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كلمة المحرر
ا. د. علي وتد

العدد احلادي عشر من مجلة »احلصاد« نضع  بني أيديكم 
واّلذي يجمع بني دّفتيه مقاالت علمّية تتناول موضوعات 
مّما  وغيرها  والبيداغوجيا  والتدريس  والتربية  اللغة  يف  هاّمة 
باحثني  بأقالم  املقاالت هي  العربّي. هذه  املجتمع  ثقافة  يخّص 
ِقبَل باحث واحد  جاّدين يف مجاالتهم، منها ما هو موضوع من 
املقاالت  هذه  أكثر.  أو  باحثني  ِقبَل  من  موضوع  هو  ما  ومنها 
والدرس  البحث  يف  جهد  من  مؤّلفوها  استنفذه  عّما  متّخضت 
ثاقبة  ورؤية  هادفة  بحثّية  توليفة  لتظهر يف  والّرصد؛  والتنقيب 
ملا يستقطب اهتمام للقارئ العربّي ويالمس احتياجات مجتمعه.
تندرج املقاالت العشر املنشورة يف هذا العدد يف خمس مجاالت:

األّول: التربية والتدريس - يشمل هذا املجال مقاالت للباحثني: 
د. صفية حسونة عرفات + د. مروه صرصور، د. إيهاب زبيدات 

+ د. وليد دالشة + د. سهراب مصري 
ثالثة مقاالت  املجال  - يشمل هذا  الثاني: بيداغوجيا مساندة 
يبحثان يف حتسني طرق إعداد املعلِّمني لتعليم والتدريس. األّول 
للباحث: محّمد موسى خلف، والثاني للباحثتان: د. عماليا رون + 

صويف شهوان-دالل، والثالث للباحث: أحمد عازم 
الثالث: تدريس العلوم - يشمل هذا املجال مقاالت للباحثني: د. 

الياس عّبود + د. منال جّبور، أ. د. محمود حليحل
الرابع: سياسة ومجتمع - يشمل هذا املجال مقال للباحث: د. 

مهند مصطفى 
أ. د.  لــ  اخلامس: مراجعة يف كتب - يشمل مراجعتان، األولى 

قصي حاج يحيى، والثانية ل د. اميان يونس.
تستطلع هذه الدراسات مختلف القضايا وكّل ما يشغل املجتمع 
اإلشكالّيات  على  الضوء  وتسلّط  املذكورة،  املجاالت  يف  العربّي 
به  األخذ  ما ميكن  تقدمي  ثَّم  ومن  املطروحة  والتساؤالت  املثارة 

ليصّب يف صالح املجتمع العربّي. 
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דבר העורך
פרופ׳ עלי ותד

לפניכם 
שהוא  ״אלחצאד״,  כתב־העת  של   11 כרך 
בפדגוגיה,  בשפה,  העוסקים  למאמרים  אכסניה 
בחינוך ובתרבות של החברה הערבית. מאמרים אלו הם פרי עטם 
של יחידים ושל קבוצות חוקרים. עניין רב מגלה הציבור בחברה 
הושקע  רב  וזמן  העת,  בכתב  המתפרסמים  במאמרים  הערבית 

בכינוס המאמרים של כרך זה ובעריכתם.
עשרת המחקרים המכונסים בכרך שלפניכם דנים בחמשה תחומי 

עניין:
האחד – תחום חינוך והוראה. בתחום זה כללנו שני מאמרים, פרי 
עטם של החוקרים: ד״ר ספיה חסונה ערפאת + ד״ר מרואה סרסור, 

ד״ר איהאב זבידאת + ד״ר וליד דלאשה + ד״ר סיהראב מסרי 
השני – תחום פדגוגיה תומכת הוראה. בו כללנו שלושה מחקרים 
העוסקים בפדגוגיה התומכת את ההוראה בגיל הרך ובבית הספר, 
ד״ר  ח׳לף,  מוסא  מחמד  ד״ר  החוקרים:  של  הם  אלה  מחקרים 

עמליה רון + סופיה שהואן-דלאל, מר אחמד עאזם. 
של  מחקרים  שני  כללנו  בו  המדעים.  הוראת  תחום   – השלישי 
מחמוד  פרופ׳  ג׳ּבור,  מנאל  ד״ר   + עבוד  אליאס  ד״ר  החוקרים: 

חליחל.
הרביעי – מדיניות וחברה. בתחום זה כללנו מחקר אחד של החוקר 

ד״ר מוהנד מוסטפא. 
סקירות:  שתי  מביאים  אנו  בו  ספרים.  סקירת  תחום   – החמישי 
האחת של פרופ׳ קוסאי חאג׳ יחיא, והשנייה של ד״ר אימאן יונס. 
־מחקרים אלו מבררים סוגיות שונות בארבעה מן התחומים, החשו

בים לחברה הערבית בישראל.
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مستوى مهارة االّتصال البين شخصّي لدى الطالب 
العرب للقب األّول في التربية والتدريس، ومدى مساهمة 

نموذج التربية العملية PDS في تنمية هذه المهارة من 
منظور الطالب والمرشدين التربوّيين

صفية حسونة / عرفات | مروة صرصور

ص ملخَّ
هدفت الدراسة فحص مستوى مهارة االتصال البني شخصّي لدى الطالب العرب 
 PDS للقب األّول يف التربية والتدريس الذين يتدرّبون ضمن منوذج التربية العملّية
)Professional Development School(، ومدى مساهمة هذا النموذج يف تطوير 
هذه املهارة بشكل عامّ ومركّباتها )الرسالة، املُرِسل، املُتَلّقي، التشفير، فّك الرسالة، 
التغذية املرتّدة، قناة االّتصال( بشكل خاص، باإلضافة إلى مساهمة املرشد التربوّي 
الكّمي  النهجني  بني  الدمج  اعتماد  مّت  البحث،  هذا  يف  ذلك.  يف  املدّرب  واملعلّم 
والنوعي. النهج النوعي اعتمد على مقابالت عمق نصف مبنية مع خمسة مرشدين 
بتعبئتها.  81 طالب وطالبة  الكّمي اعتمد استمارة قام  ومرشدات تربوّيني، والنهج 
الطالب  لدى  شخصّي  البني  االّتصال  مهارة  مستوى  أّن  على  دّلت  البحث  نتائج 
مرتفعة من وجهة نظر الطالب، وأّن هنالك عالقة إيجابّية بني مرّكباتها، باإلضافة 
بات مهارة االتصال البني شخصّي وبني منوذج الـ  إلى وجود عالقات إيجابّية بني مركِّ
PDS، وكذلك بالنسبة إلى مساهمة املرشد التربوّي ومساهمة املعلّم املدّرب ضمن 
ر كل مرّكبات مهارة االتصال  النموذج.  كما دّلت النتائج على أّن منوذج الـ PDS يفسِّ
ر مساهمة املرشد التربوي فقط مرّكب التغذية املرتدة؛  البني شخصي، بينما تفسِّ
أّما مساهمة املعلم املدّرب فال تفسر أّي مرّكب من مرّكبات مهارة االتصال البني 
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شخصي. إلى جانب ذلك ُوجد أّن هنالك فروقا بني تصّورات املرشدين التربويني يف 
التخّصصات املختلفة بالنسبة إلى مساهمة منوذج التدريب العملي PDS يف تطوير 
مهارة االتصال البني شخصي لدى الطالب. نتائج هذا البحث تشير إلى احلاجة 
لفحص عميق ملدى مساهمة كل من املرشد التربوي واملعلم املدرِّب يف تطوير مهارة 

االتصال البني شخصي لدى الطالب وَدْورهم يف تطوير هذه املهارة.     

العملي  التدريب  الكلمات املفتاحية: االتصال البني شخصي ومرّكباته، منوذج 
PDS، املرشد التربوي، املعلم املدرِّب.  

املقّدمة 
على مدار سنوات والفروقات يف نتائج التعلم وحتصيل التالميذ يف املدارس تشغل 
املتخّصصني يف مجال التربية والتعليم يف مختلف املجتمعات؛ وذلك بهدف تقليص 
الفجوات بني املتعلمني. فقد أشارت نتائج األبحاث يف مجال التربية وجودة التدريس 
املدارس،  بني  باالختالف  مرتبطة  الفروقات  هذه  من   15%  -  7% بني  أّنه  إلى 
الصفوف، واّن القسم األكبر من هذه االختالفات مرتبط باالختالفات بني املعلمني 
)Den Brok, Brekelmans, & Wubbels, 2004(. وكمحاولة لفهم تأثير االختالفات بني 
املعلمني، وجد هؤالء الباحثون أّن أحد العوامل املهمة واملؤثِّرة على جودة التدريس 
ونتائج التعلم هي مهارة االتصال البني شخصي يف مواقف تدريسية - تعليمية، أي 
البني  االتصال  مبهارة  ويُقصد  والتلميذ.  املعلم  بني  والتواصل  بالعالقة  يرتبط  ما 
شخصي لدى املعلمني، فيما يتعلّق باخلصائص والسلوكيات لديهم التي تؤّثر على 
عملهم وعلى جودة التدريس. فقد أشارت األبحاث التي فحصت العالقة بني مهارة 
إلى وجود  التالميذ،  لدى  التعلم  نتائج  وبني  املعلمني  لدى  البني شخصي  االتصال 
لدى  شخصي  البني  االتصال  مهارة  حول  الطالب  تصورات  بني  واضحة  عالقة 
األبحاث  دّلت  كذلك،  املواضيع.  كل  يف  وحتصيلهم  لديهم  الدافعية  وبني  معلميهم 
على أّن املعلمني الذين لديهم عالقات بنَْي شخصية إيجابية مع تالميذهم يتحدثون 
 Ben-Chaim & Zoller,( عن اكتفاء ورضا يف عملهم وعن نسبة منخفضة من التآكل
وَدْورها يف  املعلم  لدى  البني شخصي  االتصال  مهارة  أهمية  إلى  لإلشارة   .)2001
ذات  تكون  أن  شأنها  من  النتائج  هذه  أّن  األبحاث  تذكر  والتعلُّم،  التدريس  عملية 
مردود مركزّي يساهم يف تطوير جودة العالقة بني املعلم والتلميذ، وتطوير مهارات 

 .)Maulana, Opdenakker, Den Brock, & Bosker, 2011( التدريس كذلك
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البني شخصي  االتصال  مهارة  تتمحور حول  التي  األبحاث  أّن  بالذكر  من اجلدير 
أّنها معدودة،  قليلة جدا وحتى  األكادميية هي  املؤسسات  العرب يف  الطالب  لدى 
كذلك األمر فيما يتعلق باألبحاث حول مدى مساهمة منوذج PDS للتدريب العملي، 
املرشد التربوي واملعلم املدرِّب لهذه املهارة. وبهذا، فإّن البحث احلالّي يتمركز حول 
أكادمييني  طالب  لدى  ومرّكباتها  شخصي  البني  االتصال  مهارة  مستوى  فحص 
يدرسون للقب األّول يف التربية والتدريس، ومدى مساهمة منوذج التدريب العملي 
يف هذه املهارة، إضافة إلى مدى مساهمة املرشد التربوي واملعلم املدرِّب وذلك من 
بات  وجهة نظر الطالب واملرشدين التربويني. بناء على ذلك، مّت فحص سبعة مركِّ
التشفير،  املُتَلقي،  املُْرِسل،  الرسالة،  الطالب:  لدى  البني شخصّي  االتصال  ملهارة 
فك الرسالة، التغذية املرتدة وقناة االتصال. باإلضافة إلى فحص مساهمة منوذج 
االتصال  مهارة  بات  مركِّ من  مركِّب  لكل  املدرب  واملعلم  التربوي  واملرشد   ،PDS
)אמיתי, 2010; حمدان، 1982(. أهمّية هذا البحث تنبع من مدى مساهمته يف 
وتطوير  بهدف حتسني  العملي،  التدريب  والعملية خالل  التربوية  السيرورات  فهم 
مهارة االتصال البني شخصّي لدى الطالب وانعكاسه على عملهم كمعلّمني ومرّبني 
يف املستقبل. إلى جانب ذلك، إنَّ نتائج هذا البحث ستساهم يف مساعدة مّتخذي 
التربوي  املرشد   ،PDS منوذج  مساهمة  مدى  لفهم  بالتربية  واملختّصني  القرارات 
واملعلم املدّرب يف تطوير مهارة االتصال البني شخصّي، وبناء خطط عمل مناسبة 

للتربية العملية يف املؤسسات األكادميية لتأهيل وإعداد املعلمني واملرّبني.
           

اخللفّية النظرّية
االّتصال

االتصال هو سيرورة يتّم من خاللها تبادل معلومات، مشاركة وتفاعل بني أفراد، وذلك 
بواسطة استعمال منظومة كلمات مقبولة، رموز وسلوكيات تتضّمن: تشفير، نقل وحتليل 
معلومات )سالمة، 2000(. نتيجة لهذه السيرورة نستطيع فهم اآلخرين، التأثير عليهم 
وكذلك أن نثير ردود فعلهم والعكس هو صحيح )أبو عقروب، 2001; אמיתי, 2010(. 
والفرد  املجتمع  وتنمية  لتشكيل  والضرورية  العاملّية  الشروط  من  االتصال  ويعتبر 

 .)Volchenkova, Evsina, Elsakova, Serebrennikova & Batina, 2019(
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مهارة االّتصال البني شخصّي 
مهارة االتصال البني شخصّي هي تفاعل بني أفراد، من خاللها يتم نقل الرسائل من 
املرِسل إلى املتلّقي. يتم نقل الرسائل بواسطة قناتي اتصال؛ األولى كالمّية والثانية 
بإرسال  املرِسل  يقوم  الكالمّية،  االتصال  قناة  يف   .)2012 )הלמר,  كالمية  غير 
االتصال غير  قناة  أهمية  تنبع  ذلك،  إلى جانب  أو شفهّيا.  كتابّيا  للمتلّقي  رسالته 
الكالمية من كونها غالفا مرئّيًا للرسائل التي يتم نقلها، وتساعد يف فهمها بصورة 
تنغيمة صوت  العينني،  اليدين،  الوجه، حركة  تعابير  القناة:  واضحة. تتضّمن هذه 

ث والشكل اخلارجي )אמיתי, 2010; سمارة، 2004(.  مالئمة، الطالقة يف التحدُّ
التحفيز،  التشجيع،  للكلمات،  معنى  وجود  هو:  اجلّيدة  االتصال  مهارة  ميّيز  ما 
التعزيز، االقناع، وتتجلّى يف قدرة الفرد على نقل رسائل مفيدة، واضحة وهادفة. 
اإلصغاء،  على  القدرة  حيث  لَِبقة:  بصورة  لنفسه  الفرد  متثيل  إلى  باإلضافة  هذا 
إدارة حوار موثوق به، والقدرة على تشخيص »الضوضاء« حتييدها أو جعلها أمرا 
يُستفاد منه، باإلضافة إلى القدرة على اإلحساس بالرسائل غير الكالمية والتمييز 
بني األفكار، الشعور والتصرفات. فاالستخدام السليم ملهارة االتصال البني شخصّي 
سيؤّدي إلى نتائج ذات جودة يف كّل مجاالت احلياة ولتمكني الذات )הלמר, 2012(.  

بات مهارة االتصال البني شخصّي:  مركِّ
بات، فقد قام الباحثون حمدان  ن مهارة االتصال البني شخصّي من عدة مركِّ تتكوَّ
بات  )1982(، أميتي )אמיתי 2010( وديفيتو )DeVito, 2017(، بتحديد سبعة مركِّ
أساسية ملهارة االتصال البني شخصّي وهي: الرسالة: املضمون املرَسل خالل حدث 
)حقائق، مشاعر، أفكار، آراء، تعليمات(. امُلرِسل: هو املبادر يف حدث االتصال )فرد 
أو مجموعة(، لديه مميزات خاصة )شخصية، عادات، سلوك، مقام، جتربة، القدرة 
التشفير:  نتاج االتصال.  يتلّقى  أو مجموعة(:  امُلتلّقي )فرد  الكالم(.  على صياغة 
هو عملية ترميز الرسالة ملجموعة من الرموز والعالمات ذات املعنى واملتفق عليها 
والتي تنتقل من املرِسل إلى املتلّقي. فّك الرسالة: هو عملية تفسير رموز الرسالة 
من ِقبَل املتلقي. هذه السيرورة تتأّثر بثقافة وجتارب املتلّقي، مستواه العقلي، وضعه 
الرموز  فتفسير  للمرِسل.  بالنسبة  نظره  وجهة  واحتياجاته، من  توّقعاته  العاطفي، 
ليس فهما لفظّيًا للرسالة، وإمّنا هو فهم معنى الرسالة بحسب السياق. التغذية 
املرتدة: هي ردة الفعل للرسالة، وهذه املرحلة التي يصبح فيها املتلّقي مرسال. فرّدة 

صفية حسونة عرفات | مروة صرصور4
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الفعل هي عبارة عن تنفيذ، إبداء الفهم، موافقة أو اعتراض، طلب توضيح، جتاهل 
وغير ذلك. التغذية املرتّدة تُعتبر أيًضا مقياسا لوضوح الرسالة وفعاليتها والطرق 
التي يتم بها تسليمها ومكانة املرِسل نسبة إلى املتلّقي. قناة االتصال: األداة التي 
بواسطتها يتّم إرسال الرسالة. لكّل واحدة من قنوات االتصال إيجابيات وسلبيات؛ 

لذلك يجب اختيار القناة التي ستحّقق النتائج املرجّوة.  

(Professional Development Schools) PDS منوذج التربية العملية
بشكل عاّم، يلعب منوذج التدريب العملي َدْورا هاّما يف تأهيل الطالب خالل عملية 
من  مختلفة  جوانب  على  النموذج  يؤثر  حيث  مستقبال،  معلمني  ليكونوا  إعدادهم 
اإلعداد: املعرفة، التربية، التدريس، التعلم، الشخصية، وأخرى. من هنا، قد تتأّثر 
مهارة االتصال البني-شخصّي بنموذج التدريب العملي املتبع. فنموذج PDS وارتكازه 
االتصال  على  تعتمد  التي  والتعاون  العمل  فرص  من  العديد  يخلق  الشراكة  على 
مرشد  تربوّي،  طالب-مرشد  مدرِّب،  طالب-معلم  )طالب-تلميذ،  شخصّي  البني 
تربوّي-معلم مدرِّب، وغيرها(، جودة هذه الفرص تعتمد على عوامل عّدة لها تأثير 
على الطالب األكادمييني وعلى سيرورة التربية العملية خالل فترة تأهيلهم وعملهم 

مستقبال.   
التربية  حتسني  الى  األكادميية  املؤّسسات  يف   PDS العملية  التربية  منوذج  يهدف 
العملية يف املدارس والعمل البيداجوجي، وذلك من خالل تطوير الشراكة بني األطر 
املختلفة، حيث توفر هذه الشراكة سيرورة تعلّمية جامعة لكل األطراف. تساعد هذه 
الشراكة الطالب على دمج النظريات وترجمتها عمليا خالل تأهيلهم كمعلمني يف 
احلقل )Cantor & Schaar, 2005; Koehnecke, 2001(. باإلضافة إلى ذلك، تساعد 
يتم  التي  واألفكار  الطرق  النظريات،  بفحص  التربوي  املرشد  قيام  على  الشراكة 
تعلمها من ِقبَل الطالب، وبعد ذلك تقييم كّل ذلك. كذلك تساعد هذه الشراكة على 
حتلنة املعلِّم املدرِّب بكل التجديدات والبرامج املتعلقة مبجال تخصصه، واحلصول 
ل الطالب، ومتّكن املدرسة من  على دعم ومساعدة من املؤّسسة األكادميية التي تؤهِّ

 .)Doolittle, Sudeck, & Rattigan, 2008( انتهاز كل الفرص املتوفرة يف املجتمع
لترسيخ  معايير  عّدة  هنالك   ،)2013 ומברך,  )משכית  ومفوراخ  َمْسكيت  بحسب 
مّت  التي  اخلاصة  البيئة  تأسيس  التعلم،  مجتمعات  حتديد  وهي:  الشراكي  التعلم 
السيروة  يف  املشاركني  املهني جلميع  التعلم  تشجع  كبيئة  الشراكة  خالل  إنشاؤها 
التعلمية؛ املسؤولية ورقابة اجلودة، مسؤولية الشركاء ومراقبة اجلودة جُتاه املعايير 
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املهنية للتعليم والتعلم؛ تطوير طواقم تدريسية تعليمية والتزام مشتَرك من ِقبَل كل 
املشاركني لتأهيل أشخاص مهنّيني يستطيعون تلبية احتياجات الطالب. اإلشارة إلى 
املباني واملوارد والوظائف؛ البنى التحتية التي تتم تنشئتها من ِقبَل الشراكات لتمّكنها 

من العمل )חורש, זך, רם והררי, 2016(.
كل  ن  متكِّ التي  واسعة  تنظيمية  هيكلية  تغييرات  إجراء  يلزم  املعايير  هذه  تنفيذ 
األطر الشريكة من التعبير عن وظائفهم )Campoy, 2000(. فالتغيير التنظيمّي يف 
فيها  تعقد  التي  املدارس  وموقع  العمرية،  املسارات  ترتيب  إعادة  يتطلّب  الكلّيات 
وبناء وظائف جديدة منها: وسيط  الشراكة  املركِّزين يف أطر  االستكماالت، ودمج 
من ِقبَل الكلية املسؤول عن كل النشاطات املتعلقة باملرشدين والطالب داخل اإلطار 
التربوي )مدارس، رياض أطفال وبساتني(، ومدير تنظيمي وظيفته تركيز النشاطات 

يف األطر املختلفة الشريكة يف تأهيل وإعداد الطالب. 
الشراكة  يرافق  ز  ِقبَل مركِّ تكويني من  لتقييم  أيًضا مرافقة  تتطلّب  السيرورة  هذه 
م الدعم واالستشارة لنظام التدريب الشامل بناًء على منوذج PDS. أّما التغيير  ويقدِّ
التنظيمي يف املدارس فيتطلّب تغييرا يف جدول الساعات، تخصيص وقت جللسات 
العمل وتعيني وسيط مدرسّي مسؤول عن نشاطات املعلمني املدرِّبني والطالب داخل 

اإلطار التربوّي. 
ل منوذج التدريب العملي PDS منوذجا يساهم يف  نظرا إلى ما ُذكر أعاله، قد يشكِّ
تطوير مهارة االتصال البني شخصّي ومرّكباتها لدى الطالب األكادمييني للقب األول 

يف التربية والتدريس.  

هدف البحث:
باتها )الرسالة،  هدف البحث هو فحص مستوى مهارة االتصال البني شخصّي ومركِّ
املُرِسل، املُتَلّقي، التشفير، فّك الرسالة، التغذية املرتدة، قناة االتصال( لدى طالب 
عرب للقب األول يف التربية والتدريس، وفحص مدى مساهمة منوذج التدريب العملي 
باتها من  PDS، واملرشد التربوي واملعلم املدرِّب ضمن هذا النموذج لهذه املهارة ومركِّ

وجهة نظر الطالب واملرشدين التربوّيني.  
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أسئلة البحث:
1.  ما هو مستوى مهارة االتصال ومرّكباتها )الرسالة، املُرِسل، املُتَلّقي، التشفير، فّك 
الرسالة، التغذية املرتدة، قناة االتصال(  البني شخصّي  لدى الطالب يف منوذج 

الـ PDS من وجهة نظرهم؟
هذا  ضمن  املدرِّب  واملعلم  التربوي  واملرشد   ،PDS منوذج  مساهمة  مدى  ما   .2
باتها )الرسالة، املُرِسل،  النموذج يف تطوير مهارة االتصال البني الشخصية ومركِّ

املُتَلّقي، التشفير، فّك الرسالة، التغذية املرتدة، قناة االتصال( للطالب؟
املختلفة  التخّصصات  يف  التربويني  املرشدين  تصورات  بني  فروق  هناك  هل   .3
ملدى مساهمة منوذج PDS يف تطوير مهارة االتصال البني شخصي ومرّكباتها 
)الرسالة، املُرِسل، املُتَلّقي، التشفير، فّك الرسالة، التغذية املرتدة، قناة االتصال(  

لدى الطالب؟

منهجّية البحث
العّينة

ومرشدين  ومرشدات  وطالبات  طالبا  املشاركني:  من  نوعني  شملت  البحث  عّينة 
تربويني. عّينة الطالب والطالبات شملت 81 طالبا وطالبة يتحدثون العربية، ويدرسون 
يف إحدى كلّيات التربية األكادميية يف إسرائيل. حيث مت اختيار الطالب والطالبات 
الذين يتدّربون يف األطر التربوية املختلفة )مدارس ورياض أطفال( بحسب منوذج 
التدريب العملي PDS. جدول رقم 1 يعرض معلومات خلفية عن الطالب والطالبات. 

)N=81( جدول 1: توزيع مميزات الطالب والطالبات
العدد املستوياتاملميزات
4ذكراجلندر

76أنثى
1لم يذكر/لم تذكر

56سنة ثانيةالسنة الدراسية
22سنة ثالثة 

3لم يذكر/لم تذكر

مستوى مهارة االّتصال البين شخصّي لدى الطالب العرب للقب األّول في التربية والتدريس7



20

الحصاد | العدد 11 | 2021

ص رةالتخصُّ 28طفولة مبكِّ
20تربية خاصة
15علوم دقيقة

4لغات
19-37األعمار

بناء على جدول رقم 1، يظهر أّن معظم املشاركني يف البحث هم من اإلناث، حيث 
تتراوح األعمار بني 37-19 سنة )M = 22.11(، والغالبية تدرس يف السنة الثانية. 

وثالث  ُمْرِشَديْن  أفراد:  خمسة  فشملت  التربويني  واملرشدات  املرشدين  عينة  أّما 
العبرية،  اللغة  الرياضيات،  اإلجنليزية،  اللغة  التالية:  التخصصات  يف  مرشدات 
التربية اخلاصة والطفولة املبكرة. سنوات خدمة املرشدين واملرشدات ضمن منوذج 

التدريب العملي PDS تتراوح بني 13-5 سنة.

أدوات البحث
اعتمد البحث على النهجني الكمي والنوعي. يف القسم الكمي قام الطالب والطالبات 
بتعبئة استمارة التي تفحص أسئلة البحث، املدة الزمنية لتعبئة االستمارة تراوحت 
مع  مبنية  مقابالت عمق نصف  اجراء  النوعي مت  القسم  دقيقة. ويف  بني 15-20 
احلالّي  للبحث  األدوات خصيصا  هذه  تطوير  مّت  التربوّيني.  واملرشدات  املرشدين 
البنود  مّت تعديل بعض  التربية، بحيث  مني من مجال  ومّت عرضها على ثالثة محكَّ

والصياغات يف ضوء توجيهاتهم ومالحظاتهم وفحصها من قبل مدّقق لغوي. 

االستمارة
بات(  املركِّ )معدل  ومستواها  البني-شخصّي  االتصال  بات  مركِّ االستمارة  فحصت 
ومساهمة منوذج التدريب العملي PDS، واملرشد التربوي واملعلم املدرِّب إلمناء هذا 
الطالب:  عن  اخللفية  املعلومات  فحص  مّت  األّول،  القسم  يف  االتصال.  من  النوع 
اجلندر، العمر، التخصص والسنة الدراسية. ويف القسم الثاني، مّت فحص تصورات 
باته لديهم. هذا القسم شمل 55 عبارة  الطالب جُتاه االتصال البني-شخصّي ومركِّ
تفحص سبع مرّكبات لالتصال البني-شخصّي، وثالثة متغّيرات أخرى وهي: مساهمة 
منوذج التدريب العملي، مساهمة املرشد التربوي ومساهمة املعلم املدرِّب إلمناء هذه 

بات كالتالي )انظر ملحق 1(: املركِّ
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1.  الرسالة: نوع الرسالة ومدى وضوحها مت فحصهما من خالل أربع عبارات 
)1-4(

2.  امُلْرِسل: مّت فحصه من خالل سبع عبارات )8-15(
3.  امُلَتلّقي: مت فحصه من خالل ست عبارات )19-24(
4.  تشفير: مت فحصه من خالل أربع عبارات )29-32(

5.  فّك الرسالة: مت فحصه من خالل ثالث عبارات )36-38(
6.  التغذية املرتدة: مّت فحصه من خالل خمس عبارات )42-46(

7.  قناة االتصال: مّت فحصه من خالل ثالث عبارات )50-52(
8.  مساهمة منوذج التدريب العملي PDS: مّت فحصه من خالل سبع عبارات 

)53 ،47 ،39 ،33 ،25 ،16 ،5(
9.  مساهمة املرشد التربوي: مّت فحصه من خالل ثماني عبارات )6، 17، 

)54 ،48 ،40 ،34 ،28 ،26
10.  مساهمة املعلم املدرِّب: مّت فحصه من خالل ثماني عبارات )7، 18، 27، 

)55 ،49 ،41 ،35

امللحق هدفه  يظهر يف  كما  االستمارة  البنود يف  ترتيب  أن  نذكر  أن  املهّم  من 
إرسال  مّت  ولكن  واملتغّيرات،  املرّكبات  املختلفة بحسب  البنود  للقارئ  التوضيح 
بات ومت خلط جميع بنود االستمارة.  االستمارة إلى الطالب بدون عناوين املركِّ
مّتت صياغة العبارات باللغة العربية، واعتمدت صياغتها على التعريفات العلمية 
باتها. حيث ُطلب من الطالب املشاركني يف  ملهارة التصال البني-شخصّي ومركِّ
البحث تدريج إجاباتهم حول كّل عبارة بحسب ُسلَّم ليكيرت املكوَّن من خمسة 
الداخلي  االتساق  كبيرة(.  )موافقة   5 حتى  منخفضة(  )موافقة   1 مستويات، 
لالستمارة، قيمة ألفا كرونباخ، كان مرتفعا a=0.93، وبهدف التأكُّد من أّن كل 
بات االتصال البني-شخصّي اخلاصة،  العبارات قد فحصت بشكل تعاقبّي مركِّ
وأّنها تعكس القيم احلقيقية التي تهدف إلى قياسها، مت اجراء فحص اّتساق 
 ،α=0.75 بات. وأشارت النتائج إلى ما يلي: املُرِسل داخلي لكّل واحد من املركِّ
α=0.70، قنوات االتصال  التغذية املرتدة   ،α=0.65 التشفير   ،α=0.71 املتلّقي 
املرشد  مساهمة   ،α=0.82  PDS العملي  التدريب  منوذج  مساهمة   ،α=0.66
التربوي  α=0.92، مساهمة املعلم املدرِّب α=0.89. ولكن لم تِشر النتائج إلى 
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بات الرسالة  α=0.56  والتشفير α =0.37؛ لذا  اّتساق داخلّي مثبت علمّيا للمركِّ
لم يشملهما التحليل اإلحصائّي.

املقابالت
بهدف فحص مساهمة منوذج التدريب العملي إلمناء مهارة االتصال البني-شخصّي 
ومرّكباته لدى الطالب، مت إجراء مقابالت ُعمق نصف مبنية مع خمسة مرشدين 
العربية، وواحدة  باللغة  تربوّيني. مدة املقابلة كانت ساعة ونصف، أربع منها متت 
باللغة العبرية، ومت تسجيلها وتدوينها. اعتمدت املقابالت على سؤال مركزّي وهو: 
هل يساهم كلٌّ من منوذج التدريب العملي PDS، واملرشد التربوّي واملعلم املدرِّب يف 
بات اإلتصال البني-شخصّي؟ وانبثق من هذا السؤال عدة أسئلة خالل  تطوير مركِّ
بات االتصال  املقابالت مثل: كيف يساهم منوذج التدريب العملّي PDS يف تطوير مركِّ

البني-شخصّي؟ أعِط أمثلة. 

سيرورة البحث
يتدرّبون  وطالبة  طالبا   165 إلى  االستمارة  ارسال  مت  الكمّي،  بالقسم  يتعلق  فيما 
بينهم.  من   81 االستمارة  بتعبئة  قام  حيث   ،PDS العملي  التدريب  منوذج  بحسب 
البريد  عبر   google forms منوذج  بواسطة  محوسب  بشكل  االستمارة  إرسال  ومّت 
املعطيات  استخدام  وسيتم  سرية  هي  االستمارة  أّن  تبيان  مع  وذلك  اإللكتروني، 
ألهداف البحث فقط. أّما بالنسبة للقسم النوعي، فقد مّت إجراء خمس مقابالت مع 

.PDS خمسة مرشدين ومرشدات ا يعملون ضمن منوذج التدريب العملّي

معاجلة املعطيات
يف القسم الكمّي مت معاجلة املعطيات باستخدام برنامج التحليل الكمي SPSS، بحيث 
مت االعتماد على اإلحصاء الوصفي واالستنتاجي. يف اإلحصاء الوصفي مّت حساب 
التوزيعات، املعدالت واالنحرافات املعيارية. ويف اإلحصاء االستنتاجي مّت استخدام 
أّما  واالنحدار اخلطي.  بيرسون  التباين، معامالت  T-test، حتليل  التائي  باالختبار 

معاجلة املعطيات النوعية فقد مّت بواسطة حتليل املضمون. 
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النتائج
بات اخلمسة  بهدف فحص أسئلة البحث، مّتت معاجلة املعطيات باالعتماد على املركِّ
ملهارة التصال البني-شخصّي، كما ُذكر سابقا، ومّت كذلك فحص املتغّيرات: مساهمة 
منوذج التدريب العملي PDS، ومساهمة املرشد التربوي ومساهمة املعلم املدرِّب لكّل 

بات.  واحد من املركِّ
مّت فحص مستوى مهارة االتصال البني-شخصّي لدى الطالب مبساعدة املعّدالت، 
واملتغيرات:  ومرّكباته  البني-شخصّي  لالتصال  املعيارية  واالنحرافات  والوسيط 
مساهمة منوذج التدريب العملي PDS، ومساهمة املرشد التربوي ومساهمة املعلم 

املدرِّب. جدول رقم 2 يوّضح النتائج.

جدول رقم 2: معّدالت، وسطاء وانحرافات معيارية ملرّكبات االتصال البني شخصّي 
بالنسبة ملساهمة منوذج التدريب العملي PDS، ومساهمة املرشد التربوي ومساهمة 

)N=81( املعلم املدّرب
ب االنحراف املعّدلاملركِّ

املعياري
الوسيط

4.120.564.16املُرِسل
4.330.464.33املُتَلّقي
4.390.554.50تشفير

4.260.564.32التغذية املرتّدة
4.300.564.25قنوات االتصال
PDS 4.040.544مساهمة

3.940.854.12مساهمة املرشد التربوي
3.900.764مساهمة املعلم املدرِّب

4.060.414.10املعّدل 

يظهر من اجلدول أعاله أّن الطالب قيَّموا مستوى مهارة االتصال البني-شخصّي 
كّل  باَن يف  النتائج  من  التوجه  هذا   ،)M =4.06, SD=0.41( كمرتفعة  بهم  اخلاصة 
مركبات االتصال البني-شخصي واملتغير مساهمة منوذج التدريب العملي PDS. يف 
املقابل، فإنَّ معدل املتغيَرين مساهمة املرشد التربوي واملعلم املدّرب كان أقل من 4 
)M=3.94, SD=0.85; M=3.90, SD=0.76، على التوالي(، أي بحسب تقييم الطالب، 
هي   PDS العملي  التدرب  املدرِّب يف منوذج  واملعلم  التربوي  املرشد  مساهمة  فإّن 
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متوّسطة-مرتفعة. مع هذا، االنحراف املعياري يف كال املتغّيرين كان مرتفعا نسبّيا 
منوذج  ومساهمة  البني-شخصّي  االتصال  بات  )مركِّ األخرى  باملتغّيرات  باملقارنة 
هذه  يف  الطالب  بني  كبير  تبايُن  إلى  تُشير  التي  النتيجة   ،)PDS العملي  التدريب 

املتغّيرات.
وبني  وبينها  البني-شخصّي  االتصال  بات  مركِّ بني  فيما  العالقات  فحص  بهدف 
التربوي  املرشد  ومساهمة   ،PDS العملي  التدريب  منوذج  املتغيرات: مساهمة 
ومساهمة املعلم املدرِّب، مت إجراء اختبار معامل االرتباط بيرسون. جدول رقم 3 

يوّضح النتائج.
البني- االصال  بات  مركِّ بني  فيما  بيرسون  االرتباط  معامل  نتائج   :3 رقم  جدول 

املرشد  ومساهمة   ،PDS العملي  التدريب  منوذج  مساهمة  وبني  وبينها  شخصّي 
)N= 81( ب التربوي ومساهمة املعلم املدرِّ

ب تغذية تشفيرامُلتلّقيامُلرِسلاملركِّ
مرتّدة

قنوات 
االتصال

مساهمة 
PDS

مساهمة 
املرشد 
التربوي

مساهمة 
املعلم 
املدرِّب

0.27*0.40**0.43**0.24*0.40**0.54**0.40**امُلرِسل
0.46**0.34**0.60**0.500.17**0.70**امُلَتلّقي

0.35**0.47**0.52**0.35**0.50**تشفير

0.28*0.49**0.45**0.43**التغذية املرتدة

0.22*0.35**0.38**قنوات االتصال

PDS 0.52**0.57**مساهمة

مساهمة 
املرشد التربوي

**0.44

مساهمة املعلم 
املدرِّب

*P ≤ 0.05; **P ≤ 0.01

يتبنّي من اجلدول وجود عالقات إيجابية بني جميع مرّكبات مهارة االتصال البني-
تُِشر  لم  إذ  االتصال  وقنوات  املُتلّقي  املركبات  عدا  ما  فحصها،  مت  التي  شخصّي 
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تلّقي رسالة غير مرتبطة  الطالب على  بينهما، أي قدرة  إلى وجود عالقة  النتائج 
باستخدامه لقنوات االتصال املختلفة. النتائج تُشير إلى أّنه كلما كانت قدرة الطالب 
مرتفعة يف أحد مرّكبات االتصال البني-شخصّي، كانت قدراته يف املرّكبات األخرى 
البني- االتصال  مرّكبات  كل  بني  إيجابية  وجود عالقة  تبنّي  كذلك  مرتفعة.  أيضا 

شخصّي وبني املتغّيرات مساهمة منوذج التدريب العملي PDS، ومساهمة املرشد 
االتصال  يف  الطالب  قدرات  كانت  كلّما  أّنه  أي  املدرِّب.  املعلم  ومساهمة  التربوي 
البني-شخصيّ مرتفعة أكثر، كانت مساهمة منوذج التدريب العملي PDS، ومساهمة 

املرشد التربوي ومساهمة املعلم املدرِّب أيضا مرتفعة، وبالعكس. 
منوذج  مساهمة  وبني  البني-شخصّي  االتصال  بات  مركِّ وبني  العمر  بني  العالقة 

التدريب العملي PDS، ومساهمة املرشد التربوي ومساهمة املعلم املدرِّب.
بهدف فحص العالقة بني العمر وبني كل املتغّيرات التي ُفِحَصت، مت إجراء اختبار 

معامل االرتباط بيرسون. جدول رقم 4 يوّضح النتائج.
االتصال  بات  مركِّ وبني  العمر  بني  بيرسون  االرتباط  معامل  نتائج   :4 رقم  جدول 
البني-شخصّي ومساهمة منوذج التدريب العملي PDS، ومساهمة املرشد التربوي 

)N= 81( ب ومساهمة املعلم املدرِّ

ب تشفيرامُلتلّقيامُلرِسلاملركِّ
تغذية 
مرتّدة

قنوات 
االتصال

مساهمة 
PDS

مساهمة 
املرشد 
التربوي

مساهمة 
املعلم املدرِّب

0.03-0.03-0.07-0.07-0.01-0.07-0.25-0.09العمر

بحسب النتائج الظاهرة يف اجلدول، ال يوجد عالقة بني العمر وبني جميع املتغيرات 
بات االتصال البني-شخصّي  التي مت فحصها. أي ال تتأثر قدرات الطالب يف مركِّ
بعمره، وكذلك مدى تقييمه ملساهمة منوذج التدريب العملي PDS، ومساهمة املرشد 

التربوي ومساهمة املعلم املدرِّب. 

ص الفروقات بني متغّيرات البحث بحسب السنة الدراسية والتخصُّ
ص، ولم  مت فحص الفروقات بني الطالب يف البحث بحسب السنة الدراسية والتخصُّ
يتم فحص متغّير اجلندر ألّن غالبية املشاركني يف البحث هم من اإلناث )93%(. 
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فروقات بحسب السنة الدراسية
الثالثة من دراستهم باالعتماد على  الثانية والسنة  السنة  املقارنة بني طالب  متت 

االختبار التائي بني املجموعات )T-test(. جدول رقم 5 يوّضح النتائج.
جدول رقم 5: نتائج االختبار التائي بني املجموعات )T-test( لكشف الفروقات بني 

  )N=81( الطالب بحسب السنة الدراسية

ب املركِّ

سنة ثانية
معدل

)انحراف 
معياري(
N= 56

سنة ثالثة
معدل

)انحراف معياري(

N= 25

t قيمة

4.16امُلرِسل
)0.55(

4.05
)0.61(

0.72

4.33امُلَتلّقي
)0.48(

4.28
)0.40(

0.38

4.37تشفير
)0.54(

4.45
)0.59(

-0.60

4.28التغذية املرتّدة
)0.56(

4.16
)0.56(

0.82

4.32قنوات االتصال
)0.54(

4.23
)0.64(

0.57

PDS 4.02مساهمة
)0.47(

4.01
)0.70(

0.67

3.99مساهمة املرشد التربوي
)0.74(

3.75
)1.12(

1.10

3.96مساهمة املعلم املدرِّب
)0.70(

3.71
)0.93(

1.31

يتبنّي من اجلدول أعاله أّنه لم تكن هنالك فروقات بني طالب سنة ثانية وسنة ثالثة 
يف كل املتغيرات التي مت فحصها. أي أّن السنة الدراسية ال تؤثِّر على تقييم الطالب 
التدريب  البني-شخصّي ومساهمة منوذج  االتصال  بات  يتعلق مبركِّ فيما  لقدراتهم 

العملي PDS، ومساهمة املرشد التربوي ومساهمة املعلم املدرِّب. 
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ص فروقات بحسب التخصُّ
ص، مّت إجراء اختبار التباين أحادي االجتاه  بهدف فحص الفروقات بحسب التخصُّ
)ONE WAY ANOVA( بحسب التخصصات األربع التالية: طفولة مبكرة، تربية 
ولغة  عبرية  لغة  عربية،  )لغة  واللغات  الرياضيات(  )علوم،  دقيقة  علوم  خاصة، 

إجنليزية(. جدول رقم 6 يوّضح النتائج.
6: نتائج اختبار التباين أحادي االجتاه لكشف الفروقات بني الطالب  جدول رقم 

   )N=81( ص بحسب التخصُّ

ب رةاملركِّ لغاتعلوم دقيقةتربية خاّصةطفولة مبكِّ

معدل
)انحراف 
معياري(
N=28

معدل
)انحراف 
معياري(
N=20

معدل
)انحراف 
معياري(
N=15

معدل
)انحراف 
معياري(
N=18

قيمة
F

4.20امُلرِسل
)0.60(

3.97
)0.60(

4.21
)0.48(

4.08
)0.51(

0.81

4.37امُلَتلّقي
)0.46(

4.09
)0.48(

4.40
)0.46(

4.43
)0.36(

2.26

4.45تشفير
)0.54(

4.23
)0.64(

4.35
)0.60(

4.44
)0.42(

0.37

4.31التغذية املرتدة
)0.64(

4.27
)0.56(

4.14
)0.42(

4.28
)0.57(

0.29

4.41قنوات االتصال
)0.63(

4.26
)0.45(

4.17
)0.61(

4.27
)0.52(

0.66

PDS 4.09مساهمة
)0.68(

3.98
)0.52(

4.09
)0.39(

3.98
)0.45(

0.24

مساهمة املرشد 
التربوي

3.89ª
)1.18(

3.88ª
)0.66(

3.93ᵇ
)0.70(

4.12ᵇ
)0.51(

**0.39

مساهمة املعلم 
املدرِّب

3.78
)0.96(

3.96
)0.66(

4.21
)0.60(

3.78
)0.61(

1.24

**P ≤ 0.01
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يتبنيَّ من اجلدول أعاله وجود فرق واحد فقط بني التخصصات فيما يتعلق مبساهمة 
تُِشر  ولم   ،)F)3(=0.39, p<0.01( البني-شخصّي  االتصال  بات  ملركِّ التربوي  املرشد 
النتائج إلى فروقات يف املتغيرات األخرى. بهدف فحص مصدر الداللة اإلحصائية، 
بني  فروقات  وجود  إلى  أشار  الذي   Scheffe نوع  من   post hoc إجراء حتليل  مّت 
ص الطفولة املبكرة والتربية اخلاصة وبني تخصص العلوم الدقيقة واللغات.  تخصُّ
الدقيقة  العلوم  التربوي يف تخصصات  املرشد  أّن مساهمة  النتائج  حيث وّضحت 

واللغات أعلى من مساهمته يف تخصصات الطفولة املبكرة والتربية اخلاصة. 
منوذج  مساهمة  مدى  إلى  ِنْسبًَة  البني-شخصّي  االتصال  بات  مركِّ بني  الفروقات 

التدريب العملي PDS، ومساهمة املرشد التربوي ومساهمة املعلم املدرِّب        
لنموذج  النسبية  املساهمة  بهدف فحص  وذلك  االنحدار اخلطي  اختبار  إجراء  مّت 
التدريب العملي PDS، ومساهمة املرشد التربوي ومساهمة املعلم املدرِّب لتفسير 
اخلطي  االنحدار  اعتماد  ومّت  البني-شخصّي،  االتصال  بات  مركِّ بني  الفروقات 

ح النتائج. املتعّدد. جدول رقم 7 يوضِّ

املرشد  مساهمة  لفحص  املتعّدد  اخلطي  االنحدار  حتليل  نتائج   :7 رقم  جدول 
)N=81( بات االتصال البني-شخصّي ب ملركِّ التربوي ومساهمة املعلم املدرِّ

ر املتغير املتغير امُلّفسِّ
ق املتعلِّ

B SE
B

βtRR²R² adj

امُلرِسل

PDS  2.370.450.200.17*0.330.140.32مساهمة

مساهمة املرشد 
التربوي

0.120.090.171.28

مساهمة املعلم 
املدرِّب

0.210.090.030.23

املتلّقي
PDS 4.080.630.390.37**0.420.100.48مساهمة

مساهمة املرشد 
التربوي

0.010.070.020.20
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مساهمة املعلم 
املدرِّب

0.120.070.201.83

تشفير

PDS  2.900.560.310.28*0.380.130.37مساهمة

مساهمة املرشد 
التربوي

0.150.090.211.70

مساهمة املعلم 
املدرِّب

0.050.090.070.55

تغذية 
مرتدة

PDS 2.070.530.280.25*0.280.140.27مساهمة
مساهمة املرشد 

التربوي
0.230.090.33**2.59

مساهمة املعلم 
املدرِّب

-0.000.08-0.01-0.09

قنوات 
االتصال

PDS  2.160.400.170.13*0.320.150.30مساهمة
مساهمة املرشد 

التربوي
0.110.090.171.13

مساهمة املعلم 
املدرِّب

-0.000.09-0.00-0.53

*P ≤ 0.05; ** P ≤ 0.01

يتبنّي من اجلدول أعاله أّن نتائج االنحدار اخلطي يف املتغير مساهمة منوذج التدريب 
حيث  إحصائّيا،  مثبتة  كانت  البني-شخصّي  االتصال  مرّكبات  لكل   PDS العملي 
أشارت النتائج يف املرّكبات: املرِسل، تشفير، تغذية مرتدة وقنوات االتصال إلى داللة 
إحصائية مبستوى p 0.05 ≥، ويف املركِّب املتلقي مبستوى p 0.01 ≥. وأيضا أشارت 
النتائج إلى أنّ نسبة توضيح التباينات كانت %39-%17 )املرِسل R²=20%, املتلّقي 
R²=39%, تشفير R²=31%, تغذية مرتدة R²=28%, قنوات االتصال )R²=17%. أي 
أّنه كلّما كانت مساهمة منوذج التدريب العملي PDS مرتفعة أكثر، كان تقييم الطالب 
لقدراتهم يف مرّكبات االتصال البني-شخصّي مرتفعة أكثر، ومن هنا تتبنّي أهمية 
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منوذج التدريب العملي PDS لتنمية وتطوير مركبات االتصال البني-شخصّي لدى 
الطالب.

كذلك أشارت النتائج إلى أّن مساهمة املرشد التربوي مرتبطة بشكل مثبت بداللة 
إحصائية )R² = 20%, P ≤ 0.01( ملركِّب التغذية املرتدة فقط، أي أّنه كلّما ارتفعت 
املقابل،  التغذية املرتدة. يف  ارتفع تقييم الطالب ملركِّب  التربوي،  مساهمة املرشد 

بات االتصال البني-شخصّي. تبنّي أّن املعلم املدرِّب ال يساهم يف تنمية أي من مركِّ

النتائج النوعية    
مع  إجراؤها  مت  التي  املقابالت  خالل  من  تبّينت  التي  النتائج  فحص  بهدف 
إلى  والتطرق  عميق  إجراء حتليل حملتوى  مّت  التربوّيني،  واملرشدين  املرشدات 
بات االتصال البني-شخصّي السبعة. فيما يتعلق مبساهمة منوذج التدريب  مركِّ
أّن  مرشدين  ثالثة  ذكر  الطالب،  ميّررها  التي  الرسائل  جلودة   PDS العملي 
النموذج يساعد يف حتسني جودة الرسائل، ونسبوا ذلك إلى تواجدهم يف املدرسة 
كل اليوم، حيث يتلّقى الطالب مالحظات حول الرسائل التي مُيررها، جلودتها 
يساعد   PDS الـــ   ...« اإلجنليزية:  اللغة  مرشد  ذكر  مثال  عرضها.  وطريقة 
الطالب على تقدمي الرسالة بشكل واضح وعلى تقدمي األفكار التي يفكر بها.... 
املعلمني  مع  املشترك  للعمل  مشاريع  إلى  يبادرون  الطالب  النموذج..  هذا  يف 
األمر  مختلفة؛  تعليمية  مواد  على  وينكشفون  التربوّيني،  واملرشدين  املدرِّبني 
الذي يساعد يف تنمية أفكارهم ورسائلهم بصورة أفضل«. املرشدة التربوية للغة 
العبرية أضافت: »التواصل املتواصل مع الطالب يف إطار هذا النموذج يساعد 
املرشد على تنمية وتطوير موضوع الرسالة لدى الطالب... فالتواصل الدائم 
يساعد على تعقُّب الرسائل التي يقّدمها الطالب، تقدمي املالحظات، تنميتها 
 PDS وتوجيهم«. كذلك مرشدة الرياضيات تطرقت إلى ذلك، وذكرت: »...الــ
يساعد يف تنمية القدرة على بلورة الرسائل وتقدميها. التواجد الدائم واملستمر 
للمرشد داخل املدرسة يقلّل من اخلوف لدى الطالب، والطالب يشعر أّن املرشد 
قريب، األمر الذي يساعده على تقدمي رسائله وأفكاره دون خوف. هذا يطور 
العالقة وينّميها، فيساعد املرشد على تعّقب الرسائل، وحتسينها وأمور أخرى«. 
يف املقابل، املرشدون يف تخصصات الطفولة املبكرة والتربية اخلاصة، ذكروا 
التخصصات،  هذه  يف  مختلف  بشكل  يعمل   PDS العملي  التدريب  منوذج  أّن 
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ونسبوا ذلك إلى ميزات التخصص ومبناه. مثال مرشدة الطفولة املبكرة قالت: 
»صحيح أّن الطالبات يتواجدن طوال اليوم يف اإلطار التربوي، لكنهّن يشعرن أّن 
ر تواصال مستمرا الذي قد يطوِّر جودة الرسائل«؛ أما  مبنى ونظام اليوم ال يوفِّ
مرشد التربية اخلاصة فذكر: »ال يوجد عالقة بني وجود الطالب ضمن منوذج 
التدريب العملي PDS وبني جودة الرسائل؛ ألّن اختيار األطر والصفوف يرتبط 
بات، ويوجد اختالفات بني املعلمات، األمر  بعدد الطالبات وجودة املعلمات املدرِّ

الذي ال يجعل إمكانية للعمل على الرسائل وحتسينها دائما«.
فيما يتعلق مبساهمة منوذج التدريب العملي PDS يف تنمية القدرة على تلّقي 
السيرورة  إلى  التربوّيون هذه املساهمة يف األساس  الرسائل، نسب املرشدون 
فمثال،  الطواقم.  جلسات  وإلى  الدراسية  السنة  الطالب خالل  بها  مير  التي 
ذكرت مرشدة اللغة العبرية: »هذا يساهم؛ ألّن الطالب ميرون يف سيرورة على 
مدار السنة التي من خاللها يتعلمون الكثير من األمور. تقبُّل ما يقوله اآلخرون، 
وهم  التفسير  كيفية  ومعرفة  فهم  التغيير،  كيفية  به،  القيام  يجب  ما  معرفة 
يفسرون بصورة مغايرة الرسائل يف نهاية السنة مقارنة ببداية السنة. يف البداية 
يشعرون بإهانة من رسائل معّينة ألنهم لم يفهموها بشكل صحيح، لكن بعد ذلك 
فهموا أنهم يجب أن يتقّبلوا الرسائل وتفسيرها بشكل آخر ليساعدهم يف التقدم 
أكثر«. مرشدة الرياضيات تطّرقت إلى ذلك بقولها: »جلسات الطواقم تساعد 
كثيرا، اجللسة تساعد على تقبُّل الرسالة بصورة أفضل، سواء كانت سلبية أم 
إيجابية«، وأضاف مرشد اللغة اإلجنليزية: »هذا يطّور؛ ألّن يف هذا اإلطار يلتقي 
الرسالة(،  )تلّقي  األمر  هذا  تنمية  على  يساعده  ما  مختلفني،  بأناس  الطالب 
ولكن هذا مرتبط أيضا باملدرسة«. مرشدة الطفولة املبكرة تطّرقت أيضا إلى 
أنَّ جلسات الطواقم تساهم يف تطوير القدرة على تلّقي الرسالة بقولها: »اللقاء 
واحملادثة مع الطالبات تطور هذه القدرة،؛ ألّن االلتقاء مع املرشدة واملعلمات 
املدرِّبات هو حيوي ومهم«. على عكس هؤالء املرشدين واملرشدات، ذكر مرشد 
التربية اخلاصة ما يلي: »نفس اجللسة التي كانت جُترى مع الطاقم يف النموذج 
PDS؛ لذلك ال أرى وجود  النمط ضمن منوذج  يتّم اجراؤها بنفس  التقليدي، 
اختالفات وال أرى أّن ذلك يؤثِّر«. باملُجَمل، يبدو أن معظم املرشدين واملرشدات 
 PDS يعتقدون أّن اللقاء الثابت على مدار السنة يف إطار منوذج التدريب العملي

ينّمي قدرة تلّقي الرسائل لدى الطالب. 
إّن أحد العوامل املركزية يف عمل املعلم هو قدرته على تشفير وفك الرسائل. 
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الطالب يف سياق مواجهات  لدى  القدرة  إلى هذه  التربوّيون  املرشدون  تطّرق 
يف  الرسالة،  ومتلّقي  املُرِسل  بني  الرسالة،  )يف  التربوية  األطر  يف  االختالف 
قنوات االتصال وأخرى(. هنا أيضا تبيَّنت بعض النقاط. املرشدة للغة العبرية 
ذكرت: »املدرسة التي يتدّرب الطالب فيها هي جدا غير متجانسة. هنالك... 
فئات مختلفة بني التالميذ وأيضا بني املعلمني، األمر الذي يساعد على تقبُّل 
اجلميع... هم يالحظون كيف يواجه املعلمون االختالف وكيف يتطّرقون إليه، 
 PDS »الــ  ذكرت:  الرياضيات  مرشدة  اجلميع«.  تقبُّل  على  يساعدهم  وهذا 
يساعد؛ ألّننا نتطّرق إلى ذلك يف جلسات الطواقم وحتضير تخطيطات حصص 
التي تأخذ بعني االعتبار االختالفات... وأيضا يف احملاضرات نتطّرق إلى كيفية 
 ...« أضاف:  بدوره  اإلجنليزية  اللغة  مرشد  الصف«.  االختالفات يف  مواجهة 
الطالب  يعمل  خاللها  اّلتي  الفرداني  العمل  حصة  توفر  بسبب  يساعد،  هذا 
مع تالميذ مستصِعبني، وهو يُعني املعلِّمة بهدف جناح احلصة...، األمر الذي 
يساعد على التعرف على قدرات التلميذ، رغباته وغير ذلك...«. كذلك ذكرت 
التي  واملشاهدات  املدرسة  اليوم يف  طوال  »تواجدي  املبكرة:  الطفولة  مرشدة 
أقوم بها خالل اليوم، تساعد على تقييم الطالبات يف األمور التي يقمن بها. 
يف املقابل، بحسب رأي مرشد التربية اخلاصة أّن الــــ PDS ال يُسهم يف تنمية 

قدرات التشفير وفّك الرسالة. 
 PDS العملي  التدريب  منوذج  مساهمة  أّن  املالحظة  ذلك، ميكن  إلى  استنادا 
يف القدرة على التشفير وفّك الرسالة ترتكز على جوانب عّدة: احملادثة حول 
موضوع االختالف خالل جلسات الطواقم، التعلُّم من املعلمني املدرِّبني، التدريب 
املعرفة  وحتصيل  احملاضرات  سماع  املستصعبني،  التالميذ  مع  للعمل  العملي 
أّية مساهمة  تتبنيَّ  لم  اخلاصة  التربية  هذا، يف  مع  املجال.  هذا  النظرية يف 
لنموذج التدريب، ويبدو أّن ذلك مرتبط بكون التدريب العملي لطالب تخصص 

التربية اخلاصة يتمحور يف األساس حول العمل مع تالميذ مستصِعبني. 
فيما يتعلق بالتغذية املرتدة، معظم املرشدين ذكروا أّن منوذج التدريب العملي 
PDS يساهم يف تنمية قدرة الطالب يف هذا املركِّب، وعَزْوا ذلك يف األساس 
يف  ساعد،  هذا   ...« ذكرت:  العبرية  اللغة  مرشدة  معهم.  التقييم  جلسة  إلى 
البداية كان من الصعب على الطالب تقبُّل النقد، ولكن بعد ذلك فهموا أّنه ليس 
الهدف من ذلك التسبب لهم باإلهانة، وإمّنا الهدف هو جعلهم معلمني أفضل 
الذي  األمر  باإلهانة،  بالشعور  الستمروا  الوقت،  طوال  هنالك  أكن  لم  لو   ...
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قد يجعلهم يطّورون أحاسيس رفض املالحظات من ِقبَل اآلخرين؛ لذلك فإّن 
تواجدي طيلة الوقت كان هاّما«. كذلك مرشدة الرياضيات تطّرقت إلى التغذية 
املرتدة بطرحها ما يلي: »خالل اجللسة نتطّرق إلى النقاط السلبية واإليجابية، 
متريرهم  بحسب  فقط  وليس  وتقدمهم،  تطورهم  بحسب  الطالب  تقييم  يتم 
يتمّكنوا  لكي  اآلخرين  تقبُّل مالحظات  عليهم  يجب  أّنه  فهموا  هم  للحصة... 
ساعد،  هذا   ...« أضاف:  اإلجنليزية  اللغة  مرشد  أكثر«.  م  التقدُّ إحراز  من 
وذلك مرتبط باملرشد والتوقعات التي يعرضها على الطالب... أنا شخصّيا يف 
جلسات التقييم أبدأ بالنقاط اإليجابية وبعد ذلك السلبية. األمر يساعد على 
تقبُّل مالحظات اآلخرين«. كذلك مرشدة الطفولة املبكرة تطرقت إلى إسهام 
اجللسة بقولها: »تقييم احلصة مباشرة بعد تدريسها والنقاش حول نقاط القوة 
ونقاط الضعف... يساهم بشكل إيجابي يف تقبُّل التقييم والتغذية املرتدة«. يف 
املقابل، وأيضا فيما يتعلق بذلك، مرشد التربية اخلاصة أشار إلى أّن منوذج 

التدريب العملي PDS لم يساهم يف تطوير هذه القدرة لدى الطالب.
بالنسبة إلى قنوات االتصال، ثّمة ثالثة مرشدين اتفقوا على أهمية هذا املركِّب 
التي  التكنولوجية  الوسائل  وإلى  الكالمية  القناة  اجلسد،  لغة  إلى  وتطّرقوا 
تساعد على إجراء عملية االتصال. فيما يتعلق بلغة اجلسد، تطّرقت مرشدة 
اللغة العبرية بقولها: »هذا يساعد وهذا هام...هذا نتيجة ألحاسيس داخلية.. 
أكثر...لغة  ... يكون مريحا  التي يكونون فيها هادئون... االتصال  اللحظة  يف 
جسدهم تعكس أحاسيسهم. وعندها ميكن املالحظة بأّنها مريحة أكثر، لطيفة 
إلى  األساس  تطرقت يف  الرياضيات  اآلخرين«. مرشدة  يؤثِّر على  وهذا  أكثر 
الطالب  ألّن  يساعد  »هذا  بقولها:  التكنولوجية  الوسائل  وإلى  الكالمية  القناة 
يرسلون مواد ويتشاركونها فيما بينهم. وينتج أيضا حديث كالمي، هنالك تعلم 
ذاتي وتعلم شراكي وهذا يساعدهم«. أّما مرشد اللغة اإلجنليزية فقد تطّرق إلى 
العوامل الثالث بقوله: »هذا يساعد ويطور استخدام األفالم، والقناة الكالمية 
املقابل، مرشدة  العيني«. يف  لغة اجلسد واالتصال  الكالمية مثل  والقناة غير 

رة ومرشد التربية اخلاصة لم يتطّرقوا إلى هذا املركِّب إطالقا.  الطفولة املبكِّ
يف املُجمل، ميكن املالحظة مّما ُذكر أعاله وجود اختالفات يف تصّورات املرشدين 
فيما يتعلق مبساهمة منوذج التدريب العملي PDS يف تنمية املرّكبات املختلفة 
اخلاصة  التربية  مرشدو  عزا  حيث  الطالب،  لدى  البني-شخصّي  لالتصال 
التخصصات.  هذه  يف  العمل  ومميزات  مبنى  إلى  االختالفات  هذه  والطفولة 
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باملقارنة، فإّن مرشدي اللغات والرياضيات ذكروا أّن العوامل التي تساهم يف 
ر  يوفِّ النموذج  هذا  كون  من  ينبع  الطالب  لدى  االتصال  من  النوع  هذا  تنمية 
إمكانية تواجد املرشد وتداخله بشكل أكثر يف املدرسة وجلسات التقييم. من 
النموذج  نتاج  هي  املدرِّب  واملعلم  التربوي  املرشد  مساهمة  أّن  نالحظ  هنا، 
املوضوع واحلديث حوله  إلى  تطّرقهم  املرشدون، فمن خالل  ذكره  ما  بحسب 
ذكروا النموذج بشكل مباشر وصريح، ولكن مساهمتهم ومساهمة املعلم املدرِّب 

ره ويتيحه النموذج.    مت ذكرها كجزء مما يوفِّ

نقاش
هدفت هذه الدراسة فحص مستوى مهارة االتصال البني شخصّي ومركباتها لدى 
الـــ  والتدريس، وفحص مدى مساهمة منوذج  التربية  األول يف  للقب  طالب عرب 
باتها  PDS، واملرشد التربوي واملعلم املدرِّب ضمن هذا النموذج يف هذه املهارة ومركِّ
املواضيع  حول  النقاش  سيتمحور  التربوّيني.  واملرشدين  الطالب  نظر  وجهة  من 
التالية: مستوى مهارة االتصال البني شخصّي لدى طالب التدريس ومساهمة منوذج 
بات االتصال البني شخصّي  PDS واملرشد التربوي واملعلم املدرِّب؛ العالقة بني مركِّ
التربوي واملعلم  PDS، واملرشد  الـ  بات ومساهمة منوذج  فيما بينها وبني هذه املركِّ

املدرِّب؛ تأثير املتغيرات العمر، السنوات الدراسية والتخصص.  

ومساهمة  التدريس  لدى طالب  البني شخصّي  االتصال  مهارة  مستوى 
منوذج PDS واملرشد التربوي واملعلم املدرِّب

الطالب  لدى  البني شخصّي  االتصال  مهارة  مستوى  أنَّ  على  دّلت  الدراسة  نتائج 
 - PDS األكادميّيني للقب األّول يف التربية والتدريس الذين يتدربون بحسب منوذج الـ
بات ملهارة االتصال البني شخصي وهي: املُرسل، املتلّقي،  هي مرتفعة يف خمسة مركِّ
التشفير، التغذية املرتدة وقنوات االتصال. باإلضافة إلى ذلك، أوضحت النتائج مدى 
مساهمة منوذج الـ PDS، واملرشد التربوي واملعلم املدرِّب يف النموذج. فيما يتعلق 
مبستوى مهارة االتصال البني شخصّي لدى الطالب،  وقد يرجع السبب يف ذلك 
إلى خصائص منوذج اإلرشاد الـ PDS، حيث يعمل على تطوير عالقات عمل ترتكز 
ن الطالب املتدرِّبني من حتسني مستوى مهارة االتصال البني  على عدة سيرورات متكِّ
شخصّي لديهم نظرا لتوفر عوامل مختلفة ضمن منوذج التدريب التي تُسهم يف ذلك: 
مهني  دعم   ،)Cary, 2002; Gimbert, 2001; Ten-Dam & Bloom, 2006( الشراكة 
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اجتماعي من ِقبَل الزمالء املشاركني يف التربية العملية )Gimbert, 2001(، التمركز 
يف حل املشاكل داخل الصف واملدرسة )Darling-Hammond & Berry, 2006(، تطوير 
القدرة على إبداء الرأي يف التدريس والتأمل )אריאב ועמנואל, 2006(، تخطيط 
 Ridley, Hurwitz, Davis-Hackett, &( حصة، التدريس باجلودة والتقييم بعد احلصة
Knuston, 2005(، رفع قدرات الطالب يف مترير الرسائل للتالميذ، وتوضيح أهداف 
 Cobb, 2001; Houston,( ومضامني الدرس وربط املضامني مع ما مت تعلمه سابقا

 .)Hollis, Clay, Ligons, & Roff, 1999; Ridley et al., 2005

ر أيضا املساهمة الكبيرة لنموذج الـ PDS يف تطوير مهارة االتصال  هذه العوامل تفسِّ
النموذج  أهمية  أيضا  تؤكِّد  البحث  نتائج  املتدرِّبني.  الطالب  لدى  شخصّي  البني 
بات املهارة، والذي تبنيَّ أيضا يف نتائج املقابالت التي أجريت  لكل مركِّب من مركِّ
النموذج يف مهارة  إلى مدى مساهمة  بغالبيتهم  أشاروا  إذ  التربويني  املرشدين  مع 
االتصال البني شخصّي. فبعض األبحاث أّكدت مدى مساهمة هذا النموذج يف جناح 
الطالب يف التربية العملية يف املدارس )Latham & Vogt, 2007(، ويف أبحاث أخرى 
أوضحت أّن اخلرجني الذين تدّربوا بحسب النموذج خالل عملهم يف السنة األولى 
يُبدون قدرة جيدة أكثر من أولئك الذين لم يتدّربوا حسب النموذج يف: التخطيط 
لدرس، تقوية الدافعية لدى تالميذهم، جعل التالميذ مشاركني يف سيرورة التعلم 
داخل الصف، توضيح أهداف الدرس املراد حتقيقها وربط مضمون الدرس ملا مّت 
غالبية   .)Cobb, 2001; Houston et al., 1999; Ridley et al., 2005( سابقا  تعلمه 
اخلّريجني الذين تدّربوا حسب النموذج يشعرون بالثقة واألمان عند انخراطهم يف 
سلك التربية والتعليم، وهم أكثر جاهزّية واستعدادا وأقل توّترا من زمالئهم الذمي 
وباملثل  تغيير،  وكالء  أّنهم  يشعرون  اخلّريجون  هؤالء  النموذج.  حسب  يتدّربوا  لم 
يشعر جُتاههم املديرون والزمالء )Cobb, 2001; Ridley et al., 2005(. مّما ُذكر نرى 
PDS يعتبر بنية أساسية تشمل جوانب عّدة التي ترتكز وتعمل على  الـ  أّن منوذج 
إطار  ضمن  املتدرِّبني  الطالب  لدى  شخصّي  البني  االتصال  مهارة  وتنمية  تطوير 
جدد  كمعلمني  ويعتبَرون  املدرسة،  طاقم  من  يتجّزأ  ال  جزء  فهم  العملية،  التربية 
 Cobb, 2001; Gimbert, 2001; Levine & Trochtman 1997; Ten-Dam & Bloom,(
العملية ومن  التربية  الكبير من  بالرضا  الشعور  إلى إسهامه يف  2006(، باإلضافة 
 Ramberg &( االنكشاف إلى احلياة املدرسية، خاصة العالقة بينهم وبني املعلمني

 .)Haugaløkken, 2007

البني  االتصال  مهارة  تطوير  يف  التربوي  املرشد  مساهمة  مبدى  يتعلق  فيما  أّما 
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شخصّي، فقد تبنيَّ من النتائج أّن مساهمته اقتصرت فقط على مركِّب واحد من 
بات املهارة أاَل وهو مركِّب التغذية املرتدة. السبب يف ذلك رمبا يعود إلى كون  مركِّ
املرشد التربوي يركِّز يف عمله اإلرشادي على تقييم أداء الطالب أكثر من اجلوانب 
األخرى، فهو يقوم بتقدمي املردود إلى الطالب بعد احلصص، وذلك من خالل تقييم 
ما  الدراسية؛  السنة  خالل  وتنفيذ  وحتضير  تخطيط  من  به  يقومون  وما  أدائهم 
يجعل هذا اجلانب األكثر بروزا يف عمل املرشد من وجهة نظر الطالب املتدرِّبني، 
ناجعة  بصورة  ذاتي  مردود  تقدمي  على  القدرة  الطالب  لدى  يطوِّر  بَدْوره  والذي 
)לם, 1998, 2000(. يدعي بعض الباحثني )חורש ואחרים, 2016( أّنه ضمن 
إطار التربية العملية بحسب منوذج PDS، هنالك تفَرض رقابة شديدة، واملرشدون 
يقومون بتقدمي مردود أكثر من املرشدين الذين يعملون ضمن مناذج أخرى. فذكرت 
ر إمكانية أكبر وأشمل لتلّقي  الباحثتان مسكيت ومفوراخ )2013( أّن هذا النموذج يوفِّ
ِقبَل النتائج النوعّية، حيث  مردود من املرشدين. هذه النتائج مت دعمها أيضا من 
ذكر املرشدون مدى فعاليتهم ضمن التقييم وجلسات التقييم، فمثال مرشدة موضوع 
اإليجابية  النقاط  بطرح  والطالب  أنا  نقوم  اجللسة  »خالل  أوضحت:  الرياضيات 
بتدريسه  يتم تقييمهم بحسب تطورهم وليس بحسب درس معنّي قاموا  والسلبية، 
النقد  إعطاء  بتعلم  قمنا  إذا  يتم  التطور  أّن  الوعي  لديهم  تبلور  لذلك،  للتالميذ. 
البّناء وتقبُّله«. مرشدة الطفولة املبكرة أضافت: »إّن إعطاء النقد البّناء مباشرة بعد 
الدرس وطرح النقاط اإليجابية والسلبية يساهم بصورة جيدة يف تقبُّل الطالبة له. 
ح تركيز املرشدين على اجلانب التقييمي والتغذية املرتدة خالل التدريب  وهذا يوضِّ

العملي أكثر من اجلوانب األخرى. 
يف املقابل ملا ُذكر أعاله، أشارت النتائج إلى عدم مساهمة املعلم املدرِّب يف تطوير 
مهارة االتصال البني شخصّي لدى الطالب املتدرِّبني بتاتا. وقد تكون عدة أسباب 
بكثير من  أقل  العملية  التربية  املدرِّب يف  املعلم  أّن تدخل  األّول هو  النتيجة:  لهذه 
املرشد التربوي الذي يقوم بَدْوره مبقابلة الطالب ضمن لقاءات فردية خارج املدرسة 
)الكلية(؛ أّما املعلم املدرِّب فهو يلتقي بهم خالل جلسة واحدة خالل األسبوع ألّنه 
مشغول بوظيفته كمعلم خالل تواجد الطالب يف املدرسة، إذ يتواجد يف حصصه هو، 
ويشاهد حصص الطالب املتدرِّب، وبالتالي فرص التواصل بينهما تكون أقّل. الثاني: 
من املمكن أّن املعلم املدرِّب يركِّز خالل اجللسة مع الطالب على اجلانب التعليمي 
)التخطيط، املضامني وغيرها( أكثر من تطوير مهارة االتصال البني شخصّي لدى 
الطالب املتدربني. الثالث: باالستناد إلى ما ُذكر يف بحث حورش وزمالئه )חורש 
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بينه وبني الطالب عالقة  لم تكن  املدرِّب  املعلم  أّن  2016(، حيث وجدوا  ואחרים 
 .PDS قوية، ولم يكن التزام مببادئ منوذج اإلرشاد

من املهم أن نذكر أّن النتائج أشارت إلى فروقات كبيرة بني الطالب بالنسبة ملدى 
لذلك:  ممكنة  تفسيرات  ثالثة  للنموذج.  املدرِّب  واملعلم  التربوي  املرشد  مساهمة 
األّول؛ ما يتعلّق بشخصية املرشد التربوي واملعلم املدرِّب، الثاني؛ ما يتعلق بشخصية 
الطالب وتصّوراته؛ أّما الثالث فيتعلق بتخصصات الطالب وخاصية كل تخصص. 
واملعلم  التربوي  املرشد  مساهمة  فإنَّ  األبحاث،  بحسب  األّول،  للتفسير  بالنسبة 
واحد  لكل  املهنية  وبالرؤيا  منهما،  كّل  لدى  بالتواصل  بشخصيتهم،  تتعلق  املدرِّب 
منهما )חורש ואחרים, 2016(. بناء على ذلك، ميكن أن نفترض أّن هذه الفروقات 
يف  مدى املساهمة يف مهارة االتصال البني شخصي تنبع من االختالف بني شخصية 
كل مرشد من املرشدين التربويني واملعلمني املدّربني مّما يؤّدي إلى إحداث فروقات 
يف وجهة نظر الطالب فيما يتعلق مبساهمة املرشد واملعلم املدرِّب الختالف جتاربهم 
الشخصية. أّما التفسير الثاني املرتبط بتصور الطالب ملاهية وظيفة املرشد التربوي 
أو املعلم املدرِّب مما يؤثِّر على تصورهم ملدى مساهمتهم يف مهارة االتصال البني 
ואחרים,  )חורש  وزمالئه  ِقبَل حورش  من  توضيحه  مّت  فقد  باتها،  ومركِّ شخصّية 
واملعلم  التربوي  للمرشد  أّن  ذكروا  الطالب  بعض  أّن  إلى  أشاروا  حيث   ،)2016
بل  التصور  هذا  لديهم  يكن  فلم  اآلخر  البعض  أّما  كبرى؛  أهمية  ذا  َدْوًرا  املدرِّب 
العكس من ذلك، لم يروا أّن للمرشد واملعلم َدْورا هاما يف تأهيلهم. التفسير الثالث 
يتعلق بتخصصات الطالب املختلفة التي يدرسونها. هذه النتيجة برزت كثيرا من 
خالل حتليل املقابالت مع املرشدين التربوّيني. حيث عزا مرشدو تخصصات العلوم 
يف  شخصية.  البني  االتصال  مهارة  تطوير  يف  النموذج  إلى  كبرى  أهمية  واللغات 
املقابل، مرشدو تخصص الطفولة املبكرة والتربية اخلاصة لم يعزوا هذه األهمية 
إلى النموذج وقد يكون السبب يف ذلك هو االختالف يف تطبيق منوذج PDS يف هذه 
التخصصات مبا يتالءم وخاصّية وطبيعة التخصصات والفئات التي يتدربون للعمل 
معها، والتي تؤثِّر على مبنى اليوم وجدوله وكذلك على آلية العمل بني املرشد واملعلم 

والطالب املتدرِّب. 
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بات االتصال البني شخصّي فيما بينها وبني هذه املركبات  العالقة بني مركِّ
ومساهمة منوذج PDS، واملرشد التربوي واملعلم املدرِّب

بات االتصال البني الشخصّي.  نتائج الدراسة أشارت إلى عالقات إيجابية بني مركِّ
املرّكبات.  باقي  يف  كذلك  ارتفعت  ما  مركِّب  يف  اإليجابية  العالقة  ارتفعت  فكلّما 
باإلضافة إلى ذلك، وجدت عالقة إيجابية بني مرّكبات املهارة وبني مساهمة النموذج، 
واملرشد التربوي واملعلم املدرِّب. هذه النتائج مشابهة لنتائج أبحاث أخرى وجد فيها 
أّن كل النماذج التي تطورت خالل السنوات يف التربية العملية )اخلطّية، الدائرّية، 
السيميائية وغيرها(، تضمنت املركبات األساسية الهامة التالية: الرسالة، املرِسل، 
املتلّقي، التشفير، التغذية املرتدة، فّك الرسالة وقنوات االتصال )אמיתי, 2010(، 
يتم متريرها من خالل استعمال مجموعة من  للمرِسل،  الواضحة  الرسالة  أنَّ  أي 
قنوات  استعمال  يتم  كذلك،  للمتلّقي.  بالنسبة  األهمية  وذات  عليها  املتََّفق  الرموز 
اللحياني،   ;2013 قدير،  أبو  )אמיתי, 2010;  ولغته  ثقافته  املتلقي،  تالئم  اتصال 
2014; حمدان، 1982(. املتلّقي بدوره يقوم بفّك الرسالة والقيام بتغذية مرتدة بينه 
املعلومات  تشفير  ن  تتضمَّ نشطة  فعاّلة  سيرورة  هي  السيرورة  هذه  املرِسل.  وبني 
ونقلها وفّك تشفيرها، ومتكن من تبادل املعلومات، املشاركة باخلبرات، التفاعل بني 
األفراد، التفاهم املتبادل، التأثير على اآلخرين وبالتالي حتفيز االستجابة )אמיתי, 
بات مهارة االتصال  العالقة بني مركِّ أّن  بناء على ذلك، ميكن االفتراض   .)2010
البني شخصّي تتعلق بالسيرورة التي مير بها الطالب خالل التدريب بحسب منوذج 
الـ PDS، وهذه السيرورة تساهم يف تطوير مهارة اتصال ذات جودة لدى الطالب 

املتدرِّبني، وبينهم وبني املرشد التربوي واملعلم املدرِّب.    
عالوة على ذلك، يرتكز منوذج PDS على ركيزتني علمّيتني أساسيتني: الّركيزة األولى: 
مجتمع من املتعلمني يتضمن أفرادا لديهم هدف مشترك لتعلم موضوع معنّي، وذلك 
لتطوير املعرفة اجلماعية لدى كل واحد من أفراد املجموعة مع تقدمي الدعم لتنمية 
املعرفة الشخصية لكل عضو يف املجتمع. الركيزة الثانية: التربية التي ترتكز على 
التجربة، إذ بحسب هذه الركيزة فإّن التعلم يحدث من خالل التجربة والعمل. تتناغم 
 Scardamalia & Bereiter,( املعرفة اجلديدة  بناء  األساسيتان يف  الركيزتان  هاتان 
1994( مع بعضهما البعض، فالتعلم هنا يتطلّب من املتعلم تنشيط سيرورات فوق 
معرفية يف جميع مراحل التعلُّم - التدريس بدءا من التخطيط إلى التنفيذ والتغذية 
املرتدة على العمل والتربية العمل )Woodgate-Jones, 2012(. باإلضافة إلى ذلك، 
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دلت نتائج األبحاث على أّن منوذج الـ PDS يطّور لدى الطالب الهوية املهنية العامة، 
متنوعة  ويكشفهم على جتارب  املدرسية،  الفعاليات  كل  ويساهم يف مشاركتهم يف 
يف البيئة التدريسية، وميّكنهم من العمل يف مجموعات غير متجانسة ويقّدم دعما 
 Allen, Ambrosetti, & Turner, 2013; Buitink, 2009;( احتياجاتهم  يالئم  متطورا 
Foster, Loving, & Shumate, 2000; Ten-Dam & Bloom, 2006(. مّما ذكر، يتبنّي 
ويكون  عاٍل  البني شخصّي مبستوى  االتصال  مهارة  تطوير  يساهم يف  النموذج  أّن 
ذا جودة لدى كل املشاركني ضمنه، ما يجعل الطالب فّعالني، نشيطني، مشاركني، 
ألنفسهم  مرتدة  تغذية  مون  ويقدِّ املرتدة  التغذية  يتلّقون  بينهم،  فيما  يتحاورون 
وللزمالء. املرشدون التربوّيون حتّدثوا بدورهم أيضا عن مميزات النموذج، وأشاروا 
إلى كونه يسهم يف تطوير قدرة الطالب، وتلّقي املالحظات )الرسالة( التغذية املرتدة 
البّناءة، باإلضافة إلى أّن وجود املرشد التربوّي يف املدرسة يوما كامال على مدار 
السنة، وعقد جلسات العمل والتقييم، وإجراء الساعات الفردية وغير ذلك - هي 
عوامل تساعد على تطوير مهارة االتصال البني شخصّي لدى الطالب املتدرِّبني.      
بات إاّل أّنه  من املهم اإلشارة إلى أّنه بالرغم من وجود عالقة إيجابية بني معظم املركِّ
لم تشر النتائج إلى وجود عالقة بني املرّكبني: املتلّقي وقنوات االتصال. أي أنَّ القدرة 
على تلّقي الرسالة غير متعلقة بقدرة الطالب على استعمال قنوات االتصال املختلفة. 
وهذه نتيجة منطقية وفقا لكيفية أداء االتصال البني شخصي. فقدرة الفرد على 
استعمال قنوات االتصال املختلفة من غير الضروري أن تؤثثِّر على قدرتهم يف تلّقي 
الرسالة من اآلخرين؛ ألّن الرسالة التي يتلّقاها من اآلخرين تتعللّق بقنوات االتصال 
التي يستعملها اآلخرون، وليس قنوات االتصال التي يستعملها هو. من هنا، فتلّقي 

الرسالة غير متأثر بقنوات االتصال التي يستعملها )אמיתי, 2010(. 
باإلضافة إلى ذلك، أشارت النتائج إلى وجود عالقة إيجابية بني مهارة االتصال البني 
شخصّي وبني مساهمة منوذج التربية العملية PDS، واملرشد التربوي واملعلِّم املدرِّب. 
فكلّما كانت مهارة االتصال لدى الطالب مرتفعة كان مستوى االتصال مع املرشد التربوي 
واملعلم املدرِّب مرتفعا، األمر الذي يؤّدي الى حتسني قدرات الطالب على نقل الرسالة، 
تلّقي الرسالة وتشفيرها، التعامل مع التغذية املرتدة واستعمال قنوات اتصال مختلفة. 
بحسب  يتدّربون  الذين  الطالب  أّن  ُوجد  فقد  النتائج،  هذه  وروكوود  كسلر  بحث  دعم 
منوذج اإلرشاد PDS فإّن قدراتهم كانت أفضل من الطالب الذين يتدّرون بنموذج آخر 
التدريس وإداراتها. باإلضافة  يف جوانب عدة، منها: التخطيط للدروس، تنفيذ عملية 
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للمواد  استخدامهم  وأّن  أكثر،  الصف  وإلى  املدرسة  إلى  انتماءهم  أّن  ُوجد  ذلك،  إلى 
 Castle, Arends, & Rockwood,( املساعدة وتنفيذ التدريس كان أكثر تركيبا وتطويرا
2008(. كذلك وجد أّن الشراكة التي كانت بني املرشدين التربوّيني يف األكادميية وبني 
املعلمني املدّربني يف احلقل أدت إلى دمج نظريات تدريب أفضل وذات جودة أعلى 
استمرار  على  يشجع  الذي  األمر   .)Cantor & Schaar, 2005; Koehnecke, 2001(
الشراكة بني كل املشاركني يف تدريس املعلمني، تنميتها وعلى زيادة كبيرة يف ساعات 

 .)Ingersoll, 2003( التربية العملية ذات اجلودة
ميكن أن نستنبط من هذه النتائج أّن منوذج التدريب العملي PDS يساهم يف تطوير 
الطالب من عّدة جوانب. كذلك فإّنها تفّسر العوامل التي توّفر حاالت اتصال متنوعة 
مثل: جلسات عمل، التدريس داخل الصفوف، التغذية املرتدة من معلمني ومرشدين 
وزمالء، والعالقات اإليجابية القائمة بني منوذج التربية العملية وبني مهارة االتصال 
)בשן והולצבלט, 2013(  الباحثان بشأن وهولسبيلط  البني شخصّي. فقد طرح 
يف  املشاركني  كل  لدى  االتصال  أمناط  تقوية  يف  يساهم  النموذج  هذا  كون  فكرة 
سيرورة التعلم، ويقّوي الشراكة، والعالقات املتبادلة وااللتزام واالنتماء إلى املدرسة. 
كما أّن مسكيت وميفوراخ وجدتا أّن النموذج ميّكن الطالب من تلّقي التغذية الراجعة، 
)משכית  الدعم  وتلّقي  وتقّبله  بّناء  نقد  تقدمي  التربوي،  املرشد  توجيه  من  التعلم 
ומברך, 2013(. تطّرق املرشدون التربوّيون إلى ذلك خالل املقابالت، حيث ذكروا 
بات ملهارة االتصال البني شخصّي وادعوا أّن  أنَّ النموذج يساهم يف تطوير عدة مركِّ
ر بيئة داعمة للعالقة اإليجابية بني كل املشاركني يف عملية التعلم، وهذا  النموذج يوفِّ
بَدْوره يساهم يف تطوير وحتسني مهارة االتصال البني شخصّي بني الطالب وبني 

املرشد التربوّي واملعلم املدرِّب.

