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توطئة

 شهدت الساليب التربوية في  عصرنا الحاضر تطورات هامة جعلت
 المدرسة الحديثة تقوم على أساس تفهم حاجات التلميذ ومشاكلهم ، وأصبح

 جلj اهتمامها حل هذه المشاكل بأسلوب تربوي صحيح  وإشباع تلك
  ،اجتماعياX و أخلقياX وعاطفياXالحاجات ، إنها تهدف إلى تربية أبنائنا 

 والعمل على تهيئة كل الوسائل والسبل لنمو أفكارهم وشخصياتهم بصورة
 تؤهلهم للوصول إلى الحقائق بذاتهم وبذلك يكونون عناصر فعالة ومحركة

 في المجتمع . إنها تهدف كذلك إلى إذكاء أنبل الصفات والمثل النسانية
 العليا في نفسية الجيال الصاعدة، وجعلهم يدركون حاجات المجتمع ،

 ويتفاعلون معه ، من أجل تحقيق تلك الحاجات ، وبالتالي تطوير المجتمع
 ورقيه وسعادته .وعلى هذا الساس نجد أن المربي  وليس المناهج

 الدراسية والكتب المقررة للدراسة هي العناصر الفعالة والحاسمة في
تحقيق ما تصبوا إليه المدرسة والمجتمع .

  ] كما يقول[ إن التصال عقل بعقل ، ونفساX بنفس ، وشخصية بشخصية
 المربي الكبير[ قستنطين زريق] ، لهو لب التربية ، فالمربي يستطيع أن

 يؤثر إلى حد بعيد بأبنائه ، وهذا التأثير ونوعيته ، ومدى فائدته يتوقف على
 المربي ذاته ، على ثقافته ، وقابليته ، وأخلقه ، ومدى إيمانه بمهمة

 الرسالة التي يحملها ، وعظم المسؤولية الملقاة على عاتقه ، فأن كل أعمالنا
 وسلوكنا وأخلقنا تنعكس تماماY على أبنائنا الذين نقوم بتربيتهم سواء في

 البيت أم المدرسة ، لن كلهما يكمل بعضه بعضا ، ولشك أن البيت هو
 المدرسة الولى ، وأن الم هي المربية الولى التي أجاد في وصفها

الشاعر الكبير معروف الرصافي عندما قال :
       الم� مدرســة~ إذا  أعــددتها         أعددت{ شعباY طيب{  العراق}
       الم�  أسـتاذ� الساتذة� الولى          ش{غلت� مآث�رها مـدى الفــاق}
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 إن�ه لم�ن المؤس�ف حق�اY أن الك�ثير م�ن المربي�ن ل�م ي�دركوا ه�ذه الحقيق�ة ، ول
 زالوا يس�لكون تل�ك الس�اليب التربوي�ة البالي�ة ال�تي ل تهت�م إل بتلقي�ن أبن�ائهم
 مبادئ القراءة والكتابة والمناهج النظرية المقررة في المدارس ، أما مشاكل
 البن�اء ، وأس�اليب حله�ا والتغل�ب عليه�ا ، فتل�ك مس�ائل ثانوي�ة ف�ي نظره�م ،
 وف��ي اغل��ب الحي��ان يلج��أ اله��ل إل��ى اس��تعمال العن��ف والقم��ع م��ع أبن��ائهم
 كوس��يلة للتربي��ة ، فه��ل تحق��ق ه��ذه الس��اليب القس��رية م��ا نص��بو إلي��ه نح��و
 أجيالن��ا الص��اعدة ؟ وبك��ل تأكي��د أجي��ب كل وأل��ف كل ، أن ه��ذه الس��اليب ل
 تؤدي إل إلى عكس النتائج المرج�وة . أن علين�ا كآب�اء ومربي�ن أن ننب�ذ  ه�ذه
 الساليب بشكل مطلق ، ونعمل عل�ى دراس�ة وتفه�م حاج�ات ومش�اكل أبنائن�ا

والسباب المؤدية لتلك المشاكل وسبل حلها 
 إإن أبنائنا الذين يمثلون اليوم نصف المجتمع ،والذين سيكونون كل

 المستقبل ،هم بحاجة ماسة وضرورية لتأمين الظروف النفسية والجتماعية
 السليمة لتنشئتهم وإعدادهم لهذا المستقبل الذي ينتظرهم ، إنهم بحاجة

 للرعاية العائلية الحقيقية الفاعلة ،حيث ينبغي أن يجد الطفال حولهم القيم
 السامية، والقدوة الحسنة ، والمثل النسانية العليا في محيطهم العائلي ،

 وخاصة في مرحلة المراهقة ،والتي تعتبر من أهم المراحل التي يمرj بها
 أبنائنا ، وأخطرها ،والتي يتم خللها تثبيت دعائم القيم ، واستيعاب

 المعارف والمفاهيم والفكار التي تخلق منهم عناصر إيجابية ونافعة في
المجتمع .

 إنن�ا بحاج�ة إل�ى ب�ذل المزي�د م�ن الهتم�ام ب�الجوانب الوجداني�ة والجتماعي�ة
 لبنائنا ، وتطوير الساليب التربوية التي يمكن أن توصلنا إلى هذا الهدف ،
 والبتع��اد ع��ن أس��اليب التلقي��ن العقيم��ة المتبع��ة ف��ي تعلي��م الم��واد التحص��يلية
 ،وينبغي أن ندرك أن أبنائنا بحاجة إلى الخ�برات ال�تي تجعله�م ق�ادرين عل�ى
 التعبير عن آمالهم وحاجاتهم وخبراتهم ومشاكلهم ،وهم بحاجة للتدرjب على
 أس�اليب التع�بير والمناقش�ة ،وإب�داء ال�رأي ،والتع�ود عل�ى العم�ل الجم�اعي ،
 حيث أن العمل الجماعي يمثل عصب الحياة الجتماعية ال�ذي ينبغ�ي ت�وجيه
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 الهتمام له في عملية التربية والتي تمك�ن أبنائن�ا م�ن تحم�ل المس�ؤولية تج�اه
 النف��س ،وتج��اه ال��بيت والمدرس��ة ،وتج��اه الح��ي ال��ذي يعيش��ون في���ه،وتجعلهم
 ق��ادرين عل��ى المش��اركة ف��ي الجتماعي��ة ال��تي يمك��ن أن تت��درج م��ن العم��ل
 الخ��اص إل��ى العم��ل الع��ام ، وم��ن العم��ل الف��ردي إل��ى العم��ل الجم��اعي ، و
 تمكنهم م�ن التفاع�ل اليج�ابي ب�المجتمع وتجعله�م مت�وافقين م�ع أنفس�هم وم�ع

المجتمع .
 وينبغي لنا أن نؤكد على أن النجاح في تربية أبنائنا ل يتوقف على البيت

 والمدرسة فقط ، بل أن وسائل العلم تلعب دوراY هاما وأساسياY في التأثير
 على حياة أبنائنا ومشاعرهم وسلوكهم خيراY كان أم شراY ، وأخص بالذكر

 منها التلفزيون والسينما والصحافة التي يمكن أن تكون عامل بناء وتثقيف
 وإصلح ، ويمكن أن تكون عامل تهديم وتخريب لسلوكهم إذا ما أسيء

استخدامها.
 لقد كان لي شرف العمل في المجال التربوي لمدة ربع قرن من الزمان

 كنت خللها أقرأ بنهم ، وأتتبع  كل ما يقع تحت يديj من الكتب والبحاث
 المتعلقة بالتربية الحديثة محاول الستعانة بها لخدمة أبنائي التلميذ

 ،وتربيتهم وتنشئتهم النشأة الصالحة ، ومن خلل دراساتي وتجربتي
 التربوية تلك ، رأيت أن من واجبي أن أقدم هذه المساهمة المتواضعة حول

 سبل تربية وتنشئة أجيالنا الصاعدة ودراسة ومناقشة مشاكلهم وسبل
 معالجتها بما يحقق لنا الهداف المرجوة في بناء جيل قويم قادر على أخذ

زمام المستقبل ، ومالكاY لكل المقومات التي تؤهله للنجاح .

المؤلف
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الفصل الول

مشاكل البناء وسبل علجها
أول : المشاكل التي تجابه أبنائنا ، وأنواعها :

 ـ المشـاكل السـلوكية .1
 ـ مشاكل التأخر الدراسي .2

 ثانياX : العوامل المسببة للمشاكل
 ـ العوامل العقـلية .1
 ـ العوامل النفـسية .2

      أ ـ الشعور بالخوف .
     ب ـ ضعف الثقة بالنفس .

 ـ العوامل الجتماعية .3
 ـ العوامل الصـحية .4
 ـ العوامل القتصادية .5

 ثالثاX : أنواع المشاكل السلوكية وسبل معالجتها :
 ـ المشاكل السلوكية الفطرية .1
 ـ المشاكل السلوكية المكتسبة . 2
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أول: المشاكل التي تجابه أبنائنا :

 يتعرض أبناءنا إلى العديد من المشاكل في جميع مراحل النمو، بدءاY من
 مرحلة الطفولة ،فمرحلة المراهقة وحتى مرحلة النضوج ، وطبيعي أن
 مرحلة المراهقة تعد أخطر تلك المراحل ،ولكل الجنسين البنين والبنات
 على حد سواء ، حيث تحدث تطورات بيولوجية كبيرة لديهم تتطلب منا
 نحن المربين ، آباء وأمهات ومعلمين ،أن نعطي لهذه المرحلة من حياة

 أبنائنا أهمية قصوى ، فقد تكون هذه المرحلة نقطة حاسمة في حياتهم
 وسلوكهم خيراY  كان أم شراY ، وإذا لم نعطها ذلك الهتمام المطلوب ،

 والملحظة والرعاية المستمرة فقد يؤدي بالكثير من أبنائنا إلى النحراف ،
 ولسيما في ظل مجتمع غربي يختلف كل الختلف عن مجتمعاتنا التي

 نشأنا فيها والعادات والتقاليد التي تربينا عليها ، وأنا هنا ل يمكنني القول أن
 كل ما تربينا عليه من عادات وتقاليد هي صحيحة،وتصلح لجيالنا

 الناهضة ، وليس كل العادات والسلوكيات في المجتمع الغربي كذلك ، ففي
 كل المجتمعين هناك الجيد وهناك الرديء من هذه العادات والسلوكيات ،
 وإن من واجبنا كمربين أن نعمل على تفاعل هذه العادات والسلوكيات في
 المجتمعات الغربية بشكل يمكن أبنائنا من اكتساب كل ما هو خير ومفيد ،
 وبالمقابل بتقديم ما ينفع أبناء هذه المجتمعات من القيم الصيلة ، وتحذير
 البناء من تلك العادات والسلوكيات الضارة شرط أن يكون ذلك بأسلوب

 تربوي بعيد كل البعد عن أساليب العنف والقمع ، وينبغي أن ن�شعر أبناءنا
 في مرحلتي المراهقة والنضوج أن العلقات التي تربطنا وإياهم هي ليست
 علقة أب وأم بأبنائهم فقط ، بل علقة أخ� كبير بأخيه الصغير ، أو علقة

 أخت كبيرة بأختها الصغيرة ،الذين يحتاجون إلى تجاربهم في الحياة ، وأن
 نكون حذرين من محاولة فرض أسلوب الحياة التي تربينا عليه قسراY على

 أبنائنا ، فقد خلق البناء لزمان غير زماننا ، ولسيما أنهم يعيشون في
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 مجتمع يختلف كل الختلف عن مجتمعنا مما يجعل البناء يعيشون حالة
 من التناقض بين مجتمعهم الصغير [ البيت] ومجتمعهم الكبير ، ولسيما

 انهم يقضون أغلب أوقاتهم خارج البيت .ولذلك نجد الكثير من الباء
 والمهات يعانون الكثير في تربية أبنائهم ، ويحارون في مجابهة المشاكل

 التي يتعرضون لها ، وكيفية التعامل معها .ولكي نتفهم طبيعة المشاكل التي
 تجابه أبنائنا كي يسهل علينا حلها والتغلب عليها فإننا يمكن أن نحددها في

ثلثة أقسام رئيسية  :
 أولX : المشاكل والضطرابات السلوكية .

 ثانياX  :المشاكل والضطرابات الشخصية .
 ثالثاX : مشاكل التأخر الدراسي .

Yمنها بشيء من التفصيل ، مستعرضا Yوسأحاول فيما يلي أن أوضح كل 
 لنواعها ، ودوافعها ، والساليب التربوية التي تمكننا من التغلب عليها

 .وحماية أجيالنا الصاعدة من النزلق إلى النحرافات السلوكية التي تهدد
 مستقبلهم ، وتهدد سلمة المجتمع الذي يعيشون في ظله ، ولسيما وأنهم

 سيكونون هم صانعي المستقبل ورجاله ، وعليهم يتوقف تطوره ورقيه
وسعادته .

العوامل المسببة لمشاكل أبنائنا :
  أن العوامل المسببة لمشاكل أبنائنا السلوكية والشخصية والتأخر الدراسي

يمكن إجمالها بما يأتي  :
 ـ عوامل عقلية .1
 ـ عوامل نفسية .2
 ـ عوامل  اجتماعية  .3
 ـ عوامل جسمية .4
 ـ عوامل اقتصادية .5

 وسأقدم هنا تفسيراY مختصراY لكل من هذه العوامل كي تعيننا على فهم تلك
المشاكل وسبل معالجتها 
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أولX  ـ العوامل العقلية :
 تلعب هذه العوامل دوراY هاماY في كثير من المشاكل ، وأخص منها بالذكر
 مشكلة التأخر الدراسي ، فمن المعلوم أن أكثر أسباب التأخر الدراسي هو
 مستوى النمو العقلي ، والقدرة على الفهم والستيعاب، والذي يختلف من

  ]، وقد يكونبسيطاXشخص إلى آخر ، فقد يكون التخلف العقلي [
]Xوقد  يكون[ متوسطا ،[ Xشديدا] وفي أقسى الحالت يكون ،[ [Xوهذاحادا .  

 التخلف ناجم عن  ظروف معينة سأتعرض لها فيما بعد عندما أتحدث عن
مشاكل التأخر الدراسي .

 أما ما يخص المشاكل السلوكية لدى أبنائنا فل شك أن هناك جملة من
 العوامل التي تسببها وأخص بالذكر أهم تلك المسببات والتي يمكن حصرها

)1بما يلي : .(
 - التربية السرية .1
 - البيئة التي يعيش فيها الطفال والمراهقين  . 2
 ـ العوامل الوراثية 3 

 إن هذه العوامل تؤثر تأثيراY بالغاY على سلوكهم ،كما أن النضوج العقلي
 يلعب دوراY هاما في هذا السلوك  ، مما سأوضحه عند بحث تلك المشاكل

بشيء من التفصيل فيما بعد .

 ثانياX  ـ العوامل النفسية :
 ونستطيع أن نوجز أهم العوامل النفسية التي تلعب دوراY هاماY في حياة

أبنائنا وتسبب لهم العديد من المشاكل هي ما يلي :
 ـ الشـعور بالخـوف .1 
 ـ ضعف الثقة بالنفس .2 

 ولبد� أن نقف على ما تعنيه هذه العوامل بالنظر لتأثيرها الخطير على
سلوك الناشئة .

كيف نربي أبناءنا  - حامد الحمداني
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 : ـ الشـعور بالخـوف1
 وهو حالة انفعالية داخلية وطبيعية موجودة لدى كل إنسان ، يسلك خللها

 سلوكاY يبعده عن مصادر الذى . فعندما نقف على سطح عمارة  بدون
 سياج ، نجد أنفسنا ونحن نبتعد عن حافة السطح شعوراY منا بالخوف من

 السقوط  ، وعندما نسمع ونحن نسير في طريق ما صوت إطلق
 الرصاص فإننا نسرع إلى الحتماء في مكان أمين خوفاY من الصابة

  ، وهذاوقائية تقي النسان من المخاطر فالخوف طريقةوالموت ، وهكذا 
هو شعور فطري لدى النسان ، هام وضروري  .

  ، وهووضار جداX ] [ مرضي غير طبيعيغير أن الخوف ذاته قد يكون 
 يرتبط بشيء معين ، بصورة ل تتناسب مع حقيقة هذا الشيء في الواقع
 [ أي أن الخوف يرتبط بشيء غير مخيف في طبيعته ] ويدوم ذلك لفترة

 زمنية طويلة مسببا تجنب الطفل للشيء المخيف ، مما يعرضه لسوء
 التكيف الذي ينعكس بوضوح على سلوكه في صورة قصور وإحجام ، وقد

 يرتبط هذا الخوف بأي شيء واقعي ، أو حدث تخيلي . كأن يخاف الطفل
 من المدرسة ،أو المتحانات ،أو الخطأ أمام الخرين، أو المناسبات
 الجتماعية ، أو الطبيب والممرضة ، أو من فقدان أحد الوالدين أو

 كلهما ، أو الظلم أو الرعد والبرق ، أو الشباح والعفاريت  وقد يصاحب
 الخوف لديهم نوبات من الهلع الحاد ، ويتمثل ذلك في [سرعة دقات القلب]

 و[سرعة التنفس ] و[الدوار أو الغثيان] و [التعjرق الشديد ] و[تكرار
 التبول والهزال] و[عدم السيطرة على النفس ] ،وكل هذا قد يحدث فجأة

)2وبشدة ،وبدون سابق إنذار . (
  وقد يسبب الخوف لبنائنا مشاكل وخصالY خطيرة معطلة لنموهم الطبيعي

تسبب لهم الضرر الكبير والتي يمكن أن نلخصها بما يلي :
ـ النكماش والكتئاب .1
 ـ التهتهة .2
 ـ عدم الجرأة .3

كيف نربي أبناءنا  - حامد الحمداني
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 ـ الحركات العصبية غير الطبيعية .4
 ـ القلق والنوم المضطرب .5 

 ـ التبول اللإرادي .6
 ـ الجـبن .7
 ـ الحساسية الزائدة .8
 ـ الخـجل .9

. ـ التشاؤم 10
 وفي هذه الحوال ينبغي علينا نحن المربين ، أباء وأمهات ومعلمين ،أن

 نقوم بدورنا المطلوب لمعالجة هذه الظواهر لدى أبنائنا ، وعدم التأخر في
، Yعسيرا Yمعالجتها ،كي ل تتأصل لديهم وبالتالي تصبح معالجتها أمرا 

ويكون لها تأثيراY سيئاY جداY على شخصيتهم وسلوكهم . ومستقبلهم .
 فعندما يرى ، خوف الكبار إن مما يثير الخوف في نفوس أبنائنا هو

 الصغير أباه ،أو أمه ،أو معلمه يخافون من أمر ما فإنه يشعر تلقائياY بهذا
 الخوف ، فلو فرضنا على سبيل المثال أن أفعى قد ظهرت في فناء المدرسة
 أو البيت واضطرب المعلم أو الب وركض خائفاY منها فإن من الطبيعي أن

 نجد الطفال يضطربون ويهربون رعباY وفزعاY مما يركjز في نفوسهم
الخوف لتفه السباب .

 الذي الحرص والقلق الشديدومما يثير الخوف أيضاY في نفوس الطفال  
 يبديه الكبار عليهم ، فعندما يتعرض الطفل لبسط الحوادث التي تقع له ،

 كأن يسقط على الرض مثلY ، فليس جديراY بنا أن نضطرب  ونبدي
 علمات القلق عليه ، بل علينا أن نكون هادئين في تصرفنا ،رافعين

 لمعنوياته ، ومخففين من اثر السقوط عليه ، وإفهامه أنه بطل وشجاع
 وقوي ...الخ، حيث أن لهذه الكلمات تأثير نفسي كبير على شخصية

الطفل .
  بين الباء والمهات في البيت أمام البناء يخلقالنزاع والخصامكما أن 

 الخوف عندهم ، ويسبب لهم الضطراب العصبي . وهناك الكثير من الباء

كيف نربي أبناءنا  - حامد الحمداني
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  كأسلوب في تربية البناء وهم التخويفوالمهات والمعلمين يلجاؤن إلى
 يدjعون أنهم قد تمكنوا من أن يجعلوا سلوكهم ينتظم ويتحسن . غير أن

 ليس حقيقياXالحقيقة التي ينبغي أن ل تغيب عن بالهم هي أن هذا السلوك 
Xأول ، Xثانيا Xوذاتيا Xوهو بالتاليوليس تلقائيا ، Xلن يدوم أبدا 

 إن هذه الساليب التي يلجأ إليها الكثير من الباء والمهات والمعلمين
تؤدي إلى إحدى نتيجتين :

 ـ عدم إقلع البناء عن فعل معين رغم تخويفهم بعقاب ما ثم ل يوقع ذلك1
العقاب ، فعند ذلك يحس البناء بضعف المعلم أو الب أو الم، وبالتالي 

 يضعف تأثيرهم بنظر البناء .
 أما إذا لجأ المربي إلى العقاب فعلY ،وهو أسلوب خاطئ بكل تأكيد ، فإن

 لن يكون دائميالطفل حتى وإن توقف عن ذلك السلوك فإن هذا التوقف 
  [ العقاب ] ،لن هذا التوقف جاء ليسيزول بزوال المؤثرأبداY ، ولبد أن 

عن طريق القناعة ،بل بطريقة قسرية .
2  ـ خضوع البناء ،وهذا الخضوع يخلق فيهم حالة من النكماش تجعلهم

 مشلولي النشاط ، جبناء خاضعين دون قناعة،فاقدي،أو ضعيفي
                الشخصية ،وكلتا النتيجتين تعودان عليهم بالضرر البليغ

كيف نزيل الخوف عند البناء ؟ 
  إن باستطاعتنا أن نعمل على إزالة اثر الخوف غير الطبيعي لدى أبنائنا

باتباعنا ما يأتي : 
  ـ منع الستثارة للخوف ، وذلك بالبتعاد عن كل ما من شأنه أن يسبب1

الخوف عندهم .                                                 
 ـ توضيح المخاوف الغريبة لدى الطفال ، وتقريبها من إدراكهم ،2  

 وربطها بأمور سارة ، فالطفل الذي يخاف القطة مثلY يمكننا أن ندعه
يربيها في البيت .

كيف نربي أبناءنا  - حامد الحمداني
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  ـ تجنب استخدام أساليب العنف لحل المشكلت التي تجابهنا في تربية3
 )3البناء . (

ب ـ ضعف الثقة بالنفس : 
 ومن المظاهر التي نجدها لدى أبنائنا الذين يشعرون بضعف الثقة بالنفس

هي ما يلي :
 فالطفل أو الصبي الذي يعاني من ضعف الثقة بالنفس يتردد ـ التردد : 1

كثيراY عند توجيه سوآل ما إليه ، بسبب عدم ثقته بالقدرة على 
الجابة الصحيحة .

 وهذا الوضع ناجم أيضاY عن عدم الثقة بالقدرة على ـ انعقاد اللسان :2
الجابة الصحيحة .

  وهذا ناجم أيضاY من الخوف من الوقوع في ـ الخجل والنكماش :3
 الخطأ ،ولذلك نجد البعض يتجنب المشاركة في أي نقاش أو حديث    لهذا

السبب. 
 حيث يشعر النسان بعدم القدرة على مجابهة الخطار ـ عدم الجرأة ، 4

التي يمكن أن يتعرض لها.
 حيث يحاول الشخص تجنب مجابهة الصعاب والخطار ـ التهاون ، 5

التي تصادفه في حياته .
 حيث يشعر الفرد دوماYبحاجته إلىـ عدم القدرة على التفكير المستقل ، 6

العتماد على الخرين .
  ـ توقع الشر وتصاعد الشعور الخوف في أبسط المواقف التي تجابه7

الفرد .
[الشعور بالنقص ] .ونستطيع أن نجمل كل هذه المظاهر بعبارة واحدة هي

 ما هي مسببات الشعور بالنقص ؟ 
 وقد تحدثنا عنه فيما سبق .: ـ الخوف1
 فهناك العديد من البناء المبتلين بعاهات جسمية  ـ العاهات الجسمية :2

 متنوعة ، وهذه العاهات تجعلهم يشعرون بأنهم غير جديرين ، وعلى الهل

كيف نربي أبناءنا  - حامد الحمداني
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 و المعلمين أن يهتموا بهذه الناحية اهتماماY بالغاY  وذلك بأن يكون موقفهم من
 هؤلء البناء طبيعياY وعادياY كبقية البناء الخرين بحيث ل نشعرهم بأنهم

 مبتلين بتلك العاهات ، دون عطف زائد عليهم ، وعدم فسح المجال
 لزملئهم بالسخرية منهم وتذكيرهم بالعاهة ، وحثهم على احترام زملئهم

 والتعامل معهم بشكل طبيعي مشبع بروح الحترام وأن أي سلوك أخر تجاه
هؤلء البناء يؤدي بهم إلى ما يلي : 

أ ـ التباعد والنكماش . 
ب ـ الخمول والركود .

ج ـ النقمة والثورة على المجتمع وآدابه وتقاليده .
 فقد يكون هناك بعض البناء قد تأخروا في ـ الشعور بالنقص العقلي : 3

 بعض الدروس لسباب معينة ل يدركونها ، أو ل يشعرون بها هم أنفسهم ،
 وهي ربما تكون بسبب مرضي ، أو لظروف اجتماعية ، أو بيئية ، أو

 اقتصادية ، فعلينا والحالة هذه أن ندرس بجدية أوضاعهم وسبل
 معالجتها ،وأن نقف منهم موقفاY إيجابياY كي نبعد عنهم روح الستسلم

 والفشل ، كما ينبغي على المعلمين أن ل يحمjلوا التلميذ من الواجبات أكثر
 من طاقاتهم فيشعرونهم بأنهم ضعفاء عقلياY ، ويخلق لديهم التشاؤم ،والخجل

، والحساسية الزائدة والجبن .               
ومن مظاهر هذه العوامل : ثالثاX : العوامل الجتماعية : 

 ـ الجو المنزلي السائد :1
  ويتضمن علقة الب بالم من جهة وعلقتهما بالبناء ،وأساليب تربيتهم
 من جهة أخرى ، فالنزاع بين الم والب كما ذكرنا سابقاY يخلق في نفوس

البناء الخوف وعدم الستقرار ، والنفعالت العصبية . 
 كما أن التمييز بين البناء في التعامل والتقتير عليهم ، وعدم الشراف

 المستمر والجدي عليهم ، يؤثر تأثيراY سيئاY على سلوكهم .وسوف أوضح
 ذلك بشيء من التفصيل في فصل قادم  حول أهمية تعاون البيت والمدرسة

في تربية أبنائنا .
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  ويخص الساليب التربوية المتبعة في معاملة ـ الجو المدرسي العام :2
 التلميذ ، من عطف ونصح وإرشاد، أو استخدام القسوة والتعنيف وعدم

الحترام ومن جملة المؤثرات على سلمة الجو المدرسي: 
ـ تنقلت التلميذ المتكررة من مدرسة إلى أخرى :أ  

 أن انتقال التلميذ من مدرسة إلى أخرى يؤثر تأثير سلبياY عليه ، حيث سيفقد
 معلميه ، زملئه وأصدقائه الذين تعود عليهم ، وهذا يستدعي بدوره وجوب

 التأقلم مع المحيط المدرسي الجديد ، وهو ليس بالمر السهل والهين
. Yويحمل في جوانبه احتمالت الفشل والنجاح معا،

ب ـ تغيب البناء عن المدرسة وهروبهم منها :
 وهذا أمر وارد في جميع المدارس ، حيث أن هناك عوامل عديدة تسبب

 التغيب والهروب ، ومن أهمها أسلوب تعامل المعلمين مع التلميذ ، وطبيعة
علقاته مع زملئه ، وسلوكهم وأخلقهم .

ج ـ تبدل المعلمين المتكرر :
  حيث يؤثر هذا التغير المتكرر بالغ التأثير على نفسية التلميذ ، فليس من

Yالسهل أن تتوطد العلقة بين التلميذ ومعلميهم ، وإن ذلك يتطلب جهدا 
 كبيراY من قبل الطرفين  معا ، و يتطلب المزيد من الوقت لتحقيق هذا

 الهدف .وهناك أمر هام آخر هو وجوب استقرار جدول الدروس السبوعي
، وعم اللجوء إلى تغيره إل عندما تستدعي الضرورة القصوى .

 وسوف أتعرض لهذا الموضوع د ـ ملئمة المادة وطرق تدريسها :
في فصل لحق . 

رابعاX : العوامل الجسمية والصحية :
 إن لهذه العوامل تأثير كبير على التلميذ ، من حيث سعيهم واجتهادهم ،

 وكما قيل { العقل السليم في الجسم السليم }. أن التلميذ المريض يختلف في
 قابليته واستعداده للفهم عن التلميذ الصحيح البنية.  والتلميذ الذي يتناول

 الغذاء الجيد يختلف عن زميله الذي يتناول الغذاء الرديء ، والتلميذ الذي
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 يتمتع بصحة جيدة وجسم قوي ينزع إلى حب التسلط والتزعم ، وقد يميل
 إلى العتداء والعراك والخصام  فالعوامل الجسمية إذاY ذات تأثير بالغ على

)4سلوك البناء ودراستهم .(
خامساX : العوامل القتصادية :

 إن العوامل القتصادية كما هو معلوم لدى الجميع تلعب في كل المسائل
 دوراY أساسياY وبارزاY ، ويندر أن نجد مشكلة أو أي قضية إل وكان العامل

 القتصادي مؤثراY فيها ، فالبناء الذين يؤمن لهم ذويهم كافة حاجاتهم
 المادية من طعام جيد وملبس و أدوات ، ووسائل تسلية وغيرها يختلفون
Yبالغا Yعن نظرائهم الذين يفتقدون لكل هذه المور والتي تؤثر تأثيرا Yتماما 

على حيويتهم ونشاطهم وأوضاعهم النفسية .
  وقد يدفع هذا العامل تلميذا للسرقة ، ويدفع تلميذاY من عائلة غنية إلى

 النشغال عن الدراسة والنصراف إلى أمور أخرى كالكحول والتدخين
والمخدرات وغيرها، مما تعود عليه بالضرر البليغ. 

 هذه هي العوامل الرئيسية التي تسبب المشاكل لدى الناشئة ،ونعود الن إلى
استعراض تلك المشاكل والتي حددناه بقسمين رئيسيين :

المشاكل السلوكية . ـ 1
 ـ مشاكل التأخر الدراسي .2

أولX : المشاكل السلوكية : 
 إن المشاكل السلوكية التي تجابه أبنائنا سواء كان ذلك في البيت أو المدرسة

، Yكثيرة ومعقدة ، وأن معالجتها والتغلب عليها ليس بالمر السهل مطلقا 
 وهو يتطلب منا الخبرة الكافية في أساليب التربية وعلم النفس من جهة ،

 والتحلي بالحكمة والصبر والعطف البوي تجاه أطفالنا سواء في البيت و
 في المدرسة من جهة أخرى .ولذلك وجدت أن من الضروري أن أتعرض
 لهم تلك المشاكل مستعرضاY مسبباتها وأساليب معالجتها والتغلب عليها .

)5ولسهولة البحث نستطيع أن نقسمها إلى قسمين رئيسيين : (
 ـ المشاكل السلوكية الفطرية .1 
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 ـ المشاكل السلوكية المكتسبة .2 
 وسنلقي الضوء على ه�ذه المش��اكل ، وأنواعه��ا ومس��بباتها ، وموقفن��ا منه��ا ،

وسبل علجها في الفصل التالي .

الفصل الثاني

المشاكل السلوكية التي تجابه أبناءنا

أولX : المشاكل السلوكية الفطرية : 

و الدوافع وأنواعها ،وأثرها في السلوك :أثانياX : الغرائز 

ثالثاX : سبل تهذيب الغرائز ، والسمو بها :
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أولX ـ المشاكل السلوكية الفطرية :

 ونقصد بهذا النوع من المشاكل تلك التي تنشأ ، أو تظهر لدى أبنائنا وبناتنا
  ولبد لنا قبل البحث في[ الغرائز ]نتيجة لدوافع فطرية يطلق عليها عادة  

 هذا النوع من المشاكل أن نستعرض تلك الغرائز البشرية لكي نقف على ما
 يمكن أن يسببه التعامل معها لبنائنا من مشاكل سلوكية ، بغية معالجتها .
 ذلك أن الغرائز البشرية هذه ل يمكن كبتها ، أومحوها ،أو تجاهلها على

 الطلق ، ولكن يمكننا السمو بها وجعلها مصدر خير لبنائنا ومجتمعنا ،
 وبذلك نكون قد حققنا هدفنا في تنشئة أبنائنا  نشأةY صالحة وجنبناهم الكثير

 من الشرور ، ذلك أن الغرائز يمكن أن تكون مصدر شر وأذى إذا ما
 تركت وشأنها ، ويمكن أن تكون مصدر خير إذا ما سمونا بها وسيطرنا
 عليها بشكل علمي وعقلني دون اللجوء إلى القسر والقمع الذjين يمثلن

نقيضاY للطبيعة البشرية التي ل يمكن قهرها .
)6أما أنواع الغرائز [ الدوافع ] فهي : (

 ـ غريزة الخلص .1
 ـ غريزة المقاتلة .2
 ـ غريزة حب الستطلع .3
 ـ غريزة البوة والمومة .4
 ـ غريزة البحث عن الطعام .5
 ـ غريزة النفور 6
 ـ غريزة الستغاثة .7
 ـ غريزة السيطرة .8
 ـ غريزة الخضوع .9
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 ـ غريزة حب التملك .10
 ـ غريزة حب الجتماع .11
  ـ غريزة الهدم والبناء12
 ـ غريزة الجنس .13
 ـ غريزة الضحك .14

 ولبد لنا أن نشير ولو بشكل موجز إلى كل واحدة من هذه الغرائز ، وما
 يمكن أن تسببه من سلوك إيجابي أو سلبي ، وكيف يمكن السمو بها

وتوجيهها لما فيه خير أبنائنا وبناتنا .
ـ غريزة الخلص :1

 وتستثار هذه الغريزة عادة عند شعور الطفال بخطر ما  يجعلهم يلجئون
 إلى الهرب شعوراY منهم بالخوف . فلو فرضنا أن حريقاY شب في صف من

 الصفوف ، فإننا نجد الطفال يتراكضون وقد تملكهم الرعب والفزع ،
 لينجوا بأنفسهم من الحريق والموت ، وهنا تظهر أيضاY انفعالت لغريزة

 فيعمد الطفال إلى الصراخ وطلب النجدة ،[الستغاثة ]أخرى هي غريزة 
 شعوراY منهم بالخطر .وقد يتحول الخوف إلى نوع من الهلع الحاد وينتاب

الطفل مشاعر غريبة وفريدة إلى حد كبير .
ما هو موقفنا من هذه الغريزة ؟

 إن من الطبيعي أن يكون موقفنا منها ذا شقين :
  تبيان مخاطر النار لطفالنا ، وما تسببه الحرائق من :الشق الول 

 خسائر في الرواح والممتلكات ، كي نبعدهم عن اللعب والعبث بالنار ، أو
 القتراب منها أو إشعالها ، وأن نوضح لهم أن الحرائق تبدأ عادة بعود

 ثقاب ، أو بشرارة نارية أو كهربائية ، لكنها سرعان ما تشتد وتتسع بحيث
يصعب السيطرة عليها بسهولة ، وبدون خسائر مادية وبشرية كبيرة . 

   ينبغي لنا أن ل ندع الخوف والهلع يسيطر على أبنائنا :الشق الثاني
 فيسبب ما سبق أن ذكرنا من مضار ومخاطر ، ذلك أن الخوف والهلع في
المواقف هذه يفقد القدرة على التفكير والتصرف الصائب وينبغي علينا أن
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 نستثير فيهم روح الشجاعة والقدام والتزان ،وعدم الرتباك والتصرف
الهادئ في مثل هذه المواقف. 

 ـ غريزة المقاتلة :2
  إن موقفنا من هذه الغريزة يجب أن يتصف بالحكمة والدقة . فلو أن أحد

 البناء تخاصم مع أحد زملئه لنه وقف حائلY أمام رغبته في تحقيق أمر
 ما ، فعلينا أولY وقبل كل شيء أن نتفهم السبب الحقيقي للنزاع ، لكي

 نتعرف على ما إذا كان الموقف يستحق المقاتلة والخصام أم ل ؟ وينبغي
 أن نفهمه أن اللجوء إلى المقاتلة قبل استنفاذ الوسائل السلمية  أمر غير

Yمقبول ، وأن الواجب يقتضي منه مراجعة إدارة المدرسة إن كان متواجدا 
 فيها  ومراجعة ذويه إن كان خارج المدرسة ، إذ أن التسرع واللجوء إلى

 العنف يعرض النظام العام للنهيار فل تستطيع المدرسة أن تؤدي عملها ،
 و لذلك فعليه الستعانة بإدارة المدرسة قبل اللجوء إلى استعمال القوة ،

 وعلى إدارة المدرسة أن تأخذ المسألة بشكل جدي وتجري التحقيق اللزم
 في المر بشكل دقيق ومعالجة المشكلة بشكل يجعل التلميذ يؤمن بأن

 مراجعته إدارة المدرسة يؤمن له حقه ، إن كان على حق طبعاY ، فل يلجأ
للقتال . 

 ول شك أن الطفال والمراهقين ذوي الضطرابات الخلقية يمارسون
 أحياناY سلوكيات تتسم بالعدوان ، والندفاع ، والتدمير ، على الرغم من

 الجهود المضنية التي تبذل من قبل المربين لتعديل سلوكهم وهم يمارسون
 عملية انتهاك حقوق الخرين باستمرار ، ول يلتزمون بالمعايير

 الجتماعية بما يتناسب مع عمرهم الزمني ، و يستمرون بممارسة هذا
 السلوك على الرغم من تعرضهم مراراY وتكراراY للعقاب ، ويصرون على
 ممارسة [السلوك العدواني والمواجهة البدنية] مع الخرين ،كما يتسمون

 [بالعناد وعدم الخضوع ]، [ والخفاق في الداء ] سواء في المنزل او
 المدرسة ، وإلى [ استعمال المواد المخدرة ]، و[ تكرار الهمال ]،
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 و[التهرب من البيت أو المدرسة ]، و[تخريب الممتلكات العامة
 والخاصة ]، و[النحراف الجنسي ] و[السرقة ] وغيرها من الفات

 الجتماعية الخرى التي قد تتضمن مواجهة جسدية عدوانية [ السرقة
 بالكراه ] ، أو العتداء الجنسي العنيف  [الغتصاب ] وقد تمتد هذه
 السلوكيات إلى العراك مع القران ،والعتداء على الخرين والهجوم

)7عليهم ،والغتصاب والقتل .(
 إن معالجة هذا النوع من السلوك المنحرف تتطلب جهوداY كبيرةY وأساليب
 معقدة ،وصبراY وأناةY طويلين ، ومتابعةY مستمرةY من قبل البيت والمدرسة

. Yوصحيا Yنفسيا Yوقد يتطلب ذلك علجا ، Yمعا
  فيسببموقفاX سلبياX بشكل مطلقأن هناك البعض ممن يقف من المقاتلة 

 موقفهم هذا ببث روح المذلة والخنوع والنهزامية في نفوس الناشئة ،
 فهناك مواقف ينبغي أن تتميز بالشجاعة والقدام دفاعاY عن الحقوق

 المغتصبة ، فالجندي الذي نطلب منه أن يدافع عن وطنه وشعبه ضد
 المعتدين ل يستطيع القيام بواجبه على الوجه الكمل إذا قتلنا فيه روح

الشجاعة والقدام في المراحل الولى من حياته.
  قائماY على أساسموقفاX إيجابياXينبغي أن يكون موقفنا من هذه الغريزة 

 سيادة القانون والنظام أولY ، والدفاع عن الحقوق والكرامة ثانياY ، فل
 اعتداء على الخوان والصدقاء والزملء والجيران ، ول خنوع وخضوع

وجبن أمام المعتدين .
 ـ غريزة البوة والمومة :3

 تستثار هذه الغريزة في المراحل الولى من حياة أبنائنا وبناتنا عند تعرض
 الخرين لحادث ما ، فيلجأؤن إلى مساعدتهم . وطبيعي أن هذه الغريزة

 تحمل جانباY خيراY بشكل عام ، فعندما يسقط أحدهم ويصاب بجرح أو كسر
في يده أو رجله نجد زملئه يسارعون إلى إليه بحنو وعاطفة 

 ليقدموا له المساعدة وقد بدت عليهم علمات الحزن والسى . إن هذه
 الغريزة لها أهمية قصوى في تربية أبنائنا على روح المحبة والتعاون ،
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 حيث أن المحبة والتعاون ركنان أساسيان من الركان التي يبنى على
أساسها المجتمع ، وهي السبيل لتقدمه ورقيه وتطوره ، ورفاهه .

