيت باملشروع ،و َّ
أحتاج فيه إليك؟؟" بصراحة مل ّْ
أجد حينها إجابةً
ُ
وحرَ وجداين ،بني عاطفة األمومة ،وعاطفة التطور والتقدم والتميز والتألق واملعرفة.
اع عجيبَّ ،
هز كياينَّ ،
لسؤاهلا! ..ودار يف نفسي صر ٌ
أخذت فيها قراري ،وقلت البنيت :ستدرسني وتنجحني وتتفوقني بإذن اهلل ،وأنا سأسافر وأشار يف املشروع وأتكل على
ساعات َّ
ٌ
مرت و ُ
يشعرين بتأنيب
اهلل ،وأستودعكم له ،وبقوتنا معاً ميكن حتقيق هذه اآلمال ،وقد ارتاحت ابنيت لقراري  ،وهذا ما حفَّزين للعمل أكثر ،وملّْ ّْ
الضمري!
بت حقيبيت إىل أن جاء يوم السفر .ذهبت إىل املطار ،وبعد مرور وقت تفاجأت
ّْ
وسارت طاحونة العمل ،وأحضرت جواز سفري ،ووض ُ
حبضور الدكتورة زلفا األيوب ،وسألتها ماذا تفعلني هنا؟ فأجابتين بأهنا مسافرة إىل األردن للمشاركة يف مشروع تابع للفكر العرب ،وكم
كنت سعيدة جدا جدا بلقائها ،ذلك َّ
قد علمتين بع املواد يف اجلامعة اللبنانية.
أن الدكتورة زلفا ّْ
در هذه الص ِ
ب صدفة خري ِمن ِ
دفة اجلميلة .احلمد هلل أنين انضممت وقبلت املشاركة! .انضمت إلينا
يا لَ َسعاديتُ ،ر َّ
ألف ميعاد! هللِ ُّ
ٌ ّْ
بعد ذلك الدكتورة نورما ،وبدأنا حينها نتجاذب أطراف احلديث ،ونتحادث أحاديث عامة وننتظر ركوب الطائرة.
ت حينها بتوتر
دخلت الطائرة،
شعر ُ
وجلست بالقرب من الدكتورة نورما ،وحني أقلعت الطائرةُ ،وتركتنا معلَّ َ
ُ
ُ
قني بني السماء واألرضّْ ،
وخوف كبريين .ماذا أفعل هنا؟ ماذا ينتظرين يف األردن؟ هواجس كثرية أخذت تراودين وعدة أفكار أخذت حتريين ،ملاذا هذا املشروع
ِ
أن تكون موضوعاهتا؟
ميكن ّْ
وما جدوى هذا املؤمتر؟ ملن هذا املؤمتر ومن هي املدارس املشاركة؟ ما ورش العمل اليت بانتظارنا هنا ؟ وما ُ
ِّم الفريق الّتبوي
كيف
هل سيتقبلوننا؟ أو َه ّْل سنتقبلهم؟ ماذا سيقد ُ
سنتعامل مع الدول املختلفة برسالتها الّتبوية وأفكارها التطويرية؟ ّْ
ُ
ألجد هلا إجابات حمددة ..وغريها من األسئلة .وأخذت
كنت على شغف َ
للجامعة األمريكية يف بريوت؟...وهكذا أسئلة ر َاوَدتّْين ،و ُ
أسأل نفسي هل أنا سعيدة هبذه التجربة؟ وهل ابنيت سوف تكون قوية وقادرة لتقدمي امتحاناهتا الرمسية؟ أسئلة وأسئلة إىل أن استفقت
على سؤال الدكتورة نورما حني سألتين ما بك؟ فأجبتها -ال شيء جمرد قلق بسيط.
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وصّْلنا عمان ،وهنا حصل أول اجتماع لفريق املدرسة .وال أخفي عليكم أنين كنت متوترة من هذا االجتماع ،هنا صراع بداخلي
أن تسع مدارس من ِ
ثالثة بلدان
أريد أن أثبت لنفسي وملديريت بأن اختيارها يل كان صائباً ....وبأنين على قدر من املسؤوليةّْ ،
وعلمت َّ َ
َ
ت حينها َّ
أن كل مدرسة عليها أن
الب واملدرسةَ واجملتمع الّتبوي .فَ ِه ّْم ُ
عليها تقدمي مشاريع تُقام يف مدرستها ،وهي مشاريع ُ
ختدم الط َ
تقوم بعرض يربز مشاريعها وإجنازاهتا .وهكذا كان؛ فقد اتفقنا على عرض مشروعني ي ِ
قامان يف مدرستنا ومها:
َ
ُ
ُ
 -0نظرية الذكاء املتعدد يف الروضات
 -2تفعيل مركز التدريب والبحوث الذي أنشئ قبل سنة من بَ ّْد ِء مشروع متام وذلك يف آذار .2115
الع ّْر ِ
عرضها مبا ال يتجاوز العشرين دقيقة ،يشرحون من خالهلا إجنازاهتم .وعرضت كل
كل مدرسة ّْ
ض ،وكا َن على ِّ
ِّم َ
أن تقد َ
وجاء يوم َ
مدرسة أفكارها املتميزة اليت باعتقادهم أهنا تعكس تطور جمتمعهم الّتبوي.
العّْرض ،وكنت أن
لقد كنت أستمع بشغف إىل ِّ
كل فريق ألتعرف إىل األفكار املختلفة اليت تتمايز بني مدرسة وأخرى .وجاء دورنا يف َ
اتفقت مع الدكتورة نورما بأهنا سوف تقدم الفكرة األوىل من العرض وهو مركز التدريب والتطوير الّتبوي ودوره يف مدرستنا ،على أ ّْن
أن أقوَل َّ
إن عرضي كان عاديا بالنسبة إيل ،ألنه مل
أقدم أنا الفكرة الثانية ،وهي نظرية الذكاء املتعدد يف الروضات ،وال أرى عيبًا يف ّْ
ِ
باإلضافة إىل أنين كنت خائفة ومرتبكة ومّتددة ،السيما أنين أقدم هذا
لدي أدن فكرة عن موضوع الذكاء املتعدد يف الروضات،
يكن َّ
العرض أمام أساتذيت يف اجلامعة األمريكية الذين أجلهم وأحّتمهم وأجبلهم ،ومن مديريت اليت أريد أن أثبت هلا بأن اختيارها يل كان
صائباً ،باإلضافة إىل احلضور العرب املختلف بيئياً ،وجغرافياً متمنية أن أعرض هلم املوضوع بطريقة سلسة وغري مملة.
ت َّ
أكن راضيةً عما قَ َّد ّْمت..
ومن خالل ابتسامات رأيتها من احلاضرين،
قد أدى الغايةَ اليت ينشدهاّْ ،
أن عرضي ّْ
أحسس ُ
وإن مل ّْ
ّْ
مسعت صوتًا داخلي ،يدافع عن نفسي ،ويقول :أمينة ،ال
وحدَّثت نفسي قائلة :أمينة ،كان ينبغي أن يكون عرضك أمجل ،مثَّ
ُ
ِ
نفسك..إهنا البداية ،انتظري وحاكمي نفسك وانتظري النهاية...
تستسلمي ،وال تظلمي
أن عرضت املدارس التسع الجنازاهتم ،أحسست أن كل مدرسة قدمت أحسن ما عندها من إجنازات ،كانت كل مدرسة فخورة
وبعد ّْ
مبا تقدم ،واثقة من أعماهلا ،ومقتنعة بإجنازاهتا.
لقد بدأ فريق عمل "متام" يف اجلامعة األمريكية املؤلَّف من الدكتور صوما أبو جودة والدكتور مراد جرداق
وكا َن غريبًا ما
حصل بعد هذا! ّْ
َ
والسيدة ماري سعد بانتقاد أعمالنا وإجنازاتنا بطريقة علمية حبتة بعيدة عن التجريح أو االنتقاص وليس بطريقة اهنزامية ،لقد انتقدونا يف
طريقة عرض أفكارنا ِ
وطرحها ..انتقدونا يف كيفية إمتام إجنازاتنا وعلى ماذا استندنا بإحصاءاتنا ونتائجنا.
ِ
ت من ِ
أعماق نفسي ،وسألت نفسي :ما هذا؟؟
خرج ّْ
بصدق من دون زيف ،وبصراحة ُمطّْلقة ،شهقت يف تلك اللحظة شهقةً عميقةً َ
وهل هذا معقول؟ كل هذا العرض مل يُ ِ
رض األساتذة؟ هل استوعبت انتقاداهتم أو أنين أتوهم؟ إذا مل يعجبهم ما قدمنا اآلن ،فماذا
يريدون منا؟!...
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وهكذا كان ،واستفاض فريق "متام" اجلامعة األمريكية وبدأ يزودنا بأفكار ومصطلحات كان كثري منها بالن ِ
وطالسم.
سبة إيل ،ألغازاً
َ
ونظرت حويل وشعرت بسعادة ألنين أحسست َّ
أن احلضور كلهم كانوا يف بادئ األمر يف حالة ضياع.
وشرع الفريق يشرح ما معّن "متام" وعلى ماذا تستند كلمة "متام" وبدأت ورشة العمل واليت بدأت مبصطلح "البحث اإلجرائي" .أذكر
متاماً اآلن َّ
تكرر مرات ومرات لدرجة أننا أصبحنا نستخدمه يف ما بعد من باب النكتة قبل أن نقول صباح اخلري
أن هذا املصطلح َّ
لألفراد املشاركني صرنا نقول " ."action researchاستفاض فريق "متام" اجلامعة األمريكية بشرح أمهية البحث اإلجرائي ،وعالقته
بعرض أفكارنا .وهكذا كان وكان لسان حالنا يقول :ما البحث اإلجرائي؟ وما عساه يفعل؟ وهل سينزع الزير من البري؟ أيستطيع هذا
حيسن املدرسة ويطورها؟؟ هل
الذي يسمونه حبثاً إجرائياً أن حيدث انقالباً يف الرسالة الّتبوية من القاع إىل األعلى ،وهل من شأنه أن ِّ
من املعقول أن البحث اإلجرائي أهم من عروضنا اليت قدمناها؟ هل صحيح أن البحث اإلجرائي سوف يغلب إحصاءاتنا ويُعدل
نتائجنا ويغري مسارنا من اليمني إىل الشمال أو من الشمال إىل اليمني.
كل من كان يشار يف هذه الورش ،أو على األقل كانت هاجس فريقنا ...ومن هنا،
هذه التساؤالت مجيعها ،كانت تدور يف ذهن ِّ
انطلقت التحديات ،كفريق عمل واحد يف املدرسة ،وحتديات كفريق عمل ينافس فرق عمل أخرى .وقد جنح فريق "متام" يف توضيح
مفهوم "البحث اإلجرائي" ،والتعرف إىل أدواته وتقنياته ،وغريها من األفكار املتعلقة به ،وبعد أن استوعبنا مفهوم البحث اإلجرائي،
وتدربنا على خطواته ومنهجه ،التزمنا تطبيقه واقتنعنا بأسلوبه بل أحببناه كفريقنا اليومي .جلسنا كفريق عمل بوجود الدكتور صوما أبو
جودة ،وتناقشنا معه عن النشاط الذي سوف نتبناه لنطبِّق البحث اإلجرائي ،وبعد عدة نقاشات ،وقع اختيارنا على اعتماد النشاط
الذي يقوم به مركز البحوث والتدريب ،والذي بدأ كما قلت سابقاً.
إ ًذا ،ما هو هذا النشاط؟.
هذا النشاط يعتمد على مفهوم َّ
ب معلماً" حيث اعتادت مدرستنا على إقامة يوم تربوي طويل مرتني يف السنة ،ويقوم
"أن املعلم يدر ُ
نفسه هو الباحث النشيط الذي
معلمون من املدرسة يف عروض ورشات عمل تربوية ملعلمني آخرين يف املدرسة ،وبذلك يكو ُن املعلم ُ
ِِ
وديد َهنا.
أفكاره لزمالئِه ،وليكون التطور روح املدرسة َ
ينقل خرباته و َ
ُ
وهكذا ،مت االتفاق مع فريق "متام" اجلامعة األمريكية بتطوير العمل على دراسة مشروع مركز البحوث والتدريب وتطبيق البحث اإلجرائي
هلذا املشروع .وهكذا كان هدفنا :ما أثر اليوم الّتبوي على تطور األساتذة املشاركني يف ذلك اليوم واألساتذة غري املشاركني ،وتأثريه
أيضاً على مناخ ثانوية احلريري الثانية بشكل عام؟ هذه األسئلة كلها سوف تناقش من خالل تطبيق "البحث اإلجرائي" واستعمال
أدواته.
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ت وأنا
ت وفكرة البحث اإلجرائي الزمتين كما الزمت غرييُ ..ع ّْد ُ
عدنا إىل لبنان كما عادت الفرق املشاركة كلها إىل بالدها ..عُ ّْد ُ
حضرُهتا؟ هل كنت سعيدة بلقاء أشخاص من بيئة تربوية
أسأل نفسي أيضاً كما أفعل دائماً ،هل كنت سعيدة بورش العمل اليت ّْ
خمتلفة؟ هل اكتفيت هبذه الورش؟ "عفواً ابنيت لقد كانت عوديت فقط مساءلة نفسي كما حصل معي يف األردن وليس عن تقدمي
امتحاناتك ".نعم ،عدت سعيدة بكل ما كسبت من أصدقاء من عدة بلدان ،أصدقاء هلم خلفيات خمتلفة ،هلم أفكار ومعتقدات،
عدت سعيدة باكتساب خمزن علمي أضاف إىل جعبيت الّتبوية كما من األفكار الثمينة والرائعة والرباقة.
ماذا بعد؟
كت هبا يف الصيف ويف الوقت نفسه ،كم كنت أنتظر بداية السنة ألخرب زمالئي وزمياليت عن اخلربة
احتفظت بورش العمل اليت شار ُ
أحببت ذلك الوقت .وبدأت السنة الدراسية
أكن ألحب البدء بالعام الدراسي اجلديد كما
ُ
اليت اكتسبتها يف رحليت إىل األردن .مل ّْ
واجتمعنا كفريق عمل واحد لنقرر خطواتنا اإلجرائية وتطبيق البحث اإلجرائي من خالل نشاط اليوم الّتبوي بإدارة مركز البحوث
والتدريب ..عدة اجتماعات حصلت كفريق عمل ثانوية احلريري الثانية ،وأول خطوة قمنا هبا هي تعريف مشروع "متام" إىل أعضاء
اهليئة التعليمية يف ثانوية احلريري الثانية ،كما متَّ إعالم اهليئة التعليمية عن "البحث اإلجرائي" وأمهية االستعانة به ،لدراسة النشاط الذي
عليه وهو أمهية اليوم الّتبوي على اجملتمع املدرسي ككل.
لقد قامت مديرة الثانوية بشرح كامل هلذه التفاصيل كلها ،ولكل العاملني يف املدرسة ،لكي يكونوا على اطالع مباذا حيدث .وأذكر
حينها أنين كنت مسرورة ،ألن بع األساتذة شرعوا يسألونين أسئلة كثرية ،كيف اشّتكت هبذا املشروع؟ وملاذا أنت؟ وماذا ِ
فعلت؟
عضوا مشاركة يف العمل.
وماذا وماذا؟ مل
ّْ
أتضايق من األسئلة ولكن أحسست بفرح ألنين كنت ً
بعد ذلك ،تكررت االجتماعات لتطبيق آلية البحث اإلجرائي من خالل دراسة أمهية نشاط اليوم الّتبوي ،فاتفقنا على إجراء دراسة
تفصيلية ،منها ملءُ بيانات من قبل األساتذة املشاركني ،وإجراء مقابالت مع بع األساتذة املشاركني وغري املشاركني ،وقد اعتمدت
أنا والدكتورة نورما وبإشراف املديرة بامسة على األسئلة اليت سوف نطرحها خالل هذه املقابالت ،كما اتفقنا بأن توزع هذه املقابالت
بيين وبني الدكتورة نورما مناصفة .ال تتخيلوا كم كنت أنتظر هذه املقابالت؛ كانت هذه املقابالت مفتاح تواصل مع بع األساتذة
لقد كانت هذه
الذين ال أعرفهم شخصيا ووسيلة تقارب أكثر مع أساتذة أعرفهم .البيانات كانت حمددة من مصدر علمي موثوقّْ .
البيانات عبارة عن استجواب ( ، (questionnaireحيتوي على عشرين وحدة ،واهلدف منه التوصل إىل آراء األساتذة املدربني
املدرب ،واألستاذ الذي خيضع للتدريب ،ومدى منفعة هذه األيام
وغري املدربني يف اليوم الّتبوي ومعرفة أمهية هذا اليوم على األستاذ ِّ
الّتبوية على املناخ املدرسي سواءٌ أكا َن إجيابيا أم غري إجياب .أما املقابالت ،فكانت عبارة عن أسئلة للمشاركني يف ورش العمل وغري
املشاركني .كانت أسئلتها بسيطة هدفها معرفة أمهية قيم اليوم الّتبوي يف املدرسة ،حسناته وسلبياته .وقد وضعت هذه األسئلة بالتنسيق
مع فريق عمل ثانوية احلريري الثانية .كما قمنا بإعداد استمارة ( (questionnaireللتالميذ الذين شاركوا يف اليوم الّتبوي ،حيث
َّ
قد تطوعوا لتقدمي املساعدة يف اليوم الّتبوي ،وذلك لتسهيل عمل األساتذة
أن بع التالميذ يف الصفني احلادي عشر والثاين عشر ّْ
املدربني يف عملهم ،ومساعدة احلاضرين للتوجه إىل ورشات العمل املخصصة ،وتوزيع استمارات ،واالهتمام بكل ما من شأنه إجناح
ِّ
اليوم الّتبوي...وهكذا ،قمنا بتوزيع بيانات على التالميذ املشاركني ملعرفة شعورهم هبذه املشاركة ،وأمهيتها بالنسبة إليهم على الصعيد
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الشخصي ،وع لى صعيد املدرسة .وقد قام فريق عمل املدرسة بدراسة البيانات واملقابالت وحتليلها ،طلبنا من فريق "متام" يف اجلامعة
األمريكية مشاركتنا النتائج ،وإعطاءنا النصائح واالنتقادات على خلفية تطبيق البحث اإلجرائي .تكررت اللقاءات بني فريق مدرستنا
وفريق "متام" اجلامعة األمريكية وأخذ الفريق يقّتح علينا أفكاراً وأفكاراً ...وهكذا...
عدة مناقشات وأحاديث متت معنا ومع فريق "متام" اجلامعة األمريكية وهذه املناقشات كلها واألحاديث جلها ،هدفها التوصل إىل
نتيجة مرضية للطرفني ،هدفها االستفادة من خربات فريق اجلامعة األمريكية يف بريوت ،وهدفها أيضاً إعالمنا مدى صحة تطبيق البحث
اإلجرائي على النشاط ،كما هدفها أيضاً توطيد العالقات بني الفريقني .وبعد كل اجتماع ،كان فريق "متام" يف اجلامعة األمريكية يُتحفنا
دوما عليها وهي صياغة أسئلة البحث بطريقة تساعدنا ملعرفة
بآراء ونقاط معينة ،منها على سبيل املثال ،نصيحة كان فريق متام يركز ً
حصدناها
حلول مشكالتنا ،وتسهل علينا البحث ،وال تشتتنا وتضيعنا بأفكار كثرية ،كما كان الفريق حيثنا على دراسة املعلومات اليت ّْ
دائما على ال  evidenceأو الدليل .وقد كان هدف "متام" حتسني حبثنا
وحتليلها ،ويف ِّ
كل لقاء كنا جنتمع فيه مع "متام" كان الّتكيز ً
عن نشاط اليوم الّتبوي بإدارة مركز البحوث والتدريب .وكم كانت أوراقنا وتقاريرنا تتغري بعد كل لقاء للتحسني والتطوير .بعد تلك
اللقاءات ،دعا فريق "متام" يف اجلامعة األمريكية املدارس كلها اليت شاركت يف األردن حلضور مؤمتر ثان "لتمام" لعرض أفكار جديدة
ومالحقة أعمالنا وإجنازاتنا القدمية ،ولكن لألسف مل يكن هذا املؤمتر الثاين يف األردن بل يف لبنان .ولكم أحببت أن أسافر مرة ثانية
إىل األردن أو إىل السعودية ،ولكن لبنان هو املستضيف وليس غريه.
كان لقاؤنا الثاين باألعضاء املشاركني ،لقاء مودة وعرفان باجلميل ،وكأن األفراد كلهم أصبحوا عائلة واحدة حبضور األهل ،كنت ُّ
أعد
األم وبقيةُ األفراد املشاركني كأوالد ..وكم كانت اللقاءات مجيلة! ،وفرق العمل متحمسة لعرض
األب و ُّ
فر َ
األهلُ :
يق اجلامعة األمريكية َ
أعماهلا اليت قامت هبا خالل السنة .أحسست بأنين أقوى من أول مرة ،أحسست بأنين قادرة على مباشرة العرض بشكل جيد،
وباقتناعي َّ
أن كل فرد موجود يف ذلك الوقت كان حيس اإلحساس نفسه .بعد عرض نتائج األحباث والدراسات اليت قامت يف كل
مدرسة ،شرع فريق "متام" يف اجلامعة األمريكية إىل فكرة تدعيم البحث اإلجرائي وليس إللغائه ،بل إضافة بع األفكار اليت تطور
البحث اإلجرائي وتطور أحباثنا وتطلعنا دائماً على ما هو جديد ومهم يف أحباثنا العلمية.
ومرة أخرى دخلنا دوامةً جديدة من أفكار تربوية علمية جديدة يقدمها فريق "متام" يف اجلامعة األمريكية .ويتوصل معنا إىل دراسة هذه
األفكار ومناقشتها وتطبيقها.
وكعادتنا ،كل مرة كنا نأخذ من فريق "متام" يف اجلامعة األمريكية فرضاً وعلينا أن نقوم به وننجزه ،ومبوعد حمدد وممنوع التقاعس عن أداء
واجبنا ،مع العلم أنه ميكننا أخذ دروس إضافية من فريق العمل يف اجلامعة األمريكية إذا احتجنا أو أحببنا ،فكانوا على أمت االستعداد
للمساعدة والدعم .توص ّْلنا إىل أفكار جديدة ،وطروحات خمتلفة ومهارات جديدة باإلضافة إىل البحث اإلجرائي...أذكر منها مبا
تُ ّْسعفين فيه ذاكريت على سبيل املثال ال احلصر :اكتساب مهارات التواصل ،وتقبل رأي اآلخر واحّتامه ،وتشخيص الواقع والبناء عليه
باعتماد مناهج تتماشى مع اجملتمع ،وأمهية التطوير النابع من الذات ،وأمهية حسن اإلصغاء ،والقدرة على إدارة الوقت ،ومقاومة التغيري
ِ
وحضّْتين على استمرار متابعة هذه األفكار مبوازاة البحث
ت يف ذاكريت َوَد َع َمّْتين َّ
واالستجابة للتغيري ،وغريها وغريها من أفكار ُحفَر ّْ
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أنفرد بنفسي وأسأهلا :هل توقف البحث اإلجرائي؟ ،وهل دخلنا دوامة مفهوم علمي جديد؟
كثريا ما ُ
اإلجرائي .ولكنين ُ
كنت حينها ً
هل أمتت ثانويتنا عملها بنجاح؟ وما املدارس اليت رحبت ،هل انتصرنا ،وعلى ماذا انتصرنا وعلى من انتصرنا؟.