ص تأثير املتغيرات: العمر، السنوات الدراسية والتخصُّ
فحصت الدراسة أيضا تأثير متغيرات مختلفة على وجهة نظر الطالب املتدرِّبني 
جُتاه مساهمة منوذج PDS واملرشد التربوي واملعلم املدرِّب يف مهارة االتصال البني 

باتها. حيث شملت هذه: العمر، السنة الدراسية والتخصص.  شخصّي ومركِّ
املشاركني يف  إلى عدم وجود عالقة بني عمر  النتائج  أشارت  بالعمر،  يتعلق  فيما 
بات مهارة االتصال البني شخصي، ومساهمة  البحث من الطالب املتدرِّبني وبني مركِّ
منوذج االرشاد الـ PDS، واملرشد التربوي واملعلم املدرِّب. لم تشر األدبيات العلمية 
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عمر  نطاق  بكون  النتيجة  هذه  تفسير  ميكن  لذلك  املشاركني؛  عمر  إلى  األخرى 
املشاركني يف الدراسة احلالية كان بني 19 - 37 سنة، وأغلب أعمار املشاركني كانت 
بني 19 - 22 )%76( أي أّنه ليس هنالك فروقات كبيرة يف العمر التي من شأنها أن 
تشير إلى اختالف يف جتارب احلياة ومنط االتصال، والتي بدورها ممكن أن تؤثِّر 
على وجهات نظر املشاركني. تفسير آخر ما ميكن عزوه إلى كون كّل املشاركني تدّربوا 
بحسب منوذج PDS؛ األمر الذي أّدى إلى تأثير مشابه يف وجهات النظر فيما يتعلّق 

باته وتأثيره.  مببنى النموذج ومركِّ
بالنسبة لسنوات التعليم - لم يكن هنالك اختالف بني الطالب يف السنة الدراسية 
بات مهارة االتصال البني  الثانية وبني الطالب يف السنة الدراسية الثالثة يف كل مركِّ
لم  املدرِّب.  واملعلم  التربوي  واملرشد   ،PDS الـ  شخصي، ومساهمة منوذج اإلرشاد 
جند يف األدبيات العلمية أبحاثا فحصت مثل هذه االختالفات يف املتغيرات املذكورة 
سابقا، لكن الباحثة فلبيان )פלביאן, 2014(، وجدت اختالفا يف تصّور الطالب، 
بحسب السنة الدراسية جُتاه وظيفة املرشد التربوي وصالحيته. هنا أيضا ميكن 
القول أن منوذج اإلرشاد قد يكون السبب يف عدم االختالف، فكونهم يتدّربون وفق 
نفس النموذج، يجعل ذلك ظروف التدريب متشابهة لدى الفئات املختلفة بغض النظر 

عن السنة الدراسية. 
بحسب  الطالب  بني  اختالف  على  النتائج  دّلت  فقد  للتخصص  بالنسبة  أّما 
البني  االتصال  مهارة  التربوي يف  املرشد  يتعلق مبدى مساهمة  فيما  تخصصاتهم 
الدقيقة  العلوم  تخصصات  يف  التربوي  املرشد  مساهمة  أّن  ُوجد  فقد  شخصي. 
واللغات كانت مرتفعة أكثر منها يف تخصصات الطفولة املبكرة والتربية اخلاصة. 
نتيجة مماثلة ُوجدت يف مساهمة منوذج اإلرشاد. لم تشر األبحاث العلمية إلى مثل 
تخصصات  يف  الشراكة  بكون  النتيجة  هذه  تفسير  ميكن  ولكن  االختالفات،  هذه 
الطفولة املبكرة والتربية اخلاصة تختلف من ناحية تنظيمية عن باقي التخصصات 
)مبنى املدرسة، مبنى الصفوف، الطواقم، التالميذ، برنامج اليوم الدراسي(، وكذلك 
الوقت وغير ذلك(، وأيضا من  )إدارة الصف، تنظيم  تختلف من ناحية بداغوغية 
هو  فكما  املبكرة،  للطفولة  فبالنسبة  وخصائصها.  معها  تتعامل  التي  الفئة  حيث 
معروف بشكل عام فإّن صفوف رياض األطفال )البستان والروضة( هي مستقلة وال 
تنتمي إلى املنظومة املدرسية، فتقوم مربية الصف بكل اجلوانب اإلدارية التنظيمية، 
التي تختلف عن إدارة صف يف مدرسة عادية التي تنتمي إلى إدارة املدرسة. فهذا 
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االختالف ينعكس على إدارة الصف، البرنامج اليومي، التخطيط للمضامني، معاملة 
األطفال وأخرى. كذلك العمل يف رياض األطفال ال يعمل حسب مجال تخصصي 
واحد، بل يعمل بحسب منوذج يدمج بني التخصصات املختلفة، ويأخذ بعني االعتبار 
ضمن  الطالبات  ذلك،  على  عالوة  والتعلم.  والتدريس  التربية،  يف  جوانب  عّدة 
تخصص الطفولة املبكرة يتدّربن يف عدة رياض أطفال بعيدة عن بعضها البعض، 
مّما يصعِّب على املرشد التربوي التواجد يوما كامال داخل ذات اإلطار. كذلك األمر 
بالنسبة لتخصص التربية اخلاصة، فهنالك مدارس للتربية اخلاصة، صفوف دمج 
يف مدراس عادية، وتالميذ مدموجني داخل صفوف عادية حيث تختلف آلية العمل 
التربية  يف  العاملة  الطواقم  فإّن  ذلك،  إلى  باإلضافة  آخر.  إلى  إطار  من  ضمنها 
منها  العالجية  وخاصة  العادية،  املدارس  يف  الطواقم  من  أكثر  متنوِّعة  اخلاصة 
)عامل اجتماعي، طواقم عالج، معلمون، أخّصاء نفسّيون( األمر الذي قد يؤدي إلى 
التقليص يف أهمية َدْور املرشد التربوي من وجهة نظر الطالب يف هذه التخصصات. 
فعدم تواجد املرشد بشكل دائم على مدار اليوم داخل اإلطار الواحد، يجعل الطالب 
يعتمدون أكثر على أنفسهم فيما يتعلق بكل جوانب التدريب العملي، وعدم االنتظار 
باقي الطالب يف  املرشد من  إلى  أقّل  إلى حاجة  املرشد، ما يشعرهم  حتى قدوم 
التخصصات األخرى، وهذا يف حّد ذاته يؤثِّر على وجهة نظرهم فيما يتعلق بَدْور 
املرشد. عالوة على كل ذلك، فإنَّ اخلطط الدراسية يف التربية اخلاصة والطفولة 
مختلفة عن البرامج يف املدارس العادية، حيث تتطلّب هذه البرامج تعامال متنّوعا 
ومختلفا مع االختالف املوجود بني األطفال والتالميذ، ومع البرنامج اليومي وإدارة 
بعض  تؤّدي يف  قد  كبيرة  مرونة  إبداء  املتدرِّبني  الطالب  من  يتطلب  هذا  الصف. 
األحيان إلى تغيير ما مت تخطيطه بحسب احلاالت واالحتياجات التي تطرأ. لذلك، 
ر نتائج البحث النوعّية والكمية.   نعتقد أّن هذه االختالفات بني التخصصات تفسِّ
كذلك أشار الباحثان افيسار وجل )אבישר ווגל, 2013( إلى أّنه يف أطر التربية 
اخلاصة بحسب منوذج PDS، لم يكن هنالك حوار ونقاش متواصل، ولم يتم تنمية 
الشراكة، ولم يكن أّي إجراء لترسيخ وتطوير الشراكة، فالضغوطات اخلارجية مثل: 
أقسام التربية اخلاصة يف السلطات احمللية، عدد طالب التربية العملية، مالءمة 
اجلدول الزمني املدرسي للجدول الزمني األكادميي وتطورات ملنافع أكادميية - أّدت 
كلّها إلى سير تربية عملية تقليدية. وهذا يجعل الطالب املتدرّبني، يف هذه األطر، 
يعتمدون على أنفسهم فيما يتعلق بعدة جوانب للتدريب العملي من ضمنها االتصال 
التربية  أطر  خاصية  أّن  القول  ميكن  اآلن  حتى  ذكر  ما  بحسب  شخصّي.  البني 
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اخلاصة والطفولة املبكرة، آلية العمل ضمنها والفئات العمرية والنوعية ضمن هذه 
األطر، تتطلب من الطالب حتسني مهارة االتصال البني شخصّي بصورة ذاتية أكثر 
من زمالئهم يف تخصصات أخرى؛ بسبب عدم تواجد املرشد التربوي بصورة متتابعة 
مع طالب هذه التخصصات. وّضح املرشدون يف التربية اخلاصة والطفولة املبكرة 
هذه االختالفات من خالل اإلشارة إلى خاصية هذه التخصصات، فمرشدة الطفولة 
املبكرة قالت: »إّن الطالبات متواجدات كل اليوم يف اإلطار التربوي، بالرغم من ذلك 
أشعر أّن مبنى اليوم الدراسي ال يساهم يف تطوير مهارة االتصال البني شخصّي 
حا ذلك من خالل مركِّب  عند الطالبات«. مرشد التربية اخلاصة أضاف قائال موضِّ
الرسالة كأمنوذج: »ال عالقة بني تدريب الطالبات بحسب منوذج الـ PDS وبني القدرة 
على مترير الرسالة؛ ألّن اختيار األطر والصفوف يف التربية اخلاصة تتعلّق بعدد 
الطالبات واملعلمات املدرِّبات، وهنالك اختالف بني املعلمات، مّما يؤّدي إلى صعوبة 
يف مترير الرسالة«. لذلك، ميكن القول إّن منوذج الـ PDS يعمل بطريقة مختلفة يف 
تخصصات الطفولة املبكرة والتربية اخلاصة عنه يف التخصصات األخرى، وهذا 
تأهيل  على  االختالفات  هذه  تأثير  مدى  على  للوقوف  أعمق  فحص  إلى  بحاجة 

الطالب املتدرِّبني. 

تلخيص
بشكل عاّم، أشارت النتائج إلى مساهمة منوذج الـ PDS يف تطوير مهارة االتصال 
البني شخصي لدى الطالب من وجهة نظرهم، كذلك أشارت إلى مساهمة املرشد 
التربوي يف النموذج يف تطوير القدرة على التغذية املرتدة فقط وعدم مساهمته يف 
بات األخرى. يف املقابل، لم تشر النتائج إلى وجود مساهمة للمعلم املدرِّب، وهي  املركِّ
وذلك  أبحاث مستقبلية؛  أكثر يف  فيها  التعمق  التي يجب  بالغة  أهمية  ذات  نتيجة 
نظرا ملرافقة الطالب املتدرِّب املعلم املدّرَب خالل اليوم الدراسي يف كل النشاطات 
املختلفة، والوقوف على ما يتخلّل هذه النشاطات من اتصال وتواصل بينهما. مع 
هذا، ظهرت اختالفات فيما يتعلّق بالتخصصات التي من املهم أخذها بعني االعتبار 
بعملية  وعالقتها  االختالفات  للنظر يف هذه  وذلك  العملي؛  التدريب  عملية  خالل 

تطوير مهارة االتصال البني شخصّي.  

نتائج البحث أوضحت أهمية البحث يف اإلشارة إلى خصائص النموذج التي تساهم 
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يف تطوير مهارة االتصال البني شخصي لدى الطالب، ما يسهم يف جودة تأهيلهم 
وعملهم مستقبال كمعلمني. مع هذا، النتائج تُشير إلى ضرورة رفع مستوى الوعي 
لدى املعلمني املدرِّبني فيما يتعلق بأهمية إدراج مهارة االتصال البني شخصي ضمن 
القى  اجلانب  هذا  املتدرِّب.  الطالب  لدى  تطويرها  يجب  التي  املختلفة  املهارات 
اهتماما كبيرا من ِقبَل اجلهات املختصة مبوضوع التربية العملية. من املهم أن نذكر 
أنَّ تقرير مؤّسسة التعليم العالي )דוח ועדת אריאב, 21.11.2006(، أشار إلى أّن 
مهارات االتصال البني شخصّي العالية املستوى هي من بني املعايير املركزية لنجاح 

الطالب كمعلم يف املستقبل. 

قيود الدراسة
قيود الدراسة املركزية متثلت يف حجم العّينة، حيث شارك عدد قليل نسبّيا ملجموعتي 
املشاركني: الطالب املتدرِّبني واملرشدين. كذلك، فإّن الفئات املشاركة هي من كلية 
كلّيات  من  ومرشدين  يتضّمن طالبا  وأعمق  أوسع  دراسة  بإجراء  ونوصي  واحدة، 

أخرى ومن مسارات مختلفة.

استنتاجات 
االتصال  مهارة  تتمحور حول  كونها  الدراسة يف  أهمية هذه  البحث عكست  نتائج 
البالد،  يف  والتدريس  التربية  يف  األّول  للقب  العرب  الطالب  لدى  البني شخصي 
وعالقتها بجودة التدريس مستقبال. فلم يسبق وأن جرت مثل هذه الدراسة يف البالد 
بناء على الفحص الشامل، الذي قمنا به نحن. فالنتائج عكست صورة مرّكبة وغير 
حاسمة، فمن وجهة نظر الطالب الذين يتدّربون بحسب منوذج PDS فإّن مستوى 
مهارة االتصال لديهم هو مرتفع، ومن جهة أخرى فيما يتعلق باملرشدين التربوّيني 
فإّنهم يرون أّن هذا النموذج يُسهم يف مركِّب واحد فقط وهو التغذية املرتدة، وفيما 
يتعلّق باملعلم املدرِّب فإّنه ال يسهم بتاتا. لذا، هذه الدراسة قد تسهم يف إلقاء الضوء 
فيما  املتدربني  الطالب  تأهيل  عملية  املدرِّب يف  واملعلم  التربوي  املرشد  َدْور  على 
يتعلق مبهارة االتصال البني شخصّي، والوقوف على األسباب والعوامل التي قد تعيق 

أو تُقيِّد مدى مساهمتهم يف ذلك. 
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التوصيات
 PDS العملي  التدريب  بناء منوذج  بإعادة  واستنتاجاته، نوصي  البحث  لنتائج  وفقا 
خاصية،  من  فيهما  ملا  اخلاصة  والتربية  املبّكرة  الطفولة  وتخصصات  يتالءم  مبا 
والذي يضمن تداخل املرشد واملعلم املدرِّب بالشكل الذي يُساعد على تطوير مهارة 
االتصال البني شخصّي لدى الطالب يف هذه التخصصات على النحو األمثل. األمر 
الذي يُشير إلى احلاجة إلى تطوير دورات استكماليه للمرشدين التربويني وللمعلمني 
والتعليم،  التربية  عملية  يف  وأهميته  البني شخصّي  االتصال  موضوع  يف  املدرِّبني 

وتأثيره على حتصيالت التالميذ وجودة التدريس.
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امللحق:

أّية  استخدام  أو  طباعة  نسخ،  مينع  للباحثتني،  محفوظة  امللكية  حقوق  مالحظة: 
مقولة يف االستمارة دون موافقة الباحثتني.

P.D.S – استمارة بحث يف إطار التربية العملية
تقييم مهارات »االتصال بني األشخاص« )بني الشخصّي( عند الطالب املتدرِّب

عزيزي / تي الطالب/ة:

أمامك استمارة تفحص جوانب مختلفة من التواصل »بنَْي-الشخصّي« لدى الطالب/ة 
العملية، مّما يعود  التعلم والتربية  املتدرِّب/ة؛ وذلك بهدف تطوير وحتسني عملية 
بالفائدة على املعلمني والطالب على حّد سواء. لذا، نرجو أن تتطّرق/ي يف إجابتك 

إلى كل البنود مبوضوعية وبدقة. 

فقط  املعطيات  استخدام  وسيتم  اسمك.  ذكر  وبدون  سرّية  االستمارة  أّن  نذّكرك 
ألهداف البحث.  

َهة للذكور واإلناث على حّد سواء. مالحظة: لطفا، االستمارة ُمَوجَّ

إليك بعض التعريفات التي قد ُتساعد على فهم بعض املصطلحات:

مختلفة  وله مميزات  اآلخرين،  مع  التواصل  يُبادر يف  الذي  الشخص  هو  املُْرِسل: 
)شخصيته، عاداته، سلوكياته، منصبه، جتاربه إلخ.(

املتلّقي: هو الشخص الذي يستقبل فحوى املوضوع املطروح ويَُرّد عليه.

قناة االتصال: هي األداة أو الوسيلة التي يتم من خاللها إرسال معلومات.
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أوافق أوافقأوافق جًدا
بشكل 
جزئّي

ال أوافق بتاًتاال أوافق

الرسالة
عند التدريس، أعرض 1

احلقائق والبراهني العلمية 
املناسبة للموضوع التعليمي 

54321

عند التدريس، أحاول كبت 2
أحاسيسي وعواطفي أمام 

الطالب 
عند التدريس، ال أعبِّر عن 3

أفكاري وآرائي أمام الطالب 
ه 4 عند التدريس، أقوم بَدْور املَُوجِّ

بخصوص املوضوع 

املَُدرَّس
ساعد منوذج P.D.S. على تنمية 5

قدرتي يف بلورة فحوى املوضوع 
املطروح. 

خالل التواصل مع املرشد، أطرح 6
فحوى املوضوع املطروح بشكل 

واضح 
خالل التواصل مع املعلم املدرِّب، 7

أطرح فحوى املوضوع املطروح 
بشكل واضح. 
امُلْرِسل )الطالب املتدرِّب(

لدّي القدرة على عرض املادة 8
بشكل يُْشِعر اآلخر بأهمّية 

املوضوع
عادة، أنا آخذ زمام املبادرة يف 9

النشاطات التربوية املختلفة
يُصغي الّي الطالب باهتمام 10

عندما أحتدث
لدّي القدرة على تقدمي احللول 11

البديلة يف قضايا تربوية
أّتصف باملرونة والقدرة على 12

التغيير والتََكيُّف حسب املوقف 
التربوي

أعمل بشراكة وتعاون مع زمالئي 13
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أعمل بشراكة وتعاون مع املعلم 14
املدّرب

لدّي القدرة على توضيح فحوى 15
املوضوع املطروح التعليمّي خالل 

التدريس يف غرفة الصف
ساعد منوذج P.D.S في تنمية 16

مهاراتي َكُمْرِسل
أشعر بالثقة عند التواصل مع 17

املرشد التربوي
أشعر بالثقة عند التواصل مع 18

املعلم املدرِّب 
املتلّقي )الطالب املتدرِّب(

أصغي جيدا عند االستماع إلى 19
الطالب

يحب زمالئي أن يعملوا معي20
أتفاعل مع مبادرات زمالئي21
أتقّبل اقتراحات املعلم املدرِّب22
كثيرا ما أحتاج ألن يُكّرر اآلخرون 23

املعلومات والتعليمات لكي أتأكد 
من مدى فهمي لها

لدّي القدرة على تقبُّل مداخالت 24
الطالب خالل التواصل داخل 

الصف 
ساعد منوذج P.D.S على 25

تنمية قدرتي على االستجابة 
مع اآلخرين )طالب، معلمني، 

زمالء...(، عند التواصل معهم 
ساعد املرشد يف تنمية مهاراتي 26

َكُمتَلَقٍّ
ساعد املعلم املدرِّب يف تنمية 27

مهاراتي َكُمتَلَقٍّ

أتقّبل مالحظات املرشد بروح 28
طيبة

التشفير
أعمل على مالءمة اجلهد املبذول 29

يف التواصل مع اآلخرين يف 
املدرسة بحسب اختالفاتهم 

)العمرية، الثقافية، املعلوماتية 
إلخ.( 
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أراعي مشاعر الطالب خالل 30
التواصل معهم

خالل التواصل مع املعلمني، أعمل 31
على توضيح فحوى املوضوع 

املطروح بحسب مدى اهتمامهم 
به 

أعرض األفكار بتسلسل منطقي 32
لكي يفهمها الطالب بسهولة

ساعد منوذج P.D.S على تنمية 33
قدرتي على مراعاة الفروق بني 

األفراد
التواصل مع املرشد التربوي 34

ساهم يف تنمية قدرتي على 
التعامل مع االختالفات

التواصل مع املعلم املدرِّب التربوي 35
ساهم يف تنمية قدرتي على 

التعامل مع االختالفات
فّك الرسالة

يفهم املعلمون فحوى املوضوع 36
الذي أطرحه عند التواصل معهم

عند التدريس يستصعب الطالب 37
يف فهم املادة املشروحة

عند التدريس، أعتمد بشكل 38
أساسي على استعمال وسائل 
مساعدة ليفهم الطالب املادة 

املشروحة
ساعد منوذج P.D.S فهم 39

اآلخرين لفحوى املوضوع الذي 
أطرحه عند التواصل معي

للمرشد َدْور هاّم يف تنمية قدرتي 40
على جعل اآلخرين )طالب، 

معلمني، زمالء( يفهمون فحوى 
املوضوع الذي أطرحه  

للمعلم املدّرب َدْور هاّم يف تنمية 41
قدرتي على جعل اآلخرين 

يفهمون فحوى املوضوع الذي 
أطرحه 

التغذية املرتّدة
أتقّبل وأتفّهم آراء ووجهة نظر 42

اآلخرين يف املدرسة 
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أتقّبل وأتفّهم انتقاد اآلخرين لي 43
)معلمني، زمالء، مرشدين إلخ.(

أقبل املديح دون حرج44
أنتظر جلسات التقييم دائما 45

بفارغ الصبر
عندما يخبرني الطالب أّن ما 46

أستعني به من وسائل ال يعجبهم، 
أو أّنهم ال يفهمون املادة، أو 

يعارضون ما أطرح، أحاول أن 
أستفسر منهم عن السبب

ساعد منوذج P.D.S على تقبُّلي 47
ملالحظات اآلخرين

للمرشد َدْور هام يف تنمية قدرتي 48
على تقبُّل مالحظة اآلخرين لي

للمعلم املدّرب َدْور هامّم يف 49
تنمية قدرتي على تقبُّل مالحظة 

اآلخرين لي
قناة االتصال

أعتمد على االتصال الكالمّي 50
اللفظي يف تواصلي مع اآلخرين 

يف املدرسة
يُساعد التعبير اجلسدّي على 51

توضيح كالمي عند تواصلي مع 
اآلخرين يف املدرسة

عند التدريس يف الصف، أعتمد 52
يف األساس على التوضيح 

الكالمّي للطالب أكثر من قنوات 
االتصال األخرى

ساعد منوذج P.D.S يف تنمية 53
قدرتي على استعمال قنوات 

اتصال مختلفة
للمرشد َدْور هاّم يف استخدام 54

قنوات اتصال مختلفة
للمعلم املدرِّب َدْور هام يف 55

استخدام قنوات اتصال مختلفة

شكرا جزيال على تعاونكم
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دراسة الفروقات العاطفّية واالجتماعّية بين طالب التعليم 
العادّي، التعليم الخاّص والدمج من المرحلة االبتدائية واإلعدادية في 

المجتمع العربّي 

إيهاب زبيدات | وليد دالشه | سهراب مصري

ملّخص

الطلبة.  لدى  واالجتماعّية  العاطفية  اجلوانب  هو  الدراسة  لهذه  املركزّي  املوضوع 
ارتكزت هذه الدراسة على عّينة طاّلبّية من أطر التعليم العادّي والتربية اخلاّصة 
)الشعور  العاطفّية  الفروقات يف اجلوانب  إلى دراسة  تهدف  الدمج، وهي  وطالب 
)الشعور  االجتماعّية  واجلوانب  االمتحان(،  وقلق  العاطفّي  واالستقرار  باالنسجام 
العادّي،  التعليم  بالوحدة االجتماعية، الكفاءة االجتماعية والصداقات( بني طالب 
هذه  بني  فيما  العالقات  دراسة  إلى  وتهدف  كما  الدمج،  اخلاّصة وطالب  التربية 
اجلوانب يف األطر الثالثة املذكورة. اشترك يف البحث 229 طالًبا تتراوح أعمارهم 
بني 10 إلى 15 عاًما، من بينهم 85 طالبا يف إطار التعليم العادي، 79 طالبا يف إطار 
اختيارهم عشوائّيًا من  واّلذين متَّ  الدمج،  و65 طالبا من صفوف  التعليم اخلاص 
املدارس االبتدائية واإلعدادية يف املجتمع العربي يف شمال البالد؛ حيث طلب منهم 

اإلجابة على استبيانات التقرير الذاتي التي تقيِّم اجلوانب املذكورة أعاله.
تشير النتائج إلى وجود فروقات ذات داللة إحصائّية بني مجموعات الطلبة الثالث 
بخصوص اإلحساس بالتماسك، الشعور بالوحدة االجتماعية، االستقرار العاطفي، 
املتابعة الالحقة من نوع توكي  الكفاءة االجتماعية والصداقات. أجِريت اختبارات 
)Tuki Post Hoc Tests( ملعرفة يف أّي زوج من بني األطر التعليمية الثالثة توجد 
اختالفات. يف معظم التقييمات يف اجلوانب املذكورة أعاله، ُوِجد أنَّ الفرق الرئيسّي 
الدمج،  التعليم اخلاّص وطالب  من  والطالب  العادّي  التعليم  من  الطالب  بني  هو 
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الثالثة  األطر  من  الطلبة  بني  االمتحانات  قلق  متغيِّر  فرق يف  يوجد  ال  ذلك،  ومع 
املذكورة أعاله. كما ُوِجدت عالقات ذات داللة إحصائّية بني بعض اجلوانب العاطفية 

واالجتماعية املختلفة يف األطر الثالثة املذكورة لدى كافة الطالب بشكل عام. 
باإلضافة إلى ذلك، وِجد أنَّ طالب التربية اخلاّصة مييلون إلى أن يكونوا أكثر عزلة 
جديدة  باكورة  النتائج  هذه  ل  تشكِّ الدمج.  وطالب  العادّيني  الطالب  من  اجتماعّيًا 
التربية  وملعلِّمي  عام  بشكل  العربي  املجتمع  يف  التعليمي  النظام  خلدمة  املعرفة  من 
العادّية واخلاّصة بشكل خاص، وباألخّص يف الفروقات احملّددة يف اجلوانب العاطفية 
ل  االجتماعية بني الطلبة من األطر املختلفة، فتكون مبثابة األساس لبناء برامج التدخُّ

لعوامل مهنية مختلفة التي تتعامل مع هؤالء الطلبة.

الشعور  احملّدد،  التعلُّم  اضطراب  اخلاّصة،  التربية  قانون  املفتاحّية:  الكلمات 
بالوحدة االجتماعية، الشعور بالتماسك، االستقرار العاطفي، املجتمع العربي.

اخللفية النظرّية

قانون التربية اخلاّصة، الدمج واالندماج يف نظام التعليم العادّي
ُسنَّ قانون التعليم اخلاّص يف عام )1988( يف إسرائيل، وقد تناول حق جميع األطفال ذوي 
اإلعاقة )اجلسدية أو الروحية أو العاطفية أو السلوكية أو احلسية أو الفكرية أو اللفظية 
وفًقا  التعليمية.  املؤّسسات  يف  للدراسة  احملّددة(  التعلُّم  صعوبات  وكذلك  النمائية،  أو 
لذلك، يتّم تعليم األطفال الذين يعانون من إعاقات تعليمية محّددة وخطيرة بشكل منفصل 
عن األطفال ذوي اإلعاقات الهاّمة األخرى، وتُخّصص لهم سلّة شخصية تتضّمن ساعات 
إضافية من املساعدة التعليمية والعالجية وفق احتياجاتهم )קונסטנטין, 201(. مع سّن 
ه نحو سياسة االندماج، والتي تنبع من أسس  قانون التعليم اخلاّص، بدأ يف إسرائيل توجُّ
إيديولوجية، أهمها تشجيع أيديولوجية االحتواء والتعليم اجلامع )שמעוני וגביש, 2017(. 
بعد اإلجراءات التشريعية التي حدث درست اللجان املتخّصصة تنفيذ قانون التعليم 
اخلاّص والتنفيذ املناسب لتنظيم األهلية لدمج الطالب ذوي االحتياجات اخلاّصة يف 
وأصبح  دورنر،  مارغاليت وجلنة  يستحّقونه، مثل جلنة  الذي  والدعم  العادّي  التعليم 
عملها يف ازدياد )טל, 2017(. أّدى تنفيذ القانون اإلصالحّي اخلاّص بالدمج الصادر 
الدراسية  الفصول  من  اخلاّصة  التربية  معلِّم  فيها  خرج  حالة  خلق  إلى   1988 سنة 
احتياجات  ذوي  وآخرين  عادّيني  طالبا  شاملًة  أوسع  دراسية  فصول  إلى  الصغيرة 
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خاصة، مع تنّوع يف الّسيرورات واخلدمات التعليمية )שמעוני וגביש, 2017(.
لذلك، فإّن االجتاه احلالي يف وزارة التربية والتعليم يتمّثل يف تشجيع انتساب الطالب 
من التعليم اخلاّص ذوي صعوبات التعلم احملّددة إلى أطر التعليم العادّية ودمجهم فيها، 
األمر الذي يتطلّب توفير عمليات تعليمية مصّممة خصيصا لهذه العّينة تتضّمن الكشف 
ل التربوي والعالجي. يتم تنفيذ مثل هذه العمليات من ِقبَل العاملني  والتشخيص والتدخُّ
التربوّيني العادّيني يف املدرسة مبساعدة اإلخصائّي النفسي، املستشار التربوي، ومعلِّم 
ص يف صعوبات التعلم احملّددة إذا كان موجوًدا يف طاقم املدرسة، وإذا لَِزم األمر  متخصِّ
يتعنّي التشاور مع املهنّيني من املعاجلني واملستشارين اإلقليميني )טל, 2017; שמעוני 

וגביש, 2017(.

تشهد أنظمة التعليم املختلفة حول العالم تغيرات عديدة حيث تؤّدي الى العديد من 
التحديات، خاصة يف سياق توفير فرص تعليمية متساوية للطالب العادّيني وذوي 
االحتياجات التعليمية اخلاّصة. لذلك، بدأت أطر التعليم العام يف تقدمي اخلدمة 
التعليم  للطالب الذين يعانون من صعوبات تعلم محّددة واضطرابات أخرى. أطر 
التعليم  الطالب يف فصول  الكاملة جلميع  املشاركة  وتضمن  تدعم  أن  يجب  العام 
العام اخلاّصة بهم، وأّنه يجب منحهم احلّق يف التعليم اجلّيد على قدم املساواة مع 
أقرانهم .)Leyser, Zeiger, & Romi, 2011; Licard, 2019( الغرض من دمج الطالب 
الذين يعانون من اضطراب التعلم احملّددة واضطرابات أخرى يف املدرسة العادّية هو 
كسر احلواجز التي تفصل بني التعليم العام واخلاّص، ومنح هؤالء الطالب الشعور 
 Dev & Kumar, 2015; North,( .بأّنهم ال يختلفون عن الطالب اآلخرين يف املجتمع
2019( وبالتالي، يحتاج املعلِّمون إلى الّتحلّي مبهارات تساعدهم يف تعليم الطالب 

ذوي االحتياجات اخلاّصة يف مدرسة عامة.
التعليم املبنّي على التعليم الدامج هو ما ميّكن الطالب ذوي االحتياجات اخلاّصة 
من تلّقي التوجيه والتعليم يف الفصول الدراسية العادّية من ِقبَل املعلمني العادّيني. 
ر هذه العملية استجابة متساوية جلميع الطالب، حيث أّنها تتيح إمكانّية التفاعل  توفِّ
مع الطالب من التعليم العادّي. ويهدف تطوير »التعليم اخلاّص الشامل« إلى توفير 
ن  التي ستمكِّ التدريس  واستراتيجيات  وإجراءات  لسياسات  توجيهية  ومبادئ  رؤية 
التعليمية  الفّعال جلميع الطالب، مبا يف ذلك ذوي االحتياجات  التعليم  من توفير 
آثار  من   .)Hornby, 2015; Usta & Karabekirogulu, 2020( واإلعاقات  اخلاّصة 
ن جميع الطالب من  هذا التطوير إعادة بناء املدرسة ومرافقها وإصالحها حتى يتمكَّ
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رة فيها؛ مّما يؤكِّد صحة التعليم  املشاركة يف جميع الفرص االجتماعية والتعليمية املتوفِّ
 Strogilos,( كحّق أساسي من حقوق اإلنسان يف مجتمع توجد فيه العدالة االجتماعّية
ولذلك   ،)Avramidis, Voulagka & Tragoulia, 2020; Hofman & Rozenstr, 2014
يحتاج صانعو السياسات واملديرون واملعلمون إلى استثمار املزيد من الوقت يف صفوف 
التعليم الدامج واستكشاف اإلستراتيجيات وأساليب التدريس التي حتقق نتائج إيجابية 
)Irwin & Baker, 2012(. يف هذا السياق، ُوِجد أّن هناك عدم وضوح داللّي بني مفاهيم 
الفصل والتطبيع والدمج واالندماج؛ مّما أّدى إلى تنبيه الباحثني وحّثهم على إعادة بناء 
 Rodriguez & Garro-Gil, 2015; Licard, ;2011 ,املعنى األصلّي لهذه املفاهيم )שי

 .)2019

م احملّدد اضطراب التعلُّ
غير  االضطرابات  من  مجموعة  إلى  يشير  عام  مصطلح  هو  د  احملدَّ التعلُّم  اضطراب 
واستخدام قدرات  اكتساب  كبيرة من حيث  التعبير عنها بصعوبات  يتم  التي  املتجانسة 
ترتبط  الرياضّية.  القدرات  و/أو  املفاهيم  وبناء  والكتابة  والقراءة  ث  والتحدُّ االستماع 
صعوبات التعلم هذه مبجموعة متنوِّعة من االضطرابات النفسية، العصبية أو النمائية 
العامة، وهي داخلية، ويعتَقد أّنها ناجتة عن خلل عصبي مركزّي، وميكن أن تظهر خالل 
أن  احملّدد ميكن  التعلُّم  اضطراب  أّن  من  الرغم  على  )מרגלית, 2000(.   احلياة  دورة 
يتزامن مع صعوبات أخرى إضافية، مثل: ضعف احلواس، التخلف العقلي، االضطراب 
العاطفي، أو اخلارجية مثل: االختالفات الثقافية، التدريس غير الكايف أو غير املناسب، 
د قد ال يبدو كنتيجة مباشرة لهذه املشاكل )מרגלית, 2000(.  إاّل أّن اضطراب التعلم احملدَّ
إلى   )2017 ודהן,  דניאל-הלוינג  )רוסק,  ودهان  دنيئيل-هولينج  روسك،  من  كّل  يشير 
األشخاص  بني  التمييز  بهدف  احملّدد  التعلم  التعريفات الضطراب  من  العديد  وجود 
الذين يعانون من صعوبات تعلمّية واألشخاص الذين يعانون من اضطراب التعلم احملّدد: 
أ. تعريف يؤكد عدم التوافق بني اإلجناز والذكاء؛ ب. تعريف وظيفي، وهو يقوم على 
فحص الوظيفة يف مجال معنيَّ وإجراء مقارنة بينها وبني ما هو متوقع من الشخص 
التركيز على قدرة  املنتمي للفئة العمرية؛ ج. تعريف قائم على االستجابة للعالج، مع 

الفرد على التغيير مبرور الوقت من وجهة نظر وقائية.
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د يف املجتمع العربّي م احملدَّ اضطراب التعلُّ
اإلعاقة  ذوي  الطالب  من  عالية  مبعدالت  إسرائيل  يف  العرب  السكان  يبرز 
%17.2مقارنة بـ %8.7 من السكان اليهود )כנסת ישראל, 2016( .تفتقر املدارس 

العربية إلى املعرفة املهنية الالزمة لتشخيص الطالب ذوي صعوبات التعلم احملّددة 
للتوجيه والعالج وبالتالي فإنَّ هذا يؤّدي يف كثير من األحيان إلى اكتشاف األطفال يف 
ر، وعندها تكون القدرة على معاجلة مشاكلهم بشكل فّعال محدودة. كما  جيل متأخِّ
مة خصيًصا للطالب  أّن هناك نقًصا يف أدوات التشخيص الصاحلة واملوثوقة واملصمَّ
احملترفني  املهنّيني  نقص  إلى  باإلضافة  معنّي  تعليمي  اضطراب  لتشخيص  العرب 
املتحّدثني بالعربية؛ مّما يضعف بشدة قدرة املراكز احلالية على إجراء تشخيصات 
دقيقة وموثوقة. كانت هذه املعطيات سارية منذ إنشاء جلنة مارغاليت للتحقيق يف 

حالة الطالب ذوي صعوبات التعلُّم )אבו עסבה ואבישי, 2008(.
يعانون من اضطراب  الذين  العرب  الطالب  هناك مشكلة أخرى يف حتديد موقع 
د والتعامل معهم بسبب نقص األدوات التشخيصية باللغة العربية املالئمة  تعلم محدَّ
لهذا االضطراب، وهذا يف حّد ذاته يقلِّل من فرص الطالب الذين لديهم اضطراب 
د يف تلّقي التعليم وإعادة التأهيل والعالج املناسب الحتياجاتهم )גבארין  التعلم احملدَّ

ואגבאריה, 2010(.

الذين  العرب  الطالب  عدد  حول  املعلومات  يف  نقص  هناك  ذلك،  إلى  باإلضافة 
لني الناطقني  ، كما أّنه ثّمة نقص يف املهنّيني املؤهَّ يعانون من اضطراب تعليمي معنيَّ
االضطرابات،  هذه  يعرفون  الذين  بالعربية  الناطقني  النفس  وعلماء  بالعربية، 
ل  وساعات االستشارة، واملعرفة لدى املعلِّمني العرب حول اإلعاقات وبرامج التدخُّ
املنتَظم. وقد أّدى كّل هذا إلى بلورة مواقف خاطئة فيما يتعلق بدمج الطالب الذين 
دة يف الفصول الدراسية العادّية من ِقبَل املعلِّمني  يعانون من اضطرابات تعلُّم محدَّ

واآلباء العرب )אבו חסין וסמארה, 2007(. 

العادّي  التعليم  يف  الطالب  ز  متيِّ التي  االجتماعّية  العاطفّية  اجلوانب 
والتعليم اخلاّص

نوات األخيرة، أشغل اجلانب العاطفي االجتماعي لدى الطالب يف التعليم  يف السَّ
املجال.  يف  عّدة  أبحاث  وأجريت  الباحثني،  من  العديد  اخلاّص  والتعليم  العادّي 
مع  تتعامل  التي  البحثية  األدبيات  أظهرت  املاضية،  العشرين  السنوات  مدار  على 
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أّنهم  األخرى  االضطرابات  من  وغيرها  دة  احملدَّ التعلم  صعوبات  ذوي  الطالب 
يتميَّزون كمجموعة متنوِّعة الصعوبات العاطفية واالجتماعية والسلوكية، مبا يتجاوز 
الصعوبات يف أدائهم األكادميي، وتشير النتائج أيضا إلى وجود عجز كبير يف املهارات 
 North, 2020;( االجتماعية والسلوكية لدى هؤالء الطالب مقارنة بالطالب العادّيني

  .)Charles & Carstensen, 2007

أّنه  على  يُعّرف  اجتماعي  عاطفي  جانب  هو  املثال  سبيل  على  باالنسجام  الشعور 
د بها  »نظرة عاّمة إلى العالم ومورد داخلي؛ مّما يعكس الدرجة التي يجب أن يحدِّ
التنبؤ بها، وأنَّ الشخص لديه  اليقني املستمر أن بيئته اخلارجية والداخلية ميكن 
 Antonovsky, 1987; Fullan & Quinn,( »فرصة عالية للوصول إلى احلل املطلوب
2015(. يتبنيَّ أّن األشخاص الذين يتمتَّعون بدرجة عالية من اإلحساس باالنسجام 
يتمتعون يف الوقت ذاته بقدرات عاطفية واجتماعيةـ كالقدرة على ضبط املشاعر 
والتصرُّف فيها، مواجهة حاالت الضغط واستعمال االستراتيجيات املناسبة للسيطرة 
 Ben-Naim, Laslo-Roth, Einav, Biran, & Margalit, 2017;( على املواقف الضاغطة
أنَّ  على  البحثية  املؤّلفات  يف  كبير  تأكيد  هناك  املقابل،  يف   .)McLaughlin, 2019
دة يكون لديهم مستوى منخفض من االنسجام  الطالب ذوي صعوبات التعلم احملدَّ
مقارنة بأقرانهم دون هذه االضطرابات )מרגלית, Al-Yagon, 2010; 2014(. قد وِجد 
أيًضا أنَّ الطالب الذين يتمّتعون بدرجة عالية من االنسجام يشعرون بضغط أقل يف 
ز احلصانة النفسية والقدرة على مواجهة القلق واالكتئاب،  املدرسة، وهذا بدوره يعزِّ
كما وأّن تعاملهم مع الضغط يتأّتى بحكمة وال تبدو عليهم عالمات التوتر مثل صرير 

.)Vainio & Daukantaite, 2016( األسنان
األداء  حتسني  يف  كبير  بشكل  يساهم  الذي  العاطفي  االستقرار  هو  آخر  جانب 
 Bajaj, Gupta & Sengupta, 2019 ;Rothmann & Coetzer,(،الوظيفي واإلجناز يف العمل
2003(  وكما هو معلوم فإّن َدْوره املركزّي هو احلفاظ على التفاعالت االجتماعية 
تشخيص  أّن  مالحظته  املهم  من   )Lee, Dougherty, & Turban, 2000( املعّقدة. 
الطالب الذين لديهم تقلّبات يف االستقرار العاطفي وصعوبات التكيف هو عملية 
 Bajaj et al., 2019( مستمرة ملا بعد ذلك حيث حتديد ما يحتاجون إليه من اخلدمات

.);Dever, Dowdy, Raines, & Carnazzo, 2015

يعّد جانب القلق، مبا يف ذلك »قلق االمتحان«، أحد العوامل الرئيسية املؤثِّرة على 
القلق من  ن ظاهرة  القلق من االمتحان قبل االمتحان وأثنائه. تتضمَّ التعلُّم. ينشأ 
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االمتحانات سلسلة من الظواهر العقلية واجلسدية التي ميكن التعبير عنها بشكل 
مختلف من طالب آلخر )סגל ושמעוני, 2000(. للقلق من االمتحان تأثير سلبّي على 
التعلُّم واألداء األكادميي من خالل التأثير على االنتباه والتركيز، الذاكرة واستخدام 
االستراتيجيات )כץ, 2011(. تؤثِّر الصعوبات العاطفية واالجتماعية لدى الطالب 
ألّي  العاطفية  استجاباتهم  على  أيًضا  د  احملدَّ التعليم  اضطراب  من  يعانون  الذين 
شيء يُعزى إلى النجاح والفشل. )הבר, 1990( يالحظ أنَّه بسبب ميْل هؤالء الطالب 
إلى املعاناة من التصوُّر الذاتي السيئ، يُنظر إليهم على أّنهم قلقون ويعتمدون على 
اآلخرين وعلى أّنهم يبدون خائفني. هذه املشاعر بارزة بشكل ملحوظ خالل خوض 
جتربة االختبار. يف هذا السياق، يجد قسطنطني )קונסטנטין, 2016( أنَّ العديد 
دة طوروا مهارات تأقلم وتكيُّف مع  من الطالب الذين يعانون من صعوبات تعلم محدَّ
الصعوبات التي يواجهونها بطرق فّعالة والتعامل معها بطريقة منطقية مّما أّدى إلى 

ن يف أدائهم التعليمي. حتسُّ
ن العواطف واألفكار  دة تتضمَّ يُعّرف مصطلح الوحدة االجتماعية على أّنه جتربة معقَّ
ومهاراته  ورغباته  الشخص  احتياجات  بني  التوافق  عدم  تعكس  والتي  واألفعال، 
من  العديد  تشير   .)Licardo, 2019; Weiss, 1973( االجتماعي  وواقعه  االجتماعية 
دة واضطرابات أخرى،  النتائج إلى أنَّ الطالب الذين يعانون من صعوبات تعلم محدَّ
لديهم مستوى عاٍل من الوحدة االجتماعية مقارنًة مع الطالب العادّيني من نفس 
 ،)Margalit, 2010; Sharabi, 2013  ;2003 והרץ-לזרוביץ,  רביב  )לויאן-אלול,  اجليل 
وغالًبا يبلّغ هؤالء الطاّلب عن الكرب الشخصي والصعوبات االجتماعية والرفض 
االجتماعي )Kotzer & Margalit, 2007; Usta, & Karabekirogulu, 2020( . قد ينجم 
االغتراب والرفض االجتماعي عن رد فعل زمالئهم على الفشل األكادميي )נויברגר 
ומרגלית, 1998(. وِجد يف عدد من الدراسات ارتباط سلبّي بني الشعور باالنسجام 
دة  والشعور بالوحدة االجتماعية بني التالميذ الذين يعانون من صعوبات تعلم محدَّ
 Idan & Marglit, 2014; Sharabi, 2013; Sharabi, Levi,& Margalit, 2012;( أو بدونها

 .)Usta & Karabekirogulu, 2020

تشير الكفاءة االجتماعية إلى قدرة الفرد على استخدامه لألدوات املالئمة للتعامل 
حيوّيًا  وعاماًل  املستقّل  الفرد  لعمل  أساًسا  ل  وتشكِّ والثقافة،  البيئة  متطلبات  مع 
لنجاحه يف البيئة التي يعيش فيها )רונן וכוהן, 2011(. يف هذا السياق، وِجد أنَّ 
األجل، مبا  يواجهون مشاكل قصيرة وطويلة  االجتماعية  املهارات  فاقدي  الطالب 
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دة  معقَّ املشاكل  هذه  وتعتبر  األكادميية؛  والصعوبات  الشخصية  النزاعات  ذلك  يف 
 Caldarella et al.,( بالنسبة للطالب الذين يعانون من اضطرابات عاطفية وسلوكّية
ر على التكيُّف اجليد ليس التحصيل األكادميي  2018(، وهو ما يؤكِّد أّن أفضل مؤشِّ
 Zach, Yazdi-Ugav, &( أو الذكاء، بل قدرة الطفل على التوافق مع األطفال اآلخرين
Zeev, 2016(. لذلك أظهرت املدارس التي تشارك بشكل منهجي يف املجال األكادميي 
واالجتماعي والعاطفي زيادة يف حتصيل الطالب مقارنة باملدارس التي ال تتناول كال 

 .)Morris, McGuire, & Walker, 2017( العاملني
جانب آخر يشير الى الكفاءة االجتماعية هو قدرة الفرد على تكوين عالقات اجتماعية 
ل جانًبا أساسّيًا يف مراحل تطوُّر الطفل االجتماعية. كما أّنه  وصداقات، حيث تشكِّ
اللعب،  خالل  من  مقرب  صديق  مع  التواصل  يف  األطفال  رغبة  معرفة  املهم  من 
التواصل البصري، إظهار التعاطف جُتاه األصدقاء أو فيما يخّص احملادثات، ومن 
ناحية أخرى لدى األطفال ثّمة ضرورة جتربة الشعور باالنتماء إلى مجموعة كبيرة 
من األقران )בקר, 2009(، حيث يكون رابط الصداقة متبادال ومستقّرا، وهذا بَدْوره 
ن الطفل من التأقلم والتكيُّف  يساهم يف تطوير وظائف عاطفية مهمة وبالتالي متكِّ
لتطوير  والفرصة لألطفال  املساحة  ر  توفِّ واملدارس  التربوية  املؤّسسات  البيئة.  يف 
وحتسني املهارات االجتماعية العاطفية، وذلك من خالل الديناميكية االجتماعية مع 
نهم من تعلم الطرق الصحيحة  التي يواجهونها متكِّ مجموعة األقران، والصعوبات 

لفهم الوضعيات االجتماعية والتعامل معها بشكل صحيح. 

مشكلة الدراسة، األسئلة واألهداف 
يف ضوء مراجعة األدبيات، فإنَّ معظم األبحاث التي تناولت دراسة الفروقات بني 
الطالب من التعليم العادّي والتعليم اخلاّص وطالب الدمج يف اجلوانب العاطفية 
االجتماعية املوصوفة أعاله - أجريت يف املجتمع الغربّي، وتكاد تخلو يف املجتمع 
الفروقات  وفهم  ق  التعمُّ املهم  من  ذلك،  ضوء  على  والعربي.  اليهودي  اإلسرائيلي 
الطفولة  مرحلة  يف  وخاصة  الطالب  تطور  على  أعاله  املذكورة  اجلوانب  وتأثير 
وتطوره األكادميي واالجتماعي يف املستقبل، ويف هذا السياق بدأ املجتمع اإلسرائيلي 
يف إيالء االهتمام املناسب لهذا النوع من األبحاث، سواء يف التعليم اليهودي أو يف 

التعليم العربي. ومن هنا جاء الهدف لهذا البحث. 
التعليم  بعيِّنتها )بشكل رئيسي طالب من  أنَّ هذه دراسة جديدة  مّما ال شّك فيه 

إيهاب زبيدات | وليد دالشه | سهراب مصري8



63

العادّي والتعليم اخلاّص والدمج من املجتمع العربي )وتبحث هذه القضية يف املجتمع 
بني  االختالف  على  الضوء  يسلَّط  أن  البالد. ميكن  شمال  اإلسرائيلي يف  العربي 
تصّورات املعلمني من التعليم العادّي واآلخرين من التعليم اخلاّص، وبالتالي ميكن 
ل املناسبة التي ميكن أن تزيد من وعي املعلمني باجلوانب العاطفية  بناء برامج التدخُّ
صعوبات  ظّل  يف  التعلم  عمليات  من  وغيرها  العادّية  التعلم  لعمليات  االجتماعية 
دة، وغيرها من االضطرابات. تركِّز هذه الدراسة أيضا على بحث هذه  التعلم احملدَّ
البحثّي  السؤال  فإّن  عليه،  بناء  إسرائيل.  يف  العربي  املجتمع  طالب  بني  القضية 
الرئيسي هو: ما هي الفروقات بني الطالب من التعليم العادّي والتعليم اخلاّص فيما 
العاطفي  واالستقرار  بالتماسك  )الشعور  العاطفية  اجلوانب  من  مبجموعة  يتعلّق 
االجتماعية  والكفاءة  االجتماعية  بالوحدة  الشعور  واالجتماعية(  االمتحان(  وقلق 

والصداقات(؟ يف حني تهدف هذه الدراسة إلى حتقيق هدفني رئيسيَّني:
●  دراسة الفروقات بني الطالب من التعليم العادّي والتعليم اخلاّص والدمج 
من املجتمع العربي يف اجلوانب العاطفية( اإلحساس بالتماسك واالستقرار 
العاطفي وقلق االمتحان( واالجتماعية الشعور بالوحدة االجتماعية والكفاءة 

االجتماعية والصداقات(.
واالستقرار  بالتماسك  )الشعور  العاطفية  اجلوانب  بني  الروابط  دراسة    ●
االجتماعية  بالوحدة  )الشعور  واالجتماعية  االمتحان(  وقلق  العاطفي 
والكفاءة االجتماعية والصداقات( ضمن عيِّنات الطالب من التعليم العادّي 

والتعليم اخلاّص والدمج من يف املجتمع العربّي.

طريقة البحث

تصميم الدراسة

الدراسة احلالّية هي دراسة كمية التي تفحص العالقات بني متغيِّرات البحث املختلفة 
باستخدام  امليدان  من  الكمية  البيانات  جمع  طريق  عن  عليها  احلصول  مت  والتي 

استبيانات التقرير الذاتي الكمي. 

عّينة الدراسة 

تضمنت الدراسة احلالية 229 طالًبا من املجتمع العربي تتراوح أعمارهم بني 10 
إلى 15 عاًما يعيشون يف شمال البالد ويتعلّمون يف املدارس االبتدائية واإلعدادية. 
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دة )بعضهم يتعلم يف الصفوف  العيِّنة شملت طالبا يعانون من اضطرابات تعلم محدَّ
اخلاصة وبعضهم يتلقون الدمج يف الصفوف العادية( وطالب من التعليم العادي بدون 
للمتغيِّرات  1 توزيع املشاركني وفًقا  دة تذكر. يصف اجلدول  اضطرابات تعلم محدَّ

اخللفية اخلاّصة بهم.

.)N=229( را اخللفية اجلدول 1: توزيع املشاركني حسب متغيِّ

% N ر متغيِّ
58.1 133 ذكر 41.9اجلنس 96 أنثى
1.7 4 10

اجليل

10.0 23 11
16.2 37 12
32.8 75 13
25.3 58 14
14.0 32 15
24.9 57 ابتدائي 75.1املدرسة 172 إعدادي
30.1 69 األكبر

46.3الترتيب يف العائلة 106 األوسط
23.6 54 األصغر
22.7 52 عاٍل

72.5الوضع االقتصادّي 166 ط متوسِّ
4.8 11 منخفض
9.6 22 ابتدائي

تعليم األب
14.4 33 إعدادي
45.0 103 ثانوي
27.9 64 أكادميّي
3.1 7 لم يستجيبوا
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7.0 16 ابتدائي

تعليم األم
21.4 49 إعدادّي
47.6 109 ثانوّي
21.8 50 أكادميّي
2.2 5 لم يستجيبوا
37.1 85 تعليم عادي

34.5إطار التعلم 79 تعليم خاص
28.4 65 صفوف دمج

أدوات البحث

ما  ل استبيانا منظَّ يف الدراسة احلالية مت استخدام سبع أدوات بحثّية مختلفة ما تشكِّ
مكّونا من سبعة أجزاء، وقد متت ترجمته إلى اللغة العربية لغرض هذا البحث:

1. مقياس البيانات الدميغرافية: استبيان معلومات شخصية جلمع بيانات بخلفية 
الصف،  العمر،  أسئلة حول اجلنس،  االستبيان  ن  يتضمَّ البحث.  املشتركني يف  عن 
ومكان  التعليمّي  اإلطار  العائلة،  يف  األوالد  ترتيب  الوالدين،  تعليم  املالية،  احلالة 

اإلقامة )انظر امللحق 1( .
       Antonovsky, 1993) :Sense of Coherence باالنسجام  اإلحساس  مقياس   .2
Questionnaire( استبيان تقرير ذاتي الذي يقِيّم تصور األشخاص لعاملهم وحياتهم 
على أنَّها مفهومة ومتسقة، وحتت سيطرتهم وذات مغزى. استخدمت هذه الدراسة 
النسخة املختصرة التي حتتوي على 13 عنصًرا تصف األحداث واملشاعر واملواقف، 
والتي يتم تصنيفها على مقياس ليكرت من 7 نقاط تتراوح بني »دائًما« إلى »أبًدا«. 

نات: يفحص االستبيان شعور االنسجام والتماسك باإلشارة إلى ثالثة مكوِّ
أ. مفهوم: على سبيل املثال: هل تشعر أنَّك يف وضع غير مألوف وال تعرف ماذا 

تفعل؟؛
ًدا  ب.  إدارّي: على سبيل املثال: ما مقدار العاطفة التي تشعرك أّنك لست متأكِّ

م بها؟، من قدرتك على التحكُّ
ج. األهمّية: على سبيل املثال: هل تشعر بأّن األشياء التي تقوم بها يف حياتك 
حيث  الداخلي،  بالثبات  تتمتَّع  األداة  أنَّ  وِجد  وقد  معًنى؟  ذات  هي  اليومية 
رات ألفا كرونباخ من 0.82 إلى 0.95 ويف الدراسة احلالية متَّ  تتراوح مؤشِّ
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العثور على قيمة ألفا كرونباخ لالستبان تساوي 0.76 )انظر امللحق 2(.

 Russell, Peplau,( )The Revised Loneliness Scale( 3. مقياس الوحدة االجتماعية
والتقارب  يقيِّم درجة االغتراب  الذي  ذاتي  تقرير  استبيان   :)& Cutrona, 1980
بني الشخص وبيئته. يحتوي االستبيان على 20 بندا مصنَّفة على مقياس ليكرت 
ر بدرجة »عالية« إلى »أبدا«. يفحص االستبيان  من 4 درجات تتراوح بني متكرِّ

الشعور بالوحدة االجتماعية مع اإلشارة إلى عنصرين:
أ. االغتراب: على سبيل املثال: اهتمامي العملّي ومهنتي ال يهّمان أّي شخص، 
ب. القرب: على سبيل املثال: أشعر أّنني أنتمي إلى مجموعة من الناس. متَّ 
رات ألفا كرونباخ تتراوح  الكشف عن أّن األداة لديها ثبات داخلّي مع مؤشِّ
من 0.80 إلى 0.86، يف الدراسة احلالية وِجد أنَّ قيمة ألفا كرونباخ لهذا 

االستبيان تساوي 0.86 )انظر امللحق 3(.
ن  يتضمَّ  )Gosling, Rentfrow, & Swann, 2003( العاطفّي:  االستقرار  مقياس   .4
متّيزه  مدى  عن  اإلبالغ  مشارك  كلِّ  من  ُطلب  وقد  10 سمات،  االستبيان  هذا 
نقاط،   7 من  مكوَّن  مقياس  عبر  وذلك  السمة،  هذه  وجود  مدى  أو  بالسمات، 
وكّل نقطة يجاب عنها بالتراوح بني الدرجة األولى التي تعبِّر عن معارضة كاملة 
والدرجة 7 التي تعبِّر عن املوافقة الكاملة. يف الدراسة احلالية وِجد أنَّ قيمة ألفا 

كرونباخ لهذا االستبيان تساوي 0.63 )انظر امللحق 4(.
5. مقياس الكفاءة االجتماعية: مت إعداد هذا االستبيان بناًء على االستبيان األصلي 
)Seginer & Lilach, 2004(. طِلب من كلِّ مشارك أن يعبِّر عن درجة موافقته على 
كل بند عبر مقياس من 3 درجات، حيث تعبِّر الرتبة 1 عن عدم الرضا، وتعّبر 
الرتبة 2 عن عدم وجود منصب أو عن موقف حيادّي، وتعّبر الرتبة 3 عن اتِّفاق 
كامل. يف هذه الدراسة، وِجد أنَّ قيمة ألفا كرونباخ لهذا االستبيان تساوي 0.72 

)انظر امللحق 5(.
ن  6. مقياس لقياس وتقييم الصداقات: )Asher, Parker, & Walker, 1996( يتضمَّ
هذا االستبيان 10 عبارات تصف العالقات مع األصدقاء. ُطِلب من الفرد اإلبالغ 
تعبِّر  نقاط، حيث   3 ن من  مكوَّ وذلك عبر مقياس  كل عبارة،  عن درجة صحة 
الدرجة3  عن صحة  تعبِّر  بينما  العبارة،  1 يف كّل نقطة عن عدم دقة  الدرجة 
ألفا كرونباخ من هذا االستبيان  العثور على قيمة  كاملة. يف هذه الدراسة، متَّ 
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تساوي 0.71 )انظر امللحق 6(.
هذا  يتكوَّن   )Spieiberger, 1980( االمتحان:  القلق من  لقياس مستوى  7. مقياس 
االستبيان من 23 عبارة تتناول جوانب مختلفة من القلق أثناء االختبار. ُطِلب من 
الفرد اإلبالغ عن مدى موافقته على كل بند عبر مقياس بني 1 و 6، مع التعبير 
يف املستوى 1 عن أّن البند ال يصف املشارك على اإلطالق، بينما يعبِّر املستوى 6 
عن املوافقة الكاملة. يف هذه الدراسة، وِجد أنَّ قيمة ألفا كرونباخ لهذا االستبيان 

هي 0.88 )انظر امللحق 7(.

سيرورة البحث
من  عدد  يف  املدارس  مبديري  الباحثون  اتصل  أن  بعد  احلالية  الدراسة  أجريت 
بالتفصيل  لهم  وأوضحوا  الشمالية،  املنطقة  يف  عشوائّيًا  املختارة  العربية  املواقع 
التعاون  أهداف البحث وأهمّيته ومساهمته. ُطِلب من املديرين الذين وافقوا على 
بعد احلصول على موافقة من مركز التعليم العالي وأولياء األمور السماح للباحثني 
بدخول الفصول الدراسية لتمرير استبيانات البحث للطالب. تلّقى الطالب الذين 
وافقوا على الطلب استبياًنا ومّتت تعبئته، وقد ُضمن لهم بأّن املعلومات التي يوردونها 
ستستخدم فقط لغرض هذه الدراسة. تراوح وقت تعبئة االستبيان من 40 إلى 45 

دقيقة. متَّ جمع البيانات بني مارس ويونيو من العام الدراسي 2017-2018.

النتائج
متَّ وصف نتائج الدراسة وفًقا لفرضّياتها املختلفة بناًء على أهدافها املختلفة.

الفرضّية األولى: توجد اختالفات يف الشعور بالتماسك، والشعور بالوحدة االجتماعية، 
واالستقرار العاطفي، والكفاءة االجتماعية، والصداقات، وقلق االمتحانات لدى طالب 

املجتمع العربي من التعليم العادّي والتعليم اخلاّص والدمج.
 2 اجلدول  يصف  االجتاه.  أحادي  التباين  حتليل  باستخدام  الفرضّية  اختبار  مّت 
االجتماعية،  بالوحدة  والشعور  التماسك،  لشعور  املعيارية  واالنحرافات  طات  املتوسِّ
لدى  االمتحانات  وقلق  والصداقات  االجتماعية،  والكفاءة  العاطفي،  واالستقرار 

الطالب من التعليم العادّي والتعليم اخلاّص والدمج.
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طات واالنحرافات املعيارية للشعور بالتماسك، والشعور بالوحدة االجتماعية،  2: املتوسِّ اجلدول 
من  الطالب  لدى  االمتحانات  وقلق  والصداقات  االجتماعية،  والكفاءة  العاطفي،  واالستقرار 

.)N=229( ع التعليم العادّي والتعليم اخلاّص والدمج، وقيمة اختبار F لتحليل التنوُّ

F االنحراف 
املعياري

ط متوسِّ
اجلانب العاطفي االجتماعي N م إطار التعلُّ

الشعور بالتماسك

8.450***
0.67 4.09 85 التعليم العادّي
0.84 3.65 79 التعليم خاص
0.69 4.04 65 الدمج
0.76 3.92 229 املجموع

الشعور بالوحدة االجتماعية

34.943***

0.46 1.70 85 التعليم العادّي
0.51 2.33 79 التعليم اخلاّص
0.47 1.99 65 الدمج
0.54 2.00 229 املجموع

االستقرار العاطفي

3.937*

0.78 5.03 85 التعليم العادّي
0.89 4.67 79 التعليم اخلاّص
0.82 4.84 64 الدمج
0.84 4.85 228 املجموع

الكفاءة االجتماعّية

12.566***

0.29 2.49 85 التعليم العادّي
0.47 2.25 79 التعليم اخلاّص
0.19 2.50 64 الدمج
0.36 2.41 228 املجموع

الصداقات

12.00***

0.36 2.48 85 التعليم العادّي
0.35 2.21 79 التعليم اخلاّص
0.36 2.31 65 الدمج
0.37 2.34 229 املجموع

قلق االمتحانات

0.065

0.78 3.37 85 التعليم العادّي
1.02 3.35 79 التعليم اخلاّص
0.79 3.40 65 الدمج
0.87 3.37 229 املجموع

p*<0.05; p***<0.001 

والشعور  باالنسجام،  الّشعور  بني  داللة  ذات  عالقات  هناك  الثانية:  الفرضية 
بالوحدة االجتماعية، واالستقرار العاطفي، والكفاءة االجتماعية، والصداقات، وقلق 
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االمتحانات لدى طالب التعليم العادّي، والتعليم اخلاّص والدمج، يف مقابل جميع 
الطالب من املجتمع العربي.

بيرسون.  ارتباط  معامل  بواسطة  االرتباط  اختبار  باستخدام  الفرضّية  اختبار  مّت 
االجتماعية  الوحدة  ملستويات  املعيارية  واالنحرافات  طات  املتوسِّ  3 اجلدول  يعرض 
والشعور بالتماسك، ومستويات االستقرار العاطفي والكفاءة االجتماعية ومستويات 
الصداقات وقلق االمتحانات لدى الطالب من التعليم العادّي والتعليم اخلاّص والدمج، 
ومعامل ارتباط بيرسون لكل زوج، بينما يعرض اجلدول 4 ِقيَم معامل ارتباط بيرسون 

للعالقات بني اجلوانب العاطفية واالجتماعية املذكورة أعاله لدى جميع الطالب. 
طات واالنحرافات املعيارية إلحساس بالوحدة االجتماعية والشعور بالتماسك، واالستقرار  اجلدول: 3 املتوسِّ
زوج  بيرسون بني كل  ارتباط  وقيمة معامل  وقلق االمتحانات،  والصداقات  والكفاءة االجتماعية  العاطفي 

.)N=229(

اجلانب العاطفي 
طإطار التعلُّماالجتماعي االنحراف املتوسِّ

rpاملعياري

الشعور بالوحدة 
االجتماعية

التعليم العادّي 
)N=85(1.700.46*-0.204

4.090.67الشعور بالتماسك

الشعور بالوحدة 
االجتماعية

التعليم اخلاّص 
 )N=79(2.330.510.011

3.650.84الشعور بالتماسك

الشعور بالوحدة 
0.401-***1.990.47الدمج )N=65( االجتماعية

4.040.67الشعور بالتماسك

التعليم العادّي االستقرار العاطفي
 )N=85(

5.030.78*0.277

2.490.29الكفاءة االجتماعية

التعليم اخلاّص االستقرار العاطفي
 )N=79(

4.670.890.167

2.250.47الكفاءة االجتماعية
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4.840.820.179ادلمج )N=65( االستقرار العاطفي

2.500.19الكفاءة االجتماعية

التعليم العادّي الصداقات
 )N=85(2.480.360.049

3.370.78قلق االمتحانات

التعليم اخلاّص الصداقات
 )N=79(

2.210.350.153

3.351.02قلق االمتحانات

2.310.360.167الدمج )N=65( الصداقات

3.400.79قلق االمتحانات

       p<0.05, ***p<0.001*

مة يف اجلدول 3 أعاله إلى وجود عالقة سلبية كبيرة بني الشعور  تشير النتائج املقدَّ
 r=-0.204,( العادّي،  التعليم  لدى طالب  بالتماسك  والشعور  االجتماعية  بالوحدة 
كبير  ارتباط  هناك  يكن  لم   .)r=- 0.401, p<0.05( الدمج  وبني طالب   )p<0.05
اخلاّصة  التربية  طالب  لدى  بالترابط  والشعور  االجتماعية  بالوحدة  الشعور  بني 

.)r=0.011, p<0.05(

تشير النتائج أيًضا إلى وجود عالقة إيجابية مهّمة بني االستقرار العاطفي والكفاءة 
االجتماعية لدى طالب التعليم العادّي. )r=0.277, p<0.05( لم يكن هناك ارتباط 
اخلاّصة  التربية  طالب  لدى  االجتماعية  والكفاءة  العاطفي  االستقرار  بني  كبير 

.)r=0.181, p<0.05(

الصداقات  بني  عالقة  وجود  عدم  إلى  أشارت  النتائج  فإنَّ  ذلك،  إلى  باإلضافة 
ومستوى القلق من االمتحانات لدى جميع الطالب وطالب التعليم العادّي والتعليم 

اخلاّص والدمج.
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اجلدول :4 معامالت بيرسون للعالقات بني مختلف اجلوانب العاطفية االجتماعية 
 .)N=229( لدى جميع الطالب

االستقرار الصداقات
العاطفي

الكفاءة 
االجتماعية

الشعور 
قلق االمتحاناتبالتماسك

الشعور بالوحدة 
0.2600.280-**0.216-**0.324-***0.600-***االجتماعية

0.2290.116**0.162*0.231**الصداقات

0.035-0.232**0.181**االستقرار العاطفي

0.2380.116**الكفاءة االجتماعية

0.183-**الشعور بالتماسك

*p<0.05, **p<0.01,***p<0.001

تشير النتائج املعروضة يف اجلدول 4 أعاله إلى وجود عالقة سلبية كبيرة بني الشعور 
االجتماعية  الكفاءة   ،)r=-0.260, p<0.01( بالتماسك  والشعور  االجتماعية  بالوحدة 
والصداقات   )r=-0.324, p<0.001( العاطفي  االستقرار   ،)r=-0.216, p<0.01(
بني  كبيرة  إيجابية  عالقات  وجود  إلى  كذلك  النتائج  أشارت   .)r=-0.600, p<0.001(
 r=0.162,( االجتماعية  الكفاءة   )r=0.229, p<0.01( بالتماسك  والشعور  الصداقات 
p<0.05( واالستقرار العاطفي )r=0.231, p<0.01(. كما أشارت النتائج إلى ارتباطات 
إيجابية كبيرة بني االستقرار العاطفي والشعور بالتماسك )r=0.233, p<0.01(  والكفاءة 
الكفاءة  بني  كبيرة  إيجابية  عالقة  إيجاد  متَّ  كما   .)r=0.181, p<0.01( االجتماعية 
االجتماعية واالستقرار العاطفي. )r=0.238, p<0.01( باإلضافة إلى ذلك، مّت إيجاد 

.)r=-0.183, p<0.01( ارتباط سلبّي كبير بني الشعور بالتماسك وقلق االمتحانات

 النقاش واالستنتاجات
ر الوعي بالصعوبات  يف السنوات األخيرة يف إسرائيل، كما هو احلال يف العالم، تطوَّ
دة وغيرها من االضطرابات،  العاطفية االجتماعية للطالب ذوي صعوبات التعلم احملدَّ
وتأثير هذه الصعوبات على األداء احلالي واملستقبلي وعلى نوعيه حياة الطالب من 

الفروقات العاطفّية واالجتماعّية بين طالب التعليم العادّي، التعليم الخاّص17



72

الحصاد | العدد 11 | 2021

هؤالء السّكان.

 )Strogilos, Avramidis, Voulagka & Tragoulia, 2020 ;1995 ,بعض الدراسات )מרגלית
تعلُّم  من صعوبات  يعانون  ما  عادة  اخلاّصة  االحتياجات  ذوي  الطالب  أنَّ  وجدت 
دة، بحيث أّنهم يواجهون يف دراستهم ليس فقط مشاكل تتعلق بالنتائج املباشرة  محدَّ
لالضطراب يف اجلانب املعريف فيما يتعلق بتطوُّرهم والفجوات التعليمية التي تزداد 
لهذه  الواضحة  املباشرة  غير  العواقب  يواجهون  أيًضا  ولكن  العمر،  التقدم يف  مع 

الصعوبات العاطفية والسلوكية والتحفيزّية.

باإلضافة الى ذلك، يعاني الطالب ذوو االحتياجات اخلاصة من ردود الفعل السلبية 
والتعليقات التي يتلّقوها من بيئتهم االجتماعية بسبب صعوبات التعلم وهو ما يلعب 
رة من التعلُّم )אלדור, 2014(. غالًبا ما تنشأ الصعوبات  َدْورا هاّما يف املراحل املبكِّ
العاطفية واالجتماعية من االستجابات غير الداعمة وجتارب اإلخفاقات األكادميية 
رة التي تتسلّل إلى صورة الذات وتضعفها، ويصل ذلك إلى حّد رفع مستوى  املتكرِّ
القلق لدى الفرد؛ مّما يضعف إحساسه بالقدرة الشخصية. باإلضافة إلى ذلك، يكبر 
لو كانوا »كسالى« و»أغبياء« وغير جديرين  هؤالء الطالب مع شعور شخصّي كما 
بالثقة، ويرضخون للشعور بالوحدة والرفض االجتماعّي وهو ما يقودهم إلى شعور 

.)Usta, & Karabekirogulu 2020; 2013 ,اإلحباط والعدوانّية )דור חיים
يف  املشاركني  بني  الفحص  إجراء  إلى  بالباحثني  احلالية  الدراسة  حدت  لذلك، 

الدراسة بخصوص هدَفني:
والدمج يف  والتربية اخلاّصة  العادية  التربية  الطالب من أطر  أ. االختالفات بني 

مختلف اجلوانب العاطفية االجتماعية؛
املذكورة أعاله ويف عّينة جميع  الثالثة  العالقات بني هذه اجلوانب يف األطر  ب. 

