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  شكر وتقدير
 أنت العليم   متنا، إنك سبحانك ال علم لنا إال ما علّ      ﴿أبدأ رسالتي بقول اهللا تعالى    

وال يسعني إال   ،تمام هذه الرسالة  إلوأحمده تبارك وتعالى ألنه وفقني      . الحكيم﴾

 م بجزيل الشكر وعظيم االمتنانأن أتقدـ   إلى الد الـذي   اويكتور إبـراهيم مكّ

     أشرف على رسالتي وقدم لي الد        مـة  عم الكبير مـن أفكـار واقتراحـات قي

ومهم  حماسته للفكرة وتشجيعه لـي منـذ       سالة، وال أنسى له     ة،مما أثرى الر

سـالة،  اإلشـراف علـى الر    على تفضله بقبول    اللحظة األولى، وأشكره أيضاً   

ــسا ــدادها                                       ومـ ــن إعـ ــة مـ ــر لحظـ ــى آخـ ــي حتـ ندته لـ
                                      

 أجنس حنانيـا التـي     م بوافر الشكر والعرفان إلى الدكتورة الفاضلة        كما أتقد

ة و لم تبخـل علـي  بإرشـاداتها          مت على يديها مساقات اإلدارة التربوي     تعلّ

   ر لها مجهودها الكبير في قراءة ومراجعة       وتوجيهاتها وخبرتها العظيمة، وأقد

  .على تفضلها بقبول مناقشتها فصول الرسالة، وأشكرها

خشير كتورة  خولة الشّ    الد  األستاذة  إلى وأتقدم بشكري  وتقديري الكبير أيضاً     

 أوأفكار عظيمة،    مته لي من توجيهات   لما قدثر سالة ومـا بذلتـه مـن       ت الر

مجهود ووقت في تدقيق ومراجعة فصول الرسالة، مما ساعد في إخراجهـا            

  .كل الالئق والمطلوببالشّ

وشكري وامتناني الكبيرإلى الدكتور أحمد فتيحة لما كان له مـن مالحظـات             

  .بحث وقوتهبناءة أثرت ال

سناء عبداهللا ولينـا    (وأتقدم بشكري الكبير وتقديري العظيم لزميالتي الباحثات      

ة ولـم   دراسة االستطالعي  في إنجاز الّ   نياللواتي ساعدن ) ارشيد وهامه فريج  

 باألفكار البنّ  يبخلن علي   الفاضـل   األسـتاذ والى  .اجعة المفيدة اءة والتغذية الر 

  . لجهوده في تدقيق الرسالة تقديراً ابو شخيدم  محمودفادي



 
 

و 

 إ نساءم بشكري واحترامي إلى جمعية      كما أتقد  ة في  مليسون ،والهيئة اإلداري

مليسون والعاملين فيها وأخص بالذكر رئيسة الجمعية السيدة        إمدرسة جمعية   

التي وضعت جميع إمكانيات المدرسة مـن أجهـزة ومكاتـب            رحاب عبيدية 

  .ساهمة في إتمام وإنجاح الدراسةوقاعات تحت تصرفي، من منطلق الم

 إلى طالب الـصف الـسابع        الكبير وفي الختام ال يسعني إال أن أتقدم بشكري       

مة وآرائهم في المقابالت والثامن الذين لم يبخلوا علي بمشاركاتهم القي.  
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 ةة الجماعية والهوي الفرديالخصائصة وسيطة بين  كهوينتماء المدرسياإل

  فلسطين-لدى طلبة القدس

  إعداد

  )فتيحة(فاطمة يوسف يعقوب شرف

  بإشراف

  إبراهيم مكّاوي : الدكتور

  
طلبةعرف على واقع راسة التّهدفت الدفّ الصامن األساسيين في مدرسة ابع والثّين الس

ة ة والهوية الفرديومدى مساهمة  المدرسة في بلورة الهويفي القدس مليسون إجمعية 

  . ماهي معها وتعزيز انتمائهم والتّلطلبتها الجماعية

ـ ابع و ين الـس  فّ الص طلبةنت من   نة تكو دراسة على عي  أجريت الّ  وقد   اسـتخدمت  وامن  الثّ

قـارير  التّّ-3مالحظـات الباحثـة   -2 المقابلـة    -1دراسة وهي   الباحثة ثالثة أدوات في الّ    

لعـام   خـالل ا   تمت الدراسة على مرحلتين وعلى طول فـصلين دراسـيين           ، و ةالمدرسي

  .2009-2008الدراسي 

ب النظرية  راسة تم تحليل المعلومات التي وردت في المقابالت حس        جابة على سؤال الد   ولإل

 االسـتعانة بـبعض      استخالص موضوعات تكررت في أغلب االجابات وتم       جذرة وتم تالم

     المشاهدات وما جاء في بعض الس جمعيـة  ة لمعرفة مدى مساهمة مدرسـة     جالت المدرسي  



 
 

م 

وتعزيز انتمـائهم والتمـاهي     لطلبتها   الجماعيةة  ة والهوي ة الفردي مليسون في بلورة الهوي   إ

  .     معها

  -:إلىراسة  نتائج الدصتخل

 بذلك، حيث أكـد     الطّلبةة ووعي   ة والوطني  في رسالة المدرسة االجتماعي    الوضوح-1

، وهـذا يـدفعهم الـى       طمئنانعور باإلنتماء واإل   للشِّ لبة بأن هذا الوعي ضروري    الطّ

مان يحمـي   عور باأل خصية، وكذلك الشّ  راسة وتنمية المواهب وبناء الشّ    بداع في الد  اإل

ـ إلعالقـات ا  القـة و  ذى والعنف ويعمل على بناء الثّ     عرض لأل  من التّ  طّلبةال ة جتماعي

وهذا يعمـل علـى      ات واحترام االخرين   على تقدير الذّ   تقوم تنبذ العنف و    التي زةمميال

  .همزرع بذور الخير في نفوس

له دور في صقل     ة المختلفة شاطات المدرسي الب في النّ   أن انخراط الطّ   التأكيد على -2

وأوضح الطلبـة أن    ،  كاديمي على تحصيلهم األ    ويؤثر ايجاباً  ،وبلورة هويتهم ووعيهم  

 وينتمون لهـا ممـا      ،لمدرسة ويشعرون بمحبة المدرسة    تجمعهم في ا    مشتركة   اأهداف

 الطّلبـة الب من خالل الفرص المتنوعة أمـام        حداث تغيير في سلوك الطّ    إلى  إيؤدي  

 في هويتهم وشخصياتهم وطريقة تفكيرهم ممـا        تي تؤثر لممارسة النشاطات المختلفة الّ   

  .دائهم األكاديميأن لى تحسإيؤدي 

مليسون التي تكونت   إ مدرسة جمعية    لدى طلبة ة  ة المدرسي جتماعية اإل لهويا  بروز -3

لديهم نتيجة خبراتهم المتراكمة على مدى ثالث سنوات وبـرزت لـديهم مـشاعرهم              

جابيةهم للمدرسة وتوجهاتها االيالخاصة وحب.  



 
 

ن 

  :خرجت الدراسة بالتوصيات التالية

  :على صعيد المدرسة

، توفير البيئة المدرسية االمنة والجاذبة للتعلم المتواصلة مع األهل والزارعة لقيم            أوالً

  .اإلنتماء للمدرسة والوطن

 من تأثير    لما لها   وزناً  لها  التي ال تقيم    المدارس اإلهتمام بالنشاطات الالمنجية في   ،  ثانياً

  .لى التحصيل وعلى هويات الطلبة واهتماماتهمع

 الهوية في المناهج التعليمية المختلفة في إطار اإلعتزاز بها والفخر وتقبل            ورود،  ثالثاً

،وتحرك المعلم بالمنهاج  بين الحاضر والماضي مشجعا طالبه علـى التحليـل             اآلخر

  .والنقد مقرناً بها األنشطة لتأصيل المعارف في نفوس الطلبة

  .ابعاً، بروز الهوية اإلجتماعية المدرسية عبر رسالة المدرسة ورؤيتها التربويةر

  على صعيد األهل والمجتمع المحلي ومؤسساته

الدور الكبير لهما في دعم التعليم ومحاربة اإلختراق الفاضح للقيم اإلسرائيلية لشارعنا            

 في  ذة المؤسسات منوط به بدراسة ميدانية حول الدور ال     قياملل وأدعو الباحثين المقدسي،  

  .تشكيل هويات األفراد
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This study aims to identify the reality of the seventh and eighth 

grades at Emelson Society School, and the contribution of the school 
to the development of the individual and national identities of the 
students, and enhancing their sense of belonging to the school. 
 

The study was conducted on a sample of students from the 
seventh and eighth grades at Emelson Society School in Jerusalem. 
 

Three instruments were used in the study: 
 
1-In-depth Interview . 
2-Observation . 
3-School reports . 
 

The study was conducted in two phases along the two semesters 
of the year 2008-2009. To answer the study question, results were 
analyzed according to the Grounded Theory(Qualitative Research 
Method).  Observations and school recordes provided information on 
how the school contributes to the development of individual and 



 
 

ع 

national identities and the enhancement of their sense of belonging 
and commonalty.                                     
 

The study showed the following results:  
 

1-There is clarity in the social and national mission of the school , and 
the students awareness of this mission. Students  emphasized this 
awareness as essential to the sense of belonging and confidence which 
lead them to creativity in their study and the development of their 
talent and personality . The sense of security also protects students 
from any harm and violence , it also builds trust and special social 
relations which renounce violence ; this is based on self esteem, 
respect of others, and leads to cultivating the good things in their 
souls.  
 2-The study confirmed that the involvement of students in different 
school activities has a role in refining and developing their identities 
,awareness and positivity that affects their academic achievements. 
The students said that there are common goals which bring them 
together, and they feel the sense of belonging which leads them to 
change their behavior through the various opportunities given to them 
to practice different activities that affect their identity, their 
personalities and their way of thinking so as to improve their 
academic achievements.                                                                                                   
 
3-The study showed that there is a prominence of social identity for 
their school which was formed as a result of their experience 
accumulated over the past three years, and emerged with their 
feelings, their love for the school, and their positive orientations. 
 

Recommendation Of The Study 
As the school level 
1-The school has to provide for students safe, attractive school 
environment, constant contact with parents and planting values of 
belonging to school and country. 
2There is a need for more interest in extra-curricular in schools that 
neglect  them because their great effect on the student achievement, 
identity and social interest. 
3-The Palestinian identity should be clearly present in all subjects of 
study in creative way and farmed with pride and acceptance of others.  
4-The school social identity should be clear through its mission and 
educational vision. 
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Finally as family and community organizations a vital role of families 
and community organizations in developing and enhancing education, 
and fighting the disgraceful violation of the Israeli values to the 
Jerusalemites. I call researchers to produce a field study about the role 
of community organizations and its impact on forming the identity of 
individuals. 
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  صل األولفلا

  مشكلة الدراسة

  مقدمة

 الفـرد   إليهـا  يحتـاج  ومهـارات  وقدرات صفات الفرد إكساب إلى ربيةلتّتسعى ا 

 لفـرد ف ا يتكي حيثّ،  ووجدانيا وثقافياّ فكرياّ الفرد تشكيل عن مسؤولة وهي  المجتمعو

 مع ةتوافقالم اإلنسانية الشخصية تشكيل على التربية وتعمل فيه ينشأ الذي  مجتمعه مع

 أهدافـه  التعليمـي  النظام ، حيث يستمد   قتصاديةواّإل جتماعيةواإل السياسية التنظيمات

، وإذا استطاعت التربية أن تترجم ثقافة المجتمـع مـن           المجتمع حاجات من التربوية

 تنجح في تشكيل أفراد     حتى مع ثقافة الجماعة،      وبالتاي فإنها ستتفق   عادات وتقاليد وقيم  

تصبح التربية وسيلة أساسـية لبقـاء       لكي  من الكفاءة والوعي    صالحين بمستوى عال    

  ).2007رمضان،(المجتمع واستمراره

لمدرسة تقوم علـى    تعتبر المدرسة من المؤسسات القيمة على الحضارة العالمية، فا        

جتماعية للجسم والعقل معا وهي تساعد على بناء الهوية االجتماعيـة           فكرة التنشئة اإل  

وكذلك تعتمد التربيـة المدرسـية      ،  لى القيم واألعراف والعادات   لألفراد عبرالتركيز ع  

إضافة إلى تحقيق حاجات األفراد بشكل متكامل ضمن         على المناهج وأساليب التدريس   

  .المجتمع

بدء . قد مرت بمراحل وتطورات كثيرة     ف  وتختلف المدرسة عما كانت عليه باألمس     

ائف ومنها التربية، وكان التعليم شـكليا       تقوم بعدة وظ   والتي كانت    العائلة البدائية   من  

 ويتم عن طريق التقليد والمالحظة والممارسة بصورة عرضية وغير مقصودة وكـان           
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 وصوال الى  ، يتعلمون عن طريق اللعب أو تقليد الكبار في ممارساتهم اليومية          األطفال

وتعقـده  ون بسبب غزارة التراث الثقافي       المدرسة الحقيقية التي يديرها المختص     ورظه

غة لدراسة  م اللّ ،وبسبب اكتشاف اللغة وتسجيلها للتراث الثقافي مما دفع األجيال إلى تعلّ          

 ظهرت المدرسة وسيطرت عليها في البداية طبقة الكهنة والكتبة المدنيين،           ،وقدالتراث

 أن أول ظهور للمدرسة كان عند اإلغريـق وهـي مـشتقة مـن الكلمـة اليونانيـة      

(Schule)  راغ الذي خصصه اإلغريق لمناقـشة ومتابعـة األنـشطة          وتعني وقت الف

التعليمية، ثم بدأت التربية تنفصل، وأصبحت غاية بحد ذاتها ال وسيلة كما كانت فـي               

 ون معين نها تضم أفراداً  أ: السابق، وتميزت بكونها وحدة اجتماعية لها عدة ميزات منها        

مضمونها المتمركز حـول    نها وحدة واضحة المعالم ولها      أ و ،هم المدرسون والتالميذ  

  .القيام بالتعليم واستقباله وفق حقائق ومهارات واتجاهات وقيم أخالقية

ره، م  من التربية الذي يسعى الستقرار المجتمـع وتطـو          والتعليم هو الجزء المنظّ   

 يتفاعـل التعلـيم ويتـأثر       ،وترسيخ القيم واالتجاهات إلعداد الكوادر للعمل وللتطور      

واالقتصادية واالجتماعية السائدة في المجتمع كما يؤثر في بنـاء          باألوضاع السياسية   

مخرجات النظام التعليمي التي تكون قد اعتمدت على مجموعة من المبـادىء والقـيم              

التي يرضى عنها المجتمع وتحقق أهدافه، ولذلك فمن المستحيل وجود تعليم خال مـن              

ي من خـالل عناصـر العمليـة        القيم التي إذا لم يبثها صراحة فإنه يبثها بشكل ضمن         

  ).57صرمضان،(التعليمية في مراحلها المختلفة

 كل فوق هي حيادية بل  ليست   وهي ، المدرسة  عادة يتم نشر المعرفة  والقيم في        
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  التربية تعدكما و . لنشرها الهامة دواتاأل ىحدأو السائدة، ولوجياييداأل عن اتعبير لكذ

 أحـد  تعد خاصة تربوية كمؤسسة والمدرسة سائدة،ال ولوجياييدواأل الطبقة لفكر لةامح

 .)1995 ، بـدران  (موضـوعية  أو محايـدة  ليست وهي السائدة يدولوجيااأل وسائط

ولوجيات مختلفـة فـي     يوتعكس المعتقدات واألفكار للدولة في المدارس العامة، وأيـد        

اعد فـي   المدارس األجنبية داخل الدولة، وتحدد األطفال في أدوارهم االجتماعية، وتس         

 لذلك يجب أن تلتزم بمعيـار محـدد يحقـق مهمتهـا             ،الحفاظ على النظام االجتماعي   

 وبالتالي يكون المناخ    ،ويساعد في إنجاز أهدافها وتصبح القيم معيارا للتوجيه واإلنجاز        

). 62صرمـضان، (المدرسي أساسيا وضروريا لتشكيل عقول التالميذ وشخـصيتهم         

أن التربية هي ممارسة للـسلطة،      ). 2003سيني،الح(وأضاف فريري الوارد ذكره في    

تحفز الطالب بروح التكيف مع عالم االضطهاد والسيطرة، وبالتـالي فهـي وسـيلة              

  ).56الحسيني،ص(للهيمنة

 واألداة الرسمية للتربية والتعليم هي المدرسة، وقد أوجـدتها المجتمعـات قـصداً            

تنظـيم  اليهـا    الثقافي، وأسـند     لتطور الحياة وتعقدها وتراكم الخبرة البشرية والتراث      

المحتوى الثقافي والحضاري للمجتمع وتقديمه لألفراد لتنمي فيهم القيم المختلفة لتعدهم           

 ).2001الشافعي وأحمد،(للحياة

 وهـي  خالقي،أو وتعليمي تربوي نظام ذات تربوية اجتماعية مؤسسة المدرسةإن  

 تجعـل  التـي  التفكير أنماطو حقيقي، سلوك إلى والقيم المبادىء ترجمة عن مسؤولة

ـ  اًنظام  كما أن لكل مدرسة    .المدرسة جخار الحياة مع التكيف على قادرا الفرد  اًتعليمي
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 إليـه  نتميت الذي المجتمع تخص وقيماً مجتمع، لكل تصلح عامة نسانيةإ قيماً منضيت

ـ  الـوالء و والقيم األخالقية والقـيم الوطنيـة كالهويـة         الدينية القيم هاهمأو  ءاواالنتم

 ).89صرمضان،(

   فهيالثقافات متعددة الدول أما عن دورالمدرسة في

 ،هوأساليب التعليم بمناهج وتهتم االختياري الوطنيوالدمج  للتوحد تستخدم "

 والمعارف العلوم موضوعات وتوحد والتراثية الثقافية الموضوعات فتنوع

 والتسامح، ،التعايش كقيم الطالب ذهن في هاجدن التي واإلنسانية الطبيعية

يلتقي الطلبة من جميع العرقيات و ،به الخاصة ةتثقاف تجعل للفرد والتسامي

وهذا  ،واحدة مدرسية إدارة تحت التعددية هذهتتعايش و ،والطوائف والقوميات

 النشاطات في والمشاركة الصداقات وبناء نسجاملال الطلبة بين العالقات يدفع

 أو الديني، المعتقدو البشرة، لون عن رالنظ بغض فرحين فيلتقون الالمنهجية،

  .)171،ص2006عميش،("القومي االنتماء وأ السياسي

 هي انعكاس طبيعي للنظام الرسـمي فهـي         العربية التربوية األنظمة في المدرسة

 يقـوم   هاجوهر التعليم في   إعادة إنتاج عالقات القوة والسيطرة، و      وتعمل على تسلطية،  

لحين االمتحان، ليقوم الطلبة بإعادة تسليمها  قوالحقائ حفظ المعلومات والمعارف على

 ينحصر حيث)التعليم البنكي ( باولو فريري   إلى مصدرها وهو المعلم، وهو ما أسماه

 فاسـتقبال  ،بالمـضمون  التفكير في التعمق دون والتذكر الحفظ في الطالب دور افيه

 كلماته فيها المعلم يصب فارغة وانأ لىإ لبةالط حول ي وعي دون وتخزينها المعلومات
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سـتبداد  سلط ويغـرس اإل   التسلوب  هذا األ  يعمق   مما ،اإليداع من نوعا التعليم حبويص

  ).1999وطفة،(ويفرض هيمنة المعلمين وسلطتهم  واإلذعانعويقوي الخضو

 مـصدر   أيضاً هي العربي الوطن في المدرسية المناهج إن) 1999(يضيف وطفة و

ـ  وترجمـت  الغرب من اقتبست مناهج فهي ويةطالسل مصادر من ـ بطري توفرض  ةق

،  متـسلط  االمتحـان و للمعرفـة،    وحيد وتركز على الكتاب المدرسي كمصدر       تعسفية

 المعلـم  تخويـف  على تعمل شرافيةاإل مزاجيةال العربية المدارس إدارات   اتوممارس

 ويـصبح  تلميـذ  إلى المعلم فيها يتحول مساعدته، بدل ضعفه نقاط رظهاإو حراجهإو

 كافـة  باتخاذ موتق التي الوزارة في الشديدة المركزيةو اً،سلطوي اًتقليدي اًمعلم فالمشر

  الجهـاز  أوامـر  لتنفيـذ  أداة المدرسة من تجعلالتي   وهي ،للعمل المنظمة القرارات

 .الدولة في الحاكمة والسلطة يزالمرك

 فـي  ةالـسياسي  األنظمـة  بعض به تقوم ما و والسياسة التربية بين وثيقة فالعالقة

 تعويـدها  أو شـعوبها  تطويع خاللها من تستطيع يلةسكو التربية ىإل تنظرإنها   ،العالم

 وخدمـة  والتطـوير  للتنميـة  كـأداة  يهـا لإ النظر من بدالً واالستسالم الخنوع على

  .)48صوطفة،(المجتمع

 نقل التقاليد والقـيم   :  منها  مختلفةً اًوكما يعلم الجميع، فإن للتعليم في المجتمع أدوار       

ـ الثقافية لألجيال المتعاقبة ،لذلك تظهر عالقة قوية بين التعليم والتغي           ،ر االجتمـاعي  ي

جتماعي والحضاري للحداثـة    حد القنوات الرئيسة في الحراك اإل     ويعتبر التعليم أيضا أ   

  ). Nakhleh,1979(والتطور 
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  فإننا نـرى واقعـاً     وخارجها فلسطين في التعليمي التربوي الواقعوإذا نظرنا إلى    

المختلفـة فـي     السياسية لألنظمة نتاج هي ية،وفكر سياسية تعدديةإلى   يخضع اًمؤلم

 دوائر ولخبراء ،الخارج، وللسلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة        

 فكـر   هذا الواقـع يحمـل     ،1948 فلسطين منطقة وفي القدس في اإلسرائيلية تعليملا

 كـون  خـصوصية  إلى ويفتقد م،كالحا السياسي لنظاما ليخدم تعليميالنظام ال  وفلسفة

   .وبقائه هويته عن ويدافع تهقضي حمل الذي الفلسطيني الشعب

، كما  بلورة الهوية الوطنية الفلسطينية    في    هاماً  دوراً التعليم ان يلعب من المفترض   

ج  واستطاعت حينها المدارس والجامعـات أن تخـر        ،كان على مدار سنوات النضال    

من القيادات الشابة والوطنية التي عرفناها وما زلنا نراها ونتتبع خطاها حتـى             العديد  

، في خلق الوعي الجماعي لدى الطالـب       مساندة    فالتعليم هو عملية تجنيد وتعبئة     ،اليوم

والمهم في وقتنا الحاضر هو تعزيز الهوية الوطنية لمجموع الطالب والـشباب فـي              

وذلك ألن التعليم تحت اإلحتالل اإلسرائيلي       ،فلسطين بشكل عام والقدس بشكل خاص     

يخضع لعملية تهويد ممنهجة يحاول اإلحتالل وبعقليته الصهيونية باستمرار وإصـرار           

 أن يطمس الهوية القومية والوطنية لسكانها، ويجعل اإلنسان الفلسطيني فيهـا جـسماً            

ـ   حيث ، لإلحتالل بجميع خدماته اليومية       تابعاً استهالكياً  ا تحـت وطـأة     يرزح طالبن

االحتالل ويعانون من القلق وعدم االستقرار والتمرد الذي ينجم عنه مـشكلة غيـاب              

. الهوية السياسية وغياب الدولة والوطن الذي ينتمون الية ويرتبطون به ارتباطا حتميا           

كل ذلك عبر استراتيجية صـهيونية متكاملـة لطمـس وتـذويب الهويـة الوطنيـة                
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  .)2005النمري،(القومية

القدس هو حصيلة تعدد أنظمة التعليم المطبقة في المدينة المقدسة          في  عنا التعليمي   وواق

وقد بلغ عدد المـدارس فـي       ،في ظل غياب سلطة تربوية واحدة، تشرف على هذا التعدد         

) 38(مدرسة، وتشرف وزارة التربية والتعليم العـالي الفلـسطينية علـى            ) 146(القدس  

 أمـا   ،%)5.5(مـدارس ، بنـسبة    ) 8(غوث على   وتشرف وكالة ال   %)26(مدرسة بنسبة 

ويبلغ عدد المدارس   ) 31.5(مدرسة، بنسبة ) 46(المدارس الخاصة واألهلية فتشرف على      

،  مدرســـة)54(التـــي تـــشرف عليهـــا البلديـــة والمعـــارف اإلســـرائيلية

  ).2008،القدومي%)(37(بنسبة

الـصفية وذلـك     يعاني من مشاكل في األبنية والغرف        شرقي القدس فقطاع التعليم في    

ولعدم توفر أراض لهـذه     . لصعوبة الحصول على رخص للبناء من البلدية لبناء مدارس        

 إلى شراء أواسـتئجار مبـان سـكنية     الفلسطينيةوزارة التربية والتعليم العاليالغاية تلجأ  

الستعمالها كمدارس، لذا فهي غير مالئمة من الناحية التعليمية، حيـث تتـراوح الكثافـة               

متر مربع للطالب الواحد، بينما النسبة العالميـة تتـراوح          ) 0.9-0.5(يها ما بين  الصفية ف 

مما يؤدي  إلى اكتظاظ الطلبة في الصفوف         متر مربع للطالب الواحد،   ) 1.50-1.25(بين

وعدم توفر البيئة التعليمية الجيدة وافتقار المدارس إلى الترميم والصيانة الدورية، وتفتقر            

 والمظالت الواقيـة والمختبـرات      الطلبةلمالعب وساحات اصطفاف     إلى ا  المدارس أيضاً 

  ).2008القدومي،(العلمية والعلوم المنزلية والحاسوب
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القدس مشكلة أخرى غاية  في األهمية وهي تسرب الطلبـة           شرقي  يواجه التعليم في    و

نحراف وحرمان األطفـال مـن      يزيد من مشكلة عمالة األطفال واإل     من المدارس وهذا ما     

 الـسلطة، ( وفي دراسة قامت بها وزارة التربية والتعليم العالي في مدارس            ، التعليم فرص

  عـام  في مدارس الذكور كانت نسبة التسرب حـسب إحـصائيات         ) والخاصة، والوكالة 

  نتيجـة   )2008 ( فـي العـام      %  )0.60(وانخفضت إلـى    ) 10.63(1995-1996%

 التعليم، ارة في هذا المجال لغرض الزامية     التي اتبعتها الوز   اإلجراءات الوقائية والعالجية  

تجهيز المدارس بالمختبرات وإدخـال المرشـدين        و ،العملية التعليمية العمل على تحسين    و

أما بالمدارس التابعة للبلدية فتبلغ أربعة ونصف بالمئة حسب إحـصائية عـام             ،التربويين

 التي تسود القدس مما     والسبب يعود إلى االكتظاظ والظروف االقتصادية والثقافية       ،2008

  ).2008القدومي،(يدفع الطلبة لالنخراط في صفوف العمل

القدس أيضا من جدار الفصل العنـصري حـول المدينـة           شرقي  وتعاني مدارس   

  وال يزال يؤثر سلبا على العملية التعليميـة        الجدارالمقدسة والحواجز العسكرية فقد أثر    

ن أم الواقعة داخل الجدار، خاصة و     حيث يعيق وصول الطالب والمعلمين إلى مدارسه      

عدا عن المدارس المتضررة بـشكل      ،منهم يحملون الهوية الفلسطينية   %) 20(أكثر من 

مباشر مثل الشيخ سعد، ومدارس الزعيم ومخيم شـعفاط وعناتـا ومـدارس الـرام               

وضاحية البريد والتي فصلها الجـدار وأعـاق وصـول الطلبـة والمعلمـين إلـى                

  ).13ص2008 القدومي،(مدارسهم

فهذا الطوق األمني ، إضافة إلى التدخل المتكرر من سلطات االحتالل الذي عـزل              
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 وسـلبيا    معيقـاً  كلها لعبت دوراً  . القدس عن امتدادها الجغرافي في الضفة الفلسطينية      

  .ألوضاع التعليم في القدسً

 مـن أهـم    للجميع أن جهاز التعليم التابع للبلدية اإلسـرائيلية يعتبـر   لقد بات واضحاً 

وأخطر األدوات السياسية التي تستخدمها السلطات الصهيونية المتعاقبة بمنهجيـة مهيمنـة      

تجرد الفلسطينيين من هويتهم القومية، ليهدف ذلك إلى تنشئة األجيال الفلسطينية على هوية             

 عـن ) 2002( وضحه مكاوي     فجهاز تعليم رسمي كهذا    جماعية من نمط خاضع ومطيع،    

)Freire(   يداع المواد والمعلومات المقـررة     إيداعي، حيث يتم    عتمد أسلوب التعليم اإل   يبأنه

 ومع الزمن تمت الـسيطرة علـى وعـي          ،بشكل ممنهج ومسموم  سلفاً في عقول الطالب     

  . األفراد وتمثل ذلك في السلوك اليومي 

كن  في تشكيل الثورة الحضارية والقيمية ول       هاماً دوراًيلعب التعليم في الظروف العادية      

هذه السيطرة حولت التغير لصالح البقاء، والتعايش مع الفكر الصهيوني المـسيطر علـى              

 سيطرة تامة على مجمل العملية التعليميـة        واقع يسيطر فيه  جميع مجاالت الحياة، ولخلق     

 ،سقف أهدافنا التعليمية هي إضافة غرف صفية أو مختبرات علمية في المـدارس            ليصل  

من هذه السيطرة ال يحدث ونحن داخل النظام التعليمي الرسمي          من هنا يتبين أن الخروج      

ولما أدرك الفلسطينيون أن التغيير البد منه لخلق الهويـة القوميـة سـارعوا بتأسـيس          . 

ــات ،  ــب التطلع ــة لتواك ــة األهلي ــسات التعليمي ــشعب  المؤس ــة لل ــال القومي واآلم

  ).(Makkawi,2008الفلسطيني
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لى تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة أو التي تتبـع          ن يميلون إ  يوهذا ما جعل المقدسي   

 وقلة األموال بين أيدي غالبيـة       لطلبةمدارس األوقاف، ولكن نظرا لألعداد المتزايدة من ا       

الفلسطينيين في مدينة القدس، اضطرهم ذلك لتسجيل أبنائهم في المدارس التابعة لـسلطات             

يلية، واعتمد بعـضهم علـى إطـار        االحتالل الصهيوني أي مدارس بلدية القدس اإلسرائ      

األسرة ونشاطات التنظيمات واألحزاب السياسية الفلسطينية المختلفة في تنـشئة أوالدهـم            

، إال من استطاع من األهالي المقدسيين من         والثقافية  والوطنية هويتهم القومية على االنتماء ل  

ابعة للـسلطة الوطنيـة     أبنائهم ضمن فلسفات التعليم للمدارس المقدسية الخاصة أو الت        دمج  

الفلسطينية والتي تسمى مدارس األوقاف، والتي تحاول فرض نظام تعليمي له بعد مميـز              

للحفاظ على وجودنا على أرضنا، وفي إعداد أجيال مقدسية تؤمن بعروبة القدس ، وتعمل              

من أجلها، وتؤمن بإمكانية المقاومة والتصدي للمحـاوالت المتكـررة لفـرض المنـاهج              

يلية في مؤسساتنا التعليمية في القدس العربية بهدف تذويب مجتمعنا المقدسي فـي             اإلسرائ

هـا أو لطردهـا     ئبوتقة الوعاء الجارف اإلسرائيلي لمحو الشخصية الفلسطينية ومحو انتما        

  .)79صالنمري،(

يـة    في التنشئة على الهوية القوم      هام جداً  القدسالدور الذي تلعبه المدرسة في      إن  

 معانـاة   ال حول طبيعة الصراع السياسي القائم في وطننا  بالرغم مـن           جيلتوعية األ 

 والتمرد بسبب غياب الهوية السياسية وغياب الدولـة         طلبتنا من القلق وعدم اإلستقرار    

، هذا الوطن الذي ينتمون اليه وينتمي الـيهم ،           ودولةً   ارضاً  ،فالوطن بمفهومه الكامل  

فالتربية اصـبحت عمليـة     . ب او المغيب  وترسخت جذورهم فيه ولكنه في حكم الغائ      
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تنشئة اجتماعية ثقافية تهتم باالتجاهات والقيم وانماط التفكير والمهارات، والتكيف مع           

متطلبات العصر وتفجير الطاقات للحد االقصى الذي يمكن االنـسان مـن اسـتغالل              

ب يـتم   التنشئة االجتماعية  اسلو   . مواهبه وطاقاتة  وصوال الى النضج وتحقيق الذات       

من خاللها بناء ثقافة الفرد وتشكيلها على نحو اجتماعي فاذا كانت تسلطية تؤدي الـى           

هدم الشخصية واذا كانت معتدلة فانها تعمل على بناء الشخصية االنسانية ليس فقـط              

 والمدرسـة   ،)42صوطفة،(في اطار االسرة وانما في اطار المدرسة وبعدها المجتمع        

ى الثقافي والحضاري للمجتمع  حيـث تقدمـه بطريقـة           توسع مدارك الطلبة بالمحتو   

 وتجعلهـم يـشعرون     ،مناسبة لالجيال  وتنمي فيهم القيم الثقافية واالخالقية المرغوبة        

عضاء في المجتمع ولهما مساحات مـن الحريـة         أ يقبلهم االخرون ويصبحون     ،بالثقة

 االجتمـاعي  رهاللقيام بـدو ،يتحركون بها لمساعدتهم على نضوج الشخصية واكتمالها   

   .الفاعل في المستقبل

، االوقاف،البلدية(لتعليم في القدسوبالرغم من تعدد المرجعيات التي تشرف على ا

 يقع على عاتق المؤسسات التعليمية المختلفة مهمة رسمية ، أرى انه)الخاصة، الوكالة

واساسية وهي تضمين منهاج غير مكتوب هدفه يتمثل في صون الهوية الوطنية 

  .طينية والحفاظ عليها ومحاربة جميع المحاوالت الهادفة الى تذويبها وتهويدهاالفلس

شكلت هذة المسالة بالنسبة لي قضية غير عادية دفعتني للقيام بدراسة حول الـدور              

االجتماعي والنفسي والذي تلعبه المدرسة االساسية في نمو شخصية الطالب وتطورها           
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ما بين االنتماء الفردي لها واالنتماء القـومي        في فترة المراهقة ودورها كحلقة وصل       

  .العام لبلورة هوية اجتماعية تصل االنتماء الفردي باالجتماعي او القومي العام 

اصبحت مهتمة باؤلئك االطفال الذين ينتمون الى فئة متدني الدخل ومن الطبقات            و

اءة التعليم في   االجتماعية المتوسطة والدنيا ومن مجموع الطالب الذين يعانون من رد         

مدارس القدس، ومن عجز وقهر انظمة التعليم التابعة لالحتالل والتـي تهـدف الـى               

  ء وال يحملـون تعيين مدراء ومعلمي المـدارس      من  و،  التعليم االيداعي اعتماد اسلوب   

 ضد المدارس العربية في الميزانيـات       ، ناهيك عن التمييز   للسلطة الصهيونية    سياسياً

 في مـدارس شـرقي القـدس         او باخرى فان بنية النظام التعليمي      فبصورة .والبرامج

  .ة تعبر عن النظام السياسي وتوجهاته العامالتابعة للبلدية االسرائيلية

 مدرسة خاصـة تـشرف عليهـا         توجد  في محافظة القدس، في الجهة الجنوبية منها،      

مـرأة ، وجـاءت      أولين جل اهتمامهن للطفولة وال     اللواتيمجموعة من النساء المقدسيات     

فكرة إنشاء المدرسة استكماال لمرحلة رياض األطفال في الجمعية وبناء على ضغط شديد             

وكذلك   الذين اقتنعوا وآمنوا بفكر الجمعية وقدراتها التعليمية والتربوية،        أهالي المنطقة من  

ميزة إيمان القائمين بضرورة وجود مؤسسات تعليمية أهلية خاصة تقدم التعليم والتربية الم           

والتي تحمل فكرة وجودنا وبقائنا في القدس في ظل الصراع القوي والمستمر حول الهوية              

  .واالنتماء 
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 أما اليـوم    ،)260( وبلغ عدد طالبها وطالباتها آنذاك       2006أنشئت المدرسة في العام     

التاسع ويبلغ عدد طالبها للعام      من األول األساسي وحتى       سبعة عشرة صفا   مدرسةفتضم ال 

 طالبا وطالبة،ويتوقع أن يصل عدد طالبهـا العـام          )543( 2009/2010اسي الحالي   الدر

 إضافة إلى أخصائي اجتماعي،     )23(وعدد معلميها ومعلماتها  .  وطالبة القادم ستمائة طالب  

 ،سكرتيرة والمـشرفة اإلداريـة      المديرة المدرسة، نائب المديرة،     وهيئة إدارية مكونة من     

 أولياء  ويتميز ضارهم إلى المدرسة بحافالت خاصة بالمدرسة،     يتم إح  اطالب تضم المدرسة 

من البيئة المحليـة    طلبة اخرون   ويأتي   في أنشطتها،    تهم للمدرسة ومشارك  بدعمهمأمورهم  

  . )محيط المدرسة(

األساسي ، وبعد ذلك تكـون       السادسالمدرسة مختلطة من الصف األول وحتى الصف        

حويل الطالبـات اإلنـاث إلـى المـدارس القريبـة           المرحلة اإلعدادية للذكور فقط ويتم ت     

وهذا يعود إلى أن سكان المنطقة التي تقـع فيهـا المدرسـة مـن القـرويين                 ،  والمحيطة

وتتميـز حيـاتهم بالبـساطة      . المحافظين منهم المتعلم، والمهتم بالعلم، ومنهم غير ذلـك        

تكـون المرحلـة    والتمسك بالعادات والتقاليد، وأعلنوا بعد سؤالهم عن رغبـتهم فـي أن             

 واهتمت المدرسة بتسجيل الطالب المقدسيين المنتمين إلـى أسـر           ،اإلعدادية فقط للذكور  

والذين عانوا من إهمال وعجـز المـدارس التابعـة لإلحـتالل             متدنية ومتوسطة الدخل،  

 ، وقدمت لهم البرامج والنشاطات وما تدرسه مـن منهـاج          ،اإلسرائيلي ومن رداءة التعليم   

ز والقهر، واستقطابهم نحو مدرستهم وتعزيز انتمـائهم لهـا          ي من هذا التمي   حماية لطالبها 
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إضافة إلى تعزيز هويتهم الفردية ودمجها ضمن هويتهم الجماعيـة المرتبطـة بـوطنهم              

  . فلسطين

وعلى ضوء ما تقدم فإن التحاق الطالب بالمدرسة، وانخراط الطالب فـي النـشاطات         

  .صقل وبلورة وعيهم الجماعي وهويتهم القوميةالطالبية المختلفة  له دور فعال في 

 مشكلة الدراسة 

 الفلسطينية القابعة تحـت الـسيطرة       المدارستكمن مشكلة الدراسة في التعرف على واقع        

 الشباب فيها من حيـث      الطالب القدس، وفحص واقع     شرقفي  اإلجبارية لإلحتالل اإلسرائيلي    

هذا الواقع  وخصوصا ألن    ،في تشكيل هذا الواقع   مفهومهم لهويتهم وانتماءاتهم، ودور المدرسة      

التربوي المتعدد في توجهاته قد أفرز توجهات مائعة وغير محددة أفقدت الشعب الفلـسطيني              

ألن الخلل أصاب قيمه بسبب الفلسفات والتوجهات التعليميـة الـسابقة،           ،خصوصية بناء ثقافته  

ية في مجتمع إسرائيلي غلبـت عليـه        والتي من شأنها بلورة شخصية اإلنسان العربي الفلسطين       

مفاهيم العنصرية وفلسفة اإلحتالل القائمة على تجريد الفلسطيني من هويته اإلسالمية والقومية            

  .التي تصقل شخصيته وهويته والوطنية
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  أسئلة الدراسة

 واقع مدرسة مقدسية خاصة آمنت بدورها في خلق أجواء تعليمية لها            لدراسةجاءت الفكرة   

، وفي إعداد جيل مقدسي  يـؤمن        همعلى أرض  الفلسطينيين   مميزة في الحفاظ على وجود    أبعاد  

بعروبة القدس ويعمل من أجلها، جيل قادر على التصدي  لجميع محاوالت تـذويب مجتمعنـا           

ويالتالي فإن مشكلة الدراسة تكمن في اإلجابة على الـسؤال          .المقدسي ومحو شخصيته وانتمائه   

ى مساهمة المدرسة في بلورة الهوية الفردية والهوية الجماعية لطلبتهـا           ما مد : الرئيسي التالي 

  وتعزيز انتمائهم والتماهي معها؟

  :هداف الدراسةأ

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة المدرسة  في زرع روح االنتماء لـدى               

ة علـى   المرتكز الجماعية    الوطنيةالطالب ومساعدتهم في وصل هويتهم الفردية بهويتهم        

وهدفت إلى ربـط موضـوع      انتمائهم لشعبهم الفلسطيني وقضيتهم وهويتهم الفلسطينية ،        

  .وج بإطار نظري وتوصيات مستقبليةالبحث بواقعنا الفلسطيني مع إمكانية الخر

  : أهمية الدراسة

إن ما يجري داخل هذه الدراسة يمثل حالة تستحق الدراسة والمتابعة لمعرفة فيمـا إذا               

 إليـه   هدف للطالب، وهذا ما     الجماعيةور للمدرسة في بلورة الهوية الفردية و      كان هناك د  

 وهذه الدراسة هي استكمال لدراسة استطالعية قامت بها  الباحثة الفصل الماضي             ،البحث  

الستكشاف اتجاهات سبعة طالب من المدرسة حول دور مدرستهم في تعزيز انتمائهم لها             
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 ذات  (themes)، وتم الخروج منها بموضوعات نظرية       ةالجماعيوبلورة هويتهم الفردية و   

 مكتشفة من خالل حديث وحوار معمق ضمن مقابالت أجريت معهم، وتم تحليلها في              معاٍن

  .إطار المنهجية الكيفية باستخدام النظرية المتجذرة، مستعينة باألدب التربوي

  :وتكمن أهمية الدراسة في أنها

قيمية التي يتلقاها الطالب في مدارسهم والتي تكون        تطرقت إلى التطورات التربوية وال     )1

  .شخصيتهم

ركزت على دور المؤسسات التعليمية في مدينة القـدس واتخـذت مدرسـة جمعيـة               ) 2

 من الشعب    الجماعية للطالب بصفتهم جزءاً    الوطنيةنموذج في تعزيز الهوية     أمليسون ك إ

  .العربي الفلسطيني

 والفلـسطيني، فاألجيـال     جها مجتمعنا المقدسي   ومميزة يحتا  بحثت في تجربة خاصة   ) 3

المتالحقة من الطلبة والخريجين يحملون الشهادات العلمية وبدرجات متفاوتـة ولكـنهم            

والتي غالبا ما تغفل عنها مؤسـسات       الوطنية  يفتقرون إلى بناء وبلورة هويتهم الفردية و      

  .التعليم المختلفة

  مبررات الدراسة

ة المدرسة، حيث امنت بفكرة الدراسـة بعـد أن تفحـصت    قمت بهذه الدراسة أنا مدير    

األدب التربوي والواقع العملي للتعليم ، وفلسفته التي  تدور في فلك النظام السياسي القائم               

. والمسيطر على جميع التوجهات التربوية ، بغض النظر عن نوع النظام التعليمي المتبع                

إلحتالل وأنظمة التعليم المتعددة، ويعانون     وطالبنا  في مدينة القدس يرزحون تحت وطأة ا        
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من القلق وعدم االستقرار والتمرد، في مشكلة غياب الهوية السياسية الفلسطينية وغيـاب             

 وكل ذلك ناتج عـن إسـتراتيجية        ،الدولة الفلسطينية والوطن الفلسطيني في مدينة القدس      

إلنتاج جيل من الـشباب     ب الهوية الوطنية القومية، وتؤدي      يصهيونية متكاملة تطمس وتذ   

فاالهتمـام بـالطالب    هم معول هدم في نسيجنا االجتماعي الفلسطيني في مدينة القـدس،            

وتطورهم ووجودهم ضمن مؤسسات تعليمية تحمل رؤى المحافظة عليهم وربطهم بوطنهم           

 مـن   ويحمـيهم   وأكاديميـاً   واجتماعيـاً   ونفسياً  يتطور صحياً  وطموحاتهم تنشئ مجتمعاً  

  .ي السلوك الخطراالنخراط ف

 تعزز  يجابيةإ كما امنت بأن االنضمام إلى مؤسسات التعليم الخاصة والتي تحمل رؤى            

نتماء وتقلل من خطر التسرب من المدارس ، وتؤمن للشباب المهددين بالخطر عالقات             إلا

إيجابية مع المدرسة ما كانوا ليكتسبوها في سياق آخر ألن التسرب هو إهدار تربوي يؤثر               

وهو موجود فـي    ،   جميع النواحي من اجتماعية واقتصادية و إنتاجية للمجتمع والفرد         على

فلسطين، ويصل ذروته في الصف العاشر ويرجع ألسباب اقتصادية واجتماعية ومـشاكل            

أسرية وعوامل تربوية من ضمنها عدم انتماء الطلبة وعدم وجود شخص بالمدرسة يساعد             

رب يعود  بنتائج وخيمة على بلدنا فلسطين من زيـادة      والتس ،الطلبة على مواجهة المشاكل   

  .البطالة واالتكالية والمشاكل االجتماعية

 نحو  الطلبةامنت بأن منتجات النظام التعليمي الناجح هي إيجاد اتجاهات إيجابية لدى            و 

المدرسة والمناهج التعليمية األكاديمية ومفهوم الذات، وكـذلك بلـورة الهويـة الفرديـة              
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 اإلنجازات المتواصـلة    ون وسيحصد ، اتجاهات إيجابية  ون سيحمل للطلبة اللذين  ةالجماعيو

  . المدرسيمويتحسن أداؤه

الدخول إلى الموقع   وال شك في  أن       ،قد يكون جذاباً  في موقع عملي     لدراسة إجراء ا  إن

  إضـافة إلـى      ، المكان واألشخاص  ي وبين  بين ة لوجود عالق  ،إلجراء البحث يكون أسهل   

 قمت، كما    أو شخصياً   إما مهنياً  دراسةن من نتائج ال   وي قد يحصل عليها المشارك     الت الفائدة

 ,Glesne( استغالل الزمن المحدد إلنجاز الخطوات المختلفة في البحث بـشكل أفـضل  ب

1999.(  

 الوصول إلـى    كل تلك األمور ساعدت بل وسهلت دخولي موقع البحث، وسهلت أيضاً          

 األماكن الهادئة والجيدة واألوقات المناسبة للتحـدث         حيث قمت بتوفير   ،الطلبة المشاركين 

وكان من   بعمق مع الطلبة عن موضوع الدراسة وسماع أصواتهم والكشف عن اتجاهاتهم،          

السهل العودة والوصول إليهم، للحصول على المزيد من االستفسارات التي قـد  تثـري               

هل قد سهل تجاوب الطالب     كما أن الثقة الموجودة بيني كمديرة للمدرسة وبين األ         ،البحث

قمت بمشاهدات عدة للطلبة من واقع الحياة المدرسية وأنشطتها، وكذلك تفحـصت             و ،معي

  .ازات المدرسة على مدى ثالث سنواتالسجالت والتقارير المدرسية والتي توثق إنج

  : محددات الدراسة

   في القدس   مليسونإتم تطبيق الدراسة على الصفين الثامن والسابع في مدرسة جمعية           

و بـالرغم مـن هـذه       ،2009-2008 العام الدراسي  خاللولمدة فصلين دراسيين كاملين     

  : وهيالمحددات فإن لها إيجابيات عدة
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  .تمكنت من تكوين فكرة كافية عن ماهيات المبحوثين -

  .استطعت العودة الستكمال بعض المقابالت بسهولة -

لثامن والسابع داخل وخـارج الغـرف       قمت ببعض المشاهدات القريبة لسلوك الصفين ا       -

  .الصفية وفي النشاطات

  :ت الدراسةا سلبيا

  .نتائج الدراسة غير قابلة للتعميم-

  .2008/2009مدة الدراسة اقتصرت على فصلين دراسيين من العام الدراسي -

  .اختيار العينة القصدية من نفس المدرسة التي أديرها-

  .ي باحثة ومديرة للمدرسة صعوبات الفصل بين كون احياناًواجهت-

  :افتراضات الدراسة

  -:تفترض الدراسة

  .المقابالت عبرت عن رأي الطالب -1

  .ن للمقابلة غير متجانسينوالطلبة المرشح-2

  .الطلبةكوني الباحثة ومديرة المدرسة لم يؤثر ذلك على ممارسات -3

  . المشاهدات ومالحظة سلوك الطالب داخل الصف و خارجه كانت متعددة-4

  . لكونهم صغار السنلتشجيع الطلبة على التعبيرأسئلة المقابلة بنيت بطريقة -5
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 التقارير والسجالت المدرسية والتي اعتمدت غالبيتها بتاريخ قبل بدايـة الدراسـة أو              -6

  .أثنائها

  :تعريف المصطلحات

  :، وفيما يلي التعريفات اإلجرائية لهاتناولت الدراسة عددا من المصطلحات

وعضومساند فـي     مطمئن، ،الدرجة التي يشعر فيها الطالب بأنه مقبول      ي  وه: اءنتماإل

  .البيئة المدرسية

 داخل المدرسة، وإحساس الطالب أن عمله  رتباط مع الزمالء والمعلمين   اال : العـضوية 

  .األكاديمي له قيمة

هي نشاطات تنافسية رياضية فنية وغيرها من معارض ونوادي         : النشاطات الالمنهجية 

 تحـت   ئهثناأو  أ بعد الدوام المدرسي      النشاطات و فرق تمارس  أمشاركات فردية   و ألعابو

كـاديمي  نجـاز األ  دنـى اإل  أحد  كشراف مسؤول النشاطات وقد يشترط لمشاركة الطالب        إ

  .ةيجابي وااللتزام نحو المدرسخالقي  اإلوالسلوك األ

سس علمية  أعلى  والقائم   لرؤيا والمقنع لهي فن التعامل الواضح      : العالقات االجتماعية 

  .فراد بطريقة واعية من الفهم والتعاون المتبادل فيما بينهمللجماعات واأل

 وهومكان تتجـسد    ،هي المكان الذي يجمع الطالب والمعلمين واألهل       :البيئة المدرسية 

فيه العالقات االجتماعية بين جميع هذه األطراف من خالل العمل وإدخالهم في مشروعات             

نتباه نحوعمليات التعليم   ئهم للمدرسة وتوجه اإل   انتما داث التغيير المطلوب وتعزز   هدفها إح 

  .والتعلم
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والتـي  ) Social Identity Theory(نظرية الهوية االجتماعيـة  :  االجتماعيةالهوية

ن السلوك بـين  أالتأكيد على  وحاولت 1979 منذ عام Tajfel and Turnerاختص بها 

فـراد يـرتبط بالهويـة    ن السلوك بـين األ أفي حين  الجتماعيةالجماعات يرتبط بالهوية ا

وجه التـشابه بيـنهم     أفراد يشعرون بعضويتهم للجماعة عندما يدركون       ن األ وأ ،الشخصية

عادة تعريف الـذات  إيضاً من خالل أوجه االختالف أوعندما يدركون ، آخرين فرادأوبين 

فكار نمطيـة  أ في فئة اجتماعية ولى عضوياتإكونها سمات واختالفات فردية  معرفياً من

 واالنتقال اإلدراك تأكيد ويكون بعدهاالختالف او أوجه التشابه أخالل معرفة  مشتركة من

الجانب الخيـر   تفعيلوعلى تبسيط الحياة الذي يساعدنا  ،التصنيف االجتماعي  لى مفهومإ

  .للجماعتين الداخلية العضوية للفرد فيها والخارجية لجماعة مقابلة

يتكـون   الذي (Phinney,1989  )هو نموذج فيني: ثنية لدى جيل المراهقةلهوية اإلا

من ثالثة مراحل لتطور الهوية االثنية وجمع تعريف الهوية الجماعية عند تاجفيل ونظرية             

فيني بمرحلة الهوية االثنية غير      أريكسون للتطور النفسي عند المراهقين، حيث يبدأ نموذج       

راهق بشكل أولي مواقف وثقافة األغلبية مع استدخال النظرة السلبية          يتقبل الم  المفحوصة،

موقف األغلبية منهم وتتبعها المرحلة الثانية، وهي البحث واالستكشاف للهويـة            التي تميز 

التي يثق فيها المراهق بعضويته في       وهي المرحلة    نجازواستكمال  إاالثنية وبعدها مرحلة    

  . من ذاتهل جزءاًالمجموعة التي ينتمي إليها وتشك

تشكل الهوية يبدأ مع بدايات نمو األنـا         :)1968(نظرية أريكسون للهوية عند المراهق    

ـ مرحلة من مراحل النمو في تشكيله إلى أن يصبح محور التغي تساهم كلو ر واألزمـة  ي
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خالل مرحلة المراهقة، وذلك مع ظهور أزمة الهوية المتمثلة في درجة من  ونماألساسية لل

جل تحديد معنى لوجوده من أاالضطراب المختلط والتي ترتبط بكفاح المراهق من و القلق

 وار وعالقـات اجتماعيـة ذات  دأاكتشاف ما يناسبه من مبادئ ومعتقدات وأهداف و خالل

  معنى او قيمـة علـى المـستوى الشخـصي واإلجتمـاعي وعنـدما تنتهـي األزمـة                 

جتماعيـة  ومبادئـه وأدواره اإل  هار قيم اختي علىوتتحقق الهوية عند المراهق يكون قادراً

  . من مواجهتهاجتماعية بدالًوالتزامه بالمثل اإل

جذرة إلـى مجموعـة   ت يشير مصطلح النظرية الم:)(grounded theoryجذرة تالنظرية الم

 للتفـسير أو التنبـؤ       متكـامالً  الفئات والتصنيفات التي ترتبط فيما بينها بعالقات لتـشكل إطـاراً          

ي اإلطار النظري الذي يفسر ظاهرة معينة تم التوصل إليهـا مـن خـالل جمـع                 وه. بظواهرها

  . البيانات والتعامل معها بطريقة منتظمة في مسار عملية البحث

 والباحث يقـوم بتحليـل البيانـات        ،وتعتمد بشكل أساسي على المفاهيم الموجودة في البيانات       

، وبالتالي التوصل إلى النظرية التي تفـسر        واستخراج المفاهيم والتوصل إلى العالقات التي بينها      

 ولتحقيق ذلك فإن ذلك يعتمد على تفاعل الباحث مع بياناتـه وإظهـار              ،الظاهرة موضع االهتمام  

إبداعاته في عملية اشتقاق المفاهيم واألنماط وإثارة األسئلة الهادفة، وعمل المقارنـات والخـروج              

  .بيانات الهبمخططات مفاهيمية إبداعية متكاملة من هذ

زودنا ببيانات بشكل تفصيلي سواء كمي أو كيفي        ي ،نوع من الدراسات الوصفية    :دراسة الحالة 

وهذه البيانات تتضمن جوانـب شخـصية       ،   مؤسسة أو مجموعة    أو عن عوامل مختلفة تتعلق بفرد    



 
 

23

ن الباحث من إجراء وصف تحليلي ومتعمق للحالة، وال تـستهدف        مما يمكّ  .وبيئية ونفسية وغيرها  

  .راسة الحالة عادة تعميم النتائج على باقي أفراد المجتمع د
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  يالفصل الثان

   للدراسةاألدب التربوي
  اإلطار النظري

  
 Social Identity(لقد اعتمد هذا البحث علـى نظريـة الهويـة االجتماعيـة       

Theory ( والتي اختص بهاTajfel and Turner حـث   واستمرا في الب1979 منذ عام

وعلى نظرية أريكـسون للهويـة عنـد        في محاورها حتى نهايات القرن العشرين بقليل،        

، وعلــى نظريــة الهويــة اإلثنيــة لــدى جيــل المراهقــة لجــين )1968(المراهــق

 لحاجات اإلنسان حيـث اعتبـر أن        Maslowإضافة إلى هرم    ،  )phinney,1989(فيني

  .ستطيع العيشاالنتماء حاجة من حاجات اإلنسان عليه تلبيتها كي ي

والتـي  ) Social Identity Theory(اعتمد هذا البحث على نظرية الهوية االجتماعيـة  

 واستمرا في البحث في محاورهـا حتـى   1979 منذ عام Tajfel and Turnerاختص بها 

ـ وأصبحت ، تاجفيل وتيرزمنصاغها كل  نهايات القرن العشرين بقليل، هذه النظرية  ة نظري

فـراد  وحاجة األ  أكملت عمليات تعريف الذات المرتبطة بالهوية االجتماعية      ومعرفية اجتماعية   

فراد مدفعون لتحقيـق    ن األ فيها أ وضح الباحثان   أيجابي وقد    وإلى التمييز اإل   ،لى تقدير الذات  إ

ن يقلـل  أفـراد دون  الجماعـات ال األ  همية التركيز بينأبرزا أيجابية مثلما إهوية اجتماعية 

