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 :المقدمة
وجعـ  أضلـ  اـفااإل اإلنمـا  والعمـ  الاـال  الـذي ن ـم   ،الحمد هلل الذي خلق اإلنسـا  ليسـتعمر األ  

ــ ع العمــ  جدا أ نــد بــإل ضزعــ  ،ســا ر جنزــالي اليــوم  وال  ،ضــ   ــ  األ ــوا  قــا   ضعمــ  اإلنســا  ،وجــإل اهلل العبــادج جَّ
واألضلـ  مناـا مما سـة العبـادج والعمـ  اقتـداءس بالرسـو   ،ةليوه  ضل ،نقتار العم  الاال  على مما سة العابدنن

-  - واحبإل الكرام. 
 ـد  واـو  مـن أبنـاء الز نـرج العربيـة مـن  األجيـا  العمليـة التـ  اواضـدى علـى العمـ  مـن  ـ  وا بـ َّ لقد 

أو  ،أو مانـ  ،نسعى جاهداس ليلتحق بأي عم  ندوي و     ،ومن أبناء الدو  المزاو ج  اليمن وعَّما  ،داخ  الوطن
والمـواد  ،وأعمـا  البنـاءواأل مـا  األثقا   ن انـ  ف والو ش والخدماى النظاضية جلى عم  ر  عسكري ابتداء من الح  

 ،ضالكـ  ضـ   ر ـة دا بـة ، تى من أبنـاء القبا ـ  ،عم  معيببأي  و ان  مر لة ل  نسمع باا ،ربا يةاالاحية والك
ثـ  جـاءى مر لـة الطفـرج  ،وقـد ضعلـ  ،جناـا أمـة ابنـ  ،الـتعل  المسـا  مـع ضالعم  الاـبا    ،وا ابط العم  بالعل 

ومـن هنـا ضقـدنا  ،ولـ  نـرابط بالعمـ  ،باالهتمـاموانفرد طلب العل   ،واختف  مر لة التربية العملية المن لية واألسرنة
ب   ،وه  مر  المزتمع السعودي ،البطالة المقنعة أوالس نا مما  و   عند ،اا األسري والمد س ي   ق  بالتربية العملية 

أو العامـ   ،قـا   ان  العامـ  اإلسـيم  بالعامـ  األجنبـ  األو بـ نضاـ   ،ه  مر  المزتمعاى العربيـة واإلسـيمية
بـ  نفـاخر ببطالتنـا ج    ،ضنحن ال نستطيع أ  نفاخر بانزالنـا وال بببـداعنا ؟الدو  الت  اعتمدى على  وح العم  من

والمد ســية وعــدم  األســرنةواكونناــا نتيزــة التربيــة  ،وهــ  أهــبإل بالبطالــة المقنعــة ،زــاءى البطالــةض ، ــا  نفــاخر باــا
 لاـ  نزنـ  أضلـ   ،نقـر  مـن ثمانيـة مينـين عامـ مـا ا نوجال  يف اكو  بطالة وعند ،التد نب العمل  منذ الاغر

   ؟الزامعة أستادمما نزن  
نخ ــى علــى أمتــإل مــن ضبنــإل ضــبدا است ــرف المزتمــع  ،والمتأمــ  ضــ   ياانــا العمليــة المعااــرج ناــا  بخيبــة

 ،ااوهــذي مــن أســبا  اــردي األمــ  و ــعف ،ضــرد مســتالم ال منزــ بنــاء و  ،والتكاســ  وعــدم المبــاالجعمليــة التاــاو  
 .أو ابعيتاا ،ودوبا  هعوباا ،ااا ج  ل  اتزاول دلم جلى أوطاناااسطو األم  على مقد  فت  البا  لتوا

وهـ   فيلـة ببنـاء أمـة المسـتقب  وضـرد  ،والمادنـة ،والتراثيـة ،والفكرنـة ،جننا أمة امتلم مقوماى الحياج العقدنة
  .ونأخذ ،المستالمستقب  الذي نعط  أ ثر مما ن

 انـ  التـ   وغيـا  الع نمـة والامـة  ،والبطالـة المقنعـة ،وعـدم المبـاالج ،التاـاو  ظرج  ان  معانـاجومن هذي الن
وباـــا أاحـــدج ضـــ  مزالســـ  الخااـــة  ،وعناـــا أخاطـــب طيبـــ  ،عناـــا أ تـــبض ؛مزتمعـــ  بنـــ نهاجســـ  الفكـــري ل
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دو   ـو  التربيـة العمليـة  تبتاـا قـدنماس اـ ،مقاالى وأبحاج ض  الفكر التربـوي :وهذا الكتا  هو ،ومنتدناا  العامة
  .لع  اهلل نفيد باا ،وأنا ان  أسعد بتقدنماا ،واناضس ال عو  األخرى ،لبناء أجيا  قادمة اناض باألمة
لكن التكرا  نفيـد   ،ض  بعض األ كام اس  غ  أ  ضياا اكرا  على  ،وأاد ااا بي اغيير ،وقد  ممتاا جلى بعض

 .ليغرس األمنياى اس  ثير 
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 العق  واناعة األنماط الفكرنة
لكن اهلل خص اإلنسان  ،يولد اإلنسان وال وعي عنده إال ما كان غريزيًا يشرتك مع سائر احليوانات الفطرية

بل إ ن هذا  ،عيوالعقل ميثل الوعاء الشامل للو  .ذلك السجل غري املسطور يف مرحلة الطفولة األوىل ؛بالعقل
وهذا العقل ذو احلجم الصغري يف رؤيته البصرية تتسع  ،الوعاء صفحة بيضاء كرؤيتنا للسماء الزرقاء يف رابعة النهار

وجند أن املفارقة الكونية بني عقل اإلنسان مقارنة بالسماء اليت تطوى كطي  ،آفاقه عند تأملنا الفكري ألبعاده
وجمراهتا  ،ومداراهتا الكوكبية ،شرية كما أذهلتها من قبل مبكوناهتا النجوميةوهي تذهل الب ،السجل يوم القيامة
 ۀڻ ڻچ فإذا ماعدنا بفكرنا لذواتنا  ،تلك نظرة علوية )وما خفي أعظم(كتشف اإلنسان ا العلوية ذلك ما 

حه فإن الفضاء العقلي من ،وعقدنا املقارنة بني فضاءات السماء وفضاءات العقل ،١٢الذاريات:  چ ہ ۀ
فهو  ،فكأن البشر مل يتنبهوا له فلما تأملوه فإذا هو يوحي من اخلوارق ما يذهل جنوم املعرفة والعلم ،اهلل للبشر

 ،صفحة مصقولة تستقبل املكونات الذهنية متعددة الروافد اليت حتضر يف العقل البشري معامل التفكري وأمناطه
ومن حيث  ،ه ومن ميينه ومن مشالهئن أمامه ومن ورافاألمطار هتطل على تلك الصفحة البيضاء من فوقه وم

ومن جوانب الرتبية  ،والفضائيات ،إىل اجملتمع وامتداداً  ،وبيئته ،ومن حيث ال يدري استهالال بوالديه ،يدري
وما ال ندركه  ،وما حتشده احلواس اخلمس واحلدس ،واكتناز املخازن املعلوماتية ،وغرس احلقائق املعرفية ،السلوكية

ومع  .ال ميثل هذا إال أقل من عشرة يف املئة من مساحة املخو  ، لو فطن اإلنسان واررأ  الستيعا  كل ر حىت
فكلها تبادر لتتخذ مواطن استقرارية يف  ،وأثر هذه املعلومات الذهنية كبري ،هذه النسبة الضئيلة فإن األمر عظيم

فهذه املعلومات حني  ،لعقلي وتشكيله األويلوتتكون ررائح اجتماعية داخل منظومة البناء ا ،لصفحة العق
ومزارع مومسية وغابات   اً ورعاب ،وتارة تالالً  ،تبين جبااًل راسخةو  ،تالمس قيعان العقل حتفر هلا أودية سحيقة

إنه حاسب يتفاعل ما  ؛ومنها املتحرك ،فاملكونات الذهنية لرتكيبة العقل يكون منها الراسخ ،زائلة ياعر وم ،كثيفة
 .ومتتزج معلومته لتكون كياناً منفرداً خبالف احلاسب اآليل الذي يعجز عن هذه الوظيفة ،هيف داخل

وأدركها الفالسفة املفكرون والعلماء  ،فعملية البناء داخل العقل البشري أدركتها األديان قبل غريها
واملنافسة لغزو هذا الفضاء العقلي والرتاكم املعريف تشتد عملية املبادرة  ،ولكن مع امتداد التاريخ الزمين ،املصلحون

لعامل العقل البشري املعاصر ومعامل تكوينه واحتالل مواقع فيه. وخاصية هذا البناء العقلي لتكوين الذهنية البشرية 
فكلما احتلت مساحة يف العقل اختذت  ،بأبنية االستقرار داخل التجمعات يف وعي الفرد العقلي تبادر إليها األمم

والدول  ،وألهنا أسهل وسائل اهليمنة كما يتجسم لنا اليوم ،ؤدي إىل هيمنة يف كيان املعمورة األرضيةيمكانا عليا 
وتكون بيئة داخل  ،وهي حمقة يف ذلك ألن خاصية العقل ومكوناته الذهنية تتفاعل ،املعاصرة أكثر وعيًا هبذا
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كما يقول )   ؛الذين استطاعوا احتالله أوالً  توجه الفرد واألفراد إىل فكر أولئك وتصنع أمناطاً  ،التجويف العقلي
 حيث يعمل نظام املعلومات يف العقل على خلق أمناط ،إدوارد دي بونو( )يُعترب العقل نظاما ُمصمما لألمناط

 .23ميكنه متييزها( التفكري اإلبداعي ص
كأن تنغرس أمناط  ؛لك العقليةوتكون األمناط خاضعة ملاهية املوارد املعلوماتية املؤثرة يف بناء أمناط احلياة لت

  ،من الغرائز ويطفو تأثريها على فرد دون غريها ،ويعظم أمرها ،سلوكية تتلبس بغريزة من الغرائز، فيعلو رأهنا
والرتبادور يف الغر  فقد استحوذ  ،كأولئك الذين غلب عليهم تيار الوجد والوجدان الرومانسي من عشاق العر 

وهناك من غلب عليهم تيار الرغبة اجلاحمة لبناء االندفاع  ،ونات الذهنية األخرىعليهم دون سائر الغرائز املك
وأفواج من  ،و هتاوت قوة الغريزة الوجدانية كما ميثله كثري من العلماء كابن تيميه، سيد قطب ،العقلي حىت أمهلوا
 ،املعنوية كالفرسان العر  وهناك من غلب عليه جانب االندفاع يف موجة القوة اجلسدية والعظمة ،رجال الصوفية

 .وختتلف األمناط باختالف غزارة بناء املكونات داخل البنية العقلية ،وكذلك الصعاليك
قادرة على التعامل  ،وهناك أمطار معلوماتية تبين عقوال ذات منهجية قابلة لتحوالت األعاصري والرياح اجلارفة

من األمطار  ةأو االستفاد ،ستبقاء البذور اليت حتملها الرياحوال مينعها من ا ،معها يف ثبات حيميها من االحنراف
و  ية جتعل الفرد ميور مع األعاصريواه اً ن أمناطاليت حتملها التيارات واألعاصري. وهناك معلومات فجة تكو  

 .هلا قرار رفهي متحركة ال يستق ،أو نفوذ الربع اخلايل ،كما متور أتربة الصحراء ؛التيارات
وتوظف  ،وعواصف سلوكية حتمل تلوثاً  ،هطول أمطار فكرية –وغابره  حاضره -العامل بأسره  ومل يطرأ على

ولديها القدرة على أن حتضر وحتوز مكانًا يف صناعة التكوين لعناصر  ،وسائل فاعلة كما حصل يف زمننا هذا
 .وتعصف هبا طبل هتز األمنا ،وقبل ذلك صياغة األمناط الفكرية ،املفاهيم الذهنية

 ،أهنم يتسابقون ؛عامل اليوم أرد تنافساً على احتالل مصادر تكوين األمناط العقلية العاملية لكل أفراد الكونو 
ألهنا أرد فتكا على احتالل مساحات داخل الوعاء العقلي الفردي  ؛بل يتحاربون بوسائل احلرو  الذهنية

 .الذهنية الفردية داخل األوطانوكان من قبل يقتصر التوجيه على  ،واجلمعي يف املعمورة األرضية
الفضاء  فواحتالل مكانة فيها قريب املقارنة بالتنافس حول اكتشا ،إن اكتشاف املناطق الوعائية العقلية

 .أو لتدمريه ،واحتالل مكانة فيه بل إهنم قادرون على توجيه الطاقة يف الفضاء لصاحل البناء البشري
ووظفوه لتوجيه العقل  ،فصريوا األخري وسيلة فعالة ،الفضاء اخلارجيمث أدركوا أن فضاء العقل أهم بكثري من 

فهم قادرون  ،وليست للندية كما يزعمون ،ذهنية العامل لتسخريها لصاحلهم اوميتلكو  ،الدمويةحلرو  لريحيهم من ا
لي تتواصل مع وهذه النظرة التأملية يف تأسيس البناء العق .وحجب النافع يف ملكيتهم الذهنية ،على فرز األفكار
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فقد أرار رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل تلك اخلاصية يف حديثه الشريف حني أبان عن  ،التوجيه اإلسالمي
ما بعثين اهلل به من اهلدى  ل  ث  وكونه يعمل فيه كعمل الغيث يف األرض الفضاء )إن م   ،تأثري الفكر على العقل

وكان منها  ،فأنبتت الكأل والعشب الكثري ،ئفة طيبة قبلت املاءفكانت منها طا ،والعلم كمثل غيث أصا  أرضاً 
وأصا  طائفة منها أخرى إمنا هي قيعان  ،وزرعوا ،وسقوا ،فشربوا منها ،أجاد  أمسكت املاء، فنفع اهلل هبا الناس

ومثل من مل  ،فعِلم وعلم   ،فذلك مثل من فقه يف دين اهلل ونفعه مبا بعثين اهلل به ،وال تنبت كأل ،ال متسك ماء
 .111رياض الصاحلني ص .ومل يقبل هدى اهلل الذي أرسلت به ( متفق عليه ،يرفع بذلك رأساً 

وأمانة أسرية وأمانة فردية مستمرة مدى ، وأمانة اجتماعية ،إذن فإن عقول أبناء األمة أمانة وطنية سامية
 ،وتبىن هلا املناهج الفردية واالجتماعية ،لرتبوية، والوزارات اتشاد هلا الوزارات الدفاعية ،يةاحلياة الفردية واجلماع

الضبا   ليِ ج  قادرة على متحيص التلوث و   ،عقلية ذات قابلية للخري اً وترسخ القيم السلوكية اليت تكون أمناط
إهنا أعظم وظيفة بشرية محلها الرسل  ؟أو متريره يف وجه التيار حىت ال يستقر له قرار، وأي مهمة هذه ،وحجبه
بل  ،بل دعاهم القرآن الكرمي إىل التأمل الفكري ،لم حيجبوا أمناط العقل عن استقبال اخلريف ،ياء والعلماءواألنب

 .ط جديدةوبينت أمنا ،وُحطمت أسواره ،اط الفكر اجلاهليمنت أري بواسطته غُ 
ملون الراية وهم حي ،وال ريب أن كثريًا من املفكرين الذين مل يستظلوا بظالل الفكر الرباين تاه هبم الفكر

وحنن ملا نقارن ثقافتنا اإلسالمية احلقة النقية ذات احملجة البيضاء بغريها جندها تصنع  .جلموع بشرية تتدافع خلفهم
يقوم فكر حركي تأملي من أخص وظائفه زيادة ف وتبين وعيًا يقوم على أمناط من الثوابت الربانية والتوقيفية ،عقوالً 
 ،اآلخرأحدمها يكمل  ،كالمها النمط الثابت والنمط احلركي وأ ،بناء احلضارة ويزيد الوعي بوسائل ،اإلميان

بالنمط الغريب جند األخري وملا نقارنه  ،ه وتالمحهما يصنع بيئة عقلية ومنطًا لالستقبالي  ويتفاعل معه يف دميومة جتاذب
ع احلركة مع التيارات املوجهة عاملياً لكنه سري ،وله دوره يف بناء الفكر العلمي ،ر  يقوم على النمط احلركيعند الغ

 ،بل اررتاك العقول ،وهناك يتأتى دور العقل املتفحص الواعي ،وما متليه العواطف والغرائز ،خاضع للهوى
 .واستبيان اآلراء حىت تقود احلراك الثقايف

ليت نزلت هبا عن القيم السامية ايف بعضها وهي تنأى  ،صنع منها قيما باسم احلريةوهذا احلراك السريع 
إن  بل يدركون ،وال يقر عقالء األمم أن اخلضوع للقيم السامية نفيًا للحرية ،األديان السماوية يف مرحلة صفائها

وحتتاج إىل عمق  ،املعادلة صعبة إن.اخلضوع للهوى اجلمعي والشهوانية املؤثرة يف السلوكيات أكثر نفيًا للحرية
هواء االجتماعية وأمناطها جدير بأن مي النقي الصايف من روائب األوالفكر اإلسال ،فكري يؤدي إىل اإلقناع

 ،له فهم يتعطشون ،وختللها بصورته السامية ،وميثل مكانة سامية يف تلك العقول احلركية لو تعانق معها ،ينافس

 



 

- 11 - 

تنعدم ف ،فضاًل عن اضمحالل الوسائل اليت حتمل الفكر اإلسالمي ،لكن املصادات واحلواجز والسدود تقف ضده
  .الوسائل القادرة على تبليغ الرسالة الفكرية السامية

ومل نعمل على بناء عقولنا البناء  ،ونفتقد القدرة على االستيعا  ،وما دمنا نفتقد القدرة على التواصل
إذن فنحن أجدر بأن نفكر يف عقولنا ووعينا لتكون مصدرا لصناعة منط التفكري اإلبداعي احلي الذي  ،السليم
ومن هنا كان على  ،اجلارفة هويدرك كيف يتعامل مع الوافد الغازي بتيارات ،الفرد واجملتمع على صورة سليمة يبىن

 .األمة التفكري ملياً يف بناء العقول النارئة لألمة
 

 العم  والحياج
 ،ياةنعدم العمل نضب معني احلافإذا  ،وال عمل بال حياة ،فال حياة بال عمل ،مدلول احلياة متلبس بالعمل

وكذلك  ،فالكسل الذي استعاذ منه الرسول صلى اهلل عليه وسلم مرض يدفع باإلنسان إىل أن يكون ميت األحياء
والتقدم بالسن إذا حجب اإلنسان عن العمل فإنه  ،هلا تأثريها ،اإلعاقة البالغة اليت متنع اإلنسان عن ممارسة العمل

 .هلل عليه وسلم من اهلرمولذلك استعاذ الرسول صلى ا ،من أثقال الشيخوخة
بل هو استثمار الدنيا  ،ه وعطاؤه والذي يكو ن له القوة واملكانة من اجلاه واملالؤ والعمل هو حياة الفرد ومنا

 .لآلخرة
 ،والعمل املنهجي يبين الدول ،ويشيد احلضارات ،ويعزز مكانة األمة ،والعمل مبنهجه هو الذي يبين اجملتمع

 .ويثبت قوهتا ،وااللتزام به يثبت الدول
ومن مث  ،والدول اليت ترعى العمل ترعى قوة أفرادها ،وهو املعابر الكربى للمال ،والعمل وسيلة العلم وسبله

وأسبا   ؟وأين منهجها ؟فهذه األمهية العظيمة للعمل اليت ال غىن عنها أين فكرها يف عاملنا اإلسالمي ،قوهتا
وهي جديرة بالدراسات الفكرية اليت  ،سفية اليت تكشف عن ماهيتهاإهنا جديرة بالدراسات الفل ؟تطورها ومناها

إهنا  ،وهي جديرة بالدراسات املنهجية اليت تقوم على التدريب املنهجي للفرد واجملتمع ،تغرس بناء الرتبية لألمة
ا دور العمل يف م :وقد دعاين التأمل يف العمل إىل طرح فكرة ،املتواصلة الالزمة التطبيق العمليةجديرة باألحباث 

واإلجابة ُتستبان لكل متأمل بل إن فكر العمل  ؟،اإلسالمي السيما يف عاملناو ختلف الفرد واجملتمع والدول واألمم 
خرين يف ويكشف عن إسقاط عيوبنا الذاتية على اآل ،وضعف الفكر فيه ،يكشف لنا عن اتكالية عناصر اجملتمع
 .سائر االجتاهات الفردية واالجتماعية
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وكان أن قام  ،فقد تالحم فيها العمل الفكري والعمل اليدوي معاً  ،عمل له دوره يف بناء احلضارة املعاصرةوال
نا يدرك نظريات العمل وكل ،العمل على هيكل معريف كبري من التدرج استهالال من القاعدة اليت تقوم على الفكر

 ؛وقد رهدنا ذلك ،لتفاوت بينهما يف اإلنتاجيةلكن ال خيفى ا ،ومدى صراعهما املعاصر، والشيوعية،الرأمسالية
فالرأمسالية  ،فكان هلا البقاء ،وكثرة حوافزه ،فالرأمسالية اليت تقوم على رحذ مهة الفرد هيمنت لقوة عمل الفرد فيها

مث  ،والعمل به ،له االستنباط والتوجيه الفكري حال تقوى على الوقوف يف وجه الفكر العملي اإلسالمي لو أتي
والذي يتمثل يل هو  ،فضاًل عن احلوافز املادية واملعنوية ،وإحياء روح الرقابة الداخلية اإلميانية ،ر املنهجية فيهتطو 

وهو الوسيلة الكربى النتشال أبناء  ،وهو أوىل باإلحياء كاألرض املوات ،الفراغ الفكري العملي يف عاملنا اإلسالمي
و تتبعنا معامل الفكر يف اللغة أواًل لوجدنا لفظة العمل توحي وحنن ل ،العامل اإلسالمي من الضعف والتخلف

 -:مبكانته
 

  :العم  ض  اللغة
 ،أي قام بالعمل لنفسه :واعتمل الرجل ،وع ِمل  الرجل أي قام بالعمل عند غريه ،فالعمل هو املهنة والفعل

 :اعريقول الش ،ويبين حياته ،وقدمياً مدحوا الرجل العامل املنجز الذي خيدم نفسه
 من بعدها ويكتحل سيفيكت     إن الكرمي وأبيك يعتمل

أما االستعمال فهي اخلدمة  ،والثراء أي فالعمل واالعتمال يؤديان إىل الرتف ،فاالكتحال من الكماليات
االستعمال خدمة السلطان واالعتمال هو يشمل أوجه العمل للفرد يف  :وقالوا عنها قدمياً  ،الوظيفية املعاصرة

والعمل يكون  ،ومنه رجل عمول إذا كان كسوبا، وهو ما يسمى برجل األعمال ،والصناعة والزراعة العمران
أعمل فالن ذهنه يف كذا وكذا إذا دبره بفهمه،  .على وزن أفعل مرتبطًا بالوصف املراد دُ رِ لكنه ي   ،بالذهن أيضاً 

  .وأعمل رأيه وآلته ولسانه
مطبوع على العمل. فاهلل اإلنسان ف ،لكل ذي حياة ةصية حياتيواالعتمال والعمل والعمل الذهين كلها خا

فالبد  ؛فليس هناك من كائن حي خُيدم وُيسعى إليه ،املدبر هلذا الكون جعل خاصية العمل مالزمة خلاصية احلياة
 ،اءوالكل البد  له من السعي للغذ ،حىت يف عملية التلقيح ،من عمله حىت ملكة النحل فإن هلا أعماال خاصة هبا

إهنا  ،بل يف أصغر مكوناته وكائناته ،والعمل خاصية داخلة يف تركيب الكائن احلي ،حىت ممارسته باألكل عمل
وهو  ،حىت البكاء واحلركة للمران ،فالصراخ عملية للتنفس ؛والطفل يولد عامال ،اخللية اليت حتوي عناصر احلياة

 ،رتبية تقع يف خطأ حني تدخل االتكالية عند األطفالوال ،يلهم عملية الرضاعة حىت يتمرس العمل الضروري له
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وخري  ،جتريبية نافعة وممارسة فلو كانت الرتبية تقوم على رحذ العمل من الطفولة لكان يف ذلك خري كثري ودربة  
 . معاً ينياملمارسة متزامنو القناعة تتأتى مث  ،من ذلك ارتباطها بالعمل الذهين أوالً 

 
 :لعمليةدو  األسرج ض  التربية ا

وذلك النشغال األسرة  ،كانت الضرورة حتتم على األسرة تنشئة األطفال على العمل وتربيتهم تربية عملية
 ، من مسار  حياهتم الطفوليةريفتضطر إىل ترك األطفال يعتمدون على ذواهتم يف كث ،باألعمال اليومية املتواصلة

وكذلك  ،من األطفال بإرساهلم أو تعويدهم على القيام مبهاممث تأيت بعد هذا يف مراحل الطفولة األوىل االستفادة 
فاألبناء يعملون مبا  ؛ومن هنا ينخرط كل منهم يف دوره ،وتواصل العمل من األ  واألم واألخوة ،رؤية حياة الدأ 

كانت   ومن هنا ،فتكون الرتبية العملية تربية اجتماعية ضرورية   للنساءيوالفتيات يعملن مبا يه ،للرجال   ييه
 .احلياة متفاعلة يف احلياة القروية والبدوية
حالة  تتولد ،وعدم احلاجة خلدمات األوالد والبنني،وانتشار اخلدمة ،ولكن مع الوفر املايل فرتة الطفرة

بل والعامل اإلسالمي  ،ومل يتنبه اجملتمع يف بالدنا وبالد العر  ،الرتبوية للعمل العمليةقدت وفُ  ،التهاون والتكاسل
ومالوا  ،وصعب ترويضهم للعمل ،االتكالية عند الفتيان والفتيات تومن هنا نشأ ،ضرورة التنظري للرتبية العمليةل

 ،وظهرت أجيال من الشبا  ال قدرة هلم على العمل ،بل وصحبتهم البطالة املقنعة يف أعماهلم الوظيفية ،للبطالة
وال يف جمتمعه من مستهل حياته  ،ميارس أي عمل يف بيتهفالشبا  ال  ؛وال مهة ترفع مكانتهم ،وال عزمية حتدوهم

 .واخلدم يسهمون بالكثري والكثري .فاآلباء واألمهات يف خدمتهم اخلاصة والعامة ؛حىت االنتهاء من اجلامعة
 ،لعملالروح املعنوية لجتمد لتلك البيئة اليت  العمليةوالبيئة غري الصاحلة للرتبية  ،من هنا يتجسد لنا الواقع املؤمل

كيف نكو ن بيئة أسرية واجتماعية صاحلة للتنشئة  :والسؤال الذي يطرح نفسه ،األعضاء اجلسمية عن احلركةجتمد و 
  !؟العملية

 :ومما يساعد على بناء دور األسرة
 .االهتمام اإلعالمي بالقضية -1

 .والفتيان ية الفتياتبأمهية األمر لينغرس يف ذهناملعلمني واملعلمات السيما إقناع و التوجيه يف املدارس  -3

 .نشاط اجلمعيات اخلريية -2

 .تنشر الوعي الرتبوي الذي يدفع إىل االعتماد على الذا -1

  .إنشاء مراكز لتنمية قدرات األسرة على الرتبية -5
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 :التد نب العمل  الخاص

لتشجيع القطاع اخلاص بإجياد مراكز ومعاهد للتدريب املهين الذي يشمل سائر االجتاهات وهو أسلو  
ات وتارة دور فهل تكون على ركل  ،وتكون هذه املراكز ضمن منهجية عملية مدروسة من الناحية الزمنية ،ملهنيةا

 !؟على ركل دراسة صيفية إىل جانب التعليم املستمر. أم تكون على غري ذلك
ومن مث  ،تستفيد من أعمال الشبا فإهنا ولو كانت تلك املراكز جبانب املهن الرئيسة وقريبة من ورش العمل 

  .للطال  ةإىل جانب الغاية الكربى من املمارسة الواقعي ،ختفض األجور
وتكون حتت رقابة  .مع أعمار الطال  من املرحلة االبتدائية واملتوسطة والثانوية بوتكون تلك املراكز تتناس

 .السيما يف املراحل األوىل للفتيان والفتياتو  .من أولياء األمور
أو الضرورة الدائمة لكل فرد مثل  ،املطلوبة ضمن سوق العمل تتراعي االحتياجا ةبيوهذه املراكز التدري

  .العربات للفتيان ومثل الكهرباء وإصالح ،للفتيات ةأو احلياك ،اخلياطة
للتطوير والتغيري حسب ما متليه حاجة السوق فمن اخلري أن تطرح الربامج اليت  ةوهذه املعاهد واملراكز قابل

 التشخيص البياين واإلحصائي ملتطلبات األسواق واملصانع.  العمل حبسبحيتاجها سوق 
 :ومما يساعد على ذلك

  مساعدة التمويل 
 من جانب القطاع اخلاص امنهجية األعمال واستثماره. 
 التوجيه اإلعالمي للمجتمع بضرورة التدريب لكل فرد. 

  األسرية واالجتماعية اليت تتشكل يف املنهج اليومياملمارسة.  

 :العمالة الواضدجو ما بين البطالة الواقعية 
 ،إن الوعي االجتماعي قبل مرحلة الطفرة توجه إىل ضرورة العمل يف كل ميادين احلياة من األعمال اليدوية

عن أي  نوقد توافد العمال من احلاضرة والقرى والبادية ال حيجمو  .وأعمال النظافة ،وأعمال البناء واحلرف املهنية
فإن جيلي يدرك أن أبناء القبائل العربية قد توافدوا للمدن  ،دعاوى الكاذبة اليت تعيب العمل املهينرغم العمل 

  ،وأكثرهم يعمل يف الزراعة والورش احلديدية ،والتحميل ،واألعمال اليدوية األخرى ،للعمل بأي عمل من البناء
  .هـ 1235هـ حىت عام  1211كل ذلك من عام 
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فبدل إن كانت تلك فقد كان العمل املهين سبياًل الكتسا  العيش الكرمي  ،ت النظرةولكن مرحلة الطفرة غري 
وهي كذلك  ،ؤول إىل مكانة معنويةيمارسها أصبح بعد الطفرة ضعيف املردود قليل العائد املادي مث ال  معابة

 .له الفرد ي أه  تؤدي إىل عمل راق مل يُـ 
وبناء املنهجية هلذا  ،لبشرية من ناحية تكوينها السلوكيومن هنا فإننا جيب أن نعد اإلعداد للكوادر ا 
 .إىل جانب منهجية عقلية تبحث عن املعرفة املتواصلة ،العالية  وتكوين املعرفة اليت تولد املهارة ،السلوك

وهذه اخلواص  .وإدراك أمهية منافسة الغري ،والرضى بالواقع املعاش ،وكذلك غرس الواقعية العقالنية للشبا 
 :ويكون ذلك عن طريق ،ب املراحلتصاح
 واألسرة ،واملدارس ،الوعي الكامل هبذا يف مراكز التدريب. 

 التوجيه اإلعالمي. 

 بث الوعي الثقايف الواقعي بني النارئة. 

 .املنهجية الفكرية والسلوكية هلذه املراكز 

 
 
 

 وميادنن الحرف والماانع الوطنية المد سةالعيقة بين 
حىت  ،و رعلة العمل واإلجنازبوخت ،فينشغل بالتعليم النظري ،ولكنه جيهلها ،العمل يتطلع الشبا  ملناحي 

 .تفوت مرحلة زراعة الرغبة العملية
 ،وقد كانت يل جتار  مع املدارس واملراكز الصيفية حينما نأخذ طالبنا جبوالت على املصانع املتواجدة بالبلد

فمن الواجب أن  ،وتنمي تطلعاهتم ،موة تشتعل يف أحاسيسهوتأثري وقوفهم على نفسياهتم وتطلعاهتم فكانت جذ
فيمارس الطالب العمل فيها مع التنسيق مع احلرف واملهن  ،تكون هناك زيارات ميدانية رمسية متداخلة مع العمل

مل اعيذهب الطال  للعمل داخل امل ،يف األسبوع لكل مدرسةفيكون هناك يوم املهنة  ؛واملصانع واملدن الصناعية
 .يصاحب ذلك التعريف باملهنة وضرورهتا لكل فرد منهمو  ،وجيتمعون مع أربا  العمل ،رفية واملهنيةاحل

 :وتكون عن طريق
  الغرف الصناعية والتجاريةبواسطة التهيئة. 

 واالستفادة من التعامل معهم ،مع حماولة الدعاية هلم ،إقناع أربا  العمل بضرورة ذلك. 
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 عملية التعليميةوعي املعلمني املشرفني على ال. 

 
 -:التدريب العملي

وخص تطوره  ،فهي خاصية أودعها اهلل يف كيان اإلنسان ،فلسفة التدريب العملي فلسفة ذات ارتباط رباين
ومن قبل اجملتمع  ،بل جعل الرضا عنه من قبل الر  سبحانه وتعاىل ،على قدرته العملية ه يف الكون بناءً ءوبقا
بل  ،بينما هي عند باقي املخلوقات من قبيل الفطرة ،ادة ال تقوم عند البشر إال بالعملبل إن العب ،بالعمل اً مرتبط

 ،واإلنسان خليفة اهلل العامل يف هذا الكون ،فاإلنسان يستعمر األرض ،إن العمل وظيفة البشر يف هذا الكون
لعبادة والعمل هنا ليس ا ،چ ٻ ٻ ٻ ٻچ  :الكرمي ارتباط اإلميان بالعمل ويتكرر يف القرآن

 .بل لكل عمل عبادة مع النية اخلالصة ،فحسب
عليه فالناس يف اجلزيرة أحوج ما يكونون للعمل البشري بداية من  اً جمرب  ،باجملتمع اً وكان التدريب العملي مرتبط

غري أن هناك احنرافات يف  ،مث كبرية ،الطفولة واعتمادها على الذات يف حدود قدراهتا حىت تنطلق عاملة صغرية
وهذا خطأ كبري  ،العملية اليت حجبته عن اورمبا يف الفكر العلمي حاولت أن حتيط العلم بالرع ،العمليةمارسة امل

 ،فمر ما يقار  من ثالثني سنة ،املعاصر يف مرحلة الطفرة اوفجر بطالة يف زمانن ،ولد  بطالة قدمية يف العامل اإلسالمي
وكذلك  ،للطفولة العمليةوهي أيضا  مل تستشعر مسؤولية الرتبية ،هقةواألسرة ليست يف حاجة إىل عمل الطفولة واملرا

ومن مث  ،فتعطل العمل ،األفكار ووإمنا وقفت على املعرفة املعلومة وحش ،التعليمية مل تستشعر بالرتبية العملية العملية
  .رت البطالة مبعناها الواسع اليوممث تبلو  .بل حىت عند طلبة العلم ،تكشفت لنا البطالة املقنعة أواًل يف أجيال املوظفني

 
 -:العمليةاملمارسة 

وهي أحوج ما تكون إىل  ،القوية يف النفس تتمثل يف االندفاع وعزمية اإلجناز العمليةخلق اإلنسان ليمارس احلياة 
مغيبة يف  ةعملي  هلم املضمار إذا كانت امليادين اليويه ،من األرخاص العمليةعملية تربوية تطبيقية تقوم على املمارسة 

فقد  ،فالدالل والبعد عن العمل يهدر اجلهد؛ البيئة األسرية واجملتمع كما طرأ يف عصرنا اليوم على أساليب الرتبية املعاصر
وبىن الضعف يف الرتبية  ،ووجهه إىل الكسل ،مما عطل اجلانب العملي التطبيقي ،قامت األسرة واخلدم مبهمات اخلدمة

 .العملية ومنهجيتها
بأبنائها ملراكز ومعاهد وكليات تنمي روح العمل بكل جد عن طريق املمارسة  تثري من األسر املنعمة بعثوك
ومثلها  ،كما نسمع عن األسر احلاكمة يف أوربا، وكذلك املعاهد والكليات احلربية اليت تقوم على التدريب اجلاد ،الشاقة

 .يف اهلند وغريها
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 ،أبناء اجلزيرة ممارسة وصالبة وخروجاً إىل الصحاري واملرتفعات اجلبلية الشاهقةومن العجيب أن األوربيني أكثر منا 
وجيوبون  ،وإمنا الكثري من الذين أتوا إىل بالدنا خيرجون إىل الرباري والصحاري القاحلة ،على فئة اً ليس ذلك خمتصر 

اليت  العمليةسياحية تعين بالرحالت ون مراكز وحنن هنا يف بالدنا مل نستطع أن نك   ،العتال لىويصعدون ع ،األودية
املعاصر مياًل إىل  عند الشبا وحنن جند  ،العملية، وتعودهم مع احلياة وتعرفهم ببالدهم ،باحلياة العمليةتعرف األبناء 

فلماذا ال تكون هناك مراكز سياحية منظمة حتفل هبذا  .لكنه يهوى احلياة الربية ،فكثري منهم عاش يف القصور ،ذلك
ويبذل معاناة يف رحلة ذات  ،فهو البد  وأن يؤدي دورًا وجهداً  ،لكل ملتحق هبا العمليةوتبىن على املمارسة  ،باجلان

 .مشقة يف نظرهم
 ،عن الناقة والدجاجةالنظرية ل الدراسة يدمبشاهدة حسية بمثل هذه الرحلة تعرفه على احليوانات واألرجار 

وتارة جتو  به رواط  البحار  .ثل آبار البرتول يف الربع اخلايلومثل هذه الرحالت تأخذه إىل مصانع بعيدة م
 .املمتدة

ومثل  .تركها للممارسات املنحرفة مثل السرقات والسطو وغريهابعدم تلك ممارسة عملية تشحذ مهة الشبا  
ولو عن  ،والذين يتسربون من الدراسة يف مراحلها األوىل ،هذه جيذ  هلا الشبا  من األحياء الشعبية والفقرية

 .ووزارة الشؤون االجتماعية ،طريق اجلمعيات اخلريية
 
 

 :المد سة والتربية العملية
يف حدود إمكانية األطفال وقدراهتا بتوجيهم وتوصيتهم مبمارسة  ةتنمي الرتبية العملية باملرحلة االبتدائي

إىل جانب التطبيق العملي  ،ملدرسةوممارسة التنظيم وأعمال النظافة داخل ا ،وخدمة الوالدين ،األعمال املنزلية
  .للمواد الدراسية

أما يف املرحلة املتوسطة فتكون هناك ورش عمل مهين داخل املدارس فيما هو ضروري لكل فرد مثل األعمال 
 .وتكون هناك حصص منهجية ،ومعرفة جوانب هندسة العربات ،وأعمال السباكة املنزلية ،الكهربائية

فإن الغاية أن يتخرج الطالب وقد مترس على العمل وأدرك أين جيد نفسه من خالل أما يف الثانوية العامة 
 :اليت تبدو يفوذلك أيضاً عن طريق الدراسة املنهجية والتطبيقية  ،دراسته املتعمقة يف رؤون الزراعة والصناعة

 .وتبين املنهج العملي الفردي ،أن تعىن وزارة الرتبية والتعليم مبناهج عملية -
 .هناك أعمال يدوية وحرفية يف املدرسة تكون ضمن إطار املنهج املدرسي تكونأن  -

  .تكون هناك دورات ممنهجة يف املدارس خارج من املنهجأن  -
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 :التأهي  العمل 
النظرية والسلوكية  الرتبية ي  وأن تراعي فيه تباري مسار   ،جيب أن يعاد النظر يف نظام التعليم املهين وتدريبه

وقد جنحت أملانيا يف جتربتها بوجود  ،أ الفىت والفتاة على واقع احلياة واملمارسة الفعليةوجيب أن يُنش   .والرتبية العملية
أما العنصر الثاين  ،وهو العنصر األول ،ويقوم على تأسيس مدارس مهنية ،للتعليم املهين ما يسمى )النظام الثنائي(

وهذا جيب أن يكون من الشركات واألعمال احلرفية املتواجدة يف سوق  ،ل التدرييب أثناء الدراسةفهو ميادين العم
إىل جانب املؤسسات الطبية والشركات  ،العمل كاملدن الصناعية، واملدن املهنية يف كل مدينة من مدن اململكة

 .التخصصات املتنوعة ذات
املهنية ملدة أقل من املمارسة  املدرسةالتدريس يف  يكونف ؛بتنظيم ذلك رمسيا ومن اخلري أن توصى الدراسة

 .العملية يف ميادين العمل
 يف ألن هناك من يرغب ؛الورش  وجيب أن يكون هلا نظام خاص حىت ال حُيجب الطالب عن العمل يف

عض كما حدث خلرجيي املهن الطبية ويف ب ،رهادة بال عمل فعلي يمسه ويعطاب يءويعمل كل ر ،هتاون الطالب
 .الشركات

وتربيتهم تربية مهنية عالية من  موأن حترص على تعليمه ،وجيب أن تكون هذه املدارس ميسرة جلميع الشبا 
 .والرتبية السلوكية ،والعمل املهين ،حيث املعرفة

بل حىت أولئك الذين ال حيملون مؤهال فإن  ،وتبدأ مهمة هذه املدارس من بعد مرحلة االبتدائية أو املتوسطة
فكثري من طال  العامل الثالث حني يذهبون للغر  يتدربون  ،ليم املهن ضرورة حتمية لكل فرد حىت اجلامعيتع

فتكون جمال  ،ا بعد خترجهمنً ه  وكثري من طال  اجلامعات يتعلمون مِ  ،أوال على مهنة ليكسب العيش منها
  .عملهم
 ،والرتبية العملية ،سطة اليت تعلم على التنظرين تأسيس مدارس مهنية يف سائر مدن اململكة هبذه الطريقة املبإ

الشركات نظري العمل الفعلي للطالب  منوأما كلفة التدريب ومستلزماته فإهنا تكون  ،والرقابة مطلب وطين
 .ومشاركة اجتماعية

 ؟التجربة ناجحة يف أملانيا وكثري من دول العامل فلماذا مل نأخذ هبا ونعدل مسارها حسب واقعنا توما دام
 ،وأقصر زمنا فيجب أن يكون له ميادين أوسع بأقل كلفة مادية ،والتعليم املهين ال يقف عند هذا احلد  

ومستلزمات احلياكة وأعمال  ،ومستلزمات األغذية ،ويف األعمال املنزلية ،السيما يف األعمال التجارية اخلفيفةو 
 .ةوكل هذه حتتاج إىل مدد ترتاوح بني رهر وسن ،النظافة واخلدمات
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 ،اجملال ملن يقوم بالتعليم والتدريب املهين يف مدارس خاصة ومن املوارد االقتصادية واملشاركة الفعالة أن يفتح
والفارق بينه وبني التعليم الثنائي املهين أن هذا األخري يقوم على مدرسة واحدة تؤمن كل ما يتعلق بالتدريب تأمينا 

 ،وملهن ذات دقة عالية مثل الطب ،وغالبًا ما تكون يف مرحلة عليا ،ولكن هذه املدرسة تكون أكثر كلفة ،ذاتياً 
  .وما مياثل ذلك ،واهلندسة ،واحلاسب اآليل

من الشبا  القادر على خوض  اً فهي تستوعب أعداد ،أما املعاهد التجارية فإهنا من واجبات الغرف التجارية
 .عبا  العمل التجاري بعد تدريبهم وتوعيتهم

 
 :دا يةالمناهج االبت

 ،األوربيةاعتمد الرواد األوائل الذين وضعوا املناهج يف البالد العربية على أولئك الذين اقتبسوا من املنهجية 
فاملنهجية احلديثة للمدارس عمدت  ،وتدريس املدارس واملساجد ،وأغفلوا املنهجية العربية واإلسالمية يف الكتاتيب

