دراسات

م�شاركة �أولياء الأمور في التعليم االبتدائي
(دراسة حالة في مدينة أم الفحم)

�

نجوان اغبارية

باحث في مركز دراسات
(خالصة الورقة البحثية التي قدمت إلى لجنة متابعة قضايا التعليم العربي و«دراسات» -المركز العربي للحقوق والسياسات)

مام ال شك فيه اننا نشهد يف السنوات األخرية وازدياداً يف مطالب
أولياء أمور الطالب العرب للمش��اركة يف السريورة التعليمية التي
مير بها أوالدهم يف املدرسة.
ميك��ن القول َّأن هنالك عدة عوامل الت��ي أدت إىل هذا االزدياد،
أذك��ر من بينها الزيادة يف املس��توى التعليمي لدى األهل ومدى
وعيه��م الهمية التعلي��م ،دمقرطة املجتمع واالنفت��اح عىل آراء
ورغبات مختلفة ،التقليصات يف امليزانيات املقدمة من قبل وزارة
املع��ارف م�ما جعل األهايل يتخذون مس��ؤولية س��د احتياجات
املدارس املاد َّية وبالتايل املشاركة األكرب ،أضف إىل ذلك أن املجتمع
العريب أصبح تنافس��ياً وتحصيلياً أك�ثر ،مام جعل األهايل يقدرون
أكرث قيمة التعليم املدريس واملشاركة األكرب فيه.

اخللفية النظرية :
مش��اركة أولياء األمور يف العملية الرتبوية املدرس��ية – بني مؤيد
ومعارض
بن��ا ًء ع�لى النظري��ة الوظيفية ف��إن كل جهاز املدرس��ة ،األرسة
والجمه��رة (الحي) هي أجهزة إجتامعي��ة ،تتميز ببعض الصفات
البنيوي��ة ،أهمها وجود حدود تع��رف هذه االجهزة ،باإلضافة إىل
تحدي��د العالقة بني ه��ذه األجه��زة (.)Katz and Kahn،1978
الجه��از األرسي ميثل أمناط تربوي��ة اجتامعي��ة وإقتصادية التي
تبلورت يف املايض عىل خلفية امل��وروث الثقايف لدى مجموعة أو