توصلّْنا إىل أفكار جديدة ،وطروحات خمتلفة ومهارات جديدة باإلضافة إىل
البحث اإلجرائي...أذكر منها مبا تُسّْعفين فيه ذاكريت على سبيل املثال ال احلصر:
اكتساب مهارات التواصل ،وتقبل رأي اآلخر واحّتامه ،وتشخيص الواقع والبناء
عليه باعتماد مناهج تتماشى مع اجملتمع ،وأمهية التطوير النابع من الذات ،وأمهية
حسن اإلصغاء ،والقدرة على إدارة الوقت ،ومقاومة التغيري واالستجابة للتغيري،
وغريها وغريها.

يف الواقع ،ليس هدف "متام" تسجيل نقاط من الرابح أو من اخلاسر ،هدف "متام" االستفادة من فريق العمل يف اجلامعة األمريكية،
وتبادل اخلربات مع الطرف اآلخر .وهدف "متام" األهم هو أن نتكلم كلنا (األهل واألوالد) بلغة واحدة ،لغة جديدة ما عهدناها
سابقاً ،لغة خاصة بنا هدفها التطوير والسعي حنو األفضل .هدفها املشاركة وليس التفريق ،هدفها النجاح وليس الفشل ،هدفها دعم
يكن مثةَ هدف
العائلة الصغرية اليت بدورها ستدعم العائلة الكبرية املكونة من كل اجملتمع الّتبوي يف بلدنا ويف بلد أصدقائنا .نعم ،ملّْ ّْ
ِ
مستوى موحد مؤمن بقدراته ومقتنع بآراء فريق
لتحديد َم ِن األو ُل َومن األخري يف تقدمي أحباثه ،بل كان هدفُهُ إيصال فرق متام كلها إىل ً
متام للتطوير .لألسف ولظروف شخصية تركتنا الدكتورة نورما لتتفرغ لعملها ،وكان جيب علينا أن نزود فريق عملنا بشخص بديل .مل
تتأخر املديرة بانتقاء العنصر اجلديد للفريق ،لقد اختارت شخصاً لطاملا عملت معه يف نفس جمال التعليم ويف املادة نفسها ،لقد
اختارت منسقة العلوم يف ثانوية احلريري ،لقد اختارت منسقيت وصديقيت السيدة أجنا عثمان .وكما يقال كل جديد جديد ،وبدخول
عنصر جديد يف فريقنا دخلت نكهة خاصة إىل فريقنا .كم كنت أتذكر بع اللحظات اليت كنا نتشار هبا كفريق .أحسست بدخول
هذا العنصر اجلديد يف فريقنا ،يف البداية قوة وعزم وحتدي.

وهدف "متام" األهم هو أن نتكلم كلنا (األهل واألوالد) بلغة واحدة ،لغة جديدة
ما عهدناها سابقاً ،لغة خاصة بنا هدفها التطوير والسعي حنو األفضل .هدفها
املشاركة وليس التفريق ،هدفها النجاح وليس الفشل ،هدفها دعم العائلة الصغرية
اليت بدورها ستدعم العائلة الكبرية املكونة من كل اجملتمع الّتبوي يف بلدنا ويف بلد
أصدقائنا.
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حضر فريق عمل املدرسة ورش عمل جديدة ومتنوعة ،ولعلَّ أكثر موضوع أثََّر يف نفسي ذلك الوقت ،هو روح القيادة والصفات اليت
أن يتمتع هبا ،وكان فريق متام حيث على وجود القائد امل ّْلهم ،وليس املهيمن ،ذلك القائد الذي يُ ّْدر توزيع األدوار ال
ينبغي للقائد ّْ
ُ
أن يقدم أية مساعدة..باإلضافة إىل
ويوجهُ ويأمر من دون ّْ
يناظر ِّ
التسلط؛ إنه ذلك الذي يدعم زمالءه ماديا ومعنويا ،ال ذا الذي ُ
غري ذلك من األفكار اليت تدعم روح القيادة بطريقة إجيابية.وانطلقت ورش العمل بوجود األفرقاء كلهم من البلدان املختلفة وكنت
كل إلينا من قبل فريق "متام" يف
أذكر وقتها بأن على كل مدرسة أن تنتقد مشروع مدرسة أخرى ،لقد أحببت هذا الواجب الذي أو َ
اجلامعة ،وكالعادة ،الواجب حمفز ومثري وشائق .وأخذنا نتناول كفريق انتقاء مشروع مدرسة يف السعودية ووضعنا النقاط ،وانتقدنا وكنا
نشد حيناً ونرخي أحياناً ،شأننا يف ذلك شأ َن شعرة معاوية ،ونتساءل ما هو انتقاد مدرستنا؟ .وأذكر متاماً بأننا اتفقنا بأن أقوم أنا
باالنتقاد .ال أخفي عليكم فكرة عرض مشروع أو انتقاد مشروع أو حىت مناقشة مشروع ألول ثوان ترعبين وترهبين .ال زالت هواجس
حضور أساتذيت من اجلامعة وحضور مديريت تثري أعصاب ،ولقد آن اآلوان ألستفيق من هذه الرهبة وهذه اهلواجس املخيفة ،وبصراحة
كبرية كم زرع ب فريق "متام" روح التحدي ،وروح خماطبة اخلوف والرعب ،روح نسيان أي شخص أمامي وأداء واجيب ،روح تلبية
احلاجة للتطور والتقدم .روح تطبيق روح "متام" وهكذا كان ،فانتقدت املدرسة .واسّتسلت باالنتقاد لدرجة ،وعلى ما أذكر قال يل
املسؤول عن املدرسة "قضيت علينا ارمحينا".

ولعلَّ أكثر موضوع أثَّ رَ يف نفسي ذلك الوقت ،هو روح القيادة والصفات اليت
أن يتمتع هبا ،وكان فريق متام حيث على وجود القائد امللّْهم ،وليس
ينبغي للقائد ّْ
ُ
املهيمن ،ذلك القائد الذي يُّْدر توزيع األدوار ال التسلط؛ إنه ذلك الذي يدعم
أن يقدم أية
ويوجهُ ويأمر من دون ّْ
زمالءه ماديا ومعنويا ،ال ذا الذي يناظرُ ِّ
مساعدة.

والواقعَّ ،
جنحت يف املهمة اليت أوَكلَين هبا فريق "متام" ،حيث
أن التعبري الذي استخدمه " ارمحينا" جعلين أدر بيين وبني نفسي بأنين
ُ
اء..أجل انتقاد بناء تقبله غرينا كما حنن تقبلناه.
كانت إجابة املسؤول عن املدرسة مؤشًرا بأنين وفريق املدرسة توصلنا النتقاد بن
ّْ
ّْ
وبعد هناية ورشة العمل هذه ،أخذنا على عاتقنا تقييم أعمالنا وتقوميها أكثر ،ووضعنا أنفسنا على مشرحة النقد ،أو فلنقل على امليزان
قبل أن ينتقدنا اآلخر .واحلقيقة بعد ذلك املؤمتر ،استطعنا تقبل نقد اآلخر كما كنا نتقبل نقد فريق "متام" اجلامعة األمريكية ،استطعنا
تنظيم الرؤية أكثر يف أفكارنا ،وتوطيد عالقتنا أكثر فأكثر مع فرق املدارس األخرى ،وتطورت شبكات عالقتنا االجتماعية أيضاً؛ فمع
معا العشاء ،باإلضافة إىل غداء يومي ،هذه الغدوات والعشوات كانت تضفي علينا ساعات مليئة باألحاديث
كل مؤمتر ،نتشار ً
االجتماعية الشائقة ،نطمئن فيها عن أحوال بعضنا البع  ،ونسأل عن أفراد عائلتهم ،ونتشار كل ما ميكن من أحاديث تؤكد بأننا
عائلة واحدة وقلب واحد وبوجود روح "متام" اليت وثقت هذه الروابط.
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عدنا إىل مدرستنا وقمنا بإخبار اهليئة التعليمية بشرح مفصل عن مشروعنا ،أذكر بأن املديرة قامت بعرض مفصل لكل خطوة قام هبا
الفريق يف ورش "متام" ،ولقد حرصت املديرة آنذا أن تعزز مشروع "متام" أكثر يف مدرستنا ،فحاولت نشر روح متام  ،وللحقيقة فكرة
"متام" تعززت أكثر وال أخفي عليكم َّ
بأن بع األساتذة كانوا يسألونين هل باإلمكان أن نشّت معكم يف النشاط ولنتقرب أكثر
ملشروع "متام" ونتكلم بلغة "متام".
لقد كان فريق "متام" حيضر لنا ورش عمل أخرى ،حتتوي على أفكار جديدة ومصطلحات علمية مهمة تّتاوح بني روح القيادة إىل
وقد كنا نعتمد الت ُّ
الت ُّ
فكر مبساعدة فريق العمل لتحديد احلاجة امللحة اليت حيتاج إليها فريق
فكر والتأمل وغريها من املصطلحاتّْ .
املدرسة ،وحتديد أهداف التطوير ،وتصميم املبادرة ،والتنفيذ واملراقبة والتقييم..حيث كان الت ُّ
بحت
فكر بعد كل مرحلة نقوم هبا ،وأص ّْ
خبزنا اليومي كما فكرة البحث اإلجرائي .لقد أصبح املشاركون يف "متام" يتغذون بفكرة التأمل والت ُّ
فكر وتلك الكلمات واملصطلحات
غطت على البحث اإلجرائي مع العلم أن كل عمل كنا نقوم به قائم على البحث اإلجرائي .هدف هذه الورش كلها هو وضع أسس
وخطط شاملة لدراسة مشاريعنا بصورة واضحة أكثر ،هدف الورش هو بناء دماغنا على مصطلحات مهمة هدفها وحمورها اإلبداع يف
متام ،وهدفها أيضاً انتقال عدوى اإلبداع يف متام إىل كل مدرسة شاركت يف املؤمتر ومدارس مل تشار .

