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صنع املعاين يف املدارس

بؤرة أمل بني 
عتمة األيام

حممد �صاهني

 مقدمة

يف احلقيقة، ل اأعرف من اأين اأبداأ، لأنني، ولوهلة، �صعرت اأن قلمي يعجز عن كتابة الأفكار التي تدور يف ذهني، ويف و�صف فرتة زمنية امتدت 
لأكرث من �صبعة �صهور، لأ�صعها يف ب�صع �صفحات. غمرتني ال�صعادة عندما بلغت باأين �صاأكون اأحد اأع�صاء فريق البحث، لكن يف الوقت نف�صه 
كنت متخوفًا؛ كونها التجربة الأوىل يل يف عمل بحثي يهدف اإىل امل�صاهمة يف عمل تغيري ما، رمبا ينتظره جمتمع املعلمني واملعلمات، فهو حتمًا 

م�صوؤولية كبرية يقع على عاتقي القيام بها.

كنت اأت�صور يف البداية اأن البحث عملية جمع بيانات توؤدي اإىل ا�صتنتاج منطقي يعمم. بعد عملية النخراط يف العمل ت�صاءلت: هل با�صتطاعتي 
القيام بجمع البيانات املطلوبة واخلروج منها بنتائج بحثية مفيدة؟ هل با�صتطاعتي اإظهار النتائج مهما كانت؟ متى �صاأتوقف واأكتفي مبا جمعته 
من بيانات؟ كيف اأحلل هذا الكم من البيانات؟ كيف �صيكون اأثر البحث علّي وعلى املجتمع الرتبوي؟ هل اأ�صتطيع اأن اأكون مو�صوعيًا يف 

عملية التحليل كوين معلمًا وباحثًا يف الآن نف�صه؟

كل هذه الت�صاوؤلت و�صعتني يف حرية وقلق، كلما تعمقت يف حتليل البيانات.

مت �ختيار �ملدر�شة موقع �لبحث، وعلى �لفور �أجريت لقاًء مب�شطاً مع 

مديرة �ملدر�شة لكي �أقوم ب�شرح طبيعة هذ� �مل�شروع، لكّني فوجئت 

باملديرة تقول:

»�أ�شتاذ حممد، مبا �أن �مل�شروع �شوف يعود بالنفع على �لعملية �لتعليمية 

لن �أ�شاألك عن �لتفا�شيل، و�أنا ومدر�شتي ومعلماتي وطالباتي �شوف 

جميع  ت�شهيل  على  �أعمل  و�شوف  �مل�شروع،  هذ�  خدمة  يف  نكون 

�لأمور �لتي حتتاج �إليها«.

�شعرت بالتفاوؤل من كالم �ملديرة، وكان د�فعاً كبري�ً لأكمل طريقي 

يف هذ� �مل�شروع. هذ� �لرتحيب مل يكن من فر�غ، فهي على در�ية باأن 

�ل�شبب  رمبا كان  �لوز�رة. لكن  قبل  بكتاب من  �مل�شروع مغطى  هذ� 

ريا�شيات  كمعلم  بي  معرفتها  هو  مدر�شتها  د�خل  بي  �لرتحيب  يف 

�ملعلمني  و�أو�شاط  �لنا�س  بني  �جليدة  ومكانتي  �لثانوية،  للمرحلة 
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معلمي  منتدى  تاأ�شي�س  يف  و�لثقافية  �لرتبوية  وم�شاهماتي  و�لطلبة، 

دور�، وعملي مع �ملعلمني و�ملعلمات فرتة طويلة عرب �ملنتدى بهدف 

�لتطوير و�لتغيري.

ورمبا �لتاريخ �لذي �أحمله معي خالل �لبحث �شاعد يف تقبلي، فمن 

�لعالقات  �شبكة من  بناء  ��شتطعت  للريا�شيات  معلماً  �شمن عملي 

عندي  تولدت  �ل�شياق،  هذ�  �شمن  �ملثقفني.  من  كثري  وبني  بيني 

جناحات كبرية د�خل �ملدر�شة، حيث ح�شلت على كتاب �شكر من 

منتدى  ن�شاطات  من�شق  �أي�شاً  لعطائي.  تقدير�ً  و�لتعليم  �لرتبية  وزير 

دور� لفرتة طويلة، وعالقاتي �لطيبة مع �ملجتمع �لذي �أعي�س، كل هذ� 

رمبا �أثر على �ملعرفة و�ملمار�شة ب�شكل �إيجابي خالل �لبحث.

 إزاحة نحو الذات

�إرث  هي  �لتي  �لنجاح  وق�ش�س  �لتعب،  �إىل  يحتاج  �أمر  �لذ�ت  بناء 

�أخرى،  تربوية  موؤ�ش�شات  ومع  �ملنتدى  يف  عملي  خالل  من  حققته 

وّلدت لدي �حلافز يف �أن �أ�شعى �إىل تطوير نف�شي ومتابعة كل جديد، 

و�لإ�شر�ر على متابعة �لعمل نحو �لتغيري على �لرغم من �ل�شر�عات 

وحماولة �لعرقلة من قبل �ملناف�شني.