الطالب.
لفحص  م  املصمَّ األّول  بهدفها  املتعلقة  احلالية  الدراسة  نتائج  أشارت  ناحية،  من 
املذكورة  الثالثة  الدراسة  ألطر  وفًقا  االجتماعية  العاطفية  اجلوانب  يف  االختالفات 
وطالب  العادّي  التعليم  طالب  لدى  باالنسجام  جًدا  عاٍل  إحساس  وجود  إلى  أعاله 
الدمج، ومنخفض جًدا لدى طالب التربية اخلاصة. يشير كّل من مارجاليت وشرابي 
من  يعانون  الذين  الطالب  أظهر  االبتدائية،  واملدرسة  األطفال  رياض  يف  أّنه:  إلى 
Al-( دة إحساًسا أقّل باالنسجام مقارنة بطالب التربية العاديّة صعوبات تعلُّم محدَّ
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Yagon, 2010; Fullan & Quinn, 2015; Margalit, 2010; Sharabi, 2013(، وأّن هذه 
النتائج مستمرة يف األوساط األكادميية أيًضا. )Ben Naim et al., 2017( وقد وِجد 
أنَّ الشعور بالتماسك املنخفض يؤذي الطالب ألّنه يجعل من الصعب عليهم التكيُّف 
عاطفّيًا واجتماعّيًا والتعامل مع املواقف العصيبة )Al-Yagon, 2010(، وخاصة أولئك 
إيجاد  عليهم  الصعب  من  يجعل  بَدْوره  وهذا  دة؛  محدَّ تعلم  صعوبات  من  يعانون  الذين 
.)Ben Naim et al., 2017( استراتيجيات للتعامل بفعالية مع املواقف العصيبة يف املدرسة
من  الطالب  لدى  أعلى  كان  االجتماعية  بالوحدة  الشعور  أّن  النتائج  أظهرت  كما 
وِجد  السياق،  هذا  يف  العادّي.  التعليم  من  الطالب  لدى  واألدنى  اخلاّص  التعليم 
من  املدرسة  داخل  يعانون  دة  محدَّ تعلم  صعوبات  من  يعانون  الذين  الطالب  أنَّ 
الوحدة االجتماعية، ويُظهرون ضائقة شخصية، ويبلِّغون عن الصعوبات االجتماعية 
 .)Kotzer & Margalit, 2007( اآلخرين  العادّيني  الطالب  من  االجتماعي  والرفض 
يعانون من صعوبات  الذين  األطفال  أنَّ  االجتماعية هو  بالوحدة  الشعور  إنَّ سبب 
ونتيجة  أقرانهم،  مع  مغزى  ذات  عالقات  تطوير  يف  صعوبة  واجهوا  دة  محدَّ تعلم 
لذلك فإّنهم يكونون أقّل قبواًل ولديهم أصدقاء أقّل؛ مّما يؤّدي إلى الشعور بالوحدة 
االجتماعية واإلحباط )Margalit, 2004(، وكلَّما زادت حدة اضطراب التعلم احملّدد، 
زادت حّدة الوحدة االجتماعية )Sharabi & Margalit, 2011(. ومع ذلك، يف األدبيات 
البحثية، لم تكن النتائج موّحدة، ولم يجد البعض اختالفات كبيرة بني عامة السكان 
ا يكون  والطالب ذوي صعوبات التعلم احملّددة من حيث الوحدة االجتماعية - رمبَّ
 Lackaye( االضطرابات  هذه  من  يعانون  الذين  السّكان  عدم جتانس  بسبب  ذلك 
 & Margalit, 2008; McNamara, Willoughby, & Chalmers, 2005; Strogilos,

 .)Avramidis, Voulagka & Tragoulia, 2020

كما وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود اختالف كبير يف مستوى االستقرار العاطفّي 
بني الطالب من األطر الثالثة: التعليم العادّي والتعليم اخلاّص والدمج. يُظهر الطالب 
ا من االستقرار العاطفي، ويُظهر الطالب من  من التعليم العادّي مستوى عالًيا جّدً
ا من االستقرار العاطفي، بينما يُظهر طالب  التعليم اخلاّص مستوى منخفًضا جّدً
نتائج  وجود  عدم  من  الرغم  على  العاطفي.  االستقرار  من  معتداًل  مستوى  الدمج 
محّددة متيِّز الطالب يف األطر الثالثة املذكورة أعاله بالّنسبة للقدرة اعلى االستقرار 
العاطفي، فإّن األدبيات العلمّية تسلِّط الّضوء على التأثير السلبّي الضطرابات التعلم 
الطبيعي للطالب واستخدام قدراتهم  التطور  احملّددة واالضطرابات األخرى على 
والسلوكية.  والعاطفية  االجتماعية   - احلياة  مجاالت  بجميع  يتعلق  فيما  املتنوعة 
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م مثل هذه النتائج  )El-Dor, 2014; Licardo, 2019( تشير النتائج األخرى التي تدعِّ
وغيرها  احملّددة  التعلم  وجود صعوبات  مع  لديهم صعوبة خاّصة  الطالب  أّن  إلى 
من االضطرابات األخرى( مع شعور بعدم األمان وانخفاض الوعي الذاتي، ويتميز 
 Bajaj, Gupta & Sengupta,( العاطفي(.  االستقرار  الطالب مبستوى منخفض من 

. )2019; Costa & McCrae, 1992

األطر  من  الطالب  بني  االجتماعية  الكفاءة  مستوى  يف  كبير  اختالف  أيًضا  ُوِجد 
والدمج مستويات  العادّي  التعليم  من  الطالب  يُظهر  أعاله؛ حيث  املذكورة  الثالثة 
الذين  اخلاّص  التعليم  من  بالطالب  مقارنة  االجتماعية،  الكفاءة  من  ا  جّدً عالية 
لهم  يسّبب  مّما  االجتماعية؛  املهارات  ا يف  جّدً اجتماعية منخفضة  كفاءة  يُظهرون 
 Caldarella et( صعوبات أكادميية، ويقودهم إلى الوقوع يف الصراعات الشخصية
al., 2018(. لذلك، يعتمد جناح الدمج، إلى حّد كبير، على مواقف املعلم املنتظمة 
جُتاه الدمج وتدريبه واستعداده للتعامل مع الطالب ذوي اإلعاقة الذين يدرسون يف 
فصله، وهذا يف حّد َدْوره يؤثِّر على مستوى التكيُّف العاطفّي واالجتماعّي والتحصيل 

.)Morris et al., 2017 ;2017 ,األكادميّي )טל
رون مستوى صداقتهم  باإلضافة إلى ذلك، ُوِجد أّن الطالب من التعليم العادّي يقدِّ
التربية اخلاّصة مستواهم يف هذا اجلانب  ر طالب  يقدِّ املقابل،  بأعلى درجة. يف 
بدرجة منخفضة للغاية. مقابل املجموعتني األخيرتنَي، وِجد أّن النتائج بني طالب 
الدمج تشير إلى مستوى معتدل. املزيد من التحليل يبنّي أّن أساس الفرق هو بني 
املجموعات الثالث: طالب التعليم العادّي وطالب التربية اخلاّصة وطالب الدمج، 
ومن جهة أخرى بني طالب التربية اخلاّصة وطالب الدمج يف هذا السياق، دراسات 
 Narasimha &  ;2017 טל,   ;2017 וגביש,  ,שמעוני   2015; ושרון  )עינת  حديثة 
Moothedath, 2017( جتد أّن الطالب الذين يعانون من صعوبات تعلم محّددة يقّدرون 
االجتماعي،  املجال  يف  التواجد  يستحّقون  ال  أغبياء،  كسالى،  أّنهم  على  أنفسهم 
الذاتية.  كفاءتهم  تضعف  التي  االجتماعي  والرفض  الوحدة  مشاعر  ويكتشفون 
الصعوبات يف املهارة االجتماعية لهؤالء األطفال تُضعف جودة صداقاتهم وسلوكهم 
للحصول  إليه  اللجوء  إلى  هؤالء  ال مييل  لذلك،  ونتيجة  الصديق؛  مع  االجتماعي 
قدراتهم  لتعزيز  ومساعدة  تدخل  بدون  لذلك،  العاطفي.  الدعم  أو  املساعدة  على 

االجتماعية مع أقرانهم، قد يظل هؤالء األطفال يف دائرة اإلحباط.
على عكس األدبيات البحثية، لم يتّم العثور على اختالف كبير يف مستوى القلق من 
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والتعليم اخلاّص  العادّي  )التعليم  األكادميي  وفًقا إلطارهم  الطالب  االمتحانات بني 
والدمج(، على الرغم من حقيقة أّن الطالب ذوي صعوبات التعلم احملّددة هم عادة 
تؤّثر  العاطفية.  والعواقب  »اآلخر«  القبول بسبب مشاعر  يف قلق مستمر جُتاه عدم 
يُعزى  العاطفية ألّي شيء  استجاباتهم  أيًضا على  واالجتماعية  العاطفية  صعوباتهم 
إلى النجاح والفشل ألّن حالة االختبار مرهقة يف حد ذاتها. ميكن أن يصبح هؤالء 
الطالب بالتأكيد مجَهدين وُمثَقلني بشكل مضاعف، ويرجع ذلك أساًسا إلى حقيقة أّن 
اضطراب التعلم احملّدد مصحوب بعاقبتي تدّني احترام الذات وتدّني الثقة بالنفس. 
 ,)1990 وبالتالي، ميكن القول أّن تطور قلق االمتحانات أمر طبيعّي ومفهوم. )הבר, 
ال  الباحثني،  من  العديد  محاوالت  من  الرغم  على   ،)2010 )גבעון,  وفًقا جلفعون 
توجد معرفة نظرية كافية أو فهم كاٍف للعمليات العاطفية التي يعاني منها الطالب 
مع اضطراب تعلم معني؛ أي أّن الفشل والنجاح لهؤالء الطالب يرتبطان أكثر بأسلوب 
التكّيف الذي يتكّيفون معه. كون هذه النتيجة معاكسة لألدبيات فيمكن تفسيرها مبا 
يلي: أّواًل، يرجح خلاصية ونوع عّينة البحث اخلاصة واملختلفة من املجتمع العربي، سبب 
آخر هو استعمال أدوات تقييم تعتمد فقط على استمارات للتصريح أو اإلقرار الذاتي، 
فرمّبا يكون هذا قد منح طالب التعليم اخلاص الشعور بالثقة واالحتواء من معلميهم 
م لهم لتطوير اجلوانب االجتماعية والنفسية إلى جانب التعليمية.  والبرامج التي تقدَّ
ثانيا، احتمال آخر لهذه النتيجة املغايرة ما يتعلّق بسيرورة التقييم، فهي ممّيزة وصعبة 

االنطباق على املدارس يف املجتمع العربي والتي تضّم طالبا مع اضطرابات تعلُّم.
م لفحص العالقات  من ناحية أخرى، أشارت نتائج البحث املتعلقة بهدفها الثاني املصمَّ
بني اجلوانب العاطفية االجتماعية بني الطالب من التعليم العادّي والتعليم اخلاّص 
والدمج إلى وجود صلة ذات داللة واضحة بني الشعور بالوحدة االجتماعية والشعور 
بالتماسك بني جميع الطالب، وخاصة طالب الدمج والتعليم العادّي. أي أّنه مع زيادة 
مستوى إحساس الطالب بالتماسك، يزداد مستوى إحساسهم بالوحدة االجتماعية. 
تّتفق هذه النتيجة مع نتائج مؤّلفات البحث التي ذكرت وجود عالقة سلبية بني اجلانبني 
 Idan & Marglit,( املذكورين أعاله لدى عموم السّكان، مع أو بدون اضطراب تعلّم محّدد
2014(، ووجدت أيًضا أّن التماسك املنخفض يتنّبأ بالوحدة االجتماعية العالية لدى 
عامة السّكان والعكس صحيح. )Sharabi et al., 2016( مّت العثور على االرتباط السلبي 
 Sharabi et( بني هذين املتغّيرين العاطفي واالجتماعي بني طالب املرحلة االبتدائية
 Idan, &( واالستمرار لذلك لدى طالب املدارس الثانوية ،)al., 2012; Sharabi, 2013
 Lackaye & Margalit, 2006;( ومن بعدها لدى الطالب األكادمييني )Marglit, 2014
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 .)Sharabi, Sade, & Margalit, 2016
يف الوقت نفسه، كانت هناك عالقة إيجابّية كبيرة بني االستقرار العاطفي والكفاءة 
االجتماعية لدى جميع الطالب، وخاصة بني الطالب من التعليم العادّي. أي أّنه كلّما 
ارتفع مستوى االستقرار العاطفي لدى الطالب، ارتفع معه مستوى الكفاءة االجتماعية. 
َدْوره  محّدد يف  العاطفي  االستقرار  أّن  االدعاء  على  بناًء  النتيجة  هذه  تفسير  ميكن 
 Bajaj, Gupta & Sengupta,( املركزي وهو احلفاظ على التفاعالت االجتماعية املعّقدة
صعوبات  ذوي  الطالب  كون  لذلك،    .)2019; Lee et al., 2000; Lee et al., 2000
التعلّم احملّددة ال يكتسبون مهارات اجتماعية ويجدون صعوبة يف التحكم العاطفي، 
فإّنهم يعانون من مستويات منخفضة لالستقرار العاطفي والكفاءة االجتماعية. وفًقا 
لـربيد )רביד, 2014(، فإّن الطفل الذي يستحضر ردود فعل سلبية من البيئة قد يطّور 
إدراًكا سلبّيًا لنفسه، وتوقعات منخفضة حول قدرته على التعامل مع املهاّم األكادميية 

واالجتماعية.
يف املقابل، أشارت النتائج إلى وجود عالقة بدون داللة بني مستوى عالقات الصداقة 
ومستوى القلق من االمتحانات لدى جميع الطالب، والطالب من التعليم العادّي والتعليم 
اخلاّص والدمج. تسلّط هذه النتيجة الضوء على احلقائق التي مت االستشهاد بها سابًقا 
والتي تشير إلى أّن مواقف املعلمني لها تأثير كبير وحاسم على سلوكهم جُتاه هؤالء 

الطالب، وخاصة طالب التربية اخلاّصة والدمج، وعلى جناح اندماجهم وترقيتهم.
لدى  احلالية  الدراسة  املوجودة يف  املهّمة  السلبية  العالقات  فهم  أتاحت  النتائج  هذه 
العاطفي  واالستقرار  والصداقات،  االجتماعية  الوحدة  مشاعر  بني  الطالب  جميع 
واالستقرار  التماسك  شعور  بني  الهاّمة  اإليجابية  والعالقات  االجتماعية،  والكفاءة 
والكفاءة  الصداقات  بني  الكبيرة  اإليجابية  والعالقات  االجتماعية،  والكفاءة  العاطفي 
االجتماعية والشعور بالتماسك والعالقة السلبية الكبيرة بني الشعور بالتماسك وقلق 
العاطفية  املهارات  بني  بالتفاعل  املرتبطة  النمو  ظاهرة  على  التأكيد  مع  االمتحانات، 
الظاهرة  إبراز  مّت  ذلك،  على  بناًء  واملراهقني.  األطفال  لدى  االجتماعية  واملهارات 
للعالقات  اإلنسانية  العواطف  معظم  فيها  تتشابك  التي  العلمّية  األدبّيات  يف  املألوفة 
االجتماعية؛ أي أّن التطور العاطفّي ينطوي على تعلم العواطف واملشاعر، وفهم كيف 
وملاذا حتدث، والتعرف على مشاعر الشخص ومشاعر اآلخرين، وتطوير طرق فّعالة 
إلى مواقف اجتماعية  يكبر األطفال ويتعرضون  إلى ذلك، عندما  إلدارتها. باإلضافة 

.)Spence, 2003( مختلفة، تصبح حياتهم العاطفية أكثر تعقيًدا
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مالحق
امللحق 1: استبيان املعطيات الدميوغرافية 

أحط بدائرة حول االختيار الذي يناسبك.

اجلنس: 1. ذكر          2. أنثى

اجليل: 1. 10    2. 11     3. 12      4. 13    5. 14      6. 15

1. ابتدائّي    2. إعدادّي اإلطار املدرسّي: 

1. الكبير     2. الوسط       3. الصغير ترتيبك بني إخوتك: 

ما هو تقييمك للمستوى االقتصادي لعائلتك: 1. عاٍل      2. متوّسط      3. منخفض

ثقافة والدتك: 1. ابتدائّي    2. إعدادّي      3. ثانوّي    4. جامعّي

ثقافة والدك: 1. ابتدائّي    2. إعدادّي      3. ثانوّي    4. جامعّي

البلدة: 1. أبو سنان   2. ترشيحا    3. كفرمندا     4. طمرة     5. مجد الكروم

الوضع التعليمي: 1. تربية عادية        2. تربية خاصة         3. تربية دمج

امللحق 2: استبيان اإلحساس بالتماسك

هنالك سلسة من األسئلة املتعلقة بجوانب مختلفة يف احلياة، لكل سؤال 7 احتماالت لإلجابة. 
أحط بدائرة اإلجابة التي تعبِّر عن شعورك بالّشكل األمثل. اإلجابة 1 َو 7 أقصى االحتمالني، أي 
إذا كانت األقوال تصف شعوًرا أقّل من 1 فعليك إحاطة الرقم 1. وإذا كانت األقوال تصف شعوًرا 
أقّل من 7 فعليك إحاطة الرقم 7. أّما إذا كان شعورك مختلفا فضع دائرة حول الرقم الذي يتراَوح 
بني الرقمني 1 َو 7. أِشر بجواب واحد فقط عن كّل سؤال. من املفهوم ضمًنا أّنه ال توجد أجوبة 

صحيحة، اجلواب الصحيح هو جوابك.

1. هل لديك شعور بعدم اإلملام مبا يدور حولك؟

ألوقات متباعدة          1           2          3          4          5          6          7          لفترات متقاربة     
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2. هل تفاجأت يف املاضي من تصّرفات أشخاص اعتقدت أّنك تعرفهم جّيًدا؟

7   دائًما   6  5  4  3  2  1  وال مّرة حدث  
حدث     

3. هل ُخِذلت من أشخاص قد اعتمدت عليهم؟

ئًما  ا د   7  6  5  4  3  2  1 وال مّرة حدث  
حدث

4. هل كان لديك أهداف يف احلياة حتى اآلن؟

هناك أهداف واضحة   7  6  5  4  3 لم يكن أبًدا أهداف 1     2 

5. هل شعرت بأّنهم يعاملونك بصورة غير عادلة؟

يف أوقات متباعدة     7  6  5  4  3 يف أوقات متقاربة  1    2 

6. هل شعرت أّنك يف وضع غير معروف/ مألوف، وال تعلم ماذا تفعل؟

7    لفترات متباعدة  6  5  4  3  2  1 لفترات قريبة  

7. األمور التي تقوم بها يف حياتك اليومّية:

7    متنح أملا وملال                                                6  5  4  3  2 متنح املتعة   1 

8. يف أّي أوقات تشعر أّنك مضطرب/ لديك أفكار مشوّشة؟

7    لفترات بعيدة  6  5  4  3  2  1 لفترات قريبة  

9. هل لديك شعور ُتفّضل أال تشعر به؟

7    لفترات بعيدة  6  5  4  3  2  1 لفترات قريبة  

10. بالرغم من أّن هناك أشخاصا كثيرين يتمّتعون بشخصّية قوّية، إاّل أّنهم يشعرون أحياًنا بأّنهم مساكني 
)ضعفاء(،  هل شعرت بهذا من قبُل؟
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6        7   شعرت به لفترات   5  4  3  2  1 لم أشعر به من قبلُ 

بعيدة

11. بعد حدوث عّدة أمور لك، اّتضح لك أّنك بشكل عام:

 7  6  5  4  3  2  1 بالغت أو قلّلت من أهمّية األمور  
رأيت األشياء من املنظور الصحيح

12. هل لديك شعور أّنه ال توجد أهمّية لألمور التي تندمج بها يف حياتك اليومّية؟

7       لفترات بعيدة   6  5  4  3  2  1 لفترات قريبة  

 13. هل تشعر أّن لديك مشاعر ال تستطيع السيطرة عليها؟

7       لفترات بعيدة     6  5  4  3  2  1 لفترات قريبة  
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امللحق 3: استبيان الوحدة االجتماعّية  

اقرأ كّل تصريح من التصريحات اآلتية، وحّدد ما هي وتيرة شعورك حسب ما يرد يف كّل قول مّما يلي؟ )أحط 
بدائرة إجابة واحدة فقط لكّل قول(.

بتاًتا نادر 
جًدا

أحياًنا دائًما/ كل 
الوقت

1 2 3 4 أنا أفّكر مثل األشخاص من حولي 1

1 2 3 4 أنا افتقد الصداقة 2

1 2 3 4 ليس لدّي من أتوّجه إليه 3

1 2 3 4 4 أشعر أّنني لست وحيًدا

1 2 3 4 أشعر أّنني أنتمي إلى مجموعة أشخاص 5

1 2 3 4 لدّي الكثير من األمور املشتركة مع أصدقائي 6

1 2 3 4 لست قريًبا من أحد 7

1 2 3 4 اهتماماتي وانشغاالتي ال تهّم أحد بتاًتا 8

1 2 3 4 أنا إنسان منفتح 9

1 2 3 4 هناك أشخاص أشعر بالقرب منهم 10

1 2 3 4 أشعر أّنني خارج نطاق األمور 11

1 2 3 4 عالقاتي االجتماعية سطحّية 12

1 2 3 4 ليس هناك شخص يعرفني جّيًدا 13

1 2 3 4 أنا أشعر أّنني وحيد 14

1 2 3 4 أستطيع أن أجد أصدقاء متى أشاء 15

1 2 3 4 هناك أشخاص يفهمونني حًقا 16

1 2 3 4 أنا مسكني ألّنني معزول عن األصدقاء 17

1 2 3 4 هناك أشخاص حولي ولكّنهم ليسوا معي 18

1 2 3 4 ث معهم هناك أشخاص أستطيع التحدُّ 19

1 2 3 4 ه إليهم هناك أشخاص أستطيع التوجُّ 20
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امللحق 4: استبيان االستقرار العاطفّي

لوا من فضلكم الّرقم بجانب كّل قول  فيما يلي عّدة صفات شخصّية التي من املمكن أن تالئمكم، أو ال. سجِّ
يرمز إلى مقدار موافقتكم، يجب أن تدِرجوا مقدار الصفتني املالئمتني لكم، حتى وإن كانت هناك صفة 

مالئمة أكثر من األخرى. 
غير موافق        

بتاتا
غير موافق 

مبا يكفي
غير موافق 

قليال
موافق محايد

قليال
موافق 

مبا 
يكفي

موافق 
جّدا

1234567

أنا أرى نفسي:

مشاعري وعواطفي مرئّية للعني، متحّمس. ______1.

ناقد ومسيطر.______2.

جدير بالثقة، صاحب أهمّية وتقييم ذاتي.______3.

قلق، ومتأّثر بسهولة.______4.

منفتح على جتارب جديدة، معّقد.______5.

متحّمل، سكوت.______6.

م، لدّي قدرة على التقبُّل واالحتواء.______7.  متفهِّ

م، غير حذر.______8. غير منظَّ

هادئ، مّتزن عاطفّيا.______9.

تقليدّي، غير مبدع.______10.
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امللحق 5: استبيان الكفاءة االجتماعية

إلى أّي مدى تصف العبارات التالية وجهة نظرك بشأن مجال عالقاتك االجتماعية املستقبلية:

ليس لدّي أّي غير موافق بتاًتا
اموقف واضح موافق جّدً

1. واضح لي أّنني سأتعّرف على أشخاص، 
وسيصبحون أصدقاء لي يف املستقبل

ا أّن نّتعّرف على  2. حسب رأيي، من املهم جّدً
أشخاص وأن نكوِّن صداقات

ر يف احتمال أن أتعّرف  3. أنا أتفاءل عندما أُفكِّ
على أشخاص ويصبحون أصدقاء لي

4. معرفة األشخاص واكتساب األصدقاء مرتبط 
باحلّظ

ن من أن أختار  5. مع مرور الوقت، يهّمني التمكُّ
األشخاص الذين سأصادقهم

6. من املهّم لي أن أتعّرف على أشخاص وأن يكون 
لدي أصدقاء

7. يسعدني أن يكون لدي أصدقاء
8. أعتقد أّنني أعرف على أّي أشخاص سأتعّرف 

وَمن سأصادق
9. أن يكون لك أصدقاء وأن تتعّرف على أشخاص 

يرتبط بدعم أشخاص آخرين
10. من املهّم لي أن أعرف كيف أختار األصدقاء 

واألشخاص الذين سأتواصل معهم
11. اكتساب أصدقاء مخلصني أمر يستحّق بذل 

مجهود ألجله
12. أتوّقع أن يصبح لي أصدقاء وأن أتعّرف على 

أشخاص
13. أعتقد أّنني أعرف َمن أريد أن يكونوا 

أصدقائي
14. أتوّقع أن أبذل مجهودا من أجل عالقتي مع 

أصحابي
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15. أحد األمور التي ستساعدني يف عالقاتي مع 
اآلخرين هو نظرتي إلى نفسي

16. يهّمني أن أستطيع أن أفحص َمن هم الناس 
الذين أريد أن أصادقهم

امللحق 6: استبيان لقياس وتقييم الصداقات 

ب. عليك اإلشارة إلى مدى صّحة األقوال التالية بالنسبة إليك:  ر يف عالقتك مع صديق مقرَّ فكِّ

ا  1. غير صحيح بتاًتا          2. صحيح نسبّيًا                 3. صحيح جّدً

123

1. يف أوقات متقاربة أنت وصديقك يُغضب الواحد 
منكما اآلخر

2. أنت وصديقك يشِعر الواحد منكم اآلخر بأّنه 
شخص مهّم وممّيز 

3. عندما يُطلب منكما اختيار صديق فأنتما دائًما 
تختاران أحدكما اآلخر 

4. اذا أهانك صديقك فإّنه يعتذر منك الحًقا 

5. يف إحدى املّرات، قال عنك صديقك أموًرا سّيئة 
ومزعجة 

6. أنت وصديقك تساعدان كثيًرا بعضكما البعض 

7. أنت وصديقك تقضيان أوقات الفراغ معاَ 

8. عندما جتد صعوبة ما، فأنت تتوّجه إلى صديقك 
لطلب املساعدة أو النصيحة 

9. عندما تتخاصمان، فأنتما دائًما تتصاحلان بسهولة 

10. أنت وصديقك تتمّتعان مًعا وتعمالن أشياء كثيرة 
سوّيًا
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امللحق 7: استبيان لقياس مستوى القلق من االمتحان 

كيف تشعر/ين بالنسبة لالمتحانات املهّمة.

املقولة  تالئمك  درجة  أّي  إلى  املناسب(  الرقم  على  التأشير  )بواسطة  واذكر/ي  قول،  كّل  بتمعُّن  اقرأ/ئي 
بشكل عاّم. اإلجابة تتراوح بني رقم 1 وحّتى رقم 6، بحيث أّن الرقم 1 يرمز إلى وضع أو تصرُّف ال يالئمك 
أبًدا، والرقم 6 يرمز إلى وضع أو تصرف ميّيزك بشكل كبير. ليست هنالك أجوبة »صحيحة« أو »مغلوطة«، 

فات املذكورة يف األقوال تصف التالميذ بدرجات متفاوتة. فاألوضاع أو التصرُّ

أبًدا                                                                                                               يصفني  ال   6          5          4         3         2         1 ا      جّدً كثيًرا  يصفني  
ا قبل االمتحان، حّتى وإن كنت مستعًدا/ة جيِّداً   1. أنفعل جّدً

2. قبل االمتحان، أفّكر يف أّنه ال طائَل لالمتحان؛ فأنا لن أجنح على كل حال
3. أثناء االمتحان، يصعب علّي ترتيب املادة املوجودة يف ذهني

4. أخاف إذا رسبت يف االمتحان بأّنه سيعتقد أصدقائي أّني غبّي
5. أخاف أنه إذا رسبت يف االمتحان، سيهزأ مني املعلمون

6. أثناء االمتحان، أشعر أّن قلبي يدق بقوة                            
7. أخاف أّنه إذا رسبت يف االمتحان، فلن يتقّبل أهلي هذا أبًدا

8. أثناء االمتحان، أفكاري تكون منتظمة وبوسعي اإلجابة على كّل األسئلة كما يجب
9. أخاف أن يسّبب لي الّرسوب يف االمتحان حرجا شديدا يف املجتمع

ا 10. أثناء االمتحان، يكون جسمي متوتِّرا جّدً
11. قبل االمتحان، أفكر يف أّنه حتى وإن كنت متمّكنا/ًة من املادة، سأخفق حتًما

12. أثناء االمتحان، أتواجد بكامل قدرتي
13. أنا قلق/ة أن يحصل أصدقائي على عالمات عالية، وفقط أنا َمن يحصل على عالمات منخفضة يف 

االمتحان
14. أثناء االمتحان، أشعر بأّنه لدّي إمكانيات جّيدة للنجاح

15. أثناء االمتحان، أشعر بأّن النجاح سوف ال يكون حليفي 
ا من االمتحانات 16. أخاف جّدً

17. أثناء االمتحان، أشعر وكأّن رأسي فارغ، وكأّنني نسيت كّل ما درست
18. أخاف مّما سيفّكر فيه املعلم عني، إذا فشلت يف امتحانه
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19. أثناء االمتحان، أبقى طوال الوقت أحتّرك بعصبية على الكرسي

20. أخاف أّنه إذا رسبت يف االمتحان، سيرى بي املعلمون فاشال ال ميكن تصليحه
21. أثناء االمتحان، أنا أؤّدي مهّمتي كما ينبغي، ويسهل علّي النجاح

22. أخاف إذا رسبت يف االمتحان أن يعتقد الناس أّنني ال أسوى كثيًرا
23. أحضر إلى االمتحان هادئا/ًة ومرتاحا/ةً 
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اآلالت الموسيقّية في رياض األطفال: األسلوب التحليلّي- الحدسّي ودمج اآلالت  
رة الموسيقّية في قراءة القّصة لجيل الطفولة الُمبكِّ
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اآلالت الموسيقّية في رياض األطفال: األسلوب 
التحليلّي- الحدسّي ودمج اآلالت الموسيقّية في قراءة 

رة القّصة لجيل الطفولة الُمبكِّ

محّمد موسى خلف

ُمّلّخص

رة.  املُبكِّ الطفولة  جيل  حياة  كبيرة يف  أهمية  والقصة  املوسيقية  التربية  ملوضوعي 
ة مواضيع.  حيث يكتسب الطفل من خالل القصة مبادئ وأخالقيات ومعرفة حول ِعدَّ
هدف هذه الدراسة هو طرح مادة نظرية تتناول أسلوب جديد لتدريس القصة جليل 
لألطفال.  املوسيقية خالل سردها  اآلالت  دمج  على  يُركِّز  والذي  رة  املُبكِّ الطفولة 
 The كما ويتّم تدريب املُعلِّمة من خالل هذه الطريقة »األسلوب التحليلّي- احلدسّي
Analytical Intuitional Method« على تطوير استراتيجية تفكير إبداعية لتحليل القصة 
أدوات  تَُعّد  العناصر  إنَّ هذه  واملعلومات.  األحداث  املشاعر،  لثالثة عناصر:  ِوفًقا 
أساسّية لدمج اآلالت املوسيقية مع الكلمة، اجُلملة أو َسْرد احَلدث. يتكّون األسلوب 

التحليلّي- احلدسّي من أربعة مراحل:

1.  مرحلة اختيار القصة املُناسبة؛ 
2.  مرحلة حتليل القصة؛ 

3.  مرحلة اختيار اآلالت املوسيقية؛ 
4.  مرحلة القراءة التعبيرية وأداء القصة. 

ة جوانب: يَفترض كاتب املقال أنَّ هذه الطريقة سوف تُساعد املُعلِّمة واألطفال يف عدَّ
ق فيها  1.  فهم مضمون القصة والتعمُّ
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اآلالت  تُعّد  بحيث  الِقصة  تفاصيل  يف  والتركيز  لالنتباه  األطفال  حتفيز   .2
رة  املوسيقّية أدوات تنبيهّية وحتفيزّية جليل الطفولة املُبكِّ

3.  تعرُّف املُعلِّمة والطفل على العديد من اآلالت املوسيقّية التربوّية 
4.  تكرار َعرض القصة عّدة مّرات بدون ملل. 

سوف يتم طرح األسلوب التحليلّي- احلدسّي يف هذا املقال النظري من خالل 
وترجمة:  روت  مرمي  تأليف  من  العربية(،  )باللغة  اخلمسة  البالونات  قّصة 

روزاند دعيم.

الطفولة  املوسيقّية،  اآلالت  القّصة،  املوسيقّية،  التربية  املفتاحّية:  الكلمات 
رة، حتليلّي- حدسّي املُبكِّ

مة  ُمقدِّ

رة وتطرقي إلى عّدة جوانب يف  من خالل عملي كمحاضر يف مسار الطفولة املُبكِّ
التربية املوسيقية، استنتجُت أّن للقصة مكانة مركزية يف برنامج التدريس يف رياض 
األطفال، فهي موضوع أساسي يف حياة األطفال املدرسية واليومية. رأيت أنَّ هنالك 
أهمية كبيرة لدمج اآلالت املوسيقية يف القصة إمياًنا بأنَّ للموسيقى َدْوًرا أساسّيًا 
القصة.  سرد  خالل  وللُمعلِّمة  للطفل  زة  ُمحفِّ تربوية   - تعليمية  أجواء  إضفاء  يف 
اآلالت  لدمج  ومنهًجا يطرح طريقة واضحة  أسلوًبا  أجد  لم  والقراءة،  البحث  بعد 
املوسيقية يف تدريس القصة. هذا املقال النظرّي يقترح أسلوًبا جديًدا واضًحا لدمج 
رة. إن دمج اآلالت املوسيقية  اآلالت املوسيقية يف قراءة القصة يف جيل الطفولة املُبكِّ
مع سرد القّصة ميكنه أن يُساهم يف جذب انتباه جميع األطفال لقراءة املُعلِّمة وتتبُّع 
األسلوب،  لديهم من خالل هذا  وتذويتها مبعانيها  املسرودة،  القصة  أحداث  سيْر 
األسلوب التحليلّي- احلدسّي. إن هذا األسلوب يتطّرق إلى عّدة جوانب، كما سيتّم 
 )3 القصة؛  تطرحها  التي  املعلومات   )2 ة؛  القصَّ اختيار   )1 وهي:  الحًقا،  تفصيله 

املشاعر؛ 4( األحداث؛ 5( اختيار اآلالت املوسيقية؛ 6( القراءة املُعبِّرة.
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أهمّية التربية املوسيقّية ودمجها يف مواضيع ُمختلفة يف رياض األطفال 

تُعّد التربية املوسيقّية يف السنوات األخيرة من املواضيع األساسية يف احلياة اليومّية 
والتعليمية لدى األطفال. وذلك لكون التربية املوسيقّية موضوعا ّفنّيا- تربوّيا يف آٍن 
واحد، ومن شأنها أن تتصل بعمق بجميع جوانب حياة الطفل التعليمية ويف مجاالت 
فإّن  هذا،  إلى  باإلضافة   .)1991 )כהן,  املوسيقّي  املجال  حتديًدا  وليس  ُمختلفة، 
للموسيقى َدْوًرا كبيرا يف تنشيط وتعزيز مهارات الدماغ حيث أنَّها تزيد من درجة 
مهارات الطفل املُتعاَمل معها. من هذه املهارات التي مُيكن للموسيقى أن تُطوِّرها: 
 .)Rogers, 1997( املهارات العقلية - اإلدراكية؛ املهارات االجتماعية؛ املهارات احلركية
مزايا  الطفل  لدى  تُنّمي  التعليمية  املوسيقى يف احلياة  مع  التعامل  أنَّ  إلى  إضافة 
تربوية بإحساس مرَهف مثل: التذوُّق املوسيقي والذي يَعود بالفائدة على الِطفل يف 
ا يف أمور عّدة أخرى يف حياته،  رفع مستوى تذّوقه ليس فقط للمادة املوسيقّية، وإمنَّ
الديني،  انتمائه  الطفل االجتماعي،  انتماء  ا يف تعزيز  ُمهّمً َدْوًرا  للموسيقى  أّن  كما 
تعزيز مفهومه للعائلة واألصدقاء وأمور أخرى عديدة يف حياته والتي من شأنها أن 

تؤثِّر على ُمستقبله ِبشكٍل إيجابي يف حال ُوّفرت له )العناني، 2007(. 
ع ينجذبون ويتفاعلون مع العناصر  يذكر الباحثون بابوشيك وجاردنر أنَّ األطفال الرُّضَّ
 )Papoušek, M., & Papoušek, H. 1981; Gardner, 1983( املوسيقية واألصوات أكثر من الكالم
املجّرد. ومبا أنَّ املوسيقى تُعّد أحد أقرب أنواع الفنون إلى الطفل وأحّبها الى نفسه، 
فإّن استخدامها يف حياة األطفال يف رياض األطفال تُعّد خطوة يف غاية األهمية 
ا، وهي تُساعد بالضرورة على االسترخاء واستيعاب املواد الدراسية على  ومفيدة جّدً
فات األطفال  اختالف أنواعها بشكل أسهل، كما وتُساهم املوسيقى يف تهذيب تصرُّ
)العطار، 2011(.  يف مرحلة رياض األطفال، تساعد املوسيقى األطفال على اكتساب 
املعرفة وحتديد املواقف التي تؤثِّر فيهم خالل جتاربهم املختلفة يف حياتهم اليومّية. 
باإلضافة إلى ذلك، فإّنه من خالل األنشطة املوسيقية يتدّرب الطفل على تطوير 
قدراته على التركيز، حتديد أهدافه وتعزيز قدرته على العمل مع مجموعات بشكل 
ز العديد من التربوّيني على أهمّية املمارسة املوسيقّية لدى األطفال  منسجم. ويركِّ
ر، حيث بات واضًحا أن للموسيقى أهمية يف تسهيل وتذويت العديد من  يف جيل ُمبكِّ
املفاهيم، هذا إلى جانب كون املوسيقى أصبحت تُعّد واحدًة من أهّم الُطرق تعبيرا 

.)Papoušek, M., & Papoušek, H. 1981; 2013 ،عن املشاعر واالنفعاالت )العطار
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أهمّية اآلالت املوسيقّية ودمجها يف قّصة
زيادة  ا ألنَّها تساعد على  التربوّية هي آالت مهّمة جّدً املوسيقّية  اإليقاعّية  اآلالت 
ل لإليقاع يف الطبيعة واإليقاع  تركيز وإصغاء األطفال. إنَّ اإليقاع يف املوسيقى ُمكمِّ
املوسيقّية  اإليقاعية  العناصر  فإنَّ  لذا،  اإلنسان.  جلسم  الفسيولوجّي  اجلسدّي 
)والتي تنشط أيًضا من خالل اآلالت املوسيقّية اإليقاعّية التربوّية( هي واحدة من 
أكثر الُطرق فاعلية لتنبيه الدماغ واجلسد )Schneck & Berger, 2006(. إنَّ التفاعل بني 
القصة واآلالت املوسيقية هو أمر يف غاية األهمّية يف حياة األطفال ألنَّ هذا الدمج 
من خالل القصص يُعلِّم ويُرّبي األطفال أيًضا على ثقافة االستماع إلى بعضهم البعض 
من خالل تداخل أنغام اآلالت املوسيقية املختلفة )خميس، 2011(. مبا أنَّ للقصة َدْوًرا 
فقراءتها   ،)2012 )علينات،  األطفال  حياة  يف  واملبادئ  الِقيَم  لنقل  أساسّيًا  تربوّيًا 
تتطلّب اإلصغاء واالنتباه من جاِنب األطفال، لذا فإّن لآلالت املوسيقية أهمية كبيرة 
مبرافقتها إلثرائها ورفع ُمستوى جمالّية سردها من خالل أدائها لألطفال وحتفيزهم 
على تذويت معانيها. فاآلالت املوسيقّية تُضيف رونقا خاًصا ِبَجذب انتباه األطفال 
ب األحداث إليهم حسّيًا وذهنّيًا بشكل أفضل. وهذا ما  إلى القصة وتفاصيلها، وتَُقرِّ
د على أنَّ للموسيقى  أشارت اليه الباحثة روجرز استناًدا إلى نظرية بياجيه؛ فهي تُشدِّ
َدْوًرا أساسّيًا يف استيعاب الطفل ملا يُحيط بِه )Rogers, 1997(. يف املراحل األولى يف 
ل استخدام أدوات موسيقية من عائلة »الّضْرب«؛ أي  حياة األطفال التعليمية، يُفضَّ
آالت إيقاعية، مثل: الطبل، الصندوق الصينّي، آالت نحاسية وبالستيكية وخشبية 
اآلالت  هذه  على  االختيار  وقع  لقد   .)1974 )עמירן,  املُختلفة  وأحجامها  بأشكالها 
املُختلفة  واألشكال  فاألنواع  واألطفال.  املعلِّمة  ِقبَل  من  استخدامها  سهولة  بسبب 
أو  تُتَرِجم أصواًتا  أن  نها  مُيَكِّ دة  من ُصنع مواد غير متشابهة، يُصدر أصواًتا متعدِّ
يف  جديدا  معنى  ويعطيها  التجربة  يُثري  الذي  األمر  القصة،  يف  دة  محدَّ مشاعًرا 

رياض األطفال. 
من املُهم اإلشارة إلى أنَّ هنالك آالت أخرى ميلودّية1 مثل اإلكسلفون والبيانو والتي 
إيقاعية  تعتبر  أخرى  جهة  من  ولكنها  امليلودّية،  اآلالت  عائالت  مع  تدوينها  مُيكن 
أيًضا ألنَّ طريقة استصدار النغمات منها يتّم بواسطة ضرب األوتار بالشاكوش أو 
ضرب اخلشب بالعصا )כהן, 2000(. من املمكن استخدام هذه اآلالت أيضاً بطريقة 
بسيطة مُيكنها التعبير بشكل أوسع وأوضح عن مشاعر عميقة مثل احُلزن أو الفرح 

1.  اآلالت امليلودية هي آالت تُصدر أنغاما وليس فقط أصواتا، ومثال على ذلك: آلة البيانو، آلة الكمان، آلة 
العود إلخ.

محّمد موسى خلف4



97

أو األمل إلخ. )انظر طريقة استخدام آلة اإلكسلفون يف جدول حتليل قصة البالونات 
املجال لألطفال الستكشاف  يفتح  البسيطة  املوسيقية  اخلمسة(. استخدام اآلالت 
أصوات من البيئة احمُليطة بهم، وهذا يُثير االهتمام باملواّد واألشكال املختلفة التي 
املوسيقّية هو  إنَّ موضوع اآلالت  إنتاجها.  بل وكيفية  إنتاج هذه األصوات،  مُيكنُها 
موضوع شائق يف حّد ذاِتِه بحيث يفتح أفق التفكير واخليال عند األطفال والطالب 
ن الطالب أن يُعبِّر عن قصة كاملة  لَربط األصوات مبشاعر ُمختلفة، وبالتالي مُيكِّ

.)Welwook, 1991( بأداء ُمنفرد أو يف مجموعة
 

األسلوب التحليلّي- احلدسّي

مة مقدِّ
الطفولة  لطالبات  أخرى  مواضيع  مع  املوسيقى  دمج  يف  التفكير  يف  بدأت  عندما 
رة.  املُبكرة، لََفَت انتباهي موضوع القصة واملعروف بأهميته يف حياة الطفولة املُبكِّ
مة لدمج  ُمنَظَّ ِكتاب قد عرض طريقة  بعد البحث والتفتيش، لم أجد أيَّ مقال أو 
اآلالت املوسيقية التربوية يف تدريس القصة لألطفال. فبدأت أطرح األسئلة التالية: 
ما هي العناصر املوسيقّية املطلوبة التي نحتاجها لدمج اآلالت املوسيقية يف القصة؟ 
ملعلِّمات  املناسبة  اآلالت  هي  ما  األطفال؟  لرياض  املناسبة  اآلالت  نوعية  هي  ما 
رياض األطفال بدون خلفية موسيقّية؟ كيف ميكن أن نُرِفق املوسيقى بالقصة بال 
لدمج  املناسبة  القصة  نوعية وخصائص  ما هي  األداء/العزف؟  معرفة مسبقة يف 
اآلالت املوسيقية فيها بنجاح؟ اكتشفُت أنه ليست ُكّل قصة هي مناسبة لتكون اآلالت 
املوسيقية ُجزأً منها من بدايتها إلى نهايتها. لذا ُقمت بالتفكير والتجربة والتحليل 
على مدار أربع سنوات من خالل العمل مع الطالبات، ويف نهاية املطاف توصلت إلى 

 .)The Analytical Intuitional Method( هذه الطريقة- األسلوب التحليلّي- احلدسّي
ة بهدف دمج اآلالت املوسيقية اإليقاعية  تطرح هذه الطريقة تعاماًل خاًصا مع القصَّ
بشكل خاص كجزء ال يتجّزأ من تقدميها لألطفال. هنا يجب على املُعلِّمة أن تقوم 
بعملية فرز للُجمل التي تَسُرد القصة من حيث تقسيمها إلى ثالثة أقسام: القسم 
ة حول القصة؛ فيمكن أن تكون هذه املعلومات  األوَّل هي ُجمل تخبرنا مبعلومات عامَّ
عنوان القصة أو أخبار عاّمة مثل: وصف لصباح يوم جميل، أو وصف عام ملنظر 
الثاني: األحداث  القسم  للقصة.  الرئيسية  الواقع بني األحداث  الفاصل  أو  ُمعنّي، 
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الرئيسية يف القصة وهي عادًة تكون أحداثا محسوسة من املُفترض أن يكون لها 
فَدع. أّما القسم الثالث فهو  صوت مسموع مثل: َرَكَض، انَكسرت املَْزَهِرّية، نَقَّ الضِّ
قسم املشاعر، وفيه جتيئ اجُلمل واصفًة ملشاعر مترُّ بها شخصيات القصة مثل: 
أّما احلدس يف هذه الطريقة فيستخَدم يف دمج  فرحوا، خافوا، حزنوا، اشتاقوا. 
اآلالت املوسيقية؛ بحيث يجب على املُعلِّمة أن تختار اآللة املوسيقية األنسب، التي 
مُيكن أن تَعكس أو مُتَثِّل املعلومات، األحداث واملشاعر بأفضل شكل تقريبّي. على 
أن  يجب  اآللة  ألنَّ صوت  املوسيقّية  اآللة  اختيار  يف  حدسها  تستخِدم  أن  املُعلِّمة 
التي تَطرُحها اجُلملة. وهنا، مُيكن أن يقع  أو املشاِعر  يتجانس ِحسّيًا مع احلدث 
اختالٌف يف االتفاق على آلة معيَّنة أو طريقة أدائها بني شخصني وهذا أمر طبيعي. 
فالفروقات الفردية يف تلّقي معنى األصوات والبنية املوسيقية قد تختلف بني شخص 
وآخر، وهذا ال عالقة له مبستوى التدريب املوسيقّي )Blacking, 1997(.  لذا، فمن 
طرح  إلكمال  حَلدِسها.  وفقا  املُناسبة  اآللة  تختار  أن  للمعلِّمة  املجال  إعطاء  املُهّم 
م العمل وفقها إلى أربعة مراحل بالترتيب املذكور  الفكرة والطريقة، يجب أن يُقسَّ

أدناه:
ة املرحلة األولى: اختيار القصَّ

د أنواع القصص يف يومنا هذا، فال بُّد أن تنتبه املُعلِّمة إلى خصائص  يف ِظّل تعدُّ
ُمعّينة للقصة يف هذه املرحلة بهدف دمج اآلالت املوسيقية فيها:

1.  يجب أن يعتمد طرح القصة على وصف ألحداث متتالية )ليس ُمجّرد َسرد(: 
من املعروف أن جيل الطفولة املُبّكرة هو جيل يعيش فيه األطفال مع اخليال 
كثيرا )العناني، 2007(. لذا تََسلُسل األحداث مع وصف تفاصيلها هو أمر 
ز مستوى إدراك الِطفل لعالم القصة ويَفتح أمامه إمكانية اخليال،  مهّم يُعزِّ

بحيث تسمح له األحداث بتصوُّرها يف ذهِنه وكأّنها تقع أمامه.
شخصيات  عّدة  وجود  عديدة:  شخصيات  على  القصة  حتتوي  أن  ُمحبَّذ    .2
حواًرا  يُنتج  أن  مُيكن  الشخصيات  د  فتعدُّ ويُثريها؛  القصة  ر  يُطوِّ القصة  يف 
وتفاعال فيما بينها األمر الذي يُطوِّر األحداث ويُثري القصة ويفتح مجاالت 

أكبر لدمج اآلالت املوسيقية مّما يزيد القصة إثارة لدى األطفال.
3.  يجب أن حتتوي القصة على أحداث حركّية تتمثل يف أصوات، مثل: َرَكَض، 

َقَفَز، طاَر، تفرقع إلخ.
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4.  يجب أن حتتوي القصة على مشاعر، مثل: َضِحَك، بَكى، َحِزن، َفِرَح، فجأةَ 
إلخ. 

انتباه  جللب  األهمّية  غاية  يف  أمر  القصة  يف  ومشاعر  جسدية  حركات  وجود 
ز األطفال على التركيز يف تسلسل أحداثها.  فِّ األطفال إلى الّسرد، فهي حُتَ

املرحلة الثانية: حتليل القّصة

اخلطوة التالية بعد اختيار القصة واملوضوع املُناسب الذي تود املُعلمة أن مُتّرره من 
خاللها هي حتليل القصة؛ حتليل اجُلمل يف هذِه القصة بدايًة من العنوان وحتى 
آخر كلمة. طريقة التحليل تَتَتّبع أحداث القصة احلركية واحِلسّية وما بينهما من 
العامة  َفرز اجُلمل واألحداث احلركية واملشاعر  تتم عملية  للمعلومات؛ لكي  طرٍح 
واخلاصة إلى مجموعات. هذا الَفصل بني اجُلَمل يخِلق ترتيًبا لدى املُعلمة لطرح 
القصة لألطفال بسهولة وسالسة أكبر. بالرغم من ذلك، مُيكن للُمعلِّمة أن حتِذف 
ُجماًل تَرى أّنه ميكن جتاهلها بدون أن تخّل بأحداث القصة أو تُنقص من املعلومات 
التي ُطرحت فيها؛ ألنَّ دمج اآلالت املوسيقية مع ُكل ُجملة مُيكن أن يأُخذ وقتاً طوياًل 
يف طرحها وأدائها لألطفال. لذا، على املُعلِّمة أن تقوم بتحليل القصة إلى ثالث فئات 
وفق هذا األسلوب التحليلّي- احلدسّي على جدول2 خارجي الستخدامه خالل أداء 
ة للقصة والتي تَُضّم عنوان  القصة. الفئة األولى: تتخلَّل هذه الفئة املعلومات العامَّ
القصة ومعلومات عامة للُمستَِمع تربط بني أحداث القصة ُكلّها. فمثال، جمل نحو 
رت األُم اخلروج إلى العمل وترك  ر الولُد قلياًل«؛ »قرَّ »أم ُرقية أحضرت هدية«؛3 »َفكَّ
رًة إلى الصف«، جميُعها  صغارها يف البيت«؛ »يف نهار اليوم التالي وصلت رشا متأخِّ
ُجَمل َوْصل حتتوي على معلومات أكثر منها تركيًزا على احلدث نفسه، فتُدَمج يف 
فئة املعلومات. بعد االنتهاء من الفئة األولى نبدأ بفرز ُجمل من الفئة الثانية: يف هذه 
الفئة تُكتب اجُلمل التي حتتوي على أحداث والتي يجب أن تشُعر املُعلِّمة أنها حتتاج 
أن تُعبِّر عنها بأداء موسيقّي، بواسطة دمج آلة موسيقّية مالئمة ذات صوت ُمالئم 
للحدث ومعبِّر عنه. يجب أن تكون هذه األحداث ذات وقع حركّي مثل: َرَكَض، َقَفَز، 
سَقَط، اصطدم، وغيرها. من املُهّم توضيُحُه أنَّه مُيكن أن تتعرَّض املُعلِّمة جُلملًة فيها 

2.  سيتّم طرح اجلدول اخلاّص بقّصة البالونات اخلمَسِة الحًقا.
3.  من قصة البالونات اخلمسة والتي استندُت إليها يف النظرية ألّنها هي القصة التي مّت عَرُضها لطالبات 

املعهد االكادميي العربي للتربية، كأداة لتوضيح األسلوب التحليلّي- احلدسّي.
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حدث ويف الوقت نفسه يعبِّر عن مشاعر كبيرة، مثاًل: »َحَضنت األّم ابنتها«، يف هذه 
احلالة، يجب التركيز على احلدث وهو الّناجم عن املشاعر، واستخالص اجُلملة من 
سرد األحداث. أّما الفئة الثالثة فهي فئة املشاعر: يجب التشديد يف هذه الفئة على 
اجُلمل التي تُعبِّر بوضوح تاّمً عن املشاعر التي مُتّر بها الشخصية أو اّلتي تلّف أجواء 

القصة مثل: َحِزَن؛ طار فرًحا؛ خاف كثيًرا، توتََّر، ارتبك، إلخ. 
ال شكَّ أنَّ هذه الِفئات التي حتتوي على ُجَمل سرد القصة سوف تلقى وقعا وتأثيرا 
ز  يُحفِّ بالتالي  وهذا  فيها،  املُعبِّر  الصوتي  واألداء  املوسيقية  اآلالت  َدمج  أكبر عند 

ل ويحّثه على االنتباه واستيعاب القصة واالستمتاع بها بالكامل. الطفِّ

املرحلة الثالثة: اختيار اآلالت املوسيقّية 
بحيث ميكن  البستان،  يف  األطفال  حياة  يف  مركزّيًا  ُجزءا  املوسيقية  اآلالت  تُعتبر 
فعالية صفية  موسيقية، يف  مقطوعٍة  مع  لألداء  مختلفة،  فعالّيات  استخدامها يف 
، مثل: فصول السنة وحاالت الطقس أو التعبير عن املشاعر أو  حول موضوع معنيَّ
لعبة األصوات، وكذلك يف العمل مبجموعاٍت صغيرة، وأيضا دمجها مع اإلصغاء إلى 
األغاني، وأيًضا مشاركة األطفال يف دمج اآلالت املوسيقية مع إلقاء القصة كجزء ال 
يتجّزأً منها. تعتمد هذه املرحلة بالذات على احلدس الشخصّي واملخزون احِلسّي 
بشكل عام للمعلِّمة، بحيث يجب اختيار اآللة التي تَشُعر املُعلمة أو األطفال أّنها فعال 
تُعبِّر عّما يسمعونه يف القصة. فيَِجب وبالضرورة أن مُتَثِّل اآللة الصوت األقرب إلى 
احلدث أو املَشاعر أو حتى أحيانا إلى املعلومات. فيمكن أن ندمج آالت موسيقّية 
كمؤثِّر صوتي يحيط ِبطرح املعلومة يف القصة، فيمنحها وقًعا أكبر يف ذهن الطفل 
ويضفي الكثير على اجلو العام خالل سرد القصة يف الصف. على سبيل امِلثال: لقد 
اختارت غالبّية الطالبات من خالل طرحي لهذه الطريقة يف املعهد العربي يف ُكلّية 
بيت بيرل آلة جرس الطاولة جُلمٍل مثل: »خطرت لي فكرة« أو »لقد وجدُت احلّل«، 
وآلة الصندوق اخلشبي الصيني للتعبير عن الركض، والكأس اخلشبّي لتمثيل عملية 
عن  للتعبير  املناسبة  اآللة  ناحية  من  الطالبات  بني  اختالف  هنالك  وكان  القفز. 
الركض والقفز وهذا يعود للُمعلمة نفسها؛ فكلتا اآللتني الصندوق الصيني والكأس 
كض أو القفز. لكن هنالك آلة أخرى وتسّمى الدومينو  اخلشبي مُيكن أن تعبِّرا عن الرَّ
وهي أقرب إلى التعبير عن حركة الركض من اآلالت األخرى، ولكن بالتالي يبقى 
للُمعلِّمة أن تختار اآللة األقرب وفًقا لوجهة نظرها. وهنا مُيكن ُمشاركة األطفال يف 
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ز خيالهم وتفكيرهم  حتديد اآللة األنسب يف رأيهم ألحداث معّينة، فهذا بالتالي يعزِّ
بأّية قصة  البَدء  آلة اإلكسلفون قبل  أّنه مُيكن استخدام  املُهّم ذكره  اإلبداعي. من 
مي، صول  دو،  النغمات  فأداء  عام،  بشكل  القصة  فقرة  أجواء  الدخول يف  بهدف 
ن املُستمع من االستشعار مبا يدِخلُُه  ودو جواب4 بسرعة معتدلة على هذه اآللة مُيَكِّ

شعورّيًا-نفسّيًا إلى أجواء القصة واالنتباه إلى تفاصيلها.
●  دمج اآلالت يف جدول حتليل القّصة

الفئة  داخل  بعدها  أو  اجُلملة  َخلف  إما  املوسيقية  اآللة  اسم  كتابة  يجب 
املُناسبة يف اجلدول )التحليل(، وهذا يُعتبر إشارة إلى مكان استخدام اآللة 
الصوت  إلى  نستمع  ثَمَّ  ومن  حتدث،  أن  يجب  أحداث  فهنالك  املوسيقّية. 
الناجت عنها أو أصوات يجب أن تُصَدر، وبعدها تنِطق املعلِّمة صوتا باحلدث 
نفسه. على سبيل املثال: نأُخذ كلمًة تَُكّرر يف قصة البالونات اخلمسة هي 
»وفجأًة«، إذ يجب على املُعلِّمة أن تقول الكلمة ومن ثَمَّ نستمع إلى صوت آلة 
يُعبِّر عن املوقف، فهنا يجب ِذكر اسم اآللة بعد كلمة »وفجأًة« وقبل احلدث 
قبل سماع  املفاجأة  إلى  االنتباه  التعبير عن  يتم  لكي  الذي َحصل  الفجائي 
ماهيَّة احلدث الذي قد حصل. مثال على ذلك: بعد قراءة كلمة »فجأًة« بتعبير 
مناسب، نستمع إلى صوت فرقعة البالون متمثِّلة يف صوت آلة الطبل، ومن ثَمَّ 
ق البالون«، ففي  تقول املُعلِّمة اجُلملة التالية: »ماذا َحَدَث؟ تفرقع البالون مَتزَّ

هذه اجُلملِة نذكر اسم اآللة قبل قراءة احلدث نفسه.

●  أنواع اآلالت املوسيقّية
أنواع اآلالت املوسيقّية احمُلبَّذ استخدامها هي آالت إيقاعية تربوية أكثر منها 
آالت ميلودّية. السبب يف ذلك يعود إلى أّنه يَسُهل على املعلمات استخدام هذه 
اآلالت من غير دراسة مسبقة لآللة؛ ألنَّ غالبّية املُعلمات ال يتمّتعن بخلفية 
ز املُعلِّمات على استخدام هذه  موسيقية نظرية أو أدائية كافية. هذا أمر يُحفِّ
تُشِعرهم  بحيث  األطفال  ز  حُتفِّ وكذلك  باستمرار،  معها  والتعامل  الطريقة 
بالقيام باإلجناز من خالل تعلُّم األداء بواسطتها وخوض التجربة ويف وقت 

ا.  قصير جّدً

4.  النغمة األولى، الثالثة، اخلامسة والثامنة يف الُسلَّم املوسيقّي ويف آلة اإلكسلفون.
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ذ استخدامها يف القَصص ●  بعض اآلالت احمُلبَّ

آلة الصندوق اخلشبّي الصيني: وهي آلة مصنوعة من اخلشب ويُعزف عليها 
بواسطة عصا خشبية. صوتها شبيه مبا يُسَمع عندما يُدّق شخص ما على 

الباب أو كصوت الركض والقفز.
آلة الدومينو: وهي آلة مصنوعة من اخلشب ويُعزف عليها بواسطة اليدين، 
بحيث تُصِدر صوًتا يشبه صوت دحرجة الكرة أو الركض أو تكسير شيء ما.
ُكرات  أو  حبوب  داخلها  ويف  البالستيك  من  مصنوعة  آلة  وهي  املطر:  آلة 

ا تُصِدر صوًتا كصوت املطر أو الريح.  صغيرة جّدً
جرس الطاولة: وهي آلة مصنوعة من احلديد ويُعزف عليها بواسطة إصبع 

اليد وهي تُذكِّر بصوت جرس املطعم.
الطبل الكبير: مصنوع من اخلشب وجلد احليوان )املاعز أو السمك(.

طبل األوكيانوس: هو طبل واسع عرضه وقصير طوله، فيه خرز، ويُصدر 
املُغّطى بقماش من  البحر. وهو مصنوع من اخلشب  تُشبه أصوات  أصواًتا 

األسفل والبالسيتك يف الوجه العلوّي له.
امُلثّلث: آلة نُحاسّية تُعزف بعصا نُحاسية وتُصدر صوًتا شبيًها بصوت اجلرس.

الِقطع  من  صّف  صندوقها  على  اخلشب،  من  مصنوعة  آلة  اإلكسلفون: 
دة ُمختلفة يف أحجامها. اخلشبية املضبوطة وفق نغمات محدَّ

على  املعدن،  من  مصنوعة  الشكل،  يف  اإلكسلفون  تُشبه  آلة  ميتالوفون: 
ُمختلفة  دة  محدَّ نغمات  وفق  املضبوطة  املعدنية  الِقطع  من  صندوقها صّف 

يف أحجامها.

جدول حتليل قصة البالونات اخلمسة
البالونات اخلمسة للمؤلِّفة  لقد اخترُت تطبيق هذا األسلوب والنظرية على قصة 
مرمي روت بالنسخِة العربية، لشهرتها واستخدامها يف البساتني العربية. باإلضافة 
تَسَمح  بحيث  رة  املبكِّ الطفولة  مناسبة جليل  القصة  هذه  أنَّ  رأيُت  فقد  ذلك  إلى 
ومشاعر  كثيرة،  متسلسلة  أحداثا  تسُرد  ألّنها  ا  جّدً واضح  بشكل  النظرية  بتطبيق 

مُيكن للقارئ أن يحتفي بها بشكل جيِّد من خالل اآلالت املوسيقية التربوية.
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ُجمل  قول  استخدامها خالل  يجب  ومتى  اآللة،  نوع  للُمعلمة  ح  يوضِّ أدناه  اجلدول 
للقصة  التطبيقي  األداء  سيرورة  أي  اآلالت  باستخدام  مصحوبة  اجُلمل  القّصة. 

مرّتبًة باألرقام من 1 - 52.

ْمَسة« ِوفًقا لألسلوب التحليلّي- احلدسّي5 جدول حتليل قصة »ِحَكايَة الْبَالُونَات اخْلَ

املَشاِعراأَلحداثاملَعلومات 
صول،  مي،  )دو،  إكِسِلفون   .1
الْبَالُونَات  ِحَكايَة  َجواب(:  دو 

ْمَسة  اخْلَ
عاَدة: خراخيش مع 2. أُم ُرَقيَّة أحَضَرت َهِديَّة 3. يا لَلَفْرَحة يا لَلسَّ

كلمة تعبيرية »هيه هيه«.

4. ِلُكلِّ َولَد بالون
جرس  آلة  أزَرق:  بَالُون  ِلُرَقيَّة   .5

الطاولة
جرس  آلة  لَيلَكّي:  بَالُون  ِللَيلى   .6

الطاولة
7. ِلساِمر بَالُون أْصَفر: آلة جرس 

الطاولة
ْضر بَالُون أخَضر: آلة جرس  8. خِلَ

الطاولة
جرس  آلة  أحَمر:  بَالُون  ألنَور   .9

الطاولة

10. ُكّل األوالد وُكّل البالونات َخَرُجوا 
ِللنُزَهة: خراخيش مع كلمة تعبيرية 

»هيه هيه«.

11. َفِرَح َِخْضر
14.  َوَرَمى البَالُون األْخَضر َعاِلًيا-

َعاِلًيا. 
12. َرَكَض: الصندوق الصينّي.

13.  َوَقَفَز: الكأس اخلشبّي.
)إعادة بند 12 و13 مّرتني للّتهويل(

15.  َرَمى َوأَمَسك: إسقاط كّفة اليد 
على وسط آلة املزهر.

َعلى  األَخَضر  البَالُون  َوَقَع   .16
ُشَجيَرة َوْرد... َوَخَزتُْه َشوَكة:  آلة 

املثلّث- ضربة واحدة خفيفة.

5.  يجب أن يكون هذا اجلدول جاهًزا قبل التدريب على قراءة القصة.
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17. َوَفْجًأة: آلة الصاج 
18. تليها مباشرًة آلة الطبل الكبير: 

بُوم! طاخ! َماذا َحَدَث؟ 
َق  19. تََفرَقَع البَالُون... مَتَزَّ

البَالُون.
َزْن يا َخْضر!: إكِسِلفون )مي،  20. اَل حَتْ
ببطء شديد  العزف  يجب  فا، مي(- 

الستشعار احلزن.
21. َسْوَف نُْحِضُر لََك بَالُوًنا آخر.
22. التقى األَْوالد بأبي ساِمر.

َفِرَح َساِمر َوَقاَل: بَابَا- اُنُْفخ 
البَالُون األَْصَفر!

َحتَى يَِصيًر َكبيًرا- َكبيًرا 
ِمثَْل َرأِْسك!

َكبيًرا- َكبيًرا ِمثَْل... ِمثَْل... 
ْمس!!:  آلة املثلّث-  ِمثَْل الشَّ

ضربة واحدة خفيفة. 
23. نََفَخ الْبَابَا البَالُون... نََفَخ... 

ونََفَخ...: استخدام األفواه للنفخ 
)دعوة األطفال إلى املشاركة(.

24. َوَفْجًأة: آلة الصاج
25. تليها مباشرًة آلة الطبل الكبير: 

بُوم! طاخ!        

ه السؤال  26. َماذا َحَدَث؟: نوجِّ
إلى األوالد ومننحهم فسحًة 

لإلجابة.
27. األوالد يُجيبون: تََفرَقَع 
َق البَالُون. البَالُون... مَتَزَّ

َزْن يا ساِمر!: إكِسِلفون )مي،  28. اَل حَتْ
ببطء شديد  العزف  يجب  فا، مي(- 

الستشعار احلزن.

29. هِذِه ِنهايَة ُكّل بَالُون.
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30. الْتََقى األَْواَلد ببُوسي- 
)دعوة  باألفواه  املواء  لَيْلَى:  ِقّطة 

األطفال إلى املشاركة(. 
31. انحنت لَيْلَى أَراَدْت أَْن تاَُلِعَب 

بُوِسي...
لَيْلَى  بَالُون  بُوسي  َخَطَفْت   .32
على  اليد  سحب  الليلكّي: 

سطح آلة املزهر

آلة  عصا  مترير  َدْحَرَجتُْه:   .33
الضفدع ببطء يف جهة الدرجات 

العريضة 
34. َوأَْمَسَكتُْه.

)إعادة بند 33 و34 مّرتني(.
35. َخَدَشِت البَالُوَن مِبََخاِلِبَها: مترير 
ة  عصا آلة الضفدع بسرعة وِخفَّ

يف جهة الدرجات الرفيعة.
36. َوَفْجًأة: آلة الصاج

37. تليها مباشرًة آلة الطبل الكبير: 
بُوم! طاخ!          

السؤال  نوّجه  َحَدَث؟:  َماذا   .38
فسحًة  ومننحهم  األوالد  إلى 

لإلجابة.
39. األوالد يُجيبون: تََفرَقَع 
َق البَالُون. البَالُون... مَتَزَّ

َزنْي يا لَيْلَى!: إكِسِلفون )مي،  40. اَل حَتْ
فا، مي(- يجب العزف ببطء شديد 

الستشعار احلزن.
ِلساِمر.  أيًْضا  َحَدَث  َما  هَذا   .41

هِذِه ِنهايَة ُكّل بَالُون.

42. البَالُون الليلكّي تََفرَقع.
     البَالُون األَْصَفر تََفرَقع...
   َوَكذلك البَالُون األَْخَضر.

   بَقَي بَالُوناِن َفَقط:
   بَالُون أْزَرق ِلُرَقيَّة.
   بَالُون أْحَمر ألَنَور.

  

يَتََفرَقَع  أن  ُرَقيَّة  خاَفْت   .43
بَالُونَُها...

َحَضنَْت ُرَقيَّة الْبَالُون األًْزَرق 
ُضُن لُْعبَتََها...  َكَما حَتْ

َها...: آلة  ُضنَُها أُمُّ َكَما حَتْ
الدومينو بشكٍل بطيء
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44. َوَفْجًأة: آلة الصاج
الطبل  آلة  مباشرًة  تليها   .45

الكبير: بُوم! طاخ! 
46. َماذا َحَدَث؟: نوّجه 
السؤال إلى األوالد 

ومننحهم فسحًة لإلجابة.
47. األوالد يُجيبون: تََفرَقَع 
َق البَالُون. البَالُون... مَتَزَّ

َزنْي يا ُرَقيَّة!:  48. اَل حَتْ

يجب  مي(-  فا،  )مي،  إكِسِلفون 
الستشعار  شديد  ببطء  العزف 

احلزن.
49. هَذا َما َحَدَث أيًْضا ِلساِمر- 

هِذِه ِنهايَة ُكّل بَالُون.

50. بَِقَي بَالُون َواِحد َفَقْط: بَالون 
أْحَمر- بَالُون أنَْور.

51. َفْجًأة... َهبَّْت ِريح َقِويَّة: 
استخدام آلة املطر باستمرار 

وكثافة حّتى نهاية القصة.
َخَطَفت الْبَالُون األْحَمر، َطيََّرتُْه 

ماء. َعالًيا- َعالًيا- َحتَّى السَّ
َح أَنَْور ِبيََديِه َوَقاَل: 52.  لَوَّ

الَمة! الَمة! َمَع السَّ َمَع السَّ
أَيَُّها البَالُون األْحَمر!

َوَقَف األًْوالد،
ُحوا ِبَأيِْديِهْم- لَوَّ

مبشاركة  عاٍل:  ِبَصْوٍت  َوَقالُوا 
جميع األطفال:

الَمة! الَمة! َمَع السَّ َمَع السَّ
أَيَُّها البَالُون األْحَمر!
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رة املرحلة الّرابعة: مرحلة إلقاء القّصة - القراءة امُلعبِّ
هذه هي املرحلة األخيرة يف األسلوب التحليلّي- احلدسّي، وهي مرحلة األداء أمام 
األطفال. إنَّ األطفال بشكٍل عاّم يتجاوبون أكثر مع األصوات التي حتتوي على تعبير 
وانفعال، فيجب على املعلِّمة أو القارئ )الوسيط( أن يقوم بهذه االنفعاالت والتغييرات 
التناغمية أثناء القراءة، وحركات الوجه إلعطاء قيمة ومعنى للقصة )حّسونة عرفات، 
2012(. مثال على ذلك: قراءة ُجمل الفرح بنبرة وتنغيم صوتّي مبهج؛ قراءة احُلزن 
بنبرة وتنغيم صوتّي باهت أو مخنوق، قراءة ُجملة تُعبِّر عن اخلوف باستشعار ذلك يف 
د هذا األسلوب على األداء  دِّ الصوت حيث ارجتاج وما شابه. باإلضافة إلى ذلك، يُشَّ
التمثيلي الصوتي للقارئ، مبعنى: إذا كانت الشخصية يف القصة هي طفل صغير 
الشخصية  كانت  وإذا  الصغير،  الّرفيع  الّرقيق  بالصوت  دها  يُجسِّ أن  القارئ  فعلى 
ْور بصوته بشكل واضح، أي  ح هذا الدَّ صارمة وشريرة فعلى القارئ أيًضا أن يوضِّ
توظيف الصوت لتجسيد صفات الشخصية. هذِه املّيزات يف القراءة املُعبِّرة العاطفية 
املبالغ فيها بعض الشيء تُثير دهشة وتفاُعل األطفال مع القصة وسيْرها، وبالتالي 

حتافظ على مستوى تركيزهم َوتَتبُّعهم ألحداث القصة لوقٍت أطول. 
ن املُعلِّمة على أداء القصة قبل سردها ُمباشرًة لألطفال مبا ال يقّل  من املُهّم أن تتمرَّ
عن ثالث مّراٍت مع التوقُّف ومعاجلة األماكن الضعيفة يف األداء. السبب يف ذلك 
النُّطق باجُلمل وبشكل تعبيري واضح،  هو التمرين على مدى الوقت الذي يتطلّبه 
ل اآللة املوسيقية أو قبلها )وفًقا جلدول حتليل القصة(. من املُهّم أن  سواء بعد تََدخُّ
تقرأ املُعلِّمة القصة أمام املُساِعدة أو أمام شخص آخر يف املّرة الثالثة من التدريب 
ن ما يجب حتسينه. ومن املُهّم  الشخصي لكي تستمع املُعلِّمة إلى رأي املُتلّقي وحُتسِّ
قبول رأي املُستمع ألنَّه يعيش األحداث والتجربة بطريقة ُمختلفة، فهو املتَلّقي لألداء 
االعتبار  بعني  يأَخذ  أن  يجب  البناء  نقده  فإنَّ  لذا،   ، وُمتلقٍّ كُمصٍغ  معه  وُمتفاعل 

ل إعطاؤه االهتمام.  ويُفضَّ
أهمّية هذه الدراسة

يرى كاتب املقال أهمية يف طرح هذا األسلوب لعدة أسباٍب تربوية، ذهنية- تعليمية، 
ونفسية- اجتماعية. إنَّ إيجابيات هذا األسلوب ينعكس على اجلانب االجتماعي من 
خالل توطيد العالقة بني املُعلمة، املساِعدة واألطفال، فعرض القصة بهذه الطريقة 
ز األطفال على املُشاركة وتتبُّع مراحل سيْر القصة بإصغاٍء تام تأثُّرا  الّشائقة يُحفِّ
َدْوٌر فّعال؛ فعليها أن تشارك يف  كلتَيْهما مًعا. فللمساعِدة  املُعلمة واملساِعدة  بأداء 
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األداء أو حّتى تعزف على اآلالت املوسيقّية أثناء قراءة املُعلِّمة للقّصة. وكذلك األمر 
ن األهل من استخدام اآلالت املوسيقية التربوية  يف عائلة الطفل، فهذا األسلوب مُيَكِّ
ز عالقة  ز عالقة الطفل بوالديه والوالدين بالطفل، ويُعزِّ يف البيت األمر الذي يُعزِّ
الطفل واألهل يف البُستان وتتعّزز عالقة املُعلمة باملُساِعدة والعكس صحيح. باإلضافة 
إلى ذلك، من املهّم دمج بعض األطفال يف عرض القصة وإعطائهم الفرصة ليكونوا 
ويُشعرهم  الذاتي،  وتصورهم  لديهم  بالنْفس  الثقة  ز  يُعزِّ وهذا  التقدمي،  من  جزًءا 
وبخصوص  الفّعالة.  املشاركة  هذه  خالل  من  املركز  يف  اّلذين  هم  كونهم  بالتميُّز 
ز ُسرعة  اجلانب الذهنّي: إنَّ كاتب املقال يفترض أنَّ طرح القصة بهذا األسلوب يُعزِّ
استيعاب األطفال للقصة وتذكُّر تفاصيلها وأحداثها كاملًة، األمر الذي يعود بالفائدة 
على شحذ الذاكرة بعيدة املدى بالنسبة إلى القصة ومواضيع تعليمية أخرى كذلك، 
ويفضل إتاحة املجال لطرح أسئلة ذات عالقة بتفاصيل القصة لفحص مدى استيعاب 
األطفال وتذويتهم الذهنّي لتفاصيلها والعبرة املستقاة منها، وهذا يحتاج إلى تفصيل 

لة.  يف دراسة أخرى ُمكمِّ

توصيات
يوصي كاتب املقال أن يتّم تأليف َقَصص تأخذ بعني االعتبار هذا األسلوب ومتطلّباته 
ليتّم دمج اآلالت املوسيقية فيها بشكٍل سهل )انظر املرحلة األولى- اختيار القّصة(. 
اآلالت  اختيار  عملية  يف  األطفال  بدمج  االهتمام  املهّم  من  ذلك،  إلى  باإلضافة 
املوسيقية يف نهاية عرض القصة، إذ مُيكن أن نُشارك األطفال يف اختيار أو استبدال 
ر تفكير الطفل وخياله اإلبداعّي  اآلالت بآالت أخرى األمر الذي من شأنه أن يَُطوِّ
وفهمه لألحداث بعمق وتذويتها واستقطاب املَشاعر، وبالتالي فإنَّ هذا يُساهم يف 
خلق جيل ذي وعي حسّي ومن ثَمَّ يُساعد ذلك األطفاَل على التعبير عن مشاعرهم 
يف ظروف مختلفة إّما مُيرون فيها يف البُستان أو يف بيئتهم العائلية. كما أّن هذا 
ز الكتشاف الضائقة  التعبير مُيكن تبّنيه أيًضا يف املجاالت العالجية- النفسّية كمحفِّ

التي ميّر فيها الطفل إن وجدت. 
على  تعتمد  دراسة جتريبّية  بعمل  التربية  مجال  يف  الباحثني  املقال  كاتب  يوصي 
هذا األسلوب يف رياض األطفال لفحص فاعلية هذه الطريقة وجناعتها وحتسينها 

وتطويرها إن لزم األمر.
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مالحق

حكاية البالونات اخلمسة 

ْمَسة  - ِحَكايَة الْبَالُونَات اخْلَ

- أُم ُرَقيَّة أحَضَرت َهِديَّة

عاَدة-  - يا لَلَفْرَحة يا لَلسَّ

- ِلُكلِّ َولَد بالون

- ِلُرَقيَّة بَالُون أزَرق

- ِللَيلى بَالُون لَيلَكي

 - ِلساِمر بَالُون أْصَفر
ْضر بَالُون أخَضر    خِلَ

- ألنَور بَالُون أحَمر

- ُكّل األوالد وُكّل البالونات َخَرُجوا ِللنُزَهة.

- َفِرَحِ َخْضر. َرَكَض َوَقَفَز- َوَرَمى البَالُون األْخَضر َعالًيا-َعاِلًيا: َرَمى َوأَمَسَك..... َرَمى 
َوأَمَسَك.....

- َوَقَع البَالُون األَخَضر َعلى ُشَجيَرة َوْرد... َوَخَزتُْه َشوَكة.

- َوَفْجًأة.... بُوم! طاخ!

- َماذا َحَدَث؟

َق البَالُون. - تََفرَقَع البَالُون... مَتَزَّ

َزْن يا َخْضر! - اَل حَتْ
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- َسْوَف نُْحِضُر لََك بَالُوًنا آخر.

- الْتََقى األَْوالد بأبي ساِمر.
- َفِرَح َساِمر َوَقاَل: بَابَا- اُنُْفخ البَالُون األَْصَفر!

- َحتَى يَِصيَر َكبيًرا- َكبيًرا ِمثَْل َرأِْسك!
ْمس!! - َكبيًرا- َكبيًرا ِمثَْل... ِمثَْل... ِمثَْل الشَّ

- نََفَخ الْبَابَا البَالُون...
- نََفَخ... ونََفَخ...

- َوَفْجًأة.... بُوم! طاخ!
- َماذا َحَدَث؟

َق البَالُون. - تََفرَقَع البَالُون... مَتَزَّ
َزْن يا ساِمر! - اَل حَتْ

- هِذِه ِنهايَُة ُكلِّ بَالُون.

- ِالْتََقى األَْواَلد ببُوسي- 
- ِقّطة لَيْلَى.

- ِانَْحنَْت لَيْلَى أَراَدْت أَْن تاَُلِعَب بُوِسي...
- َخَطَفْت بُوسي بَالُون لَيْلَى اللَّيْكلَي...

- َدْحَرَجتُْه- َوأَْمَسَكتُْه... َدْحَرَجتُْه- َوأَْمَسَكتُْه...
- َخَدَشِت البَالُون مِبََخاِلِبَها.

- َوَفْجًأة.... بُوم! طاخ!
- َماذا َحَدَث؟

َق البَالُون. - تََفرَقَع البَالُون... مَتَزَّ
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َزنْي يا لَيْلَى! - اَل حَتْ
- هَذا َما َحَدَث أيْضاً ِلساِمر. هِذِه ِنهايَُة ُكلِّ بَالُون.

- البَالُون اللَّيْكلَي تََفرَقع.
- البَالُون األَْصَفر تََفرَقع...
- َوَكذلك البَالُون األَْخَضر.

- بَقَي بَالُوناِن َفَقط:
- بَالُون أْزَرق ِلُرَقيَّة.
- بَالُون أْحَمر ألَنَور.

- خاَفْت ُرَقيَّة أن يَتََفرَقَع بَالُونَُها...
ُضُن لُْعبَتََها... - َحَضنَْت ُرَقيَّة الْبَالُون األًْزَرق َكَما حَتْ

َها... ُضنَُها أُمُّ - َكَما حَتْ
- َوَفْجًأة.... بُوم! طاخ!

- َماذا َحَدَث؟
َق البَالُون. - تََفرَقَع البَالُون... مَتَزَّ

َزنْي يا ُرَقيَّة! - اَل حَتْ
- هَذا َما َحَدَث أيْضاً ِلساِمر- هِذِه ِنهايَُة ُكلِّ بَالُون.

