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  ةةــدمدمــمقمق

والصالة والصالة   الشاكرين،الشاكرين،ه محَد ه محَد أمحدأمحد  لم،لم،بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعبالقلم، علم اإلنسان ما مل يع  احلمد هلل الذي علماحلمد هلل الذي علم          
، سيدنا حممد، وعلى آلـــــه وصحبه، والتابعني هلم بإحسان إىل يوم ، سيدنا حممد، وعلى آلـــــه وصحبه، والتابعني هلم بإحسان إىل يوم ى معلم البشريةى معلم البشريةوالسالم علوالسالم عل

  الدين.الدين.
ربيت املتواضعة يف التدريس، ربيت املتواضعة يف التدريس، كلمات من وحي جتكلمات من وحي جتهذا تقييد يطلع به الناظر على  هذا تقييد يطلع به الناظر على  وبعــــد: فوبعــــد: ف            

والراغبني، عسى أن جيدوا فيها بعضا مما والراغبني، عسى أن جيدوا فيها بعضا مما   وملن شاء اهلل أن يطالعها من احملبنيوملن شاء اهلل أن يطالعها من احملبني  جعلتها تذكرة لنفسيجعلتها تذكرة لنفسي
  ..أو ينفعهمأو ينفعهم  يفيدهميفيدهم

، فكنت كلما مرت يب ، فكنت كلما مرت يب هذه التجارب منذ التحاقي بسلك التدريسهذه التجارب منذ التحاقي بسلك التدريسأحببت أن أدون أحببت أن أدون وقد وقد           
ض أساتذيت الفضالء فاستحسنوا األمر، ض أساتذيت الفضالء فاستحسنوا األمر، ، مث عرضت ذلك على بع، مث عرضت ذلك على بعيف دفرتيف دفرتأسجلها أسجلها   جتربةجتربة

، وكان من مثرات ، وكان من مثرات لكتابة، فكان لتشجيعهم أثر عظيم يف حثي على االستمرارلكتابة، فكان لتشجيعهم أثر عظيم يف حثي على االستمراروشجعوين على اوشجعوين على ا
  ذلك:ذلك:

    بثانوية أم الربيع أحد بو موسىبثانوية أم الربيع أحد بو موسىم 2014 /2013  هـ1435 ::ىلىلمن جتربة السنة الدراسية األو من جتربة السنة الدراسية األو فكرة فكرة   20_ مجع _ مجع 
  نواحي إقليم الفقيه بن صاحل.نواحي إقليم الفقيه بن صاحل.

باملؤسسة باملؤسسة   ..م2015هــ /  1436حي املمارسة الرتبوية يف املوسم الدراسي املاضي حي املمارسة الرتبوية يف املوسم الدراسي املاضي ة من و ة من و فكر فكر   30  _ مجع_ مجع
  نفسها.نفسها.

من يعلم من يعلم   أعظمأعظم  من األيام اليت هيمن األيام اليت هي  استقدهتااستقدهتاأخرى أخرى تتمة لتدوين أفكار وجتارب تتمة لتدوين أفكار وجتارب ويف هذا اجلزء ويف هذا اجلزء     
كانت، كانت،     يقينا مين بأمهية الكتابة والتدوين، ألن الكتابة قيٌد للمعلومات والتجارب مهمايقينا مين بأمهية الكتابة والتدوين، ألن الكتابة قيٌد للمعلومات والتجارب مهما  اإلنسان،اإلنسان،

  حىت ال تضيع وينسج عليها مرور الوقت نسجا من اإلمهال وخيوطا من النسيان.حىت ال تضيع وينسج عليها مرور الوقت نسجا من اإلمهال وخيوطا من النسيان.
وإمنا أذكر ما وإمنا أذكر ما   برتتيب أو تصنيف معني،برتتيب أو تصنيف معني،  ويف اجلزأين السابقنيويف اجلزأين السابقني  ومل ألتزم فيما دونته يف هذا اجلزءومل ألتزم فيما دونته يف هذا اجلزء    

  حضـرنـي من األفكار والتجارب حسب اإلمكان.حضـرنـي من األفكار والتجارب حسب اإلمكان.
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جيعل مجيع أعمالنا خالصة لوجهه  جيعل مجيع أعمالنا خالصة لوجهه  زأين قبله، وأن زأين قبله، وأن أسأل اهلل أن ينفع هبذا اجلزء كما نفع باجلأسأل اهلل أن ينفع هبذا اجلزء كما نفع باجل          
  ..الكرميالكرمي
و و ــــــــــــــــــــــــيونييوني  3 املوافق لــ:املوافق لــ:هـ هـ 1437رمضان املعظم رمضان املعظم   27 حدحديوم األيوم األ  ((  مالل )اململكة املغربيةمالل )اململكة املغربيةوحرر ببين وحرر ببين           
  م.م.2016

  مدرس مادة الرتبية اإلسالمية بالتعليم الثانوي التأهيلي.مدرس مادة الرتبية اإلسالمية بالتعليم الثانوي التأهيلي.  //ذ. حممد احلسني حنُّواذ. حممد احلسني حنُّوا
mmoohhaammeedd..nnaahhhhoouu@@ggmmaaiill..ccoomm  
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  ::كلمة لألستاذ احملترم حممد وياليل بعد اطالعه على هذه الكلماتكلمة لألستاذ احملترم حممد وياليل بعد اطالعه على هذه الكلمات

، فرأيت ، فرأيت جادت قرحية أستاذنا الكرمي حممد وياليل بكلمة بعد اطالعه على هذه التجربة املتواضعةجادت قرحية أستاذنا الكرمي حممد وياليل بكلمة بعد اطالعه على هذه التجربة املتواضعة  
شاكرا له ما تفضل به من شاكرا له ما تفضل به من يدي كلمايت لعلها تشفع هلا عند القراء، يدي كلمايت لعلها تشفع هلا عند القراء، من املفيد أن أجعلها بني من املفيد أن أجعلها بني 

  امللحوظات الدقيقة، وهذا نص كلمته:امللحوظات الدقيقة، وهذا نص كلمته:
  املفضال: سيدي حممد حنوا ـ حفظه اهلل ـاملفضال: سيدي حممد حنوا ـ حفظه اهلل ـ

هذه سنة محيدة أرجو أن تتعهدها سنة بعد سنة بالتنقيح والتهذيب، فهي جديرة بأن تثوي يف  هذه سنة محيدة أرجو أن تتعهدها سنة بعد سنة بالتنقيح والتهذيب، فهي جديرة بأن تثوي يف  
  ة التدريسة التدريسكتاب أنيق يعترب عصارة سنوات العمل يف مهنكتاب أنيق يعترب عصارة سنوات العمل يف مهن

ال تعليق، فامللحوظات وجيهة، واألسلوب راق، واأللفاظ منتقاة بعناية، والفصاحة بادية، واخللو ال تعليق، فامللحوظات وجيهة، واألسلوب راق، واأللفاظ منتقاة بعناية، والفصاحة بادية، واخللو 
  مما يكدر الكتابة من أخطاء لغوية أو تركيبية واضحمما يكدر الكتابة من أخطاء لغوية أو تركيبية واضح

غري أين أراك مل تضع بعد مبضعك السديد على مكان األمل، بعد أن طوفت يف أسباب تدهور غري أين أراك مل تضع بعد مبضعك السديد على مكان األمل، بعد أن طوفت يف أسباب تدهور 
يب يف البند السابع والعشرين، وأحسب الداء كامنا يف عنصر يب يف البند السابع والعشرين، وأحسب الداء كامنا يف عنصر تعليمنا، وإن أحملت إليه من قر تعليمنا، وإن أحملت إليه من قر 

واحد، يتبدى يل عيانا يف جتربة مجعية احلافظ مع طلبتها، حني كان التعاقد على طلب العلم وجَه واحد، يتبدى يل عيانا يف جتربة مجعية احلافظ مع طلبتها، حني كان التعاقد على طلب العلم وجَه 
اهلل، فالطالب يتعلم هلل، واألستاذ يدرس هلل، واإلدارة جتتهد تبغي وجه اهلل، إنه اإلخالص يف اهلل، فالطالب يتعلم هلل، واألستاذ يدرس هلل، واإلدارة جتتهد تبغي وجه اهلل، إنه اإلخالص يف 

عمل، هذا هو احلافز، هذا هو الدافع، هذا هو احملرك، ولعلك الحظت عمل، هذا هو احلافز، هذا هو الدافع، هذا هو احملرك، ولعلك الحظت العمل بعد الرضى هبذا الالعمل بعد الرضى هبذا ال
يف أول سنة تقدم فيها الطلبة المتحان الباكالوريا، جنحوا مجيعهم بدون استثناء، وبدرجات يف أول سنة تقدم فيها الطلبة المتحان الباكالوريا، جنحوا مجيعهم بدون استثناء، وبدرجات 
أدهشت الوزارة نفسها، اليت ترى طلبة يقضون ست سنوات يف التعليم، ومل يلجوا املؤسسة أدهشت الوزارة نفسها، اليت ترى طلبة يقضون ست سنوات يف التعليم، ومل يلجوا املؤسسة 

ائج ما سبقت يف تاريخ اجلامعات املغربية. والسؤال: كيف حنقق ائج ما سبقت يف تاريخ اجلامعات املغربية. والسؤال: كيف حنقق العمومية إطالقا، حيصلون على نتالعمومية إطالقا، حيصلون على نت
  ..اإلخالص يف تعليمنا، فنكون رساليني يف أداء واجبنا؟ واهلل أعلماإلخالص يف تعليمنا، فنكون رساليني يف أداء واجبنا؟ واهلل أعلم

يف امللحق ثالثون ملحوظة من ملحوظات التداريب امليدانية، لعلها تفيد. والسالم عليكم ورمحة يف امللحق ثالثون ملحوظة من ملحوظات التداريب امليدانية، لعلها تفيد. والسالم عليكم ورمحة 
 11..اهللاهلل

 
 
 

                                                 
إشرافه على في أثناء  الميدانية المفيدة التي جمعها قد جمع أستاذنا محمد وياللي في هذا الملحق ثالثين ملحوظة من مالحظات التداريب  1

 ، وهو معروف بملحوظاته الدقيقة.بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمدينة مراكش المغربية في شعبة التربية اإلسالمية األساتذة المتدربين
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تحنون، عن االمعن االم  _ أحب أن أبدأ خواطري هذه بكلمة_ أحب أن أبدأ خواطري هذه بكلمة1 تحنون، تحان، وأنا أراقب املتعلمني وهم ُيم تحان، وأنا أراقب املتعلمني وهم ُيم
 وأصحح أوراق املمتَحنني، أقول فيها: وأصحح أوراق املمتَحنني، أقول فيها: 

