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إقليدس وفيثاغورس 
في الخليل

تجربتان في محاولة لتوظيف 
الدراما في صف الرياضيات

إقليدس وفيثاغورس عامِلان ميثالن جزءاً كبيراً ومهماً من علم الرياضيات، ولهما الكثير من اإلجنازات املهمة يف هذا املجال، 
لكنهما بالنسبة للطلبة اسمان غريبان وبعيدان عن سياق احلياة والصف، هذه الغربة هي نفسها يف وجهة النظر املتعلقة مبادة 

الرياضيات املجردة، حيث يُنظر إليها كمادة صعبة وجامدة، بحسب الكثير من الطلبة.

روند املصري

في مواجهة التحديات
مشاكل،  عدة  الرياضيات  حصة  يف  تبرز  أن  ميكن 
منها: قلة الدافعية لتعلم الرياضيات، وَضعف احلافز، 
وغياب فهم الطالب لسبب تعلُّم هذه املواضيع الصعبة 
الشرح، فيلجأ  أثناء  الذهن  من وجهة نظره، وشرود 
من  عدد  أمام  االنسحابية  احِليَل  بعض  إلى  الطالب 
الفصل  النظر خارج  أو  التام  الصمت  منها  املواقف، 
للشرح،  متابعته  على  دالة  إجابة  تقدمي  عدم  أو 
الطلبة  يبدي  وقد  كثيرة.  أخرى  بأمور  االنشغال  أو 
باحلصة وتفاعاًل مع املعلم، لكن انخراطهم  اهتماماً 
عادًة ما يقتصر داخَل احلصة على االستماع للمعلم 
وإجابة األسئلة، تدوين بعض املالحظات، حل بعض 
التمارين على السبورة أو يف دفاترهم وتصليحها، أو 

مناقشتها يف بعض املجموعات.

طوال  التحديات  هذه  واجهُت  رياضيات،  كمعلمة 
املتعلقة  املشكالت  حل  طرق  بعدة  وحاولت  الوقت، 
بتدريس املادة، مؤمنًة بأن دور املعلم وأسلوبه هو من 

أهم األشياء التي قد تساعد يف التغلب على التحديات، 
ويف نفس الوقت ميكن أن يكون دور املعلم التقليدي 
سبباً يف تفاقم املشكلة، باإلضافة الى أسباب أخرى 
كثيرة، منها ما يتعلق باملادة واملنهاج بشكل عام، ومنها 

ما يتعلق بالطالب نفسه.
جديدة  أساليب  تطوير  على  وأعمل  أفكر  بدأت  لذا 
التحديات،  على  للتغلب  الرياضيات  تدريس  يف 
وكانت بداية انخراطي يف برنامج الدراما يف التعليم 
طريقة  نوعية يف  نقلًة  للدراما،  الصيفية  املدرسة   /
التغلب  محاولة  يف  حقيقياً  وتغيراً  ورؤيتي،  تدريسي 

على الصعوبات التي تواجهني كمعلمة رياضيات.

كنت فيما مضى أتساءل بيني وبني نفسي، هل نتعلم 
الدراما لتعليمها أو لالستفادة منها، وما الذي ميكن 
أحد  أنها  أعتقد  كنت  كمعلمني؟  فيه  تخدمنا  أن  لها 
بعد  ثم  فقط،  للتدريس  تُستخدم  التي  األساليب 
سياق  يف  الدراما  الصيفية:  املدرسة  يف  مشاركتي 
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أن  أدركت  القطان،  احملسن  عبد  تعلمي/مؤسسة 
يف  الشخصي  املستوى  على  التأمَل  تعلمنا  الدراما 
وتساعدنا  كمعلمني،  املهني  املستوى  وعلى  حياتنا، 
على تطوير أفكارنا والنظر إلى املواضيع بعمق، لنكون 
احلياة،  ويف  ذاتها  تخصصاتنا  يف  أفضل  معلمني 
تدفعنا ألن نكون متأملني ومستكشفني، وتدفعنا نحو 
التغيير، فهي أكبر بكثير من أسلوب تدريس أو وسيلة 
لتعليم املنهاج أو أساليب ممتعة يف الصف. وسأحاول 

يف هذه الورقة توضيح ذلك قدر اإلمكان.