- بَِقَي بَالُون َواِحد َفَقْط: بَالون أْحَمر- بَالُون أنَْور.
- َفْجًأة... َهبَّْت ِريح َقِويَّة... َخَطَفت الْبَالُون األْحَمر،

ماء. - َطيََّرتُْه َعالًيا- َعالًيا- َحتَّى السَّ
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َح أَنَْور ِبيََديِه َوَقاَل: - لَوَّ
الَمة! الَمة! َمَع السَّ - َمَع السَّ

- أَيَُّها البَالُون األْحَمر!
- َوَقَف األًْوالد،

ُحوا ِبَأيِْديِهْم- - لَوَّ
- َوَقالُوا ِبَصْوٍت عاٍل

الَمة! الَمة! َمَع السَّ - َمَع السَّ
- أَيَُّها البَالُون األْحَمر!
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استخدام المحاكاة عبر اإلنترنت لتطوير مهارات التواصل 
بين األشخاص لدى العاملين في مجال التربية والتعلّم 

االجتماعّي والعاطفّي: تبّصرات من عصر الكورونا  

عماليا ران | صوفي شهوان / دالل1

ملّخص
حاجة  نشأت  وباء الكورونا،  انتشار  جّراء  بُعد،  التعلّم عن  إلى  االنتقال  إزاء 
التعليم، يف  التعلّم وأساليب  بطرق  جديد  من  التفكير  إعادة  إلى  ملحة 
تطوير  ويف  األشخاص،  بني  التواصل  مهارات  وإكساب  املعلمني  تأهيل 

بالذات.   الفترة  هذه  يف  والعاطفّي،  التعلّم االجتماعي 
احملاكاة،  ملراكز  القطري  للبرنامج  التي أِعّدت  هذه،  العمل  ورقة  تعرض 
مبادئ  وفق  تعمل  اإلنترنت،  عبر  للمحاكاة  مختلفة  )موديالت(  مناذج 
لتنظيم  املستجّدة،  الظروف  ضوء  وعلى  والتعليم  التربية  وزارة  أصدرتها 

التعليم.   جهاز  يف  محاكاة  ورشات  وإقامة 
هذا  الستخدام  عمل  برنامج  الشأن  وذوي  القرار  صّناع  على  الورقة  تعرض 
املتأهلني  ولدى  األشخاص،  بني  التواصل  مهارات  اجلديد لتطوير  النسق 
بُعد، إضافة  عن  ويُعلّمون  يتعلّمون  الذين  التربية  حقل  يف  والعاملني  للتعليم 

الوسيلة اإلنترنتّية.  بواسطة  والعاطفّي  التعلّم االجتماعّي  تطوير  إلى 
واختيارها  تطويرها  مت  جديدة،  مناذج  أربعة  م  نقدِّ سوف  اإلطار،  هذا  يف 
بُعد.  عن  احملاكاة  ورش  املختلفة إلجراء  احملاكاة  مراكز  قّدمتها  طلبات  ضمن 
وتؤكِّد  ح  توضِّ مراكز احملاكاة، وهي  بنجاح يف مختلف  النماذج  اختبار هذه  مت 

بنجاح.  وتفعيلها  التباعد  يف  احلالية  الظروف  مع  احملاكاة  تكييف  إمكانية 
إلى  عاّمة  التعليمية  واملؤّسسات  العالي  التعليم  سات  مؤسَّ انتقال  ضوء  على 

1.  مركز املعرفة، البرنامج الُقطري ملراكز احملاكاة. ترجمة من العبرية: سليم سالمة. 
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لتعزيز  مجاال  هناك  أّن  نرى  العالم،  ويف  البالد  يف  بُعد  عن  والتعلُّم  التعليم 
للمعلمني  املتاحة  املختلفة  والتربوية  التعليمية  األدوات  يف  التفكير  إعادة 

املهني.  والتطوير  التعلم  استمرارية  على  للحفاظ 
ميدانّيا  اختبارها  مت  حيث  بحثيا؛  التجريبية  النماذج  اختبار  بعُد  يتم  لم 
بني  واملتدرِّ األكادميية  املؤّسسات  يف  طالب  مجموعات  شملت  ورشات  ضمن 
املؤّسسات  يف  تدريسية  هيئات  وأعضاء  التدريس،  حقل  إلى  الدخول  على 
النماذج  هذه  تكييف  كيفية  حول  التفكير  لتعزيز  مجال  هناك  األكادميية. 
تطوير  كيفية  وكذلك  للمعلمني،  املهني  التطور  مع  اإلنترنت  عبر  التجريبية 
ورش  ضمن  العمل  مبادئ  على  ناحية  من  حتافظ  إضافية  جتريبية  مناذج 
الراجعة(،  والتغذية  والبحث  الفيديو  على  القائم  التجريبي،  )التعلُّم  احملاكاة 

األخرى. الناحية  من  املعاصرة  للتحديات  احملاكاة  مالءمة  وعلى 

مة  مقدِّ
الكورونا، نشأت حاجة ملحة  وباء  انتشار  بُعد، جّراء  التعلّم عن  إلى  االنتقال  إزاء 
إلى إعادة التفكير من جديد يف طرق التعلّم وأساليب التعليم، ويف تأهيل املعلمني 
وإكساب مهارات التواصل بني األشخاص، ويف تطوير التعلّم االجتماعي والعاطفي، 
يف هذه الفترة بالذات. تعرض ورقة العمل هذه، التي أِعّدت للبرنامج القطري ملراكز 
احملاكاة، مناذج )موديالت( مختلفة للمحاكاة عبر اإلنترنت، تعمل وفق مبادئ »النداء 
– קול קורא« الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم لتنظيم وإقامة ورشات محاكاة 
الورقة  هذه  تعرض  املستجدة.  الظروف  ضوء  على  أِعّدت  وقد  التعليم.  جهاز  يف 
على صّناع القرار وذوي الشأن برنامج عمل الستخدام هذا النسق اجلديد لتطوير 
مهارات التواصل بني األشخاص لدى املتأهلني للتعليم، والعاملني يف حقل التربية 
التعلّم االجتماعي والعاطفي،  بُعد، إضافة إلى تطوير  يتعلّمون ويُعلّمون عن  الذين 

بواسطة هذه الوسيلة اإلنترنتّية أيًضا.   

ما هي ورشات احملاكاة عبر اإلنترنت؟ 
مهنّيني يف  تأهيل  مختلفة: يف  مجاالت  شائع يف  اإلنترنت  عبر  احملاكاة  استخدام 
متعلّمني يف  وتفاعل  لدمج  فعالة  والتعليم. فهي وسيلة  التمريض  الطيران،  الطب، 
ر، التبّصر والتغذية الراجعة.  بيئة تعليمية آمنة ومضبوطة تتيح إمكانية التدرُّب املتكرِّ
من املهم التأكيد على أن ثمة ضبابية مفاهيمية يف كل ما يتصل بهذا املجال، ولم 
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يف  املتوفرة  املختلفة  للنماذج  معّمقة  معاجلة  اآلن،  حتى  املهنية،  األدبيات  تعرض 
.)Dotger, 2013; McGarr, 2020; Thompson et al., 2019( احلقل

عوًضا  متزامنة،  رقمية  منّصة  بواسطة  م  تُنظَّ ورشة  هي  اإلنترنت  عبر  احملاكاة  ورشة 
عن اللقاء وجًها لوجه. وهي جتري، غالًبا، بواسطة تطبيق »زوم«، بهْدِي مبادئ احملاكاة 
التي بلورها البرنامج القطري ملراكز احملاكاة حيث خوض التجربة مع ممثلني مهنّيني، 
واالستقصاء واالستبصار. واحملاكاة عبر اإلنترنت مماثلة، يف فحواها، للمحاكاة املباشرة: 
العاطفية،  اللغة  استخدام  على  والتدّرب  التواصل  مهارات  تعلّم  بأهمية  الوعي  رفع 
واالجتماعية يف مجال التربية والتعليم. تسعى احملاكاة، بأشكالها املختلفة، إلى تطوير 
وآمنة.  داعمة  بيئة  يف  اختبارها  إمكانية  وتتيح  -االجتماعي،  العاطفي  النماء  موارد 
والبشرى التي حتملها هي أّنه ال توتر وال تناُقض بني املنجزات الرفيعة وسيرورات التعلّم 
ز وينّمي حالة الرفاه  والتعليم التي تشمل اإلحساس والتعاطف. هذا النوع من التعلّم يعزِّ
)الرخاء اجلسماني، النفسي واالجتماعي ”Wellbeing“) لدى أعضاء الطواقم التربوية 
والتعليمية، من خالل تنمية قدراتهم ومهاراتهم يف مجال التواصل العاطفّي واالجتماعّي. 
التعلّم  إطار  يف  اإلنترنت  عبر  احملاكاة  اعتبار جتربة  املثال، ميكن  سبيل  على  وهكذا، 
بيئة   Second Life مثل  رقمية،  منّصة  من  كجزء   )online learning( اإلنترنت  عبر 
مدَمجة للتعلّم املباشر وعبر اإلنترنت( أو يف إطار جتربة احملاكاة الغامرة ثالثية األبعاد 

)immersive simulations( التي تشمل 
جتارب مُتاِثل الواقع يف الفضاء العنكبوتّي، 
)أفاتار-  مني  مبقدِّ االستعانة  خالل  من 
الرمزية  الصورة  أو  الشخصية  الصورة 
أو  االجتماعي  التواصل  بحسابات  اخلاصة 
املستخدم  يضعها  صورة  أي  أو  املنتديات 
ويراها اآلخرون، وتعبِّر عن الشخص نفسه(. 

الرسم رقم 1: ماهية احملاكاة عبر اإلنترنت
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تشير األدبيات املهنية يف موضوع احملاكاة عبر اإلنترنت يف مجال التعليم إلى أّنها 
بالتجربة  مقارنة  أولية،  بصورة  احملاكاة  تستخِدم  جتريبية  برامج  تكون  ما  غالًبا 
الغنية التي اكتُسبت يف مجالي الطب والتمريض على سبيل املثال. ثمة برامج عديدة 
لتأهيل املعلمني يف مختلف أنحاء العالم ال تعتمد التكنولوجيا التعليمية كجزء أساسي 
من منهاج التعليم. وهذا هو أحد أسباب متحور معظم األبحاث اخلاصة باحملاكاة 
عبر اإلنترنت واحملاكاة اإلكلينيكية يف التعليم حول املتأهلني للتعليم واستنادها إلى 
مساهمة  مدى  لتقّصي  صت  ُخصِّ فقط  قليلة  أبحاث  الذاتي.  التقرير  استبيانات 
 .)McGarr, 2020( احملاكاة يف تطوير كفاءات أو مهارات العاملني يف مجال التربية
أحد األبحاث األحدث التي تستحق اإلشارة يف هذا السياق يتمحور حول احملاكاة 
 Teacher( املعلم«  »حلظات  برمجية  بواسطة  املعلمني  تأهيل  برنامج  يف  الرقمية 
يف  احلقيقي  الواقع  متاِثل  أوضاع  يف  للطالب  تأهيل  برمجية  وهي   :)Moments
التعليم. تستند هذه إلى سيناريوهات احملاكاة اإلكلينيكية/ السريرّية التي وضعها 
بنجامني دودجر يف جامعة سيراكيوز والتي تسمح بتجريب تفاعالت صعبة مع األهل 
)يجسدهم ممّثلون محترفون(. وقد وجد الباحثون أّن مردود احملاكاة الرقمية يعادل 

.)Thomson et al., 2019( مردود احملاكاة اإلكلينيكية يف وجود ممثلني محترفني
أجرى دودجر دراسات معّمقة حول استخدام احملاكاة يف تأهيل املعلمني وفق النموذج 
الذي أوجده يف جامعة سيراكيوز )Dotger, 2013; Dotger et al., 2018(.  يف النموذج 
َدْور  يؤدي ممثِّلون محترفون  الطبي،  النموذج  إلى  استناًدا  ابتكره  الذي  اإلكلينيكي 
»اآلخر النموذجّي«. جُترى جتربة احملاكاة وفق سيناريو دقيق يوّجه احملادثة واستقصاء 
ما بعد التجربة، بحيث ميّر جميع املشاركني بالتجربة ذاتها. انتبه دودجر إلى أّن 
مجال التواصل بني األهل واملعلمني يشكل أرضية خصبة للبحث بواسطة احملاكاة 
 )Thompson et al., 2019( وآخرون  تومبسون  أجراه  الذي  البحث  أّما  اإلكلينيكية. 
لفحص مدى مساهمة احملاكاة الرقمية يف تطوير مهارات التواصل بني األشخاص 
تدل  اإلكلينيكية.  احملاكاة  مساهمة  تشبه  أّنها  وجد  فقد  الوالد،  املعلم/  حوار  يف 
نتائج البحث على أّن غالبية املشاركني يف التجربة رأوا أّن احملاكاة الرقمية حلوار 
هذا  من  اإلكلينيكية.  للمحاكاة  تقريًبا،  مطابقة،  بدرجة  أصلية  هي  الوالد  املعلم/ 
البرنامج  »نداء«  املطّبق يف  والنموذج  اإلكلينيكي  الكبير بني منوذج دودجر  التشابه 
القطري ملراكز احملاكاة، ميكن االستنتاج أّنه يف ضوء الظروف املستجدة، قد تكون 
بني  التواصل  مهارات  تطوير  يف  ذاتها  املساهمة  اإلنترنت  عبر  احملاكاة  لورشات 
األشخاص لدى املتأهلني للتعليم والعاملني يف التعليم، وكذلك يف تطوير سيرورات 
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التعلّم اخلاص باحلوار البّناء بني املعلمني وأولياء األمور، املعلمني وأعضاء الطاقم 
املدرسّي، الطالب وأعضاء املجتمع. 

تطوير مهارات التواصل بني األشخاص واستخدام احملاكاة عبر اإلنترنت
مهارات التواصل بني األشخاص لدى العاملني يف التربية والتعليم تدفع نحو حوار 
متعاطف وإيجابي مع األهل، مع أبناء املجتمع وأعضاء الطاقم املدرسّي. للعالقات 
املتينة والداعمة من جهة، وللتواصل الواضح من جهة أخرى، انعكاس إيجابي على 
املدرسة والطالب، على العالقة بني املعلمني واألهل، وعلى التحصيالت العلمية لدى 
ع التواصل األمثل على مشاركة األهل، ويلبي االحتياجات  الطالب. وفوق هذا، يشجِّ
 Brezis et al.,( املعلمني  تسرُّب  ويقلّص  والتعليم  التعلّم  فرص  خالل  من  املعرفية 
 2017; Dotger, 2013; Dotger et al., 2018; Kaufman & Ireland, 2016; Gisewhite
اآلراء  منقسمون يف  الباحثني  أّن  et al., 2019; Shapira-Lishchinsky, 2013(. غير 
من  والتي  األشخاص  بني  التواصل  مهارات  إلكساب  الصحيحة  الطريقة  بشأن 
ز اجلزء األكبر من التواصل بني األهل  شأنها دعم هذه السيرورات وتعزيزها. يتركَّ
التعليمية.  املصاعب  أو  الطالب  انضباط  تخص  مسائل  حول  اليوم،  واملعلمني، 
فاملعلمون ال يتعلّمون كيفية إيصال الرسائل إلى األهل، وكيفية طلب املساعدة منهم 
يف تدريس أوالدهم وكيفية البحث يف احتياجات الطالب مع األخذ بعني االعتبار 
جملة من اخلصائص الثقافية، االجتماعية، االقتصادية واإلثنية. ترى النظرة البيئية 
واإلنسانية أنه كي يكون التواصل بني األشخاص إيجابّيًا، يلزم فهم أعمق للخلفية، 
 Gisewhite et al.,( الطالب  أَُسر  لدى  وللتخّوفات  لالحتياجات  النظر،  لوجهات 
2019(.  وقد بّينت دراسة فحصت آفاق تطوير مهارات التواصل بواسطة احملاكاة 
عبر اإلنترنت أّن احملاكاة تساعد يف حتسني التواصل مع الطالب، يف امتالك مهارة 
على  والقدرة  املرونة  يف  واالحتواء،  باالحترام  تتميز  بيئة  خلق  يف  األسئلة،  طرح 
التعامل مع املتغيرات، يف توفير تغذية راجعة إيجابية للطالب، يف النمذجة وإدارة 
التدرُّب على  باإلمكان  )Donehower Paul et al., 2020(.  كذلك،  التعليمي  الصف 
مهارات أخرى، مثل اإلصغاء الفّعال يف ظروف غير رسمية خالل التواصل مع األهل، 
بواسطة احملاكاة عبر اإلنترنت وحتسني عمليات التفكير والتبّصر بعد التجربة، كما 

تبنيِّ النماذج الواردة الحًقا.    
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 )Social Emotional Learning; SEL( تطوير مهارات التعلّم االجتماعّي - العاطفي
واستخدام احملاكاة عبر اإلنترنت

كيف باإلمكان استخدام احملاكاة عبر اإلنترنت لتحسني التعلّم االجتماعي - العاطفي 
)Social Emotional learning; SEL(؟ ظهر مصطلح »التعلّم االجتماعّي - العاطفي« 
هذا للمّرة األولى يف العام 1997 لوصف إطار العمل املخصص لتنمية القدرة الذاتية 
م بها بطرق تساهم يف حتقيق نتائج  على فهم جوانب عاطفية والتعبير عنها، ثم التحكُّ
 Durlak, 2016; Elias et al., 1997;( تطورية إيجابية يف مجاالت تعليمية واجتماعية
 Garner et al., 2014; Jones & Bouffard, 2012; McDaniel et al., 2017; Weissberg

  .)et al., 2016; Yoder, 2014

على مستوى التلميذ، يساعد التعلّم االجتماعي- العاطفي يف تنمية كفاءات اجتماعية 
الطالب.  من  معينة  مجموعات  بني  خطرة  مواقف  وجتّنب  منع  يف  أو  وعاطفية 
العاطفي تنمية القدرات  التعلّم االجتماعي -  التعليمي، يعني  على مستوى الصف 
أّما  املدرسة؛  العادي يف  الدراسي  املنهاج  واالجتماعية ضمن  العاطفية  والكفاءات 
لدى  العاطفية   - االجتماعية  القدرات  لتنمية  أهمية  فثمة  املدرسة،  مستوى  على 
تؤثِّر هذه  إذ  والعاطفي،  التعلّم االجتماعي  التربوية يف تدريس  املعلمني ومهاراتهم 
ثمة  ذلك،  على  املدرسية. عالوة  الثقافة  وعلى  واملدرسّي  الصّفّي  املناخ  على  كلها 
أهمية أيًضا للتشارك مع عائالت الطالب ومع احمليط املدرسّي األوسع، الذي من 
 Durlak, 2016;( والعاطفي خارج جدران املدرسة التعلّم االجتماعي  شأنه حتسني 

     .)Durlak et al., 2011

الرسم رقم 2: التعّلم االجتماعّي - العاطفّي يف دوائر التأثير املختلفة 
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التعلّم  تعزيز  بني  جلّية  عالقة  ثمة  إن   )Yang et al., 2018( وماي  بار  يانغ،  يقول 
تسهم  والتي  واملعلمني،  الطالب  بني  اإليجابية  والعالقات  والعاطفي  االجتماعي 
هذه  ضوء  على  السلوكية.  املعرفية  املشاركة  تطوير  يف  كبيرة،  مساهمة  بَدْورها، 
ًها من معلميهم، ينّمون مهارات اجتماعية  الدراسة، الطالب اّلذين يلتّقون دعًما موجَّ
- عاطفية أعلى مستوًى من تلك التي ينّميها الطالب الذين ال يحظون بهذا الدعم. 
كما يبني هؤالء الطالب عالقات أكثر إيجابية مع املعلمني وزمالء الدراسة مقارنة 
بالطالب الذين لم يقيموا مثل تلك العالقات مع املعلمني، ثم يتبّنون بالتالي تصورات 

أكثر إيجابية للمشاركة العاطفية. 
على ضوء التغيرات التي حصلت يف جهاز التعليم يف عصر الكورونا، يُطرح السؤال 
عّما إذا كان باإلمكان اغتنام هذه الفرصة العتماد منظور جديد يعتبر عملية التعلّم 
برّمتها تعلّما اجتماعًيا- عاطفًيا )Elias, 2019(. تعرض هذه الوثيقة الطريقة التي 
التعلّم االجتماعي-  ميكن للمحاكاة عبر اإلنترنت من خاللها أن تساهم يف تعزيز 
العاطفي، ويف تنمية مهارات التواصل، مثل: اإلصغاء الفّعال، طرح األسئلة، املرونة 

الفكرية والقدرة على التكيف مع املواقف املتغيِّرة.  

التفكير من جديد يف ظّل أزمة الكورونا: 
ورشات محاكاة مباشرة )وجًها لوجه( وورشات محاكاة عبر اإلنترنت 

الظروف االستثنائية التي نشأت خالل األشهر األخيرة يف أعقاب تفّشي وباء كورونا 
أّدت إلى إعادة التفكير من جديد يف طرق التعلّم عن بُعد، ويف مدى أهمية وسيلة 
احملاكاة يف السياقات املستجدة. نحن نعرض، يف هذه الورقة، مناذج مبتكرة لتنظيم 
لها  والتعليم وخّصصت  التربية  أقّرتها وزارة  بُعد. هي مناذج  ورشات احملاكاة عن 
الوسيلة  هذه  استخدام  طرق  يف  جديد  من  التفكير  تعزيز  إلى  سعًيا  امليزانيات، 
وتشجيع االستمرارية التعلّمية يف مراكز إضافية أخرى. مناذج الورشات عبر اإلنترنت 
التقليدية  احملاكاة  ورشة  ومراحل  ملرّكبات  وفًقا  جُترى  يلي  فيما  سنعرضها  التي 
)افتتاح الورشة، سيناريوهات، التجربة العملية أمام ممثِّل محترف ثم االستقصاء( 
ن  لكن على نحو مهّيأ للتعلّم عن بُعد. تسمح التجربة عبر اإلنترنت مبواصلة التمرُّ
)تتيح  تطوير عالقات  جانب  إلى  األشخاص،  بني  التواصل  مهارات  على  والتدرُّب 
ل اآلن،  احلوار املفتوح والصريح( بوسائل تكنولوجية عبر اإلنترنت، سيَّما أّنها تشكِّ
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يف فترة الكورونا، الوسيلة املركزية من بني وسائل التربية والتعليم. يتيح استخدام 
وسيلة احملاكاة جلميع العاملني يف مجال التربية والتعليم يف الوقت الراهن )طالب 
اجلامعات، أعضاء السلك التعليمي واحملاضرين( احملافظة على استمرارية التعلّم 
والتأهيل بصورة اعتيادية، التمعُّن يف األداء التربوي وإجراء حوار حوله، سواء يف 
حاالت الطوارئ أو يف احلاالت الروتينية العادية، ضمن التقييدات التي توِجب التعلّم 

عن بُعد.        
من املهم التأكيد هنا على أّن اخلطاب اجلديد الذي نشأ يف أعقاب األزمة أّدى إلى 
تفكير وتشاُرك يف وسعها  وإلى تطوير سيرورات  باالنتماء االجتماعي  خلق شعور 
مع  التكّيف  وسط  للغاية،  قصيرة  زمنية  فترة  خالل  اجلديدة  االحتياجات  تلبية 
الظروف املتغّيرة والتعلّم املستمر. وقد ارتكزت هذه السيرورات على لقاءات عبر 
اإلنترنت لطاقم املديرين، طواقم التفكير، مجموعات تأهيل املرشدين واملمثِّلني عن 
بُعد، مجموعات التعلّم يف موضوع التعلّم االجتماعي - العاطفي، مجموعات التعلّم 

من معهد »موفيت«، إضافة إلى لقاءات شخصية عبر اإلنترنت وغيرها. 
نعرض، فيما يلي، النقاط الرئيسية والتوصيات املركزية للعمل يف هذا املجال: 

إعداد البيئة يف ورشة عبر اإلنترنت 
للمحاكاة عبر اإلنترنت، كما يف الورشات الَوجاهّية )وكذا يف أّي لقاء جماعّي(، ثمة 
للزمان   ،)Setting  - وديكورها  الورشة  يلي بظروف  فيما  إليها  )يشار  بيئة محدّدة 
واملكان وإعداد البيئة. ويشمل هذا املصطلح )Setting(، يف مفهومه األوسع، البيئة 
العامة التي تلتقي املجموعة يف كنفها لتنفيذ مهمتها. يف البيئة االفتراضية املتزامنة، 
يبدأ اإلعداد قبل بدء لقاء املجموعة عبر اإلنترنت ويتطلب مساعدة من محاضر 
وحتديد  البيئة  إعداد  يكتسب  التقني.  الطاقم  عضو  أو  املجموعة  مرافق  الدورة، 
االفتراضي.  احليز  أهمية قصوى يف  بُعد  عن  احملاكاة  ورشة  املشاركة يف  معايير 
تقام الورشة يف فضاءات املشاركني املنزلية، الشخصية واخلاصة )بكل ما حتمله 
البيئة  إعداد  شأن  من  إنذار(.  سابق  دون  ومن  فجأة  تظهر  قد  التي  التحديات 
عة، ثم إتاحة املجال لرّد  وتنظيمها مسبًقا تقليص تأثير احلاالت واألوضاع غير املتوقَّ
سريع يضمن االستمرار يف الورشة وفق ما هو مخّطط. يجري إعداد البيئة عبر 
املراحل الثالث األساسية يف أّية ورشة محاكاة، سواء كانت مباشرة أو عبر اإلنترنت:
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)1( مرحلة ما قبل الورشة: حتضير للورشة؛
)2( مرحلة إجراء الورشة واالستقصاء/البحث؛

)3( مرحلة ما بعد الورشة. 
   

مرحلة ما قبل الورشة 
املرحلة األولى ضرورية لنجاح الورشة عبر اإلنترنت، مع التركيز على ورشات يشارك 
فيها آخرون من الكلية، مثل محاضري املساقات أو مرافقي املجموعات. يف هذه 

املرحلة، ينبغي تنفيذ جملة من اخلطوات:
ر وممثِّل مالئَمنْي للعمل يف ورشات عن بُعد. 1.  اختيار ميسِّ

بغية حتديد  الداعي  مندوب اجلسم  أو  احمُلاِضر  مع  إجراء محادثة متهيدية    .2
احتياجات املجموعة ومالَءمة التوقعات بشأن سير الورشة.

3.  احلصول على الئحة بأسماء املشاركني يف املجموعة.
ر واملمثِّل،  4.  إرسال بالغ إلى جميع املشاركني يتضمن تفاصيل بشأن اسمّي امليسِّ
مواعيد اللقاء، اجلدول الزمني وعناوين السيناريوهات، أهداف ورشة احملاكاة 

وأسلوب إدارتها.  
5.  تبيان املعايير املُفضل اعتمادها يف لقاء افتراضي متزامن: يظهر اسم املشارك 
فيه  تتوفر  مضاء  مكان  يف  واجللوس  الكاميرات  فتح  املشارك،  نافذة  على 
للتعلّم  األقصى  غ  التفرُّ الفّعالة، ضرورة  املشاركة  املشارك، ضرورة  خصوصية 
واملشاركة، تغيير اخللفية يف تطبيق »زوم« يف حال وجود املشارك يف مكان غير 

مريح له، الظهور واجللوس بطريقة مالئمة والئقة. 
6.  إعداد عرض تقدميّي قصير حول أهداف الورشة ومسارها.

أدائهم  طريقة  بشأن  واملمثِّل  التقني  املندوب  احمُلاِضر،  مع  التوقعات  مالَءمة    .7
ومشاركتهم يف دعم الورشة.   

وتصويرها،  الورشة،  املشاركة يف  على  مواَفقة  استمارة  على  املشاركني  توقيع    .8
وتسجيلها. 
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فهم، واحتواء، وَعَمل ِتبًعا للسياق الثقايف لدى املشاركني 
تقوم الورشات عن بُعد، مثل الورشات املباشرة، على التفاعل التبادلي الذي تشارك 
فيه مجموعات منوَّعة من ثقافات مختلفة، وهو ما يتطلب من الطاقم املهني أن يكون 
على قدر كاٍف من األهلية الثقافية )cultural competency; cultural competence(؛ 
بحيث يقصد هذا املصطلح )األهلية الثقافية( اجلمع ما بني الوعي، املعرفة واملهارات 
لدى املهنيني يف عمليات التعلّم املستمر، من أجل رفع مستوى اخلدمة التي يقّدمونها 
والتعلّم  الوعي،   .)2016 وشيمر،  سنير  ـ  )أغمون  مختلفة  ثقافات  من  ألشخاص 
واالستقصاء بشأن املجموعات املنّوعة هي عوامل من شأنها املساعدة على احتواء 
االختالف واعتماد حوار ناجع، بّناء، متسامح ومنفتح. إعداد أعضاء الطاقم املهني 
بصورة مالئمة ومعّمقة يساعد على تخفيف التوّترات والصراعات، تعزيز التفاهم 
تعزيزية،  تفكير  مسارات  وتطوير  بُعد  عن  الورشات  جناح  نحو  والدفع  والتعاون 
الكلّيات مبشاركة  نُّظمت يف داخل  التي  الورشات  كما يستفاد من جتارب ودروس 

مجموعات سّكانية مختلفة.     

مرحلة الورشة 
يف  وكما  العنكبوتية.  املنّصة  أو  التطبيق  عبر  املجموعة  تلتقي  الثانية،  املرحلة  يف 
ق من أن البيئة  ر الورشة إلى التطبيق قبل بدئها، كي يتحقَّ أّية ورشة، يدخل ميسِّ

االفتراضية والتقنية على ما يرام:
ر إلى غرفة اإلنترنت أّواًل، ينتظر أعضاء املجموعة ويستقبل املشاركني  1.  يدخل امليسِّ

الذين تُفتح نوافذهم للمشاركة يف الورشة. 
ر نفسه أمام أعضاء املجموعة ويلفت  2.  بعد انضمام جميع املشاركني، يقّدم امليسِّ

انتباههم إلى حضور املمثِّل. ثّم يقّدم املمثِّل نفسه أمام املشاركني. 
ر بأسس تنظيم الورشة عبر اإلنترنت وبأهدافها. 3.  يذّكر امليسِّ

4.  يفتتح امليّسر الورشة بطرح سؤال عاّم على املشاركني حول مشاعرهم يف تلك 
عاطفية،  لغة  استخدام  أمام  الطريق  متهيد  إلى  يرمي  سؤال  وهو  اللحظات. 

ل.   تشاُعرية )املشاركة الوجدانية( حتّث املشاركني على التحادث والتأمُّ
يشمل  أقصى(:  كحدٍّ  دقيقة   15 )حتى  الورشة  تقدميّي حول  بعرض  املشاركة    .5
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واأليقونات/ الصور  بواسطة  كالمّيًا  شرًحا  مقتضًبا،  ا  نّصً التقدميّي  العرض 
الرموز، ويتطرق إلى النقاط التالية: تذكير مباهية احملاكاة يف التعليم، مضمون 
الورشة وهدفها، طريقة إجراء التجربة واالستقصاء، مميزات احلوار يف هذا 
احليِّز )خاٍل من إصدار األحكام التقييمية، متّعن املشترك فيما يدفع املتدرِّب 
نحو حتقيق أهدافه وما يعيق تقّدمه(، ما هو التأمل الشخصي، ثم عرض شريحة 

ح محتوى جعبة مهارات التواصل االجتماعي- العاطفي.  أخرى توضِّ
6.  عرض املعطيات االفتتاحية للسيناريو. 

7.  اختيار مشارك متطوِّع خلوض التجربة. 
8.  خوض التجربة أمام املمثِّل. 

9.  استقصاء، نقاش واستبصار، وفق نقاط محّددة يف ذلك.  

االستقصاء/النقاش واالستبصار يف الورشة، عن ُبعد 
التدريس  عمليات  يف  وشائعة  متداولة  تقنية  هي  والتبصر(  )التأمل  االستبصار 
والتقييم يف احلقل التربوي. أحد األهداف التي تبتغي ورشة احملاكاة حتقيقها هو 
مهارة  وتعزيز  الذاتي  التعلّم  مهارات  تطوير  املستوى،  عالي  لي  التأمُّ التفكير  تنمية 
ر العاكس والنقاش اللذان  تقدمي التغذية الراجعة التحليلية املتبصرة العاكسة. التبصُّ
يجريان يف إطار املجموعة بعد التجربة، ينبغي أن يتمحورا حول ثالثة أسئلة أساسية، 
مبشاركة املتدرِّب واملجموعة. ونظًرا ألن ورشة احملاكاة عن بُعد هي أقصر، من حيث 
املّدة الزمنية، من ورشة احملاكاة املباشرة )التي تستمر أربع ساعات كاملة، عادًة(، 
فمن واجب ميّسر الورشة إدارة وقت االستبصار بصورة فّعالة، ممتعة وباحترام: على 
ًزا وُمحّثًا على احلوار. تفيد تعقيبات التغذية الراجعة  امليّسر أن يكون دقيًقا، مركِّ
التي وردت من أعضاء طاقم املركِّزين )n=22( بأّن ثمة مجااًل للتأكيد على األمور 

التالية:    

ب واملجموعة حوار مع املتدرِّ
التنفيس )التعبير( عن املشاعر، استيضاح احلقائق وفهم الدوافع يف نطاق التجربة: 
التفاعل  خالل  برز  الذي  ما  اقترحَت؟  فعلَت/  ماذا  التجربة؟  بعد  الشعور  هو  ما 
التبادلي؟ ما هي الكلمات التي استخدمتَها؟ ملاذا اخترَت التصرُّف/ القول/ القيادة 
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ا؟ ماذا كان ينبغي عليك فعله؟ مباذا شعرَت  على هذا النحو؟ ملاذا تعتبر األمر مهّمً
عندما.. ؟ ماذا كان هدفك؟ هل متّكنَت من حتقيقه؟

نقاش مع املجموعة    
أحكام  إطالق  دون  ومن  باحترام  احلوار  وحدود  التوقعات  مالءمة  بشأن  تذكير 
التجربة:  بعد  املشاعر  التنفيس عن  العاطفي عبر  إمكانية احلوار  إتاحة  تقييمّية؛ 
مباذا شعرمت؟ كيف كان األمر بالنسبة لكم؟ وذلك من خالل جعل احلوار يدور حول 

نقطتني اثنتني أساسيتني من االستقصاء. 
مرحلة ما بعد الورشة 

ر واملمثِّل بخصوص الورشة التي جرى  دعوة إلى محادثة واستبصار من جانب امليسِّ
تنظيمها. تلّقي تغذية راجعة من احملاضر يف املساق )ورشة داخلّية( أو من مرافق 

املجموعة يف ورشة خارجّية. 
تقنيات التيسير واحلوار يف ورشة احملاكاة عن ُبعد

بُعد  الورشات عن  املبادئ األساسية يف  الرغم من تشابه  بأّنه على  بالتنويه  جدير 
والورشات املباشرة، إاّل أنه من غير املمكن االنتباه دائًما وبصورة واضحة إلى عناصر 
معّينة من لغة اجلسد، إلى اإلمياءات واللغة غير الكالمية يف الورشة عبر اإلنترنت. 
احلديث  وبنبرة  الكالم  بإيقاع  التأثُّر  الوجه،  تعابير  يف  التمعُّن  بالطبع  املمكن  من 
وتنغيمه، غير أن التوجيه/ التيسير عن بُعد يتطلّب درجة أعلى من التركيز واإلصغاء 
ميّسر  على  ينبغي  هنا،  من  أيًضا.  النواقص،  هذه  مع  التعامل  أجل  من  املتواصل 
واملهنية  الشخصية  مهاراته  إلى  إضافة  يتمّتع،  أن  اإلنترنت  عبر  احملاكاة  ورشات 
ر ورشات محاكاة مباشرة، بجملة من مهارات وتقنيات التيسير التي تساهم يف  كميسِّ

حتفيز املشاَركة التعلّمية يف الفضاء اإلنترنتي.  
ر  تواصل من دون كالم )لغة غير محكية(، وإصغاء دون تدّخل من جانب امليسِّ

●  اجللوس يف مكان مضاء.
●  إمالة اجلسم قلياًل، بصورة طفيفة، نحو الشاشة.  

●  تعابير وجه الئقة.
ث. ●  نبرة التحدُّ

ث بوتيرة تتناسب مع البيئة التكنولوجّية )أي ليست بطيئة تُضِعف »وتنوِّم«  ●  التحدُّ
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سيْر العملية واملشاركني، وكذلك غير سريعة تُعيق عملية اإلصغاء، وخصوًصا 
يف حال وجود مشكالت تقنية(. 

●   حركات بالرأس تعبيًرا عن القبول واملوافقة، وتكون مصحوبة بتعابير تدّل على 
اإلصغاء، مثل »أسمعك«، »معك«، »أصغي إليك«.

إعادة صياغة/ صياغة جديدة وتكرار
إعادة صياغة جوهر أقوال املشارك أو تلخيص زبدتها. مثاًل، »أسمع أّنك قلت...«، 

»أنت تقصد/ ين...«، »القصد، إذن، هو ...«. 
استيضاح وطرح أسئلة 

األسئلة املفتوحة خالل االستقصاء تساعد املشارك على التعمق يف حتليل املعضلة، 
النوع من األسئلة  الناشئة، الصراع وحتديد الشعور والتعرف عليه. هذا  الصعوبة 
هناك؟«،  حصل  »ماذا  احلوار:  رقعة  وتوسيع  معلومات  على  احلصول  يف  يساعد 
»مباذا شعرت؟«، »ما الذي كنت تستطيع القيام به بصورة أخرى؟«، »ملاذا حصل هذا، 
حسب رأيك؟«، »ملاذا كان رّدها على هذا النحو؟«، »ملاذا ابتسَمْت/ غضبَْت/هدأَْت؟«.   

تفسير 
ر لألقوال والسلوكيات العلنية وترجمتها لفظّيًا وعاطفّيًا أعضاء  يساعد تفسير امليسِّ
ًما  املجموعة على مناقشة التجربة وتطوير عملية االستقصاء. قد يكون التفسير مدعَّ
بنظرية أو بنموذج نظرّي، ويجري بتناغم مع الطريقة االستيضاحية التي يعتمدها 

امليّسر. 
تصوير مرآوّي (Mirroring) متعاطف والتوجيه نحوه

تهدف هذه املهارة إلى عرض صورة مرآوّية متعاطفة مع اإلحساس، مع القول أو مع 
ر  السلوك، عن املتدرِّب. بواسطة التصوير املرآوّي املتعاطف والنمذجة، يوضح امليسِّ

للمشاركني يف الورشة اللغة واخلطاب العاطفي املُراد تعزيزهما.  

تشجيع احلوار والتوّجه املباشر إلى املشاركني
بالرد  مطالبتهم  بواسطة  يتّم  املجموعة  يف  املشاركني  بني  املباشر  احلوار  تشجيع 
ه إلى مشاركني  والتعقيب على األقوال واحلوارات يف املجموعة، مبا يف ذلك التوجُّ

»صامتني« أو حاضرين، لكن »يف النوافذ السوداء«. 
رفع أصوات بديلة والدفع نحو تطوير احلوار خالل التغذية الراجعة من املشاركني 
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إصغاء إلى الرسائل العاطفية واملشاركات خالل النقاش، ودعوة مشاركني إضافّيني 
آخرين إلى املساهمة يف احلوار واالستبصار. 

الرسم رقم 3: مراحل الورشة عبر اإلنترنت

مناذج )موديالت( جديدة لورشات احملاكاة عن ُبعد2
نعرض فيما يلي أربعة مناذج جديدة متَّ تطويرها يف مراكز احملاكاة املختلفة لعقد 
ورشات محاكاة عن بُعد. ُوضعت هذه النماذج حتت التجربة وحققت خاللها جناًحا 
يف مراكز احملاكاة املختلفة. بعد حتليل العناصر األساسية يف هذه النماذج املختلفة 
األساسية  املبادئ  زة،  مركَّ بصورة  هنا،  نعرض  املذكورة،  املراكز  من  واحد  كّل  يف 
املشتركة ألربعة األنواع من الورشات عبر اإلنترنت، والتي يجري تنظيمها يف كاّفة 

مراكز احملاكاة العشرين، ضمن نطاق البرنامج القطرّي:

2.  نوّد أن نتقّدم بالشكر إلى جميع مديري مراكز احملاكاة وطواقمها على إتاحة املعلومات حول هذه النماذج 
بتقنية  لقاءات جرت  عة خالل سلسلة  املوسَّ النماذج  التي قاموا بتطويرها يف مراكز احملاكاة. ُعرضت 
»زوم« حول موضوع الورشات عبر اإلنترنت. شكر خاص على مشاركة املعلومات لكل من: د. آرنا لفني، 
دفنا تسوكرمان وعنات  إيلوز، شارون هولومبي،  د. شيرا  »أحفا«؛  األكادميية  الكلية  مركز احملاكاة يف 
شاني، مركز »هلب« )املركز القطري للمحاكاة يف التعليم( يف جامعة بار إيالن؛ د. شوالميت كيتسيس، 
مركز احملاكاة يف كلّية القاسمي؛ د. أوريت أملوغ، مراكز احملاكاة يف كلية بيت بيرل؛ د. يوسي بار، مركز 
سمينار  كلّية  املجتمع،  ويف  التعليم  يف  التشاُعر  مركز  باردو،  لندلرـ  جابي  جوردون؛  كلية  يف  احملاكاة 

هكيبوتسيم؛ د. يفعات ليندر، كلّية أوَهلو.
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منوذج رقم 1: ورشة محاكاة عبر اإلنترنت - مشاركة يف التجربة عبر اإلنترنت 

ل، التعلّم والنماء.  الهدف: توكيد ونشر فرضّيات األساس يف ورشات احملاكاة: التأمُّ

الوسيلة التقنية: تطبيق »زوم« أو »يونيكو«.

مبنى الورشة عن ُبعد: الدخول إلى غرفة لقاء »زوم« أو »يونيكو«؛ إطالق ورشة عبر 
بُعد؛ ممثِّلني وأعضاء  التعلّم عن  اإلنترنت، مباشر )LIVE(، مع دمج مشاركني يف 
طاقم املركز يف الدعم عن بُعد؛ استقصاء عبر اإلنترنت وتغذية راجعة. باإلمكان 
مة على موعدين: لقاءين، يستمر كل  أيًضا تنظيم ورشة عن بُعد بحيث تكون مقسَّ

منهما ساعة ونصف الساعة )جتربة واحدة + جتربتني(. 
حتّديات: االستعداد الستقصاء عبر اإلنترنت )حوار مفتوح يف فضاء إنترنتي آمن، 
استخدام دردشة اإلنترنت )تشات(  وما شابه(، استخدام تطبيق »واتس أب« لطاقم 
مركز احملاكاة بغية إتاحة وضمان التواصل اجلاري الدائم بشأن كل ورشة، اإلضاءة 
الدعم  واأليقونات،  االنترنت  دردشات  استخدام  واملمثِّل؛  امليّسر  على  الصحيحة 
التقني عن بُعد للمشاركني يف الورشة عبر تطبيق »زوم« )شريحة افتتاحية لالنضمام 
إلى لقاء الزوم(، دمج دردشة اإلنترنت يف االستقصاء من أجل دفع التعلّم وحتسينه، 
إجراء استقصاء يعتمد على تصوير الفيديو، التنفيس عن املشاعر عن بُعد، التعلّم 
بالشاشات،  والتحكم  بُعد  عن  الالزم  التيسير  بُعد،  عن  اجلسد  لغة  مهارات  عن 
ديكور خاص بالكاميرا وخلفيات الزوم، تعريف املشاركني الشّفافني )الطاقم التقني، 

املمثِّلني(؛ أعطال يف التطبيق.      
جمهور املشاركني: متخّصصون يف التدريس ومتأّهلون. 

َرة مسبًقا  منوذج رقم 2: ورشة محاكاة عبر اإلنترنت - جتربة مصوَّ

رة وعبر اإلنترنت للتعلّم  الهدف: االستمرار يف تأهيل طالب للتدريس بوسائل مصوَّ
عن بعد. 

الوسيلة التقنية: الفيديو وتطبيق »زوم«. 

سيناريو  تصوير  محترفني:  ممّثلني  على  باالعتماد  فيديو  شريط  الورشة:  مبنى 
احملاكاة مبشاركة ممّثلني، دمج األشرطة املصورة يف حصة تدريسّية عبر اإلنترنت 
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بإرشاد ُمحاضر املساق؛ حوار عبر اإلنترنت واستقصاء حول الشريط املصور، إرسال 
رة إلى املشاركني يف الورشة مسبًقا، قبل بضعة أيام من موعد الورشة.  التجربة املصوَّ
شريط فيديو باالعتماد على ممثِّلني ومتدّرب يتّم اختياره مسبًقا: تصوير سيناريو 
إلى  الدخول  مسبًقا،  اختياره  مّت  متدرِّب  أو  ممثِّل  أو  ممثِّلني،  مبشاركة  محاكاة 
ورشة عبر اإلنترنت بواسطة تطبيق زوم، مشاهدة الشريط املصور، استقصاء عبر 
ر وتغذية راجعة من املمثِّلني، حوار عبر اإلنترنت واستقصاء  اإلنترنت يجريه امليسِّ

حول الشريط املصور. 
قائمة،  لسيناريوهات  الفيديو  تصوير  املمثِّلني:  على  املعتمد  الشريط  حتّديات: يف 
رة يف حصة تدريسّية للتعلّم عن بُعد بإرشاد  مبشاركة املمثلني، دمج األشرطة املصوَّ
ُمحاضر املساق، دمج استقصاء وتغذية راجعة يف التعلّم عن بُعد، إلى جانب مشاهدة 

أشرطة الفيديو. 
يف الشريط املعتمد على ممثِّلني ومتدرِّب اختير مسبًقا: إعداد شريط فيديو مبشاركة 
ممثِّلني يف حوار حول التجربة يف السيناريو، استقصاء عبر اإلنترنت يجريه امليّسر 
لضمان  اإلنترنت  عبر  الورشة  بداية  يف  فّنيٍّ  مشاركة  املمثِّلني،  من  راجعة  وتغذية 
شريط  املشاركني  مشاهدة  زوم،  تطبيق  استخدام  وقت  محدودية  التقني،  الدعم 
ر مسبًقا كشرط للحوار عبر اإلنترنت؛ تقسيم املهاّم بني ميّسر الورشة  التجربة املصوَّ
تطبيق  استخدام  بالشاشات،  والتحكم  اإلنترنت  عبر  التوجيه  املساق،  وُمحاضر 

»مشاركة شاشة«.    
جمهور املشاركني: طالب ومحاضرون يف الكلية. 

منوذج رقم 3: ورشة محاكاة هاتفية 

سة التعليمية  الهدف: مواصلة التعلّم يف الظروف احلالية وتأهيل معلمني يف املؤسَّ
بواسطة ورشات احملاكاة الهاتفية. 

الوسيلة التكنولوجّية: هاتف لتنفيذ سيناريوهات تقوم على محادثة هاتفية بني ولي 
أمر ومعلّم، و/أو دمج حصة تعليمية عبر اإلنترنت مع عرض تقدميّي بشريط مصّور 

هة بواسطة تطبيق زوم.  يشمل أسئلة موجَّ
مبنى الورشة عن بعد: إعداد سيناريو حملادثة هاتفية بني ولّي أمر ومعلّم؛ إرسال 
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هة إلى املشاركني، إجراء محادثة  ترتيبات اإلدراج لساعات احملادثة واألسئلة املوجِّ
املساق،  ُمحاضر  إلى  وإرساله  للمحادثة  محاكاة هاتفية مع ممثِّل، تسجيل صوتّي 
تغذية راجعة من املمثِّل عبر الهاتف، إرسال تغذيات راجعة مكتوبة، دمج استقصاء 

عبر اإلنترنت يف حصة التعلّم عن بُعد، ثم بواسطة تطبيق زوم يف احلّصة التالية. 
 حتّديات: حوار مسبق عبر اإلنترنت مع محاضري املساق ملالءمة وتنسيق األمور التي 
ينبغي التشديد عليها وإبرازها خالل احملاكاة ويف العرض التقدميّي عبر اإلنترنت، 
الدمج بني مشاهدة شريط الفيديو والرّد على األسئلة، كتحضير للمحادثة، إدراج 
ساعة  نصف  مدتها  محادثة  إجراء  للمحادثة،  ممثِّلني  إعداد  مسبقا،  احملادثات 
للمحادثة  صوتي  تسجيل  إرسال  ومكتوبة،  هاتفية  راجعة  تغذية  هاتفية،  مبحاكاة 
إلى احمُلاضر، وبعد ذلك، حصة تعليمية عبر اإلنترنت بواسطة تطبيق زوم لغرض 

االستقصاء. 
جمهور املشاركني: طالب التعليم )سيلتحقون بسلك التعليم(. 

ل  رة، مع ممثِّ النموذج رقم 4: جتربة شخصّية عبر اإلنترنت ومصوَّ

الهدف: جتربة احملاكاة الشخصية، الفردية. 

الوسيلة التكنولوجية: تطبيق »يونيكو« أو »زوم«.  

مبنى الورشة عن ُبعد: محاكاة شخصية. يجري كّل واحد من املشاركني يف املجموعة 
)حتى 15 شخًصا كحّد أقصى( محاكاة شخصية، فردية، بواسطة الفيديو، مع ممّثل 
ملدة 5 – 7 دقائق، يجري تصويرها بالفيديو وتسجيلها. بعد ذلك، يحصل املشارك 
شاركوا  قد  جميًعا  املجموعة  أعضاء  يكون  أن  بعد  املمثِّل.  من  راجعة  تغذية  على 
أيام( لقاء جماعي عبر اإلنترنت  يف جتربة احملاكاة الشخصية، يُعقد )بعد بضعة 
للبحث يف جلسات احملاكاة واستقصائها. هذا اللقاء اجلماعي عبر اإلنترنت )الذي 
يستمّر ملدة ساعة ونصف الساعة( يشمل ِحواًرا يستند إلى حتليل مقاطع من شريط 
ال  الذين  املشاركون  وتسجيلها.  تصويرها  مّت  التي  احملاكاة  جلسات  من  الفيديو 

ميتلكون حاسوًبا أو اتصااًل بشبكة اإلنترنت، يشاركون يف محاكاة هاتفية. 
حتّديات: مالَءمة وتكييف مجموعة املشاركني للنماذج املختلفة وتوفير بديل هاتفي 

للورشة عبر اإلنترنت عن بُعد. 
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مجموعة املشاركني: طالب التعليم )سيلتحقون بسلك التعليم(.

الرسم رقم 4: النماذج األربعة من ورشة احملاكاة عبر اإلنترنت 

تلخيص

التربية  وزارة  من  تصديق  على  حصلت  أعاله،  ُعرضت  التي  التجريبية  النماذج 
د الطريقة  والتعليم لتخصيص ميزانية لها لغرض تنظيم ورشات عن بُعد؛ وهي جتسِّ
التي ميكن من خاللها مالَءمة وسيلة احملاكاة للظروف الراهنة. على ضوء االنتقال 
إلى التعلّم عن بُعد يف جهاز التعليم مبراحله املختلفة يف جميع أنحاء البالد، كما 
التفكير يف األدوات والوسائل  ثّمة مجال للدفع نحو إعادة  أيًضا،  البالد  يف خارج 
رة للمرّبني سعًيا إلى احملافظة على استمرارية  التربوية - التعليمية املختلفة املتوفِّ

التعلّم والتطوير املهني وتتابعهما. 
املشاركني  مجموعات  وتشمل  بَعد.  بحثّيًا  التجريبية  النماذج  هذه  اختبار  يجر  لم 
نني يف التعليم وأعضاء من السلك  الذين جّربوها، حتى اآلن، متأهلني للتعليم، متمرِّ
التعليمي يف املؤّسسات األكادميية. ثّمة إمكانّية لتعميق التفكير يف كيفية مالَءمة مثل 
املعلمني  أيًضا، يف تطوير مستوى  واستخدامها،  التجريبية  اإلنترنتية  النماذج  هذه 
وحتسني كفاءتهم املهنية، بعد عطلة األعياد، وكذلك التفكير يف إمكانية تطوير مناذج 
جتريبية إضافية أخرى ميكنها احملافظة على املبادئ األساسية يف ورشات احملاكاة 
التغذية  رة،  مصوَّ أشرطة  على  املعتمد  االستقصاء  التجربة،  أساس  على  )التعلّم 
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الراجعة واالستبصار(، من جهة، كما ميكنها مالَءمة احملاكاة للظروف والتقييدات 
الراهنة، من جهة ثانية. 

إلى جانب ذلك، ينبغي التفكير يف كيفية استخدام هذه النماذج يف تنمية مهارات 
التواصل احليوّية بني األشخاص، يف الظروف الراهنة: مرونة يف التفكير، قدرة على 
التكيُّف مع األوضاع املتغيِّرة، مهارات طرح األسئلة واإلصغاء الفّعال، يف التعلّم ويف 

التعليم عن بُعد، على حد سواء، إدارة صف تعليمي عبر اإلنترنت وما إلى ذلك.
ر لدى جميع العاملني يف مجال التربية والتعليم يف جميع   هذه املهارات ينبغي أن تتوفَّ
التأهيل وانتهاء بذوي األقدمية يف سيرورات  ابتداء من مرحلة  املهنية،  املستويات 

ومسارات التنمية املهنية.
 تزداد اآلن، أكثر من أّي وقت مضى، أهمية التعلّم االجتماعي - العاطفي يف مختلف 
دوائر جهاز التعليم ودرجاته، من دائرة الطالب واملعلم حتى دائرة املجتمع واملدارس. 
حتسني املهارات االجتماعية- العاطفية، مثل إدارة حوار إيجابي، التعاطف وإدارة 
الصراعات يف الفترة احلالية بالذات، حيث يجري التعلّم والتعليم خاللها عن بُعد، 
قد يؤّدي إلى إحداث تغيير أعمق وأوسع على املستوى املنظومّي. أي على مستوى 
ميكن  وسيلة  هي  اإلنترنت  عبر  احملاكاة   .)Elias, 2019( بأكملها  التعليم  منظومة 
بواسطتها تدريب هذه املهارات، التدرُّب عليها وحتسينها، ثم حتليلها يف بيئة آمنة 

ل واالستبصار والتغذية الراجعة. وإجراء التأمُّ
تلخيًصا لهذه الوثيقة، نوّد التأكيد على التبصرات التالية كما تتبنّي من خالل احلوار 
بني أعضاء طاقم املرّكزين وجتربتهم يف تطبيق النماذج اجلديدة للمحاكاة عن بُعد:  
لإلبداع،  اإلصغاء،  لزيادة  الشاشة،  أمام  للتركيز  قصوى  أهمية  ثمة  امليّسر:  عمل 
اإلنترنت  عبر  الورشة  توجيه  ويف  احلوار  إدارة  يف  واملرونة  االرجتال  على  للقدرة 
السيرورات  مجال  يف  للمعرفة  الثقافية،  للحساسية  أيضا  أهمية  ثمة  وتسييرها. 
ورشات  تيسير  يتطلّب  ذلك،  على  وعالوة  األسئلة.  طرح  على  وللقدرة  اجلماعية 
احملاكاة عبر اإلنترنت التمتع باملهارات التقنية الالزمة، باملعرفة العميقة باإلنترنت، 
األداة التي تقام الورشة بواسطتها، والقدرة على التكيُّف مع املبنى اجلديد للحوار 
مقابل مشاركني يظهرون يف »مكعبات« على الشاشة، بداًل من اجللوس على شكل 
ر أن يؤّدي مهمته يف عدد من الفضاءات  دائرة يف غرفة واحدة مشتركة. على امليسِّ
من  الفّعالة،  املشاركة  على  اجلميع  تشجيع  بغية  متزامنة،  بصورة  ذاته،  الوقت  يف 
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الصوت  برات  مكِّ وإغالق  فتح  التصوير،  كاميرات  وتشغيل  بفتح  االهتمام  خالل 
حسب احلاجة وتشجيع املشاركني »الصامتني« على املشاركة يف النقاش. وعليه، فإنَّ 

رين يف الورشات عبر اإلنترنت عديدة ومتنوعة:  التحديات املاثلة أمام امليسِّ
●  احملافظة على مشاركة جميع أعضاء املجموعة، من خالل طرح األسئلة أكثر 
املشاركة، بصورة  تكون فيه  الذي  الوجاهّي،  مّما يجري عادة خالل احلوار 

طبيعية، أكبر وأوسع بفضل حضور اجلميع يف املكان ذاته. 
●  التعامل مع شاشات مطفأة لدى بعض املشاركني. 

●  االهتمام مبحافظة املشاركني على ارتداء مالبس الئقة.
●  االهتمام باملشاركني »الصامتني«.

م بالتفاعل التبادلي بني املشاركني وبالضجة الناجمة عن حتدثهم يف  ●  التحكُّ
الوقت ذاته يف الفضاء اإلنترنتي.

ويف  التيسير، خاللها  عملية  جانب  إلى  تظهر،  قد  تقنية  معاجلة مشكالت    ●
موازاتها، مثل تشغيل التطبيق أو استخدام شبكة إنترنت غير مستقرة. 

ر أن يعمل بوعي مزدوج: إضافة إلى ما يحدث يف  على ضوء هذا كلّه، على امليسِّ
الورشة ذاتها، عليه أن يكون متيقًظا واعًيا لألمور التقنية: ضّم مشاركني يف حال 
انقطع االتصال معهم بسبب مشكلة يف اإلنترنت، تشغيل العرض التقدميّي وإزالته 
يفتحونها  الذين  املشاركني  ميكروفونات  إسكات/إطفاء   ،)Share Document(
خالل احملاكاة دون أن ينتبهوا إلى ذلك، التمكن من الوسيلة اإلنترنتية )مثل: إدارة 
الصوت  الكاميرا(، استخدام  أمام  الذي يجري  اإلنترنت يف موازاة احلوار  دردشة 
وتعابير الوجه بداًل من لغة اجلسد لتحسني األداء ورفع مستوى التيسير. إضافة إلى 
ر أيًضا تخصيص وقت كاٍف للتحضير املسبق، استعداًدا للتجربة  ذلك، يجدر بامليسِّ

التي يتّم تصويرها مسبًقا يف بعض النماذج اإلنترنتية.   
مكان هادئ  كاميرا احلاسوب ووضعها يف  ملوقع  أهمّية قصوى  ثّمة  التكنولوجيا: 
ومضاء جيًِّدا. إدارة الورشات عن بُعد يتطلب استخدام شبكة إنترنت ثابتة ومستقرة. 
ر  ومن املفضل، أيًضا، أن يرافق سير الورشة عبر اإلنترنت مسؤول فّنّي يساعد امليسِّ

واملشاركني عند احلاجة. 
يف بعض النماذج اإلنترنتية، يدير طاقم املركز، مع محاضري املساق، حواًرا متزامًنا 
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مع الورشة، عبر تطبيق »واتس أب«، نظًرا الحتياجات إدارية وتقنية على حّد سواء.
لني: عالوة على املؤهالت املطلوبة من املمثِّلني يف ورشات احملاكاة )املباشرة  عمل املمثِّ
منها أو اإلنترنتية، على حد سواء(، مطلوب منهم يف الورشات عبر اإلنترنت التمتع 
مبهارات التمثيل أمام الكاميرا، أيًضا. كما يجدر كذلك تخصيص وقت كاٍف للتغذية 

الراجعة للممثِّل، خالل النقاش.  
أنَّ املدة  الراجعة  التغذيات  املدة الزمنية األمثل للورشة عبر اإلنترنت: يّتضح من 
الزمنية األكثر جناعة التي ينبغي أن تستغرقها ورشات احملاكاة عبر اإلنترنت تتراوح 
من ساعة ونصف الساعة إلى ساعتني؛ بينما تستغرق ورشات احملاكاة املباشرة، التي 
جرى حتديد مدتها يف »نداء – )קול קורא(« وزارة التربية والتعليم، أربع ساعات 
احلقيقي،  احليِّز  اإلصغاء يف  مّدة  مقابل  أّنه  الفارق يف  هذا  تفسير  كاملة. ميكن 
تتناقص مّدة اإلصغاء يف احليز اإلنترنتي؛ ألّنه يتطلب درجة أعلى بكثير من التركيز 
تقلل من  التجربة  لوقت طويل خالل  املستمرة  املشاهدة  أنَّ  إذن،  يتضح،  واملرونة. 
النقاش  لصالح  مدتها  تقصير  املفضل  فمن  ولذا،  اإلصغاء؛  على  املشاركني  قدرة 

الواسع الذي يشارك فيه اجلميع ولصالح التأمل واالستبصار اجلماعيني.  
عدد املشاركني املفضل يف الورشات عبر اإلنترنت: من 8 مشاركني حتى 15 مشارًكا، 

كما يف الورشات املباشرة. 
املشاركة يف ورشة عبر اإلنترنت: شروط املشاركة يف ورشات عبر اإلنترنت تشمل: 
مساهمات  وتقدمي  حوار  إدارة  مفتوحة،  كاميرات  أمام  إنترنتي  حيِّز  يف  التواجد 
بواسطة دردشة اإلنترنت )تشات( التشاركية بني جميع أعضاء املجموعة مبا يتيح 
االستبصار أيًضا، تقدمي تغذية راجعة بواسطة استمارات خاصة يتم إرسالها من 
خالل رابط، واالهتمام بتوسيم املشاركني يف التطبيق إلتاحة إمكانية التوجه إليهم 

بأسمائهم الشخصية ومشاركتهم.  

إلى أين وجهُتنا؟
ميكن  ال  أّنه  حقيقة  وتذويت  إدراك  إلى  وترسيخها  اجلديدة  النماذج  نشر  يحتاج 
نسخ إطار الورشة العادية )املباشرة( ومبناها واستخدامهما، كما هما، يف الورشة 
عن بُعد، وأنه ينبغي إجراء بعض املالَءمات للحيِّز اإلنترنتي ، للوسائل التكنولوجية، 
للمهارات ولالحتياجات التي تظهر فيه. لهذا، من املهم التدقيق ليس يف السيرورات 
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التي حتدث خالل الورشة ذاتها فقط )in action(، بل ينبغي كذلك حتليلها الحًقا 
النماذج اإلنترنتية  والنظر فيها عميًقا )on action(، كجزء من عملية تكريس هذه 
مة ومبيزانيات خاصة يف إطار »نداء« )קול קורא( وزارة التربية والتعليم.  بصورة منظَّ

ولتحقيق هذا، من املهم جًدا احلرص والتشديد على النقاط التالية:
1.  االهتمام بأن يشارك جميع أعضاء الطاقم يف عملية تأهيل تكنولوجي للعمل يف 

احليِّز االنترنتي املستخَدم يف الورشات عبر االنترنت. 
2.  تنظيم تأهيل امليّسرين وعقد لقاءات إرشادية خاصة بالورشات عبر اإلنترنت، 
النظراء عاطفًيا وحوارّيًا؛ املشاركة يف جتارب جديدة  التعلّم من  بحيث تشمل 
ويف خوض التحديات والتوصل املشترك إلى حلول فعالة، بتوجيه عن بُعد. هذه 
كلها إلى جانب تقدمي مضامني مهنية يف قضايا التيسير وتوفير أدوات عينّية 

للتيسير املتزامن عن بُعد.  
رة أو حتليلها، ثم  3.  اختبار النماذج اإلنترنتية بواسطة مشاهدات للورشات املصوَّ
استقصاء كل ما يتعلق بها من خالل جمع املعطيات، إجراء مقابالت شخصية، 

رين، للممثِّلني وللمشاركني حول عملية التعلّم وما شابه. توجيه أسئلة للميسِّ
4.  تنظيم لقاءات إرشادية مشتركة للطواقم تتيح توسيع زاوية النظر، تقدمي الدعم 

وتوفير الشرعية للقضايا املشتركة والتعلّم من النظراء. 
5.  على صعيد املنظومة، ينبغي توسيع نشر هذه النماذج اإلنترنتية يف إطار »نداء« 
)קול קורא( وزارة التربية والتعليم، وترسيخها كجزء من اخلدمات املختلفة التي 
تقّدمها مراكز احملاكاة لفئات املتأهلني لالنخراط يف سلك التعليم، وللمتدربني، 

وللمعلمني ولرجال التربية واالستشارة الذين يشاركون يف ورشات احملاكاة.
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برنامج اإلثراء الوسيلّي وتجربة التعلّم الوساطّي في 
المؤّسسات التربوّية العربّية 

أحمد عازم

ملّخص
تهدف هذه املقالة إلى وصف متى وكيف وأين ُطبِّق برنامج اإلثراء الوسيلّي وطريقة 
مع  عالقة  لها  القارئ مبصطلحات  لتعريف  العربّية  املدارس  يف  الوساطّي  التعلّم 
نظرّيات فويرشطاين وبرنامج اإلثراء الوسيلّي منذ سنة 1979 ، ومن هنا تأتي أهمّية 

هذه املقالة كفصل من فصول تاريخ التربية.
عرضنا أسماء أربع عشرة وسيلة التي هي وسائل برنامج اإلثراء الوسيلّي املوّجهة 
ألجيال بعد سبع سنوات، وبعدها استعرضنا ثمانَي وسائل مخّصصة ألعمار 4-7 

سنوات.  
وقد ذكرنا يف املقالة املواضيع اآلتية:

الهدف الرئيس لهذا البرنامج، وحتقيقه بواسطة تفعيل سّتة أهداف عملّية، ووصفنا 
إدخال البرنامج ألوّل مّرة يف ثماِن مدارس عربّية يف سنة 1979.

14 مدرسة  البرنامج إلى ست وخمسني:  التي دّرست  ارتفع عدد املدارس العربّية 
للتعليم اخلاّص، 42 مدرسة للتعليم العادّي، وذلك بعد منتصف الثمانينّيات.

يف سنة 2016 أدِخل البرنامج إلى مدرسة اللد-الرملة الشاملة يف سبعة صفوف، 
وقد شارك معلّمو املدرسة يف االستكمال التحضيرّي، وشارك الطاّلب يف امتحان 
َقبْلّي وامتحان بَْعدّي ألجل تقومي تقّدمهم وتأثير البرنامج عليهم. واّتضح من النتائج 
ًما يف االمتحان البعدّي. ويف سنة  أّن الطاّلب املتوسطني والضعفاء قد أحرزوا تقدُّ

2017-2018 أُدِخل البرنامج يف عشر مدارس يف منطقة القدس القدمية.
وأدِخل البرنامج يف إحدى عشرة مؤّسسة للتعليم العالي للدارسني فيها من العرب 
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منذ العام 2018-1979، ومنها جامعة حيفا، وقد قام بذلك 11 محاضًرا/ة. 
فيها  وتعلّموا  العرب  املعلّمون  فيها  شارك  التي  املرّكزة  االستكماالت  وصفنا  كما 

البرنامج بعدد كبير من الساعات.

كلمات مفتاحّية: برنامج اإلثراء الوسيلّي، التعلّم الوساطّي، التشخيص الدينامّي، 
احلرمان الثقايّف، ثقافة سائدة، ثقافة متنحّية، وظائف معرفّية.

1. مقّدمة
سنتناول يف الصفحات القادمة وصف برنامج اإلثراء الوسيلّي وطريقة التعلّم الوساطّي، 
البرنامج، الذي  هو  التي يجب أن يستعملها ويُرّسخها عند الطاّلب كّل معلّم لهذا 
م يف نهاية اخلمسينّيات من القرن املاضي )פוירשטיין, 2021(،  معمول به منذ أن ُصمِّ
كما سنعرض تطّورات إدخاله يف املدارس العربّية من عام 1979-2018، ولهذا فإّن 
ما نكتبه هنا عبارة عن فصل من فصول تاريخ التربية العربّية يف بالدنا، ومن هنا 

أهمّيته.1
كان تصميم برنامج اإلثراء الوسيلّي باللغة العبرّية، وحتديًدا، يف تلك الفترة اّلتي بدأ 
فيها احلديث يف إسرائيل عن وجود ظاهرة »احملتاجني للّرعاية« عند طاّلب بالدنا، 
وبخاّصة، عند الكثيرين من الطاّلب اليهود اّلذين ترجع أصولهم إلى الطوائف اليهودّية 
ذات األصول الّشرقّية جغرافّيًا وثقافّيًا، وذلك بسبب التقاء ثقافات مختلفة يف هذا 
الوطن، التي متحورت يف ثقافتني رئيسّيتني: الغربّية اّلتي أصبحت ثقافة سائدة، ألّن 
الّزعامة الّسياسّية يف الدولة أرادت ذلك، بسبب كون معظمها من أصول غربّية، وثقافة 
متنّحية، اّلتي كان معظم أصحابها من اليهود اّلذين جاءوا إلى البالد من الّدول العربّية، 
وهذا الوضع أّدى إلى ظهور وظائف معرفّية ضعيفة عند أبناء الثقافة املتنحّية، بسبب 
ما يُسّميه فويرشطاين »احلرمان الثقايّف«، فظهرت يف تلك السنوات وما بعدها الكثير 
ل  من طرق التدريس والبرامج ومنها: التعليم املساعد )הוראה מסייעת(, التعليم املَُؤهِّ

1.  بدأت معرفتي ببرنامج اإلثراء الوسيلّي تزداد تدريجّيًا يف منتصف السبعينّيات من القرن املاضي بعد 
التحاقي  مبساق »احلرمان الثقايّف« يف جامعة بار إيالن عند من صّممه وهو ا.د. رئوبني فويرشطاين، 
احملاضر يف جامعة بار إيالن ومدير معهد هداسا ڤيتسو-كندا لألبحاث يف القدس الغربّية )واليوم معهد 
فويرشطاين(، الذي اقترح علّي العمل معه يف ذلك املعهد. ومن جملة األشياء التي تعّرفت عليها هناك، غير 
برنامج اإلثراء الوسيلّي: طريقة التشخيص الدينامّي والتعلّم الوساطّي، واستعملتها كلّها يف عالج املتوّجهني 

إلى ذلك املعهد للمعاجلة-يهوًدا وعرًبا، وهم من أعمار مختلفة وذوي إعاقات ومشاكل تعلّمّية متنّوعة.
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لعالج  وغيرها  אינסטרומנטלית(  )העשרה  الوسيلّي  اإلثراء  משקמת(,  )הוראה 
الظاهرة التي أُطِلق عليها اسم ظاهرة »احملتاجون للرعاية« )טעוני טיפוח(.

2. وصف برنامج اإلثراء الوسيلّي  
2.1  كان برنامج اإلثراء الوسيلّي يف سنوات السبعينّيات وما بعدها يحوي أربع عشرة 
وسيلة إلخراج الكثيرين من الطاّلب من وضعهم الهامشّي )וולף, 1996: 117-84( 
من الناحية الدراسّية مبعاجلة تدّني حتصيلهم املدرسّي بواسطة العمل على تخفيف 
حّدة الوظائف املعرفّية الضعيفة املوجودة عندهم، وقد حصرها فويرشطاين بثماٍن 
وعشرين وظيفة باإلضافة إلى النقص يف العوامل احملّفزة، والهدف من ذلك حتسني 
 ;2021 )פוירשטיין,  لديهم  التعلّم  تفكيرهم واستراتيجّياته وحتسني مهارات  عملّيات 
مت هذه الوسائل يف  Feuerstein, Rand, Huffman & Miller, 1980(. وقد ُصمِّ
الوسائل  يتّم تدريس  املبّكرة، وعادة،  الّطفولة  تلي جيل  اّلتي  لكّل األجيال  البداية، 
إذا  البرنامج،  تدريس  من  األولى  السنة  يف  سنذكرها(  التي  )من  األولى  اخلمس 
يف  تُعطى  الوسائل  وباقي  يَدرسه،  الذي  للصّف  أسبوعّية  ساعات  ثالث  أعِطيَت 

السنوات الالحقة، وهذه الوسائل هي: 
اسم الوسيلة باإلجنليزّيةاسم الوسيلة بالعربّيةالرقم

Organization of Dotsتنظيم ِنقاط1
Orientation in Space 1توّجه مجالّي رقم 21
Illustrationsبدون كلمات )ללא מילים(3
Analytic Perceptionإدراك حتليلّي4
Comoarisonsمقارنات5
Orientation in Space 2توّجه مجالّي رقم 62
Categorazationتصنيف )מיון(7
Instructionsتعليمات8
Numerical Progressionsمتواليات حسابّية9
Temporal Relationsعالقات زمن10
Family Relationعالقات عائلّية11
Transitive Relationsعالقات انتقالّية12
Syllogismsالقياس13
Representational Stencil Designالّتركيب )מרכיבון(14
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)Feuerstein, Rand, Hoffman& Miller,1980:125-256عازم، 4-2006:3؛( 

رة يف سنة 2003، وهو  م برنامج اإلثراء الوسيلّي جليل الطفولة املُبكِّ 2.2  كما ُصمِّ
برنامج لتقوية الوظائف املعرفّية ولتطوير استراتيجّيات التفكير ومهارات التعلُّم، وهو 
ص باألساس ألطفال من جيل 7-4 سنوات )تبًعا ملُستوى الطاّلب( وملن هم أكبر  ُمَخصَّ
سّنًا من ذوي االحتياجات اخلاّصة. ويهدف هذا البرنامج إلى تسريع التطّور الذهنّي، 

ملنع ظهور نواقص تعلّمّية عند طاّلب املدرسة أو لتقليص شّدة مشاكلهم املعرفّية. 
حتوي املجموعة الثانية من الوسائل، التي طّورها ا. د. رؤوبني فويرشطاين مع ابنه 
 ،)Feuerstein. Feuerstein & Falik. 2004( وسائل   8 فويرشطاين،  رايف  الراب 
ُمعلّمة الروضة واملعلّم واملُعاِلج املختّص والوالدين، من القيام بعملّيات  ن  مُتَكِّ وهي 
هي  الوسائل،  هذه  عليها  تعتمد  التي  األساسّية  والفرضّية  ُمكثَّف.  بشكل  وساطة 
  )Structural Cognitive Modifiability- املعريّف   املبنوّي  التغيُّر  على  القدرة  نظرّية 
ع  املُتَوقَّ من  أكثر  حّتى  املعريّف،  النمو  عملّيات  تسريع  بإمكانّية  تُْؤِمن  التي   ،SCM(
حسب سالِلم تطّورّية ُمختلفة، بواسطة تفعيل عملّيات وساطة ُمكّثفة مع األطفال 

ومع غيرهم.
رة هي:2  وسائل برنامج اإلثراء الوسيلّي جليل الطفولة املُبكِّ

اسم الوسيلة باإلجنليزّيةاسم الوسيلة بالعربّيةالرقم
Organization of Dotsتنظيم ِنقاط للطفولة املبّكرة1
ه مجالّي للطفولة املبّكرة2 Orientaion in Space-Basicتوجُّ
From Unit to Groupمن الوحدة إلى املجموعة3
Identifing Emotionsمتييز مشاعر )זיהוי רגשות(4
From Empathy to Actionمن التعاطف إلى العمل5
Tri-Chanel Attentional Learningثالث قنوات3 انتباه للتعلّم6
Compare and Discover the Absurdقارن واكتشف الالمعقول7
Learning to Question for Reading تعلّم طرح أسئلة لفهم املقروء8

Comperhinsion

2.   قمت بترجمة جميع الكّراسات املوجودة يف املجموعتني إلى اللغة العربّية مّرتني: األولى يف الثمانّيان 
من القرن املاضي بخصوص املجموعة األولى، واملّرة الثانية يف سنة  2010 وما بعدها بسبب تقليل عدد 
صفحات الوسائل وإجراء تعديالت فيها، وهي تلك الكّراسات التي استعملَتها املدارس العربّية وما زالت   

تستعملها إلى اآلن.
3.  القنوات الثالث هي: اللمس والبصر والكالم.
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)Feuerstein,Feuerstein&Falik,2004(

ص  املَُشخِّ فيها  يستعمل  تشخيص  طريقة  فهي  الدينامّي،  الّتشخيص  طريقة  أّما 
يصطدم  عندما  الحًقا،  سنرى  كما  وآخرون،  فويرشطاين  وصفها  كما  الوساطة، 
املفحوص بصعوبة ما وهو يحاول حّل أّي قضّية )عازم والباسل، פוירשטיין, 2021; 
2006؛ פוירשטיין ופוירשטיין, 1979(. يحتوي التشخيص بهذه الطريقة على عدد 
ال يستهان به من االختبارات التي صّممها فويرشطاين أو استعارها من مشّخصني 

).Feuerstein, Rand, Haywood, Hoffman & Jensen: n.d(  4.آخرين
ومن اجلدير بالذكر أّن فويرشطاين اهتدى إلى استعمال طريقة التعلّم الوساطّي يف 
اختبارات التشخيص الدينامّي، وبعد أن جنح باستعمالها هناك، صّمم برنامج اإلثراء 
الوسيلّي بهدف استعمال املعلّمني عملّية الوساطة عند تعليم محتويات هذا البرنامج 

للطاّلب )פוירשטיין, 2021(. 
3. هل كانت ضرورة إلدخال برنامج اإلثراء الوسيلّي إلى املدارس العربّية؟
لقد قال عمانؤيل كوبليڤيتش مدير املعارف العربّية، عند زيارته ملعهد هداسا ڤيتسو 
كندا لألبحاث )اليوم: معهد فويرشطاين(: »لو كانت حتت تصّريف ميزانّيات كافية، 
لَُقْمُت بإدخال هذا البرنامج إلى كّل املدارس اإلعدادّية العربّية«. وتعليله لهذا املوقف هو 
تدّنى مستويات التحصيل حينذاك يف الكثير من املدارس العربّية بسبب معاناة طاّلب 
ال يُستهان بعددهم من مشكلة الوظائف املعرفّية الضعيفة، كما وصفها فويرشطاين 

يف مؤّلفاته املختلفة، باإلضافة إلى أسباب أخرى، التي لن نخوض يف شرحها اآلن. 
ولدعم رأي كوبليڤيتش، سنعرض وثيقة من مدرسة األمل يف أّم الفحم، كاتبها األستاذ 
اإلثراء  برنامج  لتفعيل  األسباب  بعض  الوثيقة  وتوّضح  محاجنه،  مصطفى  املدير 
الوسيلّي يف املدارس من وجهة نظر شخص على دراية باملوضوع، ألّنه استكمل فيه 
ودّرسه يف مدرسة »األمل« التي كان يديرها.5 وعنوان الرسالة: تقرير عن درس اإلثراء 

الوسيلّي:
»لقد أُدِخل هذا املوضوع إلى مدرسة األمل-أّم الفحم منذ سنتني، وهو يُعَطى لطاّلب 

الصّف السابع والثامن مبقدار ثالث حصص أسبوعّية لكّل صّف. 
4.  خالل عملي يف معهد فويرشطاين قمُت بدراسة جميع محتويات برنامج اإلثراء الوسيلّي وكل اختبارات 

الّتشخيص الدينامّي وكّل ما يتعلّق بهما.
5.  الوثيقة من يوم 1981.5.5 وأُرِسلت لي نسخة منها، وكانت موّجهة إلى مفّتش املنطقة آنذاك، السّيد 

رسمي بيادسة. 
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ا، وهذا ما استنتجته من خالل هذه  إّن الفائدة من تدريس هذا املوضوع كبيرة جّدً
ب لديهم، والفائدة  ا، إذ أّنه درس ُمحبَّ املّدة وكذلك جتاوب الطاّلب للموضوع كبير جّدً

من تدريس هذا املوضوع تتلّخص مبا يلي: 

1. يتعّلم الطالب ُطرق العمل الصحيحة ويتعّلم كيف ُيفّكر. 

2. يتعّلم عادات عمل صحيحة ومنطقّية. 
3. يتعّلم التركيز والتنظيم يف العمل. 

الترتيب  إلى  باإلضافة  به،  يبدأ  أن  قبل  للعمل  استراتيجّيات  بناء  يتعّلم   .4
والنظام وطرق احللول املنطقّية، املقارنة واالستنتاج والتخطتيط للوصول 

إلى احلّل. 
5. كونه موضوع ال يرتكز على معلومات سابقة وال على القراءة، لذلك ال يجد 
الطاّلب صعوبة فيه مثل باقي املواضيع التي ُترّكز على املعلومات والقراءة، 

لذلك فهو موضوع ُمشّجع للطاّلب الضعفاء. 
6. من خالل تدريس املوضوع يستوعب الطالب املفاهيم األساسّية يف املواضيع 

املختلفة، وهو إلى حّد ما مراجعة لكّل املواضيع. 
التعليم اخلاّص  كبيرة لطاّلب  فائدة  املوضوع  أرى يف هذا  أعاله  املذكورة  لألسباب 

ولكّل الطاّلب، وحّبذا لو ُادِخل لصفوف أخرى وملدارس أخرى«. 
ا وتُشّجع على إعطاء البرنامج لكّل الطاّلب  وبالرغم من أّن هذه الوثيقة واضحة جّدً
نعرض  أن  املناسب  من  نرى  فإّننا  تعلُّمه،  من  عليها  يحصلون  التي  الفوائد  بسبب 
صاحبه  يراها  كما  البرنامج  لهذا  )الثانوّية(  العملّية  واألهداف  األساس  الهدف 
فويرشطاين يف مؤّلفاته العديدة، فالهدف األساس لبرنامج اإلثراء الوسيلّي هو:                                                                                       
ر املعريّف املبنوّي وإيصاله إلى درجة املرونة  تقوية قدرة اإلنسان على التغُيّ

املطلوبة لتكّيفه. 
وللوصول إلى هذا الهدف يجب أّواًل حتقيق األهداف العملّية )الثانوّية( اآلتية: 

•  تصليح الوظائف املعرفّية الضعيفة )املعطوبة(. 
•  إكساب )الطالب( اصطالحات أساسّية وتوسيع القاموس اللغوّي )وحتسني(6 

6.  الكلمات املوجودة بني قوسني غير موجودة يف املصادر املتنّوعة التي كتبها فويرشطاين وآخرون، وأُضيفت 
هنا للتوضيح. 
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العملّيات العقلّية والعالقات )التي بني األشياء( املوجودة عند الطالب. 
•  تذويت وتعميم املبادئ التي تعلّمها الطالب من خالل غرس عادات تزيد 
التحفيز)عنده( لألداء املعريّف املناسب، كي ال تكون متعلّقة بعوامل خارجّية. 

ر عند الولد بخصوص عملّيات تفكيره وسلوكه املعريّف، بحيث يتحّول  •  خلق تبصُّ
إلى شريك فّعال يف عملّية التدريس - التعلّم. 

 ، •  َخلق حتفيز متعلِّق باملهّمة عند الولد، من خالل اختيار مهاّم ممتعة، فيها حتدٍّ
والتي ميكن أن ينجح فيها وأن يشعر بالتقدير االجتماعّي. 

•  تغيير نظرة الولد إلى نفسه من ُمستقِبل سلبّي للمعلومات إلى ُمنِتج فّعال ملعلومات 
جديدة. 

ا حتقيق هذه األهداف من خالل استعمال املعلّمني لعملّية الوساطة   ومن املمكن جّدً
بلغات  الكثيرة  مؤّلفاته  فويرشطاين يف  كما وصفها  الطاّلب،  مع  تعاملهم  أثناء  يف 
عديدة وكما وصفناها باللغة العربّية أيًضا )عازم، 2006؛ عازم والباسل، 2006؛ 

 ;Feurstein, Feuerstein & Falik, 2010 אגוזי ופוירשטיין, 1987؛
)Feuerstein & Feuerstein, 1993; Feuerstein & Feuerstein, 1991(.

