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 حول هذا الكتاب

 
ة ولبنان ة تفك ري ه نقدي ة للخربات الت عل مي ة واملهني ة يف مشروع متام،  كتبها مؤل فون من األردن والس عودي  حيوي هذا الكتاب نصوصاً سردي  

األول عبارة عن  الباب أبواب.  مخسة. يقسم هذا الكتاب إىل ٧٠٠٠و  ٧٠٠٢شاركوا يف هذا املشروع ملد ة ثالث سنوات بني  
نصوصاً من فريق متام يف اجلامعة  الثاينيشمل الباب و  ين يف متام وعملية تشكل هذه الركائزفصل متهيدي يشرح أسس ركائز التطوير امله

صوصًا من فريق متام يف ن الثالثاألمريكي ة يف بريوت حتت عنوان " أصوات من فريق متام يف اجلامعة األمريكي ة يف بريوت " والباب 
ريق الباب الرابع نصوصاً من فريق متام يف السعودية حتت عنوان " أصوات من ف" و " أصوات من فريق متام يف األردن األردن حتت عنوان
يف كل  نص  صناديق  . " لبنانحتت عنوان " أصوات من فريق متام يف  لبناننصوصاً من فريق متام يف  اخلامسوالباب  متام يف الس عودي ة "

 حتوي خمتارات من الن ص  اعتربها املؤل ف ذات داللة على تعل مه من خرباته يف متام . 
 

ت ر مر  إعداد هذا الكتاب بعملي ة طويلة معق دة ومرك بة. كان اهلم  األو ل حتديد توج ه هذا الكتاب ورسالته. وبعد تفٌكر معم ق يف اخليا
يقوم  الكتاب على اخلربات الفعلي ة واألصيلة  للمشاركني يف مشروع متام . أم ا اهلم  الث اين فتمث ل باعتماد  املطروحة، استقر  الرأي أن

ة بمقاربة للت عبري بأمانة عن هذه اخلربات يف الس ياق اليت حدثت فيه.  وبعد تداول املقاربات املختلفة اعتمدت املقاربة املعروفة مبقار 
دان تقوم على إعادة بناء اخلربات املعاشة  الس ابقة بكل  تشع باهتا وتالوينها والت فك ر مبا تركت من آثار يف وج "البحث الس ردي "،  وهي 

قد اعتمدت و  املؤل ف وعقله وذلك من  املنظور الز مين  الر اهن للمؤل ف . ومتث ل اهلم   الث الث بإجياد اآللي ات املناسبة لتنفيذ توج ه الكتاب.
 ، لى مستويات ثالثة: املؤل ف،  الت حرير على مستوى  البلد الذي ينتمي إليه املؤل ف )األردن، الس عودي ة، لبنان(، وأخريًاآلية تقوم ع

واألخري  ،الت حرير على مستوى فريق الت حرير يف اجلامعة األمريكي ة يف بريوت. فكان املؤل ف يتواصل ذهاباً وإياباً  مع احملر ر املعتمد للبلد
صل ذهاباً  وإياباً مع احملرر  الرئيسي للكتاب  من خالل مديرة حترير الكتاب  يف اجلامعة األمريكية يف بريوت. وكان ميَر كل فصل يتوا

 من الكتاب ميراحل خمتلفة   ذهاباً  وإياباً بني املستويات الثالثة قبل أن يعتمد كمسود ة لفصل مقبول. وحلسن تنفيذ الكتاب باملقاربة
بة نَظم احملر ر الر ئيسي   دورة أوىل للمؤل فني إلشراكهم يف توج ه الكتاب ومقاربته ودورة ثانية للمحر رين للتداول يف كيفي ة مقار   املعتمدة

 حترير  الن صوص الس ردي ة.
 

بوي  العر   .ب  نضع هذا الكتاب يف متناول القارئ آملني أن يكون يف حمتواه ومقاربته إضافة نوعي ة إىل األدب الّت 
 
 

 مراد جرداق
 احملر ر الر ئيسي  
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 كية في بيروتيرأستاذة مساعدة في الجامعة األم -عّكاري ريما كرامي 

 مستشارة تربوية  –ماري سعد 

 
 التطوير المهني في تمام: بناء المسار أثناء اختباره

 
ن م مشروع متام هو مبادرة رائدة وجريئة يف جمال التطوير الّتبوي املستند إىل املدرسة يف العامل العرب، والذي جيمع بني البحث والتطوير

رتكز لتطوير املدرسي املستدام. يسعى متام إىل قلب املقاربة السائدة اليت تاأجل إطالق ودعم املبادرات التجديدي ة هبدف الوصول إىل 
تُفَرض من قبل من هم يف القمة ، وذلك عرب تبين منوذج تطوير تربوي مستند  أن  التغيري ينطلق فقط من قرارات تُ َتَخذ ومبادرات على

يشجع املبادرات التطويرية لتنطلق من  القاعدة، وحيول دور من هم يف رأس اهلرم التنظيمي إىل دور الداعم وامليسر هلذه  إىل املدرسة
 أساسياً  بشكل خاص دورًا حموراً  وتنمية روح التقص ى  اًء على ذلك ُيشكِّل كل  من التطوير املهين لألفراد بشكل عاموبن .املبادرات

لنجاح عملية التطوير. ويقد م مشروع متام مقاربة جديدة لبناء القدرات على املستوى املدرسي إلطالق، وقيادة، واستدامة مبادرات 
 ت املدرسي ة.تطويري ة مرتكزة على املمارسا

 
يف مرحلته األوىل، ضم  املشروع تسع فرق مدرسية من مدارس خاصة يف لبنان، األردن، واململكة العربية السعودية مت إختيارها إلطالق، 

الفرق املدرسية لسلسلة من النشاطات املتعل قة بالتطوير املهين مصممة  وختطيط، وتنفيذ مبادرات تطويري ة يف املدرسة. خضعت هذه
 ريوت.يف دائرة الّتبية والتعليم يف اجلامعة األمريكية يف ب–الفريق املوجه للمشروع  –ومطب قة من قبل أخصائيني أكادمييني 

 
األهداف واملقاربة والنشاطات  -( 2102يصف هذا الفصل رحلة التطوير املهين )ملزيد من املعلومات انظر كرامي، سعد، وقاطرجي، 

يف الفصول   جتارهبم يف رواية ملدرسية املشاركة خالل املرحلة األوىل للمشروع واليت يشري إليها أعضاء هذه الفرقالفرق ا اليت مر ت هبا –
 للكتاب. الالحقة
 

 أهداف التطوير المهني في مشروع تمام

وى املدرسي. فمع املست إن اهلدف األساسي للتطوير املهين يف متام هو بناء القدرات القيادية إلطالق وقيادة مبادرات التطوير على
ابتداء فكرة مشروع متام وتبن يه ملقاربة التطوير املدرسي املنطلق من القاعدة وسعيه إىل إجياد السبل الستدامته على مستوى املدرسة، 

.م متت إعادة تعريف القيادة كنشاط مجاعي من ِقبل مجيع املمارسني يف املدرسة بداًل من كوهنا مرتبطة مبركز إداري قيادي  عني 
 

 
إعادة تعريف القيادة كنشاط مجاعي من ِقبل مجيع املمارسني يف املدرسة بدالً من  

.  كوهنا مرتبطة مبركز إداري قيادي معني 
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( االستناد إىل 2( التعاون املهين؛ )0هلذا، بدأت نشاطات املشروع مبساعدة أعضاء الفرق املدرسي ة الكتساب الكفايات التالية: )
اذ القرارات؛ )األدل ة يف  ( توثيق التجارب لتيسري تبادل املعلومات بطريقة فع الة، 4والتخطيط ملبادرات تطويري ة؛ وأخرياً؛ ) ( اإلطالق3اخت 

 غنية، ودقيقة، إضافة إىل نشر املمارسات الّتبوي ة الفضلى لالستفادة منها مستقبالً.
 

 نهج التطوير المهني  في مشروع تمام

التطوير املهين يف مشروع متام مبين  على القناعة بأن  الكبار/ البالغني يتعلمون بشكل أمثل عرب املشاركة يف   إن النهج املعتمد يف
 نشاطات هادفة بالنسبة هلم ومرتبطة مبمارساهتم املهني ة الفعلي ة. وهكذا، فإن نشاطات بناء القدرات يف متام مصممة حول مبادئ التعل م

دائمة  املهنية كنموذج للتدريب واملتابعة، كما وتعتمد على تعزيز التفك ر يف املمارسة املهني ة كعادة ذهنية بالتجريب، وتتبين  الرعاية
 تستخدم من قبل مجيع املشاركني يف املشروع.

 
تغري باستمرار ت إن برنامج التطوير املهين يف متام مبين أيضًا على القناعة بأن املدارس واألنظمة التعليمية هي كيانات معقدة و"حيَّة"

يذ فجتاوبًا مع بيئاهتا الداخلية واخلارجية. مم ا يتطلب مقاربة حيوية لتخطيط وتنفيذ املبادرات التطويري ة. ووفقًا لذلك، فإن ختطيط وتن
رات اليت يتم التوص ل االنشاطات املتعل قة بالتطوير املهين يف متام حيوية وتت بع مبدأ "املخط ط القابل للتعديل أثناء التنفيذ" حيث أن القر 

أثناء تنفيذ اخلطة املوضوعة تأخذ بعني االعتبار الوقائع اليت يتم اكتشافها عرب املتابعة والرصد املستمرين. وهكذا، ويف املرحلة  إليها
عايشتها عند بناء م األوىل للمشروع، انبثق املخطط واملبادىء الرئيسية للنشاطات املتعل قة بالتطوير املهين كنتيجة للتجارب اليت متت

كان الفريق املوج ه للمشروع "ميهد الطريق أثناء السري  وبذلك قدرات أعضاء الفرق يف املدارس الرائدة يف املرحلة األوىل للمشروع.
 عليه". 
 

قد م دعماً و عقب إطالق املشروع يف املدارس الرائدة التسع، أجرى الفريق املوج ه للمشروع سلسلة من ورشات عمل لبناء املهارات 
مع مستمراً من خالل االجتماعات الدائمة واملتابعة املنتظمة واملستمر ة للفرق املدرسي ة. وطوال املشروع، قام الفريق املوج ه للمشروع جب
ّتاحاهتم قوتوثيق املعلومات اخلاص ة بكل مدرسة. تضم نت هذه املعلومات تقد م سري العمل للفرق املدرسية، احتياجات الفرق الطارئة، وا

 فيما يتعلق باخلطوات القادمة اليت ينبغي اختاذها. استعمل الفريق املوج ه للمشروع املعلومات اليت مجعت ليتفح ص بدقة تقدم سري العمل
ز ذلك قام بتقدمي الدعم الالزم لتعزي  ، وبناًء على عند الفرق املدرسية، وليتحدى القرارات املتخذة من قبل الفرق على طول الطريق

 وتعميق فهم الكفايات اليت هدف املشروع ألن يكسبها ألعضاء الفرق خالل الرحلة.
 

 
التطوير املهين يف مشروع متام مبين  على القناعة بأن  الكبار/   النهج املعتمد يف

البالغني يتعلمون بشكل أمثل عرب املشاركة يف نشاطات هادفة بالنسبة هلم ومرتبطة 
 مبمارساهتم املهني ة الفعلي ة.
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 رحلة التطوير المهني في مشروع تمام

، للمجموعة األوىل من 2100وعام  2112باجراء سبع ورشات عمل، بني عام يف املرحلة األوىل، قام الفريق املوج ه ملشروع متام 
املشاركني؛ استمر كل منها ثالثة أو أربعة أيام. وعند هناية كل ورشة عمل، أسند للمشاركني مهم ة ليعملوا عليها، وحتديات ليناقشوها، 

 لتايل وصفاً مفصَّالً هلذه الورشات.وأفكار ليتفكروا فيها ويربطوها يف ممارستهم املهني ة. يتضم ن القسم ا
 

 التدريب على البحث االجرائي التعاوني

ة ي  بدأت رحلة التطوير املهين يف مشروع متام بتدريب أعضاء الفرق املدرسي ة على البحث االجرائي التعاوين كأداة لتقييم املشاريع التجديد
خلربة اليت تكون قد مع ا –شّتا  يف جتربة كهذه ستكون الفرق املدرسية املوجودة يف املدارس املشاركة. وقد مت افّتاض أنه وبعد اال

قادرة على قيادة التطوير يف مدارسها. مت تدريب الفرق املدرسية يف البدء على مهارات البحث االجرائي التعاوين مثل:  –اكتسبتها 
( حتليل البيانات وتفسريها؛ 4ملي ة مجع البيانات؛ )( التخطيط لع3( تطوير أدوات جلمع البيانات ؛ )2( حتديد أسئلة البحث؛ )0)

( للبحث 2005) Sagor( كتابة التقارير ملشاركة التجارب مع أعضاء اجملتمع املدرسي. تبّن  الفريق املوج ه للمشروع منوذج 5وأخرياً )
. كما اعتمد الفريق املوج ه The Action Research guidebookاإلجرائي كما هو ممث ل يف كتابه "دليل البحث اإلجرائي" 

 Action“( بعنوان "البحث اإلجرائي لتحسني املمارسة املهني ة" 2115) Koshyللمشروع أيضًا على كتاب آخر كتبه 
Research for improving practice”.خصصت ورش العمل الثالث األوىل للتدريب على البحث اإلجرائي . 

 
دفت بشكل أساسي لتقدمي البحث اإلجرائي والتمهيد لتطبيقه. بدأت الورشة بتقدمي أعضاء ، وه2112جرت يف متوز  .الورشة األوىل

الفرق املدرسية ألنفسهم والتحد ث عن مدارسهم. بعدها، قد مت الفرق املدرسية وصفًا ملشاريع التطوير املتعددة اليت شاركت فيها 
لفرق ل تلك اجللسة، قام الفريق املوج ه للمشروع بتحد ي أعضاء امدارسهم واليت حبسب اعتبارهم هي مشاريع جتديدي ة ناجحة. خال

لتقدمي دليل يربر محاسهم جتاه مشاريعهم االبتكارية املختارة، وكان ذلك التحد ي احنرافًا مفاجئًا عن االحتفال جبهودهم كما كانوا 
د ي والدعم، لسة كان البداية لعملية مستمرة من التحيتوق عون. استخدام النقد البن اء من قبل الفريق املوج ه للمشروع خالل تلك اجل

ة عند أعضاء الفرق داعياً إياهم بذلك لكسر أمناط التفكري القدمية واالنفتاح حنو تعل م جديد. ويف اجللسة التالي لزعزعة املفاهيم السائدة
الفرق  راحله املختلفة. بعد ذلك طُلب منهلذه الورشة، قدم الفريق املوج ه للمشروع شرح موجز عن البحث اإلجرائي عرب وصف م

املدرسية اختيار مشروع من املشاريع اليت قدموها سابقًا خالل الورشة ودعوهم إىل استعمال البحث اإلجرائي كأداة إلجراء دراسة 
قّتحاهتم البحثية تتضمن متقييمية ألثر مشاريعهم وفعالي ة تنفيذها يف املدرسة. ويف ختام هذه الورشة، طلب من الفرق املدرسية تطوير 

 املشروع املختار، أهداف املشروع، وأسئلة البحث املتعل قة باملشروع.
 

 
استخدام النقد البن اء من قبل الفريق املوج ه للمشروع كان البداية لعملية مستمرة 

داعياً إياهم  عند أعضاء الفرق من التحد ي والدعم، لزعزعة املفاهيم السائدة
 .أمناط التفكري القدمية واالنفتاح حنو تعل م جديدبذلك لكسر 
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( املشاهدات 0. خالل هذه الورشة مت التعريف باألدوات املختلفة جلمع البيانات، وهي: )2112جرت يف كانون الثاين  .الورشة الثانية
. خالل الفّتة املمتدة ما بني ورشتا ( جمموعات الّتكيز5( املقابالت؛ و)4( االستبيانات؛ )3( جداول تدرج النوعية؛ )2الصفي ة؛ )

العمل الثانية والثالثة، قامت الفرق املدرسية بإعداد أدوات مجع البيانات اخلاصة مبشروعها. وقد ساعد أعضاء الفرق يف ذلك املمثل 
عة. بعد االخذ راجاجلامعي يف كل  دولة. وعندما أصبحت األدوات جاهزة، أرسلت إىل الفريق املوج ه للمشروع للحصول على تغذية 

 ةبالتغذية الراجعة، قامت الفرق جبمع البيانات الالزمة ملشروعها. خالل هذه الفّتة، قام الفريق املوج ه للمشروع بزيارة الفرق املدرسي
البيانات  جلمع لفريق املوج ه للمشروع، وأخرياً،الكي يتابع تقد م سري العمل، وليستمع إىل اقّتاحات الفرق حول سري املشروع ودور 

 الضروري ة حول اخلربات املكتسبة.
 
وتركزت حول كيفي ة حتليل البيانات وكتابة تقرير البحث اإلجرائي. تضم نت ورشة العمل عروضاً  2112جرت يف متوز  .الورشة الثالثة

 لللفرق املدرسية تشرح فيه تقدُّم سري العمل، كما مت  تدريب الفرق املدرسي ة على حتليل النتائج النوعية والكمية باستخدام أدوات حتلي
عتها. ية كتابة تقرير البحث. بعد ورشة العمل الثالثة، عملت الفرق املدرسية على حتليل البيانات اليت مجخمتلفة، والتدريب على كيف

قام الفريق املوج ه للمشروع  ، 2112تلق ت معظم الفرق املدرسية مساعدة تقنية من ممثلي اجلامعات يف بالدها. ويف تشرين الثاين 
وحث  الفرق على التفكري النقدي فيما يتعلق بالنتائج  تذليل الصعوبات اليت كانت تواجههم يفمبقابلة الفرق املدرسية لتقدمي املساعدة 

 اليت حصلت عليها.
كانت هذه اللقاءات مثمرة جداً خاصة يف جمال حماوالهتا لرفع مستوى الوعي عند الفرق ملبدأ  التعل م التحويل الذي يدعو له مشروع 

يمنة مقاربة هيق املوج ه للمشروع أنه خالل تدريب الفرق الكتساب مهارات البحث االجرائي، متام. خالل هذه الفّتة، الحظ الفر 
مفهوم وممارسة البحث اإلجرائي بالنسبة للمدربني والفرق املدرسية لكوهنا متثل النموذج السائد الذي يعتمد  البحث األكادميي على

ة على ء الفرق املدرسي ة أهنم إنشغلوا بتطبيق تقنيات العملية االستقصائي  على عادات ذهنية مألوفة عند اجلميع. كما أظهر عمل أعضا
 التطوير املدرسي.  حساب استيعاب دورها وتوظيفه  يف العمل على إجناح عملية

 

 
مفهوم وممارسة البحث اإلجرائي بالنسبة  مقاربة البحث األكادميي على تيمنه

النموذج السائد الذي يعتمد على عادات للمدربني والفرق املدرسية لكوهنا متثل 
 ذهنية مألوفة عند اجلميع.

 
 

 ربط البحث اإلجرائي بالتطوير المدرسي

ملعاجلة هذه املسألة، وإلعادة التشديد على التطوير املدرسي، أعاد الفريق املوج ه للمشروع النظر مبنهجية البحث اإلجرائي املعتمدة 
على الصلة بينه  املؤسسايت للمدرسة. ومت الّتكيز القيادية للوصول إىل التطوير املهين للفرد والتطوير وأعاد تقدميه كوسيلة لبناء القدرات

تقدميه كممارسة ميكن أن تقود  وبني مقاربة التطوير املستند إىل املدرسة االذي يبدأ من القاعدة وحيظى بدعم مستدام من القمة. فتم
يتبّن  ث يكون فيه اختاذ القرارات، وبناء اخلطط، والتقييم، مجيعها مستندة إىل األدل ة، وحيثإىل بناء جمتمع يعتمد على االستقصاء حي

املمارسون االستقصاء كجزء أساسي من ممارساهتم اليومي ة. كما مت تقدمي القيادة أيضًا كمهارة غري مقتصرة على من هم يف مراكز 
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يق املوج ه من "التصر ف" كقادة يبادرون إىل التغيري. إضافة إىل ذلك، إعتقد الفر السلطة، حيث تصبح اخلربة مصدر قو ة متك ن املمارسني 
للمشروع يف تلك املرحلة أن دعم مدراء املدرسة للفرق والتزامهم باملشروع سيكون له أمهية متزايدة، لذلك، طُلب إليهم املشاركة يف 

 املدرسي املشار  مبشروع متام. ورش العمل التالية حىت وإن مل يكونوا أعضاء فاعلني يف الفريق
 
وكان عنواهنا "من البحث إىل اإلجراء". مت تعريف املشاركني على املمارسة  2112جرت هذه الورشة يف كانون الثاين . الورشة الرابعة

غيري وملشاركتهم تالتفكرية على املستوى الفردي، مستوى الفريق، واملستوى املدرسي لتوجيه تفكري الفرق بالبحث اإلجرائي كوسيلة لل
بالعملي ة الدائرية املستمرة لالستقصاء. تضمنت جلسات ورشة العمل العديد من النشاطات اليت أشركت املمارسني يف حوار تفك ري 

 . ناشط
ما ك طُلب من كل فريق مدرسي أن يعرض ويتفكر يف اإلجراءات اليت اختذها أو خطط الختاذها على ضوء نتائج البحث الذي أجراه.

لب من الفرق إعداد هذه العروض كتابياً وإرساهلا إىل الفريق املوج ه للمشروع قبيل ورشة العمل. وهبدف تعزيز التعاون واحلوار املهين طُ 
بني مجيع املشاركني، قام الفريق املوج ه للمشروع بتعيني "صديق ناقد" من فريق مدرسة أخرى ليقرأ ويتفحص عمل الفريق ويقد م النقد 

خالل ورشة العمل. كما تضمنت الورشة تدريبًا ملد ة يوم كامل على املمارسة التفكرية. وبذلك، أتيح للمشاركني فرصة ممارسة  البن اء
إىل طرح  ُدعيفيها املشاركون التفكر كأداة ميكن استعماهلا لتطوير الفرد باإلضافة إىل التطوير املدرسي. تضمنت الورشة جلسة كاملة

م احلايل للقيادة، إضافة إىل مصادر السلطة اليت ميكن االرتكاز عليها ضمن سياق التطوير املدرسي. هدفت التساؤالت حول مفهومه
شة، ر اجللسة إىل توعية املشاركني حول املفاهيم السائدة للقيادة، والسبل املتعددة اليت ميكن للفرد أن يتحدى فيها هذه املفاهيم. وبعد الو 

بصورة منتظمة مع كل فريق من الفرق املدرسية ورك ز على تعزيز املفاهيم املقد مة خالل الورشة، وعلى التقى الفريق املوج ه للمشروع 
 تشجيع الفرق املدرسية لتطبيق هذه املفاهيم يف عملهم باملشروع ويف ممارساهتم بشكل عام.

 
اه التطوير املدرسي الش 2112جرت يف متوز  .الورشة اخلامسة الفرق  تبين   امل". هدفت هذه الورشة إىل تعزيزبعنوان: "االنتقال باجت 

رصة ىل بناء أدوارهم كوسائط للتغيري يف مدارسهم. كما مت الّتكيز على التخطيط للمرحلة املستقبلية كفإاملدرسية للممارسة التفكرية و 
قيادة التطوير يف مدارسهم. بدأت ورشة ولتعزيز دور أعضاء الفرق يف  لتطبيق االستقصاء ومهارات املمارسة التفكرية، وكأداة لتنمية

يقوم  بعروض مدرسية حيث طُلب من كل فريق االشّتا  يف تفك ر ذايت علين أمام اآلخرين حيث -اليت استمرت لثالثة أيام-العمل 
ملدارس مفتوحة امور اخلاصة اليت حتدث عادة داخل جعل األيف الوقت ذاته بتقييم عمله ويطلب تغذية راجعة من اآلخرين. هذا النشاط 

قبيل ورشة العمل اجتمع الفريق املوج ه للمشروع، وقام بتحليل البيانات اليت مجعت خالل زيارات  للتفح ص العام من قبل اآلخرين.
لفرق، وقام بوضع وصف عن تقدم سري العمل لكل فريق مدرسي من حيث: العمل الفريقي، فهم دور ااملتابعة حول تقد م سري عمل 

وج ه للمشروع، فهم البحث اإلجرائي، االشّتا  يف طرح أسئلة نقدي ة استقصائي ة خاصة بالتطوير املدرسي، اجلهوزية لقيادة الفريق امل
مبادرات تطويري ة، مستويات التفك ر عند الفرق، وأخرياً، طبيعة الدروس اليت خلص إليها الفريق. خالل تلك الورشة، عرض هذا التقييم 

مع كل فريق من الفرق املدرسية وأعطي كل  فريق الفرصة إلبداء رأيه –ى هيئة آراء معروضة للمناقشة الذي جرت صياغته عل –
 مبالحظات الفريق املوج ه للمشروع. ويف ختام هذه اجللسة التفك رية الغني ة، حلظ أعضاء الفرق املدرسية القيمة املضافة للحوار والبعد

 وتعل مهم املهين.عن الشخصنة يف ممارستهم يف تعزيز منوهم 
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مور اخلاصة اليت حتدث عادة داخل املدارس مفتوحة للتفح ص العام األ أصبحت

 من قبل اآلخرين.
 

 
خالل هذه الورشة، مت التشديد على التطوير املدرسي مرة أخرى بصفته اهلدف األعلى للمشروع، مع كون البحث اإلجرائي أداة الزمة 

  ة منهاملوج ه للمشروع بتوجيه الفرق املدرسية لالنتقال من البحث اإلجرائي إىل تطبيق املهارات املكتسبلتحقيق هذا اهلدف. قام الفريق 
لقيادة مبادرة تطويري ة يف مدرستهم ترتكز على حاجة ملحة مشّتكة بني اجلميع. طُِلَب من الفرق املدرسية أن حيد دوا نقطة تركيز أو 

ه إذا  توصلوا إليها من حبثهم والتفسريات اليت قاموا هبا حينها. إذ رأى الفريق املوج ه للمشروع أن شأن مقلق استنادًا إىل البيانات اليت
كانت الشؤون املقلقة اليت يتم اختيارها ترتكز على حاجة ملحة، فإن الّتابط مع التطوير املدرسي قد يكون أكثر وضوحاً. هلذا، طُلب 

( جيب أن ترتكز على حاجة ملحة، 0التالية فيما يتعلق بنقطة الّتكيز اليت سيختاروها: )من الفرق املدرسية أن تبقى متنبهة لألمور 
 ( جيب أن ترتكز على فهم مشّت  لطبيعة املشكلة ومدى أمهيتها يف سل م األولوي ات اليت حباجة للمعاجلة يف املدرسة.2)
 

 
روع، مع  شمت التشديد على التطوير املدرسي مرة أخرى بصفته اهلدف األعلى للم

 كون البحث اإلجرائي أداة الزمة لتحقيق هذا اهلدف.
 

 
( سبل 3( حتديد املوارد الالزمة؛ و)2( وضع أهداف التطوير املدرسي، )0بعد حتديد نقطة الّتكيز مت تدريب الفرق املدرسية على: )

أولوياهتا،  حدة وذلك حسب رؤية املدرسة،توسيع الفرق حسب احلاجة. تُر  القرار مبا ينبغي تطويره يف املدرسة لكل مدرسة على 
والنتائج اليت توص لت إليها كنتيجة للبحث اإلجرائي السابق، وكذلك حسب ظروفها والفرص املتاحة. كان هدف هذا النشاط إشرا  

 اإلجرائي. ثالفرق املدرسية يف البحث عن األهداف والتفك ر على مستوى اجملموعة من خالل التشديد على الطبيعة الدورية للبح
 

باإلضافة إىل ذلك، مت تقدمي التعاون املهين خالل هذه الورشة كعنصر هام وضروري للتطوير املدرسي. أثارت مالحظات الفريق املوج ه 
لفرق اللمشروع خالل الورشة انتباهه إىل ضرورة الّتكيز على التعاون املهين يف التطوير املهين، وإىل التفك ر املعم ق حول كيفي ة تشكيل 

وتوزيع املهام بني أعضائها كجزء من التخطيط للتطوير املدرسي، باالضافة اىل أمهي ة إدارة اجملموعات لتعزيز عمل الفرق. بعدها، قام 
الفريق املوج ه للمشروع بإعطاء اقّتاحات حول كيفية توسعة نطاق نشاطات مشروعات الفرق املدرسية كي تشمل أعضاء أكثر من 

 إىل زيادة أثر مبادراهتم التطويرية على مستوى املدرسة ككل.مدرستهم إضافة 
 

عند اختتام هذه الورشة، طلب من الفرق املدرسية أن تعود إىل مدارسها وهم ينظرون إىل أنفسهم كقادة تغيري يف مدارسهم، جمهزون 
همة التالية للفرق التطوير يف مدارسهم. كانت املبأدوات االستقصاء اليت تزودهم باخلربة الالزمة اليت ستجعلهم جاهزين لقيادة مبادرات 
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هي وضع خطة عمل مرتكزة على النتائج اليت مت احلصول عليها من البحث اإلجرائي، ومبني ة على املالحظات التفك ري ة واخلربات اليت 
حوار تفك ري وعصف  شاركة يف جلساتقامت الفرق بتوثيقها طوال مد ة املشروع. شج ع الفريق املوج ه للمشروع الفرق املدرسية على امل

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

ر ال ين يف متام، أدر  الفريق املوج ه للمشروع أن الفرق املدرسية أصبحت جاهزة للمشاركة يف تفك  يف هذه املرحلة من رحلة التطوير امله
بداية مشروع  يضًا إىل التفك ر باخلربات املهنية اليت شاركوا فيها منأخيتص فيما حققوه لغاية ذلك الوقت يف مشاريعهم فحسب، بل 

ع باإلشارة إىل بني املشاركني يف املشرو  –"ثقافة متام"  –، بدأ يظهر مصطلح جديد متام حىت  ذلك الوقت. مع اختتام الورشة اخلامسة
 خرباهتم، واإلحساس املتناميباملبادئ والقيم املهنية املشّتكة فيما بينهم.

 
دمي ". خالل هذه الورشة، مت تق0، وكانت بعنوان "قيادة التطوير املدرسي 2101جرت هذه الورشة يف شباط  الورشة السادسة.

)اختيار نقطة  التطوير املدرسي على أنه رحلة تضم  حمطات حمددة وضرورية تشمل التخطيط الدقيق للمبادرة التطويرية ولعملية تطبيقها
تركيز، حتديد أهداف للتطوير، ختطيط املبادرة، التخطيط للتنفيذ، قيادة عملية التنفيذ، بناء الفريق، إخل...(. بعدها متت دعوة الفرق 

سية لتتفحص ولتفكر بصورة انتقادية مبا حققته لغاية ذلك الوقت على ضوء هذه احملط ات. باإلضافة إىل ذلك، قد م الفريق املوج ه املدر 
مت  مراجعة النشاطات  للمشروع يف هذه الورشة التخطيط االسّتاتيجي على أنه أداة حيوية للفرق املدرسية لقيادة التطوير املدرسي. كما 

لتطوير املهين اليت أمتتها الفرق املدرسية لغاية ذلك الوقت. طُلب من الفرق املدرسية التفك ر يف نطاق تلك النشاطات املتعل قة با
لفرق لوتسلسلها. بعدها قد م الفريق املوج ه للمشروع منوذجاً مقّتحاً قام ببناءه وتطويره بناء على الدروس املستقاة من اخلربات املّتاكمة 

ه كة يف متام. وتضمن النموذج مقّتحا مطوراً للنشاطات اليت مت القيام هبا مع دمج مجيع التغيريات اليت أدخلها الفريق املوج  املدرسية املشار 
ر كما مت تشجيع الفرق املدرسية الختيار مساراهتا اخلاصة أثناء ختطيطها ملبادرات التطوي للمشروع باالستناد إىل مشاهداته اخلاصة.

ضاء هبا. واختتمت ورشة العمل بتقدمي الصيغة األوىل للفهم النظري الذي مت بناؤه استناداً إىل التجارب اليت مر هبا أع املستقبلية اخلاصة
واليت أصبحت تعرف فيما بعد مبرتكزات متام، واليت هي عبارة عن جمموعة مبادئ طلب من الفرق املدرسية أن تستهدفها لدى  املشروع

 دافه يف املدارس.قيامها بنشر ثقافة متام وأه
 

"، وتابعت الّتكيز على قيادة الفرق 2، وكان عنواهنا "قيادة التطوير املدرسي 2100جرت الورشة يف كانون الثاين  الورشة السابعة.
ر للرحلة التطويرية. بدأت هذه الورشة بتقدمي الفريق املوج ه للمشروع تقريره حول اإلجنازات اليت حققها كل فريق مدرسي يف رحلته للتطوي

مبدى جمال تركيزهم، مبادرهتم، واسّتاتيجياهتم املت بعة. بعدها، قام كل فريق مدرسي بالتفك ر مبمارساته و  املدرسي وتسليط الضوء على
 عملها على تراصف تلك املمارسات مع مقاربة متام وأهدافه. مث  قام الفريق املوج ه للمشروع بتحدي كل مدرسة كل  حبسب تقد م

من مكونات اخلطة قد أمت وا، وإذا   الفرق املدرسية التفك ر خبططهم للتطوير املدرسي )أي  مشروعها املختار. يف النشاط التايل طلب من 
ما كانت تلك املكونات مّتاصفة مع بعضها، وإذا ما كانت اخلطة تتيح للتفحص واملراجعات الدائمة(. قام بعد ذلك فريق توجيه 

قع وتشخيص مكامن الضعف والقو ة لدى املؤسسات باإلضافة إىل " املعتمد عاملياً يف دراسة الواSWOTاملشروع بتقدمي أسلوب "
الفرص والتحد يات املتوق عة وذلك كأداة ميكن استخدامها من قبل املدارس يف ختطيطها ملبادرات التطوير املدرسي. بعد اشّتا  الفرق 
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اجهتها خالل مبادرات التطوير تحديات اليت متت مو املدرسية يف حتديد هذه التصنيفات، افتتح الفريق املوج ه للمشروع مناقشة تتعلق بال
املدرسي اليت قام الفريق املوج ه للمشروع بتحديدها لدى مشاهدة ومتابعة تقدُّم سري العمل عند الفرق املدرسية. تضمنت هذه التحديات 

 ضمني ركائز متام يف الثقافة املدرسية.( ت3( املقاربات السلطوي ة يف القيادة، و)2( بناء الثقة لدى الفريق؛ )0اجلوانب التالية: )
( حول السبل املختلفة اليت ميكن بواسطتها Brown & Issacs, 2005اختتمت الورشة مبناقشة على هيئة "مقهى عاملي" )

 توسعة مشروع متام ضمن املدارس وعربها وإىل دول أخرى.
 

 ركائز تمام: رؤية مشتركة نحو التطوير المدرسي

التفكري اجلاري بني أعضاء املشروع، من مراجعة األدبيات، وحتليل املعلومات اليت مجعها الفريق املوج ه للمشروع يف  انطالقاً من احلوار
(، انبثقت جمموعة مبادئ وتكونت قناعة لدى مجيع أعضاء 2102عكاري، سعد، وقاطرجي، –املرحلة األوىل للمشروع )كرامي

هذه املبادىء ضروري ة إلجناح أية حماولة تطوير مدرسي يف البالد العربية وضمان إستدامتها.  أن   -إنطالقاً من جتربتهم يف متام -املشروع 
عند اختتام ورشة العمل السادسة حازت هذه املبادئ على اسم وأصبحت تعرف منذ ذلك الوقت بركائز متام. كل ركيزة تعكس جمموعة 

كائز  يف املشروع. وبينما كانت بع  املهارات واملمارسات املندرجة حتت الر ممارسات وأمور مهنية متعارف عليها بني املشاركنيو مهارات 
اذ القرار املستند إىل األدلة، والتعلم من خالل اخلربة  -مستهدفة منذ بداية املشروع،  ن تبين  الركائز  إف –أي التعاون املهين، اخت 

اختتام  درات وقيادة التطوير املدرسي، مل يتم التوصل إليه إال  عندكممارسات مهنية متعارف عليها واليت حتدد رؤية مجاعية لبناء الق
 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 
 املشروع.من 
 

 
 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 .

ستنتاجات تستخدم  لّتبوي ة وتقوم بتحليل املعلومات للوصول إىل االركيزة الثالثة: االستقصاء التعاوين: تستقصي الفرق عن املمارسات ا
 كأدلة إلجراءات مستقبلية.

 الركيزة الرابعة: القرارات املستندة إىل األدلة: استخدام البحث كأداة أساسية يف صنع القرار.
مارستهم الّتبوية وتعزيز إدرا  أعضاء املدرسة ملالركيزة اخلامسة: احلوار واملمارسة التفكرية: االخنراط مبناقشات هادفة حول الشؤون 

 وعواقبها بالنسبة للتطوير املدرسي.
 الركيزة السادسة: االبتعاد عن الشخصنة: القيام مبجهود متعمد لتوسعة اخلربة الشخصية عرب مشاركة املمارسات.
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اذ القرارات املبنية على حاجات الفريق: اختيار خطة عمل  ة وبناء أحكام  مبنية على أساس حاجات وجهوزيالركيزة السابعة: اخت 
 اجملموعة املستهدفة.

 الركيزة الثامنة: مقاربة املخط ط القابل للتعديل : بناء خطط عمل وتعديلها عرب متابعة احلاجات والتقد م.
 ملباشرة.ربة االركيزة التاسعة: التعلم التجرييب: التعلم من خالل السياق عرب استشفاف املعّن من خالل التفك ر باخل

 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.

 
متام عند اختتام املرحلة األوىل من املشروع من قبل مجيع أعضاء الفرق الذين شعروا مت الّتحيب بشكل محاسي باإلعالن عن ركائز 

هلذه املبادئ واملسؤولية يف تضمني هذه املمارسات املتعارف عليها يف مدارسهم وجمتمعاهتم املهنية. وبالنسبة إىل أعضاء  حبس امللكية
 ه "كثقافة متام" وأعطتهم بصفتهم رواداً للتغيري يف مدارسهم إطاراً ملبادراهتمما بدأوا يشريون إلي الفرق أعطت ركائز متام توصيفاً يعكس

املتعلقة بالتطوير املدرسي. وبالنسبة للفريق املوج ه للمشروع ، شكلت هذه الركائز احلجر التأسيسي للرؤية الناشئة للفريق فيما خيتص 
 ملدارس وقدمت جمموعة موسعة من األهداف لنشاطات التطوير املهين.بالثقافة املدرسية اليت كان مشروع متام حياول تعزيزها يف ا

 
وعلى هذا النحو، فإن رؤية الفريق املوج ه للمشروع "للمدارس املطورة" أصبح بوصفه بناء ثقافة مدرسية مبني ة على االستقصاء كجزء 

إبعاد  ، جاعلني منهم ممارسني متفك رين راغبني يفأساسي من املمارسة حيث يتخذ املمارسون يف املدرسة القرارات بناء على األدل ة
ممارستهم عن الشخصنة، مشّتكني باحلوار الفع ال إلجياد حلول إبداعية ملشكالهتم، ولقيادة التطوير يف مدارسهم يف عملية دائمة من 

هي حالياً تقوم بتزويد ربته، ونشاطاته. و التعل م والتطوير. كما أصبحت الركائز أساساً للتطوير املهين اخلاص بتمام وشكلت أهدافه، ومقا
 نالفريق املوج ه للمشروع ومجيع الفرق املدرِّبة باملمارسات الفضلى اليت حيتاج عمالء التغيري للتد رب عليها إذا كانوا سيطلقون ويبنو 

)أي، التعلم من خالل  عل م عند الكبارتطويراً مستدامًا يف مدارسهم. املقاربة املستخدمة لتدريب عمالء التغيري مبني ة على نظريات الت
اخلربة(؛ ومقاربات مستخدمة للتوعية حول أمهي ة مفاهيم عميقة راسخة )التفكر(. إن مقاربة التطوير املهين اخلاصة بتمام مبنية على 

 تدريب غري الزامي، حيث يتم إرشاد املتعلمني عرب رحلتهم التعلمية التحولي ة من خالل التحدي والدعم هلم.
 

 
إن رؤية الفريق املوج ه للمشروع "للمدارس املطورة" أصبح بوصفه بناء ثقافة 

مدرسية مبني ة على االستقصاء كجزء أساسي من املمارسة حيث يتخذ املمارسون 
يف املدرسة القرارات بناء على األدل ة، جاعلني منهم ممارسني متفك رين راغبني يف 

باحلوار الفع ال إلجياد حلول إبداعية  إبعاد ممارستهم عن الشخصنة، مشّتكني
 ملشكالهتم، ولقيادة التطوير يف مدارسهم يف عملية دائمة من التعل م والتطوير.
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لإلعداد املهين  الفريق املوج ه للمشروع عند اختتام املرحلة األوىل، يف موقع جيد مكنه من تصميم برنامج  ومع ما ذُكر آنفاً، أصبح
(، وهي خريطة طريق 2103عكاري، الساحلي احلاج، سري الدين، وقاطرجي،  –متام للتطوير املدرسي )كرامي حول ما مسِّي برحلة 

حتقق الغاية املزدوجة املتعلقة بتوجيه أعمال األعضاء الذين يقودون مبادرات التطوير املدرسي إضافة إىل بناء قدراهتم لقيادة هذه 
 وحيته.املبادرات بنجاح متاشياً مع ركائز متام ور 

 

 مالحظة ختامية

 لقدم مشروع متام فرصة تعلُّم فريدة، ليس للفرق املدرسية فحسب بل للفريق املوج ه للمشروع أيضاً. مكَّن إتباع مقاربة "التخطيط املعد  
قيق أهداف حتأثناء التنفيذ" الفريق املوج ه للمشروع  من التفكر بشكل صادق، واالستكشاف بصورة واضحة أثر قراراته وأفعاله حنو 

 املشروع. مل يكن تبين تصميماً قاباًل للتعديل ليكون ممكناً دون فهم وثقة ممويل املشروع ودون تعاون مجيع املشاركني. والتعلم الذي مت
ارس دالتوصل إليه خالل املرحلة األوىل كان أساسيًا خالل إطالق وتقدم سري العمل يف املرحلة الثانية للمشروع واليت قامت خالهلا م

 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 

 تفك ر وتعل م إضافيني تنتظر كل شخص مشار .ل
  



14 
 

 المراجع

Brow, J., & Issacs, D.  (2005). The World Café’: Shaping our futures through 
conversations that matter. SA: Berrett & Koehler. 

 
Kochy, V. (2005). Action Research for Improving Practice: A Practical Guide. 

London: Paul Chapman Publishing 
 

Karami-Akkary, R., El Saheli Elhage, R., Sarrieddine, D. & Katerji, R. (2013). 
Developing the TAMAM's Monitoring and Evaluation: An Experience of 

Beirut, Lebanon: TAMAM Evolving Design Planning. (Technical Report 5) 
http://www.tamamproject.org/documentation/publications. Project 

 
Karami-Akkary, R., Saad, M., & Katerji, R. (2012). TAMAM technical report 4: 

Building Leadership Capacity for School-based Reform: TAMAM 
Professional Development Journey Phase One 

http://www.tamamproject.org/documentation/publications 
 

Sagor, R. (2005). The action research guidebook: A four step process for educators 
and school teams. CA: Corwin Press. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.tamamproject.org/documentation/publications
http://www.tamamproject.org/documentation/publications


15 
 

 

 

 أصوات من فريق تمام في الجامعة األميركية في بيروت
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 مراد جرداق
 في بيروت األميركيّةدائرة التربية، الجامعة 

 
 نحو رحب التجدد المسبقة تمام : طريق انعتاق من سطوة المعرفة

 
أخربين زميلي وصديقي صوما بو جوده  ،٧٠٠٢ام ربيع سنة ! يف يوم من أي  يف مساري املهين   تغري  فكرة عابرة قد  مل خيطر ببايل أن  

 ،العرب  الفكر  سةمؤس  عضو جملس أمناء  الّت كييخ خالد من خالل الش   إصالحي   تربوي   ة احلصول على متويل ملشروع عرب  بإمكاني  
 . مل تكن الفكرة طبعاً معزولة عن نقاشاتنا )صوما و سايل وأنا (األهلي ة انالظ هر ملهمة مدارس  الّت كيوبتشجيع من زوجته سايل 

بوي  ل قيمة مضافة يف إصالح الواقع وأحالمنا مبشروع ميث   يراودين  حلم  مبثابة  كانت فكرة مثل هذا املشروع  ،يل  إ. بالنسبة العرب   الّت 
 ،اسيتاملنال. ولذا مل تثر فكرة احلصول على متويل ملشروع من هذا النوع مح ا نطاق احللم البعيدهذه الفكرة يومً  ومل تتعدَّ  ،لزمن طويل
دون أن جترؤ من ا الواقع ل إىل "برامج" يستوعبهقة تصبح جسداً بال روح عندما تتحو  من أفكار خال   املهني ةرة يف حيايت خليبايت املتكر  

 !اأو تستطيع تغيريه فعلي  
 
 

 ةالبحث عن هوي  

مريكي ة يف بريوت. سم اجلامعة األامه إىل مؤس سة الفكر العرب  بصوما و أنا ، حنو تطوير فكرة لنواة مقّتح مشروع نقد  بدأت رحلتنا ، 
بوي . وبدأت مع صوما عصفاً  علىوكان هدف الشيخ خالد الّت كي هو حتفيز مؤس سة الفكر العرب    متد  ا ا ذهني  االخنراط يف اجملال الّت 

حة جتري حول قاشات مفتو ة سلفاً. كانت الن  ختطيط مسبق أو برجمة معد  أي  دون أن يكون هنا  من ة األفكار سابيع غايته جوجلأل
ها تصل ولكن   ،فق أحياناً وتتصادم أحياناً أخرىوكنت وصوما نلعب أدواراً خمتلفة تت  حداث. أفنجان قهوة أو جلسة مراجعة ألفكار و 

حبيث خيتار  ،األفكار  "ق  ومنس   د األفكار" وكان صوما يلعب دور "مصف  "مول   لعب دورَ أهاية إىل فكرة جديدة. كنت عموماً يف الن  
كن ا و  منا. لكل  إىل توافق على صيغة فكرة ذات معّن   نصلَ حىت    "نسيقصفية والت  وليد والت  ة "الت  ر عملي  قها. وتتكر  هلا وينس  منها ويعد  
يت رافقت والدة مشروع متام  نسيق الوليد والت  طريقة الت   سلوب نفسه. وأعتقد أن  بعني األّتة إىل أخرى مع سايل الّت كي مت  نتشار  من ف

 مات الواضحة اليت طبعت مشروع كانت إحدى الس  
 .يف مجيع مراحل تنفيذ املشروعالبع  متام يف نقاشات املشاركني وتفاعلهم مع بعضهم 

 

 
ا تصل هتصادم أحياناً أخرى ولكن  نفق أحياناً و أدواراً خمتلفة تت  وكنت وصوما نلعب 

د األفكار" وكان صوما "مول   لعب دورَ أيف النهاية إىل فكرة جديدة. كنت عموماً 
ر تكر  قها. وتهلا وينس  حبيث خيتار منها ويعد   ،األفكار  "ق  ومنس   يلعب دور "مصف  

 نصل إىل توافق على صيغة فكرة ذات حىت    "نسيقصفية والت  وليد والت  ة "الت  عملي  
 ا.معّن لكل  من  
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ماً على الفكرة االوىل هي أن يكون املشروع قائ .ة يف صياغة مشروع متاملت مفاصل أساسي  شك   أو لي ةأنتج العصف الذهين أفكاراً 

فت يف وظ   ة الكثرية واالستثمارات الكبرية اليتالعربي  احملاوالت  املدرسة واملنطلق منها. وكان تربيرنا لذلك أن   املستند إىل الت طويرفكرة 
بيةإحداث تطوير  ملدرسة نابعة أيضاً املنشود. وكانت فكرة استناد املشروع إىل ا الت غيريإىل  ؤدِّ تمل  ،على مستوى األنظمة الت عليمو  الّت 

هنا من  وال بد   .ةلعربي  االيت سامهنا فيها يف البلدان  بوي  الّت  صالح املتواضعة ملشاريع اإل الن تائجمنا من  من اخليبات اليت شعر هبا كل  
بوي  ة يف ذلك الوقت يف اإلصالح ظري  ذكر خربيت الن   يف بريوت  األمريكي ةنظمت يف اجلامعة  ٧٠٠٠يف عام  .املستند إىل املدرسة الّت 

عروض  عدادإل سدعوات للمدار  املؤمتر هووج   .الّت كيمؤمتراً حتت عنوان "اإلصالح املستند إىل املدرسة" بتمويل وتشجيع من سايل 
تند إىل املدرسة صالح املسني يف جمال اإلخرى يف ذلك. وقد دعونا اختصاصي  شار  مع املدارس األطوير والت  ة للت  اتي  الذ   حول حماوالهتا

بيةوزارات  دعونا بع وكذلك  ،ةمن جامعات أمريكي   ر صالح على مستوى املدرسة. وكان املؤمتلعرض نشاطاهتم يف اإل الت عليمو  الّت 
املدرسة يف تطوير ذاهتا  لدور من الوعي نوع ثارةإقتصر على اولكن أثره  ،صوهتاكي ُتسِمع تيحت للمدارس  أُ جتربة جديدة عبارة عن 
  .من الداخل

 
ة جيب أن تستند ي  املمارسة الفعل أن   . وذلك يعينالت طويرهي أن يكون البحث حمور   انية اليت نتجت عن العصف الذهين  الفكرة الث  

ق يف ومل نتطر   ة يف املدرسة.ستهدف املمارسات الفعلي  تدراسة الواقع )البحث( جيب أن  ة من دراسة الواقع وأن  إىل املعرفة املستمد  
هتا من الواقع املعاش قو   مد  املعرفة تست وأن   الت طويرة البحث يف مبحوري   مقتنعني كن ا لكن ناو  ،اتلبحث اإلجرائي  بالذ  إىل الك الوقت ذ

 ؤس سةلذي حيكم املا موذج املعريف  ى صميم الن  هذه الفكرة ببساطتها تتحد   إن   .ؤساءة للخرباء أو نفوذ الر  لطة املعرفي  وليس من الس  
بوي   بوي  ظام واملدرسة والن   ف  ة خصوصاً على مستوى الص  العربي  ة عموماً و الّت   .ككل   الّت 

 
وأن تكون  ،معني   يف بلد عرب   معي نةمبعّن أن ينطلق من حاجات مدرسة  االفكرة الثالثة اليت اعتمدت هي أن يكون املشروع عربي  

اجتاً نخرى. وهذا أيضاً كان ات يف البالد األمن الواقع وليس من نتائج البحوث واألدبي   اا مستمد  ا عربي  منتجً  الت طويراملعرفة اليت حتكم 
بوي   العرب   العمل سمت جتربيت يفات   ،يل  إبالنسبة  .ةالعربي  يف البالد  الت طويريف مشاريع سهاماتنا إنتيجة   امن   كل     معاناةمن  ة جبدلي   الّت 
بوي  ة ي  لت طوير اشاريع املة وبني دوري كخبري وباحث يف وكباحث يف جامعات أمريكي   ناق  بني تكويين كأستاذ جامعي  الت     بعة يف الّت 

ذه والعلوم الذي نف   اضي اتالر ييف مشروع تطوير مناهج وكتب  الر ياضي اتقدت فريق  ،ففي سبعينات القرن املاضي .ةالعربي  البلدان 
بيةرة تفاهم بني اجلامعة ووزارة بناء على مذك   ،يف بريوت األمريكي ةوالعلوم يف اجلامعة  الر ياضي اتمركز  عربي ة الت عليم يف اململكة الو  الّت 

 لى أكثر من ست  ع الس عودي ةة العربي  ات ملدارس اململكة املشروع الذي مشل يف ما مشل وضع مناهج وكتب رياضي   متد  ا. و الس عودي ة
تابعة مبفة اء واملكل  مني وخرب من معل   الس عودي ةجان وتفاعلت مع الل   ،سنوات زرت فيها عدداً كبرياً من املدارس يف مجيع أحناء اململكة

 قايف  والث   بوي  الّت  والواقع  األمريكي ةبني معرفيت املّتاكمة خالل دراسيت يف اجلامعات  ا للمواءمة ستثنائي  اوقد بذلت جهداً  .هذا املشروع
بوي ةيت ة كانت خللفي  املرجعي   فإن   ،جهودي كانت ناجحة يف معظم األحيان ومع أن   .يف اململكة االجتماعي  و   وأنا ،ةوالفكري   الّت 

 ،عودي  ع الس  ومل تكن مقّتحايت يف إعداد الكتب نابعة من حاجات الواق .اة نسبي  احلاصل على الدكتوراه حديثاً والقليل اخلربة الفعلي  
ي ة صلة تذكر مبا كنت أوصخرى مل يكن ألحباثي األكادميي  أومن جهة  .ات مواءمة  ناجحة يف معظم األحيانبقدر ما كانت عملي  
بوي  ا خربيت أم   املعل مني.عداد املناهج والكتب وبرامج تدريب أو أقوم به يف إ ودان يف الفّتة فكانت يف الس   العرب  يف الوطن  الث انيةة الّت 
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بوي  ودان بلد عريق يف خربته فالس   .جربة خمتلفة نوعاً ماوهنا كانت الت   .نفسها سه أحد ا الذي أس  ضة من خالل معهد خبت الر  الّت 
هبا دروس جير   املناهج تصنع من خالل وقد قام هذا املعهد على فكرة أن   .الثينات من القرن املاضينكليز يف أوائل الث  شني اإلاملفت  

جربة ت الرضا الت  وقد يكون معهد خب املعل مني.حليل من قبل زمالئهم قد والت  ة وختضع للن  درساً درساً يف صفوف حقيقي   املعل مون
س خبت ( مؤس  shffffirGغريفتس ) كتاب قام بتأليفهجربة يف  ت هذه الت  قَ ث ِّ وقد وُ  .ر املستند إىل املدرسةطوياألوىل يف بلد عرب للت  

يف  حتفظ بنسخة عنه. كان دوري املفّتضأين ذت طبعته ولكن  فَ وقد ن َ  ،"noidhfudEi fE nemirifxEضا حتت عنوان "الر  
ل ضا. وألو  ت الر  رت يف األربعينات يف معهد خبوِّ واليت طُ  الر ياضي اتعطاء املشورة لتحسني كتب يف إودان دور املستشار مشروع الس  

ة ني يف عملي  وداني  لس  اء مالل دوري إىل دور شريك للز  وبذلك حتو   ،رت من الواقع املعاشوِّ ة طُ أرى منتجات تربوي   املهني ةة يف حيايت مر  
لذا كان من السهل  .من خالل دراسيت مالء املّتاكمة وليس بالضرورة املعرفة املّتاكمة لدي  الز   ةة يف ذلك خرب واملرجعي   ،حتسني الكتب

 حقيقي   بثق من واقع عرب  من خنراط يف مشروع تربوي  ت فرصة نادرة لالتومس   ن ينأل ،وردتهأباملعّن الذي   فكرة مشروع عرب  تبّن  أأن 
 .وأصلي  

 

 
هتا من الواقع قو   املعرفة تستمد   وأن   الت طويرة البحث يف مقتنعني مبحوري   كن ا لكن ناو 

ة هذه الفكر  إن   .ة للخرباء أو نفوذ الرؤساءلطة املعرفي  املعاش وليس من الس  
ة عموماً وي  الّت ب ؤس سةالذي حيكم امل موذج املعريف  ى صميم الن  ببساطتها تتحد  

 .ككل    الّت بوي  م ظاواملدرسة والن   ف  ة خصوصاً على مستوى الص  العربي  و 
 

 
 

 مرحلة التأسيس

زت وقد ترك    .وىلة األين وصوما وسايل الّت كي ملناقشة املسود  مَّ جتماع يف عم ان ضَ اوىل ملقّتح املشروع. وعقد ة األوضعت املسود  
على املشروع هو مشروع  أيالر   ستقرَّ اأم حبث؟ و  فهل هو مشروع إمناء تربوي   ،ة املشروع املقّتحوىل هي ماهي  املناقشة على نقطتني: األ

قطة الث انية فكانت تتعل ق باملدارس اليت ستشار  يف املشروع. وكان ا الن  أم    (Research and Development).منائي  إ حبثي  
لو فرق ، ممث  اء الركاء )مدارس، أعضزات والفوائد اليت جينيها الش  لسايل الّت كي دور كبري يف حتديد أدوار ومعايري االختيار واحملف  

ن كي أن تتضم  اقّتحت سايل الّت   ،ةعلى خربهتا يف اإلدارة املدرسي   لو اجلامعات ( من املشاركة يف هذا املشروع. وبناءً الوزارات، ممث  
وكان هذا املعيار  ،ة ملدة ثالث سنواتختيار املدارس املشاركة يف املرحلة االوىل أن تكون املدرسة قد قامت بنشاطات جتديدي  امعايري 
لدى هذه املدارس. وهكذا وضعت ورقة املشروع كما  ناجحة نطلق من البناء على خربات سابقة ا هإذ أن   ،ا يف جناح املشروعأساسي  

 .لكّتوين  هي منشورة على موقع متام اإل
 

 تارما وراء الس  

عّن ما جاء فيها ال م ة طويلة. ويف اعتقادي أن  ورقة املشروع كما نشرت على موقع متام االلكّتوين هي نتاج عملي ة تفاعلي ة فكري   إن  
 هذه الزوايا هي:  ة هلذه العملي ة. أهم  ضاءة على بع  الزوايا اخللفي  يكتمل إال  باإل
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 ،وى الرؤيةالورقة يف ذلك الوقت كانت على مست بب يف ذلك هو أن  والس   ،ذكر للبحث اإلجرائي   ، ال يوجد يف ورقة املشروع أي  لا أو  
لمشروع بل  ل نا مل يكن اهلدف األساسي  يلإالبحث اإلجرائي  بالنسبة  د أن  ؤية. وهذا يؤك  هذه الر   تنفيذ اتلي  آمع  وبالت ايل مل تتعاطَ 

 ة لتحقيق غاية املشروع. ساسي  أة لي  آكان 

سم اا . أم  ة للمشروعة اخلاص  هلوي  اسم حيدد ااحلاجة إىل  حينذا  كوننا مل نستشعر  ،سم "متام"أي  ذكر الال يوجد يف الورقة  ،نياثا
ة تاج إىل هوي  الوليد اجلديد حي وذلك لشعوري أن   ،)أي  قبل ورشة عم ان( "متام" فقد بادرت باقّتاحه عند والدة املشروع بشكل فعلي  

وقد  .)متام( "درسةملىل اإستند ملطوير ات  غة العربي ة "الوىل للمشروع بالل  ن من احلروف األسم متام مكو  اجديدة. ومن املعروف أن 
عكس رؤية ت ة ويف نفس الوقت هلا معّن أو معان  ة للوصول إىل كلمة بسيطة وغري تقني  حماوالت عد   بعدسمية لت إىل هذه الت  توص  

كتمال" أو عين "اال عيب. فهي توالش   مسي  ياقني الر  دة املعاين يف الس  غة العربي ة متعد  كلمات متام يف الل    املشروع. وهذا ما كان إذ أن  
 ة املشروع.ة. وبذلك أصبحت "متام" هوي  "الكمال " يف الفصحى وتعين "على ما يرام" يف العامي  

بية يف الغرب"أفضل املمارسات" املوجودة يف أدبي  استندت الورقة إىل  ،ثالثا اث منشورة عن وذلك لعدم وجود معطيات وأحب ،ات الّت 
بوي ةاملدرسة العربي ة. فأكثر األدبي   بوي ة يف العامل العرب  تتعاطى مع األنظمة الّت  غة العربي ة كثر األحباث املنشورة بالل  أ وكذلك فإن   ،ات الّت 

بوي  من خالل املدرسة. ولذلك رك  ز على اإلصالال ترك   واقع املدرسة  نطالقاً مناخنراط يف البحث زت الورقة على أن يكون االح الّت 
ياسات اع الس  م لصن  تقد   ،لة ومستندة إىل واقع املدرسة يف املنطقةمعل   ة إصالح تربوي  العربي ة. وبذلك ظهرت عبارات مثل "تطوير نظري  

بوي  يف بلداهنم" )اهلدف األو  تنفيذ اإلتوصيات تستند إىل األحباث ل  .ل يف ورقة املشروع(صالح الّت 

ة والعوامل العربي  مدرسة اته في الوعملي   الت غييرات كيف تتفاعل فعالي  الذي ورد يف الورقة ) احملوري   ؤال البحثي  للس   ، إن  رابعاا 
جاهاتهم ين ات  وتحس م المستمر  عل   ب عل  الت  قدرات الطل  جديد المستدام وزيادة ة لتمكين أو إعاقة الت  ة المدرسي  السياقي  
لّت كي، صوما بو جتماع عم ان )سايل اات يف مت   احملوري   صياغة هذا السؤال البحثي   اًل، إن  ة فكري ة ينبغي شرحها. أو  ( خلفي  نحوه؟

ات الفكري ة هوج  يجة تفاعل بني الت  ت ساعات. وكانت صياغة السؤال نتجوده، مراد جرداق ( واستغرقت مناقشات طويلة استمر  
يت سامهت يف صياغة سؤال ة الهايت الفكري ة والبحثي  فراد الثالثة. وسأحاول الحقاً شرح توج  عة لألة املتنو  واخلربات العملي ة والبحثي  

 ملشروع متام. البحث احملوري  
 
 

 نمط تمويل تمام ودوره

جناح مشروع متام، ليس لكرم املنحة إكبري يف الدور ال ،لدعم مشروع متام العرب  الفكر  مؤس سةي اعتمدته ذيكون لنمط التمويل القد 
ات سة اليت تعتمدها عادًة املؤس  وقراطي  ري القيود الب ؤس سةي املبل لتخط  ، فحسب يف بريوت األمريكي ةإىل اجلامعة  ؤس سةمتها املاليت قد  
ر تة على مقّتحات البحوث قبل الشروع يف دراستها وتقريجراءت وقيود متزم  إتفرض  ساتهذه املؤس    ومن املعروف أن   .املاحنة
رنة وخصوصاً بالنسبة اعتمدت معايري م العرب  برسالتها املنفتحة واملفتوحة على ما خيدم الفكر  العرب  الفكر  مؤس سة لكن  . مصريها

بوي  إىل مشروع متام وهو املشروع  ز هبا أنظمة صرامة تتمي   ،على املنحة يف احلصول يقابل هذه املرونة .لتهل الذي مو  األو   البحثي   الّت 
الباحثني  اعفتأ ،املرونة من جهة والصرامة من جهة أخرى الص فتان، هاتان .ة يف بريوتيف اجلامعة األمريكي   لاملا مراقبة صرف
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بز على األمور الّت كية و نشغال باألمور املالي  ني يف متام من اإلالرئيسي   بأنشطة متام  الت فكُّرى ز قدرهتم علا عز  مم   ،ةة والبحثي  وي  الّت 
 الت عل م.و  الت فكُّرخنراط يف زم هلم لالتاحت الوقت الال  أو  ،ومتابعتها

 

 
 ،لدعم مشروع متام العرب  الفكر  مؤس سةي اعتمدته ذمويل اليكون لنمط الت  

إىل  سةؤس  متها املليس لكرم املنحة اليت قد   ،جناح مشروع متامإكبري يف الدور ال
تعتمدها اليت  ةي  وقراطري البالقيود  ؤس سةا املي بل لتخط   ،ة يف بريوتاجلامعة األمريكي  

 .سات املاحنةاملؤس   عادةً 
    

 
 

 مرحلة االنطالق

 أي   ،ةلي اجلامعات احمللي  والفرق وممث  ختيار املدارس اة من اإلجرائي  مل يصادف تنفيذ اخلطوات  ٧٠٠٢وىل من سنة يف األشهر األ
بيةلني لوزارات نا مل ننجح يف احلصول على ممث  ن  أصعوبة تذكر ما خال  وىل  موعد الورشة األوبعد تعيني . من االردنإال   الت عليمو  الّت 
 ذلك نا حىت  ن  أعلينا، صوما وأنا، ثقل املهمة وخصوصاً  ذلك الوقت حل   ،بسبب األوضاع يف بريوت عم انواليت عقدت الحقاً يف 
؟ ومباذا  أعامل مع تساؤالت / معضالت من نوع : كيف نبدة الت  نا على كيفي  مه   وانصب   .ا للمشروعطاً تنفيذي  الوقت مل نضع خمط  

ن نلجأ إىل كان بإمكاننا أ  ؟ورقة املشروعواألدوات اليت تساهم يف حتقيق األهداف الطموحة اليت وضعناها يف   ؟ ما هي الوسائل نبدأ
ة  مشاريع حبثي  وتطبيق هذه الطرق يف ،ة لتدريب املشاركني على طرق البحثط سلسلة من الورشات التدريبي  هل وأن خنط  الس   احلل  

ة حبيث ينطلق مارسربط البحث بامل أال وهو ،ق جوهر مشروع متامننا أن نعتمد مقاربات ووسائل جديدة حتق  صم   لكن ناو  ،خيتاروهنا
 .ايت واملهين  رهم الذ  ف يف تطو  يوظ   ة للمشاركني يف صفوفهم ومدارسهم ومن مث  البحث من اخلربات الفعلي  

 
املستند  طويرالت  حول  ةات املتوافر ر وضياع ونقاش وحبث يف األدبي  بفّتات تفك   ٧٠٠٢صف األول من سنة ومررنا، صوما وأنا، يف الن  
.بزغت لدينا فكرة البحث  ،إىل املدرسة. وبقدرة قادر كنت قد   يل  إالنسبة ب .اإلجرائي  ا خربة سابقة يف البحث من   لكل  كان   اإلجرائي 

 معهد يف الر ياضي ات  يف املعل منييف تدريب  اإختصاصي   احني كنت أعمل مساعدً  ٠١٢١ل مرة سنة ألو   اإلجرائي  مسعت بالبحت 
بي ويف خالل دراسيت  .قتصر على املستوى املعريف  اولكن تعاملي معه  ،نذا آ اإلجرائي  جذبين مفهوم البحث  .لألنروا / اليونسكو ةالّت 

ة تعّتف بالبحث ات األكادميي  ه يف السبعينات من القرن املاضي مل تكن املرجعي  ضت هلذا املفهوم بشكل عابر ألن  تعر   ،الدكتوراه
كتشاف" البحث ا "ل شك   .ة املعروفةة التقليدي  كطريقة علمية إلنتاج املعرفة كما هو احلال مع مناهج البحث األكادميي    اإلجرائي  
املستند إىل  لت طويراة ارتبطت فكرة "ل مر  فألو   .صوماإىل كذلك بالنسبة   وأظن   ،كبؤرة لتوحيد نشاطات متام نقلة نوعية يل  اإلجرائي  

.املدرسة" بفكرة البحث   الت طويرف .ملفهومنيا بني هذين ن الرابطأن أرى اآل ستطيعأ ة لتلك الفّتةويف مراجعة استذكاري   اإلجرائي 
بوي   راملستند إىل املدرسة يقوم على أن يطو    اإلجرائي  بينما يتيح البحث  ،ة من جهةخبرباهتم الفعلي   الت فكُّرون ممارساهتم من خالل الّت 

بوي  بوي  للّت    تيحة توسيلة حبثي   "وسيلة"  اإلجرائي  ح البحث وهكذا أصب .عامل معهاة بغرض حماولة فهمها والت  ني دراسة مشكالهتم الّت 
  .إىل املدرسة الت طوير املستندوهو  أالهبدف متام  اوثيقً   رتباطاً اترتبط 
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 ل ثقافة العمل في تمام: بداية تشك   عم انورشة 
ة للورشة العد   بدأنا نعد   ،ة يف متاموسيلة أساسي   اإلجرائي  لت باعتمادنا البحث صوما وأنا، واليت متث  دت لدينا، بعد القناعة اليت تول  

 اإلجرائي  البحث   ة مراجع عنقرأنا عد   .نذا آيف األخرية   ائدةوليس يف بريوت بسبب األوضاع الس   عم انوىل اليت عقدت يف األ
ستذكار اويف  .د املدارس املشاركة مبراجع أخرىكني يف متام نسخة من أحد هذه املراجع وأن نزو  د املشار رنا أن نزو  وقر   .هدافه وأنواعهأو 

 داد عرضعإوكذلك  مين  عداد برنامج الندوة الز  إورشة أخرى:  ي  حنضره أل كن احتضرينا مل يتجاوز ما   لتلك الفّتة أعتقد أن  
(power point)  يف املدرسة عداد عروض عن مشروع جتديدي  إلب من املدارس املشاركة كذلك الط    ،اإلجرائي  عن البحث. 

 .كبري  ا بل كان مفتوحاً إىل حد  ومن جهة أخرى مل يكن ختطيطنا تفصيلي  
 

 عم انت ندوة ليف حتديد مسار اخنراطهم يف متام. ويف الواقع شك   عم انة ندوة في فصول هذا الكتاب إىل أمهي  أشار كثري من مؤل  
 فاملشاركون من املدارس صدموا ألن   .ة يف بريوتاجلامعة األمريكي   بل أيضاً إىل فريق ،يس لفرق املدارس املشاركة فحسبصدمة ل

 امعة صدم ألن  فريق اجل كذلك فإن    .جاحد هذا الن  ة تؤك  تصمد أمام تساؤالت فريق اجلامعة عن وجود أدل    جناحاهتم اليت عرضوها مل
يق اجلامعة وكذلك فر  ،املشاركني ولكن   .قمل يتحق   اإلجرائي  من الورشة أال وهو تدريب املشاركني على البحث  اهلدف األساسي  

ات متام رت عرب ورشوهذه القواعد تطو   ،لت من خالل هذه الورشةقواعد جديدة للعمل قد تشك   وا يف هنايه هذه الورشة أن  أحس  
ل يف بدأت تتشك   عناصر ثقافة العمل يف متام اليت أهم   ن أن  ستذكر اآلأو  .العمل يف متام ل ثقافة جديدة مشّتكة حتكماملتتابعة لتشك  

 :  عم انورشة 

 .ن يف إنتاج املعرفةيشركاء متساو  ، يُعتربونيف بريوت األمريكي ةاحلاضرين يف الورشة سواء من فرق املدارس أو فريق اجلامعة  إن   ،أولا 
 ، االختالفاؤل وحىت  س، واليت تناوبنا فيها على الكالم واملناقشة والت  ختطيط مسبققناها، صوما وأنا، ومن دون فالطريقة اليت طب  

 .م" وأصبح اجلميع شركاء يف إنتاج املعرفةم" و"متعل  وبذلك متاهت األدوار بني "معل   ،عت الباقني على املشاركةشج  
 

 
ار يف حتديد مس عم انة ندوة أمهي  في فصول هذا الكتاب إىل شار كثري من مؤل  أ

املدارس  صدمة ليس لفرق عم انلت ندوة اخنراطهم يف متام. ويف الواقع شك  
املشاركون من ف .يف بريوت األمريكي ةبل أيضاً إىل فريق اجلامعة  ،املشاركة فحسب
تصمد أمام تساؤالت فريق اجلامعة   جناحاهتم اليت عرضوها مل املدارس صدموا ألن  

اهلدف  فريق اجلامعة صدم ألن   كذلك فإن    .جاحد هذا الن  ة تؤك  ود أدل  عن وج
 .قحق  مل يت اإلجرائي  من الورشة أال وهو تدريب املشاركني على البحث  األساسي  

 
 

 اإلجرائي  البحث عرضنا عن  فإن  ولذلك  ة،العملي  ة يصعب توظيفها يف املمارسات بناء املعرفة غري املنطلقة من اخلربة الفعلي   إن   ،ثانياا 
 عملي ة.املمارسات الب اإلجرائي  إىل قناعة املشاركني بعالقة البحث   مل يؤدِّ بالت ايل  ،عملي ةكان خارج سياق اخلربة ال  ،عم انيف ندوة 
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سلسلة تفاعالت بني ب طل  بل يت ،قل املباشر للمعرفةق يف وقت قصري من خالل الن  ربط املعرفة باملمارسة ال ميكن أن يتحق   إن   ،ثالثاا  
 اإلجرائي  عليم البحث ر هذا عدم جناحنا يف تا يفس  . ورمب  الت فكُّرو  ةجريب واملساءلوهذه األخرية حتتاج إىل وقت للت   ة،املعرفة واملمارس
  .يف ورشة واحدة

ني إىل دوري فوقد أشار عدد من املؤل   .اهاتجت  الاة هو مفتاح تغيري األفكار و لقائم على القرائن واألدل  اقد املعلن الن   إن   ،رابعاا 
  .هاهتمقد يف تغيري قناعاهتم وتوج  الن    ىل األثر الكبري هلذاوإيف هذا اجملال  خصي  الش  

ة بل هي تشمل ي  ة ال تقتصر على مقاييس كم  األدل   وإن   ،قاش للوصول إىل القناعات أو إىل تغيريهاة هي أساس الن  األدل   إن   ،خامساا 
 .ةياقي  ربيرات والعوامل الس  والت   راءأيضاً اآل

 

 
ل قق يف وقت قصري من خالل الن  ربط املعرفة باملمارسة ال ميكن أن يتحق   إن  

وهذه األخرية . ةب سلسلة تفاعالت بني املعرفة واملمارسبل يتطل   ،املباشر للمعرفة
رو  ةجريب واملساءلحتتاج إىل وقت للت   احنا يف تعليم ر هذا عدم جنا يفس  . ورمب  الت فكُّ

 .يف ورشة واحدة اإلجرائي  البحث 
 

 
 

 التحو  مرحلة الت  

ر بيئة هذا ما وف  يف بريوت و  األمريكي ةعقدت هذه الورشات يف اجلامعة  .ال ورشتني سنوي  توالت ورشات متام مبعد   عم انبعد ورشة 
ريق مبا فيه فريق ف ضمن كل   ةقد واملساءلقاش والن  وكذلك بيئة منفتحة على الن   ،منة للمشاركني بعيداً عن مهوم مدارسهم وبلداهنمآ

ة حبيث شعر  لتفاعل املمارسة مع املعرف  بؤرة ،مدرسة ي اختارته كل  ذال اإلجرائي  ل مشروع البحث وشك   .اجلامعة وبني الفرق مجيعاً 
 ريق اجلامعة.وميلك معرفة عنه ومنه ال تنافسه فيه معرفة الفرق مبا فيها ف ،ه "ميلك" مشروعاً اختاره وبناه بنفسهأن   فريق مدرسي   كل  
 

ا بدأت طالئع درجيي  وت .ة دوره يف متامبناء هوي   عملي ةفيهم أعضاء فريق اجلامعة يف  نمشار  يف متام مب رط كل  اخن ،اتعرب هذه الورش
الت هذه لدى أعضاء حو  رات الت  ة رصد بع  مؤش  الت اليوسأحاول يف الفقرة  .ة تظهر لدى املشاركنيومهني   فكري ةالت رات حتو  مؤش  

 .واملهين   ة وذلك من منظوري الفكري  الفرق املدرسي  
 

 
سة لتفاعل املمار   مدرسة بؤرة ي اختارته كل  ذال اإلجرائي  ل مشروع البحث وشك  

ناه بنفسه وب ه "ميلك" مشروعاً اختارهأن   فريق مدرسي   مع املعرفة حبيث شعر كل  
 وميلك معرفة عنه ومنه ال تنافسه فيه معرفة الفرق مبا فيها فريق اجلامعة.
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  لحو  رات الت  مؤش  

 ،اإلحباطعتزاز يعقبه شعور بفكان اال .مشار  يف متام لكل  ملزيج من األحاسيس املتناقضة  ةكانت كل ورشة من ورشات متام مدعا
 فإن   ،ومن وجهة نظري الت غيري.كان يقود إىل   الت فكُّرو  .عتزاز وكذلك اإلحباطر بأسباب االإىل تفك   ومن مث   ،خيبةإىل واألخري يقود 

ز هذا وتعز   فكري ة.هات الوج  الت  ل يف املفاهيم و حتو    إىل بداية ارً ش  مؤ ورشة  ل يف هناية كل  غرية كانت تّتاكم وتتفاعل لتشك  ات الص  الت غيري 
  .ه تفكري الفرد وعملهيت توج  ال    habits of mind)ة )يصبح جمموعة من العادات العقلي  التحول من ورشة إىل أخرى ل

 
الت من و  حختالف املشاركني يف متام وحتكي فصول هذا الكتاب قصص هذه الت  ال املنبثقة من متام ختتلف بحو  الت   عملي ة أن   ال شك  

ة رصد بع  لت الياوسأحاول يف الفقرة  .الت بني املشّتكنيحو  هنا  مشّتكاً يف هذه الت   وهذا ال ينفي أن   .وجهة نظر املشاركني
 حها:ة وشر الت اجلماعي  حو  رات الت  مؤش  
)أنظر املقال يف هذا  غّمو قتبس كلمة زعزعة هنا من مقال دياناأ ن ينإجديدة:  فكري ة هبدف إنشاء بًّن  فكري ة،  زعزعة البّن اللا أو  

ي عنها إذا ل  خستعداد املشاركني وقدرهتم على مساءلة األفكار املسبقة والت  ا  ل تظهر عموماً يفحو  رات هذا الت  وكانت مؤش  الكتاب(. 
سبقة من خالل نعتاق من املعرفة املاال إن   .ة هذه األفكار وفائدهتاا للحكم على صالحي  حمك   عملي ةجربة المستخدمني الت   ،لزم األمر
 اإلجرائي  لقد أخضع البحث   .واملهين   د الفكري  جد  ل يف رأيي عاماًل حامساً يف الت  تشك   ،القائمة فكري ةللبّن ال  اقدةة الن  اتي  ظرة الذ  الن  

وبذلك مل تعد املعرفة  .ةة بني املمارسة واملعرفة العالقة اجلدلي  ة من خالل دينامي  الحي  ختبار الص  يف متام املعرفة املسبقة لدى املشاركني ال
حول رات هذا الت  مؤش   ومن .ائمة املستمرةغيري من خالل املساءلة الد  بل أصبحت سلطة ختضع للت   الت غيريملسبقة سلطة حتمينا من ا
 ابري معان  عغة باسّتجاعها من الذاكرة إىل استعماالت تسبغ على الكلمات والت  ة ملدلوالت الل  نعتاق من االستعماالت الفوقي  اال

ة  نكليزي  غة اإلة بالل  ي  قننا طاملا ما نلجأ إىل الكلمات الت  ن  أني إذ لّتبوي  إىل اوخصوصاً بالنسبة  وهذا أمر مهم   .معاشةة من خربات مستمد  
  .تها"كي نعطي هذه الكلمات "مشروعي  

 

 
ستعداد املشاركني وقدرهتم على ا  حول تظهر عموماً يفرات هذا الت  وكانت مؤش  

 عملي ةجربة الي عنها إذا لزم األمر مستخدمني الت  خل  مساءلة األفكار املسبقة والت  
سبقة نعتاق من املعرفة املاال إن   .ة هذه األفكار وفائدهتاا للحكم على صالحي  حمك  

عامالً  ل يف رأييالقائمة تشك   فكري ةللبّن ال  اقدةة الن  اتي  ظرة الذ  من خالل الن  
ام املعرفة يف مت اإلجرائي  البحث  لقد أخضع  .واملهين   د الفكري  جد  حامساً يف الت  

ة بني ة العالقة اجلدلي  ة من خالل دينامي  الحي  ص  الختبار املسبقة لدى املشاركني ال
 .املمارسة واملعرفة

 
 

 ادورً ال ميلك لفرد ا  تعترب أن  اًل من األفكار السائدة واليتر حتو  ل هذا املؤش  : وميث  مجاعي   تغيري ثقايف   عملي ةك  املدرسي   الت طويرتزام لا، ثانياا 
والقدرة  العمل الفريقي   إن  هو تطبيق صحيح لسياسات صحيحة تعتمدها املدرسة.  املدرسي   الت طوير وأن   املدرسي   الت طوير عملي ةيف 
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ممكن  الت غيري ام أن  رات على إدرا  املشاركني يف متمؤش   ، كل هادمعق   جتماعي  اعامل مع املدرسة كنظام ثقايف ة للت  املتنامية للفرق املدرسي  
فيه  تغري  كي ت  ي  ينخرط فيه اجملتمع املدرس  بعمل مجاعي  ق إال  ال يتحق   ؤس سةه على مستوى املولكن   ،من خالل تغيري مفاهيم األفراد

  .القيم واملفاهيم والعالقات بني مكنوناته
 

 
 ة كنظام ثقايف  املدرسعامل مع ة للت  والقدرة املتنامية للفرق املدرسي   العمل الفريقي   إن  
كن من مم الت غيري مؤشرات على إدرا  املشاركني يف متام أن   ، كل هادمعق   جتماعي  ا

 بعمل ق إال  ال يتحق   ؤس سةه على مستوى املولكن   ،خالل تغيري مفاهيم األفراد
القات بني فيه القيم واملفاهيم والع تغري  كي ت  ينخرط فيه اجملتمع املدرسي   مجاعي  
 .تهمكنونا

 
 
 

 مرحلة اليناع

ة واملهني ة اليت ي  اتالهتم الذ  مسار حتو    د يف هذا الكتاب. يروي املشاركون يف متام قصة اآلن تتجس  حىت   بداياهتا منمثار يناع جتربة متام 
ولذا  ،اوبالت ايل ال ميكن اختصاره ،ة بشغف وصدقة من هذه القصص تروي جتارب شخصي  قص   كل    نتجت عن هذا املشروع. إن  
 فاعل معها.أتر  للقارئ متعة اكتشافها والت  

 
 املهني ةو  فكري ةالت الحو  الت   على ز بشكل خاص  رك  أو  .الت اليت نتجت عنها من خالل مشاركيت يف متامحو  ة والت  خصي  وتبقى جتربيت الش  

 ،نيني فكري  انشغلت هبم   ،خنراطي يف متامانني اليت سبقت بدء يف الس   .اليت حدثت يل من خالل األدوار املختلفة اليت لعبتها يف متام
بيةهلما عالقة أو   بيةوثانيهما عالقة  ،ظرية باملمارسةعالقة الن   الت ايلباحلياة وب الت عليمو  الّت   - االجتماعي  و  ل الفردي  حو  بالت   يمالت علو  الّت 

رها انغكسّتم يت طو  ( وال  activity systemشاط )ة منظومة الن  استحوذت على تفكريي نظري   ،لاألو   هلم  ا فيما خيص   .الثقايف  
(Engestrom )شاطة الن  نطالقاً من نظري  ا(activity theory)    يت طو  ال( رها ليونثيفLeont'iev ).   هلم  ا يف ما خيص 
ز الّت كي( من خالل liberationبية )ري للّت  ور التحر  على الد   ز( واليت ترك  Paulo Freireباولو فريري ) استمالتين أفكار  ،اينالث  

من هاتني  من منظور كل    جتربيت يف متام  شرح يف الفقرات الت الية كيف تفاعلتأوسأحاول أن (. praxis) عملي ةعلى املمارسة ال
  تني.ظري  الن  
 

 شاطة الن  من منظور نظري    تجربتي في تمام

كتشف ا  ،يف سبعينات القرن الثاين .(behavior) ( والسلو cognitionالغرب تفصل بني الفكر )ة يف فسي  ظريات الن  الن  
واليت  ( Leont'ev) ا ليونثيفرهشاط اليت طو  ة الن  ة ومنها نظري  ات الغربي  ظري  ة اليت ختتلف مبنطلقاهتا عن الن  ات الروسي  ظري  الغرب الن  
 نشاط إنساين   فكل   .(behavior) أو السلو  (cognitionليس الفكر )و   (activity)شاطوحدة احلياة هي الن   تفّتض أن  
فكار ة من السلو  واألشاط شبكفالن   .شاط والفكرةلفصل بني الن  اف من أفكار ونشاطات وال ميكن ..( يتأل  الت عل م.فيه، )العمل، الّت  
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لنأخذ على سبيل املثال  .اطشاألدوات املتاحة لتطبيق هذا الن   االجتماعي   قايف  ياق الث  د الس  شاط غايته وكذلك حيد  د بنية الن  واليت حتد  
" املشاركني كان من املمكن مثاًل "تدريب  .ب مهارات ومعرفة أيضاً شاط يتطل  فهذا الن   اإلجرائي .نشاط "حتديد املشكلة" يف البحث 

زنا يف نشاط "حتديد ك  يف متام ر  لكن ناو  ،بني املهارات واملعرفة ة هبا بصورة تفصلعلى مهارات حتديد املشكلة وعلى املفاهيم اخلاص  
ومن  ،مدرسة لكل   ايف  قالث   االجتماعي  ياق املباشرة يف الس   عملي ةاملشكلة" أن يقوم املشاركون أنفسهم بتحديد املشكلة باملمارسة ال

 .توصل املشاركون إىل "فهم" معّن "حتديد املشكلة" عملي ةخالل هذه ال
 
رة يف تركيزي لقد انعكست هذه الفك .نشطتهأري لتمام و لت أساساً يف فهمي وتصو  ة شك  ظري  نفصال املمارسة عن الن  افكرة عدم  إن  

( وكذلك على عدم experiential learningمن اخلربة ) الت عل مخالل ورشات متام واجتماعات فريق اجلامعة على  املستمر  
  .للمدرسة قايف  والث   االجتماعي  ياق جريب يف الس  من خالل الت   الت عل مة عن عاطي مع املهارات بصورة منفصلالت  
 

ات وأطلق عليها سيف املؤس   شاط اجلماعي  ة الن  ىل نظري  إشاط للفرد ة الن  يف مثانينات القرن املاضي نظري   (Engestromع )وقد وس  
جيري يف إطار منظومة  مؤس سة لكل   شاط اجلماعي  الن   أن  شاط ونفّتض منظومة الن   .( (activity system شاطسم منظومة الن  ا
اليت يسعى إىل  (objective) الغايةة مكونات مّتابطة ومتفاعلة وهي : شاط من ست  ف منظومة الن  وتتأل   .ةثقافي   -ة جتماعي  ا

اد يف اجلماعة للوصول إىل غاية اليت يستعملها األفر   (artifacts)األدوات والوسائل،  ؤس سةحتقيقها األفراد يف اجلماعة / امل
ة قافي  والث   ةاالجتماعي   القواعددها املنظومة ، اليت تسعى للوصول إىل الغاية اليت حتد   (subject) الفرد )أو مجموعة(املنظومة ، 
بني األفراد تقسيم العمل الذي ميارس فيه هذا النشاط وأخرياً  (community))أو اجلماعة(  لمجتمع، ا (rules)السائدة 

(division of labor).   ستخدمني )الغاية( م معل  للت  يسعون  متالميذ ومعل  ن من  يتكو  معني   شاط يف صف  فمثاًل منظومة الن
 العمل توزيع( من خالل قواعدة )ة وثقافي  جتماعي  ا..( يف مدرسة )مجاعة( ضمن قيم .)طرق تدريس ، لغة ، أدوات وسائل وأدوات

يشكل منظومة  بوي  الّت  ظام وكذلك الن   ف  ل منظومة نشاط يشمل منظومة الص  واملدرسة بذاهتا تشك   .الميذ أفراداً ومجاعةم والت  بني املعل  
طبيعته  دفاعل بني )وليس جملرد وجود ( عناصر املنظومة هي اليت حتد  الت   ة أن  ظري  وتفّتض هذه الن   .نشاط حيوي منظومة املدرسة

 الت عل مق )مثالً عدم حتق   ناتهتناق  بني مكو  بة بل بإرادة خارجي   تغري  تشاط ال منظومة الن   ة أن  ظري  وكذلك تفّتض هذه الن   .تهوهوي  
 .ىل توازن جديدللوصول إ الت غيريب خلاًل يف املنظومة ما يستدعي ا يسب  مم   ،رق والوسائل املستخدمة ) أدوات()غاية( بسبب الط  

 

 
ي ر ة شكلت أساساً يف فهمي وتصو  ظري  فصال املمارسة عن الن  انفكرة عدم  إن  

ات متام خالل ورش لقد انعكست هذه الفكرة يف تركيزي املستمر   .نشطتهألتمام و 
 experientialمن اخلربة ) الت عل مواجتماعات فريق اجلامعة على 

learning مل  الت ع( وكذلك على عدم التعاطي مع املهارات بصورة منفصلة عن 
 .قايف للمدرسةوالث   االجتماعي  ياق جريب يف الس  من خالل الت  
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الت يف املدرسة حتو   إحداثالً ، كنت أنظر إىل متام كمنظومة نشاط غايتها شاط يف جتربيت يف متام؟ أو  ة منظومة الن  رت نظري  كيف أث  
ة قافي  ات الث  نخذين باالعتبار املكو  آ اإلجرائي  ها البحث ستعمال أدوات أمه  االت يف أعضاء الفريق املدرسي بحتو   إحداثمن خالل 
جتماع ا سؤال البحث احملوري لتمام يف . وخري مثال على ذلك هو مسامهيت يف صياغةاملدرسي  ياق ة وتفاعلها يف الس  االجتماعي  
شاط يف إبراز لن  ة منظومة انظري   بأثرة مني  هاته الض  هذا السؤال وتوج   نص   يوحي الّت كي.ين وصوما بو جوده وسايل الذي ضم   عم ان
بوي   عملي ةعقيد يف المدى الت   وكانت مداخاليت يف اجتماعات  .ناتة( وتفاعل هذه املكو  داري  إة جتماعي  اة ة )ثقافي  ياقي  ناهتا الس  ة ومكو  الّت 

شاط هوم منظومة الن  كذلك أثر مف .ةظري  ن  ري هبذه الات تأث  كبري من خلفي    فريق اجلامعة وكذلك يف ورش العمل لتمام تنطلق إىل حد  
دفعتين يف كثري من  ،ستجابة إلصالح اخللل يف منظومة املدرسةا عملي ةه على أن   الت غيريظر إىل فالن   .غيري يف املدرسةعلى فهمي للت  
نات وبني مكو   ةبني ما كانت تقّتحه الفرق املدرسي   التناقضاتة يف ورشات العمل يف متام إىل نقدي   إشارات توجيه األحيان إىل

  .منظومة املدرسة
 

استعملت هذه  أن ينومع  .شاط ومنظومة النشاطة ملفاهيم الن  ظري  ر متام فرصة يل لتعميق فهمي للمنطلقات الن  ومن جهة أخرى وف  
ر يل مشروع متام وف   فإن   ،ةصة متخص  ت علمي  نشرهتا يف جمال  ة يف املدرسة وخارجها واليت اضي  املسائل الري   املفاهيم يف أحباثي عن حل  

بوي   الت طويريف بيئة هتدف إىل  عملي ةخنراط يف تطبيق هذه املفاهيم بصورة فرصة اال وليس فقط إنتاج املعرفة من  يف واقع معاش الّت 
 .خالل البحث

 
 

 اقدة الن   الت ربيةمن منظور   تجربتي في تمام

بية أن   تقول وىلاأل الفكرة ،تنيساسي  أ فكرتني على (Paulo Freireفريري )باولو  فلسفة تقوم  (liberating) حترير فعل الّت 
بية جلعل األداة هي (praxis) عملي ةال املمارسة ن  أو  للفرد بية أن   ويعترب فريري .حترير فعل الّت   critical) اقدة الن   الّت 

education)  عي ة املهيمنة وذلك من خالل تنمية الو االجتماعي  هي السبيل ملواجهة "ثقافة الصمت " اليت تصنعها العالقات
بوي  ه فريري األنظمة ويشب   .منياقد لدى املتعل  الن   بوي  وهذه تشمل  معظم األنظمة  ،ةقليدي  ة الت  الّت  ظام املصريف حبيث بالن   ،لقائمةة االّت 

بية الن  م لكي يكون له قيمةه "حساب" فارغ ينبغي ملؤه من قبل املعل  أن   الب علىينظر إىل الط   ظام دف إىل تغيري الن  اقدة هت. فالّت 
بوي  من خالل أن خيترب الط    نقد الواقع بفرض تغيريه. ومن مث    (praxis)  ةالب الواقع بنفسه من خالل املمارسة الفعلي  الّت 

 

 
ت " اليت تصنعها مهي السبيل ملواجهة "ثقافة الص   اقدةالن   الّت بية ويعترب فريري أن  
 .منيل  اقد لدى املتعة املهيمنة وذلك من خالل تنمية الوعي الن  االجتماعي  العالقات 
ة لّت بوي  اوهذه تشمل  معظم األنظمة  ،ةقليدي  ة الت  الّت بوي  ه فريري األنظمة ويشب  
ينبغي  ه "حساب" فارغعلى أن   ظام املصريف حبيث ينظر إىل الطالببالن   ،القائمة

 .م لكي يكون له قيمةملؤه من قبل املعل  
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قد سبقة" من خالل الن  ر من "املعرفة املحر  تاحت الت  أا ألهن   ،خرينة وكذلك للمشاركني اآلجتربة حتريري   يل  إكانت جتربة متام بالنسبة 
نعتاق من سلطة "ثقافة عمل متام " كيف سامهت جتربة متام يف االللتجارب املعاشة. وقد شرحت سابقاً يف هذا الفصل  حتت عنوان 

  .شرح كيف سامهت جتربة متام يف انعتاقي من سلطة "املعرفة املسبقة"أهنا أن  "املعرفة املسبقة" لدى املشاركني يف متام. وأود  
 

عرفة لت هذه املة. وشك  ل دراسيت اجلامعي  برصيد من املعرفة اليت راكمتها خال 3022دريس يف سنة بدأت الت   ،أستاذ جامعي ككل  
رق املمكنة اليت أعرفها ، أي  مبلء احلسابات الفارغة )الطالب( بأرصدة ذات قيمة ب بأحسن الط  خري معني لنقل املعرفة إىل طال  

ب ال  ة ما يأيت به الط  ي أمهي  عبدأت أ ،دريسومن خالل تراكم خربيت يف الت   ،اة اليت تعطى هلم. وتدرجيي  قييمي  ختبارات الت  دها االحتد  
نني األوىل من هذا القرن ع خالل الس   توس  حىت   لدي   ر هذا الوعيعطيها. وتطو  أروس اليت كنت من خربات ومعارف سابقة للد  

طرق تعليم ات لنقد املعرفة اليت لديهم. وجنحت يف ذلك يف مساق ة تكون واسطةمني يف جتارب فعلي  ة اخنراط املتعل  ليشمل إدرا   أمهي  
بية الن  ا أد  مم   ،مها يف اجلامعةالر ياضي ات وطرق البحث ومناهجه اليت أعل      .ةقدي  ى إىل اقّتاب من الّت 

 
اقع وليس اخنراطاً ب يف اجلامعة كانت عبارة عن حماكاة للو ة اليت كان يقوم به طال  فالتجربة الفعلي   .خرآولكن جتربة متام كانت شيئاً 

ة لا املشاركون يف متام فقد جلبوا معهم خربات متأص  أم   .فعلية يف موضوع الدروس عملي ة ليس لدى طالب اجلامعة عادة خربة هفيه ألن  
بيةوطويلة يف جمال  ة ظري  معرفيت الن   بذلك مل تعدو  ،اخلربات كانت تفوق خربيت يف هذا اجملال وهذه .على مستوى املدرسة الت غيريو  الّت 

م" ىل دور "املتعل  م" إل دوري من دور "املعل  ابقة. وهذا حو  "حسابات" املشاركني كانت مليئة نتيجة خرباهتم الس   ألن   ة أو سلطةمرجعي  
كانت جتربة   فني يف هذا الكتاب. وبذلكشارت إليه كتابات عدد من املؤل  أاقد لدى املشاركني والذي ز دوري يف تنمية الوعي الن  وعز  

جارب الت  غيري من خالل للت   بل أصبحت سلطة ختضع الت غيريمن  مل تعد سلطة حتميين اليت ق من املعرفة املسبقةنعتاا ،متام بالنسبة إيل  
 دريس اجلامعي أن تعطيه. وهذا ال ميكن للخربة يف الت   ،ةاملساءلة الدائمة املستمر  و  ةالفعلي  
 

 
ب يف طال   ايقوم هبة اليت كان جربة الفعلي  فالت   .خرآولكن جتربة متام كانت شيئاً 

ب ليس لدى طال   هاجلامعة كانت عبارة عن حماكاة للواقع وليس اخنراطاً فيه ألن  
قد أما املشاركون يف متام ف .روسة يف موضوع الد  فعلي   عملي ة اجلامعة عادة خربة

 .ستوى املدرسةعلى م الت غيريو  الّت بيةلة وطويلة يف جمال جلبوا معهم خربات متأص  
 

 
ا ة وتعطيها املشروعية. ورمب  ظري  فة الن  اهتا املعر ة واليت حتوي يف طي  قني  غة الت  ة يف متام هو استعمايل لل  ظري  رات انعتاقي من املعرفة الن  ومن مؤش  

عبارايت ومفردايت من  شتق  أ، إذ قال أن ين  )لفصل يف هذا الكتاباأنظر (غة يف متام   عن تعاملي مع الل  ه خري معرب  يكون أمحد غي  
ا  ال ميكن استبداهلا. ورمب   هبا و أجلوها حىت تبدو كفرائد فها الشوائب اليت ال أفتأ أشذ  ة يف مضموهنا ولكن تغل  فهي جوهري   ،منجم

جتربة متام ة. كانت سّتجاع معرفة جاهز اة وليس من كان وصف أمحد هو خري تعبري عن معانايت خالل حماوليت الت عل م من اخلربة الفعلي  
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ة من ريق أكثر أمهي  ، الط  )لفصل يف هذا الكتاباأنظر (  ، فهل يكون، كما قال نصري طرزياجلديدة البدايات"طريقاً" للوصول إىل 
 املآل؟
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 بو جودة صوما

 في بيروت األميركيّةدائرة التربية، الجامعة 
 

  ”تمام”مشروع  طريق العبور إلى

 
، أتت رؤييت يف املدرسة. يف ذلك الوقت إداري   ومسؤول  عل م عامًا من العمل كمُ  العايل بعد ثالثة عشر الت عليملقد اخنرطت يف جمال 

 الن ظري اتوذوي معرفة ب الت عليمهادات العليا يف نتيجة تعاملي مع األشخاص احمليطني ب داخل املدرسة، ذوي الش   الت عليمي ةللمسائل 
بوي ة وعام  0220راوحت بني عام م ومدير يف الفّتة اليت تنطالقًا من جتربيت كُمعل  ا ي  الت عليم، يف حني بنيت معرفيت يف اجملال  الّت 
ا املناقشات ممن احملاضرات اليت شاركت هبا، والسي   حىت  ومن بع  الكتب واملقاالت اليت كنت أطالعها من وقت آلخر أو  0224

والذي حيمل شهادة  ،ليمالت عاح رئيس املدرسة حيث كنت أمارس مهنة بيين وبني املطران بولس صي   شكل شبه يومي  اليت كانت تدور ب
ؤوب ريس وسعيي الد  دكتوراه بناًء على شغفي مبهنة الت  . واستند قراري يف احلصول على شهادة الد  فس اإلرشادي  كتوراه يف علم الن  الد  

 خربيت وتفاعلي مع حميط املدرسة. إىلإضافة  من أجل حتسني جودة تعليم العلوم
 

بط  وال عل منيي مع املعل م من خالل تعاملوالت   الت عليمجمموعة من املعتقدات يف جمال  املهني ةيف تلك املرحلة من حيايت  وتكو نت لدي   ، ال 
بالعاملني األكثر تأثرياً يف جناح ال يشك الن الت عليمو  عل منيامل أن   الً، كنت أعتقدواألهل. أو   ملوارد إىل احلاجة الضرورية . وبالرغم من اطال 
بط  م التعلُّ  ةا ال تكفي لتحسني نوعي   أهن  إال   ،الت عليمي ةدة كالكتب واملختربات والوسائل ة اجلي  وعي  ذات الن   الت عليمي ة . ولكي تعطي ال 

واحلكمة اليت متك نهم  عون باملعرفة واملهاراتكفوئني ومتفانني يتمت    معل منيتخدامها من قبل اس روري  من الض   أكرب، فعالي ةهذه املوارد 
بط  بإمكان مجيع ال هستخدامها بشكل مثمر. ثانياً، اعتقدت أن  امن   هد املبذولوأن النجاح األكادميي مرتبط باجل ،والنجاح الت عل م ال 

دًا متضافرة من مجيع ب جهو إدارة املدرسة بشكل ناجح تتطل   عملي ة. ثالثاً، كنت أؤمن أن  الت عل ميف اجملاالت املناسبة وبالقدرة على 
بط  املسؤولني يف املدرسة مبا يف ذلك ال  ،بأكملها جهود مدرسة   بفل يتطل  تثقيف الط   أؤمن أن   ني واألهل. وبت  واإلداري   عل منيوامل ال 

 إىل جهود قرية بأكملها".فل حباجة "تربية الط   ائع أن  عماًل باملثل الش  
 

ر وقت ممكن. يف أقص الت عليمكتوراه يف إهناء أطروحة الد   جامعة سينسينايت، وضعت نصب عيين   إىل 0224وعندما انتقلت العام 
نة سرياكيوز، يف مديعليم يف جامعة لت  إىل اانتقلت  مث   0222ة العلوم العام بية وتعليم ماد  كتوراه يف الّت  ونتيجة لذلك، نلت شهادة الد  

نتقلت خالله إىل اليمن حيث عملت على مشروع يهدف إىل الها عاماً سرياكيوز، يف نيويور  حيث مكثت مخس سنوات، ختل  
بل الت عليمة حتسني نوعي   دمة، أنشطة جيب أن يتقنها والبحث واخل الت عليمز العمل يف سرياكيوز حول ة. وقد ترك  املرحلة االبتدائي   طال 

 العمل. وقد ستمرارية يفجاح مستقبال واالا لضمان الن  ل عامالً أساسي  ا تشك  ال سيما أهن   ،الت عليمي ةشخص جديد يف اهليئة  أي  
حّتايف  ايف  اف والعمل مع زمالء ذات مستويات عليا كان هلم تأثرياً مهم  عر  ة يف جامعة سرياكيوز فرص الت  خصي  منحتين جتربيت الش  
-0220وقد منحين انتقايل إىل اليمن خالل العام الدراسي  يف اجلامعة وكباحث يف جمال تعليم العلوم. ت عليمي ةالكعضو يف اهليئة 

ذه التجربة املعتقدات ة. مل تعز ز همريكي  حدة األفرصة للعمل يف بيئة خمتلفة متاماً عن تلك املوجودة يف لبنان والواليات املت   0222
 عل منيمن وعزم املي  الفقر املستشري يف اليبل مسحت يل أيضاً بأن أخترب بشكل حس   ،لبنان فحسباليت اكتسبتها من عملي يف 

بط  ال بيل الوحيد ملساعدةوحيث اإلبداع والرباعة مها الس   ،يف واقع يفتقر إىل املوارد الت عليمي ةعلى حتسني البيئة  . وخالل الت عل معلى  ال 
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ي وزارة فتصميمه وإدارته على أعلى مستوى من قبل موظ   طاق مت  على تنفيذ مشروع واسع الن  ة األوىل عملي يف اليمن شهدت للمر  
 هم بعيدين بع  الشيء عن واقع املدارس.ي ة احلسنة لكن  فون متفانون ميلكون الن   ، وهم موظ  الت عليمبية و الّت  
 

مدى  ي  ، كما ومسحت يل أن أخترب بشكل حس  الت عليمحّتايف يف ا 0222-0220 صقلت التجربة يف اليمن خالل العام الدراسي  
ول اجملاورة. د  وأن ألتمس غياب عدالة توزيع املوارد داخل اليمن وبني اليمن وال ،ةكوسيلة لتحسني األوضاع االقتصادي    الت عليماس بثقة الن  
ذين يعملون ئك ال  نمية، وال سيما أوليف جمال الت  جربة الضوء على املعضلة اليت يواجهها العديد من العاملني طت هذه الت  سل   ،اوأخريً 

ط ريقة واليت ستتخب  امية مشبعني بأفكار  طموحة اكتسبوها يف جامعاهتم العهون للعمل يف البلدان الن  ذين يتوج  ، وال  الت عليممثلي يف جمال 
ة تدريسي   تطوير مواد  وع الذي عملت فيه يف اليمن يعّن بفقد كان املشر  .على ذلك مثاالً لنقد م عونه. ا كانوا يتوق  متاماً عم   خمتلف   بواقع  
 الت عليمحباث  جديدة يف جمال أ على ة. واستند قرار تطوير هذه املواد  يف املرحلة االبتدائي   الت عليمي ة عملي ةلميذ حمور الجعل الت  إىل هتدف 

ب هج يتطل  هذا الن   . غري أن  ني للمعلوماتني سلبي  د متلق  ائهم جمر  بداًل من إبق الت عل مو  الت عليم عملي ةالميذ يف صلب جوهرها وضع الت  
ة  املنزل. لكن البيئة اليمني  يف روري  الض   ي  الت عليمعم الميذ الد  ر هلؤالء الت  الميذ وأن يتوف  د من الت  عدد حمد   عل منيأن يكون يف صفوف امل

كان ة بني الس  األمي   كما وبلغت نسبة ني طالباً ت  يف بع  املناطق الس   فوفالميذ يف الص  إذ فاق عدد الت   ،هذه االفّتاضات مل تراعِ 
 .جد ا ااشدين مستويات مرتفعة جد  الر  
 

وواقع  ،من جهة الت عليمبية و في املستويات العليا يف وزارات الّت  ل هذا الواقع خري مثال على الفجوة بني عمل موظ  ، شك  يل  إبالنسبة 
 معل منيلل ةحتياجات احلقيقي  أخرى، وكذلك الفجوة بني اخلطط املوضوعة يف الوزارات من جهة واال ة من جهةراسي  فوف الد  الص  
بوال الت على فيها عرض هذه املعض يت يتم  ات ال  ظر عن عدد املر  الن   ه وبغ   فهو أن   ،ةا األمر األكثر أمهي  من جهة أخرى. أم   طال 

لى مستوى املدرسة ع الت عليمإصالح  عملي ةهج الواجب استخدامه من أجل حتقيق ل الن  أفكارهم حو  املسؤولني من املراكز العليا، فإن  
 عملي ةيف هذه ال عل منيشرا  املإ وأن   ،وكاف   أمر ضروري   قيق ملشاريع اإلصالح على املستوى املركزي  خطيط الد  . فهم يعتربون الت  ال تتغري  

يف حال مل تسفر مبادرات  ،سؤولنيم عل منيعتبار املاه جيب وأن   الت عليماهات احلديثة يف جت  ليسوا على بي نة من اال عل منيامل غري منتج ألن  
 ة.اإلصالح عن نتائج إجيابي  

 

 
ملستويات في ال هذا الواقع خري مثال على الفجوة بني عمل موظ  ، شك  يل  إبالنسبة 

من جهة  ةراسي  فوف الد  من جهة وواقع الص   الت عليمبية و العليا يف وزارات الّت  
 حتياجاتأخرى، وكذلك الفجوة بني اخلطط املوضوعة يف الوزارات من جهة واال

بط  وال معل منية للاحلقيقي    .من جهة أخرى ال 
 

 
يت هت بعدها إىل لبنان وبدأت مسري ألعود إىل سرياكيوز حيث قضيت فّتة سنة، توج   0222 غادرت اليمن يف هناية العام األكادميي  

 ة يف كل  الثة صفوف تعليمي  ين كنت أعطي ثإذ أن  ، نة األوىل يف اجلامعةنشغااليت يف الس  ادت يف بريوت. تعد   األمريكي ةيف اجلامعة  املهني ة
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يف  (SMEC)ات ياضي  لعلوم والر  ل بوي  تعييين كمدير للمركز الّت   ستقرار يف بيئيت اجلديدة. وقد مت  زامن مع حماوليت االبالت   فصل دراسي  
مي حيث كان من واجيب العمل مع زمالئي على إعادة إحياء املركز والعمل مع معل   0224يف بريوت خالل عام  األمريكي ةاجلامعة 
يت إطالقه بعد أن تول   ذي مت  ل الشاط األو  يف البالد. وتبلور الن   ات يف لبنان يف حماولة لتحسني جودة تعليم هذه املواد  ياضي  العلوم والر  
ات ياضي  شاريع العلوم والر  ة لعرض مبناني  ات، مجع بني املدارس من خمتلف املناطق الل  ياضي  للعلوم والر   مدير املركز يف معرض وطين  منصب 
بعاون مع مجعية بالت   0224إطالق هذا املعرض عام  ة هبم. وقد مت  اخلاص    Education Students)بية قسم الّت   طال 

Society)   لوم يف جامعة ا أستاذًا يف طرائق تعليم العيد فؤاد عبد اخلالق والذي يعمل حالي  يف ذلك الوقت الس   سهايت كان يّتأ  ال
ستكشاف يف اال امن عشر ويهدف إىل "تطويرن عامه الث  . ويدخل املعرض اآلاألمريكي ةحدة إلينوي يف أوربانا شامبني يف الواليات املت  

بلل قدي  فكري الن  الت   ات وتطوير مهاراتياضي  جمال العلوم والر   ات خارج الفصل ياضي  العلوم والر   يتا لتعليم ماد  ر بُعداً عملي  كما ويوفِّ   ،طال 
بط  بني ال فكري املستقل  ة والت  عاوني  ع على اإلبداع واملبادرة واملهارات الت  ، ويشجِّ راسي  الد   شجيع املدرسة واألهل ، كما ويهدف إىل تال 
بط  وال مي ملعل   نوي  ، فهو املؤمتر الس   0222اين الذي أطلق يف املركز العام الث   ئيسي  شاط الر  ". أما الن  الت عل م عملي ة خنراط يفعلى اال ال 

لتبادل األفكار  معل منية للختباري  ا" والذي انطوى على فرص عل منيمن قبل امل معل منيا "للات الذي محل شعاراً أساسي  ياضي  العلوم والر  
 ".الت عليم تطوير هذه األنشطة حتت غطاء"االحّتاف يف ات. ومت  ياضي  ة تعليم العلوم والر  املبتكرة مع زمالئهم هبدف حتسني نوعي  

 
وكالة طاق بتمويل من اسع الن  و  يف بريوت عاماً قضيته يف مصر،عملت خالله على مشروع تعليمي   األمريكي ةل فّتة عملي يف اجلامعة ختل  
ة للفتيات. وقد مسي  ة الر  البتدائي  على مستوى املدارس ا الت عليمة ة، يهدف إىل حتسني نوعي  كي  ري محدة األللواليات املت  ابعة الت   ةولي  نمية الد  الت  

يف اإلصالح  معل منيلل ي  ور األساسق بالد  عز ز العمل يف مصر املعتقدات اليت كنت قد اكتسبتها يف اليمن وثب ت قناعايت فيما يتعل  
 عملي ةل ل منيعد من فهم املأك  ة العمل بشكل مكث ف مع املدارس للت  . فضاًل عن ذلك، ساعدين هذا األمر على فهم أمهي  بوي  الّت  

هو فهم  لت عليماة يف مدى جناح أي مبادرة إصالح على مستوى ئيسي  أحد العوامل الر   خنراطهم فيها، مبا أن  ااإلصالح وقبوهلم هلا و 
 عل منيامل أن   قناعة خت لدي  ني ألهداف اإلصالح هذا. وعالوة على ذلك، ترس  سني واإلداري  في املدارس مبن فيهم املدر  خنراط موظ  او 

ارات اذ القر ا يف اخت  ي  د وعندما يشاركون فعلعندما يفهمونه بشكل جي   بوي  اإلصالح الّت   عملي ةهتماماً شديداً يف اومديري املدارس يبدون 
بط  ر على حياهتم وحياة الاليت تؤث    قدير أفكارهم.حّتام وتا مناصري اإلصالح عندما يتم   هؤالء يصبحون من أشد   ، كذلك فإن  ال 
 

 
 ملي ةعهتماماً شديداً يف اومديري املدارس يبدون  عل منيامل قناعة أن   خت لدي  ترس  

اذ يف اخت   ايشاركون فعلي  د وعندما عندما يفهمونه بشكل جي   بوي  اإلصالح الّت  
بط  ر على حياهتم وحياة الالقرارات اليت تؤث   ون من هؤالء يصبح ، كذلك فإن  ال 

 .حّتام وتقدير أفكارهما مناصري اإلصالح عندما يتم   أشد  
 

 
اليت انطلقت  املهني ةمسرييت  رة تطو  هو توضيح كيفي   ،يف السنوات اإلحدى واألربعني املاضية الت عليمسرييت يف جمال سبب طرحي مل إن  

بط  ة ومتحورت على احتياجات الي  هتماماته مرك زة على مسائل حمل  اة، كانت يف مدرسة خاص   م وإداري  هبا من كوين معل    عل منيوامل ال 
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بط  بات المتطل   رنة توف  ة معي  واألهل يف مدرسة خاص   نتين جتارب ، حيث مك  جامعي  ستاذ أ منصب ا، وصواًل إىل تويل  األثرياء نسبي   ال 
 قول أن  من رؤية األمور بشكل أوضح ومن منظار أكثر تواضعاً. أ ويف أوساط اجملتمعات الفقرية يف اليمن ومصر على املستوى اجلامعي  

ربة جالتجربة هذه أيقظت بصرييت حيث أصبحت أرى العامل بشكل أوضح ومن زاوية خمتلفة، كما وبت  أكثر تواضعاً كون هذه الت  
ة االحتياجات الفعلي    علىجربة يف اليمن ومصر عيين  ه ميكنين القيام به. فتحت هذه الت  ر أن  ة معرفيت وما أفك  أظهرت يل حمدودي  
غيري وأن أعاين عن ة من أجل الت  كوسيلة هام    الت عليمة مسحت يل أن ألتمس اإلميان العميق لكال الشعبني بقو  كما ني  لألشخاص الواقعي  

 ة.هلام  ا الت عليمي ةة اليت تتعامل هبا احلكومات مع املسائل ستخفاف الذي يصل إىل درجة انعدام املسؤولي  ى االقرب مد
 

 2112راد جرداق عام كتور ميف بريوت الد   األمريكي ةنتها، بدأت أناقش مع زميلي يف اجلامعة لقناعات واملعتقدات اليت كو  اومن خالل 
كانت الفكرة األوىل اليت ة األخرى. و ول العربي  ات يف لبنان والد  ياضي  أثري يف تعليم العلوم والر  شأنه الت   ة العمل على مشروع منإمكاني  

رت هذه تطو   . من مث  الت عل مو  الت عليمة لتحسني جودة يف املنطقة العربي   عل منيلدعم امل اإلقليمي   طوير املهين  ناقشناها هي إنشاء مركز الت  
بوي ةنمية والبحوث ل عنوان "إنشاء مركز للت  محَ  الفكرة إىل اقّتاح    الت عليمي ةوت تلبية لالحتياجات ة يف بري كي  ري يف اجلامعة األم املهني ة الّت 
عناصر عمل  م  إنتاج املعرفة ونشرها يُعتربان من أه ا أن  حباث، إميانًا من  رتكز على األاا ا أساسي  ن هذا االقّتاح جزءً يف املنطقة". وتضم  
معة ت مناقشة هذه الوثيقة واملوافقة عليها على أعلى املستويات من إدارة اجلادريس يف اجلامعة. وعالوة على ذلك، مت  أعضاء هيئة الت  

 ة يف بريوت.كي  ري األم
 

تنا. وبناء مماثلة الهتماما سات لديها اهتمامات مبسائلإنشاء مركز من هذا النوع قد حيتاج إىل دعم من أفراد أو مؤس   وأدركنا كذلك أن  
ة يف اجلامعة، ات اخلارجي  نمية والعالقئيس للت  د ستيفن جيفري، نائب الر  ي  ة يف بريوت من الس  ي  كري على ذلك، طلبت إدارة اجلامعة األم

والدكتورة سارة  الّت كيالد د خي  د جيفري هذه الفكرة على الس  ي  يف املشروع. واقّتح الس   ااملساعدة يف العثور على مترب ع قد يكون مهتم  
( يف اململكة العربية السعودية، وهي عبارة عن مدرسة خاصة ال DASاللذان كانا يديران مدارس الظهران األهلية ) الّت كي)سايل( 

 دي  الس  . وكانت معرفيت ومعرفة الّت كيمن قبل السيد خالد  0222تبغى الربح، مع قسم للشبان وقسم آخر للفتيات، تأسست عام 
يت ائعي الص  من خالل كوهنما من فاعلي اخلري وذ الّت كية سايل تور كالد  و  الّت كيخالد  الس ي دمراد جرداق ب الد كتورجيفري ستيف و 

بيةة يف دائرة بسبب مسامهاهتما اهلام   يف  الت عليم نوعي ةسني ة يف بريوت وبسبب اهتمامهمااملطلق يف حتكي  ري وللجامعة األم الت عليمو  الّت 
 .العربي ةاملنطقة 
 

عليه،  ألمر. وبناءً هما أرادا مناقشة الكن   ،هتمامًا بالفكرةابدى هذان األخريان أ، الّت كية الد كتور و  الس ي د إىلتقدمي االقّتاح  عندما مت  
ناقشة االقّتاح. خالل جتماع هبما مل، واال2112نيسان عام  02إىل  05ة هبما من تاريخ ان اخلاص  ب  قاما بدعويت لزيارة مدرسة الش  

ليه أعاله، يهدف قّتاحنا الذي، وكما هو مشار إاا جنتمع ملناقشة ا يف املساء فكن  هار يف املدرسة أم  الثة، قضيت فّتة الن  ام الث  هذه األي  
بوي  والبحث  املهني ة الت نميةإىل إنشاء مركز جيمع بني  ر من فكرة إنشاء فكارنا تتطو  ألت مناقشاتنا بنتائج مثمرة حيث بدأت . تكل  الّت 

ما أستطيع  ات، غري أن  . قد ال أذكر تفاصيل االجتماعالعربي ةيف املنطقة  الت عليم نوعي ةبل املتاحة األخرى هبدف حتسني املركز إىل الس  
يف  الّت كية الد كتور و  س ي دالسني العرب. فتجربة فكري بشكل خمتلف حول املشروع واحتياجات األطفال واملدر  ين بدأت الت  ره هو أن  تذك  

برزت خالل االجتماع و كانت فع الة جلهة بلورة تفكريي يف عناصر االقّتاح.   العربي ةديد جتاه املنطقة هتمامهما الش  او  الت عليمي ةاملسائل 
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بوي ةة أن تكون القرارات ن، األوىل هي أمهي  انقطت بوي ةحباث نتائج األ إىلمستندة  الّت  ني يف جة إىل إشرا  مجيع املعني  ة هي احلااني، والث  الّت 
وى املدارس بسبب ة العمل على مستالً أمهي  إضافة إىل ذلك، ناقشنا مطو  صنع القرار يف املدرسة يف اختاذ القرارات على مستوى املدرسة. 

مراد  الد كتورجديدة حبضور  ةاالجتماع مر   الّت كية سايل الس ي درت و غيري يف هذا اجملال. ويف هناية زياريت قر  ة الت  املرونة العالية وإمكاني  
 جرداق ملناقشة االقّتاح يف ضوء األفكار اجلديدة.

 

 
 ةالّت بوي  ة أن تكون القرارات ن، األوىل هي أمهي  اوبرزت خالل االجتماع نقطت

ني يف عني  انية هي احلاجة إىل إشرا  مجيع امل، والث  الّت بوي ةحباث ألنتائج ا إىلمستندة 
 اذ القرارات على مستوى املدرسة.صنع القرار يف املدرسة يف اخت  

 
 

ة سايل ي دالس  مراد جرداق و  ركتو واصل مع الد  يت بالت  ستمر  اه يف هذه األثناء،  أن  ، إال  2112ل وقد ُحد د االجتماع يف شهر كانون األو  
بوي  والبحث  ملهين  طوير ااالقّتاح من مركز جيمع بني الت  فقنا على تغيري فحوى ات   حىت  لكّتوين عن طريق الربيد اإل الّت كي قّتاح اإىل  الّت 
بوي  ز على اإلصالح يرك   ويلة يف الل املناقشات الط  تطويرها خ . وتضم ن هذا االقّتاح العديد من األفكار اليت مت  العربي ةيف املنطقة  الّت 

ة. يف هذه ة هام  وري  بشأن نقاط حم الّت كيخالد  الس ي دمبشاركة  الّت كيسايل ة الس ي دمراد جرداق و  الد كتوراالجتماعات اليت مجعتين ب
 رتكز املشروع على ثالثة حماور:ااملرحلة، 
بوي  غيري يف جمال الت   ة مستمد ة من الواقع احمللي  وضع نظري   .0  الّت 
بوي  لإلصالح  دريب املهين  توفري الت   .2  العربي ةاملنطقة  نتاجها يفإ يتم   عن طريق استخدام مواد   الّت 
بوي ةتشجيع القرارات  .3  ةالقائمة على األدل   الّت 

ى . وأد  متام"شروع " اختصره بعبارة م العربي ةغة مراد جرداق امسًا للمشروع بالل   الد كتورقّتح اابقة، باإلضافة إىل احملاور الثالث الس  
ت مناقشتها ر اليت مت  ة حمتسب إىل بلورة األفكاة مسي  الد كتور مراد جرداق و  الس ي دو  الّت كية سايل الس ي دان الذي مجعين باالجتماع يف عم  

ملة األوىل وإطالق اإصدار الوثيقة الش   مت   ،جتماعة عمل. نتيجة هذا االعن طريق الربيد اإللكّتوين وإىل وضع خط   فاق عليهاواالت  
 مشروع "متام".

 
أظهرا  الّت كيايل ة سالد كتور و  الّت كيخالد  الس ي دمرحلة تطوير األفكار، لكن متام" مصدر قلق كبري خالل "شك ل متويل مشروع  وقد

.   املشروع ومتويلهبتبين   رب  سة الفكر العايل فقد بذال جهداً إلقناع مؤس  اهتماماً كبرياً يف متويل املشروع حرصاً منهما على استدامته، وبالت  
مشروع  "متام"  اد  واليت فهمت بشكل سريع ج سة الفكر العرب  مؤس   إىلت اه  اليت انضم  ة منرية الن  الد كتور ر الدعم من قبل كذلك وف  

ماح بإحداث لكافية للس  سة الفكر العرب باملرونة امويل من قبل مؤس  ز الت  ومتي  ني له دفعا كبريا للمشروع. اعمني األساسي  وأصبحت من الد  
 ر املشروع مبا أن  ة تطو  من كيفي   داً ة عمل، مل أكن متأك  ه وعلى الرغم من وجود خط  ره، ألن  ة املشروع مع مراحل تطو  تغيريات يف خط  

ت حماولة اإلصالح بالبدء ز . متي  العربي ةة حماوالت اإلصالح يف املنطقة هنج اإلصالح الذي اعتمده مشروع "متام" خيتلف كثرياً عن غالبي  
ىل القاعدة. قتصرت على البدء من أعلى إاابقة مجيع احملاوالت الس   األعلى، علماً أن  عم من َمن هم يف املراكز ي الد  من القاعدة مع تلق  



34 
 

ة من مجيع جهود اإلصالح السابقة  كوهنا هتدف للبدء بالعمل مع عدد قليل طموحًا وأكثر واقعي   هذه احملاولة كانت أقل   أن   ال شك  
ري املدارس ومدي عل منيد. وضعت هذه احملاولة املمن وغري حمد  من الز   ع إىل مدارس أخرى على مدى طويلوس  الت   من املدارس ومن مث  

ات بدالً من لوكي  كري والس  فقني ألفكار اآلخرين، وهدفت إىل تغيري طريقة الت  ني ومطب  د متلق  يف صلب جهود اإلصالح يف حني كانوا جمر  
 ات فقط.لوكي  تغيري الس  

 

 
داث باملرونة الكافية للسماح بإح العرب  سة الفكر مويل من قبل مؤس  ز الت  ومتي  

 ةه وعلى الرغم من وجود خط  ره، ألن  ة املشروع مع مراحل تطو  تغيريات يف خط  
 هنج اإلصالح الذي اعتمده ر املشروع مبا أن  ة تطو  من كيفي   داً عمل، مل أكن متأك  

 .ي ةلعرباة حماوالت اإلصالح يف املنطقة مشروع "متام" خيتلف كثرياً عن غالبي  
 

 
ان وقطر ا يف لبنان واألردن وعم  تطبيقه حالي   ول واملدارس ويتم  إىل املزيد من الد   متد  ان عامه اخلامس وقد دخل مشروع "متام" اآل

 ة رميا كراميلد كتور امراد جرداق و  الد كتورة ونأمل إطالقه يف مصر والبحرين يف وقت قريب. ونتشار  أنا و عودي  الس   العربي ةواململكة 
ذين ال   ل منيعاألفكار الواردة يف مشروع "متام" قد أقنعت العديد من امل مالء توجيه العمل يف املشروع. ويبدو أن  وجمموعة من الز  

ة. من خصي  والش   املهني ةة احيهذا املشروع قد أث ر على الكثريين، مبن فيهم أنا، من الن   ن  إسون لتنفيذها يف مدارسهم. قوهنا ويتحم  يطب  
ا يف مواقفي ر ملي  فك  أة أن أمهي   متتعل  ة من خالل العمل يف مشروع "متام" منذ نشأته. روس املهم  مت عدداً من الد  تعل   املهني ةحية النا

بال عليم وعملي مع، السيما يف ممارسيت للت  املهني ةاذ القرارات واإلجراءات وأفكاري قبل اخت   ين مارسة هو أن  مثال على هذه امل. طال 
بط  وأكثر استعدادا لالستماع آلراء ومقّتحات ال فساعتدادا بالن   أقل  اآلن  ة قة خاص  ال  ا وخالكثري من هذه اآلراء نافعة جد   ألن   ال 

ب. وقد كان للطريقة الدميقراطية اليت ات  وجهة نظر الط  عندما ينظر إليها من  يف تغيري  هم  ثري األاذ القرارات يف متام التأبعت يف اخت  ال 
ب. كذلك بت  طريقة عملي مع الط   رها يف وجتذ   ف  ا من نصائح املعل مني املمارسني الرتباطها مبا حيصل داخل الص  ستفيد جد  أ ال 

ب و مع الط   العمل الفعلي   ب. ومن نصائح املعل مني اليت للمدرسة والط   خذها بعني االعتبار الواقع احلقيقي  أال  ة مهي  أفادتين يف عملي أال 
بط  مبقدرة ال قةالث   بط  ن هؤالء الأواالعّتاف  ال  يف نفس  انشطة مل يكن يف مقدورنا القيام هبا عندما كن  أقادرين على القيام ب ال 
اندفاعهم يف  ذ أن  إ ،عضاء الفرق يف املدارس املشاركة يف "متام"أمن خالل عملي مع  عل منيراء املآة مهي  أوقد نتج اقتناعي ب.  ن  الس  

بيةة يف جمال زة على قضايا أساسي  زة ومرك  ة كانت متمي  راسي  العمل وقدرهتم على عرض وحتليل القضايا الد    .الّت 
 

 
راءات اذ القرارات واإلجا يف مواقفي وأفكاري قبل اخت  ر ملي  فك  أة أن أمهي   متتعل  
بط  ال عليم وعملي معما يف ممارسيت للت  ، السي  املهني ة املمارسة  مثال على هذه. ال 
وأكثر استعدادا لالستماع آلراء ومقّتحات  فساعتدادا بالن   ين اآلن أقل  هو أن  
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بط  ال  ة عندما ينظر إليهاقة خاص  ا وخال  الكثري من هذه اآلراء نافعة جد   ألن   ال 
بط  من وجهة نظر ال  .ال 

 
 
، مهما كان موقعها، ألنه عندما مُتنح هذه األطراف الت عليممت كذلك أن أقد ر مسامهات مجيع األطراف املنخرطة يف جمال وتعل  

فضل عن هذا وكان املثل األ ،شخص خارج نطاق املدرسة الفرصة لتعمل، تصبح قادرة على تغيري واقع املدارس بشكل أسرع من أي  
بع   واندافعهم هلذا العمل ومقدرهتم يف ،دون مقابلمن يف املشروع  ي  يف متام بالعمل اجلد   عضاء الفرقأة كثري  أاالمر اخنراط 

ي أقوم به مع ذطوعي الوميكن رؤية هذه النظرة اجلديدة من خالل العمل الت  فكري عند ادارات مدارسهم. مناط الت  أحيان على تغيري األ
بط  ة اليت ختدم العدد من املدارس اخلاص   كان   ،عندما بدأت العمل مع هذه املدارس قبل حوايل مخس سنوات ين. إذ أين  املعوز  ال 

ز على الّت كيت أفكاري من ا، تغري  مدارسهم. تدرجيي   يفة ملديري املدارس لكي يصبحوا أفضل القادة تركيزي على تنمية املهارات القيادي  
ملشرفني ف من املدير واقيادة املدرسة من قبل "فريق قيادة" يتأل   عة"  حيث تتم  ىل منوذج "القيادة املوز  إشخص واحد )املدير( 

ذه املهارات لنجاح أي نشاط تعليمي وأن ه ،ة للغايةخرين ضروري  عامل مع اآلمهارات الت   مت أيضاً أن  وتعل  . عل منيني، واملكادميي  األ
ل دخ   الت  مين   بوضاع تتطل  أحيان يف يف كثري من األحيان هي أكثر أمهية من اخلربة واملكانة. وقد وجدت نفسي يف كثري من األ

يف  لسابقة كإداري  اعضاء فرق العمل يف متام وهذه مهارة اكتسبتها من خالل خربيت أظر املتباينة بني لتقريب وجهات الن   خصي  الش  
ل عملي يف رت بشكل كبري من خاللكن هذه املهارة تطو   ،مدرسة وكمستشار تربوي يف املشاريع اليت عملت هبا يف مصر واليمن

 ب هكذا مهارة. دة وخمتلفة تتطل  ات متعد  طبيعة العمل مع أفراد من خلفي   مشروع متام اذ أن  
 

 
عضاء الفرق يف أمن خالل عملي مع  عل منيراء املآة مهي  أوقد نتج اقتناعي ب

اندفاعهم يف العمل وقدرهتم على عرض وحتليل  املدارس املشاركة يف "متام" اذ أن  
 .بيةالّت  ة يف جمال زة على قضايا أساسي  زة ومرك  ة كانت متمي  راسي  القضايا الد  

 
 

فضل مثل أالعامل العرب غين باملبتكرين واملغامرين الذين ينتظرون الفرصة املالئمة ملساعدة زمالئهم املواطنني وبلدهم. و  كما أدركت أن  
  ظل  يفزمة لنجاح املشروع يف مدارسهم شاطات الال  ون على القيام بالن  عضاء فرق مشروع متام الذين يصر  أة كثري  أعن هؤالء هم 

عضاء أار نشطة خالل دوام العمل واضطر منها عدم إتاحة الوقت الكايف للقيام هبذه األ ،حيانظروف غري مؤاتية وصعبة يف بع  األ
روع متام فراد فرق مشأخرى استعداد بع  . ومن األمثلة األمقابل مادي   ي  أدون من وقات فراغهم أالفرق للعمل ساعات طويلة يف 

  خنراط يف مشروع متام.جديدة ملساعدهتا على اال ع للعمل مع مدارسطو  للت  
 

عن تعاملي مع  وقد نتج هذا املوقف ،واقع املدارس إىلة اليت ال تستند ظري  ك باملعرفة الن  ة وأشك  كذلك صرت أحّتم املعرفة احمللي  
يق يف قضايا املدارس فكري العماخلربة والت  ة على خرين يف خرباهتم املبني  ظهروا مقدرة فائقة على مشاركة اآلأضاء فرق متام الذين أع
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بط  وال أكثر من  ةساؤالت حول االفّتاضات وأطلب املزيد من األدل   أجد نفسي أطرح بع  الت  ، فإين  خصي  ا على املستوى الش  . أم  ال 
على رأي  رملرب  تساؤل العتمادي غري ا دون أي  من مور وقات اقبل ببع  األ كنت يف كثري من األين  أوقت مضى يف حني  أي  
ي ت ألجواء حتد  ة. وكانة وليست كذلك يف احلياة اليومي  كادميي  ة يف احلياة األة مهم  دل  األ ن  أحيان وإمياين خرين يف كثري من األاآل
ربيت اجلديدة يف يف تغيري مقا هم  أثري األالت   القرارات واإلجراءاتة على عطاء األدل  إشديد على قاشات والت  فكار املطروحة خالل الن  األ
ة. يف ظري  ة واملعرفة الن  ي  عتماد على املعرفة احملل  املعرفة واحدة تتكامل باال ن  أة. ونتج عن ذلك اقتناعي خصي  القرارات الش  مع عامل ت  ال

ها وبناء نظم جديدة صاعب وحل  ة مواجهة امليف كيفي   ل جذري  نتاج حتو  إدة على كتسبت وعياً أكرب بشأن قدرة األفكار اجلي  ا النهاية، 
 .عون برؤية واسعةاعتمادها من قبل أفراد متفانني يتمت   رة عندما يتم  ومتطو  

 

 
ة  كيفي  ل جذري يفنتاج حتو  إدة على كتسبت وعياً أكرب بشأن قدرة األفكار اجلي  ا 

ل اعتمادها من قب رة عندما يتم  ها وبناء نظم جديدة ومتطو  مواجهة املصاعب وحل  
 .عون برؤية واسعةأفراد متفانني يتمت  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ماري سعد

 مستشارة تربويّة
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 ملاألفسحة لرتقاء ارحلة 

 
راودين القلق على جمتمعاتنا ذ كان يإا يف هذا البناء، لعب دورً أن أت ة يف بناء اجملتمعات. ولطاملا متني  ساسي  أبية كركيزة منت بالّت  آلطاملا 
 ن تدريسع هذا الد ور من خالل مهنيت كمدر سة.مل أشعر يوًما أن ين مسؤولة فقط لعبأن أبداية، حاولت كود.ة والر  نعزالي  الجهة حنو ااملت  

ب  يت يف تنميةولي  ؤ منت مبسآ بل ،ة الر ياضي اتماد   حمتوى  عاهتم.ى ممارساهتم وتطل  ة. شعرت بأثر ذلك علقدي  ة والن  الفكري  مهارات الطال 
بالرغم من ذلك  ا.قً نطاق تأثريي ضي    حاولت داخل املدرسة ولكن ظل  . خرينآساتذة أخرى و أىل صفوف إنقل جتربيت أن أيت متن  

من هنا بدأ  .ة جملتمع واعدزين و نواة لتالميذنا لينموا كأفراد متمي  ي  غنه بإمكاننا توفري فرص ن  أطوير ممكن، و الت   فاؤل بأن  شعرت بالت  
لتحقيق  جهة أخرى م ومنل  عكتساب اخلربة والت  ال  جهة ا فيها، منلعب دورً أن أملة آة يف بلدنا طويري  الت   بادراتف على املعر  اهتمامي بالت  

 ، مبدع.رىل جمتمع متفك  إ ع من جمتمع متلق  هوض باجملتمهو الن  و ال أاهلدف الذي كنت قد رمسته لنفسي، 
 

بيةجازة املاجستري يف إهنيت أكنت قد يف هذه األثناء   صوما بو  الد كتور و طروحيتأمراد جرداق هو املشرف على  الد كتوروقد كان  ،الّت 
بوي  طوير تقدميي لألطروحة مع مبادرهتم مبشروع للت   دفو قد صا .جنة املتابعةعضاء الل  أجودة عضو من  . فسألوين العربي ة البلدان يف الّت 

و أ تهلطبيع لتوضيح مفص  إىل سعى أن أهدافه، ومن دون أوع و شر ا عن املخربوين خمتصرً أهم. ليإرغب باالنضمام أن كنت إآنذا  
 طلوبا فهمت املطامللفأنا اليت  ،سئلةألكثار من اإل ب اجتن  أكنت ين  ن  أ ظن  أن فهم سبب ذلك، حاول اآلأعندما  .لدوري فيه، وافقت

خر آل. و السبب اوحعي وراء الفهم و الوضة هي يف الس  القو   ن  أدر  حينها أكن أة. فلم فصيلي  رهاقهم بأسئليت الت  إ دون ساتذيت منأمن 
 لتزامي باملشروع. ايعيق قد  تفصيل  ي  أبة متجن   ،اممنه الت عل مالعمل و يف رغبيت هو لذلك 
 
 

ر فهمي للمشروع ولدوري فيه  تطو 

أثري يف الل الت  طوير من خعلى البحث اإلجرائي  ويسعى للت  دريب ىل الت  إه يهدف ن  أكان فهمي له   متام، مشروعإىل نضمامي إعند 
بوي ة يف العامل العرب   بأه من ن  أعترب أكنت   .هذا الربطأمتك ن من فهم . حينها مل القرارات الّت  هنا   ،وي  يف بلداننا العربي ةجل التطوير الّت 

 ات.من الكمالي  نها حيعتربه أفكري بالت دريب على البحث، الذي كنت  قبل الت  اًل و  أهوض هبا خرى جيب الن  أة ات تربوي  ولوي  أ
 
. يف الت دريب مواد   املساعدة يف حتضري يف تلك األثناءوكان دوري  ،وىلألحضري لورشة العمل انطالقة عملي يف املشروع كانت يف الت  إ

 نضم  ألختاراين إصوما قد  الد كتورمراد و  الد كتور كون اًل و  أن عائلة متام. شعرت بالفخر آلصبحوا اأفت على من تلك الورشة تعر  
 ني ومدارس بارزة يف العامل العرب.ني قيادي  ليهما يف فريق اجلامعة و ثانيا لوجودي بني تربوي  إ
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ة ات تربوي  ولوي  هنا  أ ،جل التطوير الّت بوي  يف بلداننا العربي ةأه من ن  أعترب أكنت 
فكري بالت دريب على البحث، الذي كنت  قبل الت  اًل و  أهوض هبا خرى جيب الن  أ
 ات.من الكمالي  حينها عتربه أ

 
 

 ملدرسي ةااملشاركني على التساؤل حول جناح مشاريعهم ومبادراهتم  ىل حث  إل هدف و  ألا ،انساسي  أ آنوىل جز ألكان لورشة العمل ا
ر. فك  هم على الت  ث  ساتذة تساؤالت على املشاركني حلل طرح األاجلزء األو  . يف اإلجرائي  على البحث  الت دريبعريف و الت   إىلوالثاين هدف 
اإلنسان أن  خالل تلك الورشة  دركتأين يها. ولكن  ناقشتها و حتد  مبهتا ألمسح لنفسي االغوص يف املشاريع و تقني   علي   هبداية شعرت بأن  
 اه حىت  هذا االجت   يف خرين ويدفعهمن ميارس هذه القدرة مع اآلأسئلة، ميكنه ر وطرح األفك  على الت   هى بقدرة كامنة يف داخلعندما يتحل  

، اإلجرائي  عريف بالبحث لت  ا إىلفهدف  ،ا اجلزء الثاين من الورشةم  أ قاش.قة باملشروع موضوع الن  ة املتعل  قني  فاصيل الت  ن مل يتقن الت  إو 
 وسائله.و دواته، أهدافه، أ
 
ط يف اهلدف. كان دوري وخيتلف عنه فق كادميي  دواته البحث األأوسائله و ب ه مطابقن  أ اإلجرائي  نتها حينها عن البحث يت كو  ظرة ال  الن  

راقب أن أة العالقات داخل الفرق و ات املشاركني وديناميكي  فهم شخصي  أن أحاول أفقد كنت  ،الت عل مخالل هذه الورشة املراقبة و 
 اش.قساتذة يف العرض والن  سلوب األأ
 

 
ة، ميكنه سئلر وطرح األفك  على الت   هى بقدرة كامنة يف داخلعندما يتحل  اإلنسان 

قن ن مل يتإ و اه حىت  هذا االجت   يف خرين ويدفعهمن ميارس هذه القدرة مع اآلأ
 قاش.قة باملشروع موضوع الن  ة املتعل  قني  فاصيل الت  الت  
 

 
 لفرق، بعد كل  دريب على حتليلها. وكانت اانية للت  دوات مجع البيانات والث  أدريب على وىل، ورشتني، واحدة للت  ورشة العمل األ تال

للمشروع، حتضري  اتيجي  االسّت خطيط ب عليه، على مشروعها. يف تلك الفّتة كان دوري يشمل املشاركة يف الت  التدر   ق ما مت  ورشة، تطب  
 شعر بعبء هذا علي  أنت ة. كوجستي  ة والل  داري  مور اإلاألب اهتمامي ىلإضافة ة، باإلواملتابع الت دريبلورش العمل، و تقدمي  الت دريب مواد  
قة لقب منس   عطائيإ حينها واستجاب فريق اجلامعة له. مت   ذلك. فطلبت داري  حصل على مساعدة يف اجملال اإلأن أ متّن  أوكنت 
ف على اشر باإلة الفريق، قي  ساتذة وبللمشروع، بلعب دور صلة الوصل بني األ االسّتاتيجي  خطيط الت  يف املشاركة بدوري  بلوراملشروع وت

وجهدي يف كرب من وقيت ا اجلزء األم  أ .ة جهاتهصلة الوصل بني فريق اجلامعة و فريق متام بكاف   وبلعب دور ة،وجستي  ة والل  داري  مور اإلاأل
يشاركين وما الذي كان ص الد كتور مناملشاريع  إدارةعن مت الكثري د تعل  . وقطوير املهين  لت  ل الت خطيط واإلعداد كان يفقد  فاملشروع 

 .حدةت  امل العربي ةورشة عمل حول إدارة املشاريع كنت قد شاركت فيها يف اإلمارات  ومن أفكاره املبتكرة من خربته الواسعة يف هذا اجملال
عاتقي هذه  إذ أخذت على ،ات واألدوارجمال حتديد املسؤولي  ة يف خاص   ،قتها يف عملي على املشروعمت أفكارًا جديدة طب  تعل  ف
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 إىل جانب دورهم فيه. ةات عد  خاص ة يف مشروع يف طور النمو  ويف فريق يشغل معظم أعضائه مسؤولي   ،يت مل تكن سهلةة ال  املسؤولي  
 فراد له.ألفهم ا تطو راملشروع و ر مع تطو   حت ضِ دوار وت األفريق عمل صغري ومشروع يف بداياته، تتغري  يف نه أدركت أ
 

 
مع  حت ضِ دوار وت األفريق عمل صغري ومشروع يف بداياته، تتغري  يف نه أدركت أ
 .فراد لهفهم األ تطو رر املشروع و تطو  
 

 
 سباب التالية: لأل ذلكو  كادميي  األ حثاه البباجت   اإلجرائي  نا نأخذ البحث شعر بأن  أالثة، كنت ما زلت مع هناية ورشة العمل الث  

و أ ظن   كل    فكري بأن  لت  ا ندفعهم لليل، وكن  ا عن الد  دومً  املدرسي ةا نسأل الفرق فكن   ،ة كربىمهي  أة ه املرحلة خاص  ذكان للرباهني يف ه-0
نتجاهل  ذاقع مدارسهم او م غرباء عن نا نتعاطى مع الفرق وكأهن  أن   يف بع  األحيانشعرين ما أا. هذا  حبثي  يبقى سؤااًل  لهرأي ال دليل 

 .ة حدس املمارسمهي  أ
دون سبيل ن مالية الت   إىلالباحث ينتهي من خطوة لينتقل جيعل كخطوات جامدة   اإلجرائي  عاطي مع خطوات البحث كان الت  -2
فقد  .خرىأبني خطوة و  ةا، ينتقل الباحث بطواعي  مرنً  جيب أن يكون يف احلقيقة اإلجرائي  البحث  ن  أشعر أغيري. كنت و الت  أجوع للر  
نة. البحث هو حاجة معي   ىلإاالستجابة  بل ذاته  فهم الباحثني للواقع، فاهلدف ليس البحث حبد  و سؤاله مع تغري  أ حمور البحث يتغري  
  ساؤالت.الت   نجابة عاملشاكل واإللفهم  داةأ
ربط البحث يكن كافيا بنظري لم ال. هذا مل أهدافها أق ة حتق  طويري  ذا كانت مبادراهتم الت  إما  إىل معرفة حباث الفرقأهدفت  -3

بوي  طوير بالت   اإلجرائي   من املمكن ه احلاجة، كان عاطي مع هذللت   اإلجرائي  نة واستخدمت البحث ا لو بدأت املدارس حباجة معي  رمب   .الّت 
بيانات والوصول ن انتهت الفرق من حتليل الأاملدارس بعد  إىل ايت قمنا هبيارات ال  الز   ،ذلك الشعور لدي   عز زوما  وضح.أيكون الربط أن 
 ة.خطط تطويري   إىلمل تّتجم هذه النتائج  أن ه يف بع  األحيان ناوجد إذ ،النتائج إىل
بعيدة بع  الشيء و ، كادميي  مصطلحات البحث األ قريبة جد ا من هي اإلجرائي  البحث بعريف لت  ل اليت استخدمناهااملصطلحات -4

 . طوير املدرسي  ع الت  عن واق
 
 هذه منمت تعل  و ، ة التاليةا للفّت حتضريً نناقش  ،ال يت انضم ت إىل املشروع يف فّتة ما بعد الورشة األوىل ،كرامي  ة رمياالد كتور نا و أ تكن
اهلادفة  املمارسات هذدور البحث اإلجرائي  كأداة هل بلورةة و ري  فك  ليه هو الت دريب على املمارسات الت  إرى حاجة أما كنت  ن  أقاشات ن  ال
ط البحث مجعنا على احلاجة لربأصوما و  الد كتورمراد و  الد كتور و عرضناها على اًل فكار مطو  . ناقشنا هذه األي  طوير املدرسلت  اإىل 

 ة.ة واملبادرات القيادي  ري  فك  الت   املمارسةابعة خلدمة هذا اهلدف من خالل تقدمي مفهوم ، فأتت الورشة الر  طوير املدرسي  بالت   اإلجرائي  
 

طوير املشروع وطموحه بالت   هدافأيل توض حت ابعة، الس   إىلابعة ة من الورشة الر  املمتد   الفّتة انية للمشروع وهيعتربه املرحلة الث  أيف ما 
بوي   بوي  أثري على صانعي القرارات والت   الّت  ة ساسي  ه من املهارات األرب تعأبل بدأت  ،اترى البحث اإلجرائي  من الكمالي  أما عدت ة. الّت 
جتن با  به،تاذ مع طال  سفيه، األها، املدير مع موظ  ائبنأمع  م  ن ميارسها مهما كان جمال عمله، األأى هبا و ن يتحل  أنسان يت جيب على اإلال  
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حت ة. وتوض  ري  فك  ات الت  احلوار املنفتح، وعلى املمارس على القيادة والعمل الفريقي يف ظل   الت دريب يف هذه الورش مت   .للركود واالنطوائي ة
ة رميا الد كتور  مت منتعل  ت، تل قاءات اليتحضري هلذه الورش والل  لت  ا أثناء. طوير املدرسي  ة تسخريه للت  وكيفي   اإلجرائي  ة البحث ديناميكي  
 ا.ومحاسً  ين معرفةً اا، فاندفاعها وشغفها زادا ومضمونً سلوبً أ، الت طوير املدرسي   جمالالكثري يف 

 

 
ه من املهارات ترب عأبل بدأت  ،اترى البحث اإلجرائي  من الكمالي  أما عدت 

ن ميارسها مهما كان جمال أى هبا و ن يتحل  أنسان يت جيب على اإلة ال  ساسي  األ
 .واالنطوائي ةجتن با للركود عمله،
 

 
تقدميه وتقدمي  ا مت  أمهي ة كربى يف تقييم فهم املشاركني مل ،ورشة املدارس لنجتمع مع الفرق بعد كل   إىليت كن ا نقوم هبا كان للزيارات ال  

ة ة يف عملي  ماعات الثنائي  جتاال هفك ر وأخذ املبادرات. وكنت أشد د دائماً على أمهي ة هذاجعة باإلضافة إىل حث  الفرق على الت  غذية الر  الت  
ائماً حبسب حاجات كل  منها والتحد يات اليت تواجهها. وهذا مامل توف ره لنا د اعلى حدإذ تعطينا الفرصة للعمل مع كل  مدرسة  الت عل م

.  ورش العمل حيث عدد املشاركني كبري والوقت غري كاف 
 

  هذه املدارس.دريب والعمل مع الفرق يفرنا للت  روس املستقاة وحض  ذكرنا الد  است .ة من لبناناملشروع ثالث مدارس حكومي   إىلت انضم  
الباحث  ن ترافقخلدمته ومت  الّت كيز على الت فك ر كمهارة جيب أكأداة   اإلجرائي  م البحث وقد   ،اًل و  أ طوير املدرسي  ت  العلى  الت دريبتى أ

يعود جلمع  كما وقدثه   حمور حبو يغري  أسئلته أصياغة  أن يعيدر هذه ميكن للباحث فك  ة الت  يف مجيع خطوات البحث. ونتيجة لعملي  
للمراقبة أثناء  كأداةو  (research for action) طويرلت  لخطيط كأداة لفهم الواقع والت    اإلجرائي  م البحث معطيات جديدة، اخل. قد  
وجود املدارس يف لبنان  . (research on action)ةاخلط   وكأداة لتقييم  (research in action)تطبيق اخلط ة الت طويري ة
اثريً ك  جربةذه الت  هبت تعستماة وأن جنتمع مع الفرق مر ات كثرية. على مراحل عد   الت دريبن نقد م ألأعطانا الفرصة   قد ا خاص ة أهن 

 يل لبلورة  قناعايتد  الفرصة مبثابة حت هعتربت هذا قها.دروس مستقاة ونطب   إىل صلخن أنوىل و ر ونناقش جتربتنا األفك  تعطتنا اجملال لنأ
 للوصول إىل منط أقتنع به وأتبن اه. طوير املدرسي  ة بالنسبة للت  اخلاص  
 

 انعكاسات تمام على صعيدي الشخصي

ين ن  أشعر أ. بداية، كنت دائما ةعايت ملسرييت املهني  يت، نقاط ضعفي، وتطل  مت الكثري عن نفسي، نقاط قو  متام تعل   يفمن خالل جتربيت 
كان  و . كما ن   هذا الظ  د يلة رميا بقدرايت هذه يؤك  الد كتور عجاب إر، وكان فك  خرين على الت  اآل قدي وحث  فكري الن  متلك قدرة على الت  أ
 القدرة.ا يزيدين ثقة هبذه مم   ،رائي بأمور خمتلفةآ صوما يبدي رغبة مبعرفة الد كتورمراد و  الد كتورمن  كل  

 
املشروع  مساراته بشأن ر فكان فريق اجلامعة يشار  تفك   .قاءات واالجتماعاتر ركيزة مارسها اجلميع يف الل  فك  يف مشروع متام، كان الت  

ها دونقراهتا فك  بدورها تشار  ت املدرسي ةفرق املدارس. وكانت الفرق إىل  دقم الن  عضاء فريق متام. كما وكان يقد  أمجيع مع و ممارساته 



41 
 

شاهد ري أبدو نا أالوزارات. و  ممث لياجلامعات و  ساتذة مر بالنسبة ألخرى. كذلك األالفرق األ عنعن نفسها، عن فريق اجلامعة و 
مور ليتساءل ىل عمق األإغوص ىل شخص يإرتقى ب ار قد فك  الت  حناء حيايت. فأ قدريت هذه لتشمل كل  بالت ايل رت تطو  فر، فك  مارس الت  أو 
ذي كان يدفعين على الشعور ال أتغل بصبحت أ والوضوح. لفهماىل إسعى أة بل ي  حطس  و الأقبل بالغموض أوهلا ويفهمها. ما عدت ح
 مات.مور كمسل  عترب بع  األحيانا ألأ
 

 
يفهمها. وهلا و حمور ليتساءل ىل عمق األإىل شخص يغوص إرتقى ب ار قد فك  الت  

ت صبحأ والوضوح. لفهمىل اإسعى أة بل ي  حطس  و الأقبل بالغموض أما عدت 
 ات.ممور كمسل  عترب بع  األحيانا ألأعلى الشعور الذي كان يدفعين  أتغل ب
 

 
 ،يل  إ بالنسبة ياحتد   ل ذلكنسة ناديا رزق. وشك  نسة ملا جابر واآلاآل املشروع صديقيت   إىل مضيتها يف متام انضم  أخالل السنوات اليت 
داقة قد تلعب دورا لص  ا ن  أمنت من خالل جتربيت هذه وآبة بيننا. داقة املقر  غم من الص  الر  على  مهني اا ممعهعاطي الت   إذ كيف ميكنين

 حننا جنتمع كن    إذ .حول هاجس واحد وشغف مشّت  عندما جيتمع الكل   ابداعً إو  ةً نتاجي  إا يف العمل الفريقي الذي قد يثمر جيابي  إ
 و ملل.أدون كلل من يل من الل  رة ة رميا لساعات متأخ  الد كتور و 
 
شكون إيل  هواجسهم ي ،ة وأن  الدور الذي لعبته جعلين مقر بة من أعضاء الفرقخاص   ا علي  صبحت عزيزة جد  أنت يف متام صداقات كو  
وير هو طميانا بالت  إوما يزيدين  .افظة عليها ومحايتهالطاملا أردت احمل صداقات قدميةيف متام رت وطو   كما.التحد يات اليت يواجهوهناو 

متناهي يف سبيل اال شخاص بشغفهم وعطائهموجود مثل هؤالء األ بيةرتقاء بالال   هذا الكتاب هو مثال وما يف . العرب  ملالعا يف الّت 
ة، عائلة متام، ا من تكوين عائلمتكن   ،عضاء الفرق عنهاأ يتحد ثة اليت املسافات والعوائق اجلم  من رغم بالف .ا هم قادرون عليهعم  
بوي  بالواقع و نتشار  مهارات و قدرات ميكننا االرتقاء هبا ف  .يف العامل العرب   الّت 

 

 
 ابداعً إو  ةً ي  نتاجإا يف العمل الفريقي الذي قد يثمر جيابي  إداقة قد تلعب دورا الص  

 .حول هاجس واحد وشغف مشّت  عندما جيتمع الكل  
 

 
ة ومل بايا الطي  و حتار ألمره. يف متام عملت مع فريق وثقت به ووثق ب. مجعتنا الن  أمر واحد أيبقى  ،يل  إم ما قد   على كل  شكر متام أذ إ
 ،عمل خارجهة للمشروع وذهبت للمنس قهنيت عملي يف متام كأعندما . ةهبواجس عادة ما توجد يف العالقات البشري   كشك  أو أقلق أ



42 
 

ة كال يت متي ز هبا فهل سأجد عائلة مثل عائلة متام أو حمب   ع احلياة و تعقيداهتا.قما هو بعيد عن وا يل  إم قد قد  ن يكون متام أنتابين قلق ا
 أفرادها؟ 

 
 
 الت ربوي  فاق جديدة لي في العمل آ

، وبدأت بي ةلعر اا لتقدمي استشارات وورشات عمل يف مدارس يف بع  البلدان خالل فّتة عملي يف مشروع متام بدأت تتاح يل فرصً 
و قرار أنه كو  أأي ر  خطوها ويف كل  أخطوة  بادئه وهنجه يف كل  مبل متام ن. ويتمث  صبحت حمور عملي اآلأن أ إىلهذه الفرص تزداد 

 .ذهخت  أ
 

بين ا قر  ، مم  موهواجسهاهتم، اهتم، اهنماكولوي  أيات اليت يواجهوهنا، حد  : الت  العربي ةواقع املدارس يف البلدان معرفة ب ثرأك أصبحتيف متام 
 مع غياب داريني قد تكون كبرية، وتكربساتذة والواقع من منظار اإلالفجوة بني الواقع من منظار األ ن  أرض الواقع. الحظت أ إىلكثر أ
رات. و مقر  أحكام أصدار إبل ق الت عل مة ة بعملي  راء اجلهات املختلفة املعني  آظر يف الن   مهم  هو كم ب زادت قناعيتقة واحلوار املنفتح، و الث  
 .ي  طوير العمل الت   ات تستثينولي  ؤ سمبفاجلميع منهمك  .ة يف املدرسةمبادرة تطويري   ألي   حتد  من ل عامل الوقت يشك  أن   كمدركت  أ
احلوار  ا يفابً جيإو أا ر سلبً ؤث  توكيف قد  ،ساتذة مع ذوي السلطةمت عن واقع العالقات داخل املدرسة و حتديدا عن عالقة األتعل  

 واالندفاع.
 