طائف��ة معين��ة من الس��كان ،يف ح�ين أن الجهاز امل��دريس ميثل
مجموعة القيم املش�تركة لدى املجتمع األوس��ع ،باالضافة إىل أن
املدرس��ة متثل توقعات املجتمع من الخريج يف املهام واملتطلبات
املستقبلية.
الباح��ث فردميان (פרידמן )1990 ،يقول َّ
بأن املدرس��ة واألرسة
كجهازي��ن منفصلني ميكن أن يتمتعا بعالقة متبادلة بينهام وذلك
عىل مس��تويات مختلفة من الفعالية ،كلام كانت درجة الفعالية
املتبادلة أكرب ومتنوع��ة أكرث ،ميكن وصف هذه العالقة باالنفتاح
األكرب ،وكلماَّ كانت درجة الفعالية املتبادلة مبس��توى أقل  ،ميكن
تعريف العالقة املتبادلة عىل أنها ذات انغالق أكرب.
من الناحي��ة النظرية ميك��ن القول َّ
بأن هنال��ك توجهني نظريني
مختلفني حول العالقة بني األرسة واملدرس��ة ،عىل سبيل املثال فإن
عامل االجتامع املش��هور ماكس وي�بر ( -)Weber ،1947يدعو إىل
الفصل الت��ام بني الجهاز املدريس واالرسي ،وهو يعتمد يف إدعاءه
ع�لى أن املنظامت التي تعتم��د يف عملها ع�لى الطبقية املهنية
(املدرس��ة) ال تس��تطيع ان تقيم عالقة جيدة مع املنظامت التي
تعتم��د يف عملها عىل عالق��ات قبلية (األرسة) ،ب��ل توجد عالقة
رصاع ب�ين هاتني املنظومتني ،وكل واحدة تؤثر س��لبياً عىل تطور
األخرى .بارس��ونز ( )Parsons ،1949عىل غرار «ويرب» يدَّعي َّ
بأن
األرسة يجب أن تبقى بعيدة عن التنظيامت البريوقراطية كاملدرسة
حتى تس��تطيع األخرية العمل بنجاعة .بارسونز يشدد عىل أهمية
االستقاللية لكل جهاز وذلك من حيث املكافآت والرقابة ،باإلضافة
التوجه للطالب
إىل وجود الفروق بني االمهات واملعلمني من حيث ّ
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والتأثري عىل شخصيته .انه يدّعي بأن إنتقال الطفل من األرسة إىل
املدرسة يف املرحلة االبتدائية يعتمد عىل املرحلتني.
1 .1تخلص الطفل من العالقة العاطفية األ َّولية مع أرسته.
2 .2تذويت الطفل ملستوى أعىل من املعايري والقيم االجتامعية
التي تعرف عليها يف اطار أرسته.
بارس��ونز يق��ول بأن كل م��ن الجهاز األرسي وامل��دريس يجب أن
يتعاونا فقط يف حاالت نادرة ،وخاصة عن حدوث مش��اكل جدية
مثل مشكلة سلوكية أو مشكلة تعلم لدى الطفل.
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م��ن جهة أخرى فإن هنالك التوج��ه النظري املناقض للفصل بني
الجه��از األرسي والجهاز املدريس -عىل س��بيل املثال فإن الباحث
برجر ( )Berger ،1981يقول َّ
ب��أن العالقة املتبادلة بني الوالدين
واملدرسة مع َّرفة عىل أنها «مشاركة األهل» أو «اشرتاك األهل» يف
عمل املدرس��ة والسريورة الرتبوية ،مش��اركة الوالدين يف املدرسة
هو بدون أدىن ش��ك واحد من مالمح الدميقراطية حيث أنه يحق
للمواطن�ين يف الدول الدميقراطية بل من واجبهم املش��اركة يف
الس�يرورات املتعلق��ة بتفعي��ل املؤسس��ات الت��ي يقومون هم
بتمويلها.
ع�لى رأس الباحث�ين الذين رس��موا منوذجاً للعالقة املدرس��ية –
األرسي��ة املطلوبة وتحديد املالمح النظرية ملش��اركة الوالدين يف
العملي��ة الرتبوي��ة يف املدرس��ة ه��ي الباحثة إبس��تاين (،1987
 )Epsteinفهي تدعي ان هنالك مامرس��ات مع َّينة التي تقوم بها
املدرس��ة ،األرسة واملجتم��ع (الحي) بش��كل منفص��ل ،وهنالك
مجتمع من اجل
مامرسات التي تقوم بها هذه املؤسسات بشكل
ً
التأثري عىل التعليم وعىل منو الطالب.
باالضاف��ة إىل ذلك فهي تدعي بأن هنال��ك منطقة عمل وتعاون
مش�تركة ب�ين املدرس��ة واالرسة م��ن حي��ث األه��داف ،املوارد
واملامرسات.
ان االرسة واملدرسة والحي الذي ينتمي إليه الطالب تؤثر جميعها
ع�لى تعليم الطالب وتطوره .لكل جهاز يوجد مامرس��ات تاريخ
وأولويات .منطقة التعاون املشرتكة بني األجهزة الثالث تدل عىل
َّأن جميعه��ا تش�ترك من حيث املس��ؤولية تج��اه الطالب ،مدى
التع��اون (أي حجم املنطقة املش�تركة -منطق��ة االلتقاء) تتعلق
بالعالق��ات بني األجه��زة الثالث ،ودرجة االلتق��اء بينها تتغري مع
مرور الوقت وهي – متعلق��ة بعمر الطالب ويف الدرجة الصفية
الت��ي يدرس به��ا .إن العالقة بني االرسة واملدرس��ة قد تكون عىل
مستوى مؤسسايت أي أنها تشمل مشاركة جميع األرس (مثل دعوة
جميع األرس إىل حدث مدريس) أو أن املشاركة تكون عىل املستوى
الف��ردي حيث يش�ترك – ويل أمر واحد ويلتق��ي مع معلم واحد
حول قضية طالب واحد .أبش��تني تدّع��ي بأن الكثري من الطالب
سينجحون أكرث يف املدرسة  ،يف حالة تعاونت األرس مع املدرسة يف

