
رؤى تربوية - العدد الرابع والثالثون74

صنع املعاين يف املدارس

امَلْدَرَسُة .. َماٍض َوَحاِضر

اوي اأمل قطَّ

طاملا راودتني اأ�صئلة كثرية عن مدر�صتي؛ ذلك املكان الذي كان دوره وعالئقه معي تختلف باختالف منوي الفكري، وتطور اأ�صئلتي عن هدفه 
و�صكله وم�صماه، ودوره، فالأ�صئلة التي كانت تلح علي واأنا طالبة لها طابع خمتلف، وذلك لوعيي بدوري يف هذه املرحلة، ودورها الأكرب يف 
�صياغة اأ�صئلتي. ولكن عندما اأ�صبحت معلمة اختلف الدور، واختلفت الأ�صئلة، واختلف املنظار، فمن اأ�صئلة -اأو بالأحرى ت�صاوؤلت- اإىل 
اأ�صئلة ملحة دائمة، تبحث عن اإجابات مرة تر�صيني، واأخرى تبقيني حائرة، ولكنها حملتني عبئًا كبريًا ملا هو دوري؟ كيف �صاأكون الإن�صان 
املوؤثر يف طالبه اأكرث؟ كيف يل اأن اأخلق التفاعل مع اجلميع لأمرر فكرة اآمنت بها اأو جتربة اأود خو�صها؟ هل يل ولبقية زميالتي الدور الفاعل 
الذي يجعل اإعدادنا لهوؤلء الطالب ين�صجم مع رغباتهم وتطلعاتهم وقيمهم؟ كيف لنا اأن جن�صر الهوة بني ما يعتقد عن دور املدر�صة وبني ما 
ميار�س يف احلياة؟ كل هذه الأ�صئلة وغريها كانت تطاردين، ولكن املهمة اجلديدة التي اأوكلت اإيل لأكون معلمة باحثة يف اإحدى املدار�س، 
التي كانت اأ�صاًل مدر�صتي يف املرحلة الثانوية، جعلتني اأفكر واأحتدى ذاتي من خالل هذا العمل. واأكرث ما اأقلقني: هل �صاأمتكن من اأن اأكون 
مو�صوعية يف بحثي؟ هل �صاأ�صتطيع الفرار من تعلقي ال�صديد مبدر�صتي دون عقد مقارنات مع هذه املدر�صة؟ بيني وبني زمالئي املعلمني يف 

مدر�صة البحث.

�أ�شبح �لآن همي �أن �أحقق �لهدف �لبحثي، فعدت �إىل ذ�تي لأر�جع 

عن  يبحث  من  هو  نظري  يف  فالباحث  �لباحث،  دور  عن  �أفكاري 

�حلقيقة، تلك �حلقيقة �ملرتبطة بحياة �لنا�س �لو��شلة �إىل �إد�رة �ملعرفة 

مدعمة باأفكار باحث ذي ب�شر وب�شرية، يجمع �لقول ويحوله لفعل، 

�لباحث �خلطر، لأنه  روؤيا لإحد�ث تغيري. وهنا كان يل دور  �إىل  وثم 

يعمل على ت�شليط �ل�شوء على فكرة ما، ويدر�س �لأ�شياء من منظار 

خمتلف، و�أن �لبحث ما هو �إل عملية بناء للمعاين ب�شكل د�ئم. كل 

هذ� �لعبء وعبء �لأ�شئلة �لقلقة يل كمعلمة، �إ�شافة �إىل عبء دور 

معلمة،  �لدر��شة(، وكوين  )عينة  �إىل  كانت معي وحملتها  �لباحث، 

لكن لي�س يف ظروف م�شابهة )لعينة �لدر��شة( رفع عندي �أحياناً درجة 

)منوذج(  بني  �ملقارنة  �أحارب  با�شتمر�ر  وجعلني  و�ملخاوف،  �لقلق 

�لدر��شة(،  )عينة  �ملدر�شة  هذه  و�قع  وبني  �لأف�شل،  هو  يل  بالن�شبة 

تكونت  وممار�شات  ونظام  عالقات  من  �لأف�شل  يل  �أ�شبح  ما  وبني 

�مل�شتمر،  �ملهني  �لتكون  فر�شة  �أتاحت يل  �لتي  �لطويلة  رحلتي  عرب 

و�لأف�شل)عرب  �لأن�شب  هو  �آخر  لأبني  منوذجاً  �أهدم  جعلتني  و�لتي 

تعلمي �لدر�ما يف �لتعليم(؛ مثاًل جعلتني �أهدم منوذجي )�ملثايل يف 

نظر �مل�شرفني و�إد�رة مدر�شتي(، لأعيد بناء هذ� �لنموذج من جديد، 

وتخل�شت من  بع�شها،  وقد غريت مكان  �حلجارة،  بع�س  م�شتخدمة 



75رؤى تربوية - العدد الرابع والثالثون

�لبع�س �لآخر. و�أرى ذ�تي د�ئماً يف ذ�تي، لأعيد بناء ذ�تي و�شخ�شي 

من جديد.

