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قصص املعلمني

دماء ابنتي »ندى« ما 
زالت على أوراقي الرتبوية

سمر عليان

أنني يجب أن أكون أكثر حزمًا مع أول مداخلة من  وأرشدني يومها 
طالب مشاغب، لكي ال أجعل الطريق سهلة لغيره للعبث في احلصة 

)طبعاً احلزم هنا ليس املقصود به العقاب أو العنف(.

مع  للتعامل  الطرق  أفضل  حول  معلوماتي  أثري  أن  حاولت  عندها 
تصيده  أو  املعلم  قبل  من  التهديدات  أن  فوجدت  املشاغبني،  الطلبة 
دفاعية  فعل  ردود  إلى  يؤدي  الذي  األمر  ذاتيتهم،  تثير  قد  للطالب 
قبل  من  طالب  ُيتهم  وعندما  املعلم.  على  وثورة  كراهية  إلى  تؤدي 
يكسب  أن  يحاول  بأن  لنفسه  يثأر  فإنه  آخرين،  طالب  أمام  املعلم 

اجلولة مع املعلم من أجل أن يحقق ذاته في الفصل.

والنظام  السلوك  أسس  وضع  في  لقاء  أول  تقضي  أن  األفضل  ومن 
اجلديدة  األفكار  بعض  تدريس  في  وكذلك  وقواعدهما،  املرغوبني 
للمادة ومناقشتها، وجعل الطالب يتدربون على بعض التمارين وهم 
في  أول درس  أعددت ودرست  وإذا  السبورة.  أو على  أماكنهم  في 
املقرر لكي تشغل الطالب بالدرس، فإنك تكون قد أسست فصلك 

كمكان يتوقع كل من فيه أن يعمل بجد.

بالعمل،  ومليئة  حازمة  األولى  األسابيع  تكون  أن  األفضل  ومن 
التعلم،  في  فعال  بشكل  مندمجني  كلهم  الطالب  جتعل  لكي  وذلك 
سيجدون إحساسًا بأهمية ما تدّرسه. ومن املهم أال تصادق طالبك 
أثناء اللقاءات األولى كأن تظهر لهم أنك شخص مرح، وأن فصلك 
يجب  الدراسة  من  األول  األسبوع  وخالل  للكسل،  أو  للهو  مكان 
سوف  بهذا  ألنك  كفء؛  مدرس  بأنك  طالبك  احترام  تكتسب  أن 

تكتسب إعجابهم فيما بعد.

كليه  في  قبلت  لقد  فرحة،  أتراقص  وأنا  الله-  أمي -رحمها  هاتفت 
الهندسة في جامعه مؤتة في األردن. أنا سعيدة احلظ، فقد كان عدد 
املقبولني في اجلامعات األردنية احلكومية من طلبة اجلالية الفلسطينية 

في اخلارج، ال يتجاوز أصابع اليد.

وطلب  القبول،  لي  فبارك  والدي،  وأخبرت  باخلبر،  أمي  سعدت 
الذي  الفرع  واختيار  الهندسة،  بدل  التربية  كليه  في  التسجيل  مني 
على  قبلت  واألنسب،  األفضل  بأنها  إقناعي  حاول  فيه!  أرغب 
مضض، وعدت إلى غرفتي في سكن الطالبات متثاقلة املشية محبطة 
الهمة وعقلي ولساني يقوالن: خسارة .. معدلي في توجيهي ضاع 
أو  لها اآلن، ولن تختلف عن )78 %(  خسارة .. )98 %( ال قيمه 

.)% 68(

القبول  مدير  وقابلت  والتسجيل،  للقبول  ذهبت  التالي،  اليوم  في 
إقناعي  وحاول  الطلب،  من  البداية  في  استغرابه  أبدى  والتسجيل، 
مجال  معلم  واخترت  رأيي،  فاحترم  أسبابي،  أبديت  بالهندسة. 
وكم  والتربوية،  العلمية  املساقات  دراسة  في  وبدأت  رياضيات، 
اخلبرات  من  لي  أضافت  وكم  التربية،  مساقات  بدراسة  استمتعت 

واملعلومات واألساليب في التعليم.