فعندما يكون التعامل مع العالم من  ،النفسية  وم الذات هو جزء من الوظيفةن مفهأالباحثان من 

 و التقويم لـذلك تـزداد   اتوهذا يكون عبر المقارن ةن نشعر بأن لذاتنا قيمألى إحولنا نحتاج 

وحاولـت   .نفسنا في صورة مـشرقة  أ فنرى ،لها ماهيتها ةعضاء في المجموعأذا كنا إقيمتنا 
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فـي   ن السلوك بين الجماعات يرتبط بالهوية االجتماعيةأ التأكيد على عيةنظرية الهوية االجتما

فـراد يـشعرون بعـضويتهم      ن األ وأ ،فراد يرتبط بالهوية الشخـصية    ن السلوك بين األ   أحين  

 الهوية اإلجتماعيـة     نظرية   و ،آخرين فرادأوجه التشابه بينهم وبين     أللجماعة عندما يدركون    

البيئة االجتماعية على هيئـة      ثالثة أبعاد؛ إذ تتجمع في األول        تتمثل في سيكولوجية  هي نظرية   

 من خالل انتماءاته االجتماعيـة كجـزء مـن      هوية الفرد االجتماعية  ، والثاني تتحدد فيه     فئات

  .مع جماعات أخرىمجموعة الفرد تظهر فيه الهوية من خالل عالقة مفهوم ذاته، والثالث 

للفرد هي عبارة عن حلقة الوصل التي تربطـه         نستنتج من ذلك أن الهوية االجتماعية       

وكي يكون انتماء الفرد مخلصا وناجحا لجماعتـه فعليـه    . وتربط ذاته مع العالم من حوله     

. دائما تحسين صورته وواقعه، إذ يعزز ذلك من موقع مجموعته بين الجماعات األخـرى             

زمالئـه فـي نفـس      كما وعليه التحيز لها ضد غيرها مع البحث الدائم من قبله ومن قبل              

المجموعة على النواحي السلبية في المجموعات األخرى وتسليط الضوء عليها بينما فـي             

  .المقابل تسليط الضوء على إيجابيات جماعتهم

كما ونستنتج أن الفرد لن يستطيع النجاح في تحقيق هوية فردية وجماعية لـه دون أن                

  .إيجابية لمن أعطى انتماءه لمن حولهيحقق انتماء يعزز من احترام ذاته وتكوين اتجاهات 

من أن االنتماء حاجة على اإلنـسان       )  (Maslow,1968ماسلووهذا يدعم ما وضحه     

نـسان  يحـرك سـلوك اإل    ن الذي    إ :وقال تحقيقها إن أراد الوصول إلى غايات معينة ،       

ـ   إو الحاجات، منها البيولوجية الحيوية كالحاجة       أمجموعة من الدوافع     وم، لى الطعام، والن

 الحاجة  ،لى االنجاز والتحصيل  إوالراحة والجنس ،والدفء، ومنها حاجات نفسية كالحاجة        
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وضع ماسـلو هـدفا     ، و لى تحقيق الذات    إو االتصال و الحاجة     ألى االنتماء واالرتباط    إ

  .هميتهاأنسان حسب حاجات اإل لوصف

ى االنجـاز   لإخرى، بعد ذلك الحاجة     كبر مقارنة للحاجات األ   أهمية  ألبعض الحاجات   

شد خطورة مـن الـبعض      أ بعض الحاجات     من حرمانالو وجه سلوك االنسان،  يحرك و ي

ذا حرم من الهـواء     إ ولكن   ،نه يعطش جدا  إنسان بالحرمان من الماء ف    ذا شعر اإل  إفخر  اآل

سفله الحاجات الفسيولوجية لـدى     أ في   ووضع صنف ماسلو هرما للحاجات      ،فربما يموت 

شبعت هذه الحاجـة فنهـتم      أذا  إبعد ذلك   )  ، الطعام، الشراب   لى الماء إكالحاجة  (نسان  اإل

عطـاء  إلـى   إتي الحاجة   أمان ثم بعدها االنتماء، وبعد ذلك ت      خرى هي األ  أشباع حاجة   إب

لـى  إتقع الحاجة    على قمة الهرم  وفي أ  لى احترام الذات،  إالحب واستقباله وبعدها الحاجة     

  .الفردثبات الوجود وتحقيق امكانيات إو أتحقيق الذات 

 القات شخصية دائمة وثابتة وقريبة،    لى االنتماء في الدافع نحو تكوين ع      إتتمثل الحاجة   

نسان حيوان  اإلأن  رسطو  أ وكما قال    ،و مدرسة   أسرة  أو  أوالشعور بالعضوية في جماعة     

  .نسان تحركه حاجة قوية لالنتماء واإل،اجتماعي يرغب في االرتباط في عالقات مستمرة

نسان يقضي كثيرا من    اإلفنتماء تصبغ تفكيرنا وانفعاالتنا بصبغة معينة،       اال لىإالحاجة  و

نحن نشعر بالسعادة عندما تكـون العالقـات        . خرين  قامة عالقات مع اآل   إالوقت يفكر في    

. سرية حميمة وعالقات صداقة قريبة    أنسان وجود عالقات    يجابية، فمن عناصر سعادة اإل    إ

ن يظهر بمظهـر    أ ويحاول   ، معايير الجماعة   في مثلته ي نإنسان باالنتماء ف  عندما يشعر اإل  

عطاء انطباع جيد عن نفسه ويعدل سلوكه ليحظى بمحبة وقبول المجتمع           إجيد ويعمل على    
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 وتتبلور حينها له هوية فردية وهوية       خطار عن طريق االنتماء     له ويتحاشى التهديدات واأل   

  .جماعية خاصة به

ية الشخص تنمو خالل سلسلة مـن أزمـات         أن هو ) Erikson,1968( أريكسون إعتقد

وهي ثمـرة    وهي ربما تؤدي إلى نمو الشخصية أو نكوصها،         ،النمو النفسية واالجتماعية  

تفاعل الفرد مع فئات مجتمعية واسعة لتتبلورعندها الشخصية القادرة علـى إدراك ذاتهـا              

وائـل مـن    وأريكسون مـن أ    ،وهذه العملية حسب أريكسون تمر بثمانية مراحل      . وفهمها

 واإلحساس بالهوية يعني أن يرى اإلنسان نفـسه فـردا   ،تحدث عن الهوية عند المراهق

واختياراتـه التـي قـد     هاماته وأدواره في الحياة وطموحاتمستقال له ميوله وقيمته واهتم

والمراهق يسعى دائما    ر،واالستقرا الثبات تختلف أو تتفق مع اآلخرين ولها قدر نسبي من        

يتأمل األفكار والقيم والخيارات المهنية والتعليميـة المتاحـة          ه بالهوية، وهو  لتنمية إحساس 

تبني أدوارا اجتماعية وأفكارا وخيـارات      و وكذلك التفكير بكيفية النجاح في بناءالصداقات،     

  . تمنحه االحساس باالستقالل

  مما يجعلـه يعـيش  ، في مرحلة المراهقةةأزمة الهويلهذا يتعرض المراهقون إلى و

وخاصة في ظل التغيـرات الجـسمية والعقليـة         )  إحجام  و إقدام(غلبهاأراعات متعددة   ص

 ضطراب الهويـة اوإذا فشل المراهق في تحقيق هويته يكون رهن . واالنفعالية والنفسية

 والتوفيق بين الحاجـات الشخـصية       ل الصراع حعندما يستطيع المراهق    وتنتهي األزمة   

إحساسه بواجبه نحو ذاته ومجتمعه، ويـنعكس   جة تؤكدالملحة والمتطلبات االجتماعية بدر

  ).2006ابو جادو ( قيمه وأدواره االجتماعية والتزامه بالمثل االجتماعية و هذلك سلوك
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وأوضحت ان  ) phinney,1989(وتحدثت جين فيني عن الهوية اإلثنية عند المراهقين       

 الهويـة اإلثنيـة غيـر       تطور الهوية يتكون من ثالثة مراحل، فيبدأ نموذج فيني بمرحلة         

المفحوصة، يتقبل فيها المراهق بشكل اولي ثقافة ومواقف األغلبية مع اسـتدخال النظـرة              

 ،ثم تأتي مرحلة البحث واالستكشاف للهوية اإلثنية       السلبية التي تميز موقف األغلبية منهم،     

وعـة  ثم بعدها مرحلة اإلنجاز واالستكمال التي يثق فيها المراهق بعـضويته فـي المجم             

  .ويشعر باإلنتماء لها وتشكل جزء من ذاته

  :الدراسات السابقة

إن ما يؤثر في الهوية هو ما ينتجه زمننا من فكر وثقافة وفنـون ومنجـزات تـرتبط                  

والهوية دائمـا مهـددة بهيمنـة الثقافـة         ،بمسارنا التاريخي وبضرورات زماننا ومستقبلنا    

  .يةالمسيطرة عالميا وهي الثقافة التقنية االمريك

 والعولمة ال تهدد الهوية الثقافية بالفناء أو التذويب وإنما تعمل علـى تـشكيلها علـى                

منوال احتياجات النظام العالمي الجديد حيث تسعى العولمة إلى تشويه الهويـات الثقافيـة              

، إن هـذا    وبناء منظومة ثقافة استهالكية واحدة تدور في عجلة االقتصاد العالمي الجديـد           

عالمي للثقافات يهدد منظومة القيم األصلية ويشكل ازدواجية القيم والتهميش أو           ختراق ال اإل

  ).1995،وطفة(الوطنية حتى تغيير مالمح الثقافة

وفي حقبة العولمة نرى أن الوعي بالهوية هو الوقوف في وجه االنحيـاز الحـضاري               

 بـدال عنهـا     الغربي الذي يهدف إلى التخلص من الثقافات الدينية والوطنية وزرع أخرى          

حتى تتم الهيمنة الحضارية للغرب على الشعوب التاريخية التي كانت متخلفـة بمقـاييس              
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 تحجيم دور الغرب ومقاومة أسطورة عالمية وأنه مركز         يالتنمية الفردية ومهمة الوعي ه    

  .الثقل الحضاري في العالم

 العربية بـل     للشخصية القومية  إن االعتزاز بالشخصية المحلية ليس بالضرورة نقيضاً      

  ).75ص،وطفة(إننا نرى العكس من ذلك ، نراه تأكيدا ودعما لها

 المتـسارعة  التطـورات  ولكـن  نظرياً أو فكرياً ترفاً يعد لم الهوية في البحث إن

 فمـع   ،الثالـث  العـالم  مجتمعات خصوصا عدة، لشعوب حقيقيا تحديا تمثل أصبحت

 قوالتـسوي  المعلومـات  ونقل التاالتصا وسائل وتطور الشعوب بين الكبير نفتاحاإل

 العـالم  شعوب بين انتشرت العولمة، مرحلة العالم ودخول االقتصادية اتزملأل الكبير

 وبالـشكليات  نسانلإل الغريزية بالجوانب ىاألول بالدرجة ىتعن استهالكية ثقافة الثالث

ـ أ فكـرا  تحمـل  ال ثقافـة  وهي رياتتمش من يقتنيه بما نساناإل قيمة وتتحدد  داومعتق

 التالشـي  نـرى  أيـضا  المقابـل  وفي ، الثالث العالم عتقداتم محل لتحل يدولوجياأ

 للمـؤثرات  اهوخـضوع  لثالـث ا العـالم  دول في ديةالتقلي الثقافات لهويات التدريجي

 ،نتمـاء اإل إلى منهم ونحن الثالث العالم في الجيد الجيل افتقر وبذلك ،الثقافية الخارجية

ـ  قـرب أ وهـم  ديـة التقلي والهويـة  الثقافة إلى نتماءإ يوجد ال فاآلن  غتـراب اال ىإل

 .  )2005الجسمي، (الرؤى وغياب زدواجيةواال

  الفلسطيني-السياق العربي

إن الهوية الجماعية تتكون من عدة مركبات، والهوية الفلسطينية تتكون مـن عـدة              

يـة، الهويـة    الهوية الوطنية الفلسطينية، الهوية القومية العربية، الهويـة الدين        ( هويات
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أبناء الجماعـة فـي األرض       والهوية الجماعية يشترك فيها   ).المحلية والهوية الحمائلية  

وهي هوية قابلة للتغيير نتيجة عوامل سياسـية واقتـصادية           واللغة والتاريخ والثقافة،  

 الـشعب،  ذاكرة وهي الفلسطينيةفالدين والقومية هما من مكونات الهوية        ،واجتماعية  

 فلسطينيا تكون فأن. المشتركة وأحاسيسه ومشاعره ومعاناته لباسه و ،هجتهل و ،تقاليدهو

ـ  واله .)2003ميعاري،(تميزام وإنما نقيضا ليس اآلخر عن مختلفا تكون نأ معناه  ةوي

 فالتعددية ،والعرف والفكر الدين مثل خرىاأل الهويات قطيعة معناها تليس الفلسطينية

 هـو  فالدين ، الوحدة إطار في تعددية ولكنها الحضاري، بالمفهوم الهوية من ءجز هي

 ).2005شريح،( يةنالفلسطي الهوية من جزء بةروالعو الهوية من جزء

 تميـزت  فقد نيةيالفلسط الوطنية الهوية تشكل رافقت التي الخاصة للظروف نظراو

 :من المكونة عناصرها

مـا  و هانيعابم 1948 حرب نتيجة الفلسطيني الشعب نكبة  إن :التاريخ المشترك  ـ 1

 جميـع  طـال  واغتـراب  ومنـافي  وءولج وتشريد واقتالع ،مجتمع تدمير من تبعها

 شكل عـامالً    بفلسطين مكانهم العالم في شرتالمن اليهودي الشتات  واحالل الفلسطينيين

 .نيةيالفلسط الوطنية الهوية بلورة  فيمهماً

 وكـذلك  الثقافيـة و اليةضالن والقيمة والخصوصية نتماءإلوا الذات وعي مشاعر ـ 2

 كيـد أوت وجـوده  عن دفاعا الفلسطيني الشعب نضال ثناءأ والتماسك بالوحدة الشعور

  .)2003ميعاري،(لهويته

 أمـاكن  حسب تشكلت فقد فلسطين المحتلة،  كل في ن  يينيالفلسط هوية تطور أما عن  
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  _:هي مراحل ىلإ الهوية وقسمت التواجد،

 فـي  العربيـة  القوميـة  الهوية يادةس وتميزت 1967 ـ 1948:  األولى المرحلة

 القطـاع  فـي  الفلـسطينية  والقضية الضفة في ردنيةاأل الهوية وبعدها والقطاع الضفة

 .سرائيلإب الفلسطينيين بين اإلسرائيلية والهوية

 التـي  نيةطيالفلس الوطنية للهوية نمواً هناك كان 1993 ـ 1967:  الثانية المرحلة

 .الفلسطينيين تواجد أماكن كافة في بالتدريج ستروانغ نمت

 الوطنيـة  الهويـة  حافظت فقد1993أوسلو اتفاقات بعد:  األخيرة الثالثة و   المرحلة

 مـا أ. والحمائلية الدينية نيالهويت وتعززت والقطاع الضفة في وضعها على الفلسطينية

 علـى ) حمائليـة  محلية، دينية، (التقليدية الهويات تعززت فقد إسرائيل في الفلسطينيين

ــساب ــة ح ــسطينية الهوي ــع الفل ــا م ــت أنه ــوى بقي ــرا أق ــن كثي ــة م  الهوي

 ).2008ميعاري،(اإلسرائيلية

بتوضيح مفهوم الهوية والتفريق بين  فإنني سأقوم،بعد هذا االستعراض لمفهوم الهوية 

فوضح . نوعيها موضوع هذه الدراسة وهما الهوية الفردية لإلنسان وهويته االجتماعية

وم الهوية بأنها عبارة عن القيم المطلقة التي تحتاج إلى جهد إنساني مفه) 2005 (الجسمي

متواصل لتحويلها إلى حقائق اجتماعية حضارية، فهي ليست واقعا مجتمعيا، إنما تحتاج 

إلى اإلنسان والذي من خالل فهمه وديناميكيته يحدد دورها في واقعه اآلني ويحولها إلى 

  .مصدر ثراء
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سان تشمل خصائصه وصفاته الشخـصية كالـسمات الشخـصية           والهوية الفردية لإلن  

أما الهوية الجماعيـة    ). 2002 و مكاوي،  2006زايد،  (والصفات النفسية والقيم الشخصية     

مكـاوي،  (فهي نتاج معرفة اإلنسان الفرد وشعوره نحو عضويته في جماعة ينتمي إليهـا            

من خالل تفاعـل أعـضاء       العالقات االجتماعية أي أنها الهوية التي ترتكز على       ) 2002

المجموعة مع بعضهم البعض من جهة وتفاعل المجموعات مع بعضها البعض من جهـة              

  ).2006زايد،(أخرى 

) أي الهوية الجماعيـة   (فأوضح أن العضوية للمجتمع     ) ,2008Miranda(ميراندا  أما   

 تـدل   اللغة واللباس والتقاليد التي يقوم بها الشخص والتي       : تتكون من أربعة عناصر هي    

إلى ما ينتمي وإلى ما ال ينتمي، األمان العاطفي حيث يكون الشخص قادرا على التـأثير                

في اآلخرين عند الضرورة بتحيزه عن اآلخرين وانتمائه لمجموعته، االستثمار الشخصي           

في المكان المنتمى إليه إذ كلما استثمر الشخص وقتا فيما وأين ما ينتمي أصبح ما ينتمـي                 

  . ذا قيمة أكبر له، إضافة إلى وجود القدوة التي تساعد في تعزيز االنتماءإليه والمكان 

االنتماء تصبغ تفكيرنا وانفعاالتنا بـصبغة       لىإالحاجة   أن   )2006(عبد الرحمن   فأشار  

إذ يـشعر   ،  خـرين قامة عالقات مع اآل   إنسان يقضي كثيرا من الوقت يفكر في        اإلفمعينة،  

حميمة وعالقات  السرية  ألعالقات ا ال منهايجابية،  إعالقات    له بالسعادة عندما تكون  اإلنسان  

ن أنه يتمثل معايير الجماعة ويحـاول       إنسان باالنتماء ف  عندما يشعر اإل   و ،قريبةالصداقة  ال

ـ عطاء انطباع جيد عن نفسه ويعدل سلوكه ليحظى         إيظهر بمظهر جيد ويعمل على       ة بمحب
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 ويلزم ذلك تنميـة     ،عن طريق االنتماء  خطار  ويتحاشى التهديدات واأل   وقبول المجتمع له،  

  .خالص للجماعة دائماالشعور الجماعي والوالء واإل

إن من الضروري معرفة واقع هوية الفرد المسلم والعربي والفلسطيني الحالي وبغض            

أن هناك تأثيرات خارجية أجنبية غيـر المـشروع         النظر عن النقاشات التي دارت، فيبدو       

 إذ  ،هوية الشعب الفلسطيني مـن خـالل اسـتهداف شـبابه          الصهيوني تساهم في تدمير     

أن هناك اختالال لدى الـشاب الفلـسطيني فـي       ) 2001(أوضحت دراسة أبو دف واآلغا      

 فأظهرت هذه الدراسة أن نسبة التلوث الثقافي لدى الشباب فـي المجتمـع              ،مفهوم هويته 

ـ         %63.15الثقافي بلغت    رف عـن المجتمـع     ، واعتبر الباحثان هذه النسبة عالية لمـا يع

الفلسطيني بمحافظته ومعاناته الكبيرة من االحتالل، فكان من المتوقع أن تكون هذه النسبة             

 بها، إال أن     بثقافته واعتزازاً  ن الظروف كان من المفروض أن تجعله أكثر تمسكاً        إأقل، إذ   

لتلوث بلغ   وهذا ا  ،الحقيقة تشير إلى سرعة انفتاح المجتمع الفلسطيني على الثقافات األخرى         

المظهر العام للشاب الفلسطيني من وجهة نظر المشاركين في الدراسـة بالنـسبة األكبـر               

، أما النسبة األقل    %65.29، بينما في معتقداته وأفكاره بلغت النسبة        %68.76والتي بلغت   

ن بأن الـسلوك يـرتبط      يويعود ذلك وفقا لتفسير الباحث    %. 50.90فكانت في سلوكه بنسبة     

جماعة والعادات والتقاليد مما يشكل مانعا للشاب الفلسطيني من الخروج بـسلوك   بمعايير ال 

  . مناف لما هو عام

عـن  ) 2008(جريدة القدس   في مقالة لها نشرت في      ) نورما مصرية (وأوضحت    

موضوع الهوية الوطنية الفلسطينية عقدت في مدينة القدس، حيـث وضـحت أن شـباب               
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وية وال يتمتعون بالكثير من الحريات، محرومون مـن         القدس يعانون من ازدواجية في اله     

المشاركة في عملية صنع القرار ومن التهميش، مما يجعلهم يبحثون عن بدائل سلبية قائمة              

أما أديب الخطيب فأوضح أن الهويـة هـي         . وموجودة كالمخدرات واألصولية واالنغالق   

 والمـسؤولية الجماعيـة     عبارة عن اعتزاز وممارسة والتزام في الدين واللغـة واألهـل          

وأضاف على هذا المفهوم عبد الـرحيم الـشيخ أن عناصـر             .والمؤسساتية وبالموروثات 

الهوية هي األرض والناس والقصة والتي هي موجودة للشعب الفلسطيني إال أنه يفتقر إلى              

الحركة الوطنية التي تستطيع أن تحول الوجود الفلسطيني إلى فكرة، مقارنة لما اسـتطاع              

ويقول أيضا أن الهوية الفلسطينية ليست ميتة       . له الصهاينة في تحويل فكرتهم إلى وجود      فع

وإنما تحتاج إلى تضافر جهود كل من في المجتمع الفلسطيني وإلى منهاج فلسطيني جديـد      

  . يعزز الهوية

ان للمناهج اهمية كبيرة  فقد دأب مؤلفو المقررات الدراسية فـي            ) 2008(شحاته   يرى

والخـتالف  .  العالم على ان تتضمن مفاهيم معينة يريدون من التالميذ اعتناقهـا           كافة دول 

المفاهيم والمبادىء التي تعتنقها الشعوب والدول، فان المناهج تأتي تباعا مختلفة ومتنوعة            

  .من ناحية مضمونها وتصورها

 إذن للتعليم وللمنهاج دور في تعزيز الهوية الفلـسطينية، ولكـن مـا واقـع مناهجنـا        

الفلسطينية وما دورها في تعزيز مفهوم الهوية الفلسطينية وضـرورة إنهـاء االحـتالل              

في تقرير لوزارة التربية والتعلـيم      . اإلسرائيلي لفلسطين لدى طالب المدارس الفلسطينيين     

عن منهاجها الجديد، أوضح أن المجتمع الدولي ال يقدر تطوير منهاج           ) 2008(الفلسطينية  
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 من احتالل ظالم لفترة طويلة من الزمن وما زال، وأن هناك الكثيـر        لشعب عانى األمرين  

من االهتمام والتدخل من قبل هذا المجتمع لما يحتويه المنهاج رغم عدم اهتمامه على نفس               

هذا النحو بالمنهاج اإلسرائيلي، إذ تخضع كتب المنهاج الفلسطيني إلى التدقيق والفحـص             

ر، إال أنه تبين حقيقتها الباطنية كمؤسسات إسرائيلية        باسم منظمات ترعى السالم من الظاه     

ورغم ذلـك وضـح     . تشن هجمات عنيفة عن المنهاج في الكونغرس والبرلمان األوروبي        

التقرير صمود من هم قائمين على تصميم المناهج الفلسطينية، كما ووضـح أن المنهـاج               

 برحيـل    عنها  االحتالل  صفة  إلى أن تنتهي   سرائيل بصيغة المحتل  الفلسطيني يشير إلى  إ    

نـسان  رض واإلسيطرته العسكرية عـن األ   وسحباألراضي الفلسطينية عن هذا الكيان

لى تـسوية  إالوصول   حالإال فيسرائيلية على الخارطة م تدرج الحدود اإل، ولالفلسطيني

 ويمتد الطموح في المناهج لتذكر كعاصـمة  القدس كمدينة محتلة لىإشارة اإلمع  ،رسمية

 .ية للشعب الفلسطينيمستقبل

إال أن من أبناء الشعب الفلسطيني من يجد أن طرق تعليمنا وما فيها مناهجنا الفلسطينية               

وتعميق المفاهيم وربط اإلنـسان الفلـسطيني بأرضـه         ،  ليس كافيا بل ويحتاج إلى تعديل     

ة المحتلة على نحو أفضل، وكان ذلك في جلسة كاملة تم عقدها بعنوان المناهج الفلـسطيني              

   .)2008،وزارة التربية والتعليم الفلسطينية(وحق العودة

 القـيم والمبـادئ     استطاعوا من خاللها تعزيـز    يجب أن نتعلم من مناهج العدو كيف        

،فرأت الحركة الصهيونية ان المدرسة في اسرائيل هـي المكـان االول الـذي              الصهيونية

تصر دور المدرسة علـى نقـل       ينبغي فيه وحدة االمة،يليه الحي واالهل ، لذا يجب أال يق          
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 يرتكزعليه  للوحدة لمواجهة العدو الذي       المعارف فقط، بل يجب ان تكون المدرسة اساساً       

 إذ أن مهمة التعليم لدى الصهاينة تأسـيس         ،يهددهم يالقضاء عليهم النه ال مكان لهم غيره         

رة الخالص في   وبناء أجيال تؤمن بهذا الفكر، وتؤكد حقها التاريخي في الميعاد، وتكمن فك           

تجمعهم من أرض الشتات مع إظهار تفوقهم على القوميات األخرى، وتـشويه الـصورة              

العربية وتقوية فكرة االضطهاد والتعذيب التي عاشوها من قبل وانتصارهم علـى جميـع              

  ). 2001محمد،(الصعوبات 

 نفـسيا   إن الكتب المدرسية ومناهج التعليم في الكيان الصهيوني تهدف إلى تعبئة النشء           

في اتجاه الحرب، وتكرس العنصرية ضد العرب وتعيق تحقيـق الـسالم وإقامـة دولـة                

عبد ( كتابا مقررا على التالميذ في إسرائيل        16فلسطينية مستقلة وذلك بعد تحليل مضمون       

فيخضع الطفل اإلسرائيلي لعملية غسل دماغ منذ اليوم األول الذي يعـي            ). 2002العال،  

، ال  )العرب( ذهنه مجموعة رهيبة من التعاليم اليهودية تجاه اآلخر          فيه الحياة وتكرس في   

 وبالطبع ال يتعلم شيئا عن      ،يلبث أن يتحول إلى أداة حرب ضد كل ما هو عربي أو مسلم            

  ).1973سرية،(تاريخ فلسطين ألن الكيان الغاصب ال يعترف أصال بفلسطين

منهاج والمدرسة وبـين الحاجـة      ومما سبق نستنتج أن هناك عالقة بين التعليم شامال ال         

 UNESCO(سكو وسيدرييون تقرير ، حيث اوضحلالنتماء وتحقيق الهوية وتقدير الذات

& CIDREE, 1988 (  أن األحجار األساسية والركائز التي يجب أن يبنى على أساسـها

احترام الذات فيما يتعلق بـالفرد نفـسه وفيمـا    : أي نظام تعليم في أي مجتمع إنساني هي     

ق بذات المجتمع، احترام اآلخرين كـأفراد وكأعـضاء فـي مجموعـات، االنتمـاء               يتعل
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والعاطفية، المسؤولية الجماعية التي تحمل المسؤولية للمجتمع فيما يخص مواضيع مهمـة            

  .تتعلق بأمور اجتماعية وسياسية وثقافية وغيرها

 توفره  ، إذ أن ما   )1973(ونؤكد على ما سبق مرة أخرى من خالل ما ورد عن سرية             

المدرسة من موارد مادية، ومعنوية وإنسانية، وما تخطط له من برامج ونشاطات لها دور              

رئيس في تعزيز االنتماء لدى الطالب ومفهوم تكوين واحترام ذاته واالنخراط في عضوية             

تلعب المناهج والمقررات الدراسـية     إذ  . جماعة، ويرتبط ذلك بما تدرسه من مواد دراسية       

ي صياغة ذهن الطالب، وتحديد كيفية تعامله مع مجتمعه ونوعية تعاطيه مع            دورا كبيرا ف  

المستجدات العالمية من حوله، وذلك وفق التصورات والصور التي غرسـت فـي عقلـه             

ونفسه في مراحله الدراسية المختلفة، وألهمية هذه المنـاهج، سـعى مؤلفـو المقـررات               

  .معينة يريدون من التالميذ اعتناقهاالدراسية في كافة الدول على أن تتضمن مفاهيم 

وكي تستطيع المدرسة مساعدة طالبها على تقدير ذواتهم وتحقيق هويتهم االجتماعيـة            

وتعزيز االنتماء لهذه الهوية، عليها أن تكون قادرة على تعزيز االنتماء المدرسـي لـدى               

  . طالبها أوال

 ،ديبية غير سلبيةأوانين تمن قوما يتضمنه ن مناخ المدرسة أ)  Ma, 2003(  ماويقول

، يجابيـة إعالقات اجتماعية   بتكوين  اهتمام الزمالء   و  ،هلومشاركة المدراء والمعلمين األ   

علـى  ف. حساس الطالب باالنتماء  إله دور كبير في صقل       منة وعادلة آ بيئة مدرسية    وتوفر

  وعمل نظـام   ،سر صفية بطرق ديمقراطية   أومدرسة  تشكيل مجتمع   نحو   السعيالمدرسة  

مع كافـة مـن لهـم عالقـة         نسانية  إ وعمل عالقات    ، وتفعيل النشاطات المدرسية   ،داخلي
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 ، وذلـك  قنـاع وزرع روح التعاون والمـودة واإل     بالمدرسة من بينهم الطالب والمعلمين،      

والبقـاء  ليـه  إ يتطلعوا للذهاب  لهم مكان مرغوبمدرستهم التالميذ وجعل اتشباع حاج إل

  .فيه فيولد لديهم االنتماء له

ـ ) Semerdon, 2002(سمردون وينصح  نحـو  لطالـب  دى ابزرع روح العضوية ل

 .كاديمي األ وعمله مدرسته نحو   ه باالنتماء والتزام   لديه حساساإلتعزيز   من خالل    مدرسته

 ها وإجراءاتها هدافها وغاياتها والقيم التي تحكم طرق      وتقبل الطالب أ   تزام نحو المدرسة  لفاال

 على المدرسة تـدعيم عـضوية       . الطالب يشعر بالعضوية    تجعل هذه األهداف تحقيق  في  

فـي دعـم    تها  مـساهم ، و كاديمي بعمله األ   تحكمالسماح للطالب بال  من خالل   الطالب لها   

زيـادة الفـرص    ، و المرشـدين  توفيرو ،تقليل نسبة الطالب للمعلم   و ة،العالقات االجتماعي 

 روح التحـدي  ، وتعزيز   ماماتهكاديمية والخبرات التي تتالءم من احتياجات الطالب واهت       األ

  .ومعاملة الطالب على نحو إيجابي المعرفي لديه

 وضـحته  وهـذا مـا      الب، قادر على خلق شعور باالنتماء لدى الط       إن مدير المدرسة  

 المدير أن يبنيينبغي على ، إذ )Leithwood & Jantzi, 2000( د وجانتزثوو ليدراسة

عمـال ذات قيمـة     أ في   يدمج الطالب  ستهم،يعزز من انتماء الطالب لمدر    لمدرسة  ل هيكال

يشارك األهالي، ويهـتم بـالمعلمين       ،يقود مناخ المدرسة وقوانينها   ،  اجتماعية وفيها تحدي  

) 1998( سماحةأبو  ويضيف . بيئة مدرسية آمنه    في مدرسته، ويوفر   العالقات االجتماعية و

بـرامج التوجيـه     إدارة في زيادة االنتماء مـن خـالل          عليه أن يساهم    المدرسة أن مدير 

خلق يؤكد على ما ورد في الدراستين السابقتين من ضرورة عمل المدير على              و ،رشادواإل
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ولياء أ وتشجيع مشاركات    ،طرافجو يسهم في تطوير عالقات إنسانية ودية بين جميع األ         

 كما تؤكـد دراسـة     . من أجل تحقيق االنتماء    مور والتدخل في تقييم البرامج وتطويرها     األ

على أهمية دور المـدير فـي تطـوير االنتمـاء والعالقـات             ) [(Dinham,2004 دنهام

 ذلـك   يؤكـد و .هممين حاجـات  أاالجتماعية عن طريق تطوير ثقافة انتماء بين الطالب وت        

هـداف  أ دعم المـدراء والمعلمـين   فمن المهم) Marks et.al, 1996(ماركس واخرون

فية تطور نوعية مميزة من تعلم الطالب       مكانية صقلهم لبيئة مدرسية ثقا    إ و ،الطالب الثقافية 

 .وخبراتهم المهنية 

ن من منتجات النظـام  أ (Sillins & Harvey, 2000)سلينز وهارفي وتقول دراسة 

التعليمي الناجح وجود اتجاهات ايجابية لدى الطالب نحو المدرسـة والمنـاهج التعليميـة              

هات ايجابية يحـصدون انجـازات      ن الطلبة الذين يحملون اتجا     أ ،كاديمية ومفهوم الذات  األ

   .  المدرسيأدائهممتواصلة ويتحسن 

استكشاف المـشكالت   في   لمدرس التربية الرياضية     ا كبير ادور )2005(عنقة  ويرجع  

من خالل النشاط الرياضي، والعمل على توحيد العالقة        لدى الطالب   االجتماعية والسلوكية   

، ويدربهم على القيادة وتحمل     ةالسعادواحة   الثقة واالطمئنان والشعور بالر    طالبعطاء ال إو

حسن طريقة مما   أالمسؤولية والتزام المواعيد واحترام القوانين المدرسية واستثمار الوقت ب        

همية دور المرشد النفـسي      ويضيف أ  .تهم لمدرس ئهم وانتما بأنفسهم تهملى زيادة ثق  إيؤدي  

 طالب ومـن ذلـك    فات بين ال   معرفة الفروق الفردية واالختال    الذي من واجبه  االجتماعي  

ومساعدتهم علـى    ، حل مشاكلهم  للتمكن من  ،خصائصهم البيولوجية والنفسية واالجتماعية   
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ـ قامـة عال إداء و للمزيد من العمل والنشاط وتحسين األامتالك نفسية إيجابية، ودفعهم  ات ق

 ويضيف.  يزيد من االنتماء للجماعة والمدرسة     وكا ما سبق  نسانية مع الجميع،    إاجتماعية و 

 توثيق الروابط بين البيت والمدرسة       يكمن في لمرشد الطالبي   ادور  أن  ) 2001(التويجري

، ومساعدتهم قـدر المـستطاع علـى        هارهم بنظام ييالف الطالب لجو المدرسة، وتبص    إو

لـزرع حـب المدرسـة      ، واستثمار ماهيـاتهم     رشاد المقدم لهم   واإل برامجهااالستفادة من   

  .لهاواالنتماء 

 التواصل ال يفتقر أن يكون فقط بين المدرسـة والبيـت أو بـين الطـالب                 إن تعزيز 

والمرشد أو بين الطالب ومعلم التربية الرياضية، وإنما التواصل الجيد يجب أن يمتد بـين     

 ,Sillins(   سـهينز وملفـورد وزاريـس   ويـضيف  ،الطالب ومعلميهم على نحو عام

Mulford & Zarins, 2002 (  هم ئالطـالب وانتمـا  والمعلمـين  تفاعل بـين  الن أعلى

  .كاديمي األهمساس لنجاحللمدرسة هو حجر األ

يحدد المناخ االجتمـاعي فـي الـصف        ) 2007( رأي الدجيلي ل وفقان سلوك المعلم    إ

 اتو سائبة تحدد اتجاه   أو ديمقراطية   أن كانت تسلطية    إ فمعاملة المعلم للتالميذ     .والمدرسة

 يلجأ للضرب    مثال فالمعلم المتسلط  .لعملية المستقبلية المدرسة والحياة ا  نحو  وه   نحو البالط

طي فيلجأ  للحوار والنقاش مما      اما الديمقر  أ ، مما يولد اتجاهات سلبية لدى الطالب      والعقاب

 . للمدرسةئهم وزيادة انتماهمفي تحسين تحصيلو  في توليد اتجاهات إيجابية لديهميساهم

  ويقول أنه يحصل من خـالل )Ma, 2003  ( ماوتعزيز االنتماء أكثر فأكثر يشير إليه

 . وفقـا لـه    مفتاح االنتماء ، إذ تكون هذه النشاطات      ي نشاطات مدرسية  فمشاركة الطالب   
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 بعدم  همن انعزال الطالب وعدم اندماجهم هو سبب رئيس في شعور         أوتؤكد دراسته على    

نـشاطات   مـشاركته فـي      تحفزثقة الطالب في قدراته الرياضية واالجتماعية       و. االنتماء  

  . لمدرسةل ئهانتماضرورة مدرسيه تشعره بقيمة وب

ن علـى المدرسـة دعـم    أ) Fredrik & Eccles, 2006(كليـز   فردريك وايضيف

  مـن  كثر واكتساب مهـارات تقـوي     أ  منها لالستفادةوذلك   ،المشاركة المتنوعة للنشاطات  

منهجيـة  ن المشاركة في النشاطات الالأعلى ) Marsh, 1992(مارشيشير و. اتهمشخصي

إذ  ،زيادة االلتزام المدرسي  فإنها على األرجح تسهم في      كاديمي   في االنجاز األ   إن لم تسهم  

ن ينظر للنشاط المدرسـي كوسـيلة       أ  الذي تقوم المدرسة بتدريسه    ينبغي للمنهاج المدرسي  

والنشاط جزء مهـم    :"فهو وسيلة للبناء النفسي واالجتماعي والقيمي والجمالي      ،  غايةكوليس  

 "كاديمي والمعرفي وله دور كبير في بناء شخـصية المـتعلم وصـقلها            للبرنامج األ متمم  

   .)1992شحاتة،(

إن ما سبق هو ما ورد في األدب التربوي الذي ارتأينا أنه مفيد لموضـوع بحثنـا، إذ                  

الهويـة   مفهـومي     )تاجفيل وأريكسون وفيني  (ات الثالثة المذكورة لكل من    نظريالعالجت  

 حاجات اإلنسان ومن بينهـا حاجاتـه إلـى          Maslow، وأوضح هرم    الفردية والجماعية 

وأن التعليم وما يشمله من المدرسة والمنهاج له دور رئيس في مساعدة الطالب،             . االنتماء

الذي من المفروض أن يصبح مستقبال فردا يسعى إلى نماء وتدعيم مجتمعه، على تعزيـز               

إضافة إلى ما أشار    . لالنتماء وتقدير الذات  هويته الفردية وهويته الجماعية وتلبية حاجاته       

  . إليه الكاتبون من وجود تشويش في مفهوم الهوية الفلسطينية
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ومن الجدير لنا أن نكشف عن واقع مدارسنا الفلسطينية وخصوصا تلك القابعة تحـت              

السيطرة اإلجبارية لالحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدس، ونفحص واقع طالبنـا الـشباب            

  .ن حيث مفهومهم لهويتهم وانتماءاتهم، ودور المدرسة في تشكيل هذا الواقعفيها م

هـي واحـدة مـن تلـك         والتي   إمليسون   جمعية   مدرسة  هذا البحث قد درس حالة      و

المدارس المقدسية، الواقعة في منطقة محتلة من قبل اإلسرائيليين مما يفرض على أهلهـا              

ويفتح المجال أمامهم ويغـريهم للعمـل لـدى         العرب والمسلمين حمل الهوية اإلسرائيلية،      

اإلسرائيليين، إذ أن هذه المنطقة قريبة جدا من أماكن محتلة اتخذ فيها اإلسرائيليون مساكن              

 المدرسة من زرع روح االنتماء لدى طالبها لمدرستهم وساعدتهم          هذهفهل استطاعت   . لهم

مرتكزة على االنتماء لشعبهم    من خالل ذلك في وصل هوياتهم الفردية بهويتهم الجماعية ال         

جاءت هذه الدراسة، لتضع ما     ف ،الفلسطيني وقضيتهم وهويتهم الفلسطينية كونهم فلسطينيين     

ورد في األدب التربوي من النظريات والدراسات والتي جميعها طبق في الخارج جانبـا،              

ـ               ن وتفحص واقع طالب هذه المدرسة بكل تعقيداته وتفاعالته من خالل الكشف بعمـق ع

أرائهم واتجاهاتهم عن دور مدرستهم في تعزيز مفهومي االنتماء والهوية لديهم للخـروج             

وبذلك فإن السؤال الـذي هـدفت       . من خالل هذه االتجاهات بنظريات متجذرة من واقعهم       

  : هذه الدراسة اإلجابة عنه هو

هـا  طلبت الهوية الفردية والهوية الجماعيـة لـدى         مدى مساهمة المدرسة في بلورة    ما  

  وتعزيز إنتمائهم والتماهي معها؟
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ومن خالل اعتماد النظرية المتجذرة لتحليل البيانات في منهجية البحث الكيفي الذي تم             

اعتماده فقد توصلت الدراسة بعد تحليل المقابالت المعمقة الى انه كان هناك وضوحا فـي               

لدراسة ان انخـراط    رسالة المدرسة اإلجتماعية والوطنية ووعي الطلبة لها، وكما أكدت ا         

الطلبة في النشاطات المدرسية المختلفة له دور فـي صـقل وبلـورة هويـاتهم الفرديـة           

  .جتماعية المدرسيةاالوالجماعية، وأظهرت النتائج أيضاً ان هناك بروزا للهوية 

تعتبـر  ) دراسة حالة مدرسة مقدسية خاصـة    (وفي حدود علم الباحثة فإن هذه الدراسة        

نتماء المدرسي كهوية وسيطة بين الخـصائص الفرديـة والهويـة           رائدة في موضوع اإل   

، وحيث انها أظهرت الحاجة الى وجود فكري تربوي موجه نحو بناء شخـصية              الجماعية

الطلبة في مدارس القدس وبلورة هوياتهم الجماعية لمحاربة الفكر التربـوي الـصهيوني             

 المقدسية والوجود الفلـسطيني     الموجه بكافة الوسائل نحو طمس ومجاربة الهوية الوطنية       

  . في القدس
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  الفصل الثالث

  المنهجية

يتناول هذا الفصل عرضا لمنهج الدراسة ومجتمعها وعينتها، ووصفا ألدوات الدراسـة     

  : وفي ما يلي وصف العناصر،واجراءاتها، والمعالجة المستخدمة والالزمة لتحليل البيانات

  منهج البحث

واتبعت في ذلك منهجية البحث الكيفي      ،  لدراسة أسلوب دراسة الحالة   اعتمدت في هذه ا   

تهـا  لمالئم  وJohnson & Christensen, 2000)(المعمق ألنها األنسب لتحقيق هدفها 

  .جابة عن سؤالهالإل

 وتعتمد علـى  )Bavelas, 1995(فالمنهجية الكيفية تسعى لوصف وفهم ظاهرة معينة 

 & Johnson(الدراسة إليها تشاف الفرضيات التي تسعى األسلوب العلمي االستقرائي الك

Christensen, 2000(،وصف وفهم اتجاهات طالب هو  وهذا ما يناسب هدف الدراسة و

مدرسة جمعية إمليسون حول مدى مساهمة مدرستهم في بلورة هويتهم الفردية والجماعية            

  .وانتمائهم للمدرسة والتماهي معها

 يـتم من المعلومـات التـي      ى النظرية المتجذرة التي تبنى       تقوم الدراسات الكيفية عل   

وليست شخـصية    ،واقعية من العالم الحقيقي، و     المعلومات  هذه تكون متالئمة مع  ، ف جمعها

أن و ،قابلة لالستخدام حتى تكون   النظرية واضحة ومفهومة    تكون  أن  يجب   كما   ،متحيزةأو  
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 Johnson(  وتستخدم من قبلهمتتصف بالعمومية كي تنطبق على شريحة كبيرة من الناس

& Christensen, 2000(.  

 فال   أسئلة الدراسة،  على لإلجابة   ما هو متغير وحيوي   كل  الكيفية على   المنهجية  تركز  و

 بل تدرس الواقع كما هو بكـل تعقيداتـه          ،عوامل معينة  تقوم بضبط العوامل لدراسة تأثير    

  عميـق فهـم دراسة، لتصل إلى  ال وهذا ما تتمحور حوله،)Bavelas, 1995( وتداخالته

 وما تقوم به لتعزيز انتمائهم لها ومساعدتهم على تمكـين           ،التجاهات الطلبة نحو مدرستهم   

الوصول إلى هـذا الفهـم، جمعـت        ومن أجل    ،هويتهم الفردية وربطها بهويتهم الجماعية    

هم أفكارو  واقعهم  بعمق عن   معهم التحدث من خالل    الدراسةالمشاركين في   المعلومات من   

  عن موضوع الدراسة من خالل اجراء مقابالت معمقة مع المـشاركين،           ووجهات نظرهم 

وقد كانت اسئلة المقابالت مصممة الستدراج الحديث حول القضية وكان هناك درجة مـن   

مـا  إن وهذا ال يؤثر في نوع البيانات و       ،ليس شرطاً  والترتيب   المرونة للتحرك في األسئلة     

 أجريت المقابالت على مـرحلتين،      ،ية من روايات المشاركين   كبر كم أخراج  إكان الهدف   

األولى من خالل الدراسة االستطالعية التي قمت بها سابقا عن طريق المقابالت المعمقـة              

لسبعة طالب من المدرسة ، وأتبعتها بخمس مقابالت في المرحلة الثانية ، وبالتالي شكلت              

  .مجمل البيانات للتحليل في هذا البحث الكيفي 

بالت  للتعمق في نفس المحـاور       ، فقد أخذت خمس مقا    بعضاً المقابالت بعضها    تكمل 

ـ وأخضعت المقـابالت اإل   .واألفكار التي خرجت من الدراسة اإلستطالعية       ة عـشر  يثنت

كد من قوة وجود الفكـرة ودرجـة        أللتحليل كما هو متبع في البحث الكيفي والهدف هو الت         
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 المهم عدد المشاركين في المقابالت بل اعتمـدنا علـى           التعبير عنها بقوة وعمق، فلم يكن     

 وعن طريق المقابالت المعمقـة      ،رواياتهم وقصصهم للوصول إلى تحليل لواقع المدرسة      

خرجت بنتائج متكونة من أنماط متشابهة من المعلومات التي جمعتها، واسـتخدمت هـذه              

وكنـت  ) Pidgeon & Henwood, 1996(النتائج الستقراء نظرية متجذرة من الواقـع  

  .وقمت باالطالع على التقارير والسجالت المدرسية ،ة المالحظة والمشاركة الباحث أيضاً

نظرية الهويـة اإلجتماعيـة     (نظريات   عدة   نني قمت باستخدام    أوأود أن أشير هنا الى      

لتاجفيل ونظرية الهوية اإلثنية لجين فيني ونظرية الهوية عند المراهق ألريكسون ونظرية            

 محاولة فهم جزئياتها البسيطة وتحليل إن كانت قابلة للتطبيق على أرض            )لو للحاجات ماس

 ،الواقع بما يحتويه من تعقيدات وتغيرات آنية، ومن ثم قمت بجمع المعلومات من الواقـع            

ن استخدامي للنظرية المتجذرة في هذه الدراسة، قد هدف  الى اسـتقراء             أ وهنا يبدو جلياً  

  . المبنية على المعلومات التي تم جمعها من واقع الطلبة المشاركيننظريات من النتائج

  :مجتمع الدراسة

تألف مجتمع الدراسة من جميع الطالب  في الصفين السابع والثامن في مدرسة جمعية              

  .2009-2008البا في العام الدراسي امليسون والبالغ عددهم اربعون ط

  عينة الدراسة

القة بالموضوع عند إجراء البحث الكيفي، لذلك يجب        من الصعب مقابلة كل من لهم ع      

وضع استراتيجيات الختيار األشخاص، واإلجراءات واألوقات المناسبة إلنجـاز البحـث           

والباحثون الكيفيون ال يعملون مع مجتمعات كبيرة في العدد ويعمدون إلى           . على نحو جيد  
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 ليعطيهم معلومات غنيـة  اختيار حاالتهم عن قصد وهدف حيث يكون من يختارونه مؤهالً    

  .)Glense, 1999(معمقة يستطيع الباحث تعلم الكثير منها 

عمـارهم  أ، تتراوح    طالباً 12لقد كانت العينة مقصودة ومالئمة لطبيعة البحث وشملت         

ما  بخصوص منطقة سكن  المبحوثين فقد جاء         أوجميعهم من الذكور،    ،   عاما 14-12بين  

وقـد  ،  مليسون، سلوان الثـوري   إس العامود،المكبر،   أر-: مناطق رئيسة  4المبحوثون من   

ول  من العام الدراسـي  لومات من الطلبة على مرحلتين، األولى في الفصل األ        جمعت المع 

نجزت دراسة استطالعية لفكرة البحث بمساعدة ثالث باحثات، والمرحلة          أ 2009 -2008

  .2009-2008الثانية قمت بها وحدي في الفصل الثاني من العام الدراسي 

، تم اختيـار    2009-2008ول للعام الستطالعية التي تمت في الفصل األ     في الدراسة ا  

إمليسون، انتقلوا  جمعية  ، جميعهم من الصف الثامن في مدرسة        الطلبةسبعة مشاركين من    

 2006من مدارسهم السابقة والتحقوا  بهذه المدرسة في العام األول من نشأتها أي في عام                

 األكبر واألوعـى    الطلبة وقد تم اختيارهم من الصف الثامن إذ أنهم          ، يليه أو في العام الذي   

ربعـة مـن   أعامـا،   14و12 وجميعهم من الذكور تتراوح أعمـارهم بـين          ،في المدرسة 

مليسون في جبل المكبر ويقيمون في المنطقة المحيطة بالمدرسة         إالمبحوثين هم من منطقة     

 المكبر، واثنان لم يكونا من بيئة المدرسة         من جبل  )بحي غزيل (أي في الحي الذي يعرف      

رأس (وإنما من بيئة خارجية لكن ضمن نطاق المدينة المقدسة، إذ يقطنـان فـي منطقـة                 

  وطالب مـن منطقـة جبـل         ويتراوح تحصيلهم األكاديمي بين الممتاز والجيد،     . )العامود

فقد قمت بالتوسع في    ما المرحلة الثانية من البحث      أو.  االكاديمي جيد  هالمكبر،وكان تحصيل 
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المقابالت وتم اعادة المقابالت مع ستة طالب للحصول علـى المزيـد مـن التفاصـيل                

واالستيضاح عن بعض االمور، وأجريت مقابالت مع خمسة طالب اخرين ذكـور مـن              

ويسكنون في عدة مناطق اثنان من منطقة الثوري، وواحد من جبل           ،  الصف الثامن والسابع  

 12وهكذا يكون قد بلغ عدد المـشاركين فـي البحـث          . نطقة غزيل    واثنان من م   ،المكبر

س العامود وهمـا فـي      أ اثنان من المبحوثين من منطقة ر      ، من الذكور  هموجميع. مشاركا

المدرسة من ثالث سنوات، واثنـان      في  المدرسة من سنتين ، واثنان من جبل المكبر وهما          

ـ الة غزيل وهي المنطقة     من الثوري وهما في المدرسة من سنتين، وستة من منطق           ةمحيط

  . وهم في المدرسة منذ ثالث سنواتلمدرسةب

  الجداول االحصائية

  )1(جدول رقم 

  البيانات الديموغرافية للطالب المشاركين

 المستوى العلمي لالهل عدد افراد االسرةالعمرالجنس الصف منطقة السكن االسمالرقم 

  سابع/االب 7 13 ذكر ثامن امليسون زهير 1

 تاسع/االم

  توجيهي/االب 7 13 ذكر ثامن امليسون فؤاد 2

 جامعة/االم

  خامس/االب 9 13 ذكر ثامن امليسون رشاد 3

 تاسع/االم

  دبلوم/االب 4 13 ذكر ثامن راس العامود د.محمد 4

 توجيهي/االم
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  تاسع/االب 6 13 ذكر ثامن جبل المكبر هيثم 5

 عاشر/االم

  توجيهي/االب 5 13 ذكر ثامن راس العامود وسام 6

 دبلوم/االم

  ثالث/االب 14 13 ذكر ثامن امليسون س.علي 7

 سابع/االم

  توجيهي/االب 7 12 ذكر سابع امليسون ع.محمد 8

 عاشر/االم

  عاشر/االب 6 13 ذكر ثامن الثوري ش.علي 9

 توجيهي/االم

  تاسع/االب 6 12 ذكر سابع امليسون عالء 10

 عاشر/االم

  عاشر/االب 6 14 ذكر ثامن الثوري نبيه 11

 تاسع/االم

  عاشر/االب 7 13 ذكر ثامن المكبر ق .محمد 12

 عاشر/االم
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  أدوات الدراسة

ـ        هو أداة الدراسة الرئيس،       في الدراسة الكيفية   الباحثإن   ن إوهنا في هـذا البحـث ف

م قـو ت، و  تفاعل مـع المـشاركين  تطرح األسئلة وت وكانت الباحثة هي مديرة المدرسة،

باختيار الطرق المناسبة لجمع المعلومات الضرورية الالزمة للتحليل من أجل الحـصول            

 ويختـار الباحـث     ،على النتائج التي تؤدي إلى اإلجابة على سؤال الدراسة وتحقيق هدفها          

، والتـي    التي يدرسها  استخراج المعلومات المالئمة لفهم الظاهرة    تساعده في   الطرق التي   

مختلفة حول الموضوع المبحوث، واقتصادية للوقت      متفقة و ات نظر   تساهم في إظهار وجه   

 1999(احث ن للبوالمال المتاحي Glense,(،   فـي جمـع    والمناسـبة والطريقـة العامـة 

  : هي فيما يتعلق بالنظرية المتجذرةالمعلومات

  .)Johnson & Christensen, 2000(  المقابالت المعمقة-1

يقوم الباحث بطـرح    و والمبحوث،  بين الباحث  سانيالمقابلة هي عبارة عن تفاعل إن     و

على األسئلة التي تتوافق    المبحوث   بينما يجيب  الدراسة،األسئلة التي تحقق إجاباتها أهداف      

مع ميله وقيمه واحتياجاته، والتي على الباحث الكشف عنهـا واسـتخدامها فـي اختيـار                

 تزويده بالمعلومات المطلوبة  ي  ف حيث تحفز المبحوث   ،الكلمات المناسبة في طرحه األسئلة    

)Glesne,1999.(وقد كانت اسئلة المقابلة كاآلتي:  
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  اسئلة المقابالت

  : التاريخ

  : الزمان

  : المكان

أنا  بعمل بحث مطلوب مني تقديمه للجامعة علشان أنا بدرس ماجستير إدارة :الباحثة

وعة من الطالب في تربوية في جامعة بيرزيت، طلبتك ألنه أنا بعمل مقابالت مع مجم

المدرسة من الصفين السابع والثامن اللي مدة وجودهم بالمدرسة من سنتين الى ثالثة 

  ).دور المدرسة في بلورة الهوية الفردية والوطنية للطالب( وبسألهم عن 

 أطرح عليهم االسئلة وأستمع الى إجاباتهم، أسجل المقابلة ألنها تسهل عملية جمع 

ت هي الستكشاف تاثير المدرسة على إتجاهات الطالب وتفكيرهم المعلومات،والمقابال

والتطور الذي ممكن أن يكون قد حصل لبناء هويتهم على صعيد فردي وعلى صعيد 

  .جماعي

هذا البحث بكشف واقعنا التربوي في المدرسة وإيش دور المدرسة على صعيد : الباحثة

المقابلة،هل قرأ أهلك المكتوب الطالب وعلى صعيد الوطن، هل عندك إستعداد تشارك ب

  ووافقوا على مشاركتك في المقابلة؟

عرفني بنفسك ، منذ متى وأنت بمدرسة امليسون بأي مدرسة كنت ؟ لماذا اخترت : الباحثة

  هذه المدرسة،من شجعك للتسجيل فيها؟  

    

  ما مستوى تعليم االهل؟ : الباحثة
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  ماذا تعني لك المدرسة؟ : الباحثة

تهتم المدرسة بتطوير العالقات االجتماعية في المدرسة؟ ما هي عالقتك مع هل :الباحثة

  زمالئك، ومعلميك،واالدارة، واهلك؟

  شو رايك بالعالقات االجتماعية داخل المدرسة؟ وهل انت مرتاح فيها؟: الباحثة

  هل انت سعيد ومطمئن لهذةالعالقات داخل المدرسة؟: الباحثة

   المدرسة السابقة وعن مدرستنا وكيف كانت تجربتك؟بتقدر تحكيلي شوي عن: الباحثة

  ؟بإمليسونشو تغير فيك بعد سنتين من الدراسة :الباحثة

هل تهتم المدرسة باالنشطة المنهجية والال منهجية؟ عددها ، ما هو نشاطك : الباحثة

  المفضل ؟

  هل تهتم المدرسة بميول الطالب وهواياتهم؟:الباحثة

  ثر على التعليم؟هل هذا الحكي با: المقابل

سعيد، مطمئن، متحفز، منمي للمدرسة،محب ( بماذا تشعر وانت تقوم بالنشاط؟: الباحثة

  ).للفوز ورافض للخسارة

  هل انت سعيد ومطمئن ومرتاح في المدرسة؟: الباحثة

هل المناهج المدرسية والمواد التي تدرسها في المدرسة تعزز انتماءك للمدرسة : الباحثة