على  التغلب  حاولت  نفذتُهما،  اللتني  التجربتني  يف 
توظيف  خالل  من  سابقاً  ذكرتُها  التي  املشكالت 
والسلبية  اجلمود  حالة  من  الطالبات  ونقل  الدراما، 
الفكرة  إلى اخليال والدهشة والدافعية، تتجلى هذه 
فعند  اخلليل(  يف  وفيثاغورس  )إقليدس  العنوان  يف 
إضافة االسمني الغريبني والبعيدين عن عالم الطالب 
إلى جملة: يف اخلليل، هنا تبدأ الدهشة ويبدأ اخليال 
إلى  العاملني  حضور  ومتثيل  فاستحضار  والتساؤل، 
اخلليل هو صلب فكرة الدراما وتوظيف اخليال. من 
هنا تبدأ فكرة هذا املقال بربط الرياضيات والدراما 
املادة  لتعلُّم  مفيدة  لعرض جتربة  نسعى  فنحن  معاً، 
املختلفة، واستخدام نهج  الدراما  من خالل سياقات 
عباءة اخلبير يف تعلم الرياضيات، بحيث تقوم العملية 
على تدريس املنهاج ضمن سياقات متخيَّلة، حيث يتم 
بناء سياق حياتي يكون فيه الطالب بدور خبراء يف 
تقودهم  معينة  مهمات  لتنفيذ  )مستكشفون(  مهمة 
وزيادة  التعلم  إلى  وتدفعهم  البحث عن مصادر،  إلى 
الطالب  املهمات، وبذلك يكون  دافعيتهم إلجناز هذه 

هو الباحث عن املعلومة ومتبنيها ال متلقيها.

كما تظهر يف هذا النهج أشكال مختلفة لدور املعلم، فهو 
هنا يعمل يف أكثر من سياق، يحضر بشكل جيد ويعمل 
مع طالبه يف العالَم املتخيل لبناء املهام، ويساعدهم 
الصف،  يف  عنها  والتعلم  مهمتهم  تيسير  يف  كمعلم 
جديد  شكل  وهذا  الدور،  وخارج  داخل  ينتقل  فهو 
صاحب  وأنه  سلطته  عن  فيه  يتنازل  املعلم  دور  من 
املعرفة ومانحها، كما أن استخدام الدراما يساعد يف 
انخراط جميع الطالب باختالف مستوياتهم، ويُحدث 
والفوري  املتأخر  الطالب  إجناز  على  كبيراً  تأثيراً 
أنواع  التقليدي، من خالل إشراك  بالتدريس  مقارنًة 

مختلفة من املتعلمني، وتعزيز خيال الطالب عن طريق 
جتربة  على  ومساعدتهم  حدث،  أو  مبفهوم  االرتقاء 
املفاهيم  تعلم  يصبح  بحيث  املشكلة،  جوانب  جميع 
أسهَل، وتصبح املفاهيم علميًة وشخصية وذات معنى، 
ألن الدراما تربط احلياة احلقيقية باملنهاج الدراسي. 
ينتهي  ال  التعليم  يف  املنحى  هذا  أن  املهمة  والفكرة 
له  كنهج  يستمر  بل  معني،  درس  أو  حصة  بانتهاء 
استمرارية وأثر على الصف، وميكن توظيفه يف دروس 

أخرى بشكل مستمر ومتطور.

