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صنع املعاين يف املدارس

ورقة بحثية تأملية حول 
دراسة واقع املدارس 
الفلسطينية

فرا�س نا�صر

اأ�صا�صًا عن هذا املجال.  فلطاملا عملت  البعيدة  اإىل طبيعة درا�صتي  العلوم الإن�صانية، ورمبا يعود ذلك  اأين �صاأكون باحثًا يف جمال  مل يخطر يف بايل يومًا 
اأ�صعب  الطبيعية هي من  العلوم  اأن درا�صة  قناعتي  بالنتائج.  وكانت  للعنا�صر واخلروج  للمتغريات وحتييد  الفيزيائية، من �صبط  والدرا�صات  بالأبحاث 
املدار�س  اإحدى  بداية عملي معلمًا يف  الإن�صانية والرتبوية ب�صكل خا�س مع  العلوم  بداأت اجته نحو  الدرا�صات واأعقدها، وظل هذا العتقاد لدي حتى 
اإىل �صف يحوي ثالثني طالبًا، ورمبا  اأ�صعب من ذلك بكثري، فاأنت تتعامل مع متغريات ديناميكية، فبمجرد دخويل  الفل�صطينية، حيث وجدت ما هو 
اأتعامل مع ثالثني عقلية ونف�صية باحتياجاتها ومتطلباتها واأمزجتها كافة.  مل يكن لدي اخلربة يف التعامل مع هذه الحتياجات، وعندما تقع  فاأنا  اأكرث، 
الإ�صكاليات، فاإنني، يف الغالب، اأبداأ ف�صاًل من التجربة واخلطاأ، والتعرث تارًة والنهو�س تارًة اأخرى.  وكنت يف كثري من الأحيان اأجلاأ اإىل الزمالء ال�صابقني، 
فيعطونني حلوًل جاهزة: فلي�س اأنفع لهذه العقول والنف�صيات والأمزجة املتقلبة من لغة وفل�صفة ال�صتعالء وبناء احلواجز، بل وحتى ال�صرب بيد من 
حديد.  هذا ما كانوا يقولونه يف معظم الأحيان.  ملاذا هذا كله؟ لكي ت�صتمر العملية التعليمية وفق ما خطط لها.  فهناك من يعطي، وهناك من يتلقى، 

وبالن�صبة لهم، ال�صمت وال�صبط يجب اأن يكونا �صيد املوقف.

لقد كنت �أنظر �إىل �لعملية �لتعليمية برمتها على �أنها عملية فيزيائية 

�ملعلومات،  مبثابة  فاملنهاج  ومعلم،  وطالب  منهاج  فهناك  حم�شة، 

�لعملية  وكانت  بينهما.   �لو�شل  و�ملعلم حلقة  �ملتلقي،  هو  و�لطالب 

ت�شبه يف نظري جهاز كمبيوتر مو�شول مع جهاز �آخر يتم برجمته، فهل 

�أنا على در�ية بكيف يبنى �لإن�شان نف�شه؟ وهل بلغت حدود وعيي 

للو�ئح  منفذ�ً  �أكون  �أن  �شاأكتفي  وهل  فقط؟  فاعل  �أنا  �أم  �أفعل؟  مبا 

و�لقو�نني فقط؟

عندها �شعرت �أين �أقع يف بحر من �لإ�شكاليات و�ملتغري�ت، ويجب �أن 

�أقف وقفة بحث وتفكري عميقني من �أجل �لتغيري.

 العبور

لعلها  �ملهمة،  لهذه  باختياري  بّلغت  بالرهبة عندما  �شعور  كان هناك 

الرهبة التي تدفع �لإن�شان للعمل و�جلد.  فهل �شاأ�شري وفق منهجية 

�للقاء�ت  �خلا�شة؟ وعرب  وطريقتي  معرفتي  �أنتج  �أن  علي  �أم  معينة؟ 

�لعديدة �لتي عقدناها يف �ملركز حول �لبحث، تعلمت عن منهجيات 

وطرق  �لبحثية،  �لعملية  خالل  وموقعه  �لباحث،  ودور  �لبحث، 

جمع �لبيانات وحتليلها.  وجاء فرتة �لتطبيق �لعملي، ودخلت موقع 

�لدر��شة ومعي دفرت مالحظاتي وجهاز ت�شجيل خا�س، ولدي �شعور 

باخلوف.  فعلى �لرغم من �للقاء�ت �لبحثية فاإنني مل �أكن على ثقة 
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تفكريي،  تطغى على  �لكامنة  �ملفاهيم  ز�لت  فما  به،  �شاأقوم  مبا  تامة 

