والسياسات
ّي إكسال ابلتّعاون مع مركز دراسات للحقوق ّ
اجمللس احملل ّ
بوي يف املدرسة
دور أولياء األمور كرافعة لصياغة العمل ّ
الّت ّ
منوذجا
إكسال ً
د .ردينة جرايسي

 .1مق ّدمة:
 .1أ .عرض املوضوع:
بوي يف املدرسة.
هدف البحث :تعزيز دور أولياء األمور يف العمل ر
الّت ر
أهداف البحث:
بوي يف املدرسة وتبيني مداه.
 .1وصف أشكال دور أولياء األمور يف العمل ر
الّت ر
 .2كشف العوامل املؤثِّررة يف دور أولياء األمور وشرحها.
 .3الوقوف على أهداف دور أولياء األمور والتروقرعات منها.
تطبيقي لدور أولياء األمور.
 .4اقّتاح موديل (منوذج)
ر
بوي تعمل على صياغة شخصيرات الترالميذ إىل جانب تزويدهم ابملعرفةة واملهةارات الركريرةة .الترعةاو بةني
املدرسة إطار تر ر
يدل على أمهريرة العالقة بني أولياء األمور واملدرسة.
املدرسة وأولياء األمور هامٌّ جدًّا من أجل حتقيق عملها ،ممرا ر
الصةادر يف  1كةانو رأول سةنة  ،2443بوجةود أمهريرةة كة
ةام يف وةارة املعةارف (4 /2414أ) ،و ر
يقر منشةور املةدير الع ر
ر
للترواصةةل املرتةةوح بةةني املدرسةةة والبيةةّ ،األمةةر الرةةذي يتةةي أمةةام أوليةةاء األمةةور الترةةطثب يف طةةاب املدرسةةة وجعلهةةم ذوي ريثةةب
الّتبويرة يف املدرسةة .يُلقةى علةى
الّتبية ير يف أولياء األمور مشاركني كاملني يف العمليرة ر
فيه .يضيف املنشور أ ر " :جهاة ر
منوذجي .ليس غريبًةا
كاهل أولياء األمور ،لكوهنم أوصياء شرعيرني على أبنائهم ،واجب تعزيزهم تربوًًّّي واجتماعيًّا بشكل
ر
ةوي يُقةام فيهةا ،وألوليةاء األمةور مةوارد مةن املعرفةة
الّتبويرةة ،فمعلةم العمةل ر
أ يشارك أولياء األمةور يف رةرًّيت العمليرةة ر
الّتب ر
الّتبويرة وإثراؤه".
املؤسسة ر
واخل ة الريت من شطهنا حتسني عمل ر
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يةةنلرم املنشةةور هن ة اختيةةار يليةةل أوليةةاء األمةةور يف املدرسةةة ،ويةةنلرم شةةبكة العالقةةات املتبادلةةة بةةني املدرسةةة ويليةةل أوليةةاء
األمور.
 تُطرح أسئلة تتعلرق ابملنشور ،منها:
 هل يعي أولياء األمور وجود املنشور؟
كل طرف (إدارة املدرسة وأولياء األمور) ملضمو املنشور؟
 ما ترسب ٍّر
 كيف يُطبرق املنشور يف أرض الواق ؟
يتم ذلك؟ وما مد ذلك ال ردور؟
 هل ألولياء األمور أو مملرليهم دور يف ررًّيت أمور املدرسة؟ ويف ر
أي قضاًّي ر
وتدخلهم؟ وما هي اخلطوات الريت تقةوم اةا إدارة املدرسةة مةن
 هل ترغب إدارة املدرسة حقًّا بدور أولياء األمور ر
أجل تشجي ذلك ال ردور؟
يتم خالل هذا البحث فحص األسئلة املذكورة آن ًرةا ،وذلةك بواسةطة وصةف ا اصةل يف الواقة وفهمةه وصةورتً إىل اقةّتاح
ر
الّتبويرةةة يف املدرس ةةة ويس ةةهم يف تنمي ةةة شخص ةةيرة
مودي ةةل للة ة ردور املن ةةوا مولي ةةاء األم ةةور ،والرةةذي كن ةةه النره ةةوض ابلعمليرةةة ر
الترالميذ.