أسيس ن خالل الت  باحلوار املنفتح ومتكني اجلميع م ميتاز الذي قة والعمل الفريقي  ة بناء الث  مهي  أدر  أهذه املالحظات وغريها جعلتين 
تاذ كمبادر و ألسدور اطار جديد لإوضع  إىل. هذا باإلضافة ةمبادرة تطويري   جاح ألي  فرص الن   زيادة جلأملفهوم جديد للقيادة من 

 طوير.ة الت  يف عملي   ساسي  أمشار  
 

 ، فكل   (experiential learning) من خالل اخلربة الت عل مة مهي  أكثر بأكثر و أتنع أق، جعلين طويري  متام، بنهجه يف البحث الت  
بيل حنو هو الس   نظريبخرى، وهذا أفكار أل تساؤالت عن شك  تفكار وتتت ضح أب عليه، در  الت   ق ما مت  تطب   املدرسي ةة كانت الفرق مر  

، تعترب بديهي ةيت كانت  ال  ىت  مور حاأل شىت   ر يففك  الفرق على الت   سئلة وحث  عجبت بأسلوب متام يف طرح األأ. الت عل مو  الفهم احلقيقي  
مراد يف  الد كتور، هو كما قال  (disequilibrium) لدى املشاركني من خلل يف التوازن اوجد نوعً أو أقة للث   امما خلق غيابً 

 .الت عل م إىلبيل ، الس  Piagetإىل  حدى الورش استناداإ
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 ميتاز لذيا قة والعمل الفريقي  ة بناء الث  مهي  أدر  أهذه املالحظات وغريها جعلتين 
 جلأأسيس ملفهوم جديد للقيادة من باحلوار املنفتح ومتكني اجلميع من خالل الت  

 .ةمبادرة تطويري   جاح ألي  فرص الن   زيادة
 

 
 ةة بأفكار نظري  مل مكتظ   تكون ورش العال  أة قنعتين بأمهي  أر. كما و فك  خرين على الت  اآل سئلة حلث  ة طرح األمهي  أقنعتين بأ خربيت هذه
 عطاها غًّن أما  ،هلادفا ر والعمل الفريقي  فك  ة بالفرص للت  . ورش العمل يف متام كانت غني  لواقع بصلةإىل ا انة ال متت  رن   ومفردات
 حضرها.أش العمل اليت ر ل هبا يف و متث  أة وما جعلين وحيوي  

 
ت بغّن جتربة مراد الذي لطاملا شعر  الد كتورستاذي أعمل مع أن أجاء عملي على هذا الكتاب كفرصة يل ألبقى على صلة بعائلة متام و 

ة زلفا األيوب الد كتور ع يت عقدناها محضريي ة ال  جتماعات الت  يف اال .وتشع باهتا، فهو ملهم بقدرته على رؤية األمور بعمقها العمل معه
ارب جة سهام الصويغ وصلنا إىل قناعة أن نا نريد من هذا الكتاب أن يكون رحلة للغوص يف أعماق الت  الد كتور ة مسي ة احملتسب و الد كتور و 

ه ماد ة ملهمة يف جمال آملني أن تقد م ل ،ة للقارئ أن يط لع على هذه التجاربللكت اب املشاركني وفرص الت عل مفك ر و ليكون فرصة للت  
بوي  طوير الت   ر بتحد ياهتا وجناحاهتا. وما طويجارب احلقيقي ة مع الت  . عملنا على أن يكون هذا الكتاب مرجعا متمي زا لالط الع على الت  الّت 

ر بتجربيت الكاملة يف فك  رصة ألتكانت فهذه اخلربة   ،يل  إبالنسبة  فك ر.ت اب للت  ه شك ل فرصة جديدة جلميع الكيوازي ذلك أمهي ة هو أن  
ن أاجلامعات و  ساتذةأعضاء الفرق و أرى متام من منظار أن أعطتين اجملال أكما و   .عاتدروس مستقاة وتطل   إىلترجم خربايت أن أمتام و 
 العائلة.هذه فراد أالذي تركه يف  ألثرع على الط  أ
 

 
قنعتين أر. كما و فك  خرين على الت  اآل سئلة حلث  ة طرح األمهي  أقنعتين بأ هذهخربيت 
إىل  انة ال متت  رن   ومفردات ةة بأفكار نظري   تكون ورش العمل مكتظ  ال  أة بأمهي  
 لواقع بصلة.ا
 

 
 

ةختامي   ةكلم  
فوجودي داخله  ،نشرهاألتزم مببادئه و أن مل إنين أشعر أدين بأسلحة للنهوض به. و ة جتاه جمتمعي وزو  ولي  ؤ املسبحساس متام اإل ى يف  من  

بوي  ساته تطوير اجملتمع حيدث عرب مؤس   ين مقتنعة بأن  ن  . هذا ألىيذهب سدً  من العمل على تنمية  د  تطويرها ال بمن أجل يت ة ال  الّت 
 فرادها.أة لدى ة والقيادي  املهارات الفكري  

بوي  ساتنا مبستقبل واعد لتمام وملؤس   األمل مل،ختاما، أهني مع األ  نا.اتة وجملتمعالّت 
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 رد األمدارس تمام في أصوات من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للبنات ةاألهليّ ة مدرسالأصوات من 
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احبت ذلك ة اسّتجاع األحداث اليت صه يقف عاجزاً عند عملي  أمر أو حدث، ولكن   د البدايات دائماً يف كل  اإلنسان أن حيد  يستطيع 

أنا أستطيع حتديد نقطة قة اليت يستعيد فيها البداية. فة، فال ميكنه استعادهتا بتلك الد  ق األمر برحلة تعلمي  ما حني يتعل  األمر، وال سي  
 ة ال ميكن أن أسّتجعها بّتتيب زمين انطالقاً من البداية مروراً بالوسط وصوالً للنهاية. مي  متام، ولكن رحليت التعل  بداييت مع 

 
 قد كانت مشاركيتف ،يف ذلك الوقت كنت عضواً يف اإلدارة العليا للمدرسة ن ينرت املدرسة االشّتا  بتمام، وألبدأت الرحلة عندما قر  

ة ملشروع اختلطت مشاعري بني احلماس الز منبسبب وظيفيت. ويف تلك اللحظة من  خرىأمن جهة  ة علي  مفروضو  ،ة من جهةطوعي  
أحد  إىليها يف املدرسة انتهت اليت شاركنا ف التعل مي ةة/ املشاريع التدريبي   أكثر ة عظيمة، وبني إحساسي أن  ر يل جتربة تعلمي  ميكن أن يوف  

هذه املشاريع مل كثري من لاة كبرية، ولكن التجارب اليت مررنا هبا مل تكن متتلك طاقة تعلمي   يعين هذا أن  ة. ال الرفوف أو الدروج املنسي  
 لت دريباعظيمة سكنت يف مملكة األفكار. ال أعرف أين تكمن املشكلة؟ أهي يف املشاركني أم يف  خواطرجتد طريقها للتطبيق وبقيت ك

 نفسه أو يف املدربني؟ 
 

رائي جاإلكنا يف السابق قد تعرفنا على البحث وقد   -البحث اإلجرائي إىلتعرفنا جمدداً  األمريكي ةاألوىل مع فريق اجلامعة يف ورشة العمل 
 إىلمل ينتقل  دريبالت  ولكن هذا  ،فماهية هذا البحث عن طريق تدريب مكث   إإىلفنا ًا مع الدكتور صنرب من اسّتاليا والذي عر  نظري  
 ن  أل وحددنا موضوع البحث لفريق املدرسة. يف ذلك الوقت مل أكن قلقة على اإلصالح الّتبوي يف العامل العرب، -ةالت جربمرحلة 

وع الذي ز على ما ميكن فعله على مستوى املدرسة. كان املوضرت أن أرك  وقر   صالح الّتبوي فيها.اإلتركيزي األكرب كان على املدرسة و 
جية هلذه املدرسة.  ه كوين خر   على عالقة وطيدة بيته لزميلي  يف الفريق، ألين  أمه   بدرجة قد تكون أكرب من اً يلرأي الفريق عليه مهم   استقر  

. األردين   كنماذج خمتلفة للمرأة يف اجملتمع  هذا االختالف يظهرهن   ، وإن  خرجيات املدرسة خمتلفات عن غريهن   كان حدسي يقول إن  
ك هو السبب الرئيسي وراء ذل عليه. كنت أعرف أن   ع وضع يدي  ختالف، ومل أستطِ ط سبب هذا االبولكن مل أكن أعرف بالض

 ن حبوزيت أي  مة وأخرياً كمديرة يف املدرسة، ولكن مل يككمعل    مث  الً كطالبة، عامل مع الطالبات يف املدرسة، والذي عايشته أو  أسلوب الت  
 على ذلك.  دليل مادي  

 
ات املدرسة جي، وكان تركيز البحث على مظاهر اختالف خر  املدرسة لتصميم البحث اإلجرائي حولهاختار فريق املدرسة لتمام رسالة 

 . ، وذلك بسبب اختالف خرباتنا وجتاربنا اليت عشناها فيهااالختالفات سباب أوليس على  يف اجملتمع األردين   عن غريهن  
 
 

 تشكيل الفريق

ن عاما  مديرة مشاركة يف املدرسة وعملت خالل اثنني وعشري ن ينبات متام.  وألاختيار فريق متام من ثالثة أعضاء حبسب متطل   مت  
 لكل  مان حساساً باألإأعطي  ن ينيف املدرسة، وأل مديرة القسم الثانوي   مث   ،ةجنليزي  اإلمديرة دائرة اللغة  مث   ،قةوكمنس  ة جنليزي  إمة لغة كمعل  

ة لغة وآداب مكمعل    -اختيار زميليت خالدة الهتمامها  اختياري.  ومث   فقد مت   ،من يعمل معي، وأجنديت الوحيدة مصلحة املدرسة
اختياره  فقد مت   ،رينص الز ميلا م. أم  ها للقراءة والتعل  وحب   بالعمل البحثي   –ومديرة مركز املعلومات يف املدرسة  TOKومساق جنليزي إ
 ات يف املدرسة.ر وكاتب ومدير لدائرة الرياضي  ه مفك  ن  ر،  وألم والتطو  يسعى للتعل  ه شخص ن  أل
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 مت كني نبحث يف مدى جناح املدرسة يفأن يكون مشروعنا دراسة رسالة املدرسة ومدى حتقيق املدرسة هلا، و  أن  رنا يف ذلك الوقت قر  

الربامج  الفريق معرفة ما هي األمور اليت حتدث يف املدرسة من حيث ج. كان هدفبعد التخر   ر ذلك على حياهتن  الفتيات، وكيف يؤث  
امعة ة مع فريق اجلق. متكن ا من خالل احلوارات املعم  ت مكنيشعور الطالبات بال إىلهاية ي يف الن  واألنشطة وطرق التعامل اليت تؤد  

من خالل ممارساهتا  ،تياتالف مت كنيق املدرسة رسالتها حول مدى حتق   أي   إىل ،كان السؤال البحثي   وقد ،اخلروج بسؤال حبثي   األمريكي ة
يف  كان يصب    املوضوع ن  السؤال. وأل عنة احلصول على املعلومات لنستطيع اإلجابة عملي   ؟ وكيف جتريصف  داخل وخارج غرفة ال
جع بوضوح هذه . وأستطيع اليوم أن أسّت ة نادرة. كانت هذه بداية عالقيت مع متامتعلمي   فقد بدا لنا فرصةً  ،جوهر عملنا يف املدرسة

 م كبري.اليت وجدت نفسي فيها على عتبة تعل   الز منة من النقطة اهلام  
 
بعد هذه البداية  قاط اليت أقلقتين يف ذلك احلني. ولكين  وكيف شعرت حينها، وما هي الن   مع متام  داً كيف بدأت العالقةأذكر جي   

اعات مع لتها عدة اجتمال أعرف بوضوح كيف تسلسلت األحداث. كان هنا  سلسلة من ورشات العمل ختل   ،الواضحة يف ذاكريت
التعلم الذي سرت  ط  ع خه ال ميكنين اآلن تتب   أن  إال   ،ان وبريوت، وبالرغم من توايل هذه االجتماعاتة يف عم  فريق اجلامعة األمريكي  

دف املشروع.  ق وينقد ويقودنا للّتكيز على هع ويدفع ويصف  ة كان يشج  امعة األمريكي  فريق اجل عليه. ولكن ما أذكره بوضوح هو أن  
ة امعة األمريكي  املسؤوليات اجلسيمة اليت حيملها أفراد الفريق، كان ملتابعة فريق اجل ياع يف خضم  ما كان مشروعنا عرضة للنسيان أو للض  وكل  

ولكن عندما كان  ، املدرسةاتنا يفا ننشغل عن املشروع بسبب مسؤولي  كن    وهدف متام.األثر األكرب يف تذكرينا هبدف فريقنا  ،وتشجيعه
ا قبل عمل ، فكن  نا على الة جدًا حلث  نعود ونعمل على املشروع.  كانت زيارات الفريق للمدرسة بشكل دوري هام   ،الفريق يتابع معنا
 ف عملنا على املشروع.الزيارة نكث  

 
لى حساب اآلخر. فأخذ دها، وكيال نثقل كاهل أحدنا عاتنا وتعد  ام فيما بيننا بسبب اختالف مسؤولي  توزيع امله   رناا يف الفريق قد قر  كن  

 معل منيللخر آو بات تطوير استبيان للطال فتم   ة احلصول على املعلومات،بالعمل على تطوير أداة البحث وكيفي  خالدة ونصري زميالي 
 مة التقرير. وعندما حصلنا علىات للعمل على كتابة مقد  ة البحث يف األدبي  مسؤولي  عنهم ت ذوأخ ،focus groupوحتضري 

نتائج خربة  ىلإقاش والتحليل. وقد كان العمل على حتليل املعلومات، والوصول ة اجتماعات للن  املعلومات من الطالبات عقدنا عد  
ختالف بني الطالبات اال أن  على سبيل املثال رأى نصري تنا منها. فق يف كثري من األحيان على استنتاجانا مل نت  جديدة لنا، حيث إن  

من ر ثأكوعي لمن االطالبات على درجة  على أن   "؟ يدل  ت مكنيال إىلي على سؤال "ما هي املمارسات أو االنشطة اليت تؤد   عل منيوامل
نشطة أطالبات فعندما اختارت ال .على التجريد بشكل أكرب من الطالبات عل منيهو قدرة امل ،.  ولكن كان هنا  تفسري آخرعل منيامل

نصري ، ومل نأخذ  ما قالهعادة إمون فلسفة املدرسة ورسالتها.  وكان رأينا يف البحث اختار املعل   ،ةات الصباحي  الل قاءخدمة اجملتمع و 
 وجهة النظر األخرى يف تفسري املوضوع. 

 
اذ قرارات حامسة يف تطوير كفاءيت يف جتميع املعلومات للحصول على معلومات دقيقة تساعدين يف اخت  يتمحور حول م كان هذا التعل  
خربة  أهم   ة على آراء قد تكون خاطئة.  كانتال عن معلومات مبني   ،جتميعها من واقع العمل ة مت  ة على معلومات حقيقي  عملي، مبني  
  ة.تربوي  يل تطوير كفاءيت وثقيت بنفسي كباحثة إبالنسبة 
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ع املعلومات عن مج جيات( واحلادي عشر.  ومت  الثاين عشر ) اخلر   ة طالبات الصف  استهدف البحث طالبات املرحلة الثانوية وخاص  

 معل منيصميم استبيان آخر للت مت  اعتماده. كما  مث   ،ت مناقشته من قبل الفريقمت   تصميمه من قبل نصري وخالدة، مث   مت  طريق استبيان 
 االعتماد.  مث   الن قاشيف نفس مرحلة  مر  
 

تيب األنشطة . فقد قامت الطالبات بّت ت مكنياإلحساس بال املدرسة جنحت يف منحهن   نتائج البحث إقرار الطالبات بأن   أهم  كان من 
ة الطالبات واهليئة التدريسي   فهم ةيتها، وقد جنح هذا البحث اإلجرائي يف جعلنا نفهم بشكل كبري كيفي  أمه  حبسب  ت مكنيبال اليت تشعرهن  

اىل رسالتها صال يإلمها املدرسة ة تصم  سبوعي  أأقول هي لقاءات  ،ةقاءات الصباحي  بالل   ئولتعريف القار  لرسالة املدرسة وأهدافها.
ا جيري من عم   توعية ورسائلفالم أة ومقتطفات من يف قاعة واحدة كبرية يستمعن ألغان  وطني  سبوع أ لطالبات، جتتمع الطالبات كل  ا

 قة واملعرفة، تشعرهن  الث  ب حساساً إيف الطالبات  خمتارة ، ملهمة تبث  فكار أبذلك ، فيكون الغناء مصحوباً  حولنا،  وعن دور املرأة يف كل  
ى الطالبات اطفي لدكاء العقاءات على الذ  خدمة اجملتمع.  تعمل هذه الل  طار إمهما كانت يف  على حتقيق أحالمهن   وقدرهتن   يتهن  أمهب

رت هلا الرسائل اليت أث  يسّتجعن من خال إجيابي ةبطاقة  يشعرن فيها باالرتياح وتزودهن   خاص ةمكانة  قاعة املدرسة حتتل  صبحت أ حىت  
  . فيهن  
 

 
م يتمحور حول تطوير كفاءيت يف جتميع املعلومات للحصول على كان هذا التعل  

معلومات  على حامسة يف عملي ، مبنية  اذ قرارات معلومات دقيقة تساعدين يف اخت  
ون على آراء قد تك ال عن معلومات مبنية   ،جتميعها من واقع العمل مت   حقيقية  

 .تربوية   تطوير كفاءيت وثقيت بنفسي كباحثة إيل  خربة بالنسبة  أهم  خاطئة .  كانت 
 

 
 إىلأكرب. باإلضافة  بشكل ت مكنيعليه لتحقيق رسالة ال الّت كيزق ما الذي جيب علينا بشكل معم  البحث على أن نفهم  ساعدنا لذا
ات عملي   ، وكن  منيعل  أكثر انتقاداً ملا جيري يف املدرسة من امل كن    - هن  وبالرغم من صغر أعمار  -الطالبات  ه منحنا فرصة لنرى أن  أن  
ة ات الصباحي  الل قاءو  نيعل ممثل احلوارات مع امل ت مكنيبال هن  اختارت الطالبات األنشطة اليت تشعر  كما ذكرت سابقاً   فمثالً ، منهم أكثر

لرسالة والرؤية عنصرا ا ا جعلنا نعي بصورة أكرب أن  مم   مون على فلسفة املدرسة ورسالتها ورؤيتها.ز املعل  وبرامج خدمة اجملتمع، بينما رك  
ة سم باألبوي  لذي يت  ا الذي يهمله اجملتمع األردين   مكنيت  هلام ووعي أكرب ملوضوع الإكوهنما عنصري اىل  ضافة ، باإلمعل منياستقطاب لل
 ن. ة والتدي  والقبلي  
 

 
ليه ع الّت كيزق ما الذي جيب علينا بشكل معم  البحث على أن نفهم  ساعدنا

 ن  ه منحنا فرصة لنرى أأن   إىلبشكل أكرب. باإلضافة  ت مكنيلتحقيق رسالة ال



49 
 

أكثر انتقاداً ملا جيري يف املدرسة  كن    - هن  وبالرغم من صغر أعمار  -الطالبات 
 .عل منيمن امل
 

 
ق رسالة املدرسة عليها لتحقي الّت كيزعرفنا ما هي اجلوانب اليت علينا  ،عند انتهاء البحث اإلجرائيه أن  إعادة القول هنا  من املهم  

 هن   تشعر ذكرهتا الطالبات كإحدى األنشطة اليتة، واليت ات الصباحي  الل قاءعلى  الّت كيزرنا . عندئذ قر  واالهتمام هبا بشكل أكرب
لرسائل ملهمة  هن  عر ضتبالعمل يف برامج خدمة اجملتمع و  هن  اندماج الطالبات يرين أن   بأن  ص تلخ  فأما فهمنا لواقع الطالبات . ت مكنيبال
الطالبات  ن  أ،  كما ت مكنيالزمتني للشعور بالال   قةاملعرفة والث   هن  وتعطي ت مكنيبال هن  ات اليت تعتمدها اإلدارة تزيد من احساسالل قاءيف 

 ه من املهم  بأن   .  لذا أعطتنا هذه النتائج إحساساً ت مكنيعوامل ال أهم  ة كعامل من مع أعضاء اهليئة التدريسي   تم  ات اليت تالن قاشأدرجن 
دارة.  طالبات من اإلهم على احتكا  أكرب بال عل منيامل أن  ة خاص   ،يؤمنون برؤية ورسالة املدرسة معل منيعلى انتقاء  الّت كيز تم  اً أن يجد  

 ة".  عمل يف األهلي  من ي كل  ة ملهمة لرسالة تنويري   ها أيضاً البات ولكن  ز على الط  ة للمدرسة ترك  الرسالة التنويري  ن أتبلور رأينا "
 

 
ليها لتحقيق ع الّت كيزعند انتهاء البحث اإلجرائي عرفنا ما هي اجلوانب اليت علينا 

 .رسالة املدرسة واالهتمام هبا بشكل أكرب
 

 
سة بشكل أفضل، على فهم رسالة ورؤية املدر  عل منيضرورة مساعدة امل إىلة يف املدرسة ولفت البحث انتباهي كعضو يف اهليئة اإلداري  

ز فأصبحت أرك  درسة، جدد للعمل يف امل معل منيعند انتقاء  خاص ةيف الّتبية  عل منيعلى فلسفة امل الّت كيزفأخذت منذ ذلك الوقت ب
الرجل واملرأة جيب  م الذي ال يؤمن باملساواة بنياملعل   زاد إمياين منذ ذلك الوقت بأن   املرأة. مت كنيملبدأ  اجلدد عل منيأكثر على مفهوم امل

ز ك جوانب جيب أن أرك  هنال مته خالل البحث بأن  ص ما تعل  ة يف املدرسة. وأستطيع أن أخل   يكون عضواً من أعضاء اهليئة التدريسي  أال  
 برنامج النمو   يقنت أن  ييم وغريها، كما أة مثل املعرفة باملنهاج وطرق التق  غري النواحي التقليدي   ،اجلدد معل منيعليها خالل انتقائي لل

 للمساواة وحقوق املرأة.  عل منيز أيضاً على تطوير مفهوم املأن يرك   ال بد  يف املدرسة  املهين  
 

 أن ينع أن أقول مستقيم، وال أستطي م الذي قطعته كان متسلساًل ويف خط  مشوار التعل   ال أشعر أن   ،السنوات املاضية إىلعندما أنظر 
قة الث   ن  إ أشعر اليوم أن خربيت يف متام كانت كالطوفان الذي فتح أبواب ونوافذ عقلي يف نفس الوقت. كذا. ولكين    مث  كذا   تعل مت

امل مبا حنن شياء من منظار خمتلف، فصار ما نفعله ينطلق من وعي كاألرى أواملعرفة اليت اكتسبتها من خالل اشّتاكي يف متام جعلتين 
عطيها أبل أصبحت  ،خطيط جعلين ال أتعامل مع األمور بشكل ارجتايل  ة الت  عملي   مهي ةي ألين حنن متجهون.  إن وعيأ إىلن و عليه اآل
ز ة، وأصبحنا نرك  ات الصباحي  الل قاءرسالة وأهداف املدرسة عن  ،  يعرف متاماً  مسؤولختصيص شخص معني   مت  ه ن  أ حىت   كافياً   وقتاً 

 ن  بأهن هن  وشعور  هن  ع دافعيتورف ،هن  يف بداية العام للحديث حول ضرورة زيادة ثقة الطالبات بأنفس حضريي  سبوع الت  كرب يف األأبشكل 
  قادة للتغيري.  
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رى االشياء من أ جعلتينواملعرفة اليت اكتسبتها من خالل اشّتاكي يف متام  الث قةإن 

ين أ ىلإن و آلمنظار خمتلف، فصار ما نفعله ينطلق من وعي كامل مبا حنن عليه ا
خطيط جعلين ال أتعامل مع األمور ة الت  عملي   مهي ةوعيي أل حنن متجهون.  إن  
شخص معني  ختصيص مت  ه ن  أحىت  كافياً   عطيها وقتاً أ بل أصبحت ،بشكل ارجتايل  
 مسؤول.
 

 
أصبحت ، يها سابقاً احلالة اليت كنت عل إىلال أستطيع بعده العودة  ،ة حتوالً كامالً وشامالً وكّتبوي  كإنسانة كان التحول الذي جرى معي  

ي يف املدرسة بوعي عمل مع زمالئأفجعلت  .عل منية حتقيق رسالة املدرسة من خالل العمل مع الطالبات وامللكيفي  كثر أبعد متام واعية 
صبح ايضاً هلذه أ دقوأهدافها.  و ز بشكل أكرب على رسالة املدرسة ة ترك  ولقاءات صباحي  ، رةعلى تصميم برامج خدمة جمتمع مؤث  كرب أ
فكري بالت  خذت أكما   ،رآخ اً هذه االنشطة بعد اكتسبتدة من معناها بل ة جمر  روتيني  نشطة أيل، فلم تعد إكرب بالنسبة أ نشطة معّنً األ

ا وع خمتلفاً عم  ا املشر هذا التحول من خالل متام هو ما جعل هذ إن   هدفها تعزيز الرسالة والرؤية.  ،بربامج جديدة وأنشطةكرب أبشكل 
اً يبقى لفّتة بسيطة اً وآني  ي  غيري كان مرحلولكن هذا الت   ؛دة للتغيريكنت أرى من خالهلا فرصاً جي   قدو ة. ة وتطويري  سبقه من برامج تدريبي  

بعته يف ذي ات  سلوب ال  األ مت أن  لت بدرجة كبرية وتعل   فقط بل حتو  جدًا أعود بعدها للحالة اليت بدأت منها. ولكن مع متام مل أتغري  
  مل.كطريقة للتفكري والعفتبن يته  مع األمور، طيأ  من أسلوب يف احلياة يف التعامشروع متام أصبح جزءاً ال يتجز  

 

 
ة حتقيق رسالة املدرسة من خالل العمل مع لكيفي  كثر أأصبحت بعد متام واعية 

 .عل منيالطالبات وامل
 

 
صبحت أ، كلة او حتد  مش ي  ذها كمديرة مدرسة.  فعند مواجهيت ألتدعم القرارات اليت أخت  ثباتات إعن حبث أفمنذ جتربة متام أصبحت 

ني املعني  شخاص األ مقابلة مع حىت  و أ ،ثاحبأجمموعة و أعن طريق استبانة صغرية  ،له عن معلومات باحثةي كسؤال! التحد  صيغ أ
رارايت اليوم مشروع متام زداين معرفة وحكمة، فأصبحت ق أشعر اليوم أن  عليها.   القرار املبين  د أخت   مث   ،رهافس  أة ألحصل منهم على أدل  

قادرة صبحت أ ن ينأمته يف متام. كما أشعر اليوم لها بسبب ما تعل  معلومات، أمجعها وأحل   إىلة صحيحة تستند ة على أسس علمي  مبني  
 ورسالتها.   التعل مي ةفتها مية، وحتقيق فلسسة تعل  بشكل أكرب على قيادة مؤس  
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بعته لذي ات  األسلوب ا مت أن  وتعل   ،لت بدرجة كبرية فقط بل حتو  مع متام مل أتغري  
مع األمور،  يطيف مشروع متام أصبح جزءاً ال يتجزأ  من أسلوب يف احلياة يف التعا

 كطريقة للتفكري والعمل.  فتبن يته
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالدة قطاش

 للغة واألدب اإلنجليزي معلّمة 

 
 كالتقاء مجريي نهر
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ة سنوات، وعندها، مل تكن صورة ما حنن مقدمون عليه واضحة متاما. مع فريق متام يف مدرسة البكالوريا قبل عد   األو ل الل قاءكان 
ما حتمل درجة عالية من الصدق والرغبة يف احملاولة لتقدمي مبادرة خمتلفة، ك ،قاء والعملالدعوة لل   األمر الواضح كان شعورنا بأن   لكن  
ة ناها يف املدرسة األهلي  وا بروح تشبه تلك اليت اعتديف بريوت حتل   األمريكي ةلني يف فريق متام من اجلامعة الدعوة وأصحاهبا املتمث   أن  

دور املدرسة يف  أمهي ةميان باال إىلى املؤسسة اليت انبثقت عنها برسالة تتعد  ان مياإلن مبادرة متام تتضم   أن  للبنات. فقد كان من الواضح 
جياد إ ي عن طريق طرح األسئلة والتجريب واملخاطرة دون االحنسار يفسكتشاف والتحر  سعي لإلالا قائمة على التغيري، كما أهن  حداث إ

ا مسة مات اجلاذبة، كوهنل الس  السعي املنفتح للبحث كان من أو  د مسبقا. هذا جواب واحد صحيح لسؤال أو أسئلة ذات أفق حمد  
 ة وطرح متام.برهن على التقاء فلسفتنا الّتبوي   مم اة و متام، مشّتكة بني األهلي  

 
عند االقدام على ما هو  اليه ل ودوره يف خلق الزخم الذي حنتاجالشعور األو   أمهي ةتثبيت أقصد  ين  فذلك ل ،مةأبدأ هبذه املقد  ذ إ أن ين
لى ذلك. ع مع متام. وأذكر على سبيل املثال اثنني من املواقف اليت تدل   حلراكنا الفكري والعملي   األو لوالذي بدوره كان الدافع  ،جديد
 ،االذي طلب من   ألو لاحتديدا بعد انتهائنا من تقدمي العرض  ،الدكتور جرداقن مفظي الذي انبثق فظي وغري الل  الل   الت عبريهو  األو ل

ومركز البحث  اتالسيد نصري، مدير دائرة الرياضي   مته مع زميلي  والذي قد   ،الت عليمحتسني /حول مبادرات موجودة يف املدرسة لتطوير
 عن شغف عرضنا عرب   أن  و  ،ذا قيمة يف مدرستنا ماً م تعل  نا بالتأكيد نقد  أن  ة، حيث قال د. جرداق ما مفاده يف املدرسة األهلي   الت طويرو 
ة على فريق فريق األهلي  ك  األو ل ة الفعل حني عرضنا خالصة عصفنا الذهين  رد   فصو را املوقف الثاين رة. أم  ا نقوم به وروح صادقة ومؤث  مب

نبحث  أن   ث اخّتنا، حيقد يصعب قياسها يف حبث منهجي   جمر دةكان أميل ألفكار   ،ه كموضوع للبحثيلإلنا ما توص   أن  متام. فرغم 
يف باملوضوع ومؤازرة عالية ابا عجإفريق متام أبدى  ن  إف .طالباتنا وحتقيق لرسالتنال كنيمت منممارساتنا يف املدرسة ليه إي يف مدى ما تؤد  

نا بدأنا أن  بدء، إذ ، األمر الذي مل يكن سهال يف التشكيل سؤالنا البحثي   كيفي ةنا على البحث عميقا يف  بلورته، كما حث   إىلسعينا 
، ونصري س األدب اإلجنليزي  ر  وتد ،ة وقتهاي  و يدة أليس عبود كانت مديرة املرحلة الثانمن زاويته. فالس   كل   ،الت طويربالتفكري يف فكرة 

مديرة أيضًا كنت د  فق ،غة واألدب اإلجنليزيسة لل  كوين مدر    إىلفباإلضافة  ،ا أناات كذلك، أم  س الرياضي  مدير دائرة الرياضيات ويدر  
 إىلر الذي أوصلنا ة مشّتكة فيما بيننا، األمعلينا البحث عن قضي   أن  ، وجدنا الن قاشمركز املعلومات يف املدرسة. وبعد مديرة املكتبة و 
 ،كبريةلموضوع تساؤالت  يارنا لتخإني هبذا األمر. وقد تر  نا معني  كل  وكوننا   ،كوهنا رسالة املدرسة  ،الطالبات مت كنيفكري يف مسألة الت  
ما أقدمنا  أن  ذ إخاطرة. املغموض و الكان يشوهبا   ،البدايات أن  رغم  ،ه أيضاً أعطانا ثقة أكرب يف قدرتنا على التعامل مع تساؤالتناأن   إال  

ا قهنا حنق  أن  ورة  رسالة قد ال يعين بالضر تبين   أن  حيث  ؛وقد ال تكون كذلك ،على دراسته قد يكشف لنا افّتاضات قد تكون صحيحة
 أن  ما و نا فعاًل نعمل على حتقيقها، ال سي  أن  جند الوسائل واألدوات اليت تثبت  أن  وكان علينا  .من خالل ما نقوم به من ممارسات

 أمر غري ملموس وقد يصعب قياسه. ت مكنيال
 

ق ارتكز عليها حبثنا وتتعل   اليت ساسي ةأثناء عملنا على البحث، قمنا بتوزيع العمل بيننا كفريق حيث قام نصري بتصميم االستبانة األ
كينض هلا طالبات املدرسة هبدف باملمارسات اليت تتعر   اىل هة موج   الث انيةالبات، و لطاىل اهة نصري استبانتني، األوىل موج   . أعد  هن  مت 

فريغ االستجابات وكان دوري ت ،تفريغها مت  بتعبئة االستبانات،  عل منيالبات وعدد من املقامت الط   أن  . وبعد املعل ماتو  عل منيملا
أسئلة مفتوحة كانت من ضمن االستبانات. وقد كانت عن جابات املكتوبة وهي اإل (qualitative data) ،ةوالبيانات النوعي  

ما ذكر  كل   ياخلروج مبحاور لتصنيف االستجابات بشكل شامل يغط   كان علي  ذ  إ ‘ية فيها الكثريمن التحد  خربة تعلمي   يل  إبالنسبة 
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قراءة االستجابات وحماولة  ة يفي أقصى درجات املوضوعي  متها هنا كانت حتر  خربة تعل   أهم   . ولعل  املعل ماتو  عل منيمن قبل الطالبات وامل
آراء . وقد اختلفت ةب حتميلها تفسريايت اليت قد تشوهبا درجات من الذاتي  دون القراءة يف مضامينها وجتن   ،عامل معها بشكل حريف  الت  

ي النشاطات اليت تؤد  ب املعل ماتو  عل منيق برأي امل فيما يتعل  كان االختالف البني    ي  الفريق يف تفسري نتائج االستبانات، والسبب الرئيس
الطالبات على يز ة من مثل فلسفة املدرسة ورسالتها، وتركعلى جوانب نظري   عل منيتركيز امل ن  إباملقارنة مع رأي الطالبات.  ت مكنيال إىل

 معل منيلل ن   نظرهتالطالبات سابقات يف أن  ر األمر على جعل نصري مثالً يفس   ،ت مكنيال إىلية ة كعوامل مؤد  ة واإلجتماعي  األنشطة العملي  
سبب  أن  كنت أعتقد   ن ينأ ة. إال  ولوي  األ ، بأن  هلاربت الطالباتتعاكيز على النشاطات اليت علينا الّت   أن  وبناًء عليه رأى  املعل مات.و 

ا علينا ورمب   ،عل منيملرأي ا أمهي ةقليل من علينا عدم الت   فإن   لذلكعن الطالبات،  املعل ماتو  عل منيتالف أدوار املخا إىلاالختالف يعود 
 الّت كيزن نتائج تفيد بمن وِّ ما دُ  كلفق مع  زلت ال أت  ما أن ينبأعّتف  أن البات. وعلي  هم هم أيضاً بالتوازي مع الط  كينمتنعمل على  أن

اختالف آراء  أن  تقد ال أع أن ين، اذ املعل ماتو  عل منيبل املوازنة بني ما اخّتنه ورأي امل ،ت مكنيعلى ما اختارته الطالبات كأسباب لل
ده يف التوصيات. حة من اآلخر ويؤخذ به و يعترب أكثر صح   أن  أحدها ميكن  أن  حبيث  ،البات فيه تعارضعن الط   املعل ماتو  عل منيامل

 أن  ر زلت أيضاً أتصو  امواملنطلق الذي ينبثق منه. وبناًء عليه،  ،ور الذي يلعبهاعتماداً على الد   ذلك روهنا  ما يرب   فالرأيان صحيحان،
يصل  أن  كان جيب   ،امتداد حبثنا أن  . بل زاد على هذا اعتقادي املعل ماتو  عل منيقت عنه آراء املتشمل ما تفت   أن  كان جيب  ،جراءاتناإ
 الطالبات. كنيمتنوا من ليتمك   املعل ماتو  عل منيامل مت كنيفيها  تم  الدرجة اليت يي قص  ت إىل
 

نهج مبتابعة من فريق ولكن بشكل مم ،داخل املدرسة الت طويرنقطة البدء يف االستمرار بالعمل على  مث لنا يلإالبحث االجرائي بالنسبة 
ولكن ال ترى هلا،  طٌ خمط   هأن  أو  ،كثرياً ما تكون وليدة احلاجة  ،ة وترتبط مببادراتا تلقائي  إم   ،ابقة كانتالس   الت طويرجهود  أن  متام، إذ 
البحث اإلجرائي كان اهلدف األكرب بقدر ما كان وسيلة من  أن  ال أعتقد ة ممنهجة طويلة األمد.  ولكن بصراحة رورة استمراري  بالض  

 ،ع الكثري من ممارساتناو د جزء منها على جنحيث أك   ،ةفت لنا من البحث هام  . فقد كانت النتائج اليت تكش  تمر  الوسائل للتطوير املس
ة امتال  ي  أمهمن مهارات البحث نفسها، دون التقليل من  هم  كان األوما  ره أيضاً. نطو   أن  ل جزء آخر من النتائج على ما جيب ودل  

املعرفة  إىلالحظة ى املقياس احملسوس، وتتعد   إىلة للتطوير واليت تتجاوز االحساس الوسائل العلمي  هذه املهارات، هو فكرة اجياد 
ا  هم  األهذه الفكرة هي  ة ملموسة.املدعومة بأدل   . ةي يف األهلي  اخلواملشاركة على نطاق أوسع من النطاق الد  مجاع اإلة من قو   ةنابعألهن 
تحسني لمسار مثمر يدعم مساعينا املتواصلة  يفه جهودنا نا نوج  أن  يف زرع ثقة أكرب لدينا باسي  األسدور المران كان هلما األ وهذان
ا معنا بطريقة ممنهجة ومدروسة واليت ساهم فريق متام يف بلورهت ،ةي  الت طوير ا كانت هذه هي النقلة النوعية يف جهودنا ة. ورمب  م يف األهلي  التعل  
 نوعاً ما. ،أكثر

اليت كنا جنتمع  اتالعقب أهم  الحظنا أن  بريوت أو خالل االلتقاء مع فريق متام يف األردن،  إىلمع توايل لقاءات متام، سواء يف سفرنا 
ان عملنا العمل على مشروعنا. فكبستمرار اإلمن اخنراطنا الكامل يف  ،رولكن بشكل مؤث   ،ول جزئياً عليها هو عبء العمل الذي حيَ 

للقاءاتنا  الس ابقةيف الفّتة  فكانت اجتماعاتنا للعمل على املشروع تتكث  ذ  إ املرِنالتواصل  إىلع وافتقاده سم بالتقط  ام يت  على مشروع مت
ز عند كم حنن بارعون يف تكثيف العمل يف وقت وجي  مع فريق متام أو عندما حيني تسليم جزء من العمل. وقد جعلنا هذا األمر ندر 

 . على سبيل اق اً شعبئاً  ة مع متام كانت أحياناً تشكل  مي  خربتنا التعل   أن  منها  ،هلا دالالت ن  فذلك أل احلادثة،أذكر هذه ذ إو  احلاجة.
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البحث اإلجرائي كان اهلدف األكرب بقدر ما كان وسيلة من الوسائل  أن  ال أعتقد 
حيث  ،ةام  هفت لنا من البحث . فقد كانت النتائج اليت تكش  ستمر  للتطوير امل

ل جزء آخر من النتائج على ما ودل   .ع الكثري من ممارساتناو د جزء منها على جنأك  
من مهارات البحث نفسها، دون التقليل  هم  كان األ وماره أيضاً. نطو   أن  جيب 
 ة للتطوير واليتامتال  هذه املهارات، هو فكرة اجياد الوسائل العلمي   أمهي ةمن 

ة ة بأدل  املعرفة املدعوم إىلقياس احملسوس، وتتعدى املالحظة  إىلحساس إلاتتجاوز 
 ملموسة.

 
 

ات هم  مَ  ما يتبع ذلك من كل  و  ،مة يف املدرسةم أو معل  ر من املعدل العادي ألي معل  ثأو أك متوازياً املثال، حني يكون عدد احلصص 
ل يشك   ،امسواء خالل سفرنا أو عند زيارة أعضاء فريق مت ،لتمامة مكتوبة لتقدميها يف اجتماع لتحضري عرض أو ماد  جتماع اإلد جمر   ن  إف

على غ األثر ويصبح هلا بال ،اخلرباتإال  عندما تتضافر م ال يأخذ مداه هذه الظروف جعلت التعل   أن   ،هم  اً. ولكن األعماًل إضافي  
معتادون على  مجيعاً نا ن  أهذه اخلربات، حيث  توحيديف ا لعب تشابه ظروفنا مع ظروف فريق متام دورًا . ولرمب  بعيدة يف املدى الاألهلي  

غظ وعلى جبهات خمتلفة. يدعوين هذا للتفكري يف أمرين، أحدمها الرسالة األكرب ملشروع متام وهي نقل املعرفة واخلربة العمل حتت الض  
 الن تيجة يه ههذ كونت أنبضرورة مياين إالعمل داخل املدرسة. ورغم  إىلباإلضافة  ،من املدارس ة لتشمل نطاقًا أكربالت جربوتوسيع 
طريقة للتخفيف جياد إا كان من واجبنا حماولة يات اليت حيملها، ورمب  نتغاضى عن التحد   أن  ال ميكن  هأن   ال  إة ملشروع مثل هذا، احلتمي  

ديداً، وهي قدرتنا ة حتقة باألهلي  ة متعل  اآلخر، فهو مسألة داخلي  ا األمر أم   .ل على اآلخرين ما كنا نعانيه نسه  من هذه الصعوبة حىت  
ذي يأيت من خربة يف وال ،املدروس غري املمنهجرجتال اإلمن  مبا نعمله ووجود نظام خفي  ميان اإلبدافع  ،الكثريجناز إلالسبل جياد إعلى 
كيف حبيث نتدار  مواقف طارئة خارجة عن إطار ختطيطنا. ف ،من خالل احلدسحياناً أف ل علينا التصر  مما يسه   ،عامل مع املواقفالت  

ة، وهل كثر فعالي  هذه الصورة األ إىلال من ناحية؟ ومن ناحية أخرى، فهل يكون حتويله فع   معني  منط  إىلل هذه القدرات حنو   أن  ميكننا 
تقارب  ملتواصل؟ ويف ظل  ا الت طويرافعة للعمل على الد  ة الروح ة لتضمن استمراري  خرين داخل األهلي  اآل إىلتنتقل  أن  ميكن هلذه املهارة 

ة أو د ال تكون أولوي  رغم كوهنا ق ،ضمن متامها فيا علينا وعليهم التعاون على التفكري رمب   ،ظروفنا مع ظروف فريق متام، هذه أسئلة
 .ة ضمن نطاق رسالة وعمل الفرق يف الصورة الكربى لألمورحموري  
 

يف متام عن لوجيستيات  تنا كفرقومدى مسؤولي   ،من املدارسكرب أع متام لتشمل عدداً ق بتوس  أسئلة أخرى تتعل   إىلحتملين هذه األسئلة 
ينا محل الرسالة ونشرها من خالل م علة حتت  تنا األخالقي  مسؤولي   أن  ب ة. فبينما أنا على يقني تام  ة ال تنفيذي  هذه املسألة من ناحية تنظيمي  

، يف ى الصعيد الشخصي  يف مقدريت ورغبيت، على األقل عل أشك   أن ينف .ضنا هلاريضهم خلربات مماثلة لتلك اليت تعر  تدريب اآلخرين وتع
ف قدر نفسه". ع نفسه من منطلق "رحم اهلل امرأ عر ة ملثل هذا األمر من ترويج وتنظيم وختطيط للتوس  ل املسؤوليات اللوجيستي  حتم  

ل حيو  ضايف إ زمة هلذه األمور تنقصين، وما ال ينقصين هو عملاملهارات واخلربات واملعرفة الال   أن  البع  يشاركين االعّتاف ب أن  وأعتقد 
ا. ال أقول هذا من منطلق عجز أو هبات أخرى أرغب القيام لتنازل عن مهم  إىل اعبء ثقيل قد يدعوين  إىل هم ةهذا اجلزء من امل

رين وراغبني يف لعب استقطاب أفراد قاد لعل  ة لنشر متام. و خم والدافعي  احلفاظ على الز   من الضروري   هأن  ميان بتعجيز، بل من منطلق اال
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 هبا واليت بدأت بدافع حتد ّْ شخصي   رة اليت مررتة املصغ  الت جربة تنفيذه. فالنظر فيه ويف كيفي   هو أمر يستحق   ي  الت نظيمو  الدور الّتوجيي  
أعضاء الفرق على  تمام حلث  للكّتوين اإلد للنجاح فيه. فقد حاولت تفعيل املوقع ص يف جمال حمد  التخص   أمهي ةدليل على  ،من ناحييت

 .نّتنتاإلالتفاعل املتواصل من خالل شبكة 
 

 
م علينا محل الرسالة ونشرها من خالل تدريب اآلخرين ة حتت  تنا األخالقي  مسؤولي  

 .ضنا هلالتلك اليت تعر  وتعريضهم خلربات مماثلة 
 

 
فشلت يف حتفيز  ن ينأا أشعرين مبسؤولية أكرب. وأعّتف بة، مم   مواصلة احملاولة بصفة رمسي  ا رأى فريق متام محاسيت هلذا األمر طلب مين  ومل  

أو قد يكون  ،ةهم  املصي هبذه عدم ختص  إىل ا يعود هذا ورمب   ،قاشاألعضاء على التواصل وتفعيل املوقع من خالل خلق مساحات للن  
السبب هو عدم رغبة أو عدم قدرة األعضاء على متابعة موقع آخر من مواقع التواصل االجتماعي، خصوصًا يف غياب األلفة له 

ه لاعل عرب الشبكة التف أن  مؤمنة ب أن ين ال  إا أسهل يف االستخدام من موقع متام. ورغم فشلي باملقارنة مع مواقع أخرى أكثر ألفة ورمب  
وات مدروسة قائمة على على خط متين الكثري. فالعمل املبين  وقد أسعدتين احملاولة وعل   ،ة من احلرا  الفكريمستمر  بعد هام خللق حالة 

 جناح املساعي املنشودة.يف مفتاح هام ، املعرفة
 

 
احلرا   ة منمستمر  بعد هام خللق حالة له التفاعل عرب الشبكة  أن  مؤمنة ب أن ين

 الفكري.
 

 
نا مع متام كالتقاء جمريني عمل أن  . لذا شعرت متام هي بداية متواصلة ملسعى متواصل، أفضل متامه غاية لن تنتهي أن  من املفارقة الطريفة 

 ات ألهنار أخرى دائمة اجلريان.مصب   إىل ع املصب  سع ويتفر  يت   أنلنهر هدفه 
 

 من املآل؟ أمهي ةهل يكون الطريق أكثر 
 

 
 متام هي بداية متواصلة ملسعى متواصل، أفضل متامه غاية لن تنتهي. أن  
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 نصري الطرزي

 التّطويرمدير دائرة الرياضيات، مسؤول وحدة البحث و

 

 من المآل؟ أهميّةهل يكو  الطريق أكثر 

 
 أسيسوالت   ر األولي  أوال: مرحلة التصو  
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  ة الواثقة.ولبناء الشخصي   ت مكنيطريًقا لل ،عليملة بالت  مع متام على دراسة قدرة املدرسة على حتقيق رسالتها املتمث   األو لتركز مشروعنا 
 هن  ؛ وتقييممكنيت  ة حول جمموعة من القضايا اليت متحورت حول: قناعة الطالبات مببدأ الوقد استفتينا الطالبات واهليئة التدريسي  

ريها يف حتقيق هذه ا تسهم أكثر من غأهن  اليت تعتقد الطالبات ب املدرسي ةعار؛ وماهي ة األنشطة فعها هلذا الش  ة املدرسة يف ر ملصداقي  
و انطباع صحيح، املدرسة ناجحة يف حتقيق رسالتها ه أن  انطباعنا  أن  ق من نتائج مثرية لالهتمام جعلتنا نتحق   إىلالرسالة.  وقد خلصنا 

على  ،هايلإنتنبه  أنمن   بد  ة اله يف الوقت نفسه فتح أعيننا على قضايا مهم  رة من قبل. ولكن  ة مل تكن متوف  ر لنا أدل  حبثنا وف   ن  أذلك 
باين وجهات النظر بني املختلفة؛ وت املدرسي ةة اليت توليها الطالبات لألنشطة النسبي   مهي ةواإلدارة؛ واأل عل منيساق بني امل: االت  مثال
.  ت مكنيطرف لرسالة ال ل  كاليت يوليها   مهي ةواإلدارة يف مدى األ عل منيقدرة الطالبات على متييز الفروقات بني املوالطالبات؛ و  عل منيامل

وهدفت  ،ج البحثاستثمار نتائ إىلوخرجنا مبجموعة من اإلجراءات اليت استندت  ،وقد عقدنا حلقة تركيز سامهت يف تفسري النتائج
 مساعدة املدرسة على حتقيق جناحات أكرب يف هذا اجملال. إىل
 

رض النتائج للعموم، ع ة هبذا املنتج عندما مت  البينات واملعلومات، وعلى إثر احتفاء اهليئة التدريسي   إىلوعلى إثر هذا النجاح املستند 
 أن  كري حقيقة ع على هذا التف املدرسي، وشج  هنا  ضرورة لّتسيخ منهج البحث وسيلة للتحسني أن  ة لدى اإلدارة ساد شعور وخباص  
من غريها.  فاملعلومات  ة أكربخذة يف ضوئها ال تبقى عرضة للتساؤل بل تكتسب شرعي  اإلجراءات املت   أن  ة ال تضاهى، و للبيانات قو  

ذا  طرحت  يف دورة البحث اإلجرائي. إذ ساسي ةاذ القرار األنسب، أو تكون مرحلة أقة تصبح بيانات تساعد يف اخت  مة واملنس  املنظ  
ة وترسيخها وتوسيعها ربالت جاللتقاط  ،يف املدرسة الت طويررًا يقوم على إنشاء وحدة للبحث و دة هيفاء النجار، تصو  املديرة العامة، السي  

 إىلخيلص  أنقبل  ه حبماس شديد حىت  ها كانت داعمة لوإدخاهلا ضمن ثقافة املدرسة.  مل تكن املديرة العامة عضًوا يف فريق متام، لكن  
باستمرار على انسجام ثقافة  داها. كما كانت تؤك  اليت تتبن   ت مكنينتائج املرحلة األوىل اليت درست مدى جناح املدرسة يف حتقيق رسالة ال

ني.  وبناء على هذا داري  واإل ل منيعة مع ثقافة مشروع متام، وكانت بالتايل تؤمن بسهولة إدراج ثقافة البحث يف حياة املاملدرسة األهلي  
تها.  يف ضوء هذا تكليفي مبسؤولي   ومت   2112/2112 دراسي  اذ قرار إنشاء وحدة حبث وتطوير يف هنايات العام الاخت   مت   ،رالتصو  
ى تفكريي يسيطران علدة أليس عبود، وأنا.  وطرحت هاجسني كانا عقد اجتماع بني املديرة العامة واملديرة املشاركة، السي   ،القرار
 آنذا .
 
سريع من الرؤية االنتقال ال أن  خشيت من  أن ينحيث ات هذه الوحدة بوضوح، هم  د مَ حند   أن  نا جيب أن  باعتقادي  األو لل اهلاجس متث  
ة مع املديرتني واملهني   ةا اهلاجس الثاين فكان حرصي على العالقة الشخصي  دون حمتوى. أم  من تأسيس عنوان  إىلقد يقودنا  ،التنفيذ إىل

نا قد "ندوس على أن  فقد شعرت  .سبًبا يف اختالفات حول هذه الوحدة ومهامها ،يكون عدم الوضوح املشار إليه أن  وعدم رغبيت يف 
، ةات احملتمل.  مل يكن منشأ هذا اهلاجس اخلوف أو القلق من فارق السلطأقدام بعضنا اآلخر" بسبب تباين الرؤى وتداخل املسؤولي  

نا.  ويف الواقع كان واالحّتام الذي بين يفسد الود   أنة للبنات، نعرف كيف خنتلف من دون نا يف املدرسة األهلي  ن  فهذا األمر غري وارد أل
وقد اختلفت  ،مل أكن أرغب يف أن أجد نفسي ن ينأل ،تهام مسؤولي  أتسل   أنات الوحدة قبل هاجسي نامجًا عن رغبة يف توضيح مهم  

 .والشخصي   على املستويني املهين   هلم الكثري من الود   رهم وأكن  أقد  مع أناس 
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ع بعضنا مة استكشاف نقوم هبا مًعا ونصيغها عملية بناء الوحدة عملي   أن  )ومن ضمنها أليس عضو فريق متام(  ،كان رأي اإلدارة
ومناخها، ذلك  ةأي إشكال.  وقد كان هذا الرد منسجًما متاًما مع ثقافة املدرسة األهلي   بيننا كفيل حبل   ستمر  احلوار امل أن  ، و البع 
ا نكتفي اجز، وكن  ن تصميم هنائي  أي  يكون لدينا  أننا خضنا يف املاضي العديد من التجارب، وباشرنا بالعديد من املشاريع من دون إن  

املستخلصة.  باختصار،   ات والدروسوير التصميم أثناء العمل ويف ضوء املستجد  ر عام للمشروع يتيح لنا تطيف كثري من األحيان بتصو  
قائق على ا تصطدم باحلأهن  لة على الورق لنجد بعد ذلك ة مفص  ة نظري  كنا كمدرسة خنشى من ختصيص وقت طويل لتجهيز خط  

 لود  يادة عالقات مهنية وشخصية متينة يسودها اة تفاخر بساملدرسة األهلي   ؤثر املرونة.  ومن جهة أخرى، فإن  األرض، لذلك كنا نُ 
ع أي القلق من قضية السلطة، األمر الذي يتيح التعامل مأن ينتابنا من دون  بع واالحّتام والصراحة والقدرة على مواجهة بعضنا ال

 صراحة.  كل  قضية إشكالية تربز ب
  

 
على  لةة مفص  ة نظري  كنا كمدرسة خنشى من ختصيص وقت طويل لتجهيز خط  

 ا تصطدم باحلقائق على األرض، لذلك كنا نؤثر املرونة. أهن  الورق لنجد بعد ذلك 
  

 
ات كي يتاح اضي  ة دائرة الريعفى من مسؤولي  أُ  أن طلبت لذلك، وبناء على هذه اخللفية، فقد وافقت على خوض هذه املغامرة، لكين  

عد هتيئة زميل تنفيذه خالل العام التايل ب يتم   أن.  وقد وافقت اإلدارة على هذا الطلب على الت طويرالبحث و  مهم ةعلى  الّت كيزيل 
ت يف القسم الثانوي فقط، اة دائرة الرياضي  ل أن يستلم مسؤولي  ه يفض  أن  أفاد ب ،املعين الز ميل.  ولدى طرح املوضوع على هم ةآخر هلذه امل

ت لصفوف البكالوريا ابتدريس الرياضي   ات يف القسم االبتدائي، وأن أستمر  ى مديرًا للرياضي  فاق على أن أبقاالت   وعلى هذا األساس مت  
 .  أقل   حبمل تدريسي  

 
ألخذ موافقته،  وعرضه على جملس اإلدارة الت طويرات وحدة البحث و ل يف بناء تصو ر ملهم  األوىل يف ذلك الوقت تتمث   هم ةكانت امل

ربط بني عرض مربرات استحداث الوحدة، و  األو ل بصفيت مسؤول الوحدة،  فكتبت تصورًا تكو ن من جزأين، وقد كانت هذه مهميت  
 مهي ةنا كنا مدركني ألأن  دت )وكنت قد عرضت نتائجه على جملس اإلدارة يف وقت سابق(، وأك   األو لهذا القرار وجتربة متام يف املشروع 

.  "لى الورقوليس بناء على خطط تبّن ع ،وليس بناء على الرغبات أو االنطباعات ،ت الواقعبناء على معطيا"اختاذ قرارات املدرسة 
والبحث أمام  لرة وضيق الوقت املتاح للتأم  ة املعلومات املتوف  دق  ا نواجهه يف هذا الصدد كان يف "العائق الذي كن   أن   إىلشرت أكما 
بط وظيفًيا مبدراء األقسام رتأ بصفيت مسؤول الوحدة أن ينو املديرة العامة،  هو املباشر مسؤويل أن  نت رت املنصب وبي  بذلك بر   ."اإلداريني
فكان قائمة املهمات  را اجلزء الثاين من التصو  أم    .الت خطيطو  الت دريبة بشأن مع مديرة املصادر البشري   الت نسيققوم بأ أن ينو والدوائر، 

 .األو لاليت وضعتها على جدول أعمال الوحدة يف عامها 
 

ق ألخري كان يتعل  هذا املشروع يف التحليل ا أن  ، ذلك األو لعة، كما مل تكن بسهولة مشروعنا ر بالسهولة املتوق  مل تكن بلورة هذا التصو  
ختتلف بشكل  ةة وشخصي  ة، وهلذا األمر أبعاد سياسي  وبرسم حدود جديدة للعالقات املهني   داري  بإدخال تعديالت على اهليكل اإل
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 ف مسيطرًا علينا من منطلق احلرص على سيادة الوئام والتفاهم يفعن تنفيذ مشروع أو حبث إجرائي.  لقد ظل  هذا التخو   جذري  
 ريهم بالتعديالت.مع مدراء الدوائر الذين قد يتأثرون أكثر من غ اص ةاملدرسة وخب

 

 
 داري  ق بإدخال تعديالت على اهليكل اإلهذا املشروع يف التحليل األخري كان يتعل  
ختتلف  ةة وشخصي  ة، وهلذا األمر أبعاد سياسي  وبرسم حدود جديدة للعالقات املهني  

 عن تنفيذ مشروع أو حبث إجرائي. بشكل جذري  
 

 
تلك الوثيقة بينما كنت أحضر لكتابة هذا الفصل من الكتاب، فالحظت جمموعة من القضايا اليت استوقفتين ومل أكن  إىللقد عدت 

ه ال يصيغ هذا ه لكن  أ باألمر نتيجة خرباتا املرء يتنب  أمن  ا يف مراحل الحقة.  وكبعضها أصبح مهم   أن  مدرًكا هلا يف حينه، على الرغم من 
 مالحظايت كانت : أهم  ة.  الت جربر  بعد أن يتبلور الشعور وتتطو  ؤ بلغة واضحة إال  التنب  
 ة،كنت أخاطب جملس اإلدارة الذي ال يعيش تفاصيل عمل املدرسة اليومي    أن ينر ذلك بفس  أالنص تربيري، وأستطيع اآلن أن  أن   .0

 .خمتلًفا األسلوب لكان املدرسني هو املخاطب كان ولو
على جدول أعمال الوحدة كانت مرتبطة متاًما باحتياجات املدرسة يف تلك اللحظة وعلى واقعها  ات اليت وضعتقائمة املهم   أن   .2

جديدة  تاة املاثلة أمام املدرسة آنذا . مل يطرح التصور مهم  ة واألكادميي  يف ذلك الوقت؛ لقد كان مبثابة تناول للقضايا اإلداري  
ا  إمجاع انتقاء القضايا اليت كان هن طئ قدم على أرض الواقع، ومت  إجياد مو إى ، بل سعى، عن غري وعي، الت طويرللبحث و 

أعتقد ة(.  واليوم أتساءل عن السبب، و ات اإلدارة ومنسقي الدوائر األكادميي  على ضرورة حتسينها )وإن كانت من ضمن مسؤولي  
يصلح لدفع مسرية  هما اعتقدت أن  ك ،قد اكتسبت جمموعة من املهارات واخلربات يف جتربة متام أن ينيكمن يف شعوري ب ر  الس   أن  

 نا؟  ثقافة البحث، وما األفضل من املسامهة يف معاجلة القضايا القائمة أمام أمهي ةالتحسني املدرسي، األمر الذي سيقنع اجلميع ب
حيظى  هذا األمر الحق للتصور العام وللمهام اليت ينبغي أن لى اعتبار أن  ع داري  ر موقع الوحدة يف اهليكل اإلمل يعاجل التصو   .3

 حتديدها باألولوية األعلى.
ول وحدة البحث يظهر مسؤ حىت  ال غ يَ الصِّ  اةراعمت ت مة حيث مبكرة جتاه مشاعر مدراء الدوائر األكادميي   ساسي ةيظهر النص ح .4

ح على مدراء ر بدور اخلدمة واملساعدة واالقّتا إداريًا وال أكادميًيا(، واكتفى التصو   ه مسؤول عن مدراء الدوائر )العلى أن   الت طويرو 
دراء مل ت هبا املدرسة يف السابق، حيث كان هنا  مسؤول أكادميي  الدوائر.  كان هذا القلق نابًعا من اخلشية من تكرار جتربة مر  

قة بعدم ها متعل  ها يف جانب منهذا البحث، لكن  يف هتمام اإلق ومل يثبت هذا الّتتيب جناحه ألسباب خترج عن نطا ،وائرالد  
مامنا مّتكزًا األعلى.  وكان اهت داري  ل بشكل أو بآخر إبعاًدا هلم عن املستوى اإللسلطة جديدة عليهم متث   ،قبول مدراء الدوائر
 فريق عامل واحد.   حتتيف الوقت ذاته ينضوون و  ،عنهم اً ة للتعامل مع مدراء الدوائر حبيث ال أكون مسؤواًل إداري  على إجياد آلي  

 
 فصل، ومت  ات يف القسم الثانوي يف وقت الحق من الايت يف دائرة الرياضي  ى عن مسؤولي  على أن أختل  فاق ت  اإل مت   2/2112يف شهر 
ات صار باإلمكان نقل املسؤولي   اعاتقه، ومل  ة اجلديدة امللقاة على بات املهم  لتهيئته ملتطل   ،ة جلسات مع املدير اجلديد املرتقبترتيب عد  
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ة ا الدولي  لصفوف البكالوري ساً ات يف القسم االبتدائي، ومدر  للرياضي   .  ومع ذلك ظللت مديراً 02/2112ذلك يف بداية  مت   ،بسالسة
 ا.حصص أسبوعي   2بواقع 
 
 

 واقع إلىر ثانياٌ: مرحلة ترجمة التصو  

ل على الوحدة عمل حبث إجرائي / حتلي م جمللس اإلدارة، مفادها أن  ر املقد  وذكرهتا يف التصو  ة أمام الوحدة كنت قد وضعت مهم  
ولتديب  ،ةسبوعي  ة األالجتماعاتنا التدريبي   ة تدريب داخلي  هبدف اخلروج خبط   ،بالتعاون مع مديرات األقسام والدوائر ،احتياجات

ل رأي اخلروج ببيانات متث   إىل( يهدف world café) مقهى عاملي   01-2 األو لقد يف هنايات الفصل اجلدد. وبناء عليه عُ  عل منيامل
سة  مؤمتر مؤس  يف ة فكرة املقهى العاملي  ل مر  أو  واجهنا ا قد ن يف املدرسة بناء على وجهة نظرهم.  وكن  يف ما جيب أن يتحس   عل منيامل

 إىلهاب لذ  ا يف ورشة بريوت قبل اعندما كن   ،ة العمل يف املقهىلنا آلي  وكان الفريق املشرف قد شرح  ،(2الفكر العرب يف القاهرة )فكر 
قائمة طويلة من  ىلإات تسهم يف تطوير املدرسة، باإلضافة اخلروج منه بقائمة مهم   ومت   ،عل منيامل كل  هذا النشاط   املؤمتر املذكور.  ضم  

اريع صغرية ة للمدرسة أرادوا الوصول إليها، لكنهم مل يطرحوا مشصورة مثالي   عل منيا كان يف ذهن املة.  وكأمن  املطالب اليت مل تكن منطقي  
ساحات يف املدرسة" مشكلة امل "حل   مثالعلى  ةالكثري من املقّتحات عام   فوردتة تلك. الصورة املثالي   إىلميكن العمل عليها للوصول 
ة التمويل أو دي  حبكم حمدو  االكثري من هذه القضايا مل يكن واقعي   أن  مشكلة الباصات" ومع  ة" أو "حل  بي  أو "بناء نظام للرعاية الطال  
ة األوىل ة كان األولوي  وبي  على املهارات احلاس الت دريب أن  حينئذ   تبني  فطرح القضايا مجيعها على التصويت.  املساحة أو الوقت، فقد مت  

أو كانت  ،تدبري إداري  ب ل  ا من النوع الذي حيُ الكثري من القضايا كانت إم   رح للجميع أن  قامت أليس بالش   ،.  لكن يف النهايةمعل منيلل
ة كانت حمدودة، ذه العملي  ة اليت خرجنا هبا من هي  الت طوير و  البحثي ةاملواضيع  من النوع الذي يقع خارج نطاق سيطرة املدرسة، وبالتايل فإن  

، إذ  عل منيململ تكن واضحة يف ذهن ا عل منيم أو جمموعة من امليبادر إليه معل  فكرة البحث اإلجرائي احملدود الذي  منا أن  نا تعل  لكن  
ة اإلدارة.  وكان تصحيح هذه النظرة على جدول أعمالنا هو من مسؤولي   التحسني املدرسي   ة يف ذهنهم هي أن  ورة العام  كانت الص  

 منذ ذلك احلني.
 

 
 ةهو من مسؤولي   التحسني املدرسي   هي أن   عل منيامل كانت الصورة العامة يف ذهن

 اإلدارة.  وكان تصحيح هذه النظرة على جدول أعمالنا منذ ذلك احلني.
 

 
 داخلي    )وهو اجتماع تدريبالت درييببشأن برنامج األربعاء  مي القسم الثانوي  كذلك األمر، قمت يف اجتماع آخر، بنقاش معل  

اجتماعات األربعاء على مدى  ة يفعلى املهارات احلاسوبي   الت دريب فاق على أن يتم  االت   هم بشأنه، ومت  ؤ استفتا هم( ومت  خيص   أسبوعي  
 ه. توفق نقاط قو   كل  عني،  املتطو   عل منيذلك يف الفصل الثاين على يد جمموعة كبرية من امل ة أسابيع، وقد مت  عد  
 

حث اإلجرائي وحتديد على مستوى تشجيع ثقافة الب ة أثر ما مت  ، شعرت مبحدودي  الت دريبز عملي يف جمال ، وترك  الن تيجةيف ضوء هذه 
.  لذلك، عل منير امليه وبني تصو  ف عل منيوضرورة مسامهة امل ،الت طويررنا للبحث و ة بني تصو  .  كما شعرنا كفريق ببعد الشق  البحثي ةالقضايا 
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ر يرى دور الوحدة يف قيادة فرق عمل خمتلفة خالل العام لني بالتساؤالت، وبتصو  ا حمم  كن    2101بريوت يف شباط  إىلعندما ذهبنا 
يد؟  وكيف .  لكن كيف نعيد حتديد هذه القضايا من جدعل منيتها من قبل املي  مهلتتعامل مع القضايا اليت يوجد استشعار أل ،القادم
ا ليست مالئمة ، فإهن  هم ةم، وإن كانت املقهى العاملي  هذه القضايا اليت طرحوها يف  ن  أة" اليت تقول اإلجابات "الرمسي  عل مون ل املسيتقب  

 للبحث اإلجرائي الذي يقوم به املعلم؟
 
استمرار، فرصة وتتيح حىت ألعضاء الفريق الذين يلتقون يف املدرسة ب ر اجتماعات بريوت فرصة لالبتعاد عن ضغط العمل اليومي  توف  
ة اليت ات الغني  الن قاش يف ظل   اص ةفرصة لتصفية الذهن وتوضيح  الفكر، وخب ا دائماً هن  ل بفّتة انقضت، وفرصة التفكري مبا سيأيت.  إالتأم  
ة، هلي  ان، واحد بني أعضاء فريق املدرسة األة.  يف ذلك االجتماع دار حواران مهم  الز ميلمع الفريق املشرف أو مع أعضاء الفرق  تتم  

 بيين وبني أليس وخالدة هي التالية: األو لواآلخر مع أعضاء الفريق املشرف.  وكانت مرتكزات احلوار 
نا عن كل  لون  نا أمام الفريق املشرف مسؤو وفريق متام؟  ما خيتبئ وراء هذا السؤال هو أن   الت طويرما العالقة بني وحدة البحث و  .0

خًصا واحًدا فقط أصبح املسؤول عنها.  فإذا كان الفريق يرى رأيًا ال يعجب ش هذه الوحدة، لكن يف التطبيق العملي فإن  
سيصبح  بالوحدة؟  هل امسؤول الوحدة، فرأي من هو الذي سيسود؟  ملن الغلبة؟  للعمل اجلماعي والفريق أم للمعين إداري  

ا، ي  ابًا إشكالأي جواب كان جو  حلقيقة، فإن  الفريق مسؤواًل عن الوحدة؟ إذا كان اجلواب بال، فماذا سيكون دور الفريق؟  ويف ا
 هذه النقطة مبقادير متساوية حيث كنت أنا أكثر إحساًسا هبا من غريي. أمهي ةنا بكل  لكن مل نشعر  

؟  هنا كنا كفريق طويرالت  ة اليت ستعمل هبا وحدة البحث و ل الفرق؟  وما هي اآللي  ة وكيف نشك  كيف خنتار املواضيع البحثي   .2
ة ة.  لكن القضي  ء املهم  د انتهاالفريق مبجر   حل   منهم على موضوع، ليتم   كل  عني يعمل  متطو   معل منيتشكيل فرق من  إىلأميل 

وتدريب  ةلإلشراف على الفرق التطوعي   ،كانت يف حتديد القضايا وإجياد الوقت الكايف لدى أعضاء فريق متام  ،األصعب
 أعضائها على البحث اإلجرائي.

 
ص ما ورد فيه يلخ   م  أهه أثناء تناول طعام الغداء.  و ة، وقد دار جل  فكان بيين وبني أعضاء من فريق اجلامعة األمريكي   ،الثاينا احلوار أم  

 فيما يلي:
ا نقوله أكيد ما كن  ت رة جزء ال يتم االستغناء عنه يف العمل، وهبذا مت  ة املرب  داري  القرارات اإل ة أن  د فريق اجلامعة األمريكي  أك   .0

ضمن نطاق  ةهنا  قضايا ال جيب أن ختضع لعملية البحث. فالبحث مفيد فقط يف حال كون القضي   ن  أمن  معل منيلل
 فال يكون حباجة جملرد قرار واضح.التباساً، اته سيطرة املدرسة ومن النوع الذي حيمل يف طي  

ة يف عة األمريكي  ة.  يرانا فريق اجلامثالثة أنواع من حيث طبيعة اإلدارة: بريوقراطية، استشارات، تعاوني   إىلف املدارس تصن   .2
م والتقاط عل  شيء بنظرهم هو أن نعمل على تطوير امل أهم   نا نسعى لنصبح من النوع الثالث.  وبالتايل، فإن  النوع الثاين وأن  

مستوى  إىلناها يف متام معلينا نقل املهارات اليت تعل   ،ة ننجح يف املهم  نا حىت  أي أن    هلم. القدماء وتوفري فرص منو   عل منيامل
 .(capacity building)بناء القدرات  املدرسة أي  

ع توفري دون استعجال وممن هو عدم متييع القرار الذي جيب أن يكون مسؤولية شخص واحد، لكن  الت طويرهدف البحث و  .3
 بيانات.

 مركزيًا يف املدرسة. والنمو املهين   الت دريبضرورة أن يكون  .4
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 ليصبح جزًءا منها وليس مشروعا إضافًيا )وال داعي الستخدام اسم متام(. ،ضرورة دمج متام يف حياة املدرسة .5
 

 
البحث مفيد فقط يف حال كون القضية ضمن نطاق سيطرة املدرسة ومن النوع 

 يكون حباجة جملرد قرار واضح.اته لبسا فال الذي حيمل يف طي  
 

 
تنتظرنا.  لذلك،  ات اليتإدرا  أفضل لطبيعة املهم   إىللنا نا توص  مع أن   ،وهكذا عدنا من بريوت وحنن ال نزال حنمل بع  التساؤالت

-2101للعام  يرالت طو ة وحدة البحث و ت صياغة خط  مت   ،ة يف العام السابقالت جربويف ضوء هذه اإلشارات والتساؤالت ويف ضوء 
 ةة اإلداري  اهتا ضمن اهليكلي  إيضاح دورها ومهم   حتديد هدفني للوحدة مها: ة األوىل مت  .  يف هذه اخلط  2101يف ربيع العام  2100
ه ناع اجلميع بأن هذعني وغريهم إلقبالتعاون مع الزمالء املتطو   ،ة وإجناز تغيرياتإمتام مهمات حبثي  و .  ل لفهم مشّت  لدورهاوالتوص  

  ر املدرسة.ة لتطو  الوحدة ضروري  
 

، ر املهين  والتطو   لت دريبااملرجع الرئيس يف قضايا  الت طويروحدة البحث و حتديدها يف ثالث: أن تصبح  ، فقد مت  ملهامإىل اأما بالنسبة 
 ة، وأن تدير فرق البحث.ة للدوائر األكادميي  ساق اخلطط السنوي  وأن تعمل يف سبيل ات  

 لوحدة كما يف  الشكل التايل:إىل اح موقع فريق متام بالنسبة ة إلدارة فرق البحث توض  اقّتاح هيكلي   كما مت  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ر وفق املالحظات التالية:تفكريي قد تطو   ة أن  ل يف هذه اخلط  ويظهر التأم  
قة بني الوحدة ومن حيث العال ،ه من حيث موقع الوحدةفير ة والبنية لتعكس اإلشكال الذي كنت أفك  ة اهليكلي  دخلت قضي   .0

 والفريق.
 الت دريبهر اهتمامهم بأظ ،وحتليل االحتياجات الذي مت   عل منينتائج تصويت امل ، حبكم أن  الت دريبهنا  تركيز كبري على  .2

 وكذلك حبكم تعليق الفريق املشرف يف بريوت.

فريق متام: يسهم يف 
 التدريب وقيادة فرق العمل

املديرة للحوار حول النتائج 
 والقرارات املّتتبة

 وحدة البحث والتطوير

 فريق تطوعي تطوعيفريق  فريق تطوعي



63 
 

 ة.فاق كبديل عن العالقات اإلداري  احلوار، مبعّن البحث عن الصالت ونقاط االت   مهي ةهنا  إدرا  أل .3
ب شعورهم وجتن   عل منيعن مهوم امل الت طويرب عزل البحث و جتن  و  ،الفريق وضرورة توسعة ،اإلجناز العملي مهي ةهنا  إدرا  أل .4

 .وال يعنيهم معزول يف برج عاجي   شيء أكادميي   هبأن  
 ر قد بدأ باالبتعاد عن اللحظة الراهنة وصار يأخذ شكاًل عاًما. التصو   ن  أوبشكل عام، ميكن القول 

 
 عل منيتفتاء امل، والذي جنم عن اسعالهأاملشار إليه  الت دريبذنا خالهلا مخسة أسابيع نف   ا يف خضم  وبينما كن   ،2112/2101يف ربيع 

بدأ البحث عن مشروع  وقد ،ة املدارس املشاركةقد انتهى يف غالبي   األو لوكان املشروع  ،يف هناية الفصل السابق، زارنا الفريق املشرف
ا ورسالتها وموقعها وحتديد رؤيته الت طويرة ينبغي أن يكون استحداث وحدة البحث و مشروع املدرسة األهلي   ثان، فكان رأي الفريق أن  

غيري هيكلي من هذا على املصاعب واإلشكاالت واحللول املرافقة لت الّت كيزبل  ،ة. بذلك، مل يعد اهلدف تنفيذ مشاريع بعينهايف اهليكلي  
، فازداد اهتمامنا ةهو أن تكون جتربتنا منوذًجا يفيد املدرسة العربي   ،ملشرفهدف الفريق ا النمط.  شعرنا، كفريق، من هذا التوجيه أن  

ق املتعل   اجلانب النظري   إىلدة من توسيع فريق املدرسة وعمل مشاريع حمد   ،هذا األمر قد نقل تركيزنا أن   نا اكتشفنا الحقاً باملوضوع. لكن  
 هنايات حاولنا توسعة الفريق يف ،ة الوحدة املشار إليها أعالهوانسجاًما مع خط  ة.  والستدرا  ذلك، بالرؤية واألهداف والبنية اإلداري  

اجلدد الذين كانت  عل منيا من املكانت إم    ،عنيغالبية املتطو   غونا برغبتهم، لكن  ني أن يبل  املهتم   عل مني، وطلبنا من املالعام الدراسي  
 قبواًل، فشعرنا أن  م الذين مل يكن أداؤهم التدريسي   عل منيا من امل، وإم  منيمعل  تهم املفّتضة ليست البحث بل إتقان دورهم كأولوي  

قبل انتهاء العام  ع الفريقث، ومل نوس  هم يف املدرسة وليس االهتمام بالبحث. هذا الواقع جعلنا نّتي  ئع كان ضمان بقاهدف التطو  
 .الت طويرالبحث و د مشغواًل وجتم   الفريق األصلي ظل   أن   الن تيجة، فصارت الدراسي  
 

 
حتديد و  الت طويره "استحداث وحدة البحث و دنا مشروعنا الثاين على أن  منذ أن حد  

سة وعمل ة" انتقل تركيزنا من توسيع فريق املدر رؤيتها ورسالتها وموقعها يف اهليكلي  
 .ةق بالرؤية واألهداف والبنية اإلداري  املتعل   اجلانب النظري   إىلدة مشاريع حمد  

 
 

هي فقد قمت بعرض جتربة متام ملدرسة شقيقة هي مدرسة املطران للبنني، و  ،ةوعلى الرغم من عدم توسعة الفريق يف املدرسة األهلي  
ني.  ويشار ة، السيدة هيفاء النجار، مسؤولة عن املدرستاملديرة العام   ن  أ، كما األهلي ةمدرسة تابعة لنفس اجلهة اليت تتبع هلا املدرسة 

ي تلك املدرسة ممت عرًضا ملعل  مدرسة املطران، وقد قد   إىل الت طويرتوسعة دور وحدة البحث و  إىلا نسعى ، ومنذ البداية،كن  أن نا إىل
حسني ت الت  التحديد أولوي   األهلي ةبذلك الذي عقد يف  اً ا هنا  شبيه، وقد عقدت بعد ذلك مقهى عاملي  األو لعن مشروع متام 

ة.  ي  الت دريبم قني يف املدرستني، بواسطة استبانة، عن احتياجاهتمجع معلومات من املنس   عليه، كما مت   منيعل  تصويت امل ومت   ،املدرسي  
 عت هذه البدايات والبيانات على أمل استغالهلا يف العام القادم.جتم  
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يت؛ وقد وصفت يف ، بدأت أستشعر الصعوبات اليت أواجهها يف مهم  2112/2101 دراسي  يف تلك الفّتة، أي هنايات العام ال
قادم. فكما ذكرت ارتكبت خطأ يف خطيت للعام ال أن ينين بدأت أشعر السطور السالفة الواقع املوضوعي الذي ساد يف تلك الفّتة، لكن  

لى ع ة وفق حاجة الدوائر وبناءً لى املهارات احلاسوبي  ا ضمن جمموعات صغرية عي  تدريًبا داخل 4/2101أعاله، فقد عقدنا يف شهر 
ات الل قاءعتها، فهذه ت الذي ينجم عن حماولة متابة والتشت  ة مقدار التنوع يف احلاجات التدريبي  الت جربنتيجة التصويت.  أظهرت هذه 

الغرف إخل...(.   املرافقة هلا )احلواسيب، حجز اإلداري ةواإلشكاالت  عل منيبات املات وكثرة متطل  د املرجعي  حبكم تعد   الت نظيمصعبة 
لور يف ذهين اليت بدأت تتب هم ةالفكرة امل حيث أن   ،الت دريب تكون مسؤولة عن الوحدة جيب أال   قناعة مفادها أن   إىلوبدأت أصل 

 ،ء الدوائر واألقساممدرا ن  أ، ذلك الت دريبة ى إذا كان هو مرجعي  قيمة مضافة، وهذا ما ال يتأت   الت طويره جيب أن يكون للبحث و هي أن  
 الت طويروحدة البحث و ىل ا الت دريبسني وحبكم امتالكهم للقرار املايل، وكان من شأن حتويل حبكم صلتهم باملدر   الت دريبون بهم املعني  
 الت طويرو  أما مشاركة وحدة البحث  من هو ليس على صلة مباشرة بأصحاب االحتياجات. إىلهلا اهتم وحيو  د أناًسا من مسؤولي  أن جير  

ات البحث هم  م فيه تكرار وتداخل للمسؤوليات. ومن الطبيعي أن   فأمرٌ ، الت دريبني عن يف املوضوع بالتشار  مع املسؤولني احلالي  
قيمة مضافة  لت طويرادون توفري قيمة مضافة. كانت قناعيت أن يكون للبحث و من ليس مطلوبًا منها أن تكون مساعدة للمدراء  الت طويرو 
عبة مساعدة املدراء يف أداء املهام اليت قد جيعلها العمل اليومي صإىل ر استحداث هذه الوحدة، فمهام الوحدة ليست شيئا يهدف ترب  

هو األمر الذي و قيق مع العديد من اجلهات، وهذا مكمن الصعوبة، الد   الت نسيقب ها تتطل  ة ومتمايزة، لكن  ة مستقل  ا مهم  إهن  بل التنفيذ؛ 
 ة لتحقيقه.الد ائمب العناية يتطل  
 

 
هام ر استحداث هذه الوحدة، فمقيمة مضافة ترب   الت طويرجيب أن يكون للبحث و 
مساعدة املدراء يف أداء املهام اليت قد جيعلها العمل إىل الوحدة ليست شيئا يهدف 
الدقيق  الت نسيق ها تتطلبة ومتمايزة، لكن  ة مستقل  هنا مهم  إ  بل اليومي صعبة التنفيذ؛ 
 مع العديد من اجلهات.

 
   

 ،قة فريق متام باهليكليةع لدينا من خربة ومالحظات، ويف عال، تباحثنا كفريق يف ما جتم  دراسي  يف الشهرين التاليني، أي حىت هناية العام ال
ام وما هو للمدرسة، متييز ما هو لتميف  نقلق جيب أال   بأن هالفهم املشّت   إىللوصول لمبساعديت  وسامهت أليس وخالدة بشكل مهم  

انفصام.  وقد كان هذا األمر أي  دون أن يكون هنا  من ق أهداف متام حيق  الذي التحسني املدرسي هو موضوعنا وهو  ذلك أن  
عالقة  تنا أن  ب  ا.  كما ثي  شكالما كنت أعتقده إ إىلما مل تكونا مثلي تنظران من قرب شديد هما، رمبا ألهن  يلإأسهل وأوضح بالنسبة 

اهتم صالحي   هدف الوحدة ليس سحب حيث أن   ،ب شعورهم بالتهديدلتجن   ، تكون مباشرةمبدراء الدوائر جيب أال   الت طويرالبحث و 
 وال أن تكون مسؤولة عنهم.

 
أهداف الوحدة  تالفصل، ففيما ظل   ة للعام القادم لتعكس اخلربات والرؤى اليت اكتسبناها خاللتعديل اخلط   يف ضوء ما سبق مت  

بات موعة من املتطل  ة جمدت اخلط  من مهمات الوحدة، وقد حد   الت دريباستثناء  واضحة وثابته، فقد طال التغيري احملاور التالية: مت  
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 تبين   إىلاب اليت قادت بر األسرات اليت تفس  ستسهم يف تيسري العمل،  كما سردت اخلطة جمموعة من املرب  ا هن  أاليت اعتقدت  اإلداري ة
 هذه األهداف واملهام واستثناء غريها، فكان ذلك اجلزء مبثابة توثيق لتفكريي وخالصة لنقاشاتنا كفريق يف تلك  اللحظة.  

 
الكايف وقت الدوريًا ليتاح لنا  الت نسيقصت يف أن يكون اجتماع تلخ   اخلط ةاليت قدمتها يف تلك  اإلداري ةبات املتطل   ولزيادة اإليضاح، فإن  

 ،هذا التصو ر راتا مرب  ة.  أم  ة للوحدة مبدراء الدوائر األكادميي  ال عالقة إداري   للحوار وتبادل األفكار.  وكان هذا املطلب ضروريًا ألن  
ة مثل املدى العام   ةابعة األكادميي  ة للمتالد ائمفكانت اإلقرار باحلاجة  ،الت نسيقالذي جعل عالقيت مع مدراء الدوائر من خالل اجتماع 

ى ألن تكون الوحدة مسؤولة ال نسع أن ناة يف السابق، كما الت جربقني إزاء هذه لكن لدينا إرث سليب بني املنس   ؛والتتابع وحتليل املنهاج
 ة(.  ونظرًا ألن  ي  اهليكلح يف قني مدير واحد فقط )وهذا موض  قني يف أي جانب من اجلوانب، حيث ينبغي أن يكون للمنس  عن املنس  

 الت نسيقاجتماع  ستكون من خالل ،أفضل وسيلة للمتابعة فإن   ،ةاالسّتاتيجي   اخلط ةة و السنوي   اخلط ةهذه املواضيع قد أدرجت يف 
ويكون دور  داري ةإلاوتكون املعلومة أمام املديرات للمتابعة  ،م احلاصل يف االجتماعوحبضور املديرة ومديرات األقسام، حبيث يطرح التقد  

القرارات من أجل اخلروج ب ،واستغالل االجتماع لتوحيد الرؤية واللغة واحلوار مع املديرات ،هو املساندة إن أمكن الت طويرالبحث و 
 داع.من املناسبة إن كان هنا  

 
 صميم عملهم وليس على أن يعلموا بأن هذا يف البحثي ةالراغبني باملشاركة يف األنشطة  عل منيكما طالبت بإجياد وقت مالئم لتدريب امل

 نشاطًا إضافًيا.  
 

من مسؤوليات الوحدة، وصرنا قادرين على حتديد موقع الوحدة يف اهليكل وعالقاهتا مع املدراء وحتديد مهامها.   الت دريبوهكذا خرج 
 لفريق جمس للوحدة.  ومع أن  ا ن  أ صياغة تقول تبين   مت   ة وهي عالقة فريق متام بالوحدة، فقدلقضية اليت كانت إشكالي  إىل اأما بالنسبة 

اق على أن فاالت   مت   ،هها.  من جهة أخرىالفريق أداة للوحدة ومساعد هلا وليس موج   ة، بل مبهمة، فقد عنت أن  هذه الصياغة عام  
 د أحدا. هتد  ة يف العالقة الي  هنا  ند   أن   الدوري، األمر الذي يعين الت نسيقتكون عالقة مسؤول الوحدة مبدراء الدوائر خالل اجتماع 

 
 

 : سطوة الواقع الموضوعيالث الثةالمرحلة 

اجة املدرسة حبسبب مبّن منفصل عن مبّن املدرسة الرئيسي وذلك  إىلبنقل مكتب وحدة البحث  2101/2100 دراسي  بدأ العام ال
عمل  ة أي  فعالي    الحًقا أن  دة للّتكيز، فقد تبني  املكتب كان واسًعا وهادئًا ويتيح فرصة جي   ، ومع أن  ة يف املبّن الرئيسي  غرف صفي  إىل 
لتفاعالت واحلوارات مشّت  يتيح فرصة ل ز جغرايف  ب تفاعال مع الزمالء، مشروطة بتواجد اجلميع يف حي  عمل يتطل   ، ال بل أي  حبثي  
 ة، وهذا ما خسرناه بالّتتيب املذكور.العرضي  
 

 
 مع الزمالء، ب تفاعالعمل يتطل   ، ال بل أي  عمل حبثي   ة أي  فعالي    الحًقا أن  تبني  

وارات مشّت  يتيح فرصة للتفاعالت واحل ز جغرايف  مشروطة بتواجد اجلميع يف حي  
 ة.العرضي  
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ة الت جربت هذه مت    ، وقدمتحر   إىلثابت  ابع من صف  الس   بتجربة حبث إجرائي لتحويل الصف   دراسي  حال، بدأت العام ال على أي  
ل، ف على نقاط االحتقان أثناء التنق  ر  التع ومت   ،ة أيام بعد البدء بتنفيذهاتصويرها بالفيديو لعد   ، ومت  عل منيتها للطالبات واملبعد شرح آلي  

 عل منياستطالع رأي امل مت   ،ةالت جربت ر  ل.  وبعد أن استقة التنق  اذ بع  اإلجراءات اليت أسهمت يف زيادة انسيابي  اخت   ويف ضوء ذلك مت  
 ق.   أن اهلدف املنشود قد حتق  والطالبات وتبني  

 
عمله من  رض ما مت  ع ، كما مت  يف اجتماع أربعاء تدرييب   عل منيعلى امل الت طويرر وحدة البحث و عرض تصو   مت   ،يف ضوء هذا النجاح

على القيام بأحباثهم.   نيعل موتشجيع امل ، ، وذلك هبدف تبيان سهولة املوضوعاملتحر   ق بالصف  أجل تنفيذ البحث اإلجرائي املتعل  
تلك  ، ألن  االستغناء عنها يف هناية املطاف يفالتأكيد على أن مقدار جناح الوحدة يقاس بقدرة املدرسة  مت  جرى نقاش حول املوضوع و 

 ملهارات البحث واملبادرة.  عل منيامتال  امل إىلاللحظة تشري 
 

 
 االستغناء عنها يف هناية املطاف، ألن   يفمقدار جناح الوحدة يقاس بقدرة املدرسة 

 ملهارات البحث واملبادرة. عل منيامتال  امل إىلتلك اللحظة تشري 
 

 
 ات يفالرياضي   بصفيت مدير ،يف املدرسة مس ين بصورة مباشرة  رئيسي  أن تزامنت هذه اللحظة مع متغري   ،ه من سوء الصدفلعل  و 

عّن إدخال الروضة ضمن  األمر الذي ،ة برنامج البكالوريا للسنوات االبتدائي  تبين   إىلل التدرجيي االبتدائي؛ فقد قررت املدرسة التحو  
املالئمة لسنيت الروضة،  ات املختلفةوبذلك اضطررت للقيام باستطالع مناهج الرياضي   .ة يف االبتدائيات مدراء الدوائر األكادميي  مسؤولي  
 ،اء املستلزماتد األنشطة وأطلب شر ، وأن أكتب اخلطط وأحد  األو ل ئ للصف  أن أبين منهاًجا جديًدا للروضة )من الصفر تقريًبا( يهي  و 

هنا  ضرورة إلعادة  أن   لتنفيذ هذا املنهاج.  ونتيجة للقرار ذاته تبني   هن  زم لتهيئتالال   الت دريبوأن أجري  ،املعل ماتوأخوض حوارًا مع 
( يف القسم االبتدائي، وما يستتبع ذلك من تعديل للخطط inquiry أسلوب الفحص واحملص )ات لتتبّن  ة تدريس الرياضي  النظر يف آلي  

ها من ضمن ة من أجل تدريسوالعلوم االجتماعي   ،ا إجناز مدى وتتابع للمهارات واملفاهيم يف العلومب القرار من  بالكامل. كما تطل  
ألمر الذي حدا بنا ا .ةاكتشاف تكرارات هائلة يف املناهج الوزاري   إىلى هذا ة.  وقد أد  رنامج السنوات االبتدائي  وحدات مشّتكة يف ب

الدوائر إمتام  ل  كفطلبت من   ،املوضوع أمهي ةاخلامس. وما لبثت اإلدارة أن شعرت ب  الصف  إعادة تنظيم حمتوى املوضوعني حىت   إىل
 فتين مبتابعة املشروع.العاشر وكل   الصف   املدى والتتابع والنتاجات حىت  

 
، ومل أعد كل  مدرسة كأو لل االبتدائي ةات وبرنامج السنوات ة يف الرياضي  ات تطويري  ًصا ملهم  خمص   ،وهكذا صار اجلزء األكرب من وقيت

وحبكم  ،رافياالثانوي حبكم اجلغص الوقت املالئم للبحث ولتوسعة الفريق. كما وجدت نفسي معزواًل عن القسم قادرًا على أن أخص  
ريات األحداث ومل على جم الثاين عشر.  وطغى العمل اليومي   عملي املتنوع كان مع االبتدائي والروضة ناهيك عن التدريس للصف   أن  
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وحيد عن مهارات إدارة  دريب بعقد تقون يف املدرستني يف هناية العام السابق إال   متابعة نتاجات االستبانة اليت مألها املنس  أستطع حىت  
 االجتماعات يف بداية العام. 

 
ا أتاحت ل وكانت مفيدة بشكل استثنائي ألهن  رت لنا الفرصة للتأم  ، وكالعادة وف  0/2100عقدت ورشة متام يف بريوت يف أواسط 

صوف أعاله(، الوضع املو  ل  يف ظ اص ة، هذا الفريق الذي حال انشغاله الشديد دون اجتماعه خالل الفصل )وخبمعاً للفريق اجللوس 
دة، خلصنا ر لنا وجهات نظر جدية مع وجود زميل جديد عضو يف الفريق وف  ات والنشاطات اليت قمنا هبا، وخباص  الن قاشومن خالل 

واضحة عن ّتكة صورة مشمن ه ليس هنا  ي، فإن  الت طوير م احلاصل لغاية اآلن يف اجلانب والتقد   ،ما جرى كل  ه وعلى الرغم من  أن   إىل
 الوحدة:
لق ثقافة االستفادة من الشخص، وهذا ال خي إىلاالستفادة من األحباث والبيانات، بل  إىلعند اإلدارة اليت مل تلجأ لغاية اآلن  .0

 ًدا.هبدف بناء القدرات كانت حمدودة ج عل منيفرصة عمل مسؤول الوحدة مع مدراء الدوائر وامل حبث يف املدرسة.  ال بل إن  
هو املسؤول عن  هال يزالون يعتقدون أن   ، إذوا بأثر الوحدة وضرورهتا وفصلها عن الشخصالذين جيب أن حيس   عل منيعند امل .2

 إجراء األحباث لوحده.
عليهم.  وقد  ل سلطةال متث   الت طويروحدة البحث و  مع أن   ،عليهم عند مدراء الدوائر من حيث عدم رغبتهم مبدير إضايف   .3

ر مساحة الذي يوف   قالت نسيحال كان لدينا اجتماع  ا ينبغي.  على أي  س بشكل أكثر مم  رمبا نتحس   أن ناكرة ف إىل الن قاشقادنا 
 للعمل مع مدراء الدوائر وال داعي لتغيري ذلك.

أسيس وحدة ، لكن منذ أن أصبح مشروعنا هو تمهم ة الت طويركفريق خنلط بني البنية واملهمات، فالبحث و   أن ناحلظنا كذلك  .4
 ية.أولوية متدن   إىل هم ةتركيزنا على البنية، فّتاجعت امل انصب   ،حبث وتطوير

 
 

 خالصة

ويف ضوء االجتماعات اليت عقدت يف املدرسة بعد ورشة بريوت أصبحنا قادرين على تقدمي تقييم نقدي  ،يف ضوء هذا االجتماع
 للتجربة:
ان من هذا ك ألن   ،إداري  ز على إعالن الوحدة وال على إنشائها بل على عمل مجاعي دون عنوان كان من األفضل لو مل نرك   .0

 ة.ع حبثي  جهد ينفق يف سبيل توسيع الفريق وتدريبه من خالل تنفيذ مشاري إىلصناه للنظري شأنه توفري الوقت الذي خص  
 إىلى غري املستندة رات والرؤ التصو   إىلالعمل ال  إىل كيزالّت  ه كان سينقل توسيع الفريق كان أوىل من اإلعالن عن الوحدة ألن   .2

 عمل.
ة مع مدراء الدوائر، فأسهم هذا يف عزلة الوحدة.  مل يكن بنا إنشاء عالقة إداري  جديد، فتجن   إداري  مل نرد خلق مستوى  .3

 قة باهلواء. للوحدة فرق عمل كما مل يكن هلا عالقة مع مدراء الدوائر، فصارت معل  
 املكتب يف مبّن منعزل حرمنا إمكانية احلوار والتفاعل.وجود  .4
 .ة على تنفيذ مشاريع حبثي  وحىت   توس عوالتدريسي حال دون عمل أعضاء الفريق على ال داري  العبء اإل .5
ة تطويري  ها مشاريع كل  ، الروضة، املدى والتتابع( وهذه  االبتدائي ةة جديدة )برنامج السنوات تزامن املوضوع مع مشاريع مدرسي   .2

 ثقافة املدرسة. إىله مل يسهم يف نقل جتربة البحث هنا  عمل كثري لكن   .  أي أن  عل منية ومل تشر  املوليست حبثي  
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ات يف زميلة مبسؤولية الرياضي  يف هناية العام تكل تم  غ للبحث والتدريس فقط، ففاق أن أتفر  االت   مت   ،يف هناية العام، ويف ضوء هذه اخلالصة

 02التدريسي  فاق على أن يكون محلياالت   تم  قد أجنز، ف االبتدائي ة، وكان معظم العمل على برنامج السنوات القسم االبتدائي  يف 
شكلة العالقة م قني لالجتماع إذا كان هنا  ما يستدعي املتابعة )وهذا ما اعتقدنا أنه سيحل  يف دعوة املنس   إعطائي احلق   مت  حصة، و 

لى فقنا أن أبدأ بالعمل مع مدرسة املطران فأساعد ع، وال يبقي وحدة البحث تنتظر دعوة اإلدارة لالجتماع(.  كما ات  مع مدراء الدوائر
عقد اجتماعات  مت  ت متابعة املدرسني يف تلك املدرسة الذين شاركوا بال مقهى العاملي و مت  هنا  أيًضا.  وكخطوة أوىل  إنشاء فريق حبثي  

اإلعالن عنه  تم  ن يإرساله إلدارة مدرسة املطران على أ مت  جتهيز تقرير و  مت  تفسري لنتائج التصويت.  وقد شخصية معهم للحصول على 
 ات البحث.بعملي   ةأمه  ذت مبوجبها على املسعهم النتائج وقرارات اإلدارة اليت اخت  سني يف بداية العام.  وكان يؤمل أن تشج  للمدر  
 

تعيني بديل  ات يف الثانوي العمل يف املدرسة ومل تتوفق اإلدارة يففن.  فقد تر  مدير الرياضي  لكن، جتري الرياح مبا ال تشتهي الس
 أن إال   راهتا لذلك.  فما كان مين  ًدا وعرضت اإلدارة مرب   سؤايل أن أعود فأستلم إدارة الدائرة جمد  إال   مالئم، ومل يكن أمامها من بد  
 .الت طويرر سلبا على وحدة البحث و هذا سيؤث   وافقت بعد تردد مع معرفيت بأن  

 
 حياة املدرسة عن طريق أن تدخل يف ا تستحق  لرمب   عل منيثقافة البحث بني امل ن  أتظهر  األهلي ةجتربة املدرسة  ن  أميكن القول  ،وهبذا

يكل.  ميكن لفريق كهذا خارج اهلزم هلم ليكونوا نواة لفريق عمل ات وتوفري الوقت الال  بعد إعطائهم الصالحي   عل منيتكليف فريق من امل
ض قة ميكن أن يتعر  ة أخرى.  هبذه الطريبات وواجبات إداري  يف عمله دون أن يتضارب عمله مع متطل    وأن يستمر  ع وأن يتغري  أن يتوس  
إن ميكن للمدرسة أن تتباحث يف مدى اجلدوى من إنشاء وحدة حبث وتطوير، ف مث  ، ومن ثرهأبخلربات البحث، وأن يشعروا  عل مون امل

يكون فهذا ما س ،ا موقعها على اهليكلاإلعالن عن الوحدة ودورها ورؤيتها سيكون حتصيل حاصل، أم   فإن   ا،وجدت األمر ضروري  
 موضوع البحث.

 
ة ة عملي  الت جربيف  نقدي  ل الالتأم   د قرار، كما أظهرت أن  ة وليس جمر  عملي   سيم املؤس  التعل   للبنات أن   األهلي ةلقد أظهرت جتربة املدرسة 

، لكن احلوارات طويرالت  د الصعوبات اليت واجهتنا أثناء تأسيس وحدة البحث و ة الستخالص العرب.  كان باإلمكان أن نقف ونعد  ضروري  
مدرستنا أو يف غريها.   كانت يفأنستطيع اإلفادة منها يف سياقات خمتلفة سواء  اة أتاحت لنا أن نستخلص دروًسا وعربً قة والنقدي  املعم  

، قد يكون للرحلة اً رس هبذه الطريقة... حق  ع أن يأيت الد  ا عندما انطلقنا يف هذه الرحلة مل نتوق  وإن كن   ،لقد كانت رحلتنا هي درسنا
 املآل. أمهي ةتفوق  أمهي ة
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 ةعصريّ الة مدرسالأصوات من 
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 صوت حنين موسى

 مدرسة احياء ومشرفة مختبر

 
 ةفيّ خارج أسوار الغرفة الصّ 

 
أحياء  معل مة  أن ين إىلافة ضباإل ،يف املدرسة العلمي ةمشرفة املختربات  أن ينحيث  ،املختربأعمل يف  ، وبينما كنتأذكر منذ أربع سنوات

نت قد اشّتكت املدرسة كا بريوت حيث أن   إىليسافر معها لأحد  إىلمس ديانا حباجة  جاءت زميليت وقالت يل "أن   ،اسعالت   صف  لل
قها حيث ميكنك السفر فري إىل برغبتك باالنضمامها نفلماذا ال تذهبني وتعلمي ،يف بريوت األمريكي ةمنذ شهور مبشروع مع اجلامعة 

حلماس باالنضمام ا د لدي  تول  قد ذلك و على ا شجعين مم   ،وبريوت وروعتها وسحرها ،ثين عن لبنانحتد  وبدأت . القادم"سبوع األمعها 
 .األمريكي ةلبنان واجلامعة  إىلهذا املشروع من أجل السفر اىل 
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 ،فكرة مشروع متام يل شرحتمل تكن متلك الكثري من الوقت ل .العمل ضمن فريقهايف فذهبت وحتدثت مع مس ديانا وأظهرت رغبيت 
 ،ليناإ ا سوف ينضم  ضً أي -املرشد الّتبوي يف املدرسة–كراسنة صدام   أن  وقالت  ،القادم سبوعنفسي للسفر األ ، طلبت مين  جتهيزفقط
 .على معرفة سابقة بهمل أكن و 

 
يف  األو لان اليوم ويف اليوم التايل ك .لبنان إىلحلة عن املشروع خالل الر   ثين قليالً وبدأ حيد   ،صدام إىلفت تعر  ف ،جاء موعد السفر
بينهم؟ و ماذا  فعلأماذا  .ياعفشعرت بالرهبة و الض   .ن بلدان خمتلفةالوافدين مشخاص األوكان هنالك عدد كبري من  ،ورشة العمل

 ؟ثة ايامالسيفعلون هم هنا ملدة ث
 
اليت ول ة األاملر  حيث  كانت صابين أزلت أذكر الشعور باالرتبا  الذي ا م ،ير عضو جديد بالتعريف عن نفسه وجاء دو  كل  بدأ  
 النا أ"ضفت أو املدرسة يف فعلة أا عريف عن نفسي وعم  تفقمت بال .جمموعة كبرية من الناسمام أث حتد  أو امليكرفون هبا مسك أ
ين اضي ولكن  امل سبوعاأل ال  إبتمام مسع أمل نا أو فيه ؟ ماذا تفعلون و أهنا ؟ وماذا يعين مشروع متام نتم أهنا ؟ وملاذا نا أملاذا عرف أ

 زيارة بريوت".يف رغبيت الشديدة بسبب كم يلإانضممت 
 

استيعاب ة لفهم و لعمل تلك يف حماولوهكذا مضت ورشة ا .قول احلقيقةيف جرأيت كما استغربت  ،ا ترقبينهعيوهنم مجيعكأن  شعرت  
إىل ي النضمامي داخليف محلها أاليت كنت اهلائلة ان السعادة عم   إىلا يف طريق العودة متامً ذكر أ ما جيدث داخل تلك القاعة .ولكين  

ا كنت فرحة باخلربة اجلديدة اليت   .صبحت جزءا من عائلة متامأ أن ين ، حيثفريق العمل  تعي ،نوع خمتلف خربة مناكتسبتها. إهن 
ى من اخلربات ذا املستو هالذين ميلكون شخاص األىل مجيع هؤالء اإف لتعر  اضرورة و   ،عليم يف بع  البلدان يف الوطن العربوضع الت  
 ،شرقاخلي الكتري من التفاؤل بغد ميف دمحل أنا أو دت . فعُ هذه الفرصة يل تهتاحملا أكرب أوشعرت بسعادة  .العلمي ةات و اخللفي  

ة مكمعل  نا  أو  .ريغيالت   بالقدرة علىؤمن أكن أعليم مل ت  ر الثنا عن تطو  ه مهما حتد  ن  أو  ،ةحيث كانت نظريت دائما للتعليم نظرة تقليدي  
  ،منذ ورشة العمل تلكن و لك .الط لبةر الكبري يف اجملتمع وجيل هذا التطو   ة يف ظل  ة التعليمي  فرق يف العملي  حداث إغري قادرة على 

يري وضرورة غميان بالقدرة على الت  واال، ومشاركتهم الطريقة اليت يتحدثون فيها ،األشخاص احلاضرين ل خبرباتوبعد االستماع والتأم  
 مواكبة
  

 
 الكتري ليداخ يف أمحل وأنا عدت. فهذه الفرصةيل  تهتاحملا أ كربأ شعرت بسعادة

 مهما وأن ه ،تقليدي ة نظرة للتعليم دائما نظريت كانت حيث مشرق، بغد التفاؤل من
 قادرة غري ل مةكمع وأنا. الت غيري على بالقدرة أؤمن أكن مل الت عليم تطو ر عن حتد ثنا
 .ي ةالت عليم العملي ة يف فرق إحداث على
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ة عملي  إىل اختلفت نظريت  ،قة اليت يتحدثون فيهامن التفاؤل والث   وبعد تواجدي يف هذا اجلو   ،الط لبةها جيل في السرعة اليت يتغري  
حداث إبح قادرة على سأص أن ين و ريغي والقدرة على الت  ريغيؤمن بضرورة الت  أعدت  . فقد درجةنيمئة ومثان معل مة ودوري ك ،الت عليم
 داف.ق األهيخالص فيه لتحقوالعمل الدؤوب  واإل ،نسان على العملبقدرة اإل ة االقتناع الداخليضرور  ولكن املهم   ،الفرق
  

إىل عدت  ،ىل فكرة البحث اإلجرائي وأدواتهإخالهلا  فت من( واليت تعر  البياناتأدوات البحث وحتليل وبعد ورشة العمل تلك )
ن ابق املكو  اختياره من الفريق الس مت  هذا املشروع كان قد ف "،الطالب باحث مستقل  "ملدرسة وبدأت العمل مع فريقي على مشروع ا

من خالل هذه ف .لتمام يف مدرستنا عند عقد ورشة متام األوىل يف عمان األو للوا الفريق والذين كانوا قد شك   ،مات العلوممن معل  
 ، املدرسةق من نتاجات هذا املشروع يفهبدف التحق   "الطالب باحث مستقل  "فق على العمل على مشروع الورشة كان الفريق قد ات  

يكون باحثاً لة طالب العصري   إىلة والوصول وهي تنمية مهارات الطالب البحثي   أال ،ق األهداف اليت وضع من أجلهاذا كان حيق  إو 
 وذلك من خالل سبع خطوات للبحث وهي :  ،مستقصياً باستمرار

 حتديد مشكلة البحث. .0
 حتديد اهلدف من البحث. .2
 .البحث عن احلقائق .3
 .تنظيم احلقائق واملعلومات .4
  .تقييم األهداف .5
 تقييم النتاج. .2
 عرض النتاج. .2
 املشروع يف قسمه قبل مشروع متام خبمس سنوات. ق هذاقسم العلوم كان يطب   حيث أن  

 
الطالب " شروعم وأولياء األمور من تطبيق عل منيوامل الط لبةمن  كل  موقف   معرفةاستبانات هبدف  ثالثعد أوكان فريق العمل قد 

وأولياء  الط لبةو  عل منيمن وجهة نظر امل الط لبةاً على مهارات ق أهدافه وينعكس إجيابي  ذا ما كان هذا املشروع حيق  إو  ".باحث مستقل  
ة انت منطقي  نتائج ك إىللنا وقام صدام بتحليلها وتوص   ،فعملت مع صدام على توزيع هذه االستبانات ومجع املعلومات أمورهم.
مهارات  حتسني على املشروعبتأثري هذا  الط لبةو األمور ولياء أو  عل منيقناعة املدت هذه النتائج أك  إذ  .نا يف  ذلك الوقتيلبالنسبة إ

ليات مجع آو مع املعلومات وقدرته على استخدام أساليب خمتلفة جل ،عن نفسه الت عبريوتنمية ثقته بنفسه وقدرته على  ،ةالطالب البحثي  
الطالب "وع ملشر  لبةالط  و  عل منيفهم وعي امل معرفةهبدف  الط لبةو  معل منياملعلومات. وقمنا أيضا كفريق بعقد جمموعات تركيز لل

 عنغة نفس الل  ثون بيتحد   الط لبةو  نو عل مما كان املذا إ ،الط لبةو  عل منيوما هي خصائص الباحث من وجهة نظر امل "،باحث مستقل  
 يف البحث ومجع املعلومات. الط لبةلية آو  ،خصائص الطالب الباحث

 
.حيث ة حتليل البيانات منا كيفي  حيث مل نكن قد تعل   ،وصدام بتحليل االستبانات بالنسب املئوية الّت كيزوقمت بتلخيص جمموعات 
تطوير يف ذا املشرو ع ه أمهي ةو  ،لتعريف الباحث املستقل   الط لبةو  عل منيوجود لغة مشّتكة بني امل الّت كيزأظهرت نتائج جمموعات 
من  اً وانطالق ،البحث ةمة لتوجيه عملي  لية منظ  آاخلطوات السبعة لتنظيم عمل الطالب واستخدامها ك أمهي ةو  ،ةقدرات الطالب البحثي  
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رتأينا او  ،لعلومجانب قسم ا إىلأقسام أخرى  ليضم   ،هذا املشروع يف املدرسة وتوسيعهعلى العمل يف ستمرار االرنا هذه النتائج قر  
 ة املختلفة. العمري   ة من املشروع لتناسب الفئاتنحتديد أهداف معي  

 
فريق عمل لتكون أكثر وضوحا لنا ك الد راسةعادة صياغة أسئلة إو  ،حنن كفريق متام يف املدرسة ،باعادة النظر بأهدافنا وقمنا أيضا
روع ان كصورة مبدئية لبدء العمل مبشقد قام بصياغتها يف ورشة عم   األو لهذه األسئلة واألهداف كان الفريق  حيث أن   .جديد
هم خلربة ضاملشكالت بعد تعر   ى حل  لع الط لبةر قدرات وكانت هذه األسئلة تبحث عن مدى تطو   ".الطالب باحث مستقل  "

على  عل منيوكيف يسهم  تدريب امل ،مدى وعيهم للمصادر املختلفة جلمع املعلوماتباإلضافة إىل  .اخلطوات السبعة عاماً بعد عام
 هلا. الط لبةقدرة تطبيق  عام على تطوير كل  هذه اخلطوات يف  

 
 ،مشروع متام فكارأحت لنا رؤية حيث توض   ،رتأينا حنن كفريق جديد أن نقوم بتعديلها بعد حضورنا لورشة العمل يف بريوتاوقد 

ق من وهو التحق   ،وضعها سابقاً من الفريق السابق ال ختدم هدفنا األساسي   مت  األهداف اليت  حيث شعرنا كفريق عمل جديد بأن  
ئلتنا فقمنا بإعادة صياغة أهدافنا وأس .ةومدى انعكاسه على قدرات الطالب البحثي   ،ستقل  املباحث المدى جناح مشروع الطالب 

السعي خللق  ىلإحيث هدف املشروع  ،منة عند الطالب وأخرى عند املعل  لتشمل تنمية جوانب معي   ،ستقل  املباحث الملشروع الطالب 
 ، وتعزيزته بنفسهتنمية ثق. باإلضافة إىل مصادرها املختلفة إال  بالعودة إىلالبحث عن املعلومات و اإلجابة  عنر غري قاد ،واع   طالب  

تاحة إة و تدريسي  م الساليب املعل  أالعمل على تنويع  إىلشعرنا باحلاجة  أن ناناهيك عن  .الط لبةروح العمل اجلماعي والتواصل عند 
 .الط لبةم الكتشاف قدرات ومواهب الفرصة لدى املعل  

 
حث عنه حول حتديد ما يعرفه وما يريد الب يفوقدرته  ،حتديد مشكلة البحث يفوجاءت األسئلة اجلديدة لتبحث عن قدرة الطالب 

م وعالقة أساليب املعل   ،ةوالبحثي   جتماعي ةتنمية مهارات الطالب اال يف ستقل  املباحث الر تطبيق مشروع الطالب وأث   ،مشكلة البحث
 التايل مع فريق متام الل قاءيف  هكل  ذلك   عرضب  وقمنا ة.م التدريسي  ع أساليب املعل  تنو   يفاملشروع  اوأثر تطبيق هذ ،بتنمية هذه املهارات

 يف بريوت. األمريكي ةيف اجلامعة 
 
ي قمنا به يف كنت أعي حجم العمل الكبري الذ  ن ينأل ،فسوكنت أشعر بفخر كبري وثقة كبرية بالن   ،صدام بتقدمي العرضت مع وقم
أن ن ميكن اآل ،ىل ألقول هلمة األو ع شوقاً للقاء متام التايل ألذهب وأقابل مجيع الناس الذين التقيتهم املر  كنت أتطل  قد  و  .الس ابقةالفّتة 

عكم اليوم وها أنا م .بكوين أصبحت جزءا من عائلة متام اً وسعيدة جد   اً فخورة جد   أن ينبوأقول لكم  ،أعيد التعريف عن نفسي
 م املزيد منكم.ليكم بشوق لتعل  إستمع أث بلغتكم و أحتد  
 

 
عكم وها أنا م .بكوين أصبحت جزءا من عائلة متام اً وسعيدة جد   اً فخورة جد   ن ينأ

 م املزيد منكم.ليكم بشوق لتعل  إستمع أث بلغتكم و اليوم أحتد  
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ل ذلك شك   يث أن  ح اً جد   اً مثمر  الل قاءوكان هذا  ،النتائج إىلحتليل البيانات للوصول  كيفي ة تعل متوقد  ،قاءالل   وعدنا بعد ذلك

 ،دوات قياسوبناء االستبانات واستخدامها كأ ،الّت كيزا يف رحلتنا مع البحث اإلجرائي حلاجتنا لعقد العديد من جمموعات مهم   اجزءً 
 لّت كيزااملعلومات حول القضايا اليت كانت تظهر خالل عملنا يف املشروع.حيث أصبحت أمتلك مهارة حتليل جمموعات  إىلللوصول 

 لتحليل االستبانات. SPSSواستخدام برنامج 
 

 ،لنا يف املدرسة ألو لابعد زيارة فريق متام  ،ستقل  املباحث اليف مشروع الطالب  ال البارزة يف سري عملنظهرت نقطة التحو   وبعد ذلك
الطويل الذي دار  الن قاشومن خالل احلوار و  .جودة وماري سعد حاضرينبو يف هذه اجللسة حيث كان د.مراد جرداق ود. صوما 

وجود  لنا حيث تبني   ،حت الصورة أمامنا أكثروتوض   ،ارسات اليت قد قمنا هبا واملنحى الذي عملنا فيهمأصبحنا كفريق أكثر وعياً للم
 إىللنا حيث توص   ،ومل نكن كفريق قد وعينا هذا التفاوت يف فهم املشروع .ستقل  املباحث الا ملشروع الطالب من   كل  تفاوت يف رؤية  

يس اخلطوات السبعة ول هدفنا األمسى هو الباحث املستقل   وأن   ،ا نبحث فيهاساق ما بني أهدافنا واملعلومات اليت كن  ه ال يوجد ات  ن  أ
 حو التايل: ة على النلتكون األسئلة النهائي   ،قمنا بإعادة صياغة أهداف مشروعنا وأسئلة دراستنا ،فبعد تلك اجللسة .للبحث
 ؟ " لباحث املستقل  لسمات " ا عل منيو امل الط لبةتعريف واضح ومشّت  بني  يوجدهل  .0
  ؟ لطالببالنفس( لدى ا الث قةة )والفردي  ة تطبيق املشروع يف تنمية املهارات االجتماعي  لأثر  هل يوجد .2
 ؟شروع السبعة طوات املة ذات الصلة خبللقدرات البحثي  الطالب ما درجة امتال   .3
  ؟ ةم التدريسي  يف تنويع أساليب املعل   "ستقل  املباحث الالطالب "ما أثر تطبيق مشروع  .4
 

 ليت وضعناها.  ا البحثي ةوجتيب عن األسئلة  ،وقمنا بتحديد أدوات جديدة للبحث ختدم هذه األهداف ونسري باجتاه حتقيقها
باحث المشروع الطالب  لية تطبيقآمراقبة  هبدف لص فوفة داخل اي  الت عليمة امليدان ومالحظة سري العملي   إىلاه ذنا القرار باالجت  واخت  
الطالب  روحة لتحث  التنويع يف األسئلة املط أمهي ةو  ،املعل ممن قبل  صف  رصد األسئلة اليت تطرح داخل الول  ،على أرض الواقع ستقل  امل

يف  اكبريً   اورً ديلعب م ملعل  ا ومن هذه املالحظات شعرنا أن   .حيث كانت املالحظة يف هذه املرحلة عامة ،على البحث واالستقصاء
يقوم بعرض وطرح أسئلة  هن  إف ،على استخدام اخلطوات السبعة للبحث الط لبةبتدريب  املعل موعندما يقوم  ،لبحثإىل اتوجيه الطالب 

 ومل تكن األسئلة ذات طبيعة مفتوحة وتّت  خيارات للطالب للتفكري فيها. ،لية عمل الطالبهة آلموج  
 
وكأحد أعضاء  ".الباحث املستقل  الطالب "ة العلوم إلغناء مشروع رنا بتعزيز العمل باملنحى االستقصائي يف تدريس ماد  يضا فك  أو 

دة ة حمد  الل فّتة زمني  طرحها خ تم  األسئلة اليت ي ةنوعي   الحظة وتسجيل تكراراتمل ،همفيف صفو  عل منيكنت أقوم بزيارة امل  ،الفريق
ة اليت تثري فضول ة واألسئلال يستخدمون الكثري من األسئلة االستقصائي   عل منيحيث الحظنا أن امل ،ق عليهاافقمنا باالت   ،مسبقا
 صف  يف ال عل منيا معظم األسئلة اليت تطرح من قبل املمن  إو  ؛ه تفكريهم حنو مستويات أعلى من التفكريواليت توج   ،تمامهماهو  الط لبة

 هي أسئلة مباشرة أو أسئلة للكشف عن معرفة سابقة.
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ه قامت ب الذي تقصاءاالس إىلعليم املستند لدورة الت   عل منيحضور امل ة األوىل قبلاملر   ،ية على مرحلتنيصف  إجراء املالحظات ال مت  و 
 لتلك الدورة. عل منيهناء املإة أخرى بعد ومر   ،العلوم على االستقصاء معل ميمسية احملتسب لتدريب .د
 

ا وإمن   ،ثهدفنا ليس اخلطوات السبعة للبح ، إذ أن  ا كفريق من خلق رؤية مشّتكة بيننامتكن   ،شهور عد ةوبعد هذا العمل الدؤوب ل
ة جو  ميكننا تعديل هذه اخلطوات لتناسب األهداف املر  لكنو . فقط لتوجيه الطالب وليست هي اهلدف األمسىهذه اخلطوات وجدت 

 ة.فئة عمري   كل  ل
 
ض قف اليت يتعر  اع املو يف مجي ا مستقال ً ليكون باحثً  العصري ة،والوصول بطالب  البحثي ةتنمية مهارات الطالب هو هدفنا األساسي  إن  
وامتال  مس  ،مثال امتال  صدام ملهارات حتليل البيانات ،يته إلغناء الفريقأمه  عضو من الفريق و  كل  دور   أمهي ةر وأصبحنا نقد  ها. يلإ

العمل  متلك القدرة على املتابعة وتنظيمفأأنا أم ا  ،داري وخربهتا الطويلةديانا رؤية شاملة لعملية تطوير املدرسة من موقعها اإل
يف علم  مس ديانا كوهنا حاصلة على بكالوريوس .ات خمتلفةالفروقات بيننا بكوننا من خلفي   ي ةأمهبدأت أشعر بقد و  ،باستمرار

حيث عملت   اإلداري ةا يف األمور وأيضا خربهت ،يف مدارس خمتلفة الت عليمخربهتا الطويلة يف  إىلضافة باإل ،الفيزياء وماجستري يف الّتبية
ى لوصدام كونه املرشد االجتماعي يف املدرسة وحاصل ع ،املستشارة األكادميية يف املدرسةن هي واآل .كمديرة للمدرسة يف فّتة ما

ا عالقة بالّتبية هل ماد ةومل أكن قد درست أي  .ةوأنا حاصلة على بكالوريوس يف العلوم احلياتي   ،ماجستري يف علم النفس الّتبوي  
او  ،امعي ةخالل دراسيت اجل الت عليمو   .ةخمتربات علمي   ومشرفةمعل مة املعارف واخلربات من خالل عملي يف املدرسة كرت لدي تطو   إمن 

ة هذه قطة القو  وكنت قد شعرت بن، غناء باألفكارإع  و ومصدر تنو   ة لدى الفريقكان نقطة قو  هذا التفاوت بيننا   ولذلك شعرت بأن  
 الية يف بريوت.عندما قمنا بعرض نتاج عملنا يف ورشة العمل الت  

 
ن أعرف كأتطورت عندي مفاهيم كثرية مل  ،عائلة متام إىلنتماء باإل الد ائموشعوري  ،خالل عملي ضمن فريق متام يف املدرسةومن 

 لكثري منا حيث شعرت بأن   ،ا لكثري من املمارسات والسلوكات اليت أقوم هبا يف املدرسةمعناها من قبل. وأصبحت أكثر وعيً 
 اخلربات يث أن  ح ،اخلربة خالل من مالتعل   مثل ،معرفة واضحة ملعناها دونث عنها يف متام كنت أقوم هبا يدمت  احلاليت  املمارسات
 لتحقيق ممارسيت تغيري يف منها االستفادة وأحاول فيها رأفك   جتعلين كانت ،عملي خالل اً يومي   هلا ضأتعر   كنت اليت واملواقف
 ،مي القسماف مع معل  ف  من خالل احلوار املفتوح والش  أن ه حيث  ،املهين  فكرة التعاون  وأيضاً  .أمامي أضعها كنت اليت األهداف

حلول ملشاكل  ىلإللوصول  ومناقشتهاوجهات النظر املختلفة  إىلوتبادل اخلربات واالستماع  ،هلا تعر ضومناقشة املواقف اليت ن
 ،حليت يف متامولكن خالل ر  . القسم أهدافيعمل مبهنية وتعاون لتحقيق  ،بناء فريق عمل ضمن القسم إىلكل ه ى ذلك  أد   ،خمتلفة
عن  الت عبريلى قدرة ع أكثرصبحت أو  أكثرمة مور منظ  باأل يطريقة تفكري صبحت وأ ،واملفاهيمالكثري من املهارات  رت لدي  تطو  
صال مع هارات االت  م رت لدي  حيث تطو   علي   أري الذي طر يشعر بالتغأكنت   ،ة كنا نلتقي فيها بورشات العملمر   كل  ويف   .نفسي
  .دت بداخلي طاقة كبرية للعملوتول   ،خريناآل
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مي معل   اف معف  من خالل احلوار املفتوح والش   أن ه حيث ،املهين  فكرة التعاون ...
وجهات  ىلإوتبادل اخلربات واالستماع  ،هلا تعر ضومناقشة املواقف اليت ن ،القسم

 إىلل ه كى ذلك  أد   ،حلول ملشاكل خمتلفة إىلللوصول  ومناقشتهاالنظر املختلفة 
  .القسم أهدافة وتعاون لتحقيق بناء فريق عمل ضمن القسم يعمل مبهني  

 لت عبرياقدرة على  أكثرصبحت أو  أكثرمة مور منظ  باأل يصبحت طريقة تفكري أو 
 .عن نفسي

 
 

وبدأ  ،فكرة نشر روح وفكر متام وضرورة توسعة مشروع متام  AUBعندما طرح فريق متام يف ال  ،وازداد دافعي ومحاسي للعمل
 مدارسنا. إىلالتفكري بنقل اخلربات 

 
وماذا نفعل  ،شروع متامل عن ماءففي بداية األمر بدأ اجلميع يتس .خريناآل عل منيمبقاومة كبرية من امل جتابهافعية كانت ولكن هذة الد  

 عل منيملفكنت أواجه مقاومة من ا .قسامشر فكر مشروع  متام يف املدرسة من خالل ورشات العمل ومتابعة عمل األنبدأنا ب مث   ،فيه
القدرة على نقل التايل بفذلك ال يعطيين  .منهم خربة قل  أا و صغرهم سن  أ ين  أنظرة  يل  إفكانوا دائما ينظرون  .خربة كثرا واألكرب سن  األ
تلك  ن  أت هلم تثبأو  ،ت املقاومةربع سنوات من العمل قل  ولكن خالل األ ،األمريكي ةيناه من فريق اجلامعة الذي تلق   الت دريبثر أ
 ربات املختلفة اليهممامهم ونقل املهارات واخلأ ثولوامل ،ن تثبت نفسها وقدرهتاأاستطاعت  ،قليلة اخلربةال ،سن  الصغرية يف ال عل مة امل

 وإظهار االهتمام والرغبة يف ،متابعة عملهم ومناقشتهمو  ،جتماعاتيف مجيع اال الد ائموالظهور  ،ى العملمن خالل اإلصرار  عل
 دائماً. عد ةاملسا
 

يضعوهنا أمامهم  اليت ق األهدافد من حتق  على البحث اإلجرائي وخطواته كأداة تساعدهم على التأك   املدرسة معل ميوبدأنا بتدريب 
 "،الباحث املستقل   الطالب"عندما قمنا بتطبيقه على مشروع  ،تهة البحث اإلجرائي وموضوعي  شعرنا بفعالي   ن ناوذلك أل ،باستمرار

 ،سة وحتقيق خمرجاهتاوبالتايل تطوير املدر  ،ورفع مستوى أدائهم نيهلذه املهارات لتحس  عل منيامتال  امل أمهي ةوقناعتنا كفريق عمل ب
 .هذه املخرجات يف حتقيق فاعالً دورًا  يلعبم معل   كل  وأن   ،وعملنا على توضيح خمرجاتنا كمدرسةوانطلقنا من أهداف ورؤية املدرسة 

عداد إمجيع األقسام حيث كنت أعمل  مع صدام ومس ديانا يف  ليضم   ،لية العمل لتوسعة مشروع متام يف مدرستناآوأوضحنا هلم 
يق بّتتيبها بالتسلسل الذي ر فنقوم ك مث   ،العربية إىلجنليزية غة اإلفاق عليها من الل  االت   تم  وكنت أقوم بّتمجة املواد اليت ي ،الت دريب ماد ة
ترمجة وطباعة  مهم ةا دائمً  يل  إحيث كانت توكل  ،وكنا نتبادل األدوار يف تقدمي الورشات .عل منيلعرضها على امل آليةفق على ونت   ،نريد
 .الت دريبها يف عملية إلي وحتضري األدوات واملواد اليت كنا حنتاج ،وترتيبها بطريقة مناسبة الت دريب ماد ة
 

رجات.كنت املخ حتق قد من واستخدام البحث اإلجرائي لفهم هذا املشروع والتأك   ،به قسم بتحديد مشروع خاص   كل  وعندما قام  
 مت  و هم. إلياخلربة قل هذه نضا أيو النتائج  إىلوأقوم بتحليلها هلم للوصول  ،أعمل مع األقسام املختلفة للتحضري لعقد جمموعات تركيز

 أهداف وخمرجات مث  ومن  ،قسم من رسالة املدرسة وأهدافها كل  حيث انطلق   ،شرا  مثانية أقسام من أقسام املدرسة يف العملإ
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بحث عند بالبحث عن مدى قدرة الطالب على صياغة أسئلة ال ،ساسي ةام قسم العلوم يف املرحلة األفق .الّت كيزة القسم الختيار قضي  
لى قدرة وامتالكهم ملهارة صياغة األسئلة اليت تنعكس ع ،ملستويات األسئلة املختلفة عل منيومدى وعي امل ،القيام بعملية البحث

ما كانت كل  ه  ث أن  حي ،ل عملية البحثه  ة األسئلة وطريقة طرحها ميكن أن يسنوعي   رتأوا أن  احيث  ،امتال  هذه املهارات يف الط لبة
 ة مجع املعلومات.ل عملي  فذلك يسه   ،حمد دةاألسئلة واضحة و 

 
 يمفهم مشّت  لدى معل  من هنا   اخلامس والسادس على صياغة األسئلة. واذا ما كان لص فوففقاموا بالبحث عن قدرة طلبة ا

 كان ما ذاإ فعر  التهبدف القسم  عل ميلتشمل جمموعة تركيز مل الد راسةقاموا بتحديد أدوات قد و  ،مهارة صياغة األسئلةيف القسم 
على صياغة أسئلة  الط لبةيقيس قدرة  ار  بالخت الط لبةوقاموا بتعري   ،صياغة األسئلة هارة يف م معل منيفهم مشّت  للمن هنا  

 وصياغة أسئلة عنها.هتا ءبقرامن خالل تقدمي فقرة ما للطلبة حيث يقومون  ،مبستويات خمتلفة
وانضباطهم يف  مقارنة بسلوكهم ،وسلوكهم خالل العمل املخربي الط لبةة انضباط فقد أثاروا قضي   ،ا عن قسم العلوم يف الثانويأم   

 ية.صف  ة الاحلص  
 

 ويقل  هم، باطضنا حيث يقل   ،عطى  داخل املخترباليت تُ  ماد ةلل ماً ال يبدون اهتما الط لبة القسم أن   ومعل محيث كان قد الحظ 
ائي يف دخال املنحّن االستقصالعلوم إل عل ميوقد تزامنت هذه املالحظات مع عقد دورة مل ،انتباههم خالل حصص العمل املخربي

قد جمموعة تركيز للطلبة بعا يضً أوقاموا  ،ة املختربحنو حص   الط لبةاهات لتحديد اجت   ةمو القسم ببناء استبانوقام معل   ،تدريس العلوم
اهات وجود اجت   إىلري نتائج تش إىللوا وقد توص   ،يةجبد   العوامل اليت تسهم يف عدم أخذ الطالب للجانب العلمي  إىل ف تعر  الهبدف 
اليت  ،تدريس العلوم لدورة املنحى االستقصائي يف عل منيحيث تزامن قيامهم بالبحث مع حضور امل ،ة املختربحنو حص   ،للطلبة إجيابي ة
يف تدريس  مو القسم باستخدام املنحى االستقصائيوخالل تلك الفّتة كان قد بدأ معل   .تسبحملالدكتورة مسية ا عد ةعقدها مبسا مت  

 ة. ي  للعمل املخربي والبدء بأخذه جبد   الط لبةن نظرة حتس   إىلفجاءت النتائج لتشري  ،العلوم والعمل املخربي
 ة.املسائل الكتابي   يف حل   الط لبةات على البحث عن أسباب ضعف وعمل قسم الرياضي  

 
ياس مدى استيعاب ق إىلالختبار يهدف  الط لبةنة من وقاموا بتعري  هذه العي   ،من صفوف خمتلفة الد راسةنة قاموا باختيار عي  ف

 وحل   للحل   طالت خطي إىلاالنتقال  مث  ومن  ،ة ومدى قدرهتم على حتليل املشكلة من معطيات ومطلوبللمسائل الكتابي   الط لبة
 الط لبةسبة قليلة من ن أن   إىللوا توص  . فالط لبةنة لتصحيح هذا االختبار لتحديد مواطن الضعف عند معي   آليةاعتماد  مت  و  .املشكلة

عديدة ات ليآومن هنا بدأوا باستخدام  .اجلواب النهائي   إىلللوصول  للحل   خط ةمتكنوا من حتديد املطلوب من السؤال ووضع 
على هذه  لط لبةاالعديد من املسائل يف أوراق العمل لتدريب ضافة إبة واالهتمام على التعامل مع املسائل الكتابي   الط لبةلتطوير قدرات 
 املهارات. 

 
روا فقر   .ة يف املدرسةاضخالل حصص الري   الرياضي   بارتداء الزي   الط لبةد ظاهرة عدم تقي   ساعات   وافقد الحظ ،اضةقسم الري   ومعل ما أم  

تقيس  ةستبانفقاموا ببناء ا .الرياضي   اضة والزي  حنو حصص الري   الط لبةاهات اجت   ةعرفمالبحث عن أسباب انتشار هذه الظاهرة و 
يف انتشار هذه  ارً دو يلعب  املدرسي   الرياضي   لزي  ا حيث افّتضوا أن   ،الرياضي   اضة وحنو الزي  حنو حصص الري   الط لبةاهات اجت  
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ة الرياضي   بأحد املاركات امرتبطً  الرياضي   ة بأن يكون الزي  الد ائمرغبتهم إذ أبدوا  الط لبةث مع وذلك من خالل التحد   ،الظاهرة
 ة.العاملي  
 

 إىللوا وتوص   ،اضةصص الري  أثناء ح الرياضي   بالزي   الط لبةلتعرف أسباب عدم التزام  الط لبةنة من يِّ عَ ا بعقد جمموعة تركيز لِ وقاموا أيضً 
ا جيعله غري مريح أثناء مم   ،ة القماش املصنوع منها غري مالئمةونوعي   ،لونه ال يعجبهم ألن   ،الرياضي   ال يلتزمون بارتداء الزي   الط لبة أن  

 إىلى ا أد  ملدرسة مم  ادارة إ إىلرفع تلك االقّتاحات  مت  و  ،ات جديدة من القماشاعتماد نوعي  موا مقّتحات بتغيري األلوان و وقد   .ارتدائه
 يف العام التايل. الرياضي   تغيري الزي  

 
 دراسي ةث التدخل يف مجيع جوانب احلياة واملباح ة اليتا من املباحث املهم  وألهن   ،تنا وتراثنا ورمز وجودناة هوي  غة العربي  الل   وألن  
 لربنامج تدرييب   همإخضاع مت  حيث  ،الط لبةعند  مشاكل الكتابة وسوء اخلط   عنة بالبحث غة العربي  مو قسم الل  فقد قام معل   ،األخرى
عليم كتابة احلرف تبدأ من توهذه اخلط ة  هم.لرفع أدائهم الكتاب وحتسني خط   ،وحتسني الكتابة ة ممنهجة لتعليم اخلط  ضمن خط  
من خالل  ط لبةالن هذه املهارات لدى وجرى البحث عن مدى حتس   .وتنتهي بالكلمة وبالتايل باجلملة ،السليمة لرمسهوالطريقة 

 يف مجيع املواد وأوراق العمل. هممالحظة دفاتر 
 
 عن تعرب   فاتلك وتصر  اسمب ونأي مدى يقوم إىلو  ،الط لبةفقد قاموا بدراسة مفهوم االنتماء عند  ،اتقسم االجتماعي   يفا أم  
 إىلخالص إو اجياد املواطن الصاحل واملنتمي بصدق  إىلوذلك انطالقا من رؤية املدرسة اليت هتدف  .مدرستهم ووطنهمإىل نتمائهم ا
للطلبة هبدف  ةتبانفقاموا ببناء اس .يةصف  داخل وخارج احلصص ال الط لبةة البحث بناًء على مالحظة سلو  وقاموا باختيار قضي   .تهأم  

 لط لبةاون هلا يف املدرسة. وأيضاً استخدموا بطاقة مالحظة ملالحظة سلو  تعر ضخالل املواقف املختلفة اليت ي الط لبةقياس سلو  
نتماء وقاموا خالل ذلك بالعمل على تعزيز مفهوم اال ،نة للدراسةابع كعي  الس   صف  اختاروا صفوف الف .خالل تواجدهم يف املدرسة

 إىلضافة باإل ،درسة والوطنإىل امللطلبة عن االنتماء على ااحملاضرات لقاء إو  ،املدرسي ةذاعة اإلمن خالل توظيف  الط لبةيف نفوس 
 ولوحات احلائط.ة عالني  اإلوحات استخدام الل  

 
ضعف يف القدرة و  ،جويدالوة والت  يف مهارة الت   الط لبةمو القسم وجود ضعف عند فقد  الحظ معل   ،ةسالمي  اإلبية ا عن قسم الّت  أم  

هذه املهارات يف  مهي ةأل عف نظراً الض   اروا البحث عن أسباب هذفقر   .هلا ة والتطبيق العملي  النظري   اد ةمة ما بني املءعلى التمييز واملوا
 عملي   واشتمل هذا االختبار على جانب ،الط لبةوا اختبار تشخيصي  لتحديد مواطن الضعف عند فأعد   .الكرمين آالقر تفسري 
 .قوا االختبار عليهم. واستطاعوا بذلك حتديد مواطن الضعفوطب   ،الد راسةنة وقاموا بتحديد عي   ،كتاب  خر  آوجانب  تطبيقي  
يف ضوء ذلك  عل منيمبعد عقد جمموعة تركيز لل ،يف التالوة والتجويد الط لبةلبدء بتطوير مهارات لنة حت لديهم رؤية معي  توض  ف

 االختبار.
 

هارات حيث هذه امل مهي ةونظراً أل .الشفهي والكتاب الت عبرييف  الط لبة( وجود ضعف لدى 4-0) لص فوفمات اوقد الحظت معل  
 .ذا الضعفروا البحث عن أسباب هلذلك قر   ،خريناآلعن نفسه وتزيد من قدرته على التواصل مع  الت عبريل على الطالب تسه  
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وقاموا مبتابعة  ،ظرهمالشفهي من وجهة ن الت عبرييف امتال  مهارة  الط لبةمات لتعرف أسباب ضعف فقاموا بعقد جمموعة تركيز للمعل  
 . د راسةالنة وتطبيقها على عي  ها ئببنامن خالل بطاقة مالحظة قاموا  ،الشفهي الت عبريومالحظة قدرهتم على  الط لبة
 
 ة ألكون، إذ منحوين الث قمس ديانا وصدام ،من فريق العمل الذي عملت ضمنه الد ائم الد عمب ،الكثري من املهارات رت لدي  وتطو  

حث عن والبخرين اآلصال مع ومهارات االت   ،قدفريق والقدرة على الن  الهارات العمل ضمن واكتساب م ،العمل والعطاءقادرة على 
 .يهاة علاملبني  اذ القرارت ا الخت  ة دائمً األدل  
 

رنا بنشر وكيف فك   ،املختلفةقسام األوها أنذا أعرض حبماس ما قمنا به من عمل مع  ،اجلديد مع أسرة متام الل قاء إىلوها قد عدنا 
 ة االنطالق من رسالة املدرسة وضرورة العمل بوعي لتحقيق جزء من هذه الرسالة. قسم مسؤولي   كل   إىلفكر متام وأوكلنا 

ني ثهذا األخطوط الذي تتحد   ة من احلضور "مال مر  مسعت ألو   ،الذي أراه رائعاً جناز اإلمنسجمة باحلديث عن هذا بينما كنت و 
حيث عرضنا  ،اليت عملنا هبا كفريق لتوسيع ونشر فكر متام يف املدرسة ليةوكانوا يقصدون هنا الطريقة اليت اخّتناها لشرح اآل عنه!"

 ة لتسهيل فهمها.عملنا مع أقسام املدرسة على شكل خارطة مفاهيمي  
 

وهي حجم  –هم يلإالفكرة اليت أريد إيصاهلا  مت فرحاً بأن  تبس  فت عن احلديث و فقط توق   ،ع أن أخفي شعوري وقتهامل أستطِ 
هذا    موجز يصف، وهي عبارة عن تعبرينها بكلمة واحدةع الت عبريقد وصلت وقاموا ب -رنا فيهااليت فك   ليةالعمل الذي قمنا به واآل
  "،األخطبوط"هم قد وصلت بكلمة واحدة وهي يلإسالة اليت كنت أريد إيصاهلا الر   ن  ألشعرت بالفرح حينها  ،هبالعمل الذي قمنا 

ما وصلنا  ىلإأجين مثار التعب والوقت الذي وضعناه للوصول  أن ينشعرت بف ،فقطقتها كناية عن حجم العمل الكبري الذي قمنا به و 
  .ليهإ
 
مس  إىلون ثوهم يتحد   ،من السعودية  ولبنان ،من الفرق املختلفة ،يّتأى يف ذهين عدد من األشخاص ،نليكم اآلإاكتب  بينماو 

 .الن قاشيت وقدريت على احلوار و بالفرق الذي ملسوه بشخصي  حساسهم إ ويظهرون ديانا عين  
 
لى الرغم من عه ن  أحيث  ،ة للعملة املستمر  افعي  بداخلي والد   أحسست به خالل هذه الفّتة هو احلماس املستمر   شعور  عظم أ ن  إ

 .ذا العملهبهبا وأنا سعيدة لشغفي قوم أ أن ين ال  إ ،عمالجناز األإلالكثري من الوقت  إىلا حيانً أاحتياجنا 
 

 
احدة هم قد وصلت بكلمة و يلإسالة اليت كنت أريد إيصاهلا الر   ن  ألشعرت بالفرح 

شعرت ف ،فقط قتهاكناية عن حجم العمل الكبري الذي قمنا به و   "األخطبوط"وهي 
 ه.ليإ وصلناما  إىلأجين مثار التعب والوقت الذي وضعناه للوصول  أن ينب
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مقارنة هذه األوضاع بالوضع و  ،ة خمتلفةيف بلدان عربي   الت عليمكتساب معارف جديدة عن وضع ا فأتيح يل فرصة  ،ر املهين  ا عن التطو  أم  
 الراهن يف األردن.

 

 
 ،ة خمتلفةيف بلدان عربي   الت عليمكتساب معارف جديدة عن وضع ا فأتيح يل فرصة 

 ومقارنة هذه األوضاع بالوضع الراهن يف األردن.
 