4. التعّلم الوساطّي وبرنامج اإلثراء الوسيلّي
د لعملّية التعلّم الوساطّي يف تدريس هذا البرنامج،  بسب االستعمال الكثير واملتعمَّ
علينا توضيح ما املقصود بذلك: فعملّية الوساطة يكتسبها الطفل، عادة، من والديه 
يف البيت أو من أحدهما أو مّمن يقوم على تربيته بالنيابة عنهما، وذلك من خالل فهم 
اجلوانب الثقافّية املوجودة يف ثقافته األصلّية باألساس، وإاّل سيكون الولد »محروًما 
ثقافّيًا«، حسب فويرشطاين، وعند دخوله املدرسة، يقوم املعلّمون واملرشدون بتقوية 

 .)Feuerstein,Rand.&Hoffman,1979( وترسيخ تلك العملّية
للولد  األصلّية  الثقافة  نقل  عدم  وهو  الثقايّف،  احلرمان  أهّمها  كثيرة،  وألسباب 
تلك  وفهمه مقّومات  تذويته  تربيته، وعدم  ينوب عنهما يف  أو من  والديه  بواسطة 
الثقافة، ال يستطيع الوالدان أو أحدهما القيام بالوساطة املطلوبة مع الولد أو البنت 
الوساطة بشكل  الولد عملّيات  لم مُيارسوا مع  أو من يقوم بدورهما  الوالدين  ألّن 
صحيح من خالل األشياء واألمور الثقافّية املوجودة يف ثقافته األصلّية كما وصفها 
   ,Feuerstein, Klein & Tannenbaum ;1998 ,فويرشطاين وآخرون )פוירשטיין ורנד

.)& Feuerstein, 1993; Feuerstein ,1991(
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)أو موضوع( متّر بثالث مراحل أساسّية، وتكون وساطة  أّي شيء  كّل عملّية تفكير يف 
 :)H( الوسيط بني كّل مرحلة والتي تليها. والشكل اآلتي يوّضح أين جتري عملّية الوساطة

 )Stimulus( ِفعل = S
 )human factor( )وسيط )عامل إنسانّي = H

 )Organism( )ولد )كائن حّي = O
 )Response( رّد الفعل = R

بواسطة  ملّرة  واحدة فقط   )O( والولد   )S( األفعال  الوساطة بني  وهكذا ميكن أن جتري 
الوسيط )H( )إذا جنح الولد يف الوصول إلى اجلواب الصحيح )R(؛ أو ملّرتني: األولى )كما 
شرحنا(، والثانية بني الولد )O( ورّد الفعل )R(، إذا اصطدم الولد بصعوبات 
الوسيط. وعملّية  الفعل( بدون تدّخل  )رّد  إلى اجلواب  الصحيح  الوصول  يف 
بشكل  املشاكل/املسائل  بحل  يفّكر  بأن  الولد  يتعلّم  لكي  ضرورّية  الوساطة 
كما  الوسيط،  من  اآلتية  اخلارجّية  الوساطة  عن  يستغني  وبالتدريج  صحيح، 
وصفناها، ويتعلّم كيف يقوم بالوساطة إلى نفسه بدون أن يعتمد على اآلخرين.  
ويُستعَمل التعلّم الوساطّي كطريقة تدّخل ضرورّية إلصالح وتأهيل من جديد 

 .)ICElP,2003:5-6( للوظائف املعرفّية املختلفة
تدريس  ُطُرق   )1987 ופוירשטיין,  (אגוזי  وفويرشطاين  إيجوزي  وصف  ولقد 
نظرّية التعلّم الوساطّي وأهمّيتها يف إعداد املعلمني وشرحا هناك كيف يستطيع 
الطاّلب  يُصبح  وكيف  املختلفة،  واملواّد  الطاّلب  بني  وسيًطا  يُصبح  أن  املعلّم 

وسطاء ألنفسهم، وكيف ميكن أن يُصبح املعلم وسيًطا لنفسه أيًضا.
كما خّلص فويرشطاين مجاالت التفاعالت املتبادلة التي ميكن أن يُرّكز الوسيط 
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عليها كلّها )أو على قسم منها( يف أثناء مساعدته للولد، بحيث ال يقوم بالتفكير 
بدل الولد، بل يستدرجه ويحّفزه ليقوم بعملّيات التفكير املطلوبة إلى أن يصل 
من  تشغيلها  ميكن  املتبادلة  التفاعالت  وهذه  بنفسه.  الصحيح  اجلواب  إلى 
خالل برنامج اإلثراء الوسيلّي، أو من خالل تشغيل هذه التفاعالت املتبادلة يف 
املواضيع التعليمّية ويف مجابهة املشاكل احلياتّية، وهذا هو الهدف األسمى من 

ممارسة عملّيات الوساطة. 
هناك عدد كبير من التفاعالت املتبادلة )interactions( التي ميكن أن حتدث بني 
الوسيط واملتلّقي عند تفعيل الوساطة بني الولد وأفعال البيئة وردود الفعل )احللول(، 

وميكن تصنيفها كما يلي: 
•  وساطة التركيز (תיווך של מיקוד)  

•  وساطة اختيار األفعال (תיווך של ברירת גירויים)
•  وساطة لتعيني نظام يف الزمن (תיווך לקביעת סדר בזמן)

•  طلب الوساطة (בקשה לתיווך ״את פתח לו״)
ع اإليجابّي (תיווך של ציפייה חיובית) •  وساطة التوقُّ

•  تبديل الوساطة بِفْعل (תחליף מתיווך לפעולה) 
•  تقليد من الوساطة )חיקוי מתיווך(
•  مراجعة وساطّية )חזרה מתווכת(

•  تعزيز ومكافأة وساطّية )חיזוק ותגמול מתווכים( 
•  إثارة كالمّية  وساطّية  )גרייה מילולית מתווכת(
•  وساطة العائق والسيطرة )תיווך עכבה ושליטה(

•  تقدمي ُمثيرات وساطّية )הגשת גירויים מתווכת( 
•  وساطة التذّكر ملدى قصير )תיווך של זכירה לטווח קצר(
•  وساطة التذّكر ملدى بعيد )תיווך של זכירה לטווח רחוק(

•  نقل وساطّي للماضي )העברה מתווכת של העבר(
•  تصور املستقبل تصوًرا داخلّيًا وساطّيًا )ייצוג פנימי מתווך של העתיד(

•  وساطة متييز ووصف كالمّية )תיווך של זיהוי ותיאור מילוליים(
•  وساطة متييز ووصف غير كالمّية )תיווך של זיהוי ותיאור לא מילוליים(
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•  رّد فعل كالمّي إيجابّي على الوساطة )תגובה מילולית חיובית לתיווך(
•  رّد فعل غير كالمّي إيجابّي على الوساطة )תגובה לא מילולית חיובית לתיווך(

ل املسئولّية )תיווך של קבלת אחריות( •  وساطة حتمُّ
•  وساطة للمشاركة باملسئولّية )תיווך לשיתוף באחריות(

•  وساطة عالقات سبب-نتيجة )תיווך יחסי סיבה-תוצאה(
•  رّد فعل كالمّي وساطّي )תגובה מילולית מתווכת( 
•  رّد فعل حركّي وساطّي )תגובה מוטורית מתווכת( 

•  وساطة للتمييز وللترتيب يف تسلسل )תיווך להבחנה ולסידור ברצף(
•  وساطة للتوّجه املجالّي )תיווך להתמצאות מרחבית(

•  وساطة للتوّجه الزمنّي )תיווך להתמצאות בזמן( 
•  وساطة سلوك ُمقاِرن )תיווך התנהגות משווה(

•  وساطة اإلحساس بإكمال التنفيذ )תיווך תחושה של השלמת הביצוע(
•  وساطة توجيه االنتباه )תיווך של הכוונת תשומת הלב(

•  وساطة بواسطة التطبيق والتداعي )תיווך על-ידי יישום ואסוציאציה(
•  وساطة تفسير ناقد )תיווך של פירוש ביקורתי(

•  وساطة تفكير استقرائّي- من الكّل إلى اجلزء )תיווך של חשיבה דדוקטיבית(       
•  وساطة تفكير استنتاجّي- من اجلزء إلى الكّل )תיווך של חשיבה אינדוקטיבית(

•  وساطة لتطوير تفكير استنتاجّي )תיווך לפיתוח חשיבה היסקית(
•  وساطة استراتيجّيات حلّل مشاكل )תיווך של אסטרטגיות לפתרון בעיות(

•  نقل قيم وساطّي )העברת ערכים מתווכת(
•  احلاجة للتدقيق يف مرحلة التزوُّد7 باملعطيات )תיווך של צורך בדיוק בשלב הקלט(

•  وساطة احلاجة للتدقيق يف مرحلة املردود )תיווך של צורך בדיוק בשלב הפלט(
•  وساطة احلاجة لإلثباتات املنطقّية- يف التزّود باملعطيات )תיווך של צורך בראיות 

הגיוניות-בקלט(

7.   كّل عملّية تفكير للوصول إلى حّل متّر بثالث مراحل: األولى هي مرحلة التزّود باملعطيات املالئمة حلل 
املشكلة )من بني معطيات كثيرة، قسم منها مناسب للوصول إلى احلّل وقسم غير مناسب(، واملرحلة 
الثانية هي درس املعطيات التي تزّود بها الشخص الذي يحاول الوصول إلى احلّل، وهذه املرحلة جتري 
يف الدماغ، والثالثة هي مرحلة املردود، أي مرحلة الوصول إلى احلل/اجلواب. ويستطيع الوسيط التدّخل 

باستعماله عملّية الوساطة يف مرحلة التزّود ويف مرحلة املردود.
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•  وساطة احلاجة لإلثباتات املنطقّية– يف املردود )תיווך של צורך בראיות הגיוניות–
בפלט( 

•  وساطة للتفتيش املنتظم )תיווך לחיפוש שיטתי(
•  وساطة ملجابهة الواقع )תיווך לעימות עם המציאות(

•  وساطة لتنظيم األفعال )תיווך לארגון הגירויים( 
•  وساطة كالمّية للعملّيات املعرفّية )תיווך מילולי של אופרציות קוגניטיביות(
•  وساطة حركّية للعملّيات املعرفّية )תיווך מוטורי של אופרציות קוגניטיביות(

•  وساطة كالمّية إلدراك املشاعر )תיווך מילולי של תפישת רגשות(
•  وساطة غير كالمّية إلدراك املشاعر )תיווך לא-מילולי של תפיסת רגשות( 

•  وساطة التبادلّية )תיווך של הדדיות(. 
)פוירשטיין, רנד ופוירשטיין, 2001: 331-329(

باستعمال  املعلّمون  ليقوم  الوسيلّي  اإلثراء  برنامج  بتصميم  فويرشطاين  قام  وقد 
عملّيات الوساطة من خالل التركيز على استعمال التفاعالت املتبادلة املذكورة؛ كلّها 
املتنّوعة املوجودة يف  العمل  أوراق  أو قسم منها، حسب احلاجة، يف حّل ومناقشة 
كّراسات )وسائل( برنامج اإلثراء الوسيلّي التي ذكرناها يف البداية، وذلك لتعويض 
الولد عن النقص الذي عانى منه يف بيته بعدم استعمال الوالدين عملّيات الوساطة 
مع أبنائهم. والهدف هو أن يصل املعلّمون إلى استعمال عملّية الوساطة يف تعليم 
املواضيع التعليمّية املتنّوعة املوجودة يف جدول الدروس األسبوعّي لكّل صّف. فاملعلّم 
اجلّيد هو من يقوم باستعمال عملّيات الوساطة يف تدريس املواضيع املختلفة، وقد 
سمع مرشدو برنامج اإلثراء الوسيلّي فويرشطاين يقول يف أكثر مّرة: »املعلّم اجلّيد 

هو من يستعمل الوساطة يف أثناء تدريسه حّتى بدون معرفته آراء فويرشطاين«. 

5. إدخال برنامج اإلثراء الوسيلّي إلى املدارس العربّية:
5.1 يف أحد أّيام صيف سنة 1979 حضر مدير املعارف العربّية حينئذ، وهو عمانوئيل 
فويرشطاين(  معهد  )اليوم  لألبحاث  ڤيتسو-كندا  هداسا  معهد  إلى  كوبلوڤيتش، 
للّتعرُّف على برنامج اإلثراء الوسيلّي.8 وحاول الضيف يف البداية تقصير وقت اللقاء، 
إاّل أّن املُضيف فويرشطاين استطاع أن يشدَّ انتباهه واهتمامه حوالي ثالث ساعات 
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الفحص  وعن  الوسيلّي  اإلثراء  برنامج  كّراسات  كّل  عن  باختصار«  »وفعاًل  شارًحا 
الدينامّي واستعمال الوساطة فيهما عندما يصطدم الولد بصعوبة ما تُعيق تقّدمه يف 
احلّل. وقد مّت االّتفاق يف نهاية اجللسة على إدخال البرنامج املذكور يف ثماِن مدارس 
عربّية يف مناطق مختلفة من البالد: نصفها من مدارس التعليم العادّي، والّنصف 

اآلخر من مدارس التعليم اخلاّص.
لم يتدّخل معهد هداسا ڤيتسو-كندا لألبحاث باختيار املعلّمني لتدريس البرنامج، 
وحسب ما نعرف، فقد مّت اختيار معلّمني ناجحني ميكن االعتماد عليهم، واملدراء هم 
من فعلوا ذلك، وكان اختيارهم يف معظم احلاالت صائًبا، والدليل على ذلك، ومن 

جتربتنا، هو جناح الغالبّية الساحقة منهم يف تدريس برنامج اإلثراء الوسيلّي. 
الوسيلّي  اإلثراء  برنامج  تدريس  بهدف  عرب  معّلمني  استكمال  بدء   5.2

للطاّلب: 
بدأ املعلّمون العرب باالستكمال يف البرنامج املذكور يف العطلة الصيفّية لسنة 1979،  
ثّم بتدريس البرنامج املذكور يف مدارسهم بعد العطلة الصيفّية لتلك السنة مباشرة.  
السنة  يف  املوضوع  فيها  عّلموا  التي  الصفوف  وعدد  املؤّسسات  أسماء  يوّضح   )1( رقم  اجلدول 

الدراسّية 1979-1980 يف املدارس العربّية: 

عدد املعّلمني عدد الصفوف نوع التعليم اسم املؤّسسة   التربوّية
22تعليم خاّصالفرير - الناصرة

11=        =اجلليل - عّكا
33=        =الطيرة )د(

11=        =األمل-أّم الفحم
22تعليم عادّيالعربّية احلكومّية - الرملة

22=        =العربّية )أ( - اللد
22=        =الشاملة - يافا

11=        =العربّية )ب( اللد
ا 8 مدارس 13 معّلًما/ة14 صّفً

8.  قبل االجتماع طلب مّني فويرشطاين، مدير معهد هداسا ڤيتسو-كندا لألبحاث، البقاء يف املعهد املذكور 
كنت  فقد  وهكذا  كوبلوڤيتش،  العربّية، عمانوئيل  املعارف  مدير  مًعا  نستقبل  لكي  الدوام  بعد ساعات 
والتعليم  التربية  مؤّسسات  يف  الوسيلّي  اإلثراء  برنامج  مع  مشواري  بدأ  بعدها  احلديث.  يف  مشارًكا 

العربّية.
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يّتضح من اجلدول رقم )1( أّن املدارس اّلتي أدخلت برنامج اإلثراء الوسيلّي فيها كان 
عددها 8، وهي موّزعة كاآلتي: 4 مدارس تعليم خاّص، و-4 مدارس تعليم عادّي. 
أّما مدارس التعليم اخلاّص فقد كان طاّلبها من فئات مختلفة وهي: مدرسة واحدة 
العقلّية، ومدرسة  الناحية  وأغلبهم عادّيون من  لفتيان محكومني ألسباب مختلفة، 
فيهما  الطالب  كّل  ومدرستان  عقلّيًا،  عادّيون  أيًضا  وأغلبهم  أيتام،  ألوالد  أخرى 
موجودون يف صفوف تطويرّية. واملشترك بني جميع طاّلب هذه املدارس هو أّنهم 
كانوا يُعانون من وجود وظائف معرفّية ضعيفة، كما وصفها فويرشطاين مع شركائه 

 .)Feuerstein&Feuerstein,1993; Feuerstein,Rand&Miller,1980(
وأّما طالب املدارس العادّية، فطاّلبها عادّيون، لكّن الكثيرين منهم يعانون من وجود 
وظائف معرفّية ضعيفة )حسب وصف فويرشطاين مع آخرين( )פוירשטיין, פוירשטיין 

.)Feuerstein&Feuerstein,1993:Feuerstein,Rand&Miller,1980 ;1999 ,ושור

5.4 ازدياد عدد املدارس والّصفوف اّلتي بدأت ُتدرِّس برنامج اإلثراء الوسيلّي:

مع مرور الّسنني، وبالتحديد، من عام 1984-1994، ازداد عدد املدارس التي أدخلت 
هذا البرنامج فيها، ألّن املدراء رأوا فيه رافعة ال يُستهان بها لطاّلب مدارسهم. ومن 
اجلدير بالّذكر أّن متويل إدخال البرنامج يف املدارس كان كاآلتي: مدارس التعليم 
اخلاّص كان متويلها على حساب اجلهات الرسمّية، أّما مدارس التعليم العادّي فقد 
الكثيرون من مديريها،9  التي حتلّى بها  الدراية  البرنامج من منطلق ُحسن  أدخلت 

والذين رأوا يف البرنامج كذلك »رافعة« ال يُستهان بها لطاّلب مدارسهم.
ويُذَكر أّن املدارس التي أعطت البرنامج لطاّلبها كانت موّزعة يف مناطق مختلفة من 

البالد، وهذه املناطق هي:
النقب، املركز، القدس، املثلّث، لواء حيفا ولواء الشمال.10 ولكي نحافظ على نظام 
ِذكر عدد  بدون  الّشمال،  إلى  اجلنوب  من  املدارس  تلك  أسماء  ل  معقول، فسنُسجِّ
الصفوف وعدد املعلّمني )بسبب صعوبات يف احلصول على تلك املعلومات(، واملدارس 

اجلديدة التي أعطت البرنامج لطاّلبها بعد سنة 1979 هي: 
ترابني الّصانع، اللقّية، تل السبع، السالم - رهط، اجلواريش االبتدائّية، االبتدائّية 
العربّية - الرملة، األمل - القدس )تعليم خاّص(، النور - القدس )تعليم خاّص(، 
حسن عرفة - يافا، الغزالّية - كفر قاسم، مستشفى ليڤينشطاين )تعليم خاّص(، 
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احلنان - الطيرة )تعليم خاّص(، الطيرة د. )تعليم خاّص(، الغزالّية - الطّيبة، عمر 
بن اخلّطاب - الطّيبة، ابن سينا - باقة الغربّية، كفر قرع د.، طه حسني - عرعرة، 
)تعليم  الفحم  أم   - )تعليم خاّص(، مفتان  الفحم  أّم  األمل  الفحم،  أم   - ابن سينا 
وصفوف  خاّص  تعليم  )صف  االبتدائّية  إكسال  الكرمل،  دالية  االبتدائّية  خاّص(، 
تعليم عادّي(، ثالث مدارس ابتدائّية - دّبورية )تعليم عادّي(، عمال - الناصرة )تعليم 
اإلعدادّية،  االبتدائّية، طرعان  )تعليم خاّص(، طرعان  الناصرة،  الفرير  صناعّي(، 
إعبلني،   - ابتدائّيتان  - سخنني،  ابتداّئّية  عيلبون،   - ابتدائّية  املغار،   - ابتدائّيتان 
االبتدائّية د. - طمرة، ابتدائّية - نحف، مدرسة ابتدائّية - كابول، اإلعدادّية أبو 
سنان، الشاملة - عكا،  األيتام - عّكا، )تعليم خاّص( ابتدائّية - دير األسد، ابتدائّية 
كسرى،  سميع   - الّشاملة  سميع،  كفر  ابتدائّية-  يانوح،  ابتدائّية-  اجلليل،  جت   -

االبتدائّية - ترشيحا.
من هذا العرض يّتضح ما يلي: 

عدد املؤّسسات اإلضافّية التي أدخلت برنامج اإلثراء الوسيلّي فيها هو 48  مؤّسسة 
موّزعة كاآلتي: 

 38 14 مؤّسسة(؛  للتعليم اخلاّص، )مع ما سبق يف اجلدول رقم )1(:  10 مدارس 
مدرسة للتعليم العادّي )ابتدائّية إكسال كان فيها تعليم خاّص وتعليم عادّي(، )مع ما 
سبق يف اجلدول رقم )1(: 42 مدرسة(. لذلك وصل عدد املدارس التي أعطت هذا 

البرنامج لطاّلبها إلى 56 مدرسة.   
5.5 إدخال برنامج اإلثراء الوسيلّي إلى قسم من املدارس العربّية يف السنوات األخيرة

املذكور  البرنامج  تُدرِّس  التي  أيًضا  واليهودّية  العربّية  املدارس  عدد  تناقص  بعد 
ألسباب متويلّية، أُدِخل برنامج اإلثراء الوسيلّي يف مدرسة اللد-الرملة الشاملة يف 
سنة 2016 مببادرة من رباب ناصر، مديرة املدرسة، فقام معهد فويرشطاين بإجراء 
 ،) pre test تشخيص لطاّلب الصفوف قبل البدء بتدريس البرنامج )فحص قبْلّي

9.  مثال ممتع على قيام مدير بتدبير مصاريف إدخال البرنامج إلى مدرسته: مدير مدرسة البخاري يف 
الطيبة، األستاذ عبد الرحمن إبراهيم حاج يحيى كان على قناعة بأّن البرنامج املذكور مفيد للطاّلب 
ألّنه استكمل فيه، ولم تكن معه ميزانّية لتفعيله، فوجد حاّلً إبداعّيًا لذلك بزراعة نبات القرع يف الساحة 
الكبيرة التابعة للمدرسة، وعندما جمع احملصول الوافر وباعه، سّدد جميع مصاريف إدخال البرنامج يف 

مدرسته. وهناك عدد من احللول التي جلأ إليها مديرون آخرون ال مجال لذكرها اآلن. 
10.  ولهذا ُكلِّْفُت بإرشاد معلّمني من كّل الطوائف العربّية يف البالد.
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ويف نهاية السنة الدراسّية أُجرَي فحص بْعدّي )post test(  للصفوف التي َدَرست 
البرنامج.11 وأُدِخل البرنامج هناك يف سبعة صفوف تواسع، وقام بتدريسها سبعة 
معلّمني/ات، كما شارك يف االستكمال معظم معلّمي املدرسة )األمر الذي لم يحدث 
ا من ناحية استيعاب البرنامج يف املدرسة، ولكّنه  باملّرة سابًقا، وهو أمر إيجابّي جّدً
ُمكلف من جميع النواحي(. وقامت بإرشاد املعلّمني الريسا بن يهودا. وقد أشارت 

نتائج التشخيص )الَقبِْلّي والبَْعِدّي( إلى ما يلي: 
•  لم يتغّير وضع الطالب األقوياء يف االمتحان البْعِدّي باملقارنة مع نتائج االمتحان 

القبِْلّي.
إلى  الَقبِْلّي  االمتحان  املتوّسطني من  الطاّلب  نتائج  ملموس يف  تقّدم  •  حصل 

االمتحان البَْعِدّي. 
•   حصل تقّدم ملموس يف نتائج الطاّلب الضعفاء يف االمتحان البعِدّي مقارنة 

مع نتائج االمتحان القبِلّي(.12
الشرقّية  القدس  مدارس  من  عدد  يف  البرنامج  نفس  إدخال  مّت  أخرى  وألسباب 
وذلك   ،2018 و   2017 الدراسّيني  العامني  القدس يف  بلدّية  من  بدعم  وضواحيها 
بعد أن قام معهد فويرشطاين بإعداد معلّمني لتدريس هذا البرنامج. كما مّت فحص 
الطاّلب بنفس الطريقة املذكورة )يف مدرسة اللد-الرملة الشاملة( يف بداية السنة 
وأديبة  نهايتها. وقد شاركُت يف االستكماالت مع د. سوسن مّزاوي  الدراسّية ويف 
إلى  باإلضافة  املدارس فكان معظمه من نصيبي،  املعلّمني يف  إرشاد  أّما  عرفات. 
الزميلة أديبة عرفات يف مدرسة واحدة والزميلة لَريسا بن يهودا يف مدرستني كما 

سنرى يف اجلدول رقم )2(. 
جدول رقم )2(: املدارس التي ُأدِخل فيها برنامج اإلثراء الوسيلّي يف السنتني 2018-2017 هي: 

املرشد/ةعدد املعّلمنيعدد الصفوفنوع التعليماسم املدرسة
أديبة عرفات75عادّيابن الهيثم اإلعدادّية
لَريسا بن يهودا22=التكنولوجّية العلمّية

لَريسا بن يهودا22=رّواد القدس اإلعدادّية
أحمد عازم64=أم طوبا االبتدائّية

=       =64=االبتدائّية للبنني سلوان

11.  شاركُت يف مترير االمتحان الَقبْلّي فقط.
12.  كّل النتائج محفوظة يف معهد فويرشطاين.
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=       =44=صور باهر االبتدائّية
=       =32=شعفاط االبتدائّية للبنات

=       =42=السكاكيني اإلعدادّية
=       =21=مدرسة العال

=      =33=مدرسة الثوري االبتدائّية
ااملجموع 3 مرشدين/ات29 معّلًما/ة39 صّفً

الوسيلّي يف  اإلثراء  برنامج  أدخلت  التي  املدارس  أّن   )2( رقم  من اجلدول  يّتضح 
تسعة  إلى  فوصل  الصفوف  عدد  أّما  مدارس،  عشر  عددها  كان  القدس  منطقة 
ا، وعدد املعلّمني واملعلّمات الذين دّرسوا املوضوع وصل إلى 29، وعدد  وثالثني صّفً

املرشدين/ات هو 3. 

5.6 إدخال برنامج اإلثراء الوسيلّي يف مؤّسسات التعليم العالي
منذ سنة 1979 بدأت مؤّسسات التعليم بتدريس برنامج اإلثراء الوسيلّي لطاّلبها؛ 
أماًل يف تعريفهم على نظرّية التعلّم الوساطّي نظرّيًا وعملّيًا وإلعدادهم لتدريس هذا 
الصورة:  يوّضح  اآلتي  واجلدول  منها،  تخّرجهم  بعد  العربّية  املدارس  البرنامج يف 
أو  الوسيلّي  اإلثراء  برنامج  إدخال  )ولو جزئّية( عن  يُعطي صورة   )3( رقم  جدول 

جتربة التعلّم الوساطّي يف مؤّسسات التعليم العالي للطاّلب العرب.
جدول رقم )3(: مؤّسسات التعليم العالي التي أدخلت برنامج اإلثراء الوسيلّي للطاّلب العرب: 

عدد اسم املؤّسسة
املجموعات 

احملاضر/ة          الدارسوناملساق          سنة اإلدخال

دار املعلّمني العرب- 
هدار عام13

أحمد عازمطاّلبإثراء وسيلّي41980-1979

دار املعلّمني العرب- 
حيفا

71985-1981=         ===       =

=       =معلّمون=         = 11984 جامعة حيفا
دار املعلّمني العرب- 

حيفا
أديبة عرفاتطاّلب=         =4-51989-1985

دار املعلّمني العرب- 
بيت بيرل

أحمد عازم==         =1984 2

دار املعلّمني 
غوردون-حيفا

دينه==         =1984- ؟1
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الكلّّية األكادميّية 
داڤيد يلني- القدس 

موشه ==         =1985- ؟1
إيجوزي

املعهد األكادميي 
العربّي للتربية- بيت 

بيرل 

عنات كاغان==        = 11986-1985

املعهد األكادميي 
العربّي للتربية- بيت 

بيرل

رايف عيدان==        =12002-1987

الكلّّية األكادميّية 
كي-بئر السبع

أديبة عرفات 14معلّمون=        =11997-1994

الكلّّية األكادميّية 
أحڤا 

=       =طاّلب=        =12003-1998

الكلّّية األكادميّية 
أحڤا

تشخيص 12000-1996
دينامّي

اعتدال الباسلطاّلب

الكلّّية األكادميّية 
أورنيم- طبعون

أحمد عازم=إثراء وسيلّي22006-2002

املعهد األكادميي 
العربّي للتربية- بيت 

بيرل

أحمد عازم==        =22009-2002

الكلّّية األكادميّية 
كي-بئر السبع

أديبة عرفاتأكادميّيون15=        =12009-2008

املعهد األكادميي 
العربّي للتربية- بيت 

بيرل       

تعلّم 12010
وساطّي

د. غامن طاّلب
يعقوبي

املعهد األكادميي 
العربّي للتربية- بيت 

بيرل       

هّمت حاج معلّمون=       =22015-2014
يحيى

املعهد األكادميي 
العربّي للتربية- بيت 

بيرل       

د. جهاد حاج ==       =12015
يحيى

13.  دار املعلّمني العرب يف هدار عام انتقلت إلى بيت بيرل يف بداية الثمانينّيات وبعدها حتّول اسمها إلى: 
املعهد األكادميي العربّي للتربية بيت بيرل.

14.  لقد استشرُت الزميلة أديبة عرفات فيما يتعلّق بتفعيل برنامج اإلثراء يف املدارس والكلّّيات. 
15.  املشتركون كلّهم ذوو شهادات جامعّية واشتركوا يف املساق كجزء من تخّصص جديد لهم يف مجال التعليم 

اخلاّص.
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املعهد األكادميي 
العربّي للتربية- بيت 

بيرل       

اعتدال الباسلطاّلب=        =12021-2010

الكلّّية األكادميّية 
أحڤا

أديبة عرفاتمعلّمون=        =2018-2012 1

الكلّّية األكادميّية 
أونو- القدس 

أحمد عازمطاّلب=       =12018-2017

الكلّّية األكادميّية 
أونو- القدس

أديبة عرفاتطاّلب=       =12019-2017

الكلّّية األكادميّية 
أونو- القدس

د. سوسن ==        =2019- ؟؟
مّزاوي

اإلثراء  برنامج  أعطت  التي  العالي  التعليم  مؤّسسات  بأّن   )3( رقم  يّتضح من اجلدول 
البالد  أنحاء  موّزعة يف  مؤّسسة  اثنتي عشرة  العرب هي  من  فيها  للدارسني  الوسيلّي 
من الشمال إلى اجلنوب، إاّل أّن عددها احلقيقّي هو تسع مؤّسسات )الّن دار املعلّمني 
العرب-هدار عام ودار املعلّمني العرب-بيت بيرل واملعهد األكادميي العربّي للتربية - بيت 
بيرل، هي نفس املؤّسسة مع كّل ما حدث فيها من تغّيرات يف املكان والزمان والتسميات(. 
من ناحية أخرى، نرى أّن عدد احملاضرين أحد عشر محاضًرا/ة، مع األخذ بعني 
املقالة فيما  املعلومات قد غابت عن كاتب هذه  أّنه ميكن أن تكون بعض  االعتبار 
يخّص بعض الكلّّيات واجلامعات التي أدخلت برنامج اإلثراء الوسيلّي وطريقة التعلّم 

الوساطّي والتشخيص الدينامّي للطاّلب العرب فيها. 
إضافة إلى ذلك، ومن معرفتنا الشخصّية، فمعظم اجلامعات والكلّّيات العبرّية دّرست 
أو  الوسيلّي كما هي(  برنامج اإلثراء  وتدّرس املوضوع بشكل مباشر )تدريس وسائل 
بشكل غير مباشر )تدريس مساقات لها عالقة بالعاّلمة فويرشطاين، ومنها: »جتربة 
فمثاًل:  وغيرها(،  الدينامّي«  و»التشخيص  الثقايّف«  و»احلرمان  الوساطّي«  التعلّم 
مساق »احلرمان الثقايّف« دّرسه ا.د. فويرشطاين بنفسه يف جامعة بار إيالن، ومساق 
»التشخيص الدينامّي« تُدّرسه جامعة بار إيالن منذ عقود مضت، فقد دّرسه يف البداية 
ا.د. تسوريئيل ومن بعده د. ليئه يوسف، وكذلك األمر يف كلّيات وجامعات عبرّية أخرى. 

5.7 استكمال معّلمني عرب ليس ِضمن استكماالت معهد فويرشطاين 
كذلك، أعطيْت استكماالت يف برنامج اإلثراء الوسيلّي16 يف بلدات كثيرة تابعة للوسط 
العربّي، وحصل املشتركون جميعهم على عالوات استكمال حسب القانون بعد إنهائهم 
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الكلّّيات للحصول على لقب  كّل استكمال، واستفاد قسم آخر منهم حينما درسوا يف 
B.ED، حيث حصلوا على االعتراف باالستكمال كمساق، إذا كانت الكلّّية تُدّرس نفس 
التي  75 أو أكثر يف االستكماالت  الدارس فيها على عالمة  املوضوع، بشرط حصول 
كانت يف البلدات العربّية، كما اشتغل بالفعل قسم ال يُستهان به من املستكملني بتدريس 
برنامج اإلثراء الوسيلّي يف مدارسهم. كانت االستكماالت يف البلدات اآلتية )من اجلنوب 
إلى الشمال(: القدس الشرقّية )108 ساعات(، كفر قاسم )240 ساعة(، الطيبة )240 
ساعة يف الدورة، 3 دورات(، قلنسوة )56 ساعة(، جت املثلث )240 ساعة(، كفر قرع 
أّم  دورات(،   3 الدورة،  )240 ساعة يف  دورتني(، عرعرة  الدورة، يف  )240 ساعة يف 
الفحم )240 ساعة يف الدورة، يف دورتني(، الناصرة )56 ساعة(، طرعان )56 ساعة(، 

سخنني )112 ساعة(17 وغيرها. 
لذلك فأقّل ساعات استكمال كانت 56 ساعة، وأكثر ساعات استكمال أُعطيْت يف الطيبة 

وعرعرة )يف كّل بلدة أعطيْت ثالث دورات استكمال، ويف كّل دورة منها 240 ساعة(.

6. إجمال
املدارس  إلى  الوسيلّي  اإلثراء  برنامج  بعرض صورة إلدخال  الُعجالة  قمنا يف هذه 
بعدها إلعداد  وما   1979 منذ سنة  حيفا  وجامعة  والكلّّيات  املعلّمني  ودور  العربّية 
معلّمني عرب من شّتى الطوائف العربّية لتدريسه يف املدارس، ذلك البرنامج الذي كان 
يحوي يف البداية أربع عشرة وسيلة ألجيال ما بعد الطفولة املبّكرة، وكان تصميمها 
عام  منذ  املبّكرة  الطفولة  وسائل جليل  وثمان  املاضي،  القرن  من  السّتينّيات  منذ 
مت تلك الوسائل بشكل يُتيح للمعلّمني فهم وتذويت وتفعيل عملّيات  2003. وقد ُصمِّ
الوساطة لكي يتمكّنوا من نقلها لطاّلبهم، حّتى يتمّرن هؤالء الطاّلب على التجاوب 
التفاعالت  نوع من  تفعيل حوالي خمسني  املدّرسني وفهمها من خالل  مع وساطة 
املتبادلة، ومن ثّم وتدريجّيًا يصبح هؤالء األوالد وسطاء ذاتيني ألنفسهم بخصوص 
املسائل التي تواجههم يف املدرسة، خارج أوراق العمل املوجودة يف الكّراسات املتنّوعة 
التابعة لبرنامج اإلثراء الوسيلّي، وذلك يف أثناء عملّيات دراسة املواضيع املختلفة 

التي يتعلّمها الطاّلب يف املدرسة أّواًل، والتي يحتاجونها يف احلياة العملّية الحًقا.

العرب لتحضيرهم  للمعلّمني  البالد  16.  لقد أعطى كاتب هذه السطور استكماالت يف أماكن عديدة من 
لتدريس املوضوع )وبالفعل قسم من املستكملني باشروا بتدريسه، وقد قمت أنا وغيري من املرشدين 

بإرشادهم(،
17.  بسبب ظروف خاّصة تركُت هذه الدورة بعد بدايتها بقليل وأكملِت املشوار املرشدة إستير شطراوس.

برنامج اإلثراء الوسيلّي وتجربة التعلّم الوساطّي في المؤّسسات التربوّية العربّية19
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األمثلة الشمولّية والبراهين الشمولّية وأهمّيتها في 
تدريس الرياضيات

إلياس عّبود | منال جبور

ملّخص

 )generic example ،يتناول املقال موضوع استخدام املثال الشمولّي )أو املثال التعميمي
التعليمية.  املسيرة  يف   )generic proof التعميمّي،  البرهان  )أو  الشمولي  والبرهان 
استخدام األمثلة يلعب َدْورا هاّما يف تطوير الرياضيات كموضوع معرفة، وأيضا يف 
املسيرة التعليمّية ضمن استراتيجيتي االستقراء واالستنتاج. التجريد يف الرياضيات 
مهم للمحاضر ولكّنه صعب للمتعلِّم. ملساعدة الطالب يف اجتياز صعوبة االنتقال 
من احلالة اخلاصة إلى التعميم فالتجريد، نستخدم »أمنوذج قياسي« ليكون ممثِّال 
أّما البرهان  العامة.  للفكرة املجّردة وجسرا واصال ما بني املثال اخلاص والفكرة 
الشمولي فهو الذي يُعطى من خالل تفسير حقيقة رياضية، يتم طرحه بالنسبة إلى 

عنصر معنيَّ ولكّنه ال يعتمد اطالًقا على الصفات اخلاصة لذلك العنصر.
الشمولية  األمثلة  عن  احلديث  إلى  ننتقل  األمثلة،  الستخدام  وجيز  عرض  بعد 
والبراهني الشمولية، ونعطي مثاال على هذه االستراتيجية، ثم نعرض أهّم أهداف 
األمثلة الشمولية والبراهني الشمولية، وبعدها ننتقل إلى احلديث عن إطار توملني، 

ونختم مبثال تطبيقّي.

مة مقدِّ

يهدف هذا املقال إلى تقدمي دراسة حول إحدى استراتيجيات تدريس الرياضيات 
التي تُعنى بتطوير التفكير الرياضي وِاكساب مهارات إنشاء البراهني الرياضية عن 
طريق استخدام املثال الشمولي )أو املثال التعميمي، generic example( والبرهان 
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الشمولي )أو البرهان التعميمي، generic proof( يف املسيرة التعليمية. 
بُنيت هذه الدراسة على خبرة كاتبَي املقال، والتي اكتُسبت خالل عشرات السنني 
الرياضيات مثل: اجلبر والتحليل  ص  من تدريس عدة مساقات أكادميية يف تخصُّ
والهندسة ونظرية األعداد ونظرية التوافيق وغيرها. هذه اخلبرة تتقاطع مع خبرات 
عديدة لعلماء كبار يف مجال تدريس الرياضيات الذين أغنَوا املوضوع بأبحاثهم يف 

اآلونة األخيرة. 
تطوير  ا يف  هاّمً َدْورا  يلعب  األمثلة  استخدام  فإنَّ  ورفقائه،   )Bills, 2006( بحسب 
التعليمية. وقد أسهبوا يف عرض  املسيرة  الرياضيات كموضوع معرفة، وأيضا يف 

نظرة عاّمة تاريخّية الستخدام األمثلة يف تدريس الرياضيات. 
 generic( الشمولي«  د  »املجرَّ موضوع  على  زا  ركَّ  )Harel & Tall, 1991( العاملان 
abstraction(. فقد ادعيا أّن التجريد يف الرياضيات مهم للمحاضر ولكّنه صعب 
للمتعلم. وملساعدة الطالب يف اجتياز صعوبة االنتقال إلى التعميم فالتجريد، فهما 
واصال  وجسرا  املجّردة  للفكرة  ليكون ممثِّال  قياسي«  »أمنوذج  استخدام  يقترحان 
ما بني املثال اخلاص والفكرة العاّمة، وهذا ما يسّمونه بالتحديد »املثال الشمولّي« 
)generic example(. عند عرض فكرة البرهان الرياضي من خالل املثال الشمولي 

 .)generic proof( »نحصل على ما نسّميه »البرهان الشمولّي
أّما )Mason & Pimm, 1984( فقد أوضحا أنَّ البرهان الشمولّي هو الذي يُعطى 
من خالل مثال عددي معنّي ولكّنه ال يعتمد اطالًقا على الصفات اخلاصة لذلك 

العدد.
كّل محاضر يف موضوع الرياضيات يستخدم األمثلة يف تعليمه بعد إعطاء تعريف 
الشمولّي  املثال  ولكن كم من احملاضرين يستخدمون  معّينة،  أو صياغة نظرية  ما 

والبرهان الشمولي؟ 
تُكتب  بأن  ورفقاؤه   )Bills, 2006( العلماء  يوصي  اخلتامية،  البحث  توصيات  يف 
د على لفت انتباه املعلمني/احملاضرين إلى أهمية اختيار األمثلة  األبحاث التي تشدِّ

التي تساعد الطالب على فهم املادة النظرية بشكل أعمق. 
هذا ما نبغي أن نقّدمه إلى زمالئنا احملاضرين وإلى طالبنا، عسى أن تكون املسيرة 

التعليمية لكّل مساق يف الرياضيات ممتعة وسهلة يف نفس الوقت للمعلم وللمتعلم.

إلياس عّبود | منال جبور2
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استخدام األمثلة يف الرياضيات
على مّر العصور، استخدم علماء الرياضيات األمثلة يف التعليل الرياضي، التعميم 
واكتشاف نظريات جديدة. فمثاًل، عّرف فيثاغوراس األعداد الشكلية )أعداد مثلّثة، 
 Olson( باستخدام أشكال مبنية من نقاط يف املستوى )مرّبعة، مستطيلة وغيرها
Goff, & Blose, 1983(، ومن بناء أمثلة عينّية قام بصياغة تعميمات توضح العالقة 
بني هذه األعداد: كل عدد مستطيل هو مجموع عددين مثلثني متساويني، وكل عدد 

مرّبع هو مجموع عددين مثلثني متتاليَني )انظر شكل 1(.

    

العاِلم  التعليمية.  املسيرة  ويف  الرياضيات  علم  تطوير  ا يف  هاّمً َدْوًرا  تلعب  األمثلة 
)Bills, 2006( ورفقاؤه شّددوا يف بحثهم على كون األمثلة جزًءا ال يتجّزأ من مراحل 
تطور علم الرياضيات، إضافة إلى َدْورها كداعمة ملسيرتي التعليم والتعلم. هذا، وقد 

أشاروا إلى ثالث فئات خاصة من األمثلة:

)Generic examples( األمثلة الشمولية  •

أعداد مثلثة

أعداد مربعة

أعداد مستطيلة

أعداد مثلثة، مربعة ومستطيلة الشكل رقم )1(

األمثلة الشمولّية والبراهين الشمولّية وأهمّيتها في تدريس الرياضيات3
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)Counter examples( األمثلة املضاّدة  •

 )Non-examples( الال- أمثلة  •

األمثلة الشمولّية، كما أوضحنا سابًقا، تُعنى باملفاهيم، اإلجراءات والبراهني. األمثلة 
املضاّدة تُستعمل لدحض االدعاءات اخلاطئة. أّما الال-أمثلة فتُستعمل للتشديد على 

الشروط الالزمة لتعريف مفهوم ُمعنيَّ أو لتحقيق نظرّية ما.

املثال الشمولّي والبرهان الشمولّي
بحَث العديد من العلماء مفهومي املثال الشمولي والبرهان الشمولي، وأسهبوا يف 
 Balacheff, 1988; Mason & Pimm, 1984; Rowland,( شرحهما وتبسيطهما
ن  1998(. يعّرف )Balacheff, 1988, p. 219( املثال الشمولّي على أنَّه مثال يتضمَّ
توضيح أسباب صّحة حقيقة رياضّية معّينة، باالعتماد على عملّيات أو حتويالت يتم 

إجراؤها على عنصر معنيَّ يتم اختياره كممثل مميز لفئة من العناصر.

ميكن استخدام األمثلة الشمولية لتوضيح املفاهيم )رسومات ألشكال هندسية يف 
أو  إجراءات عددية  ولشرح  وغيره(،  مثلّث  مثل  الهندسية  املفاهيم  ح  توضِّ املستوى 
جبرية )إيجاد أكبر قاسم مشترك لعددين صحيحني، إيجاد حلول معادلة تربيعية(، 
ولشرح براهني )إيجاد قانون حساب مساحة مثلّث قائم الزاوية من مساحة مستطيل(، 

وأيضا ميكن استعمال األمثلة الشمولية من أجل استقراء حقائق رياضّية.

 )induction( كما ميكن استخدام األمثلة الشمولية ضمن استراتيجيتي االستقراء
واالستنتاج )deduction( الرياضي. إذ يؤثِّر املثال العاّم يف طريقة تصميمه وتقدميه 
قبل  الشمولي  املثال  تقدمي  مّت  إذا  واالستنتاجي.  االستقرائي  التعلم  عمليات  على 
صياغة نتيجة عاّمة، فإّنه يؤثِّر على عملية التفكير االستقرائي.  أّما إذا مّت تقدميه 
بعد صياغة نتيجة عاّمة فإّنه يؤثِّر على عملية التفكير االستنتاجي؛ ألنَّ الهدف من 
نة فيه  استخدامه يف هذه احلالة هو لفت انتباه الطالب إلى إمكانية التعميم املضمَّ

.)Bills, 2006(

من  العديد  أّن  هو   )empiric example( عددّي  ومثال  شمولي  مثال  بني  الفرق 
األمثلة العددّية اإلضافية ال يضيف شيئا للمثال الشمولي. بينما مثال شمولي واحد 
 Reid( ننا من إنتاج عدد غير محدد من األمثلة العددية م قالبا ميكِّ كفيل بأن يقدِّ
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إنشاء  وحتى  لفهم  كوسيلة  الشمولي  املثال  أهمية  تكُمن  وبهذا  Vallejo, 2018 &(؛ 

البراهني الدقيقة. على سبيل املثال، إلثبات االّدعاء: إذا كان مجموع أرقام ما يقبل 
القسمة على 3، فإنَّ هذا العدد يقبل القسمة على 3. ميكن استعمال املثال التالي:
354=3·100 + 5 · 10 + 4 = 3·)99 + 1( + 5·)9 + 1 ( + 4 = 3·99 + 5·9+ 3 + 5 + 4

العدد 3.99 هو من مضاعفات العدد 3؛ لذلك هو يقبل القسمة على 3. كذلك األمر 
لذلك،   .3 على  أيضا  القسمة  يقبل   3+4+5 اجلمع  وحاصل   ،5.9 للعدد  بالنسبة 
فإنَّ العدد األصلي قابل للقسمة على 3. التعميم مِلا ورد أعاله ليس بديهّيًا. وبعض 
التفسيرات حتتاج إلى تدقيق. قسمة العدد 3.99 على 3، ترجع إلى العامل 99 وليس 
3؛ ألّنه يف عدد آخر ميكن أن يكون رقم املئات غير قابل للقسمة على 3. باإلضافة 
هو  أخرى  والتفسير يف حاالت  منازل،  من  ُمكوَّن  إلى عدد  املثال  يشير  ذلك،  إلى 

مماثل.

حسب  )Bills, 2006( ورفقائه، فإّن املثال الشمولي الذي يقّدمه املعلم ويقصد به 
تفسير برهان عام، قد يفهمه الطالب كمثال على شرح إجراء حسابي أو خوارزمية 
معّينة. على سبيل املثال، قد يعطي املعلم برهانا شموليا للحقيقة بأّن أّية معادلة 
األعظم  القاسم  إذا قسم  لها حلول صحيحة   ax + by = c الشكل  من  ديوفانتية 
للعددين a,b العدد c، بينما يستوعبه الطالب كمثال شمولي يعرض خوارزمية حّل 
تلك املعادالت يف مجموعة األعداد الصحيحة. من هنا، على املعلِّم توضيح الغاية من 

استعماله للمثال الشمولّي.

لعلَّ العاِلم األملاني يوهان كارل فريدريش جاوس )Bills & Rowland, 1999( كان من 
أملع الرياضّيني الذين استخدموا البرهان الشمولي منذ نعومة أظفاره. اشتهر عن 
جاوس أنه كان طفاًل عبقرّيًا، ووجد معلِّموه يف املدرسة صعوبة يف التعامل معه؛ ألّنه 
ر بسرعة شديدة! فيما ُروَي  كان ال يجلس هادًئا يف الفصل، يعرف أموًرا كثيرة ويفكِّ
ة أن يجمع كل األعداد الصحيحة من 1 إلى 100،  عنه أّن معلمه طلب منه ذات مرَّ
يف محاولة جلعله يجلس بهدوء لفترة ما. اعتقد معلمه أّن حل هذا التمرين سوف 
يستغرق منه وقًتا طوياًل. لكنه سرعان ما عاد باحلّل الصحيح، وهو 5050. فبداًل 
من إجراء كل عملية من هذه العمليات احلسابية على حدة، أدرك جاوس أّنه إذا 
كتب جميع األعداد من 1 إلى 100، فإّنه يستطيع ترتيبها بأزواج من األعداد التي 
مجموعها يساوي 101. إذن، 100+1 يساوي 101، 2+99 يساوي 101، وهكذا وصواًل 
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50 زوًجا مجموع  لديه  ثم كان  101. ومن  الذي يساوي  إلى مترين اجلمع 50+51 
كل منها يساوي 101. إذن، املجموع اإلجمالي يساوي 50 مّرة 101 ويساوي 5050. 
وهكذا أجنز املهمة! املميز يف هذا البرهان الشمولي أّنه ميكننا تعميم هذه الطريقة 
أو كتابتها يف صورة صيغة عاّمة، بحيث تستخدم يف حل جميع املسائل املماثلة! إذا 
عّممنا وقلنا إّن عدد األعداد هو n، بداًل من حتديد 100 عدد، ميكننا حينها كتابة 

حاصل اجلمع يف صيغة رياضية عامة لكل n زوجي. 

العامِلتان )Rø & Arnesen, 2020( بحثتا يف دراسة حديثة لهما، املبنى العام لألمثلة 
الشمولية. وقامتا بتحليل 27 حجة منطقية استُعملت من قبل طلبة كلّيات التعليم 
)تخصص تدريس صف أول إلى عاشر( خالل إعطاء مثال شمولي لبرهان ادعاء ما 
يخص عملية الضرب. وقامتا باستخدام إطار توملني  )Toulmin, 2003( لتصنيف 
هذه االدعاءات إلى 5 فئات من ناحية املبنى: األمثلة )examples(، احلجج التجريبية 
نة  )empirical arguments(، احلجج الناقصة )leap arguments(، احلجج املضمَّ
الطلبة لم يعط  أنَّ أحًدا من  )embedded arguments(، وغير ذلك. واستخلصتا 
إلى  العامِلتني  دفعت  البحث  هذا  نتائج  الشمولي!  البرهان  ملفهوم  موافقة  حجًجا 
التساؤل حول كيفية التعامل مع األمثلة الشمولية، وما هي واجبات احملاضر يف دعم 

الطلبة إلكسابهم مهارات البراهني الرياضية؟

منوذج للبرهان الشمولي: قواسم العدد الطبيعي

نظرية: لعدد طبيعي n يوجد عدد فردي من القواسم إذا وفقط إذا كان n مربًَّعا 
كاماًل.

نختار املرّبع الكامل n=900. حسب النظرية األساسية للحساب، ميكن حتليل العدد 
n=900 إلى عوامل أولّية كما يلي: n=22.32.52. يف التحليل السابق، تظهر األعداد 

األولّية 2,3,5 مع تكرارية a=2,b =2,c=2 على التناظر. لتكن

A={20,21,22}, B={30,31,32}, C={50,51,52}. كل قاسم للعدد n = 900 ينتج من 
حاصل ضرب ثالثة أعداد، عدد واحد من كل واحدة من املجموعات A,B,C. العدد 
الكلي لقواسم العدد n = 900 هو كعدد اإلمكانيات الختيار ثالثة أعداد، عدد واحد 
من كل واحدة من املجموعات A,B,C. أي أنَّ عدد القواسم هو 333=27. فلننتبه 
 n = 900 مبا أّن العدد .)a+1( )b+1( )c+1( إلى أّن العدد األخير ينتج عن العملية
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هو مربَّع كامل، نستنتج أنَّ األعداد a, b, c كلّها أعداد زوجية، مبا معناه، األعداد  
a+1, b+1, c+1 كلها فردية. وطبعا حاصل ضرب أعداد فردية دائما هو فردي. أّما 
بالنسبة لبرهان االجتاه العكسي، فإّننا نعتمد نفس الطريقة لعدد القواسم. لذلك، 
أولي يف  لكّل عامل  التكرارية  أّن  لعدد معني يحتّم  القواسم  وجود عدد فردي من 

حتليل ذلك العدد إلى عوامل أولية هي زوجية. أي أنَّ العدد هو مرّبع كامل. 

الحظ أّن املنطق الرياضي الذي استُعمل يف املثال الشمولي السابق ال يعتمد على 
اختيار العدد n = 900، وميكن تعميمه لكي يشمل أّي عدد طبيعي n نظًرا للحقيقة 
أّن العدد اإلجمالي لقواسم العدد n يساوي )a+1( )b+1( )c+1( حيث a, b, c هي 

.n التكرارية للعوامل األولية للعدد

أعاله.   املذكورة  النظرّية  نتيجة  على  باالعتماد  حلّها  مسألة ميكن  نورد  يلي  فيما 
مة من 1 إلى 100 ومطفأة يف البداية. يأتي  نفرض أّنه لدينا 100 من املصابيح مرقَّ
ل وضعية جميع املصابيح التي رقمها من مضاعفات العدد 1، أي  الشخص األّول ويبدِّ
ل وضعية جميع املصابيح  أّنه يقوم بتشغيل جميع املصابيح. يأتي الشخص الثاني ويبدِّ
التي رقمها من مضاعفات العدد 2، أي أنه يطفئ املصابيح ذات األرقام الزوجية. 
مضاعفات  من  رقمها  التي  املصابيح  جميع  وضعية  ويبّدل  الثالث  الشخص  يأتي 
العدد 3. تستمر هذه العملية حتى مير 100 شخص. كم عدد املصابيح التي تكون 

مضاءة يف النهاية؟

 .n=5 يف اجلدول التالي نعرض حاّل للمسألة عندما يكون عدد املصابيح

Person\bulb 1 2 3 4 5
1 + + + + +
2 - -
3 -
4 +
5 -

مرور  عند  وذلك  مّرتني  وضعيته  تبديل  مت   ،5 رقم  املصباح  أّن  اجلدول  يف  نرى 
الشخصني األّول واخلامس. أما املصباح رقم 4، فقد مّت تبديل وضعيته ثالث مّرات 
تبديل  مّرات  عدد  أّن  نستنتج  والرابع.  الثاني  األول،  األشخاص  مرور  عند  وذلك 
الوضعية ألّي مصباح هو كعدد القواسم الطبيعة لرقم ذلك املصباح. حسب النظرّية 
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القواسم الطبيعية.  1 و4 يوجد عدد فردي من  الكاملني  املذكورة أعاله، للمربعني 
ر أّن  ولكل واحد من األعداد 2، 3، 5 يوجد عدد زوجي من القواسم الطبيعية. نذكِّ
املصابيح كلها تكون مطفأة يف البداية. املصابيح التي تكون مضاءة يف النهاية هي 

صاحبة عدد فردي من القواسم، أي املربَّعات الكاملة وعددها اثنان. 

لكل  النتيجة  تعميم  األخير، ميكننا  املثال  الرياضّي يف حل  املنطق  نفس  باستعمال 
n طبيعي. عندما يكون n=100، فإنَّ عدد املصابيح التي ستكون مضاءة بعد مرور 
الشخص رقم مائة، هو كعدد املرّبعات الكاملة بني 1 و100، أي 10 )من 12 وحتى 102(.

أهداف استخدام األمثلة الشمولّية 
متشعِّب.  السؤال  هذا  على  اجلواب  الشمولية؟  األمثلة  استخدام  أهداف  هي  ما 
يؤكِّد )Rowland )1998 أنَّ األمثلة الشمولّية تُستخَدم لشرح االّدعاءات الرياضية 
وإثباتها. هنالك أيًضا َمن يجادل بأّن االنخراط يف األمثلة الشمولية يسبق املرحلة 
 Harel & Sowder,( رسمية  رياضية  براهني  كتابة  الطالب  من  يُطلب  فيها  التي 
Russell et al., 2011 ;1996(. كما ويدعي البعض بأّن األمثلة الشمولية ضرورية 
لسّد الفجوة غير امللغّية بني مستوى التبرير غير الرسمي ومستوى التبرير الرسمي، 

انظر: )Bills, 2006( ورفقاؤه.
عند التعامل مع البراهني الرياضية، يتعنّي على املرء أن مييِّز بني هدفني مختلفني 
وإنشاء  مقال،  أو  كتاب  يف  املكتوب  البرهان  فهم   ،)Leron and Zaslavki, 2013(
أداة  تكون  أن  حيث ميكن  من  الشمولية  األمثلة  األخيران  املؤلِّفان  يناقش  البرهان. 
لتحقيق الهدفني املذكورين أعاله، ويف إشارتهما إلى نقاط القوة يف األمثلة الشمولية 
أنَّ األمثلة الشمولية تساعد الطالب على إنشاء برهان من نشاط  الباحثَان  استنتج 
ه. الحًقا، سنتناول هذا اجلانب لتحديد  تدريجي يتّم تقدميه بطريقة االكتشاف املوجَّ

معايير إنشاء األمثلة الشمولية.

غير  الشمولية  األمثلة   )Leron and Zaslavki, 2013( ينتقد  أخرى،  ناحية  من 
املدروسة. يف إشارتهما إلى املثال الذي نوقش يف نظرية لغراجن الذي هو ضمن نظرية 
الزمر، يناقشان أنَّ حقيقة كون جميع املجموعات املشاركة حتتوي على نفس العدد من 

العناصر تبدو بديهية، يف احلالة العامة حتتاج هذه احلقيقة إلى إثبات. 
فيما يلي، سوف نستخدم هذه احلجة لصياغة املعايير املالئمة إلنشاء مثال شمولي 

ناجح.
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يف رأينا، موضوع إنشاء األمثلة الشمولية هو موضوع قائم يف حّد ذاته، وعليه، يجب 
بات، صفات وديناميكية خاصة به.  أن يتاح املجال لتدريسه كمبنى رياضي ذي مركِّ
بل وأكثر من ذلك، إن أحد أهم األهداف الستخدام األمثلة الشمولية هو الشعور 
باجلمال يف اإلبداع واالكتشاف حتى قبل أن يعرف الطالب كيفية إنشاء البراهني 

الرياضية الدقيقة.

ر  إلنشاء مثال شمولي نحتاج أّواًل وقبل كل شيء إلى تصور ذهني لدى الطالب يفسِّ
تدريس  نقترح  السبب،  لهذا  بات(.  واملركِّ العام  )املبنى  الشمولية  األمثلة  ماهّية 
موضوع إنشاء األمثلة الشمولية كموضوع قائم يف حّد ذاته. ثانيا، نحتاج إلى األدوات 
التي يجب أن تكون متاحة للطالب. لكل مثال شمولي توجد خلفية رياضية نظرية 
لها قبل  التحضير  التي يجب  إلخ.(  بديهيات، مبان جبرية...  )تعريفات، نظريات، 
الشمولي،  املثال  املعريف إلنشاء  األساس  توفير  بعد  الشمولي.  املثال  بإنشاء  البدء 
يتبّقى على الطالب استخدام هذه األدوات بالترتيب الصحيح جنًبا إلى جنب، مع 

توفير التفسير الرياضي الصحيح من أجل إنشاء جملة رياضية ذات معنى.

ال يقتصر إنشاء مثال شمولي على إعداد األدوات الالزمة لذلك. فهنالك َدْور حاسم 
للمعلم يف تلك املهمة. إذ من املفترض أنه هو َمن يعرض املهمة بطريقة االكتشاف 
يف  الصحيحة  األسئلة  طرح  خالل  من  واإلبداعي  النقدي  التفكير  ليشجع  املوّجه 
الشمولي  املثال  انشاء  عملية  تكتمل  ال  األحيان،  بعض  يف  لذلك.  املالئم  الوقت 
الصحيح.  التسلسل  يف  األدوات  باستخدام  برهانه  يجب  وما  املعطيات،  بواسطة 
فهنالك حاجة إلجراء بناء مساعد أو تعريف عناصر مساعدة. وهنا تكمن ضرورة 

ه لطالبه نحو شق الطريق لبناء املثال الشمولي. وجود املعلم كموجِّ

نبني  الشمولية.  األمثلة  الالزمة إلنشاء  املعايير  د حسب تصّورنا،  يلي سنحدِّ فيما 
Rø  &) مع التعديل الذي اقترحتاه ، )Reid & Vallejo, 2018( تعريفنا على معايير
Arnesen, 2020(. ننّوه بأّننا قمنا بإجراء تعديل إضايف لتغطية معايير إنشاء األمثلة 

الشمولية التي من املفترض أن يتبّناها الطالب يف مرحلة ما:

1. الوعي إلمكانية تعميم املثال.

2. االستدالل الرياضّي )مع األخذ بعني االعتبار التفسير املنطقي للمثال، والرفع 
إلى احلالة العامة(.
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3. الوعي للحقائق الواردة يف املعطيات و/أو ملا يجب إثباته، خاصة تلك التي تساعد 
على إدخال العناصر املساعدة للمثال الشمولي.

 Pólya,(  »مه على أمل أن يعّزز احلل عرّف Pólya العنصر املساعد بأّنه »عنصر نقدِّ
النتيجة  ربط  محاولة  عند  املساعدة  العناصر  استخالص  ميكن   .)1957, p. 46
باملعطيات، أو ميكننا ذلك بواسطة االلتزام باإلجابة على السؤالني: 1. ماذا لدينا 

)Toulmin, 2003, p. 91( لنكمل؟ 2. كيف نصل إلى الهدف؟
إطار توملني لألمثلة الشمولية

التبريرات  أو  احلجج  بات  مركِّ من  لكل  الوظيفي  التركيب  موضوع  توملني يف  بحث 
ويعتبر   .)Toulmin,  2003( والطب  القانون  مثل  مختلفة  مجاالت  يف  املنطقية 
النموذج الذي اقترحه من أحدث النماذج التي متَّ تطبيقها أيضا ضمن أبحاث علمية 
املنطقية  التبريرات  الرياضيات، خاّصة من أجل دراسة وحتليل  يف مجال تدريس 
 .)Nardi, Biza & Zachariades, 2012( واملعلمني  )Rø & Arnesen, 2020( للطالب
بات نواة  ر بيانّيًا، كما هو متَّبع، املخطط الذي يبنيِّ مبنى ومركِّ يف الشكل التالي نصوِّ

)Rø & Arnesen, 2020( :البراهني الرياضية، انظر

حيث أنَّ D هي املعطيات )Data(، و C هي االستنتاج )Conclusion(، و W هي 
 .)Warrants( احلقائق الرياضية

D C

W
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 )Auxiliary Element( AE »إضافة إلى ذلك، قمنا باستخدام مكّون »العنصر املساعد
.)Pólya, 1957( كما ورد يف

صنَّف )Aberdein, 2006( البراهني الرياضية إلى أمناط عدة تبعا لطريقة البرهان، 
البراهني   ،Divergent املنقسمة  البراهني   ،Convergent املتقاربة  البراهني  منها: 
بيانّية تالئم مخطط  Embedded وغيرها. وقد مت عرضها ضمن أشكال  املضّمنة 
توملني )Rø  & Arnesen, 2020(. لقد استعملت املؤلفتان األخيرتان منط مخطط توملني 
للبراهني املضّمنة ِلتحليل أمثلة شمولية أعطيت من قبل طالب يف كلية إعداد املعلمني. 

W2 فهو سبب  أّما  التبرير يف مثال معنّي،  W1 هو سبب صحة  يف الشكل األخير 
رفع املثال اخلاص إلى احلالة العاّمة؛ مّما يجعل ذلك مثاال شموليا. يف مقالنا هذا، 
نستعمل منط مخطط البرهان املضّمن كإطار لعرض األمثلة الشمولية كاستراتيجية 
الرياضيات. ولكننا رأينا ضرورة إضافة مركِّب جديد على املخّطط لكي  لتدريس 
يشمل أيضا البراهني التي نحتاج خاللها لتعريف عناصر مساعدة من أجل إنشائها.

مثال تطبيقي إلطار توملني

لتوضيح جميع معايير األمثلة الشمولية املذكورة أعاله، ولتوضيح أهمية َدْور املعلم 
يف تذويت استعمال األمثلة الشمولية، نرفق املثال الشمولي التالي: 

D C1

W1

C2

W2

األمثلة الشمولّية والبراهين الشمولّية وأهمّيتها في تدريس الرياضيات11
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منوذج لبرهان شمولي مضّمن: القاسم املشترك األكبر لعددين متتاليَني.

نرمز ألكبر قاسم مشترك للعددين m وn بواسطة )m,n(. يف املثال الشمولي التالي 
ر االدعاء: سنفسِّ

)m,m+1( =1 يتحقق أّن m اّدعاء: لكل عدد صحيح

مالحظة:

يف املثال الشمولي نستبدل m و m+1 بالعددين 2 و3.

ال بد من اإلشارة إلى أهمية وحيوية َدْور املعلم يف توجيه الطالب أثناء مهمة إنشاء 
املثال الشمولي أعاله. على املعلم طرح األسئلة الصحيحة من أجل ربط املعطى مع 

النتيجة. مثال على بعض تلك األسئلة:

•  ما هي العالقة بني أكبر قاسم مشترك للعددين m, m+1 وبني العدد1؟ أّية 
عمليات حسابية جُنريها على العددين m, m+1  لنحصل على العدد 1؟

•  أّية عمليات حسابية بني عددين حتافظ على قابلية قسمتهما على عدد آخر؟

D:
m=2, m+1=3

AE:
k = 3 - 2 =1

C1:
)2,3(=1

W1:
كل قاسم للعددين 
3 و 2 هو قاسم 

للفرق بينهما  

W2:
الفرق بني أي عددين 

متعاقبني هو 1 وهو 
يقسم على القاسم 

األكبر لها

C2:
)m,m+1(=1

إلياس عّبود | منال جبور12
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اخلامتة

تدريس  يف  دمجها  نستطيع  وسيلة  هو  وإمّنا  عاديا،  مثاال  ليس  الشمولي  املثال 
الرياضيات ضمن استراتيجيتي االستقراء واالستنتاج الرياضي. األمثلة الشمولية 
مثااًل  يجعل  ما  الطالب.  لدى  البراهني  وإنشاء  فهم  مهارات  تطوير  على  تساعد 
بناء  تبّنيه يف  الذي مت  املنطقي  والتبرير  تقدميه  مثااًل شموليا هو طريقة  محّدًدا 
املثال، من أجل لفت انتباه الطالب إلى إمكانية التعميم املضّمنة فيه. نوصي باعتماد 
ذاته.  الشمولية كطريقة تدريس بل وجعل تدريسها كموضوع قائم يف حّد  األمثلة 
نهم من فهم قواعد  وهذا من منطلق أنه يزّود الطالب بأدوات ومهارات تفكير متكِّ
لغة الرياضيات واإلبداع فيها من خالل فهم وإنشاء البراهني. حتما سيجد املعلمون 
الرياضي  التجريد  لتسهيل  وسيلة  الشمولية  األمثلة  استعمال  يف  احملاضرون  أو 

وإلثراء املسيرة التعليمية وتعزيزها.

األمثلة الشمولّية والبراهين الشمولّية وأهمّيتها في تدريس الرياضيات13
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أدوات مبتَكرة لتعليم العلوم والتكنولوجيا 
 :STEM – والهندسة والرياضيات

الطابعة ثالثية األبعاد والروبوت

محمود حليحل

ص ملخَّ
الطابعة ثالثية األبعاد  َدْور أجهزة تكنولوجية حديثة مثل  الدراسة على  تركِّز هذه 
املدارس  َدْور  الدراسة  تناقش هذه   .STEM مواضيع  تعليم  التعليمي يف  والروبوت 
ومسئوليتها عن مواكبة التغييرات التي حتصل يف العالم، وتسلِّط الضوء على ضرورة 
التحرك بسرعة والتفاعل بإيجابية مع هذا الواقع؛ وذلك من أجل اتِّباع اخلطوات 
الضرورية وعَمل اخلطط املناسبة إلعداد مواطني املستقبل. توجد ضرورة ماّسة 
لعَمل اخلطط يف مسارات مختلفة مثل: إعداد املختبرات، وإعداد املعلمني، وإعداد 

برامج التعليم.
تتطلّب فعاليات ومشاريع التصميم واإلنتاج احملوسب، منها التي تعتمد على الطباعة 
الروبوت- تطوير مهارات عليا مثل  برمجة  تعتمد على  التي  ومنها  األبعاد،  ثالثية 
القدرة على االبتكار واإلبداع. مثل هذه املشاريع والفعاليات لها القدرة على تطوير 
األبعاد  ثنائية  واألشكال  األعداد  لتخيُّل  للطالب  الفرص  ر  وتوفِّ البشري،  اخليال 
ثَمَّ حتديد الروابط فيما بينها. للدمج بني التصميم واإلنتاج  وثالثية األبعاد، ومن 
والبرمجة قدرات هائلة لرفع مستوى الدافعية للتعلم والشعور بالرضا عن الذات؛ 
مّما يؤدي إلى زيادة االحتماالت لرفع قدرات الطالب يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات.
ر الطابعة ثالثية األبعاد بيئة عمل ثرية يف مجاالت تعليم عديدة تناسب مناهج  توفِّ
STEM. وميكن رؤيتها أداة مركزية ترافق طرائق التعلم القائمة على املشاريع العلمية 
ر أيضا ملجموعات التعلم أدوات للتصميم واإلنتاج احملوسب. والتكنولوجية، وهي توفِّ
االبتكاري  التفكير  على  الطالب  تشجع  وفعاليات  عمل  بيئة  ر  فيوفِّ الروبوت  أّما 
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واإلبداعي، وتطوير التفكير بطريقة اخلوارزمي، وتطوير التفكير حلل املسائل. 
بعض املواصفات التي جتعل الطابعة ثالثية األبعاد وجهاز الروبوت مناسبة جلميع 
األجيال ابتداء من صف البستان وما فوق هي االعتماد على احلواس أو الطريقة 
امللموسة، بحيث يستطيع املتعلم ملس املنتوج النهائي. هذه األمور تساهم يف تطوير 

الفكر وتطوير التغذية الراجعة أي تطوير مهارات التفكير العليا.  
مّتت عملية جمع املعلومات من املصادر العلمية احلديثة، واعتمدت طريقة البحث 
على عمليات مشاهدة مجموعات التعلم ومراقبة التفاعل مع املشاريع واألجهزة. من 
اجلدير بالذكر هو أّن التأثير اإليجابي الذي تخلِّفه املشاريع التي تعتمد على هذه 
ر الضرورة إلثراء مدارسنا مبثل  األجهزة يف نفوس الطالب - أمر يبرز احلاجة ويبرِّ
هذه األجهزة يف جميع املدارس العربية من أجل توفير بيئات تعلم حديثة ومعاصرة، 

وتناسب جميع طبقات األجيال.

مة 1.  مقدِّ
االمتحانات  يف  الطالب  حتصيل  حيث  من  العربية  املدارس  يف  التعليم  وضع  إنَّ 
احمللية والعاملية كما صدر عن وزارة التربية والتعليم ال يسر البال، وهو أمر يدعو 
إلى التفكير والبحث عن األسباب وطرح حلول مناسبة من أجل حتسني الوضع الذي 

يتمحور حول أداء الطالب وحتصيلهم.
نُشرت بعض املقاالت يف بعض املواقع باللغة العبرية منها لـ מיעארי )2015( اّلذي 
البجروت  شهادة  مستحّقي  عدد  وملاذا  العربية،  املدارس  مشكلة  هي  »ما  يتساءل: 
قليل؟« ومنها لــ חדאד חאג׳-יחיא ורודינצקי )2018( يعرض وضع املدارس العربية 
فإّن  املقاالت،  هذه  يف  األمور  ُعرضت  كما  العلمي.  والتحصيل  التعليم  ومستوى 
بني  كبيرة  فجوات  وهناك  البال،  يسر  ال  متدنٍّ  العربية  املدارس  يف  التعليم  وضع 
حتصيل املدارس العربية وحتصيل املدارس العبرية على جميع املستويات: امتحان 
بيزا العاملي، امتحان ميتساب احمللي واستحقاقات لشهادة البجروت. أصبح األمر 
خطيرا جدا بعد ظهور نتائج امتحان بيزا العاملي، بحيث ترّدت حتصيالت الطالب 
ولبنان. ميكن  األردن  التحصيالت يف  من  أدنى  مستويات  إلى  إسرائيل  العرب يف 
تشخيص هذا الوضع كأزمة كبيرة متّر بها املدارس العربية وعودتها 15 سنة إلى 
الوراء كما وصفها דטל )2019(. يف ظل هذه الظروف، ال بّد من البحث عن حلول 
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لتحسني الوضع، وهذا األمر ميكن إجنازه وال بد من الِقيام به حسب اعتقاد מואסי 
)2019(. بعد ظهور نتائج بيزا األخيرة، اتَّضح أّنه ما زال حتصيل الطالب العرب 
املعلمني  الختيار  جديدة  خطوات  باتخاذ  القيام  املعارف  وزارة  جعل  مّما  متِدّنًيا؛ 

اجلدد بناء على ما كتب קדסי-עובדיה )2020(. 
إّن وضع التحصيل املنخفض للطالب العرب له أسباب عديدة متس بجميع األطراف 
املرافقة للعملية التعليمية مثل: الطالب، واملعلم، واألهل، واإلدارة، والبيئة التعليمية، 
وعدد الطالب يف الصف، ووضع املختبرات واألجهزة. يجب اّتباع التشخيص السليم 
قبل إلقاء اللوم على جهة من اجلهات. أحد االجتاهات الذي ميكنه أن يُعني على 
التفاعل  الطالب على  زة جيِّدا تساعد  بيئات عمل مجهَّ إعداد  الوضع هو  حتسني 
قائمة على استعمال أجهزة  تعليمية  فعاليات  للتعليم وحتضير  معها وتطوير فكره 
ل جّيدا عند  تكنولوجية حديثة مثل: الروبوت، والطابعة ثالثية األبعاد. يجدر التأمُّ
حتصيالت  بني  املقارنة  عند  للطالب  املتاحة  التعلم  بيئات  وضع  بفحص  القيام 
املوجودة يف كل وسط  والظروف  األوضاع  ومعاينة  املختلفة،  األوساط  الطالب يف 
بصورة دقيقة؛ ذلك كي تتبلور صورة شاملة لعلها تهدي إلى سبُل احللول واتباعها 

من أجل حتسني األوضاع. 
إيجابي  تغيير  إحداث  أو  التحسني  إمكانية  على  الدراسة  هذه  يف  الضوء  يُسلَّط 
لتحصيل الطالب عن طريق التأمل يف بيئات تعليمية ينجح فيها الطالب مثل: بيئات 
املدارس العبرية أو الغربية وغيرها من األماكن التي ثبت فيها أنَّ حتصيل الطالب 
مرتفع سّيما وأّنها تواكب التجدد وتبني املختبرات املعاصرة. أحد املختبرات املعاصرة 
ر إمكانية التعلم عن طريق التصنيع اليدوي واحملوسب هو مختبرات امليكرز،  التي توفِّ
انظر ما جاء يف וינרב )2017(. من اجلدير باملالحظة انتشار طرق التعلم القائمة 
على مشاريع التصميم والتصنيع يف املدارس العبرية يف اآلونة األخيرة. إضافة إلى 
االبتدائية  املدارس  الروبوت يف  برمجة  تعليم  والثقافة  املعارف  وزارة  ع  تشجِّ ذلك، 
يُلزم املدارس املعنية  واإلعدادية، وتدعو اجلميع إلى املشاركة يف برنامج اختياري 
بتخصيص ساعات لذلك، لكن األمر غير إجباري؛ مّما يؤدي رمّبا إلى إهمال مثل 

هذه اإلمكانية والتفكير يف أولويات أخرى.
يبدو أّنه أمر طبيعي أن يتساءل املرء عن وضع مدارسنا العربية من حيث املختبرات 
األبعاد  ثالثية  الطابعة  مختبرات  عن  وخصوصا  املعاصرة،  والتكنولوجية  العلمية 
والروبوت. أستطيع أن أقول بناء على معرفة شخصية وبناء على اتصاالت ومقابالت 
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أجريتها مع بعض املسئولني من مفتشني ومديرين ومركِّزي مواضيع يف البالد من 
مال إلى اجلنوب وخصوصا يف املراحل االبتدائية واإلعدادية، أّن مدارسنا تفتقر  الشَّ
إلى وجود طابعات ثالثية األبعاد، وال يوجد ساعات مخّصصة للتعليم القائم على 
أّما احلال بالنسبة للروبوت فهو أفضل قليال بحيث يوجد  التقنية.  استعمال هذه 
يف املدارس االبتدائية واإلعدادية فعاليات قائمة على استعمال الروبوت التعليمي، 
كما جاء يف تعليمات وزارة املعارف والثقافة، انظر يف הענן החינוכי )2020(. لكن 
صف  كطالب  الصغار  يشمل  وال  الساعات  من  قليل  عدد  يف  يتم  الروبوت  تعليم 
البستان مثال. مّما يجدر ذكره، وبناء على معلومات حصلت عليها من مفتِّشة موضوع 
الروبوت يف لواء اجلنوب، وهي مسئولة عن املدارس العربية والعبرية على حد سواء، 
أّنه ال يوجد خطط خاصة للطالب العرب، وأّن غالبّية الفعاليات هي موجودة يف 
التقارير  القائم كما ُوِصف يف  املدارس العبرية. هذه احلقيقة تتماشى مع الوضع 

العلمية، انظر مثال: חדאד חאג׳-יחיא ורודינצקי )2018(.
هناك بعض املدارس الثانوية يف البالد التي فيها تخّصصات اإللكترونيات والكهرباء، 
وأخرى تعلِّم موضوع التصميم والتصنيع احملوَسب. مثال على ذلك نذكر إجنازات 
مدرسة جت الثانوية يف املنافسات العاملية التي شاركت فيها، لكن هذه الدراسة تركِّز 
على املراحل حتت الثانوية من صف البستان إلى اإلعدادية بهدف تسليط الضوء 
حتصيل  مستويات  لرفع  التقنيات  هذه  استعمال  على  القائم  التعليم  أهمية  على 
الطالب من جهة، وزيادة عدد الطالب الذين يختارون الّشعبة العلمّية والتكنولوجّية، 

من جهة أخرى.
م، ميكن املالحظة والتلخيص أّن بعض األسباب الرئيسية التي ميكنها  بناء على ما تقدَّ
ر الفرق الشاسع بني حتصيل الطالب العرب مقارنة بتحصيل الطالب اليهود  أن تفسِّ
مة مثل مختبر الطابعات  هو افتقار املدارس العربية إلى املختبرات احلديثة واملتقدِّ
الروبوت، زد على ذلك ازدحام الطالب يف الصفوف، وقلّة  ثالثية األبعاد ومختبر 

امليزانيات، وفقر البيئات التعليمية، وقلّة أجهزة احلاسوب واإلنترنت. 
العرب يف  الطالب  ورفع مستوى حتصيل  الوضع  لتحسني  اّلذي ميكن عمله  ماذا 
االمتحانات احمللية والعاملية؟ ال شّك أّن العوامل كثيرة ومرّكبة وتّتصل بعّدة مستويات 
منها: الوضع العائلي، وَدْور األهل، وَدْور الطالب، وَدْور املدرسة، وَدْور وزارة املعارف 
أو الدولة، وَدْور املختبرات وبيئات التعلم. تكمن اإلجابة عن هذا السؤال يف تسليط 
الضوء على ضرورة إعداد املختبرات احلديثة وإثراء بيئات التعلم وإعداد اخلطط 
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املناسبة للتعليم وإعداد املعلمني.
ميّر العالم مبحنة كبيرة بسبب فيروس الكورونا الذي غيَّر من سلوكيات املجتمعات 
بشكل جذري وألزم اجلميع، مبا يف ذلك املدارس والكليات واجلامعات، أن يعملوا 
ويتواصلوا عن بُعد. هذا الواقع اجلديد فَرَض استعمال طرق جديدة للتعليم. كثرت 
اآلراء والسبل التي ميكن السلوك فيها بحيث بدأ اجلميع بالبحث عن أفضل احللول 
والتعاوني  االشتراكي  التعليم  طرق  حول  احملور  يدور  التعليمية.  العملية  إلجناح 
والتفاعلي والصف املعكوس، وطرق البحث التي تستلزم صفات مثل: االستقاللية 
الناقد للذات  القرارات والتفكير  التفكير وحتمل املسئولية والقدرة على اتخاذ  يف 
وغيرها من صفات املتعلم املستقل. هل يثق املعلم بقدرات الطالب ويتيح له الفرصة 
له يف كل صغيرة وكبيرة؟  لتطوير فكره بطريقته اخلاصة به؟ أم أّنه يعتقد بضرورة تدخُّ
أليست رعاية عملية التعليم تشبه رعاية األطفال وتربيتهم؟ أال تشبه عمليات التعليم 
ر الظروف املناسبة  والتعلم عملية الزراعة وتنمية البذور؟ ما على املزارع إاّل أن يوفِّ

لذلك، وعلى البذور أن تتأقلم يف البيئة التي ُزرعت فيها. 
يسلط الضوء أيضا يف هذه الدراسة على أهمية وتأثير مختبرات الطابعات ثالثية 
األبعاد والروبوت على تطور الطالب يف املدارس العربية، لدعم الفرضية التي تنص 
على أنَّ حتصيل الطالب العرب يف التعليم سيرتفع يف ظل التعليم القائم على املشاريع 
التي يرافقها استعمال املختبرات التكنولوجية احلديثة مثل: مختبر الطابعات ثالثية 
املعلومات  جمع  على  تعتِمد  ال  أو  الفرضية  هذه  الروبوت. صحة  ومختبر  األبعاد 
مة يف أوروبا  من املصادر العلمية التي تطرقت إلى هذه القضية مثل: الدول املتقدِّ

والواليات املتحدة األمريكية وسنغافورة وغيرها...
)الفصل  التعليم  وَدْورها يف  الطابعات ثالثيات األبعاد  إلى  التالية  الفصول  تتطّرق 
الثاني(، وَدْور الروبوت التعليمي يف التعليم )الفصل الثالث(، خصائص التكنولوجيا 
احلديثة ومدى مالءمتها للتعليم )الفصل الرابع(، وعرض فكرة لتحسني أداء الطالب 
)الفصل  تعليمية  فعاليات  على  وأمثلة  اخلامس(،  )الفصل  العربية  املدارس  يف 

السادس(، والتلخيص واالستنتاج )الفصل السابع(.