 .1ب .خلفيّة نظريّة:
هنالةةك إشةةارات خمتلرةةة يف ال ردراسةةات ،تشةةب إىل مشةةاركة املةواطنني يف عمليرةةات رااةةاذ القةرار يف رةةارتت ا يةةاة املتعة رددة:
توجةةه ال رد قراطيرةةة
اإلسةةكا  ،الترةةدبب املن ةةز ر ،تربيةةة األورتد ،حق ةةل العمةةل وش ةةؤو أخةةر  .ترتكةةز تل ةةك اإلشةةارات عل ةةى ر
املشاركة ( ،)Pateman,1970والريت تة ردعي أ ر واجةب ك رةل مةواطن املشةاركة يف رااةاذ القةرارات املرتبطةة مياتةه ،ومةن هنةا
تقوي التزامه حنو مجاعته.
تبدو املشاركةُ ضروريرةً للمواطن نرسه ،إذ ر
توجه ال رد قراطيرة املشاركة أ يشارك يف راااذ القرارات املرتبطة مياته ،ولذلك فإ ر أولياء األمور
كل مواطن يستطي َ
وفق ر
ر
الّتبويرة كلرها.
كل املراحل ويف مستوًّيت العمليرة ر
يستطيعو املشاركة يف قرارات مرتبطة بّتبية أبنائهم يف ر
الشراكة؟
الّتبويرة من خالل الترعاو ؟ املشاركة؟ أو ر
هل يلهر دور أولياء األمور يف العمليرة ر
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املصطلحات اللرالثة املذكورة :تعاو  ،مشاركة ،شراكة ،تع ر عن درتلة أخذ دور يف النرشاا ،ومة ذلةك فةإ ر بينهةا تبةاين
جوهري ما.
ر
عرفوا املصطلحات األخبة كاآليت:
ترتسمن ( ،)1891تسرتسمن وسدا ( )2443ر
يؤديه أح ٌد آلخر .غالبًا ما يكو لد أصحاب مناصب من
 تعاون ( :)Collaborationسبورة تصف نشاطًا ر
مترخذي القرارات ،حنو :مهنيرني ،مترخذي سياسات وقادة يف اجملتم .
 مشاركة ( :)Participationسبورة تصف مشةاركة مةن خةالل أخةذ حيرةز جزئ رةي يف نشةاا مة اآلخةرين ،وتلةك
الراغبني أل يكونوا مبادرين ومتح ركمني به.
مبادرة املشاركني (اجلمهور) ر
 شر رراكة ( :)Partnershipيع ة ر ع ةةن عالق ةةة متس ةةاوية ب ةةني األط ةراف .مب ةةادرة م ةةن ك ةةال الطرةةرفني وم ةةن أص ةةحاب
املناصب واجلمهور ،وتعكس مساوا ًة يف ا قوق والواجبات.
وجةةه :مترخةةذو القةرارات يطلبةةو تعةةاو ً حتقي ًقةا ملطالةةب معيرنةةة ،ملةةل شةةرعيرة
تعكةةس الرروقةةات بينهةةا اختالفًةةا أساسةيًّا يف التر ر
ةادرا ومتح رك ًمةةا يف العمليرةةة ألنةرةه يعةةرف حاجاتةةه ورغباتةةه معرفةةة
للخطة  ،ومةةن جهةةة أخةةر يطالةةب اجلمهةةور أ يكةةو مبة ً
الشراكة كمزي بني الترعاو واملشاركة (אלתרמן וצ'רצמן.)1991 ,
جيردة جدًّا .تُعرض ر
ةادي اجلانةةب ،وأ ر املغةةز يف املشةةاركة هةةو
يشةةب الباحلةةا שמר ושמיד ( )6002إىل أ ر يف الترعةةاو واملشةةاركة حرا ًكةةا أحة ر
كل املشةاركني للمصةطل  ،ومعرفةة كيريرةة فهمهةم للعالقةات
املبادلة .يشب الباحلا ً
أيضا أنره من ر
اهلام معرفة كيريرة تعريف ر
املنشودة بينها.
الّتبية يف إسرائيل فيما يتعلرق
 .1ج .تد ّخل أولياء األمور يف ّ
السنوات األخبة طرأت تغيبات يف سياسة ر
الّتبية :خالل ر
حق اختيار املدرسة الريت سيدرس فيهةا أبنةاؤهم ،وح رةق معرفةة
مبشاركة أولياء األمور ر
وتدخلهم يف تربية أبنائهم ،وقد ُمنحوا ر
الّتبيةةة ترسة
مكملةةة .جهةةاة ر
مةةا يةةري يف املدرسةةة ،وحة رةي إمكانيرةةة مشةةاركتهم يف رااةةاذ القةرارات املتعلرقةةة مبنةةاه تعليميرةةة ر
رةةارتً واسة ًةعا أمةةام املبةةادرات اقلريرةةة وتوقرعةةات أوليةةاء األمةةور لّتبية ٍّةة يلرةةل رؤاهةةم ،وتسةةتجيب اجةةات أبنةةائهم (וקסמן
ובלאנדר ;6006 ,חגאזי .)6009,
تدخل اآلابء.
األمهات يف املدرسة أكلر من ر
أشارت الباحلة קפלן תורן ( )6002إىل أ ر ر
تدخل ر
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عامةة .تشةب
الّتبية يف إسرائيل هي جزء من الترغيبات يف جهاة ر
غبات ا اصلة يف جهاة ر
التر ر
ةرّ بصةرة ر
الّتبية يف العامل الغ ر
حي وصوهلم إىل الترطثب يف صياغة سياسة جهةاة
الباحلة ( )Munn, 2001إىل أ ر مشاركة أولياء األمور تكو تدرييرةً ر
عامةة وسياسةةة املدرسةةة علةةى حنةةو مةةن اخلصةةو  .تشةةب الباحلةةة إىل حة رةق أوليةةاء األمةةور يف املعرفةةة وإمكانيرةةة
ر
الّتبيةةة بصةةرة ر
املسامهة الراعلة يف إدارة املدرسة.
لتدخل أولياء األمور يف ثالثة مستوًّيت:
تطرق  )2002( Williams & Ullmanر
ر
 .1مسةةاعدة عمليرةةة يف املدرسةةة ،وتشةةمل :مشةةاركة يف اجتماعةةات األه ةا  ،دعةةم يف الة رةرحالت واملكتبةةة ،ولنيةةد أم ةوال
وت رعات وأمور أخر .
مرّ أبنائهم ويتعاونو معهم.
أي ً
مد يتواصلو م ر
 .2منلومة العالقات م املعلرمني ،وإىل ر
تدخل أولياء األمور يف حتضب ال ردروس املنزليرة.
 .3ر
تدخل أولياء األمور يف مستوًّيت هي:
تقّتح نوي ( )1894تقسيم ر
 .1أولياء األمور كمشاهدين ،يف هذا املستو رت يترخذو أيرة إجراءات فاعلة ،بل يشاهدو عن بعد.
تطوعهم أو نزورتً عند طلبات املعلرمني.
 .2أولياء األمور ر
كمزودي خدمات ،وذلك من خالل ر
 .3أولياء األمور كمتعلرمني ،وفيها ررو منشطة هتدف إىل تربية أولياء األمور وتنميتهم.
الّتبويرة من
الّتبويرة ،واملقصود بذلك مشاركتهم يف فعاليرات تدخل ضمن العمليرة ر
 .4أولياء األمور كمشاركني يف العمليرة ر
عامة أو حماداثت.
خالل تواصل مباشر م الترالمذة و/أو تواصلهم م أولياء أمور آخرين خالل اجتماعات ر
هتتم مبشاركتهم يف مستو حتديد أهداف و راااذ
السياسة ،واملقصود بذلك فعاليرات ر
 .1أولياء األمور كمشاركني يف رسم ر
قرارات.
ةبيها لنةةوي ( ،)1894ابسةةتلناء البنةةد اخلةةا ر مبسةةتو اللرالةةث الرةةذي يتنةةاول أوليةةاء
ةيما شة ً
يقةةّتح فريةةدما ( )1898تقسة ً
األمور كمتعلرمني.
دخل للمسةاعدة يف
تطرقهةا إىل ملشةاركة مرركةزة مةن أوليةاء األمةور يف املدرسةة إىل الترة ر
تشب  )2002( Seginerمةن خةالل ر
الصيانة.
أبعاد تعليميرة ،اجتماعيرة تنليميرة أو ر
ف يف سياق هذا البحث كشراكة يف راااذ القرارات املتعلرقة يف اجملارتت اآلتية:
معر ٌ
ر
تدخل أولياء األمور ر
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 .1لنيد ت رعات ،تزويد خدمات وصيانة للمدرسة.
السلطة اقلريرة.
 .2وساطة ومحاية أمام ر
كل أصحاب
 .3مراقبة ومتابعة ألداء الطراقم
اإلداري و ر
الّت ر
ر
بوي يف املدرسة (معلرمني ،مرركزي طبقات ،مستشارين ،مدير و ر
الوظائف يف املدرسة).
 .4مشاركة واقّتاح مناه تعليميرة ،أقسام إثراء وفعاليرات اجتماعيرة.
دخل فاعالً.
دخل
ُُيت مد
منقوصا ،ويف طرفه اآلخر يكو التر ر
األول يكو التر ر
ر
ً
تدخل أولياء األمور وفق حمور يف طرفه ر
ةرّ يف ظ رةل واقة الةال-مسةاواة يف
 .1د .تد ّخل أولياء األمور يف ّ
الّتبية يف اجملتمرع العرر ّ :تنشة ر
الّتبيةة يف اجملتمة الع ر
الّتبية يف ك رةل مةا يةرتب مبنةاه الترعلةيم واملضةامني
تدخالت ةائدة ألصحاب القرار يف وةارة ر
ظل ر
اصيص امليزانيرات ،ويف ر
الشةةعر
الشةةعب الرلسةةطي ر يف الةةبالد ،والقةةيم ا ضةةاريرة ،واألدب و ِّر
الّتبويةرةة وذلةةك للحيلولةةة دو لقةةاء الترالميةةذ مة اريةةط ر
ر
ةدخالً للجمةاهب العربيرةة بصةرة
العرّ الرلسطي ر ،كما تعيش ر
ةرّ حتةّ وطةطة قيةادة سياسةة رت تتةي ت ر
الّتبية يف اجملتم الع ر
ر
الّتبويرة.
خاصة يف رال املضامني ر
عامة وأولياء األمور بصرة ر
ر
ةرّ ،والرةذي
عسةف املوجةود يف جهةاة ر
كل مةن  )6002( Golan-Agnon )5002( Jabareenإىل التر ر
الّتبيةة يف الوسة الع ر
يشب ر
ةدخل العةةرب يف عمليرةةات رااةةاذ
يلهةةر مةةن خةةالل امليزانيرةةات وتطةةوير املنةةاه واملضةةامني الرةةيت حتةةّتم ا ضةةارة واهلويةرةة العربيرةةة ،ومةةن خةةالل قلرةةة تة ر
القرارات ،الترخطي  ،التررتيش واإلدارة.

ويرسر ذلك
يشب أبو عصبة ( )2442إىل أ ر مد
ر
تدخل أولياء األمور ،ورتسيرما اآلابء منهم ،يف املدرسة قليل جدًّا ،ر
ابألسباب اآلتية:
 .1طرائق اإلدارة والتردريس يف املدرسة حمافلة ،ممرا يؤثرر على استعداد املدرسة لالنرتاح أمام أولياء األمور.
تصور سائد م ر مسؤوليرة الترواصل م املدرسةة،
وخاصةة يف املرحلةة ارتبتدائيرةة ،هةي مسةؤوليرة األم ،سةيرما وأ ر
ر
 .2هنالك ر
األم مة
الرجةال ولةذلك يق رةل تواصةل ر
سي من بنات جنسها ،رأما يف املراحل العليا فمعلم املعلرمةني مةن ر
معلم الطراقم املدر ر
املدرسة خالهلا.

1

ابدعةاء أ ر ذلةك لةيس مةن صةالحيراهتم .جلةا
 .3عدم استعداد مديري املدارس إلشراك أولياء األمور يف العمليرة ر
الّتبويرةة ر
السلطات اقلريرة .يضيف أبو
يسي ،ويستغلرها املديرو غالبًا لتجنيد موارد من ر
أولياء األمور تُنتخب منذ بداية العام التردر ر
عصبة أ ر جلا أولياء األمور رت يعرفو حقوقهم إةاء أولياء األمور واإلدارة.