وقد كنا نعتمد الت ُّ
فكر مبساعدة فريق العمل لتحديد احلاجة امللحة اليت حيتاج إليها
ّْ
فريق املدرسة ،وحتديد أهداف التطوير ،وتصميم املبادرة ،والتنفيذ واملراقبة
والتقييم..حيث كان الت ُّ
أصبحت خبزنا اليومي كما
فكر بعد كل مرحلة نقوم هبا ،و
ّْ
فكرة البحث اإلجرائي.

بعد هذه الورش ،جلسنا حنن كفريق املدرسة مع فريق "متام" يف اجلامعة األمريكية لنناقش مشاريعنا واحملاولة مبوازاة العمل مع املشاريع
القدمية ،أن حناول البحث عن مشكلة أو حاجة نلتمسها يف مدرستنا وحناول بالتعاون مع فريق "متام" اجلامعة األمريكية أن نتوصل إىل
مناقشة احلاجة ومعاجلتها وإقامة دراسة عليها بواسطة خمزون متام الذي يُعبأ من فّتة إىل أخرى ،لنقدر أن حنلها ونكون قد دعمنا
مدرستنا يف هذه احلالة.
وهكذا كان ،حاولنا كفريق أن نبحث عن حاجة ملحة حتتاج إليها مدرستنا .وشاءت الصدف أنه يف ذلك الوقت أدخلت ثانوية
احلريري الثانية برنامج "بناء الشخصية" وكانت اآلنسة سارة مقلد مسؤولة عن الربنامج وتطبيقه يف املرحلة االبتدائية .ويف الفّتة الزمنية
أصبحت أنا وإجنا فقط وحنن
نفسها ،أخربتنا املديرة بأنه سوف تّت فريق العمل باملدرسة ولكن ستبقى املشرفة العامة عليه .وهكذا
ُ
حباجة إىل إنشاء فريق أكرب ،فدخلت سارة احلاضرة اجلديدة يف مدرستنا ..دخلت سارة ودخل مشروعها "بناء الشخصية" اجلديد معها
وباإلضافة إىل سارة ،شاركتنا أيضاً يف الفريق السيدة ندى عاكوم وهي مساعدة السيدة بامسة بعاصريي.
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َّل بالعمل اجملتهد وحب التطور والتقدم وحان وقت العمل هلذا
َّل بروح اجلماعة والوفاق ،متث َ
وتكون الفريق من أربعة أفراد ،فريق متث َ
جديدا لكي يساندنا فريق "متام" يف اجلامعة ملساعدتنا على دراسته وحتليل أمهيته .ومن اآلن وصاعداً،
الفريق .علينا أن نتبّن
موضوعا ً
ً
سوف أحتدث بلغة الفريق ألنه بصراحة ومع أننا كنا أربعة أشخاص كما ذكرت سابقاً ،إال أننا كنا نتكلم لغة واحدةً حىت بات هذا
وروحا واحدة.
الفريق
شخصا و ً
ً
احدا ً
عرض الفريق اجلديد على السيدة بامسة بعاصريي املشروع اجلديد وهو "برنامج بناء الشخصية" ودراسة املهارات االجتماعية عند طالب
املرحلة االبتدائية ،وخاصة احللقة الثانية.
أوضحت السيدة بامسة أن مصطلح املهارات االجتماعية شامل جدا وتندرج يف خانته معايري ومفاهيم عدة .فاقّتحت علينا أن خنتار
مهارات اجتماعية معينة .كان فريق العمل جيتمع أسبوعيا ،وقد حاول أن حيدد مهارات اجتماعية معينة ،فقرر أن خيتار املهارات اليت
حيتاج إليها التالميذ يف مدرستنا ،وكم كنا نعتمد جدا على اخلطوات كلها واألساليب اليت اكتسبناها يف "متام" ،لنكون صائبني باختيارنا
املهارات ،وكم لعب فريق "متام" يف اجلامعة األمريكية آنذا بتزكية اختيارنا وعملنا .تلك املرحلة كانت مهمة بالنسبة إيل وهي بأنين
أجربت نفسي أن أفهمهم مكنونات برنامج "بناء الشخصية" ولست وحدي باإلضافة إلجنا عثمان اليت أصرت أن نتعلم من سارة
املعلومات كلها اليت حنتاج إليها .وهكذا كان ،فأمضينا عدة جلسات نتدرب على هذا الربنامج وكيف ال يكون ذلك و جيب علينا
أن نتعامل معه يف املرحلة املقبلة.
أن يتعرفوا إىل
أن يكونوا ملمني هبدف  character educationوأمهيته ،وكان على املعلمني ّْ
وكا َن ينبغي ألعضاء يف فريق متام ّْ
هذا العلم من جوانبه كلها ،ويطبقونه.
بعد التعلم بدأ العمل ،اخّتنا ومبساعدة تقارير النظار وجلسات التقييم واالجتماعات الفصلية اليت تدور بني املعلمني ،مهارتني مهمتني
والتالميذ حباجة إليهما :بناء مفهوم تقدير الذات واإلنتباه إىل سلبيات التعنيف عند الطالب.
استعنا كعادتنا بالبحث اإلجرائي لدراسة املشروع اجلديد ،واستعنا بعدة أدوات ومفاهيم يف "متام" لندرس وحنلل جيداً أمهية انتقاء هاتني
املهارتني ،أمهية تقدم وتطور التلميذ وانعكاسه على درسه وعلى مدرسته .بعد عدة جلسات ،قررنا إشرا املدرسة كلها مبشروعنا اجلديد
وذلك لنستقطب مساعدة كبرية من معلمني أو معلمات .مجعنا العاملني يف اهليئة التعليمية كلها وقام فريق املدرسة بعرض برنامج "بناء
الشخصية" ،لتوضيح فكرته ،وإعالمهم عن مشروعنا بدراسة املهارات عند التالميذ وارتباط دراسة هذه املهارات بفريق "متام" يف اجلامعة
األمريكية الداعم األساسي واحملفز األول.
بعد العرض الشائق ،أحسسنا بتشجيع معظم األساتذة وخاصة يف املرحلة االبتدائية وترحيب كبري للمساعدة أو املسامهة معنا للعمل.
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اجتمع الفريق وقرر توزيع األعمال على كل فرد من هذا الفريق .اآلنسة سارة مسؤولة عن تزويدنا باألدوات املهمة لربنامج "بناء
الشخصية" .لقد زودتنا بالبيانات اليت مشلت أدوات مقننة لدراسة مستوى تقدير الذات واإلنتباه ملفهوم التعنيف .كما زودتنا بأدوات
س قبل وضع
أخرى تساعدنا كاملشاهدة الصفية ،أو بيانات موثقة لدراسة سلو التالميذ وتصر
ّْ
فاهتم.وقد كانت هذه البيانات تُ ّْد َر ُ
مشروع بناء الشخصية وبعده.
أما دوري أنا وإجنا عثمان ،فكان إقامة مقابالت ،مع األساتذة الذين يعلمون يف احللقة الثانية فقط ،إلعطائهم تفصيل تام عن دور
تدربّْنا عليها مع فريق "متام" .ولقد قسمنا األساتذة إىل قسمني:
فريق "متام" وأمهية دراسة مشروع بناء الشخصية يف مدرستنا على أسس َّ
القسم األول معي وهدفه مقابلة األساتذة الذين يعلمون اللغة العربية والتاريخ واجلغرافيا والّتبية .أما القسم اآلخر فهو مع إجنا حيث
األساتذة الذين يعلمون اللغة اإلنكليزية والرياضيات والعلوم .وآخر فرد يف فريق العمل كان ندى عاكوم وحبكم عملها يف اإلدارة فقد
وعرض نتائجنا إىل املديرة .ولكم استغرق هذا العمل منا
كانت مسؤولة عن تنظيم املقابالت ،ودراسة البيانات وتنظيم الفريق ككل ّْ
من وقت لدراسة بياناته بعد جتميعها ،وحتليل نتائجه ومشاركة كل ذلك مع فريق "متام" يف اجلامعة األمريكية .وكم كانت مالحظة فريق
أن حندد احلاجة األساسية
"متام" وخاصة الدكتورة رميا كرامي بعد مناقشتنا نتائج بياناتنا ،مقابالتنا وحتليلنا ولقد نصحتنا الدكتورة كرامي ّْ
نغوص باملهارات كلها..وهكذا كان ،فقد
كيزا حىت ال
من مهارات "بناء الشخصية" لدرسها ومتابعتها ،حيث يكون عملنا أكثر تر ً
َ
توصّْلنا بعد نقاش طويل مع "متام" إىل دراسة مهارتني مها " الثقة وتقدير الذات" و"العدوانية" ،وقد دعمتنا الدكتورة لنواجه مواطئ
الضعف ونقوي مواطئ القوة .وال بد من ذكر أن نتائج البحث عن املهارتني قد تطورت إجيابياً من قبل أن يبدأ دراسة املشروع إىل أن
بدأنا بتحليل النتائج .واألمجل يف هذا املشروع هو اندفاع األساتذة للتعلم عن مشروع "بناء الشخصية" ،لقد كان األساتذة متشجعني
ومتحمسني ملساعدتنا بالعمل.
ويف هناية حتليل هذه النتائج وبعد دراستها مع فريق "متام" يف اجلامعة األمريكية ،جاء يوم احلساب كما كنا نقول ،جاء موعد املؤمتر
الذي يقوم حبضور مدارس ملتزمة مبشروع "متام"  ،ومدارس غري ملتزمة به ،وكما جرت العادة على كل مدرسة أن تعرض مشروعها.
ولكن كم كان طلب فريق "متام" يف اجلامعة األمريكية مجيال ومميزا يف ذلك الوقت ،فقد طلب منا الفريق أن تقوم كل مدرسة بعرض
لت أذكر كم كنا
على طاوالت معينة – صور – تقارير – نتائج – دراسات وغريها توضح كل ما عملناه خالل الفّتة السابقة.ماز ُ
سعداء ومسرورين بالشرح لكل زائر إىل طاولتنا ،وأذكر كم كنا نسّتق النظر إىل الطاوالت األخرى ونسأل أنفسنا :هل عرضهم أمجل
منا؟ ولكن إمجاالً بعد مشاهدة عرض املدارس كلها تتخيل نفسك بأنك سافرت إىل البالد العربية املشاركة وبفّتة زمنية قصرية مستفيداً
من جتارب علمية قيمة.
احدا ،حيلل ويناقش
كانت تلك الساعات مجيلة ومهمة بالنسبة إيل وبالنسبة إىل الفريق أيضاً .أذكر متاماً أن فريق مدرسيت كان فري ًقا و ً
بعقل واحد وحيس ويتحمس بقلب واحد ،ويتقدم ويتطور "بتمام" واحد.
كم حسدت ذلك الفريق ،كم حسدت وحدته وقوته ومن كثر حسدي له حصل ما هو غري متوقع ،فلألسف الشديد تركتنا إجنا
عضوا بديال ،وقد مت اقّتاح
عثمان ،وهي عضو فعال يف فريق املدرسة .تركت املدرسة لتعمل يف جمال آخر .وطبيعي جيب علينا أن َ
جند ً
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عدة أمساء ،ولكن بعد التشاور مع الفريق ومع املديرة بامسة بعاصريي ،مت اختيار األستاذة ندين أدمهي لتلتحق بالفريق .واألستاذة ندين
أدمهي متخرجة جديدة من اجلامعة األمريكية ،وهي أستاذة جديدة يف ثانوية احلريري الثانية وتعمل يف مشروع "بناء الشخصية" ،وقد
أضافت ندين كثرياً من اإلجيابية والتعاون نظراً خلربهتا العميقة يف برنامج "بناء الشخصية" والبحث اإلجرائي .وهكذا رجعنا كفريق واحد
وحاولنا بكل ما أوتينا به من جهد أن نعيد الفريق .بصراحة ال بد أن أعّتف ،بإحساس أحسسته عند مغادرة إجنا وقدوم ندين ،كم
موجودا منذ بداية فكرة "متام" إىل اآلن ،فكم مرت سنوات وال زلت
أحسست بأنين عنصر قدمي جدا ألنين العنصر الوحيد الذي كان
ً
صامدة ولكن بإحساس شخص له عقل مليء خبربات وأفكار اختزنته من "متام" ،قلب يتسع لعدة أفراد مشاركة وجسم حياول أن
يوازي التطور من أول رحلة "متام" إىل اآلن .هل ميكن أن يكون إحساسي دليل كرب وهرم أم إحساسي مجيل يوحي يل بالثقة والثبات
والقوة.
بصراحة عندما أعلمين فريق "متام" يف اجلامعة األمريكية كتابة جتربيت اليت خضتها معه وجدت صعوبة كبرية بالكتابة ،جيب علي أن
أكتب كل شيء بشفافية كبرية وصدق وصراحة ،وملا هلذه الكتابة من حسنات وسيئات .كتابة بلغة شفافة تشعر يف أنك تسبح يف
رحلة التأمل والت ُّ
فكر ،تسبح يف أمان ألنك تقول ما يدور يف داخلك بكل صدق وإخالص ولكن سيئاهتا بأهنا حترجك وتضعك يف
موقع اخلاطئ أحياناً واملتهم أحياناً أخرى أو حىت تضعك يف موضع الضعيف أحياناً أخرى.
كم استصعبت كتابة جتربيت مع "متام" وما يدور ،ولكن االستصعاب األقوى واألصعب هو كتابة هناية جتربيت مع "متام" ...طبعاً ليس
النهاية العلمية اليت سوف تكمل مسرياهتا لسنوات قادمة إن بوجودي أو بغري وجودي ،ولكن كتابة النهاية اجلميلة الصعبة السهلة
املمتعة ألنين من خالل كتابة جتربيت سافرت إىل عدة مراحل وأزمنة ،مراحل منها سعيدة وكئيبة ،مراحل قوية وضعيفة ،ومع كل ما كتبته
ال بد أن أشكر "متام" ،ألنه بنظري عرفين إىل دول عربية مهمة ،لقد طور عالقايت مع أساتذيت ،لقد عمق صداقايت مع فريق عملي
ومع األفراد اآلخرين ،لقد زرع "متام" يف نفسي روح التفاؤل ،عدم اخلوف ،الشجاعة ،البحث الدائم عن احلاجة ،التطلع إىل األمام
وليس إىل الوراء ،املعاجلة ألية مشكلة من قاعها إىل أعالها .لقد خدمين "متام" شخصيا كثرياً قبل أن خيدم مدرسيت ،لقد أغناين بقوة
لطاملا حلمت هبا ،لقد ساندين ألقف وأصمد أمام كل تغيري طبعاً بعد دراسته .لقد علمين أال أنكسر وإذا انكسرت فال بد أن أستعني
بروح "متام" وأعود ألقف من جديد.

لقد زرع "متام" يف نفسي روح التفاؤل ،عدم اخلوف ،الشجاعة ،البحث الدائم
عن احلاجة ،التطلع إىل األمام وليس إىل الوراء ،املعاجلة ألية مشكلة من قاعها إىل
أعالها .لقد خدمين "متام" شخصيا كثرياً قبل أن خيدم مدرسيت ،لقد أغناين بقوة
لطاملا حلمت هبا ،لقد ساندين ألقف وأصمد أمام كل تغيري طبعاً بعد دراسته.
لقد علمين أال أنكسر وإذا انكسرت فال بد أن أستعني بروح "متام" وأعود ألقف
من جديد.
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سير ّ
الذاتيّة للمشاركين في هذا الكتاب
نبذة عن ال ّ
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مراد جرداق
حصل على البكالوريوس ودبلوم التعليم يف الرياضيات ( )0222واملاجستري يف الرياضيات ( )0222من اجلامعة األمريكية يف
بريوت ،والدكتوراه يف مناهج وتعليم الرياضيات من جامعة ويسكونسن -ماديسون ( .)0223بعد عمله معلماً للرياضيات يف
املدرسة الثانوية ،عمل كخبري مساعد يف تدريب املعلمني يف معهد الّتبية لألونروا /اليونسكو .بدأ حياته اجلامعية األكادميية أستاذاً
جامعياً يف اجلامعة األمريكية يف بريوت وتدرج فيها حىت أصبح أستاذاً فيها سنة  0225وبقي يعمل فيها هبذه الرتبة حىت تارخيه .
شغل مناصب إدارية يف اجلامعة منها مدير مركز العلوم والرياضيات ورئيس دائرة الّتبية ومدير قسم الدراسات الّتبوية يف اجلامعة
األمريكية يف بريوت .وأشرف على رسائل ماجستري ودكتوراه .تشمل اهتماماته البحثية املسائل الرياضية والعوامل االجتماعية والثقافية
يف تعلم وتعليم الرياضيات واإلصالح الّتبوي  .ألف عدداً من الكتب ،آخرها كتاب بعنوان "حنو تكافؤ الفرص يف نوعية تعليم
الرياضيات " نشرته دار النشر العاملية "سربينغر" سنة  .2112نشر عشرات من املقاالت يف اجملالت العلمية وألقى عدة أحباث يف
مؤمترات دولية  .قاد عدة مشاريع يف تطوير مناهج الرياضيات يف الوطن العرب وكذلك كان مستشاراً تربويا ملؤسسات دولية وإقليمية.
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صوما بشارة بوجودة
حيمل صوما بشارة بوجودة دكتوراه يف الّتبية ،اختصاص تعليم العلوم من جامعة سنسنايت ،University of Cincinnati
والية أوهايو ،يف الواليات املتحدة األمريكية ( .)0222بني  0222و 2113درس يف جامعة سرياكيوز Syracuse
 ،Universityوالية نيو يور  ،يف الواليات املتحدة األمريكية .يف سنة  0223التحق باجلامعة األمريكية يف بريوت وهو اآلن
برتبة أستاذ يف هذه اجلامعة .عمل كمدير للمركز الّتبوي للعلوم والرياضيات بني  0224و 2113وكرئيس لدائرة الّتبية بني 2113
و  2112وهو منذ  2112يشغل منصب مدير مركز التعليم والتعلم واملركز الّتبوي للعلوم والرياضيات يف اجلامعة األمريكية يف
بريوت .وقد نشر بوجودة العديد من األحباث والدراسات الّتبوية يف جمالت علمية حملية وإقليمية ودولية حمكمة باإلضافة إىل عدد
من الكتب باللغتني العربية واإلنكليزية .قدم بوجودة حماضرات يف عدد كبري من املؤمترات العلمية اإلقليمية والدولية وهو عضو هيئات
التحرير لعدد من اجملالت املختصة بتعليم العلوم وبالّتبية (جملة الدراسات الّتبوية والنفسية Journal of Educational
and Psychological Studies, College of Education, Sultan Qaboos University,
International Journal of Science and Math Education, Journal of Science Teacher
Education, International Journal of Excellence in Education, International Journal
 )of Excellence in Educationوهو حاليا عضو يف اللجنة املركزية للمجلس األعلى للتعليم يف دولة قطر وزميل يف
أكادميية العلوم للعامل الثالث.

