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ملخص

تمت املوافقة عىل الخطة الخماسية لتقليل الفوارق االجتماعية واالقتصادية والتنمية االقتصادية يف 
شرقي القدس بموجب قرار الحكومة رقم 3790 يف مايو 2018. ويشمل هذا القرار التاريخي واملهم 
استثمارها عىل مدى خمس سنوات يف مجموعة متنوعة من  تم  مليار شيكل   2.1 بقيمة  ميزانية 
املجاالت، بما يف ذلك الرعاية، التعليم، التوظيف والبنية التحتية. يحظى مجال األنشطة الالمنهجية 
مكاًنا مهًما يف عملية صنع القرار. هذه خطوة سابقة ومهمة، حيث تم ألول مرة استثمار حكومي 

كبري يف تطوير التعليم الالمنهجي يف شرقي القدس.

يمكن أن يؤدي التطبيق املناسب واملخصص للتعليم الالمنهجي إىل إحداث تغيري جذري وعميق يف 
حياة األطفال واملراهقني. يمكن أن تكون األطر التعليمية الالمنهجية مكاًنا لكل طفل للحصول عىل 
اهتمام ومساعدة مركزين يف التعبري عن الذات كجزء من النظام االجتماعي؛ مكان يتم فيه تكوين 
مجتمع لألطفال يقوم عىل االحرتام املتبادل واالستماع والقبول؛ مكان يشهد مرحلة تنموية مهمة 

يف حياة األطفال والشباب مع تمكني وتقوية املجتمع ككل.

يعد األنشطة الالمنهجية مجااًل متنوًعا ومرًنا ومتعدد األبعاد، مع العديد من التعريفات. ويشمل 
مجموعة واسعة من أنواع األنشطة، ومعظمها مخصص لألطفال واملراهقني، ولكن من حيث املبدأ 
هو مخصص لجميع مراحل الحياة. عادة ما يتم األنشطة الالمنهجية خارج النظام الرسمي، لكنه 
ال يزال يحتفظ بدرجة من النظامية والتنظيم. يقوم عىل نشاط املشاركني، مع الرتكيز عىل العالقات 
االجتماعية. هناك إجماع بني الباحثني والخرباء عىل أن األنشطة الالمنهجية لديه إمكانات كبرية 
لتحقيق األهداف التعليمية، وخاصة تلك التي فشل نظام التعليم  يف تحقيقها.عىل هذا النحو، 

ُينظر إىل األنشطة الالمنهجية عىل أنه "التعليم التكمييل".

يف العقود األخرية، كانت هناك زيادة يف االعرتاف بأهمية األنشطة الالمنهجية، وقدرته عىل 
املؤسسات  االجتماعية� بحث عدد من  التفاوتات  وتقليل  االجتماعي  التغيري  أجل  العمل من 
واملنظمات يف إسرائيل وحول العالم هذه القضية، وتدعو الهيئات الدولية إىل تطوير املجال 
واستثمار املوارد فيه نظرًا إلمكاناته الكبرية لتشجيع القيادة االجتماعية، واملساعدة يف االندماج 

يف املجتمع وتقليل الفوارق�

يساعد األنشطة الالمنهجية عىل تقليل الفجوات بطرق متنوعة وبطرق مختلفة، بما يف ذلك:
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يساعد يف تحسني التحصيل األكاديمي ويف رفع نسبة الناجحني يف التعليم العايل.  

يساعد يف توفري املهارات الالزمة لسوق العمل.  

يساهم يف تطوير الذات وتطوير العالقات مع األسرة واملجتمع.  

يعمل عىل تقليل السلوكيات السلبية.  

يقوي ويدعم املجتمع بأكمله.  

لذلك، فإن األنشطة الالمنهجية  يشكل إمكانيات هائلة لتطوير مجموعة املجاالت والقضايا املدرجة 
يف قرار الحكومة 3790. ومع ذلك، ليك تكون األنشطة الال منهجية فعالة وتحقق إمكاناتها، يجب 
االنتباه إىل التنفيذ السليم للربامج. الربامج واألنشطة التي لم يتم تنفيذها بشكل صحيح لن تؤدي 

إىل النتائج املرجوة.

حتى تنفيذ الخطة الخمسية، كان األنشطة الالمنهجية غري موجود تقريًبا يف األنظمة الرسمية يف 
شرقي القدس. عىل الرغم من أن بعض األطر تعمل داخل املراكز الجماهريية، وتقوم الجمعيات 
غالبية  أن  القول  يمكن  عام  بشكل  ولكن  أنواع مختلفة،  من  برامج  بتشغيل  الخاصة  واملنظمات 
الخطة  وتنفيذ  تخطيط  إىل   3790 قرار  أدى  الالمنهجي.  التعليم  لربامج  يتعرضوا  لم  السكان 
القدس وعمل عىل تحول  التفاوتات االقتصادية واالجتماعية يف شرقي  الخماسية للحد من 
كبري وأتاح تغيري االتجاه يف هذا املجال� يمكن رؤية النتائج يف الواقع التي أدت اىل الزيادة الهائلة 

يف مجموعة متنوعة من الربامج التي يشارك فيها حوايل 25،000 طفل ومراهق.

االجتماعية  التفاوتات  من  الحد  وهو   ،3790 القرار  من  الغرض  تحقيق  أجل  من  ذلك،  ومع 
للمشاركة.  كمية  مؤشرات  ووضع  املوارد  تخصيص  يكفي  ال  القدس،   شرقي  يف  واالقتصادية 
ودراسة  الفجوات،  سد  يف  الالمنهجي  التعليم  بها  يساعد  أن  يمكن  التي  بالطرق  فحصها  يجب 
اإلجابة عىل  إن  تنجح.  الالمنهجي ليك  التعليم  تكون موجودة يف  أن  التي يجب  املكونات  ما هي 
هذه األسئلة ضرورية لتوضيح أهمية التعليم الالمنهجي، وصياغة االسرتاتيجيات واألهداف 
وخطط العمل املناسبة لهذه األساليب، والنجاح يف تحديد مقاييس التقييم التي ستجعل من 

املمكن تقييم ما إذا كانت الربامج تحقق غرضها� 

عندما يتم تطبيق التعليم الالمنهجي بشكل مناسب فإنه يؤدي إىل تطوير مهارات مختلفة، مثل 
املثابرة، وأكرث من ذلك. كما  الجمهور، االستقاللية،  أمام  الوقوف  القدرة عىل  الجماعي،  العمل 
املتانة النفسية لدى األطفال واملراهقني التي تساعدهم عىل التعامل مع حاالت  يساهم يف تنمية 
التعليم الالمنهجية  إىل  املنتظمة يف برامج  االنتقال واألزمات. باإلضافة إىل ذلك، تؤدي املشاركة 

تحسني املهارات االجتماعية للمشاركني وزيادة الرثوة االجتماعية�  
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التنوع  الربامج:  يف  مدرجة  معينة  مكونات  هناك  تكون  عندما  ممكنة  الهامة  النتائج  هذه  تصبح 
واإلبداع، املثابرة، التعلم من القدوة، تحمل املسؤولية، والخربة املحمية واالختيار.

بصرف النظر عن أهمية وجود هذه املكونات، هناك عدد من املبادئ التي يعد االلتزام بها مفتاًحا 
لنجاح برامج التعليم الالمنهجي:

وأوقات  أماكن  يف  تحدث  مستمرة  عملية  هو  التعليم  بأن  والوعي  للطالب  شاملة  نظرة   
املتغرية؛

فهم االحتياجات والتكيف الثقايف ومشاركة السكان املستهدفني، وهو مبدأ مهم يجب االلتزام   
مجموعة  عن  ثقافياً  تختلف  والتي  األقليات،  مجموعات  مع  العمل  عند  خاص  بشكل  به 

األغلبية؛

االستثمار يف تنمية الرثوة االجتماعية  ويف تدريب املوظفني املناسبني.  

من هذه الدراسة األولية يمكن القول أنه عىل الرغم من االتجاهات الوطنية والدولية التي لها أهمية 
كبرية يف تطوير التعليم الالمنهجي، حتى قرار الحكومة شمل النشاطات الالمنهجية يف شرقي 
القدس مجموعة محدودة من األنشطة فقط، ويعاين من نقص البنية التحتية وكان ينقصه 

الكثري.

تم إنشاء املؤسسة من قبل منظمات املجتمع املدين والكيانات الخاصة، التي تدير فصواًل وبرامج ال 
منهجية من مختلف األنواع. وعىل الرغم من ذلك، فقد فشلوا، ألسباب مختلفة، يف تلبية جميع 

احتياجات السكان، وليسوا بدياًل عن املؤسسات.

أدى قرار 3790 إىل تحول كبري وسمح بتغيري االتجاه يف هذا املجال.

يف العام الدرايس 2020-2019، شارك ما يقرب من 24،375 طالًبا يف الربامج الال منهجية يف شرقي 
القدس، من أصل حوايل 74،000 طالب يف الصفوف من 1 إىل 12 يف املدارس الرسمية وغري الرسمية 
املعرتف بها. كان الهدف الرئييس للخطة الخماسية زيادة عدد الطالب املشاركني يف األنشطة 
الالمنهجية بشكل ملحوظ� حتى اآلن تم تنفيذ هذا الهدف بنجاح، وهناك التزام باملقاييس الكمية 
املحددة للمشاركة. ومع ذلك، وبصرف النظر عن املقاييس الكمية، يبدو أنه ال توجد اسرتاتيجية 
يف الوقت الحاضر لديها أهداف وغايات واضحة تحدد كيفية استخدام التعليم الالمنهجي كأداة 

لتقليل الفجوات االجتماعية واالقتصادية وما هي الخطوات الالزمة لضمان ذلك.

يوضح املستند عدًدا من العوائق الرئيسية التي تمنع مشاركة األطفال واملراهقني عىل نطاق واسع 
يف برامج التعليم الالمنهجية:
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ونقص  الخماسية(،  الخطة  تنفيذ  قبل  )خاصة  الربامج  من  قليل  عدد   - الهيكلية  الحواجز   
استمرارية الربامج، وضعف البنية التحتية وعدد محدود من منظمات الشباب.

حواجز محتوى - ثقايف - وضع التعليم الالمنهجي يف أولوية منخفضة ونقص الوعي بفوائده،   
عدم مالئمة  محتوى الربامج للسكان يف شرقي القدس، وعدم تصديق اآلباء لنظام التعليم 

اإلسرائييل، للبلدية وللمراكز الجماهريية، والضعف العام للمراكز الجماهريية.

تبشر الخطة الخماسية للحد من التفاوتات االجتماعية واالقتصادية يف شرقي القدس بخري كبري 
لتحسني الوضع الحايل يف شرقي القدس ويلعب التعليم الالمنهجي دوًرا حاسًما يف تحقيق هذا 

الوعد.

يمكن أن يؤدي التطبيق الصحيح إىل إحداث تغيري جذري وعميق يف حياة األطفال واملراهقني. هذا 
املجال لديه القدرة عىل العمل كإطار تعليم يكمل التعليم املنهجي ويساعد األطفال واملراهقني عىل 
تطوير مجموعة من القيم التي تؤدي إىل تحقيق الذات واملساهمة يف املجتمع والقيادة املجتمعية. 
حتى  بها  القيام  يجب  أنه  نعتقد  توصيات  ونقدم  والسبل،  الوسائل  من  عدد  إىل  الدراسة  تشري 

يتمكن التعليم الالمنهجي من تحقيق إمكاناته الكبرية.

توصيات

الفريدة، يجب أن  نظًرا لطبيعته  الثقافية للسكان املستهدفني.  فهم االحتياجات واملالءمة    .1
يكون التعليم الالمنهجي مصمًما بما يتناسب مع املجتمع الذي يسعى إىل خدمته. عىل هذا 

النحو، من الضروري فهم الخصائص الفريدة للسكان يف شرقي القدس واحتياجاتهم.

وعوامل  األمور  وأولياء  الطالب  يشمل  لالحتياجات  ومتعمق  شامل  مسح  إجراء  يجب   	
يف  املجتمعات  مختلف  ورغبات  احتياجات  هي  وما  مفقود  هو  ما  لفهم  األخرى  املجتمع 

شرقي القدس.

يجب تطوير عملية التعلم التعاوين ألولئك الذين يقودون مجال التعليم الالمنهجي من   	
أجل فهم أعمق وأوسع للسكان املستهدفني. ويجب االنتباه إىل االختالفات بني األحياء 

واملجتمعات املختلفة.

مشاركة السكان املستهدفني  األهل هم عوامل التغيري الرئيسية. إن زيادة الوعي بينهم بفوائد    .2
النشاطات الالمنهجية ومساهمته يف الفرد واملجتمع هي شرط ضروري الستيعاب أنشطة الال 

منهجية يف املجتمع وزيادة عدد املشاركني فيها.
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يجب أن تبدأ الدعوة النشطة من خالل املدارس واملراكز الجماهريية فيما يتعلق بأهمية    
يف  الرئيسية  العوامل  مع  باالقرتان  الدعاية  تتم  أن  املستحسن  من  الالمنهجي.  التعليم 

املجتمع واألحياء، وتكون مصممة بحسب العوامل الثقافية والسياسية.

الربامج  وتفكري  تطوير  األخرى يف عملية  األبوية  التمثيالت  أو  االهايل  لجان  بدمج  يوىص    
الالمنهجية.

هناك طرق إلشراك الطالب يف التفكري يف تطوير الربنامج.   

البنية املادية بدون البنية التحتية املادية املناسبة، لن يكون من املمكن مواصلة تطوير مجال    �3
التعليم الالمنهجي.

بالتنسيق مع املراكز الجماهريية يف األحياء، يجب فحص الفجوة بني ما هو مطلوب وما    
هو موجود فيما يتعلق بالبنية التحتية يف إدارات املجتمع واملباين العامة وغريها من املناطق 

الخارجية وتكييف املباين واملناطق لتناسب احتياجات املجتمع.

كما يجب الحرص عىل توفري استجابة مناسبة للميزانية لتشغيل املباين واألماكن العامة    
واملرافق الرياضية.

إمكانية  استكشاف  يجب  الكافية،  املوارد  توفري  وضمن  املدارس  مديري  مع  بالتنسيق    
الوصول إىل املنشآت الرياضية والساحات املوجودة داخل املدارس طوال اليوم حتى بعد 

ساعات الدوام املدريس.

القدس  الالمنهجي يف شرقي  التعليم  الواضح ألهداف  التعريف  إن  واألهداف  االسرتاتيجية    �4
وفهم الطرق التي يمكن أن تكون بمثابة أداة لتقليص الفجوات يساعد عىل االستفادة الجيدة 

من املوارد املوجودة.

يجب صياغة اسرتاتيجية شاملة للتعليم الالمنهجي، بناًء عىل فهم الطرق التي يمكن أن    
يساعد بها النشاطات الالمنهجية يف تقليل الفجوات.