 أما في مرحلة النضوج فمعروف أن هذه الغريزة هي الساس في بقاء
 وتطور المجتمعات حيث يطمح البناء والبنات البالغون في تكوين

 السرة ، وإنجاب الطفال وتربيتم في جو من الحنان والحب يصل إلى
 درجة التضحية بالنفس في سبيلهم ، فنراهم يكدون ويتعبون طوال النهار
 من أجل تأمين الحياة السعيدة والعيش الهانئ لبنائهم ، ولول هذه الغريزة

 لما تحملت الم ، ول تحمل الب تبعات  المصاعب والمشاق التي
يصادفونها في تربيتهم ومساعدتهم في بناء مستقبل يليق بهم .

 ـ غريزة حب الستطلع :4
 تستثار هذه الغريزة لدى أبنائنا عندما يكون البناء أمام أمر� يهمهم معرفته،
 وقد يكون لهم معرفة  بجزء منه ، وهذه الغريزة ذات أهمية كبيرة بالنسبة

 للناشئة لن استثارتها تدفعهم إلى اكتشاف الحقائق بأنفسهم ، والحصول
 على الخبرات التي يحتاجونها في حياتهم  ، كما تدفعهم إلى الدراسة والتتبع

 باستمرار ، حتى في الكبر ، بغية الوقوف على كل ما يجري من تطور
وتغير في فيما يحيط بهم .

 وهناك نقطة هامة ينبغي أن ل تغيب عن أذهاننا هي أن هذه الغريزة يمكن
 أن يكون لها تأثير سلبي ضار في بعض الحالت وينبغي أن ننبه أبنائنا

بأخطارها وسأورد هنا مثالY على ذلك :
 في أحد دروس العلوم شرح المعلم لتلميذه كيف يمكن ممغطنة قطعة من
 الحديد ، وذلك عن طريق لفها بسلك وربطها بتيار كهربائي .وعندما عاد

 التلميذ من المدرسة حاول أحدهم أن يقوم بالتجربة بنفسه ، فأخذ قطعة
 الحديد ولفها بسلك ووصلها بالتيار الكهربائي بشكل غير صحيح فكانت

 النتيجة أن صعقه التيار الكهربائي وسبب له الوفاة ، لقد كان الواجب على
 المعلم أن يجري التجربة أمام التلميذ بشكل يؤمن السلمة ، و يحذرهم من

خطورة الكهرباء إذا ما تمت التجربة بشكل خاطئ.
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 ـ غريزة البحث عن الطعام :5
 وهي من الغرائز الهامة لبقاء الحياة واستمرارها ، وتظهر بعد الولدة

 مباشرة ، فل يستطيع النسان أن يعيش بدون الطعام ، وغالباY ما تستثار
 هذه الغريزة عند ما نشم رائحة الطعام الشهي أو تقع أبصارنا على

 الحلويات وغيرها ، ويشعر النسان ، عن طريق حاسة الذوق ، بلذة كبيرة
 وهو يتناول ما يشتهيه من تلك الطعمة والحلويات . إن هذه الغريزة تفعل
 فعلها لدى الكبار والصغار على حد سواء . ورغم أن النسان ل يستطيع
 الستغناء عن الطعام لكي يبقى على قيد الحياة ، فأن تناول الطعام بغير

 اعتدال يعطي نتائج سلبية على صحة النسان ، حيث يسبب السمنة والتي
 بدورها تسبب العديد من المراض الخطيرة كالسكري وأمراض القلب ،
 وتسوس السنان، وغيرها من المراض الخرى ، مما يتطلب منا تعويد

أبنائنا على العادات الغذائية الصحيحة .
 كما أن هذه الغريزة تدفع بالكثير من الصبيان الذين ل يجدون لديهم النقود

 لشراء الحلويات إلى السرقة من المحلت لشباع هذه الغريزة ، ولذلك
 يجب على الباء والمهات إشباع هذه الرغبة لدى البناء وعدم التقتير

 عليهم لكي ل يتجهوا نحو السرقة التي يمكن أن تتأصل لديهم إذا ما
استمروا عليها لفترة من الزمن .

 ـ غريزة النفور : 6
 هذه الغريزة نجدها لدى الصغار والكبار على حد سواء حيث أن النسان

 بطبيعته يتحسس الروائح أو المشاهد المختلفة ، فنراهم ينفرون وتتقزز
 نفوسهم من الروائح الكريهة ، أو من المشاهد المؤلمة ، وعلى العكس

 نجدهم يتمتعون برؤية المشاهد الجميلة والمسرة ، ويستمتعون بشم الروائح
 العطرة ولذلك نجد البناء ، وخاصة المراهقين منهم يسعون إلى الهتمام

 بمظهرهم ورائحتهم من أجل لفت انتباه الخرين وخاصة من الجنس الخر
 وهناك جانب آخر من النفور نجده لدى البعض تجاه البعض الخر،

 وخاصة في صفوف المراهقين  بسبب لون البشرة ، أو القومية ، أو الدين
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 أو غيرها من المبررات ، وهو يمثل جانباY خطيراY يهدد سلمة المجتمع
 ويعمل على تمزيقه ، وخلق استقطاب وتنافر وصراع يصعب معالجته إذا

 ما استمر وتوسع ، دون أن يواجه على المستويين الرسمي والشعبي .
ولشك أننا نشهد اليوم تصاعد موجة معاداة الجانب من قبل العديد مـن
 المراهقين في مختلف البلدان الوربية ، بسبب لون بشرتهم أو جنسهم ،

 ووقوع العتداءات البدنية الشديدة التي وصلت في بعض الحيان إلى القتل
 ، مما يستدعي الواجب من الحكومات والمجتمع  أن يعطيا هذه المشكلة

 أهمية كبيرة ، حيث يقيم في المجتمعات الغربية أعداد كبيرة من
 المهاجرين، والعمل على استنفاذ كل الوسائل والسبل لخلق روح من اللفة

 والمحبة والتسامح والتعاون بين أبناء هذه المجتمعات والمهاجرين ،
 ومحاولة ربط جسور من الروابط التي تجعل التعايش فيما بينهم أمر~

طبيعي بكل ما تعنيه الكلمة . 
 ولشك أن المسألة تتوقف علينا جميعاY ،كباراY وصغار، سواء كنا مواطنين

 أو مهاجرين ، مسؤولين وغير مسؤولين ،أن نبذل أقصى ما يمكن من
 الجهود لمعالجة الوضع ،فإذا ما تكاتفت الجهود الصادقة أمكننا تحقيق

الهدف المنشود في خلق مجتمع تسوده المحبة والمودة والسلم 
ـ غريزة السيطرة :7

 ونجد هذه الغريزة ظاهرة لدى كل من يشعر أنه في مركز قوي ،وكلما
 ازداد شعوره بالتفوق بالقوة تتجلى لديه هذه الغريزة بشكل واضح .أن هذه
 الغريزة تحتاج منا أن نعيرها اهتماماY بالغاY، فل ندعها تسيطر على سلوك
 أبنائنا وتدفعهم إلى العنف والعتداء على إخوانهم وزملئهم بغية فرض

سيطرتهم عليهم بوسائل العنف .
 ولبد أن أشير إلى أن هذه الغريزة ل تقتصر على الفراد فحسب ، بل

 تتعداها إلى الجماعات في المجتمعات القبلية ، وكذلك الحكومات والدول ،
 وما الحروب التي شهدناها ونشاهدها اليوم إل وكانت بدافع السيطرة  على
 الشعوب واستغللها، ونهب ثرواتها . ولبد لي أن أشير إلى أن السمو بهذه
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 الغريزة يمكن أن يدفع النسان إلى تحويل سيطرته على أخيه النسان ،إلى
 السيطرة على الطبيعة وكشف أسرارها ، والتنعم بخيراتها ، وفي ذلك

 تنتفي الحاجة للحروب ، وتسود المحبة والتعاون والتعاطف كافة شعوب
الرض .

 ـ غريزة الخضوع : 8
 إن هذه الغريزة هي على النقيض من غريزة السيطرة ، ونجدها لدى

 النسان الذي يشعر أنه في موقف خطير وصعب وضعيف ، لكي يحمي
 نفسه من بطش الخرين . ونستطيع أن نستدل على خضوعه وخنوعه من
 موقف البناء تجاه آبائهم أو معلميهم الشداء في تعاملهم . ول تقتصر هذه
 المواقف على الصغار بل تتعداها إلى الكبار في ظل المجتمعات التي ت�حكم

 بأسلوب دكتاتوري يستخدم العنف وأساليب البطش والرهاب ضد أبناء
 الشعب ، كما هو الحال في الكثير من بلدان وخاصة بلدان العالم الثالث التي

 تقودها حكومات ديكتاتورية ، حيث تحكم شعوبها بالحديد والنار وأقسى
أساليب الرهاب وكم الفواه .

 إن هذه الغريزة يمكن أن تكون مصدر ضرر كبير لبنائنا ،حيث تخلق
 لديهم روح التخاذل والنهزام والجبن ، والشعور بالنقص ، وضعف

الشخصية .
  وعليه فالواجب يتطلب منا ،كمربين ،أن ل ندع العلقة بيننا وبين أبنائنا

 قائمة على أساس الخوف والرهبة ،والطاعة العمياء التي تحطم
 شخصيتهم ، بل ينبغي أن يكون التعامل قائماY على أساس الحترام والمحبة

 والعطف لكي ل ندع هذه الغريزة تؤثر على نشأت أبنائنا فتضعف
شخصيتهم وتفقدهم الثقة بالنفس .

 ـ غريزة حب التملك :9
 وتبدأ هذه الغريزة بالظهور لدى الطفال في سن مبكر جداY ، حيث يمر

 الطفل بمرحلة تدعا [ النا] وفي هذه المرحلة يشعر الطفل أن كل ما حوله
 من الشياء يعود إليه، ويحاول الستحواذ عليها ، ويبدأ بالبكاء والصراخ
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 إذا ما حاولنا نزعها منه بالقوة .وكثيراY ما تخاصم الطفال بسبب ذلك وقد
 يلجأ إلى الضرب أو العض دون إدراك منه . وعندما يكبر الطفل تبدأ هذه

 الغريزة بالتطور  ، فنراه  يسعى إلى الحصول على الشياء كاللعاب
 وغيرها بالطلب من أبويه تلبية مطالبه ويحاول التمرد والعصيان إذا لم

 تلبى تلك المطالب ، وخاصة عندما يرى لدى البعض من زملئه تلك
الشياء ول يمتلكها هو أسوة بهم . 

 إن على الباء والمهات أن يلبوا تلك الحاجات لدى أبنائهم قدر المكان،
 على أن ل تتجاوز حدود المعقول وحدود إمكانياتهم المادية ، فل تقتير ،

 ول تلبية كل ما ي�طلب منهم ، لن كلتا الحالتين تسببان لبنائهم الضرر
 البليغ ، وعلى الباء والمهات أن يكافئوا أبنائهم إذا تفوقوا في دروسهم

،وإذا ما كانوا حسني السلوك والتعامل مع إخوانهم وأخواتهم وزملئهم .
 إن غريزة حب التملك تستمر لدى النسان طوال حياته حيث يطمح كل فرد

 في أن يمتلك على سبيل المثال مسكناY وأثاثاY فاخراY وسيارة ، وأن يلبس
 الملبس النيقة ، وأن يكون لديه من المال ما يمكنه من إشباع كافة حاجاته

 المادية ، وقد يلجأ البعض إلى الساليب النظيفة والشريفة لتأمين تلك
 الحاجات ، وقد يلجأ البعض الخر إلى مختلف أساليب الغش والحتيال
 والسرقة والغتصاب للحصول على ما يبتغيه ، وقد يسعى للثراء غير

 المشروع سالكاY كل الطرق ،ومستخدماY كل الوسائل في سبيل ذلك . وهكذا
 تبدو لنا هذه الغريزة كسيف ذو حدين ، ولذلك فأن علينا أن نربي أبنائنا منذ
 الصغر على المانة والعفة ،وعدم التجاوز على حقوق الغير أو ممتلكاتهم،

 وبسلوك الطريق الصحيح في الحصول على الشياء ،وعلينا أن ننمي
 الجانب اليجابي في هذه الغريزة ونكبح جماح جانبها السلبي قدر

المستطاع.
 ولبد أن أشير هنا إلى أن هذه الغريزة تفعل فعلها بشكل صارخ وعدواني

 على مستوى الدول والحكومات ، والكثير من الرأسماليين الذين يستخدمون
 كافة الوسائل والسبل للستحواذ على ثروات الشعوب الضعيفة ونهب
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 خيراتها وتركها تئن تحت وطأة الجوع والعري والمرض والتخلف فلقد
 شهد النصف الول من القرن العشرين هجمة استعمارية من قبل العديد من

 الدول الوربية ، واليابان والوليات المتحدة كان ضحيتها الشعوب
 الضعيفة ،من أجل أن يمل المستعمرون جيوبهم بمليارات الدولرات على
 حساب بؤس وتعاسة تلك الشعوب ،التي رزحت لعشرات السنين تحت نير

 الستعمار ، ودفعت ثمناY غالياY من دماء أبنائها ،من أجل استعادة حريتها
واستقللها وثرواتها .

ـ غريزة حب الجتماع :10
 ل يستطيع أي إنسان ، طفلY كان أم بالغاY ، كبيراY أم صغيراY ، ذكراY أم أنثي
 أن يحيا حياة منعزلة عن الخرين . أنها غريزة حب الجتماع التي تظهر

 لدى النسان منذ طفولته المبكرة فنراه إذا ترك لوحده يبدأ بالبكاء والصراخ
 ، ول يشعر بالمان ، وتتصاعد رغبة الطفل كلما نما وكبر ،فنراه ميالY إلى

 لقاء غيره من الطفال واللعب معهم ، وقد يقضي معهم الساعات الطوال
 دون أن يحس بالوقت، ول يمكن لنا أن نحجزه بين أربعة جدران لوحده ،

 وحتى لو كنا معه في البيت فإنه يبقى بحاجة إلى الخروج واللعب مع أقرانه
الطفال .

 إن هذه الغريزة تحمل الجانب اليجابي أكثر من الجانب السلبي ، حيث
ي�كjون الطفل علقات اجتماعية تخلق روح المحبة والتعاون لديه .

  لكن على الباء والمهات أن يحرصوا على حماية أبنائهم من رفاق السوء
 لئل يصيبونهم بالعدوى ويصبحون مثلهم شاءوا  أم أبوا ، ينبغي أن

 نحرص على جعل أبنائنا يختارون الصدقاء الذين يتصفون بالخلق
 الفاضلة ،والصفات الحميدة ، وعلينا كمربين أن نراقب علقاتهم بالصدقاء

 ، ونتعرف باستمرار على أوضاعهم ،وسلوكهم وتصرفاتهم للحيلولة دون
 صدور أي تصرف منهم يسيء إليهم وإلى المجتمع ، وعدم تركهم

وشأنهم ، فينحرفون ويجرفون معهم غيرهم إلى طريق السوء .
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 ول شك أن الكثار من النشاطات اللصفية في المدرسة ،وبإشراف
 معلميهم ،من رياضة وتمثيل وخطابة ورسم ونحت وغيرها من النشاطات

 المفيدة تمكننا من السمو بهذه الغريزة ، وتعزز العلقات الجتماعية بين
 التلميذ ،وتخلق فيهم روح المحبة والخوة والتعاون ،إضافة إلى تنمية
مواهبهم وقدراتهم في مختلف المجالت الفنية والدبية والجتماعية .

 ـ غريزة الحل والتركيب  :11 
 أن هذه الغريزة ذات أثر بالغ في تربية أبنائنا إذا ما وجهناها التوجيه

 الصحيح ،أنها تنمي فيهم روح المتابعة والستطلع والبتكار،وتنشط
 ذكائهم وقابليتهم ،وينبغي لنا أن نقدم لهم كل دعم ومساندة ، والجابة على

كل استفساراتهم ،ومساعدتهم على تخطي كل الصعاب. 
 غير أننا ينبغي أن ل ندع الطف��ال يعبث��ون بأش��ياء أو أم��ور ذات خط��ورة ل
 طاق���ة له���م به���ا ول معرف���ة ، فيس���ببون له���م المخ���اطر والذى إض���افة إل���ى

التخريب والضرر . 
 وبالمك��ان ش��راء بع��ض أن��واع اللع��اب ال��تي تعتم��د عل��ى الح��ل وال��تركيب

والتي ل يسبب لهم استعمالها أي ضرر بدني .
 ـ الغريزة الجنسية  :12

 البشرية وأخطرها في الوقت نفسه ، وتعتبر هذه الغريزة من أقوى الغرائز
 أنها غريزة البقاء للجنس البشري ، والتي تتشابك مع غريزة البوة

 والمومة لتكونا معاY اتحاداY مقدساY يجمع بين الذكر والنثى لكي تنشأ الخلية
 الصغيرة في مجتمعنا أي [ السرة ] حيث يكjون مجموع السر المجتمعات

البشرية .
 تبدأ هذه الغريزة بالظهور منذ مراحل الطفول��ة الول��ى بش��كل بس��يط وب��دائي
 في بادئ المر،لكنها س��رعان م��ا تتط��ور ف��ي بداي��ة مرحل��ة المراهق��ة وتش��تد
 عنفواناY ،حيث نجد البناء  يميلون كل إل�ى الجن�س الخ��ر [ال��ذكر والن��ثى ]
 ويأخ���ذ الجن���س بالس���يطرة عل���ى تفكيره���م باس���تمرار ،ول���ذلك ف���أن مرحل���ة
 المراهق���ة تعت���بر اخط���ر مراح���ل النم���و ،وأكثره���ا حاج���ة لش���راف الب���اء
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 والمهات والمربي��ن وتق��ديم النص��ائح والرش��ادات للمراهقي��ن غي��ر مكتمل��ي
 النضوج والذين يمكن أن يتعرضوا لخطار كثيرة إذا أهملنا واجبنا كمربين

وتركناهم يتخبطون في سلوكهم وتصرفاتهم .
  ينبغي أن نعطي اهتماماY كبيراY للتربية الجنسية ، سواء في البيت أو

 المدرسة ،وعدم التهيب من إعطاء أبنائنا وبناتنا المعلومات الكافية عن
 الحياة الجنسية ، وينبغي لنا أن ندرك أن الضطراب العصبي الذي نجده

لدى المراهقين عائد في الواقع لتهديدهم من القتراب من المسألة الجنسية .
Yسلبيا Yإن سياسة السكوت وحجب الحقائق الجنسية عن البناء تؤثران تأثيرا 

 بالغاY عليهم ،إضافة إلى أنهم  سيدركون أن ذويهم يكذبون عليهم ،وهم
 سوف يجدون الحقيقة عاجلY أم آجلY ،وعندما يكتشفونها فإنهم سوف لن

 يستمروا بمتابعة طرح السئلة على ذويهم ، وسوف يستعيضون عن ذلك
 بالحصول على كل المعلومات المتعلقة بالحياة الجنسية من زملئهم

الخرين .
  إن الكذب على البناء عمل� غير صحيح وغير مرغوب فيه ، وإن

المعلومات عن المواضيع الجنسية ينبغي أن تعطى لهم تماماY بنفس اللهجة ،
  ونفس الشيء من المعلومات عن المواضيع الخرى ، وأن تعطى بنفس

)8الحديث المباشر . (
 وإذا كان الوالدان غير قادرين على التحدث مع أطفالهم بشكل طبيعي في

 المواضيع المتعلقة بالجنس فسيدعونهم يستمعون إلى الخرين الذين هم أقل
 تمسكاY بالتقاليد وقيم العائلة ، وليس هناك أية صعوبة ، قبل البلوغ ، في

 جعل الطفل يبقى طبيعياY بالنسبة للجنس ، تماما كما في المواضيع الخرى
 وحتى بعد البلوغ سوف تكون أقل بكثير عندما ينعمون بصحة سليمة أكثر

) 9مما عندما تكون عقولهم قد امتلت بالرعب والحرمان غير المعقول . (
إن التضحية بالذكاء في سبيل الفضيلة عن طريق جعل الولد مشغولين  

 ومتعبين جسدياY ، كي ل تكون لديهم فرصة أو ميل للجنس يسبب لهم
)10الضرار التالية : (
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 ـ يغرس رعباY وهمياY في عقول الولد .1 
 ـ يسبب نسبة كبيرة من الخداع  .2 
 3. Yووهميا Yـ يجعل الفكر والشعور في المواضيع الجنسية مشينا 
  ـ يسبب تشوقاY فكرياY يظهر مخطئاY ومدمراY ، أو يصبح مؤذياY قذراY يفقد4 

الراحة ، ويعيق الدراك .  
 إن من المهم في جميع تصرفاتنا مع الطفال أن ل نشعرهم أن الحصول

،Yعلى فكرة عن الجنس هو شيء قذر وسري ، إن الجنس موضوع هام جدا 
 ومن الطبيعي للمخلوقات البشرية أن تفكر به ،وتتكلم عنه وخير لنا أن ل

 ندع أبنائنا يتعلمون عنه من الجهلة أو المراهقين المنحرفين فينزلقون
 وينحرفون ، وخاصة ما نراه اليوم من انتشار المراض الفتاكة الناجمة

 عن فقدان الوعي الجنسي والصحي لدى المراهقين بصورة خاصة ،
 والمنتشرة بشكل خطير في أنحاء العالم كمرض [ فقدان المناعة ] الذي

 بات يهدد حياة مئات المليين بالموت المحقق ، وحيث لم يتوصل العلم لحد
 الن إلى علج شاف� له ، أو الوقاية منه ، والذي يمكن أن ي�نقله المصابون

 للخرين الذين ل يملكون المعرفة والخبرة الكافية لتجنب هذا الوباء
الوبيل .

 ـ غريزة الضحك :13
 الضحك سلوك غريزي نجده بشكل واضح لدى الطفال منذ المراحل

 وقد ينطلق الطفل بالضحك بصورة ، الولى ، فهم يضحكون لتفه السباب
 لإرادية  ، ولشك أن الضحك يؤثر تأثيراY إيجابياY على الصحة النفسية

 للطفال وللكبار على حد سواء ، وينفس عن الضيق والضجر الذي يشعر
 به المرء في حياته ، وعليه فأن قمع هذه الغريزة لدى أبنائنا يعود بالضرر

البليغ على حالتهم النفسية  . 
 إن علينا أن ندعهم ينفسون عن ما في أنفسهم بالضحك والمرح حتى داخل

 الصف في المدرسة لكي ل نجعل الدروس عبئاY ثقيلY عليهم ، إن بضع
 دقائق من الضحك والمرح تخلق روح التجديد والنشاط لدى التلميذ ،
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 وتجعلهم يقبلون على الدرس برغبة واشتياق ، شرط أن يكون بحدود
 معقولة ل تدع العبث يطغي على الدرس .ولشك أن المعلم العبوس ، الذي

 يرفض أن يمنح تلمذته البتسامة ، ويستكثر عليهم النبساط ولو لبضعة
دقائق ،يصبح درسه عبئاY ثقيلY عليهم وبالتالي يكرهونه. 

الخلةصة :    

 نستخلص من كل ما سبق أن الحقيقة التي ينبغي أن نضعها أمام أنظارنا
 هي أن الوقوف بوجه الغرائز ومحاولة استئصالها ، أو قمعها ، أو بترها

 لن الغرائز ل يمكن قهرها أوأمر~ ضار جداY ، ومخالف للطبيعة البشرية ، 
  وتوجيهها وجهة الخير لكي تعود على أبنائناالسمو بها ، بل يمكن إلغائها

 بالفائدة التي من أجلها ولدت معنا هذه الغرائز ، فمن المعلوم أن كل شيئ
 في الوجود يحوي على النواحي اليجابية والنواحي السلبية ، ولشك أن

 دورنا كبير ، وأساسي في التركيز على الجوانب اليجابية لهذه الغرائز ،
 وحثj أبنائنا على التمسك بها ، والتقليل من تأثير الجوانب السلبية ، وبهذا

  ،وجسمانياX أخلقياX ونفسياXنستطيع خلق الظروف الصحية لنمو أبنائنا 
، Yمثابرا Yولشك أن هذا العمل ليس بالمر الهين ، وهو يتطلب منا عمل 
ومتواصلY حتى نستطيع أن نوصل أبناءنا إلى شاطئ السلمة والمان .
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*********

                        الفصل الثالث

المشاكل السلوكية المكتسبة
 

أولX :  ماذا يقصد بالمشاكل السلوكية المكتسبة ؟

ثانياX  : أنواع المشاكل السلوكية المكتسبة :
 ـ الكذب .1

 ـ السرقة .  2         

 ـ التشاجر والتخريب ، وحب العتداء .3

 ـ التدخين والكحول .4

 ـ تعاطي المخدرات .5
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********************                  
أولX :  ماذا يقصد بالمشاكل السلوكية المكتسبة :

 يقصد بالمشاكل السلوكية المكتسبة العادات السيئة التي ل ترجع إلى أية
 دوافع فطرية ، بل يكتسبها البناء من المحيط الذي يعيشون فيه، عن

 طريق التقليد ، فهي إذا ليست حتمية  ، وبالتالي يمكن تجنبها إذا ما نجحنا
 في تربية أبنائنا تربية صالحة وحذرناهم من عواقب هذا السلوك الذي ل

 يجلب لهم إل الشر والذى . ويمكننا أن نحدد أهم تلك العادات السيئة
 والخطرة والتي تصيب أبنائنا بأفدح الضرار ، والتي ينبغي أن نعير

لمعالجتها أهمية خاصة بما يأتي  :   
 ـ الكذب .1
ـ السرقة .2 
 ـ التشاجر وحب العتداء .3 
ـ التدخين والكحول .4 
 ـ المخدرات5 

 وسأحاول فيم��ا يل�ي أن اق��دم نب�ذة  ع�ن ه�ذه الف�ات وس��بل حماي�ة أبنائن��ا م�ن
أخطارها .

 ـ الكذب :1
 الكذب من ابرز العادات الشائعة لدى البناء ، والتي قد تستمر معهم في

 الكبر إذا ما تأصلت فيهم ، وهذه العادة ناشئة في اغلب الحيان  من الخوف
 ، وخاصة في مرحلة الطفولة ،من عقاب يمكن أن ينالهم بسبب قيامهم

 بأعمال منافية أو ذنوب ، أو بسبب محاولتهم تحقيق أهداف وغايات غير
 مشروعة ،ويكون الغرض منه بالطبع حماية النفس ، وللكذب صلة بعادتين

 سيئتين أخريين هما السرقة والغش، ويمكن إجمال هذه الصفات الثلثة
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  ]، حيث يلجأ الفرد للكذب لتغطية الجرائم التيعدم المانةالسيئة  ب [ 
 يرتكبها للتخلص من العقاب ، وقد وجد الباحثون في جرائم الحداث بنوع
خاص أن من اتصف بالكذب يتصف عادة بصفتي الغش والسرقة ، فهناك
 صلة وثيقة تجمع بين هذه الصفات ،فالكذب والغش والسرقة صفات تعني

كلها[ عدم المانة ]. 
 يلجأ الكثير من  المربين إلى الساليب القسرية لمنع الناشئة من تكرار هذه
 العادة ، غير أن النتائج التي حصلوا عليها هي أن هؤلء استمروا على هذا
 السلوك ولم يقلعوا  عنه ، وعلى هذا الساس فإن معالجة الكذب لدى أبنائنا

  ، وهذا ل يتم إل إذا درسنا هذهإيجابي وفع|اليحتاج إلى أسلوب آخر ، 
 الصفة وأنواعها ومسبباتها ، فإذا ما وقفنا على هذه المور استطعنا معالجة

هذه الفة الخطيرة . 
)11أنواع الكذب :  (

 : ـ الكذب الخيالي1
 كأن يصور أحد البناء قصة خيالية ليس لها صلة بالواقع ، وكثيراY ما نجد 

 قصصاY تتحدث عن بطولت خيالية لناس ل يمكن أن تكون حقيقية .
Yإيجابيا Yوعلينا كمربين أن نعمل على تنمية خيال أطفالنا لكونه يم�ثل جانبا 
 في سلوكهم ،و أهمية تربوية كبيرة ، وحثهم لكي يربطوا خيالهم الواسع

 بالواقع من أجل أن تكون اقرب للتصديق والقبول غير أن الجانب السلبي
في الموضوع هو إن هذا النوع يمكن أن يقود صاحبه 

  إلى نوع آخر من الكذب أشد وطأة ، وأكثر خطورة إذا لم أن نعطيه
الهتمام اللزم لتشذيبه وتهذيبه .

  ـ الكذب اللتباسي :2
 وهذا الن�وع م�ن الك�ذب ناش��ئ ع�ن ع�دم التع��رف أو التأك��د م�ن أم�ر م��ا ، ث��م
 يتبين أن الحقيقة على عكس ما روى لنا الشخص  ، فهو كذب غير متعمد ،
 وإنما حدث عن طريق اللتباس وهذا النوع ليس من الخطورة بمكان .وهن��ا
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 يكون دورنا بتنبيه أبنائنا إلى الهتمام بالدق��ة وش��دة الملحظ��ة تجنب��اY للوق��وع
في الخطاء .

 : ـ الكذب الدعائي3
وهذا النوع من الكذب يهدف إلى تعظيم الذات ، وإظهارها بمظهر القوة
  والتسامي لكي ينال الفرد العجاب ، وجلب انتباه الخرين ، ومحاولة

 تعظيم الذات ، ولتغطية الشعور بالنقص ، وهذه الصفة نجدها لدى الصغار
 والكبار على حد سواء ، فكثيراY ما نجد أحداY يدعي بشيء ل يملكه ، فقد نجد

 رجلY يدعي بامتلك أموال طائلة ، أو مركز وظيفي كبير ، أو يدعي
 ببطولت ومغامرات ل أساس لها من الصحة ، وعلينا في مثل هذه الحالة

  اقل من غيرهم في ناحية ما فإنهم احسن من كانواأن نشعر أبنائنا أنهم إن
 غيرهم في ناحية أخرى ، وعلينا أن نكشف عن كل النواحي الطيبة لدى

 أطفالنا وننميها ونوجهها الوجهة الصحيحة لكي نمكنهم من العيش في عالم
 الواقع بدلY من العيش في عالم الخيال الذي ينسجونه لنفسهم وبذلك نعيد

لهم ثقتهم بأنفسهم ، ونزيل عنهم الحساس بالنقص.  
  : ـ الكذب النتقامي4

 وهذا النوع من الكذب ناشئ بسبب الخصومات التي تقع بين البناء
 وخاصة التلميذ ، حيث يلجأ التلميذ إلى إلصاق تهم كاذبة بتلميذ آخر بغية

 النتقام منه ، ولذلك ينبغي علينا التأكد من كون التهم صحيحة قبل اتخاذ
 القرار المناسب إزاءها ، وكشف التهم الكاذبة ، وعدم فسح المجال أمام

أبنائنا للنجاح في عملهم هذا كي يقلعوا عن هذه العادة السيئة .
  ـ الكذب الدفاعي :5

 وهذا النوع من الكذب ينشأ غالباY بسبب عدم الثقة بالباء والمهات بسبب
 كثرة العقوبات التي يفرضونها على أبنائهم ، أو بسبب أساليب القسوة

 والعنف التي يستعملونها ضدهم في البيت مما يضطرهم إلى الكذب لتفادي
 العقاب ، وهذا النوع من الكذب شائع بشكل عام في البت والمدرسة ،

 فعندما يعطي المعلم لطلبه واجباY بيتيا فوق طاقتهم ويعجز البعض عن
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 إنجازه  نراهم يلجئون إلى اختلق مختلف الحجج والذرائع والكاذيب
 لتبرير عدم إنجازهم للواجب ، وكثيراY ما نرى قسماY من التلميذ يقومون

 بتحوير درجاتهم من الرسوب إلى النجاح في الشهادات المدرسية خوفاY من
ذويهم .

 وفي بعض الحيان يكون لهذا النوع من الكذب ما يبرره حتى لدى الكبار،
 فعندما يتعرض شخصاY ما للستجواب من قبل السلطات القمعية بسبب

 نشاطه الوطني ،  يضطر لنفي التهمة لكي يخلص نفسه من بطش السلطات
. Yوفي مثل هذه الحوال يكون كذبه على السلطات مبررا

 إن معالجة هذا النوع من الكذب يتطلب منا آباء ومعلمين أن ننبذ الساليب
 القسرية في تعاملنا مع أبنائنا بصورة خاصة ، ومع الخرين بصورة

عامة ،كي ل نضطرهم إلى سلوك هذا السبيل .
 ـ الكذب الوقائي [ الدفاعي  :6

 وهذا النوع من الكذب نجده لدى بعض البناء الذين يتعرض أصدقاءهم
 لتهامات معينة فيلجئون إلى الكذب دفاعاY عنهم . فلو فرضنا أن تلميذاY ما

 قام بكسر زجاجة إحدى نوافذ الصف ، فإننا نجد بعض التلميذ الذين
 تربطهم علقة صداقه وثيقة معه ينبرون للدفاع عنه ، نافين التهمة رغم

علمهم بحقيقة كونه هو الفاعل .
  وعلى المربي في هذه الحالة أن يحرم هؤلء من الشهادة في الحوادث التي
 تقع مستقبلY لكي يشعروا أن عملهم هذا يقلل من ثقة المعلم بهم ،وعليه عدم
 اللجوء إلى الساليب القسرية لمعالجة هذه الحالت ،وتشجيع التلميذ على

 العتراف بالخطاء والعمال التي تنسب لهم ،وان ن�شعر البناء إلى أن
 العتراف بالخطأ سيقابل بالعفو عنهم ،وبذلك نربي أبناءنا على الصدق

والبتعاد عن الكذب .
 ـ الكذب الغرضي [ الناني ] :7

  ويدعا هذا النوع من الكذب كذلك [الناني ]، وهو يهدف بالطبع إلى
 تحقيق هدف يسعى له بعض البناء  للحصول على ما يبتغونه ، فقد نجد
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 أحدهم ممن يقتر عليه ذويه يدعي انه بحاجة إلى دفتر أو قلم أو أي شيء
 آخر بغية الحصول على النقود لشباع بعض حاجاته المادية . أن على

الهل أن ل يقتروا على أبنائهم فيضطرونهم إلى سلوك هذا السبيل 
 ـ  الكذب العنادي :8

 ويلجأ الطفل إلى هذا النوع من الكذب لتح��دي الس��لطة ، س��واء ف��ي ال��بيت أو
 المدرسة ، عندما يشعر أن هذه السلطة ش��ديدة الرقاب�ة وقاس��ية ، قليل�ة الحن��و
 في تعاملها معه ،فيلجأ إلى العناد ، وهو عندما يمارس هذا النوع من الك��ذب
 ف��إنه يش��عر بن��وع م�ن الس��رور ، ويص��ف ال��دكتور القوص��ي  حال��ة  تب��ول ل
 إرادي لطف��ل تتص��ف أم��ه بالجف��اف الش��ديد ، فق��د ك��انت تطل��ب من��ه أن ل
 يشرب الماء قبل الن��وم ، لكن�ه رغب�ة من�ه ف��ي العن��اد ك�ان ي�ذهب إل�ى الحم��ام
 بدعوى غسل يديه ووجهه ، لكنه كان يشرب كمية من الماء دون أن تتمك��ن

) Y12أمه من ملحظة ذلك مما يسبب له التبول اللإرادي في المنام ليل (
 ـ الكذب التقليدي  :9

 ويحدث هذا الن��وع م�ن الك�ذب ل�دى الطف��ال حي�ث يقل�دون الب�اء والمه��ات
 ال��ذين يك��ذب بعض��هم عل��ى البع��ض الخ��ر عل��ى م��رأى ومس��مع منه��م ،أو
 يمارس الوالدان الكذب على البناء ، كأن ي{ع}دون أطفالهم بش��راء هدي��ة م��ا ،
 أو لعب���ة ، فل يوف���ون بوع���ودهم فيش���عرون ب���أن ذويه���م يمارس���ون الك���ذب
 عليه��م ، فيتعلم��ون منه��م ص��فة الك��ذب ، وتترس��خ ل��ديهم ه��ذه الع��ادة بم��رور

الوقت . 
 إن عل���ى الوال���دين أن يكون���ا ق���دوة ص���الحة لبن���ائهم ، وأن يكون���ا ص���ادقين
 وص��ريحين ف��ي التعام��ل معه��م ، فه��م يتخ��ذونهم مث��الY يحت��ذون به��م كيفم��ا

كانوا .فإن صلح الوالدين صلح البناء ، وإن فسدوا فسد أبناؤهم .
 ـ الكذب المرضي المزمن :10

 وهذا النوع من الكذب نجده لدى العديد من الشخاص الذين اعتادوا على 
 الكذب ، ولم يعالجوا بأسلوب إيجابي وسريع ،فتأصلت لديهم هذه العادة
 بحيث يصبح الدافع للكذب  لشعورياY وخارجاY عن إرادتهم ، وأصبحت
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Yمن حياتهم ونجدها دوما في تصرفاتهم وأقوالهم ، وهم يدعون أمورا Yجزءا 
 ل أساس لها من الصحة ، ويمارسون الكذب في كل تصرفاتهم وأعمالهم ،

 وهذه هي اخطر درجات الكذب ، واشدها ضرراY ، وعلجها ليس بالمر
السهل ويتطلب منا جهوداY متواصلة ومتابعة مستمرة .