نقل رس��الة موحدة حول أهمية التعليم .بدون منطقة التعاون
بني املدرسة واألرسة فإن الكثري من الطالب سوف لن يتأقلموا مع
مناهج التعليم ،سوف يفشلون يف املواضيع الدراسية وحتى انهم
سوف يترسبون من املدرسة.

ت�أث�يرات �إيجابي��ة مل�شارك��ة �أولي��اء الأم��ور عل��ى
الطالب:

ميك��ن القول بأن األبحاث تش�ير إىل مجموعة من الفوائد النابعة
من مش��اركة الوالدي��ن يف التعليم املدريس الوالده��م .أذكر من
بينهام ما يعود بالفائدة عىل الطالب نفسه وهي:
1 .1تحس�ين التحصي�لات التعليمي��ة وامله��ارات العقلية لدى
الطالب.
2 .2تحسني التطور الذايت لدى الطالب.
3 .3إزدياد يف محفزات التعليم لدى الطالب.
4 .4التقليل وبش��كل ملحوظ من مشاكل السلوك وتحسني عام
يف سلوكيات الطالب.
5 .5التقليل من نسبة الغياب عن املدرسة.
6 .6التحسني من عادات التعلم لدى الطالب( .נוי.)1990 ،
تأثريات إيجابية عىل املعلمني حيث أن أولياء األمور يس��تطيعون
أن يعطو املعلمني مؤرشاً هاماً لفه��م الخلفية الثقافية ،القدرات
واالحتياج��ات لدى أرس الطالب وبالتايل التعرف عىل الضغوطات
التي تواج��ه الطالب خارج إطار املدرس��ة وبالتايل يس��تطيعون
التخطي��ط األفضل للعمل الرتبوي وتحس�ين املناخ الرتبوي داخل
الصف .عند مش��اركة أولياء األمور يف العملية الرتبوية وتعاونهم
م��ع املعلم فهم يعطون دع ًام عاطفياً للمعلم ،وهذا يخفف أيضاً
من امكانية تش��كيل أفكار منطية سلبية لدى املعلمني تجاه أهايل
الطالب الفقراء ،األقل تعل ًام واألرس أحادية الوالدين .إن مش��اركة
األهل تعط��ي تغذية راجع��ة للمعلم ومتكنه م��ن معرفة القيم
الثقافية ل��دى الوالدين ،إعتامداً عىل ه��ذه القيم يتم التخطيط
لربنامج تعليمي ذو أهمية أكرب بالنسبة للطالب .هنالك الكثري من
املعلمني الذين يش�يرون إىل وجود مش��اعر إيجابي��ة تجاه مهنة
التعليم وتجاه املدرسة عندما تكون مشاركة أكرب من قبل األهايل
يف مدرس��تهم .مبس��اعدة برنامج مش��اركة لألهل ف��إن املعلمون
يس��تطيعون أن يتقاس��موا مع أولياء األمور املس��ؤولية بالنسبة
لرتبية األوالد (מיכלוביץ.)1988 ،

ت�أثري امل�شاركة �أولياء الأمور

حسب أدعاء الباحث كروزير ( )Crozier ،2000فإن الهدف من
إرشاك أولياء االمور هو إعطائهم إمكانية التأثري بشكل أكرب حول
ما يجري يف املدرس��ة ،وذلك من خالل التمثيل املناس��ب لهم يف

