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 نقدم اقرتاًحا من أجل املعلم يف يوم املعلم

 2021أكتوبر  10نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

 بينها كبيرة فجوة هناك أن رأت المدارس من واحدة في معلمة أن يروى

 تدريجيًّا تزداد الفجوة هذه أن هو ذلك من واألخطر الصغار، طالبها وبين

 ففكرت الطالب، وبين بينها الجسور مد كيفية في تفكر جعلها ما

 بمرور الفجوة تلك يردم أن يمكن مناسب أنه وجدته حل إلى وتوصلت

 من بعنوان )أرجو صغيرًا مشروعًا طالبها. فأعدت وبين بينها الوقت

 ورقة طالبها تسليم على المشروع هذا يركز إذ تعرف..(، أن معلمتي

 وعندما أسبوع حوالي وبعد ،"عنك ؟ أعرف أن تريد ماذا"بسؤال:  معنونة

 التي باإلجابات وذُهلت صُدمت واإلجابات الرسائل تلك كل جمعت

 :كالتالي وهي تلقتها،

 أصدقاء أملك ال أنني عرفت معلمتي أن لو أرجو"يقول:  األطفال أحد كتب

 ."معهم ألعب

 غرفته إلى أذهب أبي، إلى أشتاق كم عرفت معلمتي أن لو أرجو"قال:  آخر

 ."أب بال وسأظل نهائيًّا رحل فقد أجده ولن أجده وال يوم كل
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 في رصاص أقالم أملك ال أنني عرفت معلمتي أن لو أرجو"كتبت:  وثالثة

 ونحن يعمل، أن يستطيع ال فوالدي الدراسية، واجباتي أؤدي حتى المنزل

 ."شيًئا نملك ال

 وأقوم كفيفة شقيقتي أن عرفت معلمتي أن لو أرجو"رابع:  وكتب

 ."واجباتي إلتمام الكافي الوقت أملك ال لذلك اليوم، طوال بمساعدتها

 عرفت معلمتي أن لو أرجو"قائلة:  المعلمة سؤال على ردت الطالبات إحدى

 وأكره المنزل، إلى العودة أكره لذلك اليوم، طوال يتشاجران وأبي أمي أن

 أذاكرها لم دروس على سأحاسب ألني أيضًا المدرسة إلى الذهاب

 ."بإنجازها أقم لم وواجبات

 لتكتشف للمعلمة مفتاحًا والصادقة العفوية الطالب إجابات كانت

 اإلجابات تلك كل ولكن تالميذها، حياة في ومخبوءة خفية جوانب

 ومدرستهم، فصولهم إلى تدريجيًا وعودتهم مساعدتهم على ساعدتها

 .حدة على مشكلة كل حل في شرعت فقد

 معالجته، يمكن ما معالجة في وبدأت طالبها، منازل بزيارة فقامت

 وفي جيدًا، طالبها وخلفية عقلية تفهم بدأت أنها كله ذلك من واألهم

 ظروفهم على بناءً واجباتهم وتوزيع بمعاملتهم قامت ذلك ضوء

 .عليهم عبئًا ال مساندًا عامالً المدرسة يجعل بشكل وتحدياتهم
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 فيه التفكير إلى نحتاج أنه إال خياليًّا يكون قد القصة وهذه المشروع هذا