كيف نعالج مشكلة الكذب ؟
لمعالجة هذه الفة الجتماعية لدى أبنائنا ينبغي لنا نلحظ ما يلي : 

1. Yأم متكررا Yـ التأكد ما إذا كان الكذب لدى أبنائنا نادرا 
 ـ إذا كان الكذب متكرراY فما هو نوعه ؟ وما هي دوافعه ؟2
  ـ عدم معالجة الكذب بالعنف أو السخرية والهانة ، بل ينبغي دراسة3

الدوافع المسببة للكذب .
  ـ ينبغي عدم فسح المجال للكاذب للنجاح في كذبه ، لن النجاح يشجعه4

على الستمرار عليه .
 ـ ينبغي عدم فسح المجال للكاذب لداء الشهادات.5
 ـ ينبغي عدم إلصاق تهمة الكذب جزافاY قبل التأكد من صحة الواقعة .6
  ـ ينبغي أن يكون اعتراف الكاذب بذنبه مدعاة للتخفيف أو العفو عنه ،7

وبهذه الوسيلة نحمله 
على قول الصدق .

  ـ استعمال العطف بدل الشدة ، وحتى في حالة العقاب فينبغي أن ل يكون8
العقاب اكبر من الذنب بأية حال من الحوال . 

 ـ عدم إرهاق التلميذ بالواجبات البيتية .9
  ـ عدم نسبة أي عمل يقوم به المعلمون أو الهل إلى التلميذ على10

 أساس انه هو الذي قام به ، كعمل النشرات المدرسية ، أو لوحات الرسم
وغيرها من المور الخرى .

 وختاماY ينبغي أن نكون صادقين مع أبنائنا وطلبنا في كل تصرفاتنا
 وعلقاتنا معهم ، وأن ندرك أن الطفل الذي ينشأ في محيط يحترم الصدق
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 يتعود عليه ، وأنه إذا ما توفر له الطمئنان النفسي والحرية  والتوجيه
) .13الصحيح فإن الحاجة تنتفي إلى اللجوء إلى الكذب . (

 ثانياX : السرقة :
 السرقة نوع من السلوك يعjبر به صاحبه عن حاجة شخصية ، أو نفسية ،
 وهي كصفة الكذب ليست عادة فطرية ، بل مكتسبة ،أساسها الرغبة في

 التملك بالقوة ، وبدون وجه حق ،أو بسبب العوز والحاجة ،وخاصة عند ما
 يجد الطفل زملئه يحصلون من ذويهم على كل ما يشتهون ويطلبون وعدم
 قدرته على إشباع حاجاته ورغباته أسوة بزملئه ، وهذه الصفة ذات تأثير

 اجتماعي سيئ جداY ، لن ضررها يقع على الخرين ، ولمعالجة هذه
 الظاهرة لدى أبنائنا يتطلب منا أولY أن نتعرف على دوافع السرقة والتي

يمكن تلخيصها بما يلي : 
 دوافع السرقة :

 وتتلخص هذه الدوافع في : ـ دوافع ظاهرية :1
  الرغبة في إشباع الحاجة ، ويتمثل أخطرها لدى-أ

المراهقين المدمنين على المخدرات .
ب ـ الرغبة في إشباع الميول والعاطفة والهوايات .

      ج ـ الرغبة في التخلص من مأزق .
       د ـ الرغبة في النتقام .

  وهي ناجمة عن علقة السارق بالبيئة التي :ـ دوافع لشعورية 2
 يعيش فيها ، والعلقات الجتماعية السائدة فيها ، حيث يتعلم البناء من ما

. Yحولهم من الولد المنحرفين سلوكيا
 السرقة فردية،ولبد أن أشير إلى أن السرقة لها حالت مختلفة ، فقد تكون 

  ، أونوعاX معيناX من الشياء وقد يسرق الشخص جماعية ،وقد تكون 
 ، وقد تكونمتبوعاX  ، وقد يكون السارق تابعاX ، وقد يكون أنواعاX متعددة

 .ولشك أن لكل واحدة من هذهبالكراه  ، وقد تكون رغبة ذاتيةالسرقة 
النواع طريقة معينة للعلج تختلف عن الخرى .
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كيف نعالج مشكلة السرقة ؟
 يرى علماء التربية وعلم النفس أن السرقة تتطلب أن يكون لدى السارق

 مهارات عقلية ، وجسمية هامة تمكنه من القيام بهذا العمل الخطير والضار
، وقد تم تحديدها بما يلي : 

   أ ـ سرعة الحركة ، وخصوةصاX حركة الةصابع .
   ب ـ دقة الحواس ، من سمع وبصر .

   ج ـ الجرأة وقوة العصاب 
    د ـ  الذكاء .

)14(    و ـ الملحظة الدقيقة والستنتاج . 
 وطبيعي أن هذه المهارات تكون ذات فائدة عظمى بالنسبة لبنائنا ، إذا ما
 وجهت توجهاY خيراY وصحيحاY ، وإن بالمكان أن نوجهها كذلك ، إذا اتبعنا

 إلى شيء ل الساليب التربوية الصحيحة . فلو وجدنا مثلY طفلY يمد يده
 يملكه ، فيجب أن نعلمه بشكل هادئ أن عليه أن يستأذن قبل أن يأخذه ، لن
 هذا الشيء ل يعود إليه ، وينبغي عدم اللجوء إلى التعنيف وكيل الوصاف
 القاسية من لصوصية وغيرها لن هذا السلوب له نتائج عكسية لما نبتغي.

 كما أن علينا أن ل نشعر الطفل عند قيامه بهذا العمل للمرة الولى بأنه
 ء على مستقبلسييلص، أو ما شابه ذلك ، حيث أن لهذا التصرف تأثير 

 الطفل ، بل علينا أن نتتبع دوافع السرقة لنتمكن من اتخاذ الوسائل الكفيلة
 بعلجه، ونعمل على إشباع رغبته التي دفعته للسرقة بالطرق والساليب

 الصحيحة ، لنجعله قادراY على ضبط رغباته والتحكم فيها . كما أن علينا أن
 نخلق لدى الطفل شعوراY بالتملك ، ونعلمه ما يخصه وما ل يخصه  وكيف

يحافظ على الشياء التي تخصه .
 ولبدj لنا أن نخصص لبنائنا مصروفاY يومياY ، مع الشراف على طريقة

 صرفهم للنقود ، وتعويدهم على عادة الدخار . إإن الطفل الذي يرى
 جد لديه مال يزملئه يصرفون ويشترون داخل المدرسة وخارجها ، و
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 يشتري به أسوة بزملئه ، قد يلجأ إلى الحصول على النقود أو الشياء
بطريق غير شرعي ، وغير سليم.

 وأخيراY فأن تعزيز الصداقة بين البناء وأصدقائهم ، والمعاملة الطيبة التي
 يلقونها في البيت والمدرسة من قبل الباء والمهات والمعلمين والدارة

 عامل هام لمنع وقوع السرقة ، فمن المعروف أن الصديق ل يفكر بالسرقة
من صديقه .

  إن علينا أن نستغل الجوانب اليجابية لدى أبنائنا من أجل رفع مستواهم
 العقلي والجتماعي ، وجعلهم يشعرون  بقيمتهم في المجتمع عند ما يكونوا

 أمناء ، كما أن إشباع حاجاتهم المادية يجعلهم ل يشعرون بوجود تباين
 طبقي بين طفل وآخر ، وهذا هو أحد السباب الهامة التي تمنع وقوع

السرقة بين أبنائنا .
،Yوعمل Yولبد أن أشير إلى أن الطفل الذي ينشأ في بيئة تحترم الصدق قول 

 ينشأ أمينا في كل أقواله وأعماله ، وخاصة إذا وفرنا له حاجاته النفسية
 الطبيعية ، من الطمئنان والحرية والتقدير والعطف ، والشعور بالنجاح ،
 فإذا ما وفرنا له كل ذلك فإنه لن يلجأ إلى التعويض عن النقص ، أو القسوة
 أو النتقام وغيرها من التجاهات التي تجد في أنواع الكذب صوراY مناسبة

للتعبير عن نفسها .
 ثالثاX : التشاجر، والتخريب، وحب العتداء : 

 من المشاكل التي نواجهها لدى أبنائنا سواء كان ذلك في المدرسة أو
 خارجها ، هي الميل الموجود لديهم للتخريب وللتشاجر والعتداء على
 بعضهم البعض ، والنتقام والمعاندة والمشاكسة والتحدي والتجاه نحو

 التعذيب والتنغيص وتعكير الجو العام ، وإحداث الفتن .ويصاحب العتداء
 والتشاجر عادةY حالة من نوبات الغضب بصور ودرجات مختلفة ،

 والغضب كما هو معروف حالة نفسية يشعر بها كل إنسان ، لكنهم يختلفون
 في أساليب التعبير ،وفي ردود أفعالهم عند ما تنتابهم نوبة الغضب ، فقد

 يلجأ أحدهم إلى الضرب او إلى التخريب والعتداء على الممتلكات

كيف نربي أبناءنا  - حامد الحمداني
43



 وغيرها ، و قلما يمر يوم واحد دون أن نجد العشرات من الحوادث من هذا
القبيل . فلماذا يحدث هذا الميل لدى البناء ؟ وما هي سبل العلج ؟

 لقد ذكرنا فيما سبق أن لدى كل إنسان استعداد فطري متأصل  [غريزة
 المقاتلة والخصام ] ونحن ل  يمكننا أن نقتلع هذه الغريزة مطلقاY ، وإن أي

 محاولة من هذا النوع ليس فقط سيكون مصيرها الفشل ، بل أنها سوف
Yومنطويا ، Yعلى شخصية الطفل ، بحيث يغدو جبانا Yبالغا Yسلبيا Yتؤثر تأثيرا 

على نفسه ، يتملكه الخوف ، ويتسم بضعف الشخصية .
  فالواجب يقتضي منا أن نعمل على توجيه هذه الغريزة نحو البناء ل

 الهدم ،وعلينا أن نخلق جيلY شجاعاY يعتد بشخصيته ، و أن نغرس فيه روح
 المحبة للنسانية ، وأن نخلق البيئة اللزمة لبنائنا التي تستطيع إعطاءهم

 المن والحترام والتقدير ، وأن نهيئ لهم نشاطاY اجتماعياY مفيداY يعبرون فيه
 عن نوازعهم ويستخدمون طاقاتهم في مختلف المجالت الرياضية

والجتماعية والدبية وغيرها . 
 ول بدj أن أشير هنا إلى أن الوراثة لها دور كبير في انحراف البناء ، فل
 بدj والحالة هذه من دراسة الوضاع العائلية في كل حالة بصورة دقيقة ،

 والوقوف أوضاع وسلوك أبويه واخوته ، لكي نستطيع معالجة ذلك بشكل
صحيح . 

  ينبغي علينا أن ل نقيد حرية أبنائنا بشكل قاس� ، وطبيعي يجب أن ل
 نمنحهم الحرية المطلقة ليفعلوا ما يشاء ون، إذ أن كل الحالتين تؤديان إلى

ضرر بليغ .
 كما أن على الباء والمهات والمعلمين أن ل يقابلوا غضباY بغضب ، بل

 ينبغي معالجة المشاكل بحكمة وهدوء ودراية ، وأن نوجه البناء الميالين
 للعنف نحو اللعاب الرياضية والفن والرسم والمسرح  ، لكي يستنفذوا
Yطاقاتهم في هذا المجال ، وعلى المربين أن يشيعوا داخل المدرسة جوا 

 مشبعاY بالود والمحبة تجاه التلميذ بحيث يشعرونهم أنهم يعيشون في جو
عائلي حقيقي تسوده المحبة والتعاطف والتعاون بين أفرادها.
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 رابعا� : التدخين والكحول : 
 من المشاكل الخطيرة التي يتعرض لها أبنائنا هي إقبال الكثير منهم على

 عادتي التدخين وشرب الكحول السيئتين واللتين إذا ما أدمنوا عليهما فإنهما
تسببان لهم افدح الضرار . 

ول شك أن البناء ميالون دائماY للتقليد ، وأن أقرب من يقلدوه بالدرجة
 الساسية الباء والمهات ، إضافة إلى تقليد الصدقاء ، فعندما يرى البناء

 آبائهم وأمهاتهم يدخنون ، أو يتناولون الكحول ، فأنهم لبد وان يشعروا
 بالرغبة في تجريب ذلك ولسان حالهم يقول أن آبائنا وأمهاتنا يدخنون

ويتناولون الكحول فلماذا نحن ل ؟ 
  يقول المام علي عليه السلم في إحدى حكمه :  

         ل تنهى عن خلق وتأتي مثله        عـار~ عليك إذا فعلت عظيم 
  كما يقول المام الشافعي في هذا الصدد :           

          هـل لنفسك كـان ذا التعـليم�  يا أيـها الرجـل المعلم غيره 
 كيما يصح به وأنت سـقيم�                تصـف الــدواء لذي الضنى 

 فكيف نستطيع أن نقنع أبنائنا بمخاطر التدخين والكحول ونحن نمارس هذا
 العمل أمامهم ؟ وهل سيصدقوننا في دعوانا ؟ أن هذا أمر مستحيل ، و بكل

 .تأكيد سنكون لهم قدوة سيئة وسنتحمل مسؤولية كبرى في انحراف أبنائنا
 إن علينا أن نعطيهم المثال والقدوة الحسنة ، وعلينا أن نوضح لهم

 وباستمرار مخاطر هاتين العادتين السيئتين على صحتهم وحياتهم ،
 وخاصة بعد أن اثبت البحاث بما ل يقبل الشك أن اخطر مسببات

 السرطان بأنواعه هو التدخين ، إضافة إلى مخاطر أمراض القلب والكليتين
، وتسوس السنان ..الخ .

 كما ينبغي أن نوضح لهم أن الدمان على الكحول يجعل النسان يفقد
 سيطرته على تصرفاته ويسبب له الكثير من المشاكل ، ويفقده القدرة على

 التركيز ، وبالتالي الفشل في وضياع مستقبله .
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 كما أن على الباء والمهات أن يلحظوا أبنائهم ويتحسسوا روائحهم
 وروائح ملبسهم للتأكد ما إذا كان أبناءهم يدخنون أو يتناولون الكحول ،
Yويجب أن يعرفوا أين صرف أبناءهم النقود ، وهل أن ما صرفوه مساويا 

 لما أعطوه لهم أم ل ، وأن يتأكدوا من مصادر النقود أن كانت تزيد عن ما
 أعطوه لهم ، إذ ربما يلجأ البناء إلى طرق غير مشروعة للحصول على

 النقود من أجل تأمين السجائر أو الكحول  وعليهم أن يتعرفوا على
أصدقائهم ، وسلوكهم وأخلقهم من أجل إبعادهم عن رفاق السوء .

 إن على المدرسة أن تقوم بدورها في تحذير التلميذ من مخاطر هاتين
 العادتين  عن طريق تقديم دروس عملية ونظرية مدعمة بوسائل اليضاح

 البصرية والسمعية عن مضار هاتين العادتين السيئتين ، والستعانة
 بالفلم التي يمكن الحصول عليها من وزارة الصحة ، والتي تبين

الضرار الجسيمة التي تصيب المدمنين .
 وتقع على عاتق الدولة مسؤولية حشد وسائل العلم ، المتوفر لديها

 للتحذير باستمرار من أخطار الدمان وعرض نماذج لما تعرض له الكثير
 من المدمنين ، ومنع التدخين في المحلت العامة ،ومنع الدعاية لها . كما

تلعب الصحافة دوراY هاماY في هذا المجال.

خامساX : المخدرات : 
 إنها وبكل تأكيد أخطر ما يواجه أجيالنا اليوم ، أنها تفوق كل المخاطر

 الخرى التي يمكن أن يتعرض لها أبناءنا ، إنها تسرق منا أبنائنا وتحيلهم
 حطاماY وتدمر مستقبلهم ، وتدفعهم إلى الجريمة شاءوا أم أبوا .من أجل

تأمين النقود اللزمة لشرائها إذا ما أدمنوا عليها . 
 إن العصابات المجرمة الساعية إلى الثراء السريع على حساب حياة أبنائنا

 ومستقبلهم يلجئون إلى أبشع أسلوب في جرهم إلى تناول المخدرات ،
 وبالتالي الدمان ، فهم يحاولون في بادئ المر تزويدهم بالمخدرات

 بصورة مجانية لعدة مرات ريثما يدمنون عليها فل يستطيعون الستغناء
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 عنها وبذلك يصبح المدمن مضطراY إلى اللجوء إلى مختلف الوسائل والسبل
 للحصول على النقود لشراء المخدرات  ويتحولون شيئاY فشيئاY إلى عناصر

 ورغم أن الدولة تكافح بكل الوسائل والسبل تهريب مدمنة على الجرام .
 المخدرات إلى داخل البلد ، وتتابع المشبوهين في المتاجرة فيها والمدمنين

عليها ، إل أن هذا ل يكفي ، لن يداY واحدة ل تصفق .
 أن مكافحة المخدرات تتطلب تعاوناY وثيقاY بين الدولة من جهة وأولياء أمور

 البناء والمدرسة من جهة أخرى . فعلى الباء والمهات والمعلمين ،
 وإدارة المدارس أن تراقب أوضاع التلميذ وتصرفاتهم وعلقاتهم داخل

 المدرسة وخارجها . ولشك أن تصرفات البناء وسلوكهم وعلقاتهم
 بغيرهم ، وخاصة من غير المحيط المدرسي ، يمكن أن تكشف لنا عما إذا

 كان البناء يتناولون المخدرات أم ل ، وبالمكان ملحظة جملة من
 التغيرات التي تطرأ على المراهقين الذين يتعاطون المخدرات والتي من

)15أبرزها :(
 ـ الفقدان المفاجئ للهتمام بالسرة والصداقات الطويلة المدى .1
 ـ مصاحبة أصدقاء غير معروفين ، أو أفراد غير معروفين .2
 ـ تدني مستوى التحصيل الدراسي المفاجئ .3
 ـ تقلب المزاج ، والكتئاب . 4
 ـ ضعف النشاط والحيوية .5
 ـ سرعة الستثارة والغضب ، والصراع غير العادي مع أفراد السرة 6
 ـ ب�طء الكلم واضطرابه .7
 ـ نقص الوزن أو زيادته بصورة ملحوظة . 8
9. Yأو متبلدا Yـ الرجوع إلى المنزل مخمورا 

 ـ إحضار المواد المخدرة إلى المنزل والتباهي بامتلكها 10
 ـ ممارسة السرقة .11
 ـ طلب النقود بصورة غير عادية ودون مبرر واضح .12
 ـ التحذير من قبل المعلمين أو الجيران أو القران .13
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السباب التي تساعد على توجه المراهقين نحو المخدرات 
  أن أهم السباب التي تشجع المراهقين على تناول المخدرات يمكن إجماله��ا

بما يلي : 
  ـ عامل البيئة والظروف السرية التي يعيش فيها الفرد ،  وخاصة البناء1

الذين تربطهم علقات ضعيفة بالوالدين . 
  ـ السلوك المتسم بالقسوة والرفض من قبل الوالدين ، والذي يقابله التمرد2

والسلوك المضاد للمجتمع من قبل المراهقين . 
 ـ التصدع السري والنفصال والطلق بين الوالدين .3
 ـ استخدام المواد المخدرة من قبل أحد الوالدين أو كليهما .4

 ومما تقدم يتبين لنا أن هناك خصائص عامة مشتركة تميز البيئة السرية
التي ينتمي إليها مدمني المخدرات وذوي الضطرابات السلوكية . 

   أن على الهل قبل كل شيء أن يكونوا القدوة الحسنة ، والمثال الجيد
 لبنائهم أولY ، وأن يراقبوا ويدققوا في أوضاعهم ، ويحرصوا على معرفة

 كيفية حصول البناء على النقود ، وهل أن ما لديهم وما يصرفوه يزيد على
ما ي�عطى لهم ، والبحث والتدقيق في مصدر تلك النقود الزائدة. 

  إن عليهم الحرص على كون أصدقاء أبنائهم ممن يتصفون بالخلق
 الفاضلة والسلوك الحميد . ولشك أن اللجوء إلى العنف إذا ما شعر الهل
 بتناول أبنائهم المخدرات ل يمنعهم من نبذ هذه الفة،وان السبيل الصحيح
 لمعالجة ذلك هو التصال بالمؤسسة الصحية التي تقوم بمعالجة المدمنين

 حيث أن لديها الوسائل الكفيلة بإنقاذ أبنائنا من هذا الوباء الوبيل ،ومن تلك
 الوسائل استخدام العقاقير الطبية والتحليل النفسي ،وتعديل السلوك في

 الماكن المنعزلة [ المصحات ] هذا بالضافة إلى جهود البيت والمدرسة
 في هذا السبيل .كما أن علينا أن نتعاون في كشف العصابات التي تسعىإلى

بث هذه السموم ،وإبلغ السلطات عنهم لكي يتم التخلص من شرهم . 
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المشاكل والضطرابات الشخصية

 

 أولX : ماذا يقصد بالمشاكل والضطرابات الشخصية ؟

ثانياX:ما هي العوامل المسببة للمشاكل والضطرابات الشخصية؟
 ـ العوامل الوراثية .1

 ـ العوامل النفسية .2         
 ـ العوامل السرية .3         

ثالثاX : كيف نعالج المشاكل والضطرابات الشخصية ؟
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أولX: ماذا يقصد بالمشاكل والضطرابات الشـخصية
 لي��س م��ن الس��هل التع��رف عل��ى الطف��ال ال��ذين يع��انون م��ن الض��طرابات

 ث في العادة بصمت بحيث ل يبدو عليه��مدالشخصية ، ذلك لن معاناتهم تح
 أنهم مختلفون أو مزعجون بالنس�بة لمعلميه��م ، وإدارة مدرس��تهم ، كم��ا أنه�م
 ل يمارس��ون أي��ة س��لوكيات خطي��رة ومض��ر للخري��ن ، ب��ل نج��دهم مي��الين
 لله��دوء والبس��اطة ، وتجن��ب الت��وتر والزع��اج ، وربم��ا نج��دهم ف��ي بع��ض
 الحيان ميالين للستبداد البسيط من أجل الحفاظ عل��ى اله��دوء والس��كينة ف��ي

البيت .
  وق���د يس���تثارون ف���ي أحي���ان أخ���رى إذا تغي���رت الح���وال م���ن ح���ولهم ،
 ويشعرون بالنزع��اج إذا م��ا كلفه��م المعل��م بوجب��ات بيتي��ة ص��عبة . كم��ا أنه��م
 يخش��ون العلق�ة م�ع زملئه��م الطف��ال ، ويميل��ون إل��ى الح��ذر م�ن المخ��اطر

مهما كانت بسيطة . 
 إن المربي يستطيع من خلل خبرته وتجربته أن يتلمس المشكلت التي

يعاني منها هؤلء الطفال والمراهقين من خلل الملحظات التالية :
  ـ انخفاض مستواهم الدراسي بصورة كبيرة ل تتناسب مع قدراتهم1

العقلية . 
 ـ ظهور علمات النزعاج لتفه السباب .2
 ـ ظهور علمات الخجل والنكماش والبتعاد عن المشاركة في 3
النشطة العامة وحتى الدراسة . 

 ـ القلق وعدم الشعور بالمان ، أو المرض العصبي .4
)16 ـ الكتئاب والنطواء ، وقد يعقبها حالة من الثورة والبكاء .(5

 ويعتقد الكثير من الباء والمهات أن ظهور هذه المؤشرات لدى أطفالهم ل
 يعدو عن كونه مجرد مشاكل بسيطة تتعلق بمراحل النمو،وأنها ستزول عند
 الكبر .كما أن بعض المربين ربما يحاولون تجنب مثل هؤلء الطفال الذين
 ل يتميزون بمواهب ملحوظة ، ول يثيرون المشاكل في الصف أو المدرسة

غير مدركين حقيقية ما يعانونه من اضطرابات نفسية .
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 قد ينتاب هؤلء الطفال والمراهقين أحياناY نوبة من الغضب والثورة
 ويعقبهما نوبة بكاء ، وقد يلجئون إلى الفرار من المدرسة ، وفي الغالب

 يبدو عليهم [ الجبن] في تعاملهم مع الخرين ،ويتسمون [بالخجل] ، و[عدم
 الثقة بالنفس ] و [ الحساسية الزائدة ] حيال أي تغير مهما كان طفيفاY في
 تفاعلتهم العادية مع زملئهم ، وتنتابهم مشاعر الضيق ،والبتعاد عن

 التعامل مع الخرين بسبب إخفاقهم في إظهار قدرتهم على المواجهة ،أو
تكوين علقات عادية مقبولة مع زملئهم  .

  كما تؤدي الحساسية إزاء ردود أفعال الخرين في الغالب إلى شعور
 هؤلء الطفال ب[ الخجل ] غير الطبيعي والرتباك وتجنب عمل أي

 شيء مفضلين النزواء داخل الصف خشية الوقوع في الخطأ عندما يوجه
)17لهم المعلم أي سوأل ،أو خشية سماع تعليقات غير لئقة من زملئهم .(

 .ويعاني الطفال ذوي المشكلت الشخص��ية م��ن التش��اؤم وفق��دان الم��ل ف��ي
 إش���باع حاج���اتهم ، والحب���اط ، وتجن���ب الق���دام والمث���ابرة اليجابي���ة ، ول
 يسعون إلى تحقيق أهدافهم ، وقد يدعم هذا شعورهم بأنه ل يوج��د ش��يء ف��ي
 الحياة يستحق البقاء ، وتنتابهم نوبات الحزن ، ولوم النفس واليأس ال��ذي ق��د

  مع��الجتهم ف��ير}يجعلهم يفكرون بالنتحار إذا ما ساءت أح��والهم ، ول��م تج��ر}
 ال��وقت المناس��ب إن ه��ذه الس��مات والخص��ائص ال��تي ذكرناه��ا ل��دى الطف��ال
 ذوي المشاكل الشخصية ليست خاصة بهؤلء فقط ، فقد تظهر هذه الس��مات
 أو بعضها لدى الخرين من غير ذوي المشكلت الشخص��ية ، ولك��ن عن��دما
 تبدأ هذه الخصائص ف��ي الت��أثير عل��ى ع��ادات الطف�ل العادي��ة ، وق��درته عل��ى
 الش��عور بالراح��ة وإقام��ة علق��ات عادي��ة م��ع الخري��ن ، وهب��وط مس��تواه
 الدراس��ي دون مس��توى ق��دراته العقلي��ة ، عن��د ذل��ك يمك��ن الق��ول أن الطف��ل
 يتع��رض للمش��اكل الشخص��ية ، ويتطل��ب م��ن المربي��ن م��ن ذوي الم��ؤهلت

النفسي التدخل لعلجه . المتخصصين في العلج
العوامل السببة للمشاكل والضطرابات الشخصية: 

إن العوامل المسببة للمشاكل والضطرابات الشخصية  يمكن أن نحددها
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بما يلي :
 ـ العوامل الوراثية  .1
 ـ العوامل النفسية  .2
 . ـ المؤثرات السرية3

أولX : العوامل الوراثية :
 تشير الدراسات التي أجراها العلماء والباحثون في مجالي التربية وعلم
 النفس أن العوامل الوراثية تلعب دوراY خطيراY في ظهور الضطرابات

 الشخصية ، فقد أوضحت الدراسات التي أجراها العالم [ ديفيد روزنثال ]
 رئيس معمل علم النفس بالمعهد الوطني للصحة النفسية في الوليات

 المتحدة أن أقرباء الدرجة الولى [ الوالدين،والخوة والبناء ] يمكن أن
 تظهر بينهم اضطرابات الشخصية بمعدل الضعف بالمقارنة مع أقرباء

 الدرجة الثانية [ الجداد والعمام والحفاد ] حيث تزداد احتمالية تعرض
) 18الفراد لتلك المشكلت كلما زادت درجة القرابة بينهم . (

 وهناك العديد من العلماء الذين يمزجون بين عوامل الوراثة وعوام��ل ال��بيئة
 كعوامل مترابطة ومتلزمة في كل مرحلة م�ن مراح��ل نم��و الف��رد ، وهن��اك
 من يعتقد أن البيئة ل يمكن أن تؤثر إل على النسان الذي يحم��ل خص��ائص

وراثية معينة .
 كم���ا أوض���حت الدراس���ات ال���تي أجراه���ا ك���ل م���ن الب���احثون بكلي���ة الط���ب
 [ بجامع��ة بي��ل ] المريكي��ة  [ ليكم��ان  وايزم��ان و مريك��انجر و ب��وليس و
 بروس����وف ] أن أق����ارب الدرج����ة الول����ى لف����راد مص����ابين باض����طرابات
 الكتئاب أو الهلع هم أكثر عرضة للصابة بتلك الضطرابات ، كما اتضح

 ]17 ـ5من تل��ك الدراس��ات أن الطف��ال ال��ذين ت��تراوح أعم��ارهم م��ا بي��ن   [
 ك��ثر عرض��ة أيض��اYأوالتي تنتشر تل�ك الض��طرابات بي�ن وال��ديهم ه��م  سنة ،

 للص��ابة باض��طرابات القل��ق والك��تئاب والهل��ع مث��ل الوال��دين تمام��اY ، وأن
 هن��اك علق��ة وثيق��ة بي��ن اض��طرابات القل��ق والك��تئاب لدرج��ة أن ح��دوث

.أحدهما يزيد احتمالية حدوث الخر 
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 كما أجرى العالم  [أزنك وبريل]  دراسات عل��ى الت��وائم [ أح��ادي البيض��ة ]
 و[ ثنائي البيضة ] ، وقد أوضحت تل��ك الدراس��ات تزاي��د مع��دل ح��دوث تل��ك
 المشكلت الشخصية بين زوجي التوائم المتماثل��ة بحي��ث إذا أص��يب أح��دهما

بمشكلة ما فغالباY ما يصاب الخر بها .
 صبح واضحاY أن العوامل الوراثية تلع��ب دوراY أساس��ياY كمس��بباتأوعليه فقد 

 للمشكلت الشخصية لدى الطفال والمراهقين ،ورغم ص��عوبة تحدي��د م��دى
 تأثير العوامل الوراثية ، فإن هناك بعض  الفراد قد تظهر لديهم استعدادات
 للصابة بالقلق والكتئاب كرد فعل للنظام البيئي ال��ذي يعيش��ون في��ه ، وم��ن
 المهم أن نأخذ في اعتبارنا أن الطفال والمراهقين يحملون معهم خص��ائص
 واس��تعدادات ومي��ول معين��ة إل��ى النظ��ام ال��بيئي ال��ذي يعيش��ون في��ه ، وينبغ��ي
 ع��دم اعتب��ارهم مج��رد متلقي��ن س��لبيين لت��أثير العوام��ل البيئي��ة عليه��م ، فه��م

يتأثرون بالبيئة ويؤثرون فيها .
  إن معالج��ة ه��ذه الح��الت ل��دى الطف��ال والمراهقي��ن تتطل��ب دراس��ة ش��املة

لحوالهم السرية بغية التعرف على مسببات تلك المشاكل وعلجها .

 ثانياX : العوامل النفسية :
 يعتق��د العدي��د م��ن العلم��اء والمفكري��ن ال��تربويين ، وف��ي المقدم��ة منه��م الع��الم
 [فرويد] أن القل��ق يعت��بر ع��املY أساس��ياY ف��ي ح��دوث المش��كلت النفس��ية ل��دى
 الطف��ل خلل مراح��ل النم��و ، ابت��داءY م��ن الميلد وح��تى الطفول��ة المبك��رة ،
حيث يواجه الطفل ضغوطاY مستمرة من الوالدين وغيرهم من أفراد السرة

 المحيطي���ن ب���ه ، لك���ي يس���تطيع التكي���ف م���ع الع���ادات والتقالي���د والع���راف
الجتماعية ، وهم يسعون إلى كفj غرائزه الولية ومنع إشباعها الفوري .

 أم��ا الطف��ل فيح��اول نتيج��ة تل��ك الض��غوط كب��ت الغ��رائز غي��ر المقبول��ة ل��دى
 السرة ، والتي غالباY ما تنطوي على رغبات جنسية وعدوانية ، بس��بب تل��ك
 الض��غوط المس��لطة علي��ه أثن��اء عملي��ة ت��دريبه وتنش��ئته الجتماعي��ة م��ن قب��ل
 أسرته ، غي�ر أن ش�دة ت��أثير وس��يطرة تل�ك الغ��رائز عل��ى الطف�ل تح�ول دون
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 كبتها بصورة تامة ، حيث تبقى ضاغطة عل��ى الطف��ل طلب��اY للش��باع ، وه��ذا
 م�ا ي��ؤدي إل��ى أن تص��بح الغ��رائز مص��دراY للتهدي��د ب��الظهور والفص��اح ع�ن

)19نفسها من وقت إلى آخر . (
 ويسود العتقاد لدى العلماء أن تهديد الغرائز بالظهور إلى منطقة الشعور ،
 ومحاولة الطفل إشباعها تعتبر السبب الساسي لحدوث[ القلق ] لدى الطف��ل
 حيث ي�جبر على  بذل أقصى الجهد لمنع ظهور تل��ك الغ��رائز إل��ى الش��عور ،
 وقد يؤدي إخفاقه في كبت غرائزه إلى التعرض إلى [القل��ق الح��اد] ، وربم��ا
 إل��ى [ الهل��ع ] ل��دى البع��ض الخ��ر ، وق��د يتس��بب ذل��ك ف��ي ح��دوث أع��راض
 جانبية أخرى كالمخاوف المرض��ية ، والش��كوى م��ن بع��ض الش��ياء البيت��ة ،
 والشكوى من بعض اللم الجسمية دون سبب عضوي واضح ، وق��د ي��وجه
 الطفل دوافعه العدواني��ة إل��ى نفس�ه ، حي�ث يظه��ر ذل��ك ف��ي ص��ورة أع��راض

 الكتئاب ] ، [والخوف ] م��ن النفص��ال ع��ن الوال��دين ، أو م��ن المدرس��ة ،[
 كم��ا يمك��ن أن يح��دث الك��تئاب نتيج��ة محاول��ة الطف��ل التحك��م ف��ي الغض��ب ،

شعورياY ، وذلك بتوجيه تلك المشاعر نحو الذات .  ل،والحزن 
 ويرى العالم [ أريكسن ] أن خبرة الطفل في اكتساب الثقة بدلY م�ن الش��كوك
 تع��د مرحل��ة مهم��ة ف��ي حي��اته ، وال��تي  س��وف يبن��ي بموجبه��ا علق��اته م��ع
 الخرين ، ومع العالم من حوله مستقبلY، فإذا أخفقت تل��ك الخ��برات المبك��رة
 في توفير مشاعر الم�ن والرتب��اط ب��الخرين ف�إنه س��وف  ينظ��ر للع�الم م�ن
 حوله باعتب�اره عالم�اY مخيف��اY ل ي��وفر الم�ن الك��افي والتقب�ل ب�ه ، وه��ذا يق��ود
 ب��دوره إل��ى أن يص��بح القل��ق أم��ر~ حقيق��ي ف��ي وج��وده ، وق��د يتع��رض ف��ي
 المراحل التالية من حياته إلى نت�ائج م�دمرة تس��بب ل�ه القل��ق والي�أس وتش��مل
 تلك المراح��ل ف��ي نظ��ر  [أريكس��ن ] الس��تقلل ف��ي مقاب�ل الخج�ل والريب��ة ،
 والمبادأة مقابل الشعور بالثم والذنب ، والمث��ابرة مقاب��ل الش��عور بالعدواني��ة

والشعور بالهوية مقابل تشويه الهوية .
 وبس��بب ع��دم ق��درة الطف��ل عل��ى التعام��ل م��ع الع��الم المحي��ط ب��ه بثق��ة ، ف��إنه
 يتعرض للشعور المزمن بالقلق ، والميول الدفاعية ، والنطواء ، وكل ذل��ك
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 يؤدي في النهاية إلى نشوء مشكلت نفسية شديدة ، وقد تتخذ صور الجبن ،
)21والعزلة الجتماعية والكتئاب .(

 ولبد أن أشير ف��ي النهاي��ة إل��ى أن أس��اليب التخوي��ف ال��ذي تمارس��ها الس��رة
 تجاه الطفال يمكن أن تتحول إلى محفز أساسي للقلق ،ثم أن الخوف يتحول
 إلى حالة مرضية لدى الطفل من خلل المعايشة والمواجهات الجتماعي��ة ،

 خ��وفم��ن الفعندما يرى الطفل والده يواجه متطلبات الحياة باستمرار بحالة 
 أو يتحدث أم�امه بأس��لوب يع��بر ع�ن الي�أس والك��تئاب والقل��ق م�ن المس�تقبل
 ،ف��إنه يمك��ن أن ينق��ل تل��ك المش��اعر والفك��ار المؤذي��ة لطفل��ه ، حي��ث ينت��اب
 الطف��ل ش��عور ب��أن الع��الم م��ن ح��وله مك��ان مخي��ف ، وي��دفعه إل��ى النكم��اش

والنعزاال  والجبن ، والخجل الشديد ، والتخوف من النقد.
 إن عل��ى الب��اء والمه��ات أن ي��دركوا أن أبن��اؤهم يراقب��ونهم دائم��اY ف��ي ك��ل
 حركاتهم وتصرفاتهم ويقلدونهم ويتعلم��ون منه��م ، ول��ذلك يت��وجب عليه��م أن
 يكون��وا ق��دوة مثالي��ة لبن��ائهم ، ويم��دونهم بك��ل م��ا ه��و جي��د ومفي��د ، ويبع��دوا
 عنهم أي ش��عور ب��الخوف أو القل��ق ، ويوض��حوا له��م أن الحي��اة ش��يء جمي��ل
 ورائع مهما واجه النسان م��ن مص��اعب ، وأن الس��عادة ك��ل الس��عادة ف��ي أن
 يواجه النسان الصعاب ويتغلب عليها بجده وجهاده ، ول شك في أن��ه ق��ادر

على تحقيق ذلك إذا شاء .    
 ـ المؤثرات السرية : 3

 ذكرنا فيما سبق أن الطفال يتشبهون دائماY بآبائهم وأمهاتهم ، ويقلدونهم ف��ي
 حركاتهم وتصرفاتهم ، ويأخذون منهم الكثير م��ن الص��فات والع��ادات ، وق��د
 اتض��ح م��ن الدراس��ات ال��تي أجراه��ا العدي��د م��ن العلم��اء أن الطف��ال ذوي
 المش��كلت الشخص��ية ه��م ف��ي الغ��الب ينتم��ون إل��ى أس��ر� يع��اني فيه��ا أح��د

)1الوالدين ،وربما كلهما من نفس المشكلت (
 فق���د أوض���حت الدراس���ات ال���تي أجري���ت عل���ى العدي���د م���ن أس���ر الطف���ال
 المراهقين ذوي المش��كلت الشخص��ية ، وج��ود العدي��د م�ن الخص��ائص ال��تي
 تجمع بين الوالدين والبناء  ، ومن بينها التسلط والقسوة ، والتحك��م ال��زائد ،
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 فالوال��دان يعلjم��ان أطفالهم��ا ،س��واء ع��ن قص��د أو دون قص��د ، أن الع��الم م��ن
 حولهم مخيف ، وأن الف��رد ال��ذي يعي��ش في��ه يتع��رض تلقائي��ا للت��وتر والقل��ق،
 ويحذرونهم باستمرار من أن أي أخطاء يرتكبونها تعرضهم للنب��ذ والرف��ض

من الخرين .
 إن هذه الساليب تسبب للطفل الشعور المس��تمر بالخج��ل مم��ا يجعل��ه يتجن��ب
 لقاء الخرين ،أو جلب انتباههم لك��ي ل يتع��رض للنق�د أو الرف��ض ،وبالت��الي

يسيطر عليه الجبن والعزلة الجتماعية .
 عض السر إلى ت��وجيه النق��د لطف��الهم باس��تمرار م��ن أي عم��ل أوبوقد تلجأ 

 تصرف تأتوا به ،فهم ينتقدونهم على مظهرهم ،أو ملبسهم ،أو عاداتهم ،أو
 خصائصهم الشخصية ،أو أصدقائهم ،أو قدراتهم وإنجازاتهم الدراسية ،وق��د
 يوجه���ون له���م ص���فات س���يئة ج���داY ، ك���أن يص���فونهم بالغب���اء ،أو القب���ح  أو
 التفاه��ة ،وغيره��ا م��ن الص��فات الس��يئة ال��تي ت��ؤثر ب��الغ الت��أثير عل��ى ح��التهم

النفسية .
 كما أن بعض السر تغالي في حرصها الشديد على أطفالها ،وتسعى لت��وفير
 الحماي���ة ال���زائدة له���م م���ن المخ���اطر المحتمل���ة ،وتح���ذرهم باس���تمرار م���ن
 الخرين، أو من الكلب أو غيره��ا م�ن الحيوان��ات  ويح��اولون أن يص��وروا
 له�م ص��ورة مفزع�ة عم��ا يمك�ن أن يح��دث له�م إن ه�م ابتع��دوا عنه��م ،وهك�ذا
 يخلق��ون ل��دى أطف��الهم ش��عوراY ب��أن ذويه��م يح��اولون فعلY تجن��ب المواق��ف

والناس لشعورهم بالخطر .
 وفي أحوال أخرى تحاول بع�ض الس��ر تش��جيع أطفاله��ا عل�ى تأكي��د ذاته��م ،
 واستقلليتهم ، وقد  يوجه��ون له��م العقوب��ة إذا  م��ا مارس��وا أم��وراY تع��بر ع��ن
 ع��دم الس��تقللية بت��وجيه التهام��ات له��م بع��دم الكف��اءة والق��درة ،وف��ي أحي��ان
 كثيرة يشجعون أطفالهم على اتخاذ الق��رارات بأنفس��هم ، لكنه��م يع��اقبونهم إذا

  ، وقد نجد البعض يشجعون أطفالهم على التحدث وفي ال��وقت نفس��هاؤاأخط
 يخبرون الخرين الجالسين معهم بأن طفلهم يشعر بالخجل ، وغير ذلك م��ن
 الص��فات ال��تي تع��بر ع��ن ع��دم الكف��اءة ، وه��ذه الزدواجي��ة ف��ي التعام��ل م��ع
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 أطف��الهم يمك��ن أن تعرض��هم إل��ى الك��ثير م��ن المش��اكل النفس��ية كالرتب��اك
)23والقلق، والغضب ، والجمود . (

 ينبغ��ي عل��ى الوال��دين وعل��ى المربي��ن أن يحرص��وا عل��ى ع��دم ت��وجيه أي
 وأعب��ارات تن��م ع��ن الس��تهانة بالطف��ال ، أو تح��ط م��ن ق��درهم أو ق��ابليتهم ،

  في عمل ما ، فالذي ل يعمل هو فقط ال��ذياؤاإشعارهم بالحباط إذا ما أخط
 ل يخط��ئ . إن ال��واجب يقتض��ي من��ا تق��ويم أخط��ائهم إن ح��دثت ب��روح م��ن
 التفه���م والح���ترام لمش���اعرهم ، وتنمي���ة ش���عورهم بالثق���ة ب���النفس ، وبع���ث
 الشجاعة الدبية لديهم لكي نمكنهم من مواجهة المجتمع والعالم المحي��ط به��م

كمل استعداد .أبكل همة ونشاط وهم على 
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أولX : ماذا يقصد بالتأخر الدراسي ؟ 
 يتشكى الكثير من الباء والمهات من حالة التأخر الدراسي التي يعاني

 منها أبناءهم ، غير مدركين للسباب الحقيقية وراء هذا التأخر وسبل
 علجها ، وقد يلجأ البعض منهم إلى الساليب غير التربوية والعقيمة ،
 كالعقاب البدني مثلY في سعيهم لحث أبنائهم على الجتهاد . ولشك أن

 الساليب القسرية ل يمكن أن تؤدي إلى تحسين أوضاع أبنائهم ، بل على
العكس يمكن أن تعطينا نتائج عكسية لما نتوخاه .