�أجمل منظر ي�شدين و�أ�شعر من خالله بالأمل و�حلب ذلك �مل�شهد 

مد�ر�شهم  �إىل  ويذهبون  حقائبهم  يحملون  �لأطفال  فيه  �أرى  �لذي 

وبخا�شة  بالأ�شى،  ممزوج  �مل�شهد  هذ�  لكن  و�لثقافة،  �ملعرفة  طالبني 

و�أنا �أ�شاهد تلك �لدلئل �لتي توؤ�شر على قدوم �لطالب �إىل �ملدر�شة 

يغّيب  عندما   ... �شامت  و�لطالب  �ملعلم  ي�شرح  عندما   ... مكرهاً 

و�إبد�عاته  طاقته  تدفن  عندما   ... دور  له  يكون  ول  �حل�شة  د�خل 

�لأطفال  ويخرج  �لدو�م  نهاية  عند  �جلر�س  يقرع  عندما   ... ومهارته 

م�شرعني وكاأنهم هاربون من �شيء خميف.

يف �أثناء م�شاهد�تي �ل�شفية �ملختلفة، ل �أ�شتطيع �أن �أ�شف �مل�شاهدة 

وغري  منا�شبة  ح�شة  �أ�شميها  �أن  �أريد  �إمنا  �ل�شيئة،  �أو  باجليدة  �ل�شفية 

معتقد�تي  خالل  من  بنيتها  �لتي  �جليدة  �حل�شة  فمعايري  منا�سبة، 

وخربتي �لطويلة يف �لتعليم هي تلك �لتي توّلد تعليماً جيد�ً يهدف 

كاإن�شان  �إليه  ينظر  و�أن  �لتعليمية،  �لعملية  حمور  �لطالب  جعل  �إىل 

�شياقه  وفق  �خلا�شة  معايريه  له  معلم  فكل  �ملبدع،  وعامله  كينونته  له 

ومعرفته بالطلبة، وهي نتاج �خلربة.

�أما معايري �حل�شة غري �ملنا�شبة �لتي يرتهن فيها �ملعلم/ة �إىل �لأ�شلوب 

�إنهاء  عينيه  بني  و��شعاً  �لطالب،  دور  مهّم�شاً  �لتقليدي،  �لتلقيني 

�مل�شرف  بها  ير�شي  رمبا جهزت لكي  �لتي  �لكتابية  �خلطة و�لأعمال 

من  �لعظمى  و�لأغلبية  متو�فر،  �حل�ش�س  من  �لنوعني  كال  �لرتبوي. 

مو�ءمة  �إىل  �لو�شول  حماولني  �لنوعني،  بني  يخلطون  �ملعلمني/�ت 

و�قعهم مع �ملتطلبات �ملطلوبة منهم وظروفهم �ملهنية.

 خروجي من مدرستي معلمًا ودخويل 
عينة الدراسة باحثًا

خالل فرتة �لأ�شهر �لتي عملت بها يف �لبحث، كنت �أنهي �حل�ش�س 

�ملدر�شة  بالتو�فق مع مدير  �لذي و�شع  �لتعوي�س  برنامج  وفق  �ملقررة 

�لتي �أعمل فيها دون �أي تق�شري، و�أنتقل ب�شيارتي �خلا�شة �إىل �ملدر�شة 

وحلظة  تقريباً،  �شاعة  بثلث  �ملحدد  �ملوعد  قبل  لأ�شل  �لدر��شة  عينة 

�أتى  �إيّل نظرة ت�شاوؤل: ما �لذي  و�شويل �شاحة �ملدر�شة �جلميع ينظر 

مدر�شتها،  و�قع  �أر�شد  لأنني  �ملديرة  من  فرح  نظرة  فهناك  �إلينا؟  به 

ولها �لفخر باأن مدر�شتها �ختريت �شمن هذ� �مل�شروع، وترى يف ذلك 

هذ�  يف  و��شحة  ب�شمة  مدر�شتها  تكون  �أن  وتف�شل  عامة،  م�شلحة 

�مل�شروع. حتاول �أن تظهر يل �أن �لأمور جتري على ما ير�م، و�أن �لو�شع 

وهناك  �ملجاورة،  �ملد�ر�س  من  �أف�شل  �لظروف  كل  من  �لرغم  على 

نظر�ت �لتخوف و�حلرج من �لبع�س �لآخر من �إجر�ء�ت ومتطلبات 

�لبحث، وبخا�شة يف �لأيام �لأوىل.

طلبت من �ملديرة يف �لأيام �لأوىل من �لبحث ح�شور فعاليات �لطابور 

يف  �لطالبات  �بت�شامات  كانت  ح�شرت.  وفعاًل  فو�فقت،  �ل�شباحي 

�أم لأنهن  لوجودي  �أعرف هل  متناثرة على وجوهن، ل  �ليوم  ذلك 

يتوقعن �إ�شر�باً هذ� �ليوم )�إ�شر�ب من �حتاد �ملعلمني �حتجاجاً على 

تدين ن�شبة �لرو�تب( حيث �شمعت بع�شهن يتحدثن عن ذلك.

�لعلم  رفع  ياأتي دور   ... �لفاحتة  بقر�ءة  بدء�ً  مميز�ً  �شباحياً  كان طابور�ً 

ومو�شوع  �لوطني،  �ل�شالم  �لطالبات  ون�شدت  �لك�شافة،  قبل  من 

�ملدينة  �إليها  تتعر�س  �لتي  و�ملخاطر  �لقد�س  عن  �ل�شباحية  �لإذ�عة 

�ملقد�شة، قدمت طالبات �ل�شف �لعا�شر فقر�ت متنوعة تخلل ذلك: 

�إلقاء ق�شيدة )حب �لأق�شى(، مقطع م�شرحي ملجموعة طالبات بالزي 

كاأ�س  لهن  وقدمت  �لطالبات،  �ملديرة  �شكرت  �خلتام،  ويف  �لرت�ثي. 