ريما كرامي عكاري
أستاذة مساعدة يف دائرة الّتبية يف اجلامعة األمريكية يف بريوت .حصلت على دكتوراه من الّتبية من جامعة بورتالند احلكومية
) (Portland State Universityيف مدينة بورتالند بوالية أوريغون يف الواليات املتحدة األمريكية عام  ،0222وقد
ختصصت باإلدارة واإلشراف الّتبوي مع الّتكيز على اإلدارة املدرسية ،التغريات التنظيمية والسياسات التعليمية .وحتمل أيضاً بكالوريا
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يف الكيمياء ،دبلوم لتدريس العلوم يف املرحلة الثانوية وماجستري يف العلوم الّتبوية من اجلامعة األمريكية يف بريوت .هي باحثة رئيسية
وعضو يف الفريق القيادي يف مشروع االصالح املدرسي "متام" (التطوير املستند اىل املدرسة) املمول من مؤسسة الفكر العرب ويتم
تنفيذه من خالل وثيقة تعاون مع اجلامعة األمريكية يف بريوت .لديها احباث منشورة يف جمالت تربوية عاملية حول موضوعات
صعوبات األصالح الّتبوي يف العامل العرب ,طرائق التطوير الّتبوي املستند اىل املدرسة ,القيادة الّتبوية  ،التفكر كادات لالعداد
املهين للمعلم ,التمكني و االعداد املهين للقيادين الّتبويني ،الظروف احمليطة باملرأة اثناء متابعتها للدراسات العليا ,برامج تدريب
املديرين ,والعوامل املؤثرة على عمل مديري املدارس.

ماري سعد
حصلت ماري سعد على البكالوريوس يف الرياضيات ودبلوم يف تدريس الرياضيات عام  2114من اجلامعة األمريكية يف بريوت.من
خالل الدبلوم تطور شغفها للتعليم ورغبتها يف التعمق فيه ،فتابعت من بعدها دراسة الّتبية حيث حصلت فيها على شهادة
املاجستري من اجلامعة األمريكية يف بريوت عام  .2112خالل متابعتها دراستها العليا درست ماري الرياضيات للصفوف املتوسطة
يف إحدى مدارس العاصمة .وبعد خترجها انضمت ماري إىل "متام" كمنسقة للمشروع؛ حيث شغلت هذا املنصب ملدة أربع سنوات.
عملت يف ما بعدها  ،وال تزال ،كمستشارة تربوية يف جمال التطوير املدرسي .عملت على مشاريع ومبادرات مع مدارس ووزارات يف
عدد من الدول العربية .مشلت هذه املشاريع واملبادرات جماالت التقييم الذايت للمدرسة؛ تصميم وتنفيذ وتقييم اخلطط التطويرية؛
وتطوير املناهج وأساليب التدريس واإلشراف.

أليس عبود
تؤمن السيدة أليس عبود ،مديرة املدرسة األهلية للبنات ،بأن احلياة رحلة استكشاف للذات ،لذلك فإن هدفها الشخصي يتمثل يف
النماء املهين واالجتماعي يف إطار فهم متعمق للحياة ،وذاهتا والبشر احمليطني هبا .وقد عزز مسارها األكادميي من خالل حصوهلا
على شهاديت البكالوريوس واملاجستري يف األدب اإلجنليزي ،سعيها لتحقيق أهدافها حيث إن دراسة األدب متنح الدارس تبصراً عميقاً
يف الطبيعة البشرية .
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لقد بدأت السيدة أليس عبود مسريهتا املهنية قبل أكثر من  25عاماً يف املدرسة األهلية للبنات ،وهي املدرسة اخلاصة الوحيدة
للبنات واليت تُعّن بتمكينهن من خالل برنامج تعلمي تقدمي وتنويري .الرسالة اليت تعتنقها السيدة أليس تتلخص يف دعم كل من
حوهلا ليطوروا حياهتم نوعيا .وكوهنا جزء من أسرة األهلية ،مكنها من التعرض لفرص مجة لتحقيق رسالتها عمليا من خالل متكني
طالبات األهلية .
تعمل السيدة أليس حاليا على احلصول على درجة الدكتوراة يف ال  ، Organizational Leadershipوتأمل من خالهلا
أن تتمكن من مواصلة دورها القيادي يف السري باألهلية إىل إجنازات وجناحات متواصلة.

خالدة قطاش
حتمل شهادة البكالوريوس يف اللغة واألدب االجنليزي من اجلامعة األردنية ( ،)0221وشهادة املاجستري يف أساليب تدريس اللغة
االجنليزية من اجلامعة األردنية ( .)2112تعمل يف املدرسة األهلية للبنات منذ عام  0222وحىت اآلن ،معلمة للغة واألدب
اإلجنليزي وتدرس مساق يف نظرية املعرفة ضمن برنامج البكالوريا الدولية .شاركت يف ورش عمل عديدة داخل وخارج املدرسة ،كما
تسهم يف بع اجللسات التجريبية للهيئة التدريسية داخل املدرسة .كانت متحدثة يف أول مؤمتر تيداكس يف األردن والذي أقيم يف
البحر امليت ،كما سامهت يف برنامج تطوعي امسه حتويلة من خالل اقامة جلسات حوارية مع طلبة من مدارس وكالة الغوث يف
األردن .تؤمن بأن التعلم خربة تشاركية متعددة املصادر ،هدفها استثارة التفكري ومتكني املتعلم -سواء كان الطالب\ة أ\و املعلم\ة-
من اختاذ القرارات املناسبة املبنية على معرفة ذات معّن أ\و نتاج.

نصري الطرزي
مهندسا من بريطانيا لكنه قرر بعد
مدير دائرة الرياضيات ومسؤول وحدة البحث والتطوير يف املدرسة األهلية للبنات يف عمان .خترج
ً
عدة سنوات من العمل يف جمال ختصصه أن ينتقل إىل التعليم ألن هذا هو اجملال الذي شعر أنه يعطي حلياته معّن .وهو يؤكد أنه مل
يندم على قراره هذا ،وينصح طالباته بأن تكون قراراهتن مبنية على إدرا عميق ألولوياهتن ،فهو يؤمن حبرية االنسان يف االختيار وال
يرى مثة ضرورة لالمتثال لكل ما هو سائد ،بل يرى أن التغيري سنة من سنن احلياة وأن على اإلنسان أن يسعى إلدارة هذا التغيري ملا
فيه مصلحة البشر وسعادهتم وحتقيق ذواهتم وخدمة اآلخرين.
283

له عدة كتب منشورة ،أمهها :حوارات يف قضايا الوطن ( ،)0223استخدم عقلك :دليلك إىل دراسة أفضل (،)2111 ، 0225
القضية الفلسطينية بالرسم والكلمة ( ،)0222يف سبيل النهضة :تصور لدور الفرد واملشروع واألداة ( .)2112كما له عدة
مسامهات يف دوريات خمتلفة.
ونظرا ألنه التقى زوجته يف املدرسة ،وألن ابنتاه
متزوج ولديه ابنتان ،وزوجته هي مديرة القسم االبتدائي يف املدرسة األهلية للبناتً .
طالبتان يف املدرسة ذاهتا ،فإنه وأسرته ينظران للمدسة ال كمكان للعمل ،بل كمكان للحياة والتطور وكأداة من أدوات التغيري والتنوير
والتمكني.

حنين موس
ولدت يف عمان /األردن بتاريخ  ،0220/15/22وأمتمت دراسيت الثانوية يف مدرسة الزهراء الثانوية للبنات ،مث التحقت بكلية
العلوم يف اجلامعة األردنية يف العام  0222لدراسة العلوم احلياتية ،وخترجت من اجلامعة يف عام .2113
يف بداية عام  2114عملت كمستشارة أكادميية يف املركز البيضاوي الذي كان يقدم خدمات للطلبة الراغبني بإكمال دراستهم
اجلامعية يف أسّتاليا ،وبقيت يف هذا العمل ملدة  2أشهر ،أتيحت يل خالهلا فرصة التعرف على اجلامعات األسّتالية ونظام الدراسة
فيها .باإلضافة إىل ذلك ،تطورت لدي الكثري من مهارات اإلتصال الكتابية والشفهية.
ويف هناية عام  2114بدأت العمل يف املدارس العصرية كمشرفة خمتربات علمية ومعلمة للعلوم.
وخالل عملي يف املدرسة قمت بتدريس العلوم للصفوف من  .2-4ويف سنني أخرى أصبحت أدرس العلوم احلياتية لصفوف التاسع
إىل جانب عملي كمشرفة خمترب.
ويف عام  2112أتيحت يل الفرصة ألن أصبح جزءًا من عائلة متام ،حيث انضممت إىل فريق العمل يف املدرسة بعد اعتذار
املعلمات اللوايت شكلن الفريق السابق عن استكمال العمل ضمن فريق متام.
وقد شكل هذا احلدث نقطة حتول بارزة يف حيايت على املستوى الشخصي واملهين ،حني أتيحت يل فرصة االختالط هبذا العدد من
األشخاص من هذا املستوى الرفيع من العلم واملعرفة باإلضافة إىل التعرف على ثقافاهتم وعاداهتم املختلفة مما أسهم يف تغيري نظريت
للعملية التعلمية حنو األفضل.
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رجاء المحادين
ولدت يف مدينة الكر عام  0222وتلقيت دراسيت األساسية والثانوية يف كلية راهبات الوردية يف مدينة عمان .مث تابعت دراسيت
اجلامعية يف اجلامعة األردنية حيث حصلت على شهادة اهلندسة املدنية من كلية اهلندسة والتكنولوجيا عام  . 0221وحيث أنه يف
تلك الفّتة كانت فرص العمل للمهندسني قليلة ،قررت أن أعمل بالتدريس كبديل مؤقت حىت أحصل على فرصيت يف جمال اهلندسة،
فعملت معلمة للصف األول األساسي ملدة مثان سنوات يف مدرسة املنهل وقد التحقت بدورة إلعداد املعلمني للمناهج اجلديدة يف
بداية عملي هنا  ،وبعد اخنراطي يف هذا اجملال وتعرضي للعديد من اخلربات وجدت نفسي أعشق املهنة وأرغب باالستمرار فيها
عوضا عن اهلندسة اليت ال أنكر أثرها القوي يف جناحي يف التدريس .مث انتقلت للعمل يف املدارس العصرية حيث اجملال الواسع
ً
لالنطالق واإلبداع .فقد عملت هنا بداية معلمة للصف األول مث معلمة للصف الثالث فالرابع  ،مث أصبحت مسؤولة عن متابعة
برنامج ( Renzulliبرنامج يقدم أنشطة إثرائية للطلبة مرتبط مع جامعة كانتيكت يف الواليات املتحدة) والعمل يف تنسيق
املواد اإلنسانية لصفوف اخلامس والسادس باإلضافة النضمامي إىل فريق متام يف املدارس العصرية .

ديانا قموة
ولدت يف السلط األردن عام  0253يف أسرة هدفها هتيئة أبناء حمبني للعلم واخليار األكادميي كأساس النجاح واإلعداد للحياة ،أهنيت
املرحلة الثانوية ختصص /علمي يف مدينة السلط وحصلت على منحة دراسية لدراسة الفيزياء يف اجلامعة األمريكية يف بريوت .لكن كان
هديف هو دراسة الكيمياء ،فاخّتت اجلامعة األردنية لدراستها ،ويف هناية السنة األوىل وجدت نفسي أختار الفيزياء .حصلت على
وحيث أرى أن املعلم يف كثري من األحيان يكون له أثر يف توجيه طلبته ،وهذا ما حصل
شهادة املاجستري يف أساليب تدريس الفيزياء،
ُ
فعالً عندما قررت استكمال دراسيت إذ اخّتت ماجستري يف "أساليب تدريس الفيزياء" لوجود عامل قدير أفتخر أن أتعلم على يده،
وهو املرحوم األستاذ الدكتور عمر الشيخ .وبعدها عملت يف جمال تدريس الفيزياء للمرحلة الثانوية ،وكليات اجملتمع عملت مديرة ملركز
لصنع أجهزة خمربية ،مث مديرة للمرحلة األساسية ،مث الثانوية يف املدارس العصرية ،مث نائب للمدير العام وبعد ذلك مستشارة أكادميية
للمدارس لتارخيه .وأعمل موجهة مبقولة أن تنري مشعة خري من أن تلعن الظالم ،ومن الشمعات اليت أنارت طريقي وساعدتين كان
مشروع متام الذي يستند على إعطاء الثقة للفرد للمسامهة يف تطوير وإنارة شعلة يف املسرية الّتبوية.
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من خوري
معلمة تاريخ وجغرافيا يف مدرس ة البكالوريا عمان ،منذ عام ( ،)2111ولدت يف الكويت يف عام ( ،)0253متزوجة وهلا ابن وابنة،
أهنت تعليمها املدرسي يف مدرسة راهبات الوردية-عمان ،حصلت على شهادة ( (HNDيف اإلدارة العامة ،مث نالت شهادة
البكالوريوس يف التصميم الداخلي من جامعة الريمو  .واصلت بعد ذلك الدراسة وحصلت على شهادة املاجستري يف علم اآلثار من
نفس اجلامعة .شاركت يف عدد من الدورات واللقاءات التدريبية .بدأت مشوارها يف مش روع متام منذ عام ( ،)2112تنقلت يف
عملها ما بني التدريس وإدارة العملية التدريسية ،حيث أشرفت على دائرة الّتبية االجتماعية لتسع سنوات ،كما عملت إىل جانب
ذلك وما زالت يف جمال االستشارات األكادميية والّتبوية ،يف عدد من املدارس اخلاصة يف عمان ،وهي مدربة ملعلمي املرحلة املتوسطة
يف برنامج البكالوريا الدولية ،عملت يف دراس ة على املناهج األردنية مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية هبدف تدريب املعلمني على
الربط وإجياد القواسم املشّتكة والعالقات بني املناهج ،من أجل تعلم للحياة.
تقضي مّن معظم وقتها بعد العمل ما بني القراءة كهواية وكجزء مرتبط بعملها الذي متارسه ،والرياضة اليت تشكل الرئة واملتنفس ليومها،
كما يشكل السفر جزءًا هاما من حياهتا ملا له من أثر يف حكاية الثقافة واخلربات اليت حيوزها املرء.