 بدء العمل

�أيقظ  �لقدمية،  مدر�شتي  بالدر��شة يف  لأقوم   
ّ

علي �لختيار  وقع  عندما 

�إد�رة،  من  فيها  �لعاملني  ببع�س  معرفتي  ولكن  م�شاعر،  يّف  ذلك 

عاود  �لقلق  ولكن  �طمئناناً،  �أكرث  جعلتني  �أمور،  و�أولياء  ومعلمني، 

�حلكومي  �ل�شلك  يف  و�لتعليمات  �لأمور  من  بكثري  جلهلي  ي�شاورين 

وهرمية �ل�شلطة، وكل �لقو�نني �خلا�شة بها. فاليوم �لأول، وبخا�شة �أنني 

و�أنا طالبة،  �أعتدت  �لأقد�م كما  على  �ملدر�شة م�شياً  �أ�شل  �أن  ف�شلت 

�لرد  �شيكون  وكيف  �شاأبد�أ؟  كيف  )�أور�قي(  ترتيب  �أعيد  جعلني 

و�ل�شتقبال؟ وكيف �شاأحاول قدر �مل�شتطاع �أن يفهم �مل�شاركون دوري 

ودورة بناء �لثقة؟ كان لدور �ملديرة و�لرتحيب باملو�شوع �أكرب �لأثر يف 

�ملعلمات،  مع  و�جتمعت  �لفكرة،  لإي�شال  �أر�حتني  قد  فهي  نف�شي، 

و�أو�شحت دوري وهديف. �لبع�س كان مرحباً وم�شاند�ً للفكرة، و�لبع�س 

�أم �شيبقى كالأبحاث  �لبحث �شيغري  بت�شاوؤلت: هل هذ�  بد�أ  �لآخر 

�لفريق  من  لي�س  لأنه  �ل�شعادة  عليه  بدت  قد  و�لبع�س  �ل�شابقة؟ 

)�ملفحو�س(، لأن �لبحث �هتم �أكرث باملو�د �لدر��شية �لرئي�شية.

عدت �إىل �ملنزل بعد هذ� �ليوم ولدي �إ�شر�ر �أكرب وثقة �أعلى بدوري 

مميزة.  بنتائج  للخروج  �لبحث  م�شو�ر  �مل�شو�ر،  مو��شلة  على  وقدرتي 

يعتربن  �ملدر�شة  هذه  طالبات  هل  حلوح:  �شوؤ�ل  لدي  كان  ولكن، 

لها،  �لنتماء  عدم  من  م�شاعر  لديهن  �أن  �أم  �لثاين  بيتهن  �ملدر�شة 

كان  لقد  �حلياة،  يفيدنا يف  ما  علمتني  �ملدر�شة  هذه  �أن  �أَر  لأنني مل 

هناك هوة بني ما نتعلمه وبني ما ن�شبو �إليه، متنيت �أن �أهد�ف �ملوؤ�ش�شة 

�لطالبات، بل  بها  �أهد�ف حت�س  �إبد�ع .. تطور(   .. كر�شالتها )�نتماء 

ي�شاركن يف ر�شمها.

 عود على بدء

�لخ، ع�شفت  �لبحث من كامري�، وم�شجل...  �أدو�ت  خالل حت�شري 

بر�أ�شي �أ�شئلة كثرية، وبخا�شة �أنني ما زلت معلمة و�أعرف دور �أي ز�ئر 

�أنا �ملعلم �ملبحوث؟ كيف �شاأجتاوب مع  لغرفة �ل�شف، ماذ� لو كنت 

�لباحث؟ ماذ� يريد �أن يرى؟ وهل يفح�س قدرتي وكفاءتي، �أم �إد�رة 

�أم  �مل�شاركة،  ون�شيبهم يف  �لطالب معي  �أم جتاوب  و�شبطه،  �ل�شف 

طرح �لأ�شئلة ... ؟

تنقالت وحمطات عديدة قد �أخذتني معها. جعلتني �أعيد فهم دوري 

ودور �لآخر، وقدر �لإمكان �أن ل يكون لوجودي تاأثري على �ملعلمة �أو 

�لطالب �أو كليهما. ولكنني �تخذت قر�ري باأن �أمار�س عملي و�أحاول 

فهم وحتليل �أمور بع�شها و��شح يل كم�شلمات، و�لبع�س �لآخر بحاجة 

�إىل حتليل �أكرب وفهم �أعمق.

