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  : حممد ابن عبداهللا وآله وصحبه ومن وااله أما بعدبسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا
   

  :املعلم-:أوالً
   

      يعد املعلم ركيزةً رئيسةً من ركائز العملية التربوية والتعليمية، فال ميكن أن تقوم هذه العملية وال 
  .قياًيكون هلا شأن يذْكَر إال إن وِجد املعلم الكفؤ، املتمكن علمياً، املريب سلوكياً وأخال

      وال خيتلف اثنان يف أن املعلم فيما مضى من الزمان كان يتبوأ مكاناً مرموقاً وسامياً يف أوساط 
  .اتمع آنذاك، مربياً ومعلماً وناصحاً ومرشداً وموجهاً

  .      فكان له هيبةٌ ترتعد منها فرائص الطالب، متكنت فيه وأصبحت مقترنة به أينما حلَّ أو ارحتل
  :  ويبدو أن هذه اهليبة جاءته من نواٍح متعددة منها    

  .ملا كان للمعلم هيبةٌ يف عقول وقلوب طلبة العلم كان للمعلم هيبةٌ من هيبة العلم نفسه
كان املعلم آنذاك ميتلك من القدرة، والكفاءة العلمية، وسعة االطالع، والثقافة املتنوعة، األمر الذي، األمر 

 له مكانة راقية يف نفوس طالبه استطاع من خالهلا أن يثبت وجوده ويقوي الذي أدى إىل أن تكون
  .شخصيته

وهذا األمر يعد أس . إخالص يف العمل وتفانيه فيه، وخوفُه من اهللا تعاىل خشيةً منه ال خشيةً من غريه
  .اهليبة، وأس االنتفاع

  .، واقتدى به غري طالبهكان املعلم قدوة لغريه يف أخالقه وسلوكه وتصرفاته، احتذى به طالبه
استطاع أن حيتل يف جمتمعه مكاناً سامياً ألنه يؤدي رسالة، يهدف إىل حتقيق مضامينها بكل أمانة 

وإخالص، كان املعلم وقت ذاك جامعاً بني تأديته الرسالة التربوية والتعليمية والدعوة إىل اهللا تبارك 
  .وتعاىل

كورة، وبغريها من الصفات واخلصال احلميدة استطاع جبدارة       فلما كان املعلم يتصف بالصفات املذ
وصارتا صفتني لصيقتني به، وخترج على يده خنبةٌ ، أن يخلُق جيالً اكتسب األخالق والعلم وتشرب ما
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مميزةٌ من طلبة العلم استطاعوا أن ينافسوا غريهم منافسة شريفة، بل وأن يتفوقوا عليهم بعلمهم وأخالقهم 
  .تواضعهمو

  :، حق لنا أن نتساءل بأٍمل ومرارة بالغني- اليوم-      وأمام هذا األمر اجللل وبالنظر إىل واقعنا 
  ملاذا آل األمر إىل ما آل إليه؟

  ملاذا ضاعت يف مدارسنا وجامعاتنا هيبة املعلم؟
  !!كيف قبلنا بسهولٍة بالغة هذا االحنطاط وهذا التدين؟

ن منه الرؤى؟أليس لنا ماض عريق إليه، نأخذُ منه املعاجلات، ونستشف ِجعر!!  
  ، هل أُحبطوا؟ ، هل استسلموا هلذا الواقع املرير؟! ، أين ذهب املخلصون؟! أين ذهب املربون؟

 نظرةَ احتقار حىت أصبح يف نظر كثٍري من الناس أنه يؤدي مهنة هدفها الرئيس -اليوم–ملاذا ينظر إىل املعلم 
  ألوحد املادي وال شيء غريها؟ومرتكزها ا

، أين املدرس الكفؤ ذو الشخصية القوية، ذو األخالق الراقية، ذو ! أين ذهبت الكفاءات العلمية؟
هل ! ، أين ذهبوا؟! اإلخالص واخلوف واخلشية، ذو احلرص على تأدية عمله بإتقان، فأين هم هؤالء؟

