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تأّسست األكاديمية الوطنية اإلسرائيلية للعلوم عام 1959. أعضاء األكاديميّة هم حوالي 100 
األكاديمية  قانون  ينّص  إسرائيل.  دولة  في  والعلم  الثقافة  في  األّول  الرعيل  من  ومثّقف  عالم 
الوطنية اإلسرائيلية للعلوم لعام 1961 على أّن األهداف والمهاّم الرئيسيّة لألكاديميّة هي رعاية 
النشاطات العلميّة ودعمها، تقديم االستشارة للحكومة في شؤون البحث والتخطيط ذات األهّميّة 
العلوم اإلسرائيليّة في  البالد، تمثيل  اتّخاذ القرارات في خارج  التواصل مع هيئات  الوطنيّة، 

هيئات وأحداث علميّة دوليّة وإصدار مؤلّفات من شأنها النهوض بالعلوم. 

التربية معرفًة علمية  في  القرارات  أمام متخذي  تضع  التربية  التطبيقي في  للبحث  المبادرة 
حديثة ومفحوصة. معرفة كهذه ضرورية لبلورة عقالنية للسياسة وللتخطيط األفضل للمشاركة 

- لتحسين إنجازات التربية في إسرائيل. 

أو  عامة  سياسة  لتخطيط  أساسّي  مرّكب  هي  األبحاث  عن  الناتجة  المعرفة  المبادرة:  رؤيا 
مشاركة واسعة. في مرحلة التخطيط تدعم المعرفة الناتجة عن البحث المفحوص بلورَة سياسة 
ن من إجراء نقاش عام موضوعّي.  تكون احتماالت نجاحها أكبر، وبعد ذلك تكون هي التي تمكِّ

لذلك تطبق المبادرة هذه الرؤيا في مجال التربية.

القرارات، وتتشاور مع  يبحثها متّخذو  التي  المواضيع  المبادرة  تتناول  المبادرة:  طرق عمل 
مسؤولين كبار في وزارة التربية والتعليم ومع معنيّين آخرين. لجنة توجيه المبادرة التي يعيّنها 

رئيس األكاديميّة الوطنيّة هي المسؤولة عن برنامج عمل المبادرة وعن طرق تقييم الناتج.

تعمل المبادرة بواسطة لجان من المختصين وبواسطة عقد لقاءات تعليمية مشتركة للباحثين 
وللمختصين ومتخذي القرارات، وتنشر ناتج عملها وتضعه في متناول أيدي الجمهور الواسع. 

ويجب التنويه إلى أن عمل أعضاء لجان الخبراء هو بالتبرع. 

األكاديمية  بين  2003 – كمشروع مشترك  أواخر سنة  المبادرة في  أُنشئت  المبادرة:  تاريخ 
الذي طرح  ياد هنديـڤ، وهو  والتعليم وصندوق  التربية  للعلوم ووزارة  اإلسرائيلية  الوطنية 
ل معظم نفقاتها في السنوات األولى؛ ومنذ أوائل سنة 2010 تعمل المبادرة كوحدة  الفكرة وموَّ

داخل األكاديميّة الوطنيّة اإلسرائيليّة للعلوم.

في صيف سنة 2010 أضافت الكنيست تعدياًل لقانون األكاديميّة الوطنيّة اإلسرائيليّة للعلوم، 
ونّظمت طريقة التعاقد بين الوزارات التي تطلب استشارة األكاديميّة. المبادرة هي التي تدير 

عمليّات االستشارة التي تقّدمها االكاديميّة في مجال التربية للحكومة وللسلطات المختلفة.
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لجنة الخبراء في موضوع

بين المدرسة واألسرة: العالقات بين المعلّمين وأولياء األمور في بيئة متغيّرة

شّكلت األكاديمية الوطنية اإلسرائيلية للعلوم، استجابة لتوّجه من وزارة التربية والتعليم، لجنة 
من الخبراء تناولت الطرق التي قد تُسهم من خاللها مشاركة أولياء األمور في التعليم الممأسس 
في تطّور المراهقين المعاصرين. استعرضت اللجنة خالل عملها دراسات، وأوراق مواقف 
ونماذج وخطوط سياسة من البالد والعالم، كما التقت بمسؤولين من الميدان من أجل تقديم إطار 
مرجعّي للعالقات الناجعة بين المدارس وأولياء األمور في جهاز التربية والتعليم اإلسرائيلي، 

عالقات تحّسن التطّور الحّسّي - العاطفّي والتحصيل العلمّي عند معظم التالميذ.

في نهاية عملها أعّدت اللجنة هذه الوثيقة النهائية، ذات المحتوى والتوصيات المتّفق عليها من 
قبل جميع أعضائها. 

توصيات  وتتضمن  المحتلنة،  المستقلّة  البحثيّة  والمعرفة  للفكر  ملّخصات  الوثيقة  تقّدم 
التربية  لوزارة  وتُقّدم  نُظراء،  قبل  من  حكم  بعمليّة  الوثيقة  هذه  مّرت  والعمل.  للتفكير 
وعنوانه  اإلنترنت  شبكة  على  المبادرة  موقع  على  للجمهور  ُمتاحة  وهي  والتعليم، 
التي  العلميّة  المراجعات  الموقع  هذا  على  تجدون   .http://education.academy.ac.il

طلبت خّصيًصا من أجل عمل اللجنة ومواّد أخرى ذات صلة.

أعضاء اللجنة:
أ.د تسيبورة شاختمان، جامعة حيفا، رئيسة

أ.د أودري آدي-ريكح، جامعة تل أبيب
أ.د إسماعيل أبو سعد، جامعة بن غوريون في النقب

د. عنات غوفن سريغ، الجامعة العبريّة في القدس
أ.د يعكوڤ يبلون، جامعة بار إيالن

المحامية ياعيل كفري، جامعة تل أبيب
المحامية يسكا ليبوڤيتش، المّدعية العاّمة السابقة في لوائي- الجنوب والقدس 

أ.د غوستاڤو مش، جامعة حيفا
أ.د عميرام رڤيڤ، مركز الدراسات األكاديميّة في أور يهودا

طاقم المبادرة:
عوديد بوشريان، مرّكز اللجنة

مريام رسط، مساعدة مرّكز اللجنة
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شكًرا لـ:

عامين  مدار  على  التقرير.  هذا  وكتابة  اللجنة  عمل  في  وساعد  أسهم  من  كّل  نشكر  أن  نوّد 
من عملها، التقت اللجنة بالعديد من األشخاص الذين شاركوها معلوماتهم وخبراتهم. كثيرون 
آخرون ساعدوا اللجنة في عملها "من وراء الكواليس"، في التنظيم، التنسيق، التعاون، المواد 

وغيرها.

وتوّد اللجنة أن تقّدم جزيل الشكر ، أّواًل وقبل كّل شيء، للمديرة العاّمة السابقة لوزارة التربية 
والتعليم، السيّدة داليت شطاوبر، التي دعمت عمل اللجنة منذ البداية، وللمديرة العاّمة الحاليّة 
خالل  من  مراحله،  جميع  في  اللجنة  عمل  األخرى  هي  دعمت  التي  كوهين،  ميخال  السيّدة 

مشاركة الطاقم المهنّي في الوزارة. 

كما تتوّجه اللجنة بجزيل الشكر للموّظفين في وزارة التربية والتعليم أيًضا، الذين استجابوا، 
وبكّل سرور، لطلبات أعضاء اللجنة االلتقاء بهم، إذ شاركوهم في المعرفة، المعطيات، والخبرة 
الكبيرة والتبّصرات1: السيّدة تامي أومانسكي، رئيسة مجال التطوير المهنّي واالستشارة في 
مرحلة الطفولة المبّكرة، د. يهوديت إل دور، مديرة قسم العسر التعليمّي ومشاكل اإلصغاء، 
على  القطريّة  المفتّشة  إيرز،  حانا  للسيّدة  شكًرا  االستشارة.  قسم  ألغريسي،مديرة  إيال  السيّدة 
التفتيش المهنّي في القسم االجتماعّي- الجماهيرّي، التي التقت أعضاء اللجنة، وتحّدثت معهم 
عن موضوع المدارس الجماهيريّة وشاركتهم في برامج مختلفة تعمل على تعزيز العالقة بين 
أولياء األمور والمعلّمين. شكًرا للسيّدة عيريت بيرن، نائب مدير اإلدارة التربويّة، للدكتورة 
روت بن زئيڤ، مستشارة ومرشدة قطريّة في قسم التخّصص واالنخراط في مجال التدريس، 
للسيّد نوح غرينفيلد، مدير إدارة تأهيل العاملين في سلك التعليم، للسيّدة غاليت دادي، مرشدة 
قطريّة في مجال أولياء األمور واألسرة في الخدمات النفسيّة – االستشاريّة، للسيد روني ديّان، 
هاليڤي،  داليا  وللسيّدة  والتكنولوجيا،  العلوم  إدارة  التعليم،  في  الحاسوب  تطبيقات  قسم  مدير 
مفتّشة قطريّة في مجال التربية اللغويّة في المدارس االبتدائية، ولألستاذ الدكتور زخاريا مدار، 
الرئيسّي  العالم  الدكتور عامي ڤوالنسكي،  الذي حّفز هذه الخطوة، ولألستاذ  الرئيسّي،  العالم 
الحالّي، الذي واصل تقديم الدعم لهذه الخطوة، للسيّدة داني جورنو، نائب مدير قسم علم النفس، 
للسيّدة  التدريس،  مجال  في  واالنخراط  التخّصص  قسم  مديرة  زلبرشطروم،  سارة  للدكتورة 
للسيّدة عيناڤ لوق، مديرة  أولياء األمور واألسرة،  رونيت كاتس، مرشدة قطريّة في مجال 

1  ترد األسماء وفق الترتيب األبجدّي العبرّي ألسماء العائلة. الوظيفة أو النسبة األكاديميّة هما ما كان ساري 

المفعول خالل جلسات اللجنة.
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النفسيّة – االستشاريّة، وللسيّدة  الخدمات  بالمناخ اآلمن، في  العنف والنهوض  وحدة مكافحة 
كارين مايكاسنر، مرّكزة موضوع العنف ومدير ة الخدمات النفسيّة – التربويّة، للسيّدة نادية 
 – النفسيّة  الخدمات  في  المبّكرة،  الطفولة  شعبة  التربوّي،  النفس  علم  في  خبيرة  مصاروة، 
التربويّة، الناصرة، للسيّدة زوهارا فلورسهايم، المفتّشة على المستشارين في التعليم الرسمّي 
قسم  فريدمان، مدير  وللسيّدة حاڤا  القدس،  في  والتعليم  التربية  القدس، ومديريّة  لواء  الدينّي، 
علم النفس في الخدمات النفسيّة - االستشاريّة. شكًرا للسيّدة شوشانا تسيمرمان، مديرة برامج 
المساعدة والوقاية التي ألقت خطاًبا في اليوم الدراسّي الذي عقدته اللجنة، للسيّدة أريئيال كيدر، 
المفتّشة في لواء تل أبيب، للسيد شاؤول كسطلنيتس، المفتش التربوّي، للسيّد موطي روزنر، 
مدير قسم "أ"، للتطوير المهنّي للعاملين في سلك التعليم، للسيّدة كيرين روط، المسؤولة عن 
مجال مكافحة المخّدرات والكحول والتدخين في الخدمات النفسيّة – االستشاريّة. شكًرا للسيّدة 
بيتي ريطبو، المسؤولة عن مجال أولياء األمور واألسرة في الخدمات النفسيّة – االستشاريّة، 
الكثيرة  القيّمة  والمعلومات  المشورة  تقديم  الوقت،  تكريس  اللجنة،  لعمل  الدعم  تقديم  على 
مع  بالعالقات  للنهوض  والتعليم  التربية  وزارة  في  تتّخذ  التي  الخطوات  مجال  في  والتعاون 
أولياء األمور، وكذلك على مشاركتها في اليوم الدراسّي. كما تشكر اللجنة السيّدة حانا شدمي، 
مديرة قسم الخدمات النفسيّة – االستشاريّة، السيّدة أورلي شطيرن، منّسقة لواء تل أبيب، قسم 

االستشارة، والسيّدة حايا شيطائي، مديرة لواء تل أبيب.

تتقّدم اللجنة بجزيل الشكر للمديرين و"العاملين في الميدان": السيّدة ياعيل أيالون مديرة مدرسة 
رمات هحيال، تل أبيب، السيّد دافيد )بنزي( بن زوهار، مدير المدرسة البلديّة "ز"، تل أبيب 
- يافا، السيّدة نتنئيال ساسون، مربّية ومرّكزة الطبقة في الصّف السابع، مدرسة رينيه كاسان 
في القدس، السيّدة حايا مولكه، مرشدة أولياء أمور رئيسيّة، وليمور عوفرات - أوستروفسكي، 
مديرة مركز العلوم والمعرفة للموهوبين والمتفّوقين في كرميئيل. كما تشكر اللجنة ممثّلي لجنة 
أولياء األمور القطريّة الذين التقوا بها: السيد زئيڤ غولدبالط، رئيس لجنة أولياء األمور في 
القطريّة، والمحامي جدعون فيشر، رئيس رابطة  أولياء األمور  إدارة لجنة  جڤعتايم وعضو 
البحث والتطوير  السيّدة مايا بوزو-شڤارتس، مديرة  اللجنة  القطريّة. كما تشكر  لجنة األمور 
في معهد أڤني روشاه، وتدهار غوطمان، من طاقم البحث والتطوير في المعهد. توّد اللجنة أن 
تشكر السيّد إيتاي آشر، المدير السابق لمجال البحث والتطوير في المعهد، الذي أنشأ خالل فترة 

تولّيه هذا المنصب العالقة بين اللجنة والمعهد.

نتوّجه بالشكر لرؤساء الشبكات التعليميّة: السيّدة شيري إيشيد، مديرة مجال المراكز التعليميّة 
التكنولوجيّة والتعليم من أجل الفئات ذات االحتياجات الخاّصة في شبكة عمال، وللعاملين في 
شبكة أورط: د. إيلي أيزنبرغ، نائب مدير عاّم كبير، رئيس مديريّة البحث والتطوير والتأهيل، 
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والسيد شارون غرينبرغ، مدير تطوير اإلنترنت في مركز البحث والتطوير، والسيّدة حاغيت 
ناڤارو، مديرة مركز مهارات التعلّم.

كما تشكر اللجنة المتحّدثين في اليوم الدراسّي الذين لم نأت على ذكرهم حتّى اآلن: د. ميران 
بونيئل نيسيم، جامعة حيفا، أ.د نانسي هيل من جامعة هارڤارد، أ.د بول طرخطنبزغ من جامعة 
راتجرز، أ.د موشيه يسرائيالشڤيلي، من جامعة تل أبيب، د. ايريس منور - بنياميني جامعة 
حيفا، السيّدة ڤيرد ألطشولير - إزراحي من برنامج "كماه". شكًرا للدكتورة بلها نوي، التي من 
خالل محاضرتها التي ألقتها في اليوم الدراسّي، ومن خالل كتابها  لمن هذا الولد؟ عن العالقات 
بين أولياء األمور ومدارس أبنائهم، أْثَرت معلومات اللجنة حول العالقة مع أولياء األمور في 

جهاز التربية والتعليم اإلسرائيلي.

كما توّجه اللجنة الشكر لباحثين آخرين ساعدوا في المحادثات والمعلومات من مجاالت بحثهم: 
الجليل  كلّيّة  بروريا شيدل من  ود.  د شيزاف رفائيلي من جامعة حيفا،  وأ.  باراك  أ.د عزي 

الغربّي.

تشكر اللجنة كل من كتبوا االستعراضات والمراجعات العلميّة: السيد عومري غيفن والسيّدة 
ليئور كالعي شاهين، من مجموعة غابيم، د. رعيا ألون، د. حاڤا ألون والسيّدة دڤورا فلدمان، 
وثالثتهم من مركز األبحاث في كلّيّة القدس، ود. ياعيل عوفريم من كلّيّة سمينار هكيبوتسيم، 
السيّدة غالي فلطي، د. غيال كورتس من مركز الدراسات األكاديميّة، أور يهودا، والمحامية 
تسڤيا شير من جامعة تل أبيب، والتي باإلضافة إلى االستعراض الذي كتبته، أسهمت بخبرتها 

في كتابة الفصل الذي يتناول الجوانب القانونيّة.

تشكر اللجنة الذين استجابوا للتوّجه إلى الجمهور: ملكا ريبيكا ديريكطور، المديرة العاّمة لمركز 
التسطر،  عيريت  األمور"،  أولياء  أجل  من  "مستشارين  برنامج  من  هفط  سيڤان  "مهوت"، 
للتربية، حيفا، د. يوسف برينس، برنامج  أكاديميّة غوردون  الوالديّة واألسرة،  مديرة مركز 

"هداريم" وتيري شطيرنبرغ من مركز "هسمخوت هحدشاه". 

تشكر اللجنة مديرة المبادرة للبحث التطبيقي د. أڤيطال درمون، وطاقم المبادرة – زيڤا ديكل، 
رعوت يسسخار وعادا فالدور، اللواتي كانت جهودهّن، وقتهّن ومهاراتهّن ضروريّة إلعداد 

هذا التقرير ولعمل اللجنة بشكل عاّم. 

يعبّر مرّكز اللجنة، جنًبا إلى جنب مع جميع أعضائها، عن خالص شكره وامتنانه للسيّدة مريم 
رسط التي قّدمت مساعدة كبيرة في الجانبين، البحثّي واإلدارّي لعمل اللجنة، كما أنّها أثرت 

نقاشاتها بذكائها وشخصيّتها.
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نتقّدم بجزيل الشكر إليتاي بوالك، الذي كان المرّكز الكبير للّجنة منذ إنشائها وحتّى نهاية عملها 
في المبادرة للبحث التطبيقّي في التربية.

مّر هذا التقرير بسيرورة متعارف عليها وهي الحكم المستقّل من قبل النظراء. وعليه، يتقّدم 
معّدو التقرير بالشكر على الحكم على الوثيقة، الذي ساعد في ضمان وضوح، جودة واستقالليّة 
هذه الوثيقة. اللجنة بجميع أعضائها هي المسؤولة عن الوثيقة بأكملها. تّم قبول توصيات اللجنة 

بعد نقاش مشترك وباإلجماع.

ُحْكم النظراء

هويّة  كانت  وخارجها.  إسرائيل  من  نظراء  إلى  اللجنة  لعمل  النهائيّة  الوثيقة  مسّودة  نقل  تّم 
الحكم على  تهدف عمليّة  الوثيقة.  نشر هذه  اللجنة حتّى  بالنسبة ألعضاء  المحّكمون مجهولة 
الوثيقة إلى ضمان نقد خارجّي ومهنّي غير متحيّز، يساعد واضعي التقرير في تحسين جودة 
عملهم وتحويله إلى عملّي على الصعيدين الرسمّي والدولّي. نوّد أن نشكر المحّكمات في قراءة 

الوثيقة وكتابة المراجعة.

أسماء المحّكمات )حسب الترتيب األبجدّي العبرّي(:

أستاذة كرسّي راحيل سغينر، جامعة حيفا  .1

أ.د إيڤا بطريككو )E. Patrikakou(، جامعة دي بول، الواليات المتّحدة األمريكيّة  .2

السيّدة يافا باس، المديرة السابقة لقسم التعليم الفوق االبتدائّي، وزارة التربية والتعليم  .3

أبدت المحّكمات المشار إليهّن أعاله مالحظاتهّن، وقّدمن اقتراحات وتصليحات على المسّودة 
التي قرأنها. ومع ذلك، لم يطلب منهّن تبنّي استنتاجات لجنة الخبراء أو توصياتها. باإلضافة 
إلى ذلك، لم يّطلعن على النسخة المعّدلة من الوثيقة قبل إعدادها للطباعة. المسؤوليّة النهائيّة 

عن محتوى هذه الوثيقة ُملقاة في مجملها على عاتق لجنة الخبراء.

عوديد بوشريان تسيبورة شاختمان     

مرّكز اللجنة رئيسة اللجنة     
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ملّخص: إجمال النتائج، االستنتاجات والتوصيات

تلّخص هذه الوثيقة عمل لجنة الخبراء من قبل المبادرة للبحث التطبيقّي في التربية، في موضوع 
العالقات بين المدرسة واألسرة في بيئة متغيّرة. ُشّكلت اللجنة استجابة لطلب من وزارة التربية 
اللجنة  الراهن. ُطلب من  الوقت  التغيّرات االجتماعيّة والتكنولوجيّة في  والتعليم، على خلفيّة 
اإلجابة عن السؤال حول ما يمكن تعلّمه من األبحاث والعمل الميدانّي عن العالقة بين المعلّمين 

وأولياء األمور، التي من شأنها أن تسهم في تطّور المراهقين المعاصرين.

تأثير التعليم من قبل أولياء األمور في البيت والعالقات بينهم وبين المعلّمين في أداء التلميذ في 
المدرسة وتحصيله، معروف في أدبيّات البحث منذ سنوات كثيرة )Coleman, 1966(. طرأ 
 Epstein, 2010; :في العقود األخيرة تقّدم في تحديد مفاهيم المشاركة، )على سبيل المثال
)Epstein et al., 1997; Christenson & Reschly, 2009; Willms & Ho, 1999
في دراسة تأثيرها في المراهقين، )على سبيل المثال: Hill & Tyson, 2009( وفي سبل 
النهوض بها )على سبيل المثال: נוי، Epstein, 2013 ;2014(. لجنة الخبراء السابقة شّكلتها 
مرحلة  في  التعليمّي  اإلطار  بين  العالقات  لجنة فحص  العلوم-  في  التطبيقي  للبحث  المبادرة 
الطفولة المبكرة )فيما يلي لجنة غرينباوم(، عرضت في وثيقة ملّخص عملها الخلفيّة النظريّة 
والنتائج العمليّة ذات الصلة بمشاركة أولياء األمور، والعالقات بين اإلطار التعليمّي وأولياء 

األمور واألوالد في الطفولة المبّكرة )גרינבאום ופריד, 2011(.

بتوّسع  المسألة  في  النظر  إعادة  والتعليم  التربية  وزارة  طلبت  اللجنة،  هذه  لعمل  استمراًرا 
الجديدة، )على سبيل  المراهقين وعلى استخدام وسائل االتّصاالت  التالميذ  التركيز على  مع 
المثال: شبكة اإلنترنت والهواتف الذكيّة، طرق التواصل الجديدة، على سبيل المثال: الشبكات 
االجتماعيّة والبريد اإللكترونّي، البريد والرسائل الفوريّة(. وستوّسع الوثيقة الحاليّة عمل لجنة 

غرينباوم في هذه المجاالت.

في نقطتين إضافيّتين وجدت اللجنة أنّه من الضرورّي توسيع وتدقيق وجهة نظر لجنة غرينباوم 
في هذا الموضوع:

البحث  أدبيّات  في  التعامل  كيفيّة  بشأن  المصطلحات  في  غموًضا  الحاليّة  اللجنة  وجدت  	

األمور  أولياء  مشاركة  موضوع  مع  والتعليم،  التربية  رجال  بين  المتداول  والخطاب 
معجم  وضع  في  خاّص  نوع  من  جهوًدا  بذلت  لذلك   .)paternal involvment(2

2  تطّرقت لجنة غرينباوم هي األخرى إلى هذا الغموض )גרינבאום ופריד, 2011, עמוד 1(.
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مصطلحات )Glossary( يعتمد على نظريّة ودراسة، لتوضيح المصطلحات المستخدمة 
بين  مشتركة  لغة  تكوين  في  المصطلحات  معجم  يُسهم  أن  اللجنة  تأمل  المجال.  هذا  في 

المربّين في البالد في موضوع مشاركة أولياء األمور في التعليم. 

تبيّن من عمل اللجنة أّن هناك أهّميّة كبيرة لمستوى أعلى من الدّقة – التمييز بشكل أفضل  	

بين أنواع المشاركة والعالقة الممكَنْين، ومالءمتهما لمرحلة التطّور التي يمّر بها الطفل، 
لقدرة أولياء األمور وللموارد المتوّفرة لهم )בושריאן ורסט, 2014, ص 38(. 

المواضيع الرئيسّية التي تناقشها الوثيقة

يتضّمن الفصل األول من الكتاب عرًضا للجوانب النظريّة الضروريّة لفهم موضوع العالقات 
بين أولياء األمور والمعلّمين في بيئة متغيّرة. يبدأ هذا الفصل بتوضيح المصطلحات المختلفة 
لوصف  اليومّي(  الخطاب  )وفي  البحث  أدبيّات  في  المتداولة  مصطلحات(،  بمعجم  )أشبه 
في  المستخدمة  المصطلحات  مختلف  الفصل  يسرد  لذلك  التعليم.  في  األمور  أولياء  مشاركة 
طواقم  وعمل  الوثيقة  إلكمال  متّفق  لغة  لخلق  بينها،  ويميّز  إسرائيل،  في  التربوّي  الخطاب 
ووصف  االجتماعيّة،  النظم  لوصف  البيئّي  النموذج  الحًقا  الفصل  يورد  عاّم3.  بشكل  التعليم 
الطريقة التي يمكن من خاللها تطبيق هذا النموذج في العالقات بين األسرة والمدرسة. يلي ذلك 
عرض السياق التطّورّي الذي يرّكز فيه عمل اللجنة – جيل المراهقة ومميّزاته )وبكلمات أدّق، 
المميّزات ذات الصلة بالعالقات بين المدرسة واألسرة(. يتناول هذا الجزء وبإيجاز التغيّرات 
الذهنيّة والعاطفيّة التي يمّر بها التالميذ في سّن المراهقة والتغيرات التي تطرأ على العالقة 
بين التلميذ ووالديه خاّصة، وأسرته عاّمة. في النهاية، يقّدم استعراض لتطّرق أدبيّات البحث 
إلى موضوع الثقة، تأثيراتها وبنائها. هذا االستعراض هاّم ألنّه تبيّن أّن بناء الثقة هو أمر هاّم 

بالنسبة لجميع القضايا التي تناولتها اللجنة.

المؤّسسة لمشاركة أولياء األمور في  الوثيقة صورة وضع لنظرة  الثاني من  يتضّمن الفصل 
التعليم الممأسس في دولة إسرائيل. بما أّن الغرض من هذه الوثيقة هو تقديم المساعدة والمشورة 
لواضعي السياسات ومصمّميها بشكل خاّص، فإّن األمور قد ُعرضت في هذا الفصل باألساس 
صورة  تحاول  أخرى  بكلمات  والتعليم.  التربية  جهاز  في  السياسة  واضعي  نظر  وجهة  من 
الوضع أن تعكس الطريقة التي يتعامل بها جهاز التربية والتعليم، بكل فروعه، مع األشكال 

المختلفة لمشاركة أولياء األمور في التعليم.

3  توضيح يستند إلى استعراض، مراجعة وتحليل أدبيّات البحث. يرد االستعراض والتحليل في الملحق ب في 

نهاية الكتاب. 
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الثانية التي ُطلب من اللجنة التركيز عليها - مكانة وسائل  النقطة  الثالث إلى  يتطّرق الفصل 
االتّصاالت المبنيّة على التكنولوجيا الجديدة في سياق العالقات بين األسرة والمدرسة. يعرض 
هذا الفصل اإلطار النظرّي المركزّي لفحص االتّصاالت المبنيّة على التكنولوجيا، كما تُعرض 
وإيجابيّات طرق  سلبيّات  إلى  االستعراض  هذا  يتطّرق  االتّصاالت.  من  النوع  هذا  مميّزات 

االتّصال المختلفة في السياق المدرسّي، وال سيّما في العالقة بين المدرسة وأولياء األمور.

أولياء األمور  التعامل مع  الوثيقة مسألة كيفيّة مالءمة  الرابع والخامس من  الفصالن  يتناول 
لهم.  المتوّفرة  والموارد  األمور  أولياء  لمميّزات  اتّخاذها،  منهم  يُتوقع  التي  واإلجراءات 
يتناول الفصل الرابع العالقات مع أولياء األمور وفق نقاط مختلفة على المحور االجتماعّي - 
االقتصادّي، وكذلك مالءمتها ألبناء مختلف الثقافات والمجتمعات الصغيرة المختلفة في ثقافة 
األغلبيّة في المجتمع. )بتعبير أدّق – ثقافة المركز االجتماعّي(. يهدف هذا الفصل إلى تعزيز 
فهم أنواع المشاركة المناسبة لكّل مجموعة ووسائل إلنشاء عالقات ناجعة بين أولياء األمور 

والمربّين بشكل عاّم، وفًقا لمختلف الفئات.

يتناول الفصل الخامس فئة التالميذ ذوي االحتياجات الخاّصة والسبل التي يمكن لجهاز التربية 
بهؤالء  للنهوض  األمور  أولياء  مع  جنب  إلى  جنًبا  وفقها  يعمل  أن  عليه،  يجب  بل  والتعليم، 
األطفال. يتناول هذا الفصل مجموعات مختلفة من التالميذ ذوي االحتياجات المختلفة. يعرض 
هذا الفصل أيًضا لمحة عاّمة عن الوضع في إسرائيل والنتائج المحّددة التي تتطّرق إلى األطفال 

ذوي االحتياجات الخاصة المختلفة.

وأخيًرا، يستعرض الفصل السادس واألخير من الوثيقة الجانب القانونّي في العالقة بين أولياء 
األمور والمعلّمين.

بين  العالقة  عندما تصبح  يحدث  ما  يتناول  الفصل  هذا  فإّن  القانونّي،  الخطاب  لطبيعة  نظًرا 
أولياء األمور والعاملين في جهاز التربية والتعليم، محّل نزاع )تّم توضيح ذلك وبتوّسع في 
اليوم الدراسّي الذي نّظمته اللجنة، انطروا )בושריאן ורסט, 2014, ص 29 -30(. يشمل هذا 
الفصل دراسة القوانين في إسرائيل ذات الصلة بتوزيع المسؤوليّة بين أولياء األمور والمعلّمين 
في قضايا، مثل: رفاه التلميذ وتعليمه. باإلضافة إلى ذلك تُعرض في إطار هذا الفصل أيًضا 
نماذج محّددة لتسوية النزاعات )ADR – Alternative Dispute Resolution(، التي تمّ 
تجربتها وتقييمها في أماكن ومجاالت أخرى. تُعرض أيًضا مميّزات قد تشّكل عقبة في وجه 
التطبيق في إسرائيل ،ويتم ّعرضها مع األخذ بعين االعتبار مسألة عدم التماثل في العالقات 

بين أولياء األمور والمدرسة.
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جدير بالذكر أنّه على الرغم من أّن نتائج الوثيقة وتوصياتها موّجهة إلى طواقم جهاز التربية 
والتعليم، إاّل إّن هذا ليس مدعاة للتقليل من مسؤوليّة أولياء األمور عن تربية أبنائهم وتعليمهم. 
يتطلّب تجنيد الموارد  إّن خلق عالقة ُمْثلى بين أولياء األمور وطواقم التعليم الممأسس، 
واالستثمار من كال الجانبين. من المهّم أن يُذوّت العاملون في جهاز التربية والتعليم وأولياء 
األمور وجهة النظر القائلة إّن رفاه التلميذ ونجاحه هما هدف مشترك ومسؤوليّة مشتركة لكال 

الجانبين.

فرضّيات أساسّية واستنتاجات بناًء على أدبّيات البحث

وجهاز  األمور  أولياء  عاتق  على  تقع  األطفال  تعليم  عن  المسؤوليّة  أّن  اللجنة  تفترض  	

أبنائهم وهم المسؤولون عن  التربية والتعليم مًعا. فأولياء األمور هم الخبراء في شؤون 
رفاههم وسعادتهم. أّما جهاز التربية والتعليم، فإنّه يشّكل مصدر المعرفة المهنيّة، ومسؤول 

عن مرّكبات هاّمة في تعليم، رفاه وسعادة جميع األطفال.

تفترض اللجنة أّن الوحدة اإلدارية )أو اإلطار التربوّي( القادرة بأنجح طريقة على الدمج  	

بين أهداف جهاز التربية والتعليم من جهة، والمالءمة الالزمة الحتياجات أّي تلميذ من 
بالتعاون مع ولّي أمر  الدمج  التي عليها إجراء هذا  المدرسيّة،  الوحدة  جهة أخرى، هي 

التلميذ.

يختلف تأثير مشاركة أولياء األمور تبًعا لنوع المشاركة، مميّزات التلميذ واألسرة، مميّزات  	

تبّصًرا  بالرغم من ذلك، تعرض األبحاث  فيه.  الذي تجري  المدرسة والمربّين والسياق 
واضًحا وال لبس فيه، بموجبه إذا كانت مشاركة أولياء األمور في التعليم الممأسس بالطريقة 
السليمة المالءمة الحتياجات التلميذ واألسرة، فإنّها تُسهم في تطّور األبناء المراهقين في 

جميع الجوانب: األكاديمّي، التعليمّي، االجتماعّي والعاطفّي.

التعاون  تتطلّب  التدريسيّة،  والهيئة  األمور  أولياء  بين  والموازية  المشتركة  المسؤوليّة  	
والمشاركة المتبادلة بينهما، كما تتطلّب الثقة واالحترام المتبادلين. هذه الثقة ليست مفهومة 

ضمًنا، وعادة ما تكون هناك حاجة للعمل على تطويرها.

أبنائهم المراهقين ال تشبه مشاركتهم في  للّجنة أن مشاركة أولياء األمور في تعليم  تبيّن  	

تعليم أبنائهم في مرحلة الطفولة المبّكرة. إد يجب أن تتّم مالءمة شكل المشاركة وكذلك 
العالقة بين أولياء األمور والعاملين في جهاز التربية والتعليم الحتياجات االبن المراهق. 

على أن تشمل هذه المالءمة ما يلي: 
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أ.  منح مساحة ووزن آلراء ورغبات المراهق وحماية خصوصيّاته.

تسليط الضوء على التوجيه إلى القيم واألهداف المستقبليّة للمراهق، خالًفا عن التعليم  ب. 
االبتدائّي، الذي يستوجب الوجود الفعلّي ألولياء األمور في المدرسة والمشاركة في 

أنشطتها.

األمور،  أولياء  واالنفصال عن  الهويّة  بناء  التطّوريّة:  أهدافه  في  المراهق  مساعدة  ت. 
استعداًدا لحياة البالغين المستقلة.

تغيّر تقنّيات االتّصال الحديثة تقنيًّا وفي مجال المفاهيم، بكونها إحدى قنوات العالقات بين  	

المتبادل  التوافر  أمور أخرى، زيادة  إلى  تتيح، إضافة  إنّها  إذ  والمدرسة.  األمور  أولياء 
إلى  إضافة  بينهم،  الحدود  وضوح  عدم  في  وتُسهم  األمور،  وأولياء  للمعلّمين  المكثّف 

إسهامها في عدم وضوح الحدود بين االتّصاالت الشخصيّة واالتّصاالت الجماهيريّة.

التكنولوجيا  فهم  مجال  في  الجوهريّة  االختالفات  وهي  كبيرة،  تكنولوجيّة  فجوة  هناك  	

واستخدامها، بين أولياء األمور والمعلّمين من جهة، وأبناء الشبيبة في إسرائيل من جهة 
التكنولوجيا  استخدام  في  دراية  أكثر  الشبيبة  أبناء  أّن  في  تتمثّل  ال  الفجوة  هذه  أخرى. 
فحسب، بل أيًضا في أنّهم ينظرون إلى التعلّم بطريقة مختلفة عن الجيل السابق. إذ إنّهم 
أكثر ميواًل للتعلّم من خالل االستخدام المتزامن لعدة قنوات للمعلومات، والكثيرون منهم 
على  عالوة  واحد.  آن  في  متعددة  قنوات  استخدام  خالل  من  اجتماعيّة  عالقات  يقيمون 
ذلك، فإّن جزًءا كبيًرا من أبناء الشبيبة يعيشون حياتهم االجتماعيّة بطريقة يقيمون فيها 
الكثير من العالقات المتبادلة مع الفئات في سنّهم ومع العائلة أيًضا، من خالل استخدام 
التكنولوجيا الرقميّة. أنماط السلوك والتعلم هذه تحتاج إلى أن تتطّرق إليها النظم المحيطة 

بها، كما يجب أن تناقش في المحادثات بين أولياء األمور والمعلّمين أيًضا.

التعاون بين أولياء األمور والمراهقين من ذوي االحتياجات الخاّصة وجهاز التربية والتعليم  		
المراهقين،  واحتياجات هؤالء  مميّزات  مع  يتالءم  أن  يجب   - تحقيقه  – طبيعته وطرق 

أولياء أمورهم والمؤّسسات التعليميّة التي يتعلّمون فيها.

يميل أولياء أمور المراهقين ذوي االحتياجات الخاّصة إلى أن يكونوا أكثر مشاركة في  		

تعليم أبنائهم، كما أّن جهاز التعليم الخاّص في إسرائيل يُشركهم بدرجة أكبر، وأكثر صّحة. 
يتّم  الذين  الخاصة  التالميذ من ذوي االحتياجات  العديد من  اليوم في إسرائيل  لكنّنا نجد 
دمجهم في جهاز التعليم العاّم. معظم العاملين في جهاز التعليم العاّم غير مؤّهلين لخلق 

وإدارة عالقة متكاملة بشكل جيّد مع أولياء أمور التالميذ المدمجين.



| 6 |  بين أولياء األمور والمعلّمين في التعليم الفوق االبتدائّي  
 

تشير أدبيّات البحث العالميّة إلى أّن مشاركة أولياء األمور الفعليّة في تعليم أبنائهم، وكذلك  		

التربويّة  النظر  أيًضا بوجهات  تتأثّر  للتالميذ،  بالنسبة  المنشودة والناجعة  المشاركة  نوع 
والمكانة االجتماعيّة واالقتصاديّة ألسر التالميذ. إّن هذا النتيجة هاّمة بوجه خاّص على 
ضوء التنّوع الثقافّي القائم في إسرائيل وعلى ضوء الالمساواة االجتماعيّة – االقتصاديّة 

فيها. 

مقارنة بما هو متعارف عليه في العالم الغربّي، فإّن التشريعات )والتشريعات الفرعيّة( في  		

ا في كّل ما يتعلّق بالعالقات بين المدرسة واألسرة. باإلضافة إلى ذلك،  إسرائيل قليلة جّدً
في إسرائيل هناك تبايُن كبير في طريقة تنفيذ المدارس المختلفة لسياسات مشاركة أولياء 
األمور الفعليّة. قد يكون هذا االختالف نابًعا من عدم وجود مبادئ توجيهية واضحة في 

هذا الموضوع.

في  واضحة  توجيهيّة  مبادئ  إلى  إسرائيل  في  الفرعيّة  والتشريعات  التشريعات  تفتقر  		

عندما  التدريسيّة  الهيئة  وأعضاء  األمور  أولياء  واجبات وصالحيّات  بحقوق،  يتعلّق  ما 
يمارسون مسؤوليّاتهم )المشتركة( في تعليم االطفال.

توصّيات عامة

مقّدمة:

التربية  في وزارة  القرار  وإلى صنّاع  القياديّة،  الهيئة  أعضاء  إلى  موّجهة  التالية  التوصيات 
والتعليم، إاّل أنّها تشمل توصيات بشأن مشاركة أولياء األمور على كاّفة المستويات: مستوى 
جهاز الربية والتعليم، مستوى المدرسة ومستوى الفرد في جهاز التربية والتعليم )باألساس من 
خالل آليات التأهيل(. تجدر اإلشارة إلى أنّه بالرغم من أّن توصياتنا موّجهة إلى أعضاء الهيئة 
التدريسيّة، إاّل إّن اللجنة تعتبر أولياء األمور مسؤولين – شركاء بكّل معنى الكلمة. حقيقة أنّه 
تقع على عاتق الطاقم التربوّي مسؤوليّة بناء وتوفير فرص لمشاركة ُمثلى من جانب أولياء 

األمور، ال تقلّل من واجب أولياء األمور ومسؤوليّتهم عن تعليم أبنائهم.

توصيات على مستوى جهاز التربية والتعليم
توجيهات وزارة التربية والتعليم للمدارس

نوصي بأن تُصدر وزارة التربية والتعليم توجيهات وتعليمات للمدارس حول أهّميّة مشاركة 
أولياء األمور المالَءمة والُمثلى، للنهوض بالتالميذ في المستوى التربوّي، التعليمّي والعاطفّي. 
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نوصي بأن توّجه وزارة التربية والتعليم المدارس لتعزيز مشاركة أولياء األمور والتواصل 
معهم، من خالل مالءمة العالقة والمشاركة الحتياجات ولّي األمر والتلميذ.

نوصي بأن توّجه وزارة التربية والتعليم المدارس لتطوير سياسات مدرسيّة في الموضوع، 
سياسات تتطّرق إلى المواضيع التي سنفّصلها الحًقا. كما نوصي أن يتولّى مدير المدرسة وضع 

هذه السياسة، بالتعاون مع أعضاء الهيئة التدريسيّة والتالميذ وأولياء األمور.

في أعقاب النتائج التي تّم التوّصل إليها بشأن أهّميّة مالءمة العالقة مع أولياء األمور الحتياجات 
التلميذ ومميّزات األسرة، نوصي بأن ترسم وزارة التربية والتعليم للمدارس خطوًطا موّجهة 
وحدوًدا – توجيهات عاّمة في مختلف جوانب السياسة، لكنّها تتيح لها وألعضاء الهيئة التدريسيّة 
أيًضا، مرونة لمالَءمة سياسات المشاركة المدرسيّة ألولياء األمور الحتياجات التلميذ، مميّزات 

األسرة والتالميذ والبيئة التي تعمل فيها المدرسة.

حقوق وواجبات أولياء األمور وأعضاء الطاقم التربوّي:

نوصي بأن تعمل وزارة التربية والتعليم )من خالل تشريع أساسّي أو مناشير المدير العاّم(  		

على صياغة سياسة رسميّة في ما يتعلّق بمشاركة أولياء األمور، سياسة تنّظم واجبات 
وحقوق أولياء األمور والهيئة التدريسيّة.

نوصي بوضع قواعد واضحة بشأن سّريّة المعلومات المهنية المتداولة بين أعضاء الطاقم  		

ألعضاء  القواعد  هذه  توضح  والتالميذ.  التربوّي  الطاقم  وبين  األمور  وأولياء  التربوّي 
الطاقم التربوّي أّي المعلومات يمكن تقديمها ألولياء األمور، وأّي المعلومات يمنع نقلها 

إليهم. 

بحقوقهم  منتظم  بشكل  األمور  أولياء  لتعريف  قنوات  فتح  والتعليم  التربية  وزارة  على  		

وواجباتهم. يُقترح أن تتضّمن هذه القنوات الجوانب التالية:

إلقاء مسؤوليّة تعريف أولياء أمور بحقوقهم وواجباتهم على عاتق المدارس.  أ. 

يتّم إنشاء موقع على شبكة اإلنترنت، تُرّكز فيه المعلومات ذات الصلة بطريقة منّظمة   ب. 
وسهلة المنال.

يُخّصص، ربّما كجزء من قسم االستفسارات وشكاوى الجمهور، عنوان يمكن ألولياء   ت. 
توفير  هو  ذلك  من  القصد  وواجباتهم.  حقوقهم  عن  لالستفسار  إليه  التوّجه  األمور 
عنوان بريد إلكترونّي ورّد شخصّي عبر الهاتف، يمكن ألولياء األمور التوّجه إليه، 



| 8 |  بين أولياء األمور والمعلّمين في التعليم الفوق االبتدائّي  
 

لالستفسار حول هذا الموضوع فقط. )باإلضافة إلى دوره كعنوان الستفسارات عاّمة 
في مواضيع التربية والتعليم(.

التأهيل والتطوير المهنّي للمعلّمين:

تأهيل  والمعلّمين في جميع مراحل  األمور  أولياء  بين  العالقات  إلى  التطّرق  بتوسيع  نوصي 
المعلّمين – خالل الدراسة للحصول على شهادة التدريس، خالل التخّصص وفي إطار التطوير 
المهنّي للمعلّمين - لتوفير المعرفة والمهارات الالزمة لمشاركة أولياء األمور. من بين ما يمكن 

أن تشمله هذه المرحلة:

تطوير مواقف إيجابيّة تُجاه مشاركة أولياء األمور في التعليم الممأسس، بما في ذلك اإللمام  		

هاّمة  األمور  أولياء  فيها مشاركة  تكون  التي  الظروف  بشأن  البحث  أدبيّات  باستنتاجات 
ومفيدة للتالميذ. هذه التوصية تتعلّق على وجه التحديد بالحاجة إلى تطوير إلمام المعلّمين 
بنتائج األبحاث التي تبيّن أنّه في مرحلة المراهقة أيًضا، ال تزال مشاركة أولياء األمور 

هاّمة لتحصيل التالميذ ورفاههم.

تأهيل المعلّمين في مجال الطرائق والتقنيّات لمشاركة أولياء األمور في العمل المدرسّي  		

التوصية إكساب مهارات  ابنهم. تشمل هذه  بشكل جوهرّي، وبالتالؤم مع مرحلة تطّور 
التعامل مع  إلى  الحاجة  التأكيد على  األمور، مع  أولياء  لالتّصال" مع  "المسّهل  الحوار 

أولياء األمور بحساسيّة من الناحية الثقافيّة. 

معرفة كبيرة بالفئات السّكانيّة المختلفة في المجتمع اإلسرائيلّي، وبالطريقة التي تنظر فيها  		

هذه الفئات إلى مشاركة أولياء األمور. في هذا السياق كّل ما تبّقى هو التوجيه إلى توصيات 
التربية والتعليم جهاز للجميع - ولكّل  للمبادرة في موضوع جهاز  التابعة  لجنة الخبراء 
فرد، في الفصل الذي يتناول التعامل مع التباين في تأهيل المعلّمين وتطويرهم المهنّي. في 
هذا الفصل وفي التوصيات، َيِرد تفصيل لمسار لتوسيع معالجة موضوع التباين في برامج 
تأهيل المعلّمين وفي برامج التطوير المهنّي، مع توفير الحيّز المناسب للموضوع في كّل 

مرحلة من مراحل التأهيل والتطوير المهنّي ألعضاء الهيئة التدريسيّة4. 

4  הרכבי, א׳ ומנדל־לוי, נ׳ )עורכים(. )תשע״ד(. חינוך לכול — ולכל אחד במערכת החינוך בישראל, 

ירושלים: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, עמודים 99–121.
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تأهيل المديرين:

وفًقا للنتائج التي تشير إلى أّن القيادة المدرسيّة هاّمة لتعزيز العالقة بأولياء األمور، نوصي 
المديرين  تأهيل  يشمل  أن  يجب  المديرين.  تأهيل  إطار  في  الموضوع  لهذا  حيّز  بتكريس 
تطوير مواقف إيجابيّة تُجاه مشاركة أولياء األمور في التعليم الممأسس، بما في ذلك اإللمام 
باالستنتاجات التي توصلت إليها أدبيّات البحث، في ما يتعلّق بالظروف التي تكون فيها مشاركة 
أولياء األمور هاّمة ومفيدة بالنسبة للتالميذ. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تُعرض أمام المديرين 
استراتيجيّات مختلفة للنهوض بمشاركة أولياء األمور في التعليم، واإلمكانيّات والسبل لمشاركة 

أولياء األمور في اتّخاذ القرارات المدرسيّة، ومعنى وآثار هذه المشاركة.

الثقة بين أولياء األمور وأعضاء الهيئة التدريسّية:

تفتقر إسرائيل إلى معلومات موثوق بها حول مدى ثقة أولياء األمور بالطاقم التربوّي، على 
مستوى جهاز التربية والتعليم بأكمله، وعلى مستوى المدرسة وعلى مستوى الفرد العامل في 
الحاليّة  الصيغة  إلى  وإضافتها  الثقة  مسألة  لفحص  أدوات  بناء  يمكن  والتعليم.  التربية  جهاز 
الستطالعات الرأي التي تُجريها السلطة القطريّة للقياس والتقييم في التعليم. في المدارس التي 
اتّخاذ خطوات  الثقة بين أولياء األمور والمعلّمين، يجب  أّن هناك مشكلة في موضوع  يتبين 

إلصالح هذا الوضع، كما جاء في الفصل ذي الصلة بموضوع الثقة.

تشجيع البحث:

الموارد وغير  التربية والتعليم- بشكل مباشر من خالل تخصيص  نوصي بأن تشّجع وزارة 
الداعمة  المنظمات  وتشجيع  بياناتها،  قواعد  إلى  للوصول  المجال  إتاحة  خالل  من  مباشر، 
للبحث- دراسات تفحص الوضع في إسرائيل بالنسبة للعالقات بين أولياء األمور والمعلّمين. 

هناك نقص في أدبيّات البحث في المواضيع التالية: 

ترجمة أدوات لفحص مستوى الثقة بين العاملين في جهاز التربية والتعليم عاّمة، وأعضاء  	

الهيئة التدريسيّة خاّصة، ومالءمتها للثقافة والمجتمع في إسرائيل.

مجتمع الحريديم في إسرائيل )بقطاعاته المختلفة(، أنماط مشاركة أولياء األمور في هذا  	

المجتمع ومواقفهم تُجاه جهاز التربية والتعليم، )بما في ذلك مستوى الثقة بجهاز التربية 
والتعليم المدرسة التي يدرس فيها ابنهم(، كما أّن هناك حاجة إلى أدبيّات بحثيّة في موضوع 

أنماط دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاّصة والتعامل معهم في المجتمع الحريدّي.
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المجتمع العربّي في إسرائيل )بقطاعاته المختلفة(، أنماط مشاركة أولياء األمور في هذا  	
المجتمع ومواقفهم تُجاه جهاز التربية والتعليم، )بما في ذلك مستوى الثقة بجهاز التربية 

والتعليم والمدرسة التي يتعلّم فيها أبناؤهم(.

مستوى الثقة بين أولياء األمور والمعلّمين في إسرائيل، بما في ذلك فحص مدارس مختلفة،  	

العرقّي،  الفحص وفق األصل  إلى  بالمركز، إضافة  المركز مقارنة  البعيدة عن  األماكن 
الحالة االجتماعيّة – االقتصاديّة ووفق فئات ثقافيّة محّددة. 

االجتماعيّة  الفئات  أفراد  ولدى  عاّمة،  إسرائيل  في  التكنولوجّي  والتنّور  المناليّة  مدى  	

المختلفة في إسرائيل خاّصة.

توصيات تتعلّق بالمنظومة المدرسّية

كما ُذكر آنًفا، على وزارة التربية والتعليم توجيه المدرسة لتطوير قناة لمشاركة أولياء األمور 
أولويّة  منح  على  المدارس  مديري  بتشجيع  نوصي  الغرض.  لهذا  المطلوبة  الموارد  وتوفير 
كبيرة لمشاركة أولياء األمور في التعليم الممأسس والعالقة معهم، وتنظيم فّعاليّات لألهالي من 

جانب المدارس 1( الحتياجات المراهقين، 2( الحتياجات أُسر التالميذ ومواردها.

عمل الهيئات القيادّية في المدارس: 

مستوى  على  جّدّي  عمل  إلجراء  المدارس  والتعليم  التربية  وزارة  توّجه  بأن  للتوصية  تتّمة 
الهيئة القياديّة في موضوع مشاركة أولياء األمور، نوصي أن يتّم هذا العمل بالتعاون بين جميع 
أعضاء الهيئة التدريسيّة، وأن يتّم خالل ذلك تحديد سياسة المدرسة تُجاه أولياء األمور. نوصي 

بأن يشمل هذا العمل ما يلي:

سبُل لمشاركة أولياء األمور في ما يجري في المدرسة، مع األخذ بعين االعتبار احتياجات  	

ومميّزات أولياء األمور.

الطرق التي تتيح ألولياء األمور مساعدة المدرسة في تحقيق أهدافها التربويّة. 	

التركيز على مشاركة  المدرسيّة، مع  القرارات  اتّخاذ  أولياء األمور في  لمشاركة  طرق  	

أولياء األمور من خلفيّات ثقافيّة مختلفة أو خلفيّات اقتصاديّة - اجتماعيّة ضعيفة.

طرق استخدام قنوات االتّصال المبنيّة على التكنولوجيا: ستُعرض الحًقا توصيات مفّصلة  	

لعمل الهيئة القياديّة وتنسيق التوّقعات بالنسبة لهذا الموضوع.
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مالئمة التوّقعات ومشاركة أولياء األمور:

بعد قيام الهيئة القياديّة في المدرسة بعملها، نوصي بالتنسيق في هذه القضايا مع أولياء  	

أمور تالميذ المدرسة ومع التالميذ أنفسهم، مع األخذ بعين االعتبار رأي أولياء األمور 
والتالميذ.

تعيين مندوب اّتصال في المدرسة:

نوصي بأن يُعيّن في المدرسة مندوب اتّصال مهنّي توكل إليه مهّمة مساعدة المعلّمين وأولياء 
األمور في خلق مشاركة أفضل. تزداد أهّميّة هذا الدور في حال وقوع نزاع بين أولياء األمور 
ا بمهارات التجسير والوساطة  والمعلّمين. على مندوب االتّصال في هذه الحالة أن يكون ُملّمً

التي تمنع التصعيد الذي قد يؤّدي إلى التوّجه إلى المحكمة. 

برامج التدّخل لدى األسرة:

المساعدة  لتقديم  عنواًنا  تُصبح  أن  على  المدارس  والتعليم  التربية  وزارة  تشّجع  بأن  نوصي 
ألولياء األمور الذين يبحثون عن المساعدة في تنفيذ المهام التربويّة المتعلّقة بأبنائهم المراهقين. 
إحدى الطرق الممكنة لمساعدة أولياء األمور هي حاالت من التدّخل )في األسرة( التي تتّم في 
المدرسة. يجب أن تتّم هذه التدّخالت على أساس احترام أولياء األمور والمراهقين. نوصي بأن 

ترّكز هذه التدّخالت على نمَطْين من العمل مع األسرة:

بقضايا  األمور إلبالغهم  أولياء  مع  لقاءات   - اإلرشاد  ترّكز على  األمد  تدّخالت قصيرة  	

في  األمثل.  الوالديّة  وتقنيّات  المراهق  ابنهم  الحتياجات  بالنسبة  إدراكهم  وتطوير  معيّنة 
الحاالت التي تستوجب مساعدة أكثر، قد يكون التدّخل استشاريًّا لولّي األمر والتلميذ.

حاالت تدّخل يكون فيها ولّي األمر في المركز – تبيّن أدبيّات البحث أّن رفاه أولياء األمور  	

وصّحتهم النفسيّة هاّمتان للتلميذ المراهق تعليميًّا، تربويًّا، اجتماعيًّا وعاطفيًّا. وعليه، فإنّنا 
في  األمر  لولّي  النفسّي  الرفاه  فيه  يكون  جماعّي(  أو  )شخصّي  تدّخل  باقتراح  نوصى 

المركز.

استخدام وسائل اّتصال تكنولوجّية: 

بشكل عاّم، يجب استعمال وسائل االتّصال من هذا النوع استخداًما حكيًما وحذًرا لصالح تكوين 
عالقة تنطوي على استمراريّة مع أولياء األمور. عند استخدام هذه الوسائل لنقل المعلومات 
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التلميذ، إذا تسنّى ذلك، مع الحفاظ  بالتعاون مع  بالقيام بذلك  الحيوية ألولياء األمور، نوصي 
على السّريّة. 

إّن اختيار طرق استخدام وسائل االتّصال هذه، يجب أن يأخذ بعين االعتبار التدابير المختلفة 
مسبًقا،  التحديد  يجب  ذلك،  إلى  باإلضافة  مؤّسسة.  كّل  في  األمور  وأولياء  للتالميذ  المتاحة 
وبالتنسيق مع أولياء األمور والتالميذ، القضايا والوسائل التي ستستخدم، وكذلك حدود ومدى 
كون االتّصال بأولياء األمور والمعلّمين ُمتاًحا. بما أّن وسائل التكنولوجيا الحديثة تسمح وتخلق 
حاالت يترّكز فيها الكثير من المعلومات في المنظومات المحوسبة في المدارس ووزارة التربية 

والتعليم، فإنّه يجب بذل جهود لحماية هذه المعلومات والتأّكد من أنّها مؤّمنة بشكل الئق. 

نوصي بأن تضع وزارة التربية والتعليم تحت تصّرف المدارس كاّفة الشروط والموارد )ماّديّة 
أو غيرها(، لتأمين المعلومات، وأن تُلقى المسؤوليّة عن ذلك عاتق المدارس. كما نوصي بأن 
تُجري وزارة التربية والتعليم اختبارات صارمة ودوريّة لفحص ما إذا كانت المعلومات مؤّمنة 

بالشكل الصحيح أم ال. 
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مقّدمة وخلفّية نظرّية

خلفّية تشكيل اللجنة

التغيّرات السريعة في العديد من مجاالت الحياة هي ما يميّز عصرنا. تؤثر هذه التغيّرات في 
أهداف وقدرات الخدمات العاّمة التي توّفرها الدولة، بما في ذلك جهاز التربية والتعليم. كما 
أّن البحث العلمّي يتغيّر بوتيرة سريعة أيًضا. ينتشر البحث المتعّدد المجاالت، والتكنولوجيّات 
 - العقلّي  واإلدراك  الدماغ  دراسات  ذلك.  وغير  متقّدمة  بحث  أساليب  تطوير  تتيح  الجديدة 
المعرفّي وعالقتهما بالبحث ذي التأثيرات في مجال التربية والتعليم، تعكس هذه الظاهرة بشكل 
الجمهور،  إلى  البحثية  المعرفة  نقل  في  الوساطة  إلى  الحاجة  تزداد  نفسه،  الوقت  في  بارز. 
وكذلك الحاجة إلى معرفة من مصادر مختلفة - سواء من حيث تطوير ونشر المعرفة أو التحّقق 

من صّحته الحتياجات المختلفة.

أّن العالقة بين األبعاد العاطفيّة والمعرفيّة، مثل التغيّرات الثقافيّة والتكنولوجيّة التي تحدث في 
السنوات األخيرة، تعّزز الحاجة إلى إعادة النظر من جديد في العالقات المتبادلة بين المدرسة 

واألسرة، وفي الدور الذي تؤديه كّل منهما في عمليّة تطّور األطفال. 

الكثير من العمل في هذا المجال، قامت به لجنة خبراء سابقة شّكلتها المبادرة للبحث التطبيقي 
وزارة  إلى  توصياتها  اللجنة  هذه  قّدمت  غرينباوم.  تشارلز  البروفيسور  برئاسة  التربية،  في 
التربية والتعليم في نهاية عام 2011. وفي أعقاب هذه التوصيات طلبت وزارة التربية والتعليم 
باهتمام  لم تحَظ  التي  المجاالت  اثنين من  التركيز على  أكثر، مع  الموضع بعمق  دراسة هذا 
الراهن،  الوقت  في  نشهدها  التي  والتكنولوجيّة  االجتماعيّة  التغييرات  مجال  السابقة:  اللجنة 
والمميّزات الخاّصة لجيل المراهقة وطرق تأثير هذه المميّزات في العالقات الناجعة والمفيدة 
بين أولياء األمور والمعلّمين، وكيفيّة تكوين هذه العالقات. لهذا الغرض، توّجهت إدارة وزارة 
التربية والتعليم إلى األكاديميّة الوطنيّة طالبة منها أن تشّكل المبادرة لجنة من الخبراء لتحليل 
هذه المسألة وتنظيمها، بشكل يتيح إلدارة الوزارة أن تستفيد من معرفة مبنيّة على دراسات، 
الخبرة ومسح المعرفة الموجودة في البحث في البالد والعالم. كما طلبت أن تتوّصل هذه اللجنة 

باالتّفاق بين جميع أعضائها إلى استنتاجات، وأن تقّدم توصيات السياسات المالئمة .

على الرغم من الحيّز الكبير الذي يمنح في هذا الكتاب للبعد التكنولوجّي للتغيير الذي يطرأ في 
الوقت الحالّي، إاّل إنّه من المهّم التأكيد على أّن تطوير وسائل اتّصاالت متقّدمة ليس هو التغيير 

الرئيسي الذي تطّرقت اللجنة إليه. 
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المسؤوليّة  في  الالمركزيّة  والمدرسة،  األمور  أولياء  بين  العالقة  في  التغيّر  منه:  أهّم  ما هو 
المطالبة  مسّطحة،  الهرميّة  اإلداريّة  الهياكل  جعل  للمدارس،  االستقالليّة  ومنح  التعليم  عن 
بالفوريّة والمناليّة في االتّصال بين أولياء األمور والمعلّمين، وما إلى ذلك )נוי، 2014(. ال 
تكّرس اللجنة فصاًل منفرًدا لهذه التغيّرات، لكّن هذه التغيّرات تؤثّر في تناول جميع الفصول 

والتوصيات في هذه الوثيقة. 

عمل اللجنة

عملت لجنة الخبراء للعالقات بين المدرسة واألسرة في بيئة متغيّرة مّدة عام ونصف، مّرت 
العلمّي  البحث  أدبيّات  من  ومعلومات  معرفة  إطارها  في  جنّدت  مستمّر،  تعلّم  بعملية  خاللها 
وتحّدثت مع باحثين من إسرائيل والخارج حول هذا الموضوع. كما اجتمعت اللجنة أيًضا مع 
العمل في هذا المجال في  التربية والتعليم لدراسة  الميدان وممثّلين عن وزارة  مسؤولين من 
إسرائيل، والستقاء المعلومات المهنيّة المتوّفرة بشأن هذه المسألة وفهم التحّديات والمعضالت 

الخاّصة الموجودة في جهاز التعليم اإلسرائيلي.

منذ البداية، قّررت اللجنة أنه باإلضافة إلى االجتماعات التي ستعقدها بكامل هيئتها، يجب أن 
للجنة  تقريًرا  الموضوع من زاوية مختلفة )ويقّدم  يتناول كّل منها  تعمل في طواقم صغيرة، 
عن النتائج التي توّصل إليها عند التئامها بكامل هيئتها(. بناًء على ذلك شّكلت اللجنة من بين 

أعضائها ستّة طواقم تتناول المواضيع التالية:

العالقات بين المدرسة واألسرة ووسائل االتّصال المعتمدة على التكنولوجيا 	

الجانب التطّوري - المراهقين والعالقات بين المدرسة واألسرة 	

االنتظام الجماعّي ألولياء األمور من أجل المشاركة في التعليم الممأسس 	

مشاركة أولياء األمور في التعليم الممأسس - الجانب القانونّي 	

مشاركة أولياء أمور المراهقين ذوي االحتياجات في التعليم الممأسس 	

مشاركة أولياء األمور من ثقافات األقلّيّة ومن المستوى االجتماعّي - االقتصادّي المنخفض  	

في التعليم الممأسس 

التقى كّل طاقم مع العاملين في المجال المحّدد الذي تناوله الطاقم في إسرائيل، وأجرى نقاشات 
مشتركة وطلب إجراء مراجعات علميّة الستخراج المعرفة من أدبيّات البحث العلمّي. تميّزت 



مقّدمة وخلفيّة نظريّة   | 15 | 

المعرفة التي جمعتها الطواقم بأهميّتها لُمجمل عمل اللجنة، كما أنّها تشّكل أساًسا لكّل الفصول 
في الوثيقة. أثمرت بعض المواضيع التي تناولتها الطواقم فصواًل منفصلة داخل الوثيقة الحاليّة 

بُمجملها. 

االستعراضات العلمّية

اللجنة ستة استعراضات  البحث، طلبت  أدبيّات  المتوفرة في  المعرفة  من أجل مسح وتركيز 
علميّة.

العثور على دراسات  المعرفة من مجاالت مختلفة وساعدت في  رّكزت هذه االستعراضات 
وبرامج تدّخل تُنّفذ في البالد وفي دول مختلفة في العالم. 

في ما يلي عناوين االستعراضات وأسماء مؤلّفيها: 

طرق التواصل الممكنة بين أولياء األمور ومدرسة أطفالهم وتأثيرها في التلميذ المراهق:  	

د. ياعيل عوفريم

المعرفة المتوّفرة عن العالقات الناجعة بين المدارس وأُسر األطفال وأُسر ذوي االحتياجات  	
الخاّصة وحول برامج التدخل التي تطّور هذه العالقات: د. حاڤا غرينسڤالد، رعيا ألون 

ودڤورا فيلدمان

استخدام قنوات اتّصال جديدة - جمع البيانات من األطراف المعنيّة: د. غيال كورتس 	

األسس القانونية للعالقات بين المدرسة وأولياء أمور لتالميذ مختلفين في عدد من الدول  	
وتأثيرها في واجبات، حقوق وصالحيّات جميع األطراف: المحامية تسڤيا شير

الثقافّي واالجتماعّي بين المدرسة وأولياء األمور في العالقات بين  البُعد )الفجوة(  تأثير  	

أولياء األمور والمدرسة وفي التحصيالت التعليميّة ألبنائهم المراهقين: غالي فلطي

تسوية النزاعات بطرق بديلة )ADR( في التعليم - تطبيقات في مجال التربية والتعليم،  	

نماذج ُمتّبعة في العالم والِعَبر من تنفيذها: ليئور كلعي شاهين و عمري غيفن

يِرد موجز االستعراضات العلميّة في الُملحق "أ" في هذه الوثيقة. االستعراضات العلميّة الكاملة 
متوّفرة على موقع مبادرة البحث التطبيقي في التربية، في التبويب "مواّد للخلفيّة". 



| 16 |  بين أولياء األمور والمعلّمين في التعليم الفوق االبتدائّي  
 

يوم دراسّي وورشة عمل

كجزء من سيرورة عملها، عقدت اللجنة يوًما دراسيًّا حول نماذج وخيارات إلنشاء عالقات 
ناجعة بين أولياء األمور والمعلّمين. قّدم اليوم دراسّي إطاًرا لتناول العالقات المفيدة بين ولياء 
األمور، المعلّمين، إطار يكون فيه التالميذ في جيل المراهقة طرًفا ال يقّل أهّميّة عن أولياء 
األمور والمعلّمين. باإلضافة إلى ذلك، ُقّدمت نماذج مختلفة ومبادئ لخلق عالقات بين البيت 
في  الكامنة  التي  والتحّديات  للفرص  الدراسّي  اليوم  خالل  ُمنفرد  حيّز  ُخّصص  والمدرسة. 
االستخدام  والبيت،  المدرسة  بين  العالقات  إطار  في  الحديثة  االتّصاالت  تكنولوجيا  استخدام 

االضطرارّي في عصر االتّصاالت الذي نعيش فيه.

في اليوم الثاني من اليوم الدراسّي، عقدت اللجنة ورشة عمل بمشاركة مهنيّين، أعضاء اللجنة 
وباحثين من إسرائيل وخارجها. تناولت ورشة العمل نماذج العالقات الناجعة وطرق إنشائها، 
بهدف إجراء فحص عملّي للمعرفة العملية النظرية التي ُقّدمت في اليوم الدراسّي. أدار وورشة 

العمل أ.د يعكوڤ يبلون. 

والتعليم  التربية  بين جهاز  إقامة عالقة سليمة  البدء في  كيفيّة  لمناقشة  األّول  الجزء  ُخّصص 
واألسرة. في الجزء الثاني من ورشة العمل أطلعت أ.د نانسي هيل )المتحّدثة الرئيسيّة في اليوم 
الدراسّي( المشاركين على أفكارها بشأن الشراكة بين أولياء األمور والمعلّمين. تطّرق النقاش 
في هذا القسم إلى السؤال هل )وتحت أّي ظروف( الشراكة هي النموذج الصحيح للعالقة بين 

جهاز التربية والتعليم واألسرة؟

يِرد جدول أعمال اليوم الدراسّي في الملحق "ج" من هذه الوثيقة، تقرير من اليوم الدراسّي 
"تصوير  التبويب  في  التربية  في  التطبيقّي  للبحث  المبادرة  موقع  في  العمل،  وورشة 

المحاضرات". 

التالي من الكتاب، من المهم النظر في عدد من القضايا ذات الصلة  قبل االنتقال إلى الجزء 
بمجال العالقات بين المدرسة واألسرة، التي قّررت اللجنة عدم التطّرق إليها. من المهم التأكيد 
على أن خيار عدم التطّرق إلى موضوع ما، ال يقلّل من أهّميّته في نظر أعضاء اللجنة، بل إنّه 

نابع من أسباب أخرى )ستوّضح الحًقا(. 

اختارت اللجنة أاّل تناقش القضيّة األخالقيّة – األيديولوجيّة، بالنسبة لمن يملك الحّق في تحديد 
بموافقة  تعليمهم.  ومسؤولية  واجب  يُلقى  من  عاتق  وعلى  للتالميذ،  الدراسية  الكتب  محتوى 
طالبي الدراسة رّكزت اللجنة على الطريقة التي من شأن مشاركة أولياء األمور وفقها أن تعّزز 
التحصيل العلمّي، الرفاه النفسّي أو لمشاركة االجتماعيّة ألبناء الشبيبة، ولم تتناول السؤال لمن 
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)وإلى أّي مدى( الحّق والواجب أن يكون شريًكا ويؤثّر في عمليّة التعلّم ومضامينها. )انظر 
على سبيل المثال: ברנדס ויששכר, 2014; גוטמן, 2002; וולצר, 2003; טיילור, 2003; 
מיל, 2006(. يندرج هذا السؤال من ناحية جوهريّة في المجال الفلسفّي، ومن غير الواضح ما 

إذا كانت أدبيّات البحث أو الفلسفة قادرة على تقديم إجابة قاطعة عنه.

موضوع أخر بقي - هو وكّل ما يترتّب عليه- خارج نطاق هذه الوثيقة، هو تمويل جهاز التربية 
دفعات  الموضوع  هذا  يشمل  التعليم.  في  األمور  أولياء  جانب  من  المالّي  واالستثمار  التعليم 
األمور  أولياء  يدفعها  )اختياريّة(  دفعات  وهي  إضافيّة،  تعليميّة  برامج  مقابل  األمور  أولياء 
في  األمور  الشخصّي ألولياء  االستثمار  للكنيست،  التابعة  والتعليم  التربية  لجنة  بتصديق من 
دورات وبرامج إثراء ألبنائهم وفتح مدارس خاّصة يمّولها أولياء األمور. هذه المواضيع هاّمة 
أيًضا  للعالقات بين المعلّمين وأولياء األمور - من المرّجح أّن المعلّم الذي يُمّول  أولياء األمور 
راتبه )ولو جزئيًّا(، يتعامل مع أولياء األمور بطريقة تختلف عن تعاُمل المعلّم الذي تُمّول الدولة 

راتبه بالكامل. على الرغم من أهّميّة هذه األسئلة، إاّل إّن اللجنة اختارت عدم تناُولها أيًضا. 

إّن فحص تأثير طرق مختلفة لتمويل التعليم )مدفوعات اختياريّة، مدارس خاّصة وغيرها من 
البرامج( يتطلب بحًثا شاماًل وطويل األمد، أكثر مّما  هو ممكن في إطار الموارد المتاحة. قد 
يكون هذا التأثير متعلًّقا بالسياق بدرجة كبيرة، لدرجة أنّه من الصعب التوّصل إلى استنتاجات 
بعين االعتبار  العالم. ومع األخذ  أماكن أخرى في  تكّونت في  التي  المعرفة  بناًء على  بشأنه 
محدوديّة أدبيّات البحث في هذا المجال في إسرائيل، فإّن اللجنة غير قادرة في هذه المرحلة 

على تقديم توصيات في هذا الموضوع.

الحكومّي:  غير  والتعليم  التربية  جهاز  هي  تناولها  عدم  اللجنة  اختارت  التي  الثالثة  القضية 
كما  التعليميّة،  األجهزة  هذه  من  مسؤولين  مع  اللجنة  اجتمعت  والعربّي.  الحريدّي  اليهودّي 
استعرضت األبحاث التي تناولتها، إاّل إنّها لم تجد ما يكفي من المعلومات الموثوقة والعالية 
الجودة لتكوين صوة للوضع. في غياب مثل هذه الصورة، رأت اللجنة أنّها لن تتمّكن من تقديم 
توصيات مبنيّة على أسس ثابتة، توصيات تتعلّق بكّل جهاز على حدة بالنسبة لأُلسر الحريديّة 
والعربيّة. ومع ذلك، تعتقد اللجنة أن المبادئ العاّمة التي ترد في الفصل الذي يتناول العالقات 
السّكان  تنطبق على هؤالء  أن  وينبغي  بل  الثقافات، من شأنها،  متعّدد  في مجتمع  اأُلسر  مع 

أيًضا.
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الخلفّية النظرّية

 التعليم الذي يوّفره أولياء األمور ألبنائهم الشبيبة، األجواء التي يخلقها أولياء األمور والعالقة 
بين أولياء األمور والهيئة التدريسيّة في المدرسة، هي من بين العوامل التي تؤثّر في التطّور 
أّن  إلى  اإلشارة  تجدر  العلمي.  تحصيلهم  في  تؤثّر  كما  الشبيبة،  ألبناء  واالجتماعّي  العاطفّي 
الدراسات الُمحتلنة تشير إلى أّن الفائدة المجنيّة من مشاركة أولياء األمور في التعليم الممأسس 
تختلف تبًعا لنوع المشاركة، مميّزات األسرة، مميّزات التالميذ، ومميّزات المؤسسة التعليمية 
وما إلى ذلك. )Hill & Tyson, 2009; Jeynes, 2012(. ومع ذلك، هناك إجماع في األبحاث 
العلمّي  بالتحصيل  النهوض  في  يُسهمون  معيّنة  بطرق  يعملون  الذين  األمور  أولياء  أّن  على 
للمراهقين، يساعدون في الحّد من المشاكل السلوكيّة في المدرسة، يُسهمون إيجابيًّا في نجاح 
مدرسة أبنائهم في تحقيق أهدافها التعليميّة واالجتماعيّة، ويدعمون التطّور االجتماعّي السليم 
 Alexander ,Baquedano-Lopez ; 2014 ,ألبناء الشبيبة. )גרינספלד, פלדמן ואלון

.)& Hernandez, 2013; Hill, 2009; Wilder, 2014

تشير األبحاث إلى العديد من العوامل التي تزيد من مشاركة أولياء األمور وتحسين عالقاتهم 
مع المدرسة. من أبرزها: المستوى التعليمّي ألولياء األمور، المميّزات الشخصيّة، االجتماعيّة 
واالقتصاديّة ألولياء األمور والتالميذ والهيكل التنظيمّي للمدرسة. من المهّم التأكيد أّن دراسات 
مختلفة تبرز وجود معايير اجتماعية في المدرسة، معايير تدعم هذه المشاركة، وتشّكل أحد 
المعايير  كون  على  التركيز  ينصّب  األمور.  أولياء  مشاركة  تعّزز  التي  الرئيسية  العوامل 
وأولياء  المعلّمين  بين  للتواصل  الفرص  من  العديد  خلق  إلى  تُفضي  للمشاركة،  االجتماعيّة 
في  األمور  أولياء  يزيد من رغبة  الفرص  هذه  مثل  إّن وجود  المدرسة.  من  بمبادرة  األمور 
Hoover-( المشاركة الفّعالة في التقدم التعليمّي واالجتماعّي ألبنائهم و دعم أهداف المدرسة

.)Dempsey, Whitaker & Ice, 2010

مع  العالقات  تعزيز  في  المدرسة  تتّخذها  التي  الخطوات  أهّميّة  من  بالرغم  أنّه  بالذكر  جدير 
أولياء األمور، إاّل إنّها ال تقلّل من مسؤوليّة أولياء األمور عن أبنائهم وتعليمهم. إّن إنشاء عالقة 
ُمثلى بين أولياء األمور والتعليم الممأسس يتطلّب تجنيًدا واستثماًرا من كال الجانبين. من المهّم 
أيًضا أن يذّوت أولياء األمور والعملين في التعليم الممأسس وجهة النظر القائلة إّن رفاه التلميذ 

ونجاحه هما هدف مشترك ومسؤوليّة مشتركة لكال الجانبين.

الحاليّة، من خالل  الوثيقة  إليها  تستند  التي  النظريّة  الخلفيّة  استعراض  إلى  القسم  هذا  يهدف 
عرض عدد من القضايا التي َتَبيّن أنّها مركزيّة بالنسبة للقضايا التي تتناولها الوثيقة. نعرض 
أّواًل لغة مشتركة تستند إلى تحليل طرق التعامل المختلفة مع مشاركة أولياء األمور في التربية 
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والتعليم، كما ترد في أدبيّات البحث. هذه اللغة لن تستخدم الحًقا في هذه الوثيقة فحسب، بل إنّنا 
نأمل أن تساعد أيًضا في توضيح الخطاب حول هذا الموضوع بين العاملين في التربية والتعليم 
وواضعي السياسات في البالد. في الجزء الثاني من هذا القسم يُعرض وبإيجاز، اإلطار النظرّي 
المركزّي الذي وضعت الوثيقة على ضوئه- النظريّة البيئيّة، كما سيتّم تحليل األنظمة الرئيسيّة 

ذات الصلة بهذا الموضوع على ضوء هذه النظريّة.

يعرض الجزء الثالث من الوثيقة السياق التطّوري للوثيقة: جيل المراهقة، بكّل مميّزاته الخاّصة. 
إلى  إضافة  والمدرسة،  األمور  وأولياء  المراهقين  بين  العالقة  إلى  الجزء  هذا  يتطّرق  كما 
احتياجات وطلبات المراهقين من مختلف النظم المحيطة بهم. يتطّرق الجزء الرابع واألخير من 
المقّدمة النظريّة إلى مفهوم مركزّي يتكّرر على طول فصول الوثيقة - مفهوم الثقة بين أولياء 
والتجريبيّة  النظرية  الجوانب  الجزء  والتعليم. سيقّدم هذا  التربية  والعاملين في مجال  األمور 

)اإلمبيريّة( للثقة )وانعدام الثقة(، تأثيراتها وطرق تحقيقها والحفاظ عليها.

توضيح المفاهيم والمصطلحات وخلق لغة مشتركة

أحد أّول االستنتاجات التي تّم التوّصل إليها من نقاشات اللجنة هو أّن مصطلح "العالقة بين 
المدرسة واألسرة" بحاجة إلى توضيح، بمعانيه المختلفة، ومجموعة المفاهيم المختلفة المتعلّقة 
أيًضا(، تحّدد  المجال )وللّجنة  للعاملين في هذا  لغة مشتركة  إلى خلق  الحاجة  لقد برزت  به. 
بوضوح أنواًعا مختلفة من األنشطة المحتملة من جانب أولياء األمور ومن العالقات المتبادلة 
بينهم وبين الهيئة التربويّة. نعرض في هنا هذه اللغة المشتركة. من الجدير بالذكر أنّنا ال نقصد 
تحديد وتوضيح كيف  نقصد  إنّنا  بل  لغويًّا،  أو  فلسفيًّا  أو  نظريًّا  المفاهيم  هذه  نناقش  أن  بذلك 
ينبغي  ناجًعا،  المصطلحات  استخدام  يكون  لكي  ذلك،  الوثيقة. ومع  ستستخدم كجزء من هذه 
أن يتّم وضع التقسيم إلى مصطلحات وفق نظريّة ودراسة مسبقة في هذا المجال، وكذلك وفق 
ممارسة العاملين في هذا المجال. نعرض في الُملحق "ب" من هذه الوثيقة عدًدا من حاالت 
تحليل المصطلحات والمفاهيم التي أجراها باحثون في هذا المجال، موردين بالتفصيل أمثلة 
على أنواع مختلفة من الممارسات المتعلّقة بكل مصطلح. لتسهيل القراءة سوف نستخدم الحًقا 
مصطلح "مشاركة أولياء األمور في التعليم الممأسس" كمصطلح عاّم، يشير إلى جميع أنواع 
العالقات بين المدرسة واألسرة، وإلى الخطوات التي قد يتّخذها أولياء األمور للنهوض بأبنائهم 

بكّل المقاييس.

استناًدا إلى االستعراض وبناء المفاهيم الواردين في الملحق "ب"، سنحاول في ما يلي ترتيب 
لوصف  إسرائيل  في  التعليم  مجال  وفي  البحث  أدبيّات  في  المستخدمة  المصطلحات  مختلف 
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العالقة بين المدرسة واألسرة. سنورد بالنسبة لكّل مصطلح مقابله باللغة اإلنجليزيّة، إضافة إلى 
أنّنا سنورد مقالة أو دراسة تستخدم هذا المصطلح باللغة اإلنجليزيّة:

 Fan &( ,)Parental involvement( مشاركة أولياء األمور في التعليم الممأسس 	

التي يتّخذها أولياء  Chen, 2001( - سنتطّرق في هذا المصطلح إلى جميع الخطوات 
األمور بهدف النهوض بأبنائهم، سواء في اإلطار البيتّي، اإلطار المدرسّي أو في أّي إطار 
آخر، باإلضافة إلى الخطوات التي يتّخذها المعلّمون لالتّصال بأولياء األمور ومشاركتهم 
إلى كّل عمل  نتطّرق من خالله  الذي  الشامل  المصطلح  التعليم. وعليه، سيكون هو  في 

اللجنة.

 Parental involvement at( مشاركة أولياء األمور في التعليم في اإلطار البيتّي 	

Shumow & Hiatt Michael, 2010( ,)home(. كما يوحي اسمها – هي الخطوات 
هو  الهدف  كان  سواء  بالتلميذ،  النهوض  أجل  من  البيت  في  األمور  أولياء  يتّخذها  التي 

النهوض به عاطفيًّا، اجتماعيًّا أو تعليميًّا. 

,)Parental involvement at school( مشاركة أولياء األمور في إطار المدرسة 	

)Grolnick, Hill & Tyson, 2009(. يُقصد بها الخطوات التي يتّخذها أولياء األمور 
للتأثير في اإلطار المدرسّي. ال يشمل هذا المصطلح الخطوات التي اتّخذت من أجل التأثير 
في المدرسة على المستوى الهيكلّي بمبادرة من أولياء األمور. لهذه الخطوات سنكّرس 

مصطلًحا آخر. 

 Sheridan, et.( ,)intervention with the family( برامج التدّخل لدى األسرة 	

al, 2012( القصد هنا الرامج التي يبادر بها جهاز التربية والتعليم والموّجة للتأثير في 
المنظومة العائليّة على المستوى الهيكلي، لدعم األسرة عاطفيًّا، أو تعزيز المعرفة القائمة 

فيها )المستوى المعرفّي(.

 Epstein,(  ,)School–family partnership( مشاركة أولياء األمور في المدرسة 	

2010(–  نورد في سياق هذا المصطلح األنشطة التي يبادر إليها المعلّمون وأولياء األمور 
عاّم.  بشكل  والتعليم  التربية  وجهاز  الهيكلّي  المبنى  في  التأثير  وهدفها  بينهما،  بالتعاون 

سنُدرج في هذه الفئة مشاركة أولياء األمور في المدارس الجماهيريّة.

  ,)school family relations( العالقات بين جهاز التربية والتعليم والمنظومة األسرّية 	
)Lawson, 2003( - سنتطّرق في هذا المصطلح إلى جميع الخطوات التي تهدف إلى 
التأثير في العالقة بين المنظومة األسريّة وجهاز التربية والتعليم، أو تلك التي تشّكل هذه 

العالقة، دون اإلشارة إلى هدف الخطوة أو المبادر إليها. 
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 Communicating with teachers and other school( التواصل مع المعلّمين 	

Hill & Tyson, 2009( ,)personnel( - نقصد هنا الخطوات للنهوض بالعالقة بين 
المدرسة واألسرة، الخطوات التي يبادر إليها أولياء األمور للنهوض بالمستوى التعليمّي 

أو العاطفّي ألبنائهم.

 )Griffin & Steen, 2010( ,)Facilitating communication( خلق قنوات اّتصال 	

بمبادرة  أو  المعلّمين  األمور،  أولياء  من  )بمبادرة  خطوات  على  المصطلح  هذا  نطلق 
نجد  لم  الهيكلّي.  المستوى  على  المعلّمين   – األمور  أولياء  بعالقات  للنهوض  مشتركة( 

أدبيات البحث استخداًما لهذا المصطلح بالضبط.

تدّخل أولياء األمور )אברהם, עוזרי ומלול, 2012( - هذا المصطلح مشحون عاطفيًّا  	

وأخالقيًّا، ألنّه استخدم في الماضي للداللة على "التدّخل الُمفرط" من جانب أولياء األمور 
עוזרי  المثال: )אברהם,  سبيل  على  )انظر  المشاركة  مقابل  التدخل   - التعليم  مجال  في 
ומלול,  2012( - في السياق الحالي، وإللغاء تأثير العنصر الفكري والعاطفّي المترتّب 
يّتخذها  التي  اخلطوات  إلى  لإلشارة  هنا  نستخدمه  سوف  المصطلح،  هذا  استخدام  على 
أولياء األمور مببادرة منهم للتأثير على الصعيد الهيكلّي في املنظومة املدرسّية. وبعبارة 

أخرى، نوّد تغيير التناقض بين المشاركة "الجيّدة" والتدّخل "السيّئ"، وأن نخلق تعارًضا 
في  طرف  أّي  يطلبه  ال  الذي  التدّخل  وبين  المدرسة،  طاقم  يطلبها  التي  المشاركة  بين 
المدرسة، بل إنّه يتّم بمبادرة من أولياء األمور. لذلك سنُطلق اسم "تدّخل" كّل الخطوات 
دورهم  إطار  خارج  عادة  يقع  مجال  إلى  منهم،  بمبادرة  األمور  أولياء  فيها  يدخل  التي 
كأولياء أمور. من المهّم أن نؤّكد أنّه في بعض األحيان تكون لهذا النوع من التدّخل بالذات، 
تأثيرات إيجابيّة في الجهاز التربية والتعليم، تماًما كما، يمكن لبرنامج التدّخل عند اأُلسر 

أن يؤثر إيجابيًّا في اإلطار األسرّي.

عالقات المدرسة - األسرة على ضوء النموذج البيئّي

سنفحص في هذا القسم مختلف العالقات الممكنة بين المدرسة وجهاز التربية والتعليم واألسر، 
مع اإلشارة إلى النظريّة الرئيسيّة التي نفحص على ضوئها مشاركة أولياء األمور في التربية 
 Bronfenbrenner, 1979,( التي وضعها وطّورها بروفنبرنر البيئيّة  النظريّة  والتعليم – 
1994( تعتبر النظريّة البيئيّة في أدبيّات البحث النظريّة الرائدة في تحليل العالقات بين المدرسة 
واألسرة، ألنّها ال تُبرز المنظومات المحّددة التي يكون التلميذ على اتّصال بها فحسب، بل أيًضا 

السيرورة ذات االتّجاهين التي تشّكلها العالقة بين المنظومات المختلفة. 
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تؤّكد هذه النظرية أيًضا أهّميّة السياق التطّورّي، لذا فهي مناسبة لهذه الوثيقة، التي تتناول سياًقا 
 .)Patrikakou, in press; Patrikakou, 2004( .تطّوريًّا محّدًدا، أال وهو جيل المراهقة
تجدر اإلشارة إلى أّن هذه النظريّة هي األوضح في تعاملها مع مشاركة أولياء األمور بشكل 
عاّم، لكن، قد تكون نظريّات أخرى، )على سبيل المثال، نظريّة رأس المال االجتماعّي التي 
وضعها كولمان )Coalman, 1988( توّضح بشكل أفضل أهّميّة العالقة بين أولياء األمور 
اقتصاديّة   - اجتماعيّة  مكانة  أو  مختلفة،  اجتماعيّة  مميّزات  ذات  مجموعات  في  والمعلّمين 
يشمل  إطاًرا  االجتماعيّة،  العمليّات  وتحليل  لوصف  عمل  إطار  بروفنبرنر  يعرض  متدنّية. 

تفصياًل لخمسة مستويات من المنظومات:

القصد هو منظومة محّددة يكون   -  )Micro system( – المصّغرة المنظومة  مستوى  	

الطفل على عالقة بها.

	 مستوى منظومة ميسو ))Meso system - شبكة العالقات بين منظومتين أو أكثر يكون 

الطفل على اتّصال مباشر بهما. 

مستوى منظومة إكسو )Exo system( شبكة العالقات بين المنظومة التي يكون الطفل  	

على اتّصال مباشر بها ومنظومة ليس له اتّصال مباشر بها.

شموليّة-  األكثر  العالقة   –  )Macro system(  – الشاملة  المنظومة  الكلّّي/  المستوى  	
االجتماعيّة، االقتصاديّة وغيرها، التي تتواجد فيها بقيّة المنظومات. 

السياق الزمنّي- )Chrono system( تأثير أوقات مختلفة أو تطّورات معيّنة على مدى  	
فترة زمنيّة. 

من  عدد  النظريّة،  لهذه  وفًقا  اللجنة  عمل  بمجال  الصلة  ذات  المنظومات  تحليل  عن  سينتج 
المنظومات المركزيّة: التلميذ نفسه، بمميّزاته المعرفيّة - اإلدراكيّة، البيولوجيّة واالجتماعيّة، 
التلميذ هي منظومة  فيها  يتعلّم  التي  المدرسيّة  المنظومة  دقيقة. كذلك  ذاته منظومة  وهو بحّد 
مصّغرة، كذلك األمر بالنسبة للمنظومة البيتيّة، فهي األخرى منظومة مصّغرة. شبكة العالقات 
متشابًها  لمنظومَتْين  التربوّي  السياق  يكون  أحياًنا  ميسو.  منظومة  هي  المنظومات  هذه  بين 
تقع  ذلك،  إلى  باإلضافة  مختلًفا.  يكون  قد  وأحياًنا  المدرسيّة(  والمنظومة  البيتيّة  )المنظومة 
ذاته  بحّد  وهو   - البالد  في  والتعليم  التربية  جهاز   - معّقدة  هيكليّة  منظومة  ضمن  المدرسة 

منظومة شاملة.

اإليديولوجّي  أو  الهيكلّي  السياق  من  مشتّقة  أهداف  والشاملة-  المصّغرة  المنظومات-  لجميع 
نطاق  وفي  الرئيسّي،  الزمنّي  السياق  هو  نفسه  للتلميذ  التطّورّي  السياق  وأخيًرا  منها.  لكّل 
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عملنا، نقصد به المميّزات التطّوريّة لجيل المراهقة )يشّكل هذا عمليًّا وصًفا موجًزا لعدد من 
لتحليل  بينهم.  المدرسة والعالقة  أولياء األمور، األبناء،  التي تؤثّر في  المركزيّة  المنظومات 

 .)Downer & Myers, 2010( :موسع، انظروا

سننتقل، إذن، إلى عرض هذا السياق التطّورّي- جيل المراهقة- بمميّزاته، احتياجاته الخاّصة، 
وأهّميّته لموضوع مشاركة أولياء األمور في التعليم الممأسس. 