  رس لغات في المدرسة؟ ما هي؟ ماذا تستفيد منها؟ والوطن؟ هل تد

  قديش مهم تتعلم عبري؟:الباحثة

  هل تهتم المدرسة بزيادة الوعي الوطني؟: الباحثة
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  ؟)االقصى، القدس، فلسطين( هل قوت المدرسة عالقتك مع :الباحثة

  كيف بتشوف عالقتك مع القدس؟: الباحثة

  وليش؟ماذا تتوقع من المدرسة بالمستقبل؟:الباحثة

  مدرستك خاصة وال بلدية؟ اسرائيلية وال فلسطينية؟: الباحثة

  هل في جنبنا مدارس للبلدية؟ماذا تسمع عنها؟ :  الباحثة

هذه المدرسة تابعة للبلدية ، هل اللي بصير فيها  برايك اسرائيل تقصد فيه تجهيل :الباحثة

  اوالدنا؟

   كبرت المدرسة ستتخرج منهاهل ستستمر في هذه المدرسة  ام ال، هل اذا: الباحثة

  لو جينا سالناك سؤال شو الوطن بالنسبة لك؟ : الباحثة

  ماذا تعمل المدرسة لتحببك في الوطن؟:الباحثة

  بماذا تحلم عندما تكبر؟: الباحثة

  ماذا تعني لك اسرائيل؟ وهل تريد لها ان تستمر؟:الباحثة

  ماذا تحلم للوطن؟وماذا تحلم لنفسك؟: الباحثة

  شكرا لك:الباحثة

  :(McMillan & Schumanchers,2001)المالحظة-2

دراك الحالة عن طريق    إداة لجمع المعلومات التي يعتمد عليها الباحث المالحظ  و         أهي  

شخاص ، نعمل بحواسنا ونشغل العقل من خالل التحليل         مشاهدة حسية وعقلية للوقائع واأل    

  .اعيةجتمدراك البيئة الطبيعية واإلإوالتفسير وتستعمل في 
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   التقارير والوثائق المدرسية-3

تتبع تاريخ هذه المنظمات وحالتهـا      لسجالت  الوثائق و التترك كل الهيئات والمنظمات     

ة المتشابهة مثـل التقـارير      ي المنتجات الورق  ت والسجالت  وتتضمن هذه المستندا   ،الراهنة

والمنتوجـات  ] السمعية والمرئيـة [اآللي والشرائط  والمذكرات والخطط وملفات الحاسب

  .الصناعية األخرى

  :جراءات الدراسةإ

  :جراءات الرسالة قمت باتباع الخطوات التاليةإللبدء في تنفيذ 

هـدافها  أمليسون وعرضت عليها فكرة الدراسة و     إ نساءاجتمعت مع رئيسة جمعية     -1

 الـصفين الـسابع     طلبةخذت منها الموافقة على تنفيذها على       أهميتها ومبرراتها ، و   أو

  .نوي القيام بهاأجراءات التي أطلعتها على اإلن أمن داخل المدرسة ،بعد والثا

 لهـم    وشرحت التقيت مع معلمي ومعلمات المدرسة وعرضت عليهم فكرة الدراسة        -2

نني الباحثة والمديرة في    أدوات التي سأستخدمها ال سيما و     أهدافها وما هي األ   هميتها و أ

 .نجاح البحثون إلأبدى الجميع استعداده للتعانفس الوقت، و

مـن  )  الـسابع والثـامن    ين الصف طلبة(اخترت العينة القصدية من مجتمع الدراسة       -3

ثالثة وشرحت لهم فكـرة      وأمضوا في المدرسة سنتين     أمليسون ممن   إمدرسة جمعية   

 .ثنا عشر طالباًإهميتها والهدف منها، والبالغ عددهم أالدراسة و
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 وأوضحت فيـه فكـرة الدراسـة        الدراسةملخص عن   صممت قبل اجراء المقابالت     -4

وهدفها وعرفت االهل عني كباحثة، وعن حقوق الطالب في القبول او الرفض للمشاركة             

وعن حقه في سرية معلوماته الشخصية وان المعلومات التي سيدلي بها ستستعمل فقـط              

نه سيكون هنـاك تـسجيل صـوتي        أوتم توضيح كيفية المشاركة و    ،  الغراض البحث   

  .للمقابلة

ولقد أكد األدب التربوي ضرورة إعطاء المبحوثين هذا الملخص للتعريـف بالباحـث             

وبدراسته،وكيفية اختياره لموقع الدراسة والمبحوثين وسرية الدراسة، ومنفعتهـا أو مـدى     

خطورتها على المبحوث ومدى ديمومة المقابالت، ماذا سيفعل بالنتائج، والموافقـة علـى             

هلهم فقط بمـا سـيجري ولكـن        أ الملخص ال يعلم المشاركين و      إن هذا  ،تسجيل المقابالت 

 كي يكونـوا فـاعلين أكثـر فـي إعطـاء معلومـات غنيـة وعميقـة                  يساعدهم أيضاً 

)Glesne,1999.( 

رجاع  الكتب الرسمية  من أهلهم مع مـوافقتهم علـى            إقام طالب العينة القصدية ب    -4

  .بنائهم في المقابالتأاشتراك 

  :قمت بتطبيق التوجيهات التاليةقبل البدء بالمقابالت 

بنائهم في المقـابالت، تحـدثت      أهل على اشتراك    أن استلمت كتب الموافقة من األ      بعد   -

 وتأكدت من فهمهـم لكيفيـة تطبيـق         وضحت لهم الهدف من البحث،    أخرى و أمعهم مرة   

  .جراءات لتنفيذ المقابلةاإل

  .جبرا ليس مكرها او موأنه ن مشاركته طوعية أ لكل طالبوضحت أ-
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ثر أ لن تت   وأنها  تأكدت من السالمة الجسمية واالجتماعية والنفسية للمشاركين في البحث         -

 يـضاً أ واهتممت بالمحافظة على حق هؤالء المشاركين بالدراسة واهتممـت           ،بمشاركتهم

 وكانت عالقتي مع المفحوصين مبنية على الثقـة         ،حاسيسهم وخصوصياتهم ومشاعرهم  أب

  .جتماعية ونفسيةإفراد المشاركين لضغوطات أعرض األن ال وأ ،المتبادلة واالحترام

سبابه أو يتحفظ ب  أسباب  أن يبدي األ  ن يرفض المشاركة دون     أ بينت للمشارك حقوقه في      -

  .لنفسه

نه أسم والسرية وكيف    منحهم الحصانه من حيث عدم ذكر اإل      وضحت للمشاركين كيفية    أ -

  .معلومات معهمدوات جمع الأيضا رفض استخدام أمكانهم إب

  .جراء البحث إ واعين لكل النتائج المحتملة من نوان يكوأوضحت للمشاركين أ-

  :نوي القيام بها لتنفيذ المقابالت وكانت كالتاليأقمت بتسجيل الخطوات التي -

قمت بصياغة االهداف وتوضيح المصطلحات والمفاهيم والموضوع الذي سيتم         : التخطيط  

  .ليهإالتطرق 

سئلة المقابالت بتوجه يعكس طبيعة المشاعر واالفكار والتوجهات        أانت طبيعة   ك: التصميم

  . المشاركين في المقابالتالطلبةالتي يظهرها 

فكـار   المعلومات للكـشف عـن المـشاعر واأل        هدف المقابالت سيكون جمع   : المقابالت

كـد مـن    ألتلوكانت المقابالت المتممة تهدف     ،  والتوجهات للطالب وتأثير المدرسة عليهم    

  .بعض المواقف والتوجهات
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لـى نـص    إ تحويل المعلومـات وتفريغهـا مـن التـسجيل الـصوتي             :تفريغ المقابالت 

  ).مدون(مكتوب

  .عتماد على المواضيع المطروحةتحليل النتائج باإل: يل المقابالتتحل

 كتابة التقرير وتسجيل النتائج التي خرجت من البحـث مـع ذكـر التوصـيات                :التقرير

  .ن وجدتإ المستقبلية

نني اعتمـدت   أال  إداة الرئيسة التي اعتمدت عليها في البحث        إن المقابالت المعمقة هي األ    

  .فكارلى بعضى المشاهدات لتدعيم بعض األع

ول مـن العـام     قابالت على مرحلتين ، المرحلة األولى في الفـصل األ         جريت الم أ-6

 وهو يـوم    15/11/2008 ول مقابلة يوم السبت الموافق    أ إجراء    حيث تم  2008الدراسي  

وتمـت  ،  ستقالل، مما له عالقة بموضـوع هـذه الدراسـة         وثيقة اإل يحمل ذكرى إعالن    

المقابالت في المدرسة، في أماكن توفر الخصوصية للباحثة والمبحوثين للتحدث بأريحيـة            

وهي غرفة تعقـد فيهـا      ) غرفة الرواد (، اجريت ثالث مقابالت في      عن موضوع الدراسة  

جتماعي والطلبة ذوي السلوكات السلبية أو بـين المدرسـة          ن األخصائي اإل  اإلجتماعات بي 

ومقابلة في مختبر الحاسوب واألخرى فـي        ،وأولياء األمور، وأجريت مقابلتين في مكتبي     

  .ولا كانت خالل الفصل الدراسي األ كله،جتماعيمكتب األخصائي اإل

، وهو  اًة إلى ساعة إال ربع     ما بين نصف ساع    ةاستغرقت كل مقابلة من المقابالت السبع     

 أن المـشاركين هـم       لهذه الطريقة في جمع المعلومات، وخـصوصاً       وقت مناسب وكافٍ  
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طالب صغار في الصف الثامن يحتاجون إلى كثير من التوضيح والتفسير لألسئلة أثنـاء              

  .المقابلة

كيـد  أول للحصول منهم علـى ت     طلبة شاركوا في مقابالت الفصل األ     لى ستة   إرجعت  -7

بعد ذلك  . كل ذلك تم في بداية الفصل الثاني       توضيح للمعلومات المذكورة في المقابالت،    و

وهنا ،  ايار الستكمال باقي العينة   أجراء خمس مقابالت جديدة خالل شهري نيسان و       إقمت ب 

  . استغرقت المقابلة الواحدة ما بين نصف ساعة إلى ساعةايضاً

التباينات بين شخصيات الطلبة المشاركين     لم أتعامل مع الجميع بوتيرة واحدة وراعيت        

 كانـت  ، استخدمت المقابلة الفردية المعمقة كطريقة لجمع المعلومـات   ،الذين تعاملت معهم  

المقابالت موضوعية من ناحية البحث وديناميكية من حيث تطوير التفاعل بـين طرفـي              

،وقـد  مـشاعرهم   ضافة الى تفعيل واستمرارية النقاش وتحفيزهم للتعبير عـن          إ ،المقابلة

لى إضافة  إبعاد متعددة  واعتمدت في صياغتها على فلسفتي كباحثة،          أسئلة على   احتوت اال 

فكـار  أوكانت االسئلة المباشرة والتي تعبـر عـن          المفاهيم المحددة في االدب التربوي،    

لى بنـاء صـورة عـن مـشاعرهم         إدى تجميع المعلومات منهم     أوتوجهات الطالب وقد    

مالهم من مدى مساهمة المدرسـة فـي بلـورة الهويـة الفرديـة              افهم و واتجاهاتهم ومواق 

  .نتمائهم للمدرسة والفخر بهاإ لهم وكذلك تعزيز الجماعيةو

     وكوني الباحثة ومديرة المدرسة سهل علي لى التّ إجوع   الر قارير والس  ة جالت المدرسـي

ـ نشطة التي تم تحقيقها في السنوات الثّ      ثقة لمختلف البرامج واأل   المو فقـد   ،ه الماضـي  ةالث
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 بعض األفكار التي بـرزت       للتحقق من  التقارير والوثائق حيانا الى هذة    أاستخدمت العودة   

  . في المحاور الرئيسةوردتثبات صدق المعلومات التي من المقابالت إل

  :طريقة تحليل المعلومات

ريغ هـي    والتف ،لتحليل المعلومات الكيفية، يجب تفريغ المعلومات التي تحتاج إلى ذلك         

العملية التي تحول بها معلومات البحث التي تشتمل على التسجيل الصوتي للمقابالت إلـى              

 وقد فرغت المقابالت التي سجلتها ،)Johnson & Christensen, 2000(نص مطبوع 

وقـد  ،  صوتيا كلمة كلمة وحولتها لنص مطبوع في نفس األيام التي أجريت فيها المقابالت            

  . طويلين  ووقتاًجزاء في البحث والتي استنفذت جهداً أصعب األه العملية منكانت هذ

  لمـراتٍ  ة عـشر  يبعد التفريغ، قرأت كل النصوص المطبوعة لجميع المقابالت االثنت        

وكل سطر كنت اقرأه وأقيمه فيما إذا كان محتواه مهـم           .   الستيعابها وللتآلف معها   متعددٍة

سـما،  إوأعطيـه   عن غيره   و مهم في النص      ما ه  ميز فأ ،لإلجابة عن سؤال الدراسة أم ال     

 Johnson(وهذا ما يعرف بالترميز والذي قد يكون عبارة عن أحرف أو كلمات وصفية 

& Christensen, 2000(إال أنني اخترت أن يكون الترميز بكلمات ،.  

بعد أن انتهيت من ترميز ما هو مهم في النصوص بعد القـراءات المعمقـة، بـدأت                  

 ثـم تجميـع اقتباسـات       ،ه الترميزات ضمن تصنيفات رئيسة وفرعية     بعملية تصنيف هذ  

المبحوثين في جداول باستخدام الكمبيوتر ضمن هذه التصنيفات والتأمل فيها للخروج منها            

  .بأنماط معينة تبين ما هو متشابه وما هو مختلف
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ختيـار  إ ووجدت صـعوبة فـي       [themes]بعدها خرجت بثالثة موضوعات نظرية      

عتبار عند اختيار الموضـوع     وأخذت بعين اإل   ،معبرة عن كل موضوع نظري    الكلمات ال 

قتباسات الطلبة ذات العالقة بالتصنيفات أو تلك التي كانت ملفتـة           إالنظري التكرارات في    

  هنا موقع هيكلية خطوات العمل .للنظر وذات أهمية

  : credibilityالمصداقية

 يقـة المـشتركين فـي إدراك وفهـم    هل هناك تشابه وتماثل بين طر هي المصداقية 

ويمكـن  ،  جتماعية وطريقة الباحث في تصوير ووصف وجهـات نظـرهم         التكوينات اإل 

  :                  المشاركة الفعليـة والمطولـة   لتعزيز المصداقية ومنها ستراتيجياتاإل د من استخدام عد

فقد يكـون   دة والتوسع الموضوعات واألمثلة تتكرر بدالً من الزيا عندما يشعر الباحث أن

 على مدى العام    وقد تمت مالحظة الطلبة تقريباً    ،  هذا هو الوقت المناسب لترك هذا المجال      

  •2009-2008الدراسي 

  

  :الذاتية المتوالية-

 مـن بدايـة   شخاصت للمواقف واألوتأمالتفسيرات  يجب على الباحث توجيه ورصد

 الـذي   زميله الباحث  المعتقدات مع    ذةيشارك ه ويستطيع الباحث أن    ،  الدراسة حتى النهاية  

وهـذا مـا   يمكن لشريكه تحدي الباحث الذي يتمتع بالعقل المفتوح،  يجمع المعلومات حتى

ستطالعية حيث كانت هناك نقاشات مفتوحـة ومـستمرة للبيانـات           حدث في الدراسة اإل   
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 نختلف في   اناً نتفق وأحي   وكنا أحياناً  ،المجمعة من المقابالت المعمقة مع شريكاتي الباحثات      

  .جماع حول مواضيع مختلفةإالتفسير والخروج ب

 :مراجعات األعضاء -

من صحة بياناته مـع    البد أن يتحقق الباحثة،هذا أهم معيار في التحقق من المصداقي

نتيجة للبيانات المجموعة  مجموعات المشتركين بالنسبة للتركيبات والتفسيرات التي تتطور

كنـت  في نهاية المقابلة    ف ومراجعات وتصحيحات األعضاء       ،ليلها بتح ةالباحثت  والتي قام 

ها ت التـي سـجل  المعلومـات تأكد إذا كانت لل الطالب وبين يكل ما دار بين تلخيصب قوم أ

الباحثـات  مسودات تقريـر البحـث مـع        كنت أشارك     وأحياناً ؟حالة بدقة أم ال   التعكس  

مـع    تغذية راجعـة وتـشاور     حياناًأكانت هناك    و،نومالحظاتهن   إلبداء رأيه  خرياتاأل

ي موضوع يتعلق بالمعلومات التـي قمـت        أليه لنقاش   إالمشرف على الرسالة عند العودة      

  .بجمعها

  

  

  ):Triangulation (التثليث-

دوات ألقد تم استخدام التثليت لتعزيز مصداقية البحث وقد تمثل ذلك في استخدام ثالث              

والمالحظة والمشاركة، واسـتخدام الـسجالت       ،لجمع المعلومات وهي المقابالت المعمقة    



 
 

62

ساسية هي المقابالت وتم االستـشهاد فـي        وكانت األداة األ   ،والتقارير والوثائق المدرسية  

  .المحاور الرئيسة للنتائج ببعض المشاهدات وبعض التقارير المدرسية

  :Transferability ل  حوقل والتّإمكانية النّ -
 

الخـارجي   والـصدق . الكميللصدق الخارجي في البحث ] النوعي[التوازن الكيفي وهي 

الكيفـي،   ويؤكد الباحثان أنه في البحث. يعني درجة تعميمك للنتائج في المواقف األخرى

موقع الدراسة  تكون مسئولية إمكانية النقل والتحول على القارئ لتحديد درجة التشابه بين

الكافية لمساعدة القـارئ    تقديم التفاصيل ومسؤولية الباحث هي،والبيئة التي تتقبل الدراسة

والسياق والثقافة يعرف  وقف والمكانموالوصف الدقيق والشامل لل،على إصدار هذا الحكم

  عـن  ،لـسياق المدرسـة  وصفاً متعمقاً في هذا البحث وقدمت ،  )الوصف الكثيف(سم إب

 القارئ أن   يستطيعومن هنا    ،دارية والتي اعتمدتها من سجالت المدرسة      اإل طريق البيانات 

 وقـد كـان   ، وظروفه والحاالت والظروف التي وصـفتها هحاالت يحدد مدى التشابه بين

  :وصف سياق المدرسة كالتالي

قرية جبل المكبر فـي     ل  التابع )حي غزيل ( مليسون األساسية المختلطة في   إتقع مدرسة   

 نـساء   جمعية(محافظة القدس، في الجهة الجنوبية منها، وهي مدرسة خاصة تشرف عليها          

ولين جل اهتمـامهن    أ لواتي، وقد حملت الفكرة مجموعة من النساء المقدسيات ال        )نمليسوإ

طفـال فـي     كانت استكماال لمرحلة ريـاض األ      نشاء المدرسة إ  وفكرة    ،للطفولة والمراة 

هل الذين اقتنعوا وامنوا بفكر الجمعيـة وقـدراتها         الجمعية وبناء على ضغط شديد من األ      

يمان القائمين على الجمعية بضرورة وجود مؤسسات       إلتربوية، واقترن ذلك مع     التعليمية وا 
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هلية خاصة تقدم التعليم والتربية المميزة والتي تحمل فكرة وجودنا وبقائنـا فـي              أتعليمية  

  .نتماء ع القوي والمستمر حول الهوية واإلالقدس في ظل الصرا

رت وتوسعت خـالل عمرهـا       وقد تطو  2006نشاء هذه المدرسة المختلطة عام      إوتم  

 من طلبتنا في عـدة       واسعاً ن تخدم قطاعاً  أالقصير والذي يبلغ ثالث سنوات، واستطاعت       

  .حضارهم بحافالت المدرسةإمناطق في القدس عن طريق 

هل  ببناء خطط التطوير المختلفة على مستوى المعلمين والطلبة واأل         تقوم إدارة المدرسة  

لمـستقبل   قي بمستوى المدرسة بما يتناسب ورؤيتنـا        وعلى جميع الصعد لتعمل على الر     

ون المدرسة على عالقة طيبة مـع       ن تك أ ونعمل باستمرار على     ، في القدس  لطلبتناالتعليم  

  .لقاءات تربوية وثقافية واجتماعية هادفة تقام في المدرسةخالل هل من األ

وينية بـشكل أساسـي،     الفلسطي  العالي  وزارة التربية والتعليم   منهاجفي المدرسة   س  در 

كمـا أن    ،الذي يبدأ تدريسه من الصف الثالث األساسـي       إضافة إلى منهاج اللغة العبرية      

 ولكل طفـل فيـه       للطلبة ضعاف التحصيل   المدرسة للتعليم المساند  في   اهتمام خاص هناك  

، وتدعم هـذا المنهـاج بنـشاطات         التعلم وقدراته  ه في صعوباتل وفقاًخطط تعليمية خاصة    

  .عديدةالمنهجية 

 بربط الطالب بتاريخهم وأرضهم، ونحاول بشتى الطرق         ومعلميها المدرسةإدارة  تهتم  

ونجتمع بين الفترة واألخرى مـع أوليـاء الطـالب          ،  تربيتهم على نبذ العنف بكل أشكاله     

  .لتوضيح سياستنا التربوية واألكاديمية والوقوف على الصعوبات ومحاولة حلها
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 يتجمع فيه الطالب للتحصيل الدراسي فقط ، بـل    مكاناً ن المدرسة ليست  أيضا  أونؤمن  

تصال فيما بيـنهم ويـشعرون   ون فيه، يؤثرون ويتأثرون ويتم اإل    هي مجتمع صغير يتفاعل   

ك يؤدي إلى خلـق     كل ذل ،  باالنتماء لبعضهم البعض ويهتمون بأهداف مشتركة لمدرستهم      

 على تقوية   هاينبغي أن يعمل في   والمدرسة ليست مكانا مغلقا     ،  نتماء إليها محبة المدرسة واإل  

ارتباط الطالب بمجتمعهم ولتحقيق ذلك يتطلب إحداث تغييرات في سلوك الطـالب مـن              

           الطلبـة  عـة أمـام     خالل التعليم المرتبط بالعمل وهذا ال يتأتى إال بإتاحة الفـرص المتنو

  .لممارسة نشاطات مبرمجة ومتنوعة داخل المدرسة

من منهاجنا المدرسي ويساعد فـي تكـوين عـادات          ونشاطنا المدرسي هو جزء مهم      

  .ومهارات وقيم وأساليب تفكير لمواصلة التعليم

فهـو وسـيلة    , ينبغي للمنهاج المدرسي أن ينظر للنشاط المدرسي كوسيلة وليس غاية         

جتماعي والقيمي والجمالي، والنشاط جزء مهم متمم للبرنامج األكـاديمي          النفسي واإل للبناء  

ر كبير في بناء شخصية المتعلم وصقلها، المنهاج المدرسي يركز علـى            والمعرفي وله دو  

األنشطة ألنها تثري اللغة عند الطالب، وتزيد من الثقة بـالنفس ونبـذ الخـوف والقلـق                 

تجاهات مثـل التعـاون والـصدق وتحمـل         يز على القيم واإل   والتمييز، إضافة إلى الترك   

زيادة الرغبة بالتعلم والقبول اإلجتمـاعي      ى  المسؤولية واحترام الوالدين والذات، إضافة إل     

حترام والتعاون مع اآلخرين في جو من اإل      نضمام إلى جماعات األقران     وزيادة الرغبة باإل  

  .واأللفة وتهذيب الذات وإحراز التفوق والنجاح
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يجابية ونؤمن بيئة آمنة    نعمل على  دعم العالقات اإل     ونحن في مدرسة جمعية إمليسون      

العاليـة   أن الطلبة ذوي الدافعية      ل توفير برامج وأنشطة لهم، ونؤمن أيضاً      للطلبة من خال  

نتماء للمدرسة وثقة بالنفس ورضا عن العالم والعائلـة ترفـع           يملكون درجة عالية من اإل    

معدلهم األكاديمي وتقل درجات االكتئاب والقلق والضغط عندهم ويتولـد لـديهم راحـة              

ذه العوامل النفسية واالجتماعية تؤدي للنجاح األكـاديمي         نحو المدرسة، ه    ايجابياً واتجاهاً

  .واحترام الذات

  Conformability التصديق والتأكد -

نخفاض وتقليـل تـأثير حكـم    إتعني  والموضوعية.  التوازن الكيفي للموضوعيةهما

 ويمكـن متابعـة     ، ليست من خيال الباحث    ها والتصديق يعني أن البيانات وتفسير     ،الباحث

المستخدم في تفـسير البيانـات يجـب أن يكـون       الكيفية من مصدرها والمنطقالبيانات

 شريكاتها في المرحلـة       مع الباحثات  لتصديق   وا تدقيقبال وقد كانت الباحثة تقوم    ،واضحاً

وكانـت  ،ولى ، والنقاش المستمر  في المرحلة الثانية مع الدكتور المشرف على البحث            اُأل

والتقـارير  ت والمالحظات الميدانية ونصوص المقـابالت  المذكرا مراجعةو تقوم بقراءة 

   ؟تدعم وتؤيد النتائج أم ال كانت البيانات  إذااً، وتحديدوالسجالت المدرسية

  

  

                                                                    :Authenticiltyالصحة واألصالة  -
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 ،  متوازنة لكل اآلراء والنظريات والقيم والمعتقداتواألصالة إلى تقديم رؤية ةتشير الصح

وهنـا  الباحث عادالً في عرض اآلراء ووجهات النظر؟ هل كان :تجيب على هذا السؤالو

كنت أعرض كل ما جاء في سياق المقابالت وبموضوعية عاليـة وقـدمت كـل االراء                

  •المؤيدة والمعارضة

ولم أتحيـز ألي    عتمد  أتلفة، إذ لم    نظريات مخ ل يماا زاد من صدق الدراسة استخد     موم

  .نظرية
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 الفصل الرابع

 النتائج

 

 جابـة علـى  إ وصفا للنتائج التي أقرتها الدراسة والتي جاءت ك الفصل سأتناول في هذا  

ضـافة  ، إ .و عارضتها أالنتائج  يدت  أ التي   سؤالها المحوري ونقاشها وسأتطرق للدراسات    

  .لسطينيالى ربط موضوع البحث بواقعنا الف

طار النظري الذي يفسر ظاهرة معينة       وهي اإل  جذرةتعتمد هذا البحث على النظرية الم     إ

تم التوصل اليها من خالل جمع البيانات والتعامل معها بطريقة منتظمة في مسار عمليـة               

  .البحث

 المفاهيم الموجودة في البيانات و تحليلهـا واسـتخراج           على تم االعتماد بشكل أساسي   

والتوصل الى العالقات التي بينها، وبالتالي التوصل الى النظريـة التـي تفـسر              المفاهيم  

ع البيانات واشـتقاق المفـاهيم   ولتحقيق ذلك تم اعتماد التفاعل م،  الظاهرة موضع االهتمام  

سئلة الهادفة وعمل المقارنات والخروج بمخططات مفاهيمية متكاملـة         إثارة األ نماط و واأل

  . البياناتهمن هذ

ابتداء من جمع المعلومات وحتى      جذرة متداخلة وليست خطية،   تات النظرية الم  ان خطو 

  :بناء النظرية وهي

  .جمعت المعلومات بطريقة المقابلة الشفهية المسجلة وحولتها الى نصوص مكتوبة -1

 .وقمت بترتيبها) سم والتاريخ والموضوعباإل(زودت النصوص  -2

  .ليها حين الحاجةإ للعودة صليةمادة االصلية واحتفظت بالنسخة األصورت ال -3



 
 

68

ولي حيـث   أليها الطالب بشكل    إوتعرفت على المواضيع التي تطرق      قرأت النصوص    -4

 وكانت النصوص روايات قصصية تتناول خبـرات        ،وصفت بشكل مباشر تجربة الطالب    

  .الطالب المشاركين في الدراسة

 .فكار وجمعتها في مغلفات خاصةقمت بقص األ -5

 . و مفاهيم، ووضعت التسميات المناسبة لكل فئة،فئاتفكار على شكل رتبت األ-6

 . المعلومات حسب الفئات والمفاهيم المصنفة لكل فقرة حتى انتهاء النص كلهصنفت-7

وكـان  ،  بحثت عن االختالفات والتشابهات  بين الفئات والمعلومات الموجـودة فيهـا           -8

  .ا الى ثالثة كثر على الحدس النظري الستنباط المحاور وقلصت عددهأتركيزي 

  .دراكهم لهاإجتماعية والوطنية لدى الطالب ووضوح رسالة المدرسة اإل:المحور األول

 وقـد  ،جتماعية والوطنية ووعي الطالب بذلك   ن هناك وضوح في رسالة المدرسة اإل      كا

بناء بيئة مدرسية امنه، ذات عالقات اجتماعية مميزة، تعمـل          "نصت رسالة المدرسة على     

لمواهبه وهواياته، الواعي   ي المتعلم النابذ للعنف والمنمي       الطالب المنتم  على بناء شخصية  

  ".حالمهأرضه والقادر على تحقيق ألهدفه والمتمسك بدينه ووطنه، الثابت على 

  أهمية البيئة المدرسية اآلمنة

نتماء عند  القيم واألخالق وحب الوطن واإل    لتنمية  اآلمنة   ةالمدرسيبيئة   ال ن تسعى أيجب  

ن يتوفر داخل جدران المدرسة كل ما يحتاجـه الطالـب خـالل يومـه               أويجب   ،ةالطلب

  .الدراسي
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عل الطـالب يـشعرون باالطمئنـان    خطار تج المدرسية اآلمنة والبعيدة عن األ  و البيئة 

بداع في الدراسة وفي تنمية المواهب وبناء الشخـصية وال          واإلنتماء مما يحفزهم على اإل    

الت إعتـداء وفوضـى     القدس ال حماية لها وتتكرر فيها حا      سيما أن غالبية المدارس في      

  .خرىأطراف أو أحتالل أو اإلهل سواء من قبل األ

م بمثابـة البيـت     واكد الطلبة المشاركون في البحث تمتع مدرستهم ببيئة امنة كانت له          

  :مان وتوفير االحتياجات حيث قال زهيرالثاني من حيث األ

بواب مغلقة مهما صار ما بدخل حدا، كل        الحماية واأل ، وموفرين لنا    انا سعيد ومطمئن  " 

  ".شيء متوفر داخل المدرسة وشو بنحتاج موجود

نتماء والقـدرة علـى     واألمان هنا بمعنى عدم التعرض لألذى والشعور بالطمأنينة واإل        

ن توفير بيئة مدرسية امنـة  إحيث قال ) MA, 2003( ما وهذا يتفق مع. العطاء والتميز

  .نتماءإحساس الطالب باإلكبير في صقل  دور وعادلة له

  جتماعية المميزة داخلهاقات اإلقة والعالالبيئة المدرسية اآلمنة تخلق الثّ

ة  ن المدرسة االمنة والمناخ المدرسي الجيد يمنح الطالب ثق        أكد الطالب في مقابالتهم     أ

 وتعمل على   جتماعية مفتوحة ويسودها الوحدة والتعاون    بعضهم ببعض وتكون العالقات اإل    

 تقدير الذات واإلحترام    ن تسود العالقات االجتماعية المميزة والنابذة للعنف والقائمة على        أ

دارة والمعلمين  مل الطلبة فيما بينهم واحترام اإل     يضا بتعا أصدقاء وتمثل   وحب المدرسة واأل  

  :حترام وتبين هذا من قول الطالب هيثمأهمية اإلوالطلبة وتواصلهم معهم وتعليمهم 
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مع معلميني في معلمين بحبهم وفـي        انا واصحابي عالقتنا منيحة وصحبة،          " 

شـعر  أنا سعيد ومطمئن وال     أهلي عالقتي منيحة، يعني     أمعلمين  شوي، مع     

نـشطة  أوفي برامج و  رسة ويعطونا المعلومة مثل ما هي       بالقلق يعلمونا بالمد  

دارة جعـوا لـإل   إال لير كمان المعلمين ما بيعملوا شـيء       ،  وحصص للرياضة 

دارة والمعلمين بيساعدونا   إذا حكوا للمعلمين واإل   ال  إمحل   ما بيطلعوا  والطالب

جتماعيـة بعمـل زي مـا       أنا مسؤول عن العالقات اإل     ولو   ،وبيحلوا مشاكلنا 

  ". بتعملوا 

إحـدى الجوانـب    ن الـصداقة هـي      أواجمع العديد من الطلبة في سياق البحث على         

ن للمدرسة دور في توصيل الرسائل التربوية والتي        أة الطالب و  جتماعية الهامة في حيا   اإل

وفي هـذا   ،حتكام الى العقل والقيم    طيبة بين الطالب ونبذ العنف واإل      تقوم على بناء عالقة   

  :السياق قال الطالب فؤاد

ح على  روأتعامل مع الناس منيح، المدارس اللي غاد كنت         أعلمتني المدرسة   " 

والد زعران هان نـوع     أحد من األوالد، هناك األ    ع  ختلط م أالدار دغري وما    

نه نحن منختلف لما نمشي على الـشارع        إبحس  ،  حسن وفش مشاكل  أالطالب  

دارة والمعلمين والطـالب     غاد بضربوا اإل   حسن،أبتحركشونا وبضربونا هان    

زعر منـه، مـا     أزعر والطالب   أستاذ  نين وال يستفيدوا، هناك كمان األ     كسال

حسن هناك  أنحن عنا هون    ،  يمُأولد  الا وال بتربوا وبيطلع     بدرسوا وما بتعلمو  

 نه خيخة ومـا   إه قوي وبعدين بشوفوا الطالب      إنول السنة بحاول يبين     أالمعلم  
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تعلم ويـصير لـي     أنا بدي   أروح هناك و  أنا ما بحب    أبردوا عليه وبضربوه،    

  ".ستاذُأصير أمستقبل يمكن 

بنائنا ونبذ العنـف والعمـل علـى        أ نفوس   ننا بحاجة الى زرع بذور الخيروالقيم في      أل

في طلبتنا  تعزيز الحوار واحترام الرأي االخروهذا يعزز مفهوم الديمقراطية والتعددية عند           

 المدارس مما يؤدي الى خلق جيل يؤمن بهذه القيم ويمارسها مستقبال، وتزيد من تحصيله             

يجابية نحو المدرسـة    إتجاهات  إجتماعي والمدرسي ومفهومه عن ذاته وتخلق       وتوافقه اإل 

شـباع حاجـات    ة بالمدرسة وتزرع روح المودة واإلقناع وذلـك إل        ونحو كل من له عالق    

ـ وليه والبقاء فيه في   إ لهم ليتطلعوا للذهاب     اً مرغوب اًالتالميذ وجعل مدرستهم مكان    د لـديهم   لِّ

  .نتماء اإل

 على درجـة  والمسؤولين بالمدرسة نتكون سلوكيات المعلمين ألى ذلك يجب إضافة أ

نموذج الذي يؤثر فـي نفـوس       حتى يتوفر األُ   ،عالية من األداء والكفاءة العلمية والتربوية     

  ومـشاعر التعـاطف   ،المدرسة يسودها الحـب   فكلما كانت األساليب المتبعة في الطلبة

  ، كانت تتسم بالمسؤولية والجدية،تجاه الطالب   واإلحساس بالمسؤولية،الوجداني والتعاون

 وكان الكبار محل احترام الصغار ويمثلـون لهـم          ،د ذلك على نمو الذات وتحقيقها     وساع

 والتي من خاللها تدرك الحقـوق       ،يجابية اإل  المجتمعية بالعادات والتقاليد التزامهم  والقدوة    

وهذا ، نتماءباإل ويشعرون   ،كتساب العديد من القيم والمفاهيم    إوالواجبات ويستطيع الطالب    

  : بقولهشار له محمدأما 
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شـياء   ومنقعد نتناقش معه منقلوا عن األ      ستاذلمدرسة بتعطينا فرص يعني بدخل األ     ا" 

سـتاذ   وشوي شوي هيـك بنـصير متمـسكين باأل         شياء التي ما بنحبها،   بنحبها واأل اللي  

  :حد الطالب حيث قال رشادأالفكرة  وفي سياق اخر رفض وجود". وبنحبوا

  ".بيضرب وبعصب على الطالبستاذ الرياضيات مش كويس،علشان أزي " 

 ,Leithwood & Jantzi( ليثوود وجـانتزي  هذا التوجه يتفق مع ما ورد في دراسة

بمشاركة األهالي، ويهـتم   ،يقود مناخ المدرسة وقوانينهان أالمدير  ينبغي على   ، إذ   )2000

  . بيئة مدرسية آمنه في مدرسته، ويوفرجتماعيةالعالقات اإلبالمعلمين و

جتماعي وخلق الجو لعمـل الجماعـة       على المعلمين تشجيع التماسك اإل    أن  رى  ألذلك  

  .يجابيةإوالتشجيع على عمل صداقات 

  :وهذا ما قام بتوضيحه الطالب محمد قائال

إشـي  والد كمان محترمين ولو بـدي        واأل  ،ساتذة فيها مناح ومحترمين   األ"  

ه بـرا   ستاذ بسهولة وبتواصل معه وبقله مش فاهم ولـو شـفت          بروح على األ  

إذا خطـر ببـالي فكـرة بطرحهـا         دارة كمان   واإلالمدرسة بتكلم معاه عادي     

بنـو عالقـة كويـسة      أب إل دارة يا بقبلوها ياأل مثل ما بدهم وهي عالقة          عاإل

  ".ويحترموا الطالب وال يؤذوا مشاعره

 والذين  (UNESCO & CIDREE, 1988 )ة يونسكو وسيدريوهذا يتفق مع دراس

نساني هي احترام الذات فيمـا      إرئيسة ألي نظام تعليمي بأي مجتمع       حجار ال أن األ وضحا  
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ـ           عـضاء فـي    أفراد و أيتعلق بالفرد نفسه وفيما يتعلق بذات المجتمع واحترام االخرين ك

  . مجموعات

  جتماعي بين المعلم والتلميذ هام جداالتفاعل اإل

 حيـث   ،يذ هام  جداً   جتماعي بين المعلم والتلم   أن التفاعل اإل  لى  إشارة  وهنا ال بد من اإل    

ـ         أ ة التـصرف والتفكيـر فـي المواقـف         نه من خالل تفاعل المعلم مع التلميذ يعلمه كيفي

 يقلده الطالب من بعده في سلوكه وفي        نموذجاًُأجتماعية عن طريق النمذجة، فيقدم المعلم       اإل

ـ  إحب الطالب المعلم في الغالب ف     أن  إنه  ، أل  مع المعرفة والتحصيل   يضاًأتعامله   سن نه يتح

  .ن يدرسها ويفضلها عن غيرها من الموادأ في مادته ويحب كاديمياًأ

 (Sillins,Mulford &Zarius,2002)سيلنز وموفورد وزاريسكده أو يتفق مع ما 

كثر من وضـع خـارج      أتصال والتواصل بين المعلمين والمتعلمين في       ة اإل على ضرور 

ب وانتمائهم للمدرسة    المعلمين والطال  ن التفاعل بين  أ و ،ة التعلم والتعليم  ليعاالصف لزيادة ف  

 (2007)ليه الـدجيلي    إشار  أ مع ما    يضاًأ  ويتفق    ،كاديميهو الحجر األساسي لنجاحهم األ    

جتماعي في الصف والمدرسة فمعاملة المعلـم       لم يحدد المناخ اإل   ن سلوك المع  أفي دراسته   

لطلبـة نحـوه ونحـو      تجاهـات ا  إنسانية تحدد   إو  أو ديمقراطية   أن كانت تسلطية    إللتلميذ  

 للعقاب والضرب مما يولـد      أ فالمعلم المتسلط مثال يلج    ،المدرسة والحياة العلمية المستقبلية   

ما المعلم الديمقراطي فيلجأ للحوار والنقاش ويساهم في توليد         أ ،تجاهات سلبية لدى الطالب   إ

هذا جليا فـي     يبدو   ،نتمائهم للمدرسة إيجابية لديهم وفي تحسين تحصيلهم وزيادة       إتجاهات  إ

  :ي محمدأر
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 عادة نجاوب بدون دورنا، وكان األوالد يجاوبوا بـدون رفـع األيـدي،              كنا"

جابة برفع اليد هو وغير معلمين يعطونا حقوقنا لما نجـاوب،           األستاذ علمنا اإل  

مربـي  ، كنا بالمدرسة السابقة لما نجاوب ما يعطونا ويخلونا نجاوب كلمة فقط       

    هـديك   ، المثالي وكان يتابعنا في كل شـيء       فّصفنا علمنا كثير وخالنا الص 

ذا رحنا للمديرة نشكي كانت تقـول        إ و ،المدرسة ال فيها دفتر الصف وال شيء      

  ".يدهمإاخذوا حقهم بأوالد تقول خليهم يإذا تقاتلوا األشو دخلني و

 المشاهدات التي رأيتها والتـي تنـسجم مـع          ىوفي هذا السياق ال بد لي من ذكر احد        

جماع عند بعض أعضاء الهيئة التدريسية حول الفكر الذي         إذكور وهو أن هناك     السياق الم 

 داخـل   الطلبة طبيعة العالقة بينهم وبين      علىفرازات ذلك تنعكس    إتحمله المدرسة وكانت    

ذكـر  أنجاح النشاطات و  اركات متميزة للطلبة والمعلمين إل    وخارج الصف، وكان هناك مش    

 كـان   ، الفقـراء  الطلبـة قيم في المدرسة لصالح     أذي  نه في نشاط الطبق الخيري وال     أهنا  

نجاح هذا النشاط وهو ما عبرت عنـه         كخلية النحل إل   الطلبةإلى جانب   المعلمون يعملون   

  . الصور والتقارير المدرسية الرسمية والتي تحدثت عن هذا النشاط

  لبةالحرية الشخصية الممنوحة للط

لمدرسة وعدم رغبتهم   ل  هملمدرسة الى حب   ا طلبة الحرية الشخصية التي يتمتع بها       تقود

و أنشطة التي توفرها المدرسة فبعضهم يشترك بالدبكـة         إختيارهم لأل بالغياب عنها وحرية    

نشطة الرياضية حسب الرغبة وكذلك نوفر التعليم الجيد والجـاد والبيئـة            أو باال بالكشافة  

  : وفي هذا السياق قال الطالب فؤاد،االمنة لهم
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 وبلعب في فريق كرة القـدم     ،نا هوايتي الدبكة يهتموا في    أتهتم،  اه  المدرسة    " 

انا مشارك في نادي السباحة خارج المدرسـة         أشطر و أصير  أ بدي   ،والطائرة

طـور  ستاذ الحاسوب بعلمه كل يوم وي     أوكمان عندنا طالب بحب الحاسوب و     

نجليزي المعلم بعد الحصة بـساعده، وبعـد        مهاراته وكمان واحد ضعيف باإل    

 مش كل شي دراسـة والنـشاطات        ،درسة بيسمحولنا نتدرب دبكة وكشافة    الم

مهمة وينبسط الطالب ويمكن تتطور موهبته ويستفيد من المستقبل وربما يطلع           

  ".مدرب لهذا النشاط في المستقبل

  :واستطرد قائال في نفس الموضوع

المعلمين بيعرفوا كيف يعاملوا الطالب ويعلموهم وفـي طـالب شـاركوا            " 

شاطات وحبوا المدرسة وتحسنوا مثل زهير كان صاحب مشاكل وضعيف          بالن

بالمدرسة كثير صار مؤدب وخلوق وصار كويس بالمدرسة وكمان في طالب           

حسن بالمدرسة نحن غاد كنا بالمدرسة السابقة       أنا ومحمد يوسف كثير صرنا      أ

هذا الحكـي هنـاك ال نـدرس        نظل نحكي عن المشاكل والحركشة هان فش        

  ".حسنأساتذة هان ونضرب األ

  دور المناخ المدرسي الداعم للنشاط المدرسي

المناخ المدرسي بجميع فروعه من البيئة المدرسية والمعلمـين واإلداريـين والطلبـة             

مـن دور بـارز فـي       ية لما لها    لنشاطات الال منهج  ا على تفعيل    واألهل عليهم ان يعملوا   

  :ش. وقال عليالتأثير على السمات الفردية للطالب وبناء شخصيته



 
 

76

خذنا على نشاطات مثل رحلة القرى المهجرة       أاه،تهتم فالنشاطات المنهجية ت   " 

مـا   أشياء اللي منشوفها،    أسوار واثار القدس وتزداد معلوماتنا عن األ      ورحلة  

النشاط الال منهجي مثل الرحل السياحية بفلسطين نهاية العام ومش بس رحل            

،ونطلع وبنفهم بعض  ير كتير منيحة  ونعمل فطور جماعي  وهيك عالقتنا بتص      

مع بعض وغير مثل المبارزة الشعرية و كرة القدم والكـشافة           نقطف الزيتون   

  "نا مش شاطر كثير بالدبكةأوالدبكة يعني مش دايما 

وتزيـد  كاديمي  جية تثير التنافس على المستوى األ     ن المشاركة بالنشاطات الالمنه   أكما  

لـى   أ)Fredrick & Eccles,2006 (فردريك واكليز شارأ مثلما، جتماعيمن الترابط اإل

فكارا عن القيادة تساعدهم    أ لبةكما تقدم للط  فضل  أكاديمي  أنجاز  إعلى   ن النشاطات تساعد  أ

تماء للمدرسة مـن خـالل      نواإللتزام  وتخلق عندهم روح اإل    ،نتماء للمجتمع الخارجي  باإل

 صياع للقـوانين وتعلـم التلقائيـة      نالمشكلة للسلوك السوي من خالل اإل     يجابية  المشاعر اإل 

خطار وتدعمهم عاطفيا وتكـسبهم      تحمي المراهقين من األ     تقوي و  النشاطات الالمنهجية و

ن أن بيئة المدرسة يجـب  إ ،جتماعية وتقلل العدوانيةتقوي العالقات اإلو ،الشعور بالتحدي

حترام تتميز باإل خالل بناء بيئة مدرسية     تدعم مشاركة الطلبة في النشاطات الالمنهجية من        

جتماعية هي استجابات مكتسبة يستطيع الطالب تعلمهـا مـن        فالمهارات اإل  منوالعدل واأل 

وبالتالي يحدث عنده تغييرفي العديد من السلوكيات        اشتراكه في العديد من النشاطات       خالل

ما وهذا يتفق مع     كتئاب والنشاط الزائد،  إلنطواء والخجل والعدوانية واإل   غير المرغوبة كا  

 :                       قاله الطالب زهير
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حسن أول ، اليوم    أهدأ من األ  عمل طوش بس هأل صرت      أظل  أولما جيت هان كنت     " 

هذه بتخلـي   غير بحالة عصبيتي و   أ وصرت   ،كثرأهتميت  إهتم في الدراسة وهال     أما كنت   

  ". ستاذ والطالب تتحسنالعالقة مع األ

كـدت علـى   أوالتي ) Dinham et.al,2006 ( دنهام وآخرونوهذا يتفق مع دراسة 

نتماء إجتماعية عن طريق تطوير ثقافة      أهمية دور المدير في تطوير اإلنتماء والعالقات اإل       

)  (Marks et. al, 1996   ماركس وآخـرون  وتأمين حاجاتهم واتفقت مع دراسةالطلبة

 هـدافهم الثقافيـة ،    أ و الطلبـة نتماءات  همية دعم المدراء والمعلمين إل    أوالتي تحدثت عن    

،  وخبراتهم المهنية  الطلبةمكانية صقلهم لبيئة مدرسية ثقافية تطور نوعية مميزة من تعلم           إو

تطرق الى ما احتوته بعض التقارير المدرسية عن ملف مقـدم مـن االدارة الـى                أوهنا  

  . في حصة التربيةللطلبةالمعلمين العتماده كمادة تربوية قيمية تعطى 

   تطوير وتعزيز هوية الطالبدور المدرسة في

ن المدرسة عملت على تطوير وتعزيز هوية الطالب الفردية من خالل           أوجدت الباحثة   

وق وممارسـة   حترام والتواصل الودي والمحافظة على الحق     إكسابهم القيم في التعامل كاإل    

للتفكير  عندهم دفعتهم    يجابيٍةإ  نفسيةٍ  خلقت توجهاتٍ  يضاًوأ ،ختيارالحرية الشخصية في اإل   

  :د.هدافهم بالحياة حيث قال الطالب محمدأبالمستقبل والعمل الجاد على تحقيق 

كبـر  أن يتحرر وطني ويبقى بخير وسالم وعنـدما         أتمنى  أصير مهندس و  أنه  أحلم  أ" 

نه العلم سالح وعندما تخرج البلد متعلمين فهذا يساعدنا علـى تقـدمنا             أقدم لبلدي علمي أل   

  ".وتطورنا 
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ن يكونوا وهم على صـغر سـنهم        أيحلمون بالمستقبل وماذا يريدون     الطلبة   نأوهنا نرى   

 سئلة عديدة حول المستقبل الذي يتنظـرهم      أفالتجربة التي تحدث داخل المدرسة تثير لديهم        

  وماذا يريدون ان يصبحوا مستقبال؟

نها عملية تتم فـي     وضح أ عن الهوية حيث    ) 1968(ريكسون  أوهذا ينسجم مع ما قاله      

يستطيع وثير نفسي متزامن على كافة المستويات       أ ت  ولها جتماعية للفرد من الثقافة اإل  إطار  

نـشطة  ن الخبرات الموجودة واأل   أي  أ ،دراكه لما هو عليه   إن يقيم نفسه في ضوء      أالمرء  

  .والبرامج الموجهه والمفعلة لها وقع في نفوس طالب المدرسة

ل الجديد في العالم الثالث يفتقـر       ن الجي إ " :حيث قال  ) 2005,الجسمي(و يختلف مع    

زدواجيـة وغيـاب    أقرب الى اإلغتراب واإل   هوية وهم   أونتماء الى ثقافة    إنتماء فال   إلى اإل 

  )". الهدف،الحلم( الرؤى 

 الهوية هي عبارة عن قيم تحتاج الـى جهـد    انحيث قال   ) 2008( ويتفق مع محفوظ    

نسان الذي مـن خـالل      إلى اإل تاج   تح وهيجتماعية  إنساني متواصل لتحويلها الى حقائق      إ

  .ليحسن استغاللهاناميكيته يحدد دورها في واقعه فهمه ودي

   دور المدرسة في تعزيز االنتماء وتنمية الهوية الوطنية الشخصية

واالخالقيـة   اإليجابية والـصفات القياديـة       الشخصية تنمية الهوية     المدرسة على  تعمل

حالمه الفردية والوطنيـة    أضه والقادر على تحقيق     رأ المنتمي والمتعلم والمتمسك ب    للطالب

تهم بالمدرسة  نتمائهم للمدرسة كما قام بعض الطلبة بربط ذا       إحيث عبرالطلبة بوضوح عن     

  :نتماء لهيثموالوطن حيث يعني اإل
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 يعني بنتمي من فلسطين للقدس      ،نا مثال بنتمي لفلسطين   أنو  إيعني بنتمي للمدرسة يعني     "

  ".لمدرسة والمعلمين  بنتمي ل،وجبل المكبر

لـى المنطقـة    إرتبط بمكان وجود الطالب في المدرسة ثم اتسع         إنتماء  ن اإل أونرى هنا   

  .التي بها المدرسة ثم امتد ليشمل القدس ثم فلسطين

ن مفهوم الوطن ينمو    إحيث قالت فيها    ) 1992الشخشير،(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة      

 بمفهومـه    من مفهومه الجغرافـي وانتهـاء      بتداءإويتطور عند الطفل الفلسطيني ويتعلمه      

  .السياسي

حيث قـال االعتـزاز بالشخـصية       ) 2005, علي  (وهذا يتفق مع ما جاء في دراسة        

ننا نرى العكس مـن ذلـك        إ للشخصية القومية العربية بل      المحلية ليس بالضرورة نقيضاً   

   . ودعماًكيداًأنراه ت

سـتثمار  أن اإلنتماء يتمثل فـي اإل في  (MIRANDA,2008) ويتفق هذا مع ما ورد عن 

صبح مـا  أين ينتمي وأ فيما ينتمي و   ليه فكلما استثمر الشخص وقتاً    إالشخصي في المكان المنتمي     

ـ ) 2002(وضحه مكاوي   أ وهذا ما    ،كبر له أليه مكان ذا  قيمة      إينتمي   ن االنتمـاء يكـون     أن  م

 للفرد ذاته فهي حاجـة علـى        من أهمية اإلنتماء   (Maslow,1968)وضحه  أ ومع ما    ،لجماعة

حيث قال إن زرع اإلنتماء في نفس الطالب        ) (Ma,2003ويتفق كذلك مع دراسة   .نسان تلبيتها   اإل

  .يؤثر إيجابا على التعلم
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هم لفلسطين وحيـث يعيـشون فـي    ئانتماعلى جمعوا أ لوطنهم فقد الطلبةنتماء إوفيما يتعلق ب 

 ،سـرائيلية أنهم يحملون الهويـة اإل     و ،سرائيلياإليطر عليها من قبل اإلحتالل      مدينة القدس المس  

ن شـباب القـدس     أفي  ) 2008(وبذلك عارض الطالب رأي نورما مصرية في جريدة القدس          

  .زدواجية في الهوية إيعانون من 

نجـازات متواصـلة    إ يحـصدون    نهم  إ نحو المدرسة ف   يجابيةإتجاهات  إ عندما يحمل الطلبة  

 طلبتهـا  التي تمتلك خصائص جيدة وناجحة تجعـل مـن            فالمدرسة ،هم المدرسي ؤداأويتحسن  

  . وتزود الطالب بنواحي جيدة في الحياة فيهاهم ئفظين ببقاتمتمسكين بها ومح

سر الصفية بطريقة ديموقراطية    األالمكون من    هاتسعى لتشكيل مجتمع   خالل عملها    المدرسةو

 تـشمل المعلمـين      التي نسانيةإلاعالقات  التفعيل النشاطات المدرسية و   تقوم ب  و ونظامها الداخلي، 

شـباع حاجـة    قنـاع إل  سة وزرع روح التعاون والمودة واإل     والمدراء وكافة الموجودين بالمدر   

مراعاة الفـروق الفرديـة     وليه  إلذهاب  ا لىا الطلبة    يتطلع اً مرغوب اًالتالميذ وجعل المدرسة مكان   

  .التسربنتماء ومنع خل المدرسة لزرع اإلجتماعية داإونسج عالقات 

  الطلبةدور مدير المدرسة في خلق شعور االنتماء لدى 

 فهـو قـادر      هاماً دوراًتتوزع المسؤوليات وتتفاوت في التطبيق فمدير المدرسة يلعب         

 فـي   ويعمل على دمج الطلبـة     نتماء لدى الطلبة لتسيير عمل المدرسة،     على خلق شعوراإل  

درسـة وقوانينهـا ومـشاركة      اخ الم  يقود من  وهو ،جتماعية وفيها تحدي  إعمال ذات قيمة    أ

كبيـر لمـدير   الدور ال عن  (1998) سماحةيتحدثنتماء، واإلبحساس اإلهل في صقل األ

خلق جو يسهم فـي     في  رشاد في المدرسة و    برامج التوجيه واإل   في يظهر  والذي المدرسة
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وليـاء االمـور    أطراف وتـشجيع مـشاركات      عالقات إنسانية ودية بين جميع اال     تطوير  

  (Diham et.al, 2006)كمـا تؤكـد دراسـة    ،قييم البـرامج وتطويرهـا  والتدخل في ت

نتمـاء والعالقـات   لى أهمية دور المدير في تطـوير اإل ع(Marks et.al,1996)ودراسة

ـ      إجتماعية والتعامل في المدرسة عن طريق تطوير ثقافة         اإل مين أنتماء بـين الطـالب وت

تميز البرامج التوعوية التي تقـوم      وهذا ما عبر عنه نبيه عن        ،جتماعيةحاجات الطالب اإل  

  :بها المدرسة حيث قال

 اللي بصير وكمـان الجـوالت غيـر     اه نحن مش زي المدارس الثانية بتوعونا على   "

  " .شياء اللي ممكن تسمعها فالمدرسة بتقوي عالقتنا بالقدس والقضيةاأل

  :وقال الطالب هيثم

بنروح الى امـاكن    . بوعينا الوطني  اه، المدرسة تعلمنا اشياء جديدة، والمدرسة تهتم      "  

كثيرة ال نعرفها، نروح رحالت الى المناطق المحيطة والقرى المهجرة فـي القـدس،              

ونعرف كيف تهجر اهلها، نحن اوالد القدس والزم نعـرف عنهـا، تهـتم المدرسـة                

انـا تطـورت    . باالنشطة الثقافية والفنية وكمان يوجد مركز لالنشطة فـي المدرسـة          

  ".رسة الن المعلمين دايما بيشجعونيوتحسنت بالمد

  في خلق شعور االنتماء لدى الطالبالمرشد النفسي االجتماعي دور

عليه من خالل معرفة الفروقات      )2005عنقة،(أكد ، دور هام  جتماعيلمرشد النفسي اإل  ل

جتماعيـة  خصائصهم البيولوجية والنفـسية واإل    ختالفات بين التالميذ ومعرفة     الفردية واإل 