�لإذ�عة �ملدر�شية للتميز يف هذ� �لأ�شبوع.

 أعطتني املديرة اجملال ألعّرف بنفسي 
وسبب وجودي يف املدرسة.

�إىل  يذهب  �أن  يجب  �ملعلم/ة  �أن  يعني  �جلر�س  قرع  �أن  جيد�ً  �أعلم 

به  و�أرى ما �شتقوم  �ملديرة،  �إىل غرفة  �أرجع  �أن  ح�شته، لكن ف�شلت 

�ملديرة، فوجئت مبعلمة �لعلوم تاأتي ومعها و�شائل وتقول يل: »تف�شل 

�رتاح  �ل�شابع«، هنا  �ل�شف  �أ�شتاذ حممد، �ح�شر عندي ح�شة على 

�شمريي ول�شان �حلال يخاطبني �أن �لأمور �شوف ت�شري على ما ير�م، 

ت�شري  �لأمور  �لأمور.  جمريات  يف  تغيري�ً  يعني  ل  وعدمه  ووجودي 

ب�شكل طبيعي رمبا لهذ� �ليوم.
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�ل�شيء �لذي  �إىل �حل�شة ويف ذهني ت�شاوؤلت كثرية. ما هو  دخلت 

�أريد �أن �أر�شده يف �حل�شة �ل�شفية؟

�لزمالة كوين  م�شاعر  بي  تتحكم  �أن ل  �لإمكان  قدر  �أحاول  كنت 

وت�شجيل  يحدث  ما  م�شاهدة  �مل�شتطاع  قدر  �أحاول  وكنت  معلماً، 

�لأمر،  �شعوبة  من  �لرغم  على  مني  تدخالت  دون  �ملالحظات 

بع�س  ح�شور  �ملديرة  من  طلبت  �لذ�تانية،  ماأزق  من  �أخرج  ولكي 

�مل�شاهد�ت معي، وت�شجيل مالحظاتها على �حل�شة، وبعدها كنت 

�ملالحظات  معظم  �أن  لأجد  �ملالحظات،  يف  و�ملديرة  �أنا  �أتناق�س 

م�شرتكة. كما �شاعدتني �للقاء�ت �ملتتالية مع �أع�شاء فريق �لبحث 

وعر�س جمريات �لعمل من جمع بيانات وحتليل وتاأويل، �شاعدين 

عر�شنا  عندما  فمثاًل،  جماعي.  تاأويل  من  نوع  �إىل  للو�شول  كثري�ً 

�أذكر ق�شية طالبتني  �لزمالء،  �لباحثني  ح�شة �شفية على جمموعة 

�شعوبات  )رمبا  �شعبة  تعلم  لديهن حتديات  �ل�شفوف  �أحد  تو�أم يف 

خلقية(، حيث لحظنا �إهمال �ملعلمة لهن يف جو�نب كثرية، ما �أثار 

�ل�شف، ومدى  �لنقا�س حول مدى جدوى وجودهما يف  من  نوعاً 

مع  �ل�شف(  �لتعلم يف  )دمج ذوي حتديات  �ملدمج  �لتعليم  جدوى 

�لتعامل مع �شعوبات كهذه. وكنت يف  قادر على  وجود معلم غري 

حينها منحاز�ً لفكرة �أن وجودهما يف �ل�شف �أف�شل من عدمه، حتى 

�ملعتقد،  هذ�  يّف  زعزع  �لنقا�س  لكن  �هتماماً،  �لطالبتان  تلَق  لو مل 

�أف�شل  �لفتاتني  و�ل�شياق و�خلربة، لكان حظ  �لبيئة  توفرت  لو  ورمبا 

�ملو�شوع  هذ�  يف  �أكرث  للبحث  �ملدر�شة  �إىل  ورجعت  ذلك.  من 

ملجرد �ملعرفة، و�لتاأكد من و�شعهما، حيث �أجريت لقاًء مع �ملعلمة 

�أ�شتو�شح  وم�شوؤولة �ل�شحة �ملدر�شية و�ملديرة يف هذ� �ل�شدد حتى 

عر�س  �أهمية  يظهر  عديدة  �أمثلة  من  مثاًل  هذ�  يكون  رمبا  �لأمور. 

�أتقبل �ملمار�شات  �لنتائج ومناق�شتها وحماورتها جماعياً وذ�تياً، فقد 

و�عتربها عادية لأنها يف ذهني م�شلمات، لكن �لنقا�س فيها يخ�شعها 

للت�شكيك و�لبحث.