   حصل هلم؟موجودون فعالً بني أيدينا، وإذا كانوا موجودين فماذا
   درجةً كبريةً من اإلحباط تزداد شيئاً فشيئاً مبرور األيام والسنني؟-اليوم–ملاذا وصل املعلم 

ملاذا اكتفى املعلم مبا عنده يف الكتاب املدرسي؟ ملاذا ال يقرأ؟ ملاذا ال يتابع؟ ، ملاذا وصل إىل درجة عالية 
  !!من السطحية يف التكفري؟

 بني املعلم والطالب؟ هل توجد عالقة حقيقية بينهما فيها من الود واالحترام -اليوم–ما هي طبيعة العالقة 
   عنده االستعداد التام لضرب أستاذه وشتمه وسبه إذا اقتضى األمر ذلك؟-اليوم–املتبادل، أم أن الطالب 

ل هذا هل استطاع املعلم أن حيسس تلميذه بأنه طالب علٍم حقيقةً؟ مث إنه هل استطاع الطالب أن يقب
  !التحسس؟

  .وبعد ذلك كله تواجهنا أسئلة متعددٍة حتتاج إىل إجابٍة سريعة إلنقاذ ما ميكن إنقاذه يف أسرع وقت ممكن
 مل يكن معروفاً من قبلُ، ومل يكن يتوقَّع أن تصل إىل ما -اليوم–إن ما تعانية العملية التربوية والتعلمية 

  .وصلت إليه رد التوقع احملض
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تدين يف املستوى األخالقي والعلمي أخذ يتواصل بصورٍة سريعة، وبطريقة غريبة، وبأساليب       فال
  .متنوعة ال فتٍة للنظر

      فنحن نواجه حبق هجمةً شرسةً هدفها القضاء على األمة علماً وأخالقاً، إذ يسعى أعداؤنا سعياً 
نا ومبادئنا، بادئني مهمتهم تلك بالقضاء حثيثاً، وبكل ما ميلكون للسيطرة على مقدراتنا وثرواتنا وتراث

  .على أغلى وأعلى شيء متلكه األمة إا التربية والتعليم
 – ومن خالل استقراء يسري على عينة من املعلمني –      ومن خالل هذا الوضع املؤسف واملؤمل 
  :استطعت أن أصنف املعلمني ثالثةَ أصناف

  .معلم ال مباٍل
  .معلم حمبط
  .معلم طموح

  
 :معلم ال مباٍل

   
      عدم املباالة صفةٌ مذمومة إذا اتصف ا إي إنسان، فما بالُك إذا اتصف ا من ميارس العملية 

  .التربوية والتعليمية ممارسةً مباشرة
  .      إا صفة جيين مثارها الطالب الذين يتلقَّونَ العلم واملعرفةَ على أيدي هؤالء

ألسس واملعايري العلمية الصحيحة يف تعيني هؤالء هو الذي أدى إىل ظهور هذه       ويبدو أن غياب ا
  .الصفة املذمومة اليت ما كان ينبغي أن يوصف ا مدرس البتةَ

      لذا جيب على إدارات التربية والتعليم، مسؤولني وموجهني أن يتحملوا املسؤولية الكاملةَ يف تعيني 
  .أمثال هؤالء

  :ن هناك معايري حمددة، جيب أن يؤخذَ ا يف توظيف املعلمني من هذه املعايري      وأن تكو
معيار الكفاءة العلمية، حبيث جترى مقابلة علمية حقيقية من ِقبل خمتصني تربويني مهمتهم حتديد مستوى 

  .الكفاءة العلمية
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  .االبتعاد عن ااملة بكل أشكاهلا، والوساطة بكل صنوفها
أهيلية مكثفة للمعلمني حديثي التوظيف قبل مباشرة عملهم ليتمكنوا من مباشرة أداء تعطى دورات ت

  .مهمتهم على وجه مرٍض
  .استغالل اإلجازات الصيفية يف دورات تثقيفية مكثفة يستطيع املعلم من خالهلا امتالك ثروٍة ثقافيٍة متنوعة