الرسم التوضيحي 1: المنظومات ذات الصلة وفق النظرّية البيئّية.
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المراهقون: استعراض نظرّي وتجريبّي

ترّكز لجنة العالقات بين األسرة والمدرسة: العالقات بين المعلّمين وأولياء األمور في بيئة 
متغّيرة على جيل المراهقة. هذه الفترة ليست كتلة واحدة، بل تشمل ثالث مراحل رئيسية هي: 
المراهقة المبّكرة )سّن 9- 12( المراهقة المتوّسطة )سّن 12- 15(، المراهقة المتأّخرة )سّن 
Abela & Hankin, 2011(  .)15-18(. يشمل اإلطار التعليمّي ذو الصلة الصفوف العليا 
من المدرسة االبتدائيّة واإلعداديّة والثانويّة. لكل مرحلة من مراحل المراهقة هناك أوصاف 
ونقتط مختلفة يتّم التركيز علبها، سنوردها الحًقا. ومع ذلك، تشير أدبيّات علم النفس إلى أهداف 
البحث  أدبيّات  تشير  أّواًل.  سنناقشها  والتي  المراهقة،  مراحل  لجميع  مشتركة  عاّمة  تطّوريّة 
إلى أنّه قد يكون للعمليّات والتغيّرات التي تحدث لدى المراهقين تأثير في طبيعة العالقة بين 
المدرسة واأُلسر. يهدف هذا القسم إلى عرض مميّزات إدراكيّة-معرفيّة، عاطفيّة واجتماعيّة 
لدى المراهقين. كما يهدف إلى عرض الطريقة التي من خاللها تجعل هذه المميّزات مجموعة 
المراهقين مجموعة مميّزة من حيث احتياجاتها من المنظومة العائليّة ومن العالقات بين هاتين 
المنظومتين. بعبارة أخرى، سيعرض هذا القسم ما يميّز بين مشاركة أولياء األمور الضروريّة 
سّن  في  الضروريّة  والمشاركة  بالمراهقين،  األمر  يتعلّق  عندما  والتعليم،  التربية  جهاز  في 

مبّكرة.

واالجتماعيّة،  والعاطفيّة  الفسيولوجيّة  بالتغيّرات  تتميّز  تطّوريّة  مرحلة  في  المراهقون  يمّر 
والتغيرات اإلدراكيّة - المعرفيّة التي تؤثر في بعضها البعض. هذه التغيّرات هاّمة وصّحيّة 
النتقال المراهق من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ. ومع ذلك، فباإلضافة إلى فرص التطّور 
األمور  للمراهقين، ألولياء  وتحّديات  أزمات  تشمل  قد  المرحلة،  هذه  توّفرها  التي  الشخصّي 

وللمنظومة المدرسيّة. تطّوريّا يواجه المراهقون ثالث مهاّم رئيسيّة هي:

تطوير استقالليّة عن شخصيّات ذات صالحيّات وسلطة )مثل: أولياء األمور(، مصحوبة    .1
بإنشاء عالقة مختلفة وجيّدة معها.

2.  بناء الهويّة الخاّصة وفًقا الحتياجاتهم الشخصيّة.

تكوين عالقات اجتماعيّة هاّمة )אריקסון, 1976(. إّن االنتقال من التعلّق بأولياء األمور   .3
مصحوًبا  يكون  ما  كثيًرا  لكنّه  المراهقين،  لتطّور  ضرورّي  الشخصيّة  االستقالليّة  إلى 

بصعوبات. هنا، تشّكل مجموعة األقران المتساوين جسًرا هاّما لهذا االنتقال.

خالل عمليّة إعادة تنظيم العالقة بين المراهق واألسرة، تتاح للمراهق فرصة لتطوير هويّة 
مستقلّة على أساس قيم جديدة، التي قد تختلف أحياًنا عن قيم أولياء األمور.
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عمليّة االنفصال ذاتها، قد تحدث في عالقات المراهق مع بالغين آخرين، على سبيل المثال، 
المعلّمين، الذين يمكن، من جهة، أن يكونوا الكبار المسؤولين الذين يساعدون في عمليّة االنتقال 
يعرقلون تطوير  أنّهم  إليهم على  يُنظر  قد  البلوغ واالستقالليّة، ومن جهة أخرى  إلى مرحلة 

.)Cote, 2009; Smetana & Villalobos, 2009( االستقالليّة عند المراهق

للتعلّم  فرًصا  يوّفر  فريًدا،  طابًعا  تكتسب  المراهقين  وأسر  المدرسة  بين  العالقة  فإّن  وعليه، 
والتطّور، ولكنّها تثير أيًضا تساؤالت وصعوبات ليست بالقليلة.

أولياء  إلى االنفصال عن  أّن مفهوم االستقالليّة ال يتطّرق  الفصل،  بداية  بالذكر، ومنذ  جدير 
األمور، كما أّن العالقات االجتماعيّة ال تتعارض مع أولياء األمور. تبقى العالقات مع أولياء 
 Ryan( "األمور هاّمة ومؤثّرة للغاية في رفاه وتطّور المراهق. وفق "نظريّة التوجيه الذاتّي
Decci, 2000 &(. القصد بمصطلح االستقالليّة هو االختيارات الشخصيّة وحّرية المراهق 
النفسيّة، وليس بالضرورة انعدام التعلّق. لذلك، على الرغم من أّن االنفصال التدريجّي في العالقات 
 Vansteenkiste( .بين أولياء أمور والمراهقين، إاّل إّن العالقة مع أولياء األمور تبقى قائمة
المراهق تطوير  استطاع  أقرب،  العالقة  كانت هذه  كلّما  ذلك،  et al., 2008(. عالوة على 
وجود  الدراسات  بيّنت  أفضل.  اجتماعيّة  إنشاء عالقات  على  والقدرة  االستقالليّة  من  المزيد 
 ،)Pomerantz & Qin, 201( عالقة بين االختيار الحّر والمشاعر اإليجابيّة عند المراهقين
 Seginer & Shoyer,( وبين اختيار وتحديد األهداف المستقبليّة للمراهقين وأولياء األمور
 Cheung et( أمورهم  أولياء  أمام  للمراهقين  الشخصّي  االنكشاف  ومقدار  ومدى   ،)2012
al., 2013; Smetana, 201(. عمليًّا نمط الوالديّة هو الذي يحّدد تطوير استقالليّة المراهق. 
التطّوريّة  األهداف  تحقيق  من  المراهق  تمّكن  النفسيّة،  للحّريّة  متيًحا  الوالديّة  نمط  كان  كلّما 
بشكل صحيح أكثر. يمكن أن نالحظ عمليّة مماثلة مع شخصيّات أخرى ذات صالحيّة وسلطة، 
في  النجاح  تعزيز  وبالتالي،  النفسيّة  للحّريّة  داعم  مناخ  خلق  للمعلّمين  يمكن  المدرسة.  مثل 
التعليم وتحسين الحالة النفسيّة للمراهق )Assor, 2005(. باإلضافة إلى ذلك، يمكن للمعلّمين 
أيضا زيادة الحافز المبنّي على المصلحة لدى المراهقين، من خالل التعاطف مع االحتياجات 
للتالميذ.  بالنسبة  صلة  ذات  الدراسية  المواّد  جعل  طريق  عن  وكذلك  لتالميذهم،  الشخصيّة 
الجيد  الشعور  أفضل مؤّشر على  التعليميّة ذات صلة، شّكل  المادة  أّن كون   Assor اكتشف

 .)Assor, 2002( وزيادة المشاركة في التعلّم

المواّد  أّن  على غرار ذلك، توّصلت شاختمان، في دراسة تنطوي على تدّخل، إلى ما مفاده 
يجِر  لم  مقارنة  بمجموعة  مقارنة  وشعورهم  سلوكهم  تُحّسن  بالتالميذ،  الصلة  ذات  التعليميّة 
 Shechtman & Abu-Yaman,( بالمتعلّم الصلة  التعليميّة ذات  المواّد  التركيز على  فيها 

.)2012
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انخفاض  يطرأ   ،)15-12( المتوّسطة  المرحلة  خاّصة خالل  المراهقة،  جيل  في  الختام،  في 
على االهتمام بالتعلّم والدافعيّة، الذي ينبع من ضغوط خارجيّة أكثر من أنّه نابع من االختيار 
الحّر. في هذه السّن على وجه التحديد، ينشغل المراهقون بالتغيّرات االجتماعيّة والفيزيولوجيّة 
التي يمّرون بها. إّن االنتقال من المدرسة االبتدائيّة إلى المدرسة اإلعداديّة صعب بالنسبة لهم 
بسبب الغربة، انعدام اأُللفة، والمتطلّبات الكثيرة التي تفرضها المدرسة. في هذه السّن بشكل 
خاّص، هناك أهّميّة كبيرة لتوفير الدعم للمراهقين من جانب أولياء األمور والمعلّمين. إّن وجود 
التزاًما تُجاه أولياء  عالقة وثيقة تستند إلى الحوار المنفتح ال يخلق إرادة مستقلّة فحسب، بل 
 Cheung( .األمور، الذي يصبح مع مرور الوقت جزًءا من االختيارات الشخصيّة للمراهق

.)& Pomeranz, 2012

على  تطرأ  التي  التغيّرات  نعرض  والرئيسّي  األّول  الجزء  في  ُجزأين:  إلى  القسم  هذا  ُقّسم 
المراهق وبيئته في سّن المراهقة. من المهّم أن نؤّكد هنا، أنّه على الرغم من أنّنا نعرض هذه 
التغيرات، على أنّها مختلفة ومنفصلة عن بعضها، إاّل إنّها مترابطة وتؤثّر في بعضها البعض 
بشكل تراكمّي من خالل تغذية مرتّدة للتأثيرات المتبادلة. في الجزء الثاني من القسم نعرض 
أهّميّة ومعنى هذه التغيّرات وآثارها في احتياجات المراهق من المنظومة المدرسيّة، المنظومة 

األسريّة، ومن العالقات بين المنظومتين.

سنبدأ بعرض التغيّرات الفيزيولوجيّة والعاطفيّة واإلدراكيّة التي تطرأ على المراهق نفسه:

التغّيرات الفسيولوجّية: البلوغ والنمّو الجسدّي

تختلف السّن التي يبدأ فيها البلوغ الجسدّي، وتتعلّق بعوامل وراثيّة، غذائيّة، بيئيّة وجندريّة. 
مع بداية عمليّة المراهقة تبدأ الغدد الصّماء5 بإفراز هرمونات تؤّدي إلى تغيّرات جسديّة وإلى 
تطّور المميّزات الجنسيّة الثانويّة. تحدث التغيّرات عند الفتيات في سّن 9 - 12 وعند الفتيان 

في سن 13. التغيرات الجسدية الهاّمة هي:

زيادة في الطول والوزن: خالًفا للنمّو في السنوات التي تسبق المراهقة، الذي يحدث تدريجيًّا 
وخطيًّا نسبيًّا، فإّن النمّو والتطّور خالل فترة المراهقة يتقّدم على شكل "دفعات نمّو"، تحدث 
هذه  تنجم عن  قد  التي  المشاكل  المراهقة  أو  المراهق  ووزن  في طول  زيادة سريعة  خاللها 
الدفعات هي ظهور آالم النمّو، وصعوبة في السيطرة على الجسد )لذلك يبدو المراهقون أحياًنا 

  .)Cromer, 2011 ;2002 ,طوااًل هزيلين أو ُخَرقاء(، )צחורי

5   تُفرز الغدد الصّماء هرمونات مباشرة إلى الدورة الدمويّة للكائن الحّي. لكل غّدة منها دور خاّص وهرمونات 

مختلفة تكون مسؤولة عن إفرازها )من بين هذه الغدد على سبيل المثال: المبايض، الخصيتان والبنكرياس(
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البلوغ  إلى مرحلة  فيها  المراهقون بعملية يصلون  يمّر  المراهقة  الجنسّي: خالل سّن  البلوغ 
الجنسّي. العالمات المرئيّة الرئيسيّة لهذه العمليّة هي التغيّرات في بنية الجسم وتطّور األعضاء 
عند  الشهرية  الدورة  وبداية  جديدة،  أماكن  في  الشعر  نمّو  والداخليّة(،  )الخارجيّة  التناسليّة 
الفتيات. باإلضافة إلى المميّزات الخارجيّة يمّر المراهقون بتجارب عاطفيّة جديدة وغير مألوفة 
أيًضا، مثل: اإلثارة الجنسيّة، االنتصاب غير الطوعّي )عند الذكور(، الرغبة في ممارسة العادة 
ا، وكثيًرا ما تسبّب البلبلة  السّريّة، العشق وغير ذلك. إّن مدى وقّوة هذه المشاعر كبيَرين جّدً

والخوف عند المراهق. الحًقا سنناقش أيًضا اآلثار االجتماعيّة والنفسيّة لهذه التطّورات.

التغّيرات الفسيولوجّية: التغّيرات في ِبنية الدماغ

خالل فترة المراهقة يخضع الدماغ عند المراهقين لتغيّرات على نطاق واسع وبوتيرة أسرع، 
تعتبر الثانية بعد تطّور الدماغ في مرحلة الطفولة. على عكس التطّور الذي يطرأ على الدماغ 
ينعكس في  المراهقة  فترة  الرئيسّي خالل  التطّور  فإّن  الطفل،  األولى من عمر  السنوات  في 
زيادة كّميّة المواّد أو الناقالت العصبيّة في الدماغ، بل في العمليّتين اللّتين تحدثان في الناقالت 

العصبيّة الموجودة من قبل والتي تمّكن الدماغ من أن يكون أسرع وأنجع.

تغطية الناقالت العصبيّة بغطاء عازل )Myelination( - في سّن المراهقة يزداد ُسمك  	

طبقة األحماض الدهنيّة الفسفوريّة التي تسّمى "الميالين" التي تغّطي الناقالت العصبيّة في 
الدماغ. تشّكل هذه الطبقة غطاًء عازاًل لأللياف العصبيّة )يشبه الغطاء الذي يلّف أسالك 
تفكير  إلى  العمليّة  تُفضي هذه  العصبيّة أسرع وأنجع.  الناقالت  بذلك  لتصبح  الكهرباء(، 

 )Johnson, 2001; Steinberg, 2005( أسرع وأكثر حّدة عند المراهق

هذه  في   -  )Synaptic Pruning( العصبّية  الخاليا  تشابك  نقاط  كثافة  من  التقليل  	

ثّم  بالضمور،  تُصاب  الدوام  على  تُستخدم  ال  التي  العصبيّة  الخاليا  تشابك  نقاط  العمليّة 
تختفي. وبعبارة أخرى، يصبح الدماغ أكثر خبرة- إنّه يعلم كيف ينّفذ وكيف يستخدم بشكل 
التي  والقدرات  المهارات  ُمستخدمة.  قدرات غير  يفقد  ولكنّه  المختلفة،  المهارات  أفضل 
 )Use it or lose it( .ال يستخدمها المراهق في هذه السّن، ستختفي في نهاية المطاف

 .)Johnson, 2001; Steinberg, 2005(

إاّل إّن تطّور الدماغ ال يحدث دفعة واحدة. أّواًل، يحدث تطّور الدماغ "بقفزات"، إذ يمّر الدماغ 
بما يُشبه دفعات تطّور تتغيّر فيها الكثير من الناقالت العصبيّة بسرعة، وتمّر بين هذه الدفعات 
فترات من الوقت بالكاد يتغيّر الدماغ فيها. ثانًيا، يحدث تطّور الدماغ في بعض األجزاء أّواًل، 
وفي أجزاء أخرى الحًقا. وفق "قاعدة اإلصبع"، يتطّور الدماغ من أسفل إلى أعلى ومن الداخل 
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إلى الخارج. تتطّور في المرحلة األولى األجزاء القديمة من الدماغ )من الناحية التطّوريّة(. 
هذه األجزاء مسؤولة عن الوظائف الالإرادية وغير الواعية وكذلك عن ردود الفعل العاطفيّة 
واإلثارة الحّسيّة. األجزاء المسؤولة عن التفكير المنطقّي، الخطّي والمنظم، تتطّور في وقت 
الحق وتنضج فقط ُقبيل انتهاء جيل المراهقة. هذه هي األجزاء الرئيسيّة في أدمغة المراهقين 
 Casey, Giedd & Thomas,( تطّورها(  فترة  وفق  )سنوردها  تغير  بمرحلة  تمّر  التي 

:)2000

أجزاء مختلفة من  بين  والتنسيق  والتوازن  الحركة  - مسؤول عن   )Cerebellum( المَخْيخ
الدماغ. هو الحاسوب الذي يدير بقيّة الحواسيب.

الجهاز الحوفّي )Limbic system( - مسؤول عن اإلثارة والتهيّج والذاكرة طويلة األمد.

الجسم الثفنّي )Corpus callosum( - مسؤول عن االتّصال بين شطَري الدماغ، والتنسيق 
بين التفكير الحّسّي والمنطقّي وعن رؤية الصورة الكبيرة.

السمعي  االستقبال  عن  مسؤول  متأّخرة،  مراهقة   -)Temporal lobe( الصدغّي  الفّص 
والذاكرة.

الفّص الجبهّي/ األمامّي )Frontal lobe( – آخر جزء يتطّور )يواصل تطّوره حتى منتصف 
سنوات الـ 20( المسؤول عن اتّخاذ القرارات والتخطيط والذاكرة والسيطرة على الغرائز.

الفّص القذالّي/ القفوّي )Occipital lobe( - مسؤول عن معالجة المعلومات البصريّة.

التغّيرات اإلدراكّية - المعرفّية

تجلب التغيّرات في بنية الدماغ معها تطّورات إدراكيّة- معرفيّة كبيرة لدى المراهقين. في ما 
يلي أهمها:

التفكير المجّرد: زيادة القدرة على التفكير المجّرد هي تطّور هاّم خالل جيل المراهقة - التفكير 
في مصطلحات، أفكار ومبادئ. ال تتطّور عند المراهق القدرة على التعامل مع حدث، غرض 
التفكير  أيًضا. صحيح أن  التفكير بمصطلحات أكثر شموليّة  القدرة على  أو شخص فقط، بل 
الحيوان  في  يفّكر  أن  للطفل  يمكن  المثال،  سبيل  )على  مبّكرة  سّن  في  حتّى  موجود  المجّرد 
الفصيلة  إلى  تنتمي  بيتهم  التي يلعب بها والحيوانات األليفة في  الدمى  أّن  "الكلب" وأن يفهم 
نفسها(، لكّن هذا النوع من التفكير يتّسع في جيل المراهقة ويصبح أسهل وروتينيًّا أكثر. تتطلّب 
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أنواع مختلفة من المباني الحسابيّة، على سبيل المثال، مستًوى من التجريد ليس ممكًنا عندما 
يتعلّق األمر باألطفال، ولكن ينبغي أن يكون ممكًنا عندما يتعلّق األمر بالمراهقين والبالغين.

يبدأ  "األنا".  عن  المجّرد  التفكير  شكل  المجّرد  التفكير  قدرات  تطوير  يأخذ  الذاتّي:  التأّمل 
المراهق الصغير بالتفكير في نفسه تفكيًرا تأّمليًّا، في محاولة لفهم من هو وما هو مكانه في 
العالم. بهذا تبدأ عمليّة البحث عن الهويّة )التي سنتناولها بالتفصيل الحًقا(، والتي تميّز إلى حّد 

.)Harter, 1998( كبير معظم مراحل جيل المراهقة

التفكير المنهجّي واالستنتاج المنطقّي: خالل جيل المراهقة تتطّور باستمرار قدرة المراهق 
على التفكير بصورة منّظمة والتوّصل إلى استنتاجات منطقيّة من المعلومات المتوّفرة له. يمكن 
للمراهق أن يفّكر تفكيًرا ناقًدا في االّدعاءات والمواقف، وأن يحّدد بصورة أفضل اإلخفاقات 
والعيوب في هذه االّدعاءات )قد تُصّعب هذه القدرة على أولياء األمور أحياًنا إقناعه بالعمل 
حسب إرشاداتهم وتعليماتهم(. باإلضافة إلى ذلك تتحّسن قدرة المراهقين على اتّخاذ قرارات 
واعية وعقالنيّة، مع تحديد األهداف، واالختيار من بين البدائل، ودراسة طرق ممكنة لتحقيق 
 ccles,Wigfield, &( لهم  المتاحة  اإلمكانيّة  وتنفيذ  الخيارات  هذه  وتقييم  األهداف،  هذه 

Byrnes, 2003, p. 328(. وكما سنرى الحًقا، تتحّقق هذه األمور بتوّفر شروط معيّنة. 

التفكير االفتراضّي: قدرة أخرى تتطّور خالل جيل المراهقة )وترتبط بقدرة التفكير المجّرد( 
هي التفكير في أمور لم تحدث، كأسئلة مثل: "ماذا سيحدث لو أّن X حدث؟ ماذا سيحدث إذا لم 
يحدث إذا X؟ وماذا يمكن أن يحدث إذا حدث X؟، قد تسبّب هذه القدرة بلبلة عند األوالد قبل 
جيل المراهقة وتصبح أسهل كلّما تقّدمت عمليّة المراهقة. وعالوة على ذلك، يصبح المراهق 
تدريجيا قادًرا أيًضا على التفكير االفتراضّي - االستداللّي، الذي هو القدرة على استخالص 

النتائج من الفرضيّات ومتابعة االّدعاءات االفتراضيّة.

معالجة المعلومات بشكل أكثر ذكاًء وتعقيًدا: تطّور آخر في التفكير خالل جيل المراهقة هو 
القدرة على معالجة المعلومات، التي ال تُصبح أسرع فحسب، بل أكثر تطّوًرا أيًضا. يستطيع 
المراهق تكوين روابط بين األجزاء المختلفة من المعلومات، حتّى لو كانت من مصادر مختلفة، 
والحصول على صورة على نطاق واسع حول الموضوع قيد النقاش. كما أنّه يكون قادًرا على 
دراسة موضوع أو قضيّة من اتّجاهات مختلفة، والتفكير في المواقف المختلفة التي تعرض 
أمامه حول الموضوع نفسه - ويبلور وجهة نظر حول قضايا صغيرة أو كبيرة بطريقة ذكيّة 

وأكثر استقالليّة.
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تغّيرات على المستوى االجتماعّي والنفسّي

حّددت نظريّة التوجيه الذاتّي ثالث احتياجات أساسيّة لإلنسان: القدرة، االنتماء، واالستقالليّة 
إلى  لتصل  تدريجيًّا  وتزداد  المراهقة،  بداية  قبل  القدرة  تتطّور   .)Ryan & Deci, 2000(
مرحلة النضوج في المراهقة المتوّسطة وخاّصة في المراهقة المتأّخرة. االنتماء هاّم منذ ميالد 
الفرد. في البداية االنتماء إلى األسرة هاّم، ولكن في بداية جيل المراهقة هناك ميول لالنتماء 
إلى مجموعة األقران المتساوين. مع بداية مرحلة البحث عن االستقالليّة والحاجة إلى االنفصال 

النفسّي عن أولياء األمور، تزداد أهّميّة مجموعة األقران المتساوين.

هذا االنتقال مرغوب فيه، ولكنّه ليس سهاًل، ألنّه يتطلّب التكيّف والقدرة. في جيل المراهقة 
المتوّسطة تتّسع المجموعات االجتماعية وتتغيّر. تعتبر المرحلة اإلعداديّة مكاًنا أقّل وّديّة من 
المدرسة االبتدائيّة، وتتطلّب التكيّف في مختلف المجاالت، بما في ذلك في المجال االجتماعّي. 
هذه الفترة هي أيّضا بداية العالقة مع الجنس اآلخر، ونظرا للبلوغ الجسدّي والجنسّي السريع، 
ا. في جيل المراهقة المتأّخرة تبدأ العالقات الحميميّة مع الجنس  فإنّها قد تكون مضطربة جّدً
اآلخر، وهذا انتماء آخر مختلف. هذه االحتياجات الثالث- القدرة، االنتماء واالستقالليّة- ترتبط 

بعضها ببعض وكذلك بالرفاه النفسّي للمراهقين وتحصيلهم العلمّي.

 Bownlee et al.,( طولّي  بحث  خالل  من  المراهقين  تطّور  تتبّعوا  الذين  الباحثون  حّدد 
عند  اإليجابّي  النفسّي  التطّور  تميّز  عناصر  خمسة    ،)2013; Geldhof et al., 2013
أبناء الشبيبة: األهلّية االجتماعّية )اإلدراكيّة – المعرفيّة، األكاديميّة والصّحيّة( الثقة بالنفس 
)الشعور بالقدرة ونظرة إيجابيّة إلى الذات(، الطبع )قيم وأخالق(، الصلة بالبيئة االجتماعّية 
والتضامن )االهتمام، العطف(. يؤّدي اكتساب هذه القدرات إلى النشاط االجتماعّي واإلسهام 
 Competence,  – ״The Five Cs״  اإلنجليزية  اللغة  في  العناصر  هذه  تسّمى  للمجتمع. 
القدرات  يتطلّب تطوير هذه   ,Confidence, Character, Connection, and Caring
والمعلّمين.  األمور  أولياء  أي  المراهقين،  حياة  في  المهّمين  األشخاص  من  الدعم  من  الكثير 
الباحثين  بين  الماضي  في  سائدة  كانت  نظر  وجهة  المراهقة(  جيل  حول  سائدة  نظر  وجهة 
وتغيّرات  الترّدد،  كثيرة  عاطفيّة  ثورات  فترة  العمر  من  الفترة  هذه  تعتبر  المجال(،  هذا  في 
تحقيق  أّن  تبيّن  المحتلنة  البحث  أدبيّات  لكّن  الهرمونيّة.  التغيّرات  تحّركها  متكررة  عاطفيّة 
 Arnett, 1999; Galambos &( المهاّم الرئيسيّة في مرحلة المراهقة قد يمّر دون ثورات
Costigan, 2003; Seginer & Shoyer, 2012( مع تعزيز العالقات مع أولياء األمور 
ذلك،  والمعلّمين )Assor, 2005(. ومع   )Smetana, 2010; Cheung et al., 2013(
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تبيّن أدبيّات البحث أّن المراهق يمّر بالفعل بسلسلة من التغيّرات النفسيّة واالجتماعيّة خالل 
جيل المراهقة6. نعرض في ما يلي أهّمها:

التوّجه إلى مجموعة األقران المتساوين: في جيل المراهقة المبّكرة تصبح مجموعة األقران 
المتساوين- بعمر المراهق- أكثر أهّميّة بالنسبة له. يقضي المراهق الكثير من الوقت مع أصدقائه 
ووقت أقّل مع أهله. يتأثّر المراهقون بمعايير وقيم أقرانهم، وهي الظاهرة التي قد تكون لها 
انعكاسات إيجابيّة أو سلبيّة، وهذا يتوّقف على جودة هذه المعايير )מייזלס, 2001(. هذه هي 
السّن التي تتطوّر فيها األهليّة االجتماعيّة والتعاطف تدريجيًّا، وصواًل إلى خلق حميميّة وأُلفة 

.)Geldhof et al., 2013( اجتماعيّة

الذاتيّة،  صورتهم  إلى  نظرتهم  للمراهقين،  االجتماعيّة  بالمهارات  االجتماعيّة  األهليّة  تتعلّق 
والقدرة على التكيّف. نحن بصدد مجموعات جديدة ومتنّوعة، التي قد ال تكون داعمة دائًما. 
 Crosnoe,( ا  تكيًّفا خاّصً يتطلّب  أحياًنا،  اجتماعيًّا جديًدا صعًبا  واقًعا  اإلنترنت  خلقت شبكة 
2011(. في المراهقة المتوّسطة، مع االنتقال إلى المدرسة اإلعداديّة، يكون الواقع االجتماعّي 
 Benbenishti & Astor,( هو األصعب. ويشمل البلطجة والعنف في العالقات وجًها لوجه
2005(  وكذلك على اإلنترنت )Crosnoe, 2011(. هذه هي السّن التي يكون فيها الدعم من 
أولياء األمور حاجة ماّسة. قد يكون التقارب بين أولياء األمور والمراهقين حصًنا منيًعا في 
وجه ضغط مجموعة األقران. وعالوة على ذلك، الحوار الوثيق بين أولياء األمور والمراهقين 
يشّكل قدوة ألطفالهم. وبالفعل، بيّنت الدراسة أّن عالقة التقارب بين أولياء األمور والمراهقين، 
االجتماعّي  الوضع  سغينر  فحصت   .)Shwartz et al., 201( اجتماعيّين  مراهقين  تُنشئ 
لمراهقين في البالد وتوّصلت إلى نتيجة مفادها أّن الموضوع االجتماعّي هاّم للمراهقين وإنّهم 
 seginer,( األقّل  واحد على  مقّرب  المراهقين صديق  لمعظم  كان  إذ  الوضع.  راضون عن 
2006(. يعتبر الباحثون هذا الصديق عامل دعم هاّم في العالقات االجتماعية. لكّن اكتساب 
يبلغ  التي  السّن  المراهقة.  في  إلى مرحلة  االنتقال من مرحلة  أيًضا مع  يتغيّر  مقّرب  صديق 
الشخصيّة  الهويّة  تطّور  مع  المتأّخرة،  المراهقة  جيل  هو  ذروته،  المقّرب  الصديق  اكتساب 

واستقرارها.

البحث عن الهوّية، وتغيير الهوّيات والهوّيات المبالغ فيها: في جيل المراهقة تكون عمليّة 
"البحث عن الهويّة" في خضّمها. يعرض مرسيا )Marcia, 1980( عمليّتان غير متعلّقتان: 

البحث وااللتزام. يخلق التفاعل بينهما أربعة أنماط من الهويّة بين المراهقين: 

6  ربطنا في هذا االستعراض بين التغيّرات االجتماعيّة والنفسيّة ألنّه، كما سنرى، هذه التغيّرات في سّن المراهقة 

مرتبطة بعضها ببعض، ومن الصعب أن نفهم هذا النوع من التغيّرات، خارج سياق مجمل التغيّرات التي تطرأ 
على المراهقين في هذه السّن.
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حالة من االرتباك وعدم وضوح الهويّة، التي تميّز مرحلة المراهقة المبّكرة   .1

االستسالم لهويّة تحت تأثير ضغط خارجّي   .2

بلورة هويّة متأّخرة إثر بحث وتحّقق، لكن دون اتّخاذ قرار   .3

نيل الهويّة، أي االلتزام بعد بحث وتحقُّق  .4

تزداد أهّميّة البحث عن الهويّة في مرحلة المراهقة المتوّسطة. عندها يتعّرف المراهق على 
مختلف الفئات االجتماعيّة للمراهقين، ومع التطّور اإلدراكّي المعرفي في هذه السّن، يتسنّى 
من  مختلفة  أشكااًل  المراهقون  "يجّرب"  النقطة،  هذه  في  واآلخرين.  نفسه  دراسة  للمراهق 
تعريف الذات، ويؤّدون أدواًرا مختلفة داخل مجموعة األقران المتساوين، كما أنّهم يتواصلون 
النقطة  هذه  في  ألنفسهم  يمنحونها  التي  للهويّة  وفًقا  الشبيبة  أبناء  من  مختلفة  مجموعات  مع 
الذات،  عن  البحث  استمرار  وبموازاة  المتأّخرة،  المراهقة  جيل  إلى  االنتقال  مع  الزمن.  من 
يحّقق المراهق هويّته الشخصيّة في عّدة مجاالت: األكاديمّي والجنسّي. من شأن هذه الهويّة 
فيها(،  المبالغ  العرقيّة  الهويّة  )أو حتّى  العرقيّة  الهويّة  تأخذ شكل  أن  بالضرورة(  ليس  )لكن 
تبنّي  االجتماعيّة.  بيئته  أو  التعليميّة  المؤّسسة  داخل  أقلّيّة  إلى  المراهق  ينتمي  عندما  خاصة 
للقيام  للمراهق وإعداده  الطبيعّي  التطّور  فهي جزء من  الهويّة هو عملية طبيعية عادًة،  هذه 
بدوره في عالم الكبار. كلّما كان المراهق قادًرا على البحث الذاتي المتعّمق والحّر، طّور هويّة 
ا، بل متعلًّقا بضغط خارجّي )من أولياء األمور  تناسب شخصيته. إذا لم يكن البحث الذاتّي حّرً
ا وخطيًرا. في جيل المراهقة المتوّسطة  والمعلّمين واألصدقاء(، قد يصبح سلوًكا متطّرًفا جّدً
يمكننا أن نتوّقع هويّة متأّخرة التطّور، لكن في جيل المراهقة المتأّخرة – في المرحلة الثانويّة- 
علينا أن نتوّقع بلورة هويّة واضحة. بلورة الهويّة، مثلها مثل االنتماء االجتماعي، تتعلّق بمدى 

استقالليّة الفرد، وهذا بالتأكيد يتعلّق بالعالقات مع أولياء األمور والمعلّمين.

الذات،  تعريف  عمليّة  من  كجزء  التعسفّية:  السلطة  على  والتمّرد  االستقاللّية  إلى  الحاجة 
واالبتعاد عن األسرة، يميل المراهقون تحّدي المزيد والمزيد من السلطة – الوالديّة والتعليميّة. 
المبّكرة، سواء كسلطة معرفيّة وسلطة على  السّن  في  للتعلّم  األساسي  المصدر  الوالدان هما 
األخالق والقيم على حدٍّ سواء. لكّن المراهق يكتسب في جيل المراهقة أدوات للتعّرف على 
أولياء  يقوله  ما  يقبل  يُعد  لم  إنّه  أخرى.  مصادر  من  والشّر"  الخير  على  "التعّرف  و  العالم 
ناقدة، ويستخلص  اإلجابات بصورة  األسئلة، ويفحص  بل يطرح  منه،  األمور كأمر مفروغ 
النتائج بنفسه. إاّل إّن هذه العمليّة، اإليجابيّة بجوهرها، قد تسبّب صراعات بين أولياء األمور 
والمراهق، إذا كان أولياء األمور ليسوا على استعداد لتقبّل التغيّر الذي يطرأ على المراهق. لكي 
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يتسنّى للمراهقين تطوير هويّة حّرة، ينبغي أن يكون أصحاب السلطة والصالحيّات ُمصغين 
المراهق  يتطّور  أن  يمكن  الظروف  هذه  ظّل  في  فقط  المراهقين.  احتياجات  مع  ومتعاطفين 
دون خوف أو خشية االنتقاد، ودون شعور بالذنب. أظهرت العديد من الدراسات أّن الوالديّة 
 Eeizenberg( القاسية والتي تفرض العقوبات، تنبع من سلوك إشكالّي من جانب المراهقين
et al., 2008(، أّما الوالديّة الوّديّة التي تمنح الفرص، فإنّها تُفضي إلى التطّور السليم والسعيد 
الدراسات  للمراهقين )Pomerantz & Qin, 2013; Cheung et al, 2013(. أظهرت 
التي أجريت في البالد أيًضا أنّه كان للعالقات القريبة بين أولياء األمور وأبنائهم أثر إيجابي في 
.)Seginer, 2006; Shoyer  & Seginer, 2012( الخطط المستقبليّة ألبنائهم المراهقين

مخاطر المراهقة

البحث عن اإلثارة والمجازفة: ميزة أخرى للفئة العمريّة المراهقين، هي البحث عن التجارب 
العاطفيّة المكثّفة. ال ينبع هذا السلوك من عدم القدرة على فهم واستيعاب حجم المخاطر، وال من 
نقص المعرفة بشأن المخاطر، بل من الفجوة بين اإلثارة الحّسيّة السريعة والقدرة على تنظيم 
وتوجيه المشاعر التي لم تتطّور بعد )Steinberg, 2007, p. 57(. إّن البحث عن اإلثارة، 
قد يؤّدي، بطبيعة الحال، إلى سلوك محفوف بالمخاطر، بما في ذلك اإلفراط في شرب الخمر 
والتدخين وتعاطي المخّدرات. وبالنظر إلى التطّور الجنسّي الذي يحدث في هذه السّن أيًضا، 
 Lohman & Matjasko,( أيًضا اإلثارة تجارب ذات طابع جنسّي  البحث عن  فقد يشمل 
p. 325 ,2009(. إّن القدر الكبير من الحّريّة الذي يتمتّع به المراهقون والتحّرر النسبّي من 
رموز السلطة الكبار، يزيدان من حجم المخاطر الكامنة في هذه السلوكيّات، مقارنة بسلوكيّات 

مشابهة في مرحلة الطفولة.  

المشاعر السلبّية: المراهقة ليست سنًّا سهلة عاطفيًّا. إذ بيّنت الدراسات أّن المراهقين يميلون 
بقيّة  العاّم لدى  المعّدل  إلى اإلبالغ عن شعور سّيء في كثير من األحيان، بدرجة أعلى من 
ا. باإلضافة إلى ذلك،  السّكان. كما أنّهم يميلون بدرجة أقّل إلى اإلبالغ عن شعور إيجابّي جّدً
يتفاقم في سّن المراهقة خطر تطوير أوجه من القصور في السلوك التكيّفّي للتعامل مع العواطف 
وعدم  االنغالق،  المشاعر،  عن  التحّدث  على  القدرة  عدم   :)Emotion dysregulation(
القدرة على اإلحساس بمًدى معيّن من العواطف وما شابه. إّن مثل هذا السلوك هو مؤّشر على 
وجود خطر من أن يطّور هذا الشخص اضطرابات نفسيّة حاّدة، خاّصة اضطرابات االكتئاب. 
لخطر  أكبر  بدرجة  معّرضون  المراهقين  فإّن  السّكان،  لدى  العاّم  بالمعّدل  مقارنة  وبالفعل، 
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 Abela & Hankin, 2011; Galambos( اإلصابة بأنواع مختلفة من اضطرابات االكتئاب
.)& Costigan, 2003

من  لكثير  والمفاجئة  السريعة  الجسديّة  التغيرات  تسبّب  بالنفس:  والثقة  الجسم  إلى  النظرة 
من  العديد  يعاني  بمظهرهم.  يتعلّق  ما  لكّل  بالنسبة  والحساسيّة  بالخجل  شعوًرا  المراهقين 
بالنفس. في كثير من األحيان ال تكون  إلى أجسامهم وثقة متدنّية  المراهقين من نظرة سلبيّة 
التغيّرات متجانسة أو متوازية لدى جميع أعضاء مجموعة األقران المتساوين. )تستمّر المراهقة 
 Lohman &( ،عادة فترة تمتّد بين 1 - 6 سنوات عند البنات، و2 - 5 سنوات عند األوالد
Matjasko, 2009(. يزيد عدم التجانس هذا بشكل كبير من خطر المّس بالثقة بالنفس عند 

.)Cromer, 2011( أولئك الذين يسبقون زمالئهم في التطّور أو عند من يتطّورون بعدهم

استخدام وسائل االّتصال: هذه الميزة ليست بالضرورة فريدة من نوعها لجيل المراهقة، وال 
نجدها في كل المجتمعات، الثقافات، واألزمنة. ومع ذلك فإّن استخدام وسائل االتّصال شائع بين 
الكثير من المراهقين في الوقت الحالّي، لذا علينا أن نتطّرق إلى هذه القضيّة. يقضي المراهقين 
في العالم الغربي وقًتا طوياًل )مقارنة بالمراهقين في الماضي وبأبناء األعمار األخرى اليوم(، 
أّن جزًءا كبيًرا من  التواصل االجتماعّي، وهذا يعني  في تصفح اإلنترنت واستخدام شبكات 
تجاربهم، حياتهم وعالقاتهم مع اآلخرين يتّم بوساطة وسائل االتّصال المبنيّة على التكنولوجيا 
 Oblinger, 2003; Lenhart, et al, 2010; Israelashvili, Kim, & Bukobza,(
2012(. تضع هذه الحقيقة تحّديات فريدة من نوعها في وجه أولياء األمور والمربّين، وخاصة 
على ضوء حقيقة أّن بعضهم أقّل مهارة وتنّوًرا من المراهقين في مجال الحاسوب واإلنترنت.

الصعوبات المعرفّية والعاطفّية

حدوث  وحقيقة  المراهق  دماغ  تطّور  خاّصة  المراهقة،  جيل  في  السريع  الجسدّي  التطّور   
ذلك بصورة غير خّطيّة وبوتيرة مختلفة في كّل جزء من الدماغ، تؤّدي إلى ظهور عدد من 
الظواهر والصعوبات في العمليّات المعرفية لدى المراهقين. لهذه الصعوبات أهّميّة كبيرة في 
 Giedd, et al, 2000; Paus, 2005;(  فهم األسرة والمدرسة لسلوك واحتياجات المراهق

.)Blakemore, 2014

استرجاع  في  صعوبة  المراهقون  يواجه  الذاكرة:  من  المعلومات  استحضار  في  صعوبة 
المعلومات من الذاكرة، والتمييز بين البيانات ذات الصلة واألقّل صلة، والتركيز على المعلومات 
ذات الصلة. في بعض األحيان قد يعرف المراهق أّن مسار عمل معيّن ليس حكيًما، ولكّن هذه 
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المعرفة ال تؤّدي إلى تجنّب ذلك، ألّن الربط بين التذّكر والسلوك الفعلّي يتّم في الفّص الجبهّي 
الذي يتطّور في وقت متأّخر نسبيًّا.

صعوبة في السيطرة على الغرائز: يبدو أن المراهق، وخاّصة في حاالت االنفعال الشديد، يفقد 
القدرة على التحّكم باالندفاع العاطفّي ومصدره الجهاز الحوفي7، حتّى لو كان يدرك ضرورة 
وجود مثل هذا التحّكم. وبعبارة أخرى، في حاالت االنفعال الشديد يميل المراهقون إلى اتّخاذ 
يتكلّمون أو  المراهقين  العقل".  في كثير من األحيان نرى  البطن ال من  قرارات سيئة "من 

يتصّرفون حسب ما يظنّون بالنسبة للعمل الذي يُقدمون على القيام به. 

للمستقبل  التخطيط  عن  أيًضا  مسؤول  الجبهّي  الفّص  للمستقبل":  "التخطيط  في  صعوبة 
وفًقا  بها.   القيام  يوشك على  التي  الخطوات  المترتبة على  النتائج  في  التفكير  القريب، وعن 
لذلك - ومّرة   أخرى، وبدرجة أقوى في الحاالت التي يكون فيها االنفعال واالستثارة العاطفيّة 
شديَدين، من الصعب على المراهقين التفكير حتّى النهاية في العواقب المحتملة للخطوات التي 
يتّخذونها، وعالوة على ذلك، فإنّهم يواجهون صعوبة أيًضا في تغيير مسار العمل، ومالءمة 

سلوكهم للظروف المتغيّرة والتفكير المنطقّي خالل تنفيذ هذه الخطوات.

تشخيص  على  القدرة  في  تناولت  دراسة  بيّنت  االجتماعّية:  المواقف  تشخيص  في  صعوبة 
كراهية(  خوف،  )غضب،  الشعور  تحديد  في  صعوبة  وجدوا  المراهقين  أّن  الوجه،  تعابير 
الذي أظهرته وجوه ُعرضت عليهم. من خالل التصوير بالرنين المغناطيسي MRI ألدمغة 
المراهقين عند مشاهدة الوجوه، تبيّن أّن الجزء السفلّي من الدماغ، المسؤول عن ردود الفعل 
العاطفيّة، كان أكثر نشاًطا مقارنة بالجزء األمامّي، المسؤول عن ردود الفعل العقليّة والمنطقيّة، 
الذي يكون أكثر نشاًطا عند البالغين. كما تبيّن أّن معالجة المعلومات االجتماعيّة عند المراهقين 
 Dodge & Godwin,( العنيفين خاطئة، وتميل إلى الدفاع عن النفس وتقديس استخدام القوة

.)2013

ممّيزات المؤسسة التعليمية في جيل المراهقة )في إسرائيل(

المراهقة،  جيل  في  والفتيات  الفتيان  بها  يمّر  التي  والعاطفية  الجسدية  التغيّرات  إلى  إضافة 
يطرأ أيًضا تغيّر تدريجّي على الطريقة التي تنظر بها البيئة المحيطة إليهم. أحد انعكاسات هذا 
التغيّر هو االنتقال من المدرسة االبتدائيّة إلى المدرسة فوق االبتدائيّة، سواء في إطار المدرسة 
اإلعداديّة أو الثانويّة. هذا االنتقال موجود في معظم أجهزة التربية والتعليم في العالم، بما في 

7  عن الجهاز الحوفّي، انظر أعاله فقرة التغيّرات الفسيولوجيّة: التغيّرات في بنية الدماغ.
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ذلك جهاز التربية والتعليم في إسرائيل.  تشير المراجعة العلميّة )אדי־רקח וחוב׳, 2011(، 
المدارس  أّن  إلى  التربية،  في  التطبيقّي  للبحث  للمبادرة  تابعة  سابقة  لجنة  لصالح  نُّفذت  التي 
المميّزات.  المدارس االبتدائيّة في عدد من  إليها المراهقون تختلف عن  ينتقل  التي  اإلعداديّة 

سنورُد هنا أهّمها بالنسبة للمجال الذي تتناوله هذه الوثيقة:

طابع التعليم والقيم التي تستند إليها العملّية التعليمّية: ترّكز المدارس االبتدائيّة عادًة على 
التطّور االجتماعّي والعاطفّي للتلميذ. يتوّقع من المربّين أن يهتّموا بتشجيع التلميذ، التواصل 
معهم ودعم تطّورهم.  كما أّن التقييم الذي يحصل عليه التلميذ، يأخذ بعين االعتبار في كثير من 

األحيان الجهود التي بذلها ال اإلنجازات التي يُراد قياسها فحسب.

خالًفا لذلك، غالًبا ما يتّم التركيز في المدرسة فوق االبتدائيّة على التحصيل العلمّي واألكاديمّي. 
يتأثّر تقييم المعلّمين إلى حّد كبير بتحصيل تالميذهم في االمتحانات، فيصبح اإلعداد المتحانات 
ا في العمليّة التربويّة )אדי־רקח וחוב׳, 2011(.  يتعلّق األمر، إلى حّد ما،  البجروت هدًفا هاّمً
بانتقال من وضع يحظى فيه التلميذ بتقدير  لذاته )في مرحلة الطفولة(، إلى وضع يحظى فيه 

بالتقدير  مقارنة بزمالئه )في سن المراهقة(.

أكثر  تكون  ما  عادًة  التعليميّة  الظروف  إسرائيل  في  اإلعداديّة  المدارس  في  التعلّم:  ظروف 
تحّدًيا منها في المدارس االبتدائيّة. فعلى سبيل المثال، بلغ متوّسط   حجم الصّف في المدارس 
اإلعداديّة في إسرائيل )حسب معطيات 2011( حوالي 30.5 تلميذ، مقارنة بحوالي 27 تلميًذا 
في المدارس االبتدائية )مركز البحث والمعلومات في الكنيست، 2011(8. في معظم الحاالت، 
المدرسة نفسها هي أيًضا أكبر، وتخدم عدًدا أكبر من التالميذ ومجموعات سّكانيّة غير متجانسة 

)אדי־רקח וחוב׳, 2011(9. في السنوات األولى من التعليم

للمدرسة  خالًفا  فيها،  األصغر  هم  لمنظومة  أنفسهم  مالءمة  التالميذ  على  االبتدائّي،  الفوق 
االبتدائيّة حيث كانوا المجموعة األكبر والقياديّة.

في  المدرسّي  المناخ  أّن  المدرسّي  المناخ  فحصت  التي  الدراسات  بيّنت  التعليمّي:  المناخ 
المدرسة الفوق االبتدائيّة أقّل إيجابيّة مقارنة به في المدرسة االبتدائيّة، وهذا ينعكس في سلسلة 
من المؤّشرات، بما في ذلك التركيز في التعلّم، االنضباط والنظام في غرفة الصّف وخارجها، 
والعالقات اإليجابيّة بين التالميذ، وبينهم وبين المعلّمين، دعم المعلّمين للتالميذ، مدى االستقالليّة 
الممنوحة للتالميذ ووضوح واستمراريّة القواعد المدرسيّة )אדי־רקח וחוב׳, 2011; הרשות 

8  كان الوضع في المدارس الفوق االبتدائيّة مشابًها للوضع في المدارس االبتدائيّة.

9  تجدر اإلشارة إلى أنّنا ال نّدعي هنا وجود تأثير لتباين التالميذ في تحصيلهم جودة التعلّم.
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 Wang ;Way, Reddy & Rhodes, 2007 ;2014 ,הארצית למדידה והערכה בחינוך
.)et al., 2010

المسؤولّية عن التعلّم: أحد أهّم االختالفات بين المدارس االبتدائيّة والفوق االبتدائيّة هو أّن 
المسؤولية عن رفاه التالميذ وتطّورهم ملقاة على عاتق الكبار المسؤولين، وخاّصة المعلّمين، 
أّما في المدرسة الفوق االبتدائيّة، فالمسؤوليّة ملقاة باألساس على عاتق التالميذ أنفسهم. بطبيعة 
الحال، يتّفق هذا التغيّر مع ميل المراهقين إلى أن يطلبوا االعتماد عليهم بقدر أكبر، كما أنّه 

يناسب قدرتهم المتطّورة على تحّمل المسؤوليّة.

بنية التعليم: تتميّز المدرسة االبتدائيّة ببيئتها الحميميّة نسبيًّا- فلكّل تلميذ عدد قليل من المعلّمين، 
يتّم التركيز على التطوير االجتماعّي والعاطفّي. في المدارس االبتدائية يتم معظم التدريس في 
إطار صف عضوي وحد، وجميع التالميذ في الصف يتعلّمون مًعا. في المقابل، في المدرسة 
الفوق االبتدائيّة يُوّزع التالميذ على مجموعات حسب المستويات التعليميّة )أو فرق حسب عدد 
الوحدات الدراسيّة(، وحسب الموضوع الموّسع الذي يدرسونه. هذا يعني أّن تركيبة المجموعة 
التي يتعلم ضمنها التالميذ تتغيّر، ويلتقي التالميذ بمعلّمين ويتعلّمون مع زمالء مختلفين على 
مدار اليوم. يُصّعب هذا الوضع تكوين عالقة ذات شأن مع شخص بالغ أو مع زميل في الدراسة 

)אופלטקה וטובין, 2008(.

العالقة مع أولياء األمور والتغّيرات في األسرة إثر دخول جيل المراهقة

يؤثّر دخول الطفل جيل المراهقة في األسرة بأكملها عادًة. التغيّرات المعرفيّة والعاطفيّة التي 
تطرأ على المراهقين تؤثّر في عالقتهم مع أولياء األمور.

المراهق  بين  العالقة  تتغيّر  المراهقة  جيل  من  تقّدًما  أكثر  مرحلة  في  الحدود:  رسم  إعادة 
ووالديه. يشمل هذا التغيّر إعادة رسم العالقة واالنتقال إلى عالقة أكثر تكافًؤا )من حيث بنية 
االستقالليّة  من  أكبر  قدًرا  المراهقين  العالقة  هذه  تمنح  وأبنائهم.  األمور  أولياء  بين  السلطة( 

 .)Steinberg & Morris, 2001( ويصبح شريًكا في اتّخاذ القرارات في األسرة

من المهّم التأكيد أّن المراهق ال ينفصل تماًما عن والديه في أّي مرحلة، وال يكّف عن اللجوء 
أّن نوعيّة عالقة  إليه(. صحيح  الحاجة )وهما يواصالن كونهما محتاَجْين  اقتضت  إذا  إليهما 
المراهقين بأولياء األمور واحتياجاتهم منهم تتغيّر، إاّل إّن أولياء األمور والعالقات معهم يبقون 
على قدر من األهّميّة بالنسبة لتطّور ورفاه المراهق. وجهة النظر السائدة التي تفيد أّن المراهقين 
 Steinberg( يخجلون بأهلهم وال يرغبون في الظهور بصحبتهم ال تحظى بدعم بأدلّة قاطعة

.)& Morris, 2001; Lohman & Matjasko, 2009
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جيل  يمّر  ما  غالًبا  أنّه  إسرائيل،  في  وأهلهم  المراهقين  بين  العالقة  فحصت  دراسات  بيّنت 
المراهقة مع الحفاظ على التقارب بين أولياء األمور والمراهقين، على الرغم من أن مستوى 

التقارب يقّل نسبة إلى مستواه قبل جيل المراهقة )מייזלס, 2001; שרף ומייזלס, 2005(. 

هناك عّدة عوامل تكون مصدًرا للصراع بين أولياء األمور وأبنائهم المراهقين. يتعلّق بعض 
هذه العوامل بنوعيّة العالقات القائمة بين أولياء األمور والمراهق، نمط اتّصال بينه وبينهم، 
)Mikulincer et al, 2003(، وبنمط والديّتهم )Eisenberg, 2008( وشخصيّة المراهق 

 .)Farley & Kim-Spoon, 2014(

أّول هذه العوامل هو، التغيرات المعرفيّة عند المراهق تتيح له االعتراف بمحدوديّات والديه 
الخالفات  إلى  تؤّدي  أن  شأنها  من  هذه ظواهر  لديهما.  عّما  تختلف  أخالقيّة  معايير  وتطوير 
والجدل )שרף ומייזלס, 2005 ; בושריאן ורסט, 2014(. وإذا كان أسلوب التعلّم األساسّي 
فإنّه  الرئيسّي،  المعرفة واألخالق  األمور، وهما مصدر  أولياء  تقليد  الطفولة  في  الطفل  لدى 
إلى شرح وتبرير  أكثر  بحاجة  أولياء األمور، ويُصبحون  تتزعزع سلطة  المراهقة  في جيل 

تعليماتهم. 

في كثير من األحيان يطلب المراهق من أهله احترام خصوصيّاته واستقالليّته، خالًفا للوضع 
يُتوّقع فيها من أولياء األمور أن يعرفوا كّل شيء عن أطفالهم. في  التي  في مرحلة الطفولة 
العالقات  منظومة  في  التغيّر  لتقبّل  استعداد  على  األمور  أولياء  فيها  يكون  ال  التي  الحاالت 
 .)Steinberg & Morris, 2001, p. 88( هذه، قد ينشأ صراع بينهم وبين االبن المراهق
كلّما كان نمط االتّصال أضعف وأكثر تداعًيا، ونمط الوالديّة متشّدًدا، ازدادت حّدة الصراع. 
يؤثّر نمط االتّصال ونمط الوالديّة المتشّدد سلًبا في مستوى ضبط النفس عند المراهق، الذي 
Farley & Kim-( توجد عالقة بينه وبين الخطر الكبير لنشوب صراع بين المراهق وأهله

.)Spoon, 2014

ثانًيا، كما ورد أعاله، هناك فجوة بين المظهر األكثر بلوًغا للمراهقين والقدرة المعرفيّة للبالغين 
من ناحية، والنضوج العاطفّي غير المكتمل والقدرة المتدنّية على اتّخاذ قرارات حكيمة عند 
االنفعال العاطفّي، من ناحية أخرى. قد تخلق هذه الفجوة توّقعات زائفة بين البالغين عاّمة وأهل 

المراهق خاّصة، توّقعات ال يستطيع المراهق أن يفي بها.  

ثالًثا، يفّضل المراهقون عادًة قضاء وقت طويل مع أقرانهم بداًل من أولياء األمور، األمر الذي 
قد يؤّدي إلى االبتعاد عن أولياء األمور.  في بعض الحاالت، تُصبح الثقافة الفرعيّة القائمة لدى 

  .)Ibid, p. 86( فئة المراهقين ثقافة مضاّدة، فيها أولياء األمور غير مرغوب فيهم
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 Steinberg & ;2005 ומייזלס,  المثال، שרף  سبيل  )على  الباحثين،  بعض  يذكر  أخيًرا، 
آخر  كعامل  الحياة  منتصف  الفترة مرحلة  هذه  في  األمور  أولياء  Morris, 2001(، دخول 
حتّى  اتّخذت  اختيارات  مع  التعامل  المرحلة  هذه  دخول  يستدعي  الصراع.  خطر  من  يزيد 
اآلن، وتُحدث لدى أولياء األمور تغيّرات جسديّة قد ينظر إليها على أنّها نتيجة لفقدان الحيويّة 
الجسديّة. ونتيجة لذلك، قد يصبح أولياء األمور أكثر حساسيّة لالنتقادات والهجمات من جانب 

ابائهم، ويستصعبون التعامل مع الصراع بعقالنيّة ورويّة. 

إجمال احتياجات المراهق

في  التأثير  ذات  وبيئته،  المراهق  التي تطرأ على  الكبيرة  بالتفصيل   التغيّرات  أوردنا  أن  بعد 
المجال الذي تتناوله هذه الوثيقة، ننتقل اآلن إلى دراسة معنى هذه التغيرات بالنسبة الحتياجات 
هاتين  بين  والعالقة  والمدرسيّة  األسريّة  المنظومتين  من  والحتياجاته  عاّم،  بشكل  المراهق 

المنظومتين.

المراهقة  جيل  في  يحدث   :)Scaffolding Independence( االستقالليّة  تطوير  دعم    .1
تقريًبا  التاّمة  االستقالليّة  إلى  بالكبار،  لألوالد  تقريًبا  المطلق  التعلّق  من  جوهرّي  انتقال 
للشباب المراهقين. لذلك ينطوي جيل المراهقة على البناء التدريجّي للقدرة على أن يكون 
المراهق مستقاّلً ومسؤواًل. ولذلك، فإّن الحاجة األساسيّة للمراهق من البيئة المحيطة به 
هي أن تسمح له بأن يكون مستقاّلً أكثر )Hill, 2011; Hill & Tyson, 2009(.  يحتاج 
المراهق إلى السماح له بأن يقرر بنفسه، وأن يتحّرر من قرارات اآلخرين ويصوغ آراءه، 

يصّمم سلوكه وقراراته بنفسه، بل يطالب بذلك. 

وصفه  الوارد  االستقالليّة  أساس  بناء  المهّم  من   :)Monitoring( والمراقبة  اإلشراف    .2
في الفقرة السابقة تدريجيًّا، وذلك ألّن القرارات التي تتّخذ في هذه السن قد تكون لها آثار 
مصيريّة على استمرار الحياة، وألّن الفشل في اتّخاذ القرار المستقّل قد يمّس بثقة المراهق 
والشجاعة التي يظهرها عند االستمرار في بناء استقالليّته. بنفس القدر الذي يحتاج فيه 
المراهق إلى الحّريّة، بما في ذلك حّريّة ارتكاب األخطاء، فإنّه يحتاج إلى الثقة بأنّه يملك 
إلى  احتاج  أو  فشل  إذا  لمساعدته  وسيأتي  يراقبه  هناك شخص  أّن  من  التأّكد  "ظهًرا"، 
مساعدة. نحن بصدد توازن دقيق: من المهّم أن ال تخلق لدى المراهق انطباًعا بأنّنا ال نثق 
 Lohman &( به أو نتوّقع فشله، لكن في الوقت نفسه نمنحه الثقة التّخاذ القرار والجرأة

.)Matjasko, 2009
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ليس  أنّه  )مع  آخر  هاّم  انتقال  والتدريب:  الفرصة  إتاحة  المشاركة،  ات-  القرار  اّتخاذ    .3
بمعزل عن االنتقال إلى االستقالليّة( من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ، هو االنتقال 
من االنصياع لقرارات الكبار إلى القرارات المستقلّة. كما رأينا أعالُه، تتطّور في جيل 
المراهقة القدرة على اتّخاذ القرار بحكمة، تناسق ومنطقيّة. لكّن هذه القدرة تتطلّب ظروًفا 
معيّنة. في حاالت االنفعال العاطفّي الشديد، أو عندما تكون الفائدة فوريّة والضرر على 
المراهق  يحتاج  الجيّدة.  القرارات  اتّخاذ  المراهقين  الصعب على  فإنّه من  البعيد،  المدى 
إلى بيئة سليمة، يكون فيها قادًرا على اتّخاذ قرارات أو المشاركة في عمليّة اتّخاذ القرار 
بشأن القضايا المتعلّقة به وذات التأثير فيه. من شأن التدّرب على اتّخاذ القرارات والتفكير 
 Lohman & Matjasko,( الواعي أن يساعد المراهق في رؤية آثار وعواقب قراراته

  .)2009

التشجيع والثقة في بناء الهوّية: المهّمة الرئيسيّة الثانية الملقاة على عاتق المراهق )مع    .4
تطّور القدرة على التفكير المجّرد(، هي بناء هويّة لنفسه، معرفة أّي شخص يريد ويستطيع 
أن يكون، وإلى أّي مجموعة يريد أن ينتمي. لهذا الغرض يحتاج المراهق إلى بيئة يكون 
فيها قادًرا على أن يجّرب، بشكل آمن نسبًيا، هويّات وانتماءات مختلفة. أحياًنا يكون بحاجة 
إلى مساعدة لفهم نتائج وآثار االنتماء إلى مجموعات مختلفة. إنّه يحتاج في بعض األحيان 
 Hill( ح له تأثير خطواته الحاليّة فيى الخيارات التي ستتوّفر له في المستقبل إلى أن يُوضَّ

.)& Torres, 2010

التغيّرات خالل جيل  تعني  التربوّي:  السياق  العائلّية في  المنظومة  المراهق من  احتياجات 
تبيّن  ناجعة.  تعد  لم  مبّكرة  سّن  في  ناجعة  كانت  التي  التعليميّة  االستراتيجيّات  أّن  المراهقة 
الدراسات أنّه، على سبيل المثال، في المساعدة في الواجبات البيتيّة - التي كانت استراتيجيّة 
رئيسيّة في مشاركة أولياء األمور في الطفولة المبّكرة، غير ناجعة في جيل المراهقة. مثال 
آخر: يقّل عند المراهقين االهتمام بزيارة ولّي األمر للمدرسة واالتّصال الدائم بالمعلّم. قد يعتبر 
المراهق المتابعة الحثيثة من جانب ولّي األمر لعالماته وتحصيله انتهاًكا للخصوصية وعدم ثقة 
به )Hill, 2011(. بالرغم من ذلك، من الجدير بالذكر، مّرة أخرى، أّن العالقة بين المراهقين 
ا ومؤثّرة للغاية في رفاه المراهقين النفسّي وتحصيلهم العلمّي.  وأولياء األمور ال تزال مهّمة جّدً
تعليمهم،  في  أمورهم  أولياء  مشاركة  يريدون  بالفعل  المراهقين  أّن  الدراسات  أظهرت  وقد 
بل إنّهم بحاجة إليهم. في سياق بناء الهويّة، من المهّم خلق جّو في البيت يكون داعًما للهويّة 
المتعلّقة بالتعليم في المدرسة )وهذا ما يسّميه هيل - academic socialization  - "التنشئة 

االجتماعيّة األكاديميّة"(.
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إحدى االستراتيجيّات التي تبيّن أنّها من بين األنجع في النهوض بالتحصيل العلمّي للمرهق، 
هي الربط بين الهويّة التي يتقّمصها المراهق، خططه وأحالمه المستقبليّة، والحاجة إلى التعلّم 
وتحقيق إنجازات في مجال التعلّم. هذه العالقة ليست واضحة دائًما للمراهق، خاّصة إذا لم يكن 

والداه من ذوي التعليم األكاديمّي. 

إحدى المشاكل التي تبيّن أنّها ذات صلة بالتالميذ ذوي التحصيل المنخفض من أبناء "أصحاب 
التي  المهارات  أطفالهم  في  يغرسوا  أن  إلى  يميلون  األمور  أولياء  أّن  هي  الزرقاء"  الياقات 
 Duncan & Murnane,( ساعدتهم على الوصول إلى المكان الذي وصلوا هم إليه في الحياة

.)2011

لكّن هذه المهارات ليست دائًما كافية للتقّدم في سوق العمل الحديث. وقد تبيّن أن تذويت الحاجة 
إلى شهادة جامعيّة يسهم في إنجازات تالميذ من األسر الفقيرة خاّصة.

أولياء األمور بحاجة إلى تحقيق التوازن بين رغبتهم )ومسؤوليّتهم( في حماية الطفل والحاجة 
منح  األمور  أولياء  واجب  من  أنّه  الدراسات  بيّنت  كما  بنفسه.  أخطاء  بارتكاب  له  للسماح 
المراهق حّريّة، وتمكينه من اتّخاذ القرارات بنفسه، السماح له بالخروج والمكوث مع أقرانه 
وتطوير آرائه بنفسه، أي أن يغرسوا فيه الثقة بأنّهم يثقون به عندما يتّخذ القرارات بنفسه. من 
ناحية أخرى )وفي الوقت نفسه(، ينبغي على أولياء األمور أن يبقوا على اتّصال مع المراهق، 

وخاّصة أن يكونوا على استعداد لمساعدته إذا لزم األمر.

ينبغي أن يشّكلوا بالنسبة له شبكة أمان نفسّي: مكان يأوي إليه إذا فشل في اتّخاذ القرارات الصائبة. 
 Hill,( وبالقدر نفسه، يجب أن يكونوا مصدًرا للتشجيع والدعم إذا أصاب في اتّخاذ القرارات
Lohman & Matjasko, 2009 ;2011 (. على أولياء األمور أيًضا أن يُشركوا المراهق بقدر 
أكبر في عمليّة اتّخاذ القرارات األسريّة، من خالل توفير ظروف ُمثلى التّخاذ القرار. ينبغي أن 
يمنحوه االستقالليّة عندما تتطّرق القرارات إليه نفسه، وينبغي عليهم أيًضا خلق الظروف التي يكون 
فيها قادًرا على اتّخاذ قرارات حكيمة. باإلضافة إلى ذلك، هناك أهّميّة لمنح المراهق الخصوصيّة 
التي يحتاج إليها )والتي يطالب بها(، ولكن البقاء أيًضا منفتحين ومصغين الحتياجاته ورغباته.

 

احتياجات المراهق من المنظومة المدرسّية: هناك احتياجات ومتطلّبات خاّصة بجيل المراهقة 
أو على األقّل ذات أهّميّة خاّصة خالل جيل المراهقة يفرض في المنظومة المدرسيّة تلبيتها. لن 
يتطّرق هذا االستعراض إلى االختالفات في االحتياجات البيداغوجيّة واألكاديميّة الناتجة عن 
التغيّرات المعرفيّة التي تطرأ على المراهقين، بل سيتطّرق فقط إلى االحتياجات والمتطلّبات 

الهاّمة للعالقات بين األسرة والعائلة. 
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يجب  أّواًل،  أيًضا.  المدرسيّة  المنظومة  من  المراهق  احتياجات  أعاله  المبيّنة  القضايا  تناسب 
أن يُمنح استقالليّة مع الحفاظ على االتّصال والدعم. يحتاج المراهق إلى بيئة يكون فيها قادًرا 
على العمل بشكل مستقّل وتطوير شخصيته، قيمه وقراراته. قد ينعكس هذا األمر في المدرسة 
من خالل المزيد من الحّريّة في اختيار برنامج دروسه وفي أوقات التعلّم الحّر. وجد عسور 
)Assor, 2002( أّن كون المادة التعليميّة ذات صلة ال يقّل أهّميّة عن حّريّة االختيار. حسب 
رأي عسور، كون المواّد التعليميّة ذات صلة بالنسبة للتلميذ، تتعلّق بتعاطف المعلّم مع المتعلّم 
المراهق. إضافة إلى أّن التعاطف يعّزز شعور المراهق باالرتباط بالمدرسة: تبيّن الدراسات 
أن المراهقين الذين يشعرون أنّهم "مرتبطون" بالمدرسة، يحّققون إنجازات أفضل، ويواجهون 

بدرجة أقّل خطر تعاطي المخّدرات والتدخين وممارسة الجنس دون وقاية.

ليس  لكنّه  مسؤول،  كبير  مع شخص  التواصل  تتيح  قد  المدرسة  أّن  وهي  هاّمة  نقطة  هناك 
ولّي أمر، هذا تواصل هو ذو أهّمية في تحاشي سلوكيّات تنطوي على خطر ومشاكل سلوكيّة 
)Yasui & Dishion, 2007(. ليس بالضرورة أن يكون الشخص الكبير المسؤول المعلّم أو 
المستشار، لكنّه قد يكون آذن المدرسة، الحارس، أو أّي شخص بالغ آخر في المدرسة. العالقة 
األكثر أهّميّة في جيل المراهقة هي العالقة مع الزمالء. فالعالقة اإليجابية مع الزمالء تعتمد 
 Farley & Kim-Spoon,( أيًضا فيه  المراهق وتؤثّر  النفس عند  القدرة على ضبط  على 
2014(. تساعد العالقة اإليجابيّة مع الزمالء في بناء الهويّة وفي جهود االنفصال عن أولياء 

األمور. قد تساعد المدرسة التالميذ في أن يجدوا مكانهم في المجتمع بطرق مختلفة.

موضوع تطوير الهويّة هو أيًضا هاّم في السياق المدرسّي. المدارس التي تنجح في ربط التعليم 
تنجح  المستقبل،  في  مزاولتها  التالميذ  يريد  التي  والمهن  المواضيع  في  الدراسّي  والتحصيل 
أحياًنا في دعم تالميذها، وهذا يحدث خاّصة عندما يتعلّق األمر بالتالميذ من خلفيّات اجتماعيّة 

- اقتصاديّة متدنّية.

في هذه المرحلة من تطوير الهويّة، المهّم هو االعتماد على نقاط القّوة ال الضعف لدى المراهق. 
أشارت دراسات التدّخل المبنيّة على نقاط القّوة، إلى نتائج ملحوظة حّققتها البرامج التي اعتمدت 

.)Brownlee et al., 2013( على التعزيز اإليجابّي للتصّرفات اإليجابيّة للمراهق

التمييز  التي تعاني من  الهويّة، خاصة بين األقلّيّات  أّن عمليّة تطوير  إلى  ننتبه  بنا أن  حرّي 
)أو الشعور بالتمييز( الطويل األمد، قد تتصادم مع أهداف المدرسة. ومن المهّم، بالتالي، بناء 
عالقة - بناء الثقة بين المراهق نفسه والمعلّم والمنظومة المدرسيّة عاّمة. بناء الثقة هو أمر 
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ا بشكل خاّص عندما يتعلّق األمر بأبناء شبيبة من مكانة  هاّم لجميع فئات المجتمع، ويصبح هاّمً
اجتماعيّة – اقتصاديّة متدنّية أو من ثقافة األقلّيّة10.  

احتياجات المراهق من العالقة بين المنظومتين – األسرّية والمدرسّية: العالقة بين األسرة 
البيئيّة - يجب أن تالئم نفسها للسياق التطّورّي  والمدرسة – منظومة "الميسو" في النظرية 
لجيل المراهقة أيًضا. التلميذ المراهق، على عكس زميله األصغر سنًّا، ال يمكنه أن يبقى في 
دور سلبّي - يجب أن يكون جزًءا ال يتجّزأ من العالقة بين أولياء األمور والمدّرسين. وفق 
نفس المبادئ التي ورد ذكرها آنًفا، يجب مشاركة التلميذ في عمليّة اتّخاذ القرارات في األمور 
أولياء األمور  بين  المراهق رضاه عن كّل عالقة  يُبدي  ذلك، ال  إلى  باإلضافة  التي تخّصه. 
والمعلّمين. المهّم بالنسبة للمراهق هو أن يكون أولياء األمور على اتّصال بالمعلّمين في حال 
حدوث مشكلة، بهدف تفادي وقوع مشاكل مستقبليّة )Hill, 2011(.  لكن، وكما ذكر أعاله، 
فإّن إفراط المعلّمين في نقل التقارير إلى أولياء األمور عن عالمات التلميذ وتحصيله العلمّي، 

قد يُفّسره التلميذ على أنّه عدم ثقة به من قبل أهله، األمر الذي قد يمّس به.

جيل المراهقة - إجمال

التغيّرات  تغيّرات معرفيّة وعاطفيّة واجتماعيّة. هذه  الشخص  المراهقة في حياة  فترة  تجلب 
ضرورية لتطّور الشخص، الستقالليّته وبناء هويّته. تنطوي هذه التغيّرات على فرص مميّزة 
فترة  كأّي  ذلك،  من  الرغم  وعلى  العالم.  عن  الجديدة  والتصّورات  المواقف  للتعلّم وصياغة 
تغيّرات أخرى، قد تكون فترة المراهقة مصحوبة باضطرابات وتحّديات للمراهق نفسه ولعالقته 
مع الكبار الهاّمين في حياته أيًضا. يمّر جسم وعقل المراهق بدفعات من النمّو والتطّور التي 
بنجاعة.  استخدامها  ليتسنّى  وتعلًّما،  تكيًّفا  أيًضا  تتطلّب  ولكنّها  لهما،  جديدة  استخدامات  تتيح 
أيًضا  يُصّعب  سواء(،  حّد  على  والدماغ  الجسم  )من  مختلفة  ألجزاء  المتكافئ  غير  التطّور 

االستغالل السليم للقدرات الجديدة. 

األسريّة  المنظومتين-  في  زعزعًة  التغيّرات  هذه  تُحدث  البالغين،  مع  العالقة  صعيد  على 
والتربويّة على حّد سواء. يطالب المراهق بمزيد من االستقالليّة والمشاركة في اتّخاذ القرارات 
المتعلّقة به. من ناحية يبتعد المراهق إلى حّد ما عن والديه وأسرته ويرتبط بمجموعة األقران 
المساوين له، ومن ناحية أخرى، ال يزال بحاجة إلى رقابة وشبكة أمان تتوّفر له إذا فشل أو 
يحتاجها  التي  عن  تختلف  مساعدة  إلى  المراهق  يحتاج  أيًضا،  التعليمّي  الجانب  وفي  أخطأ. 

10 سنتحّدث في هذا الفصل عن مسألة الثقة، وعالقات المدرسة - األسرة عند المراهقين من مكانة اجتماعيّة – 

اقتصاديّة متدنّية، أو من ثقافة األقلية في الفصل الثالث من هذا الكتاب.
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التلميذ األصغر سنًّا. المساعدة في الواجبات البيتيّة والمواّد التعليمية، حضور ولي األمر إلى 
مشاركة  لكّن  للمراهقين.  بالنسبة  فائدة  أقّل  والمعلّمين،  األمور  أولياء  بين  والعالقة  المدرسة 
أولياء األمور في التعليم في البيت أصبحت أكثر أهّميّة، وتنعكس في التنشئة االجتماعيّة في 
للمراهق(،  المستقبلّي  األكاديمّي  النجاح  في  التعليم  أهّميّة  على  الضوء  )تسليط  التعليم  سبيل 
بين  العالقة  التعبير عن  يتّم  تبنّيها.  في  المراهق  التي يرغب  والهويّة  التعليم  بين  الربط  وفي 
مشاركة أولياء األمور والنجاح في التعليم في جيل المراهقة وبشكل متزايد، من خالل متغيّرات 
عاطفيّة، مثل: المشاركة في المدرسة، شعور المراهق باالنتماء إلى المدرسة، وربط النجاح في 

التعليم بأحالم وآمال المراهق المستقبليّة.

البيئَتين- األسريّة والمدرسيّة، والعالقة  وأخيًرا، جدير بالذكر أّن هناك أهّميّة كبيرة لمالءمة 
بين المدرسة واألسرة للظروف الخاّصة لكّل تلميذ. يجب مالءمة مدى االستقالليّة الذي يحظى 
القرارات  اتّخاذ  في  ألساليبه  لقدراته،  بهم،  االلتقاء  يختار  الذين  للزمالء  لبيئته،  المراهق  به 
والمخاطر التي تواجهه. في نهاية األمر، هذا االستعراض بشكل خاّص، والوثيقة كلّها بشكل 
ا، ولكن فقط المربّي وولّي األمر هما اللّذان يعرفان  عاّم، يمكن أن يقّدما للمربّين مخّطًطا عاّمً

التلميذ المراهق، وبإمكانهما معرفة احتياجاته الخاصة.

حتّى األن تناول الملّخص جيل المراهقة بشكل عاّم، ولكن كما رأينا، هذه الفترة ليست وحدة 
واحدة. من المتعارف عليه تقسيم جيل المراهقة إلى ثالث مراحل عمريّة: المراهقة المبّكرة، 
تحدث  المتوّسطة،  المراهقة  االبتدائية؛  المرحلة  العليا من  الصفوف  في  يحدث معظمها  التي 
المرحلة  في  األغلب  على  تحدث  التي  المتأّخرة  والمراهقة  اإلعداديّة؛  المرحلة  في  أساًسا 
الثانوية. بناًء على وصف المميّزات العمريّة، يبدو أّن المراهقة المبّكرة تتميّز ببداية تغيّرات 
بيولوجيّة وفسيولوجيّة، التي قد تُحرج المراهق أحياًنا. تتطّور هذه التغيّرات عند كّل مراهق 
تخلق  أنفسهم.  المراهقين  بين  متزايدة  اختالفات  في  تنعكس  ولذلك  الخاّصة،  وتيرته  حسب 
هذه التغيّرات اضطرابات، لكن المدرسة االبتدائيّة مستعّدة نسبيًّا للتعامل معها والتخفيف عن 

المراهقين.

الحثيث  النضوج  إّن  إذ  المتوّسطة،  المراهقة  المشاكل األكبر أكثر وضوًحا في مرحلة  تكون 
جسديًّا وجنسيًّا، التعّرف على فئات سّكانيّة مختلفة، بعضها سلبّي وخطير، الصعوبة في تنظيم 
المألوف  غير  والشعور  اإلعداديّة  المدرسة  في  التعلّم  صعوبات  األمور،  أولياء  مع  العالقة 

باالغتراب فيها- كلّها تخلق الكثير من التوتر.

وعليه، في هذا الجيل، ينبغي أن ترّكز العالقة بين المدرسة وأولياء األمور على إرشاد أولياء 
األمور حول شكل وأهّميّة منح الدعم العاطفّي والمساعدة ألبنائهم المراهقين في تحقيق أهداف 
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أّما  أولياء األمور.  التدريجيّة عن  انفصالهم  البنّاء على عمليّة  تطّورهم، من خالل اإلشراف 
مرحلة المراهقة المتأّخرة فتتميّز باالستقالليّة والهويّة األكثر وضوًحا. في هذه السّن، يصبح 
أكثر  المدرسّي  اإلطار  المرحلة،  هذه  في  الرئيسيّة.  المهّمة  والعمل  التعليم  لمواصلة  اإلعداد 
انتقائيّة وتجانًسا من حيث المستوى الشخصي للمراهق. على المدرسة وأولياء األمور احترام 
إلى  المنزل، وتوجيهه  الحميمة خارج  العالقة  إلى  احترام حاجته  المراهق،  النامية عند  القيم 
المستقبل المهنّي المناسب لخياراته. عند الضرورة، قد تُرشد المدرسة أولياء األمور بالنسبة 
وأسرته،  المراهق  بين  تنشأ  قد  التي  الصعوبات  من  الحّد  مع  المراهقة  تجاوز مرحلة  لكيفيّة 
الشخصّي  الرفاه  وتعزيز  للمراهق،  السليم  للتطّور  الالزمة  الظروف  تطوير  في  تساعدهم 

للمراهق وأولياء األمور.

الثقة بين أولياء األمور والمرّبين

أولياء  بين  الثقة  مستوى  أن  واقتُرح  اللجنة،  اجتماعات  مرات خالل  عّدة  الثقة  مفهوم  ُطرح 
األمور والمعلّمين هو العامل الذي يؤثّر في مستوى التعاون المحتمل، وفي مدى التعاون الفعلّي 
بين أولياء األمور والمعلّمين والمربّين. في ورشة العمل التي عقدت في 2014/2/17 قالت 
البروفيسور نانسي هيل إّن أحد التوّقعات الرئيسيّة للمعلّمين من عالقاتهم مع أولياء األمور هو 
كسب ثقة أولياء األمور )בושריאן ורסט, 2014, עמ׳ 35–36(.  قد نجد دعًما لهذا االّدعاء 
في البحث النوعّي الذي أجراه معهدا ڤان لير  وأڤني روشاه،الذي بيّن أّن المعلّمين يعتبرون 

الثقة الممنوحة لهم ذات تأثير كبير في أدائهم )אבגר וחוב׳, 2012(.

في إسرائيل بشكل عاّم سّجل في العقد الماضي تراجع في الثقة في المؤّسسات الحكوميّة. فعلى 
سبيل المثال، انخفضت نسبة اإلسرائيليّين الذين عبّروا عن ثقتهم بالكنيست من 51٪ إلى ٪31، 
 ٪52 إلى   ٪84 العليا من  بالمحكمة  ثقتهم  الذين عبّروا عن  كما انخفضت نسبة اإلسرائيليّين 
)הדר, 2009 ; הרמן וחוב׳, 2013(. مستوى الثقة بجهاز التعليم في إسرائيل قريب من معّدل 
الثقة الذي تّم قياسه في دول الـ Cerna, 2014( OECD(. ارتفع هذا المستوى من الثقة بشكل 
كبير في العقد الماضي )Cerna, 2014(، لكن أكثر من نصف الُمستطلعين في "مؤّشر القّوة 
االجتماعيّة" األخير أفادوا بالرغم من ذلك أنّهم ال يعتمدون بتاًتا11 أو "يعتمدون بدرجة قليلة" 
على جهاز التعليم، في مساعدتهم إذا ما احتاجوا إلى مساعدة منه. في الخطاب العاّم في إسرائيل 

11 نفترض هنا، في أعقاب واضعي مؤّشر القّوة االجتماعيّة، أّن االعتماد على شخص ما يعني أن نمنحه مستًوى 

عاٍل من الثقة.
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وفي المحادثات التي أجرتها اللجنة مع بعض األطراف، يبدو أّن أولياء األمور في مجموعة 
األغلبيّة والطبقة الوسطى يعتمدون بدرجة أقّل على جهاز التربية والتعليم. 

الناس،  بين  الثقة  مستوى  في  تؤثّر  أن  وثقافية  اجتماعية  كما سنرى الحًقا، من شأن عوامل 
خاصة في الحاالت التي ال توجد فيها بعد معرفة شخصية بينهم. نتيجة لذلك، أولياء األمور 
الذين يأتون إلى المدرسة مع شعور بالشك وعدم الثقة بالمنظومة، قد تُساورهم هذا الشكوك 
بالنسبة للمربين في المدرسة أيًضا. إّن مستوى الثقة المنخفض بجهاز التربية والتعليم قد يؤثر 
سلًبا في ثقة أولياء األمور بالمربّين في مدرسة أبنائهم، وقد يُضفي على العالقة بينهم ألواًنا من 
عدم الثقة منذ البداية. هذه الحقيقة هاّمة بشكل خاص ألّن عدم الثقة، بدًءا من مستًوى معيّن، 
يميل إلى تخليد نفسه. إّن الشخص الذي ال يثق بشخص آخر  قد ال يمنحه فرصة ليخون ثقته - 

 .)McLeod, 2014( لكنّه لن يمنحه أيًضا فرصة إلثبات نفسه

 نقّدم في ما يلي لمحة موجزة عن الثقة بين أولياء األمور والمعلّمين والمربّين. في البداية سنقّدم 
تحلياًل لمفهوم الثقة بمرّكباته المختلفة. نستعرض بعد ذلك أدلّة من أدبيّات البحث، حول تأثير 
درجة الثقة في مقاييس النجاح في المدرسة، وفي النهاية نعرض الدراسات ذات الصلة ببناء 
العقبات  الثقة بين أولياء األمور والمربّين بشكل خاّص، بما في ذلك  الثقة بشكل عاّم، وبناء 
الممكنة التي قد تواجه بناء الثقة، واألساليب العمليّة التي تبيّن الدراسات أنّها تعود بالفائدة على 
بناء الثقة )في ظروف معيّنة(. جدير بالذكر أّن معظم الدراسات التي ستُعرض الحًقا أُجريت 
خارج إسرائيل، وبالتالي فهي ال تأخذ بعين االعتبار المميّزات الخاّصة لجهاز التربية والتعليم 
في إسرائيل والمجتمع فيها أو أجزاء منه. نظًرا لميلنا إلى االختصار، لن نتطّرق هنا إلى الثقة 
كصفة من صفات شخص معيّن، بل إلى الثقة كتعامل بين البشر )سنوّضح هذا التعريف الحًقا(. 
كما أنّنا لن نخوض هنا في نقاش نظريّة المعرفة المتعلّقة بالثقة )ما الذي يجعل الثقة مبّررة(، 
أو في أّي المميّزات التي تجعل شخًصا ما جدير بالثقة )كصفة عاّمة لهذا الشخص، أو كحالة 

خاصة(. 

مصطلح الثقة

تصف الثقة نهًجا لهيئة أو شخص أو منّظمة ما، تُجاه شخص آخر أو منّظمة أخرى، نهًجا يشمل 
مميّزات سلوكية، عاطفية ومعرفية. من الناحية النظرية نحن بصدد عالقة بين ثالثة عوامل:

 Baier, 1986, p.( باير .C سيتصرف بطريقة ما مع العامل B يثق بأّن العامل A العامل
234(، يشير إلى أّن الثقة أشبه بالهواء، من حيث أنّنا ننتبه إليه فقط إذا حدث نقص فيه، وأّن 



مقّدمة وخلفيّة نظريّة   | 47 | 

انعدام الثقة ال يعني غياب أو نقص أمر ما، بل إّن له مميّزات خاّصة به. بعد مناقشة تعريفات 
مصطلح الثقة، سنعرض أيًضا مميّزات وآثار الثقة المتدنّية أو انعدام الثقة.

بدأت مناقشة مصطلح الثقة في روما القديمة )אבגד וחוב׳, 2012(، ولكن النقاش األكاديمّي 
حوله في مجاالت العلوم االجتماعية بدأ في خمسينات وستّينات القرن العشرين، على خلفية 
"الحرب الباردة" وعالقات الثقة التي كانت مزعزعة بين الواليات المتّحدة واالتّحاد السوڤييتي 
مراجعة  في  وهوي  موران  تشينن-  يعرض   .)Hoy & Tschannen-Moran, 1999(
أدبيّات البحث التي قّدماها، ما ال يقّل عن 17 تعريًفا مختلًفا لـ "الثقة"، من زوايا مختلفة ومن 

مختلف المجاالت.

يكون ضعيًفا  أن  استعداد شخص  إنّها  على  الثقة  تعريف  إلى  يتوّصالن  المطاف  نهاية  وفي 
أّن  تقديره  بناًء على  الشخصّي،  لرفاهه وأمنه  إليه دوًرا هاّما  يُسند  أن  أو  أمام شخص آخر، 
 Hoy &( اآلخر هو: أ. حسن النية، ب. مؤّهل لتنفيذ المهاّم المطلوبة، ج. ثقة، صريح ومنفتح
Tschannen-Moran, 1999(. يقترح هذان الباحثان سبعة أبعاد لمفهوم الثقة )العنصران 
السابع والثامن في القائمة أدناه ُمدمجان عند تشينن- موران وهوي، وتّم الفصل بينهما هنا وفق 

 .)McLeod, 2014

1 . اإليمان باألهليّة والصالحيّة: التقدير بأن الشخص محّل الثقة مؤّهل لتنفيذ المهاّم الضرورية 
لتلبية احتياجات مانح الثقة.

ا، ألن يوكل إلى متلّقي  2 . االستعداد أن يكون عرضة للمّس به: على مانح الثقة أن يكون مستعّدً
الثقة أموًرا هاّمة بالنسبة له، ألمنه أو رفاهه. 

3 . المصداقيّة: التقدير بأّن الشخص محّل الثقة سيعمل باستمرار لتحقيق الثقة الممنوحة له.

المسؤوليّة  ويتحّمل  تصريحاته  في  صادق  الثقة  محّل  الشخص  بأّن  التقدير  الصراحة:   .  4
عنها.

5 . االنفتاح: االعتقاد بأّن الشخص محّل الثقة سيكون منفتًحا بشأن المعلومات التي تُنقل إليه، 
وال يخفي معلومات تنقل إليه، وتكون هاّمة بالنسبة لمانح الثقة.

6. األمن: التقدير بأّن الشخص محّل الثقة َيفي بتوّقعات من منحه الثقة، هذا التقدير المصحوب 
باالرتياح.

7 . االستعداد أن يكون عرضة للمّس به: على مانح الثقة أن يكون مستعًدا، ألن يوكل إلى متلّقي 
الثقة مصالح هاّمة بالنسبة له. 
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8 . عدم وجود آليّات أمن: إذا كان الجانب المعّرض للمّس به، يضع آليّات تضمن استجابة 
الطرف الثاني، فهذا ليس ثقة، ألّن الثقة تتوّفر عندما يشعر مانح الثقة أاّل حاجة إلى آليّات 

حماية كهذه. 

 Factor( فحصا هذه الجوانب في الثقة بأدوات إحصائيّة ،)تشنن – موران وهوي )مصدر سابق
Analysis(12، ووجدا أنّها بالفعل تشّكل، إحصائيَّا على األقّل، هيكاًل واحًدا متماسًكا.

كما سبق وذكرنا فإّن الثقة يمكن وضعها في شخص معين، ويمكن وضعها أيًضا في منّظمة، 
الهيئة  هذه  تكون  أن  يكفي  الغرض،  لهذا  أخرى.  هيئة  أّي  أو  الضمان  دولة، شركة محدودة 
قادر ة على تنفيذ خطوات ويمكن أن تُنسب إليها مميّزات مثل المصداقيّة، الصدق وغيرها. 
ونتيجة لذلك، فإّن بعض من يتناولون هذا المجال، يميّزون بين المستويات تعميم مختلفة في 
مجال الثقة: بدًءا من الثقة البين شخصيّة- ثقة شخص عادّي بشخص عادّي آخر، مروًرا بالثقة 
وانتهاًء  ابني(،  فيها  يتعلّم  التي  بالمدرسة  الثقة  المثال،  سبيل  )على  معيّنة،  خاّصة  بمؤّسسة 
 Hardin, 2002;( )بالثقة بالمؤّسسات بمفهومها األوسع )الثقة بجهاز التعليم، والثقة بالحكومة
Cerna, 2014(.  يشعر باحثون آخرون أّن المستويات المختلفة من الثقة ال يمكن التمييز بينها 
إلى حّد كبير، بل إنّها صيغة مختلفة لنفس الظاهرة. الثقة بالمؤّسسات )على سبيل المثال( هي 

"حالة خاّصة" من الثقة البين شخصيّة التي يكون فيها محّل الثقة مؤّسسة معيّنة.