 نقطة حرجة

كون لدينا حالتني )معلم وباحث( يف تو�زن، وينظر �إيّل كاأنني م�شرف 

يريد �ن يقّيم �حل�شة، دون �أن ي�شعر �جلميع بالإح�شا�س �لغريب �لذي 

�لإجر�ء�ت  ببع�س  مقّيد  �أنني  �شعرت  حتى  وجد�ين،  على  ي�شيطر 

على  حلظة،  �شعوري  من  ومتفاجئ  �لزيارة  من  �لهدف  تخ�س  �لتي 

�حلكم  �إ�شد�ر  من  متخوفاً  �ل�شلطة،  �متلك  م�شرف  �أنني  �عتبار 

�لنقطة  �إىل  ن�شل  حتى  مب�شد�قية  �لو�قع  ر�شد  وعدم  �حل�شة  على 

ويعر�س  �لذكريات  بي  ترجع  وعندها   ،)critical point( �حلرجة 

ناظري عندما كنت طالباً، و�لآن معلماً.  �أمام  �ل�شابقة  �شريط حلياتي 

�شيف  برفقته  �ملعلم  يدخل  عندما  �لطالب  �إح�شا�س  ��شرتجعت 

�حل�شة  يف  �أخفقنا  ما  �إذ�  لأننا  �خلوف،  فينتابنا  �ملفت�س  �أنه  نكت�شف 

�شوف نتلقى �لعقاب. ول �أخفي �شعوري كمعلم �أثناء ح�شور �مل�شرف 

ح�شة عندي يف مادة �لريا�شيات.

كيف �أ�شتطيع �أن �أجل�س يف �خللف و�أر�شد �لو�قع و�أ�شبط نف�شي من 

�إطالق �لأحكام، �أو حتى �لمتناع عن تقدمي �لتغذية �لر�جعة للمعلم 

�لذي ي�شاأل عنها بعد �نتهاء ح�شته، وبخا�شة �إذ� كانت �حل�شة ح�شة 

ريا�شيات.

من �لأن�شطة �لتي مت تنفيذها يف �إطار بحث »�شنع �ملعاين يف �ملد�ر�س �لفل�شطينية«.
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هذ� �لأمر حتدٍّ كبري بالن�شبة يل.

بي  يرحنب  وطالباتها  �ملعلمة  كانت  �حل�ش�س،  �أدخل  كنت  عندما 

قوية، وكان  �شلطة  �أمتلك  باأين  �شعرت  �لكر�شي لأجل�س،  ويح�شرن 

ذلك رغماً عني، �شلطة تفر�س نف�شها بحكم �لتاريخ و�ل�شياق و�ملوقع. 

�شعرت حينها بال�شلطة �لتي ميتلكها �ملوجه، ولو للحظة عندما يدخل 

ويقّيم  و�لطالب،  �ملعلم  �أد�ء  على  ليحكم  م�شتعد�ً  نف�شه  من  و�ثقاً 

�حل�شة، وكم ميتلك من �ل�شلطة يف تنفيذ قر�ر�ته. كانت هذه �لنقطة 

�حلرجة تتكرر يف كل حلظة. ولو مل ينظر يل كموجه، فاأنا �أعلنت �أين 

�ملعلمات و�لطالبات. ما مفهوم  �أثر ذلك على  ما  �أعرف  باحث، ول 

�لباحث لديهن؟ وماذ� يتوقعون دوري؟ وهل �أنا م�شدر �شلطة بالن�شبة 

ممار�شاتهن  على  كباحث  وجودي  �أّثر  هل  ذلك،  من  و�لأهم  لهن؟ 

د�خل �ل�شف؟ �أ�شئلة �شعبة بحاجة �إىل تاأمل.

 عالمات، مصطلحات املهنة

�ملهنية  و�لعالمات  �مل�شطلحات  بع�س  على  �ل�شوء  ت�شليط  �أريد 

�ملتد�ولة:

ختم الكرت
يقومون  عندما  و�ملديرين  �مل�شرفني  بع�س  �أل�شنة  على  يرتدد  ما  هذ� 

بالزيار�ت �لإ�شر�فية، حيث يتحدثون عن ختم �لكرت مرتني وثالث 

مر�ت، يعني »قيام م�شرف �أو مدير بزيارة معلمني �أو ثالثة معلمني يف 

�ليوم نف�شه«.

رمبا ختم �لكرت بالن�شبة للم�شرف هي زيارة تقييم، فامل�شرف له �حلق 

بزيارتي يف �أي وقت من �ل�شنة �أثناء عملية �لتدري�س. يف �أثناء مقابلتي 

مع �مل�شرف �لرتبوي، �شاألته كيف ترى دورك جتاه �ملعلم؟ �أجاب قائاًل: 

»�لأ�شل �أن �آخذ دور�ن كم�شرف تربوي، �لدور �لأول: هو دور �لد�عم 

وهو �لأول و�لأ�شا�س للمعلم، وبالتايل هذ� ي�شري له تفرعات ما دمت 

د�عماً فاأنا م�شوؤول عن تدريب �ملعلم وتطوير قدر�ته وحل م�شاكله. �أما 

�لدور �لثاين، فهو دور تقييمي، ويقع على عاتقي تقييم �أد�ء �ملعلم، �إما 

�لنهائي وما يرتتب عليه من  �لتقييم  و�إما  �ل�شفية  من خالل �حل�شة 

مكافاآت معنوية للمعلم«. وعندما �شاألته ماذ� تتوقع من �ملعلم يف �إطار 

مهنتك؟ �أجاب قائاًل: »يف �إطار مهنتي كم�شرف تربوي �أتوقع �أن هذ� 

�ملعلم يطلب �مل�شاعدة د�ئماً، وي�شتوعب طريقة �لتقييم �لتي �أقّيمه بها، 

ويحاول �أن ي�شتفيد من �خلرب�ت �لتي �أنقلها �إليه، لأن �أكرث �شيء �أفعله 

يف �لإ�شر�ف �لرتبوي �ملفرو�س )ناقل خرب�ت( وهو �أكرث من �أن �أرقب 

موقف تعليمي و�أغادر«.