واألنشطة  عام  بشكل  التعليم  مجال  وتقييم  قياس  جًدا  الصعب  من  والتقييم  القياس    �5
الطالب  عدد  أو  للعالمات  املباشرة  الكمية  النتائج  يتجاوز  بما  خاص،  بشكل  الالمنهجية 

املشاركني يف النشاط. هذه القضية تحتاج إىل تطوير.

يوىص بتحديد أهداف واضحة للتعليم الال منهجي  كما هو محدد للتعليم املنهجي، من    
خالل عملية فكرية تعاونية.

للتعليم  قياس  كأداة  مؤشرات  السياسات   لبحث  القدس  معهد  يضع  بأن  يوىص    
الالمنهجي. 
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يجب استخدام أدوات التشخيص التنظيمي لتقييم ما إذا كانت الخصائص التي تساعد    
عىل تقليل الفجوات االجتماعية موجودة يف الربامج الحالية.

الرثوة  وتحسني  املرونة  وتطوير  املهارات،  اكتساب  الختبار  االستبيانات  استخدام  يجب    
االجتماعية.

مدى  لفحص  األمور  وأولياء  الطالب  بني  الرضا  درجة  لفحص  استبيانات  إجراء  يجب    
مالءمة املحتوى واألنشطة للجمهور املستهدف.

تركز  الربنامج.  لنجاح  حاسم  وشرط  رئييس  مكون  هو  البشري  املال  رأس  البشرية  الرثوة    �6
توصياتنا عىل تدريب القوى العاملة املهنية يف مجال األنشطة الالمنهجية  وعىل تطوير القوى 

العاملة املحلية.

يف املدى القريب، يوىص ببدء عملية تدريب لجميع العاملني يف مجال التعليم الالمنهجي     
يف شرقي القدس - من أجل تحسني مهاراتهم وتعميق معرفتهم املهنية يف املجاالت ذات 

الصلة.

	عىل املدى الطويل، يوىص بتوفري تدريب متعمق لبناء احتياطي من املهنيني رفيعي املستوى  
التعليم الالمنهجي يف شرقي القدس، أي العمل عىل توفري التعليم األكاديمي يف الكليات 
لتدريب أعضاء هيئة التدريس. يجب تشجيع املقدسيني  عىل املشاركة يف عمليات التدريب 

هذه من أجل إنشاء احتياطي محيل ملناصب يف  التعليم الالمنهجي.

7�  إنشاء تسلسل تعليمي شامل يف السنوات األخرية، تم تعزيز الفهم بأنه من األهمية بمكان 
النظر بشكل شامل إىل األطفال واملراهقني يف جميع األطر التي يشاركون فيها.

يف الوقت القريب، يجب توسيع دور املنسقني  يف املدارس وتعزيزه وتعريفه بوضوح.   

العوامل  مختلف  بني  وشاماًل  متعمًقا  وتزامًنا  تنسيًقا  تخلق  التي  الواجهات  بناء  يجب    
ذات الصلة بحياة األطفال واملراهقني: يف التعليم املنهجي، النشاطات الالمنهجية، نظام 

الرعاية االجتماعي ومع عوامل املجتمع األخرى.

ينبغي النظر يف إنشاء مدارس "مجتمعية" - املدارس التي تنئش منربا شامال لالستجابة    
التعليمية والعالجية واملجتمعية لألطفال واملراهقني.

تعزيز دور املراكز الجماهريية حتى اآلن،لم يتم إشراك مدراء املراكز الجماهريية يف بناء معظم    �8
الربامج الجديدة التي تم تنفيذها يف إطار الخطة الخماسية. يوىص بتغيري هذا الوضع.

يجب أن يشارك املدراء املسؤولون عن مجال األطفال والشباب يف التفكري يف تنفيذ الخطة    
الخماسية.
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يجب تخصيص ميزانية مخصصة لتعزيز املراكز الجماهريية، ويجب السماح لهم باقرتاح    
مجموعة واسعة من الخطط لتكون ركيزة مهمة يف حياة مجتمعهم.

خاصة  وهيئات  وجمعيات  منظمات  هناك  الخاصة  والهيئات  املدين  املجتمع  مع  التعاون    �9
يف شرقي القدس تدير برامج  التعليم الالمنهجي، وقد اكتسبت بالفعل املعرفة والخربة يف 

تشغيل مثل هذه الربامج.

العامل  املدين  املجتمع  موضوع  حول  القدس  معهد  أجراه  الذي  املسح  استخدام  يجب    
يف شرقي القدس لتحديد مواقع الجمعيات واملنظمات التي تدير النشاطات الالمنهجية 

ودراسة إمكانية إنشاء تعاون.

يجب تشجيع املبادرات القادمة من امليدان وتزويد املبادرات من هذا النوع بأدوات وموارد    
التطوير.

منظمات الشباب تتمتع منظمات الشباب بإمكانيات كبرية لتكون منصة مهمة للتنفيذ األمثل    �10
للخطة الخماسية وللمساعدة يف تقليل التفاوتات االجتماعية واالقتصادية يف شرقي القدس.

بالتنسيق مع املديرين التنفيذيني والعاملني امليدانيني، ينبغي النظر يف مزيد من التوسع    
واستثمار املوارد يف منظمات الشباب.

مواصالت مالئمة مع  التعليم الالمنهجي بعض الطالب غري قادرين عىل املشاركة يف األنشطة    �11
غري الرسمية بسبب نقص وسائل النقل لبيوتهم.

تأكد من أن نظام املواصالت مصمم خصيًصا لربامج  التعليم الالمنهجي ويسمح للطالب    
املشاركني بالعودة إىل منازلهم عند اكتمال النشاط.

التغذية يمنع نقص الغذاء للطالب املشاركة عىل نطاق أوسع يف األنشطة.   �12

يجب إيجاد حل غذايئ للطالب الذين يبقون يف املدرسة حتى وقت متأخر بعد الظهر حتى    
يتمكنوا من املشاركة يف الربامج الال منهجية.



1011

املقدمة

تمت املوافقة عىل الخطة الخماسية لتقليل الفجوات االجتماعية واالقتصادية والتنمية االقتصادية 
يف شرقي القدس  بموجب القرار الحكومي رقم 3790 يف مايو 2018. يشمل هذا القرار التاريخي 
واملهم عىل ميزانية 2.1 مليار شيكل ملدة خمس سنوات، مستثمرة يف مجاالت متنوعة  بما يف ذلك 
بشكل  مهًما  مكاًنا  الالمنهجي  التعليم  ُيعطى مجال  التحتية.  والبنية  التوظيف  التعليم،  الرفاه، 
خاص يف عملية صنع القرار. ُتعد هذه خطوة سباقة، مادًيا ومن ناحية امليزانية، حيث تم اتخاذ قرار 

ألول مرة باستثمارات حكومية واسعة يف تطوير النشاطات الالمنهجية  يف شرقي القدس. 

يعد  التعليم الالمنهجي مجااًل متنوًعا ومرًنا ومتعدد األبعاد، مع العديد من التعريفات. عادة ما 
يتم  التعليم الالمنهجي خارج النظام الرسمي، لكنه ال يزال يحتفظ بدرجة من النظامية والتنظيم. 
الباحثني  بني  إجماع  هناك  االجتماعية.  العالقات  عىل  الرتكيز  مع  املشاركني،  نشاط  عىل  يقوم 
والخرباء عىل أن  التعليم الالمنهجي لديه إمكانات كبرية لتحقيق األهداف التعليمية، وخاصة تلك 
التي فشل التعليم املنهجي يف تحقيقها.عىل هذا النحو، ُينظر إىل التعليم املنهجي عىل أنه "التعليم 

التكمييل".

التعليم  بأهمية  االعرتاف  يف  العالم،  وحول  إسرائيل  يف  زيادة   هناك  كانت  األخرية،  العقود  يف 
الالمنهجي، وقدرته عىل العمل من أجل التغيري االجتماعي وتقليص التفاوتات االجتماعية. يمكن 
أن يؤدي التنفيذ غري املناسب واملالئم للتعليم الالمنهجي إىل تغيري جذري وعميق يف حياة األطفال 
واملراهقني. يمكن أن تكون األطر التعليمية غري الرسمية مكاًنا يتلقى فيه كل طفل اهتماًما ومساعدة 
األطفال عىل  تقوم فيه عالقة  االجتماعي؛ مكان  النظام  الذات كجزء من  التعبري عن  مرّكزين يف 
االحرتام واالستماع والقبول املتبادل؛ مكان يشهد مرحلة تنموية مهمة يف حياة األطفال والشباب، 

مع تمكني وتقوية املجتمع ككل.

الرسمية  األنظمة  الالمنهجي شبه معدوم يف  التعليم  الخماسية، كان   الخطة  تنفيذ  بداية  حتى 
يف شرقي القدس. عىل الرغم من أن بعض األطر تعمل يف إطار املراكز الجماهريية، واملنظمات غري 
الربحية واملنظمات الخاصة التي تدير أنواًعا مختلفة من الربامج، لكن  بشكل عام يمكن القول أن 
غالبية السكان لم يتعرضوا لربامج  التعليم الالمنهجي. قرار 3790 الذي أدى إىل إصدار وتنفيذ 
القدس، سبب يف  االقتصادية واالجتماعية يف شرقي  التفاوتات  للحد من  الخماسية  الخطة 
تحول كبري وسمح بتغيري االتجاه يف هذا املجال� يمكن رؤية النتائج يف الواقع  بزيادة كبرية يف عدد 

الربامج املتنوعة التي يشارك فيها حوايل 25،000 طفل ومراهق.
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ومع ذلك، من أجل تحقيق الهدف من قرار 3790، أي للحد من التفاوتات االجتماعية واالقتصادية 
يف شرقي القدس، ال يكفي تخصيص املوارد ووضع مؤشرات كمية للمشاركة. من الضروري دراسة 
السبل التي يمكن أن يساعد بها  التعليم الالمنهجي يف تقليص الفجوات، والعناصر التي يجب أن 
من الضروري معالجة هذه األسئلة لتحسني  تتواجد يف برامج  التعليم الالمنهجي ليك تنجح. 
وتوضيح أهمية التعليم الالمنهجي، وصياغة االسرتاتيجيات واألهداف وخطط العمل املناسبة 

لهذه األوضاع، ووضع مقاييس لتقييم ما إذا كانت الربامج تحقق غرضها�

شرقي  يف  الفجوات  لتقليل  كأداة  الالمنهجي  التعليم  دور   فهم  عىل  الدراسة  هذه  تركز  لذلك، 
القدس.

خصائصه  وتفصيل  الالمنهجي  التعليم  بتعريف   األول  الجزء  يبدأ  جزأين،  الدراسة  تتضمن 
الرئيسية، ويتضمن ما ييل شرًحا عن قدرة  التعليم الالمنهجي عىل العمل كأداة لتقليل الفجوات. 
ويتم وصف الطرق التي ينجح بها  التعليم الالمنهجي، وعرض العناصر واملبادئ الهامة التي يجب 

اتباعها يف الربامج غري الرسمية لتكون فعالة.

يعرض الجزء الثاين من الدراسة حالة  التعليم الالمنهجي يف شرقي القدس قبل وبعد قرار 3790، 
الربنامج  مكونات  يسرد  كما  القرار.  تنفيذ  منذ  املجال  يف  حدثت  التي  اإليجابية  التطورات  ويصف 
ويسلط الضوء عىل العوائق الرئيسية التي تحول دون مشاركة األطفال والشباب يف برامج ا التعليم 

الالمنهجية.

إسرائيل  من  والباحثني  الخرباء  استشارة   وتم  أدبية شاملة   مراجعة  أجرينا  البحث،  من  كجزء 
مراكز  عوامل  املعلمني،  األهل،  املختلفة،  األداء  عوامل  مع  املقابالت  أجريت  العالم.  وحول 
جماهريية وعوامل املجتمع األخرى يف أنظمة التعليم املنهجي والالمنهجي. باإلضافة إىل ذلك تم 
عقد العديد من الجلسات املركزة مع أولياء األمور من أحياء مختلفة يف شرقي القدس. تم عرض 
البلدية  أقسام  الصلة،  ذات  الحكومية  الوزارات  قبل  من  الدراسة  من  الرئيسية  الرؤى  ومناقشة 
املختلفة والشركاء اآلخرين كجزء من يوم مناقشة خاص عقد يف معهد القدس لبحث السياسات.

وتكييفها مع  تم جمعها  التي  املعلومات  تحليل  الناتجة عن  السياسة،  توصيات  الدراسة  وترافق 
الواقع الخاص بشرقي القدس.
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الجزء أ: النشاطات الالمنهجية  
كأداة لتقليل الفوارق 

 

1� التعليم الالمنهجي: التعريف والخصائص

إن مفهوم "التعليم الالمنهجي" له العديد من التعريفات، ومن الصعب تحديد حدوده يف تعريف 
املجال  املستمر هي جزء من حقيقة أن هذا  التي يعرب عنها تعدد األشكال والتغيري  املرونة  واحد. 
"الالمنهجي"، وبالتايل يجعل من الصعب تحديد تعريف له حدود واضحة ال لبس فيها. إن تعقيد 

هذا املجال التعليمي ومرونته وتعدد أبعاده جزء من جوهره الفريد.1  

عىل الرغم من صعوبة التحديد والتعريف، من املتفق عليه عىل نطاق واسع أن  التعليم الالمنهجي 
هو أسلوب فريد من نوعه للتعليم، يتميز بمبادئ وأشكال مختلفة من العمل من تلك املوجودة 
بطرق  واملراهقني  الالمنهجي لألطفال  التعليم  التصورات، يسمح  لهذه  وفًقا  املنهجي.  التعليم  يف 
إضافية للتعبري وتنمية ذاتية كبرية، وبالتايل يتمكن من أن يكون أداة مهمة تساعد عىل تحقيق 

األهداف التعليمية واالجتماعية�

عىل مر السنني ظهرت تعريفات مختلفة لهذا املفهوم. ساعدنا النظر إليهم عىل فهم وتحديد بعض 
خصائصه الرئيسية:2 

إنه موجود خارج النظام التعليم  لكنه ال يزال يحافظ عىل املنهجية والتنظيم  

إنه مرن ومخصص الحتياجات املشاركني  

أنه يقوم عىل نشاط املشاركني  

يشجع عىل التعبري عن الذات للفرد  

يشجع املشاركة االجتماعية  

يركز عىل العالقات االجتماعية  

يسمح بالتجربة والخطأ  

يتميز بعالقات غري متكافئة أكرث من التعليم املنهجي  

1  جروس وجولدرت، 2017؛ مندل ليفي وأرتيس، 2016.