بثقة  �أحياناً، وي�شري  يتخبط  مبتدئاً  فعدت لذ�تي؛ كيف كنت معلماً 

�أحياناً �أخرى. ولكنني �أمام كربيائي كنت د�ئماً �أعلن فهمي لدوري 

�أولياء  ولتق�شري  �ملدر�شة،  ولدور  )و�أبررها(  وعقائدي  وملمار�شاتي 

�أحببتها،  �أقلد منوذج معلمة  �أن  �أحاول يف بد�ية عملي  �لأمور. كنت 

بالوقت،  �لتز�مها  �أقلد  معلمة.  كوين  يف  �لأكرب  �ل�شبب  لها  وكان 

�أنني  وبخا�شة  منها،  يتطلب  مبا  و�لتز�مها  للمنهاج،  �ملف�شل  و�ل�شرح 

نح�شر  ما  �لطلبة، كثري�ً  �ل�شابع ع�شو�ً يف جمل�س  �ل�شف  منذ  كنت 

�جتماعات �ملعلمني، وما يطلب منهم، ومدى �لتز�مهم بذلك.

وعندما عملت يف مدر�شة لها �شاأنها، جعلني ذلك �أكرث �ن�شباطاً و�أكرث 

هي  �أدر�شها  �لتي  �ملادة  على  �مل�شرفة  �أن  وبخا�شة  �لتغيري،  يف  رغبة 

�ملتميزة  �ملعلمة  �أكون  �أن  �لبد�ية  مديرة �ملدر�شة ذ�تها. حر�شت منذ 

�أول �جتماع فردي  �لطالبات. يف  بعطائها وليونتها وتعاطيها �ملرن مع 

معها �شمعت �إطر�ًء كبري�ً منها بالتز�مي يف موعد �حل�شة، و�ل�شرت�حة، 

منذ  تبخل  مل  �أنها  من  �لرغم  على  حمدود  �لال  و�لعطاء  و�ملناوبة، 

على  وت�شجيعية  �إيجابية  د�ئماً  كانت  مالحظات  و�شع  على  �لبد�ية 

�مل�شرفة  �أ�شبوع، وهي  ت�شاهده مرة كل  �أنها  �لتح�شري، وبخا�شة  دفرت 

على �لأ�شئلة، وت�شحيح �لمتحانات، وهي �ملمثل �لأعلى للمعلمني 

للغة  متميزة  معلمة  كانت  �أنها  وبخا�شة  �لأمور،  ولأولياء  و�ملعلمات 

�لعربية قبل �أن تكون مديرة. هذ� �لإطر�ء �أ�شبع غروري، لأنه �أتى من 

�إن�شانة لها باع طويل يف �لرتبية و�لتعليم، و�جلميع ي�شهد �أنها من �أهم، 

بل �أهم رو�د �لرتبية و�لتعليم يف �لقد�س.

�أولياء �لأمور د�ئماً كانو� يبدون �رتياحهم عند و�شول بناتهم عندي، 

�أحمل عبء م�شوؤولية كربى ورغبة يف �لتجديد  وهذ� جعلني د�ئماً 

معلمة  حقاً  �أنا  هل  با�شتمر�ر:  يطاردين  �شوؤ�ل  هناك  وكان  و�لتغيري. 

ناجحة؟ هل �أنا عند ح�شن ظنهم؟ ماذ� يريدون لبناتهم؟ هل �أنا قادرة 

زميالتي  من  �أ�شمع  كنت  ورغباتهم؟  و�آمالهم  تطلعاتهم  حتقيق  على 

�للو�تي ي�شاركن هوؤلء �لأولياء منا�شباتهم و�أفر�حهم و�أتر�حهم �أنني 

قديرة، و�أنني مثال للمعلمة �ملعطاءة �ملنتمية.

�أن  �أحاول  بل  دوري،  يف  �لنظر  �أعيد  بد�أت  �ملا�شي  كل  عبء  من 

�أفكك ممار�شاتي و�أ�شعها حتت �ملجهر. بد�أت �أ�شاهد نف�شي جيد�ً يف 

�لعلوم  �جلديد يف  للبحث عن  دفعني كل هذ�  ومر�آة غريي.  مر�آتي 

�لرتبوية، وعما ي�شاعدين يف حتقيق تعلم ذي معنى، فبد�أت بح�شور 

�أو  نهاية كل دورة  �لآخر، ولكنني يف  �إىل  قاد  بع�شها  دور�ت وور�س 

حني  بعد  �جلديدة  و�ملعرفة  �لعظيمة  �لفائدة  من  �لرغم  على  ور�شة 

ق�سري، اأجد نف�سي ما زلت ظماأى.