2.  الطابعات ثالثية األبعاد 
األجيال اجلديدة  وتواجه  ومتعّددة.  21 عديدة  الــ  القرن  أّن حتديات  ما من شّك 
مة.  الِعلم والتكنولوجيا واملنظومات التكنولوجية املتقدِّ تطورات سريعة يف مجاالت 
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تضع هذه التطورات عوائق أمام التطور البشري بحيث يتطلّب من مواطني العالم 
التأقلم بسرعة من أجل حتديد أهدافهم يف احلياة، ومواكبة التغيرات والتجديدات 
التعلم  وعلى  واحلواس  التجارب  العالم من حولنا على  فهم  يعتمد  تنتهي.  ال  التي 

الدائم يف البيت واملدرسة. 
العلمية  املواضيع  تعلُّم  املجاالت وخصوصا يف  عاّم يف جميع  بشكل  التعلم  يتطلب 
د. تضع هذه  والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا على اخليال الواسع والتفكير املجرَّ
األمور وغيرها الكثير من التحديات أمام املعلمني والطالب، ورمّبا تؤّدي إلى الشعور 

بدرجات عالية من اإلحباط ومن ثَمَّ إلى عدم االستمرار يف إحدى هذه املسارات.
ثالثية  والطباعة  اإلضايف  التصنيع  مثل:  التكنولوجية  التطورات  ذلك،  من  بالّرغم 
حل  الناقد، طرق  التفكير  منها  عديدة  مهارات  لتطوير  وسيلة  توفير  فيها  األبعاد 
األدوات  على  تعتمد  التي  املهارات  من  وغيرها   ،21 الــ  القرن  ومهارات  املسائل، 
د.  الرقمية مثل استعمال تطبيقات وبرمجة احلاسوب، ومنها ما يتميز بالتفكير املجرَّ
ثالثية  الطابعة  استعمال  القائم على  اإليجابي  والتصنيع  التصميم احملوسب  يوفر 
األبعاد فرص تعلم جديدة أي من املجّرد إلى امللموس، باإلضافة إلى طريقة التعلم 
مواطني  يساعد  الطريقتني  بني  فالدمج  املجّرد.  إلى  امللموس  من  أي  التقليدية 
االستطالع  وحب  الدافعية  مستوى  رفع  إلى  ويؤّدي  السريع  التأقلم  على  املستقبل 

لديهم يف عالم يسوده التقدم الالمتناهي.
العلمية  املواضيع  لتعلم  ومناسبة  جّذابة  األبعاد  ثالثية  الطابعة  يجعل  اّلذي  ما 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات -STEM؟ ما هي الطابعة ثالثية األبعاد؟ كيف 
ميكن استعمال الطابعة ثالثية األبعاد يف التعليم؟ ما هي أهّم استعماالت الطابعة 
ثالثية األبعاد؟ كيف ميكن استعمال الطابعة ثالثية األبعاد يف التعليم؟ ملاذا تناسب 
املدارس  عاّم ويف  بشكل  املدارس  التعليم يف  دعم عمليات  األبعاد  ثالثية  الطباعة 
العربية بشكل خاص؟ كيف ميكن إدراج الطابعة ثالثية األبعاد يف بيئة تعليمية لتعليم 
الصغار ابتداء من صف البستان وما فوق؟ كيف ميكن االستعانة ببرمجة الروبوت 

يف التعليم؟
جتيب هذه الدراسة عن هذه األسئلة من خالل مراجعة املصادر العلمية والدراسات 
التي نُشرت يف السنوات األخيرة، ومن خالل التجربة الشخصية يف تعليم مشاريع 

البحث، ومن ثََم تعرض خطة عمل تناسب املعلمني والطالب على حّد سواء.
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مثل  مختلفة  مجاالت  إلى  تنتمي  عديدة  مهارات  األبعاد  ثالثية  الطباعة  تتطلّب 
والعلوم  مة(  واملجسَّ )املستوية  والهندسة  وعالقات(  وعمليات  )أعداد  الرياضيات 
واإلبداع  االبتكار  على  القدرة  أهمّية  هو  ذكره  يجدر  ما  والتكنولوجيا.  الطبيعية 
والتخيل يف الفراغ. يحتاج الدمج بني هذه املهارات إلى الكثير من بذل اجلهد وإبداء 
 Wallace and Clarkson (1999), Huleihil التحدي والتزام الدافعية وحب االستطالع

.))2017

تطرق تقرير )Wohlers and Gornet )2014 إلى تاريخ التصنيع اإليجابي الذي يعمل 
مة والتي  بطريقة إضافة طبقات من املادة، بحيث بدأ العمل بطريقة الطباعة املجسَّ
تسمى بالالتينية   )Stereo Lithography SL( يف عام 1987. يُبنى اجلسم من مادة 
سائلة حساسة للضوء بحيث تتحول الطبقات السائلة وفق التصميم املطلوب إلى 

طبقات صلبة عند امتصاصها للضوء.
فوق  الواحدة  الطبقات  بإضافة  هي  الصلبة  األجسام  لطباعة  أخرى  طريقة 
األخرى كما وصفها Ventola )2014(، بحيث يتحرك رأس الطابعة وفق اإلحداثيات 
مك إلى بعض األجزاء من املليميتر. يوجد عدة طرق  الديكارتية، وميكن حتديد السُّ
 ،.Gross et. al )2014( لعَمل الطباعة ثالثية األبعاد يلّخصها الباحثون يف دراستهم
 Fused deposition( وهي مألوفة يف السوق. تعتبر طريقة منذجة ترسيب االنصهار

modeling FDM( من أشهر هذه الطرق.

تستعمل طريقة التصنيع FDM كثيرا لنمذجة سريعة للتصنيع اإلضايف بحيث يبنى 
اجلسم من القاعدة إلى الرأس باستعمال مواد بالستيكّية. تُصهر هذه املواد بدرجات 
بها على سطح أفقي )منّصة(، بحيث تتراكم  ر بذلك إمكانية ترسُّ حرارة مناسبة وتتوفَّ
 Szulżyk-Cieplak (2011) LEF الطبقات الواحدة فوق األخرى لبناء اجلسم املطلوب

.Gross et. al )2014) 2012( ؛

تشير بعض األبحاث )Leading edge forum 2012( إلى حقيقة التطور السريع يف 
مجاالت عديدة، منها: الدفاع والطيران والسيارات والهندسة املعمارية والطب العاّم 
واملباني  الطائرات  من  وأجزاء  كاملة  سيارات  فعال  طبعت  بحيث  األسنان،  وطب 
واجلسور وأسنان وتيجان أسنان. تستعمل طابعات خاصة لطباعة املأكوالت واملالبس 
Gross et. Al. )2014(، ويف  القطاعت اخلاصة واحلكومية  وأشياء أخرى كثيرة يف 

.)Szulżyk-Cieplak et. al. 2011( مجال التعليم أيضا
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بناء على توقعات )Ventola 2014(، ستُحدث الطباعة ثالثية األبعاد ثورة يف مجاالت 
ر باستمرار بحيث متتلك القدرة على الدخول يف مجاالت  متنوعة التي ما زالت تتطوَّ

.)Zoran 2011( أخرى، منها: طباعة األجهزة الصوتية والضوئية
بعض املواد املستعملة يف الطباعة ثالثية األبعاد تشمل املواد البالستيكية واملعادن 

.)Ventola 2014( والسراميك وبعض املواد السائلة واخلاليا احلّية
على الرغم من ظهور الطابعات ثالثية األبعاد منذ عشرات السنني، إاّل أّنه لم يكن 
ا اقتصر استعمالها على املصانع. يرجع السبب يف ذلك إلى  استعمالها شائعا وإمنَّ
ثمنها الباهظ يف ذلك الوقت. لكن تطورها السريع خالل السنوات األخيرة أّدى إلى 
انخفاض األسعار بأكثر من عشرة أضعاف، وبالتالي اتيحت الفرصة للجميع وتتوفر 
اآلن إمكانية استعمال هذه الطابعات لكّل من يرغب يف ذلك )استعمال شخصي، 

.)Szulżyk-Cieplak 2011( )...استعمال تعليمي، استعمال جتاري صغير وغيرها
مثل  األخرى،  التصنيع  طرق  بني   )Berman 2012( أجراها  التي  املقارنة  عن  نتج 
الطباعة ثالثية األبعاد أفضل من  أنَّ  اخلراطة )تصنيع اختزالي( وقوالب الصب، 
قليل  املنتج  يكون  وعندما  منخفضا،  اإلنتاج  حجم  يكون  عندما  وخصوصا  غيرها 
السعر، ويف حالة تصنيع أجزاء بديلة وتيجان األسنان وأطراف بشرية صناعية وبناء 

اجلسور.
صفة أخرى متيِّز الطابعة ثالثية األبعاد ذكرها )Szulżyk-Cieplak 2011( هي قدرتها 
على طباعة منتوجات معّقدة التصميم، ولكن يصعب إنتاجها بطرق أخرى أو ثمن 
إنتاجها باهضا جدا. تنبع هذه القدرة من طريقة التصنيع الفّذة التي تعتمد على 

إضافة املادة طبقة تلو األخرى وبدقة متناهية.
نقطة هاّمة تسلط الضوء على مدى أهمية التصنيع اإلضايف والطابعة ثالثية األبعاد 
كما أشار )Cambel et. Al. 2011( إليها هي التوقعات بإحداث ثورة صناعية جديدة.

2.1 الطباعة ثالثية األبعاد والتعليم
تعتبر طريقة التصنيع اإلضايف والطابعة ثالثية األبعاد طريقة وأداة جّذابة للتعليم 
والتعلم. كما ذكر يف التقرير البحثي )Szulżyk-Cieplak 2011(، تعتبر الطابعة فصال 
جديدا يف التعليم بحيث تدعم الطابعة ثالثية األبعاد عمليات التعليم والتعلم بشكل 
 Computer aided design( احملوسب  التصميم  وجود  االعتقاَد  هذا  م  يدعِّ مباشر. 
CAD) والتصنيع احملوسب )Computer aided manufacturing CAM(. املنتج النهائي 
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واالبتكار.  اإلبداعي  والتفكير  الذهني  اإلدراك  عمليات  يف  يساهم  هو جسم صلب 
ع هذه الطريقة التعلُّم االشتراكي وترفع الدافعية عند جميع الطالب وحتثهم على  تشجِّ
الطباعة ثالثية  ر  توفِّ التعليمية.  الواجبات  واالهتمام يف  التعلم  املشاركة يف مشاريع 
األبعاد اإلمكانية لتطوير اخليال من خالل تطوير مناذج مثيرة لالهتمام. مّما يجدر 
ر إمكانية محاكاة عملية الطباعة وإجراء التعديالت  ذكره هو أنَّ التصميم احملوَسب يوفِّ
ورؤية تأثير التغييرات حّتى قبل الطباعة النهائية، وهذا يف حّد ذاته من شأنه أن يبرز 
نقاط الضعف والقوة يف مشاريع الطالب )Szulżyk-Cieplak 2011(. من أهّم األمور 
التي جتعل الطباعة ثالثية األبعاد مناسبة لتعليم الصغار هو املنتوج النهائي الذي 
يختاره الطالب بنفسه. إذ تتسّنى للطالب إمكانية مراقبة طباعة التصميم ومن ثَمَّ 
بالتصميم األولّي، ثم  الذاتي بداية من حتديد احلاجة ومرورا  النقد  إغالق دائرة 

التصميم احملوَسب وتصديره إلى الطابعة من أجل اإلنتاج.

التعلم  عمليات  وتستمر  باحلواس،  األشياء  ص  تفحُّ عادة عن طريق  الصغار  يتعلَّم 
د. لكن علينا أن نتذّكر أّن مشاريع الطباعة  حتى الوصول إلى مرحلة اإلدراك املجرَّ
ثالثية األبعاد تبدأ من حتديد املنتج )شيء ملموس( ثم يتم متثيله بواسطة احلاسوب 
على  املتعلّم  العملية حتى يحصل  وتستمر  ملموسة(،  غير  رقمية  أدوات  )استعمال 

اجلسم الصلب بحيث يستطيع ملسه وتفّحصه بواسطة احلواس.
د،  املجرَّ إلى  امللموس  ومن  امللموس  إلى  د  املجرَّ التمثيل  من  العمليات  تسلسل  إنَّ 

يساهم كثيرا يف تطوير الفكر واخليال واإلبداع.
يف احلقيقة، لقد انتشر استعمال الطباعة ثالثية األبعاد يف مجال التعليم بسرعة 
اإليجابّي  األثر  إلى  تشير  األبحاث  أّن  رة، على  املتحضِّ الدول  كبيرة وخصوصا يف 
ع على التفكير يف إدخال هذه التقنية إلى  الذي خلّفته يف نفوس الطالب، وهذا يشجِّ

مدارسنا العربية. 
الطباعة  األمثلة الستعمال  ببعض  تزّود  التي  األبحاث  لعّينة من  ملّخص  يلي  فيما 

ثالثية األبعاد يف هذا املجال )مجال التعليم والتعلم(.
ناقشت )Loy 2014( يف بحثها قضية مالءمة الطباعة ثالثية األبعاد يف مجال التعليم، 

مت تسليط الضوء يف الدراسة املذكورة على أهمية التعلم القائم على املشاريع.
ناقش الباحثون )Irving et. al. 2014( يف مقالهم قضية الثورة التي أحدثتها الطباعة 
 ،)STEM( والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا  العلم  منهاج  يف  األبعاد  ثالثية 
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أيضا  الدراسة  وناقشت  مبتكرة.  وتصاميم  أفضل  حلول  البحث عن  ومساهمتها يف 
 Irving et. al. العلمية احلديثة  الَدْور املركَّب للمعلمني عند محاولتهم تطبيق املناهج 

.)2014

كما  والكبار(  )للصغار  للجميع  متوفرة  األبعاد  ثالثية  الطباعة  تكنولوجيا  أصبحت 
إلى  السبب يف ذلك  يعود   .)Eisenberg 2013( التي أجراها  الدراسة  إليها  أشارت 
هبوط أسعار الطابعات بشكل كبير. تضع هذه احلقيقة الكثير من التحديات أمام 
من  املعرفة  تتطلّب  احملوسبة  والطباعة  التصميم  مهارات  ألّن  والطالب؛  املعلمني 
مجاالت مختلفة وعديدة، وهذا أمر يُلزم توسيع املعرفة والتدريب املهني وبذل جهود 

مكثفة، وال يكفي االعتماد على احلدس فقط.
تناقش الدراسة التي قام بها )Segerman 2012( أهمية الطباعة ثالثية األبعاد يف 
تطوُّر اخليال يف موضوع الرياضيات، من خالل مقارنة بني طريقة التصنيع اإلضايف 
)طباعة ثالثية األبعاد( وبني طرق التصنيع االختزالّي، بحيث تُزال أجزاء من املواد 
الصلبة للحصول على الشكل النهائي. يصعب أحيانا اختزال املواد للحصول على 
احلاالت  هذه  مثل  يف  يبرز  االختزالي.  التصنيع  بطريقة  ومعّقدة  بة  مركَّ أشكال 
التصنيع  مهمة  تنفذ  التي  األبعاد  ثالثية  الطابعة  َدْور  الصعبة(  األشكال  )طباعة 
بإضافة طبقات متتالية من املادة للحصول على الشكل النهائي، بغض النظر إذا كان 

شكال بسيطا أو معّقدا. 
ميكن تلخيص مراحل إجناز مهّمة التصنيع اإلضايف كما يلي:

بناء منوذج رياضي  بناء منوذج محوَسب  جسم مطبوع بالطابعة ثالثية األبعاد 
.)Segerman 2012(

تناقش الدراسة )DFE 2013( َدْور استعمال الطابعات ثالثية األبعاد يف رفع مستوى 
أنَّ  الدراسة  استنتجت  التصميم.  مشاريع  على  القائمة   STEM مناهج  يف  التعليم 
ع الطالب على العمل التعاوني، ويالئم التعلم  استعمال الطابعة ثالثية األبعاد يشجِّ
والتصميم،  التحليل  مشاريع  لتنفيذ  ضروري  وجودها  وأّن  املشاريع،  على  القائم 

.)DFE 2013( ع على التفكير ملا هو عابر للمناهج ويشجِّ
م الدراسة التي أجراها الباحثون )Rainone et. al. 2014( مثاال الستعمال الطابعة  تقدِّ
ثالثية األبعاد ذات التكلفة املنخفضة يف تصنيع 17 شكال هندسيا مختلفا؛ وذلك من 

أجل بناء معرض يدعم تطوير الفكر واخليال.
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ركَّزت الدراسة التي أجرتها الباحثة )Slavskovsky 2012( على أهمية الطابعة ثالثية 
األبعاد لتعليم موضوع الهندسة وَدْورها يف دعم عملية التعليم. أشارت بعض توقعات 
األبعاد يف احلاضر واملستقبل يف  الطابعات ثالثية  إلى ضرورة استعمال  الدراسة 
املشاريع التعليمية لرفع مستوى التفكير واإلدراك الذهني عند الطالب، ورفع مستوى 
احلدس الفراغي، والقدرة على التقدير، مثل: تقدير تكاليف اإلنتاج، وإدراك احلاجة 

.)Slavskovsky 2012( إلى البحث عن حلول أفضل وتصميمات جديدة ومبتكرة

3. َدْور استعمال الروبوت يف التعليم
أحد  السريع.  التكنولوجي  بالتطور  العصر  هذا  يف  العالم  يتميَّز  سابقا،  ُذكر  كما 
املجاالت املثيرة يف العصر الرقمي هو الذكاء االصطناعي الذي يطبَّق يف برمجة 
الروبوت. خطوة هاّمة يجب اتخاذها هي إعداد مواطني املستقبل للدخول إلى عالم 
التعليم يف جميع املراحل بداية من مرحلة  الروبوت يف  يُستعَمل  الروبوتات.  ميأله 

الطفولة املبّكرة وحتى املرحلة الثانوية. 
حتصيل  على  االيجابي  وتأثيره  التعليم  يف  الروبوت  َدْور  إلى  الفصل  هذا  يتطّرق 
الطالب وسلوكهم، اعتمادا على مراجعة املصادر التي نشرت بني السنوات 2000 
و2020. يف الواقع، إّن الروبوت يستعمل يف برامج تعليمية منهجية وأخرى ال منهجية، 

.)STEM Anwar et. al. 2019( وكذلك يدعم تعليم مناهج
تشير بعض الدراسات إلى أنَّ الروبوت استعمل لتعليم األطفال. ُعرضت يف إحدى 
الدراسات طريقة تعليم الروبوت املجدية للصغار يف مرحلة الطفولة املبّكرة وحتى 
الصف الثاني كما جاء يف )Marina et. al. 2002(. ما مييز هذه الطريقة هو أربعة 

مبادئ أساسية، وهي:
)أ( التعلم القائم على تصميم مشاريع ذات معنى ولها أهمية للطالب وميكن أن تؤّثر 

على املجتمع القريب،
)ب( استعمال كائنات وأشياء حقيقّية تساعد على التركيب والبناء واالستكشاف،

)ج( تشخيص أفكار قوية هامة لتنمية شخصية الفرد ومعرفته،
)د( احلث على التفكير الناقد والتغذية الراجعة كجزء ال يتجّزأ من العملية التعليمية. 
والبرمجة  والبناء  التصميم  مثل:  نوعها،  من  فريدة  تعليمّية  فرصا  الروبوت  يتيح 
والتعلم عن طريق التجربة واخلطأ، وتطوير مهارات عليا مثل: التفكير حول التفكير 
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)Erin et. al. 2006(. ظهرت محاولة ناجحة يف هذا االجتاه يف تقرير يصف مشروع 
م تعليم الروبوت وبرمجته يف صف البستان. لقد استعمل يف هذا املشروع  تعليمي يقدِّ
الطالب  مع  ث  التحدُّ ويستطيع  اإلنسان  يشبه جسم  الذي شكله   pepper الروبوت 
صوتّيًا )Stefan and Alexander 2018(، ويرجع السبب يف استعمال الروبوت املتكلم 
إلى حداثة سن املتعلمني الصغار وعدم قدرتهم على القراءة، وتوفير طريقة جتذبهم 

وتثير اهتمامهم.
والهندسة  والتكنولوجية  العلمية  املواضيع  تعليم  عادة  الروبوت  موضوع  يرافق 
الروبوت  ظهور  لكن  تخصصهم.  مجاالت  يف  الثانوية  املدارس  يف  والرياضيات 
ر إمكانية استعمال الروبوت يف صف البستان ويف  التعليمي التابع لشركة ليجو وفَّ
املدرسة االبتدائية، وأتاح لهم فرص التعلم عن طريق التجربة والبناء اخلاّلق.  لكن 
املعلمني  إعداد  هو  الروبوت،  برمجة  مثل:  مواضيع  إدخال  عملية  إلجناح  املفتاح 
يف جميع املراحل من مرحلة الطفولة املبكرة )Marina et. al. 2002( وحتى التعليم 

.)Erin et. al. 2006( الثانوي
على  ع  تشجِّ اإليجابية  األبحاث  هذه  نتائج  أنَّ  هو  وتأكيده  إليه  اإلشارة  يجُدر  ما 
التعليم منذ الصغر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تنصح  استعمال الروبوت يف 

.)Erin et. al. 2006( باختيار معلمني لديهم دافعية عالية وَميْل لهذه املواضيع
أّما بالنسبة لبعض األفكار لكيفية استعمال الروبوت يف التعليم فيوجد يف دراسة 
أخرى )Keeshan 2012( وصف لفعاليات استعمال الروبوت يف مجاالت تعليم العلوم 
االبتدائية  املدرسة  التعليم يف  تناسب مراحل  والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا 
ع هذه الفعاليات على التعلُّم التعاوني من خالل املشاريع التي تعتمد  وما فوق. تشجِّ

على القياسات واستعمال املجّسات والتحليل الكمّي للبيانات.  
نشرت يف اآلونة األخيرة تقارير ومقاالت تُبرز احلاجة إلدخال تغييرات على طرق 
التدريس، مثل: التعلم ذي معنى اّلذي يدعم تطوير مهارات هذه القرن. سؤال يطرح 
نفسه: هل يناسب استعمال الروبوت لتحقيق مثل هذه التغييرات؟ ميكن اإلجابة عن 
التمعُّن يف الدراسة )Dimitris 20013(، بحيث تناقش هذه  هذا السؤال من خالل 
الدراسة استعمال الروبوت يف التعليم كأداة تدعم االبداع وإكساب مهارات القرن 

الــ 21.
مبا أنَّ الروبوت هو نظام تكنولوجي مركَّب بحيث يجمع يف طّياته مواضيع علمية 
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والتعلم  التعليم  عمليات  إِلجناح  جيِّد  بشكل  معلمني  إعداد  يتطلّب  فإّنه  مختلفة، 
 Omar et. al.( القائمة على استعمال الروبوت. تطّرقت إلى هذه القضية الدراسة
2013( من خالل وصف لبعض استعماالت الروبوت يف التعليم، وهي تناقش ُسبال 
د على ضرورة إعداد  جديدة للتعليم، وتُبرز أهمية تطوير مناهج داخل املدرسة، وتشدِّ

املعلمني.
جندها  التعليم  يف  الروبوت  استعمال  تدعم  التي  التعليم  طرق  بعض  على  أمثلة 
. هذه   )Heilo and Mangus (2013), Nikolaos et. al. (2017( الدراسات  بعض  يف 
الدراسات ناقشت طرق تعليم الروبوت يف مراحل التعليم املدرسية من صف البستان 
  )Heilo and Mangus 2013( وما فوق. ِمن بني هذه الطرق التي ذكرت يف الدراسة
والطريقة  االستكشافية،  والطريقة  البّناءة،  والطريقة  املشاكل،  حل  طريقة  جند 
ص أيضا  التنافسية، وطريقة التعلم القائمة على املشاريع، والطريقة اإللزامية، وتلخِّ
 )Nikolaos et. al. 2017( اإليجابيات والسلبيات لكل طريقة. وركَّزت الدراسة األخرى

على طريقة التعلم الفّعال يف املدرسة االبتدائية.
مثل  مة  املتقدِّ الدول  وخصوصا يف  العالم  التعليم يف  الروبوت يف  استعمال  انتشر 
أمريكا وأوروبا وغيرها من الدول الغنية. مثال على استعمال الروبوت يف إيطاليا 
موجود يف الدراسة )David et. al. 2015(. تصف هذه الدراسة برنامجا تعليمّيًا ُطبِّق 
يف املدارس االبتدائية اإليطالية كجزء من املناهج املدرسية وليس كفعالية خارجية، 
وحازت على جائزة أفضل مشروع مبتكر للتعليم. مثال آخر على استعمال الروبوت يف 
التعليم هو املبادرة احلكومّية التي قامت بها وزارة التربية والتعليم يف دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، لتطوير مشروع تعليم الروبوت يف املدارس االبتدائية واإلعدادية، 
عن طريق املشاركة يف املنافسة الدولية وذلك من أجل تشجيع الطالب على تعلم 
املواضيع العلمية والتكنولوجية والهندسية والرياضيات. شملت هذه املبادرة توزيع 
 Ernist and( املعلمني  وإعداد  منهاج  وتطوير  املدارس  يف  التعليمي  الروبوت  نظم 

.)Myint 2017

إضافة إلى تعليم املواضيع العلمية والتكنولوجية والهندسية والرياضيات، فإّن تعليم 
ِعلم احلاسوب بحيث يكشف  ر إمكانية جذب الطالب باجتاه  الروبوت يوفِّ برمجة 
أمام الطالب القضايا بصورة ملموسة، وسهلة لالستيعاب. الفعاليات التي يقوم بها 
الطالب من تركيب وبناء وفّك الروبوت إلى أجزاء، وتصنيف اجلهاز إلى مكّونات 
ملموسة وغير ملموسة، جتعل نظام الروبوت وبرمجته سهال لالستيعاب كما تبنيَّ 
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يف الدراسة )Souza et. al. 2018( وذلك باستعمال الروبوت يف التعليم، والتركيز على 
النظم التكنولوجية املختلفة املقرونة به ولغات برمجتها.

4.  خصائص التكنولوجيا احلديثة ومدى مالءمتها للتعليم
4.1 مبنى الطابعة ثالثية األبعاد

التصاميم،  لطباعة  قاعدة  من   )1 رقم  )انظر صورة  األبعاد  ثالثية  الطابعة  ن  تتكوَّ
بحيث ترتفع القاعدة إلى األعلى وفق إحداثيات ديكارتية وتقترب من رأس الطابعة. 
يتحّرك رأس الطباعة أفقيا وعرضيا إلضافة مادة يف حالتها السائلة وفقا للتصميم 
املطلوب انتاجه وتتراكم الطبقات الواحدة فوق األخرى حتى احلصول على الشكل 
املطلوب. هذا وتستعمل عادة يف املشاريع املدرسية مواّد بالستيكّية. يبدأ مشروع 
بواسطة منوذج  أو  الورقة  على  ثَمَّ متثيله  ومن  املطلوب،  التصميم  بتحديد  اإلنتاج 
بواسطة  التصميم  بعد ذلك متثيل  يتم  املعجون.  م مكوَّن من مادة مرنة مثل  مجسَّ
أدوات محوَسبة مثل تينكركاد Tinker cad وبرنامج 123d design وبرنامج سكلبتريز 
Sculptris وغيرها من برامج التصميم احملوسب املجانية. يرَسل التصميم احملوسب 
بواسطة  للطباعة  التصميم  إعداد  ويتّم   ،STL بصيغة  األبعاد  ثالثية  الطابعة  إلى 

.Cura برنامج

صورة رقم 1: تبنّي هذه الصورة منوذج تخطيط لطابعة بيتية أو مدرسية كما 
 .Cura يظهر يف برنامج
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4.2  مبنى الروبوت التعليمي

كات  ومحرِّ املركزية  املعاجلة  وحدة  أو  الروبوت  رأس  من  التعليمي  الروبوت  يتكّون 
برمجة  يتم  وأشعة حتت احلمراء وغيرها.  كبيرة وصغيرة وحساسات ملس وضوء 
الروبوت بواسطة برنامج خاص من إصدار شركة Mindstorms، ومن ثَمَّ يتم حتميل 
البرنامج إلى )انظر صورة رقم 2( رأس الروبوت بواسطة USB أو WiFi. تستعمل 
إلى  منها:  أساسية  بحركات  املطلوب  البرنامج  وفق  الروبوت  لتحريك  كات  احملرِّ
األمام، إلى الوراء، دوران إلى جهة اليمني، دوران إلى جهة اليسار، حركة تتبع مسار، 
بة التي تدمج بينها. تستعمل املجّسات كي  وغيرها من احلركات البسيطة أو املركَّ
تساعد الروبوت على اّتخاذ القرارات، منها مجسات اللمس ومجسات فوق الصوتية 

ومجسات ضوئية ومجسات ألوان ومجسات دائرية، لقياس زوايا الدوران.

صورة رقم 2: هذه الصورة تبنيِّ منوذجا أساسّيًا لروبوت تعليمي )يف اجلهة 
ليجو  برنامج  يف  يظهر  كما  اليُسرى(  اجلهة  )يف  برمجة  ولبنات  اليُمنى( 

مايندستورمز التعليمي. 

4.3  استعماالت التكنولوجيا يف التعليم

تستعمل الطابعة ثالثية األبعاد والروبوت التعليمي كأدوات لتعليم املواضيع العلمية 
والتكنولوجية والهندسة والرياضيات يف جميع مراحل التعلم. استعمال هذه األدوات 
الدول  يف  وخصوصا  العالم،  أنحاء  جميع  يف  املشاريع  على  القائم  التعلَُّم  يرافق 
مة. متتلك طريقة التعلم القائم على املشاريع القدرة على تطوير مهارات التعلم  املتقدِّ
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طويلة األمد من خالل حب االستطالع واملشاهدة والفعاليات التفاعلية التي تدعم 
املشاركة.

4.4  خلفية نظرية تدعم استعمال التكنولوجيا

 ،)Anwar et. al. 2019( يف  ذكرت  كما  التعليم  طرق  التعلم  نظريات  بعض  تدعم 
وخصوصا تلك القائمة على املشاريع التي تعتمد على دمج أجهزة تكنولوجية مثل 

الطابعة ثالثية األبعاد والروبوت. 
إحدى هذه النظريات تلك التي تدعم طريقة التعلُّم البنائية constructivism القائمة 
على التجربة والتفاعل مع البيئة. يعمل الطالب وفق هذه الطريقة يف مجموعات 
حجر  الطالب  لدى  املسبقة  املعلومات  متثل  تعنيهم.  ما  مسألة  حل  على  صغيرة 
األساس لبناء معرفة جديدة من خالل مهام مختلفة، وخصوصا تلك التي حتث على 

إثارة النقاش وإعمال التفكير الناقد.
البّناء  التعلُّم  طريقة  هي  التعليم  يف  التكنولوجيا  استخدام  تدعم  أخرى  نظرية 
constructionism. هذه النظرية تشبه نظرية التعلم البنائية، إاّل أّن الفرق اجلوهري 
بينهما هو أّن النظرية البنائية تركِّز على بناء العمليات الذهنية، بينما تركِّز نظرية 

التعلم البّناء على بناء وتفكيك املجّسمات امللموسة.

4.5  فوائد استعمال التكنولوجيا يف التعليم

ثالثية  الطابعة  مثل  التعليم  احلديثة يف  التكنولوجيا  كثيرة الستعمال  فوائد  توجد 
األبعاد والروبوت التعليمّي، منها:

●  دعم تعليم منهاج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
●  تطوير مهارات التفكير العليا مثل التفكير الناقد والتفكير حلل املسائل والتخيل 

واإلبداع واالبتكار.
●  رفع مستوى الدافعية واملشاركة لدى الطالب، ومثل هذه األمور تساعد على 

رفع مستوى حتصيلهم يف االمتحانات احمللية والدولية.
●  تعزيز عمليات التعلم الفّعال والتحسني من جناعة عملية التعليم.

دة. ●  املساعدة على فهم املصطلحات املجرَّ
اجتاه  اختيار  على  والّتشجيع  الفعاليات،  يف  املشاركني  الطالب  عدد  زيادة    ●
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علمي.
●  املساعدة على تطوير املعلّمني.

5.  حتسني أداء الطالب يف املدارس العربية
االمتحانات احمللية  العربية يف  املدارس  الطالب يف  كما ذكر سابقا، فإّن حتصيل 
والعاملية انخفض كثيرا باملقارنة مع حتصيل الطالب يف املدارس العبرية واألجنبية 
مة. ترجع األسباب يف ذلك إلى متغيِّرات ومحاور كثيرة،  وخصوصا يف الّدول املتقدِّ
منها: وضع املختبرات وحجم غرف التدريس وعدد الطالب يف الصف وَدْور األهل 
ودخل األسرة، وغيرها. ال شّك أنَّ ظروف املدارس العربية أسوأ كثيرا من ظروف 
املدارس العبرية من حيث عدد املختبرات وجاهزّيتها ومن حيث حجم الغرف وعدد 

الطالب يف الصف. 
يعتمد تطوير خطة عمل لتحسني الوضع يف املدارس العربية على استخالص العبر 
أوروبا  مثل  مة  املتقدِّ الدول  يف  املدارس  عليها  حصلت  التي  اإليجابية  النتائج  من 

والواليات املتحدة األمريكية وأيضا يف إسرائيل يف املدارس العبرية. 
لقد تبنيَّ بوضوح من جتربة هذه الدول يف استعمال الطابعة ثالثية األبعاد والروبوت 
أداء وحتصيل  يف  إيجابي  تغيير  إحداث  على  وقدرة  كامنة  طاقة  وجود  التعليمي، 

الطالب. 
املدرسة  تزال  ما  أّنه  إاّل  إسرائيل،  يف  األبعاد  ثالثية  الطابعات  وجود  من  بالّرغم 
العربية يف اخللف من حيث التزّود بهذه التكنولوجيا احلديثة واستعمالها يف عمليات 

التعليم.
بعد التأمل ملّيا يف مثل هذه املستجّدات وإجراء املقارنة مع وضع املدارس يف الدول 
مة مبا يف ذلك إسرائيل )دولة االبتكار(، ميكننا االستنتاج بأّن إعداد املختبرات  املتقدِّ
سوف  املشاريع  على  القائمة  التعليمية  اخلطط  وإعداد  املعلمني  وإعداد  احلديثة 

تساهم كثيرا يف رفع مستوى الطالب يف املدرسة العربية.
يجب تذكُّر احملاور الثالثة التي مت ذكرها سابقا وهي محور املختبر ومحتوياته، محور 
التعليمية  للفعاليات  التعليم والتخطيط  املعلمني وضرورة إعدادهم، ومحور مناهج 

القائمة على املشاريع؛ وذلك من أجل التخطيط السليم.
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بات العمل يف بيئة التصنيع اإلضايف ثالث خطوات رئيسية وهي: التصميم  تشمل مركِّ
اليدوي، التصميم احملوسب والطباعة باعتماد الطابعة ثالثية األبعاد. تتضّمن كل 
مجاالت  من  ومعرفة  مختلفة  ومهارات  فرعية  مراحل  اخلطوات  هذه  من  واحدة 

ا تضع هذه األمور عائقا أمام املتعلِّمني اجُلدد. مختلفة، ورمبَّ
وافرة  بيئة  يف  يولدون  الرقمي،  بالعصر  يسمى  الذي  العصر  هذا  الطالب يف  إنَّ 
القدرة  أن ميتلكوا  الطبيعي  من  لذلك  املتقدمة.  الدول  باحلواسيب وخصوصا يف 
على استعمال التكنولوجيا بدون عقبات مقارنة بأقرانهم الذين يكبرونهم يف السن، 
ما من حيث التكنولوجيا. وما من  أو مقارنة باملعلمني الذين ُولدوا يف فترات أقل تقدُّ
ر إمكانية التعلُّم املتزامن للطالب واملعلمني على حد سواء. شّك أّن  هذه احلقيقة توفِّ

غالبا يتم إعداد املعلمني بحيث يكون متمّكنا من املادة قبل الطالب ألسباب عديدة، 
منها: حتديد مدة التعلم وتطوير الثقة بني املعلم والطالب، وغيرها من األمور التي 
تساعد على إجناح العملية التعليمية. لذلك يجدر إعداد املعلمني ومساعدتهم على 
االستعداد لتعليم منهاج من خالل املشاركة يف الدورات التي تشمل فعاليات ومشاريع 
األبعاد.  ثالثية  والطابعة  اإلضايف  التصنيع  طريقة  استعمال  على  ع  تشجِّ تعليمية 

توجد عدة خطوات ضرورية يجب اتخاذها، منها:
مع  التطبيق  وكيفية  الرقمية،  والطباعة  التصميم  كيفية  وتعليمهم  املعلمني،  إعداد 
مستوى  كيف ميكن حتسني  األبعاد  ثالثية  بالطابعات  املختبرات  وتزويد  الطالب، 

حتصيل الطالب العرب؟
مثل  احلديثة  التكنولوجية  لألجهزة  اإليجابي  ْور  الدَّ السابقة  الفصول  برز يف  لقد 
الطابعة ثالثية األبعاد والروبوت التعليمي، وتأثيرها على إجنازات وسلوك الطالب 

رت لهم بيئات تعليمية متطورة.  الذين توفَّ
لذلك، يبدو أمرا طبيعّيا أن يتمّعن املرء يف األمثلة الناجحة وأن يحذو حذوها. 

إلى  تفتقر  التي  العربية  املدارس  يف  الوضع  لتحسني  خطوات  عرض  يلي  فيما 
مختبرات مجهزة بأجهزة تكنولوجية حديثة. هذه املقترحات مبنية على استخالص 

ما ورد يف املصادر وما نبع من التجربة الشخصية يف إرشاد الطالب واملعلمني.

5.1 إعداد مختبرات تكنولوجّية حديثة

توفر البيئة التعليمية إمكانية لتطوير مهارات التفكير العليا من خالل تنفيذ فعاليات 
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حتث على التخيل والبحث عن حلول بديلة واإلبداع واالبتكار والنقاش واملشاركة. 
تقع على عاتق أصحاب القرار املسئولية والتفكير بجدية وحتديد ُسلَّم األولويات، 
واتخاذ القرارات املناسبة التي ميكن أن تؤّدي إلى احلصول على نتائج مرجّوة. أحد 
زات ووضعها  هذه القرارات هو إعداد مختبرات حديثة وبيئات تعليمية مفعمة باحملفِّ

بني يدي الطالب.

5.2  إعداد املعلمني

ثالثية  الطابعة  استعمال  على  تعتمد  التي  املشاريع  على  القائمة  الفعاليات  تشمل 
األبعاد وجهاز الروبوت مواضيع مختلفة. يحتاج املعلم املشارك لتنفيذ هذه الفعاليات 
ع من معلوماته يف مجاالت متنوعة من  إلى إعداد مناسب يطوِّر من قدراته ويوسِّ
املعرفة، منها: مبادئ التصميم، واإلنتاج احملوسب، وبرمجة الروبوت التعليمي. ميكن 

أن يتم إعداد املعلمني من خالل اجتياز دورات مكثَّفة يف هذه املجاالت. 
5.3  إعداد مناهج وفعاليات تعليمية قائمة على املشاريع

ع طرق التعلم القائمة على املشاريع العلمية والتكنولوجية على اكتساب مهارات  تشجِّ
التعلم عن طريق التزام البحث الذي يحث على تطوير متعلم مستقل، مبدع، مبتكر، 
ويستطيع أن يتخذ القرارات وينتقدها يف سبيل احلصول على أفضل حلول ممكنة. 
تتوفر للطالب إمكانية اختيار نوع املشروع الذي يريده. ميكن أن يكون البحث يف 
العلوم أو التكنولوجيا أو ضمن مشروعات هندسية لتطوير منتوجات ضرورية لسد 

حاجة الفرد أو املجتمع.
5.4 تعليم مواضيع التصميم واإلنتاج احملوسب وبرمجة الروبوت جلميع طبقات 

اجليل 
إضافة إلى الفعاليات التعليمية القائمة على املشاريع، ميكن أن يقترح طاقم التعليم 
الفعاليات جزءا ال يتجزأ  منهاجا تعليمّيًا جلميع طبقات اجليل، بحيث تكون هذه 
من املنهاج التعليمي. ال يكفي أن ينكشف الطالب على مشروع او جتربة عابرة وإمّنا 
ل أن تتواصل عمليات التعلم بطريقة مشابهة إلكساب مهارات الكتابة والقراءة،  يفضَّ

على أن تستمر هذه العمليات دومنا انقطاع.
5.5 تخطيط ليوم دراسّي - مؤمتر علمّي

يشمل التعلم القائم على املشاريع عدة مراحل تبدأ من املالحظة لتحديد الظاهرة 
املناسبة للبحث أو احلاجة املطلوب إيجاد حلول لها. يستمر الطالب يف عملية البحث 
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عن املعرفة املوجودة يف مصادر املعلومات املختلفة كي تساعده على تطوير وإيجاد 
حلول تسد الفراغ يف حالة وجوده. تأتي بعد ذلك مرحلة حتديد املشكلة أو احلاجة، 
وتصميم التجارب أو األجهزة املقترحة للحل. يرافق املشروع يف نهايته كتابة تقرير 

أو إعداد عارضة أو بوستر من أجل عرضه أمام طالب الصف. 
ل أن يدعى  يقتَرح هنا توسيع الفعالية للمشاركة يف يوم دراسي جلميع الطالب. يفضَّ

األهل وأصحاب الوظائف من مرشدين ومفتِّشني حلضور هذا اليوم.

5.6 اشراك األهل يف العملية التعليمية

التعلم يف  للطالب مسئوليته عن  يوضح  بحيث  األهل،  كبرى ملشاركة  أهمية  توجد 
املدرسة والبيت. إنَّ وضع األهل يف الصورة يساعد طاقم املدرسة على البحث عن 
مستقبله  لتحديد  الطالب  لتوجيه  الالزمة  القرارات  أفضل  وإيجاد  السبل  أفضل 

التعليمي واحلياتي.
5.7 تطوير عالقات خارجية

يحتاج الطالب إلى تنويع الفعاليات املدرسية بحيث تشمل فعاليات تعليمية خارج 
املدرسة ميكنها أن تسد النقص يف حالة عدم توفر مختبرات حديثة. توجد عّدة 

اجتاهات ميكن اللجوء إليها كلِّها أو جزء منها:
تطوير عالقات مع مدارس عبرية للتعاون واالستفادة املتبادلة.

تطوير عالقات مع مراكز تكنولوجية يف احمليط القريب أو البعيد.
تطوير عالقات مع متاحف العلوم والتكنولوجيا.

العمليات  على  والتشديد  األمد،  طويلة  عالقات  تطوير  ضرورة  ذكره  يجدر  مّما 
التعليمية والذهنية التي حتتاج إلى رعاية والتحلّي بالصبر لتنميتها.

6.  أمثلة على فعاليات تعليمية
يعرض هذا الفصل عددا من الفعاليات التعليمية الستعمال الطابعة ثالثية األبعاد 
هو  الفعاليات  هذه  هدف  الثانوية.  املرحلة  املدرسة ضمن  يف  التعليمي  والروبوت 
املعلمون  م  يصمِّ أن  يحبَّذ  التكنولوجية احلديثة.  األجهزة  العمل يف  مراحل  إيضاح 
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فعاليات تالئم أهدافهم التعليمية املنشودة يف مجاالت تخصصهم.
6.1 فعاليات قائمة على استعمال الطابعة ثالثية األبعاد

مة يف صف البستان 6.1.1 تعليم األشكال الهندسية املجسَّ

مات لها بطريقة  تقترح هذه الفعالية التعرف على األشكال الهندسية باستعمال مجسَّ
مات على ثالث مراحل، بحيث يعرض الشكل مع ذكر  مونتيسوري التي تعرض املجسَّ
اسمه، ومن ثَمَّ إظهار الشكل والسؤال عن اسمه، وأخيرا يطلب من الطفل أن يجد 

الشكل بعد سماع اسمه.  
يحبها  التي  باأللوان  نها  ويلوِّ مات  املجسَّ هذه  الطالب  يرسم  أن  يقترح  ذلك  بعد 
لها )مرحلة التصميم على الورق(، ومن ثَمَّ ينتقل إلى التصميم احملوسب يف  ويفضِّ

برنامج Tinker Cad  )انظر صورة رقم 3(.

مة بواسطة برنامج تينكركاد. صورة رقم 3: تشميم أشكال هندسية مجسَّ

تينكركاد  برنامج  من  التصميم  يستوَرد  للطباعة.  التحضير  هي  التالية  اخلطوة 
ل يف برنامج كيورا )انظر صورة رقم 4(. ويحَفظ بصيغة stl ، ثم يُحمَّ
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صورة رقم 4: استيراد التصميم وفتحة يف برنامج كيورا.

املادة  كمية  يتم حتديد  بحيث  للطباعة،  للتحضير  كيورا  برنامج  التصميم يف  ميّر 
الالزمة للطباعة والزمن املطلوب إلنهاء العمل والكتلة الناجتة )انظر صورة رقم 5(.

و20  )3 ساعات  الالزم  الطباعة  زمن  كيورا  برنامج  يظهر   :5 رقم  صورة 
دقيقة(، كمية املادة 15 غم، وطول السلك 1.92 م.

ة ثالثية األبعاد 6.1.2 فعالية أحجام األشكال الهندسيَّ
مة. ميكن  يتعلَّم طالب الصف السادس كيفية إيجاد أحجام األشكال الهندسية املجسَّ
تنفيذ هذه الفعالية بطرق قائمة على التجارب واستعمال أدوات القياس. بواسطة 
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بشكل  باملاء  املليء  املدرج  األنبوب  هذا  اجلسَم يف  الطالُب  يُدخل  املدَرج،  األنبوب 
جزئي، ومن ثَمَّ يقرأ الطالب التغيير الذي حصل يف احلجم. الزيادة يف احلجم تعادل 

حجم اجلسم )وفق مبدأ أرخميدس(. )انظر صورة رقم 6(.

ح طريقة قياس جسم معنيَّ )املكعب كما يظهر يف  صورة رقم 6: صورة توضِّ
الصورة(.

برنامج  استعمال  الطالب  يستطيع  بحيث  األبعاد  ثالثية  الطباعة  َدْور  يأتي  هنا 
التصميم 123d design على سبيل املثال، ومن ثَمَّ يستعمل أداة القياس إليجاد احلجم 

)انظر صورة رقم 7(. 

123d design. صورة رقم 7: إيجاد حجم املكعب بواسطة برنامج
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بعد طباعة اجلسم، يستطيع الطالب استعمال امِلسطرة أو برنامج التصميم إليجاد 
أطوال اجلسم )مكّعب مثال(، ويحسب احلجم باستعمال قانون احلجم )ضلع x ضلع 

x  ضلع( . )انظر صورة رقم 8(.

 123d برنامج  القياس يف  أداة  بواسطة  املكّعب  أبعاد  إيجاد   :8 رقم  صورة 
.design

يجدر التأكيد هنا على أهمية استعمال طرق مختلفة إليجاد احلجم وهذا لضمان 
عدم الوقوع يف اخلطأ يف احلساب، وكذلك من أجل تطوير مهارة التفكير الرجعي.

6.1.3 مشاريع علمية أو تكنولوجية

ر الطابعة ثالثية األبعاد تصاميم ترافق املشاريع العلمية والتكنولوجية. ميكننا  توفِّ
مثال فحص تأثير شكل اجلسم على املسافة التي يصل إليها بعد عملية قذف بزاوية 
ُكتل  نستطيع حتضير  معروفة(.  انطالق  )أو سرعة  معروفة  بدائية  وبطاقة  معيَّنة 

أجسام ثابتة الوزن، ولكن أبعاد الشكل تتغيَّر )انظر صورة رقم 9(.
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م بامتان بأبعاد مختلفة )ُسمك، عرض  صورة رقم 9: يظهر يف الصورة مجسَّ
وطول( بوحدات ملم من الصغير إلى الكبير: 3، 50، 100؛ 3، 75، 150؛ 3، 
100، 200. بواسطة برنامج كيورا، يتّم تثبيت الكتلة وتغيير الكثافة كي تكون 

النتائج وفق القانون: الكتلة = الكثافة x احلجم.

6.1.4 فعاليات لتعليم الكسور

يتيح برنامج التصميم احملوسب فعاليات تصميم كسور مختلفة )انظر صورة رقم 10(.

صورة رقم 10: منوذج تصميم كسر بقيمة ُربع.
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6.1.5 فعاليات تصميم عضوّي

فعاليات التصميم السابقة ركَّزت على برامج تصميم هندسي بحيث تكون الكائنات 
األساسية هي أشكال هندسية ثالثية األبعاد، أو كائنات أساسية ثنائية األبعاد، ويتّم 
حتويلها إلى أشكال ثالثية األبعاد بواسطة أدوات خاصة ببرنامج التصميم. يوجد 
د البرنامج  نوع آخر من برامج التصميم وهو برنامج التصميم العضوي، بحيث يزوِّ
كرات  من الطني أو املعجون تتحول إلى تصاميم محوسبة بواسطة أدوات البرنامج 

اخلاصة به مثل السحب والكتابة وغيرها ...
برنامج  بواسطة  َذ  نُفِّ تصميم  على  مثال  هو   )11 رقم  صورة  )انظر  التالي  الشكل 

.Sculptris

.Sculptris َذ بواسطة برنامج صورة رقم 11: مثال على تصميم عضوّي نُفِّ

6.2.   فعاليات قائمة على استعمال الروبوت التعليمّي

6.2.1  فعاليات غير محوسبة لتعليم الروبوت يف صف البستان
ذ تعليمات  يُقَسم الصف إلى مجموعات، بحيث يأخذ أحد الطالب َدْور الروبوت وينفِّ
الفعالية هو إيضاح فكرة  الهدف من هذه  ِقبَل الطالب يف املجموعة.  ُوِضَعت من 

برمجة الروبوت بطريقة ملموسة.

6.2.2   فعاليات محوَسبة تعتمد على برنامج الروبوت التعليمّي
ر برنامج برمجة الروبوت التعليمي واجهة صورية )انظر صورة رقم 11( لكتابة  يوفِّ
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إلى  األمام،  إلى  بسيطة  من حركات  ابتداء  املختلفة  اجليل  طبقات  تناسب  برامج 
اليسار، تنفيذ عمليات تكرار وعمليات  اليمني، استدارة إلى  اخللف، استدارة إلى 

منطقية، واتخاذ قرارات. 

صورة رقم 12: هذه الصورة تبنّي واجهة برنامج الروبوت التعليمي

ومّجس  الضوء  ومجَس  اللمس  مجّسات  القيام مبهاّم مبساعدة  الروبوت  يستطيع 
اللون ومجّس األشعة حتت احلمراء ومجّس األمواج الفوق صوتّية. 

يات ومسارات مختلفة 6.2.3.   برمجة روبوت: حتدِّ
ر التفكير واإلبداع، بحيث يتعنيَّ على الطالب  يُتيح الروبوت وبرمجته فعاليات تطوِّ
اخلطأ.  وقوع  وإمكانية  التجربة  من خالل  الفعاليات  لتنفيذ  العمل يف مجموعات 

)انظر صورة رقم  13 أ وَ ب(.
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أ.  سومو روبوت

ب.  مسارات ُمنحنية

صورة رقم 13: )أ و ب(
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6.2.4   فعاليات لتعليم مواضيع العلوم )فيزياء(

ميكن إدراج فعاليات لتعليم موضوع القوى واالحتكاك )انظر صورة رقم 14(.

ح عمل الروبوت يف حتريك قنينة مليئة بالرمل.  صورة رقم 14: صورة توضِّ
بنفس  الروبوت  سرعة  على  الرمل  كمّية  تأثير  فحص  الطالب  يستطيع 

الشروط، مثل: عدد دورات حركة املوتور وجهد الروبوت املبذول.

7.  تلخيص واستنتاج
العربية يف  املدارس  الطالب يف  إلى طرق حتسني حتصيل  الدراسة  تطّرقت هذه 
إسرائيل. تنبع احلاجة إلى التفكير يف هذه القضية بسبب املرتبة املنخفضة التي 
مة.  احتلتها املدارس العربية مقارنة باملدارس العبرية وغيرها من دول العالم املتقدِّ
توجد أسباب عديدة ميكنها أن تعلِّل الفروق بني التحصيالت بني املدارس العربية 
التكنولوجية  املختبرات  وجود  انعدام  على  الّضوء  الدراسة  هذه  سلطت  والعبرية. 

احلديثة يف املدرسة العربّية، وعلى وضعها إن ُوِجدت. 
للتعلُّم  الروبوت  األبعاد وجهاز  ثالثية  الطابعات  أهمية  إلى  العلمية  األبحاث  تشير 
بشكل عام وللتعلُّم القائم على املشاريع بشكل خاص. تستند الفعاليات التي تعتمد 
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على هذه األجهزة التكنولوجية إلى نظريات التعلم البنائية constructivism والبناءة 
التفكير  تطوير  أجل  من  للطالب  فرصا  هذه  التعلُّم  طرق  تتيح   .constructionism
الذهني والتفكير الناقد، ومن أجل تطوير اخليال واإلبداع واالبتكار باعتماد فعاليات 
ْور  الدَّ أيضا  العلمّية  األبحاث  بيَّنت  واجتماعّيًا.  علميُّا  واملشاركة  التفاعل  ز  تعزِّ
العملية  الروبوت يف  وجهاز  األبعاد  ثالثية  الطابعة  استعمال  خلَّفه  الذي  اإليجابي 

رة. التعليمية وخصوصا يف الدول املتطوِّ
أن  ميكنها  خطوات  على  تشتمل  نشاطات  ة  عدَّ ُعرَضت  املعلومات  هذه  على  بناًء 
ن من مستوى حتصيل الطالب. هذه اخلطوات هي: إعداد مختبرات تشمل  حتسِّ
الطابعة ثالثية األبعاد وجهاز الروبوت، وإعداد املعلمني، وتطوير مناهج وفعاليات 
قائمة على املشاريع، وفعاليات لتعليم التصميم واإلنتاج احملوسب وبرمجة الروبوت، 
وإشراك األهل يف العملية التعليمية، والقيام بيوم دراسي، وتطوير عالقات خارجية 
تشمل مراكز العلوم والتكنولوجيا، ومتاحف العلوم والتكنولوجيا، وعالقات وفعاليات 
تعليم مشتركة مع مدارس عبرية أو مراكز علوم مزّودة مبختبرات تكنولوجية حديثة.
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صفقة القرن: الخّطة األمريكية »السالم من أجل 
االزدهار« وقضايا الحّل النهائّي للصراع

مهنَّد مصطفى

ملّخص
يهدف هذا املقال إلى حتليل اخلطة األمريكية للسالم، وتأثيرها على قضايا احلّل 
األمريكية  التسوية  ُخّطة  وتعتبَر  الفلسطيني.  اإلسرائيلي  الصراع  ضمن  النهائّي 
 The White( السالم من أجل االزدهار« أو ما يعرف اعالمّيا وشعبّيا بصفقة القرن«
حلل  اإلسرائيلي  ه  التوجُّ مع  تنسجم  خطة   ،)House, Peace to Prosperity, 2020
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي. وينطلق مبحث املقال من مقولتنَي، املقولة األولى أنَّ 
بنود اخلطة األمريكية وسرديتها تتماهى متاما مع سردية بنيامني نتنياهو للصراع 
ورؤيته للحل، يف حني أّن املقولة الثانية تعتبر أّن اخلطة جاءت برؤية جديدة للحل 
وهي تختلف عن منظومات التفكير السابقة التي تعاطت مع الصراع. ومتثَّل ذلك 
يف طرح خطة أمريكية متكاملة األركان يرافقها خارطة مفصلة لشكل احلل النهائي 
السياسات  يف  مسبوق  غير  أمر  وهو  األمريكية،  املتحدة  الواليات  تقترحه  الذي 

األمريكية منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 على األقل.

اخلطة األمريكية: إعادة تعريف الصراع
النهائّي،  احلّل  بقضايا  يتعلّق  فيما  القرن  صفقة  حتليل  إلى  املبحث  هذا  يهدف 
وارتباطها مع الرؤية اإلسرائيلية حول هذه القضايا. سوف يتم التطرق إلى القضايا 
املركزية التالية: القدس، الالجئني، احلدود، وقطاع غّزة. نزعم يف املقال أّن اخلطة 
حركتني  بني  الصراع  يكون  ال  بحيث  الصراع،  تعريف  إعادة  إلى  ترمي  األمريكية 
ا  قوميتني، أو حتى صراع من أجل االستقالل لشعب موجود حتت االحتالل، وإمنَّ
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كحالة تناُزع تّتخذ إسرائيل فيها موضع الضحية، وتدافع عن وطن شعبها، الشعب 
اليهودي، يف كل فلسطني االنتدابية، الذي تعترف فيها اخلطة بأن للشعب اليهود 
الفلسطينّيون،  اسمهم  األرض  هذه  على  طرؤوا  سّكان  وهناك  فيها،  حقا حصريا 
إلى  يصل  ال  إداري  ولظروف دميغرافية حتاول اخلطة حل مشكلتهم ضمن حكم 

مستوى الدولة السيادية.

الصهيونية. حيث ال  للسردية اإلسرائيلية  تبّني كامل  تنطلق اخلطة األمريكية من 
تظهر فيها كلمة »احتالل« أو »احتلت« وال مّرة. وتظهر إسرائيل على أّنها ضحية 
هجمات متكّررة منذ عام 1948، وأنَّها دائما مستعدة للتنازل من أجل السالم، كما 
تنازلت حتى اآلن عن %88 من األراضي التي »مسكت« بها أو »سيطرت« عليها عام 
1967. تُغيِّب اخلطة بشكل مطلق السردية الفلسطينية، إذ ليس هنالك كلمة، أو أّية 

بات اخلطة تتعاطى مع السردية الفلسطينية.  عبارة تدخل يف مركِّ

ترمي اخلطة إلى تغيير البرادامي )إطار التفكير( حلل الصراع كما كان مقبوال دولّيا، 
هات  وكما كان مقبوال حتى يف االدارات األمريكية السابقة. تنسجم اخلطة مع توجُّ
بنيامني نتنياهو يف سعيه لهزم احلركة الوطنية الفلسطينية وفرض تصوراته للصراع 
أنها منظمة إجرامية وإرهابية، يف حني إسرائيل  2015(، وعرضها على  )شلحت، 
دولة ضحية، حيث حتاول احلركة الفلسطينية اإلرهابية منع اليهود من تنفيذ حق 
تقرير املصير على وطنهم التاريخي-التوراتي والقانوني )بن، 2020(. يف هذه اخلطة 

ر صحيفة »هآرتس«:  يقول ترامب للفلسطينّيني، كما يشير ألوف بن، محرِّ

»خسرمت احلرب، وجاء الوقت أن تفهموا ذلك. احلركة الوطنية الفلسطينية التي 
اعتمدت حتى اآلن على رفض الصهيونية كحركة كولونيالية عنصرية ومجرمة، 
ُمطالبة اآلن بتغيير فكرتها الوطنية، ومناهج التدريس، واملقاالت يف الصحف 
الرسمية، وتبّني سردية جديدة: الصهيونية هي حركة عادلة أعادت إلى البالد 
الشعب اليهودي بعد ألفي عام يف املنفى، والفلسطينّيون هم اجليران الفقراء 
للدولة اليهودية، ويستطيعون التمتع باستقالل ناقص، إذا قبلوا بأرض مبتورة 

باملستوطنات، وُمسيطر عليها من كل اجتاه ومن اجلّو« )بن، 2020، 3(.

د مصطفى2 مهنَّ
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جدول )1(: مفردات السردية اإلسرائيلية يف اخلطة

املصطلح البديلاملصطلح

أراضي ممسوكة -احتالل
.Captured Territory. Sizeable Territory 

حروب دفاعّية - Defense Warsحروب إسرائيل

سيطرت أو مسكت - Captured, Took Controlاحتلت

هجمات إرهابّية - Terrorist Attacksالنضال الفلسطيني

منظمات إرهابّية - Terrorist Groupsاحلركات الفلسطينّية

محتَجزون - Captiveاألسرى اإلسرائيلّيون

وباحث  متقاعد  إسرائيلي  عسكري  قائد   )23  ،2020( هرتسوغ  ميخائيل  يّتفق 
اليهودي،  الشعب  سياسات  ومعهد  األوسط  الشرق  لسياسات  واشنطن  معهد  يف 
الصراع  مع  التعامل  يف  جديد  ببرادامي  جاءت  األمريكية  اخلطة  بأّن  املقولة  مع 
الفلسطيني اإلسرائيلي. حيث أّن البرادامي الذي وّجه إسرائيل يف جوالت املفاوضات 
كانت تنطلق من أنَّ الصراع هو بني حركتنَي وطنّيتني لهما سرديات تاريخية ومطالب 
سياسّية متناقضة. فالصراع هو على نفس األرض، مع واقع دميغرايف واضح للعيان، 
والطرف الفلسطيني لن يُلقي بسرديته جانبا، وأّنه من أجل احلفاظ على إسرائيل 
ل إلى تسوية متَّفق عليها بني الطرفني  كدولة يهودية دميقراطية، فإّن واجبها التوصُّ
يف  بينهما.  البالد  تقسيم  وتشمل  سياسّيني  كيانني  بني  الفصل  حالة  على  تعتِمد 
ة، وبالتنسيق مع  ل مرَّ رأي هرتسوغ، فإّن »خطة ترامب تقترح برادامي مختلف. فألوَّ
لكل  خارطة حلل شامل  ترافقها  لة  مفصَّ املتحدة خطة  الواليات  تعرض  إسرائيل، 
الوطنية  تاريخية للحركة  ة لصالح سردية  الكفَّ النهائي، والتي حتسم  قضايا احلل 
د حقائق فيما يتعلق باحتياجات كل طرف فحسب، بل  للشعب اليهودي، فهي ال حتدِّ
حتدد َمن هو الطرف احمُلّق أيضا«. فاخلطة ال تفتح ملفات عام 1967 فحسب، بل 
تفتح ملف عام 1948، وتشمل اعتراف بالسيادة اإلسرائيلية على احلرم الشريف، 
إلغاء حق العودة، فتح ملف احلدود من جديد التي انتهت إليها حرب 1948، وذلك 
بنقل  واالقتراح  واحدة،  1948 كوحدة  1967 وعام  اعتماد مجريات عام  من خالل 

املثلث إلى الدولة الفلسطينية كتصحيح تاريخي.

صفقة القرن: الخّطة األمريكية »السالم من أجل االزدهار« وقضايا الحّل النهائّي للصراع3



218

الحصاد | العدد 11 | 2021

نتَّفق مع هرتسوغ يف حتليله، ولكن هذا »البرادامي« املتعلق بالّرجوع إلى العام 1948، 
مبفهوم يخدم التصوُّر اإلسرائيلي هو ليس جديدا، فهو مفهوم طرحه نتنياهو منذ 
خطابه يف جامعة بار إيالن قبل اخلطة األمريكية، معتبرا أنَّ املشكلة ليست يف عام 
1967، وإمّنا يف عام 1948، املتمثلة يف عدم اعتراف الفلسطينّيني بإسرائيل كدولة 
يهودية، وهو ما اعتبَره نتنياهو شرطا أساسيا للتقدم نحو تسوية سياسية مع احلركة 
تبّنته الصفقة باشتراط قيام  إّنه خطاب   .)2019 الفلسطينية )مصطفى،  الوطنية 
دولة فلسطينية باالعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، حيث ذكرت اخلطة هذا الشرط 

.)The White House, Peace to Prosperity, 2020, p: 4,7, 37( ثالث مّرات

جدول )2( مقارنة بعض احملاور بني خطاب بار إيالن )2009( واخلطة األمريكية 
)2020(

اخلطة األمريكية )Peace to خطاب بار إيالن )نتنياهو، 2009(احملاور
)Prosperity, 2020

وتقول الدولة اليهودية الفلسطينّية  القيادة  تنهض  أن  يجب 
مبنتهى البساطة: »كفانا هذا النزاع. إّننا نعترف 
بحق الشعب اليهودي يف أن تكون له دولة خاصة 
جانبكم  إلى  سنعيش  وأّننا  البالد،  هذه  يف  به 

بسالم حقيقّي.

على القيادة الفلسطينية ان تتبّنى 
االعتراف  خالل  من  السالم 
بإسرائيل كدولة يهودية )ص. 4(.

بنزع دولة منزوعة السالح اخلاصة  الضمانة  هذه  ُمنحنا  ما  إذا 
إلسرائيل،  الالزمة  األمنية  والتدابير  السالح 
كدولة  بإسرائيل  الفلسطينّيون  اعترف  ما  وإذا 
الشعب اليهودي، فإّننا سنكون مستعدين ضمن 
للتوصل إلى حل يقوم  تسوية سلمية مستقبلية 
على وجود دولة فلسطينية منزوعة السالح إلى 

جانب الدولة اليهودية

تكون  أن  يجب  فلسطني  دولة 
كذلك  وتبقى  السالح  منزوعة 

)ص. 22(.

د مصطفى4 مهنَّ
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إسرائيل السردية السياسية جُتاه  املتواصل  العداء  أنَّ  يعتقد  َمن 
ينتج عن تواجدنا يف يهودا والسامرة وغّزة يُِحّل 
السبب محّل النتيجة. لقد بدأت الهجمات علينا 
يف عشرينات القرن املاضي، وحتّولت إلى هجوم 
الدولة،  عن  اإلعالن  عند   1948 عام  شامل 
اخلمسينات،  يف  الفدائيني  هجمات  واستمرت 
األيام  حرب  عشية   1967 عام  ذروتها  وبلغت 
رقبة  على  خانق  طوق  فرض  مبحاولة  السّتة 
دولة إسرائيل. وقد وقعت جميع هذه األحداث 
طيلة ما يقارب 50 عاًما وقبل تواجد ولو جندّي 

إسرائيلّي واحد يف يهودا والسامرة.

تأسيسها،  من  األّول  اليوم  منذ 
لم حتَظ إسرائيل بيوم واحد من 
السالم مع جيرانها. وقد حاربت 
الدفاعية،  احلروب  من  العديد 
طبيعتها،  يف  وجودية  بعضها 
مع  متوازنة  غير  واآلخر حروب 

منظمات إرهابّية )ص. 44(.

السردية التاريخية - 
الدينّية

إّن الرابط التاريخّي بني الشعب اليهودي وأرض 
إن  3500 سنة.  من  أكثر  منذ  يستمر  إسرائيل 
كّل  ومتّشى  سار  حيث  والسامرة  يهودا  مناطق 
من أبراهام ويتسحاق ويعقوب ودافيد وشلومو 
وإشعياء وإرمياء - ليست بالغريبة علينا، بل هي 

أرض اآلباء واألجداد.

املركز  القدس  أصبحت 
اليهودّي،  للشعب  السياسي 
قبائل  داود  امللك  د  وحَّ عندما 
مّما  عشرة،  االثني  إسرائيل 
واملركَز  العاصمَة  املدينَة  جعل 
الروحيَّ للشعب اليهودّي، والتي 
ظلّت قائمة ما يقرب من 3000 

عام )ص. 15(.
أيدينا وعملنا مًعا بسالم، فلن السالم واالزدهار إذا ما تشابكت 

التي  والتنمية  لالزدهار  حدود  هناك  تكون 
نستطيع جلبها على شعبيْنا - سواء أكان ذلك 
يف االقتصاد أو يف الزراعة والتجارة والسياحة 
بقدرتنا  يتعلق  فيما  وبالذات  والتعليم،  والتربية 
يحُسن  مكاًنا  لدينا  الصاعد  اجليل  منح  على 
باالهتمام  ومليئة  مطمئنة  بحياة  فيه  العيش 
الفرص  آفاق  طياتها  بني  وحتمل  واإلبداع، 

واآلمال.

كانت هناك فكرة خاطئة مفادها 
أّن قلة الفرص املمنوحة للشعب 
مسؤولية  هي  الفلسطيني 
مشاكل  حّل  وحدها.  إسرائيل 
بالطريقة  النهائي،  الوضع 
املوضحة يف هذه الرؤية، سيخلق 
الظروف الالزمة لبدء االستثمار 
ن  نخمِّ املنطقة.  إلى  التدفق  يف 
احلل  هذا  بني  اجلمع  أن 
االقتصادية  والرؤية  السياسي 
التي  احلكومية  واالصالحات 
منّو  إلى  سيؤّدي  وضعناها 

اقتصادي تاريخّي )ص. 4(.

صفقة القرن: الخّطة األمريكية »السالم من أجل االزدهار« وقضايا الحّل النهائّي للصراع5
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هناك حاجة التفاق واضح على أّن مشكلة الالجئون
الالجئني الفلسطينّيني ستجد حلّها خارج 

حدود دولة إسرائيل. إذ من الواضح مبكان 
بالنسبة للجميع أّن املطالبة بإسكان الالجئني 

الفلسطينّيني داخل إسرائيل تتناقض مع 
استمرار قيام إسرائيل بصفتها دولة الشعب 

اليهودي... وبالتالي فإّن العدالة واملنطق 
تقتضيان حّل قضية الالجئني الفلسطينّيني 
خارج حدود إسرائيل، علًما بأّن هذا املوقف 

ا }يف إسرائيل{.  محل توافق وطني عريض جّدً
أعتقد بقابلية حل هذه املشكلة اإلنسانية حاّلً 
جذرّيًا من منطلق الرغبة احلسنة واالستثمار 

الدولّي.

االقتراحات التي تطالب 
دولة إسرائيل باستقبال 

الالجئني الفلسطينّيني، أو 
الوعد بعشرات املليارات من 
الدوالرات كتعويض لالجئني، 
لم تكن واقعية... )ص. 31(. 

ينص اتفاق السالم اإلسرائيلي 
الفلسطيني على إنهاء أّية 

مطالَبة مبا يتعلق بوضع اللجوء 
أو الهجرة، لن يكون هناك 

أّي حق بالعودة أو استيعاب 
أّي الجئ فلسطيني يف دولة 

إسرائيل )ص. 32(.
يجب حل قضية الالجئني الفلسطينّيني - »اللجوء اليهودي«

وميكن حلها مثلما أثبتنا نحن ذلك يف حالة 
مشابهة: إن دولة إسرائيل الصغيرة قد 

استوعبت بنجاح مئات األلوف من الالجئني 
اليهود من الدول العربية الذين غادروا منازلهم 

معَدمني متاًما.

تسبَّب الصراع العربي 
اإلسرائيلي يف مشكلة الالجئني 
الفلسطينيني واليهود على حد 
سواء. تقريبا نفس العدد من 

اليهود والعرب شّردهم الصراع 
العربي اإلسرائيلي. مت قبول 
جميع اليهود تقريبا منذ ذلك 
احلني وإعادة توطينهم بشكل 
دائم يف إسرائيل أو يف بلدان 
أخرى حول العالم )ص. 31(. 

يجب أيضا معاجلة قضية 
الالجئني اليهود، مبا يف ذلك 

التعويض. باإلضافة إلى ذلك، 
فإّن دولة إسرائيل تستحق 

التعويض عن تكاليف استيعاب 
الالجئني اليهود. )ص. 32(.

د مصطفى6 مهنَّ
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وقد أكدت أييلت شاكيد وزيرة القضاء السابقة على العالقة بني مشروع بار إيالن 
أييليت  مع  لقاء  ففي  »ميينا«.  - حزب  حزبها  يعارضها  والتي  األمريكية،  واخلطة 

شاكيد من حزب »ميينا« قالت:

»إن خطة ترمب عملّيًا بُنيت بواسطة نتنياهو، لذا يجب أن تسّمى خطة 
فلسطينية  دولة  نتنياهو عن  يتحدث  إيالن  بار  منذ خطاب  نتنياهو. 
أوملرت  }إيهود{  أرادها  التي  الدولة  من  أقل  دولة  السالح،  منزوعة 
قيام  نعارض  دولة فلسطينية. نحن  تزال  لكنها ال  ليفني،  }وتسيفي{ 
دولة فلسطينية، ولكي ندعم هذه اخلطة يجب إجراء تغييرات عليها. 
تواصل  رأيتها هناك  التي  تغيير اخلريطة، ففي اخلرائط  أّوال يجب 
فلسطيني وجيوب إسرائيلية. يجب أن يكون العكس، تواصل إسرائيلي 
وجيوب فلسطينية، باإلضافة إلى ذلك، فبحسب اخلريطة التي يف يدنا 
سيكون هناك جتنيس حلوالي 100 ألف فلسطيني. إذا كان احلديث 
عن ضم مناطق »ج« )C( فيمكن ابتالع جتنيس 100 ألف فلسطيني، 
ولكن عندما يتم فرض السيادة على %30 من األرض فقط فإّنه ال 
يساوي ذلك... نحن ال ميكن أن نقبل اتفاًقا يعطي الفلسطينيني 50% 
من األرض، يف هكذا وضع نحن مستعدون االنتظار 50 عاًما أخرى، 
على  خطيرة  تكون  أن  ميكن  اخلطة  هذه  ذلك...  على  صبر  لدينا 

االستيطان« )شلزنغر، 2020، 25(.

االقتصادي  السالم  وحي  من  األمريكية  اخلطة  بُنيت  سابقا،  جاء  ما  على  عالوة 
الذي طّوره نتنياهو يف بداية سنوات حكمه، ولكنه فشل يف تسويقه بسبب الرفض 
الفلسطيني والعربي والدولي، الذين كانوا يعتبرون أّن اجلانب االقتصادي هو تابع 
للقضّية السياسّية والوطني املركزّي. حتاول اخلطة األمريكية أن تعيد إحياء فكرة 
ل.  ُمفصَّ اقتصادي  شق  طرح  خالل  من  متطوِّرة  بصورة  ولكن  االقتصادي  السالم 
سنوات  لعشر  االقتصادية  باألوضاع  التنبؤ  على  غريبة  قدرة  له  اقتصادي  شق 
قادمة. حتاول اخلطة إغراء اجلانب الفلسطيني بخطة اقتصادية، حيث أّن الناجت 
عمل  فرصة  مليون  وخلق  سنوات،  عشر  خالل  سيتضاعف  الفلسطيني  القومي 
جديدة، وتقليص البطالة لنسبة أقل من %10، وتقليل من معدالت الفقر يف املجتمع 
الفلسطيني )Peace to Prosperity, 2020, 4(. حتمل اخلطة الكثير من الوعود 
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الكلي الذي سيتّم جتميعه  املبلغ  27 مليار دوالر من  االقتصادية، فهي ستخصص 
للدولة الفلسطينية على مدار عشر سنوات، أي 2.7 مليار دوالر يف السنة، وذلك 
للدولة  امتيازات  اخلطة  وتقترح  الفلسطيني.  الوطني  املشروع  عن  التخلّي  مقابل 
وأشدود  حيفا  مينائي  استعمال  مثل  إسرائيل،  ومرافقة  مبساعدة  الفلسطينية، 
للصادرات والواردات )وهو قائم حاليا(، وإقامة منطقة جتارة حّرة بني األردن ودولة 
فلسطني وغيرها )Peace to Prosperity, 2020, 26-27(. ال تعارض إسرائيل 
بات االقتصادية يف اخلطة، ألنها تقوم بذلك اآلن. صحيح أّن اخلطة  أي من املركِّ
توسع قليال من امتيازات الدولة الفلسطينية من الناحية االقتصادية، لكن جوهر ما 
هو قائم اآلن سيبقى أيضا كما هو حسب اخلطة. فضال عن أن إسرائيل ستستفيد 
كثيرا من الشق االقتصادي يف اخلطة، ويف نهاية املطاف يحافظ الشق االقتصادي 

على تبعية الدولة الفلسطينية لالقتصاد اإلسرائيلي. 

احلدود واملستوطنات:

ترتبط مسألة احلدود بقضية االستيطان، كما وتنطلق اخلطة األمريكية من قاعدة 
لم  لو  حتى  الواقع  أرض  على  ذته  نفَّ ما  كل  على  حتصل  أّنك  مبعنى  القّوة،  حق 
يكن قانونيا. يف هذا الصدد، تتبّنى اخلطة التصور اإلسرائيلي األكثر تطرفا فيما 
ق اخلطة، حتى حسب املفاهيم القانونية  يتعلق باملستوطنات واحلدود، حيث لم تفرِّ

اإلسرائيلية، بني املستوطنات القانونية وبني املستوطنات )البؤر( غير القانونية.

يف مقال نشره الباحث اإلسرائيلي، شؤول أرييلي، حول مسألة احلدود صفقة القرن، 
اعتبر أّن الواقع الذي تنتجه الصفقة هو واقع إبرتهايد. ويضيف: 

الفعل  ردود  عربي.  شريك  لها  يكون  ولن  ليس  تختفي،  أن  القرن  صفقة  »على 
الدولية تشير إلى أّنه لن يكون هناك شرعنة للضم. انعكاساتها ستلحق ضررا كبيرا 
القائم، واقع فيه منظومتان  للواقع  }اخلطة{ من إعطاء شرعية  بإسرائيل. تنطلق 
قضائيتان مختلفتان على نفس األرض على أساس املعيار اإلثني، يُضاف عليها فكرة 
الضم، التي ستحوله إلى حالة إبرتهايد، أو حسب تعبير دافيد بن غوريون من عام 

1949 إلى »دكتاتورية األقلية« )أرييلي، 2020، 23(.

ويضيف أرييلي: »إّن الصفقة سوف تضر بشكل كبير مبنظمة التحرير الفلسطينية، 
والتي منذ عام 1988 حتاول أن تقود خطابا دبلوماسيا إلى حل الصراع على حساب 
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الكفاح املسلح، وسوف تدفع إلى وقف التنسيق األمني مع إسرائيل. }الصفقة{ متس 
مببدأ املواطنة التي تشمل نقل مواطني إسرائيل العرب إلى فلسطني. متس بسيادة 
القانون واحلق يف امللكية من خالل شرعنتها للبؤر االستيطانية غير القانونية التي 

بنيت على أراض فلسطينية منهوبة )املصدر السابق(.