 إن معالج���ة مش���كلة الت���أخر الدراس���ي ل���دى أبنائن���ا تتطل���ب من���ا الس���تعانة
 بالساليب التربوية الحديثة ، والقائم��ة عل��ى العل��م ، فه��ي المن��ار ال��ذي يمك��ن
 أن نهتدي بها للوصول إلى ما نصبوا له لبنائنا ولجيالنا الناهضة م��ن تق��دم

ورقي وهذا بدوره يتطلب منا أن الجابة على السئلة التالية :
 ـ كيف نحدد  التأخر الدراسي ؟1
 ـ ما هي أنواع التأخر الدراسي ؟2
 ـ ما هي مسببات التأخر الدراسي ؟3
 ـ كيف يمكن علج التأخر الدراسي ؟ 4

كيف نحدد التأخر الدراسي : 
 لكي نستطيع تحديد كون التلميذ متأخر دراسياY أم ل ، ينبغي إجراء

)24( الختبارات التالية  :
ـ اختبارات الذكاء  . 1
 ـ اختبارات القدرات .2
 ـ اختبارات التكيف الشخصي والجتماعي 3

 وسأحاول أن أقدم لمحة عن هذه الختبارات وما يمكن أن تكشفه لنا كل
 واحدة منها من معلومات هامة ومفيدة تساعدنا على التعرف على مستوى
 ذكاء التلميذ ، وما إذا كان عمره العقلي يتناسب مع عمره الزمني ، أم انه

 أعلى ،أم أدنى من ذلك ، وتدلنا على الوسائل التي يمكن الستعانة بها
 لمعالجة أسباب تأخره ، وتوجيهه الوجهة الصحيحة ، وملفات الهدر الذي
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 يمكن أن يصيب العملية التعليمية والتربوية إذا ما أهمل هذا الجانب من
الختبارات .

أولX : اختبارات الذكاء :
 الذكاء كما هو معلوم ، القدرة على التعلم ، واكتساب الخبرات ، وكلما زاد

Yالذكاء ، كلما زادت القدرة على التعلم ، وطبيعي أن الطفال جميعا 
 يختلفون بعضهم عن بعض بنسبة الذكاء ، كاختلفهم في القدرة الجسمية

سواء بسواء .
 ولقد كان العلماء فيما مضى يهتمون بكمية الذكاء لدى الطفل بصورة

 عامة ، إل أن البحاث الجديدة كشفت أن للذكاء أنواع متعددة ، فقد نجد
 تلميذاY متفوقاY في الرياضيات ، ولكنه ضعيف في النشاء والتعبير . إن

 لختبارات الذكاء أهمية قصوى وينبغي أن تأخذها مدارسنا بالحسبان لكي
تستطيع أن تؤدي عملها بنجاح .

ماذا تكشف لنا اختبارات الذكاء ؟ 
 تعرفنا هذه الختبارات إن كان تحصيل التلميذ متفقاY مع قدراته ، أم أن ـ 1

تحصيله أقل من ذلك  ، وإلى أي مدى ؟
  ـ تساعدنا على تقبل نواحي النقص ، أو الضعف ، لدى التلميذ ، فل2

 نضغط عليه ، ول نحمله ما ل طاقة له به ، فيهرب من المدرسة ،
ويعرض مستقبله للخراب .

 ـ تساعدنا على تحديد نواحي الضعف التي يمكن معالجتها لدى التلميذ . 3
4، Yـ  توضح لنا الفروق الفردية بين التلميذ ، ولهذا المر أهمية بالغ��ة ج��دا 

ل يمكن لي معلم ناجح الستغناء عنها . 
  ـ تساعدنا هذه الختبارات على تحديد نواحي القوة والتفوق لدى التلميذ ،5

والتي يمكن الستعانة بها على معالجة نواحي الضعف لديه .
  ـ تساعدنا هذه الختبارات على توجيه التلميذ الوجهة الصحيحة ، فل6

)25يكون معرضاY للفشل وضياع الجهود والموال . (
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 وهكذا يتبين لنا أن الهتمام بمثل هذه الختبارات يتسم بأهمية كبيرة إذا ما
 أردنا النجاح في عملنا التربوي ، وتجنبنا إضاعة الجهود ، وحرصنا على

 أحوال التلميذ النفسية ، وجنبناهم كل ما يؤدي إلى الشعور بالفشل ،
 وضعف الثقة بالنفس ، وعدم القدرة ، والشعور بالنقص ، وربما يلجأ

 التلميذ إلى الهروب من المدرسة إذا ما وجد نفسه غير قادر على القيام
بواجباته المدرسية شأنه شأن بقية زملئه في الصف .

أنواع اختبارات الذكاء : 
)26هناك نوعان من اختبارات الذكاء : (

:  ـ نوع يقيس القدرة العقلية بصورة عامة أ
للتلميذ ، وتعبر  [العمر العقلي]و[العمر الزمني]ويوضح لنا العلقة بين

 حيث تقاس نسبة الذكاء بحاصل قسمة نسبة الذكاء ]  عنه هذه النتيجة ب [
   فلو فرضنا أن طفل100Yالعمر العقلي على العمر الزمني مضروباY في 

  سنوات ، وأن نتائج اختبارات الذكاء بينت أن10عمره الزمني يعادل 
% .90 سنوات فإن نسبة الذكاء لديه تساوي 9عمره العقلي يعادل 

 %100ومن الواضح أن التلميذ المتوسط تكون نسبة ذكائه 
% كان دون المتوسط .90إلى 80ومن كان نسبة ذكائه ما بين 

 كان متوسط الذكاء .110 إلى 90ومن كان نسبة ذكائه من بين 
 كان ذكياY 120 إلى 110ومن كانت نسبة ذكائه ما بين 
 كان ذكياY جداY .140 إلى 120ومن كانت نسبة ذكائه ما بين 
 كان التلميذ عبقرياY . 140ومن كان نسبة ذكائه ما فوق 

 :ب ـ نوع يقيس النواع المختلفة للقدرات العقلية
  ويبين لنا موطن الضعف ،وموطن القوة ،إلى جانب الذكاء الكلي، وطبيعي

أن هذا النوع أدق من الختبار الول .
 كان علماء النفس  يعتقدون أن نسبة الذكاء ثابتة ، غير قابلة للتغيير،ول

 زال البعض منهم يأخذ بهذه الفكرة ، غير أن الدلئل تشير إلى أن النمو في
 قدرة الطفل العقلية ل تسير على وتيرة واحدة ، وبشكل منتظم ، بل تتخلله
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 حالت من البطء ،وحالت من السرعة ، وهي تتوقف على طبيعة النمو ،
وعوامله المختلفة .

  ، وإذا ما تبين[الوراثة] و[البيئة]إن الذكاء يتأثر حتماY بالتفاعل بين عاملي 
 أن ذوي التلميذ ل يعانون من أي عوق أو تخلف عقلي أو اضطرابات
 نفسية ، وإذا ما توفرت البيئة الصحية والطبيعية الملئمة ، فإن النمو

يجري على أحسن الوجوه . 
 غي��ر أن هن���اك حقيق��ة ل ينبغ���ي إغفاله���ا وه���ي أن اختب���ارات ال���ذكاء ق���د ل
 توصلنا إلى حد الكمال ، بسبب وجود عوامل مختلفة تؤثر على مدى دقتها،
 كالمرض والضطراب النفسي،والخبرة التي اكتسبها الطفل من بيئته  لنها
 تلع��ب دوراY مهم��اY ف��ي الموض��وع . وعل��ى ك��ل ح��ال يمكنن��ا أن نحص��ل عل��ى
 النتائج  المفيدة إلى حد بعيد ، إذا ما كانت الختب��ارات ال��تي نجريه��ا دقيق��ة ،
 وإذا ما أخذنا في العتبار جميع العوام��ل الم��ؤثرة ف��ي ه��ذا المج��ال  وينبغ��ي
 لنا أن نؤكد على أن نجاح التلميذ في اختبارات الذكاء ل يعني أن��ه ل��ن يفش��ل
 في دراسته العليا ،إذا م��ا اج��بر عل��ى دراس��ة ف��رع ل يرغ�ب ب��ه ،وليس��ت ل�ه
 الق��درة علي��ه ،ول��ذلك لب��دj وأن تك��ون هن��اك اختب��ارات أخ��رى تح��دد التج��اه

الذي ينبغي للتلميذ أن يسلكه . 
ثانياX : اختبار القدرات : 

 وهذا النوع من الختبارات له أهمية خاصة ، حيث أنه ل يعطينا فقط
 مستوى قدرة التلميذ في مجال ما ، في الوقت الذي جرى فيه الختبار

 وإنما يتعداه إلى كشف المستوى الذي يمكن أن تبلغه قدراته في هذا
 المجال ،إذا ما نال من مربيه في البيت والمدرسة ،الرعاية والعناية

اللزمتين .
)27ومن النواع الشائعة لهذه الختبارات : (

ـ الختبار في القدرة الموسيقية .1
 ـ الختبار في القدرة الفنية ، من رسم ونحت وتمثيل .2
 ـ الختبار في القدرة الميكانيكية .3
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 ـ الختبار في القدرة الدبية .4
 وبهذه النواع من الختبارات نستطيع أن نحدد قابلية التلميذ في هذه

 المجالت،ومدى إمكانية تطوير هذه القابلية في أي من هذه المجالت ، كي
نوجهه الوجهة الصحيحة التي تمكنه من النجاح  فيها بتفوق . 

ثالثاX : اختبارات التكيف الشخصي والجتماعي : 
 وهذه الختبارات تكشف لنا عن ميول التلميذ ، ومزاجه ، ومشاكله

 الشخصية ، وهي ل  تعطينا إجابات محددة ،صحيحة أو خاطئة ،عن
 السئلة المطروحة ، والتي يطلب فيها من التلميذ الجابة بما يشعر به بل

 تقيس جميع مظاهره الشخصية . وهذا النوع من الختبارات له أهمية بالغة
 بالنسبة لعمليتي التربية والتعليم ،وذلك لن المعلم ل يستطيع أن يربي

Yتلميذه التربية الصحيحة ، ويعلمهم بسهولة ويسر،إل إذا فهم كل تلميذ فهما 
 صحيحاY ،من حيث الميول ،والرغبات ،والمزاج،والتعرف على المشاكل

التي يعانيها في البيت والمدرسة ،ويعمل على تذليلها .
*****

 بقي لي كلمة أخيرة أقولها بكل أسف ومرارة ، أن المدارس في معظم ما
 يسمى بالعالم الثالث ل تهتم بهذه النواع من الختبارات ، وجل اهتمامها

 ينصب على اختبارات التحصيل الدراسي ، بل ل أغالي إذا قلت أن الكثير
 من المعلمين لم يسمعوا عن هذه الختبارات ،ول يعرفون شيئاY عنها ،

 وهكذا بقيت الساليب التربوية والتعليمية مبتورة ،وسببت ضياع الجهود
 والمكانيات لدى البناء ، وعلى هذه المدارس أن تغير من أساليبها ،

 لتلفي نواحي النقص فيها إذا شاءت النهوض بشعبها إلى مصاف المم
المتقدمة الخرى . 

أنواع التأخر الدراسي :
 يختلف التأخر الدراسي من تلميذ إلى آخر ، ولكل نوع من التأخر الدراسي

أسبابه وظروفه وسبل معالجته وإجمالY يمكن تحديد أنواعه بما يأتي :
 ـ التأخر الدراسي المرضي : 1
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. Yما يكون علجه صعبا Yوغالبا، Yطبيا Yويتطلب هذا النوع علجا 
 :  ـ التأخر الدراسي غير طبيعي2

 وهذا النوع يمكن علجه بالوسائل التربوية العلمية ، وهو ما يمكن أن تقوم
 به المدرسة بالتعاون مع البيت ، وهذا النوع من التأخر يمكن أن يكون في

  ، وقد يكون تأخراY فيبعض الدروس ، وقد يكون تأخراY في جميع الدروس
 ، ولكلوقتاX طويلX   ، وقد يستمر  وقتياX ، وقد يكون التأخردرس واحد فقط

)28نوع من هذه النواع مسبباته ووسائل علجه .(
*******
ما هي مسببات التأخر الدراسي ؟

إن أهم العوامل التي تسبب التأخر الدراسي هي : 
 كالتأخر في الذكاء بسبب مرضي أو عضوي .   : ـ العامل العقلي1
 كضعف الثقة بالنفس ،أو الكراهية لمادة معينة ، أو ـ العامل النفسي : 2

 كراهية معلم المادة بسبب سوء معاملته لذلك التلميذ ، وأسلوبتعامل الوالدين
مع أبنائهم .

  ككون التلميذ يعاني من عاهة أو أي إعاقة بدنية ، : ـ العامل الجسمي3
على سبيل المثال . 

  ويتعلق هذا العامل بوضع التلميذ في البيت : ـ العامل الجتماعي4
والمدرسة ،وعلقاته بوالديه ،ومعلميه ،وأخوته،وأصدقائه.

  إن هذه العوامل كلها ذات تأثير مباشر في التأخر الدراسي لدى التلميذ ،
 وعلى ضوء دراستها نستطيع أن نعالج التلميذ المتأخرين دراسياY والذين

أمر غير طبيعي.تثبت مقاييس الذكاء أن تخلفهم 
 ومما تجدر الشارة إليه أن التأخر الدراسي لدى التلميذ يصاحبه في اغلب
 الحيان الهرب من المدرسة والنحراف نحو الجرائم ، من سرقة واعتداء

 وغيرها ، ذلك أن التلميذ الفاشلين في دراستهم يستجيبون أسرع من
 غيرهم لهذه المور بسبب شعورهم بالفشل ، وعدم القدرة على مواصلة
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 الدراسة والتحصيل .، ولو تتبعنا أوضاع وسلوك معظم المنحرفين لوجدنا
). Y29أنهم خرجوا من بين صفوف التلميذ المتأخرين دراسيا(

 كيف نعالج مسألة التأخر الدراسي  :
 إن معالجة مسألة التأخر الدراسي  للنوع الثاني [ غير الطبيعي ] تتوقف

  ـ المدرسة2 ـ البيت 1على التعاون التام،والمتواصل  بين ركنين أساسيين :
ـ  البيـت      1
 ب�اء والمه��ات ومس��ؤولياتهم بتربي�ة أبن��ائهملونعن��ي ب��البيت طبع��اY مهم�ة ا  

تربية صالحة ، مستخدمين الوسائل  التربوية الحديثة القائمة على تفهم 
 حاج��ات البن��اء وتفه��م مش��كلتهم وس��بل ت��ذليلها ، والعائل��ة كم��ا أس��لفنا ه��ي
 المدرسة الولى التي ينشأ بي�ن أحض��انها أبناءن��ا ويتعلم��وا منه��ا الك��ثير . ول
 يتوقف عمل البيت عند المراحل الولى من حي�اة الطف�ل ، ب�ل يمت�د ويس��تمر
 لسنوات طويلة حيث يكون البناء بحاجة إلى خبرة الكبار في الحياة ، وه��ذا

يتطلب منا :
  الشراف المستمر على دراستهم ، وتخصيص جزء من أوقاتناأولX ـ

 لمساعدتهم على تذليل الصعاب التي تجابههم بروح من العطف والحنان
 والحكمة ، والعمل على إنماء أفكارهم وشخصياتهم بصورة تؤهلهم

 للوصول إلى الحقائق بذاتهم ، وتجنب كل ما من شأنه الحطj من قدراتهم
Yالعقلية بأي شكل من الشكال ، لن مثل هذا التصرف يخلق عندهم شعورا 

بعدم الثقة بالنفس ويحد من طموحهم .
  مراقبة أوضاعهم وتصرفاتهم وعلقاتهم بزملئهم وأصدقائهم ،ثانياX ـ 

 وكيف يقضون أوقات الفراغ داخل البيت وخارجه ،والعمل على إبعادهم
 عن رفاق السوء ، والسمو بالدوافع ، أو الغرائز التي تتحكم بسلوكهم
وصقلها ، وإذكاء أنبل الصفات والمثل النسانية العليا في نفوسهم .

   العمل على كشف مواهبهم وهواياتهم ، وتهيئة الوسائل التي تساعد ثالثاX ـ
على تنميتها وإشباعها 
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  مساعد أبنائنا على تحقيق خياراتهم ،وعدم  إجبارهم على خياراترابعاX ـ 
ل يرغبون فيها .

  تجنب استخدام الساليب القسرية في تعاملنا معهم ، وعدم النظر خامساX ـ
 إليهم ، والتعامل معهم  وكأنهم في مستوى الكبار ، وتحميلهم أكثر من

طاقاتهم ، مما يسبب لهم النفور من الدرس والفشل .
  مساعدتهم على تنظيم أوقاتهم ، وتخصيص أوقات معينة للدرس ،سادساX ـ

وأخرى للراحة واللعب مع أقرانهم .
 ـ المدرسـة :2

 المدرسة هي المؤسسة التي تعمل على إعداد الجيال وتهيأتهم ليكونوا
 رجال المستقبل مسلحين بسلح العلم والمعرفة ، والقيم النسانية السامية
Yلكي يتواصل تقدم المجتمع النساني ، ويتواصل التطور الحضاري جيل 

 بعد جيل . وهكذا نجد أن المدرسة لها الدور الكبر في إعداد أبنائنا العداد
الصحيح القائم على السس العلمية والتربوية القويمة . 

 إن المهمة العظيمة والخطيرة الملقاة على عاتق المدرسة تتطلب العداد
 والتنظيم الدقيق والفعال للركائز التي تقوم عليها المدرسة والتي تتمثل فيما

يلي :
ـ إعداد الدارة المدرسية .1
 ـ إعـداد المعلمـين .2
 ـ إعداد جهاز الشراف التربوي .3 
 ـ إعداد المناهج والكتب المدرسية .4 

 ـ  نظام المتحانات وأنواعها وأساليبها .5
 ـ تعاون البيت والمدرسة .6
 ـ البنية المدرسية وتجهيزاتها .7

 إن هذه الركائز جميعاY مترابطة مع بعضها البعض ، وكل واحدة منها تكمل
 الخرى ، ويتوقف نجاح العملية التربوية والتعليمية في المدرسة على

 تلزم وتفاعل هذه الركائز ببعضها ، وكلما توطدت وتعمقت حركة التفاعل
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 هذه كلما استطاعت المدرسة تحقيق ما تصبو إليه من خلق جيل واع� ،
 متسلح بسلح العلم والمعرفة ، وملتزم بالخلق والمثل النسانية العليا

.وسوف نأتي على بحث هذه الركائز في الفصول قادمة .
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                        الفصل السادس

إدارة المدرسة

 ـ الصفات الواجب توفرها بمدير المدرسة .1 

 ـ أسلوب اختيار مدير المدرسة .2  

 ـ واجبات مدير المدرسة .3  

 ـ وةصايا لمدير المدرسة :4  
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*********
ولX ـ الصفات الواجب توفرها بمدير المدرسة :أ

 مما لشك فيه أن إدارة المدرسة من المهام الصعبة والحساسة التي تتطلب
 من صاحبها لكي يكون مديراY ناجحاY ، وقادراY على القيام بواجباته على

الوجه الكمل أن يكون :
 ـ سليم الجسم والعقل  .1 
 ـ ذو قدرة وكفاية تؤهله لتحمل أعباء عمله .2 
 ـ أن يكون موضع ثقة من لدن المعلمين والمسؤولين التربويين3 
  ـ أن يكون قادراY على البت في المور والمشاكل التربوية بصورة4 

)30صحيحة وحاسمة ودقيقة .(
 إن هذه المور هامة جداY ، وينبغي توفرها لدى مدير المدرسة ، لكي يكون
 ناجحا في عمله. فالنسان الذي يعاني من أمراض جسمية كانت أم نفسية ل

 يمكنه أن يعالج المشاكل التي تجابهه بهدوء وتبصر ، بل على العكس من
 ذلك تظهر لديه عند مجابهته لبسط المشاكل حالت انفعالية تجعله يفقد

 أعصابه فيتصرف تصرفات خطيرة ومضرة تزيد المشاكل تعقيداY بدلY من
حلها ، وعلينا أن ل ننسى الحكمة القائلة [ العقل السليم في الجسم السليم ] .
 أما بالنسبة للصفة الثانية [ المقدرة والكفاءة ] فيمكن تقدير مدى توفره��ا ف��ي
 من ي��راد اختي��اره الدارة المدرس��ة م��ن خلل عمل��ه كمعل��م ، قب��ل أن يص��بح
 م��ديراY ، إذ بالمك��ان معرف��ة م��دى ق��ابليته عل��ى القي��ام بواجب��اته المدرس��ية ،
 والجه��ود ال��تي ك��ان يب��ذلها  لرف��ع مس��توى طلب��ه ف��ي مختل��ف المج��الت ،
 وم��دى ض��بطه لص��فه ، ون��وع العلق��ات الس��ائدة بين��ه وبي��ن طلب��ه وزملئه
 المعلمين ، ومدى احترامهم له ، ومدى قابليته على خلق العلقات النس��انية
 الطبيعي��ة ف��ي المحي��ط المدرس��ي ، إدارةY ومعلمي{��ن وطلب��اY ، ذل��ك أن م��دير
 المدرس��ة بطبيع��ة عمل��ه مس��ؤول ع��ن النض��وج الفك��ري للمعلمي��ن والطلب
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 معاY، وإن أي جهل لهذه الحقيقة إنما يسبب الت��وتر ف��ي العلق��ات المدرس��ية ،
ويشيع الفوضى ، وي�فقد النظام ، ويؤدي بالتالي إلى فشل المدرسة .

 أما ما يخص الصفة الثالثة [ الثقة ] فإنها تتوقف على سلمته الجسمية
 والنفسية من جهة  وعلى مقدرته وقابليته من جهة أخرى ،إذ أن هاتين

الصفتين تمكناه من أداء واجباته المدرسية كما ينبغي. 
 أما الصفة الرابعة فإن لها أهمية قصوى ، ذلك أن مدير المدرسة يواجه ك��ل
 يوم العديد من المشاكل الدارية والتربوية ،داخل المدرسة وخارجه��ا ،منه��ا
 ما يخص الطلب ،ومنها ما يخص المعلمين ، وإن المدير الناج��ح ه��و ال��ذي
 يستطيع البت في هذه المشاكل بشكل حاسم ودقي��ق . وط��بيعي أن م��ا أقص��ده
 بالحاسم ليس التسرع في إعطاء الحكم لن ذلك يعطي النتائج العكسية ، ب��ل
 على العكس من ذلك ينبغي أن يكون متبصراY ، ق��ادراY عل��ى تحلي��ل المش��اكل
 وفهمها ، وسماع آراء المعلمين ، والخذ بم��ا ه��و ص��ائب منه��ا دون مك��ابرة

أو استعلء .
 هذه هي أهم الصفات الواجب توفرها بمدير المدرسة والتي تمكنه من القيام

 بعمله على الوجه الكمل  وأن أي أساس آخر لختيار مدير المدرسة لن
 يعطي النتائج المرجوة ، وبالتالي لن يساعد على نجاح المدرسة في مهمة

 أعداد الجيال التي نصبو إليها ،والمسلحة بسلح العلم والمعرفة
والخلق ،والقيم النسانية النبيلة . 

واجبات مدير المدرسة :
 إن المهام الملقاة على عاتق مدير المدرسة كبيرة جداY ، وهي تتطلب من��ه أن
Yعل��ى القي��ام بتل��ك المه��ام بأس��لوب خلق ، وأن يك��ون متس��لحا Yيك��ون ق��ادرا 
 بس���لح العل���م والمعرف���ة ، والخ���برة الض���رورية ال���تي ينبغ���ي أن يك���ون ق���د
 اكتس����بها خلل س����نوات عمل����ه كمعل����م ، وقب����ل أن يكل����ف بأعم����ال الدارة
 المدرس��ية ، وأن يك��ون م��ن المش��هود له��م ف��ي ق��دراته وق��ابليته عل��ى تحم��ل

عبء هذه المسؤولية الجسيمة والحساسة 
إن مهام مدير المدرسة يمكن تحديدها بأمور ثلث : 
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 ـ إدارة المدرسة .1  
 ـ الشراف التربوي .2  
)31 ـ التقويم والضبط . (3 

 وسأتعرض فيما يلي لكل من هذه المهام ، لكي يكون كل مدير مدرس��ة عل�ى
 بينة منها ، ولكي يستطيع أداء واجباته على الوجه الكم��ل ، ويحق��ق النت��ائج

المرجوة من عمله.
 أولX ـ الدارة المدرسية :

 قبل الولوج في هذا الموضوع أود أن أوضح أن إدارة المدرسة كما هو
 ليست غاية بحد ذاتها ، وإنما هي وسيلة لتحقيق أفضل السبل ، معروف

 لعملية التربية والتعليم ، فهي والحالة هذه عملية تنظيمية محضة ، وهي
بطبيعة الحال تستند إلى ركيزتين أساسيتين هما : 

  ـ رسم تخطيط برامج العمل بالتعاون مع المعلمين كافة ، إذ أن إشراك1
 المعلمين في رسم وتخطيط أساليب العمل في المدرسة عامل حاسم في

 النجاح .وطبيعي أن رسم وتخطيط أساليب العمل يتسم بأهمية كبرى ، فهذا
 العمل يجنب إدارة المدرسة الرتباك ، وإصدار القرارات الرتجالية التي

غالباY ما يواكبها الخطأ وضياع الوقت والجهد . 
  ـ تنفي��ذ المق��ررات والخط��ط الموض��وعة ، والش��راف عل��ى التنفي��ذ بدق��ة2 

 وأمانة ، فالعبرة ليست فيم��ا يتخ��ذ م�ن ق��رارات ، ويرس��م م�ن خط��ط ، وإنم��ا
 الع��برة ف��ي تنفي��ذها ، وك��ثيراY م��ا نج��د مج��الس المعلمي��ن تعق��د الجتماع��ات ،
 وتتدارس مشاكل المدرسة والطلب ، وتضع الخطط والحلول ، لكنها تبق��ى
 حبراY على الورق فحسب .إن المدير الناج��ح ه��و ال��ذي يس��تطيع متابع��ة س��ير
 تنفيذ تلك القرارات والخط��ط لك��ي ت��ؤدي دوره��ا ال��ذي رس��م م��ن أجل��ه ، م��ع

 بغي��ة معرف��ة م��ا أمك��ن تحقيقه،وم���ا ي��برز م��ن أخط��اءدراسة نتائج التنفيذ 
أثناء التطبيق والعمل على إصلحها . 

وأعود الن إلى مهام المدير الدارية والتي يمكن تلخيصها بما يأتي : 
 ـ قبول وتسجيل الطلب في المدرسة ، وتوزيعهم على الصفوف .1
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  ـ توزيع الدروس على المعلمين كل حسب اختصاصه وقابليته،ووضع2
جدول الدروس .

 ـ توزيع الكتب والقرطاسية على الطلب .3
 ـ تامين ما تحتاج إليه المدرسة من أثاث ولوازم ،ووسائل إيضاح .4
 ـ تنظيم المدرسة والعناية بنظافتها .5
  ـ توزيع أعمال النشاط اللصفي ،الدبي والفني والرياضي ، وغيرها6

من أوجه النشاطات الخرى .
  ـ مسك وتنظيم السجلت المدرسية التالية ،على أسس صحيحة ودقيقة7

يمكن الرجوع إليها عند الحاجة وهي :
 ـ سجل الطلب العام .

 ـ سجل المعلمين .
ـ سجل شخصي لكل طالب [ الضبارة الشخصية ] 

  ـ سجل الدوام اليومي للطلب ، مع تنظيم خلصة الدوام الشهري في نهاية
كل شهر .

 ـ سجل الثاث واللوازم المدرسية .
 ـ سجل الكتب والقرطاسية .
 ـ سجل نتائج المتحانات . 
ـ سجل الشراف التربوي .

ـ سجل الشهادات الصادرة والواردة 
ـ سجل  الكتب الرسمية الواردة والصادرة .

ـ سجل المصروفات النثرية  . 
ـ سجل غيابات الطلب . 

 وب��النظر للمه��ام الجس��يمة ال��تي تق��ع عل��ى ع��اتق الم��دير ف��أنه يتطل��ب تعي��ن
 معاون أو أكثر لمدير المدرس��ة ، حس��ب س��عة المدرس��ة وع��دد طلبه��ا ،كم��ا
 تستدعي الحاجة لمرشد تربوي ،أو أك��ثر متخصص��ين ف��ي معالج��ة المش��اكل
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 السلوكية والنفس��ية للطلب ، لمس��اعدة م��دير المدرس��ة ف��ي الم��ور التربوي��ة
والدارية. 

 ثانياX ـ الشراف التربوي : 
 يش��مل الش��راف ال��تربوي إش��راف الم��دير عل��ى عم��ل المعلمي��ن والطلب
 معاY ، وقب��ل الخ��وض ف��ي ه��ذا الموض��وع لب��د م��ن أن نض��ع الحق��ائق التالي��ة

التي توضح الطريق أمامه وهي : 
  ـ إن على المدير أن يحدد لكل معلم مكانته ، وذلك بإظهار مدى إتقان ك��ل1

 معلم لواجبه . إن هذا العم�ل ي��ؤدي بل ش��ك إل�ى الس��تقرار النفس��ي للمعل��م ،
 ويجعل��ه ين��دفع ف��ي عمل��ه بحم��اس ش��ديد ، ب��دلY م��ن أن ي��ذهب إل��ى الص��ف

بخمول وفتور .
  ـ إن على المدير أن يوطد علقته بكافة المعلمين ، ويشترك معهم في2

 المناقشات الخاصة بالمور المدرسية ، وكل مدير يتعإلى على معلميه ،
 ويعزل نفسه عنهم فإن عمله هذا يؤدي إلى ضعف وانحلل الروابط بين

 المعلمين والدارة ، وبالتالي فشل المدرسة إذ أن الدارة ما وجدت إل
 لتسهيل وتنظيم عمليتي التربية والتعليم ، والتي يكون المعلم فيها العامل

 الحاسم ، فعليه والحالة هذه أن يمد يد العون والمساعدة للمعلم لتمكينه من
أداء واجبه على الوجه الكمل .

  ـ إن كثيراY من مديري المدارس يلجأون إلى إجراء تغيرات في توزيع3
 الدروس ، وإسناد المهمات إلى المعلمين بمعزل عنهم ، وبدون مناقشتهم
 والتباحث معهم حول التغيير وقبل إجرائه . إن هذا المر يخلق في نفس

 المعلم الحساس بأنه آلة صماء ينفذ الوامر فحسب ، وبأنه غير قائم
 بواجباته بصورة صحيحة ، وأن جهوده التي بذلها ل تحضى بالتقدير .

 وعلى هذا الساس ، وإذا أراد مدير المدرسة أن يكون ناجحاY في مهمته ،
أن يتجنب كل ما من شأنه التسبب في مثل هذه المشاكل . 
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  ـ إن التق���دير والثن���اء يلع���ب دوراY ب���ارزاY ف���ي جع���ل المعلمي���ن والطلب4 
 يندفعون في أداء واجباتهم بكل طاق��اتهم ، وبارتي��اح نفس��ي وفك��ري ، وعل��ى
، Yالعكس من ذلك نج��د أن ت��وجيه الل��وم والت��أنيب لتف��ه الس��باب للمعل��م مثل 
 يس��بب ل��ه رد فع��ل ش��ديد يبع��ده بك��ل تأكي��د ع��ن النص��راف إل��ى أداء مهمت��ه
 برغبة واندفاع . فالمدير الناجح يستطيع أن يتدبر ذلك خلل مناقشته للمعل��م
 ومحاسبته بصورة غير مباشرة ، بإبراز الجوانب اليجابية لديه ، وتق��ديرها
 وتثمينه��ا ، وم��ن ث��م يس��تطيع تن��بيه المعل��م إل��ى الج��وانب الس��لبية ب��روح م��ن
 الش��عور بالمس��ؤولية ، وب��دون أن يج��رح مش��اعره ، أو ينتق��ص م��ن جه��وده
 وفاعليته ، وليشعره أن غايته لي�س الطع��ن في�ه ، أو النتق�اص م�ن جه�وده ،

) 32وإنما تصحيح الخطاء التي تبرز أثناء العمل المدرسي . (
 وكما أسلفنا أن الشراف التربوي يشمل المعلمين والطلب معاY ، وسأحاول
 توض��يح ط��رق ومتطلب��ات الش��راف ال��تربوي ال��تي أراه�ا ض��رورية لنج�اح

العملية التربوية والتعليمية في فصل قادم .
 :المعلمين عمل  ـ الشراف على1

 يتطلب من المدير أن يتعرف على مدى قيامهم بواجباتهم ، والساليب
 التربوية التي يتبعونها ، ومدى فاعليتها ، وطرق تحسينها وتطويرها ،
 ومدى ضبط كل معلم لطلب صفه ، ومدى قابليته على جلب انتباههم

 للدرس ، وذلك عن طريق زيارته للصفوف ، وسماعه للدروس  وتدوين
 النقاط اليجابية والسلبية في عمل المعلم ، بغية العمل على تطويرها ،
 وتعميم اليجابية منها ، وتصحيح الجوانب السلبية منها ، وذلك خلل

اجتماعات مجلس المعلمين .
 ولب��دj أن أق��ول بم��رارة أن الهتم��ام بانعق��اد مج��الس المعلمي��ن يك��اد يك��ون
 ضعيفاY، وهو إن جرى عقده فإنه ل يأخذ ط��ابع الجدي��ة ف��ي بح��ث المش��اكل ،
 ووضع الحل��ول له�ا ، ف��ي ك��ثير م�ن الحي��ان يلج�أ الم��دير إل�ى ت��دوين بع�ض
 القرارات بمفرده ، وحسب رغبته وقن�اعته ، ويطل��ب م�ن المعلمي�ن الل��تزام
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 بها . كما أن هناك الكثير من المعلمين ممن ل يبدون أدنى اهتم��ام لمناقش��ات
مجلس المعلمين ، ول يسمع منه سوى كلمة موافق .