آن اآلوان أن نعيد النظر يف طريقة التقومي واالمتحان، فطريقة االمتحان والتقومي يف بالدنا حتتاج آن اآلوان أن نعيد النظر يف طريقة التقومي واالمتحان، فطريقة االمتحان والتقومي يف بالدنا حتتاج 
األديب األديب   إىل تقومي، وهذا األمر انتبه إليه املربون واملعلمون يف بالد عربية أخرى، ومن ذلك ما كتبهإىل تقومي، وهذا األمر انتبه إليه املربون واملعلمون يف بالد عربية أخرى، ومن ذلك ما كتبه

  ..22اآلناآلن  امسهاامسها  أذكرأذكراليت ال اليت ال الكبري الشيخ علي الطنطاوي رمحه اهلل يف أحد كتبه الكبري الشيخ علي الطنطاوي رمحه اهلل يف أحد كتبه 
من أكثر من نصف قرن أكتب عن االمتحان، أقول: فتشوا عن طريقة أخرى تسد من أكثر من نصف قرن أكتب عن االمتحان، أقول: فتشوا عن طريقة أخرى تسد   )وأنا)وأنايقول: يقول: 

  مسده، وتقوم مقامه، فإنه ليس املقياس الصحيح.مسده، وتقوم مقامه، فإنه ليس املقياس الصحيح.
  ن الدرجات، فقدرها، مث عرضوهان الدرجات، فقدرها، مث عرضوهاتحق متحق مولقد عرضوا مرة مائة ورقة على مدرس ليقدر ما تسولقد عرضوا مرة مائة ورقة على مدرس ليقدر ما تس            

عليه بعد حني، فاختلف التقدير، وكلفوا مرة أستاذا كبريا أن يكتب هو اجلواب الصحيح الكامل، عليه بعد حني، فاختلف التقدير، وكلفوا مرة أستاذا كبريا أن يكتب هو اجلواب الصحيح الكامل، 
  فكتبه فبدلوا فيه قليال، وكتبوه خبط آخر وعرضوه عليه بني األوراق فأعطاه درجة فوق الوسط.فكتبه فبدلوا فيه قليال، وكتبوه خبط آخر وعرضوه عليه بني األوراق فأعطاه درجة فوق الوسط.

وسخطا، وانبساطا وانقباضا، وقد وسخطا، وانبساطا وانقباضا، وقد   وخيتلف حكم األستاذ على اجلواب باختالف حاله: رضاوخيتلف حكم األستاذ على اجلواب باختالف حاله: رضا    
يرى الغلطة الصغرية حينا، وُير حينا آخر بالكبرية فال يراها، وإن كان يف خصام مع زوجته، قد يرى الغلطة الصغرية حينا، وُير حينا آخر بالكبرية فال يراها، وإن كان يف خصام مع زوجته، قد 

  هاجت أعصابه وفسد مزاجه، ظهر ذلك يف ميزان حكمه على أوراق الطالب(.هاجت أعصابه وفسد مزاجه، ظهر ذلك يف ميزان حكمه على أوراق الطالب(.
نا احلاضر  نا احلاضر  إن كالم الشيخ علي الطنطاوي فيه وصف دقيق حلال االمتحان يف وقته ويف وقتإن كالم الشيخ علي الطنطاوي فيه وصف دقيق حلال االمتحان يف وقته ويف وقت      

كذلك، سواء يف كيفية وضع أسئلة االمتحان، أو يف طريقة التصحيح، وسأمسح لنفسي هنا أن كذلك، سواء يف كيفية وضع أسئلة االمتحان، أو يف طريقة التصحيح، وسأمسح لنفسي هنا أن 
  أقرتح بعض اخلطوات اليت أرى أهنا رمبا تسهم يف تقومي ما اعوج من أمر االمتحان والتقومي:أقرتح بعض اخلطوات اليت أرى أهنا رمبا تسهم يف تقومي ما اعوج من أمر االمتحان والتقومي:

   ينبغي أن نغرس يف قلوب الناشئة أن يتعلموا من أجل حتقيق مقاصد وغايات التعلم، وأن ينبغي أن نغرس يف قلوب الناشئة أن يتعلموا من أجل حتقيق مقاصد وغايات التعلم، وأن
  نقلب إىل غاية.نقلب إىل غاية.يي، فاالمتحان وسيلة، ال ينبغي أن ، فاالمتحان وسيلة، ال ينبغي أن  يتعلموا من أجل االمتحان يتعلموا من أجل االمتحانالال
   ينبغي أن نغرس يف أذهان املتعلمني أن اخلوف من االمتحان كملح الطعام، الكثري منه ينبغي أن نغرس يف أذهان املتعلمني أن اخلوف من االمتحان كملح الطعام، الكثري منه

يفسده، والقليل منه جيعل مذاقه جيدا أو مستساغا، ألن قليل القلق من االمتحان حيفز يفسده، والقليل منه جيعل مذاقه جيدا أو مستساغا، ألن قليل القلق من االمتحان حيفز 
  اد وجيعله أكثر حرصا على التفوق.اد وجيعله أكثر حرصا على التفوق.املتعلم على الدراسة واالجتهاملتعلم على الدراسة واالجته

أما املتعلم الذي ال يشعر أصال باالمتحان وال يبايل به مجلًة، فغالبا ال حيقق نتائج جيدة يف أما املتعلم الذي ال يشعر أصال باالمتحان وال يبايل به مجلًة، فغالبا ال حيقق نتائج جيدة يف 
  ..33االمتحان االمتحان 

                                                 
نقلت هذا النص وأنا أطالع كتابا من كتب الشيخ علي الطنطاوي قبل سنتين، ونسيت أن أدون اسم الكتاب ورقم الصفحة، وألهمية النص  2

 وعالقته بالموضوع أوردته هنا، وعسى أن أقف مرة أخرى على مصدره فأثبته.
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   ينبغي التفكري يف طريقة منسجمة لصياغة أسئلة االمتحانات، وتلك الطريقة ينبغي أن ينبغي التفكري يف طريقة منسجمة لصياغة أسئلة االمتحانات، وتلك الطريقة ينبغي أن
  املفتشني واملدرسني.املفتشني واملدرسني.يتفق عليها واضعو اإلطار املرجعي لالختبارات مع يتفق عليها واضعو اإلطار املرجعي لالختبارات مع 

   حنتاج إىل أن نقوم املتعلم تقوُيا عادال ال حنس وال حيس فيه بظلم، وأن نراجع تقوُينا، فرمبا حنتاج إىل أن نقوم املتعلم تقوُيا عادال ال حنس وال حيس فيه بظلم، وأن نراجع تقوُينا، فرمبا
حيتاج إىل تقومي، إذ ليس يف يد املصحح ميزان الذهب، وإمنا هو اجتهاد قابل للصواب حيتاج إىل تقومي، إذ ليس يف يد املصحح ميزان الذهب، وإمنا هو اجتهاد قابل للصواب 

            واخلطأ، كما سبق يف كالم الشيخ علي الطنطاوي.واخلطأ، كما سبق يف كالم الشيخ علي الطنطاوي.
ل اهلدم يف اجملتمع، هكذا أريد أن أحتدث عن الغش بصفة عامة، وما ل اهلدم يف اجملتمع، هكذا أريد أن أحتدث عن الغش بصفة عامة، وما _ الغش من أكرب معاو _ الغش من أكرب معاو 22

جسم جمتمعنا، وإن تعجب فعجب من جسم جمتمعنا، وإن تعجب فعجب من   حىت خنرحىت خنرتحانات إال جزء من كل فشا وذاع تحانات إال جزء من كل فشا وذاع الغش يف االمالغش يف االم
  ش !، ال نكاد نتحدث عنه إال يف أيام االمتحان.ش !، ال نكاد نتحدث عنه إال يف أيام االمتحان.ــــــــــحالنا مع هذا الغحالنا مع هذا الغ

ع الغش صباح مساء؟ يرى صنوفا من ع الغش صباح مساء؟ يرى صنوفا من كيف نقنع املتعلم بأن الغش خصلة ذميمة وهو يعيش مكيف نقنع املتعلم بأن الغش خصلة ذميمة وهو يعيش م    
  الغش منذ نعومة أظفاره، سواء يف البيت، أو يف اجملتمع، أو يف املدرسة.الغش منذ نعومة أظفاره، سواء يف البيت، أو يف اجملتمع، أو يف املدرسة.

إننا حنتاج إىل أن نقطع مع الغش من أصله، ولن يتأتى ذلك إال مبحاربته أينما كان، وتلك معركة إننا حنتاج إىل أن نقطع مع الغش من أصله، ولن يتأتى ذلك إال مبحاربته أينما كان، وتلك معركة 
  لن يصمد فيها إال فئة قليلة من الناس.لن يصمد فيها إال فئة قليلة من الناس.

االمتحان، هذا السؤال الوجيه الذي طرحه أستاذي احملرتم كمال االمتحان، هذا السؤال الوجيه الذي طرحه أستاذي احملرتم كمال   ومما له عالقة مبوضوع الغش يفومما له عالقة مبوضوع الغش يف      
أحدُّ من ظاهرة الغش حتقيقا ملبدأ تكافؤ الفرص أحدُّ من ظاهرة الغش حتقيقا ملبدأ تكافؤ الفرص   )كيف)كيفوجاد يف إحدى خمتاراته الرتبوية قائال: وجاد يف إحدى خمتاراته الرتبوية قائال: 

دون مساس حبق املتعلم يف األمن النفسي أثناء اجتياز االختبار؟، تلكم املعادلة اليت تظهر دون مساس حبق املتعلم يف األمن النفسي أثناء اجتياز االختبار؟، تلكم املعادلة اليت تظهر 
    44..قوُيات اإلشهادية(قوُيات اإلشهادية(شاخصة كلما وطئت حجرة التشاخصة كلما وطئت حجرة الت

_ كثر احلديث يف عامنا هذا عن ضرورة إصالح التعليم، وحتدث من حتدث، وكتب من كتب، _ كثر احلديث يف عامنا هذا عن ضرورة إصالح التعليم، وحتدث من حتدث، وكتب من كتب، 33
واختلف الناس يف ذلك اختالفا كثريا وسمودت الصحف مبداد حيكي فصوال من معركة ال ينتهي واختلف الناس يف ذلك اختالفا كثريا وسمودت الصحف مبداد حيكي فصوال من معركة ال ينتهي 

ضى يف ضى يف مشهد منها إال ويستعد الناس ملشهد آخر، وملا تأملت ذلك وجدت أننا نعاين من فو مشهد منها إال ويستعد الناس ملشهد آخر، وملا تأملت ذلك وجدت أننا نعاين من فو 
إصالح التعليم ال جند هلا مثيال لدى األمم األخرى، فقد جربنا منذ االستقالل جتارب الغرب إصالح التعليم ال جند هلا مثيال لدى األمم األخرى، فقد جربنا منذ االستقالل جتارب الغرب 

من أموال، وأمهدرت من جهود، ومل من أموال، وأمهدرت من جهود، ومل   وكم أمنفقوكم أمنفق  يف ذلك،يف ذلك،  نفلحنفلح  ليم، وملليم، وملوالشرق ونظرياته يف التعوالشرق ونظرياته يف التع
  حنصد إال العلقم والشوك.حنصد إال العلقم والشوك.