وأكثرت من  ،فعددت املواد ،وعمدت إىل تكثري املواد وكثافتها ،لعلميعن اجلانب ا ترضوأع ،إىل التنظري املبارر
بل ال يبين  ،وأثقلت األمة بتعليم نظري ال يبين منهجية عقلية وال تربوية وال سلوكية ،حمتواها يف االبتدائي واملتوسط

 .حافظة قوية تقوم اللسان أيضاً عقلية تأملية وال يبين 
 ،على تأسيس التعليم من القراءة والكتابة وتعليم الضروري من الرياضيات بينما املنهجية اإلسالمية تقوم

بل هناك الكثري بل  ،أو من أراد أن يواصل مسرية التعليم ،وكلها مؤهالت ملن أراد أن يتحول إىل احلياة العملية
أولئك العلماء واألدباء وحىت  ،الغالبية اليت مجعت بني احلياة العملية والعلم يف املراحل األوىل من حياة الشبا 

 .املدارس مُ وقي   ،والسراج ،فمنهم الساعايت ؛ميتهنون مهناً 
فنكثف يف املرحلة االبتدائية تعليم القراءة والكتابة  ،إذن فنحن من هنا أرى اجلمع بني أحسن املنهجني

لئك األقدمني من طلبهم وجتاربنا مع أو  ،م اللسانوكي تقو   ،أرد حافظة ألن مرحلة الطفولة ؛وحفظ القرآن الكرمي
 ،فإهنم أبدعوا يف اجملاالت العلمية يف الطب وسائر العلوم ،وجتاربنا مع حفظة القرآن املعاصرين ،للعلم وقوة علمهم

 .فضاًل عن إبداعهم يف العلوم الشرعية
لوطنية فقد امتازوا بتكوين رخصية معتدلة عاملة تؤدي وظائفها ا ،وجتاربنا يف املعاهد الشرعية والعلمية

وحفظ القرآن الكرمي إىل جانب  ،لتلك األسبا  أرى اقتصار مرحلة االبتدائي على إجادة القراءة والكتابة .باقتدار
 اإللكرتونيةوكذلك الوسائط  ،تثقيفهم بالتعليم امليداين واملمارسة العملية واملشاهدة الفعلية حلياة احليوان والنبات

 .ن با  التوعية والتدريب الفعلي واملنهجي والسلوكياحلديثة عن طريق التعليم املربمج م
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وتأسيس الرتبية العملية  ،فاهلدف األول يف املرحلة االبتدائية هو تعليم فن القراءة والكتابة ومعامل الرياضيات
ر احملري  لكن األم ،وهي ضرورة وطنية وفردية ،ويتمناه اجملتمع ،واملهنية يف إطار التعليم العام قضية يتداوهلا اجلميع

قرارًا حازمًا فيها واضعني إطاراً  اويتخذو  ،وأرى أن يقف الرتبويون عندها طويالً  ؟كيف يكون السبيل إىل ذلك
ولذلك خيضع  ،راحل الدراسةوتطوره أثناء م ،ووضح موقعه من حمتوى املواد ،ومدة تنفيذه ،ومراحله ،عامًا للمنهج

 .ررحية من املدرسني املدربني على التطبيق العلمي للتجار  يف مدارس معدودة ميارس التدريس فيها
 :سأتناول املعلم من ثالثة حماور

 .وضع رروط لاللتحاق بالتدريس :األول
 .إجياد سبيل الستبعاد الذين ال يصلحون للتدريس :الثاين
 .الرتبية التعليمية املستدامة للمعلم :الثالث

 
 :وضع رروط للمعلم :أوالً 

والقدماء من املسلمني وضعوا رروطا قوية لتدريس  ،وهذا حق   ،ومن سلوكياته ،املعلمتكثر الشكاوى من ضعف 
وال ب د أن  ،وخاضعة للمراقبة من أهل احلي واملسجد ،وهي خاضعة لرقابة احلسبة ،الصبيان يف الكتاتيب وغريها

 .وة للمعلم والطال تكون هناك خل وأن يكون متزوجا وأال   ،يزكى من يسمح له بالتدريس من قبل أهل الصالح
والسؤال املطروح أين تلك الشروط الواضحة املعامل اليت يطلع عليها املعلم أواًل قبل التحافه بالتدريس ليأخذ 

 ؟زارة حىت حياسب املعلم من خالهلاطلع عليها اهليئة املشرفة على التعليم من املدرسة إىل إدارة التعليم إىل الو هبا وت  
 .ومن هنا يتطلب أن تضع اللجنة نظاماً واضحا ً  ،ألنظمةوأرى أن تكون من با  ا

 
 :واملهنية العمليةثانياً:إجياد سبل الستبعاد الذين ال يصلحون للتدريس والرتبية 

رأهنم رأن الذين  ،وكي نساعد املنفذين فـي وزارة املعارف أن يوجد خمارج ألولئك املعلمني ،فمن الواجب الوطين
وكذلك فإن اجليوش العاملية عندما تسرح  ،فإهنم يؤهلون ضباطًا إداريني ،أ عدم قدرهتميلتحقون بالطريان مث يطر 

فبناء  ؟وملاذا مل نفكر يف عملية تأهيل املعلمني وحتويلهم ألعمال أخرى ،أفرادا فإهنم يؤهلوهنم لألعمال األخرى
 .من أن يُغري عمل هذا املعلم عقول األمة أهم بكثري
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 :دامة للمعلمالرتبية املست :ثالثاً 
ولكن هذا كله ال يغطي عشرة يف  ،وهناك برامج تعدها الوزارة ،بأن هناك برامج تعدها إدارة التعليمأعلم من قبل 

ومن هنا جيب أن نفكر بالرتبية الذاتية اليت تدفع كل فرد من املعلمني إىل التحصيل املعريف  ،املعلمنيعدد املئة من 
 ،املدرسني وتكليف كل مدرس مبوضوع بواسطةلطرح قضايا التعليم  املدرسةية يف وذلك بتكوين جلنة تربو  ،للرتبية

وتكون هناك مناذج لتسجيل احلضور  ،ويكون نشاطه مدوناً ضمن تقريره ،وتكليف اجلميع حبضور حلقات النقاش
 .ترفع صورة منها دائمة حىت ترتاكم املعلومات عنه

ذاهتا لتكون مشاكلها وقضاياها ضمن  املدرسةل تستفيد ب ،وهذا جيعل الرتبية حاضرة يف ذهن كل معلم
 .وتكون هناك قاعدة معلومات عند كل إدارة تعليم ،القضايا املطروحة للمعاجلة

وحتمل  ،إذا استطعنا أن حنصر التدريس للمعلمني املؤهلني ذوي الشخصيات املستنرية اليت تستشعر األمانة
الضر  الذي إىل ومنها العقا  الذي ينتهي بآخره  ،ديب مبراحلههاجسها فإننا نستطيع منحهم صالحيات التأ

 .وال يضر ،يؤد 
وتطوير  ،وعالقتها باجملتمع ،يف جلاهنا وحلقات النقاش ،اررتاك املدرسني يف العملية الرتبويةومن ذلك 

رس وجيب أن تكون حلقات النقاش راملة لتكوين املدرسة حىت يستشعر كل مد .املدرسة ركليًا ومادياً 
 .املسؤولية

وحتديد اإلجيابيات بعمومية حىت يستطيع كل  املدرسةحتديد السلبيات العامة للمدرس والتدريس يف ومنها 
  .ويتالىف السلبيات ،فيزيد العطاء ،مدرس أن يقيم ذاته

 المنازية التربونة العملية
بل  ،ضرورية من إعداد األطعمةكانت احلياة يف قدمي الزمن تفرض على كل فرد أن يقوم باألعمال اليومية ال

 .مث تطور األمر على االقتصار على التفصيل واخلياطة وكيفية اإلعداد تشرتك فيه األسرة كاملة ،جينسالواأللبسة و 
وجعلته جيهل الضروريات اليت  ،أما اليوم فإن برامج التعليم ومناهجه حصرت القدرات الفردية للرجل واملرأة

ل ط  والكهرباء واملواد الصحية يف املنازل، بل عُ  ،اجلودة فيها كمثل احلياكة للنساء بل وال يدرك مظاهر ،أمامه
فهل لنا برتبية  ،وفردي ووطين يقدر بالباليني من الرياالت،وهذا هدر مايل وزمين ،اإلصالح ةالعربات السهل

يف األمور اليسرية. اليت منزله ان جديدة تعىن بالضروريات العامة الشاملة اليت جتعل الفرد عاماًل ذاتيًا لكيانه وكي
 .ومن مث يتالفاها ،فعلمه بالكهرباء مثاًل يصريه مدركاً لعيوبه ؟توفر له املال واجلهد بل حتميه من املخاطر
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ولغوية وعلوم  ،يدرك أن أهداف املواد الدراسية ختضع ملتطلبات ررعية الرتبية والتعليمواملتأمل يف مناهج وزارة 
ضافته اآلن إوالذي حنن يف حاجة  ،من جانبها النظري الرتبية والتعليموقد أخذت هبا وزارة  ،ةتطبيقية واجتماعي
  :ينحصر يف أمرين

 .والتطبيق واملمارسة -3   املنهجية -1
 من الناحية املنهجية  :أوالً 

هجية ومن ،إىل منهجية يف كيفية القراءة ةم هذه املنهجيقس  وأُ  ،إدخال حمور املنهجية واالعتناء به
فهناك كيفية تعليم القراءة من املعلم لطالبه وهناك القراءات اليت جيب أن يدركها املعلم ليعلمها ،االستيعا 

 .حىت النظر وكيفية التبصر به ،وهناك االستماع والوعي به ،القراءة السريعة والقراءة التأملية الواعيةومنها  ،لطالبه
وهذه حتتاج إىل وضع ضوابط هلا ليأخذ هبا   ،ا تنظيم الوقت واحرتامهغرس يف أبنائهت ،وهناك املنهجية الزمنية

 وما تعليم املنهجية الزمنية بالعمل اهلني. ،كل معلم
فنحن حتت هطول  ؟وهناك املنهجية العقلية التأملية حني تطرح القضايا واملشاكل كيف يتصدى هلا الفرد

وال  ،الطالب إىل الرؤية السليمةحىت يؤهل  ص األموررا تأمليا ميح  العاتية نريد أن نبين فك اوتياراهت ،األمطار الفكرية
 التأمل عند الطالب. بتنـزيهيتجسد إال 

 العمليةوذلك عن طريق املمارسة  ،اليت ميارسها األطفال لينمو معهم حب العمل العمليةوهناك الرتبية 
وأخذهم رحالت مليادين  ،نظافة العامة للمدارسبل حىت بال ،للمدرسة  وااللتزام بالنظام ،ألفكار وجزئيات املناهج

  .وغرس حب العمل وثقافته ،العمل
 :ومن األهداف الرتبوية الذي جيب أن تربز

 ربط كل علم بالعمل بداية باملواد الشرعية. 

 الرتكيز على املعارف واملهارات والقيم السياسية جملال العمل. 

 تنمية القدرات املهنية. 

 الطالب لكي ينتمي إىل أحدها ب  يرغ  ما و ،ال العملالتعرف على متطلبات جم. 

 تبصري الطالب باألعمال وضرورهتا ونتائجها. 

 غرس حب التطوير العلمي لدى الطالب. 
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 التطبيق واملمارسة  :ثانياً 
وإمنا للعمل  ،م يُطلب ليس للعلم فقطلفالع ،وهي عملية التطبيق واملمارسة الفعلية للمعرفة النظرية املطروحة

هل هناك عمل يفي بالغرض ليدر  وميارس العبادات وخدمة  ؟فأين العمل يف تعليمنا ،فالعلم وسيلة العمل ؛به
 .ومن هنا جيب أن يرتبط كل حمتوى مبساحة زمنية للتطبيق العملي ؟وتطبيقات املعلومات وممارستها ،الذات
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 التريية الماتية
 وزارة لتريية والتمتيمو
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 :العملية وولا ج التربية والتعلي التربية 
ويتفاىن يف  ،وحاجة اجملتمع إلجياد ربا  يصطحب املعرفة ،إن تفاعل احلياة املعاصرة واالجتاه العاملي للعوملة

واالتكالية عند جل   ،العمل، ولكي نزيح إفرازات الطفرة اليت خلفت لنا ظاهرة التهاون يف األعمال والبطالة املقنعة
ررائح اجملتمع أن تكثف اجلهد  وإن على ،ك يدعو إىل إعادة النظر يف الرتبية لألجيال الالحقةالشبا  كل ذل

 .ريف سائر املؤسسات والدوائ األداءفهناك هتاون يف  ،وإمنا لكل فرد ،ليس للعمالة فحسب ،لبناء الرتبية العملية
 .وتربية تعلمية عملية ،أسرية وتربية ،ومن هنا فعلينا تنمية الرتبية العملية واملهنية وغرسها إعالمياً  

 ،ومازالت الوزارة تعلن ،عمل جليل وعظيم له دوره الفعال يف حياة الوطن لرتبية والتعليمبه وزارة ا موإن ما تقو 
 .وتعمل لتحقيق أهداف الوطن الرتبوية السامية

األوىل انطلقوا من الضرورة  ةوواضعو اخلطة التعليمي ،لكن العملية الرتبوية خاضعة للتطوير الرتبوي املستمر
 .ألن الفرد مندفع عملياً  ،القصوى للتعليم النظري لفقدانه يف تلك املرحلة مما دعاهم إىل تكثيف التعليم النظري

جيب أن تدخل الرتبية ومن هنا  ،القصوى أما اليوم فنحن يف جمتمع تضاءلت فيه الروح العملية مع ضرورهتا
الشبا  بدالً  لإىل عم جوحنن أحوج ما حنتا  ،وجيب تنميتها يف ربا  الوطن ،لعامةالعملية ضمن أهداف الرتبية ا

 .مث يعمل عماًل نظرياً  ،حىت يتجاوز السادسة والعشرين ،من تعطيله
وحاجة اجملتمع للعمالة ينبغي أن ننمي  ،ونظرًا لكثافة البطالة واستمرار البطالة املقنعة مع كثري من الشبا  

زرع العزمية ـوتن ،زرع حب العملـوتكون تربيتنا تتضمن استمرار تأهيله يف مرحلة الشبا  لين ،طفلروح العمل عند ال
 .يف رخصية كل فرد

 ؛والثانوية ةومن هنا فأين أدعو إىل إجياد آلية عملية راملة جبانب التعليم النظري لكل من املرحلتني املتوسط  
ومبادئ هندسة العربات تعليماً  ،واملواد الصحية دئ الكهرباءفتكون هناك وررة عمل ملحقة بكل مدرسة تعلم مبا

وزيارات  ،وتكون دراسة عملية ،وتتطور يف املرحلة الثانوية لتشمل الصناعات األخرى، إلزاميًا يف مرحلة املتوسطة
جانب ويدعم ذلك إجياد ورش كربى يف كل مدينة إىل ، وتدريب األطباء ،ميدانية متامًا كعمل التدريب الرتبوي

  .التنسيق مع املدن الصناعية
وجنحت يف  ،بل ضرورة حتمية يف زمن العوملة جناري به الدول اليت مارست هذه العملية ،مشروع وطين جبار إنه  

 .غرس حب العمل ملواطنيها
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 ،أو الذي حصل على درجات ضعيفة ميتلك التأهيل للعمل امليداين ،ومن هنا يكون املتسر  من الطال   
على تنمية العمل يف ربا   لوهو يعم ،أكثرهم اوم ،تح األبوا  للمبدعني والراغبني يف هذا امليدانبـل نف
 ،واملواد الصحية ،فكل فرد ال يستغين عن الكهرباء ،ويؤدي للتدريب على ضروريات احلياة املعاصرة ،األمة

 .وإصالح عربته
واملؤهلني تأهياًل ضعيفاً   وهو يؤهل املتسربني ،اكتشاف املبدعني الفنيني مبكراً  هذا اإلجراء ومن حسنات

  .له مردود أمين على اجملتمعكما  ،كما حيمي من البطالة
أمل ندرك التفوق العملي عند العمالة املهنية الوافدة من الدول الصناعية املتقدم ومن الدول اآلسيوية اليت 

ا يدرك غيا  تلك الروح املتفانية واملخلصة وكل من ؟وضعت منهجية متفوقة لبناء روح العمل ومنهجيته وآليته
فلو عمدنا  ،مع أن ديننا احلنيف يزرع الرقابة الداخلية ،وحنن من فلكها ،يف العمل عند كثري من البالد العربية

وكذلك األثر النفسي  ،وقمنا بكشف القيمة السلوكية للعمل ،إىل ترويض النفوس على الرتبية العملية مبكراً 
لو قمنا بتنمية كل ذلك لرأينا أثره الطيب على وتزكي العمل يف الدنيا  ،األجر لية اليت تكثفللرقابة الداخ

 .وطننا يف فرتة وجيزة يف عمر األوطان
فلعلنا نسعى جاهدين إىل هذه الرتبية العملية استهالاًل باملنزل وأسرته وتواصاًل مع املدرسة يف مسريهتا 

  .ءيف مواصلة احلياة العملية بعمل آلية حتسن للمحسن وتعاقب املسيوكذلك  ،العلمية والرتبوية والعملية
  .الوطنيةاإلسالمية و سأل اهلل أن يربم هلذه األمة أمر ررد يؤهلها حلملة األمانة ن
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 من الفكر التربوي
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 :ضن الفكر التربوي
فليس  ،لواقع أن جناح الرتبية نسيبوا ،الكثري يقر بالفشل الرتبوي يف عاملنا اإلسالمي من أقصاه إىل أقصاه

لكن النجاح  ،ألنه لو كان األمر كذلك لكانت الشعو  كلها جاهلة ومتخلفة ومنحرفة ؛كامل  هناك فشل
هذا  نفإ ،بعضهم يعلقها مبصدرها األول املعاصر واملنتج من الغر  ،الرتبوي يتفاوت يف املعمورة لعوامل كثرية

وال  ،والواقع أن مكونات الرتبية الغربية تفتح با  الفكر ،تالف اجملتمعاتالتقليد أساس التخلف الرتبوي الخ
بل إن بعض  ،ونعرض عن جوانب التفعيل واملمارسة ،لكننا نأخذ جوانب التنظري ،وال ريب يف ذلك ،به تلزم

 .عملية جتريبية حتمية التطبيق ارواد الرتبية يتعامل مع النظرية الرتبوية وكأهن
قامت مؤسسات الرتبية جبهود جبارة أقف بفكري أمام أولئك الرواد الذين قادوا النهضة ويف جمتمعنا قد 
فالرتبية هي امتزاج املعرفة بالدراية  ،ولكن الوقفة املتأنية هي حول االلتزام بالرتبية ،ديالفكرية والعلمية يف بال

 .واملمارسة لتتجسد عماًل إبداعياً 
ألننا إذا أخذنا مثاًل نظرية  ؛ل بني الفلسفة الرتبوية والواقع العمليحناول التواصوحنن يف فكرنا الرتبوي 

فتلك  ،وأغفلت احلفظ ،فمثاًل نظرية التأمل والفهم اليت جلأت إليها الرتبية ،تربوية سلمنا بإجيابياهتا واكتماهلا
 ،احل التعليملكن سالمتها ال حتتم اجتنا  احلفظ يف سن مبكرة من مر  ،النظرية دعوة سليمة يف حد ذاهتا

السيما املسلم يف حفظ القرآن الكرمي وحديث و  ،قدر على احلفظأتلك املرحلة اليت يكون فيها اإلنسان 
تعارض مع التأمل والتفهم تومرحلة احلفظ يف تاريخ الرتبية اإلسالمية ال  .-صلى اهلل عليه وسلم  –الرسول 

، واستيعا  للقرآن من جراء هذه النظرية يف سانوكم فقدنا من استقامة لل ،نبوكالمها يسري جنبًا إىل ج
 .عصرنا احلاضر

وحنن لو ضربنا مثاًل آخر للممارسة الفعلية لعمل واقعي ال يستغين عنه كل فرد التضح ضرورة ارتباط 
ولكن  ،فمثاًل جند أن كتب تعليم القيادة للعربات تتجاوز أربعمائة صفحة ،املعرفة بالعمل يف رىت ألوان املعرفة

 .نظريًا الستغرق ذلك أكثر من فصلني دراسيني هاسنابينما لو در   ،األفراد يستوعبوهنا يف أقل من رهر جل  
وهذا يفتقد  ،وبعضهم يرى أن هناك معارف لسانية إنسانية غري خاضعة للتجربة .ومثل ذلك سائر املهن

ومثله املناهج  ،فمثاًل علم املنطق ،ةفإن املمارسات املنهجية أحوج ما حتتاج إىل املمارسة التطبيقي ،املصداقية
وهناك املناهج الفكرية للتأمل السلوكي وكل ها ال مكان هلا إذا مل متارس فعلياً يف حياة  ،الفكرية للتأمل العقالين
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فكل فرد بذاته حيمل  .بالرتبية يف اليابان والغر  أسوةوتتالحم مع األفراد لتكون مناهج اجتماعية  ،الفرد
  .هبا للصحة املنهج العملي قر  أاً وعملياً منهجاً سلوكي

وجملتمعاهتم  ،وحلياهتم الرفاهية ،ولشعوهبم القوة ،السيادةضارهتم حلن مك  وجناحهم يف املنهج العملي 
حىت أولئك الذين درسوا  ،إال من رحم ريب ،بينما الضعف املنهجي الذايت صحب أفراد اجملتمع ،األمن الغذائي

ورأوا املمارسة الفردية الذاتية يف اإلدارة الصغرى والكربى اليت تنظر إىل اجملتمع  ،نظرياتهيف الغر  واستقوا من 
 .ويتكرمون بالتعامل اإلنساين ،مبنظار العقل والقانون

تتالرى الذاتية الفردية الصاحلية فالعملية أما كثري من الدارسني من عاملنا العريب يعودون وميارسون احلياة 
ومرعاة  ،وتنتفض فيها الوالئية االجتماعية السلبية من تقريب القريب وتآزر األسر ،نتمائيةوهتيمن عليها اال

فيطغى اجلانب السليب االجتماعي على  ،وتنتفض كما ينتفض العصفور بلله القطر ،التقار  االجتماعي
 .اخلدمة االجتماعية اليت تقوم على القانون والنظام والتعقل
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 وكيتأهيل فكري وست
 لتحيعة الزوجية
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 اأهي  ضكري وسلو   للحياج األدبية:
إهنا  ،وخاصية حب وتآلف ،وخاصية وجدانية مستدمية ،وهي خاصية عقلية ،إن احلياة الزوجية خاصية إنسانية

وعظم  ،ومع أمهيتها الكربى ،وإهنا السعادة البشرية ،إهنا األنس اليومي ،إهنا صحة اإلنسان ،عمارة اإلنسان
وتواجدها اليومي يف الكون مل جتد من الدراسات والفلسفة والفكر ما مياثل هذه األمهية يف  .ولية هلا وعنهااملسؤ 

 ،وحبالته النفسية ،وتكوينه اجلسدي ،واعتىن جبسمه وأعضاء بدنه ،مع أن العلم اعتىن باإلنسان فرداً  ،عاملنا املعاصر
 .وعالقته باجملتمع ،ورغباته الذاتية

وكيان  ،دراسات الفكرية ضرورة املشاركة الزوجية الطبيعية املنغرسة يف كيان النفس وكيان العقلفقد أغفلت ال
 ،وصالح اجملتمع بصالحهما ،صالح األسرة بصالحهما ،فحياهتما تكاملية ،اجلسد لكل من الرجل واملرأة

عناية حبثية رائعة  كومع كل ذلك وذاك مل تكن هنا ،ومتاسك الشعو  بتماسكهما ،وصالح الفرد بصالحهما
وال  ،وال مبنغصاهتا وال بالباترات القاطعات للحياة الزوجية ،حول مؤثرات سالمة احلياة الزوجية واستقامتها

 .بالدراسات الوقائية من الفشل
ويدعو  ،ويدعو إىل تعطيل ضروريات احلياة البشرية ،ويدعو إىل حماربة الفطرة ،إننا يف عامل يدعو إىل الشتات

إىل التشابك مع سائر  ،ويتنازل عن إنسانيته ،ويسعى جاهدًا ألن يرتاجع اإلنسان عن عقليته ،باحيةإىل اإل
يته يف أي زمان غجيد ب ،حىت املتماثلني يف أي مكان رائع ،و كل  على اآلخرز وين ،فتكون حياة هبيمية ،احليوان
على اجملتمع  األسرةد هبت رياح ذوبان وق .وتنفض العالقات كتفرق احليوانات ،ارحتلوحيثما حلَّ أو  ،ومكان

تداعت  فقد ،وقد رأينا معاملها فيما يعرتي األسرة من تفكك ،وما حنن مبنأى عن هذه املؤثرات ،اإلسالمي والعريب
فكل فىت أو فتاة  ،وتضاءلت املالئمة بني املصلحة الذاتية والقرين الشرعي ،وتداعى اإليثار ،أواصر الوِد والتالحم

وتوافر األجواء غري املنقصة ملا  ،وتلبية خدماته ،فما يعنيه إال تلبية رغباته ورهواته ،اً من األحالم الذاتيةيبين قصور 
 .طئاً خمولو كان  ،اعتاده من منط احلياة

بل يُؤثر زياراته  ،أو لنقل بذلُه حلاجاته الذاتية بال توازٍن مع سائر أسرته ،وكل من الزوجني معين بتوفري املال
الذي يقوم على تبادل  فلم يفكر بالتوازن مع الوضع األسري ،على الذين يبذلون له بسخاءمل مع أقرانه والتعا
وأكسريه  ،قواُم ذلك الكلمُة الطيبةُ  ،وعلى تنمية الود وجتديده ،وعلى تبادل الكرم ،ةعوعلى تبادل املنف ،احلب

  .ايُده وتناميُه وجتديُده ((ومقوماتُُه زراعةُ  أسبا  احلب وموجباتُُه وتز  ،العمل الصاحل
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يف انعزالية هن بل  ،فالفتياُت ال جيالسن النساء املتقدمات يف العمر ،وربابنا يف معزٍل عن معاناةِ اجملتمع
والطالق ومصائره  ،وقصص النكبات وأسباهبا ،وأحاديث االنفصال ،عادةوأحاديث الس ،تامة عن أحاديث املعاناة

 .وإمنا للكسب ومقومات األنا ،هنا مل هُتيأ الفتاة للبذل والعطاءومن  ،فهن يف غفلة .املعذبة
ومل يسمعوا عن  ،فلم يسمعوا عن سيئات العالقات الزوجية ،الشباُ  يف معزل عن جمتمع كبار السنو 
عليهم سري الرحالت املختلفة ومل يقص  .ومل يتفهموا حكمة الكبار يف كيفية إرادة األسر واحلفاظ عليها ،حسناهتا

 ،ومل يقدروا أحاسيس الفتاة ،هم وُأسرهمئومل يفكروا كيف يستحوذون على قلو  نسا ،ملتصاحلة منها واملتعارضةا
ومل يُقدروا نكبات  ،هتم ومشاجراهتمابل مل يقدروا أحاسيس أطفاهلم حني يستمعون خلالف ،وال أحاسيس أهلها

لكن اجملتمع غفل عن  و،درسون ألوانًا من املعرفةإن الفتيان والفتيات ي .ومعاناة األطفال عند الطالق والفراق
تلك املادة اليت تدور حول  ؛تلك اليت تصاحبهم يف مراحل أعمارهم وتطورها ،تدريس أهم مادة ضرورية حلياهتم

، وقصص وقصص التجار  الناجحة ،زعزعتها وعوامل ،تثبيتهاعوامل  ،جناحها وفشلها :سلوكيات احلياة الزوجية
 .ةالتجار  الفارل

إن مشاكل األسرة ومشاكل الزواج تكاثرت يف عصرنا هذا ألننا مل ننب فكرًا ومنهجًا وسلوكًا يواكب 
 ينخرطان يف مهنة مل يُعد   ةبافكأن الشا  والش ،والعوامل املؤثرة فيه ،ومل تستوقفنا العوامل اليت تكونه ،احلدث

وإمنا  ،فال ربا  وال فتيات مهرة يف صنع احلياة الزوجية ،ومل يؤهال مبؤهالت املعرفة واملنهج ،إليها اإلعداد الكامل
 .فليس هناك تأهيل مبكر وتعليم وتوجيه ،العمالة يف بالدناهو عمل يوازي بطالة واتكالية 

ومن أقر  احللول  ،ولعل اجملتمع ينطلُق مبنهجيٍة جديدٍة لنبين ألوالدنا بيوتًا يستوطنها احلُب واأللفة والود
 :وأسرعها
كأن تشجُع النساُء   ،هتيئة اجملالس األسرية ونوادي اجملتمع للمحادثة واحلوار ومناقشة القضايا األسرية :أوالً 

وكذلك فعلى  ،وطرائق التعامل له ،بناهتن على حضور اجملالس النسائية اليت تطرح قضايا الزواج ومشاكله وحماسنه
 .أكثرأو  ،الرجال فتح أبوا  احلوار مع الشبا  مبثل تلك الطرائق

وحشد قصص مكتوبٍة وحماكاة على املسرح والتلفاز  ،إجياد مادة دراسية منهجية يف املرحلة الثانوية :ثانياً 
 .وأماكن الرتفيه
أو عاىن من مشكلة  ،العمل على تكوين دورات تأهيلية وفكرية وسلوكية إلزامية ملن أقدم على الزواج :ثالثاً 

 .ات تدريبية على الشئون املنزليةوكذلك درو  ،أو رارف على الطالق ،زوجية
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 ،يقوم ر  األسرة جبلسات حوارية أسرية دائمة مع الفتيان والفتيات حول الزواج وقضاياه وحتليله :رابعاً 
 .مث حماولة استنباط العظات والعرب ،وقص حكاياته املسموعة بال حتفظ وال وجل

وأحبروا يف العلم الشرعي  ،ة بناء العقل وتكوينهأن يقوم العلماُء األفاضُل الذين تثقفوا على فلسف :خامساً 
 .الربامج اإلعالمية ؤواوليمل ،بإعداد برامج للدورات التدريبية

 ،وطرح موجباهتا ،أن تكون  احلياُة الزوجيُة واألسريُة هاجس املعلمني واملعلمات للرتغيب باحلياة :سادساً 
  .وطرائق إصالح سلبياهتا
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 يين الفرد الصعلح
 ن الصعلحــوالاواط
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 :بين الفرد الاال  والمواطن الاال 
فهناك من يسعى جاهداً لرتبية تقوم على صالح الذاتية  ؛ختتلف األهداف الرتبوية بني األمم والشعو 

 .وتالحم الوطن ،وهناك من يويل األمهية لتالحم اجملتمع ،الفردية
 شئته تنشئة املواطن الصاحل أم هناك توافق  صالح الفرد وتنبني  ؛فهل هناك تعارض بني االجتاهني

وهو  ،ولعل األهداف تتكشف من خالل الطرح، فالفرد الصاحل هو الذي يعتمد على ذاته ؟تالفواخ
وعن صالحه لذاته وصالحه يف  ،املسؤول األول بعد مرحلة الطفولة عن تكوين بنيته الذاتية والسلوكية

الذاتية فرتبية األوىل هتدف إىل تكون ذهين حتمله املسئولية  ،وعن تواصله الرباين ،الرتكيبة االجتماعية
والرتبية اليت هاجسها الفرد الصاحل  ،وتصحب مبمارسة عملية مبا يتالءم مع قدراته ،واملسؤوليات األخرى

فله  ،مث التحول إىل التغيري والتطور ،ومن مث اإلقناع ،للتأمل واحلوار واجلدل ةتغرس فيه بنية عقلية قابل
وتبين  ،فهو يقود ذاته بقدراته اليت توازن بني العقالنية والرغبات النفسية ،االختيار املبين على املسئولية الذاتية

بل فاعلة ومؤثرة بربهان  ،ةفالفرد بنية متفاعل ،فيه القدرة على التفاعل يف التكوين االجتماعي والكوين
 فتنغرس عالقة احلب ،وتثبت أواصر احلب مع اآلخرين ،والعطاء وبوسيلة سلوكية متوازنة تنمي عالقة البذل

ومل نسمع حبب وجداين قام من جانب واحد إال  ،فاحلب يقوم على تبادل املنفعة ،ويتجسد التوازن ،هممع
 .والتبادل املنفعي ،فينميه التبادل السلوكي ،الشاذ الذي ال حكم له

بل حىت  ،نسه البشري فحسبليس جل ،وميلك عناصر اجلذ  للحب ،إذن فالفرد الصاحل حيب
بل للمؤسسة اليت  ،ولآللة اليت يعمل هبا وهلا ،وللطبيعة بأسرها ،ويتجاوز ذلك للجمادات األخرى ،للحيوان

 .، ويتواصل هذا اجلو املشحون باحلب والتبادل اخلريي إىل حب اجملتمع والوطنينتمي إليها
ونظرة ال  ،وعالقات مشولية ،وعماًل مبدعاً  ،وسلوكًا صاحلاً  ،إذن فالفرد الصاحل حيمل عقاًل صاحلاً 

ويرفق  ،فهو حيرتم إنسانية اإلنسان ،وإمنا تتفاعل مع تكوينات الكون ،ولكن ال تلغيها ،ختضع لألنا
يستشرف به املستقبل  اً نوميتلك فكرًا متوازنًا بي   ،ويتأمل يف جمريات احلياة ،ويقدر تقلبات الزمان ،باحليوان
مث  ،ويتأمل يف خالق هذا الكون ومدبره ،دفعه إىل التأمل يف تدبري الكون ومصري احلياةكل ذلك ي  .وأحداثه

 .حياة نتائج احملاسبة ؛يتأمل حياة االنصاف واجلزاء والعقا 
 ،أما املواطن الصاحل .ورغبات اآلخرين ،ورغباته ،كل ذلك مدعاة للتوازن يف سلوكياته وفكره وأعماله

فاهلدف الرتبوي أن  ،ا داللة املوصوف والوصف لكان يف ذلك تقييد وحصرفلو أخذن ،ففيه بعض اختالف

 



 

- 36 - 

والرتبية لكنه يغض الطرف عن مسؤولية الفرد الذاتية  ،ويف هذا خري ،ومواليًا للمجتمع ،يكون مواليًا للوطن
ية اليت حتصر فاملطلو  من الرتب ،والعملية اليت تنمي فيه احلياة العملية اليت تدفعه لإلنتاج والبذل واإلبداع

بل رمبا يعتمد عليهم األمر الذي يؤدي إىل  ،هدفها يف تكوين املواطن الصاحل تنحصر يف تعاونه مع اآلخرين
 وئ ەئچ ويلتقي الفرد الصاحل واملواطن الصاحل على التعاون على الرب والتقوى ،االتكالية واجلمود الذايت

فاهلل سبحانه ، اجس األديان السماويةالصاحل هو هوتربية الفرد  ،(1) چ ېئ   ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ
 فكل   ،اجلزاء والعقا  الفردي -عليهم أفضل الصالة والسالم  -وعلى لسان رسله  ،وتعاىل سن يف كتبه
، والرتبية للمواطن الصاحل تستلهم مقولة " املوت مع حياسب على أعماله االختيارية ،داً يأيت يوم القيامة فر 

مث إن كل فرد  ،فالرسل جاءوا أفرادًا ليصلحوا مجاعات ،أو تسلية كاذبة اجلماعة رمحة " وهذا خطأ رائع
ويوم القيامة يأيت  ،وينسى ما حوله من حالك املآسي على اآلخرين من ردة اهلول ،يشعر مبأساته الذاتية

  .يفإن األمر أكرب من ذلك كما هو معىن احلديث الشر  ،للعورات أو متلبس باحلياء اءٍ وال من ر  ،الناس عراة
وحنن لو وقفنا عند حماسبة األفراد إداريًا أو اجتماعيًا أو تعليميًا حماسبة فردية لكان يف ذلك صالح 

بل يطور اهلياكل  ،فهو صالح للفرد واجملتمع ،فيحقق اإلصالح اإلداري واملايل وحيقق األمن احليايت ،إدارتنا
 .اإلدارية بتعاون األفراد الصاحلني

وإجياد املعاذير اليت حيملها  ،اآلخرين واطن الصاحل متخضت عن إحالة الفشل إىلوجتربتنا يف تربية امل
واملرور هو  ،مسرية دراسته ة يفوالوالدان مها عرقل ،فالكلية أو األستاذ هو سبب رسو  الطالب ،جمتمعه

وهو سبب  ،يواجملتمع اإلداري من حوله هو سبب الفساد اإلدار  ،العائق الدائم أمام احلضور املبكر للدوام
  .ومحل األمانة، والتفاين يف العمل ،وهو حيجبه عن اإلبداع ،البطالة املقنعة
ِ أردنا أن نطور جمتمعنا فل  فإذا  وتربية  ،هياكل تربوية واجتماعية وأسرية تنمي ذهنية فردية صاحلة ن نب 

 :وليتمثل كل فرد بقول الشاعر ،ونتجنب تربية االتكالية ،عملية قوية للفرد
 وعلمته الكـــر واإلقدام    فس عصام سودت عصامن   

فهو خيضع لرتبية  ،املتخرج من اجلامعاتهذه نفتقدها عند الكثري من الشبا  حىت وعزمية عصام 
وإذا اخنرط يف احلياة  ،فيحجم عن تطوير ثقافته ؛لذا يتأثر باجملتمع ،هو مل يكتسب منهجية حموريةو  ،متهاونة

                                                 

  .3 :آية ،سورة املائدة (1)
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وإن دخل ضمن ررحية ذات  ،غري مبالية مل حياول اإلصالح بل يصبح غري مبالوانضم إىل بيئة  ،العملية
 .والعذر أن اجملتمع أجربه ،وتعامل معه ،فساد إداري استمرأ ذلك

 ،واألسرة تعمل لصالح أفرادها ؟وجمتمعه ذاته وصالح أفراد أسرته فهل لنا من كل فرد أن يعمل لصاحل
وهل لنا مبؤسسات حكومية تبين منهجية  ؟بناء الفرد الصاحل وهل لنا من جمتمع يبين هياكل هتدف إىل

 .ويرزقنا اتباعه ،نسأل اهلل أن يرينا احلق حقاً  ؟وتشيد خططاً تنتج فرداً صاحلاً 
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 يرــة والتداـالييئ
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 :ة والتدميريئالب
ويتلون ازهاراً  ،الية فنيةويتشكل لوحاٍت مج ،إن الربيع املمتد جبماله وأرجيه يف صحرائنا خيتال خضرةً 

رجارها من القيصوم والشيح واجلثاث وح عبري أويف ،صفراء وبيضاء وعنابية متوُج هبا الرياض والشعا 
 ،الهلاوفوق ت ،اويف بطون أوديته ،فرتاهم بني رياضها ،إن اخلمائل الربيعية اجتذبت أهل اجلزيرة ،والعاذر

وتتماوج  .وطبيعة رائعة متعددة األركال ،ناظر خالبةوقد تكحلت عيوهنم مب ،وحتت ظالِل أدواِحها
وتبسمت ثغورهم بنفحات النسمات  ،نفوسهم هبجًة ووجوهم نضرة وعيوهنم ناظرة إىل تلك احلدائق الغن اء

 .اهلوائية الرقيقة
فال  ؛فالطبيعة مشاركة إنسانية ،فقد ختلى اإلنسان عن إنسانيته حنو الطبيعة ،ومع هذا العطاء للطبيعة

قوي كالصخر يف مواجهة رقتها  ،جاحد  لعطائها ،مدمر هلا ،هبا لكن اإلنسان فتاك   ،قيمة هلا إال باإلنسان
 .وليونتها

واألكثر ميُل األكثرية إىل عدم املباالة واالتكالية والتكاسل  ،فالكثري يفتقد الوعي  بأمهية اجلمال الطبيعي
 .وعدم املباالة بتحطيم النباتات ،جلمع املخلفات

ومع الظالل الوارفة  ،ومع األرجار الرائعة ،فالناظُر إىل تعامل اإلنسان مع هذه اللوحات اجلمالية
فتحجب  ،وتغطي أغصاهنا ،فاألرجار تتعلق هبا رقائق البالستيك ؛يصا  بالروع والفزع من سطوة اإلنسان

وإذا صوبت  .وتذبل ،فتذوي ،ل بينها وبني الضوء واهلواءو وحت ،وتكتم أنفاسها ،وتُقبح صورهتا ،مناظرها
فهذه يف  ،بصرك إىل الظالل رأيت خملفات قذرة متناثرة، وتأذيت من رائحة كريهة تفوح من هنا وهناك

 .واختل توازهنا ،اختلف لون الطبيعة .وهذه مرتكز على أعضاد الدوح الظليل ،ظالٍل وهذه فوق أرجار
املنشار الفاتك الذي يقتلع الشجرة  ذلكملدمر ويُذهل من الفعل البشري ا ،والذي يعرُب بني األرجار

كل ذلك   .وغاية يف السوء ،إنه عمل غري مسؤول .إنه إرها  البيئة ،فتهوى دوحتها الكبرية ،من قاعدهتا
فحيثما وليت وجهك ترى جذوع األرجار اليت عمرت  ،الغول الشجري يستوطن األودية يف مناطق اململكة

إن االحتطا  ليس  ،املزاج يف سويعات أصحا ويستلذ به  ،يباع بدريهماتلكن ذلك العمر الزمين  ،سنيناً 
 .إنه اإلسراف الذي هنى عنه رُ  الكون وخالقُه ومدبرُه وجمبيُه ومسقيه ،وهلو وتبذيروإمنا هو ترف   ،ضرورة
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وال  ،تمعإن احلاطبني الذين تعرُب مركباهتم مملوءة باحلطب املفصل باملنشار الفاتك ميرون على مراكز اجمل
إهنا عربات  ؟وكيف مُجعت ؟وال من معاقب هلم فمن أين أتت هذه األرجار ،وال من متدبر ،من سائل

على مرأى من  ،وضمائر ال تؤنب ،وعقول  ال تتأمل ،إهنا نعوش البيئة حتملها قلو   ال تلني ،نعوش الشجر
بل يدفع اجلائزة ألولئك احلائزين على  ،ومل يكن حارسًا على الطبيعة اجلميلة ،وال يتساءل ،جمتمع ال يبايل

 .وليتها كانت الرسوم بدل األمثان ،الشجر بدفع األمثان الباهظة
إهنا احلر  على  ،إهنا العداوة للبيئة ؛إن املركبات والعربات واجلرافات واخلالطات عوامُل هدٍم وتدمري

فلو جبت الفيايف  ،بل حتمل سالماً  ،الحاً بل هي احلر  احلديدية ضد الطبيعة الرقيقة اليت ال حتمل س ،البيئة
بل حتصد  ،والبيد وتأملت آثار وطرق تلك العربات وما مياثلها لوجدهتا جرداء ال تنبت عشبًا وال رجراً 

إن العربات تلك خرساُء لكن اجلاين هو اإلنسان الذي مل يفكر ملياً كيف يقضي  .وتعدم أصوهلا ،النباتات
 .ن احلبِّ ما قتلفم ،على البيئة بتلك اآلالت

وكذلك دمرت األودية  ،الل الصخرية يف الرياضوالت   ،تلك اآلالت اليت دمرت اجلبال يف مكة املكرمة
وقد فتكت وعبثت بأودية الشمال والتهمت  ،وهكذا تتواصل يف الباحة وأهبا وجنران وجازان ،يف الطائف
 ،ما أفسده اإلنسان حمجوبة عن التطبيقحىت األنظمة اليت حتتم إصالح  .وهزت جباهلا صاعقة ،حصباءها

