
 رر  المحكلمة 

: اجتماعية تربوية، لغوية، ةي  رئيس ثالثة مجاالتمقاالت في  8من الحصاد ادس س  اليشمل العدد 

ونتاجا لما العمل التربوي  مكانةتعكس ل تجيء بمجاالتها المذكورةهذه المقاالت  لم الحاسوب.وع  

ه بأن  مثل  في المجاالت التربوية والتعليمية. الجاد   البحث تمخ ض عن هذه المقاالت من وننو 

ة والهادفة شأنها   ص  يخفيما أن تسهم بشكل ملموس وعملي  من حيث جمع المعلومات الهام 

اللغة  ما يخص  في األدبي ات البحثي ة إلى إضافة لَب َنة حيث ، ومنفي الداخل ي  الفلسطينالمجتمع 

ي مناقشة . وكل ذلك في مجملهالعربية التعليمية والتربوية في المجتمع الفلسطيني وضاع األ يغط 

تكون فيه عنوانا  ال  مح إلى أن تحل  "الحصاد"  من خاللنصبو  إن نافي هذا الصدد،  في الداخل.

، البحثية والموارد المعرفية المجاالت مختلفالباحثين والباحثات من  خيرة ليهإيجذب ومنبرا 

اللغة بالمكتوبة البحثية  اإلنجازاتفضل أحصد  فيه يتم الحقل ال ذي بمثابةصاد" حال" فتكون

 .ةي  العرب

 اءر  ج. سالميةواإلعنوانا للنهضة العربية منذ بداية القرن السابع تقريبا البحث العلمي ل ث  ملقد 

سياق التاريخ العلمي  ال تي يشيد بها تهاذروإلى ذلك وصلت الحضارة العربية واالسالمية 

للمجتمعات الحضاري والثقافي م د  التقوكان لهذه النهضة مساهمة واضحة في لإلنسانية جمعاء، 

العلمي في المجتمعات  البحثل ط  تع ،فترة طويلةومنذ  أن ه إال  . رضألابقاع ى ت  شفي نسانية إلا

ع ب  وتتبدال منه منحى ومنهجا غيبيا في االستدالل على الحقائق خذ ت  سالمية واإلواالعربية 

ت   هذه الحالة وظروف حدوثها. بأسباب واإلحاطةالظواهر  ت إلىفيما أد  مساهمة ص ل  تق أد 

 انعدامه.     د  لى حإ ، بل رب ما يصلالمجتمعات العربية واالسالمية في البحث العلمي

 للجمود والقصورسباب ألاهي  حول ماالتاريخي واستعادة الجدل  النقاش بصدد تجديدهنا لست 

حيوية على الرغم من  ،في المجتمعات العربية حد التوقفلى إ العلمي النتاجر ث  وتع ي  البحث

ة م  عاهذا الحال الذي حل بالمجتمعات العربية  بأن  عاء د  اال غير أن ي أود   .هذا النقاش وضرورة

البحث في المجتمع  قوبلقد  ،ليست بالقليلةحيان أوفي  ،هذا ظل   في. جزاءهاأقد انعكس على 

كاديمي األالبحث يكون وبذلك  .سباباألناقش ما ل  وق ،النتائج باعتراضسرائيل إالفلسطيني في 

في الجوهر. حيان األهذه همل في معظم أو قد تناول ما هو عرضي   سرائيلإالفلسطيني في 

 ما يتعل قفيسرائيل إلدى المجتمع الفلسطيني في كاديمي ألاالبحث ز ي  يمهو ما  هذا الحالرأيي، 

حد يمكننا لى إكاديمية ألبحاث األا، بحيث لم تصل بنا والتربويةنسانية اإلالمجاالت االجتماعية، ب

بط نشير أن علينا ب ع  يصوهذا بَدْوره بالطبع، ، استنادا إليها. هذا المجتمعزات ي  م لىإ فيه بالض 



ية إلى وجودسباب ألا أن نقف على المجتمع  في وجه دةد  المتعاآلفات االجتماعية  المؤد 

     .  سرائيلإالفلسطيني في 

 للعَرض والقشورضها ر  تعمن  للجوهر بدالحد مناقشتها لى إبحاثنا أ أسباب عدم وصولد د  تتعقد 

أن يتم   في هذه المرحلةلى ألوْ الكن . سياقالنقاش ويطول في هذا الب ع  يتشوقد ، الخارجية

ز ي  وتمتصيب الجوهر  عَ مواضي األبحاث   ىن  تتببحيث كاديمية األية بحثلعملية الل والت جديد اإلعداد

التي بحاث األمنبرا لهذه قاعدة و"الحصاد"  ألن تكون نتطل ع إن ناالخارجية. واألعراض المظهر 