محمد أمين شبانة
حممد أمني شبانة هو معلم لغة عربية وإداري يف مدرسة البكالوريا -عمان .ينهي هذا العام  ،2102ثالث سنوات من عمله فيها.
ُولِ َد يف العاصمة األردنية عمان عام ألف وتسعمائة ومثانية وستني للميالد ،متزوج وله أربعة أبناء ،أهنى دراسته الثانوية يف مدرسة كلية
احلسني الثانوية يف عمان ،بعد أن تنقل يف مدارسها املختلفة يف االبتدائية واملتوسطة ،حصل على بكالوريوس اجلامعة األردنية يف اللغة
العربية وآداهبا ،وأهنى املاجستري يف املناهج وأساليب التدريس يف ذات اجلامعة يف العام  ،2112-2110عمل وما زال يف حقل الّتبية
متنقال بني العديد من املدارس احلكومية واخلاصة ويف العديد من الوظائف التعليمية واإلدارية ،له العديد من
والتعليم منذ ً ،0223
املقاالت األدبية والّتبوية والقصص القصرية .كما عمل يف تدريب كرة القدم على مستوى أندية الكرة احمللية يف األردن ،وفرق املنتخبات
املدرسية ،حيث كان العبًا لكرة القدم يف أحد أندية الدرجة املمتازة يف اململكة ،وقد انض َّم إىل صفوف املنتخب الوطين لكرة القدم
لفّتة من الزمن .يرى أن ممارسة الرياضة أسهم إىل ح د كبري يف صقل شخصيته ،وساعد يف تنمية مهارة التواصل يف البيئات اليت تعامل
معها ،وزاد من قدرته على التفاعل مع البيئة املدرسية مبستوياهتا املختلفة.
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مستقبال على الكتابة يف جمال البحوث الّتبوية بأشكاهلا املختلفة ،من خالل اخلربة
يعتقد حممد شبانة أن لديه الرغبة والقدرة
ً
والتجربة اليت امتلكها يف هذا امليدان واليت ينبغي تطويرها مبزيد من التجارب ،على أن يتم نشرها بعد اختمارها لتكون بني يدي
املمارسني هلذا العمل اهلام يف صناعة اإلنسان من أجل اإلفادة منها .انضم إىل فريق متام مدرسة البكالوريا يف العام( )2112وكان
لذلك أثر عميق يف جتربته كما يرى.

حنان سلمان عيد فرح
أردنية اجلنسية من مواليد عمان عام  ،0222متزوجة وهلا أربعة أبناء ،تعمل يف حقل الّتبية والتعليم .بدأت مسريهتا يف التعليم منذ
عام  0224يف مدارس الطوائف املسيحية وانتقلت إىل مدرسة البكالوريا عمان عام  0222وال تزال تعمل فيها كمعلمة وإدارية.
حائزة على (إجازة يف األدب العرب) من جامعة دمشق  ،0224أهنت دراستها الثانوية من مدرسة الفحيص احلكومية للبنات ،وأما
املرحلة اإلبتدائية واإلعدادية فمن مدرسة الالتني الفحيص .
هلا اهتمامات باألدب ولديها مشاركات عديدة يف فعاليات ثقافية ،منها مهرجان الفحيص (األردن تاريخ وحضارة) حيث شاركت
يف فعالية منرب الشعر .
ترى حنان فرح يف األدب نافذة تطل على الكون وترى يف التعليم رسالة حقيقية حتتاج منا إىل اجلهد املتواصل واالنفتاح على العامل
واالهتمام بكل ما جيعل القائمني عليه معنيني بالبحث .ومن هنا كان اهتمامها وعملها يف ( البحث اإلجرائي ) الذي يستند إىل
القاعدة جلعل العمل يف قطاع التعليم عمالً قابالً للتطوير والتغيري ملا فيه مصلحة اجملتمع.

حميدة زيوار الجراح
قنصال جتاريا يف السفارة الّتكية  .التحقت مبدرسة خالد بن الوليد التابعة ملدارس
ولدت يف بريوت سنة  0221وكان والدي يعمل ً
املقاصد  .خترجت منها سنة  0222وكانت احلرب يف أوجها حيث واجهت أي ًاما مرعبة حتت وابل القصف والقذائف واخلطف
والرعب الذي ال ينتهي .التحقت باجلامعة األمريكية يف بريوت وختصصت يف علم االجتماع حسب طلب أهلي ،مع العلم بأنين
كنت أريد أن أدرس موسيقى أو مسرح.
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تزوجت من شاب سعودي سنة  0222وكان احتفايل يف يوم زواجي على أنغام القذائف والصواريخ .غادرت إىل جدة حيث
أمضيت هنا  2سنوات وأجنبت فيها غسان وطارق .كنت مغرمة بالطبخ فحاولت أن أؤسس نادي لتعليم الطهي ولكنين فشلت يف
ذلك لعدم متكين من االلتزام مع األعضاء.
يف سنة  0222جئت إىل عمان لكي أستقر مع أبنائي وعملت يف مدرسة البكالوريا كأمينة مكتبة من . 0225 – 0221
شاركت يف العديد من ورشات العمل واملؤمترات  NESAمث قررت أن أدرس رياض أطفال ،فالتحقت جبامعة كولومبس ونلت
شهادة البكالوريوس يف "رياض األطفال" .بعد ذلك عينت كمعلمة صف وها أنا ما زلت على رأس عملي يف مدرسة البكالوريا –
عمان وأعمل كمعلمة صف لألول ابتدائي .

سمية المحتسب
أستاذ مشار يف تعليم العلوم ،حاصلة على دكتوراة فلسفة تربية /مناهج وطرق تدريس علوم يف العام  .0224عملت معلمة
للفيزياء يف املرحلة الثانوية وكليات اجملتمع ملدة تسع عشر عاماً وأستاذة يف تدريس العلوم يف اجلامعات الفلسطينية واألردنية ملدة أربع
عشر عاماً درست خالهلا املواد متطلبات برامج إعداد املعلمني /املرحلة اجلامعية األوىل وبرامج املاجستري والدكتوراة .أشرفت على
العديد من رسائل املاجستري وأطروحات الدكتوراة .نشرت احملتسب العديد من األحباث يف جمالت عربية وأجنبية حمكمة وشاركت يف
تأليف كتاب يتناول تعليم العلوم يف الوطن العرب .إلتحقت مبشروع متام مستشارة ومنسقة حملية يف األردن منذ العام  .2112تعمل
منذ عامني مدير برنامج يف أكادميية امللكة رانيا لتدريب املعلمني ،إكتسبت خالهلما خربة مكثفة يف تصميم ورش برنامج شبكة
العلوم املتمحور حول التعلم والتعليم املستندين إىل االستقصاء ،ومواءمة هذه الورش للواقع احمللي ،واإلشراف على تدريب املعلمني
واملشرفني واملديرين ومتابعة تقدمهم يف تطبيق االستقصاء يف الصفوف وذلك بالتعاون مع كلية املعلمني – جامعة كولومبيا.

عبدالرحمن أحمد الشوشي
من مواليد األردن عام  0222ولقد حصل على شهادته اجلامعية األوىل يف العلوم احلياتية من جامعة الريمو يف مدينة إربد يف األردن.
مث عمل يف املدارس التابعة لوزارة التعليم األردنية معلِّ ًما ملواد األحياء والعلوم .وكان لديه رغبة يف التعرف على جماالت أخرى من العلم،
فالتحق جبامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ليحصل على درجة املاجستري يف الصحة العامة عام .0222
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وكان لدى عبدالرمحن رغبة كبرية يف التعرف على اجملتمعات والدول املختلفة ،فالتحق بالعمل يف مدارس الظهران األهلية يف اململكة
ومرشدا
العربية السعودية عام  .0222ونتيجة للخربات املختلفة اليت حصل عليها من دراسته وعمله ،فقد عمل يف تلك املدارس معلِّ ًما
ً
صحيًا .ولقد أفادته الدورات التدريبية اليت تنظمها املدارس يف شغل مهام ميسر التكنولوجيا .أما آخر املهام واليت ال يزال يعمل فيها
حاليا فهي مسؤوليته يف تطوير املكتبة ومركز الوسائط يف املدارس.
ومن آثاره أنه ساهم يف رفع مستوى الوعي الصحي يف املدارس ،وشار اآلخرين يف تعليم الطالب مهارات التقصي ،وتدريب املعلمني
على األحباث يف جمايل التعليم والصحة واللياقة ،ويف تطوير التكنولوجيا يف املدارس ،ودجمها بشكل أكرب يف التعليم ،إضافة إىل تفعيل
دور املكتبة ومركز الوسائط يف املدارس لتعلم جنبًا إىل جنب مع املعلًمني يف املواد املختلفة.
ميكن التواصل معه على الربيد اإللكّتوين التايلashoushi@gmail.com :

مأمون محمد تركي
مسؤوال عن وحدة البحث يف مدارس الظهران األهلية يف اململكة العربية السعودية ،وهي مدرسة خاصة غري رحبية .يّتكز
أعمل حاليا
ً
عملي على املسامهة يف تطوير وحتسني الربامج املدرسية من خالل مجع البيانات وإجراء األحباث اإلجرائية .عملت ساب ًقا كمعلم ملادة
احلاسب اآليل يف مدارس خمتلفة.
ولدت ونشأت يف اململكة األردنية اهلامشية يف العام  .0223حصلت على البكالوريوس من جامعة الريمو – األردن وعلى درجة
املاجستري يف علوم احلاسب اآليل من جامعة نيويور .

جهاد حسين أحمد دويدار
مسرية بدأت واستمرت والزالت يدفعها ويوجهها وحيافظ على دميومتها "التعلم املستمر" ،مع مشاركات ومسامهات يف تطوير كل
مكان أكون فيه ،مع ما يرافق ذلك من هوايات واهتمامات ومتيز.
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ولدت يف األردن ،وترعرعت وأكملت دراسيت الثانوية فيها .التحقت جبامعة الريمو يف كلية الّتبية والفنون ،بتخصص "بكالوريوس
تربية ابتدائية" ،وقد خترجت منها عام  0222مع درجة الشرف ،مث التحقت باجلامعة األردنية يف كلية الّتبية للحصول على درجة
املاجستري يف "علم النفس الّتبوي" وحصلت عليها عام 0225م ،والتحقت بعدها بكلية األمرية ثروت وحصلت على دبلوم يف
"صعوبات التعلم" عام 0222م .وقد استمر حصويل على العديد من شهادات الدورات املتخصصة واملكثفة ومنها :دورات يف جمال
وتأهيال يف جماالت أخرى ،مثل" :مدرب تعليم اللغة"
الّتبية اخلاصة ،مثل" :أخصائي الكشف عن املوهوبني وذوي صعوبات التعلم"،
ً
–.-Literacy Coach
بدأت مسرييت املهنية يف الّتبية منذ عام  0223كمعلم يف وزارة الّتبية والتعليم يف األردن ،بوظيفة معلم صف ،ومعلم لغة عربية
للصفوف من الصف األول وحىت السادس ،مث التحقت مبدارس الظهران األهلية يف السعودية عام 0222م ،بوظيفة معلم صف
للصفوف الثالث والرابع االبتدائيني ملدة ست سنوات ،وانتقلت للعمل ك "أخصائي نفسي مدرسي" ،و"مدرب تعليم اللغة" يف
املدارس حىت اآلن.

سلم رعد
ولدت يف مدينة الكويت ،ونلت شهاديت اجلامعية من جامعة الكويت بكالوريوس يف الكيمياء احليوية.
تزوجت وأقمت مع زوجي يف مدينة فلوريدا األمريكية حيث أكمل دراسة اهلندسة البحرية مث ماجستري .مث عدنا إىل مدينة اخلرب يف
اململكة العربية السعودية  .عام  0222بدأت العمل يف مدارس الظهران األهلية اليت كان ابين يدرس فيها .بدأت أعمل يف املكتبة
ملدة سنتني مث انتقلت للعمل كميسرة للتكنولوجيا.
عرب السنني قدت فرقًا من طالب مدارس الظهران للمشاركة يف عدة ورش عمل علمية ومسابقات علمية كورشة عمل ملشاريع علمية
أيضا املشاركة يف International Science and ( ISEF
يف القاهرة مع ( SEEDشركة شلمربجري) و ً
 )Engineering Fairوالذي يقام يف الواليات املتحدة حيث كنا من الرواد يف اململكة مبثل هذه املشاركه.
عند بدء مشروع متام مع اجلامعة األمريكية ،بدأت العمل على األحباث اإلجرائية ووجدت هنا بع التشابه بني املشاريع العلمية
وخطواهتا مع خطوات البحث اإلجرائي وأمهها الدقة يف أخذ البيانات.
عملي يف مدارس الظهران األهلية نقطة تغيريهامة يف حيايت جعلتين حمبة للعلم والتعلم ،ومن صفايت أنين إذا عملت عمالً فيجب أن
أتقنه ،وقد ساعدتين الدورات املستمرة اليت أخذهتا يف املدارس وخارج املدارس على مواكبة كل جديد أنا ومجيع منسوبات املدارس،
حيث أن املدارس تتبّن الكثري من اسّتاتيجيات التحسني اليت تشر كل موظف يف برنامج للنماء املهين املستمر .مجيعنا يف املدارس
نسعى لتحقيق رسالة ورؤية املدارس .أنا فخورة بانتمائي إليها.
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أحمد غية
اهلوية الشخصية واملؤهالت :
 الدكتور أمحد حسني غية  ،لبناين ُ ،ولد يف تكريت عكار.
 تلقى دروسه االبتدائية يف عدة مدارس خاصة ورمسية  .اجتاز املرحلة الثانوية يف أزهر لبنان بني  0221 0225م مث
كلية أصول الدين فرع الفلسفة والعقيدة  .وبعد عمل مستمر يف حقول الّتبية واإلدارة ملدة عشر
التحق جبامعة األزهر
سنوات تقريباً  ،التحق جبامعة لندن لدراسة املاجستري والدكتوراه  ،حيث نال درجة الدكتوراه عام 0222م.
 أثناء هذه الفّتة املمتدة يف التعلم والتعليم والعمل تلقى عدة دورات مكثفة وبرامج مركزة يف جماالت الّتبية والتعليم والتواص ل
مع اآلخرين ،وأمهها برنامج مكثف يف جامعة هارفارد عام . 0222
العمل واخلربات :
 عمل بعد خترجه عام  0224بالليس انس يف جامعة األزهر يف دار الفتوى يف اجلمهورية اللبنانية كس كرتري للمؤمتر اإلس المي
اللبناين األول ،مث كمسؤول للعالقات العامة حىت عام 0222م .
 عام  0222م انتقل للعمل كرئيس للمركز اإلس المي للتنمية يف عكار  ،حيث كان يش رف على عمل األوقاف والتعليم
ال ديين ب امل دارس الرمسي ة  ،وخالل ه ذه الفّتة ك ان ي درس يف أزهر لبن ان مث يف كلي ة الّتبي ة والتعليم بطرابلس مواد املنطق
والفلسفة ومناهج البحث .
 بعد عام 0222م التحق للعمل مبدارس دار الفكر جبدة كمستشار تعليمي يشرف على تطوير املناهج وأساليب التدريس،
كما قام بتدريب املعلمني يف أدوات واسّتاتيجيات التعليم الفعال.
 شار يف عدة مؤمترات وقدم أحباثاً وأوراقاً عدة يف جمال خدمة الطالب املوهوبني وتعزيز مهارات القراءة .كما قام باإلشراف
على برنامج غرس ِ
القيَم يف مواد التعليم من خالل آليات وأدوات ختدم اجتاهات الطالب إجياباً حنو احلياة واآلخرين.
 شار يف مجيع ورش عمل مشروع " متام " منذ إنشائه عام 2112م .
 شار يف برنامج تعليم املوهوبني وتدريب املعلمني هلذه الفئة من الطالب.
نشر العديد من املقاالت والدراسات يف الصحف واجملالت املتخصصة يف لبنان واخلليج.
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سهام عبدالرحمن الصويغ
األستاذة الدكتورة سهام عبدالرمحن الصويغ ،أستاذة علم النفس الّتبوي وأخصائية العالج النفسي باللعب .حصلت على:
البكالوريوس العلمي من جامعة والية أورجيون بالواليات املتحدة األمريكية
)(Oregon State University
واملاجستري من جامعة نورث ويسّتن بالواليات املتحدة األمريكية (Northwestern University) -
والدكتوراة من جامعة أورجيون بالواليات املتحدة األمريكية
)(University of Oregon
حاصلة على شهادة تدريب يف التثقيف واإلرشاد األسري وتوجيه سلو األطفال ،كما أهنا حاصلة على شهادة تدريب يف العالج
باللعب.
عددا من املناصب اإلدارية مثل وكالة قسم علم النفس واإلشراف على
عاما ،وشغلت ً
عملت جبامعة امللك سعود ملدة مثانية عشر ً
كلية الّتبية وإدارة مركز البحوث ،كما عملت كمستشارة تربوية يف برنامج اخلليج العرب لدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية
(األجفند) ووزارة الّتبية والتعليم بالرياض .انتقلت يف عام  2113إىل البحرين للعمل كمستشارة تربوية مع فريق التأسيس للجامعة
امللكية للبنات حيث عملت فيها كعميدة لكلية الّتبية مث نائبة الرئيس للشؤون األكادميية حىت عام  .2112وتعمل حاليا
كمستشارة تربوية لبع الوزارات واجلامعات يف دول اخلليج مثل جامعة األمرية نورة وجامعة الدمام وبع املنظمات الدولية مثل
اليونسكو واليونيسف ومينتور العربية.
هلا العديد من األحباث العلمية املنشورة والكتب املّتمجة واملشاركات العلمية يف مؤمترات عربية وعاملية .قدمت العديد من احملاضرات
العامة وورش العمل يف جمال الّتبية وتوجيه السلو والعالج باللعب يف داخل اململكة ودول اخلليج وبع الدول العربية.

