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املشاركة االبوية لطالب ثانويات األئمة واخلطباء في ثقافة أبنائهم: 
دراسة نوعية مبنية على مالحظات وآراء مدراء املدارس

İbrahim Aşlamacı Emrah Eker

املــلـــخــــص
إن الهدف من هذه الدراسة هي استخدام آراء مدراء تلك املدراس لفحص املشاركة األبوية في العملية التعليمية للطالب 
املنتسبني واحلاضرين في ثانويات األئمة واخلطباء. تعتمد هذه الدراسة على النموذج والطريقة البحثية النوعية )أي أنها 
تعتمد على جودة طريقة القيام بتلك الدراسة ال على الكمية لعدد الدراسات املقامة(. وقد مت إجراء تلك الدراسة بشكل 
شمولي لتركيا خالل الفصل الدراسي الربيعي لعام 2015-2016، وتتألف مجموعة البحث الدراسية من إجمالي 25 مدير 
من 24 ثانوية مختلفة من ثانويات األئمة واخلطباء املتوزعة في 12 محافظة ومت اعتبار وتعيني تلك الدراسة مبستوى 1 من 
قبل معهد اإلحصاءات التركي. وقد مت جمع املعلومات من خالل مقابالت شبه منظمة مت تطوير صيغتها من قبل ذلك 
املعهد ومساعدة اخلبراء عن طريق مقابالِت وجه لوجه أجريت مع مدراء تلك املدراس. وقد أظهر حتليل وصفي للنتائج أن 
مدراء ثانويات األئمة واخلطباء وجدوا أنه على الرغم من أن غالب أهالي الطلبة لم يشاركوا في العملية التربوية والتعليمية، 
إال أنهم كانت لديهم توقعات عالية جداً من تلك املدراس. باإلضافة إلى ذلك، فقد أظهر املدراء عدداً كبيراً من الصفات 
السلبية خالل وصفهم ملفات أهالي الطلبة، واصفني تعاون ومشاركة األهالي في تلك العملية بأنه ضعيف. وقد أوضح 
املدراء بأن األهالي كانت لديهم توقعات مختلفة من تلك املدراس، ومن خالل هذا السياق فإن كثيراً من األهالي كانوا 

يعتبرون إجنازات األوالد األكادميية أكثر أهمية من اكتسابهم للقيم الدينية. 

الكلمات املفتاحية 
أهالي طالب ثانويات األئمة واخلطباء•  املشاركة األهلية في العملية التعليمية • العالقة بني العائلة واملدرس
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الهدف من البحث

إن الهدف من هذا البحث هو التحقيق في مشاركة أهالي طالب ثانويات األئمة واخلطباء في العملية التعليمية بناء على آراء مدراء 
تلك املدارس. وذلك باستخدام آراء مدراء املدارس مبا أنها شكلت املجموعة الدراسية لهذا البحث، ولذلك فإن اإلجابات عن األسئلة 

التالية كان مطلوبًا:

1    بحسب إلى مدراء مدارس ثانويات االئمة واخلطباء، كيف هي ملفات األهالي بالنظر إلى مشاركتهم في عملية أبنائهم 
التعليمية؟

2   بحسب تصريحات مدراء مدارس ثانويات األئمة واخلطباء، هل يتعاون أهالي الطلبة بشكل فّعال ويقدمون الدعم املادي واملعنوي 
لإلدارة والكادر من أجل تعليم أطفالهم؟

3   بحسب مدراء مدارس ثانويات األئمة واخلطباء، ماهي توقعات األهالي من تلك املدارس؟

الطريقة املتبعة في البحث

لقد مت القيام بهذا البحث عن اتباع النهج الكيفي النوعي العلمي احلالي )أي املتعلق بدراسة كل حالة معقدة وفهمها كما هي في 
سياقها الواقع في احلياة(. لقد متم حتديد مجموعة الدراسة من خالل استخدام تقنيات تصنيف العينات ذات التنوع األقصى، وتقنيات 

أخذ العينات الهادفة.

من أجل أن تعكس البيانات املستخلصة احلالة احلقيقية لكل مدارس ثانويات األئمة واخلطباء في تركيا وكونها مطابقة لألصل بأقصى حد 
ممكن، من أجل ذلك فإن تصنيف معهد اإلحصاء التركي )ترك ستات( للمحافظات التركية قد مت استخدامه وإعداده ليتوافق مع كل محافظة 
على حدة. وعلى هذا، فإن إجمالي 12 محافظة والتي مت تعيينها مبستوى 1 من قبل معهد اإلحصاء التركي مت اختيارها كعينات للمحافظات من 
أجل هذا البحث. كما وقد مت تنظيم مقابالت مع مدراء تلك املدارس املتولني ملناصبهم على األقل بنسبة ثانويتني إمام وخطيب لكل محافظة. 
وبهذه الطريقة ستكون مجموعة الدراسة لهذا البحث مؤلفة من 25 مدير مدرسة متولني ملناصبهم في 24 ثانوية إمام وخطيب متمركزة في 12 

محافظة مختلفة خالل العام الدراسي لـ 2016-2015.