يمكن أيًضا أن توضع الثقة في شخص أو كيان معين كجزء من تقييم مميّزاته، أو كجزء من 
"الهيكليّة البنيويّة"- الثقة في دور اإلنسان داخل الهيئة التي يمثلها. فعلى سبيل المثال، قد ال 
يعرف شخص ما معلّم ابنه في الصّف األّول، لكنّه يثق به ألّن لديه ثقة كبيرة بجهاز التربية 
القيم في  بنية  الثقافيّة واالجتماعيّة، مثل  المميّزات  أّن  بالذكر  الدولة. جدير  العاّم في  والتعليم 
الثقة  مستوى  في  تؤثر  قد  اجتماعيّة،  فئة  إلى  االنتماء  أو  الشخص،  إليها  ينتمي  التي  الدولة 
 Mcleod,( )بين شخصين، بغّض النظر عن المميّزات الشخصية )وسنشير الى ذلك الحًقا
Bryk & Schneider, 2002, 2003 ;2014(. سنكّرس للعوامل غير الشخصيّة المؤثرة 

في مستوى الثقة، جزًءا منفصاًل من هذا الكتاب.

الثقة غير  بالمعلومات، إذا نشأت، تغلّبت على انعدام  الثقة المدعومة  أّن  بالذكر  ومن الجدير 
الشخصّي بأنواعه. وبعبارة أخرى، إذا كان الشخص ال يثق بمعلّم ابنه بسبب انعدام الثقة بجهاز 
التربية والتعليم في الدولة، فمن المرّجح أنّه بعد أن يتعّرف على المعلم، ويرى أنّه جدير بالثقة 

12 فحص المؤلّفان المصداقيّة الداخليّة للمكّونات من خالل فحص مدى العالقة )Correlation( بين كّل مكّون 

والمكّونات  مكّون  كّل  بين  األقّل،  على   )moderate( معتدلة  عالقة  هنالك  أّن  وتبيّن  األخرى،  والمكّونات 
األخرى.
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كما  النموذج  هذا  في  المشكلة  أيًضا.  به  يثق  كيف  األمر  ولّي  سيعرف  صفاته،  أساس  على 
هو مبيّن أدناه، هي أّن انعدام الثقة قد يؤّدي إلى أّن ال يتيح ولّي األمر للمعلّم فرصة إلثبات 

مصداقيّته، وبذلك انعدام الثقة األّولّي يخلّد نفسه فحسب.

من جوانب  األقل-  على  واحد-  جانب  )أو وجود عكس(  غياب  الثقة  عدم  يعني   - الثقة  عدم 
المكّونات  -وخاصة  المكّونات  لبعض  بالنسبة  أنّه  إلى  اإلشارة  تجدر  أعاله.  المذكورة  الثقة 
المعرفيّة- يكفي غياب عنصر واحد، لكي ال تتوّفر الثقة، وبالنسبة للمكّونات األخرى -العاطفيّة 
والسلوكيّة – يمكننا أن نستنتج انعدام الثقة على أساس وجود النقيض فحسب. على سبيل المثال، 
لكيال يثق شخص بشخص، ال ينبغي له أن يعتقد بأّن اآلخر يريد به الشّر، بل يكفي أن يعتقد 
المرّجح  إذا كان اإلنسان ال يثق بشخص ما، فمن  المقابل،  الخير. في  بأّن اآلخر ال يريد به 
أّن التعّرض للضرر بسببه، لن يكون مصحوًبا بفقدان الشعور بالهدوء فحسب، بل بالشعور 

بالضغط ومستًوى معيّن من الفزع الفعلّي.

السمة المميّزة لغياب الثقة أو انعدامها هي ميل الوضع تخليد نفسه، سواء كانت الثقة )أو عدم 
إذا  التي تميل إلى تخليد نفسها، بل إلى تعزيز قّوتها  للثقة  الثقة( أمًرا مبّرًرا13 أم ال. وخالفا 
هناك ما يبرر ذلك، فإّن عدم الثقة، بحكم طبيعته، يؤّدي إلى الميل ألن نكون مستضعفين من 
قبل الشخص الذي ال نثق به. ونتيجة لذلك، فإّن عدم ثقتنا يمّر في اختبار فعلّي – وال يمّر في 
تجربة - وبالتالي فإنّه سيستمر  ويبقى، حتى لو كان الشخص الذي ال نثق به، يستحّق الثقة 
تماًما. وهذا يعني أّن هناك حاجة إلى خطوات مختلفة لبناء الثقة، وخطوات أخرى للحفاظ عليها 
)Tschannen-Moran & Hoy, 2000(. في القسم الذي يتناول سبل تعزيز الثقة، سنورد 
التفصيل النتائج المستخلصة من أدبيّات البحث بشأن بناء الثقة، سواء في ما يتعلّق بحفظها أو 

في ما يتعلّق بإصالحها، إذا تزعزعت أو انعدمت.

الثقة بجهاز التربية والتعليم

يتميّز جهاز التربية والتعليم عاّمة، والمدارس خاّصة، بسلسلة من العالقات بين المربّين وأولياء 
األمور والمعلّمين، يتوّفر فيها شرط واحد على األقّل من بين مؤّشرات الثقة المذكورة أعاله، 
األمور،  وأولياء  التالميذ  المديرون،  المعلّمون،  به.  للمّس  يكون عرضة  االستعداد ألن  وهو 

جميعهم في وضع مضطّرين فيه إلى االعتماد الواحد على اآلخر.

13 كلمة مبّرر تُستخدم هنا بمعنى "مبّرر بعد وقوع الفعل"، إذا كان محّل الثقة يحّقق توّقعات مانح الثقة. كما ذكرنا، 

هناك أدبيّات فلسفيّة كثيرة، متشّعبة تناقش مسألة  نظريّة المعرفة الفلسفيّة للثقة قبل وقوع الفعل.
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فالمعلّمون متعلّقون بالمديرين، مثاًل في كّل ما يتعلّق بظروف العمل والدعم أمام أولياء األمور 
والتالميذ. وهم متعلّقون بالتالميذ في تحقيق النجاح في عملهم. يوّكل أولياء األمور المعلّمين 
الحياة.  تأثير كبير في مستقبلهم ونجاحهم في  ابنائهم، وهو أمر ذو  بتعليم  المدارس  ومديري 
يحتاج المديرون إلى أداء جيّد من قبل المعلّمين للقيام بعملهم وتعليم تالميذ المدرسة. أّما التالميذ 

فإنّهم بحاجة إلى األداء الجيّد للمعلّمين وأولياء األمور والمديرين للنجاح في التعليم والحياة.

للقيام  بهم  المحيطين  ثقة  إلى  بحاجة  والمديرون  األمور  أولياء  المعلّمون،  أخرى،  ناحية  من 
بأدوارهم على أكمل وجه، فالمدير الذي ال يثق به معلّمو مدرسته يجد صعوبة في النهوض 
بسياسة المدرسة. سيضطّر المعلّمون الذين ال يحظون بثقة أولياء األمور إلى قضاء وقت طويل 
في التعامل مع رقابة أولياء األمور عليهم. أّما التلميذ الذي ال يُمنح الثقة، فإنّه سيجد مبّررات، 

 .)Bryk & Schneider, 2002, 2003( في كثير من األحيان، النعدام الثقة

في هذه الدراسة، سنركز أكثر قلياًل على موضوع الثقة بين أولياء األمور والمعلّمين.

ثقة أولياء األمور بجهاز التربية والتعليم، المدارس والمرّبين

ينعكس مفهوم الثقة في منظومة العالقات بين أولياء األمور في عّدة مستويات: المستوى األّول 
والتعليم  التربية  - جهاز  المدرسة  تشمل  التي  "الماكرو"  بمنظومة  األمور  أولياء  ثقة  أّن  هو 
التابع للدولة. كما ذكرنا أنًفا، تؤثّر هذه الثقة في موقفهم من المدرسة وحتّى من المعلّمين. هذه 
الحقيقة تنطبق بشكل خاّص على أولياء األمور الذين لم يتعّرفوا بعُد على المدرسة أو المعلّمين 
المعيّنين الذين يعلّمون أطفالهم. إّن وجهات نظر هذه الفئة من أولياء األمور بشأن المنظومات 
تجاربهم  خالل  من  تشّكلت  كما  خاّصة،  والتعليم  التربية  وجهاز  عاّمة،  الدولة  في  المختلفة 
تؤثر  مثاًل(،  اإلعالم  وسائل  خالل  )من  جمعوها  التي  المعلومات  خالل  ومن  فيه،  كتالميذ 
 Lawrence-Lightfoot,( المدرسيّة  والمنظومة  والمربّين  للمعلّمين  األّولّي  تصّورهم  في 
2003(. أّما المستوى الثاني من ثقة أولياء األمور بالمربّين فهي ثقتهم بالمدرسة المعينة التي 
يتعلّم فيها أبناؤهم. في هذا السياق، علينا أن نتذّكر أّن أولياء األمور ال يختارون دائًما المدرسة 
التي يتعلّم في ابناؤهم، كما أنّه ال تتوّفر لديهم دائًما المعلومات التي يحتاجونها لالختيار الحكيم 
أولياء األمور  ثقة  الثالث هو  المستوى  اإلمكانيّة. وأخيًرا،  لهم هذه  توّفرت  لو  والسليم، حتّى 
بأشخاص معيّنين- المعلّمين ومدير المدرسة، وموّظفي المدرسة اآلخرين الذين يتعاملون مع 
التالميذ. تربط بين هذه المستويات الثالثة عالقات التأثير المتبادل: تتشّكل نظرة أولياء األمور 
تُجاه المدرسة التي يتعلّم فيها أبناؤهم من خالل ثقتهم بجهاز التربية والتعليم ومؤّسسات الدولة. 
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التربية  بلوروها عن جهاز  المعلّم مع مواقف  إلى االجتماع األّول مع  أولياء األمور  يحضر 
والتعليم والمدرسة، كما أّن مدى معرفة أولياء األمور بالمدرسة والمعلّمين يؤثّر في مواقف 

أولياء األمور تُجاه الدولة وجهاز التربية والتعليم، وهكذا دواليك.

كما ُذكر سابًقا، إحدى الميزات الخاصة لثقة أولياء األمور بجهاز التربية والتعليم هي أّن واحدة 
على األقل من مميّزات الثقة - االستعداد ألن يكون عرضة للضرر- ليست اختياريًّة بالنسبة 
أعّز وأغلى ما  المعلّمين  إلى تسليم  أم ال، هم مضطّرون  أرادوا ذلك  ألولياء األمور. فسواء 
ا من تعليم أبنائهم. أنّهم متعلّقون بمديري المدارس والمعلّمين، ويضطرون  يملكون، جزًءا هاّمً
 Bryk & Schneider, 2002,( إلى االعتماد عليهم في خلق بيئة آمنة وداعمة لتعليم أبنائهم

.)2003

 بالنسبة لثقة المعلّمين بأولياء األمور، فإّن مدى ثقة المعلّمين بأولياء األمور يؤثّر في النهوض 
بمشاركة أولياء األمور في التعليم. أحد أهم المتغيّرات التي تؤثر في حجم الجهود التي يبذلها 
المعلّمون في التواصل مع أولياء األمور والتعاون معهم في العملية التعليمية، هو تقدير المعلّمين 
)Hoover- الُمثلى.  المشاركة  على  ولقدرتهم  شركاء،  يكونوا  أن  في  األمور  أولياء  لرغبة 

Dempsey, & Ice, 2010(. هذه الحقيقة هي األكثر أهّميّة في سياق ثقافة أولياء األمور أبناء 
األقلّيّات. اكتشف كيم )Kim, 2009( الذي بحث في موضوع العقبات التي تحول دون مشاركة 
أولياء األمور من األقلّيّات في جهاز التربية والتعليم األمريكّي، أّن إحدى العقبات الرئيسيّة هي 
التقدير )الخاطئ( من جانب المعلّمين بشأن انعدام الموارد أو الرغبة لدى مجموعات معيّنة في 
االستثمار في تعليم أبنائهم. إّن اإليمان بحسن نيّة اآلخر واإليمان بقدرته، هما اثنان من مرّكبات 

الثقة )كما هو مبيّن أعاله(.

تأثير الثقة )وعدم الثقة( في المنظومة المدرسّية

لنجاح طفل معيّن )في حالة معلّم  أولياء األمور والمعلّمين  الثقة بين  أهّميّة  القسم  يصف هذا 
ووالد معيَّنْين( ونجاح المدرسة بشكل عاّم )في حالة ثقة جميع أولياء األمور في المدرسة أو 
من  المستخلصة  النتائج  األّول  يتضمن  فرعيّْين:  بنَدْين  إلى  القسم  هذا  تقسيم  سيتم  المربّين(. 
الدراسات التي أجريت على الثقة في المدرسة بشكل عاّم، إضافة إلى الثقة بين أولياء األمور 
والمعلّمين. نظًرا لقلّة الدراسات من هذا النوع، سيشمل البند الفرعّي الثاني محاولة الستخالص 
النتائج بحكمة، من دراسات ومقاالت تتناول أهّميّة الثقة بشكل عاّم )بغّض النظر عن المدرسة(، 

استنتاجات تتعلّق بالثقة بين أولياء األمور والمعلّمين.
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الدراسات التجريبّية التي تفحص الثقة بالمدارس

إّن الفحص المباشر لتأثير الثقة بين أولياء األمور والمربين في إنجازات المدرسة )والتالميذ 
فيها( هو أمر صعب، وخاّصة ألنّه من الصعب تحديد اتّجاه العالقة السببيّة. سيشّكل التحصيل 
العالي للتالميذ في المدرسة سبًبا يدفع أولياء األمور إلى الثقة بالمهنيّين العاملين في المدرسة. 
قد يكون ذلك بسبب أّن العديد من الدراسات رّكزت على تأثير مستوى الثقة بالمدرسة )بما في 
ذلك الثقة أولياء األمور بالمربّين( في إمكانيّة إحداث تغييرات إيجابيّة، مع مرور الوقت، في 
المدرسة. أجرى برايك وشنايدر بحًثا في 270 مدرسة ابتدائيّة في شيكاغو، قاسوا فيه تأثير 
ومديري  المعلمين  وبين  أنفسهم،  المعلّمين  بين  األمور،  وأولياء  المعلمين  بين  الثقة  مستوى 
المدارس- في العوامل التي تتيح التغيير اإليجابّي في المدرسة )مّرة أخرى - على مدار مّدة 
من الزمن(. وجد الباحثان أّن المستوى العالي من الثقة بالمدرسة يُنبّئ بالتزام أكبر من جانب 
المدرسة، استعداد أكبر للتجّدد، والتغيير، إضافة إلى استعداد المعلمين للتوّجه إلى أولياء األمور 
خاّص،  وبشكل  أنّه،  وجدا  ذلك،  إلى  باإلضافة   .)Bryk & Schneider, 2003, p. 29(
أولياء األمور الذي أبدوا مستوى ثقة أعلى بالمدرسة، كانوا على استعداد أكبر لبذل موارد، 
 Ibid, p. المدرسة )״To go the extramile״,  بأهداف  للنهوض  التوّقعات،  يفوق  وبقدر 
4(. أولياء األمور هؤالء كانوا على استعداد في كثير من األحيان للعمل مع المعلّمين لإلسهام 
في إحداث تغيير إيجابّي في المدرسة، ومن خالل مشاركتهم في مهاّم المدرسة، فإنّهم عّرفوا 

.)Ibid, p. 31( عالقتهم بالمعلّمين على أنّها عالقة أقرب

فحصت عّدة دراسات الصلة بين الثقة ومؤّشرات النجاح في المدرسة، دون تحديد اتّجاه العالقة 
بحًثا   )Adams & Christenson, 2000( وكرستيانسون  آدامز  الباحثان  أجرى  السببيّة. 
شمل 1204من أولياء األمور و206 من المعلّمين في المدارس االبتدائيّة، اكتشفا فيه وجود 
عالقة إيجابيّة بين ثقة أولياء األمور ومؤّشرات مختلفة لألداء المدرسّي. أّما تشينن-موران، 
)Tschannen-Moran, 2001(، التي فحصت العالقة بين الثقة ومستوى التعاون القائم بين 
أولياء األمور والمعلّمين في المدارس االبتدائيّة )كما يراه المعلّمون(، فقد وجدت أّن هناك صلة 
واضحة بين مستوى الثقة المتبادلة بين أولياء األمور والمعلّمين وتصّور أقوى للتعاون.  بيّن 
  )Tschannen-Moran, & Hoy, 2002( ،بمشاركة هوي بعد مرور عام  بحث نشرته 
المعلّمين،  بشعور  كبير،  وبقدر   إيجابيًّا،  يرتبط  األمور،  أولياء  جانب  من  بالثقة  الشعور  أّن 
الماّدة  وتعليمهم  التالميذ  إلى  الوصول  في   ينجحون  بأنّهم  سواء،  حّد  على  والقدامى  الجدد 
 Smith, Stern &( وأخيًرا، فحص الباحثون سميث، ستيرن وشطروبا .)الدراسيّة )فاعليّة
Shatrova, 2008(، العوامل التي تمّس بمستوى مشاركة أولياء األمور من أصول هسبانيّة 
)التينيّة( في المدارس في الواليات المتحدة لم تُذكر البحث المدارس التي تطّرق إليها البحث، 
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هل هي ابتدائيّة أو فوق ابتدائيّة(. أجرى الباحثون دراسة نوعية تضّمنت مقابالت شبه بنيويّة 
مع 15 ولّي أمر، ووجدوا أّن انعدام الثقة بالمعلّمين، هو أحد العوامل التي تحول دون مشاركة 
السلطة  المعلّمين خاّصة، وأصحاب  انتقاد  أبنائهم، وذلك ألّن  تعليم  في  األمور هؤالء  أولياء 
عاّمة، أقّل شيوًعا في الثقافة الهسبانيّة. إّن انعدام الثقة بالمعلّمين والخوف من أن يلحق ضرر 
بابنهم إذا وّجهوا انتقادات للمعلمين، يؤّدي بأولياء األمور إلى عدم التشكيك في سلطة المعلّم، 

وبالتالي يصبحون أقّل مشاركة في التربية والتعليم.

إسقاطات من مجاالت أخرى على الثقة بين أولياء األمور والمعلّمين

فائدة وظيفيّة  بشكل عاّم:  للثقة  الفائدة  نوعين من  نسبة  إلى  والفلسفيّة  العلميّة  األدبيّات  تميل   
وفائدة جوهريّة )داخليّة(. الفائدة الوظيفيّة هي الفائدة التي تعود على الشخص )مانح الثقة أو 
متلّقيها( وعلى المجتمع. تنتج هذه الفائدة عن مستًوى عاٍل من الثقة وعن األمور التي توّفرها 
أو تخّفف منها ثقة كهذه. في هذا السياق، األمر متعلّق عادة بثقة مبّررة، ألّن الثقة التي تُنتهك قد 
تُلحق الضرر بمانح الثقة. أّما الفائدة الداخليّة فهي فائدة يحصل عليها مانح ومتلّقي الثقة، بغّض 

النظر عن إسقاطاتها األخرى.

بما أنّنا نعرض في هذا السياق الفائدة التي تعود بها الثقة على جهاز التربية والتعليم، سنرّكز 
األخرى  الفوائد  أنواع  يلي  ما  في  نعرض  الوظيفّي.  الثقة-  فوائد  من  األّول  النوع  على  فقط 
المنسوبة للثقة في مجاالت أخرى من العلوم االجتماعيّة، واآلثار التي قد تترتّب على فائدة الثقة 

بين أولياء األمور والمعلّمين:

توفير الموارد: تقلّل الثقة الحاجة والدافع عند مانح الثقة إلى متابعة متلّقي الثقة وفحص ما  	

إذا كان يبّرر الثقة الممنوحة له. بذلك يتّم توفير الموارد، الوقت، الجهد، المال وغيرها. هذا 
التوفير يكون بالنسبة لمانح الثقة، ولكن من المرّجح أن يكون بالنسبة لمتلّقي الثقة أيًضا، 
إذ إنّه ليس بحاجة إلى استثمار الموارد والوقت في شرح وتوضيح الخطوات التي يتّخذها. 
)Hardin, 2002(. هذا األثر واضح في سياق المدرسة، فأولياء األمور المعلّمون أيًضا، 
سيستفيدون إذا توّفرت الثقة بينهم، ألّن هذه الثقة ستُعفي أولياء األمور من ضرورة مراقبة 
معلّمي أبنائهم، ومتابعة الخطوات التي يتّخذونها، وفي المقابل تُعفي المعلّمين من الحاجة 

إلى تبرير وشرح ما يقومون به ألولياء األمور.

إتاحة التعاون وتسهيله: كما ورد آنًفا، الثقة بطبيعتها تقلّل الحافز عند مانح الثقة لفحص  	
سلوك متلّقي الثقة ومتابعته. بما أّن التعاون يتطلّب مستًوى معيًّنا، على األقّل، من القدرة 
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على توّقع الخطوات التي يتّخذها الشخص الذي يتّم التعاون معه، فإّن التعاون مع الثقة 
يصبح أسهل وأقّل تكلفة )في الوقت والجهد( )Skyrms, 2008(.  على مستوى المدرسة، 
قد تساعد الثقة أولياء األمور والمعلّمين في العمل مًعا من أجل تحقيق أهداف مشتركة. 
ولّي األمر الذي يعتمد على معلّم ابنه، سيوافق بسهولة أكبر على مساعدته، مّد يد العون 
له والعمل معه لتحقيق أهداف المدرسة. سيميل المعلّم الذي يعتمد على ولّي األمر بقدر 
أكبر إلى قبول نصائحه بشأن التلميذ، وسيأخذ بالحسبان، بقدر اإلمكان، نصيحة ولّي األمر 

بالنسبة للطريقة الصحيحة لتعليم ابنه.

ا، لم ينصّب عليها االهتمام، وهي أّن معظم معرفتنا  إرساء المعرفة: هناك نقطة هاّمة جّدً 	
عن العالم مبنيّة على الثقة. فالمعرفة األكاديميّة والمعرفة العلميّة علـى حّد سواء، تستندان 
إلى كتابات من الماضي )على الرغم من أن الكتابات العلميّة والنصوص الدينية ترّسخ 
االّدعاءات المختلفة الواردة فيها بطرق أخرى بالطبع( )Jones, 1999(. وفي سياقنا، فإّن 
ثقة ولّي األمر بالمعلّم قد تتيح له التعّرف على ابنه من خالل المعلّم، واالستجابة له على 
نحو أفضل. أّما ثقة المعلّم بولّي األمر، فقد تتيح للمعلّم التعّرف على الطفل بشكل أفضل من 
خالل ولّي األمر. انعدام الثقة بين المعلّم وولّي األمر، قد يُعرقل نقل المعلومات المتبادل 
بينهما. على فرض أّن ولّي األمر يعرف الطفل بشكل مختلف عن المعلّم وبالعكس. ثالثتهم 

قد يخسرون بسبب ذلك.

عوامل أخرى تتعلّق بمدى الثقة

يتأثّر ميل الشخص للوثوق باآلخرين أو بالمؤّسسات العاّمة في الدولة، حتّى قبل اكتسابه خبرة 
أو اتّصاله بمن أو بما يمكن اعتباره محّل ثقة، بعوامل شخصيّة، اجتماعيّة وثقافيّة عند مانح 

الثقة نفسه. نورد هنا عدًدا من العناصر األساسيّة الواردة في أدبيّات البحث:

وبعض  بالغير،  الوثوق  إلى  والمراهقين  األطفال  ميل  بين  إيجابيّة  عالقة  هناك  أّن  تبيّن  لقد 
المتغيّرات المتعلّقة بأولياء أمور األطفال وطريقة تنشئتهم. بيّنت الدراسات التي بحثت الميل 
إلى الثقة عند األطفال أّن هناك ارتباط إيجابّي بين نزوع األطفال إلى الثقة بالغير ومستوى الثقة 
 .)Dohmen et. al., 2012; Ljunge, 2014( التي يميل أولياء أمورهم إلى منحها للغير
ميلهم  مثل:  األمور،  أولياء  في  أخرى  شخصيّة  ِسمات  بين  عالقة  هناك  أّن  أيًضا  تبيّن  كما 
إلى المجازفة )إذا لزم األمر(، ومدى صدقهم في حديثهم مع أبنائهم واستعداد األبناء للوثوق 
بالغير  )Dohmen et. Al., 2012(. كما تبيّن أّن التربية التي يُكسبها أولياء األمور ألبنائهم 
بالنسبة للثقة بالغرباء، تنقل بعض تأثير الصفات الشخصيّة ألولياء األمور )إْن لم تكن كلّها(



مقّدمة وخلفيّة نظريّة   | 55 | 

)Rotenberg, 1995(. ومع ذلك، تبيّن أّن لهذه التربية تأثير مستقّل أيًضا، بغّض النظر عن 
.)Stolle & Nishikawa, 2011; Dohmen et al., 2012( هذه السمات الشخصيّة

البيئة: تؤثر بيئة سكنى الشخص في مدى الثقة التي يكون على استعداد لمنحها لآلخرين. وقد 
أكثر  العمل  في  كان زمالؤه  كلّما  يزداد  باآلخرين  الشخص  ثقة  مدى  أّن  الدراسات  أظهرت 
أوسع،  آخر  اّدعاء   .)Dohmen et al., 201( الزمالء(  )تأثير  باآلخرين  للوثوق  استعداًدا 
طرحه باحثون من مجاالت الجغرافيا و دراسة التمدين، إذ اّدعوا أنّه مقارنة ببيئة السكنى في 
وفي  للشخص،  االجتماعيّة  الثروة  في  سلًبا  تؤثّر  المدينيّة  السكنى  بيئة  فإّن  الريفيّة،  المناطق 
بيئة  في  يعيشون  الذين  الناس  أّن  التجريبيّة  الدراسات  أظهرت  وقد  باآلخرين.  للوثوق  ميوله 
بحذر  نتطّرق  أن  ينبغي  ذلك،  ومع  يعرفونهم.  ال  بأشخاص  الوثوق  إلى  مياًل  أقل  هم  مدينيّة 
إلى االّدعاء الواسع بشأن تأثير بيئة السكنى المدينيّة، ألنه قد ينبع من ظروف تأثير الزمالء، 
وتعزيز المعرفة بالبيئة، أو تركيبة السكان في المناطق المدينيّة. بكلمات أخرى، قد يكون الميل 
الجيران  البيئة  هذه  في  أّن  لذلك هي  األسباب  ولكن  بالفعل،  أكبر  الوثوق  إلى  ريفيّة  بيئة  في 

معروفون أكثر، كما أّن تأثير الزمالء يدعم الميل إلى منح الثقة بدرجة أكبر.

مجموعة  نفس  من  بأشخاص  أكبر  بدرجة  الوثوق  إلى  الناس  يميل  مجموعة:  إلى  االنتماء 
االنتماء. هذا الميل موجود أيًضا حتّى عندما ال يكون االنتماء إلى المجموعة طوعيًّا، أو عند 
انعدام دليل على أّن الناس الذين ينتمون إلى المجموعة يميلون بالفعل إلى تبرير الثقة الممنوحة 
لهم. فعلى سبيل المثال، بيّنت الدراسات التي عرضت على كّل مشارك مبلًغا من المال يتقاسمه 
أحد  مع  المال  من  المبلغ  هذا  تقاُسم  يتّم  ألْن  تفضيل  وجود  اختياره،  آخر حسب  مع شخص 
أعضاء المجموعة التي ينتمي إليها، بغّض النظر عن سمعة المجموعة أو االنتماء الطوعّي 
إليها. لم تسّجل هذه النتيجة عندما قالوا للمشاركين إّن من تقاسم معهم المبلغ ال يعلم بانتمائهم 

.)Foddy, Platow & Yamagishi, 2009( إلى المجموعة

نفس مجموعتهم  إلى  ينتمون  أنّهم  يرون  بمن  أكثر  الثقة  إلى  الناس  يميل  ذلك،  وعالوة على 
في  أيًضا  الثقافات  بين  التشابه  يُسهم  رسمّي.  غير  االنتماء  هذا  كان  لو  عندما  حتّى  الثقافيّة، 
وجود ثقة أكبر بين الناس من هذه الثقافات. وبالتالي، فإّن الشخص الذي ينتمي إلى ثقافة غربيّة 
 Igarashiet. Al,( أمريكيّة أكثر، يكون أكثر مياًل إلى الثقة بأبناء الثقافة الغربيّة اإلنجليزيّة

 .)2008

التشابه: تبيّن األبحاث، وبشكل مثير للدهشة، أّن الناس أكثر مياًل إلى الثقة بأشخاص يشبهونهم 
في المظهر. على سبيل المثال، في الدراسات التي َعَرضت على المشاركين صور وجوه تّمت 
مالءمتها  تّمت  التي  الوجوه  تصنيف  تّم  بالمشاركين،  شبيهة  لتبدو  خّصيًصا  بعضها  مالءمة 
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 DeBruine, 2002;( على أنّها أكثر مصداقيّة من الوجوه التي تّمت مالءمتها لمشارك آخر
.)2005

كيف نبني الثقة؟

في هذا القسم سنحاول اإلجابة عن السؤال كيف نبني الثقة بين المعلّمين وأولياء األمور. عادًة 
العالقات، هي  الطويل في منظومة  المدى  الثقة على  تنشأ  السؤال كيف  الشائعة عن  اإلجابة 
واالستمراريّة من جانب  العلنيّة  بالمصداقيّة14،  يتميّز  الذي  السلوك  أعقاب  في  تنشأ  الثقة  أّن 
الشخص محّل الثقة، مع مانح الثقة )Kasper-Fuehrera & Ashkanasy, 2001(. وعليه، 
الجوانب  نناقش  ذلك سوف  بعد  و  بالثقة،  جديًرا  الشخص  يكون  أن  معنى  بما  النقاش  سنبدأ 

األخرى للتعريف - العلنيّة واالستمراريّة.

بصفَتين  يتحلّى  أنّه  على  الثقة  محّل  الشخص  المصداقيّة،  مسألة  في  الفلسفّي  النقاش  يعرض 
ولديه  عاتقه،  على  الملقاة  المهّمة  أعباء  تحّمل  على   )Competence( قدرة  ذو  رئيسيَّتين: 
الدافع لبذل الجهد وتنفيذ هذه المهّمة. تتعلّق القدرة عادًة بالموضوع الذي تتمحور الثقة حوله. 
نطاق  خارج  سؤال  هو  بالقدرات،  يتحلّى  مربًّيا  أو  مديًرا  معلًّما،  يكون  أن  معنى  ما  السؤال 
هذا االستعراض. في المقابل، نوقشت مسألة الدافع الذي يبّرر الثقة، بشكل مطّول في األدب 

الفلسفّي حول الثقة الفلسفيّة، وتستحّق التطّرق إليها بالتفصيل في هذا المقام.

هما  للثقة،  أهاًل  الثقة  محّل  الشخص  يجعل  الذي  الدافع  نوع  بشأن  الرئيسيّتان  النظر  ُوجهتا 
يُستّدل  كما  األولى،  النظر  وجهة  تنّص  النيّة.  ُحسن  نظر  ُوجهة  مقابل  المصالح  نظر  ُوجهة 
من اسمها، على أّن الشخص الجدير بالثقة هو الشخص ذو المصلحة لتبرير الثقة الممنوحة 
تجعل  أن  يمكنها  مصلحة  كّل  ليس  أنّه  إلى  ننتبه  أن  علينا   .)McLeod, 2014, p. 6( له 
صاحبها جديًرا بالثقة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت للشخص مصلحة في إتمام مهّمة ما، لكّن 
هذه المصلحة قصيرة المدى، وقد تتغيّر في أّي لحظة، عندها بالتأكيد ال ينبغي أن نعتمد على 
تناقضت مع  إذا  التخلّي عنها  يمكن  أيًضا-  تكون ضعيفة  قد  المصلحة  أّن  الشخص. كما  هذا 
بالفائدة، على سبيل  عليه  تعود  أيًضا مصلحة ال  تكون  قد  أنّها  أو  الشخص،  لهذا  آخر  هدف 
المثال، الشخص الذي يريد رعاية مصالح الطرف اآلخر واكتساب الثقة ليخونه في المستقبل  

.)Potter, 2002(

14 سنستخدم الحًقا مصطلح "جدير بالثقة" لترجمة trustworthy behavior، ومصطلح "شخص أهل للثقة" 

 .trustworthy لترجمة الشخص
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صلة  ذات  مصلحة  هي  األّول  النوع  للثقة؟  أهاًل  شخًصا  يجعل  المصالح  من  نوع  أّي  إذن، 
بالرغبة في َنْيل التقدير االجتماعّي. الشخص الذي يعيش في مجتمع يعتبر الحفاظ على الثقة 
القاعدة األساسيّة فيه، يكون جديًرا بالثقة، ألنّنا يمكن أن نفترض أنّه يخشى أن يسبّب له انتهاك 

.)Hardin, 2002( هذه الثقة لوًما وتوبيًخا من المجتمع

بالسؤال ماذا  بالطبع  الموقف  لهذا  النقد  يتعلّق  العقد االجتماعّي".  المفهوم "مفهوم  يُسّمى هذا 
سيحدث عندما ال تكون لخيانة الثقة آثار اجتماعيّة )خاتم الملك غيغاس(. سيخون الشخص الذي 
تحّركه المصالح االجتماعيّة فقط، الثقة، إذا لم يقدر أحد على مالحظة أنّه خان الثقة، وبالتالي 
هو غير أهل للثقة حّقًا. رّد ممكن على هذه االنتقادات هو تذويت المصالح االجتماعيّة من قبل 
الشخص محّل الثقة: الشخص األهل للثقة هو الشخص الذي ذّوت األعراف االجتماعيّة المتعلّقة 

بتحّمل الثقة، وبالتالي لن يخون الثقة حتّى لو سنحت له فرصة لفعل ذلك.  

نوع آخر من المصالح يُعرض كمبّرر للثقة هو المصلحة في الحفاظ على نوع معين من العالقة 
)جيّدة( مع مانح الثقة- عندما يريد شخص ما الحفاظ على عالقته مع شخص آخر، فمن المحتمل 
الرغبة في  إّن  الرأي  االّدعاء ضّد هذا  يقول  الثقة.  لن يخون  بأنّه  الوثوق  أن يستطيع اآلخر 
الحفاظ على العالقة ال تنبع بالضرورة من نوايا تبّرر الثقة حّقًا. فعلى سبيل المثال، قد تكون 
عند محّل الثقة رغبة في الحفاظ على عالقة جيدة مع اآلخر، لكّن هذه الرغبة تنبع من قدرته 
على استغالل اآلخر ألغراضه الفاسدة. مثال محتمل على ذلك، هو أّن الشخص الذي يريد أن 
يحافظ على عالقاته الطيّبة مع صديقه الغنّي، سيبذل قصارى جهده لالستفادة منه والعيش على 
حسابه. االّدعاء هنا هو أنّه على الرغم من أنّه من المتوّقع أن يتصّرف هذا الشخص وفًقا للثقة 
التي يمنحه إيّاها صديقه، إاّل إّن هذا ال يبّرر الثقة الحقيقيّة )التي تشمل كما ذكرنا أيًضا، االنفتاح 

واإليمان بحسن النيّة(.

المفهوم الرئيسّي الثاني بالنسبة للدوافع التي تبّرر الثقة، ال يرّكز على مصالح محّل الثقة، بل 
على نواياه الحسنة )لذلك يسّمى مفهوم حسن النيّة(. وفًقا لهذا الرأي، ما يجعل الشخص أهاًل 
للثقة هو رغبته في جلب الفائدة لمن يثق به، على األقّل في سياق المهّمة التي أوكلها إليه مانح 
الثقة. يصمد هذا الرأي أمام االنتقادات الموّجهة لتوّجه المصالح )وفًقا لهذا االنتقادات، ليست 
كّل المصالح نابعة من رغبة حقيقية(. وبالفعل يبدو أن هناك صلة جوهريّة بين الثقة وُحسن 

النيّة – إّن اإليمان بنوع معيّن من ُحسن النيّة هو إحدى المميّزات المعرفيّة للثقة.

تُوّجه االنتقادات إلى مبدأ "حسن النيّة" من اتّجاهين: من جهة، يّدعي البعض أّن النيّة الحسنة 
ا بالنسبة للثقة، إذ يمكن أن يكون الشخص جديًرا بالثقة دون الحاجة إلى  هي شرط "قوّي" جّدً
ُحسن نيّة تُجاه مانح الثقة. في كثير من األحيان، على ما يبدو، نِثق بأشخاص دون أن نعرف، 
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وعن قرب، موقفهم منّا ودون أن نفترض وجود عالقة ُحسن نيّة. فعلى سبيل المثال، يمكن 
للشخص أن يعتمد على طبيبه كونه طبيًبا، حتّى لو لم يفترض أّن الطبيب ال ينظر إليه نظرة 
إيجابيّة. كذلك يمكن الوثوق بالغرباء دون أّي معرفة بهم، أي دون وجود أساس الفتراض ُحسن 
النيّة من جانبهم. يقول أنصار توّجه ُحسن النيّة إنّه حتّى لو كان محّل الثقة غريًبا عنّا، يمكننا 
أن نفترض أّن لديه نوايا حسنة تُجاهنا، إذا كنّا نحن، وهو أيًضا، في سياق اجتماعّي معيّن. 
يمكننا أن نرى، على سبيل المثال، أّن الناس في دولة ما يثقون بعضهم ببعض، أكثر مّما يثقون 
بمواطني دولة أجنبيّة، إاّل إذا كانوا ينتمون إلى مجموعات انتماء مختلفة )الشريحة في المجتمع 

أو العرق( داخل الدولة نفسها.

ا، أو بعبارة أخرى  يقول االنتقاد الثاني لتوّجه ُحسن النيّة، إّن ُحسن النيّة هو شرط "ضعيف" جّدً
ليس شرًطا كافًيا لبناء وترسيخ الثقة. يمكن ألّي شخص أن يتصّرف تُجاه اآلخرين كما لو كان 
لديه ُحسن نيّة، ولكنّه ال يكون محّل ثقة، على سبيل المثال، إذا كان ينوي خداع اآلخر واكتساب 
ثقته ليخونها في وقت الحق. قد يكون الشخص َحسن النيّة تُجاه اآلخرين، ولكنّه ال يريد أن 
يعتمد اآلخرون عليه في أّي مهّمة محّددة. يمكننا أيًضا االعتقاد بأّن شخًصا ما ذو نوايا حسنة 
تُجاهنا، لكّن هذه النوايا الحسنة تنبع من قيم غير صحيحة أو سيّئة، لذا فإّن هذا الشخص ليس 
محّل ثقة. مثال على ذلك، هو العنصرّي ابن عرقنا، نواياه حسنة تُجاهنا ألنّنا نحن أيًضا يهود 
)مثاًل(، لكن بما أنّه عنصرّي، فإّن نواياه الحسنة ليست )إذا لم َنكن عنصريّين( من النوع الذي 

نرّحب به، وليس من شأنها أن تدفعنا للوثوق به.

برايك  أجرى  الثقة؟  بناء  مصطلحات  مصداقيّة  حول  الفلسفّي  الجدال  "ترجمة"  يمكن  كيف 
مدرسة   400 حوالي  في  ُمطّواًل  بحًثا   )Bryk & Schneider, 2002, 2003( وشنايدر 
ابتدائيّة في شيكاغو. رافق هذا البحث في 12 من هذه المدارس بحث نوعّي جوهرّي وعميق15. 
يشير الباحثان، بعد تحليل النتائج، إلى عّدة أنواع من السلوك من جانب المربّين، التي تعّزز 
الثقة بينهم وبين أولياء األمور والمجتمع المحلّّي. تتّفق هذه العوامل مع المبدأ الذي ُعرض في 
بداية هذا القسم- سلوك ذو مصداقيّة/ محّل ثقة- المرّكب من القدرة والدافع لجلب الفائدة، ويتّم 

بشكل علنّي وباستمرار.

مالءمة التوّقعات: كما ذكرنا، توضع الثقة بإنسان معيّن )Y( ليقوم بأمر ما )Z(، لذلك  	

يتّفقان،  الطرفين، وكالهما  أكمل وجه عند  يكون )Z( معّرًفا ومحّدًدا على  أّن  ا  جّدً مهّم 
قدر اإلمكان، على مسؤوليّة كّل منهما عن Z. في السياق التربوّي، عقد لقاء مع أولياء 

العمريّة  يتناول المرحلة  قليلة، وال يتوّفر بحث  المدارس  الثقة في  البحث حول موضوع  أدبيّات  15 كما ذكرنا، 

المتأّخرة. مع ذلك، لنا أن نفترض أن المبادئ ذاتها تنطبق على هذه المدارس أيًضا. 
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األمور )أكثر من مّرة(، هو أمر هاّم، يتّم خالله تنسيق وتوضيح مجاالت مسؤوليّة الطفل، 
دور أولياء األمور والمعلّمين تُجاهه، ما هو متوّقع من المعلّمين إبالغ أولياء األمور به 
وبالعكس، وهكذا دواليك. نظًرا لمميّزات جيل المراهقة، قد يُفّضل أن يشارك المراهق في 

هذا اللقاء ليُسَمع رأيه ويُؤخذ بالحسبان. 

القدرة المتعلّقة بمجاالت المسؤوليّة: قد يبدو هذا القول مفروًغا منه، لكّن األساس لثقة أولياء  	
المدرسة جيّدون ومهنيّون. نذّكر مرة  المربّين في  بأّن  بالمربّين هو خلق شعور  األمور 
أخرى بأّن هذا ليس هو المكان الذي نخوض فيه في معنى مهنيّة المربّين، ومع ذلك، ينبغي 
ح ألولياء األمور هذه  األخذ بعين االعتبار أنّه ال يكفي أن يكون المربّي مهنيًّا. مهّم أن توضَّ
المهنيّة. أحد األمثلة العمليّة هو تكريس المربّي الوقت والموارد ليوّضح ألولياء األمور 
االعتبارات التي دفعته إلى اتّخاذ قرارات معيّنة. مثال آخر يمكن أن يكون إبداء المعرفة 

بالتلميذ، مميّزاته واحتياجاته الخاّصة16.

احترام أولياء األمور: وسيلة هاّمة لجعل أولياء األمور يشعرون بأّن للمربّي دافًعا ألداء  	
يوازي  ومواقفهم.  آرائهم  األمور،  ألولياء  االحترام  إبداء  هي  وجه،  أكمل  على  وظيفة 
االحترام في هذا السياق، الطريقة للتعبير عن التقدير تُجاه اآلخرين. فهو يثبت أّن المعلّم 

يحّركه دافع الحفاظ على عالقات طيّبة مع أولياء األمور.

إبداء  وهي  الثقة،  على  للحفاظ  الدافع  إلثبات  أخرى  طريقة  وهناك  الشخصّي:  االهتمام  	
المعلّم  إلبداء  أهّميّة  هناك  والتلميذ.  األمر  ولّي  تُجاه  النيّة  وُحسن  الشخصّي  االهتمام 
وتجسيده لُحسن نيّته تُجاه التلميذ، وأن يوّضح أّن مصلحة التلميذ هي التي تقف، في نهاية 
المطاف، على رأس سلّم أولويّاته17. علينا أن نتذّكر أنّه حتّى إذا كانت هناك خالفات بين 
أولياء األمور والمعلّمين حول مسائل أخرى، فإّن الرغبة في تحقيق الفائدة للتلميذ، هي ما 

يُفترض أن يكون مشترًكا لكليهما.

لكن  أيًضا،  ضمًنا  مفهومة  التوصية  هذه  تكون  قد  واالستمراريّة:  الشخصيّة  الصراحة  	
االستمراريّة والوقوف وراء التصريحات والوعود ال غًنى عنهما من أجل بناء الثقة. من 
المهّم ألولياء األمور أن يقف المربّي وراء تصريحاته على الدوام، حتّى لو واجه عقبات 
واعتراضات. من الصعب االعتماد على شخص سلوكه غير متوّقع، أو أنّه ال يفي بكالمه، 

واألصعب من ذلك، الثقة به.

16 تذكر مانور بنياميني )Manor-Binyamini, 2013( هذين العاملَين كعنصَرين أساسيّْين في نجاح أخّصائيّين 

نفسيّين في العمل بنجاعة مع أولياء األمور في مدارس لذوي االحتياجات الخاصة.
17 نفترض هنا أّن المصلحة موجودة بالفعل نصب أعين المعلّمين.
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يقول برايك وشنايدر إّن الثقة تُبنى من خالل تفاعالت بين الناس، فكّل تفاعل هو فرصة لبناء 
الثقة أو تحطيمها. إذا كانت النيّة العمل من أجل بناء الثقة، فمن المهّم أن تعي ذلك في أّي اجتماع 
بعين  األخذ  يجب  لكن،  الثقة،  لبناء  مخّصصة  جلسات  في  التفكير  ينبغي  األمور.  أولياء  مع 
االعتبار أّن اللقاءات والنشاطات غير الهاّمة، والتي قد تكون َمضَيَعة لوقت أولياء األمور، قد 
تُحدث في الواقع تأثيًرا عكسيًّا )נוי, 2014(. هناك أهّميّة أيًضا لمعرفة الوضع الحالّي للثقة، 
فبالذات عندما يكون هناك عدم ثقة بين أولياء األمور والمعلّمين، ينبغي التطّرق بشكل خاّص 
إلى إصالح الوضع ومحاولة خلق حاالت تواصل بين أولياء األمور والمعلّمين، يتسنّى فيها 

للمعلّمين أن يبيّنوا ألولياء األمور التزامهم تُجاه التالميذ.

ملّخص

الثقة - استعداد أن توكل إلى اآلخر مهاّم ذات أهّميّة بالنسبة لرفاه شخص ما وأمنه الشخصّي، 
من منطلق التقدير بأّن اآلخر مؤّهل، يتحلّى بالمصداقيّة والنوايا الحسنة - هي مورد هاّم لنجاعة 
أهّميّة عن ذلك  تقّل  أولياء األمور والمربين ال  بين  الثقة  البشر عاّمة.  بين  التعاونات  ونجاح 
أيًضا، ألن عالقات التعلّق )التبادليّة( تنشأ، سواء أراد الطرفان ذلك أم ال. من شأن هذه الثقة 
المساعدة في التعاون والتعلّم المتبادل بين أولياء األمور والمعلّمين، تسهيل تنفيذ اإلصالحات 
اإليجابية في المدرسة، تشجيع أولياء األمور على اإلسهام في عمل المدرسة، كما أنّها تُغني عن 
الرقابة المتبادلة بين أولياء األمور والمعلّمين )وبذلك توّفر الموارد(. في المقابل، فإّن انعدام 
الثقة قد يُصّعب مشاركة أولياء األمور في المدرسة، يضطّرهم إلى تخصيص موارد للرقابة 

على عمل المعلّمين، بل قد يكلّف ثمًنا نفسيًّا )ضغط( لِكال الجانبين.

الثقة  أو عدم  الثقة  إلى  ميل مسبق  هناك عادة  المدرسة،  إلى  يأتون  الذين  األمور  أولياء  عند 
بالمدرسة كمؤّسسة وبالمربّين. يرتبط هذا الميل بعوامل شخصيّة )التربية التي تلّقوها من أولياء 
أمورهم، وميل أولياء أمورهم إلى منح الثقة(، بيئة سكنى أولياء األمور، االنتماء إلى مجموعات 
عند أولياء األمور والمعلّمين وتجاربهم السابقة مع األجهزة الحكوميّة وجهاز التربية والتعليم. 
بالرغم من ذلك، فإّن تجربة ولّي األمر في لقائه مع المربّي، قد تبني عنده الثقة. قد تتغلّب هذه 

الثقة التي تنتج عن اللقاء على عدم الثقة الُمسبق.

عمليًّا، علينا أن نتذّكر أّن الثقة تُبنى أو تتضّرر من التفاعل بين أولياء األمور والمربّين. تتعّزز 
الثقة عندما يكون محّل الثقة جديًرا بها، وتضُعف عند انتهاكها. لتعزيز وبناء الثقة بين أولياء 

األمور والمعلّمين نوصي، أّواًل وقبل كّل شيء، بمالءمة التوّقعات والتأّكد من أّن:
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أولياء األمور يدركون ما يمكنهم أن يتوّقعوه من أعضاء الطاقم التربوّي؛ 	

أعضاء الطاقم التربوّي يدركون توّقعات أولياء األمور منهم؛ 	

أولياء األمور يدركون توّقعات أعضاء الطاقم التربوّي منهم؛ 	

أعضاء الطاقم التربوّي يدركون ما يمكنهم أن يتوّقعوه من أولياء األمور؛ 	

ا إلبداء ُحسن النيّة تُجاه أولياء األمور  كما نوصي بأن يبذل أعضاء الطاقم التربوّي جهًدا خاّصً
والتالميذ. نوصي أيًضا بإبداء المهنيّة في مجاالت عملهم، من الناحيَتين المهنيّة )التمّكن من 
الذكر  التلميذ، مميّزاته واحتياجاته(، وأخيًرا )غنّي عن  التعليميّة(، والتربويّة )معرفة  المواّد 
تقريًبا(، نوصى دائًما بالتعبير ألولياء األمور عن االحترام والتحّدث معهم بصراحة، حتّى لو 
كان هذا صعًبا. علينا أن نؤّكد هنا أّن إبداء ُحسن النيّة والمهنيّة، قد يتطلّب استثمار الموارد في 
المدى القريب، وبناء الثقة في المدى البعيد قد يوّفر الكثير من الموارد ويعّزز العالقة مع أولياء 

األمور، والرفاه النفّسي والتحصيل العلمّي للتلميذ على حّد سواء. 





 | 63 |   

صورة الوضع - مشاركة أولياء األمور في التربية والتعليم في إسرائيل:

المفاهيم والسياسات

نصف في هذا الفصل الطريقة التي تتناول حسبها الهيئات الرئيسيّة التي تُرشد، تؤّهل وتشّغل 
العاملين في جهاز التربية والتعليم في البالد، مشاركة أولياء األمور في التربية والتعليم في 
المختلفة،  بأقسامها  والتعليم،  التربية  وزارة  إلى  البداية  في  سنتطّرق  إسرائيل.  في  المدارس 
بأولياء  يلتقي  من  عمليًّا،  أنّه  إلى  هنا  اإلشارة  تجدر  الكبرى.  التعليميّة  الشبكات  إلى  وكذلك 
األمور ويكون على اتّصال بهم هم المعلّمون، المديرون، المستشارون، األخّصائيّون النفسيّون 
المتواجدون في "الميدان". لكّن تقديم استعراض شامل عن نظرتهم إلى هذا الموضوع، هو 

خارج النطاق الذي تتناوله هذه الوثيقة.

في هذا الفصل ثالثة أقسام: بداية سنعرض التوّجه األساسي لمختلف الهيئات بالنسبة لمشاركة 
من  )وكاستنتاج  الوزارة  لممثّلي  وفًقا  التوّجه  هذا  يعكس  والتعليم.  التربية  في  األمور  أولياء 
فحص وثائق من سنوات سابقة(، تغييًرا في طريقة التفكير بالنسبة لهذا الموضوع عّما كان 
مختلفة  تُصدرها جهات  عمليّة  توجيهيّة  مبادئ  نفحص  الثاني سوف  القسم  في  الماضي.  في 
العاملين  المرشدين والمعلّمين(  المدارس،  النفسيّين، مديري  )المعلّمين، األخّصائيّين  للمربّين 
القسم  هذا  في  مختلفة. سنحلّل  هيئات  تديرها  التي  التدّخل  برامج  كما سنعرض  إطارها،  في 
ز وبأّي السبُل.  البرامج والمبادئ التوجيهيّة، ونفحص أّي أنواع من مشاركة أولياء األمور تُعزَّ
وأخيًرا، نعرض في القسم الثالث من هذا الفصل، أقوال أقسام مختلفة في وزارة التربية والتعليم 
المسؤولة عن سيرورة اإلعداد، التخّصص والتطوير المهنّي لطواقم العاملين في سلك التربية 

والتعليم. 

تجدر اإلشارة إلى أنّه في هذا السياق، سيتّم عرض جزء فقط من عمليّة التعليم المتعّددة السنوات 
أعضاء  تعليم  عملية  إّن  والتعليم.  التربية  وزارة  بإشراف  تُنّفذ  التي  التدريس،  هيئة  ألعضاء 
الهيئات التدريسيّة ال تتعلّق بتوجيهات صادرة عن وزارة التربية والتعليم فقط، لكن هناك أهّميّة 

أيًضا لهذه التوجيهات، ألنّها تحّدد المعايير والقيم في عمليّة إعداد الطواقم التعليميّة.

المعلومات الواردة في االستعراض أدناه، تّم استخالصها بالكامل تقريًبا، من عّدة مصادر:

اجتماعات اللجنة مع مسؤولين كبار في وزارة التربية والتعليم وشبكات التعليم الكبرى. 	

أولياء  بموضوع  الصلة  ذات  والتعليم،  التربية  لوزارة  العاّم  المدير  مناشير  مراجعة  	

األمور.
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إلى  الرامية  التدّخل  برامج  والتعليم بشأن  التربية  تعمل في حقل  المباشر لجهات  التوّجه  	
تعزيز مشاركة أولياء األمور في التربية والتعليم، أو تلك التي يشّكل النهوض بمشاركة 
أولياء األمور في التعليم أداة رئيسيّة لتحقيق أهدافها. تّم التوّجه بواسطة عاملين من قبل 

الهيئة القياديّة في حقل التربية والتعليم وأشخاص أخرين ُكنّا على اتّصال بهم. 

مكالمات هاتفيّة مع مختلف أقسام وزارة التربية والتعليم التي تتناول هذا الموضوع. 	

معلومات وَرَدتنا من مصادر مختلفة بعد توّجه للجمهور نشرته اللجنة في الصحافة )ُمرفق  	

في الملحق د(. 

على الرغم من محاولة الحصول على أكبر قدر من المعلومات، من أكبر عدد من مصادر، 
إاّل إّن علينا أن نؤّكد أنّنا ال نّدعي عرض مراجعة لكاّفة البرامج ووجهات النظر بالنسبة لهذا 
الموضوع في إسرائيل، بل إنّنا نقّدم وصًفا يستند إلى إدراكنا وفهمنا للمعرفة التي كانت متاحة 

لنا. 

)الواردة  والتعليم  التربية  وزارة  في  المختلفة  المجاالت  المسؤولين عن  من  مسؤول  كّل  قرأ 
أسماؤهم الحًقا( القسم المتعلّق به في صورة الوضع. وعليه فإّن النّص الوارد هنا هو النّص 

الذي حصل على موافقة الجهات المعنيّة. 

توّجه وزارة التربية والتعليم بشأن مشاركة أولياء األمور في التعليم

وفًقا لشهادات )شفويّة وخّطيّة( من مسؤولين في وزارة التربية والتعليم، ووفًقا للتصريحات 
الرسميّة للوزارة، يبدو أنّه في العقد األخير يحدث في وزارة التربية والتعليم تحّول في الوعي 
واإلدراك لمسألة دور أولياء األمور في التعليم، ونوع الحوار الذي يجب أن يدور بين المعلّمين 
وأولياء األمور. بداية سنقّدم تحلياًل موجًزا لوجهة نظر الوزارة، بالنسبة ألهّميّة مشاركة أولياء 
األمور في التعليم )في البيت أو المدرسة( والعالقة معهم. بعد ذلك نعرض اثنين من الفروق بين 
طريقة تناول هذا الموضوع في الماضي، وطريقة تناوله اليوم. وفي النهاية، نقّدم تحلياًل لطريقة 
إدراك وتعريف مسؤولين من وزارة التربية والتعليم مصطلح "مشاركة أولياء األمور"، وكيف 

ينبغي، حسب رأيهم، النهوض بهذه المشاركة.

التي  الفكرة  أّن  تبيّن  الوزارة  التعليم: في حديث مع ممثّلي  في  األمور  أولياء  أهّميّة مشاركة 
تنشأ  والتعليم  التربية  بجهاز  األطفال  التحاق  "مع  بموجبها  والتي  البحث،  أدبيّات  تعرضها 
مسؤوليّة مشتركة بين أولياء األمور وجهاز التربية والتعليم" وأنّه يجب بناء "عالقات شراكة... 
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مقبولة  فكرة  هي  والشراكة"  المساواة  منطلق  من  التربويّة،  األطر  جانب  من  فّعالة  بمبادرة 
ومتعارف عليها )גרינבאום ופריד, 2011 ,עמוד 29(. على سبيل المثال، قالت بيتي ريطبو، 
مديرة مجال أولياء األمور في الخدمات النفسيّة االستشاريّة: "إّن أولياء األمور واألسرة هم 
المالءمة، األمثل، والتي  المحتِوَية -  بيئة الطفل". وفًقا لريطبو: "للبيئة  المركزّي في  الجزء 
للتعليم  والدافع  تحصيلهم،  المراهقين،  تطّور  في  رئيسيّة  آثار  وممّكنة-  معّززة  والديّة  تشمل 

عندهم". 

مثال آخر، في حديث مع عيريت بيران، نائب مدير اإلدارة التربويّة، قالت بيران: "في أّي 
خطوة مع األبناء يجب التواصل مع أولياء األمور، ألنهم الحلقة األولى بالنسبة لهؤالء األبناء. 
وفي أّي برنامج، المهّمة األولى هي حشد وتجنيد أولياء األمور للعمل جنًبا إلى جنب مع الطاقم 

التربوّي".

تصريحات مماثلة أيًضا أدلى بها مسؤولون آخرون من وزارة التربية والتعليم وشبكات التعليم 
تحّدثنا إليهم.

مشاركة مقابل تدّخل: أحد التغيّرات البارزة التي تبيّنت خالل الحديث مع بعض ممثّلي الوزارة، 
األمور  أولياء  التعامل مع  االنتقال من  بمشاركتهم، هو  ُعقدت  التي  العمل  في ورشة  وكذلك 
كداعمين ألهداف المدرسة، إلى اعتبارهم شركاء في صياغة أهدافها لصالح النهوض بمصالح 
موضوع  حول  البحث  أدبيّات  من  جزء  في  الوارد  الخطاب  مع  التغيير  هذا  يتوافق  أبنائهم. 
بين  يميّزون  الباحثين  بعض  أّن  إلى  البحث  أدبيّات  مراجعة  تشير  التدّخل:  مقابل  المشاركة 
مشاركة أولياء األمور الموّجهة لتحقيق أهداف جهاز التربية والتعليم بشكل محّدد من جهة، 
والشراكة بين أولياء األمور والمدرسة من جهة أخرى. أهداف شراكة كهذه هي، رفاه الطفل 
بشكل عاّم، كما أنّها تشّكل مصلحة مشتركة ألولياء األمور والمدرسة. في الحالة األولى تتطّرق 
مشاركة أولياء األمور إلى النشاط الذي يقومون به مع ابنهم أو إلى األنشطة المدرسيّة إلرشاد 
أولياء  يتّخذها  خطوات  عن  أيًضا  الحديث  يدور  )شراكة(،  الثانية  الحالة  في  األمور.  أولياء 

األمور لتغيير أنشطة، ِبنية، أو أهداف المدرسة )עופרים, 2014, עמ׳ 2(. 

جدير بالذكر أّن أدبيّات البحث ال تقّدم إجابة حاسمة وواضحة عن السؤال: هل، وبماذا َتْفُضل 
البرامج  الشراكة مع أولياء األمور المشاركة؟ عالوة على ذلك، صحيح أّن جزًءا كبيًرا من 
النهوض بأهداف يصوغها ويحّددها جهاز  البرامج  تتناول هذه  يتناول الشراكة ولكن عمليًّا، 

التربية التعليم، ال أهداًفا يصوغها بالتعاون مع أولياء األمور )שם, שם(.

توقّف الخطاب المتعلّق بـ" تدخّل أولياء األمور مقابل مشاركة أولياء األمور :"تناول أحد 
النقاشات المركزيّة التي درات في أوساط هيئات تربويّة في الماضي السؤال ما هو المستوى 
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المعقول لمشاركة أولياء األمور، ومن أّي مستوى تصبح المشاركة غير مرغوب فيها. تبيّن 
من المحادثات مع أعضاء الهيئة القياديّة في وزارة التربيّة والتعليم أّن هناك عدم ارتياح في 
الوقت الراهن من هذا النقاش. كما قالت إحدى المشاركات في ورشة العمل: "أعتقد أّن الحديث 
عن هذا االمر بمصطلحات التدّخل يعتبر إشكاليًّا، ألنّه يعرض أولياء األمور كعامل من خارج 

التعليم، يمكنه أن يكون مشارًكا شرعيًّا أو غير شرعّي". 

تعريف نوع مشاركة أولياء األمور: أحد التبّصرات الرئيسيّة التي برزت خالل ورشة العمل 
والحديث مع جهات من مختلف أقسام وزارة التربية والتعليم، هي أنّه في أوساط جهات مختلفة 
أولياء  لمشاركة  مختلفة  تعريفات  هناك  التعليميّة  الشبكات  وفي  والتعليم،  التربية  وزارة  في 
التربية  لوزارة  العاّم  المدير  مناشير  فحص  على  بناًء  إليه  توّصلنا  نفسه  االستنتاج  األمور. 
والتعليم المحتلنة18. يتبيّن من الحديث مع ممثّلين عن الوزارة أّن هناك نقًصا في الوقت الراهن 
في المعرفة، للتمييز بصورة أفضل بين األشكال المختلفة التي يمكن ألولياء األمور المشاركة 

من خاللها. 

يمكن التمييز بين ثالثة أنواع رئيسيّة من المشاركة، التي نتعكس في ثالث استراتيجيّات لخلق 
المشاركة والتواصل مع أولياء األمور:

التدّخل الموّجه ألولياء األمور: يتطّرق أحد التعريفات الشائعة لمشاركة أولياء األمور إلى  	
برامج التدّخل التي تهدف إلى إرشاد وتوجيه أولياء األمور. تطبّق وزارة التربية والتعليم، 
األمثل،  الوالديّة  تعزيز  إلى  تهدف  التي  البرامج،  هذه  من  عدًدا  التعليم،  شبكات  وكذلك 

خاّصة في أوساط أولياء األمور من المجموعات السّكانيّة الضعيفة.

إبالغ وحتلنة أولياء األمور: تعريف آخر لمشاركة أولياء األمور يتطّرق إلى حتلنتهم بما  	
يجري مع أبنائهم، أوضاعهم التعليميّة وبما يجري في الصّف. يشير العديد من مناشير 
المدير العاّم ذات الصلة بأولياء األمور ومشاركتهم في التعليم، إلى واجب في التواصل مع 

أولياء األمور إلبالغهم وحتلنتهم بمراحل مختلفة في العمليّة التعليميّة. 

ذوي  األطفال  سياق  في  المدرسة:  بأهداف  للنهوض  وتجنيدهم  األمور  أولياء  حشد  	

االحتياجات الخاصة، قيل: "إن أّي خطوة تنّفذ مع هؤالء األطفال، يجب أن تكون مرتبطة 
بأولياء األمور، ألّن ولّي األمر هو الحلقة األولى بالنسبة للطفل. وفي أّي برنامج، المهّمة 

األولى هي حشد وتجنيد أولياء األمور للعمل جنًبا إلى جنب مع الطاقم التربوّي".

18 مع أنه تجدر اإلشارة إلى أّن مناشير المدير العاّم ال تشّكل "صورة وضع" محتلنة. 
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للعمل  وتجنيدهم  حشدهم  تعني  الحالة،  هذه  في  األمور  أولياء  مشاركة  أخرى،  وبعبارة   
المشترك مع أعضاء الطاقم التربوّي، بهدف النهوض بأهداف المدرسة.

تصّورات المعلمين والمديرين والخطوات التي يتّخذونها: خالل عام 2013، شاركت إسرائيل 
 )TALIS – Teaching and Learning International Survey( "في مسح "طاليس

 .OECD الذي أجرته منّظمة الـ

الفحوصات  أظهرتها  أّوليّة  نتائج  "راما"  التعليم  في  والتقييم  للقياس  القطريّة  السلطة  نشرت 
المدارس20،  ومديري  المعلّمين  من  عيّنة  المسح  )2014(19. شمل  إسرائيل  في  أُجريت  التي 
عن  يدور  الحديث  أّن  إلى  اإلشارة  )تجدر  مختلفة  مواضيع  في  ونشاطاتهم  مواقفهم  وفحص 
تقرير شخصّي من قبل المعلّمين والمديرين(. من بين األمور التي تطّرق إليها المسح موضوع 

مشاركة أولياء األمور في التعليم. في ما يلي بعض النتائج:

في القائمة التالية، األساس الذي تُقاَرن به النتائج في إسرائيل )في كّل معيار(، هو المعّدل الذي 
:OECD شمله التقرير )في المعيار الموازي( في دول الـ

مديرو المدارس والمعلّمون من إسرائيل يكّرسون الوقت نفسه تقريبـًا للعالقات )الرسميّة  	

وغير الرسميّة( مع أولياء األمور.

األمور  المدرسة ألولياء  للتالميذ وعن  العلمّي  التحصيل  المعلومات عن  المديرون  ينقل  	

بنفس القدر تقريًبا.

يعتبر المديرون اإلسرائيليّون غياب دعم أولياء األمور عقبة في وجه تقّدم المدرسة، بنفس  	

القدر الموجود عند نظرائهم في دول منظمة الـ OECD تقريًبا.

في المقابل، مقارنة بالمعلمين في دول منظمة الـ OECD، أفاد المعلّمون في البالد بأنّهم  	

تلّقوا من أولياء األمور مردودات ناجعة أقّل بكثير، وأنّهم يولون المردود من األهل أهّميّة 
أقّل.

وفًقا لتقارير مديري المدارس، تجري في المدارس نقاشات قليلة على أساس المردود من  	

أولياء األمور.

http://cms.education.gov.il/ الموقع:  في  اإلنترنت  شبكة  على  "راما"  تقرير  على  االّطالع  يمكن   19

بتاريخ  استرجاعه  )تّم   EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/TALIS.htm
.)15.2.2015

20 شمل المسح في إسرائيل أيًضا التمييز )الذي لن نخوض به هنا(، بين المعلّمين والمديرين في التعليم العبرّي 

ونظرائهم في التعليم العربّي.
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وفًقا لتقارير المعلّمين والمديرين، يشارك المعلّمون والمديرون في البالد أولياء األمور في  	

.OECD القرارات المتعلّقة بالمدرسة، بدرجة أقّل من نظرائهم في دول منظمة الـ

قد يكون أحد االستنتاجات المحتملة من هذا المسح أّن العالقة بين المديرين والمعلّمين وأولياء 
األمور في المدارس في إسرائيل، تأخذ طابع الشراكة بدرجة قليلة )مقارنة بالمعّدل المسّجل 

.)OECD في دول منظمة الـ

الوقت  هذا  معظم  لكّن  األمور،  أولياء  مع  للعالقات  وقًتا  والمعلّمون  المدارس  مديرو  يكّرس 
مكّرس للتواصل مع أولياء األمور كأفراد إلبالغهم عن الوضع الخاّص بابنهم. 

وقت أقّل يُكّرس للتواصل مع "هيئة أولياء األمور"، أو لمشاركة أولياء األمور في قرارات 
تتعلّق بسياسات المدرسة - المضامين والميزانيات. وبعبارة أخرى، يبدو أّن المربّين في الميدان 
لم يذّوتوا بعُد بالكامل، التغيير في المفاهيم الذي طرأ، كما أوردنا أعالُه، على أوساط الهيئة 

القياديّة في وزارة التربية والتعليم. 

يجب إبداء التحّفظ على هذا االستنتاج ألّن األمر يتعلّق بمسح دولّي واحد، وليس هناك يقين 
بأّن األسئلة فيه مالءمة لِبنية جهاز التربية والتعليم في إسرائيل وللثقافة اإلسرائيليّة بشكل عاّم. 
وعلى حّد تعبير واضعي التقرير، "يُخشى أاّل تُفّسر األسئلة بالطريقة نفسها في جميع الدول 
اللغة  في  االختالفات  بسبب  وذلك  دولة،  كّل  في  السّكان  بين  واألقليّات  السّكان  جميع  وعند 
والثقافة... فلكّل جماعة فروقها الدقيقة وتفسيرها، وفي كّل دولة ]هناك[ سياقات خاّصة قد تؤثّر 

في فهم السؤال" )הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, 2014, עמוד 8(. 

النظرة إلى العالقات مع أولياء األمور في عملّية التخّصص والتطوير المهنّي للمعلّمين

يمكن تقسيم عمليّة تعلّم المعلّمين طوال حياتهم المهنيّة إلى ثالث مراحل: المرحلة األولى هي 
مرحلة اإلعداد في الجامعات أو الكلّيّات. المرحلة الثانية هي مرحلة "المعلّم المبتدئ" وتستمر 
جديًدا.  معلًّما  وسنتان  متدّرًبا،  المتخّصص  المعلّم  فيها  يعتبر  التي  السنة  في  سنوات:  ثالث 
المرحلة الثالثة، التي تستمّر طوال الحياة المهنيّة للمعلّم، هي عمليّة التطوير المهنّي. نعرض في 
ما يلي موقف وزارة التربية والتعليم من التوجيه واإلرشاد في موضوع مشاركة أولياء األمور 

والتواصل معهم في كّل مرحلة من هذه المراحل.

إعداد المعلّمين )Pre-service(: يجري إعداد المعلّمين كما ذكرنا في الجامعات والكلّيّات.

وبين  بينها  مشتركة  لجنة  من خالل  المعلّمين  إعداد  برامج  في  والتعليم  التربية  وزارة  تؤثّر 
مجلس التعليم العالي، التي تحّدد برامج شهادات الـ B.ed والـ M.ed. تَُخّصص وزارة التربية 
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العاملين في  إعداد  قسم  يشّغل  المعلّمين.  إعداد  وكلّيّات  األكاديميّة  للكلّيّات  ميزانيّات  والتعليم 
سلك التعليم التابع لوزارة التربية والتعليم، مفتّشين مسؤولين عن المناهج الدراسيّة والبرامج 
للكلّيّات  الدراسيّة  المناهج  وضع  يتّم  أخرى.  أمور  إلى  إضافة  الكلّيّات،  لمختلف  األكاديميّة 
ه يصّدق عليه مجلس التعليم العالي، كما يقوم القسم ومجلس التعليم  والجامعات وفق نموذج موجِّ
العالي بفحص المناهج. في مناشير المدير العاّم التي تتطّرق إلى المناهج الدراسيّة والتدريس 
في الكلّيّات والجامعات، وكذلك في مسارات إعداد المعلّمين، الصادرة وفق قرار مجلس التعليم 
العالي في تشرين ثاٍن 2006، والتي ُعّدلت في كانون أّول 2008، ال يرد أّي تطّرق وبشكل 

خاّص إلى مسألة مشاركة أولياء األمور في التعليم.

 وفًقا لما قاله نوح غرينفيلد، مدير قسم إعداد المعلّمين في مديريّة موّظفي سلك التدريس، فإّن 
وزارة التربية والتعليم تناولت مسألة إعداد المتدّربين للتدريس، من حيث عالقة أولياء األمور 

بجهاز التربية والتعليم، وكذلك من حيث العمل في مجتمع متعّدد الثقافات.

إلى قسمين متداخلَين: اإلعداد األكاديمّي في مجال  التربية  كلّيّات  الدراسّي في  المنهج  ينقسم 
المعرفة الذي يتخّصص به المعلّم وسيدّرسه في جهاز التربية والتعليم، وإعداد تعليمّي - تربوّي، 
يُكسبه أدوات للتدريس والتربية. يشمل إطار اإلعداد التعليمّي – التربوّي أيضا تدريًبا عمليًّا في 

المدارس أو رياض األطفال، وفًقا للمسار الذي يتخّصص به المعلّم.

يتّم في إطار اإلعداد التربوّي التطّرق إلى ُمجمل الموضوعات المتعلّقة بالتلميذ، أولياء األمور 
والعالقة مع مسؤولين ذوي صلة برفاه التالميذ، وغير ذلك. 

يجري  َمن  ألّن  النظرّي،  اإلطار  في  األمور  أولياء  مع  العالقة  تبقى  األّولّي،  اإلعداد  خالل 
س  يُكرَّ الدراسة،  إنهاء  قبل  ذلك،  ومع  األمور.  بأولياء  اتّصال  على  ليسوا  للتدريس  إعدادهم 
التدريب  أولياء األمور، وخالل  العالقات مع  التعليمّي في مجال  اإلعداد لإلرشاد  جانب من 
األمور  أولياء  مع  تواصلهم  في  المعلّمين  مرافقة  إلى  المتدّربون  ه  يوجَّ المدرسة،  في  العملّي 

أيًضا، قدر اإلمكان.

الذي  الوقت  الدراسيّة،  السنة  الفتتاح  تحضير خاّص  يُقدَّم  )التدريب(:  التخّصص  سنة  خالل 
يُقّدم  التخّصص  سنة  الصّف". خالل  أمور  "أولياء  مع  مّرة  ألّول  الجدد  المعلّمون  فيه  يلتقي 
إرشاد حول كيفيّة إبالغ أولياء األمور بشأن قضايا، مثل: تحصيل أبنائهم، احتياجاتهم ومعالجة 

المشاكل التي قد تنشأ.

ا، إلى موضوع التعّدديّة الثقافيّة  في إطار إعداد المعلّمين، هناك تطّرق، على نطاق واسع جّدً
والحساسيّة الثقافيّة، في المضامين اإللزاميّة واالختياريّة على حّد سواء. كجزء إجبارّي من 
اإللزاميّة  المضامين  تشمل  أريئاڤ(،  )مسار  والتأهيل  اإلعداد  مسار  التعليمّي حسب  المنهج 
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مواضيع دراسيّة تتناول التعّدديّة الثقافيّة. هذه الدروس إلزاميّة لجميع من يمّرون بعمليّة اإلعداد 
ليكونوا معلّمين، ولجميع المسارات والتخّصصات. أّما المضامين االختياريّة فهي األنشطة التي 
تبادر إليها وزارة التربية والتعليم ومؤّسسات إعداد المعلّمين، أنشطة تشارك في بناء عالقات 

فعليّة بين مختلف شرائح المجتمع، بهدف التقارب، التعارف والتعاون.

يشمل طاّلب  والذي  المتفّوقين،  برنامج  في  الجامعات  منتدى طاّلب  ذلك،  األمثلة على  ومن 
التدريس من القطاعات التعليميّة المختلفة: رسمّي، رسمّي – دينّي وعربّي. يجري التعليم في 
إطار هذا المنتدى بطريقة محوسبة، تُدار بشراكة بين عدد من الكلّيّات من مختلف القطاعات. 
ذروة هذا النشاط هو لقاء شخصّي بين المجموعات. باإلضافة إلى ذلك تُعقد ندوات مشتركة 
حول مواضيع يتّم اختيارها بصورة مشتركة، زيارات متبادلة لمختلف الكلّيّات، مشاركة في 

المعلومات بين المحاضرين وغير ذلك.

تدعم وزارة التربية والتعليم أيًضا برامج إعداد المعلّمين لفئات خاّصة، بهدف تأهيلها ألدوار 
قياديّة في مجتمعاتها المحلّيّة. من األمثلة على ذلك برنامج إعداد المعلمين والقيادات التربوية 
من أبناء المجتمع اإلثيوبي، إعداد المعلّمين في المجتمع البدوّي، برنامج "هحلوتس هحينوخي" 
)الطالئعّي التربوّي( وبرنامج "حوتم" إلعداد المعلّمين والناشطين االجتماعيّين في المناطق 

البعيدة عن المركز. 

متخّصصون في مجال التدريس

على  األولى  السنة  في  والتعليم  التربية  بجهاز  إسرائيل  في  العاملين  المعلّمين  جميع  يلتحق 
أساس" متخّصصون في مجال التدريس"، خالل هذه السنة يعملون في التدريس بثُلث وظيفة 
على األقّل، ويرافقهم في عملهم معلّم مرشد مؤّهل لهذه الوظيفة. إلى جانب اإلرشاد الشخصّي، 
يشاركون في ورشة عمل مع زمالء في إحدى مؤّسسات إعداد المعلّمين. بموازاة عمليّة الدعم 
واإلرشاد، هناك عمليّة تقييم وإعطاء مردود أيًضا، كشرط للحصول على ترخيص للعمل في 
التدريس. يمنح هذا الترخيص فقط لحاملي اللقب الجامعّي وشهادة التدريس، الذين أنهوا سنة 
التخّصص في التدريس بنجاح. بعد إنهاء التخّصص، ولمّدة سنتين إضافيّتين، يُوّظف المعلّمون 
الجدد بمكانة "معلّم جديد". خالل هاتين السنتين، تستمّر مرافقة المعلّم المرشد لهم، ويشاركون 
في مساق للمعلّمين الجديد. وخالل هاتين السنتين يحصل المعلّم الجديد عادة، على تثبيت في 
العمل، بعد تقييم مهنّي. إّن االنخراط في التدريس هو مرحلة حاسمة بالنسبة للموّظف الجديد في 
التدريس: لديه الدافعيّة العالية للنجاح، لكنّه يواجه الكثير من الصعوبات. بعض األمور المثيرة 

للتحّدي التي يواجهها تكون في سياق العالقات مع أولياء أمور التالميذ.
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في إطار محادثات اإلرشاد والمرافقة، وكذلك في إطار ورش العمل والمساقات، يتّم التركيز 
على قضايا تتعلّق بالعالقات مع أولياء األمور وبتوّجه وزارة التربية والتعليم بالنسبة لكّل ما 

يتعلّق بمشاركة أولياء األمور في التعليم الممأسس )التوّجه ذاته مبيّن أعالُه(.

من بين األمور المختلفة التي يتناولها الخطاب في اإلرشاد وورش العمل قضايا تتعلّق بكيفيّة 
المبادرة إلى شراكات مع أولياء األمور، ما هي الطرق الصحيحة وغير الصحيحة في الحديث 
معهم وما هي الطرق لمالءمة نوع الحوار والعالقة لثقافة أولياء األمور. لهذا الغرض يتدّرب 
بعض المتخّصصين والمعلّمين على سيناريوهات محاكاة، تجري في مركز المحاكاة في التربية 
والتعليم في جامعة بار إيالن. في هذه السيناريوهات التي يتّم تمثيلها يؤّدي ممثّلون أدوار أولياء 

أمور مثيرين للتحّدي.  

غير  األمور  أولياء  مع  حديثهم  في  المتدّربين  لمساعدة  خاّصة  إرشاديّة  أفالم  أيًضا  أُنتجت 
الراضين عن الوضع. في عام 2013 التأم منتدى مرّكزي التخّصص في الكلّيّات والجامعات 
مع المسؤولة عن مجال أولياء األمور في خدمات االستشارة النفسيّة، السيدة بيطي ريطبو، التي 

قّدمت ملّخًصا لسياسة وزارة التربية والتعليم تُجاه أولياء األمور.

إلى  باإلضافة  األمور.  أولياء  فيه عن موضوع  تحدثّوا  أنفسهم،  المرشدين  آخر عقد مع  لقاء 
ذلك، ُوّزع على جميع المتدّربين فيلم محاكاة يتناول طرق العمل مع أولياء األمور، أُنتج في 
معهد المحاكاة في بار ايالن. يتناول الفيلم الطرق الصحيحة وغير الصحيحة للحديث مع أولياء 
األمور. عادًة، في كّل مّرة يجري فيها تنظيم يوم ألولياء األمور في المدرسة، تتناول ورشة 

العمل التخصصيّة التي تليه العالقة مع أولياء األمور وكيفيّة مشاركتهم في التعليم.

في ورشات عمل ومحادثات اإلرشاد تّمت معالجة قضيّة الحوار بين الثقافات المختلفة أيًضا 
)بما في ذلك التطّرق إلى جانب تقبّل اآلخر والمختلف، واحترام الفروق الثقافيّة والماّديّة في 
المجتمع اإلسرائيلّي. على سبيل المثال، جرى في إطار منتدى المرّكزين تعيين مسؤولة عن 
تعزيز اإلدراك الحضارّي والثقافّي في الحوار مع أولياء األمور من أصل إثيوبّي. كما أّن هناك 
ا  ا جّدً تطّرق إلى موضوع أولياء األمور من بين القادمين الجدد عاّمة. يعتبر هذا الموضوع هاّمً
للقسم ويتّم التركيز عليه في منتدى المرّكزين وفي المضامين التي يجري تدريسها في ورشات 

العمل أيًضا.

للمدّرسين  القسم كجزء من مجلّة رقميّة  مناشير  في  األمور  أولياء  العالقة مع  يرد موضوع 
التربية  لمسؤولين في وزارة  الحين واآلخر  بين  الفرصة  تمنح  والمتدّربين. في هذا اإلطار، 
الرسالة "أن تكون معلًّما"(. هذا  المثال، في  الموضوع. )على سبيل  للكتابة في هذا  والتعليم 
الموضوع حاضر أيًضا في الزوايا التي تنشرها المجلّة بين الحين واآلخر وتستند إلى قصص 
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العمل  لموضوع  أّن  المتدّربون  طرحها  التي  المضامين  تحليل  يكشف  المتدّربون.  يرويها 
الشخصيّة  القصص  كتابة  في  كبيًرا  انعكاًسا  الثقافات،  متعّدد  مجتمع  في  األمور  أولياء  مع 

للمتدّربين.

التطوير المهنّي للمعلّمين

المهنّي والحوافز  للتعلّم والتطّور  للمعلّمين فرًصا  في إسرائيل هناك نظام متقّدم نسبيَّا، يوّفر 
للقيام بذلك. تعّززت هذه الحوافز اليوم، ألنّه وفي إطار إصالحات "أوفك حداش/ األفق الجديد"  
و "عوز لتموراه"، على المعلّمين المشاركة في 60 ساعة من التطوير المهنّي في كّل عام، 
بهدف التقّدم في مستويات األجور. تستمّر عمليّة التطوير المهنّي طوال الحياة المهنيّة للمعلّم. 
الهيئة الرئيسيّة في وزارة التربية والتعليم، التي تدّرس المضامين أو تدعم تدريسها، هي مراكز 
تطوير طواقم التدريس "البسغاه" الموجودة في كّل ألوية وزارة التربية والتعليم. تعقد في مركز 
"البسغاه" دورات، كما أّن العاملين في هذه المراكز يقّدمون المشورة والدعم   للتطوير المهنّي 
بشأن  والقرار  المدرسة،  داخل  المدرسة  مستوى  على  المهنّي  التطوير  يجري  المدرسة.  في 

المضامين بيد المدرسة.

استكماالت  أبيب،  تل  لواء  في  "البسغاه"  2014/2013 شّجعت مراكز  الدراسيّة  السنة  في   
النفسيّة  الخدمات  أولياء األمور. تعتزم  العالقات مع  ألصحاب مناصب مختلفة في موضوع 
المهنّي وتوسيع  التطوير  التفتيش على  الشراكة مع  لمواصلة هذه  المشورة  تقديم  االستشاريّة 

التعاون إلى ألوية أخرى. 

 7000 بين  والتعليم. عمليًّا من  التربية  لوزارة  التابعة  اأُلطر  في  كلّه  المهنّي  التطوير  يتّم  ال 
برنامج للتطوير المهنّي، فقط حوالي 4600، تنّفذ وتمّول من قبل وزارة التربية والتعليم. أّما 
بقيّة برامج التطوير المهنّي، فتنّفذها هيئات خارجيّة، حاصلة على موافقة من وزارة التربية 

والتعليم لتنظيم دورات للتطوير المهنّي.

جميع  فيه  ُرّكزت  بيانات  مجّمع  اإلنترنت21،  شبكة  على  المهنّي  للتطوير  "أ"  قسم  موقع  في 
الدورات والمساقات التي تعرضها وزارة التربية والتعليم على المعلّمين. في المجموع الكلّّي، 
مفتًّشا   70- و  المهنيّة  الوحدات  العمريّة،  الفئات  أقسام  طّورتها  ودورة،  مساق   528 هناك 
مرّكًزا، كلٌّ في مجال تخّصصه. حّقق البحث عن الكلمات "הורים" و "משפחה" في أوصاف 

21 تّم استرجاعه في 20.8.14
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هذه الدورات سبع نتائج، أربع منها ال صلة لها بهذا الموضوع، بل إنّها تتناول موضوع التربية 
للحياة األسريّة بالمعنى الدينّي:

عدد الساعات موضوع البرنامجالقسم المطّور
السنوّي

اسم البرنامج

الرواية الدينيّة 
الشفويّة

مهنة التدريس في 
مسار

30

الرواية الدينيّة 
الشفويّة

مهنة التدريس في 
مسار

التربية للحياة األسريّة30

تأهيل المعلّمين للعمل60موضوع عرضّيقسم "شاحر"
بالتعاون مع أولياء األمور

التربية للحياة في األسرة30موضوع عرضّيالتعليم الرسمّي الدينّي

التربية للحياة في األسرة30موضوع عرضّيالتعليم الرسمّي الدينّي
)القادمون الجدد من 

إثيوبيا(

العقد التربوّي لتعزيز 30دور طواقم التدريس تربية صّف
شراكة

أولياء األمور - المعلّمين

العقد التربوّي لتعزيز 30دور طواقم التدريساستشارة تربويّة
الحوار التربوّي

أولياء األمور - المعلّمين

إعداد مستشارات ومستشارين مبتدئين: بدًءا من السنة الدراسيّة 2013/2014، يشّكل النهوض 
بالعالقة مع أولياء األمور مرّكًبا أساسيًّا في إطار تأهيل مستشارات ومستشارين متخّصصين. 
الجدد، ويشّكل شرًطا للحصول على  المستشارات والمستشارين  إلزامّي لجميع  التدريب  هذا 

ترخيص دائم لتقديم االستشارة.

أنشأ  أڤني روشاه، وهو معهد  المدارس على عاتق معهد  إعداد مديري  يقع  المديرين:  إعداد 
بشراكة بين وزارة التربية والتعليم وصندوق ياد هنديڤ. يطّور المعهد برامج إلعداد المديرين 
بداية  المديرين في  إعداد  يتّم عادة  البالد.  أنحاء  ويُشرف عليها في سبع مؤّسسات في جميع 
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الـ 5 األولى(، كما يقّدم المعهد برامج قصيرة وهادفة،  الـ 4 أو  طريقهم باألساس )السنوات 
ترمي إلى التطوير المهنّي للمديرين الُقدامى.

تأسيس معهد  أدلر، مع  البروفيسور حاييم  برئاسة  لجنة  بلورته  الذي  املدير"  لمفهوم "دور  وفًقا 
أڤني روشاه، فإّن إدارة العالقات مع أولياء األمور هي جزء من مهاّم مدير المدرسة. المجال 
معهد  حّدده  الذي  النحو  على  المدارس  مديري  في عمل  الخمسة  المجاالت  بين  من  الخامس 
أڤني روشاه، هو إدارة العالقات بين المجتمع المحلّّي والمدرس، بما في ذلك أولياء األمور. 
في حديث مع السيدة مايا بوزو- شڤارتس، مديرة مجال البحث والتطوير في المعهد، والسيّدة 
تدهار غوطمان، من طاقم البحث والتطوير، تبيّن أنّه صحيح أّن مديري المدارس مشغولون 
ا في إدارة العالقات مع المعلّمين، إاّل إّن معظم تناولهم لهذا الموضوع ُموّجه إلى الجوانب  جّدً
ذات الصلة بالتدّخل المفرط من جانب أولياء األمور في العمل المدرسّي، وفي تعاملهم مديري 
الذي  التوّجه اإلدارّي،  المثال، يختلف عن  التركيز، على سبيل  التدّخل. هذا  مدارس مع هذا 
وتجنيدهم  األمور  أولياء  مشاركة  خالل  من  والتعلّم  التدريس  سيرورات  تحسين  إلى  يسعى 

لصالح هذه المسألة.

مبدئيًّا، برز هذا المجال من العمل بدرجة أقّل في نشاط المعهد منذ إنشائه )من حيث التطوير 
ومستوى عمليّات التطوير المهنّي على حّد سواء(. من بين األسباب لذلك، الحاجة إلى إرساء 
وترسيخ مجاالت العمل التي تتناول الجوهر التربوّي المدرسّي، وفرض عمليات تدريس وتعلّم 

كبنية تحتيّة أساسيّة ألّي خطوة تغيير تربوي أّواًل.

اليوم نستطيع أن نقول إنّنا في مرحلة ال خالف فيها حول تصّور القيادة التعليمية، من حيث 
كونها حيويّة، وإّن هناك إمكانيّة لتطوير مجاالت عمل أخرى، بما في ذلك مجال أولياء األمور. 

على ضوء ذلك، ينّفذ المعهد خالل عمله مع مديري المدارس خطوات تتعلّق بأولياء األمور.

مثال على هذه الخطوات، هو تكريس مجلّة اإلنترنت التابعة للمعهد لهذا الموضوع. في إطار 
العدد اإلنترنتّي الذي ُكّرس لهذا الموضوع، تم توثيق المدرسة التي يعتبر العمل فيها مع أولياء 
ا في نجاحها في تحقيق أهدافها.  هذه  األمور )لتكوين "صورة مستقبليّة" للتالميذ(، جزًءا هاّمً
مثل  آخر على  مثال  النجاحات".  "توثيق  إطار مشروع  في  المعهد  موقع  في  موثّقة  القضايا 
هذه الخطوات: في العمل الذي قامت به غوطمان في موضوع "التركيز على الفرد في عمل 
المدير"، هناك تطّرق إلى أولياء األمور كمورد. وأخيًرا، برنامج "تسمروت"، برنامج الطّور 
المهنّي للمديرين العاملين، الذي يُنّفذ بمبادرة من معهد أڤني روشاه وصندوق الوطمان، الذي 
يساعد المديرين في التعامل مع مختلف التحّديات. وفي الوقت نفسه، ُكّرست فترة طويلة من 

هذا العام لدراسة القضيّة وزيادة الوعي لدور اآلباء في بيئة عمل المدير.
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تجدر اإلشارة إلى أنّه، وبحسب وجهة نظر المعهد، هناك أهّميّة للنهوض بموضوع العمل مع 
أولياء األمور )كمورد، ال كعامل يجب الحّد من مشاركته( في أوساط المديرين في إسرائيل. 
وفًقا لبوزو - شڤارتس، سيكون من الضرورّي ليس توفير المعلومات للمديرين فحسب، بل 
أخرى،  بكلمات  األمور.  أولياء  مع  أي عملهم  الجانب،  هذا  عندهم على  أيًضا "خلق طلب" 
ا لعمل المدرسة عاّمة، وتحسين  إقناعهم بأن أولياء األمور يمكن أن يكونوا في الواقع مورًدا هاّمً
عمليّات التدريس والتعلّم خاّصة. المعهد موجود اآلن في خضّم عمليّة التفكير بشأن الطريقة 

التي يجب من خاللها التعامل مع هذا الموضوع.