فكلمة �ملدر�شة، �ملعلم، �ملدير، �لطالب، �مل�شرف، مبثابة �لثو�بت �لتي 

ل تتغري يف تفكريي.  لكن عندما كنت �أ�شاأل �ملعلمني يف �لدر��شة: 

ماذ� تعني بالن�شبة لك مهنة �لتعليم؟ �أو ماذ� تعني بالن�شبة لك كلمة 

معلم؟ كان يتغري مع هذه �لأ�شئلة كل ما هو كامن يف تفكريي عن 

هذ� �ملو�شوع، وتتولد يف د�خلي معان جديدة، فالتعليم لي�س روتيناً 

مبجرد  تبد�أ  ميكانيكية  عملية  ي�شبه  ل  وبالتاأكيد  �ملثال،  �شبيل  على 

�ل�شغط على مفتاح �لآلة، وتنتهي حال �نتهاء �لآلة من �أد�ء عملها، 

بل هو عملية فاعلة متغرية م�شتمرة، قد ل حت�شر باآلية �أو حُتد مبنهاج.  

وكم كنت �أ�شعر �أثناء �إجابات �ملقابل باأين يف �لأ�شا�س �أن�شئ جياًل 

�لتي من �شفتها  �حلياة  متغري�ت  مع  �لتعامل  على  قادر�ً  حياً  ب�شرياً 

مناذج  �أو  جامدة  قو�لب  �إن�شاء  �أريد  ول  �مل�شتمر،  و�لتغري  �جلريان 

عملية  خالل  ومن  �إنني،  �لقول  �أ�شتطيع  لذلك،  جاهزة.   كربونية 

�إىل  »�لثابت«  من  و�أنتقل  د�خلي،  �لكامن يف  �أحاور  �لبحث، كنت 

»�ملتغري«، ومن �ملتلقي �إىل �ملنتج.  فاملعلم ل يتلقى �لأ�شئلة و�لتغذية 

وينتج  نف�شه  يكيف  �أن  عليه  بل  فح�شب،  و�لنطباعات  �لر�جعة 

معرفته ويطور �أ�شلوبه ويتعامل مع �ملوقف ح�شب ما يقت�شيه، فالعملية 

�أ�شبحت يف نظري و��شعة، وجمال حريتي فيها كبري، و�ملنهاج �لذي 

�أر�ه  ما  وفق  فيه،  و�أتو�شع  �أ�شاء  كيفما  �أكيفه  �أن  باإمكاين  يدي  بني 

منا�شباً ومالئماً لطلبتي.

 خارج الوعي أم داخله

�إجابات �ملعلمني تتمحور يف �لغالب حول ق�شايا حمددة  لقد كانت 

وحم�شورة: فمن م�شاكل �ملنهاج وتعقيد�ته، �إىل م�شكلة �ل�شالحيات 

عقم  �إىل  و�لإمكانيات،  �لدخل  حمدودية  م�شكلة  �إىل  و�لقو�نني، 

�لدور�ت وجدو�ها، �إىل �شغط �لوقت وفو�شى �لطالب، فيما يبدو اأننا 

كمعلمني مل نحدد مو�قعنا من ذلك كله بعد، وهي �إ�شكالية �لوعي 

بالعملية �لتعليمية وموقعي منها بال�شبط.

 �أن �أكون فاعاًل، وهنا يثار �شوؤ�ل �آخر، ما 
ّ

�أعتقد �أن وعيي يفر�س علي

هو �لتعليم �جليد �إذن؟ ل �أ�شتطيع �أن �أعرفه، لكن بالتاأكيد �أ�شتطيع �أن 

�أ�شعر به عندما يتحقق، فلي�س هناك �أف�شل من �أن �أخرج من ح�شتي 

كانو�  طالبي  باأن  د�خلي  �شعور  ويغمرين  قدمت،  مبا  معتز�ً  منت�شياً، 

متفاعلني، طارحني �شياًل من �لأ�شئلة بكل عفوية وبر�ءة، عندها �أ�شعر 

م�شتوى  �إىل  و�رتقو�  معه،  وتفاعلو�  ��شتلهم طالبي  �شيئاً  قدمت  �أين 

�أعلى عربه.  و�أ�شتطيع �أن �أ�شعر باحل�شة �ل�شيئة عندما ي�شود �ل�شمت 

�لقاتل جو �حل�شة، و�ل�شعور �لد�خلي باأن طالبي على و�شك �لتفلت 

�إ�شكالية ما �شتحدث يف جو �ل�شف، ول  �أن هناك  �أو  يف كل حلظة، 

وببطء  بتثاقل  مير  �لوقت  باأن  �لد�خلي  و�شعوري  نقا�س،  ول  �أ�شئلة 

�سديد، فهنا ل يحدث بناء ول �رتقاء ول تفاعل.  عندها �أ�شعر باأين 

مل �أقدم �شيئاً، ويكون ذلك و��شحاً يف عيون �لأطفال.

