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صنع املعاين يف املدارس

ماذا يعني أن أكون 
باحثة؟

هدى ملحم
�صمعت كثريًا اأن فالنًا باحثًا، وكنت اأريد اأن اأعرف ماذا تعني هذه 
اأكون  اأن  اأ�صتطيع  هل  باحثًا؟  تكون  اأن  مقومات  هي  ما  الكلمة؟ 

باحثة مثل هوؤلء الأ�صخا�س الباحثني؟

قبولها،  يف  حلظًة  �أتردد  ومل  �نتظرتها  �لتي  �لفر�شة  جاءتني  �أن  �إىل 

�لروتيني،  �لعمل  �أحب  ول  �ملغامرة،  �أحب  بطبيعتي  لأنني  وذلك 

مقابل  و�خلوف يف  �لقلق  من  م�شاعر  �نتابتني  �أنه  �أخفيكم  ل  ولكن 

نف�شي:  �أ�شاأل  بد�أت  �أ�شياء عدة،  و�لقلق من  �لفرح؛ �خلوف  م�شاعر 

هل �شاأجنح يف هذ� �لعمل؟ هل �شاأقوم بالدور على �أكمل وجه؟ األدي 

�لقدرة على �إقناع �ملعلمني و�أنا معلمة مثلهم بح�شوري ح�ش�شهم، واأنا 

ويكتب  �أن �ملعلم ينتظر �مل�شرف لكي يح�شر عنده،  �أعرف بد�خلي 

�أخذت جتول يف  �لتقرير وينتهي منه؟ كل هذه �لأ�شئلة وغريها  هذ� 

فكري، كيف؟ وكيف؟ وكيف؟

ي�شمح  �لذي  �لر�شمي(  )�لكتاب  �لإذن  �ل�شرب  بفارغ  �أنتظر  �أخذت 

�لبحث،  بتنفيذ  �أبد�أ  لكي  �لبحث(،  )مدر�شة  �ملدر�شة  �إىل  بدخويل 

و�أخذت �لأفكار تتالطم د�خلي، هل �شتو�فق �لوز�رة على مثل هذ� 

�لبحث، �لذي ح�شب �لتوقعات �شيك�شف �أ�شياء ميكن �أن تر�شى عنها 

و�أ�شياء ل؟ لأنني للحظات توقعت �لرف�س، و�أ�شبحت �أحدث نف�شي 

�أن �لوز�رة �شرتف�س، ل حمال، لأنها بالتاأكيد ل تريد فتح �أبو�ب من 

�لنقا�س هي يف غنى عن فتحها، و�لدخول يف نقا�شات يف مو��شيع ل 

يرغبون يف نقا�شها مثل �ملنهاج، و�ملعلمني، و�لمتحانات. وبعد �نتظار 

غري طويل، جاء كتاب �ملو�فقة، وما �إن ت�شلمت �لكتاب حتى غمرتني 

�خلوف  �خلوف؛  وباملقابل  و�لنت�شار،  و�ل�شعادة،  �لفرح،  من  م�شاعر 

�لآن �إىل �أين �شاأجته؟ ومن �أين �شاأبد�أ؟ وما هي �خلطوة �لتي �أقوم بها؟ 

ولكن خويف ميكن �أن يكون �أقل من زمالئي �لباحثني بقليل، وذلك 

لأنه مت �ختيار مدر�شة كنت �أعمل فيها معلمة »لتعليم �لكبار«، ولدي 

�ل�شنة  معرفة �شابقة ببع�س �ملعلمني �لذين يعملون فيها، ولكن هذه 

�ملدر�شة،  مدير  وهو  �ملدر�شة،  يف  نظري  وجهة  من  �شخ�س  �أهم  تغري 

مل ي�شبق �أن تعاملت معه، وبالتايل علي �أن �أختار �لطريقة و�لأ�شلوب 

�لذي �أقنع به �ملدير لل�شماح يل باملو�فقة على �لعمل و�إجر�ء �لبحث 

د�خل هذه �ملدر�شة. على �لفور �أخذت كتاب �لتكليف، وكان �أي�شاً 

قد و�شل كتاب �إىل مدير �ملدر�شة ي�شمح يل بدخويل �ملدر�شة، ولكني 

�أريد �لعمل بحرية وطماأنينة.