 على نفسية الطالب ويدفعه للمزيد مـن        يجابياًإ كيفية حل مشاكلهم مما يعكس نفسه        لمعرفة
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ـ    إجتماعة و إات  ققامة عال إالداء و أ وتحسين   العمل والنشاط  ويرجـع  ،  عانسانية مـع الجمي

سـة  الطالبي من خالل توثيق الروابط بين البيت والمدر       الدور للمرشد   ) 2001(التويجري  

، ومساعدتهم قدر المـستطاع علـى       وتبصرهم بنظام المدرسة   لجو المدرسة،    الطلبة وتقبل

       .همرشاد المقدم لستفادة من البرامج واإلاإل

 .                             فوس الطالبدور االهل والمجتمع المحلي في زرع االنتماء في ن

ل جأي جهد يبذل من أفوالد المجتمع المحلي في رسم مستقبل األهل وهناك دور لأل

اء بحاجة للتعاون بين ده للمدرسة وعدم تسربه منها وتحسين األئانتمابقاء الطالب و

  هل والمجتمعالطالب واأل

. (Sillins&harvey,2000) كما أكدت عليه دراسة   

شباع إساسي في زرع المودة والمحبة والتعاطف والتكيف وأدور وكذلك للطلبة 

 تفعيل حب ورضا الكبار من خاللع جتماعية ليكونوا موضالحاجات النفسية واإل

نسانية تشمل المعلمين والمدراء وكافة الموجودين إالنشاطات المدرسية وعمل عالقات 

شباع حاجة التالميذ وجعل المدرسة وإناع قسة وزرع روح التعاون والمودة واإلبالمدر

                                                                     لذهاب إليه ل يتطلعون اًمرغوب اًمكان

  المناخ المدرسي وتنمية الهوية الوطنية

 الطـالب في نفوس  ة الوطني الهويةبتنمية  من المقابالتتقوم المدرسة وكما بدا واضحاً

إذ ال معنـى أن تعـد    التربية ككـل  نلمواطنة بمنزلة الهدف مانطالقا من أن الوطنية وا

دون المساهمة في بناء شخصيته ، بالعلم فقط أو محاسبا بتزويدهأو طبيباً ، مهندساً أو معلماً
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ـ   ،حدود مهنته كمواطن يقوم بدوره الذي يمتد أبعد من  ه  وأحيانا أبعد مـن حـدود دولت

  ).2008شحاتة،(

  :وفي هذا السياق قال الطالب نبيه

  وبعرف عن بلدي وعن     ،بتحكي لنا عن القدس وعن الحروب القديمة بالقدس        "  

بعرف ،وعن الجو اللي أعيش فيه واثـار الحيـاة الـسلبية وااليجابيـة            الحدود  

ومش محتل ، عن تاريخه وعـن       أشوحدود ومساحة بلدي  شوانو الوطن محتل        

نشطة في المدرسة وبتعطونا فعاليات ومن خاللها تـساعدنا علـى           ، باأل سالمناإ

ـ             وا التعليم، وبعدين ما نزهق وبنحب المدرسة وبيفرح الطـالب ويكيفـوا ويحب

قرا ولما يحكوا اليهود    أنا ما بعرفش    أ مثال   ،وأنا ضروري أتعلم عبري،   المدرسة

عـرف العبـري، نحـن مـش زي         أكون  أبفهمش مثال جاء بريد الزم عرفه و      

المدارس الثانية بتوعونا على اللي بصير وكمان الجوالت غير االشـياء اللـي             

أعرف كتيـر   ت   صر ،ممكن تسمعها فالمدرسة بتقوي عالقتنا بالقدس والقضية      

قـصى  ات اليهود لبناء الهيكل وزرنـا األ      ماكن والمحالت وعن مخطط   عن األ 

 ومشينا علـى    ،سوار والكنائس شفنا حفريات الهيكل وتعلمت عن األقصى واأل      و

 ،سور القدس ورحنا على محالت ما عمري رحتها وصار عندي فكـرة عنهـا             

لنشاطات عـن غـزة     ذاعة المدرسية وا   وفي اإل  نشاطاتنا قوت عالقتنا بالقدس،   

  ."والقدس والخليل وهذه بلدنا بنعيش فيها والزم نعرف عنها كل شيء
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حيث قال ان مشاعر وعي الذات واإلنتماء       ) 2003ميعاري،(وهذا يتفق مع ما نادى به     

واستمرار الزمان والمكان والخضوصية الثقافية والنضالية أدى إلـى الوحـدة والتماسـك          

                                     .ة كرد على المشروع الصهيوني في فلسطينوالحفاظ على الهوية الفلسطيني

وأسـلوب  ،  الدراسـية المناهجالمناخ المدرسي،ون يسخر كل من أ ولتحقيق ذلك يجب 

 تحقيق هوية الطالـب     ،لتسهم بفعالية   واألنشطة المدرسية  ، وطرائق التدريس  ،وأداء المعلم 

  .الجماعيةالفردية و

 دريس المفاهيم الموجهـة  المناخ المدرسي المناسب الذي يسمح بتعلم وتهميةأو تأتي 

فالعمل  ،للتربية الوطنية ، ويتيح المجال لمشاركة الطالب والمعلمين في األنشطة المختلفة

 وتـزداد  ،بها الجماعي والتعاون بين المعلمين واإلداريين يسهل العملية التعليمية التي يقوم

 وتنفـتح  ،ت المختلفـة اإلمكانا  وتقدم،توفر مختلف لوازم التعليمتهم عندما اؤفاعليتهم وأد

حتـرام  فيها مبادئ الشورى واإل  ولقد وجد أن المدرسة التي تسود،المدرسة على الخارج

ا تؤدي إلـى   اإليجابية وغيرهاإلنسانية  ت وترسيخ العالقا،المتبادل لآلراء والذات الفردية

ـ ). 2001الـشراح ،  (الفرد لوطنه نتماء ووالءإجتماعي وترسيخ قيم التماسك اإل سد  تتج

الهوية الإلجتماعية المدرسية عبر تطبيق أهداف المناهج المدرسـية فلـم تعـد الوطنيـة               

 ةهـي مـسؤولي     بل، كما كان سائدا،جتماعية فقطمسؤولية مادة الدراسات اإلوالمواطنة 

 قـيم الوطنيـة  ال وغرس ، وإن اختلفت درجة تحمل تلك المسؤولية،جميع المواد الدراسية

  مسؤولية مناهج اللغة العربية والتربيـة اإلسـالمية والدراسـات   والمواطنة أيضا لم يعد
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 بل هي مسؤولية عامة تـشترك فيهـا كـل           ،جتماعية وحدها كما هو سائد لدى البعض      اإل

  . وتربية إسالمية وعلوم ورياضيات ولغة إنجليزية،الدراسة من لغة عربية مناهج

  :وهنا قال الطالب وسام

 تقوي الواحد حبه لوطنه، غيـر النـشاطات         طبعا النه في اشياء في المناهج     "

دروس كيف استولوا على فلـسطين وكيـف قـدروا          .لتقوية الوطنية بالطالب  

فيها دروس عن فلسطين، وتبين     .يحتلوها وبنقدر ندافع عن وطننا بهذا التاريخ      

مناطق بفلسطين وحضارات ونشاطات تعملها المدرسة مثـل رحلـة القـرى            

بنـدرس  . اسرائيل علشان هيك بنقوي وطننـا      المهجرة ومناطق زمان احتلتها   

  ".انجليزي وعبري في المدرسة عشان اعرف لغة اعدائي

  : وقال زهير

كتب التاريخ  تاريخ وطننا وكيف اجدادنا وعن اصلنا ومين حررنا من            ...اه  "

البيزنطيين واالتراك ويساعدنا على معرفة تاريخ اجدادنا ومين قام بمـساعدة           

واضيع الدينية، شو ديننـا ،وبيعلمنـا نـصلي ونقـوم           الشعب الفلسطيني ،الم  

كلنا شعب مسلم كـل الـشعب يـوم         .بالواجبات الدينية، كيف نزكي ، ونصوم     

  ."الجمعة في المسجد

مفهوم الوطن   لتعزيز) 2002عبد العال، (و) 2001محمد،(وتتفق النتيجة مع ما جاء به       

عبئة النشء تجاه تمجيد الدولة      عند الكيان الصهيوني والذي هدفت مناهجه الى ت        والمواطنة

وتتفـق هـذة النتيجـة مـع         العبرية وكره العرب والمسلمين والفلسطينيين بشكل خاص،      
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 معنـى االحـتالل     15-11دراك الطالب من العمر     إبخصوص  ) 1990الشخشير،(دراسة

والذي قال إن   ) 1973سرية،(،وتتفق مع دراسة  أواختالف مصدر معرفتهم للقضية الوطنية    

لمدرسة من موارد مادية، ومعنوية وإنسانية، وما تخطط له من برامج ومنـاهج             ما توفره ا  

ونشاطات له دور رئيس في تعزيز اإلنتماء لدى الطالب واحترامه ذاته وانخراطـه فـي               

عضوية جماعية تتشكل فيها فكر الطالب، وتحدد كيفية تعامله مع مجتمعه ومع جماعتـه              

فسه وعقله المناهج فـي المراحـل الدراسـية         ومع العالم من حوله حسب ما غرسته في ن        

  . المختلفة

 من خـالل    الطلبةللمعلم  دوركبيرفي توضيح معنى الوطنية لتستقر في عقول وقلوب           

أهمية قـيم   شادة بالبطوالت وتوضيح دور المواطن في تقدم الوطن و        المواقف التعليمية فاإل  

إدراك حقيقـي   لى فهم و  إل  جل الوصو أيثار كلها فرص تستغل من      الجماعة والتعاون واإل  

نما يجب  إلتزام والتواد والوالء ليس هذا فقط       تماء للوطن بما يحتويه من قيم اإل      نلمفهوم اإل 

مدنية التي تؤكد علـى     والقيم ال ،  ن يقترن كل ذلك مع المعرفة المدنية بالحقوق والواجبات        أ

يق المهارات التـي    نسانية والكرامة والمشاركة المسؤولة داخل المجتمع وتطب      المساواة اإل 

ــة     ــصفات االجتماعي ــيم وال ــة والق ــشكيل الهوي ــل ت ــع مث ــل مجتم ــا ك يحتاجه

  ).2008شحاته،(للمواطنين
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نخراط الطالب في النشاطات المختلفة له دور في صقل وبلورة هويتهم إ:المحور الثاني

  .كاديميإيجابا على التحصيل األووعيهم ويؤثر ذلك 

 بل هي مجتمع صغير     ،لطالب للتحصيل الدراسي فقط   ليست المدرسة مكانا يتجمع فيه ا     

نتمـاء لبعـضهم    أثرون ويتم اإلتصال فيما بينهم ويشعرون باإل      يتفاعلون فيه، يؤثرون ويت   

نتمـاء  ا يؤدي الى خلق محبة المدرسة واإل      هداف مشتركة لمدرستهم مم   أالبعض ويهتمون ب  

  .إليها

 بمجتمعهم  الطلبةرتباط  إلى تقوية   ن يعمل فيها ع   أذ ينبغي   ، إ المدرسة ليست مكانا مغلقا   

حداث تغييرات في سلوك الطالب من خالل التعليم المرتبط بالعمـل           إولتحقيق ذلك يتطلب    

 لممارسة نشاطات مبرمجـة ومتنوعـة       هممامأاال باتاحة الفرص المتنوعة     إوهذا ال يتأتى    

  .داخل المدرسة

  دورالنشاط المدرسي في تشكيل الهوية الفردية والجماعية

نشاط المدرسي هو جزء مهم من منهاج المدرسة الحديثة ويساعد في تكوين عـادات              ال

ن ينظر للنـشاط    أينبغي للمنهاج المدرسي    ،ساليب تفكير لمواصلة التعليم   أومهارات وقيم و  

 فهو وسيلة للبناء النفسي واإلجتماعي والقيمـي والجمـالي          المدرسي كوسيلة وليس غاية،   

كاديمي والمعرفي وله دور كبير في بناء شخصية المتعلم         ألوهو جزء مهم متمم للبرنامج ا     

وتزيد مـن    نها تثري اللغة عند الطالب،    ،المنهاج المدرسي يركز على األنشطة أل     وصقلها

لى التركيز على القيم واالتجاهات مثـل    إضافة   أ ة بالنفس ونبذ الخوف والقلق والتمييز،     قالثٌ

ضافة الى زيـادة الرغبـة       إ لوالدين والذات، التعاون والصدق وتحمل المسؤولية واحترام ا     
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والتعـاون مـع    قران  إلى جماعات األ  نضمام  تعلم والقبول اإلجتماعي وزيادة الرغبة باإل     بال

مما يـؤدي   ،  حراز التفوق والنجاح  إلفة وتهذيب الذات و   االخرين في جو من اإلحترام و األ      

  :نا نورد ما قاله الطالب هيثم وه، لى تشكيل الهوية الفردية والجماعية للطالبإفي النهاية 

لى إبنروح  ،  شياء جديدة، والمدرسة تهتم بوعينا الوطني     أ اه، المدرسة تعلمنا      "

الى المناطق المحيطة والقرى المهجرة     إماكن كثيرة ال نعرفها، نروح رحالت       أ

والد القدس والزم نعرف عنهـا      أهلها، نحن   أفي القدس، ونعرف كيف تهجر      

نـشطة فـي    افية والفنية وكمان يوجد مركـز لأل      شطة الثق نتهتم المدرسة باأل  

  ".ن المعلمين دايما بيشجعونيانا تطورت وتحسنت بالمدرسة أل ،المدرسة

سجل هنا مشاهدة حدثت معي في المدرسة وقد اجتمع طالب الصف الثامن يناقشون             أو

ة وعالقة ذلك   استاذهم في نشاط القرى المهجرة الذين قاموا به وحول ماهية الفائدة المحقق           أ

  .بانتمائهم للوطن والقدس

جتماعيـة بـين التالميـذ       دافىء تتجسد خاللها العالقات اإل     نسانيإالمدرسة هي مكان    

ي مـشروعات مـشتركة     دخالهم ف إو من خالل العمل   مور والمدرسين وغيرهم  ولياء  األ  أو

وهنـا ذكـر    ،  نتباه نحو عمليات التعلم والتعلـيم     نتماء للمدرسة وتوجه اإل   هدفها تعزيز اإل  

  :"ثير النشاط المنهجي على التعليم قائالأالطالب زهير ت

ودرسنا في اللغة العربية عن مريم       درسنا في الدين مثال قصة سيدنا عيسى،      "

قامة سـتنا   إأخذتنا المدرسة في جولة تعرفنا فيها عن مكان         ،  وعن ال عمران  

س والتي لهـا    مريم وعن مكان نشأة سيدنا عيس وزرنا جميع الكنائس في القد          



 
 

89

نـسى هـذة الجولـة وال       أنا كثير انبسطت ومش ممكن      أ ،عالقة بالموضوع 

  ".المعلومات

خرى في تنشئة   ة البيت والمؤسسات االجتماعية األ     في مساعد  يضاأ المدرسة لها دور  و

ـ  يـستطيع ،  طفال تنشئة سليمة من خالل تقديم النصح لالباء والتشاور معهم         األ ون  المعلم

وهنـا تكتمـل     ،خالق الطيبة ومعالجة مشاكلهم وهمومهم    التمسك باأل  على   الطلبةمساعدة  

مان والراحة والثقـة عنـدها      من واال انه عندما يشعر الطلبة باأل    أالصورة وتتضح حيث    

يقبلهم االخرون ويصبحون عضوا في المجتمع ويشعرون بالقبول وحرية التصرف ممـا            

  .كتمالها وصقلهاإيساعد على نمو شخصيتهم و

  سة في تشكيل الهوية الوطنيةدور المدر

من خالل مؤسسات التنشئة االجتماعية متمثلـة       ألي مجتمع    الهوية الوطنية    يتم تشكيل 

ودور العبـادة  ) الـخ .. والتلفازالصحافة واإلذاعة (في األسرة والمدرسة ووسائل اإلعالم     

التي لها  جتماعية  رها من المؤسسات اإل   والنوادي الرياضية واألدبية وجماعات الرفاق وغي     

 خالل هذة المؤسسات    ال يتم التغيير إال من    و،  دور في صياغة الشخصية القومية للمجتمع     

متمثلة في اللغـة    وال ثقافة المجتمع وإنما يتم في إطار      لتغيير ال يتم بعشوائية   ، ا جتماعيةاإل

   .تجاهات والمثل والمعتقدات والقوانينإلات والتقاليد واألعراف والقيم واوالدين والعاد

عتبارها مؤسسة تربوية تعليمية في المحافظـة علـى ثقافـة           إبن دور المدرسة عظيم     إ

ورأيـت ان   ،  المجتمع وهويته باإلضافة إلى دورها في تطوير المجتمع ودفعه إلى التقـدم           
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فلسفة المدرسة يتخللها التركيز على النشاطات المدرسية  المنهجية والال منهجية المبرمجة            

  . على بناء الهويةوالموجهة والتي تعمل

  :وقال الطالب هيثم

لى إبنروح  ،  شياء جديدة، والمدرسة تهتم بوعينا الوطني     أ اه، المدرسة تعلمنا     "

لى المناطق المحيطة والقرى المهجرة     إماكن كثيرة ال نعرفها، نروح رحالت       أ

والد القدس والزم نعرف عنهـا،      أهلها، نحن   أفي القدس، ونعرف كيف تهجر      

باالنشطة الثقافية والفنية وكمان يوجد مركـز لالنـشطة فـي           تهتم المدرسة   

  ".ن المعلمين دايما بيشجعونيأنا تطورت وتحسنت بالمدرسة أل. المدرسة

 كان مـن    الطلبةنه يوجد بدء تطور وعي وطني بسيط عند         أويتضح من سياق البحث     

) 1992ر،الشخـشي (وهذا يختلف مع نتيجة دراسة    ،  ثر النشاطات التي قامت بها المدرسة     أ

فال الفلسطينيين تأتي بالدرجة األولى مـن األهـل ووسـائل           طأن معرفة األ  والتي قالت ب  

إشراف  بسبب   ن دور المدرسة محدود جداً    أعالم ومما يدور حولهم من أحداث في حين         اإل

  .حتالل على المدارس الحكوميةاإل

الجماعيـة  ن المدرسة تعمل على تعزيـز الهويـة         أ من سياق المقابالت     وكان واضحاً 

  :للطالب وكذلك تعزيز الذات والهويه الفردية حيث قال فؤاد

توقعت إنهـا كويـسة،     ،  ول فوج أول ما فتحت من     أانا جيت على المدرسة     " 

ولقيت فيها رياضات ونشاطات والدبكات ولعبة الفوتبوبـل         معلمينها كويسين، 

ثيـرة  والمباراة، وبنطلع خارج المدرسة وبنتعرف من خاللها على منـاطق ك          
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أنا بلعب كرة القـدم   وكرة الطائرة، ،ومنلعب مباراة الفوتبول مع مدارس ثانية     

بـدكم  لدبكة وتحسنت بدروسي وهناك طالب في الـصف         وتعلمت ا باستمرار

ن يـستمر   أنه ال يستطيع وال يقدر      دوه ويسجل بمدرسة ويتعلم مهني، أل     تساع

  ".بمدرستنا

ب و تبلور وعي لسياسة المدرسة التـي        ثر النشاطات على الطال   أ يضاًأورأت الباحثة   

تعتبر النشاط الطالبي هو ركيزة من ركائزالمنهاج ويعتمد عليه في بناء شخصية الطالـب              

تـسعى لنمـوه العقلـي      صـبحت   أفلم تعد المدرسة مكانا لحشو الطالب بالمعلومات بـل          

  . مدرسيةنشطة الألوان األنفعالي لتعده للحياة من خالل ممارسة مختلف والوجداني واإل

لـى  إضـافة    مناسبة وتوفير معلمين جيـدين باإل      تباع طرق تدريس  إوتقوم المدرسة ب  

ن دور المدرسة   إ ،رشاد وتوجيه سلوك وتعزيز قيم الطالب     إجتماعي يساعد على    إ خصائيأ

  :وسامقال حيث في دمج الطالب في االنشطة المختلفة كبير 

تعلم شغالت وبصير أشطر    أنا كتير استفدت من أستاذي بالحاسوب، وكل يوم ب        "

بالحاسوب وكمان أستاذي بدير باله علي كتير لوحدي وأنا كتير صرت أعرف            

شغالت على الحاسوب، علمني أشياء ما كنت أعرفها وعرفني علـى بـرامج             

  ".وكل يوم يعلمني أشياء جديدة

فالمنهاج المدرسي الذي تقوم المدرسة بتدريسه ينظر للنشاط المدرسي كوسيلة ولـيس            

كاديمي ودوره كبير في بناء شخصية المتعلم وصـقلها وفـي            للبرنامج األ  ية وهو متمم  غا

  :سياق اخر علق زهير
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درسنا في الدين مثال قصة سيدنا عيسى،ودرسنا في اللغة العربية عن مـريم             "

أخذتنا المدرسة في جولة تعرفنا فيها عن مكان اقامـة سـتنا            .وعن ال عمران  

س وزرنا جميع الكنائس في القدس والتي لهـا         مريم وعن مكان نشأة سيدنا عي     

انا كثير انبسطت ومش ممكن انـسى هـذة الجولـة وال            . عالقة بالموضوع 

  ". المعلومات

  

   القدس والوطنو تعزيز إنتماء الطالب للمدرسةدورالنشاطات الالمنهجية في 

ـ أن النشاطات التي جرت بالمدرسة كان لها        أينا من سياق المقابالت     أ ر تقويـة   فـي    راًث

  :القدس ومع الوطن بشكل عام حيث قال وسامالمدرسة وعالقة الطالب مع 

عرف وصرت  أعرف تاريخها، صرت    أعرف مناطق فيها ما كنت      أما كنتش   "

هلها عن طريق نشاط    أراضي وشوا سووا ب   أعرف شو عملوا اليهود باأل    كمان  

سـطاف  القرى المهجرة وكانوا  يشرحوا لنا عن المناطق والقرى مثل لفتـا و            

كثر شي القلعة اللي موجودة بالقسطل اللـي        أوعجبني  ،  والقسطل وعين كارم  

  ".كان الجيش االسرائيلي يطخ منها على البيوت الفلسطينية

ن تعرفوا خالل   أ عاما لم يسبق لهم      14-12ونتحدث هنا مع طالب تتراوح اعمارهم بين        

ها من النشاط الـذي هـدف       و هذه المعلومات التي تعلمو    أفترة حياتهم على هذه المناطق      

  .لى التعرف على القدس وتقوية العالقة معهاإقوال الطلبة أحسب 

  :وعلق زهير في سياق اخر قائال
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نـي  إدبك في المسابقات بحس     أنا بشارك وعندما    أنتماء للمدرسة و  بشعر باإل "

نه هذه المدرسـة مـن جبـل        إبتمنى الفوز وبقول     سم المدرسة لفوق،  إرفعت  

شتراكي إ بحس   ، ولما نخسر بنحاول نزبط بالمسابقة اللي بعدها       ،المكبر بالقدس 

  ".نتمائي للمدرسةإبعمق 

 دعم المدراء والمعلمـين  من المهم  إذ)Marks et.al, 1996( وهذا ما تشير له دراسة

مكانية صقلهم لبيئة مدرسية ثقافية تطور نوعية مميزة من تعلم          إ و ،هداف الطالب الثقافية  أ

 .، وتؤدي الى زيادة انتمائهم المدرسيلمهنيةالطالب وخبراتهم ا

نتماء من خـالل  من مساهمة المدرسة في زيادة اإل  ) 1998( ابو سماحة    وهذا يتفق مع    

كـدت دراسـة    أ كمـا و   ،جتمـاعي التوجيه واإلرشاد وتوفير اإلخـصائي اإل     دارة برامج   إ

ـ     وتبصرهم بالنظا   ،د الطالب على جو المدرسة    تعو أن   في  ) 2001(التويجري   ا م تبعا له

مار رشاد المقدم لهـم ،واسـتث     ومساعدتهم قدر المستطاع على اإلستفادة من برامجها واإل       

  ".نتماء إليها ماهيتهم لزرع حب المدرسة واإل

 بلـورة هويـة الطالـب    فـي  كبيـراً ً يمكن لألنـشطة المدرسـية أن تـؤدي دورا   

ماعية وثقافية وبيئيـة    جتإو تربوية(المتنوعة داخل المدرسة وخارجها     األنشطة المدرسية   ف

  :علق علي قائال،و) وخارجهاداخل المدرسةرحالت مدرسية وكشفية و

خذونا في جولة الى القدس واثارها، عند قاعة داوود، وسور القدس ،            أاه، قبل اسبوع    " 

قصى وتعرفنا على   نا التراث الفلسطيني  بالمسجد األ     يأقصى،رأاسواق القدس،والمسجد األ  و

  ."ى االثار حول سور القدسقبور الصحابة، وعل
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 بالنسبة لموقفه مـن الفـوز والخـسارة فـي           ولكن في سياق اخر قال رشاد مستهتراً      

  المسابقات

  ".، تفوز ولال تخسر، مش فارقة؟. وال شي" 

  

  دور النشاط الكشفي في نمو الوعي الوطني

ـ أشاد بتميز مدرسته في هذا الجانب   تحدث زهير و   وطني وما يعكس هذا من نمو للوعي ال

  :للطلبة وتميز للمشاركين فيه حيث قال

ول سنة عملنا فرقة    أ  نحن مدرسة من      ، في مدارس كثيرة فش عندها كشافة      "

حمر يـدل   ألوانه األ وب علم فلسطين، ،كشافة ورفعنا علم فلسطين وعلم الكشافة     

 واألخضر  سود يدل على غضب الشعب الفلسطيني للصهاينة،      ، واأل على الدماء 

بنرفعـه عـشان     بيض يدل على حب الحرية،    األرض، واأل يدل على حشائش    

نرفع كمـان   وب،نؤكد في دولة فلسطينية قائمة حتى االن وليست دولة اسرائيل         

مـر طـارىء    اي   أل صفرومعناه كن مستعداً  علم الكشافة باللون االخضر واأل    

قوم بواجبي نحـو    أن  أعد بشرفي   أيصير معك وكمان حفظنا قسم الكشافة وهو      

  ".عمل بقانون الكشافةأان أساعد الناس وباقي المخلوقات وأواهللا والوطن 

ثر الكبير في نفوس وعقول الطلبة مـن خـالل           االقتباسات من المقابالت على األ     تدل هذه 

  .شتراكهم في هذه النشاطات وعلى التغير الحاصل في الوعي والتفكير عندهمإ
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المدرسية اليومي فقد كـان     نه عند العودة الى سجل النشاطات       أوال بد لي من التوضيح      

لـف ورقـة    أمكتظا وزادت عدد اوراقه التي تتحدث عـن النـشاطات المختلفـة عـن               

 لفت انتباهي كثافة الحضور مـن       وعندالوقوف على تقرير وصور الحفل النهائي للمدرسة      

لى الفقرات الفنية والتربوية    إلى الدقة والتنظيم في تزيين وترتيب خلفية المسرح و        إهل و األ

  .دفة والتي تعبر عن فكر ورسالة المدرسة الها

 ،حياتيـة ال  ومهـاراتهم الطلبـة لها تأثير على سلوك ا  عقد الندوات الفكرية والثقافية   نإ

 المـشاركة    على الطلبةوحث   ،والعمل الجماعي  وتنمية قدرة الطالب على التفكير العلمي     

لبدنية والرياضية وتنميـة    نشطة ا أستغالل األ نشطة المختلفة وكذلك    الجماعية والتعاون باأل  

كتئـاب  التي تخفف في  نفوس الطالب مـن اإل        قيم التضامن والتسامح والروح الرياضية      

 نحو المدرسة والجماعـة      عالياً ء وانتما  ايجابياً والقلق والضغط ويتولد لديهم راحة واتجاهاً     

لرغبة في  ضافة الى الشعور بتحمل المسؤولية وا     إوالذي يصل الى النجاح واحترام الذات       

إلى جماعات األقران وزيادة اإلنتماء والتعاون معهم       نضمام  جتماعي واإل التعلم والقبول اإل  

  : وقالس.علي كده هذا الطالب أوهذا ما ، حترام والتفوق والنجاح قرار اإلإل

أنا كنت بالخامس بمدرسة السواحرة ما كنت أعرف أقرا او ااكتـب وهـان مـن                 "

يب عالمات وهيك وأتعلم وأحفظ، التعليم هان أثر        السادس صرت أعرف أركز وأج    

في أانا حبيت المدرسة حبيتها من شان التعليم والنشاطات هان بقول لألساتذة عيدوا             

بعيدوا وبفهموا الطالب وبساعدوه مش زي  مدرسة الـسواحرة، وصـرت أحفـظ              

بالسادس وصرت أقرأ إنجليزي، كانت عالماتي ضعيفة وما كنت أنجح، هان بجيب            
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مسة من عشرة أاحيانا بنجح وأحسن من األول السبب األستاز هناك ما بفهموا وما              خ

بعيدوا السؤال هان بعيدوا ويزيدوا وصرت أحسن باإلعراب والتعبير وكـل شـي             

صرت أحسن، كنت كمان لما حدا هيك يحكي معي كنت ما أجاوب وكنـت أخـاف           

ن عادي، المدرسة   بس لما جيت هون على هاي المدرسة وصرت أتعلم ونكون قويي          

فيها كمان النشاطات اللي صرت أعرف أدبك والتعليم والتكنولوجيا بستفيد ولما أكبر            

  ".يمكن أصير ميكانيكي وهيك شغالت

 مشكالت المجتمع وقضاياه ، وأن يـسمح مـن    ن يطرح أينبغي كذلك للنشاط المدرسي     

لقضايا في جو يسوده يناقش المعلمون مع طالبهم هذه المشكالت  وتلك ا خالل الحوار أن

 علـى وعـي بقـضايا    الطلبة ليصبح ، وحرية النقد اإليجابي،إبداء الرأي التفاهم  وحرية

  . ويشاركوه مواقفه المختلفة،ويتعاطفوا معه وطنهم ،

ان المشاركة في النـشاطات     ألى  إشارت  أوالتي  (March,1992)وهذا يتفق مع دراسة     

جح ستسهم في زيادة اإللتزام     رإنها على األ  ديمي ف كاإن لم تسهم في اإلنجاز األ     الالمنهجية  

  .نتماء المدرسيواإل

  دورالمعلم المسؤول عن تنفيذ النشاطات

خبراته اإليجابية إلى ممارسات فعليـة   أن يترجمالمعلم المسؤول عن تنفيذ النشاط عليه 

أن يكون و، إكساب تالميذه القيم المرغوبة  حتى يتمكن من،في المواقف التعليمية المختلفة

 لهم  ميسراًا، ويشجع التالميذ عليه، ويدعمها،التالميذ سلوكه مطابقا ألفكاره التي يبثها في



 
 

97

 والحـوار  ، النقد اإليجابي، واحترام رأي اآلخرين،إبداء الرأي المناخ المناسب من حرية

  ):ش.علي(وفي هذا السياق قال الطالب ، البناء 

ن يتقـرب   أاول المدرسة بالنـشاطات     جتماعية منيحة وجيدة وبتح   عالقاتي اإل "

نشطة والمناسبات مع المعلمـين نكـون       طالب مع المعلمين ولما نشارك باأل     ال

ذا بوقع فـي مـشكلة      إهلي بحكي معهم و   أسرة واحدة عالقتي جيدة مع      أمثل  

دارة منيحـة    وعالقتي مـع اإل    ،إشينا ما بخبي عنهم     أ ف ،بيساعدوني في حلها  

ومـع  ،  نمـا بيـساعدوني   إلها ال يهملوني و   توجه  أولما تصير معي مشكلة و    

 صـحابي بحكـي معهـم       ،خوةإحنا بالصف مثل اإل   زمالئي عالقتي منيحة و   

خوتي بعتبرهم صحابي وقت ما يصير مالو الواحد إشي بوقـع           إوعادي وزي   

 بتعطينا المدرسة فرص يعني بـدخل       ،في مشكلة كلنا منوقف معا ومنساعدوا     

مـا بنحبهـا    لي بنحبها واللـي     وا األشياء ال   منقل هناقش مع نمعنا أستاذ ومنقعد    

  "وشوي شوي هيك منصير متمسكين باألستاذ وبنحبوا

جتماعية للطـالب   فاعل في عملية التنشئة اإلواليجابي اإل المعلمدور وهذا ما يؤكد على 

جتمـاعي  عملية التفاعل اإل   المعلم   يمكن أن يوجه    كما و   ، المدرسة د أهداف باعتبارها أح 

لتـزام بـالنظم واللـوائح      قيم الجماعية والتعاونيـة واإل    يحافظ فيها على ال    ،ةوجهة إيجابي 

 القيادة ، الزعامة ، ويعمل علـى  ، التفرد،في الطالب صفات االستقاللية  وينمي،والقوانين

  والفرديـة ،واألنانية،  وحب السيطرة، ويبتعد بهم عن التسلط،الجماعة لديهم إذكاء روح



 
 

98

بـذلك   ، وهـو يرها من القيم السلبية التي تهدر إمكانيات الجماعة  وغ، واالنقياد،والخنوع

  ينمي لديهم حب الجماعة التي ينتمون إليها ،

للتـضحية   دستعداواإل بهالنهوض و إكساب الطالب منذ الصغر معنى الوطن ، و يمكن

 المقـررات   عتمدت عليهـا    إنشطة المنهجية التي    وذلك من خالل ممارسته لأل     ،في سبيله 

بالتعاون واإليثار    وتشيد،قيم الجماعية ال الفرديةال على والتي تركز  الدراسيةصنصووال

  :ورد هنا ما ذكره زهيرأوقيم الوطنية والمواطنة ، والوالء الوكذلك 

اجـدادي كمـان كـانوا      أنولدت فيـه و   إعيش فيه،   أ الوطن هو المكان اللي      "

ح نخـسر بـالعكس   ريد ان تستمرلو طلعت مش را    أسرائيل محتلة ،وال    إو.فيه

بنـاء  أنكسب ال حواجز ويخرج المساجين وتتحد الضفة مع القدس ونلتقـي ب           

 المدرسة بتعرفنا على معلومات عن وطننـا ونـزور          ،عمنا ونصير بلد واحد   

  ".ماكن ومحالت لم نكن نعرفها من قبلأ

، حتـى  المجتمع ونظمه وقوانينه  بمعاييرن تلتزموينبغي للمناهج المدرسية وأنشطتها أ

 ليقـوم تستطيع هذه المقررات أن تكسب التالميذ الهوية الوطنية، وتؤكد انتمائهم للـوطن ،            

وهنا نورد مـا قالـه   الثقافية وتدعيم االنتماء للوطن  دوره في بلورة القيمبلنظام التعليمي ا

  :زهير

عرف مناطق كثيـرة    أالقدس ولما صرنا نروح صرت       حياءأعرف  أما كنت   "

عـرف  أنـا   أما االن ف  أرجع منها   أطريق واحدة و  روح فقط على    أكنت زمان   

 وقبـة الـصخرة وال      ،قصى واالثار اليهودي وسور القدس والقيامة واأل    الحي  
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ن إبوي بس عمري ما دخلتها، بحس       أصلي مع   أروح  أعمري ما دخلتها كنت     

خـذوها لهـم    أهلها وي أالقدس الزم تتحرر واليهود بشدوا علينا وبدهم يطلعوا         

هل عن  رقوا بين الجار والجار وفصلوا األ     حيائها وكمان ف  أوهذا الحكي لجميع    

هلك بـدك   أبعضهم بالسواحرة والقدس مثل عائلة القنبر ولما بدك تروح عند           

  ".تلف لفة طويلة

جاب بقوله لما سألته عن دور      أقد  ) ع.علي( وفي هذا السياق ال بد ان اذكر ان الطالب        

ي نشاط خارجي وكمان    أمع الطالب وال ب   ما شاركت   :"المدرسة في تقوية عالقته بالقدس      

 وهـذا   ".يام زمان واجدادنا  أما رحت الرحالت، بس في التعليم بتعلمونا عن القدس  وعن            

  .الطالب لم يشارك بسبب المرض

  نــشطته ودوره فــي بلــورة الهويــة الوطنيــة للتالميــذأالمنهــاج المدرســي و

  والقراءة ، والنصوص،ماعيةجتدراسية وخاصة مقررات الدراسات اإللمقررات الل ينبغي

 رتباط الطالب بوطنهإ  ن تعمل على تأكيدأو ، التالميذ الهوية الوطنيةان تكسبأ ،والتعبير

فيـه   نتساب لوطنه وتغذيثير لديه مشاعر الفخر والزهو باإل وت، ، وتاريخاً، وبشراًأرضاً

إيجـابي   ذات تأثير وأن تكون هذه المقررات ، للتضحية في سبيله بالنفس والنفيستعداداإل

                                          ). 2000،خضر.( وتؤكد على الوطنية ،نحو االنتماء

  ):ش.علي (وهذا اتفق مع ما جاء في مقابلة احد الطالب حيث قال

ني مـن   أجاوب  أذا خرجت برة بعتز     إنه  الوطن هو الشيء اللي بعتز فيه أل      " 

سرائيل تطمع بفلسطين وتطمس التـراث وال       إو،  فلسطين النها مميزة وجميلة   
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المدرسة تعلمنا مدن وطننا وبماذا تـشتهر       ،  ن يكون وطنه محتل   أواحد بحب   

ـ إحلـم   أفلسطين؟ وبناخذ بالمناهج ما هو الوطن؟ وكيف نعتني بـالوطن؟             هن

 مستقل مثل باقي الدول وتتطـور التكنولوجيـا          وطني سرائيل تطلع ويصير  إ

  ".مش اسرائيليةوتصير صناعاتنا وطنية و

  :وقال وسام

 تقوي الواحد حبه لوطنه، غيـر النـشاطات           في المناهج  ءشياأنه في   طبعا أل "

دروس كيف استولوا على فلسطين؟ وكيـف قـدروا         ،  لتقوية الوطنية بالطالب  

فيها دروس عـن فلـسطين،      ،   وبنقدر ندافع عن وطننا بهذا التاريخ      ؟يحتلوها

طات تعملها المدرسـة مثـل رحلـة        وتبين مناطق بفلسطين وحضارات ونشا    

سرائيل علشان هيك بتقـوي عالقتنـا       إحتلتها  إالقرى المهجرة ومناطق زمان     

  "بوطننا

  :في سياق اخر على نفس النقطة بقوله) د.محمد(وعلق 

لـى  إبنروح  ،شياء جديدة، والمدرسة تهتم بوعينا الوطني     أاه، المدرسة تعلمنا    "

لى المناطق المحيطة والقرى المهجرة     إماكن كثيرة ال نعرفها، نروح رحالت       أ

  ".في القدس

طفـال  أن معرفـة األ   والتي قالت فيها    ) 1992الشخشير،(وهنا أختلف مع نتيجة دراسة    

عالم ومما  سائل اإل هل وو لقضيتهم الوطنية يأتي بالدرجة األولى من األ      الفلسطينيين بالنسبة   
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حـتالل  إشـراف اإل  بسبب ن دور المدرسة محدود جداً    أحاديث في حين    أيدور حولهم من    

  .  الحكوميةعلى المدارس

 مـشاركتهم فـي النـشاطات المدرسـية         أنقتباسات الطالب   إولعله واضح لدينا من     

جتماعية والرياضية وتحفـز    ية خاصة بهم وتزيد من قدراتهم اإل      المختلفة تجعل لديهم هو   

  .نتمائهم للمدرسة إمشاركتهم في نشاطات مدرسية تشعرهم بقيمة وضرورة 

   

 النشاطات مهمة لصحة الشباب وتطورهم

 يتطـور   ن النشاطات مهمه لصحة الشباب وتطورهم وهذه المشاركة تنشىء مجتمعاً         غ

ن تنـوع   إ ،نخراط في السلوك الخطر    ويقلل من خط اإل     واكاديمياً اجتماعياًو ا ونفسياً صحي

اهقين النـاجح للمـر   التركيز على نوع واحد للتطـوير اإليجـابي و        فضل من   أالنشاطات  

يجـابي  إيجابا على سلوكه فيطغى الـسلوك اإل       ونجاحه في هذه النشاطات يؤثر        ،والشباب

  .على سلوكه السلبي ضد المجتمع

جابيـة مـع    إين النشاطات الالمنهجية تؤمن للشباب المهددين بالخطر عالقـات          إكما و 

 المعلمين  "ع  .سترجع قول الطالب محمد   أوهنا  ،المدرسة ما كانوا ليكتسبوها في سياق اخر      

بيعرفوا كيف يعاملوا الطالب ويعلموهم وفي طالب شاركوا بالنشاطات وحبوا المدرسـة            

  ".كثرأهتمام بالدراسة عن حاله وهذا بشجع الطالب على اإلنو برفه إوبحس الواحد 

ل ذروتها في الصف العاشر     ن التسرب  ظاهرة موجودة في فلسطين  وتص        أ هنا   نشيرو

سرية وعوامل تربوية من ضـمنها عـدم        أجتماعية ومشاكل   إقتصادية و إسباب  وترجع أل 
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نتماء الطلبة وعدم وجود شخص بالمدرسة يساعد الطلبة على مواجهة المشاكل مما يعود             إ

  .جتماعية اإلتكالية والمشاكل تائج وخيمة من زيادة البطالة واإلعلى بلدنا فلسطين  بن

  جتماعية المدرسيةبروز الهوية اإل :المحور الثالث

جتماعية المدرسية لدى الطالب تكونـت      ن هناك بروز للهوية اإل    ن سياق المقابالت كا   م

خاصة وحبهم  نتيجة خبرتهم المتراكمة على مدى ثالث سنوات وبرزت لديهم مشاعرهم ال          

ستمرار هنالك  إ كذلك تفضيلها عن المدارس السابقة، فكانت ب       ،يجابيةللمدرسة وتوجهاتها اإل  

جتماعيـة   الهويـة اإل   خرى وبـرزت كـذلك     والمدارس األ  نات بين وضع مدرستهم   مقار

نتماء والفخر والمقارنـات مـع المـدارس الـسابقة          أشكال متعددة بدأت باإل   المدرسية في   

  .والمحيطة ثم ربط الذات بالمدرسة والوطن

والتي اخـتص  ) Social Identity Theory( الهوية االجتماعية وهذا يتفق مع نظرية

ن السلوك بين الجماعات أالتأكيد على  وحاولت 1979 منذ عام Tjafel and Turnerبها 

ن وأ ،فراد يرتبط بالهوية الشخـصية ن السلوك بين األأفي حين  يرتبط بالهوية االجتماعية

، آخرين فرادأوجه التشابه بينهم وبين أفراد يشعرون بعضويتهم للجماعة عندما يدركون األ

كونهـا   عادة تعريف الذات معرفياً مـن إخالل يضاً من أوجه االختالف أوعندما يدركون 

خالل  فكار نمطية مشتركة منألى عضويات في فئة اجتماعية وإسمات واختالفات فردية 

  .مع الجماعات األخرىالختالف او أوجه التشابه أمعرفة 
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  :وكان من مظاهر الهوية اإلجتماعية

  النظام المدرسي واحترامه

نه يصبح قوة إ فاً وكيفحسن تعبئته وتوجيهه كماًأذا إ من السالح والتعليم عظمأالعلم 

حترام إجتماعية المدرسية إن من مميزات الهوية اإل و،ي مجتمعأفعالة في التغيير في 

لتزام به ونبذ العنف والحرص على عالقات والنظام والتأكيد على اهمية اإلالقانون 

      :   إجتماعية جيدة وهنا في هذا السياق قال الطالب فؤاد

                                                                                                               
عشان التعليم اللي فيها  انا اخترتها درسة كويسة عشان ترتيبها ونظامها،انها م" 

 وال اريد في حولينا مدارس بس بلدية مش كويسةا فلسطينية، مدرستن. والتربية

ها اذا كبرت المدرسة راح استمر في .ان انتقل الى مدرسة مش كويسة وفش نظام

 "النها مدرسة كويسة وفيها نظام

  جتماعي والتربوي للطالببناء الواقع النفسي واإل

نظمة والقوانين في مـدارس القـدس       إن تعدد تطبيق األ    ذكرت في مقدمة البحث سابقاً    

ن الـشارع   أمقدسي التنشئة والتربيـة الموحـدة، والحظـت         فقدت مجتمعنا الفلسطيني ال   أ

أثير الكبير قد   ن الت أسرائيلي ،و إخترقته العديد من قيم المجتمع اإل     الفلسطيني في القدس قد     

  :سرائيلي كما قال الطالب نبيهحصل في وعي األفراد بقبول النموذج اإل

ـ         أمدرستي خاصة فلسطينية و   " يع نا درست في مدارس حكومية  فـي مواض

ممنوعة هون مندرسها وهناك ما بيعطونا هذا الوعي وفي مساقات ممنوعـة            
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، وزي ماحكيـت بخلـوا      مثل الوطنية وكل شي مناخذه عن فلسطين والقدس       

 البلدية يهتموا بشغالت فاضية ويبعدوهم عن التفكير بالقضية         رسوالد بمدا األ

  ".الفلسطينية

جتماعيـة   يتناقض مع الفلـسفة اإل     تلك لمدارس ما يبث في نفوس طالبنا ب      هنا نرى أن  

ـ       ذي يشكل الواقع النفسي والفكري أل     لمجتمعنا ال  ثير أهل القدس، وحتى نتخلص من هذا الت

الكبير على شخصية طالبنا وشبابنا في القدس ال بد من العمل المـضاد فـي مؤسـساتنا                 

بيت هويته  نسان المقدسي بطموحاته واماله و تث     ية والتي تهدف الى صقل وبلورة اإل      التعليم

  .رضهأووجوده على 

  :نستشهد هنا بقول الطالب زهير

شوف مجموعات يهود ومعهم مرافقين يشرحوا      أروح على القدس    ألما كنت   " 

لهم عن القدس وبعرفوهم على المناطق، ليش نحن ال، هذه بلدنا بس كثير فش              

 ثـر علينـا   أعندهم انتماء ، الناس بدها تمشي زي اليهود التقدم التكنولـوجي            

ما الشباب اليهودي ما بهتمـوا،      أالعرب والبلفونات والشباب يهتموا كثير فيها       

اليهود بنزلوا مواقع على النت ويقعدوا عليها الشباب اليهود ببعدونا عن العلم             

  ".كثر عن وطنناأذا زاد علمنا بنصير نعرف إالنه 

رتبط مصيره  نه منتمي لمجموعته وم   أحيث يشعر الفرد    ) 2002(ويتفق هذا مع مكاوي     

نـه  أحيث قال   ) 2006(نضمامهم لهذه المجموعة ويتفق مع زايد       أعضائها إل بمصير باقي   

إيجـابي نحـو    تجـاه   إحترام ذاتـي و   إيتكون عالقة تفضيل هذا الفرد لمجموعته وتحقيق        
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نتماء إليها اي نجاحها فـي تحقيـق هويـة          المجموعة بين تحقيق اإلحترام لذاته نتيجة اإل      

  . جتماعية لهإ

  عتزاز بالوطندرسة والحفاظ على الممتلكات  واإلنتماء للماال

نتماء للمدرسة  نا بزرعها داخل الطلبة من حيث اإل      جتماعية المدرسية التي قم   فالهوية اإل 

هل والتركيـز علـى     إستحسانا من األ  والحفاظ على ممتلكاتها وطريقة التدريس التي تلقى        

الطلبـة الملتـزمين والنابـذين للعنـف        النشاطات المدرسية الهادفة الى بناء شخـصيات        

والمتمسكين بقيمهم ولغتهم ودينهم والمتمسكين بهويتهم المقدسية والوطنية وهذا ما سمعناه           

  :)د.محمد(

 1988-11-15 يـوم نشطة ممتازة مثال اليوم عن النكسة والنكبة، مثال         اإل "

نه إ،وعالن االستقالل الفلسطيني بالجزائر وانحكى عن شغالت كتيرة       إذكرى    

رضنا بطلت إلنا، عايشين فيها بضغط      أسرائيليين،  أرضنا راحت للصهاينة واإل   

راضينا صـارت   أنفسي من اليهود كل شي قوانينهم الزم تمشي على الشعب،           

كلمـات  ،  عرفهـا أنا عرفت معلومات ماكنـت      أسرائيلية هذا هو  إمستوطنات  

 النـشيد   عطونـا كلمـات ،    أما كنت حافظ له كلمات،       الشهيد ياسر عرفات،  

عطونا كلمات وعلمتونا   أعرفه حفظته بالمدرسة،    أالوطني الفلسطيني ما كنتش     

  ".نحب وطننا كتير

جتماعية والتـي   في نظريته للهوية اال( Tjafeland Turner,1981)  وهذا يتفق مع 

ن الهوية االجتماعية للفرد هي عبارة عن حلقة الوصل التي تربطه           إ: " تقول في جزء منها   
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نتماء الفرد مخلصا وناجحا يسعى لتحـسين       إوكي يكون   , اته مع العالم من حوله      وتربط ذ 

صورته وواقعه ويقرر موقع جماعته ويتحيز لها ضد غيره مع البحث الدائم من قبله ومن               

خرى وتسليط الضوء    في البحث عن سلبيات المجموعة األ      قبل زمالئه في نفس المجموعة    

  .على ايجابياتهم 

  نتماء للمدرسة والفخرتعزز اإلالمقارنات التي 

ة بين   كانت هناك مقارنات ومفاضالت مستمر     ،وهذا كان واضحا في سياق جميع المقابالت      

  .خرى وشملت عدة محاور وضع مدرستهم مع المدارس األ

  :حيث قال الطالب هيثم

حسن من مدرستهم ، لما تكـون       أوما بدهم الطالب يتعلموا هناك، مدرستنا       " 

بنه في هـديك    إبط بحبوها الزوار وهديك المرة جارنا مسجل        المدرسة فيها ض  

نقله من  أنا بدي   أبنه بيضرب المعلمة وقال     إابنه لقي   إالمدرسة راح يسال عن     

  .هاي المدرسة فال تعليم وال تربية

  ):ع.علي(وقال 

نجليـزي والمعلمـة    أعرفها وما كنت شاطر فيها مثـل اإل       في مواد ما كنت     " 

كـون  أدبـك و  أي محاوالت والعربي وكـان نفـسي        ساعدتني والرياضيات ف  

أخالق غاد فـش ،      هون في    ،والد بدبكوا وتعلمت  أشوف األ بالنشاطات كنت   

ببلش ضـرب هـان مـا      هل الطالب و  أوالد بضربوا بعض والمدير بجيب      األ

بحس تغير في كـل شـي نمـت    ، هل وبحلوا المشكلة طوالي  بحبوا يجيبوا األ  
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حـسن  أكثر وعالماتي   أفهم  أطر صرت   شأحسن و أقدراتي في المواد وصرت     

حترام للطالـب   إغيب فش   أغاد اذا مش فاهم اهللا ال يردك، المدرسة غاد بحب           

  بعرفـوا    ،جي على المدرسة المعلمين بحبهم    أما هان بحب    أومشاكل ضرب   

هان يعنـي بتمـزح     . كيف يتعاملوا مع عقلية الطالب والطالب كمان كويسين       

  ".بيتحملوا ولكن هناك المعهم سواء الطالب او المعلمين 

  :قوله) ع.علي(وأكمل 

ي أسال  أه المبنى حلو وكبير، ولما      إنتعليمها كلة قرف ومكيفين عليها الناس       " 

ني إنا لوال   أطلع فوق   أنا متضايق وما بحب     أ ،ولد يقولوا بعلموش وفي مشاكل    

طلـع  أنا ما بحـب     أنه بدو ينقلني علشان بجيبش عالمات،       أبوي أل خايف من   

  ".طلع فوقأظل هان وما بدي أنا بحب أ. ما بحب المشاكل لفوق

 الوهنا نرى المقارنة الواضحة بالنسبة للطالبان حيث ربطا نفسيهما بالمدرسة واسـتعم           

 مدرستهم عن المدرسة األخرى ومـن       كثر من صعيد ليبينوا تميز    أمقارنات مختلفة وعلى    

  .هتمام بالطالب ناحية التدريس واإللالمنهجية ومنجتماعية والنشاطات اناحية العالقات اإل

نتمـاء  أنه عندما يـشعر اإلنـسان باإل      ذ  إ) 2006(وهذا يتفق مع دراسة عبد الرحمن       

ن يظهر بانطباع جيد عن نفسه ويعدل سلوكه        أوالمشاركة ويمثل معايير الجماعة ويحاول      

مـو  وننتمـاء   ن طريـق اإل   ويحظى بمحبة وقبول المجتمع له ويتحاشى التهديد والخطر ع        

  .خالصالشعور الجماعي والوالء واإل
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  دور المناهج في تعزيز الهوية الوطنية

  : حيث قال الطالب وسامالهوية الفلسطينية تظهر في المنهاج الدراسيو

 في المناهج تقوي الواحد حبه لوطنه، غير النـشاطات          ء  شياأنه في    طبعا أل  "

 وكيـف قـدروا     ستولوا على فلـسطين   إدروس كيف   ،لتقوية الوطنية بالطالب  

فيها دروس عن فلسطين، وتبين     ،  يحتلوها وبنقدر ندافع عن وطننا بهذا التاريخ      

مناطق بفلسطين وحضارات ونشاطات تعملها المدرسة مثـل رحلـة القـرى            

بـدرس  ،  سرائيل علشان هيك بنقوي وطننـا     إحتلتها  إالمهجرة ومناطق زمان    

  ".عدائيأعرف لغة أنجليزي وعبري في المدرسة عشان إ

 عدة أمور كالتسامح و تعزيز روح الفريق و السلوك، و           والهوية الفلسطينية تظهر في    

الدمج بين المناهج   أهمية   وهنا ينبغي التاكيد على       .ممارسة الديمقراطية والحوار والحرية   

  :وفي هذا السياق قال الطالب نبيه. الدراسية و األفكار الالمنهجية المطروحة

 يات ومن خاللها تساعدنا على التعليم ، وبعـدين مـا           باالنشطة تعطونا الفعال   "

والد ما يزهقوا بفرحوا ويكيفوا  ويحبـوا        نزهق  وبنحب المدرسة وبتخلوا األ     

درسنا في الدين مثال قصة سيدنا عيـسى،ودرسنا فـي          :"وقال زهير ".المدرسة

أخذتنا المدرسة في جولة تعرفنا فيهـا  .اللغة العربية عن مريم وعن ال عمران  

ان اقامة ستنا مريم وعن مكان نشأة سيدنا عيس وزرنا جميع الكنـائس           عن مك 

نـسى  أنبسطت ومش ممكن    إنا كثير   أ ،في القدس والتي لها عالقة بالموضوع     

  ".هذه الجولة وال المعلومات
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 وعلـى حـبهم     الطلبـة ترى الباحثة ان هناك تأثيرا كبيرا للنشاطات المدرسية علـى           

ن المدرسة بواسطة األنشطة الالمنهجية     أ يضاًأوترى  ،  لتعلمالدافعية ل  للمدرسة وعلى زيادة  

بقاء على الهوية الفلـسطينية وتثبيتهـا عنـد          في اإل  سرةإستكمال دور األ  وغيرها قامت ب  

سرد هنا ما قاله الطالب نبيه في هـذا         أالطالب بشتى الطرق والوسائل التي سبق ذكرها و       

  :السياق

نا على اللي بصير وكمان الجوالت غير االشياء        اه نحن مش زي المدارس الثانية بتوعو      " 

  . "اللي ممكن تسمعها فالمدرسة بتقوي عالقتنا بالقدس والقضية

ا القوميـة   سالمي هما من مقومات هويتن    بأن اللغة العربية والدين اإل    جمع بعض الطالب    أو

  :حيث قال هيثم.حتالل الصهيونيوأساسها وبها نقاوم اإل

 باللغة العربية، وهي    أ إنو القرآن الكريم نزل باللغة العربية، ومنقر       بتعنيلياللغة العربية   "  

هلي أ اللغة العربية    :"يك باللغة العربية  أجاب الطالب زهيرعلى سؤال ما ر     أو ".لغة االسالم 

  ".اجدادي ولغة القرانأوبلدي ولغة 

حـدى مقومـات    إن اللغة العربية هـي      أب ) 2003ميعاري ،   ( مع    الدراسة تفقتوهنا  

تمعنا  وبواسطتها ينتقل التراث من جيل الخر  وبأن الدين والقومية الفلـسطينية همـا                مج

 ولهجتـه ولباسـه     ،مكونين من مكونات الهوية الفلسطينية وهي ذاكرة الـشعب وتقاليـده          

ن تكون مختلفا عن االخر لـيس       أفأن تكون فلسطينيا معناه     . حاسيسه المشتركة أومعاناته و 

    .نما متميزاًإنقيضا و
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غاني التراثية وزفة العريس  وغيرها فمـن        لى تراثنا من الدبكة الشعبية واأل     دل ع أوال  

تقدم له ضمن نشاطات ال منهجية هدفها خلق وعي وطنـي             لم اذإين سيعرفها هذا الجيل     أ

ذكر مـا قالـه     أوهنا  ،الطالب لنجعلهم ينتموا ويعتزوا بوطنهم وبهويتهم القومية       تراثي عند 

  :زهير

ير وبعرفوش شو هي الدبكة  شعبي تراثي في ناس تخلو عنها كثشيإالدبكة  "

جدادنا وهـو يعنـي     أ، والدبكة هي تراث فلسطيني قديم توارثناه من         ومعناها

شي بنحافظ على تراثنا الفلـسطيني      بيعني لنا ولما نحافظ على هذا اإل      فلكلور و 

    ".نتماء الشخص لوطنهإوبنخسرش وبيساعد على 

 تنميـة الهويـة الوطنيـة والشخـصية         المدرسة تعمل على  ت ان   وتبين من سياق المقابال   

رضـه  أ المنتمي والمـتعلم والمتمـسك ب      خالقية للطالب واألاإليجابية والصفات القيادية    

  :وعبرعن ذلك نبيه بقوله،حالمه الفردية والوطنيةأوالقادر على تحقيق 

سمها إ بلدي   ناأاسم بلدي   إسرائيل مش   إنا ساكن فيه ،   أالوطن هو المكان اللي      "

حب وطني وبيشرحوا لنا كثيرعن كل      أ مدرستي دايما بتعلمني كيف      ،فلسطين

، المناسبات  الوطنية والدينية وكمان في حفالت نصف السنة وبكل المناسبات          

سمه عالي بين كل البلـدان،وبحلم لمدرسـتي تـشتهر         إنه يكون   إبحلم لوطني   

نـه  إنا بحلم لحـالي     أ،  ها مدرسة كويسة  إنوبعرف كل الناس    ،  وتكبر بالقدس 

  ".دافع عن كل المظلومين في بلديأصير محامي وأكبر وأنجح وأ
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نة القدس المـسيطرعليها    وحيث يعيشون في مدي   بة على انتمائهم لفلسطين   وقد اجمع الطل  

نهـم  أنهـم يعرفـون     اي  أ(سرائيليةأنهم  يحملون الهويةاإل   سرائيلي و من قبل اإلحتالل اإل   

خرى فقد حمـل     أومن زاوية    )حتالللى حملها ألنهم تحت اإل    أنهم مجبرون ع  فلسطينيون و 

هم ؤاداأنجازات متواصلة ويتحسن    إ يحصدون   نهم  إ نحو المدرسة ف   يجابيةإتجاهات  إ الطلبة

المدرسي فالمدرسة التي تمتلك خصائص جيدة وناجحة تجعل من طالبها متمـسكين بهـا              

شير الى مـشاهدات    أوهنا  .الحياة   وتزود الطالب بنواحي جيدة في       فيهاهم  ئفظين ببقا تومح

يتجسد في حـضور    هل حول المدرسة    إلتفاف من األ  هل في المدرسة ،فهناك     إجتماعات األ 

  .في بعض الصفوف% 80-%70جتماعات وشكل ما نسبته إهل لالعدد كبير من األ

 تشمل المعلمـين     التي نسانيةاإلعالقات  ال النشاطات المدرسية و   وقامت المدرسة بتفعيل  

شباع حاجـة   قناع إل زرع روح التعاون والمودة واإل    لاء وكافة الموجودين بالمدرسة     والمدر

مراعـاة  و يتطلعوا للذهاب اليه من قبـل التالميـذ          اً مرغوب اًالتالميذ وجعل المدرسة مكان   

نتمـاء ومنـع    جتماعيـة داخـل المدرسـة لـزرع اإل        إالفروق الفردية ونسج عالقـات      

ـ مناخ المدرسـة وقوانينهـا      فاوتت ليقودوا   وتوزعت المسؤوليات بينهم وت   .التسرب صقل ل

  .جتماعية  اإلالطلبةمين حاجات أتل  ونتماءاإلبحساس اال

ن النشاطات الالمنهجية تؤدي دورا في بلورة هوية        أوظهر مع الباحثة من نتائج البحث       

ولية ويرغب في التعلم     على تحمل المسؤ   الطالب وسلوكه ومهاراته الحياتية، وتجعله قادراً     

 ومفهوم الذات   ،قران وبالتالي تتبلور هويته الجماعية    القبول اإلجتماعي واإلنضمام الى األ    و

 طلبـة جتماعية المدرسـية لـدى      والهوية اإل ،يجابية نحو المدرسة  إتجاهات  إوتزرع لديه   
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يجابية ، كذلك تفـضيلهم لمدرسـتهم عـن          لحبهم لها وتوجهاتهم اإل    المدرسة  كانت نتاجاً   

نتماء والفخر وانتهت بـربط الـذات       أت باإل بر المقارنات المستمرة بد   المدارس السابقة، ع  

شارت اليه التقارير المدرسية والتي عكـست       أدل على ذلك مما     أوال  ،  بالمدرسة والوطن   

لتزام ، إضافة الى اإل   كاديميا، وكذلك قلة نسبة الغياب في الصفوف      أتقدم الطالب وتحسنهم    

وكذلك زيادة مشاركتهم فـي المـسابقات       ،ي للمدرسة الكبير بزي المدرسة وبالنظام الداخل    

  .الالمنهجية خارج المدرسة وداخلهاوالنشاطات المنهجية و
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 الفصل الخامس

  النتائج والتوصياتملخص الدراسة ونقاش 

  سـأعرض   سأقوم بنقاش النتائج، وبعـدها      ثم ،لدراسةل ملخصاً في هذا الفصل     عرضسأ

  .اسةالتوصيات التي خرجت بها الدر

  :ملخص الدراسة

ساسيين في مدرسة    الصفين السابع والثامن األ    طلبةلى التعرف على واقع     إهدفت الدراسة   

 ومدى مساهمة  المدرسة في بلورة الهويـة الفرديـة والهويـة       في القدس  مليسونإجمعية  

  . نتمائهم إليها والتماهي معهاإ وتعزيز لطلبتها الجماعية

اسـتخدمت الباحثـة ثـالث      و الصفين السابع    طلبةت من   أجريت الدراسة على عينة تكون    

الـسجالت والتقـارير    -3مالحظـات الباحثـة   -2 المقابلـة    -1أدوات في الدراسة وهي     

وقد تمت الدراسة على مرحلتين وعلى طول فصلين دراسيين للعام الدراسـي            ،  المدرسية

2008-2009.  