عاودت بناء ذ�تي و�إعادة فهمي لدوري، ول �أخفي �أن عملي، وحتى 
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�ل�شيارة،  �لتفكري بطالبي يف  د�ئمة  فاأنا  يطاردين،  د�ئم  قلق  �للحظة، 

�أتاحتها يل  �لتي  �لكبرية  �مل�شاحة  لكن  �شيء،  �ملطبخ، ويف كل  ويف 

مدر�شتي بالتجديد و�لتغيري و�لتجريب كانت تر�شيني وتخفف عني 

وهل  �أريد؟  ما  حققت  هل  �أت�شاءل:  زلت  ما  لكنني  �لعبء،  هذ� 

�أرغب يف �ملزيد؟ هل هناك تفا�شيل جتاوزتها وهي بحاجة �إىل م�شاءلة 

�أو فهمها �أو حتليلها؟

يف ما م�شى كنت با�شتمر�ر �أر�قب �لآخرين، وكثري�ً ما كان ذلك من 

�أر�قب و�أدون و�ألحظ  �أو من مكان عل. جاء �لبحث ليجعلني  بعد 

يل،  مراقبتي  كانت  �شبقها،  عما  خمتلفة  �ملرة  هذه  لكن  و�أحلل، 

وحتليالتي يل، وكثري�ً ما كنت �أقارن دون �أن �أبحث عن �ل�شبب، لكن 

دوري �لآن خمتلف، معلم باحث دور يحمل يف ثناياه �شلطة �لباحث 

وتفرده يف تدوين وحتليل ما ي�شاء، فاملعلم مرة يكون مت�شائاًل، و�أخرى 

متعاطفاً مع زميله، وثالثة حمايد�ً.

�لآخر  و�أنات  لآهات  ��شتمع  �أن  فكيف يل  علي،  �أحياناً  يختلط  دور 

دون ح�شوري؟ كيف يل �أن �أبعد عن دور �ملر�شد �لذي يرى �أن هناك 

�شو�باً وخطاأ ل وجود ل�شيء ثالث حمتمل �لتجريب و�لنقد؟ علمني 

�لنظر،  وتو�شيح وجهات  �لآخر  لفهم  �ل�شمت  �ل�شمت؛  �لدور  هذ� 

تكون  �جل�شد، كي ل  و�إمياء�ت  �نفعالتي  مر�قبة  �شرورة  علمني  بل 

�أو  بالرف�س  مليئة  �أو  بالتاأكيد،  مليئة  ر�شالة  �أريدها.  �لتي  غري  ر�شالة 

�لت�شاوؤلت.

ولكنه  �شعب،  دور  هو  خا�شة،  موؤ�ش�شة  يف  يعمل  باحث  معلم  دور 

وبخا�شة  وهمومه،  وظروفه  �لآخر  �أفهم  �أن  علمني  �لكثري،  علمني 

�أن �أعطي  �أنني بعيدة عن �لعمل �حلكومي وهمومه �ليومية. علمني 

بع�س معاريف كي ل  و�أقول  فيها.  و�أ�شاركهم  معاريف  بع�س  �لآخرين 

�أظهر بدور �مل�شرف �أو �لو�عظ، �شاركت يف �إعطاء ح�ش�س تقوم على 

�لدر�ما يف �لتعليم. �قرتبت �أكرث من زميالتي ومن طالباتهن.

�لدر��شة(،  )عينة  �ملدر�شة  �إىل  فيها  �أذهب  �لتي  �لأيام  ز�دت  وكلما 

�أ�شاركهن  فاأ�شبحت  بيننا،  �لثقة  وز�دت  زميالتي  من  �قرتبت 

�ل�شرت�حة و�حلديث عن هموم �لطالبات وهموم �ملعلمني، فكثري�ً ما 

كان �حلديث هو عن �لطالب و�ملدر�شة، وبع�س �لأ�شياء، و�لتعليمات 

عن  �حلديث  فحوى  كان  �لأيام  �أحد  يف  �لرتبية.  وز�رة  عن  �ل�شادرة 

كتاب �لرتبية �لذي يطلب فيه من �ملدير ت�شجيل �أ�شماء �ملعلمني �لأكرث 

�لتز�ماً يف �لطابور �ل�شباحي، وكان �حلديث عن �لهتمام بال�شكليات 

ولي�س �جلوهر. وبعد فرتة وجيزة �أطلعتني بع�س �ملعلمات على �ل�شكر 

لعدم  م�شتاءة  �إحد�هن  كانت  بينما  باللتز�م،  �ملديرية  من  �خلا�س 

ح�شولها، وكانت �إحد�هن �ل�شبب فيما حدث. يوم بعد يوم وهم بعد 

�لآخر ز�د تعاطفي وتفهمي لهموم �ملعلم، ر�أيت نف�شي جزء�ً من هذ� 

�مليد�ن، ولكن يف �لوقت ذ�ته، دق ناقو�س �خلطر، علي �أن �أف�شل بني 

نتائجه �شتكون لها  يبحث يف مو�شوع  كوين معلماً وبني كوين باحثاً 

بني  يف�شل  معلم  �لتغيري،  و�إحد�ث  �لأهد�ف  �شياغة  �إعادة  الأثر يف 

�لتعاطف و�لنز�هة يف هذه �ملرحلة بالذ�ت. ز�د تفهمي ملمار�شات كنت 

�أتفاجاأ بها، و�أ�شبح لدي �ملزيد من �لأ�شئلة �لتي �أود طرحها، لكن على 

�مل�شوؤولني يف �لرتبية ح�شب �ل�شلم �لهرمي للوظيفة.