غرُي أنك ترى احلفر  العميقة والتالل الطويلة  ،اهلا ما أمكنفوالة األمر وضعوا نظامًا بإعادة الطبيعة إىل مج
 .والتدمري البيئي بكل اركاله بعد رحيل اإلنسان عنها بسنوات

إهنا حر   ،دول الفقرية الضعيفةإهنا حر   ضد الطبيعة متوازية مع احلرو  بني القوى الكربى وال
 .إهنا حرُ  العقوق ضد أمن األرض والطبيعة ،هتلك احلرث والنسل

وإمنا ميخرون بعرباهتم كلَّ طريق سهاًل أو  ،إن املتنزهني مبركباهتم الصغرية والكبرية ال يعربون درباً واحدة
والورود واألزهار صرعى حتت وطأة  فأنت تتأمل حني ترى األعشا  ،ُمنبتًا أو قريبًا من اإلنبات ،وعراً 

 .فلو كان درباً واحداً لكفى ،وذابلًة يف تلك املمرات املتوازية ،اإلطارات
 ،أثبت الواقع ضعف تأثريهاوقد مينع رحيلها وارحتاهلا  إن املصدات ورش القار على التالل والكثبان ال

 .تدمري يف التعمريفكان ال ،بنبت األرجاروال هي مسحت  ،فال هي منعت عبور التيار
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 ،قارنت بني روضة خرمي والفياض من حوهلا فوجدُت مجال  اخلضرة ونضارهتا دخل احلواجزلقد 
ووضع  احلواجز  ،والتدمري هلا يف الفياض اخلارجية اجملاورة هلا فاقنعين ذلك الواقُع بصوا  فكرِة احلمى

وحيمي  ،عددها ومبن يزيد ،م بتلك احلواجزفبارك اهلل ملن قا ،ومتنيت تكاثرها وزيادة عددها ،اخلرسانية
 .متنزهاهتا من عبثنا وعدم مباالتنا

الرئيسة، فهل لنا من دراسات عاجلٍة لتحديد  أسبابهبل من  ،إن األمر يدخل يف با  التصحر
ة رمة البيئة وااللتزام باألنظمة الداخليوتعمُل على االلتزام حب ،وطرح احللول وهيئة تبارر العمل   ،املشكلة
 ؟واخلارجية
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 ةـالاراكز الصيفي
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  :المرا   الايفية
 ،، وعلمتهم أمورًا خريية كثريةفمالوا إليها ،واستحوذت على رغباهتم ،املراكز الصيفية استقطبت الشبا 

وصقلت  ،وانتشلتهم من التهاون وعدم املباالة ،وربطتهم بالروح اجلماعية يف رحالهتم وثقفتهم فكراً وسلوكاً 
ومن مثَّ األعمال  ،واجتذبتهم عن الفراغ وأصحا  السوء ،ورغبتهم يف العلم متواصاًل بالعمل ،خالقهمأ

  وهي تنأى عن ،والتسامح واإلخاء ،يعمها االعتدالوإمنا  ،وقل أن جتد فيها إفراطًا أو تفريطاً  ،الشريرة
وحتيي روح  ،بين السلوكيات املستقيمةوت ،لألعمال اخلرية وتتجه لإلقناع بالقيم السامية اليت تدعو ،اخلالف

ومازلت أتذكر  ،واملخيمات الشبابية ،ررف على عدد من املراكز الصيفيةأوكنت  ،التواصل بني األجيال
ولكين أعرتف أين  ،هم اليوم يتسمون بسلوكيات اجتماعية ألسرهم وألقربائهم وجملتمعهماأولئك الشبا  وأر 

 .ولعدم تواجد املدربني املهنيني ،لكين فشلت لعدم القدرة املالية ،هنيةحاولت أن أدخل األعمال احلرفية وامل
واملمارسة  ،وحني نلقي نظرة متبصرة إىل ربابنا فإننا جند أن الكثري من الشبا  يفتقدون العزمية العملية

باالة وتتجلى عند الكثري من الشبا  والشابات عدم امل .املهنية اليت حيتاجون إليها يف مراحل أعمارهم
 .وال متهاونني ،ال مستهلكني ،وحنن نريد رباباً وبنات عاملني منتجني ،والتهاون واالتكالية

ويف املناهج الدراسية  ،ويف املراكز االجتماعية ،ومن هنا فإين أدعو إىل إجياد الرتبية العملية يف األسرة
تلك ة روح العمل والتدريب إذا وظفنا ومن هذا املنطلق فإن املراكز الصيفية آلية ووسيلة لتنمي .اإللزامية

 .املراكز توظيفاً مهنياً وتدريبياً 
 ،وسيكون امللل والضجر ،وتعداد أيام الفراغ وساعاته عند البنني والبنات ستتكاتف ،فاإلجازة مقبلة
فالفراغ والشبا  مفسدة للمرء أي  ؛فعلينا أن نوجد مسار  الستقطا  الشبا  ،وستطفو املشاكل

 .مفسدة
واستثماُر هذا  ،الوطين تعويدهم وتنشئتهم بالتدريب املهين يف هذه املراكز املتناثرةس من الواجب ألي

وهلذا العامل اجلوهري املؤثر فإين أدعو معايل وزير  ؟صحيحاً الزمن الذي يذهب هدرًا إن مل يوظف توظيفًا 
ىل املهن والتدريب عليها بذات املنهجية الرتبية والتعليم إىل صبغ جوانب كثرية من املراكز الصيفية باالجتاه إ

وال  ،لكن بزيادة وظيفتها املهنية للتدريب والتعليم على املهن الضرورية لكل فرد من رجال ونساء ،السالفة
وحيتاج إىل زمن أطول  ،وعليه إقبال ،لكن له مراكزه اخلاصة ،يل مع ضرورتهنقتصر على تعليم احلاسب اآل
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واالطالع على  ،ا نشجع املهن اليدوية القريبة التناول من كهربائية ومواد صحيةوإمن ،من املراكز الصيفية
 :ومنها ،وهذا حيتاج إىل توفري اآلليات الضرورية هلا .مناذج للمركبات وأجهزهتا

وتأمني هياكل  ،والنماذج القابلة للتدريب للمركبات ،توفري اهلياكل واألدوات للمهن الضرورية :أوالً 
وهذه حتتاج إىل  .وهياكل مماثلة ملا يف البيوت من املواد الصحية الظاهرة الرتكيب ،ء وتوصيالهتاملواد الكهربا

 .ميزانية قادرة على تأمني تلك املستلزمات يف مقار املراكز الصيفية
 ،والتأثري على استمالة الشبا  ،استقطا  املدربني املهرة الذين هلم قدرات على تعليم املهن :ثانياً 
وكذلك لو  ،لو عملت الوزارة على تدريب عدد من املعلمني واملدرسنيحبذا و  ،ن تشجيعهم مادياً والبد م

 .فإذا مل يكن فلتتعاقد مع مدربني لفرتة حمدودة ،استعانت باخلربات العسكرية
ولو فُتح التدريب بأجر رمزي تقوم به املدارس لكان  ،إن اآلالت املهنية يستفاد منها للمدارس :ثالثاً 

ومراكز  ،وكذلك من املمكن حفظ هذه اآلالت ألعوام عديدة ،عمليةالرتبية الذلك نشر للمعرفة املهنية و يف 
 .متكررة

بل إهنا  ،فهي ليست من الصعوبة يف ريء ،إن هذه املهن قابلة للعمل يف مراكز البنات أيضاً  :رابعاً 
 .مالزمة لعمل ربات البيوت

والتدريب على  ،زاد عليها املهن اخلاصة بالنساء كاحلياكة املبسطةوت ،تُفتح مراكز نسائية مماثلة :خامساً 
 .والتوجيه إىل سلوكيات احلياة الزوجية واألسرية ،األعمال املنزلية

 ،بل تشرتك يف ذلك وزارة العمل ،وزارة الرتبية والتعليم فحسبإن هذه املراكز ليست من مسؤولية 
فكل ذلك يؤدي إىل  ،واجلامعات ،وصندوق القوى البشرية ،يةواجلمعيات اخلري  ،ووزارة الشؤون االجتماعية
وينقذ اجملتمع من أمراضه  ،ويفتح با  اإلبداع ،ويزرع حب العمل وإجنازه ،احتضان الشبا  والبنات

 .االجتماعية
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 عبـالم والشيـــاإلي
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 :اإلعيم وال با 
ويُعىن هبا سائر  ،رمها املفكر والسياسييستشع ،اإلعالم والشبا  كلمتان عظيمتان يف مدلوهلما -
فتارة تعصف هبما  ،إهنا الرياح العاتية .ويسعى لصالحهما االجتماعيون ،ويتأملهما املصلحون ،املفكرين

 ،إهنما حراك اجملتمعات ؛وتارة تزحف األمواج عليهما ،وتارة مها األمواج ،رياح السياسة والفكر واالقتصاد
 .ويصنعان السياسة ،وإهنما يقوضان الدول ،إهنما عماد الساسة والدولو  ،وإهنما بناة اجملتمعات

نهما أو مها معًا يرفعان وكل م ،وكلٌّ من الشبا  واإلعالم عايل التكاليف ،كلُّ منهما غايل األمثان
 .فاملعايل مهرها غال ،األمم

وخططت  ،كت دورمهاوإن أممًا معاصرة أدر  ،وضعفها من ضعفهما ،إن قوة األمم املعاصرة من قوهتما
 ،ووظفت قدراهتا هلما ،فأنفقت األموال الطائلة على بناء اهلياكل املنهجية هلما ،وبذلت للشبا  واإلعالم

وبناء  ،، وبناء تقنيتهافكرهاوبناء  ،علمها والنتيجة أن تعالت وتسامقت تلك الدول إىل املعايل يف
 .الدول هي املهيمنة يف عاملنا املعاصرفكانت تلك  ،وبناء رباهبا ،وبناء إعالمها ،اقتصادها
ال تقدر  ،لكنه ضخم العطاء ،االستهالك إن الشبا  كثيف ،إن الشبا  يبىن لالستثمار واإلعمار  -

إهنم أهل  ،إهنم قادة التقنية ،إهنم العمال املهرة ،إهنم بناة اإلدارة ،وال حيصر جهده يف جمال ،قدراته مبال
 ،إن صالحهم صالح األمم ،وإهنم قادة احلراك الشعيب واالجتماعي ،وإهنم مهندسو األمة ،اإلقدام

فإذا أردت أن حتكم على أمٍة فانظر إىل رباهبا وعقله  ؛هم اجليوش وهم روح اجليوش ،وفسادهم فساد األمم
 .فإنك ال مناص من حكمك الواقعي ،وحبه الوطين ،وعلمه وعزميته ومقدرته وتضافره

لكن اإلعالم أقوى من  ،وبسالحه املدمر ،اصر القوي بتقنيته وباقتصادهاإلعالم هو قوة العامل املع  -
قوة  ،وال سدود ،ال موانع ،اإلعالم كاهلواء .ويعصف بوجداهنم ،ميوج بعقول األمم ،قوة الدمار الكامل

 .اإلعالم وتنافسه هي املهيمنة

م مصبوغ بأصباغ اجلمال اإلعال ،تارة أخرىوبتلوين  ،اإلعالم يوظفه احلكمة والربهان بعدالة تارة  -
 ،اإلعالم يوهم كل اإليهام ،وبتشكالته الطارئة بفعل البشر أحيانا ،أو الطبعية أحياناً  ،احلقيقية والطبيعية

 إن مل تكن مصانع العقول ومفاتن القلو . ،ويغرس الشك والشكوك مصانع اإلعالم

أن تكون هلما مراكز أحباث وبيوت من حق هاتني القوتني العظيمتني املؤثرتني )الشبا  واإلعالم(   -
ومراكز تعددية متنوعة  ،إمنا هناك استبانات مشولية .وال مجاعية جزئية ،وال فردية ،ال آراء انطباعية ،خربة
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تقوم على نظريات فكرية نابعة من الواقع احلي الذي حيرك القطبني أو  ،املناهج وخمتلفة الوسائل والطرائق
 .وال مفصلة أو حماكة لغري الوطن ،ة من اخلارجال مستورد ،أحدمها يف الوطن

معًا يف صورة اإلعالم يف بالدنا وعالقته بشبابنا  ومن هنا فإين أحصر نظريت الواقعية واالنطباعية
 :باآليت

فلو  ؟فأين جذور اجلذ  واإلمتاع املتشابكة مع املنفعة يف إعالمنا ،كلُّ ربا  مييل إىل اجلاذبية  :أوالً 
ومجاعية العمل الرتفيهي  ،الرتفيهية بالربامج املماثلة يف الدول األخرى لوجدنا قوة اإلخراجقارنا الربامج 

وكذلك يف بعض  ،ألهنا مجاعية وواقعية ،وقوة اجلذ  والتشويق عندنا تكمن يف املالعب الرياضية ،وواقعيته
وهي  ،تيات أكثر من الفتيانمع أهنا تستهوي الف ،الربامج احلوارية اإلذاعية اليت تدور حول قضيٍة واقعية

 .تستقطب أعداداً قليلة من كم هائل
واملقدرة على  ،وليس إلعالمنا القدرة على تصوير املشكلة ،والشفافية الواقعيةاملصداقية يف الطرح  :ثانياً 

ا وال منلك املقدرة على إجياد املنهجية اإلعالمية لطرح احللول ومالمسته ،إجياد احللول الذهنية والعملية
 .للواقع

فكثري من الطرح  ،وغيا  املكان اإلعالمي أيضاً  ،وتالزمه مع أوقات الشبا الزمان اإلعالمي  :ثالثاً 
كأن تأيت الربامج  ؛اإلعالمي اجلميل يف اإلذاعة والتلفاز يتأتى يف وقت ابتعاد الشبا  عن االستماع والرؤية

وحنن نفتقد األمكنة اإلعالمية كثريًا اليت  ،والكساىل منهم نائمون ،أو يعملون ،والشبا  يدرسون ىً ضح
 .نفتقد اإلعالم الذي يقام يف األمكنة اإلعالمية ()تسهل تدفق أبناء اجملتمع إليها بل 

 ،كل الطروح الدينية والفكرية واالجتماعية والسلوكية العملية اإلعالمية حتتاج إىل تعددية متنوعة  :رابعاً 
وختتفي  ،أو لنقل ختتفي خلفها اجلدية ،بأنواع أخرى تذو  فيها اجلديةوإىل منهجية وآليات جديدة مدجمة 

عالية  ،وبيوت خربة فنية سامية األهداف ،إن العملية حتتاج إىل أموال غزيرة .النظرية خلف كواليس العمل
 .التجربة

لتشري دالئلها  واملراقبة اليت تقوم على اإلحصاء واالستبيان ،نفتقد الدراسات التقييمية املتابعة :خامساً 
 .والكم املتأخر منهم أيضاً  ،على الكم املتابع من الشبا 
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وإمنا  ،نبين ليس حلاضرنا القريب فحسبفإننا  ؛الرتكيز على الواقع واستشراف املستقبل :سادساً 
 ومتطلبات ،وحتقيقه لتطلعات األمة ،وللعمر الوطين املمتد ،للشبا  نتجاوزه إىل املستقبل للعمر البشري

  .طنالو 
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 الاهنة
 والاراكز الصيفية
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 :همسة نراد باا خير ،المانة والمرا   الايفية
محاه اهلل  -وأهلمك الصوا  خلري جمتمعنا السعودي  ،سدد اهلل خطاك ،لرتبية والتعليمصاحب املعايل وزير ا

 ..وبعد -
والدولة  ،لشبا  هم عماد اجملتمعوا ،فإن الدولة ررفتك حبمل أمانة ربا  األمة يف هذا الوطن الغايل

رعاها اهلل من بداية تكوينها على يد القائد الباين امللك عبد العزيز طيب اهلل ثراه قد جعلت من كربى مسؤولياهتا 
وأرهرهم قائد مسرية التعليم خادم احلرمني  ،األمانة لعباقرة الفكر يف هذا الوطن وقد أوكلتِ  ،رعاية ربا  األمة

قود سفينتها ت - رمحه اهلل - ت آثارهومازال ،فكان رائدها ورب اهنا –أيده اهلل  –ك فهد بن عبد العزيز الشريفني املل
 .يف أمواج الفكر العاملية

 ،األمةوال رك أن أبناء األمة العربية واإلسالمية هلم آماهلم وطموحاهتم وأفكارهم وإجنازهم لصاحل بناء 
لكن عاملنا الثالث غري منهجي التفكري  !وظهرت أمهية الفكرة ،العمل ميدان فكم من أفكار جتسدت بالتطبيق يف

وال يدرك أن لكل ريء تطوره وظروفه اليت تتطور حبسب الفكر والزمان  ،فهو يبدع ؛وغري متواصل الفكر ،العملي
فيحكم  ،هاوإمنا تسقط الفكرة كاملة مبنهجيت ،واستبعاد ما جيب استبعاده ،فال يواصل استثمار الصاحل ،واملكان

وتكور اجملتمعات حتتم وجود  ،مع أن املناهج اإلدارية والنتائج اإلنسانية للتاريخ ومسار  احلياة ،عليها باملوت
سد كما يتج  ،ورصد للسالب واملوجب ،غري أن اإلصالح والتوجيه والتطوير يصحبها بفكر ثاقب ،هياكل منهجية

ونسأل اهلل سبحانه  ،هك قواها يف جتار  جديدة وجدل عقيممم األخرى فإهنا تنأما األ ،عند األمم املتقدمة
 .بالعمل الصاحل تباعاالويرزقنا  ،وتعاىل أن يرينا احلق حقاً والصاحل صاحلاً 

كادت أن تؤدي   ة  د  وجِ  ،الطفرة فراغطرأ على اجملتمع بسبب فمثاًل  ،مثاًل قريباً يهم جمتمع بالدنا أقبسوإنين 
تلك هي املراكز الصيفية اليت كانت غايتها  ؛فجاءت فكرة نرية ،  للفراغ الفكريإىل بعض االحنراف عند الشبا

فلما تشبع اجملتمع بالفكر رأى البعض انتهاء  ،وجنحت يف ذلك أميا جناح ،بناء الفكر عند الشبا  وحسب
وكذلك  ،اح الفكرةوهنا جيب أن أنوه بإجيابية جن ،عاء املنهج ملا يطرأ يف اجملتمعومل يفكر يف استثمار و  ،املهمة

 ،تلك اليت تتمثل يف عدم التوازن بني الفكر والعمل يف بداية األمر ،أرري إىل السلبيات لفكرة )املراكز الصيفية(
أو هي كانت مبثابة  ،لكن جناحها يف احتضان الشبا  وحصانتهم بالفكر ،رجح الفكر وتالرى العملحيث 

 .ر مشهوداحلواجز اليت تقف يف وجه بعض االحنرافات أم
أمل  ،أن توظف هذه العملية الناجحة لوظيفة أخرى – الرتبية والتعليموال سيما وزارة  –أليس من اجلدير بنا 
 ؟والتطور متناسباً  ،فيكون الفكر متواصالً  ،وما حيتاجه يف هذه املرحلة بعد تطور الفكر ،تدرس متطلبات الشبا 

عند وفقدان العزمية  ،االتكالية  أمل نلمح ؟عند ررحية من الشبا أمل نعان من البطالة واخلمول والتكاسل  :فأقول

 



 

- 51 - 

فحبذا يا معايل الوزير  ؟. العملية املهنية وثقافتها يف الكهرباء وسائر احلرف واملهن.وكذلك فقدان الرتبية ،الشبا 
ولكي نعلم أوالدنا  ،وجنعلها وررة عمل لنغرس منهجية العمل ،لو وجهتم املراكز الصيفية لألعمال احلرفية واملهنية

فإن يعملوا هبا اجتنبوا  ،وعطل عرباهتم ،ويف بناء دورهم ،ويف وسائل مواصالهتم ،أعمااًل تفيدهم يف منازهلم
ويكون  ،بل نغرس حب العمل يف ربا  األمة ،وكانوا على وعي مبا يدور يف حياهتم اليومية ،االبتزاز والتدليس

ا تكون فكرة املراكز الصيفية أربه بوسيلة إعالمية توظف أىن راء ومن هن ،من إعدادهم للحياة اً جزءهذا 
 .صاحبها
أليس يف ذلك استقطا  لشبابنا ينتشلهم من مزالق  ،جعلنا برامج مهنية للطال  يف املراكز الصيفية الفلو 
البد أن  واملوضوع ؟وأنت تدرك أن مزالق الشبا  والفراغ واجلدة والعدم معًا مفسدة للمرء أي مفسدة ،الفراغ

 ،وأسبوعني للمواد الصحية ،الكهرباء فلو وضعنا أسبوعني ملعرفة ،خيضع لتنظيم زمين يتناسب مع اليوم ومدة املركز
فإن ذلك سيعود بالنفع للفرد  ،الوطن أو الفرد هاأو لنقل أي مهنة حيتاج ،ومثل ذلك إلصالح السيارات

 .واجلماعة
فأدوات الكهرباء ال تتجاوز  .إمنا تكون مثيلة للمراكز األوىل ،أو دراسة عميقة ،وحنن ال نطلب كلفة كثرية

 .ميسور واالستعانة باحلرفيني خارج وقت الدوام الرمسي سهل ،وأدوات املواد الصحية قريبة من هذا ،ألف لاير
ولد فالعزمية ت ،والعزمية الصادقة ،وفائدة اإلجناز ،وجماالت املهن ،ونتمىن أن يصحبها توعية نظرية بالعمل

ولو مارسوا جتارة  ،وكذلك للمدن الصناعية ،ويؤخذ الطال  بزيارات للمشاريع العملية يف كل بلد ،الطريق للعمل
 .خفيفة يف أسواق اخلضار ال مانع

أو حتبب  ،أتوقع بإذن اهلل أن هذه الربامج لو جنحت تؤهل عددًا كبريًا من املتسربني من املدارس للعمل
على  حيَّ ف ،احلركة يف بناء منهجية عملية ووعي بالعمل املبكر يف نفوس ربابنا وكذلك تسهم ،العمل إليهم

 .اإلميان والعمل إذا اجتمعا وما أفضل ،فعمل املسلم كله عباده ؛وما الفالح إال العمل البشري ،الفالح
 ،ة بال عملوال حيا ،وال مكاسب ،ال تقدمويدرك أ ،والوزارة هبذا تبين الفرد الذي يعتمد على ذاته بعمله

 .وجتنبه االتكالية
  .ولعل الفكرة تكون نواة إلدخال حصة منهجية مهنية يف سائر املدارس إن راء اهلل
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 :التي   بين األجيا 
 ،التجار  من جيل إىل جيلوينقل  ،وارث فكري وسلوكيوت ،التواصل بني األجيال فيه تواصل ثقايف

ويصريها  ،ويطور األجيال القدمية ،ويثريها ،ويغرس التجار  ،ويولد احلوار ،التالقح الفكري ويعمل على
فاألمم تتوارث عاداهتا  .وهو ينمي روح احلوار واجلدل ،وحيفظ التوازن لألجيال الصغرى ،تواكب املعاصرة

  إىل ذلك إال بالتواصل بنيوال سبيل  ،وعصارة جتارهبا وثراء فكرها ،وأمناط حياهتا ،وتقاليدها وسلوكياهتا
 .باحلراك االجتماعي الذهين واملعريف والسلوكي واستصحا  التجار تصقل العادات والتقاليد ف ؛األجيال

 ،فاألسرة ال ميكث بعضها مع بعض إال يسرياً  ،أما واقعنا اليوم فقد تناقص فيه التواصل بني األجيال
 ،مث كل منهم يف عجلة من أمره ،شاهده يستحوذ عليهمفالتلفاز وم ،واجتمعوا ،وإن تواجدوا يف البيت

صحا  اهلاتفية تصل إىل قاعات وحمادثات األ ،واستخدام اهلواتف راغل   ،فاستذكار الدروس حجة
أو هو متنقل بني  ،مث جبوالته اخلارجية ،واأل  مشغول بأعماله التجارية ،وقاعات االجتماع ،الطعام

 ،وتارة مع األقار  ،وتارة مع زمالء الدراسة ،فتارة مع زمالء العمل ؛االسرتاحات وعدد من االرتباطات
ومن مث نفتقد  ،التفاف األجيال حول بعضهميف فالنزعة والرغبة إىل  ،مع جيله يتوازى يف ذلك األجيال كل  و 

 .الرتابط يف هذه اجللسات بني مراحل تلك األجيال
وإن كانت تضُم يف جمموعها األجيال من  ،ويقرت  من التجمعات الذكورية والتجمعات النسائية

 ،فاألمهات جيمعهن جملسًا منفرداً  ؛غري أن االنعزالية تتشكل داخل تلك التكوينات ،األهل واألقار 
وإن  ،ومناغتهمومالعبة األطفال  ،واألحاديث تستحوذ عليها املوضة ،والبنات يتحلقن يف مكان منعزل

 ،أما املشاكل والقضايا فإهنا يف منأى عن احلوار والنقاش اجلماعي ،ذهنب إىل التغذية وفن املطبخ أحياناً 
 .وال تواصل حقيقي بني األجيال ،إذن فال نقل للتجار  ،وحتفها السرية واحملادثة اجلانبية

واختفى الراوي والقاص  ،ونتيجة لذلك اختفى سالطني اجملالس الذين يديرون القصص واحلكايات
واختفى قصص األساطري  ،ت حكايات اجلدات وكبار النساءوكذلك اختف ،الذي جيمع بني القص والشعر

ومن املدن. وتضاءلت  ،ومن القرى ،ومن العشرية ، للمشهورين من األقار وقصص السري   ،واحلكايات
 اهلامة. ةفتغلبت عليها األحاديث اجلانبي ،اجملالس

إمنا فرض هذا  ؛داوة بني األجيالإن هذا التباعد الذي يصل مرحلة االنفصال مل ينبع عن جفاء وال ع
 ،ففرضت هذا االنفصام يف غفلٍة من الرقابة االجتماعية ،التكوين االجتماعي املعاصر العوامل املؤثرة املعاصرة
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إذن فاألمر أحوج ما يكون إىل مراكز اجتماعية توجد احللول املقنعة ألطياف  ؛وتباطؤ من الدراسات املتابعة
وينظر إىل العوامل  ،فنقرتح املراكز اليت تستقطب الشرائح االجتماعية ،وفتيات اً رباب ،اًل ونساءً ااجملتمع رج

 .واملنهجية القادرة على التفاعل ،املكانية والظروف الزمانية
وتعيُد  ،ولعل تسخري ظروف وآليات جديدة تناسب العصر واحلراك االجتماعي جتمع رتات األجيال

 :من تلك اآللياتو  ،رتكيبة األسرية واالجتماعيةوحتافظ على ال ،الروابط االجتماعية
جيتمع فيها كبار احلي مع سائر األجيال  ،بناُء مراكز صغرية يف الفضاءات بني املنازل املتقاربة :أوالً 

 .ومن مث التأثري ،لكنها حتمل يف طياهتا عناصر اجلذ  والتشويق ،بنمطية عفوية
فهم القائمون  ،ية والبحرية يكون التعاون فيها بني األفرادوضع برامج للرحالت الرتفيهية والرب  :ثانياً 

 .باخلدمات مبنأى عن اخلدمات اخلارجية
ومناقشة الصاحل  ،واستجال  موضوعاته من الواقع االجتماعي احمليط ،االلتزام باحلوار األسري :ثالثاً 

 .منها والطاحل
ئم العائلية للتفاعل بني األجيال رجااًل أو الوال ،أو بعضها يف االسرتاحات ،توظيف اللقاءات :رابعاً 

 .ونساءً 
وحتث على  ،وحتببها ،وتدعو إليها ،إجياد برامج إعالمية تبارك األفكار االجتماعية النرية :خامساً 

هناك إبداع يف التخطيط واملنهجية إن رعاها مفكرو اجملتمع  –إن راء اهلل  –وسيكون  ،آليات ومناهج هلا
 من رجال ونساء. 
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 :األسرج والتربية العملية
الفتيان على ما  ئنيفينشأ نار ،االتكالية وإن مل تكن كذلك فهي مصدر ،األسرة هي مصدر الرتبية العملية

 .عوده عليه أبوه
 فالبكاءُ  ،فالطفل يستهل حياته عامالً  ،أو هو مطلب حيايت حيواين ،واحلياة العملية متطلب إنساين

واستعمال  ،فاملشي واملضغ ،مث تتنامى معه احلركة العملية ،واجتذا  اهلواء ،وتفتق العينني ،واحلركة والرضاعة
فالبداية خدماته الذاتية القادر  ،ليقوم بأعماله جبهده العضلي وتفكريه الذهين ؛مث ممارسة احلياة العملية ،اليد
مث يتدرج التكليف ليدرك معامل احلياة عماًل  ،ومالعبة ،زحةمث يتطور األمر خلدمة أسرته مداعبة ومما ،عليها

 ؟فما دور األسرة الوطنية يف هذا املضمار ،وواقعاً ـ منهجاً وتنظيماً 
فتحولت األسرة بفعل الطفرة وعدم  ،كانت األسرة يف وطننا قبل الطفرة األوىل مسرحًا عمليًا تربوياً 

وإن مل تكن كذلك  ،كُن إىل االتكالية على العامالت والعاملنيفاألسرة تر  ؛الوعي إىل مرقد تكاسلي واتكايل
 ،ال متدُّ يدًا وال متارُس نشاطاً  .واألسرة الوطنية نائمة ،فالعاملة عاملة   ؛فعلى اخلدمات السوقية املكلفة

ننا إ ،الشاباتوانعدمت احلاجُة إىل خدمات الطفولة والفتيان والفتيات والشبا  و  ،فانعدمت املثُل والقدوة
فتولد  ،، وال حركة نابضةوال عزمية دافعة ،كونت جمتمعاً متهاوناً غري مبال. فال روح عمل  ،أمام أسرة مرتاخيةٍ 

ونشأ عنه بناء  واٍه لإلنسان يف  ،والتكلس العضلي ،واملرض النفسي ،واجلمود الفكري ،عنه اخلمول العملي
 .مت الرتبية العمليةوانعد ،ومن مث تواجد املرض السلوكي ،جسمه وعقله ونفسه

وال التجهيزات  ،وال يدرك أبناء األسرة رجااًل ونساًء متطلبات البيت الضرورية من األعمال التنظيمية
أو انفلت  ،فلو انفجر جمرى ماء ،وال قدرة لألسرة على األعمال اليدوية للكهرباء وصنابري املاء ،الغذائية
 ،ساعات العملباصل نزفه على مشهد من األسرة حىت يأيت الغد فإن املاء يو  (ياتالل  )من  (يل ٍ )أو  ،صنبور

 ِِ  .واعتادوا العمل واإلجناز ،موا املبادئ يف أسبوع واحدمع أن املراهقني والنساء يستطيعون ذلك إذا ُعلِّ
وأفرز أفواج العمالة  ،والبطالة املقنعة ،إن مرض االتكالية وعدم املباالة مرض اجتماعي أفرز البطالة

بنظر  –وال حاجة للعمل  ،فاحلاجة أم االخرتاع ،واملؤثرة على الرتبية سلباً  ،ة املستنزفة للثروة الوطنيةالوافد
 .والعمالة متواجدة -اجلاهلني 
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فكانت  ،فأضحى الشبا  مستهلكًا ال منتجاً  ،إن القوة العملية املنتجة للشبا  مفقودة يف جمتمعنا
والسؤال الذي ينطرح .إهنا قضية املفكرين واملربني واإلعالميني ،ةخسارة اجملتمع جسيمة ونتائجها كبرية خطري 

 ؟كيف نعاجل هذه املرحلة العمرية واألسرية لتكون هناك بيئة أسرية تربوية  :بقوة هو
ر على معاجلة هذه القضية وأن نتآز  ،ونشفى من مرضنا هذا ،وال مناص لنا كيما نستفيق من غفوتنا

 :منها عن أموراالجتماعية 
ننمي االعتماد الذايت يف كيان الطفل استهالاًل بصغائر به ف ،الوعي األسري بالرتبية العملية :الً أو 
وتطورًا إىل أكربها. إن املمارسة العملية وتكليف الطفل هبا تدرجًا مع قدراته ال  ،ومرورًا بأسهلها ،األمور

 ،فهم ميالون للحركة ؛لوكيًا برغبة األطفالبل يولد راحًة وتكوينًا س ،يولد معاناة للطفل يف طفولته ومراهقته
فلماذا ال  ،ال جدال يف ذلك ،فهو ال ريب ممارس  للحركة .أو عبثية مصلحة ،فإما أن تكون عبثية مدمرة

فتكون تربية عملية صاحلة بداًل من تنشئة على تربية عملية عابثة  ،وتوجه توجيهًا سليماً  ،تُراقب هذه احلركة
فهو يعمل ضائق الصدر غري متاح  ،وينعكس على الطفل ،من األخرية التربم والضيق يستشعر الناس ،مدمرة

إما ف ،إذن فروح العمل موجودة ،أو ينمو عنده العمل الشرير ،ويتكاسل ويتواكل ،حىت يستكني عن العمل
ِ   ،أو تطفئتها ،نعمل على تنميتهاأن   .أو توظف توظيفاً سلبيًا

وتكوينه الذهين والسلوكي بإجياد  ،مع هو البيئة املنتجة ملاهية الشبا فاجملت :الوعي االجتماعي :ثانياً 
 ،تلك اآلليات متالئمة مع املتطلبات الواقعية راهقني والشبا  من اجلنسني تُبىنآليات تستهوي الطفولة وامل
وتغرس حبَّ  ،العزميةفتنيب  ،حىت مراكز الرتفيه البدَّ أن تراعي بناء احلياة العملية .والتوجهات العملية املعاصرة

 .والتجمعات األسرية ،والعالقات االجتماعية ،ومراكز األحياء ،وليكن يف زياراته ورحالته ،العمل
 :تكثيف اإلعالم األسري :ثالثاً 

فاإلعالم يغزو األسرة يف حجراهتا وجتمعاهتا وطرقها ومعابرها يف حلها وارحتاهلا عن طريق االستماع 
ويتمارى  ،وعن طريق الصحافة فالبدَّ من برامٍج وطنيٍة كربى جتتذ  أفراد اجملتمع ،أو مها معاً  ،واملشاهدة
 .مع واقعه
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 :ماهية ال با 
وترتبط بالقدرة على  ،وتتميز باحليوية ،عرَّف العلماء الشبا  بأنه "حالة نفسية مصاحبة متر باإلنسانية

 .(1)وحتمل املسئولية  ،انيةالتعليم ومرونة العالقات اإلنس
" جتتازون  :يقول الدكتور البهي .مصري اإلنسان وتأثريه وفاعليته يف احلياة الدنيا روالشبا  مرحلة تقر 

الوسطى ربابكم هو احللقة  .اليوم بشبابكم مرحلة وسطى بني طفولتكم السابقة وبني اكتمالكم ورردكم
أو هزمية فيها  ،يتحدد اجتاهكم من قوة وضعف وجناح يف احلياةو  ،وفيه يتقرر مصريكم ،يف حياتكم اإلنسانية

 "(3). 
دوار العمر مير به يف أثناء تنقله بني مراحل العمر املتتالية أ" دور من  :إبراهيم اللبانوقال عنه الدكتور 

 "(2). 
 :تالحق األحداث

ناجح الذي تتالحق األحداث ومن أكرب املؤثرات يف ربابنا املعاصر أن جمتمعنا اليوم أربه باملسرح ال
وكل فكرة أو عرض له ثأتريه القوي غري أن املسرح يف مسرحيته الواحدة يتكاتف هلدف موحد ليقنع  ،فيه

وتوايل  ،وما يعرض على مر األيام ،يتهاملسرح بكل  أما احلياة اليومية املعاصرة فإهنا تشبه  ،السامع والرائي هلا
 .الليايل

واملشكالت  ومشاكلهاام الشبا  تتالحق فيه القضايا االجتماعية والسياسية ومسرح احلياة اليومية أم
 ،وتعرض فيه األهداف الرتبوية املتعارضة واملتضادة ،العاملية وأحزاهنا مهما بانت واتسعت الرقعة بيننا وبينها

املعاصرة إىل التقنية وتعرض على مسرح احلياة بكثافة ال مثيل هلا املتغريات احلديثة النابعة من املادة وعظمة 
وال ننسى تالحق املناظر  ،أو أسرة ،جانب املشكالت الذاتية واالجتماعية والظروف اخلاصة بكل بيئة

وذات القيم إىل جانب املهيمنات على النفس األمارة بالسوء ودعوهتا وجذهبا عن  ،اليومية ذات اجلمال
 .طريق ما يعرض بالسماع والرؤية والقراءة

                                                 

  .23 :ص ،هدورة ومشكال ،الشبا  (1)
  .22 :ص ،الشبا  دوره ومشكالته ،31 :ص ،اإلسالم يف حياة املسلم (3)
  .7 :ص ،امحد مجال ،الشبا  دراسات ولقاءات (2)
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 ،تدبر يوم الشبا  اإللزامي جتد الرتبية توزعه إىل عدة مسار  وتيارات تتجاذ  بقوةوأنت حينما ت
وصفحة الكون اليت متر  ،ولقاءات متكررة من األصدقاء واألقران ،وعدد من التوجيه الفكري من املعلمني

رية والثقافية من واالختالف بني موارده الفك ،أمام عينيه يف مساراته ومعابره وطرقاته وجمالس أنسه وخلواته
وريح رياح وكل هذه  ،اجملتمع واألسر واملفارقات بني أبناء ،اإلعالم والفيديو والقصصالصحافة ووسائل 

 .ومتيل هبا يف عاملنا املعاصر ،وتيارات تقرع العقل والنفس
مر األ ؛فتارة مييل مع هذا وتارة أخرى مع ذاك ؛وحالة ذهول مستمرة ،إذن فالشبا  يف حرية من أمره

ركنون إىل ركن ثابت وال ي ،وجيعلهم ال يستقرون على قرار ،ويسبب التياه والضياع للشبا  ،الذي سبب
 .أدى هذا األمر يف الغر  املادي إىل أزمات نفسية متالحقة للشبا حيث 

هبذا الفراغ النفسي رغم  –رضي اهلل عنهم  –وقد أحس الصحابة  ،حار حراس الرتبية يف معاجلتها
نافق  :قلت ؟،كيف أنت يا حنظلة  :" لقيين أبو بكر وقال فقال حنظلة حيدثنا عن نفسه: ،املؤثراتحمدودية 

يذكرنا بالنار  -صلى اهلل عليه وسلم  –نكون عند رسول اهلل  :قلت ؟سبحان اهلل ما تقول :حنظلة. قال
عاسفنا األزواج  –م صلى اهلل عليه وسل –فإذا خرجنا من عند رسول اهلل  ،حىت كأنا رأي العني ،واجلنة

  .والضيعات فنسينا كثرياً 
 .ق مثل هذاياهلل إنا لنط فو :قال أبو بكر
وأخرباه  –صلى اهلل عليه وسلم  –فانطلقت أنا وأبو بكر حىت دخلنا على رسول اهلل  :قال حنظلة
ويف  إنكم لو تدومون على ما تكونون عندي :والذي نفسي بيده –صلى اهلل عليه وسلم  –فقال الرسول 

ولكن يا حنظلة ساعة وساعة وكرر هذه الكلمة ساعة  .املالئكة على فرركم ويف طرقكم لصافحتكمالذكر 
 .(1)وساعة ثالث مرات " 

يعارض التفكه واملزاج  وليس معىن ذلك أن اإلسالم ،هومن هذا يتبني ضرورة تكرار الوعظ ومساع
" إن القلو  متل كما متل  :يقول –عنه رضي اهلل  –فهذا علي بن أيب طالب  ،والرتويض عن النفس

 .(3) " يفإن القلب إذا أكره عم ،األبدان فابتغوا هلا طرائف احلكمة " قال " روحوا القلو  ساعة بعد ساعة

                                                 

  .23ص ك  ،أسحق فرحات .د ،مشكالت الشبا  يف اإلسالم (1)
 .32 :املرجع السابق ن ص (3)
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من هذا  ي منجاة  او  ،والتذكري وحسن التغذية الفكرية منجاةوحنن أمام هذا وذاك ندرك أن التذكر 
ولكن فيها عناصر معدودة جدًا البد  ،ف األصناف من التغذية اجلسديةفإن اإلنسان متر أمامه آال .التيه

األمر الذي  .وكذلك اهلواء ،فهو ضرورة حتمية يستلزم اجلسم التكرار املتواصل منه ،للجسم منها كاملاء
 :جيعلنا نقارن التغذية الفكرية بالتغذية اجلسدية فنقول

وإال  ،وذلك باالستظالل مبظلة التوجيه الرباين ،ا إن الفكر البد له من توجيه وإرراد عن طريق الشب
كل   ؟وملاذا أمرنا بتكرار )اهلل اكرب( يف الصالة ؟ملاذا ررع اهلل الصالة مخس مرات وسنها يف أكثر األوقات

أن اهلل أكرب من  :وليقول له ،الفكرية ذلك التكرار ألن اهلل يعلم سلفًا أن اإلنسان سينشغل بتلك املوجات
 .من كل وسواسو  ،الدنيا

ن وسائل اإلعالم وأهداف الرتبية وأهداف األسرة إ :وألجل أن نكثف اجلو باحلق واخلري واجلمال نقول
فتؤدي إىل انفصام الشبا   ؛وال تكون متعارضة ،ومعطيات اجملتمع جيب أن تلتقي لتطفي على التفكري

 .وانفصاله
الذين التحقوا باإلسالم هم صفوة إن ف ،وعالقة اإلسالم بالشبا  عالقة محيمة وطيدة األركان

واحلركات  .رضي اهلل عنهمومصعب بن عمري  ،وعثمان بن عفان ،الشبا  من أمثال علي بن أيب طالب
وقيادة اجليوش والفتوح اإلسالمية قامت على  ،اإلسالمية اجملددة تقوم على الشبا  يف كل زمان ومكان

ية املعاصرة اليت قامت على الشبا  املثقف رغم وهج وليس أدل على ذلك من صحوتنا اإلسالم ؛الشبا 
ومحل  ،فانطلقت من قوة ربا  اجلامعات والدراسات اإلسالمية والعلمية معاً  ؛احلضارة الغربية ومغرياهتا

قول ناصر سليم:"جند أن ي ،وأدركوا فسادها ،راياهتا أولئك الشبا  الذين وجلوا يف اجملتمعات األوربية
 .(1) هن بطموح الشبا  إىل املثـــل العليا"سانية ر مستقبل اإل

األهداف وتالحم يف اإلنسانية والقدرات على وهناك تالحم بني اإلسالم والشبا  اإلنساين لتوافق 
والشبا  هو سن البذل والعطاء  ،وحيقق التكافل ،ن اإلسالم يشرع البذل والعطاءإو  ،إصالح الكون

، والشبا  تنبع قوته ائمه على االنفعال اإلمياينواإلسالم تقوم دع ،واإلسالم مؤثر والشبا  متأثر ،والتضحية
"ألن الشبا  كان  ؛على توجيه الشبا  –صلى اهلل عليه وسلم  –لذا حرص الرسول  ؛من محاسة وإقدام

                                                 

  .23 :ص ،ن الشبا  ودوره يف اجملتمع 2 :طريق الشبا  ن ص (1)
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أنه  كما  ،الشريان النابض يف احلياة واحلركة املوجهة والقيادة احلازمة -قدمي التاريخ وحديثه ب - دائماً وال يزال
 .(3)عليه "  ن  و  وأع   ،للحق وال يزال أقبل  