                                                                                                                                                    
الحديث في أسباب الخوف من االمتحان لدى المتعلم في مقال عنوانه " الخوف من االمتحان عند الطلبة" في الجزء األول من  قد فصلت  3

، وإن كنت قد تحدثت عن أسباب الخوف من االمتحان عند طلبة التعليم العتيق، إال أنها تتشابه عند جميع المتعلمين._ _ مذكرتي، ص: 
 .، لألستاذ الفاضل كمال وجاد، مفتش مادة التربية اإلسالمية بمديرية إقليم قلعة السراغنة، رقم: مختارات تربوية 
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علل به تأخرنا يف اإلصالح علل به تأخرنا يف اإلصالح وعند البحث عن أسباب هذا الفشل وتنقيح مناط ما يصح أن نوعند البحث عن أسباب هذا الفشل وتنقيح مناط ما يصح أن ن    
  استوقفين هذا السؤال الذي مل أجد له جوابا وهو: هل حقا أريد لنا أن نصلح التعليم؟استوقفين هذا السؤال الذي مل أجد له جوابا وهو: هل حقا أريد لنا أن نصلح التعليم؟

أعلم أن اجلواب واضح وضوح الشمس عند دهاة السياسة الذين ابتملينا هبم، وأعلم علم يقني أن أعلم أن اجلواب واضح وضوح الشمس عند دهاة السياسة الذين ابتملينا هبم، وأعلم علم يقني أن     
ابتكار واقرتاح أسباب اإلصالح ابتكار واقرتاح أسباب اإلصالح يف بلدنا العزيز رجاال ونساء هلم غرية على التعليم، وهلم قدرة على يف بلدنا العزيز رجاال ونساء هلم غرية على التعليم، وهلم قدرة على 

احلقيقي للتعليم، ولكن ال أحد يستشريهم، وإذا استمشريوا ال يمسمع رأيهم، وتلك طامة كربى إذا احلقيقي للتعليم، ولكن ال أحد يستشريهم، وإذا استمشريوا ال يمسمع رأيهم، وتلك طامة كربى إذا 
  أسند األمر إىل غري أهله.أسند األمر إىل غري أهله.

_ متنيت لو مسعين القائمون على أمر التعليم يف وطين ألقول هلم: إنه ال تنقصنا األفكار _ متنيت لو مسعين القائمون على أمر التعليم يف وطين ألقول هلم: إنه ال تنقصنا األفكار 44
الح تعليمنا اهلزيل، ولكن ينقصنا شيء واحد، وهو أن حندد الح تعليمنا اهلزيل، ولكن ينقصنا شيء واحد، وهو أن حندد والتصورات والنظريات يف شأن إصوالتصورات والنظريات يف شأن إص

خطة واحدة نسري عليها، وطريقا واضحا منشي كلنا فيه، نتفق أوال ونعرف ما ذا نريد وما ذا ال خطة واحدة نسري عليها، وطريقا واضحا منشي كلنا فيه، نتفق أوال ونعرف ما ذا نريد وما ذا ال 
  نريد، ومن أين نبدأ وإىل أين ننتهي.نريد، ومن أين نبدأ وإىل أين ننتهي.

أثبتت لنا أثبتت لنا   حنتاج إىل تعليم يستجيب حلاجة جمتمعنا، بعيدا عن ما يريده منا الشرق أو الغرب، فقدحنتاج إىل تعليم يستجيب حلاجة جمتمعنا، بعيدا عن ما يريده منا الشرق أو الغرب، فقد  
معترب معترب   التجربة القريبة والبعيدة أن اآلخرين لن يرضوا عنا ولو انسلخنا من جلودنا... فهل منالتجربة القريبة والبعيدة أن اآلخرين لن يرضوا عنا ولو انسلخنا من جلودنا... فهل من

  !!مدكر؟مدكر؟و و 
واء يف ميدان التدريس أو واء يف ميدان التدريس أو فيما نأيت ونذر، سفيما نأيت ونذر، س  أتعجب ملا ذا ال نتقبل النقد وال نستسيغ العتابأتعجب ملا ذا ال نتقبل النقد وال نستسيغ العتاب_ _ 55

  احلياة؟احلياة؟من شؤون من شؤون   يف غريهيف غريه
إىل النقد، ولو كان أحيانا يتضمن بعض احلدَّة، ما إىل النقد، ولو كان أحيانا يتضمن بعض احلدَّة، ما دم حتتاج دم حتتاج إن سنة احلياة وضرورة التجديد والتقإن سنة احلياة وضرورة التجديد والتق    

  ..دام أن الغرض منه هو اإلصالح والسعي حنو األفضل والرقي باملستوىدام أن الغرض منه هو اإلصالح والسعي حنو األفضل والرقي باملستوى
  أو القدح.أو القدح.أهنم يفضلون أن يدمرهم املديح، وال يقبلون أن ينقذهم النقد أهنم يفضلون أن يدمرهم املديح، وال يقبلون أن ينقذهم النقد ومشكلة معظم الناس ومشكلة معظم الناس     
على من حتب زيادة يف على من حتب زيادة يف تقسو تقسو   ةةالطيبالطيب  بببعض القلو بعض القلو ، ألن ، ألن ت دائما مذمومةت دائما مذمومةليسليس  ة يف النصحة يف النصحالقسو القسو فف

ات غريه، ولو كانت بطريقة غري ات غريه، ولو كانت بطريقة غري د من مالحظد من مالحظييستفستففعلى املرء أن يفعلى املرء أن ي  ،،الرغبة واحلرص على اخلريالرغبة واحلرص على اخلري
مل يكن هلا مل يكن هلا ، و ، و كالذي كسر ساعة منبههكالذي كسر ساعة منبههأحدنا  أحدنا  كن كن ييال ال و و   ،،حب عميقحب عميق  ةةقسو قسو تلك التلك الوراء وراء رمبا رمبا فف  ،،مهذبةمهذبة

  ذنب سوى أهنا أيقظته.ذنب سوى أهنا أيقظته.من من 
تقليدي مل يـَعمد تقليدي مل يـَعمد النموذج الالنموذج ال، ومنها أن ، ومنها أن يف نظرييف نظري  له أسباب كثريةله أسباب كثرية  من املدرسةمن املدرسةتعلمني تعلمني املاملنفور نفور   __66

الذي الذي هذا التطور هذا التطور فه العامل، فه العامل، خاّصة يف ظلِّ التطّور التكنولوجي اهلائل الذي يعر خاّصة يف ظلِّ التطّور التكنولوجي اهلائل الذي يعر   يساير تطلعاهتم،يساير تطلعاهتم،
  طرائق شىّت للتعّلم، بعيدا عن النموذج املدرسي الكالسيكي.طرائق شىّت للتعّلم، بعيدا عن النموذج املدرسي الكالسيكي.متعلمني متعلمني يمتيح لليمتيح لل
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: : ، وأنا أقول، وأنا أقولنصف اجلوابنصف اجلواب: فهم السؤال : فهم السؤال يقولونيقولون_ _ ريا ريا جزاهم اهلل خجزاهم اهلل خ__كنا نسمع أساتذتنا كنا نسمع أساتذتنا _  _  77
، من أجل الوصول إىل نصف اجلواب املنتظر، وقد أفادتين ، من أجل الوصول إىل نصف اجلواب املنتظر، وقد أفادتين حسن السؤال يعني على فهم السؤالحسن السؤال يعني على فهم السؤال

حسن صياغة السؤال قد يوقعه يف سلبيات  حسن صياغة السؤال قد يوقعه يف سلبيات  سم مع املتعلمني أن إغفال املدرس سم مع املتعلمني أن إغفال املدرس التجربة يف القالتجربة يف الق
  ::كثرية، من أمههاكثرية، من أمهها

  البحث عن صيغ البحث عن صيغ عادة السؤال أكثر من مرة، ويلجأ إىل عادة السؤال أكثر من مرة، ويلجأ إىل إضاعة الوقت، حيث يضطر إىل إإضاعة الوقت، حيث يضطر إىل إ
له من وقت الدرس ما هو يف له من وقت الدرس ما هو يف أخرى حىت يمفهم املتعلم قصده من السؤال، وبذلك يضيع أخرى حىت يمفهم املتعلم قصده من السؤال، وبذلك يضيع 

  أمس احلاجة إليه.أمس احلاجة إليه.
  اليت اليت   كأن يسمع هذه العباراتكأن يسمع هذه العبارات،  ،  أنه قد يسمع ما ال حيب مساعه من املتعلم يف هذه احلالةأنه قد يسمع ما ال حيب مساعه من املتعلم يف هذه احلالة

، أو: مل أفهم سؤالك أيها ، أو: مل أفهم سؤالك أيها ــــْد السؤال أيها األستاذــــْد السؤال أيها األستاذأع  أع  : : ني مساعهاني مساعهاملدرسملدرساا  ال يود كثري منال يود كثري من
  األستاذ، أو: مل أمسع السؤال أيها األستاذ.األستاذ، أو: مل أمسع السؤال أيها األستاذ.