  .ة الطيبة، واملظهر احلسنالبحث عن املعلم ذي السرية احلسنة والسلوك القومي، والسمع
   

  :املعلم احملبط
   

 عندما يصل املعلم – غالباً –      اإلحباط صفةٌ مذمومة ال ينبغي للمعلم أن يتصف ا، وجييء اإلحباطُ 
إىل مرحلة متقدمة من اليأس، مع أن هذا املعلم ميتلك كفاءةً علميةً تؤهله للقيام بالعملية التربوية والتعليمية 

احمليطَ اخلارجي وما يتصف به من صفاٍت مذمومٍة هي اليت جعلت هذا الصنف يصل إىل درجٍة إال أن 
  .معينٍة من اإلحباط

      ومعلمو هذا الوقت ليسوا على درجة واحدة من اإلحباط، فبعضهم قد بدأ فيهم، وبعضهم وصلوا 
  .اطهم تفوق األول والثايندرجةً تفوق األول، أما اآلخرون فقد بلغوا مبلغاً عظيماً يف إحب

  :      إن عالج اإلحباط الذي سيطر على هذا الصنف من املعلمني يتوقف على أمرين مهمني
عالج صفة الالمباالة يف الصنف األول من املعلمني، ألن تأثري املعلم غرياملبايل يف املعلم احملبط يكون ذا قوة 

ري من املعلمني سنةً بعد سنة، فيزداد املعلم احملبط وفعالية وخباصة إذا أخذت هذه الصفة تزداد يف كث
  .إحباطاً فوق إحباطه

على إدارة التربية والتعليم أن تأخذ بأيدي هؤالء املعلمني، وأن تتحسس مهومهم ومشاكلَهم، وأال تتهاون 
  .مبعانام، إذا أرادت للعملية التربوية والتعليمية النجاح

  
 :املعلم الطموح
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االستقراء الذي أجريته على جمموعٍة ال بأس ا من املعلمني ألفيت خنبةً حمدودةً تتصف       من خالل 
  .بصفة الطموح اليت ما كان ينبغي هلا أن تكون ذه احملدودية

فهؤالء املعلمون ميتلكون كفاءةً علميةً طيبةً، ويستطيعون بإتقان إيصال املعلومة الصافية إىل أذهان 
  . كبري باالطالع والقراءة املتنوعة، والثقافة الواسعةالتالميذ، وعندهم شغف

      وعلى الرغم من تفردهم ذه الصفات اجلميلة إال أم ال يستطيعون أن يغريوا الواقع مع أم 
حيملون اهلم، وعندهم اإلدارة العزمية اليت متكنهم من ذلك، إال أم ال يستطيعون تغيري ما يدور حوهلم من 

 ومها املعلمون غري املبالني –أم ميثلون نسبة قليلة موازنة بالصنفني األولني : دة من أمههاسلبيات متعد
  . اللذَين يؤثران تأثرياً سلبياً يف املعلم الطموح ويذهبان ما فيه من إدارة وعزمية–واملعلم احملبط 

ليسوا سواًء يف  – أعين املعلم الطموح –      ومن خالل االستقراءات وجدت أن هذا الصنف 
طموحهم، فبعضهم بلغ مبلغاً عظيماً يف طموحه وبعضهم بني القلة والكثرة، إال أن األول منهم ألفيتهم 

يتصفون بشيء من العجِب والِكبِر الذي يف كثٍري من األحيان يؤدي إىل أن يلغوا غريهم ويهمشوهم 
  .اعتزازاً بأنفسهم

وح أن يستمر يف طموحه من غري اندفاٍع أو انفعال غري       من أجل ذلك جيب على املعلم الطم
  .مدروس، والبد أن يكون متصفاً بالتواضع، جمتنباً الكرب والغرور

      فإذا اتصف ذه الصفات يستطيع أن يغري الواقع، وسيكون لتعليمه وإرشاده وتربيته قبول عند 
  .املراقبة هللا تعاىلاجلميع مع إخالص النية هللا تعاىل وحده واخلشية واخلوف و

