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مفتتح

انتدبوهم للتعليم
حسني عايش /األردن

إن ال َّتعليم هو أفضل وسيلة للتع ُّلم
لطالما قيل ،وعن تجربة ب
وخ�ةَّ ،
ف
كث�
( .)The Best way To Learn, is To Teachوبما أنه يوجد ي� ي
أ
ف
ين
المعلم� أو المعلمات
كث� من المدارس نقص ف ي�
و� ي
من الحيان ي
ف
ال ي ز
ين
نجل�يّة ،والعلوم،
معينة،
وبخاصة ي� اللغة إ
ّ
الالزم� لتعليم مادة َّ
فإنه يمكن تغطية هذا ال َّنقص بسهولة وبكلفة بسيطة ،وربَّما بنتائج
أفضل.
ومن ذلك أنه يوجد -بوجه عام -تالميذ وتلميذات فاهمون وفاهمات
ين
المعلم�
كث� من
يتفوقون فيها عىل ي
ً
تماما لهذه المادة أو تلك ،بل قد َّ
والمعلمات ،يمكن انتدابهم لتعليمها عندما ال يتوافر المعلم الالزم
أو الكفؤ لتعليمها ،ومكافأة التلميذ المنتدب عىل قيامه بذلك.
ن
يحدث� تالميذ ،وبخاصة ف ي� المرحلة الثانوية ،عن ضعف معلم اللغة
ي
نجل�ية ،أو الرياضيات ،أو ي ز
ال ي ز
الف�ياء ،أو الكيمياء ف ي� مدارسهم
إ
أك� ،يفهمون فيها ث
وأن أحد زمالئهم أو ث
أك� منهم ،ويستطيعون
َّ
تعليمها لهم بصورة أفضل ،وأنهم يقومون أحيانًا بتصحيح المعلم،
فيستحي أو يغضب ويخرجهم من الصف.
لقد ذكر يل تلميذ يتعلم ف ي� مدرسة خاصة تبدو بأبنيتها ومرافقها

مفتتح

أن معلم اللغة
ومخت�اتها وكأنها مدرسة
ب
أجنبية َّ
ّ
ف
ال ي ز
كث�ا ي� اللغة ،وأنه
إ
نجل�يّة فيها يخطئ ي ً
أ
ف
كث� من الحيان ،ولكنه استحى من
يصححه ي� ي
ّ
آ
ف
ط رأسه ي ن
وقرر أن (يح ّ
ب� الروس).
نفسه ي� الخر َّ
بالشكل وأهملت الجوهر
اهتمت المدرسة َّ
لقد َّ
أ
شخصا
وهو التعليم ،لنها تعتقد أنها وفَّرت
ً
(يقف) ف ي� الصف ويتظاهر بالتعليم ،فيما
يتظاهر التالميذ بالتع ّلم.
هؤالء التالميذ الق ّلة نز
ك� أو نبع ال ينضب لتعويض
ال َّنقص المؤقَّت أو الدائم ف� المدرسة ت
(وح� ف ي�
ي
الجامعة) ،ومع هذا ال ينتبه أو يلتفت إليهم أحد
لالستفادة منهم وبخاصة ف ي� التعليم ،مع أنَّنا ُك ّنا
ف
و� دروس
نمارسه ف ي� مدارس الصفوف
َّ
المجمعة ي
العربية ،والفلسفة ...أيام االزدهار
الفقة ،واللغة
ّ
ف
السالمي ي� العصور الوسطى.
العر� إ
الفكري ب ي
لعل االستعانة بهؤالء التالميذ والتلميذات �ف
َّ
ي
المدارس ،والطلبة من مثل هؤالء ف ي� الجامعات
ف ي� التعليم ،يزيد ف ي� منسوب الفهم عند
ين
بالضافة إىل تعميق
المتعلم� والمتعلمات ،إ
ف
فأنت عندما تع ِّلم
الفهم عندهم ي� ما يع ِّلمونَ ،
تتع َّلم ،ألنكَ ال تستطيع أن تقف أمام التالميذ
وقادرا عىل
فاهما لدرسك
أو الطلبة إذا لم تكن ً
ً
تقديمه ،وجذب انتباههم إليك ،ومتجاوبًا مع
أسئلتهم ف ي� الموضوع ،باقتدار.
وبما أنه يوجد مدارس ثانويّة ال ينجح فيها أحد،
أ
(الش َعب الثانويّة
ل َّن ق ّلة عدد الصفوف فيها ُّ
بخاصة) ال تستوجب ي ن
تعي� معلم مختص ف ي�
المواد المختلفة لقلة عدد الحصص؛ أي عدم

توافر ال ِّنصاب الكامل للمعلم لكل منها (24
حصة ف� أ
السبوع) فإنَّنا ينبغي أن نفكر بحلول
ي
منها إلغاء الصفوف من تلك المدرسة وإلحاق
التالميذ /التلميذات بالمدرسة المجاورة ف ي� القرية
أ
وش َعب
ال بك� لتصبح مدرسة مركزيّة ذات صفوف ُ
كافية ي ن
لتعي� معلم مختص لكل مادة فيها ،وقد
صار ذلك ً
سهل بوسائط النقل؛ أو بانتداب أقوى
التالميذ ف ي� الصف ف ي� المادة الواحدة وتكليفه
بتعليم زمالئه ومكافأته عليه؛ أو بانتداب أقوى
الطلبة ف ي� هذه المواد ف ي� الجامعات المجاورة
وتكليفهم بتعليم التالميذ فيها ،ومكافأتهم
أن تكليف التالميذ أفضل مر ي ن
ت�
عليه .وأعتقد َّ
ألنهم أقرب ً
وأقدر عىل
ونفسا لزمالئهمَ ،
عقل ً
ال َّتوصيل .ويجب إضفاء ش
القانونية عىل
عية
ّ
ال� ّ
هذا ت
ال�تيب التعليمي ليعمل.
وبهذه المناسبة أُفصح للقارئ عن مغزى هذا
أ
ت
تجرب� بحسب قاعدة :ع ِّلم
المر ف ي� ما يخص
ي
كنت س ًّنامت تالميذَ وتلميذات ُ
لتتع َّلم ،فقد ع ّل ُ
كث�ة :تاريخ ،وجغرافيا،
قريبا من س ّنهم -مواد ي
ً
وفلسفة ،ومنطق ،ولغة عربية ،ولغة ي ز
إنجل�يّة،
ومبادئ علم االجتماع ،ومبادئ علم االقتصاد،
ولم يكن علمي ف ي� بعضها يزيد عن علمهم.
ن
وأتعمق ف ي� ِّكل منها،
جعل� ذلك أتع َّلم
وقد
َّ
ي
ن
تحولت
واضطر ي� لبناء مكتبة
ي
صغ�ة حولهاَّ ،
ّ
ف
تب�ن
إىل مكتبة ي
كب�ة ي� ما بعد .وبعبارة أخرى ي َّ
ق
أن التع ُّلم المتبادل هو أر� شكل من أشكال
َّ
التعليم ،فالمعلم يع ِّلم التالميذ ويتع َّلم
منهم ،والتالميذ والطلبة يع ِّلمون ويتع َّلمون
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