�أكرث  �لرغبة يف �ل�شتمر�ر مدة  �لبحث خطوة، كانت يل  كلما تقدم 

ملعرفة �ملزيد وو�شع �لنقاط على �حلروف، �لبحث يف مر�حله �لنهائية، 

و�أنا �أجد نف�شي بحاجة �إىل وقت �أكرب، بل وجهد �أكرث لت�شليط �ل�شوء 

�لعينة،  لكل  عامة  �أو  �لدر��شة،  عينة  خا�شة يف  هي  رمبا  ق�شايا  على 

فالكم �لهائل من �لت�شاوؤلت ما ز�ل يتو�لد على �لرغم من �حل�شول 

على �لكثري من �لتف�شري�ت.

ملعلماتهن،  �لطالبات  تقييم  �أخافني-  -بل  �أقلقني  �لبحث  هذ�  يف 

�أ�شر  ولكنني  �لتقييم،  لهذ�  �شحة  وجدت  �ملقابلة  بعد  �أنه  وبخا�شة 

�لطالب  �أن  وبخا�شة  مدر�شتهم،  تقييم  يف  �لطالب  دور  على  �لآن 

يلحظون وير�كمون �أ�شياء، ويقوم بها �ملعلم عن ق�شد �أو غري ق�شد.

 املدرسة وبعض ما شاهدت فيها

ما �شاأحتدث عنه �لآن لي�س �نتقا�شاً من قدر �ملدر�شة �أو �لعاملني عليها، 

�لتاأمالت عنه. تقع  ولكن �لهدف منه هو ر�شد �لو�قع وكتابة بع�س 

�لقائمون  عمل  ما  فرتة  ويف  �لقرية،  من  �لغربي  �جلانب  يف  �ملدر�شة 

�لبو�بة  من  �ملدر�شة  تدخل  �شائك.  �شلك  و�شع  على  �ملدر�شة  على 

�لرئي�شية ثم تنزل �إىل �شاحة غري مغطاة معبدة ت�شطف فيها �لطالبات 

وفيها  �ل�شلة،  للعبة  خم�ش�شة  وهي  �ل�شرت�حة،  وقت  فيها  ومي�شني 

غرفة  فتقابلك  درجات  ب�شع  تنزل  ثم  �ملدر�شة.  طالبات  تخريج  يتم 

�ملعلمات.  حمامات  ميينها  وعلى  �ملائدة  غرفة  ي�شارها  وعلى  �لإد�رة 

وقاعة  للمخترب�ت  منها  �ل�شفلى  طو�بق،  ثالثة  من  مكونة  �ملدر�شة 

�شغرية لالجتماع، و�لغرفة �لد�فئة و�لنادي �لذي ت�شكل هذ� �لعام 

ومت �فتتاحه يف 04/29، وحمامات �لطالبات، �أما �لطابق �لثاين فيوجد 

فيه مبنى �لإد�رة وغرفة �ملعلمات و�شفوف �لتوجيهي بفرعية �لأدبي 

و�لعلمي وغرفة �ملر�شدة، ويف �لطابق �لثالث �ل�شف �لعا�شر وق�شم من 

�ملخترب�ت و�ملكتبة وخمترب �حلا�شوب.

�لطالبات  �أمامه  ت�شطف  �ملدر�شة مق�شفاً �شغري�ً  وترى عند دخولك 

جدر�ن  وعلى  �ل�شاندويت�شات.  �أو  و�لع�شائر  �ل�شكاكر  بع�س  ل�سراء 

�لعمل  فكان  ممر�تها  �أما يف  ر�شومات جميلة،  هنالك  �ملدر�شة  �شاحة 

�ملجتمع  موؤ�ش�شات  �إحدى  مع  بالتعاون  لتزيينها  و�شاق  قدم  على 

�ملحلي، �أثناء �لبحث لفتتاح �لغرفة �لد�فئة.

جر�س  قرع  عند  �لطري  روؤو�شهن  على  وكاأن  فيها  �لطالبات  تبدو 



77رؤى تربوية - العدد الرابع والثالثون

و�ل�شالم  �لعلم،  �شارية  برفع  يبد�أ  فالطابور  �ل�شباحي،  �لطابور 

�لوطني، ثم كلمات �ل�شباح. تبدو �لطالبات مثقالت بهذ� �ل�شالم 

وكاأنهن جمرب�ت عن �ل�شمت، وخالل هذ� �لن�شيد ت�شمع �شر�خ 

بل تعليق �ملعلمات حول عدم �للتز�م، ثم يبد�أ �لتفتي�س عن �لزّي 

�ملدر�شي.