على  �أحكم  فاأنا  �مل�شرف،  عن  يختلف  �لكرت  خلتم  مفهومي  لكن 

عزز  وكيف  �أفادين؟  ماذ�  يل،  قدمها  �لتي  �لفائدة  مبدى  زيارته 

وعر�س  ح�شتي،  يف  �شارحني  وكيف  لدي؟  �لإيجابية  �ملمار�شات 

�لتقيمية  �لتقارير  على  يتكتم  �أن  ل  ذ�تي،  من  �أطور  لكي  نتائجي 

�خلا�شة بي. لكني �أفهم �أي�شاً �أن �مل�شرف يو�جه حتديات عديدة متاماً 

مثل �ملعلم. منها �ملادية و�ملعنوية. مثاًل، عندما �شاألته عن مدى ر�شاه 

�ملهني �أجاب قائاًل: »... ما يف عندنا منط �إ�شر�ف ثابت بن�شتغل عليه. 

�لتغيري  �إنو  �أ�شلوب �لإ�شر�ف، و�إللي مزعجني  كل �شنة يف تغيري يف 

بت�شري  ودر��شات  بحثية  منهجية  بناًء على  م�س  بكون غري مدرو�س، 

... بظل �إ�شر�فنا على رمال غري ثابتة متحركة. كل �شنة �أو ثنتني بتغري 

منط �لإ�شر�ف«.

بدون اخلط األحمر
�خلط �لأحمر له مفهوم �آخر لدى �ملعلم، فهو �خلط �لذي ي�شعه �ملدير 

يف حدود �ل�شاعة �لثامنة �إل ثلث من كل �شباح على �شجل �حل�شور 

�خلط  هذ�  خلف  ��شمه  ي�شع  معلم  و�أي  للمعلمني،  �ليومية  و�ملغادرة 

�لقو�نني  �لتز�م  بني  �لفا�شل  �خلط  يعني  وهنا  للنظام،  خمالفاً  يعترب 

وعدمها.

معظم �ملديرين يتقيدون باخلط �لأحمر باعتباره معيار�ً للنجاح، لكن 

هذ� �لكالم لي�س مطلقاً، فهناك مديرون ل يتقيدون بحرفية �خلطوط 

�حلمر ويحظون باحرت�م من قبل �ملعلمني و�مل�شوؤولني على حد �شو�ء.

يوماً  ت�شف يل  �أن  منها  طلبت  �لدر��شة  عينة  للمديرة  مقابلتي  اأثناء 

�أن  للمعلمات، وبحب  �لقدوة  �أكون  فقالت: »بحب  �أيام عملها،  من 

يفهمني طاقم �ملعلمات لي�س بالكالم، �إمنا بالعمل، �أق�شم باهلل عمري 

ما قلت ملعلمة لي�س �تاأخرتي �أو لي�س مناوبتكي �شيئة. بفهموين ... 

علي  بتطّلع  �ملدر�شة  على  تفوت  ب�س  متاخرة  معلمة  تيجي  بت�شدف 

علماً  وتعتذر،  مري�س  كان  �بني  خربت،  �ل�شيارة  وبتقول  وبت�شحك 

باأنني مل �أطلب منها«.

�لأحمر؟  �خلط  لك  يعني  ماذ�  �ملعلمات  �إحدى  �شاألت  وعندما 

ح�شل  �ملدر�شة  هذه  �إىل  �نتقايل  قبل  �ل�شابقة  �ملدر�شة  »يف  �أجابت: 

كل  رغم  �لأحمر  �خلط  حتت  نف�شي  �أجد  بحب  ما  �أنا  موقف.  معي 

�ملدر�شة  �أكون يف  �أن  و�أحاول  �لبيتية،  و�مل�شوؤوليات  �ملهنية  �ملتطلبات 

للجي�س  حاجز  ب�شبب  مرة  وتاأخرت  معي  ح�شل  يوم  يف   .7:30

�لإ�شر�ئيلي، فو�شعت �ملديرة ��شمي حتت �خلط �لأحمر، هذ� �ل�شيء 

�أثر يف نف�شي رغم �نه لي�س ذنبي، لكن بعد فرتة زمنية تاأخرت �ملديرة 

�أيقنت �ملديرة �أن للخط �لأحمر  فقمت بو�شع �خلط �لأحمر، عندها 

وقعه �لنف�شي على �ملعلم«.

واحد  لكل  مديرين   6 عا�شرت  و�لتعليم  �لرتبية  يف  خربتي  �أثناء 

منهم �أ�شلوبه �خلا�س فيما يتعلق باخلطوط �حلمر �لتي تعترب مبثابة �أد�ة 

�أبالغ �إن قلت �إن �ملديرين �لذين  للثو�ب و�لعقاب بالن�شبة لهم، فال 
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�أ�شا�س  على  �ملعلمني  مع  يتعاملون  ناجحني يف عملهم هم من  كانو� 

مهني �شادق وبدون خط �أحمر.

�ملمكنة  �لو�شائل  ملعلماتها  توفر  �أن  حتاول  �لدر��شة،  عينة  يف  �ملديرة 

�لأمور،  بحذ�فري  �ملعلمات  مع  تتعامل  ول  �لتعليمية،  �لعملية  ل�سري 

لذ� تنال �حرت�م جميع �ملعلمات، وهذ� و��شح من خالل مقابالتي 

للطالبات وللمعلمات، وهي د�ئماً تلتم�س �لعذر ملعلماتها.