يكون للصمت الذي يعقب سؤاال يكون للصمت الذي يعقب سؤاال   )قد)قددرر كالم أستاذي كمال وجاد يف هذا السياق قوله: درر كالم أستاذي كمال وجاد يف هذا السياق قوله: ومن ومن 
  ..55((دقيقا صخب أشد من صخب اجلواب ذاته، فاحرص على دقة السؤال وقراءة حلظة الصمتدقيقا صخب أشد من صخب اجلواب ذاته، فاحرص على دقة السؤال وقراءة حلظة الصمت

  أو قد يفتح ، أو قد يفتح يمخرجه من سياق الدرس إىل درس آخريمخرجه من سياق الدرس إىل درس آخرفف  ،،يأتيه جواب غري متوقعيأتيه جواب غري متوقع  أنه قدأنه قد ،
  ..على نفسه بابا يصعب إغالقهعلى نفسه بابا يصعب إغالقه

ال تفتح على نفسك يف الدرس أو خارج ال تفتح على نفسك يف الدرس أو خارج " " : : قلت فيهاقلت فيها  للمدرسنيللمدرسني  أكرر نصيحةأكرر نصيحة  وما زلتوما زلت
  ا يعمييك سدُّه".ا يعمييك سدُّه".الدرس بابالدرس باب

توجيه األسئلة املفتوحة، أو توجيه األسئلة املفتوحة، أو العناية بضبط السؤال وحسن صياغته، وجتنب العناية بضبط السؤال وحسن صياغته، وجتنب من أجل هذا كله ينبغي من أجل هذا كله ينبغي 
؟، أو: ما ذا يعين ؟، أو: ما ذا يعين : ما ذا تفهمون من النص: ما ذا تفهمون من النصقائالقائال  كأن يسأل املدرس تالميذهكأن يسأل املدرس تالميذه    يف الدرسيف الدرس  الغامضةالغامضة

  شبه ذلك، وْليـمَقْس ما مل يـمَقْل، كما قال ابن مالك يف ألفيته.شبه ذلك، وْليـمَقْس ما مل يـمَقْل، كما قال ابن مالك يف ألفيته.وما أوما ألكم هذا؟ لكم هذا؟ 
  ت يف الدرس،ت يف الدرس،كثرة الكالم ورفع الصو كثرة الكالم ورفع الصو أشفقت على بعض األساتذة الذين يرهقون أنفسهم بأشفقت على بعض األساتذة الذين يرهقون أنفسهم ب_ _ 88

ذكره اهلل خبري، كان ذكره اهلل خبري، كان تكلم، وقد تذكرت أستاذا لنا يف اجلامعة تكلم، وقد تذكرت أستاذا لنا يف اجلامعة وال يكاد يرتك الفرصة للمتعلم ليوال يكاد يرتك الفرصة للمتعلم لي
، فلما علمنا أنه ال يرغب يف ، فلما علمنا أنه ال يرغب يف إال بسؤال يتيمإال بسؤال يتيميف احلصة يف احلصة ، وال يسمح لنا ، وال يسمح لنا يتكلم ساعتني أو أكثريتكلم ساعتني أو أكثر

ني أو أربع دون ني أو أربع دون من يتكلم ساعتمن يتكلم ساعتالتعب الشديد الذي يلحق التعب الشديد الذي يلحق تركنا سؤاله، ولك أن تتخيل تركنا سؤاله، ولك أن تتخيل   السؤالالسؤال
  توقف.توقف.

                                                 
 .9وجاد، رقم:  ، لألستاذ المحترم كمالويةــــتربمختارات   5
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أرى أن أحسن أرى أن أحسن طريقة احلوار يف الدرس لكان أحسن وأجدى نفعا، وهلذا طريقة احلوار يف الدرس لكان أحسن وأجدى نفعا، وهلذا سلك األستاذ سلك األستاذ لو لو و و         
يف الدرس وحيول درسه إىل سلسلة من يف الدرس وحيول درسه إىل سلسلة من   هي أن يتوسط املدرسهي أن يتوسط املدرس  طريقة تريح املعلم واملتعلم معاطريقة تريح املعلم واملتعلم معا

لمون إىل متاهات يف لمون إىل متاهات يف درجه املتعدرجه املتعيت نفضي إىل بناء الدرس مع املتعلمني، وليحذر أن يستيت نفضي إىل بناء الدرس مع املتعلمني، وليحذر أن يستاألسئلة الاألسئلة ال
  هو أو ال يستطيعون هم اخلروج منها، واملوفق من وفقه اهلل.هو أو ال يستطيعون هم اخلروج منها، واملوفق من وفقه اهلل.  الدرس ال يستطيعالدرس ال يستطيع

_ أفادتين جتربة التعامل مع املتعلمني أن شيوع األخطاء اللغوية عند كثري منهم، هلا أسباب  _ أفادتين جتربة التعامل مع املتعلمني أن شيوع األخطاء اللغوية عند كثري منهم، هلا أسباب  99
  ، منها:، منها:كثريةكثرية
  أنفسهم بإلقاء أنفسهم بإلقاء ، ويرحيون ، ويرحيون سكوت بعض املدرسني عليها، زاعمني أهنم ليسوا مسؤولني عنهاسكوت بعض املدرسني عليها، زاعمني أهنم ليسوا مسؤولني عنها

  اللوم على غريهم، وما أسهل سلوك هذا السبيل!اللوم على غريهم، وما أسهل سلوك هذا السبيل!
   ومن أسباهبا كذلك اعتماد اللهجة العامية يف التدريس لدى معظم املدرسني على مذهب ومن أسباهبا كذلك اعتماد اللهجة العامية يف التدريس لدى معظم املدرسني على مذهب

  66عيوش!عيوش!اإلمام اإلمام 
ه راجع يف معظمه إىل ه راجع يف معظمه إىل التعلم لدى املتعلمني، فوجدت أنالتعلم لدى املتعلمني، فوجدت أنتأملت يف أسباب ضعف مستوى تأملت يف أسباب ضعف مستوى _ _ 1100

مبرحلة مبرحلة ، لذلك كان أوىل األوليات، أن نعتين مجيعا ، لذلك كان أوىل األوليات، أن نعتين مجيعا ل التعليمل التعليمخلل يف املراحل األوىل من مراحخلل يف املراحل األوىل من مراح
هذه املرحلة هذه املرحلة التعليم االبتدائي، ولن يتأتى ذلك إال بالعناية مبريب األجيال الذين هم عماد بناء التعليم االبتدائي، ولن يتأتى ذلك إال بالعناية مبريب األجيال الذين هم عماد بناء 

يقوم يقوم   " ال" اللبناء لبناء ، وا، واالبناءالبناء  ساسساسهو أهو أاملهمة يف حياة املتعلمني، فمعلم االبتدائي رجال كان أو امرأة املهمة يف حياة املتعلمني، فمعلم االبتدائي رجال كان أو امرأة 
ال يمرى، ولكن البناء ال يقوم إال ال يمرى، ولكن البناء ال يقوم إال غائض يف األرض، واألساس غائض يف األرض، واألساس إن مل حيمله أساس متني إن مل حيمله أساس متني وال يمنتفع به وال يمنتفع به 

  ..77..".."، هذا األساس هو التعليم االبتدائي، ال يراه الناس على حقيقته وال يقدرونه قدره، هذا األساس هو التعليم االبتدائي، ال يراه الناس على حقيقته وال يقدرونه قدرهعليهعليه
وكل وكل ، ، وجتارهبم ما يناسبهوجتارهبم ما يناسبهجتربة التدريس أن على املدرس أن ينتقي من آراء اآلخرين جتربة التدريس أن على املدرس أن ينتقي من آراء اآلخرين علمتين علمتين   __1111
ذ خبري نفسه وفقيه حالته، وال ترهق نفسك باملقارنات اليت ال تنتهي، ألنه كلما اتسعت ذ خبري نفسه وفقيه حالته، وال ترهق نفسك باملقارنات اليت ال تنتهي، ألنه كلما اتسعت أستاأستا

  ..عينك ضاق صدركعينك ضاق صدرك
    من سورة طه: ) من سورة طه: )   وهذه من روائع الرتبية القرآنية الواردة يف قوله تعاىلوهذه من روائع الرتبية القرآنية الواردة يف قوله تعاىل  

          ))  

                                                 

و أيضا عضو المجلس الدارجة في التعليم األولي بالمغرب، وه ةاعتماد اللهجإلى المشهورة صاحب الدعوة  رجل مغربي نور الدين عيوش، 
 وقد أثارت دعوته كثيرا من الجدل. ،األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

م.هـ _ ، جدة، الطبعة األولى دار المنارة للنشر والتوزيع ، ص: الشيخ علي الطنطاوي، ج: ذكريات  
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، وخالصتها أن رواة ، وخالصتها أن رواة كبة الثعلب وركبة اجلملكبة الثعلب وركبة اجلملرم رم عنواهنا: عنواهنا:   قصة الثعلب واجلملقصة الثعلب واجلمليف هذا املقام يف هذا املقام حتضرين حتضرين و و   
إىل أين يصل إىل أين يصل   ::واقفا على الضفة األخرى من النهرواقفا على الضفة األخرى من النهرمَجَال مَجَال   ا سألا سألثعلبثعلبأن أن   كيمة زعمواكيمة زعموااحلكايات احلاحلكايات احل

، فإذا ، فإذا كالم اجلملكالم اجلمل    ثقًة بظاهرثقًة بظاهر  ررقفز الثعلب يف النهقفز الثعلب يف النهففىل الركبة. ىل الركبة. إإاجلمل: اجلمل: أجابه أجابه ؟ ف؟ فعمق ماء النهرعمق ماء النهر
استطاع أن يقف على استطاع أن يقف على ن ن وما أوما أ  ،،ه من املاءه من املاءسسأن خيرج رأأن خيرج رأ  سعى جاهدسعى جاهدو و   ،،غرقهغرقهويكاد يم ويكاد يم   باملاء يغطيهباملاء يغطيه

قائاًل: أمل تقل إّن قائاًل: أمل تقل إّن غاضبا غاضبا صرخ يف وجه اجلمل صرخ يف وجه اجلمل حىت حىت التقط بعض أنفاسه الالهثة التقط بعض أنفاسه الالهثة ، و ، و ررصخرة يف النهصخرة يف النه
  ركبيت! ركبيت! الركبة وقصدت الركبة وقصدت يصل إىل يصل إىل قلت لك إنه قلت لك إنه نعم نعم له اجلمل هبدوء: له اجلمل هبدوء: قال قال ففإىل الركبة؟ إىل الركبة؟   املاء يصلاملاء يصل

يه حسب جتاربه اليت يه حسب جتاربه اليت أأبر بر   نانافهو جييبفهو جييب  ناناستشري أحدا يف أمور حياتستشري أحدا يف أمور حياتنن  ماماحينحينواملغزى من القصة أنه واملغزى من القصة أنه 
جتارهبم جتارهبم أجوبة اآلخرين أو أجوبة اآلخرين أو   كثريًا ما تكونكثريًا ما تكونواألمر كذلك ينطبق على جتارب اآلخرين، فواألمر كذلك ينطبق على جتارب اآلخرين، ف  ،،نفعتهنفعته