حق املواطنني يف املشاركة يف
السابقة أ ر هنالك وعيًا يف رتمعنا املعاصر حول ر
 .1هر إمجال :ر
يتبني من خالل ال ردراسات ر
اهلامة يف ا ياة .ابدئ ذي بدء ،فإ ر هذا اجملال ،مسؤوليرة أولياء
القرارات املرتبطة مياهتم .تربية األبناء هو أحد اجملارتت ر
خاصةةة،
األمةور ر
ألهنةةم األوصةياء الطربيعيرةةو ألبنةةائهم .هنالةك تغيةبات يف جهةةاة ر
عامةة ويف إسةرائيل ر
ةرّ ر
الّتبيةة يف العةةامل الغة ر
الّتبويرة ضمن تلك الترغيبات.
وتندرج مشاركة أولياء األمور يف العمليرة ر
ةدخل أوليةةاء األمةةور ،ويف مركزهةةا املشةةاركة يف رااةةاذ القةرارات املرتبطةةة مبنةةاه
أشةةارت دراسةةات عديةةدة إىل أمنةةاا خمتلرةةة لتة ر
الصيانة ،وساطة م اجمللس اقلر ري ولنيد أموال.
الترعليم ،تزويد اخلدمات و ر
تدخل أولياء األمور يف الواق وفهمها ،سعيًا رتقّتاح موديل
يصبو البحث ،يف ضوء املعطيات املذكورة ،إىل وصف أمناا ر
الّتبويرة يف املدارس ،ويسهم يف تنمية شخصيرة الترالمذة.
لتدخل أولياء األمور يستطي النرهوض ابلعمليرة ر
ر

 .2خطّة البحث:
ألهنا قرية عربيرة يف مشا البالد.
 .2أ .مجهور البحث :أولياء أمور الطرالرب يف مدرسة يف قرية إكسال .متر اختيار القرية ر
 .2ب .العيّنة :أولياء أمور يف مدرستني يف املرحلة اإلعداديرة يف قرية إكسال ،لسببني:
تدخل أولياء األمور ،والوقوف على الررق يف تعاطي املدرسة
 .1حقيقة رأهنما مدرستا تتيحا إجراء مقارنة يف موضوع ر
م املسطلة.
 .2خالل املرحلة اإلعداديرة يةُترخذ قرار توجيه الطرالرب إىل فروع املرحلة اللرانويرة ،ويشّتك يف هذه العمليرة ك رةل مةن طةواقم
الش ةراكة يف ذلةةك قائمةةة والتربة رةني مةةن
املدرسةةة ،الطرالةةب/ة نرسةةه/هةةا وأوليةةاء األمةةور .لةةذلك ابت ًّ
هامةةا فحةةص إ كانةةّ ر
مداها.
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 .2ج .أدوات البحررث :يعتمةةد البحةةث علةةى أسةةلوب البحةةث الكيرةةي ،مةةث ا الةةة (( )Case Studyיוסיפון,

ر

ةاهبي مةةن خةةالل حتليةةل
 ،)Yin, 1984 ,5002وحسةةب هةذا األسةةلوب ،كةةن حتليةةل ظةةاهرة اجتماعيرةة للترة ر
ةدخل اجلمة ر
يتم فهمها وفق رؤية املشاركني فيها والعوامل الراعلة يف سبورهتا.
سبورات اللراهرة ومن خالل اخل ة ر
حي ر
تطرق  )0990( Pattonألسلوب مث ا الة كعمليرة تعلرم َوحدة معيرنة :إنسا  ،حادثة ،خطرة ،منلرمة ،أو رتم  .هو
ر
خاصة (שלסקי ואראלי.)6001,
أسلوب يالئم موث ر
الّتبية بصرة ر

 .2د .مجع املعطيات :ليس هنالك عيرنة مليرة واحةدة يف البحةث الكير رةي ،فاجملةال متةاح أمةام الباحةث رتسةتخدام عة ردة
ط ةةرق جلمة ة املعطي ةةات (قة ةوائم ميدانير ةةة ،مق ةةابالت ،ص ةةور ،تس ةةجيالت ،م ةةذ ركرات شخص ةةيرة وواثئ ةةق) ،أي أ ر الب ةةاحلني
أمورا يف حارتت طبيعيرة من خالل لربة لتحصيل درتلة ما أو لترسب ظاهرة إبمكاهنا رف مستو فهم
الكيريرني يبحلو ً
موضوع البحث (צבר-בן יהושע.)6001,
يشب  (2000) Gaskellإىل أ ر املقابلة ا ررة ليسّ عمليرة أحاديرة اجلانةب تنتقةل فيهةا املعلومةات مةن طةرف (املقابَةل)
ُ
ٍّ
ِّ
ةؤدي النرقةةا بينهمةةا إىل أ يعةةرض املقابةَ ُةل
فلمةةة تةةداخل بينهمةةا خةةالل املقابلةةة ،إذ ية ر
إىل طةةرف اث (الباحةةث املقابةةل) ،ر
اهلامة من وجهة نلره هو ،وحتديد الوقّ املناسب لنقا ذلك وعرضه وفةق
األمور وفق أسلوبه هو ،و ر
الّتركز يف اجلوانب ر
الشةةكل يكةةو شةريكني يف
اختيةةاره هةةو ،ويتةةي للباحةةث املقابِّةةل الة رةراد ،طلةةب توضةةيحات ،وعةةرض أسةةئلة إضةةافيرة .اةةذا ر
ُ
خلق املعرفة.
ةّ" املمياةزة ابلقةر  ،ابملشةاركة
ويعرف تلك العالقات ر
مهنةا "أ أن َ
طرق שקדי ( )6011للعالقات بني الباحث واملُقابَل ،ر
ت ر
الشراكة.
وبكلب من ارتهتمام و ر
للّتبيةةة ارتجتماعيرةةة ،مستشةةارتني ،جلةةا أوليةةاء األمةةور يف
ُلةةر يف هةةذا البحةةث حمةةاداثت شخصةةيرة مة مةةديرين ،مرركةزتني ر
السةلطة اقلريرةة
املدرستني ،وم رئيس اجمللس اقلر ري بصرته مسؤورتً عن جهاة ر
الّتبية ،وكذلك مة مةدير قسةم املعةارف يف ر
الّتبي ةةة وطبيع ةةة الترواص ةةل مة ة وةارة املع ةةارف وم ةةديري
والرةةذي يت ة ر
ةوىل م ةةن خ ةةالل منص ةةبه تنري ةةذ سياس ةةة اجملل ةةس اقلر ة رةي يف ر
املدرستني.
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ةدخل أوليةةاء
يتةةي هةةذا األسةةلوب البحلة رةي تعلر ًمةةا مةةن وجهةةة نلةةر األشةةخا املُقةةابَلني شخص ةيًّا ،وذلةةك حةةول فهمهةةم لتة ر
تدخل أولياء األمور.
لكل رموعة إةاء ر
األمور ،والعوامل الريت تقف وراء ذلك ،واألهداف والتروقرعات ر
وسةةيُجر
ةام لةةوةارة املعةةارف املتعلرةةق مبوضةةوع مشةةاركة أوليةةاء األمةةور يف العمليرةةة ر
الّتبويةرةة ً
سةةيعرض منشةةور املةةدير العة ر
أيضةةاَ ،
تعليمه ابإلضافة إىل واثئق أخر ذات صلة لد وجودها.
ُ

يقسةةم
 .2هر ر .حتليررل املعطيررات :يةةر حتليةةل معطيةةات البحةةث عةةن طريةةق حتليةةل مضةةمو املقةةابالت املن ارةةذة ،حتلةةيالً ر
الوحةةدات ،ر لميعهةةا يف فئةةات (שקדי .)6011 ,تعلرةةم اخل ة اء،
املعطيةةات َلوحةةدات دالرةةة وكشةةف الة رةرواب بيةةّ تلةةك َ
ةدخل أوليةةاء
الرهةم ،والترعميمةات بطبيعةة ا ةال ،ال رةرب والترصةنيف للمعلومةات مة النرلةررًّيت وصةورتً إىل اعتمةاد موديةل لت ر
بوي يف املدرسة.
األمور ،من شطنه أ ينهض ابلعمل ر
الّت ر

 .3نتائج:
تُع ةةرض يف ه ةةذا الرص ةةل نت ةةائ البح ةةث املعتم ةةدة عل ةةى  12مقابل ة ةةً أجري ةةّ بش ةةكل طبيع ة رةي م ة ة  :م ةةديري املدرس ةةتني،
الّتبية ارتجتماعيرة ومملرلي جلنيت أولياء األمور ،وذلك يف املدرسة ،مدير قسم املعارف ورئةيس اجمللةس
املستشارتني ،مرركزيت ر
اقلر ري يف اجمللس نرسه.