يف مقالي هذا سأقدم جتربتني كمثال على استخدام 
حيث  خاص،  بشكل  الرياضيات  تعلم  يف  الدراما 
الرياضيات  يف  الدراما  استخدام  كيفية  سأوضح 
فكفكة  إعادة  ميكن  وكيف  املجردة،  املادة  هذه 
مألوفة  غير  بطرٍق  واستكشافها  وحتليلها  أجزائها 
احلقائق  واستنتاج  والتحري  للبحث  الطالب  تدفع 
وبأهداف  معينة  مهمات  يف  كخبراء  بأنفسهم 
من  العديد  الطالب  تعليم  تشمل  واضحة،  إنسانية 
القيم املكتسبة التي نسعى لزرعها يف نفوس أبنائنا 
وطالبنا وتبنيهم قضية تخصهم يدافعون عنها وعن 
قضية  وهي  األسمى  بالقضية  ومرتبطة  آرائهم، 

الوطن )فلسطني(.

التجربة األولى:
»مست�كشفون في ضيافة اقليدس«

باالرتكاز  والتخطيط  املتخيَّل  السياق  باختيار  بدأُت 
الذي  املدرسي  املنهاج  مترابطة:  عوامل  ثالثة  إلى 
املتوفرة.  واملصادر  الطالبات،  واهتمامات  سيدرس، 
بني  تتنقل  أن  للمعلمة  فرصًة  املتخيَّل  السياق  ويتيح 
مهمات مطلوب تنفيذها يف السياق املتخيل، وتدريب 
يف  احلقيقي  العالم  يف  وحتضيرها  عليها  الطالبات 
العالَم  يف  مرًة  والطالبات  هي  تكون  حيث  الصف، 
املعلمة  تعود  ثم  متخيَّلني،  ناس  دور  يف  املتخيل 
والطالبات إلى واقع الصف للتدرب والبحث والتأمل، 
وتتمثل فكرة الدرس يف أن يتم تدريس وحده الهندسة 
سياقات  ضمن  الثامن  للصف  الرياضيات  مادة  يف 
حيث  اخلبير،  عباءة  استراتيجية  باستخدام  متخيلة 
يتم بناء سياق حياتي يكون فيه الطالب بدور خبراء 

يف مهمة )مستكشفون( لتنفيذ مهمات معينة.
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وصف التجربة:
بدأت املقدمة للدرس من خالل عرض صورة طالب  «

فتح  أجل  وذلك من  الرياضيات،  مادة  منزعج من 
باب النقاش ومساعدة الطالبات على التعبير عن 
ظل  يف  الرياضيات  مادة  من  انزعاجهن  أسباب 
حماية الدور، فلن يكون الكالم شخصياً ومباشراً، 
دور  خالل  من  نظرهن  وجهة  عن  سيعبرن  بل 

الطالب املنزعج املتخيل.
الطالب  « لذلك  ثابتة  صور  ببناء  الطالبات  قامت 

تعبر عن أسباب انزعاجه من مادة الرياضيات ثم 
ل تلك الصور. تأمُّ

عرض خريطة قدمية للطالبات ومناقشة موضوع  «
وأنواعها  واستخداماتها  وأهميتها  اخلرائط 

ومكوناتها.
أنشأنا فريق املستكشفني مببادئه وقيمه ومهاراته  «

وله شعار،  وقيماً  وأدوات  وأدواته، ميتلك مهارات 
ومت العمل على تصميم وابتكار أدوات املستكشفني 

التي يحتاجونها خالل رحالتهم.
عدة،  « محطات  إلى  خريطة  بصحبة  الفريق  تنّقل 

أولها اجلسر، وهناك متت مقابلة احلطاب )املعلمة 
يف دور احلطاب( الذي يشعر باليأس بعد مصادفته 
للساحرة التي أعطته صندوقاً يحتوي مهماٍت ليجد 
حلوالً لها كي يتمكن من العودة إلى بيته، واستمع 
وتعهد مبساعدته يف  الساحرة  مع  لقصته  الفريق 