      فباخلوف من اهللا تعاىل، ومراقبته على الدوام نستطيع أن ننهض وأن نتقدم وأن ننتصر على أعدائنا 
املتربصني بنا، ونستطيع أن نغري واقعنا مما يعانيه علماً وسلوكاً وأخالقاً وتربيةً إىل واقٍع يتصف أبناءه 

  .بالعلمية واألدب والتواضع
  .لك على اهللا ببعيد      وليس ذ

  
  :الكتاب املدرسي-:ثانياً
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      من املرتكزات اليت تقوم عليها العلمية والتعليمية مرتكز الكتاب املدرسي، الذي يعد حلقةَ وصٍل 
فلوال الكتاب املدرسي لن يستطيع املعلم أن يبلور املادة العلمية يف ذهنه ليؤديها . متينة بني املعلم والطالب

  .البإىل الط
  . لن تكون للعالقة العلمية بني املعلم والطالب وجود– أي الكتاب –      ولواله 

      وملا كان الكتاب كذلك البد من احتوائه على املادة العلمية الرصينة والقوية اليت تكون أهالً إلقامة 
وانتهاًء ) االبتدائي التمهيد و( روح التواصل العلمي بني الطالب وأستاذه، بدءاً من الصفوف األولية 

  ).اإلعدادي والثانوي ( بالصفوف العليا 
      وإذا نظرنا بتأمل إىل واقع الكتاب املدرسي سنجد أنه يعاين من أموٍر متعددة ميكن أن تتجسد يف 

  :االستفسارات اآلتية
  .هل استطاع الكتاب املدرسي أن يليب احتياجات الطالب الدينية والدنيوية

اب املدرسي قيمة علمية عالية؟ من أين أتيته هذه القيمة؟ هل من طبيعة املادة العلمية أن ملاذا كان للكت
حيملها بني دفتيه؟ أم أن هذه القيمة أتته من القائمني على تصنيف الكتاب املدرسي إخالصاً وخشية 

  !!وخوفاً من اهللا تعاىل؟
 قِْبل الطالب على املادة العلمية إقبال حبقِْبلُ عليها وهو يف حالة تذمر والمباالةملاذا ال يوشغف، بل ي.  

  هل اخللل ناتج من املادة العلمية نفسها؟ أم أنه ناتج من املعلم الذي رمبا ال يستطيع هذه املادة؟
ملاذا أصبحت املادة العلمية عرضةً للتبديل والتغيري؟ تطبع الكتب، وينفَق عليها املاليني مث تأيت فكرة معينة 

  ضي بتغيري هذه املادة أو تلك؟ هل هذا التغيري يف طبيعة املادة العلمية جيوز من الناحية العلمية؟تق
      ما ذنب الطالب الذي قد درسها من قبل؟ أال ترونَ أن ذلك التغيري يسبب اضطراباً يف ذهن 

  !!الطالب؟
  أُنِفقَت املاليني على طباعتها؟مث بعد ذلك ماذا يعملُ بالكتب اليت قد طبعت ودِرس فيها؟ ، و

     هل تتوقعون أين رأيت بعضاً منها قد أُحرق ومزق، وقد حولَ بعضها إىل أكياس تجلَب فيها 
  !!!األغراض املنـزلية
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ملاذا ال تكون هناك مناهج دراسية ثابتة وراسخة رسوخ اجلبال؟ صاحلة لكل األجيال، غري قابلة للتغيري أو 
  !؟التبديل

 أن حيدد مالمح الشخصية اإلسالمية للتالميذ، بدءاً من – اليوم –هل استطاع الكتاب املدرسي 
  !التمهيدي وانتهاًء بالثانوي وصوالً إىل اجلامعة؟

هل استطاع الكتاب املدرسي أن خيلق يف أذهان التالميذ روح االطالع واملتابعة، وأن يربطهم مباضيهم 
  ! األقدمني وباكتشافام العلمية يف شىت صنوف املعرفة؟التليد، وأن يذكرهم مبصنفات

االقتباسات التعبريية املأخوذة من : هل كان للنص القدمي وجود يف الكتاب املدرسي؟ وأعين بالنص القدمي
  !املصنفات القدمية، وخباصة يف جمال اللغة واألدب؟