عالوة على ذلك، في السنة الدراسيّة 2013/2014، أجرت الخدمات النفسيّة االستشاريّة اتّصااًل 
مع الطاقم المسؤول عن تدريب المديرين في معهد أڤني روشاه، بهدف النهوض بمسألة العالقة 
المديرين  اللوائيّين لمجموعة  المرشدين  لقاء مع  ُخّطط  الجهود،  لهذه  أولياء األمور. وفًقا  مع 
المبتدئين. يرّكز هؤالء المرشدون مجموعة مديرين ُجدد تجتمع مّرة كّل شهر. الغرض من هذا 
االجتماع هو طرح القضايا ذات الصلة، التي تشغل المدير الجديد في حواره مع أولياء األمور، 

إضافة إلى دور مدير المدرسة في الحيّز التربوّي: التالميذ، المعلّمين وأولياء األمور.

سياسة وزارة التربية والتعليم وبرامج التدّخل لتعزيز مشاركة أولياء األمور في التربية 
والتعليم في المدارس 

خطوات تّتخذها الهيئة القيادّية في وزارة التربية والتعليم لبلورة سياسة: بناًء على توصيات 
السيّدة  حينه،  في  التعليميّة  اإلدارة  مديرة  من  بمبادرة   ،2013 سنة  ُشّكلت  غرينباوم،  لجنة 
ميخال كوهين، لجنة برئاسة السيّدة بيطي ريطبو، وبمشاركة مختلف األقسام في وزارة التربية 
والتعليم لبلورة السياسة. ضّمت اللجنة ممثّلين عن أقسام مختلفة من وزارة التربية والتعليم، 
وممثّلين عن لجنة اآلباء القطريّة، الحكم المحلّّي ونقابات المعلّمين. تجتمع اللجنة مّرة كّل عّدة 
أشهر، وتعمل على بلورة سياسة متّفق عليها في موضوع العالقات مع أولياء األمور، وتطوير 
وتنسيق طرائق للنهوض بهذه السياسة. ستتّم مالئمة طرائق وأساليب العمل الحتياجات كّل قسم 
في الوزارة. ستنعكس هذه السياسة في منشور المدير العاّم أيًضا. سنورد في ما يلي أمثلة عدًدا 
من األمثلة على الخطوات التي تتّخذها اللجنة، مع التركيز على اإلجراءات ذات الصلة بجميع 

الفئات في جهاز التربية والتعليم وتلك المتعلّقة بالتعليم الفوق االبتدائّي.

خالل السنة األولى من عملها، بلور أعضاء اللجنة وجهة نظر موّحدة بشأن النهوض بالعالقات 
مع أولياء األمور. صدر هذا الجانب من عمل اللجنة في وثيقة بعنوان "وجهة نظر ومبادئ 

العمل للنهوض بالعالقات بين الطواقم التربويّة وأولياء األمور". تشمل هذه الوثيقة ما يلي:  



| 76 |  بين أولياء األمور والمعلّمين في التعليم الفوق االبتدائّي  
 

وجهة النظر أ. 

البنية التحتيّة القيميّة ب. 

ت.  مبادئ في الشراكة

حاالت  وفي  عاّم،  بشكل  والمعلّمين  األمور  أولياء  بين  العالقات  في  التعقيد  إلى  إشارة  ث. 
الصراع بشكل خاّص

المبادئ والطرق لخلق شراكة: اقتراحات لصياغة السياسات، هياكل تنظيميّة ومضامين ج. 

تطّرق بشكل خاّص إلى أولياء أمور األطفال ذوي االحتياجات الخاّصة والتمايز حسب  ح. 
العمر

وصف التبّصرات التي نتجت في مجموعات التركيز خ. 

اقتراحات طرق للحوار الفاعل د. 

ستقّدم الوثيقة إلى إدارة وزارة التربية والتعليم، وستشّكل البنية التحتيّة للعمل في جميع أقسام 
الوزارة، أساًسا لمنشور المدير العاّم الذي سيصدر الحًقا وأساًسا لخطط العمل في وزارة التعليم 

على جميع المستويات، بدًءا من الهيئة القياديّة وانتهاًء باأُلطر التربويّة.

ستتناول اللجنة في عام 2015 تخطيط تطبيق مبادئ العمل للنهوض بالعالقات بين الطواقم 
تعتزم  المختلفة.  العمريّة  والفئات  السّكانيّة  للمجموعات  مالءمتها  األمور،  وأولياء  التربويّة 

اللجنة أيًضا البدء في

نسخة تجريبيّة، يجري خاللها فحص وجهة النظر وطرق التنفيذ. يُخّطط لتنفيذ هذا اإلجراء 
خالل السنة الدراسيّة 2015/ 2016.

باإلضافة إلى ذلك، تّم تضمين النهوض بالعالقات مع أولياء األمور في الخّطة االستراتيجيّة 
للسنة الدراسيّة 2015/ 2016. حّددت وزارة التربية والتعليم مهّمتين تشمالن مفهوم الشراكة 
مع أولياء األمور: النهوض بالشراكة مع أولياء األمور كأساس لمناخ أمثل، والمدرسة كنقطة 
محوريّة في المجتمع – تعزيز العالقات والشراكة مع أولياء األمور، المجتمع والسلطة المحلّيّة 
أساًسا  والتعليم  التربية  لوزارة  الخطة االستراتيجيّة  تشّكل  والقيمّي.  التربوّي  التأثير  أجل  من 
القيادة، األلوية واألطر التربوية. باإلضافة إلى ذلك،  لتخطيط العمل على جميع المستويات، 
أحد األهداف التسعة للخّطة االستراتيجيّة للمديريّة التعليميّة في السنة الدراسيّة 2015/ 2016، 
هو بلورة وجهة نظر ونماذج العمل، التي تعزز العالقة بين المؤّسسة التعليميّة وأولياء األمور. 



صورة الوضع - مشاركة أولياء األمور في التربية والتعليم في إسرائيل: المفاهيم والسياسات   | 77 | 

تعمل خالل هذه السنة مجموعة من المفتّشين من المديريّة التعليميّة على صياغة الهدف، النتائج 
المتوّقعة، مؤّشرات النجاح وسبل العمل.

اجتماع لجنة الخبراء الحاليّة التي تُجمل هذه الوثيقة عملها، هو أيًضا نتيجة لقرار وزارة التربية 
والتعليم لتكثيف الدراسة والتعلّم في هذا المجال.

تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن قضّية العالقات مع أولياء األمور )مناشير المدير 
العاّم وتعليمات األقسام في الوزارة(. 

الطريقة الرسميّة الرئيسيّة التي تنقل من خاللها وزارة التربية والتعليم تعليماتها هي مناشير 
المدير العاّم. بموجب القانون، مناشير المدير العاّم هي الوسيلة التي تنقل من خاللها التعليمات 
التربويّة لجهاز التربية والتعليم. تقع المسؤوليّة الكاملة عن تطبيق مناشير المدير العاّم، على 
العاّم  المدير  منشور  يشمل  مجال صالحيّاته ووظيفته22.  في  كلٌّ  كلّه-  والتعليم  التربية  جهاز 
التعليمات والرسائل إلى العاملين في جهاز التربية والتعليم، ويُوّزع في جميع األطر التربويّة 
بـ  المتعلّقة  المنهجيّة  المعلومات  في  نقص  هناك  ذلك،  ومع  والتعليم.  التربية  لوزارة  التابعة 
التي  العاّم  المدير  مناشير  فإّن،  وعليه  العاّم.  المدير  مناشير  لمختلف  العمليّة  "الترجمة" 
هذا  والتعليم من  التربية  في وزارة  القياديّة  الهيئة  دلياًل على موقف  تشّكل  أدناه  ستُستعرض 
الموضوع، أكثر من كونها دلياًل على الطريقة التي تتّم فيها األمور في الميدان. تجدر اإلشارة 
إلى أنه يجري في السنوات األخير العمل على تركيز مناشير المدير العاّم التي تتناول مواضيع 
المجال.  بهذا  للمهتّمين  وبساطة  مناليّة  أكثر وضوًحا،  أجل جعلها  من  واحدة  فئة  في  مختلفة 
لكن، في كّل ما يتعلّق بمناشير المدير العاّم التي تتناول العالقات مع أولياء األمور، فإّن هذا 
اإلجراء لم يُنّفذ. السبب في ذلك هو أنّه سيصدر الحًقا منشور المدير العاّم الذي يرّكز السياسة 

والتعليمات ذات الصلة بأولياء األمور في وثيقة واحدة مبلورة. 

سنة   16 مدار  على  التي صدرت  العاّم  المدير  مناشير  مراجعة  تّمت  اإلجراء  هذا  إطار  في 
)من 1998 – أيّار 2014(، من خالل المجّمع المحوسب على شبكة اإلنترنت، التابع لوزارة 
التربية والتعليم، باستخدام الكلمات المفتاحيّة التالية: عالقة + أولياء أمور، عالقة + ولّي أمر، 
 + קשר  הורים,   + )קשר  عائلة  محلّيّة،  مجتمعات  محلّّي،  مجتمع  األمور،  أولياء  مشاركة 
הורה, מעורבות הורים, קהילה, קהילות, משפחה(. لقد تّم استبعاد مناشير المدير العاّم التي 
ال تحتوي على معلومات عن سياسة جهاز التربية والتعليم في مسألة العالقات مع أولياء األمور 
)على سبيل المثال، المنشور الذي يتطّرق إلى يوم الذكرى لشهداء معارك إسرائيل، أو منشور 

22 محضر الجلسة 470، لجنة التعليم والثقافة والرياضة، 3.8.2011
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آخر يتناول قضايا الصّحة العاّمة في المخيّمات الصيفيّة(. لم يتم التمييز بين مناشير المدير العاّم 
ذات الصلة بالمدارس االبتدائية ومناشير المدير العاّم التي تتطّرق إلى المرحلة الثانويّة، ألنّه 

في كثير من الحاالت السياسة مشتركة.

بعد التصفية األّوليّة، عولجت المعلومات وأُرسلت إلى أعضاء اللجنة. أوصى أعضاء اللجنة 
والتعليم  التربية  بين جهاز  التماّس  الواقعة على  العاّم  المدير  مناشير  ليشمل  الفحص  بتوسيع 
وأولياء األمور. مناشير المدير العاّم التي تتطّرق إلى واجب اإلبالغ عن المّس بالقاصر ال ترد 
فيها صراحة المصطلحات التي شملها البحث، لكن تنفيذ التعليمات الواردة فيها، حتًما سيؤثّر 

في المنظومة األسريّة للتلميذ، لذلك قّرر أعضاء اللجنة إدراجها.

ُوِجَد ما مجموعه 36 منشوًرا للمدير العاّم ذا صلة بالموضوع. المجاالت التي تطّرقت إليها 
هي: مشاركة أولياء األمور في اإلطار المدرسّي، برامج المشاركة في اأُلسرة، التواصل مع 
أولياء األمور، النُظم، رفاه الطفل ومشاركة أولياء األمور في عمل المدرسة. تتطّرق مناشير 
المدير العاّم إلى العمل بأعمار مختلفة ومن مجموعات سّكانيّة مختلفة. هناك مناشير مدير عاّم 
مخّصصة ألطر التربية الخاّصة، وأخرى للتعليم غير الرسمّي المعترف به. تأتي هذه المقّدمة 

إشارة إلى المجال الواسع الذي تتناوله مناشير المدير العاّم.

يمكننا االستنتاج بأّن مناشير المدير العاّم تتناول ستّة أنواع رئيسيّة من مشاركة أولياء األمور 
في التعليم.

برامج المشاركة في اأُلسرة - ثمانية )22٪( من مناشير المدير العاّم تشمل برامج أو أنشطة 
ينّفذها طاقم المدرسة، وتهدف إلى التأثير في سلوك اأُلسرة. تتطّرق مناشير المدير العاّم التي 
تحتوي على هذا النوع من المشاركة إلى البرامج المعّدة للعمل مع أولياء األمور، إرشادات 
ألولياء األمور، أو واجب اإلبالغ عن العنف اأُلسرّي والجريمة ضّد الُقّصر. تشمل مناشير 
المدير العاّم التي ترّكز على العمل مع أولياء األمور برامج كتلك التي يديرها مركز التنسيق، 
تجسير ومرافقة النشاطات من أجل التالميذ اإلثيوبيّين في جهاز التربية والتعليم، برامج تهدف 
البرامج عن  هذه  مثل  يُنّفد  اإلثيوبيّين.  الجدد  القادمين  لدى  األجيال  بين  العالقات  تعزيز  إلى 

طريق جهاز التربية والتعليم وتهدف إلى التأثير في سلوك اأُلسرة لصالح التلميذ.

التي تحتوي على  تلك  المشاركة، هي  المدرجة كجزء من هذا  العاّم األخرى  المدير  مناشير 
إرشادات ألولياء األمور. مثال على منشور من هذا النوع، هو المنشور الذي يتناول التصّفح 
اآلمن لشبكة اإلنترنت، والذي يتضّمن اقتراًحا لنشاط إرشادّي ألولياء األمور. مثال آخر هو 

منشور يتطّرق إلى التغذية في المدارس، ويشمل إرشادات ألولياء األمور أيًضا.
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بحّق  المخالفات  تناولت  العاّم،  للمدير  مختلفة  مناشير  أدرجنا  المشاركة،  من  الفئة  نفس  في 
الُقّصر، العنف في العائلة كجزء من واجب اإلبالغ عن التنكيل بالُقّصر. ينّص القانون على أّن 
كل شخص بالغ، يرى أّن لديه أسباًبا معقولة لالعتقاد بأّن مخالفة ارتكبت ضّد قاصر من قبل 

الشخص المسؤول عنه، ال بّد له من اإلبالغ عن ذلك.

يتطّرق هذا البند إلى المخالفات الجنسيّة، التنكيل، اإلهمال أو االعتداء الذي يسبّب اإلصابة. 
أُدرجت هذه المناشير في فئة المشاركة في اأُلسرة، إذ إنّها تناسب تعريف إجراء يبادر به جهاز 

التربية والتعليم، ويكون موّجًها لتغيير سلوك أسرة التلميذ أو الدعم الذي يحظى به.

إبالغ أولياء األمور– تشمل هذه المناشير الثمانية )التي تشّكل 22٪ من مجمل مناشير المدير 
تستوجب  التي  الحاالت  وتفاصيل  األمور،  أولياء  إبالغ  طرق  استعراضها(،  تّم  التي  العاّم 
المتوّقعة  أولياء األمور عن الرحالت  هذا اإلبالغ. اإلبالغ هو مصطلح واسع ويشمل إبالغ 
خالل السنة )منشور المدير العاّم 20 – 6.2(، وكذلك العالقات بين المدارس وأولياء األمور 

المنفصلين أو المطلّقين )منشور المدير العاّم 8 – 2.3(.

مشاركة أولياء األمور – أربعة من مناشير المدير العاّم )التي تشّكل 16٪ من مجمل مناشير 
المدير العاّم التي تّم استعراضها(، تتناول الفّعاليّات التي يتّم تنظيمها بمبادرة من المعلّمين أو 
سبيل  على  إليه،  يتطّرق  ما  هذا  األمور.  أولياء  مشاركة  لزيادة  المدرسة  في  أخرى  أطراف 
المدير  )منشور  االبتدائيّة  المدارس  في  األمور  أولياء  العاّم "مشاركة  المدير  منشور  المثال، 

العام 1 – 2.3 2010-2009(.

في  للعاملين  توجيهات  العاّم  المدير  مناشير  تشمل  ال   - المدرسة  في  األمور  أولياء  شراكة 
المدرسة فحسب، بل تشمل أيًضا توجيهات بشأن فّعاليّات يبادر إليها المعلّمون وأولياء األمور 
بشكل مشترك. مناشير المدير العاّم األربعة، التي تطّرقت إلى هذا النوع من المشاركة )٪16 
من بين المناشير التي تّم استعراضها(، أوردت تفصياًل عن فّعاليّات مثل: مدارس جماهيريّة/ 
مجتمعيّة، أو نُُظن، مثل: األنشطة المدرسيّة ومدفوعات أولياء األمور، التي تهدف إلى التأثير 

في المستوى الهيكلّي على المدرسة خاّصة وجهاز التربية والتعليم عاّمة.

مشاركة أولياء األمور - على النقيض من مشاركة أولياء األمور، ال توّجه مناشير المدير العاّم 
العاّم  المدير  المدرسة وأولياء األمور. تشمل مناشير  بين  أنشطة مشتركة  إلى  النوع  من هذا 
الثالثة )8٪(، التي تبيّن أنّها تالئم هذا النوع من المشاركة، تعليمات بشأن مبادرات من أولياء 
أولياء  عن  ممثّلين  انتخاب  المثال،  سبيل  على  المدرسّي،  الجهاز  في  تغيير  إلحداث  األمور 

األمور في اإلطار التربوّي. 
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العالقة بين المنظومة اأُلسريّة وجهاز التربية والتعليم: أربعة مناشير للمدير العاّم )16٪(، تّم 
للتأثير في العالقة بين اأُلسرة والمنظومة  أنّها تجّسد حاالت مشاركة، موّجهة  تصنيفها على 
المدرسيّة، أو أنّها تشّكل بحّد ذاتها عالقة كهذه، لكنّها ال تشمل تطّرًقا إلى المبادرة إلى النشاط أو 
إلى الهدف منهما. شملت هذه الفئة مناشير، مثل: أنظمة عمالة األوالد في الحفالت، العروض، 

اإلعالنات أو عروض األزياء )2 – 3.3(. 

برامج تعّزز مشاركة أولياء األمور في التعليم الممأسس

في  التعليم، سواء كهدف رئيسّي  في  األمور  أولياء  تعّزز مشاركة  برامج  القسم  يعرض هذا 
إلى  التوّجه  من  التالية  المعلومات  استخراج  تّم  أخرى.  أهداف  لتحقيق  كوسيلة  أو  البرنامج، 
الجمهور. ُرصد في المجمل 40 برنامًجا تتطّرق إلى مكانة أولياء األمور في التعليم، بعضها 
تنّفذه وتدعمه وزارة التربية والتعليم، وبعضها اآلخر تنّفذه الشبكات التعليميّة، وبعضها تنّفذه 
هيئات من القطاع الثالث. تغّطي البرامج مجموعة كبيرة من الجوانب في موضوع العالقة بين 
أولياء األمور والتعليم الممأسس، وتتراوح بين مبادرات محلّيّة وأخرى على الصعيد القطرّي. 

سنحاول من خالل االستعراض التالي تحليل أنواع البرامج، أهدافها وطرق تنفيذها. 

حاليًّا  تعمل  التي  البرامج  من  العظمى  الغالبيّة  إّن  فيها:  البرنامج  يؤثّر  التي  المشاركة  نوع 
البيتّي، أو في  التعليم في اإلطار  للتأثير في مشاركة أولياء األمور في  في إسرائيل، موّجهة 
عالقات المنظومة اأُلسريّة مع جهاز التربية والتعليم. النوع األّول من البرامج، هو المشاركة 
العمل  المشورة والدعم ألولياء األمور، خالل  إلى توفير األدوات،  التي تهدف  لدى اأُلسرة، 
مع أبنائهم. يأتي مثل هذه البرامج بمبادرة من جهاز التربية والتعليم، وتهدف إلى التأثير في 
المنظومة اأُلسريّة، بغرض تحقيق أهداف تربويّة- تعليميّة. مثال على هذه البرامج هو برنامج 
"هداريم". بدأ العمل بهذا البرنامج كبرنامج تابع لقسم الرفاه والمجتمع )شاحر(، وتنّفذه حاليًّا 
السلطات المحلّيّة بشكل مستقّل. يشمل البرنامج 5 إلى 8 جلسات، يتّم خاللها منح أولياء األمور 
األدوات الالزمة لمساعدتهم في تعليم أبنائهم، وتوفير مناخ داعم للتعليم في البيت. مثال آخر هو 
برنامج "مدرسة أولياء األمور"، الذي ينّفذ في مدرسة الثانويّة الجديدة يغئال ألون في رمات 
غان. يدعو البرنامج أولياء األمور إلى االلتقاء في ساعات المساء ومناقشة )بتوجيه مستشارة 
المدرسة  تُجاه  النظرة  المراهقة،  جيل  مع  والتعامل  الشخصّي،  التطّور  مواضيع  المدرسة(، 

وغير ذلك.

النوع الثاني من المشاركة التي تحاول البرامج تعزيزه، هو كما ذكرنا، العالقة أو التواصل 
بين أعضاء الطاقم التربوّي واأُلسرة. في بعض الحاالت، يكون مجّرد اللقاء بين أعضاء الهيئة 
التدريسيّة وأولياء األمور، أداة لتعزيز هذه العالقات، خاّصة إذا تعلّق األمر بورشات يديرها 
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مربّون، لكنّها تشمل حواًرا ونقل معلومات متبادل )خالًفا للّقاء الذي يعلّم فيه المربّي ولّي األمر 
أو يلقي له محاضرة(.

بعض البرامج التي تهدف إلى رفع استعداد أولياء األمور للمشاركة في التعليم )بشكل عاّم(، بما 
في ذلك من خالل العالقة مع المدرسة. ال توجد أّي خطط لمحاولة التأثير في استعداد المعلّمين 
الترحيب  أو  األمور  أولياء  مع  للتواصل  والتعليم،  التربية  مجال  في  العاملين  من  وغيرهم 

بمحاوالت التواصل من جانب أولياء األمور.

ولكن، قد يكون األمر نابًعا من أسباب هيكليّة- مثل هذه البرامج يُدرج في إطار إعداد العاملين 
في مجال التربية والتعليم وفي مجال التطوير المهنّي.

يتّخذها أولياء األمور  التي  المدرسة هو: الخطوات  نوع آخر من مشاركة أولياء األمور في 
للتأثير في إطار المدرسة. مثال على ذلك هو لجان أولياء األمور. من بين برامج مشاركة أولياء 
األمور التي تّم رصدها في الفحص الذي أجريناه، وجدنا برنامَجين لتأهيل لجان أولياء األمور. 
أولياء األمور  تأهيل لجان  إلى  لڤينسكي، يهدف  كلّيّة  أحدهما، ومصدره مركز "مهوت" في 
في العمل مع الطاقم التربوّي والسلطة المحلّيّة. أّما البرنامج اآلخر، فهو تابع للمركز الوطنّي 
القيادّي  الدور  تعزيز  إلى  ويهدف  العربّي،  المجتمع  في  والمجتمع  اأُلسرة  األمور،  ألولياء 
في  األمور  أولياء  المشاركة شراكة  هذه  تشبه  التربوّي.  الحيّز  في  والتحاور  األمور  ألولياء 
المدرسة )School family partnership(، وأساسها النشاط الذي يبادر إليه أولياء األمور 
المدرسة  في  الهيكلّي،  المستوى  في  التأثير،  إلى  ويهدف  بينهم،  مشتركة  بصورة  والمعلّمين 
خاّصة، وجهاز التربية والتعليم عاّمة. ويمكن اإلشارة إلى إنّه في البرامج التي رصدناها، تبيّن 

أّن المدارس الجماهيريّة تغّطي هذا النوع من المشاركة.

الجمهور الهدف للبرنامج: كما ُذكر أعالُه، فإن الغالبيّة العظمى من البرامج موّجهة للتأثير في 
سلوك أولياء األمور. يختلف جمهور الهدف المباشر للبرنامج وفًقا لمسألة من هو الوكيل الذي 
مع  البرنامج  المرشدون  ينّفذ  الحاالت،  بعض  في  األمور.  أولياء  عند  للمعرفة  وسيًطا  يشّكل 
أولياء األمور مباشرة، وفي حاالت أخرى ينّفذونه مع المستشارين أو المعلّمين في المدرسة، 

الذين ينّفذونه بعد ذلك مع أولياء األمور.

حسنات النوع األّول من تنفيذ البرامج هي أّن من ينّفذ هذا البرنامج هو صاحب خبرة أكبر، 
أّما  األمر.  ولّي  إلى  المرشد  من  والمهارات  المعرفة  نقل  في عمليّة  تُختصر خطوة  وبالتالي 
بالنسبة لحسنات الطريقة الثانية فهي أنّها تُسهم أيًضا في التعارف والتواصل بين أعضاء الطاقم 
التربوّي وأولياء األمور، تعّزز دور أعضاء الطاقم التربوّي، وتسمح بتنفيذ البرنامج مع عدد 

كبير من أولياء األمور في وقت قصير نسبيًّا.
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جمهور هدف محّدد بدرجة أكبر للعديد من البرامج، هو أولياء أمور التالميذ في التعليم الخاّص 
وأولياء أمور التالميذ ذوي الصعوبات في التعلّم. تُعقد هذه البرامج ألولياء األمور جلسات في 
مجموعات أو فرديّة، تهدف إلى تزويد أولياء األمور بالمعرفة واإلرشاد. تشمل بعض البرامج 
التدريب والعمل مع أولياء األمور، وهذه تنّفذ بموازاة برامج يجري تنفيذها مع أبنائهم. من بين 
األمثلة على ذلك نموذج/ موديل "عوتسما"، وهو برنامج تابع للخدمات النفسيّة االستشاريّة في 
وزارة التربية والتعليم. يشمل البرنامج تشغيل مجموعة من األبناء الذين يعانون من مشاكل 
سلوكيّة. وفق المجموعة التي تبلورت، تُعقد لقاءات مع أولياء األمور، يتعلّمون خاللها مضامين 
أبنائهم.  تنفيذها مع  يتّم  التي  البرامج  أساس  السلوك على  تغيير  إلى  ترمي  أدوات  ويكتسبون 
المجتمع  في  معيّنة  لقطاعات  أيًضا مصّممة  أخرى  برامج  االستشاريّة  النفسيّة  الخدمات  تنّفذ 
المثال، ورش العمل مع أولياء أمور األبناء المعّرضين للخطر، في  اإلسرائيلّي، على سبيل 
أوساط القادمين الجدد، أو البرامج المحلّيّة والقطريّة لصالح أولياء األمور من ثقافات األقلّيّات. 
تدّرس هذه البرامج المهارات الحياتيّة وتدمجها مع تطوير القيادة بين أولياء األمور. تتطّرق 
الوضع  ذوي  التالميذ  أو  األمور  ألولياء  االجتماعيّة  البيئة  إلى  البرامج  من  العظمى  الغالبيّة 
 SES الخاّص. البرامج التي تُوّجه ألولياء األمور دون مزايا فريدة، مثل: ثقافات األقلّيّات أو
منخفض، عادة ما تكون نتيجة لمبادرة محلّيّة، وعلى أّي حال هي من مجال التدّخل لدى اأُلسرة 
)Family intervention(. جهاز التربية والتعليم هو من يبادر إليها، وتهدف إلى تغيير الدعم 

العاطفّي أو التعليمّي الذي يحظى به التلميذ.

في  استعراضها  تّم  التي  البرامج  من  العظمى  الغالبيّة  تنفيذ  يتّم  البرامج:  تنفيذ  وسياق  مكان 
التعميم برنامج  يُستثنى من هذا  البلدّي.  التربويّة  النفسيّة  المدرسة أو في إطار مركز الخدمة 
الشباب  يستهدف  الذي  والتعليم،  التربية  وزارة  في  والمجتمع  الرفاه  لقسم  التابع  "أَِمْتس" 
المعّرضين للخطر. في إطار هذا البرنامج، يزور مربّو الصفوف الفتى، ويجنّدون ولّي أمره، 
لخطوة يتّم خاللها تقديم الدعم والمساعدة في إعادته إلى إطار معيارّي. )هذه الطريقة متّبعة في 

جزء من أنشطة القطاع الثالث أيًضا(.

سياق مثير لالهتمام ينّفذ من خالله بعض البرامج، هو إطار يوم أولياء األمور الصّفي. على 
سبيل المثال، تعقد الشبكة التعليميّة "أورط"، "أيّام أولياء أمور تعزيزيّة"، على أساس مبادئ 
علم النفس اإليجابّي. في إطار هذه األيّام يرّكز المعلّمون، جنًبا إلى جنب مع أولياء األمور، 
على نقاط القّوة لدى التلميذ وُسبُل النهوض بها. وفًقا لممثّلي شبكة أورط، توّفرت هذه اإلمكانيّة 
إلى  الحاجة  المعلّمين عن  التي أغنت  التكنولوجيا وتطوير برمجيّة "مشوڤ"،  التقّدم في  إثر 
استخدام يوم أولياء األمور الطالع أولياء األمور على أخر المستجّدات في الوضع الدراسّي 

ألبنائهم. 



 | 83 |   

العالقة بين أولياء األمور والمعلّمين من خالل تكنولوجّيات 

اّتصال جديدة

التواصل بين أولياء األمور والمعلّمين يعني عالقة مباشرة بين الطرفين وفي اتّجاهين، على 
جديدة،  اتّصال  وقنوات  هاتفيّة  مكالمات  لوجه،  وجًها  )لقاءات  رسائل،  نقل  منظومة  أساس 
تعتمد على الحاسوب واألجهزة الخليويّة(. تنقل المدرسة في إطار هذا التواصل ألولياء األمور 
المعلومات عن سياستها، أساليب التقييم التي تتّبعها، ومختلف البرامج وعن التقدم االجتماعّي 
أمور  أولياء  المدرسة معلومات من  تتلّقى  أن  يُفترض  المقابل،  في  أيًضا.  للتالميذ  والتعليمّي 
بالنسبة  األمور  أولياء  تفضيالت  الخاّصة، وعن  ومميّزاتهم  التالميذ  احتياجات  التالميذ، عن 

لتعليم أبنائهم.

في  األمور  أولياء  مشاركة  في  الجديدة  االتّصال  قنوات  َدور  فحص  إلى  الفصل  هذا  يهدف 
إطار المدرسة. تجدر اإلشارة إلى أّن األبحاث حول استخدام قنوات االتّصال الجديدة، لغرض 
الحفاظ على العالقات بين المدرسة وأولياء األمور، ال تزال في مراحلها األولى، وأّن هناك 
االتّصال هذه،  قنوات  استخدام  أنواًعا من  التي فحصت  التجريبيّة،  الدراسات  قلياًل من  عدًدا 
والنتائج المترتّبة على استخدامها بالنسبة ألولياء األمور والمعلّمين. لذلك، طلبت اللجنة إجراء 
دراسة حول هذا الموضوع. أُجريت هذه الدراسة في إسرائيل، واستعانت بمجموعات تركيز 
استخدام  أنماط  وفحصت  االبتدائيّة،  الفوق  المدارس  في  التالميذ  أمور  أولياء  المعلّمين،  من 

التطبيقات المستندة إلى شبكة اإلنترنت وشبكات الهواتف الذكيّة.

كانت هذه الدراسة نوعيّة، وكانت هذه التطبيقات ُمتاحة ومتوّفرة إلى حّد كبير لجميع المشاركين 
في الدراسة، الذين امتلكوا معرفة كبيرة نسبيًّا في استخدامها. ال نستطيع تعميم النتائج التي تّم 
التوّصل إليها، واالستنتاج منها بالنسبة لجميع السّكان، لكنّها أثرت معرفة أعضاء اللجنة وقّدمت 
لهم معلومات وتبّصرات هاّمة، عن مواقف المعلّمين وأولياء األمور من استخدام تكنولوجيّات 

االتّصال الجديدة، وعن مدى رضا مستخدميها.

سوف نناقش ألّول مّرة، وبشكل عاّم، أهّميّة التواصل عبر اإلنترنت في إطار مشاركة أولياء 
األمور في ما يحدث في المدرسة، َتَوفُّر هذه الوسائل للسّكان في إسرائيل، والنماذج التي تشير 

إلى إيجابيّات وسلبيّات قنوات االتّصال الجديدة هذه، وتوصيات بشأن استخدامها.
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أهّمّية التواصل بين أولياء األمور والمعلّمين

فُهم  للتالميذ.  والتعليميّة  التطّوريّة  السيرورة  في  ا  هاّمً دوًرا  والمعلّمون  األمور  أولياء  يؤّدي 
جهاز  يشّجع  سلوكيّة.  ومعايير  التعليم  القيم،  المراهقون  فيها  يكتسب  سيرورة  في  يشاركون 
التربية والتعليم في إسرائيل، بطرق مختلفة، مشاركة أولياء األمور في التعليم الممأسس، وقد 
 Neal,( للتالميذ  العلمّي  والتحصيل  االجتماعّي  التكيّف  في  يُسهمون  األمور  أولياء  أّن  تبين 
نظام  وجود  هو  كانت(،  نوع  أّي  )من  األمور  أولياء  مشاركة  في  مركزّي  جزء   .)2012
على  مبنيّة  شبكة عالقات  إنشاء  إلى  يهدف  والمعلّمين،  األمور  أولياء  بين  متبادلة  اتّصاالت 
الثقة، نقل المعلومات عن المناهج الدراسيّة وأهدافها، نقل المعلومات عن المشاكل في المنزل، 
النقاش، تبادل اآلراء، زيادة مناليّة المعلّمين لتوّجهات أولياء األمور في المدرسة والحتلنة بشأن 

الوضع الدراسّي للتالميذ. 

تحدث مشاركة أولياء األمور بصورة أفضل، عندما يكون هناك اتّصال مستمر وفّعال بينهم 
وبين المعلّمين )Hoover-Dempsey, Whitaker, & Ice, 20(. في السنوات األخيرة، ومع 
اتّساع استخدام التكنولوجيّات الجديدة لالتّصال والمعلومات، ازداد استخدام قنوات االتّصال هذه 
بين المعلّمين وأولياء األمور. المقصود بمصطلح "تكنولوجيّات االتّصال الجديدة"، هي قنوات 
االتّصال، مثل: الحاسوب أو الهاتف الذكّي، المبنيّة على اإلنترنت. سنناقش في سياق قنوات 
االتّصال المبنيّة على اإلنترنت، استخدام نظام االتّصاالت المدرسّي، المدعوم بموقع المدرسة 
نتناول  البريد اإللكترونّي والشبكات االجتماعيّة. سوف  على شبكة اإلنترنت )مثل مشوڤ(، 
 )SMS( في إطار مناقشة التقنيّات التي يدعمها الهاتف المحمول، الرسائل النّصيّة القصيرة
ورسائل الواتس آب. بما أّن وسائل االتّصال الجديدة تتيح إمكانيّة نقل الرسائل المباشرة دون 
وساطة التالميذ، من أّي مكان وفي أّي وقت من اليوم، فإّن استخدامها يزيد، إلى حّد كبير، 

التفاعل والتزامنيّة المتبادلة بين المعلّم وأولياء األمور. 

سنقف في هذا القسم على مميّزات التواصل بين أولياء األمور والمعلّمين، في عصر مجتمع 
الرئيسّي من هذا  المدارس. الغرض  اليوم في  المتوّفرة  أنواع االتّصاالت  المعلومات، وعلى 
القسم هو تقديم بعض االستنتاجات من البحث التجريبّي، حول مدى مالءمة كّل نوع من قنوات 
االتّصال المختلفة، ألنواع العالقات المختلفة بين المعلّمين وأولياء األمور. الفرضيّة األساسيّة 
هي أّن التواصل بين أولياء األمور والمعلّمين هو عمليّة تبادل للمعلومات، بلورة نقاط اتّفاق، 
وتسليط  األطراف  مختلف  احتياجات  تلبية  الخطوات،  تنسيق  التعليميّة،  العمليّة  في  مشاركة 
الضوء بنجاعة على األهداف التعليميّة. تشير أدبيّات البحث إلى أّن مبادرة المعلّمين هي أمر 
هاّم، من أجل خلق تواصل فّعال بين المعلّمين وأولياء األمور. إذ عليهم التواصل مع أولياء 
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األمور في كثير من األحيان، وتشجيعهم على المشاركة في النشاطات المدرسيّة وفي العمليّة 
التعليميّة ألبنائهم على حّد سواء )Ho, Hun & Chen, 2013(. وعليه، ينبغي للتواصل بين 
المعلّمين وأولياء األمور أن يكون إيجابيًّا وداعًما، ليتيح خلق فرص للتعاون وتشجيع استمرار 

التواصل المتبادل.  

ومن المهّم القول إنّه على الرغم من الشعور السائد في أوساط الجمهور، إاّل إّن مناليّة شبكة 
اإلنترنت واستخدام الهواتف الذكيّة هما عالميّان، كما أّن المعطيات المتوّفرة لدينا تشير إلى 
استخدام  أو  لإلنترنت،  المناليّة  في  سواء  السّكان،  من  مختلفة  مجموعات  بين  كبيرة  فروق 
األجهزة الذكيّة. إّن العلم بوجود هذه الفجوات هو أمر هاّم، ألنّها تحّدد أّي المجموعات السّكانيّة 
المستهدفة يمكنها االستفادة من هذا النوع من التواصل، مقارنة بالفئات التي يمكنها االستفادة 

فقط من التواصل وجًها لوجه، أو من خالل الرسائل العاديّة )رسائل أو دفتر الصّف(. 

الفجوات الرقمّية: في سياق مناقشة التواصل المبنّي على التكنولوجيا، يجب األخذ بعين االعتبار 
"فجوات رقميّة". فجوة رقميّة من الدرجة األولى هي الفرق بين قدرة فئات مختلفة في المجتمع 
على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت، مثل: شبكة اإلنترنت والهواتف الذكيّة. فجوة 
رقميّة من الدرجة الثانية، هي الفروق في مهارات استخدام الحاسوب بين المجموعات التي 
في  تتوّفر  األولى،  الدرجة  من  الرقميّة  للفجوة  بالنسبة  التقنيات.  هذه  استخدام  إمكانيّة  تمتلك 
80٪ من اأُلسر اإلسرائيليّة تمتلك جهاز  أّن حوالي  إذ يتّضح  بيانات محتلنة نسبيًّا،  إسرائيل 
حاسوب بيتّي، ولكن فقط 71٪ منها مع اتّصال باإلنترنت. في التقسيم إلى أعشار حسب صافي 
 ٪95.5 حوالي  واإلنترنت:  الحاسوب  ملكّية  في  كبيرة  فجوات  هناك  أّن  تبيّن  للفرد،  الدخل 
من اأُلسر في العشر األعلى تمتلك حاسوًبا، مقارنة بـ 60٪ في العشر األدنى. لـ 93.2٪ من 
اأُلسر في العشر األعلى اشتراك في اإلنترنت، مقارنة بـ 38.1٪ في العشر األدنى )למ״ס, 
بـ  اليهود، مقارنة  82.4٪ لدى  الحاسوب  2012 بلغت نسبة مالكي أجهزة  2013(. في عام 
66.5٪ لدى العرب. أّما نسبة أصحاب االشتراك في اإلنترنت، فقد بلغت 75.8٪ لدى اليهود، 
مقارنة بـ 36.9٪ لدى العرب. صحيح أّن الفجوة بين نسبة مالكي الحاسوب ونسبة مستخدمي 
اإلنترنت من بين مجموع السّكان قد تقلّصت، إاّل أنّها ال تزال كبيرة لدى السّكان العرب )למ״ס, 

 .)2013

 – االجتماعّي  الوضع  أساس  على  أيًضا،  فجوات  هناك  فإّن  الخليويّة،  للهواتف  بالنسبة  أّما 
االقتصادّي واالنتماء العرقّي. شهدت السنوات الثالث عشرة الماضية ارتفاًعا كبيًرا في نسبة 
هاتًفا خليويًّا،  اأُلسر  63.5٪ من  امتلكت حوالي   ،2000 ففي عام  الخليويّة.  الهواتف  مالكي 

مقارنة بـ 95.0٪ من اأُلسر في عام 2012.
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ليس هناك فرق كبير بين األعشار المختلفة، في ملكية الهواتف الخليويّة: حوالي 98.8٪ من 
اأُلسر في العشر األعلى تمتلك هاتًفا خليويًّا واحًدا على األقّل، مقارنة بـ 89.4٪ من اأُلسر في 
العشر األدنى. لكن، هناك فجوة كبيرة بين األعشار المختلفة في كّميّة الهواتف الخليويّة، ففي 
أوساط العشر األعلى 72.3٪ من اأُلسر تمتلك هاتفين خليويّين أو أكثر، مقارنة بـ 56.3٪ من 
اأُلسر في العشر األدنى. الفجوة تبدو أكبر عند مقارنة عدد الهواتف الخليويّة للفرد الواحد – في 
العشر األعلى هناك 96 هاتًفا خليويًّا لكّل مئة شخص، مقارنة بـ 40 هاتف خليوّي لكّل مئة 

شخص في العشر األسفل )סקר הוצאות משקי בית, למ״ס, 2012(. 

في تموز 2012 كان في إسرائيل ما يقارب 3105474 هاتف ذكّي مشبوك باإلنترنت. عدد 
يتوافق مع 62٪ من السكان البالغين في إسرائيل الذين تتراوح أعمارهم بين 60-15 )איגוד 
האינטרנט הישראלי, 2012(. أّما بشأن ملكيّة الهواتف الذكيّة، فمن المرّجح أّن هناك فروًقا 
في معّدالت الملكيّة بين المجموعات األصغر سنًّا، مقارنة بالفئات السّكانيّة األكبر سنًّا، لكن ال 

تتوّفر بيانات بهذا الشأن.

قنوات  استخدام  أّن  هو  آنًفا،  المعروضة  المعطيات  من  إليه  التوّصل  يمكن  واضح  استنتاج 
الوسائل ألولياء األمور  مناليّة هذه  المدرسة، يستوجب فحص مستوى  تكنولوجيّة جديدة في 
في كّل صّف وكّل مدرسة، ومدى استخدامهم ألجهزة الحاسوب والهواتف الذكيّة. ينبغي إيالء 
أجل  التكنولوجيا، من  استخدام  االعتبار مستوى  بعين  يأخذ  قرار حكيم  اهتمام خاّص التّخاذ 

تفادي حالة يكون فيها أولياء أمور منقطعين عن هذا التواصل مع المعلّمين.

الحاسوب  )مثل  الثابتة  التكنولوجيا  على  االعتماد  بين  الدراسات  تميّز  التكنولوجّي:  التوافر 
المنزلّي( واالعتماد على التكنولوجيّات الخليويّة )مثل الهواتف الذكيّة(. يغيّر استخدام األجهزة 
الخليويّة، إلى حّد كبير، من وتيرة التواصل بين أولياء األمور والمعلّمين )קורץ, 2014(. إّن 
إمكانية حمل الجهاز إلى أّي مكان وزمان، تجعل توّجهات أولياء األمور للمعلّمين وبالعكس، 
الفرضيّة  أّن  يبدو  المدرسة.  الدوام في  انتهاء  اليوم، وحتى بعد  تتّم بوتيرة عالية وعلى مدار 
األساسيّة للمتواصلين هي أّن مجّرد استخدام األجهزة النّقالة، يفرض معيار التوافر، والذي يُلزم 
باألساس المعلّمين، أن يكونوا متوّفرين لخدمة أولياء األمور في أّي وقت وأّي مكان. األمر 
الذي قد يخلق عبًئا من التواصل و عدم وضوح الحدود الفاصلة بين الحياة الخاّصة - لكّل من 
المعلّمين وأولياء األمور على حّد سواء- وبين الواجبات التربويّة للمعلّمين والتوّقعات المتبادلة 
بالنسبة للتوافر الفورّي. المناليّة الممكنة ومعيار التوافر، قد يضّران بنجاعة التواصل وبقدرة 
المعلّمين على تلبية توّقعات أولياء األمور. أبلغ المعلّمون عن عبء ُمفرط، وكذلك عن ضرر 
قد يلحق بحياتهم الشخصيّة، نظًرا لصعوبة وضع الحّد الفاصل بين العمل والحياة الشخصيّة 

)קורץ, 2014(.
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"المهاجرون الرقمّيون" و "األصالنّيون الرقمّيون": عالوة على الفجوة في مناليّة وتوافر 
التكنولوجيا لدى المجموعات السّكانيّة، هناك فجوة كبيرة بين األجيال في نظرة أولياء األمور 
من  جيل  على  يطلق  الذي  االسم  هو  الرقميّون"  "األصالنيّون  التكنولوجيا.  إلى  والمراهقين 
األشخاص الذين ولدوا في منتصف الثمانينات، أو في نهاية القرن الماضي، ونشأوا في عالم 
المعلومات واالتّصاالت الرقميّة. أّما "المهاجرون الرقميّون" فهو اسم يُطلق على الجيل الذي 
 .)Prensky, 2001( ولد قبل عام 1964، ونشأ قبل اختراق جهاز الحاسوب الشخصّي لحياتنا
المعنى العملي ّهو فكرة أّن "األصالنيّين الرقميّين" يعيشون لغة وثقافة شبكة اإلنترنت التي 
التكنولوجيا  إدراك  في  األجيال  بين  جوهريّة  اختالفات  المصطلحان  يعكس  بجانبها.  نشأوا 
واستخدامها، مع االعتراف بأنّه، إضافة إلى الفجوة المعتادة القائمة بين األجيال، هناك اختالفات 

كثيرة في القدرات التكنولوجيّة، االهتمام والرغبة في فهم التكنولوجيا واستخدامها أيًضا. 

ُوِضع العديد من األبحاث حول االختالفات بين األجيال. يتميّز "المهاجرون الرقميّون" بتفضيل 
المحادثات التي تجري في وقت حقيقّي، وجًها لوجه أو عبر الهاتف، أداء مهّمة واحدة في الوقت 
نفسه، وقراءة ماّدة مكتوبة من البداية إلى النهاية. يعترف هؤالء بقيمة كبح الرغبات، ويقبلون 
الهرميّة االجتماعيّة في مكان العمل. االجتماعي. في المقابل، يُنظر إلى األصالنيّين الرقميّين، 
على أنّهم يفّضلون التواصل الشخصّي من خالل قنوات اتّصال متنّوعة، بما في ذلك قنوات 
التواصل المبنيّة على الحاسوب والهاتف الخليوّي. إنّهم يتمتّعون بقدرة كبيرة على التواصل 
من خالل الرسائل المكتوبة القصيرة، يحلّون المشاكل بطريقة التجربة والخطأ، قادرون على 
تنفيذ عّدة مهاّم في آن واحد، مثل: التواصل، الواجبات البيتيّة واالستماع للموسيقى، يفّضلون 
الرغبات الفوريّة وغيرها. يُنظر إلى هذه الفجوة بين األجيال فيما يتعلّق بالتكنولوجيا على أنّها 
تؤثر في عالقة المراهق مع والديه والمعلّمين. االّدعاء الرئيسّي بشأن التمييز بين األجيال هو 
أّن جيل األصالنيّين الرقميّين ينظر إلى التعلّم بطريقة مختلفة عن الجيل السابق. إّن أبناء هذا 
الجيل معتادون على التعلّم من خالل استخدام قنوات مختلفة في آن مًعا )مثل: الصور واألفالم 
والبحث عن المعلومات الرقميّة في محّركات البحث(، كما أنّهم قادرون على إنشاء عالقات 
اجتماعيّة من خالل قنوات متعّددة في الوقت نفسه. من شأن هذا األمر أن يشّكل محوًرا للصراع 
 Padilla-Walker, Coyne &( .أولياء األمور والمراهقين المعلّمين والتالميذ، وبين  بين 
Fraser, 2012( باإلضافة إلى ذلك، يجد أولياء األمور صعوبة في التحّكم بقنوات االتّصاالت 
التي يفّضلها أبناء الشبيبة، ولذلك كثيًرا ما تنشأ مشاكل التواصل بين أولياء األمور واألبناء. 
السبب في ذلك هو أّن تواصل أبناء الشبيبة يستند في المقام األّول إلى قنوات االتّصال الفقيرة، 
واستخدام الشباب لغة اختصارات تميّز أقرانهم، وهي اللغة التي غالًبا ال يفهمها أولياء األمور 
)Rosen, 2010(. وعلى العكس من أولياء األمور والمعلّمين، فإّن أبناء الشبيبة أقّل قلًقا بشأن 
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حماية الخصوصيّة، مّما قد يُضعف حدود خصوصيّة المدرسة وخصوصيّة اأُلسرة على حّد 
الواجبات  تحضير  األبناء ظاهرة  بين  تشيع  التعليمّي،  المجال  في  ذلك،  سواء. وعالوة على 
المدرسيّة في حين الحديث في قنوات اتّصال جديدة مع األصدقاء، أثناء مشاهدة أشرطة الڤيديو 
الموسيقيّة )الكليبات( والكتابة على تويتر. تثير هذه الحقائق مخاوف أولياء األمور بشأن قدرة 
تركيز أبنائهم في المهاّم التعليميّة، إضافة إلى الشعور بإدمان أبنائهم على التكنولوجيا. قد تختفي 
ا إلدراك  الفجوة بين األجيال مع مرور الوقت، ولكن، في هذه المرحلة، يكون الوعي لها مهّمً
إلدراك  أيًضا،  هاّم  اإلدراك  هذا  فإّن  وعليه،  واألبناء.  األمور  أولياء  بين  التواصل  تأثيرات 
اآلثار المترتّبة لوسائل االتّصاالت الجديدة على العالقات الناجعة والمفيدة بين أولياء األمور 
قنوات  المبنّي على  التواصل  لدراسة  النظريّة  المقاربات  التالي سنناقش  البند  في  والمعلّمين. 

اتّصال جديدة. 

التواصل المبنّي على التكنولوجيا: نظرّيات وممّيزات

األطر النظرّية

الدراسات على  التركيز في  الجديدة، كان  قنوات االتّصال  المبّكرة من استخدام  المراحل  في 
فهم الفروق بين التواصل بوساطة – الحاسوب، والتواصل وجًها لوجه، ال سيّما فيما يتعلّق 

بالتواصل الذي يجري أساًسا من خالل نّص دون نقل صوت وصورة المتواصلين.

تنقل  الجديدة،  التواصل  وسائل  غالبيّة  أّن  نرى  زلنا  ما  الذي مضى،  الوقت  من  الرغم  على 
اإللكترونّي  البريد  طريق  عن  المثال،  سبيل  على  مكتوبة،  كلمات  بواسطة  رسائل  باألساس 
من  كبير  جانب  يعتبر  الفيسبوك.  في  الدردشة  برمجيّة  عبر  ورسائل  النّصيّة،  والرسائل 
الفرضيّة األساسيّة  الجديدة "تواصاًل غير شخصّي".  القنوات  التواصل من خالل  النظريّات 
هي أّن التواصل هو العمليّة التي تتّم من خالل رموز )كلمات(، والرموز هي في جوهرها غير 

واضحة واحتمال اللبس وارد بشأنها.

إلى  حاجة  هناك  األشخاص،  بين  التواصل  عمليّة  في  واضح  معًنى  على  الحصول  أجل  من 
عاملين آخَرين يساعدان في تفسير الرسائل. األّول هو التواصل غير اللفظّي )الذي يصاحب 
اللفظّي(. في التواصل بين األشخاص ترافق كّل جملة حركات تصدر عن الجسم، وتعبيرات 
ذلك،  إلى  باإلضافة  الرسالة.  تفسير  للمتواصلين  العناصر  هذه  تتيح  عاطفيّة.  وأخرى  وجه 
يجري كّل تواصل بين األشخاص في سياق اجتماعّي، أي في مكان ما، بين أشخاص من مكانة 
اجتماعيّة معيّنة )الجنس، العمر والمهنة(. يحّدد السياق االجتماعّي الرسائل المنقولة وصياغتها 
الشخصيّة"،  "غير  المقاربة  وفق  لذلك  للمتواصلين.  االجتماعّي  الوضع  مراعاة  مع  أيًضا، 
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فإّن قنوات االتّصال الجديدة تشّكل تواصاًل يفتقر إلى التعابير غير اللفظيّة، التي تتميّز بغياب 
السياق االجتماعّي، أو طمسه وعدم وضوحه. تجعل هذه المميّزات التواصل من خالل قنوات 
االتّصال الجديدة أقّل جودة، ومفهوًما بدرجة أقّل من التواصل وجًها لوجه، وكذلك من التواصل 
 Valkenburg & Peter, 2011;( الخليوّي(  أو  )البيتّي  مثاًل  كالهاتف  الصوت  ينقل  الذي 

.)Thompson, 2009

وفًقا لنظرّية الحضور االجتماعّي يتطلّب التواصل الفّعال بين األشخاص، حضوًرا اجتماعيًّا 
للمتواصلين. يعني الحضور االجتماعي شعوًرا شخصيًّا من الطرفين، بأّن هناك إصغاًء فّعااًل 
لرسائل اآلخرين، استعداًدا لالستجابة لها، وخاّصة الوعي لوجود اآلخر في عمليّة التواصل 

.)Sallnas, Rassmus-Grohn & Sjostrom, 2000(

لمزاجه وحالته  أو معرفة  فهًما  الشخصّي،  التواصل  في عمليّة  لآلخر  الوعي  تحقيق  يتطلّب 
العاطفيّة، كما أنّه يرتبط بالحصول على معلومات خالل عمليّة التواصل عن المظهر الجسدّي، 
تعبيرات الوجه ووضعيّة جسد اآلخر. هذه المعلومات هي أمر حيوّي لفهم الدوافع والمميّزات 
والمشاعر الداخليّة للطرف اآلخر. في معظم وسائل االتّصال الجديدة، يتّم التواصل من خالل 
الكلمة المكتوبة وال تحتوي على أّي رموز أخرى. تعتبر هذه بدورها سمة تصّعب، بشكل كبير، 

اإلحساس بالحضور المشترك خالل عمليّة التواصل الشخصّي. 

لذلك وفق هذا النهج، ال تتيح قنوات االتّصال الجديدة وعًيا حقيقيًّا لآلخر، وتصّعب التواصل 
ألغراض  مناسبة  جديدة  قنوات  خالل  من  التواصل  المقاربة،  هذه  إطار  وفي  الشخصّي. 
والواضحة،  القصيرة  الرسائل  نقل  لوجه،  وجًها  اللقاءات  تنسيق  القصيرة،  البالغات  كنقل 
االستفسارات، حتلنة المتواصلين وتقديم معلومات محّددة بهدف تنفيذ مهّمة معيّنة. تفادًيا للشّك، 
فإّن التواصل الشخصّي )الذي يتضّمن معلومات عن المشاعر، المزاج، التجارب الشخصيّة 
والحميميّة(، وفق هذه المقاربة، يناسب قناة التواصل وجًها لوجه والمكالمات الهاتفيّة، ال قنوات 

االتّصال الجديدة، المدعومة بأجهزة الحاسوب أو الهواتف الخليويّة.

التواصل بين  أّن  التي تنّص على  نظرّية اإلشارات االجتماعّية المقلّصة،  نظريّة أخرى هي 
ا، ألنّه هو الذي يصّمم، إلى  األشخاص يحدث في سياق اجتماعّي. يعتبر السياق االجتماعّي هاّمً
حّد كبير، المضامين المناسبة لالتّصاالت، أسلوب التواصل والتوّقعات المتبادلة للمتواصلين 

من هذه العمليّة.

ولذلك هناك أهّميّة قصوى لتعّرف المتواصلين على عالمات أو إشارات تدّل على االختالف 
قنوات  فإّن  المقاربة،  هذه  وفق   .)Sproull & Kiesler, 198( االجتماعيّة  موضعتهم  في 
االتّصال، غير القادرة على نقل المعلومات عن السياق االجتماعّي للمتواصلين، قد تؤّدي إلى 
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نوعين من اآلثار التي تضّر بفّعاليّة التواصل. النوع األّول هو أنّها قد تسبّب ضعف الموانع 
والكوابح في السلوك االجتماعّي.

قد  التي  بذيئة وهجوميّة،  لغة  عدائيّة،  يحتوي على رسائل  تواصل  إلى  التأثير  هذا  يؤّدي  قد 
تظهر نتيجة لعدم إدراك الوضع االجتماعّي لآلخر. أّما النوع الثاني فقد يؤّدي إلى تأثير متحّرر 
االختالفات  يتجاهل  الذي  المتساوي  التواصل  في  تساعد  اجتماعّي  سياق  رموز  وجود  عدم 
االجتماعيّة بين المتواصلين، وبالتالي يتيح االتّصال المباشر واألكثر فّعاليّة بين المتواصلين. 
يقودنا هذا التأثير المتحّرر إلى تخّطي التسلسل الهرمّي التنظيمّي، والشعور بأننا أحرار في 
التوّجه مباشرة إلى هيئات عليا في سلّم الصالحيّات، دون الحاجة إلى التوّجه أّواًل إلى هيئات 

دنيا. 

ما حصلت على دعم  كبير، وكثيًرا  باعتراف  التي تحظى  الشخصيّة،  بالمقاربة غير  مقارنة 
تجريبّي يرد ذكره في أدبيّات البحث، فإّن التواصل بالقنوات الجديدة قد يكون "شخصيًّا" أيًضا، 

وهذه حقيقة ال يمكن تجاهلها. 

في كثير من الحاالت، تبيّن أّن ميزة الحّد من الموانع والكوابح االجتماعيّة في هذا النوع من 
التواصل، تناسب بدرجة كبيرة التواصل العالجّي والشخصّي، ألنها تتيح كشًفا ذاتيًّا للعواطف 

والتجارب الشخصيّة والحميميّة أسرع مّما هي في التواصل وجًها لوجه.

 social information( المعلومات معالجة  نظرّية  هنا على  التأكيد  يجدر  السياق،  هذا  في 
مناسبة  أداة  تشّكل  قد  الجديدة،  االتّصال  قنوات  أن  تنّص على  التي   )processing theory
للتواصل بين أولياء األمور والمعلّمين. تؤّكد هذه النظريّة على أّن نجاعة االتّصاالت بوساطة 
الحاسوب تتعلّق باستخدامها على مدى فترة من الزمن. صحيح أّن هذه المقاربة تعترف بحقيقة 
أّن استخدام وسائل االتّصال من خالل الرسائل القليلة الرموز، يجعل وضوح التواصل أمًرا 
صعًبا، لكنّها تعترف بأّن الرسائل تصبح مفهومة أكثر، كلّما دام التواصل مّدة أطول. السبب 
في ذلك، هو أّن الوقت يتيح للمتواصلين وضع نظام رموز مشتركة، تساعد في جعل الرسائل 
أكثر قابليّة للفهم، أكثر شخصيّة وال لبس فيها. تؤّكد هذه النظريّة على أّن استخدام هذه القنوات 
يتطّور عن طريق التجربة والخطأ في اختيار الكلمات التي يستخدمها المتواصلون. وبعبارة 
أخرى، على المتواصلين أن يعتادوا على بيئة التواصل، وأن يعتمدوا أساليب كتابة وتحرير 
تناسب قناة التواصل. من ناحيتنا، يلزم هذا األمر المعلّمين بأن يفحصوا بعناية الرسائل التي 

ينقلونها إلى أولياء األمور.

من الضرورّي، بشكل خاّص، افتتاح هذه الرسائل بطريقة إيجابيّة وتسليط الضوء على الصفات 
اإليجابيّة للتلميذ، قبل االنتقال إلى نقل البالغات التي قد تكون سلبيّة المضمون، مثل: تقارير 
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وأخيًرا،  منخفضة.  عالمات  على  الحصول  أو  والتمارين،  البيتيّة  الواجبات  تقديم  عدم  عن 
ل أو غير  توّجهنا هذه النظريّة إلى التمييز بين التواصل في الوقت الحقيقّي، والتواصل المؤجَّ
المناسب  الوقت  في  الرسالة  استالم  تتيح  التي  االتّصال  قناة  اإللكترونّي هو  البريد  الترامنّي. 
لنا، كما يسمح لنا بالرّد في الوقت المناسب لنا أيًضا. وعليه، يمكننا تكريس المزيد من الوقت 
تحويل  في  الرسالة،  تحرير  في  والتفكير  الوقت  استثمار  يساعد  الرسالة.  وتحرير  لصياغة 
وسائل االتّصال الجديدة، إلى وسائل فّعالة في الحوار بين أولياء األمور والمعلّمين. ومع ذلك، 
الحذر مطلوب أيًضا لتفادي تحويل التواصل ذي المضمون المدرسّي، إلى تواصل شخصّي 

.)Walther, 2011, 2007( ا، بين أولياء األمور أنفسهم وبينهم وبين المعلّمين جّدً

صفات وممّيزات أخرى كشفت عنها الدراسات

للتواصل بوساطة التكنولوجيّات عدد من المزايا الهاّمة. األولى، كونه مجهولة الهويّة نسبيًّا، 
ألنّه يمكن من خالل اإلنترنت تجريب مستويات مختلفة من الشعور بعدم الكشف عن الهويّة. 
ننسب  أن  فيها  يمكن  ال  التي  الحالة  وهي  مجهواًل،  المصدر  كون  هو  تطّرًفا  األكثر  الشكل 

الرسائل المنقولة إلى شخص معيّن. 

الشكل األكثر شيوًعا من عدم الكشف عن الهويّة هو صوتّي - مرئّي، وهو ما يعني أّن التواصل 
الذي يفتقر إلى اإلشارات البصريّة، أو أنّها موجودة، لكن بقدر قليل في الرسالة. في تطبيقات 
مثل شبكات التواصل االجتماعّي أو الرسائل الفوريّة، على سبيل المثال، يحصل المتواصلون 
على فرصة بأن يقّرروا هل ينقلون صورة وصوًتا خالل تواصلهم وحديثهم مع اآلخرين، أم 
أنّهم يكتفون بالنّص فقط. وبعبارة أخرى، يمكن ألّي شخص أن يختار إثراء الرسائل باستخدام 
المعلومات البصريّة والسمعيّة، أو أن تبقى الكلمات وحدها دون إشارات ورموز أخرى. إّن 
للمستويات المختلفة من عدم الكشف عن الهويّة أهّميّة في التواصل الشخصّي أو الجماعّي، ألنها 
تؤثّر في تحّكم المتواصل بطريقة التعريف بنفسه، وبمدى الكشف عن المعلومات الشخصيّة 

الخاّصة به.

بالنسبة للتعريف بنفسه، يمكن للمتواصل أن يستفيد في بعض األحيان من عدم وجود الرموز 
البصريّة، في صياغة تعريفه بنفسه. يمكن للتعريف بالنفس أن يرّكز على صفات أو حاالت 

معيّنة للمتواصل بغّض النظر عن الواقع. 

قد يؤثّر عدم الكشف عن الهوّية في جودة التواصل، فالدراسات بيّنت أنّه غالًبا ما تكون هناك 
الكشف عن  يقود عدم  االجتماعّي.  والسلوك غير  الهويّة  الكشف عن  درجة عدم  بين  عالقة 
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الهويّة النسبّي إلى تواصل شخصّي يخلو من رموز عن مكانة المتواصلين. هذا يعني أّن هناك 
تواصل خاٍل من التطّرق إلى االختالفات االجتماعيّة والثقافيّة بين المتواصلين، بما في ذلك 
مكانهم في التسلسل الهرمّي االجتماعّي. التواصل في مثل هذه الظروف، يجعل مواقف السلطة 
وأصحاب الصالحيّة مسّطحة، ويكون فيه نوع من المساواة. بما أنّه على هذا النحو، فإنّه قد 
يؤّدي أيًضا إلى تواصل يتضّمن ميزات الصراع والعدوانيّة والتعسفيّة. تأثير آخر تّم رصده 
في الدراسات المتعلّقة باالتصاالت من هذا النوع، هو أنّها قد تؤّدي إلى تقليل الحساسيّة تُجاه 
اآلخرين وتُجاه مشاعرهم. على سبيل المثال، يمكن أن تؤّدي إلى الميل إلى عدم القلق بشأن رّد 
فعل اآلخرين، وتؤّدي إلى ردود فعل متهّورة واندفاعيّة وفًقا للحالة العاطفيّة القائمة في لحظة 

معيّنة.

االتّصاالت التي تمتاز بالمساواة والتي تنعكس في تخّطي طبقات التسلسل الهرمّي، قد تضّر 
ا في التوّجه إلى المدير  بنجاعتها نفسها أيًضا. على سبيل المثال، قد يرى ولّي األمر نفسه حّرً
مباشرة بشأن أّي قضيّة صّفيّة. هذا التوّجه المباشر، دون توّجه ُمسبق للمعلّم أو المربّي، سيؤّدي 
إلى زيادة العبء على المدير، كما أنّه قد يُلحق ضرًرا بنجاعة التواصل بين ولّي األمر والمعلّم. 
قد ال تكون اإلدارة على علم بالموضوع الذي يدور الحديث حوله، فتقوم بإحالته إلى المعلّم أو 
المربّي. ولكن، على أّي حال، قد يستغرق الرّد وقًتا أطول مّما لو كان التوّجه إلى األطراف 
المعنيّة المناسبة مباشرة، وبذلك يلحق الضرر بنجاعة التواصل بين األطراف في هذه الحالة 

.)Bargh & McKenna, 2004(

االّتصاالت غير التزامنّية: بعض حاالت التواصل بوساطة التكنولوجيا، هي غير تزامنيّة. أي 
أنّها ال تتّم في وقت حقيقّي. لذلك فـإنّها تتيح لمن يجري التواصل فرصة للتفكير، تحرير وتغيير 
الرسالة في أثناء كتابتها. كما أنّه في التطبيقات التي تتيح نقل رسائل فوريّة، على سبيل المثال، 
هناك فترة يمكن فيها للمتواصل أن يفّكر ويختار الكلمات والجمل، للتعبير عن رغباته ونواياه 
لنظيره في المحادثة. وبالفعل، مستوى التحرير الذي يمكن القيام به في معظم التطبيقات أعلى 
من المستوى الذي يمكن القيام به في محادثة شفويّة )عبر الهاتف أو وجًها لوجه(. ومع ذلك، 
فإّن القدرة الكبيرة على تحرير الرسائل، قد تُستخدم ألغراض سلبيّة أيًضا، مثل، إلحاق الضرر 
 Bargh & McKenna,( .المتعّمد باآلخرين، من خالل استغالل نقاط الضعف والحساسيّة

)2004; Valkenburg & Peter, 2011

المنالّية العالية: تتيح قنوات االتّصال الجديدة لجمهور الهدف درجة عالية من المناليّة للتواصل. 
تدعم التكنولوجيا التواصل البين شخصّي، التواصل بين المجموعات والتواصل الجماهيرّي 

على حّد سواء.
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يمكن إنشاء مجموعات في شبكات التواصل االجتماعّي، ونقل الكثير من المعلومات بسهولة 
وبسرعة والرّد على الفور. بهذه الطريقة يمكن نشر المعلومات عن تلميذ معيّن أو عن نشاطه 

في المدرسة بسرعة والحصول على رّد أيًضا.

غالًبا ما يجد المتواصلون صعوبة في التمييز بين الخطوات التي يتّخذونها ونتائجها، ويواجهون 
الواصل  تخدم  أّن  على  الجديدة  القنوات  قدرة  لمدى  وإدراكهم  وعيهم  في  خاّصة  صعوبة 

الشخصّي، واالتّصاالت الجماهيريّة في آن واحد. 

طمس الحدود: إحدى الميزات الرئيسيّة لقنوات االتّصال الجديدة هو أنّها تطمس الحدود بين 
الخاّص والعاّم، بين التواصل الشخصّي والتواصل الجماهيرّي، بين العائلة ومكان العمل وما 
شابه. القصد من طمس الحدود هو نقل رسائل خاّصة ومعلومات شخصيّة وحميميّة إلى جمهور 
عريض. من أجل الحفاظ على تواصل مهنّي بين أولياء األمور والمعلّمين، فمن األهّميّة بمكان 

.)Thompson, 2009( أن نحرص على المحافظة على الحدود بين الخاّص والعاّم

كّل  مالءمة  فحص  يجب  أنّه  الدراسات  تبيّن  التي  الجديدة،  االتّصال  قنوات  من  عدد  هناك 
منها على حدة، لمهاّم التواصل المختلفة. سيتّم عرض هذا الفحص الحًقا في هذا الفصل، إذ 
أولياء  بين  التواصل  في  المستخدمة  المختلفة  االتّصاالت  أنظمة  وسلبيّات  إيجابيّات  سنناقش 

األمور والمعلّمين.

قنوات اّتصال جديدة

بعد أن عرضنا النظريّات التي تفّسر مبادئ عمل قنوات االتّصال الجديدة ومميّزاتها، سوف 
نناقش إيجابيّات وسلبيّات القنوات المختلفة المستخدمة في المدارس.

ُنُظم مدعومة بموقع مدرسّي على شبكة اإلنترنت

النظام األبرز في هذا المجال هو نظام "مشوڤ"، وهو اختصار للفوريّة، الشفافيّة والرقابة. هذا 
النظام هو نظام لإلدارة التربويّة، أي نظام دعم عبر اإلنترنت، يُستخدم في المدارس في جهاز 
التربية والتعليم، مع قاعدة بيانات تتضّمن بطاقة التلميذ، عالماته ومعلومات عن حضوره في 
الصّف. من خالل هذا النظام يحصل طاقم المدرسة، التالميذ وأولياء األمور على حتلنات بشأن 
بيانات التالميذ ويمكنهم التواصل بشأن هذه القضايا. ُطّور نظام "مشوڤ" لالستفادة من البنية 
التحتية للحوسبة واإلنترنت غرض نقل البالغات ومعالجة واستخدام البيانات ذات الصلة في 

وقت حقيقّي، من أجل تحسين اإلدارة في المدرسة. 



| 94 |  بين أولياء األمور والمعلّمين في التعليم الفوق االبتدائّي  
 

يشجع جهاز التربية والتعليم استخدام نظام "مشوڤ" ويعتمد على قاعدة البيانات، التي تنتج في 
 .)Blau & Hameiri, 2012; 2013( المدارس

تشّكل هذه البرمجيّة قاعدة بيانات متاحة، وفًقا لنظام أذونات، لجميع المسؤولين في المدرسة، 
)بيانات  نظرها،  في  للمتابعة  الهاّمة  المعايير  المدرسة  إدارة  تحّدد  أمورهم.  وأولياء  للتالميذ 
عن األداء، العالمات، المضامين التعليميّة، والواجبات البيتيّة، المالءمات التعليميّة، التنسيب 
إلى مسارات ومواضيع، التواصل وما شابه(. يغّذي طاقم المدرسة النظام بالبيانات في وقت 
حقيقّي، وهكذا يمكن لكّل من الشركاء الحصول على المعلومات ذات الصلة في أّي لحظة، على 
إلى نظام "مشوڤ"  المستخدمين، يمكن الوصول  للتسهيل على  شكل تقارير تّمت معالجتها. 
من خالل جهاز حاسوب متّصل بشبكة اإلنترنت، أجهزة الحاسوب اللوحّي وكذلك من خالل 
الهواتف الذكيّة. أحد االستخدامات األكثر شيوًعا لهذه البرمجيّة هو مراقبة الحضور والغياب 
في الصّف. يغّذي المعلّم البرمجيّة ببيانات حضور وغياب التالميذ خالل الدرس، وهكذا وفي 
وقت حقيقّي، يمكن ألّي شخص مرتبط بالبرمجيّة، الحصول على حتلنات من البرمجيّة حول 
أولياء  يتلّقى  كما  شاملة عن صّفه،  على صورة  الحصول  للمربّي  يمكن  والغياب.  الحضور 
األمور معلومات عن أبنائهم. وبالفعل، في معظم المدارس من المعتاد تغذية البرمجيّة ببيانات 
التعليميّة  المؤّسسات  في  التعلّم  إدارة  نظم  استخدام  يتّم  الحّصة.  بداية  في  والغياب  الحضور 
ليس ألغراض التدريس والتعلّم التي يسود وصفها في األبحاث فحسب، بل إّن بعض األنظمة 
 Georgouli,  ;2010 והמאירי,  )בלאו  والتواصل.  للتفاعل  جديدة  قناة  تشّكل  المحوسبة 

.)Skalkidis & Guerreiro, 2008

يشمل نظام "مشوڤ" مرّكبين: "مشوڤ" للمعلّمين، الذي تجري من خالله، وبدائرة مغلقة، 
جميع التفاعالت بين أعضاء الهيئة التدريسيّة، و"مشوڤ" اأُلسر، الذي يتيح وصول التالميذ 
الهيئة  وأعضاء  التالميذ  أُسر  بين  التواصل  يتيح  كما  التلميذ،  بيانات  إلى  أمورهم  وأولياء 

التدريسيّة.

وأولياء  التالميذ  بين  اختالفات  هناك  أّن  النظام،  استخدام  أجريت حول  التي  الدراسات  تبيّن 
أّن  تبيّن  سنوات  ثالث  استغرقت  طوليّة  دراسة  في  النظام.  هذا  استخدامه  مدى  في  األمور 
استخدام النظام من قبل التالميذ، يتأثّر بشكل كبير بكّميّة حتلنة المعلومات من قبل المعلّمات 
إلى  الدخول  تسجيل  في  واستمّروا  واظبوا  الذين  التالميذ  عدد  أّن  عمليًّا  تبيّن  لقد  والمعلّمين. 
التالميذ  لدى  3.5 أضعاف  بـ  أكبر  الثالث، كان  البحث  المحوسب على مدار سنوات  النظام 
 Blau( لمعلّمين غّذوا النظام بالبيانات يوميًّا، مقارنة بتالميذ لمعلّمين غّذوا النظام ببيانات قليلة
Hameiri, 2011 &(. وجدت دراسة أخرى أّن درجة نشاط التالميذ وأولياء األمور ترتبط 

أيًضا بوتيرة حتلنة المعلّم للبيانات.
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لقد عّززت التغذية المكثّفة للنظام بالبيانات من قبل أعضاء الهيئة التدريسيّة، التفاعليّة لدى أُسر 
التالميذ، األمر الذي انعكس في ارتفاع عدد مّرات تسجيل دخول التالميذ وأولياء األمور إلى 
النظام. ومع ذلك، كما هي الحال في دراسات مماثلة، تناولت مشاركة أولياء األمور في البيئة 
التقليديّة، تبيّن في الدراسة الحاليّة أيًضا، أّن هناك اختالفات جندريّة في أنماط مشاركة أولياء 
األمور. إذ نجد أّن تسجيل دخول األمهات إلى النظام المحوسب كان بوتيرة أعلى بضعَفين، 
مقارنة بالوضع عند اآلباء. كما تبيّن أّن األّمهات تبنّين التكنولوجيا بوتيرة أسرع، وعرفن كيفيّة 
استغالل استعداد المعلّمين لبذل الجهد في تغذية البيانات يوميًّا، بهدف االّطالع على المستجّدات 

 .)Blau & Hameiri, 2012( في ما يخّص أبنائهّن

أيًضا، ،سواء كان تسجيل الدخول من  تنعكس هذه االختالفات الجندريّة في نظام "مشوڤ" 
 .)Blau & Hameiri, 2012( خالل نظام حاسوب، أو من خالل األجهزة الخليويّة

يمكننا أن نستنتج الدراسة من الحاليّة، أّن نظام "مشوڤ" هو نظام يتّم من خالله التواصل الفعلّي 
بين أولياء األمور، المعلّمين والتالميذ. يستند التواصل على تقارير أعضاء الهيئة التدريسيّة 
التي تنقل إلى النظام الرقمّي معلومات عن عالمات التلميذ وعن الحضور والغياب على سبيل 
المثال. يحّق أعضاء الهيئة التدريسيّة والتالميذ وأولياء األمور الوصول إلى هذه المعلومات 
بحّريّة واستقالليّة. إّن استخدام هذا النظام كأداة شائعة للتواصل بين ولّي األمر والمعلّم والتلميذ 
في  المرحلة  وهو  المراهقة،  جيل  في  هم  للتالميذ،  فبالنسبة  الهاّمة.  القضايا  من  سلسلة  يثير 
الحياة، التي يتّم فيها التركيز على اكتساب االستقالليّة واالنفصال عن أولياء األمور ويبدأ تحّمل 
المسؤوليّة الشخصيّة التدريجّي عن السلوك واألعمال. هناك قلق من أّن استخدام هذا النظام 
من شأنه أن يولّد رادًعا لدى المراهقين، إذ قد يعتبرونه انتهاًكا لخصوصيّاتهم23. يمكن القول 
الماضي  أولياء األمور في  إلى  المعلومات  المعلّمون هذه  نقل  إذ  ليس هناك فرق:  مبدئيًّا  إنّه 
والحاضر، ولكن اآلن ليست هناك حاجة إلى نقلها بوجه خاّص، ألنّها موجودة في النظام. قد 
قد يعتبر ذلك كشًفا  المعلومات، ألنّه  تلك  إلى مجّرد وجود ونقل  المراهق نظرة سلبيّة  ينظر 
عن معلومات شخصيّة دون إذنه، مّما قد يسبّب صراًعا بين أولياء األمور والمراهقين. وهناك 
خطر آخر هو: الظاهرة المعروفة باسم توزيع المسؤوليّة. بما أّن المعلومات تصل مباشرة إلى 
أولياء األمور، فإّن ذلك قد يكون إشارة خاطئة من شأنها أن تدفع التلميذ للتخلّي عن مسؤوليّته 

عن التواجد في الصّف وعن عالماته. 

تبيّن الدراسات التي أجريت على تواتر استخدام نظام "مشوڤ" عدًدا من النتائج الهاّمة.

مميّزات  من  نابع  للّجنة،  استنتاًجا  بل  الفصل،  في  ُعرضت  التي  الدراسات  نتائج  من  جزًءا  ليس  القلق  هذا   23

المراهقين وعالقتهم مع األسرة، أو على وجه التحديد، من حاجتهم إلى االستقالليّة.
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ا. من شأن هذا المعطى أن يشير  أّواًل، وتيرة تسجيل دخول التالميذ إلى النظام كانت عالية جّدً
إلى رغبة التالميذ في الحصول على الحتلنات، حول المعلومات التي ينشرها أعضاء الهيئة 
فقد  النظام،  إلى  األمور  أولياء  دخول  لتسجيل  بالنسبة  أّما  بانتظام.  دراستهم  عن  التدريسيّة 
كان عدد مّرات تسجيل الدخول منخفًضا نسبيًّا. في دراسة اعتمدت على مجموعات تركيز، 
وأجريت خّصيًصا لصالح اللجنة لدراسة العالقات بين أولياء األمور والمعلّمين، أعرب أولياء 
التواصل من  البريد اإللكترونّي على  التواصل عبر  األمور، بشكل ال لبس فيه، عن تفضيل 

خالل نظام "مشوڤ" )קורץ, 2014(. 

البريد  إلى صندوق  الشخصيّة مباشرة  الصّفيّة والرسائل  الرسائل  تلّقي  أولياء األمور  يفّضل 
اإللكترونّي الخاّص، ألّن هذه الخطوة تنقل إليهم المعلومات مباشرة، بداًل من الخطوات الفّعالة 
المطلوبة للوصول إلى الموقع، والبحث عن اسم المستخدم وكلمة السّر الخاّصة، للحصول على 
المعلومات من الموقع. في نظر أولياء األمور، يعتبر توافر المعلومات عبر البريد اإللكترونّي 

توفيًرا للوقت مقارنة بالبحث عن المعلومات في الموقع )קורץ, 2014(. 

وعلى الرغم من النتائج المشّجعة، بشأن قدرة النظام على النهوض بمشاركة أولياء األمور، إاّل 
أّن هناك عّدة أسئلة لم تجد الدراسات إجابات عنها بعد. أّواًل، الدراسات ال تتناول رصد تأثير 
دخول أولياء األمور إلى النظام وحتلنتهم بالبيانات التعليميّة عن أبنائهم، في استمرار العالقة 

بينهم وبين المعلّمين.

وبعبارة أخرى، نحن ال نعرف إلى أّي مًدى، إذا كنّا نعرف أصاًل، حتلنة أولياء األمور بالوضع 
التعليمّي ألبنائهم من خالل الدخول إلى نظام البيانات، تثيرهم ليتواصلوا مع المربّي أو المربّية 
في غرفة الصّف لتقديم المساعدة البنهم المستصعب أو دعمه. ال يمكننا لنا أن ننفي إمكانيّة 
تحّل محّل زيادة  الخليوّي،  الجهاز  أو  الحاسوب  المبنّي على  التواصل  أّن حتلنتهم من خالل 
يؤثّر هذا  الواضح كيف  ليس من  ثانًيا،  أبنائهم.  إلى مساعدة  المعلّمين، وتهدف  التواصل مع 
أولياء  معرفة  إّن  أعاله،  ذكر  كما  الدراسّي.  وضعه  عن  المسؤوليّة  التلميذ  تحّمل  في  األمر 
األمور بأنّه يمكنهم الحصول على الحتلنات بشكل مستقّل، قد يدفع التلميذ إلى اعتبار مسؤوليّته 
عن دراسته متدنّية، لوجود تواصل بين أولياء األمور والمعلّمين، في حين أنّه ليس شريًكا فّعااًل 

في الرسائل المنقولة.

قضيّة أخرى تنشأ إثر هذا االستخدام لنظام "مشوڤ"، هي رقابة أولياء األمور. تناولت الكثير 
من الدراسات موضوع رقابة أولياء األمور في جيل المراهقة. كان الرأي السائد في الماضي 
أّن رقابة أولياء األمور، أي معرفة أولياء األمور أين يمكث أبناؤهم، من هم أصدقاؤهم وماذا 
التحصيل  وبين  بينها  إيجابيّة  عالقة  هناك  أّن  وتبيّن  فيها،  مرغوب  مشاركة  تعتبر  يفعلون، 
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 Otto &( الجريمة  في  المشاركة  وتجنّب  االجتماعيّة  األنشطة  في  المشاركة  المدرسة،  في 
األمور،  أولياء  رقابة  ودراسة  إعادة فحص  تّمت  الماضي،  العقد  في   .)Atkinson, 1997
وخاّصة في جيل المراهقة. ففي دراسة شملت حوالي 700 من أولياء األمور وأبناء الشبيبة، 
وجد عدد من الباحثين أنّه عمليًّا تختفي وراء مصطلح رقابة أولياء األمور قضية معرفة أولياء 
األمور بنشاطات أبنائهم وارتباطاتهم )Statin & Kerr, 2000(. يمكن الحصول على هذه 
المعرفة بعّدة طرق. إحداها هي الجمع المباشر لمعلومات على المراهق. يتوّجه أولياء األمور 
إلى المدرسة أو أصدقاء أبنائهم، ويستخدمون برمجيّات الحاسوب لمعرفة ماذا يفعل أبناؤهم، 
من هم أصدقاؤهم، وأين يذهبون. طريقة ثانية هي التحّدث مع االبن، التوّجه إليه ليُفصح لهم 
عن المعلومات، ويكشف عن أسماء أصدقائه وما يحدث في المدرسة. وهناك طريقة ثالثة وهي 
عندما يتحّدث المراهق، في إطار عالقاته مع والديه، برًضا ورغبة منه، عن التجارب التي 
 Kerr, Statin( يمّر بها، األماكن التي يقضي فيها وقته وعن األشخاص الذين يتواصل معهم
urke, 2010 &(. بيّنت دراسات طوليّة كّميّة، استندت إلى بيانات تّم جمعها على مدى عامين 
عن حوالي 900 من المراهقين وأولياء أمورهم، أّن تأثير الطرق الثالث المختلفة الكتساب 
معلومات عن المراهق، ترتبط بشكل مختلف بتحصيله العلمّي، وبمدى مشاركته في األنشطة 

الال-اجتماعيّة.

بيّنت الدراسة أّن للنشاط المباشر ألولياء األمور في جمع المعلومات من األصدقاء والمعلّمين، 
العلمّي  بالتحصيل  المدرسة،  مع  التكيّف  في  بصعوبات  إيجابيّة  عالقة  االبن،  مشاركة  دون 
المنخفض والسلوك الال-اجتماعّي )Kerr, Statin & Burke, 2010(. ولكن تبيّن أيًضا أّن 
هناك عالقة إيجابيّة بين اإلفصاح عن المعلومات طوًعا من قبل المراهقين والتحصيل العلمّي 
والتكيّف مع المدرسة ومجموعة األقران. على ضوء هذه النتائج هناك أهّميّة إلعادة تقييم إسهام 
نظام "مشوڤ". يجب أن نقول إّن هناك إدراك بدرجة كبيرة لحاجة المدرسة إلى إدارة نظام 
بيانات محوسب، الذي من شأنه أن يتيح للمعلّمين، تسجيل بيانات في وقت حقيقّي عن كّل تلميذ 
في المدرسة، بيانات عن الحضور والغياب، عالمات في االختبارات واالمتحانات ومعلومات 
البيتيّة. ال شّك في أّن هذا النظام يُسهم في القدرة على تحديد اإلنجازات  عن تنفيذ الواجبات 
والصعوبات على مستوى المدرسة، الشعبة، الصّف والتلميذ. كما أّن استخدامه من قبل أعضاء 
الهيئة التدريسيّة يتيح المتابعة وبسهولة، وعلى مدى فترة من الزمن، ويتضّمن استنتاجات بشأن 
الدراسة وغيرها.  المساعدة في  إلى  الحاجة  التدريس، تحديد  المنشودة في طرائق  التغييرات 
ينبع تحّفظنا على هذا النظام من مجّرد استخدامه، كأداة تواصل بين أعضاء الهيئة التدريسيّة 
والتالميذ، وأكثر من ذلك - بين أولياء األمور و المعلّمين. وبالنظر إلى النتائج التي توّصلت 
إليها الدراسات التي أُجريت مؤّخًرا، يبدو أنّه من المفّضل أاّل تصل أّي من المعلومات المتعلّقة 
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بالتحصيل العلمّي للتلميذ وحضوره في المدرسة إلى أولياء األمور مباشرة، بل بوساطة من 
المراهق، ليتسنّى له إعداد نفسه لمحادثة مع والديه وأن يعرف ُمسبًقا عن أّي معلومات سيدور 

الحديث.

من المهّم لنا التأكيد على أنّنا ال نعارض استخدام نظام "مشوڤ" مدرسّي، يتيح جمع المعلومات 
عن العالمات والحضور والغياب في وقت حقيقي، ومشاركة هذه المعلومات مع طاقم المدرسة. 
نحن نطلب فقط التفكير بعمق في استخدام هذا الجزء من النظام المخّصص ألولياء األمور، مع 

األخذ بعين االعتبار وبصورة ناقدة، مكان التالميذ وحّقهم في الخصوصيّة.

البريد اإللكترونّي

في  التي جرت  الدراسات  وكذلك  تشكيلها،  اللجنة  هذه  التي طلبت  التركيز  مجموعات  تشير 
العالم، إلى أّن البريد اإللكترونّي هو قناة التواصل األكثر شيوًعا بين أولياء األمور والمعلّمين، 
كما أشار غالبيّة المشاركين في مجموعات التركيز - أولياء األمور والمعلّمين في المدارس 

الفوق االبتدائيّة )קורץ, 2014(. 

أنّنا بصدد تكنولوجيا دفع  أّولها  المزايا.  العديد من  البريد اإللكترونّي  لالتّصاالت عن طريق 
المعلومات، أي أّن المستخدم يفتح صندوق البريد اإللكترونّي الخاّص به في الوقت الذي يناسبه. 
بالنسبة ألولياء األمور، البريد اإللكترونّي هو نظام يستخدمونه ألغراض مختلفة، وبالتالي فإّن 
االرتباط به هو أمر سهل نسبيًّا ومألوف - يتّم ذلك بواسطة استخدام اسم مستخدم وكلمة سّر 
يتطلّب  المقابل،  في  منتظم.  بشكل  يتّم  اإللكترونّي  البريد  استخدام  تذّكرهما سهل، ألّن  يكون 
النظام المدرسّي تسجيل الدخول عن طريق اسم مستخدم وكلمة سّر ال يُستخدمان ألغراض 
أخرى. وعالوة على ذلك، قراءة رسائل البريد اإللكترونّي، تتّم في أوقات فراغ أولياء األمور، 
وتتيح لهم قراءة الرسالة عّدة مرات، وتحرير رّدهم عليها. وبالفعل، في دراسة اعتمدت على 
يتيح   .)2014 )קורץ,  الميزة  هذه  على  األمور  أولياء  أّكد  إسرائيل،  في  تركيز  مجموعات 
البريد اإللكترونّي أيًضا تواصاًل شخصيًّا )من خالل إرسال رسالة إلى ولّي أمر واحد وتلّقي 
رّد منه(، وكذلك تواصل بين المعلّم وجميع أعضاء مجموعة أولياء األمور، من خالل إنشاء 
مجموعة تشمل عناوين البريد اإللكترونّي لجميع أولياء أمور التالميذ في الصّف. يسمح البريد 
اإللكترونّي أيًضا بإعادة توجيه الرسالة إلى جهات أخرى )Forward(. وبعبارة أخرى، نقل 
رسالة وصلت إلى صاحب البريد اإللكترونّي، إلى مجموعة من الناس، ليّطلعوا هم أيًضا، على 

الرسالة التي وصلته.
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أمورفي  أولياء  قاله  ما  خالل  من  اإللكترونّي  البريد  تفضيل  أسباب  على  نتعّرف  أن  يمكننا 
إسرائيل: "يوّفر البريد اإللكترونّي إمكانيّة لتنظيم التفكير، دراسة كّل كلمة وكبح العواطف قبل 
الرّد"، وبصراحة أكثر: "البينغ – بونغ  )األخذ والرّد( بين أولياء األمور والمعلّمين، يمكن 
أن يشّكل حيًّزا للتفكير. إذا تّم ذلك من خالل البريد اإللكترونّي يمكن القراءة مّرة ثانية وثالثة، 

واستيعاب األمور، وال حاجة للرّد الفورّي" )קורץ, 2014(. 