، سرائيلإفي  ي  الفلسطيننشأة المجتمع  ص  يخفيما كاديمي األطريقا جديدا في البحث  ق  تش

 يثمانهذا العدد من "الحصاد" بمقاالته النعتبر  أن يمكننا المستقبلية. ورؤيته هدافهأوتحدياته 

الجوانب تناقش  هذه المقاالت ن  أ نرى في هذا االتجاه، حيثتسير ة ي  جدبداية لخطوات 

      التعاطي معها. وتت سم بما هو جديد في للمواضيع البحثي ة ي ةالجوهر

إلى أي  ، لألو  ا:  يني  مركزسؤالين ضمن ة ي  النظربروفيسور يزهار ابالتكا يناقش في مقالته 

ر  تطيالئم  مدى الظواهر اإلدارية في جهاز  مبحثَ مجال اإلدارة التربوية في الدول الغربية  و 

ثراء إلالتعليم العربي في إسرائيل؟ والثاني، هل تتيح النظري ات واألبحاث غربي ة المصدر 

داء األلمعل مون العرب لفهم عملهم وتحسين المعرفة التطبيقية المحلية التي يحتاجها المديرون وا

ة ي  إلدارة التربوحول ادراسة أكاديمية لوجود هناك أهمي ة  أن هلى الباحث إمدارسهم؟  يخلص في 

،العربفي المجتمع  س ويخص ص أدواته لدراسة  ي  وهناك حاجة إلى تطوير مجال أكاديمي يكر 

ة ي  الثقافتتعاطى مع الممي زات  ال بد  وأن جهاز التعليم العربي في إسرائيل. هذه الدراسة

. ة بالمجتمع العربي   واالجتماعية الخاص 

سات َدْور على مقالته في الضوء طل ِّيس محاجنة براهيمإ. د  العربي   المجتمع داخل المدني ة المؤس 

 التأهيل اإلغاثة،: ةي  ساساأل ماناأل لشبكات نماذج ثالثة استعرض وقد ،إسرائيل في الفلسطيني  

 غير األمان شبكة خصائص فيه تنسجم الذي المستخدم النموذج أن   إلى خلَص الباحث. والتنمية

 ثم ،(والعيني   المالي   بشقيها) اإلغاثة يشمل إسرائيل في الفلسطيني   المدني   للمجتمع الرسمي ة

هإلى  األخيرة، األعوام في باألخص   والمبادرات، ،(تعليمي ة منح تقديم األساس في) التأهيل  التوج 

 المعلومات مع دراسته نتائج تت فق(.  الفقراء لصالح ربحي ة مشاريع تمويل) التنموي   النموذج نحو

 عدم إلى تشير والتي إسرائيل، في العربي   المجتمع داخل األهلي   العمل أنشطة حول الواردة

ة االجتماعية، القضايا على التركيز ن خاص  ه ذات الجمعي ات ق َبل م    . علماني   توج 



جدد  مديرونمنصب اإلدارة المدرسية كما يعكسها ي ل  يات تود  تحيناقش بروفيسور خالد عرار 

  أن   ي  بي نتالكيفنتائج البحث التي اعتمدت على المنهج  .في إدارة مدارس عربية في إسرائيل

يات اإلدارة المدرسية تول ي ةم  لى مهإاالنتقال من مهنة التدريس  من حيث  فيه ما فيه من الت حد 

، والمجلس المحلي ووزارة هلاألتشمل لمفهوم الوظيفة، تشابكها وتجاوزها حدود المدرسة 

وكيفية التنظيمي، العالقات، د ب عْ العلى  ترتكز المديرة م  مه ، فإن  ذلك باإلضافة إلى .المعارف

لى إ. بناء على ذلك يخلص عرار بينهافيما متناقضة وفعل االنسجام  إرادات وب غيات التعاطي مع

اإلدارة ، مرحلة لى إوجود ثالث مراحل في اإلدارة التربوية: مرحلة االنتقال من التدريس 

التحديات، خاصة في سعي المدير لبناء ثقافة مدرسية وتحديد وجهة جديدة للمدرسة  مواجهة

والموارد، ومرحلة تأسيس ثقافة مدرسية التي تنعكس على رادات إلاوتفعيل الطاقم وتجاذب 

 بيئتهم المدرسية. في للمعل مين اليومي   داءاأل

مين في مدارس التربية ل  داء المهني للمعألعلى ا المدرسية الثقافة ثرأ صَ فح  بشارة سائد. د  

نشاط التربوي والتعليمي العلى المدرسية لها أثر  الثقافة أن   هبحث نتائج نتي  ب وقدالخاصة. 