قسما منها حسب أسئلة معة ردةٍّ مسةب ًقا وقس ًةما آخةر اعتمةد علةى مقابلةة ح رةرةٍّ أتةي
ُيري املقابالت الباحلة ،والريت أجرت ً
ةب ويشةرح مةن خةالل وجهةة نلةره هةو ،مسةلوبه ،وصةاحبه عنةد ا اجةة مسةاحة
للمقابَل أ يتنةاول املوض َ
خالهلا ُ
ةوع ويي َ
وخاصةةة حةةول القضةةاًّي ذات األمهريرةةة (أشةةار رئةةيس اجمللةةس
حواريةرةة بينةةه وبةةني الباحلةةة ،وذلةةك وفةةق لةةوح ةم ة ر متررةةق عليةةه
ر
الّتبويةرةة يف املدرسةة ،معتة ًا رإًّيهةا مصةةدر دعةم للطرةالرب
بتوسة  ،إىل أمهريرةة إشةراك أوليةاء األمةةور يف العمليرةة ر
خةالل مقابلتةه ر

واملدرسة واجمللس اقلر ري).
األصلي إىل سياق جديد ن للمعطيات دالرة ( ) ،تُعةرض النرتةائ يف
بعد تنليم املعطيات ومعاجلتها من خالل سياقها
ر
أرب ُرتب:
دخل.
 .1أشكال وطرق التر ر
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تدخل أولياء األمور.
 .2األهداف والغاًّيت من وراء ر
 .3منلومة العالقات م املدرسة.
 .4توقرعات ونلرة للمستقبل.

ةوي يف املدرسةةة ،فهةةم رت يعةةو أمهريرةةة
 .3أ .أش ر ال و رررق التّررد ّخل :دور أوليةةاء األمةةور هامشة رةي جةةدًّا يف العمةةل ر
الّتبة ر
ةوي العامةل يف املدرسةة،
تدخلهم كوسيلة لرف مستو الترحصيل
العلمي للطرالرب ،وكآليرةة مراقبةة علةى فاعليرةة الطرةاقم ر
ر
الّتب ر
ر
الساعات.
بوي داعم ،والترطثب يف املضامني ر
الّتبويرة ،ر
ودورهم يف خلق مناخ تر ر
واصصات التردريس وتوةي ر
ةام جلنةة
ةامُ .اتةار خةالل ارتجتمةاع الع ر
يسي اجتماعةات ألوليةاء األمةور يف مس ًةتو صةر ري وع ر
تقام عند مطل ر
كل عام تدر ر
يرشةحو أنرسةهم كطعضةاء يف اللرجةا  ،ممرةا
أولياء أمور حسب توجيهات وةارة املعارف .قلرة قليلةة مةن أوليةاء األمةور ممرةن ر
يرضةةل املةةديرو الترعامةةل مة
وجةةه بشةةكل شخصة رةي لبعضةةهم فيقةةّتح علةةيهم ارتنضةةمام للرجنةةة .ر
ةطر املةةدير أحيةةا ً إىل التر ر
يضة ر
جلةةا أوليةةاء أمةةور وميرةةة رت تتع ة رد اهتماماهتةةا طقةةوس واحترةةارتت املدرسةةة :املشةةاركة يف ا رةةالت لةةد اة رةرج الطرةالرب
وهنايةةة العةةام ،حة رةي أ ر بعةةض تلةةك اللرجةةا رت تلقةةى ا رةةاوة الالئقةةة (علةةى سةةبيل امللةةال ةةرةة جلنةةة أوليةةاء أمةةور شةةاركّ يف
ارج طالراا يف املدرسة وق ردمّ هلم هداًّي ،وم ذلك مل تت إدارة املدرسة أمامهم مباركة ا رل والطرالرب).
احترال ر
الّتبويرة .يقوم املدير بدعوهتم يف
جلا أولياء األمور رت تبادر غالبًا يف عقد لقاءات دائمة ملناقشة القضاًّي املتعلرقة ابلعمليرة ر
تبعةا اجتةةه ،ويكةو دور جلنةةة أوليةاء األمةةور يف ملةةل هةذه ا ةةارتت تقةدة الة ردعم للمدرسةة ،وذلةةك مةةن
معلةم األحيةةا ً ،
الضةةغ علةةى اجمللةةس اقلرة رةي للحصةةول علةةى ميزانيرةةات (حراسةةة يف املدرسةةة ،تةةرميم املدرسةةة) ،العمةةل علةةى لنيةةد
خةةالل :ر
الرحالت للطرةالرب مةن العةائالت ذوي الة ردخل اقةدود) ،تنريةذ مشةاري صةيانة
أموال وت رعات (إقامة دفيئة ةراعيرة ،دعم ر
الساحة ،ارتهتمام ابلنرلافة).
يف املدرسة (تصلي مقاعد يف ر
للرًّيضةةة ،وتقةةّتح رحلةةة
الّتبويةرةة ،يف املضةةامني ر
ةدخل جلنةةة أوليةةاء األمةةور يف العمليرةةة ر
يقة رةل تة ر
الّتبويةرةة ،وأحيةةا ً تبةةادر إىل يةةوم ر
وتشّتك يف تنليمها.
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الّتبويرةة يف
ةدخل أوليةاء األمةور يف العمليرةة ر
 .3ب .أهداف وغراتت ترد ّخل أوليراء األمرور :شة ردد املقةابةَلُو علةى أمهريرةة ت ر
ةوي ،يف رةةال الة ردعم العملة رةي ،وسةةاطة ودفةةاع يف وجةةه
املدرسةةة ،وقةةد أشةةاروا إىل بعةةض األهةةداف والغةةاًّيت يف اجملةةال ر
الّتبة ر
املؤسسات ،مراقبة ومتابعة.
ر
ةوي
للّتبية :إقامة حةوار وهتةاو مة الطرةاقم ر
ظهرت األهداف اآلتية ابلنرسبة ر
ةوي وإدارة املدرسةة ،وذلةك خللةق منةاخ ترب ر
الّتب ر
ةدخل يف الرةةروض املنزليرةةة ،تطةةوير مشةةاري يف اجملتمة  ،اقةّتاح بةرام
ةج وداعةةم ،مشةةاركة يف حتديةةد مضةةامني تربويةرةة ،تة ر
مش ر
الصلة بني أولياء األمور واملدرسة ،دعم الطرالرب ،تقليص العنف وقيادة ارتنضباا يف املدرسة.
إثراء ،توثيق ر
يف رال ال ردعم العمل رةي :لنيةد أمةوال ،تنريةذ أعمةال صةيانة وعمةرا  ،دعةم للمدرسةة للترغلرةب علةى صةعوابت ،أمةا املبة
واملرافق فيه.
الّتبية.
املؤسسات :عرض حوائ املدرسة واملطالبة بتحصيلها لد اجمللس اقلر ري ووةارة ر
يف رال الوساطة أمام ر
بوي واإلدارة وسلوكيرات الطرالرب.
مراقبة ومتابعة اجملرًّيت يف املدرسة :انتلام الطراقم ر
الّت ر

أساسةا مةن خةالل اجتماعةات أوليةاء
ةتم ً
 .3ج .شب ة العالقات مع املدرسة :الترواصل بني أوليةاء األمةور مة املدرسةة ي ر
السةنة ،حسةب دعةوة املدرسةة ويف حةال ظهةور حاجةة
األمور ،والريت رت حيضرها مجيعهم ،وكذلك من خالل طقوس هناية ر
لذلك .يعت الترواصل ابلنرسبة ألولياء األمور تواصالً م املدير ،وليس هنالك حوار م املعلرمني تقريبًا .املدير هو املبادر
ةادا
الّتبيةة ،ويف حةارتت معيرنةة أوعةز املةدير رتختيةار ر
إلقامة جلنة أوليةاء األمةور وف ًقةا لتوجيهةات وةارة ر
مرشةحني للرجنةة اعتم ً
تبعةةا اجةةات املدرسةةة .لةةيس
الشخصةةيرة اةةم لعةةدم تةةوفرر ر
علةةى معرفتةةه ر
مرشةةحني مقّتحةةني .يةةدعو املةةدير اللرجنةةة لالجتمةةاع ً
مقررة مسب ًقا .املدير هةو مةن يةدير اجللسةة وحية ردد مضةامينها ،ويف أحيةا
هنالك مواعيد حم رددة للجلسات أو خطرة عمل ر
متباعدة يقّتح أحد أعضاء اللرجنة قضيرة للنرقا (طلب لتزويد سةاعات الترةدريس ،الرصةل بةني مةداخل املةدارس الةلرالث
املوجودة يف مكا واحد) .القرارات تترخذ وف ًقا لرأي الغالبيرة ووف ًقا ملقّتح املدير.
ةدخل اللرجنةة إىل
حتول ت ر
اوف من قبل املدير واملعلرمني من ر
اوفات متبادلة أحيا ً  ،فهنالك ر
تصاحب منلومة العالقات ر
اوف من استغالهلا.
ر
فعلي ر
قوي يف ررًّيت املدرسة ،رأما اللرجنة فيكتنرها ر
تدخل ر
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األًّيم ليس كافيًا ،وأ ر دور جلنة أولياء
 .3د .توقّعات ونظرة للمستقبل :أ ركد املُقابَلو َ أ ر ر
تدخل أولياء األمور يف هذه ر
فاألمهةات يقضةو وقتًةا أطةول
األمور
تدخلهم ،وأنره ينبغي ترعيةل النرسةاء لةزًّيدة ت ر
اهلام تعميق ر
هامشي ،وأنره من ر
ةدخلهم ،ر
ر
أبنائهن يف البيّ ،ممرا يعل من
من اآلابء م
ةبا ملحوظًةا .أشةب إىل أ ر
ريثبهن يف عمليرة ر
ر
ر
الّتبيرةة ورفة حتصةيل األبنةاء ريث ً
تدخل أولياء األمور
تدخل أولياء األمور ،وهناك تطلر للوصول إىل وض يقتن معه املدير م ر ر
دور هامٌّ يف ةًّيدة ر
للمدير ٌ
وحتسن الترحصيالت الترعليميرة عند الطرالرب بشكل خا ر .
قيمة إضافيرة تسهم يف تطوير اجلهاة ر
بوي بشكل ر
الّت ر
عام ر
مباشةر
ةدخل أوليةاء األمةور ،وأ يكةو يف تواصةل َ
هنالك تطلر أل يتاب قسم املعةارف أداء املدرسةة يف ك رةل مةا يتعلرةق بت ر
أيضا.
م جلنة أولياء األمور ً
وُيصص ةوا وقتًةةا
خاصةةة إىل أ يُلهةةروا هةةم اسة ً
ةتعدادا ودافعيرةةً للترواصةةل م ة املدرسةةة ،ر
يتطلرة أوليةةاء األمةةور وجلنةةتهم بصةةرة ر
لذلك .يُتوقر أ تعمل جلنة أولياء األمور بصورة فاعلة حسب خطرة مبنيرة ابنسةجام مة حاجةات املدرسةة ،وأ تتواصةل
بوي مجيعه وليس م املدير فق .
م الطراقم ر
الّت ر
ةدخل أوليةةاء األمةةور أكلةةر.
ةج تة ر
يةةر املُقةةابَلو أ ر إاحةةة اجملةةال أمةةا جلنةةة أوليةةاء األمةةور للعمةةل والترراعةةل يف املدرسةةة سيشة ر
كل فّتة.
ينبغي على جلنة أولياء األمور أ تق ردم تقر ًيرا ألولياء األمور حول عملها خالل ر