وقد مت تطوير صيغ املقابالت الشبه منظمة من قبل الباحثني الستخدامها جلمع املعلومات. خالل إعداد تلك الصيغ للمقابالت، مت 
حتضير األسئلة أواًل ثم إجراء مقابالت جتريبية بعد ذلك. وبعد املقابالت التجريبية مت التوصل إلى الصيغ النهائية لتلك املقابالت بعد 
أخذ اآلراء واالقتراحات خلبراء ذلك املجال في االعتبار. وقد مت جمع املعلومات من خالل مقابالت وجهًا لوجه والتي مت القيام بها مع 

مدراء املدارس ومن ثم حتليلها باستخدام التقنيات الوصفية التحليلية.

النتائج

لة في هذا البحث، فإن مدراء مدارس ثانويات األئمة واخلطباء قد وجدوا متعاملني مع مسألة مشاركة  اعتماداً على املعلومات احملصَّ
إلى  والتطرق  النظر  من  أكثر  املدرسة،  في  واملتمركزة  املبنية  األهل  مشاركات  واجبات  إلى  النظر  من خالل  الطفل  تعليم  في  العائلة 

تعليقاتهم حول مشاركات األهل في عملية تعليم الطفل خارج نطاق املدرسة.

إن نصف مدراء مدارس ثانويات األئمة واخلطباء التي أجريت معهم املقابالت قد وجدوا األهل غير معنيني بالنظر إلى مشاركتهم في العملية 
التعليمية لألطفال، وقد وصف املدراء ليس فقط تعاون األهل مع أصحاب مصلحة الطفل بل كذلك تقدميهم للدعم في عملية التعليم بأنها 
ضعيفة. وقد عزا بعض املشاركني نقص مشاركة األهالي إلى االعتماد املفرط لألهالي على هذه املدارس وعلى الفكرة الراسخة في أذهان األهالي 

بأن مسؤولياتهم تنتهي بإرسال أوالدهم إلى تلك املدارس.

وبالنسبة إلى املدراء املشاركني في هذه الدراسة فإن أهالي الطالب لديهم توقعات مختلفة من مدارس ثانويات األئمة واخلطباء. 
وفي هذا السياق فإن املشاركني قد أظهر وكشف عن نوعني من ملفات أهلي الطلبة. املجموعة األولى واألكبر والتي توقعت من مدارس 
ثانويات األئمة واخلطباء مساعدة أوالدهم باحلصول على النجاح األكادميي. وباملقابل، فإن األهالي املتوقعني من أوالدهم احلصول على 
القيم الدينية خاصة من تلك املدارس يشكلون املجموعة األقلية من ملفات األهالي. وعند الكالم عن التوقعات، فإن اإلجناز األكادميي 
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يحتل املرتبة األولى، بينما يحتل حتصيل القيم الدينية املرتبة الثانية من التوقعات التي يتوقعها األهالي ألوالدهم من تلك املدارس.

بالنسبة إلى ملفات األهالي، )أ( فإن خمسة من املدراء املشاركني قد وصفوا األهالي بعدم امتالك املعرفة التربوية والتعليمية الكافية 
أو حتى املرتبة والتصنيف االقتصادي، )ب( ووصف ستة من املشاركني بأن أهالي الطلبة قد كانوا متالعبًا بهم ومتأثرين فيما يتعلق 
مبشاكل عالقات  أبناءهم الطالبية املدرسية وكانوا مييلون إلى االعتقاد بان أوالدهم الطالب كانوا دائمًا في اجلانب املصيب، )ج( وقد 
نص خمسة مشاركني على أنه نظراً للنظام القائم فإن مشاركة األهالي تعتبر شيئًا أساسيًا وجوهريًا ملدارس ثانويات األئمة واخلطباء، 
)د( فيما ذكر أربعة مشاركني أن األهالي كانوا يظهرون سلوكًا شديد الصرامة فيما يتعلق بإرسال أوالدهم إلى مدارس ثانويات األئمة 
واخلطباء، وقد ذكر مشاركان أن بعض األهالي كانوا يعانون من مشاكل أسرية، فيما وصف مشارك واحد بأن أحد األهالي كانت لديه 
توقعات بأن يحظى ابنه بعناية وانتباه وخدمة عالية جداً فوق القمة باعتبار إرساله ابنه إلى مدارس ثانويات األئمة واخلطباء. وبسبب كل 

ذلك، فإن مدراء املدارس قد حصلت لديهم العديد من التصنيفات السلبية حني وصفهم ومالحظتهم مللفات األهالي.

املناقشة واخلامتة والتوصيات.