دراسات
األجهزة ،اللج��ان واملؤمترات الرتبوية .التجربة تدل عىل أن أولياء
األمور الذيم يصبحون رشكاء يف العمل الرتبوي يف املدرس��ة سوف
يغريون وجهة نظرهم نحو املعلمني ونحو مهنة التعليم وس��وف
يتفهمون ع��ن قرب ما هي التعقي��دات والضغوطات والتوترات
املوج��ودة يف مهنة التعلي��م .من جهة أخرى ف��إن هنالك عالقة
ايجابية بني كمي��ة املعلومات املوجودة ل��دى أولياء االمور وبني
موقفهم تجاه املؤسس��ة الرتبوية .إن املعلومات حول ما يجري يف
املدرسة تساهم يف خلق عالقات جيدة بني املعلمني وأولياء األمور،
ه��ذه العالق��ات تؤثر إيجابياً ع�لى التعليم ل��دى الطالب وعىل
موق��ف أولي��اء األمور والط�لاب تجاه املدرس��ة .أولي��اء األمور
املش��اركون يف العملية الرتبوية يف املدرسة سوف يتعلمون كيف
يس��اعدون أبناءهم وكيف يط��ورون لديهم املحف��زات للتعليم
بشكل أكرب .املشاركة قد تزيل حالة االغرتاب لدى قسم من أهايل
الط ّالب بعالقتهم مع املدرسة وقد تؤدي إىل تحسني التصور الذايت
لديهم وزيادة إحرتامهم وثقتهم باملعلمني وباملدرس��ة .كام تزداد
ثق��ة أولياء االم��ور بقدرتهم عىل مس��اعدة ابنائه��م للنجاح يف
املدرسة.

الت�أثري امل�شاركة على املدر�سة

إن مش��اركة اولياء االمور قد تحتوي عىل انقالب يف التصور حول
املدرس��ة حي��ث تتحول املدرس��ة من مكان جام��د ،منفصل عن
الحياة ومتقلص من حيث الفعاليات إىل مكان فعال ويحتوي عىل
ديناميكية ايجابية من حيث كرثة النشاطات والفعاليات ،وبالتايل
تصبح املدرس��ة قريبة أكرث من الواقع ال��ذي يعيش فيه الطالب،
مش��اركة أولي��اء االمور تؤدي إىل خروج املدرس��ة من دائرة عدم
املباالة ،االغرتاب واالنفصال عن املجتمع .وهي تعمل عىل تحسني
الج��و التعليمي العام يف املدرس��ة وهذا يعطي ش��عوراً بالدفء
املعتمد عىل االحرتام املتبادل .الجو االيجايب يف املدرسة يساهم يف
تدين املش��اكل الس��لوكية ويعطي املعلمني الوق��ت األكرب للقيام
مبهام تدريسية هامة.
باالضافة إىل ذلك فإن املش��اركة من قبل األهل قد متنح املدرس��ة
الدع��م املادي من حيث الصيانة العالي��ة ،وتحصيل موارد أخرى
م��ن أجل إقامة املش��اريع الرتبوي��ة األخرى .الجدي��ر بالذكر أن
مش��اركة أولياء االمور يف املدرس��ة والعالقة بني املدرس��ة ،األرسة
والحي الداعمة للتعليم هي من مقومات املدارس الفعالة (ذات
النجاع��ة العالي��ة) حيث أن املش��اركة هي واحدة م��ن الجهود
الرامية للحصول عىل مس��توى تعليمي عال وإىل السعي لتحقيق
املساواة يف الرتبية.