 أسلوبًا أو منهاجًا ليكون فيه التفكير إعادة األقل على أو تبنيه وربما

 منهاج في يتغير أن ينبغي الذي فما المعلم، بيوم نحتفل ونحن وخاصة

 ما وكل المدرسي والجو المدارس منهاج أو المعلم منهاج أم التعليم

 بذلك ؟ يتعلق

 بوالية التعليم هيئة أنشأ أمريكي معلم وهو مان هورس قال

 رغبة إثارة يحاول أن دون من ُيعلم الذي المدرس إن"ماساشوستش 

 ."بارد حديد على يطرق كمن التعلم في الطلبة

 في كنت عندما"تينيسي  بوالية ثانوي مدرس وهو ويلسون شانون قال

 السيدة )جالدني( مدرستي شعرت ولقد والدتي، توفيت السادس الصف

 كانت حيث كثيرًا، تشجعني وأخذت بهما أشعر اللذين واألسى بالحزن

 أحيان وفي بمفردي أحيانًا الفصل، في األعمال ببعض القيام مني تطلب

 معي تتحدث لم ذلك من الرغم وعلى الطالب، من زمالئي بمساعدة أخرى

 األمر. وذات بهذا مهتمة كانت أنها أعرف أنني إال والدتي، وفاة عن كثيرًا

 األشجار من أوراق لجمع الفصل خارج معها الخروج مني طلبت مرة

 وجمعنا تقريبًا ساعة مدة المدرسة. مشينا بأرض تحيط التي المختلفة

 فخورة والدتي ستكون كم وأخبرتني إلي نظرت األوراق، من مختلفة أنواعًا

 أساليبها خالل ومن رحيلها، بعد بها أعيش التي الطريقة بسبب بي
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 من عصيبة مرحلة اجتياز على جالدني السيدة ساعدتني العديدة، الهادئة

 ."حياتي

 يتوقف ال مهنة عن نتحدث فنحن المعلم عن نتحدث عندما واليوم

 هذا تأثير يمتد وإنما سنوات، بضع أو سنة مدة الفرد على تأثيرها

 بأيدينا يمسك الذي فهو الحياة، مدى المرء على – كان أيًا – المعلم

 حتى ببعض بعضها وربط الكلمات، وتهجي القلم، مسك على ويساعدنا

 مهنته من جزء إال هو ما هذا أن نعرف أن ينبغي أنه إال الجملة، تتكون

 يسبب أن يمكن منه فالخطأ وقدوة، مربي فهو معلمًا يكون أن قبل ألنه

 إخفاؤها، يمكن وال الفرد على تظهر إنها إذ عقباها، تحمد ال أخالقية كارثة

 ال ربما المهندسين وأخطاء المريض، بموت تموت األطباء فأخطاء
 وظروف أمور إلى تنسب أن يمكن المهن تلك كل وأخطاء أحد، يشاهدها

 في جلية واضحة ستكون فإنها المعلمين أخطاء إال أخرى، حياتية

 .ستنبت حتمًا فإنها األرض في البذور يضع فمن المستقبل،

 لضغوط يخضع اليوم المعلم أن – المقابل في – نعرف أن علينا ولكن

 ولكنه جدًا، كثيرة أمور منه فالمطلوب الشيء، بعض قاسية وربما رهيبة

 منذ تتغير ولم تتغير ال جامدة ومناهج بأنظمة مقيد الوقت نفس في

 فترة خالل أقمناها التي التدريبية الدورات من العديد ففي سنوات،

 اإللكتروني التعلم عن نتحدث كنا ( وعندما2021 -2020  الجائحة )سنة

 يواكب حتى الدراسي المنهج يتطور أن المفروض من التي والكيفية
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المعلمين  من تردنا التي اإلجابات معظم كانت اإللكتروني التعلم منظومة
 مطالبون نحن التي والمناهج األنظمة ذلك بسبب نفعل أن يمكننا ال"

 ."ونطور نغير حتى لنا الفرصة إتاحة غير من بتنفيذها،

 وليس فقط، المنهج في جاء ما ُندرس أن منا المطلوب نحن"أحدهم:  قال

 فإننا فعلنا فإن المنهج، خارج شيء أي نقدم أن أو نفكر أن منا المطلوب

 ."نعاقب

 منظومة تعلم في مني رغبة إال الدورة هذه إلى جئت ما أنا"ثالث:  وقال

 هذه عن نعرف ال المعلمين زمالئي من والكثير فأنا اإللكتروني، التعلم

 واالستفادة عليها للتعرف فرصة تمنحنا ال والوزارة شيء، أي المنظومة

 ."منها

 القرار، اتخاذ في يشارك ال العربي الوطن في المعلم فإن آخر، جانب ومن

 القضايا تلك أو الوزارة سياسة في القرار يتخذ أن نريده ال ونحن

 على أو الدراسية المناهج وضع في يشارك أن األقل على وإنما المصيرية،

 في يستغرق الذي والزمن المحتوى حيث من فيها، رأيه يؤخذ أن األقل

 خارج من خبراء يضعها المناهج أن وجدنا فقد ذلك، إلى وما تدريسه

 األطفال طب في الزمالة لديه ألن به يأتون فقد التعليمية، البيئة حدود

 والكمبيوتر االصطناعي الذكاء وفي والمناهج النفس علم في دكتوراه أو

 الخبراء هؤالء من كم وإنما ننكره، ال ونحن مطلوب وهذا ذلك، إلى وما
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 عقلية ومعرفة األطفال وتعليم المدارس إلى بالنزول يقوم أن يمكنه

