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قصص املعلمني

رؤى تربوية - العددان الرابع واألربعون واخلامس واألربعون

اأداء واجباتي،  املدر�ضة طالبة جمتهدة ومواظبة على  كنت يف 
كيف  اأذكر  بي.  والدي  ظن  ح�ضن  عند  اأكون  اأن  اإىل  اأ�ضعى 
وهي  كاماًل  در�ضًا  تعطي  والعلوم  العربية  اللغة  معلمة  كانت 
اأو ثالث جتارب  جتل�س على الكر�ضي، رمبا �ضاهدت جتربتني 
بالأ�ضا�ضية  بدءاً  املدر�ضة  يف  رحلتي  خالل  العلوم  يف  علمية 
وانتهاًء بالثانوية، ولكن على الرغم من ذلك، كنا ُنقبل على 
عدم  اإىل  ذلك  يرجع  قد  تذمر،  دون  ودرو�ضنا  وعلى  التعلم 

كثافة املناهج ب�ضكل كبري كما هو احلال الآن ... ل اأدري.

من الأ�ضياء التي اأتذكرها عدد طالبات �ضفي يف احلادي ع�رش 
اأربع ع�رشة طالبة، وكنا جميعًا على م�ضتوى  اإذ كان  علمي، 

ممتاز.

اأذكر اأن معلم الفيزياء يف الثاين ع�رش �رشح لنا مو�ضوعًا مل اأمتكن 
من فهمه يف احل�ضة، حيث كان معلمًا مميزاً يف مادته، لكن 
كانت لديه م�ضكلة اإي�ضال املعلومة لطلبته. عندها رجعت اإىل 
م�ضكلة  حلل  نف�ضي  مع  وجل�ضت  غذائي،  اأتناول  ومل  البيت 
فاأين جند  املادة وفهمها،  الدر�س حتى متكنت من حتليل  هذا 
ذلك الآن يف طلبتنا، على الرغم من كل ما يتلقونه من اأ�ضاليب 

حديثة يف التعليم؟

املعلمة بني ضيق النظرة 
االجتماعية وقسوة اخلطاب 
الرسمي
على القوانني أن حترتم من وضعت ألجلهم

 

مرمي برك�ت

ما �رش تراجع اإقبال الطلبة حيال املدر�ضة والتعلم؟ هل امل�ضكلة 
اأم يف  اأم باملنهاج الكثيف،  فينا كمعلمني حمبطني من واقعنا، 

دافعية اجليل نحو التعلم والثقافة، اأم م�ضتتات احلياة؟

يف  احلرية  متلكتني  حتى  العامة  الثانوية  من  انتهيت  اأن  ما 
ح�ضن  من  لرمبا  وكان  املالئمة،  واجلامعة  التخ�ض�س  اختيار 
الطالع اأن يقع الختيار على جامعة القد�س – اأبو دي�س )كلية 
رئي�س،  كتخ�ض�س  الفيزياء  ولأدر�س  والتكنولوجيا(  العلوم 
ميويل  األحق  وقتها  كنت  فرعي.  كتخ�ض�س  والريا�ضيات 

للمادة التي اأحب.

اكتنفها من  الرغم مما  الدرا�ضة جميلة حقًا على  كانت رحلة 
اأجتاوزها مبزيد من اجلد واملثابرة، وكان  متاعب، لكن كنت 
والتخرج، ول  بالنجاح  اجلهود  الآمال وتكللت  اأن حتققت 
اأنكر اأنني تنف�ضت ال�ضعداء واأح�ض�ضت اأن عبئًا ثقياًل اأزيح عن 
ال�ضفينة على  تر�ُس  تنته بذلك، ومل  الرحلة مل  كاهلي. ولكن 

�ضاطئ الأمان بعد.

