
159 رؤى تربوية - العدد الرابع والثالثون

قصص معلمني

قّصة املهنة

اإبراهيم الأجرب

�شيكون  كيف  ر�أ�شي،  عدة  ت�شاوؤلت  �قتحمت  �للحظات،  هذه  يف 

يومي �لأول؟ كيف �شاأتعامل مع زمالئي يف �ملدر�شة؟ وكيف �شتكون 

عالقاتي بهم؟ هل �شاأن�شجم معهم؟ كيف �شيكون �ملدير؟ وما هي ردة 

�أ�شئلة د�رت يف  ... كلها  ناجحاً؟  �شاأكون معلماً  �لطالب؟ هل  فعل 

ذهني.  متنيت يف �لبد�ية �أين لو عينت يف مدر�شة غري مدر�شة �لقرية 

التي اأ�سكن فيها، ل �أدري ملاذ�؟ ولكن هذ� �ل�شعور �نتابني.

�شالكاً  �ملدر�شة  �إىل  ذهبت  حيث  يل،  بالن�شبة  دو�م  يوم  �أول  كان 

�لطريق نف�شه �لذي كنت �أ�شلكه و�أنا طالب، ولكني هذه �ملرة �أ�شري 

فيه واأنا معلم ولي�س طالباً.  وكان تناهى �إىل م�شمعي بع�س هم�شات 

�إنه �لأ�شتاذ �جلديد، وهم يعرفونني لأين من �لقرية نف�شها.   �لطالب 

�شادفت  ن�شبياً،  و�خلجل  �لرهبة  ببع�س  �أ�شعر  و�أنا  �ملدر�شة  دخلت 

بع�س �ملعلمني يف �ملمر�ت، �شلمت عليهم، ثم �جتهت مبا�شرة �إىل غرفة 

�ملدير، ومل �أ�شال �أحد�ً عنها؛ لأنني كنت �أعرفها جيد�ً، وهي �لغرفة 

�لإ�شافات  بع�س  من  �إل  تتغري  مل  �ل�شابق،  يف  كانت  �لتي  نف�شها 

يف  ق�شري  حديث  ود�ر  �ملعلمني  وبع�س  �ملدير  ��شتقبلني  �لب�شيطة.  

�ملعهودة  �لن�شائح  بع�س  �لقد�مى  و�ملعلمون  �ملدير  و�أ�شدى  �لبد�ية، 

�لتي �ت�شح فيما بعد عدم جدوى بع�شها.

�لأمر  كان  �ل�شفوف،  بع�س  دخلت  بهدوء، حيث  �لأول  �ليوم  �شار 

غريباً بع�س �ل�شيء، تعرفت على �لطالب وعرفتهم على نف�شي، ومل 

يكن �جلميع يعرفني، وم�شى �ليوم.

يف �ليوم �لتايل، كان �أول �شد�م يل مع �ملدير، فاملدير �أ�شند يل تدري�س 

مادة �لعلوم لل�شف �لثامن، وهي لي�شت من تخ�ش�شي، مدعياً عدم 

وجود �شخ�س �آخر يدر�شها، ورف�شت يف �لبد�ية، ولكن �نتهى �لأمر 

مادة  �إىل  بالإ�شافة  �لعلوم  فدر�شت  �لعلوم.   ح�ش�س  �أخذت  �أين 

�لريا�شيات  در�شت  وبعدها  �شنتني،  �أول  يف  هذ�  وكان  �لريا�شيات، 

اأذكر ذلك اليوم جيدًا، اإنه يف الثالثني من اآب �صنة 2002، حني مت تعييني يف وظيفة معلم يف مدر�صة ذكور قبيا الثانوية، حينها انتابني مزيج 
�صاأدخل  كيف  ملاذا؟  اأدري  ل  التدري�س،  وظيفة  من  اخلوف  وبع�س  النتظار،  من  عامني  بعد  وبخا�صة  اجلديدة،  للوظيفة  الفرح  م�صاعر  من 

املدر�صة التي كنت فيها طالبًا؟ الآن ادخلها ولكن كمعلم.
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و�لإد�رة و�لقت�شاد فقط.