مرة،  ألول  وقفت   ،)1( العملية  التربية  مادة  درست  عندما  وأذكر 
الطالب  دور  يومها  مثلوا  الذين  والزميالت  الزمالء  أمام  وشرحت 
بنفسه  املعتز  الطالب  دور  أحدهم  وأدى  التعلم،  وبطيئي  املشاغبني، 
)بفهم أكتر من معلمه(، ولكنه كان يومًا رائعًا، فقد شكرني أستاذي 
اإلجابة،  أثناء  والثقة  الردود،  وهدوء  النفس،  ضبط  على  يومها 
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وأحيانًا يظن بعض املعلمني أنه ميكنهم أن يكسبوا الطالب بأن يرّوحوا 
لهم  ويسمحوا  املسلية،  األلعاب  بعض  ويلعبوا  بالفكاهات،  عنهم 
بأن يفرضوا مستويات من السلوك مخالفة داخل الفصل، فإن حدث 
كثيرًا  فإن  معينة،  سلوكية  أمناطًا  يؤسسوا  بأن  للطالب  وسمحت 
املناسبة،  غير  األمناط  هذه  إلزالة  مطلوبًا  سيكون  واجلهد  الوقت  من 

وإحالل األمناط املنظمة للسلوك محلها.

وكمعلم، فأنت لست بالضرورة أفضل من طالبك، ومع ذلك فإن 
قائدًا  يتوقعون منك أن تكون  إنهم  دورك يختلف عن دور طالبك. 
السلوك  من  مستويات  تضع  وأن  القدوة،  مبثابة  تكون  حتى  لهم 

الطالبي، وأن تتقبل موقع السلطة وتكتسب احترام طالبك.

وينبغي أال تصبح متسلطًا غير مرن تتصرف كما لو كنت معصومًا من 
السمات  تعتبر من  النظام  املرح  يعطل  ملسة مرح عندما ال  إن  اخلطأ. 
واخلصائص الضرورية للمعلمني الذين يجب أن يحققوا فصاًل منظمًا 

وبيئة تعليمية فعالة وآمنة.

في  أشهر  أربعة  ملدة  امليداني  تطبيقي  أثناء  سابقًا  ذكرته  ما  أفادني  وقد 
الفصل  نهاية  في  اجلامعة  من  تخرجت  بعدها  الثانوية،  املزار  مدرسة 

الدراسي األول من السنة الرابعة، فقد أنهيت اجلامعة في ثالث سنوات 
املزار  وودعت  اجلامعي  والسكن  الدراسة  زميالت  ودعت  ونصف. 
ومؤتة في يوم مثلج. ما زلت أحبك يا كرك بجبالك وثلجك وأشتاق 
نفسي  في  أحمل  غزة،  إلى  وعدت  البداية،  كانت  فمنك  لزيارتك 
التعليم،  مهنة  في  للعمل  طلبًا  قدمت  ما  وسرعان  واألمل،  الشوق 
وبعد جتاوز االمتحان مت تعييني في مدرسه مصعب بن عمير األساسية.

املدرسة وقدمت كتاب  قابلت مديرة  اليوم األول،  ذهبت في صباح 
الثاني،  الصف  بتعليم  وكلفتني  املديرة  بي  رحبت  حيث  التعيني 
رياضيات،  معلم  تخصصي  بأن  إقناعها  وحاولت  طلبها  رفضت 
ال  ولكن  املرحلة.  هذه  لتدريس  أصلح  ال  وأنا  صف،  معلم  وليس 
مفر، باءت محاوالتي بالفشل، وحاولت إقناعي وإحراجي وقالت 

املعلم الناجح ينجح في كل مكان.