 في المقابالت حسب النظرية     جابة على سؤال الدراسة تم تحليل المعلومات التي وردت        ولإل

المجذرة وتم استخالص موضوعات تكررت في أغلب االجابات وتم االسـتعانة بـبعض             

  جمعيـة  المشاهدات وما جاء في بعض السجالت المدرسية لمعرفة مدى مساهمة مدرسـة           

نتمائهم إليها والتماهي   إ وتعزيز   لطلبتها الجماعيةمليسون في بلورة الهوية الفردية والهوية       إ

 .  معها
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  -:نأبينت نتائج الدراسة ب

 بذلك، حيـث    الطلبةجتماعية والوطنية ووعي     في رسالة المدرسة اإل    هناك وضوحاً -

أن هذا الوعي ضروري للشعور باإلنتماء واإلطمئنان وهذا يـدفعهم الـى            كد الطلبة ب  أ

ـ   وبناء الشخصية، وكذلك الشعور باأل    بداع في الدراسة وتنمية المواهب      اإل ذي مـان ال

جتماعيـة  إذى والعنف ويعمل على بناء الثقة وعالقات        الطلبة من التعرض لأل   يحمي  

خرين،وهذا يعمـل علـى زرع   ائمة على تقدير الذات واحترام اآلمميزة تنبذ العنف وق  

  .همبذور الخير في نفوس

 في النشاطات المدرسية المختلفة له دور في صـقل  الطلبةنخراط  إن  أكدت الدراسة   أ-

ن أوضـح الطلبـة     أو،  كاديمي على تحصيلهم األ   إيجاباًيتهم ووعيهم ويؤثر    وبلورة هو 

 مشتركة للمدرسة ويشعرون بمحبة المدرسة وينتمون إليها ممـا          تجمعهم يحقق اهدافاً  

 لممارسة  هممامأحداث تغيير في سلوك الطالب من خالل الفرص المتنوعة          إلى  إيؤدي  

لى إيتهم وطريقة تفكيرهم مما يؤدي      النشاطات المختلفة التي تؤثر في هويتهم وشخص      

  .كاديميأدائهم األتحسن 

عنـد الطلبـة     للهوية االجتماعية المدرسية     ن هناك بروزاً  أوضحت نتائج الدراسة    أ-

تكونت لديهم نتيجة خبراتهم المتراكمة على مدى ثـالث سـنوات وبـرزت لـديهم               

  يجابيةاتها اإلمشاعرهم الخاصة وحبهم للمدرسة وتوجه
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  :لنتائجمناقشة ا

جابة على سؤال الدراسة    إأظهرت نتائج هذه الدراسة ثالثة محاور رئيسة جاءت ك        

 لطالبهـا  الجماعيـة المحوري وهو ما مدى مساهمة المدرسة في بلورة الهوية الفرديـة و  

  .نتمائهم إليها والتماهي معهاإوتعزيز 

  جتماعية والوطنية ووعي الطالب بذلك وضوح رسالة المدرسة اإل

جتماعيـة  إبناء بيئة مدرسية امنـه، ذات عالقـات         " "لة المدرسة على  نصت رسا 

مميزة، تعمل على بناء شخصية الطالب المنتمي المتعلم النابذ للعنف والمنمـي لمواهبـه              

رضه والقادر على تحقيـق     أوهواياته، الواعي لهدفه والمتمسك بدينه ووطنه، الثابت على         

  ."حالمهأ

نتماء عند  ى لتنمية القيم واألخالق وحب الوطن واإل      تسعن البيئة المدرسية اآلمنة     إ

بداع في الدراسة وفـي     وتجعلهم يشعرون باإلطمئنان واإلنتماء مما يحفزهم على اإل       الطلبة  

سي الجيـد تـسود فيهمـا      منة والمناخ المدر  آل والمدرسة ا  ،تنمية المواهب وبناء الشخصية   

مة على تقدير الذات واإلحتـرام وحـب        لقائجتماعية المميزة والنابذة للعنف وا    العالقات اإل 

  .دارة المدرسة واألصدقاء واحترام اإل

  في توصيل الرسائل التربوية وزرع بذور الخيـر اًن للمدرسة دورأ وكان واضحاً 

  والـرأي  ا ونبذ العنف والعمل على تعزيز الحوار واحترام الـرأي         ئهبناأوالقيم في نفوس    

خروهذا يعزز مفهوم الديمقراطية والتعددية عند طالبنا في المدارس مما يؤدي الى خلق             آلا
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جتماعي والمدرسي  يد من تحصيله وتوافقه اإل    ، وتز جيل يؤمن بهذه القيم ويمارسها مستقبالً     

ة بالمدرسة  يجابية نحو المدرسة ونحو كل من له عالق       إتجاهات  إومفهومه عن ذاته وتخلق     

ولد لـديهم    ليت وجذبهم للمدرسة شباع حاجات التالميذ     واإلقناع وذلك إل   وتزرع روح المودة  

  .للمدرسة واإلنتماء لهالذهاب ا حب

نموذج الذي يؤثر في نفـوس       األُ  وكان سلوك وتوجهات  بعض المعلمين قد وفر       

مر الـذي  ها الحب ، واإلحساس والجدية ، األالمدرسة يسود األساليب المتبعة فيو الطلبة

  والتـزامهم بالعـادات والتقاليـد        ، محل احترام الصغار ويمثلون لهم القـدوة       كان الكبار 

صـبحوا  أكتساب العديد من القيم والمفـاهيم و      إ  ساعد الطالب على      ،المجتمعية االيجابية 

  .نتماء يشعرون باإل

أحد األسـس لنجـاح الطـالب       وطبيعة التفاعل بين المعلمين والطالب للمدرسة       

جتماعي في الصف والمدرسـة فمعاملـة المعلـم          يحدد المناخ اإل   يمي فسلوك المعلم  كاداأل

  .تجاهات الطلبة نحوه ونحو المدرسة والحياة العلمية المستقبلية إللتلميذ تحدد 

الحرية الشخصية التي يتمتع بها طالب المدرسة فهي تقودهم الـى حـب              ما عن أ

 نـشطة تـساعد   هذه األ إختيارهم لألنشطة ،و  المدرسة وعدم رغبتهم بالغياب عنها وحرية       

نتمـاء   عن القيادة التي تساعدهم علـى اإل     فكاراًأفضل وتقدم للطالب    أكاديمي  أنجاز  إعلى  

 كما تخلق عند الطالب     ،نتماء للمدرسة ، وتخلق عندهم روح اإللتزام واإل     للمجتمع الخارجي 

فـي   هـدافهم أيجابية تدفعهم للتفكير بالمستقبل والعمل الجاد على تحقيق         إتوجهات نفسية   

  .الحياة
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 لـدور   والدهم كـان متممـاً    أهل والمجتمع المحلي في رسم مستقبل       األن دور إ  

 يجابية تجـاه المدرسـة  إجل خلق توجهات   أدارة      والمعلمين،حيث عمل الجميع من           اإل

       .وانتمائهم لها وعدم تسربهم منها

 عقـول    توضيح معنى الوطنية لتستقر فـي      في من بيان عظم دور المعلم    وال بد   

شادة بالبطوالت وتوضيح دور المواطن في      الطلبة من خالل المواقف التعليمية فاإل     وقلوب  

يثار وكانت الجوالت الميدانية فـي البلـدة        أهمية قيم الجماعة والتعاون واإل    تقدم الوطن و  

طرافها والنشاطات الثقافية والتربوية المختلفة كلها فرص تستغل من         أالقديمة وفي القدس و   

  .نتماء للوطن إادراك حقيقي لمفهوم اإللى فهم وإلوصول جل اأ

 دور في صقل وبلورة هويتهم ووعيهم ويؤثر         له  في النشاطات المختلفة   الطلبة مشاركة

  .كاديمي تحصيلهم األيجابا على إذلك 

وسـيلة للبنـاء النفـسي       بأنهـا    دارة المدرسة تنظر للنشاطات المختلفـة     إكانت  

كاديمي والمعرفي ولها دور كبير     مة للبرنامج األ   وهي متم  ،ليجتماعي والقيمي والجما  واإل

نها إن المنهاج المدرسي يركز على األنشطة أل      وكذلك ف ،  في بناء شخصية المتعلم وصقلها    

إلى ضافة  ، إ وتزيد من الثفة بالنفس ونبذ الخوف والقلق والتمييز        تثري اللغة عند الطالب،   

ون والصدق وتحمل المسؤولية واحترام الوالدين      تجاهات مثل التعا  التركيز على القيم واإل   

نـضمام  زيادة الرغبة بالتعلم والقبول اإلجتماعي وزيادة الرغبـة باإل        ضافة الى    إ والذات،

لفة وتهذيب الـذات    آلخرين في جو من اإلحترام واأل     قران والتعاون مع ا   إلى جماعات األ  
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لهويـة الفرديـة والجماعيـة      مما يؤدي في النهاية الى تشكيل ا      ،  حراز التفوق والنجاح  إو

  .للطالب

منهجيـة المبرمجـة  فـي       لنشاطات المدرسية  المنهجية والال    ن الرؤية الفلسفية ل   إ

 في المحافظة على ثقافـة المجتمـع وعلـى          اً عظيم اًمليسون كان لها اثر   إمدرسة جمعية   

بـل  الهوية، وعلى بناء شخصية الطالب فلم تعد المدرسة مكانا لحشو الطالب بالمعلومات             

نفعالي لتعده للحياة من خالل ممارسة مختلف        العقلي والوجداني واإل   صبحت تسعى لنموه  أ

  .نشطة المدرسيةألوان األ

هذه النشاطات المتعددة التي جرت بالمدرسة ومن بينها الجوالت والرحالت على            

ـ      القرى المهجرة وعلى مواقع مختلفة في القدس كان لها اثراً          ع  في تقوية عالقة الطالب م

 عاما  14-12عمارهم بين   أالقدس ومع الوطن بشكل عام ونتحدث هنا مع طالب تتراوح           

و هـذه المعلومـات التـي       أن تعرفوا خالل فترة حياتهم على هذه المناطق         ألم يسبق لهم    

قوال الطلبة الى التعرف على القدس وتقوية العالقة        أتعلموها من النشاط الذي هدف حسب       

  .معها

خبراته اإليجابية  يحول المعلم المسؤول عن تنفيذ النشاط كان نأ كما كان واضحاً

إكساب تالميذه القـيم   إلى ممارسات فعلية في المواقف التعليمية المختلفة ، حتى يتمكن من

يبثها في التالميذ ويـدعمها ويـشجعهم       المرغوبة ، وأن يكون سلوكه مطابقا ألفكاره التي         

    .عليها
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  لمدرسيةبروز الهوية االجتماعية ا

جتماعية المدرسية لدى الطالب نتيجة خبراتهم المتراكمـة علـى          لهوية اإل برزت ا 

 ،يجابيةلخاصة وحبهم للمدرسة وتوجهاتها إال    مدى ثالث سنوات وبرزت لديهم مشاعرهم ا      

نات بين وضع مدرستهم     كذلك تفضيلها عن المدارس السابقة، فكانت باستمرار هنالك مقار        

أشكال متعـددة بـدأت      كذلك الهوية االجتماعية المدرسية في       خرى وبرزت والمدارس األ 

نتماء والفخر والمقارنات مع المدارس السابقة والمحيطة ثم ربـط الـذات بالمدرسـة              باإل

جتماعية النظام المدرسي واحترامه، نبذ العنـف       وكان من مظاهر هذه الهوية اإل      ،والوطن

 صقل  ، عن العنف  والخالفات بعيداً اجتماعية جيدة وحل المشاكل     إوالحرص على عالقات    

رضـه       أماله وتثبيت هويته ووجـوده علـى        انسان المقدسي بطموحاته و    هوية اإل  وبلورة  

 تمثلت فـي  سة بزرعها داخل الطلبة      المدر إدارةجتماعية المدرسية التي قامت     والهوية اإل 

طات المنهجيـة   تماء للمدرسة والحفاظ على ممتلكاتها وطريقة التدريس وتنفيـذ النـشا          اإلن

جل بنـاء شخـصيات     أهل من    في المنهاج تلقى استحسانا من األ      الهادفة لتعميق المعارف  

الطلبة الملتزمين والنابذين للعنف والمتمسكين بقيمهم ولغتهم ودينهم والمتمسكين بهـويتهم           

ة والتسجيل في المدارس    ي طالب عن رغبته في ترك المدرس      أولم يبد   ،  المقدسية والوطنية 

ويات الفرديـة والجماعيـة     اليه من بناء اله   إيمانه وقناعته بمدرسته وبما تسعى      يطة إل المح

 لطالبها                                                                                  

نتمائهم لفلسطين وحيث يعيشون في مدينة القدس المسيطرعليها        إجمع الطلبة على    أ

اي انهـم يعرفـون انهـم       ( االسرائيلي وانهم  يحملون الهويةاالسرائيلية     من قبل االحتالل  
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ومن زاوية اخرى فقد حمـل       ).فلسطينيون وانهم مجبرون على حملها النهم تحت االحتالل       

الطلبة اتجاهات ايجابية نحو المدرسة فانهم  يحصدون انجازات متواصلة ويتحسن اداؤهم            

دة وناجحة تجعل من طالبها متمـسكين بهـا         المدرسي فالمدرسة التي تمتلك خصائص جي     

  .ومحتفظين ببقائهم فيها وتزود الطالب بنواحي جيدة في الحياة 

 ،دب التربوي والواقـع العملـي للتعلـيم       أن تفحصت األ  امنت بفكرة الدراسة بعد     

 عن نـوع النظـام      بغض النظر و ، التربوية  من جميع المرجعيات   يهاوفلسفته المسيطر عل  

 وخاصة تلك التابعة للبديـة       القدس طلبتنا في  مدارس شرقي     حيث يرزح  التعليمي المتبع 

والـوطن  غيـاب الهويـة     ظل  ستقرار والتمرد، في     القلق وعدم اإل   تحت وطأة  اإلسرائيلية

ب الهوية القوميـة     تطمس وتذو   متكاملةٍ سياسٍة تربويةٍ ناتج عن   ، وهذا   الفلسطينية  والدولة  

  .ي القدسفجتماعي ل هدم في نسيجنا اإلعونتاج جيل من الشباب هم متؤدي إلو

غير دب التربوي بأن هناك تأثيرات خارجية أجنبية        أيضا عند قراءتي لأل    وجدت  

 ،ستهداف شبابه إالمشروع الصهيوني، تساهم في تدمير هوية الشعب الفلسطيني من خالل           

 لدى الـشاب الفلـسطيني فـي        أن هناك خلالً  ) 2001(أوضحت دراسة أبو دف واآلغا       و

نفتاح المجتمـع   إسرعة   نتيجة ل   ‰63.15 وأظهرت نسبة  تلوث ثقافي بلغ        ،مفهوم هويته 

  . الفلسطيني على الثقافات األخرى

التـي نـشرت فـي جريـدة        " نورما مصرية "يضا ما جاء في مقالة      أواستوقفني  

عن موضوع الهوية الوطنية الفلسطينية  حيث قالت فيها  أن شباب القدس              ) 2008(القدس

 من ازدواجية في الهوية وال يتمتعون بالكثير من الحريات، مما يجعلهـم يبحثـون               يعانون
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ناديت في بحثـي    قد   و ،عن بدائل سلبية قائمة وموجودة كالمخدرات واألصولية واالنغالق       

هتمام بالطالب وتطورهم ووجودهم ضمن مؤسـسات تعليميـة تحمـل رؤى            هذا إلى اإل  

 يتطـور   هم بوطنهم وطموحاتهم لننـشئ مجتمعـاً      المحافظة عليهم ولتعزيز انتمائهم وربط    

 ونؤمن للشباب المهددين بالخطر عالقات إيجابيـة مـع           وأكاديمياً  واجتماعياً  ونفسياً صحياً

  .المدرسة ما كانوا ليكتسبوها في سياق آخر

ن الهوية الفلسطينية ليست    إوبدى لي أيضا ومن خالل قراءتي لألدب التربوي         

رض والناس والقصة وهـي موجـودة عنـد الـشعب           األ عناصرها أتفق أن    ميتة، و 

 لعملية تهويد ممنهجة حـاول      واخضع أهلنا في القدس قد   ن  أ، ولكن الظاهر    الفلسطيني

إصرار أن يطمس الهوية القومية لسكانها، ويجعل اإلنسان الفلسطيني فيها          بحتالل و اإل

لزمن تمت السيطرة على     ومع ا  ، لالحتالل بجميع خدماته اليومية       تابعاً ستهالكياًإ جسماً

ولخلق هذا الواقع كانت هناك سيطرة تامة على        ، جميع مجاالت الحياة     فيوعي االفراد   

 ومن خالل األدب التربوي كيـف       نعلم  ، وعلى النقيض تماماَ     مجمل العملية التعليمية    

مختلفـة صـهر    جاء من بيئات جغرافية      الذي   ستعماري   الكيان الصهيوني اإل   استطاع

 ينتمي إليها  فتحت المجال لثقافة قومية      هي التي  قومية واحدة، وكانت التربية       في فرادهأ

لغربيـة واللغـة    وروبيـة ا  المناهج األ ذات  حديثة  المدارس  الالجميع عن طريق نشر     

سـس   ومن هذا الخليط نتجت األ     ،راضي،والمستوطنات الزراعية العبرية ومصادرةاأل 

 نقاء الدولة العبرية ووجودها واسـتمرارها       ساسأالتربوية للنظام التعليمي القائم على      

جاهدا على محو الفوارق الثقافيـة بـين اليهـود الـشرقيين            نظام التعليم    عمل   بذلكو
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  .نها قد تهدد هويتهم الجماعيةأدركوا أنهم ألوالغربيين 

 للدولـة   هذه العقلية في بناء الهوية الجماعية، وفي بناء اإلنتمـاء واإللتـزام           

ما يؤثر في هويتنا هـو       صحيح إن و زءاً كبيراً للتربية وللمدرسة،    قد أعطى ج   العبرية

ما ينتجه زماننا من فكر وثقافة وفنون ومنجزات ترتبط بمسارنا التاريخي وبضرورات            

لى هذه النقطة ويتكاتفوا لنـصرة      إن ينتبهوا   أ وهنا أناشد التربويين     زماننا ومستقبلنا،   

 .وحماية اإلنسان الفلسطيني في القدس 

 في فلسطين    في بلورة الهوية الوطنية الفلسطينية      هاماً ن يلعب التعليم دوراً   أ رىأو

خلـق الـوعي    ل تجنيد وتعبئة مساندة     لتقوم المدارس في    عامة وفي مدارس القدس خاصة    

) 2008مكـاوي، (لذلك فإنني أضم صوتي إلى صـوت الـدكتور           ،   لبةالجماعي لدى الط  

 ال يحدث ونحن داخل النظـام التعليمـي         الفكرية من هذه السيطرة  أن الخروج    والذي قال 

المؤسسات التعليمية األهلية لتواكب التطلعات واالمال القوميـة         وإنما علينا بناء     الرسمي  

  .للشعب الفلسطيني

حيـاء  إتنادي بـضرورة    من هنا كانت الفكرة إلنشاء مدرسة جمعية إمليسون التي          و

نتماء عندهم لمدرستهم ولقدسهم    نا وزرع روح اإل   ة لمدارسنا ولطالب  الهوية المقدسية الفلسطيني  

التربيـة  تـؤمن أن    و ، وتعمل عى بناء اإلنسان المقدسي الذي نحتاجه للمستقبل        ثم وطنهم ،  

  وقد هدانا اهللا في      ،قتصاديأجل النمو اإلجتماعي والسياسي واإل    داة فعالة  من     أ هي   الحسنة

أن  و ﴾نفسهمأير ما بقوم حتى يغيروا ما ب      ن اهللا ال يغ   ﴿إ10(كتابه العزيز في سورة الرعد اية     

 يقـدر  وتـرى أن التعلـيم  خالق تؤدي الى الخير والقوة في مجتمعنا ،    التربية الصالحة واأل  
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ويحترم قدرة الطالب على التفكير والتحليل ومن ثم يوفر لهم البيئة التربوية ليتحـرر فيهـا                

ختيار الحر وهـذا    قائم على اإل  العليم   الت الى) حشو الدماغ باالفكار  (الطالب من التعليم البنكي   

  .حيث يعطى الطالب فرصة يفكر وينشط ويغير حاله ) التعليم التحرري (يدعىما 

 فكـاراً أالتي تحمـل    و دارس األخرى جتماعي كالحال في الم   إ بعد   لها المدرسة  هذه  

 حيث يروج كل منها لفكر مدرسته من خالل تربية خاصة يخـضع              غربياً و فكراً أ  خاصةً

 يقرنـه  الـذي كاديمي   اخر هو البعد األ     بعداً لمدرسة جمعية إمليسون  ن  إيضا  أ و ،البه لها ط

ـ لبـة يجابا على تحصيل الطإ ستؤثر   الهادفة والتي  الالمنهجية    المنهجية النشاطاتب  متها وهوي

  . الوطنيمنتمائهإالفردية والجماعية وعلى 

مليسون حالها حـال    أرى لزاما علي هنا كباحثة أن اشير الى أن مدرسة جمعية إ           

 ضغط األعداد الكبيـر فـي        عدة منها  المدارس المقدسية الخاصة فهي تعاني من إشكاليات      

الصفوف بسبب عدم سماح البلدية لنا بالتوسع في البناء، وتعاني من ضيق الساحات، وقلة              

حتياجات المرحلة التعليمية ومع اإلزدياد في أعـداد        إالمرافق المدرسية والتي تتناسب مع      

مـن  ، و   مكانية استيعاب الطلب الكبير للتسجيل بالمدرسـة      إالطلبة وكذلك تعاني من عدم      

  .بنائهم في المدرسةأبعض األهالي مع  تواصل ضعف

إن عمر المدرسة قصير، ولكن األمل والطموح كبير في أن تـستطيع أن تقـوم               

تأمـل أن تقـوم     ، وأ بواجبها التربوي والتعليمي والوطني خدمة لطلبتها ولمجتمعها المحلي       

بعض المدارس المقدس وتحذو حذوها لتتكاتف األيدي ونبني مستقبالً افضل ألبنائنـا فـي        

  .القدس
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   :وفي نهاية رسالتي هذه أقدم لكم التوصيات التالية : التوصيات

  :على صعيد المدرسة

لقـيم   توفير البيئة المدرسية االمنة والجاذبة للتعلم المتواصلة مع األهل والزارعـة             :أوالً

  .اإلنتماء للمدرسة والوطن

 التي ال تقيم لها وزنـاً لمـا لهـا مـن                  اإلهتمام بالنشاطات الالمنجية في المدارس     :ثانياً 

  . تأثير على التحصيل وعلى هويات الطلبة واهتماماتهم

 ورود الهوية في المناهج التعليمية المختلفة في إطار اإلعتزاز بها والفخـر وتقبـل               :ثالثاً

 طالبه على التحليل والنقـد      ،وتحرك المعلم بالمنهاج  بين الحاضر والماضي مشجعاً       اآلخر

  .مقرناً بها األنشطة لتأصيل المعارف في نفوس الطلبة

  . بروز الهوية اإلجتماعية المدرسية عبر رسالة المدرسة ورؤيتها التربوية:رابعاً

  على صعيد األهل والمجتمع المحلي ومؤسساته

ما في دعم التعليم ومحاربة اإلختراق الفاضح للقـيم اإلسـرائيلية           الدور الكبير له  

لشارعنا المقدسي، وأدعو الباحثين للقيام بدراسة ميدانيـة حـول الـدور المنـوط بهـذة                

  .المؤسسات في تشكيل هويات األفراد

  

   :المراجع العربية  

 .  10  القران الكريم سورة الرعد اية رقم  
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التلوث الثقافي لـدى الـشباب فـي  المجتمـع     ). 2001(،محمدواآلغامحمود    أبودف،
  . 108-58) 2(9مجلة الجامعة اإلسالمية،الفلسطيني ودور التربية في مواجهته، 

                                                   
مجلـة التربيـة،    مـدير المدرسـة والعمليـة التربويـة،         ).1998(  أبو سماحة، كمـال   

26)122(85-95. 

  
دار المسيرة للنـشر    : ،عمان،األردن)5ط(علم النفس التربوي  ). 2006(  ابو جادو،صالح 

 .والتوزيع

  
- ،دار المعرفة الجامعيـة، اإلسـكندرية      التربية والنظام السياسي  ). 1995( بدران،شبل

 .مصر

  
إتجاهات المعلمين نحو برامج التوجيه واإلرشاد الطالبي ودور         ).2001(التويجري،محمد

 .186-163)30(9مستقبل التربية العربية،  الطالبي في المدرسة السعودية،المرشد

  
 .29-24، )56.(مجلة العربيالهوية وثقافة العولمة، ). 2005(الجسمي،عبد اهللا

  
 .ليبيا.،منشورات جامعة سبهاعلم االجتماع التربوي).2001(احمد،عدنان والشافعي،محمد

  
  .مصر-القاهرة:  ، عالم الكتب الهويةدور التعليم في تعزيز). 2000(خضر،لطيفة
-84،   )41(أفاق تربويـة،   اثر تعامل المعلمين في سلوك التالميذ،     ).2007(الدجيلي،فؤاد

112. 
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 مخاطر التعليم االجنبي في هويتنا الثقافية وقيم المواطنة       ). 2007(رمضان،عبدالرؤوف
 . ،دار الفكر،مصر

  
قضايا في الهوية االجتماعيـة     : الجماعات سيكولوجية العالقات بين  ). 2006(زايد، أحمد   

المجلس الـوطني للثقافـةوالفنون     :الكويت. 326سلسلة عالم المعرفة رقم   وتصنيف الذات، 
 .واالداب

  
 ،)44رقـم (سلـسلة كتـب فلـسطينية     ،تعليم العرب في اسرائيل   ). 1973(سرية، صالح   
 . مركزاالبحاث-منظمة التحرير الفلسطينية:بيروت، لبنان

  
، الدار  )2ط(المدرسي مفهومة ووظائفة ومجاالت تطبيقة     النشاط ).1992(شحاته، حسن 

 .مصر-القاهرة: المصرية اللبنانية للنشر والتوزع

  
 ، الدار المـصرية، تصميم المناهج وقيم التقدم في العالم العربي ).2008(شحاته، حسن

 .مصر-القاهرة

  
ـ       ).1990(الشخشير،خولة اه قـضيته الوطنيـة     التعرف على مشاعر الطفل الفلسطيني تج
  .153-10،140)38(،المجلة العربية للعلوم اإلنسانية.وطريقة تعلمها

  
تطور تعلم مفهوم الوطن عند الطفل الفلسطيني باستخدام نموذج          ).1992(الشخشير،خولة

  .61-1،38)12(،ربيةالمجلة العربية للت.بياجيه
  .الفكر الحديث ،الكويت، دار التربية واالنتماء تحليل ونقد). 2001(الشراح، يعقوب 
مجلـة صـامد    الهويـة، -المخـيم -المنظمـة : الثالوث الفلسطيني ).2005(شريح، أسمهان 

  . 55-34، )141(االقتصادي
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، الـدار الجامعيـة     في علم النفس االجتماعي التطبيقي    ).2006(  عبد الرحمن، عيسوي    
  .مصر–للنشر، اإلسكندرية 

  
، دار المعرفـة الجامعيـة للنـشر       درسـة علم اجتمـاع الم   ).1996(عبد الرحمن،عبد اهللا  

  .والتوزيع، مصر
  

سلسلة افاق تربوية   ،  التعليم العلمي والتكنولوجي في اسرائيل    ). 2002(عبد العال، صفا    

  . مصر-الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة. )1ط(متجددة، 
  

  .جامعة عين شمس -، مصرالهوية والتعليم).2005(علي،سعيد
  

مجلـة المـستقبل    افـة وازمـة القـيم فـي الـوطن العربـي،           الثق).1995(علي،  وطفة

  .35-66، )2012(العربي،
  

، مركـز   بنية السلطة واشكالية التسلط التربـوي بـالوطن العربـي         ).1999(علي،وطفة
  . لبنان-بيروت. دراسات الوحدة العربية

  
- ، دار أزمنـة،عمان    التعددية والتنوع محركا التقـدم والتطـور      ).2006(سمير عميش،
  . األردن

( رمـؤت ورقـة مقدمـة فـي       .رشاد بالعمليـة التربويـة    أهمية التوجيه واإل  . )عنقة،مها
  .سوريا ، بجامعة دمشق،)10/8/2005
  
  .20ص  لندن، .جريدة القدس العربي).19/3/2008(لفلسطينيون وأزمةالهوية ا
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موقع التعليم لدى طرفي الصراع العربي االسـرائيلي        ).2001(محمد،عبد اللطيف محمود  

،مركز االمارات للدراسات والبحـوث     رحلة المواجهه المسلحة والحشد االيدولوجي    في م 
  .ابو ظبي. االستراتيجية

  
مجلـة   وبلورةالهوية القومية،48الحركةالطالبية الفلسطينية في   ). 2002(مكاوي، ابراهيم   

  .104-76، )108(كنعان،
  

مجلـة  ،خـضر تطور هوية الفلسطسنيين على جانبي الخـط اال       ).2003(ميعاري،محمود

  .62-41،)75(74. فلسطينيةدراسات 
  

المركـز  .اوراق فلسطينية ،وضع التعليم في مدارس القدس العربية     ).2008(قدومي،سعاد
  .فلسطين.رام اهللا.العدد االول . الفلسطيني للبحوث والدراسات االستراتيجية 

  
  .القدسواقع احتياجات التعليم في فلسطين في مدينة القدس، ).2005(النمري، طاهر

  
اســترجع مــن اإلنترنــت .الهويــة ومعنــى الثقافــة الذاتيــة )2008(محفوظ،محمــد

   متوفر على الموقع). 15/7/2008(بتاريخ
html.35923article2008 L7L15comL.alriyadh.www/ http  

    
ورشةعمل حول مفهوم الهوية الوطنية      ).21/12/2008 (ومصرية،نورماالخطيب،أديب  

  .30، القدس ، ص جريدة القدس. تي تواجهها واليات تعزيزهافي القدس والتحديات ال
وزارة التربية والتعلـيم الفلـسطينية       توضيح).2008(وزارة التربية والتعليم الفلسطينية     

  ،متوفر علـى الموقـع  9/11/2008،استرجع من االنترنت بتاريخ حول المنهاج الجديد

:http/www.pcdc.edu.ps.Arabic/Arabicclarificatiol.htm 
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  )1( ملحق رقم

  مليسونإ في مدرسة جمعية ملخص عن فكرة البحث المراد تنفيذه

دارة إنا مديرة المدرسة  طالبة دراسات عليا في جامعـة بيرزيـت تخـصص               أ

اإلنتماء المدرسي كهوية وسيطة بين الخـصائص       نوي القيام ببحث كيفي بعنوان       أ تربوية،

ناقشها كمتطلب للتخـرج مـن      أهذا البحث يمثل الرسالة التي س     ،  الفردية والهوية الجماعية  

  .ج الماجستيربرنام

يهدف هذا البحث للتعرف على واقع الطالب داخل المدرسة وعلى معرفة مـدى             

جراء مقابالت مسجلة مع    إنتمائهم عن طريق    إتأثير المدرسة على شخصيتهم وتطلعاتهم و     

ن المعلومات التي يقدمها الطالـب  أورفض المشاركة علما بأبنكم الحق في قبول     إل بنائكم،أ

، سماء الصريحة في البحـث     اإلعالن عن األ   ولن يتم  لبحث فقط، غراض ا أستستعمل في   

ا لتوضـيح بعـض     حيانًألى تكرارها   إستكون مدة المقابلة ما يقارب الساعة وربما نحتاج         

  .فكاراأل

بنكم في هذا البحث يساعدني في تحليل المعلومات التي تتعلق بمـدى       إن مشاركة   إ

نتمـاء للمدرسـة    دس على صعيد خلق اإل    الحالي في الق  قيام المدرسة بدورها في وضعنا      

، وربما ستستخدم نتائج هذه الدراسة مستقبال في        الجماعيةوبلورة هويات الطالب الفردية و    

  دبيات التربية في وطننا الحبيب أ

  حترام                                                              مع فائق التقدير واإل

    فاطمة فتيحة  الباحثة                                                                  
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  )2(ملحق

  اسئلة المقابالت

  : التاريخ

  : الزمان

  : المكان

دارة إنا بدرس ماجستير أنا  بعمل بحث مطلوب مني تقديمه للجامعة علشان أ:الباحثة

 في ة من الطالبمجموعمع نا بعمل مقابالت أ طلبتك ألنه ،تربوية في جامعة بيرزيت

 المدرسة من الصفين السابع والثامن اللي مدة وجودهم بالمدرسة من سنتين الى ثالثة

  .)دور المدرسة في بلورة الهوية الفردية والوطنية للطالب( لهم عن أوبس

نها تسهل عملية جمع أسجل المقابلة ألجاباتهم، إستمع الى أطرح عليهم االسئلة وأ 

تجاهات الطالب وتفكيرهم إستكشاف تاثير المدرسة على هي الالمقابالت ،والمعلومات

 هويتهم على صعيد فردي وعلى صعيد ناءن يكون قد حصل لبأوالتطور الذي ممكن 

  .جماعي

على صعيد إيش دور المدرسة هذا البحث بكشف واقعنا التربوي في المدرسة و: الباحثة

هلك المكتوب أمقابلة،هل قرأ ستعداد تشارك بالإهل عندك ، الطالب وعلى صعيد الوطن

  ووافقوا على مشاركتك في المقابلة؟

عرفني بنفسك ، منذ متى وأنت بمدرسة امليسون بأي مدرسة كنت ؟ لماذا اخترت : الباحثة

  هذه المدرسة،من شجعك للتسجيل فيها؟  
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  ما مستوى تعليم االهل؟ : الباحثة

  ماذا تعني لك المدرسة؟ : الباحثة

تم المدرسة بتطوير العالقات االجتماعية في المدرسة؟ ما هي عالقتك مع هل ته:الباحثة

  زمالئك، ومعلميك،واالدارة، واهلك؟

  شو رايك بالعالقات االجتماعية داخل المدرسة؟ وهل انت مرتاح فيها؟: الباحثة

  هل انت سعيد ومطمئن لهذةالعالقات داخل المدرسة؟: الباحثة

  لمدرسة السابقة وعن مدرستنا وكيف كانت تجربتك؟بتقدر تحكيلي شوي عن ا: الباحثة

  ؟بإمليسونشو تغير فيك بعد سنتين من الدراسة :الباحثة

هل تهتم المدرسة باالنشطة المنهجية والال منهجية؟ عددها ، ما هو نشاطك : الباحثة

  المفضل ؟

  هل تهتم المدرسة بميول الطالب وهواياتهم؟:الباحثة

   على التعليم؟هل هذا الحكي باثر: المقابل

سعيد، مطمئن، متحفز، منمي للمدرسة،محب ( بماذا تشعر وانت تقوم بالنشاط؟: الباحثة

  ).للفوز ورافض للخسارة

  هل انت سعيد ومطمئن ومرتاح في المدرسة؟: الباحثة

هل المناهج المدرسية والمواد التي تدرسها في المدرسة تعزز انتماءك للمدرسة : الباحثة

   لغات في المدرسة؟ ما هي؟ ماذا تستفيد منها؟ والوطن؟ هل تدرس

  قديش مهم تتعلم عبري؟:الباحثة
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  هل تهتم المدرسة بزيادة الوعي الوطني؟: الباحثة

  ؟)االقصى، القدس، فلسطين( هل قوت المدرسة عالقتك مع :الباحثة

  كيف بتشوف عالقتك مع القدس؟: الباحثة

  يش؟ماذا تتوقع من المدرسة بالمستقبل؟ول:الباحثة

  مدرستك خاصة وال بلدية؟ اسرائيلية وال فلسطينية؟: الباحثة

  هل في جنبنا مدارس للبلدية؟ماذا تسمع عنها؟ :  الباحثة

هذه المدرسة تابعة للبلدية ، هل اللي بصير فيها  برايك اسرائيل تقصد فيه تجهيل :الباحثة

  اوالدنا؟

  برت المدرسة ستتخرج منهاهل ستستمر في هذه المدرسة  ام ال، هل اذا ك: الباحثة

  لو جينا سالناك سؤال شو الوطن بالنسبة لك؟ : الباحثة

  ماذا تعمل المدرسة لتحببك في الوطن؟:الباحثة

  بماذا تحلم عندما تكبر؟: الباحثة

  ماذا تعني لك اسرائيل؟ وهل تريد لها ان تستمر؟:الباحثة

  ماذا تحلم للوطن؟وماذا تحلم لنفسك؟: الباحثة

  را لكشك:الباحثة
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  )3(ملحق

  نصوص المقابالت المعمقة

)1(  
  مقابلة فؤاد

  21/11/2009: التاريخ

  10:30: الزمان

  غرفة الرواد: المكان

أنا  بعمل بحث مطلوب مني تقديمه للجامعة علشان أنا بدرس ماجستير إدارة :الباحثة

ب في تربوية في جامعة بيرزيت، طلبتك ألنه أنا بعمل مقابالت مع مجموعة من الطال

المدرسة من الصفين السابع والثامن اللي مدة وجودهم بالمدرسة من سنتين الى ثالثة 

  ).دور المدرسة في بلورة الهوية الفردية والوطنية للطالب( وبسألهم عن 

 أطرح عليهم االسئلة وأستمع الى إجاباتهم، أسجل المقابلة ألنها تسهل عملية جمع 

ف تاثير المدرسة على إتجاهات الطالب وتفكيرهم المعلومات،والمقابالت هي الستكشا

والتطور الذي ممكن أن يكون قد حصل لبناء هويتهم على صعيد فردي وعلى صعيد 

  .جماعي

هذا البحث بكشف واقعنا التربوي في المدرسة وإيش دور المدرسة على صعيد : الباحثة

قرأ أهلك المكتوب الطالب وعلى صعيد الوطن، هل عندك إستعداد تشارك بالمقابلة،هل 

  ووافقوا على مشاركتك في المقابلة؟

  .بويأاه، وهاي المكتوب معاي وموقع من :الطالب
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  منذ متى وأنت بمدرسة امليسون بأي مدرسة كنت ؟ لماذا ،عرفني بنفسك: الباحثة

 خترت هذه المدرسة،من شجعك للتسجيل فيها؟     إ

 من سكان أسرتي سبعة،فراد أد عد،  سنة بالصف الثامن13ا طالب عمري أن:الطالب

،إخترت هاي  كنت بمدرسة جمعية جبل المكبرنا بالمدرسة منذ سنتين وسابقاًأ ،امليسونإ

  . ميإحسن ويضبطوا الطالب، شجعتني أ تعليمها هنالمدرسة أل

  هلك؟أما مستوى تعليم :الباحثة

  .مي جامعةأبوي توجيهي وأ:الطالب

  ماذا تعني لك المدرسة؟ :  الباحثة

علمنا المدرسة بت المدرسة تعطي الطالب مستقبل وتخلي الواحد متعلم كل شيء،: لطالبا

 اه، قوتني بالتعليم وخلتني مؤدب ومحترم مع ،خالق وكل شيءكل شيء في األدب واأل

  .الطالب

ي عالقتك مع جتماعية في المدرسة؟ ما هتهتم المدرسة بتطوير العالقات اإلهل :الباحثة

  هلك؟أدارة، واإلزمالئك، ومعلميك،و

ستاذ الرياضيات مش أاه، عالقتي كويسة مع زمالئي، ومع معلمي كويسة بس : الطالب

ذا عندي إدارة كويسة و وبعصب على الطالب، عالقتي مع اإلكويس،علشان بيضرب

شيا ما بلبولي أهلي مش كتير بطلب أعالقتي مع ، روح عندها وتساعدني في حلهاأمشكلة 

  .ياهاإ

  نت مرتاح فيها؟أجتماعية داخل المدرسة؟ وهل أيك بالعالقات اإلرشو : الباحثة
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روح على الدار أتعامل مع الناس منيح، المدارس اللي غاد كنت أعلمتني المدرسة :الطالب

حسن أوالد زعران هان نوع الطالب أختلط مع احد من االوالد، هناك الألدغري وما 

 الشارع بتحركشونا وبضربونا هان نه نحن منختلف لما نمشي علىإبحس ، وفش مشاكل

نين وال يستفيدوا، هناك كمان دارة والمعلمين والطالب كسال غاد بضربوا اإلحسن،أ

 .ميُأزعر منه، ما بدرسوا وما بتعلموا وال بتربوا وبيطلع ولد أزعر والطالب أستاذ األ

وا الطالب نه قوي وبعدين بشوفأول السنة بحاول يبين أحسن هناك المعلم أنحن عنا هون 

تعلم ويصير لي أنا بدي أروح هناك وأنا ما بحب أنه خيخة وما بردوا عليه وبضربوه، أ

  .ستاذأصير أمستقبل يمكن 

  العالقات داخل المدرسة؟ نت سعيد ومطمئن لهذةأهل : الباحثة

 بتجعل ،مان، والطالب هاديين والمعلمين ال مشاكل وال شيءأنو فيها أنا مطمئن أل:الطالب

كنا  صحابي بره المدرسة مثل جوهأ خلوق ومحترم وتعلمني كل شيء وبتعامل مع الطالب

  .نا مختلف، والطالب غاد بيعرفوش يدرسواأزمان طوش وغلط ، هال 

  بتقدر تحكيلي شوي عن المدرسة السابقة وعن مدرستنا وكيف كانت تجربتك؟: الباحثة

 مشاكل كبيرة بين  وفي،مدرسة الجمعية بيضربوا والمعلم معاه بربيج:الطالب

حسن وكمان هناك فش أحترام للطالب وما بضربوا هان إالطالب،هون ما في مشاكل في 

  هان في نشاطات وكل واحد عنده موهبة بيحاولوا ،نشاطات ما بدربوا دبكة وال شي

 فيه و الدبكة وبيعلموه وبهتمواأو الحاسوب أذا واحد شاطر بالرسم بطوروها إيطوروها، 

ختبار إسبوع هون كل يوم إختبار باألختبارات يا دوب هناك وا النشاطات، اإلالطالب بحب.
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المدرسة هان الطالب والمعلمين المعاملة ، حسن لما ندرس بنظل متذكرين المادةأهون 

  .نا ما بحب المشاكلأحسن ،هناك في مشاكل وإ

  ؟الدراسة بإمليسونشو تغير فيك بعد سنتين من :الباحثة

نجليزي والمعلمة ساعدتني يها مثل اإلعرفها وما كنت شاطر فأا كنت في مواد م: الطالب

أشوف كون بالنشاطات كنت أدبك وأ وكان نفسي ،والرياضيات في محاوالت والعربي

والد بضربوا بعض والمدير بجيب أخالق غاد فش ، األهون في ، والد بدبكوا وتعلمتاأل

بحس تغير ،  وبحلوا المشكلة طواليهلببلش ضرب هان ما بحبوا يجيبوا األهل الطالب وأ

كثر وعالماتي أفهم أشطر صرت أحسن وأفي كل شي نمت قدراتي في المواد وصرت 

حترام للطالب إغيب فش أحسن غاد اذا مش فاهم اهللا ال يردك، المدرسة غاد بحب أ

جي على المدرسة المعلمين بحبهم ، بعرفوا كيف يتعاملوا أما هان بحب أومشاكل ضرب 

و أهان يعني بتمزح معهم سواء الطالب . ية الطالب والطالب كمان كويسينمع عقل

  .المعلمين بيتحملوا ولكن هناك ال

  هل المدرسة بتهتم بميول ورغبات وهوايات الطالب؟ماذا يعجبك فيها ولماذا؟:  الباحثة

وتقوا الشخصية، ، ذا في عند ولد هواية الدبكة بتدربوه وبتحافظوا عليهإاه، : الطالب

. بعجبني طالبها ومعلميها، طالبها مناح ومعلميها محترمين ومعلميها بيعرفوا يدرسوا.اه

نا هان فش أشاغب  أشطر، كنت غاد  أنا صرت أذا طالب ضعيف تعطوه دروس تقوية، إ

  . مشاكل وكويس مع الطالب
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  ما هو نشاطك ،منهجية؟ عددهاهل تهتم المدرسة باألنشطة المنهجية والال: الباحثة

  مفضل ؟ال

 بدي ، وبلعب في فريق كرة القدم والطائرة،نا هوايتي الدبكة يهتموا فيأاه تهتم، :  الطالب

  .نا مشارك في نادي السباحة خارج المدرسة أشطر وأصير أ

  هل تهتم المدرسة بميول الطالب وهواياتهم؟:الباحثة

ور مهاراته ستاذ الحاسوب بعلمه كل يوم ويطأاه عندنا طالب بحب الحاسوب و:الطالب

وكمان واحد ضعيف باالنجليزي المعلم بعد الحصة بساعده، وبعد المدرسة بيسمحوا لنا 

 مش كل شي دراسة النشاطات مهمة وينبسط الطالب ويمكن تتطور ،نتدرب دبكة وكشافة

  .موهبته ويستفيد من المستقبل وربما يطلع مدرب لهذا النشاط في المستقبل

   على التعليم؟ثرأهل هذا الحكي ب: المقابل

المعلمين بيعرفوا كيف يعاملوا الطالب ويعلموهم وفي طالب شاركوا بالنشاطات : الطالب

وحبوا المدرسة وتحسنوا مثل زهير كان صاحب مشاكل وضعيف بالمدرسة كثير صار 

نا ومحمد يوسف كثير صرنا أمؤدب وخلوق وصار كويس بالمدرسة وكمان في طالب 

ا بالمدرسة السابقة نظل نحكي عن المشاكل والحركشة هان حسن بالمدرسة نحن غاد كنأ

  .ساتذة هان احسنهذا الحكي هناك ال ندرس ونضرب األفش 

سعيد، مطمئن، متحفز، منمي للمدرسة،محب ( نت تقوم بالنشاط؟أبماذا تشعر و: الباحثة

  ).للفوز ورافض للخسارة

  .سربشجع المدرسة وبحب تفوز وبتمنى دايما تفوز وما تخ:الطالب
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  نت سعيد ومطمئن ومرتاح في المدرسة؟أهل : الباحثة

والدهم بالمدارس و بالمدارس الثانية بتسبب أهالي الطالب بخافوا على أاه، :الطالب

يدي الثنتين إنا صغير تكسروا أ بالمدرسة السابقة و،ما هان المدرسة امنهأالمشاكل 

نه خطر ما إعلمات فهموني تشعبطت على الدربزين في المدرسة ووقعت ولو كان حولي م

عنا ، طلعت وكان  بالمدرسة سور عالي وكانوا االوالد يطلعوا عليه وما كان حدا يمنعهم

  .هون المناوبين بحلوا المشاكل ويبعدونا عن الخطر

نتماءك للمدرسة إهل المناهج المدرسية والمواد التي تدرسها في المدرسة تعزز : الباحثة

  المدرسة؟ ما هي؟ ماذا تستفيد منها؟ والوطن؟ هل تدرس لغات في 

 بتحكي عن القدس ،نجليزي والوطنية تعرفنا على وطننا فلسطينإبتعلم عبري و: الطالب

 وبعرف عن بلدي وعن الحدود وعن الجو اللي أعيش فيه ،وعن الحروب القديمة بالقدس

 محتل   شوانو الوطن،بعرف شوحدود ومساحة بلدي،واثار الحياة السلبية وااليجابية

نشطة في المدرسة وبتعطونا فعاليات ومن باأل. إسالمنا  عن تاريخه وعن ،اومش محتل

خاللها تساعدنا على التعليم، وبعدين ما نزهق وبنحب المدرسة وبيفرح الطالب ويكيفوا 

  . ويحبوا المدرسة

  قديش مهم تتعلم عبري؟ :الباحثة

وا اليهود بفهمش مثال جاء بريد قرا ولما يحكأنا ما بعرفش أ ضروري ، مثالً: الطالب

  .عرف العبريأكون أعرفه وأالزم 

  هل تعمل المدرسة على زيادة وعي الطالب ؟:  الباحثة
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ذا ضعيف صفوف تقوية،هل في إطالب ذكي يركزوا عليه،و  اه، بتزيد كل شيء،: الطالب

   والد كانوا ضعاف وتحسنوا؟أصفك 

 صفر ركزوا عليه المعلمين وصار حسن كان بالسابق كان كله سقوط وكان: الطالب

  .احسن

  هل تهتم المدرسة بزيادة الوعي الوطني؟: الباحثة

ذاعة الصباح يحكوا عن غزة إوب، يحكوا لنا عن القدس وفلسطين ويحببونا بها: الطالب

  .اوراق عن غزة ومسابقات عن القدس وغزة ويشارك الطالبأوالقدس ، ويجيبوا 

  ؟)قصى، القدس، فلسطيناأل( قتك مع هل قوت المدرسة عال:ة  الباحث

درستنا وعلمتنا وودتنا رحل ويوم الجمعة بدنا نروح على القرى المهجرة غرب : الطالب

وعرفوناعن ، بواب القدسأسوار القدس وأالقدس ونروح على ينابيع القدس، وودونا على 

ف دوات الحرب القديمة، وعلى سور القدس وحكوا لنا عن القصور، وكيأالحروب و

   .الصهاينة بدهم يبنوا الهيكل

  كيف بتشوف عالقتك مع القدس؟: الباحثة

ات اليهود لبناء الهيكل ماكن والمحالت وعن مخططأعرف كتير عن األصرت  :الطالب

سوار والكنائس ، نشاطاتنا شفنا حفريات الهيكل وتعلمت عن األقصى واألقصى ووزرنا األ

سية والنشاطات عن غزة والقدس والخليل وهذه ذاعة المدر وفي اإلقوت عالقتنا بالقدس،

.                                                                  بلدنا بنعيش فيها والزم نعرف عنها كل شيء

  ماذا تتوقع من المدرسة بالمستقبل؟وليش؟ :الباحثة
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نه الصهاينة ما بحبوا الواحد يتعلم بحبوا ع طالب متعلمين وشهادات منيحة، ألتطل: الطالب

  .يجهلونا

  وال فلسطينية؟ سرائيلية إمدرستك خاصة وال بلدية؟ :  الباحثة

خاصة وكل شي مناخذه عن فلسطين والقدس وبناخذ نشاطات ومناخذ منهاج  :الطالب

حداث ورحنا رحل اخذه، بعرفونا على القدس وعلى األالوطنية والمدارس الثانية ما بت

  .هل وال المعلمينإهتمام ال األوتعرفنا على مناطق هناك بالمدارس الثانية ما في 

  ماذا تسمع عنها؟  نبنا مدارس للبلدية؟هل في ج:  الباحثة

لي تعال  فتحت مدرستين في البلد للبلدية، قالوا لنا سنفتح مدرسة عالمية وقالو:الطالب

عليها وتعليمها كويس، مثال فضل راح عليها وندمان كثير المدرسة كلها مشاكل وال تعليم 

ول على صفه ليوم هو األاضية ساقط بستة مواد ابن عمي اللي كان عنا السنة المإوهشام 

دارة غير ، اإلامواس وسكاكين ويضربوا المعلمينأالطالب يحملوا  وهو مبسوط فيها،

سائلة هديك المرة صار ولد بين الحياة والموت هرب من المدرسة ولحقوه يمكن خمسين 

والد فيها بحبوا المشاكل وكثير بدهم  بالحجارة شوي صغيره كان مات ،األولد وخبطوه

  . منهاينقلوا

يك اسرائيل تقصد فيه تجهيل أهذة المدرسة تابعة للبلدية ، هل اللي بصير فيها  بر:الباحثة

