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املعلمون واملعلمات عرب السرد

بدأت بتدوين قصتي عند أول يوم لي في العمل واستالم وظيفتي في مديرية التربية والتعليم كمرشد تربوي، حيث أتذكر ذلك اليوم جيدًا، وما زال 
محفورًا في ذاكرتي، ألنه يوم إثبات الذات وتعميق ثقتي بنفسي وإثبات إجنازاتي، ومع ذلك، فهذه الصفحة لم تكن سوى صفحة صغيرة من مسيرتي 

التعليمية التي سرت خاللها حتى وصلت إلى هنا، ومن هنا تبدأ احلكاية.

بداية مشوار

هيثم رسالن مراغة

دائمًا  املشهد  يعيدني هذا  الطلبة وأراهم يصطفون،  أمام  عندما أقف 
والكتب  املعلم  في أحضانه حب  ماٍض حمل  املاضي،  ذكريات  إلى 
كتب  الذين  املعلمني  أتذكر  حيث  املدرسي،  واالنضباط  املدرسية 
العمل  فينا حب  التاريخ أسماءهم بحروف من ذهب، حيث زرعوا 
الذين  املعلمني  هؤالء  ومن  أهدافنا،  حتقيق  في  والتفاني  وإتقانه 
وخاصة  األساسية،  املرحلة  معلمو  ذاكرتي،  في  أسماؤهم  طبعت 
وأنظر  املدرسة  إلى  ألذهب  الدقائق  أعد  كنت  حيث  األول،  الصف 
يضع  عندما  بالدفء  أشعر  كنت  فقد  منهم،  وأتقرب  وجوههم  إلى 
الثقة  يزرع  يده على رأسي واالبتسامة متأل وجهه، حيث كان  املعلم 
في نفسي من خالل عباراته وحكمه، وال أنسى أيضًا توجيهاته عندما 
بل  أن أخطئ،  يريدني  عينيه، ألنه ال  في  احلرقة  كنت أخطئ وأرى 
يريد لي األفضل، وهذه احلرقة في عينيه علمتني اإلصرار على املثابرة 
املثمرة  العلمية  مسيرتي  جاءت  هنا  ومن  هدفي،  ألحقق  والتصميم 
على أيدي أساتذتي الذين لن أنساهم أبدًا. وعند انتهاء هذا املشهد، 
ذلك  إلى  أعادوني  واالبتسامة على وجهي، ألنهم  إلى طالبي  أنظر 
الطلبة  أحد  يدي على كتف  املاضي اجلميل، وبعفوية مطلقة، أضع 
كان  مبا  تأسيًا  والتقدم،  املثابرة  على  وأحفزه  معه  احلديث  وأتبادل 
أساتذتي يعملون، لكي تستمر القصة، ويأتي يوم ويفعل كما كنت 

أفعل.

الطلبة صنوف  غنّيًا إلكساب  التعليم مصدرًا  أرى  تربوي،  وكمرشد 
العلم وكنوز املعرفة وإكسابهم املهارات احلياتية التي يستندون إليها في 
صقل شخصياتهم وحل مشاكلهم وتهيئتهم خلوض جتارب املستقبل 

بنجاح ودون صعوبات .

ومن هنا، ننظر إلى الطلبة داخل املدرسة على أنهم رواد علم ينشدون 
املعرفة وإتقان دهاليز العلم وفنونه، ولكن توجد معضلة تؤرقني في 
ماضينا وحاضرهم، وتكمن هذه  بني  التربوية  الفجوة  طلبتنا، وهي 
واحترام  وبينهم،  بيننا  العلم  وحب  اإلخالص  عملية  في  الفجوة 
املعلمني واألنظمة، وااللتزام واالنضباط، ما قلص مكانة العلم في 

وجدانهم وإخالصهم له.