حل املهمات الثالث.
بعد مقابلة احلطاب تتوقف الدراما، ثم العودة إلى  «

املعلمة  مبساعدة  الطالبات  تعمل  الصف.  غرفة 
املنهاج  خالل  من  الهندسية  املهمات  جتهيز  على 
املدرسي واملصادر املختلفة األخرى، وذلك ملساعدة 

احلطاب يف السياق املتخيَّل.
ثقة احلطاب ومساعدته،  « الفريق من كسب  متكن 

وقدم له حلوالً من أجل التغلب على الساحرة وحل 
ألغازها ومتكن من العودة والوصول ألسرته.

انتقل الفريق للمحطة الثانية وهي الغابة، )مت بناء  «
الغابة من قبل الطالبات كمصدر للدراما(، وهناك 
متت مقابلة العاِلم إقليدس )املعلمة يف دور( والذي 
كان يعمل ويفكر يف إعادة تصميم قلعة أسطوانية 
الشكل بعد تأثير عوامل اجلو عليها وسقوط بعض 

أحجارها. 
الطالبات،  « وتعود  الدراما،  تتوقف  أخرى  مرة 

مبساعدة املعلمة واملصادر املتوفرة يف الصف، إلى 
إقليدس  العاِلم  أجل مساعدة  من  والتدرُّب  العمل 
يف السياق املتخيل، وذلك برسم مخططات وتنفيذ 
على  لعرضها  التغيير  بعد  القلعة  لشكل  تصاميم 

العالم إقليدس.
العالم، وعرض تصميم  « الغابة ومقابلة  إلى  العودة 

من  واملخططات  النماذج  كافة  توضيح  مع  القلعة 
قبل الفريق للعالم الذي يبدي سعادة كبيرة يف هذا 
االجناز، ويقوم بإهداء الفريق حقيبًة نفيسة حتوي 
تصميم صفحة  الفريق  من  وطلب  إجنازاته،  أهم 
على مواقع التواصل االجتماعي لنشر أهم أعماله.

اسم  « يحمل  معرض  عمل  مت  التجربة  ختام  ويف 
فيه  مت  والذي  إقليدس”  ضيافة  “مستكشفون يف 
الرحلة  خالل  وأعمالهن  الطالبات  إنتاج  عرض 
التعلُّمية، وعرض التجربة كاملًة ألسرة املدرسة ولـ 

“التربية” وللممثلني عن مؤسسة القطان.
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من ت�أمالت المعلمة في التجربة:
من أهم األمور التي الحظتُها كمعلمة يف هذه التجربة، 
أن تعليم الرياضيات من خالل الدراما ميكن أن يحقق 

أربعة مستويات:
وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط  التي  املعرفة  األول:  املستوى 

باملنهاج.
الطالبات على  تدربت  املهارات، حيث  الثاني:  املستوى 
املشكالت  وحل  والتصميم،  الرسم  منها  مهارات،  عدة 
والتفاوض، واتخاذ قرارات، والعمل يف فريق ... وغيرها.

املستوى الثالث: الفهم، إذ كثيراً ما نسمع عن عالقة 
الرياضيات بحياتنا، وضرورة توضيح ذلك قد يكون 
عباءة  استراتيجية  من خالل  ولكن  عابر،  مثال  عبر 
يف  الطالبات  وانخراط  املتخيلة  والسياقات  اخلبير، 
فهم  بدايَة  الحظُت  املتخيل،  العالم  يف  املهام  تنفيذ 
الطلبة  وإجابة  باحلياة،  الرياضيات  لعالقة  فعلي 
بأنفسهم على السؤال الذي يطرح دوماً لنا كمعلمني 

“ملاذا نحن بحاجة للرياضيات؟ وملاذا ندرسها؟”.
هذا  يف  ما  أهم  ولعل  الِقيم،  وهو  الرابع:  املستوى 
إنسانيني،  ليكونوا  أطفالنا  نساعد  أن  هو  اجلانب 
فاملعرفة واملهارات والفهم يف الرياضيات أو أي جانب 
آخر ال حتقق هدفها يف احلياة إال إذا كانت مرتبطًة 

بإنسانيتنا وقيمنا كبشر نحيا معاً يف هذا الكوكب.