ملاذا يتخرج الطالب يف اإلعدادية والثانوية وحىت يف اجلامعة، ال يستطيع أن يتقن القراءة يف أي مصنٍف 
  !!!!قدمي؟ فنجده يتلكَّأ يف القراءة، فكأنه ال يقرأ يف لغته، بل يخيلُ إليه أنه يقرأُ لغةً غري لغته؟

ما هو ! الكتاب املدرسي، فما هو العالج إذاً؟      فإذا كانت هذه االستفسارات جتسد شيئاً مما يعانية 
  !!احلل؟

  : أن احلل ميكن بتحقيق األمور اآلتية– يف مفهومي القاصر –      يبدو يل 
على املعلم أن يغرس يف عقول وقلوب تالميذه حب الكتاب أياً كان نوعه على وجه العموم، والكتاب 

ال ميكن أن تقَدر بثمن، فيجب أن يرد اعتبار املدرسي على وجه اخلصوص، فللكتاب قيمة عالية 
  !!!الكتاب

:      فأرى كثرياً من التالميذ يستهينون بالكتاب املدرسي، وتظهر هذه االستهانة يف مظاهر متعددة، منها
  .عدم تغليفه ورمِيِه يف مكان ال يليق به، وعدم وضعه يف حقيبٍة حىت ال يتعرض للتمزيق والتوسيخ

ومع األسف بلغت االستهانة بالكتاب إىل حد أنه إذا جتمعت بعض الكتب لدى الطالب فإننا نلِْفيه      
  !!!يربطها خبيط، أو يربطها بعمامته اليت على رأسه، وكأا بضاعة رخيصة ال قيمة هلا

 به يف املراحل       فإذا عود الطالب يف مراحله التعليمية األوىل على حمبة الكتاب فلن نرى االستهانةَ
  .العليا من دراسته
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أن تكون هناك نزوالت ميدانية يقوم ا التالميذ بدءاً من االبتدائي وانتهاء باجلامعي إىل املكتبات، 
ومن خالل هذه الزيارات تلْفَت أنظارهم إىل . حتسسهم بقيمة الكتاب، وجتعلهم يف ارتباط مستمر معه

ذل فيها اخلطاطون أوقاتاً طويلة وجهوداً عظيمة يف عملية النسخ لعدم املخطوطات اليت تعد كنوزاً مثينة ب
  .وجود املطابع

  .     فيحمدون اهللا تعاىل أن هيأ هلم سبلَ الكتابة احلديثة بأساليب عصرية متنوعة افتقدها من كان قبلهم
حسس الطالب بذلك األمر ارد أال يحسس الطالب بأن الكتاب الذي يدرس فيه قد يغير أو يبدل، فإذا 

اإلحساس سنجده يتأثر نفسياً، وسينعكس ذلك على قيمة املادة العلمية، ورمبا ال يتوقف عند هذا احلد 
  .فرمبا يؤدي باالستخفاف باجلهة القائمة على طباعة الكتاب نفسه

  .املنهج العراقي القدميضرورة االستفادة من املناهج الدراسية القدمية كاملنهج السوداين القدمي، و
جيب أن تكون املادةُ العلمية متوازنةً يف ربطها األصالةَ باملعاصرة، فال تنحاز إىل األصالة وتترك املعاصرة، 

  .وال تنحاز إىل املعاصرة وتترك األصالة
     فربط املاضي باحلاضر ضرورة حتمية يستطيع الطالب من خالله تأسيس املالمح الرئيسة لبناء 

  .شخصية اإلسالمية املتكاملةال
البد أن تكون هناك عناية خاصة ومميزة للكتاب املدرسي يف املرحلة التمهيدية واالبتدائية، ألن التلميذ يف 

هذه املرحلة البد من أن تؤسس له قاعدة علمية رصينة، فإذا استوعبها كانت له منطلقاً يف فهم املواد 
  .األخرى