مكانة �أولياء الأمور وحقوقهم يف �إ�سرائيل

مش��اركة أولياء األمور يف العملية الرتبوية تعكس باألس��اس مبدأ

التعددي��ة يف النظ��ام الدميقراط��ي وه��و يعترب ج��زءاً من نزعة
الالمركزية يف الرتبية .املشاركة الصحيحة لألهل تحتوي عىل إتزان
بني مبدأ التعددية واملس��اواة مع االنتباه الدائم لوجود التوتر بني
هذين املبدأين.
يف ارسائي��ل ت��م تحديد حق��وق اولي��اء االمور كأفراد بواس��طة
املنش��ورات الصادرة عن مدير ع��ام وزارة املعارف ،حقوق أولياء
األمور املتعلقة برتبية أبناءهم هي الحق:
1 .1يف اختيار التيار الرتبوي الذي سينتسب إليه ابنهم ،وقد ورد
ذل��ك يف البن��د  20من قان��ون التعليم الحكومي يف س��نة
.1953
2 .2الحق يف طلب نقل الطالب إىل مدرسة أخرى واالستئناف يف
حالة تم رفض الطلب.
3 .3الحق يف الحصول عىل تش��خيص للطالب من أجل تسجيله
يف املؤسسة الرتبوية.
4 .4الح��ق يف الحصول عىل معلومات متعلق��ة بالطالب ،وهذا
يش��مل معلومات حول حقوق الطالب ،إقامة جلسات مع
املستشار النفيس يف املدرسة وما شابه.
5 .5الح��ق يف الحصول ع�لى حصان��ة للمعلومات الش��خصية
املتعلقة بالطالب.
6 .6الحق يف االلتقاء مع املعلمني.
7 .7الح��ق يف االدالء بأقوال واالس��تئناف يف حالة إبعاد الطالب
عن املدرسة.
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8 .8الحق يف
ّ
الحصول عىل معلومات حول اإلجراء واالستئناف عليه.
ميكن القول َّ
بأن الحقوق املمنوحة ألولياء األمور كأفراد محدودة
عادة مبواضيع تخص أوالدهم فقط ،وتخص املدرس��ة التي يدرس
بها األوالد .من جهة أخرى فإن أولياء االمور كمجموعة يستطيعون
التأثري عىل مس��توى الصف واملدرس��ة أو املس��توى القطري من
خالل :ممثلني عن أولياء األمور (لجان أولياء األمور) وهي تنظيم
تطوع��ي يضم أعضاء ميثلون أولياء االم��ور فقط؛ أو مجلس عام،
وهو جهاز عام ومؤسس��ايت يه��دف إىل ارشاك ممثيل املجموعات
املختلف��ة مبا يف ذل��ك اولياء االمور يف تحديد السياس��ة الرتبوية.
عم��ل املجلس العام يكون بن��اءاً عىل القان��ون ،املجالس العامة
منترشة يف العامل الغريب وغري موجودة يف إرسائيل كجزء من جهاز
الرتبية والتعليم.
تش��تمل صالحيات لجان أولياء األمور ع�لى :متثيل مصالح أولياء
االم��ور وتطويره��ا -هذا قد يحدث عىل مس��توى الصف او عىل
املس��توى القطري؛ وتقديم العون للصف او املدرس��ة يف ش��تى
املج��االت ،قد يكون ذلك مادياً ،تنظيم فعاليات من خالل تفعيل
لعالقات األهايل ومعارفهم ،تفعي��ل مبادرات والتطوع للتدريس
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واملشاركة يف فعاليات تربوية أخرى إلخ.
مل يت��م تحدي��د عمل لجان أولي��اء االمور وممثليه��م يف القوانني
االرسائيلية ،وقد أعطي أولياء األمور املقدرة عىل التأثري كمجموعة
عىل منهاج التعليم املدريس الذي يدرسه أوالدهم وذلك يف قانون
التعليم من سنة  ،1953ويحدث يف إطارين.
1 .1برنامج تعليم مك ِّمل :حيث يستطيع  75%من أولياء األمور يف
املدرسة تقديم طلب خطي إىل مدير املدرسة ،يف هذا الطلب
يت��م تفصيل م��ا هي املواضي��ع املطلوب��ة للتدريس يف خطة
التعلي��م املكمل ،الخطة قد تعادل  25%م��ن منهاج التعليم
القائ��م .خطة التعليم املكمل هي خط��ة مرنة ومضامينها قد
تتغري من مدرسة إىل أخرى ،ومن صف إىل آخر داخل املدرسة.
يستطيع الوزير ان يحدد بنفسه منهاجاً مكم ًال أو يصادق عىل
طل��ب أولي��اء األمور يف ه��ذا املوضوع ،الهدف م��ن الربنامج
املكم��ل ه��و التنوي��ع يف منه��اج التعلي��م ومالمئ��ة التعليم
الحتياجات املجموعات السكانية املختلفة يف الدولة.
2 .2برنام��ج تعليم اضايف :حس��ب البند  8من قان��ون التعليم
الحكومي .فان أولياء االمور يس��تطيعون ان يطلبوا برنامج
تعليم��ي إضايف عىل منه��اج التعليم القائم .ك�ما أن أولياء
األمور الطالب يتكفلون بجميع املصاريف املرتتبة من تفعيل
الربنامج التعليم��ي اإلضايف ،أو أن الس��لطة املحلية تتكفل
بهذه املصاريف.