�ضاأبقى  اأنني  اأهلي  اأخربت  العمل،  عن  البحث  رحلة  بداأت 
اخلربة،  لأجل  عمل،  عن  للبحث  دي�س  اأبو  يف  �ضكني  يف 
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يف  عمل  عن  للبحث  القد�س  مدينة  يف  بالتجوال  وبداأت 
اإحدى املدار�س، اإىل اأن ا�ضتقر بي املطاف يف مدر�ضة اأم عمارة 
املازنية يف وادي اجلوز، وكانت للمرحلة الأ�ضا�ضية من الأول 
جتربة  وكانت  الريا�ضيات،  مادة  فيها  ودّر�ضت  لل�ضاد�س، 
وبخا�ضة  الأطفال،  مع  التعامل  ميكن  كيف  تعلمت  جميلة 
خالل  من  املتبعة  الطرق  معظم  وكانت  البتدائي،  الأول 
اللعب. كنا يف بع�س الأحيان نخرج من ال�ضف ونذهب اإىل 
لإعطاء  مثاًل  الدرج  على  يكون  قد  املختلفة،  املدر�ضة  مرافق 
در�س الت�ضاعدي والتنازيل لالأعداد، لكن كنت دائما اأُحاول 
م�ضتمر،  ب�ضكل  العزيزات  الزميالت  من  اخلربة  اأكت�ضب  اأن 
اأ�ضاليب  تعلمنا  وقد  اجلامعة  من  نتخرج  مل  اأنه  وبخا�ضة 
التدري�س، ثم انتقلت يف ال�ضنة التي تلتها اإىل مدار�س الأق�ضى 
الثانوية يف �ضاحية الربيد، بالقرب من رام اهلل، ودر�ضت فيها 
مادتي العلوم والفيزياء لل�ضفوف من الثامن حتى احلادي ع�رش 
للمرحلة الإعدادية والثانوية  تعليمي  بداية  العلمي. كنت يف 
املعلومات  معاجلة  كيفية  يف  الأحيان  بع�س  يف  م�ضكلة  اأجد 
اأ�ضعر معها اأن املعلومات تذوتت فيهن، حتى ونحن  بطريقة 
نعمل يف جمال العلوم، وحتى مع اإمكانية التو�ضيح من خالل 
ان  بد  اأنه ل  اأوؤمن  اأنا  واملحاولة واخلطاأ.  التجربة واملالحظة 
يكون لدى املعلمة مهارات وا�ضعة يف كيفية متكني الطالبات 

نحو  وا�ضتثارتهن  دفعهن  وكيفية  املعلومات،  معاجلة  من 
ت�ضاوؤلت تفتح لهم اآفاقًا وا�ضعة للتعلم والتدبر، لهذا خ�ضعت 
دورات تدريبية، وتعرفت على مركز تطور املعلم يف رام اهلل، 

و�ضاركت معه يف العديد من الأن�ضطة.

الرتبية  مديرية  اإىل  توظيف  بطلب  تقدمت  التايل،  العام  يف 
والتعليم يف منطقة رام اهلل، وقبلت يف مدر�ضة عابود الثانوية، 
ولكن واجهت م�ضكلة يف احل�ضول على �ضكن يف رام اهلل، 
وا�ضطررت اأن اأتنقل باملوا�ضالت من بلدتي عنبتا يف طولكرم 

يف اخلام�ضة �ضباحًا واأعود اإليها اخلام�ضة م�ضاًء.

وقد األقي على عاتقي تدري�س مادة العلوم لل�ضفوف من ال�ضابع 
حتى التوجيهي الأدبي، ما زاد علي عبء التح�ضري، لكن بحمد 
اهلل مل يطل هذا الأمر اإل �ضهراً واحداً، حيث تلقيت ات�ضاًل من 
اهلل،  رام  يف  الأ�ضا�ضية  بدو  مدر�ضة  يف  بتعييني  الوكالة  مكتب 
وكانت بدو بالن�ضبة يل اأقرب من عابود، وبعد درا�ضة م�ضتفي�ضة 
مدر�ضة  اإىل  )عابود(  احلكومة  مدر�ضة  اأترك  اأن  قررت  لالأمر 
تلقيت  واحدة  �ضنة  بدو  مدر�ضة  يف  دّر�ضت  )بدو(.  الوكالة 
�ضنة  ملدة  وكانت   ،)EB/bb( للمعلمني  تاأهيل  دورة  خاللها 