فاحلالة  �حلايل،  �لبحث  �شياق  على  كله  ذلك  ن�شقط  �أن  �أردنا  �إذ� 

�أحد  عند  ح�شة  �أ�شاهد  كنت  فعندما  كبري.   حد  �إىل  مت�سابهة 

اأن  من  بد يل  ل  كان  معه،  م�شجلة  مقابلة  باإجر�ء  �أقوم  �أو  �ملعلمني، 

�أعي �لدور �لذي �أقوم فيه، فوجودي �شيوؤثر على جمريات �لأحد�ث 

وب�شورة كبرية وفق ما ر�أيت و��شتلهمت، لكن يف �لوقت نف�شه كنت 

على در�ية باأين �أنا �لذي �شيكون مو�شوع �لبحث يف �لنهاية، ولي�س 

مثلهم،  معلماً  �شاهدت ح�ش�شهم، كوين  �أو  قابلتهم  �لذين  �ملعلمني 

و�أعي�س يومياً ما يعي�شونه يف مد�ر�شهم، فاأنا �أتاأمل يف دوري ويف حياتي 

�ملهنية من خاللهم هم.  ول بد �إذ�ً �أن �أعرتف باأين قد تاأثرت و�أثرت 

يف �لنتائج يف كثري من �لأحيان، لأن �لنطباعات و�لأفكار و�ملعلومات 

�شياق  مثل  للمو�شوعية يف  وبالتايل ل جمال  �أنا،  من خاليل  نقلت 

و�لذ�تانية،  �ملو�شوعية  مع�شلة  من  �خلروج  حاولنا  ما  وكثري�ً  كهذ�.  

من خالل نقا�س نتائجي مع �لزمالء �لباحثني، ومع �ملبحوثني �أي�شاً.

وي�شعب  قائمة،  �إ�شكالية  فهي  بوجودي  �ملبحوثني  تاأثر  اإ�سكالية  اأما 

�لتغلب عليها، فاأنا على در�ية �أي�شاً باأين �أخلق �حليز و�لأحد�ث عرب 

وجودي د�خل �ل�شف.  فهل عامل �لزمن ميكن �أن يحل ذلك؟ وهل 

بالن�شبة للطلبة و�ملعلم؟  ميكن �أن ي�شبح وجودي �شيئاً عادياً وروتينياً 

رمبا يكون هناك بع�س �ملوؤ�شر�ت �ملتعلقة، مثل عودة جو �لفو�شى يف 

غريب  �شخ�س  لوجود  من�شبطة  كانت  �أن  بعدما  ما،  �إىل حد  �حل�شة 

مثلي يف �حل�شة، فهل �أ�شبحو� غري مكرتثني لوجودي؟ هل هذ� دليل 

على �أنهم قد ن�شوين ولو لوهلة؟

 إعادة احلياة إىل املدرسة

وتفاعله  �لطالب  يعي�شه  �لذي  �لعام  و�جلو  �لبيئة  �أن  فيه  �شك  ل  مما 

وبناء  ودر��شته،  تعلمه  على  وملمو�س  مبا�شر  ب�شكل  يوؤثر  �أقر�نه،  مع 

روؤيته  وحتديد  عقليته  و�شقل  �لتعبري،  جاز  �إن  �لتعليمية،  �شخ�شيته 

لالأمور، وهنا تكمن م�شكلة �أخرى عندما ت�شبح �حلياة خارج �ملدر�شة 

ت�شري يف �جتاه، و�حلياة �ملدر�شية ت�شري يف �جتاه �آخر، فكيف لنا �أن نوفق 

بينهما؟ وكيف لنا �أن نوفق بني �هتمام �لطلبة وهمومه وبني �لعملية 

�لتعليمية، فهم يرون يف �ملدر�شة ذلك �لقيد �لثقيل، و�لعبء �لكبري 

�لعملية  �حلياة يف  نبعث  �لتفكري، كيف  على كو�هلهم، من هنا جاء 

و�لطلبة  �ملعلمني  �إيجاد  يف  جزئياً  يكمن  �جلو�ب  برمتها؟  �لدر��شية 

�لفاعلني و�لفعالني لكي يعملو� معاً يف جو جديد.  لكن كيف؟

 جناح للفرد أم فشل للنظام

�ثني  �لتعليمية �ملمتدة طو�ل  �لعملية  �لنجاح يف  �أن نعرف  لنا  كيف 

ع�شر عاماً من عمر �لفرد؟ و�أين ن�شع جناح �أحد �لطالب يف �لتوجيهي 

�أكمل  كان  وهو  �لتوجيهي،  يف  �لريا�شيات  يف  باملئة  مئة  بتح�شيل 

»ب�س  معلمه  عنه  يقول  ع�شر،  �حلادي  �ل�شف  يف  وهو  �ملادة  هذه  يف 
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�لولد كان م�س �شيئ«، �أي �أنه مل يفتقر �إىل �لتاأ�شي�س �ملطلوب، فلماذ� 