نتائج البحث
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البحث اج��ري يف مدينة أم الفحم وهو يه��دف اىل التعرف عىل
العوام��ل التي من ش��أنها أن تتنبأ مبدة مش��اركة أولياء األمور يف
الحياة املدرسية االبتدائية ألبناءهم .وتشري النتائج إىل أن:
1 .1املشاركة غري الفعالة لألهايل (اآلباء واألمهات) هي أعىل من
املش��اركة الفعالة لديهم ،املقصود ان األهايل يشرتكون أكرث
يف مساعدة طاقم املعلمني يف الرحالت ،املشاركة يف املؤمترات
واالجتامعات املدرس��ية ،تحضري الترشيفات والدعم املادي
للمدرس��ة وذلك أكرث من املش��اركة الفعالة التي تش��مل-
املبادرة لفعاليات معينة لصف معني يف املدرس��ة ،أو اتخاذ
القرارات املدرس��ية بالتعاون مع طاق��م املعلمني أو إعطاء
محارضات وورش��ات تعليم للط�لاب يف مجاالت إختصاص
أولياء األمور.
2 .2من النتائج يظهر أيضاً بأن التحصيل العلمي للطالب ال يتنبأ
بالرضورة مبدى مشاركة األهل يف الحياة املدرسية .بكلامت
أخ��رى فان أهايل الطالب ذوي التحصيل العلمي العايل هم
ليسوا بالرضورة األهايل األكرث مشاركة يف الحياة املدرسية.
3 .3ألهايل الطالب يوجد طموحات تعليمية عالية جداً بالنسبة
ألبنائه��م ،ه��ذا يعترب مثري وغ�ير منطقي عىل أث��ر التمييز