 إن انعقاد مجالس المعلمين بصورة منتظمة ، ومتقاربة ،أمر هام جداY في
 في العمل التربوي والتعليمي حيث يتم خللها استعراض إنجازات المدرسة

 في كافة مجالت عملها ،ومقدار ما حققته من نجاح وما جابهها من
 مشاكل ، ودراستها بجدية ، ووضع الحلول الصائبة لها ، بالشتراك مع
 كافة المعلمين ، وبالمكان الستعانة بأولياء أمور التلميذ للمشاركة في
 بحث المشاكل السلوكية ،والدراسية ،التي يعاني منها أبنائهم ، والتغلب

عليها 
 ـ الشراف على أوضاع الطلب الدراسية والسلوكية:2

  يش��مل الش��راف ال��تربوي لم��دير المدرس��ة س��لوك الطلب وأخلقه��م داخ��ل
 المدرس��ة وخارجه��ا ، وملحظ��ة انتظ��ام دوامه��م ،ومحاس��بة المنقطعي��ن ع��ن
 ال��دوام ، وك��ذلك الش��راف عل��ى س��ير التعلي��م ، وأداء الواجب��ات ، وتش��جيع
 المتف���وقين منه���م ، ومك���افئتهم ، ومحاس���بة المقص���رين ، بأتب���اع الس���اليب
 التربوي��ة الحديث��ة ، ودفعه��م للس��عي والجته��اد ، وذل��ك بالتع��اون م��ع كاف��ة
 المعلمي���ن ، وأولي���اء أم���ور الطلب م���ن خلل التص���ال المس���تمر به���م ،
 وإشراكهم في كافة النقاشات والدراس��ات المتعلق��ة بمش��اكل أبن��ائهم الدراس��ية
 والسلوكية ، وسوف أتعرض لهذا الموضوع بشكل مفصل في فصل خ��اص
 تحت عنوان  [تعاون البيت والمدرس�ة] وذل��ك ب��النظر لم�ا له��ذا التع�اون م�ن

أهمية قصوى في تربية أبنائنا. 

 : ـ التقويم والضبط 3

 إن التقويم والضبط أمران هامان جداY لنجاح المدرسة ، ذلك أن العمل في
 أي مجال من مجالت الحياة لبد� وأن يظهر فيه مشاكل ومصاعب وأخطاء
 ، وإن هذا المر بالطبع يتطلب دراسة تلك المشاكل والخطاء دراسة جدية
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 ، والعمل على تصحيحها وتقويمها ، لكي ل تؤدي أساليبنا التربوية إلى
 نتائج عكسية لما نصبو إليه في تربية جيل مسلح بسلح العلم ،والخلق

الفاضلة .
Yإن اكتشاف الخطاء وتصحيحها ، وتحس��ين العم��ل ،يعط��ي المدرس��ة زخم��ا 
 ش��ديداY ، وي��دفعها إل��ى الم��ام  ويعط��ي النت�ائج المثم��رة والمرج��وة ف��ي عملن��ا

التربوي .    
Yتلك هي بوجه عام واجبات مدير المدرسة التي ينبغي أن يقوم بها جميعا

 دون استثناء ، وإن إهمال أي ركن من أركانها يفقده القدرة على الحصول
 على نتائج حسنة في عمل المدرسة ، وعلى المدير أن ل يهتم بجانب على

حساب جانب آخر لن كل جانب مكمل للجانب الخر بكل تأكيد .
وةصايا لمدير المدرسة :  

 ـ ينبغي لمدير المدرس��ة أن يك��ون المث��ل العل��ى لكاف��ة المعلمي��ن ف��ي القي��ام1
 بواجباته المدرسية ، فالمعلمون غالباY ما يقتدون بمدير مدرس��تهم ، ينش��طون

بنشاطه ويهملون بإهماله.
  ـ ينبغ��ي لم��دير المدرس��ة أن يك��ون مرن��اY بتص��رفاته ، غي��ر متس��رع ف��ي2

 إص��دار الق��رارات ، وب��ذلك يتمك��ن م��ن معالج��ة م��ا يص��ادفه م��ن مش��اكل ،
ويذللها بسهولة ويسر .

  ـ ينبغ��ي لم��دير المدرس��ة أن يجم��ع بي��ن العط��ف  والمحب��ة والح��زم ف��ي3
 علق��اته م��ع الطلب والمعلمي��ن ، ويع��رف م��تى يس��تخدم الح��زم ف��ي ح��ل

المشاكل ، ومتى يستخدم اللين .
  ـ على مدير المدرسة أن يكون ديمقراطياY في تصرفاته وتفكيره ، لن4

 الديمقراطية هي السبيل المثل للوصول إلى النتائج الصحيحة ، ليس في
مجال التربية والدارة فحسب ، بل في كافة مجالت الحياة الخرى .

  ـ على مدير المدرسة أن يكون متواض��عاY ، بعي��داY ع��ن التع��الي والغ��رور ،5
 وأن يعم��ل بك��ل جه��ده عل��ى كس��ب ثق�ة المعلمي��ن لن ذل��ك ه��و الس��بيل لخل��ق
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 التع��اون بي��ن المعلمي��ن والدارة ، وبالت��الي نج��اح المدرس��ة ، فل يمك��ن أن
تحقق المدرسة أهدافها إل إذا ساد التعاون في المحيط المدرسي .

  ـ على مدير المدرسة أن يتجنب كل ما من شأنه أن يخلق التكتلت في6
 صفوف الهيئة التعليمية ، وعليه أن يتجنب تقديم معلم على حساب الخرين

 ، لن ذلك يخلق بكل تأكيد روح التذمر في نفوس المعلمين ويجعلهم
يعزفون عن التعاون .

 ـ على مدير المدرسة أن يكون قادراY على التعبير عما يريده تكلماYوكتابة7
فالمدير المتمكن من التعبير الجيد يؤثر تأثيراY بالغاY في نفسية المعلمين

والطلب ، ويجعلهم يثقون بأن مدير مدرستهم أهل� لهذا المنصب .
  ـ على مدير المدرسة أن تكون له معرفة جيدة بطلب مدرسته ، وذلك8

 عن طريق حفظ أسمائهم والتعرف على الطلب المتفوقين منهم
 والمتأخرين ، والذين هم مثال للدب والخلق ، والطلب  المشاكسين

الذين يميلون للشراسة وخلق المشاكل ، من معالجة مشاكلهم وحلها .
 ولبدj للمدير لكي يقوم بهذا العمل ، أن ينظم لكل طالب ملف خاص به ،

 تدون فيه كافة المعلومات المتعلقة بأوضاع الطلب السلوكية والدراسية ،
 وتكون مرجعاY له وللمعلمين عند معالجتهم المشاكل التي تنشأ في

 المدرسة ، إذ بواسطتها يمكن التعرف على سيرة التلميذ وسلوكهم ، ونقاط
 الضعف فيهم ، وبالتالي معالجة تلك  المشاكل بالشكل الذي يحقق الهدف

)33المنشود للتربية . (

********
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                         الفصل السابع

                               المعلم

 أولX ـ الصفات التي ينبغي توفرها في المعلم .

  ثانياX ـ كيف ننهض بمستوى المعلم ؟

  ثالثاX ـ كيف ينبغي للمعلم القيام بواجباته ؟

رابعاX ـ كيف ينبغي أن نعد المعلم ؟   
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*********
أولX : الصفات التي ينبغي توفرها في المعلم :

 هي بكل تأكيد شاقة وجسيمة ، فهي أن المهمة الملقاة على عاتق المعلم
Yوأخلقيا Yبعد جيل ، اجتماعيا Yتهدف إلى إعداد الجيال المتلحقة ، جيل 
 وعاطفياY ، والعمل على تهيئة كل الوسائل والسبل التي تمكنهم من تنمية

 أفكارهم وشخصياتهم بصورة تؤهلهم للوصول إلى الحقائق بذاتهم ، وبذلك
 يكونون عناصر فعالة ومحركة في المجتمع . إنها تهدف إلى إذكاء أنبل

 الصفات والمثل النسانية العليا في نفسية الجيل الصاعد وجعلهم يدركون
 حاجات المجتمع ، ويتفاعلون معه ، من أجل تحقيق تلك الحاجات ،

وبالتالي تطوير المجتمع ، ورقيه وسعادته . 
 أن المعلم يستطيع ، وبكل تأكيد ،أن ي��ؤثر إل��ى ح��د بعي��د بتلمي��ذه ، وإن ه��ذا
 التأثير ونوعيته ، ومدى فائدته وفاعليته يتوقف بالطبع على نوعي��ة المعل��م ،
 وثقافته وقابليته وأخلقه ،ومدى إيمانه بمهمة الرسالة التي يحمله��ا ، وعظ��م
 المس��ؤولية الملق��اة عل��ى ع��اتقه ، ف��إن ك��ل أعم��ال المعل��م وس��لوكه وأخلق��ه
 وصفاته تنعك��س تمام��اY عل��ى التلمي��ذ ال�ذين يق��وم ب��تربيتهم وتعليمه��م .وعل��ى
 ه���ذا الس���اس ينبغ���ي ،إن أردن���ا النه���وض بمدارس���نا ومجتمعن���ا ، أن نح���دد
 الصفات ال��تي ينبغ��ي توفره��ا ف��ي المعل��م ، والش��روط الواجب�ة ف��ي اختي�اره ،

والتي يمكن أن نحددها بما يلي : 
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  ـ ينبغي للمعلم أن يكون ذا مظهر جذاب ،حيث أن المظهر،وشخصية1
 المعلم وهندامه تؤثر جميعها تأثيراY فعالY في نفسية التلميذ وتجعلهم يقتدون

به ،ويتخذونه مثلY أعلى في مظهرهم وهندامهم وشخصيتهم .
  ـ ينبغي للمعلم أن يتصف بروح الفكاهة والمرح ،لكي يستطيع جذب2

 انتباه التلميذ نحوه وجعل الدرس محبوباY إليهم ،حيث يندفعون إليه بشوق
 وسرور .إن نفسيته ،وروحه المرحة ذات تأثير بالغ على نفوس التلميذ ،
 وعلى مدى نجاحه في أداء مهمته في آن واحد ، ولو أجرينا استفتاءاY لدى
 التلميذ حول شعبية المعلمين ، والدروس التي يحبونها أكثر من غيرها

 لتأكد لدينا بشكل قاطع أن المعلمين الذين يتمتعون بهذه الصفة هم على قدر
 كبير من الشعبية وأن دروسهم هي على قدر كبير من الرغبة لدى

التلميذ .
  ـ ينبغي للمعلم أن يكون حس��ن التص��رف ف��ي تربي��ة أبن��ائه التلمي��ذ ،وح��ل3

jمشاكلهم بروية وحكمة ، ف��المعلم يج��ابه خلل عمل��ه ك��ل ي��وم مش��اكل ل ح��د 
 لها ، أخلقية ، وتربوية وتعليمي��ة ، وإن ت��ذليل ه��ذه المش��اكل وحله��ا يتوق��ف

)34على أسلوب المعلم وحكمته وحسن تصرفه(
 ولبد أن أشير بهذا الخصوص إلى أن أساليب العنف ضد البناء  التي

 تمارس في البيت ، ومنذ الطفولة المبكرة نتيجة الجهل في أساليب التربية
 تسبب الضرر البليغ لشخصية الطفال وتخلق لديهم العديد من الصفات
 السيئة والخطيرة ، كالخوف والنكماش والخنوع ،وضعف الشخصية

والتمرد على المجتمع. 
  ـ إن الوعي الجتماعي لدى المعلم أمر مهم جداY ، ول يمكن الستغناء4

 عنه لي معلم ناجح ، ذلك أننا كما أسلفنا أن عملية التربية والتعليم هي
 عملية تفاعل اجتماعي تتطلب دراسة وفهم المجتمع دراسة وافية ،

 والتعرف على ما يعانيه مجتمعنا من مشاكل وعيوب ، وكيف يمكن
معالجتها وتذليلها.
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 إن كل معلم يعزل نفسه عن المجتمع ، ول يشارك في فعالياته ومنظماته
. Yناجحا Yالجتماعية ، ل يمكن أن يكون معلما

  ـ أن عل��ى المعل��م أن يك��ون محب��اY لتلمي��ذه ، متفهم��اY لحاج��اتهم وس��لوكهم ،5
 والعوامل التي تحدد هذا السلوك وتتحكم فيه ، واعني به��ا ال��دوافع النس��انية

[ الغرائز ] ،ذلك أن الغرائز هي التي تحدد سلوك 
 الف��رد ،خي��راY ك��ان أم ش��راY ،وهن��ا ت��برز أهمي��ة المعل��م ودوره ف��ي ص��قل تل��ك
 الغرائز،وتوجيهها الوجهة الصحيحة الخي��رة ،حي�ث أن الغ��رائز ل يمك��ن أن
 تقهر،ب���ل يمك��ن الس��مو به��ا إذا م��ا عرفن��ا كي��ف نتعام��ل م��ع أبنائن��ا التلمي��ذ ،
 ولشك أن المعلم يستطيع ص��قل ه�ذه الغ��رائز إن ه��و أدرك حقيقته��ا ،وم��دى
 تأثيرها في سلوك أبنائنا التلميذ ،وعل��ى العك�س م�ن ذل�ك نج��د ه�ذه الغ��رائز

إذا تركت وشأنها فكثيراY ما توجه صاحبها الوجهة الضارة الشريرة .
  إن غريزة التنازع عل��ى البق��اء ك��انت تعن��ي ف��ي المجتمع��ات المتخلف��ة البق��اء
 للق��وي والم��وت للض��عيف ، غي�ر أن��ه بفض�ل التط��ور الحاص��ل ف��ي المجتم��ع
 البشري على مدى العصور ، وبفضل ما توصل إليه العلم والعق��ل النس��اني
 يمكن أن تكون صراعاY ليس بي�ن إنس�ان ق��وي وآخ��ر ض��عيف ، أو أم�ة قوي��ة
 وأخرى ضعيفة ، بل بين المجتمع النس��اني كك��ل وبي��ن الطبيع��ة ، م��ن أج��ل
 تهيئة كل الوسائل والسبل للسمو بمستوى حياة النس��ان المادي��ة والمعنوي��ة ،
 فكل تطور في ميادين العلوم والص��ناعة والزراع��ة ، وكاف��ة مج��الت الحي��اة

الخرى يهيئ ، ويوفر كل حاجات النسان ومتطلباته .
  ـ ينبغي للمعلم أن يكون ميالY للتجدد والتطور بشكل مستمر ، حيث أن6

 الساليب التربوية قد تطورت تطوراY كبيراY عما كانت عليه في الماضي ،
 فل يوجد شيء في الوجود بحالة ثابتة جامدة ، بل إن كل شيء في حالة
 تغير وتطور مستمر ، ولبد للمعلم ، أن هو أراد النجاح في عمله ، أن

 يطور نفسه ، ويطور معلوماته ، ويجددها باستمرار ، عن طريق التتبع
 والمطالعة ، والوقوف على أحدث النظريات التربوية ، وتجارب الخرين
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 في مضمار العلم والثقافة ، والوقوف على آخر التطورات الحاصلة في
عالمنا في شتى شؤون الحياة الجتماعية والقتصادية والثقافية والسياسية .
 إنه من المؤسف أن نجد الكثير من المعلمين ينتهي من الدراسة والتتبع حال
 استلمه شهادة التخرج ، فكأنما قد بلغ درجة الكمال،وكأنما العلم والمعرفة

قد انتهيا عند هذا الحد 
لنسأل أنفسنا : 

كم كتاباY يقرأ كل معلم خلل السنة ؟
كم محاضرة تربوية ألقيت في كل مدرسة خلل السنة ؟

كم دورة تربوية وثقافية نظمها الجهاز التربوي للمعلمين ؟
وبالتالي كيف يمكن للمعلم أن يكون متجدداY ومتطوراY إذا لم يواكب

 التطورات الحاصلة في المجالت التربوية والجتماعية في شتى بقاع العالم
كي ينهل منها ،ويطور معارفه بما يخدم العملية التربوية . 

 ثانياX : كيف ننهض بمستوى المعلم : 
 إن النهوض بمس��توى المعل��م من��وط بل أدن��ى ش��ك ب��وزارة التربي��ة والتعلي��م،
 ف��إن بإمكانه��ا الرتف��اع بمس��توى المعل��م وتج��دده وتط��وره وذل��ك ع�ن طري��ق

السبل التالية :
 ـ فتح دورات تربوية وتثقيفية للمعلمين كل سنة ، لتنمية وتجديد معلوماتهم1

 في كافة مجالت الحياة المختلفة ، بشكل تجعل المعلمين يندفعون إلى
Yالدخول بهذه الدورات عن رغبة وارتياح ، وذلك بمنح المعلمين أجورا 

 إضافية لساعات الدراسة ، ومنح المعلمين المتفوقين امتيازات خاصة في
الترفيع ،كمنح القدم ،وكذلك في المركز الوظيفي. 

 ومن المستحسن جداY الخذ بنظام المعلم الول ، حيث تكون مهمة المعلم
 الول للمادة في المدرسة بالضافة إلى التعليم ، القيام بالشراف التربوي
 والتعليمي على عمل معلمي نفس المادة  والطلب معاY ، وبهذا السلوب

 نستطيع أن نخلق في نفوس المعلمين الرغبة في النخراط في هذه الدورات
، والنجاح فيها ، وفي التنافس فيما بينهم في مجال عملهم الوظيفي .
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 أن عنصر الرغبة هام جداY في تحقيق ما تهدف إليه هذه الدورات ، وب��دونها
 ل يمك��ن أن نحق��ق التج��دد والتط���وير المنش���ود لمعلمين��ا ، وبالت���الي تص��بح

الدورات هذه مضيعة للوقت والجهد والمال .
  ـ مساعدة وتشجيع المعلمين في الدخول إلى الكليات المسائية ، والعمل2

Yعلى إيجاد وتشجيع الدراسة بالمراسلة في هذه الكليات ، ولشك أن ألوفا 
Yمن المعلمين سوف يندفعون للدراسة والتتبع بسرور واشتياق ، وخصوصا 
 العاملين منهم في القرى والرياف ، حيث الفراغ الهائل الذي يعانون منه

هناك .
 ولبد وأن أشير هنا إلى نقطة هامة وهي محاولة الكثير من المعلمين

 الحاصلين على الشهادات العالية النتقال من التعليم البتدائي إلى التعليم
 الثانوي ، وأن هذا العمل يسبب ضرراY بالغاY لقضية التربية في المدارس

 البتدائية بسبب فقدان العناصر الكفوءة والنشطة في ملك التعليم
 البتدائي ، وبالتالي تأخره وانحطاط مستواه . أن بقاء المعلم الحاصل على
 الشهادة العالية أمر ضروري كي يساهم في رفع مستواه وتطويره بشرط

أن ينال حقوقه كاملة ، أسوة بزملئه مدرسي المدارس الثانوية .
  ـ ضرورة قيام وزارة  ومديريات التربية وجهاز الشراف التربوي3

 بإعداد الندوات التربوية للمعلمين ، وجعلهم يقفون على آخر التطورات
 الجتماعية والتربوية في مختلف بلدان العالم من جهة ، والوقوف على

 نماذج من الساليب التربوية والخبرات والتجارب التي حصل عليها
 المعلمون خلل عملهم ، وعلى نماذج للمشاكل التي يصادفونها في

المدرسة وطرق وأساليب علجها . 
  ـ ضرورة تعميم مديريات التربية على كافة المدارس بأن تعقد كافة4

 المدارس ندوات شهرية يساهم فيها المعلمون والباء والمهات ، وتطرح
 خللها القضايا التربوية التي تجابههم سواء كان ذلك في البيت أو
 المدرسة ، وطرق علجها ، على أن تكون هذه الندوات المدرسية

 إجبارية ، وعلى أن تقدم كل مدرسة خلصة البحوث والمناقشات والنتائج
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 التي خلص إليها المجتمعون والمجتمعات في هذه الندوات ، وإرسالها إلى
 مديريات التربية ، وعلى مديريات التربية إعداد جهاز خاص ذي قدرة

 وقابلية على دراسة تلك المحاضر وتنسيقها ، بغية الوقوف على كافة
 الجوانب السلبية واليجابية في أوضاع مدارسنا وطلبنا وطالباتنا ، من

 أجل معالجة علمية لجوانبها السلبية ، وتعميق وتعميم جوانبها اليجابية ،
 وبذلك تساهم مساهمة فعالة ل في رفع مستوى المعلم والمعلمة فحسب ، بل

. Yوفي رفع مستوى الباء والمهات أيضا
  ـ ضرورة خلق الروابط والتصالت ، وتبادل الخبرات بين المعلمين في5

 مختلف بلدان العالم بغية الوقوف على اح��دث الس��اليب التربوي��ة والتعليمي��ة
 التي تنتهجها ، وكيف تعال��ج ه��ذه البل��دان مش��اكل المعلمي��ن والطلب ف��ي آن

واحد . 
 وبالضافة إلى ذلك فإن السفرات التي يق��وم به��ا المعلم��ون عل��ى ش��كل وف��ود
 توس��ع م��ن معلوم��اتهم ، وتزي��د م��ن فهمه��م لح��وال المجتمع��ات البش��رية ،

وطريقة معيشتهم . 
 إن نقابة المعلمين تستطيع أن تلعب دوراY بارزاY وفعالY في هذا الخصوص ،
 وذلك عن طريق التصال بنقابات المعلمين في نختلف البلدان لتسهيل هذه

المهمة .
  ـ إن من الضروري أن تصدر نقابة المعلمين صحيفة أسبوعية على6

 القل ، واقترح أن تكون باسم [ المربي ] حيث أن الصحف تقوم بدور هام
 جداY في حياة المجتمع ، فهي تعكس المشاكل وتطرح الحلول لها ، وتناقش

مختلف الراء وبإمكان صحيفة [ المربي ] أداء المرين الهامين التاليين : 
 أ ـ عكس المشاكل التربوية التي تجابه البيت والمدرسة ، ومناقشتها ،

ووضع الحلول الصائبة لها .
 ب ـ عكس مختلف الساليب التربوية في دول العالم المختلفة كي يمكن

للمعلم الوقوف عليها والستفادة منها . 
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 وبالضافة إلى صحيفة المربي فإن على نقابة المعلمين أن تصدر مجلة
 تربوية شهرية يساهم فيها كبار رجال الفكر والتربية لتقديم البحوث التي

تساهم في رفع مستوى المعلم وتقدمه . 
  ـ إن تحديد عدد الساعات التي يقوم بتدريسها المعلم من جهة ،وتحديد7

 عدد طلب كل صف من جهة أخرى أمران هامان يؤثران تأثيراY بالغاY على
إمكانياته وكفاءته ورفع مستواه . 

 أن حشر العدد الكبير من الطلب والطالبات في صف واحد ،وإرهاق
 المعلم أو المعلمة بالحصص سيقلل حتماY من نشاطهما وحيويتهما من جهة ،

 ول يتيح لهما فرصة العمل المثمر،والتتبع والدراسة وتطوير قدراتهما ،
وقابليتهما من جهة أخرى .

 لقد أدركت الدول المتقدمة أهمية هذه النقطة فسعت إلى تقليص عدد طلب
 الصف إلى أدنى حد ممكن ، وكذلك قلصت عدد الحصص السبوعية لكل

معلم ، ليتمكن من أداء واجبه على الوجه الكمل .
، Yغير أن الحال في مختلف الدول النامية ودول العالم الثالث مختلف تماما 
 فالمعلم والمعلمة مرهقان جداY ، والصفوف ل نكاد نجد مكاناY للمرور فيها
 حيث ح�شرت فيها أعداد كبيرة من الطلب والطالبات ، بحيث أصبح من

 العسير على المعلم والمعلمة التفرغ لهم ، وحتى معرفة أسمائهم وحفظها ،
 كما أصبح من العسير عليهم إعطاء الواجبات البيتية وتصحيحها على
 الوجه الكمل ، وأصبح من العسير أيضاY دراسة مشاكل الطلبة وحلها

 بشكل تربوي سليم ، فكيف يستطيع المعلمون والمعلمات أداء واجباتهما
 على الوجه الكمل إذا كان الصف الواحد قد ح�شر فيه أكثر من خمسين
 طالب وطالبة ، ول أغالي إذا قلت أن بعض المدارس يزيد عدد طلبها

على ثمانين طالباY ؟
  حصة للمعلم20 ـ18 طالباY وطالبة في كل صف من جهة ، و24 ـ20إن 

 والمعلمة من جهة أخرى كفيلن برفع مستوى المعلم والتعليم والتربية على
حد سواء .
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  ـ هناك مسألة هامة جداY تلعب دوراY خطيراY في حياة المعلم ، وتحدد مدى8
 فاعليته وإخلصه ،واندفاعه في أداء واجباته ،إنها مسألة تأمين الحياة

 السعيدة له،وذلك بتأمين حاجاته المادية ،وخصوصاY لمعلمي القرى
 والرياف .إن واقع المعلم يكشف لنا عن مدى الضنك ، وعدم الكفاية الذي

 يعاني منه ، وإن الواجب يقتضي إعطاء مسألة تأمين الحاجات المادية
 للمعلم الهمية المطلوبة وإعطائها الجدية والهتمام اللزمين ، بغية رفع

 إمكانيات المعلم وجهاديته ،وتفرغه لعمله ، ومن بين ذلك منحه
 المخصصات المهنية الضافية أسوة بغيره من الطباء والمهندسين
 والفنيين وغيرهم ، في حين أن هؤلء يمارسون عملهم في عياداتهم

!! Yوفيرا Yعليهم دخل jومكاتبهم بعد الدوام والذي يدر
أليست عملية التربية والتعليم مهنة تستحق هذه المخصصات؟

أليست هذه المهنة اشق المهن وأقساها ؟ 
 فلماذا نبخل على المعلم بمثل هذه المتيازات التي يستحقها بكل جدارة شأنه

شأن الخرين ؟
 إن عمل المعلم ل ينتهي بانتهاء الدوام المدرسي ، كبقية الوظائف ، بل على
 العكس يستمر عمله في البيت أيضاY ، حيث يقوم بتصحيح الواجبات البيتية
 للتلميذ ، ويحضر الدروس لليوم التالي ، علوة على الجهود التي يبذلها

في النشاطات اللصفية لطلبه ، والتي تأخذ من وقته الشيء الكثير . 
 أفلس من حق المعلم بعد هذا أن يمنح ليس فقط المخصصات المهنية ، بل

 أن تكون له امتيازات أخرى من شأنها أن تدفعه للعمل بجد ونشاط ،
وتخفف من شعوره بأنه خلق معلماY وسيبقى كذلك .

 إن بإمكان الدولة أن تعمل الكثير من أجل إرضاء طموح المعلم ،منها :
أ ـ منح المعلمين المخصصات المهنية.

 ب ـ ت���أمين المس���اكن الص���حية المريح���ة للمعلمي���ن ، وخاص���ة ف���ي الق���رى
والرياف .

ج ـ منح المعلمين تخفيضات في وسائل النقل وغيرها .
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 إن هذه المتيازات من شأنها أن تستثير في المعلم روح العمل والمثابرة،
فيؤدي واجباته بسرور وانشراح . 

  ـ إن جهاز التعليم يضم في صفوفه عناصر غير جديرة بأي حال من9
 الحوال للقيام بهذا الواجب المقدس ، بل على العكس من ذلك فإن وجودهم

 وبقائهم فيه خطر كبير على عملية التربية والتعليم ، ولجل معالجة هذه
المور الحساسة ينبغي لوزارة التربية القيام بما يلي :

  أ ـ تطهير جهاز التعليم من كافة العناصر الخاملة والكسولة ، والتي يثبت
فشلها ، ونقلهم إلى وظائف أخرى .

  ب ـ هناك عناصر ل يشجع سلوكها وأخلقها على البقاء في سلك التعليم ،
 وينبغي التخلص منها  إن سلك التعليم ينبغي أن ل يفتح أبوابه إل لمن

 اتصف بأسمى المثل النسانية ، والخلق الفاضلة ، لن التلميذ يقلدون
 معلميهم في أعمالهم وسلوكهم وتصرفاتهم ، وكما أسلفنا فإن عملية التربية
 ما هي إل عملية تفاعل بين المعلمين والتلميذ ، وما العادات والخلق ،

 والتصرفات التي تظهر لدى التلميذ إل انعكاساY لعادات وتصرفات
وأخلق مربيهم سواء كان ذلك في البيت أم المدرسة. 

 ج ـ هناك العديد من المعلمين الذين بلغوا من العمر حداY جعل طاقاتهم
 للعمل محدودة ، وبالتالي عجزوا عن القيام بواجباتهم التربوية بالشكل الذي

 يؤمن الفائدة المرجوة ، لذلك فإن من الفضل إحالتهم على التقاعد دون
 إبطاء ، مع تكريمهم بالشكل الذي يستحقونه ، جزاء ما قدموه من خدمات

 لبناء شعبهم ووطنهم ، وليحل مكانهم العناصر الشابة الكفوءة كي
يستطيعوا حمل الرسالة بجد ونشاط . 

 رابعاX ـ كيف ينبغي أن يقوم المعلم بواجباته :
 لكي يستطيع المعلم أداء واجباته على الوجه الكمل ، ولكي يحصل على

نتائج مسرة في عمله ، ينبغي له أن يضع نصب عينيه ما يلي : 
  ـ ينبغي أن يدرك المعلم أن واجبه الساسي هو التربية قبل التعليم ، وأن1

 المناهج والكتب المقررة في المدارس ما هي إل وسيلة يستخدمها التلميذ
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 وعلى المعلموالعاطفي ،  النمو العقلي ، والجسميلغاية أهم ، أل وهي 
 والحالة هذه أن يركز جلj اهتمامه للناحية التربوية ، والعمل على معرفة
 مشاكل التلميذ ، ومساعدتهم على حلها والتغلب عليها ، وهذا بالطبع ل
 يمكن أن يتم إل إذا شعر المعلمون تجاه تلميذهم شعوراY ودياY يمكنهم من

 فهمهم ، ومن غير الممكن تربية التلميذ وتعليمهم إن لم يشعروا أن المعلم
يحترمهم ويعطف عليهم  ،ويسعى من أجلهم .

 إن الجو الذي ينبغي أن يسود المدرسة هو كجو المستشفيات تماما، حيث
 الحنان والعطف من لدن الطباء والممرضات على المريض ، وبذلك

 نستطيع أن نخلق شباباY لئقاY ،وقادراY على قيادة المة والنهوض بها ،فهم
بكل تأكيد سيكونون رجال المستقبل .

  ـ ينبغي للمعلم أن يكون على علم بأن التربية الحقيقية هي التي تقوم على2
 أساس نابع من حاجات التلميذ الجتماعية ، وإن إدراك هذه الحقيقة تحتم

 على المعلم تتبع الوضاع والحوال الجتماعية في البلد من جهة ، وتمكين
التلميذ من دراسة هذه الوضاع والعمل على تطويرها وتحسينها . 

  ـ ينبغي للمعلم التعرف على تلميذه في بداية السنة الدراسية ، والوقوف3
 على مستواهم في مختلف المجالت لكي يتمكن على ضوء ذلك من تحديد

الموقع الذي يجب أن يبدأ منه ، ويمكن تحديد تلك المجالت بما يلي :
 ا ـ التعرف على التلميذ من الناحية التربوية عن طريق دراسة سلوكهم
 وتصرفاتهم ، وأوضاعهم في البيت والمدرسة ، والمشاكل التي يعانون

 منها لكي يستطيع على ضوء ذلك وضع خطة العمل المناسبة لحل
مشاكلهم، وتنشئتهم النشأة الصحيحة .

 ب ـ التعرف على مستواهم الدراسي بغية التأكد من أن ما درسوه في السنة
 الدراسية الماضية قد تم فهمه واستيعابه ، وعلى ضوء ذلك يستطيع المعلم

أن يحدد المكان التي يبدأ منها .
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  ـ ينبغي للمعلم أن يكون منتبهاY إلى ضرورة ربط الدرس الجديد بالدرس4
 السابق كي يكون سلسلة متواصلة تسهل على التلميذ تتبع الموضوع

وتفهمه بصورة جيدة .
  ـ ينبغي للمعلم أعداد خطة فصلية للمنهج الدراسي المقرر ، وخطة يومية5

للدرس لكي يدخل الصف وهو على كامل الستعداد لمتطلبات الدرس .
  ـ ينبغي للمعلم أن يوفق بين قابلية التلميذ على التعلم ،وسرعة التعلم ،6

 فليس العبرة في كثرة ما يدرjسه المعلم من مواد للتلميذ ،بل العبرة في
 الفهم والستفادة ، فعلى المعلم أن يضع نصب عينيه دائماY الجانب النوعي

ل الكمي . 
  ـ ينبغي الهتمام بالفروق الفردية بين تلميذ الصف ، حيث أنهم ليسوا7

 على استعداد واحد ،وقابلية واحدة ، وذكاء واحد ، بل أن كل تلميذ يختلف
 عن الخر،وعلى هذا الساس فأن المعلم ل يستطيع النجاح في عمله إن لم

)35يراعي هذه الفروق الفردية والتي يمكن تلخيصها بما يلي :  (
أ ـ الفروق الجسمية : 

 هناك تلميذ أصحاء ، أقوياء البنية ، جيدو التغذية ، وهناك تلميذ
 مرضى ،ضعاف البنية ،سيئو التغذية ،وعلى هذا الساس ليس من الحكمة

معاملة هذين الصنفين معاملة واحدة .
ب ـ الفروق العقلية :

 هناك تلميذ متخلفون عقلياY ، وتلميذ ضعيفو الذكاء ، أو متوسطو الذكاء ،
 أو فوق المتوسط ، وهناك شديدو الذكاء ، وعلى هذا الساس فإن قابلية
 التلميذ على التعلم ليست واحدة ، ولبد والحالة هذه من دراسة أوضاع
 التلميذ ، وإجراء اختبارات الذكاء للوقوف على مستوى ذكاء كل تلميذ

والتي تحدثنا عنها في الفصل الول .
ج ـ الفروق الجتماعية والقتصادية : 

  إن المعلم يدرك بل شك أن التلميذ يعيشون في بيئات اجتماعية
 واقتصادية مختلفة بعضها عن البعض الخر ، فهناك تلميذ يعيشون في
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 بيئة اجتماعية متقدمة ، ويحيون حياة رغيدة ، وتتوفر لهم كل متطلبات
الحياة ومباهجها ومسرjاتها . 

 وهناك تلميذ كثيرون يعيشون في بيئة متخلفة جداY ، ويحيون حياة بائسة
 يسودها الفقر والجهل ، فليس من الحكمة والحالة هذه النظر إلى كافة

 التلميذ بمنظار واحد ، ول بدj من اخذ هذه المور بعين العتبار ، والعمل
 على تقديم كل المساعدات الممكنة للطلب الذين يعانون من المشكلت

 الحتماعية والقتصادية ، وإعطائهم المزيد من الجهد والوقت لتذليل
الصعوبات التي تجابههم وتمكنهم من تخطيها . 

 د ـ فوارق الميول والرغبات الخاةصة : 
 إن هذه الفوارق ذات أثر حاسم في سلوك التلميذ ونشاطهم المدرسي ، و

 لبدj لي معلم يبغي النجاح في عمله أن يدرس أحوال تلميذه ويتعرف
 على ميولهم ورغباتهم ليستطيع على ضوء هذه الدراسة تحديد التجاه الذي

يمكن للتلميذ السير فيه بنجاح .
  ـ ينبغي للمعلم لكي يحمل تلميذه على النتباه للدرس وفهمه أن يعمل7

 على إفهامهم أهمية المادة التي يدرسونها ، وما تقدمه لهم من فوائد كثيرة
ذات تأثير بالغ على مستقبلهم  

  ـ الثناء على التلميذ المتقدمين وذوي السلوك الجيد يشجعهم ويدفعهم8
 .كما أنه يكون حافزاY لبقية التلميذ لكي يحذوا حذوهم للهتمام بدروسهم ،

  ـ ينبغي للمعلم أن يعير اهتمامه الكبير للنشاط الذاتي الذي يقوم به9
 التلميذ أنفسهم ، من تجارب وتطبيقات على ما يدرسونه من دروس ،

ويعمل على تشجيعه وتطويره ودفعه إلى المام . 
  ـ ينبغي للمعلم أن ينزل إلى مستوى التلميذ خلل عملية التدريس لكي10

 يتيسر لهم فهم مادة الدرس بصورة جيدة ، فمما لشك فيه أن مستوى
التلميذ ل يمكن أن يكون بمستوى المعلم .
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 ومما يؤسف له أن كثيراY من المعلمين ل يلتفتون إلى هذه المسألة ،
 وينظرون للتلميذ وكأنهم في مستواهم ، ويحملونهم أكثر من طاقتهم ، مما

يسبب لهم النفور من الدرس ، وبالتالي الفشل . 
  ـ إن الدروس النظرية التي يدرسها التلميذ ل تلبث أن تتبخر من11

 عقولهم إن لم تطبق على الحياة العملية ، لن التطبيق العملي يرسخ المادة
 في أذهانهم ، وهنا تجدر إشارة إلى عقم المناهج المدرسية التي تتبع في

 كثير من البلدان ، والتي سوف يكون لها بحث خاص تحت عنوان المناهج
والكتب . 

  ـ على المعلم أن يستخدم السبورة خلل الدرس بشكل فعjال ، وبذلك12
 يشرك حاسة البصر لدى التلميذ إضافة إلى حاسة السمع ، وطبيعي كلما

 حاولنا إشراك اكثر ما يمكن من الحواس أثناء الدرس كلما حصلنا على
نتائج جيدة ، ورسخنا مادة الدرس في عقول التلميذ  

  ـ ينبغي للمعلم أن يستخدم وسائل اليضاح المتوفرة لديه ، ويعمل على13
 توفير ما يحتاج إليه من هذه الوسائل بالتعاون مع التلميذ ، لن وسائل
 اليضاح تساهم بشكل فعjال في فهم الدرس ، ولشك أن تطوير مديرية

 الوسائل التعليمية التابعة لوزارة التربية أمر ضروري جداY لكي تستطيع
تقديم أكبر كمية ممكنة من وسائل اليضاح للمدارس .

  ـ على المعلم استخدام اللغة الفصحى في شرح المادة للتلميذ ، على أن14
 تكون الكلمات التي يستعملها واضحة وسلسة ، وطبيعي إن هذا المر

 يسهل على التلميذ فهم المادة من جهة ، وينمي لديهم قوة التعبير والخطابة
 من جهة أخرى ، وقد ل أكون مغالياY إذا ما أكدت أن التحدث بغير اللغة

  ، ذلك أنجريمة علميةالفصحى داخل الصف قد يرتفع إلى مستوى 
 ازدواجية اللغة عامل خطير يحدث اكبر الثر في نتائجه من حيث القصور

 في الفهام وصياغة الجمل والتعبير ، في شتى الدروس ، وإني أقولها
 مطمئناY أن التخلف العلمي والدبي لدى التلميذ وكذلك الخريجين تعود

أسبابه إلى ازدواجية اللغة . 
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  ـ ينبغي للمعلم أن يخلق وباستمرار النفعالت السارة في نفوس15
 التلميذ ، ويسعى بكل طاقته إلى تقليل النفعالت غير السارة لكي يستمع

 التلميذ إلى الدرس بشوق� ورغبة� . إن خلق النفعالت السارة لدى التلميذ
 يتوقف بالطبع على طريقة معاملة المعلم لهم ، وكيفية معالجة مشاكلهم
 وأخطائهم وتصرفاتهم ، وعلى المعلم الذي يبغي النجاح في عمله أن ل

 يلجأ إلى أسلوب الهانة والحطª من نفسية التلميذ فيجعله يحقد عليه ويعزف
 عن درسه . أن العلج اليجابي يخدم المعلم والتلميذ معاY ، ويبعث الرتياح

في نفسيهما .
  ـ ينبغي للمعلم الهتمام الجدي بالواجبات البيتية وتصحيحها ، ولفت16

 انتباه التلميذ إلى الخطاء التي وقعوا فيها وتصحيحها ، وإن عدم الهتمام
 بها كما يجب يؤدي إلى نتائج عكسية تماماY  فيبقى الخاطئ على خطأه

والمهمل على إهماله . 
  أن على المعلم  عندما يعطي الواجب البيتي للتلميذ أن يضع نصب عينيه

ما يأتي : 
 أ ـ يجب أن يكون الواجب البيتي متناسباY مع مستوى التلميذ وقابليتهم. 