2  كشتي، ارييل وشلسيك، 1997.
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والعالقات  اإلبداع  العفوية،  والتسلية،  الراحة  من  أجواء  عىل  الباحثني  من  العديد  يتفق 
االجتماعية التي يقوم عليها األنشطة الالمنهجية لديه القدرة عىل تحقيق األهداف التعليمية 
التعليم الالمنهجي  الواقع، هناك تعامل مع  املنهجي تحقيقها� يف  التعليم  التي ال يستطيع 

باعتباره "التعليم التكمييل" للتعليم الرسمي�3 

معظم أنشطة  التعليم الالمنهجية مخصصة لألطفال والشباب يف سن املدرسة. ومع ذلك، يمكن 
أيًضا العثور عىل املنظمات واألطر واملراجع البحثية  للتعليم الالمنهجي عىل هذا النحو ألطفال ما 
الالمنهجي، بشكل  التعليم  أن   القول  بناء عىل ذلك، يمكن  و  والبالغني واملسنني.  املدرسة  قبل 

عام، هو مجال لجميع مراحل الحياة. 

كذلك يف األدب املهني   ويف أطر األنشطة املختلفة وجدنا مجموعة كبرية من أنواع األنشطة املدرجة 
يف هذا املجال. يف إسرائيل، يمكن القول أن جوهر املجال يشمل حركات الشباب واألنشطة والدوائر 
يف املراكز الجماهريية. إىل جانبهم يمكن إدراج املعسكرات واملخيمات الصيفية، األنشطة الرياضية 
املتنوعة، مراكز الشباب، األطر البديلة الشباب املتسربني وغريها من أطر ما بعد الثانوية ومجموعة 
متنوعة من األنشطة. وتتميز طرق العمل أيًضا بالتنوع واملرونة، والتي تشمل جلسات املجموعة، 
واألنشطة النظرية، ومجموعات املناقشة، واالحتفاالت واألحداث، والجلسات الدرامية واألنشطة 

اإلبداعية وأكرث من ذلك.

2� أهمية التعليم الالمنهجي كأداة لتقليل الفجوات

 )"the great leveler"(  "ترى العديد من البلدان حول العالم أن نظام التعليم هو "املستوى الكبري
الذي يملك القدرة عىل تقليص الفجوات. يف إسرائيل أيًضا، هناك تصور واسع االنتشار بأن التعليم 

هو أحد األدوات الرئيسية إلصالح وتحقيق العدالة االجتماعية وتعزيز الحراك االجتماعي.4 

يف وقت الحق، يف العقود األخرية، كانت هناك أيًضا زيادة يف االعرتاف بأهمية التعليم الالمنهجي 
وقدرته عىل العمل من أجل التغيري االجتماعي وتقليل الفجوات االجتماعية�

عىل سبيل املثال، يعمل االتحاد األوروبي بجد لتشجيع دول األعضاء عىل إدراك أهمية  التعليم 
لعام  للشباب"  األوروبية  الربنامج "االسرتاتيجية  تدعو  املجال.  الربامج يف هذا  الالمنهجي وتطوير 
2009 الدول األعضاء يف االتحاد األوروبي إىل تطوير فرص  التعليم الالمنهجي  كأداة لتطوير الذات 
التي  املشكالت  مختلف  أيًضا  الالمنهجي  التعليم  يعالج   أن  يجب  البالغني؛  لحياة  واالستعداد 

Kahane, 1997  3؛ كهنا، 2007.

4  الفريق الداخيل، 2014؛ مدرسة مندل للقيادة الرتبوية، 2018.
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يواجهها املراهقون، بما يف ذلك التسرب من املدرسة والقوالب النمطية االجتماعية والجنسانية؛ 
ويدعو الربنامج إىل تشجيع مشاركة الشباب واألسر ومختلف أفراد املجتمع يف هذه األطر.5 

لقد حدد مجلس أوروبا )Council of Europe(، وهو هيئة تعمل عىل تعزيز التعاون بني الدول 
األوروبية، مجال التعليم الالمنهجي عىل أنه نشاط ذو أولوية عالية، عىل أساس أن هذا النوع من 
التعليم يساهم يف االندماج يف املجتمع. ويف بيان صادر عن املجلس عام 2003، دعا إىل تمكني جيل 
الشباب، وخاصة الفئات الضعيفة، من الوصول الواسع إىل برامج  التعليم الالمنهجي.6 وبحسب 
املجلس، فإن هذا سيمكن الشباب من الوصول إىل كامل إمكاناتهم ويساعد عىل تقليص الفجوات 

واالستبعاد االجتماعي.

أظهرت دراسة نشرت يف تقرير ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( أن هناك عالقة بني 
األنشطة التعليمية الالمنهجية التي يشارك فيها األطفال من خلفيات فقرية، وإنجازهم األكاديمي 

ونجاحهم يف التطوير الوظيفي املستقبيل.7

أيًضا يف إسرائيل، يتزايد االتفاق عىل أهمية التعليم الالمنهجي واالهتمام به�

يف السنوات األخرية، تم تقديم العديد من الدراسات املتعمقة حول  التعليم الالمنهجي  إىل كبري 
العلماء يف وزارة الرتبية والتعليم.8 تظهر هذه الدراسات أن التعليم الالمنهجي يحمل إمكانات 
الرئيسية:  املجاالت  من  العديد  يف  إيجابي  تأثري  وله  هائلة،  حياتية  ومهارات  قيمة  لتطوير  كبرية 
املدرسة  إىل  باالنتماء  الشعور  وتعزيز  االجتماعية  املهارات  تعزيز  األكاديمي؛  التحصيل  تحسني 
املهارات  تنمية الشخصية واكتساب  القيم واألخالق؛  املدريس؛ غرس  الجو  واملساهمة يف تحسني 

وتقوية شعور املرء بالهوية الذاتية.

للعلوم  الوطنية اإلسرائيلية  التابعة لألكاديمية  التعليم  التطبيقي يف  البحث  مبادرة  أصدرت 
أحد  كان  الالمنهجي.9  التعليم  موضوع  إىل  أدت  التي  التعليمية  للعملية  ملخًصا   2016 عام  يف 
الفجوات  لتقليل  ووسيلة  فرصة  هو  الالمنهجي  للتعليم  التعرض  أن  املهمة  االستنتاجات 
ادارة  مع  بالتعاون  التعليم،  يف  التطبيقي  البحث  مبادرة  تقود  حاليا  واالقتصادية�  االجتماعية 
التعليم  وخصائص  أبعاد  لتحديد  مصممة  عملية  والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف  وشباب  مجتمع 

الالمنهجي، مع االعرتاف بأهمية تطوير هذا املجال.

.Commission of the European Communities, 2009  5

.Council of Europe, Committee of ministers, 2003  6

.OECD, 2018  7

8  كوهن ورومي، 2015؛ جروس وجولدرت، 2017.

9  جروس وجولدرت، 2015؛ مندل ليفي وأرتزي، 2016.
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توصيات  تقديم  تم  رايش،  مؤسسة  أجرتها  االجتماعي  الحراك  حول  شامل  بحث  من  كجزء 
التخاذ تدابري تهدف إىل تقليص الفجوات االجتماعية واالقتصادية يف دولة إسرائيل. تتعلق إحدى 
التوصيات بالتعليم  الالمنهجي، وتدعو صناع السياسات إىل الرتويج لجدول أعمال تعليمي جديد 

يمنح  التعليم الالمنهجي أولوية عالية.10

التعليم  بأهمية   تعرتف  التي  واإلسرائيلية  الدولية  املؤسسات  بعض  إال   تمثل  ال  األمثلة  هذه 
وتقليل  املساواة  عمليات  تعزيز  عىل  تعمل  أن  يمكن  أداة  أنها  وآخرون  هؤالء  يرى  الالمنهجي. 
الفجوات، مع الرتكيز عىل قدرتها عىل أن تكون ساحة للتدريب املهني واإلعداد األكاديمي وسوق 

العمل متعلق بها.

إسرائيل  الدول بشكل عام ودولة  العديد من  املوارد يف  استثمار  فإن  املجال،  وإدراًكا ألهمية هذا 
بشكل خاص آخذ يف االزدياد أيًضا.

3� التعليم الالمنهجي: طرق تقليص الفجوات

يتضمن قرار 3790 استثماًرا كبريًا يف التعليم بشكل عام واألنشطة الالمنهجية عىل وجه الخصوص. 
توضح املصادر التي قدمناها حتى اآلن الفوائد املحتملة لهذا االستثمار، واإلمكانات الكبرية للتعليم 
الالمنهجي لتكون عاماًل هاًما يف تحقيق الغرض من القرار - تقليل الفجوات االجتماعية واالقتصادية 

يف شرقي القدس. 

الضروري فحص  املوارد وحدها، ومن  يكفي تخصيص  الهام، ال  الهدف  لتحقيق هذا  ومع ذلك، 
الطرق التي يمكن أن يساعد بها التعليم الالمنهجي يف تقليل الفجوات، والعناصر التي يجب أن 
من الضروري معالجة هذه  توجد يف برامج  التعليم الالمنهجي حتى يتمكنوا من القيام بذلك. 
واألهداف  االسرتاتيجيات  وصياغة  الالمنهجي،  التعليم  أهمية  وتوضيح  لتحسني  األسئلة 
الربامج  كانت  إذا  ما  لفحص  تقييم  مقاييس  ووضع  األوضاع،  لهذه  املناسبة  العمل  وخطط 

تحقق غرضها�

لذلك سوف نعدد الطرق التي نجد أن  التعليم الالمنهجي  يمكن أن يساعد يف تقليل الفجوات عن 
طريقها. يف القسم التايل، سنغطي العناصر التي يجب تضمينها يف الربامج باإلضافة إىل عدد من 

املبادئ التي ستسمح بتنفيذ أفضل لربامج التعليم الالمنهجي.

10 مؤسسة رايش، 2019.
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طرق تقليص الفجوات:

كأداة  الالمنهجي  التعليم  بها  يعمل  أن  يمكن  التي  الطرق  من  عدًدا  وجدنا  الدراسة،  من  كجزء 
لتقليل الفجوات االجتماعية واالقتصادية يف شرقي القدس:

يساعد  التعليم الالمنهجي عىل تحسني التحصيل األكاديمي وزيادة نسبة   �I
األشخاص الناجحني يف التعليم العايل�

أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر عىل وجود صعوبات اجتماعية واقتصادية يف شرقي القدس هي 
املرتفع  التسرب  ومعدل  لطالبه،  الضعيف  األكاديمي  التحصيل   - التعليم  لنظام  السيئة  الحالة 
واإلمكانية املحدودة للحصول عىل التعليم العايل.11 تظهر الدراسات التي أجريت حول العالم أن 
املشاركة املنتظمة يف أنشطة  التعليم الالمنهجي تساعد عىل تحسني الدرجات، تحسني الحضور 
واملثابرة يف املدرسة، وتقليل مشاكل االنضباط.12 يمكن أن ينسب التحسن يف التعلم إىل الطبيعة 
املتنوعة واملتحدية للنشاط الالمنهجي، الخربة التي تتطلب للتغلب عىل الصعوبات، وتجربة النجاح 

التي تمنح املشاركني إحساًسا باألمان والقدرة يتم التعبري عنه الحًقا يف التحصيل األكاديمي.13 

باإلضافة إىل ذلك، تمكن األنشطة الالمنهجية الطالب من تطوير استمرارية املهام واالستقاللية، 
املهارات تساعده عىل أن يكون  التعليمية،العمل الجماعي والتعامل مع االستقالل. هذه  املتابعة 
أنها  العالم  أنحاء  جميع  يف  الالمنهجي  التعليم  برامج   أثبتت  املنهجي.14  التعليم  يف  نجاًحا  أكرث 

تساهم يف رفع نسبة الطالب الناجحني يف التعليم العايل.

االندماج يف التعليم العايل يف الواليات املتحدة

بروكلني، ماساتشوستس يف  - يف   )Steps to Success( النجاح  برنامج خطوات  تم إطالق 
عام 2001. تم تصميم الربنامج للطالب الذين ترتاوح أعمارهم بني 18-6 سنوات، ومعظمهم 
الربنامج  يوفر  منخفضة.  اقتصادية  اجتماعية  بيئة  يف  نشأوا  أمرييك،  أفريقي  أصل  من 
التوجيه والتدريب  باملساعدة األكاديمية إىل جانب  إثراء وترفيه.وتساعدهم  للطالب أنشطة 
مدى الحياة بعد املدرسة الثانوية. قبل إطالق الربنامج، كانت نسبة الطالب الذين استوفوا 
متطلبات القبول بالكلية ما بني ٪30 و٪50، لكنها تضاعفت يف غضون بضع سنوات بعد بدء 

تشغيل الربنامج. يف عام 2006  بعد خمس سنوات من إطالق الربنامج، وصل إىل 87٪.

11 نفتايل وشترين، 2018.

12 جروس وجولدرت، 2017.

.Im, Hughes, Cao, & Kwok, 2016 13

.Morris, 2016 14

http://stepstosuccessbrookline.org
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II�  يساعد التعليم الالمنهجي عىل توفري املهارات الالزمة لسوق العمل

العمل  لسوق  املهمة  املهارات  من  عدًدا   )WEF( العاملي  االقتصادي  واملنتدى   OECD-ال حددت 
املتغري باستمرار يف القرن الحادي والعشرين، بما يف ذلك: التفكري النقدي،اإلبداع، الحكم وصنع 

القرار، التفاوض، املرونة املعرفية، املهارات االجتماعية والعمل الجماعي.15

التعليم  طريق  عن  اكتسابها  يتم  بل  املنهجي،  التعليم  يف  املهارات  هذه  اكتساب  يتم  ال  عادة 
الالمنهجي.

ال يتم عادًة قياس املهارات املكتسبة يف التعليم الالمنهجي يف الدرجات واإلنجازات األكاديمية، لكن 
مع ذلك لديهم القدرة عىل مساعدة الطالب عىل التطور بطرق أخرى عديدة، والتي ُينظر إليها عىل 
التواصل، االستقالل،القدرة  القدرة عىل  العمل. مهارات مثل  أنها تساعد عىل االندماج يف سوق 
عىل التعبري،النظام والتنظيم، املهارات االجتماعية، الشعور بالقدرة الذاتية وتعزيز الثقة بالنفس 

والتحكم يف النفس.16  

هذه املهارات مهمة بشكل خاص لرفع مستوى األجور ونوعية العمل لسكان شرقي القدس. 