شذا إسماعيل
حائزة على شهادة بكالوريوس يف العلوم من اجلامعة األمريكية يف بريوت ،وماجستري تربية من اجلامعة األمريكية يف بريوت ،ماجستري يف
الّتبية املختصة من جامعة واشنطن .حاليا تتوىل إدارة قسم رياض يف ثانوية الكوثر -مدارس املربات ،ومسؤولة ومنسقة برنامج الدمج
الّتبوي للتالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة يف مدارس املربات ،مجعية املربات اخلريية .أستاذة ومدربة يف جامعة هايكزيان ملادة الّتبية
املختصة .تشار يف تقنني قائمة تشخيص اضطراب التوحد لدى األطفال -الطبعة الثانية على اجملتمع اللبناين مع دائرة علم الطب
النفسي يف اجلامعة األمريكية يف بريوت ،كما مت ترمجة دليل استخدام االختبار إىل اللغة العربية .قامت بالعديد من اخلدمات االستشارية
للتدريب والتشخيص للتالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة يف عدد من املدارس واملنظمات األهلية واألجنبية .كما أعدت اهليكلية اإلدارية
والنظم التشغيلية للمركز اللبناين للدعم النفسي لألطفال والشباب بدعم من الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية مع مؤسسة
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البحوث والدراسات .شاركت يف إعداد برنامج التدخل النفس -اجتماعي والتدريب بعد حرب متوز  2112باملشاركة مع منظمة
اليونيسف ،ويف جلنة الّتبية املختصة لدراسة تعديل املناهج للتالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة مع وزارة الّتبية والتعليم العايل .كتبت
مقاالت عن التعلم املستند إىل الدماغ ،والتعلم يف الطفولة املبكرة ،وتعديل املناهج للتالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة لقطر الندى
الصادرة عن ورشة املوارد العربية .عضو يف رابطة اإلشراف وتطوير املناهج الدراسية ،وجملس األطفال االستثنائيني (Council for
).Exceptional Children

بلل جرادي
لبناين من حمافظة النبطية " ،بالل قاسم جرادي" ،خترجت من املرحلة الثانوية حامال" شهادة علوم حياة من املدرسة الرمسية " ثانوية
احلرج الرمسية" .بدأت الدراسة اجلامعية عام  0223يف اجلامعة العربية وخترجت عام  0222حامال" بكلوريوس يف إدارة األعمال
.وخالل العام الثاين من الدراسة اجلامعية بدأت مهنة التدريس ملادة الرياضيات للمرحلة املتوسطة .وانضممت للتعليم يف مدارس
املربات "ثانوية الكوثر" ،وهكذا شاء القدر أن يضعين يف املكان املناسب والذى كما أعتقد ولدت من أجله " التعليم" .بدأت
كمدرس ملادة الرياضيات ،كمتعاقد لعدد من احلصص ،وخالل العام الثاين أصبحت متفرغاً ضمن الثانوية ويف عام  2114أصبحت
مدرساً ومنسقاً ملادة الرياضيات .وأصبحت مدرباً على صعيد املدرسة أو اجلمعية لعدد من العناوين اليت قد تتعلق باملادة أو بعناوين
تربوية ،وشاركت أيضاً بتدريب يف اجلامعة األمريكية .ويف عام  2112انضممت اىل مشروع متام و ما زلت حىت اآلن  .وحصلت
عام  2101على شهادة الكفاءة التعليمية من جامعة  AULويف العام  2100أصبحت مدير احللقة الثانية ومدرساً ملادة
الرياضيات لصف واحد فقط أال وهو الثالث ثانوي

زكريا حسين حمادة
لبناين من حمافظة جبل لبنان " ،زكريا حسني محادة" تربيت و تعلمت يف مجعية املربات أل نين فقدت والدي بعمر  3سنوات.
تابعت دراسيت يف مدارس املربات حىت هناية املرحلة الثانوية .درست املعلوماتية اإلدارية و إدارة األعمال يف املرحلة اجلامعية .بدأت
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عرضا للعمل يف مجعية املربات ،وهكذا شاء القدر
يف العمل مع بداية املرحلة اجلامعية .يف عام  2115وحدث بالصدفة أنين تلقيت ً
أن يضعين يف املكان املناسب والذى كما أعتقد ولدت ألجله" :التعليم" .بدأت كمدرس ملادة اللغة اإلنكليزية للتعليم األساسي وبعد
هناية العام الثاين أصبحت منس ًقا للمادة يف ثانوية الكوثر -للحلقة الثانية ،ويف الوقت نفسه أمتمت دراسيت اجلامعية يف جامعة
اهلايكازيان "برنامج تدريب املعلمني" حىت عام  .2112ويف عام  2112أصبحت مدر ًسا ومنس ًقا ملادة اللغة اإلنكليزية يف احللقة
الثالثة واملرحلة الثانوية .ويف عام  2112حصلت على شهادة تعليمية من جامعة كامربدج .و يف عام  2112إنضممت إىل مشرع
متام وما زلت حىت اآلن.

اإليكونوموس جورج ديماس
من مواليد بريوت 0255
جماز يف إدارة األعمال من جامعة القديس يوسف يف بريوت
أحد كهنة أبرشية بريوت للروم األرثوذكس منذ .0220
رئيس احملكمة الروحية اإلستئنافية وعضو يف احملكمة اإلبتدائية.
رئيس الديوان يف مطرانية بريوت.
عمل يف إدارة مستشفى القديس جاورجيوس منذ  0220حىت .0222
منذ  0222وحىت اآلن هو مدير ثانوية السيدة األرثوذكسية يف رأس بريوت ومفوض من قبل مّتوبوليت بريوت باإلشراف على
مدارس البشارة واألقمار الثالثة ومار الياس.
عضو يف اللجنة املركزية جمللس الكنائس العاملي.
أمني سر اجملمع األنطاكي املقدس.

نقول بشارة رزق
مواليد بريوت – لبنان العام  ،0222حائز على إجازة يف العلوم الّتبوية وأخرى يف علم النفس ،إضافة إىل ديبلوم دراسات عليا يف
علم النفس العيادي واملرضي من جامعة القديس يوسف يف بريوت.
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بدأ العمل يف جمال التعليم منذ العام  0222مث شغل منصب مستشار نفس-تربوي مطلع العام  0223يف ثانوية السيدة األرثوذكسية
مديرا ملدرسة البشارة األرثوذكسية ولغاية العام  .2112توازيًا وبني العامني  0222و  2110شغل
وحىت العام  2111حني ِّ
عني ً
منصب األمني التنفيذي ألسرة املدارس األرثوذكسية يف لبنان .منذ العام  2101وحىت اليوم ،يشغل منصب نائب مدير ثانوية السيدة
األرثوذكسية.
عضو مؤسس يف مجعية العالج النفسي التحليلي للطفل واملراهق ومستشار نفس-تربوي جلمعية فرح العطاء ،إضافة إىل كونه معاجلًا
نفسيا يف عيادتة اخلاصة.

بلل أحمد الباشا
ولد يف بريوت عام  .0225نال شهادة البكلوريوس يف العلوم من اجلامعة األمريكية يف بريوت عام  ،0222كما حاز على شهادة
املاجستري يف الرياضيات والدبلوم يف تعليم الرياضيات من اجلامعة نفسها .بدأ العمل يف ثانوية السيدة األرثوذكسية كمدرس للرياضيات
يف املرحلة الثانوية عام  ،0222مث ترأس دائرة الرياضيات يف مدارس بريوت األرثوذكسية بني العامني  2112و  ،2102وهو يشغل
اآلن منصب رئيس دائرة البحث والتطوير يف مدارس بريوت األرثوذكسية .قدم العديد من ورش العمل واالستشارات يف جمايل الّتبية
والتعليم ملؤسسات تربوية يف بريوت وطرابلس والدوحة.

سارة مقلد
حائزة على دبلوم يف الّتبية وشهادة يف الّتبية اخلاصة من اجلامعة األمريكية يف بريوت يف العام .2112
أكملت دراستها العليا يف اجلامعة األمريكية يف بريوت وحصلت على على ماجستري يف اإلرشاد والتوجيه الّتبوي يف العام .2100
التحقت بالعديد من املدارس اخلاصة يف بريوت حيث أكملت أكثر من سبع سنوات من التدريب يف تعليم اللغة اإلنكليزية والّتبية
اخلاصة ،قبل أن تتدرب يف مؤسسات خاصة على اإلرشاد والتوجيه الّتبوي.
إنضمت يف العام  2112اىل مدرسة احلريري الثانية كمرشدة تربوية ومسؤولة عن برنامج بناء الشخصية يف املرحلة االبتدائية .منذ
انضمامها اىل مدرسة احلريري الثانية ،أصبحت عضواً يف فريق "متام" وشاركت مع زمالئها يف ورشات العمل يف اجلامعة األمريكية.
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باإلضافة إىل عملها كمرشدة تربوية ،شاركت يف العديد من املشاريع الّتبوية مع مجعيات أهلية .من أهم املشاريع اليت شاركت فيها
كانت تقييم الصعوبات التعليمية لطالب عدد من املدارس الرمسية يف لبنان ،تدريب معلمي املدارس اخلاصة على مفاهيم الّتبية اخلاصة
واإلرشاد ،وتأسيس غرف مصادر يف عينة من املدارس الرمسية.

أمينة حربلي
ِ
ت يف الشبانية – لبنان يف شه ِر آب عام .02...
 ُول ّْد ُتلقيت شهاديت الثانوية من ثانوية خالد بن الوليد – املقاصد ،مث حصلت على ثالث شهادات متتالية من اجلامعة األمريكية يفبريوت :شهادة بكالوريوس يف العلوم ،شهادة دبلوم يف التعليم وشهادة املاجستري يف "."science education
التحقت باجلامعة اللبنانية – كلية الّتبية ملتابعة ونيل شهادة الدكتوراه يف "."science educationتزوجت وأجنبت ولدين مها ميار وعبد الكرمي.زاولت مهنة التعليم كأستاذة يف العلوم الطبيعية والكيمياء يف ثانوية الروضة لفّتة قصرية ويف ثانوية احلريري الثانية حىت اآلن.أشغل هذه السنة منصب منسقة العلوم الطبيعية للمرحلة الثالثة.
 ُاول العمل حاليا ،يف اجلامعة اللبنانية منذ سنتني كمدربة للتالميذ (األساتذة يف املستقبل).
أز ُشاركت يف عدة ورش عمل تربوية ونقابية يف ثانوية احلريري الثانية ،ويف اجلامعة األمريكية ويف نقابة بريوت للمعلمني.أمارس عدة نشاطات اجتماعية ،حيث شاركت الصليب األمحر اللبناين لفّتة أربع سنوات كمساعدة اجتماعية لدراسة أحوال الناساحملتاجني.
 عضو ولثالث دورات يف مجعية متخرجي املقاصد اإلسالمية يف بريوت.لت أشغل هذا املنصب.
ت أمينة سر يف نقابة املعلمني يف بريوت منذ سنتني وماز ُ
 ُعيِّ ّْن ُأمارس عدة نشاطات اجتماعية يف املدرسة وخارجها ،وأحرص على بناء عالقات جيدة مع تالميذي وزمالئي ،أواكب التجدد وأتقبلالتغيري.
ألف يوم".
هواييت املفضلة مساع املوسيقى الناعمة وقراءة كتب .حكميت يف احلياة" :إذا كان للباطل يوم فللحق ُملحق :ورقة المشروع
حدّثت في كانو الثاني/يناير 7002
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يرمي املشروع البحثي عن التطوير الّتبوي املستند إىل واقع املدرسة العربية لتحديد املبادرات اليت نفذت يف املنطقة العربية ملعرفة ما ينجح
وما ال ينجح وملاذا .فثمة حاجة ماسة اىل مؤسسة توفر الصلة بني األوساط األكادميية والتعليم الصفي الذي يوفر اإلطار الطبيعي
لتطبيق البحوث .ونعتقد أن اجلامعة األمريكية يف بريوت مؤسسة مؤهلة ألداء هذا الدور يف املنطقة.
مثة اتفاق واسع النطاق على أن النظم الّتبوية يف العامل العرب حباجة اىل حتسني .ويذكر "تقرير التنمية البشرية العربية" الصادر عن
برنامج األمم املتحدة اإلمنائى يف عام  2112أن "هنا أدلة على تدهور نوعية التعليم [يف املنطقة] ،ما يعين ضمناً تراجع اكتساب
املعرفه واملهارات التحليليه واخلالقة" .2ويردد "تقرير التنافسية يف العامل العرب" الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي يف سنة 2112
 2113أصداء استنتاجات تقرير األمم املتحدة االمنائي ،وحيث بلدان العامل العرب على "التفكري املعمق يف كيفية تنظيم التعليم على
حنو أفضل لضمان التطوير املستدام للقدرة على املنافسة يف اقتصاد عاملي متغري ومتطور" .3ويلحظ كال التقريرين ،وتقرير التنمية البشريه
العربية لعام  2113أمهية "إدماج االحتياجات اجلديدة من املعارف واملهارات يف األنشطة التعلمية والتعليمية احلالية".
إننا نعتقد أن املربني يف املنطقة مهتمون بتحسني نوعية التعليم يف بلداهنم .وهنا أيضا الباحثون الذين يشاركوهنم اهلدف نفسه .غري
أن هاتني اجملموعتني تعمالن بشكل منفصل يف معظم األحيان بل إن أغراضهما تتعارض أحياناً .ولكي تكون األحباث مفيدة ،جيب
أن تستند إىل املعلومات املستقاة من غرفة الصف ومن ما حيدث يف املدارس يف أحناء املنطقة ،وأن تعاجل القضايا األكثر أمهية للمربني
يف املنطقة.

اقتراحنا

الفلسفة
سينظم املشروع لتعزيز "الدعم من أعلى إىل أسفل إلحداث تغيري من أسفل إىل أعلى" .بعبارة أخرى ،سنقوم بتحليل "قصص النجاح"
احمللية لتحديد العوامل البشرية واملادية واملمارسات اليت جعلت هذه املبادرات ناجحة .وبعد ذلك سنقدم نتائج التحليل إىل صناع
السياسات آملني منهم توظيفها يف القرارات .وسنعمم نتائج أحباثنا بإنتاج املواد التدريبية اليت ميكن استخدامها يف أحناء املنطقة ،ونشرها
يف الدوريات الوطنية واإلقليمية ،وإتاحة املعلومات على موقع على اإلنّتنت ميكننا إطالقه وحتديثه بانتظام.

الغاية

ملشروعنا ثالثة أهداف:
 تطوير نظرية إصلح تربوي معللة ومستندة إل واقع المدرسة في المنطقة تقدم لصناع السياسات توصيات تستند إل
األبحاث لتنفيذ اإلصلح التربوي في بلدانهم.

 oتصميم دراسات حالة لثالث مدارس يف كل من اململكة العربية السعودية واألردن ولبنان.
 oإجراء الدراسات باستخدام طرق خمتلفة من االستقصاء املنظم.
.Arab Human Development Report 2002 2
.The Arab Competitiveness Report 2002-2003, p. 218 3
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 oتقدمي تقارير عن دراسات احلالة عن كل من املدارس التسع وعن كل بلد.
 oتقدمي تقرير عن البلدان الثالثة.
 oوضع نظرية مؤقتة معللة عن البلدان الثالثة.

 تدريب العاملين في المدارس عل تخطيط األنشطة المتعلقة باإلصلح التربوي وتنفيذها باستخدام مواد تدريبية تستند
إل نتائج أبحاث أجريت في العالم العربي.
 oإشرا أفراد يف املواقع القيادية على املستويات املختلفة (الوزارة واجلامعة واملدرسة واملعلمني) يف ما يلي:
 مناقشة أنواع األحباث وأهدافها وأسئلتها وفلسفاهتا.
 مناقشة دور البحث يف اإلصالح يف مدرستهم وعلى املستوى الوطين.
 املشاركة يف ورش عمل عن منهجيات البحث (وخباصة يف ورش العمل واألنشطة اليت تتضمن منهجيات
األحباث النوعية باإلضافة إىل منهجيات األحباث الكمية).
 املشاركة يف أنشطة حبثية مثل مجع البيانات يف مدارسهم باستخدام "أحباث األداء" (action
)researchوغريها من املنهجيات (األحباث النوعية باإلضافة إىل منهجيات األحباث الكمية).
 املشاركة يف ورش عمل التطوير املهين (كمشاركني ومقدمني).
 املشاركة يف تطوير مواد ورش عمل التطوير املهين استناداً إىل نتائج البحث.