وقد توجهت �إىل �ملدير لقناعتي �أنه هو بو�بة دخويل �إىل �ملدر�شة، و�أنه 

 مهمتي، وي�شاعدين يف �إقناع �ملعلمني بعملي. بد�أ 
ّ

�شوف ي�شهل علي

: من �مل�شوؤول عنك يف هذ� �لبحث؟ كيف 
ّ

�أ�شئلة علي �ملدير يطرح 

اأنا  مدر�شتي  �خرتِت  ملاذ�  �لبحث؟  هذ�  مثل  على  �لوز�رة  و�فقت 

ولي�س �أي مدر�شة �أخرى؟

 بداية املشوار

عار�س  من  فمنهم  �ملو�شوع،  على  �ملعلمني  و�أطلع  �ملدير  معي  تعاون 

�أن �أح�شر عنده �أي ح�شة، ومنهم من تقبل �ملو�شوع، ومنهم قبل �أن 

ا�ستبانة  �أقم بتعبئة  �أن  �أو  �أعمل معه مقابلة،  �أن  �أح�شر ح�شة ورف�س 
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�لعالقات، وكنت على يقني �أن �أهم �شيء هي �لثقة بيني وبني هوؤلء 

�ملعلمني.

يف �للحظة �لتي بد�أت فيها بتنفيذ �لبحث، بد�أت �أ�شعر �أن �مل�شوؤولية 

ز�دت علي، كيف �أحافظ على �شرية �لبحث؟ خ�شو�شية كل معلم؟ 

توقعات  حتقيق  على  �شاأعمل  كيف  عليها؟  �أح�شل  �لتي  �ملعلومات 

�لبحث؟  حلدود  �إدر�كي  من  �لرغم  على  �لبحث  هذ�  من  �ملعلمني 

لكن يف �لوقت نف�شه، �أعرف طموح �ملعلمني يف �أن يو�شلو� �شوتهم 

�إىل �جلهات �لعليا، لإحد�ث نوع من �لتغري ... وب�شر�حة كنت د�ئماً 

يف جد�ل بني هذين �ملوقعني، ل �أعرف ماذ� �شيوؤول عنه �لبحث؟

 جتربتي البحثية

ذهبت  �ملدر�شة،  بدخول  يل  �ملحدد  �ليوم  ويف  �لتايل  �لأ�شبوع  يف 

ت�شوير  وكامري�  �شغري،  وم�شجل  مالحظاتي،  دفرت  معي  �أحمل 

�شغرية. دخلت �أثناء �ل�شرت�حة �إىل �ملدر�شة، وكان ل بد يل من �أن 

�ألحظ كل ما يجري فيها، و�أدّون مالحظاتي عن �لطالب، و�ملدر�شة، 

و�ملعلمني، و�ملدير، و�ملر��شل ... .

دخلت غرفة �لإد�رة، رحب بي �ملدير وطلب �ملعلم �لذي �تفقت معه، 

وو�شحت له �أنني فقط �أ�شاهد دون �أي تعليق مني، �أو �أي كلمة، وبد�أ 

�ملعلمون باإلقاء بع�س �لفكاهات و�لكلمات: »�شو يا بطل، �أنت كب�س 

�لفد� �ليوم« ... . 

طبعاً، �ل�شيء �لطبيعي �أن ي�شتغرب �لطالب ح�شوري عندهم، فبد�أو� 

على  د�ئماً  �أحر�س  وكنت  �حل�شة  بد�أت  ثم  وي�شحكون،  يتهام�شون 

جلو�شي )�آخر �ل�شف( حتى ميكن م�شاهدة �ملعلم و�ل�شبورة و�لطالب 

و�أدون مالحظاتي بحريه، ومل تفوتني �شغرية ول كبرية �إل وكتبتها، 

بادرين  ولكنه  �ملعلم،  و�شكرت  �حل�شة حتى خرجت  �نتهت  �أن  وما 

بال�شوؤ�ل: كيف �حل�شة؟ �إن �شاء �هلل �أعجبتك؟ �شو تعليقك؟ �أجبته: 

�أنني �أ�شاهد فقط ولي�س لدي �أي مالحظات ول �أكتب �أي تقرير.