يف عام 2018، كانت قطاعات العمل الرئيسية التي يعمل فيها املوظفون العرب يف سوق العمل 
الرئيسية  االقتصادية  القطاعات  كانت  املقابل،  يف   .)18٪( والبناء   )13٪( التجارة  هي  القدس  يف 
تؤدي   17.)15٪( والرعاية  الصحة  وخدمات   )19٪( التعليم  هي  اليهود  املوظفون  فيها  يعمل  التي 
هذه االختالفات يف أنماط التوظيف، إىل جانب عوامل أخرى، إىل أن يكون متوسط   راتب املوظف 
الفلسطيني يف القدس يف عام 2016 هو 5،847 شيكل، بينما حصل املوظف اليهودي عىل متوسط   

8،679 شيكل.18 

يساهم التعليم الالمنهجي يف التنمية الذاتية وتنمية العالقات مع األسرة   �III
واملجتمع

لألطفال  ويسمح  نفسها،  والحياة  التعليمي  الفعل  بني  العالقة  عىل  الالمنهجي  التعليم  يؤكد 
يتم  ال  الحياة.  جوانب  من  متنوعة  بمجموعة  تتعلق  ومتنوعة  غنية  تجارب  بتجربة  واملراهقني 
ولكن من خالل  واملعتقدات،  واآلراء  للمعلومات  املباشر  التسليم  التعليم من خالل  هذا  تحقيق 
الالمنهجي  التعليم  يتيح   التصورات،  لهذه  ووفًقا  فيها.  نعيش  التي  البيئة  يف  النشطة  املشاركة 
لألطفال واملراهقني طرًقا إضافية للتعبري وتنمية ذاتية هادفة، مما يعزز ارتباطه باملجتمع والبيئة 

15 مؤسسة رايش، 2019.

.Morris, 2016 16

17 كورح وحوشن، 2020 .

18 نفتايل وشترين، 2018.
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التي يعيشوا فيها.19 تظهر الدراسات أن التعليم الالمنهجي يمكن أن يعزز الشعور بالكفاءة الذاتية 
لألطفال واملراهقني، وهو شعور يساعد عىل االندماج يف املستقبل يف املجتمع واالقتصاد.20

IV�  يساهم  التعليم الالمنهجي يف الحد من السلوكيات السلبية

إسرائيل  ويف  العالم  أنحاء  جميع  يف  واملجتمع  التعليم  مسؤولو  وصل  املاضيني،  العقدين  خالل 
املحفوفة  السلوكيات  يف  وزيادة  المنهجية  تعليمية  أطر  وجود  عدم  بني  واضحة  صلة  وجود  إىل 
باملخاطر بني الشباب. يف عام 2005، نشرت وزارة الرتبية والتعليم تقريًرا يؤكد عىل أهمية الجهات 
الشبيبة، كوسيلة  الوطنية وحركات  الخدمة  الشباب،متطوعي  املؤثرة مثل مستشاري  املجتمعية 

ملكافحة العنف بني الشباب.21 

يمكن أن يكون التعليم الالمنهجي أداة مهمة يف هذا الصدد بعدة طرق: عىل املستوى املباشر، فإن 
وجود األطفال واملراهقني يف األماكن املحمية التي تشركهم هو بالفعل أداة مهمة يف منع تدهورهم 

تجاه السلوكيات غري املرغوب فيها.

عالوة عىل ذلك، ُينظر إىل السلوكيات االجتماعية عىل أنها نتائج إيجابية  للتعليم الالمنهجي، مثل 
املجتمع،  باملسؤولية تجاه  التواصل وإحساسهم  املراهقني وتعزيز  العالقات الشخصية بني  تعزيز 
هم ركيزة أخرى تساعدهم عىل االندماج يف املجتمع والعمل بطريقة مفيدة معهم ومع أنفسهم. 
السلبية هي من  السلوكيات  الالمنهجي كأداة للحد من  التعليم  بها  التي يعمل  الطريقة األخرى 
 - املثال  سبيل  عىل  السلبية.  السلوكيات  بتقليل  يتعلق  محتوى  عىل  تحتوي  التي  األنشطة  خالل 

األنشطة الالمنهجية ملنع تعاطي املخدرات ومنع العنف.

منع العنف يف أسرتاليا

بني  العنف  تجاه  املواقف  لتغيري  أسرتاليا  ملبورن،  يف   Step Back Think مؤسسة  تعمل 
الشباب وزيادة الوعي بآثاره املدمرة. تهدف املنظمة إىل تعليم الشباب آثار العنف من خالل 
املناقشات عرب اإلنرتنت، توزيع الفيديوهات واألنشطة التعليمية. تجري األنشطة يف املدارس 
والنوادي الرياضية من خالل شبكة من "األبطال الفخريني" الذين يمكنهم نشر رسالة منع 
العنف بني أقرانهم. يستمع الشباب يف هذه األنشطة إىل قصص العنف االجتماعي، ويتعرفون 
عىل آثار العنف عىل الضحايا والجناة. تظهر دراسات التقييم الداخيل التي أجرتها املنظمة أنه 
تقريًبا يف حاالت  انخفاض بنسبة 10٪  املشروع، كان هناك  نهاية ثالث سنوات منذ بدء  يف 

العنف يف املدارس التي يعمل فيها املشروع.

19 شميدع ورومي، 2007.

20 حداد حاج. يحيى ورودنسيك، 2018.

21 ويسبالي، 2012.
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V�  التعليم الالمنهجي يعزز ويقوي املجتمع بأسره

هناك اتفاق عىل أن األطر الالمنهجية يمكن أن تحقق األهداف التعليمية التي ال يحققها التعليم 
املنهجي.22 من خالل األنشطة والربامج يف مجال التعليم الالمنهجي، يمكن نقل الرسائل والقيم إىل 
األطفال والشباب، مثل الديمقراطية واملسؤولية واملشاركة املدنية وتضامن املجتمع.23 وبالتايل فإن 
التعليم الالمنهجي ال يقوي الطالب فقط بل املجتمع ككل. يف العديد من البلدان حول العالم، يتم 

الرتكيز عىل املشاركة االجتماعية النشطة وتطوير القيادة كأهداف رئيسية لهذا النوع من التعليم.

عىل  بالقدرة  الشعور  االجتماعية.  األنشطة  يف  املراهقني  مشاركة  أهمية  إىل  البحث  نتائج  تشري 
مساعدة اآلخرين، إفادة شخص يف محنة، ليكون بمثابة مصدر للدعم واألمل، إىل جانب الشعور 
بالقدرة عىل تكريس الوقت واملوارد الداخلية لتحقيق القيم الجديرة، اجتماعي أو عاملي - كل ذلك 
يمّكن وعي املراهق بهويته الشخصية، وإحساسه باملعنى يف حياته، الشعور بالتماسك، اكتشاف 

الذات، والقدرة عىل تجربة حياته عىل أكمل وجه.

باإلضافة إىل ذلك، وجدت الدراسات املستهدفة التي أجريت بني الشباب من األحياء املنكوبة أنه 
عندما يثريهم الرغبة يف املساهمة ومساعدة اآلخرين، وعندما ينخرطون بالفعل يف العمل، يزداد 
شعورهم بقيمة الذات. ونتيجة لذلك، تنبع القدرة عىل تجربة الحياة من الشعور بإدراك الذات 
وتقدير أكرب.24 األنشطة التي تشجع عىل املشاركة االجتماعية والتطوع بني األطفال والشباب أقل 
شيوًعا يف شرقي القدس. عىل الرغم من أن قيم التطوع واملساهمة يف اآلخرين موجودة بالتأكيد 
وتتأثر باملفاهيم الدينية يف اإلسالم )التربع لآلخرين، وإعطاء الصدقات والتضامن املتبادل(، إال أنها 
ال تنعكس عادة يف األطر االجتماعية والتعليمية خارج األطر الدينية. حقيقة أنه ال توجد حركات 
التي  األطر  أقلية  عىل  أيًضا  تؤثر  الشبابية  املنظمات  من  القليل  ويوجد  القدس  شرقي  يف  شبابية 
تشجع التطوع واملشاركة االجتماعية. مثال ناجح، ينبغي أن ُينظر إليه كنموذج إيجابي للمستقبل، 
أثناء أزمة كورونا  انضم املتدربون يف منظمات الشباب إىل توزيع الغذاء ومبادرات املساعدة األخرى 
يف شرقي القدس. يمكن النظر إىل هذا اإلجراء عىل أنه تجسيد ناجح لتأثري األنشطة غري الرسمية 

املتسقة واملستمرة لتقوية املجتمع ككل.
 

22 شميدع وعريام، 2004.

.Cohen, 200 23

24 جروس وجولدرت، 2017.
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تطوع الشباب يف إسبانيا

زيادة عدد  إىل  االسرتاتيجية  يهدف من خالل هذه  للتطوع.  اسرتاتيجية وطنية  إسبانيا  لدى 
هي   YesEuropa املثال،  سبيل  عىل  وخارجها.  إسبانيا  يف  املتطوعني  شبكات  يف  املتطوعني 
شبكة متطوعني أوروبيني تقدم للشباب اإلسباين برنامج تطوعي ملدة عام واحد. الغرض من 
الربنامج هو زيادة الوعي بفوائد املشاركة يف الربامج التطوعية وتشجيع املشاركني ليصبحوا 
مواطنني فعالني. السكان املستهدفني للربنامج هم الشباب واملعلمني والناشطني مع الشباب 
يف املناطق الريفية واملجتمعات ذات الوضع االجتماعي واالقتصادي املنخفض. يركز الربنامج 
عىل قيم مثل تعزيز الشعور بالتسامح واالحرتام، من أجل خلق األجيال القادمة من املواطنني 
يف  املراهقني  بني  التطوعي  للعمل  املئوية  النسبة  زيادة  الربنامج  شهود  عىل  كان  املتفهمني. 
إسبانيا بنسبة ٪25، وتم تحقيقهم بنجاح، ويف بعض املناطق يف إسبانيا حتى ٪40. أظهرت 
الدراسات التي أجريت بني املراهقني الذين شاركوا يف الربنامج أن مستويات التضامن والشعور 

باملسؤولية االجتماعية زادت بنسبة ٪20 بني املشاركني.

من هذا املثال، يمكن مالحظة أن التعليم الالمنهجي يمكن أن يكون عاماًل هاًما يف تقليل الفجوات 
مجال  عىل  فقط  يركز  وال  ومتنوع،  واسع  الالمنهجي  التعليم  تأثري  إن  ومتنوعة.  مختلفة  بطرق 

https://www.yeseuropa.org
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التعليم نفسه، ولكنه يرتبط بجميع مجاالت الحياة. لذلك، فإن التعليم الالمنهجي لديه القدرة 
البنية  الرفاهية،  الحكومة:  قرار  يف  املدرجة  والقضايا  املجاالت  جميع  لتعزيز  حافزا  يكون  أن  عىل 

التحتية والتعليم، وخاصة القدرة عىل االندماج يف سوق العمل.

من الضروري فهم الطرق التي يمكن أن يؤدي بها التعليم الالمنهجي إىل تضييق الفجوات لتحديد 
األهداف وتخطيط األنشطة الالمنهجية بطريقة تهدف إىل تحقيق هذه الطرق.

توصيات:

 من أجل دراسة فعالية االستثمار يف التعليم الالمنهجي، يوىص بأن يضع معهد القدس 
لبحث السياسات مؤشرات تستند إىل الطرق املختلفة لتقليل الفجوات التي تظهر يف هذه 

الدراسة.

خصائص ومكونات  التعليم الالمنهجي كأداة لتقليل   �4
الفوارق

الفجوات، وبالتايل  أداة مهمة يف تقليص  الالمنهجي يمكن أن يكون  التعليم  يمكن االستنتاج أن 
واالقتصادية يف شرقي  االجتماعية  الفجوات  لتقليل   3790 قرار  تنفيذ  يف  للغاية  مهم  عنصر  فهو 
القدس. ومع ذلك، ليك تكون هذه األداة فعالة، يجب االنتباه إىل التنفيذ السليم لربامج  التعليم 
املرجوة.  النتائج  إىل  تؤدي  لن  بشكل صحيح  تنفيذها  يتم  لم  التي  واألنشطة  الربامج  الالمنهجي. 
الالمنهجي  التعليم  برامج   التنفيذ مهم بشكل خاص عندما تكون  بأساليب  املتعمق  إن االهتمام 

موجهة للفئات الضعيفة التي هي أيًضا أقلية يف املجتمع اإلسرائييل.

من هذه النقطة، حددنا عدًدا من املكونات التي، يف رأينا، تساهم بشكل خاص يف فعالية ومعنى 
برامج  التعليم الالمنهجي يف الحد من التفاوتات: 

التنوع واإلبداع  
اصرار  

التعلم من القدوة  
مساحة بديلة للتميز  

تجربة محمية  
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تحمل املسؤولية  
اختيار  

تطوير  إىل  تؤدي  فإنها  الالمنهجي،  التعليم  برامج   الفريدة يف  املكونات  استيفاء هذه  يتم  عندما 
الجمهور،  أمام  االلقاء  مهارات  الجماعي،  العمل  مثل  املختلفة،  الحياتية  والكفاءات  املهارات 
التفكري اإلبداعي وغريها. تساهم هذه املكونات أيًضا يف تنمية املتانة النفسية لألطفال واملراهقني، 
املشاركة  تؤدي  ذلك،  إىل  باإلضافة  واألزمات.  االنتقال  حاالت  مع  التعامل  عىل  يساعدهم  مما 
الرثوة  وزيادة  للمشاركني  االجتماعية  املهارات  تحسني  إىل  الالمنهجي  التعليم  برامج  يف  املنتظمة 
يف  لالندماج  مستقبلية  فرص  وفتح  االجتماعية  دوائرهم  توسيع  عىل  ومساعدتهم  االجتماعية، 

سوق العمل.

هذه االستنتاجات الهامة - املهارات والخربات الحياتية، املرونة والرثوة االجتماعية - تخلق املزيج 
الفصل  التي ذكرناها يف  الطرق  الفجوات بمساعدة  بتقليل  الالمنهجي  للتعليم  الذي يسمح 

السابق�25 

.OECD, 2018 25



24

س
ي القد

شرق
يف 

ت 
جوا

ص الف
جية كأداة لتقلي

المنه
ت ال

طا
شا

الن

25

توصيات:

 هناك أدوات موجودة لقياس وتقييم تنمية املهارات الحياتية واملرونة. يوىص بتكييف هذه 
األدوات مع سكان القدس الشرقية ووضع مؤشرات تقييم واضحة عىل أساسها حتى 

يكون من املمكن فحص فعالية الربامج.

التطبيقي  البحث  مبادرة  مع  بالتعاون  والشباب،  املجتمع  ادارة  تقوم  األيام،  هذه  يف   

من  الالمنهجي.  التعليم  أبعاد  مختلف  لتشخيص  تنظيمية  أداة  بتطوير  التعليم،  يف 
املستحسن تفصيل هذه األداة لتشخيص األنشطة املختلفة ودراسة مقدار املكونات التي 

تساعد عىل تقليل التفاوتات املوجودة يف الربامج.

مبادئ التطبيق األمثل لربامج األنشطة الالمنهجية  �5

إىل جانب العناصر الفريدة التي يجب معالجتها يف برامجها الالمنهجية، وجدنا عدًدا من أفضل 
مبادئ التنفيذ املهمة التي تستند إليها خططهم.