القائ��م من حيث املوارد املعطاة للمدارس العربية باملقارنة
مع املدارس اليهودية.
4 .4اآلباء باملقارنة مع األمهات يش�تركون بشكل ف َّعال أكرب من
حيث إتخاذ الق��رارات ،وهذا يظهر جلياً من حيث متثيلهم
الس��ائد يف لج��ان اولياء األمور .ه��ذا إن دل فإنه يدل عىل
استمرارية النظام الذكوري األبوي الذي ال يزال مييز املجتمع
الع��ريب يف ارسائيل ،وذلك عىل الرغ��م من تأثريات الحداثة،
واالخت�لاط باملجتمع اليه��ودي اإلرسائييل الغريب يف ش��تى
مجاالت الحياة.
5 .5م��ن البحث يظه��ر أن ملدى إطالع اولياء االم��ور ودرايتهم
باملدرس��ة كمنظم��ة يوجد تأث�ير ايجايب وق��ويّ عىل مدى
مشاركتهم الفعالة وغري الفعالة يف الحياة املدرسية ،املقصود
م��دى إطالع األهل عىل الثقافة التنظيمية داخل املدرس��ة،
ومدى معرفتهم بأصحاب الوظائف فيها .كام أن ملدى اطالع
األه��ل عىل العالقات البني ش��خصية داخل املدرس��ة (أي
عالق��ات املعلم والط�لاب وعالقات الطالب بني أنفس��هم)
وكذل��ك إطالعهم عىل طرق التعلي��م والجانب البيداغوغي
يوجد تأثري وقدرة تنبؤ مبدى مشاركة األهل بشكل أعىل من
الوضع االجتامعي -االقتصادي لألهل.
6 .6كل�ما أدرك أولي��اء األم��ور ورأوا بأن املدرس��ة معنية فع ًال
مبشاركتهم يف الحياة املدرسية فإن ذلك يزيد حقاً من مدى
مش��اركتهم ويتنبأ بها ،بكلامت أخرى كلام أقامت املدرسة
الفعالي��ات املخصصة ملش��اركة األهل ،واالس��تقبال الجيد
لألهل الذين يزورون املدرس��ة ،أو أن املدي��ر يقوم بدعوة
األه��ايل من أجل التح��دث معهم يف ش��تى املواضيع التي
تخص املدرس��ة والعملي��ة الرتبوية ،باإلضاف��ة إىل أن طاقم
املعلمني يقوم بارشاك االهايل يف قضايا تخص الطالب .جميع
هذه األمور من شأنها أن تتنبأ مبدى مشاركة األهل الفعالة
والغري فعالة يف الحياة املدرسية.

تو�صيات

بنا ًء عىل نتائج البحث انصح العمل بالتوصيات التالية:
1 .1يجب عىل طواقم املعلمني واإلدارة يف املدارس االبتدائية يف
مدينة ام الفحم العمل عىل زيادة مش��اركة أولياء األمور يف
الحياة املدرس��ية ألبنائهم ،حيث أن للمش��اركة كام أوردنا
س��ابقا يوجد فوائد جم��ة للطالب  .من بني ه��ذه الفوائد
اخ��ص بالذكر أن مش��اركة األهل تعترب مبثابة وس��يلة من
وسائل الضبط االجتامعي  ،أي أن ذلك يساعد عىل االنضباط
األكرب لدى الطالب داخل املدرسة وبالتايل يقلص من حاالت
العنف وع��دم االنضباط الس��لويك  ،وبالتايل ف��ان الطالب
سوف يس��تغل بش��كل أفضل الفرصة التعليمية املتاحة له