الّتبويرةة يف املدرسةة ،ويهةدف إىل وصةف
ةدخل أوليةاء األمةور يف العمليرةة ر
 .4مناقشة واستنتاجات :تنةاول هةذا البحةث ت ر
عملي
بتدخل أولياء األمور يف العمليرة ر
دخل املوجودة ومداها وفهمها ،وكيريرة النرهوض ر
أشكال التر ر
الّتبويرة بواسطة موديل ر
لذلك.
ةدخل املعروضةةة يف النرتةةائ (الرصةةل .3أ.3 ،.ب.3 ،ج،
تتطة رةرق املناقشةةة يف البدايةةة إىل أربعةةة أن ةواع تصةةف أشةةكال الترة ر
تدخل أولياء األمور يف رارتت خمتلرة كما أشب يف الرصل .1ج.
.3د) وإىل معرفة ر

 .1.4حتليل النّتائج حسب فئات:
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ةدخل أولي ةةاء األم ةةور وطرائقه ةةا إىل
.1.4أ .أشر ر ال ت ررد ّخل أولي رراء األم ررور و رائقه ررا :تش ةةب النرت ةةائ ح ةةول أش ةةكال ت ة ر
ةدخل
متوسة  .تُبةةدي املدرسةةة
اسةةتنتاجني :أوليةةاء األمةةور مشةةاركو يف العمليرةةة ر
اهتمامةةا قلةةيالً بتة ر
الّتبويةرةة مبةةد قليةةل حة رةي ر
ً
الّتبويرة.
أولياء األمور ،وبوجود جلنة أولياء يقلة وفاعلة ومشاركة يف راااذ القرارات يف العمليرة ر
الّتبويرةة يف املدرسةة
ةدخل يف العمليرةة ر
ير أوليةاء األمةور أ ر ترسةب الوضة ال رةراهن مةرتب مقيقةة عةدم وعةيهم رقهةم يف التر ر
خصوصا .فهم ليسوا واعني كرايةً رقهم املةدّر يف لعةب دور يف رااةاذ
بكافرة مناحيها املختلرة ويف عمليرة راااذ القرارات
ً
القرارات املرتبطة مياهتم وعائالهتم.
ةوىل اآلابء مسةةؤوليرة ثقيلةةة يف ضةةما
الّتبويةرةة ،إذ يتة ر
هنالةةك ترسةةب آخةةر إلحجةةام أوليةةاء األمةةور عةةن رااةةاذ دور يف العمليرةةة ر
األمهةات ينشةغلن يف
ُس ِّةرهم أكلةر مةن انشةغاهلم يف تربيةة األبنةاء ،و ر
مستو حياة مقبول يف عائالهتم ،فينشغلو يف إعالة أ َ
ةامالت مطالب ة ٍّ
دوره ةةن كم ةةدبرات للمن ةةزل وكنس ةةاء ع ة ٍّ
ةات بتطدي ةةة دوره ة رةن امله ة ر يف ر ةةارتت العم ةةل .يف ض ةةوء ه ةةذا الوض ة
ر
ُ
ر
الّتبويرة.
بوي يف املدرسة يف شؤو العمليرة ر
كلبا على الطراقم ر
الّت ر
العائلي ،يعتمد أولياء األمور ً
ر
الّتبويةرةة
ةدخلهم يكشةف العمليرةة ر
ةدخل أوليةاء األمةور ،فتة ر
مةن جهةتهم ،يةد املةةدير وطةاقم املعلرمةني راحةةتهم يف األداء دو ت ر
ةطر الطرةاقم رتسةتلمار وقةّ وطاقةات إضةافيرة يف ظ رةل مةوارد
أمامهم ،ممرا يرس اجملال رتنتقةاداهتم هلةا مةن جانةب ،كمةا يض ر
تدخلهم املختلرة من جانب آخر.
غب كافية لالستجابة ملتطلربات ر

ةدخل
.1.4ب .أهررداف وغرراتت لتررد ّخل أوليرراء األمررور :مةةن امللةةب أ ر كة رةل املُقةةابَلني كةةانوا واعةةني ألهةةداف وغةةاًّيت تة ر
املؤسسات ،مراقبة ومتابعة العمليرة
أولياء األمور يف رارتت العمليرة ر
عملي ،وساطة ومحاية يف وجه ر
الّتبويرة املختلرة :دعم ر
الّتبويرة .األكلر إاثرةً أ ر وعةيهم املةذكور لتلةك األهةداف رت يةّتجم إىل أفعةال ،وترسةب ذلةك
وتدخل يف املضامني ر
ر
الّتبويرة ر
دخل.
دخل وأ ر املدرسة مراحة أكلر يف عملها دو وجود ذلك التر ر
أ ر أولياء األمور رت يعو ح رقهم يف املطالبة ابلتر ر

ةتغل
.1.4ج .شررب ة العالقررات أوليرراء أمررور -مدرسررة :تشةةب النرتةةائ يف هةةذا ر
السةةياق إىل أ ر جلنةةة أوليةةاء األمةةور رت تسة ر
أيضةا علةى حت ركةم مةدير املدرسةة يف أنشةطة جلنةة أوليةاء
دخل بشةكل حقيق رةي يف العمليرةة ر
الّتبويرةة .تشةب النرتةائ ً
موقعها للتر ر
السياسة املدرسيرة
األمور .اللرجنة لتم ً
تبعا لدعوة املدير ،والرذي حي ردد بر م اجللسات ،ويديرها ويقّتح القرارات .هذه ر
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ةدخل اللرجنةةة .كةةن ترسةةب ذلةةك م ر
ةدخل أوليةةاء األمةةور بصةةورة حمة رددة ومراقبةةة يف مواضةةي معيرنةةة ،وهةةي حتة ردد تة ر
ترعةةل تة ر
ر
الّتبويرة.
دخل يف العمليرة ر
ومتررغني ألخذ ةمام املسؤوليرة وللتر ر
أولياء األمور ليسوا جاهزين ر
ةدخل أوليةةاء األمةةور يف
.1.4د .توقّعررات ونظرررة ملررو املسررتقبل :تلهةةر النرتةةائ
ً
إمجاعةةا بةةني كة رةل املُقةةابَلني حةةول أمهريرةةة تة ر
املختصةني،
هامةةة جةةدًّا ،فهةةي تشةةب إىل وعةةي
العمليرةةة ر
الّتبويةرةة ،ويف ا اجةةة لتعزيةةز ذلةةك الترة ر
ر
ةدخل مسةةتقبالً .هةةذه النرتيجةةة ر
تدخل أولياء األمور كما هي يف الواق ليسّ كافية ،ورت تعة ر عةن الطراقةات والقةدرات
مملرلي اجلمهور وأولياء األمور م ر ر
الّتبويرة.
الريت لكها أولياء األمور (آابء و رأمهات على ح رد سواء) للعمل من أجل النرهوض ابلعمليرة ر