 
اه هذه جت  ا نطالق يف العمل والسري يفوضرورة اال ،حتديد األهداف أمهي ةب زداد الوعي لدي  ا ،ومن خالل العمل بالبحث اإلجرائي  

أصبحت  ح.أسري يف االجتاه الصحي أن ينمن  ،تحق قا يف وعي لضرورة الوضوح األهداف يف ذهين جيعلين دائمً  حيث أن   ،األهداف
 ،الط لبةزم لضبط سلو  ري الال  غيكبري يف إحداث الت  الدور الم للمعل   وأن   ،يةصف  ال تنتهي يف حدود الغرفة ال التعل مي ةة العملي   أؤمن بأن  

 .التعل مي ةة ورفع أدائهم و تطوير سري العملي  
 

 
أسري يف  أن ينمن  تحق قوضوح األهداف يف ذهين جيعلين دائما يف وعي لضرورة ال

الغرفة  ال تنتهي يف حدود التعل مي ةة بأن العملي  أصبحت أؤمن  جتاه الصحيح.اال  
ورفع  الط لبةو  زم لضبط سلغيري الال  كبري يف إحداث الت  الدور الم للمعل   وأن   ،يةصف  ال

 .التعل مي ةة أدائهم و تطوير سري العملي  
 

 
 أمهي ةجلماعي و العمل ا أمهي ةر أقد   أصبحت ،العلمي ةة ن من أشخاص خمتلفني يف اخلربة واخللفي  ومن خالل العمل ضمن فريق مكو  

ستطعت أن أكون ا ،ا ضمن فريق متعاون ومتكامل. وبالعمل معً ة لدى الفريقحبيث تصبح نقطة قو   ،االختالفات املوجودةستغالل ا
 ة املدرسة. غيري وتطوير األداء لتحسني العمل ضمن مظل  حداث الت  على إمن فريق عامل قادر  اجزءً 

 

 
حبيث  ،إستغالل االختالفات املوجودة أمهي ةالعمل اجلماعي و  أمهي ةر أصبحت أقد  
 ة لدى الفريق.تصبح نقطة قو  
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 رجاء محادين

 منسقة مشروع رنزولي

 
 تجربتي مع تمام

 
 لتسألين أن أحل    ،لعصري ةاة يف املدارس األكادميي  املستشارة ، ة من "مس ديانا"ة مع متام قبل سنتني مبكاملة هاتفي  يت الفعلي  بدأت قص  

تين بفكرة سريعة عن دبعد أن زو   د  أعطتين مهلة عشر دقائق للر  ف .ومغادرة فريق متام ،ةللسفر لظروف خاص   مكان حنني اليت ستضطر  
ة إملامي مع قل   .ط هباأفر   ام فرصة  جيب أال  أم أن ينعلمت  ،ة بنظرهتا وتقديرها لألمورات أعضاء الفريق. ولثقيت التام  املشروع ومسؤولي  

قسم العلوم  كون املرحلة األوىل للمشروع كانت مرتبطة مع  ،أماكن عديدة ، ويفقةباملوضوع، فقد كنت أمسع كلمة متام على فّتات متفر  
بأنشطة  الط لبةبإثراء  وهو برنامج معين   ،العصري ةقة لربنامج رنزويل يف املدارس وأنا كنت أعمل كمنس   ."الباحث املستقل  مبشروع "الطالب 

 يف القسم األساسي. معل مة و   ،تتناسب مع اهتماماهتم وقدراهتم
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ا غري واضحة بالنسبة هولكن   ،وشيء من املعلومات ،لعة على بع  املصطلحاتوأوراق كثرية عن املشروع جعلتين مط   تزويدي مبلف   مت  
 . 2112بريوت مع فريق متام يف شهر كانون الثاين عام  إىلجاءت الزيارة األوىل يل  مث  .  يل  إ
 

من املشروع ، وكان  لث انيةا،  وهي بداية املرحلة الس ابقةنة العمل به يف الس   تيب"  يف عرض ما مت  يف الّت   األو ل" العصري ةكان دور فريق 
 .مة من مثانية أقساممشاريع مقد   هباويرتبط  ،مشروع متامة حمورها توسيع " وهو عبارة عن  خريطة مفاهيمي  خطبوط باأل"  عرض ما مسي  
دا لتدريب والذي عمل جاه ،لعلمي حبجم العمل الذي قام به الفريق ،ه عادلللكثري من النقد الذي مل أر أن   تعر ضهذا األخطبوط 

 أن ينبا أشعرين مم   ،متام ع يفة التوس  مدرسة لفكر  كل  األقسام عليه ومتابعته. كما كان هنا  التفاوت يف أساليب العرض وطريقة فهم  
 كل   ختدم عد ة رقبط يّتجم أن وهو ،املشروع ميزة هي هذه أن   االحقً  اكتشفت أن يننقطة الصفر يف فهمي املشروع. غري  إىلعدت 
 .األكرب والصورة املشروع مرونة عندها فأدركت .معها ويتناسب هلا يصلح مبا ،مدرسة كل  و  فريق
 

 
 ل  ك ختدم عد ة بطرق يّتجم أن وهو ،املشروع ميزة هي هذه أن   االحقً  اكتشفت
 روعاملش مرونة عندها فأدركت .معها ويتناسب هلا يصلح مبا مدرسة كل  و  فريق

 .األكرب والصورة
 

 
ديانا" يف له "مس واملدارس األخرى لوضع السلطة الذي متث    AUBلفت نظري عندها أيضا النقد املباشر وغري املباشر من فريق 

وع من أنواع ن لت فقط يف جانبها اإلجياب، حيث مل أحلظ أو أملس أي  تلك السلطة متث   بالرغم من أن   ،داري  نظرا ملوقعها اإل ،املشروع
بداء س املساحة يف إوكان لنا مجيعا داخل الفريق نف .ةخذ بدميقراطي  ، بل كانت القرارات تت  العصري ةفرض الرأي يف اجتماعات فريق متام 

 مجيع جعل يفة قة فريق متام يف املدرسمنس   كادميي ةللمشرفة األ داري  اإل وقعامل من االستفادة مت  ه اذ القرارات. مع العلم أن  الرأي واخت  
العديد  أن   ل تطبيق املشروع  حيث، وقد يكون هذا ما سه  قرار ةصاحبو  الفريق أعضاء أحد اكوهن ةي  جبد   معه تتعامل املدرسة أقسام

 .من األمور لو تركت اختيارية سيتجنبها الكثري من الناس
 

 
 ،املدرسة ة فريق متام يفمنس ق ،كادميي ةللمشرفة األ داري  اإل وقعامل من االستفادة مت  
 ةصاحبو  قالفري أعضاء أحد اكوهن ةي  جبد   معه تتعامل املدرسة أقسام مجيع جعل يف
 .قرار
 

 
 م يف مدرستنا.لذلك كان العمل هبذا احلج .در  فائدتهتوس ،ا فسيلزم بالتعامل معها عندما يكون إلزامي  أم   ،ة األعباءطلبا للراحة وقل  
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من  جانب إجياب وهو استفاديتيشوهبا  ،ة للمشروعنظرة ضبابي  وتنتابين  ،AUBيل يف  األو لان بعد اجتماع متام عم   إىلعدت 
 استنتاج إىل تلتوص  مع زمالء األردن. وقد  األو له كان أيضا لقائي مع العلم أن   ،خارج األردنالتواصل املباشر مع زمالء يف املهنة من 

 .تطو رلل تسعى اليت بوي ةّت ال ساتوللمؤس   مللمعل   اليومي   اهلم   وكذلك ّتبوي ةال النواحي يف عربي ةال البالد مجيع يف مشّت  اهلم   أن  
 

 
 ،ّتبوي ةال لنواحيا يف عربي ةال البالد مجيع يف مشّت  اهلم   أن   استنتاج إىل لتتوص  
 .رتطو  لل تسعى اليت ّتبوي ةال اتمؤس سولل لمللمع   اليومي   اهلم   وكذلك
 

 
 والقرارات ةلدوري  ا االجتماعات حيث ،الفريق بروح العمل ،املدرسة يف متام مشروع متابعة عندي زوعز  ات  يف بريوت، الل قاءتوالت 
ة والعمل. صرت لت جرباخلفهم بعامني من  أن ينف شعوري بخف   ،م الذي وجدته عند زمالئي يف الفريقالتعاون والتفه   كما أن    .ةاجلماعي  
من  فقد الحظت أن   .إعادة النظر يف الكثري من خطواته إىلعملي قد يكون يف أحيان كثرية حباجة  وبأن   ،ل فكرة اعّتايف باخلطأأتقب  
، حيث  ها للتجربةتعر ضا ما كانوا يراجعون ما طرحوه من آراء أو أفكار خالل الورشات بعد كثريً ، إذ  AUBفريق  خربة مين: أكثر هم

ة لعمل خاص  وأملسها يف تعاملي مع احمليطني ب يف ا أشاهدها هذه الفكرة كما أن    ،ل باستمرار والتأم  ريدون لنا فكرة التفككانوا يؤك  
ملتسلسل ا باع األسلوب العلمي  مع األمور وأحرص على ات   نهجي ةلك أصبحت أتعامل مبفكر متام. وكذ ،مس ديانا اليت أرى  فيها

 إىل واالستناد ،ماهتاسل  مب األمور أخذ وعدم وثيقالت   حيث من ،تنظيما أكثر أصبحت ،املدرسة يف عملي  ال تطو رال فمعة. أدل   إىلاملستند 
ارتباطي مبشروع  أن   ومن حسن احلظ   .عمل أو مشروع  االستمرار بأي  أو حىت   الشخصي   املستوى على حىت   قرار أي   اذاخت   قبل ةاألدل  

طلب ن إ، وكان سواء من نفسي أو من غريي ه،ل بغري ع الكمال وال أقبحيث كنت بطبيعيت أتوق   ،ةمنس قمتام تزامن مع عملي اجلديد ك
يم نفسي كما ن من تقيمل أمتك   ،من املخرجات تحق قللوبعدما اعتمدت البحث اإلجرائي كأداة  ،كجميع زمالئي  ، تقييم عمليمين  

 ه.أين أريد أن أجت   ىلإأصبحت أعرف أين أقف و  ن ينين  شعرت بثقة أكرب أللكن   .عام كل  من    بل أصبح  تقديري لنفسي أقل   ،اعتدت
 

 
 جتماعاتاال حيث الفريق بروح العمل ،املدرسة يف متام مشروع متابعة عندي زوعز  
 .ةاجلماعي   والقرارات ةالدوري  
 

 
بة من صفوف املرحلة ن طلوهو برنامج يف املدرسة يتضم   ،كنت أعمل يف العام املاضي مع طلبة الربنامج  اإلثرائي  ،على سبيل املثال
هم بّتتيب زيارات ألماكن أقوم  مع .د واملثابرة وااللتزاماجلي   حصيل األكادميي  زون بالت  يتمي   إذ ،مترشيحهم من أكثر من معل   املتوسطة مت  

 يقرروا املشروع ىت  وذلك لتعريضهم خلربات خمتلفة ح ،ني مبجاالت خمتلفة  وحماورهتم ومشاهدة أفالم ومناقشتهاعديدة واستضافة خمتص  
، حي  وضوع الغذاء الص  وا موكان أن اختار  ."الباحث املستقل  ا يف العمل مبشروع "الطالب موه سابقً استنادا ملا تعل   ،الذي سيعملون عليه
ة عند ات الغذائي  ع على صفوف الرابع واخلامس والسادس ملعرفة العادإلعداد استبانة توز   ،ام رفيقنا يف مشروع متامفقمنا باالستعانة بصد  
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جنا منها و ج وخر منها وبعد حتليل النتائ تحق قوال ،األمور اليت يريدون معرفتها الط لبةد وذلك بعد أن حد   ،يف هذه املرحلة الط لبة
دوى الربنامج وصداه عن مدى ج  األو ل دراسي  . وكنت قد تساءلت قبل هناية الفصل الدراسي  قمنا بعرضها يف هناية العام ال ،بتوصيات
لبة موعة تركيز للط  عمل جم إىلجوء بدورها الل   فكان أن استشرت  "مس ديانا" اليت اقّتحت علي   .هذا اجلهد وهل يستحق   ،الط لبةعند 
 إعطاء أفكار جديدة م أسهبوا يفحد أهن   إىلا ظننت ة أكثر مم  الربنامج بإجيابي   إىلينظرون  الط لبة وأظهرت النتائج أن   .د من ذلكللتأك  

ة طالبوا بإنشاء غرفة خاص  و قة باالقتصاد والسياسة وغريها متعل   ،فقد اقّتحوا موضوعات كثرية جديدة مل ختطر يل .للتعامل مع الربنامج
 لط لبةاهبم يبيعون أشياء خمتلفة دعما لربناجمهم. كما وقمت كذلك بعمل جمموعة تركيز أخرى مع نفس  كما طالبوا بيوم خاص    .هبم

إلدارة اليت ناها لموخرجنا بنتائج قد   .يف املدرسة عل منياليت يشكو منها معظم امل، ة عند طلبة املدرسةملناقشة مشكلة نقص الدافعي  
با اقّتحه الوكان مم   .نينس ققامت بدورها بعرضها يف جملس امل م املهارات على تعل   كيزالّت  أساليب تدريسهم  و عل مون د املأن جيد   طال 
وغريها. شعرت بعد  العلمي ة املدرسي ةعند إعطاء الواجبات وزيادة الرحالت  عل منيبني امل الت نسيقو  ،والتقليل من احلفظ قدر اإلمكان

لة عندي. انت املفض  ك  الّت كيزجمموعات  ويبدو أن   .جلمع املعلومات وحتليلها لالرتقاء بعملي ،وسائل عديدة كأصبحت أمتل أن ينذلك 
جماال  هنا   جندلك ال وكذ .باشر مع األشخاصاملتواصل ال ، بسببة وسرعة من االستباناتوسيلة أكثر دق   الّت كيزفأنا أرى يف جمموعة 

 فق . كبريا إلمهال اإلجابة عن أسئلة أو اإلجابة كيفما ات  
 

 
 وعدم يقالتوث حيث من ،تنظيما أكثر أصبحت ،املدرسة يف عملي  ال تطو رال فمع
 املستوى على حىت   قرار أي   اذاخت   قبل ةاألدل   إىل واالستناد ،ماهتامبسل   األمور أخذ

 .ي  الشخص
 

 
 أقوم ملا واعية ألصبح مرارباست رالتفك   عندي اهاجسً  صار ،هبا للعمل متام ركائز من الواعية ي ةتفك ر ال للممارسة املدرسة يف اختيارنا بعد
 جديدة ةقو   اينأعط امم   ، والتعديل ةاألدل   إىل االستناد بعد به أقوم ما مراجعة من حرج أي   أجد  وال أعمايل كل   أراجع صرت فقد ، به
بإعداد  عل منيامل  ت معوقم ،نية لصفوف اخلامس والسادس األساسي  هذا العام متابعة املواد اإلنساني   إيل  سند أ. فقد األمور إدارة يف

حث اإلجرائي كأداة الب أمهي ةفربزت عندي  .األربعة األوىل لص فوفبرنامج تكاملي لتدريس هذه املواد استكماال لنهج املدرسة يف ا
 معل منيملباشرة عن يت امسؤولي  من حيث  ،وأنا مقبلة على طبيعة عمل جديدة خاص ة ،ة مثبتةأدل   إىلمن املخرجات املستند  تحق قلل
ة. صار سالمي  ات والّتبية اإلواالجتماعي   عربي ةغة الوهي التكامل بني مواد الل   ،وعن فكرة جديدة هلذه املرحلة ،وعن أداء طلبة ،جدد

 ،االستمرار مبا يقوم به  له ضرورةه يبني  ألن   ،مبكان مهي ةهو من األ ،ا يثبت ما يقوللبحث عم  التوثيق وا م أن يدر  أن  معل   كل  لزاما على  
. عته هلمأو أعمال طلبته ومتاب ،معلم من أعماله كل  ة يف حقيبة  وذلك عن طريق وضع أدل   ،أو البحث عن طريق آخر يثبت جدواه

ة ا باستحداث دفّت جديد للكتابة احلر  وقمن ،عربي ةغة اليف الل   الط لبةالكتاب عند  الت عبريعلى  الّت كيزبدأنا هذا العام ب ،فعلى سبيل املثال
الحظنا من خالل كتابات  نان  أل ،تتناسب مع كوهنا لغتهم األم ،الكتاب بلغة سليمة وبطالقة الت عبريعلى  الط لبةهبدف حتسني قدرة 

ة التعامل قد قمنا بتعديل آلي  و  .للكتابة بشكل حر    الط لبةتوجيه إىل لذلك هدف هذا الدفّت  .املستوى املطلوب إىلا ال ترقى أهن   الط لبة
يف فريق متام  لوال وجودي ،ته واهلدف الذي استحدث من أجله، وهذا ما كان ليحدث سابقا معي يثبت فعالي  ة حىت  معه أكثر من مر  
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 ،ل عنهاة والتحو  نوعدم احلرج من االعّتاف بعدم جدوى طريق معي   ،ةوالبحث عن األدل   ،ر املستمر  التفك   من خالله أن   تعل متالذي 
 ز ثقيت بنفسي وعملي.   عز  يبل يزيدها و  ،ال ينقص من قدري وال معرفيت

 
 متهيداً  تفكري ةال ممارساهتم توثيق عل منيامل  مجيع من بالطلب كفريق قمنا فقد .املدرسة يف" الواعية" ي ةتفك ر ال املمارسة عام العام هذا كان
م جبمع هذه وقد كنت أقو  .ومتابعتهم عل منية إلعداد املواجتماعات خاص   ،ةعقد اجتماعات عام   . حيث مت  للتفكري منطاً  جلعلها

م لقاءات ننظ    مث    ،د مالحظاتنا املشّتكةوحند   ،لنقوم مبناقشتها  يف اجتماعات فريق متام  حمد دةاملمارسات من األقسام يف مواعيد 
وبني  ،اناا يف الفهم بني األقسام  أحيحيث الحظنا تفاوتً   .واالستماع آلرائهم  ومناقشتها ،معهم إلعطائهم تغذية راجعة عن ذلك

هتما قهما ملمارسايف توثي عربي ةمتني يف قسم اللغة الجيدا عند معل   فعلى سبيل املثال الحظنا أداءً   .أفراد القسم الواحد أحيانا أخرى
ث ة املشّتكة اليت يتحد  غفبالرغم من الل   ،ساسي ةا يف قسم العلوم يف املرحلة األأم   .بعيدا عن ذلكاآلخر يف حني الزال البع   ،تفكري ةال

ا بني خطوات البحث اإلجرائي زال كبري  مااخللط  قة. يف حني أن  غري موث   لكن هاكثرية   تفكري ةممارساهتم ال م يعّتفون أن   أهن  إال   ،هبا القسم
 ،عل منيا بع  املأم   .ةوا كثريا خلطوات البحث العلمي يف دراستهم اجلامعي  تعر ضالذين  عل منيعند امل خاص ة ،وخطوات البحث  العلمي

هة ووضعوا حلوال جاهزة للتطبيق من وج ،دوا أسباهباروا ماهي سلفا وحد  قر   ،مسبقة جاهزة ملشكلة  فممارساهتم عبارة عن اختاذ قرارات
ة غة الفرنسي  ا الل  ا قسمد .  أم  م جي  دة ملعل  هي إجراءات جي   ،بع  ممارسات البع  ة ، كما أن  إداري  وهي يف الكثري منها قرارات  ،نظرهم
نظرا لكوهنما من  ،فهم واضح خلطوات البحث اإلجرائي إىلللوصول  ،ةلكثري من املتابعة اخلاص  إىل ازاال حباجة  ماف ،ةاالجنليزي   الل غةو 

فقد  .هبممل معهم أو تدر  تع الذينمع  التواصل الشخصي   أمهي ةي. أدركت هنا الت عليمت لتغيري كبري يف كادرمها تعر ضاألقسام اليت 
ق متام  لقاءات فرق متام مع  فري كما كانت   ،يساعد على خلق فهم مشّت  وحتديد الرؤية ،احلوار املباشر مع األقسام الحظت أن  

AUB  . جتري يف بريوت 
 

 
 ريقكف قمنا فقد .املدرسة يف"  الواعية"  تفكري ةال املمارسة عام العام هذا كان
 .للتفكري منطاً  لهاجلع متهيداً  تفكري ةال ممارساهتم توثيق عل منيامل  مجيع من بالطلب
 

 
 ا من هذا املشروع الكبري .      كان صغريً ا وإن  صدقا أشعر بالفخر والرضا لكوين جزءً 
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 ديانا قموة

 كاديميّةالمستشارة األ

 
 أنا وتمام

 معرفة ثمّ معلومة ،زعزعة 

 
 قةالث   زعزعوت االستمرار تعيق قد حباطاتاإل ن  أحيث  ،مه يف الطريقهو ما نتعل   هم  لكن األ ،هلدف شيء مهم  إىل االوصول  إن

ره لقاءات ت توف  وهذا ما كان .زمني لذلكوجد الزخم والطاقة الال   إذا جديد من دتتول   قد ةالدافعي   ولكن ،ةوالفكري   ةاملعرفي   باملنظومة
انت مصدر الزعزعة لتغذية الراجعة احملبطة واليت كإىل اباإلضافة  ،كانت تبدو غري مّتابطة يف البداية  ،فاملعارف واألفكار جديدة .متام
 .ي  لد
 

 
 أن  ث حي ،مه يف الطريقهو ما نتعل   هم  لكن األ ،شيء مهم   هلدفا إىلالوصول  إن
 ولكن ،ةكري  والف ةاملعرفي   باملنظومة قةالث   وتزعزع االستمرار تعيق قد حباطاتإلا
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انت وهذا ما ك .زمني لذلكوجد الزخم والطاقة الال   إذا جديد من دتتول   قد ةالدافعي  
 .متامره لقاءات توف  
 

 
 

 البداية مع تمام! 

بل اجلامعة أطلق من ق ،مبشروع العصري ةمشاركة املدارس  إمكاني ةة مشروع متام يف األردن حول منس قعندما سألتين  ،كانت البداية
ز املشروع يث سيعز  ح ،ةجاح احمللي  ة لبع  قصص الن  القيام بدراسة حتليلي   إىليهدف  .ة الفكر العربمؤس سبدعم من  ،األمريكي ة
قة يف شاريع املطب  لعة على بع  املة مط  نس قوكانت امل .األعلى إىلغيري املنطلق من األسفل األسفل للت   إىلمن األعلى  الد عمة نظري  
زممت شرحاً حول الشروط " وقد   الباحث املستقل  ة الطالب مشروع "الطالب وخاص   ،املدارس  اركة.رها يف املدرسة للمشتوف   الال 

 
 العصري ةض للمدارس عو  اعتربهتا فرصة ال ت ن ينأل ،كبرية يف املشاركة  أبديت رغبةً  أن ين إال   ،ر مجيع الشروط لديناوبالرغم من عدم توف  

 اءً ب على مهارات البحث اإلجرائي واليت أصبحت ركائزه، فيما بعد، جز يل للتدر  متاحة فهي فرصة  .بشكل عام ويل بشكل خاص
و األسلوب األفضل ه ،العمل ضمن فريق وفرصة ملدرسيت حيث كنت أعلم أن   ،ة يف جمال عملياليومي   ّتبوي ةممارسيت الا من أساسي  

 . الت طويرو  تطو رله فريق متام يف املدرسة، الحقاً،  منوذجاً للوهذا ما شك   ،للحصول على أفضل النتائج
 

لبكالوريا يف والذي عقد يف مدرسة ا ،ل لقاء تدرييب  كان أو  ف .إيلبالنسبة أو املعامل واضحة  حمد دةومل تكن اخلطوات  ،كانت البداية
وحتليل  ن مجع معلوماتة تتضم  يته كأداة استقصائي  أمه  حول البحث الّتبوي و  الل قاء، ومتركز موضوع  2112يف حزيران  عم ان

يقوم هبا الفرد  ،صاءة مضبوطة من االستقللبحث اإلجرائي بكونه عملي   تعر ضبدأ ال مث  ومن  ،ؤالبيانات من الوصف والتفسري والتنب  
 .يف جمال عمله الّتبوي   الت طويرحسني و من الت   تحق قلل
 

 ّتبوي ةمترات الأو من خالل املؤ  ،سواء عن طريق بع  القراءات ،البحث اإلجرائي يف اجملال الّتبوي   أمهي ةاملعلومات حول  كانت لدي  
ور اإلجياب الذي رافق وبالرغم من الشع .الّتبوي  يته يف اجملال أمه  اليت حضرهتا، وقد متركز أحد هذه املؤمترات حول البحث اإلجرائي، و 

 األو ل لل قاءاين من توظيف ما مسعته يف جمال عملي . لقدكان نمل أمحل معي من الفهم واألدوات اليت متك   أن ين إال   ،املؤمتر يف حينه
االدارة  إىلدريس من الت   ،بوي ةّت ع خربايت خالل مسرييت البالرغم من تنو   ،ّتبوي ةهايت الا يف توج  الً جذري  لت حتو  اليت شك   ةعدالقاثابة مب

 سامهت األهن   ،يلة املاسي   الفرصة لتشك  مشاركيت مبشروع متام  ن  أ ال  إ .تربوي ةمستشارة  مث  ونائباً للمدير العام ومن  العصري ة املدرسي ة
 ،العصري ةللمدارس  الّتبوي   الت خطيطولة عن ؤ مس كمستشارة ،عملي جمال يف ّتبوي ةال واملمارسات ّتبوي ةال املنظومة بناء إعادة يف

 دارات املدارس.إي املواد و منس قللمدرسة مع  كادميي ةومتابعة لتنفيذ اخلطط األ
 

 
 بناء عادةإ يف سامهت هناأل   ،يلة الفرصة املاسي   لتشك  مشاركيت مبشروع متام  إن  

 كمستشارة. عملي جمال يف ّتبوي ةال واملمارسات ّتبوي ةال املنظومة
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 لباحث املستقل  ان قمن بتطبيق مشروع الطالب مم   ،مات من قسم العلوممن ثالث معل   العصري ةتشكيل فريق  مت   وبناًء على ذلك،
أن تكون يف  عواليت من املتوق   ،اتالل قاء ضرورة استمرار تبني   األو ل الل قاء، ولكن بعد انتهاء يل  إ( وباالضافة 2 –4لصفوف )
 االتفاق عليه. اختيار فريق جديد لتطبيق ما مت   وكان علي   ،وبقيت لوحدي ن  ة هبة خاص  لظروف أسري   املعل ماتوهنا اعتذرت  .بريوت

 لوجودهم يف إجازة الصيف. عل منيصال مبعظم املاجلديد لصعوبة االت   من االنتظار لبدء العام الدراسي   وهنا كان ال بد  
 
 

 تشكيل الفريق الجديد

ة منس قالتعاون مع وجتهيز االستبانات ب الد راسة سئلةأولتسريع إجناز املطلوب، بدأت بكتابة  ،لتسهيل العمل على الفريق اجلديد
كن كان ول ،يف قسم العلوم االنضمام للمشروع عل منيبدأت بسؤال جمموعة من امل ،ومع بدء العام اجلديد .الربنامج يف األردن

لديه  أن   اص ةخو  ،املشاركة إمكاني ةصدام الكراسنة حول  الّتبوي  وهنا سألت املرشد  .ة السفراالعتذار هو اجلواب بسبب احتمالي  
 ل أعضاء الفريق اجلديد وبدأنا بالعمل.أو  من فوافق وكان  ،اخلربة يف جمال التحليل اإلحصائي

 
مت بع  وقد   .هنا  ثغرة واضحة بني األسئلة واألدوات أن   وجاء الرد   ،األمريكي ةفريق اجلامعة  إىلأرسلت األسئلة واالستبيانات 

 حلني مراجعة الفئة املستهدفة وتوافقها مع طرق مجع املعلومات وأسئلة البحث ،تأجيل استبيانات األهل إمكاني ةاالقّتاحات حول 
   الفعلي  احملر   ،ريكي ةاألمة حتليل النتائج.خالل هذة املرحلة كان التواصل اإلجياب مع فريق اجلامعة آلي   مث  ومن  ،اليت ستذكر الحقاً 

عم هي تعطي الد  ف .واليت هي منوذجا تربويا ،ة مع ماريوخاص   ،قدراتة على التعاون وحفز الي  نملواصلة العمل وبناء بيئة عمل مب
ة اآلمنة ملن يلجأ ة باملعارف والبيئفهو واحة غني   ،ا د. رميا فهي مصدر للتفاؤل والقيادة، وال أنسى د. صوماأم   .وجيه يف آن واحدوالت  

ذه املشاعر وه .فهو د. جرداق ،بناء منظومة أكثر متاسكاً يساهم يف  مث  ومن  ،ةيف املنظومة املعرفي   ا من يبين الشك  إليه. أم  
يف  لفعلي  الفريق السابق كان له الفضل ا . وال ننسى أن  عم انسواء يف بريوت أو يف  ،واالنعكاسات هي خالصة لقاءات متام مجيعها

إىل  الوصولف .م انعات املباشرة يف بريوت ويف الل قاءعن طريق ة ستمر  غذية الراجعة املمن خالل الت   ،حقةبناء املعارف واملهارات الال  
واليت تثري  ،عةتنو  دون اعتماد اخلربة املباشرة امل ميكن أن يتم   ال ،اً من فكر الفردم اجلديد ليصبح جزءاً أساسي  مستوى الفهم ودمج التعل  
 . ةفعيل يف مواقف جديدطبيق والت  لبناء فهم قابل للت   ،دةاهات متعد  االستفسارات يف اجت  

 
 معل مة خترب و وهنا سألت مشرفة امل .العصري ةمن استكمال فريق املدارس  وكان ال بد   ،الثاين يف بريوت الل قاءجاءت الدعوة حلضور 

ومن  ،ل عملي يف جمالكن حجم األعمال املطلوبة مين   ،صاً سريعاً عن املشروعأعطيتها ملخ  ف .االنضمام إمكاني ةحياء حنني حول ألا
والذي يظهر نقصاً يف  ،األمريكي ةغذية الراجعة من فريق اجلامعة ة بعد الت  وخاص   ،من الشرح التفصيلي ناينمل ميك   ،خالل دوامي اجلزئي
يف بريوت  لث انيةامن انتظار الورشة  ال بد  كان ف .ة وأسئلة البحثة يف جمال األدوات املناسبة لقضي  خاص   ،زمة لدي  بع  املهارات الال  
وم جديد تقدمي مفه مت   ،الل قاءويف  .طت الضوء على أدوات البحث وطرق التحليل اإلحصائيواليت سل   ،2112يف كانون ثاين 
باحلجم والّتكيب  ،وهي جمموعة من نوع خاص   .الّتبوي  ة جلمع املعلومات يف البحث " كأداة هام  الّت كيزوهو "جمموعة  ،يل  إبالنسبة 
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ط هلا ط   وهي حلقة نقاش خمهلا عالقة مبوضوع معني   ،نةاختيارهم المتالكهم صفات مشّتكة معي   أشخاص يتم   01 – 2ن من تتكو  
 .ضمن بيئة آمنة معي نةمت للحصول على وجهات نظر حول قضية مسبقاً صم  

 
 

 وضوح الرؤيا

شروع مل همومراجعة الف ،فة للتوق  كان دائماً حمط    ،األمريكي ةلقاء مع فريق اجلامعة  كل  ف .2112الثة يف حزيران  جاءت الورشة الث  
، ومثال على الفهمو  املعرفة من أعلى ملستوى انطالق ةحمط   اتالل قاء كانت وأيضاً  .املدرسة أعضاء فريقوالفهم املشّت   بني  ،متام
وهنا كانت  ."قل  الباحث املستملفهوم "الطالب  مشّت    أظهر احلوار عدم وجود تعريف   لقد .بفريق املدرسة اخلاص   األو ل الل قاء ،ذلك
شروع أكثر من مخس سنوات على تطبيق امل بالرغم من مضي   ،ببد شخصياً الس  أن أحد   وكان ال بد   ،أمام نفسي فعلي ةالوقفة ال
 إىللوم قد وصلن مات العمعل   أن  عتقد أوكنت  .يف أمريكا بت عليه عند حضوري مؤمتر تربوي  والذي تدر   ،الباحث املستقل  طالب 

توضيح  ن  هليإعندما طلبت  ،ضح عكس ذلكولكن ات   .الوعي الكامل ألهدافه هن  لدي وأن   ،مستوى من املهارة لتطبيق املشروع
لتوضيح  ،ت للجميعاالل قاءبرجمة جمموعة من  عندئذ  إىلفاضطررت  .العصري ةة تطبيق املشروع لفريق متام يف املدرسة أهداف وآلي  
والذي   "ل  الباحث املستقالطالب "بداية املشاركة مبشروع فكرة و  جاءت. ومن هنا الباحث املستقل  ات مشروع الطالب أهداف وآلي  

  كمشروع من مشاريع متام.  ق يف قسم العلوميطب  
 

 
 همفف ومراجعة الة للتوق  كان دائمًا حمط    ،األمريكي ةلقاء مع فريق اجلامعة  كل  ف

 ةحمط   اتل قاءال كانت وأيضاً  .املدرسة أعضاء فريقوالفهم املشّت  بني  ،ملشروع متام
 والفهم. املعرفة من أعلى ملستوى انطالق

 
من  كل  دى  ل على تطوير مهارات البحث واالستقصاء "الباحث املستقل  الطالب "مشروع  ف على تأثريهدف البحث التعر   إن  
شكلة قائمة أو اإلجابة مل ة هبدف تقدمي حل  ب املرور خبربات حبثي  يتطل   ،اكتساب الطالب مسة الباحث املستقل   . إن  الط لبةو  عل منيامل

 ، هي:ةحىت احلادي عشر الثانوي، وفق خطوات سبع األساسي  فوف من الرابع العلوم للص   ماد ةعن سؤال مطروح يف 
 .حتديد مشكلة البحث .0
   .حتديد اهلدف من البحث .2
                .احلقائقالبحث عن  .3
 .تنظيم احلقائق واملعلومات .4
  .تقييم األهداف  .5
 .تقييم النتاج .2
 .عرض النتاج .2
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م الطالب صل يقد  ويف هناية الف ،خاص ، حيتفظ الطالب، خالله، بعمله يف ملف  دراسي  تطبيق هذه اخلطوات على مدار فصل  ويتم  
 و اإلدارة و أولياء األمور. الط لبةحيضره  ،ص للبحث العلميخالصة ما توصل إليه يف يوم خمص  

 
هذا املشروع الذي  مهي ة، ألالباحث املستقل  وملشروع الطالب  بالنسبة إلينا، مهم ةفكرة املشاركة مبشروع متام خطوة  وهكذا أصبحت

ق إذا ما كان يطب   لنرىو  .تطبيق هذا املشروع فعالي ةمن قياس مدى  نانأدوات متك   إىلتنا ، وحلاجالعصري ةيتماشى مع رؤية املدرسة 
صياغة ب ،أنا كفريق عملبد ،فمن هنا .من هذا املشروع الط لبةو  معل منيقها للط هلا من قبل، ومدى الفائدة اليت حيق  بالطريقة اليت خط  

 : جاءت األسئلة على الشكل التايلاألسئلة اليت تتناسب مع أهدافنا من القيام هبذا املشروع، حيث 
 .لسمات " الباحث املستقل"  عل منيو امل الط لبةهل يوجد تعريف واضح ومشّت  بني  .0
 .بالنفس لدى الطالب الث قةكوالفردية   جتماعي ةهل يوجد أثر لتطبيق املشروع يف تنمية املهارات اال .2
 .ذات الصلة خبطوات املشروع السبعة  البحثي ةما درجة امتال  الطالب للقدرات  .3
  .ة التدريسي   املعل ميف تنويع أساليب  "ستقل  املباحث الالطالب "ما أثر تطبيق مشروع  .4
 

 يف أنشطة املشروع يف تطوير مهارات االستقصاء واملهارات عل منيوامل الط لبةمن  كل  اخنراط  أثر لفحص  الد راسةلذا، جاءت هذه 
ه فإن   ،ما سبق ىلإوطرق التدريس اليت يستخدموهنا. إضافة  ،عل منيلدى امل، ومهارات االستقصاء الط لبةة لدى ة والفردي  االجتماعي  

ر فهم  هذه دور يف تطويالى تدريباً على إجراءات البحث اإلجرائي، أن يكون له الذي تلق   ،مل من فريق البحث يف املدرسةؤ ي
 ،للمشكالت اليت تعّتضهم وتقدمي حلول ،اإلداري ةة و ي  ليمالت عي جتارهبم لتقص   ،ة تطبيقهاوآلي   ،تدريسي ةاملهارات لدى أعضاء اهليئة ال

اذ القرارات واخت   ،بوصفها أساساً إلصدار األحكام ،البحث اإلجرائي. وبذلك يؤمل يف إرساء ثقافة البحث يف املدرسة منهجي ةتباع اب
  .ةيف ضوء األدل   الت طويرة باخلاص  

 
 -الرابع  صف  ، ومجيع طلبة الصفوف من المعل مة و  م  ( معل  01والبالغ عددهم ) ،قسم العلوم معل ميمن مجيع  الد راسةتكون جمتمع 

 نة اختريوا بشكل عشوائي. ( طالب وطالبة كعي  051) اختيار ( طالب وطالبة. ومت  223، والبالغ عددهم )األساسي  الثامن  صف  ال
ة تطبيق هذه إجراء تعديل على آلي   يتم  ا بعد عام، كان عامً  ،الرابع وحىت الثامن صف  من ال الط لبةبعد تطبيق هذه اخلطوات على 

 ،سم العلومكان يعقد اجتماع يف ق  عام   كل  من استخدامها. ففي   اهلدف املرجو   حتق ق تكون أكثر وضوحا للطلبة و اخلطوات حىت  
ديدة يف عرض هذه ة جفاق على آلي  زمة واالت  غيريات الال  وإجراء الت   ،الط لبةة والضعف عند ملناقشة هذه اخلطوات وحتديد نقاط القو  

يف ته مهي  أل (الباحث املستقل  أن جاءت فكرة مشروع متام حيث اشّتكت املدارس مبشروع متام )الطالب  إىل. الط لبةاخلطوات على 
 مت   ،ألردناألوىل ملشروع متام واليت عقدت يف ا ففي ورشة العمل تطبيق هذا املشروع. فعالي ةاملدرسة وحلاجة املدرسة لقياس مدى 

تخدام واليت متحورت حول اس ة للمشروع صياغة األسئلة األولي   تمت  . وقد العصري ةاعتماد هذا املشروع ليكون مشروع املدرسة 
( حدهاأية ) على ان ال تكون الشبكة العنقودسئلة أجابة عن عة لإلواعتماد مصادر متنو   ،ة يف حياتهالطالب للمهارات االستقصائي  

  .الباحث املستقل  وعي األهل ملشروع الطالب  ،ةولي  سئلة األاألوكذلك تناولت 
 

 كما يلي :  الد راسةكانت أسئلة و  ،قن املشروعلوايت طب  ال  ن من ثالث معلمات من قسم العلوم العمل الذي تكو  
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 املشكالت؟ مبهارات البحث يف قدرهتم على حل   الط لبةساهم تدريب وتعريف  إيل أي حد   .0
 ؟من التعامل مع مصادر خمتلفة للمعلومات يف قدرهتم على حل املشكالت الط لبةن ر متك  كيف يؤث   .2
 ؟يف حل  املشكالت الط لبةعلى مهارات البحث على قدرة  عل منيكيف يساهم تدريب امل .3
 ؟على حل املشكالت الط لبةقدرة دريب على ر توفري الوقت الكايف للت  أث   أي حد   إىل .4
بعلى قدرة ال اليومي   الت عليمر استخدام هذا املنحى يف كيف أث   .5   ؟على حل املشكالت طال 
 
ببناء ثالثة  ةالدكتورة مسي   ت معوبدأ ،ة وأهداف املشروع على فريق متام وجاءت املوافقة على املشروعي  لاألو  اخلط ةعرض  ومت  

وأولياء أمورهم  ،لط لبةاأولياء األمور، هبدف احلصول على تغذية راجعة من إلىل هت جِّ ، وواحدة وُ الط لبةإىل  اهتجِّ استبيانات، اثنتان وُ 
ع املصادر رف على تنو  عالت  إىل ا هدفت االستبيانات العلوم، وأيضً  ماد ةب للبحث العلمي يف كمتطل    ،حول تطبيق اخلطوات السبعة

 على معلومات حول املوضوع الذي يريدون البحث عنه . للحصول ،الط لبةاليت يلجأ إليها 
 

 Research tools and dataواليت كانت بعنوان ) ،األمريكي ةوبعد حضور ورشات العمل اليت قام هبا فريق متام يف اجلامعة 
analysis  إىل نيمعل ماليت عقدت لل الّت كيزحيث هدفت جمموعات ، للطلبةخرى أو  معل منيعقد جمموعة تركيز لل (. مت  : 
 ."ستقل  املباحث الملشروع " الطالب  املعل مفهم ووعي  .0
 .املرشد املعل ماخلصائص الواجب توافرها يف  .2
 .من املشروع املعل مموقف  .3
 .الط لبةطريقة اختيار املواضيع اليت يبحث فيها  .4
 .الط لبةألحباث  املعل متقييم  .5
  .جوانب النماء يف طريقة البحث العلمي .2
   .واملقّتحاتاملعيقات  .2
 

 : إىلاليت عقدت للطلبة فقد هدفت  الّت كيزا جمموعة أم      
 ."ستقل  املباحث الم ملشروع " الطالب ووعيه الط لبةفهم  .0
 .ملواضيع أحباثهم الط لبةطريقة اختيار  .2
 .من املشروع الط لبةموقف  .3
 .املعيقات واملقّتحات .4
 
ور، وقامت حنني وأولياء األم الط لبةمجعها من  بتحليل االستبيانات اليت مت   ،العصري ةعضو فريق متام يف  قام صدام كراسنة مث  ومن 

 .الّت كيزموسى بتلخيص نتائج جمموعات 
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. ةأهداف ق قحتالطريقة اليت استخدمنا هبا أدوات البحث مل  ، وجدنا أن  هأفراد زيارة فريق متام للمدرسة، وبعد حوار طويل مع وعند 
ذه االستبيانات بنائها، وهل األسئلة اليت قمنا بطرحها يف ه كيفي ةفريق متام حول االستبيانات اليت قمنا باستخدامها و ودار احلوار مع 

 ؟ني ملفهوم الباحث املستقلفهما مشّتكا من قبل املعني   وجدناوهل  ؟األهداف حتق ق
 

حيث أدركنا حاجتنا إلعادة صياغة بع  أسئلة البحث، وإعادة صياغة األهداف حىت  ،نايلإبالنسبة  مهم ةل وهنا كانت نقطة حتو  
من  ان ال بد  فك .بعدم وجود فهم مشّت  بيننا ألهداف املشروع ،، حيث كان لدينا ثغرة كفريق عملتتناسب مع سؤال البحث

عند  ث املستقل  الباحفهم مشّت  ملفهوم الطالب  د من وجودالتأك  و  ،ح فهمنا املشّت  هلابطريقة توض   ،األهداف هة هذاعادة صياغ
جراءات اإلاعدنا هذه ملني بذلك أن تسآها، يلإعلى املعطيات والنتائج اليت توصلنا  عدد من االجراءات بناءً ب فقمنا .الط لبةو  عل منيامل

 وهو جعل الطالب باحثا و مستقصيا، وجاءت هذه اإلجراءات كما يلي:  ،على حتقيق اهلدف الرئيسي للمشروع
أساليب طرح األسئلة  على املعل مهبدف توعية  ،صف  ة األسئلة اليت تطرح داخل الرصد نوعي  ل ،يةصف  لمالحظة اللمنوذج  بناء .0

حول أنواع األسئلة  معل منيلل ورشة عملة احملتسب الدكتورة مسي   تعقدو  .زهم على البحث واالستقصاءوحتف   ،الط لبةاليت تثري 
 .ةاالستقصائي  

 متابعتهم وبعدها مت   ،التعل مي ةة يته يف العمليأمه  باملنحى االستقصائي و  همهبدف تعريف ،قسم العلوم عل مية ملعقد دورة تدريبي   مت   .2
  ية.صف  احلصص الثناء أبزيارهتم 
 
قمنا باستخدام أدوات جديدة جلمع معلومات لإلجابة عن األسئلة املطروحة. حيث جاءت هذه األدوات على النحو  ،وكفريق عمل

 ايل: الت  
ملفهوم الطالب  عل منيلبة واملتعريف واضح ومشّت  ما بني الط   إىلهبدف الوصول وأخرى للطلبة  معل منيعقد جمموعة تركيز لل .0

 .الباحث املستقل  
 ة هبذا اهلدف.خاص  ة واستخدام مناذج ي  صفالبيئة الزيارات ملالحظة  .2
 لص فوفضايا على طلبة اوعرض هذه الق ،ساسي ةاألو ة الثانوي   تنيتني بالتعاون مع قسم العلوم يف املرحلتني علمي  اختيار قضي   .3

  .حول هذه القضايا باستخدام اخلطوات السبعة ،على إجراء حبث الط لبةكاختبار يقيس قدرة ،  (2-2) من
 .طالب على تطبيق اخلطوات السبعة للبحث كل  كأداة لقياس قدرة    عل مون يستخدمها امل معي نة آلي ةاعتماد  .4

اليت  العلمي ةلقضايا حتليل نتائج او  ،الث انيةبتحليل النتائج اليت مجعناها من بطاقات املالحظة األوىل و  قام الفريق ،بعد ذلك
 اليت مت   اليت عقدت. ومن خالل استعراض جمموع النتائج الّت كيز، وقامت حنني بتحليل نتائج جمموعات الط لبةطرحت على 

بني  لباحث املستقل  افاق على تعريف الطالب كهنا  درجة واضحة من االت  أصبح ه ن  أ احلالية، تبني   الد راسةل اليها يف التوص  
مثل زيادة  ،اعيمهاراهتم وسلوكهم االجتم منو   إىلتشري  ،الط لبةرات واضحة يف سلو  مؤش   وظهرت. عل منيواملنفسهم أ الط لبة

واضيع املختارة من للم محاساً يبدون   فأصبحوا .وعروض أحباثهم ،املشّتكةنشطة األالتفاعل االجتماعي بينهم خالل تنفيذ 
اث قاموا بدمج هذه األحب ، إذقة بني أحباثهم إذا كان هنا  عالأو حىت   ،يقومون مبساعدهتم خالل العرضو  ،قبل زمالئهم

ل قدرته من خال لباالط  بالنفس لدى  الث قةرات على زيادة مستوى كذلك كان هنا  مؤش   .طريقة مشّتكة للعرضجياد إو 
 بثقة واقتدار. ةناقشاملعن ذاته ، و  الت عبريعلى 
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لتلك  الط لبةتقان إستويات يف م اهنا  تباينً  ن  أ إىلللمهارات السبعة للبحث، فقد أشارت النتائج  الط لبةتقان إق بدرجة فيما يتعل  ا م  أ

زادت درجة  ،بعد عام اعام ،للمشروع الط لبة تعر ضما زاد تكرار كل  ف .هلذه اخلربة صف  ال تعر ضعدد مرات  إىلتعود  ،املهارات
 ،طوات السبعةادس على تطبيق اخلالس   صف  عند مقارنة قدرة طلبة ال ،ذلك بوضوحة، وظهر معرفي   سلو مناط أ إىل لتاإلتقان وحتو  

وا تعر ضالذين قد  ،امنالث   صف  يف مهارات طلبة ال اً تطو ر امن على تطبيق اخلطوات نفسها، حيث الحظنا الث   صف  مع قدرة طلبة ال
دريب حىت الت   د ةعسيهم، وتوسيع قاومدر   الط لبةمن االستمرار يف تدريب  بد   هلذه اخلربة على مدى ثالث سنوات متتالية، لذا ال

 أمناط سلو . إىلوحتويلها  ةنضمن تعميق فهم الطالب هلذه اخلطوات وتذويتها يف منظومتهم املعرفي  
 

تطوير لحتديداً  ةواألسئلة االستقصائي   ،كل  ملهارات البحث ك ديهمفقد ارتأينا تطوير فهم أفضل وأعمق ل ،عل منيملا ومن جانب
 .حى االستقصائيق باستخدام املنفيما يتعل   خاص ة تربوي ةوذلك باستمرار عقد لقاءات  ،الط لبةة لدى ة واملعرفي  املهارات الفكري  

 
 

 قرار توسيع المشروع

 .توى األقسام يف املدرسةبعد توسيعه على مس ،للمشروعكيز االتفاق على اختيار نقطة الّت   مت   ،بعد البدء بتوسيع املشروع يف املدرسة
ل أيضاً شك   ،ألمريكي ةاوفريق اجلامعة  العصري ةولكن احلوار العميق بني فريق املدرسة  ،حينهيف واليت مل تكن واضحة  ،وهذه النقطة

 ،تفكري ةة الواختيار املمارس ،ركائز متامخالهلا دراسة  مت   ،تبع ذلك عقد لقاءات لفريق املدرسة .ة انطالق جديدة أكثر وضوحاً حمط  
 . متام بيئة لتشك   ليتامن تفعيل الركائز األخرى  ال بد   ،أثناء تطبيقها أن نا دراكناإل ،األدلة على ةاملبني   والنتائج العمل الفريقيو 
 
 .وى فهمها وتصنيفهاورفع مست الّت كيزغراض ألفصلها  فهي تتداخل وان مت   .اً عن بعضها البع ي  ميكن فصلها كل   الركائز ال ههذ

 بل ،ف عند نقطةتتوق   هي الف .ةالت جربعلى  ةبني  ة املاملستمر   فعلي ةمن املمارسة ال اً مستمر   اً مباشر  عمالً  بتتطل   ةالتفكريي   فاملمارسة
 يستخدمون يف البداية بنيهني ومدر  موج   إىلواليت حتتاج يف البداية  ،مارساتدرجة من الوعي للم إىلللوصول  ،ةحلزوني  دورة  يف تسري
 ،ةباذ قرار من املمارس أو اجملموعة املدر  من اخت   بد   وبعد ذلك ال .كما حصل يف الواقع أثناء وبعد ورشات متامرشادي  اإلاملنهج 

 فالعمل .ةي  لت عليماة ؤس سعلى عمل مجاعي بني مجيع أعضاء امل بني ةالستمرار الدورة امل ه،بعد توثيق ،لتوجيه العمل حنو اهلدف
ة البعيدة واملهني   احلواردها يف بيئة يسو  ،للجميع املهين   قه تسهم يف النمو  ة موث  على أدل   مبين   ،هاستقصائي موج   اجلماعي عمل تعاوين  
احلوارات ف .ةي  الت طوير ورة يف استمرار الد   نة يسهمو ؤس سداخل امل فاعلني قادةمن أجل بناء . وذلك أو الفكري   عن االحتكار املهين  
 أهداف حنو العمل وجيهوت اقةالط   لتوليد الد ائم  احملر   وكانت ،الفهم قتوعم   ،على التفكري تحث   اليت هي ،اتالل قاءواألسئلة أثناء 
 .واضحة وخمرجات

 

 
 بني ةة املستمر  امل ي ةفعلمن املمارسة ال اً مستمر   اً مباشر  عمالً  بتتطل   ،ةالتفكريي   فاملمارسة
 إىلللوصول  ةحلزوني  دورة  يف تسري بلف عند نقطة تتوق   فهي ال .ةالت جربعلى 

 .مارساتدرجة من الوعي للم
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 !!!أقول ماذا ،جديدة ملدرسة متام مشروع مأقد   أن مين   طلب لو ان،عم  لت يف أحد لقاءات ئولقد سُ 
 إحدى كما أرسلت يل د. رميا يف  ،وهذا ما قاله جون ديوي ،العمل نفسهمه من ا نتعل  م من التفكري يف عملنا أكثر مم  نتعل   ن ناإ

 كان هنا احلافز على التفكري والبحث عن  ،ألدوات واملعارفإىل امه باإلضافة ات تقد  الل قاءوهذا بالفعل ما كانت  ،الرسائل
ونبين الكفاءات  قة داخل فريقنا وندعم التواصلوكيف نبين الث   ،عمل الفريق آلي ةب يتعل قسواء على البعد املعريف أو ما  ،اإلجابات
 ة.املستقل  
 

 
ه تسهم يف قة موث  على أدل   مبين   ،هموج   استقصائي   اجلماعي عمل تعاوين   فالعمل
أو  كار املهين  ة البعيدة عن االحتواملهني   احلواريف بيئة يسودها  ،للجميع املهين   النمو  
 يف استمرار نة يسهمو ؤس سداخل امل فاعلني قادةمن أجل بناء  . وذلكالفكري  
 ،لى التفكريع تحث   اليت هي ،اتالل قاءاحلوارات واألسئلة أثناء ف .ةي  الت طوير الدورة 
 هدافأ حنو العمل وتوجيه اقةالط   لتوليد الد ائم  احملر   وكانت ،الفهم قتوعم  

 .واضحة وخمرجات
 

 
 إىلان دائماً كان صدام وحنني يشري   ،قدميوأثناء الت   ،الثة يف بريوتانية والث  الورشتني الث    حيث لوحظ يف ،اوهذا ما حصل معنا فعلي  

  ،ولكن فرد. ل  كبعيداً عن روح الفريق وتفعيل دور   ،ل سلطة يف العمل والقراراتأشك   أن ينوك  ،إحراجاً يل ب ا سب  مم   ،رأيي ودوري
 لذلك .هتله مهم   كل   ،عمل بشكل تعاوينيعدم ظهورنا كفريق  يوه ،أدركنا كفريق املشكلة ،اتالل قاءومن خالل  ،كما ذكرت
مت أن د. رميا قد   خاص ةو  ،ته وعملهله قو   كل   ،وعملنا على جعل الفريق متكامالً  ،فرد كل  على أساسها حتديد مهام   ة مت  وضعنا خط  

ز يعز   ،ريقهوداعم لف "منوذج"مدير  إىل ،ميدير ويتحك   "قائد"من كون املدير  ،ات ورشة حول تعديل مفهوم القيادةالل قاءحدى إيف 
 اذ القرارات.فرد على املشاركة يف اخت   كل  يشجع  و اإلجناز 
 
 املهين   محيُث انعكس ذلك الحقاً على التقد   ،تفكري ةتعميق العمل اجلماعي واملمارسة العلى  ،لقد ساعد فهم ركائز متام أيضا 

لتقى من د. صوما و د. رميا يف مؤمتر امل كل  مها  واملبادرة لّتمجة الورشة اليت قد   ،لدى صدام والعمل التعاوين   ،الواضح لدى حنني
ربات موجودة قادرة على صنع القرار وتنفيذه، فاخل عد ةالقا د مفهوم متام أن  وهذا يؤك   .يف األردن اص ةللمدارس اخل الّتبوي  قايف الث  

المتلك خربة  معل مة ا كوهنا موقعهثبات إو م من استكشافها فقط وتفعيلها. فلدى حنني الدافع الكبري  للتعل   لدينا وبيننا ولكن ال بد  
 )حتذف(.الّتبوي  زهم يف اجملال ضمن فرق متام يف املدارس املشاركة هلم متي  

 السؤال !! نعجابة لإلأقول ماذا ميكن أن 
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ز على احملف   املهين  األمن و  الث قةعلى  بني ةوما علينا سوى خلق البيئة امل ،توجد لدينا يف مدارسنا هن  أا وكما ذكرت سابقً  ،القولستطيع أ
 ،تتكامل قدراته تسوده روح عمل الفريق الذي يف جو   ،الّتبوي  البحث سس أباعتماد  الط لبةم الذي غايته حتسني تعل   ،االستقصاء

 ذ للقرار يقعان على دائرة واحده مركزها الطالب.صانع القرار واملنف   ن  إو  ة.املدرسمهما كان موقع الفرد يف 
 

 
 العصري ةتمام و

ساس أني على نس قبعد عرضه على جملس امل ،توسيع مشروع متام يف املدرسة إمكاني ةحول  العصري ةلقد جرى نقاش بني أعضاء فريق 
ق ة تتعل  ة تطويري  مشكلة أو قضي حل   إىلهتدف  حبثي ةة باختيار قضي   ،الطلب من األقسام تطبيق آداة البحث اإلجرائي يف أقسامهم

 النتاجات. حتق قد من التأك   مث   ،العصري ةوختدم أهدافه وتنسجم مع فلسفة املدارس  ،بفلسفة القسم
 
ع  األقسام عت بد من حتقيق األهداف، وتطو  كآداة للتأك  جرائي  اإلتقدمي ورشة عمل حول استخدام البحث ساس األعلى هذا  ومت  

ت منظومة لوزاد عدد املشاركني باملشروع حيث تشك   ،نينس قعقدت  لقاءات أخرى ونقاشات مع امل مث  ومن   ،للمسامهه يف املشروع
  حاكت اخلطوات األوىل يف البحث اإلجرائي ملشروع متام.اليت ،مة من مشاريع األقساممتقد  
 
 ،العصري ةدارس فمن خالل عملي يف امل ،اً على املستوى الشخصي  تطويراً وتغري  حدث أ مشروع متام يف املدرسة تبين   ن  أ إىلضافة إ

لدراستها  ةكتوبم ةراجع ةطلب تغذيأحوال حسن األأويف  ،ني هبااذ القرارات وابالغ املعني  اعتدت خالهلا على اخت   ،لسنوات عديدة
 ةاص  خني من املعني  طلب أو  ة،كادميي  األهات ه والتوج  الّتبوي  فكار م األقد  أكنت ف ،خرىأمن جهة ما أو  ،هذا من جهة .لوحدي
 يتها من قبل.أمه  در  أكن أواليت مل  ة،الراجع ةغذيو الت  أللمتابعه ليات آدون وضع  ،ني تطبيقهانس قامل
 
تلقد   آلي ةو  كادميي ةني للخطط األقنس  دريب ومدى  تطبيق املها متابعة أثر الت  أمه   لعل   ،قة مبهاميمتابعة معظم األمور املتعل   آلي ة تغري 

 . الط لبةو  عل منيواليت حتتوي على أعمال القسم وأعمال امل ،هبم اص ةاخل ّتبوي ةهم ألعماهلم من خالل احلقائب المعل ميتوثيقهم و 
 
د حيد   ملعل مافأصبح  .املتابعه لديهم واضحه وحمددهات لي  آصبحت أ ،جرائياإلعلى البحث  عل مني، وبعد تدريب املناآلا أم  

ق يطب  فري مناسبة، يف حالة وجود نتائج غ تحق قويستخدم البحث االجرائي كآداة لل ،ل نتائج االمتحانوحيل   ،مبادته ةاخلاص  املخرجات 
 املشكالت اليت تواجههم . وضع آليات حلل  و أهدافهم أد من حتقيق للتأك   ،والعمل التعاوين ةري  التفك  املمارسه 
     
 عمل فرق ناءب على عملت مجيعها ،ها ونشر روح متامحل   آلي ةو  ،والصعوباتجنازات اإلحول  ،عل منية مع املحوارايت املستمر   إن  
عن  لت عبريا. هذه الفرق أصبحت أكثر قدرة على على مستوى األقسام وعلى مستوى املدرسة ،اذ القرار بثقةقادرة على اخت   ةمجاعي  

 .يضاأحاجاهتا وقضاياها  
 
جلميع األقسام  متابعايتإىل ضافة فباإل .ب يف األعمالاالنضمام ملشروع متام قد يكون قد زاد األعباء املطلوبة من حيث التشع   ن  إ
 عل منيني واملنس قوحقائب امل ،من متابعة تطبيق مشاريع األقسام بد   أصبح ال ،انويوالث   األساسي  يف املدرسة من الروضة و  كادميي ةاأل
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حداث إيف  هيف موقع ل  ك ،من قبل مجيع العاملني فعالي ةللمسامهة ب ،قة بتطبيق مشروع متامغذية الراجعة املناسبة واملتعل  الت   لتقدمي
 يف املدرسة.  الفعلي   الت طوير
 

 
ها ونشر حل   آلي ةو  ،والصعوباتجنازات إلاحول  ،عل منية مع املستمر  حوارايت امل إن  

 ،ةاذ القرار بثققادرة على اخت   ةمجاعي   عمل فرق بناء على عملت مجيعها ،روح متام
 .على مستوى األقسام وعلى مستوى املدرسة

 
 

 من أكثر مدار لىع األمريكي ة اجلامعة فريق من مةاملقد   للخربات تعر ض ،اً نسبي   ثابت فريق وجود أن   شك   ال ،املسرية ههذوخالل 
 املدرسة. يف تطوير حداثإ يف تهي  أمهو  جرائياإل للبحث اخلاص الفهم من مهين   مستوى إىل الفريق وصول يف ساهم ،عامني
 

 
 جلامعةا فريق من مةاملقد   للخربات تعر ض ،ً نسبيا ثابت فريق وجود أن   شك ال

 هين  م مستوى إىل الفريق وصول يف ساهم ،عامني من أكثر مدار على األمريكي ة
 .املدرسة يف تطوير حداثإ يف تهي  أمهو  جرائيإلا للبحث اخلاص الفهم من
 

 
 عرب   عمل ي  أ يفو  عربي ةال بالقدرات حباطاإل وأشاع ،خيوطه مد   الذي للسواد ورالن   بع  عادأ مشروع مامأ نفسي جدأ ن ينإ ،ختاما
 عربي ةال احلوارات وتبادل األفكار مع الفرق تكان  ،فكري ةوال العلمي ةلفائدة إىل اباإلضافة  ،ةلقاءات بريوت املستمر   ن  إ. مشّت 
الشعور لى عساعدت يف كثري من األحيان  ،ة مشّتكةوتبادل األفكار حول مهوم وجتارب مدرسي   ،الع على خرباهتمواالط   ،املشاركة
نعمل ن أون ق  يستح ،وهم ناتج مدارسنا ،طلبتنا ن  أيف اهلم شرق(  أن ناوهذا يعين ) .واحدةحالم واألفاهلموم واحدة  .املشّت  باهلم  
 .تمر  سولكن له جذور صاحلة للنمو امل ،قرن االنفتاح والتكنولوجيا ،نيللقرن الواحد والعشر  معد   جيل عرب  عداد إلا معً 

 

 
 خيوطه، مد   الذي للسواد الن ور بع  أعاد مشروع أمام نفسي أجد إن ين ختاما،
 . مشّت  عرب   عمل أي   ويف العربي ة بالقدرات اإلحباط وأشاع
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ة" حيث ملعمداني  دفعين لتوسيع مشروع متام مع "املدرسة ا ،املشّت  والعمل العرب  جرائي اإلالبحث  أمهي ةسواء  ،ماسبق أمهي ةبمياين إ ن  إ
وبعدها  ،بعقدنا ورشة تدري مث   ،العصري ةعلى مستوى فريق  وأ ،لقاءات معهم سواء على املستوى الفردي   عد ةعقد  مت   ،بداية

 جمموعة تركيز الختيار نقطة تركيز.
 

وهي "مدى وضوح  ،زالّت كيعلى حتديد نقطة  ةوبعدها عمل فريق املعمداني   .من نقطة تركيز لديهم أكثرظهرت  ،وبعد انتهاء اجللسة
 املعمداني ة،ريق املدرسة مع ف الّت كيزل جلسة لتحديد نقطة وبعد أو   ني و طلبة"،واداري   معل مني ،للجميع املعمداني ةرسالة ورؤية املدرسة 
 فتبني  أن ه ال يوجد. مدرستهمهداف أو من فهمهم أنفسهم لرسالة ورؤيا  تحق قلل ،الّت كيزجمموعة  آلي ة( العصري ةاستخدمنا )حنن فريق 

 .حمد دةأهداف واضحة  إىلعدم ترمجة رؤيا املدرسة  إىلضافة باإل ،اجلميع لدى مشّتكا فهما
 
م وقد   .ومتاسكاً  وضوحاً  رأكث بنية لبناء ،العمل على زهميحفتل ،األفراد لدى الي ةاحل فكري ةال البنية زعزعة وهي ،مسة متام ظهرت ،اوهن

من الفهم  تحق قن أجل الم الت نسيق،ب عل منيواملني داري  واإلجمموعات تركيز لألهل  –عقد لقاءات  يتم  أن  ،العامالفريق اقّتاحاً للمدير 
رسالة ورؤيه ووضوحاً وارتباطاً ب ةً حبيث تكون أكثر دق   ،وكذلك تشكيل فريق إلعادة صياغة أهداف املدرسة ،نياملشّت  للمعني  
 إىلوح وخربات متام لنقل ر  ،األمريكي ةرة عن فريق متام يف اجلامعة صورة مصغ   العصري ةلنا حنن فريق وبذلك شك   املعمداني ة.املدارس 

 مدارس أخرى. 
 

 
 على زهميحفتل ،األفراد لدى الي ةاحل فكري ةال البنية زعزعة وهيمسة متام  ظهرت
 ومتاسكاً. وضوحاً  أكثر بنية لبناء ،العمل
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 عّما بكالوريا الة صوت مدرس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جتماعيّةمشرفة قسم الدراسات اال -منى خوري 

 عربيّةمعلم لغة  -محمد شبانة 

 عربيّةلغة  معلّمة  -حنا  فرح 

 عربيّةلغة  معلّمة  -حميدة جراح 

 
 حراك في المياه الراكدة

       
 يف تغيري نفسه؟ يفك ريف تغيري العامل، ولكن من من ا  يفك ر كل  ال

 تولستوي                                                                                                       
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 ه احلياة ذاهتا....ليس استعدادا للحياة فحسب، إن   الت عليم
 ديوي جون                                                                                                      

 
خري الذي ُعق َد يف اجلامعة األ بوي  الّت  ة بريوت، بعد مش اركتنا يف املؤمتر بناني  مر ت يف خواطرنا هذه املعاين وحنن نعود من العاصمة الل  

ة نعود فيها من بريوت، مر   كل  (، وكن ا يف  2102اين من عام )ث  ال، يف شهر كانون ة الفكر العرب  مؤس سهنا  بالتعاون مع  األمريكي ة
 تطو ر، ياألمريكي ةامعة ة اليت دأب على عقدها فريق متام اجلات الثنائي  الل قاءعة العناوين واألمكنة، ويف املتنو   ّتبوي ةويف هناية املشاغل ال

، وحنن الّتبوي   العمل يف خاص ةمجود، و  كل  وحتر ر التفكري، واخلروج على العادة كأصل لغيري فينا وبشكل متواصل اإلحساس بروح الت  
وأعضاء  ،ة الفريقنس قمدة مّن خوري ، والسي  عم اندة رهام قعوار نائبة املدير العام يف مدرسة البكالوريا فريق متام مدرسة البكالوريا )السي  

 والتطو ر ذلك التغري   إىل نشري ،اليت دأبنا على عقدها تفك را يف جلسات ال، كن  (حنان فرح ومحيدة اجلراح وحممد شبانة عل مون امل :الفريق
ة واليت نديرها ي  عليمالت  ة مي  يت خنوضها على مدار دقائق املمارسة التعل  ال   ،مساحة مشهودة يف أمناط وأساليب املمارسات الذي بدأ حيتل  
م املنظ   ل املستمر  التأم  و  ،وتقدميه الد عمجانب خربات اجلميع وطلب  إىل ،فاملكاشفة وتقدير واستثمار الذات وخرباهتاأو جتري حولنا، 

 .ليمالت عيف ذاتنا وممارساتنا، خيارات كانت حمدودة قبل متام وأصبحت تنُّْظُم العالقة بني املمارس وبيئة التعل م و 
 
ة يف اخلربات ة كانت غني  لت جرباة، والقدرة، ولكن هذه الدافعي   كل  ة بالت جربع أن نُ نَِّظَر هلذه نكن نتوق   نا حني شاركنا يف جتربة متام، مللعل  

رب معّن الكلمة، وامتلكت اهتمامنا بشكل يربز مدى ق كل  ب غني ةات الالل قاءواملعارف اليت جرى حتصيلها على مدار اجللسات و 
 كل  وحياول اخلرباء يف   ، اليت حناولّتبوي ةقدرهتا على حتريك الركود واجلمود يف ميدان املمارسات الة من واقع امليدان واملمارسة، و الت جرب

ن يف فريق  اخلربات واجلهات دومنا كبري أثر يف كثري من األحيان، حنمكان وزمان العمل على تطويرها بكثري من الطرق، وباستخدام شىت  
يف ممارساتنا  تحق قاتنا، ليغيري يف ذهتا وضعفها، مبا أسهم يف بدء الت  متام اكتشفنا أنفسنا بقو  ومن خالل مشروع  ،متام مدرسة البكالوريا
ذ البدايات، وأنت فعال ال حتتاج طبيقي مننظريي والت  مه واستثماره يف املستويني الت  ا نستطيع تعل  هنا  الكثري مم   وفيما حولنا، أدركنا أن  

ماين والّتابط الز   لت نظيماك تراكم املعرفة واخلربة فعال، وأنَّ ما جيري هو فعال جتربة فريدة عزَّ نظريها هبذا وقت لتدر  أن  من الكثري ال
 والقدرة على توظيف اخلربات ضمن مستويات متعد دة.  

 
املشكالت، اليت تدور  خماوفهم من بع  إىل عربي ةال الل غةيف قسم  املعل ماتو عل مون امل ،تالز ميالكان يشري الزمالء و   ،على سبيل املثال

يف بع  مهارات  يعانون من ضعف الط لبة، بشيء من املشاعر املختلطة ما بني اخلشية واخلجل، فبع  داخل صفوفهم بشكل مستمر  
زمة لتحسني أدائهم، كما ة ما يكفي لالرتقاء هبم حنو ما نطمح له من املهارات الال  املختلفة، وهم يف احلقيقة ال يبدون من الدافعي   الل غة
ينا ا ومن يستطيع لومهم يف عامل مل يعد أثره خافيا على أحد، وليس من السهولة علة أحيانً م يبدون بع  االنشغال عن واقع احلص  إهن  

ر داخل يدو  افقد يصبح انقطاعا عم   ،مل نتدار  ذلك هن  أيوم قدرا أكرب من اهتمامهم، ومبا  كل  أن ننافس هذه اآلالت اليت ختطف  
جه حنوها بعزمية إن مل نت   ،ةي  فص  ر س لبا يف األداء العام داخل الغرف الات تعل م وتعليم، وكثري من الظواهر اليت قد  تؤث  من عملي   ف  ص  ال

للتساؤل حول ث أبوابا د  يفتح على املتح ،احلديث يف ذلك ات أن  ؤس سا يف كثري من املورمب   ،ت يف املدرسةالز ميالمالء و وصرب، ويرى الز  
حيث  وإن كان البع  ينفي خشيته احلديث حول مشكالته، ،يف غّن عن ذلك كل  ضه للمراقبة املتواصلة، والاألداء العام له، ويعر  
دي؟ وأيٌّ منا ومتواصل حول ما الذي أستطيع فعله وح لة هو حرا  مجاعي، يف تساؤل هام  حسني يف احملص  غيري والت  يرى هؤالء أنَّ الت  
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فريق متام مدرسة البكالوريا   حنن يف ؟ل هذه املخاوف لدى الكثريينليستطيع أن يتخي   ،ة يف املمارسةالت جربتاج كثريا من اخلربة و لن حي
يف كثري من  ا نشكو منهحديد أو جزء كبري منه ما كن  ر منه، هو بالت  مالء ويواصلون التذم  ما ذكره الز   ا نبتسم يف داخلنا، ألن  كن  

ليه أن يدر  من اختار هذه املهنة، فع ، وأصبحنا نلتفت إليهم، ونقول أن  الز منة من على مستوى املدرس ة والقسم قبل مد  اجتماعاتنا 
 له أن يعلم أن  النجاح يف هذه املهنة يكمن يف ثالثة أسرار كبرية، نبوح لك هبا من ه كمن يسري يف حقل من األلغام، وال بد  دائما أن  

هي العمل ب ذلك، و ما عشنا حلظات املمارسة، وعليك فقط أن جتر  كل  متام( الذي خنوض غماره، وندر  أثره  )الت طويروحي مشروع 
صانعا للحرا ، ال  ة، وأن تكونفع الذاتي    بقوى الد  قد ال جتيء، وعليك أن تتحر   عد ةات، دون انتظار مسارب وتطوير الذ  والص   حبب  
ن يعمل يف م دريس اليت ال تنقضي، وال تزول، أن  ُس ن ة من سنن الت   أن   إىل، ولكنن ا سرعان ما كن ا نطمئنهم أيضًا د ريشة يف مهب  جمر  

حنن بدأنا من ، و تطو رته للا من قابلي  ل ذلك جزءا هام  عمله كان ذلك حافزا له، حيث يشك   هذا العمل يواجه املشكالت، فإذا أحب  
)متام(، ومنذ إرهاصاته األوىل، نطرح سؤاال على الزمالء حول ما يقومون به قبل وبعد  عد ةالق ا إىلتند املس ي  الت طوير وحي املشروع 

، والوقت الذي يستغرقونه يف تأمل ممارساهتم والتفك ر فيها، وما الذي فعلوه لدى شعورهم باملشكلة أو مباغتتها هلم، هل الت عليمممارسة 
م ؟وملاذا من جهات حوهل عد ةهل يطلبون املسا ون على جراحهم؟مور جتري على مايرام أم يعض  ا ال حيدث واألشيئً  يواصلون وكأن  

 ة دور هام  مث   ون هلم من تعل م، وتدر  من الوهلة األوىل أن  يقد ميشعرون باخلشية من ذلك ؟ وكيف يشركون تالميذهم يف اختيار ما 
ا فريق مس اند هلؤالء ة، رمب  داهات متعد    يف اجت  ، والتحر  الت غيريم هلم بداية الطريق حنو ميكن أن تلعبه ركائز املشروع وأعمدته، وتقد  

للممارسني يف  الت طويرركائز  ة منة هي ركيزة هام  الت جربل يف ة والتأم  الت جربم من خالل سني، يشركهم باخلربة اليت م ر  هبا، فالتعل  املدر  
عامل مع مش اعر ارب للت  جداعما مرشداً مدر با، يسّتشد مبرتكزات واضحة، ويقوم بنقل اخلربات والت   ل فريقاً ، ولك أن تتخي  الت عليمحقل 

ل فيما على التأم   وتشجيعهم قبل وبعد وأثناء ذلك ،ة يف امليدان اليت ينقلوهنا، انطالقا من حاجاهتم الواقعي  عل منيالقلق لدى هؤالء امل
يف هذا امليدان، وجلسات العصف الذهين بعد ذلك من الطقوس اليت ال غًّن عنها، وهذه دورة متكاملة  ل جزء هام  التأم   ميارسون، ألن  

 ،ناصر املمارسة يف الفريقواالحّتام بني ع الث قةفيها، والعصف الذهين، لُتكون شراكة قائمة على  تفك رة، والالت جربتقوم على املرور يف 
م لدى هؤالء د حجم التقد  قيقة، لرصة الد  ، مع املتابعة املستمر  الت غيريلق تناغما قادرا على صنع ع حنو املدرسة، ومبا خيفالقسم والتوس  

 .مشاعر خوف أو قلق لديهم ونزع أي   واملساندة، الد عمبني، وملواصلة املتدر  
 

 ما وجدواكل  ذه املهنة،  مارسني هللدى امل فكري والرؤى الذي يطرأ على أمناط الت  حنن يف فريق متام مدرسة البكالوريا، أدركنا حجم التغري  
)ت م ام(، القائم على حتسني املمارسة استنادا أو انطالقا من ميدان املدرسة،  واإلسناد الذي حصلنا عليه يف املشروع األم   الد عمهذا 

داخلها عند رسم  ت عليمالم و سني للتعل  واملمار  لص فوفة يف أداء العمل، ولعلَّ من أكثر ما يثري االستغراب جتاهل اوهي احللقة املركزي  
د حممد شبانة أحد أعضاء ي  الس   ط الضوء فوقه، هنا يشرياهه وتسل  فع باجت  الذي حتاول متام الد   عاملرب   وهذا والت عليم، التعل م سياسات

 ،ة عن بعدق أحكام عام  حسني، وإطالللت  خطيط يف املرحلة املتوسطة أن  جتاهل هذه احللقة اهلامة عند الت   عربي ةالفريق، كمدر س للغة ال
 كل  فيدوا من  هلؤالء املمارسني امليدانيني اخلرباء ليست الث قةة لكل  حلقة أو ميدان، وال بد  من الدفع حنو إعطاء تنق  عراها اخلصوصي  

يت مررنا كال    ،لى فرصععل مون امل ة كما سبق وذكرنا، وهو ما ميكن أن حيدث فعال إذا حصل هؤالءالت جربون هبا بتفعيل هذه جتربة مير  
خفاق، بأرشفته لُيَمك َن ، وتوثيق اإلالن جاحمراكمة  إمكاني ةم يوث ُق هلذه التجارب اليت مير ون هبا، والتوثيق هنا هو هبا، من تدريب منظ  

بدء من الصفر ، ات، وليس الن جاحالمرة ومراكمة اخلربات و  واالنطالق يف كل   ،الّت كيزمن العودة إليه كسياق يعني على حتديد نقاط 
 طويرلت  ل ة من مساته، ويفتح هلم باب االستفسار والتساؤل كمهارة ومدخل هام  يف حني حيتاج البحث اإلجرائي سرعة اإلجناز كِسمة هام  
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، كما حظينا حنن  لث قةاقدير و ة، حيظى اجلميع خالهلا بالت  ضمن جمموعات حتظى بدعم ومساندة اخلرباء يف أحباث تعاوني   حسني،والت  
 قو ة  فيهم نقاط الوحير   رواملساندة يف ذلك، وصرنا ننظ ر هلا، ذلك مبا يرفع تقديرهم لذاهتم، ويطو   الد عميف فريق متام البكالوريا ب

 إىلرسة يصلون دله كما هو والتوص ل حلل اخلالفات، واجلميع يف املالستثمارها، ويعينهم على االنسجام مع الذات، وفهم اآلخر وتقب  
ة وجتارب اآلخرين، ي  جارب الذات، واالستفادة من الت  خطيط اإلجرائي  طوير والت  ة مشّتكة تقوم على اجلهد والت  مسؤولي  وهو  ،الن جاح أن  

 دومراقبة جتارب اآلخرين أيضا بعد السماح هلم مبراقبة جتاربنا، ومبا يصنع الوضوح واالنفتاح واملكاشفة وتبادل اخلربات، وهذا كما يعتق
زاوية الرؤيا، ساع ات   ىلإدة حنان فرح من وحي جتربتها يف املشروع، ي. وكما تشري السي  الت طوير هو يف صلب مهام ومرتكزات مشروع متام 

أن ه وبعد حصول اجلميع على قدر من التغريُّ والوضوح، من خالل املناقشات واملشاغل اليت تسهم يف استقرار البّن  إىلوثبات اخلطى، و 
 يف هام كمرتكز هملدي ةالقيادي   القدرات تطوير إىل كبري بسهم متام مشروع يشري ة وانسجامها مع املمارسة لدى اجلميع، كمااملعرفي  
 قدرهتم ويزيد يعينهم مبا ديهم،ل الت دريبو  اخلربة هاتطو ر  اليت قو ةبال وشعورهم ةالعملي   هذه يف اخنراطهم من هؤالء ليزيد ،الت غيري اتعملي  
 والقدرة ةسؤولي  وامل احلق   لديهم أن   يدركون مث   ،يف النهاية الت غيرية تصنع احلرا  والسلطة اجلماعي   ألن   النتائج لوحتم   القرارات اذاخت   على
 لتشك   الوعي من ح الة طو رنا قد ن ناأ الن تيجة يف يعين ومبا احلقيقي، الت غيري صنع يف فتسهم اتأثريً  أكثر عد ةالقا جيعل امم   ،القيادة على
 هذا ديؤي   لذيا الدليل ما:  قبيل من أسئلة على ادائمً  حاضرة اإلجابات وتكون املتاحة، ةاألدل   أفضل خالل من القرارات هتوج   قو ةً 
؟ وذلك من خالل البحوث اإلجرائية وأدبياهتا املختلفة، ومن خالل نتائج دل ةاأل هذه نستخدم وكيف ؟ إليه تذهبون الذي القرار

اخلربة اليت حيملها صلبة تدعم  ةوا خالهلا، ومتام تقيم يف الواقع بًّن نظري  ة اليت مر  الت جربة و املهني  جهودهم وأعماهلم اليت أجروها واخلربة 
اليت يفتقدها   الث قةا مينُحنا مب ،ات واملتابعات املتواصلةالل قاءزمة من خالل واخلربات الال   الت دريبم عليم، وتقد  ومير  خالهلا املمارسون للت  

 لى بث  الوعي ونقل اخلربات .ع ل فرقها املنتشرة لتكون قادرةالكبري يف هذا امليدان، وتؤه   والنفسي   كثرٌي من ا يف خضم  الضغط البدين  
 

 
 يف النهاية. الت غيرية تصنع احلرا  والسلطة اجلماعي  

 
 

ع تصميم من مراكمتها، وهي تسهم يف وض كائز ال بد  كون هذه الر    إىلتشري  ،ة فريق متام مدرسة البكالوريامنس قمّن خوري          
اء فريق متام مدرسة ة، وحيث يعيد خالهلا أعضي  الت عليممي ة املخطِّط، واحملرِّ  للممارسة التعل  عامل مع النظام ، مرن، قادر على الت  تطو رم

 ،ل وبشكل مرن دقيقل والتعديون من التدخ  ، ويتمكن  الس ابقةو  الي ةات، واخلطط، واألهداف احلالت دريبظر يف كثري من البكالوريا الن  
نظر يف اجلداول ا يعيدون الطرف من أطراف املمارسة، ورمب   اشئة من أي  ا لالحتياجات الن  ة، وتبعً حمط   كل  نتيجة خلربة متنامية عند  

 ،ادائمً  يدركون كما ليها، ة اليت عملوا عاإلجرائي   البحثي ةات ة للعمل، كل  ذلك بناًء على نتائج وتوصيات العملي  ي  األو ل، واخلطط زمني ةال
أ لت جزءاً ال يتجز  ك  ركائز متام ش أن   إىلوال أبالغ حني أشري  تهم،خط   من أيتجز   ال جزء هي لعملهم ةاملستمر   املراقبة أن   ،وثقة وبقبول

وصار السؤال الذي  ،أكثر وضوحاً  من حالة الوعي اليت نعيشها يف فريق متام مدرسة البكالوريا، حيث بدأت نظرتنا لألمور تأخذ منحىً 
 والتعل م ءواالستقصا والبحث االكتساب من ننتقلر نفسي؟ و ا أقوم به ؟ كيف أطو  عم  يطرح دائما واألكثر إحلاحًا : هل أنا راض 

، والتساؤل  إىل الطريق يف والتساؤل بالتفكُّر اءً بد ة،ي  احلر   رتوف   مناسبة، بيئة ئيهي   الذي التفكري ومنط قافةالث   ونش ر أثريالت   إىل املستمر 
 وتس هم اإلبداع، عوتشج   ات،اخلرب  وتستثمر العثرات، تقيلُ  اليت باأليدي متتلئ بيئة األفكار، ومجود األداء، ةتقليدي   عن والبعد اإلبداع
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ورواية حكايتها  ،ا من املفيد هنا أن نّت  هلا احلديث حول ذلكوهي تروي جتربتها األوىل يف املشروع، ورمب   حوهلا، وَمنّْ  ذاهتا تطوير يف
 بداياهتا مع املشروع فتقول: إىلاألوىل وتشري فيه جربة وعنونت له بالت   .األوىل مع املشروع

 

 
ليت أ من حالة الوعي الت جزءاً ال يتجز  ركائز متام شك   أن   إىلوال أبالغ حني أشري 

نعيشها يف فريق متام مدرسة البكالوريا، حيث بدأت نظرتنا لألمور تأخذ منحى 
 اإحلاحاً : هل أنا راض عم  ؤال الذي يطرح دائما واألكثر وصار الس   ،ً أكثر وضوحا

 ر نفسي؟أقوم به ؟ كيف أطو  
 

 
 

 ة        الت جربمشروع تمام: إرهاصات 

  بي ة االجتماعي ةالّت  ماد ةدر س أ أن ين إىلأن تعيشوا معي بع  إرهاصات وبدايات مراحل املشاركة، بداية أشري   خوري مّن أناأودُّ هنا 
 2113عم ان، وقد قمت باإلشراف على قسم الدراسات االجتماعي ة من سنة  -البكالوريا مدرسة يفيف املرحلتني املتوسطة والثانوي ة 

 جانب عملي يف التدريس يف البكالوريا.  إىل اص ة، وأعمل اآلن كمستشارة يف مدرسة من مدارس عم ان اخل2100وحىت  
 

دارة املمارسة والت خطيط هلا دريس وإتناولت ممارسة الت   ،تنو عت بني موضوعات خمتلفة ،ةمستمر  نشطة و  ،الت طويركانت جتربيت يف جمال 
 ،ماتحنمل من الرؤى واملسل   االكبرية عند البحث اإلجرائي الذي عصف بكثري مم   ط ة، وكانت احملّتبوي ةبأركان العملية ال يتعل قما  كل  ب

 ،اتجي  مساحة كبرية يف مقابل اإلبداع الذي  مل خيرج من فلك االسّتاتي حيتل   ،لومةدور املعل م هو جمرد ناقل للمع اليت كانت ترى أن  
ما  ة يف مشروع متام أن  د. كما أدركنا مجيعا خالل املشاركات املتعد  والتعل م الت عليمة روح عملي   إىلوحتسني األدوات اليت مل يصل أثرها 
ازه عن غريه ومتي   ،ينفرد هبا البع  خصوصي ةميكن أن نفهمه بأنه احتكارللمعرفة و  بواب أمام التطو ر هو حصار للذات، وغلق لأل إمن 

ا زاد ولرمب   ،وأطرافه املتعددة ،مبواقعه املختلفة الّتبوي  ، مم ا حُيدث ثورة على كافة مستويات العمل جتارب اآلخرين وخرباهتم إىلوالتعر ف 
حيث بدأ  ة اليت رُبط من خالهلا البحث بواقع املمارسة وامليدان،الطريقة الواقعي   ،جرائيِمن إقبايل وقناعايت اجلديدة جتاه البحث اإل

لن ظري الذي اعتدنا ا ا تستطيع إحداث تغيري ما استطاع البحث األكادميي  رمب   ،قو ةيتبلور يف داخلي شعور بقدرة ما يف هذا البحث من 
 .يقوم به ماأن يُنجز 

 

 
نفرد هبا ي خصوصي ةللمعرفة و  ه احتكارنفهمه بأن   ما ميكن أن   ا أن  كما أدركنا مجيعً 

 هو حصار للذات، وغلق لألبواب أمام التطو ر والتعر ف إمن ازه عن غريه ومتي   ،البع 
 جتارب اآلخرين وخرباهتم. إىل
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ة دون قناعات ري  كمتلق  للبحوث الن ظة للمعل م،  وقد طال العصف ال ذي أحدثه مشروع متام حول البحث اإلجرائي بالص ورة الت قليدي  

، ورسم لت غيرياوعدم مشاركتنا كميدانيني يف البحث، وإحداث  ،ها عدم االرتباط للجهة الباحثةغات كافية، ألسباب ليس أقل  ومسو  
لت شاركي ة اليت تأيت كاستحقاق اوالطالب، والطبيعة  الز ميلالقرارات واخلطط العملي ة يف كافة مستوياهتا اليت طالت يف بداياهتا العالقة مع 
، وهو ما بدأت أملسه واضحًا أثناء الت   وفريق  ،املشاركة والفرق األمريكي ةواصل مع فريق اجلامعة وضرورة يف خطوات البحث اإلجرائي 

 عم ان.   –مدرسة البكالوريا 
 

 ،للبناء عليه 2112جتربيت مع البحث اإلجرائي يف عام فكري وزاوية الرؤيا، منذ بدأت  يف أمناط الت  بدأت احلديث يف ما جرى من تغري  
 املهين  لة برنامج الت طوير مسؤو  ،الس يدة رهام قعوارنَي  قِدمت حبشكل فعلي  بدأت  ت، واحلكاية مع املشروعحتق قتائج اليت والوصول حنو الن  

اجلامعة من ُمقد م  ،اطويري  ت اورقة تشرح مشروعً  ووضعت أمامي ، يف حينها جتماعي ةة قسم دائرة الّتبية اال رئيسبوصفي  آنذا  إيلَّ  معل منيلل
 الورقةتلك  ، وأذكر أن  ربي ةعواقع املدرسة ال إىلاملستند  الّتبوي   الت طويرحتت ُمسم ى  ة الفكر العرب  مؤس سدعم من بو  ،يف بريوت األمريكي ة

 ،األردن ولبنانهي السعودي ة و و  ،املشاركة دول جانب ال إىلضمن عناوين عريضة وكبرية،  ،وغاياته وأهدافه ،فلسفة املشروع ضم تّْ آنذا 
حلة األوىل وهي ثالث  للمر الز مينحتديد السياق يف الورقة كما مت     ، كمرحلة أوىل يف مراحل متعد دة،خاص ةمت  اختيارها ضمن معايري واليت 
لدعم فرق الذهين   وجلسات العصف الت دريبحلقات  عقدُ يتمُّ  مث   ،يف سنتها األوىل انتقاء املدارس وتشكيل فرق البحث يتم  ل ،سنوات
ستمرار أنشطة البحث ري خالهلما ايجل الث الثةو  الث انيةللسنتني   الت خطيط ومت  ة. زمة لتنفيذ حبوثها اإلجرائي  باملهارات واملعرفة الال   ،املدارس
 اليت ختلص إليها البحوث. دل ةاذ القرارات املناسبة حيال املبادرة اليت ختتارها املدارس يف ضوء األومن اخت   ،الت طويرو 
 
 أبديت ،لمشروعلالرأي يف األهداف اليت وضعت إبداء و  ،املشروع ورقةص ما ورد يف أن أتفح  يف  ،دة رهام قعوارعلى رغبة السي   بناءً و 
 جتارب على االنفتاح فكرة رالشعو  ذلك وفاقم ،ةواقعي   تساؤالت من فرضته وما ،املطروحة العناوين جتاه والقلق ةسؤولي  امل بثقل شعوراً  هلا 

 حيث  آلخرين؟ا لدى الذي وما لدينا الذي ما نقف؟ وأين حنن؟ أين  قبيل من مقلقة ورمبا كبرية تساؤالت يثري ذلك ألنَّ  ،اآلخرين
ا عملنا، مسرية يف ننجزه كن ا الذي والبحث ، املهني ة وعادتنا خربتنا وهو يالتلق   ونتقن نتلقى كنا  علينا وما اهنتلق   ما دمخي كان إمن 
 مبا االحتفاء روح غالباً  طيناتع ال منها، نتلق ى ال يت القمة ألن   ،وتوجس قلق مبعث صارت الت عليمو  التعل م مسرية يف احلالة وهذه .إجنازه
 جيعلنا وما دنا،يُهد   امب نشعر ن ناأل عملنا، يف والسكينة املتواصل للتطو ر موحوالط   االستشراف إمكاني ةو  ات،للذ   التقدير وروح ننجز
 اكن   وما ،قدالن   ىخنش  فنحن وجنر ب، نبادر أن اعتدنا وما نبادر، أن خناف ن ناأل وتقييمه، مناقشته عن نعجز ما اآلخرين من نتقب ل
 عالقة يف أصالً  سعةاملت   فجوةال عُ يوس   الذي بالعجز ويسمنا يضعفنا علينا، احكمً  نراه اكن   بل ،الت طويرو  للتغيري انطالق نقطة النقد نرى
تين على بدء اخلطوة عدة رهام شد ت على يدي، وشج  السي   ولكن املنال، بعيد اأمرً  اإلصالح عملي ة يف الفتق رتق وجيعل ة،بالقم   عد ةالقا

القائمة  عملي ةربة الوبإحساس اخل ،الت طويريقود حنو  ما حتمله ورقة املشروع من فكر تنويري   ه لنا املشروع، وكانيقد ماألوىل، ولنرى ما 
اختياره لاللتحاق  يتم  س وألكون عضواً يف الفريق الذي .ة ما يدفع حنو تبين  موقف إجياب جتاه ورقة املشروعمث  كان   ،على املمارسة امليداني ة

 ،طة والدبلوماتني املتوس  العلوم يف املرحل ماد ةتني زينة احملتسب معل مة الز ميل ،جانيب إىلفيما بعد  الفريق الذي ضم  وهو مج، يف الربنا
 .االبتدائي ةيف املرحلة  صف   معل مة ندين منصور  عل مة وامل
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ات البحث وتقدمي نظري   إىلاملستند  ،الّتبوي  ات اإلصالح عملي   إىلكنت أنظر يف عناوين املؤمترات واملشاغل ال يت ُتشري   ،أنا حقيقة
كنت أراها خارج دائرة تفكرينا،  يت  الالت عليمي ة  ّتبوي ةجربة واخلربة واألحباث، مث  الت واصل مع مراكز رسم الس ياسات اللت  إىل الة مستندة معل  

جتاوز هلذا السقف  دون الط لبةوأعمال لواح أة مع دفاتر الت حضري، وأقالم مستمر  كبرية نوعا ما، مقارنة مبا حنن حقيقة عليه من عالقة 
 إىلل فرص املبادرة والنزوع ا قل  ، وواقع امليدان مم  ّتبوي ةاملمارسة ال إىلة األحباث املستندة قاليد الّتبوي ة، وفاقمته قل  ، ال ذي بنته الت  الومهي  
 فيها للعاملني ئههتي   وما ،ليمالت عو  الّتبي ة عامل على منفتحة وفلسفة ،رؤية من عم ان البكالوريا مدرسة به متتاز ما رغمكضرورة،   الت غيري
 ألقى متام مشروع تيحهاي اليت واخلربات اإلجرائي البحث أن   إال   للعمل، العريضة اخلطوط رسم يف واملشاركة ،الت طويرو  تطو رلل فرص من
  ،ر يُلقى يف هذه املياهحج كل  ، كما ألقى بذوراً بدأت تؤيت ُأكلها، وتتكاثر كالفطر الناف ع، مع  الراكدة املاء بركة يف احلجارة من كثرياً 

و املشاركة ق باإلصالح، وصوالً حنو بلورة طرق حنألنشطة تتعل   الت خطيط إىلكما جتاوز التواصل مع رسم السياسات وإصدار القرارات، 
 إصدار القرار. عملي ةيف  فعلي ةال
 

 
 الّتبي ة املع على منفتحة وفلسفة رؤية من عم ان البكالوريا مدرسة به متتاز ما رغم
 رسم يف ملشاركةوا ،الت طويرو  تطو رلل فرص من فيها للعاملني ئههتي   وما ،الت عليمو 

 ،متام شروعم يتيحها اليت واخلربات اإلجرائي البحث أن   إال   للعمل، العريضة اخلطوط
 الراكدة. املاء بركة يف احلجارة من كثرياً  ألقى
   

 
يف  2112ز من عام  يف شهر متو  ،عم انة زينة يف الز ميلالذي بدأ حينها ب  وبالفريق  ا شار  فيهيتالت ورشة العمل األوىل، و ُعقد 

قصص  قدميه منت مت   ما  إىلمن الورشة  األو ليف اليوم  حيث استمعنا  .حتت عنوان ) البحث اإلجرائي(  ،عم ان –مدرسة البكالوريا 
املتوسطة الت ابع  ة برنامج الس نواتمنس ق) ة إميان عو ادالز ميلمت البكالوريا قص ة جناح مت  عرضها من قبل وقد   ،لمدارس املشاركةلجناح 

 من الط لبة فهوظ   ام نظرنا، وجهة من ة،القص   هذه يف الن جاح ،. كانالت صميم والت كنولوجيا ماد ة معل مة و  ،ملنظمة البكالوريا الدولية(
 خالل، من اً،حظ   ألقل  ا املدارس من مدرسة  احتياجات على الوقوف يف وتطبيقه للمنتج الت خطيط يف قصيوالت   البحث يف مهارات
 مث   ومن العمل، الستكمال ةالضروري   واالحتياجات ةاهلام   اجلوانب بع  على للوقوف الّتبوي ة، عملي ةال أطراف مع املقابالت إجراء
. املستهدفة للمدرسة ممنتجاهت مواقد   مث   ومن ،املدرسة مشغل يف وتنفيذها األدوات، من االحتياجات  وتصميم وتقص يهم حبثهم  مواصلة
ضروري  يما نقوم به، كحرا ل فللتعل م والتأم   ولعلَّ ذلك ينسجم مع ضرورة املبادرة فيما مت  إجنازه، الط لبةقبل  من وتأم ل تفك ر ذلك تال
 أن  حينها عرُت ش ة، وملا يفرضه ذلك من حالة من الوعي املنتج،ي  الت عليمة التعلمي   عملي ةالذي ننشده مجيعا، كأطراف يف ال تطو رحنو ال
واالستفادة منها  مالع على جتارهبواالط   يناالنفتاح على اآلخر  إىلت مت من كافة املدارس املشاركة أد  املختلفة اليت ُقد   الن جاحقصص 

لتساؤل والبحث م القائمة على اات التعل  اسّتاتيجي   ،مشروعنا حقق من خالل خطواته وجدت أن  . كما يف تقييم ما ننجزه يف املدرسة
 جديدةمواقف  إىلا نقلهمت  و  ر وا هبا م ل يف املعرفة واخلربات اليتالتأم  ب مروراً  ،النواتج املستهدفةاملعرفة  إىلوالتقص ي واخلطوات اليت توصل 

 ،كانت نصب أعيننا  ةمني املستهدفة واملرتبطة برؤية مدرسة البكالوريا، وهي ثالثي  ة ومسات املتعل  بات الربنامج، وشخصي  ، واالهتمام مبتطل  
املتمايز املتواصل مدى احلياة،  مالت عليوأهدافنا القائمة يف جمملها على تقدمي التعلُّم و  ،اتنا يف حتقيق هذه الرؤيةوحنن نبين اسّتاتيجي  



106 
 

تعل م، وتنو ع  ةساؤالت املستمر ة كأسلوب واسّتاتيجي  هذه الت  ن ايت لإلجابة عي الذ  ، والبحث والتقص  ستمر  والقائم على التساؤل امل
ال جيوز جتاهلها  ت طويرال اتعملي  ة يف يف ميدان املمارسة من قبل أطرافها املختلفة، كمساحة هام   ستمر  مصادر املعرفة، وضرورة احلرا  امل

عمل ما  إىلننزع  م الذي حنن بصدده، وال بد  من اإلشارة لكوننا حنن كّتبويني  شكل، وهو ما التقى مع مشروع متام واحلرا  املتقد   بأي  
 نكتسبها أثناء املمارسة مبا واقع خرباتنا اليت إىلالذي يستند يف العادة  الت طويرغيري و رة، نبنيها على رغبة يف داخلنا للت  وحماوالت متكر  

ات القرار وعملي   واصل مع مصادر صنعات للت  نعمل داخله، أو آلي   اغالباً ال جند وقتا وإطارً  أن نايتطابق مع حاجاتنا، وأنا أعتقد بقلق 
باب االرتياح الذي من أس اا هام  هذا كان جزءً  ولعل   ا يف املكان والزمان،أفقياً وعمودي   ،والعمل أكثر امتداداً  الت غيري، ليكون الت خطيط

هد خطوة أخطوها يف هذا املشروع )متام( القائم على توحيد ج كل  فكري، مع  على مستوى راحة الت   ،بدأُت أشعر به، ولو كان ابتداءً 
 اهات.جت  اال كل  ع، بعد ذلك يف  ليمتد  التأثري وينتشر غبار الطل   ،املنشود الت غيريومن ميدان املمارسة لصنع  ،ةعدالقا
 
 الت عليم املمارسة: إحداث فرق يف إىلمن البحث "حتت عنوان  الت دريبكان موضوع من ورشة العمل،   الثاين والث  الث   نييف اليومو 
احلديث حنو البحوث مت  االنتقال ب مث   ،منهما كل  مت  التعريف بالبحث الكمي  والن وعي   وخصائص   "؛ إذعربي ةي يف املدرسة الصف  ال

ؤية ة وصياغة الر  )البحث اإلجرائي( يف مستوى النظري   مريكي ةاجلامعة األ-اإلجرائي ة وارتباطها بالبحوث الن وعي ة. وقد تناول فريق متام
 واألهداف. 

 
ميع فريق مدرسة مشاركة، وقد قام اجل منها تضم   كل   ،من خالل جمموعاتذ نُ ف   ،على مهارة حتديد املشكلةل الورشة تدريبًا ختل  
جلسة  أن   ىلإاملدارس ما خُلصت إليه اجملموعات املختلفة . أشريهنا   تعرض مث  لصياغة املشكلة، ومن هين  ذ  العصف ات البعملي  

اعر اليت بدأت وال بد  من وصف املش ، الذي مضينا به بعد ذلك يف املدرسة،بدايات حتديد مشكلة البحثنتجت أالعصف الذهين قد 
لك فها نشوة اإلحساس بشيء من تقدير الذات، وهو شعور رافقنا وتطو َر داخلنا بعد ذهبة اليت تغل  م عليها إحساس بالر  خمتلطة، خيي  
، الذي بحثلالعصف الذهين قمنا بتحديد عنوان امن خالل و  لت اجللسات،، تأص  التجارب اليت خضناها يف مش روع متام على مر  

تناول آنذا  مبادرة تعمل املدرسة عليها منذ مخس سنوات، تقوم على بناء رؤية واضحة لدمج التكنولوجيا  يف املمارسة داخل املدرسة، 
للتجريب  عل منيمبصوره املختلفة، وقد أتاحت  الفرصة  لل الت دريبل بمتث   ة ودعم  ه مبا يلزمه من موارد مالي  حيث رفدت هذا التوج  

صورة أكثر متي زا، على ب الت عليمم و التعل   عملي ةنواتج أفضل، من خالل دمج التكنولوجيا يف  إىلواحملاولة املتواصلة، من أجل الوصول 
ة، ضمن ي  الت عليم ملي ةعة، ومستوى التكنولوجيا يف خدمة وإدارة الي  فص  داخل وخارج الغرفة ال الت عليممستوى دمج التكنولوجيا يف ممارسة 

ي فاعلية هذه ول تقص  ح األو لات بوجه عام، وقد متحورت مشكلة حبثنا مني لتحسني العملي  واملتعل   معل منيرها املدرسة للبرامج توف  
ستحساناً ااملبادرة، يف ضوء هدفها الرئيس القائم على مواكبة احلداثة، واستثمارها من أجل تعميق الفهم. وقد القى موضوع البحث 

 ولدي زميليت زينة وبدأ يتبلور لدي   ،اهات تربز بشكل أكثر وضوحاً وحتديداً . وهنا بدأت االجت   األمريكي ةمن فريق متام اجلامعة آنذا  
ه بقي يكتنفنا من إحساس بالغموض حيال ما سنقوم برغم ما  ،البحث اإلجرائي بصورة عامة عملي ةاحة جتاه من الر   يءالشعور بش
هو ، لةوزاد من تصميم فريق املدرسة على املواص ،د والقلقل من الّتد  وما قل   ،واإلرشاد الد عمواحلاجة ملزيد من  وشعور بالقلق ،الحقاً 

شرفبالنسبة إليها الفكرة  أمهي ةو  ،ة جتاه املدرسةسؤولي  اإلحساس باملشعور داخلي باحلاجة و 
ُ
ة على فكرة الت طوير وااللتزام حنو اجلهات امل

 املدرسة ) متام(. إىلاملستند 
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بة اليت هم عليها إحساس بالر  وال بد  من وصف املشاعر اليت بدأت خمتلطة، خيي  

ات، وهو شعور رافقنا وتطو َر داخلنا فها نشوة اإلحساس بشيء من تقدير الذ  تغل  
 جارب اليت خضناها يف مش روع متام.الت   بعد ذلك على مر  

 
 

ودعم  ،اركةوروح الفريق الس ائدة بني أعضاء الفريق الواحد والفرق املش ،امها الثالثةيف أي   ورشة عم ت الكما كان لألجواء اإلجيابي ة ال يت 
اخلربات  آنذا ، من دعم وإرشاد ومترير ركائز متام، اليت مل تكن يف إطارها احلايل   د منذ البداية بشكل عملي  الذي جس  فريق متام 

، مم اوالتدر ب على التأم   حنوالرغبة  ذه املشاعرال هبوم ،قليل من املشاعر املختلطة ما بني القلق والرهبةيف الت   دوٌر هام   كان له  ل املستمر 
كل  لقاء يتم  مع األطراف و  ،خطوة خنطوها كل  ص مع  ة تتقل  ، وبقي هامش القلق واملشاعر السلبي  بالت حدي باملعرفة والت جربة والشعور

لية؟ كيف اليت جيب طرحها؟ وبالتايل ما نوع املعلومات اليت سأحصل عليها؟ وما هي اخلطوة الت  املختلفة، لكن ماهو نوع األسئلة ا
 إجراًء؟ . النظري ةتصرُي 
 

يف  النوعي  و  تائج واإلجراءات بالدليل امللموس، وأن نكامَل بني الكمي  ا يف البحث اإلجرائي أن حنص َن الن  هنا كان علينا كما دائمً 
وما طرأ على تفكرينا، من  ،الت عليما ما حدث من تغري  يف نظرتنا ملمارسة التعل م و يربز متامً  ،تنظري السابق ملا جرىالبحث، ولعل  هذا ال

اهات ، مبا يقد ُم دلياًل ملموسًا على واقع التغري  الذي حيدثه املشروع يف االجت  الس ابقةنة خالل املشاركة يف مشروع متام على مدار الس  
كا جرائي، ليكون حمر  يف البحث اإل العلمي ةرق من خالل الط   ،احلصول عليها اعتمادا على النتائج واملعلومات الوازنة اليت مت  املختلفة، 

، ووضع البحثي ةيها بالطرق الوصول إل يتم  حقائق متماسكة،  إىلغيري املنشود، كل  ذلك يعيننا على اخلروج بوجهات نظر صلبة تستند للت  
ا ى مستويات خمتلفة، تبعً حسني علل أخريا مشروعا للت  ة لألحداث والظواهر اليت تعّتض املمارسني يف امليدان، مبا يشك  تفسريات مربهن

 .هاإلي الدفع اليت حنتاج قو ة، و الت غيريللهدف الذي ننشده، ومستوى 
 
 
 

 طبيقالت   إلى النظري ةمن 

وافق  .صف الذهينات وجلسات العالن قاشبعد  عليه الرأي   مقّتحًا البحث اإلجرائي الذي استقر   ،قد م فريق متام البكالوريا بعد ذلك
ت صياغة سؤال ، ومت  الت عليمم و حول حتسني وتفعيل استخدام التكنولوجيا يف خدمة التعل   ،على املقّتح الذي دار األمريكي ةفريق اجلامعة 
 ،يف مشغل تربوي   شار  فريق البكالوريا هذه الفّتةقد و  .لة مجع البيانات من ميدان املمارس ةمرح إىلاته، كما مت  االنتقال البحث وفرضي  

ت لالستبانا تعر ضال دار العمل خالله حول طرق مجع البيانات وحتليلها، فتم   ،(2112انعقد يف بريوت كانون ثاين من عام )
الوريا على فريق ابقة ملا نقوم به، وعرض فريق البكمن الطرق الس   كل  م، ومدى مناسبة  ومراقبة األداء يف بيئة التعل   الّت كيزوجمموعات 
ارخيه، وبعد ذلك قام فريق  ت تلك الفّتة، ودار نقاش استعرض مدى وفاعلية ما مت  إجنازه حىت  ل إليه حىت  التوص   ما مت   األمريكي ةاجلامعة 
املشكالت  حلديث حول حل  ا الل قاءللبنات، جرى يف ذلك  األهلي ةيق البكالوريا يف املدرسة ، والتقى فر عم ان إىلبزيارة  األمريكي ةاجلامعة 

النظر  ة لتجاوزها، ومت  لول إجرائي  حل  الت خطيطات و اليت تعّتض سري البحث اإلجرائي الذي يقوم به فريق البكالوريا، ومت  وضع اسّتاتيجي  
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راكم القدرات  والتفريق بينهما، وحدود دور كل  منهما، حيث كان فريق متام يعملي ايتيف طبيعة أدوات التعل م ما بني الرقمي والوصفي ال
مستمر ا ا نعيشه واقعا وهذا ما كن   ،واإلشراف املتواصلني، حىت تتمك ن الفكرة من احلياة والنمو  بعنفوان الد عمواخلربات واملعرفة جبوار 
 .  أن ناويف كل  خطوة خنطوها وكل  فكرة تلمع يف أذه ،بدأنا نلمسه يف ممارساتنا

 
ه من املفيد أن ة، ولعل  خالل الفّت  األمريكي ةات مع فريق اجلامعة الل قاءواإلرشاد والتواُصل و  الد عم، واستمر  تواصَل منو  املشروع البحثي  

 هذا املشروع، بعد خطوة خيطوها وجتربة خيوضها يف كل  ا، ويكتسب املعرفة واخلربة يف  ينمو مهني  أعيد التذكري بأنَّ فريق املدرسة كان 
قافة البحوث ع يف املشروع، ونشر ثقافة متام من خالل تعميم ثيف بريوت، هبدف التوس   الّتبوي  ذلك التقينا مرة أخرى خالل املشغل 

 كل  تلو األخرى، لنتقدم مع   ة واخلربةالت جربات اليت نعمل هبا، ونكرر ؤس سا يف املوعمودي   ا من خالهلا أفقي  اإلجرائية اليت ميكن أن نعرب  
ومن خالل شبكة من  ،عد ةالقا إىلع ضمن جمموعات جديدة، لنبين شبكة مّتابطة حتمل فكر التحسني املستند جتربة جديدة، ونتوس  
 . الدليل امليداين بغرض التحسني إىلهم بالبيانات املستندة ة اليت يستند إليها صن اع القرار ومتد  البحوث اإلجرائي  

 
 

 ياتحد  العوائق والت  

 ياتوحتد   قبات  ع ،والتطو ر للنمو   تسعى جمموعة أو جهة كأي   ،ناتواجه فقد العمل، مراحل كل   يف نشتهي كما جتري األمور تكن مل
 احلصر: ، ومن ذلك على سبيل املثال وليسحلظاهتا من حلظة كل   يف اخلربة محلت ،غني ة جتربة تلك توكان عبورُها، علينا كان

كي نبين جتربتنا عليه، ولندر  أين نقف وأين يقف طلبتنا يف   baseline) ) عدم امتالكنا ملعايري وخطوط قياس لألداء -
ن قبل وبعد تحس  الاملهارات واملعارف واخلربات اليت جيري بناؤها قبل وخالل وبعد جتربة البحث، ولعل  مثال ذلك قياس 

 طة مثال .لدى طلبة املرحلة املتوس   الت عليماستخدام احلاسوب يف التعل م و 
أعضاء جدد مع ما  ا، ويضطرنا لدمجا ونوعً الدفع واجلهد املبذول كم   قو ةر يف تناقص عدد األعضاء يف فريق البحث، مبا يؤث   -

 الدمج تلك. عملي ةحيتاج ذلك من جهد يف تدريب العناصر اجلديدة يف 
يه، وذلك بسبب ة، وعدم القدرة على تكثيف وتركيز اجلهد والتفكري فتعد داليت استغرقها البحث مبراحله امل زمني ةطول الفّتة ال -

م  ممارسة التعل  يف ته وطبيعة النظر إليه كجزء هام  ا على نتائج البحث وفاعلي  ات يف العمل، مما ينعكس سلبً مشكلة األولوي  
 جتربة بسبب اخلربات اجلديدة. كل  ة تتناقص يف  متعد دل عوائق وعقبات وذلك شك   ،الت عليمو 

شك ل العمل يف االستبانات عقبة أخرى، يف بنائها وتوجيهها، وقدرهتا على الكشف وتركيزها فيما نسعى للوصول إليه، وذلك  -
 (.SPSS) ب عقبة أخرى لدى التعامل مع البيانات وإدخاهلا يف برنامج التحليلسب  

 

 
 هةج كأي   ناتواجه فقد العمل، مراحل كل   يف نشتهي كما جتري األمور تكن مل
 تلك تكانو  عبورُها، علينا كان ياتوحتد   عقبات   ،والتطو ر للنمو   تسعى جمموعة أو
 .حلظاهتا من حلظة كل   يف اخلربة محلت ،غني ة جتربة
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يف  الد عمتقدمي ، اليت بادرت آنذا  بعم انة املشروع يف منس قة احملتس ب، قد تواصلنا مع الدكتورة س مي   أن نا إىلالبد  من اإلشارة هنا 
مراحل البحث املختلفة من مجع البيانات ولغاية صياغة النتائج واإلجراءات، وهو ما انعكس يف القدرة على حتديد احلاجة ونقطة 

 ،دائرة أخرى إىلال ع يف املشروع، واالنتقبعد ذلك خالل التوس   الز منطرق مجع البيانات وحتليلها، والقدرة على اختصار  مث  ، الّت كيز
 ة . املهارات الشفوي  يف خاص ة، و الط لبةلها اليت كانت تشعر بقلق حول النواتج اليت حيص   عربي ةال الل غةووقع االختيار على دائرة 

 
 
 ى الت ورؤ  تأم  

بعد عملي ة جتميع البيانات والتحليل الوصفي والرقمي، واستخالص املعطيات املختلفة الناجتة من حتليل هذه البيانات القادمة من ميدان 
قومي، نفيذ والت  والت   طيطالت خوصيات اليت أعيد بناؤها كإجراءات قابلة للدمج يف ات جديدة، حني مت ت صياغة الت  حتد ياملمارسة، برزت 

ات دجمها يف عملي  مة اليت تضعها يف خدمة املمارسة بشكل فاعل، و ة املتقد  املدرسة مبضاعفة اجلهد يف تفعيل الربامج اإللكّتوني   فقامت
م، مل يُظهروا يا يف التعل  الستخدام التكنولوجإليه ما حيتاجون  كل  ، وتوف ر للطلبة  عملي اتوالتعل م، وبرامج أخرى يف إدارة هذه ال الت عليم
ة أعلى وحافز ودافعي   ،فضلنتائج أعل مون امل حيق قواملأمول أن  توق عة، وكان املالت جربة اخلربة وحداثة بداية األمر استخداما مناسبا لقل  يف 
 ة رمبا حناآلثار اجلانبي  ى، بع  اتهم باستخدام مواقع وبرامج أوسع لتعل م أكثر جدوً رفع سقف حري   إىل، أد ى ذلك بالطبع الط لبةلدى 
ب ن املعلومات مبا يتطل  ق ماهلائل واملتدف   والعمل اجلماعي، وضرورة متابعة الكم   فاعل اإلنساين  الت  قاش و ا كالتقليل من مساحة الن  سلبً 

نفيذ على مهارة توثيق املعلومات، كما جرى بعد ذلك ت الط لبةمساحة كبرية من اجلهد والوقت، وبرزت احلاجة امللح ة هنا لتدريب 
زمللتدريب  عل منيبتعري  امل وصيةالت   يف هذا الوسط، ومتَّ تنفيذ  اكنولوجي، كي ال يكون غريبً والكايف ودجمهم يف هذا السياق الت   الال 

ة ات اإلجباري  بللتعل م، فجرى إدخال احلاسوب احملمول ليكون ضمن املتطل   ساسي ةا من املصادر األتوصية جبعل احلاسب اإللكّتوين جزءً 
 طة . نوات املتوس  اسع والعاشر، يف مدرسة الس  ني الت  صف  لطلبة ال اسي  ر د  للمنهج ال

 
 تدريب خالل من الناقد فكريلت  ا ملهارات بالضرورة وتنميتها دعمها ،كنولوجياالت   باستخدام الت عليمو  التعل م جتربة فهتاخل   اليت اآلثار من
يف زيادة الفهم  عل منيؤية لدى املساع الر  ون له من سيل املعلومات، وات  تعر ضا ي، لألكثر جدوى مم  االنتقاء على قدراهتم وتطوير الط لبة
لى دليل مقنع من إدرا  ما جيري، ومبا جيعل من العسري احلصول ع الط لبةفعيل هلذه املهارات، ورمبا بطريق غري مباشر مبا ال ميك ن الت  و 

ة اليت يعتمد عليها كثريا، دحبكم اخلربة اجلي   ،الط لبةات لدى تطو ر لبع  ال عل منية مل حتل دون تلم س املبابي  حول ذلك، لكن هذه الض  
 واختالف زاوية الرؤية.

 

  
 وتنميتها دعمها ،جياكنولو الت   باستخدام الت عليمو  التعل م جتربة فهتاخل   اليت اآلثار من

 على راهتمقد وتطوير الط لبة تدريب خالل من ،الناقد فكريالت   ملهارات بالضرورة
 االنتقاء.
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 مرحلة نضج المفاهيم والخبرات

املدرس ة،  إىلحسني املستند الت  و  الت طويراالتفاق على توسيع مشروع  (، مت  2112الذي انعقد يف أيلول من عام ) الّتبوي  يف املشغل 
 د ةعمّن درويش ورهام قعوار وزينة احملتسب وندين منصور، وناقشنا آنذا   مّن خوري وزميليت   مع ونشر ثقافة متام، وهنا  اجتمعتُ 
أيام، حتاور خالله  ةعد  ائر، بناء على اجتماع سبق هذا املشغل بالد   الن قاشنصيب األس د خالل  عربي ةال الل غةموضوعات، وأخذ موضوع 

، وتطوير الل غةدمة ه لتفعيل البحث اإلجرائي يف خوج  التوضرورة  بي ةعر ال الل غةاجملتمعون وناقشوا بشكل عام ما يؤرق اجلميع حول واقع 
 . الط لبةمهاراهتا املختلفة لدى 

 
املشار ، تاركا  ة وآثارها علي  وعلى أعضاء الفريقالت جربا جيول يف خاطري، استجمعته حماوال تركيز وتكثيف ما سبق كان بعضا مم  

ة وما جرى بعد ذلك جربالت  وا يف مرحلة الحقة، متابعة احلديث بضمري اجلمع حول باقي انضم   مالء يف فريق متام البكالوريا الذينللز  
ث ات املختلفة ، وتفريد بع  األمثلة على هذا التغري  على لسان بع  من أعضاء الفريق الذين آثروا احلديالل قاءيف  تطو رللجميع من 

 فكري واملمارسة يف امليدان .الت   ة على مستويي أمناطالت جربعن التغري  الذي أحدثته 
 
 

 طبيقالت   إلىمن المبادئ 

 ،قبل وأثناء وبعد حبثه ،كون البحِث اإلجرائيِّ أو أي  من األس ئلة اليت يطرحها الباحث اإلجرائي  إىليشري الزمالء يف فريق متام البكالوريا 
اركة بعد ذلك، كنا قد انتدبنا للمش  ،عم انمدرسة البكالوريا يف  معل مييف خ اطرنا كمدخل للتجربة، وحنن كمجموعة من  رَّ مل يكن ليم 

ث  حي ،ماهتاوكانت جتربة غامضة وغري واضحة املعامل يف مقد   2112عام  اص ةللمدارس اخل الّتبوي  يف امللتقى  ّتبوي ةخالل املشاغل ال
 بريوت، مها: ة يفمه خبريان من اجلامعة األمريكي  كنا خارج سياق البحث اإلجرائي، حني كن ا منضي حنو البحث اإلجرائي، الذي قد  

ة يف ه اخلربات املتنوع  هذ كل  يف عم ان، وبعد   اص ةللمدارس اخل الّتبوي  كرامي آنذا  يف امللتقى  رميا والدكتورة جودة أبو صوما الدكتور
ائد ونواتج أكثر دة ميكن استثمارها بعربة جي  خلكنا متال اا ا قد غاب عن  وإدارة املمارسة ويف مواقع ومراكز خمتلفة، رمب   ،الت عليمممارسة 

قى نرب ُر لعجزنا ونسو غ  نبأمل فيما منارس، وأال  الت  ا نستطيع العمل لتحسينه بشيء من املعرفة و متاسكا وتنظيما، وأن  هنا  الكثري مم  
بل كان  ،نواجته كما حيصل للكثري من الزمالء من حولنا، كما مل يكن العنوان )البحث اإلجرائي( جاذبا لنا حقيقة مث  لضعف أدائنا، 

ا ال خنفيكم وال نعيد ، وحنن هنالتقليدي   الّتبوي  نابعا من كونه جزء من تقاليد حراكنا  ،هنا آنذا ه، وكان توج  يلإه را لنا أن نتوج  مقر  
ف ا من الّت  ن يعتربوهنا نوعً الكثريي عليم؛ ألن  ا بأذهان املمارسني للت  ا ترتبط إجيابً كلمة البحث مل تكن يومً   ل أن  اخّتاع العجلة حني نقو 

ت الرصد وسجال   ،بةالط لة اليت خيوضوهنا على مدار الساعة، ما بني التالميذ واألدراج والكتب واألقالم وأعمال املعركة اليومي   يف خضم  
 أن ناا بأذهمرتبطً  اوالبحث، وزيادة على ذلك بكون البحث مل يكن يومً  املعل ما يقف حائال بني ات، وغريه الكثري مم  والعالمات واملناوب

اجة كشرط ة بشكل مباشر، وال تعيش املشكلة واحليً الت عليم عملي ةألنه يسقط إسقاطا من جمموعات غري ذات صلة بال ،اا أيضً إجيابً 
 إىلفة من صياغة السؤال، ا املختلعملي اهتواإلرشاد يف  الت دريبوجيه و الت  بدءاً من  ةة، حتتاج للممارسذات مصداقي   حبثي ة عملي ةأساس ل

، مل، وبرنامج تقييمي  ات عاسّتاتيجي  احلالة، ووضع توصيات و  خصوصي ةات واختيار طرق مجع البيانات مبا يتناسب و بناء الفرضي  
منهما على  كل  كز  جنب يرت إىلة؛ جتمع املمارسة والبحث جنباً منجزات ضمن دائرة متواصلة ديناميكي  ل، وبرنامج تقييم وحمطات تأم  
متام، كمشروع  مهي ةأة، مبا يضمن نواتج أفضل بشكل متواصل، ومن هنا تنبع مي  ية التعل  الت عليم عملي ةلل ستمر  امل لت حسنيا لاآلخر؛ سعيً 

 ليت تثمر نوعا من التغري  ة، اة الذاتي  هضة الداخلي  ات للعاملني يف امليدان، مبا حيدُث نوعا من الن  يؤط ر وينظُم، ومينح نوعا من تقدير الذ  
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، واألدائي   املعريف   رالت طويو  دريباملختلفة، ضمن برنامج متكامل للت   عملي اتحسني قبل وأثناء وبعد الالت  السعي حنو  حيق ق، و اإلجياب  
 .الت غيريإىل وتنمية التجارب واخلربات  وحيدث التغري  الذي يقود 

 
الذي اعتدنا عليه والذي لن  ،نظريالت  سنستمع لبع   أن نانا يف بريوت، ويف ظن   األمريكي ةمن اجلامعة  رباءهنا حنو حماضرة اخلتوج   أثناء

ومفيدا،  اً دخرجنا غري ما دخلنا، وحنن نعتقد أن  ذلك املشغل من حيث احملتوى كان جي  ، لكن نا أن نايتجاوز يف حال من األحوال آذ
ا ري، ولكن ما كان أكثر لفتً فكالت  ا من ا جديدً لكسر كثري  من اجلمود واجلليد الذي نعيش داخله لنبدأ منطً ضروري ة  فعلي ةالبداية ال توكان

ة الت طبيقي  أبعاده  إىللبحث ل ، واالنتقال من البعد النظري  من حيث املدخل للبحث اإلجرائي  م فيها احملتوى، ريقة اليت قد  لالنتباه هو الط  
على جرأته يف  ّت كيزالمهيد  للمفاهيم املختلفة، وتوجيه مسارات البحث ومقاصده وأهدافه، ومن مث  بشكل الفت، بعد الت   عملي ةال

ول رين عن بعد، مع طرح أمثلة من واقع املمارسة واخلربة، حميدان الواقع، ومن خالل املمارسة، وبيد اخلرباء يف املمارسة وليس املنظ  
يقوم به،  لى الباحث أنما ع كل  بشكل عام، وقد َم اخلبريان خالله   الت عليمم و ة يف حتسني املدرسة، وممارسة التعل  دور البحوث اإلجرائي  

ا بطرق مجع املعلومات  ة، مرورً يف املمارس لت حسنيوا الت غيريإجراًء، بدءاً باحلاجة والشعور باملشكلة وانتهاًء بقيادة  النظري ةل وكيف تتحو  
رنا من عمنها ومدى خدمتها للهدف العام، وهذا ما جعل املشغل يبدو أكثر واقعية وفائدة، وش د نا مجيعا، حيث ش كل   أمهي ةودور و 

، البحث اإلجرائي   أنواع البحوث، وملاذاإىل فنا ة تعر  مة نظري  ، ومبقد  يقد ممع ما  الّت كيزالتفاعل و  هنا  ما يستحق   اللحظة األوىل أن  
أثناء ائج واألهداف لنتإىل اعاطي مع هذا النوع من األحباث؟ وكيف تستثمر يف واقع امليدان واملمارسة؟ وكان الوصول وكيف ميكن الت  
ة وفائدة أكثر وظيفي   ، وهو ما جيعل املشاغلة يف هناية العمل البحثي  متوق عذاهتا، ونتائج  عرب إجراءات مقصودة كخربة حبد   املشغل مير  

ويف البحث  مارسة بشكل عام،ة يف املة ومستمر ة وهام  ، كمرحلة مفصلي   لأو التأم   تفك رمهارة الكثرياً على تفعيل   الّت كيز للمش اركني، ومت  
كجزء من املمارسة، ومهارة حتديد املشكلة، وصياغة األهداف، والطرق املختلفة جلمع املعلومات، وصياغة   اإلجرائي بشكل خاص  
حنو أساليب خمتلفة للعمل،  عليمالت  عليم وإلدارة ة، ومبا ميضي باملمارس للت  ة اإلجرائي  النوعي   البحثي ة عملي ةة يف السؤال البحث كمرحلة هام  

ضمن إجراءات ميكن  ،لت حسنيمرحلة حنو مزيد من اخلربة، ومزيد من ا كل  م يف  احللول، حيث تتقد   وجرأةة النظرة تغلب عليها إجيابي  
دة، ما بني ربات مفيذاهتا خ عة، كانت يف حد  ات متنو  اسّتاتيجي  تقدمي مضامني املشاغل بأساليب و  تقييمها واحلكم عليها، كما مت  

 ات . سّتاتيجي  وغريها من اال والعصف الذهين   ،م التعاوين والعمل يف جمموعاتالتعل  
 
ة، ويف إدارة مي  ة التعل  ي  ليمالت ع عملي ةآنذا  الدور احلقيقي والفاعل للبحث اإلجرائي، وأثره يف ال أن نامل يكن قد اختمر يف أذه ،حلقيقةاو 

عدها ل فيها ودون تقييم ملا قبل املمارسة، وما بدون تأم  من اهتماماتنا على املمارسة ذاهتا ومن داخلها،  ، حيث تنصب  عملي ةهذه ال
ط يف كثري منها، تخب  فعالً ن ن نامع بع  االنفتاح أحيانا على مهارات حتديد املشكلة حبكم ما منتلك من خربات تعيننا على ذلك، أو أل

ة، الت جربغلنا يف ما أو كل  بعد ذلك   تطو رولدينا بع  القدرة على وضع اليد وإصابة املشكلة ، لتونعيش ضمن سياقها صباح مساء، 
مرحلة  كل  ل يف  م، وبعد النظر يف التدقيق ملراحل العمل وطبيعته، ومواصلة التأم  واملتقد   فتصل للقدرة على حتديد الرؤية واهلدف املرحلي  

ستخالص النتائج يف طرق وحتليل املعلومات، وا الّت كيزي نريده؟ لالنتقال بعد ذلك للبحث و ذلك يف حتديد أين حنن؟ وما الذ مهي ةأل
واملعتمدة على اخلربة  عد ةالقا إىلاذ القرارات املناسبة املستندة اخت   يفومساعدهتم  الت غيريوالتوصيات املدعومة، لعرضها على صن اع القرار و 

 والدليل .
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لى مدار املراحل املختلفة رة عات املتكر  الل قاءما دار من عرض للتجارب املختلفة لآلخرين أيضا واملشاركني يف  أكيد أن  ومن املفيد هنا الت  
اذا يف بلورة رؤية واضحة حول من حنن؟ أين نقف؟ م له دور هام   ،للمشروع، وما يدور من حوار وتعليق وتقييم من الفريق احملوري

يه مع آخرين، وتستطيعون ه تشّت  فحتق قوما  إليهما تعانيه وما تسعى  د خارج السرب، بل إن  ال تغر  ك خبري و أن   إىلنريد؟،ومبا يطمئنك 
 يف ان  كمجيعًا أن تتصارحوا وتتعاونوا إلجياد حلول وخمارج له، وأسهم يف بناء وتشجيع ثقافة البحث ومشاركة اآلخرين جتارهبم ، وقد  

 من ميكننا بشكل جتري وراألم وأن   املمارسة، لواقع نظرتنا يف يتغري   ما اشيئً  أن   نشعر اآلخرين، مع ونلتقي العمل إىل فيها نعود ةمر   كل  
 املعلومات متحيص على بالقدرة ناومتد   ،الث قة من امزيدً  ةمر   كل   يف متنحنا املشاركة وكانت األفضل، حنو الت غيري عملي ة يف اإلجياب   لالتدخ  
 املتواصل الن قاشو  احلوارو  املختلفة، اجلوانب يف الذات ومراجعة العميق والتفكري لالتأم   خالل من العمل، أثناء عليها أيدينا نضع اليت
من   بد  نا نواجه مشكالت يف عملنا، وهذا أمر الكل  ، حنن يف احلقيقة  املهين   التطو ر ضرورات من كضرورة أكثر، بانفتاح الزمالء مع

ا، ا، تشاركي  إجيابي   ىة تنحو  هبذا الشعور منحً مر   كل  ات يف مشروع متام كانت يف  الل قاءهذه اإلشكاالت، و  مة حلل  االعّتاف به كمقد  
ير ا ما حيدث، وكانت إدارة املشروع شكال ومضمونا تنحو حنو تطو شيئً  ا، مع شعور غامر بأن  اعد دائمً ريق الص  بدأ اخلطوات يف الط  ت

وختتلف، وتفّتق وتأتلف،  فقة، فتت  متعد دم لك التجارب على ذلك من أطراف ملا متارسه، وتقد   النظري ةواملمارسة، فأنت تتعلم  النظري ة
نا فيما يأيت، مث  يتابع ا، كما سيظهر معا وعمودي  مبا يّت  فيك مقدرة ميكن االستناد إليها واستثمارها وهو ما حناول فعال القيام به، أفقي  

 خطواتك املختلفة. األمريكي ةمالء يف مشروع متام الفريق الرئيس يف اجلامعة معك الز  
 

 
 يتغري   ما ئًاشي أن   نشعر اآلخرين، مع ونلتقي العمل إىل فيها نعود مر ة كل   يف كن ا
 يف جياب  اإل التدخ ل من ميكننا بشكل جتري األمور وأن   املمارسة، لواقع نظرتنا يف

 ومتد نا الث قة، نم مزيًدا مر ة كل   يف متنحنا املشاركة وكانت األفضل، حنو الت غيري عملي ة
 خالل من العمل، أثناء عليها أيدينا نضع اليت املعلومات متحيص على بالقدرة
 الن قاشو  واحلوار املختلفة، اجلوانب يف الذات ومراجعة العميق والتفكري التأم ل
 .املهين   التطو ر ضرورات من كضرورة أكثر، بانفتاح الزمالء مع املتواصل
 

 
صراحة نرى أن   كل  حنن وب، و الد ائم تطو رة وبيد املمارسني هي طريق للتساؤل والتفك ر وللترسيخ قيم البحث يف املمارسة امليداني   إن  
ومن هنا ال  ،الت غيريو  بع  املراكز ختشى املكاشفة املشكالت، وأخرى تدفع حنو اجلمود، ألن   ، وحل  الت غيرياه رات كثرية تدفع باجت  مؤث  
 .املشكالت وحل   سنيلت حقييم بل لالبحث ال يعتمد لغايات الت   بأن   ،من طمأنة األطراف املختلفة املشاركة يف البحث اإلجرائي بد  
، ومع هذا  ت طويرالان لدودان لإلصالح و واخلوف من التعاون واملكاشفة عدو   ،منهما يف العمل على ذلك بد   ة أمران الالرغبة والدافعي  ف
ني منتلك سجند لزاما علينا إعادة التذكري مبا منا يف داخلنا من قناعات، بأن  البحث حيتاج من ا أكثر من كوننا أش خاصاً متحم   ن ناإف ،هكل  

 وضوح، إىل حيتاج جرائي ةاإل البحوث يف العمل أن  ل، إلميان بعد كثري من التأم  افعية، بل بدأ يتبلور يف داخلنا نوع من اما يكفي من الد  
مع التوصيات   خطواته منذ الشعور باملشكلة، ولغاية التواصلللتعامل مع إجراءاته ومتابعتها وتوثيقها، وتبين   صلب وكيان وتأط  ري،

ة املتكاملة  للبحث اإلجرائي، وهو ما يزيد النواتج ويراكم اخلربات، وما نأمل ونطمح يف حتقيقه يف ائرة الديناميكي  واإلجراءات يف الد  
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امل متماسك؛ يعمل على نظام متك يف حتسني املمارسة، ويف ظل   عد ةة تفعيل دور القاقليلة قادمة؛ ملا لذلك من أثر يف جدي   زمني ةفّتة 
الوقت للعمل  يف املدرس ة مل نكن منتلك الكثري من ن ناإف ،، وبصراحة متامالت طويرواإلدارة و  استثمار وقت اجلميع ضمن برامج املمارسة،

شرف بشكل نأمل يف تأطريه ضمن هذه الدائرة للبحث اإلجرائي واليت ت ،يف البحث اإلجرائي الذي كنا وما نزال يف فريق متام البكالوريا
رباهتم اليت راكموها، ، وتضمن تفعيل خجرائي ةاملني يف هذا امليدان وبني البحوث اإلعلى بناء وتطوير نوع من األلفة بني الع مستمر  

هتم، ومجع املعلومات، انهم من الشعور باملشكلة قبل وقوعها، فتساعدهم هذه الدائرة يف بناء تساؤالهتم، وصوغ فرضي  وقدراهتم اليت متك  
ومراقبتهم من بعيد  البحثي ةة ، يف هذه املهار عل منيمراكمة اخلربات لدى امل مث  التوافق عليها يف هناية العمل،  يتم  وصيات اليت ومتابعة الت  

على نزع  الً الت، تقوم أو  املشك ة يف حل  مستمر  ات اسّتاتيجي  ل يف ذاته دون خوف، ويعمل على بناء ليشعر املمارس بالطمأنينة، فيتأم  
عد ذلك على تفعيل مهارة م والتعلُّم، ونتفاعل معها ونعمل بيعلا كل  ما حولنا فنتواصل مع بيئة الت  فتحجب عن   ،اخليمة اليت نبنيها فوقنا

ملا نواجه، والعمل  ية، وإعطاء تربير مدعوم بالدليلالت عليم التعل مي ةاالستكشاف ملا حولنا من أسباب للمشكالت اليت تعيشها املمارسة 
ن نتعامل مع صياغتها يف هناية البحث، وجيب أ مناسبة هلذه املشكالت، من خالل التوصيات اليت تتم  من بعد على اخلروج حبلول 

د عوامل تسهم يف مفاقمة املشكلة كما كن ا نراها دائما، وال بد  من اإلشارة وليس جمر   أطراف البحث املختلفة كعوامل وأسباب للحل  
ات ؤس سة املؤولي  مسعامل مع املشكالت، وإجياد حلول مناسبة هلا، وهذا ال ينفي ف على الت  اخلبري هو أقدر األطرا املعل م مر ة أخرى أن  
ملعلومات ، ليزيد من قدراته يف البحث، واالستكشاف، واملراقبة، ومجع استمر  امل الت دريبوجيه و والت   الد عميف  املعل م املشرفة وحق  

 إجياد حلول مناس بة بعيد يف حد   إىلومتحيصها، والقدرة على اخلروج باستنتاجات وتوصيات تقّتب كثريا من واقع املمارس ة، وتسهم 
 هلا.
 

 يتم  ل، ولقاء تواص كل  جتربة خنوضها، ومهما كان حجمها، مع   كل  مع   تطو ربدأت هذه القدرات اليت سبق احلديث حوهلا تنمو، وت
اجلامعة  دت يف مقر  ة يف املشاغل اليت عقي  الت دريبات الل قاءدت ، وقد تعد  األمريكي ةبشكل رئيس مع فريق متام الرئيس يف اجلامعة 

دار حول مشروع متام ودوره يف حتسني املدرسة  )2101) ا  يف شباط من عامبريوت حيث خضنا معا يف بريوت مشغال تربوي   األمريكي ة
رسة، للمد لت حسنيحضرنا مشغاًل دار حول القيادة ومساهتا ودورها يف قيادة مشروع ا )2100) من داخلها، ويف كانون ثاين من عام
ذه السمات ر هعلينا أن نطو  ا ميكن أن يقود؟ وكيف وملاذا من   كل  القيادة ومسات القائد، وهل   أمهي ةوطرحت أسئلة حول من يقود، و 

(، مع فريق متام Skype) ة عن بعدة مباشرة، أو إلكّتوني  ، ومت ت لقاءات ثنائي  واخلصائص؟ من أجل تطوير املمارسة بشكل عام  
جانب  إىل ناأن  جانب اخلطوط املفتوحة على مدار الساعة، وأكثر ما علق يف أذه إىلاجلامعة، واليت حظينا خالهلا بدعم متواصل، 

ملا حيمله من أثر  ت طويراليف  ة كعنصر هام  الد ائمافئة واخلربات فيما نتفاعل خالله، هو حسن اإلصغاء واالبتسامات الد   العلمي ةالقيمة 
 عملي ةلل نا لدورنا كممارسنيظرة، ومنط التفكري، جتاه رؤيتة، ومبا ساعد بشكل كبري يف انتقال مل يكن سهال يف الن  الت جربحنو نضج  إجياب  
، اليت عربي ةال لل غةاذلك برز بشكل مباشر يف التفك ر وإعادة النظر يف بع  ما جيري يف دائرة  ذاهتا، ولعل   ، وجتاه املمارسات حبد  ّتبوي ةال

القرار املدعوم  اذة يف الفريق حنان فرح رئيسة الدائرة، ومبا يوفر مقدرًة على اخت  الز ميلمنتلك دعمًا وقدرة يف رسم سياساهتا من خالل 
 ذكرنا كما كثريا هموأسع واالمتداد حنو آفاق أبعد، وس  يف أفعالنا ومآالهتا، كخطوة يف طريق الت   ستمر  بالدليل، ومن خالل التأمل امل

ة بكثري من الت جرباملعرفة و  وتقدمي الث قةومنح  والت دريب، وجيهوالت   الد عمفريق متام اجلامعة ملرتكزات املشروع يف  لمتث   التطو ر هذا يف آنفاً 
هذه املمارسة، نعم  نذلك، ويسهم يف حتس   يتم  مط من التفكري إجيابا جتاه ما منارس، وكيف ة، وبشكل راكم هذا الن  املهني  االحّتاف و 
 نعاين الذي العجز بببس احلسرة، من ش يء مع جتاهل نظرة كانت أن فبعداألشياء،  إىلد النظرة ة مفرطة، اختلفت لدينا جمر  وبشفافي  
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 إىلأخرى  ة، وال بد  من اإلشارة مر  اهلروب وعدم املواجهة حنو إجيابيا منحى تنحو األمور بدأت املشكالت، هذه مع التعاطي يف منه
ن العمل يف ، وعلى وجه التحديد والتأكيد يف املرحلة األوىل ممستمر  املمارسني للتعليم حيتاجون دعما، وتدريبا، وتوجيها بشكل   أن  

حفيز من عوامل الت   درجة من اإلجناز، كعامل إىلم والتعل   الت عليمهذا النوع من البحوث، اليت حَيتاج العاملون فيها ومن حوهلم يف بيئة 
م،  واحلديث يدور والتعل   الت عليم عملي اتة، ما تواصلت مستمر  للمواصلة يف هذا الدرب الذي ال ينتهي كما أشرنا، يف دائرة مغلقة 

تدُّ هبا ويبّن عليها، التحضري هلا للحصول على معلومة يع يتم   يف تعرُّف الطرق املثلى جلمع املعلومات، وكيف بسبل شىت   الد عمحول 
ة مة املمتد  املالحظة املنظ  و  الّت كيزملقابالت وجمموعات وا ،ا للجهة املستهدفة هباقيقة تبعً من خالل االستبانات ذات األسئلة الكاش فة الد  

مأنة مصادر على ط ستمر  مراحل العمل، واحلرص امل كل  اهتمام يف   خالل ذلك، ووضعه حمل   مستمر  على اهلدف بشكل  الّت كيزمع 
ع هذه مصدر من مصادر املعلومات، لتتمت   كل  ة وصدقا وثباتاً، كما جيب التحضري جيدا لاملعلومات، لتكون املعلومات أكثر دق  

اخلروج من كل  هذا مبا يساعد على وضوح وفهم  أفضل للمشكلة، ومبا يساعد على  مث  والفائدة،  مهي ةاملعلومات بدرجة كافية من األ
الوصول إليه  يما مت  وف ،الس ابقةخطوة من اخلطوات  كل  ل يف  استنتاجات وتوصيات أفضل ضمن دائرة البحث اإلجرائي، وضرورة التأم  

وحتليلها واستخالص  ةة والرقمي  عامل مع البيانات اإلحصائي  إثر ذلك الت   يتم  ة يف البحث اإلجرائي، لهام   حمط ةل حيث يعترب التأم  
واليت  الّت كيزات ت وجمموعكاملقابال  ،ة اليت جيري جتميعها باألدوات املختلفة جلمع املعلوماتالبيانات الوصفي   إىلُتض مُّ  ،استنتاجات

فة وخربة أثناء تمضي بالباحث حنو آفاق مل تكن مستهدفة ومل ختطر يف باله، فتزيده معر ف .تأيت أكثر غًّن ووفرة وتنو عًا يف املعلومات
فيما بعد،  الت عليمارسة ، وعند مملت حسنياذ القرارات هبدف اا مبا يعينه غالبا عند اخت  أحيانً  متوق عوبشكل غري  ،اتالن قاشاملقابالت و 

، الت عليما أمام املمارسني يف حقل توحً ا مفاليت يصبح كثري منها كتابً  ّتبوي ةال عملي ةتظهر الكثري من اجلوانب املختفية يف كثري من أطراف ال
القادرة  دل ةمدعومة باأل خط ةإذا أحسنوا التعامل معها، مبا ميكن املمارس الباحث من الشعور باملشكالت، وحتديد إطارها وتصميم 

زما لت حسنيلتحقيق ا ،ة يف هذا االجتاهالكايف هلا من أطراف مرتبطة باستصدار القرارات الضروري   الد عمعلى جذب  إلجناح مساعي  لال 
 امليدان والعاملني فيه. إىلاملستندة  الت طوير
 

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

 
 

 بدايات التوسـ ع واالنتشار     

زماهذه املعرفة واخلربات اليت مررنا هبا، والرعاية احلثيثة اليت حظينا هبا وحصلنا خالهلا على األدوات  كل  بعد   أن  فعالً ة، كان علينا لال 
ا ة يف ميدان املمارسة، وسعيً مي  ية التعل  الت عليم عملي ة، واخلربات، لتحسني واقع الالنظري ةتقوم على توظيف املعرفة  عملي ةخنوض جتربة 

ضي بنا بشيء من ومي ،رنا قدراً من االستشعار الذي بدأ يضيء لنا فعالطو   أن ناللتوس  ع داخل املدرسة، ونشر رؤية متام، حيث نعتقد 
ة النظر اليت الكافية لدعم وجه دل ةواجلرأة أثناء العمل حنو اإلحساس باملشكلة، والقدرة على حتديدها، مع القدرة على حشد األ الث قة
 فعلي ةاخلربة ال إىلة ة امللح  باحلاج فعلي  وصيات، مع شعور  الت  اها حول وجود هذه املشكلة، والسري يف مراحل البحث املختلفة حىت  نتبن  
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غط وأعين هنا فريق متام مدرسة البكالوريا أن نسعى لنوع من التفرُّغ، كي ال خنضع لض ،من واقع العمل امليداين، وكان ال بد  لنا عملي ةال
ات يف هذا لواجبهنا، حيث تبدو ا اجت  وإنذاره الذي يقرع يف وجوهنا أن   ،خطوة خنطوها كل  ط فوق رؤوسنا، عند  الوقت وسيفه املسل  

 غ، ملا لذلك من أثر يف صفاء الذهن،العمل أكثر من األوقات، وحاولنا التواصل مع أصحاب القرار للحصول على قدر من التفر  
ل ايل مضاعفة اإلجناز، والتفك ر فيما نسعى لتحسينه بوعي أكرب بعيدًا عن أي ة مؤثرات أوعوام، وبالت  الّت كيزومضاعفة القدرة على 

ق واملساندة اليت نلناها من مصادر صنع القرار يف املدرسة، وبطر  الد عممع بع   ،نفلح حقيقة يف احلصول على ذلكضاغطة، ومل 
 تصبح كأن  كما أسلفنا،   يرالت طو فريغ، لكن جزءاً من الفائدة اليت جتنيها يف مثل هذا النوع من قدر من الت   إىلة مل تنتقل حقيقة متعد د
 األمريكي ة اجلامعة ريقلف ليسج   ،وحقيقة م،التقد   من مينعك أو طريقك، يف يقف العمل أثناء حجارة من يتساقط ما جتعل أال   على قادراً 
األوقات اليت انتزعناها من  بنا للقاءات يف، ورت  ةالسلبي   اهاتاالجت   يف الضاغطة العوامل آثار وتقليل اتاملعنوي   رفع على الكبرية القدرة

دير العام متد  يدها دة رهام قعوار نائبة املة بالواجبات أحيانا، وبعد انتهاء الدوام أحيانا أخرى، وكانت السي  املكتظ   املدرسي ةفراغ جداولنا 
ا أحيانًا أخرى، وهي حتت اتنوتنجح أحيانا، وتلو ح لنا من بعيد لّتفع من معنوي   الد عميف تقدمي ما تستطيع من  عد ةلنا وحتاول املسا

من يسعى للوصول بتصميم فلن تعوقه أشوا  الطريق، أو قدر من التعب  فإن   ،كل  لوقت كحالنا متاما، على  وطأة العمل وسيف ا
 ،فكري السائدةأمناط الت    يفر أداءنا، ونغري  علينا أن نطو   ا وما زلنا نشعر أن  ر الذي قد يصيبه يف بع  مراحل العمل، وكن  واإلرهاق والتوت  

دة مشروعها، ة وترفا ال ميتلكونه، لنصل من خالل مرتكزات متام، وأعملة اليت ترى يف البحث رفاهي  ملعط  قاليد اونقفز فوق جدران الت  
م كثرياً انتظاراً جلرس  يبقوا ينظرون يف ساعاهتفيقبلون عليه دون جمامالت، وأال   ،بهعل مون امل احلقيقي، الذي حيس   الد عملتكون نوعا من 

نا لنبدأ من دائرة صغرية يوم، وسعي كل  اه املعاكس وتدير ظهرها ملشكالهتا اليت تزداد تراكماً  ختطو يف االجت  انتهاء الدوام، لتبدأ األقدام 
م، ق سطحها أثناء التقد  ضربة فو  كل  افئة أسفلها، لتزداد عدداً ومساحة يف  يارات الد  كما يراها البع  مع كثرة الت    ،يف هذه املياه الراكدة
لك ومن يقف يف  قي، ومن يصف  فكري، وجمموعات من األشخاص ما بني من يكتفي بالتلق  ا خمتلفة من الت  طً وكان لنا أن نواجه أمنا

اً يف  داً مجاعي  ك حتتاج جهوكان عليك أن تراهن على اجلميع، ألن   .ة وجهدجانبك بدافعي   إىلطريقك، ويعمل إلحباطك، ومن يسري 
 كنت ترى نفس األشخاص، وتعيش معهم، ومل تكن متتلك نفس زوايا الرؤية اليتك  ك تقول يف نفسك أن  نفيذ، ولكن  مراحل الت   كل  

ة الختلفت النظرة لديهم، وما عليك اآلن سوى أن تبذل ما يف وسعك يف استخالص ما لديهم الت جربا لو خاضوا متتلكها اآلن، ورمب  
التحو ل،  عاليت قد تصن ةحظة التنويري  ويف الوقت املناسب لل   ،فرصة متاحة كل  ة، وتقتنص  من خربات على الوجه األمثل واألكثر إجيابي  

ة اليت نعمل فيها طل الفردي  يف واقع العمل واملمارس ة  يف املرحلة املتوس  وبدأنا مرحلة من التأم   .اتتحد ييف هذا الضجيج املرتفع من ال
مشاعر خوف أو قلق  ةلعمل واهلدف من البحث، والتحر ر من أي  ا بطبيعة ابأطرافها املختلفة، ومبشاركة مجيع الزمالء، بعد وضعهم متامً 

اتج هذا الشعور الن   .ةباحلاج ل من شفافية البحث، وصدقه يف الكشف عن واقع املشكلة املنبثقة من الشعور احلقيقي  لديهم قد تقل  
لوقوف على واقع ات اجلماعية، لالن قاشالذهين و رت جلسات العصف وتكر   .ل يف الذات، وفيما حولناة نابعة من التأم  عن حالة تنويري  

مرة نلتقي هبا  كل    لتبدأ املزيد من السُّحب اليت حتجب الرؤية تنقشع، وندر  يف ،ل فيما وصلنا إليه، وكن ا يف كل  مر ة نتأم  الت عليمالتعل م و 
ن، وتدر  بعد بساط خربته لآلخري جلميع ميد  ر، واالصمت تتكس   انمما ميكن احلديث حوله، وتبدأ جدر  هنا  الكثري والضروري   أن  

ا يكون هلا ما ة ما ميكن البحث فيه ودفعه حنو صن اع القرار يف شكل توصيات، رمب  مث   عليك أن حتسن اإلصغاء، لتكتشف أن   ذلك أن  
 يف النظرة حنو غري  يه بعد ذلك من تمنا ما يكفي من الصرب، والوقت واملرونة الكافية هلذا العمل اهلام مبا ينطوي علبعدها إن أظهرنا وقد  

من واقع  ،ها للعملتل وحدة التنفيذ اليت تبين خط  نوات القادمة، ولك أن تتخي  ة العمل للس  املمارسة ومن كافة األطراف، وتوجيه خلط  
تها هتا وشرعي  الدليل امليداين، وما يصدر عنها من نتائج وتوصيات تستمدُّ قو   إىلة واملستندة األحباث املدع مة القائمة على اخلربة امليداني  
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ا كثر إحلاحً أو احلاجة األ ،ز حول النقطة أو املشكلةة كان يتمحور ويّتك  مر   كل  من امليدان واجلهة املصد رة هلا، على أنَّ نقاشنا يف  
 دل ةباأل انطالق من حاجة جُمّْمع عليها، فتكون أكثر وضوحا، وأكثر دعمً ة، لتكون نقطة االتعد دا بني اجلميع يف اجللسات املوإمجاعً 
، وإذا ما كانت هذه الً ص أنفسنا وممارساتنا أو  ايل، وكان علينا أن نتفح  ا تزيد من فرص جناحها بالت  ة على ما نذهب إليه، ورمبً الضروريً 

 عها ألنفسنا وما هو شعورنا كخرباء حياهلا .املمارسات كما نتوق  
 

 
 طريقك، يف يقف العمل أثناء حجارة من يتساقط ما جتعل أال   على قادراً  تصبح كأن  
 على كبريةال القدرة األمريكي ة اجلامعة لفريق يسجل ،وحقيقة م،التقد   من مينعك أو
 .ةالسلبي   اهاتاالجت   يف الضاغطة العوامل آثار وتقليل ،اتاملعنوي   رفع
 

 
ناعة مبا ا أو قه؟ وهل هنا  رضً يلإة حول واقع األداء، وأين حنن؟ وأين جيب أن نكون؟ وما اهلدف الذي نسعى متعد ددارت نقاشات 

، عربي ةال الل غةائرة يف د عل منيبني امل األو لعلى أرض الواقع، ودار االجتماع العام  عات يعلو كثرياً سقف الطموح والتوق   م؟ أم أن  نقد  
ه، حيث جرى نقاش عام يف أنفسنا وما نقوم ب التأم لطة، و يف املرحلة املتوس   عربي ةال الل غةحديد الستكشاف واقع املمارسة، وتدريس بالت  

على  لط لبةا، ومدى القدرة على استثمار هذا التحصيل يف حتسني قدرات الط لبةلدى  عربي ةال الل غةطرح من خالله ما وصل إليه حتصيل 
كشافه، والبحث دور والنفوس، ويتحر   ويشري حنو حاجة الستيف مهاراهتا املتنوعة، وبدا أن مث ة ما ميور يف الص   عربي ةال ل غةالاستخدام 

وبدأ يلتقي  ،دور، قد يكون حاجة ما لديهم أو مشكلة ترتبط مبمارساهتما يف الص  عور بضرورة ما للبوح بأمر رمب  فيه وتأطريه، وبدأ الش  
لبحث، ومجع املعلومات، ع يف اا مع رحلة طويلة من التوس  ة يف االجتماعات، ليبدأ مشوارنا مجيعً خالل املكاشفات اجلماعي   ويتقاطع كثريا
التفاق ابتداًء ا فق على نقطة ما ننطلق يف جتربتنا األوىل من خالهلا، ومت  فيما منارس داخل وخارج صفوفنا، لنت   التأم لات، و الل قاءوتكرار 

فيما بعد  لن قاشاباحث فيما بعد، مت  ها يف هناية البحث من أي  كان، كخربة مفيدة ألي  يلإميكن الرجوع  حمد دةعلى تنظيم خطوات 
استطاعتنا ة، وحاولنا قدر ي  الت عليمة مي  ة واقعية نعاين منها يف واقع املمارسة التعل  ذلك  بس ؤال البحث على أن يدور حول مشكلة حقيقي  

ة هلا ما بعدها، ضمن توصيات واضحة احلدود واملعامل، وميكن ذلك من خالل إجراءات أن تكون األكثر إحلاحاً ووضوحا كتجربة بنائي  
نة البحث، ك اختيار عي  كذل  ات ومت  عت املهم  جيري إخضاعها للتقييم والقياس، فتمَّ اختيار اجملموعة اليت ستمارس البحث ووز    حمد دة
تناسب اجلهد املبذول  بصورة عربي ةال الل غةالثامن على استخدام  صف  يف ال الط لبةدارت املشكلة بداية حول سبب عدم عدم قدرة  حيث

 ت انطالقا من الواقع لتحديدة تبدأ جبمع املعلومالي  ات تأم  حمط   عد ةة للبحث بعد خط  تصميم  ومت  ة، ي  الت عليمة مي  التعل   عملي ةمن أطراف ال
 دل ةاأل مراكمة يف ليست العربة أن   ،رات والدالئل الواضحة على وجود املشكلة، وال بد  من اإلشارة هنانقطة تركيز واضحة ومجع املؤش  

 األمريكي ةريق متام اجلامعة التواصل مع ف ل للعالج املناسب هلا، ومت  ر التدخ  ومبا يرب   ،وجود هذه املشكلة إىلمبا يشري فعال  نوعها يف بل
جراءات اليت خالهلا يف سؤال البحث واإل الن قاشة ما بني األردن وبريوت، جرى اهتا املكاني  عت أشكاهلا وإحداثي  لقاءات تنو   عد ةيف 

مما  ،اخللف إىل األمام وأحياناً  إىل، قفزت بنا حينا التأم لة ومتكر رة من متعد دات حمط   إىلأوصلت إليه، وهنا ال بد  من تكرار اإلشارة 
 ،اإلجرائي كثرياً   أمرا اعتيادياً تقتضيه ضرورات البحثما جيري ليس إال   ة اخلربة، وإن اكتشفنا بعد ذلك أن  وجس يف أنفسنا خيفة لقل  أ

خالهلا  الّت كيزُ ة مت  ام  مرحلة دقيقة ه ط ةق ة واملرونة قدر املستطاع إلمتام العمل، وكانت هذه احملمعقولة جتمع بني الد   زمني ةدنا فّتة فحد  
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يف الذات ويف املمارسة، ضمن إيقاع مدهش أيقظنا على قدرتنا وجرأتنا يف نقد أنفسنا، والبحث فيما لنا وما علينا   التأم لا على منصب  
 .الت طوير عملي ةة يف كمرحلة مفصلي  

 

 
 .نوعها يف بل دل ةاأل مراكمة يف ليست العربة أن  
 

  
اختبارها،  تم  يمرحلة مجع البيانات، وقبل ذلك حتديد ما هو الذي أريُد معرفته والطرق اليت س ة بعد ذلك وهيمرحلة هام   إىلانتقلنا 

دف من األدوات، كأكثر األساليب مناسبة لتحقيق ه خاص ةواختيارها لذلك، وكانت طبيعة البحث وأهدافه تقتضي اختيار أنواع 
ونوع املعلومات اليت  ،أداة منها كل  املشاهبة، وجدوى   جرائي ةاألحباث اإلالبحث، واختياُرها أيضا احتاج الكثري من البحث النظري، يف 

 والرد   ، وجرى األخذب  االحنياز وامليل الشخصي  من جتن   متك نناوضرورة اختيارها كأدوات  ،نسعى للحصول عليها من خالهلا
خالل التساؤل حول   عميم منبدأ بالت  نو  .بكيف مث   ،اختيار السؤال بعد ذلك ليكون بلماذا واالجتماعات والتفك ر فيما نقوم به ومت  

ق نواتج أفضل يف لتحقي ،امن يف مدرسة البكالورياالث   ف  ص  طلبة ال عد ةر عملي، ليكون أكثر حتديدا يف كيف ميكن مساكيف أطو  
 ،ة للطلبة أثناء العملستمر  اختيار االستبانات واملراقبة امل مبا يتناسب وما يبذل من جهد لتحقيق ذلك، وقد مت   عربي ةغة الممارستهم لل  

ومات بعد التشاور مع كطرق وأساليب جلمع املعل  ،ة املختلفةنة للمهارات اللغوي  ة املقن  واالختبارات التحصيلي   الّت كيزوعقدت جمموعات 
 يف بريوت.          األمريكي ةام اجلامعة شاور مع فريق متوالت   الل قاءو  ،جرائي ةني يف األحباث اإلجمموعة من املختص  

 
، أضافت مزيداً غني ةبة ل خربة وجتر مرحلة وجزء منها تشك   كل  ها كانت يف  كل  ابقة  الس   عملي اتال أن   إىلاإلشارة  ،مهي ةلأل ،وال يفوتنا هنا

لق من أهدافه ل من مشاعر اخلوف من البحث والقوتقل   ،ة تزيد ثقة الفريق فيما يقوم بهمر   كل  واملقدرة اليت كانت يف   الت دريبمن 
متواصالً يف حد  ذاته، له أعراضه  اا مهني  اته اليت جتعل منه تطويرً ها، وهذا مسة من مسات البحث اإلجرائي وإجيابي  يلإوتوصياته اليت يسعى 

عادة يف البحث  وهو ما جرى وما جيري ،ومشاغلهات البحث اإلجرائي ، ولك أن تراجع أدبي  ة ولكن مبفهومها اإلجياب  تعد دة املاجلانبي  
 يف البحث ممارسة من اجتنيه اليت الفائدة مدى تكتشف لن كولكن   ؛فيما نقوم به الز من مهي ةلي لكن بشكل سريع وخمتصر ألالتدخ  
 إخفائها بدل أخطائك من ادةاالستف وتبدأ عليه، دل ةاأل وحش د به تقوم ملا ربيرالت   وتبدأ ذلك يف يداً  وتضع متتقد   حىت ،امليدان واقع
ورغم وقوعك بشكل  ،فة دون توق  الت جربفتواصل  ،اجةر  بك على الد  كما تقع أثناء املشي يف صغر  أو أثناء تدر    ،امتامً  نهاع التواري أو

 .اهات بع  االجت  ويوفر جهدا يف ،زمني ةمن توجيه يسهم يف تضييق هامش اخلطا واملساحة ال ال بد  ه  أن  ، إال  الز منمتواصل لفّتة من 
، األمريكي ةيف اجلامعة  وري  ه الفريق احمليقد مالذي كان  الت دريبوجيه و والت   الد عمو  ،واصل بأشكاله املختلفةات والت  الل قاءوكثريا ما كانت 

باحث يف  ا أي  لتقاطعات وازدحامات واختناقات يعيشه ،ف عند بع  املفاصلوق  اليت كانت جتربنا على الت   ،يعرب بنا بع  اجلدران
ضج، تبدأ بعد ذلك يف لن  مرحلة من ا إىلمنا حنو حبثنا يف ذاتنا، للوصول  يثنينا عن هدفنا أو يوقف تقد  جتاربه األوىل، وهو ما حاولنا أال  

 ت.   اهااالجت   كل  ة كخيوط من الضوء تنتشر يف  ؤس سنوير متتد يف املتقدمي حالة من الت  
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 ،امليدان واقع يف البحث ممارسة من جتنيها اليت الفائدة مدى تكتشف لن كولكن  
 وتبدأ عليه، دل ةألا وحش د به تقوم ملا ربيرالت   وتبدأ ذلك يف يداً  وتضع متتقد   حىت  

 .انهع التواري أو إخفائها بدل أخطائك من االستفادة
 

 
قوم به، وحنن نعرض هنا املثمر فيما ن تفك رويدفع حنو ال ،فكريإحداث نقلة يف أمناط الت    بسيطاً حول قدرة املشروع علىاالً ولنضرب مث

يف املرحلة  الل غة  معل مةاح يدة محيدة اجلر  س  ة مل تطل كثرياً، الرة، وملد  لتجربة عضو من الفريق خاض غمار املشروع يف مرحلة متأخ  
وبكالوريوس علم  ،ةحدة األمريكي   الواليات املت  يفحتمل درجة البكالوريوس يف رياض األطفال من جامعة كولومبوس  ، وهيساسي ةاأل

ما كل  سع  لى بصرية تت  وتؤك د ع ،تغريُّ  ما إىلمدرس ة البكال وريا تشري  ،أحد أعضاء فريق متام ،ة يف بريوتاالجتماع من اجلامعة األمريكي  
بع  نقضاء إيدة محيدة بع  األمثلة على جتربتها بعد م الس  تقد  و  وعند كل  مرحلة من مراحل البحث، جرائي ةتوغ لت يف األحباث اإل

له من نقطة ب دء   بد  الهذا البحث  د على أن  تؤك   م سنوات اخلربة اليت جتاوزت العشرين يف ميدان املمارسة، حيثيف فريق متام،  الز من
 وأن   .يف اهلواء هلذا العمل، وغري ذلك يعين تنظريا وفقاعات ة وحب  وأن حيصََّن بصرب ومهني   ،فعلي ةة اليف ميدان املمارس وعودة وارتكاز

م  حني يدفع حنو التقد  هو أمر إجياب   ضى الذايت  الشعور بعدم الر   ا أن  يدر  متامً  ،اا وواعيً ا صبورً إن كان يقظا منفتحً  ،املمارس هلذه املهنة
احلرا   مهي ةأهذا الشعور ب وم يف أحسن حاالهتا، على أن  وعي أو الن  احلرا  اإلجياب ، وغري ذلك مرحلة من الال  والنمو، وميضي حنو 

تناول، لتعميمه وتفعيل فيبقى البحث سهل ال .ا حيتاج تأطريا وتنظيما واضح اخلطوط واملعامل دون تعقيدرمب   ،ة واخلربةالت جربألصحاب 
كما أنَّ عكس ذلك ال جيب يف حال من األحوال أن يدفعنا حنو آفاق من اليأس  .صيحة يف الفراغ يكونأثره ونش ر ثقافته، وكي ال 

جنعل احلرا  و  م الدليل على صواب ما نقوم به،ونقد   ،أن نواصل العمل ضمن قدراتنا ،بل علينا كممارسني يف هذا امليدان ،واجلمود
يف  عل مة قول املتاستطاعتنا، ومبا يسمح لنا به سيف الوقت املشهر يف وجوهنا مجيعا، و  قدر الت غيرياً قادراً على بعد ذلك عماًل مجاعي  
 جتربتها مع متام :

بوي املستند  الت طويرعندما التحقت بربنامج  ة الكثري مث  وكان ، يف قدرايت على الفهم والت قب ل ألعمدة متام كنت أشك    ،املدرسة إىلالّت 
ات واملناهج وطرق  وسرعة وكثرة ،الت عليمويلة يف جمال خلربيت الط   نظراً  ،من التساؤالت يف ذهين اليت تفرضها علينا املدرسة   ،عليمالت  التغري 

 ساعة. كل   واقعة يف  وللقدرة على مواكبة هذا العامل الذي يغري   ،(ECIS) كجزء هام العتمادها من قبل
 

 ،توض ح أكثر فأكثربدأت  تكنت أرى األمور قد   ،أستمع وأشار مر ة  كل  ويف   ،متام يف بريوتفريق ل مشغل تربوي  ر و شاركت يف مؤمت
ه أصبح قادراً هي املرحلة اليت يشعر هبا املشار  بأن   ،. و مرحلة "الفهم"ميكن تطويرها والبناء عليها الفهممن مرحلة إىل حىت  وصلت 

 طها يف واقع املمارسةيندرج ضمن سياق كو نُه، وميكن له أن يسق فكريهكي يكون هلا مدلوالَ معي ناً يف ت  ،على ربط األمور ال يت يتعر ض هلا
رية تتحد ث عن ت كثريًا واط لعت على مواقع كثأتصبح قوي ًا ومتتلك ثقة عالية بنفسك ومبا تقوم به من أعمال. قر  ،عندما تفهمو . 