مشاعر  ساورتني  الثاني،  الصف  تعليم  على  أجبرت  وبصراحة 
؟كيف  لهم  سأشرح  كيف  املرحلة؟  هذه  سأعلم  كيف  باخلوف، 
الكبيرة؟  وطاقاتهم  الصغيرة  أعمارهم  مع  سأتعامل  كيف  سأحضر؟ 
أين  الذي درسته،  الرياضيات - تخصصي  الوقت سأنسى  وهل مع 

سيذهب التفاضل والتكامل الذي ال مكان له هنا.

من فعاليات اللقاء األول لبرنامج نقاريش علمية.
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إلى  أردت. صعدت  ليس كما  على كل حال، هذا واقعي اجلديد، 
أثناء  بعصاه  املعلم  لّوح  الصف.  املعلمني وصلنا  يرافقني أحد  صفي 
الطالب  رد  السالم.  عليهم  وألقى  الطالب  فجلس  الصف  دخولنا 
هذا  من  يخافون  أنهم  أعينهم  من  وعرفت  عليهم،  عرفني  السالم، 
األستاذ، وقال لي: »أنا في الصف إلى جنبك إذا احتجت مساعدة«، 
وأشار إلى العصا. شكرته وطلبت منه اخلروج وعدت ألتأمل صفي 
على  تعرفت  مختلطًا.  صفًا  كان  وقد  البالية،  جدرانه  الصغير؛ 
معي  أحوالهم  ملف  وأخذت  بنفسي،  وعرفتهم  الصف،  طالب 
للبيت ألستطيع التعرف على أحوالهم جيدًا، وبدأت بطباعة أوراق 
لم  عنهم،  املعلومات  استكمال  في  لتفيدني  األهالي  على  وتوزيعها 
أتعرف  أن  هدفت  بل  الثبوتية،  أوراقهم  استكمال  فقط  هدفي  يكن 
على احلاالت اخلاصة، وصدمت بكثرتها، كم من طفل ألب شهيد 

أو أسير أو بال أب وال أم عدا عن الكثير من احلاالت املرضية.

أما في أثناء الدوام فقد كنت أستعني بخبره زميالتي وزمالئي، ما 
املعلومات  أبسط  للتحضير؟ كيف أشرح؟ كيف  أفضل طريقة  هي 
درس  سأشرح  كيف  عربية؟  لغة  معلمة  لست  أنا  أحفز-  كيف 
ال  وهم  أقيمهم  كيف  الكتابية؟  أعمالهم  أصحح  متى  املطالعة؟ 

يجيدون الكتابة والتعبير؟

زميالتي  نصائح  من  كثيرًا  استفدت  فقد  استشار،  من  خاب  ما 
يناسبني وأبتعد عما ال  ما  وجتاربهم، وبقي علي اآلن غربلتها ألخذ 
فيه مثل نصيحة )العصا من اجلنة(. سأترك هذه  يناسبني وال أرغب 
زالوا  ما  سبعًا(  )العبه  الكرمي  رسولنا  حلديث  وسأرجع  النصيحة 

صغارا فلنعلمهم باللعب بداًل من العصا.

طابور  في  وقوفي  وأثناء  دوامي،  من  األول  األسبوع  أيام  أحد  وفي 
الصباح، نادتني مديرتي: سأحضر لك اليوم في حصة اللغة العربية. 
رحبت بها. بالفعل حضرت املديرة إلى صفي ومعها دفتر املالحظات 
عن  عبارة  وكان  الدرس  وبدأت  اخللف،  في  وجلست  وسلمت 
وبدأت  عنه  تعبر  صوره  له  مقطع  وكل  الكلي،  الدرس  من  مقطعني 
بالتهيئة من خالل طرح أسئلة ومناقشتها )مفاتيح اإلبداع( ماذا؟ أين؟ 