 .2.4حتليل النّتائج وف ًقا ملدى تد ّخل أولياء األمور يف جماالت خمتلفة:
عامة .هنالك تباين يف مد
تدخل منخرض ألولياء األمور يف العمليرة ر
تشب النرتائ إىل وجود ر
الّتبويرة يف املدرسة بصرة ر
ةدخل أوليةةاء األمةةور بصةةرة نسةةبيرة هةةو يف لنيةةد
املعرفةةة يف البحةةث .أك ة مةةد لتة ر
تة ر
ةدخل أوليةةاء األمةةور حسةةب اجملةةارتت ر
السةةلطة اقلريرةةة .بينمةةا يةةنخرض
التر رعةةات وتزويةةد اخلةةدمات مشةةتمالً علةةى صةةيانة املدرسةةة ،وتليهةةا الوسةةاطة وا مايةةة إةاء ر
ةوي يف
الرعاليرةات ارتجتماعيرةة ،ومراقبةة وابعةة أداء الطرةاقم ر
التر ر
ةدخل يف رةارتت :املنةاه الترعليميرةة ،نشةاطات اإلثةراء ،ر
الّتب ر
املدرسة.
ةدخل ألوليةةاء األمةةور يف هةةذا اجملةةال
ربعررات وتزويررد اترردمات وصرريانة املدرسررة :كةةن ترسةةب وجةةود تة ر
.2.4أ .جتنيررد التّ ّ
مهامه ،فاألعمال املندرجة ضمن هذا اجملال تكو عادة مببادرة
متوسطة لكونه ر
تدخل تق ر يساعد املدير يف تنريذ ر
بنسبة ر
دخل أو ارتمتنةاع عةن طلبةه ،يف حالةة شةعوره
املدير ومشاركته .املدير هو املتح ركم يف الوض  ،وهو القادر على إيقاف التر ر
دخل يف راااذ القةرارات
دخل ألولياء األمور يف قضاًّي رت يُع
أنره قد ر
بتدخلهم فيها ملل طلبهم التر ر
ر
يؤدي إىل مزيد من التر ر
الّتبويرة.
السياسة ر
يف مستو ر
يسعد أوليةاء األمةور بتلبيةتهم طلبةات املةدير ،فهةم يعلمةو رأهنةم بةذلك يعملةو لصةاّ الطرةالرب وفةيهم أبنةاؤهم مةن جهةة،
حيسنو مكانة أبنائهم يف املدرسة من جهة أخر  .يدور ا ديث هنا عن
يتقربو من املدير وابلترا
ر
ويؤمنو رأهنم بذلك ر
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املهمة ينتهةي
فعاليرة عينيرة هلدف حم ردد ،فارتستلمار من حيث الطراقة والوقّ مؤقرّ ومرهو ابهلدف العي ر ،وم انتهاء ر
دور أولياء األمور.
تدخل أولياء األمور مةن خةالل هةذا النرةوع نلةرًًّّي عةن تعراون  Collaborationإذ تكةو املبةادرة مرهونةة بصةاحب
يع ر ر
املنصب (املدير) الرذي ارج القرارات من عنده (צ'רצ'מן  1991וצ'רצ'מן וסדן.)6002 ,

ةطي
السررلطة احمللّيّرة :حصةةل هةذا اجملةةال مةن التر ر
.2.4ب .وسرا ة واايررة يف وجرل ّ
ةدخل أوليةةاء األمةور علةةى مسةتو وسة ر
نسبيًّا .املةدير يف هةذا اجملةال ،كمةا هةو حةال لنيةد التر رعةات ،وتزويةد اخلةدمات وصةيانة املدرسةة ،هةو الرةذي يةوعز ألوليةاء
األمةةور القيةةام بوسةةاطة م ة قسةةم املعةةارف وإدارة اجمللةةس اقلرة رةي .ترسةةب ذلةةك أ ر املةةدير يطلةةب مسةةاعدة أوليةةاء األمةةور
ونروذهم عندما ُيرق يف معاجلة مشاكل من خالل تواصله املباشر م اجمللس اقلر ري ،أو عندما تطرح حلول رت تناسبه.
تدخل أولياء األمور يف هذا النروع نلرًًّّي عةن تعراون  Collaborationإذ تكةو املبةادرة مرهونةة بصةاحب املنصةب
يع ر ر
(املدير) الرذي ارج القرارات من عنده (צ'רצ'מן  1991וצ'רצ'מן וסדן.)6002 ,