بد من اختيار املعلمني األكفاء، وخباصٍة املعلمني الذين حيسنون التعامل مع التلميذ      ألجل هذا األمر ال
  .يف هذه املرحلة نفسياً وتربوياً وسلوكياً

بل . أال يوضع الكتاب املدرسي حبسب هوى الطالب، فما يراه صعباً حذفناه، وما يراه سهالً أبقيناه
ألن الطالب هو الذي جيب أن يخضع للمادة العلمية . ٍة رصينٍةتوضع املادةُ العلميةُ على وفِْق أسٍس علمي

 باجلد والتشمري، وإن كانت غري ذلك تساهل واون، – مضطراً –فإذا رآها قوية رصينة أقبل عليها 
  .فليست املادة العلمية هي اليت ختضع هلوى الطالب بل املادة العلمية هي اليت تخِضع الطالب
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تاب املدرسي على خلفيات جتارب وخربات سابقة من غري أن تجرى هذه التجارب جيب أن يوضع الك
  .على الطالِب نفسه، إذ ال يكون هو حمل جتربة

  .     فالتجربة جيب أن تستسقى من الواقع، منه تبدأ وإليه تنتهي
  . أو غري ذلك     فالواقع احمليط بالطالب هو الكفيلُ بوضع املادة العلمية قوةً ومتانةً ورصانةً

     وال يعين ذلك أنه إذا كان الواقع سلبياً فالبد أن تكون املادة العلمية تتوافق مع هذه السلبية، وإذا 
كان الواقع إجيابياً فالبد أن تكون هذه املادة العلمية متواِفقَةً مع هذه اإلجيابية، بل الذي أَعنيه إذا كان 

  .بية بوضع املادة العلمية الرصينة القويةالواقع سلبياً جيب انتشال هذه السل
  .     وِإنْ كان الواقع إجيابياً فالبد أن تكون املادة العلمية معززة هذا الواقع، مضيفةً له ما حيفظُه ويصونه

  
  :الطالب-:ثالثاً

   
لعطاء العلمي غري هو الثمرة اليت جينيها املعلم من خالل الرعاية والعناية والتوجيه السديد وا:       الطالب

  .احملدود
     فإذا أحسن األب واملعلم التربية والتعليم أنتجا طالباً مستقيماً يف خلُِقِه ومعاملته وعلمه، وإذا مل 

  .يحِسنا التربية والتعليم أنتجا طالباً غري مستقيم خلُقاً وعلماً ومعاملةً
 فاألب يتحمل املسؤولية يف بلوغ الطالب إىل –  وحده–     إال أنه ال ميكن أن نلقي العبء على املعلم 

  .احلالة املأسوية اليت وصل إليها
     وإذا وازنا بني طالب اليوم وطالب األمس ألفينا البونَ شاسعاً بينهما، فطالب اليوم خيتلف اختالفاً 

  .جذرياً عن طالب األمس، أدباً وأخالقاً وسلوكاً وعلماً
ع أخالقي وعلمي أليم نتج عن ظروف ذاتية وموضوعية أمالها الواقع  يف وض– اليوم –     فطالب 

  .املعاصر
  :     ويف ظل هذا الواقع حيق لنا أن نتساءل
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 أنه طالب علم، يقوم مبهمة عظيمة؟ وهل استطاع أستاذه أن حيسسه ذه – فعالً –هل يشعر الطالب 
  !!املهمة اجلليلة؟

  !أو كادت تنعدم؟ملاذا انعدمت عن الطالب هيبةُ األستاذ 
 عنده االستعداد التام لشتم – اليوم –ملاذا طالب األمس يِكن ألستاذه كل تقدير واحترام، بينما طالب 

  !أستاذه وسبه، وإن اقتضى األمر ضربه؟
  ! التفنن بأساليب متنوعة يف االستهزاء والسخرية بأستاذه؟– اليوم –ملاذا استطاع طالب 
   البنها ذهاباً وجميئاً وخروجاً ودخوالً ورفقةً؟– ممثَّلةً يف األب –سرة ملاذا غابت متابعة األ