كاملة، وهذا زاد من اطالعي على اأ�ضاليب خمتلفة للتدري�س.
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يف ال�ضنة التي تلتها، مت نقلي اإىل منطقتي، ولكن اإىل مدر�ضة 
قلقيلية، وهي بعيدة جداً عن عنبتا، ومل تكن هذه هي امل�ضكلة 
الوحيدة، بل اإنني �ضاأدّر�س فيها مادة الرتبية الإ�ضالمية لل�ضفوف 
من ال�ضاد�س حتى التا�ضع، عندها قررت اأن األتحق بدورة يف 
اإىل  التجويد  مادة  تدري�س  لأ�ضتطيع  بلدتي  يف  القراآن  جتويد 
حني اإيجاد حل من قبل اإدارة الوكالة، لكن مل ي�ضتغرق الأمر 
اإىل مدار�س خميم طولكرم لأدّر�س  اإل �ضهراً واحداً ومت نقلي 
مادة اللغة العربية والعلوم والريا�ضة، وكان زوجي يعينني يف 
تدري�س مادة اللغة العربية لل�ضف الرابع الأ�ضا�ضي، لأنه معلم 
للغة العربية، وقد قمت بتدري�ضها باقتدار ب�ضهادة موجه اللغة 
اأتعب كثرياً يف حت�ضري  اأخفي عليكم كنت  العربية، ولكن ل 
املادة واأ�ضال زوجي كثرياً عن املادة وكيفية تعليمها، وطريقة 
عر�ضها للطالبات، وكنت دائمًا اأ�ضعر اأن هذه م�ضوؤولية كبرية 
يجب  اأموراً  هناك  اأن  بد  ل  اأنه  واأ�ضعر  عاتقي،  على  ملقاة 

التغلغل بها يف املادة اأنا ل�ضت على اإحاطة واإملام بها.

ثم ا�ضتقر بي احلال يف مدر�ضة بنات نور �ضم�س التي ما زلت 
فيها على راأ�س عملي. يف هذه املدر�ضة قمت بعمل معار�س 
يف  الأوىل  فل�ضطني،  اإلهام  يف  مب�ضابقات  وا�ضرتكت  علمية 
ق�ضة علمية يف الكيمياء، واأحرزت فيها جناحًا على م�ضتوى 
املديرية، والنجاح الأهم يف هذا املجال اأنه بعد تطبيق الق�ضة 
حت�ضيل  م�ضتوى  يف  ارتفاعًا  لحظت  الكيمياء  تعليم  يف 
الكيمياء، وذلك من خالل عمل بحث  الطالبات يف وحدة 
حت�ضيل  م�ضتوى  على  الق�ضة  هذه  فاعلية  مدى  يف  اإجرائي 

طالبات ال�ضف ال�ضابع الأ�ضا�ضي يف وحدة الكيمياء.

ثم �ضاركت مب�رشوع القاعات التخ�ض�ضية يف املدر�ضة، كع�ضو 
املدر�ضة،  مديرة  من  واملكون  للم�رشوع  القيادي  الفريق  يف 
التي  املبادرات  �ضمن  من  وكنا  اإحداهما،  كنت  ومعلمتني 

فازت على م�ضتوى الوطن.

ان،  القطَّ املح�ضن  عبد  موؤ�ض�ضة  على  تعرفت  فقد  الآن،  اأما 
وكان  وحكايات،  بلدات  م�رشوع  يف  معها  و�ضاركت 
ال�ضيفية  باملدر�ضة  ملتحقة  الآن  واأنا  وجمياًل،  ممتعًا  م�رشوعًا 
على  الرتبوي  والتطوير  للبحث  القطان  مركز  ينظمها  التي 
ووجدت  تعليمي(،  �ضياق  يف  )الدراما  �ضنوات  ثالث  مدى 
فيها بداية جميلة لفكرة الدراما يف التعليم، وكذلك نوؤ�ض�س 

ملنتدى تعليمي يف منطقة طولكرم.