، لطبيعته التدخلي  البحث اإلجرائي  ى الباحث املمارس اخلبري فيها ير  ،مرحلة ة املباشرة يف أي  الذي يطلقون عليه أحياناً البحث التدخلي 
 .  الت غيريأو  لت حسنيل ألغراض ادة وحاجة للتدخ  مناسبة جي  
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 ىلإالذ ي قادين  ،كتشاف والعلموبدأت رحليت  املمتعة والشي قة يف البحث واال  ،5/2101بدأت أجتمع مع فريق متام من شهر 
كان   هذا؟ كل   يتم   انك  كيف  ،وحتم ست كثرياً ملزيد من االكتشاف ،واحّتموا أفكاريمن قبل اجلميع، مت  اإلصغاء إيل   ،الس عادة والفهم

من املمكن أن نكون قد و  املشّت ، اتنا من خالل الت فكريو ذ يف التأم لمن خالل العمل يف اجملموعة و  أمرًا فارقًا يف جتارب وخربايت،
فريق متام ساعدين   .واجهنا الكثري من الت حدي ات ، ولكن يف الن هاية تتشابك األفكار مع بعضها البع  وتعطي نتيجة فع الة ومقنعة

ا مغامرة  فسيوال ذي جعلين أقول يف ن .واقتناعي مبا يقومون به ،نشاطي ومحاسي من خالل ما مت  إجنازه من قبل كثرياً يف أن أستمد   أهن 
ُسلّْطة املنطق والدليل ع بين أنبه بشكل حاسم أن  التنظري ليس أمرا كافيا، وعلينا التوس  أبعد قدر اإلمكان، ولكن   الغوص هبا تستحق  

 .هم ئمقنعة، تدفع اجلميع حنو حتسني أدا إجرائي ة،ومنطق السلطة الذي يعني على حتقيق خمرجات 
 

 ،اتويف عملنا بالذ   ،اعمةد أدل ةتقص  و و تعميم دون أن يكون هنا  حبٌث  أي  بال أقبل فياً. كل  األمور بطريقة خمتلفة   إىل بدأت اآلن أنظر
ليل أنا حني أمتلك الد  و  ،ة والتجريبه يقوم على املمارسة امليداني  ألن   ،انمستمر  ل والتفكري ما بقي العمل واحلركة شيء خاضع للتأم   كل  

 : اً . ودعوين أعطيكم مثاًل بسيطاً جد  دون ترد دمن أصبحت أناقش رؤسائي بقراراهتم و  أن ين حىت   أصري أكثر قدرة،
، وقد استخدمنا امللعب منذ حوايل الش هرين  2102يف شتاء  3 -0من   لص فوفبناء ملعب لألطفال ل االبتدائي ةقر رت إدارة املرحلة  

وقف؟ ما يلي بع  هذا امل -اخلسائر  ولو بأقل   -ب جتن   أن ناولكن لألسف مل يكن فع االً. بالطريقة اليت توق عناها . كيف كان بإمك
 :ل ما حدث وأنا أتأم   األفكار اليت راودتين

 شار .الر أس وبالت   إىلمث  تت جه  عد ةمن القاالقرارات يف معظم األوقات جيب أن تكون  .0
 ما حيب ه األوالد لدينا خربة يف هن  أل ،وموظ في الن ظافة وعم ال الص يانة...إخل وأخذ آرائهم يف بناء امللعب املعل ماتاجتماع مع  .2

 إىلة، أو سنلتفت مسنحصل على آراء قي   أن ناد متاماً وأنا متأك   .وعلى دراية باملخاطر ال يت يواجهوهنا أثناء الل عب ،من ألعاب
 .ا ال أستطيع رؤيتهظافة حبكم وظيفته مم  بع  القضايا واجلوانب اليت قد يراها عامل الن  

ا ، عن مالحظاهتم عن الوضع السابق، وعن رؤيتهم وطموحهم ملوطرح أسئلة عليهم عن ألعاهبم املَفض لة الط لبةاجتماع مع  .3
 د مصادره يف العصر الراهن لديهم القدرة على ذلك، أو على األقل  م وتعد  حبكم طبيعة التعل  يسعون للحصول عليه، وهم 

ع صغري، فأنا  عائليت مثاًل أن نشّتي سي ارة أو نقوم مبشرو  معقر ر أعندما  ،. حىت  يف حيايت األسري ة ر فيهم مبدأ املشاركةنطو  
فراد ومناقشة املشاكل ودراسة آثارها على أ ،ع ترتيبات على املوقفوإحداث تغيريات ووض ،دراسة املشروع أو الً  إىلأنظر 

يف  زمني ةد ة الوبذلك نكون قد قص رنا امل ،علينا أن نت بع هذا البحث قبل حدوث املشكلة لتجن بها ،أسريت. فمن وجهة نظري
 . قبل وقوعهاحىت   حل  املشاكل وحتليلها مث  معاجلتها

 

 
دون أن يكون  تعميم أي  بياً. فال أقبل كل  األمور بطريقة خمتلفة   إىل بدأت اآلن أنظر
 لشيء خاضع للتأم   كل   ،ويف عملنا بالذات ،تقص  وأدل  ة داعمةو هنا  حبٌث 

 ةه يقوم على املمارسة امليداني  ألن   ،فكري ما بقي العمل واحلركة مستمر انوالت  
أناقش  أصبحت أن ين حىت   قدرة،ليل أصري أكثر أنا حني أمتلك الد  و  ،جريبوالت  

 .دون ترد دمن رؤسائي بقراراهتم و 
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 من نطلب مث   زمالئي، اهب أشار  أن ين حىت   شفافي ة كل  ب األمور إىل أنظر بدأت ،صف  حصصي يف الإىل هذا مثل بسيط. أم ا بالن سبة 
بال وي أن أرسل فأنا أن ،ملدرسةإىل اأم ا بالنسبة  ،صف  هذا على نطاق ال .للت دخ ل قرارات نت خذ أن ذلك يتبع الر أي، إبداء طال 
سنباشر بالبحث و  األكثر إحلاحا ووضوحا أطلب منهم أن يزو دوين مبشاكل معي نة يواجهوهنا يف صفوفهم وسنختار املشكلة معل منيلل

كر متام، أثناء روح البحث، ونشر ف ، لبث  عملي اتالاهات ونقوم كفريق باإلشراف على هذه اجت   عد ةا نبحث يف ، ورمب  اإلجرائي هلا
نعرف  التنظري هلا أو العكس، وامليدان حيكم يف ذلك يف النهاية، حنن مث  البحث، واعتماد مرتكزات املشروع على مستوى التطبيق، 

 النظرة حنو املمارس ة اختالف وتغري   ة، ملا أرى يف ذلك من أثر يفالت جربًا لديَّ طموح بنقل ين شخصي  دا صعوبة ما نقوم به، ولكن  جي  
 املطلوب. لت حسني املستهدف واع احتمال وحجم التغري  مالء ومبا يوس  ميالت والز  لدى الز   إجياباً 
 

 
 من طلبن مث   زمالئي، هبا أشار  أن ين حىت   شفافي ة كل  ب األمور إىل أنظر بدأت
بال  .للت دخ ل قرارات نت خذ أن ذلك يتبع الر أي، إبداء طال 
 

ت خالل هذه يف مشروع مت ام، حيث استطاع الز منة محيدة، ورؤيتها بعد فّتة من الز ميلا يف جتربة ا من االستطراد رمب  كان ذلك نوعً 
 البحث، واكتشاف دة يفعامل مع املمارسة، مث  قدرة جي  ، يف تثبيت أسس واضحة للت  هم  وهو األ الً الفّتة بناء وتطوير رؤية واضحة أو  

 .ات تعني على حتسني األداءات بشكل عام  ته يف استشعار املشكالت، وامتال  آلي  ي  أمه
 
محور وهدف  للممارسة ك  ،م من طلبةاهات خمتلفة، مشلت أطراف بيئة التعل  البدء جبمع البيانات من خالل صياغة استبانات باجت   مت  

ة، وبدأ سيل من ق  ق والد  داملالئمة لتغذية راجعة ومعلومات على درجة كافية من الص  روف وأس رة، مع توفري كافة الظ   معل منية و ي  الت عليم
ه عمال على الوضع القائم، وكان مجع البيانات حبد  ذات دل ةاألطراف واجلهات املستهدفة،  كأحد األ كل  ق من  املعلومات املذهلة يتدف  

قائم، ولعقد املقارنة فيما  من خالل ما هو لت حسنيالبناء عليها فيما بعد، وا ا للعاملني فيه، وبدأ تصنيف هذه املعلومات ليجريتطويري  
اً للمقارنة بعد حتليل  ووصفي  اً لالستبانات فيما بعد وحتليلها رقمي   عمل اإلحصائي  ال ة بني ما كان وما يكون، وعليه مت  العالجي   اخلط ةبعد 

ة يف جمموعات وصفي  جانب استخدام الطريقة ال إىل،  دل ةكئ على املعلومات واألتت   نتائج االستبانات اليتمن وتنفيذ ما خيرج  ،اإلجابات
ب( 01-2) ت ما بنييت ضم  ال   الّت كيزموعات ، حيث اعتمدت ثالث جلسات جملالّت كيز من  ال بد  جلسة، و  كل  وطالبات يف   طال 
اليت كانت  ةكان من أكثر الطرق ثراًء يف املعلومة املباشرة، ويف امليزات والفوائد اجلانبي    ،هذا األسلوب يف مجع املعلومات أن   إىلاإلشارة 

فكري يف ى اجلميع الت  ا علنوير والوعي الذي رمب  ات مع األطراف املستهدفة، وتعود عليهم مجيعا حبالة من الت  الن قاشمن خالل  تحق قت
، الت عليمالتعل م و  عملي ةة لمني، وحالة تطويري  واملتعل   عل منيلدى امل جيابي ةمن خالهلا زرع القيم اإل يتم  استثماره لتحقيق املشاركة كحالة 

ا يف جوانب كثرية من اهتعملي  ع ونشر ثقافة متام، حيث ميكن استثمار وهذا ما ندعو له يف جلساتنا ولقاءاتنا اليت نسعى خالهلا للتوس  
ا أهن   إىلأن نشري   بد  الرق يف مجع املعلومات والبيانات، وهذه الط   .ةا كتأثريات جانبي  دونه أيضً من و  الت خطيطالفائدة اليت جننيها ب

ا أخذت استغراقاً لوقت الباحث، وأكثر فائدة، حيث شعرنا أثناء هذه اجللسات أهن   ة بعد ذلك أكثر مباشرة، وأقل  مر   كل  ستكون يف  
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اجلهل ببع  اجلوانب و  ،ة املعرفةة يف هذا اجملال، والقلق من قل  الت جربة والتوت ر، حبكم قل  ا من القلق الكثري من اجلهد، وأحدثت كم  
. األمريكي ةق )متام( اجلامعة ت والزمالء يف فريالز ميالات اليت كانت تعقد بطرق خمتلفة  مع الل قاءبعد  ،يتالشىكان غالبا ما   الذية التقني  

دم الوقوف كثريا أمام لنا بع إرشادهمواليت ال ميكن القفز فوقها، و  مهي ةبع  املشكالت ذات األ توجيهاهتم لنا يف حل   باإلضافة إىل
ل عامالً لذي يشك  ا الز منا لإلربا ، وعدم هدر بً تها كمصدر للمعلومات حول الوضع القائم بشكل عام، جتن  ي  أمهعلى  ،بع  القضايا

بشكل  ّتبوي ةويف املمارسة ال ،جرائي ةيف األحباث اإل تحق قام هو حالة ال تضا الت  عور بالر  الش   وألن   .جرائي ةة اإللي  دخ  اً يف األحباث الت  هام  
رج ضمن ا هدفًا مباشرًا خيدائمً  حتق قوهذه األحباث  .كان هو األنسب هلذا النوع من األحباث  ،ائرة املتكاملةعام، فإن  منوذج الد  

املتعاون  ،الباحث يف ممارساته ،ملعل مااه، تصقل اجت   كل  يف   هحبث، وفوائد كل  من وا مهني ا يرتفع مع   حتق قذ يف واقع املمارسة و توصيات، تنف  
 لت حسنيما احتاج اكل   مستمر  ل وبشك إجيابي ةل وينقد بوصرب، يتأم   القادر على العطاء حبب   ،ل يف ذاتهاملتأم   ،الت عليمم و بيئة التعل  مع 
ل ا، ويشك  ، قادر  على خلق حالة متوازنة من الوعي مبا نقوم به مجيعً عل منيجيل من امل إىلي يف احلقيقة ذلك يؤد  ف .ذلكإىل  الت طويرو 

 أطرافها وجوانبها. كل  بداية عمل جاد  لتحسني املمارسة ب
 

من قياسها، تقوم  واضحة بشكل ميك ن حمد دةضمن إجراءات  ،ةلي  ة األو  لي  دخ  ة الت  العالجي   اخلط ةت مَ بعد مجع املعلومات وحتليلها، صمِّ 
وصيات ل من خالل الت  التدخ   ا، كما مت  ا وثباتً ة وصدقً قييم وأساليبه املختلفة حبيث تكون أكثر دق  ة يف معايري الت  لي  على إجراءات تدخ  

بع  نصوص  فأدخلت ،طات الوحدةعديالت يف خمط  ، حيث أدخلت آنذا  بع  الت  الط لبةمع  الّت كيزاليت نتجت عن جمموعات 
 تعر ضات قد تنافس ما ياسّتاتيجي  لتكون ممث لة، كما اختريت  الط لبةاملنتقاة من  الّت كيز جمموعات اختيار من اً ومهوم تناقش موضوعات  

مر ة أخرى على  دل ةع األة، ومجاجلزئي   اخلط ةرصد مدى استجابة التالميذ هلذه  ات العصر، ومت  حتد يمن تكنولوجيا وغريها من  الط لبةله 
صد، ة وقوائم الر  عومجع املعلومات باملراقبة والتقييمات املتنو   أم لالت  اه، ومن خالل مرحلة جديدة من اجت   غريات اليت حتدث يف أي  الت  

، ومت  بشكل عاء املعرفة عن الفريق الباحث من أي  جهة كانتهمة باد  ري بشكل متواصل لنفي الت  إذ جت ،قةواملعلومات املوث   دل ةومجع األ
حلظة  كل  مار  ووضعهم بصورة العمل وضرورة استث ،ة للحوارأي فريق متام اجلامعة األمريكي   ،اعي للعملواصل مع الفريق الر  الت   مستمر  

اهتا يف صنع هتا وسلبي  اكن االستفادة منها بإجيابي  ة مية، وتطويري  من حلظات البحث اإلجرائي والتجارب املثرية خالهلا كلحظات تنويري  
حلة، عليه منوذج الن   رة يف بيئتها من خالل ما نطلقة املؤث  خصي  أمناط مستهدفة مأمولة من التفكري، ولتصب  يف احملص لة يف صنع الش  

 ساسي ةبية كطريقة أالّت   إىلبه من زهرات، ويشري جون ديوي  قاح فوق ما متر  حيث تصنع العسل يف جوفها وتنقل وتنش ر حبيبات الل  
، لت حسنيوا لت غيريايت نعيشها هي مصدر العلوم والقيم اليت تصنع م واإلصالح يف حياة األمم بشكل عام، وهو جيعل اخلربة ال  للتقد  

تصنع الفارق الذي  فهي اليت ،األطراف املختلفةذات ربة ة واخلالت جربواخلربة اليت منر  هبا، واملعرفة والقيم اليت تكتسبها من خالل هذه 
 الفعل. إىل ظري ةالن  بني املعرفة وأثرها، وتنقلها من 

 
يت بني أيدينا، وهو ما على طبيعة املشكلة ال   دل ةة أخرى لقياس الفارق، والوقوف باألمجع البيانات مر   مت   ،ةالعالجي   جرائي ةاإل اخلط ةبعد 

ان حمط ة كبرية ة وبشكل متفاوت، على كل ، هذا الواقع كة العالجي  للخط   الط لبةفيف يف طبيعة استجابات غري الط  أظهر نوعًا من الت  
املختلفة،  راسي ةد  وعات الا ضمن املوضع، ونشر ثقافة متام، يف املدرسة أفقي  مضى بنا حنو مساحات أبعد، حيث بدأنا التفكري يف التوس  

عنا ا مع األطراف املختلفة يف املدرسة، ومع ما يعانيه اجلميع من ضغط الوقت، استط، وقد طلبنا اجتماعً درسي ةاملوعمودياً ضمن املراحل 
ة الفكرة دة رهام قعوار نائبة املدير العام للمدرسة، عرضنا خالهلا طبيعي  طة حبضور الس  انتزاع لقاء يف البداية مع إدارة املرحلة املتوس  
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ة البحث،  مرحلة أخرى لنشر ثقافإىل ، واالنتقال حمد دةبصدد وضع توصيات وربطها بإجراءات  أن ناها، و واملرحلة اليت وصلنا إلي
لنا، فنمنح صانع ومبا يؤه   ة  فيه ونعرف تفاصيله بدق  من واقع امليدان، الذي نتحر   لت حسنيوا الت غيرية فاعلة يف إحداث اسّتاتيجي  ك

 ،اصيلهامن قلب املمارسة، وبيد من خيوضون تف لت حسنيقدرًا أكرب من زوايا الرؤية اليت تعينهم على ا ،القرار ومن يدير هذا القرار
اءات وقرارات من قبل يف شكل توصيات وإجر  ،، ومبا يدفع لتبين ما يعود للميدانالت عبريفيحيون نعيمها ويصطلون بنارها إن جاز لنا 

فاق االت    نواتج التعل م، ومت  يف لت حسنيذلك مشفوعا بإجراءات ميكن مراقبتها وقياسها، لتقييم أثر التغريُّ وا كل  العاملني يف امليدان،  و 
صيات و على وضع تصو رات ومقّتحات تسهم يف ردم اهلو ة بني املمارسني للتعليم وبني األحباث، إلهناء حاالت اإلسقاط من األعلى للت  

ا ال متنح تفسريا ملا ألهن   ،حنوها بكثري من التجاهل واالستخفاف عل مون ف املا للتغيري ويتصر  كً  تقد م حمر  وال ،والقرارات اليت هتبط عليهم
 جيري حتت أنظارهم.

 
وضوح حنو بع  اهات تشي بعة، وبرزت لدينا اجت  مضى بنا البحث بعد ذلك حنو مرحلة جديدة من مجع البيانات، واملعطيات املتنو  

بشكل  راسي ةد  ال اد ةيف مراجعة اختيار حمتوى امل ،هت يف معظمها كما برز يف املرحلة األوىل، اجت  عملي اتبعضاً من الاخللل الذي يعّتي 
ييمات، ملا لذلك من أثر قجانب االهتمام بصدق التقييم، واالبتعاد عن زيف الت   إىل، الط لبةعات واهتمامات ومبا يشي بتطل   ،وظيفي  

 نتائجه وتوصياته ه البحث يفقوا من مستوى قد يكون خادعاً، واجت  مبا حق   ،عة والقناعةالد   إىليف ركون التالميذ يف كثري من األحيان 
ر الذي حنياه، واحتياجات صومناسبتها للع الل غةبات ، يف مالءمته ملتطل  راسي  د  قيقة الختيار وعرض احملتوى الوإجراءاته، حنو املراقبة الد  

ات للمراحل املختلفة اتيجي  سّت ات واالاملتعل ق باملهم   ق  يف الش   دراسي ةخمط طات الوحدات ال إىلا حنو العودة مني، هذا مضى بنا أيضً املتعل  
قييمات من بة الت  كل ها، ومت ت مراق  الس ابقة عملي اتلل ةواضح حمد دةل خطوات قييم، ضمن معايري عالية الدق ة، ومبا يشك  ومعايري الت  
قييمات ة، ومت  تبادل الت  ة الفردي  سؤولي  ا يف أداء اجلميع، وشعورا باملا ونضجً ق هذا احلرا  وعيً مالء وبإشراف رئيسة الدائرة، فحق  خالل الز  

وصيات من خالل الت   العمل على حتقيقدق يف التقييم، ومن املفّتض يف املرحلة املقبلة واألعمال بني مجيع املمارسني ملزيد من الص  
 يت مت  لبحث اإلجرائي ال  وصيات لن بناء وتنفيذ املنهاج املفّتض، آخذين بعني االعتبار هذه الت  طات للعام القادم، تتضم  تصميم خمط  

 الوصول إليها ضمن دائرة من التفك ر والتقييم املستمر  .  
 
يقظتنا، فقد  وضوح أنَّ رؤى متام ما عادت تستأذن كل  ، وميكن القول بفاصيلالت   يف كثريا ونغرق نطيل أال   هنا املناسب من جند ارمب  

ا ال ضعفا نتوارى نفخر هب قو ةفضيلة ال غّن عنها يف املمارسة، كما صار البوح وكرسي االعّتاف واالنفتاح على اآلخر  تفك رصار ال
مر ة مزيداً من  كل  م يف  د وحنشد ونراكأخرى، نتزو   إىل حمط ةه، منضي من يلإقنا وما نسعى منه، نتقن االحتفاء باإلجناز والتفك ر فيما حق  

على مارس القادر )ت م ام( من خالل بناء امل عد ةالقا إىلاملستند  الت طوير إىله، يف الطريق يلإالئل على ما نسعى اخلربات واملعارف والد  
ث مسموعة الصوت، تتحد   ةتاريخ من القدرات اليت تعينه على بناء شخصي   إىلمستندًا  ،وجتارب خبربات حاً متسلِّ  ،بثقة طريقه شق  

  ها مجيعاً.يلإنسعى  حقيقي ةتطوير  عملي ةمبنطق مبين  على احلرفي ة العالية والدليل القوي ، ومبا حُيكم 
    

 
 فضيلة ال غّن عنها يف تفك ررؤى متام ما عادت تستأذن يقظتنا، فقد صار ال

ال  ،انفخر هب قو ةاملمارسة، كما صار البوح وكرسي االعّتاف واالنفتاح على اآلخر 
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ه، يلإا نتوارى منه، نتقن االحتفاء باإلجناز والتفك ر فيما حققنا وما نسعى ضعفً 
مر ة مزيدًا من اخلربات  كل  د وحنشد ونراكم يف  أخرى، نتزو   إىل حمط ةمنضي من 

 .هيلإواملعارف والدالئل على ما نسعى 
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 سمية المحتسب

  معلّمينالملكة رانيا لتدريب ال أكاديميّة - مدير برنامج شبكة العلوم

 مسؤولة تحرير كتابات مدارس تمام في األرد 

 
 م أفضل تعلّ  ---مشاركة أكبر 

 
األوىل  امعي ةوتأهيلهم على املستويني؛ املرحلة اجل عل منييف برامج إعداد امل ،أستاذة لتعليم العلومكخالل سنوات عديدة من عملي  

ت يل الفرصة للتعامل يف األردن، أتيح عل منيامللكة رانيا لتدريب امل أكادميي ةمديرة لربنامج شبكة العلوم يف  مث  ومن  ،والدراسات العليا
اخلربة مصدراً رئيساً  . وقد كانت هذهردني ةالع على واقع املدرسة األيف أثناء اخلدمة واالط   عل منياملرتقبني و/أو امل عل منيرب مع املعن ق

رى، على املمارسة ، من جهة أخبوي  الّت   الت طويرة، من جهة، وبرامج ي  الت عليمرايت حول انعكاسات برامج إعداد الكوادر لتشكيل تصو  
. املدرسي   الت عليمطوير ة يف جمال حتقيق أهداف تهذه املمارسات حمدودة الفاعلي   ا أن  ونتاجاهتا. يبدو جلي   الت عليمللعاملني يف  فعلي ةال

( TIMSS & PISAة )يف االمتحانات الدولي   الط لبةلت نتائج راسات اليت حل  صورات ما أشارت إليه نتائج الد  يدعم هذه الت  
 (. 2112)أبو لبدة، ال تزال دون املستويات املنشودة  الط لبةة مستويات أداء وحتصيل غالبي   أن   ،ةوالوطني  
 

ن تطبيق املرحلة ، كأحد الدروس املستفادة م"الت غيريعلى املدرسة باعتبارها حمور  الّت كيزة يف األردن، مفهوم "ل مر  ظهر حديثاً، وألو  
ا للمرحلة اهتأولوي  و  الن تيجةهذه  الت عليمبية و وقد ضمنت وزارة الّت   ،ERfKEحنو االقتصاد املعريف  الت عليممشروع تطوير من األوىل 
 (.2102 الت عليمم( )وزارة الّتبية و 2112 –م 2113للمشروع ) الث انية

 
قد بدأت عالقيت باجلامعة املدرسة". ف إىلاملستند  بوي  الّت   الت طويرغات مشاركيت مشروع متام " ملسو   ةهيئروم للت  ميت آنفة الذكر تمقد  

 الر ياضي اتالعلوم و  مه مركز "تعليموالذي ينظ   ،الر ياضي اتني يف العلوم و الّتبوي  مبشاركيت مبؤمتر  2114يف بريوت منذ العام  األمريكي ة
SMEC  الباحثنيتعتقد بدعم البحث و  يل  إاً. أتاحت يل هذه املؤمترات دخول أجواء ثقافة جديدة بالنسبة " يف اجلامعة سنوي، 

دة دور اجلميع يف إحداث الفرق يف املدرسة. من هنا كان التواصل مؤك   ،ة من املدارس واجلامعاتوتشجيع أصحاب املبادرات اإلبداعي  
 جودة نقطة البداية يف تعريف فكرة املشروع وهي يف باكورهتا.  بوأمع د. صوما 

 
 Steering" ط مشروعفريق اإلعداد ملخط  إىل النضمام باشروع، حيث استجبت لطلب د. صوما  من هنا كانت بداية املشاركة يف امل

Committee"الذي ينطلق من  الت غيريوعلى حنو خمالف ملا هو شائع من  ،الواقع إىلباالستناد  الت عليميدور حول تطوير  ، الذي
لعة عن كثب كنت مط   ته يف العمل؛ إذي  العاملون يف امليدان. ونظراً لثقيت بزميلي وجبد  قها ها املسؤولون ويطب  اها ويقر  اليت يتبن   ،هاتوج  الت  

يكتنفها فهم  الت طويريه بقناعات راسخة لد إىلواليت تستند  ،عربي ةيف بع  البلدان ال الّتبوي   الت طويرعلى إجنازات د. صوما يف جمال 
أسيس لقصص الت   إىلعها روحة بتطل  املط عربي ةبالفلسفة اليت بنيت عليها املبادرة ال شخصي ةاته، من جهة، ولقناعيت الحتد يق لدواعيه و معم  
ا على أرض الواقع، طوير مل تظهر جدواهواليت تقوم على استرياد أفكار جاهزة للت   ،ائعةللمداخل الش   اوخمالفً  اواعدً  حتاكي مدخالً  ،جناح

جهة أخرى، أبديت استعدادي  ، منعليم يف الوطن العرب  ي للت  من الواقع املّتد   كما ُيستدل    ،واضحة على جناح تطبيقاهتا أدل ةم إذ مل تقد  
 للمشاركة.
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ستاذ أللمشروع، مها:  د.صوما  الت خطيط مع اثنني من أعضاء الفريق الذي توىل   2112، األو ليف كانون  عم انيف  األو ل الل قاءوكان 
ويف أثناء مسرية  ،قاً خربت معها سابواليت  األهلي ةاملديرة العامة ملدارس الظهران ود.سايل بريوت  – األمريكي ةتعليم العلوم يف اجلامعة 
فقد  ؛ الت عليماألفضل لتطوير  ني، لتبين  الّتبوي  ش قليل الوجود، لدى تعط  الماس و احلبزها ي  ومت ستمر  امل الت طويررسالة متام شغفها حبمل 

 غني ةا فرصاً أتاح يل العمل معهموقد للتشجيع وتقدير أعمال املشاركني.  اات، وعلى الدوام، مثارً الل قاءكانت يف أثناء ورش العمل و 
املطروحة يف  ت غيريالطوير على أسس مغايرة للمألوف. ومع ذلك، كانت صورة يف العمل واحلماس للت   التأم لو  الت خطيطيف  ،باخلربة

 ف. التخو  قليل من الالبداية يشوهبا الغموض و 
 

ات الل قاءويف  ،ات املشروع، مع فرق مدارس األردنل مبعايشة فع الي  م وتأم  وقفت فيها وقفات تعل   ،رحلة سنوات مخس ،الل قاءذلك  تال
وما حيمله  ،امموقفي من احلماس للعمل مع متمتام رت املشاركة يف فع اليات طو  . عم انيف بريوت و  األمريكي ةالدورية مع فريق اجلامعة 
تشكيل  إىلعلى جدواها،  أدل ةمي ة لتقدبطريقة علمي   املدرسي ةة ي  الت طوير قائمة على واقع املبادرات  ،دريسة للت  من فكرة رائدة لتطوير نظري  

 عربي ةيف املدارس ال يوما رافقها من فرص لتوسيع دائرة عالقايت ومعرفيت مبا جير  ،وبثراء اخلربة بالعمل بروح الفريق ،املشروع ةي  أمهقناعة ب
  ة ولبنان من مشاريع تطوير.املختارة من السعودي  

 

 
مله من وما حي ،موقفي من احلماس للعمل مع متاممتام رت املشاركة يف فع اليات طو  

 املدرسي ةة ي  الت طوير قائمة على واقع املبادرات  ،ة للتدريسفكرة رائدة لتطوير نظري  
وبثراء  ،روعاملش ةي  أمهتشكيل قناعة ب إىلعلى جدواها،  أدل ةبطريقة علمية لتقدمي 

مبا  وما رافقها من فرص لتوسيع دائرة عالقايت ومعرفيت ،اخلربة بالعمل بروح الفريق
 ة ولبنان من مشاريع تطوير.املختارة من السعودي   عربي ةجيري يف املدارس ال

 
 

د. سايل  لتقيأوكانت فرصة عزيزة على نفسي أن  ،ط املشروعملراجعة خمط   عم انيف  2112ل، و  األيف كانون  األو ل الل قاءوهكذا كان 
وإحداث  ،طويرها للت  شيف جانب تعط   ،ةاملهني  . فهي من الندرة اليت واجهت يف حيايت األهلي ةاملديرة العامة ملدارس الظهران  ،تركي
 زة للنهوض مبخرجات مدرستها.بالسعي احلثيث ملصادر اخلربات الناجحة، من جهة، والكوادر املتمي   الت غيري
 

ة وتعمل على ، غري رحبي  ةخاص  صها أن تكون املدرسة وملخ   ،يهاتبن   وفق املعايري اليت مت   ،بدأت رحلة اختيار املدارس للمشاركة باملشروع
مداوالت مع ة عند االختيار. بعد مشاورات و وأن يُراعى التوازن يف اجلندري   ،عن ثالث سنوات ة منذ ما ال يقل  تنفيذ مبادرة تطويري  

 توعقد ،زةممي   ربوي ةتو  أكادميي ةعون بسمعة ممن يتمت   ،عم انيف  خاص ةمدارس  سبعزيارة  إىلخلصت  ،زمالء يعملون يف القطاع اخلاص
مدارس  مخسعلى  يل  و  والوقوف على استعدادها للمشاركة. وقع االختيار األ ،لتعريفهم باملشروع وميزاته للمدرسة ،لقاءات مع مديريها

فق عليها ت  دقيق يف درجة استيفاء تلك املدارس للشروط املوأبدى مديروها استعداداً للمشاركة. ولدى الت   ،ةلديهم مبادرات تطوير داخلي  
ما تنهجان هنجاً أهن   وجدت ،استبعاد اثنتني منهما ها د. صوما ود. جرداق، مت  ادة من االستبانه اليت أعد  وباالستف ،ط املشروعيف خمط  
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. ُعقدت جلسات الّتبوي   لت طويراا لكوهنا سّتفع من قيمتها وليس قناعة بوتنظران للمشاركة يف املشروع إجيابي   ،يف تعليم طلبتها اتقليدي  
ات لمشاركة يف فعالي  ل ،ولدعوهتم الختيار فرق منها ،لتوسيع وعيهم باملشروع ،اليت وقع عليها االختيارمنفصلة مع مديري املدارس 

 املشروع.  
 

 ،ل الفرق يف زمن وجيزتشكي ني. مت  ي  وأحد اإلداريني األكادمي معل منيمتني/ ن من معل  وهكذا تُر  للمدرسة اختيار فريقها على أن يتكو  
 ه بتوضيحات حول طبيعة العمل وتشجيعهم عليه. ئريق لتزويد أعضاف كل  وقمت حينها بلقاء  

 
روع يف املدارس، من جهة، املش مهم ةلتيسري  الت عليمبية و وآخر لوزارة الّت   ،ل للجامعة هبدف نشر ثقافة املشروعوانتقلت الختيار ممث  
وذلك  ،ل اجلامعاتل مبمث  صسهلة فيما يت   هم ةامل رت أن  يف املرحلة التالية للمشروع. تصو   الد عموللحصول على  ،ولنشر ثقافة املشروع
ممن عرضت  ابعضً  ت بأن  فوجئ أن ين ري لعملهم داخل اجلامعات، إال  حبسب تصو   الت عليماألساتذة حيرصون على تطوير  الفّتاضي بأن  

رت املناهج وطو   بت الكوادردر   عد ةه عمل يف مشاريع . أحدهم قال أن  الت طويرفاعل يف  اعليهم املشروع ال جيدون لغري اجلامعات دورً 
ه لروح التعاون العي على افتقار ين استثنيته بعد اط  لكن   ،آخر وجدت لديه احلماس ،مآهلا كان أدراج املكاتب وحسب  أن  إال   ...،و اخل

وحرصها على  ،زت بعملها اجلاد مع طلبتهاج ومتي  خر  كة، وكانت حديثة الت  ت رغبة يف املشار الز ميالمع الزمالء. وجدت لدى إحدى 
فقد كان مدير  ،ل الوزارةممث   افوقع االختيار عليها وأصبحت بذلك عضوة يف فريق متام. أم   .هات احلديثةوج  تنميتهم على حنو يتفق والت  

مشروع تطوير  أطروحته كانت حول تقييم للتطوير، خصوصًا وأن   ج ولديه محاسديثي التخر  احلوهو من محلة الدكتوراة  ،اإلعالم فيها
بح اآلن وزيراً أص ،ل الوزارة يف مشروع متامعودي ممث  الدكتور فايز الس   كر هنا أن  . واجلدير بالذ  0ERfKEحنو االقتصاد املعريف  الت عليم
 اته.وقد أفادين  حبرصه على االستمرار يف املشروع ورغبته مبشاركة فع الي   .الت عليمبية و للّت  

 
ة البكالوريا يف والذي استضافته مدرس ،عم انة ولبنان يف عوة للقاء فرق األردن والسعودي  وجاءت الد   ،اكتمل فريق املشروع يف األردن

". خالل ةعربي  ال لص فوفصنع الفرق يف ا املمارسة: إىلحتت عنوان " من البحث  الل قاءوكان  2112متوز،  3 –حزيران  22الفّتة 
االفتقار للوقت الكايف  من أبرزها .ات اليت تواجههمتحد يست الفت إليهم عن قرب وحتس  تعر   ،ةحضري لعروض فرق املدارس األدرني  الت  

يت حتظى بتقدير وال ،األمريكي ةومع ذلك أجدهم مدفوعني لالستمرار بالعمل مع فريق اجلامعة  ،اهتم يف املدرسةإلجناز أعمال خارج مهم  
   اس هنا.من الن   عال  
 

 
ست حتس  و  ،فت إليهم عن قربتعر   ،ةحضري لعروض فرق املدارس األدرني  خالل الت  

من أبرزها االفتقار للوقت الكايف إلجناز أعمال خارج  .ات اليت تواجههمحد يت  ال
ومع ذلك أجدهم مدفوعني لالستمرار بالعمل مع فريق اجلامعة  ،اهتم يف املدرسةمهم  

 واليت حتظى بتقدير عال من الناس هنا.   ،األمريكي ة
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من توظيف  همكينمتو  ،كانت تدريب فرق املدارس على البحث اإلجرائي  ،أهداف متام من ورش العمل ر أن  يف حينه، كنت أتصو  
لتطوير أدائها يف  ،اذ القرارات حيال اإلجراءات املمكنةواخت   ،ة املبادرات اليت تعمل عليها املدارسحول فاعلي   أدل ة إىلمهاراته للوصول 
 أدائها. كأساس لتطوير  عربي ةعلى املدارس ال البحثي ة دل ةباأل ،تعميم هذه التجارب املدعم جناحها مث  ومن  .تلك املبادرات

 
وهكذا احلال  ،ئيسي للقاءون الطابع الر  يقد مقليل من شأن ما دون الت   ،وكما عهدت من د. صوما، كان احّتام جتارب املدارس املشاركة

 إمكاني ةب الث قةو  ،ينمو ، فاحلماس للمشروعإربا  معريف  وهي يف حالة ة خرجت فرق املدارس احمللي  . األمريكي ةة أفراد فريق اجلامعة مع بقي  
قصي؟ من صل مببادراهتا عديدة، كيف ستعيد صياغة أسئلتها حول مشاريعها املختارة للت  لكن التساؤالت كثرية فيما يت   ،عالية تطو رال

 ؟...يانات؟ واخلالفئة املستهدفة لبحثها؟ ما األدوات املناسبة جلمع املعلومات؟ كيف سيتعاملون مع الب
 
كنت ،األمريكي ة عضاء من فريق اجلامعةات اليت يديرها أالل قاءمع فرق املدارس، خصوصاً، تلك  ورشة من ورش متام ولقاء حملي   كل  مع  

عن جتارهبا.  الت عبري ولقدراهتا على ،ا ألدوار أعضائهاراهتالت يف تصو  أالحظ ما ميأل نفسي بالغبطة. إذ كانت فرق املدارس تشهد حتو  
العمل بالفريق، ومن  ىلإ عمل الفردي  ، ومن الالث قةبات و الث   إىلد واالرتبا  د  لغة النحن، ومن الّت   إىللت لغة املخاطبة من األنا فقد حتو  
دعم ما  إىلاالنطباعات  فيه، ومن طرح التأم للرأي اآلخر و ل اتقب   إىلس من النقد التفك ر فيها، ومن التحس   إىلب لألفكار عص  الت  

  .دل ةيطرح باأل
 

 
 على اولقدراهت أعضائها، ألدوار تصو راهتا يف حتو الت تشهد املدارس فرق كانت
 الّت د د ومن ،النحن لغة إىل األنا من املخاطبة لغة حتو لت فقد. جتارهبا عن الت عبري
 الت عص ب منو  بالفريق، العمل إىل الفردي   العمل ومن والث قة، الث بات إىل واالرتبا 
 والتأم ل راآلخ الرأي تقب ل إىل النقد من التحس س ومن فيها، التفك ر إىل لألفكار
 .باألدل ة يطرح ما دعم إىل االنطباعات طرح ومن فيه،
 

 
لدعم متفاوتة من وقت لة احملور الرئيس لدوري يف املشروع. كانت احتياجات الفرق ي  بصورة متواصلة كانت متابعة أعمال املدارس احملل  

قدراهتم، كذلك  وعيهم ومعرفتهم و  تطو روتضاءلت مع  ،فة يف البدايةم باملشروع ومن مدرسة ألخرى؛ فقد كانت مكث  قد  آلخر مع الت  
يف  ادورً لفئة املستهدفة اقد لعبت و  .ع األدوات اليت تبنيها هلذا الغرضاملشاركة وتنو   ،يها املدرسةكان للمبادرة اليت تعمل على تقص  
 الت عليمم و يا يف التعل  ة استخدام التكنولوجي فاعلي  عت حمتوى أدواهتا اليت بنتها لتقص  وس    ،عم ان -حجم تلك االحتياجات. البكالوريا
ق ة يف الفريمع الفريق كانت جترى، غالباً، يف بيت املسؤولة الرئيس عد ةا استدعى اجتماعات مم   ،لتشمل تفاصيل دقيقة من هذا الغرض

وذلك  ،ة وتركيزثابرة ودق  ع بقدرة كبرية على العمل مبواليت كانت تتمت   ،دة مّن خوري، خصوصاً، بعد أن تركت الفريق زينة احملتسبي  الس  
يف تصن عملي ةهت . حصلنا أنا وفريق البكالوريا على أفكار وج  منصور ندين الث الثةوكذلك العضوة  ،اللتحاقها بعمل خارج األردن

يف  لد عمايف أثناء إحدى الزيارات اليت كان فريق اجلامعة جيريها لألردن هبدف  ،لتجويد استخدامها من د. صوما و د. رمياتائج الن  
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راهتم ويف مواقفهم وتصو   ،م الفرق يف مشاريعهايستطلعون فيها تقد   ،الفرق، وذلك من خالل، عقد جمموعات تركيز تطو راملوقع ومتابعة 
زت مّن اخلوف من  س الطريق من جديد. جتاو ظر فيها وحتس  ساؤالت اليت يطرحوهنا إلعادة الن  ات والت  حد يت  بال تفك رال إىلويدعوهنم 
صل. وقد  عها وندعمها على حنو متوابشجاعة عندما وجدتنا نشج   حد يت  وواجهت ال ،ل كتابة تقرير البحث مبفردهاكوهنا ستكم  

. يف ضوء الط لبةم و ا للمعل  يتهأمه  و  الت عليمم و ة استخدام التكنولوجيا يف التعل  كشفت نتائج البحث عن وجود بع  الثغرات يف جود
 ةبربامج قوي   ،العمل على توسيع استخدام تزويد املدرسة 2105 -2101ة تها اخلمسي  نتائج البحث، قامت املدرسة بتضمني  خط  

ة وعية باجلوانب األخالقي  ه ومن الت  ومتابعت ،من االستخدام اهلادف للتكنولوجيا الط لبةو  عل منيامل مكنيتل الت عليمبتكنولوجيا  خاص ةعة ومتنو  
 هلذا االستخدام. 

 
. كنت، حبكم وجود العلوم وحسب ماد ةق يف " وكان يطب  الباحث املستقل  ة مشروعها "الطالب ي فاعلي  ، اختارت تقص  العصري ةاملدرسة 

م القيام به، خصوصاً، منه مساعدهتم يف فهم بع  عناصر البحث املراد ألي   وطاملا كان علي   ،لعة على املشروعأبنائي يف املدرسة، مط  
ل م  أللترة  لقاءات متكر  هم يفيلإص بانضمامي ونوع البيانات اليت عليهم مجعها.  كان دوري معهم يتلخ   البحثي ةصياغة السؤال/األسئلة 

ة مبادرهتم، من جهة، اعلي  حول ف أدل ةهًا للوقوف على ابة عنها أكثر حتديدًا وتوج  على حنو جتعل اإلج ،تعديل أسئلة حبثهم كيفي ةيف  
 عل منيمن امل لّت كيزابناء األدوات وعقد جمموعات  عملي ةبيد يف  اويدً  ،وعلى أوجه القصور فيها لتفعيلها، من جهة أخرى. كنت معهم

 الن جاحوألوجه  ،"الباحث املستقل  لة ملا أورده أفراد هذه اجملموعات حول فهمهم ملشروع " الطالب وحتليل البيانات املسج   الط لبةو 
وقد كان على دراية  ،ام الكراسنة أحد أعضاء فريق املدرسة أمرها صد  ة فقد توىل  ي  ا حتليل البيانات الكم  صلة به. أم  ات املت  تحد يوال

ف الفريق عند نتائج حبثهم، بل جتاوزها بالعمل على تصويب جوانب القصور يف مل يتوق  . SPSSباستخدام برنامج الرزم اإلحصائية 
 أحباثهم، بتنفيذ إجراءات يف الط لبةولعناصر البحث ومتابعة  ،"الباحث املستقل  من االفتقار للفهم املشّت  ملفهوم "الطالب  ،مشروعهم
على استخدام األسئلة  كيزالّت  مع  ،عل منيوتناولت مهارات البحث العلمي لدى امل ،ة قمت بتنفيذهامن بينها عقد ورشة تدريبي   ،عةمتنو  

 قسم العلوم.إىل ع يف تطبيق مشروع يف أقسام أخرى باإلضافة ة وقمت بتنفيذها. بالتوس  االستقصائي  
 

لتوضيح  ،هاسة يف بدايات العمل يف حبث. كنت أقوم بزيارة املدر األو ل، من جهتها، اختارت "إعداد القيادات" لبحثها األهلي ةاملدرسة 
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. 
 

ع يف التوس   يتم  اين، منهما داخل املدرسة ويف املسار الث األو لع املشروع يف املسار يتوس   ،للمشروع مبسارين متزامنني الث انيةبدأت املرحلة 
 حدة.املت   بي ةعر ومصر واإلمارات ال عم انأخرى مشلت يف بداية املرحلة  عربي ةويف بلدان  ،البلد الواحد باستيعاب مدارس جديدة

ع يف مشروع متام" ورشة بعنوان "التوس   2112، إذ ُعقدت يف كانون الثاين، األو لهاء فرق املدارس من حبثها مع انت األو لبدأ املسار 
يف  الت طويرة للبحث و ل موضوعات ذات أولوي  تشك   ،ةالختاذ إجراءات تطويري   ،جديدة إجرائي ةدعيت فيها املدارس إلجراء أحباث 

 املدرسة. 
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 وحدة " ئأن تنشِ  ألهلي ةاة، اختارت املهني  دريس يف املدرسة للوقوف على احتياجاهتم يف جمال التنمية بعد لقاءات مع أعضاء هيئة الت  
اته إنشائه ومهم   لي ةآيف أهداف املركز و   نصري أحد أعضاء متام يف املدرسة إدارته. خاض نصري رحلة تفك ر  يتوىل   ،"الت طويرو  البحث

 ر للمركز يأخذومناورات مع اإلدارة، من جهة، ومع األقسام، من جهة أخرى، لصياغة تصو  وصلته باألقسام. كما خاض مشاروات 
 عليهم. لطة الس  ممارسة ل بشؤون األقسام و وينحو باملركز بعيداً عن التدخ   ،تلك القضايا بعني االعتبار

 
وذلك ألنه بالرغم من  ،لفة"يف املواقف احلياتي ة املخت بي ةعر ال الل غةللّتكيز وهو "توظيف  اجديدً  ايف هذه املرحلة، اختارت البكالوريا حمورً 

ن منها يتكو   ،هلذه املرحلة ادً جدي الت مّن فريقً ة. شك  غة يقتصر على اإلجنليزي  استخدام طلبتها  لل  أن   ، إال  الل غةة كون املدرسة ثنائي    أن  
 الل غةة منس ق: حنان ة، وهمطة والثانوي  نيا واملتوس  الد   ساسي ةالثالثة؛ األ الد راسةمن مراحل  عربي ةال الل غة معل ميثالثة أعضاء من ومن 
ما واجهته مّن يف  ة.نس قالثالث امل – األو لللمرحلة من  صف   معل مة ومحيدة  ،طةم يف املرحلة املتوس  وحممد معل   ،يف املدرسة عربي ةال

ليات البحث آلو  ،. كان لتعاوهنم ولسرعة استيعاهبم مغزىاألعضاء اجلددظة لدمج كان نقطة انطالقة واعية ومتيق    ،األو لإمتام مشروعهم 
 ّن أو مين.من م من أي   عد ةمن املساأدن  ناهتا، وحبد  ادور يف السري قدماً حنو إعداد األدوات وتطبيقها وحتليل بي ،اإلجرائي  
 

ي واقعه لتقص   ،يالبحث اإلجرائ منهجي ةوالسري عرب  ،يواجهها للتفكري بتحد   كادميي ة، من جهتها، دعت كافة األقسام األالعصري ة
اذ دعم وجود املشكلة واخت  ت أدل ةبتدريبهم عليها للحصول على ، ديانا وحنني ورجاء، فريق متام يف املدرسةوأسبابه وسبل مواجهته. قام 

فيها  يف ورشة تالية لتمام مت   ،كات باألخطبوط من البع تحر  ها. ُومِست هذه الكات اليت يروهنا مناسبة يف ضوء نتائج أحباثهم حلل  التحر  
ي ليس لتقص   ،هموج   ثان   استجابة ملرحلة جديدة من متام تقتضي شروع الفرق املشاركة ببحث   ،الع على ما أجنز يف املدارساالط  

انتشار  ع ما ملسته منجبدوى هذا النوع من التوس   مبادرات وحسب، بل ملواجهة مشكالت قائمة داخل املدارس. ما أثار القناعة لدي  
ق ومشاركة فع الة م  األدن، ووعي مع م إال وجتد لديه معرفة بتمام، باحلد  لثقافة متام يف املدرسة. مل تكن لتقابل رئيس قسم أو معل  

التكامل التعاوين  اإلمكانات والقدرات و ع يفر لدى أعضائه من تنو  بالبحث اإلجرائي لدى العديد منهم. استطاع فريق املدرسة، مبا توف  
مجيع األقسام للعمل على  يف املدرسة، دفع العجلة مع الت طويره العمل بإميان برسالة وج   ،املتبادلة الث قةات قائم على والتزام باملهم   ،بينها

 كبرية للتدريب واملتابعة. بذلت فيها جهود  قد و  .باالستفادة من وقت اجتماعات األقسام ،حنو متزامن إلجراء أحباثها
 

 ،  لالستمرار يف العمل يف املرحلة2112لة والداعمة له، منذ انطالقته يف العام حصل متام على موافقة مؤس سة الفكر العرب املمو  
 نكن مل ،فلتوق  لت الفرحة مجيع املشاركني ورحنا نتبادل رسائل املباركة. مل نكن على استعداد اليت اقّتحها يف مشروعه. عم   الث انية

ين تفك ر جبهود املمارسني امل ةعربي  اليت اجتمعت على هدف واحد "االرتقاء باملدرسة الة متام عائلق السبل بأفراد عائلة متام. حنتمل أن تتفر  
 ،استثمار مواردهاو  ،ا، نشأت لاللتفاف حول إطالق طاقات األرضالعائلة، تارخيي   هكذا أصبحوا بعد ما خربوا من فع اليات متام. ؛فيها"

 وهي املدرسة.  يف الشامل تأثرياً  الت غيريبأكثر مواقع  ،هوضوعائلة متام نشأت لاللتفاف حول إطالق طاقات اإلنسان واستثمارها للن  
بارات الّتحيب، هنا وتسمع ع ،وق للقاء بعضهم البع لهفة والش  أعينهم ال   كنت ترى املشاركني متأل  ة،ورش من أي   األو لصباح اليوم 
ونشرع يف مشاركة بعضنا  ،مشل العائلة الكبرية حىت يلتم   ،وهنا  من يسأل عن من مل حيضر بعد ،لونأه  تلون ويوهنا  يهل   ،يتصافحون

ويف أخرى  ،ارهطواته وأفكل خوتارة يتأم   ،فريق نفسه على الطريقالالبع  خرباتنا ويف استلهام اجلديد من فريق اجلامعة؛ فتارة جيد 
 هم  األو  ،حل واملراجعة ولالنبهار مبا يُطر أم  ات حمطات للت  الل قاءوهكذا كانت والقلق حيال ما ميكن وال ميكن.  ك  ينتاب البع  الش  
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ري مداخالت حني وجن ،ًا ما نراقب ما جيريبة، غالو البلدان املشاركة جنلس على طاولة مستقل  منس ق ،اكن    إلجياد املعّن فيما يُفعل.
 . ي ةتفك ر ويف أحيان أخرى نشار  الفرق يف أنشطة  ،لزومال  
 

 
إلجياد  هم  واأل ،ل واملراجعة ولالنبهار مبا يُطرحات للتأم  ات حمط  الل قاءوهكذا كانت 
 املعّن فيما يُفعل.

 
 

ة تشرف امعي  أستاذة ج ،فأنا اخلبرية، حبكم عملي. األمريكي ةالكثري من لقاءات متام، من فرق املدارس ومن فريق اجلامعة  تعل مت
غار سون الص  هؤالء املمار على رسائل وأطروحات طلبة الدراسات العليا، كان ينقصين العديد من اخلربات.  ،التدريس إىلباإلضافة 
هل وصلنا  إبداع.عمل والتفك ر بهم مع متام مناذج ناجحة للتطو ر ومديرين أصبحوا مع  معل مني يف سنوات اخلربة من واألقل مين   ،عمراً 

لكن  ،ا جيب فعلهم  شيء ع كل  مناهم  عل   ،؟ أنا شخصياً ال أعتقد. حشونا عقوهلم باملعرفةالن تيجةهذه  إىلبعملنا معهم يف اجلامعات 
رباء ما مل خمناهم كيف يعملون؟ هل احّتمنا شخوصهم وقدراهتم وعقوهلم واهتمامتهم كي يعلموا كيف يعملوا؟ ال ولن نكون هل عل  

منهم نقد  ل متتع وآخراً، على إطالق طاقاهتم كما حدث يف متام. أو الً والقدرة،  ،حّتام إلمكاناهتماالو  ،ميان بقدراهتماإل ،يكن لدينا
وهم األكثر إدراكًا إلمكانات مدارسهم وظروفها ولطبيعة طلبتهم  ،الذات واستشعار ما ميكن وال ميكن؛ فهم اخلرباء يف مواقعهم

 صائصهم.وخ
 

 
 ،ديرينوم معل منيمين يف سنوات اخلربة من  غار عمراً واألقل  هؤالء املمارسون الص  

 للعمل والتفك ر بإبداع. ناجحةً  هم مع متام مناذجَ تطو ر أصبحوا مع 
 

  
ات ورش أو لضور فرق مدارسهم يف ح إىلت دعوة املديرين لالنضمام مت   ،ع داخل املدرسةوس  مع البدء يف إعداد الفرق املشاركة ملرحلة الت  

 .هبدف تطوير وعيهم ألدوارهم اجلديدة يف مدارسهم كداعمني لفرق مدارسهم 2112يف متوز،  يف املدرسة" الت طوير"قيادة  ،تلك املرحلة
يهم ويف العمل معاً كفريق فقة أسيس للث  ويف الت   ،مفرق مدرستههم وبني أعضاء يف انصهار احلواجز بين خاص ة أمهي ة ،وقد كان ملشاركتهم

 الت طوير تتضنحاة اليت هي املظل   ،ها ونشرهاءحول هدف واحد وهو النهوض باملدرسة. ثقافة املدرسة اليت حياول متام إرسا يلتف  
شاريع اجلديدة ني باملي  عنمع امل البحثي ةفيها خرباهتم  ،ع داخل املدرسة مبشاركة فريق متاموس  رت استدامته؛ إذ انطلقت أنشطة الت  يس  و 

ه لن أن   ضحوبذلك يت   .اجلمود الذي يشوب العالقة بني الرئيس واملرؤوسيرافقها كسر  ،متمعات تعل  أسيس جملعرب الت   ،موضوع االهتمام
 أن يؤيت مثار إبداعه دون دعم وتعاون من إدارهتا. ،فرد مبدع أو فريق مبدع يف مدرسة ألي   ىيتأت  
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 مثار يؤيت أن مدرسة، يف مبدع فريق أو مبدع فرد ألي   يتأت ى لن أن ه يت ضح وبذلك
 .إدارهتا من وتعاون دعم دون إبداعه
 

 
 يوه ،يف الّتبية ةميدان اخلربة احلقيقي  إىل وجدت بعد انضمامي لتمام فرصة يف العودة ة، فقد ي  ا عن دوري مع فرق املدارس احملل  أم  

يف  البحثي ة تنمية قدراهتم ويف ،األوىل امعي ةيف املرحلة اجل عل منيلست خارجها بسبب عملي يف إعداد امل أن ينر املدرسة واليت كنت أتصو  
 وكأن   ،هةاملوج  اصحة و ل يف كوين  مصدر املعرفة والن  يتمث   جامعي ةدوري كأستاذة  أن   أرىكنت  ،رمرحلة الدراسات العليا. أعود وأكر  

 أساتذة اجلامعات ال ميلكون الكثري. ،من دوننا الط لبة
 

 
صحة ال يف كوين  مصدر املعرفة والن  دوري كأستاذة جامعي ة يتمث   أن   أرىكنت 
 أساتذة اجلامعات ال ميلكون الكثري. ،من دوننا الط لبة وكأن   ،هةواملوج  

 
 
ا غري صحيح، بري من مثل؛ هذاتعستخدم أا يف دوري مع فرق املدارس. كنت أحياناً، ويف البدايات على وجه التحديد، ت ملي  فك ر 

لتزايد وعيي و ات، من جهة، الت عبري ظات البع  حول هذه هذه الفكرة مناسبة وهكذا. كان لتحف   هكذا يكون األفضل، ال أعتقد أن  
صويبات وإجراء الت   ،ل من تقدمي النصائح واملقّتحاتدور يف التحو   ،والعمل بروح املشاركة واالستماع الفع ال ،احّتام آراء املشاركني أمهي ةب

والسابرة عند عرض أحد  ةاستخدام األسئلة االستيضاحي   على كيفي ةالع لالط   . فهي ضروري ةعلى املواد املكتوبة اليت ترسلها يل الفرق
وذلك لدفع  .أو أي موقف أكون فيه جزءاً من العمل مع الفريق املعين   ،ات أو ملا أجنزه من إجراءاتد يحتملا يواجهه من  ،أعضاء الفرق
ه يل جِّ وُ  ةهم أكثر دراية بظروف عملهم وهم اخلرباء يف مواقعهم. وكم من مر   فكري فيما يعرضون وجيدون األفضل بأنفسهم.الفرق للت  

هة موج   حواراتنا كانت أن   إىللوا وقت كي يتوص   اذا ال زال لديك مالحظات حوله؟" مر  التساؤل " كنا عرضنا عليك هذا العمل، فلم
 لدعوهتم إلجياد البدائل وليس لتزويدهم هبا. 

 

 
 ،ع الوالعمل بروح املشاركة واالستماع الف ،ولتزايد وعيي بأمهي ة احّتام آراء املشاركني

ملواد صويبات على اوإجراء الت   ،ل من تقدمي النصائح واملقّتحاتدور يف التحو  
ستخدام األسئلة ا كيفي ة علىالع لالط   ضروري ة فهياملكتوبة اليت ترسلها يل الفرق. 

ا ملا يواجهه من حتد يات أو مل ،ة والسابرة عند عرض أحد أعضاء الفرقاالستيضاحي  
وذلك  .أو أي موقف أكون فيه جزءاً من العمل مع الفريق املعين   ،أجنزه من إجراءات
 فيما يعرضون وجيدون األفضل بأنفسهم.فكري لدفع الفرق للت  
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تساؤالته حول  ،تلك اليت طرح فيها مشار  من فريق إلحدى مدارس متام ،الً يف رؤييت للعمل مع متاممن املواقف اليت شهدت فيها حتو  
ياً. كنت أعي ة للمشروع أو للموضوعات اليت تتناوهلا الورش قبلورة اإلمجالي  طوا للص  وما إذا كانوا قد خط   ،يقني فريق اجلامعة خبطواهتم

فهم املشاركني ملوضوعات  م يف منو  يف املوقع، كان الفريق يستطلع التقد   الد عمتقدمي  إىلاهلدف من زيارات الفريق لألردن؛ فباإلضافة 
أرى فريق آليت: ا الز ميللذا، كان تعليقي على ما طرحه  تناوله يف الورشة القادمة. وما جيدون من املهم   ،لالجتماع الس ابقةالورشة 
ظر يف ويعيد الن   ،يه خطواتهل فويتأم   ،على جدوى ما مت   دل ةيقوم ببحث إجرائي جيمع فيه األ ،يف مسريته يف املشروع األمريكي ةاجلامعة 
ريق اجلامعة كان ينمو الفريق، أي ف تلبية للحاجات.ح أن يكون وما يُرج   ،م صوب األجدىحصيلة هذه اخلربات للتقد   ويصب   ،كاتهحتر  

وليس املخطط  ،كريفالثابت والراسخ يف األمر كان طريقة الت   الواعية. أصبحت أرى أن   ي ةتفك ر املمارسة ال عملي ةل وينمذج على مته  
عب . كان من الص  ميي ةكادال غري كما جيري يف األحباث األ ،اه واحدد املسرية وتدفعها باجت  طريق تقي   خط ةوالذي يرسم  ،واضح املعامل
ة من املشاركني متييز املرونة يف البحث اإلجرائي، من خالل، االنفتاح على مجيع االحتماالت. ففي حني يدير العنصر البشري على قل  
 .ةكادميي  ط البحث يف البحوث األهاً مبخط  فة يف البحث اإلجرائي، يكون ُمداراً وموج  الد  
 

 
 فيه جيمع رائيإج ببحث يقوم املشروع، يف مسريته يف األمريكي ة اجلامعة فريق أرى
 ويصب   ته،حتر كا يف الن ظر ويعيد خطواته، فيه ويتأم ل مت ، ما جدوى على األدل ة
 .لحاجاتل تلبية يكون أن يُرج ح وما األجدى، صوب للتقد م اخلربات هذه حصيلة

 
 

ياق الذي والس   غيريالت  ل مسرية متام وما أضفته على مواقفي من الذكر، تسويق متام وفكره وكوادره، بل أتأم  ال أقصد من العرض آنف 
 الت.حو  حدثت فيه هذه الت  

 
 ،ث اإلجرائين املشاركني من مهارات البحاحنصر يف البداية يف كونه سيمك   ،فهمي ملشروع متام من أن   ،عطفًا على ما ذكرته سابقاً 

 كنيمتته يف ي  أمهعلى حنو مشل  ،ئيسع فهمي هلدفه الر  ما خربته يف متام وس   فإن  ز مدرستهم، ه مبادرة متي  ة ما اعتقدوا بأن  علي  ي فالتقص  
يصبحوا ممارسني ل ،منها كل  يف   عل منيالدليل، من خالل، بناء قدرات جمموعة من امل إىلة باالستناد اذ قرارات تطويري  املدارس من اخت  

ن جهة، ات اليت تواجهها، ميحدت  حول جناحاهتا أو ال دل ةكمدخل للحصول على األ  ،فون مهارات البحث اإلجرائييوظ  ين تفك ر م
ذا من ناحية، ه يف مدارسهم ومع مدارس أخرى على حنو تدرجيي. ي  الت عليمأسيس جملموعة قادرة على مشاركة خرباهتا مع الكادر وللت  

ة مشتق   أدل ةإىل تستند  ،الّتبوي   الت طويرة يف يبين نظري   ،كان وهو يسعى لتحقيق هذا اهلدف  ،فريق متام وجدت أن   ،ومن ناحية أخرى
 مهم يف مشاريعهم داخل املدرسة وخارجها. أثناء تقد   ،يت تطرأ على فرق املدارسالت ال  حو  من الت  
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 متكني يف تهأمهي   مشل حنو على الر ئيس، هلدفه فهمي وس ع متام يف خربته ما فإن  
اذ من املدارس  دراتق بناء خالل، من الدليل، إىل باالستناد تطويري ة قرارات اخت 
 مهارات يوظ فون متفك رين ممارسني ليصبحوا منها، كل   يف املعل مني من جمموعة
 ليتا الت حديات أو جناحاهتا حول األدل ة على للحصول كمدخل اإلجرائي، البحث
 الكادر مع خرباهتا مشاركة على قادرة جملموعة وللت أسيس جهة، من تواجهها،
 .تدرجيي حنو على أخرى مدارس ومع مدارسهم يف الت عليمي  

 
 

داخل األردن  عد ة، فقد اخُتذت إجراءات 2101يف العام  أبدع يف مشروع متام والذي اين للتوس  أعود ثانية للحديث عن املسار الث  
 Strategic Planning" سّتاتيجي  ة للتخطيط االتشكيل جلنة وطني   ،اأو هلكان   ،يف املدارس اليت يشملها املشروع توس علل

Committee ."  ة. ُعقدت نس قاملو  الت عليمبية و وعن اجلامعات ووزارة الّت   ،مدرسة من املدارس املشاركة كل  ل عن  ن الفريق من ممث  تكو
من بينها، التوأمة بني   س عتو ال آلي ةتناولت  عد ةونوقشت فيها سيناريوهات  ،توس عال ط ةة خلي  أو لللفريق لوضع صياغة  عد ةاجتماعات 

اقّتاح أن  اثها. كما مت  مها يف أحبها وتقد  تطو ر ومتابعة  الث انيةتتوىل األوىل تدريب فريق من  ،جديدة خاص ةمدرسة مشاركة ومدرسة  كل  
ة مدارس حكومي   إىل بتدريب فرق املدارس اجلديدة باإلضافة ،األمريكي ةعاون مع فريق اجلامعة وبالت   ،سّتاتيجي  اال الت خطيطيقوم فريق 

 الت دريبائرة ت دعوة مديرة د، مت  توس عة يف مرحلة المدارس حكومي   ضم   إمكاني ة)مدرستني للذكور ومدرستني لإلناث(. والستطالع 
وفق  ته. وقد مت  ي  أمهم و إلطالعها على أهداف مشروع متا ،سّتاتيجي  اال الت خطيطحلضور اجتماع لفريق  ،الوزارة الت عليمبية و يف وزارة الّت  

ب املشاركة يف مع طل ،للمشروع حكومي ةمدارس  حتمل نبذة حول املشروع وتعرض عليها ضم   ،ة للوزارةاقّتاحها توجيه رسالة رمسي  
 ريب فرق هذه املدارس. لتد ومعنوي   تأمني دعم مادي  

 
له املشاركني يف املشروع،  يف كتاب يشار  يف كتابة فصو  ،بدء العمل على نشر جتربة متام إىلاً، ، حملي  توس عمن ال الّت كيزل هنا، وحتو   إىل
 حبسب رغبته. كل  
 

ل على صورة رواية ص يف أن يكون الفصواليت تتلخ   ،منهم كل  ب فني لكتابة الفصل اخلاص  ة للمؤل  أرسل د. جرداق املبادئ التوجيهي  
م نتيجة حدوث هذا التعل   ي ةكيفمه و تعل   على ما مت   الّت كيزخلربات فريق املدرسة وأعضائه منذ بدء مشروع متام وللوقت الراهن،  ي ةتفك ر 

، عرض أفكار أعضاء ل  كواملدرسة كم احلادث على ثالثة مستويات: أفراد الفريق وفريق املدرسة وأن يشار للتعل   ،االخنراط خبربات متام
على  ، لو كانت املواقف من موضوع ما متباينة، إعطاء البحث اإلجرائي موضع تركيز متام وزنه يف الفصلحىت   ،فريق املدرسة بصدق
 .  دل ةماً باألوأن يكون العرض لألفكار مدع   ،تقرير إجرائي حول خربة البحث اإلجرائي ،أن ال يكون الفصل

 
 من الفصل اخلاص   و لاألقرير وموقع الت   ،الكتابة آلي ةمن  كل  ب إجرائي ة حاجة فرق املدارس ملعرفة مل تكن لتليب   ،املبادئمثل هذه 
 .هم ةحول هذه امل الن قاشئيس من ز الر   احلي  ذان احتال  والل   ،باملدرسة
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ولدى التشاور مع  ،ي مّن خور من فريق املدرسة األصلي إال   مبدرسة البكالوريا. إذ مل يتبقَّ  ، خاص  األو لان: حتد يظهر يف هذه املرحلة 
 حد يت  . والللفريق ألو لاكتابة تقرير املشروع   عاون مع مّن يفأبدت استعدادًا للت  رة للكتاب، حمر  نت يف ذلك الوقت ماري، واليت ُعيِّ 

مما جيعل تكريس وقت  ،رسالكبرية ألعضاء فرق املدا املدرسي ةيف ضوء األعباء  ،به الكتابةر الوقت الذي تتطل  ر توف  صل بتعذ  اين يت  الث  
و االفتقار للمعرفة ه ،أحد معيقات الكتابة لديهم أن  كما يبدو يشكل  عبئاً كبرياً خارج نطاق عملهم يف الوقت الراهن.   هم ةهلذه امل

 ن الصفر. عليهم البدء م واعتقادهم بأن   ن،و ؤ حول من أين يبد
 

شاركوها  ،تابة الفصلظات حول كحتف   األهلي ةة، أبدى فريق املدرسة املشاركة يف تأليف فصول الكتاب كانت اختياري   أن   إىلوبالنظر 
 لتأم لا عملي ةمما جيعل  ،راً عات ومتأخ  جاء خارج التوق   ،د. جرداق وماري وهي تتمحور حول: كون الكتاب كجزء من مشروع متام

 لى املشروع يف هذه املرحلة. تأثريه ع لي ةأو رؤية آل ،باملدرسة ر واضح للهدف من كتابة الفصل اخلاص  صعبة وصعبة املنال، االفتقار لتصو  
 
مته املدرسة ر الذي قد  قريد. جرداق بإجابات عن تساؤالت فرق املدارس حول حجم الفصل وطريقة كتابته. فاقّتح بأن يكون الت  دنا زو  
قرير لت  إلعادة كتابة ا ،عد ةميكن عمل حماوالت  ،للفصل الذي سيكتبونه. وعليه اأساسً  ،م لتمامأو الذي قد   ،2100مؤمتر فكر يف 

احلصول على بفرق املدارس طلب إىل رعة، باالستجابة خبرباهتم مع متام. كما قامت ماري، على وجه الس   ي ةتفك ر على شكل رواية 
ا ينجزون يف  الهتم وتساؤالهتم حول ميت كانت ترصد تأم  وال   ،ًا مع د. صوما و د. رميا وماريحملي   اليت كانت تتم   ،اتالل قاءت سجال  
 ا مع فريق متام.هبوا ات يف مشاريعهم باخلربات اليت مر  طو ر ت  الالربط بني  عملي ةر ا قد ييس  مم   ،مرحلة كل  
 

واعتبار ما  ،بتقدير مشاركتهم ما يشغلهم من قلق حيال كتابة فصلهم مع فريق اجلامعة ،األهلي ةاستجابت د. رميا ملا طرحه فريق 
دعت فريق قد و . امملشروع مت الث انيةحة أن إجناز الكتاب كان من بني أهداف ثالث للمرحلة موض   ،تفك رلفريق م يشغلهم أمر طبيعي  

 لبحث املوضوع.الذي ُعقد يف بريوت  الل قاءاملدرسة حلضور اليوم الثالث من 
  

 رون أن  تارة يتصو   فرق املدارس. يف االرتبا  الذي عم   ،باملدرسة ا جيب تضمينه حمتوى الفصل اخلاص  شة عم  ورة املشو  انعكست الص  
 رون أن  ارة أخرى يتصو  نونه أحباثهم بإجياز، وتملدة أربعة أعوام يضم   ،الهتم يف مسرية متامز على تأم  كتابة فصل يرك    ،كل  على الفريق ك

ورة حول طريقة العرض مع بقاء الص   ،كل  االشّتا  بكتابة فصل جيمعون فيه جتربتهم ك مث  ومن  ،منهم كتابة فصل خاص هبم كل  على  
 اليت أجنزوها.  جرائي ةمتمركزة حول إبراز البحوث اإل

 
 رتبا  لدىر واالتقليص الشعور بالتوت   دور رئيس يف 2102كان لالجتماع الذي عقده فريق اجلامعة مع الكت اب يف كانون ثاين، 

 م قادرون. ر بأهن  وبتصو   ،ا سيكتبونمدارسهم وهم حيملون فكرة أوضح عم   إىلفعادوا  ،املشاركني
 

 ةين. ولدارساحول جتربة املدرسة يف إنشاء مركز للبحث وهو مشروعهم الث   ،من أرسل لنا ما كتبه أو لبعد اجتماع بريوت، كان نصري 
ة  ، د. زلفى/ عميداألمريكي ةري الكتاب )د. جرداق/ اجلامعة حمر  أعضاء شار  فيه  2102لقاء سكايب يف شباط،  ، مت  نصري هما كتب
رنا حينها . قر  ة فرق مدارس السعودية وماري(منس قرة لكتابات فرق مدارس لبنان، د. سهام/ حمر   –بية يف اجلامعة اللبنانية ية الّت  كل  
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رين على من احملر   كل  ع  لأن يط   الل قاءينا يف النظر يف كتابته. كما تبن  إعادة ضوئها بعلى نصري ليقوم إىل  ،مجيعاً إرسال مالحظاتنا 
 ة.سائل اإللكّتوني  مة من أعضاء فريقه، من خالل الر  من الكتابات املقد   على أي   ،منهم مالحظات أي  

 
وقد رفدنا بنموذج  ،اممتإىل منذ االنضمام  ،جرائي ةجتارب املدرسة يف األحباث اإلة األوىل لفصل تناول املسود   ،العصري ةمت املدرسة قد  

إذا  ما ول للحصول على تغذية راجعة ح ،ة جلزء من ورقتهامت مّن مسود  قد   ،. ويف ذات الوقتمرين على حترير الكتاباتآخر للت  
 ة. متطلبات الكتابة الروائي  نت بدايتها تليب  اك
 
وتارة أخرى أرجع  ،هم ةمت يف فهم املية ومتناوبة؛ فتارة كنت أجد نفسي قد تقد  م خبطوات متأن  نتعل   ،الكتابري ا حمر  كن   ،نعم

 ،ارسنضجت األفكار. مل نكن منلك إجابات جاهزة ألسئلة فرق املد ،مرينباحلوار ومبشاركة األفكار والت  ف .لتعزيز الفهم ،للبدايات
  اإلجابات قبلهم بقليل. إىلل ا نتوص  ا ما كن  بً فغال
 

 
د ية ومتناوبة؛ فتارة كنت أجد نفسي قم خبطوات متأن  نتعل   ،ري الكتابا حمر  كن  
احلوار ومبشاركة بفلتعزيز الفهم.  ،وتارة أخرى أرجع للبدايات ،مت يف فهم املهم ةتقد  

نضجت األفكار. مل نكن منلك إجابات جاهزة ألسئلة فرق  ،مريناألفكار والت  
 ل إىل اإلجابات قبلهم بقليل.ا نتوص  ا ما كن  بً فغال ،املدارس

 
 

ا مم   كبري  ،ا، فقد كان حجم اإلجناز الذي قام به فريقها يف مشروعيهالعصري ةرات الصورة اليت جاء هبا فصل س مرب  أستطيع هنا أن أتلم  
عن توثيق مَفص ل  يخل  والت   ،مع تقليص حجم هذه اإلجنازات ،التأم لف هذه اجلهود يف رحلة أمام الكتابة على حنو يوظ   ال حاجزً شك  

 إلجراءاته ونتائجه وانعكاساته على املدرسة.
 

م نصري األفق عندما قد   ح يفيلو   ،ة ألحباثهم يف أثناء الكتابةي  ي عن املمتلكات العزيزة على فرق املدارس من تفاصيل فن   خل  بدأ الت  
، لذا الل غةوميتلك مفاتيح  ةتزويده هبا. نصري له خربة يف الكتابة القصصي   آخذًا بعني االعتبار املالحظات اليت مت   ،به الفصل اخلاص  
للكتابات اليت رين لتقريب رؤى احملر   2102رين يف االجتماع الذي ُعقد يف بريوت يف شباط، مثريًا إلعجاب احملر   لجاء فصله املعد  

  ،لك أثار حفيظة البع ذ ومع أن   ،التهم فصل نصري على املشاركني لالستنارة بالطريقة اليت صاغ هبا تأم  محلناها معنا لالجتماع. ُعمِّ 
النظر يف   ا يف ضوئهاًا هلم أعادو حتد يلت كتابته شك     أن  ومل يكن هذا هو املقصود بتاتاً، إال   ،ما كتب هو األفضل روا بأن  كوهنم تصو  
 كتاباهتم. 
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منهما  كل  ت  ممراجعة فصل نصري وتضمني صوهتما فيه، قد   ،األهلي ةمن أليس وخالدة من فريق  كل  لط خط  ور املوبعد أن كان الد  
وأوجه االلتقاء  ،نهمام كل  ل خصي ةش  ؤية الفيهما الر   تظهر  ،للمدرسة من جوانب خمتلفة األو لتناول البحث اإلجرائي   مستقاًل  فصاًل 
 . كل  ؤية للمشروع كيف الر  
 

يف  كادميي ةأمت رؤيتها، بوصفها عضوة يف فريق متام ومديرة عت األدوار بني املشاركني يف الكتابة؛ ديانا قد  وز   ،العصري ةكذلك 
اً من  ليها شخصي  يت طرأت عال  حوالت الهتا يف الت  لتجربة متام، وحنني وصفت تأم   ااملدرسة،  ملشاريع املدرسة اليت جاءت انعكاسً 

 حمل   ة لتحل  ر ورجاء، اليت التحقت باملشروع متأخ   ،ة"ي  فص  خارج أسوار الغرفة ال دورها " جانب إىلومشرفة خمترب  ،أحياءمعل مة كوهنا 
وذلك  ،ريقنتيجة انضمامها للف ،اً اً ومعرفي  ها شخصي  مت فصالً  حول منو  قد  وقد  .يت كانت بصدد مغادرة األردن حينهاحنني وال  

 حتت عنوان" جتربيت مع متام".
 
مما حذا هبم إيداع ، األو لوعهم الهتم حول مشر تأم  و أمام كتابتهم  ارئيسً  اً عائق عربي ةال الل غةت الكتابة بمبدرسة البكالوريا، كان يتعل قفيما 

والذي  ، مشروعه الثاينوعضوي الفريق يف ،عربي ةال الل غة معل ميد وحنان يف الكتابة من حمم   احلقيقي   الد عمجاء  مث  ومن  ،وثائقهم ملّتجم
اون، كتب حممد وحنان عللمدرسة. وعلى حنو مماثل يف الت   األو لمستعرضة يف روايتها املشروع  ،هبا أسهم يف إجناز مّن للفصل اخلاص  

 ا".واستخدامه عربي ةال الل غةيف  الط لبة"حتسني أداء  ،الثاين للمدرسةشروع املفصلهم حول جتربتهم يف ومحيدة 
 

 توظيفها يف وصف إىل ،للفرق األو ل اليت كانت مركز االهتمام جرائي ةك باألحباث اإلمس  ل من الت  التحو   ،مه الكت اباً فيما قد  جلي  ظهر 
 .املهين  و  خصي  ، على املستويني الش  الت طويرة يف وما طرأ على وعيهم ألدوارهم املستجد   ،رحلتهم مع متام

 
ون وصول كتابة د فال مير  اليوم، منالذي كان يشوب العمل.  ءاملدارس على جتاوز حالة البط ا حنث  بعد أن كن   ،تسارع إنتاج الكتابات

إلبداء الرأي رين احملر   ةبقي  إىل ترسل  مث  ومن  ،مالحظاته ر احمللي  ن عليها احملر  يدو   ،من أحد املشاركني من لبنان أو السعودية أو األردن
ة هائي  صورته الن  إىل صل  يحىت   ،األدن الفصل الواحد بدورتني يف احلد   مير   عملي ةيف تلك املالحظات و/ أو اإلضافة عليها. يف هذه ال

 اجلميع.من فاق ت  با
 

 
 كانت ك باألحباث اإلجرائي ة اليتمس  ل من الت  التحو   ،مه الكت اباً فيما قد  جلي  ظهر 

وما طرأ على  ،رحلتهم مع متام إىل توظيفها يف وصف ،األو ل للفرق مركز االهتمام
 هين .وامل خصي  ة يف الت طوير، على املستويني الش  وعيهم ألدوارهم املستجد  

 
 

لتبادل رين مع فريق احملر  و  ،واصل مع الفرق املشاركة ملتابعة كتاباهتمالت   كتابتها مع هناية هذه الورقة، كنت يف خضم    كلمة أخرية أود  
ا تساءلت "هل وا. كثريًا مة كما مر  الت جربب وسأمر   ،سأجلس للكتابة كما كانوا جيلسون أن ينقد غاب عن ذهين  ،املالحظات وإثرائها
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كني د. جرداق لالكتفاء خبمس صفحات. بعدما خربته مع املشار ة مفاوضة مما حدا ب مر  فحات أعاله؟" ميكنين كتابة ما ورد يف الص  
الرحلة  أسّتجع سجل   ن ينأنا البع  األفكار، وجدت ضات ومشاركة بعالل قاءأثناء  ،ومع الزمالء فريق التحرير ،متابعة كتاباهتميف أثناء 

تها عندما يغلبين  الذكريات واملشاعر اليت رافقوأخشى أن تضيع مين   ،أخذت أكتب وأكتبف .ذهين وتتزاحم إىلمع متام والصور تتقاطر 
كان تقارير أحباث   ،هبا الكتابة يف اليوم التايل. ما كتبته ومنذ سنوات طوال فأشرع يف كتابة رؤوس أقالم على عجل أستهل   ،النعاس
ّت  فيها ة اليت يشالت جربأجد نفسي أعيش هذه أكتب موضوعات اإلنشاء،  ،الد راسةمنذ كنت على مقاعد  ،ةمر   و لوأل ،أكادميي ة

دون أن يكون حاضراً من ها في تعل متمواقع إىل وتأخذين وأنا أرمسها  ،رحليت مع متاميف صورة تنب  باحلياة يف إنتاج  ،العقل والوجدان
  .تعل مت أن ينيف ذهين 

 

 
 صورة نتاجإ يف والوجدان، العقل فيها يشّت  اليت الت جربة هذه أعيش نفسي أجد
 من فيها متتعل   مواقع إىل أرمسها وأنا وتأخذين متام، مع رحليت يف باحلياة تنب 
 .تعل مت أن ين ذهين يف حاضراً  يكون أن دون

 
 

لنصري للتعبري عنه  امصطلحً ه فيي الذي أستعري يبرأ .مليس السبيل األكيد حلدوث التعل   ،جاتهالطريق واضح املعامل يف استقامته وتعر  
والطريق يف  ،هذا ما خربته مع متام م مستدام.هو النهج لتعل   ،وتراوح مكانك حبثًا عن خمرج ،ط يف موقف ماأن تتور  نعم  ،ط""التور  
 يف اخلربات و "الورطات".          عل يف األدوار وتنو  وما تقتضيه من حتو   ،اً حملي   توس عة المسؤولي  كما أمامنا   ،مهمامنا الكثري لنتعل  أو  ،منتصفه
 

 
 مستدام. مهو النهج لتعل   ،وتراوح مكانك حبثاً عن خمرج ،ط يف موقف ماأن تتور  

 
 المراجع

. (TIMSS 2007) 2112 لعام والعلوم للرياضيات الدولية الد راسة عن األردين الوطين التقرير (. 2112خطاب ) لبدة، أبو
 املركز الوطين لتنمية املوارد البشرية. 

من  2102 -2 -24. مت االطالع ERfKE IIحنو اقتصاد املعرفة  الّتبوي   الت طوير. مشروع (2101) الت عليمو  الّتبية وزارة
 :ردني ةاأل الت عليمموقع وزارة الّتبية و 
ProjectID=http://www.moe.gov.jo/Projects/ProjectMenuDetails.aspx?MenuID=2&
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 السعوديّة عربيّةأصوات من مدارس تمام في المملكة ال
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 قسم البنين -هليّةاأل الظّهرا أصوات من مدارس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسؤول وحدة دعم الطالب -جهاد دويدار 

 ومركز الوسائطمسؤول المكتبة  -عبد الرحمن الشوشي 

 مسؤول وحدة البحث -مأمو  التركي 
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باآلخرين،  ام، مهتم  عل  ا للتاً، حمب  مفك ر طالب انطالقاً من مبادئ ديننا اإلسالمي احلنيف ليصبح إنسانا  كل  "تنمية القدرات الكامنة لدى  
بيةالينجح يف حياته ويساهم يف تنمية جمتمعه. واملشاركة يف تطوير  ،مع العامل املتغري   إجيابي ةومتفاعاًل ب   ".يف العامل العرب   الت عليمو  لّت 

 ا والتزاماتنا.ه جهودنا، تنري دربنا، تصو ر رؤيتنا، نبلور من خالهلا ومن أجلها قيمنهكذا هي رسالتنا، نسعى لتحقيقها، تشر ع بناءنا، توج  
 

مال اآل تربة خصبة لتها يففسي   ،سيها، ُغرست وزرعتة صغرية مبساحتها، كبرية برؤية وأمل مؤس   شق  بدأت مدارسنا بفصل واحد، يف
 اهم.الغرية على أبناء وبنات وطننا العرب، سعياً لتقدمي منوذج طال حبثهم عنه وأضن ،د نارهاعظيمة، وسقيت برغبة توق  القدرات الو 
 

دى به، يساهم يف تصوير يف الوطن العرب، بتقدمي منوذج يقت الت عليم"، يسعى لتطوير مي  يتعلبدأت املدارس هبيئة مدرسة، وجوهر "خمترب 
 لى عاتقها ذلك.اجلهود األخرى اليت وضعت ع كل  مجيعها، ويدعم ويتآزر مع   عربي ةاملدارس اليت حنتاج لرؤيتها يف بلداننا ال نوعي ة
 

كان من   ،عام أفضل من العام الذي سبقه"، وبر ا بذلك كل  "أن نكون يف  فهو ارنا شع . أم اهو غايتنا ووضعنا املستمر   قد مت  كان ال
ا ا من  ا، إميانً قبل أن يلتحق أي طالب مبدارسن فقد بدأ العمل عليه قبل إنشاء املدارس بشهرين، أي   ."املستمر   الت دريبأسس عملنا "

بم، وليس اجلميع يتعل   أن  هي رؤيتنا ملدارسنا  ، ألن  ستمر  املم تعل  ال بإال   تقد ماله ال يكون بأن   ، تقد مع إىل اليدفعنا التطل  ف .نا فقططال 
بلدى  م نوعي  ج وتعل  على الوصول إىل نتائ الّت كيز، مع املستمر   املهين   النمو  االلتزام بو  ،والعمل بتآزر والتزام من قبل مجيع العاملني نا، طال 

 مدارسنا. إىل  سبنيتناملمن مجيع  جلمعي  وا واملستمر   الدوري   قصي  مع الت  
 

فاقات بعقد االت   ا تستمر  العاملني فيها لزيادة معارفهم ومهاراهتم، لذا فإهن   كل  ل توف رةامل الت عل مفرص  كاف ةبتوفري   ،وقد التزمت مدارسنا
يه ما ينفع ويسهم يف مكان يكون فإىل أي  أقطار العامل، وصوال  كاف ةا يف "بريوت"، ومع خرباء من  أو هل، و توف رةة املي  الت دريبمع املعاهد 

، ومتابعة تطبيقها، ملي ةعة فيها، إلدارة وختطيط تلك الكركيزة أساسي    الت طويرو  الت دريبنا ومسريتنا. وترافق ذلك مع تأسيس إدارة تقد م
جديد  كل  البحث عن  ، و هبا، وتطويرها الت أم لد من استمرار روحها، و أك  لعاملني يف املدارس، والت  إىل ا زمنيالال   الد عموتقدمي املساندة و 

 سريان أعضائها عروق يف تسري اليت ل القلب، والعقل، والروحات وتطبيقات، فهي تشك  من أحباث ونظري   من شأنه مواكبة ما يستجد  

 .م  الد  
 

لدراسة  -0225عام -هبا بعد مخس سنوات  الت أم ل"، وقامت مبراجعتها و 0221عام " املستمر   تقد مة للخط   أو لوضعت املدارس 
 مدى مسامهتها يف حتقيق رؤيتها، ودراسة ما جنح فيها وما مل ينجح، وأسباب ذلك، وما عليها أن تقوم بتعديله أو االستمرار به. 

 
بيب آخر ما وصلت إليه األحباث يف جمال اليت تواك عربي ةا منها بضرورة توفري املصادر واملناهل الوإميانً  ا أضاءت مشسً ف، الت عليمو  ةالّت 
للنشر والتوزيع"،  وي  لة بتأسيس "دار الكتاب الّتب، ممث  -يةالص ف  كتاب اإلدارة – ت ترمجته ونشره من قبل املدارسكتاب مت    أو لبزغت ب

 خاص ةقاطه إس قد مت   الل غةحاجز  ما أن  السي   ،ة مصادرناحمدودي   ا أزاح عن كاهلنا عبءها يداعب احتياجاتنا، مم  ؤ واستمر نورها ودفّْ 
 .عربي ةال الل غةلغتهم هي  ،معظم العاملني يف املدارس أن  
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تقدميه   عملنا وما يتم  وحدوث إزاحة كبرية يف زاوية نظرنا يف ،املستمر   تقد مة ال نظرتنا يف خط  تغري   ،املنعطفات يف مسريتنا من أهم   لعل  و 

ع بداية عل م، وكيف نقيس ذلك، وقد برز ذلك مم، إىل ما جيب  أن نُ زنا على ما جيب أن يقوم به املعل  يمن تدريب، وانتقلنا من ترك
بباته، فالقرن احلادي والعشرين ومتطل   ا أن يكونوا أفرادً ي هنا هم مواطنو القرن احلادي والعشرين، وهم من سيعيشون فيه، ورسالتنا طال 

، اليت تشري العاملي ة لت عل ماإىل العمل على معايري  الدراسي ةعلى الكتب  الّت كيزتجني وناجحني يف جمتمعهم وعاملهم. وقد انتقلنا من من
بإىل ما نريد من   ، من عاملني يفرسي  يف اجملتمع املد املعني ةعلى أدائه. ومبشاركة من مجيع األطراف  ننا أن يعرفوه وأن يكونوا قادريطال 
بأولياء أمور و و املدارس،  ي" الت عل م تمع املهين  ترسيخ ووالدة "اجمل مت   وهنا .رمسي ةوغري ال رمسي ةال اجملتمع احمللي   مؤس ساتوشركاء من  طال 

يف البداية،  تقد مكما هي  رسالتنا ف .تقد ماملدارس يف ال اسّتاتيجي ةعلى  فقت  رسالة املدارس، ورؤيتها، والتزاماهتا، وا وصيغتجبميع ركائزه، 
ا من مستفيدً  املستمر  قصاء واالست الت طويرفمساته أم ا  ،ا يسوده التآزرا رائدً ا تعليمي  نسعى لنكون جمتمعً "نا فهي أن   ،يتناؤ ا خالصة ر أم  

 : ومتنها هوتنا، ولتحقيق ذلك فقد صغنا اسّتاتيجي   ،ة احلديثة"قني  األحباث والت  
نهم ميك   ،ماء املهين  للن   يف املدارس يف برنامج مستمر   موظ ف كل  باشّتا    ،يف املدارس بتحقيق رسالتها الت حسني اسّتاتيجي ةل "تتمث  

 ،تعليمي ةأساليب ومواد و  ،األفضل لألنظمة الت طويرويف  ،ين لنتائج عمل املدارساملستمر  حليل قييم والت  الت   عملي ةمن املشاركة يف 
بة أفضل لوبرامج إضافي    نا.طال 

باآلباء و  كل  ب مشاركة  فهي تتطل   ،الةرة وفع  مؤث   سّتاتيجي ةاالولكي تصبح هذه   "ما أمكن.كل   الت حسنيو  الت طوير عملي ةيف  الطال 
 

م"، وليس فقط ما ل  ما يقوم به الطالب "املتع تتضم ن، واليت املستمر   تقد مة اليف خط   الث الثعديل اإلعالن عن الت   مت   2112ويف عام  
 مؤس سةمن  لعاملي ةاعي للحصول على شهادة االعتماد ة. وبدأت مدارسنا بالس  الث انيو  األوىلسختني م كما كان يف الن  به املعل   يقوم
"CITAلني، ومبشاركة من مجيع العام ،دراسة شاملة  جلميع جماالت العمل يف املدارس ، بإجناز"، حيث قامت املدارس هلذا الغرض
 .2112عام على ذلك االعتماد  ومت  
 

يف ت طوير ال عملي ة ن  وذلك ألسها، من رئيس املدارس ومؤس   ع "متام"، بدعم سخي  و االنضمام إىل مشر   لناأن تسّن   2112عام وكان 
، وكان لدخولنا رىمن دون األخاجلميع وليست لفئة  مسؤولي ةسالة هي تلك الر   ، وأن  تكون من أماكن العمل الفعلي   الت عليمو  الت عل م
ة لنا ، واخلربة الغني  نا املهين  واهلام يف منو   الثالث؛ عبد الرمحن الشوشي، ومأمون تركي، وجهاد دويدار، األثر الواضح واملنعطف احلاد   حنن

 ا وسياساهتا. تنا يف عملنا يف املدارس، واألثر الواضح على تطوير عمل مدارسن، ويف تطوير وزيادة فاعلي  واملهين   على املستوى الشخصي  
 
على قلوبنا،  غاليةسنوات ب الت أم لمنا ب كل  قام  إذ ره أقالمنا فرادا، ما تسط   ، الذي حصل معنا ولنا وفيما بينناغري  أوضح األثر والت   لعل  و 

اً، ونزيدها مه فردي  ربته وتعل  ا خبمن   كل  ل  ائعة يف "متام"، ونورد تاليًا تأم  رت نتيجة لتلك اخلربة الر  رأينا فيها أنفسنا؛ كيف نضجت وتطو  
 خبالصة هلا مجيعاً. 
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 صوت عبد الرحمن الشوشي 

 

 التي في العمل مع تمامتأمّ 

 
ا هو ة مسبقة عم  فكر  أي   حتين املدرسة للمشاركة يف هذا الربنامج، ومل يكن لدي  كان العمل ضمن فريق متام منذ البداية، حيث رش    

عملت   ن ينأكان من ضمن األسباب اليت سامهت يف مشاركيت. حيث   الس ابقةع خربيت تنو   عت أن  ين توق  ع أن نعمل عليه، ولكن  متوق  
عاما للعمل   02منذ  هلي ةاأل الظ هرانانضممت للعمل يف مدارس  مث   احلكومي ة،سنوات يف املدارس  5 د ةم للعلوم واألحياء ملكمعل  

ة يف تطوير تكنولوجيا ة يف املدارس، وبعد ذلك يف املسامهة، وأحباث صحي  وير برامج تثقيفي  العمل على تط مث  كمعلم  للعلوم يف البداية، 
 واملشاركة يف تطوير املكتبة ومركز الوسائط يف املدارس.  الت عليم
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اريع امج أو املشالرب  اختيارنا لتقدمي حملة عن أهم   ، حيث مت  2112زمالئي جهاد و مأمون ضمن فريق متام يف العام  معالعمل  تلقد بدأ
ل عربي ة: السعودي ة و دو  ثقة يف مدارس الظ هران األهلي ة للبنني، أمام  جمموعة من املدارس من ثالأو االسّتاتيجي ات الت عليمي ة املطب  

بية، واعتقدت يف ذلك الوقت أن  باإلضافة إىل أساتذة جامعات ومسؤولني حكومي   ،لبنان و األردن ف هلدف هو التعر  ا ني من وزارات الّت 
 االستفادة منها من قبل كل  املدارس.  يتم  ومجع هذه املشاريع حىت   ،ىل املشاريع الن اجحة يف كل  مدرسة وكل  بلدإ
 

يف مدارس  ملطب قةاة يف تطبيقها، حيث قام فريقنا بتقدمي جمموعة من املشاريع مدرسة بعرض ما لديها؛ مظهرة نقاط القو   كل  وقامت  
 عملي ة، و اخلدمي   الت عل مو  احملوري، الد مجو  الكربى، ة، واملهارات الست  الت عاوين الت عل ميف قسمي البنني و البنات مثل  ،هلي ةاأل الظ هران

بم قه لتعل  ما نطب   نعتقد أن   كن اة. و الكتابة، واحللقات األدبي   واجلهد يف إعداد  نبذل الكثري من الوقت كن اهو األفضل، حيث   الطال 
مل يكن بالدرجة  ،تالالت أم  مستوى  ا أن  عرفنا الحقً  لكن ناالت يف ممارساتنا، و عام نقوم بإجراء تأم   كل  يف   كن افيذ هذه الربامج. و وتن

بم ب عليه من حتسني لتعل  وما يّتت   ،الكافية لتطوير الربامج اليت نعمل عليها بة من قيقي  ، فلم تكن لدينا بيانات  حالطال  أو  الطال 
دون من  ،لفةة خمتالت عشوائي  ق املهارات املستهدفة أو أهداف املشاريع، بل كان اعتمادنا على أخذ تأم  حول مدى حتق   املعل مني

ديالت طفيفة. جراء تعإعام ما قمنا به سابقا مع  كل  نعيد يف   كن ات أو التعامل معها، و الت أم الأخذ  لي ةدة آلحمد   أدل ةاالعتماد على 
يف لعب  وتطويره، وذلك من خالل فسح اجملال ألفراد اجملتمع املدرسي   الت عليمدور املدارس يف إصالح   أمهي ةمشروع متام على ز ولقد رك  

ا. ولقد كان هذا اليت تصلها من اإلدارات العلي الت عليمي ةياسات ، وعدم اعتبار املدارس كمنف ذ فقط للس  الت عليمإلصالح  دور أساسي  
وياته املختلفة، وهنالك مبست  الت عليما يلزم علمه خلرط املدرسة يف إصالح هنالك الكثري مم   يف البداية، حيث أن   علي  رح غريبًا الط  

وات نبعد ما مررت به من مشاركة يف اخلربات مع اآلخرين على مدار الس   ،ين أعتقد اآلنمعيقات حمتملة لتحقيق رؤية متام. ولكن  
يتنامى هذا  مث  ومن  ،م ما يسعى إلحداث تطوير يف جمال معني  ميكن أن يبدأ مبعل   الت غيري حيث أن   الت غيري،ة حدوث بإمكاني   ،املاضية
 عليم على مستوى البلد.ط للت  إىل أن يصل إىل اجلهات اليت ختط   الت غيري

 

 
 االختالف يف وجهات النظر كان موجودا بيننا، ه على الرغم من أن  اكتشفت أن  

 فاق.ل إىل ات  دائما نتوص   كن اباحلوار   لكن ناو 
 

إىل عريفنا ت مت   ،عم انيف  األوىلورش أخرى يف بريوت؛ ففي الورشة  عد ةوتبعها  2112عام  عم انوقد عقدت أوىل ورشات العمل يف 
 جرائي  للبحث اإل األساسي   طووضع املخط   ،نوعي ةوال ي ةكم  واملقارنة بني األحباث ال نوعي ةمجع البيانات ال آلي ات، و جرائي  مفهوم البحث اإل

يف إضافة الكثري من املعلومات  ،مالء يف املدارس املختلفةرق املختلفة جلمع البيانات وحتليلها. وقد ساهم تدريبنا مع الز  ىل الط  إف للتعر  
 يف مدارسنا وزيادة انفتاحنا على اآلخرين. الت عليملتطبيقها يف  ،لدينا
 

وأحياناً  ،الت عاويناملباشر أو  لش كلاتبادل املعلومات ب اسّتاتيجي اتنويع يف زت على الت  ا رك  فإهن   ،ش اليت عقدت يف لبنانور إىل الوبالنسبة 
على  ترك ز يتاليت شاركنا هبا يف ورشة عمل ملؤمتر فكر، وال   "مثل طريقة" املقهى العاملي   ،إىل طرق أخرى  جديدة فاعلة إلدارة الورش

فرد  كل  لى إعطاء وقت لع ،زت متام يف مجيع الورششّتكني بالعمل، وتبادل املعلومات بني اجملموعات املختلفة. ولقد رك  خرط مجيع امل
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باحثني  ،مدرسة ريق أي  عزيز لفوالت   الد عما على تقدمي وكان تركيز فريق متام دائمً  ،الهتا حول األداءم خربهتا أو تأم  مدرسة لتقد   كل  ول
ة على فرص مدرس كل  ة لديهم. وذلك ساهم بشكل فاعل يف حتسني أداء الفرق من املدارس املختلفة. ولقد حصلت  عن نقاط القو  

د وحتد   ،ييم الورشةتق  عملي ةورشة تساهم يف  كل  احلاضرين. وكانت املدارس يف   كل  خرى ومن  من املدارس األ الر اجعة الت غذيةي لتلق  
هذه االحتياجات. ولقد  فريق متام جهده لتلببية معظم بذلحقة. ولقد هم يف الورشة الال  إلي تقد مأن  ة اليت يقّتحي  الت دريباالحتياجات 

ىل أوجه الشبه إفت من خالل هذه الورش رت لغة مشّتكة بني أعضاء فريق متام، وتعر  حيث تطو   ،بشكل إجياب   ر ذلك علي  أث  
األحباث  أمهي ةدارس حول ا بني املا واختالفً ومات املختلفة. ولقد كان هنالك تباينً عامل مع مصادر املعلة الت  يف كيفي   ،واالختالف بيننا

 ، ومدى صدقها، ودور الباحث يف هذا النوع من األحباث.وعي ةن  ال
 

مثل  ،البيانات تقييم بع  أدوات مجع آلي اتحول  ،االختالف بيننا يف وجهات النظر ،يات اليت واجهتين و زمالئيحد  ومن ضمن الت  
مستويات تقييم  ني للوصول إىلوقتا وجهدا إضافي   ،االكربى. فقد استغرق تصميم األداة ذلك من   ةمنوذج تقييم األداء للمهارات الست  

 لكن نايننا، و ظر كان موجودا باالختالف يف وجهات الن   غم من أن  ه على الر  أداء يستخدمها فريق متام بنفس الطريقة. واكتشفت أن  
 فاق.ل إىل ات  ا نتوص  دائمً  ن اكباحلوار  
 

على تصميم منوذج  ،ي ةكم  لا الد راساتدت يف ر كما تعو  كنت أتصو    ،بداية .مت  الكثري من متامفلقد تعل   ،ةي  جلوانب الفن   إىل اوبالنسبة 
بتوصيات مقّتحة، ميكننا العمل عليها أو نوصي غرينا بالعمل عليها، وبذلك ينتهي البحث. لكن يف  الن موذجوينتهي هذا  ،راسةللد  

فيها من خالل حلقات  لت أم لاتطبيق هذه اإلجراءات و  طبيق، ويتم  ي إىل إجراءات قابلة للت  ع أن تؤد  يتوق   الن تائج فإن   ،جتربيت مع متام
إىل ا بالنسبة قها. أم  حتق   اليت تبني   دل ةة، وتتواجد األق األهداف املرجو   تتحق  ية حىت  الت أم لسات ة واملمار جرائي  من األحباث اإل اليةمتت

ومن األمثلة على  ،"Focus Group" زة"ا مثل "اجملموعة املرك  ىل أدوات جديدة مل نعرفها مسبقً إفت فلقد تعر   ،أدوات مجع البيانات
وطريقة تقدميه  ة البحثىل منهجي  إ للت عر ف ،خمتلفة دراسي ةمي  البحث من مراحل ن معل  عندما قمنا باستخدامها مع جمموعة م ،ذلك
بلإىل ا وعة من خالهلا طرح جمم اجللسة ساعة ونصف، مت   مد ةمني، وكانت سبعة معل   تضم   مرك زة. حيث كان هنالك جمموعة طال 

م ذلك يف تقريبنا من ساه قدإلجراءات تلك اجللسة، و  املعل منيل ولقد لفت نظري مدى تفاعل وتقب   .هايات املفتوحةاألسئلة ذات الن  
ل أوسع يف ا جعلين الحقا أستخدم هذه األداة بشكة، مم  بشكل أكرب، وساهم يف احلصول على معلومات دقيقة وأكثر شفافي   املعل مني
ن املالحظات ، ومدو  ةفظي  ن املالحظات الل  قاش، ومدو  ن  ثالثة أدوار هي مدير ال رك زةاجملموعة امل ة يف املدارس. وتضم  جرائي  حباث اإلاأل

ب على القيام جبميع در  هبدف الت ،على تبادل األدوار يف اجللسات املختلفة ،أنا و مأمون و جهاد ،فاق بيننااالت   ة. ولقد مت  فظي  غري الل  
فاعل بني أفراد ر مدى الت  ة، فهو يصو  فظي  غري الل  ن املالحظات هو دور مدو   ،ليه بشكل أكربإفت ور اجلديد الذي تعر  األدوار. والد  

 اش.قه ميكن االستفادة من تلك املالحظات يف حتسني أدائي كمدير الن  قاش، باإلضافة إىل أن  ة يف الن  اجملموعة والشمولي  
 

 
 للت طبيق، قابلة اتإجراء إىل تؤد ي أن يتوق ع الن تائج فإن   متام، مع جتربيت يف لكن. ..
 ألحباثا من متتالية حلقات خالل من فيها والت أم ل اإلجراءات هذه تطبيق ويتم  
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 اليت ألدل ةا وتتواجد املرجو ة، األهداف تتحق ق حىت   الت أم لية واملمارسات اإلجرائي ة
 .حتق قها تبني  
 

 
معرفتنا هبا، مثل: تصميم االستبانات وإجراء املقابالت وغريها من األدوات األخرى  تطو رتلكن  ،اوهنا  أدوات أخرى عرفناها سابقً 

ع يف طرق طرح س  . وذلك جعلنا نتو نوعي ةأو  ي ةكم  كانت  أطرق جديدة لتحليل البيانات سواء إىل تعريفنا  جلمع لبيانات. وكذلك مت  
ة داخل املدارس. ي  لت أم لاة واملمارسات جرائي  الستخدامها يف األحباث اإل حليل النوعي  ات اجلديدة يف الت  ب على الربجمي  األسئلة والتدر  

هذا الربنامج  ة علىعقد ورشة عمل تدريبي   ، ومت  وعي ةن  بتحليل البيانات ال وهذا خيتص   Atlas.tiحيث قامت املدارس بشراء برنامج 
 ة املختلفة.جرائي  لالستفادة منه يف األحباث اإل

 
 زيادة انفتاحي يف فلقد انعكس انفتاح فريق متام علي   .بنيمتام يعمل على صقل جوانب كثرية لدى الكثري من املتدر  ب مع التدر   إن  

ان لتخصيص ولقد ك .على اآلخرين، حيث أصبحت أنظر إىل أدائي بعيون أخرى، مثل: عيون متام واملدارس األخرى وأساتذة اجلامعات
لصويغ واليت ط له، فلقد كانت د.سهام افاعل يف إبقاء الفريق يعمل ضمن املسار املخط  الدور ال ،عودي ةالس  أحد أساتذه اجلامعات يف 
االت، كزيارة نا يف الكثري من اجمليلإاملناسب  الد عممن خالل قيامها بتقدمي املشورة و  ،مثااًل على ذلك ،اقّتحت أن تكون داعمة لنا

،  وتزويدنا مبا هو جديد الر اجعة الت غذيةوإرسال  تقبال املراسالت عرب الربيد االلكّتوين  العمل الفعلي، واس آلي ةالع على املدارس واالط  
كسابنا خربة إوغري ذلك من األمور اليت سامهت يف حتسني أداء مشروعاتنا و  ،مةاملقد   الت وصياتفاعل مع االقّتاحات و يف املشروع، والت  
 جديدة. 

 
ئيس للتطوير يف عم الر  ال الد  واليت متث   ،كيجناح هذه املشروعات، فسعي د. سايل الّت  إغيري تساهم يف اعمة للت  قيادة املدارس الد   إن  

الكثري من املعلومات لي املدارس بيثري ممث   ،لي الوزاراتوممث   واملدرسي   ع اجلامعي  جم  على خرط املدرسة مبثل هذا النوع من الت   ،املدارس
. وكذلك خرينآللعاون وتقدمي اخلربات ة من االنفتاح والت  خصي  مات الش  ويساهم يف تطوير الس   ،العوسعة االط   االسّتاتيجي اتو 

كل أكرب للعمل على ساهم يف حتفيزنا بش ،شاوربادل والت  خالل وبعد دوام املدارس للت   ،توفري املصادر واملكان والوقت يفمساعدهتا لنا 
 أهداف متام.

 

 
 سايل. د عيفس املشروعات، هذه إجناح يف تساهم للت غيري الد اعمة املدارس قيادة إن  

 هذا مبثل ملدرسةا خرط على املدارس، يف للتطوير الر ئيس الد اعم متث ل واليت الّت كي،
 بالكثري دارسامل ممث لي يثري الوزارات، وممث لي واملدرسي   اجلامعي   الت جم ع من النوع
 الس مات تطوير يف ويساهم االط الع، وسعة واالسّتاتيجي ات املعلومات من

 .لآلخرين اخلربات وتقدمي والت عاون االنفتاح من الش خصي ة
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 املعل منياهات ثل اجت  م الت حد ياتعامل مع للت   ،خمتلفة آلي اتا بشكل غري مقصود على حيانً أو  ،ا بشكل مقصودحيانً أتدريبنا  لقد مت  

هبم حول تقييم تعل   ة من ناحية، إجرائي   من أداء أحباث املعل منيم يف متكني ة، ولقد ساهم إشرا  املعل  جرائي  من خالل األحباث اإل مطال 
يف  الت أم لر ثقافة يف نشمن ناحية أخرى، ة جرائي  يف األحباث اإل املعل منيويف متكني فريق متام يف املدارس من إشرا  عدد أكرب من 

شابه يف إدارة العمل ونواجته أثناء العمل على مشروعاتنا، فمعظم املدارس املشاركة كانت تت كيفي ةقّتاحات يف  املدارس. واملبادرة بتقدمي ا
سبل جديدة ملواجهة ب الت فكريذلك يساعدنا يف  فإن   ،ملدرسة ما الر اجعة الت غذيةاليت تواجهها. وعند تقدمي  الت حد ياتمن  الكثري
 .الت حد ياتا من ية،  وغريهالت أم ليف هذه املمارسات  إشرا  اجملتمع املدرسي   آلي اتيات الوقت، و ياتنا. مثل التعامل مع حتد  حتد  
 
فقد  ،ذلك يف املدارس. ومن الت طويرفاعل يف رفع مستوى الدور الكان له   ،مدرسة كل  أكثر من شخص من   يضم  تدريب فريق  إن  

عامل  تيسري وتسهيل الت  والبحث يف الت كنولوجياة وخربة يف جمال املتوس طساهم أ.مأمون تركي الذي حيمل خربة سابقة يف تعليم املرحلة 
. وساهم أ.جهاد مي ةكيغو يف تعليم مهارات الفيزياء الحول استخدام الل   إجرائي  حيث اشّتكت معه يف حبث  ،بات العملمتطل   كل  مع  

بيةا يف جمال والذي ميلك أساسًا قوي   ،دويدار بو  املعل منيوالعمل مع  الّت   املعل منيل إشراكنا مع ، بتسهياالبتدائي ةيف املراحل  الطال 
بو  بل ة لتلك املرحلة. حيث اشّتكت معه يف حبث حول االستيعاب القرائي  جرائي  يف األحباث اإل الطال  مع  االبتدائي   الر ابع لص ف  ا طال 
عامل مع خمتلف أدوات مجع ساعدنا يف الت   ،SPSSحليل اإلحصائي على برنامج والت   كمي ةال الد راساتيف  الس ابقةيهم. وخربيت ممعل  

مل. وكذلك ساهم يف إثراء اآلخر باملعارف واملمارسات وعادات الع تسامه ،امن   كل  عة عند  ة املتنو  ات املعرفي  البيانات وحتليلها. فاخللفي  
 ا.  إجيابي  ا متباداًل يعتمد اجلميع فيه اعتمادً  يف إجناز عمل تعاوين  

 
يق الذي نعمل معه سواء كان من الفر  ،ده هبامن نستطيع أن نزو   كل  ها من متام ليلإلنا عي لنقل اخلربة اليت توص  سوف نعمل على الس  

 ،ة املختلفةجرائي  للبنني على جمموعة من األحباث اإل الظ هرانا فريق متام يف مدارس . و يعمل حالي  ي فرد آخر يف اجملتمع املدرسي  أو أ
 األحباث يف املعل منيشرا  أكرب عدد ممكن من إ بدعم من العضوين اآلخرين. ويهدف ذلك إىل ا منفصاًل فرد حبثً  كل  حيث يقود  

بحث واليت تعّن قامت املدارس بتشكيل وحدة ال  ،ةإجرائي  ة املختلفة. و نتيجة الخنراطنا يف مشروع متام و ما أعقبه من حبوث جرائي  اإل
لألطراف  الد عمتقدمي وذلك ل ،ةجرائي  نة واألحباث اإلها االختبارات املقن  عة أمه  بتوفري بنك من البيانات من مصادر متنو   بشكل أساسي  
ها، وكذلك يلإة املستندة جرائي  فهم البيانات ووضع اخلطط اإل عملي ةملدارس اليت هلا عالقة بتلك البيانات، من حيث تيسري املختلفة يف ا

 .ة يف املدارسجرائي  قة باألحباث اإلة املتعل  ي  الت أم لختصيص جمموعة من أساتذة املدارس ملتابعة ثقافة املمارسات 
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 صوت مأمون محمد تركي

  

 تجربتي في تمام

 
 عربي ة اململكة اليف هلي ةاأل الظ هران. أعمل يف مدارس حاصل على درجة املاجستري من جامعة نيويور  يف جمال علوم احلاسب اآليل  أنا  

دف أعمل كمسؤول عن وحدة البحث يف املدارس واليت هت حالي او  ة احلاسب اآليل  م ملاد  منذ عشرة أعوام. بدأت فيها كمعل   السعودي ة
 .الت حسنيو  الت طويريف  عدةإىل املسا

 
 عن جتربيت يف . هذه إجابيت ألحد أصدقائي حني سألين."الش خصي ةو  املهني ةرًا يف حيايت رب اليت أحدثت تطو  اج" متام من أغّن الت   

وعن أثر  ،لظ هرانامع فريق متام يف مدارس  واجلماعي   لى املستوى الشخصي  ع الت جربةث عن هذه فحات سأحتد  متام. يف هذه الص  
 هذا املشروع على مستوى املدرسة.
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ع على ع يشج  ، وهو مشرو املستند إىل املدرسة يف العامل العرب   الت طويرمة عن مشروع متام: متام هو مشروع تآزري يهدف إىل مقد  
خالل دراسة العوامل اليت  من ،الت غيرية ه يهدف إىل تطوير نظري  على مستوى املدرسة. كما أن   أدل ةاذ القرارات استناًدا إىل قصي واخت  الت  
بيةوزارات هذا املشروع يربط املدارس مع اجلامعات و  . باإلضافة إىل ذلك، فإن  عربي ةيف املدارس ال الت غيري عملي ةز أو تعيق حتفِّ  يف  الّت 
  العرب. العامل
 
م ويبلغ عدد 0222عام  السعودي ة عربي ةست يف اململكة الة. تأس  غري رحبي   خاص ة: هي مدرسة هلي ةاأل الظ هرانمة عن مدارس مقد  
هب درات ل رسالة املدارس يف تنمية الق. تتمث  الث انوي ةطالب وطالبة من مرحلة رياض األطفال إىل املرحلة  0222حوايل  حالي اا طال 
باآلخرين، ومتفاعالً  ام، مهتم  عل  ا للت  اً، حمب  ر مفكِّ طالب انطالقًا من مبادئ ديننا اإلسالمي احلنيف ليصبح إنسانًا  كل  كامنة لدى  ال
بيةا لينجح يف حياته ويساهم يف تنمية جمتمعه، باإلضافة إىل املشاركة يف تطوير مع العامل املتغري   إجيابي ةب العرب. يف العامل  الت عليمو  لّت 
مستفيًدا من األحباث  املستمر  اء واالستقص الت طويرا رائًدا يسوده التآزر، مساته مي  ل يف السعي لتكون جمتمًعا تعل  ا رؤية املدارس فتتمث  أم  
نهم من ميك   املهين  ماء للن   يف املدارس يف برنامج مستمر   موظ ف كل  شرا   إيف املدارس ب الت حسني اسّتاتيجي ةل قنية احلديثة. وتتمث  والت  

ة وبرامج إضافي   تعليمي ةمواد األفضل ألنظمة وأساليب و  الت طويرويف  ،ين لنتائج عمل املدارساملستمر  حليل قييم والت  الت   عملي ةاملشاركة يف 
بأفضل ل بالط  اآلباء و  كل  ب مشاركة  فهي تتطل   ،الةرة وفع  مؤث   سّتاتيجي ةنا. ولكي تصبح هذه االطال   الت حسنيو  الت طوير لي ةعم يف ال 
 ما أمكن. كل  
 

اها اليت تتبن   مر  املست الت حسني اسّتاتيجي ةب ،شاركت املدارس يف مشروع متام بسبب ارتباط أهداف هذا املشروع ،م2112يف عام 
باإلضافة  ،من قسم البنني أعضاء ةن من ثالثحبيث تكو   ،اختيار فريق متام من قبل إدارة املدرسة املدارس حتقيًقا لرسالتها ورؤيتها. ومت  

 ن الفريق من أ.عبد الرمحن مسؤول املكتبة وغرفة الوسائط، أ.جهاد مسؤولإىل ثالثة أعضاء من قسم البنات. يف قسم البنني، تكو  
 ست ةتيار باخ و قامت اإلدارة يف املدارس األوىل.حلضور الورشة  عم انذهبنا إىل .م احلاسب اآليلالب، وأ.مأمون معل  وحدة دعم الط  

م  من جمموعتنا مع عل  م كل  لعرضها يف ورشة العمل. كتبنا وصفًا خمتصرًا  عن هذه املشاريع، و  الن اجحةمشاريع  تعترب من املشاريع 
إىل  سنا وذهبنازنا أنفة. جه  ثا عنه. أنا واألستاذة هناء اخّتنا مشروع احللقات األدبي  من قسم البنات اختارا مشروًعا ليتحد   معل مة
 قبل بداية الورشة.  الظ هرانمنا عرض مشروعه أمام فريق مدارس  كل  . التقينا يف فندق املريديان و عم ان
 

فنا . وتعر  لسعودي ةاوالتقينا بعدد كبري  من األشخاص من األردن و لبنان ومدارس أخرى من  ،ذهبنا إىل مدارس البكالوريا الت ايليف اليوم 
م ا قد  من   كل  بدأت العروض  و .قة مشروع متامماري منس  أستاذة ل بالدكتور مراد والدكتور صوما و املتمث    ةاألمريكي  على وفد اجلامعة 
 ،لى مداخالت الفرق األخرىع د  جلسنا للر   ،قدميبعد انتهاء الت   .ا هي األفضلبأهن   نفتخر مبشاريعنا ونعتقد  كن انا   عرضه. والواقع أن  

سؤال  كل  مع   كن او  ،اقدةالعميقة الن   العلمي ةما من الدكتور مراد الذي واجهنا بأسئلته وأخذت األسئلة تنهال علينا من اجلميع السي  
مشاريعكم ناجحة؟ حاولنا اإلجابة لكن  لفت نظري سؤال الدكتور صوما: ما الذي جيعلكم تعتقدون بأن   .فاعنأخذ موقف الد  

 تدعم رأينا.  دل ةألألسف مل تكن لدينا 
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بق بقدرة ثت عن موضوع يتعل  ر أن إحدى الزميالت حتد  وأتذك   ،مت الفرق األخرى مشاريعهاقد   على   البتدائي ةايف املرحلة  الطال 
هذه  قلت هلا :أن   ، حاصل على ماجستري يف علوم الكمبيوتروألين   ،املناقشة للمشروع تصميم  حساسات لقياس رطوبة الّتبة. وأثناء

ع  أو  بسبب عدم امتال  سر  ا بسبب الت  رمب   ،ر مبشاعرها عند تلك اللحظة. كنت مندفًعاها طلبة اهلندسة. مل أفك  إلي ات حيتاجإمكاني  
 ا.متها الحقً اليت تعل   مهارات القيادة

  
لذين نعمل.  ه ليس حنن فقط ان  طور، وأهنا  مدارس أخرى غرينا تعمل وتبذل اجلهود للت   وأدركت بأن   ،رأيت الكثري من املشاريع

يف نفسي : يبدو  يف  مدارس البكالوريا. وقلت الت كنولوجياق بوأعجبين املشروع املتعل    ،كانت فرصة يل لكي أرى ماذا يفعل اآلخرون
وشرحوا  جرائي  اإل بحثفقد تناولوا يف عرضهم ال األمريكي ة،ا يف هذا اجملال. جاء دور أعضاء اجلامعة ون أكثر من  تقد ممون ومم منظ  أهن  

كتور مراد ث  الد  حتد  د قو  .اتون، ميتلكون الكثري من النظري  الفرق بينه  وبني البحوث األخرى. قلت يف نفسي: هكذا هم الّتبوي  
 ومل خيطر يف ذهين أن أذهب وأحبث  عنها من مصادر خمتلفة.  ، أكن أعرف ما املقصود هبااليت مل grounded theoryعن
 

  ،الكربى ةارات الست  وهو منحى امله ، مشروًعا واحًدا لندرسهنا سنتبّن  على أن   الظ هرانفقنا مع زمالئي يف مدارس الورشة، ات   ويف هناية
بم. و يهدف هذا املشروع إىل إكساب  2110ذ يف املدرسة منذ عام ه ينف  وألن   ،ا عليهوا تدريبً تلق   املعل منيمجيع  ألن   هارات م الطال 
على  ملعل منيان تدريب الكربى، ويتضم   ةمتكامل أساسه منحى املهارات الست   من خالل برنامج مدرسي   ،املشكالت ي حلل  التقص  

اتج والن   عملي ةتهي بتقييم الوتن ،ةالبحثي   القضي ةخطوات تبدأ بتحديد  ن ست  ويتضم   ،استخدام هذا املنحى يف تعليم املواد املختلفة
 املراحل يف املدرسة.   كل  ق يف  البحثي. وهو يطب  

 
مت ارب اآلخرين. تعل  لعت على جتني جدد ورأيت واط  فت إىل تربوي  تعر   .لت ما حدث فيهاجلست مع نفسي وتأم   ،بعد انتهاء الورشة
ويف  . علي  مل أكن أدر  أثرها الكبري ،سهعلى نتائجه، ولكن يف الوقت نف أدل ة أفتخر كثريًا مبشروع ال أملك من هذه الورشة أال  

غري مرتبط  ظري  ن ة؟ هل سنقوم ببحث تربوي  جهون. هل سنخرج بنظري  ة ومل أكن أعرف أين حنن مت  احلقيقة كانت الصورة ضبابي  
؟ هل العلمي ةلدرجة وهدفها احلصول على ا عربي ةة اليت متأل جامعاتنا البامليدان ؟ أم هل  سيكون  البحث ككثري من البحوث الّتبوي  

 ؟ال يستمر   مث  ا أم عبارة عن نشاط يولد ام( سيكون حقيقي  ) مت املشروع هذا
 

 
 .على نتائجه أدل ة أفتخر كثريًا مبشروع ال أملك مت من هذه الورشة أال  تعل  
 

 
لنضع  -اتلقسم البن هلي ةاأل الظ هرانوكيلة رئيس مدارس  –اجتماعات يف بيت الدكتورة سايل   عد ةعدنا إىل املدارس  وعقدنا 
 ن جاحالرات ومؤش   ،نقاط بدًءا من األهداف على مستويات خمتلفة عد ةن هذ املقّتح (. تضم  proposal) مقّتح املشروع البحثي  

أحيانًا  نبتعد عن  كن ا ،فق قلياًل يف البدايةخنتلف كثريًا ونت   كن ا عد ة،دة ومداخالت متباكانت هنا   وجهات نظر متعد  .والبيانات
لة اجلامعات ممث   –هام س يأيت دور الدكتورة سايل والدكتورة مث  املدرسة،  ها ختص  املوضوع الرئيسي لنناقش أشياء بعيدة عن املوضوع لكن  
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ح وأرسلناه إىل اجلامعة بنا املقّت كت  .لتعودا بنا إىل املوضوع الرئيسي-السعودي ة عربي ةقة مع فرق متام يف اململكة اليف مشروع متام واملنس  
  الت جربةيف هذه  بنا األمر على املقّتح. وهكذا إىل أن استقر   ،تعديالت  عد ةأجرينا   مث   ، الر اجعة الت غذيةللحصول على   األمريكي ة
تنًدا إىل جتربيت مس ،الكربى ةعلى رأيي املسبق من خالل مالحظايت عن منحى املهارات الست   أنا أصر   .أ.عبد الرمحن خنتلف كنت و
بمع  بأحباث  العاشر  حول أن   الص ف   طال   على جناح املشروع. كان االختالف حول وكان أ. عبد الرمحن يصر   ،ضعيفة الطال 

بمهارات  خ  من مهاراهتم ونواتج أحباثهم ضعيفة، وهي يف معظمها عبارة عن نقل ونس وكنت أرى أن   ،والناتج البحثي   البحثي ة الطال 
 .نظريف احلقيقة متباعدين يف وجهات ال  لكن نا ،أشخاص  عد ةن من نا فريق  مكو  ... شعرت أن  عد ة.وجهات نظر متبا  .صادرامل

ه حه. ومل أكن أشعر أن  ومدى جنا الكربى ملعرفة أثره احلقيقي   ةة يف دراسة مشروع املهارات الست  غبة القوي  الر   د لدي  هذا االختالف ول  
بعد ذلك جاءت الورشة  مث  نلتقي لنعمل كفريق.  مر ة و لمنا يعمل بعيًدا عن اآلخر وأل كل  ف ،وال عيب يف ذلك ،فريقيربطنا الكثري ك

. فاملوضوع لس ابقةاب على تصميم األدوات وحتليلها. يف هذه الورشة شعرت بأرحيية كبرية وبفائدة أكرب من در  ة يف بريوت للت  الث اني
لى االستبانات بنا ع. تدر  صي و من املهارات املألوفة لدي  ه قريب من ختص  و أن   خاص ة الت دريب،وقد أحببت هذا  ،تدريب عملي  

مل أكن أعرف عنه الكثري. كانت  احليل النوعي الذي حق  والت   spssواملقابالت وتصميم األدوات املختلفة وحتليل البيانات باستخدام 
 ر من مصدر.مجع البيانات من أكث أمهي ةحليل و وعن الت   ،مت الكثري عن  تصميم وتطوير األدواتا يل،  فقد تعل  ورشة مفيدة جد  

 
بعدنا إىل املدرسة. وبدأنا العمل على تصميم وتطوير البيانات ووضع أسئلة ملقابالت   ةلمهارات الست  ملعرفة  مدى اتقاهنم ل الطال 

 البحثي ةحول مهارات أبنائهم  راءهمآملعرفة  ، أ.جهاد تصميم استبانة األهلبيننا: فتوىل  اهاهتم. قمنا بتوزيع األدوار الكربى ومعرفة اجت  
بقمنا بكتابة أسئلة املقابالت مع   ،وحول الربنامج، وأنا وأ.عبد الرمحن اهاهتم حول تقاهنم لبع  املهارات واجت  إملعرفة مدى  الطال 

 الت غذيةم ليقد   ،ها على الشخص اآلخرفرد األداة اليت أعد   كل  ا، حرصنا على أن يعرض  الربنامج. وللحصول على استبانات أكثر صدقً 
با لتقييم نواتج أعمال رنا حمك  . و باإلضافة إىل االستبانة واملقابالت، طو  الر اجعة يف  .اا صعبً أمرً  ر احملك  وكان تطوي البحثي ة. الطال 

يف املدارس  لت طويراوكذلك مدير  ،ة البحثمي ماد  على معل   عرضنا احملك   مث  لنا لنا وعد  عد   مث  مرات حوله، وبدأنا  عد ةالبداية اجتمعنا 
(. بعد ذلك 0ى )الكرب  ةوصف املهارات املوجود يف كتاب املهارات الست   يف تطوير احملك   أيًضاساعدنا  موا لنا تغذية راجعة.ليقد  

بنة من فقد كان دوري  إجراء مقابالت مع عي   ،حيث قمنا بتوزيع  األدوار ،نفيذانتقلنا إىل الت   وقام أ. عبد  ،انوي ةالث  املرحلة  طال 
بنة من الرمحن بإجراء املقابالت مع عي   بنة من فقد أجراها مع عي   ،أما أ.جهاد ،ةاملتوس طاملرحلة  طال   ،. أجرينابتدائي ةاالاملرحلة  طال 
 خاص ةتوى الذي نريده و مل تكن يف املس ،ل يف تلك املقابالت. ضحكنا على أنفسناتأم  جلسنا ن مث   ،ةأنا وعبد الرمحن  مقابالت جتريبي  

جاء دور حتليل  مث  لنا يف عمل املقابالت، رجعنا وعملنا العديد من املقابالت بشكل أفضل.  األوىل الت جربةسئلة السابرة. كانت األ
ات من أعمال نأصبحت بعد ذلك أسهل. مجعنا عي   مث  صنيف اإلجابات أنا وعبد الرمحن إىل وقت لتحليل وت ،احتجنا .هذه املقابالت
ب  األحباث ا أخذمن   كل  و  .أحباث ةة من ثالثنة جتريبي  رناه. مجعنا عي  الذي طو   من مراحل خمتلفة و بدأنا بتحليلها وفق احملك   الطال 

فقنا  يف حبثني وكان دوره. ات  مه بيعرضه على زميله ليقي   مث  م البحث واحد يقي   كل   .باتللوصول إىل الث   مها وفق احملك  الثالث ليقي  
ضي هلذه  عر  تإن  فاق. دنا الفهم ووصلنا إىل نقطة ات   وح  فناقشنا االختالف وملاذا حصل حىت   ،حول أحد األحباث اهنا  اختالفً 
يق العملي  من خالل طبل من خالل الت  ب ،ا فقطليس نظري    ،اق مهارايت يف تصميم وتطوير األدوات بشكل كبري جد  عم   ،الت جربة

من بعضنا  لد عمار حنو العمل اجلماعي، فنتبادل اآلراء ونطلب وتتطو   تقد م. العالقة بيننا  حنن الثالثة تجرائي  مروري يف البحث اإل
ويف نفس الوقت كنت  نويالث ا األو ل الص ف  ة و املتوس طابق. كنت أعل م املرحلة كثر من الس  أالبع . أصبحنا منفتحني على بعضنا 



152 
 

،أشار  يف البحث اإل بحصص مع أي  غني ليس لديهم متفر  فكانوا زمالئي  أم ا جرائي   ،ان يربكين. هذا  الوضع يف احلقيقة كالطال 
. وهذا جرائي  حصص من جدويل للبحث اإل 01صوا ولكن بعد ذلك طلبت الدكتورة سايل أن خيص   ،كرب علي  أا وقد أضاف عبئً 
ون عند العمل ي  جيب أن ينتبه إليه القادة الّتبو إذ  ،أمر مهم   -أقصد  ختفيف العبء  -ف من العبء. وهذا يف احلقيقة   بالطبع خف  

 ة.جرائي  على البحوث اإل
 

 
ا،  ق مهارايت يف تصميم وتطوير األدوات بشكل كبري جد  عم   الت جربةضي هلذه  تعر  

 .جرائي  للبحث اإل  العملي  طبيق ا فقط بل من خالل الت  ليس نظري  
 

 
وهو  ،ف الذي وضع من أجلهق اهلدالربنامج ال حيق   حباث: و كانت نتيجة حبثنا تشري إىل أن  ة لعرض نتائج األالر ابعانتقلنا إىل الورشة 

بكساب إ بما يقوم به  الستخدامها يف حياهتم. بل أن   البحثي ةاملهارات  الطال   ، إذةكالت معلوماتي  ملش ى كونه حال  ال يتعد   الطال 
بمل يستطع  بمن  اليةع انسبً  كذلك كشف البحث إىل أن     .إىل حياهتم البحثي ةنقل املهارات  الطال  يتقنون   %22ق فو  الطال 
من  %22نسبة  ن  . فقد أشارت نتيجة البحث إىل أاص ةياغة اخلنظيم والكتابة بالص  كيب والت  الّت   تباستثناء مهارا ة،املهارات الست  

لفرق األخرى ه  إلينا من اوقمنا باإلجابة عن  األسئلة  اليت توج   الن تائجال يتقنوهنا.   عرضنا   %44نة ميتلكون هذه املهارة بينما العي  
ا فيهم حنن.   مب قدالكثري من الفرق غري مرتاحة وغري منفتحة على الن   ماري. الحظت أن  أستاذة مراد و  ومن الدكتور صوما والدكتور

بعد فّتة من  مث  على  بناء مهارات  القيادة.  الت دريبل هذه الورشة بع  ال نعّتف بقصورنا وندافع عن وجهات نظرنا. ختل   ن اك
أعضاء متام من سئلة املشاركني و أجتيب عن  مث   ،ة. وهنا كانت الفرق تعرضهائي  ة لعرض املشاريع الن  كان هنا  ورشة إضافي    ،الزمن
من  يسود جو   اء وأنهو أن ننقد أعمالنا بشكل بن   ،اهلدف من العروض ومناقشتها يف هذه الورشة استنتجت أن   .األمريكي ةاجلامعة 
مات بني أعضاء ه الس  خلق هذ إن   .واالنفتاح الت أم لو  عاون املهين  من الت   يف خلق جو   هذا يصب   كل  ، و ةنفتاح بني الفرق املشاركاال

  وقيادة حكيمة. حيتاج إىل وقت وصرب ،من جمتمع ما
 

 ،الل هذه الورش. من خالت أم لمهارة  اص ةوخب ،ةة لبناء القدرات القيادي  يقودنا بطريقة مدروسة وذكي    األمريكي ةكان  فريق اجلامعة 
 روح القيادة عندنا. إن   بون لتنميةبعها املدر  ة اليت ات  كي  ريقة الذ  إضافة إىل الط    ،ى هبا القيادي  فات اليت ينبغي أن يتحل  فت على الص  تعر  

وأخص  الدكتورة  ،كان له األثر الكبري  يف تنمية روح القيادة  لدي     ،نييف هذه الورش وعملي مع  الكثري من القادة الّتبوي   اخنراطي
 .همرميا وغري  مراد والدكتورة وكذلك الدكتور صوما  والدكتور ، للقائدا مذهاًل ا  منوذجً دائمً  تقد ميت سايل الّتكي ال  

 

 
 وأن يسود جو   ،اءهو أن ننقد أعمالنا بشكل بن   ،اهلدف من العروض ومناقشتها 

 اون املهين  عمن الت   يف خلق جو   هذا يصب   كل  و   ،واملشاركة نفتاح بني الفرقالمن ا
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ىل وقت حيتاج إ ،مات بني أعضاء من جمتمع ماخلق هذه الس   إن   .واالنفتاح الت أم لو 
 .وصرب وقيادة حكيمة

 
 

ص ما نقوم لى تفح  عتين عشج   الت جربةهذه  .الذي مل أكن أعرفه مسبًقا جرائي  جتربة  يل يف العمل على البحث اإل  أو لكانت هذه 
وختتلف   ،اكانت فريدة  من نوعه  جرائي  وخبطوات واضحة. خربيت يف البحث اإل ،مدروس وعملي   ل أعمالنا بشكل علمي  به، وتأم  
ري واخلروج بتوصيات، واهلدف ظ، وليس على البحث الن  عملي ةعلى املمارسات ال الّت كيز دراسيت يف املاجستري. هنا يتم  ا فعلته أثناء عم  

اهيف تطوير العديد من املهارات و  جرائي  هذه يف البحث اإل األوىل.  لقد سامهت جتربيت  الت طويرو  الت حسنيهنا هو   ،  ات لدي  االجت 
يف تطوير وحتليل  اص ةخ ،مت العديد من املهارات من زمالئي يف الفريقفقد تعل   ،م من أعضاء فريقيم أتعل  متعل  فأنا  الت عل م،ا أو هل

وكذلك املناقشات  ،فقد كان لتوزيع األدوار األثر يف ختفيف العمل وتسريعه ،جناز العملإعاون مع اآلخرين يف الت   أمهي ةاألدوات. أدركت 
ت .  فعلى ضوء نتيجة البحث الذي قمنا به، قامالت حسنيالختاذ القرارات من أجل  دل ةاأل أمهي ة أدركت .اليت تدور حول العمل

. كذلك قمنا بتنظيم ةاملشكالت املعلوماتي   الكربى هو حل   ةأصبح اهلدف من منحى املهارات الست   .املدرسة بعمل تغيري يف الربنامج
مادة البحث بالعمل مع نصف  محيث يقوم معل   ،اص ةاخل الل غةياغة بنظيم والص  الت  عف يف يت البحث بطريقة خمتلفة ملعاجلة الض  حص  

ب ياغة وذلك ادة الص  وإع ،نظيمبالعمل مع النصف اآلخر على مهارة الت   عربي ةال الل غةم بينما يقوم معل   ،على مهارات البحث الطال 
بيتبادالن  مث   ،األوىلة يف احلص   منارس الكثري من  كن افقد   ،الت حسنييف العمل من أجل  الت أم ل أمهي ةأدركت  ة.الث انية يف احلص   الطال 
 قبل العمل وأثناء وبعد التنفيذ.  الت أم لجلسات 

 

 
يف  فقد كان لتوزيع األدوار األثر ،جناز العملإ عاون مع اآلخرين يفالت   أمهي ةأدركت 

 أمهي ة وأدركت .العملوكذلك املناقشات اليت تدور حول  ،ختفيف العمل وتسريعه
، فعلى ضوء نتيجة البحث الذي قمنا به .الت حسنيالختاذ القرارات من أجل  دل ةاأل

 .قامت املدرسة بعمل تغيري يف الربنامج
 

 
وحدة البحث وُأسندت  ،يف قسم البنني( هلي ةاأل الظ هراناملدارس )مدارس  أتأنش 2112ويف عام   ،مث  بعد انتهاء البحث األو ل

ملساندة ن اوكان دورهم يتضم   ،ات أخرى ضمن املدارسحيث كانت لدى زمالئي مسؤولي   ،غإيل  قيادة هذه الوحدة بشكل متفر  
 مث  خلطة وحدة البحث،  األو يل  ر وبدأنا بوضع التصو   ،يف فريق متام ا مع زميلي  صت اجتماًعا أسبوعي  عند احلاجة. خص   الد عموتقدمي 
على  مهارة  الّت كيزو  املهين الت حسنيطوير و كوسيلة للت    ،يف املدرسة جرائي  نشر ثقافة البحث اإل األو لكان هدفها  ضفت عليها.أ

 .لدى أفراد اجملتمع املدرسي   الت أم ل
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اخلامس  جمم عو  عالر ابو  الث الث الص فوف جمم عانطلقت مع زميلي أ.عبد الرمحن و أ.جهاد لدعوة الفرق املختلفة يف املدرسة:  مث  
العلوم  جمم عو  ،الث انوي ةرحلة للم جنليزي ةاإل الل غة جمم عو  االبتدائي ةللمرحلة  جنليزي ةاإل الل غة جمم عو  ،اإلنساني ةالعلوم  جمم عو  ،الس ادسو 
، جرائي  ة عن البحث اإلطرة مبس  ة. كنت يف البداية أقوم مع زمالئي بزيارة اجتماعات الفرق لعرض فكإجرائي  ات لعمل حبوث ي  الري اضو 
خامس/سادس. ومن هنا  جمم عق وفري ،اتي  الري اض، فريق العلوم و جرائي  ته وفائدته. شار  فريقان يف تلك الفّتة يف البحث اإلمهي  أعن 

 جمم علعمل مع ل  ات، ومع جهادي  الري اضشاركت يف البحثني: مع عبد الرمحن يف العلوم و  .مناه إىل املدرسةبدأ مشوار نقل ما تعل  
 حبث حيث شاركت يف البحثني. بدأت االجتماعات بعرض كل  تنا، أن يكون اثنان من الفريق يف  خامس/سادس. وهذه كانت خط  

.  املراحل بشكل عملي   مرحلة من كل  ب حاولنا أن جنعل الفرق متر    مث   .تهوخطواته وأمهي   جرائي  عريف بالبحث اإلطة  للت  فكرة مبس  
بدأنا نلمس   ،وقتومع مرور ال ......-التنفيذ  –التعاون  -للبحث الت خطيطدة يف كال الفريقني  على مستوى  البداية جي  كانت 
البحث  وتطوير أدوات  ةتصميم خط   –ة وضع أسئلة حبثي   -البحثي ة القضي ةاختيار  يفات على مستوى تدريب الفرق الن جاحبع  

، واالستماع نفتاحاال، وتنمية هم ، وتعميق املعرفة يف املوضوععاون بينحناول تنمية الت   ن اكمجع البيانات. ويف نفس الوقت   
ا جيعلهم ال ة مم  من أعباء كثري  املعل منيمثل  : معاناة  ،ات اليت علينا أن نتعامل معهاالص عوب....وأثناء العمل  كانت تربز .آلرائهم

والذي كان بعنوان  ،اتي  الري اضذ حبث فريق العلوم و ص لالجتماع. مل ينف  وقت املخص  ة أو الص لتنفيذ اخلط  يلتزمون بالوقت املخص  
بالط  يغو لتعليم استخدام الل   النشغاله بربامج أخرى.   انسحب املعل منيوأحد  ،صة يف الوقت املخص  بع  مفاهيم الفيزياء احلركي   ال 

ت على ر ع وأصر أن أتاب مني يف االخنراط يف البحث. كان علي  للمعل  ه ال يرى رغبة كذلك أبدى زميلي عبد الرمحن انزعاجه من أن  
ة. وي  بقي يف البحث والذي كانت تربطين به عالقة صداقة ق الذيم كي  ال يفشل هذا البحث من البداية  فتابعت مع املعل    ،ذلك
ة عين ضربة قوي  ففشلها ي .؟الت جربةأجنح  أن أفعل لكي مل يكتمل البحث؟ ماذا علي   : ماذا حدث؟ ملاذااألوىل الت جربةلت يف تأم  

رامج أخرى، بيف بسبب انشغاله  املعل منيذي حدث : انسحاب أحد أسباب لل   عد ةهنا   ملشروع متام داخل املدرسة. أعتقد أن  
أبدى رغبته يف العمل و  مثت إىل املعل  . حتد  قد مت  فقط ملتابعة ال عدم اخنراط املشرف بشكل كبري. االعتماد على االجتماع األسبوعي  

خالل األسبوع  ةمر  م أكثر من واصل مع املعل  ا مع املشرف. كنت أحرص على الت  أخرى اجتماعا أسبوعي   مر ةصنا وخص   ،على املشروع
حليل الت   عملي ةيف  أخرى مر ةوحرصت على إشرا  املشرف يف العمل. أشركت عبد الرمحن يف البحث الد عم.وتقدمي  قد مت  ملتابعة ال
. وقد شاركنا يف هذا البحث يف هائيقرير الن  يف كتابة الت   خاص ةيل. يف بييت أثناء الل   هائي. كان جزء من العمل يتم  قرير الن  وكتابة الت  

فيزياء اليت استهدفها ن واضح يف مفاهيم الة بعد حتكيمه.  أشارت نتائج البحث إىل حتس  عرضه كورقة حبثي   ومت   ،مؤمتر جامعة عفت
رعة، يف حني س  قة مبفهوم الاستطاعوا أن جييبوا عن األسئلة املتعل   ،ةنة التجريبي  من العي   %25 ة، حيث أن  نة التجريبي  لبحث لدى العي  ا

ة استطاعوا اإلجابة عن أسئلة نة التجريبي  من العي   %20وأن .نة الضابطة استطاعوا أن جييبوا عن األسئلة ذاهتامن العي   %21أن  
ة استطاعوا أن جييبوا عن نة التجريبي  من العي   %22 نة الضابطة اإلجابة عن األسئلة نفسها. وأن  من العي    %22ن بينما  متك   ،سارعالت  

نة الضابطة استطاعوا اإلجابة عن أسئلة هذا املفهوم.  يف هذا البحث الحظت من العي    %25بينما  ،قة مبفهوم العزماألسئلة املتعل  
بم ا يف تعل  نً حتس   ذ البحث الذي نف   إىل أن   وأعزوا ذلك ،لدى املشاركني جرائي  م ركائز البحث اإلق الكثري من تعل  . لكن مل يتحق  الطال 
 ة.جرائي  أن يتعاون أكثر من شخص يف عمل البحوث اإل أمهي ةمن اإلشارة إىل  وهنا ال بد   ،م واحدهو معل   ،جرائي  اإل
 

بمن ظاهرة االستقواء بني  عنوان احلد  ، وكان بالث اينما لفت نظري هو البحث  ا ان الفريق  مكون  . كالس ادسني اخلامس و ف  الص   طال 
قمنا  مث   حثي ة.البة البحث مشتملة على األسئلة معهم وهي إعداد خط   األوىلدوا اهلدف مسبًقا. بدأنا باخلطوة من ثالثة أفراد حد  
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بعت على جبمع البيانات من خالل استبانة وز   مدى شعور  أال وهي: واشتملت هذه االستبانة على ثالثة حماور رئيسة ،الطال 
ب بباألمان يف مرافق املدرسة املختلفة،  مدى تكرار االستقواء بأنواعه املختلفة من قبل  الطال  الب نفسه أو من لط  آخرين على ا طال 

الستقواء الب يف حاالت اهو سلو  الط   الث الثالب حلاالت االستقواء. واحملور قبل الطالب على آخرين، مدى تكرار مشاهدة الط  
ب  قمنا مبالحظة مث   ، املعل منيت املرشدين ومالحظات . باإلضافة إىل ذلك، قمنا جبمع بيانات من خالل سجال  الس ابقة  الطال 

يف وقت الفسح  ةاص  ني ملالحظة حاالت االستقواء وخبعني  مني املعنا األدوار للمعل  يف وجود حاالت استقواء بينهم. وز   الذين نشك  
به ال يوجد ظاهرة استقواء  بني د للجميع أن  بدأنا خبطوة حتليل البيانات، وهنا  تأك   مث  الة. ووقت الص   ف . وتوق  م ع هذا اجمليف الطال 

 كيفي ةم أعضاء الفريق  تعل   .ها مل تنضجدة لكن  بة جي  اعتربت هذه جتر  ،ةوبدء اإلجازة الصيفي   الث اين الد راسي  البحث النتهاء الفصل 
ع البيانات وتطوير ومصادر وطرق مج البحثي ةمرات، وحتديد األسئلة  عد ةة وتعديلها فقد قام الفريق مبراجعة اخلط   ،ة البحثوضع خط  

تاب ق يف موضوع  االستقواء من خالل مناقشة كظر، والتعم  األدوات، باإلضافة إىل توزيع األدوار والتعاون واالستماع لوجهات الن  
البيانات  ي ةأمهدرا  إ ،يف ذلك واألهم   ،حتليل البيانات ودراستها بشكل مجاعي   كيفي ةموا  (. كما تعل  2اخلايل من االستقواء ) الص ف  
وبعد مجع  .م عجملرة استقواء يف اه توجد ظاهأن   ،فقد كان بع  أعضاء الفريق يفّتض ودون االستناد إىل بيانات ،اذ القراريف اخت  

بمن  %22حوايل  ه ال يوجد استقواء، حيث نتيجة االستبانة أظهرت أن   أن  تبني   ،البيانات وحتليلها يشعرون باألمان داخل  الطال 
 املدارس.
 