دراسات

.2

.3

.4

.5

.6

مام قد يؤدي إىل تحصيل مدريس أعىل.
2مبا أن مدى اطالع أولياء األمور عىل حيثيات عمل املدرس��ة
والثقاف��ة التنظيمي��ة فيها يوج��د تأثري ايج��ايب عىل مدى
مش��اركتهم يف العملية الرتبوية ،لهذا الس��بب فإنني اقرتح
عىل املدارس املختلفة اطالع أولياء األمور وبش��كل منهجي
عىل أصحاب الوظائف املختلفة يف املدرسة ،وكذلك حقوقهم
يف عالقته��م مع املدرس��ة .هذا يس��هل عىل أولي��اء األمور
املش��اركة يف الحياة املدرسية  ،والتوجه إىل العنوان املناسب
عند ال�ضرورة .زيادة اطالع أهايل الطالب وكش��ف الثقافة
التنظيمي��ة املتعلق��ة بعمل املدرس��ة قد يحدث بوس��ائل
مختلف��ة  ،مثل إقامة الندوات واالجتامعات عىل املس��توى
الصفي واملس��توى املدريس .كام انه من الرضوري أن تكون
عملية اطالع أولياء األمور مع بداية الس��نة الدراسية حتى
يتسنى لهم املشاركة الفعالة خالل السنة الدراسية.
3مب��ا أن التحصيل العلمي للطالب ال يعترب من العوامل التي
تتنبأ مبش��اركة أولياء األمور يف الحياة املدرس��ية ،لذلك عىل
املدارس املختلف��ة عدم إرشاك أولياء األم��ور الطالب ذوي
التحصيل العلمي العايل فقط وإمنا أولياء أمور الطالب ذوي
التحصيل العلمي املتوسط واملنخفض أيضا.
4عىل كل مدرسة أن تضع مع بداية السنة الدراسية خطة من
اج��ل إعطاء أولياء األمور ش��عو ًرا بالثقة واالحرتام والتقدير
عىل مش��اركتهم يف الحياة املدرس��ية .ه��ذا قد يحدث عىل
س��بيل املثال من خالل إرشاك أولياء األمور يف املدرس��ة من
خ�لال القيام بفعاليات يف مجال اختصاصاتهم واهتامماتهم
الحياتية أو املهني��ة .هذا يعطي األهايل بان لهم دورا فعاال
يف إنجاح املس�يرة الرتبوية ،مام يعود بالفائدة عىل أبنائهم
ويزيد من إمكانية مشاركتهم الفعالة.
5من الرضورة مبكان أن تقيم املدارس االبتدائية االستكامالت
املدرس��ية من اجل تأهي��ل املعلمني التخ��اذ دور فعال يف
إرشاك األهل يف العملية الرتبوية .الهدف من االستكامل هو
إعط��اء املعلمني واملربون األدوات الالزمة يف كيفية التعامل
مع األهل وإرشاكهم يف الطريقة األنس��ب .خاصة أن نتائج
البحث تش�ير إىل أن ألولياء األمور يوجد طموحات تعليمية
عالية بالنس��بة للتحصيل العلمي ألبنائهم .من جهة أخرى
ف��ان اله��دف م��ن االس��تكامل ه��و التقليص م��ن الرتدد
والتخوفات الطبيعية التي قد تنشأ لدى بعض املعلمني من
عملية إرشاك األهايل يف املسرية التعليمية ومنحهم الثقة يف
التعامل مع أولياء األمور.
6نتائج البحث تشري إىل أن جميع املدارس املشاركة يف البحث
مل تقم بإنشاء «عقد مدريس» هذا العقد هو من التوصيات
التي أوصت بها وزارة املعارف منذ سنة  1996بعدما أيقنت

رضورة وأهمي��ة إرشاك أولي��اء األم��ور يف العملية الرتبوية.
لهذا فإنني انصح أن تقوم كل مدرس��ة بإنشاء عقد مدريس
بالتع��اون م��ا أهايل الط�لاب ،هذا العقد يض��م وباإلجامع
مجاالت العمل وااللتقاء املرغوب بها عىل كال الطرفني .كام
أن العقد يجب أن يحتوي عىل السبل املتفق عليها من اجل
حل النزاعات والخالفات التي قد تنش��ب بني املدرسة وبني
أولياء األمور.
7 .7مب��ا أن اآلباء يتميزون أكرث من األمهات من حيث املش��اركة
الفعالة يف املدرس��ة ،ولديهم متثيل اكرب يف اللجان املدرسية،
ومبا أن األمهات هي أكرث نش��اطا من حيث املش��اركة الغري
فعالة (الزيارات املتكررة للمدرسة وتلبية الدعوات من قبل
طاقم املعلمني وبالت��ايل االطالع اليومي األكرب عىل مجريات
األمور يف الحياة املدرسية بحكم وجود متسع اكرب من الوقت
للمش��اركة املدرس��ية) لهذا من الرضوري أن يكون لألمهات
متثي��ل اكرب يف اللجان املدرس��ية الصفي��ة ،وذلك من خالل
تخصيص عدد محدد من األماكن يف هذه اللجان التي تتخذ
القرارات املتعلقة بحياة املدرسة وعالقة أولياء األمور بها.
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