التجربة  هذه  خالل  املُخرجات  إن  القول  وميكنني 
انقسمت إلى نوعني:

ِنتاج . 1 وهي  وجدانية(:  )نتاجات  تعلُّمية  مخرجات 
رحلة  خالل  الطالبات  تعلَّمته  ما 
البحث هذه، كطالبات قادرات على 
التخيل والتفكير وربط الرياضيات 

بسياقات داخل حياتهن.
مخرجات مادية )نتاجات نوعية(: . 2

وتشمل كل ما مت إجنازه والتفكير 
من  املبادرة  هذه  خالل  من  به 
ومواقع  ومهمات  وصور  رسومات 

وفيديوهات كاآلتي:

ورسومات  • كحلول  مكتوبة  مواد 
ألغاز الساحرة.

خريطة الكنز. •

شعار الفريق واسمه. •
أدوات الفريق ومهاراته وقيمه مكتوبة. •
حلول املهمات. •
فيلم قصير “القطة السحرية”. •
حلول املهمات. •
تقارير البناء. •
ومعلومات  • ومخطوطاته  إقليدس  العالم  صور 

عنه.
صفحة الكترونية على موقع التواصل االجتماعي  •

)الفيسبوك( عن إقليدس.
منوذج للطاولة املراد تصميمها. •
منوذج للخيمة الدائرية وتقارير عنها. •
منوذج مصغر للقلعة )البناء األثري( قبل الترميم  •

بشكل أسطواني، وبعد الترميم بشكل مخروطي، 
النماذج  مع  إلرفاقها  الالزمة  التقارير  وكتابة 

الهندسية.

التجربة الثانية
فيثاغورس وقرار المحكمة!

تتمثل فكرة جتربة فيثاغورس واحملكمة يف أن يتم ربط 
دروس نظرية فيثاغورس بسياق حياتي متخيَّل، تبدأ 
مبقدمة عن العلماء يف العصور القدمية ومحاربتهم، 
بدءاً بالنبي محمد واضطهاده، ومناقشة أسباب رفض 
الناس للعلماء ومحاربتهم، واعتبار علومهم جزءاً من 

السحر والشعوذة.



م
عل

لت
ة ا

لي
م

وع
ما 

را
لد

ء ا
ضا

 ف
ة:

في
صي

 ال
سة

در
م

ال

رؤى تربوية - العددان 12660-59

التخطيط لهذه الدراما بدأ بعدة خطوات سأستعرضها 
بشكل موجز.

والعالم  « الفيثاغورية  املدرسة  عن  فيلم  عرض 
فيثاغورس.

التي حصلنا عليها عن  « الفيلم واملعلومات  مناقشة 
العالم فيثاغورس واملدرسة الفيثاغورية وكتابتها.

املدرسة  « على  الهجوم  حلظة  عند  الفيلم  إيقاف 
ن  الفيثاغورية، وقتل أعضائها وإحراق كتبها ومتكُّ

فيثاغورس من الهرب.
بناء سياق متخيل يستكشف حلظة تدمير املدرسة  «

الفيثاغورية، من خالل بناء ُصَور ثابتة للفيثاغوريني، 
أعراف  واستخدام  املكان،  لتخيل  أصوات  وإنتاج 
الستكشاف مشاعر وأفكار الناس يف ذلك الهجوم.