  والدنا؟أ

ذكى منهم ونخترع صواريخ، بدهم أوالدنا ما يتعلموا وما نصير أاه، معنيه عشان :الطالب

اني هل بتشوف الساحات والمب، األحسن منهمأيانا ناكل وننام فقط وبدهمش نتعلم ونصير إ
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الجميلة والمختبرات والكمبيوترات وعشان هي جديدة بحب الناس يجربوها، صار فيها 

والد ل قال لي ما في تعليم وبضربوا األ جهاز حاسوب، وفض20سرقة وانسرق منها 

  .وبروحوا بدري من المدرسة

  .ذا كبرت المدرسة ستتخرج منها؟إم ال، هل أهل ستستمر في هذه المدرسة  : الباحثة

ني أتخرج منها إلظل فيها وأذا كبرت المدرسة بحب إ و،تخرج منهاأبحب  :لبالطا

  .مرتاح

  لو جينا سالناك سؤال شو الوطن بالنسبة لك؟ : الباحثة

  .نميهأتعلم وأالوطن اللي تربيت فيه وادافع عنه، و :الطالب

  ماذا تعمل المدرسة لتحببك في الوطن؟ :الباحثة

  وا الوطن بعطونا معلومات عن كل المدن الفلسطينيةبتقرب لنا اياه، وبيقرب: الطالب

   بماذا تحلم عندما تكبر؟: الباحثة

  .صير دكتورأني أبحلم : الطالب

  ن تستمر؟أسرائيل؟ وهل تريد لها إماذا تعني لك  :الباحثة

  .عداء ويدمروا العربهم األ: الطالب

  ماذا تحلم للوطن؟: الباحثة

  .ينيكونوا كلهم متعلمين ومثقف: الطالب

  .شكرا لك :الباحثة
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  مقابلة زهير)2(
    2008- 11-15: الزمان

  غرفة االخصائي االجتماعي: المكان

أنا  بعمل بحث مطلوب مني تقديمه للجامعة علشان أنا بدرس ماجستير إدارة :الباحثة

تربوية في جامعة بيرزيت، طلبتك ألنه أنا بعمل مقابالت مع مجموعة من الطالب في 

فين السابع والثامن اللي مدة وجودهم بالمدرسة من سنتين الى ثالثة المدرسة من الص

  ).دور المدرسة في بلورة الهوية الفردية والوطنية للطالب( وبسألهم عن 

 أطرح عليهم االسئلة وأستمع الى إجاباتهم، أسجل المقابلة ألنها تسهل عملية جمع 

 إتجاهات الطالب وتفكيرهم المعلومات،والمقابالت هي الستكشاف تاثير المدرسة على

والتطور الذي ممكن أن يكون قد حصل لبناء هويتهم على صعيد فردي وعلى صعيد 

  .جماعي

هذا البحث بكشف واقعنا التربوي في المدرسة وإيش دور المدرسة على صعيد : الباحثة

الطالب وعلى صعيد الوطن، هل عندك إستعداد تشارك بالمقابلة،هل قرأ أهلك المكتوب 

  افقوا على مشاركتك في المقابلة؟وو

  .ياهإاه وجبته ورديتلك :الطالب

خترت إمليسون بأي مدرسة كنت ؟ لماذا إعرفني بنفسك ، منذ متى وأنت بمدرسة : الباحثة

  هذه المدرسة،من شجعك للتسجيل فيها؟ 
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سرتي سبعة، من سكان أفراد أنا في الصف الثامن،عمري ثالثة عشر ،عدد أ: الطالب 

درس في مدرسة السواحرة أسكن في القدس حي غزيل كنت أبوي يعمل عامل، أ مليسونإ

إمليسون بفضل طالب شجعوني عليها بتدائية للبنين حي المدارس  ثم انتقلت لمدرسة اإل

ت أت بها المدرسة ثم بدأول سنة بدأليها من إ وانتقلت ،نها مدرسة كويسة وبتعرف تعلمأل

 . ا جيدن التعليم بهأيت أالتعليم بها ور

كتر لوحكيت باللغة أياك تكون مرتاح إماشي زهير شكرا كثير لمعلوماتك بدي : الباحثة

هال قولي ،وغيرهأالعامية مش مشكلة  المهم المعلومات تتوثق مش مهم باللغة الفصحى 

  تعني لك المدرسة؟ شو ب

حسن من أثبتت انها مدرسة أحكوا لي عنها كويسة بس لما وصلت هانا : الطالب

ى هنا دخلنا في إتيت أول ما أنها من إنها مدرسة مثالية أل ،توقعهاأتصورات التي كنت ال

ول ما  أوهي مدرسة من ،التعليم مباشرة لم يكن هناك صعوبات في الكتب والدراسة

سيسها أشتهرت بفقراتها الفنية وتعليمها العالي وتإفتحت عرفتني على مجال القدس جميعها 

تينا أدارس السواحرة ال تؤثر فينا جيدا  ناحية في التعليم ولكن المباشر للطالب كانت م

  .سيس جيدأسستنا تأالى هنا ف

  هلك؟أما مستوى تعليم ا: الباحثة

  مي للتاسعأبوي درس للسابع و أ:الطالب

ي عالقتك مع جتماعية في المدرسة؟ ما هتهتم المدرسة بتطوير العالقات اإلهل :الباحثة

  هلك؟أرة، ودازمالئك، ومعلميك،واإل
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وال يسبوه على  بمشاعره، وال يؤذوهاه، العالقات كويسة، الأهم يحترموا الطالب :الطالب

ما يصير معنا مشكلة، وكمان ل دبه يلقى جزاه،أالطالعة والنازلة ويعامل باحترام ولما يقل 

 ،  ياها، ولما بيسوي طالب مشكلة مع معلم بتصلح بيناتهمإادارة بتحل لنا نتوجه الى اإ

فش ضغط من جهة الدراسة  ياها،أتي ممتازة،فاتحين المجال  للنشاطات للي بدي اعالق

صحاب كتير في المدرسة ، ألي ، للدراسة ووقت اللعب للعب، ووقت التلفزيون والراحة

المعلمين  عرف كل ولد وشو أطباعة،أن الصحبة بتساعدني أوالد ألصاحب أخالط وأبحب 

ة الصاحب المثالي ، الصديق اللي يساعد بالدراسة وبظلش دايما بقولوا نركز على مصاحب

  .يشاغب بالحصص والصديق المثابر من جهة العمل

  هل انت سعيد ومطمئن لهذه العالقات داخل المدرسة؟: الباحثة

إذن ال بإو بطلع أبوابها مسكرة وما حدا بدخل أ المدرسة دائما ،نا سعيد ومطمئنأ: الطالب

  .دارةمن اإل

  حكي لي عن المدرسة السابقة؟ إ؟ بإمليسونو تغير فيك بعد سنتين من الدراسةش :الباحثة

، ظل عصبي وبالمدرسة السابقة كان كل شيء ضرب، وال حدى بحكيأكنت  :الطالب

ذا حدا إهناك ،هون بالسياسة والمسايرة، الواحد بحكوا معه وبقولوله شوالصح وشو الغلط

والطالب بتناقش مرتين وثالثة غلطتي أما هان بعرف . ،عمل طوشة يضربونا وخلص

والد ونحن صرنا  كل األثر علىأوهذا  وبعدين ممكن يتعاقب، مش كل شي ضرب،

  .والد الحارةأنختلف عن 
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  ما هو نشاطك ،عددهاهل تهتم المدرسة باإلنشطة المنهجية والالمنهجية؟ : الباحثة

  المفضل ؟

شي إالدبكة  الدبكة  بفضلها،، لرياضةنامشارك بالدبكة والكشافة وا أتهتم كثير،:الطالب

شعبي تراثي في ناس تخلو عنها كثير وبعرفوش شو هي الدبكة ومعناها ، والدبكة هي 

وبيعني لنا ولما نحافظ على جدادنا وهو يعني فلكلور أتراث فلسطيني قديم توارثناه من 

  .لشخص لوطنهنتماء اإشي بنحافظ على تراثنا الفلسطيني وبنخسرش وبيساعد على هذا اإل

  غاني التي تدبكوا عليها، بتقدر تعد لي بعض منها؟وليش؟إيش األ ،في الدبكة: الباحثة

.                             نتماء الطالب إنها تعزز ، ألزريف الطول ، علي الكوفية ،سجل يا تاريخ: الطالب

  .نت تدبك ماذا تحس ماذا تفكر ماذا تشعر؟أو: الباحثة

خص لما ه بدبك، ال اشد جسمي وباألي ولحاللما اسمع أغاني الدبكة جسمي بيرتخ: الطالب

فكر في حالي وفي المجموعة ولما اكون ألوح أغطي على أناس بتتفرج علينا بكون 

لما لواحد بحب ،الشباب اللي ممكن يخطئوا وبكون اسمع االغنية ولحالي جسمي بيدبك

. سمنا معروف ومشهورإسم المدرسة بصير إ وكمان لما نقدم عرض ب،شغله ببدع فيه

نه هذه المدرسة من جبل المكبر إنا بشارك بتمنى الفوز وبقول أنتماء للمدرسة و باإلوبشعر

نتمائي إشتراكي بعمق إ بحس ،بالقدس ، ولما نخسر بنحاول نزبط بالمسابقة اللي بعدها

  .للمدرسة

  يش العلم اللي بترفعوه؟ وشوبيعنيلك؟إنك مشترك بالكشافة إ ذكرت ،طيب:  الباحثة
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  رض فلسطين قائمة مهما كان  االحتالل أنه إ يعني ،ين وعلم الكشافةعلم فلسط: الطالب

  لوان العلم شو بتعنيلك؟أ: الباحثة

 غضب الشعب الفلسطيني للصهاينة،األحمريدل على الدماء ، واألسود يدل على : الطالب

  .بيض يدل على حب الحريةواألخضر يدل على حشائش األرض، واأل

  الكشافة؟ وما قسم الكشافة؟ماذا يكتب على علم : الباحثة

ن اقوم بواجبي أعد بشرفي أوالقسم ، مر طارىء يصير معكأي  ألكن مستعداً: الطالب

  .ن اعمل بقانون الكشافةأساعد الناس وباقي المخلوقات وأنحو اهللا والوطن و

  هل تشاركوا بنشاط بره المدرسة بالكشافة، تقوموا بجوالت معينة؟: الباحثة

  .وشاركنا بحفالتلتين في البلد قمنا بجو: الطالب

  نك بتمشي بالعلم خارج المدرسة؟إشو بيعني : الباحثة

  .فلسطين قائمة لحد االن وعلم مدرستنا وعلم الكشافة: المشارك

  هل؟موقف األنت كشاف شو حسيت شو شعرت، شو أهل وأي األطيب شو كان ر: الباحثة

 مشهورين بالدبكة ولم يكن هناك أثرا حنا بس كناإشي ما كان في البلد، ، إحبوا:  الطالب

  .ستاذ وعلمنا وطلعت بها وكان شي جيدجى األأللكشافة 

  نشطة بالمدرسة؟إنطباعك عن األشو :الباحثة

في الصبح بتصير في المدرسة نشاطات بتشجعك كمان تيجي عليها ، نشاطات :الطالب

  .صباحية ونشاطات رياضية تشجع على الدراسة
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نه الزم الطالب يجي بكير من شان يشارك في النشاط إنك بتقول إ يعني  بحس : الباحث

  . الصباحي

ستقالل ، نا باالذاعة المدرسية عن ذكرى اإلنشطة ممتازة، مثال اليوم  تحدثاإل :الطالب

رضنا بطلت أسرائيليين، أرضنا راحت للصهاينة واإلنه إوانحكى اليوم عن شغالت كثيرة 

حاديث عن ياسر عرفات ما كنتش أ اليوم كلمات ولنا وصارت مستوطنات لهم، وعرفت

وكمان بنروح على ،وكمان النشيد الوطني ما كنت حافظة وتعلمنا حب الوطن.عرفهاأ

  .جوالت ومناطق في القدس

  ثر على التعليم؟أهل هذا الحكي ب: الباحثة

عن ودرسنا في اللغة العربية عن مريم و درسنا في الدين مثال قصة سيدنا عيسى، :الطالب

قامة ستنا مريم وعن مكان إأخذتنا المدرسة في جولة تعرفنا فيها عن مكان ،ال عمران

نا كثير أ ،نشأة سيدنا عيس وزرنا جميع الكنائس في القدس والتي لها عالقة بالموضوع

  .نسى هذه الجولة وال المعلوماتأانبسطت ومش ممكن 

   على دراستك؟ثرتأوجودك بالمدرسة والتغيرات اللي صارت معك :الباحثة

ا  طوش، حيانا كلهأهتم بالدبكة وألعب، وما كنت أاثرت، زمان بس كنت أاه :الطالب

متحان الرياضيات كان بس إمتحان النهائي بس سؤال واحد ووالمدرسة القديمة كان اإل

بالدراسة  كثرأهتم أا هون صرت ، أحب مدارس السواحرةأنا ما كنت ، أبجداول الضرب

  . ادرس وبعدين بطلع العبأروح بتغذى وبقعد أال لما ول كان بس لعب، هأ
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نتماءك للمدرسة إهل المناهج المدرسية والمواد التي تدرسها في المدرسة تعزز : الباحثة 

  والوطن؟ هل تدرس لغات في المدرسة؟ ما هي؟ ماذا تستفيد منها؟ 

ا من نا ومين حررنصلأجدادنا وعن أ  تاريخ وطننا وكيف ،كتب التاريخ :الطالب

جدادنا ومين قام بمساعدة الشعب أتراك ويساعدنا على معرفة تاريخ البيزنطيين واأل

الفلسطيني ،المواضيع الدينية، شو ديننا ،وييعلمنا نصلي ونقوم بالواجبات الدينية، كيف 

  . كلنا شعب مسلم كل الشعب يوم الجمعة في المسجد االقصى .نزكي ، ونصوم

أيك؟ شو بعني لنا المسجد قصى يوم الجمعة برباألضروري الناس تصلي : الباحثة

  قصى؟األ

قصى واقع في العاصمة، القدس عاصمة األ.،مش شرط، في كافة المساجد:الطالب

  .فلسطين

نرجع لسؤالنا السابق ما حكيت لي شو بتتعلم لغات بالمدرسة؟وما رأيك باللغة : الباحثة

  العربية؟ 

  ".جدادي ولغة القرانأهلي وبلدي ولغة  لغة أ بيةاللغة العر والعبري واالنجليزي: الطالب

نه الزم نعلم عبري إيك؟ بتحس أنسان الزم يتعلم لغات اخرى برليش اإل: الباحثة

  .بمدرستنا

ن الصهاينة اللي محتلينا ، وأللفهم طبيعة كل العالم، لغته، مثل اللغة االنجليزية: الطالب

  . وبدنا نفهم لغتهم،لغتهم لغة عبرية

  هل تعمل المدرسة على زيادة وعي الطالب ؟: الباحثة
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وحفالت نهاية  ذاعة مدرسية،إوآمان في  المدرسة بتشارك بنشاطات ومسابقات: الطالب

  .جدادنا عملوا أالسنة وفي المناسبات الدينية ونحكي عن التراث وشو 

  ؟)قصى، القدس، فلسطيناأل( هل قوت المدرسة عالقتك مع :ةالباحث

عرف مناطق كثيرة ما كنت أحياءها ولما صرنا نروح صرت أعرف أما كنت  :الطالب

عرف الحي اليهودي وسور أما االن أ ،،كنا نروح على طريق واحدة ونرجع منها عرفهاأ

بوي أصلي مع أني بروح إالقدس والقيامة واألقصى وقبة الصخرة وال عمري دخلتها مع 

هلها،وهذا أينا، وبدهم يطلعوا  القدس الزم تتحرر واليهود بشدوا علإ بحس ،سبوعأكل 

  .حيائهاأالحكي على جميع 

  كيف بتشوف عالقتك مع القدس؟: الباحثة

 ثريةأماكنها األالقدس زرت مناطقها المختلفة في رحالت المدرسة وتعرفت على : الطالب

  .والتاريخية والقدس فصلوها عن الضفة بالجدار.

  ؟شو هذا الجدار: الباحثة

وف أروح على القدس كنت أيد واحدة، لما كنت إفريقنا وما نظل هدف الجدار ت: الطالب

 ليش ،وبعرفوهم على المناطق مجموعات اليهود ومعهم مرافقين يشرحوا لهم عن القدس،

 البلفونات ، الناس بدها تمشي زي اليهود،نتماءإنحن ال، هذه بلدنا بس كثير فش عندهم 

.                                                            بهتمواوالد اليهود ما أما أوالكمبيوتر شغلت عقلنا، 

  ماذا تتوقع من المدرسة بالمستقبل؟وليش؟:الباحثة

  .تشتهر بجميع فلسطين وتكون معروفة نحو العالم، وتكون مدرسة مثالية :الطالب 
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  ذا كبرت المدرسة ستتخرج منها؟إم ال، هل أدرسة  هل ستستمر في هذه الم: الباحثة

  .ا درست بهاي المدرسةأنقولهم أوالدي وأعلم أاه بدي :الطالب

  سرائيلية وال فلسطينية؟إمدرستك خاصة وال بلدية؟ : الباحثة

  . سرائيليةإمدرستي فلسطينية خاصة ومش :الطالب

  هل اللي بصير فيها مقصود؟ماذا تسمع عنها؟  هل في جنبنا مدارس للبلدية؟:  الباحثة

  .طلع عليها ، فش تدريس والطالب دايما فالتين ومشاكلأنا مش حابب أاه، بس :الطالب

  سرائيل؟إلناك شو يعني وطن، شويعني ألو س: الباحثة

أنا لوهلحين عشت في سوريا نا عشت وتربيت فيه، يعني أوطني هوالموقع اللي : الطالب

  .ياها تستمرإهي محتليتنا وما بدي . سرائيلإطين ومش وطني فلس.ردن وال لبنانوال األ

  ماذا تحلم للوطن؟وماذا تحلم لنفسك؟: الباحثة 

مريكا والمناطق أ  علىيروحوا، نتغلب على الصهاينة ويطلعوا بره فلسطين:الطالب

 يتركوا العالم تحب بعضها، وبرفعوا الحدود بين الدول العربية ،االجنبية اللي كانوا فيها

  .حد يؤدي حج وعمرة دون ضيق نفسي وضغط عليهوالوا

  شكرا لك :الباحثة
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  مقابلة هيثم)3( 
    2008- 12-15: الزمان

  غرفة الرواد: المكان

أنا  بعمل بحث مطلوب مني تقديمه للجامعة علشان أنا بدرس ماجستير إدارة :الباحثة

 من الطالب في تربوية في جامعة بيرزيت، طلبتك ألنه أنا بعمل مقابالت مع مجموعة

المدرسة من الصفين السابع والثامن اللي مدة وجودهم بالمدرسة من سنتين الى ثالثة 

  ).دور المدرسة في بلورة الهوية الفردية والوطنية للطالب( وبسألهم عن 

 أطرح عليهم االسئلة وأستمع الى إجاباتهم، أسجل المقابلة ألنها تسهل عملية جمع 

ي الستكشاف تاثير المدرسة على إتجاهات الطالب وتفكيرهم المعلومات،والمقابالت ه

والتطور الذي ممكن أن يكون قد حصل لبناء هويتهم على صعيد فردي وعلى صعيد 

  .جماعي

هذا البحث بكشف واقعنا التربوي في المدرسة وإيش دور المدرسة على صعيد : الباحثة

قابلة،هل قرأ أهلك المكتوب الطالب وعلى صعيد الوطن، هل عندك إستعداد تشارك بالم

  ووافقوا على مشاركتك في المقابلة؟

  .نعم ، تفضلي المكتوب بالموافقة:الطالب

خترت إمليسون بأي مدرسة كنت ؟ لماذا إعرفني بنفسك ، منذ متى وأنت بمدرسة : الباحثة

  ؟ من شجعك للتسجيل فيها هذه المدرسة،

-4- 27 المكبر بحي الربايعة،مواليدنا في الصف الثامن، ساكن بفلسطين جبلأ: الطالب

درس بمدرسة جمعية جبل أبوي شوفير خالطة، وكنت اختان يعمل أخان وأ لي 1995
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 ومقدرتش 10 والجمعية عطلت شهر وصار فيها مشاكل وظلينا قاعدين لحد شهر ،المكبر

وقات لكل شي أ في ،حسن مدرسة دخلتهاأظل قاعد بالدار فسجلت هون، المدرسة لقيتها أ

مليسون، والمعلمين هان إنه بندرس بمدرسة إها زي وفيها دراسة، الزي ينظم وبينعرف في

والد ويحلوا إذا ولد عمل طوشة يتدخلوا األيعلموا منيح، هان في لجان النظام والنظافة ، و

  . في مدارس ثانيةبالموسضرب لالمشكلة وممكن تصل الطوشة ل

  هلك؟أما مستوى تعليم : الباحثة

  .بوي تاسعأدرست للعاشر ومي إ:الطالب

  شو بيعجبك في المدرسة؟: الباحثة

بحب تعليمها والمعلمين بفوتوا على الصف وبشرحوا منيح مثال العربي ، وال  :الطالب

والد بيعرفوا يعربوا، وكمان هان الطالب بياخذ أعرف اشي من اإلعراب هال كل األكنت 

وقات نطلع بره ونذهب في أف وفي يعني بخلي الواحد يكي، حقوقه في التعليم والحرية

  .والدارك بمسابقات وينبسطوا األرحل ونشارك في دوري فطبل ونش

  ماذا تعني لك المدرسة؟: الباحثة 

. عامل معلمي باحترام، أصحابيأنا بدرس، بحكي وبمشي مع أفي المدرسة : الطالب 

نما عن إوحيانا بحكوا لنا مش بس عن الدروس أنه في معلمين إساعدتني المدرسة 

عرف ادبك وصرت أنا تعلمت الدبكة ، كنت ما أفلسطين، ليس عن ما في الكتب ، وكمان 

  .دبكأعرف أ
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ي عالقتك مع جتماعية في المدرسة؟ ما هتهتم المدرسة بتطوير العالقات اإلهل :الباحثة

  هلك؟وأدارة، زمالئك، ومعلميك،واإل

مي في معلمين بحبهم وفي معلمين مع معل نا واصحابي عالقتنا منيحة وصحبة،أ:  الطالب

شعر بالقلق يعلمونا بالمدرسة أنا سعيد ومطمئن وال أهلي عالقتي منيحة، يعني أشوي، مع 

كمان المعلمين ما ، ويعطونا المعلومة مثل ما هي  وفي برامج وانشطة وحصص للرياضة

لمعلمين إال اذا حكوا لدارة والطالب ما بيطلعوا محل إال ليرجعوا لإلبيعملوا شيء 

جتماعية أنا مسؤول عن العالقات اإل ولو ،دارة والمعلمين بيساعدونا وبيحلوا مشاكلناواإل

  .بعمل زي ما بتعملوا 

  هل انت سعيد ومطمئن لهذه العالقات داخل المدرسة؟: الباحثة

بأمان، نا سعيد وبحس ، أدارة منيحة وفي قوانين ونظامإنه في أحسن ألمدرستنا : الطالب

نه تعليمها منيح وكمان  ألنا مرتاحأخرى الطالب يحبوها ،كمان أشياء أتعليم وفي نه في أل

  .بلعب رياضة

  بتقدر تحكيلي شوي عن المدرسة السابقة وعن مدرستنا وكيف كانت تجربتك؟: الباحثة

حسن من مدرستهم ، لما تكون اوما بدهم الطالب يتعلموا هناك، مدرستنا : الطالب

بنه في هديك المدرسة راح إها الزوار وهديك المرة جارنا مسجل المدرسة فيها ضبط يحبو

نقله من هاي المدرسة فال تعليم وال أنا بدي أبنه لقي ابنه بيضرب المعلمة وقال إيسال عن 

  .تربية

  مليسون؟إشو تغير فيك بعد سنتين من الدراسة في مدرسة جمعية :الباحثة
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لمدرسة السابقة منيح،  ولكن مش زي كل شي تغير في ، يعني معدلي كان با:  الطالب

 هان تعليمها منيح وغيرت كل شي ، بالرياضيات ما كنت شاطر ،هان وما كانوا يشجعونا

ادبك وهان تعلمت الدبكة وكرة الطائرة كمان أعرف انا ما كنت أزي اليوم وكمان 

 لياقة بعدين حماء وتمارينإبالمدرسة السابقة كانوا يرموا لنا الفطبل والعبوا هان بيعطونا 

  .يلعبونا

 منهجية؟ عددها ، ما هو نشاطك هجية واللنشطة المنهل تهتم المدرسة باأل: الباحثة

  المفضل ؟

نا بحب كرة القدم ، أالمدرسة فيها نشاطات كثير وفرق ومسابقات برة المدرسة: الطالب

  .كثير وكمان بدبك

  هل تهتم المدرسة بميول الطالب وهواياتهم؟ :الباحثة

كثر وكنت أنا فش عندي لياقة ، وصار عندي لياقة أادبك وأنا بحب أاه، دبكت و: بالطال

 وعملنا كشافة ،ريحاأ شاركت بنشاط يوم اليتيم في ،حسنألعب كرة القدم هال أتعب لما أ

سم إرفع  أفكرأنا بدبك كنت أخرى بتدبك وأودبكنا وخلينا الناس تشوفنا وتعلمنا وشفنا فرق 

  .انو كمان نشاطاتإتنا مش بس تعليم ونو مدرسإالمدرسة  و

  ثر على التعليم؟أهل هذا الحكي ب: الباحثة

كل شي تغير في ، يعني معدلي كان بالمدرسة السابقة منيح،  ولكن مش زي : الطالب

 هان تعليمها منيح وغيرت كل شي ، بالرياضيات ما كنت شاطر ،هان وما كانوا يشجعونا

  .زي اليوم 
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نتماءك للمدرسة إ المدرسية والمواد التي تدرسها في الدرسة تعزز هل المناهج: الباحثة

  والوطن؟ هل تدرس لغات في المدرسة؟ ما هي؟ ماذا تستفيد منها؟

شياء كثيرة عن أوعرفت  الوطنية نتعلم عن دول فلسطين يعني مدن فلسطين، :الطالب 

في ، ريخناالناصرة واريحا وغزة واليهود بدهمش الواحد ندرس عن فلسطين وعن تا

بعلموا رياضيات ما بهم ولكن ما ،نها تابعة لليهودرس الثانية ما بخلوهم يتعلموها ألالمدا

نه في ناس ببلدية القدس إبعلمونا نسمع ونتعلم هذا الكالم ، نظام التعليم في القدس يعني 

يهدفوا لشي شو بدهم الجيل يطلع، مع اللي بشوفه صايعين بالشوارع وغير متعلمين 

كم شيكل ويصيروا جواسيس وما أوالد ما بعرفوش شي وممكن يعطوهم أفين، وومثق

  .بعرفوا شي بالعلم

  هل المدرسة بتزرع قيم بالطالب وعلى ماذا تركز؟: الباحثة

شياء بنتعلمها وبالدراسة وبمحالت بنروح عليها ، مثال أاه، على كل شي مثال في :الطالب

عرف عنها وكنا كل ما نمرق عن أعمري كنت خذتنا المدرسة على القرى المهجرة وال أ

استاذ فادي يشرح عنها ورحنا على لفتا وعين كارم وعرفنا كيف اليهود سرقوا أمحل 

  .القرى وهجروا اهلها

قديش مهم تدرس كمان اللغة  طيب هل بتدرسوا لغات قديش مهم تتعلم عبري؟: الباحثة

  العربية؟

ذا واحد مرق من عندي وحكى إ، وبعدين اه، عبري علشان نعرف لغة عدونا  : الطالب

ذا واحد ما إذا ما بعرف لغته ما بفهم عليه وبعدين بنعرف كيف نخاطبهم وإلي كلمة 
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بتعنيلي إنو القرآن الكريم نزل واللغة العربية ، بعرف عبري ربما يرجعوا عن الحواجز

    ". باللغة العربية، وهي لغة االسالمباللغة العربية، وبنقرا

  هل تعمل المدرسة على زيادة وعي الطالب ؟: الباحثة

ماكن ألى إبنروح ،شياء جديدة، والمدرسة تهتم بوعينا الوطنيأاه، المدرسة تعلمنا : الطالب

كثيرة ال نعرفها، نروح رحالت الى المناطق المحيطة والقرى المهجرة في القدس، 

نشطة م المدرسة باألزم نعرف عنها، تهتوالد القدس والأهلها، نحن أونعرف كيف تهجر 

أنا تطورت وتحسنت بالمدرسة . نشطة في المدرسةافية والفنية وكمان يوجد مركز لألالثق

  . المعلمين دايما بيشجعونيهنأل

  ؟ )قصى، القدس، فلسطيناأل( هل قوت المدرسة عالقتك مع :ةالباحث

وود، وسور اخذونا في جولة الى القدس واثارها، عند قاعة داأسبوع أاه، قبل : الطالب

قصى أينا التراث الفلسطيني  بالمسجد األر قصى، والمسجد األسواق القدس،أالقدس ، و

  .وتعرفنا على قبور الصحابة، وعلى االثار حول سور القدس

  كيف بتشوف عالقتك مع القدس؟: الباحثة

لما استشهد . نتماء لفلسطينإنما المدرسة بتعلمني كيف اإلبحسش زي العام و: الطالب

ستاذ وكمان بذكرى وفاة ياسر عرفات عملتوا نشاط مهم أبو ادهيم حكى عنه األء عال

  .نحتفل بالشهداء 

  مدرستنا فلسطينية وال مدرسة بلدية؟وشوبتتوقع لها في المستقبل؟: الباحثة
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غاني اللي  وراك وهاي الخريطة ، الدبكة واألعالمفلسطينية وهاي األمدرستنا : الطالب

  .بتوقع للمدرسة تكبر وتعلى، الثقافيةبندبك عليها والرحل 

  هل في جنبنا مدارس للبلدية؟ماذا تسمع عنها؟:  الباحثة

بن خاله  وصارت إنضرب إ) مدرسة بلدية(بن عمتي بالمدرسة اللي فوق إاه، : الطالب 

بعملوا فيها طوش ومكيفين عليها خوتي بالمدرسة اللي فوق إطوشة وضرب واحد شفرة، 

ش عارف وال واحد بستفيد، بفتحوا المدارس علشان بس يلموا م،نهم مش شاطرينأل

  والدهمألوا عن أنه المدرسة ضبة وما بسإالطالب من الشارع في ناس كتير هيك بفكروا 

سرائيل تقصد فيه تجهيل إيك أهذة المدرسة تابعة للبلدية ، هل اللي بصير فيها  بر:الباحثة

  والدنا؟أ

 مدرسة البلدية بعرفش ،خاصة ما بصير فيها هيك نحن مدرسة ،بعرفش بجوز : الطالب

  .ستاذ الدخان عادي وفي عمريإن جيراننا يقول له األيمكن يكونوا متفقين، في واحد 

  ذا كبرت المدرسة ستتخرج منها؟إام ال، هل هل ستستمر في هذه المدرسة : احثةالب

  .تخرج منهاأستمر، وبحب أنعم س: الطالب

  ؤال شو الوطن بالنسبة لك؟ لناك سألو جينا س: الباحثة

سري فيه الرسول صلى اهللا ألي إقصى المكان نولدت فيه ، وفيه األإالوطن اللي :  الطالب

نها محتلة وفيها مجاهدين إعليه وسلم وهي مكان المحشر والمنشر، بتعني لنا الجهاد و

  .وعلشان تكون كلمة اهللا هي العليا،عشان يحرروها من اليهود

  لم لوطنك؟شو بتح: الباحثة
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  .الجهاد في سبيل اهللا :  الطالب

  ح لنا ؟ سرائيل مش راح تسمإ :الباحثة

، اإليمان حتلتناإنها إسرائيل ألنما يجاهدوا ضد إذن، ليش المجاهدين يطلبوا اإل: الطالب

قوى من كل شيء ، كمان اهللا يبعث المالئكة تحارب مع المسلمين ويكون عندهم أرادة واإل

قصى وبخلوا السكناج يدخلوا بالحذاء، وبقتلوا مان اليهود بدهم ينسفوا األك.، رادة للحياةإ

حمد ياسين عجب على اسرائيل وهو ال أنسان حبيته هو إنا اكثر أالمسلمين والمؤمنين، 

  .جاهد في سبيل اهللا أكبر أحلم عندما أ.سهأال رأيحرك 

  ماذا تعمل المدرسة لتحببك في الوطن؟:الباحثة

ماكن ومحالت لم نكن أ ونزور ، بتعرفنا على معلومات عن وطنناالمدرسة: الطالب

  .نعرفها من قبل

  ن تستمر؟أسرائيل؟ وهل تريد لها إماذا تعني لك :الباحثة

ريد ان تستمرلو طلعت مش راح نخسر بالعكس نكسب ال أسرائيل محتلة ،وال  إ:الطالب

  .عمنا ونصير بلد واحدبناء أحواجز ويخرج المساجين وتتحد الضفة مع القدس ونلتقي ب

  ماذا تحلم للوطن؟وماذا تحلم لنفسك؟: الباحثة

ساعد أن أحاول أنا أن يتحرر وطني وأصبح العب كرة قدم وأن أحلم أنا  أ:الطالب

  .بتحرير الوطن

  في حدا بعيلتك شهيد، وشو بتعرف عنه؟: الباحثة
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ن الوطن ومش بس جاهد علشاأ وبدي ،بو سيدي ، كان مع الجيش الفلسطينيأاه : الطالب

  .علشان سيدي

  .شكرا لك: الباحثة
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  مقابلة وسام)4(
    2008- 11-18: الزمان

  غرفة االخصائي االجتماعي: المكان

أنا  بعمل بحث مطلوب مني تقديمه للجامعة علشان أنا بدرس ماجستير إدارة :الباحثة

ع مجموعة من الطالب في تربوية في جامعة بيرزيت، طلبتك ألنه أنا بعمل مقابالت م

المدرسة من الصفين السابع والثامن اللي مدة وجودهم بالمدرسة من سنتين الى ثالثة 

  ).دور المدرسة في بلورة الهوية الفردية والوطنية للطالب( وبسألهم عن 

 أطرح عليهم االسئلة وأستمع الى إجاباتهم، أسجل المقابلة ألنها تسهل عملية جمع 

قابالت هي الستكشاف تاثير المدرسة على إتجاهات الطالب وتفكيرهم المعلومات،والم

والتطور الذي ممكن أن يكون قد حصل لبناء هويتهم على صعيد فردي وعلى صعيد 

  .جماعي

هذا البحث بكشف واقعنا التربوي في المدرسة وإيش دور المدرسة على صعيد : الباحثة

ارك بالمقابلة،هل قرأ أهلك المكتوب الطالب وعلى صعيد الوطن، هل عندك إستعداد تش

  . في المقابلةووافقوا على مشاركتك

  .اه،هي المكتوب:الطالب

مليسون بأي مدرسة كنت ؟ لماذا إعرفني بنفسك ، منذ متى وأنت بمدرسة : الباحثة

  من شجعك للتسجيل فيها؟  خترت هذه المدرسة،إ

، من سكان 5اد اسرتي فرأ سنة، عدد 14نا طالب في الصف الثامن،عمري  أ:الطالب

نا كنت بمدرسة الحياة ألي سنتين بالمدرسة ، ، س العامود ابوي لحام، عنده محل ملحمةأر
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. أبويمي وأقوى بالدراسة، شجعوني عليها أحسن وأ هذه المدرسة ،الرسمية بيت حنينا

نهامدرسة منيحة، ومزبوط منيحة وقوية بالدراسة، وتدافع عن حقوق الطالب توقعاتي إ

  .وتعليمها قوي ونشاطاتها منيحة وتفيد الطالب، زي المدرسة اللي كنت فيهامش 

  هلك؟أما مستوى تعليم :الباحثة

  .مي دبلومأبوي توجيهي و أ:الطالب

  تعني لك المدرسة؟ شو ب: الباحثة

ساعدتني المدرسة بتطوير علمي ، المدرسة زي بيتي بالضبط، عالقتي مع : الطالب

  .خوتيإنهم إوعالقتي مع الطالب كبنه إالمعلمين كمعلم مع 

هي عالقتك مع جتماعية في المدرسة؟ ما طوير العالقات اإلهل تهتم المدرسة بت:الباحثة

  هلك؟زمالئك، ومعلميك،واإلدارة، وأ

والد ويفهموهم، في مدارس ما أهالي لمعرفة مشاكل األجتماع إكيد، يطلبوا أ: الطالب

نا ، أبنهإي، والعالقة مع المعلمين مثل الوالد مع خوتإعالقتي مع زمالئي مثل ، بتعمل هيك

خوة ، فالطالب يشعروني بمشاعر األساتذة والطالبأكون هيك مع األطبعا بيسعدني 

نجليزية ساعدتنا أكاديميا مثل معلمة اللغة اإلوالمعلمين كثير بيساعدوا الطالب المحتاجين 

  .كثير

  خل المدرسة؟نت سعيد ومطمئن لهذه العالقات داأهل : الباحثة

ساتذة صف متفاهمين كتير، األخوتي ، نحن بالإنهم أنا بشعر ان الطالب كأ:الطالب

  .والمعلمات بحترمونا وبفهمونا
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  حكي لي عن المدرسة السابقة؟ إ؟بإمليسونشو تغير فيك بعد سنتين من الدراسة :الباحثة

اشطر أت وبصير ستاذي بالحاسوب وكل يوم ببتعلم شغالأاستفدت من إنا كتير  أ:الطالب

عرف شغالت أا كتير صرت أنستاذي بدير باله علي كتير لوحدي وأ وكمان ،بالحاسوب

   .على الحاسوب

منهجية؟ عددها ، ما هو نشاطك هل تهتم المدرسة باألنشطة المنهجية والال: الباحثة

  المفضل ؟

شياء ما كنت أعلمني ،ستاذ فادي ساعدني كتيرأنا عندي هواية كمبيوتر وأ ،اه،تهتم:الطالب

  .شياء جديدةأعرفها وعرفني على برامج وكل يوم يعلمني أ

نتماءك للمدرسة إهل المناهج المدرسية والمواد التي تدرسها في المدرسة تعزز : الباحثة

  والوطن؟ هل تدرس لغات في المدرسة؟ ما هي؟ ماذا تستفيد منها؟ 

حبه لوطنه، غير النشاطات لتقوية  في المناهج تقوي الواحد ءشياأنه في طبعا أل: الطالب 

دروس كيف استولوا على فلسطين وكيف قدروا يحتلوها وبنقدر ندافع ، الوطنية بالطالب

فيها دروس عن فلسطين، وتبين مناطق بفلسطين وحضارات ، عن وطننا بهذا التاريخ

سرائيل إحتلتها إونشاطات تعملها المدرسة مثل رحلة القرى المهجرة ومناطق زمان 

عرف لغة أنجليزي وعبري في المدرسة عشان إبدرس ، شان هيك بنقوي وطنناعل

  .عدائيأ

  هل تعمل المدرسة على زيادة وعي الطالب ؟ : الباحثة
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ذا إاه،علميا بساعدوا الطالب المحتاجين وثقافيا النشاطات والرحالت التعليمية، و: الطالب

ن طريق المنهاج وعن طريق  وع،واحد عندة مشكلة يستمع للنصيحة ويساعده على الحل

  .الرحالت يتم تعريفنا على مناطق بلدنا

  ؟)قصى، القدس، فلسطيناأل( هل قوت المدرسة عالقتك مع :ةالباحث

عرف وصرت أعرف تاريخها، صرت أعرف مناطق فيها ما كنت أما كنتش : الطالب

ى هلها عن طريق نشاط القرأراضي وشوا سووا بأعرف شو عملوا اليهود باألكمان 

، المهجرة وكانوا  يشرحوا لنا عن المناطق والقرى مثل لفتا وسطاف والقسطل وعين كارم

سرلئيلي يطخ منها وجودة بالقسطل اللي كان الجيش اإلكثر شي القلعة اللي مأعجبني أو

  .على البيوت الفلسطينية

  شو عملت المدرسة نشاطات حتى قوت عالقتك بالقدس؟: الباحثة

شياء بتفيدنا مثال الوطنية أمختلفة عرفتنا على البالد وبالمناهج بعلمونا النشاطات ال: الطالب

  .حتاللناإشياء عن بلدنا وتاريخنا وكيف تم أنعرف 

  ماذا تتوقع من المدرسة بالمستقبل؟وليش؟:الباحثة

نها مدرسة قوية وتعمل نشاطات  تعرف الواحد ببالده غير استمر فيها، ألبحب :الطالب

وايات ونشاطات الطالب وتساعد الطالب على أن يعرف كيف يحل الدراسة، وتقوي ه

وبتقدم لي دراسة افضل وتزيد النشاطات المنهجية والمختبرات وتتطور المدرسة ، مشاكله

  .كثرأوالدراسة 

  سرائيلية؟إهل مدرستك فلسطينية وال : الباحثة
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  فلسطينية: الطالب

  د االنتقال اليها؟هل يوجد مدارس بلدية في الجوار؟ وهل تري: الباحثة

نه الدراسة فيها مش منيحة، ممكن تكون أنتقل ألما بدي ،فوق بمنطقة العبيدية: الطالب

ل والتعليم أقمكانيات عة ولكنهم ما بدرسوش منيح،هون اإلالمباني فخمة والتجهيزات رائ

  .فضلأ

  ذا راحت؟إسرائيل وشو بتخسر إ شو الوطن بالنسبة لك؟شو: الباحثة

موت، أظل متمسك فيه حتى أستغني عنه مهما صار وراح أمني وال قطعة : الطالب

نما بربح أخسر شي عندما تروح أعداءنا والزم نحاربهم ، ال أسرائيل دولة احتلتنا وهم إ

  .الحرية وحرية التنقل

ن تستمر؟ ماذا أسرائيل؟ وهل تريد لها إما الوطن بالنسبة لك؟ ماذا تعني لك : الباحثة

  بك في الوطن؟تعمل المدرسة لتحب

ن  إلسرائيل أريد أهم شيء عندي وحياتي كلها وبضحي بحياتي عشانها، ال أ:الطالب

رسة نشاطات تعمل المد حد يريد لبلده االحتالل والجميع يحب الحرية،أ ال ألنهتستمر 

  .شياء تحبب الشخص بوطنه وتقوي وطنيتهأويدخلون في المنهاج خارجية لتحبب بالوطن 

  تحلم عندما تكبر؟على صعيدك الشخصي ، وعلى صعيدالوطن؟بماذا : الباحثة

وان الوطن يتحرر وتهزم اسرائيل والجميع يعيش براحة .شرطي او محامي:الطالب

  .وسالم

  ماذا ستقدم للوطن؟:الباحثة: الطالب
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  .موال ليشتري للتحريرأموال بقدم أذا كان معي إبقدم له علمي وممكن :الطالب

  .شكرا لك: الباحثة
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  ش.مقابلة علي )5(

    2009-3-22: الزمان

  غرفة االخصائي االجتماعي: المكان

أنا  بعمل بحث مطلوب مني تقديمه للجامعة علشان أنا بدرس ماجستير إدارة :الباحثة

تربوية في جامعة بيرزيت، طلبتك ألنه أنا بعمل مقابالت مع مجموعة من الطالب في 

الثامن اللي مدة وجودهم بالمدرسة من سنتين الى ثالثة المدرسة من الصفين السابع و

  ).دور المدرسة في بلورة الهوية الفردية والوطنية للطالب( وبسألهم عن 

 أطرح عليهم االسئلة وأستمع الى إجاباتهم، أسجل المقابلة ألنها تسهل عملية جمع 

الب وتفكيرهم المعلومات،والمقابالت هي الستكشاف تاثير المدرسة على إتجاهات الط

والتطور الذي ممكن أن يكون قد حصل لبناء هويتهم على صعيد فردي وعلى صعيد 

  .جماعي

هذا البحث بكشف واقعنا التربوي في المدرسة وإيش دور المدرسة على صعيد : الباحثة

الطالب وعلى صعيد الوطن، هل عندك إستعداد تشارك بالمقابلة،هل قرأ أهلك المكتوب 

  اركتك في المقابلة؟ووافقوا على مش

  .نعم، وهذا هو كتاب الموافقة:الطالب

خترت إعرفني بنفسك ، منذ متى وأنت بمدرسة امليسون بأي مدرسة كنت ؟ لماذا : الباحثة

  هذه المدرسة،من شجعك للتسجيل فيها؟ 
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نا أ، 6سرتي أفراد أ سنة، ولي سنتين بالمدرسة،عدد 14نا بالصف الثامن،عمري أ: الطالب

هديك المدرسة بالزعيم في   حباب اللة في الزعيم،أالثوري ،كنت بمدرسة من سكان 

الضفة وكان في غلبة مواصالت وما كانش فيها نشاطات يعني كنا نروح بس ندرس 

ونرجع ما كانوش يعطونا نشاطات ال دبكة وال إشي بس هاي المدرسة بيعطونا نشاطات 

 تعليمها  هون قوي فش وال ،عطيوحصص الرياضة ، المدرسة اللي كنت فيها ماكانت ت

مدارس تانية بيعطوش يعني بس بيجو . متحان يا واجبإيوم منروح إال يكون علينا يا 

  . متحانات نصف السنة و بسإمتحانات شهرين وإ ،بشرحوا

  هلك؟أشو مستوى تعليم :  الباحثة

  .بوي عاشرأمي توجيهي وأ: الطالب

  ماذا تعني لك المدرسة؟ : الباحثة

 المدرسة بتعنيلي الدار الثانية، بقضي أنا أكثر وقتي في المدرسة يعني صحابي :الطالب

تعلم أنه  إهلي،أساتذة مثل اكل والمعلمين واألبلعب معهم بدرس بشتغل بحبش أعمل مش

 أنا قبل ما أدخل المدرسة يعني حضرت حفلة ،كون جاهل والمدرسة تقوي الشخصيةأوما 

بيت المدرسة ودخلتها والحمد هللا طلعت منيحة ولما شفت الدبكة وفيها نشاطات ح

 أما إلي ما بعجبنيش أنا أنه لما ،المدرسة، اللي بيعجبني في المدرسة تعليمها والنشاطات

األوالد يعملوا مشكلة بتحاسبوا كل الصف يعني بمنعوا الرياضة في كل الصف فمش بس 

  .ثنين بعاقبوا الصفإبعاقبوا 
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جتماعية في المدرسة؟ ما هي عالقتك مع وير العالقات اإلبتطهل تهتم المدرسة :الباحثة

  هلك؟أدارة، و ومعلميك،واألزمالئك،

طالب مع المعلمين ولما ن يتقرب الأمنيحة وجيدة وبتحاول المدرسة بالنشاطات :  االطالب

هلي أسرة واحدة،عالقتي جيدة مع أنشطة والمناسبات مع المعلمين نكون مثل نشارك باأل

شي،  عالقتي نا ما بخبي عنهم أذا بوقع في مشكلة بيساعدوني في حلها ، فإبحكي معهم و

ومع ،نما بيساعدونيإتوجه لها ال يهملوني وأدارة منيحة ولما تصير معي مشكلة ومع اإل

 صحابي بحكي معهم وعادي وزي ،زمالئي عالقتي منيحة واحنا بالصف مثل االخوة

احد إشي بوقع في مشكلة كلنا بنوقف معه خوتي بعتبرهم صحابي وقت ما يصير مالو الوإ

  . وبنساعدوا

  نت مرتاح فيها؟أجتماعية داخل المدرسة؟ وهل أيك بالعالقات اإلشو ر: الباحثة

قلوا األشياء  منناقش معاًنتبتعطينا المدرسة فرص يعني بدخل معنا أستاذ ومنقعد :الطالب

  .ن باألستاذ وبنحبواما منحبها وشوي شوي هيك منصير متمسكياللي منحبها واللي 

  نت سعيد ومطمئن لهذه العالقات داخل المدرسة؟أهل : الباحثة

  .خوانيإوالد الصف كلهم أنا مرتاح وبحس أاه، : الطالب

  بتقدر تحكيلي شوي عن المدرسة السابقة وعن مدرستنا وكيف كانت تجربتك؟: الباحثة

ها نشاطات يعني كنا خر ،وما كانش فيأروح متأمدرستي كانت بعيدة وكنت : الطالب

نروح بس ندرس ونرجع ما كانوش يعطونا نشاطات ال دبكة وال إشي بس هاي المدرسة 

   .بيعطونا نشاطات وحصص الرياضة ، المدرسة اللي كنت فيها ماكانت تعطي
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  شو تغير فيك بعد سنتين من الدراسة في مدرسة جمعية امليسون؟:الباحثة

ي كان بالمدرسة السابقة منيح،  ولكن مش زي كل شي تغير في ، يعني معدل: الطالب

  . هان تعليمها منيح وغيرت كل شي ،هان وما كانوا يشجعونا

منهجية؟ عددها ، ما هو نشاطك  المدرسة باألنشطة المنهجية والالهل تهتم: الباحثة

  المفضل ؟

خذنا على نشاطات مثل رحلة القرى المهجرة أاه،تهتم فالنشاطات المنهجية ت :الطالب

النشاط الال أما شياء اللي منشوفها، ار القدس  وتزداد معلوماتنا عن األسوار واثأورحلة 

منهجي مثل الرحل السياحية بفلسطين نهاية العام ومش بس رحل ونعمل فطور جماعي  

 ونطلع نقطف الزيتون  مع بعض وغيره ،وهيك عالقتنا بتصير كتير منيةووبنفهم بعض

نا مش شاطر كثير أ ،ة القدم والكشافة والدبكة يعني مش دايمامثل المبارزة الشعرية و كر

  .بالدبكة 

  هل تهتم المدرسة بميول الطالب وهواياتهم؟:الباحثة

 اه، النه كل شيء مطلوب مني ،هوايتي السباحة ومش مرتبطة بوجودي بالمدرسة:الطالب

  .لةشارك بالبطوألى عمان منشان إسافر أعمل جواز سفر ألهلي يوفروا وسوف أ

  ثر على التعليم؟أهل هذا الحكي ب: الباحثة

  .كيد بنحب المدرسةأ: الطالب

نتماءك للمدرسة إهل المناهج المدرسية والمواد التي تدرسها في المدرسة تعزز : الباحثة

  والوطن؟ هل تدرس لغات في المدرسة؟ ما هي؟ ماذا تستفيد منها؟
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لم عن المدن الفلسطينية وكيف اخذتنا اه زي الوطني في مدارس ما بيتعلموها فنتع:الطالب

اليهود فالواحد بصير يحب وطنه ويتمسك فيه ،ندرس كمان العبري واإلنجليزي، العبري 

ألني بحب أتعلمها ألنه يعني مستحلينا اليهود وهي لغة عدو وكثير في ناس بحكوا العبري 

جانب ونعرف مع األاللغة اإلنجليزية عشان نحكي فبحب أتعلمها أفهم عليهم شو بيحكوا، و

  .ذا سافرنا ندرس بره بنعرف كيف نحكي معهمإنتعامل معهم وكمان 

  هل المدرسة بتزرع قيم بالطالب وعلى ماذا تركز؟: الباحثة

شياء بنتعلمها وبالدراسة وبمحالت بنروح عليها ، مثال أاه، على كل شي مثال في :الطالب

عرف عنها وكنا كل ما نمرق عن أ خذتنا المدرسة على القرى المهجرة وال عمري كنتأ

محل االستاذ يشرح عنها ورحنا على لفتا وعين كارم وعرفنا كيف اليهود سرقوا القرى 

  .هلهاأوهجروا 

  طيب هل بتدرسوا لغات قديش مهم تتعلم عبري؟: الباحثة

ذا واحد مرق من عندي وحكى لي إاه، عبري علشان نعرف لغة عدونا ، وبعدين : الطالب

ما بعرف لغته ما بفهم عليه وبعدين بنعرف كيف نخاطبهم ونعرف نتعامل مع ذا إكلمة 

الصهاينة في الشارع والمحالت والمستشفيات وكمان نفهم عليهم شو بيقولوا بلكي بدهم 

  .ذا واحد ما بعرف عبري ربما يرجعوا عن الحواجزإياذونا و

  هل تعمل المدرسة على زيادة وعي الطالب ؟: الباحثة

لميا بدرسوا منيح مش زي المدارس الثانية المعلمات بشرحوا منيح وفي ع: الطالب

وكمان لما الواحد يعمل مشكلة بحلوا المشكلة ،نشاطات ورحل وبننبسط مع بعض



 
 

178

ذاعة المدرسية بكل ،ومن ناحية وطنية حيث نحتفل باإلويساعدوه فيفهم الصح من الغلط

  .المناسبات الدينية والوطنية

  ؟)االقصى، القدس، فلسطين( درسة عالقتك مع هل قوت الم:الباحثة

نعم، نروح واالساتذة ياخذونا للمسجد االقصى وكل حدث ديني نشرح عنه : الطالب

باالذاعة المدرسية، ونفس الشيء القدس نزور القرى المهجرة وسور القدس رحنا عليه، 

  .ا الكنعانيونوفلسطين ناخذ بالجغرافيا والوطني حدودها ومساحتها واصلها للعرب وسكنه

هل تريد :  هل مدرستك فلسطينية ام بلدية؟ هل يوجد مدارس بلدية في الجوار؟: الباحث

  االنتقال اليها؟

مدرستي فلسطينية،ويوجد بجوارنا مدارس بلدية، ال اريد االنتقال اليها،بكون : الطالب

  .م وما بعلمواتعليمها بنسمع عن مدارس البلدية ال تعلم منيح والمعلمين بياخذوا معاشاته

  ماذا تتوقع من مدرستك بالمستقبل؟: الباحثة

التعليم سالحنا ،هلي مبسوطين منهاأستمر وأستمرت للتوجيهي سإذا المدرسة إاه :الطالب

  .حقق حلميأريد من مدرستي تساعدني ،أصير دكتورأحب أو

  ر؟ما الوطن بالنسبة لك؟ ماذا تعني لك اسرائيل؟ وهل تريد لها ان تستم: الباحثة

إني من فلسطين جاوب أذا خرجت بره بعتز إنه الوطن هو الشيء اللي بعتز فيه أل:الطالب

ن يكون أسرائيل تطمع بفلسطين وتطمس التراث وال واحد بحب إو، نها مميزة وجميلةأل

  .وطنه محتل

  وماذا تحلم للوطن؟ ماذاتعمل المدرسة لتحببك في الوطن؟:  الباحثة
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خذ بالمناهج ما هو الوطن أ وبماذا تشتهر فلسطين وبن،ن وطنناالمدرسة تعلمنا مد: الطالب

سرائيل تطلع منه ويصير مستقل مثل باقي الدول وتتطور إ هنإحلم أ ،وكيف نعتني بالوطن

  .سرائيليةإالتكنولوجيا وتصير صناعاتنا وطنية ومش 

  بماذا تحلم عندما تكبر؟: الباحثة

  . صير دكتور جراحأبدي : الطالب

  ؟يف ممكن تخدم وطنكك: الباحثة

نه يصير عندنا مستشفيات فلسطينية على غرار إبساعد على تقدم الوطن وبحلم : الطالب

  .م ويصير يتوجهوا لها الفلسطينيينهداسا عين كار

  .شكرا كثيرا انتهت المقابلة: الباحثة
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  ق.محمد)6(
    2009-1-28: الزمان

  غرفةاالخصائي: المكان

حث مطلوب مني تقديمه للجامعة علشان أنا بدرس ماجستير إدارة أنا  بعمل ب:الباحثة

تربوية في جامعة بيرزيت، طلبتك ألنه أنا بعمل مقابالت مع مجموعة من الطالب في 

المدرسة من الصفين السابع والثامن اللي مدة وجودهم بالمدرسة من سنتين الى ثالثة 

  ).ة والوطنية للطالبدور المدرسة في بلورة الهوية الفردي( وبسألهم عن 

 أطرح عليهم االسئلة وأستمع الى إجاباتهم، أسجل المقابلة ألنها تسهل عملية جمع 

المعلومات،والمقابالت هي الستكشاف تاثير المدرسة على إتجاهات الطالب وتفكيرهم 

والتطور الذي ممكن أن يكون قد حصل لبناء هويتهم على صعيد فردي وعلى صعيد 

  .جماعي

 هذا البحث بكشف واقعنا التربوي في المدرسة وإيش دور المدرسة على صعيد :الباحثة

الطالب وعلى صعيد الوطن، هل عندك إستعداد تشارك بالمقابلة،هل قرأ أهلك المكتوب 

  ووافقوا على مشاركتك في المقابلة؟

  اه، هاي المكتوب: الطالب

خترت إمدرسة كنت ؟ لماذا عرفني بنفسك ، منذ متى وأنت بمدرسة امليسون بأي : الباحثة

  من شجعك للتسجيل فيها؟  هذه المدرسة،
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        المكبر من سكان،خوةإربعة ألي  سنة،13نا طالب من الصف الثامن عمري أ: الطالب