 صور هنا وهناك

وهكذ� بد�أت �أ�شاهد ح�شة تلو �لأخرى، و�أذهب كل يوم �أربعاء �إىل 

جمموعة  هناك  �أن  �نتباهي  لفت  وما  �ل�شرت�حة،  بد�ية  مع  �ملدر�شة 

فهنا  �ملختلفة،  �لألعاب  من  فرقاً  ي�شكلون  و�ملعلمني  �لطالب  من 

ملعب كرة طائرة، فريق م�شكل من �ملعلمني و�لطالب، وهناك فريق 

كرة �شلة ...، و�مللعب �ل�شفلي لكرة �لقدم، وباقي �لطالب منهم من 

يلعب، ومنهم من ياأكل، ومنهم من يلتف حول هذه �ملالعب لي�شجع 

�لنظام  حلفظ  �ملدر�شة  مد�خل  على  �ملناوبون  و�ملعلمون  �لالعبني، 

ومنع حدوث �أي �شيء خالل �ل�شرت�حة �إىل �أن يقرع �جلر�س، فيبد�أ 

�لطالب بال�شر�خ ل يريدون �لدخول، ولكن هكذ� هو �لنظام، فيبد�أ 

�لذي  �ل�شف  �أمام  يقف  معلم  وكل  �شفه،  يف  بالوقوف  طالب  كل 

�شيعطي ح�شته فيه، وتبد�أ �حل�ش�س �لدر��شية �إىل �أن ينتهي �لدو�م، 

ر�أيت  عدة،  م�شاهد�ت  بعد  �لر�بعة  �حل�شة  ح�شوري  خالل  ولكن 

�ملدير يحمل دفرت �حل�شور و�لغياب، وي�شجل عدد �لطالب �لغائبني 

مرة بعد مرة، �إىل �أن قلت له يوماً نحن يف مدر�شتنا تاأخذ �ل�شكرترية 

�حل�شور و�لغياب بعد �حل�شة �لأوىل، فلماذ� �نتم يف �ملدر�شة تاأخذون 

�حل�شور و�لغياب �لآن؟ �أجابني: نحن ناأخذ �حل�شور و�لغياب مرتني 

يومياً بعد �حل�شة �لأوىل وبعد �حل�شة �لر�بعة. �شاألته: ملاذ�؟ قال يل: 

لأنني جئت �إىل هذه �ملدر�شة ووجدت �أن عدد �لغياب كثري، وبخا�شة 

بعد �ل�شرت�حة، وهذ� جعل عدد �لطالب يف �ل�شف يتقل�س من 50 

�إل بعذر  �إىل )8-10( طالب، ول يحق للطالب �لغياب  تقريباً  طالباً 

�لإذن  ليطلب  �لطالب  �أمر  يت�شل ويل  �أو  مري�شاً  يكون  كاأن  مقبول، 

لبنه بالغياب.

ومن �ل�شور �مل�شرقة يف هذه �ملدر�شة حبهم لبع�س �لبع�س، عالقاتهم 

من  �لرغم  على  ملهنتهم  �نتماوؤهم  �ملدر�شة،  مدير  وبني  بينهم  فيما 

�أجريت  ذلك  وبعد  ر�أيهم.  ح�شب  تو�جههم  �لتي  �ل�شعوبات 

مقابالتي معهم، وتناولت ق�شايا عدة كالر�تب، و�ملنهاج، وعدم رغبة 

�مل�شرف  قال  كما  �لوظيفي  �لأمن  توفر  وعدم  �لتعلم،  يف  �لطالب 

�لرتبوي، و�لمتحانات �لوز�رية و�ملديرية �ملفاجئة، ح�شب ما قال �ملدير 

و�ملعلمون، وغريها من �لأ�شياء.

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

�لفل�شطينية«.
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ومع كل هذ�، فاإن �ملعلمني يعتربون مهنة �لتعليم �أمانة، يجب �أن يعملو� 