 تشجيع ثقافة وضع السياسات المستندة إل األبحاث.

سؤال البحث

 oاآلليات اليت تشجع اختاذ القرار القائم على األحباث على مستويات غرفة الصف واملدرسة.
 تشار جتارب األحباث مع اآلخرين يف مدرستهم ،وبني املدارس الثالث يف كل بلد بالتوافق مع اجلامعة
والوزارة.
 تعزيز قيم اختاذ القرارات القائمة على األدلة بوسائل متنوعة يف داخل املدرسة وبني املدارس الثالث يف كل
بلد بالتوافق مع اجلامعة والوزارة .وكذلك تعزيز اختاذ القرارات القائمة على األدلة يف املدارس غري املشاركة
يف املشروع.
 تشار جتارب األحباث والتقارير عرب موقع على اإلنّتنت واملنشورات واملؤمترات.
 تعزيز ثقافة "اجملتمعات الباحثة" ) (inquiring communitiesداخل املدارس وفيما بينها.

سيحاول املشروع على وجه التحديد اإلجابة عن السؤال التايل:
كيف تتفاعل فعاليات التغيير وعملياته في المدرسة العربية والعوامل السياقية المدرسية لتمكين (أو إعاقة) التجديد
المستدام وزيادة قدرات الطل ب عل التعلم المستمر وتحسين اتجاهاتهم نحوه؟
المقاربة المنهجية
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ستكون املنهجيات املستخدمة يف هذا البحث استقرائية قائمة على األدلة ،وستنطلق من حتليل ما جيري يف املدارس اليت تنفذ األنشطة
اإلصالحية .وستتكامل معاً ،مبا يف ذلك املقاربات الكمية والنوعية .وستبّن نظرية إصالح تربوي مستندة إىل واقع املدرسة من دراسة
تفاعالت فعاليات التغيير وعملياته في المدرسة العربية والعوامل السياقية المدرسية لتمكين (أو إعاقة) التجديد المستدام وزيادة
قدرات الطل ب عل التعلم المستمر وتحسين اتجاهاتهم نحوه؟
وستستخدم كل البيانات لتحديد املنحى الذي يؤدي إىل نظرية إصالح تربوي مستندة إىل واقع املدرسة لكنها لن ترتبط بأي مدرسة
أو أفراد معينني.
افتراضات
يفّتض املشروع ما يلي:
 اإلصالح أو التطوير املدرسي شديد التعقيد وينطوي على تفاعل بني فعاليات التغيري وعملياته وعوامله السياقية.
 اإلصالح املدرسي الناجح يتميز بابتكار أنشطة مستدامة تعزز قدرات الطالب على التعلم املستمر.
 املعرفة عن اجلهود التطويرية يف املدرسة موجودة لدى األفراد العاملني فيها.
 موقع اإلصالح املدرسي هو املدرسة ذاهتا.

 لفعاليات التغيري يف املدرسة تأثري قوي على جهود اإلصالح فيها.

 للعوامل السياقية أو الثقافية تأثري كبري على عمليات التغيري يف املدارس.
 حتسني املدارس هو هدف وزارات الّتبية والتعليم.

 من أهداف السياسة احلكومية تقدمي التوجيه والدعم الالزمني حلدوث التطوير اإلجياب يف على مستوى املدرسة.

 احلكومات حباجة إىل معلومات أكثر مصداقية وميكن الركون إليها بشأن نوع التوجيه والدعم الالزمني للمساعدة يف حتسني
املدارس.
المشاركون :األدوار وفوائد المشاركة ومعايير الختيار
 )0المدارس المشاركة
أ .األدوار يف املشروع
إنشاء فريق لتنفيذ املشروع يتكون من ثالثة أشخاص ويضم مدير املدرسة أو ممثالً عنه ومعلمني ُمينحان تفرغ جزئي
.i
للعمل على املشروع ويكون أحد هؤالء "منسق املدرسة"( .حنو أربع حصص يف األسبوع) .مسؤوليات الفريق هي
التالية:
مجع البيانات بالقيام مبا يلي:
)a
 .0إجراء املقابالت
 .2املراقبة يف الصفوف
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 .3تنسيق اختبار الطالب
إعداد املدونات امليدانية
)b
املشاركة يف حتليل البيانات
)c
االلتحاق بالتدريب مع اجلامعة األمريكية يف بريوت إما يف بريوت وإما يف عمان ( 5أيام يف صيف
)d
 2112ويف كانون الثاين/يناير )2112
تقدمي خرباهتم إىل غريهم يف مدرستهم و/أو تقدمي التدريب عند احلاجة
)e
تعزيز قيم اختاذ القرار القائم على األدلة
)f
يقوم منسق املدرسة بالتنسيق مع فريق اجلامعة األمريكية يف بريوت ومع ممثل الوزارة وأستاذ اجلامعة
)g
تغطية تكاليف مشاركة املدرسة مبا يف ذلك فّتة تفرغ املشاركني وشراء الربامج احلاسوبية الالزمة.
.ii
ب .الفوائد اليت جتنيها املدرسة من املشاركة يف املشروع:
االعتزاز باملساعدة يف حتسني التعليم يف العامل العرب.
.i
اكتساب القدرة على حتسني املدرسة من خالل:
.ii
 )aدراسة نتائج املشروع يف املدرسة.
 )bتدريب العاملني فيها على مهارات البحث والتحليل والتدريب والقيادة اليت متكنهم من املساعدة يف توجيه
مشاريع التحسني يف املستقبل.
 )cاكتساب األدوات الالزمة ألعمال البحث الداخلية يف املستقبل.
 .iiiتعزيز مسعتها كمدرسة جمددة ومبتكرة من خالل:
 )aالتنويه بأهنا مدرسة جمددة اختريت للمشاركة يف املشروع بسبب جهودها التحسينية
 )bالتنويه عنها يف العديد من البيانات واملنشورات الصادرة عن املشروع من خالل مؤسسة الفكر العرب
باإلضافة إىل اإلشارة إليها يف الدرويات باللغتني العربية واإلنكليزية
 )cاملشاركة يف مؤمترات للمربني تقدم فيها نتائج البحث
ج .معايري اختيار املدارس املشاركة
 .iأن تكون املدرسة خاصة.
 .iiأال تعود املدرسة بالربح على األفراد  ،Non-profit organizationأي أن تستثمر األموال الفائضة يف
املدرسة نفسها.
 .iiiأن تكون املدرسة قد قامت بنشاطات جتديدية ملدة ثالث سنوات على األقل ،أي:
 )aتستخدم ممارسات تعليمية مبتكرة
 )bلديها جهود حتسينية متواصلة وأن يكون العمل جارياً فيها على مشروع واحد على األقل يف الفّتة اليت تنفذ
فيها الدراسة
 )cتركز اجلهود على حتسني تعلم الطالب
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.iv
.v
.vi
.vii
.viii
.ix
.x

اعتبار املدرسة فعالة من قبل أفراد اجملتمع على العموم ،ومييل األهل إىل اختيارها ألهنم يعتربوهنا أفضل من املدارس
األخرى
إتباع املدرسة املنهج احمللي الوطين دون أن تتقيد به وحده بالضرورة
أن تكون غالبية العاملني فيها من العرب
استعداد املدرسة لتوفري التفرغ اجلزئي للمعنيني وحتمل النفقات داخل املدرسة
استعداد املدرسة ألن توفر ألعضاء فريق املشروع الوقت الالزم إلجناز املهمة يف املدرسة وحضور التدريب مرتني أو
ثالث واملؤمترات وفقاً للحاجة
استعداد املدرسة إلعطاء فّتة إعفاء مناسبة إلجراء مقابلة مع العاملني فيها
استعداد املدرس إلجراء اختبار لطالهبا باستخدام عدد من أدوات االختبار اليت يقدمها املشروع وتوفري النتائج لتستخدم
يف الدراسة.
ملحظة :جيب أن تضم جمموعة املدارس بأكملها مدرستني على األقل يف كل من املستويات الثالثة (االبتدائي

واملتوسط ،والثانوي) .وميكن أن تضم اجملموعة يف اململكة العربية ورمبا األردن مدرسة ذات أقسام منفصلة للبنني والبنات +
مدرسة للبنني  +مدرسة للبنات.
د .معايري اختيار األساتذة كأعضاء يف الفريق
.i
.ii
.iii
.iv
.v
.vi

أن يكونوا عرباً
القدرة على التدرب على القيام باألحباث واالهتمام والرغبة يف ذلك
االستعداد للسفر إىل بريوت أو عمان ملدة أسبوع واحد للتدريب يف الصيف ويف منتصف السنة أيضاً
القدرة على قراءة العربية أو اإلنكليزية وتلقي التدريب فيها
القدرة على تقدمي عروض عن أحباث اآلخرين
اخلربة يف األحباث (مستحسن)

 )2ممثل الوزارة
أ .الدور
.i
.ii
.iii
.iv
.v
.vi

حضور التدريب مع اجلامعة األمريكية يف بريوت يف بريوت أو عمان ( 5أيام يف صيف  2112ويف كانون الثاين/يناير
)2112
حضور االجتماعات يف كل أحناء البلد
املساعدة يف احلصول على اإلذونات الالزمة
املشاركة يف املؤمترات
تسهيل االجتماعات مع الوزارة عندما تدعو احلاجة
االتصال بالوزارة والتنسيق معها عندما تدعو احلاجة
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ب .فوائد املشاركة يف املشروع
.i
.ii
.iii
.iv

االعتزاز باملساعدة يف حتسني التعليم يف العامل العرب
إدراج امسه كمشار يف العديد من البيانات واملنشورات الصادرة عن املشروع من خالل مؤسسة الفكر العرب باإلضافة
إىل اإلشارة إليها يف الدرويات باللغتني العربية واإلنكليزية
اكتساب املهارات واخلربات اليت تعده للمساعدة يف توجيه وتصيم سياسات الوزارة اليت تدعم مشاريع حتسني املدارس
يف املستقبل
تقدمي عروض املؤمترات أمام العاملني يف الوزارة واملربني

ج .معايري االنتقاء
.i
.ii
.iii
.iv
.v
.vi

توقع بقائه عدة سنوات يف الوزارة
التمتع بثقل كاف يف الوزارة
امتال بع اخللفية عن البحث
أن يكون ثنائي اللغة باإلنكليزية والعربية
القدرة على تقدمي العروض يف املشروع وراغباً يف ذلك
القدرة على حضور االجتماعات أو املؤمترات خارج بلده

 )3أستاذ الجامعة المحلي
أ .الدور
.i
.ii
.iii
.iv
.v
.vi
.vii

املشاركة واملسامهة يف التدريب مع اجلامعة األمريكية يف بريوت يف بريوت أو عمان ( 5أيام يف صيف  2112ويف
كانون الثاين/يناير )2112
اإلشراف على ممارسات مجع البيانات وحتسينها
حتليل البيانات و/أو اإلشراف على أعضاء فرق املدارس واملساعدة يف حتليل البيانات وفقاً للتوجيهات اليت يقدمها
فريق اجلامعة األمريكية يف بريوت
املشاركة الفعالة يف اإلعداد لالجتماعات على مستوى البلد ككل وإجرائها
كتابة التقارير واألحباث وتقدميها إىل األعضاء اآلخرين يف الفريق الوطين وإىل فريق اجلامعة األمريكية يف بريوت
التنسيق مع اجلامعة األمريكية يف بريوت لكتابة التقرير النهائي وتقدمي عروض عن املشروع عندما تدعو احلاجة
تقدمي التدريب إىل أشخاص آخرين يف منهجية البحث بالتنسيق مع فريق اجلامعة األمريكية يف بريوت

ب .فوائد املشاركة
 .iاالعتزاز باملساعدة يف حتسني التعليم يف العامل العرب
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 .iiإدراج امسه كمشار يف العديد من البيانات واملنشورات الصادرة عن املشروع من خالل مؤسسة الفكر العرب باإلضافة
إىل اإلشارة إليها يف الدرويات باللغتني العربية واإلنكليزية
 .iiiاكتساب التدريب واخلربة يف مهارات منهجيات البحث الكمي والنوعي
 .ivتقدمي العروض يف املؤمترات أمام املربني
ج .معايري االختيار
.i
.ii
.iii
.iv

توقع بقائه عدة سنوات يف اجلامعة
أن يكون ثنائي اللغة باإلنكليزية والعربية
القدرة على حضور االجتماعات أو املؤمترات خارج بلده
امتال خربة يف البحث (ومن املستحسن يف البحث النوعي)

التنفيذ
سينفذ املشروع على مراحل ،فيبدأ صغرياً ويتوسع تدرجيياً حبيث تسّتشد املراحل الالحقة باملعرفة املكتسبة يف املراحل السابقة من
املشروع.
المدة
إننا نقدر أن أي مسعى جدي إلصالح األنظمة الّتبوية يف املنطقة يستغرق عدة سنوات .املرحلة األوىل تتطلب ثالث سنوات :سنة
لإلعداد وسنتني للتنفيذ والتقييم والتخطيط للمرحلة الثانية.

سنطلق يف البداية املشروع يف ثالثة بلدان :اململكة العربية السعودية واألردن ولبنان .وختتلف هذه البلدان الثالثة يف نواح مهمة :من
حيث حجم البلد ،ونوع النظام الّتبوي ،ولغة تدريس العلوم والرياضيات ،ومسعة النظام الّتبوي .باإلضافة إىل ذلك ،تعمل اجلامعة
األمريكية يف بريوت يف البلدان الثالثة وأنشأت شبكة من األفراد واملؤسسات تسهل البحث املقّتح واألنشطة التطويرية.
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السنة األول
انتقاء املدارس :سيضع الفريق املكون من ثالثة أشخاص معايري االنتقاء بالتشاور مع الباحثني والعاملني يف املدارس اخلاصة والعامة مث
انتقاء مدرستني أو ثالث يف كل بلد تشار يف املرحلة األوىل من الدراسة.
تشكيل فرق العمل :سيقوم فريق من اجلامعة األمريكية يف بريوت مكون من عضوين من اهليئة التعليمية من دائرة الّتبية بتنسيق املشروع.
وسيتحمل املسؤولية الرئيسية عن تصميم اقّتاح البحث وتطوير ورش العمل وإدارهتا .إضافة إىل ذلك سيكون هنا مساعد باحث أو
أكثر متفرغ يف اجلامعة األمريكية يف بريوت مسؤول عن العمل اإلداري ومتواجد للمساعدة يف األحباث.
 سيكون هنا فريق يف كل بلد مشار يضم منسقاً وعضواً واحداً أو أكثر من اهليئة التعليمية اجلامعية .وستعمل
فرق البلدان مع فريق اجلامعة األمريكية يف بريوت على وضع اقّتاح البحث ،وستكون مسؤولة عن البحث كل يف
بلده ،وتشار يف حتليل البيانات وكتابة التقارير عن البحث.
 سيطلب تشكيل فريق للبحث من كل مدرسة يتم اختيارها للمشاركة يف املشروع.

 وسنستفيد أيضاً من جتربة الباحثني يف البلدان الثالثة وخربهتم عندما تدعو احلاجة.
التدريب وجلسات المباحثة (العصف الفكري):
ستُدعى كل الفرق (من اجلامعة األمريكية يف بريوت والبلدان واملدارس املشاركة) حلضور ورشة عمل يف اجلامعة األمريكية يف بريوت
لضمان حصوهلم على:
 مهارات البحث النوعي والكمي اليت حيتاجون إليها للمشاركة واملسامهة بصورة فعالة.
 لغة مشّتكة وفهم ملنهجيات البحث اليت سيتسخدموهنا.