كثرة أعباء  صها مبا يلي:وأخل   ،واجهناهاات اليت الص عوبدنا بعد االنتهاء من البحثني، قمت بتبادل اآلراء مع زمالئي يف فريق متام وحد  
 شيء جرائي  البحث اإل رى أن  ي املعل منية، فبع  بات املدرسة كبرية، باإلضافة إىل عدم االلتزام باخلط  فمتطل   ،وضيق الوقت املعل مني

ويف  . أحد البحثنييف بشكل كاف  بات الكبرية يف املدرسة، وعدم اخنراط املشرف املتطل   يف ظل   خاص ة ،اتوي  األولضايف وليس من إ
 مل تراعِ  ،بيل املثالفعلى س .ة دعم اإلدارةوقل   ،جرائي   لفكرة البحث اإلمن قبل اجلهاز الفين   ،كبري  ه مل يكن هنا  تب  اعتقادي أن  
 ة.جرائي  مني الذين يعملون على البحوث اإلحوافز للمعل   تقد م أو حىت   ،املعل منياملدرسة أعباء 

 
 بعنوان حتسني إجرائي  على حبث  اإلنساني ةعمل فريق العلوم  2101ات اليت واجهناها من عزمييت، ففي بداية العام لص عوبامل تنل 
بمهارات  األستاذ عبد  ،ما يف توليد األفكار وإثراء  املفردات وتنظيمها. بادرت باحلديث مع مشرف الفريقال سي   ،يف الكتابة الطال 
يف الفريق  عربي ةال لل غةامي ( وعرضها على معل  جرائي  س للفكرة ) البحث اإلة. فتحم  تربطين به عالقة صداقة قوي  ار والذي الرزاق نص  
 األوىلطوة . و بدأنا يف اخلجرائي  للبحث اإل الد عمص املشرف اجتماع بدورهم للفكرة و كان عددهم ثالثة. خص   استجابواالذين 
هل املصادر يف  ؟هلم هل لديكم املقدرة يف تغيريهاأوكنت أس ،قضايا عد ةسينها. طُرِحت يرغبون يف العمل على حت قضي ةلتحديد 
بني مهارة ىل حتسإهبم املطاف  حىت استقر   ،كانوا يعيدون طرح القضايا  ،يف هذين السؤالني نرو وعندما يفك   ؟متناول اليد يف  الطال 
ضافة إ ، سنمر هباومراحله اليت جرائي  عن البحث اإل البداية بعرض نظري   وزيادة املفردات وتنظيم الكتابة. قمت يف ،توليد األفكار

ت. ااذ القرار يف اخت   يهاواالعتماد عل ،ص البيانات، تفح  الت أم ل، عاون املهين  ى أن أنقلها إىل أعضاء اجملموعة: الت  إىل الركائز اليت أتوخ  
بنات من أعمال جبمع عي   املعل مونقام  روه باالعتماد على طو   وقاموا بتحليلها وفق حمك   ،الث انوي ةة و املتوس طة يف املرحلة الكتابي   الطال 
ة إضافة إىل قل   ،أفكار ثالثل األفكار الرئيسة يف كتاباهتم كان معد   إذ أن   ، حجم املشكلةوهنا تبني   .دةللكتابة اجلي   ةمات الست  الس  

وبعد أن نوقشت ووافق  .ةاقّتح املشرف قالًبا للخط   قدبدأنا بوضع خطة التنفيذ و املفردات وتكرارها وعدم وجود تنظيم يف الكتابة. 
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دد أكرب من احلصص وعا طويلة حتتاج إىل وقت عرفت يف نفسي أهن   ،عليها اجلميع، طلب من الزمالء كتابتها. وعندما رأيت اخلطة
 كل  و  ،انت ثالثةقليل من األهداف اليت كاه الت  دفع باجت  أ. حاولت أن ا للبحث اإلجرائي  ي  سبوعأة ص املشرف حص  فقد خص   ،املتاحة

صل بينها. الثالثة أهداف مرتبطة ببعضها البع  وال ميكن الف وا على أن  أصر   املعل مني  أن  إال   ،التدخ  منها حيتاج إىل العديد من الت  
الت.  دخ  الت   اص ةعملنا وخب ل يفا للتأم  سبوعي  أجنتمع  كن اضح لنا الصورة.  ت  ست ،وقلت يف نفسي أثناء العمل أو بعده ،احّتمت رأيهم
. السّتاتيجي اتايف حول كثرة األهداف و والركائز. ومع الوقت صدق ختو   عملي ةال طور لدى هذه اجملموعة فيما خيص  كنت أرى الت  
شعرت ف .جرائي  اإل البحث أمهي ةإىل  ل موناملعأشار  ،ات اليت واجهتناالص عوبقنا  وما يف هناية العمل ماذا حق   لنتأم  فحينما جلسنا 
وكذلك إىل االنفتاح  ،مجع البيانات وحتليلها أمهي ةو  الت أم لعاون و وكذلك أشاروا بأنفسهم إىل الت   ،موا اخلطواتم تعل  بصدق أقواهلم وأهن  

بالعائدة إىل الفائدة  الذي حدث بينهم. وقد أشاروا إىل أن   ثرة األهداف وهو ك ،خشاهأوعزوا ذلك إىل ماكنت  ،مل تكن كبرية الطال 
ت جزًءا من صا خص  صة للبحث. و كان من فوائد هذا البحث على مستوى املدرسة هو أهن  ة عدد احلصص املخص  الت وقل  دخ  والت  

ي    الد راسمن العام  الث اينفصل ل. كان الوقت يف هناية اكادميي ةإلثراء املفردات األ اسّتاتيجي اتعلى  املعل منيلتدريب  الصيفي   الت دريب
بهم طالبوا باالستمرار بالعمل على كتابات لكن   ،التقرير النهائي املعل مونكتب  .2100/ 2101 / 2100القادمة  لس نةايف  الطال 
بسبب عدم استقرار  –نا ل اجتماع لبدأنا أو   ،األو ل الد راسي  من الفصل  الر ابعاملشكلة. و يف بداية األسبوع  أمهي ةلشعورهم ب  2102
ديدة مستفيدين من ة جبدأنا برسم خط   –ة البحث(ر يف سري خط  ) مشاكل تظهر و تؤث   الد راسي  يف بداية الفصل   الد راسي  اجلدول 
بدنا اهلدف ليكون فقط زيادة توليد األفكار يف كتابات فحد   ،الس ابقةالتنا يف جتربتنا تأم   حيث قمت  ،االسّتاتيجي اتنا دوحد   ،الطال 
 حد دنا. عربي ةال لل غةاإىل  جنليزي ةاإل الل غةواليت كان علينا أن نّتمجها من  ،فكارواملشرف بتجهيز بع  املقاالت عن توليد األ مع

ا سبوعي  أة ة واحدقاء حص  بإة. مع ة، والكتابة احلر  ة، استدرار األفكار، خرائط املعرفة، األسئلة الصحفي  : القراءة القبلي   االسّتاتيجي ات
بالت مع دخ  إلجراء الت   عمل على بات املنهج األخرى. وما زال اله مل نستطع زيادة عدد احلصص بسبب وجود متطل  حيث أن   ،الطال 

بنة من أعمال عي   املعل مونل . يف هذا البحث، حل  اهذا البحث مستمر   وكان  ،2100ام من ع األو ل الد راسي  يف بداية الفصل  الطال 
باهات استبانة ملعرفة اجت   املعل منيأفكار يف معظم الكتابات. أضاف أحد  ثالثل األفكار الرئيسة معد    .الكتابة عملي ةول ح الطال 

بة شارت إىل كراهي  أعرض نتائجها اليت  بمن  %011 الكتابة، فقد أظهرت االستبانة أن   عملي ةل الطال   ،ون الكتابةحيب   ال الطال 
بالرغم  األو لا يف البحث ًعا كثريً م مل أكن أراه متشج  تها يف حياهتم ودراستهم. هذا املعل  بأمهي   الش عوربالرغم من  ،سني هلاوغري متحم  

ال به وهو يف مصر صمرضها. وبادرت باالت  بسبب سافر إىل مصر لرؤية والدته  الث اينمن بذله للجهد الكبري. ويف بداية الفصل 
 ،ماهات هذا املعل  ل يف اجت  كر اجلزيل. كانت هذه نقطة حتو  بادر بالش   جرائي  جتمعنا يف البحث اإلوحينما عاد وا .لالطمئنان عليها

 الت دخ الت وبعد تقدمي .ي امتال  مشاعرهمأ /املعل منية يف العمل مع به احلماس للعمل على املشروع. وهذه نقطة مهم   فقد دب  
بمن  نة  أعمال عي   املعل مونل ، حل  املعل منيمن قبل  إىل ارتفاع  ،ةمات املرحلي  قييمت. وأشارت نتائج الت  قد   اسّتاتيجي ة كل  بعد   الطال 
بأفكار يف كتابات  2إىل  3ل توليد األفكار الرئيسة من معد   باهات رًا يف اجت  تغي    املعل مون. كذلك الحظ الطال   عملي ةو حن الطال 

انت ناضجة بشكل كبري إىل زمالئي ك جرائي  مهاريت يف نقل ركائز البحث اإل د أن  عتقأ. هنا االسّتاتيجي اتالكتابة بعد تدريبهم على 
ى إىل وهذا الذي أد  ،ينهمب ، وشعرت بتعاون حقيقي  البحثي ةض املشاركون إىل املهارات . تعر  الس ابقةلي يف جتربيت مستفيًدا من تأم  

ومجع   الت خطيطيف  اجلديدة. كانوا يتشاركون االسّتاتيجي اتموا الكثري من تعميق املعرفة يف املوضوع الذي يعملون عليه، فقد تعل  
 لت حسني،اولقد أعجبين كيف كانوا ينقدون أعمال بعضهم البع   ألغراض  ،قييم.  لقد زاد االنفتاح بينهمحليل والت  البيانات والت  

الهتم. وهنا ططهم وتدخ  لون يف خ، ويعد  لون يف أعماهلمنوا يتأم  اكم   أسعدين أهن   لبعضهم البع . الر اجعة الت غذيةمون وكيف كانوا يقد  
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 ،مته لدور املتعل  خنراطه الكبري وممارسفقد كان ال .يف إجناح هذا املشروع ،اقأن أشري إىل الدور الكبري للمشرف األستاذ عبد الرز   البد  
ني يف تسنتني متواصلب املعل منيمرور  أعتقد أن   .جناح املشروعأكرب األثر يف إ املعل منيقبل  الد عمة إضافة إىل حرصه على حضور حص  

 املعل منيباقي  أصبحوا جاهزين لقيادة املعل مني أن   ،أنا واملشرف ،اهاهتم. ونعتقدقت مهاراهتم واجت  عم   جرائي  العمل على البحث اإل
 القادمة. للس نةط له وهذا ما خنط   ،ةجرائي  يف العمل على البحوث اإل اإلنساني ةالعلوم  جمم عيف 
 

بل سآخذ  ،ي  جرائب الفرق على مهارات البحث اإلد شخص يدر  لن أكون جمر   ،وقلت يف نفسي ،ل يف عملي باستمراركنت أتأم  
 خاص ةة يف املدرسة مشاكل سلوكي  عد ة ، ظهرت 2101 الد راسي  من العام  الث اينا يف تطوير وحتسني املدرسة. يف الفصل دورًا قيادي  

ة. وهنا بادرت باحلديث مع املدير حول املشكلة، واقّتحت عليه أن نفهم املشكلة من خالل مجع البيانات من املتوس طاملرحلة  يف
بو  املعل مني لة وفهمها بشكل الع على املشكمني من خمتلف الفرق لالط  مع معل   مرك زةفوافق على ذلك. وبدأت بعمل جمموعة  ،الطال 
وقد أشار  .وقد ساعدين زميلي يف فريق متام يف عمل ذلك ،حماولة الوصول إىل حلول من خالل اقّتاحاهتمومعرفة أسباهبا و  ،أعمق
عدم ربط العالمات  ياسة علىت الس  نص   إذ ،هي اليت أحدثت املشكلة ،سياسة املواظبة اجلديدة اليت وضعتها املدرسة إىل أن   املعل مون
بت قمت جبمع البيانات من واقع سجال   مث  بالسلو .  لواجبات. و ا وعدم حل   ،ر والغياب واالستئذانحول  قضايا التأخ   الطال 

ي أحد األشهر ر عن احلصص والغيابات. ففأظهرت  هذه البيانات وجود مشكلة كبرية يف املدرسة يف كثرة عدد االستئذانات، التأخ  
يف املرحلة  331عن احلصص إىل  رمرات التأخ  وصلت عدد  ،شهرويف أحد األ الث انوي ة.لة يف املرح ااستئذانً  531مثالً، كان هنا  

 ،متها قد  ضح  فعاًل حجم املشكلة.  يف ضوء تلك البيانات اليت. وعند استكمال البيانات وحتليلها وعرضها على املدراء ات  الث انوي ة
لقاءات  عد ةقدت نات املدرسة، حيث عرجات مبشاركة مجيع مكو  سياسة وضع الد  و  ،قة باملواظبةقامت املدرسة مبراجعة سياساهتا املتعل  

عتربها نقطة أ ،ةقطمن قبل وحدة البحث واملدراء. هذه الن   حالي امتابعتها  وخرجنا بسياسة مواظبة جديدة يتم   ،من أجل هذا الغرض
 املعل منيملدراء و ا أمام املديرين. فقد شعرت بأن   اص ةة وخبعلى مستوى املدرس الت طويرودور وحدة البحث يف  ،ة يف دوريل مهم  حتو  

صوهتم أخذ  ن  أ املعل مونحيث شعر  ،دور وحدة البحث يف تطوير املدرسة أمهي ةصبحوا يدركون أ ،مرك زةالذين عملت معهم جمموعة 
وكيف ميكن  ،دور وحدة البحث يف املدرسة ه مل يكن واضًحا للقادةأعتقد أن   (.الس ابقةبعد تعديل السياسة  خاص ةبعني االعتبار )

 ،اذ القراراتفكرة مجع البيانات وحتليلها واالعتماد على نتائج األحباث والبيانات يف اخت   أن   أيًضاوأعتقد  ،الت غيريأن تساعد يف إحداث 
 مل تكن عميقة يف املدرسة. 

  

 
بيانات مجع هذه ال فالبع  يشعر أن   ،مجع البيانات مل تكن باألمر السهل عملي ة

أن أتعامل معها من خالل  كان علي  ،قد يظهر قصورًا يف عمله. و هذه صعوبة
 دهلم ومساعدهتم وليس ترص   الد عمدوري هو تقدمي  وأن   ،قةإشعار اآلخرين بالث  

 األخطاء.
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تائج هذه ملدارس. وهنا حصلت على نيف ا املطب قةنة واإلشراف على االختبارات املقن   الت نسيق أيًضاوكان من مهام وحدة البحث 
وحماولة  الن تائجعلى  الطالعهم املعني ةقمت باالجتماع مع الفرق  مث  ، للمعل منيط وقمت بتحليلها بشكل مفهوم ومبس   ،االختبارات
للمرحلة  جنليزي ةاإل الل غةعلى فريق  PSAT.  فعلى سبيل املثال، قمت بعرض نتائج اختبار الن تائجة من خالل إجرائي  عمل أحباث 
فقد  .ليت شاهدوهاا الن تائجصديق من هشة وعدم الت  . هنا أستذكر كيف كانت عالمات الد  أثناء اجتماع الفريق األسبوعي   الث انوي ة
بفقط من   %24حوايل  إىل أن   الن تائجأشارت  ق فيما يتعل   سؤااًل مثانبة عشر أسئلة فأكثر من  تسع ناستطاعوا أن جييبوا ع الطال 

بمن  %4 حليل والربط، فإن  كذلك يف مهارة الت  .ةقدي  الن   ةمبهارة حتديد معاين املفردات يف القراء فقط استطاعوا أن جييبوا عن  الطال 
 أن   الن تائجأظهرت  ،يحةحوية الص  الل غاكيب أسئلة. ويف جمال الكتابة، وحتديًدا يف مهارة استخدام الّت  مخسة كثر من أأسئلة ف ثالثة
بفقط من   02% بالعمل  جنليزي ةاإل لل غةاأسئلة. فقام فريق  مثانيةأسئلة صحيحة فأكثر من أصل  أربعةاستطاعوا أن جييبوا عن  الطال 

بق بتحسني مهارة الكتابة لدى يتعل   إجرائي  على حبث  بتحديد  املهم ةذه هب عاون مع الفريق املعين  وقمت بالت   ،العاشر الص ف   طال 
ببتحليل أعمال  املعل مونفهمها بشكل أعمق، وقام  مث   ،املشكلة استبانات ملعرفة  وعمل ،دةات حمد  على حمك   ة بناءً الكتابي   الطال 
بآراء  لكن لألسف مل  ،جرائي  من البحث اإل ةض املشاركون إىل اخلطوات الثالثومقدرهتم يف بع  جوانب الكتابة. و تعر   الطال 

القادمة بسبب  س نةالومل نستطع أن نواصل يف  ،قد أوشك على االنتهاء الث اين الد راسي  الفصل نستطع أن نكمل  البحث حيث كان 
بنة عي   أن   حبيث أصبح  ،هو كثرة األعباء املوجودة على عاتق أعضاء الفريق من مهام أخرى ،قات هنات. كان أحد املعو  قد تغري   الطال 

يف  PSATتبار نتائج اخ هناء البحث حيث أن  . إضافة إىل ذلك، ضيق الوقت إلا عليهم كما شعرتضافي  إعبًئا  جرائي  البحث اإل
ث استخدمت هذه وحدة البحث  حي أمهي ةيف إبراز  ،نة والعمل عليها، سامهت نتائج االختبارات املقن  أيًضارة. وهنا العادة تأيت متأخ  

 ة جديدة.إجرائي  يف العمل  على حبوث  الن تائج
  

العمل على مستويني.  يث يتم  حب ،يت لنشر ثقافة متام يف املدرسةعلى جتارب يف وحدة البحث، قمت بتعديل خط   وبناءً ومع مرور الوقت 
بل مبتابعة أثر سياسة املواظبة على احلضور والغياب وسلو  ويتمث   ،أواًل، على مستوى املدرسة وبراجمها وهنا كنت أستهدف  ،الطال 

من خالل مرورهم بتجربة  نقل اخلربة اليت مررت هبا يف متام إال   أمهي ة يدركواولن  ،الت غيري عملي ةيف دعم  دورهم مهم   حيث أن   ،املديرين
ة جرائي  ة األحباث اإلاملديرين  واملشرفني ملناقش كاف ةحيث قمت بدعوة   ،مثيلة كما أعتقد. ثانًيا، على مستوى األفراد والفرق املختلفة

تياجات من واقع اح قضي ةوأن خيتاروا  الد عمدوا ذلك من خالل جمموعات وطلبت منهم أن حيد   الس ابقة،يف التجارب  الت أم لو 
سهم للعمل  حتم  نيرفنة يف متام. أبدى ثالثة مشوعادات العقل املتضم   البحثي ةم املهارات لتعل   ،. بعدها يأيت دوري يف دعمهماملعل مني

سبب عدم  عتقد أن  أ .ع أن ينخرط اجلميعحيث كنت أتوق   ،يق يف البداية. شعرت بالض  ة من أصل سبعة مشرفنيإجرائي  على أحباث 
م لإلحراج من قبل ضها يعر  مم   ،ة قد تكشف الكثري من املشاكلجرائي  البحوث اإل فهم من أن  تعود إىل ختو   ،مشاركة مشرفني آخرين

ويف هذا الفصل   .سوف يرى اآلخرون األثر مث  ومن  ،فيها الن جاحبت ثأو  ،رغبةمتلك رت أن أعمل مع الفرق اليت قر   مث  املسؤول عنهم. 
 الث انوي ة،املرحلة  بطال  ة )حبث زيادة توليد األفكار لدى إجرائي  هنا  أربع جمموعات تعمل على أربعة أحباث  ،حالي االذي حنن فيه 
بمان اثنان ومشرفهم، وحبث حول حتسني فهم ويقوم به معل   ل وتأثريها على ة لدوائر العرض وخطوط الطو املتوس طيف املرحلة  الطال 
راسة أثر برنامج حتويل لغة لد إجرائي  ن. كذلك نعمل على حبث ان اثناملتابعة أثر سياسة التقييم ويشّت  به مدير  إجرائي  املناخ، حبث 
بم سنة بعد سنة على تعل   ،جنليزي ةاإل الل غةإىل  عربي ةال الل غةمن  الت عليم وأقوم به مع زميلي عبد  ،اتي  الري اضملفاهيم ومهارات  الطال 

 الرمحن من فريق متام.
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قت معرفيت يف فقد تعم   ،ي  والشخص على املستوى العملي   ،يل  إا كبريًا بالنسبة جتربيت يف مشروع متام قد أحدثت فرقً  : أن  أخريًا أقول
ألخرى، ونقد األفكار ل آراء اآلخرين، وتقديرها واالنفتاح حنو األفكار اوتقب   الت فكُّرلة بإضافة إىل عادات العقل املتمث   ،البحثي ةاملهارات 
ا  كبرياً أحدثت منو   ،مهارات القيادة اليت اكتسبتها ات. إن  الص عوبالتعاون والبحث عن حلول خمتلفة عند مواجهة  أمهي ةوتقدير  ،اءالبن  

قيدات. كذلك أتاحت يل فرصة عات، واملواقف املختلفة يف جمتمع مدرسيت املليء بالت  لص عوباعامل مع يت ويف قدريت على الت  يف شخصي  
  .مت منهم الكثريذين تعل  مراد ود. رميا ود. سهام  ال   ني القديرين أمثال د. صوما ود.االحتكا  مع الّتبوي  

 

 
رة بلإضافة إىل عادات العقل املتمث   البحثي ةتعمقت معرفيت يف املهارات  ل وتقب   الت فكُّ

وتقدير  ءاآراء اآلخرين، وتقديرها واالنفتاح حنو األفكار األخرى، ونقد األفكار البن  
ات القيادة مهار  ات. إن  الص عوبعن حلول خمتلفة عند مواجهة  التعاون والبحث أمهي ة

عامل مع يت ويف قدريت على الت  شخصي   كبريًا يف   االيت اكتسبتها أحدثت منو  
 .ت، واملواقف املختلفةاالص عوب
 

 
ستوى املدرسة، أصبحت عاون معهم. على مالع على جتارهبم والت  ني من بلدان خمتلفة واالط  ف على تربوي  عر  تيحت يل فرصة الت  أكذلك 
أعيشها. ويف اخلتام و جارب اليت عشتها ا حًقا من أغّن الت  هن  إ. الت طويرمن أجل  الت غيرييل صوتًا  ودورًا فاعاًل يف إحداث  أشعر أن  
طرق  عد ةبل جيب أن حناول  ،ةدال توجد له وصفة حمد   الت عليميف  الت غيري مت أن  ويف جتربيت هذه تعل   ، حيتاج إىل وقتالتغري   أقول، أن  

اع حيتاج  إىل اقتناع صن   ريالت غي اجلهود من أجل إحداثه. باإلضافة إىل ذلك، فإن   كل  حيتاج إىل  تظافر   الت غيري للوصول إىل اهلدف، وأن  
نما كنت أسري يف يف املدرسة حي املعل منيقاله يل أحد  ،أن أشري هنا إىل تعليق أود   .القرار باملشروع ودعمه من أجل حتقيق املطلوب

د ما عرضت نتائج بع جنليزي ةاإل الل غة جمم عحاجة إحنا يف  "أؤلك"بس  .مأمون ي أنت جننتنا فيها ياات : "يا دي الداتا الل  أحد املمر  
به عم بنضع خطة مدروسة لتحسني تعل م ل مر  ألو   .عم بنعمل حاجة واهلل ما عملناها من قبل  MAPاختبار  لى ضوء ع الطال 
 ،درسةشوطًا كبريا يف امل اذ القرار قطعتثقافة االعتماد على البيانات الخت   ستطيع أن أقول أن  أ. واهلل حاجة فعالً رائعة". وحقيقة الن تائج

 لدى أصحاب القرار يف املدرسة. خاص ةو  ،وما أالحظه بني أفراد اجملتمع املدرسي   ،وهذا من خالل مشاهدايت
 
 
 
 
 
 
 



160 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صوت جهاد حسين دويدار

 

 الت في خبرتي مع "تمام"تأمّ 

 
هي لوحدة ا هذه  ."مسؤول وحدة دعم الطالب" يسم ى مباائي نفسي مدرسي، مبهنة أخص   هلي ةاأل الظ هرانيف مدارس  حالي اأعمل 

باليت تعّن ب يف صعوبات اين من فهي اليت تع هايلا الد عمأكثر احلاالت اليت يُقدم أم ا  ؛يف املدارس اص ةذوي االحتياجات اخل الطال 
وما زلت  .نفس الوظيفةب هلي ةاأل الظ هرانإىل بعد ذلك ، وانتقلت "م صف  معل  "يف األردن بوظيفة  املهني ةبدأت مسرييت قد و  .الت عل م

يف هذه املهنة اليت ارتضيتها وّْت منَ قد و أمارس وظيفيت، إىل جانب قيامي بتدريب املعل مني يف املرحلة االبتدائي ة على تعليم الل غة العربي ة. 
  إىل انتمائي دعم. مم ا سه ل و ةي  الت دريبشاريع ورات وورش العمل واملمسوت هبا عرب العديد من الد   مؤس سةمن خالل الد عم املستمر  من 

حروفها تعين يل  فلعل   .املستشرففرابعها أما امللهم، الدافع، اآلمل،  :مبادرة "متام" ذات الثالثة وجوهباإلضافة إىل  ميجمتمع مهين تعل  
تلك   كتسابا م" للمستقبل. فكم أنا حمظوظ يف غري ما وضعت له، ف   "التاء" للتطوير، و"امليم" للمبادرة، و"األلف" لإلهلام، و"املي

 تلك الكوكبة الرائعة.إىل انضمامي يف اخلربة، و 
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بدأ، وجيري، مشروع عرب شامل، ينبع، ويبه، ألنه  للمشاركة شعرت بأين متحم ٌس  ،باملشروع اليت علمت فيها األوىلمنذ اللحظة 

بدأت املشاركة يف هذا قد لما أحوجنا إىل فكرة فلسفة البحث يف وطننا العرب.و مبدعة.  عربي ةوينتهي، ويبدأ من جديد بقلوب وجهود 
نقوم به؟ ها: ما الذي سأمه   ر من التساؤالت، ولعل  وقد راودتين الكثري  -هلي ةاأل الظ هرانمدارس –املشروع ضمن فريق من مدارسنا 

ع ناجحة يف فيما سنقدمه من مشاري انتابتين احلرية مع زمالئي. و ل لقاء مع املدارس املشاركةألو   الت حضريوبدأت ب وملاذا؟ وكيف؟
 الت حضريقمنا بف .هبا، وسنفيد هبا غرينا من املدارس نعتز  ، اليت تعترب مشاريع صارخة، اليةمدارسنا، واتفقنا على عدد من املشاريع احل

 فة.للعروض ضمن لقاءات مكث  
 

،  األو ل الل قاء واضر حالذين فجميع املتمي زين. وحيدين النا لسنا أمور، منها: أن   د ةع، وبدأت العروض تتواىل، وتفاجأت بالل قاءوبدأ 
هبو  ،ات والريادة يف مشاريعهاالن جاحإرثاً وتارخياً من  متلكتلك املدارس  كانوا من مدارس رائدة ومتميزة، وأن   بنا، يا طال  لتقون مع طال 

 . لت حد ياتاحيث اجلوهر، والطريف يف املوضوع أننا مجيعاً نتشار  يف نفس اهلموم و  بل ورسالتها ورؤاها وقيمها هي نفس ما لدينا من
ها: ملاذا من أمه   عل  ل، بدأت األسئلة تنهال علينا، و الن اجحةنا أثناء عرضنا للمشاريع أن   ،وما أخل بتوازن معرفيت وأوصلين إىل ما س

ألدل ة اليت اات اليت حققتموها من خالله؟ وكيف عرفتم ذلك؟ وما لن جاحااخّتمت هذا املشروع؟ وكيف يرتبط مع رسالتكم؟ وما هي 
 ؟ ا يف املستقبلستقومون هبهي اخلطوات اليت ؟ وما استندمت إليها

 
وهذا   الن جاحنا قيف خطوات الحقة؟ فقد حق   الت فكريرنا ذلك، وأجبنا عن تلك األسئلة، فهل جيب علينا فوقفنا موقف املدافع وبر  

 .قنا منهاوحتق  نا اقتنعنا به، وإجنازاتنا فيه واضحة، رأيناها، نا جنحنا، واختيار املشروع كان ألن  أن   على يقني كاف، وحنن
 

وليس على ما  قو تنا يتمحور يف إبراز نقاطتركيزنا كان  كل  يف تلك اإلجابات. ف الت فكري حباجة أن نعيدنا ولكن يف احلقيقة وجدنا أن  
اً؟ نا فعلي  درجة حنن ناجحون؟ وهل جنح حنن حباجة إليه، ونقاط قوتنا وليس ضعفنا. فنحن فعاًل مدارس ناجحة لكن السؤال: إىل أي  

 ما نقوم به؟  نعيوإىل أي درجة حنن 
 

ملشاريع اليت قمنا اخّتنا مشروعًا من ا، وكتطبيق على ذلك جرائي  ل بتقدمي حول البحث اإلاملتمث   الل قاءوانتقلنا إىل اجلزء اآلخر من 
 طبيق مباشرة. وبدأنا بالت   فنا على اإلطار النظري  . وتعر  جرائي  مستخدمني منحى البحث اإل ،بعرضها لدراسته

 
 تاحةم مل يكن أسلوب حماضرات أو تلقني، بل كانت فيه الفرصةإذ بع يف الورشة، احلماس، األسلوب املت   ومن أكثر ما أضفى علي  

ارس املشاركة يف املشروع، من جمموع املد ار جمتمعاً تعلمي  ه بّن وطو  زه فعالً أن  ما مي   طبيق العملي. وأعتقد أن  لمشاركة وإبداء الرأي، والت  ل
فقنا وفريها، وقد ات  ت بادل اليت مت  والت   الل قاءفقد دخلنا املشروع وحنن غرباء فرقاء، وخرجنا وحنن رفقاء وأصدقاء، وكان هذا من فرص 

عامل نتنا على الت  وخرجنا برؤية وقيم واحدة أعا .افعلي   ورشة الحقة للمشروع، وهذا ما مت   مجيعاً على ضرورة إجياد فرص للتبادل يف كل  
 حقة.الال   الت حد ياتمع 
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فقد اخّتنا  اءل كيف سنبدأ، ومن أين، ومع من؟مناه، بعقول ميلؤها التساؤل، وعدم االتزان، نتسمدارسنا فخورين مبا تعل  إىل عدنا  مث  
ة بطريقة كالت املعلوماتي  املش الكربى يف البحث"، والذي يعّن حبل   ةمشروعاً عملنا عليه مجيعنا يف املدارس، وهو" منحى اخلطوات الست  

رها الطالب خالل يطو  ، ومهارات يبنيها و ص معارفا خبربات تلخ  لتلك املشكلة، مار   نتهي حبل  نتيجة تمة ودالة وواضحة وصوالً إىل منظ  
 عمل حمسوسة. نتائجو  أدل ةاحلصول على فيسهل عليه بالت ايل اخلربة، اكتسابه تلك 

 
ن املكو   ،يف املدارس ،لبحثنا، وقد اجتمع فريقنا الّت كيزممثلي املدارس العمل على حتديد نقطة  كل  ، طلب من  الد راسي  ومع بداية العام 

ل عليه  لتحديد ما سنقوم بالعم مرات وبشكل دوري   عد ة، باإلضافة إىل األخوات يف قسم البنات، -عبد الرمحن، ومأمون، وأنا–من 
، طويالً  اً قتو  استحوذه قد وجدت أن   بهسهالً،  ولكن عند البدء للوهلة األوىل بدا ذلك لقد  .واضحة اتحمك  ، وفق إجرائي  كبحث 
نا عملنا  لة أن  ما أفادين يف تلك املرح لعل  و  .تعديلها باستمرار ، جيبوضعناه من نقاط وأهداف إىل ماار للعودة نا حنتاج باستمر وأن  

نا مجيعاً وليست لكل تاخلروج بنقطة تركيز للبحث ووضع أهدافه هي مهم   مسؤولي ة البنني والبنات، واقتنعنا مجيعاً أن   كفريق يف قسمي  
ات  ضوء حمك  نا عملنا يفيف ذلك. باإلضافة إىل أن   اً كبري   اً د. سهام الصويغ معنا جنباً إىل جنب دور  وجودلعب  قد قسم على حدة. و 

معيناً لنا يف –رين مشكو  – األمريكي ةنا من قبل فريق اجلامعة يلإإرساله  ألسئلة الواردة يف منوذج املشروع الذي مت  ا  تفكان –واضحة 
يف ضوء  ،يف البحث" أهدافه ةقة مبدى حتقيق مشروع "منحى اخلطوات الست  املتعل   الّت كيزحول نقطة  ،عملنا على ختطيط وتنفيذ حبثنا

 رسالة ورؤية املدارس.
 

اضطررنا لاللتقاء ك لذل .نا مشغول مبهامه املوكل هبام ها: الوقت، فكلٌّ يات يف عملنا يف تلك املرحلة، من أمه  حتد   عد ةوقد واجهتنا 
إمياننا اإلضافة إىل بمالء املشاركني، حدي، وجود االلتزام لدى مجيع الز  ا ساعد يف التغلب على ذلك الت  الرمسي. ومم   مالد واخارج أوقات 

األهداف املشّتكة ذلك يرتبط ب . كما وأن  ، أو العرب  ، أو املدرسي  الشخصي  الص عيد على  ءما نقوم به فيه الفائدة للجميع، سوا أن  ب
لورشتني ا  لفاصلة بنيا إجنازه خالل الفّتة لعرض ما مت   ،داً نا سنلتقي جمد  أن   خاص ة، الت دريبمن  األوىلالورشة وضعها خالل  اليت مت  
لنا من االلتقاء  ن البد  كا  ، نعمل معاً ، فحىت  املدرسي   الد وامأثناء  يف عملنا الفعلي  يتحد انا ة. ولكن بقي عامل الوقت الث انيو  األوىل

حقًا من الذللناها لكن أو  ؛معاً، ومع ذلك وجدنا صعوبة يف ذلك نا منا وقت، ونظ  وفقًا جلدول  حمد د موعدًا  حد دناداخل املدارس، ف
 ة للعمل عليها.أولوي  كتنظيم وقتنا، ووضعها  خالل 

 

 
نا مشغول م ها: الوقت، فكل  يات يف عملنا يف تلك املرحلة، من أمه  حتد   عد ةواجهتنا 

ا ساعد . ومم  الرمسي   الد وامطررنا لاللتقاء خارج أوقات اض  لذلك  .مبهامه املوكل هبا
إمياننا مالء املشاركني، و حدي، وجود االلتزام لدى مجيع الز  يف التغلب على ذلك الت  

، املدرسي   ، أوالشخصي  الص عيد على  سواء ما نقوم به فيه الفائدة للجميع،  أن  ب
 .أو العرب  
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كن ومع الوقت، ومن خمتلفة متاماً، ول أكادميي ةات خلفي  ننتمي إىل فنحن  .األخرى اليت واجهتنا، هي كيف سنعمل معاً  الت حد ياتومن 
ها يف ولكن   –ا أخذت بع  الوقت صحيح أهن   –خالل عملنا على نفس املشروع بدأت تنشأ بيننا لغة مشّتكة، وأهداف مشّتكة 

وأهداف مشّتكة،  أن يعملوا على مشروعهي  ،من أفضل الوسائل لكي يعمل األفراد معاً  هكنا أن  لتصبح لغة الفريق، وأدر  تطو رتالنهاية 
 ؛زمة لإلجنازال  بتطوير تلك العالقات ال فهم سيقومون بشكل تلقائي   .بينهمة بقااخلوض يف البحث عن مسات مشّتكة س من دون 

قد كانت بيننا اختالفات ف .فرد منهم كل  هي مسة   الت فكريم، واملرونة يف ولكن مع األخذ بعني االعتبار أن تكون الرغبة املسبقة للتعل  
امالت، بداية عملنا معًا كان يشوهبا اجمل ا. ومن املالحظ أن  فرد من   كل  واسعة يف الرأي حول فهمنا لعملنا، واملهام اليت سيقوم هبا  

 الحقاً خالل عملنا على املشروع.ر ذلك كما سريد اقتناع، ولكن ومع الوقت تطو   من دوننازالت والت  
 

 
أن يعملوا على مشروع  هي ،ً من أفضل الوسائل لكي يعمل األفراد معا دركنا أن  أ

م، بينه سابقةاخلوض يف البحث عن مسات مشّتكة ً  من دونوأهداف مشّتكة، 
 .زمة لإلجنازبتطوير تلك العالقات الال   فهم سيقومون بشكل تلقائي  

 
 

املشاركة، وقد   باين الكبري بني املدارسالحظنا الت   ،خالل العروضف .ة، وقد قمنا بتجهيز العرض املطلوبالث انيوبدأت ورشة العمل 
باإلضافة إىل  .إجنازه خالل الفّتة املاضية تقدميه، أو من حيث ما مت   ما مت  استيعاب  من حيث سواء ظهر ذلك يف مجيع النواحي، 

تالف وتشابه بيننا اخنقاط  وجدت . إال  أن ين فريق كل  األدوار اليت يقوم هبا أعضاء  حسن توزيع ثبات أعضاء الفريق الواحد، أو ذلك، 
يف هذه الورشة من تأكيد على تبادل اخلربات بني املدارس، من خالل  ملا مت   خاص ةا من ذلك، وبني املدارس األخرى. واستفدت حق  

ى يف فات تتجل  اختال أيًضااليت واجهتنا، ووجدت  الت حد ياتالكثري من املدارس األخرى لديها نفس  فوجدت أن   "."املقهى العاملي  
أعضاء اجملتمع  بني مجيعواملشاركة على مساع آراء اآلخرين، باالعتماد نظام إدارهتا امتاز  فاملدارس اليت  .القدرة على العمل كفريق

قاش، أثناء الن   اوقد ظهر ذلك جلي   .فيها العمل منفرداً  يتم   ن العمل فيها أسهل من املدارس اليت كانيف اختاذ القرارات، كا املدرسي  
 ت. والعروض اليت مت  

 
شروع  مدرسة "متام"، وكان خلربيت يف العمل على هذا امل املستند إىل  الت طويروتوالت ورش العمل الحقًا حول تطوير ركائز مشروع 

 تغيري: كل  مته، وفيما يلي خالصة لبعضه وكيف حدث  ا تعل  الكثري مم  
 

خالله يراوح بني  قد مت  ال ن  ، وأالت حد ياتيسري ببطء، وقد تواجهك الكثري من املصاعب و  الت غيري أدركت أن  إذ غيري، للت  تطو ر مفهومي 
والذي  وفهمها، وإجنازها يف املشروع، ها،تقد ممدرسة من املدارس وتفاوت  كل  ل ذلك فيما ذكرت آنفًا حول  هبوط وصعود، ويتمث  

 .اليةدة واملتتتقدميه من إجنازات أو مشاركات خالل املرور بالورش املتعد   ى من خالل ما يتم  جتل  
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ها، بيئة سرعتها، وإجناز  كل  لف .ع اإلجنازيف توق   ي ةضبط االندفاع أمهي ةأدركت و على مستوى املدارس،  وقد كو نت جدي اً صورة عن الت غيري
قد ف ،ألمامىل اإالضغط للسري أم ا عامل  .ر بشكل أو بآخر على تلك السرعة أو حجم اإلجنازعامل وعنصر يف تلك البيئة يؤث   كل  و 
ة إىل تقدير  احّتام تلك البيئات، واخلروج من واقع املقارنات غري املوضوعي علي   ها تسعى إليه. كما وأن  ي إىل عواقب ليست قريبة مم  يؤد  
جلسة تدريب أو  ل  كية اليت نعقدها بعد  الت أم لآلخر. ومن األمثلة على ذلك: خروجنا يف جلستنا حيق قه اتغيري حيصل، أو إجناز  كل  

؟ "أين حنن" ورشة، إىل احلديث عن كل  بعد   "الغري"من األحاديث اليت كان حمورها  -هلي ةاأل الظ هرانكفريق ملدارس -ة دورة تدريبي  
 املدارس للمقارنة عندنا يف فبدالً من عرض ما يتم   فبدأت املداخالت تأخذ حي زاً مغايراً .؟ "ق ذلككيف سنحق  "؟، و"هجأين سنت  "وإىل 
فمن  .لولإضاءات حل تقد مأو  اآلخرينمشكالت  ق باقّتاحات وأسئلة قد تساعد يف حل  عطاء مثال، بدأت مداخالتنا تتعل  إلأو 

 ها.إلي حيتاج وأل أو التطورات من واقع من يعمل عليها احللو  تنبعأبسط األمور وأتقاها أن 
 

 
 وكل   إجنازها،و  سرعتها، بيئة فلكل  . اإلجناز توق ع يف االندفاعي ة ضبط أمهي ة أدركت
 جمح أو السرعة تلك على بآخر أو بشكل يؤث ر البيئة تلك يف وعنصر عامل
 مم ا ريبةق ليست عواقب إىل يؤد ي فقد األمام، إىل للسري الضغط عامل أم ا. اإلجناز
 .إليه تسعى
 

 
حللول، أو إجناز باعها الوصول إىل اه جمموعة من اإلجراءات اليت أستطيع من خالل ات  نظرت إليه على أن   ،يف بداية عملنا يف املشروع

ر للورشة أو زيارات د احلضو ن، فنحن قمنا مبا هو مطلوب، وعنو باملدر  اليت يطرحها بناًء على ذلك، كنت أستغرب األسئلة ف .املطلوب
ه وبعد مي، أن  على تعل  رت أث  من أكثر األمور العالقة يف ذهين واليت  لعل  و  .هبا التعم قمن  البد   أفكارهنا   نكتشف أن   كن ابني لنا،  املدر  

دوراً كبرياً. إذ م هبا وفد اجلامعة يارة اليت قاالز   لعبتبعد مجعنا للبيانات، وحتليلها،  تقرير هنائي  ووصولنا إىل ، األو لأن قمنا بإجناز حبثنا 
يف البحث"  ةارتباط "مشروع منحى اخلطوات الست   كيفي ةأحد األسئلة حول   متحور  اآلن، و مناقشة مشروع حبثنا، وما أجنزناه حىت  مت ت 

وعلى الرغم  .ها!!!قيق رسالة املدارس ورؤيتاليت حصلنا عليها إىل حت دل ةالبيانات اليت مجعناها، واألفأشارت  .برسالة املدارس ورؤيتها
تائجه،  وجدنا فيما قمنا بقياسه وحصلنا على ن الت أم لو  الت فكريغات األهداف ضمن وصف املشروع، وبعد من حتديدنا لذلك يف مسو  

بحتققها لدى  على اليت تدل الن تائجويف وصولنا إىل  إىل حتقيقها.ألهداف اليت نسعى ل تبدو مغايرةأهدافنا املكتوبة  أن   نا، فقد طال 
وليس  -search –ق هبا من مهارات تصل بالطالب إىل عرضها، أي وصول إىل املعلومات وما يتعل  الم ونقي م مهارات نا نعل  وجدنا أن  
 برسالة مدارسنا،ى بنا إىل تعديل األهداف لتكون ذات عالقة مباشرة أد   ما وهذا .-research –ة صي والبحث احلقيقي  مهارات التق  
بعد  خاص ةات، ات ومر  ر  فيها م الت فكريمنك   أهدافك اليت تعمل عليها، تستحق  ه حىت  قناعة أن  إىل وصلنا بناًء على ذلك ورؤيتها. و 
يقه بعد حني، فإذا قمت مبراجعة ما تسعى لتحقهكذا  خربة معي نة.فأنت لست أنت بعد  .لتحقيقها تسعى  معي نة ربةاكتسابك خل

 ه.يلاتسعى معد الً  ما جتد نفسك رافضاً أو  قدف
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فيها  فكريالت   أهدافك اليت تعمل عليها، تستحق منك ه حىت  قناعة أن  إىل وصلنا 
ست أنت لتحقيقها، فأنت لاكتسابك خلربة معي نة تسعى بعد  خاص ةات، ات ومر  مر  
فإذا قمت مبراجعة ما تسعى لتحقيقه بعد حني، قد جتد  خربة معي نة. هكذابعد 

 .إليه ما تسعىمعد الً  نفسك رافضاً أو 
 

 
ود إىل حبث له جمموعة خطوات تنتهي بتقرير يق إجرائي  نا نقوم ببحث أن  ، فكان يقتضي باجلانب اآلخر من عملي على املشروعأما 
داة فاعلة يف تلك أ جرائي  البحث اإلوهكذا يبقى  .حتسني وتطوير وتغيري عملي ةما أقوم به هو  احلقيقة أدركت أن  لكن يف و  ؛آخر
فذلك جعلين  .نا يف "متام"ة لعملالركائز األساسي   تظهر يف إحدى الورش اليت  بلور تنمو و ت تبدأ تلك املعرفة،  أذكر أن  ينولعل   .عملي ةال

مدرسيت، انتقل ليشمل  مث  ى ذلك إىل إحداث تغيري بدأته بنفسي، ساليت تتعد  ر  ، بل أن  جرائي  م البحث اإللست طالباً أتعل   أن ينأدر  
خطيط له، جهودنا أكرب من أن نعمل على مشروع لتقييمه أو للت   وأدركت حينها أن   .يف الوطن العرب الت عليممستوى  ليطال بعد ذلك

يف مدارسنا، تنمو ا، وبدأت ت يف ذواتنيَ وِ رُ  ،متام" بذور تغيريمجعنا يف مشروع "أدركت أن نا ففي تلك الفّتة  .متابعة تطبيقهمن مث  و 
يتفق اجلميع على  اقع تعليم  لو  الت طويرإلصالح طريقة  دعوةً وداع   الت غيري،يف مبادرة مشارٌ  أنا عضو و  .لتثمر يف وطننا العرب الكبري

ليه خالل ورش بت عمجيع ما تدر  إىل إعادة ترتيب أوراق أفكاري، والعودة  كان علي  أجد أنه   وللوصول إىل ذلك .احلاجة إىل حتسينه
 ين سنصل؟  جنتمع، وإىل أ حينها فهمت متاماً ملَ  أن ينالفكرة وصلتين، و  وأحسست بأن   .، وربطها بركائزهالس ابقةعمل "متام" 

 
نا، يلإ قد متُ ومات ه معلباستمرار، كنت أنظر إىل ذلك على أن  أكيد عليها وعندما بدأ احلديث عن مهارات القيادة يف تلك الورشة، والت  

 متاماً  لقائد خيتلفدور ا أن  بغم من وعيي اذ القرارات، أو موضع سلطة، على الر  فأنا لست يف موقع اخت   .عالقة مباشرة بدوريهلا  وليس
 تشوهبادأت األمور ب ،على مستوى املدرسة الت حسنيه حنو وج  وبعد تلك الورشة، وتركيز دورنا على الت   .عن دور املدير أو ذي السلطة

توى املدارس، ة معطاة على مسلدى من يفوقين سلطة إداري   الت غيريمن ال سلطة يل بتحفيز  "أنا"، فكيف أقوم اتبع  االضطراب
ين، شرفني ومدير ة يف املدارس، من ممته مع الفئات املختلفة يف املدارس. وبدأت مبشاركة ما تعل  مع وجود نظام الفرق املستقل   خاص ة
ة سؤولي ة والصالحي  ، واملفروض من غريي أن يقوم بدوره، فهم من لديهم املعلي   يتوج بأن ين قمت مبا بر مني، وغريهم، وصرت أفك  ومعل  

بني ما  إذ  يف تلك املرحلة،اً الت عل مي. وقد أحبطت كثري  للتغيري ضمن أقسام عملهم، خاص ة أن فلسفة املدارس تستند إىل اجملتمع املهين  
لسري وفق منط معني ا فينا، وبني الواقع الذي يفرض علي   ماذان يبثاهنعات يف ورش العمل، واألمل والقوة الل  م لنا من تدريب وتوق  يقد  

حبت من أخذ انس ينأن  أي  .بأدوارهم واعملت ما علي، وعلى اآلخرين أن يقوم أن ينيف العالقات اإلدارية وغريها، فكانت ردة فعلي 
وضيح الطريق يكفي أن أقوم بت ه من غريي، أي أن   أفضلعايت كانت بعد أن كنت أبادر وال أجد لذلك صدى، فتوق   خاص ةاملبادرات، 

يري، فالوقت، غ. وقد كنت بذلك غري مدر  األثر الكبري الذي ساهم يف تطوير فهمي للت  بعفوي ةهلم للعمل، وهم سيقومون بذلك 
للحوار، ورؤية ما لدى اآلخرين، واجتماعات نقاشنا الطويلة يف ورش العمل، وغريها،  املتاحة واجلهد املبذول معي، والفرص الكبرية 

 هي من ساهم بذلك بشكل كبري.كل ها 
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ات، وتركيز ورش العمل على على اإلميان بالذ يزالّت كغيري، و فينا احلماسة للت   الذي يبث   املستمر   الت دريبوإعادهتا، و  الت جربةولكن ومع 
ح بع  الصور واحلقائق أكثر ضاه باستمرار، بدأت تت  الذي تلقيته، وأتلق   الد عمب لتلك القيم، و بعد تشر   خاص ةطبيعة دورنا ك  "متام"، 

 ، وال بد  الت غيريفيها  م عن البيئة اليت يتم  كنت أتكل    أن ينفقد أدركت  .ة تبلورت لدي  ي  ة وإدار ي  وأكثر، وبدأت يف اكتساب مهارات قياد
الً، وهذا ما ي أو  من البدء بنفس البد   الت غيريإذا أردت  أن ينق ذلك يف ممارسايت، و من مراعاة واحّتام أفرادها، ويف الواقع مل أكن أطب  

بيئة  كل  ل أن   خاص ةاً، داًل أن تفهم بيئتك جي  عليك أو   ،ك إذا أردت أن تغري  ن  ألآلخر، واحّتامه، إىل ايف نظريت  الت غيريحصل، بدأ 
وعليه اختلفت  .بيئة كل   ةعلى احّتام خصوصي   أيًضا ترك ز، واليت العام ةغيري ختتلف عن غريها على الرغم من املبادئ طريقة فريدة للت  
 مها قائم على ذلك، فكان البد  ، ونظالت حسنياو  الت غيريفأنا يف مدرسة تنتهج  .على مستوى املدرسة الت غيريإحداث  كيفي ةممارسايت يف  

 من معرفة من أين، وكيف، ومع من أبدأ؟ 
 

 
، أن أردت إذا ألن ك واحّتامه، اآلخر، إىل نظريت يف الت غيري بدأ  أن أو الً  ليكع تغري 
 على غريها عن تلفخت للت غيري فريدة طريقة بيئة لكل   أن   خاص ة جي داً، بيئتك تفهم
 وعليه. يئةب كل   خصوصي ة احّتام على أيضًا ترك ز واليت العام ة، املبادئ من الرغم
 .املدرسة مستوى على الت غيري إحداث كيفي ة يف ممارسايت اختلفت
 

 
قيم، فإن كان هنا  م واملنهاج، ونظام املدارس لدينا مبين على فرق يقودها مشرف تربوي   الت دريبيف مدارسنا هو قسم  الت غيريحمور 
مع  أيًضاالعمل من دون لفرق يف ا املعل منيعلى العمل مع  الّت كيز ال يتم  إذ  .بشمولية أكثر عملي ةالنظر لل ، فال بد  منتغيري فعلي  من 

 يف املدارس أو أي   نيالت حسو  الت طوير . بالت ايل فإن  واملنهاج الت دريبمشرف ذلك الفريق، ناهيك عن العمل جنبًا إىل جنب مع مدير 
اساً، وهم ضمن مستوى يف تلك البيئة أس الت طويرآلخرين يف أدوار  اسري األمور، وأن حيّتم  كيفي ةأن يأخذ بعني االعتبار   بيئة البد  
ر يف طو  ة. فكان الت  ن، ومصادر سلطة وقيادة معي  ةلي  ، ولديهم ضوابط جودة يسريون وفقها، وشروط ممارسة حمورها االستقالمعريف  معني  
ثري من معتقدايت، ت الكيته من تدريب، وما مررت به من خربة غري  خربيت خالل العمل يف "متام"، وما تلق   تنا مبين  على أن  ممارسا
 طريق طويل حىت   ، وأمامي ر هبماأتطو  ما زلت ع من اآلخرين أن ميتلكوا املعرفة أو املهارة يف هذا اجملال، وأنا فكيف أتوق   .اهايتواجت  

- أي مستوى معريف  يف –ه احّتم أين حنن ة اليت انتهجها الفريق املسؤول عن "متام" أن  فأحد العوامل اهلام   .أرضى عنهأصل إىل مستوى 
 قد مت  ر واليف التطو   ةكان لنا الدافع واالستمراري    وبناًء على ذلك .يف بيئتنا توف رة، وضوابط جودة عملنا، وظروف ممارساتنا، واملصادر امل

ظام روف والن  ن تلك الظ  م أنطلق، و مجيع أفراد اجملتمع املدرسي   لتطال يف ممارسايت ما جعلين أغري  ، وهذاما وصلنا إليه  وصلنا إىلحىت  
–فقد عملوا معنا  .بينايف املدارس. فكيف أطالب من أعمل معهم مبا مل أطالب به من قبل مدر   الت حسنير و طو  الذي بين عليه الت  
 وصفة أو طريقة جاهزةمن ومل تكن هنا   .هيلإة حسب إمكاناهتا، وحسب املستوى الذي وصلت مدرس كل   –عة كمدارس متنو  

، كل  لعمل مع اجملموعة كم بني ااسّتاتيجي اهتورشة ينطلقون من احتياجاتنا، ورغباتنا، ويراوحون يف  كل  كانوا يف  إذ  للعمل مع اجلميع، 
على مستوى  ،فريق مدرسي   كل  ة على مستوى املدرسة، وعلى أعضاء  ت فردي  ولة، وعلى جمموعاومع جمموعات صغرية على مستوى الد  

يضعون األهداف، و ارسته؛ مميف  ا نهونما يوج  يطب قون ة معنا، فكانوا ي  الت دريبممارساهتم   يف املستمر  لهم باإلضافة إىل تأم  و  األفراد.
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م يرشدوننا   .إليه، وهكذا....لون، ويتبادلون نتائج ما وصولوا ذون، ويتأم  طون، وينف  وخيط   اىف مع معتقداتنا كيف منارس ما يتنكما أهن 
 الت حد ياتات و لص عوبادين، نكرب معهم، ونواجه د  بدأنا بالعمل مع الفرق صغاراً وجم . واستناداً إىل ذلك،والقيادة الت غيريو  الت حسنيحول 

أن  با أريد من اآلخرين أن يفعلوه، إىل ما أريد من نفسي كمدر  انتقل مم  تركيزي  أي أن   إىل ما نصبو إليه يف مدارسنا. معهم، وصوالً 
ريق لى الط  نا نسري عكفريق، وكيف سنقوم بذلك، وكيف سنعرف أن    –حنن من نعمل معًا  – بعضنا البع  أقوم به، وما نريد من

 الر ابع الص ف  ي موهي معل   –موعة اليت أعمل معها خطة العمل مع اجمل أي أن   .ذلك كل  يف   املستمر   الت أم لحيح، باإلضافة إىل الص  
ع الذي نعمل عليه على مستوى املشرو  إجرائي  ة على حبث قسمني اثنني، مها: خط  تنقسم إىل  –م املكتبة ومشرفهم، ومعل   االبتدائي  

بلدى  يف القراءةمعاً، وهو "حتسني مستويات االستيعاب  ب خر على مستوى املدر  آ إجرائي  "، وخطة حبث االبتدائي   الر ابع الص ف   طال 
، املعريف   لت دريبايف صيغة منحى  ،واليت بنيت على ركائز "متام" واليت وضعتها لنفسي كأهداف –ب يت كمدر  خط   –بني أو املدر  

ب غل  والت   العقباتديد ع، وحتافو "، " إثارة الد  الّت كيز، ومن األمثلة على تلك األهداف، " حتديد وتضييق نقطة الت عليموخصائص مهنة 
أقوم هبا ت اليت سانقطة منها جمموعة من اإلجراء كل  وقد وضعت ل ."، وغريهادل ةألإىل ااملستندة  الت دخ التو  الت أم لعليها"، " 

 على ذلك. وعند ممارسيت ل ختطيطي بناءً أعد  سيف حتقيقها، و  قد مت  ل مبدى الأتأم   أن يند من ذلك، باإلضافة إىل ها، وكيف سأتأك  نفيذلت
وصلنا  –ل على األق–ولكن  ؛تظهر على الرغم من وجود العقبات، وعدم الوصول إىل ما أصبو إليه الن جاحهلذا اإلجراء بدأت مالمح 
حتديد وتضييق من دءاً ب اليةمتتو  .فقد سرنا معاً يف خطوات مّتابطة ا  أجنزناه.بنجاح، وشعرنا مجيعاً مب األوىلمعاً إىل إهناء دورة العمل 

بيف جمال القراءة لدى االستيعاب  مدى وهي–نقطة تركيزنا  ت أخرى بناًء ال، وانتهاًء جبمع البيانات وحتليها، ووضع تدخ  -نا طال 
الذين  املعل منيعة و أنا وجمم –فقد رأينا مجيعًا  .للعمل ي ةى ذلك فينا الدافعوقد من   .عليها، لنسري يف دورة جديدة أعمق من سابقتها

بأثر ما قمنا به على نتائج  -أعمل معهم ، عربي ةال الل غةجماالت  يعمج يف االختبارات اليت جتريها املدارس لتقييم مستوياهتم يف الطال 
باهات واملواد األخرى، باإلضافة إىل اجت   راقب ذلك من أثر ويالحظ امل .الت عل مودور املعلم يف حتسني  ،الت عل مواألهايل حنو  الطال 
 املدارس من أكثر املصطلحات شيوعًا اآلن يف لعل  و  .اليت أصبح اجلميع يستخدمها أثناء عملهم الل غة املصطلحات املستخدمة يف

بادئ هي أو امل لل غةا"، "التنويع يف أدوات مجع البيانات"، "التوثيق"، وغريها... وتلك الت عل م أدل ة"القرارات املستندة إىل البيانات"، "
بم على تعل  املّتو  إىل جانب ذلك، األثر  األهم   لعل  مرتكزات "مت                                                  ام" وخطوطها العريضة، و   .الطال 

 
بيةمي على عملي مع اجملموعات اليت أعمل معها يف مدارسنا، فأنا أعمل مع معل   أيًضاوقد انعكس ذلك   الد عمتقدمي ل اص ةاخل الّت 

بلل الدور هلم يف  ل  ك ،، فأصبح الدورالس ادسلصفوف اخلامس و  عربي ةال الل غةمي ، ومع جمموعة معل  اص ةذوي االحتياجات اخل طال 
ك ستعمل ألن   ،لسهلةا املهم ة، وهي ليست بعملي ةد من تلك الأك  ص دوري يف الت  وضع أهدافهم، وخطط حتقيقها، وتقييمها، ويتلخ  

اهاعلى  عة على مجيع توق  يف وجود مقاومة م خاص ةة، والتعامل مع اإلحباط، ات، املعتقدات، والقيم، واملعرفة، وعلى كبح االندفاعي  الجت 
اهة، ة، املهاري  ة، املعرفي  اإلداري   :اجملاالت يشعرون ا قد جيعلهم مم   ،عل منيملإىل اعات يقوم املشرف أو املدير بإيصاهلا وق  ة. فبع  الت  ي  االجت 

دى البع ، ناهيك ل الص ف  م يف ، عدا عن مقاومة تغيري دور املعل  ه جهد إضايف  اقّتاح على أن   ببع  ضغط العمل، وينظرون إىل أي  
أت خص أحياناً. وبدركه الش   يدة، وهذا األثر يأخذ وقتاً حىت  وأن يرتبط باألثر على املمارسة الذاتي   اجلديد للبالغني البد   الت عل م عن أن  

يل البيانات، وهذا  قنيات يف جمال تطوير األدوات وحتلاملباشر لبع  الت   الت دريبعة؛ سواء بتقدمي أعمل معهم على مستويات دعم متنو  
.. إخل، أو .قاش، البحث، التحليل،الن   عملي ةر ل، أو من خالل دور امليس  األوىلف األوىلكان فقط يف بداية العمل، فقد أخذت هنج 

 ة.ة، أو التقني  اعم يف األمور اإلداري  د  من خالل ال
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حظة  يف تلك الل   ناة إىل إشرا  أعضاء جدد.... أذكر أن  فكرة توسيع العمل يف مشروع "متام" واالنتقال من العمل ضمن اجملموعة األصلي  

ول من ان السؤال حكان احلديث عن من؟ وكيف؟ سنعمل على ذلك، وقد ناقشنا ذلك يف قسمي البنني والبنات يف مدارسنا، وك
ن هم على مستوى لديه القدرة والدافع للعمل. وكان االقّتاح أن نبدأ مم   وسيع، وكيف سنختاره ونضمن أن  خنتار لنعمل معه يف بداية الت  

املنتسبني إليها،  ل منياملعتعمل وفقها مع مجيع  ة تطوير مهين  سنا لديها خط  ر مدا يف املدارس؛ إذ أن   طور املهين   من مستويات الت  معني  
كينه للوصول إىل مساعدته ومت ،ذين من شأهنمازمني الل  الال   الد عمو  الت دريبم م للمعل  مستويات رئيسة، ويقد   ةإىل ثالث مقس مةوهي 

وز املستويات مستوى. ورم ل  كم أن يعرفه وأن يكون قادراً على أدائه يف  ع من املعل  عات املدارس منه، وهي وصف دقيق ملا يتوق  حتقيق توق  
ب، للعمل معه وتدريبه على 0م من املستوى االقّتاح أن يكون املعل   وقد مت   – 2، 0م إىل مرحلتني منها مقس   كل  هي: أ، ب، ج، و 
مع مراعاة أن تكونا  منياملعل  تقسيمنا حنن الثالثة يف قسم البنني للعمل على مشروعني مع جمموعتني من  ، مت  جرائي  منحى البحث اإل

مشروع  أن يعمل كال الزميلني "مأمون" و"عبد الرمحن" على ،حتديد ة، حيث مت  املتوس ط، واملرحلة االبتدائي ةمتني على املرحلة مقس  
ته، واملشروع اآلخر يعمل به الث عنه كالمها يف تأم  وسيتحد   –الث انوي ةم يف املرحلة ة" مع معل  "استخدام الليجو يف تعليم الفيزياء احلركي  

بني، وهو حول ظاهرة "االستقواء" أو "التنمر" لدى االبتدائي   الس ادسمي اخلامس و ن" وأنا "جهاد"، مع معل  "مأمو   جمم ع– م عاجمل طال 
 .-الس ادساخلامس و 

 
وإجراءات يم يت حمورها ظاهرة "االستقواء" وتقدمي مفاها، وبدأنا باجللسات ال  طلب وحتفيز  من  إىل وقد كان دخولنا للعمل معهم استناداً 

مشرف الفريق،  ات، والعلوم، واجلغرافيا، إضافة إىلي  الري اضعة، هي: صات متنو  مني من ختص  ت اجملموعة معل  ، وقد ضم  جرائي  البحث اإل
بواملرشد  الل األسئلة، وقد فكري من خم ألفكار، ومثري للت  وبدأ العمل معهم بنشاط من قبل اجلميع، وتراوح دورنا بني مقد   .الطال 
ول طبيعة ة حيف تسهيل العمل، واستباق خطوات هام   -ساهم–اهرة منذ سنوات على نفس الظ   الس ادساهم عمل فريق اخلامس و س

 الت دخ التة اعلي  د الحقاً من فباالستقواء جاهزة، ملسح الظاهرة، والتأك   خاص ةاملشكلة، والبحث يف أسباهبا، بل وكان لديهم استبانة 
ة شاملة، يتيح موجيه للسري وفق طريقة منظ  هبا. فقد انطلقنا بالعمل معهم من واقع ما لديهم، مع بع  الت   واإلجراءات اليت قاموا

هم تهم للعمل، وختصيص الوقت الالزم من وقتيف زيادة دافعي   أيًضا، وقد ساهم ذلك جرائي  العمل وفق إجراءات منحى البحث اإل
سنعمل معه  ط يف ذهين؛ هل طريقتنا يف اختيار منسؤاالً كان يتخب    أن  جملموعة، إال  لس للعمل مع تلك ااخلاص. ولكن ومع السري الس  

 أن ينيحة؟ أذكر كانت صح  جرائي  ع للعمل على البحث اإلن يتطو  ة كانت فاعلة أم ال؟، وهل طريقة البحث عم  جرائي  على البحوث اإل
 ؟ مىت سيتم  هم بسؤال: مىت؟ مىت؟ مىتمع، كنت أصطدم املعل منية لدى زمالئي إجرائي  عندما بدأت بتسويق فكرة  العمل على حبوث 

للبحث. ولكن، ويف  عم حتاول حتفيزه للتطو  معل   كل  سؤال يسأله   –تلك األعباء الكبرية اليت نقوم هبا  كل   العمل على ذلك؟ يف ظل  
باات اليت تشري إىل وجود مشكلة لدى ، كانت هنا  البياناالبتدائي   الر ابع الص ف  مي مع معل   عربي ةال لل غةجلسة دعم  يف مستوى  لطال 

هبليكون  ،االستيعاب القرائي لديهم، وكان هنا  ضغط من قبل مسألة اختيار مدارسنا ببني  ، منالر ابع الص ف  ا يف طال  اململكة  طال 
؛ وهو مع من نعمل؟ ة حملت ما كنت أحبث عنهللقراءة "بريلز". يف تلك اجللس الدولي ة الد راسةالذين سُتجرى عليها  السعودي ة عربي ةال

اه، ويكون جرائي  ملاذا أبذل جهداً يف حتفيز اآلخرين للعمل على البحث اإل موجودة لدى اجلميع،  سنيالت حيف ؟ فالرغبة منهم إيل   االجت 
ا أصحاهبا، يف قد ال يشعر هب هت جهودي للعمل مع تلك اجملموعة، فلماذا خنتلق مشكالتالدافِع. عندئذ وج   والعمل عليه هو ذايت  

مع  وجه، فإذا أردت أن تنجح بعملكوليد ذلك الت   الن جاحل العمل عليها قيمة لديهم، وكان وجود مشكالت يشعرون هبا، ويشك  
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 هم يفتسها واالنطالق من خالهلا يف مجيع جهود ، مراعيًا الوصول إىل استقاللي  اآلخرين، عليك الدخول معهم يف مهومهم، وحتس  
 احاهتم بواقعها.دون حتفيز مباشر، مع مراعاة إبراز جنمن ا ها فعلي  إلي العمل، وإجياد احللول ومتكينهم من املهارات واملعارف اليت حيتاجون

 

 
إذا أردت أن تنجح بعملك مع اآلخرين، عليك الدخول معهم يف مهومهم، 

تهم ي  الوصول إىل استقاللسها واالنطالق من خالهلا يف مجيع جهود ، مراعياً وحتس  
 فعلي ا ليهاإ حيتاجونيف العمل، وإجياد احللول ومتكينهم من املهارات واملعارف اليت 

 حتفيز مباشر، مع مراعاة إبراز جناحاهتم. دون من
 

 
عملي معهم  وا بأن  اليت يعملون عليها، ومل يشعر  عملي ةال لقني، بل دخلت معهم يف لب  املباشر، أو الت   الت دريبومل أنتهج يف عملي 

 .ز على ركائز "متام"ذلك يرتك كل  ا، بل كان  ل الحقًا عليهم عماًل إضافي  م هلم تدريبًا جديدًا سيشك   أقد  ل عبئًا عليهم، أو أين  يشك  
ل نا مجيعًا نتأم  كامل، جلس  دى فصل دراسي  ها، وأخريًا وبعد العمل معهم ملإلي الوصول إىل إتقان املهارات اليت حيتاجونهو  فاملهم  
بورة ما يقولون على الس   ناليت قام هبا اجلميع، واستمعت ملا يقولون، وكنت آنذا  أدو   عملي ةبال الت أم لمجعها،  اجلديدة اليت مت   دل ةباأل
ل منحى "املمارسات ث  ، ميط لوليب  خمط   الً بذلك أحجية بانت هلم يف هناية العمل عليها، فرأوا بأنفسهم خالصة عملهم على شكلمكم  
القيام به،  ه عبء إضايف، بل هو شيء ميكنذلك ليس مبستحيل، أو أن   أعينهم أن   . فرأوا بأم  جرائي  ة"، أو منحى البحث اإلي  الت أم ل

م معل   كل  ؛ هي مسة  ت حسنيالم باملمارسات، والسعي حنو ل املعل  تأم   عملي ةوليس جسمًا غريبًا على عملهم، بل هو عملهم جبوهره. ف
 يف مدرسته. الت عل ميئة م من خالهلا الكثري، وتساهم يف حتسني ب. وهي ممكنة احلدوث، ويتعل  احلقيقي   الت عل ميسعى للوصول بطلبته إىل 

 

 
م يسعى ل  مع كل  ؛ هي مسة  الت حسنيعي حنو م باملمارسات، والس  ل املعل  تأم   عملي ة

من خالهلا الكثري،  م. وهي ممكنة احلدوث، ويتعل  احلقيقي   الت عل مللوصول بطلبته إىل 
 يف مدرسته. الت عل موتساهم يف حتسني بيئة 

 
 
ديد أهداف، فهنا  تقدمي وحت ة؛تدريب يأخذ منحى ورش العمل التفاعلي   بداية ألي   كانت كأي    ،بداية العمل يف مشروع "متام"إن  

إىل ق ر  ذلك، ولكن مل يكن من السهل التط كل  مات، وكان دورنا فاعالً يف  ونقاشات وغريها من الس  ة، ، وأنشطة تفاعلي  ومعطى معني  
، أو مجيعنا لظ هراناسواء حنن الثالثة من مدارس  –نا مه يف العروض أن  نقد   كن اات، واملعيقات، فمالحظتنا ملا  لبي  ة، وإبراز الس  لشفافي  ا

 .: الوقت، املصادرة يف البداية، مثلكان احلديث عن أشياء عام    ،يت نواجههاال   الت حد ياتات و وبالص عث عن نتحد   كن اعندما   -يف متام
ر طو  ع والت  وس  الت   ة، وبدأت تتبلور رسالتنا يف "متام" إىلعلى ثقافة "متام"، واألدوار القيادي   ترك زذلك إىل أن بدأت ورش العمل  استمر  قد و 

إىل  الت حد ياتات و بالص عو  تطو رتفاعل بيننا مجيعًا إىل أن وازداد الت   .سة، الدولة، والوطن العربعلى مستويات أعلى وأمشل؛ كاملدر 
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نا أحياناً يف عملنا، يلبالنسبة إل عائقاً عن اآلخرين يف مدارسنا، وظروف املدارس، ونظامها، الذي كان يشك   مث  الً احلديث عن أنفسنا أو  
خالله،  أي تغيري جيب أن يكون من منها، وأن   كل  نظام املدارس لدينا يقوم على جمموعة من الفرق يقودها املشرف على   ومن ذلك أن  

للحديث عن  ر األمر، حيث تطو  -كما ذكرت سابقًا   –ل أحيانًا عائقًا بني قد تشك  ممارساتنا كمدر   ى حديثنا وصواًل إىل أن  وتعد  
قافة، ، وكيف ميكن نشر الث  م الكبار، وكيف يتعل  املعريف   الت دريبومن هنا بدأ احلديث عن  .القيام به ق مبا جيب علينايات تتعل  حتد  

ق مواجهتها، ونعل  من لنا ر  مفة ال ات انتقل من اخلارج إىل الداخل، من ظروف خارجي  لبي  ة وعرض الس  . فاحلديث بشفافي  الت غيريوثقافة 
ل ا ونتحكم هبا. ونعد  ب عليهم جديد أو خربة، أن نتغل  نستطيع ببذل جهد أو تغيري ِفكر ، أو تعل  ة عليها إحباطنا، إىل عوامل داخلي  

 الً.من أنفسنا أو  
 

 
ة ات انتقل من اخلارج إىل الداخل، من ظروف خارجي  لبي  ة وعرض الس  احلديث بشفافي  

ع ببذل نستطية ق عليها إحباطنا، إىل عوامل داخلي  مواجهتها، ونعل  من لنا مفر  ال 
ل ونعد   ب عليها ونتحكم هبا.م جديد أو خربة، أن نتغل  جهد أو تغيري ِفكر ، أو تعل  

 الً.من أنفسنا أو  
 

 
األمور  خارج الصندوق. واحلقيقة أن هذا من أصعب الت فكريوبدأت األمور اليت تظهر على السطح هتدف إىل االستفادة من اآلخر، و  

يعد انتقاصاً من ذاتنا،  ةات الذاتي  لبي  احلديث عن الس   جيب أن نظهر يف أفضل حال، وأن   هنا نعتقد أن  وأن   خاص ةاليت ميكن أن نواجهها، 
لعوامل ا بت ذلك خالل جلساتنا، ونقاشنا، وجدت أن يف ذلك حتقيقاً لنجاحات، وتأكيداً للذات، ولكن من أهم  ولكن وبعد أن جر  

ساق، فهو بات   لك ال يتم  ذ قد، وال خيفى على أحد أن  ة يف الن  ة، والبنائي  فافي  اجلميع؛ الش   ه أصبح ضمن ثقافةاليت ساعدت يف حصوله أن  
هي: على أن طبيعة اجللسات يف ورش متام تراعي مجيع أشكال التفاعل، و  خاص ةدائماً،  ه يتم  العام، ولكن   بني بني، ويعتمد على اجلو  

ا يتيح وأتاح للجميع مم   ،الصغرية املتجانسة وغري املتجانسة، وعلى املستوى الفردي   مستوى اجملموعة الكبرية، وعلى مستوى اجملموعات
واخلربة  لت أم لابنود وشروط الكتابة يف هذا اجلزء من املشروع؛ الكتاب، أنه يراعى فيه  من أهم   لعل  فكاره، و ألمه عن تعل   الت عبري ،فرد كل  و 

، ذلك علي بشكل مباشر، فأجد نفسي اآلن أكثر إصغاءً  كل  ر  بشكل كبري. وقد أث  ر فرد، وهذا يقد   كل  للجميع مع احّتام صوت  
هم، وتقدير ما يلإ، ولكن باإلصغاء عربي ةال الل غةمي فأنا أعمل يف جمموعة تدريب ودعم ملعل   .واستفادة من اآلخرين الذين أعمل معهم

  اخمزونً بتُّ أملك ، الت دريبات ، ويف جلسالص ف  دة يف ة اجلي  تطبيق املمارسات الّتبوي   كيفي ة، و الل غةاملعرفة جبوانب  ازدادت لدي   ،لديهم
 أعمق وأدوم.ننا بيواصل ت  فغدا ال، وأصبحنا أكثر قرباً، وتفامهاً، الل غةة يف جمال تعليم ة وحقيقي  من جتارب واقعي   اكبريً 
 
ك الفرصة اليت أتاحتها لنا، ففي على تل الفكر العرب   ؤس سةقدير ملكر والت  ، مع الش  ة ومتو جة ملا ممرنا به مجيعاً ي أنتقل إىل خربة غني  لعل  و 

واجلهود  لت عل ماآخر مؤمتر كان يف بريوت حول مشروع "متام"، وجدنا تتوجيًا لعملنا، وشعرنا بتقدير كبري من قبل اجلميع لتلك اخلربة و 
ول الد   –ول املشاركة مستوى الد   على ذات احملور الّتبوي   الت طويرو  الت غيري عملي ةى يف حيتذ منوذجابذهلا، واعتبار منوذج "متام"  اليت مت  
فخربتنا يف "متام"  .، ولكن أين الناتج احلقيقي  الس ابقةعلى الرغم من وجود تلك  احملاوالت  الت طويرث عن ، فاجلميع يتحد  - عربي ةال
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 دعم اذ القرارات من األعلى إىل األسفل، إىل الدور الكبري لألسفل يفالعملي، ومن إطار اخت  نظري إىل اإلطار نقلت تفكرينا من إطار الت  
 ،عرضها ملبذولة واليت مت  من اجلهود املباركة ا ته، وال أنقص من أي  ، واحملافظة على استمراري  الت غيريزمة لتحريك األعلى الختاذ اخلطوات الال  

، وجعلتين أنظر إىل ما مسعته عرضه ل فيما يتم  مروري خبربيت يف "متام" أوقفتين موقف املتأم    أن  ال  ة وأصالة، ومحاسة، إز جبد  فهي تتمي  
فرد من  كل  ومل ال؛ ف يف امليدان، أن يّتجم إىل واقع حقيقي   د من إشرا  اجلميع هبا، والبد  أك  من الت   ه جيب أن يكون رؤًى ال بد  على أن  

لي الوزارة، أو ودين، سواء ممث  مجيعًا موج كن ا ،، ففي أحد اجللساتالت غيريمُمث ل وقادر على إشعال  بوي  لّت  ا الت طويرني يف األفراد املعني  
بلي أساتذة اجلامعات، أو املدارس، ومن بقي غري أولياء األمور، و ممث   يها فاجلميع موجود، فيا هلا من فرصة نستمع  . أي أن  الطال 

د من مساع صوت اجلميع، أك  ب من أصحاب القرار الت  إىل واقع يتطل  األعمال  ةبذلك، فّتمج القيام ي ةفق على كيفونت  البع ، لبعضنا 
 حتقيقها.م إىل يسعى غريه أصحاهبا، وال ألهداف ال يضعها غري أصحاهبا، وال يضع اخلطط إال  إذ أن  ا ؛مبمارساهتم وأهدافهم الت أم لو 
 

 
اذ ومن إطار اخت   ،نظري إىل اإلطار العملي  الت  خربتنا يف "متام" نقلت تفكرينا من إطار 
اذ ور الكبري لألسفل يف دعم األعلى الخت  القرارات من األعلى إىل األسفل، إىل الد  

 .ه، واحملافظة على استمراريت  الت غيريزمة لتحريك اخلطوات الال  
 

، أجد جنليزي ةواإل عربي ةتني الل غالفات بملؤل  إىل ا، فعندما أنظر -حىت اآلن  –ص جتربتنا وخربتنا يف "متام" أحببت فكرة إصدار كتاب يلخ  
بيةفارقاً كبرياً يف جمال  جتد  جنليزي ةالكثري من الكتب اإلكتابتها فيها، ف  ق هنا لألعداد، أو النسب، بل إىل الطريقة اليت يتم  ، ولن أتطر  الّت 

نا نتحدث عن األشياء أن   عربي ةأجد يف كتبنا ال ،ة، وباملقابلفيها وصفاً لتجارب كاتبيها أو خالصة لتجارب ناجحة يف مدارس حقيقي  
م من أصحاب في الكتب لدينا يكون معظمهمؤل   لعل  . و ة ناجحة ألفراد من امليدان احلقيقي  وحوهلا، ونبتعد عن وصف جتارب شخصي  

يقوم  الص ف  م يف د أن املعل  جن ،جنليزي ة، بينما يف الكثري من الكتب اإلالص فوفة من خرباء العاملني يف العليا، وقل   دميي ةكارجات األالد  
"متام" حافزاً للكثري  ، وأسهل تطبيقاً. وآمل أن يكون كتاب جتربةيل  إ، وعند قراءهتا أجدها أقرب الص ف  بكتابة جتربته وجتارب زمالئه يف 

 .الص فوفيف البع  ائعة، وتبادهلا مع بعضنا ء بكتابة جتاربنا الر  على البد
 

 
الصة لتجارب أو خ ،جتد فيها وصفاً لتجارب كاتبيها جنليزي ةالكثري من الكتب اإل
ث عن األشياء د  نا نتحأن   ،عربي ةة، وباملقابل أجد يف كتبنا الناجحة يف مدارس حقيقي  

 .ناجحة ألفراد من امليدان احلقيقي   ةوحوهلا، ونبتعد عن وصف جتارب شخصي  
 

 
نا لسنا ألن   ،عنا، ولن أقول لنام فهنيئاً لنا مببادرة "متام"، وكعضو فيها؛ أدعو مجيع من يأمل مبستقبل مشرق لنا يف وطننا العرب أن ينضم  

اهة واحدة، ولكن لنسر يف نفس نا يف مسرية تربوي  كل  فئة أو جمتمعًا منفصاًل عن غرينا، بل حنن   يف مسرية  األوىلو اخلطوة ، وخنطاالجت 
 ."األلف ميل, ولنؤمن بأنفسنا ولنبلور ماس عقولنا
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 خبرتنا في تمام

 لم نعد نحن...
 

 من فهم أن  م مشاريع مدارسنا، ضأن نقد  هي  املهم ةهذا ما يراه القارئ يف كتابة كل  منا، قد تكون البداية واحدة لنا حنن الثالثة، ف
فسها، فقد خرجنا ا عنها هي نواحد من   كل    ، واملفاجأة اليت عرب  الن اجحةونتبادل تلك اخلربات واملشاريع  ،خربهتا د متقمدرسة س كل  

 .الت عل ما بفرص راً باألمل، ومليئً نا أمام طريق طويل مبشِّ نعلم أن   األوىلمن الورشة 
  

ات على غري  ه الت  له؛ إن  ا سرنا خالورئيسي   اهنا  إطاراً عام    أن  خربته يف متام، إال  م من ا كان له مساره فيما تعل   من  كال    وعلى الرغم من أن  
اخلها، والتفاعل مع اآلخرين من زمالء خارج املدارس ود ،مشروع متام . فقد أشرنا مجيعاً إىل أن  ، واملهين  ، والعلمي  املستوى الشخصي  

نا، ل وجهة نظره أكثر، ووضع أنفسنا مكانه، فقد ورد ذلك يف مواطن كثرية يف كتابتر لدينا القدرة على رؤية اآلخر، وفهمه، وتقب  طو  
 مأمون اق"، وما عرب  فل إىل ات  دائما نتوص   كن اباحلوار   لكن نا.. و .االختالف يف وجهات النظر محن " على الرغم من أن  ا ذكر عبد الر  فمم  

 عند حديثي عن قد ذكرت ذلك يف كتابيت أن ين.."، كما و .وتقديرها واالنفتاحل آراء اآلخرين، له بتجربته بذكر "تقب  عن ذلك بتأم  
 .."..يف نظريت لآلخر، واحّتامه، الت غيريلدي "بدأ  الت غيري
 

ري ما ضمن اإلمكانات فرد يف قدرته على إحداث تغي كل  ل اإلميان الشخصي   أمهي ة، و الت غيري عملي ةر فهمنا لوقد ذكرنا مجيعنا كيف تطو  
 ر فيها.حدود ذلك ترتبط بالفرد، وإميانه، واملساحة اليت يفك   ملتاحة، وأن  ا
 

 عبد الرمحن -" م ما يسعى إلحداث تطوير يف جمال معني  ميكن أن يبدأ مبعل   الت غيري"
 جهاد –.." .ممعل   كل  ؛ هي مسة  الت حسنيباملمارسات، والسعي حنو  الت أم ل عملي ة"ف

 
على مستوى الفرد  ةاذ القرارات، وتقييم املمارسات، ووضع اخلطط املستقبلي  والبيانات يف اخت   دل ةاأل أمهي ةرنا وقد  نا مجيعاً أدركنا كما وأن  
نتائجه.."،  على دل ة أفتخر مبشروع ال أملك األ.. أال  .ز على ذلك مأمون يف كثري من مواضع كتابته، ومنها: "، وقد رك  ؤس سةوامل

 اليت تبني   دل ةوضرورة تواجد "األ ،ةي  الت أم لاملمارسات  أمهي ةاذ القرارات.."، وما ذكره عبد الرمحن حول يف اخت   دل ةاأل أمهي ةو".. وأدركت 
 ".الت عل م أدل ةق األهداف"، وما ورد يف كتابيت حول "القرارات املستندة إىل البيانات"، و"حتق  

ر كثرياً يف ث  ا، وانعكس على ممارساتنا، وأر لدينا مجيعً املمارسة الذي تطو  ب الت أم لا، مستوى منا مجيعً ظر يف تعل  فت للن  ومن الال  
إن احتاج األمر  الت غيريإحداث إىل غاهتا، وصواًل ل فقط مبمارساتنا، بل بأهدافنا، ومسو  مدارسنا، فقد وصلنا إىل مستوى ال نتأم  

 فيها. 
 

د ، فقد حظينا بقيادة ذات رؤيا، تشاركنا يف وعها، وتقييمها، فقالت غيرياعمة إلحداث دور القيادة الد   أمهي ةدنا على نا أك  كما وأن  
 .".. تساهم يف إجناح هذه املشروعات،ريغياعمة للت  وصفها عبد الرمحن ب  "القيادة الد  
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لدينا، يف  تطو رتاليت  واملهارات منا الفائدة الكبرية فيما حصلنا عليه من خالل خرباتنا يف "متام"، على املستويني املعريف   كل  وذكر  

رات القيادة، ، أو على مستوى مهاكمي ةمهارات البحوث ال خاص ة–عة املتنو   البحثي ةدة، سواء على مستوى املهارات اجملاالت املتعد  
 والعمل التآزري مع اآلخرين.

 
ضاء اجملموعة، والعزو ة كأحد أعمنها: الفاعلي   لعل  ، و اكتساهبا منا يف مواضع خمتلفة يف كتابته لعادات العقل اليت مت   كل  وقد أشار  
 .الت أم لل النقد، و ة وتقب  ة، الشفافي  ، االنفتاح على اآلخر، اإلصرار، وضبط االندفاعي  الداخلي  
 

يف افيه العمل، وكم اإلجناز، وعدم وجود الوقت الك ل يف: أمور متعلقة بالوقت الذي سيتم  وقد واجهنا صعوبات ومشكالت تتمث  
وتضافرنا معاً، ودعم  م، ونقل اخلربة،، ولكن التزامنا مجيعاً للتعل  جرائي  ع يف البحث اإلوس  يف بداية الت   خاص ةلآلخرين للعمل معنا، 
ة، وري  والد   مر ةات املستل قاءاله فينا حفيز الذي تبث  سني أثناء ورشات العمل، والت  مع أعضاء متام املؤس   املستمر  واصل قيادة املدارس، والت  

 ري قدماً.عب، والس  بنا على تلك املصار مهاراتنا؛ كان هلا األثر الكبري يف تغل  ودعم بع  األعضاء العاملني يف املدارس، ومنو نا وتطو  
 

وقف م، أو تغذية راجعة، أو تعليق، أو نقد، أو عدةنا أي مسايلإم من قد   كل  نعم، حنن لسنا حنن من بدأنا يف تلك اخلربة، شاكرين  
لعام الذي عام أفضل من ا كل  شكر وتقدير، وسنبقى دائماً نسعى أن نكون يف   كل  ا  فق معنا، أو اختلف معنا، فلهم من  ما سواء ات  
 سبقه.
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 قسم البنات -صوت من مدارس الظّهرا  األهليّة
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 صوت سلمى رعد

 مسؤولة عن وحدة البحث 

 تي مع تمامقصّ 

 
 مةالمقد  

اإلنّتنت خالل  ها يفيلإودرست بع  الكورسات اليت احتجت  ،من جامعة الكويت يوي ةلكيمياء احليف اأمحل شهادة الباكالوريوس 
 بطالقة. جنليزي ةواإل عربي ةتني الالل غم أتكل  و  عملي يف املدارس

 
 مدينة يف السعودي ة عربي ةيف اململكة ال الشرقي ةومدارسنا تقع يف املنطقة . 0222للبنات منذ عام  هلي ةاأل الظ هرانعملت يف مدارس 

ن مببنيني. منفصال ن للبنني والبناتاولدينا قسم الث انوي، الث الثمن رياض األطفال إىل  الت عليمي ةاملدارس املراحل  تتضم ناخلرب و 
ابتدائي يف قسم  الث اينو  لاألو   للص فوفتدريس البنني  والبنات وهو تابع ملدارس البنات، كذلك يتم  البنني  يضم  وقسم رياض األطفال 
 جمم ع: الت ايلك  يمي ةتعلات جمم عإىل  مقس مةيف مبّن مدارس البنات. و املدرسة  خاص ة بو ابةوساحة و  جمم عتابع ملدارس البنات وهلم 

البنني  جمم ع باإلضافة إىل الث انوي جمم عو  املتوس ط جمم عالعليا،  الص فوفمن االبتدائي،  األوىل الص فوف، الر وضةاحلضانة و 
 .األوىل للص فوف

 
ويف هناية  .2100إىل عام  الت كنولوجيارة أصبحت ميس   مث  ومن  ،2110املصادر والعهد إىل عام  يف املكتبة يف قسم بدأت العمل

ا من األنشطة اليت أقوم هبو أصبحت مسؤولة عن وحدة البحث اليت أنشئت حديثا يف املدارس.  2100- 2101 الدراسي ة الس نة
 .2112والبحث العلمي منذ عام  العلمي ةمسؤولة عن طالبات املشاريع  أن ين الط الباتمع 
 
 

 بدء مشروع تمام 
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يت رغبو  ايتتطل عطبيعيت و و نظرا لركة يف مشروع متام، حت كإحدى عضوات الفريق للمشاحيث رش   2112بدأ مشروع متام يف عام 
 هدف املشروع هو الت حسني. له ألن   ستحتم   ، لألفضلريلتغييف ا الدائمة

 
 الت حضريدأنا ب، بأخرى عربي ةمن دول  املدارس األخرى املختارةو  ،يف بريوت األمريكي ةاجتماع مع أعضاء اجلامعة  أو لقبل أن نبدأ 

كانت هنا  تسع مدارس من ثالث دول   .لقاء يف األردن مع املدارس األخرى أو لالختيار مشروع ناجح من مدارسنا لعرضه يف 
 .دولة كل  من  و ثالث مدارس  السعودي ة عربي ةهي لبنان، األردن واململكة ال عربي ة

 
 :أعضاء ةمن ثالثللبنات،  هلي ةاأل الظ هرانمدارس  ،فريق مدرستنا تأل ف

 0222للمدارس يف عام  انضم ت ،من جامعة الكويت يوي ةجية بكالوريوس الكيمياء احل: خر  )كاتبة املقال(  سلمى رعد  
 رة تكنولوجيا يف املدارس.أصبحت ميس   2111ة يف قسم املكتبة، ويف عام موظ فك

   م0222إىل املدارس يف عام  م تانض، الري اضجية بكالوريوس رياض األطفال من جامعة امللك سعود بعلياء املخرق: خر، 
 رة يف نفس القسم.أصبحت ميس   2112ويف عام  ،يف قسم رياض األطفال معل مةو تعمل ك

   من مدرسة  نميةالت  من جامعة واشنطن ولديها ماجستري يف دراسات  الدولي ة الد راساتجية بكالوريوس يف هناء املعيبد: خر
 د ةمل االجتماعي ةلعلوم ل معل مة مث  عام،  د ةمل إجنليزي ةلغة  معل مةك  الظ هرانيف مدارس ، عملت السياسي ةلندن لالقتصاد والعلوم 

 عامني.
 
 الت عاوين الت عل منا اخّت  .ةحر ي ة اختيار أحد املشاريع الست  تعترب ناجحة يف مدارسنا وتركوا لنا  ،مشاريع ست ةاختارت إدارة مدارسنا  

يف عام  الت عاوين الت عل م اتيجي ةاسّت ، فقد تدر بت على الت عاوين الت عل م اسّتاتيجي ةلدينا خربة أو معرفة يف مجيعنا يف الفريق  أن  حيث 
روسها، باإلضافة إىل يف د الت عاوين أن تطب ق الت عل مهلا الذي خيو   الت دريبوحصلت على مستوى  أيًضام، وتدر بت علياء  2113

 .الط الباتمع  الت عاوين ل مالت عاستخدام هناء لبع  مهارات 
 

 .يف املدارس  كيف تستخدمو  الت عاوين، الت عل م اسّتاتيجي ةعلى  املعل ماتاملدارس ب درِّ حنا كيف تُ ووض   ،قمنا بتحضري عرض للمشروع
 يف املدارس. الن اجحة االسّتاتيجي اتمن  الت عاوين الت عل م اسّتاتيجي ة أن  على يقني يف ذلك الوقت  كن او  
 

منا قد   .األمريكي ةمع املدارس األخرى  وأساتذة اجلامعة  األو لجتماع إىل مدرسة البكالوريا يف األردن لال 2112و ذهبنا يف صيف 
كيف حكمتم على و  ق،فسألنا د. جردا ،املشروع من أجنح املشاريع يف مدارسنا أن  مجيعنا نقف بفخر ب كن او  ه،العرض وبعد أن اهنينا

 سّتاتيجي ةاال أن  ا أثبتنا بنأن  و  ،اجد   ي االعرض كان كاف أن  اعتقدت  شخصي ا أن ينبت وفوجئت بالسؤال حيث تعج  ف؟  الن جاحاملشروع ب
 أن  ثباتات وبراهني بإإىل نا حنتاج أن  املشروع ناجح.  ودار نقاش ب أن  ولكن مل يكن لدينا إثباتات على  ،كانت إجاباتنا خمتلفةناجحة.  
ال تكفي  ، املدارسة تقدمي الربنامج يفاستمراري   أن  كما . د إحساسوليس فقط جمر   ،ناجحة اسّتاتيجي ة الت عاوين الت عل م ةاسّتاتيجي  
  .ناجحة. ومن هنا كانت البداية اسّتاتيجي ةجلعلها 
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وليس  ،ناجحة اتيجي ةاسّت  الت عاوين الت عل م اسّتاتيجي ة أن  إثباتات وبراهني بإىل حنتاج 
جلعلها  ال تكفية تقدمي الربنامج يف املدارس استمراري   أن  كما .د إحساسفقط جمر  
 ناجحة. اسّتاتيجي ة

 
 
 يف هذا من قبل. و كيف سنحصل عليها؟قط  ر ض ملثل هذه األسئلة! طلب براهني وإثباتات. مل أفك  أتعر   مر ة و لأل

ب اليت أتدر   ىلاألو  ر ةوكانت هذه امل جرائي ،وهي: حتسني املمارسات من خالل البحث اإل الث اينيف اليوم  األوىلبدأنا ورشة العمل 
سؤال  مثل ،يهاف الط البات عدةاليت أقوم مبسا العلمي ةملشاريع بافيها بع  الشبه  أن  . و قد وجدت جرائي  فيها على البحث اإل
 ت والتحليل واالستنتاج. يف مجع املعلومات وكتابة املالحظا الد ق ةالبحث واألدوات و 

 
يف  اليتزمي ت مع. وبدأإجرائي  تقوم باختيار مشروع لبحث  أنمدرسة  كل  لب من  طُ  إىل مدارسها، و قد عادت بعدها فرق متام

وبراهني  أدل ةجلمع  ،يف مدارسنا الت عاوين الت عل معن  إجرائي  نقوم ببحث  أن  كان مشروعنا  .األوىلبالعمل بعد ورشة العمل  الفريق
 العمل على حتسينها. مث  ومن  ناجحة يف مدارسنا ؟  ، هل هيالت عاوين الت عل م  اسّتاتيجي ةمن  ال ت أك دو 
 

ا من   تذمرات وأخ عد ةنا سؤال البحث غري  و  .وأهداف الربنامج عملي ةة، األهداف البدأنا بتحديد سؤال البحث واألهداف األدائي  
تمع أثناء جن حنن كمجموعة  .وتغيري وحتسني سؤال البحث، وكان هنا  العديد من االجتماعات حوايل شهرين لتحديد عملي ةال

 ألمريكي ةاجمموعة من أساتذة اجلامعة باإلضافة إىل  ،عن جمموعتنا احملل ي ةمع د. سهام الصويغ املسؤولة  أيًضاو  املدرسي   الد وام
لإلجابة  أيًضاو  ،د من سؤال البحث واألهداف واألدواتأك  للت   ،اجتمعوا معناإىل البحرين و  ، حيث حضروامتاممشروع املسؤولني عن 
 على أسئلتنا. 

 
 كن ا، و جرائي  ) علياء وهناء( للعمل على البحث اإل عل متنيتان من نصاب حصص املدت حص  دِّ حُ  أن لي ةوكانت اآل ،عملنا كفريق

جنتمع يف هذه احلصص لتحديد ما سبق نقاشه من سؤال البحث وأدواته. و بعدها بدأنا جبمع البيانات، و هنا بدأ العمل يف 
إذ  ،طبيقها يف تا طوياًل ا وقتً كانت صحف املالحظة اليت استغرقت من    ،إحدى أدوات البحث أن  حيث  املعل ماتومع  الص فوف

ن مجيعنا من احلضور نتمك   ا. ويف بع  األحيان الما تعاوني  من تعل  يت يقد  واالل   ملعل ماتايعتمد مجع البيانات على حضور حصص 
ن بتعاون الفريق ولك ،يت واجهتناد، وهذه واحدة من املشاكل ال  ضارب يف أوقات احلصص أو انشغالنا بنفس الوقت احملد  بسبب الت  
 .الذي حرصنا مجيعنا على حضوره سبوعي  ا يف االجتماع األعن مالحظاتن البع  ي املشكلة و إعالم بعضنااستطعنا ختط  

لبات و جمموعات امبا فيها من استبانات ومقابالت للط   ،كما تبادلنا العمل بنفس الطريقة يف مجع البيانات جلميع أدوات البحث
 .الّت كيز
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ماقمنا  نناقش عرض وو ن مع املدارس األخرى جنتمع كن او  شهر. أ ةست   كل  يف بريوت   األمريكي ةيف اجلامعة م تقد  كانت ورش العمل 
( ألمريكي ةا)فريق متام من اجلامعة  األمريكي ةساتذة اجلامعة أب على ما سنقوم به ونعود للعمل. كما كانت جمموعة من به، ونتدر  

نا نسري على الطريق أن  ن د مأك  ا والت  استفساراتن نليجيبوا ع ،السعودي ة عربي ةاململكة الباخلرب  يف زورون املدرسة وي ،جيتمعون معنا
 حيح.الص  
  

وكتابة التقرير مجيعنا.  و يف هذه املرحلة من العمل استقالت أ.هناء املعيبد وأصبحنا عضوتني فقط. يف هذه  الن تائجقمنا بتحليل 
 .2112يف ورشة ( TAMAMوعرضنا نتائجنا يف متام ) تعليمي   إجرائي  حبث  أو لك  ،الذي قمنا به جرائي  هنينا البحث اإلأالفّتة 

ن  حبيث تتكو   ،تقسيمنا إىل جمموعات و مت   ،ل مبا قامت بهجمموعة أن تتأم   كل  املختلفة طلب من   ،و بعد عرض املشاريع من املدارس
كانت من أمتع ورش و  .التنادلنا تأم  تباأن نا  الر اجعة، كما الت غذيةو تقدمي  الت عليقمدرسة  كل    جمموعة من مدرستني و تتوىل   كل  
بدورنا  اكن  و  ،مدرسة منشغلة بنفسها ومبا يطلب منها كل  أن تكون   الس ابقة،إذ جرت العادة عند تواجدنا بورش العمل  ،العمل

 الت عليقو  الت أم ل ةمسؤولي  ل ا حتم  اختلف األمر إذ طلب من   ر ة. و يف هذه املالفعلي ةمه املدارس األخرى بدون املشاركة نستمع ملا تقد  
ا أجربنا على أن نقرأ ونصغي ونتبادل العروض. وهذا منحنا فرصة أكرب لفهم مشروع املدرسة األخرى واالستفادة من وإبداء الرأي مم  

جتارب املدارس  موأتعل   ،ا لتبادل املعلوماتمت من احلوار مع املدارس األخرى أن أصغي و أعطي وقتً تعل   الت جربة،أعماهلم. ومن هذه 
  ا. األخرى الحقً 

 

 
 ،مت من احلوار مع املدارس األخرى أن أصغي وأعطي وقتا لتبادل املعلوماتعل  ت

 ا.م جتارب املدارس األخرى الحقً وأتعل  
 

 
. الت وصيات مث  ومن  تائجالن  فريق أن يضع  كل  من  كان املطلوب   األمريكي ة،اجلامعة يف منا البحث لفريق متام رنا التقرير وسل  حر  بعد أن 
 سهل إىل األصعب هي:ج من األحيتوي على جمموعة من املهارات تتدر   االجتماعي ة الت عاوني ةفئة املهارات  -الت عاوين الت عل م أن  ا بعلمً 
  

 املهارات الت عاوني ة االجتماعي ة الفئة

 االنتقال من دون ضج ة. - التشكيل

 البقاء مع اجملموعة. -

 أصوات هادئة.استخدام  -

 تشجيع املشاركة من قبل اجلميع. -
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 مناداة أعضاء اجملموعة بأمسائهم، والن ظر إىل املتكل م، وعدم استخدام أسلوب القمع.-

 إعطاء تعليمات بشأن اجملموعة. - العمل

 تعبري عن الت شجيع. -

 طلب املساعدة أو الت وضيح. -

 عرض الشرح أو الت وضيح على اآلخرين. -

 ة صياغة أفكار اآلخرين.إعاد -

 تنشيط أعضاء اجملموعة. -

 -عندما يكون ذلك مناسباً -وصف مشاعر  -

 تلخيص بصوت مسموع. - الصياغة

 البحث عن الد ق ة من خالل الت صحيح، واإلضافة إىل امللخ ص. -

 البحث عن التوس ع. -

 البحث عن طرق ذكية لتذك ر األفكار واحلقائق. -

 طلب التحدث من أعضاء اجملموعة.  -

 الط لب من األعضاء اآلخرين أن خيط طوا بصوت مسموع. -

 الت أك د من فهم أعضاء اجملموعة. -

 نقد األفكار من دون األشخاص. - التخمري

 متييز نقاط االختالف بني أعضاء اجملموعة. -

 دمج جمموعة من األفكار املختلفة يف موقف واحد. -

 تربير إلجابة عضو.طلب  -
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 التوس ع يف أجوبة األعضاء اآلخرين. -

 السرب يف طرح أسئلة أعمق. -

 توليد أجوبة أخرى. -

 فحص الواقع بتفق د عمل اجملموعة. -

 

مجعها من صحف  اليت مت   باإلضافة إىل البيانات الّت كيز،على أسئلتنا يف جمموعات  املعل ماتوإجابات  الط الباتومن حتليلنا الستبانات 
 ضح لنا اآليت:ات   ،واألدوات املختلفة اليت استخدمناها ،املالحظة داخل الفصول

   اهمعاً، فقد كان  ل ماتاملعو  الط الباتعند  الت عاوين الت عل م اسّتاتيجي ةتطبيق  أمهي ةهنا  وعيًا كبريًا يف مدارسنا ب أن  االجت 
 . الط الباتو  املعل ماتواضحاً من قبل  سّتاتيجي ةحنو هذه اال اإلجياب  

   ا.ا وقوي  ا واعيً إملامً  سّتاتيجي ةملم ات وخبريات باال (التعل التعاي)قن ايت يطب  و الل   املعل مات أن 
   شكيل والعمل ة الت  بتكرار تعليم املهارة فئ عل مةمن نفس الفئة، حيث تقوم امل الت عاوني ةساق يف تعليم املهارات اليوجد ات

 ،رة السهلةياغة والتخمري. وتعر ض الطالبة لتكرار املهاملهارات األصعب من فئة الص  إىل اعدم الوصول  الت ايلوب ،الباتط  لل
 يف مواد خمتلفة. معل مات عد ةم نفس املهارات من نفس الفئة من من تكرار تعل   الط الباتي إىل تذم ر يؤد  

 
 .األمريكي ةام للجامعة على طلب فريق مت بناءً  الت وصياتقمنا بتقدمي  مث  اليت ظهرت من البحث، ومن  الن تائجهي بع   ،ماورد سابقا

 
 

 الت وصيات

 منها: االجتماعي ة الت عاوني ةيف تنمية املهارات  سّتاتيجي ةهذه اال الي ةمنا بع  االقّتاحات لزيادة فعقد  
  الت عاوين، الت عل مقن يت يطب  واالل   املعل ماتة عدد : وذلك بسبب قل  الت عاوين الت عل م اسّتاتيجي ةعلى  املعل ماتتدريب عدد أكرب من 

ة ت قل  ة. وقد كانلدروس تعاوني   تتعر ضاليت  الص فوفة عدد ى إىل قل  وهذا أد   .2112منذ عام  %02سبة عنإذ مل تزد الن  
يف بداية  لص فوفاات اليت واجهناها عند حاجتنا ملالحظة الص عوبمن  الت عاوين، الت عل م اسّتاتيجي ةمن قد  تايت و الل   املعل مات
 الت عل م تيجي ةسّتاضن الدون أن يتعر   ، منمن مرحلة إىل أخرى الط الباتى إىل انتقال بع  هذا النقص أد   أن   مث  مشروعنا، 
 .الت عاوين

   فق الواحد، فتت   ف  املرحلة الواحدة أو الص   معل ماتني ب الت نسيق: ويتم ذلك بالت عاوني ةساق تعليم املهارات العمل على ات
تتابع  مث  ومن  ،من نفس الفئة، وتقسيم املهارات اجلديدة فيما بينهن لتعليمها الت عاوني ةعلى تقدمي املهارات  ف  الص   معل مات
 هذه املهارات. كل   املعل ماتمجيع 
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  لت عاوني ةاهلذه  املهارات، اقّتحنا تقسيم تدريس فئات املهارات  واستخدام تلقائي   الط البات،انغماس أكثر لدى  حيصللكي 
، الت عاوني ةات تكرار يف تقدمي الفئجند أي   ال د من قبل اإلدارة، وذلك حىت  على أن حتد   الدراسي ة،حسب املراحل  االجتماعي ة
تقال إىل املهارات نالوقت لال هن  و ال يكفي ،عام بتعليم املهارات للفئات البسيطة كل  يبدأن يف   املعل مات أن  إذ الحظنا 
 األعلى.

 
متام للمدارس. فقمنا  من قبل فريق ،ة تنفيذهاونتابع إمكاني   الت وصياتأن خنتار إحدى  األمريكي ة،اجلامعة يف كذلك طلب فريق متام 

. و طلبنا من مديرة مكن تنفيذه من قبل فريقنا" إذ من املالت عاوين الت عل م اسّتاتيجي ةعلى  املعل ماتباختيار " تدريب عدد أكرب من 
وبعد أن سل متنا القائمة  ،معها عاون. وبالت  الت عاوين الت عل م اسّتاتيجي ةب على ا هي من تدر  أهن  حيث  ،م الدورةأن تقد   الت دريبو  الت طوير
 حضوريف الت ترغب ملؤه  ا املعل ماتقمنا بعمل استبانة ملعرفة َمن ِمن  سّتاتيجي ة،على اال الت دريبي الت لتلق  املؤه   املعل ماتبأمساء 
وقت املقّتح قبل وبعد ال ،كان لديها انشغاالت أخرى  ه، حيث أن  الت طويرو  الت دريبمديرة  عدةام مبسادنا الوقت واألي  . وحد  الد ورة

 ساعة.ثالثني  أسابيع واستغرقت د ة مخسةام اخلميس ملورة يف أي  مت الد  للدورة. وقد  
 
 ملعل ماتاالوقت كان عائقا كبريا بسبب ارتباطات  ن  أو خاص ة ، الت وصياتإجناز حتقيق إحدى  ،اإلدارة ودعمها عدةمبسا ،هنيناأو 

يوم مخيس  كل   ذهبيو  دراسة دبلوم تربوي  إىل  ينتسب منهن   بع الفقد كان  .يوم اخلميس )اخلميس إجازة أسبوعية( ومشاغلهن  
 روس يف اجلامعة.حلضور الد  

 
 ملعل ماتان عدد كبري من ولكن ألسباب خمتلفة مل يتمك   ،تدريب عدد أكثر  وكان من املفّتض أن يتم   معل مة، 02تدريب  ومت  

 احلضور.
 
ل لوصو ولكن كان من الصعب إرضاء مجيع األطراف وا ،األو يل الت حضريو  الت نسيقهو  الت وصية،قمت به من عمل جتاه هذه  ما كل  و  
كما   معل مات،مت خدمات احلضانة للفقد قد   .وحتاول تسهيل ما أمكن ،اوقت يناسب اجلميع. وكانت اإلدارة متعاونة جد  إىل 
 املواصالت لتسهيل حضور الدورة. رت هلن  وف  
 
 

 جرائي  نشر البحث اإل
وكانت ورشة العمل رقم  ،اينا تدريبً تلق   ،يف مدارسنا، وكاملعتاد جرائي  على نشر البحث اإل ،زميليت علياء مع بعد ذلك بالعمل تبدأ
. كان إىل األعلى عدةامن الق الت غيريو هو  شروع متامالرئيس ملف ا للهدو العمل على تنفيذها، وفقً  الت وصياتوخرجنا ببع   ،(5)

بم وإجياد احللول لتحسني تعل   ،مشاكله م من حلِّ متكني املعل   ،هدف متام بمع  بالطريقة اليت جيدها أفضل وتناسبه الطال    ه.طال 
 
 يف مداسنا: جرائي  نشر البحث اإل ةحماول

 :الت ايلوكانت ك ، املدارسيف جرائي  ع يف البحث اإلوس  لتحديد خطوات الت   الت طويرومديرة املنهاج و  ،اجتمع فريق متام مع وكيلة الرئيس



182 
 

  ا ألدائها تبعً  ،ويات خمتلفةن مبستاهر يف مدارس الظ   عل مةامل ؛ حيث متر  الت درييبايت يعملن على املستوى و الل   املعل ماتترشيح
قنا على اختيار فاالنتقال إىل مستوى أعلى. وات   الت ايلوب ،قييمسنتني أو ثالث حسب حاجتها للت   كل  وتقي م   ،املهين  

قادرة  عل مةجيعل امل والذي ،يف املدارس جرائي  على تطبيق البحث اإل للتعاون معهن   ،املرتفع من املستوى املهين   املعل مات
املرتفع للعام  يف املستوى املعل ماتوكان عدد  الظ هران.م ملدارس قد  ة الت  ضمن خط   ،املشار إليه جرائي  على فهم البحث اإل

 .معل مة 35( 2101-2112) الد راسي  
   الن تائج.نوا على علم بليكو  ،ملديرات واملديرين واملشرفني واملشرفاتعلى ا ،جهونتائ الذي قمنا به جرائي  البحث اإلعرض  مت 

 ،ةثري  ال من األكتقب   املشروع قىا. والعلى املشاركة الحقً  املعل ماتملشروع لتشجيع من ااألهداف  أيًضاشرحنا قد و 
مشروع  أن  حيث  ،عهذا متوق   أن  من قبل اإلدارة بهنا بِّ وقد ن ُ  ،عهنتوق   كن اوانتقادات وعدم القبول من البع  اآلخر. وهذا ما  

 اج إىل حتسني. حيت ،خلل ما ضعف أو وجود قاط اليت تبني  وض ح بع  الن   ،الذي قمنا به جرائي  متام من خالل البحث اإل
   فاجلميع  خرى،من األقسام األ الت ايلل عملنا من جهة اإلدارة وبوهذا سه   ،فهي تدعم مشروع متام ،إلدارةإىل اا بالنسبة أم

ب محتسني تعل   هواملشروع  هدفلتيسري مهامنا مع األقسام املختلفة. ف ومستعد   ،على وعي مبا نقوم به وهذا هدف   ،الطال 
 .من يعمل يف املدارس وهو رسالة مدارسنا كل  

   دنا موعدا لعرض ماهو البحث اإلحد، استدرار  مث   ومن ،يف املدارس األوىل الت جربةحات خلوض املرش   املعل ماتعلى  جرائي 
 شحات لتدريبهن  املر  املعل ماتمع  األوىل الت جربةخبوض  ،علياء كفريق متام معقوم أ، وسأفكارهن لبدء مشروع جديد معهن  
يل ات اليت واجهتنا؛ حيث كان من املستحالص عوبجديد. وكان عامل الوقت من أكرب  إجرائي  من خالل املمارسة لعمل حبث 

 جرائي  ى املشكلة، فكان العرض املختصر عن البحث اإلفحاولنا من خالل املرونة أن نتخط   الد وام،أثناء  معل مة 35تفريغ 
 ملا عليهن   ،الد وامجيدن صعوبة يف التأخري بعد  كن    املعل مات أن  دقيقة فقط، حيث  31 د ةاملدرسي مباشرة مل الد وامم بعد يقد  

 من واجبات و التزامات.
  بعرض خمتصر عن البحث اإلقمنا، نبع من حاجة ي ،جديد إجرائي  طلبنا من اجلميع استدرار أفكار لبحث  مث  ومن  جرائي 

 .م عاملدرسة و اجمل
  ن أعضاء فريق أن يكو  أمهي ةدت على يت أك  ال  و  ،اليت خرجنا هبا من ورشة العمل اخلامسة ملشروع متام الت وصياتبناء على

حاجة  من انابعً  جرائي  ثنتني، و أن يكون البحث اإلاوليس واحدة أو  املعل ماتجمموعة من  ،اجلديد جرائي  البحث اإل
لبنا أن ترسل طكما ،  ا حتتاج إىل حل  أهن  ب معرفتهن  و  من ممارساهتن   املعل ماتتلمسها جمموعة  ،مشكلة مل حة لتحسني أي  

 لتحسينها.  إجرائي  إجراء حبث إىل املشكلة اليت حتتاج   ات املختلفةم عاجمل
  عرب عن رغبتها يف ة ترسالة بريدي   ،حاتاليت ترغب يف العمل على املشروع اجلديد من املرش   عل مةأن ترسل امل أيًضاطلبنا

 االنضمام إىل فريق البحث.
   الفريق( أعضاء   لنا )حىت يتسّن   ،ي "متام" بناء على طلبنا وموافقة اإلدارةومس   أُنشئ لتمام حساب بريد إلكّتوين خاص

من أن  ي وإرسال الربيد اإللكّتوين من خالل شبكة املدارس أو خارجها. و أصبح باستطاعتنا استخدامه كفريق بداًل تلق  
 ات لربيدي اخلاص أو بريد أ. علياء.وظ فترسل الرسائل من امل

 إجرائي  لعمل حبث  ،الختيارهن   ساً وكان اجلميع متحم   ،ات اقّتاحات خمتلفة عرب الربيد اإللكّتوين  م عوصلنا من مجيع اجمل. 
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  ات األخرى م عن اجملبناء على ما وصلنا م ،لّتشيح املشروع اجلديد الت طويراجتمع فريق متام مع وكيلة الرئيس ومديرة املنهاج و
 ها.حل  إىل وحباجة  ،من مشاكل يلمسنها

   الل غةو  عربي ةال الل غة يف مجيع املواد؛ يف يعاب القرائي  هي: االست الت عليمي ةات م عرة يف مجيع اجملة املتكر  كانت املشكلة امللح 
 .اختيار املوضوع وهو االستيعاب القرائي   . فتم  العلمي ةيات واملواد الري اض، و جنليزي ةاإل

  عل ماتم ست  اجلديد وكان من  األو لاغبات يف املشاركة، ومن هنا مت تكوين الفريق الر   الل غة معل ماتاخّتنا مجيع. 
 

 
ات اليت واجهتنا؛ حيث كان من املستحيل تفريغ الص عوبكان عامل الوقت من أكرب 

ى املشكلة، فكان فحاولنا من خالل املرونة أن نتخط   الد وام،أثناء  معل مة 35
 31 د ةاملدرسي مباشرة مل الد وامم بعد يقد   جرائي  العرض املختصر عن البحث اإل

ملا عليهن  امالد و تأخري بعد ن صعوبة يف ال  كن جيد  املعل مات أن  دقيقة فقط، حيث 
 من واجبات والتزامات.

 
 

حال  ناتواجهو  ،وبدأنا يف العمل .عربي ةال الل غةوثالث من قسم  جنليزي ةاإل الل غةثالث من قسم  :معل مات إلينا حوايل ست   انضم  و 
بنا على هذه د أن تغل  وبع .للبدء يف املشروع املعل ماتمع مجيع  ا صعوبة حتديد اجتماع أسبوعي  إحدامهالعمل مشكلتني: يف بدئنا 

 أن   هي:نا مشكلة أخرى و ت، واجهاملعل ماتت لتغيري بع  جداول حيث اضطر   ،ةاإلدارة الداعمة للمشروع بقو   عدةاملشكلة مبسا
ه من أن  ولكن اعتقدنا ب ،على دراية بذلك كن ا، و  جنليزي ةاإل الل غةث تتحد   وأخرى ال ،عربي ةال الل غةث ال تتحد   معل مةلدينا يف اجملموعة 
ب ىني لدتالل غ( موجودة يف مشكلة ) االستيعاب القرائي   أن  حيث  ،ةمجة الفوري  ب على هذه املشكلة بالّت  املمكن التغل   ونريد  ،ناطال 
نا لّتمجة أن  إذ  ؛وقتباإلضافة إىل ال ،معل متنيللحراجا سب بت إو تعطيل االجتماعات إىل  تأد  تني.  ولكن الّتمجة الل غإجراء البحث ب

انتقلت حيث  ،اتلقائي   و جاء احلل   أبداً. وهو غري كاف   ،ساعة واحدة تقريبا د ةضعف الوقت واالجتماع كان ملإىل حنتاج  ،احلوار
 .فقط وحتتاج إىل ترمجة عربي ةث الاليت تتحد   عل مةاملوهي مدرسة أخرى إىل  عل متنيإحدى امل

  
فيف من خ. و قد حاولنا الت  وبدأن باإلنسحاب إجنازه املطلوبالعمل  كمي ةف من  بالتخو   املعل ماتبدأت ، أنا بالعملبدوحاملا 
 املعل مات الشرح، فارتاحتيف  عدةما حيتجنه من وقت ومصادر ومسا كل  وتوفري   ،ما أمكنبقدر  الد عمبتقدمي  املعل ماتختو ف 

الرغبة  ماكن لديهه مل يأن  حيث  ،لألفضل ماكان انسحاهبوقد   تا،انسحبفن ااألخري تانما املعل  ما أمكن. أم   نا ندعمهن  أن  ووثقن بنا وب
وأخرى من  ،تنيالل غث وتتحد   جنليزي ةاإل الل غةواحدة من قسم  ،ن  فقطامتبقي من اجملموعة معل   األكيدة بالعمل على املشروع. و

 .عربي ةال الل غةقسم 
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 ازهإجن املطلوب العمل كمي ة من بالتخو ف املعل مات بدأت بالعمل، بدأنا حاملا
 بقدر لد عما بتقدمي املعل مات ختو ف من الت خفيف حاولنا قد و. باإلنسحاب وبدأن
 احتفارت الشرح، يف ةومساعد ومصادر وقت من حيتجنه ما كل   وتوفري أمكن، ما

 .أمكن ما ندعمهن   وبأن نا بنا ووثقن املعل مات
 

 
لغة  ل مةمعمجيع املواد،  و  االبتدائي   الث الث ف  م الص  تعل   معل مة؛ عل متنيمع امل 2101من عام  الث اين الد راسي  بدأنا يف الفصل و 

بو  الط الباتولديها جمموعة قليلة من  ،تعمل يف وحدة دعم الطالب إجنليزي ة س لديها فصل  ولي ،خمتلفة دراسي ةمن مراحل  الطال 
قراءة لت عديف هذا الوقت و . عل متنيغات مع املواحدة. وقمنا بتحديد سؤال البحث واألهداف واملسو   دراسي ةكامل من مرحلة 

 , The Action Research Guidebook) ورشة عمل أو ليف  جرائي  لكتاب الذي استلمناه عن البحث اإلا
Sagor, 2005) نا  صعوبة كانت هو  . املعل مات دريبألستطيع ت عربي ةال لل غةوكتب مّتمجة  ،وبدأت أحبث عن كتب أخرى

كثري العدم ذكر  اطلبوا من  و ، األمريكي ةصال مع فريق متام للجامعة على ات   كن ا، فن لفهم العديد من املصطلحاتامتاملعل   واجهت
ايت عملن و الل   املعل ماتحناول تسهيل العمل ما أمكن على  كن اببساطة.   العمل معهن   ز علىأن نرك  و  ،مناهامن املصطلحات اليت تعل  

ما يقوم به الفريق  ايت يتابعنو الل   املعل ماتوهنا  العديد من  ،يف املدرسة جرائي  وأننا حناول نشر البحث اإل خاص ةمعنا يف املشروع، 
 .ا من عملها اليومي  بل جزءً  ل مة،عا على املعبئً  اإلجرائي  بحث ال جنعل العمل على ا أال  اجلديد، وكان مهم  

 

 
ن عملها ا مبل جزءً  عل مةا على املعبئً  إجرائي   جنعل العمل على حبث ال  أكان مهما 
 .اليومي  
 

 
لكن مل نستطع ؛ وهلذا مل و  الد راسي  ومجع املعلومات قبل هناية العام  الث اين، الد راسي  يف الفصل حناول العمل بسرعة لنبدأ بالعمل  كن ا
بأو  الط الباتبالعمل مع  املعل ماتتبدأ   ايً كاف  ان نعطي وقتً أ الت جربةمن هذه مت . وتعل  االنتهاءعلى  الدراسي ة الس نة شرافإل الطال 
لوضع سؤال  كايفلوقت اال عل مةأن يكون لدى املو  ،سّتاتيجي ةاال لتفهم املشكلة أو ،ةات واألحباث القبلي  األدبي  لقراءة  معل ماتلل

ة ومن لوضع خط   ،وزيادة معلوماهتا عن املشكلة ،م املشكلة بعد تفه  إال   ،دا لن تستطيع صياغة سؤال البحث اجلي  البحث؛ حيث أهن  
 الد راسي  عام ومنذ بداية ال ،األو ل الد راسي  شروع جديد يف الفصل مبه من األفضل البدء أن  كذلك اكتشفنا    العمل. يف بدءال مث  

بسنة كاملة مع  ن من العمل على األقل  لنتمك    . ف  الص   طال 
 

 ،يف بريوت األمريكي ةمريي سعد من اجلامعة أ. حيث حضرت د. رميا كرامي و  ،2101أكتوبر  الت ايل الد راسي  يف العام  العملأكملنا 
ه شروع وأحسسن بأن  ف من املبدأن بالتخو  إذ  ،معل متنيلل نوي ةعوح املرفع الر  إىل ى ا أد  مم   ،باملشروع وناقشناهن   عل متنيوقابلن امل
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قاط اليت . ومن الن  عل متنيبع  أسئلة امل نوضيح و اإلجابة عيف املقابلة الت   مت   ،كذلكيت يقمن هبا.  ال   مع أعماهلن  ا مضافً  ائً سيكون عب
 يعملن على االستيعاب القرائي.  اليت جعلتهن   دل ةا تريد األدت عليها د. رميا بأهن  أك  
 

 
 واألحباث األدبي ات لقراءة للمعل مات كافيًا وقتًا نعطي أن الت جربة هذه من تعل مت
 لوضع الكايف تالوق املعل مة لدى يكون وأن االسّتاتيجي ة، أو املشكلة لتفهم القبلي ة،
ا حيث البحث؛ سؤال  تفه م عدب إال   اجلي د، البحث سؤال صياغة تستطيع لن أهن 

 .لالعم يف البدء مث   ومن خط ة لوضع املشكلة، عن معلوماهتا وزيادة املشكلة،
 

 
 أيًضاو  ،ة ما نقوم بهد من صح  لنتأك   معل مات،وليس فقط لل أيًضا،مفيد لنا  األمريكي ةحضور ودعم فريق متام من اجلامعة  إن  

ملاذا  ؟تصحيح ما فاتنا. و  قد كنت مندهشة من  د. رميا عند تكرارها السؤال : ماهي الرباهني لوجود مشكلة االستيعاب القرائي
 الت عل مق عن اب. وعندما اخّتنا مشروعنا الس  ..مناهق ما تعل  املدرسة أمجعت على وجود املشكلة؟  حنن نطب   الرباهني يف حني أن  

كخطوة أوىل   ،و الرباهني عن وجود مشكلة دل ةوجود األ أمهي ةلدينا براهني على وجود مشكلة. اكتشفت حينها مل يكن  الت عاوين،
 .للوصول إىل حل  

 

 
و الرباهني عن وجود مشكلة كخطوة أوىل  دل ةوجود األ أمهي ةاكتشفت حينها 
 .للوصول إىل حل  

 
 

متحانات االستيعاب ومجعن ا ،األو يل  وبدأتا باملسح  ،معل متنيالفكرة أكثر للحت وض  ت ،األمريكي ةجلامعة ا إىل بعد عودة فريق متام
بالبات و القرائي للط   نة ة مقن  اختبارات دوري   .  وهيعلى وجود مشكلة يف االستيعاب القرائي دل ةاأل باعتبارها ،املاضية الس نةمن  الطال 

 ة دعم الطالب يف املدارس.من قبل وحد الد راسي ،تني يف الفصل تقوم هبا املدارس مر  
 
،لى البحث اإلب عالتدر   وبعد حتديد سؤال البحث واألهداف و .تنيحص   د ةواحدة يف األسبوع مل مر ة عل متنيمع املجنتمع  كن ا  جرائي 

األفضل ملدارسنا،  يجي ةسّتاتات يف حماولة الختيار االلألدبي   عل متنيوقراءة امل ،من العام املاضي الث اين الد راسي  يف الفصل  الذي مت  
دها األفضل لرباجمنا اليت جت سّتاتيجي ةيف اختيار اال عدةللمسا ،ةحضور االجتماعات األسبوعي   الت طويرو  الت دريبمديرة طلبنا من 
  واملناهج يف املدرسة. االسّتاتيجي اتا على علم جبميع حيث أهن   الت عليمي ة،
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تان من قراءات ما إىل ما قامت به املعل  استنادً  و .الجتماعات معناا هاضور إىل املشروع حب الت طويرو  الت دريبمديرة  انضم تومن هنا 
واألدوات اليت  سّتاتيجي ةحتديد اال ،الت طويرو  الت دريبمديرة  عدةمبسا مت   ،جنليزي ةاإل الل غةمن املصادر ب خاص ةو  االستيعاب القرائيعن 

ا عليها، ا إضافي  نا كان عبئً مع الت دريبو  الت طويروجود مديرة  و بالرغم من أن  . للمشروع ترمجتهات ومت   الت حسني، يف برنامجستستخدم 
 الجتماع.ا من جدوهلا حلضور اتني أسبوعي  جعلها تقتطع حص   ،واإلميان بفائدته للمدارس ،ولكن لقناعة اإلدارة بدعم املشروع

 
 معل مةبدأت و  ".Super six comprehensions strategy االستيعاب القرائي من كتاب " اسّتاتيجي ةاختيار  وهكذا مت  
وفري العدد الكايف من ت يف فقد وجدت صعوبة ،)وحدة دعم الطالب( جنليزي ةاإل الل غة معل مةا بالعمل، أم   عربي ةال لل غة الث الث ف  الص  
بو  الط الباتيها جمموعة صغرية من بل لد ،كامل  مع صف  تعمل  ا الوأهن   خاص ة ،بياناتال ة منفردة  الذين تعمل معهم بصور  الطال 

 ،بنني االبتدائي   اينالث   ف  للص   جنليزي ةاإل الل غة معل ماتجلأت إىل إحدى  ،ب على هذه املشكلةتتغل   ولكي .البيف  وحدة دعم الط  
هباملشروع مع  ة يفمشاركا للومحاسً فأبدت رغبة  ،وشرحت هلا املشروع إىل  املعل ماتزاد عدد  وبذلك .االبتدائي   الث اين ف  للص   ،اطال 
 ثالثة يف املشروع.

  
 ف  للص   جنليزي ةاإل ل غةال معل مة/ بنات، و الث الث ف  للص   عربي ةال الل غة معل مة) املعل مات، و كانت فصلني دراسيني   عملاستغرق الو 
للعمل على  خطيطالت  ة و ي  لساعات طويلة لشرح االسّتاتيج املدرسي   الد واموحدة دعم الطالب( جيتمعن بعد  معل مة/ بنني، و الث اين

 .املدرسي   الد وامتطبيقها حيث كان من الصعب االجتماع أثناء 
  

بمهارات لتعليم  عد ةعلى  سّتاتيجي ةو قد احتوت اال  القراءة مع االستيعاب واملهارات هي: كيفي ة الطال 

 Skill املهارة
 Predicting وضع التوق عات
 Making connections الربط

 Monitoring comprehension    التأك د من الفهم
 Questions طرح األسئلة
 Summarizing الت لخيص

 
ا ملناقشة وعي  أسب تجنتمع كما ذكر  كن التسهيل تعليم املهارات. و   عل مةعلى أدوات تستخدمها امل أيًضاو كان الكتاب حيتوي 

بلإىل ام اليت ستقد   االسّتاتيجي ات  الث اين ف  الص   معل مةمع  ليزي ةجناإل لل غة الد عم معل مةجتتمع  مث  . هاسيتدر  ةي  وكيف الط الباتو  طال 
إلجناح  ةثالثال   املعل مات و قد تعاونتلساعات طويلة.   املدرسي   الد وامام بعد كثري من األي  يف  و  ،دريسيف أوقات الت   االبتدائي  
 . املشروع
ق  تطب  احلصص اليت ،الت حديثً اليت تشك   املعل ماتحنضر مع جمموعة  ،/بناتالظ هرانعلياء كفريق متام ملدارس  كنت معو  

ب،و  الط الباتيادة الواضحة يف  املفردات اليت تذكرها و قد الحظنا مجيعنا الز   ،االستيعاب اسّتاتيجي ات اليت تعكس فهمهم و  الطال 
 الث اينو  األو لفوف أخريات من ص معل ماتللبنني بدعوة  ابتدائي   الث اين ف  الص   معل مةهنا. كما بدأت و مللمهارات اجلديدة اليت يتعل  



187 
 

بالذي طرأ على مهارات استيعاب  الت حس نحلضور حصصها ومالحظة  ،ورياض األطفال االبتدائي   ميع أبدى اجل قدو  الطال 
باب مبصطلحات اإلعج  عربي ة،ال لل غة يف اختبار املقياس الط الباتيف نتائج  ا، كما ظهر تقدم  سّتاتيجي ةلال مومدى فهمه الطال 

بسبة ، أما بالن  ف  ب األخرى من نفس الص  عَ عن الشُ  الث الث ف  لطالبات الص   يف  الت حس ن يًضاأفقد ظهر  الث اين، ف  الص   إىل طال 
 الن تائج

 DRA ( Developmental  Reading Assessment)طالب. كل  ع  لتتب   عل مةاليت تستخدمها امل  
 
 يزي ة من رياضتقدمي تدريب ملعل مات الل غة اإلجنل ،ميت الل غة اإلجنليزي ةطلبت اإلدارة من معل   عة،املشج   الن تائجاستنادا إىل هذه  و

 ساعات يف اليوم. ومت   ربعأم على مدى يومني بواقع دِّ قُ زا وكان تدريبا متمي   . سّتاتيجي ةاالبتدائي على اال الس ادس ف  األطفال إىل الص  
 االبتدائي ةشرفة املرحلة م عدةمبسا عربي ةال الل غة معل مةكما قامت ،  األدواتعلى املهارات و  املعل مات، و تدريب سّتاتيجي ةعريف باالالت  

 . الس ادسإىل  ابتدائي   الث الثمن  املعل ماتمع جمموعة من  عربي ةال الل غة عل ماتبعمل تدريب مل ،الصغرى
 
ويعتمد على  ،درسةا من املنابعً  املهني ة الت نميةو  الت دريبأن يكون  ،ه مشروع متاميلإهذا مايهدف  فخورين هبذا اإلجناز حيث أن   كن ا

الذي  لت حسنيالنشر  ،األخريات يف املدرسة املعل مات ،جرائي  ة يف الفصول. ويشار  الفريق الذي قام بالبحث اإلإجرائي  أحباث 
مشاكل أخرى يف  العمل علىإىل األخريات  باملعل ماتسيدفع الذي كبري الجناز اإلهذا  مهي ة. و أحسسنا بأه يف حبثهن  يلإلن توص  

 .صفوفهن  
 

 
 ،رسةنابعا من املد املهني ة الت نميةو  الت دريبأن يكون  ،يهدف له مشروع متام ما

 جرائي  ة يف الفصول. ويشار  الفريق الذي قام بالبحث اإلإجرائي  ويعتمد على أحباث 
 .ثهن  ه يف حبيلإالذي توصلن  الت حسنياألخريات يف املدرسة لنشر  املعل مات

 
 

ارس بتكوين قامت املدوأصبحت مبفردي يف فريق متام. و  ،عضوة الفريق ،استقالت األستاذة علياء 2102 -2100 عام يف بدايةو 
هلذا س يف املدار هدفنا كان و وكذلك كمسؤولة عن تأسيس الوحدة.   ،قسم البحثلمسؤولة كنت  وعي   ،وحدة حبث لقسم البنات
أحباث القيام ب الت ايلوب ،تالمتأم   كن  يعلى أن  ،مدارسنا معل ماتب نا سندر  د على أن  وهذا يؤك   ،لةالعام أن نكون مدرسة متأم  

 .الط الباتم حتسني تعل  هتدف يف هناية املطاف إىل  ،ة أكثرإجرائي  
 

 
 ناأن   على يؤك د وهذا متأم لة، مدرسة نكون أن العام هلذا املدارس يف هدفنا كان

 إجرائي ة بأحباث القيام وبالت ايل متأم الت، يكن   أن على مدارسنا، معل مات سندر ب
 .الط البات تعل م حتسني إىل املطاف هناية يف هتدف أكثر،
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 ة ال تتبع ألي  وحدة منفصلة مستقل   ،ووحدة البحث .كمسؤولة وحدة البحث  2100 األو لالفصل  الد راسي  يف هذا العام  تبدأ
م املعل   عدةيع ومساتشجالعمل على هو وهدف الوحدة  .نةونقوم ) قسمي البنات والبنني( بإدارة وحتليل مجيع االختبارات املقن   ،قسم

نعمل يف إن نا و  ،إنشاء وحدة مقابلة بقسم البنني كما مت    ، Reflective Practitioners اًل متأم   ايف املدارس أن يصبح ممارسً 
نشاء هذه إ بالعمل على تكوين و متكني فرق متام يف املدارس، مت   األمريكي ةا. ولتحقيق طلب فريق متام اجلامعة معظم األحيان معً 

ليه، بل تقوم ع الت دريبو  جرائي  عمل الوحدة اليقتصر على نشر ثقافة البحث اإل ا بأن  الوحدة يف مدارس البنني و البنات، علمً 
اليت حنصل  الن تائجن نا ننطلق مل عملنا يف الوحدة، حيث أن  نة. و هذا باعتقادي يسه  الوحدة بإدارة وتطبيق و جتميع االختبارات املقن  

من خالل  ائجالن تللبحث عن أسباب  ،و املسؤوالت املعل ماتع هذا النقاش ع أن يشج  ات. ومن املتوق  يها ونناقشها مع املعني  عل
 .الط الباتم لتحسني تعل   جرائي  البحث اإل

  
 :الت ايلحتديد  ، مت  االجتماع مع األقسام املختلفة على و بناءً 
 األو لمن  فوفالص   معل مات عدةمن املشروع  مسا ةيلاالت  بأن تكون املرحلة  ،همامشروع جنليزي ةاإل الل غةمتا تابع معل  تس 

من أدوات إليه تجن مبا حي وتزويدهن   ،حتسني االستيعاب القرائي اسّتاتيجي اتبتدائي على نشر اال الر ابعابتدائي إىل 
هبومصادر قمن باستخدامها يف العام املاضي مع  . وقد أبدت اتيجي ةسّت حسني يف تقدمي االللت   لت أم لانشر أسلوب مع  ن  طال 

دة دعم الطالب وح معل مة ن  إ بلن بعمل أفضل يف هذا العام بإذن اهلل. امو قتس مابأهن   تامحاسا للمتابعة و ذكر  متاناملعل  
هبمع طالباهتا و  سّتاتيجي ةا ستستخدم االذكرت بأهن   ،جنليزي ةاإل لل غة بم حتسني تعل   ا يفزميلته ا ستساعدا وبأهن  طال  و . الطال 

،بفضل البحث اإل تيعاب القرائي و طرق تطوير مهارات االس اسّتاتيجي ةأكثر وعيا ب جنليزي ة،اإل الل غةمتا أصبحت معل   جرائي 
 تطبيقها يف الفصل. 

   جبعلها  جنليزي ة،إلا لل غةابتدائي  ينالث ا ف  الص   معل مةلذا قامت اإلدارة بّتقية  ،اإلدارة تدعم املشروع و كما ذكرت سابقا أن
ا أهل لذلك، ولكن  بعد سنني طويلة من العمل يف املدارس وإثبات بأهن  وهذه ترقية الحتصل عادة إال   جنليزي ة،اإل لل غةرة ميس  

سنوات فقط يف املدارس، و ذلك بسبب عملها يف املشروع وإحداث  ثالثا قضت أعطيت هذا املنصب بالرغم من أهن  
ب،م فرق كبري يف تعل    على اجلميع. كما مت   توالفائدة اليت عم   ،متهمبا قد   وإعجاهبن   معل ماتورة للإعطاء الد   أيًضاو  الطال 

 .جنليزي ةاإل الل غةوحدة  عل ماترة ملوحدة  دعم الطالب لتصبح امليس   معل مةترقية 
  ابتدائي الر ابع الص ف  من رياض األطفال إىل  جنليزي ةاإل الل غة جمم ع معل ماتمع  نمالتعس تنيل  ال عل متنياملاجتمعت مع، 

أن جيمعن  لبت منهن  وط ،االستيعاب القرائي يف هذا العام اسّتاتيجي اتاألخريات على استخدام  املعل ماتبن يت سيدر  او والل  
 الل غةنفس اخلطوات بيذ تنف سيتم   نقطة البداية.  و لتقييم االستيعاب القرائي من العام املاضي لتكون هلن   الط الباتبيانات 
أو  الت حس نرصد  عل مةالعام يسه ل على امل أو لمجع البيانات يف  ، حيث أن  ابتدائي الس ادسابتدائي إىل  الث الثمن  عربي ةال

بر يف أداء التأخ    .الطال 
   ب متقد  ملسن يف العام املاضي  جنليزي ةاإل الل غةمشرفات  حيث أن   ،يف قسم اإلجنليزي املعل ماتعت تشج اليت  عل مةامل طال 

بم ا يف تعل  واضحً  الت حس نوكان  ،قامت باملشروع  .الطال 
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  من  خاص ةو  ،رائي  جللمشاركة بالبحث اإل املعل ماتف كبري من ولكن هنا  ختو   ،الث انويو  املتوس طمع قسم  أيًضااجتمعت
و هذه قت لذلك. و  مكتمل وليس لديهن   بأن نصاهبن   املعل ماتعي حيث تد   ،ات لفّتة طويلة يف املدارساملستمر   املعل مات
لطة العليا ي الس  أ ،ل اإلدراةها يكون بأن تتدخ  حل  بأن  وأعتقد  ،ات اليت نواجهها مجيعا كفرق متامالص عوبمن  هي املشكلة
اركة لتحسني ات لسنني طويلة باملشاملستمر   وباألخص   ،املعل ماتر بطرق أخرى إلقناع وهذا جيعلين أفك   املشكلة. حل  يف 
ن ات ممن مجيع املراحل، و بالذ   املعل ماتلدينا مشكلة أخرى وهي استقالة عدد من  كما أن  . الط الباتوأداء  أدائهن  
مما يزيد العبء  معل مة، 02ات من أصل املستمر   املعل ماتحيث سيبقى أربع من  ،هلذا العام الث انوي ةة و املتوس طاملرحلة 
تواجهين يف العمل اليت س الت حد ياتف قليال و أتساءل عن وهذا األمر جيعلين أتوق   .يف تدريب اجلديدات عدةللمسا عليهن  
 .الث انوي ةة و طيف املرحلة املتوس   املعل ماتمع 

 

األسباب  ،شاركةعن امل املعل ماته من أسباب عزوف وجدت أن   ،يف مدرسيت جرائي  البحث اإل و تطبيق بعد العمل على نشر ثقافة
 :ةيلاالت  

  م تعل   ممارساهتا لتحسنيمشكلة ما يف  حلل   ،إجرائي  ات املشاركة ببحث املستمر   املعل ماتالوقت: عندما أعرض على
 من ضيق الوقت. املعل مات؛ تشتكي الط البات

   و قد . عربي ةلا الل غةصعوبة العثور على مصادر ب  باإلضافة إىل ات والبحث عن مصادراألدبي   من قراءة املعل ماتف ختو
ا يس ممكنً بذاهتا ول عل مةالقراءة جيب أن تقوم هبا امل ولكن وجدت أن   ،اتيف قراءة األدبي   أن أساعدهن   من جانيب حاولت
 .جوانبهافهي أعلم باملشكلة ومجيع  ،عنها نوبأن أ

   من  دعادة لطالباتك للتأك   ومني بهتق ما كل  هي   ،األدوات بأن   اشرحت هلوقد من األدوات ومجعها،  عل مةف املتتخو
إىل  لط الباتان أداء إىل أن يتحس   ،للتخطيط  للعمل وتكرار ذلك ،بالبيانات الت أم لهنا هو  ماهو إضايف   كل  و  ، الفهم
 ألفضل.  ا

 
 

 تأم التي 

 وجدت ما يلي: ،هايلإلنا اليت توص   الن تائجو  جرائي  قراءايت وممارسيت للبحث اإلمن 
 إجرائي  ث ؛  و إن قمن بعمل حبنات من مادهتن  يف الغالب متمك   يكن   ،دريسات لفّتة طويلة يف الت  املستمر   املعل مات، 

ع ستشج   ،هاملدارسنا عند تطبيق املستمر   الت طويرة وخط   .الط الباتي إىل حتسني أداء مما يؤد    ،فستتحسن ممارساهتن  
،البحث اإل ي ةأمهات املستمر   املعل مات أن تعي و أمتّن   .جرائي  يف املستوى األعلى خبوض جتربة البحث اإل املعل مات  جرائي 
أي اليت  مر ة،املست ةمعل  امل ات حلاجيت لذلك يف مشاريع خمتلفة، ووجدت أن  املستمر   املعل ماتقابلت الكثري من  أن ينحيث 

ويف  ي  ت عليمالها جمم عها ويف على وعي ودراية باملشاكل املوجودة يف صف   ،قضت سنوات تزيد عن اخلمسة يف املدرسة
 هذا ن يتغري  تقع على عاتق املدارس. أرجو أ الت حسنية ولي  ؤ مس وأن   ،ه ال ميكنها حتسني ذلكة، ولكن تعتقد بأن  املدرسة عام  
ب،م بتغيري وحتسني تعل   معل مة كل  تبدأ  االعتقاد و  ها ببحث ل  ا اكتشاف املشاكل من ِقبلها وححيث من املمكن جد   الطال 
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بيانات احلضور م فيها طالباهتا، و ا تستطيع أن تستخدم األدوات نفسها اليت تقي  ا عليها، ذلك أهن  لن يكون عبئً  إجرائي  
 عليها عادة خالل عملها.يت حتصل والغياب وغريها من املعلومات ال  

   جلديدة  بطريقة ا االسّتاتيجي اتن من مك  سيساعدها على حتسني ممارساهتا والت   جرائي  اجلديدة، فالبحث اإل عل مةا املأم
وعن طريق مجع  حسني.للت   الت خطيطم ط هلا، حيث سيساعدها تدوين البيانات وحتليلها يف تعل  مدروسة وخمط   عملي ة

 دها.ا تشعر باملشكلة ولكن ال تستطيع حتديها بدل من أهن  تستطيع حتديد املشكلة وحل   ،فيها لالت أم  البيانات و 
 

 
وأدركت   ل مةعإن حصلت عليه امل حر ي ة،كأنه عصا س  جرائي  البحث اإل ،يل  إبالنسبة 

 كادميي ةة واألت املشاكل السلوكي  ها وحل  أحدثت تغيريا كبريا يف صف   ،كيف تستخدمه
 .الط الباتم و حس نت تعل  
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 قسم البنين -صوت من مدارس دار الفكر
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 صوت أحمد حسين غية 

 المستشار التربوي 

 

 جرائيّ رحلتي  مع البحث اإل

 
أس        ري جبانب رئيس  ،مطو لة خارجاً من املبّنهنيُت جلس        ة عمل أم، وكنت لتو ي قد 2112ة من عام يف إحدى األمس        يات الربيعي  

بيةس املدارس وص   احب الرؤى " اجملنونة " يف ميدان مؤس      ،جملس اإلدارة / هش   ام أمحد يوس   ف زينل علي رض   ا ليم، واليت ما عوالت   الّت 
 Actionهلا ) عليكم بالتص              د ي ،مش              كلة  تعّتض              كم كل  بأنَّ   ،م  املناقش              ةه يتم  خ اب ت يوم اً. ف التفت حنوي وقال : كأن  

Research ) ًعليكم املشكالت.بالت ايل ، فال تّتاكم احلل   نفتجدو   ،سريعا 
 

( جيول يف رأس        ي وأنا " الطلعة " حس        ب تعبري طه حس        ني : حُمبٌّ  لالس        تطالع  ( Action research   الت عبريبقي هذا 
 أينِّ وقفُت عند إال   .وماذا يعين ، عرفت معّن املص         طلحَأحبُث وأُنقِّب  حىت   ،امفطفقت فيما  تال ذلك من األي   ،واكتش         اف اجملهول

 هذا احلدِّ.
 