 
 :المشكالت

 :التقليد

 ،والعريب خباصة األررار واألقران ومشاكلتهم وتقليدهم ،ومن املشاكل اليت تواجه ربابنا املعاصر بعامة
 .وكثرة تداوهلا ،وإفاضة األعمال غري الصاحلة ألصحاهبم

 ،ويعملوا عقوهلم ،ويدركوا دورها ،ا ذاهتم قيمتهالذا فإن من واجب الشبا  على أنفسهم أن يعطو 
الفرد وفق منهج عقلي متواصل العطاء والتدبر لكي ال  واويسري  ،ويستغلوها بأن ميارسوا هبا التفكري املستمر

وميلوا عليهم هنجهم  ،أو أهواء نفوسهم ،ويسريوا وفق عقول اآلخرين ،ويعطلوا وظيفتها ،جيمدوا نعمة العقل
 .ن طريق التقليد وجماراة الرفقاءيف احلياة ع

ملاذا مل تنشر القضايا نشرًا أمام  ؟ملاذا مل يعترب الشا  أن عقله أحسن من عقول اآلخرين أو مثلها
وملاذا يسري الشبا  ومل يدرك كنه  ؟ويكون النقاش واحلوار مشاعًا لألصدقاء مجيعاً  ،اجلميع ليديل كل برأيه

وا م" ال تكونوا تقولون أن أحسن الناس أحسنا وإن ظل :يقول –سلم صلى اهلل عليه و  –والرسول  ؟سريه
 .(1) فال تظلموا " رواه الرتمذي واوإن أساء ،ولكن وطنوا أنفسهم إن أحسن الناس أحسنوا ؛ظلمنا

أليس  ،"املوت مع اجلماعة رمحة " وأنا مثل زمالئي يصيبين ما أصاهبم :وهلذا يثبت خطأ املقولة
 .أن هتلك ويهلكوا كأربا  السفينة يف احلديث الشريفمن بداًل  ؟رانك بالعقل والربهانبإمكانك أن تنقذ أق

  ۆچ : أرار إىل ذلك سبحانه وتعاىل فقالوقد  ،وإمنا العربة بالفكرة ومن هنا فليست العربة بالكثرة،

 .٢٢١األنعام:  چ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

                                                 

  .21 :ص ،نقله كتا  الشبا  دوره ومشكاله ،من مقال للشيخ عبد احلكيم سرور (3)
  .2/112االلباين  :حتقيق ،مشكاة املصابيح (1)
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يقيس به كل  ،للحق واخلري والعدل ميلك ميزاناً  ،لذا فإن العاقل هو الذي يسري وفق منهج معتدل
وقد وضع لنا رسولنا العظيم منهجاً  .وإال أعرض عنه غري آسف وال ندمان ،فإن وافق اخلري أخذ به ،طارئ
 .(3)حيثما وجدها فهو أحق هبا "  ،" الكلمة احلق ضالة املؤمن :فقال

ذي يفيض إليهم من خلق ربا  وليعلم الشبا  أن ال ؛واملرحلة الثانية من التقليد هي حماكاة الغر 
صورهتا أمام ربابنا الساقط بازديان وإمنا يظهر لنا  ،وال مصلحة منه ،الغر  وإركاالهتم إمنا هو ال فائدة فيه

واحنرافات خلقية رأهنا رأن الزبد الذي  ،والشكلي منها من عادات اجتماعية وموضات متسارعة ،فحسب
 .يطفو فوق املاء

يد الغر  للحضارة فإن دوهنا احلواجز والقيود والسدود سواء منها ما يراد له أما القيم اليت أخذت ب
وليس أوىل على ذلك من  .منها حيتاج إىل عقول جبارة من الشبا  ال إىل تقليد وحماكاةالذي و  ،ذلك

 بينما ختدم وسائل اإلعالم الغريب من إذاعة وصحافة ،السرية احملكمة اليت تفرض على التقنية الصناعية
ل أساليب اوملاذا ال تق ،فصيحوصرعات االحنالل وتعلنها بلسان عريب  ،ومقاالت وكتب اجملون واإلباحية

 ؟أيضاً   الصناعة بلسان عريب مبني
وتضعفه ويفسح اجملال هلا ليساعدها  ،إذن فدور الشبا  أال يكون مستقباًل من أمة تدبر الفتك به

ويقف موقف الند ال موقف  ،ويدرك أهدافه ،يعرف عدوهإمنا مهمة الشبا  أن  .على نفسه وعلى أمته
وال سيما وربا  األمة اإلسالمية ميلك مقومات القيادة اإلنسانية من فردية  ،الذليل املغلو  على أمره

  .واجتماعية
 :الوقت

والذي يستطيع أن يهيمن عليها بعقله وتفكريه  ،ومن األمور ذات األمهية القصوى لدى الشبا 
. الذي يشبه املسافة .الزمن )الوقت( الذي ميضي وال يعودعملية  ،كوِّن مستقبله ومستقبل أمتهوقدراته وت
وكذلك العمر اإلنساين فإنه كلما مرت ساعة فإهنا تقر   ،مياًل قر  للنهايةالرجل فكلما جتاوز  ؛املعدودة

 .اإلنسان لنهايته
ويستفيد من عمره وهو  ،أن يستثمره فهذا الزمن أو الوقت أو املسافة الزمنية هل استطاع الشا 

لذا فإن "من أبرز املشكالت االجتماعية اليت يعاين منها  ؟ميتلك العوامل املساعدة على ذلك وخريها العقل
                                                 

  .75 :ص ،ومشكالت الشبا  ،15 :ص ،كتا  الزهد  ،سنن ابن ماجه (3)
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وذلك منبثق من عدم تقدير قيمة  ،ربابنا عدم فعالية استغالل أوقات الفراغ بصورة منتجة مفعمة بالعطاء
وحسن  ،وخريكم من طال عمره ،ع املؤمن مهم جداً ألن الوقت هو احلياةإن الوقت بالنسبة للمجتم .الوقت
 .(1) والصحة قبل السقم " ؟يوصي باغتنام الشبا  قبل اهلرم –عليه الصالة والسالم  –والرسول  .عمله

والزمن هو الذي ينسل  .فالزمن كالسيف إن مل تقطعه قطعك ،وجيب أن يشعر الشبا  بأمهية الوقت
فكم فيها من كلمة  ،وهو ال يشعر رغم أن الدقيقة يف حياة الفرد واجملتمع هلا دورها ،انمن حياة اإلنس

وكم يف  ؟ت العقول من العلم النافعوكم غذ ؟كم فيها من حصاد لألرواحو  ؟وكم فيها من آية تتلى ؟تقال
 ،العمل األكمل فعلى الشا  أن يغتنم ربابه قبل هرمه ليعمل ؟وكم ؟وكم ؟الدقيقة من االكتشافات العلمية

 .واألصلح ،واألجود
 :أسبا  االنحراف

 ،أما األسبا  والوسائل والتيارات اليت احنرفت بالشبا  املسلم عن الطريق السوي فإهنا كثرية ومتشعبة
 :ولكنها تعود إىل األمور التالية ،املصادر  وخمتلفة ،وذات جذور عميقة

 .عدم االلتزام باملنهج الرباين (1)
 .رتاث ومعطياتهعدم النهل من ال (3)

 .قيود الفكر املستورد (2)

 .قلة القراءة (1)

 .هيمنة وسائل اإلعالم املعادي (5)

 .التبشري والغزو الثقايف (6)

ويرى الدكتور خلف اهلل أن " هناك طائفة من االحنرافات تكثر بني األحداث يف مرحلة املراهقة 
واالستهتار باآلدا   ،لرغبات اجلنسيةواالستجابة ل ،أمهها النزوع إىل العدوان على األموال واألنفس :والبلوغ

 ،إىل اهدافهم من طريق الغش وخيانة األمانةوحماولة بعض الشبا  الوصول  ،العامة يف حياة اجلماعة
واالستسالم األعمى للتفكري املادي "  ،وجماهرة بعض متعلمي الشبا  باملعصية وبالتحلل من القيم الدينية

(1) . 

                                                 

 .55 :ص ،مشكالت الشبا  (1)
  .21ص ك  ،ناتالشبا  دراسات ومقار  من كتا  أمحد حممد مجال (1)
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الرتبوية والنفسية واالجتماعية حول إنقاذ الشبا  من الوقوع يف براثن وقد كثرت الدراسات الدينية و 
يقول  .غري أهنم أدركوا مجيعًا أن على الشبا  أن يقوم حبماية نفسه عن طريق تكوين رخصيته ،الشر

فيها كثري من املسالك امللتوية  ،" الشبا  كاملسافر إىل أرض جديدة:الدكتور حممد مهدي عالم
وأجنح وسيلة لتزويد الشبا   .البد هلذا املسافر من خط سري أو خريطة أو دليل يهديه السبيلو  ،واملنعطفات

حبيث ال حيتاج إىل الرجوع  ،هبذا الدليل أو اخلريطة هو أن تكون اخلريطة ذاتية يف معظم أحواهلا على األقل
 .(1) إىل غريه إال يف األحوال النادرة أو القليلة

ومن  .لتستطيع أن تقيم من نفسها رقابة داخلية ألعماهلا ؛ن رخصية ربابنافكان من واجبنا أن نكوِّ 
 .ون رخصيته السويةلكي يك   ؛هنا حناول أن نتتبع األعمال اليت يعملها الشا 

 :المسئولية

والوسائل  ،ومسئولية توعية الشبا  وتنويرهم وإررادهم تقع على رجال الفكر والعلماء ومثقفي الوطن
 .ذة اجلامعة والقيادات السياسية واالجتماعيةاإلعالمية وأسات

ألن طبيعة النفس  ؛فهي استمرارية ذات دميومة ،مشكلة حبد ذاهتا دوعملية املسئولية ال تقف عن
 ،فتحتاج إىل قوة تدعوها للثبات ومواصلة التدبر والتصدي للقضايا املؤثرة يف ربا  األمة ؛متغرية متذبذبة

 .أو بالضمري الذي يوجهه اإلميان ،بدأوتكون على ترابط وتواصل بامل
" كل إنسان يولد على الفطرة فأبواه : -  -قال رسول اهلل  ،فاملسئولية تنطلق من األسرة ورائدها

والطفل مقلد  ،ه اخلمس األوىللذا فإن املعامل الثابتة للطفل تتكون يف سني   ؛يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه "
 .ألبيه

ف بالشبا  يف ميدان العمل والتجار  وإن عانت األسرة من ضريبة اجلهل وعلى األسرة أن تقذ
املال ليعلم أوالده فإن اخلربة  فكما يدفع اإلنسان ،ولكنها الرتبية العملية اليت حنصل على مثارها ،وعدم اخلربة

 .حتتاج إىل بذل يتجسد يف قلة العطاء أول عمل الشبا 
وصادقة يف غرس اإلميان يف  ،ذاهتا  طيات روحية سلوكية يفواملؤسسات االجتماعية جيب أن تقدم مع

 .يف ذلك املؤسسات التعليمية واالجتماعية والسياسية واإلدارية واالقتصادية واإلعالميةيستوي  ،اجملتمع

                                                 

  .31 :ص ،الشبا  دراسات ومقارنات (1)
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 :ماام ال با 
 ومتشابكة تشابك ،ومتغرية تغري النفس اإلنسانية ،واملهام املناطة بشبا  األمة متشعبة تشعب احلياة

 .وقيادة التقدم والعمران ،وقيادة البناء ،والقيادة الفكرية ،والشبا  مسئول عن القيادة العقائدية ،الكون
قاد اجليوش وهو مل فالشبا  اإلسالمي  ؛وإمنا هي قيادة الكفاءة ،والقيادة ال تستلزم التقدم يف السن

وهم يف مقتبل  ،  اإلسالمي قاد الفكروالشبا .وحممد بن القاسم ،مثل أسامة بن زيد ةيتجاوز الثامنة عشر 
وعبد اهلل بن عمر  ،العمر مثل عبد اهلل بن عباس الذي يشارك كبار الصحابة يف االجتماعات ذات األمهية

 .وغريهم الكثري ،والشافعي
إذن فإن الذي يصنع القيادة يف الشبا  هم أنفسهم بإرادهتم وقدراهتم وعلمهم والكدح واجلد يف طلب 

كامنة يف تكوين كل را  وكلها  واألسلحة والعوامل املساندة واملساعدة  ،واإلرادة القوية ،حصيلالعلم والت
واملواهب قصده من هذه األسلحة هي العقل أوالذي  وينتج نتاجًا فكرياً، ،ن يستغلهايستطيع كل را  أو 

 .باملمارسة والقراءة أنضجهاوالقدرات اليت متثل الوعي واإلدراك إذا ما 
وهم رأمساهلا االقتصادي والفكري لتقوى يف ذاهتا وواقعها  ،هم سر اخللود لألمة ودعائمهاوالشبا  

وحنن لو تتبعنا وظائف الفرد يف اجملتمع لتبني لنا أمهية دور  .ولتضع حاضرًا زاهرًا ومستقباًل مشرقاً  ،ومكاهنا
 ،تأيت إال من قبل الشبا ال قوة وال ،والدفاع ال يقوم إال على القوة ،فكل جمتمع حيتاج إىل دفاع .الشبا 

إذن فالدفاع عن األمة ومقدساهتا  ،وهم اليد الصلبة ،وهم األقدام ،وهم قادهتا ،وهم رعلتها ،فهم مصدرها
وقوة الشبا  ليست يف  ،وأجمادها وعزهتا وكرامتها بل بقاؤها بني األمم إحدى الوظائف الكربى للشبا 

وحتتاج إىل جداول إميانية تسقي نبات احلماس  ،يف اإلميان باملبدأولكن يف اإلرادة  ،اجلسم والعقل فحسب
مرمي:  چ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱچ قال تعاىل:  ،الديين الذي ينحسر أمامه كل حاجز

13 (2) 
واإلنتاج الصناعي املتوالد عن املعرفة التقنية يف أرد احلاجة إىل اليد العاملة القوية املخلصة اليت تدفع 

ولذا فإن  ؛ويف بناء أحدمها بناء لآلخر ،وتبين اجملتمع ،وتستفيد لتبين الفرد ذاتياً  ،فيدراتب ذاتية لتممن 
قال مل هذه املقومات إال يف الشبا ،وال تتكا ،وقوة جسدية ،وقوة إميانية ،املصانع يف حاجة إىل قوة عقلية

 .(3) چۓ ے ے ھ ھچ تعاىل: 
                                                 

  .13 :آية ،سورة مرمي (3)
  .317 :آية ،سورة البقرة (2)
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الشجرة واحتمال تابعة زراعة ر ومتابعة اجلداول ومواإلنتاج الزراعي ومعاناة العلم واملعامل واملخاب
قال  ،املؤثرات الكيماوية واحلرث وتشغيل اآلالت كل ذلك حيتاج إىل ربا  قوي يف إميانه وعقله وبدنه

 .(4) چ    ڭ ڭ ۓ ۓ ے  ے ھھ ھچ  :تعاىل
ى انطالقة وأقو  ،وأكثر صرباً  ،وهم أكثر جلداً  ،والشبا  هو األقوى على احتمال الصرب واملعاناة

 .(5) چ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇچ  :قال تعاىل ،وثباتاً 
 :اإليمان قوة الشباب

له متطلبات ضرورية  ن اجلسم إو  ،وإن كانت معنوية إال أهنا حقيقة كحقيقة اجلسم ،الروح يف اإلنسان
فإن لذا  ؛قيدةوهلا متطلبات أيضًا تتمثل يف الع ،والروح متثل الشرحية األكثر يف اإلنسان ،كاهلواء واملاء والغذاء

ِ  فردي اً عقلي اً والتوجيه للروح ال ميكن أن يكون نتاج ،العقيدة أمر ضروري لتوازن الشبا  واعتداله أو  اً إنساني ًا
ألن  ؛لذا لزم أن يكون التوجيه ربانياً ليتالقى مع الروح ؛على غريه يفرضه من يشرتك مع اإلنسانية يف العقل اً مجاعي

 .ك ملا يتناسب معها يف كل زمان ومكان وحتت ظرف كل تيارواملدر  ،اهلل هو خالق الروح
 ڤ ڤ ٹ ٹچ  :قال تعاىل ،لذا فإن على الشبا  أن ينمي التواصل بني روحه وعقله وخالقه

 .(6) چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
وبذا  ،التفاينويصل هبما إىل مرحلة الكمال و  ،إن اإلميان أمر ينطلق منه التوجيه العقلي والتوجيه االنفعايل

وحتفزه إىل اإلدراك والوعي  ،وتقيه من خماطر االنزالق ،تدعو العقل إىل العمل الصاحل ،ينال الشبا  خصلة وخلة
 ،وكذلك الوعي بالتكنولوجيا والتكيف املتواصل مع املتغريات ،باحلياة االجتماعية ومتطلباهتا وبالصاحل منها

 .القيم العلياانية واجتماعية وفق وتسخريها ألهداف إنس
وتدعوهم إىل  ،واإلميان ميثل الورائج والروابط لألمة اليت تثبت التالقي والتالحم بني أفراد اجملتمع

"مثل املؤمنني يف توادهم وتعاطفهم  :صلى اهلل عليه وسلم –قال الرسول  ،اإلخاء والتعاون واالنتماء
سد بالسهر واحلمى " واإلميان ميثل الرقابة وترامحهم مثل اجلسد إذا ارتكى منه عضو تداعى له سائر اجل

إن اهلل حيب إذا  ،فيدعو إىل اإلخالص وقيام احلياة االقتصادية اليت ختدم اإلنسان يف فرديته ومجاعيته ؛الذاتية
 .عمل أحدكم عماًل أن يتقنه "

                                                 

  .36 :آية ،سورة القصص (1)
  .12 :آية ،سورة الكهف (5)
  .13 – 7سورة الشمس من  (6)
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 ،افهمحيث يؤدي إىل تفرقهم وتفرق أهد ،والبعد عن اإلميان ميثل املشكلة احلقيقية لشبا  األمة
وتسخر هلا القوى  ،وحييل بينهم وبني القوة الذاتية اليت تصدر عن الروح ،ويبعدهم عن التوجيه الرباين

 .چڳ  گ گچ   :قال تعاىلاإلنسانية " 
وتتكون  ،واملسرح احليايت اليوم املتالحق يف عصرنا هذا هو الذي جعل الشبا  يتباعد عن اإلميان

وأن تكرار األعمال الركنية والواجبة والسنية يف الشريعة اإلسالمية هو الذي  .األزمة الروحية للشبا  املعاصر
 .وتكون خري موجه ومعني ،جيعل الشا  متواصالً حتيا فيه اجلذوة اإلميانية اليت تتحكم يف تصرفات الفرد

فتوا وهتا ،عن حتكيم الدين يف سلوكهم العام واومن املالحظ أن ربا  األمة اإلسالمية املعاصر ابتعد
 .ال كفر وإحلاد تشاغاًل وهتاوناً لعدم قرع أبوا  النفس اإلنسانية وإيقاظهافيف ممارسة األعمال العبادية 

 :الواجبات الذاتية على ربا  األمة
معه على قدر طاقته وقوته  وتتمارىجيب على الشبا  أن يعمد إىل حتمل املسئولية  :املسئولية (1)

والشبا  لديه  ،صداقية العمل والنظام والتفاين فيما يعملويلزم للمسئولية اإلحساس مب ،وجهده
ولن يبلغ  ."على قدر أهل العزم تأيت العزائم" :وقدميًا قال الشاعر ،العقل الذي يؤهله للمسئولية

 .وجهد متواصل ليصل مرحلة اإلتقان اإلنسان ذروة حتمل املسئولية إال بدافع إمياين وتفانٍ 

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئچ فقال تعاىل:  ،وفضل العامل على غريه ،م عليهوقد أكد اإلسال :العلم النافع (3)

 وئچ  :. وقال تعاىل(8) چ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋچ : وقال تعاىل.(7) چ ىئ  ىئ  ېئ ېئ

وظنه هذا دليل  ،وأنه يبتكر ،. وكثري من ربا  اليوم يظن أنه يعلم(9) چ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ
ن عدد من العلماء. وأهم وسيلة رقت ملوجدها قد طُ  -أي فكرة  -ألنه لو تتبع الفكرة  ؛على جهله

 .وهي القوة الناصعة لدى الشبا  فهل يعملون على استثمارها ،للعلم هي العقل

ألن اإلنسان خلق يف هذا الكون  ؛وهو وسيلة العمل ،العلم يكتسبه اإلنسان بعقله :العمل امليداين (2)
تعلموا يف  –ان اهلل عليهم رضو  –، والقاعدة الصلبة من الصحابة وليعمر الكون ،ليعمل يف عبادة ربه

وقد  ،فكانوا النموذج األكمل واألمثل واألتقن واألخلص ،وعملوا مبا علموا ،سن الشبا  والكهولة
واإلسالم ينشد العمل املتقن  .علمًا وعمالً  يات حىت يتقنوها" إهنم ال يتجاوزون عشرا   :قال قائلهم

                                                 

  .3 :آية ،سورة الزمر (7)
  .32 :آية ،سورة فاطر (2)
 ؟.  26 :آية ،سورة اإلسراء (3)
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 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳچ : ىلوقال تعا .(10) چ ۉ ۉ  ۅ  ۅ ۋچ  :قال تعاىل ،الصاحل

 ." حيب اهلل العامل إذا عمل أن حيسن " -  -ويقول الرسول الكرمي  (11) چں

  :ويقول الشاعر ،والشبا  زمن التحصيل العلمي واملادي معاً 
 أطلب الرزق غـــالما  فمىت أطلـــب إن مل

 حـــالاًل ال حـراما  سأجو  األرض أبقيـه
 مــــاماحلِ أو يدين ا فلعل الطعن ينفي الفقـر

 :التربية بالقدوة

وجيب على الشا  أن  ،فكل را  يف مقتبل العمر الزمين والعقلي لديه االستعداد واملواهب والقدرات
فيجب أن تلجأ إىل من  ،ذلك ال تركن إىل نفسك وقدراتك فحسبومع  ،يستثمرها كما تستثمر األرض

وتقارن حىت هتتدي إىل من تقنع به  ،ذاك وتسمع عن ،وتصحب هذا ،تقتدي به من العلماء فتجالس هذا
وال تظن أنك مبنجاة عن  ،وتستقي من جداوهلم ،وتسرتفد بآرائهم ،وتنهل من معينهم ،فتزاحم العلماء ؛عقلياً 
وإال قل يل بربك أيها  ،بتصرفاهتم فإنك إن مل تقلد عن إرادة وتدبر ووعي فإنك ال حمالة مقلد آخرين ،التقليد
فالبد  ،من زمالئك وأقرانك أو أوتيت بشيء جديد يف السلوكيات مبا مل يطرق من قبل هل أتى أحد ،الشا 

  :وقال الشاعر ،يقلدوهنمأكثر الشبا   ولذا حذر العلماء املربني ألن ؛أن تكون مقلداً 
 يا أيها الرجل املعلم غريه

 
 هال لنفسك كان ذا التعليم 

تصف الدواء لذي السقام وذي  
 ىنالض

 به وأنت سقيم كيما يصحَّ  
 ا عن غيهاه  ه  نـ  ابدأ بنفسك فا 

 
 فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 

 فهناك يقبل ما وعظت ويقتدي 
 

 (1)بالعلم منك وينفع التعليم 
ألست األحوج للتعليم والتشديد  ،فكيف بك أيها الشا  .فهذا تعليم للمعلم وتشديد على سلوكياته 

 .فاخرت املصلح الصاحل ،والعلم وغريها من العالقات االجتماعية والقدوة تكون يف العبادة والسلوك .فيه
 :الرتبية بالعادة
وكذلك عقلك وحواسك على األعمال اليت تؤدي إىل اخلري  ،أن تعود نفسك وتروضهاوهذا يعين 

  .، ولكن الضرورة االلتزام العملي هباس بالضرورة االستشعار هبا دائماً ولي ،فتمارسها ،والصالح
                                                 

  .137 :آية ،سورة الكهف (13)
  .23 :آية ،سورة الكهف (11)
  .3/622: عبد اهلل علوان ،تربية األوالد (1)
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 :والحل  االا ا 
وأال تقطع فيها أمرًا حىت جتيل  ،تصرب نفسك على تلقي املشاكل وتدبرها وتعلقهاوهذا يؤكده أن 

وأن كل مشكلة أو قضية ال تتخذ فيها  ،وتضع نصب عينك مالحقة القضايا واملشاكل ،عقلك يف جوانبه
وهذا ليس يف  ،تار األنسب منهامث خت ،تورد احللول وتتدبرها مث ،قرارًا فوريًا حىت تعرف األسبا  والدوافع

وإمنا اجعل هذا مبدأ تسري عليه حىت يف األمور الشفوية اليت تقابلك يف  ،القرارات الكتابية والقضايا الصعبة
 .األسرة واجملتمع

، 12الشورى /  چ  جئ ی  ی ی ی  ىئ ىئ ىئچ  :واستعن يف مسرية حياتك بقوله تعاىل
 .12عمران / آل  چڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ  ٿ ٿ ٿچ  :وقال تعاىل
 :وقال تعاىل ،21فصلت /  چ ڱ ڱ      ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ  ک کچ  :وقال تعاىل

 .133األعراف /  چچ چ ڃ ڃ  ڃ  ڃ ڄچ 
احللم واألناة " رواه  :ألسبح عبد القبس " إن فيك خصلتني حيبهما اهلل -  -وقال الرسول الكرمي 

 .مسلم
رضي  –وروى أبو هريرة  ،متفق عليهوال تنفروا " " يسروا وال تعسروا وبشروا  -  -وقال الرسول 

تغضب " رواه قال ال  ،ال تغضب فرددها مراراً  :قال ،أوصين -  -أن رجاًل قال للنيب  –اهلل عنه 
 .البخاري

 :مكتبة منزلية

 .لتكون جداواًل تتغذى منها ،ون مكتبة منزلية تتعهدها بالنماء والرعايةوعليك أيها الشا  أن تك  
  :توصيات

وال تركن إىل عقليتك الضعيفة القليلة  ،جمتمعك كن بارًا بالعلماء واملفكرين وعقالءأخي الشا   
واجعل من إميانك وعقلك  .وأفضل ما ميلك اإلنسان العقل ،ورارك الناس أفضل ما ميلكون ،التجار 

 ،ظاهرة الكذ  أنوارًا كارفة إلضاءة السبل أمامك لكي ال تقع يف مفاسد األخالق اليت ال تنحصر يف
 ،واملخدرات ،واملنكرات ،والتدخني والعادة السرية ،واالحنالل ،وامليوعة ،والشتائم ،والسبا  ،وظاهرة السرقة

وكلها تؤدي إىل هالك الشبا  وضياعه حسب  ،أمور تفسد العقل واجلسم والروحفهذه  ،واللواط اوالزن
 .نسبة تعاطيه منها
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وما عليك أيها الشا  أمام هذه  ،وافدة على اجملتمع العريب املسلمهي ف ،وكلها حيارهبا اإلسالم وحتاربه
 ،فأنت إن رجعت إليهما كانا املنقذ لك ،األخطار الدامهة املهلكة إال أن حتكم إميانك أواًل مث عقلك ثانياً 

 .وال تدع الشيطان حيول بينك وبينهما ،فاحتم هبما ،والرادع بعد اهلل ،بسواحلا
 ،وحياور ،وجيادل حوله ويناقش ،ويدافع ،ح عنهفويظل صامدًا عليه ينا ،لتزم مبدأعلى الشبا  أن يف

فيكون كاألنعام  ؛وال يسلم زمامه ومقوده يف يد غريه ،وال يكون إمعة مقلداً تابعاً  ،ويناظر حىت يتبني له احلق
 . بل أضل
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 يالقة 
 يعألينعءعء ياآل
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 :عيقة انباء واألبناء
هذا العقل  ،لذلك م نَّ اهلل عليه بالعقل ؛نسان هو العمود الفقري الذي ال غىن عنه يف هذا الكونإن اإل

 .وحمور تنافسها ،فإن تربيته موضع اهتمام األمم ،الذي يولد كاخلامة اليت حتتاج إىل تصنيع
األبوين يف  وركز على واجب ،قد ردد –صلى اهلل عليه وسلم  –والدين اإلسالمي يف قرآنه وسنة رسوله 

" الزموا أوالدكم وأحسنوا :-صلى اهلل عليه وسلم –فقد قال الرسول  ،وإحسان أدهبم ،االلتزام برعاية أوالدمها
 ."أدمب

وأال يرزقه  ،وأن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية ،) حق الوالد على والده أن حيسن امسه وأدبه :وقال أيضا
 .إال طيباً (

صلى اهلل  –، وقد قال الرسول كربى إىل تثقيفه وتنميته وإررادهإن النشء يف حاجة   :أيها اآلباء األفاضل
 .فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه ( ،) كل مولود يولد على الفطرة :-عليه وسلم 

ويثقفها باألخالق  ،فعليه أن يغرس اإلميان يف نفسه ،إذن فاأل  مسئول مسئولية كربى عن اجتاه ابنه
) ما حنل والد ولده حنلة أفضل  :يقول –صلى اهلل عليه وسلم  –فالرسول  ،والسلوك الطيب ،واحلسنة الفاضلة
 .يتصدق بصاع(أن ) ألن يؤد  الرجل ولده خري من  :، وقال(حسن من أد 

 مث عاد إليه ،.. الذي تركه الغر  فرتة.احلزم :فمنها ،ووسائلها كثرية ،إن العملية الرتبوية متغرية ومتطورة
 .وبعد أن رأوا ما رأوا من ضياع الشبا  ،اآلن بعد أن أدركو قيمته

فعلى أفراد األسرة  ،فإن االبن يف هذا السن يقلد أسرته ؛املثل احلسن :ومن الوسائل اهلامة يف ذلك
ومنها املتابعة الواعية لسلوك االبن  ،والتقيد باألخالق الفاضلة ،الظهور أمام ابنهم باملظهر اإلسالمي

 .اده وتوجيهه ومناقشته مناقشة منطقية حىت يدرك معىن اخلطأوإرر
 ،وعدم ترك احلبل على الغار  لكي خيالط من يشاء ،حمافظة األ  على ابنه :ومن الوسائل
فرمبا كان األصحا  الذين  ،فهذه الناحية تأيت منها أكثر املخاطر يف أيامنا هذه ،ويصاحب من يشاء

 .احب ساحبوالص ،اختارهم االبن أصحا  سوء
فالدخول إىل قلبه من جهة  ،وعقلية االبن يف هذه السن ال تساعده على حسن االختيار األفضل

 .لذلك كان االبن غري مستغن عن توجيه الوالد وإرراده ،العواطف والغرائز ميسور وسهل
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ذان أبيه يف ، فاالبن يلزمه استئمن النظام واالحرتام فيما بينها أن تعيش األسرة يف جو :ومن الوسائل
بل وينام وال يدري  ،الذها  واإليا وال ينمي فيهم مصارحة ، ألن بعض اآلباء ال يالزم أوالده ؛خروجه
 ...وال يدري مع من هو ،هل هو يف البيت أم خارجه ،أين ابنه

ة فعلينا أن نتعاون يف تنمية أعظم ثرو  ،إن مسئولية الرتبية مشرتكة بني األسرة واملدرسة :أيها اآلباء
 .لوطننا

إن مسئوليتنا أيها األخوة قد زادت ضخامة بسبب انتشار وسائل اإلغراء اليت حتيط الطالب يف مثل 
 ،واأللعا  اإللكرتونية ،الفيديو :ووسائل اإلغراء مثل .والعقلية اليت مل تنضج بعد ،هذه السن الصغرية

 .عالوة على أصحا  السوء ،والسيارات
فالبد أن  ؛وهذه احملافظة حتتاج إىل وعي كامل من األسرة ،لى أوالدناإذن علينا مضاعفة احملافظة ع

وتعليمه أمور احلياة  ،وتدريسه ،وتأديبه ،واالهتمام به ،من حيث التعامل احلسن ،متأل األسرة على ابنها وقته
اً راعر  ،فيجعل األ  منه رخصًا مشاركًا يف هذه األسرة ،وإعطائه قيمته املعنوية يف البيت ،العامة

 .له قدراته وتناميهف  وحيسن تربيته بتك ،ويعتين بتدريبه تدريباً عملياً  ،مبسئوليتها
فنحن نسعى هنا إىل توصيل  ،إنكم تعلمون أن العملية الرتبوية حتتاج إىل جهد كبري :أيها اآلباء الكرام

 .ومنهجها ،وطرق تدريسها ،املعلومة بطرق خمتلفة وضعت اجلامعة أسسها
وتكوين رخصية  ،وجعله مواطنًا صاحلاً  ،وتثقيفه ،ة كل احلرص على تنمية الطالبواجلامعة حريص

 .إسالمية علمية
نعاملهم املعاملة نفسها إال يف األمور اليت  ،وطالهبا يف املعاهد العلمية هلم ميزات الطالب اجلامعي

 ،الب باملعلومات فحسبواملعهد ال يهدف إىل تزويد الط .حتتمها علينا قوانني الرتبية ملا يناسب سنهم
فيعايشه ليتعامل معه  ،واطالعه على أوضاع جمتمعه ،ولكنه يهدف إىل غرس األخالق والسلوك السليم

 .لذلك قمنا بالنشاط الالمنهجي وأعطيناه أمهية كربى ؛التعامل املناسب
 :وحنب أن نعرضها عليكم هي ،إن من املشاكل اليت تواجهنا :أيها اآلباء الكرام

ويل أمر  علموال ندري  ،بذلكفإن الطالب يغيب دون أن يشعرنا ويل أمره  :غيا حالة ال -1
 .الطالب هبذا الغيا  أم ال
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( اليت فكلمة )ذاكر   ،وهذا حيتاج إىل إدراك من األ  ،عدم متابعة األسرة ملذاكرة الطالب -3
دروس يقوهلا ويل أمر الطالب له بصيغة األمر غري كافية إذا مل يتابعه يف األسئلة وال

فإذا مل يكن كذلك فعليه أن يسأل مدرسيه بصفة  ،متعلماً هذا إذا كان األ   ،والتسميع
 .مستدمية

ومداولة  ،وحنن نتقبل النقد والتوجيه ،حنن مل نعرف آراء أولياء األمور يف سري دراسة أبنائهم -2
 .األفكار البناءة

ونسوا أن  ،عمال الدنيويةفهم مشغولون باأل ،كثري من اآلباء ال يعرفون عن أبنائهم ريئاً  -1
ويشقى من  ،ويتعب ،وحيتج بأنه يكد ،وبعضهم يدعي ،ليهمإتربية أوالدهم أهم األعمال 
 .ليدخر هلم املال بعد موته ؛أجل توفري حياة أفضل هلم

فهما  ؛مبقدار ما هو مطلو  توفري العلم والعقل له لالبنليس مطلوبًا منك توفري املال  :عزيزي األ 
رمحه  –فإن عمر بن عبد العزيز  ،وبدوهنما خيسر املال والفضل ،ليت هبا جيمع املال والفضلاالوسيلة 

 ،ولكنه رباهم تربية صاحلة فنالوا بعد وفاته العز والشرف واخلري كله ،ترك أوالده فقراء من املال –اهلل 
فلنا عربة  .ة على غريهممث صاروا فقراء عال ،بينما ترك أحد اخللفاء األموال الطائلة ألوالده فبددوها

 .-رمحهم اهلل  –من أسالفنا 
وحنن  ،فعلينا أن نسعى مجيعًا لصاحل أبنائنا وجناحهم ،حنن يف آخر العام الدراسي :ويف اخلتام

 ،عسى أن جند ما يقابل هذا اجلهد من اآلباء الكرام ؛اجملال  وتكثيف اجلهد يف هذا ،مستعدون للجد
 ،فعليكم حثهم على املراجعة ،ون عندهم اختبار جترييب على األقلواعلموا بأنه يف كل أسبوع يك

 .ومتابعة نتائج االمتحانات الشهرية لكل مادة فضالً عن الواجبات اليومية
فيبدي اقرتاحاته ونقده وطلباته  ،وإين أقرتح على اآلباء تكوين جملس أبناء هلم يتعامل مع اإلدارة

 ...حدود النظام بإذن اهلل تعاىل وسنعمل لذلك يف ،لتطبيق ما نتفق عليه
 .واهلل املوفق لكل خري
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 :التوجيإل التربوي
 ..الشروط الواجب توافرها يف املوجه –أهدافه  –مفهومه  –حاجتنا إليه 

كلمة موجه   إحاللمت لقد تطور مفهوم اإلرراف أو التوجيه الرتبوي تطورًا كبريًا يف السنوات األخرية و 
د فاملفتش قدميًا يقوم على استخدام السلطة وتصي   ،يعكس هذا التطور بكل وضوحو  ،عوضًا عن مفتش

من جراء ذلك غدت العالقة بني املعلم واملفتش عالقة معتلة ختلو من العالقات اإلنسانية و  ،األخطاء
متمكن من قدراته ومن توظيفها  ،خلفيته الثقافية عالية ،بينما املوجه الرتبوي اليوم متخصص ،السليمة
 .من هنا كانت احلاجة ملحة للموجه الرتبويو  ،إجيابياً 

 :حاجتنا للموجه التربوي

إن العوامل املشرتكة يف تكوين عملية التعليم متعددة ومتشابكة تؤدي جمتمعة إىل إثراء ذهن الطالب 
الذي يغين العملية لعوامل هو املوجه الرتبوي ولعل أهم هذه ا .مبعلومات وخربات جتعل منه إنسانًا سويًا بنَّاء

ويوظف اإلمكانيات املتاحة ماديًا ومعنويًا يف خدمة العملية  ،ويضعها يف مسارها الصحيح ،التعليمية
وهو املررد املخلص لكل طريقة أو أسلو  يؤدي إىل ارتفاع  ،فهو الناصح األمني لكل معلم ،التعليمية

الناظر املتفحص ببصرية نفاذة لكل منهج من حيث مستواه وصعوبته ومالءمته  وهو ،األداء وزيادة يف العطاء
من هنا   ؟وهل حيقق هذا املنهج األهداف الرتبوية املثلى أم ال ،وملدى االستفادة منه عند التطبيق ،الدراسية

ا دمنا قد وم .وهو يعترب الدعامة األوىل يف تطور وتقدم التعليم ،كانت األمهية القصوى للموجه الرتبوي
ن الزيادة أل ؛سلمنا هبذه األمهية العظيمة للموجه لزم أن نتوسع يف عدد املوجهني يف مجيع االختصاصات

  وأكثر حتقيقاً  ،والتطبيق أكثر دقة ،ويكون املردود أفضل ،ففي زيادة العدد ارتفاع األداء .ضرورة ال غىن عنها
ولكي يتحقق كل  ،وهذا ما ننشده لوطننا الغايل ،وزيادة يف مستوى التحصيل الدراسي للطال  ،لألهداف

يوفر له كافة السبل   ،ونرقى إىل القمة جيب أن يكون الدعم كاماًل للموجه الرتبوي بكل اإلمكانيات ،ذلك
 .كي يؤدي وظيفته على أكمل وجه

 :تعريف التوجيه
يدرك أهنا تصف العملية ولكن املتدبر هلذه التعاريف  ،حاول كثري من الرتبويني وضع تعريفًا للتوجيه

 :ولنستعرض بعضاً من هذه التعريفات لعلنا حنيط علماً مباهية التوجيه ،التوجيهية وصفاً تقريبياً 
أن املقصود باإلرراف الفين هو بيان أوجه النشاط اليت ختص أواًل ومباررة بدراسة وحتسني الظروف  (1)

 .وبتعليم التالميذ وغريهم ،اليت حتيط باملعلمني
 .بغية الوصول لدراسة أحسن اإلرراف (3)
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بتذليل ما يعرتضها من  ،الكامنةوإطالق قدراهتم  ،ه خلدمة املدرسنيج  هو نوع من أنواع النشاط وُ  (2)
 .ومساعدهتم على القيام بواجبهم يف صورة أكمل ،عقبات

والنتيجة االخرية للتوجيه جيب أن تكون تزويد  ،للعملية الرتبوية ةهو عملية توجيه وتقومي ناقد (1)
 .لتالميذ خبدمات تعليمية أحسنا

والعمل على  ،خدمة فنية تعاونية هتدف إىل دراسة الظروف اليت تؤثر يف عملية الرتبية وعملية التعليم (5)
حتسني هذه الظروف بالطريقة اليت تكفل لكل تلميذ أن ينمو منوًا مطردًا وفق ما هتدف إليه الرتبية 

 .(1)املنشودة 

 :بوياملفهوم احلديث للتوجيه الرت 
ومن  ،متحجر ال مفهوم ،يقوم املفهوم احلديث للتوجيه الرتبوي على أساس أنه حي ديناميكي متطور

 :أهم ما يتميز به املفهوم احلديث للتوجيه الرتبوي ما يلي
وبالتايل  .يستهدف التوجيه واإلرراد والنصح ومساعدة املعلم على تطوير نفسه وارتفاع أدائه (1)

 .وراورهم يف األمر :ويلتزم التوجيه احلديث باآلية الكرمية ،الرتبوي االرتقاء مبستوى التوجيه
وهذا يعين أن تكون املمارسات  ،أن التوجيه الرتبوي يتميز بالطابع التجرييب واألسلو  العلمي (3)

كل ذلك يؤدي   .وختضع لالختبار والتقومي والتحليل العلمي ،الرتبوية اجلارية موضع تساؤل مستمر
 .ائل اجلديدة للمارسات الرتبويةإىل اكتشاف البد

 ،ومعلوماته املتجددة باستمرار ،ومهارته الفنية ،يستمد املوجه الرتبوي سلطته ومكانته من قوة أفكاره (2)
وهذا يتطلب من املوجه الرتبوي أن يكون هو  .ومدى تأثري كل ذلك يف معلميه ،وخرباته املتطورة

 آلخرين على النمو.نامياً يف ميدانه حىت يستطيع أن يساعد ا نفسه

وهذا يتطلب أن  ،أن يقوم التوجيه الرتبوي احلديث على أساس املشاركة والتعاون بني املعلم واملوجه (1)
والصلة بينهما تنبع من عالقات إنسانية صحيحة استناداً إىل  ،سليم تقوم العالقة بينهما على أساس

 .واالرتقاء بالعملية الرتبوية ،وحدة اهلدف

يستخدم أساليب متنوعة مثل الزيارات فاملوجه  ،الرتبوي احلديث برناجماً متكاماًل خمططاً يعترب التوجيه  (5)
فيتعرف  ،ن املوجه الرتبوي يوزع اهتمامه بني املعلم والطالبإ .والندوات واملناقشات وتبادل اخلربات

دائماً أمامه فهو يضع  ،ويطلع على أعماهلم التحريرية ومناقشتهم ،على مستوى الطال  وتقدمهم
وميتد نشاطه حىت يشمل  ،األهداف الرتبوية الكربى يف ارتباطها بواقع العملية الرتبوية يف املدرسة

                                                 

  .352 ،357 :ص ،عوامل الكفاية االنتاجية (1)
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ويعترب املوجه  ،ومدى صالحية األبنية والتجهيزات ،الوسائل والطرق واألنشطة اليت متارسها املدرسة
 .مسئوالً عن تقومي مدى كفاءة وفعالية هذه العناصر كلها

وإمنا وسيلة لتحسني  ،يث للتوجيه يقوم على أساس أن تقومي املعلم ليس هدفًا يف ذاتهاملفهوم احلد (6)
وإذا كان البد من كتابة تقرير عن  ،وبناءً  ،لذا جيب أن يكون التقومي هادفًا موضوعياً  ؛مستوى أدائه

 .زيارة املعلم فمن األفضل أن يكون التقرير ذاته موضع مناقشة بني املوجه واملعلم ذاته