 صحابي هن ألنتقل على هذه المدرسةأانا حبيت أدرس بمدرسة حكومية في المكبر أكنت 

  .سجل فيهاأنا كمان حبيت أسجلوا فيها و

  هل؟ما مستوى تعليم األ: باحثةال 

  .مي درست للعاشرأبوي درس للعاشر و أ:الطالب

  لك المدرسة؟ ماذا تعني: الباحثة

  . جي عليها وما بحب أغيبأمدرستي كويسة وبحب :الطالب

ي عالقتك مع جتماعية في المدرسة؟ ما هبتطوير العالقات اإلهل تهتم المدرسة :الباحثة

  هلك؟أ ودارة،زمالئك، ومعلميك،واإل

نهم يحترموا الطالب  وبنفس الوقت ما بحبوا التجاوز وال ، ألعالقة كويسة: الطالب 

خوتي بحبوني كثير، إهلي منيحة وأنا هادىء وما بحب المشاكل ، عالقتي مع أالفوضى و

  .صحابي في المدرسة طيبينأ

  ا؟نت مرتاح فيهأجتماعية داخل المدرسة؟ وهل قات اإليك بالعالأشو ر: الباحثة

نا تحسنت أصدقاء كثير أصحابي  بالمدرسة مبسوطين  وفي عندي أنا وأ: الطالب

  المدرسة منيحة وبديروا بالهم علينا كثير ،خالص المعلمين بتدريسناإبدروسي، بحب 

  .بالدروس وبالتعامل
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  نت سعيد ومطمئن لهذه العالقات داخل المدرسة؟أهل : الباحثة

نا أ ما بحب الطالب لما يخربوا الممتلكات ،مانها باألالمدرسة كويسة وبشعر في:لبالطا

  .نه هاي المدرسة للجميعأكره هذا التصرف أل

  بتقدر تحكيلي شوي عن المدرسة السابقة وعن مدرستنا وكيف كانت تجربتك؟: الباحثة

بالمدرسة هديك ماكانوش المعلمين يفهمونا وما كان  حسن بالمدرسة،أنا صرت أ:الطالب

  .في نشاطات

  شو تغير فيك بعد سنتين من الدراسة في مدرسة جمعية امليسون؟ :لباحثةا

غيب عنها و بحب تكون من أنا بحب مدرستي ،ما بحب أ  ،كل شي تغير في: الطالب

قاربي يسجلوا و ينتموا أصحابي وأتخرج منها ،المدرسة اللي بشجع أحسن المدارس وأ

  إليها

منهجية؟ عددها ، ما هو نشاطك جية والالالمدرسة باألنشطة المنههل تهتم : الباحثة

  المفضل ؟

ستاذ بلعب اضيه كثير مفيدة الصبح ودائما األذاعة المدرسية والنشاطات الرياإل:الطالب

  .ويكون دوري بين الصفوفأمعنا طائرة وبنشطنا ومرات بنلعب قدم 

  شطة؟نشطة المدرسية، بتشارك باالنبالنسبة لمشاركتك بالفعاليات واأل شو: الباحثة

وبحب أشارك بالمسابقات ،  بشارك بفريق كرة القدم وما بحب أشارك بالدبكةأنا:  الطالب

  . الثقافية خارج المدرسة

  لما تفوز شو بتحس، ولما تبخسر شو بتحس؟: الباحثة
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 بمسابقةسوق عكاظ خذنا المرتبة الثالثة،أبالمسابقات الثقافية  ير،تلما بفوز بفرح ك: الطالب

خذنا أخذنا المركز الثاني، وبالغناء أوبالرقص الشعبي  ول في الدبكة،جبنا المركزاأل

  .المركز الثالث

   هل تهتم المدرسة بميول الطالب وهواياتهم؟:الباحثة

نا بشارك في مسابقات الجري، كرة القدم وكمان بشارك  في المسابقات  أاه،: الطالب

  .األخرى

  رسة؟نت سعيد ومطمئن ومرتاح في المدأهل : الباحثة

نه في تعليم أمان، ألنا سعيد وبحس ب، أدارة منيحة وفي قوانين ونظامإفي مدرستنا : لطالب

نه تعليمها منيح وكمان بلعب أنا مرتاح أل كمان ،خرى الطالب يحبوهاأشياء أوفي 

  .رياضة

  ثر على التعليم؟أهل هذا الحكي ب: الباحثة

هتم أدرس وأ وبالتعليم وبخليني ثبت حالي بالنشاطأ برفه عن حالي وبحب  أنا:الطالب

  .كثير

نتماءك للمدرسة إهل المناهج المدرسية والمواد التي تدرسها في المدرسة تعزز : الباحثة

  والوطن؟ هل تدرس لغات في المدرسة؟ ما هي؟ ماذا تستفيد منها؟

نا ومين حررنا صلأجدادنا وعن أكتب التاريخ تحكي عن  تاريخ وطننا وكيف : الطالب

 ومين قام بمساعدة الشعب ،تراك ويساعدنا على معرفة تاريخ اجدادنايزنطيين واألمن الب
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بندرس .الفلسطيني ،المواضيع الدينية، شو ديننا ،وييعلمنا نصلي ونقوم بالواجبات الدينية

  .نجليزيإعبري و

  قديش مهم تتعلم عبري؟:الباحثة

  .تري من عندهمروح اشأحكي مع الجيش على الحواجز ولما أعرف اعشان :الطالب

  هل تعمل المدرسة على زيادة وعي الطالب ؟: الباحثة

شياء بنتعلمها وبالدراسة وبمحالت بنروح عليها ، مثال أاه، على كل شي مثال في :الطالب

ستاذ يشرح ان األعرف عنها وكأخذتنا المدرسة على القرى المهجرة وال عمري كنت أ

  .هلهاأف اليهود سرقوا القرى وهجروا عنها ورحنا على لفتا وعين كارم وعرفنا كي

  ؟)قصى، القدس، فلسطيناأل( هل قوت المدرسة عالقتك مع :ةالباحث

قصى والبلدة القديمة أماكن ومعلومات كثيرة عن األعالقتي قوية، تعرفت على :الطالب

  .نا كثير حبيت الجولة فيهاأالقدس جميلة و والشوارع والكنائس،

  مع القدس؟كيف بتشوف عالقتك : الباحثة

  كويسة:الطالب

  ماذا تتوقع من المدرسة بالمستقبل؟وليش؟:الباحثة

خذني على مناطق أوت شياء كثيرة عن الوطن،أتوقع تعلمني أتخرج منها وأبحب : الطالب

  .كثيرة بعرفهاش

  سرائيلية وال فلسطينية؟ إمدرستك خاصة وال بلدية؟ : الباحثة

   .وراك وهاي الخريطةعالم مدرستنا فلسطينية وهاي اال: لطالبا
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  هل في جنبنا مدارس للبلدية؟ماذا تسمع عنها؟ :  الباحثة

  اه فوق، فيها مشاكل كثير :الطالب

هل هذا مقصود انه يصير هيك بطالبنا )بلدية اسرائيل(المدرسة تابعة للبلدية: الباحثة

  وبشبابنا؟ليش ما بصير بمدرستنا، وليش بصير عندهم؟

 مدرسة البلدية بعرفش ،درسة خاصة ما بيصير فيها هيك نحن م،بعرفش بجوز:الطالب

  .ومش ممنوعبن جيراننا يقول له االستاذ الدخان عادي أيمكن يكونوا متفقين، في واحد 

  ذا كبرت المدرسة ستتخرج منها؟إم ال، هل أهل ستستمر في هذه المدرسة  : الباحثة

خذني على مناطق أوت الوطن،شياء كثيرة عن أتوقع تعلمني أتخرج منها وأبحب :  الطالب

  .كثيرة بعرفهاش

  ن تستمر ؟أسرائيل إسرائيل؟ هل تريد إلوماذا تعني  ماذا يعني لك كلمة وطن؟:الباحثة

سمها إنا بلدي أسم بلدي إسرائيل مش إنا ساكن فيه ،أالوطن هو المكان اللي :الطالب

  .حب وطنيأفلسطين مدرستي دايما بتعلمني كيف 

  ل المدرسة لتحببك بالوطن؟ماذا تعم:  الباحثة

وبيشرحولنا كثيرعن كل المناسبات  الوطنية والدينية وكمان في حفالت نصف : الطالب

  .السنة وبكل المناسبات

  شو بتحلم للوطن؟: الباحثة

  .سمه عالي بين كل البلدانإه يكون إ: الطالب

  ماذا تحلم لمدرستك؟: الباحثة
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  .ها مدرسة كويسةإنلناس ويعرف كل ا، تشتهر وتكبر بالقدس: الطالب

  شو بتحلم على صعيدك الشخصي ؟: الباحثة

  .افع عن كل المظلومين في بلديأصير محامي وأكبر وأنجح وأنه إحلم أ: الطالب

  .شكرا لك ويعطيك العافية: الباحثة
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  د.محمد)7(

  2008-12- 1: التاريخ

  10:30: الزمان

  غرفة الرواد: المكان

مل بحث مطلوب مني تقديمه للجامعة علشان أنا بدرس ماجستير إدارة أنا  بع:الباحثة

تربوية في جامعة بيرزيت، طلبتك ألنه أنا بعمل مقابالت مع مجموعة من الطالب في 

المدرسة من الصفين السابع والثامن اللي مدة وجودهم بالمدرسة من سنتين الى ثالثة 

  ).فردية والوطنية للطالبدور المدرسة في بلورة الهوية ال( وبسألهم عن 

 أطرح عليهم االسئلة وأستمع الى إجاباتهم، أسجل المقابلة ألنها تسهل عملية جمع 

المعلومات،والمقابالت هي الستكشاف تاثير المدرسة على إتجاهات الطالب وتفكيرهم 

والتطور الذي ممكن أن يكون قد حصل لبناء هويتهم على صعيد فردي وعلى صعيد 

  .جماعي

هذا البحث بكشف واقعنا التربوي في المدرسة وإيش دور المدرسة على صعيد : حثةالبا

الطالب وعلى صعيد الوطن، هل عندك إستعداد تشارك بالمقابلة،هل قرأ أهلك المكتوب 

  ووافقوا على مشاركتك في المقابلة؟

  .اه،معلوم وهاي المكتوب :الطالب

 مليسون بأي مدرسة كنت ؟إعرفني بنفسك ، منذ متى وأنت بمدرسة : الباحثة



 
 

188

س العامود، لي سنتين أ ساكن في ر،نا في الصف الثامنأ سنة، 13نا عمري  أ:الطالب

يعمل  خوة متزوجني،إيل . 4سريت بالوضع احلايل أفراد أعدد بالمدرسة، 

ول، بشارع باب العمود، له  األهندية الطابق يب حماسب يف عمارةأ

  .كنت بمدرسة المجد،ينانا في المدرسة من سنت، مكتب حلاله

  .؟خترت هذه المدرسة، ومن شجعك للتسجيل فيهاإ لماذا :الباحثة

وفيها  كاديمية منيحة،أنها منيحة، من جهة إسمعت عن المدرسة من كتير ناس  :الطالب

كاديمية وسلوكية كمان منيحة ويعطى الطالب أ من جهة ،معلمين مناح،والدراسة منيحة

 ناأ ،ا، بنطلب مرات مقابلة مع المسؤولين تيجوا تحكوا معناحقه وال تحرمنا وال تضربن

نا كنت واثق فيها وعارفة هي وين مصلحتي  أوسمعت عن المدرسة من خالتو وفاء 

لشان خترت هذة المدرسةعإنا أ ،بوي فهموا وين مصلحتي وسجلوني بالمدرسةأمي وإو

  .ب بحقنه هديك المدرسة شديدة وال تعلم الطالسمعتها األكاديمية أل

  هل؟ما مستوى تعليم األ: الباحثة

  .مي توجيهيأبوي معاه دبلوم و أ:الطالب

  ماذا تعني لك المدرسة؟ : الباحثة

ل شيء،مدرسة تعلمنا كل مدرسة تعطي الطالب مستقبل وتخلي الواحد متعلم ك: الطالب

 اه، قوتني بالتعليم وخلتني مؤدب ومحترم مع ،دب واالخالق وكل شيءشيء في األ

  .طالبال
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ي عالقتك مع جتماعية في المدرسة؟ ما هتهتم المدرسة بتطوير العالقات اإلهل :الباحثة

  هلك؟أدارة، وزمالئك، ومعلميك،واإل

ستاذ الرياضيات مش أ سة مع زمالئي، مع معلمي كويسة بساه، عالقتي كوي: الطالب

ندي ذا عإدارة كويسة و وبعصب على الطالب، عالقتي مع اإلكويس،علشان بيضرب

  .مع أهلي مش كتير.روح عندها وتساعدني في حلهاأمشكلة 

  نت مرتاح فيها؟أجتماعية داخل المدرسة؟ وهل أيك بالعالقات اإلشو ر: الباحثة

سف أذا عملت غلط مع صاحبي بروح بتإبحس معلماتي ومعلمي بحبوني، : الطالب

ستاذ ه األنإر الطالب ذا المدرسة بدها تروح رحلة تناقشنا فيها، يشع، إوبوعد ما بعيدها

ر بعد الدوام للتدريب يساعدنا األستاذ،بقسمونا خيأ ومرات نطلب الت،فاهمهم وفاهم رغباتهم

  .صحابنا ونكون كويسين وودودينأنشطة  على شكل مجموعات ونتنافس مع في األ

  نت سعيد ومطمئن لهذه العالقات داخل المدرسة؟أهل : الباحثة

هل وال تخرج عن نطاق  فيها مشاكل وال تخرج المشكلة لألمانا سعيد بالمدرسة أ: الطالب

  . المدرسة تساعد على عدم وجود نزاع وحقد بين الطالب ،المدرسة

  بتقدر تحكيلي شوي عن المدرسة السابقة وعن مدرستنا وكيف كانت تجربتك؟: الباحثة

ختلفت عن إ هاي المدرسة تختلف كثير عن المدرسة السابقة اللي كنت فيها قبل ،:الطالب

ذا لم يحل النائب وطول إذا ما حل المشكلة يحل النائب وإشياء هاي فيها نظام وعندك المربي أ

ذا راح المدير في نائب علشان هيك كانت المدرسة السابقة ال فيها إالوقت في نائب ومدير ، 

 نائب، وكانت المديرة تيجي مثال تضربني عصاتين وخلص،  عندكو هون نظام ولكل واحد
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حقوقه، تعطونا حقوقنا اللي نطلبها وعلمتونا نلتزم بالقانون ولكل واحد حق شرعي، وفش 

والد يجاوبوا بدون رفع  عادة نجاوب بدون دورنا، وكان األواحد يعتدي على االخر ، كنا

جابة برفع اليد وغير معلمين يعطونا حقوقنا لما نجاوب، كنا بالمدرسة يدي، االستاذ علمنا اإلاأل

مربي صفنا علمنا كثير وخالنا الصف ،قة لما نجاوب ما يعطونا ويخلونا نجاوب كلمة فقطالساب

ذا رحنا إ و، هديك المدرسة ال فيها دفتر الصف وال شيء ،المثالي وكان يتابعنا في كل شيء 

يدهم، إخذوا حقهم بأوالد تقول خليهم يإذا تقاتلوا األشو دخلني ولمديرة نشكي كانت تقول ل

ن درس درس وبعدين  يعطوك إن حل حل وإتشد على الطالب، ال يهتموا بالطالب، وكانت ال 

 وفي الوقت نفسه صرنا منظمين علشان هيك المدرسة يزيد ،الشهادة وهاي الشهادة وخلص

  .والد ينشروا سمعتهاالل سمعتها واألعدد طالبها من خ

  ؟بإمليسونشو تغير فيك بعد سنتين من الدراسة :الباحثة

شي ما تحسنت ونزل معدلي، ما كنت إول أاتحسن أصرت متشجع عليها وبديت : الطالب

  .متعود على المدرسة تعودت عليها وتحسن معدلي

 ما هو نشاطك ،منهجية؟ عددهاالمدرسة باالنشطة المنهجية والالهل تهتم : الباحثة

   ؟المفضل

وفر لنا كل ج ووسعت معلوماتنا وت. نا بشارك بمسابقات سأتهتم المدرسة و :الطالب

سبوع الماضي عملنا نشاطات عن الحج والعمرة وبنروح ، النشاطات كثيرة، األشيء 

  .رحالت وجوالت في القدس ،وفي عندنا فرقة دبكة وكشافة

  هل تهتم المدرسة بميول الطالب وهواياتهم؟:الباحثة
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نا كل ج ووسعت معلوماتنا وتوفر ل. نا بشارك بمسابقات سأاه، المدرسة بتهتم و:الطالب

،  النشاطات كثيرة مثل الفولي بول والدبكة والطائرة والكشافة والمسابقات الثقافية،شيء 

هواياتي كثيرة الطائرة والكشافة وبحب الكمبيوتر ،نشطة يوجد في المدرسة مركز لأل

مثل نادي الفنون، نادي سلوان،  ندية خارج المدرسة،أ انا مشارك كمان ب،والدبكة

  . االهليةمركزنضال والعناية

  لوان علم فلسطين؟أقلت انك مشارك بالكشافة ما االعالم التي ترفعوها، وما معنى :الباحثة

علم فلسطين وشبال وعلم الكشافةإمليسون، الزهرات ، األبنرفع علم مدرسة :  الطالب

حمر ، ألوان العلم أما ، أنا عايش فيهأنه هذا وطني وعلم وطني ورمز الوطن اللي إيعني 

كلنا متوحدين مع : بيض،األحتالل فلسطين وقت الجدإ: سود،األخضرأوأبيض ، وسود،أو

  .نفدي فلسطين بالدم: حمر،ألسهول فلسطين وتماسكنا مع بعضنا: خضر، األبعض

  ثر على التعليم؟أهل هذا الحكي ب: المقابل

 وبعدين ما نزهق وبنحب ،تعطينا الفعاليات ومن خاللها تساعدنا على التعليم: المبحوث

  .والد ما يزهقوا بفرحوا ويكيفوا  ويحبوا المدرسةالمدرسة وبتخلوا األ

  نت تقوم بالنشاط؟أبماذا تشعر و: الباحثة

رفع اسم المدرسة وتشتهر أنه الزم نفوز وإشارك بالنشاطات بحس أنا لما  أ:الطالب

والد مناح ويجيبوا عالمات أمليسون تخرج إتطلعوا إويصير الناس يتشجعوا ويقولوا 

نه معلمي سر نجاحي حيث كانوا يعطوني معلومات إوشاطرين باالنشطة، وبحس 

تمنى الفوز وتقديم عرض خال من وكمان دائما ب، ويوسعوا فهمي ولوالهم ما اشتركت

  .خطاءاأل



 
 

192

نتماءك للمدرسة إهل المناهج المدرسية والمواد التي تدرسها في المدرسة تعزز : الباحثة

  لمدرسة؟ ما هي؟ ماذا تستفيد منها؟ والوطن؟ هل تدرس لغات في ا

نا أدبية والمواد األ ،من شرهمأومن عرف لغة قوم  ، انجليزيإبتعلم عبري و: الطالب

فهم وبحب تاريخ الحضارات القديمة، الجغرافيا علمتنا حدود وبيئة مناطق كثيرة، أحبها، أ

ف كانوا يتعاملوا وبالتاريخ والوطنية تعلمنا كيف احتلت فلسطين وكيف كانوا زمان، وكي

  .وساعدونا على ربط القديم بالجديد

  قديش مهم تتعلم عبري؟:الباحثة

قرا ولما يحكوا اليهود بفهمش مثال جاء بريد أنا ما بعرفش أضروري ، مثال : الطالب

  عرف العبريأكون أعرفه وأالزم 

  هل تعمل المدرسة على زيادة وعي الطالب ؟:  الباحثة

ي األستاذ جي على المدرسة هاي، ركز علأعرب قبل ما أف اه، كنت ما بعر: الطالب

دارة يحكوا لنا ، المدرسة واإلستاذ وحبينا المادة اللي بعلمها وعلمني اإلعراب، فحبينا األ

 بلدنا، تحتلأي شيء متطور ويمكن توفيره في نفس الوقت، وكمان بيعلمونا كيف أعن 

  .تاريخ بلدنا، كيف ندافع علشان تتحرر فلسطين

  ؟)قصى، القدس، فلسطيناال( هل قوت المدرسة عالقتك مع :ةالباحث 

قصى ار القدس وقلعة داوود والمسجد االخذتنا المدرسة رحالت عن اثانعم :الطالب

ما فلسطين فعرفنا كيف احتلونا وكيف أوالمرواني، االثار للحائط الغربي للمسجد االقصى، 
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ماكن أرض بال شعب وكمان زرنا أسطين  الدول غير مهتمه فينا، وكانوا يقولوا فلهنإ

  .ريحا، بيت لحم أمتعددة من فلسطين مثل حيفا، يافا، ، 

  كيف بتشوف عالقتك مع القدس؟: الباحثة

ماكن والمحالت وعن مخططات اليهود لبناء الهيكل أعرف كتير عن األصرت :الطالب

كنائس ، نشاطاتنا سوار والشفنا حفريات الهيكل وتعلمت عن األقصى واالقصى و األوزرنا

ذاعة المدرسية والنشاطات عن غزة والقدس والخليل وهذه  وفي اإلقوت عالقتنا بالقدس،

.                                                                  بلدنا بنعيش فيها والزم نعرف عنها كل شيء

  ماذا تتوقع من المدرسة بالمستقبل؟وليش؟:الباحثة

كبر في المجتمع، تزيد معلوماتنا خارج نطاق أتوقع فتح صفوف جديدة وتكون  أ:الطالب 

نه طلعت على كثير مدارس ما في حرية أختار االستمرار بالمدرسة إلب والدراسة، الكت

  .تخرج منهاأظل بهذه المدرسة وأنا بحب أي وأالر

  سرائيلية وال فلسطينية؟ إمدرستك خاصة وال بلدية؟ : الباحثة

  .فلسطينية: الطالب

  يها؟إنتقال دارس بلدية في الجوار؟هل تريد اإلهل يوجد م: الباحثة

ليها،جربت وكانت مش كويسة ما بتعلم وبضربوا وبكرهوا إنتقل أنعم، ما بدي : لطالبا

  .الواحد بالمدرسة وال يوجد نظام بتلك المدارس

سرائيل تقصد فيه تجهيل إهذة المدرسة تابعة للبلدية ، هل اللي بصير فيها  برايك :الباحثة

  والدنا؟أ
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  .يمكن: الطالب

  .ذا كبرت المدرسة ستتخرج منها؟إم ال، هل أدرسة  هل ستستمر في هذه الم: الباحثة

ني أتخرج منها ألظل فيها وأذا كبرت المدرسة بحب إتخرج منها ، وأبحب :الطالب

  .مرتاح

  لو جينا سالناك سؤال شو الوطن بالنسبة لك؟ : الباحثة

نولدت فيه وهو حياتي ولواله لما كنت إالوطن هو المكان اللي عشت فيه ، :الطالب

  .موجود

  ن تستمر؟أسرائيل؟ وهل تريد لها إماذا تعني لك :الباحثة

 ستمرارها، تنكد علينا وتفصلنا بجدار الفصل العنصري إريد أحتلتنا وال إسرائيل أ: الطالب

اعد بعض ويزيد حب نه نتوحد ونسإسرائيل نستفيد إذا خرجت إوالد العم، أهل وفرقت األ

  نتماء اإل

  حببك في الوطن؟ماذا تعمل المدرسة لت :الباحثة

  ياه، وبيقربوا الوطن بعطونا معلومات عن كل المدن الفلسطينيةإبتقرب لنا : الطالب

  ماذا تحلم للوطن؟وماذا تحلم لنفسك؟: الباحثة

بني البيوت الفلسطينية أنه اصير مهندس وإوبحلم .يكونوا كلهم متعلمين ومثقفين: الطالب

  .في القدس

  .شكرا : الباحثة
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  ع.محمد)8(

  17/4/2009: تاريخال

  10:30: الزمان

  غرفة الرواد: المكان

أنا  بعمل بحث مطلوب مني تقديمه للجامعة علشان أنا بدرس ماجستير إدارة :الباحثة

تربوية في جامعة بيرزيت، طلبتك ألنه أنا بعمل مقابالت مع مجموعة من الطالب في 

رسة من سنتين الى ثالثة المدرسة من الصفين السابع والثامن اللي مدة وجودهم بالمد

  ).دور المدرسة في بلورة الهوية الفردية والوطنية للطالب( وبسألهم عن 

 أطرح عليهم االسئلة وأستمع الى إجاباتهم، أسجل المقابلة ألنها تسهل عملية جمع 

المعلومات،والمقابالت هي الستكشاف تاثير المدرسة على إتجاهات الطالب وتفكيرهم 

كن أن يكون قد حصل لبناء هويتهم على صعيد فردي وعلى صعيد والتطور الذي مم

  .جماعي

هذا البحث بكشف واقعنا التربوي في المدرسة وإيش دور المدرسة على صعيد : الباحثة

الطالب وعلى صعيد الوطن، هل عندك إستعداد تشارك بالمقابلة،هل قرأ أهلك المكتوب 

  ووافقوا على مشاركتك في المقابلة؟

  .عم ، تفضلين: الطالب

مليسون بأي مدرسة كنت ؟ لماذا إعرفني بنفسك ، منذ متى وأنت بمدرسة : الباحثة

  خترت هذه المدرسة،من شجعك للتسجيل فيها؟     إ
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شخاص،من أ 7سرتي أفراد أ سنة،  عدد 13نا طالب بالصف السابع، عمري  أ:الطالب

نا كنت بمدرسة أ ،ر تاكسيبوي بشتغل شوفيأنا بالمدرسة من سنتين ، أمليسون، وإسكان 

أبوي ألنها كويسة في التعليم مي وأعمر بن الخطاب في صور باهر، شجعني عليها 

 .نضباط والنظامواإل

  ما مستوى تعليم االهل؟ :الباحثة

  .مي درست للعاشرأبوي توجيهي و أ:الطالب

  ماذا تعني لك المدرسة؟: الباحثة

، خوانيإبوي والطالب أهلي واساتذة كانهم أني بداري، واالالمدرسة حياتي ، ك: الطالب 

، شي بعجبنيشإ وفش ،وبعجبني كل شيء في المدرسة نشاطاتها والتعليم اللي فيها والتربية

طلع انا بدي أوبطوروا لي مهاراتي فيها وكمان  نا بهتم بالدبكة،انه إساعدتني المدرسة 

  .طالبنا ومجموعة احقق حلمي وبطلعونا مسابقات أدكتور وهم راح يساعدوني عشان 

ي عالقتك مع جتماعية في المدرسة؟ ما هتهتم المدرسة بتطوير العالقات اإلهل  :الباحثة

  هلك؟أدارة، وزمالئك، ومعلميك،واإل

 عصبيستاذ الرياضيات  بس أاه، عالقتي كويسة مع زمالئي، مع معلمي كويسة : الطالب

روح عندها وتساعدني في أكلة ذا عندي مشإدارة كويسة وعالقتي مع اإل ، بيضربومرات

  ..طيبةهلي أعالقتي مع ،حلها

  نت مرتاح فيها؟أجتماعية داخل المدرسة؟ وهل أيك بالعالقات اإلشو ر: الباحثة
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خوة، ويصير إهلنا والطالب أساتذة كانهم امل مع األنه العالقات طيبة ونتعإالحلو :الطالب

دارة نفس إخواني، واإلنهم أالب كمي، الطأبوي وأمع المعلمين هاي مثل ،بيننا عالقات

  .نا سعيد، عشان بحترمهم وبحترموني وفي محبة بينناأ ،المعلمين والمعلمات

  نت سعيد ومطمئن لهذه العالقات داخل المدرسة؟أهل : الباحثة

. مان، والطالب هاديين والمعلمين ال مشاكل وال شيءأنه فيها  أنا مطمئن أل:الطالب

صحابي بره المدرسة مثل أم وتعلمني كل شيء وبتعامل مع بتجعل الطالب خلوق ومحتر

   .كنا زمان طوش وغلط ، جوه

  بتقدر تحكيلي شوي عن المدرسة السابقة وعن مدرستنا وكيف كانت تجربتك؟: الباحثة

ما هان في أ ،كنت بالمدرسة السابقة فش نشاطات زي نشاط الدبكة والكشاقة :الطالب

والواجبات كانت قليلة وغير  وتعطيل ياب المعلمين ضرابات كثير وغ إوكانت نشاطات،

  .متواصلة

  ؟ بإمليسونشو تغير فيك بعد سنتين من الدراسة:الباحثة

وتقوي شخصية الطالب وتطلع على شارك بنشاطات زي الكشافة والدبكة أصرت : الطالب

سة،  وكمان أنا راضي عن حالي من ناحية الدرا.قلأكثر والمشاكل أذاعة،وهان النظام ال

  .ودائما المعلمين بشجعوني

منهجية؟ عددها ، ما هو نشاطك المدرسة باالنشطة المنهجية والالهل تهتم : الباحثة

  المفضل ؟

  .اه تهتم كثيرا بالنشاطات والرحل التعليمية والثقافية والمسابقات: الطالب
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  هل تهتم المدرسة بميول الطالب وهواياتهم؟:الباحثة

أنا بشارك بالمسابقات الثقافية بين المدارس , الدبكة، وكرة القدمالنشاط المفضل :  الطالب

 في إلي كمان هواية ،هلي دايما بشجعوني، أساتذة يدربوناومجموعة من الطالب فيها واال

  .سبح على مسبح  المكبرأبروح ،السباحة

  ثر على التعليم؟أهل هذا الحكي ب: المقابل

لطالب ويعلموهم وفي طالب شاركوا بالنشاطات المعلمين بيعرفوا كيف يعاملوا ا: الطالب

هتمام بالدراسة عن حاله وهذا بشجع الطالب على اإلوحبوا المدرسة وبحس الواحد يرفه 

  .كثرأ

سعيد، مطمئن، متحفز، منمي للمدرسة،محب ( بماذا تشعر وانت تقوم بالنشاط؟: الباحثة

  ).للفوز ورافض للخسارة

نه بتعرف على إوالواحد بفرح  ن المدارس الثانية،بفتخر وبتشتهر المدرسة بي :الطالب

  .هر بينهمتذا بفوز بنشإالناس و

  نت سعيد ومطمئن ومرتاح في المدرسة؟أهل : الباحثة

  .نا سعيد، عشان بحترمهم ويحترموني وفي محبة بينناا: الطالب

درسة نتماءك للمإهل المناهج المدرسية والمواد التي تدرسها في المدرسة تعزز : الباحثة

  والوطن؟ هل تدرس لغات في المدرسة؟ ما هي؟ ماذا تستفيد منها؟ 
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وكمان كيف ،تحكي عن وطننا وكيف الشعب متعاون مع بعضه وبحب بعضه: الطالب

 وتعلمنا عن تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا  ،ديننا بيطلب منا نقدم الخير للجميع ونساعد الجميع

  .لشعب الفلسطيني المكافحجدادنا ، ونحن جزء من هذا اأوعن تاريخ 

  هل تدرس لغات بالمدرسة؟ وقديش مهم تتعلم عبري؟: الباحثة

و اشي لما يحكوا بالعبري أكون عند يهود أنه لما ، مهم كثير ألنجليزي وعبري إ:الطالب

  .فهم عليهم شو بحكواأ

  هل تهتم المدرسة بزيادة الوعي الوطني؟: الباحثة

ندرسها بالمدرسة مثل التربية الوطنية والدين والتاريخ والمواد التي ،اه، كثير : الطالب

ثر فينا وفي فهمنا للدنيا وكمان بنروح أوكمان النشاطات المنهجية والالمنهجية كلها بت

رحالت ونتشارك مع بعضنا نحن والطالب في نشاطات مشتركة وبنشجع مع بعض فريق 

  .المدرسة وبنحس كثير حلو

  ؟)قصى، القدس، فلسطيناأل( تك مع هل قوت المدرسة عالق:ة الباحث

درستنا وعلمتنا وودتنا رحل ويوم الجمعة بدنا نروح على القرى المهجرة غرب :  الطالب

وعرفوناعن ، بواب القدسأسوار القدس وأالقدس ونروح على ينابيع القدس، وودونا على 

   .دوات الحرب القديمةأالحروب و

  كيف بتشوف عالقتك مع القدس؟: الباحثة

  .  ومعلوماتي كثير زادت وقويت أكثرالعالقة منيحة: طالبال

  ماذا تتوقع من المدرسة بالمستقبل؟وليش؟:الباحثة
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تنجح وتكبر في الصفوف عشان تعليمها قوي وتزيد عدد الصفوف  :الطالب

حقق أني إوكمان تطلع طالب متعلمين وشهادات منيحة، وبتوقع تساعدونا على .والطالب

ظل فيها أذا كبرت المدرسة بحب إتخرج منها ، وأ بحب ،كتورصير دأتفوق وأحلمي 

  .تخرج منها أو

  سرائيلية وال فلسطينية؟ إمدرستك خاصة وال بلدية؟ : الباحثة

  .نها تحكي عن فلسطين وترفع العلم ومنهاجها منهاج فلسطيني فلسطينية، أل:الطالب

  ؟إليهانتقال  اإلللبلدية؟ماذا تسمع عنها؟ تريدهل في جنبنا مدارس :  الباحثة

شغب ومشاكل ،نتقل عليها وفيها مشاكلأنعم المدارس اللي فوق،ال، ما بدي : الطالب

  .ستاذ بيعطي نصف الحصة وبروح ، شوربةإنه الغلط شيء عادي األودمار ووصلوا 

سرائيل تقصد فيه تجهيل إك أيهذة المدرسة تابعة للبلدية ، هل اللي بصير فيها  بر:الباحثة

  والدنا؟أ

خص الشعب الفلسطيني ما يتعلم ويصير أوالدنا ما يتعلموا واألاه، معنيه عشان :الطالب

  . حسن مناأاليهود 

  لناك سؤال شو الوطن بالنسبة لك؟ ألو جينا س: الباحثة

  .دافع عنهأالوطن اللي تربيت فيه و:الطالب

  ماذا تعمل المدرسة لتحببك في الوطن؟:الباحثة

بيقربوا الوطن بعطونا معلومات عن كل المدن الفلسطينية، ياه، وإبتقرب لنا : الطالب

  .حتالل كيف جاء وقصص أجدادنا واإلوتعطينا حصص تحكي عن فلسطين
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  ان تستمر؟أسرائيل؟ وهل تريد لها إماذا تعني لك :الباحثة

  .عداء ويدمروا العربهم األ: الطالب

  ماذا تحلم للوطن؟وماذا تحلم لنفسك؟: الباحثة

  .صير مهندسأنه إوبحلم .ا كلهم متعلمين ومثقفينيكونو: الطالب

  شكرا لك:الباحثة
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  س.مقابلة علي)9(

  3/12/2008: التاريخ

  10:30: الزمان

  غرفة الرواد: المكان

أنا  بعمل بحث مطلوب مني تقديمه للجامعة علشان أنا بدرس ماجستير إدارة :الباحثة

نا بعمل مقابالت مع مجموعة من الطالب في تربوية في جامعة بيرزيت، طلبتك ألنه أ

المدرسة من الصفين السابع والثامن اللي مدة وجودهم بالمدرسة من سنتين الى ثالثة 

  ).دور المدرسة في بلورة الهوية الفردية والوطنية للطالب( وبسألهم عن 

مع  أطرح عليهم االسئلة وأستمع الى إجاباتهم، أسجل المقابلة ألنها تسهل عملية ج

المعلومات،والمقابالت هي الستكشاف تاثير المدرسة على إتجاهات الطالب وتفكيرهم 

والتطور الذي ممكن أن يكون قد حصل لبناء هويتهم على صعيد فردي وعلى صعيد 

  .جماعي

هذا البحث بكشف واقعنا التربوي في المدرسة وإيش دور المدرسة على صعيد : الباحثة

ل عندك إستعداد تشارك بالمقابلة،هل قرأ أهلك المكتوب الطالب وعلى صعيد الوطن، ه

  ووافقوا على مشاركتك في المقابلة؟

    . هاي المكتوب،اه:  الطالب

مليسون بأي مدرسة كنت ؟ لماذا إعرفني بنفسك ، منذ متى وأنت بمدرسة : الباحثة

  خترت هذه المدرسة،من شجعك للتسجيل فيها؟     إ
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 ، كنت 14سرتي أفراد أمليسون،عدد إساكن ب ثامن،نا طالب في الصف ال أ:الطالب

ستوعب ، دخلت هذه أبالصف الخامس بمدرسة السواحرة ما كانوش يعلموا منيح ما كنتش 

 .ال وهو فاهم إالمدرسة وتعليمها قوي وما بطلع الواحد 

  هل؟ليم األما مستوى تع:الباحثة

  مي سابعأبوي ثالث و أ:الطالب

  مدرسة؟ ماذا تعني لك ال:  الباحثة

 مدرسة تعلمنا كل مدرسة تعطي الطالب مستقبل وتخلي الواحد متعلم كل شيء،: الطالب

خالق وكل شيء اه، قوتني بالتعليم وخلتني مؤدب ومحترم مع شيء في األدب واأل

  .الطالب

ي عالقتك مع جتماعية في المدرسة؟ ما ه العالقات اإلهل تهتم المدرسة بتطوير:الباحثة

  هلك؟أدارة، وك،واإلزمالئك، ومعلمي

ستازة مثال مرة مس كويسه، هان المدرسة الطالب زي اإلخوه ومرات بعض األ: الطالب

ستازة بيهتموا ألبنى هيثم ضرب وسام وما فهمت المشكلة وطلعت وسام بره ومرات في 

في السواحرة لما نمشي مع بعض وبيصير مشكلة صغيرة في ، في الطالب وبردوا عليه

ما هان بالتفاهم مش زي هناك أ ،متر، يحطوه على  الحيط وبيضربوهعصا طولها ستة 

ما بالسواحرة كان مشاكل أمرة على مرة بيتعلم الطالب وبصير يفهم ويبطل يعمل مشاكل 

  .وقرف وحاله

  نت سعيد ومطمئن لهذه العالقات داخل المدرسة؟أهل : الباحثة
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المعلمين ال مشاكل وال شيء بتجعل مان، والطالب هاديين وأنه فيها  أنا مطمئن أل:الطالب

كنا ،صحابي بره المدرسة مثل جوهأالطالب خلوق ومحترم وتعلمني كل شيء وبتعامل مع 

  .وقرف ومشاكل ما بتخلصزمان طوش وغلط ، 

  بتقدر تحكيلي شوي عن المدرسة السابقة وعن مدرستنا وكيف كانت تجربتك؟: الباحثة

كتب وهان من أو أقرا أعرف أاحرة ما كنت نا كنت بالخامس بمدرسة السوأ: الطالب

نا أثر في أحفظ، التعليم هان أتعلم وأجيب عالمات وهيك وأركز وأعرف أالسادس صرت 

ساتذة عيدوا بعيدوا ن التعليم والنشاطات هان بقول لالحبيت المدرسة حبيتها من شا

 حفظ بالسادس وصرتأوبفهموا الطالب وبساعدوه مش زي السواحرة عربي وصرت 

 حياناًأنجح، هان بجيب خمسة من عشرة أ كانت عالماتي ضعيفة وما كنت ،نجليزيإقرا أ

ستاز هناك ما بفهموا وما بعيدوا السؤال هان بعيدوا أحسن من األول السبب األبنجح و

  . حسنأعراب والتعبير وكل شي صرت أحسن باإلويزيدوا وصرت 

  ؟سونبإمليشو تغير فيك بعد سنتين من الدراسة :الباحثة

خاف بس لما جيت أجاوب وكنت أكنت كمان لما حدا هيك يحكي معي كنت ما : الطالب

المدرسة فيها كمان النشاطات ،وتعلم ونكون قويين عاديأهون على هاي المدرسة وصرت 

والتعليم والتكنولوجيا  ودخلت الكشافة وبضرب على الطبل دبك أعرف أاللي صرت 

  .نيكي وهيك شغالتصير ميكاأكبر يمكن أبستفيد ولما 

  هل المدرسة بتهتم بميول ورغبات وهوايات الطالب؟ماذا يعجبك فيها ولماذا؟: الباحثة
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نا بدربهم دبكة  أوالد الحارة أوالد، ادرب األنا تعلمت الدبكة  وبقدر أ أيوه،: الطالب

صلح أنا عندي هواية أنا بتدرب هال تايكواندو، أدق على الطبل في الكشافة وأوتعلمت 

  .ا بصلح بسكليتات وشاطر بالشغالت العمليةأالشياء ا

  ثر على التعليم؟أهل هذا الحكي ب: المقابل

نا أختبارات، أنجح في بعض اإلحسن بالمدرسة وصرت أنا صرت كثير اه، أ: الطالب

  .خوةأكثر من اإلصحاب أكمان صارلي 

ي للمدرسة،محب سعيد، مطمئن، متحفز، منم( نت تقوم بالنشاط؟أبماذا تشعر و: الباحثة

  ).للفوز ورافض للخسارة

حس حالي خجالن ومرة على مرة ما بحس حالي ادبك كنت أنا لما كنت  أ:الطالب 

ون مكيف ومبسوط عشان نا بدبك بكأخجالن وعادي وبتنشط وبخلي الطالب يكيف ، و

  .علي معنوياتهاأمليسون ونقدم دبكة إل

  سة؟نت سعيد ومطمئن ومرتاح في المدرأهل : الباحثة

والدهم بالمدارس و المدارس الثانية تسبب المشاكل أهالي الطالب بخافوا على أاه، :الطالب

  .ما هان المدرسة امنهأ

نتماءك للمدرسة إهل المناهج المدرسية والمواد التي تدرسها في المدرسة تعزز : الباحثة

  والوطن؟ هل تدرس لغات في المدرسة؟ ما هي؟ ماذا تستفيد منها؟ 

عراب والتعبير وصرت إستفدت منه باإلنا استفدت كل شي من الدراسة، العربي أ :الطالب

درس أنا بدرس ومرات ال، لما أ مرات ،والد صفيأقرا مثل أعراب وصرت أفهم الغ
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عمل أعرف شو بدي أتعلم وأدرس والزم أنا الزم أبجيب عالمات منيحة في االختبارات، 

تعلم ويصير معي أنه الزم إ لحالي وبفكر مي مرات بقعدُأظل أبالمستقبل ومش الزم 

تعلم مهنة على العاشر او أبوي بدو يطلعني أشهادة وحتى لو فتحت محل بدي شهادة، 

عمل أدرس وبعدين أطلع من المدرسة بدي أكمل وما بدي أنا بدي أالحادي عشر بس 

  .بالمهنة

  قديش مهم تتعلم عبري؟ :الباحثة

  .قرا ولما يحكوا اليهود بفهمش أش نا ما بعرفأضروري ، مثال : الطالب

  هل تهتم المدرسة بزيادة الوعي الوطني؟: الباحثة

ذاعة الصباح يحكوا عن غزة إوب،يحكوا لنا عن القدس وفلسطين ويحببونا فيها: الطالب

 عن غزة ومسابقات عن القدس معلومات عن كل المدن الفلسطينيةوالقدس ، ويجيبوا 

  .وغزة ويشارك الطالب

  ؟)قصى، القدس، فلسطيناأل( هل قوت المدرسة عالقتك مع :ةث  الباح

درستنا وعلمتنا وودتنا رحل ويوم الجمعة بدنا نروح على القرى المهجرة غرب : الطالب

وعرفوناعن .بواب القدسأسوار القدس وأالقدس ونروح على ينابيع القدس، وودونا على 

ا لنا عن القصور، وكيف دوات الحرب القديمة، وعلى سور القدس وحكوأالحروب و

  .الصهاينة بدهم يبنوا الهيكل 

  كيف بتشوف عالقتك مع القدس؟: الباحثة
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 ي نشاط خارجي وكمان ما رحت الرحالتأنا ما شاركت مع الطالب وال بأ: الطالب

جدادنا ، وكمان أيام زمان وأ، بس في التعليم بتعلمونا عن القدس  وعن بسبب المرض

 مشاكل مثل المدرسة اللي فوق، في طالب كثير من فوق مناح مدرستنا منيحة وفش فيها

  .نهم طلعوا من عناإوشاطرين بدهم ينقلوا عنا، وفي طالب ندموا كثير 

  ماذا تتوقع من المدرسة بالمستقبل؟وليش؟:الباحثة

  .نها تكبر وتقوى وتشتهرإ:الطالب

  سرائيلية وال فلسطينية؟ إمدرستك خاصة وال بلدية؟ : الباحثة

هلك أمدرستنا خاصة، والوطن عشت فيه تعلمت فيه تريحت فيه وبتعرف : لبالطا

  .صحابك ، المدرسة بتعمل كثير نشاطات عن الوطنأو

  ماذا تسمع عنها؟  هل في جنبنا مدارس للبلدية؟:  الباحثة

نه المبنى حلو وكبير، غاه في مدرستين ،تعليمها كلة قرف ومكيفين عليها الناس : الطالب

نا لوال أطلع فوق أنا متضايق وما بحب أ ،ي ولد يقولوا بعلموش وفي مشاكلأل أسأولما 

  .طلع لفوق أنا ما بحب أنه بدو ينقلني علشان بجبش عالمات، أبوي ألني خايف من إ

سرائيل تقصد فيه تجهيل إيك أهذة المدرسة تابعة للبلدية ، هل اللي بصير فيها  بر:الباحثة

  والدنا؟أ

  .ميينأوالدنا ما يتعلموا ونظل جهلة وأان اه، معنيه عش:الطالب

  .ذا كبرت المدرسة ستتخرج منها؟إم ال، هل أهل ستستمر في هذه المدرسة  : الباحثة
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ني أاتخرج منها أل فيها وأكملذا كبرت المدرسة بحب إتخرج منها ، وأبحب  :الطالب

  .مرتاح

  ه؟شو الوطن بالنسبة لك؟ وماذا تعمل المدرسة لتحببك في: الباحثة

ياه، وبيقربوا الوطن بعطونا إبتقرب لنا  .هلي تربيت وكبرت فيهأبلدي و : الطالب

  .معلومات عن كل المدن الفلسطينية

  بماذا تحلم عندما تكبر؟لك وللوطن؟: الباحثة

ساعد أكون ناجح في شغلي وأتمنى انه تكون عندي ورشة ميكانيك سيارات وأ: الطالب

  .تمنى لفلسطين الحريةأو. اهلي

  ن تستمر؟أسرائيل؟ وهل تريد لها إماذا تعني لك :لباحثةا

  .عداء ويدمروا العربهم األ: الطالب

  شكرا لك:الباحثة
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  مقابلة نبيه)10(

  

  15/3/2009: التاريخ

  10:30: الزمان

  غرفة الرواد: المكان

أنا  بعمل بحث مطلوب مني تقديمه للجامعة علشان أنا بدرس ماجستير إدارة :الباحثة

تربوية في جامعة بيرزيت، طلبتك ألنه أنا بعمل مقابالت مع مجموعة من الطالب في 

المدرسة من الصفين السابع والثامن اللي مدة وجودهم بالمدرسة من سنتين الى ثالثة 

  ).دور المدرسة في بلورة الهوية الفردية والوطنية للطالب( وبسألهم عن 

هم، أسجل المقابلة ألنها تسهل عملية جمع  أطرح عليهم االسئلة وأستمع الى إجابات

المعلومات،والمقابالت هي الستكشاف تاثير المدرسة على إتجاهات الطالب وتفكيرهم 

والتطور الذي ممكن أن يكون قد حصل لبناء هويتهم على صعيد فردي وعلى صعيد 

  .جماعي

ة على صعيد هذا البحث بكشف واقعنا التربوي في المدرسة وإيش دور المدرس: الباحثة

الطالب وعلى صعيد الوطن، هل عندك إستعداد تشارك بالمقابلة،هل قرأ أهلك المكتوب 

  ووافقوا على مشاركتك في المقابلة؟

  .نعم، تفضلي هاي المكتوب:الطالب
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مليسون بأي مدرسة كنت ؟ لماذا إعرفني بنفسك ، منذ متى وأنت بمدرسة : الباحثة

 يل فيها؟     اخترت هذه المدرسة،من شجعك للتسجإ

نا أخوه وإلي ثالثة  سنة، ساكن بالثوري ،14نا طالب من الصف الثامن عمري أ: الطالب

 هنأتقل على هذه المدرسة ألنا حبيت أدرس بمدرسة حكومية في الثوري أكنت ، كبرهمأ

  .مي وسجلتني فيهاأحكيت مع ،المعلمة شجعتني عليها

  هل؟ما مستوى تعليم األ:الباحثة

  .مي درست للتاسعأ درس للعاشر وبويأ:الطالب

  ماذا تعني لك المدرسة؟ :  الباحثة

نا كثير  أصدقاء كثير بحبوني وبحترموني،أنا سعيد بالمدرسة وفي عندي أ: الطالب

تحسنت بدروسي، بيعجبني طريقة تعامل المعلمين والمعلمات معانا والطالب كمان 

  .بالدروس وبالتعاملكويسين، المدرسة منيحة وبديروا بالهم علينا كثير 

  نت مرتاح فيها؟أجتماعية داخل المدرسة؟ وهل أيك بالعالقات اإلشو ر: الباحثة

نا دايما أوبنفس الوقت ما بسمحوا بالغلط وعالقة كويسة،ألنهم يحترموا الطالب : الطالب

نا هادىء وما بحب المشاكل ، أحترمهم ويحترموني وأبدرس تصرفاتي منيح وبحب 

صحابي في المدرسة طيبين وودودين أخوتي بحبوني كثير، إ منيحة وهليأعالقتي مع 

  . ازعلهمأنا كمان ما بحب أوبعرفوا طبعي وما بزعلوني و

  نت سعيد ومطمئن لهذه العالقات داخل المدرسة؟أهل : الباحثة
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 بتجعل ،مان، والطالب هاديين والمعلمين ال مشاكل وال شيءأنه فيها أنا مطمئن أل:الطالب

   .صحابي بره المدرسة مثل جوهأخلوق ومحترم وتعلمني كل شيء وبتعامل مع الطالب 

  بتقدر تحكيلي شوي عن المدرسة السابقة وعن مدرستنا وكيف كانت تجربتك؟: الباحثة

مدرسة الثوري بيضربوا وما في تفاهم، وفي مشاكل كبيرة بين الطالب،هون ما :الطالب

حسن وكمان هناك فش نشاطات ما أان حترام للطالب وما بضربوا هإفي مشاكل في 

  . بدربوا دبكة وال شي 

  ؟بإمليسونشو تغير فيك بعد سنتين من الدراسة :الباحثة

 حسن واشطر صرتأبحس تغير في كل شي نمت قدراتي في المواد وصرت : الطالب

ذا مش فاهم اهللا ال يردك، المدرسة غاد إحسن غاد أ وعالماتي من المتفوقين في الصف،

جي على المدرسة أما هان بحب أحترام للطالب ومشاكل ضرب إيب فش غأبحب 

  ".  المعلمين بحبهم ، بعرفوا كيف يتعاملوا مع عقلية الطالب والطالب كمان كويسين

منهجية؟ عددها ، ما هو نشاطك لالنشطة المنهجية واهل تهتم المدرسة باأل: الباحثة

  المفضل ؟

اضيه كثير مفيدة الصبح ثير مفيدة والنشاطات الريذاعة المدرسية الصباحية ك اإل:الطالب

وكمان الرحالت ،ستاذ بلعب معنا طائرة وبنشطنا وندخل مبسوطين على الصفودائما األ

  .نا هوايتي كرة القدمأ) شعر،غناء،دبكة،مسرح(والمسابقات الخارجية

  هل تهتم المدرسة بميول الطالب وهواياتهم؟: الباحثة
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ابقات الجري، كرة القدم والطائرة وكمان بشارك بالفريق نا بشارك في مس أ:الطالب

  .الثقافي في المسابقات

  ثر على التعليم؟أهل هذا الحكي ب: المقابل

عن طريق النشاطات الالمنهجية الطالب بحب يثبت حالة علشان يكون جزء من : الطالب

ه المدرسة نإهاي النشاطات وبصير يحب المدرسة  وهذا كمان تغيير لروتين المدرسة ، 

  .نشاط وترفيه مش بس دراسة

سعيد، مطمئن، متحفز، منمي للمدرسة،محب ( نت تقوم بالنشاط؟أبماذا تشعر و: الباحثة

  ).للفوز ورافض للخسارة

كثر، وبحس أبقدم شيء للمدرسة وزي ما بعطوني بعطيهم وبثبت وجودي : الطالب

  ،علشان تعطينا دافع معنوي ونفسي بالحماس وحب الفوز

  نت سعيد ومطمئن ومرتاح في المدرسة؟أهل : حثةالبا

خوتي وكمان إصحابي عزيزين علي مثل أنا عالقاتي مع المعلمين تمام و أ:الطالب

 يساعدنا  بالمدرسةي شيء الطاقم أذا حصل إكل شيء متوفر و المعلمين بحترمهم ،

  .ي مشكلة وكمان كثير بقدموا لنا النصائح لحل المشاكلأوبحلوا 

نتماءك للمدرسة إهل المناهج المدرسية والمواد التي تدرسها في المدرسة تعزز : الباحثة

  والوطن؟ هل تدرس لغات في المدرسة؟ ما هي؟ ماذا تستفيد منها؟ 

 بتحكي عن القدس ،نجليزي والوطنية تعرفنا على وطننا فلسطينإبتعلم عبري و: الطالب

دود وعن الجو اللي أعيش فيه  وبعرف عن بلدي وعن الح،وعن الحروب القديمة بالقدس
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 محتل اومش ،بعرف شوحدود ومساحة بلدي ، شو الوطن، واثار الحياة السلبية وااليجابية

وبتعطونا فعاليات ومن خاللها ،نشطة في المدرسة ، باألسالمناإمحتل ، عن تاريخه وعن 

 ويحبوا تساعدنا على التعليم، وبعدين ما نزهق وبنحب المدرسة وبيفرح الطالب ويكيفوا

  . المدرسة

  قديش مهم تتعلم عبري؟ :الباحثة

 وال أحكي ، لما أروح عند اليهود بعرفش قرا أنا ما بعرفش أضروري ، مثال : الطالب

  .ولما يحكوا اليهود بفهمش أتعامل معهم 

  هل تعمل المدرسة على زيادة وعي الطالب ؟:  الباحثة

ني إكبر بفتخر أا وتعلمت فيها وبكرة لما نتمي للمدرسة اللي درست فيهأا أنيعني : الطالب

نا بحب بلدي أقاربي يسجلوا ينتموا إليها ،أصحابي وأتخرجت منها ،المدرسة اللي بشجع 

  .ومدرستي

  ؟)قصى، القدس، فلسطيناأل( هل قوت المدرسة عالقتك مع :ة  الباحث

جوالت غير اه، نحن مش زي المدارس الثانية بتوعونا على اللي بصير وكمان ال: الطالب

  .االشياء اللي ممكن تسمعها فالمدرسة بتقوي عالقتنا بالقدس والقضية 

  كيف بتشوف عالقتك مع القدس؟: الباحثة

ات اليهود لبناء الهيكل ماكن والمحالت وعن مخططأعرف كتير عن األصرت  :الطالب

ينا سوار والكنائس ،ومشيكل وتعلمت عن األقصى واألقصى وشفنا حفريات الهوزرنا األ

على سور القدس ورحنا على محالت ما عمري رحتها وصار عندي فكرة عنها ،نشاطاتنا 
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ذاعة المدرسية والنشاطات عن غزة والقدس والخليل وهذه  وفي اإلقوت عالقتنا بالقدس،

      .                                                            بلدنا بنعيش فيها والزم نعرف عنها كل شيء

  ماذا تتوقع من المدرسة بالمستقبل؟وليش؟ :الباحثة

هدافها وطموحاتها من أ واستمرارها وكل خير وازدياد في تحقيق توقع تقدمها أ:الطالب

  .كل شيء

  مدرستك خاصة وال بلدية؟ اسرائيلية وال فلسطينية؟ : الباحثة

نا درست في مدارس حكومية ممنوعة هون مندرسها وهناك ما أخاصة فلسطينية و:الطالب

خذه عن فلسطين بيعطونا هذا الوعي وفي مساقات ممنوعة مثل الوطنية وكل شي منا

  . والقدس

  هل في جنبنا مدارس للبلدية؟ماذا تسمع عنها؟ :  الباحثة

م زمان كانوا هان والد جزء منهبصراحه كثير مشاكل وفش تعليم واألاه، :الطالب

  .وائل وفيها مشاكل كثيرة وفش نظاموساقطين هال األ

سرائيل تقصد فيه تجهيل إ يكأهذة المدرسة تابعة للبلدية ، هل اللي بصير فيها  بر:الباحثة

  والدنا؟أ

 ويبعدوهم عن التفكير ،والد يهتموا بشغالت فاضيةأهم وزي ماحكيت بخلوا األ: الطالب

  .بالقضية الفلسطينية

  .ذا كبرت المدرسة ستتخرج منها؟إم ال، هل أهل ستستمر في هذه المدرسة  : الباحثة
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وحسيت بالراحة واستفدت كثير نا درست ودرست فيها أنه أتخرج منها ، ألبحب :الطالب

  . كثرأخذت معلومات أوتوعيت و

  لناك سؤال شو الوطن بالنسبة لك؟ ألو جينا س: الباحثة

أجدادنا رض اجدادي ومش الزم نتنازل عنها وتراثنا وكل ما ظل من أرضي وأ: الطالب

  .رض الوطنأي شبر من أقصى والدفاع عنه وعدم التنازل عن وتهديد األ

  ذا تعمل المدرسة لتحببك في الوطن؟ما :الباحثة 

ياه، وبيقربوا الوطن بعطونا معلومات عن كل المدن الفلسطينية إبتقرب لنا : الطالب

بربطوا المادة المنهجية العربي درسنا عن الكنعانيين وتهويد القدس وبعلمونا عن شو 

  .بصير بالقدس

  بماذا تحلم عندما تكبر؟: الباحثة

  .كون شخصية معروفة أوطني وقدم لأقدر أني  إ:الطالب

  ن تستمر؟أسرائيل؟ وهل تريد لها إماذا تعني لك :الباحثة

ب هدافها وتحاول تحقق ذلك من تجهيل الشباأسرائيل تمثل خطر علينا وتحقق إال، :الطالب

 تيسرائيلية  اللط من المدارس اإلفكار غأسف حملوا الفلسطيني وبعده عن واقعه، ولأل

  .وهذا كان الهدف.فسدت عقولهم وضاعواأ

  ماذا تحلم للوطن؟: الباحثة

بحلم زي باقي الدول يتحرر والعينات الفاسدة بالوطن نتخلص منها ونتحد ونتحرر :الطالب

  .معنويا وفكريا ومش حدا يتحكم فينا وبفكرنا بدي يتحرر بكل االشكال
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  ماذا تحلم لمدرستك؟: الباحثة