الش        يخ/   بأنَّ  ،أنبأنا رئيس جملس اإلدارة نفس        ه  ،وأثناء اجتماع قص        ري لقيادات املدارس ) بنني و بنات ( ،م 2112يف ربيع عام 
عوة وكلَّفين ستجاب للد  وأَنَّ   ه ا ،بريوتيف  األمريكي ةتشرف عليه اجلامعة  تربوي   مشروعإىل خالد الّتكي َحادث  َ ه بشأن انضمام املدارس 

ه عبارة ن  أ  وكانت كلماته تنم  عن غموض لديه يف اهلدف من هذا املشروع ؛  حيث كان يظن    ،صال مع ذوي العالقةبأنّْ أشرع باالت  
ارس يف ربَّ                ما كان س  ببه انكباب املد ،بريوت،  ومنبع هذا اإلهباميف  األمريكي ةجديد بإش  راف من اجلامعة  عن وض  ع منهج دراس  ي  

ات واخلطط ونظم التقومي؛ ر يف تطوير املناهج واملقر   عليها،لعنا الكربى اليت اط   س        ؤولي ة، واملالد راس        ي  ذلك الوقت  على تعديل املنهج 
 جانب. كل  ها من  وكان الغموض يكتنف األوىل،وهكذا بدأت اخلطوة  ،قةاملرمو  العاملي ةلدينا مع طريقة املدارس  الث انوي ة الد راسةلتتالءم 
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؛ حيث تشرح سيسي  أا الدستور الت  مت  تبادل الرس ائل عرب اإلمييل وتس ل منا من الدكتور / ص وما أبو جودة ورقة                 يصحُّ أنّْ نقول : ِإهن  
 فكرة  املشروع وأهدافه ومواصفات األشخاص املشاركني.

 
املدارس، وهم :   باإلضافة  يفاجلارية  الت غيريو  الت طويرات ن كان مشاركاً يف عملي  مم   ،نتقاء أعضاء الفريق يف تلك املرحلةقمنا بدورنا  با

ق قس    م العلوم و  ،ص    ر، األس    تاذ  إبراهيم الن  الت طويرواملس    ؤول عن  ي  الت عليم، بص    فيت املس    تش    ار إيل   يات، واألس    تاذ خالد الري اض    منس     
 .حدة القياس والتقوميالعمري مسؤول و 

 

ان ل في عم   الل قاء األو 

  ثالث أشخاٌص بال مالمح  من تسع مدارس يف  .األردن يف اليوم املضروب عم انيف مدرسة البكالوريا يف  دلفنا  إىل الطابق األرضي  
ن خوف... دو من ينظر حنو ش          يء  جمهول ولكن  كل  ال ،كمن يُقاد من عيونه  كن اواألردن ولبنان.   الس          عودي ة عربي ةدول : اململكة ال

 .قة واهية ال أساس هلاوسرعان ما سنجد هذه الث   ،ا بنفسهفريق قد أتى وقد تسل ح مبا جعله واثقاً معتد   كل  ف
 

، و جودةوما أباألمريكي ة املؤل ف من د. ص     حيث كان فريق اجلامعة  .حيب، بدأت جلس     ة اخلديعة الكربىعارف وبعد فّتة الّت  بعد الت  
 تستحق   ةما لديها من مشاريع وجتارب تربوي   مدرسة أن تقد م  عرضاً بأهم   كل  قد طلب من   ،واألس تاذة ماري سعد ،ود. مراد جرداق
 ه ال يساوي شيئاً.والذي سرعان ما اكتشفنا أن   ،الذي جئنا به باهي، وكان هذا هو السالح الومهي  العرض والت  

 
 تنشر الشك  إىل حد   ة "فريق ويطلق سهامه عرب أسئلة " ديكارتي   كل  كان فريق اجلامعة ُيصو ب على مكان الوهم لدى    الل قاء،يف هذا 

 وكان د. جرداق هو األبرع يف إطالق نباله. .اإلحباط واليأس
 

ان  ت مسع  ة امل  دارس يف وك    ،مل  دارس              ن  اة كط  ابع ممي ز والّتبوي     الت عليمي   ةخالل تل  ك الفّتة نزهو بع  دد من التج  ارب  كن   ا ،يف دار الفكر
على تفوي    ،يف خطوة ال سابق هلا ،هذه التجارب حص ول املدارس وأهم   ،ة قد  بلغت مكانة حُتس د عليهاني يف جد  أوس اط الّتبوي  
بيةمن وزارة  بية وبناء ماديت   الدراس       ي ة،بتطوير املناهج   الس       عودي ة عربي ةعليم يف اململكة الوالت   الّت  بالطريقة  عربي ةال الل غةة و إلس       المي  ا الّت 
. إىل الدراس      ي ة ةمخس      ني باملئة من وزن اخلط   نيف اململكة؛ حيث تش      غالن ما يزيد ع الد راس      ي  تني يف املنهج ماد   ومها أهم   ،ةالتكاملي  

ةجانب تطوير الئحة تقومي  بتعطي أعمال  ،قومي املص  احب للتعل م بنس  بباملدارس تعتمد الت   خاص    ا وزناً نس  بي   الد راس  ةل خال الطال 
وجعله  ،كان إدراج  املدارس  لنش       اط مش       اريع التخرُّج يف املنهج  ،ة. وثاين هذه التجاربأعلى  بكثري  من درجة  االختبارات النهائي  

با لباً دراسي  متطل    ... ومشاريع أخرى.عشر الث اين الص ف   طال 
 

ة اهلدف  وكانت األسئلة من فريق اجلامعة     دائماً     تدور حول مرجعي   ،( Power point  مت  تقدمي عرض هبذه املشاريع بطريقة )
؟ من أين قولونت مثل  : كيف توص      لتم إىل هذا التص      و ر ؟ ما الدليل الذي يثبت ما ،ودق ة املعايري  الن تائج،ة احلص      ول على أو  كيفي  

 جاءت هذه العالقة؟
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  ،؟ أو بعبارة أخرى واملوض    وعي   ادمة هي : كيف مني ز بني الذايت  الص       القض    ي ةكانت   ،ت فريق املدارسبني أس    ئلة فريق اجلامعة وإجابا
 بات ؟غات والر  مني  ابع من الت  وبني االنطباع الن   ،وحقائق أدل ةرسم احلد  الفاصل بني االعتقاد الصادر  عن  كيف يتم  

 
ا              بالضرورة يف مدرسة ما يف مكان م بوي ة  ناجحة أو نشاطاً متميِّزاً هنا من االعّتاف بأن  عقيدة املدارس كانت ؛ أن  جتربة تر  وال بد  

. الن اجحةجارب ة من اقتباس وتقليد التحساسي   فلم نكن نشعر بأي   ،قافات متشاهبةروف والث  . ما دامت الظ  .هو  صاحل  يف مدرستنا
 داً.اليت ُكن ا ندركها جي   الل غةو  احملل ي ةقافة تضيات الث  مع مراعاة مق

 
 
 

 من الغموض إلى المجهول

لتكون  ؛اخل املدرس  ةد ي  الت عليمص  ل باألداء أو مش  كلة ما  تت   ،مدرس  ة أن ختتار مش  روعاً قائماً بالفعل كل  : طُلب من   الث اينيف اليوم 
وكان  ،ةومت  اختيار "نش اط مش اريع التخرُّج "  ليكون مشروعنا يف هذه الساحة اجملهول ،. وقد تش اورنا يف الفريقحمور العمل املس تقبلي  

. وقد تر  .الث سنواتث مبد ةالسبب وراء اختيار هذا النشاط أن َّه كان ما زال حيبو ؛ حيث كانت مدرسة البنات قد سبقتنا  بتطبيقه 
 .وأولياء األمور املعل ماتو  الط الباتدة بني ... وردود أفعال جي  .آثاراً 
 

 Action   جرائي  عبارة عن ورش                         ة عمل   تُعرُف بالبحث اإل ،وجبة دمسة  األمريكي ةق               د م فريق اجلامعة  ،هذا عم انيف لقاء 
Research)   كمي ةوالطبيعة ال ،جرائي  ما توغ لنا يف الدخول يف تفاص        يل البحث اإلكل   كن ا، و أكادميي ة( ومالحمه ووس       ائله بطريقة 

كانت مرتبطة مبا   ،خصوصاً أن  كلمة البحث يف ثقافتنا .ما زاد الغموض واالض طراب يف املفاهيم لديناكل   ،املس تخدمة دل ةلأل نوعي ةوال
بعه  ا فريق يت ات  عليم الات واحتم  االت... وك  ان  ت طريق  ة الت  تعو دن  ا علي  ه يف تعريف البح  ث الِعلمي ومراحل  ه  من  مالحظ  ة وفرض              ي    

 .اجلديدة املاد ةساعدتنا  يف  هضم هذه  خاص ةذات نكهة  ،اجلامعة
 

تور جرداق فقد كان الدك .وانطباعاتنا حيال أعض     ائه األمريكي ة،ت فريق  " متام "  يف اجلامعة ش     خص     ي امن اس     تحض     ار   بد   هنا ال
ه ينحت يف منجم حمّتفاً  يش   تق   اأكادميي   فها الش   وائب اليت ال يفتأ ولكن تغل   ،ض   موهناة يف مجوهري   ،عباراته ومفرداته بص   عوبة وكأن                 
ص  عوبة  يف من ي يعاين تلق  فكان امل  ،هاعنفيبدو ملعاهنا  كفرائد ال ميكن اس  تبداهلا أو انتقاء بديل  ،هبا وجيلوها  حىت يظهر ملعاهنايش  ذ  

هماً ؛ وذلك فكانت تعبرياته أكثر سالسة وف  ،.... وأم ا الدكتور / صومااألوىل.اد من املر ة كصعوبة استيعاب القارئ للعق    ،فهم مراده
  الث انوي،عليم  مراحل الت  عليم يفدريس اجلامعي من الت  ى إىل الت  ؛ حيث عرفنا بعد ذلك أن             َّ             ه ترق  عليم املدرسي  حبكم انتمائه أصاًل للت  

 انس  بي   ص  غرية الس  ن  ة ماري س  عد التض  في عليه ش  خص  ي   ،امذاقاً خاص     الل قاءخيلق يف  ،والبارد، واحلام  واحللو نائي احلار  فكانا  كالث  
ما اجلميع. وكان عمل نائي الذي يهاهبحول ما جيدونه حرجاً أو ص       عباً يف توجيهه إىل الث   ،ني وجرأهتم على س       ؤاهلاا من ألفة املتلق  جو  

ذي جيلس بني يث كان  يتدخ ل  العض     و اآلخر القدمي والعرض ؛ حإذ تعل منا منه طريقة  جديدة يف الت   ،إىل أبعد مدى االفريق تعاوني  
،منا البحث اإلأثناء تعل   .أو جالء غام  أو إض       افة معلومات جديدة ،فكرة حنعومة حينما يش       اء لتوض       ي كل  ني باملتلق   كان   جرائي 

بة لدى افعي  وهو " مشاريع التخرُّج وتأثريها على الد ،التطبيق يسري جنباً إىل جنب  مع املشروع الذي متَّ  اختياره  ". الطال 
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فقد كانت مدارس دار الفكر تسعى              دائماً                منذ   تأسيسها عام   ،ة اختيار هذا املشروعمن املناسب  هنا أن نُبني  خلفي   ولعل  
واليت ختر ج فيها  ،ملعروفة يف الغرباعليم املتميِّز يف املدارس ليماثل الت   ؛عليم وجتويدهالت   نوعي ةة،  يف ي   الت عل م عملي  ةم إىل تطوير ال0225

 كان اهلاجس األكرب لدى القائمني عليها.وهذا   ،سنيمعظم هؤالء املؤس  
 

م يف 2111، فش     رعت عام املعل منيمن خالل تطوير  املناهج  وحتس     ني كفاءة  ،وقد س     لكت املدارس هذا املنحى  بش     كل رئيس     ي  
بيةو  عربي ةال الل غة تطوير  ماديت   بواليت أصبح امسها وزارة  ،ة؛ بتفوي  من وزارة املعارفمي  اإلسال الّت   .عليم  فيما بعدوالت   يةالّت 

 
بيل انطالق مش    روع " متام "   ،ة يف املنهج قد  أطلقنا  نش    اط مش    اريع التخرُّج كماد   كن اوق                 ُ الب يف وهو أن ُيكل ف كلُّ ط الد راس    ي 

وخيتار، أو خُيتار  الث اين لد راسي  ام الطالب  باختيار موضوعه بتسجيله يف بداية الفصل يقو  .بتقدمي مشروع ختر ج الث انوي الث الث الص ف  
ةة و ينجز العم   ل من خالل مراح   ل حبثي       مث   ،لإلش              راف علي   ه املعل منيل   ه أح   د  م   ه مطبوع   ًا ومعروض                ًا بواس              ط   ة ويق   د   عملي    

(PowerPoint  )،  ماً أمام مجهور من بأو جمس        ةوتقوم جلنة  حتكيم   ،وأولياء األمور الط ال  ا هذا وجعلن .مبنحه الدرجة خاص       
بالطهو مترين  ،دونه. وكان ُجل  هدفنا من ورائهمن  الث انوي ةج من طالب؛ ال يتخر   كل  باً لاملش       روع إجبارياً ومتطل    ،على املش       اريع ال 

 ة املقبلة.واألحباث اليت ستواجههم يف حياهتم اجلامعي  
 

.رَّ  الرأي على اعتماد هذا املش    روع موض    وعاً للبحث اإلق َ   ،هذا عم انيف  لقاء   األمريكي ةة ش     ار  مع فريق اجلامع.. وقمنا بالت  جرائي 
بة بصياغة  سؤال املشروع ؛ الكتشاف مدى تأثريه اإلجياب على دافعي    الت عل م.حنو  الطال 

 
 01)  العلمي ةة و جرائي  اإل ةاملاد  : توفري الت ايلرنا يف ذلك الوقت كعامل حس   ب تقدي كل   مهي ةة ألوقد مت  حتديد العوامل  والنِّس   ب املئوي  

ب؛ ليتمك ن  الد راس ي  ختص  يص الوقت الكايف يف اجلدول  ،( % 21)  املعل منيإعداد  ،(  %  05) من أدائه بش  كل  مس توف   الطال 
مبهام اإلش    راف  املعل منيتوعية  ،( % 01)  ة لإلش   راف واملتابعةختص    يص عناص    ر إداري   ،(  % 01(،  مش   اركة أولياء األمور ) %
بتسهيل تواصل  ،( % 05هذا النشاط )  أمهي ةو   (.% 21ي  واألهلي إلجناز أحباثهم ) اجملتمع الرمس مؤس ساتمع  الطال 
 

مدرسة بكتابني عن  كل  يد  و وقد مت   تز   ،والرباهني اليت ميكننا بواس طتها  س رب أغوار  هذا املوض وع دل ةاأل  نوعي ةوتعل منا  بنظرة س ريعة 
ا وآلي      ،ومراحل  ه  جرائي ،عريف ب  البح  ث اإل،  يتن  اول أح  دمه  ا : الت  جنليزي   ةب  اإل جرائي  البح  ث اإل فك  ان يربط البح  ث  :الث   اينات  ه. أم   

ريها يف نفس   ي ثمني، وإداريني وجدهتا مفيدة وممتعة إىل درجة ما زال تأوقص   ص ملعل   ،من خالل روايات باإلص   الح املدرس   ي   جرائي  اإل
مَّ قص       ص       اً مش       و قة عن ص       الحي  حىت   طيط للمش       كالت  أو خت فرد كأس       لوب حل   يف حياة أي    جرائي  ة البحث اإل اليوم. فقد ض       َ

ض   ع مش   روعه ملا  يُعترب  ه أخفإن   ،مثاًل  حينما قرر حل  مش   كلة الوص   ول إىل اهلند عرب اإلحبار غرباً  ،للمس   تقبل. فكريس   توفر كولومبس
 اً  خمتصراً.ائي  إجر حبثاً  
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قناعات  ل  حم فأص       بح لدينا قناعات جديدة حتل   ،ك وظالله تتالش       ىكانت خيوط اجملهول قد بدأت تتفك    عم ان،عندما انتهى لقاء 
ينبغي أن ينبع من املدرس  ة نفس   ها.. وأنَّ  جتربة ناجحة يف مكان ما ال يكفي لتكون ص   احلة  : أنَّ اإلص  الح املدرس   ي   وأوالمها ،بائدة

 فكيف إذا  تباعدت هبم املسافات وفر قتهم الثقافات؟ ،وناجحة يف مدرسة أخرى، ولو كانت يف نفس البلد أو املدينة
 

ة. بل يكاد امج املدرسي  ة واألنشطة والرب والتعلُّمي   الت عليمي ةاحلياة ب يف إصالح أسلوب معتمد وجمر    جرائي  أم  ا ثانيهما : فإن  البحث اإل
بيةاجلديدة األكثر شيوعاً بني أهل  سّتاتيجي ةهو اال  عليم.والت   الّت 
 

ة، عن عي  يأن    ِّي وجدت جواباً  متكاماًل  لتمتمة رئيس جملس اإلدارة يف تلك األمسية الرب شخصي ا،القناعات اليت سعدُت هبا  أمَّ    ا أهم  
 ا  فال تّتاكم عليكم املشكالت".إجرائي  اعملوا عليها حبثاً   ،ما واجهتكم مشكلةكل  أنَّ ه "
 

كن اإلخبار عنه مم  ،.. فلديَّ ش   يٌء مثنٌي ميكنين اإلخبار عنه... كان ش   عوري كمن ميس   ك املاء بيديه.ملدارسإىل اإال  أين بعد العودة 
املتعبني  املعل منيء  هؤالإىل امعني.... و كانت املشكلة هي كيف ننقل انفعالنا ومحاسنا وي  ظمأ الس  ه ليس حمسوساً أو كافياً لري ولكن  

 الوقت كان  يقّتب من هناية العام ؟  املرهقني، خصوصاً  أن  
 

  
أنَّ اإلصالح املدرسي ينبغي أن ينبع من املدرسة نفسها.. وأنَّ جتربة ناجحة يف 

صاحلة وناجحة يف مدرسة أخرى، ولو كانت يف نفس مكان ما ال يكفي لتكون 
 فكيف إذا  تباعدت هبم املسافات وفر قتهم الثقافات؟ ،البلد أو املدينة

 
 

خص     ي ةمن وجهني : أن محاس     نا وقناعتنا   ،حس     ب تقديرنا يف الفريق  ،نابعاً   املعل منيوكان  هتيبنا من   املاد ةعوزها األدوات و ت  الش      
 وحنن مل نتملكها بشكل واثق بعد. ،املقنعة
 

عباًء  أ املعل منيمما  رت ب على   ،م بتجارب متعاقبة بعض              ها ما زال قيد  اإلجناز 2111والوج ه اآلخر أنَّ امل دارس حفل ت من ذ ع ام 
 كاألقدار.  قألن   املشاريع واالقّتاحات هتبط عليهم من فو  ،حىت أنَّ  نظرهتم لإلدارة أصبحت عدائية بع  الشيء  ،إضافية 
 
بيةم بتجربة تطوير املناهج  بتفوي  من وزارة 2111قد بدأنا عام   كن  ا يء وبدأنا وبعد أن اس              تقر األمر بع  الش               الت عليم.و  الّت 

بيةاعدلت وزارة  ،أمريكية دراس    ي ةومبقررات  عربي ةال الل غةبداًل من  جنليزي ةاإل الل غةيات بالري اض    تدريس العلوم و  عن تفويض    ها  يمالت علو  لّت 
 باململكة. الت عليمخمالف لسياسة  جنليزي ةاإل الل غةواعتربت أنَّ  تدريس هاتني املادتني ب

 



197 
 

 لل غةابني مطرقة الوزارة  وسندان أولياء األمور الذين يريدون تعليم أوالدهم ب كن ا ،م2112             2115أمام هذه املعضلة املفاجئة عام 
والصفحة  حبيث حيتوي   يتم وضعها يف نفس الكتاب عربي ة،ال الل غةمع ترمجة للدروس ب جنليزي ةالكتب اإل فعمدنا إىل اعتماد جنليزي ة،اإل

وترمجتها  ،دة .. وكان عبء تنظيم  هذه املقررات اجلدي.ويف االختبارات الت عل متني ليختار ما يناس              به أثناء الل غكت اب الط ال ب على 
أنا بطرح املوضوع .. فبد...  فك          ن          َّ          ا يف الفريق نشعر باحلرج  من قذفهم مبشروع جديد يف وجوههم مر ة أخرى املعل منيعلى عاتق 

 بشكل تدرجيي  وعلى استحياء.
 

ب.قبال واليت تس      تغرق يف العادة أس      بوعني قبل اس      ت ،يف بداية العام الت دريباغتنمنا فرص      ة  الت ايل، الد راس      ي  يف مطلع العام  . الطال 
..  وقد جرائي .وبع  املعلومات غري الكافية  حس  ب وجهة نظري عن البحث اإل ،لتقدمي الفكرة واهلدف ؛ةص  نا جلس  ة تدريبي  ص    وخ
د دون أنّْ  حند    ،ناوب أثناء تقدمي الورش   ةيف التعاون والت    ،نائي جرداق و ص   ومايُت هذا اجلزَء  مع األخ /خالد العمري مقلدين الث  أَد  

 ة َمنّْ يف  فريق اجلامعة.س شخصي  َمنّْ من  ا يتلب  
 

 
هني : أن من وج  ،حسب تقديرنا يف الفريق  ،نابعاً   املعل منيبنا من وكان  هتي  

كها بشكل وحنن مل نتمل   ،املقنعة  املاد ةتعوزها األدوات و   الش خصي ةمحاسنا وقناعتنا 
 واثق بعد.

 
 

أو  ةم والعجلة تدور بتثاقل،كان هاجس    نا يف الفريق يف لقاءاتنا الرمسي  2112/2112 الد راس    ي  من العام  األوىلوعلى مدى الش    هور 
ل على مدير املرحلة أو املدير العام ؟ ألنَّ من يبعث روح اإلميان وحيمإىل ة هي كيف نس      تطيع نقل تي ار احلماس  واالندفاع غري الرمسي  
ها أكثر من  ة أحب  وهي تس   مي ،هو القائد أو ما أحب  أن أطلق عليه الرائد ،اج وجيي ش مجيع العاملني للعمل باندفاع وتض   حيةرأس   ه الت  

ي يف إجناح م هو املدير احلقيقاملعل   مني؟ ألن  كلمة مدير أو رئيس. وكان أكثر ما يش       غل بالنا هو : كيف ُنس       و ق  هذه الفكرة للمعل  
 .والّتبوي   ي  الت عليمالعمل  
 
 من ختص    يص مداه بدالً   ،كامل  دراس    ي   ش    اط على مدى عام  بأن جنعل هذا الن   الث انوي ةيف املرحلة  املعل منيحناول إقناع املدير مع  كن او 

 فقط. الث اين الد راسي  يف الفصل 
 

 قناعات نس        بة كبرية من القابعة يف ،ف  للتغيرية بالغة جتاه غريزة الر    حبس        اس        ي  نتحر   كن افقد   ،يف البداية متواض        عاً   الن جاحوكان 
امتعاض  ،هم  وهو العامل األ أيًضاو  .وما ألفوه من عادات ،القدامى        فهؤالء تعو دوا  على العمل الرتيب املعل مني       خصوصاً  املعل مني
م قنعوا من وامر من فوق ؛ ألهن  وإنَّ ُجل  ما يتقنوه إص       دار األ ،م بنظرهم ليس       وا أهل ميدان ألهن   ؛ني بش       كل عاممن اإلداري   املعل مني

بتهداف مث  كان البد من اس  ،معلم على حدة كل  شرف احلرب بأن لبسوا نظاراهتا..... فلمّْ نيأس بل طفقنا   نستميل وحنف ز    الطال 
قد  ،خرُّجتحيث قمنا بإبالغهم من خالل ورش  ة عمل أن  هذا النش  اط  الذي يقومون به،  وهو مش  روع ال ؛وإثارة فض  وهلم واهتمامهم
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ة  من ِقبل عمل عرب   عور زاً  لديهم للش  بريوت حافيف  األمريكي ةو قد شك لتّْ  مشاركة اجلامعة  ،مشّت   أصبح  حتت عدسات ُمكربِّ
 .بالفخر  واحلماسة

 

 
تطيع نقل ة هي كيف نسة أو غري الرمسي  ي  مسكان هاجسنا يف الفريق يف لقاءاتنا الر 

مدير املرحلة أو املدير العام ؟ ألنَّ  من يبعث روح إىل تي ار احلماس  واالندفاع 
اإلميان وحيمل على رأسه التاج وجيي ش مجيع العاملني للعمل باندفاع وتضحية هو 

 القائد أو ما أحب  أن أطلق عليه الرائد
 

 
ب،سجيل  ملشاريع ة الت  النهائي مبهم   الص ف  مي بدأ البحث يف تكليف أحد معل   ،بعد ذلك  املعل منيمشرفني من  وحتويلهم على الطال 
بحث ا. وتواكب ذلك على صعيد  تطوير عملنا يف الم ومتابعتهم إداري  معل   كل  ل الد راسي  ص وحسب مرونة اجلدول خص  حس            ب الت  

 .ةبالفّتة الزمني   العامل اخلاص   الي ةانكببنا يف الفريق على العمل على  حلِّ إشك بأن   ،نفسه جرائي  اإل
 

 ،اطا كان هذا منبع القص ور  يف حتقيق األهداف املرجو ة من هذا النشورمب   ،واحد راً س ابقاً  بفص ل دراس ي  مقر   ان اجملال الزمين  حيث ك
بمثل :  تدريب  ض    ري العرض املناس    ب مث  كتابته وطباعته وحت ،عةبات العمل مبراحله املتنو  على مهارات البحث واس    تيفاء متطل   الطال 

ا س    اعدت يف إبراز رمب   ،نيفص    لني دراس    ي   د ةوقد افّتض    نا يف تلك املرحلة أن   َجعَّْل امل .ه من توعية وتدريبكل  م ذلك  وما يلز  ،لذلك 
 بصورة أوضح. كما قمنا بصياغة أسئلة البحث  اليت متث لت يف :  الن تائج
  ج يف مدارس دار الفكر؟خر  ملشاريع الت   الن جاحما مدى توافر عوامل 
  باهات اجت  هي ما  ج؟خر  مبدارس دار الفكر حنو ممارسة البحوث ومشاريع الت   الطال 

 
 

لم  ال بد  له من عمل   الع 

اء س      عد كن او  الث انوي ة،وص      حب الفريق املدير العام ومدير املرحلة  ،م2112ثاين الة يف بريوت يف كانون الث انيحل  موعد ورش     ة العمل 
متام" : هي  بروز اس م " أوالها ،مفاجآت عد ة الل قاءوقد محل هذا  ،ة داخل املدرس ةمجاعي  ة بذلك ليقوى َعض ُ               دنا  يف خلق دينامي  

لة للهدف لكلمات العبارة  املمث   األوىلة وقد حنته فريق اجلامعة من احلروف األص          لي   ،مر ة كاس          ِم َعَلم   على املش          روع و لللوجود أل
 رسة "املستند إىل املد الت طويروهو :"  ،األمسى للمشروع

 
املتحدة  وكانت عائدة لتو ها من العمل يف الواليات ،: انض       مام  الدكتورة رميا كرامي  كعض       و جديد يف فريق اجلامعة ةالث انيواملفاجأة 
فبدت   ،Freshness جنليزي ةيه يف اإلومنحِت العمل ما نس              م   ،وق د أض              اف ت ال دكتورة كرامي  روح اً ج ديدة للفريق األمريكي  ة،

 وقد أفدنا من ذلك الكثري. ،دةمعلوماهتا طازجة ومتجد  
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،: أن  فريق اجلامعة أثناء تدريبنا  على اس       تخدام  مجع املعلومات يف البحث اإل ةالث الثاملفاجأة كانت  ام  ُهمّْ  إلينا بأهن  ن   جرائي   أيض       ً
نتالوم لعدم إملامنا  كن اا  نا  بعث الُطمأنينة يف نفوسنا ؛ ألن  .. مم  .وأن  ه ليس لديهم وصفة جاهزة جرائي ،مون ويقرؤون يف البحث اإليتعل  
 .جرائي  البحث اإل آلي اتوتعث ر  تطبيقنا ومتابعتنا إلجراءات و  ،العنا بشكل واف  يف هذا اجملالواط  
 

 ض            وء  طبيعة فحص ما  يتعل مه  يففريق  من فُ ُرق املدارس ي كل  وكان   ،كان فريق اجلامعة  يدر بنا على أدوات البحث  الل قاءيف هذا 
يف وقلُت   أرمخيدس" ش        عرُت بس        عادة    Focus groupالبحث الذي اختاره ؛ لذلك عندما مت  تقدمي أداة اجملموعة املرك زة "   

أينِّ  كنُت أُمارُس   و اكتشفت ب ،ألن         ها  تناسب طبيعة العمل مبدارسنا ؛تركيزي  هلذه األداة كل  فقد أعطيت   .نفسي " لقد وجدهتا "
ن مدون مراعاة لقواعدها وش  روطها بش  كل كامل و من ولكن  ،نوعاً منها يف  عملي  ودأب يف إجياد حلول للمش  كالت  اليت تواجهنا

 دون معرفة ُمسبقة ِم نِّ ي  بامسها.
 

 
ع املعلومات مج : أن  فريق اجلامعة أثناء تدريبنا  على استخدام  ةالث الثاملفاجأة وكانت 

 جرائي ،ث اإلمون ويقرؤون يف البحيتعل   أيضًان  إلينا بأهنم ُهمّْ  جرائي ،يف البحث اإل
نتالوم  ن اكنا  ا بعث الطُمأنينة يف نفوسنا؛ ألن  .. مم  .وأن  ه ليس لديهم وصفة جاهزة

جراءات وتعث ر  تطبيقنا ومتابعتنا إل ،لعدم إملامنا واطالعنا بشكل واف  يف هذا اجملال
 .جرائي  ات البحث اإلوآلي  
 

 

مج عامل مع برناختص       يص جلس       ة للت   الل قاءحيث مت  يف هذا  ،(  وحتليلها  Questionnaireكما تعل منا أص       ول االس       تبانة )  
(SPSSيف حتليل املعلومات واملعطيات النامجة عن االس     تبانات. وأعّتف هنا ب )العتمادي  ،قص     وى أمهي ةهذا الربنامج  طِ مل أع أن ين

وهذا ما بدا يل كافياً  يف  ،حيث اكتش       فت أن ه يتقن العمل عليه ؛قوميص يف القياس والت  على زميلي يف الفريق خالد العمري املتخص         
 ه.عليلع إجناز البحث الذي نط  

 
(  كأداة من أجل الوص    ول إىل  Classroom observationوهي تقومي الدروس ) ،قد م فريق اجلامعة أداة أخرى الل قاءيف هذا 

؛داخل   القض     ي ةتش     خيص  املش     كلة أو  ف  س     تخدام املعايري وكذلك ا .دق ة وثبات كل  قة هبا بلُيص     ار إىل حتديد العوامل املتعل    الص      
(Rubrics)،  ة يف بوي  ا الس     تخداماهتا الّت من  وإ ،كاش    فاً ليس ألغراض هذا  البحث فقط   نوراً   يل  إوهذه األدوات ش    ك لت بالنس    بة

عور،ا كان منش   أ هذا ورمب    ،وجوهها كاف ةب الت عليمي ة عملي ةجمال ال وتطويرها حبكم  لت عليمي ةا عملي ةأعترب نفس   ي مس   ؤواًل عن ال أن ين الش    
 ايت يف املدرسة.مسؤولي  
 

 ،كبرياً  ياً د  حت  عملي ةالبحث س             تش             ك ل لنا من الناحية الوأنَّ معرفتنا اجلديدة بأدوات   ،عندما عدنا للمدارس ش            عرنا بثقة أكرب 
  .راً أصبح متوف   اإلداري   الد عم خصوصاً أن  
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عتربهتا أكثر ص     دقاً ا  اأثارت األداة اجلديدة اليت تعل مناها يف ورش     ة العمل عن " اجملموعة املرك زة " فض     ويل واهتمامي منذ البداية. ورمب  

ة لدى ريُّ يف الدافعي  هو متحيص مدى التغ ،فقد كان الغرض الرئيس  ي يف مش  روعنا يف ذلك الوقت ،حقائق األمور إىلعرف وثباتاً يف الت  
ب بومدى اقتناع  ،جر اء تأقلمهم مع هذا النش             اط الت عل محنو  الطال  قليد خلروج عن الت  م يف اتطل عاهتبأن  هذا النش             اُط  يليب   الطال 

 الت عل م.ليب املمجوج لديهم يف موضوعات وأسا
 

ريقة االس   تمارة هدف بطريقة أفض   ل من ط كل  س   اعدتنا يف س   رب أغوار   ،فطريقة األس   ئلة املفتوحة واملغلقة وتوالد األس   ئلة من بعض   ها 
Questionnaire  من الرُّوح إنّْ صح  القول. اليةاملتَّسمة بالصمت واخل 

 
 

 
ربهتا واهتمامي منذ البداية. ورمبا  اعتأثارت األداة اجلديدة " اجملموعة املرك زة " فضويل 

حة واملغلقة فطريقة األسئلة املفتو  حقائق األمور.إىل ف أكثر صدقاً وثباتاً يف التعر  
ن هدف بطريقة أفضل م كل  ساعدتنا يف سرب أغوار   ،وتوالد األسئلة من بعضها 

إنّْ  من الرُّوح اليةاملتَّسمة بالصمت واخل  Questionnaireطريقة االستمارة 
 صح  القول.

 
ذا  وهو  ملا ،راً من طرح س         ؤال ولو جاء متأخ   بد   وهنا ال .يف بريوت الث الث الل قاءم ( كان 2112ويف ش         هر متوز )  ،يف نفس العام

حساس    بعد عام دراسي طويل هو اإل ؟  من املعروف أن شعورنا مجيعاً     كما أظن   الد راسي  كانت تُعقد بع  الورش يف هناية العام 
اإلحساس بأن  أذهاننا         فسوهذا خيلق يف الن   .قد ُأجنزتّْ  وقد أقفل ُكلٌّ منا  أدراج مكتبه أو غرفة صف ه  وسافر إىل بلده املهم ةبأن  
اجلميع   ورغٌم أن    ،حتفٌ  ههو أن   الت ايل راسي  الد  ني مجيعاً  يف مثل هذا الوقت  حنو العام حيث إن  شعور الّتبوي   .    قد مت  إغالقها أيًضا

 ألبد.إىل اا ستبقى مين وكأهن  م  يستطيلون اإلجازة بالت  إال  أهن   ،يعلم بأنه قادم ال حمالة
 

ة وكيفي   يرلت قار احاولنا اكتساب مهارة  جتميع املعلومات وحتليلها واستعمال خمتصرات وأمناط ؛  لّتميز املعلومات وكتابة  الل قاء،يف هذا 
 ولكين   ،دار الفكرب وتطبيقاهتا على  مش     روعنا اخلاص    جرائي ،ة يف عملنا يف البحث اإلباعتبارها املفاص     ل األس     اس     ي   الن تائج،عرض 

 ذلك. ر هذا تباطؤ العمل يف إجناز البحث يف املرحلة اليت تلتوقد يفس   .أعّتف بأن  ما علق يف األذهان والقلوب مل يكن كثرياً 
 
ها هدفت إىل أن حتق   الت جربةجوانب هذه  من أهم  إن   يف   ع خاص  مشرو على الع فإىل جانب االط   ،أغراض يف وقت واحد عد ةق أن       
طوة مع نش     ر وخطوة خ ،طبيقمع الت   ،يس     ري جنباً إىل جنب جرائي  على البحث اإل الت دريبكان   ة،مدرس     ة  من املدارس التس     ع كل  

  .واملدير واملشرف املعل منيفيها مجيع  نمب ،ون مجيع أقسام اجلسم املدرسي  ثقافة اإلصالح القائم  على تعا
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وكذلك يف  ،عضو يف الفريق هبذا املشروع كل                لسرب غور مدى إميان   ر فيها بشكل شخصي  ُكن ا  نقوم مبحاوالت               وأحياناً أفك  
 أو إضافة آخرين؟ وهل حنتاج إىل تغيري .ة اختيار أعضاء الفريقى صوابي  وذلك ألن    ي كنُت مشغول الفؤاد دوماً عل .نيواإلداري   املعل مني

فر واإلقامةن  مدارس     نا  كأة حيث احية املادي  منها  الن   ،عوامل أخرى عد ةمع األخذ بعني االعتبار  وكذلك  ،انت تتحم ل نفقات الس      
وينبغي  الت غيري.الفريق حال  ةملن خيطر بالبال ترش    يحهم لعض    وي   ةوي  الل غة و واملواص    فات النفس    ي   املهم ة،مدى تفر غ أعض    اء الفريق هلذه 

 مساحة االختيار مل تكن غني ة ووافرة. اإلقرار هنا أن  
 

 
 قتو  يف أغراض عد ة حتق ق أن إىل هدفت أن  ها الت جربة هذه جوانب أهم   من إن  

 املدارس من  مدرسة كل   يف خاص   مشروع على االط الع جانب فإىل واحد،
 لت طبيق،ا مع جنب، إىل جنباً  يسري اإلجرائي   البحث على الت دريب كان التسعة،
 اجلسم أقسام مجيع تعاون على  القائم اإلصالح ثقافة نشر مع خطوة وخطوة
 . واملشرف واملدير املعل مني مجيع فيها مبن املدرسي ،

 
 

س ةيف هذه املرحلة  بدأت مالمح  س أكثر حض وراً من خالل مش اركة بع  أعض  اء جمل ،هلذا املش  روع اعية" الفكر العرب  " الر    مؤس  
س ةاألمني العام مل ،منهم الدكتور / س ليمان عبد املنعم وخنص   ،أمنائها يف لقاءاتنا  اه  و الشيخ الفكر العرب والدكتورة /منرية الن   ؤس  

 الفكر العرب. مؤس سةأعضاء جملس األمناء يف  ،كي/ خالد الّت  
" نقاش  لي ةاوس  تكون مش  اركتها من خالل فع  ،ابع يف القاهرة للعام القادم املدارس س  ُتدعى إىل مؤمتر فكر الس     عن أن   وبدأ احلديث
 وكانت هذه املش  اركة تش  ك ل عالمة فارقة يف دور هذه  .لعرض بع  جتارهبا ومش  اريعها  ص هلا مكان خاص  خص    كما س  يُ   ،القهوة "

 .كر العرب"يف نشاطات  مؤس سة " ف يأخذ دوراً معّتفاً به  الت عليم،يف  إصالحي   املدارس من خالل مشروع   " متام " كمشروع عرب  
 

ايري  "  مش         اريع التخرُّج وتطويرها  بوض         ع معلنش         اط  العلمي ة املاد ةبإعادة النظر يف   ،وقد قمنا يف مدارس دار الفكر يف هذا العام
Rubrics  "ة القادم  لد راسي  اني يف العام ا بأن يش مل  هذا النش اط  فصلني دراسي  كما  مت  االعتماد رمسي    ،لتحكيم املش اريع  خاص  

 واحد. بداًل من فصل دراسي  
 

،تطو ر يف تنفيذ حبثنا اإل وكان أهم   باهات ة  للكش       ف عن اجت  هو تطبيق أداة االس       تبان جرائي  لبحث ومش       اريع حنو ممارس       ة ا الطال 
قد  ،حيث كان الدكتور/ على س    عيد عس    ريي  املش    رف على مدارس    نا وأس    تاذ مادة القياس واإلحص    اء يف جامعة أم القرى .التخرُّج

، فقرة 52، املكو ن من  Elena C. Papunastasiuالذي طوَّرته   Attitude Towards Researchأحضر لنا أداة 
وإض        افة فقرات أخرى  ،حذف بع  الفقرات غري املالئمة لطبيعة حبثنا حيث مت   ،وقد قام الفريق مع الدكتور /علي عس        ريي بتعديله

بوقد طُبِّق على فئة  .وعش   رين فقرة ناً من س   ت  حبيث أص   بح مكو   ف  مي وفئة معل    الطال  ش   رفني على مش   اريع عش   ر  وامل الث اين الص    
 التخر ج. 
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دي ولص              احل األخريوجود فروق بني الت   الن ت  ائجوق  د أظهرت  ة يف تنمي  ة حثي    مم  ا عز ز ل  دين  ا أثر ه  ذه املش              اريع الب .طبيق الَقبّْلي والبَ ع  ّْ
اه ب،لل جيابي ةات اإلاالجت   الذايت. الت عل محنو ممارسة البحوث و  طال 

 
 

 نفخ الروح

 اليةقة العبدا  من خالل نش          اطات العمل داخل القاعة الث   ،م2112عام  أو لهنا إىل بريوت لورش          ة العمل املنعقدة  يف عندما توج  
حبالوة اإلجناز  عورالش        فس      عادة فرق املدارس كانت نابعة من  األمريكي ة،لدى مجيع الفرق وأكثرهم اعتزازاً كان فريق اجلامعة  ،بالنفس
كانت قد أمثرت    ،ة اليت كانت قيد العملجرائي  ن  األحباث اإلأث واجتيازهم  مرحلة القلق واخلوف من اخلطأ أو الفشل ؛ حي ،الذي مت  
 ياً.اليت بدا مذاقها  حلواً ومغذ   الن تائجبع  
 

هو  رؤيتهم أن  جمتمعاً جديداً قد بدأ أمامهم بالتش     كُّل   ،وكان مثار  ذلك احلماس الذي عرب  عنه د. جرداق ود. رميا ود. أبو جودة
،إذ  يص حُّ أن  ُيس م ى جمتمع البحث اإل ،والظهور ت عنهار الث  ن  فريق اجلامعة أحسَّ بتي  أحىت  جرائي  نا وفحواه  أن   ،الفرق قة الذي عربَّ

مشكلة برباطة جأش  ي  أ ة موثوقة نستطيع بواسطتها حل  إجرائي  فقد  أصبح لدينا وسيلة  ،لن نغرق يف مياه أي مش كلة تطرأ بعد اليوم
أجرب د. جرداق يف هناية الورشة أن خياطب احلاضرين بقوله " ال تندفعوا كثرياً "، وذلك يف حماولة منه لكبح احلماس الذي   اواقتدار. مم  

 .فات وتعبريات اجلميعكان بادياً على تصر  
 

در إش   عاع  وتأهيل ألكرب ا  مص   يكونو لوأن ه حانت حلظة النُّض   وج   الت قاريرلكتابة  ؛بأن ه  رس   م للفرق خريطة  الطريق الل قاءومتيَّز هذا 
،الق ادرين  على تطبيق  البح ث اإل املعل منيع دد ممكن من  البح  ث  مهي  ةأفك ان ت عن  اوين خريط ة الطريق  أن ننش              ر الوعي ب   جرائي 

،اإل  املعل منيعدداً  من   عضو كل  وأن يتبّنَّ    ،وأولياء األمور املعل منيوأنّْ نعمِّم  ثقافة هذا اإلص الح داخل جمتمع املدرسة بني  جرائي 
وظيف مجيع قطاعات ت ، باإلض      افة إىل بنفس طريقة وأس      لوب مش      روع متام جرائي  ة يف البحث اإلهبم بعمق ومشولي  يف مدرس      ته؛ ليدر  

 .جرائي  بالبحث اإل املعل منياملدرسة يف تدعيم ومتكني 
 

م  من ومتكِّن املعل   ،هذه األداة بس    يطة  ُبش    رى؛ لتش    جيعهم بأن  مت  تقدمي املوض    وع ك املعل مني،ويف ورش    ة عمل داخل املدارس جلميع 
 الكتاب  الذي كنت قد قرأهتا يف  ،هاواجهتها مشكلة انضباط يف صف   معل مة قص ةوأذكر أن  ي رويت هلم  .مشكلة صغرية أو كبرية حل  

 وز عه فريق اجلامعة على مجيع املدارس يف بداية املشروع.
 

قبل تقدمي  عل منياملاًل  باس     تمالة  عقول وقلوب أهيل هذه  أو  الت    عملي ةة فريق اجلامعة بأن  نبدأ ب  وص     ي  وس     رنا يف هذا األمر حس     
وأن يقوموا  ،حنو هذا املوض     وع جبعلهم يبحثون عن مش     كلة ما يعتربوهنا ُملحَّة بالنس     بة إليهم املعل مونوبأن ُيس     تهوى  ،ةي  الت دريب املاد ة

  .اتوأنّْ يقّتحوا احللول هلذه العوامل  أو  اإلشكالي   ،فيها إجياباً أو سلباً  رةبتحديد العوامل املؤث  
 



203 
 

  الت أم لكُّر أو فالت    عملي ةا على "  وكان حمورها  تدريبنا عملي   ،يف نفس العام ويف ش             هر حزيران انعقدت ورش             ة العمل  اخلامس             ة
Reflection  ابقةالهور اخلمس      ة تكليف فرق املدارس بإعدادها خالل الش         ة اليت مت  جرائي  اإل  الت قارير" وذلك من خالل عن  س       

 . هذه املرحلةالذي مت  حىت   جرائي ،جتربتهم ومسارهم يف البحث اإل
 

ص       ور يف تعاون وما هي وجوه التميُّز أو الق ،ة أعض       ائهوهي :  عمل الفريق ودينامي   ،فكُّركموض       وعات للت    الت اليةومت  حتديد اجلوانب 
 .النقدي الت فكريو  لت فكُّرا عملي ةات  لريق كمحط  والعوائق القائمة يف الط   ،واإلدارة يف املدرسة  املعل منية العمل مع ومدى فاعلي   ،الفريق

 ؛اً دمش  روعنا التواص  ل بني فريقنا وفريق اجلامعة من حيث االس  تش  ارة وتبادل اخلربات  والذي مل يكن جي  إىل وقد أض  فنا إليها بالنس  بة 
 عودية كانت  قليلة ومبتسرة بسبب صعوبات التأشرية.زيارات فريق اجلامعة للس   ألن  
 
 ، سلكناها كباحثنية اليتة واحليادي                ملوضوع البحث نفسه ومدى املوضوعي   أيًضاي  ُوجِّه              الت أمُّلقدي أو الن   الت فكريكما أن  هذا   
 شاط.ة هذا الن  قد مسبقاً بصالحي  ة الباحث أم إميان املعتشخصي   ،هما كان األغلبوأي  
 

اره من ِقَبلنا كان وأنَّ املشروع الذي مت  اختي ،ةفريق مدارسنا كان ميكن أن يكون أكثر فاعلي   هذه بأن   الت فكُّر عملي ةوقد خرجت  بعد  
 ص الواقع.يف حتليل وتشخيث َّر  سلباً على حيادنا كباحثني قد أا قد يكون مم   ،يف دائرة  االعتقاد  املسبق والقوي  لدينا 

 
او   ألن   ،ة كبري   عملي ةلتعديل املسار ومعاجلة القصور ذات فائدة    ،الذي حاولنا القيام به  Interventionل  مل يكن للتدخ   أيض ً

 هنا  شيئاً  من التباين ظهر بني املسار البحثي واملسار العملي التطبيقي.
 

 .الن تائجقرير بعد حتليل ة كتابة الت  إعطاء بع  اإلضاءات على كيفي    الل قاء،وقد مت   يف هناية هذا 
 

 
 الخروج إل  الشُّرفة

يه فرق املدارس الذي انغمس    ت ف جرائي  لت يف اخلروج من ش    رنقة موض    وعات البحث اإلتمث  ف الل قاء،أما القفزة الكبرية يف هناية  هذا 
ُرف حبمل من ش  َ  كل  كهدف  ل  العام   وحتس  ني األداء املدرس  ي   ،املةاإلص  الح الش     عملي ةليبدأ احلديث عن  ،على مدى عامني كاملني

ة علمي  لت  وتقومي جوانب القصور   يف النواحي ا  ،صفة معل م أو مدير أو مشرف داخل املدرسة. وبدأت الفرق بتقدمي أفكار  واقّتاحات
 ح.واليت  حتتاج إىل تطوير وإصال ،ة اليت تراها مبدارسها والّتبوي  

 
لبيات  حول الس  نيواملشرفني واإلداري   املعل منيشار  فيها       حوايل        مخسون من  عقدنا  جلسة عصف ذهين   ،ملدارسإىل الدى عودتنا 

معني  ما يعتربه من اجملت كل  فقد س   رد   ،وقد كانت حلظات ص   دق ممتازة .ةوي  األولوتص   نيفها حس   ب  ،عملنا ّتضواملش   كالت اليت تع
 وكان منها :  ،لعملنا املشكلة األم  

 .الد راسي  طول اليوم  .0
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 ات.ي  الري اضتني يف تدريس مواد العلوم و الل غاعتماد  .2
باالنضباط ووجود فئة غري مكّتثة من  .3  .الط ال 
 واصل بني املدرسة والبيت.شكوى أولياء األمور من ضعف الت   .4
 اً.سابقواحنداره عن املستوى الذي كانت عليه املدارس   جنليزي ةاإل الل غةمستوى  .5
 .املعل منياضطراب الوضع املايل وتأثري ذلك سلباً على  .2

 
 .الت اليةاملطلقة كنقطة انطالق للعمل يف املرحلة  األولوي ة(  5فنال البند )  رمسي ة،تصويت غري  عملي ةوقد مت ت 

 
رشة العمل وقُبيل  انعقاد  و  ،عيدة حثيثاً حنو خامتته الس   جرائي     وقد اقّتب البحث اإله ،م2101يف هناية شهر فرباير / شباط  عام 

وقد حاولنا  .ةد  ه بقي يف مدينة جولكن   ،املدارسيف ّت  العمل أن يالفريق األس    تاذ خالد العمري  عض    و اض    طر   ،الس    ابعة  يف بريوت
 اتُل من بع  االض   طرابمل خي القيص   ري   هذا احلل   ولكن  للحقيقة فإن   ،درس   ةإبقاء ص   لته بالفريق قائمة بش   كل مت  ترتيبه مع إدارة امل

  .والتعث ر يف العمل
 

حازت على  وقد منا املش  كلة اجلديدة اليت  ،ة ش  املةقد منا تقريرنا عن نتائج جلس  ة العص  ف الذهين مع مراجعة نقدي    ،يف هذه الورش  ة
ه ن  أحيث  ،ا دعم اختيارنا هلذه املش     كلة مش     اركة أولياء األمور ومم   .مني ومش     رفنيومعل  ني اقتناع معظم املنس     وبني باملدرس     ة من إداري  

ة  مبناقش ة ودراسة  "  يف املدارس األجنبي   PTAوأولياء األمور " ) مام ( املوازي جمللس "   املعل منيقام  " جملس   ،خالل ذلك العام
ة وكان قد مت   وضع خط   ،واصل بني املدرسة وأولياء األموروالت   ، الت غذية نوعي ةو  ،هموانضباط ،ا األداء يف جوانب حتصيل األبناء دراسي  

ه    ،انباً ج  جنليزي ةاإل الل غةوبقي موضوع  .ثالثة أشهر يتم  خالهلا عالج بع  هذه اجلوانب د ة"   مل Action Planعمل "   ألن          
زمة  وعددها يف دريس الال  وخطط الت   ،واإلش     راف املعل مني، نوعي ةملناهج و  اإىلبالنس     بة  ،أطول وتدخُّل جذري    حيتاج إىل مدى زمين  

 .الد راسي  اجلدول 
 

 .وأولياء أمور بطال  مني و ق فيه إمجاع أركان املدرسة من إدارة ومعل  ويتحق   ،اا ومنطقي  لذلك كان اختيار هذا املوضوع خياراً طبيعي  
 

من إتقان فرق  تتثب  ال من عملي ةمه ام ه ذه املرحل ة اجلديدة  على الع ة الفرق؛ لالط  زي   و جهم دى د من وق د ق ام فريق اجل امع ة ب الت أك   
ملوضوع و اة اختي         ار ات ومراحل البحث من  ك      يفي  ة جلميع آلي  من خالل مراجعة نقدي   جرائي ،وأصول البحث اإل ،لمهاراتلاملدارس 

 يادة فيها.داخل املدرسة وأسلوب الق عدةة والقاوللعالقة بني القم   ،لعالجي  دخُّل  اختطيط  الت   كيفي ةاختيار أعضاء الفريق،  و 
 

"   ة لثقافة " متام " أطلق عليها "  أركان مش       روع متامة يف إرس       اء مواص       فات أس       اس       ي  تفاعلي   عملي ةوقد بدأ فريق اجلامعة من خالل 
(Pillars TAMAM  )،   مر ةة مستاتي  ذ عملي ةأن يكون  اإلصالح  ،يهاوإداري   ميهاحبيث يوفِّر غرسها يف ثقافة املدرسة ومعل. 
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وتداخل املش      روع  ،خالل هذه الورش      ة  األمريكي ةطها ونفَّذها فريق اجلامعة ش      اطات اليت  خط  وقد تس      ب ب الفي  يف املعلومات والن  
ابة التقرير يف البحث يف مرحلة كت كن افقد     .هيملَبّْس  اً وإرباكاً يف املفا ،اجلديد مع املش  روع القدمي الذي مل يكن قد أجنز بالكامل بعد

 حيث كانت مسو دة التقرير ما زالت قيد اإلجناز. األو ل،
 

هل  .. والس     ؤال الذي كان يش      غلين هو :.وأحس     س     ُت يف هناية الورش     ة بعدم توازن ،وقد أد ى هذا التداخل إىل لَبس وارتبا  لدينا 
 ؟ى لذلكأن  هنا  أدوات أو رؤى أخر ؟ أم  جرائي  م بالدليل سيكون خاضعاً  للبحث اإلواملدع  وهي اإلصالح املعتمد  ،ةالث انياملرحلة 
 

بتقدمي  وبعد أن قام د. جرداق ،هذه املس         ألة اليت ض         ل  فيها فهمناعن س         تيض         اح الا مع د. كرامي ؛ لنا طلبنا لقاًء جانبي  ن  أوأذكر 
 لدي   على األقل. ،هاكانت احلرية وااللتباس يف أوج    ،التلخيص الوداعي لفرق املدارس

 
أنا   ،عد أن توز عناات من ِقبل الفريق بمر   عد ةومت ت مراجعته   ،بعد عودتنا انكببنا على إهناء التقرير للمش       روع  " مش       اريع التخر ج "

عة التقرير وقد قام د. علي عس   ريي مبراج .ةحص   ائي  اإل الن تائجوي ووص   ف الل غو  جرائي ،واألس   تاذ خالد العمري مهام كتابة اجلانب اإل
 .ةد من سالمة املعلومات خصوصاً اجلداول اإلحصائي  أك  والت  
 

ا على مدى ثالث جنا فيهص   ائح اليت تعل مناها وتدر                   وفقاً للمواص   فات والن   جرائي  كان ش   عورنا بالفرح عارماً حيث ولد البحث اإل
بوقد ض  اعف من ش  عورنا هبذه الس  عادة رؤيتنا  لل .ُعد اجلميع به وأص  بح  بني أيدينا مولود، س  َ  ،س نوات ج أثناء  خر  الت   ص  ف   يف  ط ال 

 ،واحلماس ةفقد جتلَّت من خالل عروض      هم الدافعي   ،ومدى اجلهد  والبحث الذي كابدوه وقاموا بعرض      ه أمامنا ،تقدميهم ملش      اريعهم
ب مل نكن نتصو ر أبداً  أن   ،وُقدِّمت أفكار مبدعة  نا ميكن أن يظهروا مثل هذه اإلمكانات والطاقات اليت كانت كامنة.طال 

 
أو املراكز  ،يوف من اجلامعاتوتقومي مش      اريع التخر ج هذه وخص      وص      اً األعض      اء الض         ،حكيم اليت تقوم  مبحاكمة وكانت جلان الت  

امرة توى بع  األعمال املقد مة. وكانت الغبطة  غهش    ة واالنبهار من مس    ال خُتفي  آيات الد   ،اء واملهندس    نيص    ة ومن األطب  املتخص      
بأس بوع كامل. ومازال  د ةحكيم ملات الت  على وجوه اآلباء الذين حرص وا على حض ور فعالي   ملشاريع اليت مون ُكل  عام هذه ايقد   الط ال 

 ة. ة العام  معتمداً يف شهاداهتم للثانوي  ا باً دراسي  أصبحت متطل  
 
عورإن   حباطات حيمل الكثري  من اإل ،عادة الت عليمخص    وص    اً أن    ،الوة اإلجناز ش    يء مجيل يص    عب نقله بالكلماتبالرض    ا وح الش     

أو   ،تبار ماونفس ه تنفطر  باحلُزن و األس ى بسبب فشل يف اخ ،يعود آخر اليوم إىل بيته م أو  إداري  ئة. فكم من معل  واملفاجآت الس ي  
بل ي ئلس  لو  س   بأو إخفاقه  يف إيص  ال رس  الته ل ،ص  ف ه طال  عوره. وهذا طال  ويؤثر على  ،نيالّتبوي  و  املعل منيالذي يص  يب  ئالس  ي   الش   
 .ة يف هذا اجملالهي األقصر  حسب  البحوث اإلحصائي   املعل منيوالذي  يساهم يف جعل أعمار  ،تهم وسعادهتمصح  

 
بسالح سهل  بوي  م  والّت وتزو د املعل   ،قةر النفس بالث  من شأهنا أن تعم   ي ةحر  وصفة  س ،كما أؤمن اآلن   ، جرائي  لذلك فإن  البحث اإل

 ن  فإن  لكان  " ال تقلق بعد اآل ،ش  عاراً  جرائي  و لو أردنا أنّْ  نض  ع للبحث اإل .مش  كلة  ص غرت أم كربت االس تخدام يف معاجلة أي  
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ر  والس    عادة عادة "  مم  مش    كلة حل   كل  ل وجه ليدخل املدرس    ة  كلَّ  يوم ب ؛تاً مالزماً   للمعلمدائمة  و مَسّْ ا يس    اعد  على َجعّْل الِبش    ّْ
 !!! الن جاحوفيق و الت   بشعور املنتصر وهذا سر    ،.. ويعود يف هنايته.مستبشر 

 
ألن    ،الل فريقمهارة العمل من خ : األو لاألمر ومها :  أمهي ة،ن ني ال يقال  اكتس   بنا أمّْريّْن إض   افي   جرائي  باإلض   افة إىل خربة البحث اإل

طيط وتوزيع األدوار وإجي اد روح اجلم اع  ة وم  ا يلزم  ه من خت ،فمه  ارة العم  ل من خالل فريق  ،آف ة العم  ل يف العق ل العرب هي الفرداني  ة 
 ريق وفريقاً يف فرد  ؟يف فوأشعُر بأن ين تعل مُت كيف أكوُن فرداً  مرونة.حيتاج إىل  أمرٌ  ،ومعرفة كلُّ فرد  بقدراته وقدرات اآلخرين

 
ا األمر   نا البع ات مع بعض              فقد بنينا عالق ،ولديها جتارب متنو عة ،اهات خمتلفة: فهو تع ارفن ا مع مدارس متث ُل عوامل واجت   الث  اينأم  

و مرٌض خاصٌّ ه من هن ات ومشكالت ،وانعكس ذلك على عملنا حيث ُكن          ا نعتقد أن  ما يعتور عملنا .جاربوتبادلنا اخلربات والت  
ل أو بدرجة  ،خناُف أحياناً البوَح به ا   أعراض شائعة  توجُد يف مجيع املدارس بنفس الش       كّْ ولكن بعد جتربة " متام " فقد اكتشفنا  أهن 

ا َعَرٌض ِصح ي   يسهُل الربء منه. ،أقل  أو أكثر  وإهن 
 

 راتخرج خالهلا القطار قلياًل عن الُقض             بان نتيجة تطو   ،م2102م و 2100ة من أواخر وبعد مرور فّتة زمني   ،ةالث انيمع االنطالقة 
ن  من على مجيع مش       اريع ونش       اطات املدارس ؛ أل للت عر فة باملدارس نامجة عن تغيري القيادة، وإعطاء فرص       ة  لإلدارة اجلديدة داخلي  

  .حقِّها إقرار ما  تراه  مناسباً 
 

تش          ك ل الفريق من: د. إبراهيم مناع  املدير قد و  ،بعد أنّْ  مت  ش         حُن الطاقات من جديد ،وقد  عادت العجلة لالنطالق من جديد
. عيس ى الطراونة  مسؤول ،   دالث انوي ةاألس تاذ عبد اهلل أبو زيد  مدير املرحلة  ،ي  الت عليمة املس تش ار د. أمحد غي    ،العام كرئيس للفريق
بد األستاذ أمين العوري املرش  ،القياس والتقومي  .جنليزي ةاإل الل غةمعل م  يف قسم  األستاذ مازن الدقاق  ،الط ال 

 
 جنليزي ةاإل لل غةاوهو " حتس ني مستوى األداء يف مهارة الكتابة ب ،ة يف  املش روع اجلديدجرائي  ا على حتديد اجلوانب اإلوالعمل جار   حالي  

ة  .ات "ات التوفل والس          ويف حمك   الث انوي ة،يف املرحلة  إص        الح هذا ىل إبعد أن مت  احلص        ول على إمجاع جديد حباجة املدارس املاس        َّ
 املوضوع.

 
داخل  ي  الت عليمو  يف العمل اإلداري     Tamam pillarsوهنا  اجتماعات متتابعة مع األقسام ؛  لتأصيل مرتكزات مشروع متام   

 دارس.واإلشراف العام بامل ويف عمل األقسام والعمل اإلداري   الص فوف،
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 صوت سهام عبدالرحمن الصويّغ

 مستشارة تربوية

 مسؤولة تحرير كتابات مدارس تمام في المملكة العربيّة السعوديّة

 

 تطلّعات. الخبرة و ال.تمام

 
يف حيايت.   ةاهلام  القرارات ة و عبعام االختيارات الص   ، هومع فريق متام مر ة و لالذي التقيت فيه أل 2112العام  ميكنين أن أعترب أن  

. .سنة 02 د ةعملت فيها مل اليت الري اضمن جامعة امللك سعود يف  ،إىل البحرين من جتربة انتقايل الر ابعكنت يف تلك الفّتة يف العام 
سائي الن   سمقمثل إدارة مركز البحوث ورئاسة قسم علم النفس يف ال ،ةبالعديد من األعمال اإلداري   ،جانب التدريسإىل قمت خالهلا 

 McGill)) للعمل مع فريق من جامعة ماجيل 2113أخرى. انتقلت إىل مملكة البحرين يف عام  ةري  امن اجلامعة جبانب أعمال إد
University   بيةة و استلمت حينها عمادة كلي   افتتاح اجلامعة مت   2115يف عام و  ،ة للبناتلتأسيس اجلامعة امللكي جتربة  . إن  الّت 

وفيها الكثري من  ،ةلها من فّتات ارتبا  و قلق و معاناة،  كانت جتربة مثرية وغني  ختل  على الرغم مم ا جديدة،  تعليمي ة مؤس سةإنشاء 
 ه الوالدة من مشاعر خمتلطة. تتضم نما  كل  وهي أشبه بوالدة طفل ب ،مشاعر الفرح و اإلجناز

 
وحتد ثت عن  2112بيع يف ر  خاص ةاملعروفة بتمي زها كمدرسة  هلي ةاأل الظ هرانوكيلة رئيس مدارس  ،كيصلت ب الدكتورة سايل الّت  ات  

ة مبادرات تربوي  . تزيد عن ثالثني سنة، فقد تواصلنا يف مشاريع و .اكي قدمية جد   املشاركة. معرفيت لسايل الّت  مشروع متام وطلبت مين  
ة اليت جارب الّتبوي  الت  يل  روتوف   ،ين باحلماسا اإلنسانة اليت متد  سايل دائمً وخارجها. وكانت  عودي ةالس  والتقينا كثريا يف داخل  ،خمتلفة

ليم. وبالرغم عمن العطاء و احلماس و الشغف و املثابرة و اإلصرار على حتسني الت   قٌ متدف   هنرٌ  ،يل  إتعل مت منها الكثري. سايل بالنسبة 
مشروع تكون   أي  د يف االخنراط يفوال أترد   ، أقول "ال"نني املاضية أال  تعل مت خالل الس   أن ين ديد يف تلك الفّتة، إال  من انشغايل الش  
 ا منه.سايل جزءً 

 
: د. لي ةهاأل الظ هران، األردن. دخلت إىل املدرسة برفقة فريق مدارس عم انيف مدرسة البكالوريا يف  2112وبدأنا الرحلة يف يونية 

املخرقي وهناء املعيبد من قسم البنات، وجهاد دويدار وعبدالرمحن الشوشي ومأمون تركي من قسم سايل الّتكي وسلمى رعد وعلياء 
هذه إىل حيث قد مُت  ،نوات املاضية رفقيت لسايل، وتكو ن عرب الس  أو الخلقه  ،هذه املدرسةإىل باالنتماء  شعور قوي   البنني. كان لدي  

من  ملشروع متام عبارة عن عرض األوىلهات. كانت ورشة العمل واألم   معل ماتللعمل وورش ال العام ةاملدرسة العديد من احملاضرات 
مع الفريق  مر ة و لولبنان واألردن. كما التقيت يف هذه الورشة أل الس عودي ة: عربي ةاختيارها من ثالث دول  مت   خاص ةتسع مدارس 

ري ايف بريوت: الدكتور مراد جرداق و الدكتور صومة أبو جودة و األستاذة م األمريكي ةاجلامعة  املشرف على تنفيذ مشروع متام من
 سعد. 

 
. ليم يف عاملنا العرب  عخلوض جتربة فريدة من نوعها يف الت   ،نا يف بداية الطريق. مل نكن وقتها نعلم أن  .امتألت القاعة بالوجوه اجلديدة

ولبنان.   عودي ةالس  هي األردن و  عربي ة،دول  ثالثاختريت من  خاص ةدارس م تسعمن  ،وبدأت الورشة بعروض لربامج ومشاريع ناجحة
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ون حبماس ث.. كان أعضاء املدارس يقد مون براجمهم ويتحد  .زةاملتمي   عربي ةكنت سعيدة وفخورة مبا شاهدته من عروض من هذه املدارس ال
 ،الّتبوي   الت طويريف  لن اجحةامشاريع اعتربهتا من براجمها  ست ةالبنات بقسميها البنني و  هلي ةاأل الظ هرانعن جناح جتارهبم. اختارت مدارس 

عن عدد  امت عروضً قد  ة فا مدرسة دار الفكر من جد  أم  ة. دريس ومشروع احللقات األدبي  ة للت  ي  كاسّتاتيج  الت عاوين الت عل ممثل برنامج 
با لباً دراسي  جعله متطلِّ قد مت  و  ،مثل مشروع التخرُّج يف املنهج ،زت هبامن املشاريع اليت متي   باإلضافة إىل تطوير  ،عشر الث اين الص ف   طال 
بقومي املصاحب للتعل م بنسب تعطي أعمال تعتمد الت   ،باملدارس خاص ةالئحة تقومي  ا أعلى  بكثري  ًا نسبي  وزن ،الد راسةخالل  الطال 

بيةعلى تكليف من وزارة املدرسة يت حصلت وغريها من املشاريع ال ،ةمن درجة  االختبارات النهائي   مثل بناء  ،يم بالقيام هباعلوالت   الّت 
بية ماديت    ة.كاملي  بالطريقة الت   عربي ةال الل غةة و اإلسالمي   الّت 
 

و هل  ؟لن جاحاا ناجحة؟ ما دليلكم على . كيف عرفتم أهن  .بطرح األسئلة األمريكي ةقام فريق اجلامعة  ،بعد االستماع إىل العروض
لة ذاهتا وغريها . و كانت األسئ.كنت أتأمل فيما يعرض  ،يل  إلنجاح هذه الربامج ؟ انتقلت عدوى هذه األسئلة  لديكم الربهان العلمي  

 لظ هراناو هل يقتصر دوري يف العمل مع مدارس  ،عالقيت هبذه املدارسهي ا يل ما هو دوري و ما يف رأسي ومل يكن واضحً  جتول
ربة فريدة سأعيش مع مشروع متام جت أن ين ،أستمع إىل عروض املدارس بينما كنتاه إىل املدارس األخرى ؟ أيقنت يتعد  ؟ أم  هلي ةاأل

ا من خربات وبرامج تفخر . مبالديه.باملدارس نفسها األمريكي ةعليم. لقد بدأ فريق اجلامعة يف إصالح الت   الس ابقةختتلف عن جتارب 
د من م للتأك  وسوف نعمل معك ،. و حنن نفخر معكم مبا تقومون به من تطوير.زونة واضحة: "أنتم متمي  سالهبا. و كانت الر   وتعتز  

 ،بوي  الّت   لت طويرامدرسة باختيار برنامج يف  كل  االتفاق يف هذه الورشة أن تقوم   مت   قدو  ."جرائي  جناح هذه الربامج من خالل البحث اإل
د ملشروع متام و بداية ملعرفة بداية ميال عم انالنابع من املدرسة. كانت ورشة  الت طويرا يف املدرسة ليكون حمور البدء يف تطبيقه حالي   يتم  
ري، و او م ااد وصومعامل لدى مر والتواضع واالنفتاح يف أسلوب الت   املهني ةو  العلمي ةة جلميع من يعمل يف املشروع. أحببت إنساني  

للمشروع يف األردن  ل ي ةاحملة احملتسب املستشارة كتورة مسي  مثل الد   ،ة مع من سنحت يل فرصة احلديث معهحلميمي  شعرت باالرتياح و ا
 ت. ابوي  ني والّت  بوي  ملدارس دار الفكر وغريهم من الّت   ي  املستشار احملل   الس عودي ة،والدكتور علي العسريي من 

 

 
 . مبالديها من خربات وبرامج.باملدارس نفسها األمريكي ةلقد بدأ فريق اجلامعة 

كم مبا . وحنن نفخر مع.زونسالة واضحة: "أنتم متمي  هبا. وكانت الر   تفخر وتعتز  
د من جناح هذه الربامج من أك  ت  لتقومون به من تطوير و سوف نعمل معكم ل

 ".جرائي  خالل البحث اإل
 

         
والدكتورة  لظ هرانااالتفاق مع فريق مدارس  ومت   .ةي   كمستشارة حمل  هو املطلوب مين   ها أعرف ماعادت املدارس إىل بلداهنا، ومل أكن وقت 

تدريس  اسّتاتيجي ة" كالت عاوين الت عل ممتام يف مدارس البنات "برنامج  اختار فريقُ  .أسبوعني للعمل على املشروع كل  كي أن نلتقي  سايل الّت  
،لبحثه اإل وكمحور   ملشكالت ا الكربى يف البحث"، والذي يعّن حبل   ةمنحى اخلطوات الست  أما قسم البنني فاختار مشروع " جرائي 
  .لتلك املشكلة مة  وصواًل إىل حل  ة بطريقة منظ  املعلوماتي  
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ديد غايل الش  انشمن رغم الللبنات. وبة يف اجلامعة امللكي   كادميي ةون األؤ ُعي نت و كيلة للش 2112-2112 ويف بداية العام األكادميي           

 الس عودي ة ة. كنت و أنا يف طريقي عرب اجلسر من البحرين إىلصف شهري  حرصت على حضور االجتماعات الن   أن ين يف تلك الفّتة إال  
نا.ا أخرىنتحاور كثريا ونشعر باالرتبا  وعدم الوضوح أحيانً  كن اأتطل ع بشوق حلضور هذه االجتماعات.    عد ةداف البحوث أه . غري 

أدوات البحث املالئمة  . يف اختيار.. يف حتديد أهداف البحث و عالقته برسالة املدارس.حاورقاش و الت  ا طويال يف الن  مرات وقضينا وقتً 
أن ننهي االجتماع  ر ةم كل  حناول يف   كن ا ،ا أخرىا واالختالف يف وجهات النظر أحيانً ة مجع البيانات. و بالرغم من احلرية أحيانً و كيفي  
 جرائي  خطوة حنو البحث اإل ل  ك ا ألن  رمب   ،فّتة أطول مما توق عت عملي ةني. استغرقت الالت اليتنفيذها خالل األسبوعني  يتم   ،ة عمل  خبط  

ة مرحية وثري   ةالت جربانت وك .جيب أن تنبع من املمارسات واملمارسني أنفسهم وتعتمد على قناعاهتم وظروف البيئة اليت يطب قون فيها
بقسميه البنني  هرانالظ  ة والتزام فريق مدارس ي  كما شعرت يف هذه االجتماعات جبد    ،والقليل من االستعجال الت أم لوفيها الكثري من 

ت رشاداإمن خالل املراسالت وما يصلهم من  األمريكي ةاستعانت املدارس بفريق اجلامعة  ،والبنات مبشروع متام. وخالل هذه الفّتة
الكامنة لدى  ةالختيار ما يناسبهم من خطوات الحقة. أحسست يف هذه االجتماعات بالقو   املعل منيا يف يد وكان القرار دائمً  ،للعمل
بة مع الذي يتعامل بصورة يومي   عل مةم واملاملعل   ويُقد م  ،التحليلو  الد راسة. ملست كم هو ناقص أن يقوم الباحث بالط الباتو  الط ال 

حمور  م هوأن يكون املعل   ةأمهي  و أدركت وبصورة حمسوسة  ،تهابرم   عملي ةا يف الا رئيسي  م مشاركً دون أن يكون املعل  من  الت وصياتو احللول 
يف فهم  ته ودوره احليوي  أمهي  وتشعره ب ،م بوجود ثقافة وبيئة تسهم يف دعم املعل  إال   ،ال ميكن له أن حيدث اإلصالح الّتبوي   ، وأن  الت طوير
 . التعليمي ة عملي ةوطرق الوصول إىل حلول هلا تسهم يف تطوير ال ،يت يواجههااملشكلة ال  

 

 
عامل الذي يت عل مةم و املة الكامنة لدى املعل  أحسست يف هذه االجتماعات بالقو  

بة مع  بصورة يومي   . ملست كم هو ناقص أن يقوم الباحث الط الباتو  الطال 
ا شاركً م مدون أن يكون املعل  من  الت وصياتحليل ويقد م احللول و والت   الد راسةب

 م هوعل  أن يكون امل أمهي ةو أدركت وبصورة حمسوسة  ا،تهبرم   عملي ةا يف الرئيسي  
 .الت طويرحمور 
 

 
قيت واحة سالم ونرباس اليت ب يف بريوت.. اجلامعة األمريكي ةة يف اجلامعة الث انيالتقينا مع فريق متام يف الورشة  ،2112ويف مطلع عام 

 وما والنوعي   مي  على مهارات البحث الك الّت كيزهبا لبنان. ومتي زت هذه الورشة ب الظروف العصيبة اليت مر   كل   على الرغم منعلم، 
ملستند إىل املدرسة(. كذلك ا الت طويرمن عبارة ) د  تمَ ساعتماد تسمية املشروع "متام" امل يتبعه من تصميم أدوات البحث وحتليلها. كما مت  

ا رت هذه الورش فرصً . وقد وف  األمريكي ةيف فريق اجلامعة  الر ابعلتصبح العضو  ،ها من أمريكاالدكتورة رميا كرامي العائدة لتو   انضم ت
هتمامات االمجعتنا  ،فةات وثقافات خمتلمني من خلفي  ني ومعل  أساتذة جامعات وإداري   كن اداول بني جمموعة احلاضرين...  للحوار والت  

األخرى وبدأنا الرحلة.  ربي ةعني من املدراس الو وتوط دت معرفيت بالّتبوي   األمريكي ةعالقيت بفريق اجلامعة  تطو رتشّتكة. املهداف األو 
وكذلك مدارس  هلي ةاأل ناالظ هر عنه يف كتابات فريق مدارس  الت عبري على ما استمعت إليه من حوارات وما مت   ي األكرب بناءً حد  وكان الت  
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ات ال جند الوقت للمراجعة ولي  ؤ هذه املس ة املختلفة. ويف خضم  دريس واملهام الوظيفي  فاجلميع مثقل بالعمل والت   ،هو الوقت ،دار الفكر
 االسّتاتيجي اتعليم ونضع الت  ح ا إلصالني نسعى مجيعً نا كّتبوي  ا أن  طوير. كان واضحً على ما لدينا من فرص للت   بناءً  الت حسني،و  الت فكُّرو 

ة  مبكاتب استشاري  نيتعسنا أخرى وخطط أخرى ورمب   اسّتاتيجي اتثانية بوضع  مر ةنبدأ  مث  واخلطط والربامج ونبذل اجلهد لتننفيذها، 
 و الزمين   ستوى اجلهد املايل  س مبولكن لي ،نا  أجنزنا قليالائرة اليت جند بعدها أنفسنا يف املكان نفسه أو أن  الد   . وتستمر  .ةو عاملي   عربي ة

فس الطويل واملراجعة ة والن  الستمراري  متي زت با ،ر واحلوارفكُّ فرصة للت   األمريكي ةفرد يف املشروع مبا فيه فريق اجلامعة  كل  ر لاملبذول. متام وف  
 .املهني ةادرة يف حيايت وهي من وجهة نظري من الفرص الن   ،والتعديل

  

 
 هذه م  خض ويف. املختلفة الوظيفي ة واملهام والت دريس بالعمل مثقل اجلميع

ر و للمراجعة الوقت جند ال املسؤولي ات  من لدينا ام على بناءً  الت حسني، و الت فكُّ
 فرصة األمريكي ة ةاجلامع فريق فيه مبا املشروع يف فرد لكل   وف ر متام .للت طوير فرص
ر  من وهي عديل،والت واملراجعة الطويل والن فس باالستمراري ة متي زت واحلوار، للت فكُّ
 .املهني ة حيايت يف الن ادرة الفرص من نظري وجهة
 

 
انوا يرسلوهنا إىل فريق قارير اليت كعة أو عن طريق املراسالت و املراجعة للت  ولكن بصورة متقط   هلي ةاأل الظ هراناستمر ت عالقيت مبدارس 

بالط  يف بريوت. وبدأ فريق متام بقسم البنني بتصميم أدوات البحث ووضع أسئلة ملقابالت  األمريكي ةاجلامعة  تقاهنم إملعرفة مدى  ال 
قسم يف فريق متام  انات بتوزيع العمل بني مأمون و جهاد و عبدالرمحن. أم  مجع البي   ومت   اهاهتم.الكربى ومعرفة اجت   ةللمهارات الست  
ؤولة وحدة مس ى،مع سلم جرائي  : علياء وهناء للعمل على البحث اإلعل متنيمن نصاب حصص املتان دت حص  البنات، فقد ُحد  

تطبيق البحث  كبري يف توفري البيئة املناسبة الستمرار الفريقني يفالدور ال ،املدرسة. وقد كان لتفه م ودعم وتشجيع اإلدارةيف البحث 
بدأ يطغى على  ،هبوضوح ما يقومون ب الش عورو  ،بدأت تنمو املعل منيقة لدى لث  ا أن  بيف املدارس. وشعرت يف تلك الفّتة  جرائي  اإل

 ا.ي كانوا يشعرون به سابقً ذمشاعر الغموض و االرتبا  ال
 

ون ؤ بيعة عملي كوكيلة للشة اليت تفرضها طات اإلداري  ولي  ؤ . كنت مثقلة باملساملهني ةكنت يف تلك الفّتة على مفّتق طريق يف حيايت 
ر يل فرص التواصل ف  ة تو وهي جوانب هام   الت دريب،دريس أو البحث أو الوقت للت   ة للبنات.. مل يكن لدي  باجلامعة امللكي   كادميي ةاأل
غ ة وأتفر  ات إداري  ولي  ؤ ى عن الوظيفة مبا فيها من مسفكرة أن أختل   ،.  وكانت تراودين يف تلك الفّتةوالنفسي   باإلشباع الفكري   الش عورو 
ن أصبح يف فّتة لين ألوالذي يؤه   ،إليه صلَ ألالذي بذلُت جهدا  ى عن منصيب اإلداري  . أن أختل  .امل االستشاري. كان القرار صعبً للع

القيام به من  ما أحب   غة و أختارة متفر  ة وأكتفي بأن أعمل كمستشارة تربوي  قصرية مديرة للجامعة، أو أن أختار مواصلة مهنيت الّتبوي  
 واية شهر يولياذ القرار يف هنيت ساعدتين يف اخت  العوامل ال   كان من أهم    ،مشروع متام ة. و ال أكون مبالغة إذا ذكرُت أن  وي  مشاريع ترب
 .ةمن خالل االستشارات الّتبوي   على العمل احلر   الّت كيزو  ،باالستقالة من الوظيفة 2112
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بريوت. وقامت املدارس التس          عة بعرض تقاريرها وتوص          ياهتا و الدروس  ة لتمام يفالث الثتقدمي الورش          ة  مت   2112يف ص          يف العام 
قناعة اإلدارة  أدركنا أن   ات، والص عوب كانا من أهم    الت غيري. الوقت ومقاومة .متشاهبة الت حد يات طبيق. و اكتش فنا أن  املس تفادة من الت  

يق مع . ويذكر د. أمحد غي ة من مدارس دار الفكر كيف تعامل الفر ي  أ من اإلص              الح الّتبو جزء ال يتجز   الت غيرياعمة وثقافة تقب ل الد  
بالط  مث  كان البد من اس          تهداف   ،معلم على حدة كل  ملّْ نيأس بل طفقنا  نس          تميل وحنف ز  : "الت حد ياتهذه  ثارة فض          وهلم وإ ال 

ت قد أص  بح  حت ،واهتمامهم ؛ حيث قمنا بإبالغهم من خالل ورش  ة عمل أن  هذا النش  اط  الذي يقومون به،  وهو مش  روع التخرُّج
ة  من ِقبل عمل عرب   الفخر  بريوت حافزاً  لديهم للش      عور بيف  األمريكي ةو قد ش      ك لتّْ  مش      اركة اجلامعة  ،مش      ّت  عدس      ات ُمكربِّ

األخرى اليت واجهتنا، هي كيف س          نعمل معاً،  الت حد يات"من فيذكر:   هلي ةاأل الظ هرانا جهاد دويدار من مدارس أم   ".واحلماس          ة
غة مش      ّتكة، بدأت تنش      أ بيننا ل ،خمتلفة متاماً، ولكن ومع الوقت، ومن خالل عملنا على نفس املش      روع أكادميي ةات فنحن من خلفي  
ن أفضل الوسائل م رت لتص بح لغة الفريق، وأدركنا أن  ها يف النهاية تطو  ولكن   –بع  الوقت  ا أخذتص حيح أهن   –وأهداف مش ّتكة 

دون اخلوض يف البحث عن مسات مش   ّتكة مس    بقاً بينهم، من أن يعملوا على مش   روع وأهداف مش    ّتكة، هي لكي يعمل األفراد معاً 
 بتطوير تلك العالقات الالزمة لإلجناز". فهم سيقومون بشكل تلقائي  

  

 
انا من أهم ك  الت غيرييف املدارس متشاهبة. الوقت ومقاومة  الت حد يات اكتشفنا أن  
أ ء ال يتجز  جز  الت غيرياعمة و ثقافة تقب ل قناعة اإلدارة الد   ات، وأدركنا أن  الص عوب

 .من اإلصالح الّتبوي  
 

 
ختصيص  رة أن يتم  ، وُعرضت فكالفكر العرب   مؤس سةمدعوم و ممو ل من  بدأت فكرة املشروع تتبلور كمشروع عرب   ،ويف هذه الورشة

دعوة مدارس خمتلفة من  يف القاهرة. وأن تتم   2112لعرض مشروع متام يف ديسمرب  الفكر العرب   ؤس سةمل نوي  يوم كامل يف املؤمتر الس  
لى أن يتبعه حوار يستخدم بتقدمي املشروع ع األمريكي ةقاش. وأن يقوم فريق اجلامعة روع متام واملشاركة يف الن  ىل مشإف عر  الوطن العرب للت  

أصبحت جزءا من مشروع واعد  أن ين ،( ويشار  فيه اجلميع. أحسست يف ذلك اليومWorld Café) أسلوب املقهى العاملي  
، فتطوير ذان أشعر جتاههما باالمتنان والعرفانخصان الل  كي.. هذان الش  د الّت  سايل وزوجها الشيخ خال خاص ةوشعرت حبماس اجلميع و 

 كان وال يزال ديدهنما و شغلهما الشاغل.  عليم يف الوطن العرب  الت  
 

ئجه ومناقشة نتا جرائي  املشاركة يف عرض خربة البحث اإل الل قاء،، وكان اهلدف من 2112أخرى يف بريوت يف مطلع عام  مر ةوالتقينا 
يف حتسني  ماملستند إىل املدرسة و لدور املعل   الت طويرملفهوم  ،باإلضافة إىل أهداف أخرى. كان هنا  شعور عام باحلماس والوضوح

طوير املستند إىل املدرسة. كما للت   ( كمشروع عرب   Pillars TAMAMيف هذه الورشة استعراض أركان مشروع متام ) عليم، ومت  الت  
ل  املدارس تقييم مشاريع بعضها البع  من خالل العمل يف جمموعات واملشاركة يف التوص  أن تتوىل  بحت الفرصة خالل هذه الورشة سن

دور يف ي محور حول الذات إىل النظر إىل الفرق األخرى و معرفة ماأن تنتقل من الت  بإىل حلول. وقد وف رت هذه الورشة للفرق املشاركة 
حول خربهتا  ي ةهلاأل الظ هران. و تذكر سلمى رعد من مدارس الن جاححاور حول املعو قات و فرص   يف اخلربات و الت  شار املدارس والت  
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 الت عليقمدرسة  كل    جمموعة من مدرستني وتتوىل   كل  ون  تقسيمنا إىل جمموعات حبيث تتك   األخرى: " مت   عربي ةفاعل مع املدراس اليف الت  
أن تكون  ب لس ابقةاورش العمل يف إذ جرت العادة عند تواجدنا  ،وكانت من أمتع ورش العمل. التناتبادلنا تأم  و  عةالر اج الت غذيةوتقدمي 
 ر ة،. ويف هذه املةالفعلي  دون املشاركة من ه املدارس األخرى تقد مبدورنا نستمع ملا  كن او   ،مدرسة منشغلة بنفسها ومبا يطلب منها كل  

هذا منحنا ا أجربنا على أن نقرأ ونصغي ونتبادل العروض. و مم   ،وإبداء الرأي   الت عليقو  الت أم ل مسؤولي ةا حتم ل اختلف األمر إذ طلب من  
غي تعل مُت من احلوار مع املدارس األخرى أن أص الت جربةفرصة أكرب لفهم مشروع املدرسة األخرى واالستفادة من أعماهلم. و من هذه 

مدرسة العمل على  ل  كوجيه يف هذه الورشة إىل أن ختتار  الت   م من جتارب املدارس األخرى". ومت  ت وأتعل  ا لتبادل املعلوماوأعطي وقتً 
 .جرائي  اليت نتجت عن حبثها اإل الت وصياتتنفيذ 
 

متام، فقد كانت ق ا من فريا هامً وفقدت املدرسة عضوً  هلي ةاأل الظ هرانيف هذه الفّتة استقالت هناء املعيبد من قسم البنات مبدارس 
اليت رعد  وتعاون الباقون على إكمال املسرية. وقامت سلمى العمل استمرً   أنً ا من الفريق، إاًل ا هامً ومحاسها جزءً  العلمي ةتها هناء خبلفي  

ات على اسّتاجيي   ملعل ماتادد أكرب من بتدريب ع ،جرائي  ة وحدة البحث مبتابعة تنفيذ إحدى توصيات البحث اإلي  ولؤ مس استلمت حينها
مل مع زمالئه من فريق متام ة العولي  ؤ  مأمون تركي مسوتوىل   ،الظ هرانإنشاء وحدة البحث يف قسم البنني مبدارس  ، كما مت  الت عاوين الت عل م

ار  فيها    حوايل سة عصف ذهين شجلفقد اختارت أن تعقد  ،ا مدارس دار الفكرعليم. أم  على نشر ثقافة البحث كوسيلة لتحسني الت  
أمحد  .. ويعلق دألولوي ةاات واملشكالت اليت تعتور عملهم وتصنيفها حسب لبي  ني حول الس  واملشرفني واإلداري   املعل مني   مخسون من 
تصويت  عملي ةت ،  ومت  لعملنا  ما يعتربه املشكلة األم  من اجملتمعني كل  فقد سرد   ،: "كانت حلظات صدق ممتازةالل قاءغي ة على هذا 

عمل يف عن املستوى الذي كانت عليه املدارس  قبالً، كنقطة انطالق لل اواحنداره جنليزي ةاإل الل غةباختيار مشكلة مستوى  ،رمسي ةغري 
 . ليةاالت  املرحلة 
 

ورات د من الد  الل تقدمي العدية من خكمستشارة تربوي    ر العمل يف مشروع متام، كنت قد بدأت عملي احلر  يف هذه املرحلة من تطو  
، يف الري اضعة دار العلوم باإلضافة إىل عملي االستشاري مع جام ،مة اليونسكو واليونيسيفة ملنظ  ة وتنفيذ بع  املشاريع البحثي  ي  الت دريب

 .2112افتتاحها يف العام  مت   خاص ةوهي جامعة 
 

أسيس فّتة الت   ا وأن  تطل ب وقتً ي املستمر   الت طويرتأسيس ثقافة  أن   ،باإلضافة إىل ما تعل مته من متام ،نوات املاضيةكنت قد تعل مُت عرب الس  
م أن أمجع بني حتقيقها. وقد حاولُت خالل عملي مع جامعة دار العلو يف عوبات ص  الو  اليةعات العوق  صعبة ومليئة بالت   مشروع تعليمي   ألي  

حتديد و  الت أم لة وورش للحوار و ي  الت دريبورات املمارسني من جهة أخرى من خالل عقد الد   ملعل منياو  ،التواصل مع اإلدارة من جهة
سنتني انتقلت  د ةعملي االستشاري مع جامعة دار العلوم مل لتنفيذها. استمر   الت خطيطو  االسّتاتيجي اتاالحتياجات و املسامهة يف وضع 

طبيعة  تركت عمال غري ُمنجز.. هل هي بأن ينإذ شعرت  ،رتباكا مل أعهدهانتقال هذا اال بعدها للعمل يف جامعة أخرى. وقد سب ب يل
 عملي ةعليم لت  ا أن أتكي ف مع فكرة أن   علي   هعة هنا وهنا ، أم أن  أن أعتاد على األعمال املتقط   ي  عل هالعمل االستشاري الذي أقوم به؟ وأن  

 اجزءً يعترب  ،نيقمت به خالل السنت ما وأن   أيًضا،بدأها غريي و سينهيها غريي  الت طويرعبارة عن مرحلة من هو ما قمت به  وأن   مر ة،مست
 اشئة. الن   ؤس سةيف هذه امل الت طويرمن سلسلة من حماوالت 
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 أن   ،إىل ما تعل مته من متام ،كنت قد تعل مت عرب السنوات املاضية باإلضافة

 مشروع تعليمي   أسيس أليفّتة الت   يتطلب وقتا وأن   املستمر   الت طويرتأسيس ثقافة 
 حتقيقها.يف عوبات ص  الو  اليةوقعات العصعبة ومليئة بالت  

 
 

قبها من واضحة يف عروض املدارس و ما يع عدةر مبفهوم اإلصالح من القاأث  التقت الفرق يف بريوت، وبدت مالمح الت   2101ويف فرباير 
قود الفرق بطريقة غري مباشرة ي  األمريكي ةوكان  فريق اجلامعة  .ن والرغبة يف نشر ثقافة متاممك  فرق باالقتدار والت  الا شعور جلي   او بدنقاش. 

 أن  ة  هذه الورشيف استنتجتُ .. و يذكر مأمون تركي يف هذا الصدد: ".الت أم لعلى مهارة  الّت كيزألخذ زمام املبادرة وبناء قدرات القيادة و 
يف خلق  ا يصب  هذ كل  و  ،نفتاح واملشاركة بني الفرقمن اال اء وأن يسود جو  من العروض ومناقشتها هو أن ننقد أعمالنا بشكل بن   اهلدف
 ". حكيمة حيتاج إىل وقت وصرب وقيادة، مات بني أعضاء من جمتمع ماخلق هذه الس   إن   ...واالنفتاح الت أم لو  عاون املهين  من الت   جو  
 

متام إىل مرحلة يستطيع فيها أن ينتشر مبشاركة اآلخرين يف اخلربة واستقطاب مدارس ودول أخرى لالنضمام إىل املشروع. وصل مشروع 
. كذلك 2101اير من لبنان إىل ورشة فرب  ر مسي ةباإلضافة إىل بع  املدارس ال ،ومملكة البحرين ُعمانني جدد من سلطنة ت دعوة تربوي  ومت  

وإحساسهم  ملعل منيانابع من حاجة  إجرائي  من خالل تطبيق حبث  ،إىل األعلى عدةمن القا الت طويرادر بنشر ثقافة طُلب من املدارس أن تب
لدى فرق املدارس املشاركة  ةولي  ؤ عور باملسإىل تعاظم الش   ،ر يف العملطو  ى هذا الت  عامل معها. وقد أد  والبحث عن طرق للت   تعليمي ةمبشكلة 
يف  األمريكي ةريق اجلامعة ا تضم نته من ثقة بث ها فة اجلديدة بالرغم مم  ولي  ؤ فرد شار  يف جتربة متام. هذه املس كل  ع من  توق  امل ور القيادي  والد  

ذا االرتبا  بقوله: عن ه هلي ةاأل الظ هرانا لدى البع . ويعرب  جهاد من مدارس ا وقلقً ا سب بت إرباكً  أهن  قدرات أعضاء املدارس املشاركة، إال  
نا، يلإ تقد م ه معلوماتأكيد عليها باستمرار، كنت أنظر إىل ذلك على أن  "عندما بدأ احلديث عن مهارات القيادة يف تلك الورشة، والت  

قائد خيتلف عن دور ال أن  بعلى الرغم من وعيي  ،أو موضع سلطة ،اذ القراراتفأنا لست يف موقع اخت   ،وليست ذات عالقة مباشرة بدوري
على مستوى  الت حسني ه حنووج  ولكن وبعد تلك الورشة، وتركيز دورنا على الت   ،أستطيع أن ين مل أكن أؤمن ولكين   ،لطةأو ذي الس  دور املدير 
ة معطاة على لدى من يفوقين سلطة إداري   الت غيريبتحفيز  ،من ال سلطة يل ،فكيف أقوم أنا ،االضطرابسم بتت  بدأت األمور  ،املدرسة

 ". ة يف املدارساملستقل   (الت عليمي ةات م ع)اجمل مع وجود تلك الفئات اص ةخ ،مستوى املدارس
 

شرفني ملناقشة البحث وامل املعل منيدعوة ب ،مع زميليه عبدالرمحن وجهاد ،وحدة البحث يف قسم البننيعن ول ؤ ساملبصفته  ،انطلق مأمون
طة عن البحث مبس   لعرض فكرة (الت عليمي ةات م ع)اجمل كنت يف البداية أقوم مع زمالئي بزيارة اجتماعات الفرق  . ويذكر مأمون: "جرائي  اإل
 .سادسالامس/اخل م عاجملوفريق  ،اتي  الري اضفريق العلوم و  ،جرائي  ته وفائدته. شار  فريقان يف تلك الفّتة يف البحث اإلمهي  أ، عن جرائي  اإل

تدريب  "إن   املدرسة: يف جرائي  " و يضيف عبدالرمحن عن جتربته يف نشر ثقافة البحث اإلمناه إىل املدرسةما تعل   ومن هنا بدأ مشوار نقل
مأمون تركي . أفقد ساهم  ،يف املدارس. ومن ذلك الت طويركان له دور فاعل يف رفع مستوى   ،مدرسة كل  أكثر من شخص من   يضم  فريق 

 ،بات العملمتطل   كل  عامل مع  يف تيسري وتسهيل الت   ،والبحث الت كنولوجياة وخربة يف جمال املتوس طالذي حيمل خربة سابقة يف تعليم املرحلة 
لك أساساً ي مي. وساهم أ. جهاد دويدار والذي ةكم  يغو يف تعليم مهارات الفيزياء الحول استخدام الل   إجرائي  حيث اشّتكت معه يف حبث 
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بيةا يف جمال قوي   بو  املعل منيوالعمل مع  الّت  بالطو  املعل مني، بتسهيل إشراكنا مع االبتدائي ةيف املراحل  الطال  ة لتلك جرائي  يف األحباث اإل ال 
  ."املرحلة
 

 جرائي  اإل ائج البحثواملشرفات لعرض نت املعل ماتمع جمموعة من  الظ هران،كذلك التقت سلمى و علياء بقسم البنات مبدارس 
على تطبيق البحث  تدريبهن  ل ، وذلكاملدرسةيف برفقة فريق متام  لبدء مشروع جديد معهن   استدرار أفكارهن  ، باإلضافة إىل عريف بهوالت  

 ملعل ماتامشكلة مل حة تلمسها جمموعة  حسني وحلل  للت   عل مةنابعا من حاجة امل جرائي  من خالل املمارسة، على أن يكون البحث اإل
 الل غةو  عربي ةال الل غة؛ يف هي: االستيعاب القرائي يف مجيع املواد الت عليمي ةات م عرة يف مجيع اجملة املتكر  . وكانت املشكلة امللح  من ممارساهتن  

 اختيار املوضوع وهو االستيعاب القرائي. . فتم  العلمي ةات واملواد ي  الري اض، و جنليزي ةاإل
 
الفرق؛  جتهيزد من ك  أقام فريق اجلامعة بالت  ": غي ة ل يف ما ذكره أمحدا آخر متث  يً فقد كان يواجه حتد   ،ةالفكر يف جد  ا فريق مدارس أم  
طها وقد تسب ب الفي  يف املعلومات والنشاطات اليت  خط   ،يف املدرسة جرائي  مهام مرحلة جديدة من نشر البحث اإلعلى الع لالط  

، وتداخل املشروع اجلديد مع املشروع القدمي الذي مل يكن قد أجنز بالكامل 2101خالل ورشة    األمريكي ةونفَّذها فريق اجلامعة 
محد أن يواصل العمل أ د.  اضطرار الت ايلوب ، عن تر  األستاذ خالد العمري ملدارس دار الفكرفضاًل  .بّْساً وإرباكاً يف املفاهيم"لُ  ،بعد
ت سلمى أن تستكمل العمل واضطر   الظ هرانتركت علياء املخرق العمل يف مدارس  ،2101 اسي  الد ر كذلك بنهاية العام   .مبفرده

ني، و لكن بفضل وازن واالرتبا  لدى الباقي إىل شعور بعدم الت  يؤد   ،تر  أعضاء من الفريق العمل يف املشروع د أن  مبفردها. ومن املؤك  
 الت طويرة استطاعت املدارس أن تستكمل مسرية نشر ثقاف جرائي ،هارات البحث اإلمن د. أمحد وأ. سلمى يف م كل  اخلربة اليت اكتسبها  
 مني جدد يف كلتا املدرستني. من خالل العمل مع معل   ،املستند إىل املدرسة

 
حملتواه. وأن  املراجعةو  الت نسيقري سعد اإلشراف و اأ. م عدةكذلك طُرحت فكرة توثيق جتربة متام يف كتاب يتوىل  د. مراد جرداق و مبسا

 املعل ماتو  ملعل موناة لتجربته. أعجبتين فكرة أن يقوم ردي  من خالل الكتابة الس   ،فرد شار  يف مشروع متام كل  يعرب  هذا الكتاب عن  
سيكون إضافة  ،هذا الكتاب ن  أيف  يف صفوفهم، و ال شك   الت عليمي ة عملي ةحتسني اليف بالكتابة عن جتارهبم و ممارساهتم و حماوالهتم 

 أن . وطُلب مين  الّتبوي   الت طوير يف ز على املعل م ودوره احملوري  اليت ترك   ،مثل هذا النوع من الكتبإىل اليت تفتقد  عربي ةمة للمكتبة القي  
جعة كتابات فرق متام يف مرا ة احملتسب الدكتورة مسي  وأن تتوىل   الس عودي ة،على كتابات فريق متام يف املدارس  الت عليق املراجعة و أتوىل  

ا أم   .وب املراجعة لنصوص فرق مدارس لبنان، وهكذا زادت و تعم قت صلتنا حنن الثالثة مبشروع متامكتورة زلفا أي  مدارس األردن، والد  
ون مل يعتادوا واإلداري   ناملعل مو ف ،ني وأساتذة جامعاتمني وإداري  ا من االرتبا  والقلق لدى فرق متام من معل  ه خلق نوعً فيبدو أن   ،الكتاب
ة ردي  الس   جديد مل خيربوه من قبل، فمراجعة الكتابات والكتابة عن جتارهبم، و أساتذة اجلامعات وجدوا أنفسهم أمام حتد   الت أم لعلى 

 ة و كانردي  س  ب على الكتابة الختصيص يوم للتدر   2102يف ورشة فرباير  فقد مت   ،ة. لذاختتلف عن مراجعة وتقييم البحوث اجلامعي  
 ني. مني و اإلداري  ملعل  إىل اا هً موج   الت دريب
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 و ارساهتممم و جتارهبم عن بالكتابة واملعل مات املعل مون يقوم أن فكرة أعجبتين
 الكتاب، هذا أن   يف شك   ال و صفوفهم، يف ي ةالت عليم العملي ة حتسني يف حماوالهتم
 الكتب، من النوع هذا مثل إىل تفتقد اليت العربي ة للمكتبة قي مة إضافة سيكون
 .الّتبوي   الت طوير يف احملوري   ودوره املعل م على ترك ز اليت
 

 
 الن صوصاءة ومدارس دار الفكر. وكانت جتربة قر  هلي ةاأل الظ هرانعدُت إىل البحرين وبدأت الكتابات تردين من فريق متام يف مدارس 

ث عن ا كتابات تتحد  بع مناهج البحث اليت تعو دُت على تقييمها، و إمن  ليست حبوثا تت   الن صوصبعني ناقدة صعبة وغريبة وجديدة، ف
لفرح باإلجناز. باإلضافة قة واة ومشاعر متداخلة من احلرية والقلق واإلحباط والتبص ر وشعور متنامي بالث  جتارب وخربات وعالقات إنساني  

 عملي ةعلت ج هلي ة،األ الظ هراند غي ة من مدارس دار الفكر و أ. جهاد دويدار من مدارس ة للبع ، مثل د. أمحالكتابة األدبي   إىل أن  
ألحداث عشتها مع الكاتب  ،ا سرد تارخيي  وكأهن   الن صوصستمتع بقراءة أعلى سردمها األدب اجلميل أكثر صعوبة. كنت  الت عليققد و الن  

قد ة و كان ينقصها الن  عة لنقاط القو  فكانت تعليقايت متعاطفة ومشج   ،ووجدت صعوبة بالغة يف أن أفصل نفسي عن الكاتب والكتابة
رة شة عمل مصغ  تقي يف ور ا تطل ب أن نلمم   ،ة وزلفاة اليت واجهتها كانت مشاهبة ملا شعرت به زمياليت مسي  الص عوب . و يبدو أن  املوضوعي  
على  أيًضال ب ،فقط ليس على املستوى الفكري   ،. و قد كان هلذه الورشة تأثري كبري علي  2102ري يف بريوت يف مارس امع مراد وم

نتحاور و حناول أن  ل و. نقرأ و حنل  .عليممشّت  هو الت   جيمعنا هم   عربي ةمخسة أفراد عرب من ثالث دول  كن افقد   .اجلانب اإلنساين
فقد كان يدير  ،شعرت يف هذا االجتماع بدور د. مراد جرداق القائد وعضو الفريق .قييمة املراجعة والت  ة واضحة لكيفي  صل إىل منهجي  ن
أضافت بعدا جديدا  ،امجتربة مت أن  يف  وال شك   ،دريس والبحثتكو نت عرب سنوات طويلة من اخلربة يف الت   اليةة عة احلوار مبهني  دف  

 الت أم لالفائدة اليت حصلُت عليها من  أن   ،ساعات 2ألكثر من  . و استنتجت من هذا االجتماع الذي استمر  ث أكادميي  خلربته كباح
ت بعد هذا االجتماع املباشر وختصيص الوقت الكايف له. شعر  واصل اإلنساين   عرب الت  إال   تتم ،هلا أن  هاميكن ال واحلوار والتفاعل اإلنساين  

باشر والبعد عن اجملاملة و قد املالن   أمهي ةهين إىل جرداق نب   وأن   خاص ةة، ردي  للكتابة الس   قد املوضوعي  بدأت يف تطوير مهارة الن   بأن ين
ا. و ال هنائي   ص  من الن   ىأن تُلغَ من الضروري  و يف أحيان أخرى  ،حتتاج  إىل توضيح أو استبدال ص  دة يف الن  على نقاط حمد   الّت كيز
 .الت جربة ا يفقدمً  عديالت املقّتحة كان له الدور األكرب يف املضي  ائع مع الت  تقب ل الكت اب وجتاوهبم الر   أن  يف  ك  ش
 

 
 ،ألحداث عشتها مع الكاتب ا سرد تارخيي  و كأهن   الن صوصستمتع بقراءة أ كنت

ووجدت صعوبة بالغة يف أن أفصل نفسي عن الكاتب و الكتابة، فكانت 
 .قد املوضوعي  ة و كان ينقصها الن  عة لنقاط القو  تعليقايت متعاطفة و مشج  

 
 

ج األخرى بنتائ ربي ةعني من الدول الشار  مع الّتبوي  التعريف باملشروع و الت   من ساهم فيه، ولكي يتم   كل  و احتفاء مبشروع متام و  
طوير للت   عقد املنتدى العرب  ب ،نظيموالت   الت حضريو  الت فكريالفكر العرب يف  مؤس سةوبتمويل ومشاركة فاعلة من  ،قراراملشروع، مت اإل
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و د.  مريكي ةاألة للمنتدى مع فريق متام من اجلامعة ي  الت حضري جنة ة الل  . و كان يل شرف عضوي  2100مايو  31-22بوي بتاريخ الّت  
لى تطوير ع ملشروع ومتابعتها وحرصها احلقيقي  إىل ااه  اليت كان شعورها باالنتماء دار الفكر د. منرية الن   مؤس سةلة و ممث   ،سايل
بية حاور مع والت   ،ىل املدرسةاملستند إ الت طويرعريف مبفهوم عوامل جناح املنتدى. و كانت أهم أهداف املنتدى: الت   من أهم   عربي ةال الّت 
 سها. للمبادرة يف تنفيذ مشاريع مماثلة يف مدار   عربي ةول الاحلماس لدى املشاركني من الد   وبث   ،املشاركة حول املفهوم اجلهات
 
بيةة ة لكلي  عملُت كمستشارة تربوي   2102-2100 ، ففي العام األكادميي  ا على املستوى الشخصي  أم   ة بنت يف جامعة األمرية نور  الّت 

علها أكرب جامعة للبنات ا مما جيإذ يفوق عدد طالباهتا األربعني ألفً  الس عودي ة،. وهي أو ل وأقدم جامعة للبنات يف ضيف الري اعبدالرمحن 
تضاهي  ةة وتكنولوجي  مباين ومرافق وخدمات فني   ة اليت تضم  إىل املدينة اجلامعي   2100ات يف سبتمرب ي  يف العامل. انتقلت مجيع الكل  
موحات يا للط  عليم موافة جعل مستوى خمرجات الت  ي أمام اإلدارة اجلديدة هلذه اجلامعة يف كيفي  حد  وكان الت  أفضل جامعات العامل. 

.. حتد ي الت حد ياتيف مواجهة مع العديد من  2102-2100ا الحتياجات العصر. وجدُت نفسي خالل العام يً ب   لعات ومُ وق  والت  
 خاص ةو  الت غيريقاومة . وحتد ي مؤس سة.ف  يل كشخص دخيل على هذه املحتد ي توق ع الر   . و.غيري السريعطموحات اإلدارة اجلديدة للت  

ستطيع يلقائد ا سنوات طويلة على العمل ضمن منظومة يعرفنها و يرحتن هلا. تعل مُت من متام أن  خالل ايت اعتدن و من األستاذات الل
دون أن يكون يل  يريالت غة ة رئيسا. حاولُت أن أدير دف  ر رو العمل و ليس بالض  ا يف جمموعة عندما يكون عضوً  ،اا و إقناعً أن حيدث تأثريً 

وحصلُت على القبول  ،دريسالت   اسّتاتيجي اتبة يف نفسي كمدر   . أخفقُت مع البع  و جنحُت مع البع  اآلخر عندما قد متُ .امنصبً 
بعة جلامعة األمرية امثل جلان تطوير خطط األقسام أو جلنة تشغيل املدارس الت   ،عضوة يف جلانكذين عملت معهن  من ال   الت غيريو تقب ل 

املستند إىل  لت طويرا املتواصل من إدارة اجلامعة، فقد تعل منا من متام أن   الد عمو ساعدين كثريا  .عاملي   ملؤمتر عرب   الت حضرينورة أو جلان 
 مة و داعمة. له من إدارة متفه   م ال بد  املعل  
 

 
 عضوًا كوني عندما إقناعًا، و تأثريًا حيدث أن يستطيع القائد أن   متام من تعل متُ 
 أن وند الت غيري دف ة أدير أن حاولتُ . رئيسا بالض رورة ليس و العمل جمموعة يف
 د متُ ق عندما اآلخر البع  مع جنحتُ  و البع  مع أخفقتُ .. منصبًا يل يكون
 الت غيري قب لت و القبول على وحصلتُ  الت دريس، اسّتاتيجي ات يف كمدر بة نفسي
 .جلان يف كعضوة معهن عملت ال ذين من
 

 
 تقد ميد للعليم هو طوق النجاة و الطريق الوحالت   أن  بنؤمن كمواطنني  ،نا جزء من عامل عرب  أخريا، تعل مُت من جتربيت مع متام أن  

، أن نسهم يف عاملنا العرب   ة يفبات سياسي  به من عواصف و تقل   منر   ابالرغم مم   ،نيمبقدورنا كّتبوي   . أدركُت من خالل متام أن  الت نمية.و 
إىل األمام و نواجه  تقد مجزره. ن أشبه بالبحر يف مد ه و الت غيري ا و صربا. و أن  ب وقتً يتطل   الت طويرو  الت غيري عليم. أيقنُت  أن  تطوير الت  

ادمة. أدركُت ات متد نا باخلربة و تعل منا كيف خنطو خطواتنا القالص عوبهذه العوائق و   أن  تشد نا إىل اخللف، إال  يات صعوبات و حتد  
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من  كل  ا ملنجزات  ا للبيئة و تقديرً امً ا واحّت ا و صربً مً ب تفه  يتطل   الت طوير وأن   الت غيريلنشر ثقافة تقب ل  الت فكُّرو  الت أم لاحلوار و  أمهي ة
 إليها.   ينتمي
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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

 مسؤولة قسم الّدمج التربوّي للتالميذ ذوي االحتياجات الخاّصة 

 

 تأّمليّة في رحلة تغيير مع مشروع تماموقفة 
 

كمسؤولة ومشرفة على برنامج الد مج الّتبوي  للتالميذ ذوي االحتياجات اخلاص ة   2115بدأت عملي يف مجعي ة املرب ات اخلريي ة عام 
ل لبناني ة، فكسرت يف زمن احلرب اضمن نظام الت عليم العام. وميث ل الربنامج أحد أهداف رسالة اجلمعي ة خاص ة وأن  اجلمعي ة جتربة منت 

شيئاً من العزلة اليت فرضتها هذه احلرب على منط احلياة، فأتاحت لبع  الناس انتصاراً على القمع واخلوف وخف فت من الشعور بقسوة 
 احلياة وعنفها آنذا .

 
يف  هي إحدى صروح مجعي ة املرب ات، حيث مت  اختياري كأحد أعضاء الفريق الذي سيشار  من ثانوي ة الكوثر و 2112كان العام 

املوارد  يف البلدان العربي ة". بدأت مع األشخاص املعني ني من مدراء احللقات وإدارة املدرسةمشروع متام حتت عنوان "الت طوير املستند إىل 
 االستمارة اليت مت  إرساهلا من قبل د الواردة يفالبشري ة الذين تابعوا املشاريع املختلفة يف املدرسة بكتابة اهلدف وآلي ة الت نفيذ، باتباع البنو 

ا  تظهر دور ثانوي ة الكوثر املتجد د يف  سني حتفريق اجلامعة األمريكي ة يف بريوت. ومت  اختيار هذه املشاريع من ضمن مشاريع أخرى ألهن 
 تعل م الت الميذ.

 
والل غة اإلجنليزي ة  الري اضي ات بالل جرادي منس قيإضافة إيل ، من  شاركت يف أو ل دورة تدريبي ة يف عم ان مع أعضاء فريق متام املؤل ف

زكريا محادي. وقد مت  اختيارهم ألن  أسلوب متابعتهم للمعل مني وتعليمهم، يعكس قدرات كامنة وواعدة لنقل الت دريب إىل اآلخرين، 
ن قد مت  الت وافق بيننا م واستمراري ة العمل يف ثانوي ة الكوثر. كاسيشك ل بالتايل مشروع متام فرصة لتعل م آلي ات البحث، االستعداد لاللتزا

 على أن أقوم بعرض ورقة العمل عن مشاريع املدرسة واليت كان من ضمنها مشروع الد مج الّتبوي  لذوي االحتياجات اخلاص ة. 
 

، التحديد االختالف بني البحث الكمالبحوث الّتبوي ة وأنواعها وبتناولت الورشة األوىل من مشروع متام، الت دريب على  ي  والنوعي 
وي االحتياجات اخلاص ة للتالميذ ذالت دريب على خطوات البحث اإلجرائي . كما يُعترب برنامج الد مج الّتبوي   والت طبيق العملي  خالل
لى الت الميذ، نا دراسة لقياس أثر الربنامج عالت جربة الرائدة لثانوي ة الكوثر يف تقدمي هذه اخلدمة، كما أعدد ضمن إطار الت عليم العام  

 وإستبانات لقياس آراء أولياء األمور واملعل مني عن مفهوم الد مج. 
 

ة بالنس      بة إىل األهداف الت الية: ) ( أمهي ة ربط أي 0إض      افة إىل مكتس      بات الت دريب العديدة اليت وف رهتا فرص      ة الت دريب هذه، خاص       
س     ة عند حتديد األهداف على ص     عيد األداء، والعملي ة، والربنامج، مم ا يس     اعد على الت فكري مش     روع تطويري  مع رؤية  ورس     الة املؤس      

( . روحي ة  ( كيفي ة ص     ياغة أس     ئلة البحث لتعكس2بطريقة ممنهجة ومتس     لس     لة قبل البدء بتنفيذ اخلطوات اإلجرائي ة للبحث اإلجرائي 
قي ة ومعاشة. كما سنحت يل املشاركة القي مة يف ورشة العمل األوىل يف األردن بالت عرف املشروع عندما يكون نابًعا من احتياجات حقي

إىل مش       اريع وبرامج أخرى يف البلدان املش       اركة، ووف رت فرص       ة للت عرف على آراء ألش       خاص جدد ومش       اركتهم يف نفس املش       اكل 
 والت طل عات الّتبوي ة. 
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.... لذلك مل أقرأ أو أسأل عنه،  بديتُ قبل البدء بالت دريب ال أذكر أن ين أ يل أن عملت على  مبا أن ه مل يسبقاهتماماً بالبحث النوعي 
محور بشكل كنت أعتقد أن  البحث يت  ،هذا النوع من البحث من قبل؛ ففي السنوات اليت سبقت االنضمام إىل أسرة ثانوي ة الكوثر

أساسي  حول البحث الكمي  الذي تعم مت نتائجه للت طبيق بغ   الن ظر عن السياق الذي يُطب ق فيه. وعندما أتيحت يل الفرصة 
 الفرصة تتيح يلاملشاركة يف مشروع متام سساءلُت نفسي، هل فعاًل للت عرف على البحث النوعي ، مل أكن واثقة كيف سأقوم بذلك، ف

 إلعادة دراسة استبانات قياس أثر برنامج الد مج عند الت الميذ، أولياء األمر، واملعل مني؟ حيث كن ا يف مرحلة إعداد هذه االستبانات.
، لتحسني دراسة (forced choice questionnaire)ولكن بعد الن شاط يف ورشة عم ان عن االختيار القسري يف االستبيان 

ج الد مج الّتبوي ، وملعرفة إذا كانت خطوات البحث اإلجرائي  ستساعد يف سد  الث غرات لتحسني نوعي ة هذه اخلدمات قياس أثر برنام
اليت أعترب نفسي مسؤولة عنها بشكل أساسي  مع معل مي قسم الد مج الّتبوي  من خالل موقعي الوظيفي  كمسؤولة لقسم الد مج 

واءمة البحث اإلجرائي  لدراسة أثر برنامج الد مج الّتبوي ، وكيفي ة إعادة صياغة أسئلة البحث الّتبوي . كان التساؤل أيضاً عن مدى م
ث حيف الد راسة، لتعكس نقطة الّت كيز يف مشروع الد مج الّتبوي ، ومدى اقتناع فريق العمل يف قسم الد مج الّتبوي  مبرب رات إستخدام الب

 ملدرسة على دراسة أثر أي  ممارسة تربوي ة ليكون الّت كيز على حتسني أداء الت الميذ؟وهل البحث اإلجرائي  سيساعد ااإلجرائي ؟ 
 

، وبشكل خاص   خلطوة األخرية ا بعد العودة إىل املدرسة، كنت بدأت بالت فكري كيف سأوظ ف ما تعل مته من خطوات البحث اإلجرائي 
نتاجات ت جبرأة وص     راحة، عند الت فكُّر بش     كل مجاعي  للوص     ول إىل اس     تاليت تؤك د على االنفتاح عند مناقش     ة الن تائج وعرض املعو قا

 مفهوم الد مج خصوصاً بعد معرفة أمهي ة الر بط مع الس ياق.هبدف تعزيز 
 

إال  أن ه بعد اط الع إدارة املدرس      ة على جمريات الت دريب بعد تقدمي تقرير تفص       يلي  حول ماد ة الت دريب ومكتس       باهتا، وبعد جلس       ات 
اه آخر. حيث، مناق ش   ة متعدد ة مع أعض   اء الفريق الذين حض   روا ورش   ة عم ان،  مت  تغيري مس   ار تطبيق خطوات البحث اإلجرائي  باجت 

قة ومش    رفة الربنامج يف مدارس املرب ات، مل يكن من الس    هل  وكوين مس    ؤولة قس    م الد مج الّتبوي  ليس فقط يف ثانوي ة الكوثر بل منس     
ليمة علي  االقتناع بتغيري امل س      ار، وذلك ألن ين متحم س      ة جد ا وأعترب الد مج قض      ي يت اليت أس      تخدم كل  أنواع األس      لحة العلمي ة والس       

، لدراس      ة أثر  ألجلها؛ واعتربت املش      اركة يف مش      روع متام إحدى هذه األنواع كونه س      يس      اعد على تنفيذ خطوات البحث اإلجرائي 
 دى تعزيز مفهوم الد مج يف ثانوي ة الكوثر. الربنامج على الت الميذ، وأولياء األمور، وم

 
ية ات باع منوذج كما ات ضح عند املناقشة من ناح  ،خاص ة وأن ه كان للربنامج صًدى إجياب  جد ا عند املشاركني يف الورشة األوىل يف األردن

ف  ومعل   في ة، والت عل م الت ش    اركي  بني معل مة الص      ة، والت خطيط مةالد مج الكلي  داخل الغرفة الص      بية املختص      املمنهج لتقدمي الربنامج  الّت 
الّتبوي  الفردي ، ولتدريب املعل مني، وحتض             ري اجملتمع املدرس             ي  لتقب ل مفهوم الد مج، وتقدمي خمتلف اخلدمات والعالجات من تقومي 

 كثرة يف العامل العرب. حركي والطبيعي هلؤالء الت الميذ، حيث ال تتوف ر ب-النطق، والعالج االنشغايل، واحلسي
 

تناولت جلس   ات املناقش    ة مع إدارة املدرس    ة األس   باب اليت س    تجعل من البحث اإلجرائي  منهجي ة تس    اهم يف حتق ق األهداف الفردي ة 
ة، ودراس             ة أثر برنامج الد مج الّتبوي  عند أولياء األمور واملعل مني واإلداري ني. وحين ا عرض             ت هللت الميذ ذوي االحتياجات اخلاص              

األنش    طة اليت مت ت يف ورش    ة األردن وكيف مت ت مراجعة دكتور مراد جرداق يف ص    ح ة احملك ات الواردة يف االس    تبيانات، ألن ين أخذت 
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مناذج معي إىل الد ورة، وكيف أن  الت غذية الر اجعة منه س         تس         اعد يف تغيري بع  احملك ات هبدف حتس         ني دراس         ة أثر برنامج الد مج 
 الّتبوي .
 

خالل املناقشة يف هذه اجللسات مع إدارة املدرسة، شعرت ضمني ا بالتناق  بني ما تعرضه اإلدارة، وبني أحد أهداف مشروع متام وهو 
ذ خالت طوير املستند إىل املدرسة مبشاركة املمارسني الّتبوي ني على أرض الواقع. كان هذا الشعور نتيجة أن ين اعتقدت أن  اإلدارة ال تأ

العتبار برأيي كممارسة تعي أمهي ة العمل أكثر على تطبيق آلي ات عملي ة الد مج الّتبوي  وتسعى إىل تعزيز مفهوم الد مج لضمان بعني ا
 أحقي ة هؤالء األطفال بالت عل م أسوة بأقراهنم، بل من موقعها تفكر يف املدرسة ككل . 

 
ند إىل املدرسة الت طوير الّتبوي  املستحتت عنوان "نضمام إىل مشروع متام االإذ أوضحت أن ه وبعد طرح املوضوع مع دكتور جرداق، إن  

ج املدرسة. ميف البلدان العربي ة"، سوف يوف ر فرصة مهم ة للبدء بتطبيق الت عل م الن شط والت عاوين ، خاص ة أن ه كان يتم  الت طبيق من ضمن برنا
ع آلي ة لدراسة ارسة الفعلي ة عند املعل مني. ومل خيط ط حىت  البدء مبشروع متام بوضوقد مت  الت دريب عليه دون حلظ تغري  على صعيد املم

رات الت فكري الن اقد عرب تنمية مهااليت تستهدف  األثر عند املعل مني والت الميذ. كما أن  الت دريب على اسّتاتيجي ات الت عل م الن شط
م كطرائق للت عل م؛ واملهارات االجتماعي ة عند الت الميذ من خالل الت عل  حل  املشاكل، والت عل م بالت قص ي، ومهارات العرض  

كان أحد األولوي ات التدريبي ة يف ثانوي ة الكوثر حبسب ما تبني  عند مسح االحتياجات التدريبي ة، بناًء على هدف حتديدها الت عاوين ، 
 امج الت طوير اإلداري .  االحتياجات التدريبي ة يف مدارس املرب ات والذي هو من ضمن برن

 
ة كيفي ة اختيار نقطة الّت كيز وص      ياغة أس      ئلة  وتوالت اجللس      ات إىل أن ات ض      ح خالل إعادة عرض خلطوات البحث اإلجرائي  وخاص       

ومون قالبحث؛ إن  الت وج ه لدراس         ة أثر اس         ّتاتيجي ات الت عل م الن ش         ط س         وف خيدم برنامج الد مج الّتبوي ، ألن ه س         يجعل املعل مني ي
ة عنبالت خطيط للت عل م املتعد د املس   تويات،  د اس   تخدام مم ا يس   اهم يف تغيري أس   اليب الت عليم مبا خيدم الت الميذ ذوي االحتياجات اخلاص    

بية املختص ة من خاللاسّتاتيجي ات متنو عة تستهدف كل  مستويات الت الميذ،  .الت عل   وبالتايل أيضاً يتم  تعزيز دور معل مة الّت   م الت شاركي 
 

الن شط،  موشرعت املديرة بالت قليل من خماويف اليت متث لت هبواجسي يف ما يتعل ق مبدى تقب ل املعل مني بداية أن يطب قوا اسّتاتيجي ات الت عل  
ة باملش اركة، ألن ين اعتربت أن  هذا الت طبيق س  يؤث   س  لباً على الت الميذ  رويف نفس الوقت إفس اح اجملال للتالميذ ذوي االحتياجات اخلاص   

 ، ة ألن  املعل مني يطب قون ألو ل مر ة االس      ّتاتيجي ات، بناًء على خطوات البحث اإلجرائي  يف حال مت  اس      تبعادهم عن املش      اركة، خاص       
ن  املض   ي  يف مش   روع متام أإض   افة أن ه وبالنس   بة إيل ، تطبيق الت عل م الن ش   ط يعترب أمر بديهي  يف العملي ة الت عليمي ة. وهنا ال بد  من القول 

أوض   ح كم كان تفكريي خاطئاً، وأثبت رأي اإلدارة كيف أن  املش   اركة يف تعزيز الت عل م الن ش   ط من  لتطبيق اس   ّتاتيجي ات الت عل م الن ش   ط
 لت عليمي ة.اموقعي الوظيفي، سيشكل حافزاً للمعل مني إلشرا  الت الميذ ذوي االحتياجات اخلاص ة بشكل فع ال يف العملي ة 

 
عرض تقرير الت دريب وملخ ص للجلس        ات على أعض        اء جملس املدرس        ة املؤل ف من مدراء  نتيجة اجللس        ات مع إدارة املدرس        ة، مت  

احللقات. قد مت اإلدارة خالل االجتماع أمهي ة البحث اإلجرائي  من جهة ارتباطه بالس        ياق اخلاص باملدرس        ة، ومبا أن  برنامج الد مج 
ص      بح جزءاً ال يتجز أ من مس      ار العملي ة الت عليمي ة، ما هو املش      روع اآلخر الذي يعترب مهم ا يف س      ياق املدرس      ة ويس      تهدف الّتبوي  أ
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 االت الميذ ذوي االحتياجات اخلاص ة إىل جانب مجيع الت الميذ من ناحية أخرى؟ كان اإلمجاع على أمهي ة مشروع الت عل م الن شط ألن ه كم
دها أحد األولوي ات التدريبي ة يف ثانوي ة الكوثر حبس     ب ما تبني  عند مس     ح االحتياجات التدريبي ة بناًء على هدف حتدييعترب ورد آنفاً، 

         يف مدارس املرب ات والذي هو من ضمن برنامج الت طوير اإلداري .
 

ومعرفيت  الت عاوين ،ت فصيل على مشروع الت عل م الن شط و بداية، بإمكاين القول أن ين قبلت ومل "أقتنع" ألسباب عد ة، منها عدم اط العي بال
ور بالبحث اإلجرائي ، وهل فعاًل س        يوص        لنا إىل ما نبتغيه من حتس        ني العملي ة الت عليمي ة، وبالتايل س        يتغري  أداء الت الميذ الذين هم احمل

 األساس، وهل فعاًل سأحلظ تغري ا عند الت الميذ ذوي االحتياجات اخلاص ة؟ 
 
قة فريق مش        روع متام، ونتيجة لعد ة مواقف، من بينها اختالف اآلراء بني أفراد الفريق بس        بب عدم معرفة اآلخر، ح ينها، كوين منس         

انت  ابين قلق من الت خطيط ومظ  اهر خوف من االس              تمرار ألن ين اعتق  دت ب  أن ين ال أدير االجتم  اع  ات بطريق  ة تقر ب وجه  ات الن ظر 
دارة بأن ين ال أريد اس تكمال العمل، وناقش ت معي األسباب اليت ترك زت على أسلوب الت واصل الصحيح. املختلفة. وعندها أخربت اإل

، مم ا س  اهم وس  ه ل علينا مس  ألة الت واص  ل ونقل ما يتم   لذلك، أخذت اإلدارة املبادرة وقامت، بقيادة الفريق، بتحديد اجتماع أس  بوعي 
ر معنا ورش  ات عمل متام يف الس  نة األوىل، للمس  امهة أكثر يف توجيه وتص  ويب العملالت دريب عليه يف مش  روع متام، كما بدأت حت ، ض   

 وإلشعارنا باالحتضان وتقدمي الد عم.
 

وخالل مراحل الت دريب اليت تضم نت ثالث ورش عمل عن كيفي ة إعداد أدوات القياس للتحضري جلمع املعلومات، باإلضافة إىل حتليل 
ة من واالنتقال من البحث إىل املمارسة وتطبيق اسّتاتيجي ة "املقهى العاملي "، وجدت صعوبة يف تغيري البنية الفكري  وتفسري البيانات، 

/العلمي  املبين   ق إىل فقط على املعلومات وغري املرتبط بالس ياق، والذي تعو دت عليه من خالل العمل الس اب الت فكري بالبحث الكمي 
ه ال ميكن ي  الذي ترتكز أمهي ته على ارتباطه بالس ياق الذي يطب ق فيه؛ ويف هذه احلالة سياق ثانوي ة الكوثر، وأن  الت فكري بالبحث اإلجرائ

 .  تعميم الن تائج على سياق آخر كما يف البحث الكمي  العلمي 
 

ي ة، والربنامج، واليت ختتلف لى الت لميذ، العملالت فكُّر يف صياغة األسئلة لتتواءم مع األهداف املرتكزة عفتجل ت يف أم ا الص عوبات األخرى 
بشكل جذري  عن األسئلة املباشرة عند إجراء البحث الكمي . فعلى سبيل املثال يكون سؤال البحث فقط عن أثر برنامج الص ح ة 

بية والت عليم، كنت أ لكمي  أكثر من البحث حلظ البحث ااملدرسي ة على أداء الت الميذ. وحىت  عند االط الع على األدبي ات يف جمال الّت 
، عندما ترد أسئلة البحث بشكل مباشر ومرتبط  فقط مبوضوع الد راسة، أي ليس على صعيد الت   عملي ة، والربنامج كما لميذ، الالنوعي 

 تعل منا من مشروع متام.
 

، بطريقة تساعد على ا عل م الن شط ملالحظة والقياس يف مشروع الت  هذا ما أد ى إىل مواجهة صعوبة عند صياغة أسئلة البحث اإلجرائي 
ص عوبة لوالت عاوين  لتعكس اهلدف من تدريب املعل مني على اسّتاتيجي ات الت عل م الن شط لقياس أثر الت دريب عند الت الميذ. بدايًة متث لت ا

صوص دكتور امعة األمريكي ة وعلى وجه اخليف ربط األسئلة بسياق رؤية ورسالة املدرسة، خصوصًا عند الت غذية الر اجعة من فريق اجل
جرداق عندما كان يوجه إلينا؛ كأعضاء فريق مشروع متام يف املدرسة، أسئلة عن كيف ستؤث ر أو تغري  أسئلة البحث يف صياغتها على 
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رسة. وكانت الص عوبة األخرى داملمارسة الفعلي ة للمعل مني هبدف حتسني الت عل م عند الت الميذ، ومن مث  ربطها بالت حسني على صعيد امل
بالت قص ي،  ميف كيفي ة اختيار احملك ات اليت توائم قياس املهارات يف مشروع الت عل م الن شط والت عاوين  من مهارات الت عل م الت عاوين ، التعل  

 مهارات العرض، وحل  املشاكل.
 

لت عل م س من االستمارات املالئمة لقياس حمك ات اسّتاتيجي ات القد تعل مت الكثري خالل مرحلة حتديد األسئلة وحتضري أدوات القيا
اءمة احملك ات يف متد ت على مدى عام  خاص ة عند مو االن شط من الت عل م الت عاوين ، الت عل م بالت قص ي، حل  املشاكل، ومهارة العرض اليت 

ستخدام أكثر من اتبانات الرأي لكل  من املعل مني والت الميذ هبدف استمارات املالحظة لتطبيق املهارات عند املعل مني والت الميذ، مع اس
ومتحورت الدروس املستفادة حول حتديد احملك ات الضروري ة اليت تشري إىل  .(triangulation)أداة قياس لدراسة تقاطع املعلومات 

ياس، واستخدامها بأفعال إجرائي ة قابلة للمالحظة والقمدى تطبيق مهارات مشروع الت عل م الن شط والت عاوين ، وكيفي ة صياغة احملك ات 
 نفسها ولكن يف سياقات خمتلفة، أي يف استمارات املالحظة للمعل مني والت الميذ، واستبانات الرأي عند املعل مني والت الميذ.  

 
ت حضري جي داً، ومن نا نتخو ف من أال  يكون الكذلك كان الت حضري لدورة الت دريب عن "املقهى العاملي "  من الت حد يات األبرز اليت جتعل

جانب آخر من مدى تقب ل املعل مني هلذه الفكرة اجلديدة. إضافة إىل طرح أسئلة ترتبط بتأثري البحث على األداء الش خصي  واكتساب 
، ونشر ثقافة البحث الن شط والت عاوين  املهارات، وما هي اخلطوات الت الية اليت سُتتَّخذ وتُنفَّذ ضمن املدرسة ملتابعة مشروع الت عل م 

كان الت دريب يف ثانوي ة الكوثر كخطوة أولي ة هبدف توسيع فريق العمل واختيار أعضاء يبدأون الت دريب على ما بدأ فريق   .اإلجرائي  
 أعضاء مشروع متام بالتدر ب عليه، وتشكيل نواة لتدريب املتدر بني.

 
ن  ممتث لت الت حد يات يف إدارة الد ورة على مراحل مثلما مت  يف املقهى العاملي . كانت املرحلة األوىل على صعيد املعل مني يف كل  صف  
 كل  حلقة تعليمي ة، يف املرحلة الث انية تبد لت اجملموعات حبيث تأل فت كل  جمموعة من معل مني من صفوف كل  حلقة، واملرحلة الث الثة

ى صعيد مجيع احللقات وبالت ايل املدرسة. وتبني  خالل الت دريب أمهي ة مشاركة املعل مني من خمتلف احللقات يف عرض املَيسِّرات عل
واملعوِّقات لعملهم، وتفكريهم مبدى أمهي ة الت عل م الن شط. الحًقا، الحظت أن نا بدأنا ومن دون أن ندر  ذلك بتطبيق أحد مرتكزات 

 .(deprivatization)املعل مني أمام بعضهم البع ، أي عدم االحتفاظ أو اخلصخصة يف األفكار  متام وهي حديث
 

أدركت أبعاد مشروع متام على أن ه يهدف إىل مستوى من الت فكري والن ظرة إىل األمور، أبعد من أمهي ة الد ليل نتيجة حتليل البيانات 
 املدرسة. وتفسريها، بعد ورشة العمل عن الت حسني على صعيد

 
هنا بات واضحًا أمهي ة حتديد أسئلة البحث على ثالث مستويات ليكون توج هنا خالل عملي ة البحث أن نستهدف املدرسة ككل . 

قة عتماد البحث اإلجرائي  كطرياعالوًة إىل الت عر ف على مراحل الت فكُّر الت أملي  وربطه بدائرة الت قص ي حيث يتم  املشاركة والت فكُّر عند 
جديدة إلجياد احللول ملشكالت معي نة مت بعني خطوات علمي ة وعملي ة وممنهجة بدًءا من حتديد املشكلة إىل مجع وحتليل املعلومات 

 مبصداقي ة وثبات، لكي يصبح هذا الن مط من الت فكري ثقافة وهنًجا. 
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والن ظرة إىل أدركت أبعاد مشروع متام على أن ه يهدف إىل مستوى من الت فكري 

األمور أبعد من أمهي ة الد ليل نتيجة حتليل البيانات وتفسريها، بعد ورشة العمل عن 
.الت حسني على صعيد املدرسة  

 
 

خل اات ضح عرب املمارسة أن  عملي ة الت عل م الفعلي ة خلطوات البحث اإلجرائي  ال ميكن حتقيقها فقط مبجر د تطبيقها على أرض الواقع أي د
ا عرب تفعيل جلسات الت فكُّر بعد كل  خطوة الص فو  اء حلقات، ومنس قني مبشاركة املعني ني من مدر  هبدف إجراء عملي ة نقد ذايت  ف؛ إمن 
 والن تائج وإدخال أي  تعديالت من دون االنتظار حىت  مرحلة مجع وحتليل املعلومات. املعو قات لدراسة ومعل مني

 

 
ات ضح عرب املمارسة أن  عملي ة الت عل م الفعلي ة خلطوات البحث اإلجرائي  ال ميكن 
حتقيقها فقط مبجر د تطبيقها على أرض الواقع أي داخل الص فوف؛ إمن ا عرب تفعيل 

ر بعد كل  خطوة  هبدف إجراء عملي ة نقد ذايت مبشاركة املعني ني من جلسات الت فكُّ
والن تائج وإدخال أي   املعو قات لدراسة ل منيمدراء حلقات، ومنس قني ومع

 تعديالت من دون االنتظار حىت  مرحلة مجع وحتليل املعلومات.
 

 
 

 كيف حدث الت غيير؟

ذلك يف ك  المسُت بداية الت غيري عند البدء بالت طبيق امليداين خلطوات البحث اإلجرائي  يف مهارات الت عل م الت عاوين ، والت عل م بالت قص ي،
حل  املشاكل ومهارة العرض مع املعل مني، إذ أن  استمارات املالحظة مع الشواهد، وضعت املعل مني أمام املرآة اليت تعكس حقيقة واقع 
رة و الت طبيق داخل صفوفهم، عند معرفة الفارق بني كيفي ة تطبيق اسّتاتيجي ات الت عل م الت عاوين  وعمل اجملموعات الذي ال يتضم ن بالض ر 

عند  %21عل م الت عاوين . كذلك، أدر  املعل مون نتيجة حتليل حمك ات، استمارة الت عل م بالت قص ي وعدم حتق ق املستوى املعياري الت  
ت الية: ك ات الالت الميذ، بأن ه عند الت طبيق يتم إغفال الّت كيز على احملك ات األساسي ة هلذه املهارة هبدف تنمية الت فكري الن اقد، مثالً يف احمل

جياوب الت لميذ على األسئلة املفتوحة عن موضوع الت قص ي، يشّت  يف طرح أسئلة عن موضوع الت قص ي، وحيد د طريقة حتليل املعلومات. 
عملي ة لوهكذا تقب ل املعل مون ضرورة إعادة الت دريب هبدف الوصول إىل حتسني الت عل م عند الت الميذ الذين هم نقطة الّت كيز األساسي ة يف ا
د املعل مني نالت عليمي ة. وهنا كل نا يعرف أن  أمهي ة الت دريب املستمر  عند املعل مني ال حتظى دائمًا بالقبول، لذلك أعترب أن  هذا الت وج ه ع

  هو مثرة مشروع متام.
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اهدة جلمع وحتليل بالس ياق، كعامل حيوي  عند املشمن ناحية أخرى، أدركت مع فريق متام يف املدرسة أمهي ة الد ليل والتأكيد عليه لربطه 
واد البيانات، وذلك عند الت خطيط قبل الت دريب بناًء على الن تائج، حيث مت  الت وافق على إعادة تطبيق مهارة الت عل م بالت قص ي حسب امل

والري اضي ات كل  واحدة على حدا  العلوم –الل غة الفرنسي ة  –الل غة اإلجنليزي ة  –الت عليمي ة حبيث تنعقد ورش العمل ملعل مي الل غة العربي ة 
 مبا ميك ننا من الت دريب على الت قص ي بدروس حتاكي خصوصي ة كل  ماد ة.

 
بالعودة إىل خماويف لناحية مدى استفادة الت الميذ ذوي االحتياجات اخلاص ة من تطبيق مهارات الت عل م الن شط؛ فقد حلظت عند احلضور 

وف األو ل والث اين والث الث األساسي  أن  مشاركة الت الميذ كانت واضحة عند إعطاء اإلجابة الص حيحة عن سؤال الت قص ي، وكيف يف صف
ف صاستطاعوا من القيام بدورهم يف الت عل م الت عاوين  عندما كانوا يف اجملموعات املختلفة. وهذه العبارات اليت كتبها تالميذ الص فوف ت

اسّتاتيجي ات الت عل م الن شط، وأورد بع  األمثلة كما كتبوها: "أتعاون مع أصدقائي لكي نكتب االستنتاج على الورقة"، رأيهم يف 
"جيكسو فعالة تعطيين الن شاط وتساعد على تبديل األماكن والتعاون"، "جيكسو مفيدة و نكتشف معلومات جديدة منها!"، "يف 

 "كل  واحد دوره كمعلم ألننا نتبادل املعلومات ويسهل علينا الدروس"، الت قص ي حنفظ املعلوماتالت قص ي حنفظ الفرضيات وال أنساه"،
الصحيحة ونلغي املعلومات اخلاطئة"، "برأيي أن اسّتاتيجي ة حل  املشاكل فعالة ومفيدة ونستفيد منها بأن نتجنب أن نقع يف املشكالت 

 حيحة"." أحببت ما نتقصى من الفرضيات للتوصل إىل احلقيقة العلمي ة وإىل الفرضية الصاليت حنلها وإذا وقعنا هبا نكون نعرف احلل"، و
 

ت دراسة نتائج الت قرير الن هائي ملشروع الت عل م الن شط والت عاوين  شيًئا ما يف منظومة الت فكري، من أن  الوقوع يف اخلطأ ه فرصة  ووغري 
الل كل  مراحل أد ت إىل تغيري املنظور من جمر د رصد مستوى حتق ق الن تائج إىل أمهي ة الت عل م خ جديدة للت عل م ولتنمية الفكر الن اقد، واليت

تطبيق عملي ة البحث اإلجرائي  ملا تتضم نه من خربات وحتسني يف طريقة األداء والت فكري والت حليل. حيت يتبني من هذه الكلمات 
( التغري  يف البنية الفكري ة نتيجة مشروع مت ملنس قة الري اضي ات يف احللقة الث انية )صفوف ام: "إن  العمل الر ابع واخلامس والسادس أساسي 

مبشروع متام ساعدنا يف تقييم مدى استخدام اسّتاتيجي ات الت عل م الن اشط بشكل دقيق وفق حمك ات واضحة وقابلة للقياس. إضافة اىل 
ة يف حل  املشكالت وأخذ القرارات، وقد ساعدتين هذه املنهجي ة يف متابعيت ملاد  فتح آفاق جديدة من خالل  اعتماد منهجي ة البحث 

الري اضي ات حيث أصبحت أتشار  مع الفريق، يف جتميع املعلومات وحتليلها وتقييم سري العمل ووضع اخلطوات اإلجرائي ة بناء على 
 التقييم لسد  الث غرات اليت تعيق العمل".

 
علوم ات اليت تعرب  عن أثر مشروع متام: " أتاح مشروع متام متابعة تطبيق أساليب الت عل م الن شط يف مواد خمتلفة )باإلضافة إىل هذه الكلم

، رياضي ات ، لغات ...( مم ا جعلين أعي أكثر كيف يتفاعل الت الميذ مع هذه األساليب، وقد كانت تستوقفين أحيانًا أجوبتهم 
طت نًا ابتكاراهتم إلجياد حلول أخرى مل تكن متوق عة ، كما انتشرت لديهم املفردات اجلديدة اليت ارتبوتساؤالهتم وحتليلهم لألمور، وأحيا

هبذه األساليب كالت قص ي وغريها ، ومن الط ريف أن ه وخالل اليوم املفتوح لفت نظري إحدى أولياء األمور حيث كانت تساند اجملموعة 
ا قد نشاط مت  خالله استخدام )جيكسو(، ويف هناية احلص ة أعلمتين هذه الوالدة بأهن   اليت جبانبها يف بع  املالحظات حول تنفيذ

 تعل مت طريقة الت عل م الت عاوين  من ولدها يف املنزل عندما شرح هلا ذلك".
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وغري ت دراسة نتائج الت قرير النهائي  ملشروع الت عل م الن شط والت عاوين  شيئًا ما يف 
ن أن  الوقوع يف اخلطأ، هو فرصة جديدة للت عل م ولتنمية الفكر منظومة الت فكري م

الن اقد، واليت أد ت إىل تغيري املنظور من جمر د رصد مستوى حتق ق الن تائج إىل أمهي ة 
الت عل م خالل كل  مراحل تطبيق عملي ة البحث اإلجرائي  ملا تتضمنه من خربات 

يل.وحتسني يف طريقة األداء والت فكري والت حل  
 

 
ذه ه البعد الث اين للت غيري برز يف جلسات الت فكُّر اليت كانت تعقد بشكل مواز  مع تطبيق مشروع الت عل م الت عاوين  والن شط. حيث سامهت
ملدرسة اليت  ااجللسات مبشاركة كل  من مدراء احللقات ومديرة املوارد البشري ة ومنس قتني، وهذا طبعًا باإلشراف املباشر من قبل إدارة 

كانت تعقد مر ة أسبوعي ا على مدى الثالث سنوات ملشروع متام، وبدًءا بالس نة الر ابعة، على نقل أثر الت دريب يف مشروع متام وفيما 
ىل إ خيص  املمارسة الت فكُّري ة إىل أعضاء جدد يف املدرسة مم ا جعلهم شركاء يف كل  خطوات املشروع، بالرغم من املعو قات بالنسبة

ت عن  املصاعب اليت  احلصص الت عليمي ة ومتطل بات العمل مقارنة بالوقت املتوف ر. وهذا ما برز يف تفك ر إحدى املنس قات، عندما عرب 
واجهتها مع بع  املعل مني يف تطبيق مهارات الت عل م الن شط والت عاوين  من خالل مشروع متام من عدم تقب ل الفكرة، حيث اعتربوا أن  

ا املشروع سيشك ل أعباء إضافي ة على عملهم، إال  أن  مناقشة أهداف املشروع والت دريب املكث ف هلم، ومواكبتهم خالل عملي ة هذ
 الت طبيق وأمه ها تقييم أثر التحسُّن يف األداء واعتماد كل  ذلك ساعد يف جتاوز الص عوبات.