�أكمل يف مادة �لريا�شيات يف �حلادي ع�شر، وكيف متكن من �أن يحرز 

عالمة كاملة يف �لتوجيهي، هل هذ� هو �لنجاح �ملطلوب يا ترى؟ وهل 

لهذ�  جناح  هو  وهل  �لبع�س؟  بع�شها  على  ومبنية  متو��شلة  �لعملية 

�إجابة.   �إىل  �ل�شوؤ�ل بحاجة  �شيبقى هذ�  للنظام!!  ف�شل  �أم  �لطالب؟ 

فكيف نعلم؟ وكيف نقّيم؟ وكيف نبني عملية متكاملة.

 انتماء بال حدود

�أجاب  �ملعلم؟  �ملطلوب من  ما  �لرتبويني  �مل�شرفني  �أحد  �شاألت  عندما 

»�أن يقوم بالأعمال كافة �لتي توكل �إليه من قبل مدير �ملدر�شة، ووز�رة 

الرتبية و�لتعليم، �أن تكون ملفات �ملعلم منظمة ومرتبة، و�إد�رته لل�شف 

و�شلوكه  وممتاز،  �شحيح  ب�شكل  �حل�شة  ينفذ  و�أن  وم�شبوطة،  جيدة 

وعالقته مع �لطالب جيدة، و�أن يكون له �أثر فاعل على �ملدر�شة، لي�س 

واأن  �أي�شاً،  �ملدر�شة  طالب  كل  على  �إمنا  فح�شب،  �شفه  طالب  على 

يكون له �أثر على �ملعلمني، وعلى �لبيئة �ملحلية، وعلى �ملجتمع �ملحلي«.

لعل هذه �لكلمات و�فية وكافية، ولكن كيف نف�شر �لنتماء للعملية 

من  لكل  �لنتماء  يعني  وماذ�  �لكلمات،  هذه  من خالل  �لتعليمية 

�لطالب و�ملعلم؟ وكيف ترى وز�رة �لرتبية و�لتعليم مفهوم النتماء؟ 

و�سفها  �أي تنفيذ �ملعلم لإجر�ء�ت كما  هل يقا�س �لنتماء بالظاهر، 

�أريد  �ملعلمني؟  معايري  خالل  من  حتقيقه  ميكن  هل  �شابقاً؟  �ملوجه 

�ملعلم،  ول  �لطالب  خالل  من  لي�س  �لنتماء  مفهوم  �أتناول  �أن  هنا 

�لفل�شطينية، هذ�  �إحدى �ملد�ر�س  بل من خالل �شخ�شية �لآذن يف 

جميلة،  حد�ئق  �إىل  �شاحاتها  حّول  �لكثري،  ملدر�شته  قدم  �لرجل 

طرق  �لدوؤوب،  �لعمل  يف  �لنهار  مع  �لليل  و�شل  له،  كطفل  يرعاها 

ول  بناء،  مواد  �ساحب  ول  حجر،  �شانع  يرتك  مل  �لأبو�ب،  جميع 

بائع تر�ب، ذهب �إىل �لإغاثة �لزر�عية، جلب منهم �لأ�شجار و�لورود، 

وزرعها د�خل �ملدر�شة، بل جلب �شريره ونام د�خل �ملدر�شة، ب�شبب 

ظروف �لنتفا�شة �لأوىل يف حينها، هذ� �لإن�شان مل يخ�شع لدور�ت 

تدريبية ومل يكلفه �أحد بذلك، ومل يتلق �أية حو�فز مادية �أو غريها.  

فهل ن�شتطيع تف�شري �لنتماء من خالله؟ ومن خالل �لأعمال �لتي 

وهذ�  لالنتماء،  مفهومنا  يف  �لنظر  نعيد  �أن  علينا  �أن  �أعتقد  بها؟  قام 

�شوؤ�ل �آخر بحاجة �إىل �إجابة، ما هو �لنتماء؟ ومن هو �ملنتمي؟ وكيف 

�شنعيد لطالبنا ومعلمينا روح �لنتماء؟

فرا�س نا�صر
مدر�صة ذكور دير قدي�س الثانوية

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