 :هداف التوجيإلأ
والذين يقومون بتنفيذها يلتزمون يف البالد باإلطار العام للتوجيه  ،إن الذين يضعون السياسات الرتبوية

ومن  ،وتنشدها وال تتخلى عنها ،ويضعون نصب أعينهم تلك القيم الربانية اليت تتعلق اجلماعة هبا ،الرباين
 :التغري االجتماعي حناول رصد األهداف للتوجيه الرتبويومن نتاج  ،هذا احلاجات الوطنية للعلوم التجريبية

 :اإلدارك والوعي للهدف الرتبوي :أوالً 
وكذلك  ،ويستلهم اهلدف السامي الديين من وجهة النظر اإلسالمية ،فاملوجه جيب عليه أن ينظر

الية والعاطفية واجلم ،ويتمثل من الناحية املعرفية ،واهلدف الفردي للتالميذ ،اهلدف الوطين واالجتماعي
وإعداد  ،وكذلك تنمية القدرات الذكائية والعقلية واملواهب واالستعداد والطاقات ،والروحية تنظريًا وتطبيقاً 

وأن يُعد التلميذ  ،وما عليه من واجبات ،مدركًا ما له من حقوق ،الطالب كي يكون عضواً فعااًل يف جمتمعه
يًا باألخالق الفاضلة اليت تنسجم مع القيم ل  لزمات الصحية حُم  حسمًا ونفسًا واعيًا باملستإعدادًا سليمًا 

فينظمه تنظيماً ميكنه من  ؛إىل جانب اإلدراك الزمين وفائدته املنهجية يف استثماره وعدم التفريط فيه ،السامية
 ،يةوالوعي بالثقافة االجتماع ،وحيث املوجه واملدرس والتالميذ على تفهم أمهية األسرة ،االستفادة منه

وتذوق اجلمال واكتسا  القدرات على  ،ة املنهجيةيواإلدارك الواعي للطريقة العلم ،والتعامل االجتماعي
 .والتعبري عن األفكار بوضوح ،التفكري املنطقي

 :التالحم بني الغايات والوسائل :ثانياً 
خنشاه أن يتهم  والذي ،فهي وسيلة هلذا اهلدف ،فإن كل مادة من املواد طرحت يف املنهج هلدف معني

والذي نبتغيه من املدرس أن  ،وال يعبأ باهلدف ،الذي يؤدي إىل إتقان الوسيلة تاملدرس بالتلقني املعريف البح
 جيمع بينهما. 
 :إدراج املواد الدراسية حتت مظلة واحدة :ثالثاً 

وال ينسى  ،ومدى تالمحها معها ،ن املدرس من الوعي مبكانة مادته بني املوادفعلى املوجه أن ميك  
 ؟.وما هي نظرة اجملتمع هلذه املدرسة ،املوجه الصلة اليت تربط املدرسة باجملتمع
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 :حتسني الظروف املدرسية :رابعاً 
وحتسني ظروف  ،وبني املدرس واإلدارة ،وبني املدرس وزمالئه ،حتسني العالقة بني املدرس والتالميذ

 ،وحتسني مسعة املدرسة يف املدينة .املدرسة واحتياجاهتا الضرورية من وسائل اإليضاح واألثاث واملباين وغريها
 .أو القرية واجملتمع
 :إدراك املشكالت اليت تعرقل مسرية التعليم :خامساً 

وأيهما أقر   ؟لوما هي احللو  ؟وما دور اإلدارة وأسرة املدرسة فيها ؟ما أسبا  هذه املشكالت
 .وتكون اإلجابة عن طريق القراءة املوضوعية للواقع املدرسي ؟للتنفيذ

 :للمدرس ينالرتبية والتعليم املستمر  :سادساً 
صلى اهلل عليه  –والرسول  ،ن املدرس الذي يركن للتحصيل اجلامعي يعود إىل األمية بسرعة متناهيةإ
فكيف مبن ميارس  ،والرتبية املستمرة ضرورة لكل إنسان ،حث على طلب العلم من املهد إىل اللحد –وسلم 

 ؟وإعادة بناء اخلربات اإلنسانية ،واليت يقول اخلرباء عنها " بأهنا عملية منو واستمرار يف النمو ،العملية الرتبوية
 ،ايتهويقوم حبم .ويرغبه يف املهنة ،لذا فإنه من واجب املوجه أن يعمل على تنمية قدرات املدرس وحيفز مهته

 .ره عند الظروف الصعبةز ورد أ
 .واحملافظة وتطويرها ،إيضاح اإلجيابيات الرتبوية :سابعاً 
 ووضع احللول. ،وحصر أسباهبا ،وحصرها ،بيان السلبيات الرتبوية :ثامناً 
  .تزويد املدرس بكل جديد يف الرتبية :تاسعاً 
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 العمل والتربية
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 :العم  والتربية
جتد  :كما يقول أحد املستشرقني ،ننظر ملسرية العلم يف الدول اإلسالمية قدميًا وحديثًا نفخر هباا إننا عندم

عذرت  ؛واألمة عذرت طلبة العلم عن ريئني عظيمني يف احلياة ،أن علماء املسلمني بعدد أعمدة املساجد
ومل يعملوا توازنًا بني  ،هدينفطلبة العلم أكثر من اجملا ،وعذرهتم عن اجلهاد ،عن العمل ومشاركة العمران

طالب العلم من الصحابة يقوم باملهن والكسب كان ف ،وهذا خمالف للرتبية النبوية األوىل ،اجلهاد والعلم
 ،على طلب العلم وعدم الكسبجهدهم واقتصر  ،فلما خالفوا هذا املبدأ ،ويليب نداء اجلهاد ،وطلب العلم

 .مقاومة يف وقت األزمات احلربية لعدم استعدادهم الفكري واحلريب قتل كثري من طلبة العلم يف املساجد بال
فيمتد دور  ،أما حنن يف عصرنا اليوم فنجد أن الشبا  عالة على أهله حىت يبلغ اخلامسة والعشرين

حىت إعداد  ،وهو ال يقوم خبدمة نفسه ،وميتد دور الدولة حىت يتخرج من اجلامعة ،األ  روميتد دو  ،األم
مث  ؟أليس من الواجب علينا أن نعيد النظر يف هذه املنهجية ؛كل ذلك من الوالدين أو الدولة  ،سهوملب ،أكله

 ؟.وترسيخ املنهج السلوكي ،وتدريس املنهجية الفكرية هلا ،ما هو دور املدرسة يف تنمية الروح العملية
كأن تقوم  ،خبدمة ذاهتا وحنن أيضًا إذا ما احتجنا إىل العمالة أال تستطيع كثري من املؤسسات بالقيام

 ،كما تعمل اجليوش اليت تقوم بإعداد الغذاء  ،بل بنظافة املدرسة ،املدرسة بعمل اإلصالحات والرتميمات
 ،ومتهيد الطرق ،والصيانة ،بعض اجليوش تقوم بالصناعةإن بل  ؟وخدمة األبنية الفورية واخليام ،والنظافة

 .وتكون منتجة مستثمرة
 ،اك مراكز يف كل مدينة تابعة إلدارة التعليم تكون فيها دورات متتالية مسائيةومن اخلري أن تكون هن

وحتث  ،تقام فيها مراكز صيفية تعلم مبادئ املهن العملية ،وتكون مرتادًا للطال  يف اإلجازة ،يف زمن قليل
  .ويكون هلا جمالس إررافية حتتضنها إمارة املنطقة ،على العمل

فمن تربيته زيارة الوزارات واملصانع  ؛وعي بالعمل االجتماعيوجيب أن يكون الطالب على 
 .ومجيع أنواع العمل كيما ينغرس يف نفسه روح اإلنتاج ،ومؤسسات الكهرباء

صلى اهلل  –ونقتدي بالرسول  ،ونليب الواجب بعمارة األرض ،وبزراعة حب العمل نبين كيان األمة
وال  ،ال تصنيفف ،وجاهدوا خملصني ،وعملوا مكتسبني ،وصحبه الكرام الذين تعلموا العلم –عليه وسلم 

 .وبذلك نكون أمة قوية ،وال بطالة ،مجود
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 نعئب الاتك يمعنق الوطن والاواطن
 

 وأقترح أن يكون ثاعرهع جعامة في الشاعل
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 :نا ب الملم نعانق الوطن والمواطن
لفردية واالجتماعية يف اجلزيرة ارتبط بالعهد السعودي يف إن معامل كيان الدولة وضروريات احلياة البشرية وا

ويسايرون الطوارئ  ،ويرعون تطورات احلياة البشرية ،ومازال آل سعود يواصلون املسرية ،ثالثة قرون
خادم احلرمني وقد جدد هذا املبدأ الراسخ للدولة السعودية  ،والضروريات الطارئة لكيان اجلزيرة وأبناء اجلزيرة

وأعلن  ،يف لقاء بأعضاء جملس الشورىعندما كان نائباً للملك سابقاً عبد اهلل بن عبد العزيز  امللك الشريفني
وتسعى حثيثة لتلبية  ،على املأل يف اخلطا  السنوي للدولة أن الدولة تويل املواطن والوطن كل رعايتها

وقد تفهم رعاه اهلل  ،لحياة العملية، مث التعليم واإلعداد لاطنني من ناحية األمن واالستقرارمتطلبات املو 
وإجياد مواطن للعمل فيما جياري تنافس إنسان  ،ضروريات الشبا  اليت تدعو إىل كيفية التعليم التقين واملهين

والتنافس على بناء  ،الكون على احلياة البنائية املعاصرة اليت تستوعب موجبات احلركة العاملية حنو التقار 
وقد دعا  ،ويدعو إىل جتاوز مرحلة االستهالك والبطالة ،ع يف عمله الذي ينجز ويعطياملواطن العامل املبد 

 .إىل جانب ما تقوم به الدولة ملواصلة املرحلة املستقبلية ،اجمللس إىل إجياد احللول املقرتحة
 ،ألمر، وذلك ما يتمناه والة اكي يبين االستشارة احملكمة ،تأملةإن جملس الشورى يقوم على العقلية امل

ومن جليل الثمرات اليت استقاها اجمللس من اللقاء مع نائب  ،بل يرغبونه املنهج الدائم يف املؤسسات الوطنية
وحماولة تطبيقها على الواقع  ،وبناء الفكر ،تلك العقلية التأملية اليت ختضع جلمع املعلومات ،يوم ذاك امللك
فطلب صراحة مقرتحات  ،إجياد فكر واقعي هلا يف اجمللس أمر بالعودة يف كل قضية إىل هومن هنا فإن .املعاش
بل يدعو إىل بناء جمتمع معاصر تصاغ ذهنيته  ،وهذا اجتاه يزيد من فاعلية اجمللس ومسئولياته ،اجمللس

 ،وحتديد القضية وماهيتها ،الربهانحجة و  ،وتطلعاته لتتشكل منها منهجية معاصرة تقوم على بناء املعرفة
ومن هنا  ،وكذلك االجتماعية حىت تبلغ القضايا الوطنية ،قرتحة بداية من القضايا الفرديةوطرح احللول امل

العامة ثار املصلحة يوكذلك يدرك ما له وما فيه إ ،يدرك الفرد مسئولياته والواجبات عليه أواًل لذاته ولوطنه
  .على املصلحة الفردية

صارحة واملكارفة بني ويل األمر واملؤسسة املتسم بامليوم ذاك وال رك أن اللقاء مع نائب امللك 
وهذه املصارحة اليت بلغت مرحلة  ،واستفاد من هذه الزيارة ،االستشارية الكربى قد حصد اجمللس منها مثاراً 

 ،وتوقف عن بعضها كي ال يكون األمر ارجتالياً  ،استجا  لبعض الطروحاتفنائب امللك يومها  ،الشفافية
 .م مقرتحات ألكثر القضايا اليت تعرض هلا أعضاء اجمللسواستحث اجمللس على أن يقد
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وإنين أقرتح يف هذا املقال أن حيظى مشال اململكة بقيام جامعة لتكتمل جنوم اجلامعات يف اجتاهات 
فله براهينه الضرورية للحياة  ،متمنيًا من نائب امللك أن يكون املقرتح مقدمة األولويات امللحة ،بالدنا
 .والتأهيل الوطين ،الوطن وبناء الفكرومحاية  ،والدين

وهبذا  ،وقد حتقق هذا االقرتاح بعد فرتة من الزمن ،ومن فضل اهلل عز وجل أن يرى هذا املؤلف النور
 .لزم الدعاء إىل أهل الرأي واملشورة باخلري والسداد ملا كان هلم من مواقف
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 االيتاعد يتى الذات
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 :االعتماد على الذاى
 ... أيتها الشابة.ا الشا أيه

 ،ال تسلم نفسك ألخطاء اجتماعية أسرية ،أو البطالة املكشوفة ،ال تسلم نفسك للبطالة املقنعة
وحجبتك عن  ،ال تسلم نفسك ألخطاء تربوية علمتك التنظري .وجعلتك متواكاًل ال متوكالً  ،عملت لك

 .العمل
وقل  إن  ،الختصاص، وإمنا قل أين العمل وال تسلم نفسك ،بل قل هذا عملي ،ال تقل هذه رهاديت

وألن له  ،دب  أ ألن يعيش يف ك  مهيً  ويتعلم كل جديد ويتجاذ  مع كل بيئة ألن له عقالً  ،اإلنسان يتطبع
 .وجيعلها كئيبة بالبطالة ،أو يثبطها ،قابلة ألن يزكيها بالعمل اً نفس

وجيدهلا مبنظار فكره املرة تلو  ،األمور احلياتية يقف عن ،وأول األعمال أن تكون ذا عقل تأملي
من األعمال  استهالال ،وأن يكون ذا نفس عملية ،ومواطن اخلطأ ،حىت تتجلى له مواطن الصفاء ،األخرى

اعمل  .يف رئون املنزل وإعداد وخدمة الوالدين ،واألغذية ،الفردية اخلاصة به من اإلصالحية للفرش واأللبسة
أو العاملة  ،ولو عملت بداًل من العامل األجري ،من عمل إىل عملوتنقل  ،أو بأجر زهيد ،ولو جمانًا
 .األجرية

  :أيها الشبا  والشابات
 ،فالذين يعملون هم األصحاء يف العقول أوالً  ؛وميدانًا رياضياً  ،اجعلوا من العمل عنصراً فكريًا وثقافياً 

 .األصحاء األسوياء يف النفوس موه ،ويف األبدان ثانياً 
فهذا  ؛. اجعل نفسك لوامة لذاتك.وأول ما تلوم نفسك ،نك أول ما تواجه نفسكأيها الفىت إ
وأنت  ،فتعلق عليهم كل عوامل فشلك ،أما مصدر اخليبة أن جتعل نفسك لوامة لآلخرين ،مصدر النجاح

 ،يف مرحلة الشبا ى اللوم مقباًل علأو أن تكون  ،وما أرد أن تكون لوامًا ألسرتك ،مصدرها احلقيقي
فأعمال  ،إىل األعمال املهنية ،. إن أبوا  العمل مفتحة من البيت إىل األعمال اليدوية.العطاء مرحلة

ولو نظمت بالساعات يف أماكن معدة وجمهزة الستقطبت عددًا من  ،اخلياطة للفتيات أعمال ال تنضب
 .األرحب لشبا  األمة يوالتجارية هوكذلك فإن األعمال املهنية  ،الفتيات
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 :للطالب والمعل  العقا 
 ؛، فمن بداية األمر قيده اهلل بالعقلواإلنسان مل يكن له مطلق احلرية ،إن عملية الرتبية تقوم على اإلنسان

بل  ،وليس هذا فحسب ،وهذا قيد رامل جلميع البشرية .أو التيه ،عقال له من الشطط واالحنراففالعقل 
وهو  ،له موجهاً آخر قوياً أقوى من العقلاهلل وجد أف ،ورمبا تتغلب عليه الغرائز ،دود اإلمكانياتإن العقل حم

 ،فوجدت له السلطة وقوانينها وتنظيمها ،وليس ذلك كافيًا أيضاً  ،الدين الذي حياسب الفرد ظاهريًا وباطنياً 
 انؤيديحيث املبدأ فإن النقل والعقل إذن من  .والشرع اإلسالمي أيضًا سن احلدود والقيد واحلالل واحلرام

" وعملية تنفيذ احلدود والتأديب فرضت  بالقرآن غ" إن اهلل ليزع بالسلطان ما ال يز  :توجيه اإلنسان بالسلطة
فاستحق اجلزاء  ،فيها إمنا توقع على من وقع ،ومل حتجب عن عامل وال وجيه وال كبري ،على العقالء من البشر

 الرادع. 
 فكل   ،واملراهقني ،فكيف مبن عقوهلم يف حاجة إىل تنميته كاألطفال ،هذا رأن العقالءوما دام أن 

ومع ذلك فالدين حيث على احلزم  .وكم من موقف حازم انتشل مراهقاً  ،وحىت يف رجولته ،يقر  يف طفولته
 ،رؤيتهمصاحب ألبيه حتت  فاالبن ؛بلغ احلادية والعشرينيوالعقا  والتوجيه من مرحلة الطفولة حىت 

مث ننتقل ملرحلة املصاحبة  ،مث تأيت مرحلة التأديب لسبع ،يدرك مالعبة األ  وصحبته وكل   ،فيالعبه لسبع
 .لكن لألسف من يعمل هذا مع أبنائه اليوم يعترب يف نظر اجملتمع جانيًا على أبنائه ،أخرى مرة أخرى لسبع

وهم يذكرون أخطاء  ؟يف التوجيه والتأديب فلماذا مل نعط حقه ،ووظيفة األ  حيمل مثلها معلم األجيال
وتتسر   ،قلة وندرة أفضل مما تقع من األبناء يف كثرة وريوع ،لكنها تقع من اآلباء ،فال مناص منها ،وقعت
كانت نتائج حتمية  ،وما خفي أعظم ،بل إن حادثة املدير واملدرسني ،ومما يؤسف له .اجملتمع كلهإىل 

وحوادث الوالدين خاضعة  ،واملستنبطة من جمتمعات ال تقر بكثري من األخطاءلسلوكيات الرتبية املستوردة 
إن أخذ الرتبية  .ونتيجة الضطرابات نفسية ،الذي انتزعت فيه األنا ،لظروف اجملتمع املتحلل من السلوكيات

تزام كمثل االل ؛وأعرضنا عن اإلجيابيات ،بل أخذنا السلبيات ،الغربية جبملتها ليس من الصوا  يف ريء
فما  ،بل عند بعض العر  الذين التزموا بتلك الرتبية ،ال جنده عند أولئكوهذا  ،والنظام والتفاين يف العمل

وال متنع عقا  املعلم الذي  ،ترفع رأن املعلم ،أحوجنا إىل تربية إسالمية تقوم على احلزم يف عملية تنظيمية
ومن السدود يف  ،بوي وسيلة من وسائل جناح اجملتمعإن احلزم الرت  .أو حد العملية الرتبوية ،حده  يتجاوز

 .وجه االحنراف
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فالبد  من الرغبة أو  اومادام التعليم حىت الثانوية إجباريً  ،إن التعليم رغبة أو رهبة :إن األوائل قالوا
ن األيام وأتذكر أنين يف يوم م ،يدرك أن غالبية املعلمني ميارسون الرتغيب أوالً  وكل   ،الرهبة أو كالمها معاً 

منهم خيربين عن حالته قبل  ن كالً إ :وقلت هلم ،أعلنت للطال  يف بداية العام فلسفة العقا  والضر 
وقد جنحت  ،فعندي ألوان أخرى من العقا  ؛أو أي مانع ،أو الصرع ،الضر  إذا كان حيمل مرض القلب

رسه املدير أو املعلم مبكر لكن هذا الضر  ميا .وأخربين الطال  وإن آثر بعضهم جزاء الضر  ،يف هذا
ويكون يف بداية ممارسة اإلدارة  ،ويكون بعصا )حتر وال تضر( ،فهو يظهر الغضب وهو غري غاضب ،ودهاء

وإذا جتاوز الطالب حدوده فيجب  ،والضر  يصحبه مناقشة عقلية ،أو التعليم حىت يعرف عنه ذلك احلزم
ونفتقده يف  ،أو نقص اإلجناز ،م يف العمل فخفَّ وحنن أمة نفتقد احلز  .أن يكون هناك حزم رائع ذائع

 .فتمرد الطال  ،الرتبية
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 ديوة
 

 لجامية القرآن الكريم
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 :دعوج لزمعية القرآ  الكرن 
أمرياً على  –رمحه اهلل  –يوم أن كان األمري عبد اجمليد  ،)كانت هذه الدعوة قبل عشرين عاماً أو يزيد

 .منطقة تبوك (
 نطقة تبوكملسمو امللكي األمري عبد اجمليد بن عبد العزيز آل سعود حضرة صاحب ال

وأن اهلل قد  ،وأنكم تسبقون إىل كل مكرمة ،طويالً  اً تيقنت يا صاحب السمو أن لكم يف كل خري باع
وأكرم الناس  ،كما أنكم أرحم الناس بنا ،سعد الناس بكمأفكلنا  ،ملنطقتنا كل خري بإمارتكم عليهاأراد 
 .وهنيتم عن املنكر ،وأمرمت باملعروف ،ألنتم لنا جانب احلب واحلنان ،علينا

سنة بالدعاء ففي كل مكان تتحرك األل ،الناس وفتحتم بابكم لكل ،ورفعتم من رأن العلم والعلماء
 .ودوام العز والسالم ،لكم ولعائلتكم الكرمية العريقة باجملد والفخار

فعساين أن أرفع  ،ورفع راية القرآن والسنة العصماء ،اءوكل هذا وما علمته من حبكم للعلم والعلم
وهذا االقرتاح هو  ،لسموكم مقرتحًا آثرت أن يكون تنفيذه على يديكم ليكون ثوابه عند اهلل يف صحيفتكم

 .مثل ما له يف غريها من مدن اململكة احلبيبة ،أن يكون للقرآن الكرمي خدمة وتدريساً وتعليماً يف تبوك
 ،سمع كيف انتشرت مدارس حتفيظ القرآن يف مساجد مدن اململكة احلبيبة يثلج الصدرفكلما ترى وت

غري مقتصرين على  ،مثل هذا اخلري العميم على يديكم الكرميتنيفكذلك حنب أن جيري  ،ويفرح القلب
 .مدرسة حتفيظ القرآن التابعة لوزارة الرتبية على فضلها وجهدها املشكور

 :املوضوع فخرجت مقتنعاً مبا يلي ولقد أطلت التفكري يف هذا
ليكون جزيل ثواهبا  ،وأنت أجدر بتبين هذه الفكرة ،أن رعايتكم هلذا املشروع كفيلة بإذن اهلل بنجاحه (1)

ويف صفحتكم يوم القيامة )ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم  ،وأجرها لكم
 .القيامة (

لسابق  ،بد العزيز بن باز رعاه اهلل يساهم يف جناح هذا العملإن االستئناس برأي مساحة الشيخ / ع (3)
 .ولتمدنا رئاسة البحوث واإلرراد بالرأي والعون املادي ،مواقفه اخلريية العظيمة يف هذا اجملال

سند املقام السامي رئاستها أواليت  ،االستعانة بإررادات وآراء )املركز اخلريي لتعليم القرآن وعلومه (2)
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ممثلة يف مديرها الدكتور / عبد اهلل بن حمسن ودراستها إىل 

 .ولدي اليقني بأنه سيبذل كل جهده إلنشاء مشروع القرآن يف مدينة تبوك ،الرتكي
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 ،وما أكثرهم يف هذا البلد املعطاء ،إنشاء صندوق خريي هلذا املشروع يساهم فيه أهل الفضل (1)
 .مكافأة املدرسني والطال  قويصرف من هذا الصندو 

ويف تعيني املدرسني  ،ولتحقيق أهداف الدولة يف تربية النشء املسلم ،أن تكون هناك جلنة ملراقبة ذلك (5)
 .املشرفني على التدريس يف مساجد األحياء

وإذا رؤي أن جتعل دروس خاصة للكبار األميني بعد  ،وأن يكون التدريس بعد صالة العصر للصغار (6)
 .بعد العشاء فذلك فضل من اهلل ال يرغب عنه أحد أو ،املغر 

ألن  ،هذا ما خطر يل من مقرتحات أرجو أن جتد عندكم )والفضل كله هلل مث لكم ( قبواًل للتنفيذ
 .النفس والنفيس لتحقيقه –إن راء اهلل  –باذلة  ،راغبة فيه ،املنطقة متعطشة لذلك

بامسكم وتارخيكم  اً هنضة القرآن يف تبوك مقرتن ليكون تاريخ ؛فأرجو اهلل أن يكتب ذلك على يديكم
قى / عبد فيذكر تاريخ املنطقة أن النهضة القرآنية يف تبوك كانت إن راء اهلل على يد أمري الت   ،أبد الدهر

  .اجمليد بن عبد العزيز
 .كم من احلب والوفاءلوهذا مما يعزز ما يف قلوبنا 

 .خدمة القرآن الكرميوهل هناك عمل خري من  ،چ ې ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋچ 
 ...والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

وكان الشيخ عبد  ،فدعا إىل تكوين مجاعة القرآن الكرمي بعد رهر واحد ،وقد استجا  مسو األمري
  .وكنت أمينها ،العزيز احلميد رئيساً هلا
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 خطية الحفل الختعاي
 هـ ٢041 -هـ  ٢04١لعام 

 ٢1/١/٢041في تاريخ 
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 :هـ8201 -هـ 8204خطبة الحف  الختام  لعام 

ووهبه القوة على محلها بعد أن  ،وجعله أهاًل لألمانة ،د هلل الذي خلق اإلنسان خلالفة األرضماحل
أمانة العقول وإعدادها وتكوينها  ،وحنن يف هذا الصرح علينا من األمانة ،أرفقت منها السموات واألرض

 .ديننا احلنيفوفقاً ملا أمر به تعليم 
هي تربية وإمناء وتثقيف أبنائنا الذين هم  ،إننا وإياكم نشرتك يف مهمة واحدة ،أيها الضيوف الكرام

وهم قادة  ،وهو سواعدها ،وهم عقوهلا ،فهم ربا  األمة ،مسئولية هبا من م  ظ  ع  وأ   ،أبناء األمة اإلسالمية
عدادهم هلذه املسئوليات اليت ميثُل كل  منها جانب  عظيم  فواجبنا إ ،وآباؤها غداً  ،وهم أبناؤها اليوم ،فكرها

 .من جوانب األمانة
واألخ  ،واأل  مسئول ،فالدولة مسئولة ،فالكل مسئول عنه ،وما دمنا أدركنا دور هؤالء الشبا 

ونتعاون للقيام هبذا الواجب الوطين الذي أوصانا به رسولنا  ،فيجب أن نتكاتف ،واملواطن مسئول ،مسئول
صلى اهلل عليه وسلم  –وقال  ،وأحسنوا أدهبم " ،" ألزموا أوالدكم :-صلى اهلل عليه وسلم  –كرمي فقال ال
وأال يرزقه إال كل  ،وأن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية ،" حق الولد على والده أن حُيسن امسه وأدبه :-

  .طيباً "
 ،ا واملؤسسات االجتماعية واالقتصاديةاحلكومية منه ؛إن اجملتمع بكل قطاعاته العامة واخلاصة

لكي حيميهم من الضياع ومن مث حنمي أمتنا  ،جيب أن تكون أداة تربية وتوجيه وتثقيف للشبا  ،والتجارية
 .ومستقبلها

فأعطوا أوالدهم  ،أعتُز بأولئك اآلباء الذين أدركوا واجبهم ،إنين يف هذا املقام :أيها احلفل الكرمي
 .بل أفضلهم ،هم من خرية التالميذفأصبح أبناؤ  ،لعناية الكاملةوا ،ةالرعاية الواعي

 ،ويقولون حنن نكد ،وجيمعوهنا ،وإنين يف هذا املقام أيضًا أُعاتب أولئك اآلباء الذين جيرون وراء املادة
 .ونشقى من أجلهم
م فليس املطلو  منك أن حتضر هل ،وتركت اجلوانب األكثر أمهية ،إنك أخذت جانباً  :أيها األ 

فإىل جانب اجلسم وتغذيته هناك الروح  ؛إن اإلنسان خيتلف متاماً  .وترتكهم يرعون كاألنعام ،الغذاء واملاء
 .وممارسة الرتبية العملية ،والفكر السليموتغذى باإلميان  ،قُل جيب أن تثقفوالع
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 ،ظرية خاطئةهنا نإ :نقول لك ،أمجع املال حىت إذا مت جيدون ما يغنيهم ،وإن كنت تقول أيها األ 
صلى اهلل عليه  –وقد أرار الرسول الكرمي  ،بل أن مسئوليتك هي تكوين العقل أواًل الذي به جيمع املال

 ." ما حنل والد ولده أفضل من أد  حسن " :إىل هذا املعىن يف حديثه حيث يقول –وسلم 
ولكنه إىل جانب  ،حشو الطالب باملعلومة فحسبعلى إن املعهد ال يقتصر يف هدفه  :أيها اآلباء

وإىل تكوين عقلية واعية بظروف  ،واآلدا  الفاضلة ،األخالقذلك يهدف إىل غرس اإلميان باهلل وغرس 
وقد قال العالمة الرتبوي حممد عطية يف هذا  ،وإىل تنمية العزمية والضمري احلي ،وطنه وأمتهم اإلسالمية

س الغرض من الرتبية والتعليم حشو أذهان املتعلمني " قد اتفق علماء الرتبية اإلسالمية على أنه لي :اجملال
 ونعودهم اآلدا  ،ونبث فيهم الفضيلة ،ونريب أرواحهم ،بل الغرض أن هنذ  أخالقهم ،باملعلومات
 .ونعدَّهم حلياة طاهرة كلها إخالص وطهارة " ،السامية

منوذجيًا من حيث  وخملصون ألن يكون املعهد صرحًا علمياً  ،بعون اهللإننا جادون  :األخوةأيها 
وهذا ال يتحقق إال بتعاونكم  ،وتفاعله مع اجملتمع ،ونشاطه ،وطرق تدريسه ،ومن حيث مناهجه ،مبانيه

 .وترحب بالتوجيه السليم ،وتتقبل النقد البناء ،فأسرة املعهد تفتح با  احلوار حول األفضل ،وتآزركم معنا
بل  ،ناقكم بأن تتابعوا سري أبنائكم يف معهدنا هذاويف اخلتام أين أدعوكم دعوة عامة تظل أمانة يف أع

لتسأل عن ابنك خاصة هذه  ،وباالتصال باهلاتف ،وإننا نرحب بالزيارة يف أي وقت ،يف املدارس مجيعها
جدواًل زمنيًا الستعادهتا  لكوجتعُل له و  ،فعليك أن تتابع ابنك يف مراجعاته ،األيام لقر  االمتحان منا

  .ل عنه داخل املعهدوالسؤا ،واستذكارها
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 جاعية تحفيظ القرآن الكريم
 هـ ٢041عام  خطبة في مسجد التوبة في تبوك
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 :جماعة احفيظ القرآ  الكرن 
 ،هـ ببشرى اخلري 2/3/1132الصادر يوم اخلميس  ،5327طالعتنا جريدة الرياض يف عددها رقم  (1)

يد بن عبد العزيز أمري منطقة تبوك ورئيس وهي هدية من صاحب السمو امللكي األمري عبد اجمل
بتدريس وحتفيظ القرآن يف  حيث أمر ،-رمحه اهلل  –يوم ذاك مجعية امللك عبد العزيز اخلريية 

فاحلمد  ،وأن هذا العمل اخلالد طاملا متناه أهايل هذه املنطقة من سنني عديدة ،مساجد منطقة تبوك
 .هلل الذي جعله على يديه

إن أحياء املساجد العطشى إىل ترنيمات آيات الذكر احلكيم من أفواه الشبا  ملفخرة  :يا صاحب السمو
 .نرجو ثواهبا من اهلل ،لك يا صاحب السمو

ويتلهف أن يكون هذا الولد مصبوغًا بصبغة  ،ويتطلع إىل ابنه وفلذة كبده ،. وباسم كل أ  وأم يرنو.وإين
 .القرآن ) ومن أحسن من اهلل صبغة (

ت ألسنتهم رطبة بتالوة القرآنوباسم كل   ،وتدوي أصواهتم احللوة بآياته ،ينهلون من معينه ،ربل صري 
والصنيع اجلميل واإلبداع والسبق هلذا العمل  ،وباسم كل مواطن خملص نشكر لسموكم هذه البادرة اخلرية

 ؟. وأي عمل أفضل من تثبيت كتا  اهلل يف الصدور.اخلالد
تاج   –بتحفيظهم كتا  اهلل  –ولكن إكرامك لضيوف اهلل يف بيوت اهلل  ،ولقد عهدناك كرمياً مضيافاً 

 .كل كرم
القرآن  ا" إن هذ :-صلى اهلل عليه وسلم  –عن النيب  ،رضي اهلل عنه –ويف احلديث عن ابن مسعود 

 ." مفاقبلوا مأدبته ما استطعت ،مأدبة اهلل
املأثرة اجلليلة اليت أجراها  همنطقة تبوك خاصة هبذوعن أهايل  ،فجزاكم اهلل يا مسو األمري عن اإلسالم كافة

  .اهلل على أيديكم
وال  ،ال يأتيه الباطل من بني يديه ،اجلواد الكرمي الذي أنزل الكتا  باحلق ،احلمد هلل العلي العظيم (3)

تسليماً   –صلى اهلل عليه وسلم  –حممد رسول اهلل  ،وصلى اهلل على خريته من خلقه ،من خلفه
 .وترك الناس على احملجة البيضاء بنور القرآن ،وأدى األمانة ،الرسالة  الذي بلغ ،كثريا

  ھ ھچ : وقال اهلل تعاىل چ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺچ  :قال اهلل تعاىل

جنان ورفاء ويف القرآن صالح لل ،چ ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ
ه من العلوم ما وفي چ ھ ھ  ہ ہ ہ ہ ۀ ۀچ  :، كما قال تعاىللألبدان وتقومي للسان

 



 

- 111 - 

ليسري هذا الكون اإلنساين يف نظام رباين كما تسري تلك األفالك واألجرام وما سواها من اآليات الربانية  ،فيه
 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦچ  :وقد أرار سبحانه وتعاىل إىل ذلك بقوله ،اليت اكتشف العلم أقلها

 . چ ۉ ۅ ۅ ۋ     ۋ ٴۇ ۈ ۈ  ۆ  ۆ ۇ ۇچ  :وقال تعاىل چ ڃ   ڃ
وفيه صالح  ،ولسان لكل عريب ،وهو تاج لكل مسلم ،هداية العامل اإلنساين أمجع منهقرآن الكرمي وال

" اقرأوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة رفيعاً  :-صلى اهلل عليه وسلم  –وقد قال الرسول  ،دنيانا وآخرتنا
 ." خريكم من تعلم القرآن وعلمه " :وقال ،ألصحابه "

آن الكرمي لرتحب أمجل الرتحيب وأكمله بالذي له اليد الطوىل يف تعليم القرآن يف إن مجاعة حتفيظ القر 
 ،ورعاه ،أمري منطقة تبوك حفظه اهلل ،هذه املنطقة صاحب السمو امللكي األمري عبد اجمليد بن عبد العزيز

ة فإليه يعود كما هو رائد كل خري يف هذه املنطق ،فهو رائد هذه اجلماعة ومؤسسها ،وسدد إىل اخلري خطاه
 .ويشملها برعايته ،الفضل بعد اهلل يف تكوين هذه اجلماعة ومازال يتابع غرسها وسقيها ومنوها

ويكرم فيها أهل القرآن وحفظته هلي  ،إن هذه األمسية املباركة اليت يشهدها مسوكم :صاحب السمو
 .من الليايل املباركة احملبوبة لدى كل فرد يف هذه املنطقة

 ،فهو أمانة حيملها ،ومحله ،وهو الذي خص به املسلم ،إن كتا  اهلل هو أعظم كتا  :أيها األخوة
 .وهو أعزها وأجلها قدراً 
" وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهلل يتلون كتا  اهلل  :صلى اهلل عليه وسلم –قال رسول اهلل 

ئكة وذكرهم اهلل فيمن عنده " وحفتهم املال ،وغشيتهم الرمحة ،ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة
 .رواه مسلم

 ،احلمد هلل وحده ،الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما مل يعلم ،اجلواد األكرم ،احلمد هلل العلي العظيم
  .أنزل الكتا  باحلق
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 أحيع الارور التغة
 ؟فهل يحيي األنفس
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  ؟:األنفس نحي ضا   ،أ يا المرو  اللغة
فإدخال األحرف  ؛ئك املستشارين واملنفذين لعملية الرتقيم احلرفية الرقمية للعربات يف بالدناحتية وتقدير ألول

ونعجب كيف تكون هذه الكلمات  ،فأنا وغريي نقرأ مضامني األحرف ؛يف عملية الرتقيم أحيت موات اللغة
 .فكشفت هذه العملية عن آالف الكلمات اليت حيق هلا أن حتيا ،غائبة عن االستخدام

أليس من  ،ة النطق هباواملرور هبذه األحرف الرقمية كشف عن أسبا  غيا  بعض الكلمات لصعوب
 ،وقس على ذلك الكثري والكثري ،مكونة من حرف العني واهلاء واحلاء يف لفظة واحدةق كلمة الصعوبة نط

يًا مل يكن له مما أوجد وع ،ومن حماسنها أن كل صاحب سيارة حبث عن معىن اللفظة اليت حتملها سيارته
 .سابقة يف علم املرور العريب

فمما ينقص احلياة اليومية ما تطلع علينا به  .ومادام جنح املرور يف إحياء اللغة فلعله حييي األنفس
وتقرأ تارة عن  ،وتصعق لصرخاهتم وصيحاهتم ،فهذه فتاة تشهد مصرع أسرهتا ؛صحفنا من نكبات مرورية
يقود  رُّ ي يتمتع بإجازته فيعرتض له طفل غ  عن نكبة ضابط عسكر  وتسمع ،أسرتني مل يبق منهما حي  

 .وهكذا ،وخامسة ،ورابعة ،فيقضي على العسكري وأسرته مجيعاً  ،أكواماً من احلديد
والفيضانات بل  ،إن نكبات املرور اليت يفرط فيها اإلنسان املسلم بعقله أكثر من نكبات احلرو 

أو مها معًا يف  ،لرجل األمنمهمة رجل املرور الذي هو مماثل فكري يف األمر الذي فرض علينا الت ،والزالزل
 .رجل األمن الشامل اليوم

فأي مهمة  ،مما حيتم عليه أن تكون وظيفته هي اهلاجس ،فرجل املرور حامل أمانة األنفس البشرية
فما  ،مجيعاً  الناس ومن أحيا فكأمنا أحيا ،فمن قتل نفسًا فكأمنا قتل الناس مجيعاً  ؟أعظم من حفظ األنفس

بل قل كل ساعة حتمل اخلطر على  ،ومادامت وسيلة النقل اليومية ؟ظم الثوا وما أع ؟أعظم العقا 
فهو معين ومسؤول  ،ولعل صاحب املرور باخع نفسه إن مل يلتزم كل فرد ،إن مل يلتزم أو يلزم ،صاحبها

فمن واجبه الوعي  ،وصالح أهلها ،وصالحها ،أن تستحوذ عليه هذه الوظيفة فيجب ،مسؤولية ذاتية
فالفكرية تؤدي  ،أو عملية حسية ،سواء كانت فكرية أو يقظة رعورية ،بالعوامل املساعدة لسالمة األنفس

 .مما يدفع إىل تنظري فكري يبين رخصية الفرد مع مطلع حياته ،إىل الوعي لصاحب املهمة وصاحب الوسيلة
ليحافظ على حياة اآلخرين إن كان  ،حاسيس الذاتية للفردأما اليقظة الشعورية فإن املطلو  رحذ األ

وال يكون سببًا متعمدًا يف قتل األنفس  ،وال يؤدي بنفسه إىل التهلكة ،وليحافظ على حياته ،مسؤوالً 
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فمهما وجد من مربرات ومعاذير فإن  ،فال مناص من غرس احملاسبة الذاتية ،ونفوق احليوانات الربية ،البشرية
فإذا هتاون يف قيادة عربته وكان سببًا يف  .حيتمهما الشرع والعقل ،ر أمران واجبان على كل فرداحليطة واحلذ
 ،وما يشعل الضمري ،واألدهى واألم ر ما يعتلج يف الباطن ،أليس هناك حسا  ظاهري ،حادث مدمر
ال ينجي من ذلك  بل أموال الفقراء واحملتاجني ؟وكيف يهلك األموال ؟فكيف يزهق األرواح ،وتكون احملاسبة
كل ذلك مدعاة لكتابة التنظري الفكري   ،أو تواطؤ ضعيف النفس ،أو جهل الكارف ،ضعف الرادع

 .ويقظة العقالنية الدائمة ،ممارسة التطبيق العملي الذي يؤدي إىل التأينو املدرسي والثقايف 
فكما  ،الل آلة املواصالتأم ا الوسائل احلسية املتمثلة يف العوامل املساعدة فيجب أن ننظر هلا من خ

فإن احلياة املعاصرة توجب النظر  ؛أن احلياة القدمية ابتكرت التدريب والرتويض واالعتساف للخيل واإلبل
من أقر  األمثلة على  ،فتكون خاضعة للمقاييس اليت حتول دون اإلفراط والتفريط ،هلذه املطية املعاصرة أوالً 

حمشوة بالبالستيك تعرضت لصدمة  ،يارة صغرية خفيفة الوزنأن س ،ذلك ما لفت انتباهي وحري فكري
وإذا بسرعتها  ،امتطيتها بعد إصالحها ،وأصبحت معجونة املقدمة ،خفيفة داخل املعابر فتطايرت أبواهبا

بل إن السيارة معدة للشبا   ؟فكيف لو كان احلادث يف الطرقات السريعة والطويلة ،كياًل يف الساعة  333
 ؟فكيف تكون هذه احلالة مبباركة من املقاييس ،نزواته ورهواته أسرع من عقله وتأملهون تكالذين بعضهم 

ولو يل  ؟( كيالً 153أليس من العقل الوقوف يف وجه هذه السرعة مبنع دخول أي سيارة تتجاوز سرعتها )
وهناك  ،( كيالً 133فمما يركب داخل املدن ال تتجاوز سرعته ) ؛من االستشارة نصيب لصنفت السيارات

  .عقلية ال تبلغ مرحلة اخلطرسرعة عربات للطرق الطويلة يسمح هلا ب
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 أهل الحي السكني والتريية
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 :أه  الح  السكن  والتربية
وال هم الدولة  ،والبناء ال يكون مهًا أسريًا فحسب ،حنن أحوج ما نكون إىل بناء الفرد بناًء عملياً 

بل من  ،ا عوامل البناء تكون ذات روافد متعددة من سائر هذه اجلهاتوإمن ،منفردة بأثقال اهلموم كلها
واحلركية الفكرية املتجددة  ،وإذا أردنا الفاعلية املتحركة والرقابة الدائمة ،وكذلك مع تعاون اجملتمع ،تعاوهنا

باإلرراف  فأهل احلي يقومون ؛واستقطا  الفكر العلمي من أبناء األحياء ،علينا بتفعيل األحياء السكنية
فهم قادرون على أن يؤسسوا مراكز عملية مهنية وتربوية تستقطب  ،الرتبوي على منارط احلي العملية

 .وتكو ن جلاناً من أهل اخلري سلوكاً ومااًل وعمالً  ،الشبا 
ومراكز األحياء  .وهي اآلن تشق طريقها يف مكة املكرمة ،وقد جنحت مراكز األحياء يف املدينة املنورة