هل؟ كيف؟

أي   - شجر   - )أناس  الشخصيات  عدد  كم  الصورة؟  في  ترين  ماذا 
شي(؟ ماذا يفعل كل شخص؟ هل السلوك صحيح؟ عبر عن رأيك؟ 
ذلك؟  بعد  يفعل  أن  تتوقع  ماذا  نفسه؟  الرأي  يشاركنا  اجلميع  هل 
الكلمات  بقراءة  وبدأنا  الكلمات  قاموس  بطاقات  عرضت  بعدها 
منها ومطابقتها مع الكلمات املعروضة في املقطعني ومعرفة مرادفاتها 

وحتليلها وتضاداتها، ومن ثم قراءة املقاطع قراءة جماعية وفردية.

مجموعة،  كل  مع  العمل  ورقة  ومتابعة  الدرس  من  االنتهاء  وبعد 
طلبت مني املديرة مقابلتها ملناقشه احلصة. كنت قلقه على الرغم من 
الطالبات.  من  ذلك  لي، وطلبت  الدرس صفقت  انتهاء  أنها مبجرد 
الغرفة، رحبت بي بشكل خاص، وأثنت عليَّ  عندما دخلت عليها 
أن تكون حصتي جميلة وممتعة،  تتوقع  لم تكن  أنها  كثيرًا وأخبرتني 
مني  وطلبت  البداية،  في  العربية  اللغة  تدريس  رافضة  كنت  ألني 

مهما  النجاح،  أن  عرفت  عندها،  لزمالئي  توضيحي  درس  إعداد 
كان صغيرًا، فإن له أثره الكبير على الراحة النفسية، وأدركت أهميه 

التحفيز للمعلم والطالب.

بعد مرور عامني، مت نقلي إلى مدرسة السيدة رقية األساسية العليا، وقد 
أسعدني ذلك، فطاملا تاقت نفسي لتدريس الرياضيات؛ كمادة علمية. 
حصة   20 يتضمن  وكان  جدولي  استلمت  األول،  يومي  في  ذهبت 

موزعة على النحو التالي: 5 حصص رياضيات، و15 حصة علوم.

انزعجت من ذلك، فكيف لي أن أدرس علوم. تناقشت مع اإلدارة 
كثيرًا دون جدوى، وكان العرض املتوفر هو هذا اجلدول، وسيكون 
فقط لهذا العام والعام القادم، سيكون كل نصابي رياضيات للصف 

الثامن، ألنه ستفتح فصول جديدة في املدرسة.

فبدأ مشوار جديد مع مادة العلوم، لم تكن مشكلتي مع املادة العلمية 
للعلوم؛ فعلوم الصف السابع أبسط بكثير من مساقات اجلامعة التي 
درستها، سواء في األحياء أو الكيمياء أو الفيزياء. كانت مخاوفي: 
أصطحب  متى  سأحضر؟  كيف  العلوم؟  تدريس  أساليب  هي  ما 
الطالبات للمختبر؟ من أين أحصل على املواد املخبرية؟ ولكن احلمد 
املختبر  ومسؤولة  مجهز  املختبر  وميسرة،  جيدة  األمور  كانت  لله 
املختبر.  في  احلصة  إلدارة  الطرق  أفضل  إلى  وأرشدتني  متعاونة، 
بدأت في البحث عن أفضل الطرق في شرح مادة العلوم، وقد أحببت 
العلوم عن طريق طرح مشكلة  الذهني في تدريس  أسلوب العصف 
علمية معينة على الطالبات، وتستمد منها األفكار، ومن ثم مواجهة 

املشكلة ذهنيًا مبساعدة املعلمة.

وكنت أتبع اإلجراءات التالية:

صياغة املشكلة بوضوح: وذلك حتى يسهل على الطالبات معرفة . 1
املعلومات  بعض  وطرح  جوانبها  جميع  وتوضيح  املشكلة  ماهية 

حولها.
توفير الوقت الكافي لطرح أفكار الطالبات: ويجب عدم مقاطعة . 2

أي فكرة والتروي الشديد في نقل أفكار الطالبات وإبداء األهمية 
لها جميعًا.