 
ت اليت ساعدت على حتديد املعو قات وامليس رات واخلربات املكتسبة من فكان حضورهم يُغين اجللسات من خالل األفكار واإلجراءا

نا ل املشاركة مبشروع الت عل م الن شط والت عاوين . ويوض ح النموذج التايل أثر جلسات الت فكُّر كيفما مت  التعبري بقلم منس قة: " أتاحت
 لنا أن نا مًعا يف هذه املؤس سة منذ سنوات طويلة حيث تسّن  االجتماعات فرصة الت عر ف أكثر على بعضنا البع  بالرغم من تواجد

نلتقي حول مشروع واحد مع تعد د الوظائف لكل  منا كمدراء ومعل مني ومنس قني، فإذا باآلراء واألفكار اليت بدت متباعدة خالل 
ي ات، نفك ر ح خالهلا السلبي ات واإلجيابجلسات من النقاش احلامي ، إذا صح  التعبري، إىل جلسات أكثر سالسة وهدوًءا وعفوي ة نطر 

ونعرض أفكارنا مث  نعود لنفك ر من جديد ، ونعيد الكر ة من جديد كل ما الحت يف األفق معطيات وآراء جديدة، كن ا منسك بزمام 
 الفكرة يف بدايتها وال نعرف أين ستنتهي ، فإذا هي أشبه بكرة الثلج كل ما تدحرجت اغتنت أكثر".

 
ة داخل الغرفة حماولة تغيري البنية الفكري ة عرب نقل عملي ة الت قص ي كاسّتاتيجي ة تعليمي  أسفرت عنه جلسات الت فكُّر، هو وأهم  ما 

الص في ة، إىل ممارسة تفك ري ة عند املعل مني من خالل دائرة الت قص ي للدراسة والت حليل اجلذري لنقاط القو ة والضعف، وكيفي ة 
اص ة كذلك االستفادة من اخلطوات اليت تتضم نها دائرة الت قص ي وخنقاط الت هديد إىل فرص للت حسني.  االستفادة من حتويل

 دالتوق ف بعد كل  خطوة وتطبيق " تفكر وشار " حلني الوصول إىل الن تائج وذلك لتغيري البنية الفكري ة عند املعل مني. نتيجة لذلك حتد  
سة  "حنو معل م باحث"  ليكون املعلم  نفسه الباحث عن حاجة أو نقطة تركيز للتحسني على عنوان مشروع التوس ع على صعيد املدر 

مستوى الس ياق الذي يعمل فيه، مت بعًا خطوات البحث اإلجرائي  وإجراءات دائرة الت قص ي، الل ذين وباعتقادي مع أعضاء فريق متام 
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يمي ة وحتس ن إىل املساعدة يف العمل باستقاللي ة بن اءة ختدم العملي ة الت علسيسامهان يف اكتساب مهارات البحث اليت ستؤد ي بالنهاية 
 مهارات الت عل م عند الت الميذ. 

 

 
ر هو  حماولة تغيري البنية الفكري ة، عرب نقل وأهم ما أسفرت عنه جلسات الت فكُّ

عملي ة الت قص ي كاسّتاتيجي ة تعليمي ة داخل الغرفة الص في ة، إىل ممارسة 
فك ري ة عند املعل مني من خالل دائرة الت قص ي للدراسة والت حليل اجلذري ت

لنقاط القوة والض عف، وكيفي ة االستفادة من حتويل نقاط الت هديد إىل فرص 
 للت حسني.

 
 

ثر أمهي ة يف أي  إصالح األكة إدرا  أن  البيئة املدرسي ة ليست مهم ة فقط، بل هي األرضي  ويعكس الت وافق على عنوان "حنو معل م باحث" 
 تعليمي  حقيقي  ينبغي له االستمراري ة. وهذا يعين أن  بذور اإلصالح تبتعد عن البيئة نفسها وتبذر خارج املدرسة، بالت ايل، لن تستقر  

 ثابتة يف األرض. اوتشك ل جذورً 
 

ن معل مني، ب عقد دورات تدريبي ة لألعضاء اجلدد مكانت نتيجة التوص ل إىل نقطة الّت كيز اجلديدة وهي "حنو معل م باحث"، تتطل  
راسة دومنس قني، وإداري ني. وقد عكس ناتج حصاد هذه الد ورات اآلراء يف خطوات الت حسني املستمر  وجاءت على الش كل الت ايل: 

ل أساب نقاط لض عف/ حتلياحلاجة للت غيري/ حتديد االحتياجات واألولوي ات/ رصد املشكلة/ البحث عن األسباب/ حتديد نقاط ا
 الض عف/ بناء أرضي ة لتوضيح الر ؤيا لفريق العمل/ اقّتاح حلول/ الت طبيق داخل الص فوف/ تطبيق خطط الت غيري/ تنفيذ وجتربة احللول

سب )التحكيم(/ الرصد االختيار املناسب منها/ الت خطيط للت غيري مبوضوعي ة قابلة للت طبيق/ قياس أثر الت دريب/ تقييم أو أخذ القرار املن
/ الت فكُّر ا قبل وما بعد تغذية راجعة ورصد اإلجيابي ات والسلبي ات/ تقييم أثر الت غيري )بناء على مقارنة م -والت قييم للت حسني املستمر 

ن املعرفة(/ يبحث عالت غيري(. أم ا بالنسبة إىل خصائص املعل م الباحث، فكان احلصاد على الشكل الت ايل: لديه فضول علمي  )يبحث 
بية/ يبحث عن كل  جديد/ مواكبة الت طو ر/ دراسة الواقع واحلاجات/ يبحث عن حلول للمشكالت/  دائماً عن كل  جديد يف جمال الّت 
إجياد حلول من خالل مشاركة تالميذه/دراسات حاجات وحتليلها/مناقشة ظواهر معي نة/ يعرف تقني ات البحث/ يطب ق مهارة الت قص ي 

 .عمله/ يسعى للت جديد والت جد د/ له منهجي ة تفكري/ يسعى مع طال به للوصول إىل حتقيق نتائج ممي زة/ متام يسمح للعقل أال  يصدأ يف
 

ة توسيع فريق العمل، عند انضمام أعضاء من مجيع فئات اهليئة اإلداري ة والت عليمي ة. مم ا يؤك د على ضرور تشري هذه اإلجابات إىل أمهي ة 
وص ل إىل توافق مجاعي حول األهداف اليت تكون ناشئة من الداخل، واحتضاهنا غري مفروض من اخلارج، بل يكون مّتافقاً مع ملكي ة الت

 مشّتكة للن تائج. 
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 جههممشاركة املعل مني، ساعدت يف الت فكُّر باملشاكل اليومي ة اليت تواومن املفاهيم اليت ساهم مشروع متام يف بنائها، هي أن  
داخل الص فوف والبدء بالت دريب على صياغة أسئلة حبث على صعيد األداء، العملي ة، والربنامج للمباشرة بتطبيق البحث 
اإلجرائي  على صعوبات نتيجة املمارسة اليومي ة داخل الص فوف. كما جيب أن يدر  املعل مون صنع الر وابط امللموسة بني 

ل . ين  والن شط وبني إجناز الت الميذ على مستوى الص ف  الواحد وعلى مستوى املدرسة ككتطبيق مهارات مشروع الت عل م الت عاو 
، القبول بفكرة أن  االستقاللي ة اجلماعي ة املشّتكة، هي السبيل الوحيد لسد  الث غرات بني الواقع احلايل   بالت ايل، من الضروري 

ذلك ة واحملاسبة اجلماعي ة يف حتديد املسؤولي ة خبصوص سد  الث غرات؛ و والرؤية املشّتكة. من هنا أمهي ة األخذ بفكرة املساءل
ألن  مجيع املعل مني يف الص فوف يعملون على تنمية مهارات الت فكري نفسها، ويستمر ون يف تطبيق مشروع الت عل م الت عاوين  

ليل.   والن شط بالت عاون مع دائرة الت قص ي لتحقيق نتائج أفضل مبني ة على الد 
 

ا بسبب طبيعة امله م اال بد  بعد كل  ما تقد م؛ من الت وق ف على اجلانب اإلنساين  ملشروع متام الذي أيضًا مل أكن أفك ر به يوماً، رمب 
ل  كاملتعد دة اليت أتابعها. فقد  توطد ت عالقة زمالة مع األعضاء بدأت بعد العودة من األردن، ومع مرحلة الت حضري خصوصًا أن    
 شخص من ا جاء من موقع وظيفي  خمتلف، ومشروع متام مجعنا لنحدث الت غيري الذي طاملا كن ا نطمح إليه يوماً يف جمتمعنا املدرسي . 

 
فقد ساعدت جلسات الت حضري واملتابعة لورش العمل لفريق املدرسة، يف كسر احلواجز بني أعضاء الفريق، كذلك يف اكتشاف شخصي ة 

 ادة من اخلربات املتبادلة، حبيث أصبح تقب ل الت غذية الر اجعة على أعمال األفراد، يُنظر إليه بإجيابي ة ألن  وحدة اهلدف يفاآلخر واالستف
 عملي ة الت طوير والت حسني على صعيد املؤس سة كان اهلم  املشّت  عند مناقشة األمور.

 

 
ملدرسة يف كسر فقد ساعدت جلسات الت حضري واملتابعة لورش العمل لفريق ا

احلواجز بني أعضاء الفريق واكتشاف شخصي ة اآلخر واالستفادة من اخلربات 
املتبادلة، حبيث أصبح تقب ل الت غذية الر اجعة على أعمال األفراد يُنظر إليه بإجيابي ة 
ألن  وحدة اهلدف يف عملي ة الت طوير والت حسني على صعيد املؤس سة كان اهلم  

ة األمور.املشّت  عند مناقش  
 

 
كانت االجتماعات ليست فقط لصياغة أسئلة البحث وحتضري أدوات القياس، مجع البيانات وحتليلها، وصواًل إىل الت خطيط جلدول 
أعمال أو نقاط الت فكُّر خالل اجللسات؛ ولكن للتعبري عم ا نشعر به من إحباطات نتيجة ضغط الوقت، وتعد د مهامي، والت غذية 

لنا م يف اجلامعة األمريكي ة يف بريوت، حيث اعتقدنا أن  التصحيح املتكر ر من قبلهم سوف يؤث ر على استكماالر اجعة من فريق مشروع متا
 للرحلة معهم. 
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سر على تقريب وجهات الن ظر ومعرفة اإلنسان يف كل  شخص من ا، مم ا ككذلك ساعد حضور الد ورات التدريبي ة املتتالية والل قاءات، 
وضة علي  أو على األقل  فرضتها على نفسي، واليت غالبًا ما يعيشها عادة املوظفون خاص ة يف مدرسة كبرية مثل العزلة اليت كانت مفر 

 ثانوي ة الكوثر. وتبلُّْور هذه العالقة انتقل ب وهبم، حسب ما أعرب كلٌّ من بالل وزكريا، من جمر د موظ َفني يؤد يان عملهما يف مكان
اهلموم، هبدف حتسني تعليم وتعل م الت الميذ، وليس مبعزل عن مدى جناحنا يف الوصول إىل شرحية واحد إىل أشخاص يتشاركون نفس 

 أكرب من املعل مني.
 

فلم تعد تشك ل االجتماعات عبًئا بل كانت فرصة للت فريغ، وخلق تناغم بالرغم من نظرهتم إيل  "يف موقع القيادة". بكل  موضوعي ة 
، مثل كيفي ة طرح الس ؤال الص حيح ملعرفتفاجأت برأيهم عن مدى الت غيري ة كيفي ة  الذي ملسوه، بسبب اإلرشاد والت وجيه الذي تلق وه مين 

الت حليل، اكتساب مصطلحات جديدة. باإلضافة إىل الت غذية الر اجعة بعد الت حضري لورش عمل مشروع متام، الش عور باألمان عند 
عن أسئلة باقي املشاركني، ولفت نظرهم لتطبيق ما ميكن أن يتعل موه يف مشروع متام  التواجد معهم يف ورش العمل خاص ة لإلجابة

خالل اجتماعات الوحدات الت عليمي ة املسؤولني عنها. كمنس قني الحظنا أن  هذه االجتماعات أد ت إىل إصغاء نشط أكثر للمعل مني، 
خل الص فوف لن جاح، ولكن إىل طرح أسئلة ترتبط باملمارسة الفعلي ة داوإىل طرح أسئلة تقودهم ليس فقط مثاًل إىل دراسة حتق ق نسبة ا

دة االيت أد ت إىل هذه الن تائج. وهذا هدف خفي  آخر ملشروع متام عند مساعدة املعل مني إلدرا  أن ه بالرغم من اجلهود اليت يبذلوهنا لزي
عوامل  ط مسألة احملاسبة واملساءلة إىل إخفاقات الت الميذ، بل إىلفال يعزون فق، إجناز الت الميذ، جيب دراسة األسباب املتعل قة هبم

  خارجة عن سيطرهتم.
 

، الذي أعتربه هدفًا خفي ًا ملشروع متام منذ املرح ة األوىل لوبناًء على ما مت  عرضه؛ أكد ت املشاركة يف مشروع متام أمهي ة الت عل م املستمر 
روع ات هذه املهارات، وكما ات ضح، كان الت عل م املستمر  مواكباً لكل  الد ورات التدريبي ة يف مشعند القيام بالبحث والقراءة لتحديد حمك  

ر دمتام، حيث كانت كل  دورة تدريبي ة تقد م مفهوماً جديداً يساعد على ختط ي ما نعايشه يف عاملنا العرب ، بأن  األوامر يف املدارس تص
مع الوقت بسبب عدم إدرا  املعل مني ملاذا أصالً تطرح خطط اإلصالح يف املدارس، مثاًل على من األعلى إىل األدن، ولذلك تتالشى 

صعيد الربامج، وال يتم  مشاركتهم يف الت خطيط ألي  نوع من الت غيري. حيث كان اجلواب أن ه فعاًل ميكن أن يكون لنا دور كممارسني 
ان القصد املؤمترات اليت اعتدنا على حضورها تبقى "حربًا على ورق". ولتبيتربوي ني، وأن  مفاهيم مشروع متام ليست مثل توصيات 

 أستخدم  بعضاً من األد لة اليت هي من مرتكزات مشروع متام.
 

 
أكد ت املشاركة يف مشروع متام أمهي ة الت عل م املستمر  الذي أعتربه هدفاً خفي اً 

 ملشروع متام منذ املرحلة األوىل.
 

 
ر  املساحة لنا بالت حضري ألدوات القياس، دراسة مسح االحتياجات تباعًا عند انضمام معل مني جدد إىل املدرسة متث ل ذلك عند ت

خالل األعوام الثالثة من مشروع متام للقيام بالت خطيط للد ورات وكيفي ة تقدميها، إعادة الت دريب عرب تصوير دروس عن كيفي ة تطبيق 
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يل لت عل م بالت قص ي، حل  املشاكل والعرض، اختيار األعضاء اجلدد بناًء على ما تعلمناه يف مشروع متام لتشكمهارات الت عل م الت عاوين ، ا
اء ضفريق العمل األو ل الذي شاركنا يف تطبيق مهارات الت عل م الن شط والت عاوين  وجلسات الت فكُّر، وصواًل إىل الت وسيع لبدء تدريب أع

 تسلسل الت دريب ابتداًءا من أنواع البحث، حىت  الت فكُّر ومستوياته. الفريق الت نفيذي مت بعني 
 

 على صعيد آخر، مت  تطبيق مفاهيم مشروع متام خاص ة من حيث البدء بتغيري البنية الفكري ة كوهنا عملي ة تتطل ب وقتاً، إىل فريق العمل
راسة منو  ىل اتباع خطوات البحث اإلجرائي  مع دائرة الت قص ي لديف قسم رياض األطفال باعتباري مسؤولة عن إدارة القسم، باإلضافة إ

 الل غة التلقائي ة عند األطفال، ويف برنامج املتفو قني الذي يتم  متابعته من خالل قسم الد مج الّتبوي .
 

ير عام مجعي ة مشاركة الس ي د مدوأكثر ما يثبت أن  مفاهيم مشروع متام مل تبَق "حربًا على ورق"، وأمهي ة دورنا يف هذا املشروع، هو 
، ويف إحدى جلسات 2100املرب ات اخلريي ة يف اليوم األو ل يف مؤمتر املنتدى العرب للتطوير الّتبوي  الذي عقد يف شهر أي ار من العام 

، ومن مث  تطبيقه على شكل ورشة عمل مع مديري مدارس املرب ات نتيجة حضور ورشة يف مشروع  ام، ووضع توصية متاملقهى العاملي 
 عام ة العتماد الت فكُّر كوسيلة لنقد الذ ات وللت غيري...

 
 ةوالت فكُّر مبا أضافه مشروع متام، يستدعي أن أتوق ف عند مدى أمهي ة دور اإلدارة يف تبين  الت غيري. وذلك بسبب احتضان ومواكبة إدار 

ا ساعد يف إدرا  أبعاد األهداف من مشروع متام، وسه ل حتديد املوعد املدرسة لكل  مراحل الت دريب وحضور أكثر من ورشة عمل، مم  
األسبوعي  جللسات الت فكُّر خاص ًة، عندما ورد من ضمن الن صاب الت عليمي للمعل مني واملنس قني، عرض كل  مستجد ات مشروع متام يف 

وليس  لى شكل أسئلة حمف زة على الت فكري، واقّتاحاتاجتماعات جملس املدرسة الذي يضم  مدراء احللقات، وطُرحت األفكار علينا ع
 تعليمات...

 
ه مشروع متام بشكل جذري ، هو أخرياً،  ات أن ه ومن خالل خربيت الس ابقة عند حضور مؤمترات تصدر عنها توصيات حتد د التوج هما غري 

 إمكاني ة خلق تساؤالت كثرية عن دوري كفرد يفقع، مم ا لعقد من الزمن... ومتر  األي ام وحنن ال نلمس تغيريًا حقيقي ا على أرض الوا
 إحداث أي تغيري.

 
ولكن ات ضح الحقًا ومن خالل مراحل الت دريب يف املشروع، دوري يف تطبيق وتقييم مهارات الت عل م الن شط والت عاوين ، باإلضافة إىل 

تغيري  دء حبدوث حتو الت يف املدرسة، ال بد  أن يؤك د على أمهي ةالبجلسات الت فكُّر اليت عز زت مرتكزًا من مرتكزات متام، وهو أن  
فة؛ لاألفكار وليس املمارسة فقط، من خالل عملي ات غري مؤه لة للحوار والت فكُّر والت أم ل، هبدف تعديل القناعات والعادات املبني ة السا

التزام لت غيري، خاص ة يف املدرسة اليت تعتمد على توج ه مشّت  و إذ أن  الت حسني املستدام ممكن إذا كان هنا  إدارة صحيحة وممنهجة ل
دف تغيري مشروًعا مع كل  هذه األبعاد، يستلزم املثابرة والص رب والوقت هبباجلهد املستمر  مثل ثانوي ة الكوثر، غري غافلني بأن  

أن   1(2111إملور ) . وكما قالفكري ة خمتلفة البنية الفكري ة وحتقيق التنمية املستدامة، خاص ة أن كل  فرد يأيت من خلفي ة
                                                           

المملكة  -(، العبيكان0222) التغيير داخل المدارس، خلق ثقافة التحسن المستمر زمودا، أ.، كوكليس، ر.، وكالين، إ.( في 0222إلمور  ) 1   
 العربّية السعودية. ترجمة وليد عزت شحادة. 
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اه، ويدوم على مر  األي ام ويشمل الن ظام بكامله، ... ويشر  الناس مجيعاً يف حتليل وفهم ملاذا تبدو ع  ب "الت حسني.... هو تغيري له اجت 
 األفعال ناجحة وبعضها اآلخر ال ينجح". 

  

 
يف املشروع، دوري يف تطبيق  ولكن ات ضح الحقاً ومن خالل مراحل الت دريب

ر اليت عز زت  وتقييم مهارات الت عل م الن شط والت عاوين ، باإلضافة إىل جلسات الت فكُّ
مرتكزًا من مرتكزات متام، وهو أن  البدء حبدوث حتو الت يف املدرسة، ال بد  أن 
يؤك د على أمهي ة تغيري األفكار وليس املمارسة فقط، من خالل عملي ات غري 

ر والت أم ل، هبدف تعديل القناعات والعادات املبني ة السالفة.م ؤه لة للحوار والت فكُّ  
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، انتهجت الطريق الص احل وسارت عليه عارجًة إىل الس ماء، يف رحلة اخللود، اخللود يف نفوس الص غار الكوثر اليوم خطت الطريق  إىل احلب 

والكبار من معل ميها وتالمذهتا، يف عقوهلم اليت تكاد حتتوي العامل. ففي الكوثر تّتّب  هذه العقول، وفيها تنمو، وفيها تتدر ب على 
 عاد ... عرب وسائل كثرية هي مزيج من اإلدهاش و اجلذب ... واإلمتاع ...الت حليل والت عم ق وفهم األب

 
وقد توص لت الكوثر إىل اعتماد أنظمة تبلورت فيها رؤيتها من خالل جتارهبا الذ اتي ة مضافة إىل جتارب اآلخرين، وليكون هذا املسار 

بية على نة والّت كيز على الت دريب وإعادة الت أهيل وتعزيز األنشطالت غريي هنجًا لإلصالح، اعتمد الت نظيم اإلداري  الذي يتم  باملرو  ة الط ال 
 ُصُعد  متعد دة.

 
 من خالل رسالة ورؤية ثانوي ة الكوثر اليت هتدف إىل بناء إنسان واع  ومثق ف وناقد ومبدع، كان هنا  عد ة مشاريع لتحقيق هذة الرسالة.

 الذي هدفه أو ناجته األساسي  هو الت لميذ، ومن أجل الوصول إىل هذا الناتج ال بد  أن منها، كان مشروع الت عل م الن شط والت عاوين  
 نتستهدف املعل م، ألن ه صلة الوصل بني رسالة املدرسة والت لميذ. ويف ظل  هذه الت حضريات للمشروع أرسل إلينا كثانوي ة الكوثر استبيا

ديد يهدف إىل الت طوير املدرسي  ضمن البلدان العربي ة، فكان بالنسبة إلينا هو سك ة احل من قبل اجلامعة األمريكي ة حول مشروع متام الذي
ة ي  اليت جيب أن نسري عليها، أي أن  مشروعنا كبري ومهم جد ا، لذا كان ال بد  وأن يعتمد على الن ظري ات العلمي ة البحثي ة من خالل كيف

. فأتى مشروع متام ليحق ق ل  حتديد األهداف والت طبيق ونشره وتقييمه، وهذا نا هذه الغاية كل ه حيتاج  إىل أهل اخلربة يف هذا اجملال البحثي 
 م. اويكون هو املرجع ملشروع الت عل م الن شط والت عاوين  . فهو كان احلجر األساس لالنطالقة،  فكان لدينا دافع كبري للدخول يف مشروع مت

 
 الرد  ع متام، مل يكن لدينا أي  دور يف ملء االستبيانات، كونه يستهدف إداري ني يف املدارس. فتم  بالنسبة إلينا كأعضاء حالي ني يف مشرو 

على هذا االستبيان الذي كان يهدف إىل معرفة ما إذا كانت متلك املدرسة مشاريع تربوي ة هادفة، تنطلق من احلاجات، وتكو ن مشاريع 
 تطويري ة على صعيد املعل م والت لميذ.

 
قبول املدرسة لتكون من ضمن املدارس اليت سوف تشار  يف مشروع متام ،كان ال بد  من اختيار ثالثة أشخاص من ضمن  وعند

لثة االكادر الت عليمي  أو اإلداري  ليشاركوا باسم املدرسة. فتم  اختيارنا حيث كن ا يف ذلك الوقت منس قي ماد ة الري اضي ات للحلقة الث  
ت منس ق الل غة اإلنكليزي ة للحلقة الث انية، وكانت األخت شذا امساعيل مديرة رياض األطفال ومسؤولة عن والقسم الثانوي وقد كن
 قسم الد مج الّتبوي .

 
املرسل  حفبالنسبة إلينا، كنا دائماً مندفعني حنو الت طو ر، لذا عندما طلبت من ا إدارة املدرسة الد خول يف هذا املشروع، وعند قراءة االقّتا 

لسنا و فريق متام يف اجلامعة األمريكي ة،  قبلنا الد خول فيه وقبلنا الت حد ي ألن  املدرسة وضعت الث قة بنا، وحنن منث ل مجعي ة املرب ات  من
منث ل أنفسنا فقط، فكان محال" كبريا" ال يستهان به. ولكن ال بد  وأن نذكر املشاعر اليت راودتنا، منها احلماس والقلق. إن  مشروع 

بوي ، فكن ا متله فني لبناء مهارات واكتساب معرفة وحتسني أدائنا، ويف مت ام  هو فكرة جديدة، وخاص ة أن ه يهدف إىل اإلصالح الّت 
نفس الوقت، فإن  خطوات مشروع متام عند البداية مل تكن واضحة ، املد ة الز مني ة للمشروع خلقت جو ا مشو ًشا نسبًة إىل عبء 
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يت نريد حتقيقها من خالل مشروع الت عل م الن شط والت عاوين  ناهيك عن متطل بات العمل اليومي ة. فمع مرور الوقت العمل واألهداف ال
والسنني ومالحظة الت طو ر يف الت فكري على صعيدنا الش خصي ، باإلضافة إىل الت طو ر املعريف  من حيث إدارة فريق العمل الذي نتعامل 

كل  مشكلة قد تواجهنا ومساعدة الز مالء على العمل بطريقة منظ مة ، وبناء ذهني ة مبني ة على مبدأ معه، ومن خالل الت خطيط ل
الت فكُّر لتحسني املمارسة اليت تلحظ املسألة الشخصي ة، وليس الل وم عند حصول خطأ ما.  هذا ما ساعد على بناء ملكي ة ملشروع 

روع متام ِفَرق اليت نعمل معها يف املدرسة فهي ال يت يف النهاية عز زت الشعور باالنتماء إىل مشالت عل م الن شط والت عاوين ، أم ا الث قة بال
 وحف زت على االستمرار مهما كانت  الص عوبات.

 
يل وعدم لفهنا مت  البدء هبذه الر حلة، وهي بالنسبة إلينا رحلة الت حو ل من الت خطيط والت طبيق إىل الت فكُّر والت أم ل والبحث عن الد  

 احلكم املباشر بكل  شيء وحىت  أبسط األشياء. 
 

نا باحثون ن  بدأت الر حلة األُوىل للت عل م والت دريب يف األردن، عندها مت  الت عر ف على أن  حجم املشروع أكثر مم ا كن ا نتوق ع. بدأنا نشعر أ
ا مهارة، هذا ليس مبشروع عادي  وليس هو ورشة عمل تتعل م منه بأمور كن ا نعتقد أن نا نعرف عنها الكثري الكثري، وبدأ اإلحساس بأن  

وتطب ق على أساسها؛ بل عليك أن تفك ر بكل  األمور مهما كانت صغرية أو كبرية وال تستطيع أن هتمل أي  أمر إال  إذا كان هنا  
، وناقد بشكل الذي لديه طريقة خاص ة للت عليمأي  دليل واضح عليه، وذلك يعود إىل الفريق الذي نتعامل معه يف اجلامعة األمريكي ة 

جيعلك تفك ر بأي  ناتج أو حتليل أكثر من مر ة قبل عرضه عليهم، ألن  اخلطأ ممنوع، وعليك تصحيح اخلطأ أو الت وج ه أو الت خطيط 
 من خالل الت غذية الر اجعة اليت حتصل عليها من قبلهم.

 

 
قد أن نا نعرف عنها الكثري الكثري، وبدأ بدأنا نشعر أن نا باحثون بأمور كن ا نعت

اإلحساس بأن  هذا ليس مبشروع عادي  وليس هو ورشة عمل تتعل م منها مهارة، 
وتطب ق على أساسها؛ بل عليك أن تفك ر بكل  األمور مهما كانت صغرية أو كبرية 

 وال تستطيع أن هتمل أي  أمر إال  إذا كان هنا  أي  دليل واضح عليه. 
 

 
إىل البداية، فبعد اختيار املشروع وهو الت عل م الن شط والت عاوين ، فكان ال بد  من  حتديد األهداف للمشروع واليت جيب أن  لنُعدّْ 

واألهداف على صعيد األداء"، للوصول إىل  اختيار سؤال البحث  /أهداف الربنامج  /تتمحور على ثالثة أصعدة: "أهداف العملي ة 
الت فكري الن اقد عند الت الميذ من خالل تطبيق مهارات الت قص ي وحل  املشاكل وتعزيز املهارات االجتماعي ة،  الذي يتمحور حول "بناء

خالل تطبيق مهارات العرض والعمل الت عاوين "  الذي جيب أن يرتبط باملشروع، والناتج الذي جيب أن حتصل عليه. وهذا ليس 
ثر أكثر من مر ة، ويف كل  مر ة كان هنا  تغذية راجعة من قبل فريق متام جتعلك تتعم ق أكبالعمل الس هل حيث هذا السؤال مت  تغيريه 

جاهزاً  للعرض واإلعالم عنه وأخذ املوافقة عليه من ِقبل فريق متام   proposalوتفك ر بطريقة أخرى. إىل أن أصبح االقّتاح أو ال   
 االقّتاح، من خالل الن قد الذي يتيح لك فرصة الت عل م. اجلامعة األمريكي ة الذي كان لديه بصمة واضحة يف هذا
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، وسط الت دريبات املتتالية، بتحضري االستمارات ملشروع الت عل م الن شط والت عاوين  لقياس مهارات الت عل م الت عاوين  ومن مث  بدأنا العمل 

الميذ. وكان اليت استهدفت املعل مني والت   عملي ة القياس، مهارات الت عل م بالت قص ي، مهارات حل  املشاكل، ومهارات العرض، وإجراء
القياس عرب استخدام استمارات املالحظة واستبيانات رأي لكل  مهارة على حدا ولكل  من الت الميذ واملعل مني على حدا، باإلضافة إىل 

يث تصبح اإلجراءات اليت سنت بعها لنقل الت دريب حبومن مث  االنتقال لإلجابة على الت ساؤالت حول ما هي مناذج من أعمال الت الميذ. 
 عملي ة الت حسني املستمر  جزءاً أساسي ا من ثقافة املدرسة.

 
ذ (. فتم  وضع خط ة الت لمي \إن  إعتماد البحث اإلجرائي  كطريقة لقياس اهلدف، يقتضي متابعة دقيقة للفئة املستهدفة ) املعل م 

ياجات شط والت عاوين  تغط ي احتياجات تدريبي ة للمعل مني، اليت مت  استهدافها من خالل "عملي ة مسح احتتنفيذي ة ملشروع الت عل م الن  
 قام هبا املنس قون وإدارة املوارد البشري ة" اليت تساعد على حتقيق هدف املشروع . 

 
اليت تضم نت  (Triangulation approach)  لذا مت  اعتماد طريقة تلحظ مجع معلومات من أكثر من مصدر مرتكزًة على 

 استمارات املالحظة واستبيانات الرأي وجمموعات العمل املرك زة. 
 

والص عوبة كمنت عند إعداد أدوات القياس واحملك ات ومؤش رات القياس. فما كان من الفريق القيادي  إال  ليقوم بالقراءة معم ًقا عن 
قوم هبا املعل م والت لميذ عند تنفيذها لتعطي صورة واضحة للمشاهد و القارئ. فأخذ  هذه املهارات وما هي أهم  الس لوكي ات اليت سي

كل  فرد يف  الفريق  حيض ر هذه االستمارات، وضمن االجتماعات كان النقاش يطرح أسئلة عديدة تضطر نا للقراءة أكثر عن أهدافنا. 
أخذت  ريق اجلامعة للت غذية الر اجعة و لإلرشاد أمرًا ال بد  منه، إىل أنفعملي ة الت عديل والت وضيح والت دخل من قبل إدارة املدرسة وف

أسابيع وأشهر حىت  وصلت إىل الص يغة الن هائي ة إىل اعتماد استمارة املالحظة للمعل م هي املدخل و للتلميذ هي الن اتج أو املخرج 
 لتكون املواءمة أمرًا يساعد يف الت دريب واملتابعة والت حليل. 

 
كفريق قيادي   يف املدرسة مل تكن األي ام الىت متر  من دون هواجس. فاحتجنا وقًتا كأعضاء للفريق لنتعر ف على بع  ونبين لغة 
مشّتكة ونفهم طبيعة اآلخر من أجل حتديد أسلوب الت واصل والشعور حبر ي ة للتعبري عن فكرة أو رأي معني  خوفاً من حكم اآلخر، 

كان يعترب أحد أسباب الض غط والت وت ر ألن  األمور مل تكن واضحة يف البداية. فاملشروع هو حبث و وعقد االجتماعات حيث  
 موضوع البحث ضخم فكان السؤال ) هل نسطيع؟(... 

 
قيادي  لعلى مهارات الت عل م الن شط والت عاوين  اليت مت  تنفيذها داخل املدرسة من قبل الفريق ابعدها، انتقلنا إىل مرحلة الت دريب 

ملشروع متام يف ثانوي ة الكوثر. ساهم الت دريب والل قاء مع املعل مني املرش حني، ليكونوا ضمن الفريق الت نفيذي ملشروع متام 
م عناصر قد تساهم يف الت غري والت حسني، وذلك من خالل تفك رهم املشّت  يف  ضمن ثانوي ة الكوثر يف إثارة الوعي على أهن 

 رتبطة بسياق املدرسة، وتفعيل مشروع الت عل م الن شط والت عاوين ، عندما تبادلوا اآلراء حول األمور اليت يروهنانقاط الّت كيز امل
ة، وأمجعوا على أمهي ة املتابعة  يف مشروع الت عل م الن شط والت عاوين ، كعنصر من رسالة ثانوي ة الكوثر لزيادة فعالي ة  فعاًل مهم 
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نها عند اك تساب الت الميذ ملهارات الت عل م الت عاوين ، والت عل م بالت قص ي، ومهارة حل  املشاكل، ومهارة العرض. املدرسة وحتس 
ومن أجل حتقيق اهلدف الذي ال يقتصر على الت دريب فقط، فكان ال بد  من مرحلة ما بعد الت دريب، ملتابعة املعل مني يف حتضري دروس 

ث ء تغذية راجعة على الد روس احملض رة من قبلهم، لتعزيز الت مك ن من هذة املهارات ولسد  الثغراتتضم ن تطبيق مهارات املشروع أو إعطا
 عند احلاجة، مم ا سينعكس إجيابًا على اكتساب الت لميذ هلذه املهارات اليت هي غاية املشروع.

 

 
فاحتجنا وقتًا كأعضاء للفريق لنتعر ف على بع  ونبين لغة مشّتكة ونفهم طبيعة 
اآلخر من أجل حتديد أسلوب الت واصل والشعور حبر ي ة للتعبري عن فكرة أو رأي 
معني  خوفاً من حكم اآلخر، وعقد االجتماعات حيث كان يعترب أحد أسباب 

البداية. فاملشروع هو حبث و  الض غط والت وت ر ألن  األمور مل تكن واضحة يف
 موضوع البحث ضخم فكان السؤال ) هل نسطيع؟(... 

 
 

فهذا العمل حبد  ذاته أمٌر ليس بالس هل، ويتطل ب مهارات و حتضريات و مستًوى جي ًدا من الث قافة واالط الع، خاص ًة أن ه يستهدف 
تشاف  أعضاء الفريق القيادي  والتعو د على اآلخر، وبالت ايل اك"مدرِّسني". فقد ساعد  الت حضري هلذه الورش يف كسر احلواجز بني

شخصي ة اآلخر والت عل م من خربات بعضنا البع ، وزيادة الفهم والوعي ألهداف معي نة لتدريب مهارات الت عل م الن شط والت عاوين  
ارت إىل شيء ني  أصبحت تُقبل مبحب ة، حىت لو أشوحتسني املهارات االجتماعي ة والت واصل، حيث أن  الت غذية الر اجعة من شخص مع

 سليب . 
 

ريق فمن املهم  ذكر أمهي ة الد ليل عند املشاهدة، والت وافق عليه ألن ه عامل حيوي  يف مجع وحتليل املعلومات، ولتحقيق هذا األمر، قمنا ك
واألو ل ثانوي ( وكان اهلدف مجع املعلومات،  /الس ابع  / الر ابع /أساسي  باملشاهدة اجلماعي ة يف الص فوف الت الية: )األو ل أساسي  

 اختبار احملك ات ملدى توافقها مع أرض الواقع، ولتوحيد الرؤية والوصول إىل توحيد احلكم أو االستنتاج. 
 

ريقة ملء لى طفالبحث بدأ، وعملي ة مجع املعلومات أمٌر ليس عادي ا، فاملشاهدات داخل الص فوف كان هلا األثر اإلجياب   ع
 االستمارات وحتديد الش واهد، لتتناسب مع احملك  الوارد يف االستمارات .

 
 ومن خالل هذه املشاهدات توص لنا إىل االستنتاجات اليت تستدعي أخذ االجراءات الت الية : 

 إضافة حمك ات مل تكن ملحوظة. -
 تعديل بع  احملك ات اليت كانت واردة. -
 د عند مجع املعلومات مبا يتناسب الفئة العمري ة للتالميذ.الت وافق على صيغة الشواه -
 إجراء تدريب جلميع مدراء احللقات واملنس قني، لتوحيد الرؤية حول احملك ات وعملي ة مجع املعلومات. -
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 اعتماد الس لو  املدخلي  )قبل التدخل( والس لو  الَبعدي  ) بعد التدخل ( كطريقة جلمع املعلومات. -
 

وبعد االنتهاء من مرحلة مجع املعلومات للس لو  القبلي  والَبعدي ، مت  االنتقال إىل مرحلة إدخال وحتليل املعلومات من خالل برنامج 
SPSS   وهنا واجهتنا صعوبة كبرية يف خلق ملف  يظهر الفارق بالن تائج بني الس لو  املدخلي  والبعدي  ضمن امللف  نفسه، لذا .
 للمساعدة يف خلق هذا امللف  وكيفي ة حتليل املعلومات.  A.U.Bاالستعانة بفريق متام يف  اضطرر نا إىل 

 
عند الت حليل، فقد أظهرت الن تائج بعد الت دخل على صعيد تدريب املعل مني على مهارات الت عل م الن شط والت عاوين  ومرحلة مجع 

مهارة حل  املشاكل( من قبل املعل مني  /مهارة العرض  /ت الت الية )الت عل م الت عاوين  املعلومات للسلو  البعدي ،  حتس ًنا يف تطبيق املهارا
، بيد أن  مهارة الت قص ي %21واكتساهبا من قبل الت الميذ. ولكن مل يتم  الوصول إىل حتقيق املستوى املعياري  الذي كان حمد داً بنسبة 

ت ومراقبة الت حضري ومقابلة املعل مات، كذلك إجراء جمموعات عمل مرك زة لتحديد مل تلحظ أي  حتس ن، وبدأت عملي ة حتليل احملك ا
الس بب والت خطيط للت دخل الذي قد يساعد يف الت حسني، حيث أظهرات نتائج هذه اإلجراءات صعوبة تطبيقها من معل مي الل غات 

ز على خطوات فكري لدى الت لميذ عند الت طبيق، فكان الّت كيوالري اضي ات. معل مي العلوم مل يكن لديهم الوعي الكايف ملنهجي ة الت  
ا هالت قص ي وليس املهارة. باإلضافة إىل أن  الت دريب الذي أُعِطي مل يلحظّْ خصوصي ة الت قص ي يف املواد وإعطاء أمثلة عن كيفي ة تطبيق

 ماد ة العلوم.يف هذه املواد، ألن  الت دريب استهدف الن احية العلمي ة ومناذج مطب قة يف 
 

بعد إجراء عملي ة حتليل املعلومات، عقدنا جلسات تفك ر لتحديد طريقة تساعد يف تسهيل عملي ة مجع املعلومات، باعتبار أن  املشروع 
نه، م قائٌم ألعوام يف املدرسة، وحجم الفئة املستهدفة عند عملي ة مجع املعلومات ال تزال تزداد سنًة بعد سنة، فكان الت وسيع أمرًا ال بد  

خ لت إدارة املدرسة للمشاركة يف جلسات الت فكُّر. ومم ا وصلنا إليه هو توسيع فريق متام إىل أن أصبح هنا  فريق الوصل الذي فتد
( ومنس قتني. فهم صلة الوصل بني الفريق القيادي  واملنس قني واملعل مني، وخاص ة أن  عملي ة تطبيق البحث 4تضم ن مدراء احللقات )
ات ، تبدو مرتبطة ارتباطًا مباشرًا مبا جيري داخل الص فوف يف احللقات اليت يشرفون عليها، باإلضافة إىل نقل اخلرب والفئات املستهدفة

املكتسبة عند الفريق القيادي ، وبناء ذهني ة متفك رة مبني ة على أساس مرتكزات مشروع متام. إىل أن أصبحوا شركاء يف كل  خطوات 
إليهم للمتابعات امليدانية مع املعل مني، واملشاركة يف كل  االجتماعات حىت االجتماعات الداخلي ة مع املشروع، وقد مت  توكيل مهام 

 . AUBفريق 
 

هذه اخلطوة أثارت َوعّْينا كفريق قيادي  وفريق الوصل للت خطيط، قبل الت دريب من ناحية الفئة املستهدفة، وأصبحت نظرتنا خلطأ  ما 
 كر الن اقد. أد ى ذلك إىل تركيز هدفنا حنو أمهي ة العملي ة ملا تتضم نه من خربات وحتسني يف طريقة األداءفرصة للت عل م ولتنمية الف

ستنتاج اوالت فكري والت حليل، كما أصبحت الن ظرة لتحقيق الن تائج أمرًا ثانوي ا، حيث بعد اخلربة واالخنراط يف عملي ة البحث، توص لنا إىل 
قيقي ة واكتساب املعرفة، كانت من خالل اإلجراءات واملمارسات امليداني ة لعملي ة البحث بكل  خطواته، باإلضافة أن  عملي ة الت عل م احل

 إىل فهم معم ق للن ظري ات واملفاهيم، اليت مت  االط الع عليها من خالل األدبي ات أو الت دريبات اليت خضعنا هلا. لذا النتيجة أصبحت
اية، هنا  هدف جيب قياسه؛ ولكن أصبحت عملي ة دراسة الن تائج وحتليلها ذات معًّن آخر، وخاص ة أن نا  ليست أقل  أمهي ة، فبالنه

زم  كن ا، حنن املمارسون )من قام جبمع املعلومات ورصد الد ليل(. ساعدنا ذلك يف فهم الس ياق الذي نعمل به، وحتديد الت دخ ل الال 
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الل غة  –ت حليل. فما كان من ا إال  أن نقوم بإعداد ورش عمل تستهدف معل مي الل غة العربي ة أو االجراءات املستقبلي ة، بعد عملي ة ال
 العلوم والري اضي ات، كل  واحدة  على حدا.  –الل غة الفرنسي ة  –اإلنكليزي ة 

 

 
وأصبحت نظرتنا خلطأ  ما فرصة للت عل م ولتنمية الفكر الن اقد. أد ى ذلك إىل تركيز 

مهي ة العملي ة ملا تتضم نه من خربات وحتسني يف طريقة األداء والت فكري هدفنا حنو أ
والت حليل، كما أصبحت الن ظرة لتحقيق الن تائج أمرًا ثانوي ا، حيث بعد اخلربة 
واالخنراط يف عملي ة البحث، توص لنا إىل استنتاج أن  عملي ة الت عل م احلقيقي ة 

راءات واملمارسات امليداني ة لعملي ة البحث واكتساب املعرفة، كانت من خالل اإلج
 بكل  خطواته، باإلضافة إىل فهم معم ق للن ظري ات واملفاهيم.

 
 

وأخذ املشروع باملتابعة والت قد م إىل عام جديد، عندها  عملي ة الت دريب مل تكن باألمر السهل، فقد استهدفت معل مني جدًدا وصفوفًا 
كبريًا وحيتاج إىل ضبط وحتك م ومصداقي ة( فما كان من الفريق األساسي  وفريق الوصل إال  أن جديدة )أي حجم املعلومات أصبح  

 عقدا جلسة تفك ر للوصول إىل حل ، إذ أن ه يف هذه األثناء مل يكن فريق الوصل مدرًكا ملفهوم ممارسة الت فكُّر ومستوياته، ولكن ه كان
ذناها أو أفكار  أو تدخ الت  مشارًكا هبذه اجللسات وبطريقة فع الة جد ا م ن خالل توجيه االنتقادات ملمارسات  قمنا هبا أو قرارات  اخت 

نود  القيام هبا، أو من خالل إعطاء تغذية راجعة إجيابي ة إلجراءات معي نة، مثل وضوح حمك ات االستمارات واستبيانات الرأي. ومم ا 
عل م رض املعو قات وامليس رات واخلربات املكتسبة من املشاركة مبشروعي  متام والت  قمنا به خالل جلسات الت فكُّر، عرض الن تائج مع ع

الن شط، وأبرز ما مت  الت وص ل إليه مع فريق الوصل، لتسهيل عملي ة الت دريب، ونشر الت عل م الن شط بشكل أسرع ويتناسب مع حجم 
ي ة تساعد درسون بتطبيق املهارات يف الص فوف، لتكون ماد ة تدريبالفئات املستهدفة اجلديدة. وقد مت  تصوير الد روس حيث يقوم م

املنس قني يف متابعة حاجة املدر سني من هذه املهارات للتدريب عليها ضمن اجتماعات الوحدة، وإعداد حضورات مدر سي الوحدة 
املشروع  ماد ة موثقة يف أرشيفعند بعضهم البع  تعتمد على هذه املهارات، وذلك ليتشاركوا اخلربات فيما بينهم ولتكون 

 لالستفادة منها عند احلاجة.
 

زمة  ومم ا تطر قت إليه جلسات الت فكُّر، موضوع مهارة الت قص ي ونتائجها إذ أخذتنا ذهابًا وإيابًا لتحديد األسباب والت دخ الت الال 
ي ة يف حل  أي  معظم املعل مني على العمل باستقالللتحسينها. ومن املواضيع اليت مت ت مناقشتها وحتليلها، هي عدم الش عور بقدرة 

اء ر مشكلة قد تواجههم داخل الص ف  أو خارجه من الن احية  األكادميي ة أو السلوكي ة  من دون الل جوء إىل املنس قني أو الن ظ ار أو املد
ريق األساسي  ضمن ر ودائرة الت قص ي، حيث قام الفحلل ها، وتزامن ذلك بعد الت دريب مع فريق اجلامعة األمريكي ة على مستويات الت فكُّ 

اه الذى سيأخذه املشروع، على صعيد  إحدى هذه اجللسات بإعداد تدريب سريع هلذين املفهومني، وطرِّْح سؤال  لتحديد االجت 
لطريقة اليت ما هي ا الت وس ع داخل املدرسة، مستفيدين من املفهومني الل ذين مت  مناقشتهما مع فريق الوصل. وقد كان السؤال "
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ستساعدنا يف حتقيق كل  أهداف الت عل م الن شط، وتفيد املعل مني فىي بناء ذهني ة جديدة تساعدهم على العمل باستقاللي ة، وتزيد من 
 املعرفة  وحتس ن باألداء، شرط أن تتواءم مع رسالة ورؤية املدرسة ؟" 

 
خلطوات أفكار كثرية، إىل أن مت  الت وص ل إىل تبين  مفهوم دائرة الت قص ي  واالستفادة من ا عندها، تداولنا مًعا نقاًشا عميًقا وتطر قنا إىل

اليت تتضم نها وخاص ة بعد كل  خطوة "تفك ر وشار "  حلني الوصول للن اتج. فكان عنوان مشروع الت وس ع على صعيد املدرسة  "حنو 
وات نقطة تركيز للت حسني على مستوى الس ياق الذي يعمل فيه، مت بًعا خط معل م باحث" ليكون املعل م  نفسه الباحث عن حاجة أو

البحث وإجراءات دائرة الت قص ي الل ذين وباعتقادنا سيسامهان يف اكتساب مهارات البحث اليت ستؤد ي يف النهاية إىل املساعدة يف 
 عند الت الميذ. العمل باستقاللي ة بن اءة، ختدم العملي ة الت عليمي ة ومهارات الت عل م

 
. فمن خالل اخلربة اليت مت  اكتساهبا على  إن  عملي ة الن ضج و الوعي ملمارسة الت فكُّر انتقلت بنا من مرحلة إىل اخرى وبشكل تدرجيي 

، والت غري  امللحوظ بطريقة الت فكري واألداء، جعلنا مقتنعني أكثر بفكرة تبين  اخلربة ونقلها على عيد املدرسة. ص صعيد الفريق األساسي 
فمثاًل كن ا يف بداية املشروع نقوم بالعمل مت بعني اخلطوات اإلجرائي ة  سواء مع متام يف البحث أو العمل ضمن آلي ات املدرسة بشكل 

الت فكري يف  نمساحة احلرية " اليت ميكن الت حر   ضمنها ، فكا \دقيق، من دون الت فكري املعم ق والن اقد ملا نقوم به معتربينها "احلدود 
 مسار العمل معتمًدا على املستوى الت قين حيث أن  اهلدف هو تطبيق البحث وخطواته .

 
وبعد الت عر ف على مفهوم الت فكُّر ومستوياته، باإلضافة إىل مفهوم ارتباط الس ياق بالد ليل  كإحدى مرتكزات متام، كان البد  من 

مد على هي األعمال والت دخ الت ال يت جيب أن نقوم هبا لالنتقال إىل الت فكُّر الن قدي املعت الت فكُّر لتحديد املستوى الذي حنن منه، وما
الد ليل. فالعمل باملشروع أعطى املعرفة والد عم باملمارسة، إىل أن أصبحنا نقول و نطرح أسئلة حول ما نقوم به، ما نقرؤه، ما نشاهده 

املستهدف و .....( وكان االنتقال إىل مستوى أعلى هو "املستوى  الن قدي" الذي  ما اهلدف من -هذا غري كاف -ماذا لو -) ملاذا
أجربنا ومن خالل أسئلتنا إىل الت فكري بتحديد طرق جديدة و أنشطة جديدة وأخذ قرارات ليكون الت طوير والت حسني أوسع و أمشل 

، الذي ه مشروع الت وس ع على صعيد املدرسة "حنو معل م باحث"إىل أن وصلنا إىل املستوى األعلى "الت فكُّر الت حو يل". ومن نتائج
" وباحثا" ومتفك رًا ناق  ا.دً يهدف إىل بناء مهارات البحث عند املعل مني، وبالتايل ليتم  حلظ أثرها على الت لميذ ليصبح متعل ما" مستقال 

 
 
 

 
نقول و نطرح فالعمل باملشروع أعطى املعرفة والد عم باملمارسة، إىل أن أصبحنا 

 -هذا غري كاف -ماذا لو -أسئلة حول ما نقوم به، ما نقرؤه، ما نشاهده ) ملاذا
ما اهلدف من املستهدف و .....( وكان االنتقال إىل مستوى أعلى هو "املستوى  
الن قدي" الذي أجربنا ومن خالل أسئلتنا إىل الت فكري بتحديد طرق جديدة و 
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الت طوير والت حسني أوسع و أمشل إىل أن  أنشطة جديدة وأخذ قرارات ليكون
ر الت حو يل".  وصلنا إىل املستوى األعلى "الت فكُّ

 
 
 

 أخيرا" وليس آخرا".......

رحلتنا كمعل مني باحثني وباحثني متعل مني مل ولن تنتهي، ألن  قطار هذه الر حلة اختار طريق سفر ال هناية له، ليس ألن  
ا ن  املسافرين ورك اب هذا القطار استمتعوا واستفادوا من رحلتهم وأصبحوا طاحمني للت حليق بعيدً الطريق جمهولة املعامل، بل أل

ا، إن مل يكن يف نفس القطار، فحتًما سيكون يف قطار مشابه، "ألن  بذور الت  ف اح ال تعطي إال  الت  ف اح" .  وعالًي
 

فنحن أحد هؤالء املسافرين، صحيح أن نا تعبنا ولكن نا تعل منا علًما" سريافقنا كمعل مني وإداري ني وتربوي ني، وطموحنا أن 
 نساهم يف نشر ما تعل مناه ألن  جمتمعنا وحميطنا حيتاج .....  
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 ثانويّة السيّدة األرثوذكسيّةصوت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدير  –اإليكونوموس جورج ديماس 

 نائب المدير  –نقوال رزق 

 رئيس دائرة الريّاضيّات –بالل الباشا 

 

 شراكةٌ في التطلُّعِ والِخبرة
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 المقد مة

بية نبين عاملَ الغد ، وما رس الة مؤس سة الفكر العرب ، الد اعمة ملشروع متام إال  الس عي إىل بناء غد  عرب  أفضل  بية. ميف الّت  ن خالل الّت 
ملس    ائل ايف مقاربة  أولي ة  يبدو األمر س    هاًل. ولكنَّ التعم ق يف املوض    وع يطرح إش    كالي ة أكثر تعقيًدا؛ أال وهي أن نا نرب جيل اليوم حلل  

س    ائاًل من غري املمكن م املطروحة على إنس    ان الغد العرب ، بوس    ائل اليوم وأدواته. ومن املؤكَّد أن  هذا اجليل العرب  س    يواجه مس    تقبالً 
تص        و ره اآلن أو حتديد ماهي ته وتعقيداته، ال بل إن نا ال نس        تطيع أن نتخي ل ما س        تكوُن الوس        ائل واألدوات اليت س        ُيتاح هلذا اجليل 

ملس     ائل املطروحة االت حد يات وحل ها يف حينه. مبعّن آخر، إن نا نرب  هذا اجليل بوس     ائل اليوم حلل   -اس     تعماهُلا، ملواجهة تلك املس     ائل
 راهًنا، يف حني أن  عليه مواجهة مسائل مستقبلي ة جمهولة، يف وضعي ات غري متوقَّعة، وبوسائل غري ُمكَتَشَفة بعد.

 
اذ قرارات تغيريي ة على أس    اس الوقا ع ئانطلق مش    روع متام يف هذه املغامرة مت خًذا لنفس    ه منهجي ة البحث العلمي  اإلجرائي  س    بياًل، الخت 

 ثبتة بنتيجة األحباث.   امل
 

ان يلقد ش ك لت هذه املنهجي ة لفريق "متام" يف ثانوي ة الس ي دة األرثوذكس ي ة، مس ألًة استغرق البحُث فيها جوالت  طويلة  من الن قاش، لتب
لومة يَعين معرفة الواقع املعصح تها وجدواها وفعالي تها. فإنّْ كان البحث العلمي  اإلجرائي  يوصل إىل معلومة  حمدَّدة، فهل احلصول على 

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  
املعلومة هو بلوٌغ  باإلنس     ان يبين قراراته ومواقفه فقط بناء على معلومة حُمد دة أو حىت  على جمموعة مرك بة من املعلومات؟ هل اكتس     ا

 للحقيقة أو حىت  إىل ما هو أقرب إىل احلقيقة؟ هل إن امتال  املعلومة املعرفي ة يؤد ي وحَده إىل حتويل  يف املوقف اإلنساين ؟ 
 

ًضا من ا أي ال ميكن أن نتجاهَلها يف عملنا، ولكن نا يقيًنا  Evidence based approachلقد تبني  لنا أن  "قاعدة املقاربة البي ني ة"
ه إىل عبأن  اإلنسان هو كائن مرك ب من عقل وعاطفة وإرادة، وبأن  البي نة ال يت تشك ل املعلومة البحثي ة مكو هنا الوحيد، حتاكي العقل لّتف

خص    ي ة واإلنس    اني ة الع م ة، أكان يف امس    تًوى معريف  حمد د، يبقى أن  الفهم )وهو مس    توى يفوق املس    توى املعريف ( يُبّن على اخلربة الش     
. والفهم حُمر   للقلب واحلواس  يش             ك ل رافعة وقو ة دفع لإلرادة اليت جتعل من الفهم موقًفا، بعد أن  كون تاإلطار اجملتمعي  أو الت ارخيي 

 قد ول دت قناعة، فتؤول القناعة موقًفا شخصي ا حتويلي ا.  
. فأنت الوالقناعة ترتكز على ملكات إنس   اني ة ال تقوم على املعرفة   تثق العقلي ة وحس    ب، بل وعلى اخلربة اإلنس    اني ة يف ش    كل  خاص 

بإنس         ان  ألن ك تعرف عنه، بل ألن ك تعرفه. وأن تعرف إنس         انًا يعين أن تتفاعل معه يف ص         ورة إنس         اني ة تفوق اإلدرا  الواعي لتبلغ 
ؤون  وعي ال ذي منه وفيه يص      بح الت غيري عماًل فطري ا. وهكذا يف الش        نا وقراراتنا املص      ريي ة األكثر أمهي ة يف حياتنا، حنن ال نبين مواقفالال 

 على جمموعة من املعلومات الباردة. فنحن حنب  وهنب حياتنا إلنسان أو لقضي ة ألن نا "نقتنع" مبا يفوق منطق البي نة تأثريًا علينا. 
 

اهلل الواحد. فيه شيًئا منه. يف عاملنا العرب  حنن شعب يؤمن ب يف اإلنسان مسحة من السر  اإلهلي  الغام  وصفه. ألن  اهلل خالقه وضع
ص هل ذا اجل انب اإلمياين  مكانًة فائقة األمهي ة يف حياتنا. فهل حنن نؤمن ألن نا "مقتنعون" بنتيجة مقاربة مبني ة على البح  ثوحنن خنص               

احًدا وواحًدا يس    اويان بوجود اهلل ورمحته علينا يفوق يقيَننا بأن  و املرتكز على وقائع علمي ة وبي نات دامغة؟ بالطبع ال. ومع ذلك فيقيُننا 
 اثنني.
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ونا عهل هذا دفٌع إىل الت بش  ري بعدم فائدة البحث العلمي  القائم على البي نة العلمي ة واالرتكاز فقط على ما حيلو لنا أن نؤمن به وما تد
نطقي  نس     ان ال ذي زي نه اهلل بعقل، ال بد  له ِمن أن يس     تعمله. ولكن العقل املاحلواس إىل تص     ديقه؟ بالط بع ال. ما نريد قوله هو إن  اإل

 رقادر فقط على جتميع املعلومات ومراكمتها. إن  العقل )يف وحداني ة الكيان البشري ( لو تدر بنا على تشغيله يف كل يته، لتمك ن من أمو 
م. وهو أيًضا منس ق املعلومة لبلوغ املعرفة وُمراكم املعرفة على اخلربة ليصَنع الفه تتجاوز بكثري جمر د ختزين املعلومات. إن  العقل هو حمل ل

، وإن نق يناه بالفض     يلة والت قوى من ش     وائبه وش     هواته  بني الفهم واإلرادة، ليبين الث قة. وهو لو ص     قلناه بعاطفة القلب، فس     يتم م احلب 
 يستنري بنور املعرفة اإلهلي ة، أي اإلميان. املريضة، فسيموت يف سبيل من يعشق. وإن فتحنا أبوابه 

 
وقلًبا.  يف عاملنا العرب  حنن كثريًا ما نس تنس خ خربة الغرب املعرفي ة فنقع يف تش ويه فرادتنا. ال بد  من أن نقارب اإلنس  ان يف كلي ته، عقالً 
ث اوالقل ب ليس فقط مركز الع اطف ة، أن ه أداة الفهم الن قي. ال بد  من أن نُعِمل العقل وأال  هُنمل القلب. هذه العملي ة تس              تطيع إحد

حتو الت إنس      اني ة عميقة يف كل  واحد من متعل مينا، فيكتش      فون مواهبهم وفرادهتم، وص      ورة ما هو إهلي  وخري  ومجيل فيهم. هذا البعد 
 اإلنساين  طاقة تستطيع أن حتو ل اإلنسان من دون أن تشو هه. جتعل منه مبدًعا للفكر، منتًجا للمعرفة، وغري مستهلك للت كنولوجيا.  

 
ري يف العامل العرب  يرجتى، ما مل نعمل على حتفيز اإلنسان العرب  لكي يغري  نفسه من داخل. حنن يف حاجة إىل شباب يتحو لون ال تغي

ئق باإلنسان. حنن يف حاجة إىل شباب يتصاحلو  وا العامل، فيخرجوا من حتمي ة القدر املكتوب، إىل صنع الت اريخ الال   نداخلي ا لكي يغري 
وتارخيهم، ومع من يش           اركوهنم أوطاهنم وجمتمعاهتم، لكيما مىت احّتم كل  واحد منهم فرادة اآلخر وهوي ته وخص           ائص           ه مع ذواهتم 

 إميانه. نتطل ع إىل يفالت ارخيي ة واألثنية والد ينية، يصنعون مًعا مستقباًل واحًدا غني ا يف تنو عه فريًدا يف ثقافته، عصري ا يف تطل عاته، متساحماً 
عرب  يس  امح ماض  ينا من دون أن ينس  اه، حيّتم حاض  رنا ليبيَن لنا مس  تقباًل تكون فيه لإلنس  ان قيمة، ألن  كرامة اإلنس  ان ص  ورة  ش  باب
 جملد اهلل. 

 
 

 مدخل

ا اخترَيت من بني املدارس ذات املشاريع الت طويري ة املستمرَّة، يف جمايَل  بية والت عليم، ُدعيت ابعدما تبلَّغت ثانوي ة السي دة األرثوذكسي ة أهنَّ لّت 
، وكان املطلوب حينها أن تعرض كل  مؤسَّسة تربوي ة مشاريَعها 2112الثانوي ة إىل حضور الل قاء األو ل ا لذي ُعِقد يف عم ان مطلع مت وز 

 احملَدثة.
 

ع ما يعين ذلك من ي ة يف بريوت، محينها تشك ل فريق عمل "متام" ثانوي ة السي دة األرثوذكسية للعمل والت نسيق مع اجلامعة األمريك
فراد أمسؤولي ة أمام ما أبدته إدارة املدرسة من محاسة  وثقة جتاه الر ؤية املستقبلي ة للمشروع من جهة ، وإحاطة شخصي ة ودعم مهين  لكلِّ 

 الفريق من جهة  أخرى.
 

ة األردني ة عد ة أتت من اململكة العربي ة الس عودي ة واململك بريوت، ومبمث لني عن مدارس –كان الل قاء األو ل بفريق اجلامعة األمريكي ة 
 اهلامشي ة ولبنان، يف شأن املشروع الذي مس ي يف ما بعد مبشروع "متام" أي مشروع الت طوير املستند إىل املدرسة.
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 المرحلة األولى : تلم س المشروع

ع ثانوي ة السي دة األرثوذكسية لعرض بع  املشاريع الّتبوي ة ذات الط ابمع انطالق ورشات العمل األوىل، استعد  فريق عمل "متام" 
 الت طويري  املستمر  يف املدرسة، وترافق ذلك مع ترقُّب ملعرفة ما حتمله جعبة املدارس األخرى من مشاريع هي أيًضا تطويري ة يف جمايَل 

بية والت عليم. بدأت املدارس احلاضرة تعرض ملشاريِعها الت   لسي دة األرثوذكسي ة طويري ة املختلفة. وكانت مهم ة فريق عمل "متام" ثانوي ة االّت 
رافق تعرض مشاريع عد ة، وأبرزها مشروع "الت قييم املعياري " املدعَّم مبساندة بنك األسئلة، واملبين  َوفق برجمة  منهجي ة على احلاسوب. و 

، حيث قام الفريق بعملي ة ربط   بكة مباشر مع "قاعدة املعلومات" املوجودة يف املدرسة يف بريوت، بواسطة ش العرض باختبار  نوعي 
عتمَدة، 

ُ
اإلنّتنت، ومتكَّن من إظهار سبل عمل "بنك األسئلة" بواسطة التحك م عن بعد ، ما ساعد على عرض اخلطوات املنهجي ة امل

اص ة وأن ه ناَل العرض هذا استحسان املشاركني يف عم ان، خب وسبل خدمة هذه العملي ة لقياس مكتسبات املتعل م األكادميي ة وتقييمها.
لعمل ا استَند إىل أمهي ة األفق اجلديد الذي كانت الثانوي ة قد أضافته إىل ثقافة املؤس سة، إذ بات يف إمكان جهازها اإلداري  والت عليمي ،

سّتاتيجي ا لوب عمل أفراد الد وائر األكادميي ة واإلداري ة ليس إال  خيارًا اعلى قاعدة املعلومات من خارج حَرم الثانوي ة. إنَّ هذا الت طو ر يف أس
تبنَّته املدرسة، فعملت على جتنيد وسائل الت واصل اإللكّتوين  لتحقيق ظروف عمل  أفضل للمعلِّم، تتالَءم مع خصوصي ة مهنة الت عليم 

اهليئة الت عليمي ة يف  م احملصورة يف قاعة الت دريس أو تليها. ومبا أنَّ أفراداليت تستوجب أعمااًل حتضريي ة وتقيمي ة، تسبق حصَص الت علي
بيت، لاملدرسة هم يف معظمهم من رب ات البيوت، وهن  مسؤوالت إضافًة إىل دورهنَّ الّتبوي  والت عليمي  يف املدرسة، عن تربية أبنائهن  يف ا

رد مني، ذكورًا وإناثًا، مسحت يف تنظيم الوقت وإدارته، مبا يتالءم مع ظروف كل  ففقد أوجدت هذه اخلطوة هامًشا من احلري ة لكل  املعل  
 من اهليئة الت عليمي ة من جهة، ومتطلبات املعلِّم وواجباته من جهة أخرى.

 
وبالعودة إىل ورشات العمل األوىل، فقد شك لت جد يُة املشاريع املعروضة من باقي املدارس، حافزًا رَفع من مستوى الن قاشات، وأعطى  
ى  و كل  مؤس سة تربوي ة حاضرة دفًعا لالستمرار يف عرض املنجزات اخلاص ة هبا. فتول َد من كل  ذلك ديناميكي ة واهتماٌم ُمشّتٌَ  على مست

ا، إىل املشاريع اجلديدة اليت جُترى يف املدارس والد ول املختلفة، والرا مية إىل حتسني أداء املدراس العربي ة. وتاليً جملموعة، للت عرف كل  ا
أسهم الت واصل مع زمالء من بلدان أخرى، يعملون يف جمال الت عليم، يف ترسيخ الكثري من املفاهيم واملعلومات، وتوسيع اآلفاق، وخلق 

 جدي ة تعكس صورة املدرسة املتطو رة. فرص
 

على  إىل أن وقف الدكتور مراد جرداق، أحد املشرفني من اجلامعة األمريكي ة يف بريوترافق انطباع الن جاح والتفو ق هذا مجيع احلاضرين، 
تعل مني ويف جودة إجيابًا يف حياة املمشروع "متام"، سائالً: "كيف ميكن أن نكون أكيدين أنَّ هذه اخلربات واملشاريع املطروحة، قد أثرت 

عملي ة الت عل م؟ فساد صمٌت ُمطبق، تلم َسته كل  مدرسة اللتقاط أنفاسها، وحتضري احلجج، دفاًعا عم ا عرضته من مشاريع! ولكن  
 اإلجابات الكثرية والن قاشات املستفيضة، جاءت انطباعي ة غري مدعَّمة برباهني علمي ة دامغة.

 

 
اصل مع زمالء من بلدان أخرى، يعملون يف جمال الت عليم، يف ترسيخ أسهم الت و 

الكثري من املفاهيم واملعلومات، وتوسيع اآلفاق، وخلق فرص جدي ة تعكس صورة 
 املدرسة املتطو رة.
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ا طرحه مقد مًة وشافية عن سؤالأم ا اليوم، ومع العودة بالذ اكرة إىل الس ؤال املطروح، يتبني  أن  طارح الس ؤال مل ينتظر إجابة واضحة  ه، وإمن 
 تللت فكري، ودعوة غري مباشرة إىل بناء منهجي ة الت فكُّر على مستوى احلاضرين، إضافة إىل استنباط أسئلة مشاهبة، قد ال تَلقى اإلجابا

ل إنَّ هدف كل  ا من املبدأ القائالش افية، ولكن ها حتًما ستكون مصدر إهلام  ودعوة إىل البحث والت عم ق يف شؤون املدرسة. فانطالقً 
بية والت عليم، هو استحداث تغيري ينعكس إجيابًا على احلياة اجملتمعي ة للمتعل مني، تر  احلاضرون مضامني امل اريع شمبادرة يف جمايَل الّت 

ف، على تلم س إطار  مهين  حمّت  اليت طُرحت جانًبا، وبدأوا يف عملي ة عصف  ذهين  تصبو إىل إجياد منهجي ة علمي ة  قادرة يف شكل  
لإلجابة على مستوى اجملموعة، وختفيف القلق الذ ايت  الذي استجد  حينها لدى كل  من أفراد اجملموعة. عندها طُرحت من فريق "متام" 

" الر امية إىل بناء منهجي ة تفكري  وعمل  علميَّة مرت –  ة إىل:كز اجلامعة األمريكية يف بريوت، فكرة "البحث اإلجرائي 
  سبل طرح سؤال حبثي  ومعاجلته 
  سبل مجع املعلومات العلمي ة وحتليلها 
 .  سبل الوصول إىل تصوُّر علمي  نوعي 

ُرتبطة باهلدف األساس للمشروع، ما خلَق نوًعا من الر يبة 
بالتوازي، بدأ فريق "متام" خطوات  منهجي ة ولد ت الكثري من اهلواجَس امل

 عد ة: والشَّك متث ل بتساؤالت
   وتقنياتِه سيمنح اجملموعة القدرة على إحداث الت غيري والت طوير الّتبوي ني يف العامل العرب "  ؟هل إنَّ التمك ن من "البحث اإلجرائي 
 هل يف اإلمكان رؤية الت وازي يف مقاربة هدف تطويري  تكاملي  من خالل منهجي ة تالمس يف آلي اهتا العمل امليكانيكي ؟ 
 عَتَمدة؟كيف ميكن ا

ُ
 لر بط الواضح بني اهلدف الر ئيس للمشروع والوسيلة امل

  هل تستطيع القاعدة فعالً إحداث حتو ل  وتغيري  حقيقي َّنيّْ بدعم  من سلطة القرار فحسب، أم إن  القاعدة يف حاجة  إىل قرار  من
 الس لطة لكي تتمكَّن من الت غيري والت طوير؟ 

 
بَتغى وحجمه وظروفه وأبعاده‘‘إمياني ا’’فلسفي ا وقد يَ كون بعُ  هذه االسئلة 

ُ
، ولكن يف كلِّ ، كما قد يكون مرتبطًا بطبيعة الت طوير امل

األحوال، تبقى هذه األسئلة مشروعة تستحق  الت فكري. ولكن الس ؤال األهم  الذي مل ُيطرح يف شكل  مباشر  على مسامع فريق "متام 
الة اليت يريد هذا الفريق إيصاهلا من خالل هذا املشروع! ... إذ مل يكن الوعي املشَّت ، على مستوى اجلامعة األمريكية" هو عن الر س

 اجملموعة، قد بَلَغ حينها االستعداد الكايف لطرح سؤال كهذا عَلًنا، والتفتيش عن اجلواب املمكن.
 

الَتبَ لّْور الِبنائي   احَل تفكُّريَّة عد ة، جيد نفسه شريًكا وشاهًدا علىأمَّا اليوم، وبعد عبور فريق "متام" ثانوي ة الس يدة األرثوذكسي ة يف مر 
وي ة تطويري ة . بلرسالة "متام"، ال يت جتل ت كدعوة  إىل ضرورة التوق ف والت فكُّر، واستعمال كل  املعطيات املتوافرة، قبَل الش روع بأي  مبادرة  تر 

الّتبوي  وإطارِها  الت غيري املنتَظر، إىل مبدأ الت فكري يف طريقة مقاربة مضامني مشاريع الت طويروتالًيا االنتقال من مبدأ الت فكري يف مضمون 
غيري، إىل ضفَّة ت  وأسلوهِبا. وُيشِبُه الوضُع خماًضا عرب معه فريق "متام" ثانوي ة الس يدة األرثوذكسي ة من ضفَّة الن ظرة الش موليَّة إىل عملي ة ال

 إىل عملي ة الت طوير، ُمضيًفا خربة تفكرييَّة رائدة. الن ظرة الت كاملي ة
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 وما األسطر اآلتية سوى دعوة إىل الت شار  مع فريق "متام" ثانوي ة السي دة األرثوذكسي ة، يف ما اكتسبه من خربة  شخصي ة أو مجاعي ة،
 عند انطالق ورشات الت دريب.

 

 
ريَّة عد ة، جيد وبعد عبور فريق "متام" ثانوي ة الس يدة األرثوذكس ي ة يف مراحلَ تفكُّ

نفسه شريًكا وشاهًدا على التَب َلّْور الِبنائي  لرسالة "متام"، ال يت جتل ت كدعوة  إىل 
ر، واستعمال كل  املعطيات املتوافرة، قبلَ الش روع بأي  مبادرة   ضرورة التوق ف والت فكُّ

. وتاليًا االنتقال من مبدأ الت فكري  ، إىل يف مضمون الت غيري املنتظَرتربوي ة تطويري ة 
 مبدأ الت فكري يف طريقة مقاربة مضامني مشاريع الت طوير الّتبوي  وإطاِرها وأسلوهبا.

 
 
 

 البحث اإلجرائي  

، بكثري  من اجلد ية وااللتزام، حيث تدر بت اجملموعة على أسس 2112-2112انطلقت ورشات العمل األوّْىل، خالل العام الد راسي  
" وآلي اته، املرتكزة إىل: "البحث  اإلجرائي 
  على اعتبار كون األسئلة هذه، تشك ل احملور ال ذي ينطلق منه املشروع، وحيمله معه القي م ، الوضوح يف صياغة الس ؤال البحثي 

وهر الس ؤال جعلى املشروع، ككش اف  يساعد على تلمُّس وضوح الط ريق. وتالًيا تأيت الن تائج البحثي ة إجابًة واضحًة حتاكي 
املطروح من جهة ، ومتك ن من جهة  أخرى فريق العمل من تطوير الس ؤال نفسه، ليعاجل حاجات إضافي ة قد تواجهه أو توس ع 

 أفق الطرح خالل مسار البحث.
   ة يف شكل مباشر قالوعي ألمهي ة مجع املعلومات والبيانات وحتليلها، انطالقًا من مبدَأي حسن اختيار املعلومات والبيانات املتعل

اتي ة اليت أد ت إىل طرح السؤال. ومن  أو َعَرضي مع جوهر الس ؤال املطروح، وقبول الن تائج حىت  وإن تعارضت مع االنطالقات الذ 
، فال تكون عملي ة جتميع ِلَكم  غري  الض روري اختيار املعلومات ومجع املعطيات يف شكل  ميكن استثماره يف البحث اإلجرائي 

حتليله أو قراَءته. ومن جهة  أخرى، من الض روري  احّتام الن تائج الواردة يف شكل  علمي  موضوعي ، حىت  ولو مل تُلبِّ ممكن 
 الت طل عات أو تشك ل جوابًا يُرضي الد افع الن رجسي  الآلواعي يف اجملموعة عند طرح الس ؤال البحثي .

 يانات واملعلومات، وحياول فهم الر وابط الك امنة يف ما بينها، ما يسمح يفاإلحاطة بالن تائج من خالل أسلوب علمي  يدرس الب 
قراءة نوعي ة للن تائج يف شكل  يؤم ن تلم ًسا متكاماًل للواقع، يستفيد من املعطيات الكمي ة كوهنا تشك ل إحدى الر كائز األساسي ة 

.  لبناء الفهم الت حليلي  الن وعي 
 

ُضافَة متث لتهنا ال بد  من اإلشارة إىل أ
 ن  ما ذُكر أعاله على املستوى الت قين  مل يكن غريًبا عم ا هو ُمعَتَمد يف املدرسة، إال  أن  القيمة امل
علي ، كون ايف الن ظرة اجلديدة إىل إدارة البيانات واملعلومات، يف شكل  يُعطي حي  زًا للقراءة النوعي ة ال يت ال هُتمل الُبعد اإلنساين  الت ف

ة الت طويري ة يف اجملتمع املدرسي  وإن حصلت، فهي هادفة إىل حتقيق حتو الت  كياني ة على مستوى املتعل مني كما وعلى مستوى العملي  
 املعل مني.
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القيمة املُضافَة متث لت يف الن ظرة اجلديدة إىل إدارة البيانات واملعلومات، يف شكل  

مل البُعد اإلنساين  الت فاعلي ، كون العملي ة يُعطي حي  زًا للقراءة النوعي ة ال يت ال هتُ 
الت طويري ة يف اجملتمع املدرسي  وإن حصلت، فهي هادفة إىل حتقيق حتو الت  كياني ة 

 على مستوى املتعل مني كما وعلى مستوى املعل مني.
 

 
، فقد كان الن قاش ت منطلقات  أكادميي ة متنو عةوألن  فريق "متام" ثانوي ة السيدة األرثوذكسي ة كان حينها قد تشك ل من عناصر بشري ة ذا

يف غالب األحيان ُيصعِّد عملي ة الت فكُّر اليت ال بد  ِمن أن تفتح وجهات الن ظر املتنو عة على موضوع علمي  واحد، حيث أضحت قيمة 
 فقط. املعلومات والبيانات الكمي ة مؤش رًا أو لي ا ال ميكن اختصار الفهم الت كاملي  على أساسه

 
 أم ا جلهة املعلومات والبيانات النوعي ة، فكانت مناقشتها تستهلك معظم وقت الفريق، حيث كان التحد ي على مستوَيني:

 املدى الذي جيب الغوَص من خالله يف الت حليل 
 .احلاجة إىل عدم التكبُّل يف عملي ة الت حليل، بل االنطالق إىل تنفيذ خطط الت طوير 

َؤطِّر طوكان أفراد فريق 
ُ
ورًا، "متام" ثانوي ة السي دة األرثوذكسي ة، ويف شكل  متواتر وغري مقصود، يشك لون لبعضهم البع  احملفِّز تارًة وامل
 ما مسح يف اختيار "مشروع الت قييم املعياري " كمشروع  للبحث اإلجرائي ، ميكن أن خيدم العملي ة الت طويري ة يف املدرسة.

 
 الت قييم المعياري  

بتدائي ة إلنطالقًا من اهتمام ثانوي ة السي دة األرثوذكسي ة يف تأمني أفضل األساليب والط رائق الّتبوي ة لتحقيق اكتساب املتعل م يف الص فوف اا
حقة، وإميانًا منها بضرورة الغوص وتفحُّص مكت بات املتعل م ساألوىل الكفايات األساسي ة اليت تشك ل أرضي ة الت عل م املرك ب يف املراحل الال 

 يف شكل  تفصيلي  ودقيق ما يسمح:
  للمعل م من قياس التقدُّم احلاصل على مستوى متعل ميه كأفراد وجمموعة، والتدخ ل الن وعي  املالئم بالس رعة املطلوبة حيث تدعو

 احلاجة
 .لألهل من قراءة نوعي ة واضحة ملا حق قه ولدهم من مكتسبات 

 
على إعداد كل  ما يلزم على املستوَيني البشري  والت قين  ما مسح هلا باإلنتقال من مبدأ الت قييم  2112م فقد عملت الثانوي ة خالل عا

 على أساس العالمة، إىل مبدأ الت قييم املعياري ، وذلك يف الص فني األو ل والث اين األساسي .
 

بية والت عليم، هي دائماً  مح بتصويب املسار يف حاجة إىل تفحُّص وتقييم مستمرَّيّْن، ما يس لكن  اخلربة اجلديدة، وخباص ة يف جمايل الّت 
عة األمريكي ة مبناءً على الت جربة األو لي ة احلاصلة. ومبا أن  هدف مشروع "الت قييم املعياري " تالقى يف الز من والرؤيا مع طلب فريق "متام" اجلا
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نتائج  يق "متام" ثانوي ة السي دة األرثوذكسي ة دراسة األثر ال ذي بدأ يظهر يفمن كل  مدرسة مشاركة اختيار مشروع ودراسته، فقد اختار فر 
 املتعل مني، من خالل مشروع "الت قييم املعياري "، وذلك من وجهة نظر املعل مني واألهل على حد  سواء.

 
، معتمدين أسلوب صيل حتصيل املتعل منيبناًء عليه، تشك َلت جمموعات صغرية من املعل مني، لبناء وحدات عمل مركزة، تدرس كل  تفا

. من جهة أخرى، وألن  األهل هم شركاء مع املدرسة يف العملي ة الّتبوي ة ا ت عليمي ة، لمقارنة الن تائج وحتليلها على الص عيدين الكم ي والن وعي 
ي " جلهة أهدافه، همهم مشروع "الت قييم املعيار أراد فريق "متام" ثانوي ة السي دة األرثوذكسي ة ومن خالل استمارة بسيطة، استطالع مدى ف

آلي ة عمله كما وسُبل قراءة نتائج أبنائهم من خالله، عرب توجيه استمارة طرحت عليهم أسئلة يُتوق ع منها إجابة مغلقة أو إجابة نصف 
 مفتوحة. وتلخَّصت الن تائج على الش كل اآليت: 

  على مستوى املعل مني، بدا واضًحا من خالل تنائج وحدات العمل املركَّزة، استعداد لتبين  مشروع "الت قييم املعياري " ومتابعة
 تطويره، بناًء على مؤش رات كثرية، منها على سبيل املثال ال احلصر: 

o   دق ة أدوات الت قييم املعياري 
o ف لدى املتعل معلمي ة الت شخيص وحتديد مواطن القو ة والض ع 
o سهولة بناء برامج الد عم واملتابعة يف شكل حمدَّد وصائب 
o أمهي ة خلق حمف زات شخصي ة لدى املتع لم، غري املنافسة اجلماعي ة 

 
لياًل، فطرحوا يف املقابل، الحظ املعل مون أن  هذه اإلجيابي ات تتطل ب من قبلهم جهًدا أكرَب ووقًتا إضافي ا إلعداد الت قاومي كم ا ونوعاً وحت
، لكي تتسّن  له متابعة الت حلي الن وعي   لفكرة الس عي إىل إجياد آلي ات تنفيذي ة تسه ل عمل املعلِّم وخباص ة يف شقِِّه الت قين  امليكانيكي 

 للن تائج، وبناء خط ة العمل اإلضافية حبسب ما يلزم.
    أي ما يأيت:على مستوى األهل، أظهرت الن تائج النوعي ة الستطالع الر 

o أثري تأثريًا إجيابي ا على املستوَيني الش خصي  والن فسي  للمتعل م، من حيث بناء الد وافع واحلوافز الش خصي ة للت عل م، واحلد  من ت
 عملي ة املقارنة بني املتعل مني يف نتائجهم األكادميي ة. 

o ى مساعدة  واضح ومفهوم من األهل ال ذين أصبحوا قادرين عل توضيحاً علمي ا ملواطن القو ة والض عف عند املتعل مني، يف شكل
 أكثر دق ة.

 
، ففي ما يأيت بع  ما ظهر من نتائج الستطالعات رأي األهل:  أما على الص عيد الكمي 

 :" 25           فهم نظام "الت قييم املعياري% 
 :" 22  وعي جدوى "الت قييم املعياري%  
  20  املعياري ":تفضيل نظام "الت قييم% 

من  لما مسَح يف شكل  عام  لفريق "متام" ثانوي ة السي دة األرثوذكسي ة بتدعيم مشروع "الت قييم املعياري " بدالئل علمي ة، مسح يف املقاب
يع البحثي ة جزًءا ر التأك د من صوابي ة االختيار. وقد َوضع هذا األمر املستجد  فريَق العمل أمام مسؤولي ة يف جعل هذه املنهجي ة للمشا

 من ثقافة املدرسة.
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ة الن تائج ءمل يتلق ف أفراد فريق "متام" ثانوي ة السي دة األرثوذكسي ة هذه الن تائج بالن ظرة نفِسها، فظهر تبايٌن يف وجهات الن ظر يف شأن قرا

اَهنيّْ متعارَضنيّْ يف الت فكري ضمن فريق العمل الواحد. ا اه األو ل الت غيري ال ذيالواردة أعاله، ما ول د اجت  حتق ق كافًيا ويسمح  عترب االجت 
د و بالعبور إىل مستوى أفضل من العمل والت طوير الّتبوي ، بانًيا موقفه على أنَّ هذا البحث اإلجرائي  كغريه ال ميكن إال  أن يلتزم حبد

. أم ا ااإلطار واهلدف الذي ُرسم له عند انطالِقه، وقد متَّ حتقيق ذلك على مستوى مشر  الجتاه الث اين، وع "الت قييم املعياري " بشكل  واف 
ِة لفقد اعترب هذا الت غيري مؤش رًا يدعو إىل البحث املستفي  يف عملي ة تقييم أداء املتعل مني، حيث ال ينبغي الت وق ف عند متعل مي مرح

عن آلي ات عمل   ة مراحل الت عليم األساسي  من خالل الت فتيشالت عليم األساسي  األوىل بل توسيع جمال "الت قييم املعياري " ليطال كاف
بية ومتوافقة مع خصائص املراحل العمرية األكرب.  تكون أقرب فأقرب إىل فلسفة املدرسة الت كاملي ة للّت 

 
هبدف الت باحث والولوج  إدارة املدرسة،فريق "متام" ثانوي ة السي دة األرثوذكسي ة بعرض نتائج هذا البحث اإلجرائي  على بناءً ِلما تقد م، قام 

ًضا يف يإىل خط ة عمل  مستقبلي ة، يف شأن مشروع "الت قييم املعياري " هذا. وأثناء الت فكُّر، برزت مواضيع تربوي ة وأكادميي ة موازية، هي أ
 حاجة  إىل الد رِس والتعم ق، َوفق منهجي ة علمي ة واضحة، تبحث يف:

   يت تستدعي إجراء دراسات كمي ة ونوعي ة لتطوير العملي ة األكادميي ة والّتبوي ةاجملاالت الّتبوي ة ال 
 (  الربامج األكادميي ة وتدر جها العموديVertical Progression of Curricula) من  ، وتطوير أدوات الت عليم ووسائلهمن جهة

 جهة أخرى
 ( األهداف اإلندماجي ة النهائي ةTerminal Objectives of Integration.  ( من أداء املتعل مني بغية حتسني حتصيلهم األكادميي 

 
 تمَّ تزامًنا إنشاء دائرة القياس والت قومي هبدف تطوير نوعي ة العمل الّتبوي  من خالل البحث يف احملاور الثالث اآلتية:ف

  تها مع الدوائر اءة وحتليل الن تائج. ومن مث  مناقشتقومي الربامج األكادميي ة حبسب معايري واضحة ووسائل وتقنيات معتمدة يف البحث وقر
 واألقسام املعني ة هبدف املسامهة يف وضع خطط العمل املناسبة.

  ،ا ينعكس مقياس وتقومي جماالت معي نة يف أداء املتعل مني حبيث يتم  وضع اخلطوات العملي ة إلجراء التقومي ومن بعده التصحيح وقراءة الن تائج
 صيل أداء املتعل م.إجيابًا على حت

 .البحث يف اجملاالت الّتبوي ة اليت تستدعي إجراء دراسات كمي ة ونوعي ة تساهم يف تطوير العملي ة األكادميي ة والّتبوي ة بشكل  عام 
 كل  ذلك، بالتنسيق الدقيق مع كافة الدوائر واألقسام األكادميي ة.

 
 

 قراءة وتفك ر

، من نتاج ورش العمل املرافقة للعملي ة البحثي ة ضمن مشروع متام فحسب، بل مل يكن بناء القدرات الت قني ة  ملهارات البحث اإلجرائي 
ر وأيًضا نتج عن ورش العمل هذه، الكثرُي من املهارات والقدرات ال يت ترس خ كفايات الت مكني على املستوى الش خصي  واملهين . فالت فكُّ 

رب القيادي ة والآلمركزي ة يف الت فكري، والكثري من الكفايات األخرى، أضفت وعًيا أعمق ومسؤولي ة أكاملستمر  والت واصل العميق واحلركة 
ي ة للدى أفراد الفريق، تدفعه يف شكل مستمر  إىل الت فكري وإعادة الت فكري يف الس ؤال الكبري: ما هي سبل الولوج من هذه احملاوالت األو  

، مستن  د إىل املدرسة، ونشر ثقافته على مستوى العامل العرب ؟إىل تطوير  تربوي  حقيقي 
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 اآليت:كلقد كانت تلك املرحلة مليئًة بالت حد يات اليت ميكن شرحها  

  مشروع متام الواضح اهلدف والغام  الر ؤية: على رغم مسو  هدف مشروع "متام" ووضوِحه، وهو الر امي إىل إحداث تطوير
يث انطالقًا من مشاريع مدرسيَّة تطويري ة حملي ة ناجحة ميكن توسيع آفاق إفادهتا مبا يتالءم وح تربوي  ملموس يف العامل العرب  

يتالءم، يف مؤس سات  تربوي ة أخرى، عرب عملي ة تبادل اخلربات وتعميم الفائدة، ومن خالل لقاءات مشروع "متام" اجلامعة، إالَّ 
ماد آلي ات جلهة نقص الت خطيط على املَديَ نيّْ املتوسِّط والبعيد، واستسهال اعتأنَّ الغموض ال ذي يعتلي رؤية حتقيق هذا اهلدف، 

 عمل غري ثابتة أو حمدَّدة منذ بدء املشروع، يسمح للمراقب عن كثب يف طرح الس ؤال عن وضوح رؤية مشروع "متام".
 يات والت دريب ل "متام"، على مستوى الت قنورش عمل تقني ة متالحقة: على رغم الغّن الذي متي زت به املرحلة األوىل من ورش عم

، وتشار  اخلربات املهني ة والت فكُّر والت عاون البحثي  واملتابعة واملرافقة، يكتنف الغموض عملي ة الر بط بني هذه الت قنيات من جهة
 .كُّر يف شأنهوإمكان ربطها مباشرًة مع اهلدف الر ئيس ملشروع "متام" من جهة أخرى. والغموض هذا يستحق  الت ف

 
 تلك مرحلة سابقة كان عنواهنا "الت مكني وبناء القدرات واملهارات"، وقد أعد ت لواقع مشروع "متام" اليوم، أي بُتنا أمام مرحلة جديدة

قّتاب أكثر قوامها استخدام القدرات املبني ة خالل الت طوير الد اخلي  على صعيد املدرسة، واالنطالق منها للت وس ع يف مشروع متام واال
 حنو هدفه الر ئيس احلامل بتحقيق "الت طوير الّتبوي  يف العامل العرب ".

 

 
عن ورش العمل هذه، الكثريُ من املهارات والقدرات ال يت ترس خ كفايات  نتج

ر املستمر  والت واصل العميق  الت مكني على املستوى الش خصي  واملهين . فالت فكُّ
واحلركة القيادي ة والآلمركزي ة يف الت فكري، والكثري من الكفايات األخرى، أضفت 

الفريق. وعيًا أعمق ومسؤولي ة أكرب لدى أفراد  
 

ا مل تكن مليئة بتقنيات العمل وأساليب البحث وحسب، ول ُ أهن  ن ها كإن  الن ظر اليوم إىل املرحلة الس ابقة يف عمق  وتفك ر  شديَدين، يبني 
مقاربًة َتعي الفرَق و شك لت، أي ورش العمل تلك، البيئة احلاضنة لفكر متام، ال ذي خيلع عنه حالي ا رداء املشروع، ليلبس نَ َفًسا جديًدا 
 بني األدوات واألهداف، وهي إىل ذلك قادرة على نسج خطط واسّتاتيجي ات يف ظل  ُمناخ هي أه "متام" لنفسه.

 
ني ات قخالل جتربة املرحلة الس ابقة، تلم َس أفراد فريق "متام" ثانوي ة السي دة األرثوذكسي ة ويف شكل عفوي ، صوابي ة ما يُطرح أمامه من ت

، لكوهنا جمتمعًة مبني ة على أحباث  ودراسات  علمي ة، ومدع مة بأدبي ات ُموثَّقة؛ يف املقابل، مل يقدر هذا الوآل ريق في ات ومنهجي اِت عمل 
على تَ َلمُّس الر وابط بني هذه التقني ات واآللي ات من جهة، وأهداف "متام" من جهة أخرى. يف موازاة ذلك، وعلى الط ريق، بدأ يتشك ل 

امل ثقة حقيقي  بني كل  املشاركني يف هذا املشروع، حيث انبلَجت مسؤولي ة املسامهة يف توضيح الر ؤية، بعدما مَتَّ فهم اهلدف يف ع
رة، طَّ شكل عام . ومن مثَّ وعلى رغم عدم قيام فريق "متام" اجلامعة األمريكي ة بطرح رؤيِتِه الكاملة والواضحة للمشروع يف صورة جليَّة وُمأ
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 أن أسلوب عمل هذا الفريق، فتح الباب أمام من شاَء من املشاركني، يف رسم الر ؤية خالل عيش حمط ات هذا املسار والت فاعل إال  
 معها.
 

 علقد أسهم هذا األمر، على املستوى الفريقي  كما الفردي ، يف ختفيف عوامل القلق جتاه رؤية املشروع غري املكتملة املعامل. ودعا اجلمي
اكمية اليت ال بدَّ ِمن أن تسمح يف تبصُّر رؤية املشروع ُمنجزًا يف أوانِِه. عإىل ا ى لإلط الع بدور  مسؤول ومشار ، لعيش هذه اخلربات الّت 

هذا األساس، كان بناُء عامل الث قة واملسؤولي ة على مستوى كل  فريق مشروع متام، دافًعا أساسي ا مسح للجميع خوَض هذه الت جربة 
الواحدة تلَو األخرى،  (TAMAM Pillarsشيء ما من زاِدهم وخربهِتم، ما أفضى إىل تكوُّن مرتكزات مشروع "متام" ) وإضافة

 جتنِّد خرباهتا العلمي ة والفطري ة لتحقيق والدة املرتكزاِت البنائي ة هلذا املشروع.‘‘ قابالت تربوي ات’’وحتوَّل اجلميع إىل 
 

( ضمن فريق  واحد  عِمل وتفاعل وانصهر على مدى TAMAM Pillarsة بناء مرتكزات "متام" )ولعلَّ األثر األساسي  يف جترب
، تربوي  وإنساين . فالت فاعل ال ذ  يثالث سنوات، جعل منها خربة غني ة أوضحت العالقة بني املعلومة واملعرفة والت طبيق يف إطار  علمي 

ربط بينها جامٌع ها من حاهلا الن ظري ة اجملرَّدة واملشت ته يف مراجَع وكتب  علمي ة  كثرية  ال يمتَّ ضمن اجملموعة خالل عملي ة بناء املرتكزات نقل
، يف قأو يستند إليها واقٌع )يف ُمعاش البيئة العربي ة( إىل واقع حقيقي  يالمس أبعاَد احلضور املهين  والش خصي  لكل  فرد من أفراد الفري

 غّن تلك الت جربة الّتبوي ة.سعي تكاملي  أعطى القيمة األقرب ل
 

 
فالت فاعل ال ذي متَّ ضمن اجملموعة خالل عملي ة بناء املرتكزات نقلها من حاهلا 

الن ظري ة اجملرَّدة واملشت ته يف مراجعَ وكتب  علمي ة  كثرية  ال يربط بينها جامعٌ أو يستند 
 س أبعادَ احلضور املهين  إليها واقعٌ )يف مُعاش البيئة العربي ة( إىل واقع حقيقي  يالم

والش خصي  لكل  فرد من أفراد الفريق، يف سعي تكاملي أعطى القيمة األقرب لغّن 
 تلك الت جربة الّتبوي ة.

 
ت اإنَّ هذه الوقفة اليوم لكتابة هذه الس طور عن املسار ال ذي سلَكُه مشروع بناء مرتكزات "متام"، تذك ر بالت حد يات املتعد دة وُهنيه

ر اليت عرب من خالهلا املشروع إىل آفاق  أوضح، بفضل الت فكُّر املستمر  ال ذي اعتمده فريق العمل، يف شأن اخلربات املعاشة. فكان التعث  
، وقد خاضوا الت جربة كمتدر   لِّلوا ني، وحبأفراد فريق "متام" ثانوي ة السي دة األرثوذكسي ة، يف آن  واحد ، يؤد ون دور املعلِّم واملتعل م يف آن 

، وحتليل نتائجِه أفقي ا وعمودي ا، أي بَدرس املواضيع باملق رنة انتائجها كخرباَء عارفني. هذا أيًضا مسح يف تعميق مستوى البحث العلمي 
ة هبني خربات املؤس سات الّتبوي ة الِتسع املشاركة من جهة، وفهمها من وجهة نظر هذه املدارس واجلامعة األمرييكي ة يف بريوت من ج

 أخرى، ضمن إطار  عمالين  واضح وُمنتج.
 
 

 المرحلة الث انية: الت حسين المدرسي  
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، انطلق مشروع "متام" يف مرحلة جديدة عنواهنا "الت حسني املدرسي " من خالل رؤية أكثر تكاملي ة. وكان ال 2101ومع مطلع عام 
نَّ من جهة، ويعكس أثره على املستوى املدرسي  العام  من جهة  أخرى. وألبُدَّ من اختيار مشروع  يطاُل كلَّ مكو نات اجملتمع املدرسي  

بية والت عليم، هو أمٌر مركَّب يتطلَّب فهًما ووعًيا ملكو ناتِِه الّتبوي ة واألكادميي ة واالجتماعي ة، فإنَّ   طرَح مشروع حياكي الت عاطي يف شؤون الّت 
، بواسطة لمعظم هذه اجلوانب جمتمعًة كان باألمر ِشبه امل غة  ستحيل. إذ أنَّه يستوجب خماطبة فرادة كل  إنسان معين  باجملتمع املدرسي 

 ّتبوي ة.لمباشرة  تأخذ يف االعتبار الن ظرة املؤس ساتي ة للمشروع الت طويري ، والفائدة الش خصي ة املمكن اكتساهبا على مستوى أفراد األسرة ا
 

الت فكُّر طوير نوعي  على مستوى اجملتمع املدرسي ، ال ميكن القيام بِِه يف شكل  اعتباطي  متسرِّع. فإن  طرح مشروع كهذا، ُمبتغاُه إحداث ت
م احلاجات لَّ مع إدارة املدرسة إلجياد طرح  وعنوان ملشروع  كهذا، مَحل بُعًدا اسّتاتيجي ا متث ل يف إشرا  القم ة مع القاعدة يف عملي ة بناء سُ 

ناخ املواألولوي ات اليت تلحظ 
ُ
درسي "، خطط الن مو  املستقبلي ة ضمن إطار الر سالة والفلسفة الّتبوي ة للمدرسة. فتمَّ الت وافق على مقاربة "امل

 إطارًا ورؤيًة ملشروع فريق "متام" ثانوي ة السي دة األرثوذكسية.
 

الً وجهًدا  ، قد عرب يف مراحل عدَّة استهلكت وقًتا طويجتدر اإلشارة إىل أنَّ اختيار هذا املشروع، خالل تلك املرحلة من منو  فكر "متام"
عة جكبريًا، إذا ما ُقورَِن مع سبِل اختيار مشروع "الت قييم املعياري " كمشروِع درس  يف مراحل حياة "متام" األوىل. فقد أعطت جتربة مرا

، دافًعا لفريق "متا م بأحباث إجرائي ة مماثلة م" ثانوي ة السي دة األرثوذكسي ة، للقيامشروع "الت قييم املعياري " بناًء على أسس البحث اإلجرائي 
ع حديثة يهادفة إىل إحداث تطوير مرتكز إىل املدرسة. فقام أفراد فريق "متام" ثانوي ة السي دة األرثوذكسي ة بالت فكُّر يف جماالت عدَّة ومشار 

أبدته إدارة  بُغية تطوير أبعادها، مستفيدين من كل  الد عم املعنوي  ال ذي الت طبيق، ميكن أنّْ تُقيََّم من خالل تقني ة البحث اإلجرائي ،
املدرسة جتاه عمل فريق "متام" فيها. وكانت املدرسة قد أطلقت قبل عام وهبدف "متهني رسالة الت عليم" ثالثة مشاريع متوازية، توج هت 

، ميي  داخل الد ائرة األكادميي ة، والعمل اإلداري  داخل القسم الت عإىل أفراد اهليئة الت عليمي ة، لتمكينهم على صعيد العمل األكاد ليمي 
 وتنمية املواهب على املستوى الذ ايت للُمعل م.

 
اذ مبادرات للت طوير الذ ايت ، و  كي يصبح لفَسعًيا إىل تطوير املهارات اإلداري ة واألكادميي ة لدى املعل مني، بالت وازي مع تشجيعهم على اخت 

م أكثر قابلي ة للت فاعل مع جمموعة صفِّه وخدمتها كما ينبغي، خص صِت اإلدارة حص ة أسبوعي ة لكل  واحدة من تلك املشاريع، متَّ املعل  
حلظها على جدول الس اعات األسبوعي  للمعل م، يف شكل  مواز  حلصص الت دريس العادي ة. فأُنيطت بكل  معل م، إضافة إىل أعمال 

 واضحة يقوم هبا:الت دريس، مهم ات 
  على مستوى القسم الت عليمي  وتت سم بطابع العمل املكتيب  اإلداري  )مثاًل أن يكل ف رئيس القسم أحد أساتذة هذا القسم يف

 تنظيم حماضر اجتماعات معي نة(
 كادميي ة أحد أساتذة رة األعلى مستوى الد ائرة األكادميي ة وتت سم بطابع العمل األكادميي  املنهجي  )مثاًل أن يكل ف رئيس الدائ

 هذه الدائرة باملتابعة األكادميي ة جملموعة من املتعل مني الذين هم حباجة إىل دعم أكادمييي(
  على املستوى الش خصي  وتت سم بطابع تطوير املواهب الذ اتي ة وتنميتها )مثاًل أن يُطلب من أحد األساتذة بالقيام ببحث حول

 رتبط مباد ته األكادميي ة بشكل مباشر(.موضوع تربوي أو ثقايف ال ي
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لّتبوي ، حيث اجتدر اإلشارة إىل أنَّ اهليكلي ة التنظيم ية يف ثانوي ة السي دة األرثوذكسي ة قد مَنت وتشع بت تدرجيي ا، وبالت وازي مع الت طو ر 
ة واللوجستي ة املساندة، ا خمتلف الد وائر اإلداري ة والّتبوي  اسُتحدث أو أعيد تنظيم دور الكثري من مكوِّناهتا. فإضافًة إىل اخلدمة اليت تؤدي ه

 أو المنهجي ة. ةيهتم كل  قسم من األقسام الت عليمي ة بشرحية عمريَّة حمدَّدة، وتُعّن الد ائرة األكادمييَّة مبادَّة تعليمي ة واحدة، أكانت منهجي  
 

ة كادميي ة واألقسام الت عليمي ة، من حيث بنيتها اإلداري ة، ألهدافها املرتبطبناًء عليه، برزت احلاجة إىل دراسة مدى ِخدمة الدوائر األ
وذكسي ة ثبتمهني رسالة الت عليم وتفعيل العمل الفريقي. وللوقوف عند وجهة نظر املعل مني يف هذا الشأن، قام فريق "متام" ثانوي ة السي دة األر 

ل مني ة املذكورة أعاله. وجتدر اإلشارة إىل أن  هذه االستبيانات قد توج هت إىل كل  املعبإعداد استمارات استبياني ة غط ت احملاور الث الث
من مهلة ض يف األقسام الت عليمي ة املختلفة، بواسطة الص فحة اإللكّتوني ة الد اخلي ة للمدرسة، تاركة للمعل م نفِسِه حري ة اإلجابة أو عدمها،

 من املعل مني وأبَدوا رأيَهم، فأتت خالصات استطالع الر أي على الن حو اآليت: % 21ثر من زمني ة حمدد ة. وقد تفاعل إجيابي ا أك
  فقد أعرب حوايل ، م يفض لون  % 22بالن سبة إىل العمل اإلداري  داخل القسم الت عليمي  من ال ذين جتاوبوا عن اعتقادهم بأهن 

، أكثر منه إداري ا مكتبي ا.االستفادة من هذه احلص ة للقيام بأعمال ذات بُعد تربوي  أ  كادميي 
  من املستفتني أنَّ هذه احلص ة سامهت يف توطيد  % 22بالن سبة إىل العمل األكادميي  داخل الد ائرة األكادميي ة، فقد اعترب حوايل

ائرة وأبَدوا متس ًكا هبا.  الت فاعل املهين  ضمن الد 
  ،من املعل مني ال ذين مألوا االستمارات بأمهي ة هدف  % 21فقد اعّتَف أكثر من بالن سبة إىل برنامج تنمية املواهب الش خصي ة

 هذا املشروع، إال  أن  معظمهم دعا إىل تطوير آلي ة الت طبيق.
 

 قراءة وتفك ر

دم الث قة املطلقة. عمحل فريق "متام" ثانوي ة السي دة األرثوذكسي ة هذه الن تائج إىل إدارة املدرسة ويف نفوس أعضائه بعًضا من التأرجح و 
رد د تففي املر ة الس ابقة، حني ُعوجل موضوع "الت قييم املعياري "، جاءت الن تائج مطابقة للفرضي ة اليت انطلق املشروع منها، ومل يكن من 

ا األولي ة، لذلك استجد  لدى هتيف إيصال الن تائج إىل اإلدارة. أم ا بالن سبة إىل نتائج هذه املشاريع الث الثة، فهي مل توافق بالكامل فرضي ا
 الفريق حتد  متحور حول: 

  إجياد طريقة تُفضي بإقناع اإلدارة ببلورة خطوط عملي ة تؤك د دعمها نظري ة الت طوير املنطلق من القاعدة، حىت  ولو مل تكن نتائج
 األحباث اإلجرائي ة حبسب ما متن ته اإلدارة يف األساس.

 م قادرين على املسامهة وإحداث  إجياد طريقة لنقل نتائج هذا البحث اإلجرائي  إىل املعل مني، يف شكل حيف زهم ويشعرهم بأهن 
 تطوير إجياب  على املستوى الّتبوي  واألكادميي  يف مدرستهم.

 
، أُطِّْلَع هذا اجمللس على خلالصات الكمي ة والنوعي ة ا وألنَّ القرارات اإلداري ة والّتبوي ة يف املدرسة تُ ت خذ على مستوى اجمللس األكادميي 

اذ القرارات املناسبة. وبالفعل، فقد أقرَّ اجمللس توصية فريق "متام" بإعفاء املعل مني من حص ة العمل ا داري  إلهلذا البحث، لُيصار إىل اخت 
 داخل القسم الت عليمي  وبدرس آلي ة  جديدة ُمعدَّلة لتطبيق برنامج تنمية املواهب الش خصي ة.

 
ادف  ه أهم ما أراد فريق "متام" إيصاله إىل أفراد اهليئة الت عليمي ة، ومبؤازرة اإلدارة، هو متكني املعلِّم من إبداء رأي موضوعي  وجمر د   ولعل  

. فقر ر هذا ا ، على مستوى اجملتمع املدرسي  فريق أن حيمل لإىل تطوير العملي ة الّتبوي ة وتالًيا حتفيزه ليؤد َي دوره يف حتقيق تغيري  ولو بسيط 
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ن ِقبلهم. األمر م قرار اإلدارة، املستند أصالً إىل رأي املعل مني، إىل أفراد األسرة الت عليمي ة يف املدرسة، إال  أن  األمر ُقوبل بفتور غري متوق ع
 الذي مل جيد له فريق "متام" ثانوي ة السي دة األرثوذكسي ة تفسريًا ُمقنًعا، سائاًل نفسه أسئلًة عد ة: 

 هل عاش فريق "متام" انتصارًا زائًفا يف حتقيق تغيري  حمدود  مل يَر فيه املعل مون أيَّ قيمة  مضافة؟ 
  هل أن  اجلسم الت عليمي يف املدرسة مل يالحظ دورَه يف ما حصل من تغيري مؤطَّر، فتحفَّظ املعل مون عن الت عبري عن رأيهم يف

 هذا الش أن؟
 

ريق "متام" ثانوي ة السي دة األرثوذكسي ة، دفًعا للغوص يف فهم هذا الواقع، واستدرا  خطوات عملي ة لقد شك ل هذان السؤاالن لدى ف
تكوُن رافعًة لتمهني رسالة الت عليم، من خالل عيشها والعمل على بلورة مفاهيمها. ولكن العيش ال ميكن أن يكون خارج الز مان 

 مع مكوناتِِه البشري ة واملادي ة، آخًذا يف االعتبار ضرورة:واملكان، وال ميكن أن يكون جامًدا غري متفاعل  
 وعي اجلماعي  على صعيد مجاعة األسرة الّتبوي ة  استشعار الال 
 .حماكاة القدرة الت غيريي ة على صعيد أفراد اهليئة الت عليمي ة 

" ال ذي يرتكز على الر سفتشك َلت لدى الفريق قناعة راسخة ووعٌي معل ل ألمهي ة التوق ف ودرس مكو نات  الة والر ؤية "املناخ املدرسي 
 والفلسفة والقيم اخلاص ة، حمو الً إي اها إىل واقع ُمعاش  تتمي ز به أسرة املدرسة.

 
 تغي  رًا يف تشكيل 2101من جهة أخرى، ال بُدَّ من اإلشارة إىل أنَّ فريق "متام" ثانوي ة السي دة األرثوذكسي ة قد شهد مع مطلع عام 

أعضائِِه الضطرار بعضهم إىل تر  العمل ألسباب خاص ة هبم، حيث استمر  البع  من أفراده وكانوا حاملني رسالة "متام" وتبدَّلت 
 "بع  الوجوه ُمضيفًة إىل فريق العمل دم ا جديًدا ليأخذ هو أيًضا نصيبه من املشاركة يف املشاريع الت طويري ة اليت طرحها فريق "متام

ذا األمر مل ُيشكِّل حاجزًا أو عائًقا أمام االستمرار يف املشروع الت طويري  ككل ، لكنَّه أبطأ من وترية حركة عمل الفريق، وذلك املدرسة. ه
 بسبب أمَرين اثَنني: 

 " حماورها، و  متث ل األمر األو ل يف حاجة فريق "متام" ثانوي ة السي دة األرثوذكسي ة إىل درس أسلوب مقاربة مشروع "املناخ املدرسي 
ة ي  خباص ة وأنَّ املرتكزات الت قني ة اليت متَّ بناؤها خالل ورشات عمل "متام" فريق اجلامعة األمريكي ة كانت أقرب إىل املنهجي ة العلم
 ."اجلامدة اليت حتتاج إىل بلورة  تفاعلي ة  لتصري قابلة لالستعمال كإحدى أدوات العمل أثناء معاجلة موضوع "الت حسني املدرسي  

 سبب ب أمَّا األمر الث اين، فتمثَّل يف حاجة فريق "متام" ثانوي ة السي دة األرثوذكسي ة إىل إحياء الفهم املشّت  لروحي ة "متام"، وخباص ة
 الت غيري الذي حصل حديثًا على مستوى بنيته البشريَّة.

 
ي  استفاد من الت جربة ثره العام غري إجياب ، إال  أنَّه مسح يف تفكُّر  جدإنَّ هذا التعث ر الذي عاش الفريق ترد داته يف شكل  ِحَديت ، وإن كان أ

ُناخ املدرسي " خالل اجتماعات فريق "متام" ثانوي  
ة احلديثِة العهد، ليؤس س النطالقة أكثر متانة ورؤيوي ة. وكان َمسار نضوج مشروع "امل

لمي  إىل قناعة حازمة بأن  موضوع املشروع غري ممكن قياُسُه بأسلوب  ع السي دة األرثوذكسي ة، حيمل أفراد الفريق يف شكل تدرجيي  
 تفحسب، بل جيب العمل على تلمُّس الت طوير احلاصل بنتيجِتِه بواسطة وسائل قياس أكثر إنساني ة، تأخذ يف االعتبار املواقف والس لوكي ا

 احلياتي ة لكل  أفراد أسرة املدرسة.
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 الُمناخ المدرسي  

 هذلك، كان فريق "متام" اجلامعة األمريكي ة يف بريوت يُعدُّ العدَّة إلطالق مشروع "بناء الفريق االسّتاتيجي  الوطين " املنوي تشكيلُ  مبوازاة
 رةشمن ممث لي املدارس املشاركة يف مشروع "متام" من كل  بلد ، واهلادف إىل توسيع آفاق خربة "متام" لتطاول عدًدا أكرب من املدارس املنت

.  بشق يها الر مسي  واخلاص 
 

 "شكلت الد عوة املوج هة لالنتساب إىل مشروع "بناء الفريق االسّتاتيجي  الوطين " وقفًة مع الذ ات سؤاهلا احملوري: هل إن  فريق "متام
إذا مل يتمك ن هذا  اثانوي ة السي دة األرثوذكسي ة على استعداد  يف صدق  وشفافي ة، لالنطالق حنو األرحب؟، وكيف يكون ذلك ممكنً 

 الفريق مم ا هو حاصل على مستوى َبث  "املناخ املدرسي " داخل أسرة املدرسة؟
 

اتي ة لكل    لقد كان اجلواب تري ُّثًا وعدم املشاركة حاضرًا يف املشروع األوسع، على رغم القناعة بضرورة حصوله عندما تنضج اخلربة الذ 
ظاهرًا، وعلى عكس ما تعوَّدته ثانوي ة السي دة األرثوذكسي ة، قد وضع الفريق أمام مرحلة مفصلي ة  مدرسة . إالَّ أنَّ ذلك اجلواب الس ليب  

 تستدعي منه مواجهة الواقع الر اهن والعمل اجلدي  على أحداث تطوير نوعي  من خالل مشروع "املناخ املدرسي ".
 

" من حيث تعث ر هذا الفريق،فّتس خت لدى فريق "متام" ثانوي ة السي دة األرثوذكسي ة إرادة  لكن بتطعيم  االنطالق مبشروع "املناخ املدرسي 
ثة التابعتني ملطراني ة الروم األ رثوذكس فريق العمل وتوسيعه، ليصبح انتشاره أيًضا على مستوى مدرسيَت البشارة األرثوذكسي ة واألقمار الثال 

فرُّعها اإلداري  كسي ة، ويتشك ل من ممث لني عن الد وائر املدرسي ة على اختالف تيف بريوت واليت تتبع هلا أيًضا ثانوي ة السي دة األرثوذ 
 واألكادميي  واللوجسيت .

 
وبالت عاون مع دائرة املوارد البشري ة، تطو ع فريق عمل مؤل ف من أربعة وعشرين شخًصا من املدارس املذكورة أعاله،  2100ففي خريف 

"، كما يعملون على بلورة األفكار وبناء انطالقاهتا  لدور  مستقبلي  يكونون خالله ِصلة الوصل، ولولَب احلركة ملشروع "املناخ املدرسي 
 " ُناخ املدرسي 

ونشرها يف حميطهم املدرسي  الد اخلي  الضي ق، أي على مستوى الد ائرة أو القسم ال ذي يعملون فيه، ليكون انتشار "امل
السي دة  ل يت مع تراكمها ترسم اإلطار األوسع. فتمَّ اللقاء األو ل هلذه اجملموعة مع فريق "متام" ثانوي ةطبيعي ا نابًعا من اخلربات الص غرية ا

ُناخ املدرسي " واليت ستشك ل فصواًل للبحث والت طوير 
األرثوذكسي ة، وتداولوا خالل نصف يوم بالعناوين املمكن إدراجها حتت إطار "امل

 يف املرحلة اآلتية.
 

متام" اليوم يشك ل مقاربة متكاملة حتمل يف طي اهتا الكثري من الت حد يات املتجذ رة يف اجملتمع العرب  العتيق، ال ذي يقد ر وقد أصبح "
كي ته ياألحادي ة وحُيارب الت غيري وخيشى الت طوير. ولعل  أبرز هذه الت حد يات يتمحور حول استدامة "مت ام" وتوس عه مع احملافظة على دينام

 رؤيته.وعمق 
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اطي عإن  الت حد يات هذه جوهري ة، وقد تقف عائًقا أمام نشر مقاربة "متام" وثقافته إذا مل يتظافر اجلهد وتتوز ع املسؤولي ات لتأمني الت  
اربة والث قافة والن هج قالفاعل مع هذه الت حد يات. إن  فريق "متام" ثانوي ة السي دة األرثوذكسي ة جيد د إميانه بأن  "متام" املشروع واملبادرة وامل

 والفكر هو حتد  كبري، ومسؤولي ة مهني ة وحلم هائل ال بد  له ِمن أن يتحق ق يف ربيع األحالم العربي ة.
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 سارة مقلد

 المرشدة التربويّة للمرحلة األبتدائية في ثانويّة الحريري الثّانية 

 

 ألّ  ليس كل شيء " تمام"

 

أصبح املقهى جزءاً من حياة ذلك الشاب اليافع الذي يرتاد املكان يف الصباح و يف املساء. أثار ذلك الشاب حشري ة رجل هرم يراه 
إىل  يوماً   هعند عودته إىل البيت. ازدادت حشري ة الرجل، حىت  دفعت مل، و يف املساء عند ذهابه إىل الع يف املقهى يف الص باح الباكر

 اجللوس جبانب الش اب، وإذ به يسأله: 
 "كيف حالك؟"، فقال الشاب : "متام" ."وكيف العمل؟"، فأجاب الشاب :"متام" ."وكيف األهل واألسرة؟"، فقال :" متام" 

اعندها شبعت حشري ة الرجل، الذي  "التمام"  تلك فهم أخرياً سبب جلوس ذلك الشاب على املقهى يف الصباح و يف املساء. إهن 
وتطو ره،  اليت قتلت ما تبق ى من حيوي ته و شغفه للت غيري والت حسني والن جاح. عل مت احلياة ذلك الرجل أن  اإلكتفاء يقف بني اإلنسان

    املغذ ية للد افعي ة واحليوي ة".  "القناعة وأن  خيطاً رفيعاً يفصل بني "القناعة الكسولة" و
 

ما يف الوقت نفسه يعكسان مناذج حقيقي ة ألناس كثريين يف جمتمعنا العرب .  ولعل  الرجل اهلرم والشاب شخصي تان خيالي تان، إال  أهن 
معها يشرب الش اب  الذي حيتسي القهوة، و لقد انطلقت مشاركيت يف مشروع "متام" من امياين العميق أن ين مل ولن نكون يوماً،  كذلك 

بتحويلها  األفضل. ومن إمياين أن ين مل ولن أكون أبداً غافلة أو راضية عن الس لبيات، غري آهبة  ما تبق ى من دافعي ته للت غيري والعمل حنو
ا تنم ي وتعز ز القيم يف اثنان" كم-بأ" والواحد  -إىل نقاط قو ة تول د وتنم ي أفراداً قيادي ني صاحلني من خالل تربية بن اءة تعل م "األلف 

 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 

ة هلا بداية "حكايايت يف مشروع متام"، أعين قص   وأكثر لالرتقاء بالعملي ة الت عليمي ة يف مدارسنا إىل آفاق ال حدود هلا. وعندما أقول
مع األمل بأن  ال هناية هلا، وأن تكون هذه احلكاية مثااًل  وأحداث و صعوبات وجناحات و إخفاقات. نعم هي حكاية هلا بداية

مل أن يولد ذلك و ر. وعلى أالت غيري والت ط ملؤس سات تربوي ة أخرى تأخذ من اإلصالح منوذجاً هلا للسري على درب مشج ًعا ألفراد و
 "متام". الطفل الرضيع املسم ى "باإلصالح" يف كل  تربوي  داخل كل  مؤس سة تربوي ة يف عاملنا العرب ، أبدأ بسرد حكايتنا مع

 
 

 "تمامي أنا"

ىل يل يف الس نة األو تبدأ حكاييت مع "متام" من ذلك األربعاء عندما طُلب مين  الذهاب إىل مكتب مديرة املدرسة للضرورة. كانت 
. بدأت األفكار تراودين عن سبب استدعاء مديرة املدرسة يل. جلست  املدرسة وكنت يف حينها ال أزال يف مستنقع اخلوف والش ك 
خارج مكتبها ويف داخلي عالمات استفهام تسرح يف فضاء عقلي، وما إن دخلُت حىت  تالشت هذه االفكار كل ي ا. كانت مديرة 

ث والت طوير يف مكتب رئيسة املدرسة، وما هي إال  حلظات حىت  بدأت تشرح يل سبب استدعائي. إن ه مشروع بالتعاون مركز البحو 
مع اجلامعة األمريكي ة يف بريوت، وها مها تطلبان مين  أن أكون أحد أعضاء فريق املدرسة املشار  يف املشروع ألن  موضوع البحث 

 ة" الذي أديره أنا.سيتمحور حول برنامج "بناء الش خصي  
 

حتولُت يف ثوان من تلك الفتاة القلقة اجلالسة يف اخلارج، إىل كتلة مشتعلة من احلماس، شعرت به يف قليب وعقلي. كانت كلمة 
متناهي. نعم، هي اجلامعة األمريكي ة، جامعيت، تلك املساحة اليت ترعرعت فيه  ااجلامعة األمريكي ة هي اليت ول دت ذلك احلماس الال 

بية جزءاً من حيايت. أو ل ما فكرت فيه هو أن ين  فيها منذ صغري وحفظت كل  زاوية منها واليت أصبحت كل  حجارة من مبّن دائرة الّت 
ا من باب االحّتاف. مل أذق طعم الد خول اىل اجلامعة  اآلن سأدخل اجلامعة األمريكي ة من باب  آخر. ليس من باب الطالبة وإمن 

 ذا الباب من قبل. إن  أو ل ما شعرت به هو أن ين متأك دة من أن  ذلك الباب سيكون خمتلًفا و مجياًل، مجياًل، مجياًل.األمريكي ة من ه
 

ال أخفي بأن ين بقيت أسبوعاً كاماًل وأنا أحلم. أعيش يف رونق الط موح وأخرب أصدقائي وعائليت وزمالئي عن هذه الفرصة اليت أتت 
ا كانت بالنسبة إيل  أشبه بوعاء كبري سأفرغ فيه إيل . قد ينظر البع  إىل  ا جمال عمل جديد، ال أكثر. إال  أهن  هكذا فرصة على أهن 

 محاسي وشغفي لعملي وطموحي. 
 

 وبعد احلماس، يأيت العمل. انتهى أسبوع "االحتفال الذ هين " وآن األوان للمباشرة بالعمل. 
 

الفريق الذي تكو ن من إجنا عثمان، منس قة ماد ة علوم احلياة يف املرحلة املتوس طة كانت اخلطوة األوىل هي االجتماع بأعضاء 
لث انية. ا والثانوي ة، وأمينة حربلي معل مة ماد ة علوم احلياة يف املرحلة املتوس طة و الثانوي ة، وندى عاكوم ، مساعدة مديرة ثانوي ة احلريري

ن عدم خويف. فأنا اجلديدة يف املدرسة وهم األكثر خربة مين  بكثري، فلماذا ال أشعر أذكر أن ين دخلت إىل غرفة االجتماع خائفة م
ا ألن  معرفيت بإجنا وأمينة تعود إىل فّتة بعيدة، فهما عل ماين دروساً خصوصي ة عندما كنت يف صف   باخلوف أو حىت  بالقلق؟ رمب 
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لة. فيا له من شعور. أذكر بأن  ذلك االجتماع األو ل كان من أكثر املر ات الث انوي  يف املدرسة، وها أنا اليوم أجلس إىل جانبهما كزمي
اليت تكل مت هبا يف حيايت! حوايل الساعة وأنا أتكل م وأتكل م. حىت  أن ين يف هناية االجتماع فك رت بيين وبني نفسي: "هل يُعقل كم 

 كلمة كنت د رونه بنظراهتم إيل  وقدرهتم على اإلصغاء إىل كل  تكل مت!". لكن زمياليت فهموا محاسي واستوعبوه، ال بل شعرت هبم يق
 أقوهلا.
 

وضعنا خط ة العمل وبدأنا بتطبيقها. كان هدف البحث هو دراسة تأثري برنامج "بناء الش خصي ة" على تقدير الذ ات والت عنيف عند 
ب احللقة الث انية من املرحلة االبتدائية.   األوىل اليت يدخل فيها  هي الس نة  شّتكت فيها مبشروع "متام"،األوىل اليت ا الس نة  كانتطال 

ة.  ضمن منهج املدرسه. أعترب هذا الربنامج برناجماً إرشادي ا تربوي ا مبني ا على مفاهيم وقدرات اجتماعي ة ونفسي   برنامج "بناء الش خصي ة"
لقتني كان يتم  إعطاء ساعة يف األسبوع لكل  صف  يف احل  كنت أنا املسوولة عن هذا الربنامج من حيث الت حضري والت نسيق، حيث
ألوىل ويتم  لصفوف احللقة الث انية، بينما أحض ر دروس احللقة ا األوىل و الث انية من املرحلة االبتدائي ة. كنت أنا من يعطي هذه الد روس

ب، ومقابالقر رنا دراسة هذا الت أثري عرب إعطاءها من قبل معل مات الل غة اإلجنليزي ة.  ت مع  املشاهدة الص في ة، استبيانات للطال 
ُقامة يف اجلامعة األمريكي ة يف بريوت.

 األساتذة. ومع املباشرة بسري العمل، جاء موعد ورشة العمل امل
 

ريكي ة، ولكن هم  اجلامعة األم كان محاسي حلضور أو ل مؤمتر يل يف "متام" محاساً كبرياً. أذكر أن ين دخلت القاعة ووجدت أساتذيت يف
كانو خياطبونين بطريقة خمتلفة مل أعهدها من قبل. شعرت بأن  نظرهتم إيل  أصبحت نظرة الّتبوي  إىل الز ميل وليست نظرة األستاذ إىل 

ظات حل تلميذه. كانت نظرة جديدة بالنسبة إيل ، مل أكن أتوق عها ومل أحض ر نفسي هلا أبداً. أذكر أن ين لوهلة خفت وقلقت وانتابتين
أمس يها "حلظات هيستريي ة" شعرت هبا زمياليت أعضاء فريق املدرسة. جلست بقلق أنتظر وقت تقدمينا ملشروعنا أمام احلضور. أذكر 
أن ين حلظة وقويف أمام احلضور تالشى اخلوف من داخلي، وها أنا يف ثوان  اعتربت نفسي "ملكة"، ال بل "إمربطورة" ال ينقصين إال  أن 

يل تاجاً املاسي ا!  ها أنا أعرض خط ة مدرستنا وأتكل م وأستفي  أكثر وأكثر، وما إن أهنيت عملي، حىت  اهنالت علي  يضع أحد 
"عاصفة" من األسئلة. وقفت "اإلمربطورة" وألقت "بتاجها املاسي " كأن  أحد أتى فجأة، وذك رها أن  عصر القرون الوسطى قد إنتهى 

ة إىل أرض الواقع. طرح علي  الكثري من الز مالء من خمتلف املدارس أسئلة عن كيفي ة تطبيق البحث واآلن هي هناية احللم والعود
، وأخذ البع  يسأل عن تفاصيل دقيقة، كما وج ه إلينا بع  أساتذة اجلامعة األمريكي ة مالحظات و نقاط ضعف يف  اإلجرائي 

ا حباجة  إىل دراسة وتغيري. بكل   ا مالحظات بن اءة، ال بل نظرتخط تنا اليت ملسوا أهن  إليها  صدق مل أعترب بع  املالحظات على أهن 
ا غري عادلة ويف غري مكاهنا. مل أكن أعرف يف حينها ما أعرفه أنا اليوم. مل أكن أدر  يف وقتها أن  الفرق بني احلماس  على أهن 

متام" يف حتقيقها، ال غلبته. وهذه من أهم  اإلجنازات ال يت ساعدين " والكربياء فرق عميق. غلبين كربيائي يف البداية، إال  أن ين يف النهاية
 بل من أهم  املعار  اليت منحين "متام" األدوات ألنتصر فيها.

 
كي ة يوبالرغم من "صدمة الواقع"، إال  أين  ال أنكر بأن  املؤمتر األو ل يل يف "متام" كان له معًّن مجيالً. فمع أن  أعضاء اجلامعة األمر 

م أشادوا بعملنا يف الوقت نفسه. ختل ل وقت االسّتاحة جلسات قصرية مع أساتذة اجلامعة  وج هوا لنا العديد من املالحظات، إال  أهن 
ا "وقود حيوي " ينضج يف شرياين ويشعرين بطاقة كبرية.  األمريكي ة وتلق ينا العديد من الت عليقات اإلجيابي ة اليت شعرت بأهن 
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جبانيب د. جرداق ود. أبو جودة ود. كرامي. وجدت صعوبة يف البداية أن أستوعب فكرة أن  أساتذيت جيلسون أذكر عندما جلس 
 ملجبانيب وبكل  عفوية حيد ثونين كأن ين زميلة جديدة انضم ت إىل املشروع. استطاع أساتذيت أن يتخل وا عن مفهوم أن ين تلميذهتم، لكين  

بوي  الفع ال يبقى، بنظري، دائماً تلميذاً أستطع أن أجر د نفسي من هذا "اللق ب". ولن أفعل. فهذا لقب أحب ه وسأظل أقد ره ألن  الّت 
 منفتحاً على املعرفة، ذاكراً أبداً فضل من عل موه ولو حىت  حرفاً واحداً. نعم "أنا الت لميذة" وسأبقى بكل  فخر كذلك.

 

 
والكربياء فرق عميق. غلبين كربيائي مل أكن أدر  يف وقتها أن  الفرق بني احلماس 

يف البداية، إال  أن ين يف النهاية غلبته. وهذه من أهم  اإلجنازات اليت ساعدين "متام" 
 يف حتقيقها، ال بل من أهم  املعار  اليت منحين "متام" األدوات ألنتصر فيها.

 
 

لى أقلمت مع واقع العمل. "فتمام" مشروٌع جديٌد مبينٌّ عومع مرور الوقت، أصبحت أستيقظ أكثر وأكثر من "نشوة الوجداني ات" وت
أساس العمل من أجل الت طوير والت حسني. شرعت مع زمياليت بدفع عجلة العمل من خالل لقاءات  أسبوعي ة كانت يف الكثري من 

 وداً.تفك راً" مقصاألحيان حتتوي على "مضمون عمل" ومضمون "تفكري". لن أبالغ وأقول بأن  اجتماعاتنا كانت تتضم ن "
 

ال، فلم ندر  يف حينها أن نا يف الواقع خنوض جلسات تفك ر نناقش فيها وننتقد أنفسنا وبعضنا البع  والكثري من العوامل اليت شعرنا 
ا حباجة إىل تطوير يف املدرسة.واحلقيقة أن ين تعل مت من خالل "متام" أن  الت فكُّر قدرة هي أشبه بنبتة حباجة إىل  بة الص حيحة ابأهن  لّت 

إرادي " يف "متام" حقيقة أن  ليس كل  شخص قادر على الت فكُّر، أو على االقل  لتنمو وتعطي مثارها. عل متين جلسات "الت فكُّر الال 
ميتلك القدرة على تقب ل النقد أو املالحظات حىت  لو كانت موج هة من نفسه إىل نفسه، فما بالكم لو كانت موج هة من اآلخرين 
 إليه. وبالرغم من أن  زمياليت اجنا و أمينة و ندى حتل ني بسعة الصدر و القدرة على اإلصغاء، إال  أن ين الحظت بأن  جلسات الت فكُّر

 مل يشاركونا يف "متام". مل تنجح مع أعضاء اهليئة الت عليمي ة الذين
 

للتحسني.   قدرة اآلخرين على فهم أن  مالحظاتنا نابعة من حب ناوقعت مع إحدى زمياليت يف فخ "الت فكُّر". بل باألحرى يف فخ  عدم 
كانت يف الكثري من األحيان تقع هذه املالحظات يف إطار "الس لبي ة"، وكنت يف الكثري من األحيان أستطيع أن أسبح إىل الشاطئ 

 أن ه مثنٌي ف  على ظهري. سيٌف ثقيٌل إال  مع مالحظايت وأنقذها وأنقذ نفسي وال أختل ى عنها أبداً.وكنت أمحل هذه املالحظات كسي
 ومل أختلَّ عنه.

 
. تبني  من قد مجعنا البيانات وقمنا بتحليلها يف هناية العام الدراسي   ومع مرور الوقت، كن ا وزمياليت نغوص أكثر فأكثر يف العمل. كن ا 

ب احللقة الث انيخالل نتائج حبثنا اإلجرائي  أن  برنامج "بناء الش خصي ة" قد أسهم يف تطوي ة. وطبعاً، ر الوعي االجتماعي  عند طال 
ن جتربيت معندما نعطي نتائج أو حتليالت، ال بد  أن نتذك ر كلمة د. جرداق الشهرية عن "الد الئل". "أين هي الدالئل؟" فقد تعل مت 

 ليل الواضح والصريح. ال بل أكثر منأال  أعطي معلومة أو نتيجة حبث من دون ذلك الد    يف البحث اإلجرائي  من خالل "متام"
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ذلك. طو ر عندي "متام" ما أمس يه "بالش هي ة و الطمع للد الئل" حيث أصبحت ال أقبل بأي  معلومة تعطى يل من قبل زمالئي يف 
 دون ذلك الر فيق املطمئن الذي يسم ونه "الد ليل".  العمل من

 

 
ذلك الد ليل الواضح والصريح. تعلمت أال  أعطي معلومة أو نتيجة حبث من دون 

ال بل أكثر من ذلك. طور عندي "متام" ما أمس يه "بالش هي ة و الطمع للدالئل" 
دون  حيث أصبحت ال أقبل بأي  معلومة تعطى يل من قبل زمالئي يف العمل من

 ذلك الرفيق املطمئن الذي يسم ونه "الد ليل".
 

 
ب بني فصل وآخر، ومن كانت دالئل الت أثري اإلجياب  لربنامج "بنا ء الش خصي ة" واضحة من خالل مقارنة عالمات السلو  عند الطال 

افعي ة.تخالل استيبانات طُلب منهم ملؤها، وكانت ت ة بنتائج عملنا، أنا وزمياليت أيضا على االستعان محور حول تقدير الذات والد 
ب احللقة الث انية، إال  مقابالتنا مع األساتذة والن ظ ار. أشاد زمالؤنا مبسامهة هذا  م الربنامج يف تطوير مفاهيم اجتماعي ة هام ة عند طال   أهن 

ت االحظوا أن  تركيز الربنامج على تقدير الذ ات ول د ثقة زائدة بالن فس عند بع  الت الميذ الذين مل يستطيعوا الت فرقة بني تقدير الذ  
حلاجة إىل بع  من الل يونة يف تطبيق األنظمة املدرسي ة و ذلك للمسامهة يف وختط ي حدود احّتام اآلخر. كما رك ز األساتذة على ا

  احلري ة. إعطاء الت الميذ مساحة من
 

ويف  قمت مع زمياليت بعرض نتائج البحث أمام احلاضرين.  يل يف "متام"، حيث ، جاء موعد املؤمتر الث اين ٧٠٠٠ويف أيار من العام 
واملؤمتر الث اين، كنت قد نضجت أكثر. فمن خالل الت جارب اليت مررت هبا يف سياق العمل، استطعت أن الفّتة ما يب املؤمتر األو ل 

عن "الوجداني ات" ولبست ثوب "احلرب البيضاء". نعم حرب بيضاء. فهي حرب ألن ين أحارب للت طوير وعدم االجنرار والدفاع أختل ى 
ا "حرب   مجيلة" تغذ ي الد افعي ة وال حتمل يف مضموهنا أي  بشاعة من بشاعات احلروب اليتعم ا  أؤمن بأن ه صحيح. وهي بيضاء ألهن 

من ف نعرفها. ختل لت رحلة عملنا من املؤمتر األو ل يل يف متام حىت  املؤمتر الث اين مواقف دقيقة، شهدت عدم توافق زمالء يل يف املدرسة.
املرحلة  الن ظر بني أعضاء فريق "متام" الس ابق يف املدرسة حول سري العمل يف أهم  نقاط اخلالف ال يت شهدهتا، كان الت باين يف وجهة

الس ابقة قبل أن أنضم  إىل املشروع. كنت أمسع الكثري من املالمة واملعاتبة والل وم بني بع  أعضاء الفريق الس ابق. وبصفيت أصبحت 
حيح أن ين مل ص ل قبل جميئي إىل املدرسة وانضمامي إىل املشروع.عضًوا يف فريق "متام"، كنت أشعر بواجب االستفسار عم ا كان حيص

، أكن شخصي ا املعني ة هبذه املواقف، إال  أن ين كنت أتأث ر بشكل غري مباشر. أذكر أن ين كنت أشعر كحبل  ينشد  إىل جهة معي نة يف حني
أن  اجلانب  على "الس الم الد اخلي" عند زمالئي، إلمياين وإىل جهة أخرى يف حني آخر. كنت أشعر بواجب الد فاع عن جتربيت واحملافظة

اإلنساين يلعب دورًا هام ا يف حياة اإلنسان مهما طغت عليه املهني ة. كنت يف أحيان  كثرية أشعر "باجلنون". أستيقظ يومًا كاملارد 
مباالة" عندي وكنت أقول لنفسي "وما مه ي أنا  ؟"للد فاع، ويف يوم  آخر تستيقظ "الال 
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اقف  و واحلقيقة أن  هذه املواقف جزءاً ال يتجز أ من احلياة املهنية. وأنا على يقني بأن  كل  قارئ مير  على كتابيت سيأخذ دقيقة ويتذك ر م
 كثرية مشاهبة قد مر  هبا يف عمله.

 
ي القدرة ت أن  "متام" ول د عندوأنت يا عزيزي القارئ، ستسأل نفسك كيف أتعامل مع هكذا مواقف؟ واحلقيقة أن ين ال أبالغ إن قل

على الفصل بني "الشخصاني ة" و"املهني ة". استطعت أن أخلع عن وجهي قناع اخلوف والقلق وأواجه. واملواجهة يف مفهومنا العرب  
يت ليست يتت صف غالباً "بالتحدي". وها هو "متام" عل مين أن أفصل بني "املواجهة" و"الت حدي". أدركت من خالل عملي أن  مسؤول

 أن أحتد ى اآلخرين وأكسب نقاط ختو لين صعود الس لم على حساهبم.
 

إليه أبداً   مسؤولييت هي أن أواجه الت صن ع. نعم، هو الت صن ع واهلروب من املسؤولي ة الذي يوقعنا يف شبا  الفشل. فالن جاح ال نصل
 يف العمل. والعمل ال يكون مثمراً من دون اآلخر. واآلخر ال من دون أخطاء. واألخطاء ال ميكننا أن نتفاداها مهما كن ا بارعني

"، هذا هو "متام". ، و"الت غري   ميكن العمل معه من دون تقب له، بإجيابي اته وسلبي اته. وسلبياته لو مهما كانت صعبة، ال بد أن نتغري 
 

 
استطعت أن  "متام" ول د عندي القدرة على الفصل بني "الشخصاني ة" واملهني ة". 

أن أخلع عن وجهي قناع اخلوف والقلق وأواجه. واملواجهة يف مفهومنا العرب  
تت صف غالباً "بالت حدي". وها هو "متام" عل مين أن أفصل بني "املواجهة" 

و"الت حدي". أدركت من خالل عملي أن  مسؤولييت ليست أن أحتد ى اآلخرين 
 وأكسب نقاط ختو لين صعود الس لم على حساهبم.

 
ين القول بأن  هذه املواقف مل تؤث ر يف داخلي. احلقيقة أن  الكثري من العثرات كانت تؤث ر على دافعي يت نال ميك  وبالرغم من ذلك،

للعمل. فباإلضافة إىل االختالف يف وجهات الن ظر بني بع  أعضاء الفريق، كنت أيضاً أشعر بقل ة احلماس جتاه املشروع عند بع  
ا هذه معضلة واجهها الكثري من الز مالء يف املدارس األخرى املشاركة يف "متام".األساتذة وأعضا بالرغم من  لكن  ء املدرسة. ولرمب 

ت". فعندما من "اإلحباط املؤق   وباء قل ة الدافعي ة" يف الكثري من املدارس، إال  أن ين ال أنكر بأن  هذا الوباء شك ل يل نوعاً  "انتشار
ذهين و ينسكب يف تصر فايت وعملي، وبعدها أقابل وأتواجه مع أناس ال يشاركونين هذا الزخم نفسه، ال بد   أشعر حبماس يغلغل يف

ا مبفردي وال أحد يبادلين احلماس ذاته.  كنت يف أوقات أقول لنفسي "ما جدوى ما أقوم به؟"   وأن أمر   يف حلظات تقول يل أن ين رمب 
ستسالم. إال  أن  ذلك الش يطان ختل ى عين  بعد ما انتصر اإلميان بقيمة ما أقوم به. وهذه معركة كان ذلك الش يطان الل عني املعروف باال

أخرى إذ منحين "متام" األدوات املناسبة لالنتصار فيها. كانت الت عليقات اإلجيابية والتشجيع من قبل أعضاء اجلامعة األمريكي ة من 
 حلماس أكثر وأكثر.أهم األدوات اليت دعمتين وضخ ت يف شراييين ا

 
انتهى العام الد راسي ، وكنت مع زمياليت قد وضعنا خط ة عمل جديدة للعام املقبل بناًء على نتائج حبثنا اإلجرائي . كان القرار هو 
 مبتعديل برنامج "بناء الش خصي ة" بشكل يسمح بإدخال مفهوم الوعي االجتماعي والقدرة على الت فرقة ما بني تقدير الذ ات وعد
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ب يف العملي ة الت عليمي ة  ختطي حدود احّتام اآلخر. كما تضم نت خط ة العمل اقّتاح نشاطات وطرق تعل م تسمح بإشرا  الطال 
 بطريقة تفاعلية، وقر رنا البحث يف ذلك مع املنس قني عند العودة من فرصة الص يف. 

 
، قررت إحدى زميال ثمان، أن تستقيل من املدرسة. خسرت بذلك زميلة عزيزة كانت يت، وهي إجنا علكن، مع هناية العام الد راسي 

إرادي". ول د خروج إجنا عالمات استفهام كثرية لدي . فهذا مشروع، ساندتين فيه وعملت معي فيه  "شريكيت يف رحالت الت فكُّر الال 
. نعم هو ذلك الش ك  الذي يسأل اإلنسان فيه "ماذا  من  بعد؟ هل أستطيع أن أكم ل الطريقحىت  آخر حلظة. مررت بلحظات الش ك 

 دون رفيق درب كان حاضرًا يف كل  حلظة وكل  موقف صعب؟" 
 

العام احلايل مع عضو جديد يف "متام"، هي نادين أدمهي. ال شك  بأن  وجود نادين  محلت هذه الت ساؤالت معي وعدنا يف بداية
ر شعبة من ما كان يتحل ى باملهني ة. استطعنا تطبيق خط تنا اجلديدة عرب اختياوأمينة مدين باألمان والطمأنينه اليت حيتاجها اإلنسان مه

اً سالص ف  الس ادس كعي نة لتطبيق أنظمة وقوانني أكثر ليونه. قر رنا البدء خبطوات صغرية، إمياناً من ا بأن  الت غيري جيب أن يكون مدرو 
تارة أن يطب قوا ارة "هبول كارثة" حتل  على املدرسة. ات فقنا مع معل مات الش عبة املخومطب قاً بطريقة ال تشعر أعضاء اهليئة الت عليمي ة واإلد

بنا  ب بإبداء الرأي والت فاعل مع بعضهم البع . كان اهلدف هو أن نوس ع مساحة احلري ة عند طال  أساليب تعليمي ة تسمح للطال 
ن يسمحوا يقة بن اءة ال تؤذي النفس أو اآلخر. ات فقنا أيضا مع الن ظ ار أبطريقة ختو هلم  اكتساب الوعي حول االستفادة من احلر ي ة بطر 

ب هذه الشعبة بالذ هاب من وإىل صف هم من دون مرافقة الن اظر أو األساتذة.    لطال 
 

اد. الحظت من خالل ر ال أستطيع القول أن  تغيري بع  قوانني املدرسة كان باألمر السهل. فتغيري الن ظام يبدأ من تغيري طريقة تفكرياألف
 هالبحث أن  "الل يونة" تبدء من العقل وليس من القوانني، وليونة العقل تبدء بليونة املنظار الذي نرى فيه األمور. قد جيد االنسان نفس

لكنز الذي نرك  ا عند مفّتق طرق حيث يقول أن  الت غيري مستحيل. واحلقيقة أن  الت غيري ليس مستحياًل، إال  أن ه صعب املنال. أن ه ذلك
يف صراع مع الزمن لنصل إليه. وإن كنت أنت، أي ها القارئ، تسأل نفسك ما جدوى املشاركة مبشاريع تطوير تربوي ة، أفهم سؤالك 
بوي     ةاملنطقي ، ألين  طرحته على نفسي يف البداية. فما اجلدوى من العمل اإلضايف واالهنما  مبشاريع يف عصر أصبحت فيه املشاريع الّت 
ا نكاملطر الغزير. لكين أقول لك أن  املطر الغزير ميكن أن يول د الفيضانات والكوارث الطبيعي ه. لكن  املطر الغزير ميكن أيضًا أن يعطي

 الز رع والث مار ويروي عطش الط بيعة. كن أنت الط بيعة واجعل عطشك شغًفا يدفع بك إىل التقاط قطرات أكثر وأكثر.
 

من األحيان منًحى إنسانًيا أكثر من املنحى البحثي الذي أعرض فيه كيف ساعدنا "متام" على تطوير  الكثري لعل  كتابيت تأخذ يف
الّتبوي   أن  "متام" قبل أن يطو ر مدرسيت، طو رين أنا. وهذا برأيي هو املشروع مدرستنا. احلقيقة أن  توج هي اإلنساين هذا يأيت من إمياين

ات تطوير الفرد. مل يأِت القي مون على "متام" إىل مدرسيت وقالوا لنا كيف نطو رها، بل أعطوين مع زمالئي القدر البن اء الذي يبدأ بتغيري و 
ن أنا من املؤمنني بتطوير البشر قبل احلجر، وهذا ما استطاع "متام" أن يصل إليه. ملا استطعت أمتكيننا كأفراد.   لنطو رها عرب واألدوات

      بوي ة لو مل أحس ن قدرايت أنا.مؤس سيت الّت   أخدم وأحس ن 
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أن  "متام" قبل أن يطو ر مدرسيت، طو رين أنا. وهذا برأيي هو املشروع الّتبوي  البن اء 
الذي يبدأ بتغيري وتطوير الفرد. مل يأِت القي مون على "متام" إىل مدرسيت وقالوا لنا  

لنطو رها عرب  متكيننا  كيف نطو رها، بل أعطوين مع زمالئي القدرات واألدوات 
 كأفراد.

 
 

م  يف الن هاية أدركت أن ين شريكة يف "متام" األصلي ، وشريكة يف "متامي أنا". ال أعلم إن كان القي مون على املشروع على يقني بأهن 
بوي ه وختوض تك الّت استطاعوا أن يول دوا "متاما فرعي ا" داخل كل  عضو مشار . وأنت، عزيزي القارئ، إن كنت تأمل بأن تضع بصما

اكتشاف الذ ات واكتشاف اآلخر، عليك أن ختوض "متامك أنت". لن تكون رحلة سهلة، بل ستتخل لها حلظات مليئة  رحلة من
لن جاح ال اباالنتصارات واإلخفاقات و خيبات األمل وحلظات من"نشوة الن جاح". ويف خضم  كل  هذه الل حظات املتناقضة، تذكر أن  

من دون أخطاء. واألخطاء ال ميكننا أن نتفاداها مهما كن ا بارعني يف العمل. والعمل ال يكون مثمراً من دون اآلخر. نصله أبداً 
"، هذ ، و"الت غري  هو  اواآلخر ال ميكن العمل معه من دون تقب له، بإجيابي اته وسلبي اته. وسلبي اته لو مهما كانت صعبة، ال بد  أن نتغري 

مشروع  عندما كتبنا اجلزء الث اين من هذا احملور املخص ص لتجربة ثانوي ة احلريري الث انية يفلت عل م" إل  "الت عليم". رحلة من "ا"متام". 
 "متام"، وضعنا العنوان "رحلة العمل"، ألن  العمل يف هذا املشروع كان رحلة استكشاف على خمتلف األصعدة. 

 
فيها "هنا  بلحظات يقول لنفسه هان وعي يف ما هو أشبه برحلة تفك ر، مير  فيعندما يسرد اإلنسان جتربة خاضها، يدخل من دو 

و هنا جنحت، وهنا فرحت و هنا غضبت وترد دت ولكن هنا تعل مت...". احلقيقة أن  رحلتنا يف "متام" كانت رحلة  أخطأت،
مق. قبل أن ا اكتشاف على صعيد إنساين أعاكتشاف، ليس ملفاهيم علمي ة وعملي ة جديدة كالبحث اإلجرائي  والت فكُّر فحسب، إمن  

يعل منا "متام" عن األمور العلمي ة، عل منا عن أنفسنا وعن بعضنا البع ، كان هو الرابط الذي أيقظ فينا الوعي ملا هو يف داخلنا وما 
ات علمي ة اص من خلفي  داخل غرينا. مل تكن بداية العمل مع بعضنا البع  كفريق "متام" باملهم ة السهلة، فنحن أشخ  هو يف

واختصاصات خمتلفة، وكان ما يفر قنا أكثر بكثري من ما جيمعنا. كان الل قاء األو ل لنا عبارة عن عالمات استفهام ال حدود هلا، 
نتساءل فيها كيف سنعمل مع بعضنا البع  وإىل أين سنصل يف هذه "املغامرة" اجلديدة اليت نعرف أو هلا ويبقى آخرها مبهماً. 

قيقة أن نا كفريق مل نكن دائماً نت فق، كن ا يف الكثري من األحيان نتضارب ونصطدم يف وجهات الرأي، وكانت هذه احل
وم به؟ "كان أنفسنا "ما جدوى ما نق "احلامية" تأخذ يف البداية منًحى إنساني ا وشخصي ا وكن ا نصل إىل درجة نسأل فيها املناقشات

 النتيجة "اخلالف" ليس أن   كان الرابط الذي عل منا أن حنو ل االختالف إىل غًّن وعل منا"متام"   هذا يف البداية، ولكن
 "لالختالف"، وأيقظ فينا قدرات ومهارات اجتماعي ة مل نكن حنن أنفسنا نعلم أو ندر  أن نا منتلكها وموجودة فينا.  الطبيعي ة
 

ا قر ب حلاجة تقب ل اآلخر ومشاركته العمل، وهذه قدرة حنن بأمس  ا  نا من مفهوممل يقر بنا "متام" من أنفسنا ومن فريقنا فحسب، إمن 
ا هو ربيع عرب  ثار على مفهوم الت قوقع وفتح الباب أمام ترب ي ني و إليها يف عاملنا العرب . ال نعترب أن  "متام" مشروع تربوي  حبت، إمن 

وم "النحن". فمن خالل ورشات العمل، كن ا جند أنفسنا نسافر إىل اجتمعوا حتت راية واحدة وجتر دوا من "األنا" ليغوصوا يف مفه
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مدارس يف بلدان أخرى ونتعر ف على جتارب أخرى، وصحيح أن نا مل نكن نسافر جسدي ا إال  أن نا كن ا نسافر ذهني ا وعملي ا ونتبادل 
 هو ثورٌة عربي ة تربوي ة.  إلينا إذاً،  اآلراء واملعلومات بطريقة عفوي ة بعيدة عن الت كل ف. هذا هو "متام" بالنسبة

 

 
متام" كان الرابط الذي عل منا أن حنو ل االختالف إىل غًّن وعل منا أن  "اخلالف" "
ليس النتيجة الطبيعي ة "لالختالف"، وأيقظ فينا قدرات ومهارات اجتماعي ة مل 

 نكن حنن أنفسنا نعلم أو ندر  أن نا منتلكها وموجودة فينا.
 