من �أجل �ملحافظة عليها، و�لغريب �أين عندما �شاألتهم: هل ترغبون �أو 

فوجئت  بذلك،  �لظروف  لكم  ت�شمح  عندما  �ملهنة  بتغيري  تطمحون 

يعملون  �أنهم  �إل  �ملعيقات،  هذه  كل  ومع  ل.  كانت:  �لتي  بالإجابة 

كج�شد و�حد؛ �شو�ء للعملية �لتعليمية �أو �لن�شاطات �لالمنهجية �لتي 

تبد�أ �ملدر�شة بالتح�شري لها، و�إبر�ز �لأن�شطة كافة لدى �لطالب يف يوم 

ي�شمى »�ليوم �ملفتوح«، حيث حتاول كل مدر�شة �أن يكون هناك يوم 

�ليوم  هذ�  كان  �ملدر�شة  هذه  ولكن يف  عنه،  يتحدث  �لكل  لها  مميز 

بالفعل مميز�ً، وذلك من خالل �شهادة �أولياء �لأمور و�لأمهات �لذين 

ح�شرو� �حلفل، و�شاألتهم ملاذ� تعتربونه يوماً مميز�ً؟ قالو�: »منذ �شنو�ت 

عديدة مل يكن يوم مثل هذ� �ليوم يف �ملدر�شة«، وهذ� ما كنت �ألحظه 

�أنا، حيث نبد�أ نحن �حلفل وطالب هذه �ملدر�شة يكونون يف مالعب 

مدير  �إهمال  ب�شبب  لعر�شه  �شيء  يوجد  ل  لأنه  �لأخرى،  �ملد�ر�س 

�ملدر�شة �ل�شابق ملثل هذه �لأن�شطة. وقد ح�شلت على �ل�شور كاملة 

لهذه �لأن�شطة. كما �شاركت �ملدر�شة يف �أن�شطة وم�شابقات عدة على 

م�شتوى �ملديرية و�لوز�رة، وفازت مبر�كز عدة، وهذ� ما �شجع �لطالب 

و�ملعلمني على �مل�شي قدماً و�لعطاء �أكرث.

 إحساسي باملعلم
�أ�شعر مبدى �ل�شرب �لذي يتحلى به �ملعلم ب�شبط  كوين معلمًة كنت 

تنتهي  ولكن  �ل�شف،  غرفة  د�خل  وجودي  ب�شبب  وذلك  �أع�شابه، 

 
ّ

علي وتطرح  م�شاهدة،  كل  من  و�أخرج  م�شاهد�تي  وتنتهي  �حل�شة 

�أ�شئلة عدة من قبل �ملعلم: كيف كانت �حل�شة؟ ما ر�أيك بالطالب؟ 

ح�شتي؟  تقيمني  كيف  معي،  م�شرتكة  كونك  مالحظاتك؟  هي  ما 

�لأ�شئلة:  عن  بالإجابة  �أرد  كنت  �شاطرين؟  �لطالب؟  �شفتي  كيف 

�أن  �أجل  ولكن من  منكم،  لأحد  تقييماً  �أ�شع  باحثة ل  معلمة  �إنني 

عن  �أجيب  ل  كنت  ب�شيط  ولو  هذ�  بحثي  نهاية  يف  �شيء  يتغري  ل 

مثل هذه �لت�شاوؤلت. ففي �إحدى �للقاء�ت �لبحثية حتدثنا عن ذلك، 

وجودنا  بتاأثري  و�عون  وكلنا  �لقبيل،  هذ�  من  خمتلفة  ق�شايا  وتبادلنا 

نرى  �ل�شف و�ملدر�شة، حيث  �لأمور د�خل  كباحثني على جمريات 

�لأمور من د�خلها ونفهمها جيد�ً من خالل جتربتنا كمعلمني �أكرث من 

اأي باحث خارجي يدخل �إىل �ملدر�شة فقط لإجر�ء بحث ما ويخرج.