نظراً لدورهم املهم في تعليم وتربية أبناءهم، فإن إنشاء تواصل وتعاون وثيق مع األهالي يعتبر هدفًا مهمًا ألي مدرسة. فمن أجل 
أن تستطيع أي مدرسة توفير تعليم ذو جودة فإن حاجتها مطلقة إلى التعاون والعمل األهالي لتعريف وترشيد وزيادة كل من املقدرة 
والكفاءة للطالب. وبحسب ما يقوله (Gümüşeli 2014)، فإن الشرط األول واألكثر أهمية إلحداث تعاون بني املدرسة والعائلة هو بأن 
يعرف كل من الطرفني دوره وأن يكون جاهزاً للعمل في تعاون مشترك إلمتام دول كل منهما. وبالنظر إلى هذه احليثية، فإنه يجب القيام 
بالدراسات الضرورية وتطوير فعاليات أكثر تأثيراً وذو جودة أعلى من أجل زيادة التعاون بني املدارس والعائالت لدعم تعليم الطلبة في 

مدارس ثانويات األئمة واخلطباء.

اعتماداً على كيفية انعكاس آراء مدراء مدارس ثانويات األئمة واخلطباء وخصوصًا فيما يتعلق باكتساب النجاح والتحصيل األكادميي 
واكتساب القيم الدينية، فإن وجود توقعات مختلفة من األهالي بشأن هذين األمرين هو أمر مفهوم مدى تأثيره على عملية التواصل بني 
مدراء وأساتذة املدارس وبني األهالي.   في الواقع، فإنه بحسب املشاركني، إن هذه التوقعات املختلفة هي السبب الرئيسي ملجموعة املشاكل 
التي يعانيها أساتذة الدروس املهنية مع الطالب واألهالي. إنه من خالل مناهج ونشاطات الطلبة اإلضافية، تهدف مدارس ثانويات األئمة 
واخلطباء إلى صقل طالب ماهرين ومجهزين بشكل جيد في هذين املجالني. ومع هذا، فإن التحصيل األكادميي هو إلى حد كبير املستخدم 
لقياس جناح الطلبة في مدى إجنازهم ألهدافهم. وأحد أسباب ذلك هو أن الدروس املهنية الفريدة من نوعها والتي تعلم في ثانويات األئمة 
واخلطباء ال يتم تدريسها في ثانويات أخرى، كما ال يتم السؤال واالمتحان مبا يتعلق بهذه الدروس املهنية في امتحانات الدخول إلى 

اجلامعات، مما يدفع الطلبة واألهالي إلى تبني منهج فهم تعليمي يفضل التحصيل االكادميي على حيازة القيم واملعرفة الدينية.

وبعد التفحص آلراء مدراء مدارس ثانويات األئمة واخلطباء حول ما يتعلق مبشاركة األهالي في العملية التعليمية، فإن هذه الدراسة 
قد خلصت إلى النتيجة بأن الدراسات املتتالية حول القضايا املشابهة لهذه يجب أن تتفحص كذلك آراء املعلمني واألهالي، بل وحتى 
الطلبة كذلك، ألنهم كلهم يلعبون دوراً مهمة في بناء واحملافظة وتطوير التعاون بني العائلة واملدرسة. بالنظر إلى كل ذلك سوية، فإن 

االقتراحات التالية ميكن القيام بها لزيادة مشاركة األهالي في العملية التعليمية املبنية على البيانات املعطاة في هذه الدراسة:

•   ينبغي أن يبذل املدراء واألساتذة جهوداً نحو تزويد األهالي مبنهجية التعاون العائلية املدرسية وينبغي لفت االنتباه إلى هذه املوضوع 
عن طريق إعالمهم بأن هذه التعاون هو مرتبط جداً بنجاح أطفالهم األكادميي.

وبنية  ونظام  املدراس  أكثر حول هذه  إطالع  االئمة واخلطباء على  ثانويات  املنخرطني في مدارس  الطالب  أهالي  أن يكون  •   ينبغي 
البرامج فيها.

•   إن الفرص التي ال تتطلب أن يتوفر لدى أهالي الطلبة الغنى ينبغي أن توجد عن طريق حتديد كيفية إسهامهم ومشاركتهم الفعالة 
في اجلهود التعاونية على قدر ما يستطيعون وميتلكون من اإلمكانات.

•   باإلضافة إلى هذه اخلطوات التي ينبغي أن تؤخذ من طرف األهل، فإن مدراء املدارس واألساتذة مبا أنهم أصحاب املصالح من الطرف 
العملية، كما ويجب أال يكون  املعلومات حول هذه  التعاونية، يجب أن يكون منفتحني ألخذ وحتصيل  العالقة  اآلخر في هذه 
محترفني وماهرين في هذه الطرق لتسهيل وتأكيد مشاركة األهالي في العملية التعلمية فحسب، بل ينبغي أن يحصلوا املهارات 

الضرورية للتواصل بشكل متناغم وسلس مع األهالي.
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