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قصص معلمني

رحلة معرفة

اأحالم طه

اإىل منت�صف العمر؛ عهد ال�صباب  وقفت اليوم واأنا يف الأربعني من عمري، عهد الن�صوج واخلربة، لأطوي ال�صنني يف ذاكرة اجل�صد، لأعود 
خ املا�صي بقلم احلا�صر، من اأين بداأت؟ واإىل اأين �صاأذهب؟ اأين و�صلت يف  وال�صبا، اإىل تلك الأحالم الوردية؛ لأك�صر حاجز الن�صيان، فاأوؤرِّ

م�صريتي التعليمية؟ هذه الأ�صئلة تدور يف خلدي الآن.

بد�أت حكايتي منذ نعومة �أظافري يف رو�شة �لأطفال، حيث معلمتي 

�لتي منحتني �لعطف و�لرعاية و�حلنان و�لعلم، فكانت �ل�شمعة �لأوىل 

�أنارت دربي، فكل يوم معها معنى جديد، وكل �شباح خربة،  �لتي 

�إىل  نلهو ونلعب بالألعاب �لرتفيهية  عند دخويل �شاحة �لرو�شة، كنا 

يف  ننتقل  ثم  �ل�شفوف،  وندخل  للنظام  فن�شطف  �جلر�س،  يقرع  �أن 

ز�وية  ثم  و�لر�شم،  �لفنون  ز�وية  �إىل  �لألعاب  ز�وية  من  �ل�شف  زو�يا 

�ملو�شيقى، �إىل ز�وية تناول �لطعام.

و�أخري�ً، وقبل مغادرة �لرو�شة، كنا جنل�س على �لب�شاط �خلمري، حول 

وليلة«  ليلة  »�ألف  مثل  ق�ش�شاً  لنا  ت�شرد  بدورها  �لتي  �ملعلمة  كر�شي 

تنتهي  �أن  وما  و�ملغامر�ت.   بالإحد�ث  مت�شل�شلة  �شيق،  باأ�شلوب 

�لق�شة حتى نبد�أ بطرح �لأ�شئلة و�لنقا�س ل�شتك�شاف �لعرب و�خلرب�ت 

�جلديدة ونتحلى بالقيم �حلميدة.

حاجز  يك�شر  ما  بلغتنا،  �لق�شة  �شرد  نعيد  �أن  منا  تطلب  �خلتام،  يف 

فمن  باأنف�شنا.   ثقتنا  من  ويزيد  لدينا،  و�ل�شعف  و�لرتدد  �خلوف 

�ملحبات  �لقدير�ت،  معلماتي  حيث  مدر�شتي،  �إىل  �جلميلة  رو�شتي 

�للو�تي كن خري قدوة يل، فقد كانت �ملعلمة �أّماً لنا بعطفها ورعايتها 

على  وتثني  م�شاكلنا،  وحتل  لهمومنا  ت�شمع  كانت  حيث  وحنانها، 

»ماري  كتاب  على  ح�شويل  منها  تقديرية،  جو�ئز  لنا  وتقدم  جناحنا، 

كوري«، �لذي كان له ب�شمة يف حياتي.

�أن  من  �لرغم  على  �أيديهن  على  �كت�شبته  �لذي  �لعلم  يفوتنني  ول 

وجمع  �لتح�شيل  مقدرة  على  يركز  تقليدياً  تلقينياً  كان  �أ�شلوبهن 

�ملعرفة، لكنني ل �أنكر عليهن �إخال�شهن يف عملهن وتقديره.

�شلوى  معلمتي  من  بالغ  باهتمام  حظيت  حيث  �لطرية،  معهد  فاإىل 

مهنة  ملمار�شة  و�إعد�دها  نف�شي  تاأهيل  يف  �شاعدتني  �لتي  �لربغوثي 

�لتعليم، من خالل �ملادة �لنظرية و�لعلمية �ملتمثلة يف مادة �لريا�شيات.  