تناولت بعض الدراسات تحديد المواضيع السائدة في التواصل بين أولياء األمور والمعلّمين عن 
طريق البريد اإللكترونّي، استناًدا إلى مقابالت مع أولياء األمور والمعلّمين وتحليل نصوص 
رسائل  نصف  من  أكثر  أّن  إلى  الدراسات  تشير  اإللكترونّي.  البريد  عبر  بينهم  المراسالت 
إبالغ  وباألساس  المنزلية،  والواجبات  بالعالمات  المتعلّقة  القضايا  تناولت  اإللكترونّي  البريد 
المعلّمين عن صعوبات يواجهها التالميذ في الحصول على عالمة نجاح في االمتحان، حتلنة 
أولياء األمور بشأن العالمات بناًء على طلبهم، الحتلنة بشأن الواجبات المنزلية وفحص كيفيّة 
تحسين العالمات. الموضوع الثاني، الذي يُشّكل حوالي 12٪ من التواصل عن طريق البريد 
مع  لالجتماع  وقت  تحديد  األمور  أولياء  يريد  االجتماعات.  مواعيد  تحديد  هو  اإللكترونّي، 
المعلّمين والتحّدث معهم، كما يرغبون في أن يتّم تذكيرهم بمواعيد النشاطات المدرسيّة. يتناول 
حوالي 10٪ من حاالت التواصل التعامل مع قضايا ناتجة عن الظروف الصّحيّة للتالميذ: إبالغ 
عن مرض، طلبات للحصول على الواجبات البيتيّة أثناء المرض، معلومات طبّيّة عن األبناء 
قضايا  تتناول  التواصل،  7٪ من حاالت  المدرسة وغيرها. حوالي  إلى  األمور  أولياء  ينقلها 
 Thompson,( االنضباط في المدرسة. أّما بقيّة حاالت التواصل فإنّها تتناول قضايا أخرى

.)2008; Thompson, 2009

يُستدّل من هذه الدراسة على أّن هناك حاجة إلى بذل جهد كبير من جانب المعلّمين لتصميم 
سبيل  على  إيجابيّة.  أقّل  المطاف  نهاية  في  المحتوى  كان  إذا  حتّى  إيجابية،  رسالة  وصياغة 
المثال: افتتاح الرسالة بتقييم إيجابّي )"إنّها فتاة تتحلّى بالمسؤوليّة والجّديّة، ولكن ..."(، ومن 
هنا يتّم االنتقال إلى الرسالة السلبيّة )"لكنّها فشلت في امتحان الرياضيّات"(. باإلضافة إلى ذلك، 
بذل المعلّمون الذين شاركوا في الدراسة جهًدا إلضافة رسائل من األمل، حتّى في الحاالت التي 
اضطّروا فيها إلى اإلبالغ عن الفشل، مثل: "لكنّه تلميذ ذكّي، أي أنّه من المؤّكد أنّه مع العمل 
الجاّد يمكن أن ينجح". مسألة أخرى تبيّنت خالل هذه الدراسة، هي وتيرة التواصل بين أولياء 
األمور والمعلّمين: إذ بيّنت نتائج الدراسة أنّها ليست عالية. في الدراسات التي أُجريت خارج 
البالد، أشار المعلّمون إلى أنّهم ينشغلون بالتواصل مع أولياء األمور عبر البريد اإللكترونّي 
بمعّدل ساعة في األسبوع، لكنّهم يشيرون أيًضا، إلى أنّهم في بعض األيّام، قد يُضطّرون إلى 
تكريس وقت أطول لهذا النوع من التواصل )Thompson, 2008(. وعالوة على ذلك، يبدو 
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أنّه في الواقع، عدد قليل فقط من أولياء األمور، يشاركون في معظم االتّصاالت التي تجري 
بين أولياء األمور والمعلّمين عبر البريد اإللكترونّي.

في معظم حاالت  المشاركين  األمور  أولياء  نسبة  أّن  الدراسة  في  المشاركون  المعلّمون  أفاد 
التواصل اإللكترونيّة ال يتجاوز الـ ٪5 )קורץ, Thompson, 2008 ;2014(. وهذا يعني 
أّن البريد اإللكترونّي ال يمكن أن يحّل محّل قنوات االتّصال الكالسيكيّة )اللقاءات الشخصيّة، 
المكالمات الهاتفيّة(. يشّكل البريد اإللكترونّي تتّمة لعدد قليل نسبيًّا من أولياء األمور، األكثر 
مهارة وميواًل إلى التواصل عن طريق البريد اإللكترونّي. ذكر أولياء األمور ميزتين واضحتين 
مبدأ  األمور  ألولياء  بالنسبة  يجّسد  أنّه  حقيقة  أّواًل  اإللكترونّي:  البريد  طريق  عبر  للتواصل 
سهولة الوصول )المناليّة( إلى المعلّمين ويوّفر لهم إمكانيّة التعبير عن مخاوفهم، ألنّه من خالل 
استخدام هذه القناة يمكن ألولياء األمور التوّجه إلى المعلّمين في أّي وقت من اليوم ومن أّي 
مكان، وتوّقع الحصول على رّد في غضون ساعات قليلة. يستطيع أولياء األمور كتابة كّل ما 
يريدون، بالطريقة التي يريدونها، وفي الوقت الذي يناسبهم، وتلّقي الرّد في الوقت المناسب 
للمعلّمين. باإلضافة إلى ذلك، شعر أولياء األمور بحّريّة أكبر في التواصل مع المعلّمين، ألّن 
 Thompson,( التوّجه عن طريق البريد اإللكترونّي، ال يشّوش سير العمل العادي للمعلّمين

.)2009

أشار المعلّمون إلى سلبيّات أيًضا. أّواًل، عدم وضوح في التواصل: خالًفا للتواصل وجًها لوجه، 
حيث يمكن طرح أسئلة توضيحيّة، فإّن التواصل عبر البريد اإللكترونّي ال يتيح طرح أسئلة 
لقد  القضيّة.  لشرح  الالزَمين  الجهد  ويزيد من  الوقت،  ملحوظ  بشكل  يطيل  توضيحيّة، وهذا 
أّدت الصعوبة في الفهم والحاجة إلى التوضيح، إلى عبء على المعلّمين، وجعل من الصعب 
عليهم التعامل مع قضايا محّددة. ميزة أخرى للتواصل عبر البريد اإللكترونّي هي أّن الرسائل 
قصيرة. لقد تبيّن أّن في بعض األحيان، إلى جانب مزايا الرسائل القصيرة، فإّن عدم الصبر 
بقدٍر كاٍف. في  البحث  قيد  المسألة  إلى عدم توضيح  يؤّديان  الطويلة،  الرسائل  لكتابة وقراءة 
دراسة )Thompson, 2009(، أبلغ معلّمون وأولياء األمور عن مخاوف مختلفة لديهم، في 
أثناء استخدام البريد اإللكترونّي. أّول هذه المخاوف هو التفسير الخاطئ للرسائل، والثاني هو 
الخوف من استخدام وسائل االتّصال غير التزامنيّة، والثالث هو الخوف من تجاوز الحدود بين 
المعلّمين وأولياء األمور. أّما الرابع فهو الخوف من نقل المسؤوليّة عن التعلّم من التالميذ إلى 

أولياء األمور. 

كان  اإللكترونّي.  البريد  عبر  التواصل  إلى  يبادر  الذي  من  مسألة  وهي  أخرى،  قضيّة  ثّمة 
المعلّمون  المعلّمين. في بعض الحاالت، كتب  المبادرة من  التواصل أكثر شيوًعا عندما أتت 



العالقة بين أولياء األمور والمعلّمين من خالل تكنولوجيّات اتّصال جديدة   | 101 | 

الحاالت  في  العام.  التوّقعات خالل  األمور خطيًّا عن  أولياء  التعليم، إلبالغ  بداية  مع  رسالة 
التي كانت فيها المبادرة من جانب المعلّمين، شعر أولياء األمور أنّه يمكنهم استخدام هذه القناة 
البريد اإللكترونّي،  قناة  المشاركين بوتيرة عالية في  العام. من تحليل هويّة  بقدر أكبر خالل 
تبيّن أّن لدى أولياء األمور ذوي التعليم العالي، وذوي الياقات البيضاء، هناك ميل أكبر إلى 
استخدام هذه القناة. تشير هذه الدراسة إلى أنّه عندما يتعلّق األمر بمشاكل السلوك، يعتقد كّل من 
المعلّمين وأولياء األمور أنّه من األفضل التواصل عبر "قنوات اتّصال" غنيّة وأكثر تفاعليّة"، 

أي الهاتف.

فحصت هذه الدراسة ردود فعل التالميذ على التواصل المباشر بين أولياء األمور والمعلّمين. 
بأّن  يشعرون  إنّهم  التواصل.  هذا  على  سلبّي  فعل  رّد  للتالميذ  أّن  هو  االستنتاج  عاّم،  بشكل 
التواصل المباشر دون مشاركتهم، يشّكل مساًسا بصورتهم الذاتيّة، خاّصة على مستوى تحّمل 
المسؤوليّة الذي يبدونه خالل دراستهم، حتّى لو واجهتهم صعوبات. على سبيل المثال، كانت 
هناك حاالت توّجه فيها أولياء األمور إلى أبنائهم ليسألوهم عّما يدور في المدرسة، فأجابهم 
المراهقون أّن عليهم التوّجه إلى المعلّمين عبر البريد اإللكترونّي، ألّن رأيهم غير مهّم على أّي 
حال. لقد كان هناك شعوٌر بإّن التواصل المباشر بين أولياء األمور والمعلّمين يخفي عن التالميذ 

.)Thompson, 2008; Thompson, 2009( معلومات وال يشاركهم

قنوات االّتصال من خالل األجهزة النّقالة

آب  والواتس  الفيسبوك  مثل:  االجتماعّي،  التواصل  شبكات  أخرى هي  جديدة  اتّصال  قنوات 
)الذي يستخدم لنقل رسائل فوريّة، صور ومقاطع ڤيديو( تويتر وغير ذلك. شبكات التواصل 
األدوات  من  متنّوعة  تشمل مجموعة  التي  اإلنترنت،  شبكة  على  لبيئات  اسم  هو  االجتماعّي 
والوسائل المحوسبة التي تتيح إنشاء عالقات بين متصّفحي اإلنترنت على مدار أربع وعشرين 
ساعة في اليوم، سبعة أيام في األسبوع، والحفاظ عليها. جزء كبير من التواصل بين أولياء 
خاّصة،  الفوريّة  الرسائل  ونقل  عاّمة،  االجتماعّي  التواصل  شبكات  على  والمعلّمين  األمور 
المناليّة بين  النّقالة يزيد  التواصل عبر األجهزة  أّن  الذكيّة. صحيح  يجري باستخدام الهواتف 
المعلّم وولّي األمر، يسّهل نقل المعلومات بين الطرفين ويزيد من وتيرة التواصل، لكن، من 
المهّم أن نتذّكر أّن هناك عوائق قد تجعل التواصل غير ناجع. أّول هذه العوامل هو أّن المناليّة 
الماّديّة لألجهزة النّقالة أو ملكيّتها ليست منتشرة في أوساط جميع الجمهور اإلسرائيلّي، وعليه 
فإّن استخدام قنوات االتّصال هذه قد يضّر بالتواصل مع الفئات ذات المكانة االجتماعيّة الضعيفة. 
اقتصاديّة.  لعوائق  وبعضهم  ودينيّة،  تقليديّة  لدوافع  ذكيّة  هواتف  يشترون  ال  السّكان  بعض 
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على كّل مدرسة أن تفحص المناليّة إلى األجهزة النّقالة قبل اتخاذ قرار بشأن اعتمادها كقناة 
اتّصال. مشكلة أخرى هي أنّه قد تكون هناك مناليّة، ولكن في الوقت نفسه، هناك امتناع عن 
ذكّي  االمتناع حتّى مع وجود هاتف  هذا  يكون  قد  معيّنة.  تطبيقات  أو  األجهزة  استخدام هذه 
مع المستخدم. وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أّن الحصول على التكنولوجيا ال يضمن 
االستخدام الفورّي لجميع اإلمكانيّات التي توّفرها، وأحياًنا قد يتبنّى المستخدم إمكانيّات قليلة 
من بين مجمل اإلمكانيّات التي يوّفرها الجهاز. وجدت هذه الدراسات أّن اعتماد التكنولوجيا 
يتعلّق باإلدراك الشخصّي لسهولة استخدامها ونجاعتها. ولذلك، فإّن الحاجة إلى تحديد أهداف 
نظام تكنولوجّي وحسنات استخدامه، هما شرط أساسّي لتذويته. من المهم اإلشارة هنا إلى أّن 
المدرسة هي عامل مهّم في بناء المواقف الداعمة الستخدام التكنولوجيا النّقالة لغرض التواصل 
بين المعلّم وأولياء األمور. هناك أهّميّة قصوى لمالءمة التوّقعات وتحديد األهداف من استخدام 
التكنولوجيا. على المدرسة أن تبادر، ألنه عندما تستخدم المدرسة التكنولوجيا لنقل رسائل إلى 
 Ho,( أولياء األمور، وتشرح لهم حسناتها، تزداد احتماالت تبنّي أولياء األمور لهذه التقنيّات

.)Hung & Chen, 2013

التواصل عبر الرسائل الفورّية ورسائل الواتس آب والفيسبوك

هذه قنوات اتّصال جديدة نسبيًّا، وتستند إلى استخدام شبكات التواصل االجتماعّي. في القنوات 
الثالث )الواتس آب، الفيسبوك والرسائل القصيرة الفوريّة(، يمكن أيًضا نقل الرسائل من خالل 
التي  البحث  أدبيّات  من  القليل  هناك  )ڤيديو وصور(.  الوسائط  المتعّددة  والمضامين  الكلمات 
تتناول استخدام هذه الوسائل ألغراض مدرسيّة، وبالتالي فإّن معظم عمل اللجنة اعتمد على 
النتائج التي توصلت إليها دراسة، من خالل مجموعات تركيز، تّم تجميعها وتشغيلها بتكليف 
من اللجنة )קורץ, 2014(. يبدو أّن معظم استخدام قنوات االتّصال الجديدة بين أولياء األمور 
والمعلّمين يتّم في الصفوف الدنيا – رياض األطفال والمدارس االبتدائيّة. تستخدم هذه القنوات 
األبناء  رياض  في  الحياة  في  األمور  أولياء  ومشاركة  رسميّة،  غير  ومعلومات  رسائل  لنقل 
والمدرسة. فتُنقل من خاللها باألساس صور من الفّعاليّات التي تتّم في المدرسة وأنشطة األبناء. 
استخدام الواتس آب، وبدرجة أقّل استخدام شبكة التواصل االجتماعّي الفيسبوك، كوسيلة من 
وسائل االتّصال الفورّي، مناسبة في الهواتف الذكيّة، ألّن جزًءا فقط من السّكان يستخدمونها، 

ويفّضل أاّل يتّم استخدامها قبل التأّكد من أن جميع أولياء األمور يحملون الهواتف الذكيّة.

الواتس آب: يعتبر أولياء األمور الواتس آب وسيلة اتّصال تمنح اإلحساس باالنتماء إلى مجتمع 
ا، نكتب ونرّد، ودرجة التفاعل تمنح شعوًرا مماثاًل للشعور عند  المدرسة. التواصل سريع جّدً
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المحادثة وجًها لوجه. ولكن في هذه التفاعليّة أيًضا هناك عيب الرّد السريع، دون تفكير وتحرير 
ُمسبق. كما أّن هناك خطر الرّد الذي يُرسل إلى المجموعة بأكملها، وهو أمر قد يسبّب االرتباك 

وانتهاك خصوصيّة التالميذ. 

المهاّم  بشأن  األمور  ألولياء  السريعة  الحتلنة  عادة  هو  آب  الواتس  لقناة  الرئيسّي  االستخدام 
والصور.  الرسائل  ونقل  آب  الواتس  في  األمور  أولياء  من  مجموعة  إنشاء  يمكن  الدراسيّة. 
البريد اإللكترونّي، ألنّه من خالل  اتّصال أغنى من  بمعًنى معيّن، يدور الحديث عن وسائل 
الهاتف الذكّي يمكن تصوير المهّمة أو الصفحة المطلوب دراستها في الكتاب، ونقل الصورة 
ألولياء األمور لتجسيد المهّمة. خالل انعقاد فّعاليّات في المدرسة أو الصّف، فإّن نقل الصور 
أو مقاطع الفيديو في وقت حقيقّي قد يثير شعوًرا بالتواجد في هذه األنشطة والمشاركة فيها، 
على الرغم من عدم الحضور فعليًّا. كذلك يمكن تصوير وسائل إيضاح أخرى، مثل الرسوم 
البيانيّة أو الجداول ونقلها إلى أولياء األمور بواسطة هذا التطبيق. ومع ذلك، أظهرت الدراسة 
في مجموعات التركيز، الكثير من االنتقادات الستخدام هذه الوسيلة للتواصل بين أولياء األمور 
والمعلّمين. أولياء األمور أعضاء في مجموعة، يتلّقى الجميع الرسائل، يتفاعل بعض أولياء 
ا. فرط النشاط من جانب بعض أولياء األمور، قد يؤّدي  األمور ويصبحون فّعالين، بل فّعالين جّدً
إلى هيمنة على عدد قليل على كّل التواصل بين أولياء األمور والمعلّمين. يعتبر بعض أولياء 
األمور تبادل الرسائل – خاّصة في األسئلة أو التعليقات واإلجابات التي يرسلها أولياء األمور 
إلى المجموعة - نقل   معلومات زائدة عن الحاجة. تؤّدي الرسائل الزائدة عن الحاجة التي قد 
إلى خسارة  وبالتالي  الرسائل،  بعض  تجاهل  إلى  األمور،  أولياء  جميع  لتفاعل  نتيجة  تتكون 

معلومات هاّمة )קורץ, 2014(.

ا للفيسبوك كقناة اتّصال بين أولياء األمور والمعلّمين.  الفيسبوك: تّم اإلبالغ عن استخدام قليل جّدً
اّدعى عدد ال بأس به من أولياء األمور، أّن هناك مشكلة في التواصل من خالل مجموعة على 
الفيسبوك، وهي مشكلة الحدود. المجموعة التي تهدف إلى أن تكون وسيلة اتّصال مهنيّة بين 
ا، إلى مجموعة تواصل اجتماعّي بين  أولياء األمور والمعلّمين، قد تتحّول وبسهولة كبيرة جّدً
أولياء األمور، األمر الذي يعتبره بعضهم هدًفا غير مرغوب فيه يأتي على حساب الرسائل 
المهنيّة. على سبيل المثال، أشارت إحدى المعلّمات إلى أّن استخدام الفيسبوك يشّكل بدرجة ما 
بدياًل لموقع المدرسة على شبكة اإلنترنت. قّدمت هذه المعلّمة مثااًل على حالة تّم فيها نقل رسائل 
إلى حوالي 100 من أولياء أمور التالميذ في الشعبة، بما في ذلك حتلنات منتظمة عن النشاطات 

المختلفة في المدرسة، مثل: الرحالت المدرسيّة والجوالت الصّفيّة.
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إجمال واستنتاجات

على الرغم من أّن هذا الفصل يتناول أساًسا قنوات االتّصال الجديدة، من المهّم التأكيد على أنّه 
في نظر المعلّمين وأولياء األمور، ال بديل الستمرار وجود قنوات االتّصال وجًها لوجه، التي 
تشمل المحادثات الشخصيّة بمبادرة من أولياء األمور أو المعلّمين، اجتماعات أولياء األمور في 
بداية العام الدراسّي واجتماع نهاية الفصل. تتيح هذه االجتماعات التقارب، بناء الثقة وتكوين 

عالقة عمل مهنيّة بين أولياء األمور والمعلّمين. 

تعتبر معظم الدراسات دخول قنوات االتّصال الجديدة ظاهرة إيجابيّة، تهدف إلى زيادة مشاركة 
أولياء األمور، ولكنّها ليست، بأّي شكل من األشكال، بدياًل للتواصل وجًها لوجه.

قد  اإللكترونّي  البريد  عبر  التواصل  أن  هو  البحث  أدبيّات  استعراض  من  المهّم  االستنتاج 
يكون عمليًّا في التواصل المنتظم والمستمّر بين أولياء األمور والمعلّمين، حول قضايا محّددة 
وبسيطة. المقصود هنا باألساس حتلنة أولياء األمور بشكل منتظم بشأن نتائج امتحانات محّددة، 
مهاّم على التالميذ تنفيذها في إطار الواجبات البيتيّة، واإلبالغ عن فّعاليّات صّفيّة ومدرسيّة. 
عالوة على ذلك، فإّن النقاش في أدبيّات البحث، يشير إلى أّن التواصل عبر البريد اإللكترونّي 
ال يُعتبر مناسًبا لتناول مواضيع أكثر تعقيًدا، مثل: المواضيع المتعلّقة بالتأقلم االجتماعّي للتلميذ 
التعليم. قد يساعد  التلميذ في  تقّدم  المستمّرة حول  المدرسة، مشاكل االنضباط والنقاشات  في 
التواصل بواسطة البريد اإللكترونّي في مثل هذه الحاالت، بقدر كبير في تحديد موعد للقاء 
يسمح  الذي  لوجه،  وجًها  التواصل  إّن  والتالميذ.  والمعلّمين  األمور  أولياء  مع  لوجه  وجًها 
بطرح األسئلة التوضيحيّة، وشرح هذه المواضيع بعمق أكثر، يعتبر مناسًبا بدرجة أكبر ويجب 
تشجيعه. أّما بالنسبة للتواصل بين أولياء األمور والمعلّمين من خالل البريد اإللكترونّي، فإّن 
النقطة  هي  العالمات  تكون  عندما  القناة  هذه  استخدام  في  اإلفراط  من  تحّذر  البحث  أدبيّات 
التشديد على عمليّة  إلى  باألساس  اإللكترونّي  البريد  استخدام  يهدف  التواصل.  في  المركزيّة 
التعلّم )Thompson, 2009(: التذكير بالحاجة إلى تحضير المواّد التعليميّة في البيت، تنفيذ 
الواجبات البيتيّة، والتوجيه إلى مصادر أخرى للمعلومات، من أجل إنجاز المهاّم. هذا االستخدام 

.)Thompson, 2009( هو عامل إيجابي في عملية تعلّم التالميذ

يؤّكد المعلّمون وأولياء األمور على حّد سواء، على استخدام من هذا النوع للبريد اإللكترونّي، 
االستخدام الذي يدعم عمليّة التعلّم بحّد ذاتها، يجعل المعلّمين أكثر مناليّة بالنسبة ألولياء األمور، 
المعلّمين  أّن  التأكيد ألولياء األمور، على  ينبغي  فإنّه  الكبرى. ومع ذلك  وبهذا تنعكس ميزته 
يجرون حوارات مع أولياء أمور جميع تالميذ الصّف، مّما قد يؤّدى إلى تأّخر في الرّد، كما أنّه 

قد يشّكل عبًئا على المعلّمين.
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كوسيلة  اإللكترونّي،  البريد  الستخدام  كبيرة  أيًضا  أهّميّة  هناك  أّن  إلى  البحث  أدبيّات  تشير 
اتّصال بين المعلّم وجميع أولياء األمور. توصية أخرى تنبع من الدراسات، هي أّن المعلّمين 
يُفّضل  باالتّصال.  سيبادر  من  هم  الجديدة،  االتّصال  وسائل  استخدام  بالفعل  يختارون  الذين 
إلى  اإللكترونّي،  البريد  عبر  جماعيّة  رسالة  الدراسّي  العام  بداية  فور  المعلّمون  يُرسل  أن 
جميع أولياء األمور، يصفون فيها البرنامج التعليمّي، المواضيع التي يرّكز المعلّمون عليها، 
ومعلومات حول الفّعاليّات الصّفية الخاّصة، التي تُنّظم لدعم هذه األهداف. على هذا التواصل 
أن يشمل دعوة ألولياء األمور للتواصل مع المعلّمين من خالل البريد اإللكترونّي، مع التأكيد 

على القضايا المناسبة لذلك. 

من الواضح أنّه في كّل استخدام للبريد اإللكترونّي كوسيلة للتواصل مع جميع أولياء األمور، 
على المعلّم األخذ بعين االعتبار أّن كل ما يكتب في البريد اإللكترونّي، مكشوف لجميع أولياء 
األمور، وبالتالي ينبغي له تجنّب المواضيع الشخصيّة، أو التي تتعلّق بعدد قليل من التالميذ. 
في المقابل، عليه أن يطلب من أولياء األمور التصديق على استالم الرسالة، للتأّكد من أّن جميع 

أولياء األمور مرتبطين بالبريد اإللكترونّي، وال أحد منهم يتّم اقصاؤه من دائرة االهتمام.

هناك سؤال مهّم وهو: ما هو إسهام الحوار في قنوات االتّصال الجديدة، في زيادة مشاركة 
أولياء األمور في العمل في المدرسة؟

سبق لنا أن أّكدنا على أّن مشاركة أولياء األمور تعتبر ذات تأثير إيجابّي على تقّدم التالميذ 
في التعليم، بما في ذلك الحصول على عالمات عالية في االمتحانات. أحد المرّكبات الرئيسيّة 
للمشاركة هو تواتر التواصل بين أولياء األمور والمعلّمين ومدى عمقه. تبيّن من استعراض 
جديدة  فرًصا  يخلق  الجديدة،  االتّصال  تكنولوجيا  استخدام  أّن  أجريناه،  الذي  البحث  أدبيّات 
للتواصل بين أولياء األمور والمعلّمين لألسباب التالية بالذات: قنوات االتّصال الجديدة تزيد من 
سهولة وصول ولّي األمر إلى المعلّم. يمكن ألولياء األمور استخدام شبكات التواصل االجتماعّي 
أو البريد اإللكترونّي للتواصل مع المعلّم، توضيح قضايا بحاجة إلى فحص، الحصول على 
عالمات االبن/ البنت في أّي امتحان وما شابه. ومع ذلك، فإّن سهولة الوصول قد تسبّب زيادة 
تؤّكد  الرسائل.  يرّد على عدد كبير من  أن  يتعيّن عليه  الذي  المعلّم،  النفسّي على  العبء  في 
الدراسات التي استعرضناها على أنّه إلى جانب تحسين التواصل بين أولياء األمور والمعلّمين، 
تقود  قيادة  إلى  حاجة  هناك  التحّسن،  هذا  يحدث  لكي  ولكن،  للمعلّمين،  أكبر  مشاركة  تتكّون 
الذي  المدرسة،  لمدير  الشخصيّة  المشاركة  أّن  إلى  إسرائيل  في  أمور  أولياء  أشار  العمليّة. 
يشّجع استخدام التكنولوجيّات الجديدة، تشّجع جزًءا كبيًرا من أولياء األمور على االنضمام إلى 
التكنولوجيّة  الكفاءات  ثّمة عامل آخر مهّم يجب أخذه بعين االعتبار، وهو  المعلّم.  محاوالت 
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لطاقم المدرسة. عندما ال يعرف المعلم كيفيّة تشغيل قنوات االتّصال الجديدة، أو يكون غير 
الوتيرة  تقلّل  أقّل.  أنّه يستخدمها بوتيرة  أو  إلى عدم استخدامها  فإنّه يميل  متأّكد من تشغيلها، 
المنخفضة من ااّلتصاالت الرقميّة مع أولياء األمور، وبالتالي من شأنها التقليل من مشاركتهم 

)קורץ, 2014(. 

نتيجة أخرى الستخدام وسائل االتّصال الجديدة هي عدم وضوح الحدود بين الحيّزَيْن البيتيّ 
والخاص .ّينبع هذا المس ّبالحدود من ارتفاع مستوى مناليّة المتواصلين بشكل خاص .ّوعالوة 
على ذلك ،هناك قلق بشأن العواقب ،على سبيل المثال من انتهاك خصوصيّة التلميذ ،وتكوّن 
مسالك للهرب ،يستطيع التالميذ بواسطتها التملّص من تحمّل المسؤوليّة عن إعداد الدروس 

وعن وضعهم التعليمي.ّ 

توصيات بشأن التواصل بوساطة تكنولوجيا جديدة

التواصل األّول واألهّم بين أولياء األمور وأعضاء الطاقم التربوّي، هو التواصل وجًها لوجه. 
واألجهزة  الحاسوب  على  مبنّي  اتّصال  استخدام  في  المزايا  من  العديد  هناك  أّن  في  الشّك 
المحمولة، لكّن، لتذويت االستخدام السليم لنظم اتّصاالت كهذه، في اإلطار التعليمّي، وضمان 
المدرسيّة.  البيئة  اتّخاذ مجموعة متنّوعة من األنشطة، خاّصة في  نجاعتها، هناك حاجة إلى 
نوصي بأن تنقل وزارة التربية التعليم التعليمات والتوصيات التالية، إلى جهاز التربية والتعليم 

بأكمله.

تعاونات مع  إلى خلق  تهدف  إجراءات،  اتّخاذ  إلى  والتعليم  التربية  تُبادر وزارة  بأن  نوصي 
وزارتي البنى التحتيّة واالتّصاالت، شراكات ترمي إلى تطوير البنى التحتيّة لالتّصاالت في 

المناطق البعيدة عن المركز التي تنقصها هذه البنى التحتيّة.

التي من شأنها أن تُلزم كّل مدرسة  القواعد  التربية والتعليم وضع مجموعة من  على وزارة 
بأن تحّدد مسبًقا، بشكل منهجّي وبالتنسيق مع أولياء األمور والتالميذ، سياسة استخدام قنوات 

االتّصال الجديدة )كما هو مبيّن في التوصيات العاّمة(. ينبغي لهذه السياسة أن تشمل ما يلي:

غرض االستخدام 	

نوع المعلومات التي يمكن نقلها 	

مدى مناليّة المعلّمين لتوّجهات أولياء األمور 	

مبادئ حماية سّريّة المعلومات عن التالميذ 	

مبادئ ثقافة الحوار بين أولياء األمور والمعلّمين 	
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كما هي الحال بالنسبة لتوصياتنا بشأن سياسة مشاركة أولياء األمور بشكل عاّم، فأنّنا نوصي، 
والتعليم،  التربية  وزارة  قواعد  تحّدد  بأّن  الجديدة،  االتّصال  وسائل  استخدام  لسياسة  بالنسبة 
حدوًدا عاّمة وأنظمة "مسموح" و "ممنوع" أساسيّة.  لكن في إطار هذه القواعد يبقى هامش 
عمل لكّل مدرسة وفًقا لسياسة اإلدارة وطاقم المعلّمين. كما أنّنا نوصي بتحديد سياسات تواصل 

بالتنسيق مع ممثلين عن أولياء األمور.

على القرارات أن تأخذ بعين االعتبار أيًضا مميّزات أولياء األمور في مجتمع معيّن، مناليّة 
بالنسبة  والحضارة  الثقافة  على  المبنيّة  ونظرتهم  التكنولوجّي  تنّورهم  لهم،  بالنسبة  اإلنترنت 

الستخدام التكنولوجيا.

في إطار صياغة السياسات يجب تحديد الوسائل التي سيتّم استخدامها ألغراض االتّصاالت مع 
كّل أولياء األمور، وقنوات االتّصال المستخدمة للتواصل مع ولّي األمر المنفرد. ينبغي لهذه 
القنوات أْن تكون شخصيّة – فردانيّة مفصولة عن بعضها البعض، لتفادي االنتهاك المحتمل 
ضمان  يَتسّن  لم  إذا  القناة،  هذه  عن  بالتخلّي  نوصي  والتالميذ.  األمور  أولياء  لخصوصيّة 

خصوصيّة وسّريّة مستوى االتّصاالت الشخصيّة.

واأُلسر،  األمور  ألولياء  هذه  االتّصال  وسائل  مناليّة  االعتبار  بعين  األخذ  أيًضا  المهّم  ومن 
وتنّور أولياء األمور في استخدامها. ليس فقط أنّه ال تتوّفر لجميع أولياء األمور في كّل مدرسة 
إمكانيّة التواصل من خالل التكنولوجيا الجديدة فَحسب24، بل إّن نقص المناليّة الستخدام هذه 
من  كجزء  السّكان.  من  معيّنة  فئات  تخدم  التي  المدارس  في  كبيرة  بدرجة  قائم  التكنولوجيا 
صياغة القواعد، يجب التطّرق أيًضا إلى البدائل التي يجب استخدامها إلنشاء عالقات مع أولياء 
األمور الذين ال تتوّفر لهم المناليّة للتكنولوجيا الجديدة، مع االنتباه إلى عدم إلحاق الضرر بأبناء 
أولياء األمور هؤالء. ومن المهّم التأكيد ألولياء األمور والمعلّمين على أّن الهدف من استخدام 

قنوات االتّصال مهنّي فقط.

أو  اجتماعّي  مضمون  ذات  رسائل  إرسال  عن  هذه  االتّصال  قنوات  في  االمتناع  يجب 
شخصّي.

توجيه وإرشاد المعلّمين: يجب أن تكون هناك نشاطات إرشاديّة جارية تْقِنع المعلّمين بأهّميّة 
مفهوم مناليّة المعلم في نظر أولياء األمور. هناك أهّميّة لخلق توافق وتنسيق بين أولياء األمور 
والطاقم التربوي، بشأن الساعات واأليّام التي يكون فيها التواصل مع المعلّم متاًحا في أّي من 

طرق التواصل الممكنة بينهم وبين ولّي األمر. 

24 عندما نقول إّن االستخدام ممكن، ال نقصد المناليّة التكنولوجيّة لوسائل االتّصال فحسب )المناليّة لإلنترنت على 

سبيل المثال(، بل أيًضا التنّور التكنولوجّي الالزم لالستخدام الفّعال لوسائل االتّصال هذه.
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على وزارة التربية والتعليم تزويد المعلّمين بالتدريب الذي يرّكز على استخدام وسائل االتّصال 
الجديدة، وإكسابهم المعرفة بشأن قنوات االتّصال المناسبة ألغراض مختلفة.

وأخيًرا، كما ُذكر في مقّدمة التوصيات: من المهّم استخدام قنوات اتّصال جديدة، ليس بداًل من 
االجتماعات وجًها لوجه بين المعلّمين وأولياء األمور، بل كإضافة إلى هذه االجتماعات، من 

أجل زيادة وتيرة التواصل وخلق عالقات من الثقة.
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مقّدمة

يعيش في دولة إسرائيل، وفي المكان نفسه، أشخاص من أعراق وثقافات مختلفة ومتنّوعة. 

سنّدعي ُهنا أنّه في دولة كهذه، هناك أهّميّة للتربية المتعّددة الثقافات، ولمقاربة االحتواء من 
جانب جهاز التربية والتعليم ألولياء األمور من ثقافات األقلّيّات. ويمكن أن يتطّرق مصطلح 

"التعّدديّة الثقافيّة" إلى بعض المفاهيم:

حالة يضّم فيها مجتمع أو دولة معيّنة ثقافات )أو ثقافات فرعيّة( كثيرة، تؤثّر الواحدة في   .1
األخرى بفضل النشاطات الُمتبادلة بين األفراد الذي يتماثلون معها )أو يعتمدون عليها(" 

)גוטמן, 2002, עמ׳ 325(. 

فكرة التعّدديّة الثقافيّة، بموجبها ينبغي للمجتمع أن يشمل )بل أن يتقبّل بالترحيب(، تنّوًعا   .2
ثقافيًّا، وأن يكون قادرًا على تقبّل أشخاص يأتون من مجموعة متنوّعة من الثقافات.

إلى  ينتمون  أشخاص  مع  التواصل  على  قدرة  الشخص  خاللها  من  يطّور  التي  العمليّة   .3
مجموعة متنّوعة من الثقافات، هي تقبّل هؤالء األشخاص وتّفهمهم. تشمل التربية للتعّددية 
الثقافيّة رفض التمييز في المدرسة وفي المجتمع، وقبول مبدأ التعّدديّة )بجميع انعكاساته: 
التالميذ، أولياء  الدين، الوضع االقتصادّي، الجندر وغيرها(، في أوساط  اللغة،  العرق، 
بين  العالقات  التدريس،  الدراسيّة، طرائق  للمناهج  العمليّة  هذه  تتيح  والمعلّمين.  األمور 
التالميذ والمعلّمين وأولياء األمور وإدراك طبيعة التعلّم، اعتماد نهج تربوّي ناقد، يقود إلى 

.)Nieto, 1992( إحداث تغيير إيجابّي في معرفة التالميذ ونشاطاتهم

الحاج )1998( يّدعي أّن هناك تمييًزا واضًحا بين التعّدديّة، التي تصف ِبنية اجتماعيّة ُمعيّنة 
في وضع ُمعًطى، وليس بالضرورة مصحوًبا بتوّجه متعّدد الثقافات )من جانب الجمهور أو 
الهويّة  الحفاظ على  تتبنّى  الثقافيّة، كسياسة  التعّدديّة  وبين  الممأسس(،  والتعليم  التربية  جهاز 

الذاتيّة لمجموعات سّكانيّة مختلفة عن بعضها، وتدير جهاز تربية وتعليم يمتاز بالمساواة. 

االستعداد الحترام  أساسيّين:  مبدأين  إلى  التعليم  الثقافيّة على  للتعّدديّة  التربية  تستند  أن  يجب 
حّق أّي مجموعة في المجتمع في أن تكون مختلفة، والحفاظ على ثقافتها واتّباع نمط حياتها 
من خالل  تتشّكل  التي  ثقافة،  بجانب  ثقافة  المشتركة،  المواطنة  أهّميّة  إدراك  وإلى  الخاّص، 
)יונה,  المشتركة  القيم  من  دائرة  خلق  خالل  من  لآلخر  الثقافيّة  القيم  على  المتبادل  التعّرف 

2005; תמיר, 1998(.
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في المجتمعات التي تتميّز بالتباين الثقافّي تكون األهليّة الثقافيّة ضروريّة، تشمل هذه األهليّة 
القدرة على فهم األطر الثقافيّة التي تختلف عن اإلطار الثقافّي الشخصّي، التواصل والمشاركة 
األهليّة  ثقافات أخرى في إطار مدنّي في دولة واحدة. تشمل هذه  أبناء  فيها، والمشاركة مع 
 – االجتماعّي  اإلطار  داخل  األخرى  بالثقافات  المعرفة  واكتساب  اللغويّة  الكفاءة  تطوير 
ينبغي  بل  فيه،  يمكن  الذي  المثالّي  المكان  المدرسة هي   .)2007 نفسه )אבו־סעד,  السياسّي 
للتربية للتعّدديّة الثقافيّة أن تجري فيه، من خالل المناهج الدراسية األساسية، بما في ذلك فهم 
الثقافة، تقدير ثقافات المجموعات المختلفة، إضافة إلى التأهيل للعيش في مجتمع يمتاز بالتنّوع 
)אבו־סעד, Watkins, 1994 ;2007(. تنطوي الفوائد الرئيسيّة للتعّدديّة الثقافيّة في التربية 
والتعليم على أهّميّة أكبر للمضامين والتجارب التعليميّة، إضافة إلى تنمية ثقافة ديمقراطيّة. من 
شأن التربية للتعّدديّة الثقافيّة في جهاز التربية أن تشّكل وسيلة للحماية من العنصريّة والشوفينيّة 
الثقافيّة والنزعة العرقيّة المركزيّة غير المناسبة، كما أنّها تقلّل من فرص تطّور اإلمبريالية 

الثقافيّة )אבו־סעד, 2011, 2007(.

ينظر أولياء األمور إلى التربية باعتبارها قيمة هاّمة ألبنائهم، ويرون فيها وسيلة هاّمة للحراك 
االجتماعّي. أهّميّة أكبر تُعزى إلى التربية في أوساط جميع طبقات المجتمع، حتّى بين فئات 
اجتماعيّة غير مهيمنة، مثل: األقلّيّات العرقيّة، وكذلك في أوساط أولياء األمور ذوي المستوى 
التعليمّي المنخفض، الذين يُبدون توّقعات عالية بشأن نجاح أبنائهم في التعليم في جهاز التربية 
والتعليم، كما أنّهم يشّجعون أبناءهم في هذا االتّجاه )פלטי, 2014; רואר־סטריאר, 2010; 
Ryan, Casas, Kelly-Vance, Ryalls & Nero, 2010(. لهذا األمر تأثير في النجاح 
الفعلّي ألبنائهم في جهاز التربية والتعليم )Robinso & Harris, 2014(. على سبيل المثال، 
في أوساط التالميذ من أصول التينيّة أو آسيويّة في الواليات المتّحدة األمريكيّة، تبيّن أّن توّقعات 
أولياء األمور العالية بشأن تحقيق النجاح في التعليم، تولّد عند األبناء دافًعا داخليًّا والتزاًما كبيًرا 
أعلى  توّقعات  األميركيّين  اآلسيويّين–  أّن ألولياء األمور  تبيّن  ذلك،  بالدراسة. وعالوة على 
من أولياء األمور البيض، كما تبيّن أّن هناك عالقة إيجابيّة بين هذه التوّقعات ونظرة الجدارة، 
في   .)Usher & Kober, 2012( اإلنجازات إلى  يؤّدي  الشاّق  العمل  أّن  تنّص على  التي 
الدراسات التي تناولت السّكان المهاجرين أيًضا، تبيّن أّن األبناء لألسر التي ينقل أولياء األمور 
فيها الرسائل بشأن أهّميّة العمل الجاّد واكتساب الثقافة والتعليم، يحّققون تحصياًل دراسيًّا عالًيا 

)Hill & Torres, 2010(. لوحظ هذا التوّجه بين الطبقات الدنيا أيًضا. 

أحد انعكاسات األهّميّة التي يعزوها أولياء األمور للتعليم، هي مشاركة واستثمار أولياء األمور 
في تعليم ابنائهم. المشاركة في المدرسة، التي يتمحور حولها هذا الفصل، هي عنصر واحد فقط 
من منظومة مشاركة شاملة من جانب أولياء أمور في التعليم الممأسس. ازدادت مشاركة أولياء 
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لديهم،  تراكمت  التي  الواسعة  المعرفة  إلى  السنوات األخيرة، ويرجع ذلك جزئيًّا  األمور في 
بشأن التأثير اإليجابي لمشاركة أولياء األمور في تعليم أبنائهم في البيوت والمدارس، كما بيّنّا 
هذه القضيّة بتوّسع في فصل المقّدمة. هذا هو الوضع بين األقلّيّات العرقيّة والطبقة الدنيا أيًضا، 
 Jeynes,( جينيس  أجراه  الذي  المسح  إلى  استناًدا  المجتمع.  في  المهيمنة  غير  الفئات  وهي 
2003( لمؤلّفات في هذا المجال، تبيّن أّن هناك عالقة بين التحصيل العلمّي للتالميذ، ومشاركة 
من  وعائالت  اآلسيويّة–األمريكيّة  أمريكيّة،  األفرو-  العائالت  )أي  العرقيّة  األقلّيّات  أسر 
 Hill( أُثبتت هذه النتيجة في االستطالعات األخيرة الميتا- تحليليّة المحتلنة .)أمريكا الالتينيّة
أولياء  مشاركة  من  مختلفة  أنواع  بين  ميّزت  التي   ،)& Tyson, 2009; Jeynes, 2012
األمور، وبيّنت أّن أنواًعا مختلفة من هذه المشاركة، تعّزز اإلنجازات المختلفة للتالميذ. التجديد 
الرئيسّي من هذه االستطالعات، هو التبّصر بأنّه لدعم تالميذ من أصول عرقيّة مختلفة ومكانة 
اقتصاديّة اجتماعيّة مختلفة، هناك حاجة إلى أنواع مختلفة من مشاركة أولياء األمور. فعلى 
سبيل المثال، اتّضح أّن لدى التالميذ السود أو من أصل هسباني - وليس لدى البيض–عالقة 
إيجابيّة بين التحصيل في الرياضيّات وبين ربط التحصيل العلمّي للتلميذ، بخططه المستقبليّة. 
فيها  التركيز  تّم  ولكن  األمور،  أولياء  مشاركة  نجاعة  بشأن  االستنتاج  االستعراضات  أّكدت 
على مالءمة نوع المشاركة و العالقة مع أولياء األمور - مميّزات التلميذ واحتياجاته، وكذلك 
األمور  أولياء  مشاركة  بأهّميّة  االعتراف  فإّن  وعليه  التعليميّة.  والمؤّسسة  اأُلسرة  لمميّزات 
 .)Cousins & Mickelson, 2011( األقلّيّات فيها  بما  السّكان،  فئات  لدى جميع  موجود 
ومع ذلك، لنا أن نسأل، هل يستفيد جميع األبناء من حسنات مشاركة أولياء األمور؟ يبدو أنّه ال 
تُتاح لجميع أولياء األمور الذين ينتمون إلى فئات اجتماعيّة مختلفة فرص لالستثمار في تعليم 
أبنائهم، ونفس المناليّة ونفس العالقة مع المدرسة. في الفئات االجتماعيّة غير المهيمنة، يعي 
أولياء األمور أهّميّة المشاركة والطرق التي يمكن وينبغي لهم المشاركة من خاللها. كما أنّهم 
 Cousins &( للتعامل معها قد تقف في طريقهم، وهم مستعّدون  التي  العقبات  أيًضا  َيعون 

 .)Mickelson, 2011; Turney and Kao, 2009

االجتماعيّة،  الفئات  مختلف  من  األمور  أولياء  مشاركة  أنماط  إلى  الفصل  هذا  في  نتطّرق 
تفسيرات هذه االختالفات في األنماط وسبل تعزيز مشاركة أولياء األمور في صفوف مجموعات 
إسرائيل.  في  المتوّفرة  البحث  أدبيّات  االستعراض، على  من  آخر  يرّكز جزء  كما  األقلّيّات. 
تجدر اإلشارة إلى أنّه نظًرا للتداخل بين المكانة والعرق، من غير الممكن أن نرصد في أدبيّات 
البحث، بوضوح ومنهجيّة، مشاركة أولياء األمور من فئات مختلفة في األنشطة االجتماعيّة 
ا إلى الفئات االجتماعيّة  )انظر أيًضا Hill, 2011( . وبالتالي، يشمل االستعراض تطّرًقا عاّمً
المهيمنة وغير المهيمنة، جنًبا إلى جنب مع التركيز على األقلّيّات العرقيّة أو مجموعات طبقيّة 

مختلفة بوجه خاّص، وفًقا ألدبيّات البحث المعروفة.
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أنماط مشاركة أولياء األمور

نستدّل من أدبيّات البحث أّن مشاركة أولياء األمور، تميل إلى أن تكون قويّة وذات أنماط مختلفة 
في أوساط فئات من مكانات وأعراق مختلفة. بالنسبة لمدى مشاركة أولياء األمور في تربية 
وتعليم أبنائهم، ال تتوّفر معلومات متّسقة بشأن االختالفات العرقيّة أو الطبقيّة )انظر االستعراض 
عند Robinson & Harris, 2014(. وفي هذا السياق، من المهّم التمييز بين المشاركة في 
المدرسة، والمشاركة على الصعيد البيتّي )انظر المقّدمة، حول هذا الموضوع(. هناك دراسات 
تشير إلى أّن اأُلسر من مجموعة األقلّيّات العرقيّة، واأُلسر ذات الموارد االقتصاديّة المحدودة، 
من الطبقة الدنيا، تميل إلى أن تكون مشاركة على الصعيد البيتّي، بدرجة ال تقّل عن المجموعة 

 .)Henderson & Mapp, 2002 ،المهيمنة )انظر، على سبيل المثال

أبدى أولياء األمور من مجموعات األقلّيّات معرفة بما هو مطلوب من ولّي األمر فعله على 
الصعيد البيتّي، التأكيد على الوعي الذاتّي، وتشجيع االبن وإتاحة االستقالليّة له، دعمه عاطفيًّا، 
وتوفير الوقت والحيّز ألداء المهاّم في البيت أو المدرسة. كما أّن أولياء األمور يرون أنفسهم 
المدافعين عن االبن أيًضا )advocates( ويساعدونه في التعامل مع مظاهر التمييز ومواجهتها  
)Cousins &Mickelson, 2011(.في المقابل، تبيّن الكثير من الدراسات أّن أولياء األمور 
أقّل من مشاركة  المدرسة  في  تكون مشاركتهم  أن  إلى  يميلون  مهيمنة،  من مجموعات غير 
 Robinson & Harris, 2014; Henderson( المهيمنة  المجموعات  من  األمور  أولياء 
Mapp, 2002; Hill, 2011 &(. أفاد أولياء األمور من الفئات القليلة الموارد االجتماعيّة 
واالقتصاديّة، أّن مشاركتهم في المدرسة أقّل، مقارنة بمشاركة أولياء األمور من المجموعة 
 Lareau, 1987; Lareau, 2003;( السلبيّة.  أو  والخمول  بالالمباالة  وتتميّز  المهيمنة، 

 .)Huntsinge, & Jose, 2009

قلّت  وكلّما  المحلّيّة،  باللغة  اأُلسرة  معرفة  قلّت  كلّما  أنّه   )Aurbach, 2007( أورباخ  يُبيّن 
أقّل  التربية والتعليم، انعكس دعم األبناء في األساس في تشجيعهم، وبدرجة  معرفتها بجهاز 
المجموعات  بها  تتمتّع  التي  االجتماعيّة  المميّزات  بسبب  المدرسة.  في  الفّعالة  المشاركة  في 
المهيمنة، فإنّها تمتلك قدرة أكبر على تقديم طلبات متنّوعة للمدرسة، وعلى الدفاع عن أبنائها. 
على سبيل المثال، يمتلك أبناء الطبقة الوسطى القدرة والموارد الالزمة التّخاذ إجراءات فّعالة 
لتصميم وصياغة الخّطة التعليميّة المقترحة على أبنائهم، وضمان تحقيق التعلّم بمستًوى عاٍل. 
باإلضافة إلى ذلك، وبسبب معرفتهم العميقة بجهاز التربية والتعليم وبالمواّد التعليميّة، يمكنهم 
العلمّي،  تحصيلهم  تحسين  في  ومساعدتهم  بالتعلّم،  المتعلّقة  األنشطة  خالل  من  أبنائهم  دعم 
إبداء التوّقعات العالية بالنسبة للتحصيل العلمّي، ومساعدتهم في تخطيط مواصلة تعليمهم في 
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من  واالستفادة  المعلّمين  مع  التحّدث  أيًضا  ويمكنهم   .)Hill & Tyson, 2009( المستقبل 
العالقات االجتماعيّة للتأثير في الخطوات التي تتّم في المدرسة. تُسهم مشاركة أولياء األمور 
من الطبقة الوسطى في رفاه األبناء، كما أنّا تشّكل أيًضا وسيلة للحفاظ على توازن القوى بينهم 
Baquedano-( ،وبين المعلّمين. لكن، وكما يتبيّن من استعراض بكواندو  لوبيز وزمالئها

Lopez, Alexander & Hernandez, 2013(، فإنّه حتّى العالقات بين المدرسة وأولياء 
األمور من الطبقة الوسطى، قد تكون مصحوبة بالتوتّرات والكثير من الصراعات، االنتقادات 

الموّجهة للمدرسة ومراقبة أولياء األمور لعمل المعلّمين. 

 Cousins & Mickelson, 2011; Auerbach, 2009;( ومع ذلك، فإّن عدًدا من الباحثين
2010(، يوّجهون انتقاًدا للتصّور القائل إّن أولياء األمور من مجموعات األقلّيّة، قد يكونون أقّل 
مشاركة في التعليم الممأسس بطريقة مفيدة ألبنائهم. تظهر الدراسات أنّه عندما تتوّفر الظروف 
المناسبة لعالقات ناجعة مع المدرسة، فإّن أولياء األمور من المجموعات غير المهيمنة أيًضا، 
يبدون مشاركة في المدرسة. فعلى سبيل المثال، أولياء األمور األفرو-أمريكيين الذين تتوّفر لهم 
مناليّة للمربّين، وللمناهج الدراسيّة، والعالقات بينهم وبين العاملين في التربية والتعليم مريحة 

ولطيفة، سيشاركون في المدرسة بنفس قدر مشاركة أولياء األمور من المجموعة المهيمنة.

تفسير االختالفات في مشاركة أولياء األمور

المجموعات  بين  األمور  أولياء  تفسيرات عديدة لالختالفات في مشاركة  البحث  أدبيّات  تقّدم 
المختلفة. بعض هذه التفسيرات لوجستيّة، وبعضها ثقافيّة. تسلّط التفسيرات المتعلّقة بالوسائل 
أو  المواصالت  توّفر  عدم  المثال،  سبيل  )على  الوسائل،  هذه  نقص  على  الضوء  اللوجستيّة 
الوقت(، ونقص في الموارد المالية. قد يصّعب هذا النقص مشاركة أولياء األمور في المدرسة. 
ينطبق هذا التفسير، في المقام األّول، على الفئات ذات الموارد االقتصاديّة المحدودة. كما هو 
األمور.  أولياء  االقتصاديّة ودرجة مشاركة  الموارد  بين  إيجابيّة  ثّمة عالقة  أّن  تبيّن  متوّقع، 
 Mistry, Vandewater, Huston & Maloyd, 2002; Hayes, 2011; Chin &(
Newman, 2002(. باإلضافة إلى ذلك، يمكننا أن نشير إلى صعوبات في التواصل الناجع 
والجاري بين أولياء األمور والمدارس. هذه صعوبات ناجمة عن االختالفات اللغويّة وصعوبة 
في إتقان أولياء األمور للّغة الدارجة في المجتمع. يميّز هذا الحاجز جماعات المهاجرين بشكل 
خاّص. ترّكز تفسيرات أخرى على احتمال وجود فجوة ثقافيّة بين الثقافة المدرسيّة، التي تعكس 
هي  الغربية،  الدول  مدارس  في  السائدة  السياسة  البيت.  تميّز  التي  والثقافة  المهيمنة،  الثقافة 
سياسة الثقافة المهيمنة للفئات المهيمنة والمسيطرة في المجتمع. تمثّل التربية المفاهيم التربويّة 
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لدى هذه المجموعات، وهناك توّقع بأّن التالميذ وأولياء األمور سوف يتبنّون القيم المتجّسدة 
فيها، ويعملون وفقها. في هذا السياق، معظم التطّرق إلى مشاركة أولياء األمور، هو من خالل 
دائًما  والتعليم غير مفتوح ومتاح  التربية  المهيمنة. جهاز  المجموعة  منظور معايير ومفاهيم 
ألولياء األمور الذين غير المنتمين إلى المجموعة المهيمنة. لهذه الفرضيّة األساسيّة هناك تأثير 
في العالقة بين أولياء األمور والمدرسة. حسب وجهة نظر بوردييه وفاسرون، وغيرهما من 
الثقافة  بين  التالؤم  يتيح   ،)Lareau, 2003( أنط الرو النهج، مثل  تبنوا هذا  الذين  الباحثين 
المدرسية وثقافة اأُلسرة، استنساخ الِبنية االجتماعيّة، وحفظ عالقات الالمساواة في المجتمع 
)Bourdieu & Passeron, 1977(. ينعكس هذا األمر على النحو التالي: عندما يكون هناك 
تالؤم بين معايير المدرسة والمعايير التي يكِسبها أولياء األمور من الطبقتين، العالية والوسطى، 
أّن  المدرسة، كما  التكيّف، تصريف أمورهم والنجاح في  التالميذ  السهل على  ألبنائهم، فمن 
التواصل بين اأُلسرة والمدرسة يكون أكبر. يمكننا أن نستدّل من العديد من الدراسات التي ترّكز 
على الفوارق الطبقيّة، على أن مشاركة أولياء أمور الكبيرة من جانب أبناء المكانة االجتماعيّة 
– االقتصاديّة العليا – المتوّسطة، مقارنة بمشاركة أبناء المكانة المتدنّية، تتعلّق برأس المال 
 Weininger( المدرسيّة  الهيئة  مع  باالرتياح"  "الشعور  يمنحهم  الذي  الثقافّي،  الثروة(  )أو 
بنجاعة في  للعمل  الالزمة  المعلومات والمعرفة  اللغة،  يمتلكون  إنّهم   .)& Lareau, 2003
المدرسة، والحرص على مصالح أبنائهم. عندما تكون هناك فجوة واضحة بين الثقافة المدرسية 
وثقافات الفئات غير المهيمنة في المجتمع، خاّصة بين تلك الفئات التي ترغب في الحفاظ على 
الثقافيّة الفريدة ألبنائها، قد تظهر صعوبات في العالقة بين أولياء األمور والمدرسة.  الهوية 
وفق اإلجمال الذي تُقّدمه فالطي، فإّن عدم التالؤم بين ثقافة أولياء األمور وثقافة المدرسة، قد 
يؤّدي إلى سوء تفاهم بين أولياء األمور والمعلّمين، وتوّقعات متناقضة بشأن األبناء، وبالتالي 
إلى عدم استنفاد إمكانيّات التالميذ. تضع الفجوة الثقافيّة صعوبات أمام العالقات الناجعة بين 
أولياء األمور من الفئات غير المهيمنة والمدرسة، كما أّن لها آثار على نظرة جهاز التربية 
والتعليم تُجاه أولياء األمور، ونظرتهم تُجاه المدرسة. )פלטי, 2014, עמ׳ 6(. وبالفعل، فإنّه 
يمكن من خالل العديد من الدراسات التي أجريت، التعّرف على العالقة التباينيّة بين المعلّمين 
 Bicer, Capraro &،وأولياء األمور من مختلف الفئات االجتماعيّة )انظر، على سبيل المثال
Capraro, 2013(. يُبدي المعلّمون والعاملون في المدرسة في كثير من األحيان شعوًرا بأنّه 
من السهل بالنسبة لهم، العمل مع أولياء أمور من فئات اجتماعيّة معيّنة، في حين أّن أولياء أمور 
من خلفيّات ثقافيّة أو مكانة اجتماعيّة مختلفة، ال يجدون لغة مشتركة مع المدرسة، ويواجهون 
قطيًعة في التواصل وسوء فهم، عندما تكون المعايير والتوّقعات غير متطابقة أو غير مفهومة 
)Hill, 2010(. كما بيّنت هيل، قد يؤّدي اللقاء بين المدرسة والتالميذ من المجموعات الثقافيّة 
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المختلفة، إلى تصادم، سوء فهم، ارتباك وفوضى )Hill, 2010(. فعلى سبيل المثال، قد يحلّل 
المعلّمون سلوكيات التالميذ أبناء مجموعات األقلّيّات تحلياًل خاطًئا، ويعتبرونها انعكاًسا النعدام 
الثقافة وعدم الرغبة في التعلّم )Cleary & Peacock, 1998; Kim, 2009(. كما يمكنهم 
أن يفّسروا قلّة أو عدم مشاركة أولياء األمور على أنّها عدم اهتمام شامل بتعليم أبنائهم. وعالوة 
على ذلك، فإّن المعلّمين في كثير من األحيان ال يعرفون كيفيّة مساعدة التالميذ الذين ال ينتمون 
إلى "التيّار المركزّي"، كما أنّهم ال يعرفون أو يقّدرون ممارسات تربية األبناء في اأُلسر من 
المكانة االجتماعيّة المتدنّية، أو في أُسر المهاجرين، بالقدر الذي يعرفون ويقّدرون تربية األبناء 
عند المجموعة المهيمنة )McCarthey, 1997; Turney & Kao, 2009(. ونظًرا لعدم 
وجود التقدير والشرعيّة من جانب المدرسة، للموارد الثقافيّة لفئات األقلّيّات الثقافيّة، ال يُنظر 
إلى أولياء األمور في هذه الفئات على أنّهم موارد ذات صلة بنجاح أبناء هذه الفئات في المدرسة. 
وعالوة على ذلك، بسبب كونهم في موقف أقّل قّوة، ال ينظر إليهم على أنّهم أحد العوامل التي 
األمور  أولياء  يدرك  جانبهم،  من  عاّم.  بشكل  وتساعدها  المدرسة  أجل  من  تسهم  أن  يمكن 
أنّهم ال يعرفون حقوقهم وال يعرفون كيفيّة التعامل مع المدرسة. تصف الدراسات الصعوبات 
مع  وتواصلهم  احتكاكهم  عند  المهاجرين،  وخاّصة  األقلّيّات،  من  األمور  أولياء  تواجه  التي 
توّقعات مختلفة من سلوك وتعلّم  تربويّة مختلفة،  لديهم وجهات نظر  والتعليم.  التربية  جهاز 
أبنائهم، صعوبات في اللغة والتنّور القرائّي والكتابّي وقيم تختلف عّما هو متعارف عليه في 
جهاز التربية والتعليم، والتي يمكن أن تؤّدي جميعها، إلى نزاعات وصراعات مع المدرسة 
)Turney & Kao, 2010(. كما أنّها قد تؤّدي إلى أن يعتبر المعلّمون اأُلسر غير "مشاركة". 
وفًقا لكروزيرو، هناك أيًضا أنواع من السياسات والممارسات العنصرية التي تؤثّر في توسيع 
تنتهج هذه  المشاركين.  التعليم وأولياء األمور غير  المشاركين في  أولياء األمور  بين  الفجوة 
السياسات التمييز وتهميش أولياء األمور من األقلّيّات )Crozier, 2001(. وبالفعل تبيّن أّن 
أولياء األمور في الفئات غير المهيمنة قد يواجهون عقبات نفسيّة، مثل: الشعور بالتمييز، عدم 
التقدير والتفّهم وانعدام الثقة، التي من شأنها أن تصّعب عليهم التواجد في المدرسة والمشاركة 

.)Lee & Bowen, 2006( في التعليم

إقصاؤهم  ويتّم  الهامش،  في  يقبعون  األقلّيّات،  األمور  أولياء  أّن  إلى  أخرى  دراسات  تشير 
 Auerbach, 2002; Barnyak &( أبنائهم لصالح  المدرسة  في  المشاركة  حاولوا  ما  إذا 
McNelly, 2009; Gillborn & Youdell, 2000(، مقارنة بأولياء األمور البيض من 
الطبقة الوسطى، الذين يمتلكون رأس المال االجتماعّي والثقافّي والموارد االقتصاديّة الالزمة 
من  األمور  أولياء  أّن  تبيّن  فقد  ذلك،  على  وعالوة   .)Crozier, 2000( أصواتهم  إلسماع 
الطبقات الدنيا، يشعرون باإلقصاء من الحيّز المدرسّي. فعلى سبيل المثال، تصف فالطي في 
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 Hanafin & Annelynce,( إيرلندا  فقير  حّي  في  األمور  أولياء  مشاركة  دراسة فحصت 
2002(، والتي تبيّن منها أّن أولياء األمور كانوا قلقين بشأن تعليم أبنائهم، شعروا بأنّهم ُطردوا 
وُمنعوا من المشاركة في صنع القرارات في المدرسة، بشأن المسائل التي أثّرت فيهم شخصيًّا، 
يتّم  لم  بأنّه  الدراسة،  في هذه  الذين شاركوا  األمور  أولياء  أفاد  التعليمّي ألبنائهم.  التقّدم  وفي 
التشاور معهم عند صياغة سياسة المدرسة، وأنّهم شعروا بأّن ال دور لهم في اللجان والمجالس 
السلطات  تكون  أن  بعد  فقط"  باالسم  "مشاركون  يُعتبرون  كانوا  عادة  وبأنّهم  المدرسة،  في 

المدرسيّة قد اتّخذت القرارات.

أبلغوا عن  أنّهم  كما  فيها،  غير مرغوب  المدرسة  إلى  زياراتهم  بأّن  األمور  أولياء  لقد شعر 
شعور بالقلق، العصبيّة والخوف في اللقاءات الشخصيّة مع المعلّمين. توّجهات مماثلة تبيّنت 

في أوساط أولياء أمور من مجموعات األقلّيّات العرقيّة.

أولياء  دور  بشأن  والمعتقدات  التصّورات  تناولت  التي  البحث  أدبيّات  من  نستدّل  أن  يمكننا 
األمور في المدارس، أّن فئات األقلّيّة تميّز بين دورها في البيت، ودورها في المدرسة. يقّدر 
أولياء األمور المعلّمين، كونهم أصحاب صالحيّة وخبراء في المجال التعليمّي والتربوّي في 
المدرسة، لذلك فإنّهم يعتقدون بأّن عليهم أاّل يتدّخلوا في عمليّة تعلّم أبنائهم. إّن التصّور الذي 
أمام  عائًقا  يشّكل  والتعليم،  التربية  مجال  في  ومعرفة  خبرة  ذات  مهنيّة،  سلطة  المعلّم  يعتبر 
مشاركة المجموعات األقّل هيمنة، التي تشعر بأنّها أقّل قدرة على اإلسهام والمشاركة بشكل 
 .)Gonzalez-DeHass & Willems, 2003; Hill, 2010( أبنائها  تعليم  في  ملحوظ 
وعالوة على ذلك، بسبب عدم اإللمام بمضامين المناهج الدراسيّة والقيود التي تفرضها اللغة 
حيث  من  صعوبات  األقلّيّة  فئات  تواجه   .)Turney & Kao, 2010( التعليم  يفرضها  أو 
قدرتها على مساعدة أبنائها في عمليّات التعلّم، مثل: تحضير الواجبات البيتيّة، ولهذا تأثير في 

التحصيل العلمّي للتالميذ. 

كيفّية النهوض بمشاركة أولياء األمور

إلى جانب العقبات والحواجز القائمة أمام مشاركة أولياء األمور أبناء الطبقة الدنيا واألقلّيّات 
أولياء  تقريب  في  المدرسة  أهّميّة  إلى  البحث،  أدبيّات  إلى  استناًدا  نُشير،  أن  يمكننا  العرقيّة، 
األمور وحشدهم لصالح سيرورات تتعلّق بأبنائهم. على المدرسة أن تكون مبادرة وفّعالة من 
Baquedano-( أجل النهوض بهذا الموضوع. وفق ما تشير إليه بوكاندو - لوبيز وزمالؤها
Lopez et. al, 2013(، صحيح أّن للمكانة االجتماعيّة أهّميّة في هيكلة وبناء العالقات بين 
على  القائمة  العالقات  تعزيز  على  المدرسة  تعمل  أن  يمكن  ولكن  األمور،  وأولياء  المدرسة 
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االحترام المتبادل التي تساعد في مشاركة أولياء األمور أبناء الطبقة الدنيا. يُسلّط الضوء، بشكل 
وتوفير  المتنّوعة،  والعرقيّة  االجتماعيّة  الخلفيّات  األمور من  أولياء  احتواء  أّن  خاّص، على 
مساحة لهم إلسماع أصواتهم، هما مسؤوليّة ُملقاة على عاتق المدرسة. وبالفعل، يعتقد بعض 
الباحثين بأّن المدرسة العامل الرئيسّي الذي يؤثّر في قرار أولياء األمور بشأن المشاركة، من 
االتّصال، وتشجيع مشاركة  قنوات  تطوير  مثل:  تتّخذها،  التي  السياسات واإلجراءات  خالل 
أولياء األمور في عمل المدرسة. إّن طرق تعزيز مشاركة أولياء األمور متنّوعة. في استعراض 
عوفريم )2014(، تُقترح عّدة استراتيجيّات، يمكن أن تساعد في التغلّب على العقبات في العالقة 
بين أولياء األمور واأُلسرة، وتعزيز العالقة بين المدرسة وأولياء األمور من المجموعات غير 
المهيمنة. تشمل هذه االستراتيجيّات، من بين أمور أخرى، جداول زمنيّة مِرنة، تحديد أماكن 
االجتماعات وتجنيد المنظمات وأفراد المجتمع لتلبية االحتياجات اللوجستيّة؛ تشغيل مترجم؛ 
ضّم معلّمين يتحّدثون بلغات األقلّيّات إلى فريق المدرسة؛ مشاركة منّظمات المجتمع المحلّّي، 
أولياء األمور أو أفراد المجتمع كوسطاء بين المدرسة واأُلسر وتنفيذ برامج لتنسيق التوّقعات 

والوساطة بين الثقافتين اأُلسريّة والمدرسيّة.

تُسهم برامج تعزيز مشاركة  البحث، والتي بموجبها  أدبيّات  الواردة في  الشواهد  على ضوء 
أولياء األمور في أوساط المجموعات غير المهيمنة، في تحسين تحصيل التالميذ. وعليه، هناك 
أهّميّة لوضع برامج تدّخل، تهدف إلى تعزيز العالقات بين أولياء األمور والنشاطات المدرسيّة. 
 Jeynes,( أجراه جينيس الذي  الفوقّي(  )التحليل  تحليل  الميتا  ذلك من  نستدّل على  أن  يمكنا 
2012(. حين حلّل 51 دراسة تناولت تأثيرات برامج المشاركة المختلفة للنهوض بمشاركة 
أولياء األمور في التحصيل العلّمي للتالميذ. على الرغم من أّن جينيس ال يفحص، على وجه 
التحديد، التالميذ في جيل المراهقة وال يتطّرق مباشرة إلى مجموعات األقلّيّات، إاّل أّن العيّنة 
شملت عدًدا ال بأس به من الدراسات التي رّكزت على المجموعات غير المهيمنة في الصفوف 

المختلفة. 

أولياء  إلى  الدعوات  توجيه  في  نشاطها  مدى  من  المدارس  تزيد  بأن  أيًضا  الباحثون  أوصى 
األمور، وبمنح أولياء األمور دوًرا كبيًرا في توفير الشعور بنجاعة مساعدة األبناء في التعليم. 
يتطلّب هذا النهج من الطاقم في المدرسة تطوير استراتيجيّات لتوعية أولياء األمور )مثل دعوة 
أولياء األمور للمشاركة في الفّعاليّات المدرسيّة، وبناء عالقة قائمة على الثقة واالعتراف بقيم 
ومعايير التالميذ من فئات األقلّيّة. لذلك، كان من بين األمور التي رّكزت عليها البرامج، تدريب 
المعلّمين، تدريًبا يهدف إلى تحسين مهارات العمل مع اأُلسر. حسب فالطي )2014(، اكتشف 
الباحثون الذين درسوا مشاركة أولياء األمور في تعليم أبنائهم أّن منح دور هاّم ألولياء األمور 

يزيد الدافعيّة للمشاركة عند أولياء األمور من الأقلّّيات المختلفة. 
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داعمة(  متابعة  األحيان  بعض  )في  وتدريب  توجيه  تقديم  على  أخرى  مشاركة  أسليب  ترّكز 
ألولياء األمور، من أجل توسيع وتعميق معارفهم ومهاراتهم الوالديّة، إكسابهم معرفة بالنظم 
والممارسات التعليميّة، وضع استراتيجيّات لمساعدة األبناء في موضوع التعليم، وتعزيز التمّكن 
من اللغة أو غيرها من المضامين التعليميّة التي يحتاجونها لمساعدة أبنائهم. النقطة الرئيسيّة في 
أساليب التدّخل هذه هي التغيير في سلوكيّات وتصّرفات أولياء األمور تجاه أبنائهم. في دراسة 
ميتا- تحليليّة أجراها جينيس )Jeynes, 2012(، تبيّن أنّه كان  لبرامج مشاركة أولياء األمور 
التي تبادر إليها المدرسة، وخاّصة البرامج التي ترّكز على تشجيع أولياء األمور على القراءة 
ألطفالهم، تأثير في تحصيل التالميذ. حظي التدّخل في مجال التنّور القرائّي باهتمام بالغ في 

 .)Henderson & Mapp 2002( الدراسات التي أُجريت قبل أكثر من عقد

اتّجاه آخر من أساليب المشاركة، هو تسليط الضوء على التحصيل العلمّي والجتمعة )التنشئة 
االجتماعيّة(، للتعليم. األمر الذي يعني إبداء التوّقعات من جانب أولياء األمور بشأن اكتساب 
أبنائهم للتعليم، تطّرقهم إلى ما يتعلّمونه في المدرسة على أنّه هاّم لعالم المراهقين ومستقبلهم، 
 Hill &( وتشجيع طموح األبناء في التعليم والعمل، اكتساب معرفة، طرق واستراتيجيّات تعلّم
Tyson, 2009(. أفراد مجموعات األقلّيّة معنيّون بتعزيز إنجازات ونجاح أبنائهم، ومع ذلك، 
ال يعرفون دائًما كيف يقومون بذلك على نحو فّعال. ولذلك، فمن المحتمل أّن برامج التدّخل 
التي تعّزز دور أولياء األمور في دعم وتحضير أبنائهم لتحقيق النجاح في المدرسة - سوف 
المهيمنة.  المجموعات غير  أبناء  وتحصيل  األمور  وأولياء  المدرسة  بين  العالقات  في  تُسهم 
المجموعات ذات  أولياء األمور من هذه  تلبّي احتياجات  البرامج  أّن هذه  السبب في ذلك هو 
المعرفة واالنكشاف على  إلى  األحيان، ويفتقرون  كثير من  المحدودة في  التعليميّة  والموارد 

العالم األكاديمّي.

لتطوير  كإطار  المحلّي  المجتمع  مع  التعامل  هو  األمور  أولياء  مشاركة  لزيادة  آخر  اتّجاه 
المهارات القياديّة. نالحظ في هذا السياق، أّن المجموعات غير المسيطرة، تبذل جهوًدا حثيثة 
للحّد من الفجوة في تحصيل أبنائها من خالل مشاركة مكثّفة في دعم تعليم األبناء في البيت، 
أو في إطار المجتمع الذي يعيشون فيه )Hill, 2010(. تقّدم لنا فالطي مثااًل على مدرسة في 
البرازيل )Armando-Gandin & Apple, 2004 في فالطي 2014(، نشأ فيها بعد عمليّة 
األمور في هذا  أولياء  بدأ  المدرسة.  في  لسياسة جديدة  مبادئ  نّظم  منتًدى،  العمل  طويلة من 
المنتدى باكتشاف قدرات جديدة للمشاركة، من خالل اكتساب المهارات والقيم الالزمة للمشاركة 
الفّعالة في اتّخاذ القرارات، على أساس من الشراكة واالحترام المتبادل. نجحت هذه المدرسة 
التي لوال هذا المشروع لبقيت خارج المدرسة وخارج  في احتواء مجموعة سّكانيّة بأكملها، 
المجتمع. مثال آخر على مشاركة المجتمع المحلّّي، يمكن أن نجدها في أوساط األبورجينيّين في 
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أستراليا، الذين طالبوا بالحصول على الحّق في تعليم أبنائهم وتربيتهم، وفًقا لقيمهم الحضاريّة، 
مع الحفاظ على هويّتهم وأساليب الدراسة المتعارف عليها في حضارتهم. في ما يلي ما قاله 
أعضاء اللجنة القطريّة للتعليم األبورجينيّي في أستراليا: "ينبغي لتعليم أبنائنا أن يكون عمليّة 
عليها  المتعارف  الدراسة  طرق  على  ومبنيًّا  صحيًحا،  المجتمع  أعضاء  يراه  ما  على  مبنيّة 
في المجتمع المحلّّي. يهدف هذا التعليم إلى تطوير قدرات أطفالنا، ال لتدمير حّقنا في تقرير 
المصير. يجب أن يُطّور تعليم أطفالنا أشخاًصا يفخرون بتراثهم ويعرفونه، بموازاة اكتساب 
المهارات األكاديميّة والقدرات التكنولوجيّة المطلوبة في المجتمع األسترالّي اليوم. ونحن نعتقد 
أّن التعليم الفّعال يجب أن يُكتسب في انسجام مع الحضارة األبورجينيّة، القيم والهويّة واختيار 
نمط الحياة. ونحن نعتقد أنّه من أجل إنجاز هذه المهّمة، يجب نقل المسؤوليّة عن تنفيذ سياسة 
التعليم إلى السّكان األبورجينيّين. كّل هذا يتطلّب تطوير  الميزانيّات وتنفيذ برامج  تخصيص 
 Teasdale &( برامج تربويّة تعليميّة وتدريب أعضاء في المجتمع المحلّّي لتنفيذ هذه البرامج
Whitelaw, 1981(. تبيّن الدراسات أن هناك فائدة كبيرة من مأسسة الممارسات المتميّزة 
Suarez-( للمشاركة التي يتبنّاها أولياء األمور المهاجرين، والتي تستند إلى عالمهم الثقافّي
Orozco, 2001; Lopez, 2001(. وفي هذه المسألة، تقّدم فالطي مثالًا على دراسة جرت 
العائلة  أّن  تبيّن منها   ،)Menard-Warwick, 2007( على عائلة مهاجرين من نيكاراغوا
تحديد  ذلك عن طريق  ويتّم  األبناء.  تعليم  في  اأُلسرة  لبناء مشاركة  األساس  تشّكل  الموّسعة 
اإلنجازات.  األبناء  يحّقق  بأن  توّقعات  المهاجرة،  اأُلسر  جانب  من  للمستقبل  عالية  توّقعات 
تبلورت معايير اجتماعيّة جديدة وأساليب عمل سمحت لألسرة باالندماج في األنشطة التطوعيّة 
في الصفوف: المساعدة في األعمال، اإلرشاد في دروس األشغال اليدويّة وغيرها. أظهرت 
هذه الدراسة أّن أولياء األمور المهاجرين الذين لم يتعلّموا تعليًما عالًيا وفق المعايير في أمريكا 
الشماليّة، يمكنهم استخدام مجموعة واسعة من الموارد المجتمعيّة المتاحة لدعم تعليم أبنائهم، 

على الرغم من مستوى تنّورهم اللغوّي.

البحث  أدبيّات  تشير  المدرسة،  في  األمور  أولياء  مشاركة  لتشجيع  التدّخل  برامج  جانب  إلى 
إلى األهّميّة البالغة لمديري المدارس في تعزيز مشاركة أولياء األمور، وإشراكهم في صنع 
القرار خاّصة في تنفيذ برامج التدّخل المختلفة )Drake & Goldring, 2014(. فعلى سبيل 
المثال، ترّكز أورباخ )Auerbach, 2009; 2010(، على القيادة الحقيقيّة كداعمة لعالقات 
الشراكة، من منطلق االعتراف بالخصائص االجتماعيّة والثقافيّة الخاّصة عند أولياء األمور، 
ومن منطلق الثقة المتبادلة واالحترام بين المدرسة وأولياء األمور من مجموعة األقلّيّة. تتطّرق 
خالل  من  األمور،  أولياء  لمشاركة  كبيرة  فرًصا  يتيح  أنّه  على  المديرين  دور  إلى  أورباخ 
عقد المؤتمرات السنويّة مع منتخبي الجمهور، القيام بزيارات منزليّة، تجنيد المجتمع بأكمله 
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للنشاطات المدرسيّة، وإدارة برامج تنّور أولياء األمور، )خاّصة أولئك الذين ال يتقنون اللغة 
اإلنجليزية( وغيرها. وبالفعل، في عدد من الدراسات التي تناولت مديرين ناجحين، مديرين 
يعملون مع مجموعات من المكانة االجتماعيّة - االقتصاديّة المتدنّية، أو التي تتألّف من عدد 
كبير من األقلّيّات، تبيّن أن القيادة الحقيقيّة تخلق تقارًبا بين أولياء األمور و المدرسة، وتسهم 
في نجاعة نهوض المدرسة بالتالميذ. كما تبيّن أيًضا، أّن هذه المدارس تعمل على المرافعة عن 
المجتمع. هذا يعني، أّن لديهم نظرة أوسع بالنسبة لدورهم الذي يتجاوز حدود المدرسة، ليصل 
في النهاية إلى أولياء األمور، الذين هم جزء من المجتمع نفسه. يبدو أّن مديري المدارس الذين 
يطّورون مشاركة أولياء األمور من األقلّيّات، يقودون تغييًرا في أوساط أولياء األمور، يزيدون 
 Marx & Larson, 2012;( والمدرسة  األمور  أولياء  بين  الثقة  ويرّسخون  تعاونهم،  من 

.)Ylimaki, Bennett, Fan & Villasenor, 2012

مشاركة أولياء األمور في إسرائيل: الفروق بين الفئات االجتماعّية

متعّدد  منظور  من  اإلسرائيلّي،  والتعليم  التربية  في جهاز  األمور  أولياء  مشاركة  مناقشة  إّن 
بقدر  متجانس  غير  اإلسرائيلّي  والتعليم  التربية  جهاز  ألّن  للتحّدي،  مثير  أمر  هي  الثقافات 
بنية  الجهاز. وهي  بنية هذا  التجانس هو  انعدام  الحالة من  لهذه  االنعكاسات  أبرز  أحد  كبير. 
ذات معاٍن اجتماعيّة، حضاريّة وسياسيّة شاملة. في هذا السياق، جهاز التربية والتعليم مبنّي 
قطاعات منفردة، انفصاليّة واضحة: التعليم اليهودّي، ويضّم حوالي 75٪ من التالميذ في جهاز 
التعليم، التعليم العربّي، الذي يضّم حوالي 25٪ من التالميذ. نسبة التالميذ اليهود والعرب الذين 
ا نسبيًّا، وكذلك عدد المدارس التي تخدم فئات سّكانيّة متباينة على أساس  يتعلّمون مًعا، قليلة جّدً
قومّي )שויד, שביט, דלאשה ואופק, 2014(. لهذا التمييز، كما ذكرنا، معًنى سياسّي أيًضا. 
ألّن المجتمع العربّي يُعتبر مجموعة ضعيفة، مقارنة بالمجتمع اليهودّي، في جوانب مختلفة في 

المجتمع اإلسرائيلّي عاّمة، وجهاز التربية والتعليم خاّصة. 

داخل كل قطاع هناك فروق هيكليّة أخرى: في التعليم اليهودّي هناك تمييز على أساس الدين- 
مدرسة حكوميّة )حوالي ٪55 من التالميذ(، حكوميّة - دينية )18٪( ومستقلّة )تخدم في األساس 
التعليم  بين  فرق  فهناك  العربّي،  التعليم  في  أّما   .)٪27 حوالي   - األرثوذكس  اليهود  السكان 
فروق  هناك  والبدوّي.  الدرزّي  والتعليم  ومسيحيّين،  مسلمين  تالميذ  يستوعب  الذي  العربّي، 
عرقيّة أخرى بين اليهود، حسب المجموعات التي هاجرت إلى إسرائيل من مختلف البلدان في 
جميع أنحاء العالم. يشير هذا الوصف الموجز، إلى أّن جهاز التربية والتعليم يستوعب فئات 
سّكانيّة، من خلفيّات ثقافيّة واجتماعيّة متنّوعة وغنيّة. لذلك تمتلك إسرائيل الخلفيّة واإلمكانيّات 



مشاركة أولياء األمور: البعد االجتماعّي - الثقافّي  | 121 | 

اإلسرائيلّي  المجتمع  يناسب  ال  الثقافات  المتعّدد  التعليم  الواقع،  في  الثقافات.  المتعّدد  للتعليم 
فحسب، بل إنّه ضرورّي له أيًضا )אבו־סעד, 2007(. يمكن أن نضيف إلى هذا التنّوع التقسيم 
على أساس طبقّي، مّما يزيد من التباين بين التالميذ في جهاز التربية والتعليم، ألّن كّل مجموعة 

قوميّة أو دينيّة، غير متجانسة في تركيبتها الطبقيّة )אבו־סעד, 2011(. 

يضع هذا التباين تحّديات كثيرة فيما يتعلّق بمشاركة أولياء األمور. تحّديات قدرتنا على فهمها 
أولياء  مشاركة  مناقشة  ذلك،  على  عالوة  الراهن.  الوقت  في  ا  جّدً محدودة  معها،  والتعامل 
األمور كما وردت أعاله، مع األخذ بعين االعتبار مجموعات األقلّيّة أو مجموعات من مكانات 
اجتماعيّة مختلفة، ال تناسب بالضرورة السياق اإلسرائيلّي، ويرجع ذلك، جزئيًّا، إلى طبيعة 
أمور  أولياء  هناك  أيًضا،  إسرائيل،  في  االجتماعيّة.  الفئات  مختلف  بين  السياسيّة  العالقات 
أجريت  التي  الدراسات  في  االجتماعيّة، وكما ورد  ومفاهيمهم  قيمهم  أبنائهم  إكساب  يريدون 
في الماضي )גולדרינג ושפירא, 1990 ; גולדרינג, שביט ושפירא, 1995( ، يشّكل أولياء 
األمور هؤالء مورًدا حيويًّا لجهاز التربية والتعليم، ودعًما التالميذ في المدرسة )נוי, 2014(. 
وهذا ينطبق أيًضا على المجموعات الثقافيّة المختلفة التي تشّدد على النجاح في تعليم أبنائها، 
 Shor, 2004; Rosental( السابق  السوڤييتّي  االتّحاد  الجدد  القادمون  المثال،  سبيل  على 
Roer-Strier, 2001 & وآخرون(. ُوجدت في السنوات األخيرة القليل من الدراسات التي 
تتناول مشاركة أولياء األمور في الفئات االجتماعيّة المختلفة في إسرائيل. نعرض في ما يلي 
مجموعة من النتائج من الدراسات حول هذا الموضوع. سلّطت بعض الدراسات الضوء على 
 .)2003 ופלד,  רוזנבלט  المثال،  سبيل  على  )انظر،  التالميذ  لدى  بالمكانة  المتعلّق  الجانب 
من  لفئة  يقّدمون خدمات  الذين  المعلّمين  لدى  ازدواجيّة  نظرة  هناك  أّن  الدراسات  هذه  بيّنت 
وإشراكهم  األمور  أولياء  لمشاركة  بالنسبة  عاٍل،  واجتماعّي  اقتصادّي  مستًوى  ذات  السّكان 
في العمل المدرسّي. فمن ناحية، أبلغ هؤالء المعلّمون عن أهّميّة مشاركة أولياء األمور في 
من  األمور  أولياء  مع  ثقة  عالقات  بناء  إلى  يسعون  المعلّمين  أّن  أيًضا  تبيّن  كما  المدرسة، 
الطبقة االجتماعيّة العليا، ألّن العالقات الجيّدة معهم، تعزز وترّسخ وضع هؤالء المعلّمين في 
المدرسة. من ناحية أخرى، تبيّن أيًضا أّن المعلّمين يبدون مخاوف من مشاركة أولياء األمور؛ 
مكانتهم  في  التشكيك  إلى  تؤّدي  يمّرون بصراعات،  األمور،  أولياء  مع  تفاعلهم  ألنّهم خالل 
 Addi-Raccah & Arviv-Elyashiv,( عملهم  بشأن  استفهام  عالمات  وتطرح  المهنيّة، 
2008(. تكون هذه األحاسيس أقّل بروًزا بين المعلّمين العاملين في المدارس التي تقّدم خدماتها 
، إذ ال يعتبر هؤالء المعلّمون أولياء األمور من الطبقات الدنيا  لسّكان من مستًوى اجتماعّي متدنٍّ
ا، فيفّضلون ترسيخ مكانتهم في المدرسة من خالل تطوير عالقة ثقة مع زمالئهم  عاماًل هاّمً
 .)Addi-Raccah, 2012; Addi-Raccah & Elyashive-Arviv, 2008( في المدرسة
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أّما لدى أولياء األمور، فإنّنا نستدّل على وجود توّجهات أخرى. إذ تشير نتائج دراسات التي 
روزنبالط وبيليد من عام 2003، أنّه كلّما زادت ثقة أولياء األمور بالمدرسة، مالوا ألن يكونوا 
الدنيا وأولياء وعالقات  الطبقات  األمور من  أولياء  لدى  اكتشف  تناُسب مماثل  أقّل مشاركة. 
أولياء األمور بالمعلّمين، من وجهة نظر أولياء األمور مقارنة بالمعلّمين، في سياقات اجتماعيّة 

مختلفة. 

فحصت دراسات أخرى مشاركة أولياء األمور على الصعيد القطاعّي. يرد في دراسة فيشر 
التي طّورت   - الحكومّي  والدينّي  العربّي  الحكومّي،   - القطاعات  لثالث مدارس من  وصف 
أنماًطا مختلفة من مشاركة أولياء األمور، التي تعكس التقاليد والثقافات المختلفة في المجتمع، 
ورّسخت نماذج مختلفة من هذه المشاركة )פישר, 2010(. لدى فريدمان أيًضا، )في االستعراض 
الذي أُجري لصالح لجنة غيرنباوم وفريد، 2010(، تبيّنت اختالفات حسب القطاع: في التيّار 
الحكومّي  التيّارات  في  المشاركة  بمستوى  مقارنة  بكثير  أعلى  المشاركة  مستوى  الحكومّي، 
المشاركة فحسب،  قّوة  في  القطاعات  بين  االختالفات  تنعكس  والحريدّي. ال  العربّي  الدينّي، 
بل في أنماطها أيًضا. باإلضافة إلى ذلك، ُوجدت شواهد تدّل على أنّه رغم كون أولياء األمور 
للتعليم )كما هي الحال في القطاع الحكومّي(، إاّل أّن  في الوسط العربّي يعزون أهّميّة بالغة 
المدرسّي،  الصعيد  أنّهم على  في حين  بشكل خاّص،  البيتّي  الصعيد  تنعكس على  مشاركتهم 
يشاركون بدرجة أقّل بكثير من أولياء األمور في التعليم الحكومّي )Zedan, 2012(. تقول 
ليڤاندا )Lavenda, 2009(، التي  اعتمدت على موديل هوبر – دمبسي وزمالئها، إنّه في 
الوسط العربّي )خالًفا للوسط اليهودّي(، يميل أولياء األمور إلى إبداء المشاركة في المدرسة، 
فقط إذا منحتهم المدرسة فرصة للمشاركة، ودعتهم إلى المشاركة في نشاطاتها. يّدعي ريناوي 
)2003(، أنّه على الرغم من األهّميّة التي يعزوها أولياء األمور في المجتمع العربّي لتعليم 
المدرسة  إلى  ينظرون  فأولياء األمور  المدرسة ضعيفة.  بينهم وبين  العالقات  أّن  إاّل  أبنائهم، 
نظرة ال مباالة، وعلى األغلب ال يزورون المدرسة وال يبدون اهتماًما بما يحدث فيها. كما يشير 
ريناوي إلى أنّه من خالل المقابالت التي أجراها مع أولياء أمور، تبيّن أّن قسًما كبيًرا منهم، 
وبسبب قلّة الخبرة أو ضيق الوقت ونفاد الصبر، غير قادرين على مساعدة أبنائهم في إعداد 
التعليميّة  للمواضيع  أبنائهم  البيتيّة. باإلضافة إلى ذلك، هم ال يعرفون كيفيّة توجيه  الواجبات 
والدراسة في مؤّسسات التعليم، بعد التخّرج المدرسة الثانوية. كما أّن المواضيع المفّضلة لدى 

أولياء األمور، ليست بالضرورة هي المفّضلة لدى أبنائهم )רינאווי, 2003, עמ׳ 6(.

هناك صلة وثيقة بين مشاركة أولياء األمور والتحصيل العلمّي، كما أّن مشاركة أولياء األمور 
في المدارس االبتدائيّة أكبر منها في المدارس الفوق االبتدائيّة. هذه النتائج مشابهة لتلك التي 
تبرز من أدبيّات البحث. في ما يتعلّق بفئات األقلّيّات العرقيّة األخرى، فإنّه في دراسة أجراها 
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بار يوسف، ورّكز فيها على السّكان اإلثيوبيّين في إسرائيل، تبيّن أّن هناك حواجز لغويّة، مّما 
يؤدي إلى تواصل محدود بين أولياء األمور والمدرسة، ونقص في معرفتهم عن أوضاع أبنائهم 
في المدرسة )Bar-Yosef, 2001(. هناك حاجة إلى اهتمام خاّص بهذه الفئة، التي تتعلّم نسبة 
عالية من أبنائها، خاّصة في المرحلتين- اإلعداديّة والثانوية- في مؤّسسات تعليميّة داخليّة، بل 
إّن هناك تمثياًل ُمفرًطا لهذه المجموعة في أوساط الدارسين في المؤّسسات التعليميّة الداخليّة 
)אלמוג, 2008(. وهذا يعني أّن فرص إنشاء عالقات مؤثّرة وذات قيمة مع أولياء األمور، 
محدودة منذ البداية، وفي الواقع، هناك انقطاع تاّم في التواصل بين إطار المؤّسسات الداخليّة 

وأولياء األمور.  