نظرة شاملة للطالب والحفاظ عىل تسلسل عمري

يف العقدين املاضيني، تم تشكيل نظرة أكرث شمولية للتعليم. يرتكز هذا املفهوم عىل التمييز بني 
أن "تربية" و "التعليم" ال يقتصران عىل اكتساب التعليم املنهجي، وأنه من الصعب رسم الخط 
التعليم  أطر  أسوار  داخل  التعليم  يتم  ال  الالمنهجية.  واألنشطة  املنهجي  التعليم  بني  الفاصل 
النظامي فحسب، بل هو عملية مستمرة تحدث يف أماكن مختلفة ويف أوقات مختلفة. يتطلب هذا 
النهج رؤية أكرث شمولية لألطفال واملراهقني يف أنظمة التعليم، ويتطلب اتصااًل مستمًرا من أنظمة 

الرعاية وعوامل املجتمع األخرى.26 

تظهر دراسات الحالة يف إسرائيل وحول العالم أن حل مشكلة اجتماعية معقدة من خالل مجموعة 
متنوعة من التدخالت والربامج املحددة ليست فعالة بما فيه الكفاية. لقد أكد لنا الخرباء يف مجال  
االجتماعية  التفاوتات  من  الحد  يف  وكبرية  فعالة  إنجازات  تحقيق  مفتاح  أن  الالمنهجي  التعليم 
التحتية، يف بدء تعاون  والبنية  املباين  التنوع يف  القوى، يف تشجيع  تكامل  واالقتصادية يكمن يف 
كبري بني مختلف العوامل ذات الصلة بحياة األطفال والشباب، والحفاظ عىل استمرارية عالجية 
تقدم  التي  واملؤسسات  املعلمني  بني  واملشرتك  املستمر  التزامن  –أي  والشباب  لألطفال  تعليمية 

خدمات مختلفة ومتكاملة لنفس الجمهور املستهدف.27 

Rogers, 2004 26؛ للمزيد، 2009؛ سوروكا، 2010.

27 مؤسسة رايش، 2019.
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يف جميع أنحاء العالم، هناك اتجاه متزايد لتطوير "مدارس طوال اليوم" و "مدارس مجتمعية" 
و "مدارس كاملة" - جميع األسماء املختلفة ألطر شمولية تجمع بني التعليم املنهجي  واألنشطة 
الالمنهجية وأنظمة الرفاهية وعوامل املجتمع األخرى، مع توفري االستجابة التعليمية والعالجية 
األطر  مثل هذه  الذين شاركوا يف  الطالب  أن  الدراسات  وقد وجدت  والشباب.  لألطفال  القصوى 
املؤيد  والسلوك  التسرب،  من  والحد  األكاديمي،  التحصيل  تحسني  مختلفة:  مجاالت  يف  تأثروا 

للمجتمع وتضامن املجتمع.28

يعلمنا الوضع يف شرقي القدس أنه بالرغم من وجود روابط جيدة وتعاون ناجح بني بعض الكيانات 
املختلفة التي تدير برامج التعليم الالمنهجي، لكن الرؤية الشاملة الحقيقية غري موجودة يف امليدان. 
املنهجي، خاصة  التعليم  الالمنهجية  وسلطات  الربامج  انفصال واضح بني بعض مشغيل  هناك 
املراكز  الخاصة. حتى  املنظمات  أو  الربحية  غري  املنظمات  تديرها  التي  بالربامج  األمر  يتعلق  عندما 

الجماهريية الذين توظفهم البلدية ليسوا عىل اتصال بأنظمة التعليم املنهجي.

بدأت الربامج التي بدأت العمل يف إطار الخطة الخماسية يف إدراك وجهة النظر الشاملة املوصوفة 
هنا. إن أحد مظاهر هذه النظرة الكلية يكمن يف خلق دور املنسق. يفرتض أن يكون املنسق عاماًل 
يربط بني نظام التعليم املنهجي  والربامج الالمنهجية العاملة داخل املدرسة. عىل الرغم من ذلك، 
تقريًبا ال توجد عالقة بني هيئة التدريس الالمنهجية والهيئة التعليمية الالمنهجية. من خالل بحثنا 
ووجدنا أن املديرين  واملعلمني يف نظام التعليم املنهجي ال يشاركون يف التفكري والتخطيط لربامج 
التعليم الالمنهجي وال توجد وجهات واضحة لتبادل املعلومات وردود الفعل املتبادلة بني األنظمة 
املختلفة. أيًضا، ال يوجد اتصال كبري بأنظمة الرعاية االجتماعية، مع املعلمني اآلخرين الذين لديهم 

أحياًنا ملسة عىل حياة الطفل، ومع عوامل املجتمع األخرى. 

ونقطة أخرى تعرب عن الرؤية الشاملة للطالب هي الحفاظ عىل تسلسل عمري. تؤكد الدراسات عىل 
أن العمل الرتبوي الفعال الذي يساعد الطالب عىل النجاح يف التعليم املنهجي والالمنهجي يتطلب 
تلبية احتياجات الفرد  طوال حياته، من الوالدة إىل سن البلوغ. وفًقا لهذا النهج، فإن االستثمار يف 
تطوير املهارات املعرفية يف مرحلة الطفولة املبكرة سيؤثر عىل قدرة الطفل عىل اكتساب مهارات محو 
األمية يف الصف األول، الوصول إىل نهاية املدرسة الثانوية للحصول عىل شهادة وتطوير الشعور 

بالقدرة عندما يتعلق األمر بالتعامل مع تحديات عالم التوظيف.

اآلليات  تعزيز  عىل  وتعمل  النمو،  استمرارية  اىل  تؤدي  االختالف  من  للحد  الفعالة  السياسة 
والواجهات بني األنظمة العامة التي سوف تضمن استمرارية العالج أثناء تبادل املعلومات وخلق 
حوافز للتعاون. مثل هذه السياسة تجعل من املمكن إنشاء جسر من شأنه أن يقلل من فقدان 

املعلومات، ويضمن عدم سقوط أي طفل "بني الكرايس" وتركه يف الخلف.29 

28 جولدرت وجروس، 2017.

29 مؤسسة رايش، 2019.
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وال  البعض  بعضها  الالمنهجي عن  التعليم  املختلفة يف  الربامج  يتم فصل  العملية،  الناحية  من 
الطفل يف  تقابل  التي  الرسمية  العناصر غري  بني  يوجد صلة   تحافظ عىل  تسلسل  عمرية، وال 
املدرسة االبتدائية والثانوية. ومن األمثلة اإليجابية عىل الحفاظ عىل  تسلسل  العمري، املنظمات 
املدرسة  حتى  الخامس  الصف  من  باألطفال  أنشطتها  ترتبط  التي  "يال"،  و  "خطوات"  الشبابية 

الثانوية.

توصيات: 

إنشاء تسلسل تعليمي - عالجي شامل لدى األطفال واملراهقني

يف املدى القريب، يجب توسيع دور املنسقني يف املدارس وتعزيزه وتعريفه بوضوح.   

يجب إنشاء واجهات من شأنها أن تخلق تنسيًقا متعمًقا وشاماًل ومزامنة بني مختلف   
العوامل ذات الصلة بحياة األطفال واملراهقني طوال جميع مراحل الحياة: يف التعليم 
العوامل  من  وغريها  االجتماعية  الرعاية  نظام  ويف  الالمنهجي  والتعليم  الرسمي 

املجتمعية.

الرسمي  التنسيق  بني  وثيق  بشكل  تجمع  "مجتمعية"  مدارس  إنشاء  مراعاة  يجب   
والالمنهجي وتتضمن نهًجا شمولًيا للطالب.

فهم االحتياجات واملشاركة واملالءمة الثقافية للسكان املستهدفني

يعتمد التعليم الالمنهجي عىل الظروف، لذلك ترتبط األدوار التي يلعبها والسكان الذين يتمتعون 
بخدماته باألوضاع الفريدة لكل مجتمع.30 إنه مرن ودينامييك، ويختلف وفًقا للتحوالت االجتماعية. 
يزعم باحثون من إسرائيل وحول العالم أن برامج التعليم الالمنهجية ستنجح عندما تكون هناك 

عملية حقيقية وذات معنى لفهم االحتياجات الفريدة للسكان املستهدفني.31

نظًرا لطبيعته الفريدة، يجب أن يكون التعليم الالمنهجي مصمًما بما يتناسب مع املجتمع الذي 
يسعى إىل خدمته. عىل هذا النحو، من الضروري فهم الخصائص الفريدة للسكان يف شرقي القدس 
واحتياجاتهم. باإلضافة إىل ذلك، هناك قيمة كبرية يف صياغة أنشطة التعليم الالمنهجية بالتعاون 
مع السكان املستهدفني املشاركني فيها ومع قادة املجتمع الذين يتم تشغيل الربنامج يف محيطهم. 
تظهر الدراسات أن مستوى املشاركة وااللتزام بمؤشرات التقييم يزداد حني يتم  بناء املحتوى من 

خالل تعاون مع السكان املستهدفني.32  

.Labelle, 2000 30

.Rogers, 2004 31

Labelle, 1976 32؛ حداد حاج يحيى ورودينيتسيك، 2018.
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يتطلب بناء برنامج تعليمي المنهجي  للمجتمع يف شرقي القدس فهم االحتياجات الفريدة لهؤالء 
السكان. يف حالة شرقي القدس، من املهم مالحظة أن هذا ليس مجتمًعا واحًدا، بل هو مجتمع 
كبري وغري متجانس يتكون من مجتمعات مختلفة ذات خصائص مختلفة. للتعرف عىل االختالفات 
والجمهور  مشغليهم  و  الربامج  مطوري  بني  املعرفة  تبادل  إىل  حاجة  هناك  املختلفة  الفئات  بني 

املستهدف.

لقد تعلمنا من املحادثات املختلفة أنه حتى اآلن لم يتم إجراء مسح متعمق لالحتياجات ملختلف 
الفئات يف شرقي القدس، ويف هذه املرحلة ال يوجد فهم الحتياجات السكان املستهدفني. باإلضافة 
إىل ذلك، ال يبدو أن األهل وأفراد املجتمع اآلخرين قد شاركوا يف عملية بناء الخطة. نظًرا لالختالفات 
الثقافية املوجودة بني مطوري الربامج والجمهور املستهدف، فإن هذه املشاركة مهمة للغاية، وهي 
الربامج  بوجود  اإلطالق  عىل  اآلباء  من  الكثري  يعرف  ال  ذلك،  عىل  عالوة  للنجاح.  ضروري  شرط 

املتاحة. 

التقنية  املعرفة واملهارات  الرئييس يف نقل  التي يتمثل هدفها  املنهجي،  التعليم  عىل عكس مناهج 
املستهدفني. تهدف إىل  السكان  ثقافة  الالمنهجي مستمدة من  التعليم  العاملية، فإن األنشطة يف 
املوجودة يف مجال  الربامج  العديد من  تمكني السكان من خالل تمكني ثقافتها.33 يظهر بحثنا أن 
الذين  السكان  مع  الكفاية  فيه  بما  ثقافيا  مالئمة  ليست  القدس  شرقي  يف  الالمنهجي  التعليم 

يعيشون هناك.

توصيات:

من املستحسن إجراء مسح شامل ومتعمق لالحتياجات يشمل الطالب وأولياء األمور   
وعوامل املجتمع األخرى لفهم النقص واالحتياجات والرغبات يف املجتمعات املختلفة يف 

القدس الشرقية.

يف  والتفكري  تطوير  عمليات  يف  األخرى  االمور  اولياء  تمثيالت  أو  اللجان  بإشراك  يوىص   
الربامج الالمنهجية.

يجب إيجاد طرق إلشراك الطالب أنفسهم يف التفكري يف تطوير الربامج.  

يوىص بتطوير عملية تعلم مشرتكة للعوامل التي تقود مجال التعليم الالمنهجي من   
أجل الحصول عىل فهم أعمق وأوسع للسكان املستهدفني. يجب االنتباه إىل االختالفات 

بني األحياء واملجتمعات املختلفة.

Thomas, 2003 33؛  حداد حاج يحيى ورودينيتسيك، 2018.
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القوى العاملة املناسبة

التعليم الالمنهجي يتطلب قوة عاملة مدربة بشكل صحيح34 واألهم  هناك إجماع واسع عىل أن 
عندما يتعلق األمر بالعمل مع األطفال واملراهقني من الفئات الضعيفة يف املجتمع. باإلضافة إىل 
ذلك، يعالج الكثري من الباحثني والخرباء أهمية وجود قوة عاملة تأيت من داخل املجتمع املستهدف 

وتعرفه بعمق.

اليوم، العديد من املشاركني يف التعليم الالمنهجي لم يخضعو لتدريب عميق مصمم للعمل يف 
هذا املجال. أيضا، تقريبا ال يوجد يف امليدان  أشخاص من مجتمعات شرقي القدس. يمكنك التعرف 
املركز  الالمنهجية، يف مثال  الربامج  إدارة  التأثري اإليجابي لتعيني السكان املحليني يف وظائف  عىل 
الجماهريي أبو ثور، حيث تم تعيينه مؤخًرا ساكن الحي كمدير. يشهد سكان الحي وأعضاء املركز  
أنه منذ التغيري يف اإلدارة، ارتفع مستوى ثقة السكان يف اإلدارة، وتحسنت جودة العمل، وبالتايل 

ازداد عدد السكان املشاركني يف األنشطة.

34 مندل ليفي وأرتزي، 2016.
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توصيات:  

املال البشري هو مكون رئييس وشرط حاسم لنجاح الربنامج. تركز توصياتنا عىل تدريب 
القوى العاملة املهنية يف مجال التعليم الالمنهجي  وعىل نمو القوى العاملة املحلية.

يف املدى القريب، توصيتنا هي بدء عملية تدريب لجميع العاملني يف مجال التعليم غري   

الرسمي يف شرقي القدس - من أجل تحسني مهاراتهم وتعميق معرفتهم األكاديمية يف 
املجاالت ذات الصلة.

عىل املدى الطويل، توصيتنا هي توفري تدريب متعمق لبناء احتياطي من املهنيني رفيعي   
املستوى للتعليم الالمنهجي  يف شرقي  القدس، أي توفري التعليم األكاديمي يف الكليات 
لتدريب أعضاء هيئة التدريس. يجب تشجيع املقدسيني الشرقيني عىل املشاركة يف هذه 

العمليات التدريبية من أجل إنشاء احتياطي محيل ملناصب يف التعليم الالمنهجي.



30

س
ي القد

شرق
يف 

ت 
جوا

ص الف
جية كأداة لتقلي

المنه
ت ال

طا
شا

الن

31

الجزء ب: التعليم الالمنهجي يف شرقي 
القدس قبل القرار 3790 وما بعده

القدس. كجزء من  الالمنهجي  يف شرقي  التعليم  إجراء بحث عميق لفحص  يتم  لم  حتى اآلن، 
الدراسة، قمنا بفحص وضع التعليم الالمنهجي قبل قرار الحكومة 3790 وبعده: أجرينا 31 مقابلة 
مع أشخاص مختلفني: العوامل التنفيذية املشاركة يف تنفيذ الخطة الخماسية، واألهل، وموظفي 
املراكز الجماهريية، ومديري املدارس واملعلمني يف التعليم املنهجي، والنشطاء االجتماعيني وعوامل 
املجتمع األخرى. عقدنا ثالث مجموعات مركزة مع أولياء األمور، واحدة يف حي الشيخ جراح واثنتني 
أخريني بمشاركة آباء من أحياء مختلفة يف شرقي القدس. كما شاركنا يف عدد من املناسبات التي 

عقدت كجزء من أنشطة التعليم الالمنهجي.