  !         بل رمبا وصل األمر إىل عدم معرفة األب باملرحلة اليت يدرس فيها ابنه
 دبا صغرياً عملاذا وصل بعض الطالب إىل حد التعامل على أستاذه، فإذا مسع شريط حماضرة، أو قرأ كُتي

  ، بل رمبا مفتياً؟نفسه عاملاً
ملاذا يغيب كثري من طالب املدارس واجلامعات عن حضور جمالس العلم، ويفضلون ذلك على متابعة 

  .املباريات واملسلسالت واجللوس يف الطرقات
  !ملاذا جعل الطالب الشهادةَ همه األولَ واألخري؟ مث ال يهمه بعد ذلك كيف حصل عليها

ات وسيلةً متاحةً لكثري من الطلبة؟ هل سبب ذلك ضعف املراقبة من ملاذا أصبح الغش يف اإلختبار
 يف تسهيل مهمة الغش لبعض الطلبة – عمداً –األستاذ، أم أن األستاذ يف كثري من األحيان يغض الطرف 

  .دون بعض، لقرابٍة بينه وبني هذا الطالب؛ ألنه من عشريته أو من حزبه أو ألسباب أخرى غري ما ذُكر
 جند كثرياً من الطلبة يتصفون بالسطحية يف التفكري، يغلب على جلسام االستهزاء والسخرية، بل ملاذا

  .رمبا وجدناهم يتسابون أو يتشامتون فيما بينهم
 أنه مستهدف من ِقبِل أعداء اإلسالم، تحاك ضده املؤامرات اليت تفنن فيها – اليوم –هل يعي طالب 

  .وعة ترمي إىل حتطيمه دينياً وأخالقياً وسلوكياً وعلمياًأعداء اإلسالم بأساليب متن
 حبسب املرحلة الدراسية، – اليوم –     ويف ظل هذا الوضع املأسوي نستطيع أن نتناول وضع الطالب 

  :ويكون ذلك على وفِْق اآليت
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  : طالب املرحلة االبتدائية-أ
   

متر على الطالب، ألا مرحلة إعداد وتنشئة، فالطالب      تعد هذه املرحلة من أهم املراحل الدراسية اليت 
يف هذه املرحلة يكون مبثابة الصفحة البيضاء، ينقَش فيها أي شيء، ويف هذه املرحلة مل يبلغ التلميذ مرتبة 

  :من الوعي واإلدراك، لذلك جيب أن يتابع الطالب يف هذه املرحلة متابعةً دقيقةً، ويكون حبسب اآليت
 أن يغرس يف ابنه الصغري حب العلم، مع حثَّه على األخالق – حتديداً – األب يف هذه املرحلة البد على

  .والسلوك احلسن
  .جيب أن يقيم األب مع املدرس عالقة ود وحرص ألجل أن يتعاونا يف تربية وتنشئة التلميذ الصغري

ال يغتر األب ا، ألن هذا االغترار رمبا رمبا يتحصلُ التلميذ الصغري يف هذه املرحلة على درجات عالية، ف
  .يؤدي إىل قلِة متابعة البنه

جيب أَنْ تتبع يف هذه املرحلة سياسة قبول مناسبة، إذ ال ينتقل الطالب من مرحلة التمهيدي إىل مرحلة 
  .االبتدائي إال بعد استيعاب ما جيب استيعابه يف التمهيدي بغض النظر من سن التلميذ

دارات املدارس أن ختتار املدرسني اَألكْفَاَء الذين يحِسنون التعاملَ من التلميذ الصغري علماً جيب على إ
  .وسلوكاً وتربية

جند أنه يف هذه املرحلة التعليمية ال يرسب أحد من التالميذ، إال أنَّ عدم رسوم ال يعين أم كلهم 
  .ميذ ذكاًء وبالدةً، فيشجع الذكي ويهتم بالبليدأذكياء، لذا جيب على املدرس أن يقوم بغربلة التال