نت اخلطة تفصيال غير مسبوق للحدود التي تقترحها للحل النهائي، وتنطلق  تضمَّ
إسرائيل  السياسيَّني-  الكيانني  بني  املتباَدل  االعتراف  أمرين:  تبّني  من  اخلطة 
بإسرائيل  االعتراف  تشترط  أن اخلطة  التأكيد  مع  البعض،  ببعضهما  وفلسطني- 
كدولة الشعب اليهودي، أّما األمر الثاني فهو: نهاية الطلبات من جانب كل طرف من 
الطرف الثاني فيما يتعلق بقضايا احلل النهائي، أي الوصول إلى نقطة نهاية الصراع 

.)Peace to prosperity, 2020, 38(

ذكر أرييلي يف مقاله املذكور سابقا: »الدولة الفلسطينية املقترحة هي إقليم بدون 
تواصل جغرايف وبدون حدود خارجية لها، وحتولها هذه املميزات إلى جيب واحد 
كبير، مع حدود يصل طولها إلى حوالي 1400 كيلو متر مرّبع، أي بضعف 1.5 من طول 
حدود إسرائيل اليوم. داخل هذا اجليب سيكون 15 جيوبا إسرائيلية )مستوطنات(، 
 ،2020 )أرييلي،  فلسطينية(«  )قرى  فلسطيني  جيب   54 سيكون  إسرائيل  وداخل 
هولندا  حالة  عدا  ما  أنَّه  إلى  تشير  العاملية  التجربة  »إنَّ  أرييلي:  ويضيف   .)23
وبلجيكا، فإّن اجليوب ليست حاّلً قابال للتنفيذ بني أطراف ذوي تاريخ من العنف 
والترسبات، سيتحول اجليش اإلسرائيلي إلى جيش الدفاع عن اجليوب، واحلدود 
املتداخلة سوف متنع تأسيس نظم اقتصادية منفصلة، ولن مُتّكن الفلسطينّيني من 
التخلص من ربض الضرائب اخلانقة القائمة حاليا... نصف األراضي التي سوف يتم 
ضّمها إلى إسرائيل هي أراضي مبلكية خاصة، مّما يُلزم إسرائيل بالقيام بتسويات 
تستطيع االلتزام بها، واالقتراح حول العاصمة الفلسطينية يف األحياء خارج اجلدار 
يف القدس- كفر عقب، سميراميس، مخيم الالجئني شعفاط، باإلضافة إلى بلدة 
أبو ديس غير مالئمة يف كل احلاالت. يف هذه األحياء يسود البناء بدون تخطيط 
سات، وال تقع على خطوط طرق  وبال لوائح منظمة، وتفتقر إلى البنى التحتية واملؤسَّ

ومراكز اقتصادية ذات صلة« )املصدر السابق(.

لم تُظهر اخلارطة التي عرضتها اخلطة بعض التفاصيل، ولم تفحص النَِّسب املختلفة 
أو إسرائيل. حسب  الفلسطينية  الدولة  أو اجليوب داخل  للضم وعدد املستوطنات 
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اخلطة، ستضم إسرائيل َغْور األردن ومناطق فيها تواصل جغرايف للمستوطنات، التي 
ل إلى  تشكل حوالي %30 من الضفة الغربية. فضال عن أنَّ 15 مستوطنة ستتحوَّ
جيوب داخل الدولة الفلسطينية.1 وهي مستوطنات صغيرة يف عمق الضفة الغربية، 
ل معقال لليمني الديني االستيطاني، ومع ذلك، لم يرغب ترامب وفريق عمله أن  وتشكِّ
يفّككها رغم وجودها داخل حدود الدولة الفلسطينية املقترحة. يف حني سوف تتميز 
الدولة الفلسطينية بغياب التواصل اجلغرايف، وفيما مناطقها سيكون هنالك 12 نفقا 
وجسرا يربطها ببعضها البعض، واثنان منها سيربط بني الضفة واألردن؛ ألنَّه سيتم 
األحوال(، يف  كل  الفاعل، يف  )غير  آدم  النبي وجسر  معبر جسر  الضفة عن  قطع 

أعقاب ضّم غور األردن. وسيربط نفق بني الضفة الغربية وقطاع غزة. 
بخارطة  ترامب  خارطة  لصق  عن  ناجتة  جديدة  خارطة  برسم  أرييل  شاؤول  قام 
إسرائيل، وتشير اخلريطة اجلديدة إلى أنَّ إسرائيل سوف تضّم %30 من الضفة 
مناطق  وهي  إسرائيل،  مساحة  من   14% الفلسطينية  للدولة  وتعطي  الغربية، 
الضفة  بتر  هو  املفترضة  اخلارطة  كشفته  ما  أنَّ  غير  أحد.  يسكنها  ال  صحراوية 
الغربية مّرتني، البتر األّول يقوم به شارع رقم 1، والثاني املسار الذي يقوده شارع 
أرييل، وهما يشقان الضفة الغربية بشكل مطلق )شيزاف، 2020، 3(. يف املقابل، 
إسرائيل  رغبة  أّن  بلص،  ملكيال  السابق،  للحكومة  القضائي  املستشار  نائب  يؤكِّد 
يف ضم املستوطنات وإبقاء جزر فلسطينية لها وضع قانوني مختلف، ملنع السكان 
الفلسطينّيني من التحول إلى مواطنني إسرائيلّيني- سوف تفشل يف املستقبل، ويؤكِّد 
د يف املستقبل،  أّن التجربة تشير إلى أنَّ األجزاء القانونية الصغيرة مصيرها التوّحً
أّن كل »جدار قانوني  إلى نتيجة  الكبيرة احمليطة بها. ويصل  والدمج مع اجلزيرة 
سيتم بناؤه من أجل منع الفلسطينّيني الذين يسكنون يف املناطق احملاطة بإسرائيل 

من أن يتحولوا إلى سكانها- سوف ينهار« )بلص، 2020، 13(.
للفلسطينّيني  املواطنة  لن متنح  إسرائيل  أنَّ  معه،  لقاء  أوضح يف  نتنياهو  أّن  غير 
الذين سوف يتم ضمهم للسيادة اإلسرائيلية، مبعنى أنهم سيكونون حتت السيادة 

والسيطرة اإلسرائيلية بدون حقوق مواطنة.
أوضح  نتنياهو،  مع  اليمينية  هيوم«  »يسرائيل  أجرتها صحيفة  عة  موسَّ مقابلة  ويف 

األخير بعض مالمح رؤيته للضم، حيث قال:

1.  هي: عوتناييل، حرمش، مفو دوتان، ألون موريه، إيتمار، برخا، يتسهار، عطيرت، معاليه عاموس، ميتساد، 
كارمي تسور، تيلم، أدورا، نهوغوت، وبيت حغاي.
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»ضمن اخلطة }األمريكية، هناك فرصة تاريخية لتغيير املسار التاريخي 
الذي كان باجتاه واحد كل الوقت. كل اخلطط التي اقتُِرحت علينا يف 
املاضي اشتملت على تنازالت عن مساحات من أرض إسرائيل، كالعودة 
إلى خطوط 67، وتقسيم لقدس، ودخول الجئني. هنا يوجد العكس، 
فليس نحن املطالبني بالتنازل، بل الفلسطينّيني. العملية سوف تستمر 
السيادة  فرض  تشمل  صعبة،  شروط  عشرة  تنفيذ  على  وافقوا  إذا 
القدس  على  واحلفاظ  األردن،  نهر  غرب  منطقة  يف  اإلسرائيلية 
موّححدة، وعدم دخول أّي الجئ، وعدم اقتالع أي مستوطنة، وفرض 
}الضفة  والسامرة  يهودا  يف  واسعة  مناطق  يف  اإلسرائيلية  السيادة 
الغربية{، وشروط أخرى من هنا وهناك. عليهم االعتراف أّننا السلطة 
األمنية على كل املنطقة. إذا وافقوا على كل ذلك، فستكون لهم سلطة 
دبلوماسي  لي  قال  بدولة.  ترمب  الرئيس  يُعّرفها  والتي  بهم،  خاصة 
أمريكي »بيبي لكن هذه ليست دولة«، قلت له: سّموها ما شئتم« )لورد، 

.)2 ،2020

وعندما سأله الصحفّي حول آالف الفلسطينّيني املقيمني يف غور األردن، هل سيحصلون 
على اجلنسية اإلسرائيلية؟ كان رد نتنياهو كالتالي: »ال، سيبقون يف جيوب فلسطينية. 
ع أو جتمعان، لن نفرض السيادة عليهم، سيبقون رعايا  لن نضم أريحا، وهناك جتمُّ

فلسطينّيني. لكن السيطرة األمنية اإلسرائيلية ستُطّبق عليهم أيضاً«. 
بها، لن  آمنة ومعترف  أّن إسرائيل سوف تستفيد »من وجود حدود  حتّدد اخلطة 
تضطر إلى اقتالع أّي من املستوطنات، وستدمج الغالبية العظمى من املستوطنات 
اإلسرائيلية  اجليوب  ستصبح  املتجاورة،  الفلسطينية  األراضي  يف  اإلسرائيلية 
املوجودة داخل األراضي الفلسطينية املتجاورة ُجزءا من دولة إسرائيل وسيتّم ربطها 
من خالل نظام نقل فّعال« )Peace to Prosperity, 2020, 12(. تعني هذه الفقرة من 
اخلطة أّن إسرائيل سوف حتافظ على أغلب املستوطنات يف الضفة الغربية، وهي 
بذلك حُتِدث قطيعة عن التصورات اإلسرائيلية السائدة التي انطلقت يف املفاوضات 
السابقة حول ضم الكتل االستيطانية املركزية وإخالء باقي املستوطنات املعزولة يف 
ده يف أكثر  الضفة الغربية، غير أنَّ هذا اإلعالن ينسجم مع موقف نتنياهو الذي ردَّ
من مناسبة بأنَّه لن يتم اقتالع أّي يهودي أو مستوطنة يف عهده. هذه التصريحات 
املثابرة لنتنياهو جاءت بعد هدم مستوطنة عمونا )موقع سوغيم، 2018(. وبالفعل، 
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فإّن اخلطة األمريكية متاهت متاما مع هذا املوقف لنتنياهو الذي طرحه قبل اخلطة 
بأعوام.

يف هذا السياق، تقترح اخلطة دمج )Incorporated( حوالي %97 من اإلسرائيلّيني 
من   97% دمج  وسيتم  املتجاورة،  اإلسرائيلية  باألراضي  الغربية  الضفة  يف 
الفلسطينّيني يف الضفة الغربية بأراض فلسطينية مجاورة. وتشير اخلطة إلى أنَّ 
اجليوب الفلسطينية التي ستبقى ضمن حدود دولة إسرائيل اجلديدة، سوف يكون 
املسؤولية  ستكون  فيما،  فلسطينية  مدنية  مسؤولية  وحتت  فلسطينّيني  مواطنوها 
األمنية يف هذه اجليوب حتت املسؤولية اإلسرائيلية، وسيبقى اإلسرائيلّيون الذين 
يعيشون يف جيوب داخل دولة فلسطني مواطنني إسرائيلّيني ويخضعون للمسؤولية 
ومدنيا يف  أمنيا  موجودة  إسرائيل ستبقى  أّن  اإلسرائيلية، مبعنى  واألمنية  املدنية 
 Peace( الفلسطينية الدولة  التي ستكون حسب اخلطة داخل  داخل هذه اجليوب 
to Prosperity, 2020, 12(. مبعنى أّن اخلطة تتفق مع التصوُّر األمني اإلسرائيلي 
تدخل  اآلن، حيث  املوجود  الواقع  وهو  املقترحة،  الفلسطينية  للدولة  دائم  بانتهاك 
كما   ،2002 عام  منذ  الفلسطينية  السلطة  مناطق  إلى  اإلسرائيلية  اجليش  قوات 

تشاء. 

حتسم اخلطة موقفها من موضوع غور األردن، حيث تّقر اخلطة أّن غور األردن هو 
أمر حاسم لألمن القومي اإلسرائيلي، ويجب أن يكون حتت السيادة اإلسرائيلية. 
يف هذا الصدد، تنسجم اخلطة باإلجماع اإلسرائيلي حول أهمية بقاء غور األردن 
حتت السيطرة اإلسرائيلية، وهو موقف غير حصري لليمني اإلسرائيلي، بل ُطِرح 
كمسألة عليها إجماع يف املشهد السياسي اإلسرائيلي، ويبقى االختالف داخل هذا 
االجماع بني َمن يريد سيادة وبني َمن يريد سيطرة، وبني َمن يريد واحدة من االثنتني 
ضمن مفاوضات وموافقة بني جميع األطراف، ال سيما األردن، وبني َمن هو مستعد 
ألن يقوم بذلك بشكل أحادي اجلانب، وهو موقف نتنياهو، الذي أعلن أنه سيعمل 
املواقف  بني  من  راديكالية  األكثر  املوقف  اخلطة  تبنَّت  لذلك،  األغوار.  ضم  على 

اإلسرائيلية وهو موقف نتنياهو )شيلزنغر، 2019(.

يشمل غور األردن 30 مستوطنة و-18 بؤرة استيطانية، ويصل عدد املستوطنني فيها 
إلى حوالي 12 ألف مستوطن، فيما يصل عدد السكان الفلسطينّيني يف الغور إلى 
حوالي 54 ألف نسمة، وتشير املعطيات إلى أنَّ حولي 5 آالف فلسطيني يف منطقة 

د مصطفى12 مهنَّ



227

الغور وضمن مناطق C سيتم ضمهم إلى إسرائيل حسب اخلطة األمريكية )شيزاف، 
2020أ(. فحسب معطيات حركة »السالم اآلن«، فإّنه حسب اخلارطة التي عرضها 
نتنياهو لضم غور األردن، فإنَّ إسرائيل سوف تضم 1.236 كيلو مترا مربعا، والتي 
ل %22.3 من مساحة الضفة الغربية، ويعيش فيها 13 ألف مستوطن وحوالي  تشكِّ
4500 فلسطيني. يف املقابل، فإنَّ الدول التي تؤيِّد حل الدولتني ستتعامل مع الضم 
بعد ضم  حدث  ما  وهذا  إسرائيل،  مع  مستقبلية  ملفاوضات  مانعا  ل  يُشكِّ لن  بأنَّه 

القدس عام 1967، واجلوالن عام 1981. 

التحرير  ومنظمة  إسرائيل  بني  املفاوضات  انطالق  بعد  ألون، وحتديدا  منذ خطة 
ز اخلطاب اإلسرائيلي على فكرة السيطرة األمنية على غور األردن.  الفلسطينية، ركَّ
فمثال، فإّن يتسحاق رابني يف خطابه املشهور أسبوعني قبل اغتياله، والذي عرض 
فيه شروطه العامة التفاق احلل النهائي، حّدد غور األردن كحدود أمنية إلسرائيل، 
يف كتابه »حدود بيننا وبينهم« يشير أرييلي إلى أنه يف محادثات كامب دافيد عرض 
من  قطاع ضيق  يتّم ضم  ومبوجبها  اآلمنة،  للحدود  جدا  رؤية ضيقة  براك  إيهود 
أرييلي  ويضيف  محدودة.   زمنية  لفترة  الغور  مساحة  ربع  واحتكار  األردن،  غور 
ة األولى التي ظهر فيه غور األردن يف اخلرائط اإلسرائيلية كان يف مؤمتر  أّن املرَّ
إّبان  اإلسرائيلية  يظهر يف اخلرائط  لم  األردن  أّن غور  2001، يف حني  طابا عام 
يف   .2007 عام  أنابوليس  مؤمتر  يف  عباس  ومحمود  أوملرت  إيهود  بني  املباحثات 
حينه، طالبت إسرائيل أن يكون تواجد إسرائيلي يف الغور لسنوات معدودة وبعدها 
بتواجد  نتنياهو طالب  ثالث. حتى  لطرف  األمنية على احلدود  السيطرة  نقل  يتم 
أمني إسرائيلي )وليس سيادة( يف الغور خالل مباحثاته مع جون كيري عام 2014. 
خطاب ضم غور األردن برَزمن جديد مع خطة بينيت لضم مناطق C، مبا يف ذلك 
غور األردن، عالوة على محاولة بعض أعضاء كنيست من الليكود تقدمي اقتراحات 

.)Arieli, 2013( قوانني لضم الغور

يف هذا الشأن، أحيَت اخلطة األمريكية فكرة ضم املثلث إلى الدولة الفلسطينية من 
جديد )مصطفى، 2013(. حيث جاء يف اخلطة: »تتألَّف مجتمعات املثلث من كفر 
الفحم، قلنسوة، الطيبة، كفر قاسم، الطيرة، وكفر  أم  الغربية،  باقة  قرع، عرعرة، 
برا، وجلجولية. هذه املجتمعات التي تعرِّف نفسها إلى حد كبير بأّنها فلسطينية، 
الهدنة  خط  مفاوضات  خالل  األردنية  السيطرة  حتت  لتقع  أصاًل  حتديدها  مت 
منذ  أخذت  عسكرية  ألسباب  النهاية  يف  بها  احتفظت  إسرائيل  لكّن   ،1949 لعام 
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وفًقا  إسرائيل  رسم حدود  إعادة  إمكانية  إلى  الرؤية  تنظر  بالتراجع.  الوقت  ذلك 
فلسطني. يف  دولة  من  ُجزءا  املثلث  مجتمعات  تصبح  بحيث  الطرفني،  بني  التفاق 
هذا االتفاق، تخضع احلقوق املدنية لسكان مجتمعات املثلث للقوانني املعمول بها 
 .)Peace to Prosperity, 2020, 13( املعنية«  للسلطات  القضائية  واألحكام 
وعلى الرغم من أنَّ اخلطة تقترح ضّم املثلث، إاّل أنَُّه ال يظهر يف اخلارطة املرفقة 

للخطة على أّنه جزء من دولة فلسطني. 

ده مصدر سياسي إسرائيلي بأنَّ إسرائيل ال تلغي إمكانية تبّني  وبالفعل، هذا ما أكَّ
فكرة ضم املثلث إلى الدولة الفلسطينية، مؤكِّدا أنَّ نتنياهو لم يُبلور بعد موقفا جُتاه 
املوضوع، ولكنه ال يلغي هذه اإلمكانية )إيختير، 2020(. حيث مت الكشف عن أّن 
نتنياهو هو َمن اقترح هذه الفكرة كتعويض للفلسطينّيني عن ضم املستوطنات، حيث 
)طيبون،  أيضا   2017 العام  يف  املفاوضات  طاولة  على  الفكرة  هذه  نتنياهو  وضع 

.)2020

القدس:
كعاصمة  بالقدس  االعتراف  حيث  سابقا  ترامب  إعالن  يف  جاء  ما  اخلطة  أقّرت 
دة إلسرائيل، ونقله للسفارة األمريكية إلى القدس. وقد تبنَّت اخلطة األمريكية  موحَّ
هذا االعتراف كما جاء يف النص محموال على اخلطاب الديني التوراتي من جهة، 
بُعيد  إلى إسرائيل  التي مت ضمها  للمدينة  الواقعية  السياسية  ومن منطلق احلالة 
محافظة  حول  اإلسرائيلي  االّدعاء  تسويق  عن  فضال   ،1976 عام  حزيران  حرب 
إسرائيل على املدينة املقدسة كمدينة يتم فيها التسامح مع الديانات املختلفة. إذن، 
انطلقت الصفقة من ادعاءات ثالث: تبّني السردية الدينية-التاريخية اإلسرائيلية 
حول القدس، قبول واقع السيطرة السياسية واالستعمارية االستيطانية على القدس 
وشرعنته، وتأييد الدعاية اإلسرائيلية حول حالة املساواة والسالم والتسامح السائد 
سة.  بناء على ذلك، أقّرت اخلطة  بني األديان الثالث التي ترى يف القدس مدينة مقدَّ
برؤيتها »يف احلفاظ على وحدة القدس وجعل املدينة يف متناول اجلميع، واالعتراف 

 .)Peace to Prosperity, 2020, 15( »بقداستها لدى اجلميع بطريقة حتترم اجلميع

مة، وخاصة  وحول احلل السياسّي، جاء يف اخلطة: »نعتقد أّن العودة إلى القدس املقسَّ
وجود قوات امنية منفصلة يف واحدة من أكثر املناطق حساسية على وجه األرض، 
سيكون خطأ قاتال )Grave mistake(، يف حني يتجّنب التقسيم املادي للمدينة. يوجد 
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العربية )أي كفر  بالفعل األحياء  البلدية ويفصل  يتبع حدود  أمنّي ال  حاليا حاجز 
عقب، واجلزء الشرقي من شعفاط( يف القدس عن بقية األحياء يف املدينة... يجب 
أن يظل هذا احلاجز املادي يف مكانه وينبغي أن يكون مبثابة حدود بني عاصمتي 
تظل  أن  وينبغي  إسرائيل،  دولة  عاصمة   )Jerusalem( القدس  ستظل  الطرفني... 
دة. العاصمة السيادية لدولة فلسطني يجب أن تكون يف جزء من  مدينة غير موحَّ
القدس الشرقية الواقعة يف املناطق شرق وشمال اجلدار األمني، مبا يف ذلك كفر 
 ،)Al Quds( عقب، واجلزء الشرقي من شعفاط وأبو ديس، وميكن تسميتها القدس

.)Peace to Prosperity, 2020, 17( »أو أي اسم آخر حتّدده دولة فلسطني

إسرائيل،  عاصمة  ضمن  سيكونون  الذين  الفلسطينّيني  بالسكان  يتعلَّق  فيما  أّما 
فاخلطة تضع أمامهم اختيارا واحدا من اإلمكانيات الثالث التالية:

األولى: أن يصبحوا مواطنني لدولة إسرائيل.

الثانية: أن يصبحوا مواطنني يف دولة فلسطني.

الّثالث: االحتفاظ بوضعهم كمقيمني دائمني يف دولة إسرائيل. 

التي  اإلجراءات  تفّصل  فإّن اخلطة ال  تعقيدا،  األكثر  الثاني، وهو  للخيار  بالنسبة 
باإلشارة  وتكتفي  اإلمكانية،  باختيار هذه  فلسطينيون  قام  اتخاذها يف حالة  يجب 
إلى أّنه »سيتم حتديد امتيازات وفوائد والتزامات العرب املقيمني يف هذه املناطق 
فلسطني  دولة  قوانني  مبوجب  فلسطينّيني  مواطنني  وسيصبحون  يختارون،  اّلتي 
ودولة إسرائيل، حسب االقتضاء« )Peace to Prosperity, 2020, 18(. هذا من اجلانب 
السياسي، أّما فيما يتعلق بالوضع الديني يف القدس، فإّن اخلطة تكسر عملّيًا اتفاق 

الوضع القائم يف القدس عبر إتاحة الصالة لكل األديان يف احلرم الشريف.

الالجئون:

حسمت اخلطة األمريكية موضوع الالجئني وأسقطته عن طاولة املفاوضات ضمن 
الدعم  التي أوقفت  النهائي، وذلك انسجاما مع اخلطوات األمريكية  قضايا احلل 

لوكالة غوث الالجئني »اإلونروا«، يف وقت سابق. 
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الرواية اإلسرائيلية يف اخلّطة:

 Arieli,( تقوم السردية اإلسرائيلية حول قضية الالجئني الفلسطينّيني على ما يلي
:)2013, 406-407

الالجئني  مشكلة  والدة  عن  وأخالقية  سياسية  مسؤولية  إسرائيل  تتحّمل  ال  أّوال: 
الفلسطينّيني.

بأّي  السيادية  إلى حدودها  الفلسطينّيني  الالجئني  عودة  تقبل  لن  إسرائيل  ثانيا: 
إلى  عدد ضئيل  عودة  على  موافقة  األحيان  بعض  يف  ظهرت  األشكال.  من  شكل 
 5000 إسرائيل على عودة  وافقت  أنابوليس  الــ-48، فمثال يف مفاوضات  مناطق 

الجئ.

لها ساللة  بالنسبة  الفلسطيني،  اللجوء  تعترف إسرائيل بدميومة قضية  ثالثا: ال 
الالجئني ليسوا بالجئني، الالجئون هم َمن تركوا البالد خالل احلرب 1948-1949.

أن تكون ضمن  الفلسطينّيني يجب  الالجئني  أنَّ حل مشكلة  تعتبر إسرائيل  رابعا: 
توطينهم وجتنيسهم يف الدول التي جلئوا لها. املوقف املعتدل يقبل بعودة انتقائية 

ومراقبة لالجئني إلى كيان سياسي فلسطيني.

الفلسطينّيني لغياب مسؤوليتها  خامسا: إسرائيل لن تشارك يف تعويض الالجئني 
التاريخية عن والدتها.

اليهودي  اللجوء  سردية  وإنتاج  بناء  اإلسرائيلية  احلكومة  بدأت  را،  مؤخَّ سادسا: 
املساواة  وزارة  الصدد يف  هذا  إقامة طاقم خاص يف  وقد مت  العربية،  الدول  من 
االجتماعية التي تقودها الوزيرة من الليكود غيال غمالئيل. وتهدف هذه السردية 
إلى االدعاء أنَّ هنالك جلوءا يهودّيا وليس جلوءا فلسطينّيا فقط، فضال عن احلاجة 
إلى تعويضهم كونهم تركوا يف مواطنهم األصلية الكثير من أمالكهم املادية واملالية. 
اليهودي كجزء من صراع محلي، من أجل  اللجوء  ظهر اخلطاب اإلسرائيلي حول 
إدخال سردية الشرقّيني وحالة الضحيتّية لديهم يف معبد الذاكرة اإلسرائيلية، غير 
أّن اخلطة أخذت هذا النقاش الذي كان دافعه داخليا، وحولته إلى جزء من تسوية 

الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.
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تتبّنى اخلطة األمريكية السردية اإلسرائيلية حول قضية الالجئني، إدراجها لقضية 
»الالجئني اليهود« بشكل متساو مع قضية الالجئني الفلسطينّيني. من اآلن، تتطّرق 
اخلطة بشكل متساو بني الالجئني الفلسطينّيني وما تطلق عليه »الالجئون اليهود«، 
مت  اخلطة  فحسب  متساويا،  يكون  لن  القضيتني  لهاتني  السياسي  احلل  أّن  غير 
توطني الالجئني اليهود يف إسرائيل، ويجب توطني الالجئني الفلسطينّيني يف الدول 
التي يعيشون فيها، وقبول عودة الجئني إلى الدولة الفلسطينية مبوافقة إسرائيلية 
كما   .)Peace to Prosperity, 2020, 31-32( األمنية  اعتباراتها  وفق  وذلك  فقط، 
ربطت اخلطة مسألة الالجئني الفلسطينيني بقضية اللجوء كظاهرة عاملية وحتييد 
اجلانب اخلاص لقضية اللجوء الفلسطيني، وهو ينسجم بشكل كامل مع السردية 
واخلطاب اإلسرائيليَّني. تشير اخلطة إلى أّن: »االقتراحات التي تطالب بأن توافق 
دولة إسرائيل على استقبال الالجئني الفلسطينّيني أو الوعد بعشرات املليارات من 
الدوالرات كتعويض لالجئني، لم تكن واقعية ولم يتم حتديد مصدر متويل موثوق 
به«)Peace to Prosperity, 2020, 31(. لذلك، ال تتوان اخلطة عن ذكر أنَّ األمر غير 
ممكن ألنَّ »العالم يكافح من أجل إيجاد أموال كافية لدعم أكثر من 70 مليون الجئ 

.)Peace to Prosperity, 2020, 31( »د من جميع أنحاء العالم ومشرَّ

قطاع غّزة:

»انسحبت  األمريكية. فحسب اخلطة:  حظَي قطاع غّزة بجزء منفصل يف اخلطة 
إسرائيل من غّزة قبل حوالي 15 عاما تقريبا بهدف دعم السالم. يف املقابل، تعتبَر 
حماس إرهابية بإجماع دولي، وقد سيطرت على اإلقليم، وزادت من هجماتها على 
إسرائيل، مبا يف ذلك إطالق آالف الصواريخ. حتت قيادة حماس، يعاني سّكان غّزة 
)Peace to Prosperity, 2020, 25(. طبعا ال تشير اخلطة  من فقر مدقع وحرمان« 
بكلمة واحدة إلى احلصار املضروب على قطاع غزة، واالعتداءات اإلسرائيلية غير 

املنقطعة عليه. 

اجلانب املهم يف اخلطة، هو احلل الذي تقترحه اخلطة لقطاع غّزة، فهي تشترط 
تنفيذ االتفاق من الطرف اإلسرائيلي، فقط يف حالة مت تسوية مسألة قطاع غزة، 
توافق  دولي  أو  أّي جسم محلي  أو  الفلسطينية  السلطة  قيام  »أّوال:  تشمل:  والتي 
عليه إسرائيل بالسيطرة الكاملة على قطاع غّزة. ثانيا: قيام حماس وحركة اجلهاد 
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اإلسالمي وكل املنظمات اإلرهابية املسلحة بنزع سالحها. ثالثا: غزة تكون منزوعة 
السالح كامال« )Peace to Prosperity, 2020, 26(. وتسترِسل اخلطة يف أّنه 
مع بدء التفاوض على هذه البنود، يتم حتديد جدول زمنّي لتنفيذها وخاللها يتم 
إطالق سراح املواطنني اإلسرائيليني ورفات اجلنود اإلسرائيليني املوجودين يف قطاع 
غّزة. فيما إذا أرادت حماس أن تلعب َدْورا يف احلكومة الفلسطينية، فعليها قبول 
وتلتزم مبسار  السلطة،  عدا سالح  ما  السالح  نزع  تشترط  التي  الرباعية،  مبادئ 

السالم مع إسرائيل واالعتراف بها.

خامتة:

تبّنت صفقة القرن مواقف صهيونية ميينية متشّددة، ترفض تطبيق القانون الدولي، 
وال ترى بالوجود اإلسرائيلي يف الضفة الغربية احتالال، بل وجودا يف مناطق مختلف 
عليها، ولم يتم احلسم بأمرها »Captured territories« كما ورد يف نص صفقة 
نت يف  القرن. وعند مراجعة تفاصيل صفقة القرن، من الواضح متاما بأنَّها تضمَّ

األساس املواقف اإلسرائيلية لليمني بشكل عام، ولنتنياهو بشكل خاص.

بات املوقف اإلسرائيلي عموما، وموقف  شملت صفقة القرن وبشكل واضح، كل مركِّ
اليمني منها بشكل خاص. وهي من حيث املضمون تضع السياسات اإلسرائيلية يف 
ر  أّنها نحت نحو التفصيل من خالل وضع خريطة تصوِّ شكل إعالن دولي، وحتى 
شكل احلل على األرض، بحيث تتطلّع اخلطة إلى هندسة جديدة للتاريخ الفلسطيني-
اإلسرائيلي، وللحل السياسي املنشود من خالل قرارات دولية سابقة لشكل ومضمون 
عّما  كثيرا  يختلف  بشكل  فتصّورها  استقاللها.  ومعنى  وجغرافيتها  فلسطني  دولة 
يتخيله الفلسطينيون يف الضفة الغربية وغزة كأراضي دولتهم، كما مت التفريق بني 
قد  طريقا  أّن  ورغم  غزة،  يف  ومنطقة  الغربية  الضفة  يف  جغرافية  مناطق  ثالث 
تربط بني املناطق إاّل أنها مناطق منفصلة يتم التعامل معها من خالل معابر تسيطر 
عليها إسرائيل، وحتى يف املناطق الثالث يف الضفة الغربية فإّنه ثمة 30 مستوطنة 
إسرائيلية ستبقى وستربط إسرائيل بشوارع خاصة بها وتقع حتت السيطرة األمنية 
اإلسرائيلية. بعد التمعُّن يتبنيَّ بأنَّ صفقة القرن هي ملّخص قصير ملواقف اليمني 
اإلسرائيلي وتطلعاته منذ أوسلو، ملنع الوصول إلى حل سلمي مقبول حسب القرارات 
الدولية ومبا يتالءم مع التطلعات الفلسطينية، وجزء من اإلسرائيليني للوصول إلى 
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تفاصيل  حيث  من  القرن  صفقة  يف  جدّيًا  جديد  فال  الطرفني.  على  مقبول  حل 
السياسات االسرائيلية، وهي تأتي لتثبت ما ينَّفذ على أرض الواقع إسرائيليا.
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قصّي حاج يحيى

راينغولد  روني  والباحث  باول-بنيامني  إيالنة  الباحثة  إعداد  من  الكتاب  موضوع 
يف  األكبر  احليِّز  شَغل  الذي  املوضوع  وهو  املشتركة،  احلياة  تطوير  حول  يتمحور 
يف  وتداعيات  أبعاد  من  تضّمنه  وما  األكادميية،  ومنشوراتهم  البحثية  مشاريعهم 
املتّنوعة  البحوث  مسح  الكتاب  هذا  محّررا  يحاول  واألكادميية.  التربوية  الّساحة 
املؤّسسات  يف  وتربوية  اجتماعية  سيرورات  خالل  من  املوضوع  هذا  تبحث  والتي 
مات وجمعيات املجتمع املدنّي. يف هذا الكتاب الذي نُشر عام  االكادميية ويف منظَّ
2020 من ِقبَل معهد موفيت מכון מופ״ת واملركز لتطوير احلياة املشتركة يف كلّية 
يف  مشتركة  مساحات  إنتاج  معضلة  على  الوقوف  إلى  احملّرران  يهدف  بيرل  بيت 
الّثقافات  د  متعدِّ وليس يف مجتمع  חברה מרובת תרבויות  الّثقافات  كثير  مجتمع 
חברה רב- תרבותית. فيّدعي محّررا الكتاب أنَّ معظم مجتمعات العالم، إضافة إلى 
املجتمع اإلسرائيلي، تتمّيز بكثرة الّثقافات מרובת תרבויות )ص 7(. الواقع املتشّكل 
الفكر  يتحّدى  وكذلك  القائم،  املجتمعي  والنظام  الواقع  يتحّدى  الّثقافات  كثرة  من 
أّن هذا  يّدعيان  الكتاب  القومية احلديثة. محّررا  والدولة  التقليدي  الدميوقراطي 
الواقع متواجد بدون أجندة تعّددية ويبرز فيه اخلطاب حول االنقسامات واخلالفات 
والعالقات املتبادلة بني املجموعات السّكانية امللفوفة بالاّلمساواة، باالغتراب، بتغييب 
احلوار، ومبالحقة مجموعات األقلية. فالّصراعات بني املجموعات يف عصر النيو-
ليبيرالية والرأسمالية »املفترسة« تدور حول املوارد املادية والّرمزية وعلى األرض 
ش يف الّساحة  والِقيَم، بينما اخلطاب الذي يقّدم أجندة مدنية مشتركة جيدة يُهمَّ
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اجلماهيرية والسياسية. تعتمد السلطة عاّمة يف الواقع كثير الّثقافات واحًدا من 
النهوج الثالث التالية: نهج الصّهر גישת ההטמעה، الّنهج الليبيرالي גישה ליבראלית 
والّنهج التعّددي للّثقافات הגישה הרב-תרבותית. وقد قام محّررا الكتاب بشرح هذه 
األيديولوجيات  على  مختصرة  بصورة  الوقوف  مع  ونقدية،  نظرية  بصورة  النهوج 
جهاز  ومساهمة  العاملية،  والدول  املجتمعات  بعض  يف  واملّتبعة  الّثقافات  متعّددة 
التربية يف تذويت هذه األيديولوجيات يف املدرسة ومؤّسسات الّتنشئة االجتماعية. 
دي  من ضمن هذه األيديولوجيات التعّددية والتي يعرضها محّررا الكتاب، الّنهج الّتعدُّ
مركزية ويف  قيمة  االختالف  يرى يف  اّلذي  הגישה הפלורליסטית  »البلوراليستي« 
كثرة وتنّوع الّثقافات موردا لغنى املجتمع الذي بإمكانه تطوير سيرورات اجتماعية 
الّتوزيع املتساوي للموارد. هذا  تنشأ على املساواة وعلى العدل االجتماعي، وعلى 
الّنهج »البلورالستي« يعترف باحلقوق الّثقافية للمجموعات الّثقافية غير املتجانسة 
والّتماثل  باالنصهار  مطالبتها  أو  املركزي،  للتّيار  نفسها  تالئم  أن  منها  يطلب  وال 
الّثقايف معه، إال أنَّ هذه املجموعات الّثقافية املتنّوعة تعترف مبرور الوقت بالّثقافة 
املهيمنة وبأنظمة مراكز القوى القائمة، وتخلّد الّدونية للمجموعات األخرى. فتبّني 
التقاليد والعناصر الّثقافية ملجموعة األغلبية وتوسيم املجموعات األخرى كــ«مختلفة« 
اآلخر  االجّتاه  الكتاب  يعرض محّررا  املقابل،  الضّمني. يف  أو  املبّطن  الّصهر  تُنِتج 
عليها  يطلق  واّلتي  املنفصلة،  املساحات  يف  يتواجد  والذي  التعدّدية  لأليديولوجية 
بالّتعّددية اخلاّصة רב-תרבותית פרטיקולארית. هذه التعّددية اخلاّصة تتواجد يف 
األحياء السكنية، يف املؤّسسات الّتربوية واألكادميية ويف قنوات التلفاز حيث حتظى 
كل ثقافة ومجموعة إثنية مبساحة مستقلة خاّصة بها. هذا االجّتاه الّتعّددي اخلاص 
بالوجود  األقليات  وبحقوق  املتنوِّعة  الّثقافات  بحقوق  املركز  يعترف  بأن  يكتفي  ال 
النحو  على  أساساته  من  بتغييره  ويطالب  املركز  وجود  يتحّدى أصال  بل  املستقل، 
الذي يهيِّئ فيه جلميع املجموعات التي ترّكبه إعادة إنشاء مبنى متجّدد ومرن للحّيز 
مقاالت  يشمل  الذي  الكتاب  هذا  بأّن  الكتاب  محّررا  يصّرح  هذا،  على  املشترك. 
عديدة يهدف إلى فحص واختبار إذا ما كانت أيديولوجيات التعددية هذه تتواجد يف 

املساحات اجّلماهيرية املشتركة. 
חברה משותפת،  املشترك  املجتمع  موضوع  مة يف  املقدِّ الكتاب يف  محّررا  يُسِهب 
ويعرضان بصورة موّسعة ومعّمقة سيرورة تطور هذا املصطلح يف البالد ويف العالم، 

ومن ثَمَّ يعرضان مبنى الكتاب املكّون من بابني وما يشمالنه من مقاالت.

قصّي حاج يحيى2



241

مة نظرية طويلة وخامتة استنتاجية.  يشمل الكتاب بابني رئيسّيني إضافة إلى مقدِّ
الباب األول يتمحور حول موضوع املساحات املشتركة يف جهاز التربية يف البالد. 
انعكاس  موضوع  يعالج  ل  األوَّ الفصل  فصول.  خمسة  على  األّول  الباب  يحتوي 
ثنائية  أطفال  روضة  يف  التعلّم  مساحة  تصميم  على  الّثقافات  متعّددة  للّتصورات 
اللغة للباحثني زوهر صيطنر وآسف مشوالم.  يصف هذا الفصل من نظرة نقدية 
التعليمية يف روضة  املضامني  لتمثيل  اختيارها  مّت  والتي  واملادية  البصرية  الثقافة 
أطفال ثنائية اللغة. وهو يبحث يف قضية التعّددية الّثقافية وآلية تنفيذها وخصوصا 
يف التربية للتعّددية الّثقافية من خالل الّتصورات البصرية لشريحة جيلية صغيرة 

يف الطفولة املبكرة. 
أّما الفصل الثاني للباب األّول فإّنه يعالج موضوع عالقات القّوة والعالقات االجتماعية 
يف املساحات املشتركة للمدارس العربية يف إسرائيل، وخصوصا بني الطالب العرب 
املسلمني والطالب املسيحّيني يف املدارس اإلعدادية والثانوية للباحث إيالن شدمه. 
ويهدف هذا الفصل إلى عرض العالقة بني العوامل البنيوية واجلهازية التي متّيز 
املدارس وبني العالقات االجتماعية التي تتطّور يف املساحات املشتركة، خاّصة وأنَّ 
الطالب العرب املسلمني واملسيحّيني يتشاركون يف ثقافة عربية واحدة ولهم هوية 
قومية فلسطينية واحدة. إاّل أنَّ العالقة بني املجموعتني من الطالب، على الرغم 
من املرّكبات املشتركة، اهتّزت نوعا ما بسبب مراحل »األسلمة« אסלאמיזציה )ص، 
أّكدت على وجود  إذ  التي مّر فيها املسلمون  الباحث شدمه،  ينّص عليه  41(، كما 

االختالف بني املجموعتني. 
الفصل الثالث يعرض احلوار من خالل السينما، حيث سيرورة إنتاج أفالم ضمن 
إطار ثنائية القومية يف برنامج للتربية من أجل حياة مشتركة للباحثة إيفنة رطنر. يف 
هذا الفصل، حتاول الباحث رطنر أن تعرض القضايا التي يشارك فيها طالب عرب 
ويهود من تخّصص االّتصال والسينما وفحص برنامج »حوار من خالل السينما«. 
يف إطار هذا البرنامج، يلتقي طالب عرب وطالب يهود وينتجون سوية أفالما تعالج 
مواضيع: الوطن، العائلة، الُهوّية والرواية الشفوية الفردية واجلماعّية. كما ويعرض 
الفصل املنتوج املشترك والذي ميكنه أن يؤّدي إلى تقليل العداء واملشاعر السلبية 

وإزالة املقولبات والنمطيات، واالعتراف بالرواية الشفوية لآلخر.  
للباحثنَي  األغلبية،  مساحة  اختيار  موضوع  حول  يتمحور  األّول  للباب  الرابع  الفصل 
الفلسطينيات من  املعلمات  الفصل يف جتارب  يبحث  بيكرمن.  ورود جّيوسي وتسفي 
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إسرائيل اللّواتي يدّرسن يف املدارس اليهودية، حيث يّدعي الباحثان أّن عمل املعلِّمات 
العربيات يف املدارس اليهودية ميكنه أن يُسهم يف التربية للتعّددية ملجموعات التالميذ 
يتكّيفن يف  أن  العربيات يستطعن  إثنية أخرى. فاملعلّمات  أو  ثقافية  التابعني ألقليات 
احلّيز الغريب واملختلف وأن جتعلنه حّيزا مشتركا، وحتى إحداث تغييرات إيجابية فيه.

أما الفصل األخير للباب األّول، الفصل اخلامس، فإّنه يعالج موضوع شعور االنتماء 
ركيفت  للباحثنَي  إسرائيل،  العرب يف  واملعلمني  الروسية  باللغة  الناطقني  للمعلمني 
االنتماء  شعور  الباحثان  يفحص  الفصل  هذا  يف  غيندي.   وشاحار  إرليخ-رون 
املؤّسساتي ملجموعتني من املعلمني، العرب واملعلمني ناطقي اللغة الروسية، ومحاولة 
بالصّراع؛  تتمّيزان  اإلسرائيلي  املجتمع  يف  مشتركتني  مساحتني  يف  ذلك  ص  تفحُّ
الفلسطينّيون مواطنو إسرائيل ميّثلون مساحة، وفيها مجموعتان قوميتان ممّيزتان، 
داخلية  مساحة  ميّثلون  سابقا  السوفييتي  االحتاد  جمهورية  أصول  من  واملعلمون 

مشتركة يف املجتمع اليهودي اإلسرائيلي.
أما الباب الّثاني للكتاب واملعنَون باملساحات املشتركة يف األكادميّية فإّنه يشتمل على 
اإلتاحة  يعرض موضوع  الكتاب  الّثاني يف  للباب   )6( الفصل األّول  تسعة فصول. 
والّشراكة يف سياسات تنّوع تركيبة الطالب يف التعليم العالي يف إسرائيل، للباحثة 
أياله هندين. يف هذا الفصل حتاول الباحثة فهم سياسات تنّوع تركيبة الطالب يف 
الّدوافع التي أّدت إلى حتديد الّسياسات املّتصلة باملجموعات  إسرائيل من خالل 
السكانية املختلفة. أظهرت نتائج هذا الفصل بأّن هناك اجتاَهني عكسيَّنْي: التكّتل 
متعلِّقا  املوضوع  يكون  عندما  والتباعد  باإلتاحة،  متعلِّقا  املوضوع  يكون  عندما 
تصميم  يف  القائم  التوّتر  عن  تعبير  عن  عبارة  هما  االجتاهان  هذان  بالّشراكة. 
سياسات يف ظروف تّتسم بكثرة الّثقافات يف دولة محّددة مبسّميات دميوقراطية-

عاملية وباصطالحات إثنو-قومية يهودية.
أما الفصل الثاني )7( للباب الثاني فإّنه يتمحور حول مناذج تنظيمية للتربية للحياة 
دين-حريدّيني- يف جهاز التعليم العالي، للباحثة  املشتركة وحتّديات الّدمج لليهود املتشدِّ
سياسية  كأداة  القانوني  النظام  استعمال  كيفية  يفحص  الفصل  هذا  شنكر.  دنييلة 
لتطوير التعّددية يف األكادميّية اإلسرائيلية وذلك من خالل بحث مناذج تنظيمية تبّناها 
مجلس التعليم العالي وجلنة التخطيط وامليزانيات، من أجل مواجهة حتّديات الّدمج 
لليهود احلريدّيني يف التعليم العالي. هذا الفصل، كما تّدعي الباحثة، يُسهم يف بلورة 
معرفة بيداغوجية حول سياسات التربية للحياة املشتركة ملجموعات مهّمشة يف التعليم 
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العالي، إضافة إلى املساهمة يف تطوير أدوات تنظيمية »حّساسة« للتعّددية الّثقافية.
املدارس  املعلمني يف  تأهيل  برامج  يتمحور حول  الّثاني  للباب   )8( الثالث  الفصل 
املدمجة بني الطالب املتدّينني والطالب العلمانّيني، للباحثنَي أفيغدور هنمن وحتية 
همرن.  هذا الفصل يصف ثالثة مراحل لبرامج التأهيل يف املدارس التي تدمج طالبا 
متدّينني وطالبا علمانّيني. هذه املراحل تأّسست وفقا الحتياجات تأهيل خاّصة يف 
فإّن  الفصل،  لهذا  وفقا  العلمانّيني.  وللطالب  املتدّينني  للطالب  املدمجة  املدارس 
الطالب ُسعدوا باالنكشاف واالنفتاح على مدارس مدمجة، وقليل من الطالب عانوا 
من عراقيل نفسية يف احلّيز املدمج، وخصوصا عند احلديث عن ُهوّيتهم الدينية. 
على الرغم من ذلك، فإّن املراحل الثالثة من التأهيل ساعدت الطالب عاّمة على 
يف  للدراسة  والّتأقلم  تعددّي  مجتمع  يف  بالّدراسة  يتعلّق  فيما  إضافية  ِقيَما  تبّني 

مدارس مدمجة.
يف  الّشراكة  موضوع  يعالج  فإّنه  الكتاب  يف  الثاني  للباب   )9( الرابع  الفصل  أّما 
تربوّيا  مشروعا  الفصل  يصف  حيث  لف-طوف،  بوعز  للباحث  الّتاريخ،  موضوع 
يقوم به اليهود والفلسطينّيون يف إسرائيل بتوثيق الّتاريخ االجتماعي بصورة فردية 
وبصورة مشتركة. يعالج الفصل التصّورات األساسية ملشروع »نفق الزمن« يف الكلّية 
تتمركز  عربية  يهودية  للقاءات  إطار  إنشاء  والذي ساهم يف  بيرل  بيت  األكادميية 
ملجتمعاتهم  واملشتركة  املنفصلة  اليومية  للحياة  الّتاريخ  مع  املشترك  الّتعامل  حول 
احمللّية. إّن الّتركيز على الّتاريخ االجتماعي والتاريخ »الّسفلي« لليهود وللفلسطينيني 
يف إسرائيل ميّكنهم من املواجهة املشتركة حلكايات مهمة يف تاريخ العائلة، املجتمع 
للروايات الشفوية  الّتماس  الّتقاطع مع جوانب  والّتاريخ اجلماعي لهم دون  احمللي 

السياسية املدّججة باالّتهامات املتبادلة.
الفصل اخلامس )10( يطرح سؤاال: من يخاف من احلياة املشتركة ويف األساس 
ملاذا؟ الفصل يعرض مساحات ذات معنى للطالب الذين يشتركون يف لقاءات بني-
ثقافية يف األكادميّية للباحثة ميراف نقار سدي.  هذا البحث يتابع عن كثب اللقاءات 
بني- الثقافية التي مّتت املبادرة إليها يف ثالثة مساقات أكادميية يف كلية أكادميية يف 
مركز البالد. ويهدف هذا الفصل إلى إضافة مساهمة نظرية يف األدبيات املوجودة 
حول موضوع تصّورات الطالب املشاركني يف مثل هذه اللقاءات حول موضوع احلياة 
املشتركة، وتفسير إضايف لفهم الصعوبات املنوطة بتفعيل مثل هذه اللقاءات ضمن 

إطار البيداغوجية النقدية.
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ويبحث الفصل السادس )11( للباب الثاني يف الكتاب موضوع تدريس الفنون وموضوع 
التأهيل املشترك للطالب اليهود والعرب للباحثة نوريت كوهني عبرون. هذا الفصل 
اإلسرائيلي  باملجتمع  الصلة  ذات  وللسينما  للفنون  املعلمني  تأهيل  برنامج  يبحث 
الباحثة  تعرض  التأهيل  برنامج  لّب  يف  والّثقافية.  اللّغوية  املختلفتنَي،  مبساحتيه 
 )co-teaching( منوذجا ملجموعات غير متجانسة والتي تتدّرب على تدريس مشترك
يف مدارس يف املجتمع العربي ويف املجتمع اليهودي يف إسرائيل، إلى جانب تدريس 
ذاتي يف املدارس حسب انتماءات الطالب اللّغوية واإلثنية. التدريب العملي املُدَمج 
يف الّتدريس يعّزز االعتراف باملساحة اجلماهيرية املشتركة جلميع الطالب مبختلف 
املشترك يف  الّتدريب  هذا  أنَّ  الفصل  هذا  تّدعي يف  الباحثة  الّثقافية.  انتماءاتهم 
الّتدريس يؤّدي أيضا إلى االعتراف باملساحات اللّغوية والّثقافية والقومية املنفردة.

اليهودي  العربي  اللقاء  موضوع  حول  الثاني  للباب   )12( السابع  الفصل  يتمحور 
بخصوص إعداد املستشارين التربويني، وخصوصا يف ذكرياتهم الفردية واجلماعية، 
للباحثتنَي لوري غرينبرغ واريئله باري بن-يشاي. حتاول الباحثتان يف هذا الفصل 
الّثقافات التي عاشها الطالب أثناء برنامج إعدادهم  فحص جتارب اللقاء متعّدد 
لالستشارة التربوية. ويؤكِّد الطالب وفقا لهذا البحث، أّن الذكريات والّتجارب التي 
مّروا فيها كانت يف خضّم اللقاءات اإلثنو-قومية اليهودية-العربية. على الرغم من 
أّن هذه التجربة لم تكن ضمن برنامج اإلعداد لالستشارة الّتربوية، إاّل أّنها تركت 
ترّسبات فردية وجماعية، حيث جتلّت هذه يف املقابالت التي أُجريت معهم يف هذا 

البحث.
الّصفي  فإّنه يعرض احلّيز  الكتاب  الثاني يف هذا  للباب   )13( الثامن  الفصل  أّما 
للباحثة هايدي فلبيان.  تعلّمية تدريسية تفاضلية،  املشترك ومساهمته لسيرورات 
هذا الفصل يعتمد على البحث الذي أجرته الباحثة بني طالب من تخصص الّتدريس 
يف التربية لذوي االحتياجات اخلاصة. عمدت الباحثة من خالل البحث إلى فهم 
اخلاصة،  الّتربية  لتدريس  الطالب  تأهيل  مرحلة  أثناء  الّثقايف  االختالف  مّيزات 
للمّيزات  الفهم  أّن هذا  الباحثة  تؤكِّد  الدروس.  الّتخطيط وعرض  وخصوصا عند 
الّثقافية يف فترة اإلعداد للّتدريس له أهميته حتى يتّم تأهيل الطالب ليكونوا معلمني 
ومعلمات ملوضوع التربية لذوي االحتياجات اخلاصة والذين يدّرسون بواسطة نهج 

احلّيز التعاوني واملشترك.
الفصل األخير للباب الثاني يف الكتاب )14( فيعرض الباحثون هلن قاقونده-معلم، 
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يحيى حجازي وياسر صندوقة موضوع الهوّية الّثقافية وبلورة مصطلح »األنا« والشعور 
بالّتماسك الّشخصي بني الطالب العرب يف كلّية أكادميية للتربية يف البالد. يؤكِّد 
هذا الفصل على االعتراف بأّن االنكشاف على ثقافة اآلخر يؤّثر على تطّور هوّية 
ذاتية، اجتماعية وثقافية وعلى شعور الّتماسك الّشخصي.  يف هذا الفصل يفحص 
الباحثون الفوارق يف الهوّية الثّقافية ويف الهوّية الّشخصية ويف شعور الّتماسك بني 
طالب عرب من شرقي القدس والذين يدرسون يف حرم أكادميي يف كلية يهودية 
للتربية وبني طالب عرب من نفس الكلية لكّنهم يدرسون يف حرم آخر خاص تابع 
لنفس الكلية يف شرقي مدينة القدس.  نتائج البحث تظهر أّنه ال توجد فوارق بني 
املجموعتني من الطالب بالنسبة لُهوّيتهم الّثقافية، ولكن يف املقابل، فإنَّ الطالب من 
املجموعتني والذين انكشفوا أكثر على ثقافة اآلخر، كانوا أكثر عرضة لتبّني هوّية 

ثنائية الّثقافة.
يف اخلالصة االستنتاجية للكتاب والتي أُنيطت بالباحثة يولي متير، الوزيرة السابقة 
للتربية والتعليم يف إسرائيل، فإّن الباحثة عنونت فصلها امللّخص بالعنوان: »نصف 
لقاء، نظرة واحدة سريعة... مقّدمة حلياة مشتركة«. وتؤّكد يولي متير بأنَّ الصورة 
للتربية  تتحّدث عن جتربتها حني كانت وزيرة  كلمة، حيث  ألف  أن تساوي  ميكنها 
العربية،  سخنني  كلية  يف  املتفوقني  الطالب  تخّرج  احتفال  ضيفة  وكانت  والتعليم 
حيث استضافت الكلية طالبا عربا ويهودا وقامت طالبات يهوديات برفع األعالم 
اإلسرائيلية بحجة شعورهن بالّتهديد كونهن يف مدينة عربية معادية وأّن حمل األعالم 
اإلسرائيلية يعتبر بالنسبة لهن مظاهرة على أّن كل هذه البالد تابعة لهّن. طالبت 
الوزيرة آنذاك أولئك الطالبات اليهوديات بإنزال األعالم فورا ألنَّ هذا العمل هو 
الذي يبّث العداء من ِقبَل الطالبات اليهوديات أنفسهّن.  وتشرح الباحثة يف الفصل 
وكذلك  التعليمية،  املناهج  مضامني  يف  ومتثيلها  العربية  األقلية  مكانة  الّتلخيصّي 
تداعيات التعلّم يف أنظمة تربية وتعليم منفصلة على تهميش اآلخر وروايته الشفوية 
وظهور النمطيات واملقولبات. تطالب يولي متير بتكثيف لقاءات مثمرة بني اليهود 
والعرب استنادا إلى نظرية االّتصال contact theory )ص، 272( حيث تقلّل العداوة 
وتزيل النمطيات واملقولبات، وتطّور العزمية واإلرادة لالّتصال املباشر املستمّر. هذه 
اللقاءات يجب أن حتتوي أفرادا من نفس التخّصص أو نفس املجال أو من نفس 
الطبقة االقتصادية أو من أفراد يتحلَّْون بنّية الّتواصل والّتعاون، وليس مجرد لقاءات 

عبثية. ومن أجل إجناح هذه اللقاءات من املهّم أن تدعمها الدولة ومتأسسها. 

المساحات المشترَكة في جهاز التربية وفي األكاديمّية7
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للخالصة، فإّن الوصول إلى حقل الّتربية والّتعليم وإحراز مزيد من املساواة يف احلياة 
املشتركة وتكافؤ الفرص، وخاّصة يف حقل الّتعليم العالي- هو مفيد للمجتمع بأسره. 
الكتاب.  بوضوح يف مقّدمتهما ومن خالل عرض فصول  ذلك  الكتاب  ذكر محّررا 
يف الوقت نفسه، وفيما بني السطور، يتم وضع الهدف يف النهاية من أجل أن يكون 
أكثر فائدة وأكثر تأثيرا: تغيير الّسياسة من ِقبَل ُصّناع القرار نحو تطبيق الّتعّددية 
سات الّتعليم العالي يف إسرائيل.  الّثقافية يف جهاز التّربية والّتعليم وكذلك يف مؤسَّ
هناك طريقتان قرائّيتان لهذا الكتاب. هناك معرفة معّمقة ميكن للفرد احلصول 
عليها بشأن قضية الّتعّددية الّثقافية يف حقلي التّربية والّتعليم العالي، وإلى حّد ما، 
بشأن حالة األقليات العرقية والقومية يف هذا البلد من هذا العالم. فهذه القضية 
لم تأخذ حيِّزا حتى اآلن يف حقل أبحاث الّتعليم العالي يف إسرائيل. على هذا، يُعتبر 
هذا الكتاب أحد اإلسهامات يف هذا املجال البحثي الّنظري والّتطبيقي. من وجهة 
نظر علمية، فهي تالئم القضايا املطروحة يف الفصول املختلفة من الكتاب يف إطار 
نظري وتوّضح أنَّ الّنظريات السابقة صحيحة وأّنه ميكن استخدامها لتفسير الواقع 
الذي نعيشه يف البالد، على الرغم من أنه واقع مرّكب ومتضارب للغاية. الطريقة 
ُحجة  تقدمي  كيفية  هي  الكتاب  هذا  إلى  فيها  ينظر  أن  للفرد  التي ميكن  األخرى 
قوية ومستنيرة للّسياسات الّعامة يف هذا املجال اخلاص. من خالل مقّدمة الكتاب 
تقدمي حاالت  الباحثان  يحاول  الّتلخيصية،  ومضامني فصوله ومن خالل اخلامتة 
منّوعة لتنفيذ السّياسات الّعامة يف مجال الّتربية والّتعليم ويف منظومة الّتعليم العالي 
يف إسرائيل. كل ذلك مبوجب مبدأ أساسي ألّي مجتمع دميقراطي يطالب باحلياة 
املشتركة املتساوية ومتعّددة الّثقافات جلميع املواطنني بغّض الّنظر عن القومية أو 

الّثقافة أو الّدين.

قصّي حاج يحيى8



مراجعة لكتاب »نظام التفاهة« - آالن دونو

إيمان يونس

 1 lamediocratie.نشر آالن دونو كتابه هذا عام 2017 يف اللغة الفرنسية حتت عنوان
فأثار اهتمام القّراء والباحثني من كافة أرجاء العالم بشكل كبير جًدا، وذلك بسبب 
اللبنانية  النشر  دار  قامت  وقد  بتوسع.   ومناقشتها  املوضوعات  طرح  يف  جرأته 
»دار سؤال« بطلب ترجمته كامال من الدكتورة مشاعل عبد العزيز الهاجري أستاذة 
فصدرت  منه،  واحًدا  فصاًل  ترجمت  قد  كانت  والتي  الكويت  جامعة  يف  احلقوق 

النسخة العربية عام 2020.  
مبنى الكتاب )النسخة العربية(

املقدمة  تلك  هو  للكتاب  العربية  النسخة  يف  القارئ  انتباه  يلفت  ما  أول  لعّل 
الطويلة التي أضافتها املترجمة من عندها وتبلغ نحو 70 صفحة تقريًبا. هذه 
املقدمة ال تقل أهمية عن الكتاب نفسه، فهي مبثابة قراءة حتليلّية تفكيكّية ألهم 
أطروحات الكتاب. كما تطرقت املترجمة يف مقدمتها الطويلة هذه إلى السبب 
الرئيسي الذي دفعها إلى ترجمة الكتاب، فهو يعرض أفكاًرا تكاد تتطابق مع 
أفكارها اخلاصة حول كل ما يتعلّق مبوجات التسطيح، تشابه الشخصّيات، غياب 
العقل النقدي، الرأسمالية املتوحشة، وهم الكاريزما، عطب املؤسسات، الفساد، 
التخريب  التلّوث،  اإلعالم،  وسائل  أثر  الرخيص،  الفن  العامة،  احلياة  تسليع 
إلعادة اإلعمار، العالقة بني املال والسياسة، احلكومة، ثقافة اإلدارة السطحّية 
ومفرداتها اخلالية من املعنى، دور األيدولوجيا، الطبقة املالية، الفضاء اخلاص 
والعام، االستعمار االقتصادي، برامج التقشف، نظم التعليم، اجلرمية املنّظمة، 

1.  تستخدم كلمة Mediocrity  لوصف طبيعة الشخص أو حالته من حيث التفاهة أو االبتذال أو السخافة 
أو تواضع املستوى، فيما كلمة Mediocracy  فهي كلمة جديدة نسبيا على القاموس، فلم تظهر إال حوالي 
عام 1825 وهي تعني النظام االجتماعي الذي تكون فيه الطبقة املسيطرة هي طبقة األشخاص التافهني، أو 

الذي تتم فيه مكافأة التفاهة والرداءة عوضا عن اجلدية واجلودة.  
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ما  بدقة  ينقل  الكتاب  أن  ترى  فاملترجمة  وعليه،  وغيرها.  اجلامعات.  تسليع 
اعتقدته من االنتشار املستشري للتفاهة مع اإلميان بأنها وإن عرضت نفسها 
لغير املتمعن، على شكل فوضى متمّثلة يف حاالت متناثرة، إال أّنها يف واقع األمر 
املنهجية  من  بشيء  فشيًئا  شيًئا  املجتمع  تربة  جذوره يف  يضرب  مكني،  نظام 

واالستقرار املرعبني.2  
كما وتطرقت املترجمة يف مقدمتها الطويلة هذه إلى املنهج الذي اعتمدته يف 
الترجمة، والصعوبات التي واجهتها، فقد اعتمدت على نسختني منه: النسخة 
األصلّية باللغة الفرنسية والنسخة املترجمة باللغة اإلجنليزية وذلك حرًصا منها 

على نقل احملتوى بدّقة وأمانة قدر املستطاع. 
بعد ذلك قامت املترجمة بإدراج ملّخص عام ألهم األطروحات التي يتطرق لها 
الكتاب عّبرت من خالله عن موقفها الشخصي من هذه األطروحات وناقشتها 
الفكري  مخزونها  من  وجتارب  أمثلة  على  معتمدة  اخلاصة  نظرها  وجهة  من 

والثقايف كناقدة وباحثة عربية، مّما أكسب أطروحات الكتاب زخًما وقّوة.  
بعد هذه املقدمة الطويلة، يلتقي القارئ بفصول الكتاب املرتبة على النحو التالي: 
الفصل األول بعنوان املعرفة واخلبرة، الفصل الثاني بعنوان التجارة والتمويل، 
الرابع بعنوان ثورة-إنهاء ما  الثقافة واحلضارة، الفصل  الثالث بعنوان  الفصل 

يضر بالصالح العام، ثم خامتة حتت عنوان سياسات الوسط املتطرف.   

األطروحات الكبرى للكتاب
على الرغم من أّن األمثلة التي يعتمدها املؤلف يف هذا الكتاب كندّية وأوروبّية يف 
معظمها، إال أنه باإلمكان اعتبار أطروحاته عاملية. فموضوع الكتاب يدور حول فكرة 
أدى  نظام  تتعلق بسيادة  تاريخّية غير مسبوقة  نعيش مرحلة  أننا  محورّية مفادها 
وبذلك  الدولة احلديثة.  التافهني على جميع مفاصل منوذج  إلى سيطرة  تدريجّيًا 
وعبر العالم، يلحظ املرء صعوًدا غريًبا لقواعد تتسم بالرداءة واالنحطاط املعياريني: 
فتدهورت متطلبات اجلودة العالية وغّيب األداء الرفيع، وهّمشت منظومات القيم، 
وبرزت األذواق املنحطة، وأبعد األكفاء، وخلت الساحة من التحّديات، فتسّيدت إثر 
ذلك شريحة كاملة من التافهني واجلاهلني وذوي البساطة الفكرّية، وكل ذلك خلدمة 

2. أنظر املقدمة ص 15.
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أغراض السوق يف النهاية، ودائما حتت شعارات الدميوقراطية والشعبوية واحلرّية 
الفردّية واخليار الشخصي.    

يناقش دونو يف هذا الكتاب فكرته املركزية حول سيطرة التافهني الذين كسبوا احلرب 
إلى  الباستيل )إشارة  وحسموا املعركة لصاحلهم مبنتهى السهولة من دون اجتياح 
الثورة الفرنسية( ، وال حريق الرايخشتاغ ” البرملان االملانى ” )إشارة إلى صعود هتلر 
يف أملانيا(، وال رصاصة واحدة من معركة »الفجر« )إشارة إلى املعركة األسطورية بني 
بونتا و براكمار(، ببساطة ربح التافهون احلرب وسيطروا على عاملنا وباتوا يحكمونه.
ويعطي أالن دونو نصيحة فّجة لناس هذا العصر من باب السخرية، فيقول »ال لزوم 
لهذه الكتب املعّقدة. ال تكن فخوًرا وال روحانًيا. فهذا يظهرك متكبًرا. ال تقّدم أي 
فكرة جّيدة. فستكون عرضة للنقد. ال حتمل نظرة ثاقبة، وسع مقلتيك، أرخ شفتيك، 
فكر مبيوعة – أي مبرونة وقابلّية للتشّكل-وكن كذلك. عليك أن تكون قاباًل للتعليب. 

لقد تغّير الزمن. فالتافهون قد أمسكوا بالسلطة«.
ويرى دونو أن هناك عاملني أساسيني يقفان وراء سيطرة التافهني، هما: 

فصار شاغلها  »وظيفة«.  »املهنة« صارت  أن  دونو  يرى  إذ  العمل:  تغّير مفهوم   .1
يتعامل معها كوسيلة للبقاء ال غير. ميكن أن تعمل عشر ساعات يومًيا على وضع 
قطعة يف سيارة، وأنت ال جتيد إصالح عطل بسيط يف سيارتك. أو ميكن أن تنتج 
غذاء ال تقدر على شرائه، أو تبيع كتًبا ومجالت وأنت ال تقرأ منها سطًرا. انحدر 

مفهوم العمل إلى »املتوسط«. وصار أشخاصه »متوسطني«، 
التكنوقراط واستبدال االرادة الشعبية باملقبولية االجتماعية(:  السياسة )حكم   .2
يرى دونو أن جذور حكم التفاهة بدأت مع عهد مارغريت تاتشر، فيقول »يومها جاء 
التكنوقراط إلى احلكم، فاستبدلوا السياسة مبفهوم »احلوكمة«، واستبدلوا اإلرادة 
الشعبية مبفهوم »املقبولية املجتمعية«، واملواطن مبقولة »الشريك«. يف النهاية صار 
عليا. وصارت  ومفاهيم  ومبادئ  ومثل  قيم  منظومة  »إدارة«، ال  تقنية  العام  الشأن 
الدولة مجّرد شركة خاصة. صارت املصلحة العامة مفهوًما مغلوًطا ملجموع املصالح 
اللوبي  الناشط  ملجرد  السخيفة  الصورة  تلك  السياسي  وصار  لألفراد.  اخلاصة 

ملصلحة زمرته«.
ويضيف أالن دونو أّنه يف ظّل نظام التافهني صارت قاعدة النجاح أن »تلعب اللعبة«، 
وهي قاعدة غير مكتوبة وال نص لها. لكن يعرفها اجلميع: انتماء أعمى إلى جسم 
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ما يقوم على الشكليات، بعدها يصير اجلسم فاسًدا بشكل بنيوي قاطع. حتى أنه 
ينسى سبب وجوده ومبادئ تأسيسه وملاذا هو موجود أصال وألية أهداف. فرغم أنه 
عادة ما يكون بني األشخاص الطموحني أناس ذوو معايير عالية تنشد النجاح الرفيع 
وآخرون ذوو معايير متدنّية يبحثون عن النجاح السهل، فإّن من يدير اللعبة هي الفئة 
الثانية، ألّن أفرادها أقرب إلى ما تتطلبه الطبيعة اليومية للحياة من التبسيط ونبذ 
املجهود والقبول بكل ما هو كاٍف للحدود الدنيا. فإن لم يرتفع الثانيني إلى املرتبة 
العالية لألوائل، حرصوا على أن ينحدر هؤالء إلى دركهم، وهذا االنحدار يحصل 

عادة بسرعة ألن التسّفل أسهل من الترّفع.    
ويضيف دونو فيتحّدث عن »اخلبير« الذي يجّسد نظام التفاهة، هذا »اخلبير« هو 
ممثل »السلطة«، املستعد لبيع عقله لها، مقابل »املثقف«، الذي يحمل االلتزام جتاه 
قيم ومثل عليا. ومن هذا املنطلق وّجه دونو نقًدا الذًعا جلامعات اليوم التي متّولها 
الشركات الكبرى، فصارت مصنًعا للخبراء ال للمثقفني! حتى أن رئيس جامعة كبرى 
قال مرة ان »على العقول أن تتناسب مع حاجات الشركات«. ال مكان للعقل النقدي 

وال حلّسه. 
التوّسط يف  ملعاجلة موضوع  الكتاب  من  بها  بأس  املؤلف مساحة ال  وقد خّصص 
للجهات  وبيعها  األكادميية  املعرفة  تسليع  حول  أمثلة  وأعطى  التعليمّية.  املنظومة 
املمّولة للجامعات، للحصول على املنح، فباتت اجلامعات “سلعة” يف يد االحتكارات 
التي حولت العملية التعليمية برمتها إلى خدمة من بيئة معرفية إلى أخرى جتارية، 
بقطعان من اخلبراء  املؤلف،  السوق، من وجهة نظر  إغراق  إلى  األمر  حتى وصل 
صات الضِيّقة خلدمة السوق. وبذلك حتّول األستاذ اجلامعي من منتج  ذوي التخُصّ
للمعرفة إلى تاجر يرّوج ملا حتتاجه الشركات التي لم تعد تتلكأ يف متويل مشروعات 

البحوث اجلامعية بعد إخالئها من قيمتها املعرفّية. 
من  العليا  والدراسات  األبحاث  ميادين  وإفراغ  األكادميية،  »تتفيه«  جرى  وهكذا 
أن  املفروض  من  كان  حيث  والسفاهة،  للسخافة  السيادة  حتى صارت  مضمونها، 
مبدًعا  املرء  يكون  أن  املهم  من  يعد  ولم  واألخالق.  واحلق  والعلم  احلكمة  تسود 
وموهوًبا حتى يتسنى له الصعود يف الدرجات األكادميية، فاملهم أن »يؤدي اللعبة«، 

ويتقن فنون التملّق والتزّلف واالحتيال والرضوخ لنظام التفاهة.
وال يلبث أن يرتقي الكاتب يف بحثه عن التفاهة سلمها إلى مستويات أعلى ليصل إلى 
التجارة ورأس املال، حيث يحرك اقتصادنا اليوم روبوتات وخوارزميات لسنا قادرين 
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يف  أخطائها.  ثمن  دفع  على  مجبرين  لكننا  وسرعتها،  عملها  آلية  استيعاب  على 
هذا السياق تُستخدم برامج التثقيف االقتصادية لتشتيت الناس ومنعهم من إدراك 
الفوضى السائدة يف سوق البورصة. فبدالً من توعية الفرد بشكل حقيقي تهدف 
يغّيب عقولنا  الكاتب،  الغبي كما يسميه  إلى تضليله. هذا االقتصاد  البرامج  هذه 
التكلفة ألصحاب  فائقة  النّفاثة  الطائرات  بإنتاج  يتغنى  بينما  بالضرائب  ويطحننا 

املال ورؤسائه الفاسدين الذين ينهبون الثروات العامة.
يف السياق نفسه يتوقف دونو عند القضايا املتعلقة بالفن، فربط بني حالة التوسط 
وتردي الفن األصيل وذهب إلى القول بأننا قد وصلنا إلى مرحلة أصبح معها املجتمع 
بأكمله متعطًشا لفن حقيقي يالمس جوهر الوجود اإلنساني، فلطاملا كان الفن من 
أكثر األدوات اإلنسانّية قدرة على االرتقاء باملجتمع، ولهذا علينا دعم أشكال الفن 

احلقيقي كافة. 
يتضح لنا مما سبق أّن نظام التافهني وسيطرة التافهني على العالم هو مرحله من 
مراحل تطّور النظام االقتصادي الرأسمالي ومع ذلك فقد شمل أيًضا الدول النامية 
ودول العالم الثالث أيًضا، والتي تطبق النظام االقتصادي الرأسمالي حتت شعارات: 
االقتصادي،  التحرير  اخلصخصة،  االقتصادي،  اإلصالح  االقتصادي،  االنفتاح 
الليبرالية اجلديدة، ولذلك فهو نظام عاملي يشمل الدول املتقدمة والنامية على حد 

سواء.
وفيما يتعلق بأسباب ارتباط نظام التافهني بالنظام الرأسمالي، فالسبب األساسي 
هو موقف النظام االقتصادي الرأسمالي السلبي من الضوابط األخالقية والقانونية 
القانون  فكره  إلى  استناًدا  ليبرالي  اقتصادي  كنظام  قائمه  فالرأسمالية  للسوق. 
الطبيعي-على أن مصلحه املجتمع ككل ستتحقق حتًما، من خالل محاولة كل فرد 
حتقيق مصاحله اخلاصة، أي دون تدخل الدولة كممثل للمجتمع، وطبًقا لهذا فإن 
املوقف الليبرالي – الرأسمالي من ضوابط السوق قائم على املستوى النظري فقط، 
بدون ضوابط أخالقية أو قانونيه على السوق. فالنظام االقتصادي الرأسمالي يجعل 
الغاية من النشاط االقتصادي هي املزيد من الربح، وال يهتم كثيًرا بأخالقية أو عدم 

أخالقية الوسائل.
ومن هنا يتيح هذا النظام االقتصادي ملن ال يلتزمون بالقيم األخالقية يف النشاط 
االقتصادي، أمكانية التقّدم أكثر من غيرهم ممن يحاولون االلتزام بالقيم األخالقّية 
والطمع  األنانية  االقتصادي تصبح  النظام  وفى ظّل هذا  االقتصادي.  النشاط  يف 
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واخلداع قيًما إيجابية. فضاًل عن هذا يتيح النظام االقتصادي لقلّة من الرأسماليني 
السيطرة على االقتصاد، ومن ثم السيطرة على اإلعالم وتزييف اإلرادة الشعبية. 

كيف ميكن مواجهة حكم التافهني؟ 
يجيب دونو عن هذا السؤال بقوله إنه ال توجد هناك وصفة سحرية. احلرب على 
اإلرهاب أّدت إلى خدمة لنظام التافهني. جعلت الشعوب تستسلم إلدارات مجموعات 
فرصة  احلرب  تلك  تكون  أن  بدل  فوقّية.  عناية  ميلكون  كأنهم  ألشخاص  حتى  أو 
»ثورة تخديرية« جديدة، غرضها تركيز حكم  إنه خطر  الشعوب قراراها.  لتستعيد 
التفاهة. املطلوب أن نقاوم التجربة واإلغراء وكل ما ال يشدنا إلى فوق. أال نترك لغة 
اإلدارة الفارغة تقودنا. بل املفاهيم الكبرى. علينا أن نعيد معاني الكلمات إلى مفاهيم 
العامة، والقطاع  النزاع، اجلدال، احلقوق اجلمعية، اخلدمة  مثل املواطنة، الشعب، 

العام واخلير العام، وأن نعيد التالزم بني أن نفكر وأن نعمل، فال فصل بينهما.
القدرة على  إنه  التافه؟ فيجيب:  ااَلن دونو ما هو جوهر كفاءة الشخص  ويتساءل 
التعّرف على شخٍص تافٍه آخر، إذ يدعم التافهون بعضهم البعض، فيرفع كٍل منهم 

اآلخر، لتقع السلطة بيد جماعٍة تكبُر باستمرار، ألن الطيور على أشكالها تقع.
هنا يبدأ دونو باحلديث عن »عدة النصب« التي توصل الشخص التافه إلى أعلى 
املناصب: »ما يهم هنا ال يتعلق بتجّنب الغباء، وإمنا باحلرص على إحاطته بصور 
السلطة. إذا كان املظهر اخلارجي للغباء ال يشبه التقّدم، املهارة، األمل، أو الرغبة 
الروائي  الحظ  كما  غبًيا،  يكون  أن  يف  يرغب  لن  أحًدا  فإن  التعديل،  يف  الدائمة 
النمساوي روبرت موسل. ُكن مرتاحاً يف إخفاء أوجه ُقصورك يف سلوِكك املعتاد، اّدِع 
دائًما أنك شخٌص براغماتي، وكن مستعًدا لتطوير نفسك؛ فالتفاهة ال تعاني من 

نقٍص ال بالقدرة وال بالكفاءة«.
وال يكتفي دونو بذلك، بل يدخلنا إلى اإلتيكيت أو املظاهر التي يّتبعها الشخص التافه 
لكي يشعرك أّنه مهم أو مميز: »ينبغي أن يكون املرء قادًرا على تشغيل تطبيقات 
احلاسب اآللي، ملء استمارة ما من دون شكوى، ترديد عباراِت مثل »املعايير الُعليا 
لألشخاص  ذاته  الوقت  يف  التحّية  توجيه  مع  قّيم«  »مقترٌح  و  الشركات«  حلكومة 

املناسبني. ولكن – وهذا أمر مهم – ال ينبغي القيام مبا هو أكثر من ذلك«.
ويكمل دونو توغله يف تفكيك الشخصية التافهة، فيقول إنه يعتبر نفسه عاملاً باألمور، 
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التعليمات والرسومات التخطيطية والشبكات. أما الوسط  يستطيع أن يتعامل مع 
الذي يتحرك بداخله، فهو يحميه – مثل سوٍر عازل – من كل ما قد يخترق وعيه مع 

ذلك، فالرقابة الذاتية هي أمر الزم وينبغي أن تقّدم وكأنها دليل على املكر.
ويختم املؤلف كتابه بالتساؤل التالي: »أنا النكرة املسكني ما الذي ميكنني عمله؟« ثم 
يجيب بنفسه عن هذا التساؤل قائال: »توّقف عن الُسخط واعمل على خلق توليفة 
من القضايا الوجيهة. كن راديكالياً«. وبهذا القول يعّول دونو على الدور الذي من 
املمكن أن تؤديه النخب املثقفة، التي عجز عن سحقها نظام التفاهة، فنأت بنفسها 
عن مؤسساته، وانسحبت من أكادميياته. هذه النخب، على الرغم من قلّتها وندرتها 
وتشرذمها، ما تزال قادرة على أن تفعل شيئا يف وجه التدمير والتخريب املمنهجني 
لكوكب األرض، إنسانًيا واجتماعًيا واقتصادًيا وبيئًيا وأكادميًيا وفنًيا. ولعل الكلمة، 
التي ختم بها دونو كتابه »كن راديكاليا«، مليئة بالدالالت وطافحة باملعنى  فاملثقف 
احلر  هو من يفترض فيه أن يرفض نظام التفاهة، وأن يرفض األنظمة التي تستغل 

الشعوب وتدّمر مواهبها وتستنفد مواردها وتنهب خيراتها. 

هذا الكتاب وما له وما عليه
على الرغم من أن الكتاب يوجه ضربة قاضية للنظام الرأسمالي، ونقًدا الذًعا له، 
أو ناقد ملواجهة كافة األنظمة املشابهة  أنه يصلح ألن يكون قاعدة لكل باحث  إال 
ولكن  والتقدم.  االرتقاء  من  بدال  والتردي  االنهيار  نحو  مجتمعاتها  تدفع  والتي 
يؤخذ على الكتاب أنه أسهب يف حتليل النظام الفاسد على حساب اقتراح احللول 
واالستراتيجيات املمكنة ملواجهة هذا النظام واآلليات التي يجب اعتمادها للتصدي 
له. فاملؤلف يتطرق إلى احللول بشكل سريع ودون تعمق مقارنة باإلسهاب املعمق 
املؤلف  يتطرق  لم  كذلك  وتفكيكه.  النظام  ونقد  الظاهرة  اعتمده يف حتليل  الذي 
إلى بدايات هذا التحول نحو هذا النظام املرتكز على الذهنية املتوسطة. فهل كان 

التحول تدريجّيًا أم مفاجًئا؟  
أما أسباب جناح الكتاب فال تعود برأينا إلى أطروحاته الهامة فحسب، بل إلى أسلوبه 
الكتاب بالظرف والسخرية. فهو يتدفق بأفكاره من خالل  إذ يتميز أسلوب  أيضا. 
عقل ذكي، ويكتب بطريقة متداخلة وكأنه يحدث صديق يف مقهى، مع كوب قهوة بيد 

وسيجارة بيد أخرى، فيضرب األمثال ويغضب ويستنكر ويسخر ثم يعود فيهدأ.  
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وكأنه  كثيرة  قارئه، فتجده يف مواضع  بينه وبني  بالندية  يوحي  أسلوًبا  دونو  يتخذ 
الكتاب  إن  القول  »، ومع ذلك ميكن  أال ترى ذلك...  »ما لك  يخاطب قارئه قائال 
يقف من حيث لغته وأسلوبه يف منطقة وسطى بني الكالم املباشر السطحي من جهة 
والعمل العلمي الرصني من جهة ثانية. فبني هذا وذاك يقيم املؤلف عمله على معرفة 
موسوعية -تبقى قريبة من متوّسط الثقافة -ميزجها بروح ساخرة هي خليط بني 

املثالية والنقد.
خالصة القول، لقد أصبح هذا الكتاب الذي ترجم إلى العديد من اللغات من بينها 
النظام  يقّوم  أن  يريد  ملن  عنه  يستغنى  ال  مرجًعا  والعربية،  واالسبانية  اإلجنليزية 
القائم، أو يسعى إلى تقويضه. ففي كلتا احلالتني، سيجد من يرغب يف ذلك نفسه يف 
مواجهة قوى التفكير املتوسط املرتبطة بخيوط اللعبة التي يحركها الكبار املستترون 
ومناذجه  السياسية  مكوناته  بكل  الدولي  الفضاء  هو  الذي  املسرح  ستارة  وراء 

االقتصادية، وخلفياته االجتماعية.