وهذه املراكز من  .العمل والشؤون االجتماعية يتوإرراف من وزار  ،ومنهجية ،إىل تنظيم ووضع لوائح حتتاج
فهناك  ،واجملتمع مهيأ لذلك ،ومراكز للنساء ،وتضم مراكز للذكور ،األفضل أن حتتوي على املتعة واملنفعة معاً 
 ،وجيدون فيه راحة ،ون العمل املفيدوهناك ررحية املتقاعدين حيبذ ،ررائح اجتماعية ترغب بالعمل التطوعي

 .والسيما وهي تسهم إسهاماً كبرياً يف إصالح ربا  األمة
فلو أخذنا منها جوانب لكانت  ،أما املكان فإن أكثر األحياء توجد فيها مساحات خمصصة للحدائق

 .الفائدة تعم احلي
إىل جانب النشاط  ،اآليل وتعليم احلاسب ،والذي أراه أن تكون األمكنة مهنية لوجود املهن احلية
وكذلك تضم أنشطة رياضية وتقوم على  ،الفكري الذي يقوم على التسامح والتواد والتكاتف والتعاون

 .منهجية عملية منظمة تنظيماً صرحياً ومكشوفاً للرقابة
تكون و  ،واملهن الصغرية ،أما النساء فإن مراكزهن  تضم املنارط النسوية مثل احلياكة واملشاغل النسوية

وفتح أبوا  التدريب املهين األقر  رمحًا إىل الضرورة النسوية  ،وجمالس خاصة وعضوية ؛هلا إدارة نسوية
 .واملنهجية والعملية ،والرتبية السلوكية ،مثل احلياكة والتدبري املنزيل ؛العملية

باحتياجات  وتفي ،وجيب على وزارة الشئون االجتماعية أن تقوم بوضع مناذج ختدم املصلحة العامة
 ،وأن تعمل على هيكلة التنظيم اإلداري التطوعي ،ويراعى فيها عدم الكلفة واملقدرة الرقابية ،التدريب

وأن ختضع للرسوم حىت تكون املصروفات من  ،ومن أهايل املنطقة ،وكذلك فتح قبول التربعات من أبناء احلي
 .لفقراءوال مينع أن تكون هناك مقاعد للمعوزين وا ،واردات املركز
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ويشرفون  ،حىت يسامهوا بفكرهم وبعملهم وبأمواهلم ،وجيب أن يشرتك أهايل األحياء يف إدارة مدارسهم
وبعض أعضاء هيئة  ،فيكون هناك جملس تربوي يف كل مدرسة مكون من املدير ،على تربية أوالدهم

  .وتكون هناك تربعات ملتطلبات املدرسة ،، وبعض أفراد احليالتدريس
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 :اعلي  الطف  ض  المزتمع السعودي
 :المقدمة

هذا اجملتمع أن معامل تربيته  لظواهرلثوابت جمتمعنا السعودي يكتشف من خالل دراسته  القارئإن 
فالفرد البد  ،وحتفظ العملية التوازنية ،كاملة الشاملة اليت تتطلبها احلاجات اإلنسانيةمتثل الرتبية املتناسقة املت

وتتمثالن  ،روح ونفس :فاإلنسان ينقسم إىل قسمني ،له من تكامل املكونات اليت تؤدي إىل رخصية سوية
دوره الفعل يف وكل من اجلانبني قطب كامل له  ،ويتمثل من الناحية احلسية ،وجسم ،من الناحية املعنوية

واكتماهلا ميثل أهم عناصر النمو  ،وال ُوِجد  اإلنسان إال باجتماعها وتالمحها وتكاملها وتنميتها ،احلياة
ألن التوجيه  ؛وتنطلق منه القيادة الفكرية واالقتصادية والسياسية ،فينطلق منه التفاين يف العمل ،احلضاري

وأن  ،فالذين ميثلون القيادة أبناء اجملتمع هذا أوالً  ،درة اجملتمعواالجتاه السياسي البد وأن يكون نابعًا من ق
 ،وحيملون أثقاهلا وأمانتها ال حمالة من سعيهم إلرضاء الشعو  والسري يف اجتاهها ،الذين ينغمسون يف القيادة

ول العامل وكانت الثنائية التعليمية والفكرية عرقلة سري التقدم عن طريق الصراع بني الطبقات يف كثري من د
 .الثالث

من هذا ندرك أن الفرد واجملتمع ال تقوم هلما قائمة إال بالتوازن بني الرتبية اإلميانية واخللقية واجلسمية 
وذلك ما مل  ،وتبتغيه الرتبية والتعليم يف اجملتمع السعودي ،ذلك ما تنشده ،والنفسية واالجتماعية والعملية
ان اعتمادهم على القوى البشرية وإعراضهم عن الروحية وإرباع الرغبات فك ؛تبلغه الرتبية يف الدول املتقدمة

على جانب وكان  ،فطغى جانب ،فلم يضعوا األسس للتوازن الرتبوي ،النفسية باملادة جعلهم يضلون الطريق
هبذا  إىل األفضل يف أخذهايتجهان األمر الذي يدفعنا للجزم بأن التعليم والرتبية يف اجملتمع السعودي  ،اخللل

وتقليل املتغريات الناجحة مع اإلجادة يف التنفيذ  ،املنهج الشامل مع مواكبة املتطلبات العصرية واالستعداد
ألن أمامنا عملية احملافظة على  ؛فنحن يف بداية الطريق ،وليس معىن هذا أننا بلغنا ما نتطلع إليه ،والتطبيق

 ة التفكري والقدرة العملية الفاعلة.وعملية التطوير املستمرة ومنهجي ،الثوابت السليمة
 ،والذي سامهت يف تكوين مفاهيمه ،والناظر إىل األسس الرتبوية البعيدة الفور يف اجملتمع اإلسالمي

اجملتمع الذي  ؛وتقاليده يدرك أهنا صاحلة للتكيف مع جمتمعنا يف اململكة العربية السعوديةوبلورت عاداته 
وجتعل  ،وتكون نوره الذي يهتدي به عرب مسالك احلياة ،األول يف احلياةجيعل العقيدة اإلسالمية منطلقه 
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ه وهكذا بدون انقطاع حىت يأتي ،فكلما حقق هدفًا من أهدافه الح له هدف أمسى ،حياته آفاقًا من اآلمال
 .ولذا فإن املسلم يف عملية إنتاجية متنامية متطورة مستمرة .جلهأ

وتشده إىل مواصلة العمل واإلتقان واجلدية واملثابرة  ،اف تدعوهواإلنسان إذا مل تكن له غايات وأهد
ويصبح يف حرية من  ،وتنزوي اهلمة ،فيتبلد العقل عن االبتكار ،ويركن إىل الكسل واخلمول ،يفقد توازنه

 ،أو هو يبرت نفسه ،ومن مثَّ يصبح عضواً ال فائدة منه ينتظر البرت ،ويصا  بفراغ نفسي ،ويفقد احلوافز ،أمره
على  ىقضوال ميكن أن يُ  ،وينتحر كما هو الشأن يف كثري من الدول اليت وفرت مجيع السبل املادية ألفرادها

 چڌ ڍ ڍ ڇ ڇچ  :ا مصداقًا لقوله تعاىلمإىل بلوغه نيهذه الظاهرة إال باملثالية والدأ  املتواصل

األمر  ؛علو إىل طلب املثوبة واألجرواملثالية هذه تتجاوز األهداف الدنيوية من حيث واقع املتطلبات وت ،(12)
 ،ذلكم ما يتجسد يف اإلميان باهلل يدعو إىل العمل وصالح الدنيا واآلخرة ،الذي حيتم اإلميان باليوم اآلخر

مما حيتم على األسرة ورياض  ؛وفيها حالوة احلياة واالطمئنان يف الدنيا ،ومنها الفضائل وكبح الزيف والفساد
إليه كل  نوينسبو  ،بقدرة اهللن املتعلم فيعرفو  ،اإلميان يف مقدمة املستخلصات الرتبويةاألطفال واملدرسة وضع 

وأقر  السبل إليها هي قدرة النموذج  ،ومراقبة اهلل وتوفيقه ،له احلالل واحلرام نويوضحو  ،تدبري وعمل خري
  .من األساليب النافعةاألسري على التباس هذه القيم وتطبيقها عملياً إىل جانب ما توصلت إليه الرتبية 

وأقوال العلماء  ،وقد حاولت يف هذا البحث أن ألتمس األصول الرتبوية الثابتة من الكتا  والسنة
وإنتاجية  ،واستمرارية هذا التآلف ،وأبلور خصائصها لنرى مدى تكيف اجملتمع السعودي معها ،واحلكماء

يف جمتمعنا السعودي  تعليم الطفل ومصادره أهم مكونات وحبثت يف .اجملتمع من خالل معطيات العقيدة
 ،مث تعرضت للحلول اليت اعتقدت أهنا تفيد ،حاصراً بعضًا من املشاكل اليت قرأهتا من واقع اجملتمع ،املعاصر

وتأخذ بأيدينا إىل األفضل مع واقعيتها وقر  مأخذها وسهولة تنفيذها مستمدين العون من اهلل الذي نسأله 
  .إنه مسيع جميب ،ريأن يسلك بنا سبل اخل

                                                 

  .1 :آية ،سورة البلد (13)
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 :أاو  التربية اإلسيمية
وتكتنف البيت الذي هتفو إليه قلو   ،ومهبط الوحي ،اجلزيرة العربية منبع اإلسالم ومنطلقه األول

احلية إىل (13)يف املدينة املنورة اليت يأرز إليها اإلسالم كما تأرز  - -وحتتضن مسجد الرسول  ،املسلمني
 .جحرها

وجداول  ،وأسسه االجتماعية منبعثة من التشريع اإلهلي ،بروح اإلسالم االبالد حيي واجملتمع يف هذه
  .العادات والتقاليد نابعة من الفكر اإلسالمي يف أغلب مناحيها

 ،لذا فإن الدارس للتعليم والرتبية جملتمع اململكة العربية السعودية البد له من معرفة الدين اإلسالمي
واإلسالم له تأثريه  ،ن األسس الثابتة يف اجملتمع ال تتغريإ :ألن علماء االجتماع يقولون ؛وأثره يف تكوين القيم

أما حنن يف اجملتمع املسلم نؤمن بالتغيري إىل  ،بل هو صانع جذورها ومنابعها ،الكبري على الثوابت االجتماعية
 .أسس وثوابت اجملتمع اجلاهلي -  -كما غريت مدرسة الرسول  ،األفضل

سن حظنا يف دراستنا هذه وجود التوافق بني ما نعتقده وبني ما قامت عليه الرتبية من إقرار ومن ح
 .واقتباس املنهجية منها ،األسس الراسخة

وألن سياسة التعليم يف الدولة هتدف  ،ودراستنا للرتبية اإلسالمية يرجع لكوهنا العقيدة اليت نؤمن هبا
وما يستظل بظالهلا يلقى هوى  ،ولذا فإن توجيهها ؛بتغي هبا بديالً وألن اجملتمع ال ي ،إىل نشرها وترسيخها

وأساليب حتقيقها يف هذه  ،وقبواًل لدى اجملتمع السعودي بأكمله ملوافقته لألهداف الرتبوية االجتماعية
 .البالد

حيث أمر  ،واإلسالم صحب الطفولة واملؤثرات فيها حىت قبل تواجدها وبزوغها وإطالهلا لفجر احلياة
" تنكح املرأة ألربع ملاهلا وحلسبها وجلماهلا ولدينها  :- -فقال  ،باختيار املرأة الصاحلة يف دينها وخلقها

وأصوهلا  ،ويف جذورها ،كما أوصى باملرأة السليمة املعافاة يف نفسها  ،فاظفر بذات الدين تربت يداك "
الوراثية مثل الربص د عن األمراض وقال " إياكم وخضراء الدمن" ونصح باالبتعا ،"اختاروا لنطفكم "

 ،ويف ذلك محاية من املؤثرات الوراثية اليت تتمثل يف اجلينات الناقلة لعدد من اخلصائص الوراثية ،والقمص
غري أن حتمية تكوين اآلليات واملفاهيم الذهنية أمر واقع ال حمال  ،يف حالة صفاء ونقاء ويولد الطفل وذهنه

                                                 

  يلجأ ويتجمع :يأزر (12)
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 ،فالكل يسعى الحتالل املركز األول ،ليوم على التأثري يف تكوين العقول البشريةومن هنا يتصارع عامل ا ،له
وأغلب األحيان يتوىل الوالدان  ،غري أن أمرها ومصدرها ينبع من املربني املشرفني ،واألكثر هيمنة وفاعلية

أو  ،أو ينصرانه ،نهفهما يهودا ،ويكونان مبثابة املغذي هلذا الفكر املتنامي عند الطفل ،العملية اإلررافية
وال أجنح من  ،وال أصلح ،وال أعظم ،وال يعتقد غريي من املسلمني أن هناك أفضل ،وال أعتقد .ميجسانه

 چ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄچ  :قال اهلل تعاىل ،فهو أواًل عبادة ،غرس اإلسالم يف نفس الطفل
عية والذهنية واجلسمية والفطرية وثانيًا ميثل النظام املتكامل من جمموعة اخلصائص العقلية واالجتما (14)

ففيه إصالح للفرد واجملتمع  ،االجتماعية اليت يعيش فيها الفرد واألوضاعوتتفاعل مع الظروف  ،واملكتسبة
وتلبية رغباته  ،واالعتدال والتوازن له ،ويررد عملية اإلنسانية ،وفيه بناء وعمارة وتطور وتكوين ،واإلنسانية

 .لضرر على النفس واآلخرينوعدم ا ،من منطلق الواقعية
منه نرباساً وجاعل   ،وانغرس يف نفسه فإنه داع ودافع وموجه خلري اإلنسانية ،لذا فإن من اكتمل له دينه

وال ينجيه منها إال  ،يهتدي به يف أعماله حىت متنعه من اخلطل والزلل والوقوع يف احملاذير اليت حتف باإلنسان
 .مث العقل ثانياً  ،الدين أوالً 
وهلا أسسها الراسخة اليت تقوم على اإلرراد  ،الرتبية هلا جذورها العميقة يف التعاليم اإلسالميةو 

ونظراً ألمهية الطفولة  ،وأقوال العلماء واحلكماء ،واحلديث الشريف ،والتوجيه اإلهلي انطالقاً من القرآن الكرمي
هنم ضربوا فيها بسهم وافر ارتكز على وحرص العلماء على مستقبل النار  فإ ،وإصالح املستقبل اإلنساين
ويعتمد على زراعة اخلري واحلق ومنهجية الفكر والعمل وااللتباس بالقيم واملثل  ،بناء النفس واجلسم معاً 

وليس أدل على ذلك  ،وأدركوا أن تعليم الطفل هو املنطلق األساسي حلياة سعيدة ونفعية دينية ووطنية ،العليا
وحنن نقتبس بعضًا منها لكي  ،وأقوال العلماء واحلكماء ،حاديث النبوية الشريفةمن اآليات القرآنية واأل

 :نلتمس منها أسساً للنظريات الرتبوية التعليمية للطفل املسلم
  :اآليات القرآنية –أ 

الكرمية منطلق  اآليةففي هذه  .(15) چ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌچ  :قال تعاىل
ن اإلميان حيتم جناح إحيث  ،وفيها خري اإلنسانية ،معاً  األسرييم تربوي نابع من التكوين الوراثي والتعل

 . (16) َيْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبرٌي  :وقال تعاىل .اإلنسان يف دنياه
                                                 

  .56 :آية ،( سورة الذاريات11)
  .31 :آية ،سورة الطور (15)
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وال سبيل إىل ذلك إال عن طريق  ،أفضل الدرجات مانهألن ينال اب ينجاهد يانوكل أ  وأم يسع
  ڀ  ڀ ڀچ  :وقال تعاىل ،(17) چ ىئ  ىئ  ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئچ  :كما قال تعاىل  ،العلم

 چٺ ٺ ٺ ڀ
 چ ٿ ٿ ٺ ٺچ  :وقال تعاىل ،(18)

      ۇئ وئ وئ ەئچ  :وقال جل رأنه ،(19)

 .(20) چ ی  ی  ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ   ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ
لذا فإن أغلب املسلمني كان مههم  ؛املسلم وحتفزه على تعليم أطفالهفهذه اآليات وغريها هتي  عقل 
حىت يكونوا من زمرة  ،وتزويدهم بالعلم النافع ،هم بالرتبية اإلسالميةئاألكرب مراقبتهم يف احلياة صقل أبنا

  .علماء املسلمني
  :-  -أقوال الرسول  –  
 ." غدوة يف طلب العلم أحب إىل اهلل من مائة غزوة " -
 ." من يرد اهلل به خرياً يفقهه يف الدين " -
 ." العلماء ورثة األنبياء " -
 ." اطلبوا العلم ولو يف الصني " -
 .أقر  الناس من درجة النبوة أهل العلم واجلهاد -
 ." أفضل الناس املؤمن العامل " -
 .وال متعلم " ،" ال خري فيمن كان من أميت ليس بعامل -
 . من أن يتصدق بصاع "ألن يؤد  الرجل خري -
 ." ما حنل والد ولده أفضل من أد  حسن " -
 :أقوال احلكماء والعلماء –ج 

                                                                                                                                                                  

  .11 :آية ،ة اجملادلةسور  (16)
  .3 :آية ،سورة الزمر (17)
  .12 :آية ،سورة النحل (12)
  .111 :آية ،سورة طه (13)
  .133 :آية ،سورة التوبة (33)
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: " ليكن أول ما تبدأ به من ه إىل املؤد  قال لهد  ل  روى اجلاحظ أن عقبة بن أيب سفيان ملا رفع وُ  -
والقبيح ما  ،تحسنتسفاحلسن عندهم ما ا ،معقودة بعينكفإن أعينهم  ،إصالح بين أصالح نفسك

وكن هلم كالطبيب الذي ال  ،وأدهبم دوين ،وهتددهم يب ،علمهم سري احلكماء وأخالق األدباء ،استقبحت
 .يعجل بالدواء حىت يعرف الداء "

وأمحلهم على  ،" علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن :وقال عبد امللك بن مروان ينصح مؤد  ابنه -
وجنبهم  ،وأهل العلم منهم ،وجالس هبم أرراف الرجال ،وينجوا وروهم الشعر يشجعوا ،األخالق اجلميلة
وإن  ،واضرهبم على الكذ  ،وأنبهم يف السر ،ووقرهم يف العالنية ،فإهنم أسوأ الناس أدباً  ؛السفلة واخلدم

  .(21)الكذ  يدعو إىل الفجور وأن الفجور يدعو إىل النار " 
 .من النظريات الرتبوية القيمة اً ما كثري ونلمح فيه ،وهذان النصان يف القرن األول اهلجري

وحتدث كثري من العلماء واملفكرين والفالسفة عن الرتبية الروحية واجلسدية والنفسية والعقلية 
 ،وآدا  اجمللس أوصوا بتعليمها ،حىت طرائق األكل ،فلم يرتكوا صغرية وال كبرية إال وتعرضوا هلا ،واألخالقية

 :ومن أقواله ،ا احلديث يف هذا املنحىوكان الغزايل من الذين أفاضو 
وقلبه الطاهر جوهرة  ،والصيب أمانة عند والديه ،" الطريق يف رياضة األطفال من أهم األمور وأوكدها

 ،ومائل إىل كل ما ميال به إليه ،وهو قابل لكل ما نقش عليه ،نفسية ساذجة خالية عن كل نقش وصورة
وإن  .ورارك يف ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤد  ، الدنيا واآلخرةوسعد يف ،فإن عود اخلري وعلمه نشأ عليه

  وعلى الوايل أن يصون الصيب من ،وكان الوزر يف رقبة القيم عليه والوايل له ،وهلك ،رقي وأمهل ،عود الشر
حيبب وال يعوده التنعيم، وال  ،وحيفظه عن قرناء السوء ،ويعلمه حماسن األخالق ،ويهذبه ،بأن يؤدبه ؛اآلثام

 .(22)فيضيع عمره يف طلبها إذا كرب"  ؛إليه الزينة وأسبا  الرفاهية
اليت لذا فإن العلماء مل يهملوا الواجبات  ؛واالهتداء واالقتداء من األسس القوية يف الرتبية اإلسالمية
أال  –ق على ما سب –فكان على املدرس  ،تراعى يف املعلم واملتعلم اليت تسهم يف بناء الطفل بناًء سليماً 

                                                 

  .م  1373 -هـ  1233العدد الثاين  ،نادية العمري .مقالة د ،جملة اخلدمة االجتماعية / كليات البنات (31)
  .322 :أمحد رليب .د ،تاريخ الرتبية اإلسالمية  (33)
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ملدرس أن يعامل الفقري وإمنا كان على ا ،بل أن اجملتمع عنده سواء ،يكون يف جملسه مكان مميز آلحاد الناس
  .(23)ين " معاملة الغ

ًِ مماثالً  ال  ،ويف حلقات العلم سواسية ،املعلم أماموأن يدركوا أهنم  ،" وعلى الطال  أن يقفوا موقفُا
 .(24)ل الفضل للمهذ  اجملد " ورريف وسوقه ب ،فرق بني غين وفقري

إن مل  ،واملتتبع لكتب الرتاث والكتب املعاصرة اليت اختصت بالرتبية فإنه يتلمس نظريات إسالمية
لذا ال  ؛من النظريات الغربية اليت هتمل جوانب إنسانية متعددةفهي أقر  إىل الصوا   ،يةتكن علمية جتريب

ويعود ذلك لصحة األسس اليت انطلقت منها  ،ريات اإلسالميةتصل إىل درجة من الصحة تبلغ ما بلغته النظ
، وليس معىن هذا أن نعرض عن النظريات املنهج الرباين واالستنارة هبديهواعتمادها على  ،الرتبية اإلسالمية
ونقتبس من املعاصرة ما خيضع  ،ونستوجبها ،، بل الذي أقصده أن نستلهم الرتبية اإلسالميةرةاحلديثة واملعاص

ونستطيع أن نركن بعض الشيء إىل االستبيانات اليت  ،وما ال خيالف الدين والعقل واملنطق ،علم التجرييبلل
ال مما كثري من القيم عندهم للمع املعرفة املسبقة  ،وملشرفني جمردين من األهواء ،مماثل  تعتمد على جمتمع
 .تالئم ديننا وجمتمعنا

 :خصائص الرتبية اإلسالمية
 ،ذات االهتمام بالطفل يدرك أن التعليم اإلسالميماق األصول الرتبوية اإلسالمية كل باحث يف أع

بل هي الركيزة  ،ومبعث الكماالت ،ساسي يف الرتبية اإلنسانية لكوهنا " منبع الفضائلأوتربيته عنصر 
مانة، وال وال يتصف بأ ،وبدون هذه الرتبية ال ينهض الولد بعمل ،ساسية لدخول الولد يف رياض اإلمياناأل

 ،. بل يعيش عيشة الضال التائه الذي ال يعرف للحياة غاية.يعرف غاية وال يتصف بصفة اإلنسانية الفاضلة
ويصاحب  ،وينطلق وراء الشهوات وامللذات ،يعيش ليشبع غرائزه ،وال لإلميان حالوة ،وال للعمل هدفاً 
 .(25) ني "ـاألرقياء واجملرم

                                                 

  .333 :تاريخ الرتبية اإلسالمية (32)
  .333 :تاريخ الرتبية اإلسالمية (31)
  .11 :ص ،مقالة الدكتورة نادية العمري ،جملة اخلدمة االجتماعية (35)
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وتشابكها مع وضعنا  ،إلسالمي يف اململكة العربية السعوديةوالرتباط هذه اخلصائص مبجتمعنا ا
ولكي  -توصل إىل حل مشكالت الطفولة يف هذه البالد فإننا  اً حتمل قنوات وجسور وألهنا  ،االجتماعي
 :نلم إملاماً سريعاً خبصائص تعليم الطفل يف اإلسالم -نقتدي هبا 

وينظر  ،ويعمل على االعتدال والتوازن ،انيةاعتمادها على املنهج الرباين الذي يدرك صاحل اإلنس (1)
وميتاز  ،ويتساوى لديه املكان والزمان واجملتمع والقبيلة والفرد ،مبنظار العدل وعمارة احلضارة

 .وحيث على احلق واخلري ،ويدرأ املخاطر ،بالفاعلية والشمولية
 .كون التعليم مشاعاً وجماناً يف حلقات املعلمني والعلماء (3)

وأن يكون  ،ريب أن يكون صاحلًا عاملًا مؤمنًا ذا قدرة عقلية وفكرية وخربة اجتماعيةيشرتط يف امل (2)
 .عاداًل باراً بتالميذه

 .فكانت سليمة وناجحة ،أسساً للعقا  مستمدة من التشريع الرباين ومتدرجةاإلسالم  وضع (1)

 واليت تدفع إىل اجلد واملثابرة. ،احلزم الذي يتمثل يف الشخصية املربية (5)

ؤسسات متعددة تنفق على العلم والعلماء مرتبطة بفئات متعددة من الدولة والتجار هناك م (6)
 .لذا فإن الفقري جيد أمامه السبل سهلة ميسورة ؛واألوقاف

وتعدهم  ،واليت يلحق هبا أوالد األغنياء والفقراء ،انتشرت رياض األطفال املتمثلة يف الكتاتيب (7)
وكثري من  ،فتؤهلهم لاللتحاق باملدارس ،ءة والكتابةإعدادًا سليمًا من حيث القدرة على القرا

 ،وتفتق مواهبهم ،هي اليت تروض أطفال األطفالورياض  ،(26)على األيتام "  فُ الكتاتيب وقُ 
هي اليت تفتقد تعميمها و  ،وتثقف عقوهلم وألسنتهم عن طريق السماع واملشاهدة ،وتصقلها

 .أو الوظيفة املادة وريوعها وما برحت حتت هيمنة

يف احلياة  علوم الضرورية " أن كل صيب أن يعرف طرفاً من الاكتشاف املواهب وامليول واالستعدادات  (2)
مث عليه بعد ذلك أن يتجه إىل العلم أو احلرفة على حسب استعداده  ،كالقراءة والكتابة واحلسا 

الذي يقبله فإذا اجته إىل العلم ليقصد العلم  ،حد يصلح لتعلم العلومواإذ ليس كل  .وتكوينه
 .(27)فما كل من يصلح لتعلم العلوم يصلح مجيعها "  ؛طبعه

                                                 

  .313 :ص ،الكتا  ،انظر الوزراء (36)
  .332 :تاريخ الرتبية اإلسالمية (37)
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بل  ،كشف عن أمهية اإلرراد األكادميي للطالب " ينبغي للطالب أال خيتار نوع العلم بنفسهال (3)
فهو أعرف مبا ينبغي لكل  ،يفوض أمره إىل األستاذ قد حصل له من التجار  يف ذلك ما يفيد

إىل حلقته إال من كان قادراً على استيعا  ما  ونى املدرس " أال يدعوعل ،وما يليق بطبعه ،واحد
 .(28)لكن ما راكل طبعه وناسبه "  ،فليست كل صناعة يرومها الصيب ممكنة له مواتية ،جيري فيها

وتصنيف التالميذ حسب قدراهتم العقلية " أال يشرك الذكي  ،تحدث عن مقدرة الطالب واستيعابهال (13)
ومن هنا فإين أقرتح أن يكون  .(29) فهو تقصري يف حق الذكي وإرهاق للغيب " ،مع الغيب يف التلقي

حىت  ،هناك تأهيل فين ومهين بعد كل مرحلة من املراحل يتوجه إليها التلميذ أو يوجهه إليها املريب
 يتاح اإلبداع كل حسب ميوله.

ألية  والتصدي واالعتماد على الذات عن طريق غرس التفكري ،ترويض العقل على حل املشاكل (11)
  يد التالميذ مبنهجية عقلية تستطيع التميز بني اآلراء عن طريق االعتماد على املالحظةو وتز  ،قضية
 .واملنهج االستقرائي ،العلمية

هتتم بالعناية الصحية النفسية و  ،تزود باملعرفة واألخالقالالرتبية اإلسالمية ذات صيغة مشولية يف  (13)
  .واجلسمية

 ،د الورعفال "يصادق من زمالئه إال اجمل   ؛وتأثريهم على تكوين الشخصية ،السوء من قرناء التحذير (12)
 .(30)وصاحب الطبع السليم "

وكذلك األسفار والرحالت العلمية  ،اجملتمع له أمهية يف تكوين عقلية الطفلف ،التفاعل مع احلياة (11)
  .وجمالسة العلماء

مع اآلراء البناءة يف الرتبية والتعليم احلديث مية والناظر إىل هذه اخلصائص جيد تعانق الرتبية اإلسال
حثوا على  قدومبدأ امليل واالهتمام " ف ،أو مراعاة االنتباه الرتابطي ،املعاصر " واليت تعتمد على مبدأ الرتابط

                                                 

 .333 :نقلها صاحب تاريخ الرتبية اإلسالمية ،37 :1من أقوال ابن سينا القانون  (32)
 .233 :تاريخ الرتبية اإلسالمية (33)
  .212 :تاريخ الرتبية اإلسالمية  (23)
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وانسجام األفكار املستخدمة مع املختزنة يف العقل من التجار  السابقة  ،استيعا  األفكار املراد تعليمها
(31). 

 
 :اعلي  الطف  ض  المزتمع السعودي

 ؛إن التعانق والتآلف والتوالد بني الرتبية التعليمية اإلسالمية واجملتمع السعودي أمر ثابت ال ريب فيه
 ،ومحلوا رايات اإلميان بإمياهنم ،ألن هذا اجملتمع وليد ألسالفنا الذين محلوا مشاعل اإلسالم بني جواحنهم

 .وقدوهتم ومثاليتهم عن طريق استلهامهم للرتبية اإلسالميةونشروا اإلسالم بعقوهلم 
ألن قيمها األساسية الثابتة  ؛واجملتمع السعودي تركيبة بشرية متكاملة متفاعلة متوحدة اهلدف والغايات

غري أنه كان يسود اجلزيرة بعض اخلالفات املذهبية اليت تتمثل يف تعدد  ،مستمدة من التعاليم اإلسالمية
 –رمحه اهلل  –غري أن امللك عبد العزيز  ،إىل جانب النظم القبلية البدوية ،دى علماء احلرم املكياملذاهب ل

 ،وهكذا تكاتف اجملتمع ،مث اتبعه بتوحيد التعليم ومناهجه ،فوحد اجلماعة ؛عمل على إزالة هذه اخلالفات
ينه بالعلمانية اجملردة اليت توافق ودأ  بني احلضارة اليت قوامها الدين احلنيف ومستع ،وزال اخلالف املذهيب

  .الدين والعقل
ومع ذلك فإن لكل عصر من العصور النمط التعليمي والرتبوي املناسب للطفل بفعل املتغريات 

ن اجملتمع خيضع دائمًا لعملية تغيري متصلة ومستمرة فإن إوحيث  ،املستحدثة على الساحة االجتماعية
 .ومستمرة أيضاً  ،تغيري متصلةالرتبية تصبح بدورها ختضع لعملية 

فتغرس العقيدة  ؛وسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية تتمحور حول الرتبية اإلسالمية
هداف متكاملة وهذه األ ،عقلي واخللقي والعمليويف ضوئها ينطلق التعليم الروحي واجلسمي وال ،اإلسالمية

التوازن الفردي واجلماعي واإلنساين والتفاعل مع الكون فتحافظ على  ،وراملة ملتطلبات احلياة اإلنسانية
 .(32)وهذا املبدأ مراعى يف مجيع املراحل الدراسية من الروضة حىت اجلامعة  ،والطبيعة
 

                                                 

  .151 :ص ،نبيل السمالوطي .د ،التنظيم املدرسي والتحديث الرتبوي :انظر (21)
  .ينظر كتا  سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية (23)
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 :أهداف اعلي  الطف  ض  المزتمع السعودي
 ڄ ڄ  ڄچ  ،إن أهداف تعليم الطفولة تنبع من املنطلق اإلهلي الذي يأمر الناس بالعبادة

 چ  ڃ ڃ ڃ
مث تنطلق األهداف  ،لذا فإن الرتبية اإلميانية عنصر أساسي يف تكوين جمتمعنا ؛ (33)

من خالفة اإلنسان وتعمريه لألرض واستصالحها واستثمارها وارتباطه وانسجامه وتالمحه مع اجملتمع وتوازنه 
اجلسمية واخللقية والعقلية  تنامي وتكامل الرتبيةعن وكل هذا مرتبط وال يتمخض إال  ،بني الذاتية واإلنسانية
وأي خلل يف  ،لتتالحم هذه العوامل يف تكوين الشخصية السوية للفرد السعودي ،والنفسية واالجتماعية

  .هذه العناصر فإنه يؤثر على الصاحل الفردي واجلماعي والبناء احلضاري
الطفل وتنمية هذه  لذا فإن تعليم الطفل يف بالدنا يسعى لتوفري الوسائل اليت تساعد على تعليم

ية معتدلة عن طريق التعزيز واالستبصار واملتابعة واملالطفة والتوضيح والتقليد العوامل املتشابكة يف توازن  
وتتكون لديه العقلية  ،وهتيئة اجلو املناسب له لينمو يف توازن واكتمال لشخصيته ،والعناية الصحية والنفسية

 ،ولديها االستعداد لتدبر املشاكل ،وتكون قابلة للتطور ،من الشر واخلري ،اليت تبلور السليم مع السقيم
ن تعليم الطفل يشمل إ :وملخص القول ،وقتلها يف مهدها ،أو جتنب املشكلة ،واختيار احللول السليمة

  .( الرتبية اإلميانية1على: )
  .( الرتبية العقلية3)
  .( الرتبية اخللقية2)
  .( الرتبية اجلسمية1)
  .بية النفسية( الرت 5)
  .( الرتبية االجتماعية6)
 

 :التخطيط لتعلي  الطف 
ومرحلة الطفولة وتعليمها يف جمتمعنا السعودي قد أدركنا أسسها ومقوماهتا وأهدافها من خالل التقائها 

 ،وأثرت على تكوينه وترابطه وتالمحه وتوحد هدفه ،بالرتبية اإلسالمية اليت كونت اجملتمع وصبغته بصبغتها
 .واليت تقوم على التخطيط السليم ،الذي حيتم املتابعة الرتبويةمع ذلك فالبد من التغيري والتطوير للمجتمع و 

                                                 

  .51 :آية ،ذارياتسورة ال (22)
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 ،وقوة األمة ،وعمارة األرض ،وبناء احلضارة ،والتخطيط لتعليم الطفل ضرورة حتمية لصاحل اإلنسانية
تزان بني متطلبات اجملتمع وبني ولضمان اال ،قدرتهوالستقامة وضمان  ،وضمان استمرارية الوعي والفكر

متطلبات الفرد ذاته وبني قدراته ومواهبه واجتاهاته وضرورة إملامه معتداًل مبا هو ضروري للحياة يف هذا 
ولذا كان لزامًا على الدولة أخذ التدابري اليت تأخذ بيد هذا  ،ولصاحل الفرد واجملتمع والدولة واألمة ،الكون
 .ااًل منتجاً مثمراً قادراً قوياً متطوراً بانياً مفكراً وجتعل منه عضواً فع ،الطفل

وليس هناك من تشابك وانسجام واحتاد وتفاعل بني العملية التعليمية والرتبوية أكثر منها يف مرحلة 
ألهنا ال  ،ألننا ال نستطيع أن نعطي الطفل معلومة جمردة يف أغلب األحيان ؛فالتعليم مرتبط بالرتبية ،الطفولة
  . تناسبان طبعه واستعداده يف هذه املرحلةنيال مرتبطة بالعملية واحلركة اللتترسخ إ

ولكن األمر ال يقتصر على  ،للطفل وقد أخذت دولتنا الرريدة على عاتقها العناية بالعملية التعليمية
ومراكز  وإمنا يتكاتف معها اجملتمع واألسرة واملؤسسات اخلريية وأصحا  األموال واجلامعات ،الدولة فحسب

واستقرار واستبيان السبل اآلخذة بناصية الطفل إىل النمو  ،اخلدمة من حيث إعداد املعلمني واملرردين
 .املتكامل
 

 :الم كيى الت  اواجإل مسيرج اعلي  الطف 
والباحث يف ختطيط التعليم للطفل وإعداده للحياة املستقبلية البد وأن يلم باملشكالت اليت تعرقل 

وبتخطيها وجتاوزها  ،ومن مث ميكن معاجلتها ،وتقف يف سبلها حىت حيددها ويشخصها ،لطفلمسرية تعليم ا
ويسهم إسهامًا فعااًل يف تقدم  ،ويبين رخصيته ،يتمكن كل طفل من احلصول على فرصة ينمي هبا قدراته

تتمثل يف واقع تعليم ومن هذه املشاكل اليت  ،واملادية وتطور بالده يف النواحي الفكرية والعملية واالجتماعية
  :الطفل يف اجلزيرة

وذلك نظراً لقر  التطور التعليمي يف  ،أمية الرتبية املنتشرة بني اآلباء واألمهات واألقار  واألصدقاء (1)
فلم حيفل  ،والنقلة بني احلياة الريفية والرعوية ،وانشغل الناس هبا ،مث جاءت الطفرة املادية ،البالد

فال مواكبة للتعليم  ،األمُر الذي جعل اعتماد التعليم على املدرسة ،بنات كثرياً الناس برتبية األبناء وال
 .وال متابعة مما أدى إىل ضعف الشخصية العلمية ،يف املنزل

 



 

- 121 - 

فقد   ،تكاثر اخلدم واملربيات األجنبيات على خالف من األسس الرتبوية اإلسالمية واملنطقية معاً  (3)
بل وحيثوهم على ذلك "  ،من العلماء واألتقياء واملصلحنيكان األوائل خيتارون املؤد  ألوالدهم 

فاحلسن عندهم ما  ،ليكن اول ما تبدأ من إصالح بنيك إصالح نفسك فإن أعينهم معقودة
  .والقبيح ما استقبحت " ،استحسنت

 يتسم وال ،ون للعلم بسببوال ميت   ،اللغة اخلدم الذين ال يدركونإىل  تسند الرتبيةفكيف  ،أما املنطقية   
وقد حذر عبد امللك بن  ،وال نوليهم تربية أبنائنا ،فمثل هؤالء ال نأمنهم ؟أغلبهم باألخالق الفاضلة

  ." وجنبهم السفلة واخلدم فإهنم أسوأ الناس أدباً " :فقد قال ملؤد  ولده ،مروان منهم
 ،فمرة ررقية ؛على تربية أوالدنابل ويتعاقبون  ،أما اليوم فإهنم خيتلفون عن ا يف القيم واملثل واللغة والدين

 .وأخرى غربية
وبني  ،األمر الذي أوجد عزلة بني اآلباء واألبناء ،صعوبة احلياة وكثرة متطلباهتا وانشغال الناس هبا (2)

فلم يكن هناك مساع ألعمال اخلري وأفعاله  .اجتماع الكبار والصغار واإلنصات إىل أرراف القوم
فلم  ؛ومل حتل املشاكل أمامه ،ومل يقم باإلرراد السليم ،أمام الطفلالقدوة احلسنة  تواختف ،وأقواله

 .يتحدث القوم على مسمع من أبنائهم عن تارخيهم وجتارهبم وعواطفهم وأهدافهم
فاللعب ظاهرة حتمية لكل  ،وتكثفها ،وتفتق املواهب ،وتطوره ،عدم وجود ألعا  تعليمية تنمي العقل (1)

حىت األماكن  ،من املعلومات للطفل مبجاراهتا وتوجيهها اً كثري  ا  منهفيجب أن تستغل لنسر   ،طفل
 .وغري موجهة بالقدر املطلو  ،الرتفيهية غري كافية

وتصقل  ،وحتيي التنافس ،ليس هناك جتمعات للطفولة موجهة ومراقبة تساعد على تداول املعلومات (5)
 .ويتحاورون ،ويتناقشون ،ويتبادلون اخلربات ،املواهب

فليس هناك  ،إىل العربيةأو مرتجم  أجنبيةن املوجود منها إما بلغة إبل  ؛تعليمية يف التلفازامج الالرب قلة  (6)
  .إنتاج حملي واقعي ميداين جيذ  التلميذ ويشوقه

وإن وجدت فهي غري  ،حيث يفتقد الطفل الكتا  الذي يناسب ميوله ،قلة الكتا  الصاحل للطفل (7)
ومل تنهض املؤسسات بنشر  ،لطفل يف األحياء السكنيةومل تتوفر مكتبات ل ،موجهة وبتكاليف باهظة

  .الدوريات والصحف اليت تناسب تعليم الطفل
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 ،حىت ولو كانت جتارية هتدف إىل الكسب املادي ،ليس هناك تواجد للمؤسسات املشرفة على الطفولة (2)
 .وتنمية اجملتمع

 .الطفل للمدرسة ي النموذجية اليت هت األطفالعدم انتشار رياض  (3)

فيظل  ؛وجيمد التجار  اإلنسانية ،مما يكثف اجلانب النظري ،فصال بني املمارسة التعليمية والعمليةاالن (13)
لذا جيب  ؛مع أن العلم مل يوجد إال للعمل به ،الطالب حىت يتجاوز العشرين مبعزل عن التطبيق العملي

ة باحملاكاة العملية قبل أن فالطفل يبدأ مراحله التعليمي ،االرتباط الدائم بني التعليم النظري والعملي
 .وفطرة إنسانية ،غريزة والعمل ،يدرك الكنه والسبب

 وعدم القدرة على اختيار الصاحل منه. ،التواصل الثقايف وتشابكه (11)

أو  ،حيث تكثر األمية يف األسرة واجملتمع ،فقدان الوعي األسري واالجتماعي بأسس تعليم الطفل (13)
طلع على املستجدات الرتبوية والكيفية التعليمية تأو مل  ،ايف رغل راغل عن أبنائهاألسرة كون ت

 .للطفل

واليت ختتص بأنظمتها  ،ومعاجلته يف املدارس اإللزامية اخلاصة ،عدم املبادرة الستئصال اجلنوح الطفويل (12)
وتغرس فيه حب  ،وتسهل له سبل التعليم ،ومتنع اتصاله بقرناء السوء ،حبيث حتجز الطفل ،احلازمة

 .ريالعمل واخل

فكان هلا أثرها على بعض  ،ةع  والدَّ  الطفرة املادية أوجدت اتكالية تكاسلية متيل إىل العبث والراحة (11)
 .األطفال

 .التساهل يف التسر  من املدارس (15)

لكنه طرأ عليه تغيري األمر الذي  ،وهذا مل يظهر يف اجملتمع السعودي ظهوره يف غريه ،تفكك األسرة (16)
  .جيعلنا خنشى التمادي فيه
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 :مااد  اعلي  الطف  ض  المملكة العربية السعودنة
 ن الراصد ملصادر تعليم الطفل يف جمتمعنا السعودي حيصرها يف املصادر التالية:إ
 .األسرة (1)
 .اجملتمع (3)

 .رياض األطفال (2)

 .وسائل اإلعالم (1)

 .املالحظة واملشاهدة (5)

 .املريب واملربية (6)

 .الوسائل الرتفيهية (7)

 .مجاعة حتفيظ القرآن (2)

 .كتب األطفال (3)

  .املدرسة (13)

 
 :األسرة :أولا 

 ،فرياها ويسمعها ،ه أمام هذا الوافد اجلديدتلاوهي متثل اجملتمع ورس ،هي البيئة اليت حتتضن الطفل األسرة
ا احلارس األمني على تكيفه مع احلياة هنإبل  ،لذا فهي هتيمن على تزويده باملعرفة ؛ويعجب هبا ،وحيبها
 .وتنمية مواهبه واكتشافها ،وهتذيبه ،والعناية بصحته اجلسمية والنفسية ،قليةلورة العوب ،لروحانيةوا ،واجملتمع