النشاطات الالصفية
مو�شوع  �إىل  �أتطرق  �أن  �أريد  و�لتحليلية  �لبحثية  مقارباتي  �شمن 

متتاز  �لتي   )Extra-Curricular Activities) �لال�شفية  �لن�شاطات 

بها �ملدر�شة �لتي عملت �لبحث فيها. قد يرى �لكثري من �ملعلمني �أن 

هذه �لن�شاطات م�شيعة للوقت، و�إذ� ما طبق جزء منها، فاإن �ملقرر�ت 

حتمل  �لن�شاطات  هذه  �أن  �لآخر  �لبع�س  يرى  حني  يف  تكتمل  ل 

�شقل  يف  ت�شاهم  قّيمة،  و�جتماعية  تربوية  و�أهد�فاً  وم�شامني  معاين 

�شخ�شية �لطالب، وتنمي قدر�ته �لذ�تية يف �لكثري من �ملجالت.

وعندما طرحت هذ� �ل�شوؤ�ل على من�شقة �لن�شاطات يف �ملدر�شة ماذ� 

تعني لها �لن�شاطات �لال�شفية؟ وما هي �جناز�ت مدر�شتكم يف هذ� 

�ل�شدد؟ �أجابت: »ن�شاطات تقوم بها �لطالبات خارج �إطار �ملنهاج ويف 

بع�س �لأحيان تكون و�شيلة خلدمة �ملنهاج من خاللها تفريغ �لطالبات 

عّما يف دو�خلهن من طاقات ومو�هب، ويتم �إ�شر�ك جميع �لطالبات، 

للخروج  للطالبات  متنف�س  فهي  �ملتدين،  �لتح�شيل  ذو�ت  وبخا�شة 

يوجد  فال  �مل�شوؤول  �ملعلم  على  لكنها عبء  �لتعليم،  روتني  قهر  من 

مفتوح  ن�شاط  توجد ح�شة  �لن�شاطات، ول  ملن�شق  �لوز�رة  تفريغ من 

لتلك �لن�شاطات«.

�أما عن م�شاركات �ملدر�شة ملثل هذه �لأن�شطة، فقد حتدثت �ملعلمة عن 

�لتالية )على م�شتوى �لوز�رة و�ملديرية(، قالت  �لن�شاطات �لال�شفية 

�ملعلمة:

»�شاركنا يف م�شابقة تطريز �أجمل لوحة �إر�شادية، وفزنا باملركز �لأول، 

�لكور�ل  م�شابقة  ويف  �لأول،  باملركز  فيها  وفزنا  �ل�شعبية  �لدبكة  ويف 

)�لأغنية �جلماعية(، �شاركنا يف م�شابقات �ل�شعر )�إلقاء �ل�شعر(، �لغناء 

يف  وفزنا  �لفردي،  �لغناء  �لك�شفية،  �ل�شيحات  �لإر�شادي،  �لك�شفي 

جميع هذه �مل�شابقات باملركز �لثاين«.

�أثناء وجودي يف �ملدر�شة، �شاهدت �لعديد من �لن�شاطات �لال�شفية، 

منها:

�ل�شف  « من  للطالبات  �لبال�شتيكية  للبيوت  وزيارة  جبلية  رحلة 

�خلام�س حتى �ل�شف �لعا�شر م�شطحبات معهن غذ�ء طبيعياً غري 

م�شّنع، و�لهدف تعليمي وترفيهي.

فعاليات �لطابور �ل�شباحي وما يتخلله من فقر�ت جميلة ومتنوعة. «

�ليوم �ملفتوح ��شتمل على معر�س تر�ثي، ومعر�س للتدبري �ملنزيل  «

�لطالبات  �إبد�ع  من  و�شائل  �إىل  بالإ�شافة  �لطالبات،  نتاج  من 

وفقر�ت ترفيهية جميلة.

هذ�  « يف  �لتعليمية  �لتحديات  ذو�ت  �لطالبات  �إ�شر�ك  لحظت 

لأخرى  منطقة  من  �لبالونات  جمع  �شباق  فعالية  �شمن  �ليوم، 

هذ�  عن  �لن�شاطات  من�شقة  �شوؤ�يل  وعند  هادفة.  تعليمات  و�شط 

�لفل�شطيني  �لعر�س  وفقرة  �لفقرة  هذه  »عملنا  قالت:  �لن�شاط، 

ودجمنا �لطالبات ذو�ت �لتح�شيل �ملتدين يف �لفقر�ت ليدركن 

�أن لهن دور�ً يف هذ� �ليوم �خلا�س بجميع �لطالبات«.

�لرحلة �ملدر�شية، حيث �أ�شركت �ملديرة بع�س �لطالبات �لر�غبات  «

يف �لرحلة، وو�شعهن �لقت�شادي ل ي�شمح بذلك.

على  « �لال�شفية  �لأن�شطة  يف  م�شابقات  يف  �لطالبات  م�شاركة 

م�شتوى �ملديرية، وح�شدت �لعديد من �شهاد�ت �لتقدير.