  ..وقلما يمنتبه لهوقلما يمنتبه له  ب غريهم، فليمعترب هبذا فإنه جد نفيسب غريهم، فليمعترب هبذا فإنه جد نفيسقد ال تناسقد ال تناسو و   فقطفقط  ممهلهل  مناسبةمناسبة
بكثري من بكثري من   بنفسك أعظمم بنفسك أعظمم   ك الصعودَ ك الصعودَ ، وهي: " حماولتم ، وهي: " حماولتم وحتضرين أيضا حكمة قريبة من هذا املعىنوحتضرين أيضا حكمة قريبة من هذا املعىن    

  انتظارك ألحدهم أن يرفعك".انتظارك ألحدهم أن يرفعك".
يف حياته يف حياته   دائمادائما  القواعد اليت جيب أن يستحضرها املدرسالقواعد اليت جيب أن يستحضرها املدرسمن من _ قاعدة " لكل مقام مقال" _ قاعدة " لكل مقام مقال" 1212

  ، فال يطغى عنده شيء على آخر.، فال يطغى عنده شيء على آخر.حىت حيقق التوازن يف عملهحىت حيقق التوازن يف عمله
كون موضوعم حديثهم  كون موضوعم حديثهم  أن يأن ي  القاعدة املذكورة أكره لنفسي ولغريي من املدرسنيالقاعدة املذكورة أكره لنفسي ولغريي من املدرسنيوتأسيسا على وتأسيسا على     

خاصة إذا كان خاصة إذا كان التدريس ومشاكله اليت ال تنتهي، و التدريس ومشاكله اليت ال تنتهي، و احلديَث عن احلديَث عن من اجملالس من اجملالس كلما مجعهم جملس كلما مجعهم جملس 
إىل نفسي يف مثل تلك اجملالس العامة أن يصغي اإلنسان ويطيل إىل نفسي يف مثل تلك اجملالس العامة أن يصغي اإلنسان ويطيل   ، وأحب شيء، وأحب شيءاجمللس جملسا عامااجمللس جملسا عاما

فاد، وإال سكت فهو خري له فاد، وإال سكت فهو خري له وأوأاملصلحة يف الكالم تكلم املصلحة يف الكالم تكلم   أنأن  رأىرأى  ويقارن وحيلل، فإذاويقارن وحيلل، فإذا  السكوتالسكوت
  العاملون!العاملون!وما يعقل ذلك إال وما يعقل ذلك إال   ولغريه، ورحم اهلل من قال خريا فغنم، أو سكت عن لغو فسل م.ولغريه، ورحم اهلل من قال خريا فغنم، أو سكت عن لغو فسل م.

، وأن التكرب داء قاتل ، وأن التكرب داء قاتل يرفع قدر صاحبه وُينحه القبوليرفع قدر صاحبه وُينحه القبول  واضعواضع_ علمتين جتربة التدريس أن الت_ علمتين جتربة التدريس أن الت1313
  وجيعله ممقوتا.وجيعله ممقوتا.  يمزري بصاحبهيمزري بصاحبه

  وللتواضع صور كثرية يف ميدان التدريس، أكتفي بإيراد أمهها:وللتواضع صور كثرية يف ميدان التدريس، أكتفي بإيراد أمهها:  
   مدرسا أو متعلما، صغريا أو كبريا، وعدم االستبداد مدرسا أو متعلما، صغريا أو كبريا، وعدم االستبداد وقبول رأي غريي، سواء كان وقبول رأي غريي، سواء كان احرتام احرتام

  بالرأي.بالرأي.
  بري عن آرائهم بكل حريةبري عن آرائهم بكل حريةإعطاء الفرصة للمتعلمني للتعإعطاء الفرصة للمتعلمني للتع..  
  االعرتاف باخلطأ والرجوع إىل الصواباالعرتاف باخلطأ والرجوع إىل الصواب..  
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  وشكرهم على نصائحهم وتوجيهاهتم، وشكرهم على نصائحهم وتوجيهاهتماالستفادة من جتارب اآلخريناالستفادة من جتارب اآلخرين ،..  
  جبميع أنواعه.جبميع أنواعه.  الصرب على األذىالصرب على األذى  

ولئيم، فقد تعلمنا يف احلقل ولئيم، فقد تعلمنا يف احلقل واخلالصة أنه ال يتواضع إال كبري وعظيم، وال يتكرب إال حقري واخلالصة أنه ال يتواضع إال كبري وعظيم، وال يتكرب إال حقري 
    ختفض رأسها.ختفض رأسها.ع رأسها، وأن املمتلئة ع رأسها، وأن املمتلئة الفارغة ترفالفارغة ترف  أن السنبلةأن السنبلة

، وشتان بني من ، وشتان بني من علمتين التجربة يف التدريس أن األماين ال تغين شيئا إذا مل يكن معها عملعلمتين التجربة يف التدريس أن األماين ال تغين شيئا إذا مل يكن معها عمل_ _ 1414
  يف الوهم والسراب، والثاين يتفيأ ظالليف الوهم والسراب، والثاين يتفيأ ظالل  ، فاألول يعيش غالبا، فاألول يعيش غالبايشتهي ويتخيل، وبني من يعزم ويعمليشتهي ويتخيل، وبني من يعزم ويعمل

  واحلقيقة.واحلقيقة.  الواقعالواقع
هذا املقام قول بعض احلكماء: ال تكن كمن عاش شطر حياته هذا املقام قول بعض احلكماء: ال تكن كمن عاش شطر حياته يت حتضرين يف يت حتضرين يف ومن احلكم الومن احلكم ال    

  األول يشتهي الشطر الثاين، وعاش شطر حياته الثاين آسفا على ضياع شطر حياته األول.األول يشتهي الشطر الثاين، وعاش شطر حياته الثاين آسفا على ضياع شطر حياته األول.
  ويقول أمري الشعراء أمحد شوقي:ويقول أمري الشعراء أمحد شوقي:  

  ولكن تؤخذ الدنيا غالباولكن تؤخذ الدنيا غالبا        ****    ييــــما نيل املطالب بالتمنما نيل املطالب بالتمنو و 
  إلقدام كان هلم ركاباإلقدام كان هلم ركاباإذا اإذا ا    ****وما استعصى على قوم منال وما استعصى على قوم منال 

ننتفع إال مبا عملته ننتفع إال مبا عملته من األماين واخلياالت اجلميلة! لكننا مل من األماين واخلياالت اجلميلة! لكننا مل   وما أكثر ما متنينا وختيلنا يف مدرستناوما أكثر ما متنينا وختيلنا يف مدرستنا    
  أيدينا.أيدينا.

حيب اإلنسان حيب اإلنسان من أعظم ما وقفت عليه عمليا ورأيته من أسباب جناح املرء يف عمله هو أن من أعظم ما وقفت عليه عمليا ورأيته من أسباب جناح املرء يف عمله هو أن _ _ 1515
دون إفراط أو تفريط، فذلك سبب عظيم وسر  دون إفراط أو تفريط، فذلك سبب عظيم وسر  لعناية، لعناية، عمله، ويفرح به، ويعطيه ما يستحق من اعمله، ويفرح به، ويعطيه ما يستحق من ا

  ..كبري من أسرار النجاح يف العملكبري من أسرار النجاح يف العمل
  ..فإين أراه من أسباب التعاسة والشقاوة والعذابفإين أراه من أسباب التعاسة والشقاوة والعذابأما أن يكره اإلنسان عمله ويتثاقل يف إجنازه، أما أن يكره اإلنسان عمله ويتثاقل يف إجنازه،     
قاتل للشعور، قاتل للشعور،   وهاهنا أمر يف غاية األمهية جيب االنتباه إليه وهو أن االعتياد مميت لإلحساسوهاهنا أمر يف غاية األمهية جيب االنتباه إليه وهو أن االعتياد مميت لإلحساس  

، ولكن ال ثلبت ممارسته له أن ، ولكن ال ثلبت ممارسته له أن قد يكون مرة أو مرتني يف بداية األمرقد يكون مرة أو مرتني يف بداية األمره اإلنسان لعمله ه اإلنسان لعمله كر كر فمثال  فمثال  
  ، بعد أن مات عنده اإلحساس.، بعد أن مات عنده اإلحساس.، فيعيش اإلنسان شقيا يف عمله، ظاملا لغريه، فيعيش اإلنسان شقيا يف عمله، ظاملا لغريهتصبح عادة حمكمةتصبح عادة حمكمة

وقد انتبه اإلعالم املعاصر هلذه احلقيقة فأصبح تكوين العادة من األصول اليت يعتمد عليها يف وقد انتبه اإلعالم املعاصر هلذه احلقيقة فأصبح تكوين العادة من األصول اليت يعتمد عليها يف 
غري ضرورية، أو حىت ممجوجة غري ضرورية، أو حىت ممجوجة   احلديث لرتويج سلعة معينة قد يراها الناس يف بادئ األمراحلديث لرتويج سلعة معينة قد يراها الناس يف بادئ األمر  نناإلعالاإلعال

، بل من اللزوميات ال غىن ، بل من اللزوميات ال غىن مستقبحة، ولكنها ال تلبث حبكم العادة واإللف أن تصبح مستساغةمستقبحة، ولكنها ال تلبث حبكم العادة واإللف أن تصبح مستساغة
  ....عنها، وقمل ذلك يف عامل األفكارعنها، وقمل ذلك يف عامل األفكار
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بط إجناز بعض األعمال بط إجناز بعض األعمال أن نر أن نر   من األخطاء اليت نقع فيها من حيث ندري أو ال ندريمن األخطاء اليت نقع فيها من حيث ندري أو ال ندري_ _ 1616
سلطة النموذج الوحيد الذي ال يتكرر، فإذا غاب هذا سلطة النموذج الوحيد الذي ال يتكرر، فإذا غاب هذا معينني، وهنا نسقط يف معينني، وهنا نسقط يف   بأشخاصبأشخاص

  ..الشخص أو أصابه امللل توقف العملالشخص أو أصابه امللل توقف العمل
جد أحدهم يصف بعض العلماء أو جد أحدهم يصف بعض العلماء أو عن بعض أسالفنا، فتعن بعض أسالفنا، فت  وتلك من األخطاء اليت ورثناهاوتلك من األخطاء اليت ورثناها    