  ب ـ يجب أن يكون الواجب البيتي محدوداY لكي يستطيع التلميذ إنجازه ،
فعلى المعلم أن يدرك أن للتلميذ واجبات أخرى لدروس أخرى .

 ج ـ ينبغي توجيه عناية المعلم إلى النوع ل الكم عند إعطاء الواجبات البيتية
 إن من المؤسف حقاY أن نجد الكثير من المعلمين ل يهتمون بالواجبات

 البيتية ،وكثيراY منهم ل يقوم بتصحيحها ، وأن بعضهم يكتفي بالتأشير على
 الواجب دون قراءته وتصحيحه ، وطبيعي أن هذا العمل ل يمكن أن يعطينا

 إل عكس ما نتوخاه ،فلو فرضنا أن معلم الرياضيات قد أعطى التلميذ
 مسائل حسابية كواجب بيتي ولم يقم بتصحيحها فماذا ستكون النتيجة ؟ أنها

 بل شك ستكون استمرار الخطأ لدى التلميذ ، وبالتالي الرسوب والفشل
 وضياع الجهد والوقت . إن عدم إعطاء الواجبات البيتية لهو خير ألف مرة

من إعطائه دون تصحيحه . 
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كيف ينبغي أن نعد| المعلم ؟
 إن إدراكنا لعظم الرسالة التي يحملها المعلم ، ومدى عمق التأثير الذي
 يحدثه في نفوس التلميذ ، هذا التأثير الذي يحدد بدوره مستقبل الجيل

 الناشئ، وبالتالي مستقبل المة ، يفرض علينا أن نحدد الشروط الواجب
 توفرها فيمن يروم النخراط في هذا المسلك ، وحمل هذه الرسالة بأمانة

وإخلص كي نستطيع أن نخلق جهازاY تربويا قادراY حقاY على أداء الرسالة .
فما هي الشروط التي ينبغي توفرها لدى الراغبين بهذه المهنة ؟

 يمكننا أن نحدد ، على ضوء التجارب التي مررنا بها هذه الشروط بثلثة
أمور أساسية :

 ـ توفر الرغبة الصادقة للمتقدم لهذه المهنة .1
 ـ اليمان بهذه الرسالة ، والقدرة على حملها .2
  ـ اليمان بالخلق والمثل النسانية العليا .3

 ولبد� لنا أن نوضح هذه المور بشيء من التفصيل للتعرف على مدى
تأثيرها على العملية التربوية: 

أولX ـ توفر الرغبة الصادقة : 
 إن من المسلم به أن كل إنسان ل يمكنه أن يحقق نجاحاY تاماY في عمله ما لم

 تكن له الرغبة الكافية فيه ، لن الرغبة عنصر حاسم في دفع المعلم إلى
 التتبع والدراسة ، بغية الوقوف على أحدث الساليب التربوية من جهة ،

والخلص في أداء الواجب من جهة أخرى .
 كما أن الندفاع والرغبة تنعكسان بكل تأكيد على التلميذ الذين يتولى

 تربيتهم وتعليمهم ، فتدفعه لتحضير مادة الدرس ،ووسائل اليضاح اللزمة
 ، ويتعب نفسه من أجل إيصال المادة لهم ، ويهتم بالواجبات البيتية

 والصفية وتصحيحها ،وبذلك ينشjط التلميذ ،ويجعلهم يقبلون على الدرس
بجد واشتياق .

 ولو أننا أنعمنا النظر في جهاز التعليم بوضعه الحالي ،وكيف أقبل
 المعلمون على هذه المهنة ،وأجرينا إحصاءاY دقيقاY بصدد الذين جاءوا لهذه
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 المهنة عن طريق الرغبة لهال لنا المر،ولدركنا أي خطر يهدد المدرسة ،
ولدركنا أسباب الفشل الحقيقية فيها .

 إن معظم الطلب الذين سدت في وجوههم أبواب الكليات قد وج��دوا أنفس��هم
 أم��ام الم��ر الواق��ع ال��ذي اض��طرهم إل��ى للج��وء إل��ى ال��دورات التربوي��ة ،
 ومعاه��د المعلمي��ن ذات الس��نة الدراس��ية ، أو الس��نتين ، ودون رغب��ة منه��م ،
 ليصبحوا بين عشية وضحاها معلمين تس��لم له��م الرس��الة وه��م عل��ى مس��توى

من الضحالة ل تؤهلهم للقيام بها على الوجه الصحيح .
 غير أنه ل يمكن أن يكون هذا الحكم شاملY ، فثمة آلف من أولئك المعلمين
 قد اكتسبوا كفاءة مدهشة ، واستخدموها في تعاملهم مع مهنتهم وتلميذهم ،

واستطاعوا بجدارة أن يكونوا نموذج جيد لصانعي الجيال .
 إن عدم الرغبة ،والعزوف عن هذه المهنة له بالطبع عوامل ومسببات لبد�

 لنا من دراستها ،والوقوف عليها ومعالجتها ، وإذ ذاك نستطيع تهيئة اللف
 المؤلفة من المثقفين الشباب الذين سيندفعون إلى النخراط بهذه المهنة

 المقدسة . إن العزوف عن مهنة التربية والتعليم ، وعدم الرغبة بها يرجعان
إلى العوامل التالية : 

 Xـ المنزلة الجتماعية للمعلم : ثانيا
 إن المعلم كما هو معلوم ، جندي مجهول في ميدان المعركة التي تخوضها

 الشعوب ضد الجهل والفقر والمرض، وتربية الجيل الصاعد وإعداده
 لتحمل مسؤولياته المقبلة ، نعم إنه جندي مجهول بكل ما تعنيه الكلمة من
 معنى ، إنه الشمعة التي تحترق لتنير الطريق للجيال الصاعدة نحو عالم
 أفضل ، وحياة اسعد وأرفه ، ولقد أجاد الفرنسيون حين وصفو التعليم بأنه
 {مهنة بل مجد }، فالمهندس يتحدث عنه الناس بأنه مصمم هذه العمارة ،

 والطبيب يقولون عنه بأنه نجح في العملية الطبية ، والمحامي برع في
تبرئة أو إدانة المتهم ، أما المعلم ...فهو بصمت ... معلم ...!!

وبعد كل هذا يحق لنا أن نتساءل :
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 هل تتناسب المنزلة الجتماعية للمعلم وعظم الرسالة التي يحملها ،
والواجب الذي يؤديه ؟

 ولشك أن هناك بوناY شاسعا في المنزلة الجتماعية للمعلم بين البلدان
 المتقدمة وبلدان ما يسمى بالعالم الثالث ، فما أكثر ما أهين المعلم في معظم

 بلدان العالم الثالث ، وما أكثر ما اعت�قل وض�رب وف�صل ، وق�طع مورد
 عيشه وعيش عائلته وأطفاله ، وكل جريرته هو تحسسه لمشاكل شعبه

 الجتماعية والسياسية ، وسعيه لصلحها والنهوض بشعبه ، وإنقاذه من
 التخلف والتأخر ، والدفاع عن حقوقه المشروعة ،وأخيراY ل يسعني إل أن

 أردد قول المربي الكبير خليل تقي الدين : [ أيها المعلمون حسبكم شرفاY  أن
العالم من صنع أيديكم ].

ثالثاX : مدى إرضاء الطموح لدى المعلم :
طوال حياته من أجل التقدم والسمو ، ولن يتوقف هذا الطموح حتى النهاية.

وعلى هذا الساس يحق لنا أن نتساءل :
 إن من الحقائق المسلم بها أن النسان ذا طموح ل حد له ، إنه يعمل هل

تحقق هذه المهنة لصاحبها الطموح المنشود ؟
. [ Yويبقى معلما Yخلق معلما ] ونعود فنجيب أن المعلم

 إن مسألة إرضاء الطموح هي التي دفعت الكثير من الشباب المثقف القادر
 إلى العزوف عن هذه المهنة لكننا ل يمكن أن نسلم بهذا الواقع ، بل ينبغي

 لنا أن نعالجه ، ونعمل ما أمكننا التخفيف من آثاره السلبية إذا ما روعي ما
يلي : 

  ـ ضرورة إدخال نظام المعلم الول في المدارس ، حيث أن لهذا النظام1
 تأثير بالغ اليجابية في تحفيز المعلم ، وتحسين أساليب عمله ، وجعله

يشعر بالتقدم بترقيته إلى درجة معلم أول في المدرسة .
  ـ ضرورة اختيار مديري المدارس من بين المعلمين الذين اثبتوا جدارتهم2

 في عملهم ، وإخلصهم في أداء مهنتهم ، وحبهم لبنائهم التلميذ ، ومن
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 دون أن تلعب العوامل التي ذكرناها في فصل [الدارة]  دورها في
: Yالختيار ، وبذلك نكون قد حققنا هدفين معا

  أ ـ اختيار المدير اللئق والجدير ، الذي يعتبر عنصراY هاماY في نجاح
المدرسة .

 ب ـ شعور المعلم بأن جهوده وأتعابه لم تذهب سدا ،وإنما هي موضع تقدير
وتثمين .

  ـ ضرورة اختيار المشرفين التربويين من صفوف المعلمين الذين3
 مارسوا التعليم والدارة معاY مدة من الزمن ل تقل عن عشر سنين ، حيث
 يكونوا قد اكتسبوا خبراY وتجارب جمة ، أدركوا المشاكل والمصاعب التي
 تواجه المدرسة ، وأساليب حلها ، ذلك أن الذي يعيش مشكلة ما هو أدرى
 بطبيعتها وطرق معالجتها من أي شخص آخر . إن هذا التدرج في الخدمة

التربوية والتعليمية سيثير بل شك الطموح لدى المعلم . 
ولبد� أن أشير هنا إلى أن التدرج في الوظيفة ، وفي الترفيع ،ينبغي أن

 . Yوأمينا Yيسبقه اختبار خاص للمرشحين لكي يكون الختيار دقيقا
  ـ إن غاية ما يطمح إليه النسان هو أن يحيا هو وأفراد عائلته في سعادة4

 ورفاه ، وإن هذا ل يمكن أن يتم إل بتأمين القدر الكافي من الدخل الذي
 يمكjنه من تأمين حاجاته المادية ، فالجانب القتصادي له دور حاسم في

 خلق الرضا والسعادة للنسان ، وإن عدم الهتمام به ، وإعطائه ما يستحقه
 من عناية ، لن يؤدي إل إلى التذمر والنفور ، والبحث عن مهنة أخرى ، أو

عن مورد آخر يستعين به لتأمين هذه الحاجات .
 إننا نجد اليوم ، وخاصة في المدن ، كثيراY من المعلمين وقد اندفعوا للعمل

 في أشغال أخرى بعد نهاية الدوام بسبب ما يعانونه من ضيق اقتصادي
 ناتج عن تصاعد تكاليف المعيشة المتصاعد من جهة ، وتطور الحياة

وزيادة متطلباتها من جهة أخرى .
 كما أن هناك الكثير من المعلمين ينصرفون إلى إعطاء الدروس

 الخصوصية للتلميذ بدافع الجشع ، والرغبة في الثراء ، مع شديد
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 السف ، وكل ذلك على حساب واجباتهم الساسية في المدرسة ، فنراهم
 يهملون واجباتهم تجاه تلميذهم بعد أن يكونوا قد استنفذوا الكثير من

 طاقاتهم خارج المدرسة ، وعليه فأن مكافحة هذه الظاهرة ضرورة ملحة
ينبغي إعطائها أهمية قصوى .

 إنن��ا إن وفرن��ا عنص��ر الرغب��ة ، ورفعن��ا منزل��ة المعل��م ، أرض��ينا بعض��اY م�ن
 طموحه ، وأمjنا حاجاته المادية ، عند ذل��ك نس��تطيع أن نج��د الش��باب المثق��ف
 الق��ادر ، ال��ذي س��يندفع لل��دخول ف��ي ه��ذه المهن��ة ، وبالت��الي س��نخلق مربي��ن

حقيقيين مؤمنين برسالتهم ، عاملين في سبيل تحقيقها . 
إعداد المعلم : 

 لكي نستطيع أن نعد معلمين أكفاء قادرين على القيام بالمهمة الخطيرة
الملقاة على عاتقهم ، ينبغي أن يكون العداد شاملY للجوانب التالية :

 ـ إعداد تربوي : 1
ذلك أن المهمة الساسية للمعلم هي التربية قبل التعليم ، ولذلك فأن التربية

 عملية شاقة تتطلب من المعلم خبرة كافية تمكنه من دراسة شخصية
 ، Yكامل Yالتلميذ ، وميولهم ،وحاجاتهم ، بغية إعدادهم إعدادا، Xنفسيا 

Xووجدانيا ، Xوهذا الواجب الخطير ل يمكن القيام به إل إذا كانوخلقيا،  
 المعلم قد أعد العداد التربوي اللزم على احسن الوجوه ويتمتع بالمهارات

)36التالية (
  ـ  أن يمث�����ل نموذج�����اY مناس�����باY للمه�����ارات الجتماعي�����ة ، والثقافي�����ة ،1 

والنفعالية ، والكاديمية .
  ـ  أن يظهر عدالة ، وحساسية ، وتعاطفاY ، وثباتاY ، وغيرها من القيم2 

النسانية الهامة .
  ـ  يعبر عن مشاعر الفكاهة والمرح ، والسعادة ، والحماس في الحوال3 

المناسبة .
ـ أن يبقى هادئاY وموضوعياY عند وقوع المشاكل والمواقف الضاغطة 4  
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  ـ أن تكون لديه القدرة على إنشاء علقات طيبة مع المعلمين الخرين5  
والدارة والمهنيين الخرين .

 ـ يؤدي النشطة المهنية بطريقة أخلقية6 
 ـ إعداد اجتماعي :2

 لما كان التلميذ كائناY حياY يعيش في بيئة اجتماعية ، ويتعامل معها ، ويتفاعل
 بها ، فل يمكن والحالة هذه إغفال علقته بالمجتمع ، ومدى تأثره به ،

 ولذلك وجب على المعلم أن يكون ملماY إلماماY تاماY بأحوال وظروف
 المجتمع ، ومشاكله ، ووسائل التغلب عليها وحلها ، وهذا ل يتم إل إذا أعد�

 المعلم إعداداY اجتماعياY دقيقاY ،وهذا يتطلب أن يلم إلماماY دقيقاY بأساليب
 التربية الحديثة وعلم النفس ، وأن يكون مطلعاY على خبر وتجارب
 ودراسات رجالت التربية لكي يستطيع مجابهة المشاكل التربوية

والسلوكية لطلبه بطريقة علمية صحيحة ، والقدرة على 
 تذليلها وعلجها على الوجه الكمل ، ولشك أن هذا العمل ليس بالمر

الهين ، فمهنة المعلم هي من اصعب المهن .
******

: ـ إعداد علمي 3
 إن المدرسة تقدم للتلميذ المعارف المختلفة ، من لغات ، وعلوم

 اجتماعية ، وصحية ، وطبيعية ، وفيزيائية ، وغيرها من العلوم الخرى ،
 ويقع العبء بالطبع في إيصال هذه المعارف إلى عقول التلميذ على عاتق

المعلم .
 وعلى هذا الساس ينبغي إعداد المعلم إعداداY علمياY شاملY ، بحيث نمكjنه

من تدريس المواد المختلفة للتلميذ بسهولة ويسر .
ولنا أن نتساءل بعد ذلك : 

 هل أن معاهد إعداد المعلمين ، بوضعها الحالي ، قد أعدت المعلم العداد
المطلوب ؟ 
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 ونستطيع أن نجيب على هذا السؤال بأن هذه المعاهد ليست بالمستوى
 المطلوب ، نظراY لمستوى الطلب المنتمين لهذه المعاهد ، وطبيعة المناهج

 التي يدرسونها ، وأساليب القبول فيها ، ومستوى المحاضرين فيها ،
 . Yوالحكم بطبيعة الحال ليس عاما

 إننا إذا أردنا أن نخلق معلمين أكفاء ، قادرين على حمل الرسالة فعلينا أن
نعمل بما يلي : 

  ـ إلغاء دور المعلمين البتدائية ، والدورات التربوية ، والستعاضة عنها1
 بمعاهد خاصة لعداد المعلمين يقبل فيها خريجي الدراسة العدادية ، على

 أن ل تقل مدة الدراسة فيها عن ثلث سنوات دراسية ، وبذلك نستطيع
النهوض بمستوى المعلم .

  ـ ينبغي تهيئة المدرسين الكفاء من ذوي الخبرة في شؤون التربية2
 والتعليم ، ممن مارسوا التعليم مدة كافية من الزمن ، للقيام بالتدريس في

 هذه المعاهد ، بغية رفع مستوى التعليم فيها ، وبالتالي رفع مستوى المعلم .
  ـ تطوير المناهج الحالية لمعاهد إعداد المعلمين ، بجعلها مناهج واقعية3

 مرتبطة بالحياة ومشكلتها الواقعية ، كي يستطيع المعلم بعد تخرجه القيام
 بواجبه كما ينبغي إذ أن المهمة الساسية ، كما أسلفنا  هي التربية ، وهذه

التربية تتوقف على دراسة المجتمع من كل نواحيه .
  ـ توفير المباني اللزمة لهذه المعاهد بحيث تتوفر فيها جميع متطلبات4

 المعهد الحديث من ساحات ، وملعب ، وحدائق ، وقاعات ، ومسارح ،
وأقسام داخلية ،وكل ما هو ضروري للقيام بالنشاطات الصفية واللصفية .
 إن الهتمام بالنشاطات اللصفية ، من تمثيل ، ورسم ، وخطابة ، ورياضة
 بدنية ، وأعمال النجارة وغيرها ، أمر هام جداY لنجاح المعلم ، ذلك أن هذه

 النشاطات تكشف لنا عن ميول التلميذ وهواياته  وطبائعه ، وتربي فيه
 الذوق الجيد ، والصفات الحميدة ، والمهارة المبدعة ، وهذا هو أهم ما

تصبو إليه المدرسة .
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  ـ الكثار من المشاهدات والزيارات للمدارس ، بغية وقوف طلب5
 المعهد على أساليب التربية والتعليم ، والتعرف على مشكلت المدرسة

 والطلب والمعلمين . ومن المهم جداY تنظيم زيارات مدارس القرى
 والرياف بغية التعرف على ظروف العمل فيها ، والمشاكل التي تجابه

 المدرسة والطلب ، حيث أن من المحتم أن العديد من المعلمين الجدد
سوف يتوجهون للعمل في تلك الرياف  بعد تخرجهم .

  ـ إعطاء دروس علم النفس والتربية الهمية الكبرى  بالنسبة لبقية6
 الدروس كي يستطيع المعهد تخريج معلمين أكفاء قادرين على دراسة وفهم

 التلميذ دراسة وافية من جميع النواحي الشخصية والقابليات ،والذكاء ،
 والميول، والرغبات ، فإذا ما تمكن المعلم من فهم التلميذ فهماY كاملY ، عند

 ذلك يستطيع أن يحدد أسباب تأخر كل تلميذ ، وإمكانية معالجته ، وكذلك
أسباب مشاكساته ومخالفاته ، وطرق علجها .

 كما يمكن للمعلم التعرف على ما مدى ما يمكن أن يصل إليه التلميذ في
دراسته ، والتجاه الذي ينبغي أن يوجه إليه في دراسته . 

 إن معلمين مسلحين بخبرة واسعة في علم النفس ، لقادرين بل أدنى شك
 على إدراك هذه الحقائق ، وتطبيقها بنجاح ، كما أن إدراك المعلم لساليب

 التربية الحديثة إدراكاY تاماY يمكنه ، وبسرعة وجهد أقل ، على تحقيق
الهداف التي يسعى من أجلها .

  ـ من المفيد جداY تنظيم زيارات متبادلة لمديري ومدرسي معاهد إعداد7
 المعلمين داخل البلد وخارجها ، بغية الوقوف على أحدث الساليب

 التربوية المتبعة في إعداد المعلمين ، وتبادل الخبرات والتجارب بهذا
المضمار .  

شروط القبول في معاهد إعداد المعلمين :
 جرت العادة في قبول الطلب في الكليات والمعاهد العالية أن تكون

 الدرجات التي حصل عليها الطالب أساساY في القبول ، وطبيعي إن هذا
 السلوب في القبول ليس كافياY ، ول يمكن العتماد عليه في تأمين المعلمين
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 الكفاء ، ول بد أن تكون هناك شروطاY هامة ينبغي توفرها في الطالب
المتقدم لهذه المهنة والتي يمكن تلخيصها بما يلي : 

  ـ ينبغي إجراء اختبار للطلب المتقدمين في القدرات والذكاء والشخصية1
 ، إذ أن هذا الختبار يمكننا من معرفة قابليات المتقدم وإمكاناته ، ومدى

صلحيته لهذه المهنة .
  ـ ينبغ���ي الرج���وع إل���ى إض���بارة المتق���دم للمعه���د ف���ي مدرس���ته البتدائي���ة2

 والثانوي���ة ، بغي���ة الوق���وف عل���ى ح���الته النفس���ية ، ومي���وله ، وهواي���اته ،
 والمش��اكل ال��تي يع��اني منه��ا ، وك��ل م��ا يتعل��ق بحي��اته ، وهن��ا ت��برز أهمي��ة
 البطاقة الشخصية للطالب في المدرسة حيث بالمكان الرجوع إليها لمعرف��ة

كل ما يتعلق بالطالب من جميع النواحي بدقة وأمانة . 
  ـ ينبغي التأكد من كون الطالب المتقدم لهذا المعهد أنه يرغب حقاY أن3

 يكون معلماY ، وأن دخوله في المعهد ناجم عن إيمانه بهذه المهنة ، وليس
بسبب ظروف أخرى .

 إن الرغبة عنصر هام ينبغي توفره في كل طالب يروم الدخول في هذا
المعهد .

  ـ إن إجراء المقابلة للطلب المتقدمين للمعهد أمر ضروري ، حيث4
 تمكننا المقابلة من التعرف على شخصية المتقدم من نواحي عدة ، شرط أن

تكون هذه المقابلة دقيقة ، ل شكلية .
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*******

الفصل الثامن

الشراف التربوي 

 
 أولX ـ تطور أساليب الشراف التربوي .

  ثانياX ـ أهداف الشراف التربوي .

  ثالثاX ـ واجبات المشرف التربوي .

  رابعاX ـ كيف نستطيع النهوض بجهاز الشراف التربوي ؟  

كيف نربي أبناءنا  - حامد الحمداني
102



*********
 تطور أساليب الشراف التربوي :

 تط��ورت الس��اليب التربوي��ة ف��ي عص��رنا الحاض��ر تط��وراY هام��اY ج��داY قل��ب
 المف��اهيم التربوي��ة الس��ابقة رأس��ا عل��ى عق��ب ، فبع��د أن ك��انت المناه��ج ال��تي
 ت��درس دروس��اY نظري��ة تلق��ن للتلمي��ذ ، وه��ي بعي��دة ك��ل البع��د ع��ن حاج��اته
 وميوله ومشكلته ، نراها اليوم وقد تحولت إلى مناه��ج تع��ي ه��ذه الحق��ائق ،

وتعتبرها أساساY واجباY ل يمكن الستغناء عنها .
 وبعد أن كانت العلقة بين البيت والمدرسة تكاد تكون مقطوعة ، والمدرسة

 مستقلة عن المجتمع ، نجدها اليوم وقد حطمت تلك الحواجز اللعينة بين
 البيت والمدرسة والمجتمع ، وبين حياة التلميذ داخل المدرسة وخارجها ،
 فلقد وثقت المدرسة صلتها بالبيت والمجتمع ، وتحولت إلى مركز للشعاع

الثقافي والجتماعي .
 وبعد أن كانت العلقة بين التلميذ والمدرسة يسودها جو من الخوف

 والرهبة ، تحولت اليوم إلى المشاركة الديمقراطية والتعاون البناء بين
المعلم والتلميذ . 

 إن كل هذا التطور في أساليب التربية والتعليم لم تأت} إل نتيجة حتمية
 لتغلغل الفلسفة الديمقراطية في التربية . وهكذا فإن هذه التطورات تجعلنا

 ملزمين بتبديل فكرتنا عن الشراف التربوي ونظمه وأساليبه ، وإل اصبح
عائقاY يحول دون تطبيق الساليب التربوية الحديثة في مدارسنا .

 إن الشراف التربوي ينبغي أن يكون خدمة تعاونية هدفها الول دراسة
 الظروف التي تؤثر في عمليتي التربية والتعليم ، والعمل على تحسين هذه
 الظروف وفقاY لما تقضي به الساليب الناجحة ، ل سيفاY مسلطاY على رقاب
 المعلمين ، جل� غايته تتبع هفوات المعلم ، وإظهار الجوانب السلبية لديه ،
 والتنكر لكل جانب إيجابي في عمله ، مما يؤدي إلى تحطيم نفسية المعلم ،
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 وإخماد روح العمل والمثابرة فيه . إن الشراف التربوي ينبغي له أن يكون
 مرشداY للمعلم ، وعلى المشرف التربوي التركيز أولY وقبل كل شيء على
 الجوانب اليجابية في عمل المعلم وإطرائها ، قبل التعرض إلى الجوانب

 السلبية إن وجدت، شرط أن يكون ذلك بأسلوب تربوي ل يمس ، أو يجرح
 المعلم ، ويثبط عزيمته فتكون النتيجة على عكس ما توخاه المشرف

 التربوي ، وبهذه الطريقة يدفع المشرف التربوي المعلمين على تحسين أداء
 عملهم وتطويره ، وليكن معلوماY أن كل إنسان معرض للخطأ ، وأن الذي

 ل يعمل فقط هو الذي ل يخطأ ، والمهم هنا أن يكون دور المشرف
 التربوي التنبيه إلى الخطاء بأسلوب مهذب ،ومساعدة المعلم على

تجاوزها دون ضجيج.  
 أهداف الشراف التربوي :

يمكننا تحديد أهداف الشراف التربوي في المور التالية :
  ـ توجيه المعلم وإرشاده ، ومعاونته على فهم خصائص نمو الطفال ،1

 وحاجاتهم ، وطرق إشباعها ، ووسائل حل مشاكلهم المختلفة بالساليب
التربوية الحديثة .

  ـ إشعار المعلم بأنهما زميلن ، مهمتهما التعاون على تحقيق أهداف2
 المدرسة ، في جو من الحترام المتبادل ، فذلك وحده كفيل بإيجاد جو من

 التعاون الخلق بين المعلم والمشرف التربوي، يستطيعان بواسطته معالجة
كل ما تجابه المدرسة من مشاكل بيسر وسهولة .

  ـ جمع الخبرات الجيدة التي يحصل عليها من خلل عمله كمشرف3
 تربوي ، وتعميمها على المدارس للستفادة منها ، ذلك أن المشرف

 التربوي بحكم عمله ، واتصاله بالمعلمين ، والستماع إلى طرق وأساليب
 تربيتهم وتعليمهم ، يحصل على مجموعة من الخبرات والتجارب التي

يمكن الستفادة منها حين تعميمها .
 ولبد للمشرف التربوي من عقد اجتماعات واسعة للمعلمين ، ل أن تقتصر
 زيارتهم في الصف لبضع دقائق ل غير . إن بضع دقائق يزور بها المعلم
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 أثناء الدرس ل يمكن له أن يقف خللها على مدى الجهد الذي يبذله المعلم ،
 ول الوقوف على المشاكل التي يجابهها هو وتلميذه على حد سواء ،

 . Yومنصفا Yوبالتالي ل يمكن أن يكون التقرير الذي يقدمه عن المعلم دقيقا
  ـ تيسير نجاح المعلم في تحقيق رسالته، عن طريق إيجاد فرص للتدريب4

، والتصال بالحياة ، والقضاء على العزلة الفكرية لدى المعلمين .
  ـ خلق جو من التفاهم والحترام المتبادل بين المعلم والمجتمع ، وهذا5

 العمل يتطلب من المشرف التربوي اللمام بظروف المدرسة والمجتمع ،
 كي يتمكن من إقناع الطرفين أن عملية التربية والتعليم تخص كلهما ،

وأن النجاح يتوقف على تعاونهما . 
  ـ تبيان أحسن الطرق والساليب للمعلم في عرض مواد الدرس على6

 التلميذ ، وطرق ربطها ببعضها ، بحيث تتلءم وعقول التلميذ ،
وتتناسب ومستوياتهم ،وتثير فيهم الندفاع الذاتي وتشبع ميولهم ورغباتهم .

  ـ التعرف على مستوى التلميذ في جميع النواحي ، الشخصية ، والعلمية7
 ، وتتبعه ، والسهام في رفعه والسمو به ، ومن المؤسف أن نجد الكثير من

 المشرفين التربويين ل يهتمون إل بالمستوى العلمي ، سواء كان ذلك
 بالنسبة للمعلم أو التلميذ ، أما النواحي الخرى ، والتي هي أكثر أهمية

من تلقين التلميذ لمواد معينة ، فتلك مسألة ل تستحق أي اهتمام  !! .
  ـ دفع المعلم إلى دراسة المناهج والكتب المدرسية المقررة ونقدها ،8

 وتبيان جوانبها اليجابية والسلبية ، وطرق معالجتها ، وبذلك يتحرر فكر
 المعلم من القيود البالية ، وتجعله يشعر بأنه مساهم فعjال في وضع المناهج

وتطويرها . 
 إن هذه هي أهم الهداف التي ينبغي أن يحققها المشرف التربوي الناجح ،
 والتي بواسطتها يمكن النهوض بالمدرسة من جهة ، وإمكانات المعلم من

جهة أخرى . 
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********
 واجبات المشرف التربوي : 

 لكي يحقق المشرف التربوي الغاية التي يهدف إليها في عمله ينبغي له
التركيز على ما يلي : 

وفي هذا المجال يحتاج إلى :أولX : ما يخص المعلم والتلميذ : 
  ـ الحاطة التامة بالمناهج المدرسية ، كي يتمكن من التعرف على سير1

 العملية التعليمية ، والمستوى الذي وصل إليه التلميذ ، ومدى إحاطة
المعلم بالمادة التي يدرسها .

  ـ التتبع والدراسة التي تمكنه من التعرف على آخر التطورات في2
 الساليب التربوية والتعليمية ، بغية إيصالها بدوره إلى المعلمين للستفادة

منها .
  ـ الزيارات المتكررة للمدارس ، وفي بداية السنة الدراسية بصورة3

خاصة أمر ضروري لكي يكون المشرف التربوي على علم بما يلي : 
  أ ـ ملك المدرسة ، والنواقص الموجودة فيه ، والعمل على تلفيها . 

 ب ـ الكيفية التي تم بموجبها توزيع الدروس على المعلمين ، وهل روعيت
فيها الرغبة والختصاص   والخبرة لدى المعلمين على قدر المكان . 

   ج ـ حاجة المدرسة لمختلف وسائل اليضاح ، والثاث ، واللوازم
الضرورية .

   د ـ التعرف على مشاكل المدرسة ، ودراستها بالشتراك مع أعضاء
الهيئة التعليمية ، ووضع الحلول الصائبة لها .

  ـ مسك سجل خاص بالمعلمين المسؤول عنهم ، وتدوين كافة المعلومات4
 المتعلقة بهم ، والملحظات التي تخصهم . ويستطيع المشرف التربوي

 بواسطة هذا السجل التعرف على المعلمين من جميع النواحي ، مما يسهل
عليه مهمته . 
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  ـ تنظيم جدول بأساليب اختبار التلميذ ، يتمكن بواسطته حين زيارته5
للصفوف من التوصل إلى أفضل النتائج وأدقها .

 لقد وجدت خلل مدة خدمتي في التعليم نوعين من المشرفين التربويين
 يختلفان كل الختلف في أساليب اختبارهم للتلميذ ، واهتمامهم بالواجب

المنوط بهم .
 وجدت مشرفاY تربوياY يدخل الصف ، ويستمع للدرس مدة ل تزيد على

 الخمس دقائق ، ومن دون أن يوجه سوأل واحداY ، أو ينطق بكلمة واحدة ،
 ثم يغادر الصف ليكتب تقريره عن المعلم ، ومع السف فإن هذا النموذج

من المشرفين كان يمثل الجانب الكبر منهم . 
 كما وج��دت بع��ض المش��رفين ال��تربويين ق��د برمج��وا عمله��م مق��دماY ، وق��اموا
 ب��واجبهم عل��ى خي��ر م��ا ي��رام ،وحص��لوا عل��ى أدق النت��ائج لعم��ل المعل��م ،
 ومستوى تلميذه ، وع�ن أوض��اعهم ومش��اكلهم ،ول زل��ت أذك��ر عل��ى س��بيل

  ،وكن��ت ح��ديث1953المثال  في السنة الولى من تخرجي ،وكان ذلك عام 
 عهد بهذه المهنة ،عند ما زارني أحد المشرفين ال��تربويين ،وكن��ت ف��ي قري��ة
 نائية تبعد عن مركز المدينة أكثر من أرب��ع س��اعات بالس��يارة ،وك��ان ال��وقت
 على ما أذكر شهر نيسان . وص��ل المش��رف إل��ى المدرس��ة ف��ي تم��ام الس��اعة
 الثامنة والنصف ،أي ساعة دخول التلميذ إلى صفوفهم لتلقي الدرس الول
 ،وك���انت المدرس���ة ذات ص���ف واح���د للول فق���ط ، حي���ث كن���ت ق���د قم���ت

. Yبافتتاحها حديثا
 دخل المشرف معي إلى الصف ، وأخذ يسأل التلميذ بعض السئلة المتعلقة
 بحياتهم في هذه المنطقة النائية ، وأوضاعهم ، وانطباعاتهم عن المدرسة ،

 ومدى حبهم لها ، وفائدتها لهم . ثم أخرج من حقيبته أوراقاY ووزعها
 عليهم ، وطلب منهم كتابة بعض الكلمات من كتاب القراءة ،ثم طلب منهم

 بعد ذلك قلب الوراق ، وأعطاهم بعض المسائل الحسابية طالباY حلها ،
 وبعد انتهاء التلميذ من عملهم جمع الوراق ووضعها في حقيبته ، ثم أخذ

 يلقي عليهم أسئلة في الحساب الذهني ، وأخيراY طلب منهم فتح كتاب القراءة
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Yصغيرا Yوتناول قطعة من الورق المقوى ، وقص في وسطها مستطيل ، 
 بحجم الكلمة ، وطلب منهم واحداY بعد الخر قراءة الكلمات التي يختارها

 هو بغية التأكد من فهم التلميذ للقراءة ، وليس الستظهار عن ظهر قلب .
 وأخيراY انتهى الدرس ، وخرجنا معا إلى غرفة الدارة ، حيث قام المشرف

 بتصحيح الوراق ، وتصنيفها حسب الدرجات ، ليتعرف بواسطتها على
 مستوى التلميذ ، فخرج بنتيجة دقيقة عن مستواهم ، ومدى الجهد الذي

ب�ذل في سبيل إيصالهم إلى هذا المستوى . 
Yوصرف وقتا ، Yكبيرا Yإن هذا المشرف التربوي ، وإن كان قد بذل جهدا 
 أطول ، إل أنه أتم تحقيق الهدف الذي من أجله جاء إلى المدرسة ، وهو

يشعر براحة الضمير . 
  ـ رسم صورة واضحة ودقيقة للمعلم حين زيارته ، من حيث هندامه ،6

 ومظهره الخارجي ، وشخصيته ، وضبطه للصف ، وأسلوب هذا الضبط ،
 ومادته ، وطريقة تدريسه ، وأسلوبه في المناقشة ، ومدى تأثر التلميذ به

وتأثره بهم ، ومدى اهتمامه بالفروق الفردية للتلميذ . 
  ـ الطلع على دفاتر التلميذ وواجباتهم ، والتعرف على مدى اهتمام7

المعلم بتصحيحها ، وتناسبها مع مستواهم ووقتهم . 
  ـ الجتماع بالمعلم بعد انتهاء الدرس بصورة منفردة ، ومناقشة الجوانب8

 اليجابية والسلبية شرط أن يكون نقد الجوانب السلبية نقداY بناءاY ، بعيداY عن
 روح التسلط والتحكم ، لن هذا السلوب يشجع المعلم ، ويدفعه إلى ملقاة

النواقص والخطاء .
  ـ عقد اجتماع للهيئة التعليمية بعد انتهائه من زيارة كافة المعلمين لعرض9

 ومناقشة الجوانب السلبية واليجابية التي وجدها خلل زيارته للمدرسة ،
 ووضع الحلول الصائبة للمشاكل والخطاء ، وتقديم خلصة خبرته

 وتجاربه التي حصل عليها خلل عمله ، وما وجده من أساليب مفيدة ،
 ونماذج المشاكل التي حصلت في المدارس الخرى ، وكيف أمكن التغلب

على تلك المشاكل ، بغية إفادة المعلمين منها .
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، Yإن تبادل الخبرات والتجارب بين معلمي المدارس المختلفة أمر~ هام جدا 
وعلى المشرف التربوي أن يلعب دوراY فعjالY في هذا المجال .

  ـ الطلع على النشاط المدرسي اللصفي ،ومدى اهتمام المعلمين ب��ه ،10
والعقبات التي يجابهونها في إتمام هذا النشاط . 

 إن النشاط اللصفي له أهمية قصوى ، وهو هدف أساسي من أهداف
 المدرسة ، بالنظر لتأثيره البالغ على التلميذ في نواحي نموهم المختلفة ،

العقلية ، والجسمية ، والجتماعية .
  ـ الطلع على مكتبة المدرسة ، وما تحتويه من كتب ، ونوعيتها ،11

 ومدى فائدتها للتلميذ والمعلمين ، ومدى اهتمام المعلمين والتلميذ بها ،
 وحركة الستعارة منها ، والتأكيد على الهتمام بها ، وتغذيتها بما يستجد

من الكتب المفيدة .
  ـ الطلع على محاضر اجتماع��ات الهيئة التعليمي��ة ، وم��دى تط��بيق م��ا12

 ورد فيها من قرارات ،وما لم يتحق��ق ،والوق��وف عل��ى الس��باب ال��تي ح��الت
دون تنفيذها ،وتذليل الصعوبات إن وجدت 
ثانياX : ما يخص مدير المدرسة : 

وفي هذا المجال يحتاج المشرف التربوي إلى ما يأتي :
  ـ التعرف على شخصية مدير المدرسة ، وفاعليته ، وقدراته ، ومدى1

 الهتمام بواجباته الدارية والتربوية ، والطلع على سجلت المدرسة
وفحصها وتدقيقها ، وتدقيق حساباتها وأوجه الصرف فيها . 