  
  : طالب املرحلة اإلعدادية-ب
   

     الطالب يف هذه املرحلة تبدأ عنده العملية اإلدراكية تنمو شيئاً فشيئاً، ويبدأ العقل يتفتح شيئاً فشيئاً، 
حيدد مصريه ) شهادة(ي فيحس الطالب يف املرحلة باملسؤولية ألنه جيد نفسه أنه على أعتاب امتحان ائ

  !!إىل أين يذهب؟
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     والطالب يف هذه املرحلة تبدأ عنده املراهقة، فنجد أن تصرفاته تنحو منحًى سلوكياً معيناً ويصاحب 
  .ذلك تغري يف درجة الفكر ودرجة السلوك

       ولكن هذا التغيري من حيدد مساره، ويرسم اجتاهه؟
  :     الذي يقوم ذه املهمة شيئان

األساس السلوكي الذي امتلكه الطالب يف السنوات السابقة يلعب أثراً مهماً يف حتديد السلوك 
  .والتصرفات

متابعة األب واملدرس، فالطالب يف هذه املرحلة جيب أن توفر له وسائل املعرفة بطرقها األولية، إذ أن 
  . العلمية والعمليةمرحلة اإلبداع عنده تبدأ من هذه املرحلة، لذا جيب أن تنمى قدراته

  !!ويتابع متابعةً دقيقةً يف من يصاحب ومن يراقب؟
     فاألصدقاء والرفقاء هلم أثر إجيايب أو سليب على الطالب، فيجب على األب واملدرس أن يساعداه يف 

  .اختيار أصدقائه، فكثري من اآلباء ضيعوا أبناءهم نتيجة عدم متابعة أبنائهم يف اختيار الصديق
على املدرس واألب أن يشجعا الطالب يف هذه املرحلة على حضور جمالس العلم، ألنه إذا ارتاد جيب 

جمالس العلم يف هذا السن فإنه سيتعود على ذلك بشرط أن يكون األب واملدرس قدوةً له يف ذلك 
  .احلضور

على اغتنامه رضاًء هللا جيب على الطالب يف هذه املرحلة أن يعود على تنظيم الوقت، وأن يكون حريصاً 
  .ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم

  .جيب على الطالب يف هذه املرحلة أن يرسم لنفسه هدفاً نبيالً يسعى إىل حتقيقه سعياً حثيثاً
  .يغرس يف ذهن الطالب معاناة األمة اإلسالمية، حامالً اهلم، مستشعراً خطر ما حياك ضدها من أعدائها

ب على هذه اخلصال احلميدة، ولو تعوداً أولياً فإنه سيكْبر وسينشأ عليها، وبذلك      فإذا عود الطال
  .نستطيع أن خنلق طالباً ذا خلٍُق إسالمي رفيع يقتدي به غريه من الطالب

   
  : طالب املرحلة الثانوية-ج
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فإذا وصل إىل .  ينتقل إليها     البد أن يحسس الطالب من ِقبِل مدرِسيِه طبيعة املراحل التعليمية اليت
املرحلة الثانوية فالبد أن يحسس بأنه طالب ثانوية، فهذه املرحلة تتطلب منه جهداً مضاعفاً مقارنةً مبا 

  .سبق
     إال أن ما يشاهد عند بعض طلبتنا عدم إحساسهم باملرحلة الدراسية اليت هم فيها، فسلوكهم هو هو، 

  .ورمبا يتحملُ جزءاً من هذه املشكلة مدرس الثانوية نفسهومستواهم العلمي هو هو، 
جيب على الطالب أن يصل إىل هذه املرحلة وهو حثيث اخلُطى، رامساً أهدافه بصورٍة جلية، ألنه قد قطع 

  .شوطاً من التعليم ميكنه من حتديد مالمح شخصيته بصورة واضحة
  .اره دقيقاً، بعيداً عن االضطراب والالمباالةعلمي وأديب، فيجب أن يكون اختي:      فأمامه قسمان

جيب على الطالب يف هذه املرحلة أن يكون واثقاً من نفسه وثوقاً ال يصل إىل حد الغرور، واثقاً من 
  .تصرفاته ومن إمكانياته ألن مرحلة الثانوية جيب أن يئ الطالب ملرحلة اجلامعة

 
  