فالرتبية، فالأ�شاليب، فالإد�رة، ثم ل نقف �إىل هذ� �حلد من �لتخطيط 

�إىل �لتنفيذ على �أر�س �لو�قع، و�نتهيت ب�شهادة علمية متنحني �حلق 

يف ممار�شة �ملهنة، وكانت �أول �شنة يف حياتي �ملهنية يف مدر�شة ر�هبات 
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�لوردية.

تد�ر  وف�شلتها على غريها، حيث كانت  �خرتتها  �لتي  �ملدر�شة  تلك 

من قبل ر�هبات يحرتمن �لنظام، ويقدرن �لعمل، ويقبلن �لتغري �لذي 

ي�شب يف م�شلحة �لطالب.  ما �أعجبني يف هذه �ملدر�شة رئي�شة ق�شم 

�لريا�شيات �لتي كانت ت�شرف على م�شار �لريا�شيات يف �ملدر�شة مع 

معلمات �لريا�شيات، حيث كنا جنتمع يف غرفة خا�شة، نتبادل �خلربة 

و�لآر�ء و�لأفكار �جلديدة ونتطلع �إىل ما هو جديد من و�شائل، ونطور 

من �أ�شاليبنا.

�أن  �إمياين  من  منطلقاً  �لو�شطى،  للمرحلة  ريا�شيات  مّدر�شة  عملت 

�لتعليم فن وذوق وعلم، ويتطلب ذلك معرفة وثقافة و�شمات �شخ�شية 

�ل�شدر  ب�شعة  هنا حتليت  ومن  ناجحاً يف عمله.   �ملعلم  ليكون  مهمة 

وبعد �لنظر، حيث كنت �أنتقي �ملو�شوع �ل�شيق �لذي يحفز �لطالب 

على �لتعلم، ويرتبط بو�قع �لطالب وحياته وبيئته.

ومع مرور �لأيام، كانت خربتي تزد�د يوماً بعد يوم، وجناح يكلل جناح، 

وقد تبني ذلك من خالل �رتفاع �لتح�شيل �لعلمي للطالبات.  �أجمل 

ما يف �لأمر كان تو��شل �ملدر�شة مع �ملجتمع �ملحلي من خالل جمل�س 

�لآباء و�لأمهات �لذي كان يعقد مطلع كل �شهر للنقا�س مع �لو�لدين.  

و�نطالقاً من �إمياين باملادة �لنظرية �لتي در�شتها، �شرعت بتطبيقها يف 

�حلياة �لعملية، حيث عملت على تق�شيم �لطلبة، فكل واحد ح�سب 

قدرته وكفاءته، لذلك عملت �أور�ق عمل لثالثة م�شتويات )�ملتفوق، 

عمل  �أور�ق  عملت  كما  �حل�شة،  د�خل  و�ل�شعيف(  و�ملتو�شط، 

جماعية ت�شجع �لتعاون و�لعمل �لت�شاركي وروح �لفريق �لو�حد، ما 

ز�د �لن�شجام بني �أع�شاء �ملجموعة، وجعل �حل�شة ممتعة.

�ملحبة  من  جو  يف  و��شحة،  وروؤية  �ملنظم  �لدوؤوب  �لعمل  من  عام 

و�لوئام، ولكني تو�قة لأعود �إىل مدر�شتي �لتي تخرجت منها لأمار�س 

مهنة �لتعليم �إىل جانب معلماتي.

عن  �لرئي�شي  �لقد�س  �شارع  يف�شلها  �لتي  �لنظامية  مدر�شة  وكانت 

طريق  عن  يتم  �لتعليم  �أن  �آمنت  حيث  �لوردية،  ر�هبات  مدر�شة 

�ملحاولة و�خلطاأ وبالتدريب، وبالتايل مل �أ�شتهن باإجابة �أي طالب مهما 

كانت، وكنت �أثري ورقة �لعمل مبختلف �لتمارين �لتي تنمي التفكري 

�ملتعلم  يثري  ما  بالأفكار،  تع�شف  �لتي  كالألغاز  �خلالق؛  �لعلمي 

وي�شتثمر �أفكاره للتفكري �لعلمي �لناقد �لقادر على حل �مل�شكالت.