كيف تكون �حل�شة: ب�شر�حة ل �أ�شتطيع �أن �أقرر �إن كانت �حل�شة تد�ر 

�لأهد�ف  �حل�شة حققت  �أن  �أحياناً  �أ�شعر  �أم ل.   �لأف�شل  بال�شكل 

�لر�شا عن  ير�ودين �شعور بعدم  و�أحياناً  �ملرجوة منها ب�شكل مر�ٍس، 

�حل�شة، وعن �لأ�شاليب �لتي �تبعت يف �إد�رتها.

�إذ� تطرقنا �إىل �لكيفية �لعملية �لتي �أقوم بها بتدري�س مادة �لريا�شيات؛ 

تتم  حيث  عليها،  �ملتعارف  �لتقليدية  بالطريقة  تتم  �لغالب  يف  فاإنها 

يف  �لطالب  وم�شاركة  �لطالب،  �أمام  �ل�شبورة  على  �ملادة  مناق�شة 

�لنقا�س، مع ��شتخد�م بع�س �لو�شائل �لتعليمية �ملنا�شبة لكل ح�شة 

�أحياناً.  ب�شر�حة، �أ�شعر �أن هذ� �لأ�شلوب لي�س �شيئاً، و�أنه جمدٍّ �أحياناً، 

مادة  لتدري�س  خمتلفة  وطرق  �أ�شاليب  �إىل  بحاجة  �أننا  �أعتقد  ولكن 

�لريا�شيات، وبخا�شة �أن هناك �شعفاً عند �لطالب ب�شكل عام، ورهبة 

فالأمر  �خلوف،  هذ�  يتجاوزو�  �أن  ويجب  �لريا�شيات،  مو�شوع  من 

وحديثة  خمتلفة  تربوية  �أ�شاليب  جنرب  �أن  يف  �لتجربة  منا  ي�شتحق 

بعيدة عن �لأ�شاليب �لتقليدية �ملعروفة.

حاولت جاهد�ً ��شتخد�م �أ�شاليب خمتلفة ن�شبياً مثل �لتعليم �شمن 

جمموعات، وم�شاهدة بع�س �لأفالم �لتعليمية، وكذلك تطبيق بع�س 

�لأن�شطة �ل�شفية و�لألعاب، م�شتفيد�ً من دورة �أخذتها مع »موؤ�ش�شة 

�حلق يف �للعب«، ودورة يف ��شتخد�م �لدر�ما يف �لتعليم، من خالل 

للبحث  �لقطان  مركز  باإ�شر�ف  للدر�ما  �ل�شفية  باملدر�شة  �لتحاقي 

�ستكون  للتطبيق  �ملنا�شبة  �لبيئة  لقت  �إذ�  وحقاً  �لرتبوي،  و�لتطوير 

�أ�شلوباً فريد�ً يف �لتعليم.

بالر�شا  �أ�شعر  تارة  �لعمل،  �أثناء  خمتلفة  م�شاعر  تنتابني  ب�شر�حة، 

�شعور  ينتابني  و�أخرى  �لتدري�س،  عملية  �أثناء  و�ل�شتمتاع  و�لفرحة 

بالإحباط ب�شبب �لظروف �لعامة �ملحيطة بعملية �لتدري�س.  كثرية هي 

�مل�شاكل �أو �لعقبات من �شتى �جلو�نب �لتي تو�جه �ملعلم �أثناء عمله؛ 

يالحظ  �إذ  حملي،  وجمتمع  �أهاٍل  من  �ملحلية  بالبيئة  �ملرتبطة  �شو�ء 

�أنهم غري مبالني كثري�ً بالعملية �لرتبوية، ول تتم متابعة �لطالب حق 

�لطالب،  �أحد  �شكوى  عند  �ملعلمني  �أحد  مر�جعة  عند  �إل  �ملتابعة 

وغري ذلك نادر�ً ما نرى �هتمام �أولياء �لأمور باأبنائهم، �أو �لعقبات من 

جانب �لقو�نني �لعامة لوز�رة �لرتبية و�لتعليم، وبخا�شة �أ�شلوب مديرية 

�لرتبية و�لتعليم، فهي مل تن�شف �ملعلم، بل عمقت �إحباطه، كذلك 

�لأمر بالن�شبة لالإد�ر�ت �ملدر�شة، فهي غري معنية بر�حة �ملعلم ومتابعة 

�أموره، و�إمنا يعنيها �أن ت�شري �لعملية �لرتبوية ب�شكل رتيب وهادئ غري 

�آبهة بالنتائج و�لآثار �لعامة على �لطالب.