ترى  التي  والدولية  الوطنية  االتجاهات  الرغم من  أنه عىل  القول  يمكن  األولية  الدراسة  من هذه 
الالمنهجي يف  التعليم  الحكومة، شمل  قرار  حتى  الالمنهجي،  التعليم  تطوير  أهمية كبرية يف 
البنية  نقص  من  وعاىن  األنشطة،  من  محدودة  مجموعة  القدس  شرقي  يف  الرسمية  األطر 

التحتية، وكان فقري بشدة�

املراكز الجماهريية وكذلك  قبل قرار الحكومة، معظم أنشطة التعليم الالمنهجي تم إقامتها يف 
يف عدد محدود من األطر اإلضافية. هذه األنشطة ال تزال موجودة حتى اليوم. الهيئة املسؤولة عن 
املراكز الجماهريية  واألطر األخرى هي ادارة  الثقافة واملجتمع والرتفيه والرياضة يف بلدية القدس. ال 
تتوفر بيانات كمية منظمة، لكن التقارير التي تلقيناها من مصادر مختلفة تشري إىل أن املشاركة يف 

األنشطة منخفضة نسبًيا مقارنة بحجم السكان يف األحياء العربية  يف شرقي القدس.

املدين  املجتمع  ومنظمات  مؤسسات  من  واسعة  مجموعة  هناك  الرسمية،  األطر  إىل  باإلضافة 
أجراها  اخر   دراسة  استطلعت  الالمنهجية.  التعليم  برامج  تدير  التي  القدس  شرقي  يف  املحلية 
معهد القدس أكرث من 200  منظمة من منظمات املجتمع املدين يعمل عدد كبري منها يف التعليم 
من  ولكن  واضحة،  وحدود  تعريفات  له  ليس  الالمنهجي  التعليم  فإن  كتبنا،  كما  الالمنهجي.35 
البيانات التي تم جمعها، وجد أن حوايل ٪30 من منظمات املجتمع املدين التي شملتها الدراسة 
تقدم خدمات لألطفال والشباب )من روضة األطفال إىل املدرسة الثانوية( وبالتايل، يمكن تعريفها 
عىل أنها منظمات تندرج تحت التعليم الالمنهجي . بعض املنظمات التي تقدم خدمات للشباب 

حتى سن 25 )٪28( والنساء )٪20( مدرجة أيًضا ضمن النطاق الواسع لهذا املجال.

35 أبراهمي، 2020.
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املعسكرات  الدوائر،36  من  أنواع مختلفة  وتشمل  متنوعة  املدين  املجتمع  منظمات  نشاط  مجاالت 
أن  الدراسة  تظهر  واملزيد.37  القيادة  تطوير  وبرامج  للشباب  املهني  املخيمات،التدريب  الصيفية 
املدينة تقريًبا توجد  الرياضية تحتل مكانة خاصة يف شرقي القدس،38 ويف جميع أحياء  األنشطة 
نوادي رياضية. وتنتشر هذه املؤسسات واملنظمات يف جميع أحياء شرقي القدس تقريًبا، ويوجد 

تركيز كبري بشكل خاص يف البلدة القديمة وحي سلوان وبيت حنينا وجبل املكرب وكفر عقب.39 

تعمل العديد من الجمعيات منذ سنوات عديدة ويديرها أفراد محليني من شرقي القدس. ولهذا، 
لديهم الخربة واملعرفة املطلوبة للعمل مع السكان املحليني. يف الدراسة املذكورة أعاله عن املجتمع 
املدين يف شرقي القدس، تم فحص مدى استعدادهم للتعاون مع املؤسسة اإلسرائيلية، ووجد أن 

من بني الجمعيات النشطة هناك من هم عىل استعداد للتعاون مع السلطات.40

التوصيات: 

التعاون مع املجتمع املدين والهيئات الخاصة

يوىص بدمج املوارد واستخدام املعرفة والخربة واالتصال بالجمعيات واملنظمات والهيئات   
الخاصة التي تتعامل مع التعليم غري الرسمي والتي اكتسبت بالفعل خربة واسعة يف 

هذا املجال يف إدارة مثل هذه الربامج.

يف  العامل  املدين  املجتمع  موضوع  حول  القدس  معهد  أجراه  مسح  استخدام  يجب   
الالمنهجية  برامج  تدير  التي  واملنظمات  الجمعيات  مواقع  لتحديد  الشرقية  القدس 

ودراسة إمكانية إنشاء تعاون.

وينبغي تشجيع املبادرات القادمة من امليدان وإعطاء مثل هذه املبادرات أدوات وموارد   
للتنمية.

كما كتبنا، حتى بداية تنفيذ الخطة الخماسية، كان النشاط غري املنهجي  يف النظم الرسمية نادراً 
أدى قرار 3790 إىل تخطيط وتنفيذ الخطة الخماسية للحد من التفاوتات االقتصادية  وفقري. 

واالجتماعية يف شرقي القدس، إىل تحول كبري وأتاح تغيري االتجاه يف هذا املجال�

36 مثال: مؤسسة ادوارد سعيد للموسيقى.

37 من املؤسسات الرائدة للنشاطات الالمنهجية يف شرقي القدس هو برج اللقلق.

38 مثال: نادي القدس للرياضة ؛ االستديو العربي للرياضة.

39 أبراهمي، 2020.

40 أبراهمي، 2020.

https://www.facebook.com/groups/1431583547078655/
https://he-il.facebook.com/burjalluqluq.org/
https://www.facebook.com/arab.sport.center/
https://www.facebook.com/abnaalqudsclub/
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الجديدة  الخطط  من  متنوعة  مجموعة  وبدأت  امليدان،  يف  ملحوظة  الخماسية  الخطة  تنفيذ  إن 
يف العمل، وتم تعزيز األطر القائمة، وبناء وإنشاء بنى تحتية جديدة. كل هذا يؤدي إىل حقيقة 
أن مجال التعليم الالمنهجي يف شرقي القدس يتطور بطريقة غري مسبوقة. يوضح الجدول أدناه 
الخطة  تنفيذ  بداية  منذ  الالمنهجي  املؤسيس  للتعليم  املختلفة  الواجهات  يف  الكبرية  االختالفات 

الخماسية.

بعد قرار 3790قبل قرار 3790

األطر 
القائمة

أنشطة املراكز الجماهريية  •
املنظمات غري الربحية والكيانات   •

الخاصة

"فصل لكل طفل"  •
أنشطة تمكني الشباب  •

أنشطة إضافية داخل املدارس  •
نشاطات املراكز الجماهريية  •

املنظمات غري الربحية والكيانات الخاصة  •

العوامل 
املؤسسية 

املسؤولة

ادارة املجتمع، الثقافة، الرتفيه   •
والرياضة يف بلدية القدس

ادارة املجتمع،الثقافة، الرتفيه والرياضة   •
يف بلدية القدس

مدير الرتبية والتعليم يف القدس  •
وزارة التعليم الرتبية  •

ال توجد بيانات منظمةاملشاركة  •
يشارك عدة مئات يف األنشطة يف   •

مختلف املراكز الجماهريية

حوايل 25،000 طفل ومراهق، انظر   •
التفاصيل أدناه

العالقة بني 
األنظمة

قليل جدا بداية الربط بني نظم التعليم النظامي •   •
والالمنهجي

املنسق - ربط التعليم املنهجي بالتعليم   •
الالمنهجي داخل املدارس.

منتديات منتظمة للعمل املشرتك   •
تتضمن مختلف العوامل ذات الصلة

ال توجد بيانات، يتم تضمني ميزانية  •
معظم ميزانية التعليم الالمنهجي 

يف امليزانية اإلجمالية للمراكز 
الجماهريية

206 ماليني شيكل  •

املراكز الجماهريية الذين يفشلون يف بنية تحتية  •
تلبية الحاجة

استخدام يف املدارس  •
إنشاء مالعب رياضية ومباين عامة   •

جديدة
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الخطة الخماسية لربنامج األنشطة الالمنهجية يف   �1
شرقي القدس

الدراسة  بعد ساعات  تتم  أنشطة  أنه  الالمنهجي عىل  التعليم  إىل  التنفيذ  عوامل  تنظر معظم 
فريدة  أنشطة  هناك  ذلك،  جانب  إىل  املدرسة�  سن  يف  والشباب  لألطفال  وتخصص  العادية 
يتم تشغيلها خالل ساعات الدراسة ولكنها ليست جزًءا من املنهج الدرايس العادي. فهي تسمح 

بالتعرض ملحتوى إبداعي ومتنوع يميز معظم األنشطة الالمنهجية.

تجدر اإلشارة إىل أن أطر الطفولة املبكرة وانشطة الكبار يف هذه املرحلة تكاد تكون معدومة كجزء 
من نظام التعليم الالمنهجي ضمن برنامج الخمس سنوات، عىل عكس التصورات يف األدب املهني 
واألطر األخرى يف إسرائيل وحول العالم الذين يرون التعليم الالمنهجي مهم لجميع األعمار. تتم 
معظم األنشطة يف املدارس الرسمية، وأقلية منها يف املدارس معرتف بها غري رسمية  تعمل وفًقا 

للربنامج اإلسرائييل.

تفاصيل األنشطة املنفذة بموجب الخطة الخماسية41

"فصل لكل طفل" - برنامج إثراء يحدث بعد ساعات الدوام املدريس. يتم تشغيله من قبل جمعية 
املراكز الجماهريية تحت مسؤولية وزارة الرتبية والتعليم، ويشمل مجموعة متنوعة من الفصول 

الدراسية التي تعقد يف املدارس، واملخصصة للصفني الثالث حتى السادس.
املشاركون: يف العام الدرايس 2020/2019، عمل الربنامج يف 47 مدرسة، وشارك فيه حوايل 6،350 

طالًبا، واملشاركة املتوقعة للمستقبل هي إضافة 500 مشارك كل عام.

الدوام  ساعات  بعد  يقام  املراهقني،  لتمكني  مصمم  إثراء  برنامج   – الشباب  تمكني  برنامج 
ادارة  القدس يف  املدريس، ويتم تشغيله من قبل موردين خارجيني تحت مسؤولية قسم شرقي 
وهو  املدارس،  داخل  الظهر  بعد  ما  فرتة  يف  الربنامج  يقام  والرياضة.  الثقافة،املجتمع،الرتفيه 

مخصص للصف السابع حتى الحادي عشر.
املشاركون: عام 2019/2020، عمل الربنامج يف 43 مدرسة، وشمل حوايل 5،000 مشارك.

املشاركة املتوقعة يف السنوات القادمة حوايل 6،000 مشارك يف السنة.

القيادة  برنامج   – املتفانية يف املجاالت االجتماعية(  )القيادة الشابة  برنامج "خطوات" للشباب 
الشابة، املصمم للصف التاسع حتى الثاين عشر. بدأ الربنامج حتى قبل الخطة الخماسية، ويتم 
تنفيذه حالًيا كجزء من الخطة الخماسية. تم تصميمها لتطوير القيادة وتشجيع مساعدة املجتمع. 

41 تم توفري املعلومات والبيانات لنا من قبل مديرية التعليمي القديس.
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يتم إدارة الربنامج من قبل قسم املجتمع يف ادارة  الثقافة االجتماعية والرياضية، ويعمل يف األحياء 
املختلفة بالتعاون مع املراكز الجماهريية.

املشاركون: يف عام 2020-2019، شاركت حوايل 90 مجموعة، بمشاركة حوايل 1،500 شاب.

منظمة "يال" للشباب – منظمة شبابية مخصصة للصفوف الرابع حتى السادس. مصممة لتشجيع 
الشابة  القيادة  لربنامج  واالستعداد  االجتماعية  القدرات  وتعزيز  االجتماعية،  واملشاركة  القيم 
القيادة  برنامج  خريجي  قبل  من  الشباب  تنظيم  عىل  يشرف  االجتماعية.  املجاالت  يف  املتفانية 
الشابة املتفانية يف املجاالت االجتماعية. . يتم إدارة الربنامج من قبل قسم املجتمع يف ادارة  الثقافة 

االجتماعية والرياضية، ويعمل يف األحياء املختلفة بالتعاون مع املراكز الجماهريية.
املشاركون: يف عام 2019-2020، عملت حوايل 65 مجموعة وشارك حوايل 1،500 طفل.

"مراكز التعلم امليداين" – أنشطة جمعية حماية الطبيعة من الصف السابع إىل الثامن.
املشاركون: يف عام 2019-2020، تم النشاط يف 21 مدرسة بمشاركة 2،400 طالب.

"املدارس العازفة" – نشاط موسيقي من الصف الثالث اىل الخامس.
املشاركون: يف عام 2019-2020، تم النشاط يف 12 مدرسة بمشاركة 1،900 طالب .

كونسربتوريون – دروس املوسيقى.
املشاركون: يف عام 2020-2019، درس حوايل 100 مشرتك.

أنشطة املشاهدة يف املدارس
املشاركون: يف عام 2020-2019، تم إقامة النشاط يف 19 مدرسة بمشاركة حوايل 625 طالًبا.

مراكز التعلم - إعطاء دروس ومساعدات بعد الظهر يف املدارس االبتدائية والثانوية.
عىل الرغم من أن املراكز التعليمية مدرجة يف ميزانية التعليم الالمنهجي يف إطار الربنامج الخمايس، 
إال أن هناك عالمة استفهام حول ما إذا كان سيتم تضمينها يف التعليم الالمنهجي، ألنها تدعم 
املنهجي   التعليم  بني  متصلة  سلسلة  خلق  إىل  تدعو  متزايدة  اتجاهات  هناك  املنهجي.  التعليم 
التعلم  املرغوب فيه تضمني مراكز  بأنه من  الواقع االدعاء  الالمنهجية، وهي تدعم يف  واألنشطة 

يف اإلطار الالمنهجية.
 5،000 حوايل  بمشاركة  مدرسة   80 يف  التعلم  مراكز  عقدت   ،2019-2020 عام  يف  املشاركون: 

طالب.

ووفقاً لبيانات مديرية التعليم القديس ووزارة الرتبية والتعليم فقد شارك ما مجموعه 24،375 
مشاركاً يف األنشطة التعليمية الالمنهجية يف العام الدرايس 2020-2019� من بينهم 74،023 
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طالًبا يف الصف األول حتى الثاين عشر يدرسون يف املدارس الرسمية واملعرتف به غري رسمية  يف 
شرقي القدس�

إدارة وتشغيل الربنامج - يتم تشغيل مجال التعليم الالمنهجي يف إطار الربنامج الخمايس بعدد 
من العوامل التي تعمل بالتعاون والتنسيق الوثيق. يقود هذه الخطوة مديرية التعليمي القديس  
مع وزارة الرتبية والتعليم، وقد تم إنشاء فرق خاصة يف هذه الهيئات لتنفيذ الخطة الخماسية. 
ان قسم املجتمع والقسم شرق القدس يف إدارة الثقافة،املجتمع،الرتفيه والرياضة  مسؤولون عن 

بعض الربامج و يديرونها.