تقول اإحدى الطالبات عن املدر�صة:
لتكوين  مكان  �حلياة،  فيها  يعربن  مكان  لهن  بالن�شبة  �ملدر�شة 

�ل�شد�قات و�مل�شاركة يف �لأفر�ح، مكان يجدن تفهماً لدى �ل�شديقات 

و�لزميالت ول يجدن ذلك مع �ملعلمات �إل قلة وقد ذكرن بالأ�شماء.

�لباحثة: هل جتدين معنى لوجودك يف �ملدر�شة؟ «

حياة  « على  �أفوت  بتخليني  �للي  هي  جوهري  معنى  الطالبة: 

جديدة.

ويف لقائي مع الطالبات �صاألتهن اأ�صئلة، منها:
ماذ� حققت لك �ملدر�شة؟

بناء  « �أثر يف  لها  بكون  �أكيد  �حلزن،  كمان  �ل�شعادة،  )م(:  �لطالبة 

�شخ�شيتي.

مل  �أ�شياء  ويحقق  �ل�شخ�شية  يبني  مكان  �لطالبات  لهوؤلء  �ملدر�شة 

منهاج  �أنه  يرينه  فهن  �ملنهاج.  �إليها  يلتفت  مل  �أو  �ملنهاج،  يحققها 

حم�شو ومكثف ول ير�عي �لفروق �لفردية، وهذ� ر�أي لي�س مقت�شر�ً 

على �لطالب و�لطالبات.

�لباحثة: ما ر�أيك يف �ملنهاج؟ «

طالبة: ثقيل على م�شتوى �لإدر�ك. «

�أخرى: ل ير�عي �مل�شتويات. «

ثالثة: �أنا باأخذ مادة بتاخذها �أختي يف �جلامعة مقابل طالب �شف  «

�شاد�س.

فاإن  �ملنهاج،  عن  و�مل�شرف  و�ملدير  �ملعلمني  من  كل  �شوؤ�ل  وعند 

�إجاباتهم مل تختلف عن �إجابات �لطالبات.

�لباحثة: ما ر�أيك يف �ملنهاج �لفل�شطيني؟ «

معلمة: مكتظ ول جمال حلل �لأ�شئلة. «

ثانية: يركز على �حل�شو ول يالئم �لو�شع �لقائم. «

وتن�شيق  « ترتيب  �إعادة  �إىل  �أو  �أكرث،  ح�ش�س  �إىل  بحاجة  ثالثة: 

�حل�ش�س.

�مل�شرف: يعك�س فل�شفة �ملجتمع �لفل�شطيني، ير�عى �خل�شو�شية  «

�لفل�شطينية، ولكن �لطالب بيقولو� �إنه �أعلى من م�شتو�هم.

�ملنهاج  كان  عندما  �لزمن  من  عقدين  يقارب  ما  �لور�ء  �إىل  عدت 

مربرهم  ولكن  �ملنهاج،  على  متحاملني  د�ئماً  �ملعلمون  وكان  �أردنياً، 

الوحيد بل �لقوي �أنه �أردين، و�إن �شاء �هلل ت�شبح لنا دولة ون�شع فيها 

وردياً،  �أو  م�شتحياًل  ملعلمي  بد�  �لذي  �لزمن  جاء  ينا�شبنا.  منهاجاً 

ولكنه مل يحقق لطالبنا ما يتوقون �إليه. ترى ما مربرنا نحن معلميهم 

و�ملناهج فل�شطينية من �شنع خرب�ء يف �ملجال �لأكادميي، ليت ذلك 

هو �لهم، بل �أ�شيفت هموم �أخرى وهي �لمتحانات مبختلف �أنو�عها 

على  �خلرب�ء  يحكم  خاللها  من  �لتي  و�لدولية،  و�لوطنية،  �لوز�رية، 

�شالحية �ملعلمني وو�شائلهم، و�لطالب يقرون و�شعنا يف �أدنى �ل�شلم 

لدول �لعامل. دون �لأخذ بعني �لعتبار �أمور�ً عدة، فالطالب و�ملدير 

و�مل�شرف و�ملعلم يرى يف هذه �لمتحانات �أنها د�ء ولي�س دو�ء.

» .)Timms( لباحثة: ما ر�أيك يف �لمتحانات �لوز�رية �أو �لوطنية �أو�

�ل�شياغة،  « يف  �أخطاء  وفيها  �لطالب،  م�شتوى  تنا�شب  ل  �ملعلم: 

و�ملعلم قادر على تقييم طالبه �أكرث من غريه.