نوع آخر من أدبيّات البحث التي تتطّرق إلى مشاركة أولياء األمور في إسرائيل، يرّكز على 
مبادراتهم إلى إنشاء المدارس الخاّصة التي تعكس ثقافتهم. المدرسة الديمقراطيّة العربيّة في 
يافا، هي مثال على إحداها. بادرت عائالت عربيّة وأنشأت مدرسة كبديل تعليمّي للمسيحيّين 
للتهميش،  يافا  في  العرب  المواطنين  معارضة  يعكس  المدرسة  إنشاء  خيار  إّن  األرثوذكس. 
إضافة إلى عدم رغبتهم في أن يكونوا عبيًدا لوجهات نظر ومفاهيم تربويّة غير ديمقراطيّة. 
من خالل المبادرة إلى إنشاء المدرسة الديمقراطيّة، عّرفوا من جديد هويّتهم كمواطنين في يافا 

 .)Levy & Massalha, 2010( العربيّة، وخلقوا حيًّزا ثقافيًّا – تربويًّا جديًدا

الكثير من الباحثين، الذين رّكزوا في األساس على الوسط اليهودّي، فحصوا مبادرات أولياء 
ذات جودة  تعليميّة  تلّقي خدمات  في  أو رغبتهم  قيمهم،  تعبّر عن  مدارس  إنشاء  إلى  األمور 
)انظر، على سبيل المثال، )Gofen & Blomqvist, 2014; Eyal, 2008(. يجب االنتباه 
إلى أنّه في هذه الحاالت، كان أولياء األمور من طبقة اجتماعيّة عليا، يتمتّعون بموارد اجتماعيّة، 
وعملوا بشكل جماعّي لتحقيق هذا الهدف. بشكل عاّم، من خالل استعراض الوضع في المجتمع 
األمور  أولياء  بين  للعالقات  لم يكن هناك تطّرق كاٍف  الثقافات،  اإلسرائيلّي، كمجتمع متعّدد 
وجهاز التربية والتعليم بشكل عاّم، وفي هذا السياق لم يتّم التطّرق بعمق إلى مسألة التعّدديّة 

الثقافيّة والطبقيّة.

إجمال واستنتاجات

اجتماعّي  تباين  على  ينطوي  تربية  جهاز  أساسه  في  هو  اإلسرائيلّي،  والتعليم  التربية  جهاز 
التباين في العالقة بين المدرسة وأولياء األمور.  وثقافّي كبيرين. لذلك، هناك حاجة إلى هذا 
مشاركة  من  متنّوعة  أنماط  إلى  تشير  الدراسات  أّن  ضوء  على  خاّصة  ُملّحة،  الحاجة  هذه 
أولياء األمور من مختلف المجموعات العرقيّة، والمكانات االجتماعيّة في تربية وتعليم أبنائهم. 
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وعليه يجب اعتماد مبادئ التربية للتعّدديّة الثقافيّة، إلتاحة الفرصة ألولياء األمور من خلفيّات 
عرقيّة مختلفة، ألن يكونوا شركاء حقيقيّين في تربية وتعليم أبنائهم في المدرسة، الوضع الذي 
ما يزال غير ُمرٍض حاليًّا.  من استعراض أدبيّات البحث، الواردة في هذا الفصل، يمكننا أن 
االجتماعيّة. ومع  الفئات  لكّل  بالنسبة  هاّمة،  األمور  وأولياء  المدرسة  بين  العالقة  أّن  نستنتج 
ذلك، فإّن قدرة مجموعات األقلّيّة مقارنة بالفئات المهيمنة، على لعب دور فّعال في المدرسة، 
واستنفاد عالقتها مع المدرسة، لدعم أبنائها، مصحوبة بالعديد من الصعوبات. إّن ظروف حياة 
األقلّيّات والمجموعات العرقيّة المحدودة الموارد االقتصاديّة وغيرها، أبناء الطبقة الدنيا، على 
سبيل المثال، إلى جانب الفجوة الثقافيّة بين جهاز التربية والتعليم، والثقافة الخاّصة بأعضاء 
وأحياًنا مصحوبة  ُمجٍد،  غير  األمور  وأولياء  المدرسة  بين  التفاعل  تجعل  المجموعات،  هذه 
الموارد،  ومحدودي  األقلّيّات،  مجموعات  من  األمور  أولياء  إقصاء.  وعمليّات  بصراعات 
أنّهم  حين  في  البيتّي،  الصعيد  على  ودعمهم  أبنائهم  مساعدة  في  قدراتهم  أفضل  يستثمرون 
منقطعين عن الحلبة المدرسيّة. لنا أن نفترض أنّه بالنسبة لمعظم األبناء، "البعد" بين أولياء 
للمجموعات  بالنسبة  أنّه  حقيقة  ضوء  على  خاّصة  ضاّر،  أمر  هو  المدرسة،  وبين  أمورهم 
قيد البحث، يعتبر النجاح في المدرسة القناة الرئيسيّة التي من شأنها أن تتيح لألبناء الحراك 
االجتماعّي في المستقبل. في هذه الحالة نرى في المدرسة أهّم عامل، يمكن أن يؤدي إلى تغيير 
في العالقات بين المدرسة وأولياء األمور من مختلف المجموعات غير المهيمنة. لقد تعلّمنا 
التنسيق بين توّقعات أولياء األمور والمعلّمين وتعريف مشاركة أولياء األمور  المهّم  أنّه من 
ومكّوناتها المختلفة بصورة ُمثلى، مع اإلشارة إلى الخلفيّة العرقيّة والثقافيّة للتالميذ. تتيح هذه 
الخطوة ألولياء األمور والمعلّمين التعامل مع العوائق المصاحبة لها، وبالتالي زيادة مستوى 
مشاركة أولياء األمور. كلّما شعر ولّي األمر أّن المدرسة تثق به، وتشجعه على المشاركة في 

نشاطاتها، مال أكثر إلى المشاركة في العمل المدرسّي. 

بين  اإليجابيّة  العالقات  تدعم  التي  المدارس  إليها  تبادر  تدّخل  برامج  هناك  بالفعل،  بيّنا،  كما 
أولياء األمور والمدرسة، وتسهم في تحسين تحصيل األبناء. مع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أّن 
هذه البرامج ال تزال بحاجة إلى المزيد من البحث، التعّمق، فحص مكّوناتها الناجعة والتعلّم من 
نجاحاتها. إلى جانب كّل هذا، هناك حاجة إلى جهوزيّة جهاز التربية والتعليم واستعداد جميع 
الشركاء فيها: المعلّمون، مديرو المدارس والمسؤولون في جهاز التربية التعليم –ألداء دور 
فّعال وهاّم في جعل المدرسة حلبة تعليميّة، تتميّز باالحتواء واالنفتاح على البيئة االجتماعيّة 
لهم  تقّدم  الذين  للسّكان  الثقافية  التصّورات  المعرفة حول  إلى  المدرس  تحتاج  فيها.  تقع  التي 

الخدمات، وإدراك تصّور أولياء األمور بشأن مشاركتهم في التربية والتعليم. 
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الفئات  مختلف  مشاركة  أنماط  لتحديد  أهّميّة  هناك  الباحثون،  يشير  كما  األساس،  هذا  على 
 Hill & Tyson,( غير المهيمنة، ليتسنّى للمدرسة تطوير عالقات ناجعة مع أولياء األمور
2009(. هذه القضية مصيريّة وفيها على الكثير من التنّوع والتبايُن الثقافّي، كما هي الحال 

في إسرائيل.

التربية  جهاز  تساعد  أن  رأينا،  يمكنها، حسب  التي  التوصيات  بعض  سنقّدم  ذلك،  على  بناًء 
على  المبنيّة  العالقات  والمدرسة،  األمور  أولياء  بين  الحقيقيّة  العالقات  تعزيز  في  والتعليم 

االحترام المتبادل، االعتراف والتفّهم واحتواء أولياء األمور كشركاء في العمل التربوّي.

توصيات بشأن مالءمة العالقة مع أولياء األمور لممّيزات الخلفّية العائلّية

إّن كّل تعامل مع أولياء األمور، وكّل عالقة معهم، يجب أن تأخذ بعين االعتبار خلفيّتهم الثقافيّة 
واالقتصاديّة - االجتماعيّة، بما في ذلك الموارد )االقتصاديّة والتكنولوجيّة وغيرها(، المتوّفرة 

لهم، إضافة إلى ميولهم وتفضيالتهم الثقافيّة.

بأّن  األمر  ولّي  كلّما شعر  أنّه  إلى  الدراسات  تشير  الثقة:  وبناء  التوقعات  وتنسيق  مالءمة 
المدرسة تمنحه الثقة، وتميل إلى إشراكه بشكل حقيقّي، مال إلى المشاركة بقدر أكبر في العمل 
المدرسّي. يشعر قسم من السّكان في إسرائيل بالقلق من أّن هناك مشكلة ثقة بين أولياء األمور 
وجهاز التربية والتعليم بشكل عاّم، ومدرسة ابنهم بشكل خاّص، على الرغم من أنّه ال تتوّفر 

معلومات أكيدة بهذا الشأن. توصياتنا هي: 

األمور  أولياء  بين  التوّقعات  وتنسيق  لمالءمة  أهّميّة  هناك  الثقافات  متعّدد  مجتمع  في  	

وأعضاء الهيئة التدريسيّة، والتحديد بدّقة أنواع المشاركة المطلوبة من أولياء األمور من 
جهة، وما هي توّقعات أولياء األمور المدرسة، من جهة أخرى. تتيح هذه الخطوة ألولياء 

األمور والمعلّمين التعامل مع العقبات التي تراف المشاركة، وبالتالي رفع مستواها.

إعداد وتطوير المعلمين مهنّيًا: يجب تحديد العالقة بين المدرسة وأولياء األمور، كموضوع 
إلزامّي في إعداد المعلّمين. الغرض من هذا اإلعداد هو التعّرف على التعقيد في العالقة بين 
الثقافات، على المستوَيْين- النظرّي والعملّي على  أولياء األمور والمدرسة في مجتمع متعّدد 
بهويّاتها  والطبقيّة،  الثقافيّة   – العرقيّة  الخلفية  إلى  التطّرق  الدقيق  الفهم  هذا  يتيح  سواء.  حدٍّ 

المتعّددة.

من أجل زيادة مشاركة أولياء األمور من جميع طبقات المجتمع، ينبغي تنظيم سياسة المدرسة 
تخدمهم  الذين  السّكان  لمميّزات  لتكون مالَءمة  األمور،  أولياء  مشاركة  بمسألة  يتعلّق  ما  في 
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المدرسة، ولتعكس الخلفيّة العرقيّة، الثقافيّة والطبقيّة ألولياء األمور. تُوّفر هذه السياسة أولياء 
تُجاه  إيجابيًّا  المتدنّية، موقًفا  األمور من لمجموعات األقلّيّة والمكانة االجتماعيّة- االقتصاديّة 

مشاركتهم في المدرسة و تعّزز العالقة بينهما.

وينبغي أن يتضّمن برنامج إعداد المديرين والمسؤولين كمستشارين في المدرسة، مسألة وضع 
بنية تحتيّة صلبة للتعاون مع أولياء األمور، وتعزيز العالقات بينهم وبين المدرسة، مع التطّرق 

إلى الخلفيّة العرقيّة والثقافيّة للتالميذ. 

توصيات تتعلّق بالنظام المدرسّي

يجب تنظيم دورات أو ورشات عمل ألولياء األمور، ترّكز على األداء األمثل ألولياء األمور 
في اأُلسرة والمجتمع، تعزيز الصورة الذاتيّة لدى أولياء األمور، تقديم المساعدة والمشورة لهم، 
لالندماج بصورة أفضل في جهاز التربية والتعليم. من شأن هذا النوع من النشاط زيادة وعي 

التالميذ لقيم اأُلسرة والمدرسة، تحسين سلوكهم والمساعدة في تنمية مهاراتهم الشخصيّة. 

إّن التواصل المستمّر بين أولياء األمور والمدرسة، يعّزز التفاهم بين المعلّم وتالميذه، ويساعد 
تباين  االعتبار  بعين  تأخذ  أن  المدرسة  على  للمدرسة.  التعليميّة  المتطلّبات  فهم  في  اأُلسر 
المكانة  ومن  األقلّيّة  ثقافة  من  األمور  ألولياء  الفرصة  إتاحة  يجب  فيها.  التالميذ  تجانس  أو 
االجتماعيّة- االقتصاديّة المتدنّية التعبير عن آرائهم والتأثير في المدرسة، حتّى لو احتاج األمر 

إلى التوّجه المباشر واستثمار الموارد المخّصصة لذلك. 

يجب النهوض بالبحث في موضوع العالقات بين أولياء األمور عاّمة، والعالقات االجتماعيّة 
– الثقافيّة المتنّوعة خاّصة. لم يحَظ هذا الموضوع في إسرائيل باالهتمام الكافي والُمرضي. 
تتيح الدراسات تصميم سياسة مبنيّة على البيانات، من أجل النهوض بمشاركة أولياء األمور مع 
األخذ بعين االعتبار التباين الثقافّي – االجتماعّي في إسرائيل. ينبغي في إطار البحث أن يستمر 
التعلّم من البرامج التعليميّة الناجحة في العالم للنهوض بالعالقات بين أولياء األمور والمدرسة 

في أوساط مجموعة األقلّيّات.
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العالقات بين األُسرة والمدرسة:

التالميذ ذوو االحتياجات الخاّصة والتالميذ المعّرضون للخطر

ا عندما يتعلّق األمر بالتالميذ ذوي  ًقا خاّصً تتطلّب الشراكة بين المدرسة وأولياء األمور تطرُّ
تتّخذه  الذي  االحتواء  هدف  على  بناًء  للخطر.  المعّرضين  والتالميذ  الخاّصة  االحتياجات 
والتعليم(  التربية  وزارة  التربويّة،  اإلدارة   ،12 )الهدف  إسرائيل  في  والتعليم  التربية  وزارة 
للتالميذ  نفسها  تالئم  أن  المدرسة  على   ،)1988( الدمج  قانون  على  وبناًء   ،)2007 )רונן, 
الذين يواجهون صعوبات ولذوي المحدوديّات. من أجل ذلك على المدارس أن تصنّف التالميذ 
وفق وضعهم التحصيلّي، العاطفّي، السلوكّي، االجتماعّي، العائلّي، واالقتصادّي وأن تالئم لهم 
برامج تعليم وبرامج تدّخل تربويّة وعالجيّة بحيث تضمن استمرار نجاحهم في الدراسة في 
المدارس العاديّة. تهدف هذه اإلجراءات، من جملة ما تهدف إليه، إلى استنفاد جميع اإلمكانيّات 
في التعليم العادّي ومنع تحويل التالميذ إلى التعليم الخاّص. نتيجة لذلك، نسبة عالية من التالميذ 
الذين يواجهون صعوبات وذوي المحدوديّات يتعلّمون في المدارس العاديّة في جميع األوساط 
في إسرائيل. إضافة إلى هؤالء يتعلّم في المدارس عدد كبير من التالميذ في ضائقة والتالميذ 
من  يعانون  تالميذ  المثال،  سبيل  على  يشملون،  وهؤالء  خاّص.  انتباه  إلى  يحتاجون  الذين 
صعوبات تطّوريّة، تالميذ مصابون بأمراض مزمنة أو أولئك الذين أصيبوا بمرض مستعٍص، 
تالميذ حدث لهم حدث متطّرف وحيد أو مستمّر، تالميذ من خلفيّات ثقافيّة متنّوعة، قادمون 
جدد، تالميذ موهوبون وغيرهم ميزات هذه المجموعات السّكانيّة وحاجاتهم مختلفة ومتنّوعة، 
لذلك فإّن المشاركة المثلى ألولياء األمور في التعليم الممأسس تكون مختلفة )נאון, מילשטיין 

ומרום, 2011(.

بناًء على معطيات وزارة التربية والتعليم، تعلّم في إسرائيل في السنة الدراسيّة 2014/ 2015 
142,000-147,000 تلميذ ذي حّق في خدمات التعليم الخاّص )13% من مجمل التالميذ(، 
من بينهم حوالي 62,000 تلميذ في إطار التعليم الخاّص، َو 80.000-85,000 تلميذ من ذوي 
االحتياجات الخاّصة الُمْدمجين في أُطر تعليم عاديّة. التالميذ المدَمجون هم تالميذ تّم تشخيصهم 
كتالميذ يعانون من مشكلة معيّنة وهم يتعلّمون في إطار التعليم العادّي بناًء على قانون الدمج. 
المدارس تالميذ كثيرون يعانون من  يتعلّم في  بناًء على سياسة االحتواء  لنا وقلنا،  كما سبق 
والتعليم  التربية  لجهاز  ا  خاّصً تحّدًيا  التالميذ  يعتبر هؤالء  صة.  ُمشخَّ متنّوعة غير  صعوبات 

والعالقة الوثيقة مع أولياء األمور، هي ضرورة حتميّة.
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كذلك، من المهّم أن نذّكر بأّن استعراض أدبيّات البحث في موضوع مشاكل التالميذ العاطفيّة، 
 Moilanen, et al.,( االجتماعيّة، والسلوكيّة يبيّن أّن مشاكل األوالد متعلّقة بأسلوب الوالديّة
2010(، كلّما كان أسلوب الوالديّة يمنح ثقة أكبر، أّدى األوالد دورهم بشكل أفضل. لذلك في 
ق إلى أولياء األمور أيًضا. معالجة  كّل تطّرق إلى مساعدة هؤالء التالميذ من المنطقّي التطرُّ
ق إليهم – تكّون  هؤالء التالميذ والتدّخل لديهم بدون اتّصال وتعاون مع والديهم وبدون التطرُّ

.)Patrikakou, 2011( ا معالجة جزئيّة جّدً

إاّل إّن عالقة بنّاءة من النوع الموصوف آنًفا ليست مفهوًمة ضمًنا، وهي متعلّق بعوامل كثيرة: 
المدرسة  من  األمور  أولياء  توّقعات  التأثير،  على  وقدرتهم  بالتزاماتهم  األمور  أولياء  إيمان 
وكذلك الخدمات التي تعرضها المدرسة )Hoover-Dempsey, 2010(. في مجموعة تالميذ 
التعليم الخاّص هناك مرّكب مهّم إضافّي وهو نوعيّة االستثنائيّة، ألنّها هي التي تحّدد جودة 
العالقة. عالوة على ذلك: بشكل عاّم مشاركة أولياء األمور مع المدرسة تتقلّص كلّما كبرت 
أولياء  يرافق  القانون  بموجب  الخاّص ألنّه  التعليم  في  األمر كذلك  ليس  التالميذ. ولكن،  سّن 
األمور والمدرسة التالميذ حتّى سّن 21 سنة وفي حياتهم المستقبليّة، بشكل عاّم. من هنا فإّن 
رحلة مشاركة الوالدين في هذه المجموعة المثيرة للتحّدي هي أطول وأكثر تعقيًدا وبالذات في 
سّن المراهقة. يمر المراهقون في التعليم الخاّص بعمليات فيزيولوجيّة تشبه ما يمّر به أترابهم 
الذين ال ينتمون إلى التعليم الخاّص. وهم أيًضا يقفون أمام مهّمات مركزيّة مميّزة لسنّهم: تلبية 
االحتياجات الجسديّة، تنمية هويّة شخصيّة واالستقالليّة مع انفصال تدريجّي عن الوالدين وإيجاد 
إطار اجتماعّي داعم. هذه المهّمات صعبة، وأحياًنا غير ممكنة، للمراهقين ذوي االحتياجات 
الخاّصة. على سبيل المثال، التغييرات الجسديّة ليست مفهومة ضمًنا دائًما، سلوكهم في هذا 
السياق ليس طبيعيًّا وأحياًنا يكون مربًكا وخطًرا. أّما في سياق االستقالليّة فإّن وضعهم أكثر 
خطورة ألّن الحاجة إلى االستقالليّة تتناقض مع إمكانيّات تأديتهم لمهّماتهم، الشعور الذي يمكن 
أن يقودهم إلى الغّم، الفزع وحتّى إلى الكآبة. عالوة على ذلك، بسبب منظر أو سلوك مختلَفين، 
فإّن قسًما من هؤالء الفتيان يُقَصون أو ينَبذون اجتماعيًّا. باإلضافة إلى مشاعر العزلة المؤلمة، 
وفي حالة عدم وجود مجموعة انتماء ودعم اجتماعّي، فإنّهم يتصّعبون في االبتعاد عن أولياء 
أمورهم وتطوير استقالليّة. من الواضح أيًضا بأّن وظيفة الوالديّة لوالديهم أكثر تعقيًدا، وتحتاج 
إلى معرفة وفهم وصبر والكثير من الدعم واالرشاد. كما أّن عمل المعلّمين مع مراهقين مثيرين 
ا. يواجه المعلّمون صعوبات األوالد وفي حالة كونهم مدمجين في  للتحّدي هو عمل مرّكب جّدً
صّف عادّي – يواجهون صعوبات أوالد الصّف اآلخرين وأولياء أمورهم، والطلبات الخاّصة 
ألولياء أمور المراهقين ومهّمات تخطيط مستقبليّة لهم. من هنا، فإّن دور المدرسة في السلوك 



العالقات بين اأُلسرة والمدرسة: التالميذ ذوو االحتياجات الخاّصة والتالميذ المعّرضون للخطر   | 129 | 

ا. وبالفعل، بناًء على المراجع فإّن مشاركة أولياء األمور في التعليم  السليم والمعيارّي حيوّي جّدً
.)Newman, 2005( الخاّص، أعلى منها في التعليم العادّي

تبدأ مشاركة أولياء أمور التالميذ ذوي االحتياجات الخاّصة من مرحلة التشخيص والتنسيب، 
بشكل عاّم في مرحلة تعليميّة مبّكرة أكثر. نقل تالميذ في جيل المراهقة إلى أطر التعليم الخاّص 
التعليم  مدارس  إلى  التالميذ  من  أكبر  لعدد  نقل  يحدث  السادس  الصّف  نهاية  في  ا.  جّدً نادر 
الخاّص. يحتاج هذا النقل إلى عقد اجتماعات للّجان المهنيّة التي يوجد فيها، بموجب القانون، 
تمثيل ألولياء األمور. من الشهادات التي ُسلّمت للجنة تبيّن أّن هناك تباين في الطريقة التي تُدار 
وفقها األمور في هذه اللجان في األلوية المختلفة وفي المدن المختلفة. كما نضيف بأّن جزًءا 
من التفاعالت بين أولياء األمور والمدارس )أو جهاز التربية والتعليم بشكل عاّم(، تحصل على 
مستوى اللواء أو المدينة، وبعضها على المستوى الوطنّي )مثل لجان االستئناف(. التواصل مع 
أولياء األمور بشأن التنسيب إلى مدارس التعليم الخاّص ال يختلف بشكل جوهرّي عّما يحدث 
ا. المقصود في  في اللجان، باستثناء االختالف الذي يكّون ظروًفا أخرى ويتطلّب انتباًها خاّصً
هذا الحديث هو في األساس حول ما له عالقة في بناء الثقة وإلى طريقة نقل المعلومات إلى 
أولياء األمور ومالءمة االجراءات ألولياء األمور من خلفيّات ثقافيّة ولغويّة متنّوعة، والتي 
فيها يمنح ألولياء األمور إمكانيّة استنفاد حقوقهم. من المراجع البحثيّة يتّضح بأّن هناك شهادات 
على األهّميّة التي يجب أن تعطى لتوطيد الثقة والشراكة بين أولياء األمور وبين جهاز التربية 
والتعليم، في تنسيب التالميذ إلى األطر التعليميّة وفي الدمج الناجح للتالميذ في المدارس. أّما 
ًقا  بالنسبة إلى الغاية من االحتواء الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم نشير إلى أنّنا لم نجد تطرُّ
من  سيكون  أنّه  يبدو  االحتواء.  عمليّة  في  األمور  أولياء  دور  إلى  الوزارة  مناشير  في  ا  مهّمً

المنطق، في المستقبل، االهتمام بهذا الموضوع بشكل أكبر. 

الموضوع الذي فيه يشارك أولياء أمور التالميذ ذوي االحتياجات الخاّصة بوتيرة أعلى، هو 
منهج التعليم الفردانّي. يختلف هذا الواقع عن الوضع القائم لدى أولياء أمور التالميذ العاديّين. 
بسبب الطبيعة المختلفة للصعوبات والمستوى المختلف للتالميذ، فإّن المدرسة ملزمة بإعداد 
في  أبنائهم  ومرافقة  المنهج  على  التوقيع  األمور  أولياء  وعلى  تلميذ،  لكّل  خاّص  تعليم  منهج 
التمّكن منه. أولياء األمور أنفسهم بحاجة إلى مرافقة وإرشاد في هذا الموضوع. في كثير من 
األحيان تكون هناك فجوة بين توّقعات ولّي األمر وتوّقعات المدرسة. من المحتمل أن يشعر 
القيام بمهّمات  المهنّي، وبأنّهم عاجزون عن  أقّل مستًوى مقارنة بالطاقم  بأنّهم  أولياء األمور 
المدرسة وخاّصة  األمور مع  أولياء  يسود عالقات  بشكل خاّص  كبير  توتّر  أبنائهم.  مساعدة 
في حالة األوالد ذوي الصعوبات واالضطرابات السلوكيّة. قد يتسبّب هؤالء التالميذ بمشاكل 
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انضباط، األمر الذي يعتبر تحّدًيا ألولياء األمور وللمعلّمين على حّد سواء. يتوّقع أولياء األمور 
يتوّقع  حين  في  الصعوبات،  يواجه  كيف  مهنة،  صاحب  كونه  بحكم  يعرف،  أن  المعلّم  من 
المعلّمون الذين يتعاملون مع صّف كامل من التالميذ أن يقوم أولياء األمور بتربية أبنائهم وتقديم 
الدعم لهم. أحياًنا يرى أولياء األمور ضرورة للدفاع عن أبنائهم أمام المعلّمين، وإذا كانوا ال 
المحتمل  فإنّه من  واحترامه،  المعلّم  تفهم  منطلق  بذلك من  للقيام  المطلوبة  المهارات  يملكون 
التعلّق بين أولياء األمور والمعلّمين  إلى تفاعل صراعّي. بسبب شّدة  التفاعل  أن يتحّول هذا 
في سياق التالميذ ذوي االحتياجات الخاّصة، فإّن العالقة المفروض أن تكون بينهم محفوفة 
 Span et( بالمخاطر. وبالفعل، لقد تبيّن أنّه كلّما تقّدم سّن المراهق، قّل الرضا من المدرسة

.)al., 2003

العمل مع أولياء أمور المراهقين بحسب نوع المحدودّية

يُبيّن فحص أدبيّات البحث أّن للعالقة بين المدرسة وأولياء األمور أهّميّة كبيرة في نجاح برامج 
ل المختلفة، معالجة األوالد ذوي االحتياجات الخاّصة، منع تصرفات خطرة لدى األوالد  التدخُّ
وغيرها. في حالة العالج الطبّّي، المحافظة على استمرارية العالج بين البيت والمدرسة تُلزم 
المدرسة  بين  تُبنى  التي  للثقة  فإّن  الحًقا  بالتفصيل  ذلك  سنرى  كما  العالقة.  هذه  مثل  بوجود 
الخطرة  السلوكيّات  أو  الخاّصة،  وأولياء األمور في قضيّة معالجة األوالد ذوي االحتياجات 
المختلفة أهّميّة كبيرة. في منشور المدير العاّم لوزارة التربية والتعليم يوجد تطّرقات مختلفة 
ابنهم  فيها عن  مختلفة تصدر  في حاالت  األمور  أولياء  إبالغ  المدرسة  تقديم  بوجوب  تتعلّق 
تصّرفات خطرة أو عن مواجهة صعوبة ما، ولكن من الجدير بالذكر أنّه ال يوجد أّي تطّرق إلى 
الطريقة العمليّة المألوفة وإلى الطريقة التي يجب نقل المعلومات وفقها )إذا كان ذلك مطلوبا( 

أو التعاون في التدّخل والمنع. 

المدرسة  التي تشتمل على تعاون بين أولياء األمور وبين  التدّخل  أّن برامج  الذكر  غنّي عن 
تتطلّب، أحياًنا، تقديم اإلرشاد لكّل واحد من الشركاء وبضمنهم إرشاد أولياء األمور، المعلّمين 
وحتى المديرين. مكانة الولد موجودة أيًضا في هذه البرامج، واستعراض المراجع البحثيّة يبيّن 
أّن دمج التالميذ، كلّما كان ذلك ممكًنا، في عمليّة إرشاد كّل واحد من العوامل المشاركة، له 
أهّميّة كبيرة في نجاح التدّخل. فيما يلي سنتطّرق إلى أهّميّة العالقة التي بين البيت والمدرسة 

بما يتالءم مع سمات التلميذ.
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المراهقون الذين يعانون من اضطرابات في اإلصغاء ومن فرط النشاط 

النشاط  فرط  ومن  اإلصغاء  في  )قصور(  اضطرابات  من  يعانون  الذين  المراهقون  يعتبر 
عاّم  مدير  منشور  10%؛  )حوالي  للتحّدي  المثيرين  للتالميذ  األكبر  المجموعة   )ADHD(
وزارة الصّحة، 2010(. األسباب المخّمنة لظهور هذا االضطراب هي وراثيّة، عضويّة وبيئيّة 
)Sonouga-Barke & Halperin, 2010( وانتشاره أكثر بين الذكور. تعتبر هذه المجموعة 
منخفًضا،  دراسيًّا  تحصياًل  تشمل  والتي  المتنّوعة  إشكاليّاتها  بسبب  للمدرسة  كبيًرا  تحّدًيا 
واضطرابات عاطفيّة وصعوبات اجتماعيّة ومشاكل سلوكيّة. التحصيل العلمّي لألوالد الذين 
السويّين وحتّى مقارنة  بأترابهم  النشاط منخفضة مقارنة  يعانون من قصور اإلصغاء وفرط 
بمن يعانون من اضطرابات في السلوك )بدون قصور اإلصغاء( )Barkly, 2006(. يعّرفهم 
المعلّمون أصحاب مستوى معرفة منخفض، أصحاب نقص في مهارات التعلّم وذوي محّفزات 
بهم من الجلوس  منخفضة بالمقارنة مع أبناء صّفهم.  )McConaughy et al., 2011(. تصعُّ
هادئين ومتابعة التعليمات، تنظيم العمل وإنهاء المهّمات يؤثّر في أدائهم العلمّي ويعتبر سبًبا 

 .)Barkly, 2006( ب من المدرسة يعّرضهم لخطر التسرُّ

 يرافق الصعوبات التعليميّة، أحياًنا، الشعور بخيبة األمل، اإلحباط، الشعور بالذنب، الغضب، 
اليأس والعجز. القدرة المنخفضة على توجيه المشاعر تقود هؤالء األوالد إلى الفزع والكآبة 
)Young & Amarasinghe, 2010( بنسبة تواتر عالية مقارنة باألوالد بشكل عاّم )نسبة 
25% مقابل 5% - 10%(. ترافق هذه المشاعر صعوبات اجتماعيّة كثيرة. وهذه تنجم عن 
منحرفة  اجتماعيّة  معلومات  معالجة  عمليّة  األوالد  لدى  تسبب  التي  المعرفيّة  القصورات 
وعسيرة. تجعلهم يجدون صعوبة في المبادرة والمحافظة على عالقات جيّدة حتّى أنّه يسبّب 
لهم أن يكونوا منبوذين اجتماعيًّا. الفهم الناقص للحاالت االجتماعيّة، العزلة والنبذ االجتماعّي 
وبشكل خاّص الصعوبة في توجيه المشاعر تقود كلّها إلى تصّرفات غير اجتماعيّة، عدوانيّة، 

.)Molina et al., 2013( ارتكاب مخالفات واإلدمان على اختالف أنواعه

في  تأثير صعب  الحركة  النشاط/  اإلصغاء وفرط  يعانون من قصور  الذين  التالميذ  لمشاكل 
العائلة. الوالدان مصابان لمّجرد حقيقة كونهما يربّيان ولًدا مختلًفا، ال يحّقق توّقعاتهما وتوّقعات 
المجتمع. فهما يمّران بنوع من "عمليّة ولكن" متواصلة حتّى الُمصالحة العاطفيّة. في عمليّة 
العاطفيّة  إنكار مروًرا بالغضب والعداء والعزلة  الوالدان من عمليّة  ينتقل  العاطفيّة  المعالجة 
واإلحباط. شعور الوالدين بالضغط عاٍل جودة حياتهم منخفضة، وهما يعانيان أكثر من الكآبة 
ووالديّتهما ليست متواصلة )Cussenet al., 2012(. تضاف إلى الصعوبات في البيت ضغوط 
من جهة المدرسة. أحياًنا تتحّول المدرسة إلى جبهة قتال فيها يتصارع الوالدان والمعلّمون فيما 
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بينهم، وكّل طرف يتوّقع من الطرف اآلخر أن يقوم بمواجهة الولد. يواجه المعلّمون صعوبة في 
السيطرة على الولد ويتوّقعون من الوالدين "أن يربّيا ابنهما" ومن الجهة األخرى يقف الوالدان 

عاجَزين ويتوقّعان أن يقوم المعلّم، وهو صاحب المهنة، بعمله.

تقليديًّا، المدرسة هي التي تعالج الصعوبات التي يواجهها تالميذها في الدراسة. وبالفعل بعد 
رأينا،  كما  ولكن،  التالميذ.  لهؤالء  مساعدة  حصص  المدرسة،  تخّصص  المهنّي  التشخيص 
المشاكل التي ترافق الصعوبات التعليميّة تحتاج إلى تطّرق كما أّن الوالدين بحاجة إلى مساعدات 

كثيرة.

العالج األكثر شيوًعا الذي يُعَرض على هؤالء التالميذ هو دوائّي، أحياًنا يرافقه عالج سلوكّي 
هدفه تعليم مهارات اجتماعية والسيطرة أو الدمج بين العالج الدوائّي والنفسّي – التربوّي. 

هناك شهادات على وجود تأثير إيجابّي لعدد من برامج التدّخل الموّجهة إلى التالميذ وأولياء 
أمورهم )لالستعراض المفّصل أنظر استعراض المراجع الذي كتبته ميخال سيبربال 2013(، 
بت على أوالد صغار. في البالد تّمت إقامة مجموعات عالجيّة  إاّل إّن معظم هذه البرامج ُجرِّ
لألوالد والمراهقين المفِرطين في النشاط. أشار البحث المرافق إلى مساهمة هذه المجموعات 
ويوسع  العالجيّة  المجموعات  هذه  التعلّمّي  العسر  قسم  يدعم  المشتركين.  سلوك  تحسين  في 
ذلك  وأكثر من  التوجيه  في  إلى مساعدة  يحتاجون  المراهقين  أمور  أولياء  أّن  كما  انتشارها. 
في الدعم. تصف المراجع العالميّة بدايات العمل مع أولياء األمور على أنّه جزء من مجمٍل 
عالجّي يعطى لمن يعانون من اضطرابات )قصور( في اإلصغاء وفرط النشاط، ولكن كما 
رت في اآلونة األخيرة،  سبق وذكرنا، الحديث هو فقط عن أولياء أمور ألوالد صغار. لقد ُطوِّ
كمهّمة منفصلة، مجموعة دعم ألولياء أمور األوالد الكبار أو المراهقين، وقد بدأ المستشارون 
التربويّون يتعلّمون تفعيل هذه المجموعة. كما أّن هذا العمل الجماعّي حظي بدعم بحثّي غير 
 Danino & Shechtman, 2012: Shechtman & Gilat,  ;2014 )פיינגולד,  قليل 
2005(. سمعنا من مستشارة مدرسة تابعة لشبكة مدارس "عمال" عن وجود مجموعات أولياء 

أمور من هذا النوع في مدارس الشبكة.

األوالد الذين يعانون من اضطرابات سلوكّية

الذين  المراهقين،  من  كبير  قسم  لدى  تظهر  السلوك  في  االضطرابات  فإّن  وراينا  سبق  كما 
الكثير  هناك  ولكن   .)%60-%40( الحركة  النشاط/  اإلصغاء وفرط  في  يعانون من قصور 
من األوالد الذين يعانون من اضطرابات في السلوك دون قصور في اإلصغاء وفرط النشاط 
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)2%-16%(، لذلك علينا التطّرق إلى االضطرابات في السلوك كقضيّة مستقلّة. على العكس 
من االستجابات االندفاعيّة لدى األوالد الذين يعانون من القصور في اإلصغاء وفرط النشاط، 
فإّن األوالد الذين يعانون من االضطرابات في السلوك يتصّرفون بسوء نيّة ضّد المجتمع، قوانينه 
يُلحقون  المواجهة،  إلى  للسلطة، وهم متمّردون، يميلون  المراهقون  وقيمه. ال يرضخ هؤالء 
ضهم للخطر. يمكن التطّرق  باآلخرين إصابات جسديّة وحسيّة، ويتوّرطون في تصّرفات تُعرِّ
د والمناكفة  إلى نوعين أساسيّين من االضطرابات السلوكيّة: سلوك يمتاز بالمعاَرضة والتمرُّ
 Conduct( وسلوك يمتاز باضطراب التصّرفات ،)Oppositional Defiant Disorder(
هي  الفرضيّة  المجتمع.  وقوانين  الغير  حقوق  ينتهك  متكّرر  سلوك  في  يتمثّل   ،)Disorder
أّن اضطراب التصّرفات هو نوع من التفاقم الذي يطرأ على السلوك الذي يمتاز بالمعاَرضة 
د والمناكفة. تواتر المشاكل السلوكيّة يرتفع في سّن المراهقة، عند البنات أيًضا، وبالذات  والتمرُّ
لدى السّكان المحدودي اإلمكانيّات. المراهقون الذين يعانون من اضطراب التصّرفات يفتقرون 
إلى التعاطف مع معاناة اآلخر )Burke et al., 2002(، عمليّة معالجة المعلومات االجتماعيّة 
عندهم منحرفة نحو العدوانيّة. وهم يعانون من الفزع، الكآبة، اضطرابات في األكل وصعوبات 
في الدراسة )Viimamaaki et al., 2013(. دمج عوامل وراثيّة، بيولوجيّة عصبيّة وعوامل 
بيئيّة، يفّسر تطّور هذا االضطراب. إضافة إلى ذلك، عوامل عائليّة، مثل: طريقة أداء الوالدين، 
الظاهرة  كلّها مباشرة في هذه  تُسهم  الوالديّة،  والكآبة  والديّة متشدِّدة، مهِملة، عنيفة،  فيه  بما 
الحياة  وإلى  للولد  السليم  التطّور  إلى  يُسيء  التصّرفات  اضطراب   .)Patterson, 2002(
بين  للتوتّر  متكّرر  وسبب  والتعليم،  التربية  جهاز  أمام  كبيًرا  تحّدًيا  يعتبر  أنّه  كما  العائليّة. 

المنظومة المدرسيّة واألسرة. 

الحركة  النشاط/  فرط  اإلصغاء،  في  قصور  من  يعانون  الذين  )التالميذ  المجموعتان  هاتان 
المدرسة.  وعلى  العائلة  على  تراِكمانها  التي  بالصعوبات  تتميّزان  التصّرفات(،  واضطراب 
أيًضا  أولياء األمور والمعلّمون  يواجه  إلزاميًّا. بشكل عاّم،  التعاون  يكون  التوتّر حيث  يسود 
صعوبات في تعاملهم مع هؤالء المراهقين. وعليه فإّن التعاون بينهم من المحتمل أّن يساعد 

الطرفين.

التوصية األهّم لمنع تطّور اضطرابات سلوكيّة مدمجة مع قصور في اإلصغاء وفرط النشاط/ 
 Webster-Stratton et( الحركة، ومنع تفاقم االضطرابات السلوكيّة، هو التشخيص المبّكر
al., 2011(.  إّن الكشف المبّكر وتشخيص القصور يمكن أن يقلّصا مشاكل االنضباط، العنف، 
والتوترات مع العائلة. المعالجة المبّكرة الضطراب التصّرفات يمكن أن تمنع تطّوًرا خطيًرا 

يؤّدي في سّن المراهقة إلى ارتكاب مخالفات والوقوع في إدمان ما. 
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المراهقون ذوو المحدودّية العقلّية – التطّورّية

تشتمل مجموعة المراهقين ذوي المحدوديّة العقليّة – التطّوريّة على حوالي 9% من مجمل 
التالميذ ذوي المحدوديّات )غير السويّين( )دائرة اإلحصاء المركزيّة، 2013(. وهي تتضّمن 
تالميذ من درجات محدوديّة مختلفة: حدوديّة، خفيفة، متوّسطة، معّقدة وصعبة. وهم يَُموَضعون 
بحسب درجة إعاقتهم – في جهاز التربية والتعليم، في المؤّسسات، في مدارس التعليم الخاّص، 
إلى  يميلون  بالدمج في صفوف عاديّة. حاليًّا  أو  العادّي  التعليم  إطار  في صفوف خاّصة في 
دمج هؤالء األوالد المحدودي القدرات بشكل حدودّي أو خفيف ضمن التعليم العادّي. بشكل 
أّن  المشكلة هي  الدراسّي.  التحصيل  المراهقون في األساس صعوبات في  عاّم يُظهر هؤالء 
جزًءا منهم )30%-50%(، يعانون من اضطرابات نفسيّة أيًضا، وهذه المشاكل تزداد تفاقًما 
يتغيّر  الوضع  الدفيئة. هذا  المختلفة هم موجودون في ظروف  المراهقة. في األطر  في جيل 
نحو األسوأ في برامج الدمج حيث يعانون هناك، في كثير من االحيان، من إقصاء زمالئهم 
السويّين لهم وأحياًنا يضيعون في الصّف الكبير. يتعلّم التالميذ الذين يعانون من محدوديّة عقليّة 
أبنائهم  اشتراك  التوقيع على موافقتهم على  الوالدين  فردانيّة، حيث يطلب من  برامج  بحسب 
في هذه البرامج. الوالدان اللّذان يستطيعان المساعدة يشتركان، بشكل عاّم، في إعداد البرنامج 
واالشراف عليها. على العكس من المراهقين السويّين الذين بالنسبة إليهم، ليس من المحبّذ تقديم 
مساعدات تعليميّة لهم، بل االكتفاء بدعمهم في التقّدم المستقبلّي، لدى جمهور المراهقين ذوي 
االحتياجات الخاّصة، هناك مجال للمساعدات التعليميّة. ومع ذلك، التركيز في تعليم المراهقين 
النظرّي، بل على مهارات حياتيّة تساعدهم  التعليم  المجموعة ليس بالضرورة على  من هذه 
بسبب  شابه.  وما  الباص  في  السفر  التنظيف،  الطبخ،  مثل:  أكثر،  مستقّل  بشكل  العيش  في 
مشاكل معرفيّة/ إدراكيّة يواجه هؤالء الفتيان صعوبات حتّى في المهارات البين شخصيّة، هذه 

الصعوبة التي تجّر وراءها الشعور بالعزلة واإلقصاء االجتماعّي )רייטר, 2007(.

المراهقون الذين يعانون من محدودّيات في الحواّس

تشمل هذه المجموعة مراهقين يعانون من الصَمم أو العمى. يشّكل هؤالء المراهقون حوالي 
3% من المجمل. نصف المراهقين الذي يعانون من قصور في البصر، مدَمجون في إطار 
التعليم العادّي، تحصيلهم الدراسّي جيّد بكّل تأكيد، ولكنّهم بحاجة إلى مالَءمات كثيرة. تتعلّق 
وإلى  ماديّة  مرافقة  إلى  بحاجة  فُهم  التنقُّل،  على  المحدودة  بقدرتهم  األساس  في  صعوباتهم 
إرشادات للتنّقل بشكل مستقّل. بما أنّه لم تتوّفر لهم فرص كثيرة للتفاعل االجتماعّي، وبما أنّهم 
مقلّصة،  االجتماعيّة  فإّن عالقاتهم  الفّعاليّة،  في  تعابير وجوه زمالئهم  يستطيعون مشاهدة  ال 
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وهم أقّل مبادرة باللقاءات االجتماعيّة، كما أنّهم يبدون أقّل حزًما في العالقات البين شخصيّة 
)Zebehazy & Smith, 2011(. بسبب المحدوديّة نفِسها، واألسباب المرافقة لها، يجدون 
صعوبة في العثور على عمل عند بلوغهم )50% فقط منهم يعملون(. لذلك هناك حاجة إلى 
تدّخالت للمساعدة ولقاءات دعم. مثال واحد على مثل هذا التدّخل هو برنامج هس )2009(، 
والذي فيه يعلّمون المشتركين التمكين، التصميم، واختيارات مستقلّة. رافق البرنامج بحث أشار 

إلى تحقيق اإلنجازات، كما كان متوّقًعا منه.

محدوديّة الصمم موجودة هي األخرى على المحور الذي يتراوح بين ثقل في السمع والصمم 
درجة  بحسب  تلميذ.   3,000 عن  يزيد  المحدوديّة  هذه  من  المعانين  مجموعة  عدد  المطلق. 
التعليم  الدمج في إطار  إلى  الخاّص )35%( أو  التعليم  التلميذ إلى صفوف  المحدوديّة يحّول 
العادّي )65%(. تتمثّل الصعوبة األكبر التي تواجه هذه المجموعة في اكتساب اللغة والمعلومات 
الطريقة  التوازي:  على  تطّورتا  السمع،  في  المحدوديّة  لذوي  تدريس  طريقتا  هناك  العاّمة. 
الشفويّة )المحكيّة( والطريقة اليدويّة )لغة اإلشارات(. بسبب حسنات كّل طريقة وسيّئاتها يدور 
منذ سنوات جدٌل حول الطريقة األفضل. أهداف المعالجة هي تقديم خدمات إلى كّل شخص 
بحسب حاجاته ولكن من خالل أقّل عزل له عن اإلطار االجتماعّي الذي يعيش فيه. العالج 
الصّم(  أُطر تطّوعيّة أخرى )مثل ميحا: منّظمة مربّي األوالد  المدرسة ولكن في  يعطى في 
وجمعيّة شيمع )جمعيّة لتعليم وتأهيل التالميذ مع قصور في السمع(. من ناحية الذكاء ال فرق 
جيّد  الصّم  لدى  العاطفّي  التأقلُم  ومستوى  )المعيارّي(،  السوّي  والجمهور  الصّم  بين جمهور 
بشكل عاّم. غالًبا، المراهقون ذوو قصور السمع ال يتسبّبون في مشاكل انضباط، ولذلك ال يوجد 
توتّر بين العائلة والمدرسة، إاّل أنّه في هذا المجال أيًضا، هناك ما يمكن تحسينه: يجب إعداد 
يتقبّل  جّو  لخلق  تدّخل  برامج  بواسطة  التالميذ  هؤالء  المعياريّة الستيعاب  االجتماعيّة  البيئة 
المحدودي القدرات ويحتويهم. كذلك، يجب التركيز أكثر على التطّور االجتماعّي والعاطفّي 

لمحدودي القدرات، ألّن هذين هما عبارة عن بطاقة دخولهم إلى الحياة.

مراهقون على محور التوّحد

يشّكل المراهقون على محور التوّحد 3.6% من مجمل التالميذ في التعليم الخاّص. وهم يواجهون 
صعوبة في األداء االجتماعّي، يُظهرون عدم اهتمام باآلخر، تنقصهم المؤّهالت االجتماعيّة، 
يتصّعبون في فهم الحاالت االجتماعيّة، الهواجس في تصّرفاتهم تبعد عنهم أصدقاء محتملين. 
 High Functioning( تتحّرك المحدوديّة على محور من مراهقين ذوي محدوديّات خفيفة
يتّم تنسيب  بناًء على ذلك  الذين يعانون من قصور كبير في األداء.  Autism(، حتّى أولئك 
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في  وبعضهم  الخاّص،  للتعليم  مدارس  في  معظمهم  المختلفة:  األطر  في  المراهقين  هؤالء 
صفوف تعليم خاّص في المدرسة العاديّة والقليل منهم مدمجون في جهاز التعليم العادّي. في 
صفوف التعليم الخاّص المعلّمون ماهرون وتوجد بين البيت وبين المدرسة عالقة متواصلة. 
بواسطة  المراهقين  هؤالء  مثل  منها  يعاني  التي  االجتماعيّة  الصعوبات  يعالجون  العالم  في 
نظريات سلوكيّة تهدف إلى تعزيز ردود الفعل اإليجابيّة والقضاء على التصّرفات السلبيّة، أو 
بالدمج بين نظريّات معرفيّة – سلوكيّة تعالج أعراض الفزع. مثال على تدّخل عالجّي مثل هذا، 
 Moltimodal Anxiety and Social Skills Intervention برنامج يمكن رؤيته في 
)White et al., 2013( )MASSI(. يشمل البرنامج تدريب الوالدين وتحويلهم إلى مدربين 
البحث  يشير  والمدرسة.  البيت  بين  المعالجة  استمرار  على  يحافظون  الطريقة  بهذه  البنهم، 
المرافق إلى تحّسن قليل للمهارات االجتماعيّة للمراهقين الذين اشتركوا في البحث وفي رضا 

 .)White et al., 2013( الوالدين

المصابون بمرض مزمن وحاّد 

التحسينات الدائمة على العالجات الطبّيّة تمّكن المزيد من األوالد الذين يعانون من أمراض 
مزمنة من االندماج في المنظومة المدرسيّة. بموازاة ذلك يجب توفير برامج تربويّة لهؤالء 
التالميذ وأن نقّدم لهم حلوال مالئمة لحاجاتهم )אייזנברג ואולמן, 2008(. تبلغ نسبة األوالد 
األوالد  تعليم  قانون  الخاّص.  التعليم  تالميذ  مجمل  من   %1.3 مزمنة  بأمراض  المصابين 
في  يمكثون  الذين  المرضى  لألوالد  مّجانّي  تعليم  بتوفير  الحكومة  يلزم   ،)2011( المرضى 
دعم  على  يوًما   21 حتّى  المستشفى  في  يمكث  الذي  المريض  يحصل  للعالج.  المستشفيات 
يوًما،   21 الـ  بعد  مجموعات صغيرة.  إطار  في  أو  فردانّي  بشكل  المستشفى،  داخل  تعليمّي 
يبنى للتلميذ برنامج تعليمّي خاّص بإشراف المدرسة وبواسطة معلّمة خاّصة. ولكن، باإلضافة 
إلى التعليم النظرّي يجب أن نساعد األوالد المرضى على مواجهة المرض، بغّض النظر إن 
كانوا موجودين في البيت أو في المدرسة. خالل عمليّة مواجهة المرض يثور عدد غير قليل 
الصعوبات على سبيل المثال: قطيعة بين وزارة التربية والتعليم وبين وزارة الصّحة مما يعرق 
التعاون بينهما )Terpstra et al., 2012(. كما قد يظهر بأّن المعلّمين غير متفّهمين لحاجات 
هؤالء التالميذ. يكون رّد فعل المعلّمين أحياًنا بعدم القبول، وحتّى بمهاجمة الخروج من الدرس 
لتلّقي العالج )على سبيل المثال: فحص مستوى السّكر لدى المرضى بالسّكرّي(، حتّى أنّهم 
يتّهمون األوالد باستغالل حالتهم المرضيّة بشكل سيّئ )Ayala, 2006(. كما أّن هؤالء األوالد 
الحاالت، يخافون من المرض ويعبّرون  الذين في كثير من  يعانون من زمالئهم في الصّف 
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عن ذلك بواسطة اإلقصاء االجتماعّي لألوالد المرضى، وفي حاالت أكثر خطورة، يستعملون 
العاطفيّة وتماسكهم وتماسك  البلطجيّة ضّدهم )Van Cleave & Davis, 2006(. حالتهم 
 Goldberg &( أولياء أمورهم، مرتبطة بوضعهم الصّحّي وبسلوكهم الخارجّي أو الداخلّي
Wisman, 2014(. لذلك فإّن تقديم المساعدة العاطفيّة لألوالد وألولياء أمورهم هي أمر مهّم 
ا. عندما يتعلّق األمر بأمراض شائعة، مثل: الربو والسّكرّي، هناك عّدة برامج تدّخل تتوّجه  جّدً
ا يترّكز  بشكل خاّص إلى التلميذ المريض، بهدف مساعدته في إدارة مرضه. تدّخل قصير جّدً
في سيرورة المرض بتوّجه معرفّي – سلوكّي. تُقترح لقاءات جماعيّة ألولياء األمور أيًضا، من 

.)Bruzzese et al., 2011( أجل أهداف متشابهة

التالميذ المعّرضون للخطر

التالميذ المعّرضون للخطر هم أولئك الذين تضعهم خلفيّتهم في خطر من أن يتأّذوا أو أن يُؤذوا 
غيرهم. وذلك بسبب ميزاتهم الشخصيّة، ظروف بيئيّة أو اجتماعيّة تعيق تطّورهم الشخصّي 
واندماجهم في المجتمع. يلتقي الطاقم التربوّي في المدرسة مع كثير من التالميذ الذين يواجهون 
حاالت خطيرة متنّوعة، ابتداء من مستوى خطر منخفض حتّى مستوى خطر عاٍل. في ما يلي 
من هذا االستعراض، سنعرض نماذج لحاالت خطر مختلفة في المدرسة. تهدف هذه النماذج 

إلى اإلشارة إلى التنّوع في المشاكل وال يمكنها اإللماَم بجميع حاالت الخطر. 

وهكذا، فعلى سبيل، من معطيات السلطة القطريّة للقياس والتقييم في وزارة التربية والتعليم 
)2014( يتبيّن بأنّه في السنة الدراسيّة 2012–2013 كان ما بين 6%-8% من تالميذ الصفوف 
السابعة – الحادية عشرة ضحيّة لعنف كبير وقع في المدرسة. 10%-16% من التالميذ كانوا 
15%-16% ضحيّة  َو  اجتماعّي  عنف  كانوا ضحيّة  و%15-%20  متوّسط.  عنف  ضحيّة 
عنف جنسّي. وهناك تالميذ مّروا بصدمة أو أنّهم يعيشون في منطقة خطر. من أبحاث كثيرة 
أجرَيت في إسرائيل، يتّضح أّن نسبة عالية من التالميذ تعّرضوا ألعمال إرهابيّة بما في ذلك 
ض مباشر إلرهاب، قرب من مصابين أو معرفة إنسان مصاب. نسبة عالية من التالميذ  تعّرً
الذين تعّرضوا بهذا الشكل أو ذاك إلحداث إرهابيّة )أكثر من 60%( يظهرون أعراض ما بعد 
الصدمة، وأّن حوالي الربع منهم يعانون من أعراض بمستًوى متوّسط، تشمل الفزع والكآبة 

والحساسيّة البين شخصيّة وغيرها )בראון־לבינסון, 2010(.

ممن   %11.7 أّن  يتبيّن   )2013( المركزيّة  اإلحصاء  دائرة  معطيات  ومن  آخر،  سياق  في 
توّجهن إلى لجان اإلجهاض في سنة 2011 كّن نساء لم تتجاوز سنّهّن الـ 19 سنة. ال تتوّفر 
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معلومات حول نسبة الحوامل اللواتي كّن تلميذات في ذلك الوقت، ولكن يمكننا االفتراض بأّن 
قسًما منهّن، على أقّل تقدير، كّن تلميذات. كما أّن التالميذ الذين مرضوا وتعافوا من أمراض 
صعبة يندمجون من جديد في المدرسة، ومنهم من يتأقلم من جديد بعد أن اكتُِشف لديهم مرض 
مزمن أو مشاكل طبّيّة. في السنوات األخيرة، على سبيل المثال، أحد المتغيّرات التي تحتاج إلى 
انتباه كبير هو مشكلة السمنة لدى التالميذ. ما بين 25 إلى 30% من مجمل التالميذ في إسرائيل 
يعانون من زيادة في الوزن. مع تمديد ساعات الدراسة في المدرسة، وتوفير وجبات للتالميذ 
في المدرسة كجزء من اليوم الدراسّي، تبرز أيًضا الحاجة إلى التطّرق إلى هذا المتغيّر المهّم 

في إطار العالقة بين أولياء األمور والمدرسة.

إذا ما تطّرقنا إلى المنظور التطّورّي والذي يستند عليه عمل اللجنة، ال بّد من اإلشارة إلى أّن 
الكثير من التالميذ في سّن المراهقة، يوّجهون طاقة كبيرة نحو ممارسات جديدة، لفحص الحدود 
والقدرات والختبار الهويّة الشخصيّة. على سبيل المثال: بلورة الهويّة )الجنسيّة، االجتماعيّة، 
والدينيّة مثاًل(، وتصميم أفكار ومفاهيم ومواقف، يمكن أن تقود التالميذ إلى اختيار سلوك ال 
ينسجم مع السلوك الذي ميّزهم حتّى ذلك الوقت، أو أن يمارسوا تجارب جديدة غير معروفة 
بشكل  الفتيات  تؤذي  التي  الخطيرة  التصّرفات  أحد  مخاطر.  على  تنطوي  التي  كالتصّرفات 
خاّص، هو اضطرابات األكل؛ حوالي 10% من المراهقات يعانين منها. اضطرابات األكل 
تشمل فقدان الشهيّة للطعام )األنوركسيا( والنََّهم )البوليميا(، األكل القهرّي واضطرابات أخرى 
نسويّة  ذاتية  هويّة  بتطوير  االضطرابات  هذه  ترتبط  المراهقة.  سّن  في  كثيًرا  تنتشر  والتي 
النحافة". أحياًنا تحصل هذه االضطرابات على  تميز هذه السّن وتتأثّر بالمثل األعلى "ثقافة 
التشجيع والدعم من معايير اجتماعيّة تتمثّل في المنتديات على شبكة اإلنترنت )בוניאל וברק, 

.)2009

أحياًنا تكون هذه االضطرابات مرتبطة بما يدور في المدرسة أو أّن لها انعكاس في المدرسة. 
في هذه الحاالت أيًضا هناك حاجة للتفاعل بين المدرسة والبيت، إّما بواسطة تقديم المعلومات 

ل على مستوى أّولّي وثانوّي وثالثّي وتفعيلها.  أو ببلورة استراتيجيّة تدخُّ

نؤّكد بأنّنا نعي وجود حاالت خطر مختلفة تبرز في المدرسة )على سبيل المثال: جرح، غياب، 
فشل في سلسلة امتحانات(، مقابل تلك التي يجيء معها التالميذ إلى المدرسة )على سبيل المثال: 
السّكرّي، ما بعد الصدمة، طالق الوالدين(. ال شّك أّن التفاعل بين البيت والمدرسة يمكن أن 
أخرى،  إلى  حالة  من  المعلومات  تقديم  واجب  يختلف  الحاالت،  هذه  إحدى  في  مختلًفا  يكون 
وكذلك طريقة العمل تتغيّر. ومع ذلك، ال شّك بأنّه في جميع الحاالت هناك حاجة إلى التعاون 
بين األطراف المختلفة. هناك برامج كثيرة معّدة لمعالجة الفتيان المعّرضين للخطر )على سبيل 
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المبنّي   .)FCU – Family, Check Up; Dishion & Stormshak, 2007( :المثال
ا على إشراك الوالدين في ورشات عمل جماعيّة أو  على النهج البيئّي، برنامج يرّكز كثيًرا جّدً
بواسطة مرافقة فرديّة، بحسب ما يواجهه المراهقون من صعوبات. رافق هذا البرنامج بحث 

كثير وهو يشير إلى انجازات جيّدة.

الموهوبون

الخاّصة  االحتياجات  ذوي  التالميذ  من  تقليديًّا،  يعتبرون،  ال  الموهوبين  أّن  من  الرغم  على 
أنّه من المناسب أن نشملهم في هذا االستعراض وذلك  أو التالميذ المعّرضين للخطر، رأينا 
الرعاية بشكل  للدولة ويستحّقون منها  إنسانيّة متميّزة  الموهوبون هم ثروة  أ.  ألسباب ثالثة: 
خاّص؛ ب. الموهوبون بحاجة إلى تكافؤ فرص لتحقيق أمثل لقدراتهم اإلنسانيّة؛ ج. هناك كثير 

من التحّديات في العمل مع هذه المجموعة. 

يعتمد تشخيص الموهوبين على اختبارات مختلفة للقدرات العقليّة والتي تجمع كلّها في عالمة 
تلميًذا  البالد. أي ما مجموعه 13,720  التالميذ في  الحديث هو عن %2 من مجمل  واحدة. 
مصنّفين، منهم 2,342 تلميذا يتعلّمون في صفوف خاّصة، 7,144 تلميًذا في إطار يوم إثراء 
أسبوعّي )برنامج שליפה(، 2,947 تلميًذا في دورات إثراء تقام في الجامعات، َو  1,287 
تلميًذا في أطر مختلفة. صفوف خاّصة تعمل في 9 مدن، برنامج שליפה في 52 مدينة وسلطة 
كموهوبين  تصنيفهم  تّم  الذين  التالميذ  من  الكثير  مدينة.   30 في  تقام  إثراء  ودورات  محلّيّة 
استعراض שני,  العاديّة )راجع  الخاّصة وبقوا في صفوفهم  الخدمات  استعمال  اختاروا عدم 

 .)2009

هناك من ينظر إلى الموهبة على أنّها سيف ذو حّدين: من جهة أولى الموهبة هي هبة تتيح 
الفّعالة  العوامل  أّن  أحياًنا  يحدث  أخرى،  جهة  ومن  أمثلَْين.  ذاتيًّا  وتحقيًقا  تطّوًرا  لصاحبها 
المرافقة للموهبة تسبّب خلاًل أو اضطراًبا في التطّور السليم للتلميذ الموهوب، وهي مرتبطة 
ارتباًطا وثيًقا بتحصيله الدراسّي. العوامل الفّعالة هي القاعدة للدافعيّة، للتصّور الذاتّي، للصّحة 
النفسيّة. ال يوجد في المراجع َتواُفق بالنسبة إلى الميزات الفّعالة عند الموهوبين، كما أّن نتائج 
البحث ليست متّسقة. هناك من يّدعون أّن الموهوبين يظهرون مستوى تأقلم اجتماعّي جيّد مثل 
زمالئهم غير الموهوبين وحتّى أفضل )على سبيل المثال: Richards et al., 2003(. في حين 
يّدعي آخرون بأنّهم يواجهون مشاكل تأقلم أكثر )على سبيل المثال: Pfeiffer, 2001(. تعزى 
العقلّي والعاطفّي، إلى وسم سلبّي، وتوّقعات  التزامن في تطّورهم  صعوباتهم غالًبا إلى عدم 
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عالية من الوالدين )Yoo & Moon, 2006(. أجري في البالد بحث محتلَن وواسع، إذ ضّم 
آالًفا من المشتركين )Shechtman & Selector, 2009(، تّمت فيه المقارنة بين مراهقين 
موهوبين يتعلّمون في صفوف خاّصة وفي برنامج שליפה، وبين زمالء غير موهوبين في 
نفس المدرسة. تبيّن أّن التصّور الذاتّي للموهوبين كان أعلى في مجاالت معيّنة فقط )الدراسة(، 
بينما قدرتهم االجتماعيّة في مجاالت معيّنة )عالقة حميمة، الكشف( كانت منخفضة أكثر. بشكل 
عاّم الموهوبون كانوا مشابهين في المعايير الفّعالة لزمالئهم غير الموهوبين األمر الذي يعني 
أنّه يوجد لدى الموهوبين عدد ال بأس به من الصعوبات الخاّصة، مثل: قصور في التحصيل، 
عسر تعلّمّي، قصور في اإلصغاء والتركيز وحتّى اضطرابات سلوكيّة )حوالي %25(. تبيّن 

أّن الوسم السلبّي هو مشكلة رئيسيّة لدى األوالد الموهوبين )אוסטרובסקי, 2014(.

إجمال وتوصيات

المحدوديّات  ذوي  من  أكبر  عدًدا  فإّن   )2002  ،1988( الخاّص  التعليم  قانون  أعقاب  في 
يُدَمجون في الصفوف العاديّة. على الرغم من مرور وقت طويل منذ سّن القانون، إاّل إنّه ما 
بين  المتواترة  الصراعات  الصعبة هي  المشاكل  إحدى  تطبيقه.  تواجه  زالت هناك صعوبات 
البيت والمدرسة. دمج األوالد المحدودي القدرات في الصفوف العاديّة ليس سهاًل فهو يحتاج 
ابتداًء من اختيار  القدرات،  إلى إعداد وتهيئة المنظومة بكاملها الستيعاب األوالد المحدودي 
المعلّمين ذوي المواقف المناسبة وذوي الدافعيّة لمواجهة الدمج بشكل عملّي، مروًرا بتحضير 
يتوّقع  المدَمجين.  العالجّي مع األوالد  بالعمل  اجتماعيًّا، وانتهاًء  السويّين الستيعابهم  التالميذ 
الوالدان أن يحصل ابنهما الُمدَمج على العناية التي يستحّقها وهما يشعران بضرورة الدفاع عنه. 
الفجوة التي تتكّون بني توّقعات الوالدين وبني صعوبات املعّلمني تخلق توّترًا كبيرًا. االتّصال 

لدى هذه  التعاون، هو حيوّي بشكل خاّص  المتبادلة وعلى  الثقة  مبنّي على  والداعم  المباشر 
المجموعة. معلومات شخصيّة كثيرة موجودة عن كّل ولد يعاني من محدوديّة، معلومات من 
المحتمل أن تساعد المعلّم في عمله ولكنها تتطلّب ثقة كبيرة من جانب الوالدين بالمنظومة. على 
التناوب، يشهد المعلّمون تصّرفات شاّذة كثيرة ال يراها وال يعرفها الوالدان. هذه المعلومات 
االحتياجات  تعكس  وال  عاّمة  الصورة  هذه  وتعاطف.  بحساسيّة  الوالدين  إلى  تُنقل  أن  يجب 
التي  الثانويّة  المجموعات  إلى  التوصيات  مناقشة  تنتقل  لذلك  المختلفة،  للمجموعات  الخاّصة 

تتألّف من جمهور األوالد ذوي االحتياجات الخاّصة.

يمكن التطّرق إلى ثالث مجموعات من هذا الجمهور:
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المراهقون الذين يثيرون تحّدي المنظومة بسبب تصرفاتهم غير المكبوحة أو المتمّردة:  أ.  
ينتمي إلى هذه المجموعة التالميذ الذين يعانون من قصور في اإلصغاء وفرط النشاط، تالميذ 
يعانون من اضطرابات في السلوك والتالميذ في ضائقة. التالميذ في هذه المجموعة، أولئك 
الذين تصرفاتهم غير مكبوحة أو متمّردة، يحتاجون إلى دعم كبير من طرف المعلّمين ومن 
طرف زمالئهم في الصّف. تشير أبحاث كثيرة إلى دعم المعلّم على أنّه المؤّشر األهّم الذي 
يتوّقع تحصيلهم العلمّي )Pianta, 2009(. مناخ الصّف المحتوي والمستقبل يرتبط هو 
أيًضا بالرفاه النفسّي وبالتحصيل الدراسّي لهؤالء التالميذ. إنّهم بحاجة إلى أطر عالجيّة 
مة في العالقات البين شخصيّة )شاختمان، 2010(. في الواقع، في كثير  وإلى تجارب مقوِّ
من الحاالت هذه ال تُلَبّى االحتياجات، وبالعكس يتحّول هؤالء التالميذ إلى هدف لإلقصاء 

والمعاقبة. 

وعلى  معلّميهم  على  يثقل  الذي  األمر  العادّي  التعليم  في  غالًبا  مدَمجون  التالميذ  هؤالء   
زمالئهم وعلى والديهم. التعليم العادّي غير جاهز الستيعاب هؤالء التالميذ ومواجهتهم 
بشكل يومّي. الكثير من المعلّمين لم يؤّهلوا لمعالجة هذه الصعوبات، كما أّن الوالدين يقفون 
عاجزين، الزمالء يرفضونهم وينبذونهم والنتيجة التي ال مفّر منها هي تفاقم الصعوبات. 
عندما نتحّدث عن هؤالء التالميذ التعاون مع الوالدين حيوّي ولكن تنفيذه ليس سهاًل. فهو 
الوالدين.  جانب  من  ودافعيّة  المعلّمين  جهة  من  مهنيّة  مهارات  متبادلة،  ثقة  إلى  بحاجة 
ًما وتسامًحا  احتواء األوالد الذين يعانون من المحدوديّات في الصفوف العاديّة يتطلّب تفهُّ
من جهة أولياء أمور التالميذ السويّين. على المعلّمين أن يحصلوا على تأهيل في كيفيّة 
تواصل  يحافظون على  وبدون تصعيد، كيف  ناجع  بشكل  المراهقين  التعامل مع هؤالء 
ناجع مع أولياء األمور وكيف يساعدونهم بواسطة اإلرشاد كيف يكونون أولياء أمور أكثر 
للتدريس وكذلك  التأهيل  نجاعة. مثل هذه المواجهة والمساعدة، تتطلّب ثقة مستمّرة منذ 
في االستكماالت المهنيّة. كما أّن المستشارين )التربويّين( أيًضا بحاجة إلى تأهيل خاّص 
للعمل مع مراهقين يعانون من صعوبات مرّكبة ومع والديهم. مثال على ذلك سمعناه من 
في ضائقة  شبيبة(  )أبناء  فتيان  تستقبل  التي  "عمال"  مدارس  شبكة  في  تعمل  مستشارة 
أولياء األمور  يقترحون على  السلوك. في "عمال"  يعانون من اضطرابات في  وتالميذ 
مجموعات عالجيّة لدعم أولياء األمور وتحسين أدائهم كوالدين. وفي النهاية ال ننسى دور 
علماء النفس. صحيح أنّهم يتمتّعون بمعرفة واسعة في علم النفس ولكن ليست تلك المعرفة 
يساعدوا  أن  يمكن  مناسب  تأهيل  ذوو  نفس  الشاذة. علماء  المجموعات  هذه  تتناول  التي 

كثيًرا في العناية بالوالدين الذين يحتاجونها في هذه المجموعة. 
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المراهقون المتعلّقون بشخص بالغ: تشمل هذه المجموعة التالميذ الموجودين في طيف  ب.  
د، المراهقين الذين لم يبلغوا كامل تطّورهم العقلّي، التالميذ ذوي محدوديّات مختلفة،  التوحُّ
والتالميذ الذين يعانون من أمراض مزمنة. تتميّز سّن المراهقة بالصراع لتحقيق االستقالليّة، 
إاّل أّن المراهقين في هذه المجموعة ال يستطيعون تحقيق هذه المهّمة التطّورية. يخلق هذا 
العائلة  بين  العالقات  على  انعكاسات  له  وتوجد  داخليًّا.  المراهقين صراًعا  لدى  الوضع 
والمدرسة. المراهقون الذين ال يستطيعون تحقيق استقالليتهم وبلورة هويّتهم الشخصيّة، 
أيًضا توجد حاجات اجتماعيّة ال  الذي ُفرض عليهم، باآلخرين. لهم  التعلُّق،  يعانون من 
تساعد  وأن  االحتياجات  لهذه  واعية  المدرسة  تكون  أن  الالئق  ومن  سّدها.  يستطيعون 
التالميذ وأولياء أمورهم في تحقيقها. على الرغم من أّن أولياء أمور كثيرون لمراهقين 
ينتمون إلى هذه المجموعة يرافقونهم جسديًّا إلى المدرسة، إاّل إّن عالقتهم مع المدرسة 
ليست إيجابيّة دائًما. يميل أولياء األمور هؤالء إلى الدفاع عن أبنائهم بسبب عجز هؤالء 
األبناء، ولكنّهم ال يرون اهتماًما مماثاًل الهتمامهم بأبنائهم من جهات أخرى. هناك حاجة 
إلى حوار مفتوح بين أولياء األمور والمعلّمين، حوار يقود إلى فهم عالم القدرات الداخلّي 

للمراهقين المحدودي القدرات، ويمّكنهم من إيجاد الحلول لحاجاتهم.

مراهقون موهوبون: هذه المجموعة من التالميذ تنسب بشكل عاّم إلى التعليم الخاّص. في  ج.  
الظاهر هذه مجموعة متفّوقة من التالميذ والتي تحظى باهتمام شديد، وبالفعل فإّن معظمهم 
كذلك. تكمن اإلشكاليّة لدى هذه المجموعة في التنافس الشديد، والميل إلى الكماليّة، عدم 
التسامح مع الفشل، توّقعات مبالغ فيها أحياًنا من طرف الوالدين، والشعور بالوحدة، وهم 
شذوذهم  إلى  ينظرون  ال  األحيان  من  كثير  وفي  شواّذ،  أنّهم  على  أنفسهم  إلى  ينظرون 
ينجحون  الذين ال  المعلّمين  نفور من جهة  يعانون من مضايقات ومن  الرضا. هم  بعين 
في التعامل معهم كما يجب. كما توجد بينهم نسبة عالية من المراهقين الذين يعانون من 
صعوبات عاطفيّة، من عسر تعلّمّي ومن فرط نشاط. يضلّل هؤالء التالميذ أولياء أمورهم 
ومعلّميهم بعدم تزامن متميّز بين تطّورهم العقلّي وتطّورهم العاطفّي. يتوّقع البالغون منهم 
أن يستعملوا قدرتهم العقليّة من أجل تنظيم المشاعر والتحّكم بسلوكهم. في كثير من األحيان 
ا في مجال التحصيل العلمّي وهذه التوّقعات تُثقل  يطّور أولياء األمور توّقعات عالية جّدً

كاهل المراهق.

المدرسة، وفي  في  األمور  أولياء  إليه  يبادر  تدّخاًل  مّرة  نرى ألكثر من  المجموعة  هذه  لدى 
األساس في الجوانب التعليميّة ألداء أوالدهم. وهم طموحون مثل أوالدهم، ولهم توّقعات كبيرة 
تتعلّق بمضامين التعليم وشكله والعالقات بين المعلّم والتلميذ. العالقة بين المدرسة وبين أولياء 
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األمور أكثر أهّميّة في مالءمة التوّقعات في المجال التعليمّي وإرشاد أولياء األمور في المجال 
العاطفّي.

يوجد مثل هذا  أنّه  للمعلّمين. صحيح  ا  تأهياًل خاّصً يتطلّبان  المالءمة وهذا اإلرشاد  مثل هذه 
التوّجه في وزارة التربية والتعليم، إاّل أنّه مخّصص للمربّين فقط. معظم المعلّمين الذين يعلّمون 
الموهوبين المراهقين هم معلّمون عاديّون وليسوا مربّين. ال تكاد توجد أّي برامج إرشاد أو دعم 
ألولياء األمور وأفراد عائالت الموهوبين اآلخرين. إجمااًل، هناك حاجة إلى إقامة مجموعة 
مهنيّة من المعلّمين، المستشارين وعلماء النفس، لكي يَُعلّموا عّما يتميّز به الموهوبون، ويؤّدوا 
عملهم وفق ذلك. يدّرس المعلّمون بطريقة مالءمة ويفهمون الولد الموهوب. يرشد المستشارون 
حلواًل  يجدون  مستقِبلة،  اجتماعيّة  بيئة  بتوفير  ويهتّمون  الموهوبين  مع  عملهم  في  المعلّمين 
مباشًرة للتالميذ ولصعوباتهم العاطفيّة – االجتماعيّة، ويبنون جسًرا بينهم وبين أولياء األمور. 

يعالج علماء النفس األوالد الذين يواجهون صعوبات أكثر تعقيًدا وعائالتهم. 

المساعدة التي يحتاجها أولياء األمور 

يحتاج أولياء أمور التالميذ ذوي المحدوديّات إلى الدعم العاطفّي وإلى التوجيه أيًضا. يحتاج 
أولياء أمور التالميذ ذوي االضطرابات في السلوك أو االضطرابات في اإلصغاء وفرط النشاط، 
إلى مثل هذه المساعدة بسبب التحّديات التي تواجههم في البيت. مثل هذا السلوك، ال يقدَّم حتّى 
اآلن بشكل متواصل في إطار المدرسة. التقسيم التقليدّي كان بين معلّمين يعتنون بالتالميذ وبين 
عاملين اجتماعيّين يعتنون بالعائالت. لكن، على ضوء أهّميّة مشاركة أولياء األمور لصالح 
تطّور أبنائهم، يجب توسيع هذه الخدمة لتصبح عالقة مباشرة بين المنظومة التربويّة والعائلة، 
عالقة تشمل توجيًها وإرشاًدا ألولياء األمور من قبل مهنيّين عالجيّين في داخل المدرسة. هذه 
المرّكبات لمشاركة أولياء األمور ُوجدت في البرامج الكثيرة التي استعرضناها، ولكن بقدر 
غير كاٍف. عالوة على ذلك، وعلى ضوء صعوبات أولياء األمور المرّكبة هذه، فهم يحتاجون 

إلى أكثر من التوجيه واإلرشاد. إنّهم يحتاجون إلى إطار عالجّي.

التدّخل

النظريّة السائدة في التدّخالت لدى المراهقين وأولياء أمورهم هي سلوكيّة )راجع استعراض 
أدبيّات البحث لـ בוקובזה, 2003(. في هذا التوّجه العالجّي شيء من االستعالء، إذ يفترض 
أّن المعالِجين متمّكنون من المعرفة وأنّه على األوالد وأولياء أمورهم أن يتعلّموها. على الرغم 
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من وجود شيء مشترك بين جميع المراهقين الذين يواجهون صعوبات، هناك أيًضا صعوبات 
وأولياء  المراهقين  تمّكن  إنسانيّة  إضافيّة  توّجهات  تجربة  يجب  ا.  خاّصً حاّلً  تتطلّب  خاّصة 
أمورهم من تجربة ُقرب اجتماعّي وعاطفّي ومعالجة عاطفيّة ومعرفيّة لصعوباتهم الخاّصة. 
العزلة  من  ويعانون  اليوميّة،  حياتهم  في  توّقف  دون  يُتَحدَّْون  المراهقين  هؤالء  أمور  أولياء 
العاطفّي  التنفيس  أجل  من  حيويّة  الوالدين  لهؤالء  دعم  مجموعات  االجتماعيَّْين.  واإلقصاء 
يقّدمه مستشارون  أن  النوع يمكن  بالعزلة وتمكينهم. دعم من هذا  تقليص شعورهم  للتالميذ، 
تربويّون وعلماء نفس. باإلضافة إلى تقديم الدعم تقديم مساعدة من هذا النوع يمكن أن يقّرب 

بين الجانبين ويخلق شراكة صّحيّة مبنيّة على الثقة المتبادلة.

في  صعوبة  يجدون  الموهوبين(،  المراهقين  )باستثناء  الخاّصة  االحتياجات  ذوو  المراهقون 
استكمال األهداف التطّوريّة لسنّهم بسبب تعلّقهم الجسمانّي والعقلّي بالبالغين، وبسبب وضعهم، 
يبقون متعلّقين بوالديهم إلى حّد كبير ولفترة زمنيّة أكبر. عالوة على ذلك، يواجه أولياء أمور 
اليوميّة مّما يخلق شعوًرا سيًّئا،  لمراهقين ذوي احتياجات خاّصة صعوبات كثيرة في الحياة 
وعدم طمأنينة، وشعوًرا بالذنب وما شابه. تؤثّر في الحياة الزوجيّة للوالدين وفي جميع أفراد 

العائلة.

توصيات على مستوى وزارة التربية والتعليم 

األهداف  أمام  العراقيل  وقلنا  كما سبق  ولكن،  التعليميّة،  المهّمات  غالًبا على  المدرسة  ترّكز 
التعليم المتواصل أكثر من  ًنا. عالوة على ذلك، بسبب  التطّوريّة يتطلّب تطّرًقا حّساًسا وممكِّ
المألوف )حتّى سّن 21( والذي يشمل موضوع التأهيل للعمل وللحياة في إطار التعليم نحتاج 
إلى التعاون مع أولياء األمور على هذه الخلفيّة. توصيتنا هي توسيع المعرفة بشكل عاّم ومعرفة 

علم النفس ألولياء األمور وللمعلّمين من أجل تحسين أداء هؤالء المراهقين.

إبالغ أولياء األمور ودعمهم في استنفاد حقوقهم في موضوع التعليم الخاّص )بوسائل تّم ذكرها 
في التوصيات العاّمة(.

التعليم  في  الخاّصة  االحتياجات  ذوي  من  أوالد  دمج  العادّي(:  التعليم  )في  المعلّمين  تأهيل 
العادّي هو شيء يثير التحّدي، ولذلك هناك حاجة إلى تأهيل مالئم للمعلّمين في التعليم الُمْدِمج. 
يحصل المعلّمون في التعليم الخاّص على تأهيل واسع في موضوع االحتياجات الخاّصة لهؤالء 
المراهقين، وبضمنه العالقة مع أولياء أمورهم. إاّل أنّه في تأهيل المعلّمين في التعليم العادي 
وبشكل خاّص في التعليم الفوق االبتدائّي. مثل هذا التأهيل ال يكاد يذكر. توصيتنا هي توسيط 
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إطار تأهيل المعلّمين، تخّصصهم واستكمالهم في المواضيع المتعلّقة بالعالقة مع أولياء أمور 
التالميذ المدَمجين من ذوي االحتياجات الخاّصة، وبمساعدة أولياء األمور لكي يكونوا مركز 

دعم ألوالدهم25.

توصيات تتعلّق بالمنظومة المدرسّية 

الثانويّة  والمرحلة  اإلعداديّة  المرحلة  في  المعلّمين  من  كبيًرا  أّن جزًءا  بما  مدرسّي:  عنوان 
الخاّصة  االحتياجات  لمواجهة  قليل  تأهيل  على  عاّم،  بشكل  يحصلون،  مهنيّون  معلّمون  هم 
لتالميذهم، لذلك، هناك حاجة إلى شخص مهنّي في كّل مدرسة يعمل وفق قانون الدمج، يستطيع 
إرشاد المعلّمين وأولياء أمورهم في موضوع مهّمات الدمج وأن يكون عنواًنا مدرسيًّا لكّل ما 
يتعلّق بالعالقة مع أولياء األمور. المستشارون في التعليم العادّي ينكشفون على هذه المعرفة 
بشكل جزئّي خالل فترة تأهيلهم، ولكن على ضوء الصعوبات الكثيرة في هذا المجال نوصي 
احتياجات  ذوي  تالميذ  فيها  يدمج  التي  المدارس  في  للمستشارين  تأهيل خصوصّي  بإضافة 
أمور  ألولياء  المساعدة  بتقديم  القيام  أيًضا،  عاتقهم  على  يأخذوا  أن  هؤالء  يستطيع  خاّصة. 
التالميذ المدمجين، وأن يكونوا عنوانا يستطيع المعلّمون أن يتوّجهوا إليه فيما يخّص العالقات 

مع أولياء أمور هؤالء التالميذ.

اقتراح تدّخالت: يميل أولياء أمور لألوالد ذوي االحتياجات الخاّصة إلى أن يكونوا في حالة 
ضغط نفسّي كبير. بشكل عام التدّخالت التي تعطى ألولياء األمور تلك التي في المدرسة تترّكز 
بإطالع ولي األمر وإرشاده في طرق التعامل مع ابنه. توصيتنا )كما وردت في التوصيات 
الت فيها يكون ولي األمر موجوًدا في مركز التدّخل، وذلك من أجل  العاّمة(، هي اقتراح تدخُّ
تقليص الضغط على أولياء األمور وزيادة ثقتهم بأنفسهم. المستشارون المهرة يقومون بمثل 

هذه التدّخالت بنجاح. 

تتعلّق  التي  الخاّصة  التحّديات  وبسبب  ضائقة  في  األوالد  ميزات  بسبب  السلطات:  إشراك 
نفسه  الوقت  في  ولكنها  الضائقة  أسباب  من  جزًءا  أحياًنا  تعتبر  )والتي  والديهم  مع  بعالقتهم 
ا من المواجهة الفّعالة مع احتياجات أبناء الشبيبة(، من المهّم أن تزيد المدارس  تعتبر جزًءا مهّمً
من التعاون بينها وبين الجهات األخرى في الطائفة التي تستطيع المساعدة. نوصي بأن تبادر 

25 من الجدير بالذكر أنّه لوال أّن األمر كان خارج مجال عمل هذه اللجنة، لُكنّا أوصينا بتوسيع تأهيل المعلّمين 

في التعليم المدَمج بحيث يتناول مميّزات التالميذ ذوي االحتياجات الخاّصة، واحتياجاتهم الخاّصة وإعداد الصّف 
واستيعابهم وإلخ.
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المدارس، في مثل هذه الحاالت، تجميع الموارد مع سلطات أخرى في المجتمع ومع جهات 
عالجيّة أخرى، وذلك بواسطة تكوين طاقم متعّدد المهن يهتّم بالعمل مع أولياء األمور.

التالميذ  لمجال  معرفتهم  ومن  اللجنة  أعضاء  تجربة  من  موهوبين:  لمراهقين  أمور  أولياء 
الموهوبين، تبيّن أّن أولياء أمور ألوالد موهوبين معنيّون غالًبا بأن يكونوا مشاركين في عمليّة 
الفجوة قد تخلق  المشاركة. مثل هذه  بهذه  المدرسة معنيّة  أكثر مّما تكون  أحياًنا،  ابنهم،  تعلّم 
توتًّرا بين أولياء األمور والمعلّمين، وهذا التوتُّر يُسيء إلى التالميذ. عالوة على ذلك: بسبب 
عدم التزامن بين التطّور العقلّي والعاطفّي لدى األوالد الموهوبين، يواجه المعلّمون من جهة 
وأولياء األمور من جهة صعوبة، أحياًنا، في مالءمة توّقعاتهم من األوالد. توصياتنا هي أن 
تدير المدرسة حواًرا مع أولياء أمور التالميذ الموهوبين، يترّكز حول توقعات الطرفين من 
الخطاب  هذا  المراهقين.  لهؤالء  الخاّصة  السمات  توضيح  يتّم  وفيه  للتالميذ  التعليم  مضامين 

يمكن أن ينّفذ خالل سلسلة لقاءات يشترك فيها مختّصون خبيرون بهؤالء التالميذ.
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عالقات أولياء األمور مع جهاز التربية والتعليم: جوانب قضائّية

المعلّمون،  كلّه:  والتعليم  التربية  جهاز  مع  األمور  أولياء  عالقات  الفصل  هذا  في  سنناقش 
المديرون، المدرسة، السلطات المحلّيّة ووزارة التربية والتعليم. على الرغم من االختالف في 
تجربة العالقة بين أولياء األمور وبين كّل واحدة من هذه الشخصيّات والجهات. وجهة النظر 
الوظائف  الصالحيات على  توزيع  تنجم عن  باستثناء سياقات معيّنة  بينها،  تميّز  القضائيّة ال 

المختلفة في سلّم الدرجات في وزارة التربية والتعليم. 

عالقات أولياء األمور مع جهاز التربية والتعليم: جوانب قضائّية

أّن  الـ "ميدان"، على  التطبيق في  العلم وبين رجال  بين رجال  إجماع عاّم،  يوجد  أيّامنا  في 
التالميذ ويحّسن تحصيلهم. الخطاب  يفيد  المدرسة،  التعاون بين أولياء األمور والعائلة وبين 
ا ويتناول طرق تحقيق هذا التعاون. النقاش الصاخب  حول هذا الموضوع الرئيسّي واسع جّدً
ع  ع الرئيسّي والمشرِّ الذي يدور في بالدنا هو من شأن الباحثين ورجال التربية، إاّل أّن المشرِّ
الثانوّي، لم يُبديا رأيهما في الموضوع، كما أّن التطّرق إلى هذا الموضوع في منشور المدير 
التربية  جهاز  وعلى  األمور  أولياء  على  ملقاة  األوالد  تعليم  مسؤوليّة  ا.  جّدً جزئّي  هو  العام 
أولياء األمور،  المسؤوليّة وواجب  التي تضع حدود  إّن األنظمة  إاّل  إلى جنب،  والتعليم جنًبا 
مقابل واجب المدرسة ومسؤوليتها، أو األنظمة التي توازن بين الحقوق المختلفة، غير موجودة. 

تتمثّل هذه المسؤولية الموازية في القوانين التالية:

17 ينّص على واجب   ،15 الماّدة   ،1962 لسنة  القضائّية والوصاية،  قانون الصالحّية   .1 
الوالدين  على  ُملًقى  وللمهنة،  للعمل  القاصر  تأهيل  التعليم،  التربية،  بحاجات  االهتمام 
وهما ملزمان بأّن يتصّرفا لصالح القاصر مثلما يتصّرف الوالدان المخلصان في ظروف 

الحال. 

اعتبارات  في  الدولة  تتدّخل   ،4  –  3 الماّدة   ،1949 لسنة  اإللزامّي،  التعليم  قانون  في   .2 
الوالدين وفي حّقهما للتربية بحسب مفاهيمهما "كما كان سيفعل والدان مخلصان". فهي 
تلزمهما بتسجيل ابنهما في مؤّسسة تربويّة معترف بها والتيّقن من أنّه سيتعلّم فيها بشكل 
منتظم. عدم القيام بهذا الواجب يؤدي إلى معاقبتهما عقوبة جنائيّة. معنى ذلك، أّن تحقيق 
جزء من واجب الوالدين في االهتمام بتربية القاصر يجب أّن ينّفذ بواسطة مؤّسسة تربويّة 

معترف بها.
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قانون حقوق الطالب، لسنة 2000، ينّص على حّق كّل األوالد وأبناء الشبيبة في التربية   .3 
والتعليم. يمنع القانون التمييز، ويحافظ على خصوصيّة التلميذ – وهو يلزم كّل من وصله، 
في إطار وظيفته، معلومات عن تلميذ، أن يحافظ على سّريّتها وأاّل يكشفها إاّل من أجل 
تتناسب   – انضباط   / قواعد طاعة  نشر  القانون على وجوب  ينّص  كما  بوظيفته.  القيام 
مع كرامة اإلنسان كما وتحترم حّقه وحّق والديه في الطعن قبل اتّخاذ قرار بإبعاده عن 
المؤّسسة التربويّة. الماّدة 4 من هذا القانون تلزم بإبالغ التالميذ وأولياء أمورهم بتعليمات 
القانون وتعليمات المدير العاّم لمديري المؤّسسات التربويّة وتعليمات مديري المؤّسسات 
االحترام  المحافظة على  قواعد  ذلك  في  بما  وواجباتهم،  التالميذ  بشأن "حقوق  التربويّة 

المتبادل داخل المؤّسسة التربويّة...".