من  « وتكرميهن  �لال�شفية  �لأن�شطة  يف  �ملتميز�ت  �لطالبات  حتفيز 

قبل �لإد�رة يف �ملنا�شبات و�حلفالت �لدينية و�لوطنية.

قيام �لطالبات مب�شاركة �ملجتمع �ملحلي يف بع�س �ملنا�شبات �خلا�شة  «

و�لغناء  �ل�شعبية،  �لدبكة  مثل  متنوعة  عرو�س  تقدمي  خالل  من 

�جلماعي.

عمل جمالت حائط دورية ف�شلية حتوي مو��شيع ثقافية متنوعة،  «

�لعربية،  و�للغة  �ل�شحة  يف  �أبحاث  بعمل  �لطالبات  قيام  كذلك 

و�للغة �لجنليزية.

�ملد�ر�س  يف  �ملعاين  »�شنع  بحث  �إطار  يف  تنفيذها  مت  �لتي  �لأن�شطة  من 

�لفل�شطينية«.
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يف  ر�أيهن  عن  و�شاألتهن  �ملفتوح  �ليوم  يف  �لأمهات  ببع�س  �لتقيت 

�لأن�شطة ويف �ملعار�س.

حتدثت هـ. �س قائلة: »�أنا حري�شة �ليوم �إين �أ�شارك �لبنات من �ل�شبح 

رغم �إنه ما يف �إيل بنات يف �ملدر�شة عل�شان �أطّلع على �شغل �لبنات 

و�أبارك �لهم هاليوم، وبدي �أتربع مبلغ 100 �شيكل للمدر�شة«.

اأثناء مقابالتي مع �لطالبات �شاألت: ما هو �ل�شبب �حلقيقي ور�ء حب 

�لن�شاطات �لال�شفية خا�شة �ليوم �ملفتوح و�لرحالت؟

�لبنات  �ليوم  فهذ�  ودر��شة،  و�جبات  كلها  »�ملدر�شة  �س:  �لطالبة 

مت�شوقات �إله �أكرث من �أي يوم ثاين، لأنه بن�شوف بع�شنا فيه بغري 

�لبنات  وهيك،  ح�شة  بعد  ح�شة  �لعادية  �لأيام  يف  بن�شوفه  �إيل 

بنطّلع  بعدين  نهائياً،  �ملدر�شة  جو  عن  غري  �جلو  هذ�  �نو  ب�شوفن 

�أو  �ليوم،  هذ�  �أ�شتنى يف  فبكون  هو�يتي(  �لتمثيل  )مثاًل  مهار�تنا 

وي ن�شاطاتنا 
ّ

ملّا يكون م�شابقة خارج �ملدر�شة بن�شري منّثل فيها �أو ن�ش

�إللي بدنا �إياه«.

�لطالبة ج: »�أنا بحب يف �ملدر�شة �إنو يكون �أكرث من حفلة، د�مياً يف يوم 

مفتوح و�حد يف �ل�شنة، لزم يكون يف حفالت منّثل ون�ّشوي �إيل بدنا 

�إياه«.

يف  ن�شابق  نطلع  �لن�شاطات  �إلنا  يزيدو�  لو  �إنو  »�أمتنى  �س:  �لطالب 

م�شابقات �شعرية. �أحلى �شيء �نو نيجي مع بع�س نعمل م�شرحيات، 

�أو نطلع دبكة، �أو نلقي ق�شائد يف �لأدب �لعربي هذ� ��شي حلو«.

�لطالبات يعتربن �ليوم �ملفتوح متنف�شاً للتعبري عن مو�هبهن، وكذلك 

لهن  �ليوم  هذ�  ففي  �لدر��شة،  �أثناء  �ليومي  �لروتني  قيود  من  حترر 

�حلرية �لكاملة يف �إظهار مو�هبهن و�إبد�عاتهن.

�أم ل  ن�شاطات ل �شفية  بايل هنا: هل هي  �لذي يخطر يف  �ل�شوؤ�ل 

�أن معظم �لن�شاطات �ل�شابقة هي ن�شاطات ل  منهجية؟ من �لو��شح 

�شفية، مبعنى ن�شاطات ترفيهية وتعليمية و�أهد�فها و��شحة. تخفف عن 

�لطالبات �أعباء �لدر��شة، يف �لوقت نف�شه ت�شكل عبئاً على �ملعلم لأنها 

مطلوبة منه، و�إذ� مل تكن مفرو�شة فرمبا ل ينجحونها. متى تكون هذه 

�لن�شاطات �لال�شفية تعليمية؟

لقد و�شعت هذ� �ل�شكل لكي �أ�شتطيع فهم هذه �مل�شاألة ب�شكل �أكرب: 

الكتاب املدر�صي
التقومي باأنواعه

النظام
احل�صور والغياب

الواجبات
الطابور ال�صباحي

الرحالت
اليوم املفتوح
املعار�س
احلفالت
   املنا�صبات الدينية
والوطنية

�إذ� ��شيقت منطقة �لتقاطع، فاإن ذلك يعني �أن هنالك خطر�ً ما يف هذ� 

�لنظام �لتعليمي، حيث �أنه يقزم �ملتعلم، فال ينظر �إل �إىل جانب و�حد 

وهو قدرته على �حلفظ و�لتذكر، �أو مبعنى �آخر »�ل�شم«. وهذ� �لنظام 

�ملتعلم، فيهم�س كل مو�هبه �لأخرى،  �لقامتة على هذ�  يلقي بظالله 

ويخت�شر قدر�ته و��شتعد�د�ته يف بذل �أق�شى �جلهود و�أ�شناها لتخزين 

�أكرب كمية من �ملعلومات لتفريغها على ورقة �لمتحان �لنهائي �لتي 

�شتكون �ل�شاهد �لوحيد على مدى »جناحه«.