مقابلة العالم فيثاغورس )املعلمة يف دور( الطالب  «
يقتحم  وإذ  ما،  اجتماع  يف  مستكشفني  دور  يف 
اجتماعهم شخص متخٍف يحمل بيده كيساً ورقياً 
على كتفه يخفي فيه شيئاً، وبعد احلديث معه يتضح 
أنه فيثاغورس الذي جنا من الهجوم وهرب بأهم 
مخطوطاته وإجنازاته، ويدعي أنها مهمة للبشرية 

ويطلب املساعدة من الفريق يف إثبات أهميتها.
وصول رسالة للفريق بضرورة تسليم كافة أغراض  «

فيثاغورس ليتم إحراقها يف محكمة علنية محددة 
املوعد.

مساعدة  « بني  الفريق  وانشقاق  الظاهر  )التوتر 
فيثاغورس، وحتقيق الوعد مقابل احملكمة والتهديد 

باإلعالن املرفق(.
التي  « األغراض  يف  والبحث  الصف  إلى  العودة 

فيثاغورس،  نظرية  صحة  من  والتحقق  بحوزتنا، 
املتوفرة  باملصادر  باالستعانة  النظرية  وإثبات 
هذه  أهمية  وفهم  للطالب،  كمساند  واملعلمة 

النظرية يف احلياة.
لقاعة  « التجهيز  الطالبات  من  أطلب  احملكمة: 

فريق  بحضور  تبدأ احملكمة  يرونها.  كما  احملكمة 
الدفاع )الطالبات( وتُرفع اجللسة بدخول القاضي 

)املعلم يف دور( وتبدأ اجللسة.
القاضي وقناعته بضرورة إحراق ما تبقى من وثائق  «

وضرورة  والفريق  الفيثاغورية،  املدرسة  تخص 
أهمية  من  لها  ملا  ونظريته  فيثاغورس  دفاعه عن 
كبيرة يف احلياة، وإثبات صحة النظرية. كان على 
النظرية  هذه  وصحة  أهمية  إثبات  أوالً،  الفريق، 

بداية  املتعصب  القاضي  أمام  وأهميتها  للبشرية 
األمر، ولكن بعد التوضيح اجلاد من الفريق يعمل 

على تأجيل القضية لدراسة األمر.
التجربة األولى ُختمت بعمل معرض، وهذه التجربة  «

مت تصويرها كفيلم بدعم من مؤسسة القطان.

نتائج التعليم باستخدام الدراما:
عباءة اخلبير تعمل على توفير بيئة بسياقات متخيلة 
إليه  دعا  الذي  وهو  باالكتشاف،  التعلم  على  تساعد 
يف  السابقة  اخلبرة  إنتاج  إعادة  إلى  وتهدف  برونر، 
بالنظر  الناس  ومساعدة  اجلديدة،  اخلبرة  ضوء 
تعمل  مواقف  وخلق  مختلفة،  زوايا  من  املوضوع  إلى 
إعادة  تعمل على  للحياة، بحيث  اإلنسان  إعداد  على 
تدوير املنهاج املدرسي بصورة تفاعلية، بحيث يصبح 
املتعلمون مسؤولني عن تعلمهم من خالل إدراك مدى 
احلاجة للتعلم، واستخدامها يف حل مشكالت ضمن 
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السياق احلياتي املتخيل.

الطالبات  تواجه  التي  املشكالت  حل  إلى  احلاجة 
املستوى  ذوات  الطالبات  على حتفيز  عملت  كفريق، 
بدافع  والتعلم  معرفة  مصادر  عن  للبحث  املتدني 
يف  الطالبات  وضع  أن  الواضح  من  كان  املساعدة. 
فكرة  من  الطالبات  يحرر  حقيقي  حياتي  سياق 
احلصة التقليدية والتي تكون بالنسبة للبعض مملة. 
األمر هنا مختلف، حيث عملت عباءة اخلبير يف هذه 
الدراما على انخراط جميع الطالبات، وتغيير سلطة 
الفريق ويف  املعلم من واهب املعرفة إلى مشارك يف 
عملية البحث والتعلم. وحدث التعلم ملادة الرياضيات 
وللمنهاج املدرسي بطريقة محفزة بعد إدراك أهمية 
التعلم وحتقيق التكامل داخل املادة الواحدة، وأثبت أن 
متكاملة ال ميكن جتزئتها،  واحدة  الرياضيات وحدة 
وهذا من خالل نتيجة البحث، والتي ميكن تلخيصها 
بأن عباءة اخلبير عملت على انخراط جميع الطالبات 
على  إيجاباً  انعكس  وهذا  احلياتي،  السياق  داخل 

توجههم نحو هذه املادة.