 ةي  مبن المدرسية أن تكون الثقافةب الباحث يوصي لذا، في مدارس التربية الخاصة. مينل  للمع

  .طبيقت  والالتخطيط  مستوَيي بصورة منهجية  ومعمولة

لم اإللكتروني غير المتزامن و  إلى ق ر  يتطد. مؤنس طيبي في مقالته يناقش موضوع التع 

تجعل منتديات المناقشة التعليمية في مساقات  أنوالعناصر األساسية التي من شأنها بات ك  لمرا

لم اإللكتروني أكثر  لم ي ةً وفعال نجاًحاالتع    .وبناء المعرفة ،لممارسة مستويات عالية من التع 

 ي ةهمأ :العوامل المختلفة والتي تضمن نجاح العملية التعليمية وتنشيطها مثل الباحث إلى ويلخص

الجماعي  بالت فاعل القيام لكذوك ،قوانين المحادثة والنقاش والتعامل ، تفعيلالتنظيم المسبق

 وطرح األسئلة.

ا في المدارس لدينا ق ب  المطيقارنان منهاج تدريس الحاسوب ف ؛سعدأد. مؤنس طيبي ود. خالد  أم 

ن ه في المنهاج البريطاني أ ويرى الباحثان .في بريطانياق ب  المطمع منهاج تدريس الحاسوب 

لم الحاسوب والبرمجة في المدارس االبتدائية 2015-2014الوطني الحالي ) ( لتدريس ع 

المناهج الموجودة عندنا في البالد، من ناحية األهداف  مع ر كبير بالمقارنةو  هناك تطعدادية إلوا

لم الحاسوب والبرمجة، ومن ناحية شمول هذه المناهج واحتوائها على  ومدى تبن يها لمفاهيم ع 

عة لتدريس هذه المفاهيم، ومن ناحية استغراقها للمراحل االبتدائية واإلعدادية،  مضامين متنو 

أن  أهداف كما وومن ناحية توفير الموارد التعليمية المالئمة والكافية لتطبيق هذه المناهج. 

لم الحاعنى ت  المناهج الجديدة في بريطانيا  ا بأفكار ومفاهيم ع  باألدوات عنى ت  سوب أكثر مم 



لم الحاسوب وال تعي ن م ل  تعالتكنولوجية. وترك ز هذه المناهج على  مهارات البرمجة ومفاهيم ع 

 وإن ما تطرح بعض األمثلة لمثل هذه األدوات. ،أداة تكنولوجية بعينها

رَ تط في مقالها حاج يحيىثار آتتابع د.   ،ناصرمجد أردني األالتجربة الش عري ة لدى الشاعر  و 

ل تمي زه بلى إوتخلص  لقد بدأ في شعره من ناحية الل غة، األشكال والمضامين.  ر  المستمالت حو 

إلى كتابة الش عر المنثور ال ذي يخلو من الوزن والقافية،  انتقل ناصر بكتابة قصيدة الت فعيلة، ثم

، وهو بذلك يشبه الش عر الت فعيلي  من جانب شكله  طر الش عري  ع على نظام الس  لكن ه يوز 

، بل نجده ينتقل إلى  . لم يتوق ف شكل القصيدة الن اصرية عند هذا الحد  قصيدة ما يعَرف بالخارجي 

، على هيئة كتلة طباعي ة الن ثر الخالية من الوزن وا لقافية، وال تي تظهر، في شكلها الخارجي 

بة من جمل شعري ة، ال من أسطر شعري ة.  من جهة المضامين الش عري ة، فنالحظ أن   واحدة مرك 

ر  ابقة لها؛ فيصو  ة الس  ة جديدة ومختلفة عن المحط  كل  ديوان من دواوين أمجد ناصر يشك ل محط 

حراء إلى العواصم والمدن األسمنتي ة. ثم يشتغل ناصر بثيمة  صدمة البدوي  المنتقل من الص 

ياع، الحنين، العزلة والوحدة بعد ذلك تبدأ مساءلة  .المنفى والغربة وما تخل فه من إحساس بالض 

ق  االنفصال عن الماضي، والقبول بالمنفى والعالم الواقعي  كحالة دائمة وليست عابرة. ثم يتطر 

غبة والجسد، ويصف لنا تجربة حسي ة إيروسي ة. إلى موض الش اعر   وع الر 

وتقترح نموذجا جديدا ليزية جاالناللغة  في (الصفة)حاجيت شيفر تناقش في مقالها موضوع 

رها و  طوالتي ليزية جاالنالنظرية البنائية لقواعد اللغة طار إضمن ( الصفة )لمناقشة موضوع 

 وغيسبورن.  جولدبرغ  هيلبرت، مثال أمن الباحثين  عدد

للهجات األلمانية اللغة إسهامات يساهم بروفيسور حسيب شحادة بمراجعة لكتاب حول أخيرا، 

ة ول ل هجة اللغة العربية  ة الفلسطينية عام   في الفترة المعاصرة.خاص 

 

 

 

    