على  �لبحث  مدر�شة  دخولنا  خالل  من  نعمل  بحث  كفريق  وكنا 

�أريد  كنت  �ملعلم، حيث  ز�وية  من  �لتعليمية  �ملمار�شات  ��شتك�شاف 

��شتك�شاف �أ�شلوب �ملعلم، عالقاته مع طالبه، مدى تفاعله مع �ملنهاج 

�لتي يو�جهها �ملعلم و�لطالب  �إىل �لتحديات  بالإ�شافة  و�لمتحانات، 

�ملرجعية للحكم على مثل  �ل�شوؤ�ل: ما هي  يبقى  �ل�شف. ولكن  يف 

�لتي  و�لنظرية  �ل�شابقة،  معرفتي  و�أخري�ً  �أوًل  �ملرجعية  �لأمور؟  هذه 

�أن  �أرى  �لبحث، حيث  هذ�  عرب  تطورت  و�لتي  �لتعليم  عن  �أحملها 

عملية �لتعليم عملية معقدة، ومت�شابكة، ولكل و�حد منا لديه �لقناعة 

�لتي يرى �أنها �لأف�شل ل�شري �لعملية �لتعليمية، ولكن كمعلمة باحثة 

و�لنقا�س  �لتفكري  �لطالب على  �لذي يحث  هو  �جليد  �ملعلم  �أن  �أرى 

بها،  م�شلم  �أنها  على  و�ملعلومات  بالأمور  �لأخذ  وعدم  و�جلد�ل، 

و�لطالب �جليد هو �لطالب �لذي يفكر ويبحث كي ي�شل �إىل �لنتيجة 

بنف�سه، ويح�شل على �ملعلومة من م�شادر عدة، و�ملنهاج �ملنا�شب هو 

�ملنهاج �لذي ينا�شب عمر �لطالب، و�إمكانيات �ملعلم وقدر�ته، حتى 

ل ي�سعر كل منهما بالإحباط �أو �لتخبط. وبناًء على ذلك، ��شتطعت 

�لرغم  على  �ملعلمني  �أ�شنف  �أن  �ل�شابقة  ومعرفتي  بحثي  خالل  من 

لكن  �لع�شر،  هذ�  يف  خطري  �أمر  وهو  حكم  فيه  �لت�شنيف  كون  من 

حتى �أ�شهل عملية فهمي لالأمور، رمبا قد �أكون جنحت يف ذلك، فهناك 

للطالب  �لفر�شة  يعطون  ول  وقالباً،  قلباً  �لكتاب  »يتبعون  معلمون 

للبحث و�ل�شتك�شاف، مقابل معلمني �أعطو� فر�شة للتفكري و�لنقا�س 

و�لإبد�ع، ولكن من وجهة نظري، وبعد �لنتهاء من بحثي هذ�، �أرى 

�أن �لأمور معقدة، فاملعلم �لذي رمبا ر�أيته تقليدياً يف ح�شة ما، ميكن �أن 

يكون يف حلظة ما معلماً جيد�ً ومبدعاً �إذ� ما �أوتيت له فر�شة �لإبد�ع، 

فاأنا على يقني �أن �لأمور لي�شت »�بي�س/ �أ�شود«. �خلطر من �لت�شنيف 

�لرتبويون«،  »�مل�شرفون  �ملوجهون  فيه  وقع  �لذي  �خلطاأ  يف  �شاأقع  �أنني 

و�أنظمة  بقو�نني  »�إننا حمكومون  قابلته:  �لذي  �مل�شرف  قال يل  حيث 

يجب يف �لنهاية �أن ن�شري عليها جميعاً، �شو�ء �أكنا ر��شني عنها �أم ل؟«.

�ملعلمني  �أن  �إىل  تو�شلت  وم�شاهد�تي،  ومقابالتي  بحثي  خالل  من 

�ملناهج،  و�أولياء �لأمور و�لطالب غري ر��شني عن  و�ملدير، و�مل�شرف، 

حيث �أجمع �لكل على �أنها »مناهج طويلة، مكتظة، �أعلى من م�شتوى 

تهيئة  يتم  ول  »مفاجئة،  �ملدير-  ر�أي  و�لمتحانات -على  �لطالب«، 

يقوم  �لطالب، حيث  على  �شلباً  يوؤثر  مما  م�شبقاً،  لها  و�ملعلم  الطالب 

باإنهاء �ملنهاج على ح�شاب فهم �لطالب، وحتى يح�شل على  �ملعلم 

تقرير جيد من �مل�شرف يف نهاية �ملطاف«. وح�شب ما قال ويل الأمر: 

»�متحان  يقال:  عندما  �ملنزل  د�خل  �لطو�رئ  من  حالة  تكون  �إنها 

وز�ري«، و�لغريب بعد كل �لنتائج �ملتدنية �لتي يح�شل عليها �لطالب 

يف هذه �لمتحانات، �إل �أن �لوز�رة ما�شية قدماً يف تطبيقها لها دون 

�لتفكري بجوهر �لأ�شباب.

خرجت باأ�شئلة كثرية يف نهاية �لبحث، تغريت لدي مفاهيم عن دور 

بقيت  لو  عليها  �أح�شل  �أكن  مل  معلومات  على  ح�شلت  �لباحث، 

معلمة فقط، بد�أت �أنظر �إىل مهنة �لتعليم على �أنهاه عملية بحثية من 

قبل �ملعلم و�لطالب نتيجة تفاعلهما مع �لبيئة، يتفاو�شان يف �لأدو�ر 

لكي يبنيا �ملعاين لوجودهما. �إن �للقاء�ت �لبحثية مع فريق �لبحث 

قبل �لعلمية �لبحثية و�أثناءها وبعدها، وّلد لدّي طريقة تفكري جديدة، 

و�أ�شلوباً للحو�ر و�لتاأويل �شاعد�ين على فهم مهنتي وممار�شاتي �ليومية، 

ويف �لوقت نف�شه طرحا �أ�شئلة �أكرب بحاجة �إىل عملية بحثية م�شتمرة.

هدى ملحم
معلمة يف مدر�صة الريموك الأ�صا�صية - اخلليل
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