ترد في . 3 التي  باملشكلة  املتصلة  باألفكار  السبورة  قائمة على  إعداد 
الفرصة  وإتاحة  تقوميها،  محاولة  عدم  مع  مباشرة،  الطالبة  ذهن 

لعرض أكبر عدد ممكن من األفكار.
يقوم . 4 املشكلة،  مناقشة  به جللسة  املسموح  الزمن احملدد  نهاية  فى 

تقومي  على  الطالبات  ومساعدة  املشكلة  صياغة  بإعادة  املدرس 
األفكار.

تلعب  التي  )الطالقة(  املطروحة  األفكار  تعدد  دور  يبرز  وهنا 
التفكير  وبخاصة  اإلنساني،  التفكير  صور  معظم  في  مهمًا  دورًا 
االبتكاري، مراعية عدم النقد، حيث يتم قبول جميع اآلراء واألفكار 
يدعى  األسلوب  وهذا  الطالبات،  جانب  من  املطروحة  والفروض 
إلى  التي ستقودنا  للفكرة  العنان  املؤجلة، وإطالق  باسم احملاكمات 
األوحد،  يكن  لم  األسلوب  هذا  فإن  وبالطبع،  الصحيح.  الطريق 
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متعًة  األكثر  أنه  أشعر  كنت  ولكن  احلصص،  جميع  في  أطبقه  ولم 
العمري األثر اجلميل  لتقاربنا  الالتي بدأت أحبهن، وكان  للطالبات 
في وجود عالقات جيدة مع الطالبات، وقد ملست أن لهذا التقارب 
دورًا كبيرًا في التأثير على سلوك الطالبات، وكثيرًا ما استعان أولياء 

األمور باملعلمني حلل مشاكل سلوكية لدى أبنائهم.

العلوم  مشرفة  حضرت  العلوم،  مادة  تدريسي  بدء  من  أسبوع  وبعد 
األمور،  بعض  معي  وناقشت  توجيهية،  جلسة  معي  وجلست 
لهذه  ماسة  بحاجة  كنت  مالحظاتها  وأبدت  حتضيري  على  اّطلعت 
حصة  حضور  منها  طلبت  بالطمأنينة،  أشعرتني  اإلرشادية،  الزيارة 
لم  وبالفعل  حصة،  حلضور  قريبًا  ستعود  أنها  وأخبرتني  فاعتذرت، 
تغب عني سوى أسبوع، وعادت وحضرت لي حصة علوم شجعتني 
النقاط،  لبعض  وجهتني  وطبعًا  علوم،  كمعلمة  بي  وأعجبت  كثيرًا 
وشكرت جهدي واستفسرت منها عن طرق لشرح بعض الدروس، 

كانت مشرفة رائعة وهادئة في الطرح، فلها مني كل تقدير.

وفي بداية العام الرابع من تعييني، استطعت أن أكون معلمة رياضيات 
فقط دون أن أدرس أي تخصص آخر، سعدت بذلك، فقد كنت أكثر 
أن  وأحببت  األعوام  ومضت  الرياضيات.  تعليم  أثناء  بنفسي  ثقة 
أتعلم فنون اإلدارة املدرسية، ورأت فيَّ مديرتي السابقة من القدرات 
ما يؤهلني لذلك، شجعتني وأشركتني في اللجنة املالية، وفي العديد 

من األمور اإلدارية.