وفعاليّرات اجتماعيّرة :بشةكل عةام هنالةك تة ردخل مةنخرض ألوليةاء األمةور يف
.2.4ج .مناهج تعليميّة ،أقسام إثرراءّ ،
ةدخل يف هةذا
فلمةة تبةاين ملحةوم يف مسةتو التر ر
رال املناه الترعليميرة ،أقسام اإلثراء و ر
الرعاليرات ارتجتماعيرة .م ذلةك ر
اجملال.
يرسةر ذلةك بعةدم وعةي أوليةاء
أي ر
ليس هنالك ر
تدخل تقريبًا ألولياء األمور يف مناه الترعليم (فةروع الترعلةيم واملضةامني) .ر
األمةةور قيقةةة ح رقهةةم كطوليةةاء طبيعيرةةني ألبنةةائهم لطلةةب معرفةةة حةةول منةةاه الترعلةةيم ،وطلةةب إضةةافة أو حةةذف مضةةامني
أيضا .هم رت يعلمو أنره من ح رقهم القيام بذلك حسب منشور املدير العام.
تعليميرة فيها ً
تزودهم ابملنشور املذكور .لذلك كن ترسةب
قسما من أولياء األمور املُقابَلني أشاروا إىل أ ر املدرسة ر
من اجلدير ذكره أ ر ً
ذلك بعدم وجود وقّ ٍّ
كاف وطاقة كافيةة ملتابعةة رةرًّيت األمةور يف املدرسةة يف رةال املنةاه الترعليميرةة واملضةامني ،و/أو
بوي يف املدرسة.
رأهنم يعتمدو يف هذا اجملال على الطراقم ر
الّت ر
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الرعاليرةةات ارتجتماعيرةةة ،إذ
أفةةاد قسةةم مةةن أوليةةاء األمةةور املقةةابَلني رأهنةةم يقومةةو أحيةةا ً ابملبةةادرة يف رةةال أقسةةام اإلث ةراء و ر
وفعاليرات اجتماعيرة منهةا يةوم رًّيض رةي ،وأ ر مةدير املدرسةة يسةتجيب
عرف على ا اسوب ،ر
ائي ملل التر ر
يبادرو لنشاا إثر ر
لذلك.
ةدخل نةةزورتً عنةةد طلةةب أوليةةاء األمةةور ويعت ة
الرعاليرةةات ارتجتماعيرةةة) أييت الترة ر
يف هةةذا اجملةةال مةةن الترة ر
ةدخل (أقسةةام اإلث ةراء و ر
مشاركة ( )Participationمتملرلةو مببةادرة مةن املشةاركني (أوليةاء األمةور) ال رةراغبني يف أ يكونةوا مبةادرين يف العمليرةة
ومتح ركمني فيها (צ'רצ'מן  2892וצ'רצ'מן וסדן.)5002 ,
الزيتةو
أفاد املقابَلو ً
الزيةّ و ر
فعاليرات اجتماعيرةة فيهةا ملةل يةوم ر
أيضا أ ر املدرسة دعّ أولياء األمور أحيا ً للمشاركة يف ر
األمهةات مشةاركة فاعلةة ،كمةا شةاركن يف مشةروع صةديقات املدرسةة ،إذ حضةروا فيهةا م رةرة ك رةل أسةبوع
الرذي شاركّ فيه ر
دعما لطالرب ذوي حتصيل متد ٍّر  ،وطالرب يعانو من مشكالت سلوكيرة ،وشاركن يف تزيني املدرسةة ،واألعمةال
وق ردموا ً
اليدويرةة ،ومشةروع دمة طةالرب مةةن املدرسةة يف نشةةاطات املعهةد الترطبيق رةي (الترخنيةةو ) حيةث شةةاركن يف املشةروع ورافقةةن
الّتبيةة هةم املبةادرو  ،وكةا أوليةاء األمةور مسةتجيبني
الطرالرب فيه .يف هذا اجملال
الررعي ،كانةّ املةدير واملعلرمةو ومرركةزو ر
ر
ةدخل يعة ر عةن تعةاو ( )Collaborationأل ر املبةادرة فيةه كانةّ مةن جانةب صةاحب
له .هذا ر
الشكل من أشةكال التر ر
املنصب (املدير) الرذي يترخذ بدوره القرارات (צ'רצ'מן  1991וצ'רצ'מן וסדן.)6002 ,
بوي (معلّمني ،مرّكزي بقات ،مرّكزي ثقافة ،مستشارين،
.2.4د .متابعة ومراقبة أداء اقم املدرسة
اإلداري ّ
والّت ّ
ّ
تدخل أولياء األمور يف رال مراقبة ومتابعة أداء طاقم املدرسة ضعيف جدًّا
كل أصحاب الوظائف يف املدرسة) :ر
مدير و ّ
موجودا( .ذكرت حادثة وحيدة نقلّ خالهلا جلنة أوليةاء األمةور نق ًةدا للمةدير حةول أداء ضةعيف عنةد أحةد
وتقريبًا ليس
ً
أي إضرار مبكانة أولئك املعلرمني
وجه املدير أصب ر
ارتهتام لقسم املعارف ر
املعلرمني ر
ابدعاء آتكله ،وقد ر
ابدعاء أنره رت يقبل ر
ةدخل يف هةذه ا الةة هةي مبةادرة أوليةاء األمةور،
دعمةا مةن اللرجنةة ضة رد قسةم املعةارف ملعاجلةة القضةيرة) .املبةادرة للتر ر
وطلب ً
والريت تع ر عن نيرة للمشاركة يف راااذ القرارات (( )Participationצ'רצ'מן  1991וצ'רצ'מן וסדן.)6002 ,
ةإهنم حيجمةو
ةس يف هةذا اجملةال ،ومةن جهةة اثنيةة ف ر
أفاد أولياء األمور أ ر هنالك ً
منعةا مةن قبةل املةدير ،فهةو رت يسةم ابمل ر
يوجه النرقد لةه .كةن ترسةب ذلةك بعةدم وجةود اسةتعداد
دخل خشية أ يُرهم منره ٌّ
عن التر ر
مس بصاحب الوظيرة والرذي ر
إلظهار انرتاح لد املدرسة من جانب ولد أولياء األمور من جانب آخر.
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ةرّ أف ةراده علةةى قةةيم الترجةةاوب والطراعةةة وارتح ةّتام لةةذوي الوظةةائف
ةدي الرةةذي ية ر
السةةلوك مميرة ًةزا للمجتم ة الترقلية ر
يعت ة هةةذا ر
واملناصب.
الّتبويرة يف املدرسة .أولياء األمور رت
لتدخل أولياء األمور يف العمليرة ر
ختاما فإ ر حتليل النرتائ يشب إىل مستو منخرض ر
ً
ةؤدو واج ةةبهم كمة ةواطنني للمش ةةاركة يف راا ةةاذ
يس ةةتغلرو ح رقه ةةم ليكونة ةوا مش ةةاركني يف العمليرةةة ر
الّتبويرةةة يف املدرس ةةة ،ورت ي ة ر
توجه ال رد قراطيرة املشّتكة (.)Pateman,1970
القرارات املرتبطة ابلعمليرة ر
الّتبويرة يف املدرسة حسب ر
ةدخل هنةةا عةةن تعرراون ( ،)Collaborationفاملبةةادرة للترعةةاو تنطلةةق مةةن عنةةد صةةاحب الوظيرةةة (املةةدير) الرةةذي
يعة ر الترة ر
يترخذ القرارات ،ويف حارتت فرديرة يع ر عن مشاركة ( )Participationإذا ابدر املشةاركو (أوليةاء األمةور) ال رةراغبني يف
ةدخل ألوليةةاء األمةةور يرتكةةز علةةى ش ةراكة ( )Partnershipويع ة ر عةةن
أ يكونةوا مبةةادرين يف العمليرةةة .مل يكةةن هنالةةك تة ر
ٍّ
تساو بني الطررفني :املدرسة وأولياء األمور ومساواة يف ا قوق والواجبات (צ'רצ'מן  1991וצ'רצ'מן וסדן.)6002 ,
تدخل أوليةاء األمةور ويف
يشب حتليل النرتائ ً
خصص ،وأولياء األمور ممهريرة ر
أيضا إىل وعي لد مملرلي اجلمهور ،رجال التر ر
دخل.
املاسة لزًّيدة هذا التر ر
ا اجة ر

ةدخل أوليةاء األمةور املرتكةز
 .5موديل لتد ّخل أولياء األمور :يف ضةوء نتةائ واسةتنتاجات هةذا البحةث يُقةّتح موديةل لت ر
توجه الترطوير اقلر ري ( ،)Rothman & Tropman, 1987( )Locality developmentوعلةى الترجديةد يف
على ر
وجه املعروف رتح ًقا تطوير القدرة اجملتمعيرة وإنشاء رتمة ( ،)Rothman, 2007وهةدفها خلةق تغيةب وحتسةني حيةاة
التر ر
اجملتم من خالل إنشاء قدرات رتمعيرة بواسطة عمليرة تعزيز.
خلي لرله شةعور
عمليرة الترعليم من شطهنا دعم اجملتم لتطوير املعرفة وامتالك مهارات لرهم أحواهلم :رر اجملتم بتغيب دا ر
ةارجي لرلةةه قةدرة اجملتمة علةةى العمةل وتطبيةةق املعرفةةة ،مهةارات ومةوارد امتلكةةّ
منرةه قةةادر علةى رااةةاذ القةرارات ،وتغيةب خة ر
خالل عمليرة الترعزيز لسيطرة أفضل يف شؤو حياهتم (סדן.)1992 ,
وحل للمشكالت.
وجه على نشاا مشّتك ألفراد اجملتم ر
يش ردد التر ر
يؤدي لدعم ذايتر ر
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املوديل املقّتح يعمل يف مستويني اثنني :يف مستوى التّ بري (املاكرو :امل َكة ا ) وهدفةه تعزيةز اجملتمة اقلر رةي وتطةوير قدراتةه
ُ
صةغار) ويهةدف إىل إيةاد ظةروف
ر
حي يؤثرر يف راااذ القرارات املرتبطة بشؤونه ا ياتيرة ،ويف مستوى التّصغري (امليكرو :املُ َ
الّتبويرة يف املدرسة.
دخل يف العمليرة ر
تتي ألولياء األمور التر ر
ةدخالً للعامةةل اجملتمعة رةي مةةن أجةةل تعزيةةز اجملتمة بواسةةطة تطةةوير قةةدرات،
األول أي املةةاكرو ،تة ر
يقةةّتح املوديةةل ،يف املسةةتو ر
امتالك معرفة ،تزويد مهةارات وتكترةل رتمع رةي .تنرةذ عمليرةة الترعزيةز مةن خةالل رموعةات يمعهةا قاسةم مشةّتك :جةنس،
ثقايف ،حالة عائليرة ،حالة اجتماعيرة-اقتصاديرة ،عمل وحنو ذلك.
جيل ،مستو
ر
مد بعيد يلزمه مهنيرة رفيعة ومتابعة.
تدخل مبستو
رتمعي ذات ً
يدور ا ديث هنا عن عمليرة ر
ر
ةتعدادا وإمكانيرةةة
نتيجةةة لعمليرةةة الترعزيةةز ،يصةةب اجملتم ة (أوليةةاء األمةةور) أكلةةر وعيًةةا لقدراتةةه ،يبةةدي يقل ةةً،
اهتمامةةا ،اسة ً
ً
رتسةةتخدام معرفةةة ومهةةارات خمتلرةةة اكتسةةبها أف ةراده كةةي أيخةةذ ةمةةام املسةةؤوليرة ويشةةارك يف رااةةاذ الق ةرارات املرتبطةةة مياتةةه
ارتجتماعي عند أبنائهم.
بوي و
عام،
الّتبويرة يف املدرسة بشكل خا ر  ،كوسيلة للنرهوض ر
ويتدخل يف العمليرة ر
ر
بشكل ر
الّت ر
ر
كلبا لصا ها،
يقّتح املوديل على املدرسة ،يف مستو امليكرو (املصغار) ،أ يروا يف أولياء األمور شركاء كنهم املسامهة ً
ولذلك ينبغي فةت أبةواب املدرسةة أمةامهم ،مبعة أ تُكلرةف اللقةاءات معهةم يف مسةتوًّيت صةريرة ملناقشةة قضةاًّي خمتلرةة،
الّتبويرة املشّتكة بينهم وبني املعلرمني والطرالرب.
الرعاليرات ر
واإلكلار من ر
فيمةةا ي ةرتب بقضةةيرة العالقةةة م ة جلنةةة أوليةةاء األمةةور ،يُقةةّتح أ يةةر إعةةداد جلنةةة أوليةةاء األمةةور م ة مطل ة كة رةل عة ٍّةام لةةد
انتخااا ،وذلك كي تستطي القيام بواجبها من خالل نقل املعلومات ذات العالقة وتزويدهم مبهارات.
ةتقل،
ينبغةةي تزويةةد اللرجنةةة مدوات للعمةةل ملةةل اصةةيص مكتةةب لةةدعم خةةدماهتا ،وأ يتةةاح هلةةا إدارة أمورهةةا بشةةكل مسة ر
دخل يف القرارات املتعلرقةة مبنةاه الترعلةيم واملضةامني ،أقسةام اإلثةراء،
واقافلة على تواصل َ
مباشر م الطراقم ر
بوي ،والتر ر
الّت ر
الصيانة والوساطة وا ماية.
مراقبة أداء الطراقم ،ابإلضافة إىل لنيد التر رعات ،تزويد اخلدمات ،ر