احملققني، وخامتة احملققني، وخامتة   من قبيل: خامتةمن قبيل: خامتةبالغة ما فيها بالغة ما فيها فيها من اإلغراق يف املفيها من اإلغراق يف املاملصلحني وخيلع عليهم ألقابا املصلحني وخيلع عليهم ألقابا 
ته اليت هبا ته اليت هبا متجيد البطل ونعجز عن حماكات بطولمتجيد البطل ونعجز عن حماكات بطولاجملتهدين..، وإنه ملن أقبح العيوب أن حنسن اجملتهدين..، وإنه ملن أقبح العيوب أن حنسن 

  استحق أن يكون بطال.استحق أن يكون بطال.
أشري إىل أمهية العمل اجلماعي التشاركي الذي تتالقح فيه األفكار وال أشري إىل أمهية العمل اجلماعي التشاركي الذي تتالقح فيه األفكار وال   ومن وحي التجربةومن وحي التجربة_ _ 1717

كم خسرنا بسبب االستبداد واالنفراد بالرأي، سواء يف القسم مع كم خسرنا بسبب االستبداد واالنفراد بالرأي، سواء يف القسم مع يه، و يه، و يستبد فيه طرف برأيستبد فيه طرف برأ
اء اء يف أمس احلاجة إىل التعاون البنَّ يف أمس احلاجة إىل التعاون البنَّ حنن دائما حنن دائما و و     !!أو مع غريهم ممن جتمعنا هبم عالقاتأو مع غريهم ممن جتمعنا هبم عالقات  ،،املتعلمنياملتعلمني

وما زلت أقول وما زلت أقول بني مجيع مكونات هذه األمة، وخاصة بني العاملني يف ميدان الرتبية والتعليم، بني مجيع مكونات هذه األمة، وخاصة بني العاملني يف ميدان الرتبية والتعليم، 
ختالف يف الرؤى والتوجهات والقناعات الشخصية ال ينبغي أن يكون عائقا من ختالف يف الرؤى والتوجهات والقناعات الشخصية ال ينبغي أن يكون عائقا من االاالوأكرر: إن وأكرر: إن 

العاملني العاملني عوائق التواصل والتعاون بني اجلميع، وقد أثبتت التجربة أن العناية بالقواسم املشرتكة بني عوائق التواصل والتعاون بني اجلميع، وقد أثبتت التجربة أن العناية بالقواسم املشرتكة بني 
شتت اجلهود وأضاعت كثريا شتت اجلهود وأضاعت كثريا غراق يف اجلزئيات والفروع اليت غراق يف اجلزئيات والفروع اليت أوىل وأفضل وأنفع من اإلأوىل وأفضل وأنفع من اإليف أي ميدان يف أي ميدان 

  الفرص.الفرص.من من 
مثلم مثلم أن أي جمموعة بشرية جيمعها عمل معني هي أن أي جمموعة بشرية جيمعها عمل معني هي ومن وحي جتربيت يف التدريس استفدت ومن وحي جتربيت يف التدريس استفدت _ _ 1818
سواء فيما بينهم أو مع سواء فيما بينهم أو مع   ،،كبرية، قد ترتفع فيها األصوات أحيانا، وقد خيتلف أفرادها أحياناكبرية، قد ترتفع فيها األصوات أحيانا، وقد خيتلف أفرادها أحيانا    أسرةأسرة

  وإذا كانوإذا كان، ، أسباب ذاتية وأخرى موضوعيةأسباب ذاتية وأخرى موضوعية  تضيهتضيهتقتقمن يسوس أمر األسرة، وهو اختالف طبيعي من يسوس أمر األسرة، وهو اختالف طبيعي 
وال وال فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه"، فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه"،   نننتعاو نتعاو أن " أن " األمر كذلك فيجب األمر كذلك فيجب 

ما دام أن غاية اجلميع غايٌة شريفة، وهي يف أسرتنا هاته ما دام أن غاية اجلميع غايٌة شريفة، وهي يف أسرتنا هاته يضيق بعضنا برأي غريه املختلف معه، يضيق بعضنا برأي غريه املختلف معه، 
  خدمة املتعلمني واملتعلمات.خدمة املتعلمني واملتعلمات.

  ..ينفخ يف رماد أو يصيح يف وادينفخ يف رماد أو يصيح يف واد  مثله مثل منمثله مثل منفليس حلمقه دواء، و فليس حلمقه دواء، و   جعل الناس سواءً جعل الناس سواءً ومن رام ومن رام 
  وهلل در الشاعر العريب حني قال:وهلل در الشاعر العريب حني قال:

  تغفل عن الشيم احلسانتغفل عن الشيم احلسان  فالفال    ****إذا أبصرَت يف األصحاب عيباإذا أبصرَت يف األصحاب عيبا
  وح بال دخانوح بال دخانــــــــــــــيفيف  ودٌ ودٌ ــــــــــــــوهل عوهل ع    ****ه ه ــــــــــــــــــــــــــــــذبا ال عيب فيذبا ال عيب فيــــــــــــد مهد مهــــــــــــــــــــــــــــــتريتري                            
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يف قسمه وخارج قسمه: أن يكون حذرا دون يف قسمه وخارج قسمه: أن يكون حذرا دون وط جناح املدرس وط جناح املدرس التجربة أن من شر التجربة أن من شر   _ علمتين_ علمتين1919
وما يرتتب عليها من تداعيات يف كل احلاالت اليت تعرض وما يرتتب عليها من تداعيات يف كل احلاالت اليت تعرض   ، مقدرا للمواقف، مقدرا للمواقفبتوسطبتوسط  غلو، ومتيقظاغلو، ومتيقظا

  ..له، وهذا الشرط أجزم أنه لن يتأتى للمدرس إال بعد جتربة يف امليدانله، وهذا الشرط أجزم أنه لن يتأتى للمدرس إال بعد جتربة يف امليدان
املهمات الصعبة، كالتدريس حتتاج إىل املهمات الصعبة، كالتدريس حتتاج إىل   واحلكمة، ألنواحلكمة، ألنفعلى املدرس أن يتميز بقدر كبري من الذكاء فعلى املدرس أن يتميز بقدر كبري من الذكاء 

، حىت حيسن املرء التصرف السليم، إبان الظروف الصعبة واملواقف ، حىت حيسن املرء التصرف السليم، إبان الظروف الصعبة واملواقف سرعة الذكاء والفطنة واحلكمةسرعة الذكاء والفطنة واحلكمة
درس يف عمله، ألنه يتعامل مع أصناف متباينة من درس يف عمله، ألنه يتعامل مع أصناف متباينة من ما أكثر هذه املواقف اليت تصادف املما أكثر هذه املواقف اليت تصادف املاحلرجة، و احلرجة، و 

  ..الناسالناس
عليه وسلم القدوة احلسنة واملثل األعلى يف كيفية عليه وسلم القدوة احلسنة واملثل األعلى يف كيفية اهلل اهلل املعلمني رسولنا حممد صلى املعلمني رسولنا حممد صلى ولنا يف سيد ولنا يف سيد   

من املخاطبني، كما هو واضح يف سريته العطرة، سواء قبل البعثة أو من املخاطبني، كما هو واضح يف سريته العطرة، سواء قبل البعثة أو التعامل مع أصناف خمتلفة التعامل مع أصناف خمتلفة 
  بعدها.بعدها.

ال خيتاره إال ال خيتاره إال   أن التوجه لدراسة األدبأن التوجه لدراسة األدب  ف الفاسدة اليت انتشرت يف مدارسنا اليومف الفاسدة اليت انتشرت يف مدارسنا اليوممن األعرامن األعرا_ _ 2020
واملتفوقني، واملتفوقني، صيل، وأن الشعب العلمية ال يتوجه إليها إال ثلة من النبهاء صيل، وأن الشعب العلمية ال يتوجه إليها إال ثلة من النبهاء املتعلمني يف التحاملتعلمني يف التحضعاف ضعاف 

  اليت استقرت يف أذهان كثري من الناس.اليت استقرت يف أذهان كثري من الناس.  وتلك آفة من آفات انفصال العلوموتلك آفة من آفات انفصال العلوم
ة ة أن تلميذأن تلميذ__  وأنا ذاهب إىل القسم صباحاوأنا ذاهب إىل القسم صباحا  __هذا العامهذا العام  ومن عجيب ما وقفت عليه يف مدرستناومن عجيب ما وقفت عليه يف مدرستنا      

بأهنا اختارت التوجه األديب قائلة هلا: أنت ال بأهنا اختارت التوجه األديب قائلة هلا: أنت ال   شعبة األدبيةشعبة األدبيةمن المن الزميلتها زميلتها   من الشعبة العلمية عريتمن الشعبة العلمية عريت
األمر وبينت هلما أن األمر وبينت هلما أن   ، فشرحت هلما، فشرحت هلماألنك أدبية فبكت املسكينة وندبت حظهاألنك أدبية فبكت املسكينة وندبت حظها  حيق لك الكالمحيق لك الكالم

، وقلت هلما: سأرى يف هناية املوسم ، وقلت هلما: سأرى يف هناية املوسم التفاضل يكون باالجتهاد والتميز سواء يف األدب أو يف العلومالتفاضل يكون باالجتهاد والتميز سواء يف األدب أو يف العلوم
ب السبق، فكان أن حصلت التلميذة األدبية على نتائج أفضل ب السبق، فكان أن حصلت التلميذة األدبية على نتائج أفضل قصقصالدراسي من منكما ستحرز الدراسي من منكما ستحرز 
بني بني   والمتها على اختيارها، فليمعترب مبثل هذا وال يملجأ إىل التفاضلوالمتها على اختيارها، فليمعترب مبثل هذا وال يملجأ إىل التفاضل  من أختها العلمية اليت عريهتامن أختها العلمية اليت عريهتا

، وليكن اختياره مؤسسا ، وليكن اختياره مؤسسا املتعلمني بأمور ال تصح، وليجتهد كل متعلم يف ختصصه الذي اختارهاملتعلمني بأمور ال تصح، وليجتهد كل متعلم يف ختصصه الذي اختاره
  على أسس صحيحة.على أسس صحيحة.