�أيقنت �أن �خلربة تاأتي مع مر�حل تبد�أ باملالحظة، ثم �لفهم، و�لتف�شري، 

�إىل  و�لو�شول  حتليلها  ثم  �لنتائج  �إىل  و�لو�شول  �لتجارب  فاإجر�ء 

�لتعميمات و�حلقائق.  وبالتايل، كنت �أ�شطحب �لطالبات �إىل خمترب 

�لعلوم لإجر�ء �لتجارب، وخمترب �حلا�شوب لإجر�ء �لتطبيقات، و�إىل 

�ملكتبة ل�شتخر�ج �ملعرفة، حيث �أعطيت �لأهمية للطالب يف �لو�شول 

�إىل �خلربة، بحيث يكون م�شوؤوًل عن تعلمه، وفاعاًل ون�شيطاً يف عملية 

�لتعليم.

�حلاجز  ب�شبب  عملي  �أترك  �أن  �لقدر  �شاء  �لعمل،  من  عامني  وبعد 

قدرتي  �لغربية، وعدم  �ل�شفة  �لقد�س عن  يف�شل  �لذي  �لإ�شر�ئيلي 

فقدمت  �ل�شفة،  هوية  �أخمل  كوين  �ملدر�شة،  �إىل  �لو�شول  على 

��شتقالتي لأتفرغ لأطفايل.

قررت �أن �أعاود مز�ولة �ملهنة، حني �أ�شبح طفلي يف مرحلة �لتمهيدي 

ر�أ�شي،  م�شقط  قلنديا،  يف  مدر�شتي  �إىل  فتوجهت  �أحبها،  التي 

لأعمل مدّر�شة ريا�شيات.  ومع مرور �لزمن �زد�دت �خلربة، معتمدة 

و�لتمييز  �لفهم  �إىل  يقود  �لذي  �ل�شيق  �لت�شل�شل  �أ�شلوب  على 

و�ل�شتك�شاف، ومل �أهمل �لو�شائل �مل�شاعدة �لتي كانت تثري �لبهجة 

�لرتبوي  �للعب  مثل  �لتعلم  �إىل  �نتباههم  وت�شد  �لطلبة  نفو�س  يف 

ي�شجع  �لذي  �لإيجابي  �لتعزيز  ومن  �لتناف�شية،  و�للعب  كالبطاقات، 

على �لتو�فق و�لنجاح، �إىل �جلو�ئز �لتقديرية �لتي تقود �إىل �لإبد�ع، 

كما مل �أهمل دور �لتخطيط �ملنظم يف عملية �لتعليم، �إل �أنني �أقول 

لتو�شيل  خططه  يف  يتقيد  ل  ورمبا  �ملوقف،  �شيد  هو  �ملعلم  �إن  دوماً 

ر�شالته متى ي�شاء وكيفما ��شتجد و��شتحدث.

ويف هذه �لأثناء، ظهر برنامج �لتعليم �مل�شاند يف مد�ر�س وكالة �لغوث، 

فا�شتهو�ين هذ� �مل�شروع.  فكنت من �لأو�ئل �لذين تبنو� هذه �لفكرة 

و��شتغل يف هذ� �مل�شروع.

فقد �هتممت بذوي �لحتياجات �خلا�شة، وعمدت على دجمهم يف 

�ل�شف، مهما كانت ظروفهم و�إمكانياتهم �لعقلية ليلتحقو� بالآخرين.  