هناك كثري من �ملو�قف و�لق�ش�س �لتي �شادفتني �أثناء عملي معلماً، 

حيث �إنني من �ملعلمني �لذين يحبون ممار�شة �لن�شاطات �لجتماعية 

و�لالمنهجية مع �لطالب؛ �شو�ء يف د�خل �ملدر�شة �أو خارج �ملدر�شة، 

زيار�ت  �إىل  �ل�شفوف  وبع�س  �لطالب  ��شطحاب  على  عملت  وقد 

يتعرف  حتى  بريزيت،  جامعة  مثل  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  بع�س 

على  وكذلك  بها،  �للتحاق  وكيفية  �جلامعة،  نظام  على  �لطالب 

مر�فق �جلامعة.  كما نظمت زيارة لبع�س �أماكن �لرتفيه �لقريبة من 

�لأهلية،  �ملوؤ�ش�شات  وبع�س  �ملجاورة،  �لقرى  يف  �أو  �لطالب،  �شكن 

حيث ��شطحبت جمموعة من �لطالب �إىل مركز �ملعلمني يف نعلني 

�أثر�ً  ترك  ما  وهذ�  �لن�شاطات،  بع�س  لعمل  �لقطان  ملوؤ�ش�شة  �لتابع 

بع�شهم  �أو حتى  �لآن وهم طالب جامعات  �لطالب.   عند  �إيجابياً 

ين�شوها  ومل  �ملو�قف،  بتلك  يذكرونني  ي�شادفونني  عندما  تخرج، 

حتى هذه �للحظة.

ومن �لأ�شياء �لتي حدثت يل �إثناء عملي كمعلم، �أنه يف �لعام 2006 

�إىل  بها  �أدر�س  كنت  �لتي  �ملدر�شة  من  مفاجئة،  وب�شورة  نقلي،  مت 

عمار  دير  ومدر�شة  �لثانوية،  نعمة  كفر  مدر�شة  خملفتني؛  مدر�شتني 

و�لقت�شاد  �لإد�رة  يدر�س  �أ�شتاذ  �إىل  بحاجة  �أنهم  بحجة  �لثانوية، 

وبعد  �لرتبية،  ملكتب  كثرية  مر�جعات  وبعد  ولكن،  �ملدر�شتني،  يف 

�شهرين، فقد عدت �إىل مكان عملي �لأ�شلي.  وب�شر�حة، على �لرغم 

وتغيري  مدر�شتني  �إىل  �لذهاب  ل�شعوبة  يل  مزعجاً  كان  �لأمر  �أن  من 

ل  �أخرى،  مد�ر�س  يف  �لعمل  يف  رغبة  يل  كانت  فاإنه  عملي،  مكان 

�لعمل  �أف�شل  رمبا كنت  بالتحديد، ولكن  �ل�شعور  �أعرف �شبب هذ� 

منذ �لبد�ية يف مدر�شة �أخرى غري مدر�شة �لقرية �لتي �أ�شكن فيها، اأو 

�إيجاد بيئة �أف�شل و�أكرث تعاوناً و�حرت�ماً ل�شخ�شية �ملعلم وكيانه.

كذلك �أتذكر موقفاً حدث معي يف �لعام 2004، حيث قرر �ملعلمون 

�ملعلمني،  �حتاد  يف  �ملدر�شة  من�شق  ويكون  ليمثلهم  معلم  �ختيار 

معلمني  ثالثة  تر�شح  مت  فقد  للمد�ر�س،  �لتن�شيق  جل�شات  وح�شور 

كنت و�حد�ً منهم.  ومع �أنني كنت معلماً مل مي�س �شوى عامني على 

�ختاروين  �ملعلمني  �أن  �إل  �لقد�مى،  �لآخرون من  و�ملعلمون  تعيينه، 

 
َّ

بفارق �أ�شو�ت عال جد�ً.  �أ�شعدين �لأمر فقط لإجماع �ملعلمني علي

ل ل�شيء �آخر.