 فرصة املشاركة يف حتديد املهمة وشكلياهتا ومسؤوليات خمتلف املشاركني.
باإلضافة إىل أعضاء الفرق ،نود أن ندعو كل مدرسة مشاركة إىل إرسال شخص ،يعمل عن كثب مع مساعد الباحث املوجود يف
اجلامعة األمريكية يف بريوت ،إىل اجلامعة األمريكية للتدرب .وعلى الرغم من أننا سنحصر هذا الربنامج بأفراد من املدارس املشاركة يف
البداية ،فإننا نعتقد أن من املهم أن تتطور اخلربات عند هذا املستوى أيضاً الستدامة جهود اإلصالح الّتبوي على املدى الطويل.
تصميم البحث :سيضع فريق اجلامعة األمريكية يف بريوت اقّتاح تصميم البحث استناداً إىل املناقشات اليت جترى يف ورشة العمل.
وسيفصل االقّتاح أنواع البيانات اليت جتمع ،واألدوات املستخدمة يف مجعها ،وأساليب حتليلها .وسيتشاور فريق اجلامعة األمريكية بانتظام
مع أعضاء كل الفرق طوال هذه العملية ،عن طريق الربيد اإللكّتوين بالدرجة األوىل ،للتوصل إىل فهم مشّت وتأييد واسع ألنشطة
البحث.
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السنتان الثانية والثالثة
أنشطة البحث والتطوير :سيجتمع أعضاء الفرق لبحث كيفية إجراء البحث وحتليله .وبعد إجراء البحث ،سيجتمع أعضاء الفرق
لبحث النتائج وكيف جيب تعميمها وتنفيذها.
التعميم والنشر :نعتقد أن املهم أن تكون األحباث متاحة باللغتني اإلنكليزية والعربية عرب اإلنّتنت وبشكل مطبوع .وسيطور فريق
اجلامعة األمريكية يف بريوت ورش عمل ويديرها يف مدارس غري مشاركة يف املنطقة لتقاسم نتائج األحباث وحبث كيفية استخدام النتائج
لتغيري املمارسة الراهنة .وسيشار أعضاء من فرق البلد واملدارس املعنية يف ورش العمل هذه .ونعتقد أن ورش العمل ستكون أكثر
فائدة وإثارة لالهتمام إذا لعب مربون سعوديون ،مثالً ،شاركوا يف املشروع منذ بدايته دوراً بارزاً يف ورش العمل لتعميم نتائج املشروع
على املربني السعوديني اآلخرين .وسيفيد ذلك أيضاً يف بناء القدرة احمللية يف كل بلد ،وتطوير شبكة من الرجال والنساء امللتزمني
باإلصالح الّتبوي واملنخرطني يف "حبث األداء".
التقييم :سيتم تقييم املشروع يف هناية املرحلة األوىل .وستستخدم نتائج هذا التقييم يف وضع خطط املرحلة الثانية من املشروع.

سجل إنجازاتنا
تنشط اجلامعة األمريكية يف بريوت يف جمال الّتبية منذ عدة سنوات .وتنظم دائرة الّتبية فيها منذ أكثر من عشرين عاماً برامج تطوير
مهين بدون شهادات للمعلمني ،وإداريي املدارس ،واملتخصصني يف املناهج لتعريفهم على أساليب التعليم واإلدارة اجلديدة .ويقدم ما
بني ورشة عمل واحدة وثالث مرتني يف السنة جتتذب  351معلماً وإدارياً يف السنة يف املتوسط .باإلضافة إىل ورش العمل اليت جترى
يف اجلامعة األمريكية يف بريوت ،جنري ورش عمل بالعربية واإلنكليزية يف العديد من بلدان املنطقة ،مبا يف ذلك األردن ومصر واململكة
العربية السعودية واليمن.

تقدم دائرة الّتبية دبلوماً يف اإلدارة الّتبوية والقيادة ودرجة املاجستري يف اإلدارة الّتبوية ودراسات السياسات للرجال والنساء الراغبني يف
ممارسة مهن يف اإلدارة الّتبوية .وعلى الطالب أن يكملوا الشهادة اجلامعية األوىل ويكون لديهم سنة واحدة من اخلربة املهنية ذات
الصلة ليكونوا مؤهلني لاللتحاق بربنامج الدبلوم يف اإلدارة الّتبوية والقيادة .وعلى الطالب الراغبني يف متابعة درجة املاجستري أن يكملوا
برنامج الدبلوم الذي تبلغ مدته سنة واحدة أوالً.
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باإلضافة إىل أنشطتنا التدريبية ،ينشط أعضاء اهليئة التعليمية يف دائرة الّتبية يف اجلامعة األمريكية يف بريوت يف األحباث الّتبوية يف
العديد من اجملاالت مثل تعليم اإلنكليزية كلغة أجنبية ،وتعليم الرياضيات ،وتعليم العلوم ،والقيادة واإلدارة املدرسية .وتنشر هذه األحباث
يف الدوريات العاملية واإلقليمية ويف الكتب احملررة يف لبنان واملنطقة والعامل .وجيري العديد من أعضاء اهليئة التعليمية لدينا أحباثاً يف
مسائل تتعلق باإلصالح الّتبوي يف لبنان واملنطقة.
الجامعة
تضم اجلامعة األمريكية يف بريوت أكثر من  2,211طالب وهيئة تعليمية من  241مكافئ أستاذ متفرغ .وعلى الرغم من أن اجلسم
الطاليب يف اجلامعة األمريكية لبناين بالدرجة األوىل ،فإن ُمخس طالبنا تقريباً التحقوا مبدرسة ثانوية أو جامعة خارج لبنان قبل جميئهم إىل
اجلامعة األمريكية يف بريوت .ويف السنوات األخرية ،ارتفع عدد الطالب غري املتخرجني القادمني من املنطقة باطراد (اإلمارات العربية
املتحدة واململكة العربية السعودية واألردن وسوريا والكويت).
تضم اجلامعة اآلن ست كليات :العلوم الزراعية والغذائية ،واآلداب والعلوم ،واهلندسة والعمارة ،والعلوم الصحية ،والطب (تضم كلية
التمري

أيضاً) ،وكلية سليمان س .العليان إلدارة األعمال .وتقدم اجلامعة األمريكية يف بريوت حالياً برامج متنح درجات بكالوريوس

وماجستري ودكتور يف الطب .ونأمل أن ندخل عدداً حمدوداً من برامج الدكتوراه يف السنوات القادمة .ويتكون اجلسم الطاليب يف اجلامعة
من  52باملئة من الذكور و 42باملئة من اإلناث.
لقد جسدت اجلامعة األمريكية يف بريوت ،طوال تارخيها ،جهود آالف الرجال والنساء الذين يؤمنون بأمهية تعزيز التفاهم املتبادل بني
الشعوب يف الشرق األوسط والغرب.

الخلصة
مع أننا فخورون بالدور الذي تلعبه هيئتنا التعليمية وخرجيونا يف جهود اإلصالح الّتبوي يف املنطقة ،فإننا نعلم أن هنا الكثري من
العمل الذي جيب إجنازه .ونتطلع إىل دعمكم إلطالق هذا املشروع لتحديد "أفضل املمارسات" اليت ثبتت فعاليتها يف غرف الدراسة
وتطويرها ورفع الوعي هبا وتطبيقها .إننا مهتمون يف العمل جنباً إىل جنب مع املربني يف املنطقة إلجراء حبث ذي مغزى ويعطي نتائج
يف غرفة الدراسة.
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مؤسسة الفكر العربي ـ
الجامعة األميركية في بيروت:
مشروع بحثي عن التطوير التربوي المرتكز إل المدرسة في البلدان العربية
خطة التنفيذ
ُحدثت في كانون الثاني/يناير 7002
الغاية
هلذا املشروع ثالثة أهداف:
 تطوير نظرية معللة قائمة على املدرسة لإلصالح الّتبوي يف املنطقة تقدم لصناع السياسات توصيات قائمة على البحث
لتنفيذ اإلصالح الّتبوي يف بلداهنم.
 تدريب الرجال والنساء على ختطيط األنشطة ذات الصلة باإلصالح وتنفيذها باستخدام املواد التعليمية املستندة إىل نتائج
البحث يف العامل العرب.
 تشجيع ثقافة اختاذ قرارات السياسات القائمة على البحث.
المدة :ثالث سنوات :سنة لإلعداد وسنتان للتنفيذ والتقيم والتخطيط للمرحلة الثانية.
البلدان المشاركة :اململكة العربية السعودية ،واألردن ،ولبنان.

السنة األول
النشاط

األفراد المعنيون

تاريخ بدء النشاط التكلفة

 .0تشكيل الفرق
 .0.0انتقاء فريق اجلامعة األمريكية

صوما بوجودة
مراد جرداق

 .2.0انتقاء اللجنة التوجيهية للمشروع

 صوما بوجودة ،لبنان مراد جرداق ،لبنان سارة الّتكي ،السعودية مسية حمتسب ،األردن307

تشرين األول
2112

 .3.0انتقاء فرق التنسيق يف البلدان
 .0.3.0وضع معايري انتقاء فرق البلدان

اللجنة التوجيهية للمشروع

كانون األول
2112

 .2.3.0عقد اجتماع ملدة يومني يف عمان
من أجل أ) تشار املعلومات عن طبيعة
املشروع ،ب) إقرار معايري انتقاء املدارس ،ج)
وضع معايري انتقاء فرق املدارس

اللجنة التوجيهية للمشروع

كانون األول
2112

شباط 2112

 .4.0انتقاء مساعدي باحث متفرغني
 .5.0انتقاء باحث تربوي واحد من
اجلامعات يف كل من األردن ولبنان واململكة
العربية السعودية

عضو اللجنة التوجيهية
للمشروع يف كل بلد

 .2.0انتقاء مسؤول يف وزارة الّتبية والتعليم
يف كل بلد

عضو اللجنة التوجيهية
للمشروع يف كل بلد

 .2.0االتصال باألشخاص املنتقني للتثبت
من استعدادهم للمشاركة يف املشروع

عضو اللجنة التوجيهية
للمشروع يف كل بلد

كانون الثاين
شباط 2112

شباط 2112

 .2وضع كفاءات البحث وخطته
كانون الثاين
نيسان 2112

 .0.2تفوي البحث يف:
 .0.0.2مؤشرات جودة نظام التعليم
 .2.0.2مؤشرات جودة املدرسة
 .3.0.2اإلصالح على أساس املدرسة
 .2.2انتقاء املدارس املشاركة
 .0.2.2انتقاء املدارس
 .2.2.2تأمني اإلذن بإجراء البحث يف
كل مدرسة
 3.2.2انتقاء فرق املدارس

 فرق التنسيق يف البلدان عضو واحد من فريقاجلامعة األمريكية لكل بلد
(األردن ،والسعودية)

شباط وآذار
2112

 .3.2إعداد املواد لورشة عمل مدهتا مخسة
أيام عن البحوث الّتبوية مع الّتكيز على
البحوث املرتكز إىل املدرسة.

 فريق اجلامعة األمريكية(أستاذان ومساعدي
باحث)
 مستشار يف البحوثالنوعية

نيسان وأيار
2112
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 4.2عقد ورشة عمل يف بريوت لضمان
حصول أعضاء الفر يق على أ) مهارات
البحث النوعي والكمي اليت حيتاجون إليها
للمشاركة واملسامهة بصورة فعالة ،ب) لغة
مشّتكة وفهم ملنهجيات البحث اليت
سيستخدموهنا ،ج) فرصة املشاركة يف حتديد
املهمة وشكلياهتا ومسؤوليات خمتلف
املشاركني.

مخسة أيام يف
 فريق اجلامعة األمريكية(أستاذان ومساعدا باحث) األسبوع األخري
 فرق التنسيق يف البلدان من حزيران وأوائل( 3فرق يتكون كل منها من متوز 2112
 3أفراد  2أشخاص)
 شخصان من كل فريقمدرسي مشار (02
شخصاً)

 .5.2وضع خطة حبث للسنتني الثانية والثالثة _ فريق اجلامعة األمريكية
(أستاذان ومساعدا باحث)
تفصل أنواع البيانات اليت جتمع ،واألدوات
املستخدمة يف مجعها ،وأساليب حتليلها.
 .2.2عقد ورشة عمل ملدة  3أيام يف بريوت
كي:
 .0.2.2مناقشة خطة البحث
 .2.2.2تطوير كفاءات املشاركني يف مجع
البيانات وحتليلها

السفر
مصروف يومي
تسهيالت ورشة
العمل
مساعدو ورشة العمل
لوازم (أوراق،
شفافيات)... ،
متحدثون يف ورشة
العمل
اسّتاحات للقهوة
مشغل للوسائل
السمعية البصرية
أشرطة فيديو وتسجيل
فيديوي

متوز 2112

أوائل آب  2112السفر
 فريق اجلامعة األمريكيةمصروف يومي
(أستاذان ومساعدا باحث)
تسهيالت ورشة
 فرق التنسيق يف البلدانالعمل
( 3فرق يتكون كل منها من
مساعدو ورشة العمل
 3أفراد  2أشخاص)
لوازم (أوراق،
 شخصان من كل فريقشفافيات)... ،
مدرسي مشار (02
متحدثون يف ورشة
شخصاً) مستشار أحباث
العمل
اسّتاحات للقهوة
مشغل للوسائل
السمعية البصرية
أشرطة فيديو وتسجيل
فيديوي
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 .2.2أدوات البحث االستطالعية

_ فرق التنسيق يف البلدان
بالتعاون مع فريق اجلامعة
األمريكية

أيلول 2112

 .3الدعم اإلداري والبحثي
 .0.3إنشاء مكتب للمشروع وجتهيزه (شراء
احلواسيب ،وطابعة ،وناسخة ،وغريها من
املعدات املكتبية الالزمة)

-

كانون الثاين
نيسان 2112

 .2.3حتديد برجميات حتليل البيانات النوعية
والكمية وشراؤها

-

كانون الثاين
نيسان 2112

 .3.3تصميم موقع للمشروع على اإلنّتنت

 خبري يف تكنولوجيااملعلومات

حزيران ومتوز
2112

 .4وضع التقارير
 .0.4كتابة التقرير املرحلي للسنة األوىل
 .5جدول األهداف املتحققة
 .0.5ثالثة تقارير حبثية عن مؤشرات اجلودة التعليمية واإلصالح املدرسي
 .2.5البنية التنظيمية واملوقع املادي للمشروع.
 .3.5فرق األحباث على مستويي البلدان واملدارس.
 .4.5املواد التدريبية عن البحوث الّتبوية مع الّتكيز على اإلصالح املدرسي.
 .5.5فريق من األشخاص املدربني الذين يستطيعون تصميم البحوث وإجراءها وحتليلها وكتابتها.
 .2.5اقّتاح إجراء حبث قائم على املدرسة إىل جانب الوسائل واألدوات الالزمة إلجراء البحث
 .2.2التقرير املرحلي للسنة األوىل
هناية أنشطة السنة األوىل
السنة الثانية
مالحظة :إضافة ورش العمل إىل النتائج (لتطبيق البحث)
 .0تشكيل الفريق
 .0.0انتقاء فريق اجلامعة األمريكية

صوما بوجودة
مراد جرداق

 .2.0انتقاء مساعدي باحث متفرغني

متواصل
متواصل
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 .3.0انتقاء اللجنة التوجيهية للمشروع

 صوما بوجودة ،لبنان مراد جرداق ،لبنان سارة الّتكي ،السعودية -مسية حمتسب ،األردن

متواصل

 .2إجراء البحث وحتليله
 .0.2إجراء املرحلة األوىل من مجع البيانات

فرق البلدان بالتعاون مع
فريق اجلامعة األمريكية
للمشروع واملستشارين

أيلول إىل كانون
األول 2112

 .2.2عقد اجتماع يف بريوت من أجل أ)
تطوير كفاءات فرق البلدان واملدارس يف حتليل
البيانات الكمية والنوعية ،ب) مساعدة فرق
البلدان يف حتليل البيانات ،ج) االتفاق على
جدول كتابة تاريخ البحث

 .3.2القيام بتحليل البيانات وكتابة تقارير
األحباث

 فريق اجلامعة األمريكية(أستاذان ومساعدا باحث)
 فرق البلدان ( 3فرقيتكون كل منها من  3أفراد
 2أشخاص)
 شخصان من كل فريقمدرسي مشار (02
شخصاً)

كانون الثاين
2112

فرق البلدان وفرق املدارس
بالتعاون مع فريق اجلامعة
األمريكية

 .4.2نشر نتائج على موقع املشروع على
اإلنّتنت

خبري تكنولوجيا املعلومات

متوز 2112

 .5.2حترير وقائع املؤمتر ونشرها على شكل
كتاب

 فريق اجلامعة األمريكية -حمرر لغوي

متوز إىل أيلول
2112

 .2.2حماولة كتابة عدد من املقاالت لنشرها
يف الدوريات املطبوعة يف العامل العرب والعامل

 فريق اجلامعة األمريكيةفرق األحباث املشكلة من
كل الفرق

متوز إىل كانون
األول 2112

إجراء أحباث عن ورشة العمل اخلاصة بالتطبيق  -فريق اجلامعة األمريكية
فرق األحباث املشكلة من
كل الفرق
 .3املراقبة والتقيم
 .0.3تصميم نظام املراقبة والتقييم الداخلي

 فريق اجلامعة األمريكية311

شباط إىل نيسان
2112

كانون الثاين
2112

 .2.3تطوير أدوات املراقبة والتقييم لكي
يستخدمها العاملون يف املشروع

 -فريق اجلامعة األمريكية

 .3.3قيام العاملني باملشروع بأنشطة املراقبة
والتقييم

 -فريق اجلامعة األمريكية

 .4.3تفوي

وضع تقرير تقييم خارجي

 -فريق اجلامعة األمريكية

 .4املؤمترات
 .0.4تنظيم املؤمتر األول من أجل أ) تشار
نتائج األحباث مع املعنيني مبن فيهم صناع
السياسات من البلدان الثالثة املشاركة ،ب)
عقد ورشة عمل لتطبيق نتائج األحباث.

 -فريق اجلامعة األمريكية
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