ةام :حيلةى أوليةاء
 .6توصيات :تطبيق املودي من شطنه حتقيق نر ألولياء األمور ،للمدرسة ،للطرالرب وللقرية بشةكل ع ر
ةدخلهم يف العمليرةةة ال رّتبويةرةة يف املدرسةةة .حتلةةى املدرسةةة
اطي وةًّيدة قة رةوهتم وتة ر
األمةةور علةةى فرصةةة رتسةةتخدام ح رقهةةم ال ة رد قر ر
بوي داعم وفرصة لرف الترحصيالت العلميرة.
بدعم وشرعيرة ،ويهنط الطرالرب بذلك مبناخ تر ر
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الّتبويةرةة ،خمطرطًةا لطةرق ارتترصةةال بةةني املدرسةةة
ةام لةةوةارة املعةةارف يف أوليةاء األمةةور شةةركاء يف العمليرةة ر
يةر منشةةور املةةدير الع ر
ةدخل أوليةاء
وأولياء األمور ومنلر ًما لنه انتخاب جلا أولياء األمور .تطبيق مضةمو املنشةور بواسةطة املدرسةة يةنهض بت ر
األمور يف شؤوهنا.
الّتبويةرةة يف صةةدارة سةلرم األولةورًّيت ،وعليةةه أ
ةدخل أوليةةاء األمةةور يف العمليرةةة ر
يةةب علةةى قسةةم املعةةارف أ يضة قضةةيرة تة ر
مباشر م جلا أولياء األمور.
يترخذ إجراءات لتطمني حدوثه ،كما ينبغي به إنشاء اترصال َ
الّتبويرةة يف املدرسةة
شراكة حقيقيرة بني املدرسة ،أولياء األمور وقسم املعارف يف اجمللس اقلر ري من شةطهنا أ تقةود العمليرةة ر
عام.
وتنهض ابلقرية بشكل ر

רשימת מקורות:
אבו עסבה ,חאלד .)6002( .החינוך הערבי בישראל דילמות של מיעוט לאומי.ירושלים :מכון
פלורסהיימר למחקרי מדיניות בע"מ.
אלתרמן ,ר .וצ'רצ'מן ,א .)1991( .התוכנית לשיקום השכונות הניסוי הגדול ולקחיו.
מוסד שמואל נאמן למחקר מתקדם במדע ובטכנולוגיה ,הטכניון ,חיפה.
גולן-עגנון ,ד .)6002( .למה מפלים את התלמידים הערבים בישראל? בתוך :ד .גולן (עורכת).
אי שיוויון בחינוך .תלאביב:בבל.
וקסמן ,א .ובלאנסר ,ד .)6006( .דגמים של שיתוף אזרחים .נייר עמדה מס'( .62עמ'
 .)21-11ירושלים :המכון הישראלי לדמוקרטיה.
חגאזי,א.מ .)6009( .דמוקרטיזציה ומעורבות הקהילה בבניית סדר יום

מקומי:מחקר השוואתי של נושאי חינוך ואיכות הסביבה במגזר היהודי והערבי
בישראל .חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילסופיה" ,ביה"ס למדע המדינה,
אוניברסיטת חיפה.
יוסיפון,מ .)06001 .חקר מקרה .בתוך :נ .צבר בן -יהושע (עורכת) ,מסורת וזזרמים במחקר
האיכותי (עמ'  .)612-20לוד :הוצאת דביר.
משרד החינוך .)6002( .נציגות הורים בבית ספר .חוזר מנכ"ל תשסד(2/א) .ירושלים.
צבר-בן יהושע ,נ .)6001( .מסורת וזרמים במחקר האיכותי .לוד :הוצאת דביר.
נוי ,ב .)1992( .שיתוף הורים בעבודה החינוכית בבית הספר .ירושלים :משרד החינוך
והתרבות ,בית הספר לעובדי הוראה בכירים ע"ש עמנואל יפה.
סדן,א .)1992( .העצמה ועבודה קהילתית .חברה ורווחה ,ט"ז(.126-122 ,)6
פרידמן ,י .)1999( .מעורבות הורים בתהליך החינוכי .בתוך :סקירה חודשית ,ירחון לקציני צה"ל,
כרך ( 9 ,22עמ'  .)22-20תל אביב :משרד הבטחון.
צ'רצ'מן ,א .)1991( .שיתוף והשתתפות התושבים בפרוייקט שיקום השכונות .כרך
19

 הערכה כוללת של פרוייקט שיקום השכונות,שני של דו"ח מחקר מסכם
 משה היל ונעמי, רחל אלתרמן:) חוקרים ראשיים (לפי סדר אלפבתי.בישראל
 מוסד שמואל נאמן למחקר. בשיתוף עם ארזה צ'רצ'מן ומרדכי שכטר,כרמון
. חיפה, הטכניון,מתקדם במדע ובטכנולוגיה
,) סדן (עורכים. וא, צ'רצ'מן. א: בתוך.רוח דברים.)6002(.א, וסדן. א,צ'רצמן
. הוצאת הקיבוץ המאוחד:אביב- תל.)66-2 'השתתפות הדרך שלך להשפיע (עמ
 חיבור. הערכה עצמית והישגי תלמידים בחטיבת הביניים, מעורבות הורים.)6002( . נ,קפלן תורן
. אוניברסיטת חיפה, החוג לחינוך,"לשם קבלת תואר "דוקטור לפילסופיה
מודרניות בחקר- מהגישה הפרשנית לגישות פוסט.)6001( . מ, ואריאלי. ש,שלסקי
' מסורת וזזרמים במחקר האיכותי (עמ,)בן יושע (עורכת- צבר. נ: בתוך.החינוך
. הוצאת דביר: לוד.)22-21
 גישה. לקראת הגדרה מחודשת של שותפות קהילתית.)6002( . ה, ושמיד. א,שמר
.212-262 , כז, חברה ורווחה.תלת מימדית
 המשמעות מאחורי המלים מתודולוגיות במחקר איכותני הלכה.)6011( . א,שקדי
. הוצאת רמות:אביב- אוניברסיטת תל.למעשה

Gaskell, G. (2000). Individual and Group interviewing. In M. W. Baur
G. Gaskell (Eds.), Qualitative researching with text, image and sound
(pp.38-56).London: Sage publication.
Golan-Agnon, D. (2006). Separate but not equal: Discrimination against Palestinian
Arab student in Israel. American behavioral scientist, 49(8), 1075-1084.
Jabareen,Y. (2005). Law, Education, and social change: The case of Palestinian
Arab education in Israel. In: D. champagne & I. Abu-Saad (Eds.) Indigenous and
minority education. Beer Shava:BenGorion University of the Nagev.
Munn,Pamela. (2001).Parental influence of school policy: some
Evidence from research. Ret rived on july 4, 2013 , from
http://www.leeds.ac.UK/educol/document/000000042.htm.
Pateman, C. (1970). Participation and democratic theory. Cambridge:
Cambridge university press.
Patton, M.Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods (2 ed.).
thousand Oaks. CA: sage.
Rothman, j. (2007). Multi models of intervention at the macro level. Journal of
Community practice, 15(4),11-40.
Rothman, J. &Tropman, J.E. (1987).Models of community organization and macro
Practice perspectives: Their mixing and phasing. In F.M.Cox, J.L. Erlich,

18

J.Rothman & J.E. Tropman (Eds.) Strategies of community organization.
(4th edition) (pp.3-26) Itasca, Il.: Peacock Publishers
Seginer, R. (2002).The family- school link: Microsystemic and Misosystemic stress
and coping. In. C.Schwarzer & M.Zeidner (Eds.).Development Issue in stress and
coping. Copyright Shker Verlag: Germany.
Williams, B., J. Williams & Ullman, A. (2002). Parental involvement in education.
U.K. Department of Education and Skills. Ret rived on july 4, 2013, from
http/www.dera.ioe.ac.uk/4669/1rr332.pdf.
Yin, R.K. (1984). Case study research, design and methodology. BeverlyHills: sage.

24