�لرتبوي،  �ملجال  يف  �لعمل  من  �شنو�ت   9 وبعد  �أنه  �ألحظ  و�أخري�ً 

�أ�شعر �أن عطائي يتطور ن�شبياً عاماً بعد عام، �إل �أن مد�ر�شنا ل تز�ل 

تعاين من م�شاكل و�شعوبات �شتى.

�مل�شاكل و�ل�شعوبات ت�شمل كل �لبيئة �ملحيطة بعمل �ملعلم؛ ابتداء 

من عمل وز�رة �لرتبية و�لتعليم، ومديرية �لرتبية و�لتعليم �لتي ل تز�ل 

جدو�ها،  عدم  م�شبقاً  تعرف  هي  كتابية  باأعمال  �ملعلم  كاهل  ترهق 

على  يجمع  و�لكل  �ملوجه،  �أو  �مل�شرف  �إر�شاء  هو  �ملعلم  هم  و�أ�شبح 

كذلك  �لتعليم.   م�شتوى  تدين  عن  م�شوؤولية  �أي  �ملعلم  حتميل 

لالأ�شف، ل يوجد لدى �مل�شوؤولني ح�س بامل�شوؤولية وتغليب �مل�شلحة 
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�لعامة، فاملهم عندهم �أن تكون مد�ر�شهم هادئة، غري �آبهني بامل�شتوى 

�لتعليمي للطالب، و�إيجاد بيئة تعليمية �أف�شل، و�أرى �أن لز�ماً علينا �أن 

نفكر يف �أ�شاليب وو�شائل �أخرى غري �لتي جربت للنهو�س بامل�شتوى 

�لتعليمي يف مد�ر�شنا.

قبيا  ثالثة مد�ر�س خمتلفة )مدر�شة  بالن�شبة يل كطالب، در�شت يف 

بيتونيا  ومدر�شة  �لثانوية،  نعلني  ذكور  ومدر�شة  حينها،  يف  �لأ�شا�شية 

�لثانوية(، وقد كنت من �لطالب �ملتفوقني، كما �أتذكر بع�س �ملعلمني 

يف  معلماً  وكان  �لرمياوي،  مالك  �ملعلم  منهم  بتدري�شي  قامو�  �لذين 

�أنه  و�أذكر  منا،  قريباً  كان  ولهذ�  در�شنا،  عندما  �لع�شرينيات  بد�يات 

�أح�شر يل كتاباً خارجياً لأقر�ه، وحينها كنت يف �ل�شف �لثامن، ومع 

�أفهمه جيد�ً يف ذ�ك �لوقت، وكان عن  �أنني مل  �إل  �أين قر�أته مرتني 

�لذين  �ملعلمني  من  وكذلك  فل�شطني.   يف  �لوطنية  �حلركات  تطور 

�أعجبني �أ�شلوبهم، وتاأثرت بهم �ملعلم �شامي �ل�شاي�س، �أ�شتاذ �لفيزياء 

يف مدر�شة بيتونيا، فقد �أنهيت در��شتي �ملدر�شية مبعدل 87، و�لتحقت 

�إعمال.   �إد�رة  بكالوريو�س  حاماًل  منها  وتخرجت  بريزيت،  بجامعة 

وب�شر�حة، مل �أكن �أخطط للعمل يف وظيفة معلم يف �لبد�ية، ولكن 

لظروف �لتخرج مع بد�ية �لنتفا�شة �لثانية، توظفت معلماً يف مكان 

�شكني، ولكني �لآن �أحب هذه �ملهنة، �إذ ل ميكن لالإن�شان �أن يعمل 

يف مهنة ل يحبها.

اإبراهيم الأجرب
مدر�صة ذكور قبيا الثانوية – رام اهلل

عبد �ملح�شن �لقطان خالل ح�شوره ور�شة توظيف �لر�شوم �ملتحركة يف �لتعليم.


	Ro'a-34 Cover-F
	Ro'a 34 - Web