عليكم  أخفي  ال  جديدة،  مديرة  لي  أصبح  السابقة  مديرتي  وبتقاعد 
كم أقلقني تغير اإلدارة. وفي أثناء توديعنا ملديرتنا، حضرت املديرة 
علينا،  بالتعرف  وبدأت  بنفسها  وعرفت  علينا  سلمت  اجلديدة، 
املجهول  اجلندي  هي  هذه  وقالت:  السابقة  مديرتي  إلي  فأشارت 
للمدرسة، فسرعان ما أجابتها املديرة اجلديدة ستكون اجلندي املعلوم 
للمدرسة. في تلك اللحظات لم أدرك ما قصدت متامًا، ولكن بعد 
أيام عدة استدعتني وطلبت مني أن أبقى معها ألعاونها، وبعد مضي 
أقل من أسبوعني جلست معي وقالت لي: يجب أن تدخلي اإلدارة 
وعليك  مدير،  نائب  لتصبحني  طلبًا  لك  سأقدم  الصحيح.  بالشكل 
فسأعينك  العام  هذا  أما  املدراء،  نواب  دورة  وأخذ  االمتحان  جتاوز 
بشكل  اإلدارية  األمور  وسأعلمك  وكيلة،  وجود  لعدم  لي  وكيلة 
عملي. وافقت على الفور، وشكرت الله أن منَّ علي مبديرة ناجحة، 
ودعمتني  وشجعتني  جانبي  إلى  وقفت  بفنونها،  اإلدارة  منها  أتعلم 

فجزاها الله عني خير اجلزاء.

نواب  دورة  في  امتحان  أول  لي  كان   ،2010/2/17 يوم  وفي 
املديرين. وأنا في طريقي للعمل حدث معي حادث سير توفيت فيه 
وما  الشارع  في  أوراقي  تناثرت  سنوات،  ثالث  ندى  الصغيرة  ابنتي 
حياتي،  قلبت  عني  غمضة  في  أوراقي.  بعض  على  دماؤها  زالت 
أفكر  وبدأت  عملي،  أكره  مره  وألول  عيني،  في  الدنيا  اسودت 
في  الكبير  األثر  وزميالتي  لزوجي  كان  العمل.  وترك  باالستقالة، 
من  جلميع  كانت  للعمل.  عدت  أيام  خمسة  مضي  وبعد  مواساتي. 
في املدرسة مواقف داعمة حاولت االنخراط في العمل ألني مقتنعة 
الفكر  وإعمال  جنون،  مضى  ما  في  الفكر  إعمال  »إن  باملقولة:  متامًا 

فيما يأتي وُيستقبل جهل وركون، وإعمال الفكر فيما أنت فيه هو احلق 
والصدق ففيه النجاح والفالح والتقدم«.

الله  وبفضل  أخرى،  مرة  لالمتحان  ألتقدم  عدت  شهر  حوالي  بعد 
قوانني  تفعيل  حول  يدور  جتريبي  ببحث  وتقدمت  النجاح  حالفني 
االنضباط املدرسي، وبذلك مت تعييني بشكل رسمي كنائب مدير في 
مدرسة السيدة رقية. سعدت بذلك وهاأنا اآلن أزاول عملي اإلداري 
قربًا  يقل  ال  فوجدته  الطالب،  عن  سيبعدني  أنه  أعتقد  كنت  الذي 
املعلمني  بني  يصل  جسرًا  نفسي  من  وجدت  بل  السابق،  عملي  عن 
وأولياء  الطالب  وبني  اخلاصة،  احلاالت  ذوي  وبخاصة  والطالب، 
أمورهم، وبدأ شعوري باخلوف واحلرص على الطالبات يزداد أكثر.

وما كان لي أن أحرز أي تقدم وحدي، فلوال الله ثم وقوف زوجي 
وعائلتي،  وزمالئي  مدرائي  وكذلك  املشوار،  هذا  طوال  بجانبي 
الشكر  لهم مني جميعًا كل  أمي معلمتي األولى، ووالدي،  ولروح 

والتقدير.

مدرسة السيدة رقية - غزة

من فعاليات اللقاء اخلتامي ملشروع »... وتكون قبيا«.