 
" جواز سفر "لتمام كسرت جدار احلدود اجلغرافي ة وعل متنا أن ننسى اهلوي ة واجلنسي ة لتصبح هوي تنا مجيعاً موح دة ولو كان

". نعم هو الت غيري الذي يستند مش األعضاء املشاركني، لكانت اجلنسي ات تقول "تربوي  عرب   حيمله روع "متام" إليه، يعمل ويفك ر ليغري 
ذا "الوحش" الذي من "متام" أن نرح ب هب املسم ى بالت غيري الذي خياف منه الكثريون يف عاملنا العرب، إال  أن نا تعل مناهذا "والوحش" 

ا أصبحنا نطمح إليه ألن  "متام" أيقظ فينا أن  "الت غيري" ممكن، وحقيقي  ومجيل وليس خميفاً بل هو حاجة إنساني    ةمل يعد خييفنا، إمن 
أن  كل  شغفوها حنن جند أنفسنا حنمل رسالة جتربنا ب بأجيالنا العربي ة إىل األمام. نعم، إن  هذا ما تعل مناه من "متام"،وعملي ة ترتقي 

نشعر  ةنعل م اآلخر ما تعل مناه حنن من "متام". كن ا يف بداية األمر نتعل م وسنظل  نتعل م ألن  العلم ال حدود له، ولكن نا وصلنا إىل مرحل
ذلك  سنذهب إىل سنبقى على العهد و "لتمام" بأن ه ر ألن  "متام" أعطانا جتارب غني ة تسمح لنا بأن نعل مها لغرينا. ونقولهبا بالفخ

بية يف العامل يقف يف وجه تطو ر الّت   بالعلم واملعرفة كل  ما املقهى ونأخذ بيد ذلك الشاب ونكسر جدار اخلوف من الت غيري وحنارب
 ل منو  شبابنا العرب  الذي سنظل  نؤمن بأن ه األمل والغد األحلى. العرب  وكل  ما يعرق
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 أمينة حربلي

 أستاذة علوم وكيمياء/ منّسقة علوم الحلقة الثّالثة

 

 رحلتي مع "تمام"

 
ا هي نفإذا كاَنتّْ رحلُة األلف ميل تبدأ خبطوة ، فقدّْ بََدأتّْ رحليت بشكل   سها َسَعتّْ مفاجئ  وسريع  من دون أنّْ أسعى إليها، بيَد أهن 

 إيلَّ، َوَمنّْ يرفُ  فرصًة تشحُذ مِهََّتُه، وتقو ي عزميته، وتشحنُه باخلربِة واملعرفة؟...
  

الن هائي ة يف املدرسة، حنَي ، ومع انتهاء متعل مينا من إجراء االمتحانات 2112نعم، بدأتّْ حكاييت مع هذا املشروع يف أواخر حزيران 
استدعتين الد كتورة نورما غمراوي، رئيسة  مركز البحوث والت دريب يف مدرستنا ،  وَعَرَضتّْ عليَّ مسألة انضمامي إىل فريِق عمل  يف 

اجلامعة األمريكي ة يف  املدرسة يضم  املديرة بامسة بعاصريي، والدكتورة نورما، للمشاركة يف مشروع تربوي ، بالت عاون مع فريِق عمل  يف
ا أوضحت يل أنَّ فريق عمل اجلامعة األمريكي ة يتكو ن من الربوفسور صوما أبو جودة  بريوت يفيد اجملتمع الّتبوي  بشكل  عام، كما أهن 

 والربوفسور مراد جرداق!...
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يلًة طويلًة، فأنا الوراِء سنوات  طويلة  ، ال أقوُل طو وال أخفي القول أن  امَسيّْ هذين الربوفيسريين، أثارا يف نفسي احلماس، وأعاداين إىل 
ذا ه مازلُت يف ريعاِن شباب، وَميّْعِة صباي! يوَم نلُّْت شهادة املاجستري بوجود هذيِن املعل مني، وكم كانت فرحيت كبرية عندما تلقَّيّْتُ 

!.العرض لدرجة أن ين مل أكنّْ يف ذلَك احلني أرك ز متاًما على ما جتوُد به الد    كتورة نورما من كلمات 
 

غري أن ين، استفقت من هذا الشعور اجلميل عاجاًل، ألصغي إىل الدكتورة نورما وهي ختربين عن تفاصيل املشروع وأوضحت يل أنَّ 
 أهدافه سوف تُقد م يل الحقاً!.

 
ِضَر جو  ُت از سفري. ملّْ أجدّْ جوابًا لطلبهاوكم كانت املفاجأُة شديدًة حني أعلمتين الد كتورة نورما بأن ه جيب عليَّ أن ُأحّْ ، إال  أنّْ وجدّْ

َفلُّْت لبع  الو  ا بال وعي  "شكراً شكراً". وخرجت من مكتبها  وأنا سعيدة باملشاركة، غري أن ين مالبثُت أنّْ أجّْ ت، قشفيتَّ تقوالِن ورمب 
ِن َظنِّ ر قبويل كان صائًبا؟، وهل سأكوُن عنَد حسوبدأِت األسئلُة تنهال على ذهين: ملاذا تريد مين  جواز سفري؟ وملاذا أنا؟ وهل قرا

ُت َقَدميَّ تقودانين إىل مكتب الدكتورة نورما، وسألتها: ملاذا أنا؟ أليس مَثََّة أساتذة   ريي يف فريق غ َمنّْ انتدبوين هلذا املهم ة؟...مثَّ وجدّْ
 العمل يشاركون يف هذا املشروع؟ وملاذا جواز السفر؟ وملاذا وملاذا؟...

 
تكمن يف الفائدة اليت سيحق قه ملدرستنا. وقد فس رت  AUBوضحت يل الد كتورة نورما، وبرحابة َصربّْ ، أنَّ أمهي ة املشاركة مع مشروع أ

ين تيل أن  املشروع وهو مسم ى "متام" له أهداف، وهذه األهداف كلُّها مرتبطة بتطو ر املستوى الّتبوي  يف بلدنا ويف بالد أخرى. لقد أخرب 
ة، كل  ما جيوُل ببايل من أسئلة  عن هذا املشروِع سوف يتم  تفسريه ومعرفته بطريقة مشولي ة عندما نلتقي بأعضاء فريق اجلامعة األمريكي    أنَّ 

وبشكل موجز أوضحت يل أنَّ هذا املشروع يتم  تطبيقه بإشراف مؤس سة الفكر العرب  ومبشاركة عد ة بلدان عربي ة: اململكة العربي ة 
 ودي ة، واألردن  وبلدنا لبنان، وعلى كلِّ بلد أن خيتار ثالث مدارس. وقد وقع االختيار على مدرستنا ملا تتمت ع به من مستًوى تعليمي  السع

ا بإدارهتا وكوادرها تسعى إىل التقد م والت طو ر، با ة ضافإلجي د وألنَّ املدرسة حتوي متعل مني ينحدرون من بيئة اجتماعي ة متوس طة، وألهن 
ا متاشي روح العصر وتؤمن بالت جديد والت حسني.  إىل أهن 

 
ي تنا و وطرحُت الس ؤال عليها مرًَّة أخرى، ومِلَ أنا؟ وهل هنا  معل مون آخرون يشاركون يف هذا املشروع؟. فأجابتين بأنَّ فريق العمل يف ثان

لى الت طو ر والتقد م، ثقافة  موسوعي ة  وخربة  جي دة، وكوهنا منفتحة عيضم  مديرة الثانوي ة السي دة بامسة، ملا تتمت ع به من مستوى علمي  و 
بية والت عليم  مواكبتها و ويضم  كذلك، رئيسَة مركز الت دريب خلربهتا العلمي ة الكربى، ومستواها العلمي  املتميز وخربهتا يف جمال البحث والّت 

 لكل  تطور.
 

ا أوضحت يل أن   وصارحتين أن ه وقع االختيار يف البداية على  جمموعة من األساتذة من ثانوي ة احلريري، ومل تذكرّْ يل أمساءهم، بيد أهن 
م مندفعون وطموحون ومؤمنون بال قد م تاألساتذة الذين اختريوا يتمت عون بشهادات علمي ة معي نة، ولديهم خربة يف الت عليم...ويتمي زون بأهن 

 اء املقتَ َرحة، من ِقَبل رئيسة املركز ومديرة املدرسة وقع االختيار على امسي.والت طو ر. وشرحت يل أن ه بعد دراسة األمس
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امسي أنا؟! بصراحة  أحسست بقو ة وعزم  عندما أخربتين كيف وقع االختيار على امسي، رغم أن ين ما كنُت أعرف ما الذي ينتظرين 
. واستفقت من سعاديت!...حسيب أن ين كنُت سعيدًة أفكَُّر بالل حظِة عينها، ال مبا ينتظرين   من جهود  وعمل 

 
ُم رِجّْالً وأؤخُِّر أخرى، ومثَّة هواجَس تراودين، وأفكار تأخذين وترد ين، أتساءلُ  عن  خرجت من مكتبها وال أخفي عليكم، أن ين كنُت أقدِّ

َم إليه؟، ولكن مع هذه اهلواجس كل ها كنت سعيدة  تدفََّق لدقائق، وفجأة  مَجََدتّْ ابتساميت و جدوى هذا املشروع، وماذا ميكن أنّْ أقدِّ
..إنَّ البنيت .الدُم ليصبَغ وجهي بلونه...  َسَفٌر إىل األردن  يف وقت  تكون فيه ابنيت تقد م امتحاناهتا الر مسي ة يف الص ف  الت اسع؟.. ال ، ال

ى إىل أأسافر أم أرف  االشّتا  يف هذا املشروع، وأبقعليَّ حق ا أنّْ أبقى إىل جانبها يف مثِل هذه الظ روف! ماذا عساَي أنّْ أفعل؟ 
ا املر ُة األوىل اليت خنترب هبا أنا وابنيت هذا الشعور. ظللُّْت مّتد دًة  وال الوقت قبل طجانِب ابنيت يف تقدميها األو ل وألو ل مر ة...علًما أهن 

 أنّْ أصارَح ابنيت مبا حصل معي وهبواجسي.
 

لكنَّ جواهبا كان "كيف تّتكيين يا أم ي يف وقت  أحتاُج فيه إليك؟؟" بصراحة مل أجدّْ حينها إجابًة لقد فرحت ابنيت باملشروع، و 
ق واملعرفة. ل  لسؤاهلا!.. ودار يف نفسي صراعٌ عجيب، هزَّ كياين، وحرََّ  وجداين، بني عاطفة األمومة، وعاطفة الت طو ر والت قد م والت مي ز والت أ

ى قراري، وقلت البنيت: ستدرسني وتنجحني وتتفو قني بإذن اهلل، وأنا سأسافر وأشار  يف املشروع وأت كل عل ساعاٌت مرَّت وأخذُت فيها
أنيب تاهلل، وأستودعكم له، وبقو تنا معاً ميكن حتقيق هذه اآلمال، وقد ارتاحت ابنيت لقراري ، وهذا ما حفَّزين للعمل أكثر، وملّْ يشعرّْين ب

 الض مري!
 

عمل، وأحضرت جواز سفري، ووض بُت حقيبيت إىل أن جاء يوم السفر. ذهبت إىل املطار، وبعد مرور وقت تفاجأت وسارتّْ طاحونة ال
ا مسافرة إىل األردن للمشاركة يف مشروع تابع للفكر العرب   وكم   ،حبضور الد كتورة زلفا األيوب، وسألتها ماذا تفعلني هنا؟ فأجابتين بأهن 

 ها، ذلك أنَّ الدكتورة زلفا قدّْ عل متين بع  املواد  يف اجلامعة ال لبناني ة.كنت سعيدة جد ا جد ا بلقائ
 

لينا إ يا َلَسعاديت، ُربَّ صدفة  خرٌي ِمنّْ ألِف ميعاد! هلِل درُّ هذه الص دفِة اجلميلة. احلمد هلل أن ين انضممت وقبلت املشاركة!. انضمت
 ف احلديث، ونتحادث أحاديث عامة وننتظر ركوب الطائرة.بعد ذلك الدكتورة نورما، وبدأنا حينها نتجاذب أطرا

 
ر دخلُت الطائرة، وجلسُت بالقرب من الدكتورة نورما، وحني أقلعت الط ائرُة، وتركتنا معلَّقنَي بني الس ماء واألرض، شعرُّْت حينها بتوت  

ين، ملاذا هذا وخوف كبريين. ماذا أفعل هنا؟ ماذا ينتظرين يف األردن؟ هواجس كثرية أخذت تراودين املشروع  وعد ة أفكار أخذت حتري 
؟  اوما جدوى هذا املؤمتر؟ ملن هذا املؤمتر ومن هي املدارس املشاركة؟ ما ورش العمل اليت بانتظارِنا هنا ؟ وما ميكُن أنّْ تكون موضوعاهت

ُم الفريق الّتبوي  لوننا؟ أو َهلّْ سنتقب لكيف سنتعامُل مع الد ول املختلفة برسالتها الّتبوي ة وأفكارها الت طويري ة؟ هلّْ سيتقب   هم؟ ماذا سيقدِّ
للجامعة األمريكي ة يف بريوت؟...وهكذا أسئلة راَوَدتّْين، وكنُت على شغف  ألجَد هلا إجابات  حمد دة..  وغريها من األسئلة. وأخذت 

ئلة إىل أن استفقت امتحاناهتا الر مسي ة؟ أسئلة وأسأسأل نفسي هل أنا سعيدة هبذه الت جربة؟ وهل ابنيت سوف تكون قوي ة وقادرة لتقدمي 
 ال شيء جمر د قلق بسيط. -على سؤال الد كتورة نورما حني سألتين ما بك؟ فأجبتها 
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وصلّْنا عم ان، وهنا  حصل أو ل اجتماع لفريق املدرسة. وال أخفي عليكم أن ين كنت متوتر ة من هذا االجتماع، هنا  صراع بداخلي 
لنفسي وملديريت بأن  اختيارها يل كان صائباً.... وبأن ين على قدر من املسؤولي ة، وعلمّْت أنَّ تسَع مدارَس من ثالثِة بلدان  أريد أن أثبت

ُت حينها أنَّ كل  مدرسة علي ا أن هعليها تقدمي مشاريع تُقام يف مدرستها، وهي مشاريع ختدُم الط الَب واملدرسَة واجملتمع الّتبوي . َفِهمّْ
 بعرض  ُيربز مشاريعها وإجنازاهتا. وهكذا كان؛ فقد اتفقنا على عرض مشروعني يُقاماِن يف مدرستنا ومها:تقوَم 
 نظري ة الذكاء املتعد د يف الروضات  -0
ِء مشروع متام وذلك يف آذار  -2  .2115تفعيل مركز الت دريب والبحوث الذي أنشئ قبل سنة من بَدّْ
 

َم عرَضها مبا ال يتجاوز العشرين دقيقة،  يشرحون من خالهلا إجنازاهتم. وعرضت كل  وجاء يوم الَعرِّْض، وكاَن على كلِّ  مدرسة أنّْ تقدِّ
بوي . ا تعكس تطو ر جمتمعهم الّت   مدرسة  أفكارها املتمي زة اليت باعتقادهم أهن 

 
 الَعرّْض، وكنت أن خرى. وجاء دورنا يفلقد كنت أستمع بشغف إىل كلِّ فريق ألتعر ف إىل األفكار املختلفة اليت تتمايز بني مدرسة وأ

بوي  ودوره يف مدرستنا، على  ا سوف تقد م الفكرة األوىل من العرض وهو مركز الت دريب والت طوير الّت  نّْ أاتفقت مع الد كتورة نورما بأهن 
ن سبة إيل ، ألن ه مل َل إنَّ عرضي كان عادي ا بالأقد م أنا الفكرة الث انية، وهي نظري ة الذ كاء املتعد د يف الروضات، وال أرى عيًبا يف أنّْ أقو 

ذا ه يكن لديَّ أدن فكرة عن موضوع الذ كاء املتعد د يف الروضات، باإلضافِة إىل أن ين كنت خائفة ومرتبكة ومّتد دة، السي ما أن ين أقد م
ارها يل كان مديريت اليت أريد أن أثبت هلا بأن  اختيالعرض أمام أساتذيت يف اجلامعة األمريكي ة الذين أجل هم وأحّتمهم وأجب لهم، ومن 

 صائباً، باإلضافة إىل احلضور العرب املختلف بيئياً، وجغرافياً متمن ية أن أعرض هلم املوضوع بطريقة سلسة وغري ممل ة. 
 

ُت أنَّ عرضي  قدّْ أد ى الغايَة اليت ينشدها، وإنّْ  مّْت.. مل أكنّْ راضيًة عم ا َقدَّ  ومن خالل ابتسامات رأيتها من احلاضرين، أحسسّْ
وحدَّثت نفسي قائلة: أمينة، كان ينبغي أن يكون عرضك أمجل، مثَّ مسعُت صوتًا داخلي، يدافع عن نفسي، ويقول: أمينة، ال 

ا البداية، انتظري وحاكمي نفسك وانتظري النهاية...  تستسلمي، وال تظلمي نفسِك..إهن 
 

ازاهتم، أحسست أن  كل  مدرسة قد مت أحسن ما عندها من إجنازات،  كانت كل  مدرسة فخورة وبعد أنّْ عرضت املدارس الت سع الجن
 مبا تقد م، واثقة من أعماهلا، ومقتنعة بإجنازاهتا.

 
رداق ج وكاَن غريًبا ما حصَل بعد هذا! لقدّْ بدأ فريق عمل "متام" يف اجلامعة األمريكية املؤلَّف من الدكتور صوما أبو جودة والدكتور مراد
ونا يف دوالس يدة ماري سعد بانتقاد أعمالنا وإجنازاتنا بطريقة علمي ة حبتة بعيدة  عن الت جريح أو االنتقاص وليس بطريقة اهنزامية، لقد انتق

 طريقة عرض أفكارنا وطرِحها.. انتقدونا يف كيفي ة إمتام إجنازاتنا وعلى ماذا استندنا بإحصاءاتنا ونتائجنا. 
 

زيف، وبصراحة ُمطّْلقة، شهقت يف تلك اللحظِة شهقًة عميقًة خرَجتّْ من أعماِق نفسي، وسألت نفسي: ما هذا؟؟ بصدق من دون 
وهل هذا معقول؟ كل  هذا العرض مل يُرِض األساتذة؟ هل استوعبت انتقاداهتم أو أن ين أتو هم؟ إذا مل يعجبهم ما قد منا اآلن، فماذا 

 يريدون منا؟!...
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ض فريق "متام" اجلامعة األمريكية وبدأ يزو دنا بأفكار ومصطلحات  كان كثري منها بالن سبِة إيل ، ألغازًا وطالسَم. وهكذا كان، واستفا

 ونظرت حويل وشعرت بسعادة ألن ين أحسست أنَّ احلضور كل هم كانوا يف بادئ األمر يف حالة ضياع.
 

". أذ وشرع الفريق يشرح ما معّن "متام" وعلى ماذا تستند كلمة "متا كر م" وبدأت ورشة العمل واليت بدأت مبصطلح "البحث اإلجرائي 
متامًا اآلن أنَّ هذا املصطلح تكرَّر مرات  ومرات  لدرجة أن نا أصبحنا نستخدمه يف ما بعد من باب النكتة قبل أن نقول صباح اخلري 

عة األمريكي ة بشرح أمهي ة البحث اإلجرائي ، وعالقته ". استفاض فريق "متام" اجلامaction researchلألفراد املشاركني صرنا نقول "
بعرض أفكارنا. وهكذا كان وكان لسان حالنا يقول: ما البحث اإلجرائي ؟ وما عساه يفعل؟ وهل سينزع الزير من البري؟ أيستطيع هذا 

بوي ة من القاع إىل األع درسة ويطو رها؟؟ هل لى، وهل من شأنه أن حيسِّن املالذي يسم ونه حبثاً إجرائي اً أن حيدث انقالباً يف الر سالة الّت 
من املعقول أن  البحث اإلجرائي  أهم  من عروضنا اليت قد مناها؟ هل صحيح أن  البحث اإلجرائي  سوف يغلب إحصاءاتنا ويُعد ل 

 نتائجنا ويغري  مسارنا من اليمني إىل الش مال أو من الش مال إىل اليمني.
 

، كانت تدور يف ذهن كلِّ من كان يشار  يف هذه الورش، أو على األقل  كانت هاجس فريقنا... ومن هنا، هذه الت ساؤالت مجيعها
انطلقت الت حد يات، كفريق عمل واحد  يف املدرسة، وحتد يات كفريق عمل ينافس فرق عمل أخرى. وقد جنح فريق "متام" يف توضيح 

"، والت عرف إىل أدواته وت جرائي ، قني اته، وغريها من األفكار املتعل قة به، وبعد أن استوعبنا مفهوم البحث اإلمفهوم "البحث اإلجرائي 
و بوتدر بنا على خطواته ومنهجه، التزمنا تطبيقه  واقتنعنا بأسلوبه بل أحببناه كفريقنا اليومي . جلسنا كفريق عمل بوجود الدكتور صوما أ

، وبعد عد ة نقاشات، وقع اختيارنا على اعتماد الن شاجودة، وتناقشنا معه عن الن شاط الذي سوف نتبن اه  ط لنطبِّق البحث اإلجرائي 
 الذي يقوم به مركز البحوث والت دريب، والذي بدأ كما قلت سابقاً.

 
 إًذا، ما هو هذا الن شاط؟.

 
يف الس نة، ويقوم  تربوي  طويل مر تني هذا الن شاط يعتمد على مفهوم "أنَّ املعل م يدر ُب معل ماً" حيث اعتادت مدرستنا على إقامة يوم  

معل مون من املدرسة يف عروض ورشات عمل تربوي ة ملعل مني آخرين يف املدرسة، وبذلك يكوُن املعل م نفُسه هو الباحث النشيط الذي 
 ينقُل خرباتِِه وأفكارَه لزمالئِه، وليكون الت طو ر روح املدرسة وديَدهَنا.

 
فريق "متام" اجلامعة األمريكي ة بتطوير العمل على دراسة مشروع مركز البحوث والت دريب وتطبيق البحث اإلجرائي  وهكذا، مت  االتفاق مع 

ه ري هلذا املشروع. وهكذا  كان هدفنا: ما أثر اليوم الّتبوي  على تطو ر األساتذة املشاركني يف ذلك اليوم واألساتذة غري املشاركني، وتأث
" واستعمال  أيضًا على مناخ ثانوي ة احلريري الث انية بشكل عام؟ هذه األسئلة كل ها سوف تناقش من خالل تطبيق "البحث  اإلجرائي 

 أدواته.
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ُت وأنا  ُت وفكرة البحث اإلجرائي  الزمتين كما الزمت غريي.. ُعدّْ عدنا إىل لبنان كما عادت الفرق املشاركة كل ها إىل بالدها.. ُعدّْ
دائماً،  هل كنت سعيدة بورش العمل اليت حضرّْهُتا؟ هل كنت سعيدة بلقاء أشخاص من بيئة تربوي ة أسأل نفسي أيضًا كما أفعل 

خمتلفة؟ هل اكتفيت هبذه الورش؟ "عفوًا ابنيت لقد كانت عوديت فقط مساءلة نفسي كما حصل معي يف األردن وليس عن تقدمي 
بلدان، أصدقاء هلم خلفيات خمتلفة، هلم أفكار ومعتقدات،  امتحاناتك." نعم، عدت سعيدة بكل  ما كسبت من أصدقاء من عد ة

 عدت سعيدة باكتساب خمزن علمي  أضاف إىل جعبيت الّتبوي ة كم ا من األفكار الثمينة والرائعة والرب اقة.
 ماذا بعد؟

 
ئي وزمياليت عن اخلربة زمالاحتفظت بورش العمل اليت شاركُت هبا يف الص يف ويف الوقت نفسه، كم كنت أنتظر بداية الس نة ألخرب 

اليت اكتسبتها يف رحليت إىل األردن. مل أكنّْ ألحب  البدء بالعام الد راسي  اجلديد كما أحببُت ذلك الوقت. وبدأت الس نة الدراسي ة 
مركز البحوث  ةواجتمعنا كفريق عمل واحد لنقر ر خطواتنا اإلجرائي ة وتطبيق البحث اإلجرائي  من خالل نشاط اليوم الّتبوي  بإدار 

والت دريب ..عد ة اجتماعات حصلت كفريق عمل ثانوي ة احلريري الث انية، وأو ل خطوة قمنا هبا هي تعريف مشروع "متام" إىل أعضاء 
" وأمهي ة االستعانة به لدراسة الن شاط الذي  ،اهليئة الت عليمي ة يف ثانوي ة احلريري الث انية، كما متَّ إعالم اهليئة الت عليمي ة عن "البحث اإلجرائي 

 عليه وهو أمهي ة اليوم الّتبوي  على اجملتمع املدرسي  ككل . 
 

 رلقد قامت مديرة الث انوي ة بشرح كامل هلذه الت فاصيل كل ها، ولكل  العاملني يف املدرسة، لكي يكونوا على اط الع   مباذا حيدث. وأذك
 يسألونين أسئلة كثرية، كيف اشّتكت هبذا املشروع؟ وملاذا أنت؟ وماذا فعلِت؟ حينها أن ين كنت مسرورة، ألن  بع  األساتذة شرعوا

 وماذا وماذا؟ مل أتضايقّْ من األسئلة ولكن أحسست بفرح ألن ين كنت عضًوا مشاركة يف العمل.
 

قنا على إجراء دراسة فات ف بعد ذلك، تكر رت االجتماعات لتطبيق آلي ة البحث اإلجرائي  من خالل دراسة أمهي ة نشاط اليوم الّتبوي ،
تفصيلي ة، منها ملُء بيانات من قبل األساتذة املشاركني، وإجراء مقابالت مع بع  األساتذة املشاركني وغري املشاركني، وقد اعتمدت 

ع هذه املقابالت ز  أنا والدكتورة نورما وبإشراف املديرة بامسة على األسئلة اليت سوف نطرحها خالل هذه املقابالت، كما ات فقنا بأن تو 
بيين وبني الد كتورة نورما مناصفة. ال تتخي لوا كم كنت أنتظر هذه املقابالت؛  كانت هذه املقابالت مفتاح تواصل مع بع  األساتذة 
الذين ال أعرفهم شخصي ا ووسيلة تقارب أكثر مع أساتذة أعرفهم. البيانات كانت حمد دة من مصدر علمي  موثوق. لقدّْ كانت هذه 

، حيتوي على عشرين وحدة، واهلدف منه الت وص ل إىل آراء األساتذة املدر بني questionnaire) البيانات عبارة عن استجواب )
ام ي  وغري املدر بني يف اليوم الّتبوي  ومعرفة أمهي ة هذا اليوم على األستاذ املدرِّب، واألستاذ الذي خيضع للتدريب، ومدى منفعة هذه األ

ى املناخ املدرسي  سواٌء أكاَن إجيابي ا أم غري إجياب . أم ا املقابالت، فكانت عبارة عن أسئلة للمشاركني يف ورش العمل وغري الّتبوي ة عل
يق ساملشاركني. كانت أسئلتها بسيطة هدفها معرفة أمهي ة قيم اليوم الّتبوي  يف املدرسة، حسناته وسلبي اته. وقد وضعت هذه األسئلة بالت ن

للت الميذ الذين شاركوا يف اليوم الّتبوي ، حيث questionnaire) يق عمل ثانوي ة احلريري الث انية. كما قمنا بإعداد استمارة )مع فر 
 ةأنَّ بع  الت الميذ يف الص ف ني احلادي عشر والث اين عشر قدّْ تطو عوا لتقدمي املساعدة يف اليوم الّتبوي ، وذلك لتسهيل عمل األساتذ

يف عملهم، ومساعدة احلاضرين للت وج ه إىل ورشات العمل املخص صة، وتوزيع استمارات، واالهتمام بكل  ما من شأنه إجناح  املدرِّبني
ص عيد لاليوم الّتبوي ...وهكذا، قمنا بتوزيع بيانات على الت الميذ املشاركني ملعرفة شعورهم هبذه املشاركة، وأمه يتها بالنسبة إليهم على ا
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لى صعيد املدرسة. وقد قام فريق عمل املدرسة بدراسة البيانات واملقابالت وحتليلها، طلبنا من فريق "متام" يف اجلامعة الش خصي ، وع
. تكر رت الل قاءات بني فريق مدرستن  ااألمريكية مشاركتنا الن تائج، وإعطاءنا الن صائح واالنتقادات على خلفي ة تطبيق البحث اإلجرائي 

 عة األمريكي ة وأخذ الفريق يقّتح علينا أفكاراً وأفكاراً... وهكذا...وفريق "متام" اجلام
 

عد ة مناقشات وأحاديث مت ت معنا ومع فريق "متام" اجلامعة األمريكي ة وهذه املناقشات كل ها واألحاديث جل ها، هدفها الت وص ل إىل 
تطبيق البحث  يكي ة يف بريوت، وهدفها أيضاً إعالمنا مدى صح ةنتيجة مرضية للط رفني، هدفها االستفادة من خربات فريق اجلامعة األمر 

حفنا تاإلجرائي  على الن شاط، كما هدفها أيضاً توطيد العالقات بني الفريقني. وبعد كل  اجتماع، كان فريق "متام" يف اجلامعة األمريكي ة يُ 
ساعدنا ملعرفة دوًما عليها وهي صياغة أسئلة البحث بطريقة ت بآراء ونقاط معي نة، منها على سبيل املثال، نصيحة كان فريق متام يرك ز

ناه  احلول مشكالتنا، وتسه ل علينا البحث، وال تشت تنا وتضي عنا بأفكار  كثرية، كما كان الفريق حيث نا على دراسة املعلومات اليت حصدّْ
أو الد ليل. وقد كان هدف "متام" حتسني حبثنا  evidenceال   وحتليلها، ويف كلِّ لقاء كن ا جنتمع فيه مع "متام" كان الّت كيز دائًما على

ك لعن نشاط اليوم الّتبوي  بإدارة مركز البحوث والت دريب. وكم كانت أوراقنا وتقاريرنا تتغري  بعد كل  لقاء للت حسني والت طوير. بعد ت
كار جديدة حلضور مؤمتر ثان "لتمام" لعرض أفالل قاءات، دعا فريق "متام" يف اجلامعة األمريكي ة املدارس كل ها اليت شاركت يف األردن 

ة يومالحقة أعمالنا وإجنازاتنا القدمية، ولكن لألسف مل يكن هذا املؤمتر الث اين يف األردن بل يف لبنان. ولكم أحببت أن أسافر مر ة ثان
 إىل األردن أو إىل الس عودي ة، ولكن لبنان هو املستضيف وليس غريه.

 
عضاء املشاركني، لقاء مود ة وعرفان باجلميل، وكأن  األفراد كل هم أصبحوا عائلة واحدة حبضور األهل، كنت أعدُّ كان لقاؤنا الث اين باأل

ة لعرض سفريَق اجلامعة األمريكي ة األهَل: األُب واألمُّ وبقيُة األفراد املشاركني كأوالد .. وكم كانت الل قاءات مجيلة!، وفرق العمل متحم  
هبا خالل الس نة. أحسست بأن ين أقوى من أو ل مر ة، أحسست بأن ين قادرة على مباشرة العرض بشكل جي د،  أعماهلا اليت قامت

وباقتناعي أنَّ كل  فرد موجود يف ذلك الوقت كان حيس   اإلحساس نفسه. بعد عرض نتائج األحباث والد راسات اليت قامت يف كل  
و ر ة إىل فكرة تدعيم البحث اإلجرائي  وليس إللغائه، بل إضافة بع  األفكار اليت تطمدرسة، شرع فريق "متام" يف اجلامعة األمريكي  

 البحث اإلجرائي  وتطو ر أحباثنا وتطلعنا دائماً على ما هو جديد ومهم  يف أحباثنا العلمي ة.
 

ا إىل دراسة هذه معة األمريكي ة. ويتوص ل معنومر ة أخرى دخلنا دو امًة جديدة من أفكار تربوي ة علمي ة جديدة يقد مها فريق "متام" يف اجلا
 األفكار ومناقشتها وتطبيقها.

 
ن أداء عوكعادتنا، كل  مر ة كن ا نأخذ من فريق "متام" يف اجلامعة األمريكية فرضاً وعلينا أن نقوم به وننجزه، ومبوعد حمد د وممنوع التقاعس 

داد ق العمل يف اجلامعة األمريكية إذا احتجنا أو أحببنا، فكانوا على أمت  االستعواجبنا، مع العلم أن ه ميكننا أخذ دروس إضافية من فري
...أذكر منها مبا  للمساعدة والد عم. توص لّْنا إىل أفكار جديدة، وطروحات خمتلفة ومهارات جديدة باإلضافة إىل البحث اإلجرائي 

عفين فيه ذاكريت على سبيل املثال ال احلصر: اكتساب مهارات ا ع والبناء عليه لت واصل، وتقب ل رأي اآلخر واحّتامه، وتشخيص الواقُتسّْ
غيري ت  باعتماد مناهج تتماشى مع اجملتمع، وأمهي ة الت طوير الن ابع من الذ ات، وأمهي ة حسن اإلصغاء، والقدرة على إدارة الوقت، ومقاومة ال

ار مبوازاة البحث يت َوَدَعَمتّْين وحضَّتّْين على استمرار متابعة هذه األفكواالستجابة للت غيري، وغريها وغريها من أفكار  ُحِفَرتّْ يف ذاكر 
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. ولكن ين كنُت حينها كثريًا ما أنفرُد بنفسي وأسأهلا: هل توق ف البحث اإلجرائي ؟، وهل دخلنا دو امة مفهوم علمي  جديد؟  اإلجرائي 
 صرنا، وعلى ماذا انتصرنا وعلى من انتصرنا؟. هل أمت ت ثانوي تنا عملها بنجاح؟ وما املدارس اليت رحبت، هل انت

 

 
توص لّْنا إىل أفكار جديدة، وطروحات خمتلفة ومهارات جديدة باإلضافة إىل 

البحث اإلجرائي ...أذكر منها مبا تُسّْعفين فيه ذاكريت على سبيل املثال ال احلصر: 
والبناء  اكتساب مهارات الت واصل، وتقب ل رأي اآلخر واحّتامه، وتشخيص الواقع

عليه باعتماد مناهج تتماشى مع اجملتمع، وأمهي ة الت طوير الن ابع من الذ ات، وأمهي ة 
حسن اإلصغاء، والقدرة على إدارة الوقت، ومقاومة الت غيري واالستجابة للت غيري، 

 وغريها وغريها.
 

 
كي ة، االستفادة من فريق العمل يف اجلامعة األمري يف الواقع، ليس هدف "متام" تسجيل نقاط من الر ابح أو من اخلاسر، هدف "متام"

وتبادل اخلربات مع الط رف اآلخر. وهدف "متام" األهم  هو أن نتكل م كل نا )األهل واألوالد( بلغة واحدة، لغة جديدة ما عهدناها 
الفشل، هدفها دعم  دفها الن جاح وليسسابقاً، لغة خاص ة بنا هدفها الت طوير والس عي حنو األفضل. هدفها املشاركة وليس الت فريق، ه

َة هدف  العائلة الصغرية اليت بدورها ستدعم العائلة الكبرية املكو نة من كل  اجملتمع الّتبوي  يف بلدنا ويف بلد أصدقائنا. نعم، ملّْ يكنّْ مث  
اته ومقتنع بآراء فريق ىل مستًوى موح د  مؤمن بقدر لتحديد َمِن األو ُل َوِمن األخري يف تقدمي أحباثه، بل كان هدفُُه إيصال فرق متام كل ها إ

متام للتطوير. لألسف ولظروف شخصي ة تركتنا الد كتورة نورما لتتفر غ لعملها، وكان جيب علينا أن نزو د فريق عملنا بشخص بديل. مل 
 املاد ة نفسها، لقد ال الت عليم ويفتتأخ ر املديرة بانتقاء العنصر اجلديد للفريق، لقد اختارت شخصًا لطاملا عملت معه يف نفس جم

اختارت منس قة العلوم يف ثانوي ة احلريري، لقد اختارت منس قيت وصديقيت الس يدة أجنا عثمان. وكما يقال كل  جديد جديد، وبدخول 
. أحسست بدخول قعنصر جديد يف فريقنا دخلت نكهة خاص ة إىل فريقنا. كم كنت أتذك ر بع  الل حظات اليت كن ا نتشار  هبا كفري

 هذا العنصر اجلديد يف فريقنا، يف البداية قوة وعزم وحتد ي.
 

 
وهدف "متام" األهم  هو أن نتكل م كل نا )األهل واألوالد( بلغة واحدة، لغة جديدة 
ما عهدناها سابقاً، لغة خاص ة بنا هدفها الت طوير والس عي حنو األفضل. هدفها 

لن جاح وليس الفشل، هدفها دعم العائلة الصغرية املشاركة وليس التفريق، هدفها ا
اليت بدورها ستدعم العائلة الكبرية املكو نة من كل  اجملتمع الّت بوي  يف بلدنا ويف بلد 

 أصدقائنا.
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ليت احضر فريق عمل املدرسة ورش عمل جديدة  ومتنو عة، ولعلَّ أكثر موضوع أث ََّر يف نفسي ذلك الوقت، هو روح القيادة والص فات 
ر  توزيع األدوار ُلّْهم، وليس املهيمن، ذلك القائد الذي يُدّْ

 ال ينبغي للقائد أنّْ يتمت ع هبا، وكان فريق متام حيث  على وجود القائد امل
ضافة إىل إلالت سل ط؛ إن ه ذلك الذي يدعم زمالءه ماد ي ا ومعنوي ا، ال ذا  الذي يناظُر ويوجُِّه ويأمر من دون أنّْ يقد م أي ة مساعدة..با

غري ذلك من األفكار اليت تدعم روح القيادة بطريقة إجيابي ة.وانطلقت ورش العمل بوجود األفرقاء كل هم من البلدان املختلفة وكنت 
أذكر وقتها بأن  على كل  مدرسة أن تنتقد مشروع مدرسة أخرى، لقد أحببت هذا الواجب الذي أوكَل إلينا من قبل فريق "متام" يف 

، وكالعادة، الواجب حمف ز ومثري وشائق. وأخذنا نتناول كفريق انتقاء مشروع مدرسة يف الس عودي ة ووضعنا الن قاط، وانتقدنا وكنا اجلامعة
ا ننشد  حينًا ونرخي أحياناً، شأننا يف ذلك شأَن شعرة معاوية، ونتساءل ما هو انتقاد مدرستنا؟. وأذكر متامًا بأن نا اتفقنا بأن أقوم أ

اد. ال أخفي عليكم فكرة عرض مشروع أو انتقاد مشروع أو حىت  مناقشة مشروع ألو ل ثوان  ترعبين وترهبين. ال زالت هواجس باالنتق
حضور أساتذيت من اجلامعة وحضور مديريت تثري أعصاب، ولقد آن اآلوان ألستفيق من هذه الر هبة وهذه اهلواجس املخيفة، وبصراحة  

" روح الت حدي، وروح خماطبة اخلوف والرعب، روح نسيان أي  شخص أمامي وأداء واجيب، روح تلبية كبرية كم زرع ب فريق "متام
احلاجة للتطور والتقد م. 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 أث ََّر يف نفسي ذلك الوقت، هو روح القيادة والص فات اليت 
ُلّْهم، وليس  املهيمن، ذلك القائد الذي يُدّْر  توزيع األدوار ال الت سل ط؛ إن ه ذلك الذي يدعم ينبغي للقائد أنّْ يتمت ع هبا، وكان فريق متام حيث  على وجود القائد امل

، ال ذا  الذي يناظرُ ويوجِّهُ ويأمر من دون أنّْ يقد م أي ة زمالءه ماد ي ا ومعنوي ا
 مساعدة.

 
 

، حيث  "والواقع، أنَّ الت عبري الذي استخدمه " ارمحينا" جعلين أدر  بيين وبني نفسي بأن ين جنحُت يف املهم ة اليت أوَكَلين هبا فريق "متام
 قب لناه.رسة توص لنا النتقاد  بن اء..أجلّْ انتقاد بن اء تقب له غرينا كما حنن تكانتّْ إجابة املسؤول عن املدرسة مؤش رًا بأن ين وفريق املد

 
 وبعد هناية ورشة العمل هذه، أخذنا على عاتقنا تقييم أعمالنا وتقوميها أكثر، ووضعنا أنفسنا على مشرحة الن قد، أو فلنقل على امليزان

ة، استطعنا عنا تقب ل نقد اآلخر كما كن ا نتقبل نقد فريق "متام" اجلامعة األمريكي  قبل أن ينتقدنا اآلخر. واحلقيقة بعد ذلك املؤمتر، استط
تنظيم الرؤية أكثر يف أفكارنا، وتوطيد عالقتنا أكثر فأكثر مع فرق املدارس األخرى، وتطو رت شبكات عالقتنا االجتماعي ة أيضاً؛ فمع  

، هذه الغدوات والعشوات كانت تضفي علينا  ساعات مليئة باألحاديث كل  مؤمتر، نتشار  مًعا العشاء، باإلضافة إىل غداء يومي
االجتماعي ة الش ائقة، نطمئن  فيها عن أحوال بعضنا البع ، ونسأل عن أفراد عائلتهم، ونتشار  كل  ما ميكن من أحاديث تؤك د بأن نا 

 عائلة واحدة وقلب واحد وبوجود روح "متام" اليت وث قت هذه الروابط.
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ىل مدرستنا وقمنا بإخبار اهليئة الت عليمي ة بشرح مفص ل عن مشروعنا، أذكر بأن  املديرة قامت بعرض مفص ل لكل  خطوة قام هبا عدنا إ
الفريق يف ورش "متام"، ولقد حرصت املديرة آنذا  أن تعز ز مشروع "متام" أكثر يف مدرستنا، فحاولت نشر روح متام ، وللحقيقة فكرة 

ر وال أخفي عليكم بأنَّ بع  األساتذة كانوا يسألونين هل باإلمكان أن نشّت  معكم يف الن شاط ولنتقر ب أكثر "متام" تعز زت أكث
 ملشروع "متام" ونتكل م بلغة "متام".

 
لقد كان فريق "متام" حيض ر لنا ورش عمل أخرى، حتتوي على أفكار جديدة ومصطلحات علمي ة مهم ة تّتاوح بني روح القيادة إىل 

 فكُّر والت أم ل وغريها من املصطلحات. وقدّْ كن ا نعتمد الت فكُّر مبساعدة فريق العمل لتحديد احلاجة امللح ة اليت حيتاج إليها فريقالت  
 بحتّْ صاملدرسة، وحتديد أهداف الت طوير، وتصميم املبادرة، والت نفيذ واملراقبة والت قييم..حيث كان الت فكُّر بعد كل  مرحلة  نقوم هبا، وأ

. لقد أصبح املشاركون يف "متام" يتغذ ون بفكرة الت أم ل والت فكُّر وتلك الكلمات واملصطلحا  تخبزنا اليومي  كما فكرة البحث اإلجرائي 
غط ت على البحث اإلجرائي  مع العلم أن  كل  عمل كن ا نقوم به قائم على البحث اإلجرائي . هدف هذه الورش كل ها هو وضع أسس 

لدراسة مشاريعنا بصورة واضحة أكثر، هدف الورش هو بناء دماغنا على مصطلحات مهم ة هدفها وحمورها اإلبداع يف وخطط شاملة 
 متام، وهدفها أيضاً انتقال عدوى اإلبداع يف متام إىل كل  مدرسة شاركت يف املؤمتر ومدارس مل تشار .

 

 
ر مبساعدة فريق العمل لتحديد احلا يها جة امللح ة اليت حيتاج إلوقدّْ كن ا نعتمد الت فكُّ

فريق املدرسة، وحتديد أهداف الت طوير، وتصميم املبادرة، والت نفيذ واملراقبة 
ر بعد كل  مرحلة  نقوم هبا، وأصبحتّْ خبزنا اليومي  كما  والت قييم..حيث كان الت فكُّ

 فكرة البحث اإلجرائي .
 

 
اريع "متام" يف اجلامعة األمريكي ة لنناقش مشاريعنا واحملاولة مبوازاة العمل مع املشبعد هذه الورش، جلسنا حنن كفريق املدرسة مع فريق 

القدمية، أن حناول البحث عن مشكلة أو حاجة نلتمسها يف مدرستنا وحناول بالت عاون مع فريق "متام" اجلامعة األمريكي ة أن نتوص ل إىل 
خمزون متام الذي يُعب أ من فّتة إىل أخرى، لنقدر أن حنل ها ونكون قد دعمنا مناقشة احلاجة ومعاجلتها وإقامة دراسة عليها بواسطة 

 مدرستنا يف هذه احلالة.
 

وهكذا كان، حاولنا كفريق أن نبحث عن حاجة ملح ة حتتاج إليها مدرستنا. وشاءت الص دف أن ه يف ذلك الوقت أدخلت ثانوي ة 
لفّتة الزمني ة اآلنسة سارة مقل د مسؤولة عن الربنامج وتطبيقه يف املرحلة االبتدائي ة. ويف ااحلريري الث انية برنامج "بناء الش خصي ة" وكانت 

نفسها، أخربتنا املديرة بأن ه سوف تّت  فريق العمل باملدرسة ولكن ستبقى املشرفة العام ة عليه. وهكذا أصبحُت أنا وإجنا فقط وحنن 
ة اجلديدة يف مدرستنا.. دخلت سارة ودخل مشروعها "بناء الش خصي ة" اجلديد معها حباجة إىل إنشاء فريق أكرب، فدخلت سارة احلاضر 

 وباإلضافة إىل سارة، شاركتنا أيضاً يف الفريق الس يدة ندى عاكوم وهي مساعدة الس يدة بامسة بعاصريي.
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م وحان وقت العمل هلذا تهد وحب  الت طو ر والت قد  وتكو ن الفريق من أربعة أفراد، فريق متثََّل بروح اجلماعة والوفاق، متثََّل بالعمل اجمل
، اً الفريق. علينا أن نتبّن  موضوًعا جديًدا لكي يساندنا فريق "متام" يف اجلامعة ملساعدتنا على دراسته وحتليل أمهي ته. ومن اآلن وصاعد

 بات هذا ، إال  أن نا كن ا نتكل م لغة واحدًة حىت  سوف أحتد ث بلغة الفريق ألن ه بصراحة ومع أن نا كن ا أربعة أشخاص  كما ذكرت سابقاً 
 الفريق شخًصا واحًدا وروًحا واحدة.

 
ب  عرض الفريق اجلديد على الس يدة بامسة بعاصريي املشروع اجلديد وهو "برنامج بناء الش خصي ة" ودراسة املهارات االجتماعي ة عند طال 

 املرحلة االبتدائي ة، وخاص ة احللقة الث انية.
 
وضحت الس يدة بامسة أن  مصطلح املهارات االجتماعي ة شامل جد ا وتندرج يف خانته معايري ومفاهيم عد ة. فاقّتحت علينا أن خنتار أ

يت لمهارات اجتماعي ة معي نة. كان فريق العمل جيتمع أسبوعي ا، وقد حاول أن حيد د مهارات اجتماعي ة معي نة، فقر ر أن خيتار املهارات ا
ا إليها الت الميذ يف مدرستنا، وكم كن ا نعتمد جد ا على اخلطوات كل ها واألساليب اليت اكتسبناها يف "متام"، لنكون صائبني باختيارنحيتاج 

ين املهارات، وكم لعب فريق "متام" يف اجلامعة األمريكي ة آنذا  بتزكية اختيارنا وعملنا. تلك املرحلة كانت مهم ة بالنسبة إيل  وهي بأن  
جربت نفسي أن أفهمهم مكنونات برنامج "بناء الش خصي ة" ولست وحدي باإلضافة إلجنا عثمان اليت أصر ت أن نتعل م من سارة أ

املعلومات كل ها اليت حنتاج إليها. وهكذا كان، فأمضينا عد ة جلسات نتدر ب على هذا الربنامج وكيف ال يكون ذلك و جيب  علينا 
 ملقبلة.أن نتعامل معه يف املرحلة ا

 
وأمهي ته، وكان على املعل مني أنّْ يتعر فوا إىل  character educationوكاَن ينبغي ألعضاء يف فريق متام أنّْ يكونوا ملم ني هبدف 

 هذا العلم من جوانبه كل ها، ويطب قونه.
 

ملعل مني، مهارتني مهم تني صلي ة اليت تدور بني ابعد الت عل م بدأ العمل، اخّتنا ومبساعدة تقارير الن ظ ار وجلسات الت قييم واالجتماعات الف
ب.  والت الميذ حباجة إليهما: بناء مفهوم تقدير الذ ات واإلنتباه إىل سلبي ات الت عنيف عند الطال 

 
ي ة انتقاء هاتني استعن ا كعادتنا بالبحث اإلجرائي  لدراسة املشروع اجلديد، واستعن ا بعدة أدوات ومفاهيم يف "متام" لندرس وحنل ل جيداً أمه

يد داملهارتني، أمهي ة تقد م وتطو ر الت لميذ وانعكاسه على درسه وعلى مدرسته. بعد عدة جلسات، قر رنا إشرا  املدرسة كل ها مبشروعنا اجل
عرض برنامج "بناء ب وذلك لنستقطب مساعدة كبرية من معل مني أو معل مات. مجعنا العاملني يف اهليئة الت عليمي ة كل ها وقام فريق املدرسة

 ةالش خصي ة"، لتوضيح فكرته، وإعالمهم عن مشروعنا بدراسة املهارات عند الت الميذ وارتباط دراسة هذه املهارات بفريق "متام" يف اجلامع
 األمريكي ة الد اعم األساسي  واحملف ز األو ل.

 
 عنا للعمل.االبتدائي ة وترحيب كبري للمساعدة أو املسامهة مبعد العرض الشائق، أحسسنا بتشجيع معظم األساتذة وخاص ة يف املرحلة 
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اجتمع الفريق وقر ر توزيع األعمال على كل  فرد من هذا الفريق. اآلنسة سارة مسؤولة عن تزويدنا باألدوات املهم ة لربنامج "بناء 
. كما زو دتنا بأدوات لذ ات واإلنتباه ملفهوم الت عنيفالش خصي ة". لقد زو دتنا بالبيانات اليت مشلت أدوات مقن نة لدراسة مستوى تقدير ا

َرُس قبل وضع  أخرى تساعدنا كاملشاهدة الص في ة، أو بيانات موث قة لدراسة سلو  الت الميذ وتصر فاهتم.وقدّْ كانت هذه البيانات ُتدّْ
 مشروع  بناء الش خصي ة وبعده. 

 
ألساتذة الذين يعل مون يف احللقة الث انية فقط، إلعطائهم تفصيل تام  عن دور أما دوري أنا وإجنا عثمان، فكان إقامة مقابالت، مع ا

مني: سفريق "متام" وأمهي ة دراسة مشروع بناء الش خصي ة يف مدرستنا على أسس  تدرَّبّْنا عليها مع فريق "متام". ولقد قس منا األساتذة إىل ق
بية. أما القسم اآلخر فهو مع إجن القسم األو ل معي وهدفه مقابلة األساتذة الذين يعل مون ا حيث الل غة العربي ة والتاريخ واجلغرافيا والّت 

د  قاألساتذة الذين يعل مون الل غة اإلنكليزي ة والري اضي ات والعلوم. وآخر فرد يف فريق العمل كان ندى عاكوم وحبكم عملها يف اإلدارة ف
وتنظيم الفريق ككل  وعرّْض نتائجنا إىل املديرة. ولكم استغرق هذا العمل منا كانت مسؤولة عن تنظيم املقابالت، ودراسة البيانات 

من وقت لدراسة بياناته بعد جتميعها، وحتليل نتائجه ومشاركة كل  ذلك مع فريق "متام" يف اجلامعة األمريكي ة. وكم كانت مالحظة فريق 
د احلاجة األساسي ة نا، مقابالتنا وحتليلنا ولقد نصحتنا الد كتورة كرامي أنّْ حند  "متام" وخاص ة الد كتورة رميا كرامي بعد مناقشتنا نتائج بيانات

من مهارات "بناء الش خصي ة" لدرسها ومتابعتها، حيث يكون عملنا أكثر تركيزًا حىت  ال نغوَص باملهارات كل ها..وهكذا كان، فقد 
واطئ الث قة وتقدير الذ ات" و"العدواني ة"، وقد دعمتنا الد كتورة لنواجه متوص لّْنا بعد نقاش  طويل  مع "متام" إىل دراسة مهارتني مها " 

 الضعف ونقو ي مواطئ القو ة. وال بد  من ذكر أن  نتائج البحث عن املهارتني قد تطو رت إجيابياً من قبل أن يبدأ دراسة املشروع إىل أن
شج عني ساتذة للت عل م عن مشروع "بناء الش خصي ة"، لقد كان األساتذة متبدأنا بتحليل الن تائج. واألمجل يف هذا املشروع هو اندفاع األ

 ومتحم سني ملساعدتنا بالعمل.
 

 ويف هناية حتليل هذه الن تائج وبعد دراستها مع فريق "متام" يف اجلامعة األمريكي ة، جاء يوم احلساب كما كنا نقول، جاء موعد املؤمتر
وع "متام" ، ومدارس غري ملتزمة به، وكما جرت العادة على كل  مدرسة أن تعرض مشروعها. الذي يقوم حبضور مدارس ملتزمة مبشر 

ولكن كم كان طلب فريق "متام" يف اجلامعة األمريكي ة مجيال وممي زا يف ذلك الوقت، فقد طلب من ا الفريق أن تقوم كل  مدرسة بعرض 
ها توض ح كل  ما عملناه خالل الفّتة الس ابقة.مازلُت أذكر كم كن ا دراسات وغري  –نتائج  –تقارير  –صور  –على طاوالت معي نة 

سعداء ومسرورين بالش رح لكل  زائر إىل طاولتنا، وأذكر كم كن ا نسّتق الن ظر إىل الط اوالت األخرى ونسأل أنفسنا: هل عرضهم أمجل 
ة قصرية مستفيداً إىل  البالد العربي ة املشاركة وبفّتة زمني   من ا؟ ولكن إمجاالً بعد مشاهدة عرض املدارس كل ها تتخي ل نفسك بأنك سافرت

 من جتارب علمي ة قي مة.
 
ناقش يكانت تلك الس اعات مجيلة ومهم ة بالنسبة إيل  وبالنسبة إىل الفريق أيضاً. أذكر متاماً أن  فريق مدرسيت كان فريًقا واحًدا، حيل ل و   

 م ويتطو ر "بتمام" واحد.بعقل واحد وحيس  ويتحم س بقلب واحد، ويتقد  
 

كم حسدت ذلك الفريق، كم حسدت وحدته وقوته ومن كثر حسدي له حصل ما هو غري متوقع، فلألسف الشديد تركتنا إجنا 
عثمان، وهي  عضو فع ال يف فريق املدرسة. تركت املدرسة لتعمل يف جمال آخر. وطبيعي جيب علينا أن جنَد عضًوا بديال، وقد مت اقّتاح 
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أمساء، ولكن بعد التشاور مع الفريق ومع املديرة بامسة بعاصريي، مت  اختيار األستاذة ندين أدمهي لتلتحق بالفريق. واألستاذة ندين  عد ة
أدمهي متخر جة جديدة من اجلامعة األمريكي ة، وهي أستاذة جديدة يف ثانوي ة احلريري الث انية وتعمل يف مشروع "بناء الش خصي ة"، وقد 

 دين كثرياً من اإلجيابي ة والت عاون نظراً خلربهتا العميقة يف برنامج "بناء الش خصي ة" والبحث اإلجرائي . وهكذا رجعنا كفريق واحدأضافت ن
وحاولنا بكل  ما أوتينا به من جهد أن نعيد الفريق. بصراحة ال بد  أن أعّتف، بإحساس أحسسته عند مغادرة إجنا وقدوم ندين، كم 

عنصر قدمي جد ا ألن ين العنصر الوحيد الذي كان موجوًدا منذ بداية فكرة "متام" إىل اآلن، فكم مر ت سنوات وال زلت أحسست بأن ين 
صامدة ولكن بإحساس شخص له عقل مليء خبربات وأفكار اختزنته من "متام"، قلب يت سع لعد ة أفراد مشاركة وجسم حياول أن 

 اآلن. هل ميكن أن يكون إحساسي دليل كرب وهرم أم إحساسي مجيل يوحي يل بالث قة والث بات يوازي الت طو ر من أو ل رحلة "متام" إىل
 والقو ة.
 

بصراحة عندما أعلمين فريق "متام" يف اجلامعة األمريكي ة كتابة جتربيت اليت خضتها معه وجدت صعوبة كبرية بالكتابة، جيب علي  أن 
بح يف وملا هلذه الكتابة من حسنات وسي ئات. كتابة بلغة شف افة تشعر  يف أن ك تس أكتب كل  شيء بشفافي ة كبرية وصدق وصراحة،

ا حترجك وتضعك يف  رحلة الت أم ل والت فكُّر، تسبح يف أمان ألن ك تقول ما يدور يف داخلك بكل  صدق وإخالص ولكن س يئاهتا بأهن 
 ضع الض عيف أحياناً أخرى.موقع اخلاطئ أحياناً واملت هم أحياناً أخرى أو حىت  تضعك يف مو 

 
كم استصعبت كتابة جتربيت مع "متام" وما يدور، ولكن االستصعاب األقوى واألصعب هو كتابة هناية جتربيت مع "متام" ...طبعاً ليس 

بة السهلة عالن هاية العلمي ة اليت سوف تكم ل مسرياهتا لسنوات قادمة إن بوجودي أو بغري وجودي، ولكن كتابة الن هاية اجلميلة الص  
 هاملمتعة ألن ين من خالل كتابة جتربيت سافرت إىل عد ة مراحل وأزمنة، مراحل منها سعيدة وكئيبة، مراحل قوي ة وضعيفة، ومع كل  ما كتبت
ملي ع ال بد  أن أشكر "متام"، ألن ه بنظري عر فين إىل دول عربي ة مهم ة، لقد طو ر عالقايت مع أساتذيت، لقد عم ق صداقايت مع فريق

ومع األفراد اآلخرين، لقد زرع "متام" يف نفسي روح التفاؤل، عدم اخلوف، الش جاعة، البحث الدائم عن احلاجة، التطل ع إىل األمام 
ة وليس إىل الوراء، املعاجلة ألي ة مشكلة من قاعها إىل أعالها. لقد خدمين "متام" شخصي ا كثرياً قبل أن خيدم مدرسيت، لقد أغناين بقو  

طاملا حلمت هبا، لقد ساندين ألقف وأصمد أمام كل  تغيري طبعاً بعد دراسته. لقد عل مين أال  أنكسر وإذا انكسرت فال بد  أن أستعني ل
 بروح "متام" وأعود ألقف من جديد.

 

 
لقد زرع "متام" يف نفسي روح التفاؤل، عدم اخلوف، الشجاعة، البحث الدائم 

وليس إىل الوراء، املعاجلة ألي ة مشكلة من قاعها إىل  عن احلاجة، التطل ع إىل األمام
أعالها. لقد خدمين "متام" شخصي ا كثرياً قبل أن خيدم مدرسيت، لقد أغناين بقو ة 
لطاملا حلمت هبا، لقد ساندين ألقف وأصمد أمام كل  تغيري طبعاً بعد دراسته. 

"متام" وأعود ألقف لقد علمين أال  أنكسر وإذا انكسرت فال بد أن أستعني بروح 
 من جديد.
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 اتيّة للمشاركين في هذا الكتابير الذّ نبذة عن السّ 
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 مراد جرداق

 

ة يف ( من اجلامعة األمريكي  0222ات )ياضي  ( واملاجستري يف الر  0222ات )ياضي  عليم يف الر  حصل على البكالوريوس ودبلوم الت  
ات يف ياضي  ماً للر  (. بعد عمله معل  0223ماديسون )-ات من جامعة ويسكونسن ياضي  كتوراه يف مناهج وتعليم الر  والد   ،بريوت

ة أستاذاً األكادميي   ةونروا /اليونسكو. بدأ حياته اجلامعي  بية لألمني يف معهد الّت  عمل كخبري مساعد يف تدريب املعل   ،انويةاملدرسة الث  
.   تارخيهتبة حىت  وبقي يعمل فيها هبذه الر   0225 أصبح أستاذاً فيها سنة ج فيها حىت  ة يف بريوت وتدر  اجلامعة األمريكي   اً يفجامعي  

ة يف اجلامعة بوي  راسات الّت  بية ومدير قسم الد  ات ورئيس دائرة الّت  ي  ياضة يف اجلامعة منها مدير مركز العلوم والر  شغل مناصب إداري  
ة قافي  ة والث  لعوامل االجتماعي  ة واياضي  ة املسائل الر  شرف على رسائل ماجستري ودكتوراه. تشمل اهتماماته البحثي  أبريوت. و ة يف األمريكي  
ة تعليم وعي  خرها كتاب بعنوان "حنو تكافؤ الفرص يف نآ ،ف عدداً من الكتب. أل   بوي  ات واإلصالح الّت  ياضي  م وتعليم الر  يف تعل  
 ة أحباث يفة وألقى عد  ت العلمي  من املقاالت يف اجملال   . نشر عشرات  2112ة "سربينغر" سنة نشرته دار النشر العاملي  ات " ياضي  الر  

 ة. قليمي  إة و ات دولي  سؤس  مل وكذلك كان مستشاراً تربويا   ات يف الوطن العرب  ياضي  تطوير مناهج الر   يف ة مشاريعة . قاد عد  مؤمترات دولي  
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 بوجودة صوما بشارة

 

، University of Cincinnatiبية، اختصاص تعليم العلوم من جامعة سنسنايت حيمل صوما بشارة بوجودة دكتوراه يف الّت  
 Syracuseدر س يف جامعة سرياكيوز  2113و 0222(. بني 0222ة )مريكي  حدة األوهايو، يف الواليات املت  أوالية 

University ن ة يف بريوت وهو اآلمريكي  التحق باجلامعة األ 0223ة. يف سنة  مريكي  حدة األالواليات املت  ، والية نيو يور ،  يف
 2113وكرئيس لدائرة الّتبية بني  2113و 0224ات بني ياضي  ستاذ يف هذه اجلامعة. عمل كمدير للمركز الّتبوي للعلوم والر  أبرتبة 
ة يف مريكي  عة األات يف اجلامياضي  بوي للعلوم والر  م واملركز الّت  عل  الت  عليم و مدير مركز الت  يشغل منصب  2112وهو منذ  2112و 

عدد  باإلضافة إىل كمة ة حمة ودولي  قليمي  إة و ة حملي  ت علمي  ة يف جمال  بوي  راسات الّت  حباث والد  بريوت. وقد نشر بوجودة العديد من األ
ة وهو عضو هيئات ولي  ة والد  ي  قليمة اإلحماضرات يف عدد كبري من املؤمترات العلمي  م بوجودة ة. قد  نكليزي  ة واإلغتني العربي  من الكتب بالل  

 Journal of Educationalة فسي  ة والن  بوي  راسات الّت  )جملة الد   بيةة بتعليم العلوم وبالّت  ت املختص  حرير لعدد من اجملال  الت  
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 Education  يف  عليم يف دولة قطر وزميلعلى للت  ة للمجلس األجنة املركزي  ا عضو يف الل  ( وهو حالي
 ة العلوم للعامل الثالث.كادميي  أ

 

 
 ريما كرامي عك اري

 
 أستاذة مساعدة يف دائرة الّتبية يف اجلامعة األمريكية يف بريوت. حصلت على دكتوراه من الّتبية من جامعة بورتالند احلكومية

(Portland State University)  وقد 0222عام  يف الواليات املتحدة األمريكية يف مدينة بورتالند بوالية أوريغون ،
 ختصصت باإلدارة واإلشراف الّتبوي مع الّتكيز على اإلدارة املدرسية، التغريات التنظيمية والسياسات التعليمية. وحتمل أيضاً بكالوريا
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هي باحثة رئيسية  .وماجستري يف العلوم الّتبوية من اجلامعة األمريكية يف بريوت يف الكيمياء، دبلوم لتدريس العلوم يف املرحلة الثانوية
االصالح املدرسي "متام" )التطوير املستند اىل املدرسة( املمول من مؤسسة الفكر العرب ويتم  وعضو يف الفريق القيادي يف مشروع

عات ديها احباث منشورة يف جمالت تربوية عاملية حول موضو .  لتنفيذه  من خالل وثيقة تعاون مع اجلامعة األمريكية يف بريوت
التفكر كادات لالعداد  صعوبات األصالح الّتبوي يف العامل العرب, طرائق التطوير الّتبوي املستند اىل املدرسة, القيادة الّتبوية ،

يا,  برامج تدريب رأة اثناء متابعتها للدراسات العلالتمكني و االعداد املهين للقيادين الّتبويني، الظروف احمليطة بامل املهين للمعلم,
 املديرين, والعوامل املؤثرة على عمل مديري املدارس. 

 

 
 ماري سعد

 

.من ة يف بريوتمن اجلامعة األمريكي   2114عام ات ياضي  ر  ال دريست يف ودبلوم يف الر ياضي ات البكالوريوسحصلت ماري سعد على 
بية حيث حصلت فيها على شهادة  خالل الد بلوم تطو ر شغفها للت عليم ورغبتها يف التعم ق فيه، فتابعت من بعدها دراسة الّت 

. خالل متابعتها دراستها العليا در ست ماري الر ياضي ات للصفوف املتوس طة 2112عام  ة يف بريوتاملاجستري من اجلامعة األمريكي  
صمة. وبعد ختر جها انضم ت ماري إىل "متام" كمنس قة للمشروع؛ حيث شغلت هذا املنصب ملد ة أربع سنوات. يف إحدى مدارس العا

عملت يف  ما بعدها ، وال تزال، كمستشارة تربوي ة يف جمال الت طوير املدرسي . عملت على مشاريع ومبادرات مع مدارس ووزارات يف 
ة؛ واملبادرات جماالت التقييم الذ ايت  للمدرسة؛ تصميم وتنفيذ وتقييم اخلطط التطويري  عدد من الدول العربي ة. مشلت هذه املشاريع 
 وتطوير املناهج وأساليب الت دريس واإلشراف. 

 

 
 أليس عبود

 

 يف دة أليس عبود، مديرة املدرسة األهلي ة للبنات، بأن  احلياة رحلة استكشاف للذات، لذلك فإن  هدفها الشخصي  يتمث لتؤمن السي  
 الن ماء املهين  واالجتماعي  يف إطار فهم متعم ق للحياة، وذاهتا والبشر احمليطني هبا.  وقد عز ز مسارها األكادميي  من خالل حصوهلا

على شهاديت البكالوريوس واملاجستري يف األدب اإلجنليزي، سعيها لتحقيق أهدافها حيث إن  دراسة األدب متنح الد ارس تبصراً عميقاً 
  .لط بيعة البشري ةيف ا
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عاماً يف املدرسة األهلي ة للبنات، وهي املدرسة اخلاص ة الوحيدة  25لقد بدأت السي دة أليس عبود مسريهتا املهني ة قبل أكثر من 
عم كل  من دللبنات وال يت تُعّن بتمكينهن  من خالل برنامج تعل مي تقد مي وتنويري .  الر سالة ال يت تعتنقها السي دة أليس تتلخ ص يف 

 حوهلا ليطو روا حياهتم نوعي ا.  وكوهنا جزء من أسرة األهلي ة، مك نها من التعر ض لفرص مج ة لتحقيق رسالتها عملي ا من خالل متكني
  .طالبات األهلي ة

ن خالهلا ،  وتأمل م Organizational Leadership تعمل السي دة أليس حالي ا على احلصول على درجة الد كتوراة يف  ال 
 .أن تتمك ن من مواصلة دورها القيادي يف الس ري باألهلي ة إىل إجنازات وجناحات متواصلة

 

 
 خالدة قط اش

 

(، وشهادة املاجستري يف أساليب تدريس الل غة 0221حتمل شهادة البكالوريوس يف الل غة واألدب االجنليزي  من اجل امعة األردني ة )
وحىت  اآلن، معل مة لل غة واألدب  0222(. تعمل يف املدرسة األهلي ة للبنات منذ عام 2112األردني ة )االجنليزي ة من اجل امعة 

اإلجنليزي  وتدر س مساق يف نظري ة املعرفة ضمن برنامج البكالوريا الدولي ة. شاركت يف ورش عمل عديدة داخل وخارج املدرسة، كما 
أقيم يف  ت دريسي ة داخل املدرسة. كانت متحد ثة يف أو ل مؤمتر تيداكس يف األردن  والذيتسهم يف بع  اجل لسات التجريبي ة للهيئة ال

البحر امليت، كما سامهت يف برنامج تطو عي امسه حتويلة من خالل اقامة جلسات حواري ة مع طلبة من مدارس وكالة الغوث يف 
 -ة\و املعل م\ة أ\الط الب سواء كان -فها استثارة الت فكري ومتكني املتعل ماألردن . تؤمن بأن  الت عل م خربة تشاركي ة متعد دة املصادر، هد
اذ القرارات املناسبة املبني ة على معرفة ذات معّن أ  و نتاج.\من اخت 

 

 
 نصري الطرزي

 

بريطانيا لكن ه قر ر بعد  من مدير دائرة الري اضي ات ومسؤول وحدة البحث والت طوير يف املدرسة األهلي ة للبنات يف عم ان.  ختر ج مهندًسا
 عد ة سنوات من العمل يف جمال ختص صه أن ينتقل إىل الت عليم ألن  هذا هو اجملال الذي شعر أن ه يعطي حلياته معّن.  وهو يؤك د أن ه مل

ة االنسان يف االختيار وال ي  يندم على قراره هذا، وينصح طالباته بأن تكون قراراهتن  مبني ة على إدرا  عميق ألولوي اهتن ، فهو يؤمن حبر 
ا مليرى مث ة ضرورة لالمتثال لكل  ما هو سائد، بل يرى أن  الت غيري سن ة من سنن احلياة وأن  على اإلنسان أن يسعى إلدارة هذا الت غيري 

 فيه مصلحة البشر وسعادهتم وحتقيق ذواهتم وخدمة اآلخرين.
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(، 2111،  0225(، استخدم عقلك: دليلك إىل دراسة أفضل )0223لوطن )له عد ة كتب منشورة، أمه ها: حوارات يف قضايا ا
(. كما له عد ة 2112(، يف سبيل الن هضة: تصو ر لدور الفرد واملشروع واألداة )0222القضي ة الفلسطيني ة بالر سم والكلمة )

 مسامهات يف دوري ات خمتلفة.
ة، وألن  ابنتاه يف املدرسة األهلي ة للبنات.  ونظرًا ألن ه التقى زوجته يف املدرس متزو ج ولديه ابنتان، وزوجته هي مديرة القسم االبتدائي  

ير و طالبتان يف املدرسة ذاهتا، فإن ه وأسرته ينظران للمدسة ال كمكان للعمل، بل كمكان للحياة والتطو ر وكأداة من أدوات الت غيري والت ن
 والت مكني.

 

 
 حنين موس 

 

،  وأمتمت دراسيت الث انوي ة يف مدرسة الزهراء الث انوي ة للبنات، مث  التحقت بكلي ة 22/15/0220بتاريخ ولدت يف عمان/ األردن 
 . 2113لدراسة العلوم احلياتي ة، وختر جت من اجل امعة يف عام  0222العلوم يف اجل امعة األردني ة يف العام 

يضاوي الذي كان يقد م خدمات للط لبة الر اغبني بإكمال دراستهم عملت كمستشارة أكادميي ة يف املركز الب 2114يف بداية عام 
أشهر، أتيحت يل خالهلا فرصة التعر ف على اجل امعات األسّتالي ة ونظام الد راسة  2اجل امعي ة يف أسّتاليا، وبقيت يف هذا العمل ملد ة 

 ة والشفهي ة.فيها. باإلضافة إىل ذلك، تطو رت لدي  الكثري من مهارات اإلت صال الكتابي  
 بدأت العمل يف املدارس العصري ة كمشرفة خمتربات علمي ة ومعل مة للعلوم.  2114ويف هناية عام 

. ويف سنني أخرى أصبحت أدر س العلوم احلياتي ة لصفوف الت اسع 2-4وخالل عملي يف املدرسة قمت بتدريس العلوم للص فوف من 
 إىل جانب عملي كمشرفة خمترب.

أتيحت يل الفرصة ألن أصبح جزًءا من عائلة متام، حيث انضممت إىل فريق العمل يف املدرسة بعد اعتذار  2112ويف عام 
 املعل مات الل وايت شك لن الفريق الس ابق عن استكمال العمل ضمن فريق متام. 

وقد شك ل هذا احلدث نقطة حتو ل بارزة يف حيايت على املستوى الش خصي  واملهين ، حني أتيحت يل فرصة االختالط هبذا العدد من 
 األشخاص من هذا املستوى الر فيع من العلم واملعرفة باإلضافة إىل الت عر ف على ثقافاهتم وعاداهتم املختلفة مما أسهم يف تغيري نظريت

 علمي ة حنو األفضل.  للعملي ة الت  
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 رجاء المحادين 
 

وتلق يت دراسيت األساسي ة والث انوي ة يف كلي ة راهبات الوردي ة يف مدينة عم ان. مث  تابعت دراسيت  0222ولدت يف مدينة الكر  عام 
. وحيث أن ه يف  0221ولوجيا عام اجل امعي ة يف اجل امعة األردني ة حيث حصلت على شهادة اهلندسة املدني ة من كلي ة اهلندسة والتكن

تلك الفّتة كانت فرص العمل للمهندسني قليلة، قر رت أن أعمل بالت دريس كبديل مؤق ت حىت  أحصل على فرصيت يف جمال اهلندسة، 
اجل ديدة يف  جفعملت معل مة للص ف  األو ل األساسي  ملد ة مثان سنوات يف مدرسة املنهل وقد التحقت بدورة إلعداد املعل مني للمناه

بداية عملي هنا ، وبعد اخنراطي يف هذا اجملال وتعر ضي للعديد من اخلربات وجدت نفسي أعشق املهنة وأرغب باالستمرار فيها 
عوًضا عن اهلندسة ال يت ال أنكر أثرها القوي يف جناحي يف الت دريس. مث  انتقلت للعمل يف املدارس العصري ة حيث اجملال الواسع 

واإلبداع. فقد عملت هنا  بداية معل مة للص ف  األو ل مث  معل مة للص ف  الث الث فالر ابع ، مث  أصبحت مسؤولة عن متابعة  لالنطالق
)برنامج يقد م أنشطة إثرائي ة  للط لبة مرتبط مع جامعة كانتيكت يف الواليات املت حدة( والعمل يف تنسيق  Renzulli   برنامج 

 ف اخلامس والس ادس باإلضافة النضمامي إىل فريق متام يف املدارس العصري ة .املواد اإلنساني ة لصفو 
 

 
 ديانا قموة

 

يف أسرة هدفها هتيئة أبناء حمب ني للعلم واخليار األكادميي كأساس النجاح واإلعداد للحياة، أهنيت  0253ولدت يف الس لط األردن  عام 
 ناملرحلة الث انوي ة ختص ص /علمي يف مدينة الس لط وحصلت على منحة دراسي ة لدراسة الفيزياء يف اجل امعة األمريكي ة يف بريوت. لكن كا

هو دراسة الكيمياء، فاخّتت اجل امعة األردني ة لدراستها، ويف هناية الس نة األوىل وجدت نفسي أختار الفيزياء. حصلت على  هديف
شهادة املاجستري يف أساليب تدريس الفيزياء، وحيُث أرى أن  املعل م يف كثري من األحيان يكون له أثر يف توجيه طلبته، وهذا ما حصل 

استكمال دراسيت إذ اخّتت ماجستري يف "أساليب تدريس الفيزياء" لوجود عامل  قدير  أفتخر أن أتعل م على يده، فعاًل عندما قر رت 
ز كوهو املرحوم األستاذ الد كتور عمر الشيخ. وبعدها عملت يف جمال تدريس الفيزياء للمرحلة الث انوي ة، وكلي ات اجملتمع عملت مديرة ملر 

ة رة للمرحلة األساسي ة، مث  الث انوي ة يف املدارس العصري ة، مث  نائب للمدير العام وبعد ذلك مستشارة أكادميي  لصنع أجهزة خمربية، مث  مدي
للمدارس لتارخيه. وأعمل موج هة مبقولة أن تنري مشعة خري من أن تلعن الظ الم، ومن الشمعات ال يت أنارت طريقي وساعدتين كان 

بوي ة. مشروع متام الذي يستند على إعطاء   الث قة للفرد للمسامهة يف تطوير وإنارة شعلة يف املسرية الّت 
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 من  خوري

 

(، متزو جة وهلا ابن وابنة، 0253(، ولدت يف الكويت يف عام )2111معل مة تاريخ وجغرافيا يف مدرس ة البكالوريا عم ان، منذ عام )
يف اإلدارة العام ة، مث  نالت شهادة  HND)حصلت على شهادة )عم ان، -أهنت تعليمها املدرسي  يف مدرسة راهبات الوردي ة

البكالوريوس يف الت صميم الد اخلي من جامعة الريمو . واصلت بعد ذلك الد راسة وحصلت على شهادة املاجستري يف علم اآلثار من 
(،  تنق لت يف 2112روع متام منذ عام )نفس اجل امعة. شاركت يف عدد من الد ورات والل قاءات الت دريبي ة. بدأت مشوارها يف مش  

بية االجتماعي ة لتسع سنوات، كما عملت إىل جانب  عملها ما بني الت دريس وإدارة العملي ة الت دريسي ة، حيث أشرفت على دائرة الّت 
بوي ة، يف عدد من املدارس اخلاص ة يف عمان، وهي مد املرحلة املتوس طة  ر بة  ملعل ميذلك وما زالت يف جمال االستشارات األكادميي ة والّت 

مني على يف برنامج البكالوريا الدولي ة، عملت يف دراس ة على  املناهج األردني ة مع الوكالة األمريكي ة للت نمية الدولي ة هبدف تدريب املعل  
 الر بط وإجياد القواسم املشّتكة والعالقات بني املناهج، من أجل تعل م للحياة.

ها،  قتها بعد العمل ما بني القراءة كهواية وكجزء مرتبط بعملها الذي متارسه، والري اضة ال يت تشك ل الرئة واملتنف س ليومتقضي مّن معظم و 
 كما يشك ل الس فر جزًءا هام ا من حياهتا ملا له من أثر يف حكاية الث قافة واخلربات ال يت حيوزها املرء.

 

 
 محم د أمين شب انة   
 

، ثالث سنوات من عمله فيها. 2102عم ان. ينهي هذا العام  -حمم د أمني شب انة هو معل م لغة عربي ة وإداري  يف مدرسة البكالوريا
رسة كلي ة دُوِلَد يف العاصمة األردني ة عم ان عام ألف وتسعمائة ومثانية وستني للميالد، متزو ج وله أربعة أبناء، أهنى دراسته الث انوي ة يف م
 الل غة يفاحلسني الث انوي ة يف عم ان، بعد أن تنق ل يف مدارسها املختلفة يف االبتدائي ة واملتوس طة، حصل على بكالوريوس اجل امعة األردني ة 

بية ، عمل وما زال يف حقل الّت  2112-2110العربي ة وآداهبا، وأهنى املاجستري يف املناهج وأساليب الت دريس يف ذات اجل امعة يف العام 
، متنقاًل بني العديد من املدارس احلكومي ة واخلاص ة ويف العديد من الوظائف الت عليمي ة واإلداري ة، له العديد من 0223والت عليم منذ 

بوي ة والقصص القصرية. كما عمل يف تدريب كرة القدم على مستوى أندية الكرة احمللي ة يف األردن ، وفرق امل نتخبات املقاالت األدبي ة والّت 
 املدرسي ة، حيث كان العًبا لكرة القدم يف أحد أندية الد رجة املمتازة يف اململكة، وقد انض مَّ إىل صفوف املنتخب الوطين لكرة القدم
عامل ت لفّتة من الز من. يرى أن  ممارسة الري اضة أسهم إىل ح د  كبري يف صقل شخصي ته، وساعد يف تنمية مهارة الت واصل يف البيئات ال يت

 معها، وزاد من قدرته على الت فاعل مع البيئة املدرسي ة مبستوياهتا املختلفة.  
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بوي ة بأشكاهلا املختلفة، من خالل اخلربة   يعتقد حمم د شب انة أن  لديه الر غبة والقدرة مستقباًل على الكتابة يف جمال البحوث الّت 
 يدي  نبغي تطويرها مبزيد من الت جارب، على أن يتم  نشرها بعد اختمارها لتكون بنيوالت جربة ال يت امتلكها يف هذا امليدان وال يت ي

( وكان 2112املمارسني هلذا العمل اهلام  يف صناعة اإلنسان من أجل اإلفادة منها. انضم  إىل فريق متام مدرسة البكالوريا يف العام)
 لذلك أثر عميق يف جتربته كما يرى. 

   

 
 رححنان سلمان عيد ف

 

بية والت عليم. بدأت مسريهتا يف الت عليم منذ 0222أردني ة اجلنسي ة من مواليد عم ان عام  ، متزو جة وهلا أربعة أبناء، تعمل يف حقل الّت 
 وال تزال تعمل فيها كمعل مة وإداري ة.  0222يف مدارس الط وائف املسيحي ة وانتقلت إىل مدرسة البكالوريا عم ان عام  0224عام 

، أهنت دراستها الث انوي ة من مدرسة الفحيص احلكومي ة للبنات، وأم ا 0224حائزة على )إجازة يف األدب العرب( من جامعة دمشق 
تني الفحيص .   املرحلة اإلبتدائي ة واإلعدادي ة فمن مدرسة الال 

اركت حيص )األردن  تاريخ وحضارة( حيث شهلا اهتمامات باألدب ولديها مشاركات عديدة يف فعالي ات ثقافي ة، منها مهرجان الف
 يف فعالي ة منرب الشعر .

 ترى حنان فرح يف األدب نافذة تطل  على الكون وترى يف الت عليم رسالة حقيقي ة حتتاج من ا إىل اجل هد املتواصل واالنفتاح على العامل 
واالهتمام بكل  ما جيعل القائمني عليه معني ني بالبحث. ومن هنا كان اهتمامها وعملها يف ) البحث اإلجرائي  ( الذي يستند إىل 

 عل العمل يف قطاع الت عليم عماًل قاباًل للت طوير والت غيري ملا فيه مصلحة اجملتمع.القاعدة جل
 

 
 حميدة زيوار الجر اح

 

وكان والدي يعمل قنصاًل جتاري ا يف الس فارة الّتكي ة . التحقت مبدرسة خالد بن الوليد الت ابعة ملدارس  0221ولدت يف بريوت سنة 
وكانت احلرب يف أوجها حيث واجهت أي اًما مرعبة حتت وابل القصف والقذائف واخلطف  0222املقاصد . ختر جت منها سنة 

والر عب الذي ال ينتهي. التحقت باجل امعة األمريكي ة يف بريوت وختص صت يف علم االجتماع حسب طلب أهلي، مع العلم بأن ين  
 كنت أريد أن أدرس موسيقى أو مسرح.
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وكان احتفايل يف يوم زواجي على أنغام القذائف والص واريخ. غادرت إىل جد ة حيث  0222تزو جت من شاب سعودي سنة  
سنوات وأجنبت فيها غس ان وطارق. كنت مغرمة بالطبخ فحاولت أن أؤس س نادي لتعليم الطهي ولكن ين فشلت يف  2أمضيت هنا  

 ذلك لعدم متك ين من االلتزام مع األعضاء. 
.  0225 – 0221جئت إىل عم ان لكي أستقر  مع أبنائي وعملت يف مدرسة البكالوريا كأمينة مكتبة من  0222يف سنة 

مث  قر رت أن أدرس ري اض أطفال، فالتحقت جبامعة كولومبس ونلت   NESAشاركت يف العديد من ورشات العمل واملؤمترات 
 –عي نت كمعل مة صف  وها أنا ما زلت على رأس عملي يف مدرسة البكالوريا  شهادة البكالوريوس يف "ري اض األطفال". بعد ذلك

 عم ان وأعمل كمعل مة صف  لألو ل ابتدائي .
 

 
 سمي ة المحتسب

 

. عملت معل مة 0224أستاذ مشار  يف تعليم العلوم، حاصلة على دكتوراة فلسفة تربي ة/ مناهج وطرق تدريس علوم يف العام 
ة أربع املرحلة الث انوي ة وكلي ات اجملتمع ملد ة تسع عشر عاماً وأستاذة يف تدريس العلوم يف اجل امعات الفلسطيني ة واألردني ة ملد  للفيزياء يف 

ى لعشر عاماً در ست خالهلا املواد متطل بات برامج إعداد املعل مني/ املرحلة اجل امعي ة األوىل وبرامج املاجستري والد كتوراة. أشرفت ع
ت عربي ة وأجنبي ة حمكمة وشاركت يف ال عديد من رسائل املاجستري وأطروحات الد كتوراة. نشرت احملتسب العديد من األحباث يف جمال 

. تعمل 2112تأليف كتاب يتناول تعليم العلوم يف الوطن العرب . إلتحقت مبشروع متام مستشارة ومنس قة حملي ة يف األردن  منذ العام 
برنامج يف أكادميي ة امللكة رانيا لتدريب املعل مني، إكتسبت خالهلما خربة مكث فة يف تصميم ورش برنامج شبكة منذ عامني مدير 

، واإلشراف على تدريب املعل مني  العلوم املتمحور حول الت عل م والت عليم املستندين إىل االستقصاء، ومواءمة هذه الورش للواقع احمللي 
 جامعة كولومبيا. –ة تقد مهم يف تطبيق االستقصاء يف الص فوف وذلك بالت عاون مع كلي ة املعل مني واملشرفني واملديرين ومتابع

 

 
 عبدالرحمن أحمد الشوشي

 

ولقد حصل على شهادته اجل امعي ة األوىل يف العلوم احلياتي ة من جامعة الريمو  يف مدينة إربد يف األردن .  0222من مواليد األردن  عام 
 ،املدارس الت ابعة لوزارة الت عليم األردني ة معلًِّما ملواد األحياء والعلوم. وكان لديه رغبة يف الت عرف على جماالت أخرى من العلم مث  عمل يف

 .0222فالتحق جبامعة العلوم والتكنولوجيا األردني ة ليحصل على درجة املاجستري يف الصح ة العام ة عام 
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كة  التعر ف على اجملتمعات والدول املختلفة، فالتحق بالعمل يف مدارس الظ هران األهلي ة يف اململوكان لدى عبدالرمحن رغبة كبرية يف
. ونتيجة للخربات املختلفة ال يت حصل عليها من دراسته وعمله، فقد عمل يف تلك املدارس معلًِّما ومرشًدا 0222العربي ة الس عودي ة عام 

فيها  ي ة ال يت تنظ مها املدارس يف شغل مهام  ميس ر الت كنولوجيا. أم ا آخر املهام وال يت ال يزال يعملصحًيا. ولقد أفادته الد ورات الت دريب
 حالي ا فهي مسؤولي ته يف تطوير املكتبة ومركز الوسائط يف املدارس. 

ب م ي، وتدريب املعل مني هارات الت قص  ومن آثاره أن ه ساهم يف رفع مستوى الوعي الصح ي يف املدارس، وشار  اآلخرين يف تعليم الطال 
عيل فعلى األحباث يف جمايل الت عليم والصح ة والل ياقة، ويف تطوير الت كنولوجيا يف املدارس، ودجمها بشكل أكرب يف الت عليم، إضافة إىل ت

 دور املكتبة ومركز الوسائط يف املدارس لتعل م جنًبا إىل جنب مع املعًلمني يف املواد املختلفة.
 ashoushi@gmail.comمعه على الربيد اإللكّتوين التايل:   ميكن الت واصل

 

 
 مأمون محمد تركي

 

ّتك ز يأعمل حالي ا مسؤواًل عن وحدة البحث يف مدارس الظ هران األهلي ة يف اململكة العربي ة الس عودي ة، وهي مدرسة خاص ة غري رحبي ة. 
 عملي على املسامهة يف تطوير وحتسني الربامج املدرسي ة من خالل مجع البيانات وإجراء األحباث اإلجرائي ة. عملت سابًقا كمعل م ملاد ة

 .احلاسب اآليل  يف مدارس خمتلفة
األردن  وعلى درجة  –الريمو  . حصلت على البكالوريوس من جامعة 0223ولدت ونشأت يف اململكة األردني ة اهلامشي ة يف العام 
 املاجستري يف علوم احلاسب اآليل من جامعة نيويور .

 
 
 
 
 
 

 جهاد حسين أحمد دويدار
  

"، مع مشاركات ومسامهات يف تطوير كل  مسرية بدأت واستمر   ت والزالت يدفعها ويوج هها وحيافظ على دميومتها "الت عل م املستمر 
 من هوايات واهتمامات ومتي ز. مكان أكون فيه، مع ما يرافق ذلك

mailto:ashoushi@gmail.com
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بية والفنون، بتخص ص "بكالوريوس  ولدت يف األردن ، وترعرعت وأكملت دراسيت الث انوي ة فيها. التحقت جبامعة الريمو  يف كلي ة الّت 
لى درجة بية للحصول عمع درجة الش رف، مث  التحقت باجل امعة األردني ة يف كلي ة الّت   0222تربية ابتدائي ة"، وقد ختر جت منها عام 

بوي" وحصلت عليها عام  م، والتحقت بعدها بكلي ة األمرية ثروت وحصلت على دبلوم يف 0225املاجستري يف "علم الن فس الّت 
م. وقد استمر  حصويل على العديد من شهادات الد ورات املتخص صة واملكث فة ومنها: دورات يف جمال 0222"صعوبات الت عل م" عام 

بية اخلاص ة، مثل: "أخص ائي الكشف عن املوهوبني وذوي صعوبات الت عل م"، وتأهياًل يف جماالت أخرى، مثل: "مدر ب تعليم الل غة"  الّت 
–Literacy Coach-. 

بية منذ عام  ، ومعل م لغة  0223بدأت مسرييت املهني ة يف الّت  بية والت عليم يف األردن ، بوظيفة معل م صف  ربي ة ع كمعل م يف وزارة الّت 
م، بوظيفة معل م صف  0222للص فوف من الص ف  األو ل وحىت  الس ادس، مث  التحقت مبدارس الظ هران األهلي ة يف الس عودي ة عام 

للص فوف الث الث والر ابع االبتدائي ني ملد ة ست  سنوات، وانتقلت للعمل ك "أخص ائي نفسي  مدرسي "، و"مدر ب تعليم الل غة" يف 
  اآلن.املدارس حىت  

 

 
 سلم  رعد

 

 ولدت يف مدينة الكويت، ونلت شهاديت اجل امعي ة من جامعة الكويت بكالوريوس يف الكيمياء احليوي ة.
تزو جت وأقمت مع زوجي يف مدينة فلوريدا األمريكي ة حيث أكمل دراسة اهلندسة البحري ة مث  ماجستري. مث  عدنا إىل مدينة اخلرب يف 

بدأت العمل يف مدارس الظ هران األهلي ة ال يت كان ابين يدرس فيها. بدأت أعمل يف املكتبة  0222اململكة العربي ة السعودي ة . عام 
 مث  انتقلت للعمل كميس رة للتكنولوجيا.   ملد ة سنتني

ب مدارس الظ هران للمشاركة يف عد ة ورش عمل علمي ة ومسابقات علمي ة كورشة عمل ملشاريع علمي ة  عرب السنني قدت فرقًا من طال 
 ISEF (International Science and)شركة شلمربجري( وأيًضا املشاركة يف   SEEDيف القاهرة مع 

Engineering Fair.والذي يقام يف الواليات املت حدة حيث كن ا من الرو اد يف اململكة مبثل هذه املشاركه ) 
عند بدء مشروع متام مع اجل امعة األمريكي ة، بدأت العمل على األحباث اإلجرائي ة ووجدت هنا  بع  الت شابه بني املشاريع العلمي ة 

 دق ة يف أخذ البيانات.وخطواهتا مع خطوات البحث اإلجرائي  وأمهها ال
عملي يف مدارس الظ هران األهلي ة نقطة تغيريهام ة يف حيايت جعلتين حمبة للعلم والت عل م، ومن صفايت أن ين إذا عملت عماًل فيجب أن 

نسوبات املدارس، مأتقنه، وقد ساعدتين الد ورات املستمر ة ال يت أخذهتا يف املدارس وخارج املدارس على مواكبة كل  جديد أنا ومجيع 
. مجيعنا يف امل ارس دحيث أن  املدارس تتبّن  الكثري من اسّتاتيجي ات الت حسني ال يت تشر  كل  موظ ف يف برنامج للن ماء املهين  املستمر 

 نسعى لتحقيق رسالة ورؤية املدارس. أنا فخورة بانتمائي إليها.
 



291 
 

 
 أحمد غي ة

 

 : ة الشخصي ة واملؤه التاهلوي  
 .الد كتور أمحد حسني غي ة ، لبناين  ، ُولد يف تكريت    عكار 
  م              مث   0221              0225تلق ى دروسه االبتدائي ة يف عد ة مدارس خاص ة ورمسي ة . اجتاز املرحلة الث انوي ة يف أزهر لبنان بني

بية واإلدالتحق جبامعة األزهر                          كلي ة أصول الد ين فرع الفلسفة والعقيدة . وبعد عمل  مستم ارة ملد ة عشر ر  يف حقول الّت 
 م.0222سنوات تقريباً ، التحق جبامعة لندن لدراسة املاجستري  والد كتوراه ، حيث نال درجة الد كتوراه  عام 

 بية وال عليم والت واص  ل ت  أثناء هذه الفّتة املمتد ة يف الت عل م والت عليم والعمل تلق ى عد ة دورات مكث فة وبرامج مرك زة يف جماالت الّت 
 . 0222مع اآلخرين، وأمه ها برنامج مكث ف يف جامعة هارفارد عام 

 : العمل واخلربات
  بالليس  انس يف جامعة األزهر يف دار الفتوى يف اجلمهوري ة اللبناني ة كس  كرتري للمؤمتر اإلس  المي  0224عمل بعد ختر جه عام

 م .0222حىت عام الل بناين األو ل، مث  كمسؤول  للعالقات العام ة 
  م انتقل للعمل كرئيس للمركز اإلس           المي للتنمية يف عكار ، حيث كان يش           رف على عمل األوقاف والتعليم 0222عام

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 .

 م التحق للعمل مبدارس دار الفكر جبد ة  كمستشار تعليمي  يشرف على تطوير املناهج وأساليب الت دريس،  0222د عام بع
 كما قام بتدريب املعل مني يف أدوات واسّتاتيجي ات الت عليم الفع ال.

  اإلشراف وتعزيز مهارات القراءة. كما قام بشار  يف عد ة مؤمترات وقد م أحباثاً وأوراقاً  عد ة يف جمال خدمة الطالب املوهوبني
اهات الطالب إجياباً  حنو احلياة واآلخرين.  على برنامج غرس الِقَيم يف مواد الت عليم من خالل آلي ات وأدوات ختدم اجت 

  م .2112شار  يف مجيع ورش عمل مشروع  " متام "  منذ إنشائه عام 
 ل مني هلذه الفئة من الطالب.شار  يف برنامج تعليم املوهوبني وتدريب املع 

 نشر العديد من املقاالت والد راسات يف الص حف واجملالت املتخص صة يف لبنان واخلليج.
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 سهام عبدالر حمن الصوي غ
 

بوي  وأخصائي ة العالج الن فسي بالل عب. حصلت على:  األستاذة الد كتورة سهام عبدالر محن الصوي غ، أستاذة علم الن فس الّت 
 البكالوريوس العلمي  من جامعة والية أورجيون بالواليات املت حدة األمريكي ة

(Oregon State University)   
   (Northwestern University) -واملاجستري من جامعة نورث ويسّتن بالواليات املت حدة األمريكي ة 

 والد كتوراة من جامعة أورجيون بالواليات املت حدة األمريكي ة
(University of Oregon)    

ا حاصلة على شهادة  تدريب يف العالج  حاصلة على شهادة تدريب يف الت ثقيف واإلرشاد األسري  وتوجيه سلو  األطفال، كما أهن 
 بالل عب.

اف على  ر عملت جبامعة امللك سعود ملد ة مثانية عشر عاًما، وشغلت عدًدا من املناصب اإلداري ة مثل وكالة قسم علم الن فس واإلش
بية وإدارة مركز البحوث، كما عملت كمستشارة تربوي ة يف برنامج اخلليج العرب  لدعم منظ مات األمم املت حدة اإلمنائي ة  كلي ة الّت 

بية والت عليم بالر ياض. انتقلت يف عام  ة عإىل البحرين للعمل كمستشارة تربوي ة مع فريق الت أسيس للج ام 2113)األجفند( ووزارة الّت 
بية  مث  نائبة الر ئيس للشؤون األكادميي ة حىت  عام  .  وتعمل حالي ا  2112امللكي ة للبنات حيث عملت فيها كعميدة لكلي ة الّت 

كمستشارة تربوي ة لبع  الوزارات واجل امعات يف دول اخلليج مثل جامعة األمرية نورة وجامعة الد مام وبع  املنظ مات الدولي ة مثل 
 اليونيسف ومينتور العربي ة. اليونسكو و 

رات ضهلا العديد من األحباث العلمي ة املنشورة والكتب املّتمجة واملشاركات العلمي ة يف مؤمترات عربي ة وعاملي ة. قد مت العديد من احملا
بية وتوجيه الس لو  والعالج بالل عب يف داخل اململكة ودول اخلليج وبع  ول العربي ة.  الد  العام ة وورش العمل يف جمال الّت 

 

 
 شذا إسماعيل

 

وماجستري تربية من اجل امعة األمريكي ة يف بريوت، ماجستري يف  حائزة على شهادة بكالوريوس يف العلوم من اجل امعة األمريكي ة يف بريوت،
بية املختص ة من جامعة الد مج  مدارس املرب ات، ومسؤولة ومنس قة برنامج -حالي ا تتوىل  إدارة قسم ري اض يف ثانوي ة الكوثر واشنطن. الّت 

بوي للت الميذ ذوي االحتياجات اخلاص ة يف مدارس املرب ات، مجعي ة املرب ات اخلريي ة.  بية أستاذة ومدر بة يف جامعة هالّت  ايكزيان ملاد ة الّت 
دائرة علم الطب   الط بعة الث انية على اجملتمع الل بناين مع -يف تقنني قائمة تشخيص اضطراب التوح د لدى األطفالاملختص ة. تشار  

 العديد من اخلدمات االستشاري ةب الن فسي  يف اجل امعة األمريكي ة يف بريوت، كما مت  ترمجة دليل استخدام االختبار إىل الل غة العربي ة. قامت
أعد ت اهليكلي ة اإلداري ة  . كماعدد من املدارس واملنظ مات األهلي ة واألجنبي ة شخيص للت الميذ ذوي االحتياجات اخلاص ة يفللت دريب والت  

االقتصادي ة العربي ة مع مؤس سة  والن ظم الت شغيلي ة للمركز الل بناين للد عم الن فسي  لألطفال والشباب بدعم من الص ندوق الكوييت للت نمية

http://www.google.ae/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=0F_6qvDpO_Xg6M&tbnid=7d80D1Ao2StR0M:&ved=0CAgQjRwwADhz&url=http://www.myskin.com/product/details/formula-age-repair-phytoceramide-treatment-oil?pid=1219850068&ei=b3YfUayrHIPJrAek_4D4Cw&psig=AFQjCNFsxxjjFmp-l0LttmgrpBrOnDnVxQ&ust=1361102831545186
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باملشاركة مع منظ مة  2112اجتماعي  والت دريب بعد حرب متوز  -شاركت يف إعداد برنامج التدخ ل الن فسوث والد راسات. البح
بية والت عليم العايل بية املختص ة لدراسة تعديل املناهج للت الميذ ذوي االحتياجات اخلاص ة مع وزارة الّت  كتبت   .اليونيسف، ويف جلنة الّت 

عل م املستند إىل الد ماغ، والت عل م يف الط فولة املبكرة، وتعديل املناهج للت الميذ ذوي االحتياجات اخلاص ة لقطر الن دى مقاالت عن الت  
 Council for)تطوير املناهج الدراسي ة، وجملس األطفال االستثنائي ني رابطة اإلشراف و الص ادرة عن ورشة املوارد العربي ة. عضو يف 

Exceptional Children). 
 

 
 بلل جرادي

 

 ةلبناين  من حمافظة النبطي ة، " بالل قاسم جرادي"،  ختر جت من املرحلة الثانوية حامال" شهادة علوم حياة من املدرسة الرمسية " ثانوي
حامال" بكلوريوس يف إدارة األعمال  0222يف اجلامعة العربي ة وختر جت عام  0223احلرج الرمسية". بدأت الدراسة اجلامعي ة عام 

م الثاين من الد راسة اجلامعية بدأت مهنة الت دريس ملادة الرياضي ات للمرحلة املتوس طة. وانضممت للتعليم يف مدارس .وخالل العا
املرب ات "ثانوي ة الكوثر"، وهكذا شاء القدر أن يضعين يف املكان املناسب والذى كما أعتقد ولدت من أجله " الت عليم". بدأت  

أصبحت  2114عاقد لعدد من احلصص، وخالل العام الثاين أصبحت متفر غاً ضمن الث انوي ة ويف عام كمدر س ملادة الر ياضي ات، كمت
اوين نمدر ساً ومنس قاً ملادة الر ياضي ات. وأصبحت مدر باً على صعيد املدرسة أو اجلمعي ة لعدد من العناوين اليت قد تتعل ق باملادة أو بع

انضممت اىل مشروع متام و ما زلت حىت  اآلن . وحصلت  2112عة األمريكي ة. ويف عام تربوي ة، وشاركت أيضاً بتدريب يف اجلام
أصبحت مدير احللقة الثانية ومدر ساً ملادة  2100ويف العام  AULعلى شهادة الكفاءة الت عليمي ة من جامعة  2101عام 

 الر ياضي ات لصف  واحد فقط أال وهو الثالث ثانوي
 
 
 

 
 زكريا حسين حمادة

 

سنوات.  3ن ين فقدت والدي بعمر  لبناين من حمافظة جبل لبنان، " زكريا حسني محادة"  ترب يت و تعل مت يف مجعي ة املرب ات  أل
ة. بدأت ي  تابعت دراسيت يف مدارس املرب ات حىت  هناية املرحلة الث انوي ة. درست املعلوماتي ة اإلداري ة و إدارة األعمال  يف املرحلة اجل امع
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وحدث بالص دفة أن ين تلق يت عرًضا للعمل يف مجعي ة املرب ات، وهكذا شاء القدر  2115العمل مع بداية املرحلة اجل امعي ة. يف عام يف 
د عأن يضعين يف املكان املناسب والذى كما أعتقد ولدت ألجله: "الت عليم". بدأت كمدر س ملاد ة الل غة اإلنكليزي ة للت عليم األساسي  وب

يف جامعة  للحلقة الث انية، ويف الوقت نفسه أمتمت دراسيت اجل امعي ة -العام الث اين أصبحت منس ًقا للماد ة يف ثانوي ة الكوثرهناية 
أصبحت مدر ًسا ومنس ًقا ملاد ة الل غة اإلنكليزي ة يف احللقة  2112. ويف عام 2112اهلايكازيان "برنامج تدريب املعل مني" حىت  عام 

إنضممت إىل مشرع  2112حصلت على شهادة تعليمي ة من جامعة كامربدج. و يف عام  2112رحلة الث انوي ة. ويف عام الث الثة وامل
 متام وما زلت حىت  اآلن.

 

 
 إليكونوموس جورج ديماسا
 

 0255من مواليد بريوت 
 جماز يف إدارة األعمال من جامعة القد يس يوسف يف بريوت

 .0220األرثوذكس منذ  أحد كهنة أبرشي ة بريوت للروم
 رئيس احملكمة الروحية اإلستئنافي ة وعضو يف احملكمة اإلبتدائي ة.

 رئيس الد يوان يف مطراني ة بريوت.
 .0222حىت  0220عمل يف إدارة مستشفى القد يس جاورجيوس منذ 

إلشراف على مّتوبوليت بريوت با وحىت  اآلن هو مدير ثانوي ة السي دة األرثوذكسي ة يف رأس بريوت ومفو ض من قبل 0222منذ 
 مدارس البشارة واألقمار الث الثة ومار الياس.

 عضو يف الل جنة املركزي ة جمللس الكنائس العاملي .
 أمني سر  اجملمع األنطاكي املقد س.  

 

 
 نقول بشارة رزق

 

بوي ة وأخرى 0222لبنان العام   –مواليد بريوت   يف علم الن فس، إضافة إىل ديبلوم دراسات عليا يف، حائز على إجازة يف العلوم الّت 
 علم الن فس العيادي  واملرضي  من جامعة القد يس يوسف يف بريوت.
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يف ثانوي ة السي دة األرثوذكسي ة  0223تربوي  مطلع العام -مث  شغل منصب مستشار نفس 0222بدأ العمل يف جمال الت عليم منذ العام 
شغل  2110و  0222. توازيًا وبني العامني 2112مديرًا ملدرسة البشارة األرثوذكسي ة ولغاية العام حني عنيِّ  2111وحىت  العام 

وحىت  اليوم، يشغل منصب نائب مدير ثانوي ة السي دة  2101منصب األمني الت نفيذي ألسرة املدارس األرثوذكسي ة يف لبنان. منذ العام 
 األرثوذكسي ة.

افة إىل كونه معاجلًا تربوي  جلمعي ة فرح العطاء، إض-لنفسي  الت حليلي للط فل واملراهق ومستشار نفسعضو مؤس س يف مجعي ة العالج ا
 نفسي ا يف عيادتة اخلاص ة.

 

 
 بلل أحمد الباشا

 

 ، كما حاز على شهادة0222. نال شهادة البكلوريوس يف العلوم من اجل امعة األمريكي ة يف بريوت عام 0225ولد يف بريوت عام 
ي اضي ات ر املاجستري يف الري اضي ات والدبلوم يف تعليم الري اضي ات من اجل امعة نفسها. بدأ العمل يف ثانوي ة السي دة األرثوذكسي ة كمدر س لل

ل ، وهو يشغ2102و  2112، مث  ترأ س دائرة الري اضي ات يف مدارس بريوت األرثوذكسي ة بني العامني 0222يف املرحلة الث انوي ة عام 
بية  اآلن منصب رئيس دائرة البحث والت طوير يف مدارس بريوت األرثوذكسي ة. قد م العديد من ورش العمل واالستشارات يف جمايل الّت 

 والت عليم ملؤس سات تربوي ة يف بريوت وطرابلس والد وحة.

 
 سارة مقل د

بية اخلاص ة من اجل امعة األمريكي ة يف بريوت يف العام  بية وشهادة يف الّت   . 2112حائزة على دبلوم يف الّت 
بوي يف العام   .2100أكملت دراستها العليا يف اجل امعة األمريكي ة يف بريوت وحصلت على على ماجستري يف اإلرشاد والت وجيه الّت 

ب بالعديد من املدارس اخلاص ةالتحقت  ية يف بريوت حيث أكملت أكثر من سبع سنوات من الت دريب يف تعليم الل غة اإلنكليزي ة والّت 
بوي.  اخلاص ة، قبل أن تتدر ب يف مؤس سات خاص ة على اإلرشاد والت وجيه الّت 

بتدائي ة. منذ  املرحلة االاىل مدرسة احلريري الث انية كمرشدة تربوي ة ومسؤولة عن برنامج بناء الشخصي ة يف 2112إنضم ت يف العام 
 انضمامها اىل مدرسة احلريري الث انية، أصبحت عضواً يف فريق "متام" وشاركت مع زمالئها يف ورشات العمل يف اجل امعة األمريكي ة.
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بوي ة مع مجعي ات أهلي ة. من أهم   ريع ال يت شاركت فيها  املشاباإلضافة إىل عملها كمرشدة تربوي ة، شاركت يف العديد من املشاريع الّت 
بية ا ب عدد من املدارس الر مسي ة يف لبنان، تدريب معل مي املدارس اخلاص ة على مفاهيم الّت  اص ة خلكانت تقييم الص عوبات الت عليمي ة لطال 

 واإلرشاد، وتأسيس غرف مصادر يف عي نة من املدارس الر مسي ة.
 

 
 أمينة حربلي

 

ُت يف الشب انية -  .02لبنان يف شهِر آب عام ... –ُوِلدّْ
ة يف املقاصد، مث  حصلت على ثالث شهادات متتالية من اجل امعة األمريكي   –تلق يت شهاديت الث انوي ة من ثانوي ة خالد بن الوليد - 

 ".science educationبريوت: شهادة بكالوريوس يف العلوم، شهادة دبلوم يف الت عليم وشهادة املاجستري يف "
بية ملتابعة ونيل شهادة الد كتوراه يف "  –قت باجل امعة الل بناني ة التح-  ".science educationكل ي ة الّت 
 تزو جت وأجنبت ولدين مها ميار وعبد الكرمي.-
 نية حىت  اآلن.ازاولت  مهنة الت عليم كأستاذة يف العلوم الط بيعي ة والكيمياء يف ثانوي ة الر وضة لفّتة قصرية ويف ثانوي ة احلريري الث  -
 أشغُل هذه الس نة منصب منس قة العلوم الط بيعي ة للمرحلة الث الثة.-
 أزاوُل العمل حالي ا، يف اجل امعة الل بناني ة منذ سنتني كمدر بة للت الميذ )األساتذة يف املستقبل(.-
 للمعل مني. اجل امعة األمريكي ة ويف نقابة بريوتشاركت يف عد ة ورش عمل تربوي ة ونقابي ة يف ثانوي ة احلريري الث انية، ويف -
أمارس عد ة نشاطات اجتماعي ة، حيث شاركت الص ليب األمحر الل بناين لفّتة أربع سنوات كمساعدة اجتماعي ة لدراسة أحوال الناس -

 احملتاجني.
 عضو ولثالث دورات يف مجعي ة متخر جي املقاصد اإلسالمي ة يف بريوت. -
 ينة سر  يف نقابة املعل مني يف بريوت منذ سنتني ومازلُت أشغل هذا املنصب.ُعي ِّنُّْت أم-
أمارس عد ة نشاطات اجتماعي ة يف املدرسة وخارجها، وأحرص على بناء عالقات جي دة مع تالميذي وزمالئي، أواكب التجد د وأتقب ل -

 الت غيري.
".هواييت املفض لة مساع املوسيقى الن اعمة وقراءة كتب. حكم-  يت يف احلياة: "إذا كان للباطل يوم فللحق  ألُف يوم 
 

 ملحق: ورقة المشروع

 7002حّدثت في كانو  الثاني/يناير 

 



297 
 

ملعرفة ما ينجح  العربي ة ملنطقةتحديد املبادرات اليت نف ذت يف ال واقع املدرسة العربي ةإىل  املستندعن التطوير الّتبوي   املشروع البحثييرمي 
 لطبيعيوالتعليم الصفي الذي يوفر اإلطار اوما ال ينجح   وملاذا. فثمة حاجة ماسة اىل مؤس سة توف ر الصلة بني األوساط األكادميية 

 ألداء هذا الدور يف املنطقة. مؤسسة مؤهلةتطبيق البحوث. ونعتقد أن اجلامعة األمريكي ة يف بريوت ل

الصادر عن  "رية العربيةتقرير التنمية البش"ى أن النظم الّتبوي ة يف العامل العرب حباجة اىل حتسني. ويذكر مثة اتفاق واسع النطاق عل
أن  "هنا  أدلة على تدهور نوعي ة التعليم ]يف املنطقة[، ما يعين ضمنًا تراجع اكتساب  2112برنامج األمم املتحدة اإلمنائى يف عام 

 2112 الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي يف سنة "تقرير التنافسية يف العامل العرب". ويرد د 2اخلال قة"املعرفه واملهارات التحليلي ه و 
أصداء استنتاجات تقرير األمم املتحدة االمنائي، وحيث  بلدان العامل العرب على "التفكري املعم ق يف كيفي ة تنظيم التعليم على  2113  

ستدام للقدرة على املنافسة يف اقتصاد عاملي  متغري  ومتطو ر"حنو أفضل لضمان التطوير امل
. ويلحظ كال التقريرين، وتقرير التنمية البشريه 3

 أمهي ة "إدماج االحتياجات اجلديدة من املعارف واملهارات يف األنشطة التعل مي ة والتعليمي ة احلالي ة".  2113العربية لعام 

ن يشاركوهنم اهلدف نفسه. غري الذي الباحثونة مهتم ون بتحسني نوعي ة التعليم يف بلداهنم. وهنا  أيضا إن نا نعتقد أن املرب ني يف املنطق
أن  هاتني اجملموعتني تعمالن بشكل منفصل يف معظم األحيان   بل إن  أغراضهما تتعارض أحياناً. ولكي تكون األحباث مفيدة، جيب 

مرب ني حيدث يف املدارس يف أحناء املنطقة، وأن تعاجل القضايا األكثر أمهي ة لل ومن ما صفالغرفة  املعلومات املستقاة من أن تستند إىل
 يف املنطقة.

 
 

 اقتراحنا
 الفلسفة

سينظ م املشروع لتعزيز "الدعم من أعلى إىل أسفل إلحداث تغيري من أسفل إىل أعلى". بعبارة أخرى، سنقوم بتحليل "قصص النجاح" 
لتحليل إىل صن اع نتائج ا سنقدماحمللي ة لتحديد العوامل البشري ة واملادي ة واملمارسات اليت جعلت هذه املبادرات ناجحة. وبعد ذلك 

نطقة، ونشرها . وسنعم م نتائج أحباثنا بإنتاج املواد  التدريبي ة اليت ميكن استخدامها يف أحناء املمنهم توظيفها يف القراراتآملني السياسات 
 يف الدوري ات الوطني ة واإلقليمي ة، وإتاحة املعلومات على موقع على اإلنّتنت ميكننا إطالقه وحتديثه بانتظام.

 الغاية
 ملشروعنا ثالثة أهداف:

   تطوير نظرية إصلح تربوي  معل لة ومستندة إل  واقع المدرسة في المنطقة تقد م لصن اع السياسات توصيات تستند إل
 األبحاث لتنفيذ اإلصلح التربوي  في بلدانهم.

o .تصميم دراسات حالة لثالث مدارس يف كل من اململكة العربي ة السعودي ة واألردن ولبنان 
o طرق خمتلفة من االستقصاء املنظ م. إجراء الدراسات باستخدام 

                                                           
 2 Arab Human Development Report 2002. 

 3 2003, p. 218-The Arab Competitiveness Report 2002. 
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o .تقدمي تقارير عن دراسات احلالة عن كل من املدارس التسع وعن كل بلد 
o .تقدمي تقرير عن البلدان الثالثة 
o .وضع نظري ة مؤق تة معل لة عن البلدان الثالثة 

 دام مواد  تدريبي ة تستند باستخ تدريب العاملين في المدارس عل  تخطيط األنشطة المتعل قة باإلصلح التربوي  وتنفيذها
 إل  نتائج أبحاث أجريت في العالم العربي.

o :إشرا  أفراد يف املواقع القيادي ة على املستويات املختلفة )الوزارة واجلامعة واملدرسة واملعل مني( يف ما يلي 
 .مناقشة أنواع األحباث وأهدافها وأسئلتها وفلسفاهتا 
  يف مدرستهم وعلى املستوى الوطين .مناقشة دور البحث يف اإلصالح 
  املشاركة يف ورش عمل عن منهجي ات البحث )وخباص ة يف ورش العمل واألنشطة اليت تتضم ن منهجي ات

 األحباث النوعية باإلضافة إىل منهجي ات األحباث الكمي ة(.
  "املشاركة يف أنشطة حبثي ة مثل مجع البيانات يف مدارسهم باستخدام "أحباث األداء(action 

research).)وغريها من املنهجي ات )األحباث النوعي ة باإلضافة إىل منهجيات األحباث الكمي ة 
 .)املشاركة يف ورش عمل التطوير املهين  )كمشاركني ومقد مني 
 .املشاركة يف تطوير مواد  ورش عمل التطوير املهين  استناداً إىل نتائج البحث 

 ندة إل  األبحاث.تشجيع ثقافة وضع السياسات المست 
o .اآللي ات اليت تشج ع 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.

  يف كل  متنو عة يف داخل املدرسة وبني املدارس الثالثتعزيز قيم اختاذ القرارات القائمة على األدل ة بوسائل
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 
 تمعات الباحثة" تعزيز ثقافة "اجمل(inquiring communities) .داخل املدارس وفيما بينها 

 سؤال البحث

 سيحاول املشروع على وجه التحديد اإلجابة عن السؤال التايل:

كيف تتفاعل فعاليات التغيير وعملي اته في المدرسة العربي ة والعوامل السياقي ة المدرسية لتمكين )أو إعاقة( التجديد 
 وزيادة قدرات الطل ب عل  التعل م المستمر  وتحسين اتجاهاتهم نحوه؟المستدام 

 المقاربة المنهجية
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على األدل ة، وستنطلق من حتليل ما جيري يف املدارس اليت تنف ذ األنشطة  استقرائي ة قائمة ستكون املنهجي ات املستخدمة يف هذا البحث
راسة لكمي ة والنوعي ة. وستبّن نظرية إصالح تربوي  مستندة إىل واقع املدرسة من داإلصالحي ة. وستتكامل معاً، مبا يف ذلك املقاربات ا

فعاليات التغيير وعملي اته في المدرسة العربي ة والعوامل السياقي ة المدرسية لتمكين )أو إعاقة( التجديد المستدام وزيادة تفاعالت 
 ؟قدرات الطل ب عل  التعل م 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 معي نني.

 افتراضات

 يفّتض املشروع ما يلي:

  عوامله السياقي ة.و اإلصالح أو التطوير املدرسي  شديد التعقيد وينطوي على تفاعل بني فعاليات التغيري وعملي اته 
 .  اإلصالح املدرسي  الناجح يتمي ز بابتكار أنشطة مستدامة تعز ز قدرات الطالب على التعل م املستمر 
 .املعرفة عن اجلهود التطويري ة يف املدرسة موجودة لدى األفراد العاملني فيها 
 .موقع اإلصالح املدرسي  هو املدرسة ذاهتا 
  تأثري قوي  على جهود اإلصالح فيها.لفعاليات التغيري يف املدرسة 
 .للعوامل السياقي ة أو الثقافي ة تأثري كبري على عملي ات التغيري يف املدارس 
 .حتسني املدارس هو هدف وزارات الّتبية والتعليم 
 .من أهداف السياسة احلكومي ة تقدمي التوجيه والدعم الالزمني حلدوث التطوير اإلجياب  يف على مستوى املدرسة 
  احلكومات حباجة إىل معلومات أكثر مصداقي ة وميكن الركون إليها بشأن نوع التوجيه والدعم الالزمني للمساعدة يف حتسني

 املدارس.
 المشاركون: األدوار وفوائد المشاركة ومعايير الختيار

 المدارس المشاركة( 0

 األدوار يف املشروع .أ
i.  غ جزئي أشخاص ويضم  مدير املدرسة أو ممث الً عنه ومعل مني مُينحان تفر إنشاء فريق لتنفيذ املشروع يتكو ن من ثالثة

للعمل على املشروع ويكون أحد هؤالء "منسق املدرسة". )حنو أربع حصص يف األسبوع(. مسؤولي ات الفريق هي 
 التالية:

a) :مجع البيانات بالقيام مبا يلي 
 إجراء املقابالت .0
 املراقبة يف الصفوف .2
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 الطالبتنسيق اختبار  .3
b) إعداد املدونات امليدانية 
c) املشاركة يف حتليل البيانات 
d) ( أيام يف صيف  5االلتحاق بالتدريب مع اجلامعة األمريكي ة يف بريوت إما يف بريوت وإما يف عم ان

 (2112ويف كانون الثاين/يناير  2112
e) تقدمي خرباهتم إىل غريهم يف مدرستهم و/أو تقدمي التدريب عند احلاجة 
f) يم اختاذ القرار القائم على األدل ةتعزيز ق 
g) يقوم منس ق املدرسة بالتنسيق مع فريق اجلامعة األمريكي ة يف بريوت ومع ممث ل الوزارة وأستاذ اجلامعة 

ii.  .تغطية تكاليف مشاركة املدرسة مبا يف ذلك فّتة تفر غ املشاركني وشراء الربامج احلاسوبي ة الالزمة 
 ن املشاركة يف املشروع:الفوائد اليت جتنيها املدرسة م .ب

i. .االعتزاز باملساعدة يف حتسني التعليم يف العامل العرب 
ii. :اكتساب القدرة على حتسني املدرسة من خالل 

a) .دراسة نتائج املشروع يف املدرسة 
b)  تدريب العاملني فيها على مهارات البحث والتحليل والتدريب والقيادة اليت متك نهم من املساعدة يف توجيه

 التحسني يف املستقبل.مشاريع 
c) .اكتساب األدوات الالزمة ألعمال البحث الداخلي ة يف املستقبل 

iii. :تعزيز مسعتها كمدرسة جمد دة ومبتكرة من خالل 
a) ا مدرسة جمد دة اختريت للمشاركة يف املشروع بسبب جهودها التحسيني ة  التنويه بأهن 
b)  عن املشروع من خالل مؤس سة الفكر العرب  التنويه عنها يف العديد من البيانات واملنشورات الصادرة

 باإلضافة إىل اإلشارة إليها يف الدروي ات باللغتني العربي ة واإلنكليزي ة
c) املشاركة يف مؤمترات للمرب ني تقد م فيها نتائج البحث 

 معايري اختيار املدارس املشاركةج. 

i. .أن تكون املدرسة خاص ة 
ii.  أال تعود املدرسة بالربح على األفرادNon-profit organization أي أن تستثمر األموال الفائضة يف ،

 املدرسة نفسها.
iii. :أن تكون املدرسة قد قامت بنشاطات جتديدية ملد ة ثالث سنوات على األقل، أي 

a) تستخدم ممارسات تعليمي ة مبتكرة 
b)  ّتة اليت تنفذ يف الفلديها جهود حتسيني ة متواصلة وأن يكون العمل جاريًا فيها على مشروع واحد على األقل

 فيها الدراسة
c) ترك ز اجلهود على حتسني تعل م الطالب 
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iv.  م يعتربوهنا أفضل من املدارس اعتبار املدرسة فع الة من قبل أفراد اجملتمع على العموم، ومييل األهل إىل اختيارها ألهن 
 األخرى

v. إتباع املدرسة املنهج احمللي  الوطين  دون أن تتقي د به وحده بالضرورة 
vi. أن تكون غالبي ة العاملني فيها من العرب 
vii. استعداد املدرسة لتوفري التفرغ اجلزئي للمعنيني وحتم ل النفقات داخل املدرسة 
viii.  استعداد املدرسة ألن توف ر ألعضاء فريق املشروع الوقت الالزم إلجناز املهم ة يف املدرسة وحضور التدريب مرتني أو

 ثالث واملؤمترات وفقاً للحاجة
ix. اد املدرسة إلعطاء فّتة إعفاء مناسبة إلجراء مقابلة مع العاملني فيهااستعد 
x.  استعداد املدرس إلجراء اختبار لطالهبا باستخدام عدد من أدوات االختبار اليت يقد مها املشروع وتوفري النتائج لتستخدم

 يف الدراسة.
ي  ل من املستويات الثالثة )االبتدائ: جيب أن تضم  جمموعة املدارس بأكملها مدرستني على األقل يف كملحظة

واملتوس ط، والثانوي (. وميكن أن تضم  اجملموعة يف اململكة العربي ة ورمبا األردن مدرسة ذات أقسام منفصلة للبنني والبنات + 
 مدرسة للبنني + مدرسة للبنات.

 معايري اختيار األساتذة كأعضاء يف الفريقد. 

i.  ًأن يكونوا عربا 
ii. تدر ب على القيام باألحباث واالهتمام والرغبة يف ذلكالقدرة على ال 
iii.  ًاالستعداد للسفر إىل بريوت أو عم ان ملد ة أسبوع واحد للتدريب يف الصيف ويف منتصف السنة أيضا 
iv. القدرة على قراءة العربي ة أو اإلنكليزي ة وتلق ي التدريب فيها 
v. القدرة على تقدمي عروض عن أحباث اآلخرين 
vi.  األحباث )مستحسن(اخلربة يف 

 ممث ل الوزارة( 2

 الدورأ.  

i. ( ويف كانون الثاين/يناير  2112أيام يف صيف  5حضور التدريب مع اجلامعة األمريكي ة يف بريوت يف بريوت أو عم ان
2112) 

ii. حضور االجتماعات يف كل أحناء البلد 
iii. املساعدة يف احلصول على اإلذونات الالزمة 
iv. املشاركة يف املؤمترات 
v. االجتماعات مع الوزارة عندما تدعو احلاجة تسهيل 
vi. االتصال بالوزارة والتنسيق معها عندما تدعو احلاجة 
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 فوائد املشاركة يف املشروعب. 

i.   االعتزاز باملساعدة يف حتسني التعليم يف العامل العرب 
ii.  اإلضافة مؤس سة الفكر العرب  بإدراج امسه كمشار  يف العديد من البيانات واملنشورات الصادرة عن املشروع من خالل

 إىل اإلشارة إليها يف الدروي ات باللغتني العربي ة واإلنكليزي ة
iii.  اكتساب املهارات واخلربات اليت تعد ه للمساعدة يف توجيه وتصيم سياسات الوزارة اليت تدعم مشاريع حتسني املدارس

 يف املستقبل
iv.  واملرب نيتقدمي عروض املؤمترات أمام العاملني يف الوزارة 
 معايري االنتقاءج. 

i. توق ع بقائه عد ة سنوات يف الوزارة 
ii.  التمت ع بثقل كاف  يف الوزارة 
iii. امتال  بع  اخللفي ة عن البحث 
iv. أن يكون ثنائي  اللغة باإلنكليزي ة والعربي ة 
v. القدرة على تقدمي العروض يف املشروع وراغباً يف ذلك 
vi.  خارج بلدهالقدرة على حضور االجتماعات أو املؤمترات 

 أستاذ الجامعة المحلي  ( 3

 الدورأ. 

i. ( ويف   2112أيام يف صيف  5املشاركة واملسامهة يف التدريب مع اجلامعة األمريكي ة يف بريوت يف بريوت أو عم ان
 (2112كانون الثاين/يناير 

ii. اإلشراف على ممارسات مجع البيانات وحتسينها 
iii.  دمها املدارس واملساعدة يف حتليل البيانات وفقًا للتوجيهات اليت يقحتليل البيانات و/أو اإلشراف على أعضاء فرق

 فريق اجلامعة األمريكي ة يف بريوت
iv. املشاركة الفع الة يف اإلعداد لالجتماعات على مستوى البلد ككل وإجرائها 
v. مريكي ة يف بريوتألكتابة التقارير واألحباث وتقدميها إىل األعضاء اآلخرين يف الفريق الوطين  وإىل فريق اجلامعة ا 
vi. التنسيق مع اجلامعة األمريكي ة يف بريوت لكتابة التقرير النهائي  وتقدمي عروض عن املشروع عندما تدعو احلاجة 
vii. تقدمي التدريب إىل أشخاص آخرين يف منهجي ة البحث بالتنسيق مع فريق اجلامعة األمريكي ة يف بريوت 
 فوائد املشاركةب. 

i. سني التعليم يف العامل العرب  االعتزاز باملساعدة يف حت 
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ii.  إدراج امسه كمشار  يف العديد من البيانات واملنشورات الصادرة عن املشروع من خالل مؤس سة الفكر العرب  باإلضافة
 إىل اإلشارة إليها يف الدروي ات باللغتني العربي ة واإلنكليزي ة

iii.  النوعي  اكتساب التدريب واخلربة يف مهارات منهجي ات البحث الكمي و 
iv. تقدمي العروض يف املؤمترات أمام املرب ني 
 معايري االختيارج. 

i. توق ع بقائه عد ة سنوات يف اجلامعة 
ii. أن يكون ثنائي  اللغة باإلنكليزي ة والعربي ة 
iii. القدرة على حضور االجتماعات أو املؤمترات خارج بلده 
iv. )  امتال  خربة يف البحث )ومن املستحسن يف البحث النوعي 

 التنفيذ

سينف ذ املشروع على مراحل، فيبدأ صغريًا ويتوس ع تدرجيي ًا حبيث تسّتشد املراحل الالحقة باملعرفة املكتسبة يف املراحل السابقة من 
 املشروع.

 المد ة

: سنة تإن نا نقد ر أن  أي مسعى جدي  إلصالح األنظمة الّتبوي ة يف املنطقة يستغرق عد ة سنوات. املرحلة األوىل تتطل ب ثالث سنوا
 لإلعداد وسنتني للتنفيذ والتقييم والتخطيط للمرحلة الثانية.

 

ن م سنطلق يف البداية املشروع يف ثالثة بلدان: اململكة العربي ة السعودي ة واألردن ولبنان. وختتلف هذه البلدان الثالثة يف نواح مهم ة:
جلامعة ضي ات، ومسعة النظام الّتبوي . باإلضافة إىل ذلك، تعمل احيث حجم البلد، ونوع النظام الّتبوي ، ولغة تدريس العلوم والريا

 األمريكي ة يف بريوت يف البلدان الثالثة وأنشأت شبكة من األفراد واملؤس سات تسه ل البحث املقّتح واألنشطة التطويري ة.
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 السنة األول 

ة والعام ة مث بالتشاور مع الباحثني والعاملني يف املدارس اخلاص: سيضع الفريق املكو ن من ثالثة أشخاص معايري االنتقاء انتقاء املدارس
 انتقاء مدرستني أو ثالث يف كل بلد تشار  يف املرحلة األوىل من الدراسة.

. روع: سيقوم فريق من اجلامعة األمريكي ة يف بريوت مكو ن من عضوين من اهليئة التعليمي ة من دائرة الّتبية بتنسيق املشتشكيل فرق العمل
وسيتحم ل املسؤولي ة الرئيسي ة عن تصميم اقّتاح البحث وتطوير ورش العمل وإدارهتا. إضافة إىل ذلك سيكون هنا  مساعد باحث أو 

 أكثر متفر غ يف اجلامعة األمريكي ة يف بريوت مسؤول عن العمل اإلداري  ومتواجد للمساعدة يف األحباث.

   مل قًا وعضوًا واحدًا أو أكثر من اهليئة التعليمي ة اجلامعي ة. وستعسيكون هنا  فريق يف كل بلد مشار  يضم  منس
فرق البلدان مع فريق اجلامعة األمريكي ة يف بريوت على وضع اقّتاح البحث، وستكون مسؤولة عن البحث كل يف 

 بلده، وتشار  يف حتليل البيانات وكتابة التقارير عن البحث.
 يتم  اختيارها للمشاركة يف املشروع. سيطلب تشكيل فريق للبحث من كل مدرسة 
 .وسنستفيد أيضاً من جتربة الباحثني يف البلدان الثالثة وخربهتم عندما تدعو احلاجة 

 

 :(التدريب وجلسات المباحثة )العصف الفكري  

كي ة يف بريوت اجلامعة األمري سُتدعى كل الفرق )من اجلامعة األمريكي ة يف بريوت والبلدان واملدارس املشاركة( حلضور ورشة عمل يف 
 لضمان حصوهلم على:

 .مهارات البحث النوعي  والكمي  اليت حيتاجون إليها للمشاركة واملسامهة بصورة فع الة 
 .لغة مشّتكة وفهم ملنهجي ات البحث اليت سيتسخدموهنا 
 .فرصة املشاركة يف حتديد املهم ة وشكلي اهتا ومسؤولي ات خمتلف املشاركني 
إىل أعضاء الفرق، نود  أن ندعو كل مدرسة مشاركة إىل إرسال شخص، يعمل عن كثب مع مساعد الباحث املوجود يف باإلضافة 

يف  ةاجلامعة األمريكي ة يف بريوت، إىل اجلامعة األمريكي ة للتدر ب. وعلى الرغم من أن نا سنحصر هذا الربنامج بأفراد من املدارس املشارك
 من املهم  أن تتطو ر اخلربات عند هذا املستوى أيضاً الستدامة جهود اإلصالح الّتبوي  على املدى الطويل.البداية، فإن نا نعتقد أن  

: سيضع فريق اجلامعة األمريكي ة يف بريوت اقّتاح تصميم البحث استنادًا إىل املناقشات اليت جترى يف ورشة العمل. تصميم البحث
ي ة بانتظام مع، واألدوات املستخدمة يف مجعها، وأساليب حتليلها. وسيتشاور فريق اجلامعة األمريكوسيفص ل االقّتاح أنواع البيانات اليت جت

مع أعضاء كل الفرق طوال هذه العملي ة، عن طريق الربيد اإللكّتوين  بالدرجة األوىل، للتوص ل إىل فهم مشّت  وتأييد واسع ألنشطة 
 البحث.
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 السنتان الثانية والثالثة

: سيجتمع أعضاء الفرق لبحث كيفي ة إجراء البحث وحتليله. وبعد إجراء البحث، سيجتمع أعضاء الفرق والتطوير أنشطة البحث
 لبحث النتائج وكيف جيب تعميمها وتنفيذها.

فريق  ر: نعتقد أن  املهم  أن تكون األحباث متاحة باللغتني اإلنكليزية والعربية عرب اإلنّتنت وبشكل مطبوع. وسيطو  التعميم والنشر
اجلامعة األمريكي ة 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 املعني ة يف ورش العمل هذه. ونعتقد أن  ورش العمل ستكون أكثر 

وإثارة لالهتمام إذا لعب مرب ون سعودي ون، مثاًل، شاركوا يف املشروع منذ بدايته دورًا بارزًا يف ورش العمل لتعميم نتائج املشروع فائدة 
على املرب ني السعودي ني اآلخرين. وسيفيد ذلك أيضًا يف بناء القدرة احمللي ة يف كل بلد، وتطوير شبكة من الرجال والنساء امللتزمني 

 ح الّتبوي  واملنخرطني يف "حبث األداء".باإلصال

 : سيتم  تقييم املشروع يف هناية املرحلة األوىل. وستستخدم نتائج هذا التقييم يف وضع خطط املرحلة الثانية من املشروع.التقييم

 

 سجل  إنجازاتنا

ن عامًا برامج تطوير الّتبية فيها منذ أكثر من عشريتنشط اجلامعة األمريكي ة يف بريوت يف جمال الّتبية منذ عد ة سنوات. وتنظ م دائرة 
 مهين  بدون شهادات للمعل مني، وإداري ي املدارس، واملتخص صني يف املناهج لتعريفهم على أساليب التعليم واإلدارة اجلديدة. ويقد م ما

 املتوس ط. باإلضافة إىل ورش العمل اليت جترىمعل ماً وإداري اً يف السنة يف  351بني ورشة عمل واحدة وثالث مر تني يف السنة جتتذب 
يف اجلامعة األمريكية يف بريوت، جنري ورش عمل بالعربية واإلنكليزية يف العديد من بلدان املنطقة، مبا يف ذلك األردن ومصر واململكة 

 العربية السعودية واليمن.

 

ساء الراغبني يف ودرجة املاجستري يف اإلدارة الّتبوي ة ودراسات السياسات للرجال والنتقد م دائرة الّتبية دبلوماً يف اإلدارة الّتبوي ة والقيادة 
ممارسة مهن يف اإلدارة الّتبوي ة. وعلى الطالب أن يكملوا الشهادة اجلامعية األوىل ويكون لديهم سنة واحدة من اخلربة املهني ة ذات 

تري أن يكملوا إلدارة الّتبوية والقيادة. وعلى الطالب الراغبني يف متابعة درجة املاجسالصلة ليكونوا مؤه لني لاللتحاق بربنامج الدبلوم يف ا
 برنامج الدبلوم الذي تبلغ مدته سنة واحدة أوالً.
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ة يف يو باإلضافة إىل أنشطتنا التدريبي ة، ينشط أعضاء اهليئة التعليمية يف دائرة الّتبية يف اجلامعة األمريكي ة يف بريوت يف األحباث الّتب
ألحباث االعديد من اجملاالت مثل تعليم اإلنكليزية كلغة أجنبي ة، وتعليم الرياضيات، وتعليم العلوم، والقيادة واإلدارة املدرسية. وتنشر هذه 
دينا أحباثًا يف ليف الدوريات العاملية واإلقليمية ويف الكتب احملر رة يف لبنان واملنطقة والعامل. وجيري العديد من أعضاء اهليئة التعليمي ة 

 مسائل تتعل ق باإلصالح الّتبوي يف لبنان واملنطقة.

 الجامعة

مكافئ أستاذ متفر غ. وعلى الرغم من أن  اجلسم  241طالب وهيئة تعليمية من  2,211تضم  اجلامعة األمريكية يف بريوت أكثر من 
نان قبل جميئهم إىل بنا تقريباً التحقوا مبدرسة ثانوي ة أو جامعة خارج لبالطاليب يف اجلامعة األمريكي ة لبناين  بالدرجة األوىل، فإن  مُخس طال

 ةاجلامعة األمريكي ة يف بريوت. ويف السنوات األخرية، ارتفع عدد الطالب غري املتخر جني القادمني من املنطقة باطراد )اإلمارات العربي
 املتحدة واململكة العربية السعودية واألردن وسوريا والكويت(.

ة يتضم  اجلامعة اآلن ست  كل يات: العلوم الزراعية والغذائية، واآلداب والعلوم، واهلندسة والعمارة، والعلوم الصحي ة، والطب  )تضم  كل
 التمري  أيضاً(، وكلية سليمان س. العلي ان إلدارة األعمال. وتقد م اجلامعة األمريكي ة يف بريوت حاليًا برامج متنح درجات بكالوريوس

. ونأمل أن ندخل عدداً حمدوداً من برامج الدكتوراه يف السنوات القادمة. ويتكو ن اجلسم الطاليب يف اجلامعة و  ماجستري ودكتور يف الطب 
 باملئة من اإلناث. 42باملئة من الذكور و 52من 

اهم املتبادل بني منون بأمهي ة تعزيز التفلقد جس دت اجلامعة األمريكي ة يف بريوت، طوال تارخيها، جهود آالف الرجال والنساء الذين يؤ 
 الشعوب يف الشرق األوسط والغرب.

 

 الخلصة

ن ممع أن نا فخورون بالدور الذي تلعبه هيئتنا التعليمية وخر جيونا يف جهود اإلصالح الّتبوي يف املنطقة، فإن نا نعلم أن  هنا  الكثري 
اسة هذا املشروع لتحديد "أفضل املمارسات" اليت ثبتت فع الي تها يف غرف الدر العمل الذي جيب إجنازه. ونتطل ع إىل دعمكم إلطالق 

وتطويرها ورفع الوعي هبا وتطبيقها. إن نا مهتم ون يف العمل جنبًا إىل جنب مع املرب ني يف املنطقة إلجراء حبث ذي مغزى ويعطي نتائج 
 يف غرفة الدراسة.
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 مؤسسة الفكر العربي ـ

 في بيروت:الجامعة األميركية 

 مشروع بحثي عن التطوير التربوي  المرتكز إل  المدرسة في البلدان العربية

 خطة التنفيذ

 7002ُحد ثت في كانون الثاني/يناير 

 الغاية

 هلذا املشروع ثالثة أهداف:

 على البحث  ةتطوير نظرية معل لة قائمة على املدرسة لإلصالح الّتبوي يف املنطقة تقد م لصن اع السياسات توصيات قائم
 لتنفيذ اإلصالح الّتبوي  يف بلداهنم.

  تدريب الرجال والنساء على ختطيط األنشطة ذات الصلة باإلصالح وتنفيذها باستخدام املواد  التعليمي ة املستندة إىل نتائج
 البحث يف العامل العرب.

 .تشجيع ثقافة اختاذ قرارات السياسات القائمة على البحث 
 سنوات: سنة لإلعداد وسنتان للتنفيذ والتقيم والتخطيط للمرحلة الثانية.ثالث  :المد ة

 : اململكة العربية السعودية، واألردن، ولبنان.البلدان المشاركة

 

 السنة األول 

 التكلفة تاريخ بدء النشاط األفراد المعنيون النشاط
    . تشكيل الفرق0
 بوجودةصوما  . انتقاء فريق اجلامعة األمريكي ة 0.0

 مراد جرداق
تشرين األول 
2112 

 

 صوما بوجودة، لبنان - . انتقاء اللجنة التوجيهية للمشروع2.0
 مراد جرداق، لبنان -
 سارة الّتكي، السعودية -
 مسي ة حمتسب، األردن -
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    . انتقاء فرق التنسيق يف البلدان3.0
كانون األول  وعللمشر  اللجنة التوجيهية . وضع معايري انتقاء فرق البلدان0.3.0

2112 
 

. عقد اجتماع ملدة يومني يف عمان 2.3.0
من أجل أ( تشار  املعلومات عن طبيعة 

املشروع، ب( إقرار معايري انتقاء املدارس، ج( 
 وضع معايري انتقاء فرق املدارس

كانون األول  اللجنة التوجيهية للمشروع
2112 

 

  2112 شباط  . انتقاء مساعدي باحث متفر غني4.0
. انتقاء باحث تربوي واحد من 5.0

اجلامعات يف كل من األردن ولبنان واململكة 
 العربية السعودية

عضو اللجنة التوجيهية 
 للمشروع يف كل بلد

كانون الثاين   
 2112شباط 

 

. انتقاء مسؤول يف وزارة الّتبية والتعليم 2.0
 يف كل بلد

عضو اللجنة التوجيهية 
 للمشروع يف كل بلد

  

. االتصال باألشخاص املنتقني للتثب ت 2.0
 من استعدادهم للمشاركة يف املشروع

عضو اللجنة التوجيهية 
 للمشروع يف كل بلد

  2112شباط 

    . وضع كفاءات البحث وخطته2
 . تفوي  البحث يف:0.2

 . مؤش رات جودة نظام التعليم0.0.2
 . مؤش رات جودة املدرسة2.0.2
 أساس املدرسة . اإلصالح على3.0.2

كانون الثاين    
 2112نيسان 

 

 . انتقاء املدارس املشاركة2.2
 . انتقاء املدارس0.2.2
. تأمني اإلذن بإجراء البحث يف  2.2.2

 كل مدرسة
 انتقاء فرق املدارس 3.2.2

 فرق التنسيق يف البلدان -
عضو واحد من فريق  -

اجلامعة األمريكية لكل بلد 
 )األردن، والسعودية(

شباط وآذار 
2112 

 

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

 البحوث املرتكز إىل املدرسة.

فريق اجلامعة األمريكي ة  -
)أستاذان ومساعدي 

 باحث(
مستشار يف البحوث  -

 النوعية

نيسان وأيار 
2112 
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عقد ورشة عمل يف بريوت لضمان  4.2
أعضاء الفر يق على أ( مهارات  حصول

البحث النوعي  والكمي  اليت حيتاجون إليها 
للمشاركة واملسامهة بصورة فع الة، ب( لغة 
مشّتكة وفهم ملنهجي ات البحث اليت 

سيستخدموهنا، ج( فرصة املشاركة يف حتديد 
املهم ة وشكلي اهتا ومسؤولي ات خمتلف 

 املشاركني.

فريق اجلامعة األمريكية  -
 ستاذان ومساعدا باحث()أ
فرق التنسيق يف البلدان  -
فرق يتكو ن كل منها من  3)
 أشخاص( 2أفراد    3
شخصان من كل فريق  -

 02مدرسي مشار  )
 شخصاً(

مخسة أيام يف 
األسبوع األخري 
من حزيران وأوائل 

 2112متوز 

   السفر
   مصروف يومي
  تسهيالت ورشة 

 العمل
   مساعدو ورشة العمل

)أوراق،    لوازم
 شف افي ات، ...(

  متحد ثون يف ورشة 
 العمل

   اسّتاحات للقهوة
  مشغ ل للوسائل 
 السمعية البصرية

  أشرطة فيديو وتسجيل 
 فيديوي

. وضع خطة حبث للسنتني الثانية والثالثة 5.2
أنواع البيانات اليت جتمع، واألدوات تفص ل 

  املستخدمة يف مجعها، وأساليب حتليلها.

اجلامعة األمريكية  _ فريق
 )أستاذان ومساعدا باحث(

  2112متوز 

أيام يف بريوت   3. عقد ورشة عمل ملدة 2.2
 كي:
 . مناقشة خطة البحث0.2.2
. تطوير كفاءات املشاركني يف مجع 2.2.2

 البيانات وحتليلها

فريق اجلامعة األمريكية  -
 )أستاذان ومساعدا باحث(

فرق التنسيق يف البلدان  -
يتكو ن كل منها من فرق  3)
 أشخاص( 2أفراد    3
شخصان من كل فريق  -

 02مدرسي مشار  )
 شخصاً( مستشار أحباث

  

   السفر 2112أوائل آب 
   مصروف يومي
  تسهيالت ورشة 

 العمل
   مساعدو ورشة العمل

  لوازم )أوراق، 
 شف افي ات، ...(

  متحد ثون يف ورشة 
 العمل

   اسّتاحات للقهوة
للوسائل   مشغ ل 
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_ فرق التنسيق يف البلدان  . أدوات البحث االستطالعية2.2
بالتعاون مع فريق اجلامعة 

 األمريكية

  2112أيلول 

    . الدعم اإلداري والبحثي3
. إنشاء مكتب للمشروع وجتهيزه )شراء 0.3

من احلواسيب، وطابعة، وناسخة، وغريها 
 املعد ات املكتبي ة الالزمة(

كانون الثاين     -
 2112نيسان 

 

. حتديد برجمي ات حتليل البيانات النوعية 2.3
 والكمية وشراؤها

كانون الثاين     -
 2112نيسان 

 

خبري يف تكنولوجيا  - . تصميم موقع للمشروع على اإلنّتنت3.3
 املعلومات

حزيران ومتوز 
2112 

 

    . وضع التقارير4
    . كتابة التقرير املرحلي للسنة األوىل0.4
    . جدول األهداف املتحق قة5
 . ثالثة تقارير حبثية عن مؤش رات اجلودة التعليمية واإلصالح املدرسي0.5
 . البنية التنظيمية واملوقع املادي للمشروع.2.5
 . فرق األحباث على مستويي البلدان واملدارس.3.5
 . املواد  التدريبية عن البحوث الّتبوية مع الّتكيز على اإلصالح املدرسي.4.5 

 . فريق من األشخاص املدر بني الذين يستطيعون تصميم البحوث وإجراءها وحتليلها وكتابتها.5.5
 . اقّتاح إجراء حبث قائم على املدرسة إىل جانب الوسائل واألدوات الالزمة إلجراء البحث 2.5
 تقرير املرحلي للسنة األوىل. ال2.2

    هناية أنشطة السنة األوىل
 

 السنة الثانية

 مالحظة: إضافة ورش العمل إىل النتائج )لتطبيق البحث(

    . تشكيل الفريق 0
 صوما بوجودة . انتقاء فريق اجلامعة األمريكي ة0.0

 مراد جرداق
  متواصل

  متواصل  . انتقاء مساعدي باحث متفر غني2.0
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 صوما بوجودة، لبنان - . انتقاء اللجنة التوجيهي ة للمشروع3.0
 مراد جرداق، لبنان -
 سارة الّتكي، السعودية -
 مسي ة حمتسب، األردن -

  متواصل

    . إجراء البحث وحتليله2
فرق البلدان بالتعاون مع  . إجراء املرحلة األوىل من مجع البيانات0.2

فريق اجلامعة األمريكية 
 للمشروع واملستشارين

أيلول إىل كانون 
 2112األول 

 

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

 جدول كتابة تاريخ البحث

 فريق اجلامعة األمريكية -
 )أستاذان ومساعدا باحث(

فرق  3فرق البلدان ) -
أفراد  3يتكو ن كل منها من 

 أشخاص( 2  
شخصان من كل فريق  -

 02مدرسي مشار  )
 شخصاً(

كانون الثاين 
2112 

 

. القيام بتحليل البيانات وكتابة تقارير 3.2
 األحباث

فرق البلدان وفرق املدارس 
بالتعاون مع فريق اجلامعة 

 األمريكية

شباط إىل نيسان 
2112 

 

. نشر نتائج على موقع املشروع على 4.2
 اإلنّتنت

  2112متوز  خبري تكنولوجيا املعلومات

. حترير وقائع املؤمتر ونشرها على شكل  5.2
 كتاب

 فريق اجلامعة األمريكية -
 حمر ر لغوي -

متوز إىل أيلول 
2112 

 

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

 فريق اجلامعة األمريكية -
فرق األحباث املشك لة من  

 كل الفرق

متوز إىل كانون 
 2112األول 

 

 فريق اجلامعة األمريكية - إجراء أحباث عن ورشة العمل اخلاصة بالتطبيق
فرق األحباث املشك لة من  

 كل الفرق

كانون الثاين 
2112 

 

    اقبة والتقيم. املر 3
   فريق اجلامعة األمريكية - . تصميم نظام املراقبة والتقييم الداخلي0.3
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. تطوير أدوات املراقبة والتقييم لكي 2.3
 يستخدمها العاملون يف املشروع

   فريق اجلامعة األمريكية -

. قيام العاملني باملشروع بأنشطة املراقبة 3.3
 والتقييم

   األمريكيةفريق اجلامعة  -

   فريق اجلامعة األمريكية - . تفوي  وضع تقرير تقييم خارجي4.3
    . املؤمترات4
. تنظيم املؤمتر األول من أجل أ( تشار  0.4

نتائج األحباث مع املعنيني مبن فيهم صن اع 
السياسات من البلدان الثالثة املشاركة، ب( 
 عقد ورشة عمل لتطبيق نتائج األحباث.

   اجلامعة األمريكيةفريق  -
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