كنت �جتمع مع �ملر�شدة ومعلمة �ل�شف، لأعمل يف �شف م�شتقل مع 

طالب ممن يعانون من �شعف يف �لتح�شيل.  ندر�س حالتهم، ونحدد 

نقاط �شعفهم، ثم ندر�شهم من خالل كتب �أعدت لهم خ�شي�شا على 

يد خرب�ء ملحاولة �لنهو�س بهم، وبخا�شة يف �ملرحلة �لو�شطى »خام�س، 

�شاد�س، �شابع« وقد جنحنا يف هذ� �ملجال.

قدمي ك�شرت  يحالفني �حلظ، فرتكت عملي؛ لأن  �أخرى مل  ومرة 

�أثناء �لعمل، وعالجي كان يتطلب وقتاً طوياًل، ولكن مل �أترك �لتفكري 

يف  �مل�شاند  �لتعليم  جتربة  لتقييم  خا�شة  در��شة  فعملت  �مل�شروع،  يف 

فل�شطني، قد �أقدمها للماج�شتري م�شتقباًل.

وبعد �أن تعافيت عدت للعمل يف مدر�شة بيت رميا �لأ�شا�شية، حيث 

للعطاء،  خ�شبة  بيئة  كانت  لذلك  و�ملعرفة،  بالعلم  يتباهون  �أهلها 

فالد�فعية عند �لطالبات موجودة، حيث ميتلكن �لعلم و�شغف �ملعرفة، 

وربطتهما  و�شمويل  تكاملي  ب�شكل  و�لريا�شيات  �لعلوم  علمت  لذ� 
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و�لعلوم  �لريا�شيات  حقائب  م�شتخدمة  و�قعية،  وبق�ش�س  باحلياة، 

و�أفالم �لفيديو.

وثمرة جهدي، كانت عندما ظهرت نتيجة �متحانات �لوز�رة، وح�شول 

�أحببت معلماتي  �أ�شعدين.   ما  ثالث طالبات على عالمات كاملة، 

ومديرة �ملدر�شة كثري�ً لأنهن كّن يتناف�شن يف �لعطاء وتقدمي �لأف�شل 

�لتعليم، يف جو من �ملحبة و�لود، وتبادل �خلرب�ت  لتح�شني م�شتوي 

لهذه  حبي  من  �لرغم  وعلى  وتقدمه.   �لطالب  م�شلحة  �أجل  من 

ُبعد  ب�شبب  �لوقت  لأوفر  ر�فات،  بلدية  �إىل  �لنتقال  طلبت  �ملدر�شة 

�ملدر�شة، فتم نقلي �إىل يربود، مبدئياً ومن ثم �إىل ر�فات.

��شتفدت خالل فرتة عملي يف مدر�شة يربود من ح�شن �إد�رة �ملدير 

و�لأهل،  و�لطالب  �ملعلم  فيه  يقدر  ب�شكل  �أد�رها  �لتي  للمدر�شة 

ويحتويهم من �أجل �لنهو�س بالتعليم نحو �لأف�شل.

و�مل�شتقبل  فيه،  �لتليد، و�حلا�شر ها نحن  �لعربي  باملا�شي  تغنينا  لقد 

تقود  �لتي  �ملنظمة  و�خلطو�ت  �لفعال  بالتخطيط  له  نعد  �أن  علينا 

يف  �لأخرى  �لبلد�ن  بني  موقعه  لياأخذ  �لإبد�ع،  عامل  �إىل  جمتمعنا 

ركب �حل�شارة.

لقد كان �لنا�س وما ز�لو� يت�شاءلون من هو �ملتعلم:

من حفظ كتابه �شماً لياأخذ عالمة كاملة.. 1

من وظف خرب�ته �جلديدة يف حياته.. 2

من له �لقدرة على حل �مل�شكالت.. 3

من له �لقدرة على �لتو��شل و�لتكيف ب�شرعة.. 4

من �أعد للحياة ليكون مو�طناً �شاحلاً.. 5

 من هو املتعلم؟

يف �عتقادي، علينا �أن نتعدى كل هذ� �إىل �أن ن�شل �إىل �أعلى �مل�شتويات، 

فاملتعلم �إن�شان فعال قادر على �لتو��شل و�لتكييف و�لتغيري والتطوير 

و�لإبد�ع.  فالعلماء و�ملفكرون و�لفال�شفة و�ملكت�شفون و�ملخرتعون هم 

رو�د �ملجتمع وقادته. �لآن �أعمل يف مدر�شة ر�فات �لأ�شا�شية �ملختلطة، 

�أينما كان ويف �أي ظرف، ور�شالته �شامية؛  فالعمل يف نظري مقد�س 

جديد،  كل  �إىل  و�أجنذب  و�لتحديث،  �لتطوير  عن  �أبحث  ولأين 

�نخرطت يف م�شروع �ليوني�شيف يف نادي ر�فات �ل�شديق، حيث �شاء 

�لقدر �أن �أجتمع مع موؤ�ش�شات مميزة مثل �ليوني�شيف و�لنيزك معاً ومع 

خرب�ء ذوي باع يف م�شار �لريا�شيات، �أمثال و�ئل ك�شك، ووهبة ثابت، 

وباأ�شلوب  �شياق  بالريا�شيات د�خل  ونعمل  لنناق�س  �لقا�شم،  وعماد 

�لطالب  د�فعية  لإثارة  معنى  للريا�شيات  ليكون  �شيق،  ق�ش�شي 

حيث  و�شخ�شياتها،  بالق�شة  �لطالب  �إح�شا�س  خالل  من  للتعليم، 

يعي�س �أحد�ثها �إىل �إن ي�شل �إىل �لعقدة، فيحاول جاهد�ً �إيجاد �حللول 

�لدينية و�لجتماعية و�حل�شول  و�لقيم  �لعرب  ��شتخر�ج  ثم  لها، ومن 

على �ملعرفة، و�ملفاهيم �لعلمية من خالل �لتمثيل و�لتنويع يف نرب�ت 

�ل�شوت، و�لر�شم، لربط �لعلم باحلياة.

وتعزيز  �لطلبة،  �أولئك  عن  �لريا�شيات  ثقافة  خلق  يف  جنحنا  وقد 

مع  عدة  مببادر�ت  قمنا  وقد  �لناقد،  �لعلمي  �لتفكري  على  قدر�تهم 

�لطالئع برعاية موؤ�ش�شة �لنيزك خلدمة �ملجتمع �ملحلي، وقمنا باإ�شد�ر 

كتيب عن قريتنا ر�فات وغريها من �ملبادر�ت �لبناءة.

�أما  و�لإبد�ع.   و�خلربة  و�لإنتاج  باحليوية  ومفعمة  كانت جتربة جميلة 

�لقطان  مركز  مع  �لتعليم  �شياق  يف  �لدر�ما  يف  نف�شي  وجدت  �لآن 

على  �لتعرف  فر�شة  يل  ت�شنت  حيث  �لرتبوي،  و�لتطوير  للبحث 

�أنو�ع �لتعليم وهي �لدر�ما، �لتي تتعامل مع �لإن�شان، وتوظف  �أرقى 

جميع حو��شه يف �ملعرفة، لي�شل �إىل حتمل م�شوؤولية تعلمه عن طريق 

�حلو�ر، وي�شتطيع توظيف معرفته يف حل م�شكالته، �إىل ذلك �لإبد�ع 

�أبوت، �خلبري �لربيطاين يف  تو�قة.  وكم ذهلت من خربة د. لوك  �أنا 

جمال توظيف �لدر�ما يف �لتعليم �لذي ��شت�شافه مركز �لقطان للبحث 

بروح  �لعمل  لدينا  عزز  و�لذي  دور�ته،  �إحدى  الرتبوي يف  والتطوير 

�لفريق �لو�حد من �أجل حتقيق �لهدف.

اأحالم طه
مدر�صة رافات الأ�صا�صية املختلطة – رام اهلل

من فعاليات منتدى �لدر�ما يف �لتعليم.
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