  دور األسرةدور األسرةمن أهم أسبابه غياب من أهم أسبابه غياب ، أن ، أن بعض املتعلمنيبعض املتعلمنيالبحث يف أسباب احنراف البحث يف أسباب احنراف   أفادينأفادين_ _ 2121
يف محاية الناشئة من االحنراف، يف محاية الناشئة من االحنراف،   ألسرة تقع عليها مسؤولية عظمىألسرة تقع عليها مسؤولية عظمى، فا، فاترك احلبل على الغاربترك احلبل على الغاربو و 

  ..يف سلوكهم، وميل عن الصوابيف سلوكهم، وميل عن الصوابوعالج ما يعرتيهم من اعوجاج وخطأ وعالج ما يعرتيهم من اعوجاج وخطأ 
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  ا تعليم عملي يغرس القيم النبيلة يف نفوس الناشئةا تعليم عملي يغرس القيم النبيلة يف نفوس الناشئةألهنألهنة القدوة احلسنة من األبوين، ة القدوة احلسنة من األبوين، وأساس الرتبيوأساس الرتبي  
  ::، كما قال الشاعر العريب، كما قال الشاعر العريبمنذ صغرهممنذ صغرهم

  فقلَد شكَل مشيته  بنوهم فقلَد شكَل مشيته  بنوهم   **********َمَشى الطاووسم يوماً باْعوجاٍج َمَشى الطاووسم يوماً باْعوجاٍج 
  دوهم دوهم ــــــــــــــــــــــبدْأَت به وحننم مقلّ بدْأَت به وحننم مقلّ   **********    الوا:الوا:ــــــــــــفقاَل عالَم ختتالوَن؟ قفقاَل عالَم ختتالوَن؟ ق

  وهوهــــــــــــدْلَت معدلدْلَت معدلــــــــ* فإنا إن ع* فإنا إن ع********فخال ْف سريَك املعوجَّ واعدْل فخال ْف سريَك املعوجَّ واعدْل 
  وه؟وه؟ــــــــــجياري باخلمطى من أدبجياري باخلمطى من أدب  **********  رٍع رٍع ــــــــــــــــــــــلُّ فلُّ فــــــــــــــــــأَما تدري أبانا كأَما تدري أبانا ك

  وهوهــــــــــــــــــــــــــــعلى ما كان عوََّده أبعلى ما كان عوََّده أب  **********  وينَشأم ناشئم الفتيان  منا وينَشأم ناشئم الفتيان  منا 
للعزائم، وما للعزائم، وما   ونونأي عمل، ويف التدريس والرتبية خاصة: املثبطأي عمل، ويف التدريس والرتبية خاصة: املثبط_ من أخوف ما أخافه يف _ من أخوف ما أخافه يف 2222

يأتونك يف صورة الناصح يأتونك يف صورة الناصح وإن تعجب فعجب من حاهلم حني وإن تعجب فعجب من حاهلم حني ، ، أكثرهم يف كل زمان ومكانأكثرهم يف كل زمان ومكان
ة من هذا الصنف، ة من هذا الصنف، ، وقد أوقفتين التجربة على أمثلة كثري ، وقد أوقفتين التجربة على أمثلة كثري تثبيطا للعزائمتثبيطا للعزائمنصحهم إال نصحهم إال وليس وليس ، ، األمنياألمني

  بأدب أفضل وسيلة لتوقي الوقوع يف شرَكهم.بأدب أفضل وسيلة لتوقي الوقوع يف شرَكهم.  ويف جتاهلهم وحسن التخلص منهمويف جتاهلهم وحسن التخلص منهم
اآلخرين أندى اآلخرين أندى يف وجه يف وجه تبسمنا تبسمنا أن أن   ندركندرك  نانافياليتفياليتتسامة سر من أسرار جناحنا يف أعمالنا، تسامة سر من أسرار جناحنا يف أعمالنا، االباالب_ _ 2323

      حلومنا!حلومنا!من كل ما نقضيه هلم من حوائج بوجوه عابسة، وكأننا نعطيهم شيئا من من كل ما نقضيه هلم من حوائج بوجوه عابسة، وكأننا نعطيهم شيئا من   على قلوهبمعلى قلوهبم
له وأبرد على قلبه له وأبرد على قلبه أن الكلمة الطيبة نباسط هبا اإلنسان وندخل السرور على نفسه خري أن الكلمة الطيبة نباسط هبا اإلنسان وندخل السرور على نفسه خري   ليتنا نعلمليتنا نعلم

  ن العطية اجلزيلة مع النظرة القاسية.ن العطية اجلزيلة مع النظرة القاسية.مم
ذي ذي أصبح اليوم قاعدة وبئست القاعدة، وأن الأصبح اليوم قاعدة وبئست القاعدة، وأن ال  أفادتين التجربة يف العمل أن إمهال املواعيدأفادتين التجربة يف العمل أن إمهال املواعيد  __2424

من من   ، وكم ضاع، وكم ضاعوقت مع نفسه ومع غريه أصبح استثناءوقت مع نفسه ومع غريه أصبح استثناءوحيرص على ضبط الوحيرص على ضبط ال  ال خيلف الوعدال خيلف الوعد
كرب أو صغر، ولو كرب أو صغر، ولو ي عمل  ي عمل  إخالف املواعد واالستهتار بالوقت الذي هو ظرف ألإخالف املواعد واالستهتار بالوقت الذي هو ظرف ألحقوق بسبب حقوق بسبب 

جاز ألمة أن هتمل املواعيد يف حياهتا وترتاخى فيها، ملا جاز للمسلمني أن يهملوا مواعيدهم جاز ألمة أن هتمل املواعيد يف حياهتا وترتاخى فيها، ملا جاز للمسلمني أن يهملوا مواعيدهم 
يقوم على مواعيد مضبوطة ضبَط الدقائق يقوم على مواعيد مضبوطة ضبَط الدقائق ويصابوا بعلة التسويف وإضاعة الوقت، ألن ديننا ويصابوا بعلة التسويف وإضاعة الوقت، ألن ديننا 

فالصالة كانت على فالصالة كانت على بارزا، بارزا،   اإلسالمي العظيم جتْده حاضرااإلسالمي العظيم جتْده حاضرا  والثواين، وتأمل هذا يف مجيع شعائر دينناوالثواين، وتأمل هذا يف مجيع شعائر ديننا
، وهكذا يف كل ، وهكذا يف كل املؤمنني كتابا موقوتا، والصيام يف أيام معدودات معلومات، واحلج أشهر معلوماتاملؤمنني كتابا موقوتا، والصيام يف أيام معدودات معلومات، واحلج أشهر معلومات

املسلمني اليوم صاروا مضرب املسلمني اليوم صاروا مضرب   ءء، وما ذلك إال لنتعلم الضبط والنظام، فما هلؤال، وما ذلك إال لنتعلم الضبط والنظام، فما هلؤالتعاليم ديننا وشعائرهتعاليم ديننا وشعائره
      !!األوقات؟األوقات؟  ف املواعيد وإضاعةف املواعيد وإضاعةيف إخاليف إخال  بني أمم األرض مجيعابني أمم األرض مجيعا  املثلاملثل
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كلفا، وقد يكون كلفا، وقد يكون إما أن يكون تصنعا وتإما أن يكون تصنعا وت  احرتام املتعلمني للمدرساحرتام املتعلمني للمدرسعلمتين جتربة التدريس أن علمتين جتربة التدريس أن _ _ 2525
  اختيارا واقتناعا.اختيارا واقتناعا.

، أو رغبة يف نيل مصلحة، ، أو رغبة يف نيل مصلحة، يكون إما خوفا من سطوة املدرسيكون إما خوفا من سطوة املدرسفأما احرتامهم له تصنعا وتكلفا ففأما احرتامهم له تصنعا وتكلفا ف  
  ..وهذا احرتام ال يلبث أن يزول حينما يزول سببهوهذا احرتام ال يلبث أن يزول حينما يزول سببه

فله أسباب، من أمهها يف نظري احرتام األستاذ للمتعلمني وحبه فله أسباب، من أمهها يف نظري احرتام األستاذ للمتعلمني وحبه   امهم له اختيارا واقتناعاامهم له اختيارا واقتناعاوأما احرت وأما احرت 
، وهذا دواء مفيد وعالج نافع يستطيع به األستاذ أن ، وهذا دواء مفيد وعالج نافع يستطيع به األستاذ أن والنفع هلم، وحسن تواصله معهموالنفع هلم، وحسن تواصله معهماخلري اخلري 

  من كثري مما يشتكي منه غريه، وهلل در الشاعر العريب إذ يقول:من كثري مما يشتكي منه غريه، وهلل در الشاعر العريب إذ يقول:يضبط قسمه ويريح نفسه يضبط قسمه ويريح نفسه 
  قربم الدواء وما إليه وصولقربم الدواء وما إليه وصول    ******  عجائب والعجائبم مجٌة عجائب والعجائبم مجٌة الالومن ومن         

  ولولــــــــــــــــــــــــــوق ظهورها حمموق ظهورها حممــــــــواملاء فواملاء ف******يقتلها الظمايقتلها الظما  كالعيس يف البيداءكالعيس يف البيداء
يأخذ يأخذ على األستاذ املريب أن على األستاذ املريب أن   فإن قلت: وما مناسبة إيراد البيتني هنا؟ أقول: مناسبة إيرادمها أنفإن قلت: وما مناسبة إيراد البيتني هنا؟ أقول: مناسبة إيرادمها أن

  ، وبذلك يكسب قلوهبم ويضمن ودهم.، وبذلك يكسب قلوهبم ويضمن ودهم.أبنائه املتعلمنيأبنائه املتعلمني  دائما بأسهل الطرق وأفضلها يف تعامله معدائما بأسهل الطرق وأفضلها يف تعامله مع
أسباب كثرية لبناء أسباب كثرية لبناء قلت وما زلت أقول: إن بيننا معاشَر املدرسني وبني أبنائنا املتعلمني قلت وما زلت أقول: إن بيننا معاشَر املدرسني وبني أبنائنا املتعلمني _ _ 2626  

فما شئت من أواخ تشد بعضها إىل بعض، ووشائج جتعل بعضها فما شئت من أواخ تشد بعضها إىل بعض، ووشائج جتعل بعضها أوهنتها األيام، أوهنتها األيام، الثقة الكاملة اليت الثقة الكاملة اليت 
اليت توحد بني قلوبنا، اليت توحد بني قلوبنا،   باتباترِّ رِّ قَ قَ ــفة، بل وما شئت من مجيع املفة، بل وما شئت من مجيع املوما شئت من رابطة املعر وما شئت من رابطة املعر من بعض، من بعض، 

  ، وتؤاخي فيما بني نفوسنا.، وتؤاخي فيما بني نفوسنا.وتؤلف بني أرواحناوتؤلف بني أرواحنا
  وجتديد يف اجملتمع، وال ُيكن للمجتمع أن حيلق إال هبماوجتديد يف اجملتمع، وال ُيكن للمجتمع أن حيلق إال هبما  إن املعلم واملتعلم مها جناحا أي إصالحإن املعلم واملتعلم مها جناحا أي إصالح    