والقيم  والفهم  واملهارات  للمعرفة  الطالب  استخدام 
حياتهم  إلى  نقلها  من  سيمكنهم  الدراما  هذه  عبر 
البحث  على  والقدرة  الفرصة  وستعطيهم  اليومية، 
واالستكشاف واإلبداع والتعلم، وستزول فكرة التلقني 
والتعلم من أجل حتقيق نتائج يف االمتحانات. ستنتقل 
حقيبة  داخل  ومادة  كتاب  مجرد  من  الرياضيات 
مدرسية إلى نهج حياة، كما أنها عملت على حتسني 
أكثر  أصبحن  الطالبات  إن  حيث  بالنفس،  الثقة 
أن  واعتدن  االجتماعية،  بيئتهن  مع  يتعاملن  نشاطاً، 
يكنَّ صريحات مع أنفسهن، وبدأ خوُفهن من ارتكاب 
األخطاء يقل بالتدريج. من أهم ما حدث للمعلمة من 
اكتشاف  على  ساعدتها  أنها  احلصص  هذه  خالل 
الطالبات أكثر، واكتشاف املواهب واإلبداعات الدفينة 
والبحث  والتفكير  كالتحليل  لديهن يف مجاالت عدة؛ 

والرسم الهندسي والتمثيل وغيرها الكثير.

مواجهة التحديات:
فكرة  الرياضيات  تعلم  يف  الدراما  استخدام  فكرة 
الكثيَر  بدايتها  يف  تواجه  جديدة  فكرة  وكل  جديدة، 
هذه  مع  ما حدث  وهذا  والتحديات،  الصعوبات  من 

ميكن  كيف  اآلتية:  التحديات  واجهت  فقد  املبادرة، 
تسويق مفهوم الدراما للطالبات؟ وكيف ميكن إدخال 
الطالبات إلى العالَم املتخيَّل؟ كيف ميكن التغلب على 
الواحد، حيث  الصف  داخل  الكبيرة  األعداد  مشكلة 
وكيف ميكن  كل شعبة؟  48 طالبًة يف  يصل عددهن 
إثارة اهتمام الطالبات بأسلوب عباءة اخلبير كأسلوب 
تدريس بديل عن أسلوب التلقني والشرح؟ وكيف ميكن 
التعامل مع سخرية البعض من الفكرة؟ وأيضاً كيف 

ميكن التغلب على مشكلة الوقت؟

إميان  يكمن يف  فكرة  أي  أن سر جناح  املعروف  من 
وحب،  بشغف  عملهم  ويف  وبنتائجها،  بها  أصحابها 
لذلك مت  تقف يف طريقهم،  أن  عقبة  وال ميكن ألي 
خالل  من  وتذليلها،  الصعوبات  هذه  مع  التعاطي 
باألدلة،  عليه  والرد  النقد  وتقبل  اجليد،  التخطيط 
وأخذ أيدي الطالبات للفكرة وتعزيزهن، والتغلب على 
وقيم  ومبادئ  بأهداف  فريق  بتشكيل  العدد  مشكلة 
واحدة تنخرط فيها جميع الطالبات. وبالنسبة ملشكلة 
حصص  إعطاء  على  املعلمة  عملت  الوقت،  ضيق 
القت  والتي  املدرسي  الدوام  فترة  خالل  إضافية 
استحساناً وحباً ورغبًة من قبل الطالبات، وهو عْكس 
املتعارف عليه من تذمر الطالبات ورفضهن ألي حصة 

اضافية.