�إذ� ما �ت�شعت منطقة �لتقاطع، يعني �أن �لن�شاطات �لال�شفية  ولكن 

يف  و�ملهار�ت  �ملعارف  �لطلبة  خاللها  يتعلم  �ملنهاج  من  جزء  هي 

على  �لطلبة  يقيم  نف�شه،  �لوقت  ويف  معنى،  وذ�ت  متنوعة  �شياقات 

منطقة  تزد�د  �أن  وميكن  �لمتحانات،  يف  يقّيمون  كما  متاماً  �إجناز�تهم 

و�لأيام  و�لرحالت  و�لن�شاطات  �خلربة،  فيه  تكون  حد  �إىل  �لتقاطع 

فح�شب.  �ملدر�شي  �لكتاب  ولي�س  �ملنهاج،  هي  و�ملعار�س  �لدر��شية 

عندها �أ�شتطيع �أن �أرى �لطلبة ياأتون �إىل �ملدر�شة بلهفة و�شوق وعمق، 

وبذلك يكون مهماً للطالب �ل�شرت�ك و�لتعبري و�حلرية، وي�شبح لليوم 

�لدر��شي له معنى. عندها يكون هناك نظام قائم على �إبر�ز �ملوهبة ل 

قتلها، نظام فعال مبا تعنيه �لكلمة من معنى.

و�لقو�نني  �لإجر�ء�ت  هو  ت�شيق  �ملنطقة  يجعل  ما  �أن  باعتقادي 
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الطالب  �متلك  �إذ�  �لد�ئرة  وتتو�شع  �لتلقني،  و�أ�شلوب  و�لختبار�ت 

ي�شتنتج  مو�هبه،  عن  يعرب  يناق�س،  يحاور،  ر�أيه،  عن  �لتعبري  حرية 

�ملعلومة ويبني �ملعرفة بنف�شه، هنا ي�شبح �لإقبال على �لتعلم، وي�سبح 

�لنتماء للمدر�شة و�لتعاون مع �لأهايل.

�أرى  �أن  �أ�شتطيع  �ملر�شوم،  �لنموذج  على  وبناء  �ملدر�شة،  �إىل  عودة 

مناطق تقاطع عديدة ح�شلت يف عملية �لتعليم مثل:

�إنتاجات  « �لتطبيق �لعملي ملادتي �لفن و�لقت�شاد �ملنزيل وعر�س 

�لطالبات يف �ليوم �ملفتوح )ملعظم �ل�شفوف(.

خالل رحلة علمية لـ)م�شنع زجاج، �لربيد، �لبنك، مركز �لإح�شاء  «

�لفل�شطيني يف ر�م �هلل، مبنى �لإذ�عة و�لتلفزيون( حتققت �أهد�ف 

منهجية تكمن يف �آلية �شنع �لزجاج - لل�شف �لثامن مادة �لعلوم، 

�ل�شف  �لقت�شاد  -مادة  �خلليل  مدينة  يف  �لربيد  عمل  كذلك 

-يف  �لبث  وعملية  �ل�شورة  و�لتقاط  �ل�شوت  تردد�ت  �لتا�شع، 

-مادة  للبنك  زيارة  �لبنوك من خالل  وعمل  �لتكنولوجيا،  مادة 

�لإح�شاء يف �لريا�شيات لل�شف �لعا�شر، عد� عن ذلك �لأهد�ف 

�لتاريخية و�جلغر�فية يف رحلة �مل�شري من �خلليل �إىل ر�م �هلل.

رحلة جبلية ن�شاط لطالبات �ل�شف �خلام�س. �لذهاب �إىل �لبيوت  «

�لبال�شتيكية و�لطالع على �أنو�ع �لزهور و�لتعرف على �لبيئة.

لها،  يعني  وماذ�  �لنموذج  هذ�  عن  �ملعلمات  �إحدى  �شاألت  وعندما 

اأن  ب�شرط   % 100 �لتقاطع(  )ن�شبة  �لن�شبة  �أجعل  �أن  »ممكن  قالت: 

�لو�شائل...،  �إحدى  �ملنهاج هو  �لتدري�س، ويكون  تعطيني �حلرية يف 

�بحثي،  �إىل  �در�شي  ومن  عرّبي،  �إىل  ��شكتي  من  �شاأحتّول  باخت�شار 

ومن �حفظي �إىل حللي، ومن ��شمعي �إىل طبقي«.

�أثناء مقابلتي مع �لطالبات قالت �لطالبة ك: »�لن�شاطات �لتي نعملها 

د�خل �ملدر�شة �أو خارجها مبثابة �لأمل بني عتمة �لأيام«.

�لن�شاطات  �شرورة  لندرك  جيد�ً،  و�ملعلمة  �لطالبة  كلمات  لنتاأمل 

�لال�شفية �لتعليمية �لد�ئمة.

حممد �صاهني
مدر�صة ذكور ال�صرة الثانوية - اخلليل

من �لأن�شطة �لتي مت تنفيذها يف �إطار بحث »�شنع �ملعاين يف �ملد�ر�س �لفل�شطينية«.
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