في هذا السياق من الجدير بالتذكير بأّن ميثاق هيئة األمم المتّحدة بشأن حقوق الولد تشير   
إلى مسؤوليّة الوالدين عن تربية الولد وتطّوره )الماّدة 18(، وحّق الولد في حّريّة التعبير، 
والتفكير والضمير والدين )الماّدة 13(، وحّق الولد القادر على التعبير عن رأيه الخاّص 
"أن يعبّر عن هذا الرأي بحّريّة في كّل موضوع يتعلّق به، مع إعطاء آرائه ما يليق به 
من اعتبار بحسب درجة نُضجه..." )الدولة هي طرف في هذا الميثاق وقد أقّرته – وبذلك 
في  قوانينها.  إطار  في  تعليماته  لشرعنة  والسعي  مبادئها  قوانينه بحسب  بتفسير  التزمت 
مواّد  إرساء  بشأن  روطليڤي  القاضية  سيادة  لجنة  أقيمت  للميثاق  إسرائيل  إقرار  أعقاب 

الميثاق في القوانين اإلسرائيليّة. 

التعليم والحصول عليه، وتتطّرق  القوانين كإعالن عاّم على واجبات إكساب  تنّص هذه   
باختصار إلى مكانة الولد في إطار جهاز التربية والتعليم، ولكنّها تخلو من تفصيل حقيقّي 
قانون  الولد وغيرها.  المدرسة، مجال حقوق  الوالدين وبين  بين  المسؤوليّة  توزيع  حول 
حقوق الولد يلزمنا بأن نخبر أولياء األمور والتالميذ بتعليمات القانون، ومناشير المدير 
المؤّسسات  مع  العائلة  عالقات  تتناول  التي  التعليمات  ولكن  المديرين.  وتعليمات  العاّم 
العائلة  بين  القوى  لموازين  ًقا  تطرُّ نجد  ال  منها  الموجود  وفي  ا،  جّدً قليلة  فهي  التربويّة 
والمدرسة. في كّل الحاالت، الوزن الحقيقّي الذي يعطى للوالدين – بحسب ثقافتهم، وجهة 
نظرهم التربويّة، ميولهم وتفضيالتهم وما شابه – في تحديد المؤّسسات التعليميّة ألوالدهم 

ا.  وتحديد مضامين في مناهج التعليم هو قليل جّدً

ع نافذة لتفضيل الوالدين في اختيار التيّار  إلى جانب األمور القانونيّة أعاله، يفتح المشرِّ  
التعليم الموّحد الذي  ابنهما وإلى إضافات معيّنة لهم إلى منهج  إليه  التربوي الذي ينتمي 

تفرضه وزارة التربية والتعليم.
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ينّظم قانون التعليم الحكومّي، 1953، إقامة المدارس الحكوميّة )ومدارس التعليم الحكومّي   .4 
الدينّي وبضمنها المدارس المدِمجة(، ويمنح وزير التربية والتعليم صالحيّة تحديد منهج 
التعليم. بقي من حق أولياء األمور أن يطلبوا برنامًجا مكّماًل يختلف عن ذلك المنهج الذي 
حّدده الوزير. من ال يرغبون بالتعليم عن طريق الدولة يمكنهم إرسال أوالدهم إلى مدارس 
تقيمها سلطات غير حكوميّة مثل مدارس  معترف ولكنّها غير حكوميّة )رسميّة( والتي 
التعليم الدينّي الحريدّي أو الكنسّي. قانون التفتيش على المدارس، لسنة 1969، والذي 
بأن  األمور  تعاونيّة ألولياء  لجمعيّات  للدولة، ويسمح  تابعة  مدارس غير  تُقام  عليه  بناًء 
تطلب استصدار رخصة إلقامة مدرسة خصوصيّة وتفعيلها وبالفعل فإّن بعض المدارس 
المخّصصة )الديمقراطيّة، األنثروبوسوفيّة anthroposophy وإلخ( تأّسست بناًء عليه. 
مثل هذه المدارس تحتاج إلى ترخيص وتخضع لتفتيش الدولة كما أنّها تستحّق لها ميزانيّة 

جزئيّة.

القانون  فإّن  فيه،  المدارس  إلحدى  أو  تعليمّي  لتّيار  األمور  أولياء  اختيار  إلى  بالنسبة   .5 
في إسرائيل يسمح لولّي األمر ألن يختار "تياًرا تعليميًّا معترًفا به" – حكومّي / رسمّي، 
مدرسة  أو  اليهودّي(،  الوسط  في  التعليم  جهاز  )في  ُمدمج  حكومي  أو  ديني،  حكومّي 
معترف بها غير حكوميّة )التعليم الحريدّي، الكنسّي أو الُمميّز(. إذا اختار ولّي األمر التيار 
الحكومّي فإّن القانون ال يسمح له باختيار المدرسة إاّل في حدود ما تنّص عليه تعليمات 
التعليم اإللزامّي والتعليم الحكومّي )التسجيل(، لسنة 1959. في الصفوف االبتدائيّة األّول 
– السادس أو األّول – الثامن حسب الحالة( يحّدد قسم المعارف في السلطة المحلّيّة لكّل 
مدرسة منطقة تسجيل بحيث على كّل من يسكن في هذه المنطقة أن يتعلّم فيها. في المدارس 
الثاني  العاشر –  )الصّف  الثانويّة  المدارس  التاسع( وفي  السابع –  )الصفوف  اإلعداديّة 
الثاني عشر حسب الحالة(، يحّق لكّل سلطة تربية وتعليم محلّيّة، أن  التاسع –  عشر أو 
تحّدد لكّل مدرسة فوق ابتدائيّة ضواحي تسجيل، تلزم كّل طالب يسكن فيها أن يتعلّم في 
المدرسة التي حّددتها السلطة. كما يحّق للسلطة أن تضع تحت تصّرف كّل ضاحية عدًدا 
من المدارس، وتفسح المجال ألولياء األمور باالختيار من بينها، أو أن تجعل التسجيل في 
كّل مدارسها مفتوًحا أمام الجميع، مع استعمال آليّات التنسيق واالقتراع. في السنوات التي 
شجعت فيها وزارة التربية والتعليم التكامل االجتماعّي في المدارس )من سنوات الـ 70 
أنّه  إاّل  الملِزمة.  التسجيل موديل مناطق االختيار  الـ 90(، شملت تعليمات  حتّى سنوات 
خالل العقد األّول من القرن الـ 21 وفي أعقاب التراجع عن سياسة التكامل لصالح توزيع 
على  عالوة  األمور،  ألولياء  محدود  باختيار  والسماح  والتعليم،  التربية  لجهاز  تنظيمّي 

تعليمات نموذج االختيار المراقب المذكور أعاله. 
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القرار باتّخاذ سياسة اختيار أولياء األمور وتفضيله على سياسة مناطق التسجيل محفوظ   
جهة  من  تفّعل ضغوط  السلطة  هذه  مقابل  أنّه  إاّل  المحلّيّة.  المعارف  لسلطة  القانون  في 
والذين  السياسيّة  والقدرات  االقتصاديّة  اإلمكانيّات  ذوي  من  أمور  أولياء  مجموعات 
آلية  إلى جانب  الحكومّي.  التعليم  التربويّة في إطار  يرغبون في توسيع مجال خياراتهم 
التسجيل )والتي تخضع العتبارات سلطة المعارف المحلّيّة( تحّدد وفق القانون أيًضا آليّة 
النقل )تعليمات التعليم الحكومّي )النقل( لسنة 1959، والتي تمّكن أولياء األمور من أن 
يطلبوا نقل ابنهم من مدرسة إلى أخرى. السلطات التي ال تسمح بشكل رسمّي باالختيار من 
جانب أولياء األمور، تستعمل أحياًنا مثل هذه التنّقالت كنوع من تنفيس الضغط. والنتيجة 
هي أّن ولّي األمر الذي يلجأ إلى االعتراض على دمج ابنه في المدرسة ويتقّدم بطلب نقله، 
يكون هو الوحيد الذي "يحظى" بنوع من االختيار، كما أّن اعتبارات االستجابة لطلبات 
النقل وبتأثير ذلك في  بعدد طالبي  يكون متعلًّقا  والتعليم،  التربية  النقل من طرف سلطة 

تركيبة التالميذ في المدرسة.

مشاركة أولياء األمور في مضامين التعليم وطرق التدريس في المدرسة: يمّكن قانون   .6 
التعليم الحكومّي أولياء األمور من شراء منهج تعليم إضافّي، بحسب اختيارهم وخاضع 
رسوم  دفع  على  ينطوي  اإلضافّي  التعليم  منهج  أّن  بما  والتعليم.  التربية  وزارة  لموافقة 
في إطار التعليم المجانّي، فقد فرض بتوجيه من وزارة التربية والتعليم )منشور المدير 
العاّم 2003/ 3 أ( َقْيٌد بناًء عليه يتّم تنفيذ المنهج اإلضافّي على شكل دورة اختياريّة تُعقد 
بعد انتهاء الدوام الرسمّي أّما في حالة اشترك فيها جميع التالميذ فيمكن تنفيذها في إطار 
برنامج الدروس وإعفاء التالميذ الذين ال يرغب أولياء أمورهم في االشتراك فيها )محكمة 
العدل العليا 4363/00 لجنة بوريا عيليت ضّد وزير التربية والتعليم(. تطبّق هذه السياسة 
بشكل جزئّي في التعليم الحكومّي، بينما ال تطبق إطالًقا في التعليم الحكومّي الدينّي. إذ 
األموال  باستعمال  الدينيّة  الحكوميّة  للمدارس  يسمح  توراتّي"  إضافّي  تعليٍم  "منهج  أّن 
للنشاطات التعليميّة التي تلزم جميع التالميذ في التخّصص. نشرت وزارة التربية والتعليم 
يشتروا  بأن  األمور  ألولياء  تسمح  األمور  أولياء  يدفعه  بما  تتعلّق  جديدة  سياسة  مؤّخًرا 
حسب اختيارهم خدمات لم يكن الدفع مقابلها مسموًحا من َقبُل، مثل دروس التقوية، دورات 
تعليمية للبجروت، وفي المدارس الُمتميّزة – منهج تعليم إضافّي بحجم نصف )!( منهج 
اللهجة من  التعليمات نشرت بعد صدور تقرير شديد  أّن هذه  بالذكر  الجدير  التعليم. من 
مراقب الدولة )مراقب الدولة، التقرير السنوّي 62 ب – لسنة 2011 ولحسابات السنة 
المالّية 2010( الذي فحص موضوع دفعات أولياء األمور ووجد أّن اختراق التعليمات 
هو معيار مألوف. بواسطة زيادة درجات الحرية المعطاة ألولياء األمور عندما يقدمون 
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على شراء خدمات تربويّة اعتقدت وزارة التربية والتعليم بأنّها تستطيع أن تكسب من جديد 
السيطرة على هذا الموضوع. هذه السياسة تقف في المحّك عند محكمة العدل العليا، ملّف 

رقم 5004/14 شمشون وآخرون ضّد وزير التربية والتعليم.

اختيار المدارس من جهة، وشراء مناهج تعليم داخل المدرسة، هما مدخالن لتدّخل أولياء   
األمور ومشاركتهم في المدرسة، ولكّل منهما تأثير كبير في تركيبة المدرسة االجتماعيّة 
– االقتصاديّة، التي اختاروها لشراء خدمات تعليميّة إضافيّة، وكذلك في المدرسة التي 
من  أنّه  إلى  ننتبه  أن  الجدير  من  كلّه.  المحلّّي  التعليم  جهاز  في  وكذلك  "تملّصوا"  منها 
الناحية القانونيّة، مشاركة أولياء األمور في المدرسة، تّم تنظيمها من الجانب االقتصادّي 
فقط. وبأّن هذا التنظيم مصدره هو قانون التعليم الرسمّي، لسنة 1953 )الماّدة 8( وهو 
ليس انعكاًسا جديًدا لعمليّات الخصخصة التي تحدث في أيّامنا. التماّس بين أولياء األمور 
إلى  التالي:  التسجيل ومدفوعات أولياء األمور موجود في الوضع  والمدرسة في قضايا 
جانب تنظيمه في القانون، والذي يعطي أولويّة العتبارات وزارة التربية والتعليم وسلطات 
التربية والتعليم المحلّية، توجد أيًضا موديالت اختياريّة الختيار أولياء األمور ومدفوعات 
أولياء األمور المضّخمة. تمّكن هذه الموديالت سلطة التربية والتعليم المحلّيّة من السماح 
المعارف  سلطات  تعرض  أنّها  أو  سيادتها  عن  بالتنازل  تسلِّم  كانت  إذا  المشاركة  بهذه 
المحلية إلى ضغوط للسماح بهذه المشاركة. النتيجة هي حكومتان تعليميّتان متوازيتان – 
مجموعة أولياء أمور تمسك بزمام األمور وتنافس السلطات الحكوميّة التي ال تقّدم دائًما 

سياسة منسجمة بين الطرف المحلّّي ووزارة التربية والتعليم.

يمّكن قانون التعليم الخاّص لسنة 1988، )الماّدة 8( أولياء األمور من التوّجه إلى لجنة   .7
التنسيب بخصوص ابنهم، إذا اعتقدوا بأنّه يحتاج إلى تعليم خاّص. لجنة التنسيب ملزمة 
التعليم  في  الولد  أحّقيّة  قرارها بخصوص  اتّخاذها  قبل  االّدعاء  األمور حّق  أولياء  بمنح 
الخاّص، كما يستطيع ولّي األمر أن يطلب إعادة بحث هذه األحقيّة مّرة أخرى في أّي وقت 
)الماّدة 10(، بشرط أن تكون قد مّرت سنة على البحث األخير للطلب. يستطيع ولّي األمر 
تقديم استئناف )الماّدة 13( على قرار لجنة التنسيب مع الحّق في االّدعاء أمامها. جميع 
أيًضا  ممنوحة  واالستئناف  التنسيب  لجنة  إلى  التوّجه  بخصوص  المذكورة  الصالحيّات 
التعليم  يميّز قانون  الذي  الفهم  التربية والتعليم، باسم ذلك  إلى ممثلي جهاز  القانون  وفق 
االلزامّي، والذي بناًء عليه يحّق للدولة "أن تضع نقسها مكان ولّي األمر" في الظروف 
التي تبّرر ذلك. ما يميّز هذا القانون هو منح مكانة للوالدين كعاملين يشتركان مع أعضاء 
المنظومة التربوية في اتّخاذ القرارات في موضوع تربية األوالد. يلزم القانون بمشاركة 
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ولّي أمر تلميذ ذي احتياجات خاّصة كعضو في لجنة التنسيب وفي لجنة االستئناف. ويلزم 
لجنة التنسيب بدعوة ولّي أمر التلميذ لكي يسمع اّدعاءاته وإشراكه في إعداد منهج تعليم 

شخصّي البنه. 

من كّل ما قيل حتّى اآلن، يتّضح أّن القوانين التي ُسنّت في الموضوع، ال تكاد تتطّرق إلى 
الملقاة  المسؤوليّة  مقابل  األمور،  أولياء  الملقاة على عاتق  المسؤوليّة  النابع عن  التوتّر  نتائج 
على عاتق المدرسة في كّل ما يتعلّق بتربية األوالد، وتقلّل من تحديد اآلليّات للتخلّص من هذا 
التوتّر. كما أّن القوانين ال تعالج منظومة العالقات بين أولياء األمور وبين المدرسة وال تتّخذ 
موقًفا من نوعيّة هذه العالقات من الناحية القانونيّة: هل هذه العالقات تستند إلى االتّفاق كما هي 
الحال في العقود؟ هل هي عالقة تبعيّة؟ هل هي عالقات سوق، عالقات عرض وطلب واختيار 
حّر؟ هل هي عالقات تقوم على قاعدة قانونيّة متغيّرة بحسب أنواعها؟26 وهكذا، فإّن القوانين ال 
تعّرف أيًضا المجاالت المشتركة وطريقة التعاون المرغوب بين أولياء األمور وبين المدرسة 
تحديد  يتّم  عمليًّا،  األوالد.  تربية  في  واحد  كّل  لمدخالت  األقصى  االستنفاد  تحقيق  أجل  من 
العالقات بناء على موازين القوى الفعلّي بين المدرسة وبين أولياء األمور في كّل حالة معطاة، 
وبناء على برامج مختلفة في كّل مؤّسسة وأخرى، وال يوجد "قانون" منّظم أو مبادئ عاّمة 
أساسيّة يمكن تطبيقها بشكل يتالءم مع األنواع المختلفة من المجموعات السّكانيّة ومع المصالح 
المتغيّرة وليس بين أنواع المجموعات السكانيّة فحسب، بل بين أولياء األمور في نفس المؤّسسة 

التربويّة، بين المدارس المختلفة أو بين معلّمين ذوي وجهات نظر وقدرات أخرى أيًضا. 

التعاون الناجع بين أولياء األمور وبين جهاز التربية والتعليم مشروط بعّدة عوامل: أّواًل وقبل 
بينهما،  المتبادل  واالحترام  الثقة  بوجود  السابقة،  الفصول  في  وذكرنا  سبق  كما  شيء،  كّل 
المشتركة  بالمواضيع  التلميذ – معلومات ذات صلة  المعلومات حول  المتبادل في  وبالتعاون 
د من أّن الطرفين يعرفان قواعد  بين أولياء األمور وبين المدرسة. باإلضافة إلى ذلك يجب التأكُّ
العالقة بينهما ومنظومة صالحيّات كّل واحد منهما، وحقوقه وواجباته في نشاطهما المشترك 
ا، وذلك ألنّه  لتحسين أحوال األوالد. بناء منظومة قواعد كهذه، هي عمليّة دقيقة ومرّكبة جّدً
عليها أن تعبّر عن سياسة المساواة بين المدارس والمساواة بين األوالد من جهة، وعن ثقافة 
المدارس المختلفة وقدراتها وثقافة العائالت وقدرتها من جهة أخرى. عدم وجود منظومة مبنينة 
ومنهجيّة من القواعد، يسبّب االرتباك بين رجال التربية وبين أولياء األمور على حدٍّ سواء، 
ويفتح فتحة لعدم التفاهم والخالفات. باإلضافة إلى ذلك يجب االهتمام بخصوصيّات التالميذ 

انظر  المختلفة،  الدول  في  األمور  وأولياء  المدرسة  بين  العالقات  لمنظومة  القانونيّة  القاعدة  بين  للمقارنة   26

استعراض المحامية تسڤيا شير )שיר, 2014(.
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المراهقين، من ناحية مدى إشراكهم في االتّصاالت بين أولياء األمور وبين المدرسة، وكذلك 
من ناحية الخوف من تسّرب معلومات من االتّصاالت بين المدرسة وأولياء األمور وبين جهات 

أخرى. 

إلجمال هذا القسم، من الجدير بنا التذكير بأّن المشّرع رأى أنّه من المناسب أن يُلزم المدارس 
بإخبار أولياء األمور بجميع التعليمات، الحقوق والواجبات الخاّصة بالتالميذ )القانون، األنظمة، 
العاّم وتعليمات مديري المؤّسسات(. كذلك من الجدير الحرص على أن تهتّم  المدير  مناشير 
أولياء األمور والطاقم  العائلة وإطالع  المدرسة مع  المتعلّقة بعالقة  التعليمات  المدرسة بنشر 
التربوّي عليها. يشير االعتراف بضرورة نشر وجود حقوق وواجبات للتالميذ إلى أهّميّة تحديد 
القواعد لتنظيم العالقة بين البيت والمدرسة. إزاء هذا التنّوع الكبير في المجتمعات التي تعمل 
القواعد  الثقافات كمجتمعنا، تحديد هذه  المجتمع متعّدد  يتّم في  الجدير أن  المدارس، من  فيها 
من قبل المجتمع كلّه، في كّل مدرسة بناًء على نموذج مشترك متّفق عليه في جهاز التربية 

والتعليم. 

واجب السّرّية وتقديم التقارير

إلى  ينظر  خاّص،  بشكل  إسرائيل  في  والمجتمع  عاّم  بشكل  الحديث  الليبرالّي  المجتمع 
الخصوصيّة على أنّها مصلحة يجب حمايتها في إطار الدفاع عن الفرد. في إسرائيل الحّق في 
الخصوصيّة هو حّق قانونّي محمّي بالقانون األساس: كرامة اإلنسان وحّريّته ويستخدم لتفسير 
قوانين السلطات وأعمالها. كما أنّه يلعب دوًرا في قوانين خاّصة تستخدم لتنظيم العالقات بين 
المواطنين وبين أنفسهم. في سياق موضوع االستعراض يمكن اإلجمال بشكل عاّم بأّن القانون 
القائم ينّظم بشكل واضح مواجهة حاالت الطوارئ التي فيها يحصل مّس بالخصوصيّة بسبب 
حاجة مستعجلة لحماية الشخص أو معالجته، ولكنّه ال يعطي حاّلً للمّس بالخصوصيّة بشكل 
روتينّي. باإلضافة إلى ذلك، الغموض بالنسبة إلى مدى وجوب حماية الخصوصيّة التي تقع 
على كاهل الطاقم التربوّي والحدود ذات الصلة بها، يتسبّب في تصريف األمور وإدارتها في 
ظروف انعدام اليقين، األمر الذي يثقل على الطاقم التربوّي وعلى أولياء األمور على حّد سواء 
ومن المحتمل أن يسبّب المس بالخصوصيّة أو المس بحاجة أخرى بسبب الخوف المبالغ فيه 

من المّس بها.

في  العاملين  على  تنطبق  خاّصة  قوانين  هناك  إسرائيل  في  عمل،  مجاالت  عّدة  إلى  بالنسبة 
السّريّة  وجوب  حدود  تنّظم  قوانين  الخصوصيّة،  حماية  قانون  إلى  باإلضافة  المجاالت  هذه 
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وتحّدد معايير لمدى الحّق في الخصوصيّة وظروف المّس المسموح بها27. ولكن بالنسبة إلى 
مجال التربية والتعليم ال يوجد في إسرائيل أّي ماّدة قانون خاّصة لتنظيم حدود وجوب حفظ 
السّريّة وحماية الخصوصيّة، ولذلك فإّن القانون الذي يطبّق في مثل هذه القضايا هو القانون 
العاّم، بموجب قانون حماية الخصوصيّة لسنة 1981 وهو وحده فقط. من الجدير بالذكر في 
التلميذ لسنة  هذا السياق أّن حفظ السّريّة في التربية والتعليم، قد ورد ذكره في قانون حقوق 
2000، الذي ينّص في الماّدة 14 على أّن: "من وصلته معلومات عن تلميذ في أعقاب قيامه 
بعمل ُفرض عليه مبوجب هذا القانون، من واجبه أن يحفظ هذه املعلومات وال يكشفها ألحد، 

إاّل في إطار قيامه بوظيفته". إاّل أّن القانون يفرض وظائف خاصًة فيما يتعلّق بلجان االستماع 

)االستماع إلى اّدعاءات المتّهم قبل اتّخاذ قرار بتقديم الئحة اتّهام ضّده(، التي تناقش مواضيع 
إبعاد تلميذ عن الدراسة، ومما يشّك فيه أن يكون هذا ساري المفعول في األوقات الروتينيّة أو 

بالنسبة إلى مواضيع أخرى. 

ينّص قانون حماية الخصوصيّة على أّن كّل مّس بخصوصيّة إنسان ما دون موافقته، هو خرق 
لحق  الذي  الضرر  بسبب  ماّدّي  تعويض  لطلب  بتقديم دعوى  للشخص  للقانون )يسمح  مدنّي 
به(، وكذلك مخالفة جنائيّة )عقوبتها هي حتّى 5 سنوات سجن باإلضافة إلى إمكانيّة أن يحكم 
القاضي بتعويضات محدودة بدون إثبات الضرر في حالة اإلدانة(. الموافقة على التنازل عن 
الخصوصيّة ليس من الملزم أن تكون خّطيّة، ولكنّها يجب أن تكون موافقة عن وعي، أي أن 
تكون قد أعطَيت بعد تقديم الشرح وفهم المتناِزل عن خصوصيّته، بشكل يجعل معنى التنازل 
واضًحا له. الماّدة 2 من القانون تحّدد المّس بالخصوصيّة بشكل واسع وتفّصل قائمة أعمال 
ا بالخصوصيّة. معظم األعمال الواردة في القائمة من المحتمل أن تكون ذات صلة  تعتبر مّسً
بحقل التربية والتعليم بما فيها: التجّسس أو التحّري عن شخص ما والتي من شانه أن يضايقه أو 
ا عليه، التنّصت الممنوع بحسب قانون التنّصت السّرّي لسنة  أّي مضايقة أخرى، التنّصت سّرً
ا  1979؛ تصوير شخص وهو في ملكه الخاّص؛ نسخ محتوى رسالة أو أّي نّص آخر ليس معّدً
للنشر أو استعمال مضمونه بدون إذن من المرَسل إليه؛ انتهاك واجب المحافظة على السّريّة 
بالنسبة إلى مواضيع الشخص الخصوصيّة، الواجب المنصوص عليه، صراحة أو تلميًحا، في 
اتّفاقيّة ما. استعمال معلومة عن شؤون الشخص الخاّصة، أو نقلها إلى شخص آخر، ليس للهدف 
الذي أعطيت من أجله؛ نشر أو نقل شيء تّم الحصول عليه عن طريق المّس بالخصوصيّة؛ 
نشر موضوع يتعلّق بخصوصيّة الشخص وبحياته الشخصيّة، بما في ذلك ماضيه الجنسّي، أو 

قانون  للسّريّة؛  مالئم  حفظ  وجوب  على  ينّص  والذي   ،1977 لسنة  النفس  علماء  قانون  المثال،  سبيل  على   27

قانون  المعلومات عنه؛  نقل  تحديد  المهنّي وما هو  السّر  ما هو  يحّدد  الذي   ،1996 لسنة  االجتماعيّين  العاملين 
حقوق المريض لسنة 1996، الذي ينّص على وجوب حفظ األسرار الطبّيّة ويفّصل القيود المفروضة على تقديم 

معلومات طبّيّة لآلخرين.
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حالته الصّحيّة، أو سلوكه في األماكن العاّمة28. تفسير الواقع من أجل اتّخاذ القرار إذا ما تّم القيام 
بتصّرف حدث فيه مّس بالخصوصيّة بشكل مخالف للقانون، هو موضوع واسع لم تحّدد فيه 
القواعد الثابتة. سنكتفي بالتعميم ألنّه بسبب الصعوبة في الحصول على الموافقة عن وعي التي 
يجب أن تكون موضعيّة، خاضعة لشروح مفّصلة، ليست جارفة مع نظرة إلى المستقبل – إذ 
من المحتمل أن ينتهك رجال التربية خصوصيّات تالميذهم وحتّى خصوصيّات أولياء األمور 
أمورهم، وذلك عن طريق نقل بعضهم لبعضهم المعلومات داخل المدرسة، أو نقله إلى أجسام 
أو هيئات خارج المدرسة. بسبب عدم وجود قانون خاّص ينّظم الموضوع كما سبق وقلنا أعاله، 
فإّن الدفاع عن المعلّمين يستند في األساس إلى الماّدة 18 )2( من قانون حماية الخصوصيّة، 
والتي تنّص على أنّه في القضاء الجنائّي وكذلك في القضاء المدنّي، توجد حماية جيّدة للشخص 
الذي انتهك خصوصيّة شخص آخر بدون موافقته، في الظروف المذكورة فيها وبشرط أن ينّفذ 
االنتهاك بحسن نيّة. من أجل هذا االستعراض يمكن تقسيم الحماية التي في الماّدة 18 )2( إلى 
ثالثة أنواع: حماية عاّمة وشخصيّة مثل انتهاك الخصوصيّة من أجل حماية موضوع شخصّي 
تتعلّق  انتهاك الخصوصيّة؛ حماية عاّمة  بنّاءة عن  للمنتِهك، أو لعدم وجود معرفة حقيقيّة أو 
قانونيّة  التربية والتعليم(، وحماية تنطوي على واجبات  الحالة لحقل  المنتِهك )في هذه  بعمل 

متناقضة. سنفّصل بالنسبة إلى نوَعْي الحماية األخيرين الذين لهما صلة باالستعراض.

التي  الظروف  في  بها  المّس  يتّم  عندما  الخصوصيّة  )2( )ب( على حماية   18 الماّدة  تنّص 
بالتالؤم  أو مهنّي للقيام به".  املنتِهك واجب قانونّي، أخالقّي، اجتماعّي  فيها "كان يقع على 
مع ذلك، واجب حفظ السّريّة وحماية الخصوصيّة يتراجع ألسباب منها واجب تقديم التقارير 
الذي يقع على عاتق العاملين في حقل التربية والتعليم في حاالت شاّذة وفي ظروف خاّصة. 
على سبيل المثال: الماّدة 368 )د( من قانون العقوبات لسنة 1989 )تعديل رقم 26( تفرض 
على المدير أو أحد أعضاء الهيئة التدريسيّة في المؤّسسة التربويّة أو العالجيّة واجب إبالغ 
للعامل االجتماعّي لقانون أبناء الشبيبة أو للشرطة عن مخالفات جنسيّة، مخالفة تخريب كبيرة، 
ومخالفات تنكيل ترتكب ضد قاصرين أو من ال حوَل له وال قّوة. واجب تقديم التقارير الملقى 
على عاتق األشخاص المهنيّين بما فيهم رجال التربية والتعليم )حسب التفسير الواسع لألعمال 
أّي  يلقى على  أّي واجب  أشّد خطورة من  التربويّة(، هو واجب اإلبالغ، وهو  المؤّسسة  في 
كان،  وقت  أّي  في  مخالفة  الرتكاب  منطقّي"  "شك  أّي  يكفي  السياق  هذا  في  آخر.  شخص 

28 "النشر" في الماّدة 3 من قانون حماية الخصوصيّة: معناه مثل معناه في الماّدة 2 من قانون منع القذف والتشهير 

لسنة 1965: من هنا وبتعريف واسع "إن كان شفهيًّا أو خّطيًّا أو مطبوًعا، بما في ذلك الرسم، الصورة الحركة 
النغمة أو أّي وسيلة أخرى" بما فيها أيًضا"، إذا كانت موّجهة إلى إنسان غير المقصود باإلساءة ووصلت إلى نفس 
اإلنسان، أو ألّي شخص آخر غير المقصود" أو "إذا كانت خّطيّة والكتابة من المحتمل أن تصل حسب الظروف، 

إلى شخص غير الشخص المقصود". 
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وليس مؤّخًرا فقط، للقيام بواجب اإلبالغ، هذا الواجب الذي ال ينطبق على المهنيّين الذين ال 
يعملون في حقل التربية والتعليم )طواقم طبّيّة، علماء نفس، شرطة، مختصون بعلم الجريمة 

وغيرهم(. 

عدد من مناشير المدير العاّم لوزارة التربية والتعليم تضيف على الواجب القانونّي األساسّي. 
لوزارة  العاّم  المدير  منشور  التقارير هو  تقديم  األكثر حديًثا عن واجب  العاّم  المدير  منشور 
التربية والتعليم رقم 2009/3 )ب( "واجب تقديم تقرير عن مخالفة ضّد قاصر بموجب القانون، 
والتحقيق مع التالميذ كضحايا أو كشهود". يؤّكد المنشور بشكل خاّص على وجوب تقديم تقرير 
عن مخالفة يرتكبها بالغ مسؤول عن القاصر أو يرتكبها فرد من أفراد عائلة القاصر. يسرد 
المنشور بالتفصيل واجب تقديم التقرير بموجب قانون العقوبات ويؤّكد بأنّه يتغلّب على واجب 
تعليمات  على  المنشور  يحتوي  كما  والتعليم.  التربية  حقل  في  للعاملين  المهنيّة  السّريّة  حفظ 
مفّصلة بالنسبة لهويّة الجهة التي يجب تقديم التقارير إليها، يفّضل إعطاء حّق األولويّة في تقديم 
ل في التحقيق أو التشويش  التقرير إلى العامل االجتماعّي على الشرطة، ويؤّكد على منع التدخُّ
عليه. كما ويحتوي المنشور على تعليمة واضحة للمحافظة على خصوصيّة جميع من له عالقة 
الحديث  يكون  عندما  الخصوصيّة  بحفظ  التلميذ  وعد  عن  باالمتناع  أمر  وفيه  كما  بالحدث، 
المنشور  هذا  في  ذات صلة  إضافيّة  موضعيّة  قضيّة  عنها.  التقارير  تقديم  يجب  مخالفة  عن 
هي التعليمات التي تتعلّق بالمعلومات التي يجب نقلها ألولياء األمور بالنسبة إلى التحقيق مع 
أوالدهم، بغّض النظر إن كان التحقيق معهم كشهود أو كمن ارتكبت المخالفة ضّدهم. تعليمات 
ا. القاعدة هي أّن التحقيق مع التلميذ يتّم بمعرفة  المنشور بالنسبة إلى ذلك هي دقيقة ومفّصلة جّدً
ولي أمره. لهذه القاعدة توجد شواّذ، منها عندما يطلب التلميذ بأاّل تنقل المعلومة عن التحقيق 
معه إلى والديه )باستثناء إذا أعتقد العامل االجتماعّي بحسب تعريفه في قانون أبناء الشبيبة بأّن 
مصلحة التلميذ تلزم بإخبارهم(؛ عندما يكون هناك احتمال بأن يعيق إخبار ولّي األمر التحقيق 
أو يحبطه أو يحبط منع جريمة أخرى، ) كبديل إلخبار ولّي األمر تنَقل المعلومة إلى شخص 
بالغ مسئول أو لرجل بالغ قريب من التلميذ وعندما يحين الوقت يُخبر الوالدان(؛ عندما يكون 
هناك احتمال ألن تسيء معرفة الوالدين باألمر إلى مصلحة التلميذ أو بمصلحة التحقيق، ألّن 
المتّهم هو أحد أفراد العائلة أو لوجود خطر يهّدد سالمة التلميذ. عندما يتّم التحقيق مع تلميذ 
اإلمكان،  قدر  التحقيق،  إلى  خروجه  يكون  أن  يجب  بدون حضورهم،  أو  والديه  علم  بدون 
بمرافقة أحد العاملين في حقل التربية والتعليم أو بمرافقة شخص آخر من اإلطار التربوّي مّمن 
يعرفون التلميذ. إاّل أّن حضور الشخص المرافق من طرف المؤّسسة التربويّة في التحقيق ال 
يسمح به إاّل بإذن محّقق األوالد أو أبناء الشبيبة. مدير المؤّسسة التربويّة التي أُخرج منها التلميذ 
للتحقيق أو أّي شخص من الطاقم )الهيئة التدريسيّة(، ال يسمح له بأن يخبر والدي التلميذ عن 
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نيّة إجراء تحقيق معه، أو عن موضوع التحقيق أو عن خروج التلميذ من إطار المدرسة، إاّل 
إذا حصل على تصديق من المسؤول عن التحقيق. إذا توّجه ولّي األمر بمبادرته إلى المؤّسسة 
التي يتعلّم فيها ابنه، في الوقت الذي فيه كان ابنه في التحقيق خارج المؤسسة وطلب أن يعرف 
أين ابنه، يقول له مدير المدرسة بأّن محّقًقا جاء وأخرج ابنه من المؤّسسة بموجب القانون، وفي 

الوقت نفسه يخبر المدير فوًرا المحّقق الذي أخرج التلميذ للتحقيق.

أو  مباشرة  غير  بطريقة  الموضوع  هذا  تتناول  التي  العاّم  المدير  مناشير  من  المزيد  هناك 
التربية والتعليم رقم  العاّم لوزارة  المثال: منشور المدير  كموضوع رئيسّي، منها على سبيل 
التربية والتعليم االعتداء الجنسّي من تلميذ على  תשס/2 )א( 2000/ 2 )أ(: مواجهة جهاز 
بشكل  حتّى على مخالفات عمل مشين  الشرطة  إبالغ  في واجب  المنشور  هذا  يتوّسع  تلميذ. 
)بموجب  أعمال جنسيّة  خلفيّة  التهديد على  بواسطة  واالبتزاز   ،)16 الـ  دون  )لألوالد  علنّي 
قانون منع التحّرش الجنسّي(، التي ال تلزم باإلبالغ بموجب قانون العقوبات، يضيف واجب 
تقديم تقرير إلى العامل االجتماعّي بحسب تعريفه في قانون أبناء الشبيبة حتّى عندما يكون سّن 
مرتكبي المخالفة الجنسيّة دون الـ 12 سنة )أي دون سّن المسؤوليّة الجنائيّة(، ويلزم بإبالغ 
والَدّي المعتدى عليه حتّى على اعتداء جنسّي حدث خارج اإلطار التربوّي. مناشير إضافيّة 
التعديل  )أ((  )סו/3 )א(( )2006/3  الدائمة  التعليمات  العاّم  المدير  العاّم هي منشور  للمدير 
الجديد لقانون تعديل قوانين البيّنات – "التحقيق مع التالميذ كضحايا أو كشهود" منشور المدير 
التبغ  الدائمة )סב/3 )ב(( )2002/3 )ب((، "منع تدخين السجائر ومنتجات  التعليمات  العاّم 
في المؤّسسات التربويّة" وكذلك عدد آخر من مناشير المدير العاّم التي تتناول "أنظمة معالجة 
لكي  االستعراض  هذا  في  يتّسع  المجال ال  المخّدرات"،  بتعاطي  ًطا  متورِّ الذي ضبط  التلميذ 
نفّصل واجب تقديم التقارير الذي ورد في جميع المناشير، ونكتفي بأن نذكر بأنّها تتناول على 
للسلطات  إبالغ  والتعليمات في موضوع  والمعالجة  الطاعة  التعليمات في موضوع  التوازي 

والتفتيش.

التعليمات  والتعليم  التربية  لوزارة  العاّمة  المديرة  التنفيذ منشور  2015 دخل حيّز  نيسان  في 
الدائمة )עה/8 )ב(( )8/2015 )ب((، في موضوع المناخ التربوّي األمثل ومواجهة المؤّسسات 
السلوكيّات  ج من خالل جداول مفّصلة  يُدرِّ الذي  المنشور  العنف والخطر،  التربويّة ألحداث 
معها  تتناسب  تأديبيّة  فعل  ردود  مدى  ويحّدد  خطورتها،  درجة  بحسب  المختلفة  والظروف 
باإلضافة إلى خطوات تشمل المعالجة وتقديم التقارير المالئمة موضوع هذا االستعراض ليس 
المناخ المدرسّي ولكن، يوجد في المنشور الجديد ما من شأنه أن يغيّر جزًءا من تعليمات واجب 
المثال:  سبيل  )على  معيّنة  في ظروف  اإلبالغ  واجب  الجديد  المنشور  يوّسع  التقارير.  تقديم 
في موضوع إبالغ الشرطة عن تصوير ونشر أفالم وصور تعتبر تحّرًشا جنسيًّا، وكذلك عن 
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التهديد واالبتزاز، التسبُّب في أضرار عن سبق إصرار، َسْطو، حرق وحمل سالح )باستثناء 
المدير  العتبارات  مكان  هناك  يكون  عندها  الجنائيّة.  المسؤوليّة  سّن  دون  المخالف  كان  إذا 
بالنسبة إلبالغ العامل االجتماعّي بحسب تعريفه في قانون أبناء الشبيبة وليس للشرطة( ويبقي 
مجااًل العتبارات المدير ورجال التربية في حاالت أخرى لتقديم تقارير للشرطة، أو االكتفاء 
العنف االجتماعّي أو الجنسّي أو  المثال: في حاالت متكّررة من  التفتيش )على سبيل  بإبالغ 

الرقمّي التي ال تلزم باإلبالغ بموجب قانون العقوبات29.

بالخصوصية  مّس  من  حماية  على  الخصوصية  حماية  قانون  من  )د(   )2(  18 الماّدة  تنّص 
يكون  أاّل  بشرط  الروتينّي،  عمله  وخالل  القانون  حسب  بعمله  قيامه  خالل  نيّة،  حسن  عن 
الروتينيّة  بالتصرفات  ذات صلة  الحماية  هذه  العلنّي.  النشر  الخصوصيّة عن طريق  انتهاك 
في المدارس وتنطبق على كّل نوع من المشاورات بين أعضاء الطاقم التربوّي وحتى بينهم 
الواسع  التعريف  الحماية كبيرة وبشكل خاّص بسبب  أهّميّة هذه  المهنيّين.  المستشارين  وبين 
لألعمال التي تعتبر انتهاًكا لخصوصيّة التالميذ وأولياء أمورهم، وبسبب انعدام وجود تشريع 
المعلومات حيّوي لعملهم. نقل  التي فيها نقل  المسؤوليّة في الحاالت  التربية من  يعفي رجال 
التشريع  الروتينّي والذي ال يستند على  العمل  أولياء أمورهم في  معلومات عن تالميذ وعن 
رين من المخالفة أو في أّي سياق جنائّي آخر، يمكن  بشأن واجب تقديم التقارير عن المتضرِّ
القيام به ما دام القيام به يكون عن ُحسن نيّة ومن خالل روتين العمل الذي ينّفذ وفق القانون. 
لهذه الحماية، في رأينا أهّميّة كبيرة بسبب عدم وجود تسوية واتفاق على حدود واجب حفظ 
السّريّة الملقى على عاتق العاملين في سلك التربية والتعليم بواسطة تشريع خاّص وكذلك بسبب 
حالة  في  عليهم  ملقاة  تكون  أن  المحتمل  من  التي  المدنيّة(  أو  )الجنائيّة  الشخصيّة  المسؤوليّة 
انتهاك خصوصيّات لكونهم خاضعين للقانون العاّم فقط. كما في الصعوبات األخرى التي تنجم 
عن عدم وجود تسوية واتّفاق حول مهنة التدريس في إسرائيل، في هذه القضيّة أيًضا يمكن أن 
نستنتج أّن عدم وجود تسوية، يؤّدي إلى عدم اليقين بين المعلّمين وإلى انعدام المتابعة في حماية 
خصوصيّة تلميذ/ة معيّن/ة في المدرسة. إاّل أنّه من المحتمل أن ينجم األمر عن موانع عتبة 
عالية تحّول دون الوصول إلى المراحل القضائيّة ومن عدم وجود آليّة يسهل الوصول إليها 
لحّل النزاعات بطرق بديلة. على كّل الحاالت، فإّن انعدام وجود قواعد واضحة بالنسبة إلى 
جودة "الواجب المهنّي" الذي يمّكن المعلّم من التغلّب على واجب حفظ السّريّة ونقل المعلومة 
حتّى وإن كان الحديث عن حاالت الغموض، ويلقي بالعبء على كاهل المعلّم كي يتّخذ القرار 

بحسب اعتباراته وتفكيره، دون توجيه أو أسبقيّات قضائيّة مرِشدة.

29 نوصي بالتوّسع وقراءة جداول منشور المديرة العاّمة لوزارة التربية والتعليم )עה/8 )ב(( )2015/8 )ب(( 

على ص: 58-52.
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المعلومات عن  تتناول جمع  التي  العاّم  المدير  مناشير  من  هناك عدد  أيًضا،  السياق  هذا  في 
التالميذ وتسليمها إلى جهات أو هيئات مختلفة بواسطة العاملين في التدريس. هذا األمر ينطبق 
على سياق إدارة مجّمع معلومات بحسب الواجبات الخاّصة الملقاة على مجّمعات المعلومات 
)في قانون حماية الخصوصيّة، ولكن ليس فيه فقط( وكذلك في سياق معلومات شخصيّة وصلت 
معلومات  نقل  بمنع  المختلفة  العاّم  المدير  مناشير  تتناول  لألوالد.  اليوميّة  المعالجة  إطار  في 
إلى معاهد أبحاث أو هيئات إعالم خارج المدرسة، وإدارة مستوع المعلومات بشكل قانونّي 
العاّم )עה/9 )ב(( )9/2015 )ب(( "استطالعات اآلراء  )على سبيل المثال: منشور المدير 
وجمع المعلومات – األنظمة إلجراء أبحاث في جهاز التربية والتعليم"؛ منشور المدير العاّم 
)עג/1( )1/2013( "جمع معلومات في المؤّسسات التربوية وبواسطتها"؛ منشور المدير العاّم 
)סד/10)א(( )2014 /10)أ(( "نقل معلومات والمشاركة في مقابالت صحفيّة"؛ منشور المدير 
تقارير  تقديم  المدارس – تسجيل،  3/2010 )أ(: "مجّمعات معلومات في  العاّم תשע/3 )א( 
وحماية المعلومات"(. مناشير المدير العاّم األخرى تتناول نقل المعلومات بين المدارس داخل 

جهاز التربية والتعليم وبين المدارس وبين أولياء أمور التالميذ. سنفّصل النوعين األخيرين.

منشور المدير العاّم )נא/10( )10/1991( "نقل معلّمة البستان للمعلومات عن تالميذها الذين 
ينتقلون إلى المدرسة"، ينّص على أّن معلّمة البستان تنقل معلومات عن عدد خاّص من األوالد 
الذين يحتاجون إلى عناية خاّصة وانتباه ومراعاة أكثر من العادّي، على سبيل المثال: األوالد 
ذوي الوضع العائلّي الصعب أو خاّص، األوالد الذين بحاجة إلى متابعة بسبب حالتهم الصّحية، 
أوالد مع مشاكل خاّصة مثل قصور في السمع أو في البصر. تنقل هذه المعلومات خالل محادثة 
شفهيّة مع مستشار/ ة المدرسة َو/ أو مع مدير/ ة المدرسة فقط. يجب أن تكون هذه المعلومات 
للدمج  بستان  معلّمة  يعالجون عند  كانوا  أوالد  معلومات عن  هناك  كانت  إذا  سّريّة ومحميّة. 
)أوالد من ذوي االحتياجات الخاّصة في التعليم العادّي( أو لدى أّي جهة عالجيّة أخرى أو عن 
أوالد تّم تشخيصهم بواسطة الخدمات النفسيّة – التربويّة، على المدرسة أن تحصل عليها من 
الخدمات النفسيّة – التربويّة في السلطة المحلّيّة، مشروط بما تراه الخدمات النفسيّة – التربوية 
مالئًما. هذه هي جميع المعلومات الموجودة في هذا المنشور فيما يتعلّق بنقل المعلومات من 
القاعدة، والذي  يدّل على  الذي  الشاّذ  بمثابة  المنشور  يعتبر هذا  المدرسة.  إلى  البستان  صّف 
يمنع نقل المعلومات بدون موافقة التلميذ وولّي أمره، باستثناء الحاالت النادرة والخاّصة التي 
ورد تفصيلها في المنشور. من الجدير بالذكر أنّه ال توجد تعليمات موازية لنقل المعلومات بين 
المدارس في المعابر في سّن متقّدمة أكثر، ال بين المدارس المختلفة عند االنتقال من سلطة 
تربية وتعليم معيّنة إلى سلطة غيرها. انعدام اليقين وانعدام المعلومات في هذا السياق كثير. 
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حسب رأينا يجب إجراء بحث ُمكّمل في هذا الموضوع وبكّل تأكيد يجب تسوية هذه القضيّة 
بواسطة توجيهات خاّصة قدر االمكان، في إطار تسوية مهنة التدريس كلّها. 

إلى  المدرسة  من  المعلومات  نقل  موضوع  في  والمرتّبة  المفّصلة  العاّم  المدير  مناشير  أحد 
أولياء األمور، في األيّام العاديّة أيًضا، هو منشور المدير العاّم التعليمات الثابتة رقم 8 – 2.3، 
أنماط الحياة في المؤّسسات التربويّة "العالقة بني املؤّسسات التربوّية وبني والد التلميذ ووالدته 
املنفصلني أو املطّلقني". ينّص المنشور، كنقطة انطالق، على رغبة كال الوالدين في المشاركة 

على  المحافظة  في  العاّم  التربويّة  المؤّسسة  واجب  على  ينّص  عليه  وبناًء  األوالد،  حياة  في 
عالقة مع كال الوالدين وإطالعهما على واجبها هذا منذ بداية السنة الدراسيّة )شفويًّا أو خّطيًّا(. 
حتّى وإن طلب أحد الوالدين أاّل يكون مشارًكا، فهناك أهّميّة إلشراكه ألّن مصلحة الولد وليس 
مصلحة ولّي األمر هي المهّمة في هذا الموضوع. الحّل االفتراضّي هو نقل كّل معلومة مهما 
كانت إلى أحد الوالدين إلى الوالد اآلخر أيًضا، إاّل إذا كان هناك قرار قضائّي يمنع ذلك. في 
المقابل، إشراك زوج أو زوجة أحد والدي التلميذ يحتاج إلى موافقة خّطيّة وكتاب تنازل عن 
السّرية من كّل واحد الوالدين على انفراد، حتّى وإن كان حضور زوج أو زوجة أحد الوالدين 
جلسة تتعلّق بالولد يتّم بحضور األّم أو األب. ذو صلة، في هذا السياق، االمتناع عن تحضير أّي 
مستند/ ات جديدة تتعلّق بالولد بناًء على طلب أحد الوالدين. بشكل عاّم يجب االمتناع عن اتّخاذ 
موقف في النزاع بين والدّي الولد. في المواضيع التي تحتاج إلى موافقة الوالدين القاعدة هي 
الحصول على موافقة االثنين، بالنسبة لهذا الموضوع سكوت الوالد/ة بعد إعالمه/ ا يعتبر رًضا 
)موافقة(. إذا اختلف الوالدان في موضوع يحتاج إلى موافقة كّل منهما، يجب التوّجه للحصول 
المؤّسسة  على  الطريقة  بهذه  المحكمة.  رأي  أخذ  بدون  التصّرف  وعدم  محكمة  قرار  على 
جهودها  قصارى  تبذل  أن  وعليها  السّريّة  عن  بالتنازل  يتعلّق  ما  كّل  في  تعمل  أن  التربويّة 
بنقل  يتعلّق  فيما  محكمة.  قرار  إلى  حاجة  هناك  وإاّل   – الوالدين  من  الموافقة  على  للحصول 
معلومات خّطيّة للوالدين، فإّن التعليمات منهجيّة مع التعديل األخير لقانون الصالحيّة القانونيّة 
والوصاية، والذي بناء عليه يحصل الوالد الوصّي على المعلومات خطيًّا )كحّل افتراضّي(، أّما 
الوالد غير الوصّي )الذي يسّميه المنشور "الوالد اآلخر"(، فيحّق له أن يطلب بواسطة استمارة 
خاّصة الحصول على المعلومات كنسخة. في هذه الحالة يجب الحرص على إرسال المعلومات 

طوال السنة الدراسيّة إلى االثنين، إاّل إذا كان هناك قرار محكمة يمنع ذلك. 

منشور المدير العاّم الجديد الذي دخل مؤّخًرا حيّز التنفيذ هو منشور التعليمات الدائمة )עה/9 
)א(( )2015/9 )أ(( بخصوص تنظيم وإدارة المؤّسسات التربويّة، "كاميرات في املؤّسسات 
تّم  التربوّية – تنظيم إدخالها وطريقة تركيبها"، والذي هدفه إيجاد الحلول للواقع الذي فيه 
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تركيب كاميرات في المدارس بشكل غير منّظم، ودون أن يُكّرس في ذلك ما يكفي من التفكير 
يسمح  الكاميرات.  تركيب  من  الهدف  وبين  بينه  التوازن  وإيجاد  الخصوصيّة  انتهاك  بمدى 
منشور المدير العاّم هذا بتركيب كاميرات في المدارس )ليس في البساتين( في المناطق العاّمة 
فقط )ليس في المراحيض وليس في الصفوف(، وينّص على أّن المواّد التي تسّجلها الكاميرات، 
القرار بشأن  اتّخاذ  المنشور تعليمات تتعلّق بطريقة  أيّام بعد تسجيلها. يشمل  تُمسح كّل ثالثة 
تركيب كاميرات وبتحديد أماكنها، للتصوير خالل الدوام المدرسّي وبعده وكذلك بحفظ المواّد 
أحداث  مواجهة  بشأن  العاّمة  المديرة  منشور  مثل  مثله  المنشور  هذا  ومشاهدتها.  المصّورة 
العنف والمخاطر، ما زال جديًدا ولم يتّم اختباره في الواقع وفي المحاكم، ولكنّنا نرى فيه إشارة 

جيّدة إلى المستقبل ونموذًجا لمواجهة قضايا حماية الخصوصيّة في األيّام العاديّة أيًضا. 

لإلجمال، يحظى الحّق في الخصوصيّة بحماية واسعة في القضاء اإلسرائيلّي. تراجعت حماية 
الخصوصيّة في الحاالت الشاّذة بسبب واجب تقديم التقارير عن األوالد الذين ارتُكبت ضّدهم 
المخالفات، بناًء على القانون وبحسب منشور المدير العاّم اللذين وّسعا هذا الواجب. في الروتين 
التربوّي ذي الصلة بالحماية من االتّهام أو إقامة الدعوى بسبب انتهاك الخصوصيّة، عندما يتّم 
نقل المعلومات بحسن نيّة خالل العمل بموجب القانون في العمل الروتينّي، شريطة أاّل يكون 
العمل  طريقة  في  الضرورّي  عن  خارج  بشكل  العلنّي  النشر  بواسطة  تّم  قد  المعلومات  نقل 
"العادّي". التعليمات التي تنّظم نقل المعلومات من المدرسة إلى أولياء األمور هي ذات صلة 
فقط في الظروف الشاّذة أو في حاالت كون الوالدين مطلَّقْين أو منفصلَْين. في حال عدم وجود 
العاملين  الذي ينطبق على  السّريّة  القانون أو األنظمة –حدود واجب حفظ  تنظيم – بواسطة 
في سلك التدريس الروتينّي، يُضطّر هؤالء إلى مواجهة عدم اليقين في تفسير طريقة تصريف 
أمورهم اليوميّة، ومواجهة نقص المعرفة بالنسبة إلى حدود واجباهم القانونيّة. يضطّر التالميذ 
وأولياء أمورهم إلى مواجهة واقع فيه خصوصيّتهم غير واضحة، وحجم الحماية التي يحظون 
بها غير منهجّي وغير مضمون. تسوية القضية بكّل أبعادها - بما في ذلك نقل المعلومات بين 
هيئات  وبين  التربويّة  المؤّسسة  بين  الواحدة،  التربويّة  المؤّسسة  داخل  التربوية،  المؤّسسات 
وأطراف خارجيّة، وبين المؤّسسة التربويّة وبين أولياء أمور التالميذ - تفيد جميع المشتركين 
اليقين المنهجّي في تصريف األمور بينهم. من المحتمل أّن منشور المدير العاّم  وتحّسن من 
التغيير  التربويّة، يشير إلى توّجه نحو  المؤّسسات  الكاميرات في  الذي ينّظم استعمال  الجديد 
في هذا الوضع، ويعتبر بداية المواجهة مع التوازن بين الحّق في الخصوصيّة وبين األهداف 

االجتماعيّة والحقوق األخرى في الحاالت الروتينيّة أيًضا. 
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المحكمة كعنوان لحّل الخالفات بين أولياء األمور وجهاز التربية والتعليم 

في الظاهر كان من الممكن أن ننظر إلى المحكمة على أنّها عنوان طبيعّي للحسم في الخالفات، 
التي لم تجد حلّها بواسطة االجتماعات المباشرة بين أولياء األمور أو مجموعات أولياء األمور 
وبين أعضاء الهيئة التدريسيّة أو جهاز التربية والتعليم. سنعرض في هذا القسم ونرّسخ االّدعاء 
الذي بناًء عليه، وعلى ضوء الطبيعة الخاّصة لعالقات أولياء األمور مع جهاز التربية والتعليم، 
ال تكون المحكمة أن تكون العنوان األمثل الذي يمكن التوّجه إليه للحسم في الخالفات. بل على 
العكس: في قسم كبير من الخالفات من الالئق التوّجه إلى المحكمة كعنوان أخير فقط، بعد أن 

فشلت جميع اآلليّات األخرى في إيجاد حّل.

الخالفات بين أولياء األمور وجهاز التربية والتعليم ليست خالفات بين طرفين "متناقضين"، 
الولد، ولّكنهما  ذَوْي مصالح متناقضة. كال الطرفين ملزمان ويرغبان في االهتمام بمصلحة 
يتحّمالن  والمدرسة  األمور  أولياء  مصلحته.  لرعاية  الممكنة  المثلى  الطريقة  في  مختلفان 
المدرسة  للتعلّم في  الولد  التالميذ، مسؤوليّة منها وجوب وجود  تربية  مسؤوليّة متوازية عن 
كما سبق ووصفنا ذلك أعاله. كذلك يجب أن نتذّكر أّن الحديث يدور حول تالميذ صغار السّن، 
صحيح أنّهم هم موضوع الخالف إاّل أنّه ال يحَظون بمكانة مستقلّة في الخالف بين الجهات 
المسؤولة عن تربيتهم وتعليمهم. وهم – أي التالميذ الصغار – ملزمون باحترام الجهتين. هذا 

الوضع المتميّز يلزمنا بإيجاد آليّات مناسبة لتسوية الخالفات في هذا المجال.

عيوب المداوالت القضائّية 

المركز  في  الولد  بطبيعته يضع  الذي  التربوّي،  الخطاب  أ.  باهظ:  ثمن  المحكمة  إلى  للتوّجه 
يتحّول إلى خطاب قضائّي تخاصمّي، فيه يحاول كّل طرف إثبات صّحة رأيه وموقفه وخطأ 
)مثل:  معروفة  دعوى  أسباب  إطار  في  دعواه  يحصر  أن  المّدعي  على  اآلخر. ب.  الطرف 
صياغة  إعادة  على  المتنازعين  الطرفين  تلزم  شعبيّة(،  أو  إداريّة  محاكمة  مخالفات،  عقود، 
الخالفات من جديد، بحيث تبتعد كثيًرا عن الموضوع الحقيقّي. )هذه إحدى نتائج عدم وجود 
قائمة حقوق وواجبات خاّصة تنطبق على الطرفين، ألنّه ال تتوّفر للمحكمة طريقة لفحص إذا 
القضائيّة  المساعدات  ج.  وحقوقهما(.  وواجباتهما  إطار صالحيّاتهما،  في  الطرفان  عمل  ما 
التي تتوّفر لدى المحكمة وتستطيع اقتراحها ليست في معظم الحاالت ذات حلول يمكن تطبيقها 
في المدرسة وبها ينتهي الخالف. د. الخطاب القضائّي التواجهّي، وقواعد إدارة قضية تساعد 
في زيادة التطّرف وتزيد من العداوة واالغتراب بين الطرفين اللذين من المفروض أّن يكونا 
شريكين في تربية نفس الولد تربية مثلى. أولياء األمور في هذه الحاالت يشعرون بأّن جهاز 
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أّما المعلّمون فينظرون إلى أولياء األمور على أنّهم  التربية والتعليم اعتباطّي وقاسي القلب. 
أنانيّون وعنيفون. هـ. استمرار اإلجراءات القضائيّة يؤّدي أحياًنا إلى تعكير العالقات اليوميّة 
الروتينيّة بين أولياء األمور من جهة، وبين المدرسة التي يتعلّم فيها أوالدهم وطواقم التدريس 
من جهة أخرى. و. اإلجراءات القضائيّة ُمكلِفة ومتطلّباتها كثيرة والوصول إليها ليس متوّفًرا 
ينهي  ال  "خاسر"  وطرف  "فائز"  طرف  فيه  يكون  الذي  القرار  ز.  متساٍو.  بشكل  للجميع 
انعدام الثقة والصدع بين الطرفين اللذين يجب عليهما أن يستمّرا في التواصل بعد أن فرضت 
عليهما المحكمة قراراها. بسبب وضع قوانين التربية والتعليم في إسرائيل، التي هي قوانين 
عليها  منصوص  والتعليم  التربية  مواضيع  في  الملزمة  القواعد  فإّن  وقليلة،  وتعميميّة  قديمة 
تتناول جميع  التربية والتعليم )وحتّى هذه ال  التي تصدر عن وزارة  الداخليّة  التوجيهات  في 
المواضيع التي تحتاج إلى تسوية(. عالوة على ذلك، وبسبب عدم وجود دستور، فإّن النزاعات 
القضائيّة التي تدور حول قرارات المدرسة أو سلطة التربية والتعليم، تتّخذ شكل نزاع إدارّي. 
الفحص القضائّي الشائع يتناول اإلجراءات الشكليّة والعمل الصحيح وفق األنظمة أكثر مّما 
ف المحاكم أدوات قليلة للحسم في الخالفات كلّما كانت  يتناول الحقوق الدستوريّة. تحت تصرُّ
المداوالت غير مفّصلة. وهناك صعوبة في الحسم إذا ما تعلّق األمر بالمطالبة بحّق معيّن تّم 
. لهذا السبب من الصعب أكثر إدارة نضال قانونّي  انتهاكه، أو ربّما باّدعاء واجب معيّن لم يؤدَّ
حول الحاالت الفردانيّة والميل هو لترجمتها إلى أسباب تدخل تحت معالجة محكمة العدل العليا 
)مثل عدم المساواة، المّس بالحّريّات األساسيّة، معقوليّة، تناُسبيّة وما شابه(. من جهة أخرى، 
نزاعات كثيرة في التربية يمكن أن تتطّور على خلفيّة الشعور بأّن حقوق الولد انتُهكت، ولكنّها 
تُدار كنضال من أجل اإلدارة السليمة. قلّة القوانين تؤّدي إلى أن تكون المحكمة، بشكل عملّي، 
مقيَّدة من حيث طريقة فحص الدعوى وكذلك من حيث حجم النََّصفات )المساعدات القضائيّة( 
التي من صالحيّاتها أن تمنحها. عندما يخلو القانون من تفصيل – إضافة إلى المواضيع التي 
ُذكرت أعاله – بشأن الواجبات، الحقوق ومسؤوليّة أولياء األمور وسلطات التربية والتعليم، من 
الصعب الحسم إذا قام الطرفان بكّل ما هو مطلوب منهما، إذا انتهك حّق معيّن، إذا كان باإلمكان 
إلزام طرف معيّن بالعمل بطريقة معيّنة وما شابه. األدوات القضائيّة المتوّفرة للمحكمة هي 
أدوات الفحص الخاّصة بمحكمة العدل العليا، مثل: المعقوليّة، التناسبيّة والمساواة. هذه األدوات 
ال توّفر حاّلً لجميع أنواع الخالفات واالختالف في اآلراء المحّددة التي تثور في العالقات بين 

أولياء األمور وبين المدرسة. 
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الخالفات بين أولياء األمور وجهاز التربية والتعليم: أنواعها ومواضيعها المتنّوعة 

المواضيع  التربية والتعليم في تشكيلة واسعة من  أولياء األمور وجهاز  بين  الخالفات  تظهر 
والحاالت. يمكن التمييز بشكل عاّم بين أنواع مختلفة من الخالفات: أ. خالفات مبدئيّة تتعلّق 
بالقرارات السياسيّة المركزيّة، والتي هي عمل سلطوّي، على سبيل المثال: مناطق تسجيل، 
افتتاح مدرسة متميّزة، ميزانيّات وما شابه. ب. خالفات فردانيّة تتعلّق بتلميذ معيّن في مؤّسسة 
تربويّة معيّنة، أو طريقة تفعيل السياسات في ما يتعلّق بمدرسة معيّنة أو تلميذ معيّن. ج. خالفات 
موضوعها جوهر مشاركة أولياء األمور وطريقة مشاركتهم في ما يحدث في المدرسة، مدى 
اهتمام أو تدّخل المدرسة في الثقافة والتقاليد العائليّة، نشاطات أولياء األمور داخل المدرسة 
وما شابه. د. خالفات حول مناهج تعليم، إثراء، رحالت في المدرسة. نزاعات من النوع األّول 
تلزم بطبيعة الحال الحسم من قبل مستويات عليا. حسم يتّم عادة من خالل تطبيق أدوات القضاء 
المبدئيّة وذات االنعكاسات والتأثير  الشعبيّة،  بعين االعتبار االعتبارات  يأخذ  اإلدارّي، حسم 
في جهاز التربية والتعليم بكامله، في كّل البالد، حسم يجب أن يراعي مبدأ المساواة. نزاعات 
من األنواع األخرى هي ذات طبيعة محلّيّة وفردانيّة أكثر. وعليه، من المفّضل أن نفحص هل 
يمكن أن نجد آليّة متجانسة تكون بدياًل للمحكمة لحّل جميع أنواع النزاعات، أو اقتراح طرق 

حّل مختلفة بحسب ماهيّة الخالف. 

االحتياجات التي نريد تلبيتها

في حالة عدم وجود قواعد واضحة كما سبق وفّصلنا أعاله، تكون هناك مواضيع كثيرة يقّرر 
فيها المعلّم، المدير، سلطة التربية والتعليم المحلّيّة أو وزارة التربية والتعليم، الذين يتعاملون 
مع طلبات وضغوط أولياء األمور. بشكل مماثل من المحتمل أن يتعّرض أولياء األمور لطلبات 
سلطات التربية والتعليم المحلّيّة طلبات ال أساًسا قانونيًّا لها. حالة انعدام القواعد هذه تمّكن كّل 
سلطة محلّيّة وكّل مدرسة من وضع وتفعيل قواعد اتّصاالت وتوزيع للمسؤوليّات حسب وجهة 
والقرارات  المبادرات  أّن  الواقع  يعلّمنا  واالجتماعّي.  االقتصادّي  والوضع  التربويّة  نظرها 
المحلّيّة تحتّل مكان القوانين الناقصة، وأّن التسويات المفّعلة في العالقات بين أولياء األمور 
والمدرسة، هي ثمرة السياسة المبلورة في كّل مدرسة وكّل سلطة محلّيّة بشكل مستقّل. تنتج عن 
هذا الوضع حالة من عدم المساواة بين المناطق المختلفة وبين السّكان من األنواع المختلفة، 
ع الحاجة المذكورة تحتاج  ويبقى أولياء األمور في حالة من عدم المعرفة الكافية. تجاهل المشرِّ
إلى تكملة. في هذا الموضوع هناك حاجة إلى اقتراح لنماذج اتّصاالت – والتي هي مهّمة هذا 

التقرير – وإلى نموذج خاّص لتسوية الخالفات القضائيّة.
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من  تنعكس  )كما  والعائلة  المدرسة  بين  العالقات  مجال  في  والتعليم  التربية  وزارة  نشاط 
األساس  في  يتناول  الكتاب(  هذا  من   2 الفصل  انظروا  الوزارة،  في  مع عناصر  المحادثات 
توجيه أولياء األمور وتأهيل المعلّمين التّصاالت وحوار مع أولياء أمور في المجتمع متعّدد 
تتناول  التربوّي".  الطاقم  مع  يعملوا  لكي  األمور  أولياء  "تجنيد  هو  الوزارة  هدف  الثقافات. 
مناشير المدير العاّم في األساس حتلنة وتعريف أولياء األمور بما يقومون به مع الولد، ووضعه 
أولياء األمور ووجهة نظرهم  إلى مكانة  قليل  ق  الصّف. هناك تطرُّ التعليمّي وما يجري في 
أولياء  العالقة مع  أّن موضوع  المدرسة. صحيح  للسياسة واألنظمة في  ورغباتهم كمبلورين 
التركيز والتشديد  يتّم  أنّه ال  أنّه يبدو  إاّل  األمور يحظى باالهتمام في برامج تأهيل المعلّمين، 
نشاطات  إليها  تستند  التي  النظر  وجهة  في  تغيير  ُسّجل  أنّه  مع  األمور.  أولياء  إشراك  على 
في  تذويته  تّم  المفاهيم  في  التغيير  هذا  بأّن  الواضح  ما زال من غير  والتعليم  التربية  وزارة 
المدارس وفي مفاهيم أعضاء الهيئات التدريسيّة. ال يتركون دائًما مكاًنا ليأخذوا بعين االعتبار 
مواقف أولياء األمور وتجربتهم والمساهمة التي يمكنهم تقديمها لنجاح المهّمة المشتركة بينهم 
وبين سلطات التربية والتعليم، لصالح األوالد. عدم االحترام المتبادل لوجهات النظر التربويّة، 
وانتشار المعرفة التربويّة بين أولياء األمور والمعلّمين يشّجعان النزاعات ويصّعدانها، في هذه 

. القضيّة نريد أن نقترح حاّلً

التعاون بين المدرسة وأولياء األمور يلزم بتبادل المعلومات بين الطرفين حول التلميذ، ومن 
المفّضل أّن تناقش كّل مدرسة السؤال: ما هي أنواع المعلومات التي تعتقد أنّه يجب عليه نقلها 
أن  القرارات يجب  أّي مواضيع وبأّي وتيرة. هذه  أولياء األمور بشكل متواصل وحول  إلى 
تتّخذها كّل مدرسة مع األخذ بعين االعتبار حفظ الخصوصيّة من جهة، وواجب تقديم التقارير 
من جهة أخرى. كلّما تكّشفت للمدرسة أو ألولياء األمور مواضيع تتعلّق باألخطار التي يجب 
تقديم التقارير عنها بموجب قانون العقوبات لسنة 1977 الماّدة 368 د، أو بموجب أنظمة إبالغ 
كما حّددتها وزارة التربية والتعليم30، كانا ملزمين بها بطبيعة الحال، ولكن في المواضيع التي 
ينطبق عليها حفظ الخصوصيّة، وفي الحاالت التي يطلب فيها التالميذ من معلّميهم المحافظة 
على السّريّة يدرس الطاقم التربوّي ما هي أفضل الطرق التي عليه أن يتصّرف بموجبها بما 

يتالءم مع القضية ومالبساتها. 

في الفصول المختلفة من هذا التقرير تبرز مراًرا أهّميّة الثقة واالحترام المتباَدلين بين العائلة 
وسلطات التربية والتعليم، كقاعدة ضرورية للتعاون الناجع بينهما، تعاون يُسهم في رفاه األوالد 
ويحّسن تحصيلهم. كما ُذكر في الفصول السابقة من المنطقّي إجراء فحص لنظام العالقات مع 

30 منشور المدير العاّم "واجب تقديم التقارير واإلبالغ" )תשס"ט 3 ב( 2009 3 ب
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أولياء األمور التي تحّدد في المدارس المختلفة إذا ما كان مريًحا ويرضى عنه الطرفان، وإذا 
كانت طرق التواصل هذه ناجعة وتُسهم في التعاون بين أولياء األمور وبين المدرسة من جهة، 
السياق  ُذكر في هذا  وللمحافظة على حدود مسؤوليّة كّل طرف منهما من جهة أخرى. كما 
أيًضا، فأّن العالقة المباشرة بين المدرسة وأولياء األمور بدون إشراك األوالد وبشكل خاّص 
األوالد في سّن المراهقة وما بعدها في الصفوف العليا للمدرسة، يمكن أن يمّس بخصوصيّة 
األوالد. وتيرة تقديم التقارير ومضامين هذه التقارير التي تنقلها المدرسة إلى أولياء األمور، 
يمكن أن تؤثّر في عالقات التالميذ مع أولياء أمورهم ومع معلّميهم. عالوة على ذلك، ُذكر أنّه 
الفروق  أّن نأخذ بعين االعتبار  المدرسة وأولياء األمور يجب  العالقة بين  عند وضع قواعد 
الكبيرة في الثقافة وفي الحالة االقتصاديّة بين األوساط السّكانيّة المختلفة ومالءمتها لجمهور 
بداًل من  بإجراء فحص وبحث منهجيّين  يلزمنا  المواضيع  إلى هذه  التطّرق  المدرسة.  تالميذ 

اتّخاذ قرارات حدسيّة لم يفَحص مدى نجاعتها ونتائجها بشكل متعّمق.

المسؤوليّة  مجاالت  توزيع  مبادئ  تحّدد  عاّمة  سياسة  ببلورة  تلزمنا  المهّمات  هذه  أّن  يبدو 
وواجبات المدرسة وأولياء األمور وحقوقهم في نقطة اللقاء بينهما في االهتمام المشترك بتربية 
األوالد وتعليمهم. وضع سياسة عاّمة تمّكن الطرفين من التعّرف مسبًقا على إطار العالقات 
شبكة  مالءمة  مدرسة  كّل  تستطيع  فيها  سياسة  مرونة،  تتيح  سياسة  هو عن  الحديث  بينهما. 
العالقات والتواصل مع أولياء األمور لجمهور تالميذها المعينين تتّم هذه المالءمة بالتعاون مع 

أولياء األمور.

تعزيز الثقة بين المدرسة وأولياء األمور وتقليص التوتّر في حاالت حدوث خالفات في وجهات 
النظر يمكن تحقيقه بوسيلتين رئيسيّتين –من قبل ومن بعد: أ. من قبل – مالءمة التوّقعات بين 
أولياء األمور والمدرسة في المواضيع المختلف عليها التي تثور. هذه اآلليّة تميّز بين خالف 
فردانّي يتعلّق بتلميذ واحد، وبين خالف يتعلّق بعدد من التالميذ في موضوع عاّم ومبدئّي أكثر. 
ويميّز الطرفين بحسب االختالف في وجهات النظر بموجب السؤال أمام من يقف أولياء األمور 

– المعلّم، المدير، السلطة المحلّيّة أو وزارة التربية والتعليم.

اإلجراءات المقترحة

ف إطار العالقات  1. مالءمة التوّقعات: تلزم هذه المهّمة ببلورة سياسة وطرق عمل منّظمة تعرِّ
بين المدرسة والعائلة في كّل ما يتعلّق باالتّصاالت المتبادلة بين الطرفين، وبالمواضيع وطرق 
أو  أولياء األمور )كلجنة  نقّرر بعد سماع  أّي مواضيع يجب أن  بينهما. في  المشتركة  العمل 
في  التفصيل  مدى  هو  ما  التقارير؟  نقّدم  متى  تقارير،  نقّدم  عّما  الموضوع(؟  بحسب  كأفراد 
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التقارير؟ وإلخ؛ حجم التزامات أولياء األمور في المشاركة في نشاطات المدرسة، مدى التزام 
المدرسة بالقيام بالتشاور مع أولياء األمور؛ كم، متى وفي أّي المواضيع يسمح ألولياء األمور 
أن يتوّجهوا إلى المعلّمين أو إلى مدير المدرسة؟ وإلخ. بشكل عملّي يكفي أن يصدر بواسطة 
بإعداد وثيقة تشمل  بإلزامها  للمدارس  أمر  قانون فرعّي  أّي  أو بواسطة  العاّم  للمدير  منشور 
قرارات في هذه المواضيع مع فسح مجال لمرونة المدرسة بوضع المضامين. هذا الطراز يشبه 
النموذج الرئيس لدستور المدرسة الذي يقترحه منشور المدير العاّم )תש"ע 1א 1/2010 أ( 
في موضوع تنظيم عالقة المدرسة بتالميذها. أّما المضامين فتتقّرر بالتشاور بين لجنة أولياء 
األمور، والمعلّمين وفي المواضيع ذات الصلة مع برلمان التالميذ أيًضا. عند تسجيل األوالد إلى 
المدرسة يوّقع أولياء األمور على ما يشبه "الَعقد" يلتزم جميع األطراف بالقواعد التي تحددت 
فيه. المرونة في المضامين تمّكن المدرسة من مالءمة القواعد للجمهور الخاّص من التالميذ 
العائالت  تالميذها من  التي معظم  المدرسة  تالميذ  أمور  أولياء  يشبه  فيها. ال  يتعلمون  الذين 
القديمة في البالد والذين هم من طبقة اجتماعيّة – اقتصاديّة متوسطة فما فوق ال يشبهون أولياء 
أمور مدرسة معظم تالميذها من القادمين الجدد من بلدان مختلفة، هؤالء ال يجيدون العبريّة 
أو أنّهم ال يملكون الحواسيب أو المعرفة التي تمّكنهم من االتّصاالت اإللكترونيّة مع المدرسة 

وما شابه. 

2. إنشاء آلّية لتسوية النزاعات – وساطة.

حسنات الوساطة 

تعفي الوساطة الطرفين المتنازعين من طلبات شكليّة لتحديد سبب )ِعلّة( الدعوى، ومن تحديد 
التحّكم  الطرفين  الوساطة  تمنح  المحكمة.  مداوالت  في  الممكنة  القضائيّة  المساعدات  أنواع 
من  عليهما  يفَرض  لقرار  يخضعان  ال  وهما  بموافقتهم،  مشروطة  وهي  المباحثات  بنتائج 
قبل طرف ثالث. تسوية النزاعات التربويّة بواسطة الوساطة يمّكن الطرفين من تجديد على 
بكّل صدق  والتعبير  نظرهم  وتمّكنهم من عرض وجهة  عليه،  المحافظة  أو  بينهما  التواصل 
وبشكل مباشر دون الخوف من اتّخاذ إجراءات قضائيّة ضّدهم. اعتراف كّل واحد منهما بوجود 
مصالح شرعيّة عند الطرف اآلخر، وإجراء مفاوضات إليجاد حّل من نقطة انطالق متساوية. 
الوساطة تعيد إلى مركز الصورة القّصة التربويّة وتبعد إلى الحواشي جوانبها القضائيّة عندما 
تكون ليست ذات صلة كبيرة. ترفع الوساطة من شأن الطرفين لمجّرد كونها ال تستند إلى اتّهام 
وشكوى. التحّوالت في عمليّة الوساطة مالئمة بشكل خاّص لحقل التربية والتعليم الذي يحتوي 
من  حقائق  إثبات  بواسطة  "المذنبين"  عن  تبحث  ال  الوساطة  عمليّة  االحتواء.  على  خطابه 
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الماضي، بل تبحث عن حلول عمليّة للمستقبل. في إطار إجراءات الوساطة يستطيع الطرفان 
أن يتحّدثا بحّريّة وبصراحة ألّن اإلجراءات تبقى سّريّة وتلزم الطرفين بعدم استعمال ما يقال 

في الجلسات خارج هذه المحادثات. 

الوساطة في اإلجراءات القضائيّة في مجاالت مختلفة ومتنّوعة تتّسع يوًما بعد يوم، كبديل ناجع 
لتدّخالت المحاكم. تفضيل المحاكم نفسها للحلول المتّفق عليها قادها إلى فتح آليّة إلجراءات 
الوساطة داخل المحاكم، وبذلك أسهمت في تقصير وقت اإلجراءات وتقليص عدد اإلجراءات 

وزيادة عدد الملّفات القضائيّة التي تنتهي باالتّفاق بين الطرفين.

برامج كانت موجودة في الماضي في البالد

برنامًجا  ותיאום(  היכרות,  מידע,  )מהו"ת:  "َمهوت"  الوساطة  مركز  نّفذ   2005 سنة  في 
)מרכז  چيڤيم  مركز  من  مهنيّة  بمرافقة  التربويّة  النزاعات  في  للوساطة  )تجريبيًّا(  طالئعيًّا 
ֵגִּבים(. عمل البرنامج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ونُشرت المعلومات عنه في منشور 
المدير العاّم، وبذلك حولت إليه 25 حالة نزاع للوساطة. على الرغم من التقييم اإليجابّي للبرنامج 
بواسطة مركز "چيڤيم"، لم ينضج البرنامج التجريبّي ليصبح خدمة ثابتة للجمهور. في أعقابه 
االستشاريّة،   – النفسيّة  الخدمات  إطار  في  العائلة  وبين  المدرسة  بين  العالقات  أُقيمت وحدة 
إاّل أّن أهّم اهتماماتها هو تأهيل العاملين في سلك التدريس لبناء جسر أمثل بينهم وبين أولياء 

األمور. 

الوضع الحالّي في البالد 

بدياًل  تكون  أن  هدفها  ولكن  للجمهور،  وساطة  خدمات  تقّدم  المحلّيّة  السلطات  من  عدد  في 
لإلجراءات القضائيّة بين السكان أنفسهم، وليس بينهم وبين السلطة بشكل خاّص، التي تعتبر 
مقدِّمة هذه الخدمة. منّظمة "مهوت" التي تعمل إلى جانب المحاكم، تعالج النزاعات التي يكون 
ونزاعات عمل.  عائليّة  دعاوى  مدنيّة(،  )مخالفات  دعاوى حقوقيّة  هو  فيها  النزاع  موضوع 
هكذا تعمل أيًضا المؤّسسة القطريّة للوساطة التابعة لنقابة المحامين. توجد في السوق الخاّصة 
عّدة مراكز وساطة أحدها – مركز "چيڤيم" – الذي يكّرس جزًءا من نشاطاته لصالح التربية 
والتعليم والثقافة لتسوية النزاعات بواسطة الوساطة في المدارس. إاّل أنّه ال توجد حاليًّا خدمة 

ترّكز على النزاعات في مجال التربية والتعليم.
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مرحلة  إلى  وصلت  نزاعات  هي  الوساطة  إلى  المحاكم  تحّولها  التي  النزاعات  عاّم،  بشكل 
القضائيّة.  الخصومة  وتوّطدت  االّدعاءات  لوائح  الطرفان  تبادل  أن  بعد  القضائيّة  المداوالت 
تحتاج المواضيع التربويّة حسب رأينا إلى آليّة تسوية نزاعات تكون جاهزة ومتوّفرة قبل أن 
يترّسخ النزاع ويتحّول إلى دعوى قضائيّة. عيب آخر هو أّن المحاكم للشؤون اإلداريّة والتي 
تناقش النزاعات في الشؤون غير الماليّة، ال توّجه إطالًقا إلى الوساطة، وبذلك فإّن هذا المجال 

مغلق أمام الطرفين في جميع المراحل حتّى تبّت المحكمة في القضيّة.

النموذج األمريكّي في مجال تربية وتعليم األوالد ذوي المحدودّيات

مثال على تسوية قانونيّة توّفر حاّلً للحاجة إلى تحديد وتعريف واضح لحقوق أولياء األمور 
ولالهتمام بأن يعرفوا حقوقهم، وكذلك للحاجة إلى وجود آليّة لحّل النزاعات – يمكن أن نجده 
 The Individuals with Disabilities األمريكّي،  المحدوديّات  لذوي  التعليم  قانون  في 
العشرين  السنوات  في  المختلفة  تطّوراته  مع  القانون  ينّص   .Education Act )IDEA(
بناء  وعائالتهم.  األوالد  حقوق  لحماية  تأتي  التي  اإلجرائيّة  التعليمات  تحديد  على  األخيرة، 
برنامج تعليم خاّص لكّل تلميذ، ينظر القانون إلى تقييم وضعه ومدى تطبيق البرنامج، يعتبرها 
الحقوق  من  عدًدا  القانون  يحّدد  مًعا.  والمدرسة  أمورهم  وأولياء  التالميذ  بين  مشتركة  مهّمة 
األساسيّة )طلب استشارة ومساعدة عندما يرى أولياء األمور ضرورة الحصول على رعاية 
خاّصة، طلب للقيام بتقييم للولد، االّطالع على جميع السجاّلت الخاّصة بالولد، المشاركة في 
تحديد منهج التعليم الفردانّي للولد، موافقة أولياء األمور الخّطيّة على البرنامج وغيرها(، هذه 
الحقوق مرّكزة في كراسة تسلّم إلى أولياء األمور. تشمل هذه الكراسة أيًضا شروًحا عن حّق 
الموجودة تحت  التربية والتعليم، وكذلك اإلجراءات  تقديم شكوى لسلطات  أولياء األمور في 
تصّرف الطرفين لتسوية الخالفات. يُشار إلى أّن قانون التعليم الخاّص لسنة 1988 ينّص هو 
اآلخر على حقوق مشابهة، إاّل أّن عمليّة التنوير واإلرشاد التي تميِّز الـ IDEA الموجودة في 

ا هنا.  النموذج األمريكّي تنقصنا جّدً

منذ المرحلة األّوليّة، عندما ينشغل أولياء األمور مًعا مع المدرسة في بناء منهج التعليم للولد 
)Individualized Education program – IEP(، تظهر االختالفات في وجهات النظر 
حول احتياجات الولد، وما هو البرنامج األنسب له، ومن أجل فسح المجال لمناقشة محترمة 
وفي جّو لطيف، يستعينون في عدد من الدول بمساعد خارجّي )facilitator( يساعد في إدارة 

النقاش.
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ينّص القانون في صيغته األصليّة على أن تناقش الخالفات وتحسم بواسطة صاحب صالحيّة 
 .)Due Process Hearing( من خالل إجراء استماع للطرفين ،)hearing officer( للحسم
في  يجري  الذي  ذلك  مثل   )adversary( خصمين  بين  خصومّي  إجراء  عن  هو  الحديث 
المحكمة، حيث يحضر كّل طرف شهوًدا بما فيهم شهوًدا متخّصصين، ويقّدم طعونه القضائيّة 
وما شابه. في نهاية اإلجراء يقرر ضابط االستماع قراًرا ملزًما للطرفين. التجربة علمتنا أّن هذا 
اإلجراء يعاني من كّل العيوب التي يعاني منه اإلجراء القضائّي كما ورد ذكره آنًفا )الرسميّات، 
على  وينطوي  طويلة  زمنيّة  لفترة  يستمّر  وإلخ(،  التذّمر  الغضب،  التطّرف،  الخصومات، 
مصاريف كثيرة، تُنفق على إعداد وجهات نظر أصحاب التخّصصات المختلفة، باإلضافة إلى 
أتعاب المحامين المتخّصصين بهذا القانون. أمام ضعف إجراء االستماع، تّم إدخال الوساطة 
كآليّة بديلة وسابقة إلجراءات االستماع. على الرغم من حسنات الوساطة البارزة، إاّل إنّها ال 
تخلو من الصعوبات. تختلف طريقة تطبيق إجراء الوساطة من دولة إلى أخرى. ال يوجد توافق 
فيما يتعلّق بإعداد الوسطاء وكذلك في السؤال إذا كان يسمح لكّل واحد من الطرفين أن يكون 
ممثاًّل محاٍم. عالوة على ذلك هناك من يّدعون بأّن التوّجه إلى الوساطة بعد تقديم شكوى إلى 
ا ويأتي بعد أن تكون قد نشأت عداوة بين الطرفين،  ضابط االستماع فقط، يكون متأّخًرا جّدً
األمر الذي يجعل إجراء الوساطة أكثر صعوبة. على الرغم من هذه األسئلة وهذه الصعوبات 
التي تجد حلولها في كّل دولة بطريقتها. ال خالف على أّن إجراء الوساطة فّعال أكثر وأفضل 

من إجراء االستماع. 

إلى جانب الوساطة أقيمت مؤّسسة إضافيّة لـ "لقاء الحّل" )Resolution Meeting(. لقاء 
إجبارّي يعقد خالل 15 يوًما من تقديم الشكوى وطلب عقد جلسة استماع يشترك فيها أولياء 
األمور وممثّلي وكاالت التربية والتعليم، بهدف محاولة تسوية الخالف. يمكن التنازل عن هذه 

الجلسة إذا وافق الطرفان على الوساطة أو إذا طلب كالهما خّطيًّا عدم عقدها. 

بموازاة اإلجراءات التدريجيّة المذكورة – لقاء الحّل، الوساطة واالستماع – التي نّص عليها 
تّم هذا  بها.  المتعلّقة  والمعرفة  النزاعات  الوعي إلجراءات حّل  القانون طّورت مدن مختلفة 
التطوير بواسطة دعوة أولياء األمور والمربّين إلى دورات حول مهارات المفاوضات واتّخاذ 
القرارات المشتركة، تأهيل للوساطة، لقاءات بين أولياء األمور وطواقم التدريس مع مستشارين 
لتسوية النزاعات، برامج مساعدة متبادلة بين أولياء األمور فيما بينهم، إقامة مراكز معلومات 
ألولياء األمور وغيرها. في إحدى الواليات المتّحدة األمريكيّة )مين( بدأوا بإشراك مجموعات 
من أصحاب الشأن في التعليم الخاّص – يشمل أولياء األمور – في إجراءات التشريع )سّن 
القوانين( في هذا الموضوع. عالوة على كّل ذلك، تضع عّدة دول تحت تصّرف أولياء األمور 
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الذين يتقّدمون بشكاوى وطلبات لالستماع case manager يفحص الصراع ويحلّله بالتعاون 
لحّل  أمامهم  تتوّفر  التي  واإلمكانيّات  القانونّي  الوضع  عن  شروًحا  ويقّدم  األمور  أولياء  مع 
الخالف. في عدد من الدول هناك "وسيط تلفونّي"، يوضع تحت تصّرف أولياء األمور لفهم 
التجربة والخطأ، تشريع  الحديث عن تشريع تطّور من خالل  للوساطة.  الخالف والتحضير 
البلورة، بهدف تقليص تصعيد  إلى  إبداعيّة وتطبيقها في طريقه  إلى مبادرات اجتماعيّة  أّدى 

الصراعات إلى أدنى حّد وإيجاد الحلول ترضي جميع األطراف بالتفاهم والرضا.

هي  أعاله،  كما وصف  به  الملحقة  األدوات  جميع  وفي  القانون  في  البارزة  الرئيسيّة  النقاط 
أّواًل وقبل كّل شيء تحديد إطار للحقوق وتعريف أولياء األمور بها، إشراك أولياء األمور في 
ثالث  أمام طرف  المناقشة  قبل  المختلفة  بأشكالها  وبناء منظومة وساطة  التعليم  مناهج  بلورة 
في إجراء رسمّي – قضائّي، فيه تفرض النتيجة على الطرفين. داخل كّل هذه المنظومة تقّدم 
الدول مساعدات مهنيّة ألولياء األمور بطرق مختلفة وبذلك تقلّص عدم التوازن بين السلطات 

وأولياء األمور.

التي  أّن مبادئه واألدوات  إاّل  ا،  يتناول مجااًل معيًّنا وخاّصً التشريع  بأّن  ناظرينا  لم يغب عن 
يوّفرها مع التغييرات الضروريّة، يمكن أّن تكون قاعدة إلطار شامل في العالقات بين أولياء 
األمور وبين جهاز التربية والتعليم، في تشكيلة واسعة أكثر من المواضيع. النقاش األكاديمّي 
البرنامج  تستبدل  المشاركة وما شابه  الشراكة،  بين اإلشراك،  والعمليّة  النظريّة  الفروق  عن 
والحقوق  الواجبات  من  معروًفا  إطاًرا  لهم  ويوّفر  الطرفين  تمكين  على  يعمل  الذي  العملّي 
والمسؤوليّات. يتحّدد هذا اإلطار بعد االستماع إلى الطرفين وهو معروف للجميع وهو يوّفر 
األدوات المالئمة لحل الخالفات في وجهات النظر )اآلراء( مع تقديم مساعدة تمنح االحترام 
ننوي  التربية والتعليم. ال  أمام سلطات  ألولياء األمور والمعرفة والمشورة والمساواة والقّوة 
نفس  إلى  يستند  برنامج  وبناء  مبادئه  بتبنّي  بل نوصي  النموذج كما هو،  بنسخ هذا  التوصية 

القواعد. 