  وأمزجتهم ؟ ونفسيتهم األطفال

 وال صلة لهم ليست أجانب خبراء اختيار يتم أن ذلك كل من واألسوأ

 المناهج إن قائل يقول قد ولكن البشر، هؤالء طبيعة وما نحن من يعرفون

 ذلك ومع الوطن، حدود خارج من خبراء وضعها قد الخاصة المدارس في

 تستقيم فكيف العباقرة، الطلبة من العديد سنويًا المدارس هذه تُخرج

 األمور ؟

 ما كل في وإنما دراسية، مناهج فقط ليس الموضوع إن نقول نحن وربما

 حيث التعليمية، والبيئة العملية وكل التعليم وطرق بالمناهج يتعلق

 على والدليل الخاصة، والمدارس الحكومية المدارس بين ما تختلف إنها

 العربية الدول من عدد في التربية وزراء أطفال أن نجد إننا نقول ما

 لماذا ؟ الخاصة ؟ المدارس في يدرسون

 العربي، الوطن في للمعلم تبرر ال الجزئية وهذه الحقيقة، من جزء وهذا

 القراءة محبي من وليسوا اتكاليين المعلمين من الكثير أن وجدنا فقد

 للجو يمت ما وكل والطالب المدرسة ويكره المهنة يكره فهو والثقافة،

 تذكره ألنها الخميس يوم في تتركز كلها وسعادته بصلة، التعليمي

 لم ألنه الوظيفة هذه في عمل منهم والكثير األسبوعية، اإلجازة بيوم

 الوظيفة، هذه في ولج أن إال منه كان فما منها يرتزق أخرى وظيفة يجد

 أيضًا. واقع وهذا
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 في وُفقنا التي والمناقشات والحوارات الدراسات بعض خالل من وجدنا،

 الجهات وبعض الكبير، العربي الوطن في المعلمين من عديد مع إجرائها

 حق في بالتقصير األخرى الفئة تتهم فئة كل أن الرسمية التنفيذية

 والمعلمون واإلهمال، بالتقصير المعلمين تتهم فالوزارات األخرى،

 هم الطلبة بينما وبمطالبهم، بهم االهتمام بعدم الوزارة يتهمون

 الحقيقيون والعمالء المستهدفة الفئة فهم الباردة الحرب هذه ضحية

 المستقبل جيل يكون أن نرضى فهل التعليمية، العملية هذه نتاج وهم

 أن أعتقد حقيقي ؟ علمي مستوى أي إلى يرتقي ال تافهًا مهلهالً، جيالً

 يفتح من هو المستقبل جيل يكون أن نريد فإننا ال، ستكون حتمًا اإلجابة

 .كانت طريقة بأي المستقبل آفاق

 بين ما الموجودة الفجوة ونرمم اإلشكالية هذه من ننتهي حتى أنه أجد

 والوزارة التنفيذية الجهة تقوم أن والطلبة، المسؤولة والجهات المعلمين

 حقيقي، وموضوعي منهجي ميداني مسح أو استبانة بعمل المسؤولة

 يجدونها التي التدريس وطرق المعلمين، اتورغب متطلبات بشأن

 وساعات المدرسية، والبيئة الدراسية، المناهج في ورأيهم مناسبة

 حتى شيء كل نعني فإننا شيء كل نقول وعندما شيء، وكل الدوام

 أن باإلمكان كان وإن البال، على يخطر ما وكل الراحة وساعات رواتبهم

 على النتائج هذه تعرض ثم أفضل، ذلك فإن محايدة جهة به تقوم

 الدائر، اللغط هذا في دور له يكون أن المفروض من الذي النواب مجلس

 المعلمة فعلته ما بالضبط يشبه وهذا ذلك، إلى وما التعليمي والمستوى
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 من )أرجو بعنوان مشروع عملت والتي المقال أول في قصتها ذكرنا التي

 ذلك ؟ نفعل أن يمكننا فهل تعرف..(،  أن معلمتي

 عن نتحدث أن يمكن ذلك حين المأل، على وتنشر النتائج تظهر وبعدما

 رأي فما بصلة، التعليم يخص ما وكل بالتعليم واالرتقاء التعليم جودة

 الموضوع ؟ هذا لمثل استعداد عندهم هل ذلك ؟ في المعلمين

 فمن المعلم، يوم بمناسبة ومعلمة معلم لكل وإكبار إجالل تحية عموًما،

 .عبدًا له كنت حرفا نيعلم

 