  ـ التعرف عن كثب على علقة مدير المدرسة بالمعلمين ،ومدى احترامه2
لهم ، ومدى احترامهم له ، والعمل على تعزيز هذه العلقات وتوطيدها . 

  ـ التعرف على علقة مدير المدرسة بأولياء أمور التلميذ ، ومدى3
 اهتمامه بهذه العلقة ، فهذا واجب أساسي لمدير المدرسة ينبغي القيام به

إذا ما أيراد النجاح لمدرسته .
  ـ التعرف على مدى اهتمام مدير المدرسة بزيارات الصفوف ،4

 والطلع على سجل الزيارات ، وما دون فيها من ملحظات عن سير
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 العملية التربوية والتعليمية ، وطبيعي إن لهذا المر فائدة كبرى للمشرف
 التربوي خلل قيامه بمهامه ، لنه يستطيع الحصول على معلومات دقيقة

عن المعلمين ، وعن العملية التربوية والتعليمية .
 إن مدير المدرسة بحكم وجوده الدائم في المدرسة تتاح له الفرصة أكثر من

 المشرف التربوي في الشراف على المعلمين والتلميذ معاY ، وهو يسهل
بدوره مهمة المشرف التربوي إلى حد بعيد . 

كيف ننهض بجهاز الشراف التربوي ؟ 
  إن الهمية البالغة للشراف التربوي تتطلب من المشرف أن يخصص

 الوقت المناسب للقيام بهذه المهمة ، وأن زيارة المدرسة لمرة واحدة ، أو
 مرتين خلل السنة الدراسية ، وخاصة في مدارس القرى والرياف ، يقوم

 خللها المشرف بالشراف على سير العملية التربوية والتعليمية خلل
 ساعات معينة محدودة ، لب�دj وأن تكون العملية شكلية ، وبالتالي ل يستطيع

 المشرف التربوي تقييم أعمال المعلمين ، والدارة ، والتعرف على
 المستوى الحقيقي للتلميذ ، وأحوال المدرسة ، والمشاكل التي تجابهها ،
 والمساهمة في حلها . كما ل تسنح له الفرصة للتعرف على أولياء أمور

 التلميذ ، وسماع آرائهم في أوضاع المدرسة ، وبالتالي تغدو عملية
الشراف شكلية محضة .

 إن عملية الشراف ، إذا أريد لها أن ت�ؤدى على الوجه الكمل ، تحتم على
المسؤولين أن يضعوا نصب أعينهم المسائل التالية : 

  ـ توسيع ملك الشراف التربوي ، بما يتناسب والمهام التي يجب أن1
 يؤديها . وفي اعتقادي أن المشرف التربوي ينبغي أن ل يكون مسؤولY عن

 . Yتاما Yلكي يستطيع التفرغ لهم تفرغا Yأكثر من خمسين معلما
  ـ اختيار المشرفين التربويين من بين الذين مارسوا التعليم والدارة مدة2

 ل تقل عن عشر سنوات ، بعد أن يجتازوا دورات خاصة معدة لهذا
 الغرض بتفوق ، على أن ت�درس� أضابيرهم ، ويجري التعرف على
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 أوضاعهم داخل المدرسة وخارجها ، وعلى مستواهم الثقافي ، والجتماعي
، والعلمي . 

  ـ إعداد دورات سنوية للمشرفين التربويين لغرض الطلع على أحدث3
 الساليب التربوية من جهة ، ولتبادل الخبرات والتجارب التي حصلوا

عليها خلل عملهم . 
  ـ تنظيم زيارات للمشرفين التربويين لمختلف البلدان الخرى ، بغية4

 الطلع على الساليب التربوية المتبعة في تلك البلدان ، والستفادة منها
في تطوير أساليبنا التربوية .

*************
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الفصل التاسع

نظام المتحانات 

  أولX ـ المتحانات وأهدافها .

  ثانياX ـ امتحانات التحصيل الدراسي .

 ـ المتحانات الشفوية .1          
 ـ المتحانات التحريرية .2 
 ـ المتحانات الموضوعية . 3 

 
 ثالثاX ـ شروط السئلة المتحانية الجيدة .

 
 رابعاX ـ العوامل المؤثرة على إجابات التلميذ .

*********
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أولX : المتحانات وأهدافها :
 المتحانات ، أو الختبارات حسب المفهوم العلمي الحديث ، ليست مجرد
 قياس ما وصل إليه مستوى التلميذ في المواد التي يدرسها ، وإنما تعدت
 ذلك بمراحل بعيدة ، إنها اليوم يمكنها أن تعطينا إضافة إلى المدى الذي

 وصل إليه التلميذ ، مدى ما يمكن أن يصل إليه إذا ما نال الفرصة المناسبة
والعداد اللزمين .

 إن بإمكاننا اليوم ، بفضل التطور الهام في أساليب التربية وعلم النفس ، أن
 نكشف مكنونات العقل النساني ، وقدراته المختلفة ، ومستوى الذكاء ،

 والمزاج ، والميول ، وكل ما يتعلق بحياة النسان ، ل مجرد اختبار
 لمعرفة مدى التحصيل الدراسي ، وما حصل عليه التلميذ من معلومات ،

من المواد التي درسوها خلل السنة الدراسية .
 إن معرفة ما يمكن أن يصل إليه التلميذ في حقل ما ، يمكjننا من توجيهه في
 المجال الذي يمكن أن يكون موفقاY فيه ،وبالتالي يستفيد ويفيد ، وهكذا تكون

 أعمالنا في مجال تطوير بلدنا وشعبنا أعمالY مبرمجة ، واضحة ، ل تدع
 مجالY للرتباك والخطاء ، وتلك حقيقة هامة جداY ينبغي أن نضعها نصب

 أعيننا ، إن أردنا النهوض بشعبنا ووطننا ، وإيصاله إلى مصاف الدول
 التي أدركت هذه الحقيقة ، وطبقتها بنجاح ، فنالت أعلى درجات التقدم

والرقي . 
 إن ما نشاهده من فشل كثير من التلميذ في الدراسات العليا إنما يرجع إلى
 عدم إجراء مثل هذه الختبارات ، وتحديد إمكانية نجاح التلميذ بهذا الفرع
 أو ذاك ، فل ينبغي لتلميذ له القابلية والرغبة في فرع الميكانيك مثلY ، أن

 يدرس الطب ، بل يجب أن ي�وجه الوجهة التي يمكنه النجاح فيها بتفوق  فل
تضيع الجهود والمكانيات .

 وعلى هذا الساس يجب أن نستعرض هذه الختبارات ، ونتفهم أهميتها ،
 وفوائدها ، ففي ذلك وحده طريق التقدم والرقي ، ويمكننا تحديد هذه

الختبارات بما يلي :
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 ـ اختبارات التحصيل الدراسي .1
 ـ اختبارات التكيف الشخصي والجتماعي .2
 ـ اختبارات القدرات .3
 ـ اختبارات الذكاء .4

وسأتناول كل نوع من هذه الختبارات بالتفصيل .
 ثانياX : أنواع المتحانات :

 ـ اختبارات التحصيل الدراسي :1
 وتهدف هذه الختبارات إلى التعرف على مدى ما حصل عليه التلميذ من
 معارف في دروسه المختلفة ،ويقسم هذا النوع من الختبارات إلى ثلثة

أنواع وهي  : 
  الختبارات التحريرية :

 وتقوم هذه الختبارات على أساس إعطاء التلميذ أسئلة معنية ، وي�طلب
 ويمكننا أنمناقبها ومثالبها .تحريرياY ، ولهذه الطريقة  منهم الجابة عليها

نوردها هنا بما يأتي :
 المناقب : 

  ـ إن هذه الطريقة تمكjن التلميذ من التفكير في السئلة،والجابة عليها1
بدقة .

  ـ إن هذه الطريقة تمكjن التلميذ من حسن التعبير أثناء الجابة بشكل2
لغوي صحيح .

  ـ إن هذه الطريقة ل تدع مجالY للرتباك لدى التلميذ ، وبذلك يستطيعون3
التعبير عما يريدون 

  ـ إن كون السئلة معينة وثابتة ، وموحدة بالنسبة لكافة التلميذ ، تمكjن4
المعلم من التعرف على مستوى التلميذ بشكل دقيق .  

المثالب :
 ـ إن هذه الطريقة تتطلب من المعلم وقتاY طويلY لتصحيح الجابات. 1
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  ـ إن التمكن من اللغة ، وأسلوب التلميذ في التعبير ذو تأثير بالغ على2
 نتيجة الجابة ، فالطالب الذي يمتاز بخط جيد ، وقوة التعبير ، ينال درجات

 غير التي ينالها التلميذ ذو الخط الرديء ، والتعبير الضعيف  حتى ولو
تساوى التلميذان في مستوى فهمهما للمادة . 

  ـ إن المتحانات غير سرية السماء يلعب فيها اسم التلميذ دوراY في تقدير3
 المعلم لنتائج إجابته ، ذلك أن المعلم يتأثر حتماY بمدى نشاط التلميذ خلل

السنة الدراسية ، وكذلك بسلوكه وتصرفاته .
  ـ قد يتمكن بعض التلميذ من الغش أثناء المتحان ، وقد يمكن اكتشافه ،4

وقد ل يمكن ، مما ل يعطي النتائج الحقيقية التي يستحقها التلميذ الغاش .
 ومع كل ما ذكرناه من مثالب ، إل أن هذه الطريقة ذات أهمية كبيرة لتقييم

مدى ما وصل إليه مستوى التلميذ .
الختبارات الشفهية :

 تقوم هذه الختبارات على أساس توجيه أسئلة فردية للتلميذ ، ويطلب منهم
 ، ندرجها فيما يأتي .مناقبها ومثالبهاالجابة عليها ، ولهذه الطريقة كذلك 

المناقب : 
1. Yـ إن هذه الطريقة تجعل تقدير الدرجة من جانب المعلم آنيا 
  ـ إن هذه الطريقة من شأنها تمكين المعلم من تصحيح أخطاء التلميذ2

أمامهم جميعاY ، فتكون الفائدة اعمj واشمل . 
 ـ إن هذه الطريقة من شانها خلق الشجاعة الدبية لدى التلميذ . 3

 المثالب : 
  ـ إن المعلم ل يستطيع أن يوجه أكثر من سوأل واحد ، أو سوألين لكل1

 تلميذ ، بسبب ضيق الوقت ، وكثرة عدد التلميذ ، وهذا طبعاY غير كفيل
بمعرفة مدى فهم التلميذ ، والمستوى الذي وصل إليه.

  ـ إن الختبارات الشفهية ل تفسح المجال للتلميذ أن يفكر ، وإنما تعتمد2
إجابته على الحفظ فقط .         

 ـ الختبارات الشفهية ل تمكن المعلم من توزيع السئلة على التلميذ3
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 توزيعاY عادلY ، فيكون من نصيب بعضهم أسئلة صعبة والبعض الخر
أسئلة سهلة .

  ـ الختبارات الشفهية ل تدع المجال الكافي للمعلم لتقدير درجة التلميذ4
بشكل دقيق ، وذلك   لضيق الوقت .

  ـ ضعف التلميذ في اللغة ، وضعف التعبير يؤثران تأثيراY بالغاY على5
درجة الجابة .  

 ثالثاX : الختبارات الموضوعية : 
 لقد وجد علماء النفس أن السئلة التي تتطلب إجابات طويلة تؤثر على

الذي يصححها ، فلجأوا إلى إيجاد طريقة جديدةذاتية المعلم] مسألة تقيمها [
  وتشمل هذه الختبارات[ الختبارات الموضوعية] من الختبارات دعوها 

على ما يلي : 
 ـ أسئلة تعتمد على الخطأ والصواب ، كان تبدأ السوأل هكذا :1

أجب بكلمة نعم أو ل [ تقع مدينة بغداد على نهر دجلة ]........
 ـ أسئلة تتطلب أجوبة تكميلية ، كأن يبدأ السوأل كما يلي :2

إن أعلى قمة جبل في العالم  همليا التي تقع في  .........
 ـ أسئلة تعتمد على الختيار ، مثل : 3

هل نهر النيل يجري من الشمال إلى الجنوب ، أم من الجنوب إلى الشمال .
  ـ أسئلة تعتمد على التناسب حيث تعطى مجموعة من السئلة ،4

 ومجموعة من الجوبة مساوية لها ، ويطلب من التلميذ وضع الجواب
الصحيح أمام كل سوأل . 

إن لهذه النوع من السئلة أيضاY مناقبها ومثالبها ، ندرجها فيما يلي : 
 المناقب : 

 ـ تjمكن المعلم من إعطاء الدرجة بدقة . 1
 ـ تمjكن المعلم من تصحيح الدفاتر المتحانية بسرعة ، وجهد أقل . 2
 ـ تجعل السئلة عامة وشاملة للمنهج .3
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المثالب : 
  ـ هذا النوع من السئلة ل تسمح للتلميذ بالتعبير عن أفكارهم في1

الموضوع ، فهي تمتاز بالتحديد والجمود .
 ـ إن عامل الصدفة يلعب دوراY هاما في الجابة .2

 إن المعلم الناجح هو الذي يستطيع استغلل أنواع المتحانات الثلثة ، دون
 العتماد على نوع معين ، وترك النوعين الخرين ، لكي يستطيع الحصول

على أدق تقيم لجابات التلميذ . 
 ول ب�د�  للمعلم أن يدرك أن المناقشات مع التلميذ التي يستطيع إجرائها

 داخل الصف ، وكذلك دراسة ملف التلميذ يمكن أن يحصل بواسطتها على
ما يعينه على فهم مستواه ، وتقيمه بدقة .

شـروط السئلة الجيدة :
ـ يجب أن تكون السئلة دقيقة وثابتة .1
 ـ يجب أن ل تكون السئلة مزدوجة ،أي فيها أكثر من مطلب واحد . 2
  ـ يجب أن تكون منوعة وشاملة للمنهج ،وتتطلب إجابات قصيرة قدر3

المكان . 
 ـ يجب أن ل يشير السوأل أية إشارة إلى الجواب .4
 ـ يجب أن تكون السئلة متناسبة مع الوقت المخصص لها 5

 العوامل المؤثرة على الجابات : 
 ـ ينبغي للمعلم أن يدرك أن المقاييس النفسية لدى التلميذ ل تكون ثابتة1

 دائما ، حيث يؤثر عليها المرض ، والتعب ، والدوافع ، والتوتر النفعالي
. Yبالغا Yتأثيرا

  ـ إن ظروف المكان الذي يجري فيه الختبار ذات تأثير هام على الجابة2
، مثال ذلك التهوية ، والضاءة ،والهدوء أو الضوضاء ...الخ .

  ـ بالضافة للعوامل النفسية ، وعامل المكان ، فإن عامل الصدفة يلعب3
دوراY في الجابة . 

 ـ إن تكرار الختبارات والجابات سيكسب التلميذ خبرة ودراية كبيرة .4
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  ـ تلعب عوامل البيئة ، وظروف التلميذ الجتماعية ، ومستواه الثقافي5
دوراY هاماY في الجابة .

ملحظة هامة :
 على المعلم أن يدرك أن التلميذ يكونون دائماY بشوق إلى معرفة نتائج

 الختبار ، لذلك ينبغي له أن يصححها ويعيدها لهم بالسرعة الممكنة ، ومن
 الجدر أن يوزعها داخل الصف ، ويناقش كل تلميذ في أجوبته ، والخطاء

التي وقع فيها ، للعمل على تلفيها في المستقبل .
 وعلى المعلم أن يكون منتبها إلى الضرر البليغ الذي يسببه استخدامه

 للكلمات النابية والمهينة ضد التلميذ الفاشل في الختبار ، فهو يكjون إساءة
 كبيرة له ، وإلى التربية والتعليم ، ويسبب حقد التلميذ على المعلم ودرسه

. Yمعا

*************  
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الفصل العاشر

المناهج الدراسية والكتب

أولX : المناهج الدراسية في المدرسة القديمة .

ثانياX : تطور المناهج الدراسية في العصر الحديث .

********                           
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أولX : المناهج الدراسية في المدرسة القديمة :
 يش��هد عص��رنا الحاض��ر تط��وراY ك��بيراY ف��ي أس��اليب التربي��ة والتعلي��م قل��ب
 المف��اهيم الس��ائدة رأس��اY عل��ى عق��ب ،فبع��د أن ك��ان الكت��اب والمعل��م ، وه��و ل
 يزال مع شديد السف في الكثير من البلدان النامية هما المح��ور ال��ذي ت��دور
 ح��وله عملي��ة التربي��ة والتعلي��م ، وج��لj ه��م المدرس��ة حش��و أدمغ��ة التلمي��ذ
 بالمعلومات النظرية التي تتضمنها الكتب المقررة م��ن قب��ل وزارات التربي��ة
 والتعلي���م ، وال���تي لي���س له���ا علق���ة بواق���ع حي���اتهم ، ول  ص���لة تربطه���ا
 بالمجتمع ، وإجب��ار التلمي��ذ عل��ى اس��تيعابها بك�ل الوس��ائل ومنه��ا بك�ل تأكي��د
 القسرية ، بما فيها العقاب البدني ،لك��ي يت��م حفظه��ا ع�ن ظه��ر قل��ب ، وتأدي��ة
 المتحانات فيها . لك�ن تل��ك المعلوم��ات ال��تي ا�ج��بر عل��ى حفظه��ا ل تلب��ث أن
 تتبخر من أذهانهم لن التلميذ ينسى بسرعة م��ا تعلم��ه ، لكن��ه ي��ذكر دائم��اY م��ا
 وجده بنفسه ، وإن التعلم الحقيقي هو أن يقوم التلميذ نفسه بتجاربه فهو يفه��م
 أكثر إذا عمل بدل أن يصغي و يقرأ ، وإن كل المعارف التي يتلقاه��ا التلمي��ذ
 عن طريق الترديد والتلقي�ن ل تعت��بر مع��ارف حقيقي�ة ، فق�د تك�ون الخط��ورة
 في الترديد من دون الفهم ، وقد يكون الفهم خاطئاY وهو ما يعتبر اخط��ر م��ن

الجهل كما يقول أفلطون .
 إن من الضروري أن يتملك التلميذ المعرفة ،ويمتص��ها بكي��انه كل��ه ،وبفك��ره
 وتجربت��ه ،لكن��ه يعج��ز ع��ن ذل��ك إذا ل��م نت��ح ل��ه ال��وقت المناس��ب ليدرس��ها ،
 وليستعيدها لنفسه وحسابه الخاص ،ول يشك أحد أن معرفة كه��ذه ه��ي أبق��ى
 م��ن معرف��ة تلق��ن تلقين��اY ،لنه��ا تبق��ى أب��داY ف��ي حال��ة اس��تعداد لمجابه��ة مواق��ف
 ومشاكل أخرى ح��تى ول��و نس��يتها ال��ذاكرة لنه��ا تتي��ح للتلمي��ذ فرص��ة توس��يع

)37إمكانياته . (
 لقد أهملت المدرسة القديم��ة  مي��ول ورغب��ات وغ��رائز الطف��ال ، وض��رورة
 إشباعها وتشذيبها وصقلها  وأهمل��ت ض��رورة فس��ح المج��ال لظه��ار التلمي��ذ
 لقدراته وقابليته في مختلف الفنون الموسيقية والغنائية والتمثيلية ، وأهملت
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   ضرورة إعط��ائه المج��ال الواس��ع للع��ب وإظه��ار طاق��اته البدني��ة المكبوت��ة،
 واعت�برت مسائل ثانوية في نظر القائمين على التربية ل تستحق الهتمام.

 ولقد أجاد المربي الك��بير [ ج��ون دي��وي ] ف��ي كت��ابه [ المدرس��ة والمجتم��ع ]
 :Yفي وصف واقع المدرسة القديمة قائل

 { لك���ي أوض���ح النق���اط الش���ائعة ف���ي التربي���ة القديم���ة بس���لبيتها ف���ي التج���اه
 ،وميكانيكيته��ا ف��ي حش��د الطف��ال ، وتجانس��ها ف��ي المناه��ج والطريق��ة ، م��ن
 الممكن أن يلخ��ص ك��ل ذل��ك ب��القول ب�أن مرك��ز الجاذبي��ة واق��ع خ��ارج نط��اق
 الطف�ل ، إن�ه ف��ي المعل��م وف��ي الكت�اب المدرس��ي، ب�ل ق�ل ف��ي أي مك�ان تش��اء
 عدى أن يكون في غ��رائز الطف�ل ، وفعالي��اته بص��ورة مباش��رة ، وعل��ى تل��ك
 السس فليس هن�اك م��ا يق�ال ع�ن حي�اة الطف�ل ، وق��د يمك�ن ذك��ر الك��ثير عم�ا
 يدرسه الطفل ، إل أن المدرسة ليست المكان الذي يعيش في��ه ، وف��ي ال��وقت
 الحاضر نرى أن التغيير المقبل في تربيتنا هو تحول مرك��ز الجاذبي��ة ، فه��و
 تغير أو ثورة ليست غريبة عن تلك التي أحدثها كوبر نيك��وس عن��دما تح��ول
 المركز الفلكي من الرض إلى الشمس ، فف��ي حال�ة مث��ل ه�ذه الحال��ة يص�بح
 الطف��ل الش��مس ال��تي ت��دور حوله��ا تطبيق��ات التربي��ة ، وه��و المرك��ز ال��ذي

)38ننظمها حوله} . (
 أما العالم الشهير [ جان جاك رسو ] فقد دعا في عصره إلى إج��راء التغيي��ر

: Yالجذري في مناهج المدرسة قائل
 { حولوا انتباه تلميذكم إلى ظواهر طبيعي��ة ، فيص��بح اش��د فض��ولY ،ولك��ن ل
 تتعجلوا في إرضاء هذا الفضول . ضعوا السئلة في متناوله، ودعوه يجيب
 عليها ، ليعلم ما يعلم ، ليس لنكم قلتم��وه ل�ه ، ب�ل لن��ه فهم��ه بنفس���ه،ليكشف
 العلم بدلY من أن يحفظه ،فعندما يجبر على أن يتعلم بذاته فإنه يستعمل عقله

بدلY من أن يعتمد على عقل غيره .
  فم��ن ه��ذا التمري��ن المتواص��ل يج��ب أن تنت��ج ق��وة عقلي��ة تش��ابه الق��وة ال��تي
 يعطيها العمل والتعب للجسم . إن النسان يتقدم بالنسبة لقواه ، وكذلك الفكر

) 39فإنه مثل الجسد ل يحمل إل ما وسع من طاقته } . (
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 وهكذا إذاY ،كانت الدعوات من قبل العلماء والمفكري��ن تت��وإلى لع��ادة النظ��ر
 ف��ي المناه��ج الدراس��ية والتربوي��ة م��ن أج��ل تحوي��ل المدرس��ة إل��ى ص��ورة
 مص��غرة م��ن المجتم��ع الك��بير المش��ذب والمه��ذب ، لك��ي يم��ارس التلمي��ذ
 حياتهم الفعلية فيها ، ويستنبطوا الحقائق بأنفسهم ، وليص��بح الكت�اب والمعل��م
 ع��املين مس��اعدين ف��ي تحقي��ق م��ا نص��بو إلي��ه ف��ي تربي��ة أجيالن��ا الص��اعدة ،
 ولتص��بح المدرس�ة ه��ي الحي�اة  بالنس�بة له��م ، وليس��ت إع�داداY للحي�اة ، حي�ث
 يمارس التلميذ داخل مدرستهم مختلف أنواع المهن الموجودة ف��ي المجتم��ع
 الكبير ، ويمارسون كل هواياتهم الفني��ة ،والرياض��ية، والموس��يقية ،وغيره��ا
 من الهوايات الخرى .وبكل ثقة نستطيع أن نقول أنهم بهذا السلوب س��وف

يطلقون قدراتهم الذاتية في الستطلع، 
 والفهم، والستيعاب ،واستنباط الحقائق بأنفسهم ،خيراY ألف م�رة م�ن تلقينه�م
 ال��دروس المح��ددة والجام��دة وال��تي ل تغنيه��م ش��يئاY ول تلب��ث أن تطي��ر م��ن

أذهانهم .  
 ثانياX : تطور المناهج الدراسية في العصر الحديث :

 شهد النصف الثاني من القرن العشرين تطورات علمية هائلة ، ب��ل نس��تطيع
 الق���ول ث���ورات علمي���ة جب���ارة ف���ي مختل���ف مج���الت الحي���اة القتص���ادية
 والجتماعي��ة والتكنولوجي��ة والص��حية ال��تي ج��اءت بوت��ائر س��ريعة ق��د يق��ف
 النس��ان م��ذهولY أمامه��ا عل��ى الرغ��م م��ن أن��ه ه��و ال��ذي أوج��دها وطوره��ا ،
 فنح���ن ن���رى ونعي���ش الي���وم عص���ر ال���ذرة والقم���ار الص���ناعية ،وعص���ر
 الكومبيوتر والنترنيت ، والتصالت وأجهزة الستقبال التي ح��ولت الع��الم
 إلى قرية ص�غيرة ومكن��ت النس��ان م�ن الحص��ول عل�ى ك��ل م�ا يحل��م ب�ه م�ن

المعلومات بدقائق معدودة 
 ولم يقتصر التط��ور العلم��ي عل��ى الختراع�ات و الص�ناعات المختلف�ة ، فق�د
 كان لبد أن يحدث التطور في المجال التربوي والتعليم��ي جنب��اY إل�ى جن�ب ،
 لن المج���الين يكم���ل بعض���ه بعض���اY ،ولن التط���ور التقن���ي يتطل���ب ق���درات

متطورة وعالية لدى العاملين لكي يستطيعوا مواكبة التطور التقني .
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 وهكذا ارتفعت أصوات المفكرين والعلماء العاملين في المجال التربوي
 لجراء ثورة في أساليب التربية والتعليم في مدارسنا ، وإعادة النظر في
 المناهج والكتب المدرسية والوسائل التي تمكن المدرسة من أداء عملها

على الوجه الكمل .
 فلقد دعا المفكر الكبير [ ج��ون دي��وي ] إل��ى أن تق��وم المدرس��ة الحديث�ة عل�ى

)40أسس أربعة حددها بما يأتي : (
  ـ ضرورة ربط المدرسة بالمجتمع ،حيث أكد عل�ى أن المدرس�ة ج��زء ل1 

 يتج��زأ م��ن المجتم��ع ، وأنه��ا ينبغ��ي أن تك��ون مجتمع��اY مص��غراY خالي��اY م��ن
 الشوائب التي نجدها في المجتمع الكبير،ودعا إلى بناء المدرس��ة لك��ي تلع��ب
 دورين أساسيين في خدمة المجتمع ال��ذي تنش�أ في��ه ،أولهم��ا نق�ل ال��تراث بع�د
 تخليص��ه م��ن الش��وائب ،وثانيهم��ا إض��افة م��ا ينبغ��ي إض��افته لك��ي يح��افظ

المجتمع على حياته .
  ـ ضرورة اعتبار التربية المدرسية عملية حياتية وليست عملية إعداد2 

 للمستقبل ، فلقد اعتبرت المدرسة القديمة أن العملية التربوية التي تتم في
 المدرسة هي من أجل إعداد التلميذ للمستقبل ، أي أنها ترتبط بالمستقبل

أكثر مما ترتبط بالحاضر،وأنه بناءY على هذه النظرة يهون 
 عمل أي شيء في الحاضر إذا كان يضمن قيمة أو فائدة للمستقبل ، بم��ا ف��ي
 ذل��ك العق��اب الب��دني ،وأن مس��ايرة رغب��ات التلمي��ذ عم��ل غي��ر مقب��ول ، ب��ل

وممنوع معتبرة ذلك عملY ل يحقق هدفاY مفيداY للمستقبل   .      
  ـ ض���رورة الهتم���ام بالموض���وعات العملي���ة والمهني���ة ، وبمب���دأ الفعالي���ة3

بصورة عامة ، ودعا إلى 
 ضرورة الهتمام بالعمال اليدوية والمهنية في المنهج الدراسي ، وعدم

 القلل من شأنها ،مؤكداY على مبدأ الفعالية في الحصول على الخبرة
 والتعلم ما دامت التجربة هي التي تظهر الخطأ أو الصواب في فرضياتنا

 وآراءنا ، ودعا إلى النظر إلى الموضوعات النظرية والمهنية على قدم
 المساواة مؤكداY على ضرورة إدخال أنواع مختلفة من المهن إلى المدرسة
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 حيث أن هذه المهن تجدد روح المدرسة وتربطها بالحياة ،وتجعل المدرسة
 بيئة صادقة للطفل يتعلم منها العيش المباشر بدلY من أن تكون مجرد محل
 لتعليم دروس ذات صلة بعيدة ومجردة بحياة قد تقع في المستقبل ، وليكن

 معلوماY أن الهدف من إدخال المهن إلى المدرسة ليس من أجل القيمة
 القتصادية ، ولكن من أجل تنمية القوة الجتماعية ، وبعد النظر ، فالمهنة

 تجهز التلميذ بدافع حقيقي ، وتعطيه خبرة مباشرة ، وتمنحه الفرصة
للتصال بالمور الواقعية .

  ـ ضرورة ربط العملية التربوية بالديمقراطية ، حي��ث أك��د عل��ى ذل��ك ف��ي4
 كت���ابه ال���تربوي الول  [الديمقراطي���ة والتربي���ة ] معت���براY أن الديمقراطي���ة
 أسلوب في الحياة ، وليس��ت مج��رد تط��بيق سياس��ي لمفه��وم ق��ديم يرج��ع إل��ى

: Yعهد اليونان في العصور القديمة ووصف الديمقراطية التي عناها قائل
  ف��ي أساس��ها{ فليس���ت الديمقراطي��ة مج���رد ش��كل للحكوم��ة ، وإنم���ا ه��ي

)41أسلوب من الحياة المجتمعة والخبرة المشتركة والمتبادلة } .(
 وعلى هذا الساس فإن الديمقراطية تعني المساواة بين الفراد وتهيئة

 الفرص المتكافئة لهم دون تمييز ،وتعني التكافل الجتماعي ، والعدالة
 الجتماعية ،وحرية العتقاد ،والقول ،والنشر،والجتماع ،وهي تعني
 إقامة علقات إنسانية تتسم بالخذ والعطاء وتغليب العقل والخبرة في

مجابهة وحل المشكلت التي تصادفنا .
 إن المدرسة الديمقراطية التي نصبو إليها هي تلك المدرسة التي يعيش فيها

 التلميذ والمعلمون وسائر العاملين فيها زملءY متعاونين من أجل تحقيق
الهدف المشترك الذي يخدم الجميع . 

 وختام��اY لب��د م��ن الش��ارة إل��ى ض��رورة اهتم��ام المدرس��ة ب��اللعب بالنس��بة
 للتلمي��ذ كوس��يلة لتنمي��ة ق��دراتهم الجس��مية والعقلي��ة ، حي��ث أن اللع��ب يعت��بر

الفعالية الجدية في حياة الطفل ، والكثر قابلية لطلق قواه الكامنة .
 ومن المؤسف أن نرى الكثير من الباء والمهات يعتبرون اللعب نوع م��ن
 الس��خف ، ومض��يعة لل��وقت ول يخ��دم أطف��الهم ، وه��م يح��اولون الح��د م��ن
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 نشاطات أبنائهم ، ويعزون ضعفهم في بعض الدروس راجع إلى اهتم��امهم
 باللعب على حس��اب دروس��هم ،دون أن يكلف��وا أنفس��هم التح��ري ع�ن الس��بب

الحقيقي لذلك ، ومعالجته .
 إن اللع�ب ض��روري ج��داY للطف��ال ، ض��رورة الطع��ام والش��راب ،م�ن أج��ل

ضمان سلمة نموهم العقلي والجسدي بشكل طبيعي . 
 لقد أدرك علماء التربية وعلم النفس القيم��ة الحقيقي��ة للع��ب ،حي��ث أك��دوا أن
 اللعب ل يعني المتعة والسلوى فقط ،وإنما ه��و وس��يلة قيjم��ة لنم��وه الجس��مي
Yوالعقلي ،وإعداد غريزي لبعض الملكات ال��تي تمكن��ه م��ن العم��ل ،مس��يطرا 
 ع�ل نفس�ه ،موجه��اY انتب��اهه وجه�ده م�ن أج�ل ه��دف معي�ن ومح��دد ،إن�ه ينب�ه
 المخيلة ،ويركز الرادة ، ويعود الطفل بطريقة طبيعية على احترام النظ��ام
 ،ويبل��ور المن��اقب الجتماعي��ة ، فيتعل��م إطاع��ة الق��وانين ،ولس��هام ف��ي كاف��ة

) .42النشاطات الجتماعية . (

**********
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الفصل الحادي عشر

البيت والمدرسة ،وأهمية التعاون بينهما

 أولX : البيت أو السرة : 
 ـ البيت هو البيئة الجتماعية الولى للطفل .1    
 ـ كيف تؤدي السرة واجباتها تجاه أطفالها ؟2    

 ـ واقع السرة وتأثيره على تربية الطفال .3     

 ثانياX : المدرسة ودورها في تربية وإعداد النشء .
      

 ـ كيف تستطيع المدرسة أداء مهامها ؟1        
      

 ـ  تعاون البيت والمدرسة .2         

*********
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 أولX : البيت هو البيئة الجتماعية الولى للطفل : 
 البيت هو ال��بيئة الجتماعي��ة الول��ى للطف��ل ، حي��ث يقض��ي الس��نوات الول��ى

من حياته ،منذ� الولدة وحتى انتقاله إلى المدرسة .
  فالبيت إذاY هو المدرسة الولى ،حي�ث تت��ولى الس�رة ال��تي يعي�ش ف��ي كنفه��ا
 رعايته وتنشئته النشأة القويمة ، ولذلك فأن السرة تلعب دوراY ب��الغ الهمي��ة
 في تربية وإعداد أطفالها  [اجتماعياY ] و[ أخلقياY ] و [ عاطفي��اY ] م��ن خلل

  ،وت��دريبهم عل��ى الس��لوك الجتم��اعيبالحب ، والعاطف��ة ، والم��نإحاطتهم 
 القويم ، وتوفير الرعاية الساس��ية له�م ، وإش��عارهم ب��أنهم موض��ع اهتم��امهم

وحمايتهم ، والعتزاز بهم .
، Yوتتولى السرة تعليمهم وتوجيههم في ممارس��ة الس��لوك المقب��ول اجتماعي��ا 
 م��ن خلل ممارس��ة العم��ال والنش��طة المفي��دة ، والعم��ل عل��ى تجنيبه��م ك��ل
 سلوك ضار ومرفوض من قبل المجتمع بأس��لوب ترب��وي بعي��د ع��ن أس��اليب
 القم��ع والك��راه ، وأن يك��ون الوال��دان ق��دوة حس��نة وص��ادقة ف��ي س���لوكهم
 وممارستهم أمام أطفالهم ، حيث يقلد الطفال ذويهم ويتعلم��ون منه��م الش��يء

الكثير .
 وعل�ى ذل��ك ف�إن الوال�دين تق�ع عليه��م مس��ؤولية تربوي��ة ك��برى يتوق��ف عليه��ا
 مستقبل أطفالهم ، فالعائل��ة ال��تي تغ��رس ف��ي نف��وس أطفاله��ا الع��ادات الحمي��دة
 تكون قد بن�ت الس��اس المكي�ن لس��لوكهم وأخلقه��م مس��تقبلY ، وعل��ى العك�س
 من ذلك ف��إن الع��ادات الس��يئة والس��لوك المنح��رف ال��ذي يتعلم��ه الطف��ال ف��ي
 مقتب�ل حي��اتهم م�ن أف��راد أس��رتهم يتح��ول إل��ى س��لوك دائم��ي إذا م��ا اس��تمروا
 عليه ، فمن الصعوبة بمكان أن نلغي لدى أطفالنا عادة ما ونحل محلها ع�ادة

أخرى ، وإن ذلك يتطلب منا الجهد الكبير والوقت الطويل .
ثانياX : كيف تؤدي السرة واجباتها تجاه أطفالها ؟

 إن عل��ى الس��رة ال��تي ته��دف إل��ى تربي��ة أطفاله��ا التربي��ة القويم��ة أن تل��تزم
بالمبادئ التالية :       

 ينبغي للوالدين احترام مسار النمو العادي لطاقات أطفالهم ، والسماح ـ1
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 لغرائزهم بالنمو بش��كل ط��بيعي ، ش��رط أن ل تعرض��هم للس��تثارة ال��زائدة ،
 وإرش��ادهم فيم��ا يتعل��ق بمواجه��ة المش��اعر التكالي��ة والجنس��ية والعدواني��ة ،
 ومساعدتهم على ضبط تلك المشاعر وجعلها طبيعية ، وإشباعها بأسلوب ل
 يخ��ل ب��القيم الس��ائدة ف��ي ثق��افتهم ، ولش��ك أن الوال��دين لهم��ا الح��ق وعليهم��ا
 الواجب في تبني قيم معينة ومحاولة تنميته��ا ل��دى أطفالهم��ا لن ه��ذا الط��ار

) 43ضروري لخلق المعايير السلوكية لديهم . (
  عل��ى الوال��دين تهيئة المن��اخ المناس��ب لتنمي��ة الثق�ة ل��دى أطف��الهم ، وال��تي ـ2

 العاطفي��ة . إن الطف��ال بحاج��ة للحص��ول عل��ى ه��ي الس��اس لك��ل الرواب��ط
 الخبرة في الستقلل الذاتي ، شرط أن ل يعني ذلك إطلق العنان ومحاول��ة

إشباعها بصورة عشوائية من غير ضوابط .
  عل��ى الوال��دين إتاح��ة الفرص��ة لطف��الهم للتع��بير ع��ن الش��غف ، وح��ب ـ 3

 الستطلع والمبادأة والستكشاف ،شرط أن ل يتم التجاوز على القيم النبيلة
)44أو على حقوق الغير،وتشجيعهم على الكد والمثابرة والجتهاد .(

 ـ ينبغي للوالدين أن يتصفا بالحزم ، ولكن دون قسوة ، والرشاد م��ن دون4
 استخدام الوامر والتعليمات غي��ر المنطقي��ة وغي��ر الم��بررة ، وان يحرص��وا
 على الثقة فيما بينهم أولY ،وبينهم وبين أطفالهم ثاني��اY ، حي��ث أن ذل��ك يس��اعد
 الطف��ال عل��ى النم��و تج��اه المراهق��ة والش��باب ، وتنمي��ة المش��اعر اليجابي��ة
 لديهم من تقدير الذات ، والقدرة عل��ى التحم��ل ، والتس��امح ، والتمس��ك ب��القيم

النسانية .
  ـ ينبغي للسرة أن تكون نموذجاY يتسم بالثقة والمن فيما يتمسكون به م��ن5

 قيم فاضلة ، وسلوكيات قويمة ، يطلب��ون م��ن أبن��ائهم ممارس��تها ، م��ن خلل
 ممارس��تهم ه��م لتل��ك الس��لوكيات ، والعم��ل عل��ى تعزي��ز جمي��ع الس��لوكيات
 اليجابي��ة ، وامت��داح أبن��ائهم المل��تزمين به��ا ، والعم��ل عل��ى ك��ف الس��لوكيات

الخاطئة والمنحرفة ، وغير المرغوب بها . 
  ـ ولشك أن استخدام الحب ، والتقبيل ، بدلY من أس��اليب الق��وة والس��يطرة6

 والعنف هي السبيل المثل لتربية وتنمية أطفالهم ، وجعلهم أكثر ق��درة عل��ى
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 تحمل المسؤولية عن أفعالهم ، وتمسكهم بالتعاون مع الخري��ن .إن اس��تخدام
 أس��اليب العن��ف م��ع الطف��ال لض��بط س��لوكهم م��ن ش��أنه أن ي��ؤدي إل��ى تنمي��ة

المشاعر  العدوانية لديهم . 
 إن ما يكتسبه الطفال خلل السنوات الست الولى من حياتهم بين أسرهم ،
 قب��ل دخ��ولهم المرحل��ة الوس��طى ، ونقص��د به��ا المدرس��ة وال��تي ه��ي امت��داد
 للتربية في البيت ،حيث تعد البناء لدخول حي��اة المجتم��ع ، ول��ذلك فه��ي م��ن
 الهمية بمكان لمستقبلهم ، فإذا ما كانت السرة تعيش حياة آمن��ة ومس��تقرة ،
 يس��ودها المحب��ة والح��ترام ، والتع��اون بي��ن أفراده��ا ، وخاص��ة الوال��دين ،
Yوتتمس��ك بالس��لوك والخلقي��ات القويم��ة فل ش��ك أنه��ا س��وف ت��ؤثر ت��أثيرا 
 إيجابياY عميقاY في نفسية وسلوك أبنائها ، وعل��ى العك��س م��ن ذل��ك ف��إن الس��ر
 الممزقة والمتناحرة ، والتي تفتقد إلى الحترام المتب��ادل بي��ن الوال��دين وبقي��ة
 أفراد السرة ، وكذلك الس��ر ال��تي انفص��ل فيه��ا الوال�دين ، ويعي��ش الطف�ال
 مع أحدهما ، أو كلهما بالتناوب فإن ذلك يؤثر تأثيراY سلبياY بالغاY على نفسية

           )45(وسلوك أبنائهم بكل تأكيد . 
 لقد اتضح من الدراسات التي أجراه��ا علم�اء التربي�ة وعل��م النف�س أن الس��ر
 ال��تي ل تع��اني م��ن مش��كلت س��لوكية بي��ن أعض��ائها تعي��ش حي��اة ه��ادئة ،
 ويرتاح بعضهم إلى البعض الخر ، وهم يستطيعون إجراء المناقش��ات فيم��ا
 بينهم بمهارة ويسر ، وعل��ى الرغ��م م��ن وج��ود ف��روق ف��ي الدوار لك��ل ف��رد
 منه��م ، ف��إنهم يش��تركون جميع��ا ف��ي القي��م الس��امية ال��تي تح��افظ عل��ى بن��اء
 وتماسك أسرهم ، على الرغم من أن السر  ل يمكن أن تخلو من الت��وترات
 والحياط��ات والغض��ب والغي��رة وغيره��ا م��ن المش��كلت ، فه��ذه خص��ائص
 موجودة في كل أسرة ، لكن هذه الس��ر تختل��ف بعض��ها ع��ن البع��ض الخ��ر
 ف��ي كيفي��ة مجابه��ة تل��ك المش��اكل ال��تي تح��دث داخله��ا ، ع��ن طري��ق الحكم��ة
 والتعقل ، ممزوجة بالحب والعطف ، والح��ترام العمي��ق لمش��اعر الجمي��ع ،

       . Yوكبارا Yصغارا
وعلى العكس من ذلك نجد السر التي يعاني أفرادها من الضطراب
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 الس���لوكي تتمي���ز بالض���عف ،وهشاش���ة العلق���ة فيم���ا بينه���ا ، وم���ع ال���بيئة
 الخارجي���ة ، وتتس���م العلق���ات الس���رية بالغض���ب والس���تفزاز والع���داء ،

وتنتابهم مشاعر التهديد والمراوغة والكراه حيال بعضهم البعض ، 
 ويس��ود الس��رة مناخ��اY م��ن الحب��اط والرك��ود ، وق��د نج��د أبن��اءهم يتهرب��ون

خارج السرة .
 إن الس���ر ال���تي تع���اني م���ن المش���اكل بي���ن الوال���دين تتس���م تربي���ة أبن���ائهم
 بالزدواجي��ة حي��ث يتلق��ون التوجيه��ات المتناقض��ة منهم��ا ، وق��د يلج��اY أح��د
 الوالدين إلى تحريض أبن��ائهم عل��ى ع��دم الص��غاء لنص��ائح الط��رف الخ��ر
 أو تشويه صورته ،أو الساءة إليه ،مما يؤدي إلى عدم احترام البناء لهم��ا

،أو اتخاذهما نموذجاY يح�تذ به في سلوكهم . 