�لناجح  « �لطالب  وتظهر  �حلفظ  على  �لطالب  قدرة  تقي�س  ثانية: 

�أكادميياً، ورمبا �جتماعياً �شفر.

ثالثة: ميكن �متحانات �لأ�شتاذ و�أ�شئلته �أف�شل. «

�إل تفريغ ملعلومات مت حفظها،  �أن هذه �لمتحانات ما هي  وهنا نرى 

وهي مل تتعدَّ �مل�شتوى �لأول من �شلم بلوم، فهي مل حتقق �لهدف، 

بالإ�شافة �إىل �أنها تفرز ن�شخاً متكررة لي�س فيها ف�شحة لالإبد�ع و�لتطور 

و�ل�شتنتاج و�لتقومي.

�لباحث: ما ر�أيك يف �لمتحانات �لوز�رية؟ «

لل�شعب  « يعد  مل  وكاأنه  بعرف  ما  �أنا   )Timms( �متحان  �ملدير: 

�لفل�شطيني، ومل ير�ع �لظروف �لتي يعي�شها �ل�شعب �لفل�شطيني 

وتركيزها على �ملعلومات بني �لأ�شطر، ول تر�عي �لفروق �لفردية.

�لتقييم قد بدت �شوطاً على رقاب �ملعلمني  هذه �لمتحانات وطرق 

يلوحون به لطالبهم، ولأجل ذلك هدف �ملعلم �إنهاء �ملنهاج لي�شمن 

�أن طالبه قد مرو� على جميع �ملقرر، وهذ� يلقي بظالله على �أ�شلوب 

و�إر�شاء  باخلطة  لاللتز�م  �خلال�س  هو  �لتلقني  �أن  يرى  فهو  �ملعلم، 

�مل�شرف وحتقيق نتائج تبدو �لأف�شل. وهو �أي�شاً جعل �لطالب ينظرون 

�إىل �لكتب �أنها �مل�شدر �ملقد�س.

�لباحثة: ما هي �مل�شادر �لتي ت�شتخدمها يف �لتعليم؟ «

طالبة: كتب طبعاً، لأننا »مقيدين«، وما عندنا �أي جمال �آخر. «

�أخرى: ميكن �لإنرتنت يف �جلامعة. «

ومن خالل �ملقابالت مع �ملعلمني و�لطالب �ت�شح لنا فهم كل منهما 

لدوره حيث:
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�إن �ملعلمني يفهمون دورهم كملقنني، ودور �لطالب كمتلقني. وهذ� 

كثرية  قيود  من  �ملعلم  حرر  فلو  �لطالب،  و�إبد�ع  �ملعلم  لطاقات  هدر 

كالأ�شياء �ملكتوبة، و�أعطى �لثقة �لكاملة لالإبد�ع لتغري �حلال، ولكننا 

نرى �أن هم �لكثري �للتز�م بالتو�فق و�إر�شاء �مل�شوؤولني.

كبري�ً  �ن�شجاماً  لحظت  زيار�تي،  خالل  ومن  �ملدر�شة،  هذه 

و�لإد�رة  �ملعلمني  بني  حلقة  هناك  �أن  ور�أيت  فيها،  �لعاملني  بني 

�ملعلومات(  )�شبكة  �أي�شاً خالل  وظهر  �ملحلي،  و�ملجتمع  و�لطالب 

�ملعلمات.  عن  �لطالب  و�نطباعات  مالحظاتي  مع  تقاطعت  �لتي 

�لياأ�س  قاومت  ل�شخ�شي؛ معلمة  �إحد�هن منوذجاً  ولقد وجدت يف 

و�لإحباط �لقادم من عامل تلك �ملهنة وقابلته بابت�شامة د�ئمة وحنان 

�لأم، معلمة ت�شع من وجهها �ملحبة و�لبت�شامة، ت�شاءلت وما زلت 

�أت�شاءل ما �لذي مينع �لكل من �أن يحذو حذوها؟ فهذه �لبت�شامة 

لي�س �لأمل و�لدعم، بل تنم عن ر�شا باملكانة و�لدور و�ملهام، فهي 

ت�شيد  خاللها  من  �لعطرة،  ور�ئحتها  �حلياة  زهرة  �ملحبة  �أن  توؤمن 

ج�شور �ملحبة بني طالباتها قبل �أن ت�شرع بر�شف �ملعلومات و�ملعارف 

يف طالباتها، توؤمن باأن �ملنهاج �ملدر�شي على قدر كبري من الأهمية 

كمادة خام، ولكن �لدفء هو �لعن�شر �حليوي �لآخذ بالنمو. وهنا، 

وب�شاتني  �ملتني  �لأمة  لن�شيج  و�ق  درع  هو  �ملزج  بهذ�  �ملنهاج  فاإن 

عامرة ب�شتى �أ�شناف �لثمر و�لزهر. وبهذ� �لتفاعل و�ملزج، فاإنها مع 

طالباتها ينتجن حديقة غناء.