بعنوان  املا�ضية يف ور�ضة عمل  القليلة  الأيام  �ضاركنا يف  وقد 

الر�ضوم املتحركة يف التعليم )Animation( التي �ضت�ضتمر ملدة 
�ضنة ون�ضف. وقد ظهرت الفائدة جلية على معظم امل�ضاركني.

لكن لو �ضئلت الآن ما راأيك مبهنة التدري�س بعد هذه الرحلة؟ 
التعليم،  مهنة  اإىل  النظرة  بالر�ضى حيال  اأ�ضعر  اأنا ل  �ضاأقول: 
تغري على حاله،  اأي  نرى  ويعمل ويح�ضن ول  يجتهد  املعلم 
يفي  ل  قد  ب�ضيطًا  راتبًا  يتقا�ضى  مدر�ضة  يف  معلم  جمرد  هو 
بباقي  اأ�ضوة  لها،  كرمية  حياة  ي�ضمن  اأو  اأ�رشته،  باحتياجات 
الأ�رش املي�ضورة التي ل يعمل رب الأ�رشة فيها يف مهنة التعليم.

هل مت التفكري مرة يف اأن تعطى الفر�ضة لهذا الذي يعلم اأولد 
النا�س جميعًا، اأن ُيعلم اأولده بت�ضهيالت معينة يف اجلامعات، 
اأن يكافاأ، ول  اأمراً مهمًا يف عمله  اأجنز  اإذا  باأنه  التفكري  اأو مت 
ين�ضب العمل اإىل غريه من امل�ضوؤولني؟ هل اأعطي املعلم اأدنى 
املطلوب  املعلومات  من  العظيم  احل�ضد  مع  للتعامل  احلرية 
حفظها من قبل الطالب يف هذا املنهاج امل�ضمم لتجهيل الطلبة 
وتنفريهم من العلم والإقبال عليه؟ هل يجد املعلم وقتًا كافيًا 
القدرة  اإىل  بالطلبة  للو�ضول  علمية  ومنهجية  بطريقة  ليعمل 
الزخم  هذا  اأمام  امل�ضكالت  وحل  والتحليل  التفكري  على 

باملنهاج واملحا�ضب على عدم اإمتامه؟

جميل اأن نعمل �ضمن دائرة لها قوانينها واأنظمتها ولكن لي�س 
من اجلميل اأن ل ُنحرتم �ضمن هذه الدائرة .

املعلم  اإىل �ضورة  املت�ضلط  املعلم  ال�ضابق من �ضورة  انتقلنا يف 
ال�ضوق  الأولد يف  اأحد  �ضاهدت  املجتمع، عندما  املهان يف 
يذهب لي�ضلم على معلمه الذي يعمل على ب�ضطة بعد دوامه 

لي�ضتطيع اأن يلبي متطلبات حياته واأ�رشته.

املعلم  من  كل  اإىل  واحداً  �ضوؤاًل  توجهوا  اأن  منكم  اأريد 
الرد  �ضيكون  املدر�ضة؟(  حتبون  )هل  الأمر  وويل  والطالب 
اإىل دائرة املنهاج جتعلنا نعمل كالذي  واحدا. واإذا ما رجعنا 
على  وقدرته  ب�ضعته  اكرتاث  دون  وميلوؤه  ميلوؤه  كي�ضًا  يحمل 
اأنه مثقوب ويفرغ مما فيه  ال�ضتيعاب، فنجد بعد ملئه كاماًل 

يف وقت قيا�ضي.

حتى الآن اأبحث عمن يحرتم املعلم ومهنته، اأبحث عن طالب 
يحب العلم ويقبل عليه، ل لرغبة يف العالمة بل حبًا للعلم ذاته.

مدر�سة بن�ت نور �سم�س االأ�س��سية