تجتمع الهيئات املنفذة من جميع الهيئات املشاركة يف الربنامج الخمايس يف مجال التعليم )التعليم 
املنهجي  والالمنهجي( مرة كل أسبوعني من أجل اجتماع تنسيق  و تحديث. باإلضافة إىل ذلك، يتم 
عقد اجتماعات العمل وفًقا ملختلف املوضوعات بشكل منتظم، ويتم إرسال تحديثات وملخص إىل 

جميع املعنيني يف نهاية كل أسبوع.

أهداف الربنامج -  تم تنفيذ الخطة الخماسية منذ العام الدرايس 2019-2018 . يف الوقت املايض، 
أنشطة  املشاركني يف  زيادة عدد األطفال والشباب  الربنامج هو  تنفيذ  الرئييس يف  الهدف  أن  يبدو 
التعليم الالمنهجي، وتم وضع مقاييس كمية لقياس هذا الهدف، وغالًبا ما تلبي املقاييس الكمية 

أهداًفا محددة للغاية.

باإلضافة إىل ذلك، يحدد قرار 3790 عدًدا من األهداف التي تتعلق بمجال التعليم املنهجي   ولكنها 
يف نظرنا ذات صلة أيًضا بمجال التعليم الالمنهجي. تنبع الصلة من أهمية األهداف والصلة التي 

قدمناها يف هذه الدراسة بني أنشطة التعليم الالمنهجي وتحسني التحصيل األكاديمي.

األهداف  ذات الصلة هي:

الثانوية اإلسرائيلية من ٪12 إىل ٪26 من جميع الطالب  زيادة نسبة الحاصلني عىل شهادة   .1
طبقاً للربنامج اإلسرائييل يف الصف الثاين عشر حتى العام الدرايس 2020-2021.

تخفيض معدل التسرب من طالب الصف التاسع إىل الثاين عشر من ٪28 إىل ٪25.5 من جميع   .2
الطالب بحلول العام الدرايس 2020-2021.

بصرف النظر عن املؤشرات واألهداف الكمية ملجال التعليم املنهجي، يبدو أنه حتى اآلن ال توجد 
اسرتاتيجية تتضمن أهداًفا وغايات واضحة تحدد كيفية استخدام التعليم الالمنهجي كأداة 

لتقليل الفوارق االجتماعية واالقتصادية يف شرقي القدس�

التقييم والرقابة - استمراًرا للقسم السابق، بصرف النظر عن قياس عدد املشاركني والتحكم يف 
إجراء اللقاءات، فإن مشغيل الربنامج ليس لديهم أدوات التقييم والقياس لفحص فعاليتها.
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توصيات:

 يجب صياغة اسرتاتيجية شاملة للتعليم الالمنهجي،املبنية عىل أساس فهم الطرق التي 
يمكن أن يساعد بها التعليم الالمنهجي  يف تقليل التفاوتات.

 يجب تحديد أهداف واضحة ملجال التعليم الالمنهجي، كما هو محدد ملجال التعليم 
الرسمي، من خالل عملية التفكري املشرتك.

 يوىص بإجراء استطالعات حول الرضا بني الطالب وأولياء األمور لفحص مدى مالءمة 
املحتوى واألنشطة للجمهور املستهدف.

2�  الحواجز الرئيسية أمام املشاركة يف أنشطة األنشطة 
الالمنهجية

التي تديرها السلطات االسرائيلية  حتى بداية تنفيذ الخطة الخماسية احتلت الربامج الالمنهجية 
مكانة هامشية يف الحياة اليومية لألطفال والشباب يف شرقي القدس. من املقابالت التي أجريناها 
مع األهل وأفراد املجتمع اآلخرين، حددنا بعض العوامل الرئيسية التي تشكل حواجز أمام مشاركة 
سكان شرقي القدس يف األنشطة الالمنهجية. إن فهم العوائق مهم ليك نكون قادرين عىل تقديم 

إجابة شاملة ومتعمقة لهذه القضايا يف إطار الخطة الخماسية.

الحواجز الفنية 

زادت  كافية.  وغري  القدس محدودة  الالمنهجي يف شرقي  التعليم  وأطر  برامج  إن  الربامج:   قلة 
لهم  تتاح  ال  الذين  الطالب  من  قليل  غري  عدد  هناك  يزال  ال  ولكن  العرض،  الخماسية  الخطة 
الفرصة للمشاركة يف الربامج الالمنهجية. يتم تقديم برامج إضافية من قبل املنظمات غري الربحية 
العديد  ولكن  مجاًنا،  حتى  أو  رمزية  رسوم  مقابل  تقديمه  يتم  وبعضها  الخاصة،  واملؤسسات 
من الفصول املقدمة تكلف مبلًغا شهرًيا كبريًا، وعادة ما تكون غري مناسبة للسكان ذوي الدخل 

املنخفض.

فقط  يمكن  هنا  أنشطة  هناك  كانت  ولسنوات  للربامح،  خيارات  توجد  ال  منطقتنا  "يف 
للعائالت املقتدرة إرسال أطفالها إليها".

م، من حي شعفاط
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فرتة  بعد  ولكن  بنجاح،  الالمنهجي   التعليم  برامج  تعمل  كثرية  حاالت  يف  الربامج:  استمرارية 
يتم إيقافها ألسباب مختلفة، مثل تخفيضات امليزانية أو الوضع السيايس، مما يضر بثقة األطفال 

واآلباء يف النظام.

"بدأ الكثري من الربامج، استمتع األطفال، ثم تم الغائهم وذلك تسبب بغضب األطفال 
واستيائهم ."

ح'، من حي الشيخ الجراح

البنية التحتية املادية غري موجودة: أحد الشروط األوىل لألنشطة الالمنهجية هي البنية التحتية 
املجتمعية  الشباب،املراكز  نوادي  الرياضية،املسابح،  واملالعب  للتجمعات  املناسبة  املباين   - املادية 
واملكتبات.42 يف شرقي القدس هناك ثمانية مراكز جماهريية  فقط يف خدمة السكان )أربعة منهم 
تابعون مراكز جماهريية  يف أحياء أخرى وليس لديهم إدارة مستقلة( وهو ما يمثل ٪38 من سكان 
القدس حيث  يبلغ عددهم حوايل 350،000 نسمة.  باملقارنة مع غربي القدس، يوجد أكرث من 30 
مركز جماهرييا يف خدمة السكان وعددهم يبلغ حوايل 550،000  نسمة. إن عدد املراكز الجماهريية 
القدس،  أنحاء شرقي  الحايل. يف جميع  الحاليني غري مرضية وال تقدم استجابة مناسبة للطلب 
يوجد مسبحان لخدمة السكان، وهناك عدد محدود جًدا من املكتبات. باإلضافة إىل ذلك، هناك 
نقص حاد يف املساحات الخارجية املناسبة لألنشطة الالمنهجي: املالعب الرياضية والحدائق وغريها.

تعترب املباين واملناطق من هذا النوع جزًءا ال يتجزأ من القدرة عىل تنفيذ أنشطة المنهجية شاملة 
وغنية، ومن املهم أن تتاح الفرصة للسكان يف كل حي من أحياء املدينة الستخدام هذه املوارد.

نظام مواصالت غري كاف: العديد من األطفال يستخدمون املواصالت للوصول اىل املدارس. نظًرا 
ألن أنشطة التعليم الالمنهجية تتم يف ساعات بعد الدوام  فهناك حاجة إىل نظام مواصالت يعيد 
األطفال إىل منازلهم يف نهاية النشاط . هذا الخيار غري موجود اليوم  مما يحد من قدرة الطالب عىل 

املشاركة يف األنشطة.

نقص يف النظام الغذايئ: يبقى الطالب يف املدرسة لساعات طويلة بسبب الفعاليات الالمنهجية  
بدون طعام مقدم من املدرسة،لهذا يجد األطفال صعوبة يف البقاء يف املدرسة واملشاركة يف األنشطة 

الالمنهجية، وهذا العامل يشكل عائًقا آخر أمام مشاركة الطالب.

عدد محدود من املنظمات الشبابية ونقص الحركات الشبابية: الحركات الشبابية هي جزء ال 
يتجزأ من األطر الالمنهجية يف إسرائيل، لكنها غري موجودة يف شرقي القدس. قبل بضع سنوات  

42 مندل ليفي وأرتزي، 2016.
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محدودة  تزال  ال  فيها  املشاركة  لكن  العمل،  و"يال"  "ستيبس"  الشباب  منظمات  حركة  بدأت 
العدد.

أنفسهم،  عن  فيه  التعبري  واملراهقني  لألطفال  يمكن  الذي  املكان  هي  الشباب  "حركات 
والتعلم عن أنفسهم، وتطوير القيادة"

)م، عامل مجتمع يف شرق املدينة(

توصيات للتعامل مع الحواجز الفنية 

البنية التحتية: 

مطلوب  هو  ما  بني  الفجوة  فحص  يجب  األحياء،  يف  الجماهريية  املراكز  مع  بالتنسيق   
وما هو موجود من حيث البنية التحتية يف املراكز الجماهريية واملباين العامة وغريها من 

األماكن الخارجية وتكييف املباين واملناطق الحتياجات املجتمع  قدر اإلمكان.

كما يجب الحرص عىل توفري استجابة مناسبة للميزانية لتشغيل املباين واألماكن العامة   
واملرافق الرياضية.

بالتنسيق مع مديري املدارس وبعد  تخصيص املوارد الكافية، يجب فحص  إمكانية جعل   
املرافق الرياضية وساحات الفناء املوجودة داخل املدارس متاحة طوال اليوم حتى بعد 

ساعات الدراسة.

وسائل النقل املعدلة املالئمة للنشاطات الالمنهجية:

يجب التأكد من تنسيق نظام النقل مع برامج التعليم الالمنهجي حيث ويسمح للطالب   
املشاركني بالعودة إىل منازلهم يف نهاية النشاط.

الغذاء: 

يجب إيجاد حل غذايئ للطالب الذين يبقون يف املدرسة حتى وقت متأخر بعد الظهر حتى   
يتمكنوا من املشاركة يف الربامج الالمنهجية.

منظمات الشباب:

بالتنسيق مع املديرين التنفيذيني والعاملني يف امليدان، يجب النظر يف مزيد من التوسع   
واستثمار املوارد يف منظمات الشباب.
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حواجز الربامج-الثقافية

التعليم الالمنهجي هو أولوية منخفضة لألهل. يفضل العديد من اآلباء أن أطفالهم يستثمرون 
وقتهم يف التقدم يف التعليم املنهجي  فقط ويرون اإلنجاز األكاديمي كمفتاح للنجاح يف سوق العمل 
والتقدم يف السلم االجتماعي. يكاد ال يوجد وعي بفوائد األطر الال منهجية والتأثري االيجابي املحتمل 

ملشاركة أطفالهم يف هذه األطر.

"ما يهمني هو أن طفيل ناجح يف املدرسة. ال أفهم كيف سيساعده الذهاب إىل الفعاليات 
الالمنهجية  يف ذلك. الفعاليات املقدمة هي فقط من أجل متعة األطفال، وهو أمر جيد، 

لكنني ال أفهم ما هي القيمة املضافة له."
  )أ، جبل املكرب(

اليوم  خالل  التعليم  ضمان  إىل  القدس  يف  املدارس  مديري  األمور  أولياء  لجنة  "تدعو 
واملناسبات  والزيارات  املدارس وخارجها،  تنوع األنشطة داخل  ازدياد  الدرايس، يف ضوء 

املختلفة، وأن تعقد فقط األنشطة التي تنسق املناهج وتعزز تعلم الطالب وتعليمهم".

)صفحة الفيسبوك لـ "اتحاد لجان أولياء أمور طالب القدس"(

عدم مالئمة محتوى الربامج لسكان شرقي القدس� إن معظم الربامج املوجودة يف إطار التعليم 
الالمنهجي ليست مالئمة بشكل كاٍف لعالم األطفال والشباب  العرب  يف شرقي القدس ثقافياً 

واجتماعياً ودينياً وسياسياً.

التي  األنشطة  أن  أشعر  ودينها.  ثقافتها  تعزز  التي  األنشطة  يف  ابنتي  تشارك  أن  "أريد 
نقدمها ال تتعلق حًقا بمن نحن".

)ن، وادي الجوز(

"إن األنشطة الالمنهجية ال تتعلق بحياة األطفال يف القدس الشرقية. بعد األنشطة، يعود 
الطفل إىل األم واألب اللذين نشأا يف بيئة سلبية مع جميع أنواع الضغوط والتحديات التي 

ينتقالن إىل أطفالهما".
)س، الشيخ جراح(
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عدم ثقة اآلباء يف نظام التعليم اإلسرائييل يف البلدية ويف املراكز الجماهريية: انعدام الثقة يدفع 
اآلباء إىل الخوف من أن تهدف برامج التعليم الالمنهجي إىل تعزيز واستيعاب القيم اإلسرائيلية 
نظام  من  الغرض  أن  املجتمع  أفراد  من  العديد  يعتقد  العرب.  السكان  لدى  الثقافية  والقوانني 

التعليم الالمنهجي هو محو الهوية.

إن املراكز الجماهريية هي هيئة إسرائيلية زرعت داخل األحياء الفلسطينية من أجل محو 
الهوية الفلسطينية واالنتماء إىل الثقافة والشعب الفلسطيني."

)ع، الطور(

يف  الالمنهجي  التعليم  هاما ألنشطة  مرتكزا  الجماهريية  املراكز  تعترب  الجماهريية:  املراكز  ضعف 
غرب القدس ويف مدن أخرى يف إسرائيل. يف شرقي القدس، يختلف الوضع: البنية التحتية املادية 
أن تخدمه، إىل جانب  املفرتض  السكان  وفًقا لحجم  تعديلها  يتم  ما ال  غالًبا  التي  امليزانية  الغري، 
عدم ثقة بعض املجتمعات يف إدارات املجتمع املحيل تخلق حالة يفشل فيها املراكز الجماهريية يف 
االستجابة بشكل فعال وذات مغزى للتعليم الالمنهجي. اليوم معظم الربامج الالمنهجية تجري 
يف املدارس وليس يف املراكز الجماهريية، لألسباب التي ذكرناها هنا. هذا الوضع يحافظ عىل ضعف 

املراكز وعدم قدرتهم عىل التطور وتشكيل مرساة مجتمعية كبرية يف األحياء الشرقية للمدينة.