حىت ظهرت ظروف أحاطت هبا  ،وكانت يف العصور املاضية املؤسسة الرتبوية الوحيدة اليت تعىن بعملية الرتبية
وظائف وكانت  ،وظهر إىل جانبها مؤسسات ساعدهتا يف مهمتها ،جعلتها تتخلى عن كثري من مسئولياهتا

 :ثالث وظائفاألسرة تنحصر يف 
 .احملبة املتبادلة بني الزوجني واألبناء –أ 

 .إجنا  األطفال –  
  .تربية األطفال –ج 
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عن طريق املؤثرات اليت توافدت  :أولا فقد أثرت فيه  ،واألسرة هي األرضية اليت يتكون خالهلا منو الطفل
اليت تتمثل يف اجلينات الوراثية املشاركة يف بناء الطفل و  ،نسبإليه من العروق واألجناس اليت متت إليه بصلة 

واكتسابه  ،عن طريق تفاعل الطفل مع حياة األسرة :وثانياا  .حامل هلذه اخلصائص يف حياته وفه ،يف رحم أمه
 ،مث أبيه ،اه األوىل بأمه أكثر من غريهغري أن تأثره يف سني   ،خمتلف املعارف واألمناط السلوكية والعادات والتقاليد
ويلزم إجياد جو أسري يسوده االستقرار والتماسك واحملبة  ،مث باألخوات اإلناث مث الذكور من هذه اهليمنة

فإذا اتسمت األسرة هبذا اجلو فإهنا تتمخض عن تكوين رخصية سوية قوية سليمة  ؛واحلنان والتفاهم واالحرتام
 ،لنموه اجلسمي والشخصي والنفسي والفكري والعلمي ة السليمةدوستكون القاع ،متدبرة غري متهورةمتزنة 

 ،وخاصة على مرأى ومسمع من الطفل ،خبالف الطفل الذي ينشأ يف أسرة يسودها اخلالف والشقاق واخلصام
ومن مث  مل يتسلح  ،فيؤدي إىل ضعف الشخصية وعدم الثقة ،وينمو مع نفسيته ،فإنه يتأثر هبذا الوضع السي 

 .ة متكاملةملواجهة احلياة بشخصي
وتشكيل سلوكه االجتماعي وتأثريه على مسرية  ،إذن فاألسرة هلا دورها الكبري يف تشكيل رخصية الطفل

  .والتصدي هلا ،وحتليل املشاكل ،والقدرات العقلية والتطويرية ،وعلى املنهجية الفكرية ،احلياة
 ،واألمناط السلوكية ،فيها رخصيته تكون اللغة وتتبلورتو  ،ومرحلة الطفولة تتكون فيها املدركات األوىل

 .والنجاح يف احلياة ،والعمل  ،وحب اخلري ،واخلربات الفردية
 :االحنراف األسري وأثره على الطفل

فالتأثري  ." كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه " :-  -يقول الرسول 
فريى فيه  ؛فاألسرة متثل الكتا  األول الذي يقرأه الطفل ،غ األمهيةالسلوكي لألم واأل  واألسرة بكاملها بال

فيظل خمزونًا حىت ينمو عن  ،فهو يرسم صورة فوتوغرافية يف الالرعور والشعور معاً  ،العمل والعلم والشعور معاً 
وحشت  ،حب النظافة والدقة أبنائهاوالواقع أن األسرة املتقدمة يف الغر  غرست يف نفوس  .ريق االنفعالط

 ،وزرعت حب املادة واحلرص عليها ،وغرست أيضاً عوامل تفكك األسرة ورتاهتا وضياعها ،عقوهلم باملعلومات
  .وعملية التوازن بني العواطف الفردية وعواطف الرتابط األسري واالجتماعي ،وفات عليها تنمية الروح اإلميانية
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 ،األمر الذي أوجد االحنراف وإراعة الفساد ؛لروحياتومل تشعر بأمهية التوازن واالعتدال بني املاديات وا
وليس أدل على ذلك من اإلحصاءات اليت أعلنت أن عوامل الرتبية داخل املنزل قد تصل نسبة االحنراف فيها 

 .(34) % 76إىل  –حسب إحصائيات مدونة  –
ة التعزيز والتشويق وعلى األسرة تنمية مواهب الطفل وصقلها ورحذها عن طريق التدريب والتمرين وعملي

 ،ويكرر ذلك ،ومىت أدركها الطفل يعلن الثناء عليه ،كأن يلقي على الطفل أسئلة قريبة املتناول ،واالستبصار
وكل صفة ترغب وجودها يتبع فيها هذا املنهج من حيث تنمية األخالق والتفكري  ،ويشهد بذكائه بني أخوته
 .السليم والعمل اجلاد وإتقانه

ومثل  ،وصحبته يف أداء الشعائر ،وتعداد أعماهلا ،اإلميان وأعمال العبادة باحملافظة عليهاوتغرس األسرة 
وتتكون رخصيته من حصيلة ما يفهمه من  ،والطفل يأخذ فكرة وصورة عن نفسه ،ذلك القراءة والكتابة

لعقالنية فإنه ميتنع غن وإذا ومسوه با ،ه بأنه ذكي فغالبًا ما تصحبه هذه اخلصلةيفإذا ما أرري إل ،احمليطني به
 .فيكون أكثر حرصاً  ؛وإذا أرري إليه بالبخل فإهنا تظل خالدة يف نفسه ،بعض األلعا  حىت تثبت له هذه امليزة

لطفل عند سرة بالناحية التعليمية عن طريق تنمية حب االطالع اليت تتكون مع اومن األفضل أن هتتم األ
وتوضيح  ،ومن هنا جيب تشجيعه على تكرارها ،إىل مزيد من التعليماليت تؤدي سئلة فهو يكثر من األ ،الكالم

حىت يستمتع بل وينمي منهجية التفكري والتدبر وحل صعبها  ،وحيبب له معرفة األرياء اجملهولة ،الشرح له
 .اً جيد اً فيكون مبدأ تعليمي ،بالكشف عن اجملهول

 ؟،وكيف يتكلم ؟اليت متلي عليه كيف يأكلفهي  ،واألسرة متثل اجلامعة األوىل اليت يستقي منه الطفل
وهو يف  ،وغري املتكلف ،وتكون إجابة هذه األسئلة من الواقع العملي الطبيعي يف األسرة ؟،وكيف يتصرف

ومىت يتغذى ومواقيت ومواقع كل  ،فيعرف مىت ينام ،وتنظيم الوقت ،مرحلة الطفولة يتعلم ظاهرة املشي والنطق
يف آليات الطفل الذهنية اليت يصعب التفكك  ةصرفات االجتماعية اليت تظل غارسوحياكي أسرته يف الت ،منها
لذا فإن  ؛وظاهرة التعليم من األسرة ظاهرة فطرية ال ينتظر الطفل من خالهلا بأهنا عمل إجباري وإلزامي ،منها

يم على األسس الرتبوية فتواصل مسرية التعل ،األسرة الواعية هي اليت تعمل على استمرارية هذه النظرية البديهية
 .يف نفس األ  واألم يوحدون به وال يعلنونه اً فيكون التعليم هاجس ،السليمة

                                                 

  .هـ 1133حمرم  ،ملف الثقافة والفنون (21)
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  :األم يف اجملتمع السعودي

فاألم السعودية مستلهمة الروح  ؛وحنن لو نظرنا إىل األم يف اجملتمع السعودي لتفاءلنا من جوانب كثرية
لذا فإن  ؛تحلية يف أغلب األحيان بالثوابت االجتماعية السليمةتسري وفق العقيدة اإلسالمية وم ،اإلميانية

وضمرياً  ،فتستمد منها نورًا هتتدي به ،على فكر األمالثوابت االجتماعية واألمور التوفيقية الشرعية مستحوذة 
من املتغريات اليت  اً ري غري أن هناك كث ،مما يؤثر تأثرياً بيناً على تعليم الطفل وتربيته .وقلباً مؤمناً يوحي هلا ،حيرسها

فيفضل التفاعل السلوكي واالجتماعي والثقايف والسياسي والصناعي  ،ال حمالة من وجودها يف كل زمان ومكان
ويوجهوه  ،من بعضه أن ينحى إىل اجلوانب السلبية إذا مل يتيقظ له رواد جمتمعنامما خنشى  ،واملكاين والزماين

ويقوم على استال  الشوائب االجتماعية  ،واإلنسانية واإلصالحية نيةالوجهة املستقيمة ذات األهداف الربا
 .واجلمال والرغبة يف استشعار الفرد هلاوتثبيت اجلذور اخلريية عن طريق معرفة احلق واخلري 

تسري وفق ثوابت الرتبية  ،والناظر للعوامل احملدقة باألم يف جمتمعنا جيد أن األم بني متعلمة واعية بوظيفتها
غري أهنا  ،وأم متعلمة ،المية مع األخذ بالقياسات الصافية العصرية اليت تفتق عنها الفكر احلضاري املتطوراإلس

والزحف الثقايف كثري ما يطغى  ،استلهمتها عن طريق اجلسور الثقافية العاملية يهمتذبذبة بني قنوات سلوكية وهدف
 .و متقاربةأ ،أو متباعدة ،ولو لفرتات قصرية ،على السلوك اإلنساين

من  اً فنجد أن كثري  ،وهناك من األمهات من تستسلم مليول األقار  واألصدقاء واجملتمع امللتف حوهلا
 .)املوضات( النسائية تتوافد وتالقي رواجًا بدون مرورها على التعاليم الربانية والعقل الناضج والفكر السليم

وكأهنا احلجة والربهان  ،ا )املوضة( أو اجتاه العصرإال أهن ،فال إجابة على تساؤلكوأنت إذا أردت اإلقناع 
فيشد األم إىل أرياء كمالية غري ضرورية  ،وهذا اجملتمع وأحاديثه يؤثر على عطاء األم لطفلها .املنطقي القاطع

مث تعمل على اختفاء كثري من احملادثات البناءة اليت تعاجل القضايا  ،من أجل املناظر اخلادعة وإرضاء الغوغاء
اللهم فئات  ،األمر الذي أدى إىل احنسار اجلدل اجلدي يف اجملتمع النسوي ،والطفولة خباصة ،االجتماعية بعامة

ووعيًا بوظائف األمومة  ،وتنويرًا فكرياً  ،مث إن األمهات الالئي نلن حظًا من التعليم ،قليلة أكادميية يف أغلبها
 .والوعي مبهام األمومة ،مقطار التعلي نأحجمن عن تنوير األمهات الالئي فاهت

حيث مل  ،واألمهات مجيعًا متأثرات بالنقالت احلضارية املادية والفكرية والصناعية واملتغريات السلوكية
  .ميض الوقت الكايف حىت يتم التكيف اإلجيايب
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وهو مطلب تنموي  ،والعناية بإعداد األم لتكون على وعي بتعليم الطفل وتربيته أمر ذو أمهية قصوى
لذا كان من  ؛نرى فيهم سر البقاء واخللود ،وهم االمتداد اإلنساين ،فاألبناء هم فلذات األكباد ؛حضاريو 

واآلخر  ،غري أن بعضهم يقوم بتجسيد هذه الرغبة ،الفطرة أن يكون تعليم الطفل رغبة أكيدة عند كل فرد
أو لعدم الوعي  ،قدرة العقليةلعدم ال اوآخرون عجزوا عنه ،مع تأنيب الضمري والشعور باإلمث ايتجاوزه
 .لضعف الشخصية من ويل األمر ذاته أو ،بالكيفية

وهي أمر مهم  ،بل هو أكسري احلياة هلا ،من التنمية اً تعتربه جزءف ،وتنمية معلومات الطفل أمر يهم الدولة
نائه أو حجر من ب ،وأي خلل يف عضو من أعضائه ،ويشد بعضه بعضاً  ،ويتفاعل ،للمجتمع الذي يتالحم

 ،وتوعية اجملتمع هبا ،أبعادها وإدراك ،ومن اخلري له أن يشارك يف حتمل املسؤولية ،ينسحب أثره على كامل البناء
 .وأن كل فرد معنياً هبا

ألنه مىت تعلم الطفل وعلم أصول الرتبية  ؛وإعداد األسرة وتربيتها وتعليم أبنائها أمر مهم لرجال األمن
يف براثن  وينتشلون من وقع ،هم يتمنون تربية حتصن صاحبها حىت ال يقعلذا ف ،صلح كفرد يف اجملتمع

 .املخدرات
ألن الرتبية  ،وإعداد األم واأل  واألسرة الواعية من وظائف املؤسسات اخلريية ،وتنميتها ،والطفولة

 .والتعليم مها العمود الفقري لإلصالح
ون هناك مادة إررادية لكيفية تعليم الطفل فتك ،واإلعداد لرتبية الطفل وتعليمه من وظائف اجلامعات

وكذلك عن طريق البحوث والندوات واحملاضرات واالستبيان حىت تصل إىل حقائق تفيد يف تنمية  ،وتربيته
وتصدر  ،حيث تقيم الدورات ،هلا دورها ،وكذلك مراكز اخلدمة االجتماعية يف اجلامعات ،معلومات الطفولة
 .تب اليت تتناسب وعقلية الطفلوتطبع الك ،النشرات اإلررادية

معهم يف  نويتنقال ،إىل دارمها نحيث يصال ،كما أن التلفاز واملذياع هلما دورمها يف توعية األم واأل 
 .أفنية املنزل

فالتعليم لدى  ،إن مفهوم التعليم الذي يتناسب والطفل يتعانق مع مفهوم الرتبية األعم واألمشل أميا تعانق
وتعليم املهارات  ،وغرس الروح اإلميانية ،وهي ما تسمى باملبكرة يتضمن تعليم النطق ،وىلالطفل يف مراحله األ

واحلركية  ،ويستهل الطفل مراحله التعليمية بالتقليدية الفعلية ،العقلية واجلسمية والنفسية واملنهجية والعملية
 ،فحسب لقراءة والكتابة ومبادئ احلسا وال ينحصر يف مفهوم ا ،واالنضباطية ،ويدرك األمور التقريرية ،والصوتية
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اهلل عملكم "  . إهنا عوامل مساعدة للتطبيق العملي " قل اعملوا فسريى.إمنا هذه وسيلة ملا هو أعم وأمشل وأثبت
 .3 :والعلم وسيلة وقانون وخربة لنجاح العمل " ال يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون " الزمر .135التوبة 

ويتوج  ،لم والعمل النظري مرحلة متأخرة حتتاجها األمة حينما يربز علم وعمل العاملوأن مرحلة الع
 .ليكون علمه منائر يهتدى هبا ؛فيفرغ من أعماله اخلاصة احملدودة الفائدة ملا هو أنفع ،بالصالح والتقى

 ،من التسرت عليها ويتعلم بأحاسيسه وإدراكه للحركات مهما حاولنا ،والطفل يتعلم بنظراته املتابعة ألسرته
لذا فإن الثوابت  ؛لعمل ويوجههلوالعلم تطوير يصلح  ،فالعمل فطرة ،ما يتعلم احلركة والعمل لوالطفل أو 

يقول الشاعر العريب  ،والعملية ،واليت قلد هبا والديه تبلور منهجيته السلوكية ،العملية اليت تعلم الطفل من خالهلا
 :القدمي

 أبوهعلى ما كان عوده   وينشأ نار  الفتيان منا 
 

 :وظائف األسرة التعليمية
فإذا وجد اختالف بني  ،وجود اجلو العائلي املتحا  املتناسق املتعاون الذي يسوده التفاهم (1)

  .ويؤيد أحدمها اآلخر ،الزوجني فاألفضل أن يتفقا على كيفية التعامل
ومن الوسائل السمعية  ،وتعليم الطفل كيفية االستفادة منها ،تكوين مكتبة ومكان للمطالعة (3)

 .كتسب الطفل احلرص على تنظيم وقتهوبرجمة الوقت لكافة املوجودين باملنزل حىت ي ،والبصرية

طريقة تفاعل الوالدين مع املشاكل املنهجية العلمية يف ترجيح احللول املقرتحة بعد حتديد  (2)
 .ملشكلة عن طريق املالحظة العلميةا

فمثاًل الطفل  ،ن عدم اإلدراك رمبا يعود ملرض عارضأل ؛الكشف الطيب على حواس األطفال (1)
ألن ضعيف السمع ال يستطيع أن يقلد  ،إذا تأخر عن الكالم فاألفضل الكشف على مسعه

 .فيتأخر يف النطق الفصيح ،الكالم

وتعويده على ررح سلوكه مع  ،النتائج تعليم الطفل على الصدق يف القول والعمل مهما كانت (5)
 .جيهه بطريقة لبقة يف حالة اخلطأ املتكرروميكن تو  ،اآلخرين

ويعطف على  ،فيحرتم الكبار ،يعلم اآلدا  السليمة والذوقية مع أفراد األسرة واجملتمع (6)
 .الصغار
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 .وتكثيفها أمام الطفل ،استخدام الوسائل التعليمية (7)

 :اجملتمع :ثانياً 
فهناك أسر  ،فح متايز يف الطبقاتوغريها من دول العامل البد وأن يط ،طبيعة كل جمتمع يف السعوديةيف 

وغرس  ،غري أن بعضها عاجز عن زراعة النمذجة السلوكية ،قادرة وغنية تليب الرغبات املنهجية لتعليم الطفل
 ،ون إىل السلوكية القوميةواعتمادهم على املربني واملربيات الذين ال ميت   ،اإلميان بسبب تشاغل األسرة عن األبناء

الواقعية و بل رمبا تظهر حالة االنفصال بني ما يتلقاه الطفل من هؤالء  .،يف أغلب األحيانوال الروحانية بصلة 
 .االجتماعية

  .وهناك فئة وسط متنورة قادرة على مواكبة املنهجية التعليمية يف األسرة ذاهتا ويف رياض األطفال واملدرسة
أضف إىل ذلك فكرهم  ،ي ال يساعدهمومستواهم املعيش ،األمية فيها اآلباء واألمهات وفئة أخرى تسود

وهؤالء جيب أن  ،وهؤالء ميثلون أحياء كثرية يف أطراف املدن وداخلها ،الذي حيول بينهم وبني عملية التوازن
يف الرتبية اإلميانية مع هؤالء  منوينحصر التعليم  ،على راط  املعرفة والوعي ايعتىن هبم عناية مركزة لكي يرسو 

 .أما العادات والتقاليد فتحتاج إىل إرراد وتوجيه حىت تنهج املنهج القومي ،نويراحلاجة إىل تثقيف وت
بل  ،وليت األمر يقف عند هذا احلد ،أما مؤازرة التعليم ومنهجيته وسبله السليمة فال اثر يف هذه البيئة

 د بينه فئات مل تعِ واجملتمع توج ،ن اإلمهال وعدم العناية وفقد الرقابة للطفل تنعدم عند التحاقه باملدرسةإ
وال يألفون جمالسة  ،ويتحادثون يف رئوهنم ،فالرجال يعملون ،وهي يف رغل راغل ،باملهمة التعليمية للطفل

 ،والنساء ال يتورعن عن أحاديث األزياء وظواهر اإلسراف والتبذير ،األبناء والتحدث معهم ومعرفة مشاكلهم
 .رة واألطفالوظاهرة اجللسات االجتماعية رائعة وضارة لألس

اجملتمع يف ختطي تلك العقبات  وما زالت إن مل جيدَّ  ،وهذه الظواهر وغريها أفرزت بعض املنحرفني
ويقضوا عليها عن طريق إجياد رياض  ،لذا فإن على منفذي الرتبية أن ينظروا إىل هذه الظواهر ؛ومعاجلة أضرارها

وتعليم القرآن يف املساجد مع إرراد يتناسب  ،ووجود حلقات تقوية يف املدارس ،لألطفال برسوم زهيدة
  .وتصلح ما تستطيع إصالحه من ناحية االحتضان والتنوير معاً  ،وكذلك تسهم اجلمعيات اخلريية ،واألطفال

واملختلطني بالطفل هلم تأثريهم  ،خوة األقار  واألصدقاء املرتددين على املنزلومن ناحية أخرى فإن اإل
وال سيما إذا كانوا  ،وينقل بعض األفكار واأللفاظ واألعمال والسلوك ،مع منهمفهو يس ؛على علمية الطفل
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فتكون عاقبته التشكك وعدم  ،مما جيعل الطفل تائهًا حائراً  ،وجتار  علمية وعملية ،ميثلون ثقافات متباينة
 .(35) مما يوجب مراقبة أبويه لتنوير الطفل وتوجيهه " ،الثقة

فرمبا   ،لسعودي وخاصة األقار  له دور كبري يف تعليم الطفل وتنمية قدراتهكثرة االختالط بني اجملتمع ا
 ،العطف الشديد على الطفل ارلكن هناك بعض السلبيات مثل إظه ،كان هلا بعض اإلجيابيات بني األطفال

ومن  ،واملالبس والتنافس يف املاديات ،وعملية املقارنة بني ذكاء األطفال وتفوقهم ،ومناصرته أمام والديه
كالتعليل والتوضيح والنفي والنقد  ،ويعاجلاها حسب مقتضى احلالاألفضل أن يراعي الوالدان هذه األمور 

وظاهرة تقليدهم  ،وزاد يف اآلونة األخرية على اجملتمع واألسرة اخلدم الذين يتعاملون مع األطفال .(36)أحيانًا " 
 .منتشرة تدعو لألسى واحلزن

مكون من تركيبة  وهو  ،ثوابت تربوية سليمة منحدرة من التعاليم الربانية واجملتمع السعودي يقوم على
لذا فإن هناك اقتناع وتعاطف مع الرتبية اإلسالمية يتمثل يف التكاتف والتعاون  ؛اجتماعية ذات أهداف موحدة

ة يعملون على وإمنا يتالمحون مع كل فئة إسالمية مضطهد ،وليس يف داخل البالد ،بنائهأوالتآزر والتالحم بني 
  .ومع اجملاعة األفريقية ،كما هو الشأن مع األخوة األفغان  ،نصرهتا ومؤازرهتا

ولذا فإن   ،وثوابت اجملتمع انطلق منها ختطيط التعليم السعودي ألهنا تتوالد مع التعاليم اإلسالمية السمحة
وأهنا حمور  ،اإلميانية والسلوكية على ترسيخ الروح ةمتفق -وإن اختلف اجتاه تعليمها  -كل فئة من اجملتمعات 

ولكن أخشى  ،وحنن ال نستطيع حصر القيم احلسنة يف هذا اجملتمع الطيب ،التعامل البشري مع احلياة والكون
والبد من تضافر  ،ما خنشى عليه تعرضه للتيارات اليت تتسر  عرب قنوات االتصال العاملي املتشعبة واملتنوعة

لذا فإن اجملتمع مسؤول عن  ،واد التعليم حىت نبين أجيال املستقبل على أسس سليمةجهود املثقفني واملفكرين ور 
وخدمة  ،وغرس الفضائل والعمل واإلخالص ،واملسامهة يف التوعية ،إعداد مؤسسات تقوم على تعليم الطفولة

 .اجملتمع يف تعليم الطفولة وتربيتهم
فتكون هناك  ،البناتدريس اإلجباري يف مدارس واجملتمع أحوج ما يكون إىل توعية منهجية عن طريق الت

وتستحوذ على جانب من  ،مناهج ذات صبغة تربوية حىت حتمل الطفلة هاجس التعليم والرتبية املستمرة

                                                 

  .الطفل والرتبية املنزلية ،هـ 1136رمضان  33يف  6512جريدة الرياض العدد  (25)
  .حممد خضري عباس .من مقال د ،هـ 1136رمضان  31يف  6513العدد  ،جريدة الرياض (26)
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وإمنا يكثف يف  ،وليس يف املدارس فحسب ،تفاعل يف فئات اجملتمعتومن مث  ،األحاديث السارية يف اجملتمع
 .مدارس مكافحة األمية

والذي يضمن التواصل واالستمرار  ،ل ذلك جيب تأهيل املعلمات وإعدادهن اإلعداد اجليدولكن قب
وتعقد الدورات والندوات  ،فتتضمن املناهج األساليب النافعة والناجحة لتعليم الطفولة ،والنمو والتطور

وترتبط كل مدرسة  ،ويتفاعلن مع اجملتمع ،ن املعلمات واملوجهات واإلداريات يقمن بالواجبإمث  ،واحملاضرات
وختتار موضوع الندوات واحملاضرات واألساليب الفاعلة  ،وتستقصي املدرسة مشاكله ،باألمهات يف احلي

 .األخرى
والتعاون يف هذه  ،واجملتمع مسؤول عن تنمية قدرات املعلمات أنفسهن من قبل إجياد احلوافز املعنوية

واالرتباط  ،فالتوعية االجتماعية ،هذا ليس من الصعوبة يف ريءو  ،وإحياء الوازع الديين والضمري الوطين ،السبل
وإثارة حوار ونقاش وجدل حول  ،والتعاون مع مراكز خدمة اجملتمع ،مع أساتذة الكليات للبنات يف املنطقة

  .تنمية قدرات الطفولة وتربيتهكل ذلك رأنه  .األمور
لكة العربية السعودية جيب أن يكون هلا وظائفها ن اجلمعيات النسوية اخلريية املتناثرة يف مدن املمإمث 

الفعالة اليت تعاجل قضايا الطفولة وتربيتها عن طريق التوجيه واإلرراد عرب برامج متنامية تشمل طبقة عريضة من 
وحتاول زراعة النظام والنظافة مما يؤدي إىل املنهجية  ،وما تقتضيه املصلحة العامة ،وختتار ما هو ضروري ،اجملتمع

وتوصيل  ،مث كيفية معاجلتها ثانياً  ،واألمر يستدعي دراسة متعمقة ملعرفة املشكلة أوالً  ،وتنمية تعليم الطفولة
 .املعلومات وإرراد األمهات ثالثاً، ويكون هناك تنسيق مستمر بني هذه اجلمعيات والكليات وإدارة التعليم

وأن يسهم يف برامج التوعية الشاملة عن طريق  ،عواملعلمون فإهنم حيتاجون إىل احلوافز املعنوية من اجملتم
وتكوين جمموعات من  ،وتنمية القدرات وتطويرها بواسطة عقد الدورات والندوات احمللية ،التعليم املستمر

ميد باحلركة  اً وأن يكون التوجيه واإلرراد يف إدارة التعليم ينبوع ،املعلمني واجملتمع ترعى اإلرراف الرتبوي وتوجهه
وإرراك املعلمني  ،وطرح املشاكل الواقعية ،وميدها باحلياة واإلثارة ،ويطورها ،وينميها ،ويرعاها ،ويغذيها ،ويةالرتب

وعقد ندوات  ،مع استدعاء العلماء وأساتذة اجلامعات لزيارات ميدانية إررادية ،يف استبياناهتا وحلوهلا
وإحياء الضمري  ،وحماولة جتديد الوعي ،لمجتمعوكيفية توصيله عرب القنوات ل ،وحماضرات حول تعليم الطفولة

  .يف ضمري كل معلم اً حاضر  اً وجعل تنمية التعليم للطفل هاجس ،وإثارته
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 :عوامل مساعدة
 ،من املشاكل اليت تعرقل مسرية تعليم الطفل يف جمتمعنا انشغال اآلباء يف مرحلة التكوين التعليمي األويل

وإمنا ينجم عن عدم الوعي  ،وهذا ال يعود لرتاكم العمل ،قرحية الطفلهناك حضور من اآلباء حني تفتق فليس 
وكذلك  ،وعن اجلهل بالكيفية اليت تؤدي إىل استلهام املعرفة يف سن الطفولة ،باستثمار التعليم يف هذه املرحلة

يدلل طفله أو  ،وخاصة ألولئك الذين مل ينجبوا إال يف مرحلة متأخرة ،عن هيمنة العاطفة عند تربية األبناء
عن  سن فيعجزونتقدمت هبم المن الذين  اآلباءأو يكون  ،صغر منه سناً أمن مث يقتدي به الذين هم  ،األكرب

ومن اآلباء من يكون  ،أو تعارضت التوجيهات بني األم واأل  ،ورمبا هيمنت آراء األم ،املقدرة اإلررافية
يف منهم اآلباء الفقراء الذين ال يستطيعون إحلاق أبنائهم و  ،فال يستطيع مراقبة أوالده وتوجيههم ؛متخلفًا عقلياً 

 .رياض األطفال أو رراء املستلزمات املدرسية
 ،فهم غالبًا ما يتعرضون لإلمهال والضياع ،األطفال الذين يفتقدون آباءهموأكثر من هذا وذاك ريوعًا 
 ،ت رأينا أن أبناء هذه الفئات من اجملتمعومن خالل اإلحصاءا ،التعليمي هذه مناذج سلبية ملسناها أثناء األداء

وضاع من  ،فضاعوا ،إىل جانب من جتذبه لالحنراف معها ميثلون األغلبية الكربى بني املتسربني من املدارس
فيدرك زمالؤهم بأن ال عقا  وال  ،إىل جانب تأثريهم السليب املتنامي على كيان املدرسة وهيبتها ،اقتدى هبم

ومن األفضل إجياد ضوابط وكوابح ملثل هذه  .ميذ للتمرد لغلبة العاطفة واهلوى على األطفالرادع مما يدعو التال
وإحلاقهم مبدارس  ،وذلك بعزهلم عن اجملتمعات املدرسية .وتصلح رأهنم ،الفئات تنتشلهم من غيهم وفسادهم
وقد رأينا  ،ن هتيئته للعملويوثق م ،وال خيرج منها إال بعد أن يغسل خمه ،إلزامية أكثر حزمًا وإرغاال للطفل

أولية ملثل هذه املدارس يف بعض املدن أثبتت فعاليتها وجناحها رغم أهنا حتتاج إىل نوع من التطوير مثل  اً بذور 
وصقلت  ،وأن مثل هذه املدارس لو عمت مناطق اململكة ،ودور املالحظة االجتماعية ،وجيهتمدارس الرعاية وال
والرياضة الفنية  وأرغل الطال  بالتدريب العسكري والعمل املهين ،امة فيهاوطالت مدة اإلق ،بأنظمة حازمة

من حيث تعليم الطفولة تعزيزاً فعال  لكان فيها عالج   ،إىل جانب الدراسة املنهجية ،كل حسب ميوله ،والبدنية
 .للمدارس األخرى

الطفولة عرب القنوات ومن األمور املهمة اليت تعزز عملية التعليم أن يكون هناك وضع خاص جلنوح 
ية استقبال وذلك بتكوين جلنة خاصة لكيف ،األمنية فيها مبشاركة من إمارة املنطقة ورجال األمن والتعليم واحملاكم

فيكون لديهم سلطة متعقلة  ،ويؤخذ يف االعتبار عدم متاديهم وجتاسرهم على رجال األمن ،املنحرفني ومعاقبتهم

 



 

- 133 - 

مع لقاءات خاصة  ،وباطنها الرمحة والتأديب ،ظاهرها التعذيب ،جلسم معاً وال تضر بالنفس وا وترهب   ،تؤمل
ولو عن طريق األفالم اليت حتتوي على حماضرات وندوات  ،بلجنة إررادية حتذيرية خاصة باألطفال واملراهقني

مع  هاإلمياني زيادة على التوجيه املبارر وإيضاح الطرق السليمة وغرس املسلمات الرتبوية ،وأفالم خاصة باإلرراد
املناطق األمنية حىت مع املتقاربني له يف العمر إال يف حالة اإلرراد واملراقبة  حماولة عزل الطفل وانفراده داخل

 .فقط
 :رياض األطفال :ثالثاً 

فتصقل  ،فهي اليت هتي  الطفل لاللتحاق باملدارس ،رياض األطفال مبثابة الكتاتيب يف العهد القدمي
وتعتمد على وسائل إيضاحية وفنية  ،وتكون واسطة بني األسرة واملدرسة ،ادئ القراءة والكتابةوتعلمه مب ،مواهبه

وتعتمد يف تعليمها  ،الطفل وإدراكه واستعداده وعقليتهويكون التعليم فيها بأساليب تناسب  ،حديثة ومتطورة
ن املراحل التعليمية املعتمدة من ورياض األطفال من ضم .على املالحظة واملشاهدة واملالطفة والتحا  واملقارنة

هلا دور جيد يف  ،وهناك رئاسة تعليم البنات ،ولكن إسهام الوزارة يف إنشائها مازال ضعيفاً  ،وزارة الرتبية والتعليم
غري أن األكثر نشاطًا هو القطاع اخلاص برتخيص من  ،ووزارة الدفاع واحلرس الوطين ،احتضان أطفال املعلمات

وكثري  ،بعضها يتسم باإلبداع ،فهذه ال ختلو مدينة من مدن اململكة من دور للحضانة ،لتعليموزارة الرتبية وا
ومع كل هذا فإن  ،افتتحت كثري من رياض األطفال ،وكذلك اجلمعيات اخلريية ،منها دون املستوى املطلو 

والقائم منها  ،تهارياض األطفال يف اململكة مازالت يف حاجة إىل دعم يضمن انتشارها وعموميتها ومشولي
كما ينقصها  ،لوكهسفتختلف هلجة الطفل وعاداته و  ،يشرف عليه كثري من الغرباء على اجملتمع السعودي

  .ترويض لغة األطفال مساع وتقليد األصوات الفصيحة يف قراءة القرآن الكرمي
 :املدارس :رابعاً 

وبه وله تكون  ،العنصر األهم واملتفاعل بل هو ،إن منو الطفل جزء ال يتجزأ من التنمية العامة الشاملة
وكونت له منهجية  ،وزود باملعرفة اليت تنري سبله العلمية ،فهو املستفيد واملفيد إذا اكتمل منو رخصيته ،التنمية

ورؤون تعليم البنات قامتا  ،ووزارة الرتبية والتعليم ،وأكرب مؤثر يف ذلك املدارس االبتدائية ،عقالنية ومتطورة
وهي  ،البادية يف تنقلها وترحاهلا وتستوطن اخليام كما يستوطنونبصحبت أفانتشرت املدارس حىت  ،ريجبهد كب

ومع ذلك تربز لنا بعض املشاكل والعوائق اليت  ،خاضعة لعملية تطويرية مستمرة عن طريق اللجان املختصة
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ويسهل حلها  ،حىت يتضح أمرها وحنن حنصر األهم من هذه العوائق ،تقف يف وجه العملية التعليمية واكتماهلا
 :ومعاجلتها

وعدم  ،دارة املدرسية عن احلياة االجتماعية( من املشاكل والعوائق اليت تواجه الطفولة يف جمتمعنا بعد اإل1)
مث إن اإلدارة املدرسية مل تصل  .ومعاجلتها عن طريق التصرف فيها ،اإلملام جبوانب اإلجيابيات والسلبيات

وتقتبس  ،اطية املطلوبة اليت تساعد على تطوير املناهج وطرق التدريس حسب املتغرياتإىل مرحلة الدميقر 
 .من اإلبداعات الفكرية لدى العاملني فيها

علمًا بأنه اجلانب  ،واالبتعاد عن اجلانب التطبيقي والعملي ،( االهتمام باملعرفة اجملردة وتعليمها تعليمًا نظرياً 3)
عن طريقها تكتسب املعرفة واخلربات ف ،يالئم الطاقة احلركية لدى الطفل فالعمل هو الذي ،املهم للطفل

 ؛ألن العمل يشرتك فيه أمور كثرية من قدرات الطفل العقلية واحلسية والبصرية والسمعية واحلركية ؛واإلجناز
 .لذا فإنه إذا عاجل موضوعاً ما بالعمل يدرك جوانبه

 ،ويتدبرها ،فيواجهها ،ويصطدم هبا عقله ،واجه املشاكل بنفسهوي ،( الطالب مل ينزل للميدان االجتماعي2)
 .وإمنا هو مبعزل عنها

 .( الكثافة العددية يف الفصل تقف يف وجه التعليم املبارر واحملادثة واحلوار1)
 .األمر الذي حيجب الوعي عن األطفال ،( خلو املناهج من األحداث املعاصرة يف اجملتمع5)
فال توجد يف املدارس حرف مهنية  ،تطبيق العملي االجتماعي واالعتماد على الذاكرة( بعد املناهج عن ال6)

 .وال مناذج صناعية صاحلة للرتكيب العملي ،وال أعمال يدوية ،منهجية
ومجع هلا أكثر من فصل  ،ولو أحلقت باملنهج ،( ضعف اإلرراد الفعال اإلسالمي واالجتماعي والوطين7)

 .ظراً لقدرة القادرين عليهالكان يف ذلك فائدة جيدة ن
 األمر الذي أدى ،( يتصور الكثري أن عقلية الطفل ال تدرك املشاكل املنزلية واألسرية واملدرسية واالجتماعية2)

 .ويزرع عدم املباالة ،وجيمد فكره ،، وهذا يعزل الطفلإىل جتنب اخلوض فيها أمام الطفل
 :التوجيه واإلرراد

 ،ومعرفة تأثريها على الطفولة ،وذلك ملتابعة املتغريات االجتماعية ،وريةالتوجيه واإلرراد عملية ضر 
حىت ميكنه من املتابعة والتوجيه ضرورة للمدرس  .ومعاجلة سلبياهتا ،واالستفادة من إجيابياهتا ،وحصرها ،وتعليمها

احتياجات  افيه ب أن يراعيوالتوجيه واإلرراد جي .وتنمية معلوماته ومواصلة الرتبية اإلنسانية ،والتطوير املستمر
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وحنذر من السلبيات اليت خيشى  ،فنالحظ اإلجيابيات اليت جيب تنميتها ،والظروف اليت يعيشها ،الطفل وقدراته
والعملية  ،حتتاج إىل جمهود كبري من ذوي االختصاص ووعي اجملتمع واستبيانيةوهذه مهمة فكرية وعملية  ،منها

ن ترعاها وتنميها إدارة التعليم يف كل منطقة من مناطق اململكة العربية واألفضل أ ،التعليمية ومتطلباهتا
ومعرفة املشاكل اليت تقف عثرة يف  ،فتكون هناك إدارة مركزية تقوم على مجع املعلومات الصحيحة ؛السعودية

 .واملختصني عن وضع برامج ملعاجلة القضايا الطارئة عن طريق العلماء مسئولةوتكون هذه اإلدارة  ،وجه الطفولة
مث  ،وهناك جلنة دائمة يف كل مدرسة تقوم على تفحص التالميذ ومعرفة مشاكلهم وحصرها وتصنيفها

 .(37)تعانة مبكتب اإلرراد يف إدارة التعليم إذا لزم األمر " واالس ،طريق القادرين يف املدرسةحماولة معاجلتها عن 
وتطوير فكر  ،توي على إررادات للموجهنيوقد عمدت وزارة الرتبية والتعليم إىل إصدار نشرات حت

نقتبس منها ما يتعلق مبساعدة  ،املعلمني لو أخذ هبا لساعدت على حل قضايا ومشاكل تعرقل تعليم الطفل
 :وتنمية معلوماته ،وتطويره ،املعلم
 ،ا وصياغتهاوبكيفية ارتقاقه ،والتعليمية مساعدة املعلم على الوعي التام بأهداف املادة الدراسية الرتبوية -

 .وبأساليب حتقيقها وتقويصها
 .وموضوعات املادة العلمية املقررة ،توجيه املعلم التباع أفضل طرق التدريس املناسبة لطالبه -

مبا يساعد على حتقيق  إنتاجهاوتشجيعه على  ،تبصري املعلم بأمهية استخدام الوسائل التعليمية املناسبة -
 .تدريس املادة

وتنمية استعداداهتم وقدراهتم  ،ومواجهة مشكالهتم ،ية تفهم رخصيات طالبهمساعدة املعلم يف كيف -
  .وميوهلم ومهاراهتم

 .ته على توظيفها لرفع مستوى أدائهومساعد ،تنمية مهارات املعلم وقدراته -

 .وعلى إدارة الفصل وفق أسس تربوية سليمة ،تنمية قدرات املعلم على التفاعل مع طالبه -

واالررتاك معهم يف دراسة الظواهر الرتبوية والتعليمية  ،لبحث العلمي والرتبوي اهلادفتوجيه املعلمني على ا -
 .ومساعدهتم يف التخطيط للوقاية منها وعالجها ،امليدانية

                                                 

 .هـ 1135عام  15رسالة اخلليج العدد  ،د / غازي أبو رقرا ،ج التوجيه واإلرراداالجتاهات العلمية يف ختطيط برام انظر مقال (27)
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وميكنهم من  ،تدارس اللوائح التعليمية والرتبوية والنشرات والتعاميم مع املعلمني ما يتضمن تفهمهم هلا -
 .العمل وفقاً هلا

 .وتبصريه باملستجدات الضرورية يف حقله ،لدورات التدريبية اليت حيتاجها املعلم لرفع مستوى أدائهتنفيذ ا -

 
 :كتا  الطفل  :خامساً 

ويقتفي  ،ويسلك هنجهما ،فيقلدمها ،فهو يتعلمها من والديه ،إن القراءة مثلها مثل الكالم واملشي للطفل
ومن وظائف األ  واألم تعويد  ،إهنما ضرورة حياتية مهمةوكذلك الشأن يف عملية القراءة والكتابة ف ،أثرمها

 ،ويقرأ كما يقرآن ،فيفعل فعلهما ،األبناء عن طريق االطالع املستمر على الكتا  حىت يرى الطفل عمل والديه
وجيب  ،ويربمج وقته متامًا كما يفعل والده ،ويرتبط به ،وحيافظ على الكتا  ،وميارس اخلط ،فيتصفح الكتا 

وتسريب النماذج اهلادفة والعلمية اجملردة والقيم  ،باء واألمهات إحضار الكتب اليت تناسب قدراته وميولهعلى اآل
 .اخلريية واإلصالحية

وتسارع إىل زراعة املنافسة  ،وعلى األسرة أن تضر  املثل يف القراءة بأحد األبناء املعروفني لدى الطفل
  .حاديثه أمام أصدقائهوأن جتعل من الكتب مادة أل ،بينه وبني غريه

 ويتجلى أمره ،ج  ولكن مل يكن له روا  ،م 1652وأول ما ظهر الكتا  املوجه لألطفال كان يف أوروبا عام 
ويغلب عليها الطابع اإلنساين الذي مييل إىل  ،وإقبااًل رديداً رواجًا هذه الكتب القت حيث م  1712يف عام 
وظل احلال حىت برز عدد من  ،د  الكبارم والوعظ واالقتباس من أىل التعليفتميل إ ،وجيعلها هدفاً  ،اإلصالح

ومالوا مبضامينهم إىل الواقعية املستقاة من احلياة  ،بذلك واوارتهر  ،األدباء اختصوا بتأليف كتب خاصة بالطفل
  .اليومية واالجتماعية

والتأليف املالئم  ،واالهتمام به ،وكان ملصر سابقة يف الدول العربية من حيث إخراج كتا  الطفل
 ،أما لبنان فإن دوره مميز حيث سهولة الطباعة ويسرها )نافسها مع سرعة توزيع الكتا  ،للقدرات الطفولية

  .(38) ونشره يف الدول العربية (

                                                 

  .هـ 1133روال  ،3ع  ،2مج  ،عامل الكتا  :انظر (22)
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حيث أولت الدولة رعايتها  ،خاصة ويف اململكة ،وقد منت العناية بكتا  الطفل يف مجيع الدول العربية
فخصت  ،وكذلك الصحف ،عددًا منها -رت وزارة املعارف _ وزارة الرتبية والتعليم احلاليةفأصد ،هلذا املوضوع