في النموذج األمريكّي الذي وصفناه أعاله االنخفاض الكبير في التوّجه إلى المحاكم هو نتيجة 
لموافقة األطراف على استغالل الطرق البديلة لحّل النزاعات بطريقة عقالنيّة. في حالة عدم 
البديلة أو عندما تفشل هذه الطريقة ينتقل الصراع إلى  اتّفاق على االستعانة بالطريقة  وجود 
جسم أو هيئة تحسم األمر، من خالل إجراء قضائّي ولكنّه ليس محكمة عاديّة، أّما االستئناف 
عليه فيصل إلى المحكمة. يحّق لألطراف رفض االستعانة بالطرق البينيّة واللجوء مباشرة إلى 

إجراء االستماع. 
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النموذج اإلنجليزّي 

تفتح  المحكمة ال  أبواب  بناًء عليه  النموذج اإلنجليزّي والذي  النموذج األمريكّي، يقف  مقابل 
استنفدوا )دون  قد  يكونوا  أن  قبل  والتعليم،  التربية  أولياء األمور وبين جهاز  بين  للمداوالت 
استعمال  إضافّي:  فرق  القانون.  عليها  ينّص  التي  السابقة  اإلداريّة  اإلجراءات  جميع  نجاح( 

الوسائل البديلة ليس مشروًطا بموافقة الطرفين. 

ا في مجال التربية، وهذه التشريعات تحّدد قائمة  تتميّز إنجلترا بتشريعات كثيرة ومفّصلة جّدً
طويلة من حقوق أولياء األمور في المواضيع المختلفة ذات العالقة بأوالدهم في المدرسة كما 
تحّدد وظائف وحدود مسؤوليّة المدرسة والمدير، الملزم بتزويد أولياء األمور بالمعلومات التي 
من حّقهم الحصول عليها وفق القانون. يضمن القانون وصول المعلومات إلى أولياء األمور 
وحّقهم في الطعن في ما يتعلّق بمنهج التعليم، وموضوع اختيار مؤّسسات التعليم والمواضيع 
اإلضافيّة. في المدارس العاّمة تعمل هيئة إداريّة )governing body( وظيفتها وصالحيّاتها 
منصوص عليها في القانون، وهي تعمل من قبل الحكومة إلدارة المدرسة في تشكيلة واسعة من 
المواضيع – ضمان التحصيل العلمّي، استعمال األموال، عالقات العمل، االمتحانات، الصّحة 
واألمان، الطاعة، الحضور )والغياب( وغيرها. كما عليها أن تعالج اإلجراءات مقابل أولياء 
الهيئة اإلداريّة-  الحّق في تعيين أعضاء في  القانون يوجد ألولياء األمور  بناء على  األمور. 
الحّق الذي يضعهم في منزلة الشركاء، إلى حّد ما، في كّل شئون إدارة المدرسة. يحّدد القانون 
تعمل  العاّم.  التعليم  إطار  في  التربية  مجال  في  النزاعات  تناقش  التي  األجسام  هرمّي  بشكل 
هذه األجسام على معالجة الخالفات بين أولياء األمور وجهاز التربية والتعليم وحسمها، وهذه 
الخالفات.  لفحص  إليها  التوّجه  يجب  والتي  القانون  عليها  ينّص  التي  العنوان  هي  األجسام 
الطرفين  تحت تصّرف  توجد  الرسميّة،  اإلجراءات غير  وإلى  اإلداريّة  الهيئة  إلى  باإلضافة 
هيئات، مثل: مندوب شكاوى الجمهور، سكرتير الحكومة لشؤون التربية وغيرها، من أجل 
فحص الخالف بين أولياء األمور والمدرسة وسلطات التربية وحسمه. ال ننوي التوصية على 
نسخ هذا القالب للتطبيق في بالدنا، ألسباب منها قلة التشريع في المجال وعدم وجود توجيهات 
مفّصلة توّجه عمل هذه األجسام. إاّل إّن التجربة اإلنجليزيّة تعلّمنا أّن وجود مؤّسسات قضائيّة 
– خارجيّة هدفها حّل النزاعات في مجال التربية وتحديد التوّجه إلى المحكمة وحصره على 
الحاالت التي لم تصل إلى حلّها في تلك المؤّسسات يقلّص بشكل جوهرّي التوّجه إلى درجات 

المحاكم المختلفة ويمنع النتائج المخيّبة لآلمال للمداوالت القضائيّة كما ورد أعاله.
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توصيات على المستوى القضائّي

نوصي بأن تعمل وزارة التربية والتعليم على بلورة وثيقة توّضح حقوق أولياء األمور وواجباتهم 
في سياق مشاركتهم في التعليم الُمَمأَسس وعالقاتهم مع أعضاء الهيئة التدريسية. هذه الوثيقة 

من المفروض أن تتحّدث عن مواضيع منها المواضيع التالية: 

المعلومات التي يسمح ألولياء األمور بالحصول عليها من المعلّمين، المعلومات التي ال  	
يُلزم المعلّمون بنقلها إلى أولياء األمور وكذلك المعلومات التي يحظر على المعلّمين نقلها 

إلى أولياء األمور.

في إطار وجود التواصل بين أولياء األمور وبين المدرسة نوصي بأن نطلع أولياء األمور  	

وطواقم التدريس مع بداية كّل سنة، على الحقوق والواجبات الملقاة على عاتق الطرفين.

نوصي بأن تحدَّد سياسة قطريّة تمّكن المدارس وأولياء األمور من اختيار مسار الوساطة كأداة 
لتسوية الخالفات التي لن تجد حلّها بواسطة االتّصاالت المباِشرة بين الطرفين.

حّل  إيجاد  لمحاولة  متوّفر  عنواٍن  أّول  تكاليف،  بدون  تستخدم،  وساطة  آليّة  بإقامة  نوصي 
للخالفات بين أولياء األمور والمدرسة. سيكون هذا إطاًرا يمّكن من إجراء حوار متساٍو بين 
الطرفين بإدارة وسيط أو وسطاء مهنيّين يكون تحت تصّرف أولياء األمور والمدرسة خالل 
وقت قصير من اليوم الذي تبيّن فيه بأّن الطرفين لم يفلحا في تسوية الخالف بالحوار المباشر 

بينهما. 

ودرجات  القانونيّة  اللجان  يستبدلوا  لن  والتعليم  التربية  في  الخالفات  في  الوساطة  إجراءات 
محاكم االستئناف التي ينّص عليها القانون في مواضيع خاّصة )موضوع الدمج، التنسيب إلى 

التعليم الخاّص، إبعاد تلميذ إلى األبد عن المدرسة، تخفيضات ومنح دراسيّة وما شابه(. 

في المرحلة األولى يمكن االستعانة بمراكز وساطة في الطائفة التي تقّدم خدمات وساطة مهنيّة 
تطّوًعا، وكذلك الوسطاء الذين يعملون ضمن منّظمات اجتماعيّة أو في السلطات المحلّيّة.

مسار إلعداد برنامج للوساطة في نزاعات في مجال التربية 

إجراء الوساطة هو إجراء تطّوعّي اختياري مشروط بموافقة الطرفين. وعليه فإّن نقل إدارة 
موافقة  كّل شيء  وقبل  أّواًل  تتطلب  الوساطة  إطار  إلى  التربية  في  النزاعات  حول  المناقشة 
طرَفْي النزاع. في حالة عدم الموافقة لن يكون هناك إجراء وساطة. في هذا السياق جدير بنا 
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أن نفحص هل من الصحيح أن تكون الموافقة على حّل الخالفات بواسطة الوساطة، جزًءا من 
الموافقات التي تفّصل في إطار الميثاق لتنسيق التوّقعات.

في كّل حالة فيها لم نصل إلى حّل للخالف بواسطة المفاوضات غير الرسميّة وتثور الحاجة إلى 
إجراء وساطة، يجب مسح وتصنيف الخالف وتحديد جوهر السؤال الذي يدور حوله الخالف 
وهوية طرَفْي الخالف. يجب أن نفحص جيًّدا إذا كنّا نتحّدث عن نزاع فردّي – محلّّي له عالقة 
بتلميذ واحد، وإذا كان لنتائج النزاع تأثير واسع على حاالت أخرى. يجب أن نفحص إذا كان 
الحديث عن عائلة واحدة أو عن جسم مركزّي أكثر للجنة أولياء األمور في المدرسة، أو لجنة 
لوائيّة أو لجنة أولياء األمور القطريّة. بنفس الطريقة يجب أن نفحص إذا كان الطرف اآلخر 
هو معلّما، مديًرا، المجلس المحلّّي أو وزارة التربية والتعليم. يجب التمييز بين خالف يحتاج 
إلى فحص قانونيّة )شرعيّة( العمل السلطوّي أو تغيير وتعديل في السياسة العاّمة وبين خالف 
يتعلّق بتطبيق سياسة معروفة تتطلب حاّلً عمليًّا ينطبق على الحالة موضوع البحث بعينها فقط. 
هذا التمييز مهّم ومطلوب على مستوَيْين: األّول – لنحّدد إذا كان الموضوع الذي نناقشه من 
النوع الذي يمكننا فيه تعيين شروط والتوّصل إلى اتفاقات، أّم أّن الحديث عن موضوع حلّه 
ليس بيد االطراف وليس من صالحيّتهم – وعندها ال مكان للوساطة وال مفّر من التوّجه إلى 

قرار المحكمة. 

عند بناء آليّة الوساطة يجب االهتمام والتفكير في موضوعين إضافيّين: تمثيل الطرفين بواسطة 
محام وحضور التلميذ. سنقول هنا إّن حضور محاٍم في الوساطة يمكن أن يعيد إلى اإلجراء 
الرسمّي لإلجراء.  الوضع غير  إلى مصاريف والحّد من  الطرفين  "العدائيّة" ويجر  الطبيعة 
يجب أاّل نتجاهل من أّن المدرسة وسلطات التربية تستمتعان باستشارة قضائيّة، وإن لم تكن 
حاضرة في الوساطة في حين يأتي أولياء األمور أحياًنا إلى الوساطة بدون أّي مساعدة قضائيّة. 
هذه الفجوة يمكن جسرها بواسطة مراكز المساعدة والمعلومات، كتلك التي أقيمت في الواليات 
المتّحدة األمريكيّة كما وردت في الوصف أعاله. على هذا النحو أو ذاك، في نهاية المطاف 
العمليّة بحسب  الحلول  القضائيّة وتفضيل  المناقشات من األطر  إعفاء  الوساطة  هدف إجراء 
اتفاق الطرفين. في كّل ما يتعلّق بحضور الولد في اإلجراء يجب التفكير في كّل حالة بحسب 

ظروفها وبحسب موضوع الخالف ومواقف الطرفين.

القرار من هو الوسيط )أو من هم الوسطاء(. هل من الالئق تفضيل وسطاء مهنيّين – الذين 
لهم خبرة في مجال التربية – من أجل توجيه الطرفين والمساعدة في بناء التوافقات، أّم يجب 
تفضيل وسطاء يمثلون الطرفين أي وسيط من طرف أولياء األمور واآلخر من طرف جهاز 
التربية والتعليم؟ يبدو أّن البديل األّول أفضل ومالئم أكثر إلجراء الوساطة، التي فيها الوسيط 
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ال "يمثّل" الطرفين، موقفه، ورأيه، ووجهة نظره ليست ذات صلة باإلجراء، وما يقّدمه هو 
قدرته المهنيّة وتجربته في الوساطة. 

سؤال إضافّي يحتاج إلى التفكير فيه هو، هل من الالئق تعيين وسيط دائم للنزاعات في مجال 
ل فيها النزاع إلى الوساطة؟  التربية أّم يجب تعيين وسيط )ربما من قائمة وسطاء( لكّل حالة يحوَّ
يبدو أّن تعيين وسيط أو وسيطين دائمين يخدم أهداف الوساطة بشكل أفضل، ألّن وجوده يقّصر 
فترة االنتظار إلجراء الوساطة، كما أنّه بذلك يوّفر الضغوط والتأخيرات الشكليّة التي يحاول 
الطرفان القيام بها لمعارضتهم تعيين هذا الوسيط أو ذاك أو بسبب عنادهم وإصرارهم على 

تعيين وسيط معيّن. 

الوساطة وعدد  مكان  السؤال عن  إلى  أيًضا  ننتبه  أّن  يجب  الوساطة  لمنظومة  التخطيط  عند 
مؤّسسات الوساطة التي من المناسب إقامتها – هل تُقام في كّل مدرسة، في كّل سلطة محلّيّة، 
أو كمؤّسسة قطريّة واحدة؟ يبدو أّن إقامة مّؤسسة قطريّة واحدة ليست عمليّة. إجراء عمليّة 
الوساطة في مكان قريب من مكان سكن الطرفين يسّهل العمليّة، ويريحهم من عناء السفر إلى 
مسافات كبيرة ويساعد في إجراء العمليّة على خلفيّة األجواء المحلّيّة. كما يبدو أّن تعيين وسيط 
لكّل مدرسة على حدة هو زيادة عن الحّد. بالنسبة إلى عدد التالميذ عدد الخالفات غير المحلولة 
بواسطة المفاوضات المباشرة ليس كبيًرا، وهي ما زالت تعتبر شاّذة. المصاريف التي تنطوي 
عليها مأسسة عمليّة الوساطة ال تبّرر تعيين وسيط لكّل مؤّسسة تربويّة، ويكفي وجود مؤسسة 
كهذه في كّل سلطة محلّيّة، وبالذات في المرحلة األولى التجريبيّة. )لهذا الغرض يجب إجراء 

مسح لمواضيع النزاعات وطبيعتها(.

آلليّة الوساطة سيّئات ومخاطر: فتح نافذة إلجراء يقدَّم مّجاًنا ومتوّفًرا لكّل أولياء األمور، يمكنهم 
بواسطته "جّر" جهاز التربية والتعليم – إن كان ذلك المعلّم والمدير أو السلطة المحلّيّة – إلى 
المفاوضات  بواسطة  النزاع  لحّل  أّي جهد صادق  بذل  دون  إضافيّة،  متعبة وعنيدة  تحقيقات 
األداة  أولياء األمور على استغالل  المحتمل أن يشجع ذلك  الطرف اآلخر، من  المباشرة مع 
التي أُعطيت استغالال سيًّئا ليكثروا من الخالفات وربما إلى تصعيدها. هذه المخاطر تتّضح 
النزاعات  حّل  حسنات  ومن  الفائدة  من  يقلّل  ما  فيها  يوجد  ال  الحاالت  كّل  وعلى  الوقت  مع 

بالوساطة.

المشتركين  األشخاص  إلى  بالنسبة  واختيارّي  تطّوعّي  إجراء  هي  الوساطة  وقلنا  سبق  كما 
فيه حيث يوّفر لهم فرصة وصف طلباتهم وضائقتهم بصراحة وبلغة ليست قضائيّة. السّريّة 
التي تفرض على كّل ما يقال في إطار الوساطة من المفروض أن يضمن عدم وصول هذه 
األمور إلى من لم يشترك في المناقشة كما أّن أحًدا من األطراف ال يستطيع استغالل ما قيل 
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فيها إذا ما فشلت الوساطة وانتقل الخالف للحسم في إجراءات أخرى. تجدر هنا اإلشارة إلى 
أّن تطبيق السّريّة ليس سهاًل، ومن المحتمل أّن ال يشعر أحد الطرفين بالحّريّة خالل إجراء 
المستقبل. صعوبة  في  له  ملزمة  تكون  أن  من  أو  أقواله  تنشر  أن  من  بسبب خوفه  الوساطة 
ينبع من  المعارف  أو سلطة  أولياء األمور والمدرسة  بين  النزاعات  يواجهها تحويل  إضافيّة 
عدم المساواة في الظاهر بين الطرفين – ولّي األمر الوحيد أمام الجهاز كلّه. عدم المساواة هذه 
من المحتمل أن تؤثّر على مدى انفتاح الطرفين، وخاصة ألّن الحديث هو عن طرفين يجب 
أن تستمّر عالقاتهما والتعاون بينهما في المستقبل أيًضا. على الرغم من هذه الصعوبات التي 
ا  تساعد التجربة وتذويت اإلجراء في تقليصها، إاّل إّن حسنات الوساطة أفضل إلى حد كبير جّدً

عن المداوالت القضائيّة الرسميّة.
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الملحق أ: ملّخصات االستعراضات العلمّية

ملّخص: طرق التواصل المحتملة بين أولياء األمور ومدرسة أبنائهم وتأثير ذلك في التلميذ 
المراهق

د. ياعيل نؤوت- عوفريم

تعتبر العالقات الجيّدة والوثيقة بين أولياء األمور والمدرسة المفتاح لتطوير التالميذ وتحسين 
تحصيلهم. استعراض المراجع الحالي يمّحص هذه الفرضيّة بواسطة استعراض بحث محتلن 
حول مدى تأثير العالقات بين أولياء األمور والمدرسة في التلميذ المراهق، ويقف على طرق 

التواصل األنجع لتطّوره.

النتائج:

مجموعة  والمدرسة،  األمور  أولياء  بين  العالقات  تتناول  التي  والدراسات  المراجع  تستعمل 
متنّوعة من المصطلحات لتصف:

العائلة  أولياء األمور، وأحياًنا عن  الحديث، أحياًنا، عن  العمليّة – يكون  المشتركين في  أ. 
بشكل عاّم، دون التمييز بين أفرادها.

وبين  "الشراكة"  بين  البحث  يميّز   – األمور  وأولياء  المدرسة  بين  العالقات  نوع  ب. 
"المشاركة".

املشاركة هي عالقة تمتاز بتبنّي أولياء األمور لرؤية )منظور( المدرسة. بناًء على  		

هذا التوّجه يُنظر إلى ولّي األمر كمن يدعم تعلّم ابنه ويدعم أهداف المدرسة.

الشراكة هي عالقة فيها الولد ورفاهه يقفان في المركز، والتعاون بين أولياء األمور  		

والمدرسة يصبو إلى تحقيق هذا الهدف. 

المبادرات  من  كبيرة  هناك مجموعة  العالقة –  هذه  وتحّسن  تطّور  التي  الخطوات  نوع  ج. 
أولياء األمور والمدرسة، وهي تشمل برامج  العالقات بين  لتوثيق  المخّططة والمرتجلة 

ز على التعلّم، إلى جانب تأهيالت عاّمة في مجال الوالديّة. تركِّ

يستند البحث في مجال شراكة أولياء األمور إلى مفهوم بيئّي للتطّور. يحلّل هذا التوّجه تطّور 
كّل  لمرّكبات  المتبادلة  التأثيرات  "المدرسة"،  َو  "البيت"  الفرعيّتين  المنظومتين  عبر  الولد 
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إلى  البيئيّة  النظريّة  تشير  فيها.  الولد  وتأثير  الولد  منها في األخرى وفي  كّل  تأثير  منظومة، 
المسؤولية  ل  وتحمُّ األهداف  تحديد  في  خاّص  وبشكل  المدرسة،   – األمور  أولياء  عالقات 
المشتركة، على أنّها شرط ال بّد منه لتطوير التالميذ )وبشكل خاّص التالميذ من العائالت في 

ضائقة(. 

يُظهر تحليل الدراسات والبرامج التي تتناول العالقات بين أولياء األمور والمدرسة، أّن معظم 
الدراسات تتبنّى توّجه المشاركة على الرغم من الحديث عن شراكة.

األكثر  النموذج  الشخصيّة(.  )النماذج  النمطيّات  من  مجموعة  المشاركة  أنواع  تحديد  يُظهر 
شيوًعا لتحليل جودة المشاركة يقّسمها إلى سّت فئات: والديّة، اتّصاالت، تطّوع، تعلّم في البيت، 

اتّخاذ قرارات والتعاون مع المجتمع المحلّّي )الطائفة(.

تُظهر الدراسات أّن لمشاركة أولياء األمور تأثير إيجابّي في سلوك التالميذ وتحصيلهم.

المشاركة: مشاركة  مكان  األمور هو  أولياء  تمحيص مشاركة  يتّم  بناًء عليه  محور مركزّي 
تأثير  أّن  تبيّن  البيت.  في  تتّم  التي  األمور  أولياء  مشاركة  مقابل  المدرسة  في  األمور  أولياء 

المشاركة في بيت التلميذ هو األكبر في تحصيله. 

ف وتفحص بناًء على فئتين: مشاركة أولياء األمور في البيت تعرَّ

المشاركة الداعمة لتعلّم الولد  أ.  

المشاركة "المجّردة" التي تنطوي على وضع التوّقعات والطموحات بالنسبة إلى الولد،  ب.  
والربط بين التعلّم المدرسّي بمستقبله تبيّن أّن للمشاركة المجّردة/ وبشكل خاّص للجتمعة 

العلميّة )األكاديميّة( يوجد أكبر تأثير في تحصيل التالميذ. 

النظر  بغّض  التالميذ،  تحصيل  في  إيجابّي  تأثير  األمور  أولياء  لمشاركة  أّن  الدراسات  تبيّن 
عن المكانة االجتماعيّة – االقتصاديّة للوالدين. ومع ذلك فإّن مدى المشاركة ونوعها يتأثّران، 
االجتماعيّة –  المكانة  الوالدان من  االقتصاديّة.  االجتماعيّة –  بالمكانة  ذلك،  الرغم من  على 
االقتصاديّة العالية مشاركان أكثر في المدرسة، إاّل أنّه في كّل ما يتعلّق بالمشاركة في البيت 

فإّن النتائج متداخلة )ليست ذات اتّجاه واحد(.

المدرسيّة  التربية  إثنيّة مختلفة مشاركون في  أولياء األمور من أصول  بأّن  الدراسات  تظهر 
إثنيّة غير سائدة  األمور من أصول  أولياء  ولكن بطرق مختلفة.  متشابهة  بدرجات  ألوالدهم 
ألنواع  متفاوتة  تأثير  درجات  إلى  الدراسات  تشير  المدارس.  في  أقّل  مشاركون  )مسيطرة( 
مشاركة أولياء األمور في تحصيل التالميذ من أصول إثنيّة مختلفة. كما أّن هناك أبحاًثا أجريت 
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في الواليات المتّحدة األمريكيّة تثبت بأنّه في العائالت من الطبقة الوسطى من البيض يوجد 
تناسب )طرديّة(، أكبر بين مشاركة أولياء األمور وبين تحصيل التالميذ. 

لمشاركة أولياء األمور أشكال متنّوعة عندما نتحّدث عن أولياء أمور من أصول إثنيّة مختلفة، 
وهي قد تشتمل على أشكال ال تعتبرها المدرسة والدراسات كمشاركة، بشكل "تقليدّي". عند 
تطوير نموذج لمشاركة أولياء األمور من المهّم التعّرف على طرق المشاركة لدى كّل مجموعة 

إثنيّة وفحص العالقات بينها وبين تحصيل التالميذ.

الفوق  بالمدارس  الخاّصة  وبالذات  األمور  أولياء  مشاركة  لبرامج  الموثوقة  التقييم  أبحاث 
االبتدائّية نادرة. يختلف الباحثون حول السؤال ما الذي يمكننا استنتاجه من األدلّة التجريبيّة 
أولياء  تزيد من مشاركة  المشاركة  برامج  السؤال هل  أّما اإلجابة عن  المتوّفرة.  )األمبيريّة( 

األمور النوعيّة فهي نعم، إاّل أّن الشهادة التجريبيّة )األمبيريّة( ليست موثوقة بشكل كاٍف. 

أولياء  لزيادة مشاركة  البرامج  وبين  التالميذ  بين تحصيل  إلى وجود عالقة  الدراسات  تشير 
األمور التي تترّكز في توفير مكان ومبًنى للتعلّم في البيت، وبشكل خاّص عندما نتحّدث عن 
البرامج التي جوهرها توفير وسائل معيّنة للتعلّم في مجال مضمون معيّن. كما تبيّن أّن البرامج 

ز على بناء شراكة بين أولياء األمور والمدرسة هي ناجعة أيًضا.  التي تركِّ

برامج مشاركة أولياء األمور التي تبيّنت نجاعتها بشكل خاّص في تحسين السلوك رّكزت على 
الحوار أكثر منها على مناهج التعليم ورّكزت على االتّصاالت ثنائيّة االتجاه أكثر منها على 
التركيز على تنفيذ المهّمات التعليميّة. برامج إعداد أولياء األمور التي ترّكزت على سلوكيّات 
معيّنة باإلضافة إلى برامج مشاركة أولياء األمور التي رّكزت على أدوات لتقديم المساعدة في 

مواضيع التعليم، تبيّن أنّها ناجعة أيًضا. 

أنواع  عموم  درجة  لتحسين  إلزامّي  شرط  هو  وثقة  احترام  عالقات  بناء  أّن  البحث  يُظهر 
وتحسين  تطوير  والمدرسة.  األمور  أولياء  بين  التواصل  خاّص  وبشكل  وجودتها  المشاركة 
مشاركة أولياء األمور يوجبان االعتراف والتعامل مع الخلفيّة الثقافيّة للعائالت ومع حاجاتها. 
التعامل مع أولياء األمور والطريقة التي تنظر بها المدرسة إليهم – كمورد أو كعقبة – ظهر 

كعنصر أساسّي في جميع الدراسات ويعتبر معًطى حاسًما في تحديد نوعيّة هذه العالقة.

تبيّن من البحث أّن المعلّمين يقّدرون المشاركة العائليّة ما دامت تتالءم مع مثلهم األعلى. أْي 
عندما تتعاون العائلة مع المعلّمين بناء على طريقة المعلّمين وحاجاتهم. كما تبيّن من البحث أّن 
المعلّمين يعترفون بمجموعة صغيرة من السلوكيّات على أنّها مقبولة وال يعترفون بمشاركة 

أولياء األمور التي تختلف عّما هو مألوف عندهم. 
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الذي تكون  السياق  أولياء األمور هي:  البحث في موضوع مشاركة  التي تظهر في  العقبات 
فيه العائالت )بشكل خاّص الموارد والصعوبات اللوجستيّة التي تعاني منها العائالت(، اللغة، 
عدم فهم التوقّعات، تطبيقات المدرسة وسياساتها، عدم توّفر معلومات حول مضامين التعليم، 

االقصاء. 

هة في التعاون: التعاون يجب أن يكون استباقيًّا )proactive( وليس  إليكم بعض المبادئ الموجِّ
تفاعليًّا )reactive(، يتطلّب حساسيّة لظروف جميع التالميذ وعائالتهم. وهو ملزم باالعتراف 
بمساهمة أولياء األمور في العمليّة التربويّة وتقديرها، كما عليه أّن يمّكن أولياء األمور: يجب 

خلق بيئة فيها لكّل ولّي أمر يوجد "صوت".

يشير البحث إلى ثالثة شروط لتنفيذ التعاون الناجع مع أولياء األمور: تخطيط استراتيجّي، يبني 
برامج لمشاركة أولياء األمور كجزء من برامج التطوير المدرسيّة، دعم متواصل يشمل الموارد 
والتأهيل، مشاركة المجتمع المحلّّي في جميع مستويات اإلدارة ابتداء من تحليل الحاجات وحتّى 

النقد والتقييم. يجب أن تتحّقق هذه األمور في بيئة آمنة تتوّفر فيها الثقة واالحترام المتبادلين.

ملّخص: المعرفة المتوّفرة عن العالقات الناجعة بين المدارس وأُسر األوالد ذوي االحتياجات 
الخاّصة، وعن برامج التدّخل التي تطّور مثل هذه العالقات

د. حاڤا غرينسفلد، د. رعيا ألون والسّيدة دڤوارا فلدمان

األمور،  أولياء  البحث حول مشاركة  أدبيّات  المعرفة من  إلى رصد  يهدف هذا االستعراض 
والعالقات بين المدرسة وأُسر التالميذ ذوي االحتياجات الخاّصة. كما يهدف إلى مسح برامج 
التدّخل التي بيّنت الدراسات نجاعتها في تطوير العالقات بين المدارس واأُلسر، وذلك للمساعدة 
في التعرّف على الطرق العمليّة، التي من شأنها تعزيز العالقات بين المدارس وأُسر التالميذ 

ذوي االحتياجات الخاّصة.

المراجع  في  المتوّفرة  المعرفة  األّول  القسم  يشمل  رئيسيّين:  قسمين  إلى  االستعراض  ينقسم 
حول مشاركة أولياء أمور أبناء الشبيبة من ذوي االحتياجات الخاّصة في التربية. يقّسم هذا 
القسم إلى فصل يتناول المعلومات حول المجموعات التي يتطّرق إليها االستعراض وميزاتها 
الخاّصة، وإلى فصل يتناول المعرفة النظريّة والبحثيّة حول مشاركة أولياء أمور األوالد من 
ذوي االحتياجات الحاّصة، أنواع هذه المشاركة، تأثيرها والمتغيّرات التي تتناسب معها طرديًّا. 
أّما القسم الثاني فيستعرض البرامج التي أثبتت نجاعتها في التشجيع على إنشاء عالقة بين 
المدرسة وعائلة األوالد من ذوي االحتياجات الخاّصة، أو على أقّل تقدير، البرامج التي العالقة 
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مع أولياء األمور تعتبر مرّكًبا رئيسيًّا فيها )إذا لم تكن هي الهدف الرئيسّي(. في الختام نعرض 
عدًدا من االستنتاجات والتوصيات األّوليّة: 

أبنائهم تسهم في عدد من  تربية وتعليم  األمور في  أولياء  أّن مشاركة  كثيرة  أبحاث  أظهرت 
المعايير الحّسيّة والمعرفيّة للتالميذ. مشاركة أولياء األمور العالية تبيّن أنّها تتناسب طرديًّا مع 
 Hill & Taylor, 2004; Hoover-Dempsey &Sandler,( التحصيل الدراسّي للتلميذ
McNeal, 1999; Pomerantz, Moorman & Litwack, 2007 ;1997( وتتناسب 
 Coleman, 1988; Epstein &( المدرسة  في  السلوكيّة  المشاكل  مع  عكسيًّا  تناسًبا 
Sheldon, 2002; Miller, Kraus & Velikamo, 2005( وتتناسب طرديًّا مع نجاح 
 Bartoon & Coly, 1992; Jeynes,( المدرسة في تحقيق أهدافها التعليميّة واالجتماعيّة
McEvoy & Walker, 2000 ;2007( وتتناسب طرديًّا أيًضا مع التطّور السليم للولد في 
 Garcia, Torrence, Skelton & Andrade, 1999; Gestwiki,( لذاته  تعريفه  خلق 

 .)2000

يتطّور ويتبلور في السنوات األخيرة المفهوم بأنّه ليست جميع أنواع مشاركة أولياء األمور في 
التربية والتعليم مفيدة لجميع التالميذ )Robinson & Angel, 2014(. على سبيل المثال هيل 
وطايسون )Hill & tuson, 2009( يُظهر استعراض ميتا- تحليلّي )طريقة أو إجراء لتحليل 
النتيجة لبحث عن طريق دمج نتائج عدد من الدراسات المستقلة: meta-analysis( ألبحاث 
في هذا المجال بأّن المساعدة في الوظائف البيتيّة تتناسب عكسيًّا مع تحصيل التالميذ في سّن 
المراهقة. لكي تكون المشاركة ناجعة على أولياء األمور أن يالئموها مع المرحلة التطّوريّة 
ومع المرحلة التعليمية للولد. ففي حين في السّن المبكرة يطلب من الوالدين دعم مباشًرا ومبنيًنا. 
وفي سّن المراهقة على الوالدين أن يفّعلوا مشاركة بتوّجه يحترم استقاللية المراهق ورغبته 

في التطّور.

ناحية  من  المجال،  هذا  إلى  ننظرها  التي  النظرة  شحذ  إلى  الحاجة  على  اإلدراك  هذا  يرّكز 
تمحيص األنماط المختلفة واألشكال المختلفة التي يمكن أن تظهر فيها مشاركة أولياء األمور، 
وهي )ذات صلة أكبر في موضوعنا( تمّحص تأثير أنواع مختلفة من المشاركات لمجموعات 
مختلفة من التالميذ، أولياء األمور، وأجهزة التعليم. في سياق االستعراض الحالي تربية الولد 
أن  يمكن  والعائلة مواجهة جديدة ومرّكبة،  الوالدين  تحّمل منظومة  الخاّصة  االحتياجات  ذي 
تسبّب اختالال في التوازن العائلّي. هذا هو واقع حياتّي متواصل، يُملي على الولد وعلى عائلته 
أنماًطا حياتيّة مختلفة عّما هو مألوف في بيئتهم، غير معروفة لهم ولم يستعّدوا لمواجهتها مسبًقا 

)ברוכין, 1990; לוי־שיף ושולמן, 1990(. 
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النتائج الرئيسّية لالستعراض هي:

نسبة قليلة من البرامج التي تعمل على تطوير وتحسين العالقة بين العائلة ومدرسة المراهقين 
من ذوي االحتياجات الخاّصة: لم نعثر على برامج لتشجيع مشاركة أولياء أمور مراهقين من 
ذوي اإلعاقات العقلية التطّوريّة، مراهقين من ذوي اإلعاقات في الحواّس )قصور في البصر/ 
السمع(، مراهقين من ذوي العسر التعلّمّي، مراهقين مع إعاقة في النمّو، موهوبين ومراهقين 
يتعلّمون في مدارس داخليّة. عثرنا أحياًنا على برامج لمجموعات سكانيّة معيّنة ولكن بدون 
مرّكب ولّي أمر- مدرسّي إاّل أّن هؤالء لم يشملهم االستعراض الحالّي، إاّل إذا كان لذلك هدف 

معيّن.

صعوبات في التعميم: عند فحص البرامج التي عثرنا عليها، وجدنا مجموعة من طرق المشاركة 
التي استُعملت ولكن، كما سبق وقلنا، بما أّن الحديث عن مجموعات مختلفة جوهريًّا من ناحية 
المواصفات هناك صعوبة، أحياًنا، في نقل برنامج استُعمل مع مجموعة معيّنة من أجل تفعيله 

بنجاعة مع مجموعة أخرى.

عدم التركيز على أولياء األمور: في قسم كبير من البرامج الموصوفة ال يوجد تركيز خاّص 
على أولياء األمور، البرنامج المخّصص ألولياء األمور غير مفّصل بشكل كاٍف، ولم ينّفذ بحث 
متابعة لتحصيل أولياء األمور باستثناء بحث واحد )Yoo et al.,2014( ولم تفحص العالقة 

المباشرة بين مشاركة أولياء األمور ونجاح البرنامج.

نتائج بحث حصلنا  المختلفة وتحليل  الموديالت  تبيّن من فحص  المشاركة:  في  تؤثّر  عوامل 
نوع  في  كبير  تأثير  يوجد  األمر  ولّي  لمفاهيم  بأنّه  الدراسات  من  واسعة  عليها من مجموعة 
العالقة التي ستقوم بين العائلة وبين المدرسة. هذه النتيجة صحيحة بالنسبة إلى عالقة العائلة 
ذوي  إلى  وبالنسبة  من جهة   )2009 لفندا،  بحث  المثال:  سبيل  )على  "عاديّين"  مراهقين   –

االحتياجات الخاّصة من جهة أخرى.

معلّمين   – الشأن  أصحاب  معطيات من  الجديدة: جمع  االّتصاالت  قنوات  استخدام  ملّخص: 
وأولياء أمور. 

د. غيال كورتس

ازداد في السنوات األخيرة، مع تطّور تكنولوجيا اإلنترنت، استخدام قنوات اتّصاالت جديدة 
بين المدرسة وأولياء األمور. تطبيقات مثل البريد اإللكترونّي، الشبكات االجتماعيّة، الرسائل 
الفوريّة، منظومات مؤسساتيّة للمعلومات واإلعالم )برمجيّة "مشوڤ"، "منباسنت" وغيرهما( 
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ووسائل االتّصال الال – سلكيّة مثل الهواتف الذكيّة تنطوي على قدرة كامنة لتعميق مشاركة 
أولياء األمور في حياة المدرسة ولتغيير وظيفة المعلّمين وأولياء األمور في العمليّة التربويّة 

للجيل الجديد.

من منطلق االعتراف بأهّميّة الموضوع وبسبب قلّة الشواهد البحثيّة التجريبيّة الموجودة فيه 
تّم تشكيل لجنة خبراء في موضوع "العالقة بين المدرسة واألسرة في بيئة متغيّرة"، بواسطة 
األكاديميّة اإلسرائيليّة للعلوم – المبادرة للبحث التطبيقّي في التربية، ورقة عمل هدفها رسم 
أّوليّة ومحتلنة الستخدامات قنوات االتّصاالت الجديدة بين المعلّمين وأولياء األمور،  صورة 
التربويّة  العمليّة  في  والمعلّمين  األمور  أولياء  مشاركة  على  وانعكاساتها  أنواعها  حجمها، 

ألوالدهم – لتالميذهم. 

تستند النتائج إلى سبعة لقاءات لمجموعات تركيز شارك فيها 42 معلًّما وولّي أمر من تشكيلة 
من المؤّسسات التربويّة من صّف البستان وحتى المدرسة الفوق االبتدائية. 

مسح قنوات االتّصاالت يُظهر بأّن البريد اإللكترونّي هو قناة االتّصاالت األكثر شيوًعا بين 
أولياء األمور وبين المعلّمين. أّما قناة االتّصاالت الثانية من حيث شيوع االستعمال )وبشكل 
خاّص في المدارس الفوق االبتدائيّة( فهي الخّط المؤّسساتّي )مثل "المشوڤ" َو"المنباسنت"(. 
من  الثالثة  االتّصاالت  قناة  فهي  آب  الواتس  ورسائل  الفوريّة  والرسائل  النّصيّة  اإلشعارات 
لقناة اتّصاالت عبر إحدى الشبكات  ناحية شيوع االستعمال. هناك تقارير عن استعمال قليل 
االجتماعيّة مثل الفيس بوك. قنوات االتّصاالت الحديثة يستخدمها المعلّمون لنقل معلومات إلى 
جمهور أولياء األمور – بواسطة إشعارات مدرسيّة، حتلنات وبيانات دوريّة أو جديدة. ومع 
ذلك عندما تثور مشكلة تتعلّق بتلميذ معيّن ترسل رسالة شخصية إلى ولّي أمره وبذلك تضاف 

إلى قناة التواصل الجديدة قناة تقليديّة مثل التلفون أو اللقاء وجًها لوجه. 

وتيرة  ناحية  من  اللعبة" –  "قوانين  المحمولة  الهواتف  وبشكل خاّص  المتنقلة  الوسائل  تغيّر 
جماعّي،  وكخطاب  شخصّي  كخطاب  بشكليه  المعلّمين،  وبين  األمور  أولياء  بين  التخاطب 
بتمثيله البصرّي وبشكل خاّص بحقيقة كون الشؤون المدرسيّة ترافق أصحاب الهواتف الذكيّة 

)معلّمين وأولياء أمور على حّد سواء( في كّل مكان وفي كّل زمان بدون توّقف.

تعتبر التكنولوجيا مبلِورة ألنماط الخطاب بين المعلّمين وأولياء األمور وداعية إلى مزيد من 
مشاركة أولياء األمور، شريطة أن يكون الشركاء )المعلّمون بالذات( أصحاب خبرة كافية في 
تفعيل التطبيقات. الحسنات الرئيسيّة لقنوات الخطاب الحديثة هي: توفير المعلومات المحتلنة، 
الرئيسيّتين:  سيّئتيه  تغّطي  الرقمّي  الخطاب  حسنات  أّن  يبدو  الوقت.  في  والتوفير  المرونة 
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تكريس المعلم وقًتا طوياًل للقيام بذلك وفقدان الحميميّة )وأحياًنا حدوث توتّر( في نسيج عالقات 
ط التكنولوجيا.  المعلّمين – التالميذ – أولياء األمور نتيجة لتوسُّ

ملّخص: األسس القضائّية لمنظومة العالقات بين المدرسة وبين أولياء أمور التالميذ في دول 
مختلفة وانعكاساتها على واجبات الطرفين وحقوقهم وصالحّياتهم.

المحامية تسڤيا شير 

في هذا االستعراض تعرض األسس القضائيّة )القانونيّة( التي تميّز العالقات بين أولياء األمور 
وبين جهاز التربية والتعليم في الواليات المتّحدة األمريكيّة )كدولة فدراليّة وكواليات( وإنجلترا 
وألمانيا، ومقارنتها بالوضع في إسرائيل. يتطّرق كّل فصل في االستعراض إلى دولة مختلفة 
ويفّصل نتائج ونماذج من المراجع القضائيّة، التشريع، وقرارات محاكم الدولة على اختالف 
المعروضة  المختلفة  النزاعات  مواضيع  بحسب  مقّسمة  فهي  الفرعيّة  الفصول  أّما  درجاتها. 
كخلفيّة لقاعدة العالقات القضائيّة المنعكسة من تحليل قرارات المحاكم. إضافة إلى ذلك، يقّدم 
االستعراض، كلّما تسنّى ذلك، تأثير أسس العالقات في حقوق الطرفين وواجباتهم وصالحيّاتهم، 
وما تحصل عليه من تمثيل في حقل التربية والتعليم والقضاء. في اإلجمال نقارن بين الوضع 

في إسرائيل وبين النتائج التي أظهرها االستعراض بالنسبة للدول المختلفة.

تبيّن من االستعراض أّن الدول تختلف عن بعضها في األسس التي تقوم عليها العالقات بين 
األطراف في النزاعات بين أولياء أمور التالميذ وبين جهاز التربية والتعليم. باختصار شديد 
يمكننا أن نوجز بأّن الفروق بين إسرائيل وبين الدول األخرى تنبع، من جملة ما تنبع عنه، 
من  مرّكبات  على  وتحتوي  مختلفة  قضاء  بطرق  تتأثّر  التي  اإلسرائيليّة  القضاء  عن طريقة 
عّدة طرق. على هذا األساس يمكننا تفسير الفرق، على سبيل المثال، بين إسرائيل والواليات 
المتّحدة األمريكيّة في انعدام وجود دستور منتظم وموروث عريق يشمل قدسيّة حقوق اإلنسان 
والمواطن. أّما الفرق بين إسرائيل وإنجلترا فيمكن تفسيره بواسطة القوانين الكثيرة التي تتعلّق 
إسرائيل  بين  الفرق  أّما  إسرائيل.  في  المتوّفرة  وغير  إنجلترا  في  المتوّفرة  والتعليم  بالتربية 
اإلدارّي  القضائيّة  األدوات  نوعي  بين  يخلط  األلمانّي  القضاء  بكون  تفسيره  فيمكن  وألمانيا 
ومخالفات األضرار – والمخالفات المدنيّة، في حين تفّعل إسرائيل كّل واحد منهما على انفراد 

وبالتوازي. 

في الواليات المتّحدة األمريكيّة القاعدة األساسيّة في العالقات هي القاعدة الدستوريّة، والتي لها 
وزن أكبر في كّل دعوى، حتّى وإن طلب فيها َنْصفة )مساعدة( ماليّة – تتعلّق باألضرار أو 
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غيرها. تفحص المحاكم ظروف كّل حالة بشكل مجّرد وتفحص إذا ما انتُهكت حقوق دستوريّة 
للتالميذ، المحّددة ضمن حقوق المواطن، مع التغييرات الالزمة النابعة عن اإلطار التربوّي. 
بدورها  تقوم  األمريكيّة  المتّحدة  الواليات  في  المحاكم  بأّن  نستنتج  أن  يمكننا  اإلطار  هذا  في 
بشكل  أو  تمييز  في حوادث  ذلك  كان  إن  السلطة،  للمواطنين من  الدستوريّة  للحقوق  كحامية 
فردّي، بما يتناسب مع تفسير حدود الحّق الدستورّي، ويمألون السياسة بمضامين تتناسب مع 

النظام الدستورّي. 

في إنجلترا قاعدة العالقات بين االطراف محّددة بواسطة تشريع مرّكب، متعّدد الطبقات ومفّصل 
ا، األمر الذي يقلّص وظيفة المحكمة غالبا في تفسير القانون وفي الفحص اإلجراءات ومدى  جّدً
الخاّص(.  التعليم  في مواضيع  )باستثناء  اإلدارّي  القانون  لقواعد  السابقة  اإلجراءات  مالءمة 
القضاء الدستورّي يستخدم في األساس في المحاكم من الدرجة العالية وفي الحاالت الخارجة 
أضيق  بشكل  السلطة  عمل  في  الجوهرّي  القضائّي  بالتدّخل  الطريقة  هذه  تسمح  العادة.  عن 
مما هو في الطريقة األمريكيّة، والنقد القضائّي محدود )غالًبا( ضمن حدود قابليّة اإلجراءات 

لتطبيق السياسة وال توّجه السياسة نفسها. 

في ألمانيا تستند قرارات المحاكم على القضاء اإلدارّي، الُمخّفف بسبب الطريقة القاّريّة الخاّصة 
بمحاكم التفتيش، والتي تتمثّل في فحص الموضوع في جوهره وظروف الحالة بكّل تفاصيلها. 
الطريقة األلمانية مختلفة كّل االختالف عن طريق القضاء في إسرائيل وعنها في بقية الدول 

التي تم استعراضها، وهي تمثّل تدّخل المحاكم الزائد في اعتبارات السلطة وقراراتها. 

بالمقابل، ال يمكن تمييز الوضع في إسرائيل بواسطة قاعدة عالقات واحدة أو قاعدة عالقات 
أساسيّة بين الطرفين. قاعدة العالقات بين أولياء األمور وسلطات التربية هي مزدوجة ومدمجة. 
مكانة أولياء األمور في المحاكم في إسرائيل منفصمة ومزدوجة على الترتيب. وتحتوي على 
الموضوع.  بحسب  المدني  القضاء  من  ومرّكبات  والدستورّي  اإلدارّي  القضاء  من  مرّكبات 
لذلك ال يمكننا تمييز مكانة أولياء األمور بشكل دقيق باالعتماد على التقسيم المألوف بين جوهر 
وإجراءات أو بين قضاء دستورّي وبين قوانين األضرار، وقوانين العقود أو القانون الجنائّي. 
تبيّن من االستعراض أنّه توجد في إسرائيل بين الطرفين، جنبا إلى جنب، شبكة عالقات تستند 
التربويّة  بالسياسة  أو  التالميذ  يتعلّق بحقوق  القضية  القاعدة اإلداريّة عندما يكون سبب  على 
العاّمة عندما يكون سبب  القاعدة  التي تؤثّر على جمهور واسع، وشبكة عالقات تستند على 
تدمج  محاكم  قرارات  أخرى.  فردانيّة  بمواضيع شخصيّة  أو  بأضرار جسديّة  متعلًّقا  القضيّة 
ًقا إلى  ميزات سياسة واسعة مع ظروف خاّصة وخصوصيّة تبّرر، حسب رأي المحكمة، تطرُّ
صميم هذه الظروف استندت على قاعدة العال قات اإلداريّة وعلى قاعدة "ليست إداريّة" مًعا 
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وفي آٍن واحد ودمجت بين النقد االجرائّي الذي يأخذ بعين االعتبار مدى قابلية قرار السلطة 
القضاء  أدوات قضائيّة من مجال  واتّخاذ  الموضوع  تتعلّق بجوهر  وبين تطّرق واستنتاجات 
ذي الصلة، وغير اإلدارّي. إلحاًقا باستنتاج غڤتون31 من المحتمل أّن جهاز االلتماس االدارّي 
وبين  األمور  أولياء  بين  للعالقات  هجينة"32  "قاعدة  كّونت  اإلداريّة  المحاكم  شبكة  ومأسسة 
السلطة من  أعمال  نقد حكمّي على  توجيه  من  المحاكم  يمّكن  الذي  والتعليم،  التربية  سلطات 
منطلق االستناد على القاعدة اإلداريّة واالستناد أيًضا على ما هو "غير إدارّي"، وبذلك يوّفر 
لهم مساحة واسعة للنقد الحكمّي وللتدّخل وللمشاركة في السياسة وفي اإلجراءات التنظيميّة، 

على حدٍّ سواء. 

نتيجة لذلك، أولياء األمور الذين يتوّجهون إلى المحاكم مطالبون بأن يشيروا إلى نواقص في 
اإلجراء أو في مدى كون قرار السلطة منطقيًّا، أو االّدعاء بانتهاك أحد الحقوق األساسيّة، كّل 
حالة بحسب الموضوع وبما يتالءم مع الموضوع المتنازع عليه وتعلّم التأثير المتوقَّع للقرار 
في السياسة الواسعة. من المتوقع أن تتدّخل المحكمة في اعتبارات السلطة في كّل حالة يمكن 
اإلشارة إلى فشل في اإلجراء أو في مدى كون القرار منطقيًّا، ولكنّها من المحتمل أيًضا أن 
تتدّخل في جوهر القرار في المواضيع التي تتعلّق باألضرار الجسديّة بدعاوى أخرى يمكن 
اإلشارة فيها إلى شبكة عالقات ال ترتكز على الحقوق فقط، أو أّن ظروفها تبّرر تفعيل أدوات 
على أساًسا "غير إدارّي". يبدو أّن "القاعدة الهجينة" يمكن أن تزيد من عدم اليقين من جهة 
ولكنّه من جهة أخرى من المحتمل أن يفسح للمحكمة مجااًل واسًعا من النقد يمّكنها من التدّخل 

في السياسة نفسها إذا اختارت أن تستغلّه. 

في الختام، يوصي االستعراض بإجراء بحث مستقبلّي في عّدة مواضيع، على سبيل المثال: 
المختلفة، عالقات تستند  الدول  المعلّمين وبين مشّغليهم في  العمل بين  يتعلّق بعالقات  في ما 
على قواعد مختلفة كّل االختالف عن تلك التي تستند عليها التسويات المعمول بها في إسرائيل، 
وكذلك حول الدعاوى التي تنتهي بتسوية خارج المحكمة، دعاوى تحتوي على معلومات ذات 
صلة بالعالقات بين الطرفين، ولكن ال يمكن أن نعرف من القرارات على أّي معلومات األمر 

الذي يبّرر إجراء بحث إضافّي.

31 גבתון, ד׳, 2011 , לאיזה תלמיד החוק דואג?. משפט ועסקים, י״ד, כה״ע של הפקולטה למשפטים עש״ 

רדזינר במרכז הבינתחומי, )התשע״א - ספטמבר 2011( עמ׳ 33-32 .
32 يعود الفضل في تحديد هذا المصطلح لسعادة القاضي باراك )لقبه في حينه( בע״א 294/91 חברת קדישא 

גחש״א ״קהילת ירושלים״ נ׳ ליונל אריה קסטנבאום פ״ד מו )2( 464.
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الملحق ب: تحليل مصطلحات – أنواع مختلفة من مشاركة أولياء األمور في 
التربية والتعليم 

أحد االستنتاجات األولى التي نتجت عن مناقشات اللجنة كان الحاجة إلى توضيح المصطلح 
به.  المرتبطة  المصطلحات  وبتشكيلة  المختلفة  دالالته  بكل  العائلة"،   – المدرسة  "عالقات 
استدعت الحاجة تفصيل وتحديد خطوات واضحة وعمليّة وعالقات متبادلة بين الطاقم التربوّي 
وبين أولياء أمور التالميذ. في هذا القسم سنحاول تحرير هذا التوضيح للمصطلحات. من المهّم 
نقصد  بل  للمصطلحات،  لغويّة  أو  فلسفيّة  مناقشة نظريّة –  نقصد إجراء  أنّنا ال  إلى  اإلشارة 
تعريف وتوضيح الطريقة التي بها تّم استعمال المصطلحات في هذه الوثيقة. ومع ذلك، من 
ًها بواسطة  أجل أن يكون استعمال المصطلحات مفيًدا على تقسيم المصطلحات أن يكون موجَّ
العملي لمن يشتغلون في هذا  التطبيق  المجال وبواسطة  السابقة في هذا  النظرية والدراسات 
هذا  في  باحثون  بها  قام  التي  المصطلحات  تحليالت  من  عدد  بعرض  فلنبدأ  وعليه،  المجال. 
المجال، بعد ذلك نعرض النموذج الذي نستند عليه والمصطلحات التي استعملناها. وذلك من 
خالل عرض أمثلة تفصيليّة لألنواع المختلفة للتطبيقات المتعلّقة بكّل مصطلح. للتسهيل على 
القراءة نستعمل في ما يلي بالمصطلح " مشاركة أولياء األمور في التربية والتعليم" كمصطلح 
عاّم يشير إلى جميع أنواع العالقات بين المدرسة والعائلة وإلى األعمال التي من المحتمل أن 

يقوم بها أولياء األمور من أجل تحسين ابنهم في كّل ما تعنيه هذه الكلمة. 

استعراض تحليالت مصطلحات من المراجع

من  محتملة  ألنواع  تحليالت  عّدة  أُجريت  األخيرين  العقدين  في  خاّص  وبشكل  السنين  عبر 
العالقات بين أولياء األمور وبين المدرسة، باإلضافة إلى أنواع مختلفة من المشاركة المحتملة 
أّن باحثين مختلفين وصلوا إلى الموضوع من  ألولياء األمور في تربية وتعليم أوالدهم. بما 
ا في الدراسات  اتّجاهات مختلفة33 يمكن أن نجد تصنيفات مختلفة وحتّى تعريفات مختلفة جّدً
 Milne, Myers, Rosenthal, & Guinsburg,( المختلفة. تقترح المراجع في هذا المجال
 1986; Fehrmann et al., 1987; Astone & McLlanhan, 1991; Miller &
أولياء  مشاركة  إلى  التطّرق   )Green, 1992; Madigman, 1994; Muller, 1993
األمور كمباٍن متعّددة المعايير. ومع ذلك، فإّن المعايير المختلفة التي استعملها كّل واحد من 

33 على سبيل المثال فحص بعض الباحثين ما الذي يدفع أولياء األمور للمشاركة )في أّي نوع من أنواع المشاركة(، 

في حين فحص آخرون تأثير أعمال معيّنة ألولياء األمور في تحصيل التالميذ، وكان هناك من بحثوا كيف تؤثّر 
البرامج التي تشّجع مشاركة أولياء األمور وأي البرامج أكثر نجاعة.
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للمعايير  المختلفين  الباحثين  نورد تطّرق  يلي  فيما  أكثر صعوبة.  المجال  فهم  الباحثين تجعل 
المختلفة إلى مشاركة أولياء األمور في تربية أوالدهم وتعليمهم. 

والديّة ُمثلى: خلق ظروف في البيت تساعد الولد في التطّور دون عالقة خاّصة بالمشاركة  		

في المواضيع المتعلّقة بالتعليم وبالتربية.

التعلّم في البيت: مشاركة أولياء األمور في فّعاليّات تعلّم األوالد في البيت، مثل: المساعدة  		
القيام  من  يمّكنهم  الذي  الفنّّي  الدعم  تقديم  أو  الدراسات  وإعداد  البيتيّة  الوظائف  حّل  في 

بالمهّمات.

االتّصاالت مع المدرسة: خلق تواصل مع المدرسة ومع المعلّمين من أجل االّطالع على  		
كّل جديد يتعلّق باالبن والتشاور حول مشكالت تتعلّق بالتلميذ وحلّها.

التطّوع للقيام بفّعاليّات في المدرسة: المشاركة – إن كان كجمهور )كمتفّرج( أو كمشاركة  		
فّعالة في الفّعاليّات التي ينّظمها الطاقم التربوّي في المدرسة.

اتّخاذ قرارات: االشتراك في اتّخاذ القرارات في المدرسة، بما في ذلك ضمن لجنة أولياء  		
األمور، محادثات مع المعلّمين أو بأّي طريقة أخرى يسمح بها الجهاز.

التعاون في إطار الطائفة )الجمهور المحلّّي(: تنظيم فّعاليّات تربويّة )أو داعمة تربويًّا( في  		
الطائفة أو االشتراك بها وتشجيع التلميذ على أن يكون مشارًكا في هذه الفّعاليّات، يشمل 

تقديم المساعدة في إطار الموارد واللوجستيكا. 

فحص سو – تشو َو ويلمز )Sui-Chu & Willms, 1996( التطّرقات والتعريفات المختلفة 
لمشاركة أولياء األمور التي ظهرت في المراجع وصنّفوها إلى أربعة أنواع من مشاركة أولياء 
األمور. وهما يصنّفان المشاركات المختلفة بحسب شكلين من مشاركة أولياء األمور في البيت، 

وشكلين من مشاركة أولياء األمور في المدرسة. 

ق لما يحدث في المدرسة وبين  مشاركة أولياء األمور في البيت تتوّزع بين أعمال مناقشة وتطرُّ
المدرسيّة  األمور  أولياء  المدرسة. مشاركة  تجري خارج  التي  الولد  فّعاليّات  اإلشراف على 
داخل  لقاءات  واجراء  التطّوع  وبين  المدرسة  طاقم  مع  األمور  أولياء  اتّصاالت  بين  تتوّزع 

المدرسة.

 – َوسو  وليمز  حّدد  ابنائهم،  نظر  وجهة  من  األمور  أولياء  مشاركة  تناول  الذي  البحث  في 
تشو )Sui-Chu & Willms, 1996( المؤّشرات الـ 12 التالية لمشاركة أولياء األمور في 

المدرسة:
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المدرسيّة،  الفّعاليّات  مناقشة حول  األب،  مع  محادثة  التعليم،  منهج  مناقشة  األّم،  مع  محادثة 
البيت،  خارج  التسلية  في  التلميذ  يقضيه  الذي  الوقت  تحديد  التلفزيون،  مشاهدة  وقت  تحديد 
اإلشراف على حّل الوظائف البيتيّة، التواجد في البيت وقت عودة التلميذ من المدرسة، إقامة 
اتّصال من المدرسة مع أولياء األمور. إقامة اتّصال من أولياء األمور مع المدرسة، التطّوع في 

 .)PTO( المدرسة واالشتراك في لقاءات منظمة أولياء األمور مع المعلّمين

الرسم التوضيحّي 2: أشكال مشاركة أولياء األمور بناء على 
 Sui-Chu & Willms, 1996

محادثة مع األّم

مناقشة منهج التعليم

محادثة مع األب

مناقشة حول الفّعاليّات 
المدرسيّة

تحديد وقت مشاهدة 
التلفزيون

تحديد الوقت الذي يقضيه 
التلميذ في التسلية خارج البيت

اإلشراف على حّل 
الوظائف البيتيّة

التواجد في البيت وقت 
عودة التلميذ من المدرسة

إقامة اتّصال من المدرسة 
مع أولياء األمور

إقامة اتّصال من أولياء 
األمور مع المدرسة

التطّوع في المدرسة

االشتراك في لقاءات منّظمة 
أولياء األمور مع المعلّمين 

)PTO(

التطّرق إلى ما يحدث في 
المدرسة

اإلشراف على فّعاليّات/ نشاطات 
االبن خارج إطار المدرسة

تواصل بين أولياء األمور 
وبين طاقم المدرسة

التطّوع واالشتراك في 
لقاءات في المدرسة

مشاركة في البيت

مشاركة في المدرسة
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تقّسم رفقة مركون )Marcon, 1999( أنواع مشاركة أولياء األمور التي عّرفتها إبشطاين 
الفّعالة  المشاركة  فّعالة(.  فّعالة وإلى مشاركة سلبيّة )غير  إلى مشاركة   )Epstein, 1996(
األمور  أولياء  بزيارات  والقيام  المدرسة  في  للفّعاليّات  المساعدة  تقديم  وتشمل  تطّوعيّة،  هي 
غير ملزمين بالقيام بها. أّما المشاركة السلبية / غير الفّعالة فهي اتّصاالتيّة في األساس وتشمل 

االشتراك في اللقاءات مع المعلّمين والموافقة على الزيارات البيتيّة. 

تعّرف فاندي غرولنيك وماريّا سلوڤياتشيك )Grolnick & Slowiaczek, 1994( مشاركة 
مجاالت  ثالثة  في  االبن  إلى  األمور  أولياء  من  الموارد  تخصيص  من  كنوع  األمور  أولياء 
محّددة. يمكن أن تتجّسد المشاركة في سلوك أولياء األمور، الذي يتمثّل في الزيارات للمدرسة 
واالشتراك في اللقاءات بين أولياء األمور وبين المعلّمين في المدرسة. شكل آخر للمشاركة 
التي  الطريقة  الولد وإلى  إلى مشاعر  الشخصّي )personal( وهو يستند  المستوى  هو على 
بها يشعر بتعامل ولّي أمره مع المدرسة. المجال الثالث مشاركة معرفيّة/ إدراكيّة والتي هي 
انكشاف الولد على محّفزات إدراكيّة بواسطة فّعاليّات ومعرفة. الفرضية هي االنكشاف من هذا 

النوع يساعد الولد على التدّرب على مؤّهالت ضروريّة للمدرسة. 

الرسم التوضيحّي 3: مجاالت مشاركة أولياء األمور بناء على 
 Grolnick & Slowiaczek, 1994

معرفيّة/ 
إدراكيّة  شخصّي 

التعّرف على 
معلومات تثيره 

معرفيًّا

فّعاليّات 
معرفيّة/ إدراكيّة 

عالقة أولياء 
األمور بالتفاعالت 

)المتبادلة( مع 
المدرسة

مشاركة 
أولياء األمور 

المشاركة في 
مناسبات تحييها 

المدرسة

زيارات 
للمدرسة

سلوكيّة

يهّم ولّي األمر 
ما يحدث في 

المدرسة 
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على الرغم من الفروق بين توّجهات الباحثين وتعريفاتهم المختلفة يمكننا أن نميّز بين ثالثة 
محاور رئيسيّة على موضع الباحثون المختلفون أنواع المشاركة.

ه إليه المشاركة: تشخيص واحد تّم القيام به مرتبط بالجهاز الذي تحاول  الجهاز الذي توجَّ 		

هة نحو التغيير في المنظومة  المشاركة تغييره والتأثير عليه. المشاركة يمكن أن تكون موجَّ
البيتيّة )كما في حالة تقديم المساعدة في حّل الوظائف البيتيّة أو خلق جّو داعم للتعلّم في 
البيت(، موّجهة نحو التغيير في المنظومة المدرسيّة )كما في حالة التطّوع في الفّعاليّات 
المدرسيّة(، أو نحو التغيير في العالقة بين هاتين المنظومتين )على سبيل المثال برامج 
أولياء  لثقافة  المعلّمين  تفّهم  تحسين  أو  والمعلّمين  األمور  أولياء  بين  الثقة  زيادة  هدفها 

األمور.

يشارك  بها  التي  المختلفة  الطرق  موَضعة  عليه  يمكن  آخر  – محور  للمشاركة  المبادر  		
أولياء األمور  للعالقة بين  المبادر  العامل  إلى  التربية والتعليم يتطّرق  أولياء األمور في 
والمدرسة. في هذه الحالة هنا كتمييز بين المشاركة التي يبادر إليها أولياء األمور وبين 
تلك التي يبادر إليها المعلمون ويكون فيها أولياء األمور عاماًل سلبيًّا )غير فّعال( مشترًكا 
ًجا(. في حالة أولياء األمور المبادرين، مدى الفّعاليّات متنّوًعا ويمكن أن  أو مشاهًدا )متفرِّ
يتحّرك على محور يربط مع المعلّم من أجل أّن يحول دون مشاكل محتملة وحتّى مشاركة 
مخّططة في الفّعاليّات الجماعيّة ألولياء األمور )على سبيل المثال: لجان أولياء األمور( 
من أجل التأثير في المنظومة، على مستوى السياسة وعلى مستوى اتّخاذ القرارات في 
المعلمون  بيتيّة يقوم بها  المدرسة. أمثلة على مبادرات لمعلّمين يمكن أن تكون زيارات 
لدى  المدرسة  تدّخل  برامج  أو  المدرسة  في  لمحادثة  األمر  ولّي  دعوة  األمور،  ألولياء 
العائلة. إمكانيّة أخرى هي بالطبع، مبادرة مشتركة ألولياء األمور وللجهاز، على سبيل 

المثال انتخاب لجنة أولياء أمور بدعم من الجهاز ومن المدير.

هدف المشاركة: محور ثالث عليه تتحّرك أنواع المشاركات التي ورد ذكرها في المراجع  	

تغيّره.  أن  أو  المشاركة  به  تسهم  أن  المفروض  من  الذي  ما   – المشاركة  هدف  يصف 
في  يسهم  تربوّي  أو  تعليمّي  تغيير  نحو  موّجهة  تكون  أن  يمكن  األمور  أولياء  مشاركة 
 )Structure( التحصيل الدراسّي. وهي يمكن أن تكون موّجهة نحو تغييرات في المبنى
مبنى  في  تغيير  إجراء  إلى  أو  البيت  في  البيتيّة  للوظائف  ومكان  وقت  تخصيص  مثل 
الحصص التعليميّة في المدرسة. وأخيًرا يمكن أن تكون موّجهة نحو تغييرات عاطفيّة أو 
اجتماعيّة، مثل زيادة مشاركة الولد في المدرسة ) School involvement( أو مواجهة 
مشاكل سلوكيّة. من الجدير بالذكر أّن المقصود هنا الهدف الفورّي للمشاركة، حتّى وإن 
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كان هذا الهدف أداة لتحقيق هدف آخر. بتعبير آخر إذا كانت المشاركة تهدف إلى التأثير 
في البعد العاطفّي، فقط من أجل أن تحّسن في نهاية المطاف بُعًدا اجتماعيًّا، فنحن ما زلنا 
نصنّف هدف المشاركة كهدف عاطفّي. إذا كان أولياء األمور، على سبيل المثال، معنيّين 
زلنا  ما  فنحن  فقط  الدراسّي  التحصيل  تحسين  أجل  من  المدرسة  في  مشاركتهم  بزيادة 

نصنّف هدف المشاركة كهدف عاطفّي ال تعليمّي.

فحص هذه المحاور على ضوء النموذج البيئّي )الذي ُعرض في القسم أ( يبيّن بأّن المحور   
بناء  النموذج.  التي توّجه نحوها المشاركة يندمج جيًّدا في  المنظومة  الذي يصف  األّول 
على النموذج البيئّي يتأثّر تطّور الولد بكل واحدة من منظومات الميكرو التي يتعامل معها، 
ا. باإلضافة إلى ذلك،  ولذلك فإّن كّل تغيير في كّل واحدة من هذه المنظومات يكون مهّمً
العالقة بين المدرسة والعائلة هي منظومة ميسو )Mso-system(، كّل تغيير فيها من 

المحتمل أن يؤثّر هو اآلخر في تطّور التلميذ. 

مع  البيئّي.  النموذج  أقّل  بشكل  يالئم  المشاركة،  إلى  يبادر  بمن  المتعلّق  الثاني  المحور   
ذلك فإّن هذا المحور ذو أهّميّة لسببين: األّول هو أنّه موجود وحاضر في الخطاب حول 
للسؤال  والثاني،  والعالمّي.  اإلسرائيلّي  والتعليم  التربية  حقل  في  األمور  أولياء  مشاركة 
من بادر إلى المشاركة يمكن أن يكون تأثير كبير في رّد الفعل الذي تحظى به المشاركة 
وفي الطريقة التي تُستقبل بها. على سبيل المثال محاولة أولياء األمور التأثير من خالل 
ل غير  مبادرتهم في مبنى منهج التعليم في المدرسة، من المحتمل أن يقاَبل على أنّه تدخُّ
مرغوب فيه في نظر المهنيّين االخّصائيّين. أّما، بالمقابل، إذا كانت المحاولة نتيجة لمبادرة 

مشتركة لإلدارة وألولياء األمور، هناك احتمال أفضل ألن يستقبل بالرضا والقبول. 

اللتين لم تكونا جزءا  الثالث الذي يصف هدف المشاركة فهو ذو صلة بالمنظومتين  المحور 
من المحور األّول – المنظومة البنائيّة )منظومة األكسو( ومنظومة الميكرو والتي هي الولد 
نفسه. تغيير في مبنى المنظومة المدرسيّة تشمل كذلك، تغييًرا في منظومة األكسو – السياق 
المدرسّي الذي ال صلة مباشرة للولد به. تغييرات عاطفيّة وتعليميّة تتطّرق بالطبع إلى الولد 

ه نحوها المشاركة.  نفسه كمنظومة توجَّ
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الرسم التوضيحّي 4: منظومات عالقات أولياء األمور – المعلّمين

 – األمور  أولياء  عالقات  مجال  تكّون  التي  الثالث  المنظومات   4 التوضيحّي  الرسم  يصف 
المعلّمين. السهم في الرسم يمثل عالقة تكّونت بمبادرة منظومة التربية والتعليم بهدف التأثير 

في ميزات المنظومة البيتيّة بهدف التأثير في نهاية المطاف على ميزات التلميذ العاطفيّة. 

الدمج بين المحاور الثالثة المذكورة يمكن أن ينتج 27 مجااًل فيها يمكن موَضعة مشاركة أولياء 
األمور )أو 27 سهًما يمكن أن تظهر في الرسم التوضيحّي(، كما هو ظاهر أدناه: 

المراهق 
ميزات عاطفيّة 
ميزات إدراكيّة- 

معرفيّة 

المنظومة 
البيتّية

منظومة 
العالقات 

بين 
المنظومات

المنظومة 
المدرسّية
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هدف المشاركةالمبادر إلى المشاركةالمنظومة المتأّثرة

تغيير بنيوّيمبادرة ولّي األمرالبيت
دعم عاطفّي

دعم في مجال التعليم

تغيير بنيوّيمبادرة مشتركةالبيت
دعم عاطفّي

دعم في مجال التعليم

تغيير بنيوّيمبادرة المعلّم/ المنظومةالبيت
دعم عاطفّي

دعم في مجال التعليم

تغيير بنيوّيمبادرة ولّي األمرالمدرسة
دعم عاطفّي

دعم في مجال التعليم

تغيير بنيوّيمبادرة مشتركةالمدرسة
دعم عاطفّي

دعم في مجال التعليم

تغيير بنيوّيمبادرة المعلّم/ المنظومةالمدرسة
دعم عاطفّي

دعم في مجال التعليم

تغيير بنيوّيمبادرة ولّي األمرعالقة البيت – المدرسة
دعم عاطفّي

دعم في مجال التعليم

تغيير بنيوّيمبادرة مشتركةعالقة البيت – المدرسة
دعم عاطفّي

دعم في مجال التعليم

تغيير بنيوّيمبادرة المعلّم/ المنظومةعالقة البيت – المدرسة
دعم عاطفّي

دعم في مجال التعليم
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الملحق ج: برنامج اليوم الدراسّي

ع وتسجيل8:30 – 09:00 تجمُّ

كلمات ترحيبيّة: السّيدة شوش تسيمرمن، مديرة قسم البرامج المساعدة 09:00 – 09:05
والوقائيّة في شيفي )الخدمات النفسيّة االستشاريّة(، وزارة التربية والتعليم 

كلمة افتتاحيّة: البروفيسور تسيبورة شاختمان، جامعة حيفا رئيسة لجنة 09:05 – 09:10
الخبراء 

الجلسة األولى: عالقات ناجعة بين المعلّمين وأولياء أمور األوالد في جيل 09:10 - 10:50
المراهقة وأهمّيتها. 

رئيسة الجلسة: البروفيسورة تسيبورة شاختمان، جامعة حيفا، رئيسة لجنة 
الخبراء

هل هناك احتمال لتحسين العالقة بين العائلة وبين جهاز التربية والتعليم في 09:10 – 09:35 
سّن المراهقة؟ 

بروفيسور موشي يسرائيلشڤيلي، جامعة تل أبيب

مشاركة العائلة في التربية والتعليم: تحّديات وفرص في سّن المراهقة 09:35 – 10:25 
)المحاضرة باللغة اإلنجليزيّة(

بروفيسور نانسي هيل. جامعة هارڤارد

التعاون بين أولياء األمور وبين الخبراء )طاقم من أصحاب المهن المختلفة( 10:25 – 10:50 
في مدارس التعليم الخاّص

د. إيريس منور – بنياميني، جامعة حيفا

استراحة الحتساء القهوة 10:50 – 11:15

الجلسة الثانية: عالقات المدرسة – العائلة، استنتاجات على ضوء 11:15 – 13:35
التجارب في الحقل.

رئيسة الجلسة: المحامية ياعيل كفري، عضو لجنة الخبراء 

العالقات بين أولياء األمور وبين مدرسة ابنهم: تبّصرات من الماضي 11:15 – 11:55
وتوّجهات نحو المستقبل د. بلها نوي

أولياء األمور، المدرسة والطائفة: ما هي وظيفة أولياء األمور في التربية 11:55 – 12:45
والتعليم وما هي الموارد القضائيّة التي تؤثّر فيها؟ 

)المحاضرة باللغة اإلنجليزيّة(
بروفيسور بول طراخطنبرغ، جامعة راتغرس 

نشاهد األصوات: معلّم وولّي أمر يتحّدثان عن نفسيهما 12:45 – 13:15
محادثة تديرها السّيدة فيرد ألطشولر – إزراحي، برنامج كاما )العالقات 

بين المعلّمين وأولياء أمور(؟ 
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نشاطات وزارة التربية والتعليم في موضوع عالقات المدرسة – العائلة13:15 – 13:35
السّيدة بطي ريطبو، المسؤولة عن قسم أولياء األمور والعائلة في شيفي 

)الخدمات النفسيّة االستشاريّة( في وزارة التربية والتعليم

استراحة )تقّدم خاللها وجبة غداء خفيفة(13:35 – 14:20 

الجلسة الثالثة: العالقات بين المعلّمين وأولياء أمور في البيئة التكنولوجّية 14:20 – 16:30
الجديدة 

رئيس الجلسة: بروفيسور غوستاڤو مش، عضو لجنة الخبراء

تجنيد التكنولوجيا لصالح العالقات بين العائلة والمدرسة: الحسنات والسيّئات 14:20 – 14:55
د. ميران بونيئل – نيسيم، جامعة حيفا 

استعمال المعلّمين وأولياء األمور لقنوات االتّصال الجديدة: استنتاجات من 14:55 – 15:30 
مجموعات تركيز

 د. غيال كورتس، مركز الدراسات األكاديميّة في أور - يهودا 

حول إمكانيات وقيود تطوير وتحسين العالقات بين أولياء األمور والمعلّمين15:30 – 16:30
مناقشة يديرها بروفيسور عميرام رڤيڤ، بمشاركة: بطي ريطبو ممثلة 

وزارة التربية والتعليم، وأعضاء لجنة الخبراء: بروفيسور إسماعيل أبو 
سعد، المحامية ياعيل كفري، وبروفيسور غوستاڤو مش.

ردود فعل وأسئلة من الجمهور 
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الملحق د: توّجه إلى الجمهور لتقديم وصف لبرامج تدّخل في موضوع 
العالقات بين المعلّمين وأولياء األمور

)ُنشر في كانون األّول، 2013(

تجاوًبا مع توّجه إدارة وزارة التربية والتعليم أقامت األكاديميّة الوطنيّة االسرائيليّة للعلوم لجنة 
لموضوع العالقات بين المعلّمين وأولياء األمور في سّن المدرسة الفوق االبتدائيّة لكي تبلور 
توصياتها للسياسة في هذا المجال على ضوء المعرفة البحثيّة المحتلنة وعلى ضوء التجربة 

العمليّة في البالد وفي العالم. من المتوّقع أن تقّدم هذه اللجنة توصياتها في صيف 2015.

تتوّجه اللجنة إلى جمهور رجال التربية والتعليم وإلى جمهور أولياء األمور وتحاول أن تتعّرف 
التأسيس  المعلّمون وأولياء األمور من أجل  التي يواجهها  المختلفة  التحّديات  بواسطتهم على 
لعالقات يستفيد منها التالميذ والعمليّة التربويّة بشكل عاّم. تدعو اللجنة جمهور أولياء األمور 
ورجال التربية والتعليم )معلّمين، مديرين، وغيرهم من أصحاب الشأن( إلى أن يقّدموا إليها 
وصًفا لبرامج وأعمال جرت في المدارس الفوق االبتدائيّة في البالد بهدف توثيق العالقات بين 
الطاقم التربوي وبين أولياء األمور. بواسطة هذه االوصاف ترغب اللجنة في الحصول على 

صورة مرّكزة وواضحة عن المحاوالت المختلفة التي جرت في الحقل.

على وصف التدّخل أن يقّدم معلومات عن األبعاد التالية للعمل في هذا المجال:

لمواجهته – وصف طبيعة  العمل  الذي جاء  الصّف  في  أو  المدرسة  في  الوضع  خلفيّة:  		

العالقة بين أولياء األمور وبين المعلّمين قبل تنفيذ البرنامج.

العائالت  المدرسة،  البرنامج )ميزات  نفِّذ فيها  التي  المدرسيّة  البيئة  وصف السياق:   o 

والتالميذ الذين تخدمهم المدرسة(

العالقات التي سادت بين الطرفين  o 

المواضيع التي حولها جرى التواصل بينهما  o 

تأثير العالقات بين المعلّمين وأولياء األمور في العمليّات التربويّة في المدرسة  o 

وصف البرنامج: الطرق التي حاول بها البرنامج التأسيس لعالقات ناجعة بين المعلّمين  	

وأولياء األمور

المبادئ التي استند عليها البرنامج: الفرضيّات والخطوات التي تّم التخطيط لها  o 

وصف مجريات العمل  o 
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االنعكاسات والنتائج: تأثير البرنامج في العالقات بين الطرفين وفي مستوى إشراك أولياء  	
األمور في العمليّة التربويّة

النتائج التي ظهرت عند تقييم البرنامج )إذا تّمت عمليّة تقييم(  o 

توجيهات للكتابة 

أاّل يزيد طول الوصف عن 3,000 كلمة.

آخر موعد لتقديم الوصف: يوم الخميس الموافق 2013/12/26. يجب إرسال الورقة كملّف 
الكترونّي إلى مرّكز اللجنة، عوديد بوشريان.

ستفحص اللجنة إمكانيّة دمج التقرير عن برامج معيّنة في إطار التقرير اإلجمالّي الذي ستقّدمه 
التقرير أن  الدراسّي حيث يطلب من مقّدم  اليوم  أو في إطار آخر )مثل في  نهاية عملها  في 

يعرضه في اليوم الدراسّي ويعرض نتائجه(. 
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الملحق هـ: مقتطفات من سير حياة أعضاء اللجنة

تسيبورة شاختمان )رئيسة اللجنة( 
قسم  رئيس  منصب  األخيرة  الفترة  حتّى  شغلت  )متقاعدة(  الرتبة  كاملة  )بروفيسور(  أستاذة 
االستشارة وتطّور اإلنسان في كلّيّة التربية في جامعة حيفا. البروفيسورة شاختمان هي عضو 
بدرجة Fellow في الجمعيّة السيكولوجيّة األمريكيّة )APA(، وفي الجمعية األمريكيّة للعالج 
 Society for Aggressive العدوانّي  للسلوك  الجمعية  وفي   )AGPA( الجماعّي  النفسّي 
 Group Dynamics كما شغلت حتّى سنة 2012 محّررة ثانويّة في الدوريّة .behavior 
التابعة لـ APA وهي عضو في لجان محّرري الدوريّات المهّمة التي تتناول المجموعات، منها: 
 Psychotherapy َو The International Journal of Group Group Dynamics
لألوالد  ومعالجة  استشارة  مجموعات  في  وعمليات  نتائج  في  أبحاثها  تترّكز   .Research
وللكبار، في االستشارة الجماعيّة في الطّب النفسّي لألوالد وللكبار الذين يعانون من مشاكل 
معالجتها  وطرق  األطفال  لدى  والعنف  العدوانيّة  عوامل  في  وسلوكيّة،  عاطفيّة  اجتماعيّة، 

وكذلك في عمليّة المعالجة بالقراءة ونتائجها.
تحمل شهادة الدكتوراة في االستشارة للبالغين من الجامعة األمريكيّة في واشنطن )الواليات 

المتّحدة األمريكيّة(، 1984.
كانت البروفيسورة شاختمان عضًوا في طاقم الخبراء الخاّص بالمبادرة حول موضوع "التعامل 

مع األوالد الذين يعانون من مشاكل أو اضطرابات في السلوك".

إسماعيل أبو سعد
بروفيسور في قسم التربية في جامعة بن غوريون في النقب، مدير – مؤّسس لمركز دراسة 
المجتمع البدوّي وتطّوره ومسؤول عن الكاتدرائيّة الجامعيّة للتربية على اسم أڤراهام كوطلر 
في جامعة بن غوريون في النقب. البروفيسور أبو سعد عضو في اللجنة اإلداريّة لمركز إدڤا، 
عضو في المجلس العالمّي للصندوق الجديد إلسرائيل وعضو مجلس أمناء جائزة اإلبداع في 
اللغة العربيّة. في الماضي كان ضمن القّوة للمهّمة الوطنيّة لتحسين وضع التعليم في إسرائيل 
)لجنة دوڤرات( وكان عضًوا في اللجنة األكاديميّة لمشروع البحث الوطنّي للتالميذ الضعفاء في 
البالد، المشروع الذي أقيم تحت رعاية مكتب العالم الرئيسّي في وزارة التربية والتعليم. تتناول 
األصالنيّة  المجتمعات  لدى  والتربية  االجتماعيّة  التغيُّرات  التربية،  في  المساواة  عدم  أبحاثه 
والتربية في الوسط العربّي في إسرائيل. كما أّن البروفيسور أبو سعد محّرر ضيف وعضو 
  Hagar: Studies in culture policy Social, :في هيئة تحرير عدد من الدوريّات منها
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 Indentities, Palestinian Review of Society and History, Holy Land
 Studies: Interdisciplinary Journal; and American behavioral Scientists

يحمل شهادة الدكتوراة في السياسة واإلدارة التربويّة من جامعة مينيسوتا، الواليات المتّحدة 
األمريكيّة، 1989.

أودري آدي – ريكح 
محاضرة كبيرة في قسم اإلدارة والسياسة في كلّيّة التربية في جامعة تل أبيب وتشغل منصب 
رئيسة القسم. مجاالت أبحاثها تشمل عدم المساواة االجتماعيّة وعلم اجتماع التدريس واإلدارة 
أجهزة  في  المساواة  عدم  قضايا  على  آدي – روكاح  بروفيسور  رّكزت  بحثها  في  التربويّة. 
التعليم، استئناث اإلدارة، عمل المديرين ومؤّخًرا تناولت أيًضا العالقات بين المدرسة والبيئة 

والطائفة. 
تحمل شهادة الدكتوراة في علم االجتماع من جامعة تل أبيب، 1997.

عنات غوفن – سريغ
محاضرة في قسم السياسة العاّمة والُحكم في الجامعة العبريّة. تشغل د. غوفن – سريغ رئيسة 
لجنة اإلصدارات ورئيسة لجنة المنح الدراسية في هذا القسم وهي عضو في اللجنة األكاديميّة 
بينهم  أبحاثها "الشواّذ" والعالقة  تتناول  العبريّة.  الجامعة  التربية في  الرعاية في  معهد بحث 
وبين السياسة العاّمة، من خالل التركيز على شّق طرق اجتماعيّة، على الحراك بين األجيال، 

عدم التجاوب مع السياسة وعلى التنظيمات المكلّفة بتطبيق السياسة. 
تحمل شهادة الدكتوراة في السياسة العاّمة من الجامعة العبريّة، 2007.

يعكوڤ ب. يبلون 
االستشارة  قسم  ورئيس  إيالن  بار  جامعة  في  التربية  كلّيّة  في  مشارك  )بروفيسور(  أستاذ 
الواليات  في  هارفارد  جامعة  في  قضاها  الدكتوراة  أطروحة  بعد  تخّصصه  فترة  التربويّة. 
الجوانب  يفلون  يتناول بروفيسور  فولبرايت.  المتّحدة األمريكيّة كصاحب منحة من صندوق 
العاطفيّة للسلوك والتلّم وتترّكز أبحاثه في سلوكيّات المغامرة )المخاطرة( لتالميذ في المدارس، 

في برامج الوقاية والتربية للسالم.
يحمل شهادة الدكتوراة في التربية من جامعة بار إيالن، 2003.

في حينه رّكز بروفيسور يبلون لجنة المبادرة "من البحث إلى التطبيق في التربية في الطفولة 
المبّكرة".



الملحق هـ: مقتطفات من سير حياة أعضاء اللجنة   | 227 | 

ياعيل كفري 
متخّصصة في قوانين التربية والتعليم تدّرس مساقات في مجال القضاء في التربية في إطار 
تا  التربية في جامعة  كلّيّة  في  والقيادة  اإلدارة  في  الماجستير  للحصول على شهادة  البرنامج 
أبيب. حتّى سنة 2012 ادارت مجال القضاء والتربية في إطار البرنامج "القضاء في خدمة 
تل  جامعة  في  الحقوق  كلّيّة  في  اإلنسان  حقوق  عيادة  في  طاقم  في  عضًوا  وكانت  الطائفة" 
أبيب. قبل ذلك عملت مع طواقم التشريع ضمن لجنة روطليفي )لجنة حقوق الطفل( وفي لجنة 
دوڤرات )قّوة المهّمة الوطنية في التربية(. في هذا اإلطار عملت على إعداد مشاريع قوانين في 

موضوع المساواة وجودة التربية، التربية العاّمة والتشريع المهنّي للعاملين في التدريس.
تحمل شهادة ماجستير في السياسة التربويّة من جامعة تل أبيب. 

يسكا ليبوڤيتش
معلّمة خارجيّة في كلّيّة الحقوق في الجامعة العبريّة في القدس ووسيطة تسويات في إطار معهد 
جبيم. خالل أربع عشرة سنة )1995 – 2009( عملت المحامية ليبوڤيتش كمّدعية في لواء 
الجنوب. قبل ذلك كانت مّدعية في النيابة العامة لواء القدس، كما كانت المستشارة القضائيّة 
العامة  النيابة  في  الجنايات  قسم  أدارت  كما  نيويورك،  إلى  إسرائيل  لدولة  االقتصادية  للبعثة 

للدولة. تحمل شهادة بكالوريا في الحقوق من الجامعة العبريّة في القدس، 1971. 

غوستاڤو مش
علم  قسم  في  الرتبة  كامل  )بروفيسور(  أستاذ  حيفا.  جامعة  في  االجتماعيّة  العلوم  كلّيّة  عميد 
االجتماع واألنتروبولوجيا )علم اإلنسان(. بروفيسور مش هو زميل بحث كبير في المركز لدراسة 
 International – المجتمع التابع لجامعة حيفا، وهو محّرر غالف االتّصاالت والميديا في

 Encyclopedia of the Social and behavioral Sciences
مجاالت أبحاثه هي اإلنترنت والمجتمع، المراهقون، المدينيّة اإلجرام واالنحراف.

األمريكيّة،  المتّحدة  الواليات  أوهايو،  جامعة  من  االجتماع  علم  في  الدكتوراة  شهادة  يحمل 
.1993

عميرام رڤيڤ
التربويّة في  النفس ورئيس قسم االستشارة  تربوّي وسريرّي، عميد مدرسة علم  نفسّي  عالم 
مركز الدراسة األكاديميّة في أور يهودا. رڤيڤ هو بروفيسور )متقاعد( في قسم علم النفس 
التابع لجامعة تل أبيب. شغل في الماضي منصب رئيس قسم علم النفس ورئيس التخّصص 
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النفسية  الخدمات  في  الرئيسّي  النفس  عالم  منصب  شغل  كما  لألوالد.  السرسرّي  النفس  علم 
االستشارية في وزارة التربية والتعليم. من بين مجاالت بحثه يمكن أن نذكر مواضيع مثل طرق 
استشارة  والمدرسّي،  التربوّي  النفس  لعلم  مختلفة  جوانب  الضغط،  لحاالت  األوالد  مواجهة 
المراهقين  لدى  النفسيّة  المساعدة  البحث عن  الميديا اإللكترونيّة والمكتوبة، سلوك  نفسيّة في 
وأولياء األمور والتطّور المعرفّي لدى األوالد. في السنوات األخيرة يشترك البروفيسور رڤيڤ 
في عمل طواقم بحث تتناول جوانب نفسيّة لمواجهة الصراع غير القابل للحّل. إضافة إلى ذلك 
فهو يعمل منذ سنوات على رعاية المعرفة وبلورة برامج إلرشاد أولياء األمور عبر الراديو 

والتلفزيون. 
 يحمل شهادة الدكتوراة في علم النفس من الجامعة العبريّة في القدس، 1974. 

عوديد بوشريان )مرّكز( 
من  السياسيّة  والعلوم  االقتصاد  الفلسفة،  بين  يدمج  الذي  البرنامج  في  بكالوريا  شهادة  يحمل 
الجامعة العبريّة في القدس )2007(، وشهادة ماجستير في العلوم السياسيّة من الجامعة العبريّة 
الدراسة  في  تفوقه  الجامعة على  الكلّيّة وجائزة رئيس  بمنحة عميد  فاز   .)2011( القدس  في 
للماجستير. عمل مساعد بحث ومساعد تدريس في قسم العلوم السياسيّة في الجامعة العبريّة في 
القدس. رّكز طاقم الخبراء في موضوع "التدّخل العالجّي مع األوالد الذين يعانون من مشاكل 
أو اضطرابات في السلوك" في إطار المبادرة للبحث التطبيقّي في التربية، وهو يرّكز حاليًّا 
لجنة الخبراء في موضوع العالقات بين المدرسة والعائلة في عالم متغيّر وطاقم التوجيه للقاء 

حول موضوع عدم المساواة في التربية.

مريم رسط )مساعدة المرّكز( 
أبيب  تل  جامعة  من  األنتروبولوجيا   – االجتماع  وعلم  اللسانيات  في  بكالوريا  شهادة  تحمل 
)2011( وشهادة إنهاء من مدرسة الصحافة "كوترت" )2011(. تدرس حاليًّا للحصول على 
للجامعة  التابع  أوروبّا"  "فوروم  في  األوروبيّة،  الدراسات  موضوع  في  الماجستير  شهادة 
العاملة   ،Delphi Global Analysis االستشارة  شركة  في  بحث  مساعدة  كانت  العبريّة. 
في واشنطن وتترّكز في تقديم االستشارة لهيئات عاّمة وخاّصة حول مواضيع الشرق األوسط 
والطاقة. كما عملت مرّكزة تطوير مضامين في وحدة البالغين في صندوق مندل – إسرائيل، 

في إطار وظيفتها كانت مسؤولة المعرفة المنتجة في الوحدة واالحتفاظ به. 

 