إميان يونس8



תגובה על הספר "שפה 
מחוץ למקומה – 

אוריינטליזם, מודיעין 
והערבית בישראל" 

מאת ד"ר יונתן מנדל, 
הוצאת מכון ון־ליר 
והקיבוץ המאוחד, 

תש"ף

יעלה מזור

בבית  העליונה  בחטיבה  ערבית  למדתי 

כך  ואחר  שנים,  שש  במשך  הספר 

אקדמיות  במסגרות  רבות  שנים  למדתי 

ופרטיות אחרות. רק כאשר התחיל בני, 

כבר בכיתה א', ללמוד ערבית עם מורה 

ערבייה הבנתי שמעולם לא שיחקו איתי 

אין  מהסוף.  התחלתי  ובכן,  בערבית. 

במערכת  ערבית  שלמדה  שמי  ספק  לי 

החינוך העברית בישראל תהיה שותפה 

למסקנות שעליהן מצביע ספרו של יונתן 

בצד  עקב  אמת.  דברי  ניכרים  מנדל. 

ארכיוניים  מסמכים  באמצעות  אגודל, 

מנדל  מסרטט  אין־ספור,  והתכתבויות 

כיצד  המתארת  הדרכים  מפת  את 

בין  הנוכחית  היחסים  למציאות  הגענו 

مراجعة كتاب "لغة خارج حّيزها« 
- االستشراق، المخابرات 
واللغة العربية في إسرائيل

المؤّلف: د. يونتان مندل، الناشر: 
معهد فان لير والكيبوتس 

الموّحد، 2020 1

يعاله مزور

اإلعدادية  املرحلتني  يف  العربية  تعلّمُت 
والثانوية ملدة سّت سنوات، ومن ثم درستها 
وخاّصة  أكادميية  أطر  يف  طويلة  لسنوات 
يتعلّم  طفلي  بدأ  عندما  فقط  أخرى. 
العربية مع معلّمة عربية، ابتداًء من الصف 
األول، أدركت أّنني لم ألعب مع أحد باللغة 
العربية. حسًنا، لقد بدأت من النهاية. أنا 
درست  التي  الطالبة  تلك  أّن  من  متأكدة 
العبري  والتعليم  التربية  جهاز  يف  العربية 
يف إسرائيل ستوافق يونتان مندل الرأي يف 
االستنتاجات التي توصل إليها يف كتابه. ما 
وملفتة  حذرة  بخطى  حقيقي.  يستعرضه 
*الترجمة من العبرية: د. ربى سليمان، تدقيق لغوي: 

نبيل أرملي-غلوكال للترجمة واحللول اللغوية.
العبرية. صدر  النسخة  االقتباسات مأخوذة عن   .1

الكتاب باللغة العربية يف عام 2018.
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רבה  ובמידה  בישראל  לערבית  יהודים 

מפה  של  כטיבה  ליהודים.  ערבים  בין 

כל  את  גם  לסמן  מיטיב  מנדל  מפורטת 

הקטנים,  בצמתים  שנבחרו  הנתיבים 

שסללו את הדרך שהובילה את החברה 

אין  כאילו  מציאות  לתפיסת  שלנו 

ומעולם לא הייתה אפשרות אחרת. 

מומחית  או  היסטוריונית  הייתי  לו 

שהיה  ייתכן  המקומית  לפוליטיקה 

פי  נכון לסקור את ספרו של מנדל על 

ישר  בקו  מתקדם  הספר  שכן  פרקיו, 

של  והמפגש  הציונות  ראשית  מימי 

הערבים־הפלסטינים  עם  אירופה  יהודי 

שנים  פי  על  ומחולק  בארץ,  היושבים 

ומלחמות ותהליכים מדיניים. אלא שאני 

של  משקפיים  דרך  הספר  את  קראתי 

פעילה בתחום החינוך והשוויון בישראל 

את  פוגשת  אני  לשינוי  בפעילות  היום. 

במערכת  הערבית  בלימודי  הכשלים 

החינוך העברית ואת תוצאותיהם, אשר 

מקשים עוד יותר לקדם חברה משותפת 

בד  אך  בישראל;  ליהודים  ערבים  בין 

בבד אני פוגשת צמא גדול לכך שהמצב 

יהיה אחר. יהודים בוגרים מביעים רצון 

עז להרגיש בנוח עם השפה הערבית, הן 

ויכולות  הבסיסיות  המיומנויות  ברמת 

הרגשית  הנוחות  מבחינת  והן  השפה 

זו  קריאה  מתוך  במרחב.  הערבית  עם 

אינן  הספר  שמעלה  המרכזיות  הבעיות 

אלא  ישר,  בקו  זו  אחר  זו  מסתדרות 

يعاله مزور 2

لألنظار، وبواسطة مواد أرشيفية وكم هائل 
من املراسالت، يرسم مندل خارطة الطريق 
احلالية  العالقة  تبلورت  كيف  توّضح  التي 
إسرائيل،  يف  العربية  واللغة  اليهود  بني 
أيًضا.  والعرب  اليهود  بني  كبير،  وإلى حد 
كأية خارطة مفّصلة، يُحسن مندل تسليط 
عند  املختارة  املسارات  جميع  على  الضوء 
شّقت  والتي  الصغيرة،  الطرق  مفترقات 
طريًقا أدت مبجتمعنا إلى تصّور واقع واحد 
ووحيد، كما لو لم يكن هناك أي خيار آخر. 
السياسة  يف  خبيرة  أو  مؤّرخة  كنُت  لو 
مندل  كتاب  راجعُت  كنت  رمبا  احمللية، 
حسب ترتيب فصوله، إذ يسير الكتاب يف 
الصهيونية  فجر  من  ابتداء  مستقيم  خط 
الفلسطينيني  بالعرب  أوروبا  يهود  والتقاء 
السنوات  البالد، وهو مقّسم حسب  سكان 
واحلروب والسيرورات السياسية.  ولكنني 
قرأت الكتاب من منظور ناشطة يف مجال 
التربية واملساواة يف إسرائيل اليوم. يف إطار 
املنشود،  التغيير  حتقيق  أجل  من  نشاطي 
واإلخفاقات  الشوائب  على  مطلعة  فإّنني 
يف املناهج التعليمية للغة العربية يف جهاز 
التربية والتعليم العبري وعلى نتائجها، والتي 
تعيق إمكانية النهوض مبجتمع مشترك بني 
يف  ولكنني  إسرائيل،  يف  واليهود  العرب 
وتوًقا  ظمًأ  هناك  أّن  أجد  نفسه،  الوقت 
يعرب  مختلًفا.  الواقع  يكون  ألن  شديدين 
رغبتهم  عن  البالغني  اليهود  من  العديد 
الشديدة يف أن يشعروا بالراحة جتاه اللغة 
العربية، سواء على مستوى املهارات اللغوية 
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להעניק  ויש  סבוכים,  קשרים  יוצרות 

לפתור  להתחיל  לפחות  כדי  להן שמות 

אותן.

מעמדה המשפטי של השפה הערבית 

במדינת ישראל 

החוק  פי  על   2018–1948 השנים  בין 

שפה  הערבית  השפה  הייתה  הישראלי 

המנדט  שבתום  כך  מתוקף  רשמית 

לא  האנגלית,  לשפה  בניגוד  הבריטי, 

כלומר,  הרשמי.  מעמדה  את  ביטלו 

חיובית  חקיקה  נקבעה  לא  מעולם 

שפת  הערבית,  את  שהציבה  אקטיבית 

שפה  בדרגת  במדינה,  הילידי  המיעוט 

היה  לא  האלה  השנים  לאורך  רשמית. 

מעמד השפה יציב עבור הציבור הערבי 

רשמיות  פנייה  ודרכי  מסמכים  היו   –

למוסדות  בערבית  להגיש  היה  שניתן 

כמה  היו  שלא;  כאלה  והיו  ממשלה, 

בערבית,  לקבל  אפשר  שהיה  שירותים 

בכל  לא  ובוודאי  אחיד  באופן  לא  אך 

הונכחה  היהודי  הציבור  עבור  מקום. 

וסימבולי  חלקי  באופן  ערבית  השפה 

על בולים, על שטרות ועל חלק משלטי 

של  לזהותה  ביטויים  שהם  הדרכים, 

נעדרת  הערבית  זאת,  עם  אך  מדינה. 

רבים  ציבוריים  ממרחבים  היום  עד 

מן  גם  אלא  המדינה  מהמנון  רק  לא   –

האקדמיה, מאתרי תרבות ואומנות ועוד. 

נוכחת  השפה  הייתה  שאילו  להניח  יש 

تعقيب على كتاب »لغة خارج حّيزها« - د. يونتن مندل 3

األساسية أو على مستوى تقّبل حضور اللغة 
قراءتي  على  بناًء  العام.  احليز  العربية يف 
يتناولها  التي  الرئيسية  القضايا  فإّن  هذه، 
األخرى  تلو  واحدة  معروضة  غير  الكتب 
شائكة،  أجمة  تخلق  بل  مستقيم،  بخط 
بالتالي، يجب تعريف وتوضيح كل من هذه 
القضايا على حدة، حملاولة إيجاد حل لها. 
دولة  يف  العربية  للغة  القانونية  املكانة 

إسرائيل
يف الفترة ما بني 1948-2018، كانت اللغة 
لغة  اإلسرائيلي،  للقانون  وفًقا  العربية، 
لم  الرسمية  مكانتها  ألّن  وذلك  رسمية، 
خالًفا  البريطاني،  االنتداب  انتهاء  مع  تُلَغ 
توضع  لم  أخرى،  بكلمات  اإلجنليزية.  للغة 
العربية،  اللغة  متنح  فعلّية  تشريعات  أي 
البالد،  يف  األصالنية  األقلية  لغة  وهي 
مكانة رسمية. طوال هذه السنني، لم تكن 
للجمهور  بالنسبة  واضحة  اللغة  مكانة 
والطلبات  املستندات  بعض   - العربي 
للمؤسسات  بالعربية  تقّدم  كانت  الرسمية 
والبعض اآلخر ال. كانت هناك  احلكومية، 
ولكن  بالعربية،  املقّدمة  اخلدمات  بعض 
ليس بشكل متساوق، وبالطبع، ليس يف كل 
أعطي  اليهودي،  للجمهور  بالنسبة  مكان. 
للغة العربية حيز جزئي ورمزي على طوابع 
الالفتات  وبعض  الورقية  العمالت  البريد، 
مع  الدولة.  تعّبر عن هوية  والتي  املرورية، 
هذا  يومنا  إلى  العربية  اللغة  تبقى  ذلك، 
 - العامة  الفضاءت  من  الكثير  يف  مغّيبة 
أيًضا  إمّنا  الوطني،  النشيد  ليس فقط يف 
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בשגרה היום־יומית של האזרח היהודי, 

צורך  ואף  סקרנות  מעורר  הדבר  היה 

להתאמץ להבין את השפה כדי להתמצא 

של  מלאה  נוכחות  מזו,  יתרה  במרחב. 

הייתה  רשמית  כשפה  הערבית  השפה 

ממשיים  ומשאבים  התייחסות  מחייבת 

ערבים  עובדים  להעסיק  דהיינו,   –

הציבוריים  והמרחבים  המוסדות  בכל 

במוסדות  מיומנים  מתרגמים  ולהעסיק 

אלו.

 2018 שביולי  מכך  להתעלם  ניתן  לא 

האקטיבית  החקיקה  הלאום,  חוק  נחקק 

השפה  מעמד  את  שהגדירה  היחידה 

שפה  אינה  שערבית  והבהירה  הערבית 

רשמית אלא רק בעלת מעמד מיוחד. עם 

זאת, במהלך מקביל, ואולי גם כתגובת 

את  מוסיפים  מוסדות  ועוד  עוד  נגד, 

השפה הערבית בשילוט במרחב הציבורי 

הניתנים  שירותים  נוספו  ואף  הכללי, 

בערבית בחלק ממוסדות הציבור. 

גם  ספק  ללא  היא  החינוכית  המציאות 

מתאר.  שמנדל  הפער  של  השתקפות 

שנים  עשרות  וזה   ,2021 בשנת  היום, 

בבתי  נלמדת  הערבית  ש"השפה  נקבע 

הספר במגזר היהודי כשפה זרה שנייה 

]...[ בחטיבות הביניים כמקצוע חובה", 

בין  לבחור  שניתן  נאמר  בעת  בה  אך 

כך  כן,  לצרפתית.  ערבית  לימודי 

קבע  הוראת  מנכ"ל  בחוזר  מנוסחת 

يعاله مزور 4

الثقافية  األطر  األكادميية،  املؤسسات  يف 
والفنية وغير ذلك. ويُفترض هنا أّنه لو كانت 
للمواطن  اليومية  احلياة  يف  حاضرة  اللغة 
أيًضا  وحاجته  بل  فضوله،  ألثارت  اليهود، 
لبذل جهد لفهم اللغة ليتمكن من التنّقل يف 
فإّن  ذلك،  إلى  باإلضافة  املكان.  جغرافيا 
رسمية  كلغة  العربية  للغة  الكامل  احلضور 
وتخصيص  خاًصا  اهتماًما  سيتطلب  كان 
عرب  موظفني  تشغيل  أي  فعلية-  موارد 
العامة،  والفضاءات  املؤسسات  جميع  يف 
هذه  يف  متمرسني  مترجمني  وتشغيل 

املؤسسات.
قانون  تشريع  عن  التغاضي  ميكننا  ال 
التشريع  وهو   ،2018 متوز  يف  القومية 
اللغة  مكانة  عّرف  الذي  الوحيد  الصريح 
رسمية،  لغة  ليست  أّنها  موّضًحا  العربية، 
ويف  ذلك،  مع  خاصة.  مكانة  ذات  لغة  بل 
عكسي،  فعل  كرد  ورمبا  موازية،  سيرورة 
إلضافة  املؤسسات  من  متزايد  عدد  يبادر 
اللغة العربية إلى الالفتات يف احليز العام، 
وأضيفت أيًضا خدمات مقدمة بالعربية يف 

بعض املؤسسات العامة. 
أيًضا  والتعليم هو  التربية  الواقع يف جهاز 
انعكاس للهوة التي يتحدث عنها مندل. تََقّرر 
منذ عشرات السنني، وحتى يومنا هذا، يف 
يف  تدّرس  العربية  »اللغة  أّن   ،2021 عام 
أجنبية  كلغة  اليهودي  الوسط  يف  املدارس 
املرحلة  يف  إلزامية  وكمادة   }...{ ثانية 
اإلعدادية"، ولكن يف الوقت نفسه، قيل إّنه 
ميكن االختيار بني العربية والفرنسية. نعم، 
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0132 של משרד החינוך, ובתוכה שתי 

לכך,  מעבר  לזו.  זו  המנוגדות  קביעות 

שאינם  ספר  בתי  אַחר  מעקב  כל  אין 

מלמדים מקצוע זה. למשל, ישנו הבדל 

הספר  בבתי  החוק  מימוש  בין  עצום 

גורם  שאף  ונראה  והדתיים,  החילונים 

יתרה  בו.  לעסוק  מעוניין  אינו  רשמי 

לימוד  שנות  שתים־עשרה  סיום  מזאת, 

בבית הספר וקבלת תעודת בגרות אינה 

מותנית בידיעת סף כלשהי בערבית. כל 

זאת בלי שהתייחסתי עדיין לאפקטיביות 

שלמרות  אלו  עבור  בלמידה  המוגבלת 

ערבית  למדו  זאת  בכל  הללו  התנאים 

בשנותיהם בבית הספר. 

קיים פער גדול בין הצהרות הכוונות של 

מערכת החינוך כפי שהן באות לידי ביטוי 

בחוזרי המנכ"ל ובין הפעולות הנעשות 

למקומה"  מחוץ  "שפה  בספרו  בשטח. 

מסמכים  של  פרטים  פרטי  מנדל  מציג 

וכן  ועדות  מדיוני  מארכיונים,  שליקט 

בעיתונות  בעבר  שהתפרסמו  מראיונות 

אומנם  בעצמו.  שערך  וכאלו  ובמחקר 

לעיתים יש תחושה שהמסקנות שאליהן 

וגורפות מדי בגלל  מגיע מנדל מהירות 

מיליטריסטי  מעולם  במונחים  שימוש 

למצוא  שניתן  או  ואוריינטליסטי, 

קריאת־יתר,  שלו  הניתוחים  מן  בחלק 

שיבושים  שישנם  ייתכן  שבמקור  בעת 

גם  הדעת.  בהיסח  שנכתבו  דברים  או 

או  הארכיונים,  כלפי  יותר  סלחני  מבט 

تعقيب على كتاب »لغة خارج حّيزها« - د. يونتن مندل 5

املدير  منشور  يف   0132 البند  صيغ  هكذا 
ينص  بحيث  والتعليم،  التربية  لوزارة  العام 
ال  أّنه  إلى  أضف  متناقضني.  أمرين  على 
املدارس  أو إشراف على  متابعة  أية  توجد 
التي ال تدّرس هذه املادة. فعلى سبيل املثال، 
بني  القانون  تطبيق  يف  شاسع  فرق  هناك 
ال  أّنه  ويبدو  والدينية،  العلمانية  املدارس 
توجد أية جهة رسمية مهتمة بهذا املوضوع. 
أضف إلى ذلك أّن إّنهاء اثنتي عشرة سنة 
تعليمية يف املدرسة، واحلصول على شهادة 
بجروت غير مشروط مبعرفة اللغة العربية 
بأي مستوى، ناهيك عن اجلدوى احملدودة 
لتعلم العربية يف أوساط هؤالء الذين تعلّموا 
العربية أثناء؛ سنوات تعليمهم الثانوي، رغم 

هذه الظروف. 
نوايا  إعالنات  بني  واسعة  فجوة  هناك 
يف  تنعكس  كما  والتعليم،  التربية  جهاز 
التي  التدابير  وبني  العام،  املدير  منشورات 
»لغة  كتابه  يف  الواقع.   أرض  على  تتخذ 
نسخته  يف  الكتاب  )عنوان  حيزها«  خارج 
اإلسرائيلّية«(،  العربّية  »تكّون  العربية 
الوثاثق التي  يستعرض مندل أدق تفاصيل 
اللجان  جلسات  األرشيفات،  من  جمعها 
الصحافة ويف  ونُشرت يف  َسبَق  ومقابالت 
يستدّل  بنفسه.   أعّدها  وأخرى  األبحاث، 
توّصل  التي  االستنتاجات  أّن  الكتاب  من 
وذلك  للغاية  وشمولية  سريعة  مندل  إليها 
العالم  بسبب استخدامه الصطالحات من 
بعض  يف  وجند  واالستشراقي،  العسكري 
حني  يف  فيها«،  مبالغ  »قراءة  التحليالت 
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זה  דיווח  כוחו של  מבט ביקורתי כלפי 

לתמונה  להתכחש  יוכלו  לא  אחר,  או 

הפרטים,  מצירוף  המצטיירת  הברורה 

תמונה של דרך קבלת ההחלטות ועיצוב 

בשפה  הלימודים  תוכנית  של  למעשה 

הערבית במשרד החינוך. 

הן:  הספר  שמעלה  המרכזיות  הבעיות 

הערבית  לימוד  של  הביטחוני  ההקשר 

וצבאי;  חינוכי  פעולה  בשיתוף  שיסודו 

בשדה  השליט  היהודי־הלאומי  השיח 

בהוראת  התמקדות  הערבית;  הוראת 

דקדוק ותחביר של הערבית הספרותית 

והרשמית על חשבון לימוד השפה החיה 

ערבית  הוראת  על  דגש  והמדוברת; 

ערבים  חוקרים  של  שוליּות  בעברית; 

הוראת  בתחום  ובעשייה  בחשיבה 

מורים  של  בולט  והיעדר  הערבית 

מן  לחלק  אתייחס  זו  בסקירה  ערבים. 

הנושאים האלה המשפיעים זה על זה. 

התמקדות בהוראת תחביר ודקדוק 
השפה הערבית על חשבון לימוד 

שפה חיה ומדוברת 
מחקר  התפתחות  את  מתאר  מנדל 

באקדמיה  הערבית  והתרבות  השפה 

היהודי.  בחינוך  כך  ומתוך  בישראל, 

התפתחות  את  פורסים  הספר  פרקי 

בגרמניה,  ששלטה  הפילולוגית  השיטה 

השמונה־עשרה  במאה  כבר  שראשיתה 

אז  נקוטה  שהייתה  הגישה  מן  כחלק 

يعاله مزور 6

أّن املراجع األصلية رمبا تكون غير دقيقة، 
ذلك،  مع  معّمق.  تفكير  دون  كتبت  أّنها  أو 
منظور  من  األرشيفات  تناولنا  وإن  حتى 
أكثر تساهاًل، أو من منظور نقدي جتاه قوة 
وأثر هذا التقرير أو ذاك، ال ميكننا أال نرى 
التفاصيل،  يف  املنعكسة  الواضحة  الصورة 
القرارات  اتخاذ  طريقة  توضح  صورة 
يف  العربية  اللغة  تدريس  منهاج  وتطوير 

وزارة التربية والتعليم. 
القضايا الرئيسية التي يتناولها الكتاب هي: 
السياق األمني لتدريس اللغة العربية القائم 
اخلطاب  تربوي-عسكري؛  تعاون  على 
اليهودي-القومي السائد يف دراسات اللغة 
العربية؛ التركيز على تدريس قواعد النحو 
حساب  على  الفصحى  العربية  اللغة  يف 
اللغة احلية واحملكية؛ التركيز على تدريس 
العرب  الباحثني  تهميش  بالعبرية؛  العربية 
مجال  يف  والتطوير  التفكير  سيرورة  يف 
البارز  والغياب  العربية  اللغة  تدريس 
للمعلمني العرب. سأتطرق يف هذه املراجعة 
التي تؤثر على  إلى جزء من هذه القضايا 

بعضها البعض.    
التركيز على تدريس قواعد النحو يف اللغة 
العربية الفصحى على حساب اللغة احلية 

واحملكية 
يصف مندل سير تطور أبحاث اللغة والثقافة 
العربية يف املؤسسات األكادميية يف إسرائيل، 
والتعليم  التربية  جهاز  يف  ذلك  يف  مبا 
تطور  الكتاب  فصول  تستعرض  العبري. 
اللغة(  بفقه  املتعلق  )أي  الفيلولوجي  النهج 
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כלפי שפות קודש שונות: לטינית, יוונית 

ובהמשך גם סנסקריט, עברית וערבית. 

הגישה הזו התמקדה במבנים דקדוקיים 

ולקסיקליים, ובה ניתנה העדפה לתרגום 

דקדקני של טקסט על פני, למשל, הבנת 

נוצר.  שבו  ההיסטורי  הקשר  של  עומק 

ככלל, הטקסטים העתיקים, שירה ערבית 

ופרשנותו  קוראן  לימודי  קלאסית, 

קיבלו חשיבות עצומה על פני התרבות 

מחקרית־ גישה  המתחדשת.  המודרנית 

עם  ישראל  לארץ  היגרה  זו  מקצועית 

התשע־ המאה  בסוף  יהודים  מלומדים 

עשרה ותחילת המאה העשרים, והתוותה 

את דרכי לימוד השפה הערבית בחוגים 

השונים באוניברסיטאות. מתוך גישה זו 

וגם  היהודים,  המורים  הכשרות  עוצבו 

נוצרה המציאות המשונה שבה במרבית 

השפה  בישראל  האקדמיים  החוגים 

הערבית נלמדת בעברית. כך המצב גם 

כיום. על פי מנדל, השיטה הפילולוגית 

הן  כפולה:  התעלמות  יצרה  המתוארת 

כמומחים  הערבי  העם  מבני  התעלמות 

חיה  כשפה  מהערבית  והן  לשפתם־הם 

למרבה   .)31 )עמ'  חדש  ידע  היוצרת 

האירוניה, שיטות המחקר של האקדמיה 

מעצבות  החינוך  ובמשרד  בישראל 

הערבים  המורים  הכשרת  את  גם  היום 

ערבים.  ספר  בבתי  ללמד  המיועדים 

למעשה, האדרת השפה, שנעשתה ללא 

וכותבת  דוברת  חיה  חברה  עם  מגע 

تعقيب على كتاب »لغة خارج حّيزها« - د. يونتن مندل 7

الذي كان سائَدا يف أملانيا، وتعود بداياته إلى 
مطلع القرن الثامن عشر، كجزء من التوّجه 
الذي كان مّتبًعا يف حينه جتاه مختلف اللغات 
الدينية القدمية:  الالتينية، اليونانية والحًقا 
متحور  والعربية.  العبرية  السنسكريتية، 
واملعجمية،  النحوية  البنى  التوجه حول  هذا 
حيث مت تفضيل الترجمة الدقيقة واحلرفية 
للنص على توجهات أخرى، مثل الفهم املعمق 
النص.  فيه  كتب  الذي  التاريخي  للسياق 
بشكل عام، حظيت النصوص القدمية، الشعر 
الكرمي  القرآن  الكالسيكي، دراسات  العربي 
وتفسيراته بأهمية قصوى، ومت تفضيلها على 
هذا  »هاجر«  واملتجددة.  احلديثة  الثقافة 
التوّجه البحثي-املهني إلى البالد مع باحثني 
ومطلع  عشر  التاسع  القرن  نهاية  يف  يهود 
القرن العشرين، وحّدد أساليب تدريس اللغة 
اجلامعات.  املختلفة يف  األقسام  العربية يف 
برامج  تطوير  مت  التوّجه،  هذا  من  انطالًقا 
غريٌب،  واقٌع  ونشأ  اليهود،  املعلمني  تأهيل 
تدّرس  حيث  هذا،  يومنا  إلى  قائًما  يزال  ال 
اللغة العربية يف معظم األقسام يف املؤسسات 
األكادميية يف إسرائيل باللغة العبرية.  وفًقا 
ملندل، نتج عن هذا النهج الفيلولوجي جتاهل 
مزدوج: جتاُهل أبناء املجتمع العربي كخبراء 
كلغة  العربية  اللغة  وجتاُهل  األم،  لغتهم  يف 
  .)31 )ص.  جديدة2  معرفة  تخلق  حية 

2. جميع االقتباسات مترجمة عن الكتاب العبري. 
النسخة العربية للكتاب صدرت يف عام 2018 حتت 
العنوان: تكّون العربّية اإلسرائيلية: معطيات سياسّية 
إسرائيل،  يف  العربّية  دراسات  تشّكل  يف  وأمنّية 

يوناتان مندل.
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וניתוק  בערבית יצרה הזרה של השפה 

ממנה. מנדל טוען שבהכרח גם מדובריה. 

לימוד  של  הביטחוני  ההקשר 
חינוכי־ פעולה  שיתוף  הערבית: 

צבאי
הספר חושף את החיבור ההדוק כל כך 

בין מערכת הביטחון ובין מערכת החינוך 

בענייני הוראת השפה הערבית. היחסים 

בין הצבא למערכת החינוך בישראל כה 

מנורמלים עד שההשפעות של קשר הדוק 

שקופות  למשל,  השפה,  לימודי  על  זה 

עבור רוב היהודים. מנדל במחקרו מאיר 

בערבוב  החינוכי  השיבוש  את  בזרקור 

בפועל  מביטוייו  שאחד  המערכות,  בין 

הוא שרוב היהודים המחזיקים בערבית 

במערכת  ניסיון  עם  מגיעים  טובה 

הביטחון. רוב היהודים בישראל שאינם 

בקיאים בתוכנית הלימודים לא בהכרח 

כל  בלימודי  אחרת.  אפשרות  מכירים 

שפה אחרת לא היינו מעלים על הדעת 

שכולל  מילים  אוצר  ירכשו  שתלמידים 

צבאיים  תפקידים  בעלי  של  שמות 

ומדיניים הרבה לפני שידעו להציג את 

לתאר  או  משפחתם  את  לתאר  עצמם, 

את תחביביהם בשלושה משפטים. על פי 

רוב, אוצר המילים המדיני נלמד במקום 

הכשרת התלמידים לשוחח שיחת חולין 

פשוטה. אוצר המילים הוא ביטוי למטרת 

הלימוד, ומדרך הלימוד המתוארת עולה 

يعاله مزور 8

والغريب يف األمر هو أّن املنهجيات البحثية 
ويف  إسرائيل  يف  األكادميية  األوساط  يف 
املنهجيات  ذات  هي  والتعليم  التربية  وزارة 
املعلمني  تأهيل  برامج  تطوير  يف  املعتمدة 
إّن  الواقع،  يف  العربية.  املدارس  يف  العرب 
احلّي  مجتمعها  عن  مبعزٍل  اللغة،  تقديس 
الذي يتحّدث ويكتب بالعربية، خلق حالة من 
اللغة. ويدعي مندل  واالغتراب جتاه  النفور 
واالغتراب  النفور  من  حالة  يخلق  األمر  أّن 

جتاه ناطقيها أيًضا.
العربية  اللغة  لتدريس  األمني  السياق 

القائم على تعاون تربوي-عسكري 
يكشف الكتاب عن الرابط الوثيق بني جهاز 
يتعلق  فيما  والتعليم  التربية  وجهاز  األمن 
بتدريس اللغة العربية. العالقة بني اجليش 
وجهاز التربية والتعليم يف إسرائيل مطّبعة 
الرابط  هذا  آثار  أّن  لدرجة  كبير،  بشكل 
وضوح  واضحة  اللغة  تدريس  على  الوثيق 
الشمس ملعظم اليهود. يسلّط مندل الضوء 
يف بحثه على اخللل التربوي الكامن يف هذا 
هو  مظاهره  وأحد  اجلهازين،  بني  التزاوج 
العربية  يجيدون  الذين  اليهود  معظم  أّن 
مبستوى جيد لديهم خبرة يف جهاز األمن. 
يجهلون  الذين  البالد  سكان  اليهود  معظم 
بالضرورة  يعرفون  ال  التعليمي  املنهاج 
إمكانيات أخرى.  عند تعلّم أية لغة أخرى، 
اكتساب  الطالب  من  نتوقع  أن  يستحيل 
وظائف  أصحاب  أسماء  تشمل  مفردات 
عسكرية أو سياسية قبل أن يتعلّموا كيفية 
تقدمي ذاتهم واحلديث عن عائالتهم أو عن 
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אויב  עם  היכרות  היא  הלימוד  שמטרת 

זר ולא רצון להיכרות עם שכנים בעלי 

אזרחות משותפת. 

המחבר פורס התכתבויות לאורך השנים 

בין בתי הספר, האוניברסיטאות, צה"ל, 

מתוך  הממשלה.  ראש  ומשרד  אמ"ן 

התכתבויות אלו ניכר כי לימודי השפה 

הערבית נתפסו בעיני מרבית השותפים 

המעורבים  כל  שבו  יהודי  כמיזם 

היה  כאשר  גם  זה.  את  זה  משלימים 

רצון מפורש להרחיב את שנות לימודי 

הערבית ואת היקף הלימוד בבתי הספר 

בשיתוף  החינוך  משרד  פעל  בארץ, 

של  המודיעין  אגף  עם  הדוק  פעולה 

משותפים.  אינטרסים  לטובת  צה"ל 

שר   ,)1970–1899( ארן  זלמן  כאשר 

בחוזר  לפרסם  ביקש  ב־1967,  החינוך 

את  להרחיב  דחופה  קריאה  מנכ"ל 

הוראת הערבית – הדבר נשא פרי, ובד 

בבד עולה מדבריו שהחלטה זו התקבלה 

משרד  מנכ"ל  של  משותפות  בישיבות 

בצה"ל  מודיעין  אגף  ראש  החינוך, 

השפה  על  המפקח  של  ובאחריותו 

הערבית במשרד החינוך, שהיה גם יו"ר 

המטפלת  צה"ל  עם  המשותפת  הוועדה 

)עמ'  הערבית  של  ההוראה  בהרחבת 

 .)112–111

במקומות אחרים מתאר מנדל את ההיבט 

הכלכלי של שיתוף הפעולה הזה. למשל, 
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هواياتهم بثالث جمل. يف معظم احلاالت، 
للطالب  تدّرس  السياسية  املفردات  فإّن 
عادية  محادثة  إلدارة  حتضريهم  من  بداًل 
وبسيطة. تعكس املفردات الهدف من وراء 
التدريس  أسلوب  من  ويستدل  التدريس، 
عدو  إلى  التعرف  هو  الهدف  أن  أعاله 
أجنبي وليس الرغبة يف التعرف إلى جيران 

مواطنني مثلنا.
على  امتدت  مراسالت  املؤّلف  يستعرض 
مدار سنني طويلة بني املدارس، اجلامعات، 
االستخبارات  شعبة  اإلسرائيلي،  اجليش 
يُستدل  الوزراء.  رئيس  وديوان  العسكرية 
اللغة  دراسات  أّن  املراسالت  هذه  من 
األطراف  معظم  قبل  من  اعتبرت  العربية 
مشروًعا يهودًيا تُكِمل كل اجلهات املتداخلة 
رغبوا  عندما  حتى  بعًضا.    بعضها  فيه 
يف  العربية  اللغة  دراسة  سنوات  زيادة  يف 
تعاونت  نطاقها،  وتوسيع  البالد  مدارس 
وزارة التربية والتعليم بشكل وثيق مع شعبة 
للجيش  التابعة  العسكرية  االستخبارات 
مشتركة.   مصالح  لتحقيق  اإلسرائيلي 
 ،)1899-1970( أران  زملان  أقدم  عندما 
على   ،1967 عام  يف  والتعليم  التربية  وزير 
نشر نداء مستعجل يف منشور املدير العام 
العربية-حقق  اللغة  تدريس  نطاق  بتوسيع 
أيًضا  املرجوة، ويتضح  النتيجة  النداء  هذا 
يف  اتُّخذ  القرار  هذا  بأّن  تصريحاته  من 
وزارة  عام  مدير  بني  مشتركة  جلسات 
التربية والتعليم، رئيس شعبة االستخبارات 
وحتت  اإلسرائيلي،  اجليش  يف  العسكرية 
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היו  החינוך  ולמשרד  הביטחון  למשרד 

הסכמים הנוגעים להשלמת משכורותיהם 

בפרק  לדוגמה,  לערבית.  המורים  של 

מעמדו  התחזקות  את  המתאר  בספר 

יום  מלחמת  לאחר  המודיעין  חיל  של 

כתיבתו  תהליך  מתואר  ב־1973  כיפור 

אחד  שימושי",  ערבי־עברי  "מילון  של 

המילונים הנודעים בארץ שכתב אברהם 

שרוני. שרוני, שהיה קצין בכיר באמ"ן, 

כתב מילון שנועד לשימוש אזרחי וראה 

אור לראשונה ב־1987 בהוצאת משרד 

הביטחון. מילון זה שימש מורות ומורים 

רבים במשרד החינוך לפחות עד השנים 

האחרונות. 

הביטחוני  ההקשר  את  להבין  חשוב 

שהוא  משום  הערבית  השפה  בלימודי 

כלפי  יהודים  של  היחס  על  משפיע 

השפה לאורך עשרות שנים, והוא כמעט 

היהודית.  החברה  מרבית  עבור  שקוף 

הצבא  בין  הרבים  הממשקים  תיאור 

חזקה,  עדות  מספק  החינוך  למערכת 

ישירה וברורה על יחסי ערבים ויהודים 

בין  ההדוקים  הקשרים  ועל  בישראל 

הביטחוני  היחס  בישראל.  לצבא  חינוך 

יחד עם הלטיניזציה של השפה הערבית, 

ועם  אפליה  עם  זה  יחס  של  השילוב 

יהודים  כלפי  אוריינטליסטיות  גישות 

הזרה,  יוצרים  ערב  מדינות  יוצאי 

דחייה והתנשאות כלפי השפה הערבית, 

מפתחות  אינן  אלו  תחושות  ובוודאי 

يعاله مزور 10

وزارة  يف  العربية  اللغة  مفتش  إشراف 
حينه  يف  شغل  والذي  والتعليم،  التربية 
اللجنة املشتركة مع اجليش  منصب رئيس 
نطاق  توسيع  عن  املسؤولة  اإلسرائيلي 

تدريس اللغة العربية )ص. 112-111(.3 
يف أماكن أخرى، يتطرق مندل إلى اجلانب 
االقتصادي لهذا التعاون. على سبيل املثال، 
أبرمت وزارة الدفاع ووزارة التربية والتعليم 
املعلمني.  أجور  استكمال  حول  اتفاقيات 
مكانة  تعزيز  إلى  يتطرق  الذي  الفصل  يف 
سالح االستخبارات اإلسرائيلي بعد حرب 
مندل  يصف   ،1973 عام  يف  الغفران  يوم 
سيرورة كتابة »معجم عربي-عبري عملي«، 
من  البالد،  يف  الشهيرة  املعاجم  أحد  وهو 
شاروني،  أعّد  شاروني.  أبراهام  إعداد 
الضباط يف شعبة  كبار  وكان يف حينه من 
اإلسرائيلية،  العسكرية  االستخبارات 
املدني،  لالستخدام  مخصًصا  معجًما 
عن   1987 عام  يف  مرة  ألول  والذي صدر 
وزارة األمن. استخدم هذا املعجم من قبل 
وزارة  يف  واملعلمات  املعلمني  من  العديد 
التربية والتعليم، على األقل حتى السنوات 

األخيرة.
العربية  اللغة  لدراسة  األمني  السياق  فهم 
مع  اليهود  تعامل  على  يؤثر  ألّنه  جًدا  مهم 
للجزء  واضح  وهو  عقود،  مدار  على  اللغة 
األكبر من املجتمع اليهودي، كما ذكر آنًفا. 
إّن استعراض دوائر العمل املشتركة العديدة 
يشكل  والتعليم  التربية  وجهاز  اجليش  بني 

3. املصدر السابق
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מוטיבציה גבוהה ללימוד הערבית. יתרה 

מזו, לימוד שלכאורה היה יכול לרקום 

למעשה  יצר  והבנה  היכרות  קרבה, 

ריחוק בין־תרבותי ואף קיבע אותו. 

לא ניתן להטיל את חוסר האפקטיביות 

שיתוף  כתפי  על  רק  ערבית  בלימודי 

הפעולה הצבאי־החינוכי. חיבור זה לבדו 

לא יכול לפרש את הכשל החינוכי, שכן 

לימוד  של  הצבאיים  המסלולים  דווקא 

בוגרים  להוציא  כדי  בנויים  ערבית 

בעלי יכולות אקטיביות בשפה שכוללות 

חיבור לשפה המדוברת והעכשווית. הלא 

אשר  היהודים־הישראלים  מיעוט  מתוך 

שולטים היטב בשפה הערבית, רובם הם 

הבוגרים של תוכניות אלו, שמטרותיהן 

היעילות  חוסר  את  בלבד.  ביטחוניות 

מתוך  להבין  ניתן  המקצוע  לימודי  של 

הלטיניזציה  בין  לעיל,  שצוין  השילוב, 

הכשלים  ובין  הביטחונית  והתפיסה 

הביצועיים של משרד החינוך; ולאלו יש 

להוסיף את הביטול למעשה של מעמד 

השפה הערבית במרחב הציבורי. 

הפעולה  שיתוף  שבהדגשת  הרב  הערך 

בין מערכת הביטחון ובין משרד החינוך 

הוא בהסבת תשומת הלב לעניין מהותי 

נוסף. חידוש מאיר עיניים עבור הקורא 

לקישור  כמה  עד  ההבנה  הוא  היהודי 

המיידי בין השפה הערבית ובין ביטחון 

יש תפקיד בכינון יחסי אמון בין החברה 

تعقيب على كتاب »لغة خارج حّيزها« - د. يونتن مندل 11

العالقة  وواضًحا على  مباشًرا  قوًيا،  دلياًل 
بني العرب واليهود يف البالد، وعلى الرابط 
يف  واجليش  والتعليم  التربية  بني  الوثيق 
املرافق  األمني  التوّجه  هذا  إسرائيل. 
اللغة  برومنة  مندل  يسّميها  التي  للظاهرة 
العربية مثل  اللغة  التعامل مع  العربية )أي 
والتعامل  التمييز  جانب  إلى  الالتينية(، 
من  املنحدرين  اليهود  جتاه  االستشراقي 
االغتراب،  من  حالة  يخلق  عربية،  أصول 
العربية،  اللغة  جتاه  والتعالي  الرفض 
العربية.  تعلّم  على  املشاعر ال حتث  وهذه 
دراسة العربية التي كانت ستُسهم يف تعزيز 
تباعًدا  املتبادل، خلقت  والتعارف والتفاهم 

بني الثقافات، بل وعمقته أيًضا.
عند احلديث عن عدم فاعلية دراسة اللغة 
فقط  املسؤولية  إلقاء  ميكننا  ال  العربية، 
على كاهل التعاون التربوي-العسكري. فال 
ميكن لهذا الرابط وحده أن يفّسر اإلخفاق 
وأّن خريجي  الذي حصل، خاصة  التربوي 
العربية  لتدريس  العسكرية  املسارات 
إملاًما  تشمل  فعالة  لغوية  بقدرات  يتمتعون 
باللغة احملكية والعصرية. اجلزء األكبر من 
هذه األقلية من اليهود-اإلسرائيليني الذين 
يجيدون العربية هم خّريجو هذه البرامج، 
محضة.  أمنية  أهداف  لتحقيق  الساعية 
اللغة  دراسة  فاعلية  نفسر عدم  أن  ميكننا 
رومنة  بني  املزيج  هذا  بواسطة  العربية 
العربية والتوّجه األمني وبني إخفاقات وزارة 
التربية والتعليم يف التطبيق، باإلضافة إلى 

إلغاء مكانة اللغة العربية يف احليز العام.
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היהודית  לחברה  הערבית־הפלסטינית 

מעורבים  הביטחון  כוחות  בישראל. 

הערבים־ של  האזרחיים  בחיים 

הקמת  מימי  בישראל  הפלסטינים 

המדינה, דרך כינון ממשל צבאי על כל 

למשל,  ועד,   1966 עד  החיים  אורחות 

התערבות השב"כ בהשמת מורים ומנהלי 

בתי ספר ערבים, מעורבות שהתקיימה 

עד לפני שנים ספורות בלבד. יהודי שיש 

שזו  וניכר  במיוחד  טובה  ערבית  בפיו 

אינה שפת אימו )משום שהוא צעיר מדי 

או ממוצא אשכנזי( יעורר חשד כך שלא 

רק שערבים יעדיפו בדרך כלל לשוחח 

לשמור  יבחרו  אף  אולי  בעברית,  איתו 

ממנו מרחק.

באחד הפרקים בספר, שאף עוררו מעט 

מחלוקת מאז יצא לאור ב־2020, מנדל 

בגבעת  דווקא  העין  העלמת  את  מבקר 

אונסק"ו  בפרס  שזכה  מכון  חביבה, 

הענפה  פעילותו  על  לשלום  לחינוך 

והממושכת לקידום הבנה ושותפות בין 

מצטט  מנדל  בישראל.  ליהודים  ערבים 

מורה  ריאן,  כמאל  עם  ריאיון  מתוך 

במכון:  בכיר  שהיה  ערבי־פלסטיני 

עם  ישיבות  ויותר  יותר  היו  "בהדרגה 

היהודים  המורים  רק  אבל  החיילים, 

את  הזמינו  הקורס  בתום   ]...[ השתתפו 

במקום  הסיום  למסיבת  התלמידים  כל 

אבל  מודיעין(  )בבסיס  גלילות  שנקרא 

למרות שלימדתי אותם לאורך כל השנה 

يعاله مزور 12

بني  التعاون  على  الضوء  تسليط  أهمية 
اجلهاز األمني ووزارة التربية والتعليم تكمن 
يف لفت االنتباه لقضية مهمة أخرى. فهي 
متّكن القارئ اليهودي من أن يفهم، وبشكل 
غير مسبوق، ألي مدى يسهم الرابط الوثيق 
بني اللغة العربية واألمن يف بناء عالقة ثقة 
واملجتمع  العربي-الفلسطيني  املجتمع  بني 
اليهودي يف إسرائيل. قوات األمن متداخلة 
العرب- للمواطنني  املدنية  احلياة  يف 

إقامة  منذ  إسرائيل  يف  الفلسطينيني 
العسكري  احلكم  بفرض  مروًرا  الدولة، 
على جميع مناحي حياتهم حتى عام 1966، 
العام يف توظيف  وحتى تدخل جهاز األمن 
وقد  العرب،  املدارس  ومدراء  املعلمني 
استمر هذا التدخل حتى السنوات األخيرة 
املاضية. اليهودي الذي يجيد العربية ومن 
ألّنه  )سواء  األم  لغته  ليست  أّنها  الواضح 
أصول  من  ألّنه  أو  السّن  يف  جًدا  صغير 
يجعل  حد  إلى  الشكوك  سيثير  أشكنازية( 
العرب يفضلون التواصل معه بالعبرية، بل 

واالبتعاد عنه أيًضا.
جداًل  أثار  والذي  الكتاب،  فصول  أحد  يف 
مندل  ينقد   ،2020 عام  يف  صدوره  منذ 
على  حبيبة  جفعات  يف  القائم  التجاهل 
وجه اخلصوص- وهو املعهد الفائز بجائزة 
اليونسكو للتربية للسالم عن نشاطه املتفرع 
والشراكة  التفاهم  تعزيز  أجل  من  والدائم 
يقتبس  إسرائيل.  يف  واليهود  العرب  بني 
ريان،  كمال  مع  مقابلة  من  جزًءا  مندل 
معلم عربي-فلسطيني، شغل منصًبا رفيًعا 
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– אותי לא הזמינו אף פעם )עמ' 187(". 

מעשיות,  השפעות  אלו  ולניכור  לחשש 

לאורך  יצרו  אלו  עמוקים  רגשות  שכן 

של  מלכתחילה  ממסדית  הדרה  השנים 

ערבים מעמדות מפתח בהוראת השפה. 

ונוסף על כך יצרו מציאות שבה ערבים 

אפשריים  שותפים  בעצמם  ראו  לא 

בשפתם.  הלימודים  תוכנית  בעיצוב 

נפקד  שנים  עשרות  לאורך   – לראיה 

הערבים  של  מקומם  לחלוטין  כמעט 

בהכשרות  האקדמי,  המחקר  בסגל 

משרד  במטה  הערבית,  לשפה  המורים 

בכיתות  בפועל  ובהוראה  החינוך 

היה  שיכול  התחום  היהודיות.  הלימוד 

ביותר  החשובה  החוזק  נקודת  להיות 

וללא  הילידי,  הלאומי  המיעוט  עבור 

ספק מקור גאווה תרבותית עמוקה שלו, 

השלושים,  בשנות  כבר  ממנו.  נלקחה 

מורים  הודרו   ,1948 מאז  שאת  וביתר 

טענות  אימם.  שפת  מהוראת  ערבים 

מדוע  כעתה,  אז  שהושמעו,  מקצועיות 

בבתי  מלמדים  אינם  וערביות  ערבים 

לערבית  שהמורים  הן  יהודים  ספר 

כדבריו  וכן,  עברית  לדעת  חייבים 

]וולפנהוזן[  בן־זאב  ישראל  ד"ר  של 

)1899–1980(, שכיהן בתפקיד המפקח 

אחרי  וגם  מ־1943  הערבית  לימוד  על 

ההוראה  "שיטות  המדינה:  הקמת 

הרוח  להלך  מתאימות  אינן  הערביות 

)עמ'  תלמידינו"  של  התרבות  ולדרגת 

تعقيب على كتاب »لغة خارج حّيزها« - د. يونتن مندل 13

اجللسات  تدريجًيا  »ازدادت  املعهد:  يف 
اليهود  املعلمني  فقط  ولكن  اجلنود،  مع 
دعي  الدورة،  نهاية  يف   }...{ فيها  شاركوا 
مكان  يف  التخرج  حلفل  الطالب  جميع 
يف  العسكرية  القاعدة  )يف  غليلوت  يدعى 
موديعني(، ومع أّنني دّرستهم طوال السنة، 

إال أّنني لم أدَع إطالًقا )ص.187(«.4
فعلية،  آثار  هذه  والنفور  اخلوف  ملشاعر 
املشاعر  هذه  تسببت  السنني،  مّر  فعلى 
للعرب  واملتعّمد  املمنهج  باإلقصاء  العميقة 
اللغة.  تدريس  يف  الرئيسية  املناصب  من 
وقد نشأ واقع لم يعتبر العرب أنفسهم فيه 
شركاء محتملني يف تطوير املناهج التعليمية 
شبه  الغياب  هو  ذلك  على  الدليل  بلغتهم. 
املطلق للعرب، على مدار عقود، عن الهيئات 
تأهيل  برامج  عن  األكادميية،  التدريسية 
معلمي اللغة العربية، عن مقر وزارة التربية 
والتعليم وعن التدريس يف املدارس اليهودية. 
املجال الذي كان ميكن أن يكون نقطة القوة 
األهم لألقلية القومية األصالنية، ومصدر 
فخر ثقايف عميق بالطبع، ُسلب منها. فمنذ 
مت   ،1948 عام  منذ  وخاصة  الثالثينات، 
لغتهم  تدريس  عن  العرب  املعلمني  إقصاء 
األم. احلجج املهنية التي ترددت، يف حينه 
وحتى اآلن، لتبرير غياب املعلمني واملعلمات 
اليهودية  املدارس  يف  التدريس  عن  العرب 
يجيدوا  أن  يجب  العربية  معلّمي  أّن  هي 
بن  يسرائيل  د.  ألقوال  ووفًقا  العبرية، 
الذي   ،)1980-1899( }وولفنهوزن{  زيئيف 

4.  املصدر السابق
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48(. משרד החינוך לא הצליח לגשר על 

פערים אלו עד היום. 

מנצור,  עטאללה  פרסם   1960 בשנת 

בעיתון  שעבד  הראשון  הערבי  הכתב 

הארץ, ידיעה על סיור תלמידים יהודים 

עם  שיחותיו  את  תיאר  הוא  בנצרת. 

התלמידים ואת כללי ההתנהגות שקיבלו 

יוצאים  היינו  "אילו  שלדבריהם: 

)עמ'  זאת"  לנו  נותנים  היו  לא  לנתניה 

מטרת  אם  בכתבתו  תהה  מנצור   .)101

לימודי הערבית היא הרתעה מפני מגע 

היום,  מהדהדת  זו  שאלה  הערבים.  עם 

מיעוט  לנוכח  שנה,  שישים  כעבור 

הלימוד.  בכיתות  הערבים  המורים 

שכן ברור כי מורה ערבי שנוכח בבית 

סמכות  כדמות  זמן  לאורך  יהודי  ספר 

בעיצוב  לסייע  יכול  לחיקוי  מודל  ואף 

השפה  של  בערכה  שמכירה  תפיסה 

של  כיתה  שמלמדת  מוָרה  הערבית; 

היום־יום שלה  ושחיי  יהודים  תלמידים 

בוודאי  הייתה  ערבית  בתרבות  נטועים 

יכולה לעורר הרבה יותר סקרנות כלפי 

התרבות והחברה הערבית. 

רחבים  כלכליים־חברתיים  תהליכים 

לידי  הביאו  לתארם,  המקום  זה  שלא 

כך שבעשור השני של המאה העשרים 

נתונים:  שלושה  יחד  הצטברו  ואחת 

במחסור  הכרה  יש  היהודי  בחינוך 

דיים להוראת  מיומנים  ומורים  במורות 

يعاله مزور 14

منذ  العربية  اللغة  مفتش  منصب  شغل 
فإّن  الدولة،  قيام  بعد  ما  وإلى   1943 عام 
مالئمة  غير  العربية  التدريس  "أساليب 
الثقايف" )ص.  لتوجهات طالبنا وملستواهم 
إلى  والتعليم  التربية  لم تنجح وزارة   5.)48

يومنا هذا يف سد هذه الفجوات. 
منصور،  اهلل  عطا  نشر   ،1960 عام  يف 
املراسل العربي األول يف صحيفة هآرتس، 
الناصرة.  يهود يف  خبًرا عن جولة لطالب 
والقواعد  الطالب  مع  محادثاته  وصف 
السلوكية التي ُطلب منهم اّتباعها: »لو ذهبنا 
إلى نتانيا، ملا طلبوا مّنا ذلك« )ص. 101(.6 
تساءل منصور يف مقالته ما إذا كان الهدف 
اليهود  نأي  هو  العربية  تدريس  وراء  من 
عن مخالطة العرب.  ال يزال هذا السؤال 
يردد أصداءه إلى يومنا هذا، بعد مرور نحو 
ستني عاًما، على ضوء نقص املعلمني العرب 
يف املدارس اليهودية. فمن الواضح أّن املعلم 
لفترة  يهودية  مدرسة  يف  املتواجد  العربي 
وقدوة  صالحيات  ذات  كشخصية  طويلة، 
بلورة  أن يساهم يف  بها، من شأنه  يحتذى 
املعلمة  العربية.  اللغة  بقيمة  يعترف  تصّور 
والتي  يهوًدا،  طالًبا  تدّرس  التي  العربية 
من  يتجزأ  ال  جزًء  العربية  الثقافة  تشكل 
حياتها اليومية، من شأنها أن تثير فضواًل 
أكبر جتاه املجتمع العربي والثقافة العربية.

االجتماعية   - االقتصادية  السيرورات 
هذه،  مقالتي  يف  أتناولها  ولن  الواسعة، 

5.  املصدر السابق
6.  املصدر السابق
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הערבית  האוכלוסייה  בקרב  ערבית; 

מורים  של  נרחבת  אבטלה  שוררת 

לערבית בחינוך הערבי )על פי דוח של 

מרכז המחקר והמידע של הכנסת משנת 

לבדה  תשפ"א  הלימודים  בשנת   ,2020

היו 912 מורים לערבית לא־מועסקים(; 

פועלות  החינוך  למשרד  מחוץ  עמותות 

לתווך בין ההיצע לביקוש. כל אלו הם 

בקצב  אם  גם  תנועה,  ליצירת  זרזים 

איטי מאוד, לקראת שילוב רב יותר של 

מורים ערבים בחינוך היהודי. תנועה זו 

רחב  תפיסה  שינוי  על  להשפיע  תצליח 

יותר כאשר אנשי חינוך ומחקר  ועמוק 

ערבים יהיו שותפים בעיצוב ובהתוויית 

תוכנית הלימודים.

ספר זה מבטא קריאה לאנשי חינוך לאמץ 

פדגוגיה מודעת וביקורתית יותר – ומציב 

בתשומת  להתבונן  הזדמנות  בפניהם 

עומדים  הם  פעמים  כמה  בשאלה  לב 

המעצבת  עדינה  הכרעה  של  בצמתים 

זה  בצומת  זה.  כמו  פוליטית,  מציאות 

הם יכולים להשפיע על שאלות חשובות 

ראוי  בערבית  מילים  אוצר  איזה  כגון: 

מה  ספר?  בית  תלמידי  ללמד  וכדאי 

המסרים האזרחיים, החינוכיים העוברים 

שנלמד  טקסט  בבחירת  התלמידים  אל 

בכיתה? אילו סיורים והשתלמויות נכון 

ליזום עבורם? את מי יפגשו באירועים 

המיומנויות  סוג  מה  וגם,  ומדוע?  אלו 

זה  ומדוע  עצמם,  מהמורים  הנדרשות 

تعقيب على كتاب »لغة خارج حّيزها« - د. يونتن مندل 15

العقد  يف  عوامل  ثالثة  تراكم  إلى  أدت 
الثاني من القرن احلادي والعشرين: يعترف 
بالنقص  العبري  والتعليم  التربية  جهاز 
يعاني  العربية؛  اللغة  ومعلمات  معلمي  يف 
املجتمع العربي من معدالت بطالة مرتفعة 
العربية  اللغة  ومعلمات  معلمي  أوساط  يف 
)وفًقا  العربي  والتعليم  التربية  جهاز  يف 
التابع  واملعلومات  األبحاث  مركز  لتقرير 
للكنيست لعام 2020، ففي السنة الدراسية 
لغة  معلم   912 هناك  كان   ،2021-2020
التي  اجلمعيات  العمل(؛  عن  عاطل  عربية 
والتعليم  التربية  وزارة  إطار  خارج  تنشط 
تسعى لتحقيق التوازن بني العرض والطلب.  
جميع هذه العوامل تدعو للتحرك، وإن كان 
بوتيرة بطيئة جًدا، نحو دمج عدد أكبر من 
والتعليم  التربية  جهاز  يف  العرب  املعلمني 
خلق  يف  التحرك  هذا  سيساهم  العبري. 
بحيث  املفاهيم،  يف  وشمولي  معمق  تغيير 
وباحثون  تربويون  أخصائيون  سيشارك 

عرب يف بلورة وتطوير املناهج التعليمية.
للكوادر  نداء  مبثابة  هو  الكتاب  هذا 
تعليم  منهجيات  لتبّني  والتعليمية  التربوية 
للتأمل  فرصة  لهم  ويوفر  ونقدية-  واعية 
والتعمق يف السؤال حول عدد املرات التي 
يُطلب منهم فيها اتخاذ قرار حساس يؤثر 
هذه  يف  كما  السياسي،  الواقع  بلورة  على 
احلالة. عند مفترقات الطرق هذه، ميكنهم 
التأثير من خالل طرح أسئلة مهمة مثل: ما 
تدريسها  يجب  التي  العربية  املفردات  هي 
املدنية  املدارس؟ ما هي املضامني  لطالب 
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כך? מורות, מדריכות פדגוגיות ומקבלי 

נדרשים  הערבית  בלימודי  ההחלטות 

להתבונן בכנות ובאומץ על אופן הלימוד 

ועל תוכני הלימוד, לבחון אילו תפיסות 

הערבית־ לחברה  ביחס  מחזקים  הם 

לבדוק  ועליהם  בישראל,  הפלסטינית 

אינם  שהם  נוספות  אפשרויות  יש  אם 

ספר  אליהן.  תלמידיהם  את  חושפים 

הוא קריאת השכמה לאלו המתווים  זה 

בהוראת  החינוך  משרד  מדיניות  את 

השפה הערבית ולחברי ועדות המקצוע, 

ביניים,  בדרגי  ההחלטות  למקבלי 

ולשותפים  למנהלים  מקצוע,  למדריכי 

נוספים.

הנתיבים  את  לסמן  מיטיב  מנדל  אכן, 

והחשובים  הקטנים  בצמתים  שנבחרו 

שלנו  החברה  את  הובילו  אשר  בדרך 

ומעולם  אין  כאילו  המציאות  לתפיסת 

והצטברות  אחרת,  אפשרות  הייתה  לא 

תמונה  יוצרת  הארכיונים  מן  הקטעים 

ברורה של מציאות זו. אך עבור הקוראים 

לאפשרות  חשופים  היו  לא  שמעולם 

יהיה  החלופה  שציור  היה  ראוי  אחרת 

מפורש יותר. אנשי החינוך שמכירים רק 

את הווי לימודי הערבית בחינוך היהודי 

לא ערים מספיק למה שהם הפסידו ומה 

מלימודים  היום  תלמידיהם  שמפסידים 

שמכשירים אותם לנתח ולתרגם מבנים 

תחביריים ותו לא. 

يعاله مزور 16

اختيار  عند  للطالب  مترر  التي  والتربوية 
هي  ما  الصف؟  يف  تدريسه  املراد  النص 
املناسبة  واالستكماالت  امليدانية  اجلوالت 
لهم؟ مبن سيلتقون يف هذه البرامج، وملاذا؟ 
املعلمني  من  املطلوبة  املهارات  هي  وما 
املعلمات،  على  يتوجب  وملاذا؟  أنفسهم، 
يف  القرار  وصناع  التربويات  املرشدات 
أساليب  تأّمل  العربية  اللغة  تدريس  مجال 
جرأة  بكل  التعليمية  واملضامني  التدريس 
يعززونها  التي  املفاهيم  فحص  وشفافية، 
يف  العربي-الفلسطيني  املجتمع  جتاه 
األخرى  اإلمكانيات  وفحص  إسرائيل، 
هذا  بعد.  طالبهم  عليها  ينكشف  لم  التي 
الكتاب هو نداء توعوي لواضعي سياسات 
تدريس  بخصوص  والتعليم  التربية  وزارة 
املهنية،  اللجان  وألعضاء  العربية،  اللغة 
صناّع القرار يف الرتب املتوسطة، مرشدي 

املوضوع، املدراء والشركاء اآلخرين.
لقد أحسن مندل وصف املسارات املختارة 
والتي  الصغيرة،  الطرق  مفترقات  عند 
واقع  لتصّور  مبجتمعنا  أدت  طريًقا  شّقت 
واحد ووحيد، كما لو لم يكن هناك أي خيار 
آخر، واملقاطع املجّمعة من األرشيف تكّون 
بالنسبة  الواقع. ولكن  لهذا  صورة واضحة 
إمكانية  أية  يوًما  يعرفوا  لم  الذين  للقّراء 
يكون  أن  املستحسن  من  كان  فقد  أخرى، 
الكوادر  وضوًحا.  أكثر  املطروح  البديل 
دراسات  على  املّطلعة  والتعليمية  التربوية 
والتعليم  التربية  منهاج  يف  العربية  اللغة 
ملا  الكايف  بالقدر  واعية  العبري فقط غير 
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ילין  אבינעם  התווה   1935 בשנת  כבר 

להוראת  הוועדה  חבר   ,)1937–1900(

הוראת  מטרות  את  הערבית,  הלשון 

לתוכנית  מתווה  והציע  הערבית 

היעדים  את  כלשונה,  כמעט  שתואמת, 

הרוצים  אלו  היום  שואפים  שאליהם 

בישראל:  הערבית  לימודי  את  לשנות 

לימודי  ענפי  כל  את  לפתח  "להשתדל 

הכשרתם   – חיה  כשפה  בעיקר  השפה 

בערבית  דבריהם  ולהביע   ]...[ להבין 

והתרבויות  הספרויות  אחת  הכרת   ]...[

יחסי  הערכת   ]...[ החשובות  העולמיות 

הגומלין בין קנייני הרוח של עם ישראל 

 .)45 )עמ'  ועוד  האסלאם"  עמי  לשל 

1938 עולה כי הצעתו לא  וכבר בשנת 

כעת,   .)46 )עמ'  מימוש  לכדי  הגיעה 

ייתכן  הרגל,  של  שנים  כשמונים  אחרי 

מורים  של  דעתם  על  עולה  לא  שכבר 

נחשפים  לא  מדוע  לשאול  והורים 

הספרות  הקולנוע,  ליצירות  התלמידים 

האחרונים  מהדורות  הערבית  והשירה 

באתרי  סיורים  מתקיימים  שלא  וכמעט 

ולאומיים  היסטוריים  דתיים,  מורשת 

ערביים. 

אומנם מחבר הספר מעלה ביקורת נוקבת 

בנוגע לגיוס תלמידי בית ספר באמצעות 

האזנה דווקא לתקשורת ציונית בערבית 

הערבית  התקשורת  ערוצי  כלל  מתוך 

שיכלו להיחשף אליהם; אך נדמה שרצוי 

ההפסד  את  בהרחבה  יותר  לתאר  היה 

تعقيب على كتاب »لغة خارج حّيزها« - د. يونتن مندل 17

طالبهم  يفتقده  وملا  بأنفسهم  هم  افتقدوه 
لشيء  يؤهلهم  ال  تعليمي  منهاج  يف  اليوم 

سواء لتحليل وترجمة بنى نحوية. 
يلني  أفينوعام  حدد   ،1935 عام  يف 
تدريس  جلنة  عضو   ،)1900-1937(
اللغة،  تدريس  أهداف  العربية،  اللغة 
مطلق  بشكل  تتماشى،  خطة  واقترح 
إليها  يصبو  التي  الغايات  مع  تقريًبا، 
اللغة  تعليم  منهاج  تغيير  يف  الراغبون 
تطوير  "محاولة  إسرائيل:  يف  العربية 
خاصًة  اللغة،  تدريس  مجاالت  جميع 
 }...{ األشياء  لفهم  تأهليهم  حية-  كلغة 
والتعبير عنها بالعربية }...{ التعرف إلى 
واحدة من أهم الثقافات واآلداب العاملية 
الكنوز  بني  التبادلية  العالقة  }...{تقدير 
والكنوز  اإلسرائيلي  للشعب  الفكرية 
ذلك«  وغير  اإلسالمية  للشعوب  الفكرية 
45(.7 اآلن، وبعد اعتماد نهج دام  )ص. 
على  يخطر  ال  رمبا  عاًما،  ثمانني  نحو 
لَم ال  بال املعلمني واألهالي أن يتساءلوا 
يتعرف الطالب إلى األعمال السينمائية 
تقام  ولَم ال  والشعرية احلديثة،  واألدبية 
تاريخية  دينية،  تراثية  مواقع  يف  جوالت 

وقومية عربية.
الذًعا  نقًدا  يوّجه  الكتاب  مؤلف  أّن  مع 
بواسطة  املدارس  طالب  لتجنيد 
الصهيوني  لإلعالم  لالستماع  توجيههم 
وسائل  جميع  بني  من  بالعربية  الناطق 
من  كان  أّنه  إاّل  أمامهم،  املتاحة  اإلعالم 
املستحسن التطرق بإسهاب إلى اخلسارة 

7.  املصدر السابق
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לתכנים  מאי־חשיפה  שנגרם  התרבותי 

על  ונאמרים  שנכתבים  התקשורתיים 

ידי בני החברה הערבית עצמם. חיסרון 

מתוך  ראשית,  טעמים:  משני  בולט  זה 

ההנחה שרוב הקוראים לא נתנו דעתם 

חשיפה  של  האחרות  האפשרויות  על 

לתרבות רחבה ומגוונת, ואינם חשופים 

מחבר  עמל  שעליו  העמוק  באופן  לה 

יש  אחרים;  במחוזות  בעצמו  הספר 

כאן הזדמנות שהוחמצה. שנית, חיסרון 

בספר  הקריאה  שכן  במיוחד  בולט  זה 

מכניסה את הקוראים עמוק לתוך סבך 

חלקן  עומק,  תפיסות  ושל  קשרים  של 

קמאיות ממש, המעצבים את חיי היהודים 

יותר  מתן  אולי  זה.  במרחב  והערבים 

נבחרו  שטרם  לאפשרויות  וצבע  ביטוי 

על ידי קובעי המדיניות היה יכול לתת 

קצה חוט לאפשרות עתידית של מימוש 

הקוראים  בקרב  ולעורר  אחר,  חזון 

ואנשי המקצוע את הרצון בשינוי דרכי 

הוראת השפה הערבית בישראל. 

يعاله مزور 18

االنكشاف  عدم  عن  الناجمة  الثقافية 
املكتوبة  اإلعالمية  املضامني  على 
والشفوية ألبناء املجتمع العربي أنفسهم. 
أواًل،  لسببني:  تبرز  هذه  الضعف  نقطة 
ينتبهوا  لم  القراء  معظم  بأّن  االفتراض 
إلمكانيات االنكشاف األخرى على ثقافة 
منكشفني  غير  وبأنهم  ومتنوعة،  غنية 
مؤلف  عمل  الذي  املعمق  بالشكل  عليها 
مجاالت  يف  حتقيقه  على  الكتاب  هذا 
ثانًيا،  كبيرة.  خسارة  وهذه  أخرى؛ 
يُدخل  الكتاب  الذي يطلقه مؤلف  النداء 
العالقات  من  شائكة  أجمة  إلى  القّراء 
واملفاهيم، البعض منها قدمي جًدا، التي 
تصمم شكل حياة اليهود والعرب يف هذا 
األخرى  لإلمكانيات  حيز  إعطاء  احليز. 
السياسات  واضعو  بعد  يتناولها  لم  التي 
رمبا كانت ستشكل طرف خيط الحتمال 
وحتفيز  مختلفة،  مستقبلية  رؤية  حتقيق 
القراء والكوادر املهنية على تغيير أساليب 

تدريس اللغة العربية يف إسرائيل.
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Mohanad Mustafa

The Century Deal: The American Plan “Peace for 
Prosperity” and the Conflict’sFfinal Issues

Abstract
This paper discusses Israeli policies aimed at a conclusive resolution 
of the Palestinian issue after the United States announced its “Peace 
to Prosperity” plan, more colloquially known as the “Deal of the 
Century”). In recent years, especially after the election of Donald 
Trump as president in 2016, the Zionist project led by Benjamin 
Netanyahu and the right has focused on resolving (or eliminating) the 
Palestinian cause, both politically and on the ground. The US plan is 
consistent with the Israeli approach to resolve the Palestinian issue, but 
in some respects even goes beyond the Israeli consensus; it proposes 
dimensions that were not a priority in the Israeli debate regarding the 
final resolution. The US plan reflects the political and moral surrender 
of the Palestinian national movement.
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development. This could be achieved through an algorithmic 
approach and problem-solving processes. 

Some common features of 3D printer and educational robot system-
based activities make it possible to use these technologies at school, 
starting in kindergarten. These activities enable learning through 
experience using the senses. Thus, starting from experimental 
processes, one ends with developing abstract and higher-level 
thinking. 

The research method consisted of a review of the current literature and 
observation of learning groups and their interaction with technology 
through projects. It was observed that project-based learning using 
these technologies has positive effects on students’ achievements and 
behavior. 

This observation motivates the need of enriching Arab schools and 
their labs with 3D printers and educational robot systems. It is 
essential to enable such teaching and learning environments for all 
ages, starting in kindergarten.
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Mahmoud huleihil

Educational Robots and 3D Printers as Innovative 
Tools for Teaching Science-Technology-
Engineering and Mathematics (STEM)

Abstract
The paper discusses the role of 3D printers and educational robots as 
innovative tools for the STEM curriculum.

We discuss the role of schools and their responsibility to act as quickly 
as possible to design a plan of action that will prepare the future 
citizens to deal with this new reality. This requires planning of action 
in different directions and on different planes, such as labs, teachers, 
and curricula. 3D printing as well as programming of educational 
robots require higher levels of thinking, innovation and creativity. 
It has the power to develop human imagination and give students 
the opportunity to visualize numbers, two dimensional shapes and 
three-dimensional objects, ending in developing a net of memory 
connections and relations. 

The integration of thinking, design, production and programming has 
immense power to increase motivation and satisfaction, with a highly 
probable increase in a student’s science, technology, engineering and 
mathematics (STEM) achievements. 

3D printing technology provides a great opportunity to integrate 
the STEM curriculum in education. It serves as an important tool 
accompanying STEM activities, and computer-aided design and 
computer-aided manufacturing. 

The educational robot system enables innovative activities for 
students, with a high potential of creativity and critical thinking 
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Elias Abboud and Manal Gabour

On Generic Examples and Generic Proofs and 
Their Contribution to Teaching Mathematics

Abstract
In this article, we discuss generic examples, generic proofs and their 
integration into the teaching and learning processes.  As experienced 
by the authors in teaching teacher-training courses on number theory, 
combinatorics and other topics, students faced major difficulties in 
understanding the proofs of the main theorems in these fields.  The terms 
“generic example”, “generic proof” and “proof  by generic example” 
have been discussed by a number of scholars .Generic proof, although 
given in terms of a particular number (object), nowhere relies on any 
specific properties of that number (object). A generic proof that uses 
an example which is a generalization of a class, although focusing on 
a particular case, is not used as a particular case, but as an example of 
a class of objects. We believe that using generic examples in teaching 
processes improves students’ argumentation and gives instructors a 
strong tool for simplifying reasoning and justification procedures. After 
a brief discussion of generic examples and their purposes, we briefly 
introduce Toulmin’s framework and conclude with a generic example 
using that framework.
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In the years 2017 – 2018 the program was introduced into 10 schools 
in East Jerusalem, encompassing 39 classes taught by 29 teachersand  
3 instructors.  

The program was also implemented in 11 institutions of higher 
education that have Arab students, including Haifa University, taught 
be 11 lecturers.

We discuss intensive courses for Arab teachers provided by some 
lecturers. 

 
Key words: Instrumental Enrichment Program, Mediated Learning, 
Dynamic Assessment, Cultural Deprivation, Dominant Culture, 
Regressive Culture, Cognitive Functions.
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Ahmad Azem

Instrumental Enrichment Program & Mediated 
Learning Experience in Arab Pedagogical 

Institutions

Abstract
Our purpose is to acquaint the reader with Feuerstein`s Instrumental 
Enrichment Program and the way it has been implemented in Arab 
schools since 1979, thus constituting an important chapter of Arab 
educational history.                                                                                      

We presented the names of 14 instruments to children older than 7 and 
8 instruments to children of age 4-7. 

The program’s main goal was to achieve structural cognitive modifiability 
with students, by reaching the needed cognitive flexibility for their 
adjustment. The main goal was achieved by fulfillment of six sub goals.

The theory of Mediated Learning is mentioned briefly. 

We describe the initial introduction of this program in 1979 into eight 
Arab schools. The program was implemented in fourteen classes with 
thirteen teachers, including some special education classes as well. 

After the mid-1980s the number of schools participating in this program 
rose to 56: 14 special education schools and 42 regular schools. after 
the mid of the 1980’s.

In the Lod - Ramla School, seven classes participated in the program in 
2016. The teachers participated in a preparation course. The students 
took a pre test and a post test in order to evaluate their progress and the 
effects of the program. The results of the post test show that medium 
and lower level students had made progress. 
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An online simulation workshop takes place on a synchronic digital 
platform, rather than face to face. It usually makes use of the Zoom 
application, employing the same principles of simulation formulated 
by the Simulation Centers in Education – gaining experience by 
working with professional actors, inquiry, and reflection. Online 
simulation operates essentially in the same manner as direct 
simulation – raising awareness of the importance of improving 
interpersonal communication skills, and practicing the use 
of SEL language in the educational field. All types of simulation aim 
at fostering resources of social and emotional learning, 
and providing educators with supportive and safe surroundings to 
practice them. The simulation emphasizes that there is no 
tension between outcomes and learning and teaching processes that 
include emotion and empathy. Such learning supports and fosters 
the wellbeing of the educational teams through nurturing social and 
emotional communication skills and capabilities. In this way, we may 
point out simulated experience during an online learning session in 
a digital platform such as Second Life (an integrated environment 
for online and direct learning), or through the use of immersive 
simulations, which combine simulations in virtual reality platform, 
at times using avatars.
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Amalia Ran and Sofi Shahwan- Dalal

Using Online Simulation to Develop Interpersonal 
Communication Skills among Educators and 
Social Emotional Learning: Insights from the 

Covid-19 Crisis

Abstract 

The transition to distance learning, brought about by the Covid-19 
pandemic, has intensified the need to redefine teaching and 
learning methodologies, teacher education programs, interpersonal 
communication skills, and to enhance Social Emotional Learning 
(SEL). This working paper, written by the National Program for 
Simulation Centers in Education, presents various models of online 
simulations, based upon the Ministry of Education’s guidelines for 
Simulation Workshops in Education, formulated to meet the new 
circumstances. The document aims to present decision makers 
and stakeholders with an action plan for employing the new format, 
to improve interpersonal communication skills of preservice teachers 
and educators who study and teach online, as well as to enhance 
SEL skills via online simulations.  

Online simulations are commonly used for training professional staff in 
fields such as medicine, aviation, nursing and education. Simulation 
is an effective tool to involve learners in a safe, controlled learning 
environment that allows for repeated practice, reflection, and feedback. 
It is important to emphasize that there is terminological ambiguity 
concerning the definition of this tool, and research on the various 
models is scarce (Dotger, 2013; McGarr, 2020; Thompson et al., 
2019).   
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Mohammad Moussa Khalaf

Musical Instruments in Kindergarten: The 
Analytical Intuitional Method in Storytelling

Abstract
Music education and storytelling are significant aspects of childhood. 
Through stories, children acquire principles, ethics and knowledge. 
The aim of this study is to introduce a new theoretical method of telling 
a story accompanied by musical instruments. The analytical intuitional 
method, provides kindergarten teachers with a specific strategy to 
perceive and analyze a story based on three elements: information, 
emotions, and actions. These elements are tools to direct the teacher 
to merge musical instruments into the story, with no need for any 
previous musical background. This method is based on four stages: 1) 
the story selection process, 2) the story analysis process, 3) the musical 
instruments process, 4) expressive reading and story performance. The 
author argues that this method benefits both kindergarten teachers and 
pupils in multiple ways: 1) it deepens their understanding of the story; 
2) it provides more attention and focus on the story’s details ory; 3) it 
exposes them to educational, high-quality musical instruments; 4) it 
makes it possible to repeat the story without boredom. The analytical 
intuitional method is introduced in this theoretical article using an 
example story entitled Tale of Five Balloons by Miriam Rout, translated 
into Arabic by Rozand Daeem.  

Key words: Music education, story, instrumental music, childhood, 
analytical intuitional.
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than students of special education and integrated frameworks was 
clearly highlighted in this study. In addition, it was found that special 
education students tend to be more socially isolated than others.

Key words: Socio-emotional aspects, specific learning disorder, 
special education, Arab schools.
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Ihab Zubeidat, Waleed Dallasheh and Sehrab Masri

A Comparison of Emotional-Social Aspects among 
Arab Students in Regular, Special and Integrated 

Frameworks

Abstract 
The current study looked at students from regular, special and 
integrated frameworks and examined: a. Differences in emotional 
(sense of coherence, emotional stability and exams anxiety) and social 
aspects (sense of social loneliness, social competence and friendship); 
b. Relationships between these aspects in the above three frameworks 
and among all students studied. Participants consisted of 229 students, 
most with a specific learning disorder, who were randomly selected 
from Arab elementary and middle schools in the north. Students 
were asked to fill self-report questionnaires assessing the above 
aspects. The findings indicate significant differences between the 
three groups of students in their sense of coherence, sense of social 
loneliness, emotional stability, social competence and friendship. 
Post-hoc Toki tests were conducted to find out which pair of frames 
there are differences. However, no significant difference was found 
in exams anxiety among students in the three frameworks. Significant 
relationships between different emotional-social aspects were found 
among the three above-mentioned frameworks, and among all students. 
Emotional-social differences among students of special education and 
in integrated frameworks were clearly highlighted in this study, and in 
addition, it was found that special education students tend to be more 
socially isolated than ordinary students and integrated students. The 
well-known phenomenon in the professional literature, that students of 
ordinary education tend to be more mature in emotional-social aspects 
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explains only the feedback. As for the trainer teacher contribution, it 
does not explain any component of the interpersonal communication 
skill.

In addition, it was found that there are differences between the 
perceptions of educational guides in the different disciplines regarding 
the contribution of the PDS practical training model to developing 
the students’ interpersonal communication skill.

The results of this research indicate the need for a deep examination 
of educational guide and trainer teacher contributions to and role in 
developing the students’ interpersonal communication skill.

Key words: Interpersonal communication and its components, 
PDS Practical Training Model, Educational guide, Trainer teacher. 



Safieh Hassona Arafat and Marwa sarsor

The Level of  Arab Undergraduate Education 
Students’ Interpersonal Communication Skill 

and the PDS Model’s Contribution to Developing 
This Skill from the Perspective of Students and 

Educational Guides

Abstract
The study examined the level of the interpersonal communication 
skill of Arab students for the Bachelor of Education degree and 
teaching license, who were trained within the PDS (Professional 
Development School) model of practical education, the contribution 
of the model to developing this skill in general and its components 
(message, sender, receiver, coding, message decoding, feedback, 
communication channel) in particular, and the contribution of 
educational guides and trainer teachers. 

The study used a combination of quantitative and qualitative 
approaches. The qualitative part consisted of semi-structured 
interviews with five educational guides. The quantitative part 
consisted of a questionnaire filled out by 81 students of both sexes.

The study found a high level of interpersonal communication skill 
among students as assessed by themselves, and a positive relationship 
among their components, in addition to a positive relationship 
between the components of the interpersonal communication skill 
and the PDS model, the contribution of the educational guide and 
the trainer teacher within the model. The results also indicated that 
the PDS model explains all the components of the interpersonal 
communication skill, while the educational guide’s contribution 
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