 أين وصلت؟

�أنني  وبخا�شة  ذ�تي،  �ملدر�شة، جتاوزت  وترحايل يف هذه  عرب رحلتي 

�لعملية  يف  يحدث  فيما  �لأكرب  �ل�شبب  �لأ�شرة  حملت  ما  كثري�ً 

�شبب  �ملدر�شة  »�إن  ويقول:  د�ئماً  يقابلني  من  هناك  وكان  �لرتبوية، 

كل �شيء«. هذ� �لقول �أحياناً �أغ�شبني و�أحياناً �أخرى �أر�شى غروري، 

�أغ�شبني لأنني جزء من �مل�شوؤولية، و�أر�شاين لأنني يف �لدور �لأكرب 

يف �لتغيري. نظرت فر�أيت �مل�شوؤولني يقولون »كل �شيء على ما ير�م«، 

مللء  ي�شارعون  لذ�  باملت�شائم.  بع�شها  �أو  �حلقيقة  يقول  من  وي�شفون 

�لوثائق بالتقارير، ويحر�شون على ذلك كل �حلر�س.

فبعد هذ� �لرتحال �لطويل، �أقول: لي�س �مل�شكلة يف �ملدر�شة، ول يف 

�ملناهج فح�شب، بل هناك حلقة كانت مفقودة عمل �لبحث على �إمتام 

�ت�شالها، �أل وهي موقف �لطالب وموقف �أولياء �لأمور.

وكان يف �ملا�شي كلٌّ يحمل �لآخر �مل�شوؤولية، فكثري�ً ما ترى �لأ�شرة 

م�شت�شفيات  هي  �ملد�ر�س  وكاأن  �خللل،  �إ�شالح  �ملدر�شة  على  �أن 

ميكن �أن تعالج كل �لأوبئة و�لأمر��س من خمتلف �لعاهات. وعلينا 

�ملهني مل  �لتكون  و�أن مر�كز  لي�شو� كالأطباء،  �ملعلمني  �أن  ندرك  اأن 

توؤهلهم لذلك.

عرب رحلة طويلة من �لعمل و�لتاأمل، �أعدت بناء منظومة خمتلفة عما 

و�لتطور  �لتغيري  �لأكرب يف  �لدور  �أن  �أرى  با�شتمر�ر  كنت  فيه.  كنت 

�مللقاة على  �ملهام  على  �طالعي  بعد  ولكني  ذ�تها،  �ملعلمة  �إىل  يعود 

�ملعلمني و�مل�شاحة �ل�شغرية �لتي يرى فيها �ملعلم متنف�شاً، خفف لدي 

من حدة حتميل �مل�شوؤولية لهم، و�أعاد �إيل �لت�شاوؤل: كيف لنا �أن ن�شع 

يد�ً بيد ملحاولة �إحد�ث تغيري ولو طفيف لرفع معنويات �ملعلم ودعم 

متنيت  �لبحث،  هذ�  �أنني، خالل  �أخفي  ل  ولكنني  ودوره؟  مكانته 

�جليل،  على  وبخطورته  �لكامل،  وعيي  خالل  من  معلمة  �أكون  �أل 

وهذ� �لبحث نقلني من حتدٍّ �إىل �آخر، وهو �ل�شتمر�ر يف �لعمل، ولكن 

باأجمل �شورة ممكنة.

بناء  لإعادة  فيها  توقفت  حمطات  تخللتها  و�شاقة،  ممتعة  طويلة  رحلة 

مكللة  رحلة  �مل�شاركني،  �أو  �مل�شرف  مالحظات  خالل  من  �لذ�ت 

�لدر��شة،  جمتمع  يخ�س  ما  لكل  تقييم  �إعادة  ففيها  �لغار،  بر�ئحة 

�لفائدة  ولكن  ق�شري،  عمرها  رحلة  �ملو�شوعية،  من  �مل�شتطاع  بالقدر 

عن جو�ب.  تبحث  ز�لت  ما  ت�شاوؤلت  عظيمة. حلقت  كانت  منها 

فيها تقاطع للزمن  يتبناه ويح�شن رعايته، رحلة  �إىل من  طفل بحاجة 

وتد�خل �ملا�شي باحلا�شر و�مل�شتقبل، فيها �إحياء لذو�ت كانت مناذج 

ز�لت  ما  لعود  عودة  فيها  م�شلمات،  كانت  لأ�شياء  و�إلغاء  هامدة، 

بر�عمه تب�شر بالأمل، رويت بعرق �ملعرفة و�لنقد �لبناء. فيها ت�شليط 

�ل�شوء على جو�نب رمبا كانت مهملة �أو من�شية.

اأمل قطاوي
معلمة يف مدر�صة الكلية الأهلية – رام اهلل

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

�لفل�شطينية«.
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