 ،وصدرت بعض الدوريات مثل الشبل ،بعض الصحف صفحة لألطفال كما هو احلال يف اجلزيرة يوم اجلمعة
 ،لمن الكتب اليت ختص الطف اً فقد أصدرت جامعة اإلمام عدد ،بذلك  وبلغ األمر أن اهتمت اجلامعات

 .فنحن مازلنا يف اخلطوة األوىل وبداية الطريق ،ومع ذلك .وتساعده على منوه وتربيته
 ،وقليلة االنتشار ،وتزخر باملعلومات التوضيحية غري أهنا باهظة الثمن ،أما الكتب الوافدة فهي كثرية

 .غريبة عن اجملتمع وطبائعهو 
 :خصائص كتا  الطفل الناجح

 اً ن كثري حيت إ ،اللغة العربية قادرة على التكيف ضمن متطلبات الطفولةف ،أن يكون بلغة عربية فصيحة (1)
اللغة العربية  وكذلك ،إىل تعديل طفيف أو حتتاج ،من االلفاظ والكلمات الدارجة يف اجملتمع فصيحة

وخري دليل  ،أو بعيدة عن واقعيته وفهمه ،تزخر بالكلمات اليت ال تكون نابية على مسع الطفل ،الفصيحة
 .وتعلق األطفال باألناريد الفصيحة ،لك جناح بعض الكتبعلى ذ

 .تتعدد الرسوم يف الصفحة الواحدة ن أالِّ واألفضل أ ،مصاحبة للرسوم البارزةو اإلجياز مع الوضوح  (3)

 .ويف ثناياها تتسر  املعرفة ،الرتكيز على األمور الرتفيهية اليت جتذ  األطفال (2)

 .ملاثل أمامهموقراءة اجملتمع ا ،االجتاه إىل الواقعية (1)

 الرتغيب يف املثالية عن طريق قصص الصاحلني والعلماء والقادة. (5)

 .االهتمام بالرتبية اإلميانية واألخالقية والذوقية واجلمالية (6)

 .غرس فضيلة العمل واإلخالص واالرتباط باألرض واستثمارها (7)

 .واجلد يف معاجلة القضايا واملشاكل ،للمنهج العلمي االبتكاري اخلضوع (2)

 ،وإمنا يلجأ املؤلف إىل إثارة العواطف عن طريق الرغبة يف الشيء ،االعتماد على األسلو  التقريريعدم  (3)
 .أو النفور منه

لكان يف  ومن حياته اليومية الواقعية واملشاهدة ،ن أدبًا من جمتمعهلو اعتىن الكتا  بأد  الطفل وكو   (13)
 .فيجد قبواًل عنده ،قاء مع نفسية الطفلتلاذلك 

فيصيغه بأسلو  معاصر يف قوالب لغوية املتناول من حياة  ،املؤلف املاضي املشرق النافع أن يستعيد (11)
  .األطفال اليومية
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 :وسائل التعليم واإلعالم :سادساً 
وال سيما لدى الطفولة يتوقف على إرراك أكرب عدد من قدرات اإلنسان العقلية  ،إن جناح عملية التعليم
وتفرض  ،تاج إىل جمموعة من وسائل التعليم حىت هتيمن على قدرات الطفلوحت ،واحلسية واحلركية والنطقية

 ،وقد متكن العلماء من اكتشاف كم هائل من وسائل التعليم املرئية واملسموعة ،فتجذبه وتشوقه ،نفسها عليه
  :وقد تعرض بعض الدارسني حلصر فوائد الوسائل فذكر منها ،أو مها معاً 

وبذلك  ،تباه حيت يستدعي من املتلقي املشاركة بالرؤية والسمع والعقلإىل تركيز االنالوسائل تدعو  (1)
 .ويظل متابعاً هلا عن رغبة وروق وإدراك ،تستحوذ على الطفل

وال جلب  ،وال كلفة مادية ،وال انتقال ،فال مواصالت ،من الوقت فهي متواجدة يف البيت اً توفر كثري  (3)
وبذلك تضمن  ،املناسب من األفالم ط أو اختياروإمنا هي ضغ ،معلم وال استدعاء ،صور أو رسوم

 .السرعة التعليمية بكثافة أكثر

عملية اإلدراك بظهور احليوان مثاًل جمسدًا متحركًا كاماًل حىت يقتبس املتلقي ما بلغت انتباهه دون  تثبيت (2)
 .أو ررح رمبا يتذبذ  بسببه الفكر لعدم الثبات يف مفهوم الكلمات ،واسطة

 .ملهارات الفنية واملهنية عن طريق تصوير أفالم متثل صناعة من الصناعاتتنقل األفكار وا (1)

 .تسجيل األمور الطارئة من براكني وكسوف ومد وجزر (5)

  .مثل الدورة الدموية وامليكروبات ،تصور أرياء كثرية يصعب رؤيتها بالعني اجملردة (6)

 .(39)جلب العامل إىل غرفة الصف من أزمان سحيقة ومسافات بعيدة (7)

يقلل من فائدهتا عدم القدرة على  اغري أهن ،ائل التعليمية بأنواعها متوفرة يف البالد حبمد اهللوالوس
واملضامني املناسبة  ،إىل جانب نقص األفالم املعدة باللغة العربية ،والتكيف معها ،استعماهلا والوعي بأمهيتها

 للطفل وجمتمعه. 
ولو استغل استغالاًل صحيحًا ألثر تأثريا كبرياً  ،ء الفيديوفاجملتمع السعودي لديه املقدرة املادية على ررا

واألجدر بوزارة الرتبية والتعليم أن تكون قنوات متعددة الستخراج الفيلم التعليمي بأعداد  ،يف عملية التعليم
لطفل مما يثري مكتبة ا ،واإليعاز إىل إدارة التعليم بتصوير الصاحل من أنشطة الطلبة ،أفالم متوهلا وتوزعها

  .الضوئية

                                                 

  .وسعود سعاده اجلالد ،تأليف بشري عبد الرحيم الكلو  ،إعدادها وطرق استعماهلا ،انظر الوسائل التعليمية (23)
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ومشجعة بشراء أفالمها  ،وموجهة توجيهًا دينيًا وفكرياً  ،ونقرتح إجياد رركات استثمارية خاضعة للمراقبة
 .ومن مث تكون اإلجادة ،الناجحة حىت حتيي روح املنافسة

يف  وإمنا حتتوي على مواد تساعد على توجيه األسرة واجملتمع ،واألفالم ال تقتصر على املواد التعليمية
وتكثف بثها أثناء عطلة  ،وهذا لو ختصص وزارة اإلعالم قناة خاصة بتعليم الطفل ،عملية تعليم الطفل

  .الصيف
وتعمل يف األفراد واجملتمعات عمل  ،اليت توجه العاملهي ن وسائل اإلعالم إ :ومن هنا نستطيع القول
 .السحر ) إن من البيان لسحرا(

متآزرة  ،مسارات متوازنة غري متعارضة ةوتتنافس على ثالث ،املإن هذه الوسائل جيب أن تنمو وتتك
تستلهم املتطلبات اإلنسانية  ،موجهة توجيها دقيقًا صادرة عن خربة وجتار  ،وال متناحرة ،ليست متنافرة
  :وتتمثل هذه املسارات اإلعالمية يف ،وتؤدي إىل االرتباط بالكون وتسخريه ،واالجتماعية

وإصدار ما يالئم  ،واملشاركة املباررة يف عملية التعليم ،ن حيث توعيته وتوجيههاملستوى االجتماعي م (1)
 .تعليم الطفل وإعداده للتنمية عن طريق القطاع اخلاص

 ،وهتيئة املكان والزمان واجلو الواعي لكيفية التعامل مع اآلالت ،استخدام وسائل اإلعالم داخل املدارس (3)
ودراسة تنميتها وتطويرها  ،ك يف عملية تواصلية لكل جديدوذل ،فيستوعبها اإلداريون واملعلمون

 .وتكاملها يف املدرسة

وما يتبعها من  ،واجلامعات ،ورئون تعليم البنات ،وتتمثل يف وزارة الرتبية والتعليم ،املؤسسات الرتبوية (2)
ية وجيب أن يكثف اجلهد إلخراج ما هو خاضع للبحث والدراسة األكادمي ،مراكز للخدمة االجتماعية
  .(40) اليت تصقل األفكار وتنميها

 :مجاعات حتفيظ القرآن الكرمي :سابعاً 
عن  ،على تبلور الفصاحة اللسانية انساعديإن حتفيظ القرآن الكرمي وتالوته تربية وتعليم فكري وإمياين 

فيتأثر  ،فتصدر كلمات املعلم وأجراسه الصوتية ونغمها ونربها على مسمع من الطفل ،طريق السماع والتلقني
ويبعده عن  ،والتدريس يف حلقات املساجد يضفي جوًا جديدًا على الطفل .وحياكيها ويسري على هنجها ،هبا

ح جمااًل  يويت ،ويتسم بالصالح والقدوة احلسنة ،ويشرف عليه معلم ذو اختصاص بالقراءات ،الروتني املدرسي
 .ويولدها ويفتقهامما يشحذ أفكارهم  ،كبرياً للمنافسة الشريفة بني التالميذ

                                                 

 .مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ،من اإلعالمينيماذا يريد الرتبويون  :انظر (13)
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 ،غري أن مجاعات حتفيظ القرآن الكرمي يف اململكة العربية السعودية تويل اهتمامها للحفظ واالستظهار
فتخصص حلقات لألطفال  ،غري أننا حنتاج إىل املزيد من حيث وضع احللقات ،وهذا أمر حمبب للجميع

ويبلور  ،حىت تنطلق ألسنتهم بالذكر احلكيم ،لميذويتبعه الت ،فيقرأ املعلم ،يعلم فيها الطفل التالوة ،الصغار
من نطقهم ويعودهم على الفصاحة واستخراج احلروف إىل جانب إجادة تالوة كتا  اهلل اليت متثل جانبًا كبريًا 

فإذا ما أتقن الطفل كيفية القراءة يف مستهل حياته ومراحل تعليمه فإنه يستطيع أن حيفظ القرآن  ،تعليم القراءة
 .ويساعده على القراءة يف مجيع مناحي الدراسة ،جموداً حسب مساعه من القراء املعلمني الكرمي

 ،وخيتارون معلمًا ألوالدهم ،قل على مجاعات حتفيظ القرآن فاألفضل أن جيتمع أهل احلينثولكي ال 
 ،تمل الفائدةويكون يف املسجد حوله جمموعة صغرية حىت تك ،أوالدهم ويستشريون اجلماعة فيمن يقوم بتدريس
ولو انقسمت احللقة إىل فرعني متتاليني لكي يتعلم املبتدئون  ،ويوجهه ،ويستطيع املدرس أن يستمع لكل منهم

 .مث يتبعهم من ميارس االستظهار واحلفظ بعد أن ينفض أصحا  احللقة األوىل ،التالوة والتلقني
 :املالحظة واملشاهدة :ثامناً 

 يعجز الفكر عن إدراك  يتوال ،املتداخلة املتالمحة املتناسقة ،املتشابكة العناصرهذه الدنيا  إىلإن الطفل خيرج 
 ،يقرؤها اإلنسان قراءات متباينة ومتنامية ،فهي مكتبة عامة راملة مستدمية مالزمة لإلنسانية ،كنهها ومجاهلا

ا على التزود من هذه لذا كان لزامًا على كل أسرة أن تكيف طفله ؛ووسائلها واضحة ،وصفحاهتا دائمًا مشرعة
 ،وسرب غورها ،وحتليلها ،والولوج يف تفسري املشاهدات، تكون املالحظة العلمية لدى الطفلاملعارف عن طريق 

واألعمال اإلنسانية والطبيعة  ،فالتبصر فيه والرتكيبة االجتماعية ،حىت اإلنسان ذاته جزء فاعل يف هذا الكون
لينا أن هنتدي اهلدى الرباين يف هذا امليدان حيث يقول جل رأنه " ويف وع ،والكون بأمجعه أمر البد من وقوعه

فنأخذ  ،ويدعونا إىل التفكري والتدبر والعقالنية يف خملوقاته الكونية.31 :أنفسكم أفال تبصرون" سورة الذاريات
 .ونستفيد العلم الذي يؤدي إىل األميان وعمارة األرض ،العربة

واألسفار االستكشافية وسيلة كبرية ناجحة يف تنمية املعلومة  ،الرحالت العلميةو  ،وتعترب الزيارات امليدانية
وتقصي حقائقها  ،ويفتح عقليته على استيعا  املشاهدات ،وميرنه ،ويعوده ،لدى الطفل إذا ما وجد من يرغبه

  .واستلهام مجاهلا ،ووظائفها
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 :املريب واملربية :تاسعاً 
ي بعامة تأثر تأثريًا كبريًا بعملية البناء التعليمي والعمراين والزراعي إن اجملتمع السعودي خباصة واخلليج

وبناء املدن  ،وانقلب احلال من البطالة املخيمة يف الصحراء املرتامية األطراف إىل العمل املتواصل ،والصناعي
 ،م اخلاصةوأصبحوا يف رغل راغل عن حياهت ،فأخذ الناس جيرون وراء التكوين املادي والعلمي ،وتشييدها

مث أن نزول املرأة  ،أضف إىل ذلك الثراء الذي عم  اجملتمع مما جعلهم يلجأون إىل اخلدم ،وبالذات األطفال
األمر الذي جعل األسرة تستعني باملربيني  ،وتربية األوالد ،مليدان العمل ضيق عليها اخلناق يف العمل املنزيل

 .واملربيات
ويشرف عليهما من لديه القدرة العلمية من  ،بالرتبية والتعليم وكان األجدر بنا أن خنتار من يقوم

مما  ،لكن األمر غري ذلك لألسبا  نفسها ،بل من أفضله وأنزهه وخياره ،ومن أبناء اجملتمع ،املصلحني األتقياء
 ،هينكما يستقدمون العامل الفين وامل ،ويستقدمون املؤد  واملريب ،جعل الناس يلجأون إىل العمالة اخلارجية

وجمتمعهم  ،ن لغتهم غري لغتناإمث  ؟أو رمبا فشلوا يف التعليم أن يعلموا أوالدنا ،وكيف ملثل هؤالء الذين مل يتعلموا
 .ومبادئهم تغاير مبادئنا ،وأهدافهم غري أهدافنا ،غري جمتمعنا
 :الوسائل الرتفيهية :ارراً ع

ألن تفكريه يف كيفية اللعب ومع  ،لفكريورمبا ا ،وهو املنطلق احلركي األول ،اللعب أمر حتمي للطفل
وحيتك بأصدقائه بالتعاون واملنافسة  ،وعن طريق األلعا  ميارس جتاربه ،يدعو بتوالد األفكار ؟ومباذا ؟من

 ،ومن خالهلا وبواسطتها نعلمه ،ن وجه التوجيه السليمإوكل هذه هلا دور يف جلب املعلومات  ،واملشادة أحياناً 
معرفة نفسية فنكشف األلعا  املوجهة واملعدة من قبل خمتصني قادرين على  ،واملعلوماتفنداخل بني األلعا  
 .الطفل وميوله العامة

هلا  ومن األحسن ختصيص مكانٍ  ،على ذلك فإن وجود األلعا  الرتفيهية يف املنزل أمر ضروري وبناءً 
وتتدرج من األسهل إىل  ،علوماهتاوتتنوع يف كيفياهتا وألواهنا وأعماهلا وأهدافها وم ،لدى الطفل معروفٍ 
 .ويوجه توجيهاً خفيفاً يف استعماهلا واحلفاظ عليها ،األصعب

بل أعطته  ،ونظرًا للنهضة العمرانية واملدنية الشاملة اليت عمت أرجاء البالد فإن الدولة مل تغفل الطفل
قد أوجدت امليادين اخلاصة ف ،وتساعده على النمو التعليمي ،وهيأت األماكن اليت تناسب ميوله ،الرعاية

وكذلك حدائق كبرية يف  ،من األطفال اً واحلدائق بني األحياء اليت تستوعب عدد ،باأللعا  الرتفيهية املوجهة
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وقد أتاحت الفرصة للقطاع  ،وعلى الشواط  هيئت كثريًا من األلعا  ،املدن حتتوي على وسائل ترفيهية للطفل
 .يف تكوين جممعات تشمل العديد من أنواع األلعا  ويستثمر أمواله ،اخلاص ليسهم جبهده

وعلى إجادة  ،ومن هذا اجلهد الزلنا يف حاجة إىل التوسع عن طريق مؤسسات متعددة تعمل على التوعية
 .األلعا  وتنويعها وختفيض أمثاهنا لتكون يف مقدرة ذوي الدخل احملدود
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 انعهج
 وناعذج في التغة 
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 :ج ض  اللغةمناهج ونماد 
فالبداية األوىل ممارسة  ،وكثري من العلوم وألوان املعرفة إمنا هي نتائج املمارسة والتطبيق ،احلياة تطبيق وممارسة

ومنها  ،ومنها الكالم الذي تتكرر ممارسته ،من خالهلا اكتشف اإلنسان كثريًا من ضروريات احلياة ،فعلية
 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائچ لغرا  ما وارى هابيل قابيل فلوال ممارسة ا ،ومنها حفر القبور ،النار

 يئ ىئ مئحئ جئ ی ی  ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئۈئ ۈئ  ۆئ     ۆئ ۇئ

 .(41) چ  حب جب
وبدأت ممارسة احلياة والتعامل مع الكون  ،ومن مث تكونت التجار  واملعرفة ،وانطلقت املمارسة أوالً 

ربانية املنزلة على الرسل يف الكتب ما عدا اإلهليات ال ،فال علم إال مبمارسة سابقة ،حىت تألق نور املعرفة
وحنن لو  ،فإذا اختفت املمارسة مل تكن املعرفة والوعي هبا كافياً  ،أما حياة الشعو  كلها ممارسة ،السماوية

وحىت  ،وتكون األرض غري األرض ،وال تزال ممارسة حىت ختتفي األرض ،اقتصرنا على اللغة لوجدناها ممارسة
إىل اللغة العربية بالذات لوجدناها ممارسة رفوية عرب قرون  ناولو نظر  ،ديدةخيرج منها اإلنسان حلياة ج

وخلقت الشعر واحلكمة  ،وتوحدت يف اللهجة القررية ،وتطورت ،وصقلت ،وباملمارسة تثقفت ،متعددة
وحتولت  ،وحنن نسري يف مواكبها حني حتولت إىل الكتابة ،وأضحت أعظم بالغة يف عامل اللغات ،واخلطب
 ،أخذناها من أولئك الذين تعلموها عرب املمارسة القولية ،فنجد أن املمارسة سبيلها ،عارف تدرسإىل م

فكان منهجهم يقوم  ،وا بضرورة املمارسة حىت بعد التدوينؤ وقد تنب ،وعلماء اللغة مارسوها مبحادثة األعرا 
وأضحت ممارسة  ،رعاروتعارفوا على حفظ املعلقات وكثري من األ ،على حفظ القرآن الكرمي بالسماع
ووضع مناهج أخرى  ،فكانت الكتاتيب تعتمد على مساع حفظ القرآن ؛السماع مذهبًا للتالميذ والطال 

وقد كتبوا كتيبات صغرية كأهنا  ،للتدريس لتلقني املبتدئني مثل كثري من الكتب اليت تضبط احلروف بالشكل
فأين من ا  ،على نطق كل حرف حسب ضبطه بالشكل املنهج الضروري كرسالة البغدادية اليت تعو د اللسان

 .مرتكزاً لنا  ويكون ،ونقتبس املفيد ،فنحن مل نصنف الرتاكم العلمي ؟جتار  السابقني

                                                 

  .21 :آية ،سورة املائدة (11)
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 :أنواع القراءة

وحنن لو تأملنا يف وظيفة كل واحدة لتمكنا من ترجيح  ،القراءة تنقسم إىل قراءة جهرية وقراءة صامته
 ،وهي اليت متيز اإلنسان عن احليوان ،ءة اجلهرية هي رعبة من رعب التقليد الضروريفالقرا ،أحدمها على األخرى

 ،وهي ضرورة احلياة ،الناطق والقراءة اجلهرية هي الوسيلة األوىل للتفاهم مع اإلنسان ،ومن مث تكو ن احليوان الناطق
 .يف تكوين ذهنية املتلقي فالنطق هو اآلخر يستقر ،والقراءة اجلهرية هي وسيلة تكو ن املعرفة األوىل

إذ يعطي بعض القراء من خالل قراءهتم املعاين  ،) ونقل املعىن خيتلف باختالف القارىء وقراءته
وذلك بالتنعيم والتلوين وغريمها من الصفات الثانوية اليت  ،ملا يصاحب قراءهتم من تفاعل مع املقروء ،حقها

ألن للقراءة خصائص فنية تساعد على إبراز  ،النص املقروءوتوجد التفاعل بني املستمع و  ،تؤثر يف املعىن
عن طريق التعبريات عن نوع األسلو  من  ،ألهنا )) وسيلة وأداة توصل للتذوق األديب للكالمو  ،املعاين

 .(1)وغري ذلك (  ،استفهام وإنكار وتقرير وتوبيخ وتعجب ونفي ودعاء ورجاء وزجر والتماس
وحتويلها إىل  ،هوري مع االلتزام بالفصحى حيمي من تفتيت اللغةواالستخدام اللغوي الصويت اجل

ولكن مع توحيد التعليم  ،يصعب علينا أن نتفهم هلجات مناطقنا وقبائلناكان وحنن قبل أربعني سنة   ،هلجات
وميدهم  ،وبناء الفصاحة عند األطفال يعطيهم الثقة مبكراً  ،وتكاد ختتفي اللهجات ،أصبحنا أكثر تقارباً 

 .ثروة اللغوية واملعنوية للحوار يف أي ميدان لثقته بنفسهبال
فكثري من الذين يعتمدون على اللهجات  ،واالستخدام اللغوي الفصيح يبين الثروة اللغوية مبكراً 

وهذا  ،فيبدأ بتكوين لغة جديدة ،واالبتعاد عن لغة املنزل ،يضطر األطفال إىل تعليم لغة املدرسة أو األقران
 .ويضعف التواصل مع اآلخرين ،رية املعرفةمما يعرقل مس

 ،فالقراءة اجلهرية والتداول الفصيح وريوعها يؤدي كل ذلك إىل تصدير اللغة إىل الشعو  األخرى
 فهي أهم رابط بني الشعو   ؛فالقراءة اجلهرية ضرورة فردية ووطنية وتعليمية

 .الرعايةفهي أوىل ب ،واللغة العربية لغة دين ولغة أمة ولغة قرآن عظيم

                                                 

 حبث خمطوط ،2ص  ،الدكتور / سليمان العايد ،القراءة اجلهرية (1)
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 :املمارسة والتطبيق
وقد  ،وعلى نشر العلم وحماربة اجلهل ،قامت نظرية التعليم يف العامل العريب على نظرية تعلم املعرفة

فإن املهمة الكربى األوىل هلم هي إزاحة  ،وهم معذورون ،ركاهبا  جرى كثري من بناة التعليم ورجاله يف
وحىت العلوم  ،فكانت املعرفة مبنية على النظريات ،%33بة أو ألنه مطبق على الشرق بنس ،غياهب اجلهل

واإلحاطة  ،فالتجار  فيها ال تتجاوز مرحلة املعرفة ،لتطبيقالتجريبية تدرس من أجل املعرفة ال من أجل ا
واإلجناز التقين من الطال   ،لكن ينقصها ممارسة التطبيق العملي ،مبعرفة النظرية وتطبيقها التجرييب

 .دور كيدي مبطن ابان االستعمار كان هلورمبا أن هيمنة مستشاري التعليم من الغر  إ   ،والطالبات
ومل يهتموا  ،فهم اهتموا بسطحية املناهج ،ورمبا أن لغربة علماء الرتبية الفكرية والرتبوية أثر يف ذلك

فلم يكن هناك وسائل  ،يقفلم نسمع كثريًا باملناداة إلجياد مدارس جتمع بني النظرية والتطب ،بالرتبية العملية
فالذي يدرس الكهرباء جيب أن ميارس الرتكيبات  ،العملية اليدوية يف بدائية املعرفة القابلة للتطبيق اليومي

 والذي يدرس املواد الصحية جيب أن يفك ضرورياته الصحية يف البيت من الذكور ،السطحية ممارسة فعلية
وليس أدل على ضعف  ،اجملال هلا ويفسح ،زيل جيب أن متارسه مباررةوالفتاة اليت تدرس التدبري املن ،واإلناث

التطبيق من حوانيت اخلطوط والفنون والرسوم اليت يدفع هلا مبلغ من املال وتصنع اللوحات باسم طالبنا 
 ،وحنن نقدمها للوزارة وللمعارض ،واألدهى من ذلك أهنا تلقى قبواًل من املدرسة بل تشجيعاً  ،وطالباتنا

 .للةضفهي عملية م ،ى قبواًل وركراً للمدارسوتلق
فاألوالد يأخذون عن  ،وحنن لو تأملنا املمارسة اللغوية الكونية لوجدناها تقوم على التقليد واملمارسة

وتنقل كان أكثر ثروة  ،فكل ما كثر جمتمعه ،مث يتنقلون إىل جمتمعاهتم حبسب قدراهتم الفردية ،آبائهم وأسرهم
وملا جاء دور  ،وهكذا تكونت اللهجة القررية ،وهكذا تكونت العربية ،ة للسانهبودر  وأكثر صقالً  ،لغوية

وهم يقولون من تعلم يف الصحف كثر  ،علماء اللغة انشغلوا باملمارسة ومتابعة األعرا  يف بواديهم وضبطهم
واالحتذاء ودراستنا املعاصرة ألغت السماع  ،وهناك مؤلفات تكشف عن التحريف اللغوي ،عنده التحريف

وجند أن سائر علماء اإلسالم اعتمدوا على حفظ القرآن الكرمي  ،واعتمدت على التصحيف  ،قتداءواال
 .ومن قل حفظه ضعفت فصاحته اللسانية ،واألرعار حىت تكونت عندهم ملكة اللغة

احلها ومسرية التعليم يف العصور الغابرة اعتمدت على احلفظ وتعليم القراءة واخلط واإلمالء يف مر 
ولكن ملاذا مل  ،وهي خطة ناجحة افتقدناها يف تعليمنا املعاصر حبجة أنك تفهم أفضل من أن حتفظ ،األوىل
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وإن غلب احلفظ فمن أجل ابتهال الفرصة يف هذه املرحلة الزمنية اليت تكون  ؟حتفظ وتفهم :جنمع بينهما
وال مينع التأمل والتدبر  ،ش يف احلجروهم يقولون احلفظ يف الصغر كالنق ،احلافظة والذاكرة أقبل للحفظ

  .طريقة أو طرائق يتفق عليها مجع من الرتبويني ةأو أي ،التدرجيي
 أواًل على تعليم النطق باحلروف نطقاً سليماً  انقوميواملمارسة والتطبيق 

هذا النطق  ئوميارس املبتد ،فكل حرف يكرر نطقه حسب الضبط ،وتعليم النطق باحلروف املضبوطة
  .حرف من احلروف لكل
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 :منهج القراءة

ومل يفصلوها عن عيو   ،والعناية هبا استهالل بالنهضة ،لقد كانت الثورة قوية على مناهج القراءة
وليتهم أخذوا الطريقة  ،فهم دمروا الكتاتيب اليت كانت أفضل طريقة لتعليم القراءة ،املنهج التعليمي القدمي

  اوليتهم صنفوا اإلجيايب منه ،هبجومهم على طريقة التعليم يف األزهروهم دمروا القراءة  ،وأبقوها ،فحسب
العربة بالفهم ال  :وهم دمروا اللغة باملقولة اخلاطئة ،ونوافقهم على طمس السليب منها ،كتعليم القراءة اجلهرية

لذهنية والقدرات وليتهم أدركوا املراحل ا ،فالعربة بالفهم وباحلفظ معاً  ،وليتهم مجعوا األمرين معاً  ،باحلفظ
وهم قد أطفأوا تلك  ،ومجع الثروة اللغة ،فاهلل منح األطفال حافظة قوية من أجل إصالح اللسان ،العقلية

 :لتعليم اللغة الفصيحة من االستهالل حىت النهاية وتكمن يففما أحوجنا ملنهج الشعلة وعطلوها 
 بة اللغويةوليس بالتقعر والغر  ،التزام األسرة بالفصحى أو قريباً منها. 
 وتغليب هذا املنهج ،وضع منهج يف رياض األطفال لتعليم النطق والقراءة اجلهرية. 
  وضع منهج للقراءة اجلهرية يف املراحل االبتدائية األوىل ويدرسه معلمون ممارسون للغة. 

 وقد أرار الدكتور / سليمان العايد ملالمح من كيفية القراءة اجلهرية
 والدقة يف ذلك ،ق بتحقيق خمرج احلرف وصفتهحتقيق السالمة يف النط. 

 أن تكون القراءة على سرعٍة متزنٍة يعطى فيها كل حرف ما يستحقه من الزمن. 

 خمتلفاً حبسب اختالف املعاين ،أن يكون األداء معرباً عن املعىن. 

  حممود الناقة ما  .وقد أمجل د ،األول ليحقق األداء املعرب إذ يستحيل الثاين بدونالطالب الفهم ملا يقرؤه
 ينبغي جعله معايري تقوميية للقراءة اجلهرية بثالثة:

o أن يتجنب الدارس الرتدد والقراءة كلمة كلمة. 

o أن يتسلسل نطقه وصوته تسلساًل طبيعياً مع تركيب اجلمل دون أخطاء صوتية. 

o وال يفقده  ،أن يكون نربه وتنغيمه حبيث مييل إىل التعبري عن املعىن املوجود يف النص املقروء
  .(1)متاماً 

                                                 

 حبث خمطوط ،2ص ،سليمان العايد .د ،القراءة اجلهرية (1)
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 مدركاً أمهية الوقف  ،وأن يكون العامل ممارساً للقراءة قادراً على كيفية خمارج احلروف والكلمات يف اجلمل
 .فالوقف عند املقاطع ضرورة لفهم املتلقي ؛ومواطنه يف الرتاكيب

 :أهمية اللغة

 .أما احليوان فال ،اإلنسان خيدم اإلنساناللغة مقرتنة باإلنسان وحياته اإلنسانية والتفاعل مع الكون ف (1

 فهي وسيلة العقل وتكوينه وتنميته وتفعيله ونشاطه. ،اللغة مقرتنة بالعقل (3

 .هي ضرورة حتمية لتنمية التواصل وتوازن احلياة (2

 .هي وسيلة التالقي والتواصل البشري (1

 .هي التاريخ وما حواه وما طواه (5

 .ي لسان الرأي واحلكمةوه ،وهي السالح الفتاك ،هي األمن واألمان (6

 .هي مظهر السلوك اإلنساين والعقالين والربهاين واجلنوين والشيطاين (7

وإىل هتيئته للعطاء واإلبداع واملشاركة يف حتقيق  ،واللغة أيضًا وسيلة اإلنسان إىل تنمية أفكاره وجتاربه
وعن  ،سرته وأفراد جمتمعهوخيتلط باآلخرين ويقوي عالقاته مع أعضاء أ ،فبواسطتها ميتزج ؛حياة متحضرة

وينمي قدراته ومهاراته الالزمة لتطوير  ،وهذه العالقات القوية يكتسب خرباته ،طريق هذا االختالط واالمتزاج
وزادت عالقاته باآلخرين قوة  ،وتطورت ،ويزداد اكتسابه هلذه اخلربات واملهارات كلما منت لغته ،حياته

وأكثر قابلية على اإلبداع واإلنتاج واملشاركة يف حتقيق  ،عيًا وإدراكاً وهذا ما جيعله أكثر و  ،واتساعًا ومناء
 ،ويتأكد وجوده وانتماؤه جملموعته البشرية ،وهكذا بفضل اللغة تتصرف رؤون الفرد ،التطور الفكري

وتسري دفة األمور يف اجملتمع  ،وترتقي حضارهتم ،وتتطور حياهتم ،وبفضلها أيضًا تنمو عالقات أعضاء األمة
 . (1)وجمتمعه حلقة يف كيان اجملتمع البشري  ،حيث يكون الفرد نواة يف جمتمعه ،اإلنساين عامة

إن املعضلة املعاصرة يف وجه اللغة العربية هي عدم املمارسة النطقية استهالاًل بالطفولة واألسرة واجملتمع 
وأن الذي  ،مث املدرسية ،جملتمعيةمث ا ،ن تدريب اللسان الفردي على النطق يبين اللغة األسريةإ ،واملدرسة

فنحن مل نوجد مناذج  ؛ينقص عندنا عدم وجود النماذج اليت تدفع بالعملية القراءية إىل االنطالقة األسرية
فكيف لنا بطرائق ووسائل منهجية  ،ن العملية يف عاملنا انطباعية حمضةإ ،للمدرس والأسرية لألم وال لأل  

                                                 

 21ص 313عامل املعرفة  ،احلصيلة اللغوية ،أمحد املعتوق .د (1)
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وهذه تعتمد على مؤسسات وطنية تربوية تقوم  ؟طة تتسر  بيسر وسهولهسهله ميسورة سريعة التقبل مبس
تقوم على  اإهن ،على التمويل وإجياد اخلرباء ونشر تلك النماذج يف احلوانيت واألسواق واملكتبات واأللعا 

 .ورمبا املال يعود إذا أقام األمر على استثمار ناجح للعملية ،وضع املال األول الذي ينتج أعظم منه
واستشعار األسرة  ،فالتحضري أمر ضروري يف االنتماء للغة ،إجياد روح العزمية يف اجملتمعمن املتطلبات و 

فالنطق السليم واملنطق املضموين مها مفتاح كل فرد يف الكون  ،أن القراءة اجلهرية هي مكمن الرتقي ألطفاهلم
ُِ بالشبا  والكهولة وهناية بالشيخوخة ،من الطفولة ءاً بد وكثري منهم  ،روأكثر املقابالت ال تتكر  ،ومرورًا

إمنا هو تعليم  ،أن تكون الثروة املضمونية املصاحبة بتكوين الثروة اللغويةيف يبين مستقباًل أو يدمر مستقباًل 
وإن العناية والرعاية واحلرص على تعليم النطق واملنطق السليمني قد  ،مستمر من بداية احلياة إىل هنايتها

هوجاء محلها أبناء األمة أواًل بالسخرية من االعتناء  بل عليها حر    ،بري بني أبناء األمةتناقصت بشكل ك
 ،وكذلك بالتشجيع على األلفاظ األجنبية ،واالنتماء إىل العامية ،وعدم املباالة بالفصحى ،والتهاون ،باللغة

 .والتباهي هبا لألطفال وأمامهم
 :املمارسة اللغوية يف إطار األسرة

وسلمتهم للعمالة  ،يف الزمن املعاصر انشغلت عن تربية األبناء وترويضهم على سائر السلوكيات األسرة
 ومل يكن هذا ،وأغفلت املمارسة اللسانية والرتبية السلوكية والعملية ،والطفولة االنعزالية لألسرة ،املنزلية

وال هم يسمعون  ،ممارسة اللغة يسمعونفال بل إن األوالد واإلناث يف معزل عن حمادثة كبار السن  ،فحسب
نعدم لفظ فيالوهذا يؤدي إىل ضعف األداء اللغوي وضحالة املضمون الذي حيتاج  ،مضامني التجار 

أو صخب ال مضمون له وال لفظ  ،ويظل الطفل ساعات طويلة على ألعا  صامته ،وتنعدم أسبابه ،اللفظ
  .له

فإذا حصرنا حديثنا على اجلانب اللغوي فما هي  ،والواقع أننا أمام مسؤولية كربى أمام هذه القضية
 ؟احللول اليت قدمها رجال الرتبية

وما  ؟فما هي احللول ،ولكن نقف عند هذا ،وما أكثر من نصح مبعاجلتها ،ما أكثر من حدد املشكلة
 .هي الربامج الرتبوية اليت يسهل تطبيقها من كل أم وأ  أو أسرة على مستويات الشرائح االجتماعية
ولكن  ،لو تأملنا يف الرتكيبة السلوكية اليت جيب تنميتها للطفل لكانت منظومة من فلسفات رىت

فمنهم من يستلهمها استلهامًا بدائيًا جبمع رتات السلوكيات من  ،يتناوهلا البشر حبسب تكويناهتم الذهنية
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حسب املواقف اليت متيل  ومنهم من يأخذها أخذًا انطباعيًا يتصرف مع أطفاله ،ويأخذ مبا يرتضيه ،حوله
وهناك القلة  ،وتغيب عنه أرياء ،بأخذ أرياء ،وفيهم من يستوحي نوعاً من الرتبية املعرفية املقننة ،إليها نفسه

اليت تأخذها مبنهج علمي معريف جترييب. فكيف لنا بربامج معدة أقيمت عليها التجار  لكي تكون نوعاً من 
فهي أوىل وأكثر أمهية من برامج الطبخ اليت تؤلف فيها مئات  ؟عماهلااملعرفة أمام أربا  األسر يسهل است

إهنا احنرافات الفكر أو الغفلة  ،للتغذية الرتبوية واللغوية واملعرفية جوال جند برام ،وتباع بأسعار مرتفعة ،الكتب
 .الفكرية الرتبوية

وكيفية الثروة اللغوية  ،ة اللغويةإذن فالنداء الندي الشجي ندفعه للمربني لوضع برامج يف كيفية املمارس
أو املدونات لوصف األطعمة  ،إهنا الوصفات اليت تشبه الوصفات الطبية ،لألطفال يف طفولتهم املبكرة

 :أيتومن ذلك ما يالغذائية 
 وتكون تلك يف متناول سائر األسر ،وعدة لوحات لكيفية تعليم النطق فيجب أن يكون هناك منهج. 

 ولو  ،املنتشرة يف األسواق اهلدف منها تعليم املعرفة عن احليوانات واألمساء اللوحات ذات الكلمات
 .صحبت بكيفية النطق وإدراك ضرورته لكان يف ذلك تدريب

 جيب تثقيف األم واأل  على كيفية التدريب اللغوي واملمارسة. 

 العربيةوأن تكون أعمال التقنية باللغة  ،أن توضع برامج على ركل ألعا  يف احلاسب اآليل. 

  لتعليم السور من قصار املفصل يف البداية عن طريق السماعقرآين أن يعد للطفل برنامج. 

 املساجد لربامج التدريب اللغويأن تكون هناك مراكز يف األحياء أو يف . 

 مدركة  ،وسلسة احلفظ ،التذوق أن تكون هناك برامج حلفظ األرعار معد ة من قبل الرتبويني سهلة
 .للمعاين

  نامج قراءة أسري ثابت يرتك للطفل فيه الفرص للقراءة اجلهرية على مسمع من أسرتهبر. 

 أو ما يطرأ على برامج التلفاز  ،ويطلب منه تارة لو إلزامياً أن يصف املشاهد يف الطبيعة ،بل يرغب ،تتاح
 .أو اإلنرتنت

 ولو أخطاء األطفال أو  ،اءإمنا هي حماوالت من األمهات واآلب ،ليس هناك تشدد يف تطبيق تلك الربامج
أو حيس كل من األسرة  ،فال يفرض عليهم ،أخطأ اآلباء يف التدريب أو النطق إمنا هي أمور تكاملية
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وتقوم على توعية املربني  ،وتلك مسؤولية الرتبويني لعلهم يوجدون مناذج منهجية تعني ،التطبيق بثقل
 .ووضع الربامج أمامهم بيسر وسهولة

 
 :يف اللغةالتطبيق وأثره 

 .املمارسة الصوتية املبكرة (1

 .ممارسة القراءة اجلهرية يف مرحلة الطفولة املبكرة (3

  وغري املضبوطة ( ممارسة القراءة اجلهرية ) القراءة للكتب املضبوطة (2

 .االبتعاد عن القراءة الصامتة (1

 .ضرورة تعليم قراءة القرآن يف مراحل الطفولة املختلفة (5

 .وحفظ األرعار ،راحل األوىلالرتكيز على القراءة يف امل (6

 .ضرورة التطبيق للدراسة النحوية (7

 .ممارسة األنشطة الالمنهجية (2

 ،إفساح القراءة يف الشعر واحلكم وغريها للشبا  وللمجتمع يف اجملالس بأساليب تلقائية حلضور الثقافة العربية (3
 .وتدريب اللسان ،ة املواهب الشعريةوتنمي

 .تكون مبسطة للتطبيق الرتبوي ،اءوضع وصفات أو مناهج من قبل خرب  (13

 .ممارسة الكتابة بطرق ذات فعالية حتت إرراف األسرة واملربني (11

  .ومهارة اإلمالء ومهارة القراءة ،وضع وصفات كيفية تنمية مهارات اخلط (13
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 الخاامة
رها األوىل يف واليت تضر  يف جذو  ،لقد حتدثنا عن الثوابت اليت تدفقت منها مكونات اجملتمع السعودي

غري أن الفكر والعقل مل يواكب  ،وقد بسطت أروقتها على اجملتمعات يف اجلزيرة العربية .العقيدة اإلسالمية
حيث غا  احلكم الشامل الذي ينشر األمن  ،خاصة يف اجلزيرة ،التغيري يف عصور امتدت عرب التاريخ

مر الذي أوقف مسرية الرتبية حىت جاء امللك عبد األ ،مما أوجد خالفًا وجهالً  ،واالستقرار والعلم واحلضارة
وأخذت تنقح  ،ونفضت الغبار العالق هبا ،وهنضت من كبوهتا ،فتالمحت اجملتمعات –رمحه اهلل  –العزيز 

وقد انطلقت جداول التعليم تتدفق عرب   ،اجملتمعات من الشوائب اليت طرأت على بعض العبادات واملعامالت
فكانت  ،األمر الذي دفع بالبالد إىل معانقة احلضارة ،خيامها بصحبة البادية الرحلوتنصب  ،كل مدينة وقرية

فكان البد للبالد من مواكبة  .وطرأت املتغريات واملعايشة العصرية والرتاكم الثقايف والصراع الفكري ،املعاصرة
وسيلة التنمية الكربى يف هذه  وهتيئته ليكون ،املستجدات واالستعداد املتنامي آخذة باجلد تنمية الطفل وتطويره

وتضع اخلطط التعليمية  ،وتنتشل الغرقاء ،وجتلو الظلمات ،وتنري السبل ،فانطلقت الدولة تتحمل األعباء ،البالد
والتوازن اإلنساين مع ذاته وجمتمعه  ،إىل جانب هتيئته للوظيفة العمرانية .اليت تكفل االرتباط بالعقيدة اإلسالمية

كل ذلك يدعو إىل تربية مستمرة بعقلية منهجية متطورة ذات قدرة   ،بعناصره املتشابكة مع الكون ،ودنياه
 .وطرد كل فاسد والتحذير منه ،واألخذ بالصاحل واستجالبه ،لتفحص كل طارئ

وإمنا جيب أن  ،غري أن عملية تنمية الطفل يف البالد أمر عظيم الشأن ال تقع مسؤوليته على الدولة فحسب
ونؤدي الرسالة يف قوة وثبات ووعي رامل تفرضه حتمية التطور  ،حوله حىت نواصل املسرية تتضافر اجلهود

وليس أمامنا إال أن نتسلح بالتوجيه الرباين واملنهجية العقلية الواعية  ،والتصدي إلذابة اجملتمع وقيمه الثابتة
وقد حبثنا السبل املوصلة إليه  .ؤازرهاوت ،املتنامية القادرة على املتابعة والتوجيه واإلرراد حىت تعاضد الدولة

وحاولت حصر املشكالت وإجياد  ،حسب قدراتنا وجهدنا عندما تطرقنا ملصادر التعليم يف اجملتمع السعودي
 .. نسأل اهلل التوفيق ألبناء أمتنا واهلل املوفق.احللول هلا
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