الخاتمة:
استراتيجية  على  القائم  التعليمي  البرنامج  يتميز 
عباءة اخلبير مبيزات كثيرة، منها: يتعامل بنجاح مع 
الواقع التعليمي الفلسطيني، وال نحتاج فيه مليزانيات، 
بني  التكامل  على  يعمل  أنه  كما  الكثير،  هو  فالقليل 
معقدة  وسائَل  تنفيذه  يتطلب  وال  املختلفة،  املواد 
تفيد  االستراتيجية  هذه  أن  كما  مكلفة.  أجهزة  أو 
يتعلمونها،  التي  املادة  يف  التقدم  على  الطلبة  جميع 
واالنخراط  واملشاركة  املعاني  خلق  يف  وتساعدهم 
باملوقف التعليمي حتى الضعفاء منهم، وال شعور فيها 
باخلوف واحلرج؛ ألنه ال يوجد مشاهدون، فالكل يف 
عن  مختلفة  نظرًة  الطلبة  تعطي  فهي  وعمل،  حركة 
احلياة. تهيئ االستراتيجية الطالَب للمستقبل، بحيث 
حُتدث تغييراً يف املعرفة التي سوف تشكل القرارات 
تلغي  أنها  األمور  أهم  ومن  حياتهم.  يف  املستقبلية 
املعلم  بني  للخطاب  املعتاد  والنمط  السلطة  هيكلية 
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استخدام  من  الطلبَة  االستراتيجية  مُتّكن  والطالب. 
يف  املعلم  واشتراك  معنى،  ذات  سياقات  يف  اللغة 
املادية  سلطته  لتحدي  الفرصَة  الطلبة  يعطي  دور 
والفكرية، وتؤدي إلى تغيرات يف الطرق التي اعتادوا 
تعمل على التعمق  كما  عليها يف التفكير والشعور، 
يف نفسيات الطلبة والتقرب إليهم ومساعدتهم على 
االستراتيجية على إبراز  تعمل  إطالق ما بداخلهم. 
مهارات جديدة عندهم كالتمثيل واإللقاء، والقدرة 
على الربط والتحليل واإلحساس باآلخر، واملشاركة، 
واالنتماء للمجموعة، وتقبل اآلخر، واالستماع 
كما  واكتساب مهارات حل املشكالت.  للرأي اآلخر، 
يختبرون األحداث ويربطونها باحلياة  الطالب  أن 
الواقعية للمساهمة يف مستقبل املجتمع يف جو من 
كأنهم  فالطلبة وهم يضعون القوانني للعمل،  املتعة، 

متاماً يضعون قواننَي لإلدارة الصفية.

أمتنى أن تكون هذه التجارب يف هذا املقال قد تركت 
يف  اخلبير  عباءة  نهج  توظيف  لضرورة  وأهمية  أثراً 
التعليم للمواد املختلفة، ملا يف ذلك من أثر يف زيادة 
انخراط الطالبات، ورفع قدرتهن على حل املشكالت، 
وإجنازهن للمهام التعليمية، وتوجيه اهتمام التربويني 
وكل من يُعنى بالعملية التعليمية من خالل هذه املبادرة 
واالستفادة من  املدرسية  املواد  التكامل بني  بضرورة 
ترابطها داخل سياقات حياتية، واستخدام نهج عباءة 
الرياضيات،  تعليم  يف  منظم  دراسي  كنهج  اخلبير 
وحتويله  النظري  اجلانب  إثراء  إلى  يسعى  والذي 
إلى سياق حياتي يثير دافعية الطالب للتعلم، ويطور 

مهاراتهم يف البحث وحل املشكالت.

مدرسة عائشة أم املؤمنني األساسية للبنات - اخلليل