أما عن املنهاج املدرسي، فهو جيد ومواكب للتطور واملعرفة، ولكن 
جانب  وهو  األول،  جانبني:  في  تربوي  كمرشد  عنه  أحتدث  سوف 
أجد  بدأت  أعلمهم،  لكي  إخوتي  أبناء  إلّي  يأتي  فعندما  شخصي، 
لكي  فهمها  في  صعوبة  وأجد  املدرسية،  املناهج  مجاراة  في  صعوبة 
أوصل الفكرة إليهم، فالحظت أنهم يجدون صعوبة في فهم املواد، 
كما الحظت من كالمهم أن املناهج أكبر من مستواهم العمري. أما 
الطلبة  إلي  يأتي  عندما  نفسها  املشكلة  فالحظت  املهني،  اجلانب  من 
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أكثر  وقتًا  ويريدون  الصعوبة  غاية  في  بأنها  املناهج  من  ويشتكون 
لفهم املادة واستيعابها، وخاصة املواد احلسابية والعلمية. كما يجب 
األساسية،  للمرحلة  تعطى  التي  الدراسية  املواد  كثرة  إلى  التطرق 
وخاصة الصف األول، ونحن نعرف أهمية تلك املواد، لكن يجب 
واإلجنليزية،  العربية  كاللغتني  األساسية  املواد  على  نركز  أن  علينا 
اإلعدادية  مرحلة  إلى  طلبة  وصول  نتفادى  لكي  يتقنونهما  وجنعلهم 
األهم،  النقطة  أما  والقراءة.  الكتابة  في  ضعف  من  يعانون  وهم 
الطلبة  أمام  الصعوبات  تذليل  في  الفاعل  املدرسة  دور  في  فتكمن 
حيث  من  تواجههم  التي  التربوية  والصعوبات  املشاكل  كافة  من 
العمل  وورشات  احملاضرات  حيث  ومن  املناسبة،  العالجية  اخلطط 
التي تعقدها املدرسة للطلبة واملعلمني واألهالي، ومن خالل ذلك، 
تكتمل الدائرة التربوية، ألننا أشركنا األهل بالعملية التربوية وأضفنا 
ألبنائنا  إليصالها  معها  التعامل  وكيفية  الدراسية  باملناهج  املعرفة  لهم 

الطلبة بكل يسر وسهولة.

وفي آخر فقرة في هذا املقال، سوف أحتدث عن سبب دراستي لكي 
أتخرج كمرشد تربوي، وأيضًا عن دور املرشد في العملية التعليمية 
التعامل  مت  وكيف  واجهتني  وصعوبات  مواقف  وعن  املدرسة،  في 

معها.

يرجع سبب دراستي لتخصص اخلدمة االجتماعية إلى أساتذتي الذين 
بإرشاداتهم  وساندوهم  األزمات،  وقت  الطلبة  جانب  إلى  وقفوا 
نفسي  في  زرع  األمر  وهذا  الصعوبات،  هذه  يتجاوزوا  لكي  البناءة 
وكنت  طالبًا،  يومًا  كنت  ألنني  للطلبة،  وخاصة  املساعدة،  حب 

وأذلل  طريقي  أشق  لكي  اإلرشادات  هذه  إلى  احلاجة  أمّس  في 
وصلت  كنت  ما  دونها،  من  التي  مستقبلي،  تعترض  التي  العقبات 
إلى هذه املرحلة التي وصلت لها، وهذا كان دافعي لهذه املهنة التي 
املجتمع  أطياف  إلى جميع  تأخذ حيزها لكي تصل رسالتها  أن  أمتنى 

الفلسطيني.

املساعدة  في  فيكمن  التعليمية،  العملية  في  التربوي  املرشد  دور  أما 
في النهوض بها، ويتمثل ذلك في: حماية الطلبة من العنف وتدعيم 
البيئة املدرسية اآلمنة، ورفع مستوى الصحة النفسية والتكيف النفسي 
العملية  نحو  الطلبة  دافعية  وتدعيم  وتعزيز  للطلبة،  واالجتماعي 
من  ووقايتهم  الطلبة  لدى  اإليجابي  السلوك  وتعزيز  التعليمية، 
االنحرافات السلوكية، وتفعيل برنامج التوجيه املهني في املدارس، 

والتعامل مع الضغوطات النفسية التي تواجه العاملني في التعليم.

تفهم  عدم  فهي  تربوي،  كمرشد  واجهتني  التي  الصعوبات  عن  أما 
احمليطني بالنظام املدرسي لدور املرشد التربوي، وعدم إفساح املجال 
له إلمتام عمله، ووضع العوائق واحلواجز للحيلولة دون تنفيذ برامجه 
التعليمية  والعملية  أواًل،  الطالب  خدمة  إلى  تهدف  التي  اإلرشادية 
ثانيًا. أما كيفية التعامل معها، فقد جتنبت بعض األمور اإلرشادية ولم 
أنفذ أمورًا أخرى كي ال يتم التصادم مع أي كان في النظام التربوي، 
وترقى  الفلسطينية  التعليمية  العملية  تزدهر  أن  هدفنا  يبقى  ولكن 

وتسمو إلى أعلى املستويات.

مرشد تربوي - مدرسة ذكور مسقط الثانوية - قلقيلية

من فعاليات اليوم اخلتامي ملشروع إحياء الدمى في التعليم.
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