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 املدرسة كما يريدها األطفال

 2016أكتوبر  16النشر في جريدة أخبار الخليج تاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

أصدر الباحثين كاثرين بيرك وإيان جروفنور كتابًا أطلقا  2015في يونيو 
تصورات األطفال عن تعليم يواكب  –عليه اسم )المدرسة كما نريدها 

والكتاب محاولة لالستشفاف آراء أطفال المدارس البريطانية المستقبل(، 
حول عدد من الموضوعات التي تم طرحها من خالل مسابقة أطلقتها 

، "نريدها كما المدرسة" بعنوان 2001 عامالبريطانية  "الجارديان"جريدة 
 القرن مطلع فيللغاية  ةومنطقي ةبدو طبيعيت أسئلةفيها  طرحتوالتي 

أن يقدموا آرائهم  المدرسة عمر فيبه األطفال  تدعوالجديد، 
 .األفضل إلى والمدارسوتصوراتهم لتغيير حال التعليم 

 طفالاأل وبمساعدةتلقتها  التي األفكار منالجريدة  أعدتوبعد المسابقة 
األساسية  المقوماتبهدف توثيق  "بيان األطفال"عليه  أطلقت ما

 المدارس تنصت أن أمل على، النموذجية التي يريدها األطفال للمدرسة
أفكارهم حيز التنفيذ، وكان من أبرز تلك  وتضع األطفال وأصوات آلراء

 األفكار:

 وملعب مختلفة،رياضية  أنشطة المدرسة في توجد ن؛ أالنشاط 
ليفهم الطفل  األشجار فوقوبيوتًا  للتسلق أماكنكبير يضم 
 بها.  المباشرفيها واحتكاكهم  وجوده خاللالطبيعة من 
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  استخدام مع لالسترخاء، غرفة المدرسة في توجد أنالهدوء؛ 
 والرسم للقراءةهادئ  مكانوتوفير  األجراس، من بدالًالموسيقى 
 .الطاولة ألعاب وممارسة

 المساحات منكثير  المدرسة فييوجد  أن؛ ةوالحيوي اإلبداع 
 قاعات جدران تُكسىالفنية، وأن  األعمال وعرض الفنون لممارسة
 .والنقوش باأللوان الدراسة

 يدرسونها  التي للموادعميقة  بمعرفة المعلمونيتمتع  ن؛ أالخبرة
 للتالميذ. 

 وجود مع انفعال، أوصياح  دونبهدوء  المعلمونيتحدث  أن؛ األُلفة 
 اللجوءالمرشدين االجتماعيين يمكن للتالميذ  من خاصفريق 
 يشغلهم. شيء أي عن للتحدث مإليه

  مختلفة، إنجازاتتالميذ لهم  المدرسة تضم أنالشمولية؛ 
ليجتمعوا  متعددة، بثقافاتويتمتعون  متنوعة، قدراتويملكون 

 ويدرسوا معًا.

األفكار في األمور  عشرات "نريدها كما المدرسة" مسابقةوقدمت 
السابقة الذكر، ربما يصعب تنفيذها كلها، أو حتى التفكير فيها، إال أن 

نظر في تلك األفكار التي طرحت وخاصة أن  ي هذا ال يعني أبدًا أن ال
بعضها يعتبر من األمور التي يعاني منها األطفال في المدارس، ودعونا 
 ننظر إلى بعض من تلك األطروحات الجميلة التي خرجت منها المسابقة.

 وآالف الخطط، ومئات النماذج،خرجت المسابقة بمئات  المباني:أوالً: 
 ماالتصميم تلك  أفكاركلها  تعالج، للتعلمالمثالية  لألماكنالتصميمات 
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 والفراغات، المساحاتوتنسيق  المباني شكل مجرد من وأشملهو أبعد 
يتخطى اآلليات  لألطفال مثاليلتعليم  كاملةرؤية  تقدمألنها ببساطة 

 المسابقة في المقدمة والنماذج الخططهذه  طرحت كما للبناء،التقليدية 
 القباب، علىها بأغل في اشتملت المدرسة، مبانيلجديدة  أشكاالً

 .الزجاج منالدائرية، والكثير  والمساحاتوالهياكل الهرمية، 

كثيرة،  مدارس فيالكريهة  المشكالت من واحدةأيضًا  الحمامات تعتبرو
غالبيتهم  لكنأساليب عملية لتحسينها، و األطفال منالعديد  اقترح وقد
. ويرى االستخدام فيوأسهل  راحة، وأكثر منزلي، طابع ذات تكون أن أرادوا

 أثناء في بأمانإلغالقها  الحمام بباب مثالً مزالق وجود عدم أن األطفال
 النظافة مستوى انخفاض أن على عالوة للتوتر،مثير  أمروجودهم 

 شعور منيعانون  وبالتالي الحمامات، استخدام فييجعلهم غير راغبين 
 .الدراسينهاية اليوم  وحتىالظهيرة  منذاالرتياح  بعدم

 

بين رؤية  اتساقوجدت المسابقة أن هناك  أماكن تناول الطعام:ثانيًا: 
 لألكل، مخصصة مستقلة مناطق وجودأهمية  على تؤكد التي األطفال
 األطفاليعاني حيث  الكبار، عمل أماكن في الموجودة لتلك مماثلة

 أماكن وجود عدم منكثيرة  حاالت في سواء حد على والمعلمون
غياب  معأنه هو  المشكلةو. بانتظام الطعام لتناول مخصصة بالمدرسة

 فيرئيسيًا  اعنصرً تعد كانت والتي – الحالي الوقت في المدرسة وجبة
 آلراء بتمعن اإلنصات فرص تعتبر – مية واالجتماعيةيالسياسة التعل
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 االجتماعي والتواصل لألكل مساحاتفيما يتعلق بتخصيص  – األطفال
 .معدومةشبه  –فيما بينهم 