 ثالثاX : واقع السر،وتأثيره على تربية الطفال :
 وم��ن خلل الدراس��ات ال��تي أجراه��ا علم��اء التربي��ة وعل��م النف��س للوض��اع
 الس���رية ف���ي مختل���ف البل���دان ق���د وج���دوا أن هن���اك اختلف���ات ك���بيرة بي���ن
 الوضاع الجتماعية لهذه السر تتحكjم فيها الظ��روف ال��تي تعي��ش فيه��ا ك��ل
 أسرة ،والعلقات السائدة بي��ن أفراده��ا ، وبش��كل خ��اص بي��ن الوال��دين ، وأن
 هذه الختلفات ، والعلقات تلعب دوراY خطيراY في تربية وتنشئة الطفال ،

فهناك أنواع مختلفة من السر وتبعاY لذلك نستطيع أن نحددها بما يلي :
  ـ  السر التي يس��ودها النس��جام الت��ام ، والح��ترام المتب��ادل بي��ن الوال��دين1

 وسائر البن��اء ، ول يع��انون م�ن أي�ة مش��كلت س��لوكية بي�ن أعض��ائها ال�ذين
 يشتركون جميعاY في القيم السامية ال��تي تح��افظ عل��ى بن��اء وتماس��ك الس��رة ،
 وتستطيع هذه السر تذليل جميع المشاكل والص��عوبات والت��وترات الداخلي��ة
 ال��تي تج��ابههم بالحكم��ة والتعق��ل ، وبالمحب��ة والتع��اطف والح��ترام العمي��ق
 لمشاعر الجميع صغاراY وكباراY . إن الح��ترام المتب��ادل بي��ن أف��راد الس��رة ،
 وخاصة بين الوالدين هو من أه��م مقوم��ات الس��تقرار والثب��ات ف��ي حياته��ا ،
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 ومتى ما كانت السرة يسودها الستقرار والثب��ات ف��إن ت��أثير ذل��ك س��ينعكس
بكل تأكيد بشكل إيجابي على تربية وتنشئة الطفال .

  ـ السر التي يسودها النشقاق والتمزق والتناحر وعدم النسجام ، وتفتقد2
 إلى الحترام المتبادل بين الوالدين ، ويمارس أحدهما سلوكاY ل يتناس��ب م��ع
 جنس��ه ول يتلءم مع��ه ، وغي��ر مقب��ول اجتماعي��اY ، وف��ي ه��ذه الح��ال يفتق��د
 الطف��ال الق��دوة الض��رورية ال��تي يتعل��م منه��ا الع��ادات والقي��م والس��لوكيات
 الحميدة ، وقد يلجأ الطفال إل��ى البح�ث ع�ن قري��ن له��ذه الق��دوة غي��ر كفء ،
 من خارج الس��رة ، غي�ر أن ه�ذه النم�اذج تفتق��ر إل�ى عم�ق الشخص��ية ، ول

يمكن التعرف عليها بنفس الدرجة التي يتعرف بها البناء على الوالدين  .
 إن عدم النسجام بين الوال��دين ي��ؤدي إل��ى ص��راع ح��اد داخ��ل الس��رة ، وق��د
 يطفو هذا الصراع على الس��طح ، وق��د تش��تعل ح��رب ب��اردة بي��ن  الوال��دين ،
 وقد يترك الب الضعيف السلطة والمسؤولية العائلي��ة للم ،وق��د تح��اول الم
 تشويه صورة زوجها أمام البناء وتستهزئ به مما يؤدي إلى شعور البن��اء

بعدم الحترام لبيهم الضعيف والمسلوب الرادة . 
 وهناك الكثير من الباء المتس��لطين عل��ى بقي��ة أف��راد العائل��ة ، ولج��وئهم إل��ى
 أس��اليب العن��ف والقس��وة ف��ي التعام��ل م��ع الزوج��ة وم��ع البن��اء ، وخاص��ة
 المدمنين منهم على الكحول أو المخدرات ، مما يحوjل الحي��اة داخ��ل الس��رة
 إلى جحيم ل يطاق ، وقد يتوسع الصراع بين الوالدين ليشمل البناء ، حيث
 يحاول كل طرف تجنيد البناء في صالحه مما يس��بب له�م ع�واقب وخيم��ة ،
 حي���ث يص���بحون كب���ش ف���داء ل���ذلك الص���راع ، ويتعرض���ون للت���وتر ال���دائم
 ،والغضب، والقلق ، والنطواء، والس��يطرة ،والعدواني��ة ، ولق��د أك�د العلم��اء
 أن المشكلت الخلقية التي يتعرض لها البناء غالباY م��ا تك��ون ل��دى الس��ر

التي يسودها التوتر وعدم النسجام الصراع .
 ويعتق���د العلم���اء ، نتيج���ة الدراس���ات ال���تي أجروه���ا أن ت���أثيرات الص���راع
 والشقاق الزوج��ي المس��تمر  غالب��اY م��ا تك��ون أش��د ت��أثيراY عل��ى تربي��ة وتنش��ئة
 البناء من النفص��ال أو الطلق ، عل��ى الرغ��م م��ن أن النفص��ال أو الطلق
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 ليس بالضرورة يمك�ن أن ينه��ي الع�داء والكراهي��ة بي�ن الوال�دين ، فق��د ينتق�ل
الصراع بينهما إلى مسألة حضانة الطفال ، ونفقة معيشتهم 

  ـ الس��ر ال��تي ج��رى فيه��ا انفص��ال الوال��دين ع��ن بعض��هما نتيج��ة للش��قاق3
، Yج��دا Yوالصراع المستمر بينهما مما يجعل استمرار الحياة المشتركة ص��عبا 
 إن لم يكن مستحيلY ،ورغم أن النفصال أو الطلق قد يحل جانباY ك��بيراY م��ن
 المشاكل التي تعاني منها الس��رة ،إل أن مش��اكل أخ��رى ت��برز عل��ى الس��طح
 م���ن جدي���د تتعل���ق بحض���انة الطف���ال ، ونفقته���م ، وق���د يس���تطيع الوال���دان
 المنفص��لن التوص��ل إل��ى ح��ل ع��ن طري��ق التف��اهم ، وق��د يتع��ذر ذل��ك ويلج��ا
 الطرفان أو أحدهما إلى المحاكم للبت ف��ي ذل��ك مم��ا يزي��د م��ن ح��دة الص��راع

بينهما ، والذي ينعكس سلباY على أبنائهما .
 وفي الغ��الب ق��د تت��ولى الم حض��انة أطفاله��ا ، وق��د يت��ولى الوال��د الحض��انة ،
 وقد يتولى الثنان ذلك بالتناوب حرصاY على مصلحة البناء ، وعدم انقطاع

الصلة بين الوالدين وأبنائهما .
 لكن الثار السلبية لنفصال الوال��دين عل��ى البن��اء تبق��ى ك�بيرة ، خاص��ة م��ع
 استمرار الكراهي��ة والع��داء بي��ن الزوجي��ن المنفص��لين ، ونق��ل ذل��ك الص��راع
 بينهما إلى البناء ، وما يسببه ذلك من مشاكل واضطرابات نفسية لهم ، فق��د
 اعت��برت الباحث��ة المعروف��ة [ م��افيس هيرثنكت��ون] الطلق ب��أنه مرحل��ة م��ن

)46التردي في حياة السرة ، وليس مجرد حدث فردي قائم بذاته . (
 إن التأثير الناجم عن حضانة البن��اء م��ن قب��ل أح��د الطرفي��ن يمك��ن أن يخل��ق
 مشاكل جديدة ، فقد تتزوج الم التي تتولى حض��انة أبنائه��ا ، ويعي��ش البن��اء
 ف��ي ظ��ل زوج الم ، وق��د يك��ون لل��زوج الجدي��د طف��ل أو أك��ثر ، وق��د ي��تزوج
 الب الذي يتولى حض��انة الطف�ال ال��ذين سيعيش��ون ف��ي ظ��ل زوج��ة أبيه��م ،
 وقد يكون لزوجة الب طفل أو أكثر ، وفي كلتا الحالتين تس��تجد الك��ثير م��ن
 المشاكل ، فقد ل ينسجم الطفال مع زوج الم ، وقد ل ينس��جموا م��ع زوج�ة
 الب ، وق���د ل ينس���جموا م���ع أطف���ال زوج���ة الب ،أو أطف���ال زوج الم ،
 وخاص��ة عن��دما يك��ون هن��اك تميي��زاY ف��ي أس��لوب التعام��ل م��ع الطف��ال مم��ا

كيف نربي أبناءنا  - حامد الحمداني
132



 ينعكس سلبياY على سلوكهم وتصرفاتهم ، ونفس��يتهم ، وخاص��ة البن��ات ، وق��د
 حباط ، والخوف ، والشعورليؤدي بهم إلى الشعور بالضيق ، والقلق ، وا

 بالحرمان ، والحنين ، والحزن وهب��وط المس��توى الدراس��ي ، واله��روب م�ن
المدرسة ، والسرقة وغيرها من السلوك المنحرف والمخالف للقانون.

 إن م���ن المؤس���ف ج���داY أن تتص���اعد نس���بة الس���ر المطلق���ة بوت���ائر عالي���ة ،
 وخاص��ة ف��ي الولي��ات المتح��دة وس��ائر المجتمع��ات الغربي��ة ، فق��د أش��ارت
 الدراسات التي أجراها مركز الدراسات الصحية بالوليات المتحدة أن نسبة

 ، وأن1981 ـ 1970% م��ا بي��ن الع��وام 100الطلق ق��د تص��اعدت بنس��بة 
 % م���ن23 حال���ة طلق بي���ن الس���ر المريكي���ة ، وأن 1,182,000هن���اك 

) 47الطفال يعيشون في أسر تضم أحد الوالدين فقط.(
 إن هذا النموذج السائد لي��س ف��ي الولي��ات المتح��دة فحس��ب، وإنم��ا ف��ي س��ائر
 المجتمعات الغربية حيث تشير الحصاءات إلى أن نسبة السر المطلقة ف��ي

السويد على سبيل المثال تصل إلى الثلث  .
  ـ هن��اك أس��ر فق��دت أح��د الوال��دين نتيج��ة الوف��اة بس��بب مرض��ي أو وق��وع4

 حادث ، ومن الطبيعي إن فقدان أحد الوال��دين ي��ؤثر ت��أثيراY بالغ��اY عل�ى نفس��ية
 البن���اء ، وخصوص����اY إذا م���ا ك���انت العلق���ة ال���تي تس���ود الس���رة تتمي���ز
 بالس��تقرار والثب��ات ، ويس��ودها المحب��ة وال��وئام والح��ترام المتب��ادل ، وق��د
 ي��تزوج الط��رف الب��اقي عل��ى قي��د الحي��اة لي��دخل حي��اة البن��اء زوج أم ، أو
 زوج���ة أب ، وم���ا يمك���ن أن يحمل���ه له���م ذل���ك م���ن مش���اكل نفس���ية يص���عب
 تجاوزها ، وخاصة إذا ما كان تعامل العضو الجديد في السرة مع الطف��ال
 ل يتسم بالمحبة والعطف والحنان ال��ذي ك��انوا يلق��ونه م��ن الم المفق��ودة ، أو

الب المفقود .
  ـ هناك أس��ر تعم��ل فيه��ا الم بالض��افة إل��ى الب ، وم��ن الط��بيعي أن الم5

 العامل���ة ت���ترك أطفاله���ا ف���ي رعاي���ة الخري���ن ، س���واء أك���ان ذل���ك ف���ي دور
 الحضانة ، ورياض الطف�ال ، أو تركه��م ل�دى الق��ارب مث��ل الج�د والج��دة ،
 وحيث أن أكثر من نصف المهات قد دخلن سوق العمل ، فإن النتيج��ة ال��تي
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 % من الطف��ال يقض��ون ف��ترة زمني��ة50يمكن الخروج بها هي أن أكثر من 
 طويل��ة م��ن النه��ار ف��ي رعاي��ة ش��خص آخ��ر م��ن غي��ر الوال��دين س��واء داخ��ل

السرة أو خارجها .
  ولق��د أوض��حت الحص��ائيات ال��تي أجراه��ا مكت��ب الحص��اء المرك��زي ف��ي

 % من الطفال دون الثامن��ة عش��رة م��ن54 أن 1981الوليات المتحدة عام 
 % بالنس��بة للطف��ال45العمر ينتمون لمه��ات ع��املت ، بينم��ا تبل�غ النس��بة 

 دون السادس���ة م���ن العم���ر ، وط����بيعي أن ه���ذا النم���وذج ه���و الس���ائد ف���ي
المجتمعات المتقدمة على وجه الخصوص كالمجتمع الوربي .

 ورغم عدم توفر الدل��ة عل��ى م��دى الت��أثيرات الس��لبية واليجابي��ة عل��ى أبن��اء
 المهات العاملت ، إل أن مما لشك فيه أن الك��ثير منه��ن يع��انين نوع��اY م��ن
 الص��راع ، والش��عور بال��ذنب بس��بب العم��ل ، وت��رك أطف��الهن ف��ي رعاي��ة
 الخرين ، وخاصة عند ما يتعرض الطفال لمشكلت ص��حية أو انفعالي��ة ،
 وتح��اول العدي��د م��ن المه��ات التع��ويض ع��ن ذل��ك بت��دليل أطف��الهن وتلبي��ة
 مطالبهم . ورغم الجوانب السلبية لعمل الم فإن هن��اك ج��انب إيج��ابي ومفي��د
 للطف��ال ، حي��ث ي��وفر عم��ل الم المن��اخ ال��ذي يس��اعدهم عل��ى الس��تقللية ،

والعتماد على النفس في كثير من المور .
  ـ هناك أسر لديها طفل واح��د يغم�ره الوال��دان بال�دلل المف��رط ، والرعاي�ة6

 المب���الغ فيه���ا ، والح���رص الش���ديد ، مم���ا ي���ؤثر ت���أثيراY س���لبياY عل���ى س���لوكه
 وشخص��يته . فال��دلل ال��زائد للطف��ل يجعل��ه غي��ر مطي��ع لتوجيه��ات وال��ديه ،
 وتكثر مطالبه غير الواقعية ، ويمي��ل إل��ى الس��تبداد ف��ي المن��زل والمي��ل إل��ى
 الغضب لتفه الس��باب ، وف��ي ح��الت ك��ثيرة يتص��ف الطف��ل الم��دلل ب��الجبن
 والخوف والنطواء ، سواء داخل المدرسة أو في أوقات اللع��ب ، وبض��عف
 الشخص��ية ، أو ق��د يتس��م ف��ي أحي��ان ك��ثيرة بالعدواني��ة ، والغ��رور المف��رط ،

)48والنانية . (
 إن المصلحة الحقيقة للطفل تتطل��ب م�ن الوال��دين أن يمنح��اه الح��ب والعط��ف

 الغ��ة ف��ي ذل��ك ،لك��ي يض��منا النم��و الط��بيعي ل�هبوالرعاية الزم��ة م�ن دون م
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 ،الخالي من كل التأثيرات السلبية .أما السر التي لديها أكثر من طف��ل واح��د
 فإنها تجابه العديد م��ن المش��اكل والص��عاب ف��ي تربي��ة أبنائه��ا ، فق��د يتع��رض
 الطفال إلى نوع من التمييز من قبل الوالدين ، فهناك أسر تمي��ل إل��ى البني��ن
 وتحيطه��م بالرعاي��ة والهتم��ام  أك��ثر م��ن البن��ات ،وق��د يح��دث العك��س ، ف��ي
 بع��ض الحي��ان .كم��ا أن الطف��ل الول يش��عر ب��أن ش��قيقه الث��اني ق��د أخ��ذ من��ه
 جانبا كبيراY من الحنان والحب والرعاي��ة ، مم��ا يس��بب ل��ه الش��عور ب��الغيرة ،
 وما تسببه م�ن مش�اكل تتطل��ب م�ن الوال�دين الحكم�ة والتبص��ر ف��ي معالجته��ا
 ،فالغيرة هي أحد العوامل الهامة في كثير من المشاكل والتي قد تدفع الطف��ل
 إل���ى التخري���ب ، والغض���ب ، والنزع���ات العدواني���ة ، والتب���ول اللإرادي ،

وضعف الثقة بالنفس .
 ومن المعلوم أن الغيرة ليست سلوكاY ظاهرياY ، وإنما هي حالة انفعالية يشعر
 بها الطفل ، ولها مظاهر خارجية يمكن الستدلل منها  أحياناY على الشعور
 الداخلي ، لكن هذا ليس بالمر السهل ، حيث يح��اول الطف��ل إخف��اء الغي��رة ،

)49بإخفاء مظاهرها الخارجية قدر إمكانه . (
 ومن الجدير بالذكر أن الغيرة يمكن أن نراها م��ع النس��ان ح��تى ف��ي الك��بر ،
 فقد يش��عر الف��رد ب��الغيرة م�ن زمي��ل ل�ه حص��ل عل��ى منص��ب أعل�ى من��ه ، أو
 يتمتع بثروة أكثر من��ه ، ول يع��ترف الف��رد ع��ادة ب��الغيرة بس��بب م��ا تتض��منه

من الشعور بالنقص الناتج عن الخفاق .
 إن الواجب يتطلب من الوالدين عدم إظهار العطف والحب والرعاية الزائدة
 للطف���ل الص���غير أم���ام أخي���ه الك���بير ، ومحاول���ة خل���ق علق���ة م���ن الح���ب

والتعاطف والتعاون بينهما،والبتعاد عن التمييز في التعامل مع البناء. 
 كما أن الطفل الخير يحظى دائماY بنوع خاص من الرعاية والحب و الحنان
 والعطف ، من قبل الوالدين الذين يعاملنه لمدة أطول من المدة التي عوم��ل
 فيه��ا م��ن س��بقه م��ن الخ��وة والخ��وات عل��ى أن��ه طف��ل وتحيطه��م بالرعاي��ة
 والهتمام ، وغالباY ما يشعر الطفل الخير بأنه أق��ل ق��وة  ونم��وا، واق��ل ق��درة

) 50على التمتع بالحرية ، والثقة ممن هم أكبر منه (
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ثانياX : المدرسة ودورها في تربية وإعداد النشئ : 
 المدرسة كم��ا ه��و مع��روف ه��ي تل��ك ال��بيئة الص��ناعية ال��تي أوج��دها التط��ور
 الجتماعي لكي تكمل الدور الذي مارسته السرة في تربية وإعداد أبنائه��ا ،
 ومدهم بالخبرات اللزمة لدخولهم معترك الحياة فيما بعد ، فهي لذلك تعت��بر
 الحلق���ة الوس���طى والمهم���ة ال���تي يم���ر به���ا الطف���ال  خلل مراح���ل نم���وهم
 ونضوجهم لكي يكونوا ج��اهزين للقي��ام بمس��ؤولياتهم ف��ي المجتم�ع مس��تعينين
 بم��ا اكتس��بوه م�ن المه��ارات المختلف�ة والض��رورية لتكيفه��م الس��ليم م��ع ال�بيئة
 الجتماعية الكبرى ، ذلك لن المدرسة ليس سوى مجتمع مص��غر ، من��زه ،
 وخالي م��ن جمي��ع الش��وائب ال��تي تتعل��ق ب��المجتمع الك��بير ،لك��ي يتم��رن فيه��ا
 الطف��ال عل��ى الحي��اة الفض��لى ، وعل��ى التع��اون الجتم��اعي ، والخلص

للجماعة وللوطن .
 ولق��د أص��اب المفك��ر والمرب��ي الك��بير [ ج��ون دي��وي ] كب��د الحقيق��ة عن��دما
 ع����رjف المدرس����ة بأنه����ا [ الحي����اة] أو أنه����ا [ النم����و ] أو أنه����ا [ الت����وجيه
 الجتم��اعي ] ورأى أن عملي�ة التربي��ة والتعلي��م ليس�ت أع��داد للمس�تقبل ، ب�ل
 إنه��ا عملي��ة الحي��اة نفس��ها ، ودع��ا المربي��ن إل��ى الهتم��ام بثلث��ة أم��ور هام��ة

)51لتربية النشء حددها بما يلي (
 ـ تعاون البيت والمدرسة على التربية والتوجيه .1
 ـ التوفيق بين أعمال الطفل الجتماعية وبين أعمال المدرسة .2
 ـ وجوب إحكام الرابطة بين المدرسة والعمال النتاجية في البيئة . 3

 ولقد أكد [ديوي] وجوب دراسة الطفل وميوله ورغب��اته ، وض��رورة جعله��ا
 أساساY في التعليم ، كما أكد على التوجيه غير المباشر وغي��ر الشخص��ي ع�ن
 طريق الوسط الجتماعي ، وشدد على أهمية التفكير والتحليل ، وفهم معنى
 الش��ياء ف��ي حي��اة الطف��ل ، وإتاح��ة الفرص��ة للطف��ال لك��ي يجمع��وا الحق��ائق
 ويرتبوه��ا ، ويس��تنبطون منه��ا النت��ائج ، ث��م يمحص��ونها ويعرض��ونها عل��ى

)  52محك الختبار حتى تنجلي وتظهر حقيقتها.(
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لقد قلب التطور الكبير لمفاهيم التربية والتعليم في عصرنا الحالي المفاهيم
 التي كانت سائدة فيما مضى رأساY على عقب ،وبما يشبه الثورة في المفاهيم
 التربوي��ة ،فبع��د أن ك��انت المدرس��ة القديم��ة ل تهت��م إل بالدراس��ة النظري��ة ،

 دوائوحش��و أدمغ��ة التلمي��ذ بم��ا تتض��منه المناه��ج والكت��ب الدراس��ية لك��ي ي
 المتحانات به�ا ، وال��تي ل تلب�ث أن تتبخ��ر م�ن ذاكرته��م ، أص��بحت التربي�ة
 الحديث��ة ترتك��ز عل��ى اعتب��ار الطف��ل ه��و  ال��ذي ت��دور ح��ول مح��وره نظ��م
 التعليم ، وأصبح النظام في المدرسة يمثل الحياة الجتماعي��ة  وال��تي تتطل��ب
 الش��تغال ف��ي العم��ال الجتماعي��ة ، فالطف��ل ل يس��تطيع أن يكتس��ب ع��ادات

اجتماعية بغير الشتغال في العمال الجتماعية ، 
 والتربي��ة ف��ي حقيق��ة الم��ر ه��ي عملي��ة تك��وين النزع��ات الساس��ية الفكري��ة

)53والعاطفية في النسان تلقاء الطبيعة ،و تلقاء أخيه النسان . (
 ولقد ص��ار لزام��اY عل�ى المدرس��ة أن تش��بع حاج�ة التلمي��ذ للم�ن ، وتعطيه��م
 الفرص��ة لفه��م أس��رار الع��الم الم��ادي ،والع��الم الجتم��اعي ، وتهيئة فرص��ة
 التعبير الحر عن نزعاتهم المختلفة ،التي تمكنهم من كسب المهارات العقلية

،واللغوية ،والجتماعية .
 ولك��ي ت��ؤدي المدرس��ة مهامه��ا التربوي��ة عل��ى وج��ه ص��حيح ، ك��ان لب��د م��ن
Yربطها بالمجتمع ، وهو ما أخذت به المدرسة الحديثة، حيث أص��بحت ج��زء 
 ل يتجزأ منه، ل تختلف عنه في شيء سوى كونها مجتمع مصغر و مشذب

 ص��بح النظ��ر إل��ىأوخالي من الش��وائب ال��تي نج��دها ف��ي المجتم��ع الك��بير ، و
 دور المدرسة في المجتمع هو النظر إلى الثقافة بمعناها الواسع ، أي بآدابها
 ،وعلومها ،وفنونها ،وعاداتها وتقالي��دها ،ونواحيه��ا المادي��ة والتكنيكي��ة، وق��د
 تطل��jب{ ذل��ك إع��ادة بن��اء المدرس��ة بحي��ث تلع��ب  دوري��ن أساس��يين ف��ي خدم��ة

المجتمع الذي تنشأ فيه وهما :
 ـ نقل التراث بعد تخليصه من الشوائب .1
 ـ إضافة ما ينبغي إضافته لكي يحافظ المجتمع على حياته ، أي بمعنى 2

كيف نربي أبناءنا  - حامد الحمداني
137



 آخ��ر تجدي��د المجتم��ع وتغيي��ره وتط��ويره بش��كل مس��تمر بم��ا يحق��ق الخي��ر
والسعادة لبني النسان .

 ول ب��د ل��ي هن��ا أن أك��د عل��ى س��يادة مب��دأ الديمقراطي��ة ف��ي المدرس��ة ، وف��ي
 الوسائل التربوية التي نعتمدها في الوصول إلى أهدافنا التربوية التي نس��عى
إليها ما دمنا نعتبر المدرسة هي الحياة وأنها صورة مصغرة من المجتمع .

كيف تستطيع المدرسة أداء مهامها:
 لكي تستطيع المدرسة أداء مهامها التربوية على الوجه الكمل يتطل��ب منه��ا

أن تراعي المور والمسائل الهامة التالية :
  ـ ينبغي للمدرسة أن تكون المكان الذي يعيش فيه الطفال عيشة حقيقي��ة ،1

 ويكتس��بون الخ��برة الحياتي��ة ال��تي يج��دون فيه��ا ابتهاج��اY ومعن��ى ، وعليه��ا أن
 تحول مركز الجاذبية فيها من المعل��م والكت�اب إل��ى الطف�ل ومي��وله وغ�رائزه
 وفعالياته بصورة مباشرة ، فمهما يقال عن ك��ل م��ا يدرس��ه الطف��ل م��ن عل��وم
 وغيره��ا، ف��إن العملي��ة التربوي��ة الحقيق��ة ل يمك��ن أن تعط��ي ثماره��ا إذا ل��م

)54يمارس التلميذ حياته فيها . (
  ـ ضرورة عدم تجاهل المدرسة لوض��ع الطف��ال الفط��ري ومي��ولهم ، وأن2

 تعمل على إش��باع غرائزه��م وص��قلها ب��روح م�ن المحب��ة والعط��ف و الحن��ان
 لك��ي يح��س الطف��ال أنه��م يعيش��ون الحي��اة حق��اY داخ��ل المدرس��ة ، وأن أي
 أسلوب آخر في التعامل معهم ، وخاصة أسلوب العقاب البدني ،ل يؤدى إل

إلى عكس النتائج المرجوة .
  ـ ينبغي للمدرسة أن تسعى لن يأتي الطف��ال إليه��ا بأجس��امهم وعق��ولهم ،3

 ويغادرونها بعقل أغنى وأنضج ، وجس��م أص�ح ، وه��ذا ل يت��م ب��الطبع إل إذا
 وج���دوا ف���ي المدرس���ة م���ا يش���بع مي���ولهم ورغب���اتهم ، وتت���اح له���م الفرص���ة

)55لممارسة ما تعلموه من خبرات خارج المدرسة . (
  ـ ينبغي للمدرسة أن تحول غرفة الصف إلى ورشة يستطيع الطفال من4 

 خلله��ا إش��باع حاج��اتهم ومي��ولهم وتجعله��م ج��زء م��ن المجتم��ع ، ويتعلم��ون
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 العيش المباشر ، وتجهزهم بدافع حقيقي ، وتعطيهم خ��برة مباش��رة ، وتهي��ئ
لهم التصال بالمور الواقعية .

كما ينبغي تنظيم جلوس الطفال داخل الصف بالشكل الذي يشعرهم أنهم
 يمارس��ون عملY مش��تركاY ، ول تقي��دهم ب��الجلوس عل��ى ال��رحلت أو المقاع��د
 الضيقة والمنعزلة التي تجعل الطف��ل يش��عر بالمل��ل والس��أم ، وينتظ��ر بف��ارغ

الصبر نهاية الدرس والتحرر من مقعده اللعين .
  ـ ينبغي إشراك أولياء أمور التلميذ في إعداد الخطط التربوية ،5

 والستعانة المستمرة بهم في معالجة وحل كل المشاكل التي تجابه أبنائهم ،
 وأن تكون المدرسة على اتصال دائم بهم سواء عن طريق اللقاءات

 الشخصية ، أو التصال الهاتفي أو عن طريق الرسائل ، ذلك لن الباء
 والمهات على معرفة كبيرة بكل ما يتعلق بسلوك أبنائهم ، ويتمتعون

بالخبرة في التعامل معهم .وفي الوقت 
 نفسه تستطيع المدرسة أن تقدم لذوي التلميذ ،آباء وأمهات،الكثير من

الخبر والتجارب التي تعينهم على التعامل مع أبنائهم بشكل تربوي صحيح.
  ـ إن بناية المدرسة ذات تأثير بالغ على العملية التربوية والتعليمية6

 ،وعلى نفسية التلميذ فالمدرسة بحاجة إلى صفوف دراسية واسعة ، وذات
 تهوية جيدة وشبابيك واسعة تسمح بوصول الضوء بحرية ، بالضافة إلى

 النارة الكافية ، وأن تكون مجهزة بكل ما يلزم من الجهزة والدوات
 الضرورية للعملية التربوية والتعليمية ، كما أنها بحاجة إلى الساحات
 المناسبة للنشاطات الرياضية المختلفة ، وقاعات للنشاطات الرياضية
 ،والنشاطات اللصفية من تمثيل وخطابة ورسم وحفلت وغيرها من

 النشاطات الخرى ، وكذلك الورش اللزمة لممارسة المهن التي يتدرب
 عليها التلميذ ، وينبغي أن تتخلل المباني المدرسية الحدائق الكافية كي
 تبعث نوعاY من البهجة والسرور في نفوس التلميذ ، ومن الضروري

 إشراكهم في زراعتها والعناية بها ،وإتاحة الفرصة لهم بدراسة النباتات
 وأنواعها وتصنيفها ، وسبل وقايتها من المراض التي قد تصيبها مما
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 يحول هذا الجهد إلى دراسة حقيقية لعلم النبات نظرياY وعملياY ، مما يرسخ
الدرس في عقول التلميذ .   

وأخيراY ينبغي الهتمام بتنظيم المقاعد والمناضد الدراسية بالشكل الذي
 يجعل العمل داخل الصف جماعياY فل يشعر التلميذ بالملل ، ويتحول

 الصف إلى ورشة عمل ينهمك فيه التلميذ بكل جد ونشاط وفي جو� يسوده
التعاون فيما بينهم ، وبإشراف معلمهم وتوجيهاته . 

تعاون البيت والمدرسة :
 ذكرنا فيما سبق أن البيت ه�و ال�بيئة الجتماعي�ة الول��ى للطف�ل ، ال�تي يتعل��م
 فيه��ا الك��ثير م�ن الخ��برات ال��تي تس�اعده عل�ى التكي��ف م��ع المجتم�ع الك��بر ،
 ويلعب الباء والمهات دوراY كبيراY وأساسياY في تربية وتنش��ئة أبن��ائهم خلل
 السنوات الست الولى من أعم��ارهم حي��ث ينتق��ل البن��اء إل��ى المدرس��ة ال��تي
 تعتبر المرحلة الوس��طى ف��ي حي��اتهم ، وال��تي ه��ي ص��ورة مص��غرة للمجتم��ع
 الك���بير الخ���الي م���ن الش���وائب ، حي���ث يكتس���ب البن���اء خلل مك���وثهم ف���ي
 المدرسة الخبرات الحياتية التي تؤهلهم لممارسة عملهم في المجتم��ع الك��بير
 على الوجه الكمل .ومن هذا المنطلق نس��تطيع أن نؤك��د أن ال��دور ال��ذي ق��ام
 ويق���وم ب���ه ال���بيت تج���اه البن���اء ل يمك���ن فصله ع���ن دور المدرس���ة به���ذا

. Yالخصوص ، فكلهما يكمل بعضه بعضا
 ويستطيع الباء والمهات تقديم مساعدة قيم��ة للمدرس��ة ف��ي عمله��ا ال��تربوي
 بم��ا يملك��ونه م��ن الخ��برات والتج��ارب ال��تي اكتس��بوها بتربي��ة أبن��ائهم ، كم��ا
 يمكنه��م الحص��ول عل��ى المزي��د م��ن الخ��برات م��ن المدرس��ة ، وخاص��ة م��ن
 المعلمي�����ن المتخصص�����ين ف�����ي معالج�����ة المش�����اكل الس�����لوكية للطف�����ال
 والمراهقين .وبناء على ذلك فعلى المدرسة أن تهتم بالتواص��ل المس��تمر م��ع
 أولياء أمور التلميذ سواء كان ذل��ك ع��ن طري��ق مج��الس الب��اء أو المه��ات
 والمعلمين الدورية ،والمنتظمة ، وك��ذلك التص��الت الشخص��ية المس��تمرة ،
 والتصالت الهاتفية ، وإرس��ال الرس��ائل لك��ي يك�ون الب�اء والمه��ات عل�ى
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 صله وثيقة بأحوال أبن��ائهم ف��ي المدرس��ة م��ن الن��احيتين الس��لوكية والدراس��ية
 ولك���ي يعمل���وا م���ع إدارة ومعلم���ي المدرس���ة، ي���داY بي���د ، عل���ى ت���ذليل ك���ل

المصاعب التي تجابههم .    
ولقد سبق و تحدثنا عن السرة وأنواعها ،وظروف كل منها ، والساليب 

 التربوية التي تتعامل بها مع أبنائها بشيء من التفصيل ف��ي مقدم��ة الفص��ل ،
 وهو ما يمك�ن أن يق�دم للمدرس��ة معلوم��ات هام�ة وض��رورية تس�اعدها عل�ى
 تفه��م أح��وال التلمي��ذ ف��ي ال��بيت ، وم��ا يع��انونه م��ن مش��اكل ومص��اعب ،
 وتأثيراتها على سلوك البناء ، والوسائل الكفيلة بمعالجة الس��لوك المنح��رف
 لديهم، فل يكفي للمعلم أن يتع��رف عل�ى أح�وال تلمي��ذه ف��ي المدرس�ة فق��ط ،
 وإنما ينبغي التعرف على الظروف التي يعيشها التلميذ في البيت لكي يك��وjن
 له صورة واضحة ع��ن المش��اكل ال��تي يع��اني منه��ا داخ��ل أس��رته مم��ا يس��هjل
 علي��ه فه��م الس��باب المؤدي��ة للس��لوك المنح��رف ل��دى العدي��د م��ن التلمي��ذ ،
 وبالتالي إمكانية مجابهة تلك النحراف��ات والتغل�ب عليه�ا بأق��ل م��ا يمك�ن م�ن

الجهود والتضحيات .
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