  . معروفةعلى مستوى كل المدارسوكمان بفلسطين وتكون، تشتهر بالقدس: الطالب

  .شكرا لك: الباحثة
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  مقابلة رشاد)11(

  18/12/2008: التاريخ

  10:30: الزمان

  غرفة االدارة: المكان

أنا  بعمل بحث مطلوب مني تقديمه للجامعة علشان أنا بدرس ماجستير إدارة :الباحثة

بالت مع مجموعة من الطالب في تربوية في جامعة بيرزيت، طلبتك ألنه أنا بعمل مقا

المدرسة من الصفين السابع والثامن اللي مدة وجودهم بالمدرسة من سنتين الى ثالثة 

  ).دور المدرسة في بلورة الهوية الفردية والوطنية للطالب( وبسألهم عن 

 أطرح عليهم االسئلة وأستمع الى إجاباتهم، أسجل المقابلة ألنها تسهل عملية جمع 

ت،والمقابالت هي الستكشاف تاثير المدرسة على إتجاهات الطالب وتفكيرهم المعلوما

والتطور الذي ممكن أن يكون قد حصل لبناء هويتهم على صعيد فردي وعلى صعيد 

  .جماعي

هذا البحث بكشف واقعنا التربوي في المدرسة وإيش دور المدرسة على صعيد : الباحثة

داد تشارك بالمقابلة،هل قرأ أهلك المكتوب الطالب وعلى صعيد الوطن، هل عندك إستع

  ووافقوا على مشاركتك في المقابلة؟

  . وهاي المكتوبنعم،:الطالب

مليسون بأي مدرسة كنت ؟ لماذا إعرفني بنفسك ، منذ متى وأنت بمدرسة : الباحثة

 خترت هذه المدرسة،من شجعك للتسجيل فيها؟إ
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 8سرتي مكونة من أمليسون،إاكن ب،س13نا طالب في الصف الثامن، عمري أ:   الطالب

 لي بالمدرسة ثالث سنين وتوقعت إنها كويسة، ، جيت من مدرسة السواحرةأفراد، أ

معلميها كويسين،ولقيت فيها رياضات ونشاطات والدبكات ولعبة الفوتبوبل والمباراة، 

شان وبطلع خارج المدرسة ومنلعب مباراة الفوتبول والدبكات، وكرة الطائرة، اخترتها عل

بتدرس كويس، وفيها اساتذة كويسين ومعلمين، وأخرى عشان نشاطاتها، محداش شجعني 

  .هي مدرسة عمتي، سوتها وسجلنا فيها،عليها

  هل؟ما مستوى تعليم األ:الباحثة

  .مي تاسعأبوي خامس و أ:الطالب

  ماذا تعني لك المدرسة؟ : الباحثة

  .شياء بعرفهاشأالبيت الثاني اللي بتعلم فية  وبدرس فيه : الطالب

ي عالقتك مع جتماعية في المدرسة؟ ما هتهتم المدرسة بتطوير العالقات اإلهل : الباحثة

  هلك؟أدارة، وزمالئك، ومعلميك،واإل

اه، عالقتي كويسة مع زمالئي، مع معلمي كويسة بس  استاذ الرياضيات مش : الطالب

عالقتي مع ،عدني في حلهاروح عندها وتساأذا عندي مشكلة إكويسة وإعالقتي مع  كويس،

  .مقبولةاهلي 

  نت مرتاح فيها؟أجتماعية داخل المدرسة؟ وهل أيك بالعالقات اإلشو ر: الباحثة

  . كويسة ، مرات في شوية مشاكل ومرات كويسة بسيطة:الطالب

  نت سعيد ومطمئن لهذه العالقات داخل المدرسة؟أهل : الباحثة
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بعلمونا  ،ديين والمعلمين ال مشاكل وال شيءمان، والطالب هاأنه أنا مطمئن أل:الطالب

  . الطالب خلوق ومحترم وتعلمني كل شيء األخالق وبتعاملوا معانا منيح،

  بتقدر تحكيلي شوي عن المدرسة السابقة وعن مدرستنا وكيف كانت تجربتك؟: الباحثة

انت ملوا الضرب ، وما كنه الذي يرسب ينجحوه وكانوا كثير يستعإكان التعليم :الطالب

الطالب والطالب ستاذ يضرب أ كان ،والد ولما كان يصير مشاكل ما يهتموا فيهاتعتني باأل

  .ستاذ بعدها يضرب طالب أساتذة عشان هيك ما يسترجي يكسروا سيارات األ

  ؟بإمليسونشو تغير فيك بعد سنتين من الدراسة  :الباحثة

 من ناحية عشان يتربى،نه فش مشاكل واللي بعمل مشاكل بنطرد إنا حسيت  أ:الطالب

نا صرت أوبقيت بالمدرسة السابقة ما يعيدوا الشرح هان بفهموا منيح وتعليمية تغيرت 

  .حسنأ

   ؟هو نشاطك المفضلما ،منهجية؟ عددهاهل تهتم المدرسة باألنشطة المنهجية والال: الباحثة

 ،لدبكات منشارك با، دبكات،إيه، منطلع منلعب ونشوف مدارس تانيات فوتبول: الطالب

  .بطلعوا كشافة حولين البلد، وهادا قبل العيد،وفي الكشافة لما يكون في حفالت

  هل تهتم المدرسة بميول الطالب وهواياتهم؟:الباحثة

  .اه تهتم، أنا بحبش الدبكة، بشارك في نشاطات زي كرة الطائرة والفوتبول:  الطالب

  ثر على التعليم؟أهل هذا الحكي ب: المقابل
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ثر الطالب لما يعطونا نشاط المنهجي تتنشط الذاكرة وبصير عندنا لياقة أتبي: الطالب

 المعلمين بيعرفوا كيف يعاملوا الطالب ،ونصير نشيطين في كل شيء وبالدروس كمان

   . وعلي ومحمدويعلموهم وفي طالب شاركوا بالنشاطات وحبوا المدرسة مثل زهير

د، مطمئن، متحفز، منمي للمدرسة،محب سعي( نت تقوم بالنشاط؟أبماذا تشعر و: الباحثة

  ).للفوز ورافض للخسارة

نا أشيا جديدة من طالب غير المدرسة ، وإني بشجع المدرسة وبعرف إبحس : الطالب

، تفوز ولال . شيوال. ني ما تدربتبخسر ما بزعل ألنا مش متدرب وأفوز ولكن وأبحب 

  تخسر، مش فارقة؟

  في المدرسة؟نت سعيد ومطمئن ومرتاح أهل : الباحثة

كتير،وكمان بتظل األبواب مسكرة وما بقدر حدا يطلع أو يدخل إال بإذن اه، :الطالب

  .اإلدارة

نتماءك للمدرسة إهل المناهج المدرسية والمواد التي تدرسها في المدرسة تعزز : الباحثة

  والوطن؟ هل تدرس لغات في المدرسة؟ ما هي؟ ماذا تستفيد منها؟ 

بحبش هادا، . لسطين وعن تراثنا ،فيها غزة، ويافا، واريحا، وعكابيحكوا عن ف: الطالب

نكليزي وال إمتحانات بحبش االمتحانات وال اإلبحب أدرس عبري، بس هادا، في عليهم 

  .متحانات فيهماأقرا بس بحبش اإلالعبري، بعرف 

  قديش مهم تتعلم عبري؟:الباحثة

  .بالعبري، بفهم عليه شو قاعد يحكينها لغة عدونا، هن بيحكوا عنا كالم وسخ أل:الطالب
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  هل تهتم المدرسة بزيادة الوعي الوطني؟: الباحثة

ذاعة الصباح يحكوا عن غزة إوب،يحكوا لنا عن القدس وفلسطين ويحببونا فيها: الطالب

  . وبجيبوا مواضيع كتيرةوالقدس ويشارك الطالب

  ؟)نقصى، القدس، فلسطياأل( هل قوت المدرسة عالقتك مع :ة  الباحث

أو زيارات الى القدس لما كنا في مدارس ثانية ما كانوا ياخذونا جوالت : الطالب

 على مناطق كتيرة ما كناش قصى ،وبنعرف اشياء جديدة ما كناش نعرفها وعرفوناواأل

دوات الحرب القديمة، وعلى سور القدس وحكوا لنا عن القصور، أعن الحروب ونعرفها،

  .محل األقصىل بدهم يبنوا الهيكاليهودوكيف 

  كيف بتشوف عالقتك مع القدس؟: الباحثة

ماكن والمحالت وعن مخططات اليهود لبناء الهيكل أعرف كتير عن األصرت :الطالب

                                      . فيها بنعيش فيها والزم نعرف كل شيالقدسوشفنا حفريات الهيكل وهذه 

  ماذا تتوقع من المدرسة بالمستقبل؟وليش؟:الباحثة

   .س من ناحية تعليمية ومن ناحية رياضيةنها تتفوق على كل المدارإ: الطالب

  سرائيلية وال فلسطينية؟ إمدرستك خاصة وال بلدية؟ : الباحثة

  .خاصة :الطالب

  ماذا تسمع عنها؟  هل في جنبنا مدارس للبلدية؟:  الباحثة

  .ةفيها طوش كثير والمدير مش قادر يعمل هدوء ومن ناحية تعليمية مش كويس: الطالب
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سرائيل تقصد فيه تجهيل إيك أسة تابعة للبلدية ، هل اللي بصير فيها  برهذة المدر:الباحثة

  اوالدنا؟

  .ما بعرف:الطالب

  ذا كبرت المدرسة ستتخرج منها؟ إم ال، هل أهل ستستمر في هذه المدرسة  : الباحثة

 ألنها مدرسة ،نا حابب أظل فيهاأ بظل فيها،أل، بس بعرفش شو أبوي بقرر،يعني: الطالب

  .دين بتعطي نشاطات كتيرة، بتودي رحل كويسة، فيها معلمين كويسينكويسة، بع

  شو الوطن بالنسبة لك؟ : الباحثة

  .رض اللي عشنا فيها ولسة عايشين فيها وبدنا نرجع ونحررهااأل :الطالب

  ماذا تعمل المدرسة لتحببك في الوطن؟:الباحثة

  . بنرسم خرايط لفلسطين،دناأجدا بتقدم نشاطات بيحكوا عن ،عن تراثنا بحكولنا : الطالب

  ن تستمر؟أسرائيل؟ وهل تريد لها إماذا تعني لك :الباحثة

  .عداء ويدمروا العربهم األ: الطالب

  ماذا تحلم للوطن؟وماذا تحلم لنفسك؟: الباحثة

  .،وأكون ناجح في عمليصير العب كرة قدمأني إ ،يد األعداءإنو يتحرر من إ:  الطالب

  شكرا لك:الباحثة
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  مقابلة عالء)12(

  25/5/2009: التاريخ

  10:30: الزمان

  غرفة الرواد: المكان

أنا  بعمل بحث مطلوب مني تقديمه للجامعة علشان أنا بدرس ماجستير إدارة :الباحثة

تربوية في جامعة بيرزيت، طلبتك ألنه أنا بعمل مقابالت مع مجموعة من الطالب في 

ة وجودهم بالمدرسة من سنتين الى ثالثة المدرسة من الصفين السابع والثامن اللي مد

  ).دور المدرسة في بلورة الهوية الفردية والوطنية للطالب( وبسألهم عن 

 أطرح عليهم االسئلة وأستمع الى إجاباتهم، أسجل المقابلة ألنها تسهل عملية جمع 

المعلومات،والمقابالت هي الستكشاف تاثير المدرسة على إتجاهات الطالب وتفكيرهم 

التطور الذي ممكن أن يكون قد حصل لبناء هويتهم على صعيد فردي وعلى صعيد و

  .جماعي

هذا البحث بكشف واقعنا التربوي في المدرسة وإيش دور المدرسة على صعيد : الباحثة

الطالب وعلى صعيد الوطن، هل عندك إستعداد تشارك بالمقابلة،هل قرأ أهلك المكتوب 

  بلة؟ووافقوا على مشاركتك في المقا

  .نعم، هاي المكتوب:الطالب

مليسون بأي مدرسة كنت ؟ لماذا إعرفني بنفسك ، منذ متى وأنت بمدرسة : الباحثة

  من شجعك للتسجيل فيها؟   اخترت هذه المدرسة،
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خوة، كنت إ ، لي ثالثة 13مليسون،عمري إانا طالب بالصف السابع من سكان أ:  الطالب 

نتمي لها ولي ثالث سنين بالمدرسة، أة بقريتنا حبيت بمدرسة السواحرة ولما فتحت المدرس

 . جي عليهاأنا تشجعت أعشان هي قريبة 

  هل؟ما مستوى تعليم األ: الباحث

   .مي عاشرأبوي تاسع وأ:الطالب

  ماذا تعني لك المدرسة؟ : الباحثة

ثرت المدرسة في بناء شخصيتي  أجتهادي وتقدمي وإنها ساعدت في رمز كبير أل: الطالب

  .يأنه يكون لي رإرت المدرسة تشجعني وصا

ي عالقتك مع جتماعية في المدرسة؟ ما هتهتم المدرسة بتطوير العالقات اإلهل :الباحثة

  هلك؟أدارة، وزمالئك، ومعلميك،واإل

  .نعم تهتم كثير : الطالب

  نت مرتاح فيها؟أجتماعية داخل المدرسة؟ وهل قات اإليك بالعالأشو ر: الباحثة

  .ساليب متعددة في الحوار حتى يقتنع الطالبة في العالقات واألممتاز: الطالب

  نت سعيد ومطمئن لهذه العالقات داخل المدرسة؟أهل : الباحثة

حد أعتداء إها ال تسمح بأحس باألمان ألنجي على المدرسة ، أنا بشتاق أاه كثير و: الطالب

  .واب مغلقة بإن شاء اهللا المدرسة مسورة واألذنة على الباب واألو،حدأعلى 

  بتقدر تحكيلي شوي عن المدرسة السابقة وعن مدرستنا وكيف كانت تجربتك؟: الباحثة
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دوات الحادة والنظافة والمعملين كثير  ممتازين بالشرح والتفتيش على األالمعلمين: الطالب

 ماأ ، الطالب يمزعوا دفاتر المعلمين ويسرقوهنبمدرستي السابقة كانو .بشرحوا منيح

نينة أمان يشعرك بالطمأوالد مشاكسون وال يوجد ريس ممتاز جدا ، كان األهان التد

  .والمدرسة مفتوحة

  ؟بإمليسونشو تغير فيك بعد سنتين من الدراسة :الباحثة

جتماعيا وكمان من ناحية تعليمية وشعوري إيي وتقدمي أبداء رإبناء شخصيتي و:الطالب

عرفها ، أنا الدبكة والطائرة ما كنت أن وكما بالمسؤولية من ناحية الدروس والمسؤوليات،

  .مارسهاأحبها وأوهال صرت 

  هل المدرسة بتهتم بميول ورغبات وهوايات الطالب؟ماذا يعجبك فيها ولماذا؟: الباحثة

 هنإعشان بحس  ل المعلمين عن هوايات الطالب وتشاركهم في هواياتهم،أنعم، يس: الطالب

  .  للتعلمرادة قويةإوبصير عنده   بيته الثاني ،رادته ويحس حالة كانه فيإالطالب تقوى 

   ؟ما هو نشاطك المفضل،منهجية؟ عددهاهل تهتم المدرسة باألنشطة المنهجية والال: الباحثة

  .اه:الطالب

  ثر على التعليم؟أهل هذا الحكي ب: المقابل

أجي على نا بحب أ ،  بشكل سيءثر على التعليمأ ما ب، النشاطتنظيم الوقت: الطالب

  .رغب بالمدرسةأني بحب النشاطات والتعليم وبصير من هذا التفاعل لمدرسة ألا

سعيد، مطمئن، متحفز، منمي للمدرسة،محب ( نت تقوم بالنشاط؟أبماذا تشعر و: الباحثة

  ).للفوز ورافض للخسارة
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نا فلسطيني وطموحاتي أنه إهل أبين لألحاول أي أبحس بشعور كبير، بحس ك: الطالب

  .همية في المجتمعأوجود ون لي أكبيرة و

نتماءك للمدرسة إهل المناهج المدرسية والمواد التي تدرسها في المدرسة تعزز : الباحثة

  والوطن؟ هل تدرس لغات في المدرسة؟ ما هي؟ ماذا تستفيد منها؟ 

 األخرى تحكي عن ن الجغرافية تحكي عن تضاريس فلسطين والموادنعم أل:الطالب

  . نجليزي والعربي أنا أتعلم العبري واإلنعم  .من حولنادراك العالم إسالم واإل

  قديش مهم تتعلم عبري؟:الباحثة

من شرهم أن الرسول قال من عرف لغة قوم أعداءنا ساكنين في وطننا وألن أل:الطالب

   .ومكرهم

  هل تعمل المدرسة على زيادة وعي الطالب ؟: الباحثة

تعرفنا على وضع القدس واألخطار اللي فيها ولنا وبتزيد مفاهيمنا وتطور عق نعم ،:الطالب

   . ومصادرتهاهل القدس من بيوتهمأقصى ومحاولة تشريد والتهديد على اال

  ؟)قصى، القدس، فلسطيناأل( هل قوت المدرسة عالقتك مع :ة الباحث

قصى والتعرف على معالمه واثاره ات التي تقوم بها المدرسة الى األتعدد الزيار: العالقة

  .نشطة الثقافية المختلفةالت داخل السور واألوكمان جو

  كيف بتشوف عالقتك مع القدس؟: الباحثة

نا مشتاق دائما لزيارتها فهي أني تعلمت وتعرفت على معالمها فقوية ومرتبطة أل:الطالب

  .مسرى الرسول صلى اهللا عليه وسلم
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  ماذا تتوقع من المدرسة بالمستقبل؟وليش؟:الباحثة

نه من خالل السنوات التي مرت  ألكثر،أ وتتقدم وتفتح صفوف تتطور بزيادة:الطالب

  الحظت تقدما في السنة عن السنة السابقة

  مدرستك خاصة وال بلدية؟ اسرائيلية وال فلسطينية؟: الباحثة

خالق دريس وتهتم بالطالب وتشدد على االنها تهتم بالتعليم والتخاصة ال: الطالب 

  .تحاناتأن يوقع األهل على اإلم والدراسة والسلوك وتشدد على ضرورة

  ماذا تسمع عنها؟  هل في جنبنا مدارس للبلدية؟:  الباحثة

أي شيء هتمام بمتابعة إالتدريس ليس جيد وما بشدوا على الطالب وال يوجد اه، : الطالب

ن الطالب كمان بيهربوا من المدرسة وال يوجد تفاهم وال يهمهم مصلحة الطالب أل

  .لضربوالتعامل فوق بس با

سرائيل تقصد فيه تجهيل إيك أهذة المدرسة تابعة للبلدية ، هل اللي بصير فيها  بر:الباحثة

  والدنا؟أ

شياء ثانية ، المعلمين بتصرفوا أغيرمقصود المعلمين ما بهتموا بالطالب بهتموا ب: الطالب

مها ثناء الحصة وال يهأ وتتحدث بالهاتف ،باستهزاء وتترك الحصة والمعلمة تضع مكياج

  .م الأتعلم الطالب 

  

  ذا كبرت المدرسة ستتخرج منها؟إم ال، هل أهل ستستمر في هذه المدرسة  : الباحثة
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همية الدراسة والتشديد على الطالب وبدها مصلحتنا ودائما تحسن أنعم بسبب :الطالب

  .لى االفضلإمستوى الطالب 

  لناك سؤال شو الوطن بالنسبة لك؟ ألو جينا س: الباحثة

   .تيأهو مولدي ونش: بالطال

  ماذا تعمل المدرسة لتحببك في الوطن؟:الباحثة

تاخذنا جوالت  الثار القسطل، والمواقع التعليمية وزرنا الجامعات المحلية : الطالب

  .لزيارتها والرحالت المتعددة للتعرف على ربوع فلسطين

  بماذا تحلم عندما تكبر؟: الباحثة

  .دافع عن الناس المستضعفين واخذ لهم الحقأ  حتى،صبح محاميأن أحلم أ: الطالب

  ن تستمر؟أسرائيل؟ وهل تريد لها إماذا تعني لك :الباحثة

  .ال، اعداء ال يتقون اهللا ويقتلون الناس بال رحمة : الطالب

  ماذا تحلم للوطن؟وماذا تحلم لنفسك؟: الباحثة

ماكننا أء ونحرر عداأ  وال يوجد بيننا ،مانأعداء ونعيش بأن يتحرر من األ: الطالب

أحب كون متسامح أن أن شاء اهللا إوبحلم  المقدسة التي لها تاريخ عظيم في السابق،

 وأكون سالم والدعوةأكون مشجعا لإلن أحافظ على حق الناس المستضعفين وأخرين ،واآل

  .من الصالحين

  .شكرا لك:الباحثة
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  )4(ملحق

  الجداول االحصائية

  )1(جدول رقم 

  افية للطالب المشاركينالبيانات الديموغر

 المستوى العلمي لالهل االسرةعدد افراد العمرالجنس الصف منطقة السكن االسمالرقم 

  سابع/االب 7 13 ذكر ثامن امليسون زهير 1

 تاسع/االم

  توجيهي/االب 7 13 ذكر ثامن امليسون فؤاد 2

 جامعة/االم

  خامس/االب 9 13 ذكر ثامن امليسون رشاد 3

 تاسع/االم

  دبلوم/االب 4 13 ذكر ثامن راس العامود د.محمد 4

 توجيهي/االم

  تاسع/االب 6 13 ذكر ثامن جبل المكبر هيثم 5

 عاشر/االم

  توجيهي/االب 5 13 ذكر ثامن راس العامود وسام 6

 دبلوم/االم

  ثالث/االب 14 13 ذكر ثامن امليسون س.علي 7

 سابع/االم

  توجيهي/االب 7 12 ذكر سابع امليسون ع.محمد 8

 عاشر/االم

  عاشر/االب 6 13 ذكر ثامن الثوري ش.علي 9

 توجيهي/االم
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  تاسع/االب 6 12 ذكر سابع امليسون عالء 10

 عاشر/االم

  عاشر/االب 6 14 ذكر ثامن الثوري نبيه 11

 تاسع/االم

  عاشر/االب 7 13 ذكر ثامن المكبر ق .محمد 12

 عاشر/االم
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  )2(جدول رقم 

  الوقت المستغرق في المقابالت

 الزمن المتراكم بالدقيقة الزمن بالدقيقة للمقابلة اسم الطالب الرقم

 55 55 زهير 1

 92 37 فؤاد 2

 117 25 رشاد 3

 182 65 د.محمد 4

 240 58 هيثم 5

 285 45 وسام 6

 337 52 س.علي 7

 376 39 ع.محمد 8

 424 48 ش.علي 9

 464 40 عالء 10

 552 58 نبيه 11

 564 42 ق.محمد  12
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  )3(جدول رقم

  الوقت الالزم لتفريغ المقابالت لنصوص مطبوعة

 الزمن التراكمي للتفريغ زمن تفريغ المقابلة الى نص مطبوعالزمن بالدقيقة للمقابلةاسم الطالبالرقم

 385 385 55 زهير 1

 644 259 37 فؤاد 2

 819 175 25 رشاد 3

 1274 455 65 د.محمد 4

 1680 406 58 هيثم 5

 1995 315 45 وسام 6

 2359 364 52 س.علي 7

 2632 273 39 ع.محمد 8

 2968 336 48 شِ.علي 9

 3248 280 40 عالء 10

 3654 406 58 نبيه 11

 3948 294 42 ق.محمد 12
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  )4(جدول رقم 

   الدراسة الثالثةنتائججدول 
  

   الثالثالمحور  المحور الثاني  المحور االول
انا بحس حالي سعيد ومطمئن وموفرين      " 

الحماية واالبواب مغلقة مهما صار مـا       
بدخل حدا، كل شـيء متـوفر داخـل         

  ".المدرسة وشو بنحتاج موجود

المدرسة بتشجعنا مثال انا بلعـب      " 
كرة قدم باستمرار وتعلمت الدبكـة      
وتحسنت دروسي وكمان في طالب     
بالصف بدهم يساعدوه يسجل مهني     

يع وال يقدر ان يستمر     ه ال يستط  الن
  ."بمدرستنا

لما كنت اروح على القدس اشوف مجموعـات      "
هم عن القـدس    يهود ومعهم مرافقين يشرحوا ل    

ة ، ليش نحـن ال، هـذ      قوبعرفوهم على المناط  
، الناس بـدها    بلدنا بس كثير فش عندهم انتماء     

تمشي زي اليهود التقدم التكنولوجي اثر علينـا        
   العرب والبلفونات

مع زمالئي عالقتـي منيحـة واحنـا        " 
صـحابي بحكـي    . بالصف مثل االخوة  

معهم وعـادي وزي اخـوتي بعتبـرهم        
صحابي ووقت ما يصير للواحد شي او       

. بوقع في مشكلة منوقف معة وبنـساعده      
المدرسة بتعطينا فـرص يعنـي بـدخل        
االستاذ ومنقعد نتناقش معه منقلوا عـن       

ـ      ي مـا   االشياء اللي بنحبها واالشياء الت
بنحبها، وشوي شـوي هيـك بنـصير        

  ."متمسكين باالستاذ وبنحبوا

التعليم هان اثر فـي انـا جيـت         "
المدرسة حبيتها من اجـل التعلـيم       

  ".والنشاطات 
مدرستي بتخلي الطالب يرفه عـن      "

ة حاله واثرت في بالدراسة وبالدبك    
ــوطن وخفــت  وفــي انتمــائي لل

المدرسة بتهتم بهوايـات    , عصبيتي
  ."الطالب

سطين اهم شيء عندي وحياتي كلها وبضحي       فل"
بحياتي عشانها، ال اريد لها ان تستمر اسرائيل        
الن ال احد يريد لبلده االحتالل والجميع يحـب         
الحرية،تعمل المدرسة نشاطات خارجية لتحبب     
الوطن  ويدخلون في المنهـاج اشـياء تحبـب          

  "الشخص بوطنه وتقوي وطنيته

واالوالد , االساتذة فيها مناح ومحترمين   " 
ولو بدي اشي بـروح     .. كمان محترمين   

على االستاذ بسهولة وبتواصل معه وبقله      
مش فاهم ولو شفته برا المدرسة بـتكلم        

واالدارة كمان اذا خطـر   ... معاه عادي   
ببالي فكرة بطرحها عاالدارة يا بقبلوهـا       
ياأل مثل ما بدهم وهي عالقة اب البنـو         
 عالقة كويسة ويحترمـوا الطالـب وال      

  "يؤذوا مشاعره

الوطن هو المكان اللي اعيش فيه،      "
انولدت فيه واجدادي كمان كـانوا      

واسرائيل محتلة وال اريـد ان      . فيه
تستمر لو طلعت مـش راحنخـسر    
بالعكس نكسب الحواجز ويخـرج     
المساكين وتتحد الضفة مع القـدس      
ونلتقي بابناء عمنـا ونـصير بلـد       

المدرسـة بتعرفنـا علـى      . واحد
 وطننا ونزور اماكن    معلومات عن 

  .ومحالت لم نكن نعرفها من قبل

  

انا , درسة كويسة عشان ترتيبها ونظامها    انها م "
. عشان التعليم اللـي فيهـا والتربيـة       اخترتها  

 حولينا مدارس بس بلدية     في, مدرستنا فلسطينية 
ال اريد ان انتقل الى مدرسة مش        .مش كويسة 

اذا كبـرت المدرسـة راح      .كويسة وفش نظام  
  ".مر فيها النها مدرسة كويسة وفيها نظاماست
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بقـضي  , المدرسة بتعنيلي داري التانية   " 
يعني صحابي  .. انا اكتر وقتي بالمدرسة     

، بلعب معهم وبحـبش اعمـل مـشاكل       
، ان اتعلم   والمعلمين واالساتذه مثل اهلي   

وما اكـون جاهـل والمدرسـة تقـوي         
، شخصية، انا قبل ما ادخـل المدرسـة       ال

ا ولما شفت الدبكة فيها     حضرت حفلة فيه  
سة ودخلتها  وكمان نشاطات حبيت المدر   

ي يعجبني فيها   ، الل والحمدهللا طلعت منيحة  
  " .تعليمها والنشاطات

بحس حـالي منتمـي للثقافـات،       "
النشاطات الصباحية، فقرات الدبكة،    
االنشطة وعن مـا نتعلمـه عـن        

  "االحتالل الصهيوني

, امها  انها مدرسة كويسة عشان ترتيبها ونظ     "  
. انا اخترتها عشان التعليم اللي فيها والتربيـة         

في حولينا مـدارس بـس      , مدرستنا فلسطينية   
ال اريد ان انتقل الى مدرسة      .بلدية مش كويسة    

اذا كبرت المدرسة راح    .مش كويسة وفش نظام   
  ".استمر فيها النها مدرسة كويسة وفيها نظام

  
  

اذا المدرسة بدها تروح رحلة بتناقـشنا       " 
فيها وبشعر الطالب انو االستاذ فهمهـم       
وفاهم رغباتهم ومرات بنطلب التـأخير      

سـاتذه،  بعد الدوام للتدريب ويساعدنا اال    
، ومنتنـاقش   بقسمونا لالنشطة مجموعات  

  ."ع اصحابنا ومنكون كويسين وودودينم

اخذتنا المدرسة رحالت عن اثـار      "
ــسجد  ــة داوود والم ــدس وقلع الق

ر للحائط  االقصى والمرواني، االثا  
الغربــي للمــسجد االصــى، امــا 
فلسطين فعرفنا كيف احتلونا وكيف     
ان الدول غير مهتمة فينا، وكـانوا       
يقولوا فلسطين ارض بـال شـعب       
وكمان زرنـا اماكنمتعـددة مـن       
فلسطين مثل حيفا، يافا، الناصـرة،      

  ".اريحا، بيت لحم والخليل

يعني ارجع انتمي للمدرسة الفالنية درست فيها       "
 فيها وبكرة لما اكبر بتظـل المدرسـة         وتعلمت

وبعلم اوالدي واوالد اوالدي بعرف انـي انـا         
انتميت لها واوالدي ينتموا لها ويرجعوا لهـا،        
بحس حـالي منتمـي للثقافـات والنـشاطات         
المدرسية الصباحية،وفقرات الدبكة ، االنـشطة      

  ومن النكبة للنكسة وعن االحتالل الصهيوني

واتمنى ان  احلم انه اصير مهندس     " 
يتحرر وطني ويبقى بخير وسالم وعندما      
اكبر اقدم لبلدي علمي النه العلم سـالح        
وعندما تخرج البلد متعلمين فهذا يساعدنا      

  ".على تقدمنا وتطورنا 

  

صرت اعرف كتير عن االمـاكن      "
والمحالت وعن مخططات اليهـود     
لبناء الهيكل وزرنا االقصى وشفنا      
حفريات الهيكـل وتعلمـت عـن       

قصى واالسـوار والكنـائس ،      اال
نشاطاتنا قوت عالقتنا بالقدس،وفي    
االذاعة المدرسية والنشاطات عـن     
غزة والقدس ةالخليل وهـذه بلـدنا       
بنعيش فيها والزم نعرف عنها كل      

  ".شيء
  

اكيد،يطلبوا اجتماع مع االهل لمعرفةمـشاكل "
االوالد ويفهموهم، في مدارس ما بتعمل هيـك        

 اخوتي،والعالقة مـع    عالقتي مع زمالئي مثل   .
المعلمين مثل الوالد وابنهن انا طبعا بيـسعدني        

فـالطالب  . اكون هيك مع االساتذة والطـالب     
  ."يشعروني بمشاعر االخوة



 
 

235

يعني بنتمي للمدرسة يعني انو انا مـثال        "
يعني بنتمي من فلسطين    , بنتمي لفلسطين   

بنتمـي للمدرسـة    , للقدس وجبل المكبر    
  ".والمعلمين 

و المكـان اللـي نـشات       الوطن ه "
وتربيت والواحد كبر فيه ،اسرائيل     
مش اسم بلدي انـا بلـدي اسـمها         
فلسطين المدرسة بتعـزز انتماءنـا      
للوطن وبيشرحولنا كثيـرعن كـل      
المناسبات  الوطنية والدينية وكمان     
في حفالت نـصف الـسنة وبكـل        

  ".المناسبات

كان أغلبية الطلبة مـن المـشاغبين وكـانوا         "
اما الوقت  . ات المدرسة العامةلهم  يكسروا ممتلك 

الحالي الضبط افضل وهناك محافظـة علـى        
وكان انا بحب اجي على المدرسـة،       .الممتلكات

  . " والمدرسة بتخليني احباجي عليها

في المدرسة حيـاتي، كـاني بـداري،        "
واالساتذة كانهم اهلي وابوي والطـالب      
اخواني،وبعجبني كل شيء في المدرسة     

وفش .يم اللي فيها والتربية   نشاطاتها والتعل 
ساعدتني المدرسة انه انا    . اشي بعجبنيش 

بهتم بالدبكة، وبطـوروا لـي مهـاراتي      
وكمان انا بدي اطلع دكتـور وهمـراح        
يساعدوني عشان احقق حلمي وبطلعونـا      

  .مسابقات انا واالوالد

يحكوا لنا عن القـدس وفلـسطين       "
وباذاعة الصباح يحكوا   .ويحببونا بها 

دس ، ويجيبوا اوراق    عن غزة والق  
عن غزة ومسابقات عـن القـدس       

".            وغزة ويشارك الطالب
الني ما كنت اعرف اشي اسـمه       "

التراث الفلسطيني صرت اعـرف     
عــرف امـاكن الديكــة  الدبكـة وا 

والمسرح الفلـسطيني مـا كنـتش       
  ".اعرفه بالمرة

انا كنت بالخامس بمدرسة السواحرة ما كنت       " 
اعرف وهان  في هذةالمدرسةانا من الـسادس        
صرت اعرف اركز واجيب عالمـات وهيـك        
اتعلم واحفظ، التعليم هان اثر في انـا حبيـت          
المدرسة حبيتها من شان التعليم والنشاطات هان       

ول لالساتذة عييدوا علـشان افهـم بعيـدوا         بق
 ".وبفهموا الطالب وبساعدوه مش زي السواحرة

انا واصحابي عالقتنا منيحة وصـحبة،      " 
مع معلمين بعضهم بحبهم وفي معلمـين       
بحبهم شوي،مع اهليعالقتي منيحة، يعني     
انا سعيد ومطمـئن وال اشـعر بـالقلق         
يعلمونا بالمدرسة ويعطونـا المعلومـات      

. امج وانشطة وحصص للرياضة   ،في بر 
كمان المعلمين مـا بيعملـوا شـيء اال         
ليرجعوا الى االدارة والطالب ما بيطلعوا      
محل اال اذا حكـوا للمعلمـين واالدارة        

  .والمعلمين بيساعدونا وبيحلوا مشاكلنا

لما تفوز تعطي مكانة انها مدرسة      " 
مثالية في الدراسة فـي االنـشطة       

ـ      ذنا االخرى ،وبانشطة الدبكـة اخ
  مراتب عالية،

بمسابقة سوق عكاظ جبنا المركـز      
االول في الديكة الشعبية، وبالرقص     
الشعبي اخـذنا المركـز الثـاني،       

وكمان .وبالغناء اخذنا المركز الثالث   
تعرفت على منـاطق مـا كنـتش        
اروحها، وتعرفت على فرق ثانيـة      

بحـس .المنافسة النا ماكناش نعرفها   
 على  وانا بدبك انه مدرستنا متفوقة    

  ".المدارس االخرى
  

في الـسواحرة لمـا نمـشي مـع بعـض           "" 
ــتة   ــا س ــي عــصا طوله ــشكلة ف وبيصيرم

اما هـان   . امتار،يحطوه على الحيط وبيضربوه   
بالتفاهم مش زي هناك مرة على مـرة بيـتعلم          
الطالب وبيصير يفهم ويبطل يعمل مشاكل امـا        

  ".بالسواحرة كا مشاكل وقرف وحالة
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 الدراسة،مرات  انا استفدت كل شيء من    "
انا بدرس ومرات ال، لما ادرس بجيـب        
عالمات منيحة في االختبارات، انا الزم      
ادرس واتعلم واعرف شـوبدي اعمـل       
بالمستقبل ومش الزم اظل امـي بقعـد        
لحالي وبفكر انه الزم اتعلم ويصير معي       
شهادة وحتى لوبدي افـتح محـل بـدي         
شهادة، ابوي بدويطلعني اتعلممهنة على     

س انا بدي اكمل وما بدي اطلع       العاشر ب 
من المدرسة بـدي ادرس وبعـديناعمل       

  ".بالمهنة

االذاعة المدرسية الصباحية كثيـر     "
مفيدة والنشاطات الرياضيه كثيـر     
مفيدة الصبح ودائما االستاذ بلعـب      
معنــا طــائرة وبنــشطنا ونــدخل 

  ".مبسوطين على الصف
  

بيعجبنيفي المدرسةانها تعلمنـا وتهتمبهواباتنـا      "
ا يؤثر على نفسية الطالب  وبتشجعة يجـي         وهذ

انا االن مع اوالد صفي صحاب      .على المدرسة 
كنا السنة الماضية نتناقر ونتقاتل امـا الـسنة         

المدرسة بتعلمنا  . بنداري بعض وبنساعد بعض   
كيف نتعامل مع االصحاب وكمان انا تعلمـت        
الدبكة بهديك المدرسة مئة واحد بيحكي بالحصة  

مة ، هون ما في ضرب هنـاك        كنا النهتم للمعل  
 ".فش ترتيب فش نظام وال ادارة وكانت شوربة

احلم انه انجح واكبر واصيرمهندس ابني      "
بيوت الهل القدسونحارب اليهودبتمسكنا    

  ".بالقدس وتظل قدسنا عربية

  

المدرسة دايما بتحكـي لنـا عـن        "
-11-15شغالت كثيرة  مثال اليوم      

 ذكرى  88-11-15 ذكرى   1988
ــالن اال ــسطيني اع ــتقالل الفل س

بالجزائر وانحكـى عـن شـغالت       
كتيرة، اعطونا كلمات النشيدالوطني    
وغنينا مع بعض وعلمتنـا نحـب       

  ".وطننا كتير
بحب استمر فيها، النهـا مدرسـة       "

قوية وتعمـل نـشاطات  تعـرف        
الواحد ببالده غير الدراسة، وتقوي     

  هوايات ونشاطات الطالب

لدية بس  مدرستي فلسطينية ، اه في مدارس ب      " 
ما بدي انتقل عليها ،  جربـت وكانـت مـش            
كويسة ما بتعلم وبكرهوا الواحد بالمدرسـة وال        

  ".يوجدنظام بتلك المدارس

المدرسة كويسة وبشعر فيها باالمان ،ما      "
بحب الطالب لما يخربوا الممتلكات انـا       
اكره هذا التصرف النه هاي المدرسـة       

  ".للجميع
هج تقـوي   طبعا النه في اشيا في المنا     " 

الواحد حبه لوطنه، غير النشاطات لتقوية      
دروس كيف اسـتولوا    .الوطنية بالطالب 

على فلسطين وكيـف قـدروا يحتلوهـا        
فيها .وبنقدر ندافع عن وطننا بهذا التاريخ     

وتساعد الطالب على يعرف كيـف      
  ".يحل مشاكله

  

مدرسة الجمعية بيضربوا والمعلم معاه بـربيج       "
وفي مشاكل كبيرة بين الطالب،هون مـا فـي         
مشاكل في احترام للطالب وما بضربوا هـان        

ك فش نشاطات مـا بـدربوا       احسن وكمان هنا  
هان في نشاطات وكل واحـد      . دبكة وال شي    

عنده موهبة بيحاولوا يطوروها، اذا واحد شاطر     
بالرســم بطوروهــا او الحاســوب او الدبكــة 

الطــالب بحبــوا .وبيعلمــوه وبهتمــوا فيــه 
النشاطات، االختبارات يا دوب هنـاك اختبـار        
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دروس عن فلـسطين، وتبـين منـاطق        
بفلسطين وحضارات ونشاطات تعملهـا     
المدرسة مثل رحلـة القـرى المهجـرة        

ها اسرائيل علـشان    ومناطق زمان احتلت  
ــا بدرســانجليزي .هيــك بتقــوي وطنن

وعبريفي المدرسة عشان اعـرف لغـة       
  "اعدائي

  

باالسبوع هون كل يوم اختبار هون احسن لمـا         
  .س بنظل متذكرين المادةندر

المدرسة هان الطالب والمعلمين المعاملة احسن      
هناك في مشاكل وانـا مـا بحـب المـشاكل،           
المدرسة هان احسن بدرسـوا كـويس وفـي         

  .نشاطات ها احسن
  

النهم يحترمـوا الطالـب .عالقة كويسة "
وبنفس الوقت ما بسمحواب الغلط وانـا       
دايما بدرس تـصرفاتي منـيح وبحـب        

م ويحترموني وانا هادىء ومـا      احترمه
بحب المشاكل ، عالقتي مع اهلي منيحة       
واخوتي بحبوني كثير، اصـحابي فـي       
المدرسة طيبين وودودينوبعرفوا طبعـي     
  "وما بزعلوني وانا كمان ما بحب ازعلهم

الجهاد في سبيل اهللا ، اسـرائيل مـش         " 
راح تسمح لنا ، ليش المجاهدين يطلبـوا        

 اسرائيل النهـا    االذن، انما يجاهدوا ضد   
االيمان واالرادة اقوى مـن كـل       .احتلتنا

شيء ، كمان اهللا يبعث المالئكة تحارب       
مــع المــسلمين ويكــون عنــدهم ارادة 

كمان اليهود بدهم ينجسوا االقصى     .للحياة
وبخلوا السكناج يدخلوا بالحذاء، وبقتلـوا      
المسلمين والمؤمنين، انا اكثـر انـسان       
 حبيته هو احمد ياسـين عجـب علـى        

احلـم  .اسرائيل وهو ال يحرك اال راسه     
  .عندما اكبر اجاهد في سبيل اهللا 

  

اه، تهتم المدرسة وانـا بـشارك       "
بمسابقات س ج ووسعت معلوماتنا     

النـشاطات  . وتوفر لنا كل شـيء      
كثيرة مثل الفولي بول والدبكـة و       

يوجــد فــي .المــسابقات الثقافيــة
المدرسة مركز لالنشطة هو االستاذ     

.  الفـولي والكـشافة    فادي وهوايتي 
انـا  . وبحب الكمبيـوتر والدبكـة    

ــة خــارج  مــشارك كمــان باندي
المدرسة،مثل نادي الفنون، نـادي     
ــة  ــضال والعناي ــلوان، مركزن س

  "اهلي يشجعوا هواياتي.االهلية
ما كنتش اعرف مناطق فيها مـا       " 

كنت اعـرف تاريخهـا، صـرت       
اعرف وصرت كمان اعرف شـو      

ووا عملوا اليهود باالراضي وشوا س    
باهلها عن طريق نـشاط القـرى       
المهجرة وكانوا  يشرحوا لنا عـن       
المناطق والقرى مثل لفتا وسـطاف   

وعجبني اكثر  .والقسطل وعين كارم  
شي القلعة اللي موجودة بالقـسطل      
اللي كان الجيش لالسرلئيلي يطـخ      

  ".منه على بيوت الفلسطينية

علمتني المدرسة اتعامل مـع النـاس منـيح،         
غاد كنت اروح على الدار دغري المدارس اللي  

وما اختلط مع احد من االوالد، هنـاك االوالد         
زعران هان نـوع الطـالب احـسن وفـش          

بحس انه نحن منختلف لما نمشي علـى     .مشاكل
الشارع بتحركشونا وبضربونا هان احسن،غاد     
بضربوا االدارة والمعلمين والطالب كـسالنين      
وال يستفيدوا، هنـاك كمـان االسـتاذ ازعـر          

الطالب ازعر منه، ما بدرسوا وما بتعلمـوا        و
نحن عنـا هـون     .وال بتربوا وبيطلع ولد امي    

احسن هناك المعلم اول السنة بحاول يبين انـه         
قوي وبعدين بشوفوا الطالب انه خيخـة ومـا         
بردوا عليه وبضربوه، انا ما بحب اروح هناك        
وانا بدي اتعلم ويصير لي مستقبل يمكن اصير        

  "استاذ
 
فالمنهجية تاخذنا على نـشاطات مثـا       اه،تهتم  "

رحلة القرى المهجرة ورحلـة اسـوار واثـار         
القدس اما الال منهجي مثل الرحـل الـسياحية         
بفلسطين نهايو العام ومش بس رحل وفنعمـل        

. ونطلع نقطف الزيتون وغيرة   . فطور جماعي   
،المبارزة الشعرية و كـرة القـدم والكـشافة         

كثيـر  والدبكة يعني مش دايما مـش شـاطر         
  "بالدبكة
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يعني انا انتمي للمدرسة اللي درست فيها     "

وتعلمت فيها وبكرة لما اكبر بفتخر انـي        
تخرجت منها ،المدرسـة اللـي بـشجع        
اصحابي واقاربي يسجلوا ينتموا لها ،انا      

  "بحب بلدي

اه ، بتشجعهم مثال انا بلعب كـرة        "
القدم باسـتمرار وتعلمـت الدبكـة       

ب وتحسنت بدروسي وكان في طال    
في الصف بدكم تساعدوه ويـسجل      
بمدرسة ويـتعلم مهنـي، النـه ال        
ــستمر   ــدر ان ي ــستطيع وال يق ي

  ".بمدرستنا

اهالي الطالب بخافوا على اوالدهم بالمدارس      " 
بالمدارس الثانية بسبب المـشاكل امـا هـان         

بالمدرسة السابقة وانا صـغير     .. المدرسة امنه 
تكسروا ايدي الثنتين تشعبطت على الـدربزين       
في المدرسة ووقعت ولو كان حوالي معلمـات        
فهموني انه خطر مـا طلعـت وكـان كـان           
بالمدرسة سور عالي وكـانوا االوالد يطلعـوا        

عنا هون المنـاوبين    .عليه وما كان حدا يمنعهم    
  ".بحلوا المشاكل ويبعدونا عن الخطر

الوطن هو المكان اللي عـشت فيـه ،         "
انولدت فيه وهو حياتي ولواله لما كنـت        

اسـرائيل احتلتنـا وال اريـد       .  وجودم
استمرارها، تنكد علينا وتفصلنا بجـدار      
الفصل العنصري ، فرقت االهل واوالد      
العم، اذا خرجت اسرائيل نـستفيد انـه        
  نتوحد ونساعد بعض ويزيح حب االنتماء

المدرسة دائما تحثنا على حـب الـوطن        
والدفاع عن التراث والوطن، وكيف تـم       

  ".اجدادنااحتاللناونتحدث عن 
  

درستنا وعلمتنا وودتنا رحل ويوم     " 
الجمعة بدنا نـروح علـى القـرى        
المهجرة غرب القدس ونروح على     
ينابيع القدس، وودونا على اسـوار      

وعرفونـاعن  .القدس وابواب القدس  
الحروب وادوات الحرب القديمـة،     
وعلى سور القدس وحكوا لنا عـن       
القصور، وكيف الـصهاينة بـدهم      

  "يبنوا الهيكل
مدرستنا فلسطينية وهاي االعـالم     "

وراك وهاي الخارطـة ، الدبكـة       
واالغاني اللي بندبك عليهت الرحل     

وقال ...) لحظة صمت   (الثقافية      
  ".مش عارف

قالوا لنا ستفتح مدرسة عالمية وقالوا لي تعال        " 
عليها وتعليمها كويس، مثال فضل راح عليهـا        

ـ         يم وندمان كثير المدرسة كلها مـشاكل وال تعل
وهشام ابن عمي اللي كان عنا السنة الماضـية         
ساقط بستة مواد اليوم هو االول علـى صـفة          
وهو مبسوط فيهـا،الطالب يحملـوا امـواس        

االدارة غيـر   . وسكاكين ويضربوا المعلمـين   
سائلة هديك المرة صار ولد بين الحياة والموت        
هرب من المدرسة ولحقوه يمكن خمسين ولـد        

غيره كـان مـات     وخبطوه بالحجارة شوي ص   
،االوالد فيها بحبوا المشاكل وكثير بدهم ينقلـوا        

  ."منها
  
  

احلم ان اصـير مهنـدس ،واتمنـى ان         "
يتحرروطني ويبقى بخير وسالم، عندما     
اكبر اقدم لبلدي علمي، الن العلم سـالح        
وعندما تخرج البلد متعلمين فهذا يـساعد       

  ."على تقدمنا وتطورنا
  

ـ    " ة تعمل المدرسة نشاطات خارجي
لتحبب الـوطن  ويـدخلون فـي        
المنهاج اشـياء تحبـب الـشخص       

  . " بوطنه وتقوي وطنيته
  

اختلفت عن اشياء هاي فيهـا نظـام وعنـدك          "
المربي اذا ما حل المشكلة يحل النائب واذا لـم          
يحل النائب وطول الوقت في نائب ومدير ، اذا         
راح المدير في نائـب علـشان هيـك كانـت           

نائب، وكانت المـديرة    المدرسة السابقة ال فيها     
تيجي مثال تضربني عصاتين وخلص،  يعنـي        
فش ،عندكو هون نظام ولكل واحـد حقوقـه،         
تعطونا حقوقنا اللي نطلبهـا وعلمتونـا نلتـزم         
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بالقانون ولكل واحد حق شرعي، وفش واحـد        
يعتدي على االخر ،وفي الوقت نفـسه صـرنا         
منظمين علشان هيك المدرسة يزيد عدد طالبها       

  .سمعتها واالوالد ينشروا سمعتهامن خالل 
احلم اني اصير محامي واحلم لـوطني        "

انه يتحرر وتهزم اسرائيل والجميع يعيش     
  ".براحة وسالم

اه، المدرسة تعلمنا اشياء جديـدة،      "
ــا   ــتم بوعينـ ــة تهـ والمدرسـ

بنروح الى اماكن كثيرة ال     .الوطني
نعرفها، نروح رحالت الى المناطق     

 فـي   المحيطة والقـرى المهجـرة    
القدس، ونعرف كيف تهجر اهلها،     
نحن اوالد القـدس والزم نعـرف       
عنها، تهـتم المدرسـة باالنـشطة       
الثقافية والفنية وكمان يوجد مركـز      

انا تطورت  . لالنشطة في المدرسة  
وتحسنت بالمدرسة الن المعلمـين     

  ".دايما بيشجعوني

مربي صفنا وعلمنا كثير وخالنا الصف المثالي "
هديك . يتابعنا في كل شيء     وكان مثالي وكان    

واذا . المدرسة ال فيها دفتر الصف وال شـيء         
رحنا للمديرة نشكي كانت تقول  شـو دخلنـي          
واذا تقاتلوا االوالد تقول خليهم ياخـذوا حقهـم         
بايدهم، وكانت ال تشد على الطـالب،  وكـان 
يبقى اذا الولد هجم ومعـه مـوس ال يهتمـوا           

وبعدين بالطالب، ان حل حل وان درس درس        
  ".هذا يعطوك الشهادة وهاي الشهادة وخلص

  
  

بحلم انه اصير جراح علـشان بـساعد        "
على تقدم الوطن وبحلم انه يصير عندنا       
مستشفيات للفلسطينية على غرار هداسا      
عــين كــارم ويــصير يتوجهــوا لــه 

  "الفلسطينية
  
احسن النه في ادارة منيحة وفي قوانين       "

نه فـي   انا سعيد وبحس بامان، ال    .ونظام
تعليم وفي اشياء اخرى الطالب يحبوهـا       
،كمان انا مرتاح النـه تعليمهـا منـيح         

  ".وكمان بلعب رياضة
  

المدرسة تهـتم باالنـشطة وفـي       " 
شغالت تطورت وفي شـغالت ال،      
الدبكة في السنوات السابقة كانـت      
افضل، وكنا نشارك اكثـر هـديك       
السنة، ولكن في تقدمات في اشـياء       

الثقافية ما كنـا    ثانية في لمسابقات    
نشارك فيها وكمان بطولة الخطابة     
والمقالة والنشاط توسع وصار مش     
بس الدبكةوالرسم، بحـب اشـارك      
واروح محالت بعيدة عن المكـان      
اللي انا ساكن فيه، بشعر باالنتمـاء      
للمدرسة وانا بشارك وعندما ادبـك      
في المسابقات بحس اني رفعت اسم      

ل المدرسة لفوق،بتمنى الفوز وبقـو    
ذه المدرسة من جبل المكبـر      انه ه 
، ولما نخسر بنحاول نـزبط      بالقدس

الوطنية نتعلم عن دول فلسطين يعنـي مـدن         "
شياء كثيرة عـن الناصـرة      فلسطين،وعرفت ا 

واريحا وغزة واليهود بدهمش الواحد يـدرس       
في المدارس الثانيـة    .عن فلسطين وعن تاريخنا   

بعلمـوا  .ما بخلوهم يعلموها النها تابعة لليهـود      
رياضيات ما بهم ولكن ما بعلمونا نسمع ونتعلم        
هذا الكالم ، نظام التعليم في القدس يعني انـه          

وا لشي شـو بـدهم      في ناس ببلدية القدس يهدف    
الجيل يطلع، مع اللي بشوفه صايعين بالشوارع       
وغير متعلمين ومثقفين، واوالد مـا بعرفـوش        
شي وممكن يعطوهم كـم شـيكل ويـصيروا         

  ".جواسيس وما بعرفوا شي بالعلم
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بحــس . بالمــسابقة اللــي بعــدها
اشتراكي بعمق انتمائي للمدرسـة،     
اهلي يشجعوني ومبـسوطين وانـا      
بتعرف غلى مناطق وعلى اصحاب     
جــدد مــن القــدس ومــن كافــة 

  ".المحالت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اه، دبكت وانا بحب ادبك وانا فش       "
عندي لياقة ، وصار عندي لياقـة       

ـ        رة اكثر وكنت اتعب لما العـب ك
شاركت بنـشاط   . القدم هال احسن  

وعملنا كشافة  . يوم اليتيم في اريحا   
ودبكنا وخلينا الناس تشوفنا وتعلمنا     
وشفنا فرق اخرى بتدبك وانا بدبك      
كنت افكر ارفع اسم المدرسة  وانه       
مدرستنا مش بس تعليم وانه كمـان   

  ".نشاطات

كل شي تغير فـي ، يعنـي معـدلي كـان            " 
،  ولكن مش زي هـان       بالمدرسة السابقة منيح  

هان تعليمها منيح وغيرت    . وما كانوا يشجعونا  
كل شي ، بالرياضيات ما كنت شاطر زي اليوم         
وكمان انا ما كنت اعرف ادبك وهان تعلمـت         
الدبكة وكرة الطائرةكمان بالمدرسـة الـسابقة       
كانوا يرموا لنا الفطبل والعبوا هـان بيعطونـا         

  ."احماء وتمارين لياقة بعدين يلعبونا
  

صحابي بحكي معهـم وعـادي وزي       " 
اخوتي بعتبرهم صحابي وقت ما يصير      
مالو الواحد إشي بوقع في مـشكلة كلنـا        

بتعطينا المدرسة  . منوقف معا ومنساعدوا  
فرص يعني بدخل معنا أسـتاذ ومنقعـد        
اناقش معا منقلوا اإلشياء اللـي منحبهـا        
واللي إشياء اللي ما منحبها وشوي شوي       

  "ين باألستاذ وبنحبواهيك منصير متمسك
  
  
  

اه، كثير مثل المسابقات التعليمية     " 
والمواد .وس ج ونطلع نشارك فيها    

التي ندرسها بالمدرسة مثل التربية     
الوطنيــة والــدين والتــاريخ   
وكمانالنـــشاطات المنهجيـــة  
واللالمنهجية كلها بتلثر فينا وفـي      
فهمنا للدنيا وكمان بنروحـرحالت     

طالب ونتشارك مع بعضنا نحن وال    
في نشاطات مشتركةوبنشجع مـع     
بعض فريق المدرسة وبنحس كثير     

  ". حلو

مدرسـة  (اه، ابن عمتي بالمدرسة اللي فـوق        "
انضرب ابن خاله  وصـارت طوشـة        ) بلدية

وضرب واحد شفرة، اخوتي بالمدرسـة اللـي        
فوق بعملوا فيها طوش ومكيفين عليهـا النهـم         

مش عارف وال واحـد بـستفيد،       .مش شاطرين 
 المدارس علشان بس يلموا الطالب مـن        بفتحوا

الشارع في ناس كتير هيك بفكروا انه المدرسة        
  "ضبة وما بسالوا عن اوالدهم

 