 

اليافعون مع  والشباب األطفاليتعامل  التعلم واكتساب المعارف:ثالثًا: 
 فيوتقيد فرصهم  مرنة،وغير  قاصرةالمناهج الدراسية باعتبارها 

 إلى االحقً الخروج عند فعال بشكلالمهارات  واكتساب المعارف استقاء
 أمور وإضافة االستكشاف علىالحياة العملية، وهم متلهفون وحريصون 

 الجافة المواد تعلم مجرد من بدالًالبشرية  والخبرات المعارف إلىجديدة 
 وعالميدعمون فرضية الفيلسوف  األرجح وعلىلهم،  المقدمةوالعقيمة 
ن العشرين حي القرنطرحها في بداية  التي "يدھوايت ألفريد"الرياضيات 

 المعارف فيالتجديد  بعض آخر إلى وقت من الناجحيحتاج التعليم " قال
 ."للتالميذ المقدمة

المناهج  أنغير مقتنعين  –التالميذ األصغر سننًا  – األطفالوكذلك فإن 
 ما بكلالتقنيات ستزودهم وحدها  أحدث على تعتمد التياألكاديمية 

أنفسهم  إلىوالعشرين، فهم ينظرون  الحادي القرن فييحتاجونه للحياة 
 العالم، من جزء أي فيباهر  مستقبل بناء علىكمواطنين عالميين قادرين 

 جانب إلىثقافية وحياتية  خبرات اكتساب إلىيحتاجون  وبالتالي
 فكرةكبير بأهمية  وعي علىمعارفهم، وهم  إلثراءالتعليم األكاديمي 

األجيال  مثل لكنتاريخهم،  قوعم وثراءوثقافاتهم  الناسبين  التنوع
 صناعوضعها  بحواجزتعليمهم مقيد  أن األطفال أولئكيعرف  السابقة،

 الحقيقية. المعرفة حقول إلى الولوج منالسياسات لمنعهم 
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 المدرسة، لوقتيدرك التالميذ الطبيعة الشاملة  الجدول المدرسي:رابعًا: 
والتعليقات الجوهرية على  مالحظاتببعض ال اإلدراكهذا  عن عبَّروا وقد

 وقتتحديدًا طغيان  فانتقدوا المدرسي، واألسبوعالتنظيم الحالي لليوم 
 مع الوقت منالمزيد  قضاء في نرغب" الشخصيوقتهم  على المدرسة
 كل" و، "الجديدة األمور منالمزيد  وتعلم العالم إلى الخروج وفي عائالتنا،
يحتاج جميع التالميذ  كماالمعلمين،  حتى الراحة إلىيحتاج  شخص
كيف يتسنى لهم  لكنلرؤية أصدقائهم وأسرهم،  الوقت من مساحة

 ."المدرسية الالنهائية المطلوبة منهم ؟ الفروض ظل فيهذا 

كراهية شديدة متفشية بين التالميذ  مشاعرهناك  كانت الواقع في
ية، هذه الكراه مع وبالتوازي ذلك مع، الدراسيطريقة تنظيم اليوم  تجاه
 ومزخرفةزمنية تفصيلية  جداول المستقبل لمدرسةالعديد منهم  وضع
 المواد، ومحتوىحيث طريقة التنظيم  منالحالية،  الجداول نماذجتشبه 

 . فحسبالتعديالت  بعض إضافة مع

 قضاءب المدرسي الجدوليسمح لهم  أن مسابقةال في األطفال طالبوقد 
 بإمكان أناختيارهم، وهذا يعني  من مادة دراسة في الوقت منالمزيد 

ألنهم  المادة تلك دروس استذكار عند أفضل أداءالتالميذ تقديم 
 يرغبون في تعلمها. 

 المدارس من محدودة مجموعة قررت األطفال، اقتراحات ظل فيو
إيجابية  النتائج فكانت المرن، الدراسة جدول نظام تطبق أنالبريطانية 

 مدرسة خصصتسبيل؛  علىالتالميذ والمعلمين، ف من كل مستوى على



6 
 

 وبدالً الفكرة، تلكيوم الجمعة لتطبيق  "كوليدج كوميونيتي ليزاوس"
مدرسية، يشترك  حصص تسع من المكونلليوم  المعتادالتنظيم  من

 على –.. الخ  السلة كرة أو الرسم أوالجغرافيا  – واحد نشاط في األطفال
 استراحةفترة  وفي، اصباحً والنصف ثامنةال من تبدأ ساعات خمس مدار

منازلهم. ووجدوا أن اليوم المرن  إلى العودةبحرية  األطفاليتمتع  الغداء
: مثلالتالميذ،  لدىمهارات مهمة  تطور علىإيجابي  بشكلهذا يؤثر 

كما  اإلنصات، وحسن والتفاوض،المسؤولية،  وتحمل الجماعي، العمل
 يوطد عالقاتهم بالمعلمين وأولياء األمور وغيرهم من البشر.

 

عمومًا، هذه النتائج غيض من فيض، وهي جزء ما يمكن استيعابه خالل 
ومن الطبيعي أنه ال يمكن تنفيذ كل ما ورد هذه الزاوية من هذه الصفحة، 

ولكن في الدراسة في مدارس العالم، فالمجتمعات والبيئات تختلف، 
 ناقائم؛ ترى ماذا يمكن أن يقول أطفالالذي يرد في خاطري يبقى السؤال 

ا لو أتيحت لهم الفرصة ليتكلموا ويعبروا أن رأيهم في نوتالميذ
 حقيقة ال أعرف اإلجابة. ؟ مدراس التي يريدونها في المستقبلال

 