املراكز  باالضافة اىل ذلك، ال يوجد لدى  الجماهريية.  املراكز  اآلباء تجاه  "هناك شك من 
الكثري من االمكانيات املادية، لهذا ال يوجد خيارات لفعاليات متنوعة لالوالد،مما يجعل 

املراكز الجماهريية بال قيمة."
 )ه، تعمل يف املركز الجماهريي(
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توصيات للتعامل مع حواجز الربامج الثقافية:

الثقايف مع السكان  التي تظهر يف سياق فهم االحتياجات واملشاركة والتكيف  التوصيات 
املستهدفني ذات صلة بالتعامل مع العديد من حواجز املحتوى. باإلضافة إىل ذلك، يوىص 

بما ييل:

الشروع يف الدعوة النشطة من خالل املدارس وإدارات املجتمع فيما يتعلق بأهمية التعليم   
الالمنهجي. يوىص بتوفري املعلومات باالقرتان مع العوامل الرئيسية يف املجتمع واألحياء 

وأن يتم تكييفها مع الحساسية الثقافية والسياسية.

تم  التي  تقريًبا  الجديدة  الربامج  جميع  إنشاء  يتم  لم  اآلن،  حتى  املجتمع.  إدارات  تعزيز 
تنفيذها بموجب الخطة الخماسية بالتعاون مع املراكز الجماهريية . توصيتنا هي العمل 

لتغيري هذا الوضع:

إشراك   املديرين واملسؤولني يف املراكز الجماهريية عن مجال األطفال والشباب يف التفكري   
يف استمرار تنفيذ الخطة الخماسية.

بتقديم  لهم  السماح  يجب  الجماهريية.  املراكز  لتقوية  مخصصة  ميزانية  تخصيص   
مجموعة واسعة من الربامج لتشكيل مرساة مهمة يف األحياء جنًبا إىل جنب مع األنشطة 

املدرسية.
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توصيات

الرتبية والتعليم،  البلدية ويف وزارة  املسؤولني يف  الذي أجريناه واملحادثات مع  الفحص  بناًء عىل 
املديرين واملوظفني يف املراكز الجماهريية، اآلباء،النشطاء االجتماعيون، واستناداً إىل املعلومات التي 
جمعناها من املؤلفني املحرتفني والباحثني واملعلمني، قمنا بصياغة توصيات لتطبيق السياسة يف 
مجال التعليم الالمنهجي يف شرقي القدس وبشكل خاص من أجل التنفيذ األمثل لقرار الحكومة 

:3790

فهم االحتياجات والتكيف الثقايف مع السكان املستهدفني  �1

نظًرا لطبيعته الفريدة، يجب أن يكون التعليم الالمنهجي مصمًما بما يتناسب مع املجتمع الذي 
يسعى إىل خدمته. عىل هذا النحو، من الضروري فهم الخصائص الفريدة للسكان يف شرقي القدس 

واحتياجاتهم.

وعوامل  األمور  وأولياء  الطالب  يشمل  بما  لالحتياجات   ومتعمق  شامل  مسح  إجراء  يجب   
املجتمع األخرى لفهم ما هو مفقود وما هي احتياجات ورغبات املجتمعات املختلفة يف شرقي 

القدس.

أجل  من  الالمنهجي  التعليم  مجال  يف  الرائدة  للعوامل  مشرتكة  تعلم  عملية  تطوير  يجب   
الحصول عىل فهم أعمق وأوسع للسكان املستهدفني. يجب االنتباه إىل االختالفات بني األحياء 

واملجتمعات املختلفة.

إشراك السكان املستهدفني  �2

التعليم  بفوائد  بينهم  الوعي  زيادة  إن  العملية.  الرئيسية طوال  التغيري  عوامل  األمور هم  أولياء 
الالمنهجي ومساهمته يف الفرد واملجتمع شرط ضروري الستيعاب أنشطة التعليم الالمنهجي يف 

املجتمع وزيادة عدد املشاركني.

يجب أن تبدأ الدعوة النشطة من خالل املدارس واملراكز الجماهريية فيما يتعلق بأهمية التعليم   
واألحياء،  املجتمع  يف  الرئيسية  العوامل  مع  باالقرتان  املعلومات  بتوفري  يوىص  الالمنهجي. 

وتكييفها مع الحساسيات الثقافية والسياسية.
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الربامج  يف  والتفكري  تطوير  عمليات  يف  األخرى  اآلباء  تمثيالت  أو  األم  اللجان  بإشراك  ُينصح   
الالمنهجية.

يجب إيجاد طرق إلشراك الطالب أنفسهم يف التفكري يف تطوير الربامج.  

البنية التحتية املادية  �3

التعليم  مجال  تطوير  يف  االستمرار  املمكن  من  يكون  لن  املناسبة  املادية  التحتية  البنية  بدون 
الالمنهجي.

هو  وما  مطلوب  هو  ما  بني  الفجوة  فحص  يجب  األحياء،  يف  املجتمع  مديري  مع  بالتنسيق   
الخارجية  واملناطق  العامة  واملباين  الجماهريية  املراكز  يف  التحتية  بالبنية  يتعلق  فيما  موجود 

األخرى، ويجب تكييف املباين واملناطق مع احتياجات املجتمع.

العامة  واألماكن  املباين  لتشغيل  للميزانية  مناسبة  استجابة  توفري  عىل  الحرص  يجب  كما   
واملرافق الرياضية.

بالتنسيق مع مديري املدارس وأثناء تخصيص املوارد الكافية، يجب استكشاف إمكانية جعل   
املرافق الرياضية وساحات الفناء املوجودة داخل املدارس متاحة طوال اليوم حتى بعد ساعات 

الدراسة.

االسرتاتيجية واألهداف  �4

من  الحد  يف  مهمة  كأداة  الالمنهجي  التعليم  استخدام  خاللها  من  يمكن  التي  الطرق  فهم  إن 
التفاوتات سيساعد عىل االستخدام الذيك للموارد املوجودة.

أن  يمكن  التي  الطرق  فهم  عىل  بناًء  الالمنهجي،  للتعليم  شاملة  اسرتاتيجية  صياغة  يجب   
يساعد بها التعليم الالمنهجي يف تقليل التفاوتات.

التقدير والتقييم  �5

وجه  عىل  الالمنهجية  واألنشطة  عام،  بشكل  التعليم  مجال  وتقييم  قياس  جداً  الصعب  من 
الخصوص، بما يتجاوز النتائج الكمية املباشرة للصفوف أو عدد الطالب املشاركني يف النشاط. هذه 

القضية تحتاج إىل تطوير.

يوىص بتحديد أهداف واضحة ملجال التعليم الالمنهجي كما هو محدد ملجال التعليم املنهجي،   
من خالل عملية التفكري املشرتك.
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يوىص بأن يضع معهد القدس لبحث  السياسات مؤشرات كأداة قياس للتعليم الالمنهجي.  

يجب استخدام أدوات التشخيص للمؤسسات لتقييم ما إذا كانت الخصائص التي تساعد عىل   
تقليل التفاوتات االجتماعية موجودة يف الربامج الحالية.

الوضع  وتحسني  املرونة  وتطوير  املهارات،  اكتساب  الختبار  االستبيانات  استخدام  يجب   
االجتماعي.

يجب إجراء استبيانات الرضا بني الطالب وأولياء األمور لفحص مدى مالءمة املحتوى واألنشطة   
للجمهور املستهدف.

رأس املال البشري  �6

رأس املال البشري هو مكون رئييس وشرط حاسم لنجاح الربنامج. تركز توصياتنا عىل تدريب الكوادر 
املهنية يف مجال التعليم الالمنهجي ونمو املوظفني املحليني.

يف املدى القريب، يوىص ببدء عملية تدريب لجميع العاملني يف مجال التعليم الالمنهجي يف   
شرقي القدس - من أجل تحسني مهاراتهم وتعميق معرفتهم املهنية يف املجاالت ذات الصلة.

املستوى  رفيعي  املهنيني  احتياطي من  لبناء  تدريب متعمق  بتوفري  الطويل، يوىص  املدى  عىل   
للتعليم الالمنهجي يف شرقي القدس، أي لتوفري التعليم األكاديمي يف الكليات لتدريب أعضاء 
هيئة التدريس. يجب تشجيع شرقي القدس عىل املشاركة يف هذه العمليات التدريبية من أجل 

إنشاء احتياطي محيل ملناصب يف التعليم الالمنهجي.

إنشاء تسلسل تعليمي شامل  �7

األطفال  إىل  شامل  بشكل  النظر  بمكان  األهمية  من  بأنه  الفهم  تعزيز  تم  األخرية،  السنوات  يف 
واملراهقني يف جميع األطر التي يشاركون فيها.

يف املدى القريب، يجب توسيع دور املنسقني يف املدارس وتعزيزه وتعريفه بوضوح.  

ذات  العوامل  مختلف  بني  وشاماًل  متعمًقا  وتزامًنا  تنسيًقا  تخلق  التي  الواجهات  بناء  يجب   
الصلة بحياة األطفال واملراهقني: يف التعليم النظامي، يف التعليم الالمنهجي، يف نظام الرعاية 

االجتماعية ومع عوامل املجتمع األخرى.

ينبغي النظر يف إنشاء مدارس "مجتمعية" - املدارس التي تنئش منربا شامال شامال لالستجابة   
التعليمية والعالجية واملجتمعية لألطفال واملراهقني.
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تعزيز دور املراكز الجماهريية  �8

حتى اآلن، لم يتم إنشاء جميع الربامج الجديدة تقريًبا التي تم تنفيذها بموجب الخطة الخماسية 
بالتعاون مع املراكز الجماهريية. توصيتنا هي تغيري هذا الوضع.

يجب أن يشارك املديرون واملسؤولون عن مجال األطفال والشباب يف التفكري يف استمرار تنفيذ   
الخطة الخماسية.

بتقديم  لهم  السماح  ويجب  الجماهريية،  املراكز  لتقوية  مخصصة  ميزانية  تخصيص  يجب   
مجموعة واسعة من الربامج لتشكيل ركيزة مهمة يف حياة األحياء.

التعاون مع املجتمع املدين والهيئات الخاصة  �9

رسمية  غري  تعليمية  برامج  تدير  خاصة  وهيئات  وجمعيات  منظمات  هناك  القدس،  شرقي  يف 
واكتسبت بالفعل املعرفة والخربة يف تشغيل مثل هذه الربامج.

يجب استخدام الدراسات التي أجراها معهد القدس حول موضوع املجتمع املدين العامل يف   
شرقي القدس، لتحديد الجمعيات واملنظمات التي تدير برامج المنهجية واستكشاف إمكانية 

التعاون.

وموارد  أدوات  املبادرات  هذه  مثل  وإعطاء  امليدان  من  القادمة  املبادرات  تشجيع  وينبغي   
للتنمية. 

10� منظمات الشباب

الخماسية  للخطة  األمثل  للتنفيذ  مهمة  منصة  لتكون  كبرية  بإمكانيات  الشباب  منظمات  تتمتع 
وللمساعدة يف تقليل التفاوتات االجتماعية واالقتصادية يف شرقي القدس.

التوسع  من  مزيد  يف  النظر  ينبغي  امليدانيني،  والعاملني  التنفيذيني  املديرين  مع  بالتنسيق   
واستثمار املوارد يف منظمات الشباب.

11� مواصالت مالئمة مع التعليم الالمنهجي

بعض الطالب غري قادرين عىل املشاركة يف األنشطة بسبب نقص وسائل النقل.
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يجب التأكد من مالئمة نظام النقل مع برامج التعليم الالمنهجية ويسمح للطالب املشاركني   
بالعودة إىل منازلهم يف نهاية النشاط.

12� توفري الوجبات

يمنع نقص وجبات الغداء للطالب مشاركة أوسع يف األنشطة. يجب إيجاد حل غذايئ للطالب الذين 
يبقون يف املدرسة حتى وقت متأخر بعد الظهر حتى يتمكنوا من املشاركة يف الربامج الالمنهجية.
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ملخص

إن الخطة الخماسية للحد من الفوارق االجتماعية واالقتصادية يف شرقي القدس تبشر بخري كبري 
لتحسني الوضع الحايل يف شرقي القدس. يلعب التعليم الالمنهجي دوًرا حاسًما يف تحقيق هذا 
الوعد. يمكن أن يؤدي التطبيق املعدل إىل تغيري جذري وعميق يف حياة األطفال واملراهقني، اآلن 
ويف املستقبل. يمكن أن يكون التعليم الالمنهجي بمثابة إطار تعلم يكمل التعليم املنهجي ويساعد 
والقيادة  املجتمع  واملساهمة يف  الذات  إىل تحقيق  يؤدي  قيم  نظام  تطوير  واملراهقني عىل  األطفال 

املجتمعية.

يمكن أن تكون أطر التعليم الالمنهجية مكاًنا آمًنا للتالقي لألطفال والشباب وتسمح لهم بتنمية 
القدرات واملهارات وبناء اتصاالت اجتماعية من خالل رقابة من األشخاص البالغني؛ مكان يتلقى 
زين يف التعبري عن نفسه كجزء من البيئة االجتماعية؛ مكان  فيه كل طفل اهتماًما ومساعدة مرَكّ

يتم فيه تكوين مجتمع لألطفال يقوم عىل االحرتام املتبادل والقبول واالستماع.

يعمل مجال التعليم الالمنهجي يف شرقي القدس يف هذا املجال ملدة عام ونصف تقريًبا مع نجاحات 
النمو. ومع ذلك، من أجل تحقيق  اتجاه  باألنشطة كبري، وهو يف  املشاركني  كبرية. عدد األطفال 
اإلمكانات الكبرية الكامنة يف االستثمار وتطوير مجال التعليم الالمنهجي يف شرقي القدس، نحن 
بحاجة إىل استثمار الوقت والتفكري يف تطوير اسرتاتيجية تؤدي إىل فعالية الربامج وتكييف النشاط 

مع سكان شرقي القدس.

للتعليم  بها  يمكن  التي  الطرق  فهم  خالل  من  االسرتاتيجية  لهذه  الطريق  يمهد  البحث  هذا  بدأ 
الالمنهجي أن يقلل الفجوات،تحديد املكونات التي يجب تضمينها يف األنشطة وتحديد املبادئ التي 
يجب أن تقوم عليها الربامج. التعليم الالمنهجي هو مجال متعدد األبعاد ومتنوع، ويتطلب تنفيذه 
يف الواقع املعقد للقدس الشرقية تفكريًا مبدًعا وقدرة عىل التكيف ومرونة. يف هذا البحث، أشرنا 
يمكن  بحيث  اتخاذها  يجب  أنه  نعتقد  التي  األوىل  بالخطوات  وأوصينا  االحتماالت،  من  عدد  إىل 
للتعليم الالمنهجي أن يكون بمثابة رافعة لتقدم األطفال والشباب، وتقليل الفوارق وتعزيز القوة 

االقتصادية واالجتماعية للقدس الشرقية ككل.
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