، ، ، فهو ساع إىل اهلدم، فهو ساع إىل اهلدمبينهمابينهما  الفالفيوقد نار الصراع واخليوقد نار الصراع واخلمعا، وإن كل من يريد أن يوقع بينهما، أو معا، وإن كل من يريد أن يوقع بينهما، أو 
  ري وفساد عريض جنينا وجنين مثراته املرة.ري وفساد عريض جنينا وجنين مثراته املرة.بشرٍّ مستطبشرٍّ مستط  وسعيه مؤذنوسعيه مؤذن

، ، احلرص على إعادة اللحمة وبناء جسور الثقة بني األستاذ واملتعلماحلرص على إعادة اللحمة وبناء جسور الثقة بني األستاذ واملتعلم  فمن مصلحة اجلميعفمن مصلحة اجلميع  لذلكلذلك  
  مكوي الفؤاد احلريص عليكممكوي الفؤاد احلريص عليكم  م مقالةَ م مقالةَ وهنا أود أن أمهس يف أذن أساتذيت وتالميذي وأقول هلوهنا أود أن أمهس يف أذن أساتذيت وتالميذي وأقول هل

أي مشكل أو أي أمل مهما قوي ومهما كثر، فليس يدخل إىل قلوبنا، إال أي مشكل أو أي أمل مهما قوي ومهما كثر، فليس يدخل إىل قلوبنا، إال إن إن حرَصه على نفسه: حرَصه على نفسه: 
، وقبلناه باختيارنا، وأضرب لكم مثاال بقائد البلد أو اجليش قد يساعد ، وقبلناه باختيارنا، وأضرب لكم مثاال بقائد البلد أو اجليش قد يساعد إذا أدخلناه إليه برضائناإذا أدخلناه إليه برضائنا
  مع كلمع كلحالنا حالنا   ، فكذلك، فكذلكيف سور حصنه، فيدخل منها العدويف سور حصنه، فيدخل منها العدو  إذا ترك ثغرةإذا ترك ثغرة  عدوه من حيث ال يشعرعدوه من حيث ال يشعر

أعطيناه الفرصة وأمهلنا مراقبة دسائسه، تسلل أعطيناه الفرصة وأمهلنا مراقبة دسائسه، تسلل من يرتبص بنا إلفساد عالقتنا بأبنائنا املتعلمني إذا من يرتبص بنا إلفساد عالقتنا بأبنائنا املتعلمني إذا 
  واستطاع أن يوقع بيننا فخسرنا مجيعا.واستطاع أن يوقع بيننا فخسرنا مجيعا.  إليناإلينا
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وفشلهم على غريهم، فمن قائل وفشلهم على غريهم، فمن قائل الذين يعلقون تعثرهم الذين يعلقون تعثرهم أتعجب من حال بعض املتعلمني أتعجب من حال بعض املتعلمني _ _ 2727
، ومن ، ومن أو اإلدارةأو اإلدارة  : إن السبب هو املدرس: إن السبب هو املدرسدرس عليهدرس عليهيف امتحان، أو عند تعذر فهم يف امتحان، أو عند تعذر فهم   منهم عند فشلهمنهم عند فشله

، وقليل منهم من ، وقليل منهم من هم قرناؤه، ومن قائل: إن السبب يعود إىل األسرة واجملتمعهم قرناؤه، ومن قائل: إن السبب يعود إىل األسرة واجملتمعقائل: إن السبب قائل: إن السبب 
  وجتاوز تعثره.وجتاوز تعثره.  والعتاب، فيبدأ يف إصالح خلل نفسهوالعتاب، فيبدأ يف إصالح خلل نفسه  يرجع إىل نفسه بالتوبيخيرجع إىل نفسه بالتوبيخ

ن حوهلم من املتعلمني أو ن حوهلم من املتعلمني أو ل أخطائهم إىل مل أخطائهم إىل مأن بعض املدرسني يرجعون كأن بعض املدرسني يرجعون كأيضا أيضا وشبيه هبذا وشبيه هبذا   
، وال ينفعه أن ، وال ينفعه أن ، وهذا ال يستقيم، ألن اإلنسان مسؤول عن تصرفاته واختياراته، وهذا ال يستقيم، ألن اإلنسان مسؤول عن تصرفاته واختياراتهزمالئهم يف العملزمالئهم يف العمل

    يتهم الظروف ويتعلق بأوهن األسباب.يتهم الظروف ويتعلق بأوهن األسباب.
ما يلوم الناسم الظروَف، ما يلوم الناسم الظروَف،   )دائما)دائمايف إحدى حكمه املشهورة: يف إحدى حكمه املشهورة:   88رد شورد شواملفكر الكبري جورج برنااملفكر الكبري جورج برنايقول يقول   

روف.. الناجحون يف هذه الدنيا هم أناس يستيقظون يف الصباح، ويبحثون روف.. الناجحون يف هذه الدنيا هم أناس يستيقظون يف الصباح، ويبحثون بالظبالظولكنين ال أومن ولكنين ال أومن 
  ..((صنعوها!صنعوها!عن ظروف مواتية، وإذا مل جيدوها عن ظروف مواتية، وإذا مل جيدوها 

أن ما قد يبدو يف أعيننا صغريا أو حقريا، قد يبدو لغرينا من املتعلمني أن ما قد يبدو يف أعيننا صغريا أو حقريا، قد يبدو لغرينا من املتعلمني   99اعلم عزيزي األستاذاعلم عزيزي األستاذ_ _ 2828
   ))اخلالد: اخلالد:   ، كما جاء يف التوجيه القرآين، كما جاء يف التوجيه القرآين، فال نبخسهم أشياءهم، فال نبخسهم أشياءهمأمرا عظيماأمرا عظيما

  .).)   4848هود، جزء من اآلية:هود، جزء من اآلية:سورة سورة..        
صغرية، فهي يف صغرية، فهي يف يقول األستاذ احملرتم كمال وجاد: )تذكر دوما أن أعمال املتعلمني مهما بدت يقول األستاذ احملرتم كمال وجاد: )تذكر دوما أن أعمال املتعلمني مهما بدت   

  ..1100((أعينهم إجنازاتأعينهم إجنازات
ة كل ة كل يتأتى مبعرفيتأتى مبعرف، وذلك ، وذلك يسوسهميسوسهميفقه كيف يفقه كيف فعلى األستاذ أن حيسن التعامل مع املتعلمني وأن فعلى األستاذ أن حيسن التعامل مع املتعلمني وأن 

  أسباب كسب القلوب.أسباب كسب القلوب.
جتلسون من  جتلسون من    )إنكم)إنكماإلبراهيمي للمعلمني قوله: اإلبراهيمي للمعلمني قوله: البشري البشري   حممدحممد  ومن وصايا املفكر اجلزائري الشيخومن وصايا املفكر اجلزائري الشيخ  

، وتدرجوا ، وتدرجوا عروش ممالك، رعاياها أطفال األمة، فسوسوهم بالرفق واإلحسانعروش ممالك، رعاياها أطفال األمة، فسوسوهم بالرفق واإلحسان  كراسي التعليم علىكراسي التعليم على
    1111((....ة أكمل منهاة أكمل منهاهبم من مرحلة كاملة يف الرتبية إىل مرحلهبم من مرحلة كاملة يف الرتبية إىل مرحل

                                                 
يعد أحد أشهر و(، مؤلف أيرلندي شهير. ُوِلد في دبلن، نوفمبر  وفي ت - يوليو  ( )ولد جورج برنارد شو )  8

 وسكار ألحسن سيناريو )عن سيناريووجائزة األ عام ي حاز على جائزة نوبل في األدب الكتاب المسرحيين في العالم، وهو الوحيد الذ
 .بيجماليون( في العام 

الوضع اللغوي إال ما استثني مما هو منصوص عليه في محله، و اذ واألستاذة شقائق في األحكامالخطاب موجه للمذكر والمؤنث، ألن األست 9
، لكن جرى العرف اليوم بتنويع الخطاب لهما، حرصا على حق المرأة زعموا، فتجد مثال في ورقة األسئلة في أي العربي صالح للمذكر والمؤنث

 ..جوابك لليأجيبي/ اكتب/ اكتبي/ علل جوابك/ ع /امتحان: أجب

 .مختارات تربوية، لألستاذ كمال وجاد، رقم:  10
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ميزت ميزت ن أخرى، فن أخرى، فأو يف بلداأو يف بلدا  يف املغربيف املغرب  تأملت يف الدعوة إىل جتديد مادة الرتبية اإلسالميةتأملت يف الدعوة إىل جتديد مادة الرتبية اإلسالمية_ _ 2929  
تغيري مناهج الرتبية اإلسالمية تغيري مناهج الرتبية اإلسالمية إىل جتديد هذه املادة وذلك بإىل جتديد هذه املادة وذلك بيدعو يدعو يف املوضوع بني منهجني: أحدمها يف املوضوع بني منهجني: أحدمها 

  ،،ذا التجديدذا التجديدهبهب  مْ مْ ــــأنع  أنع  و و سالسة سالسة ل جعلها أكثر جاذبية و ل جعلها أكثر جاذبية و من أجمن أج  هاهاحتسني أسلوب تدريسحتسني أسلوب تدريسو و   يف التعليميف التعليم
إفراغ هذه املادة من إفراغ هذه املادة من هو هو ، و ، و أصحابه يف التغيري والتجديد إىل أبعد مدىأصحابه يف التغيري والتجديد إىل أبعد مدىاملنهج الثاين فيذهب املنهج الثاين فيذهب أما أما 

  ، وشتان بني املنهجني.، وشتان بني املنهجني.تلك طامة كربىتلك طامة كربىو و   حمتواها ومسخهاحمتواها ومسخها
الدرس غري تلك الدرس غري تلك   أفكار جيدة يف أثناءأفكار جيدة يف أثناء  مما حيدث يل كثريا يف احلصص الدراسية أنه تأتيينمما حيدث يل كثريا يف احلصص الدراسية أنه تأتيين_ _ 3030

من اهلل تعاىل يستوجب مين مزيدا من اهلل تعاىل يستوجب مين مزيدا   إهلاماإهلاماحسبه حسبه فرح كثريا بذلك وأفرح كثريا بذلك وأوأوأ، ، ليت خططت هلا قبل احلصةليت خططت هلا قبل احلصةاا
ين ال أستطيع تذكر كل تلك األفكار اجليدة ين ال أستطيع تذكر كل تلك األفكار اجليدة من فرحي مبا ذكرت أنمن فرحي مبا ذكرت أن، لكن ينغص ، لكن ينغص من الشكرمن الشكر

أين أخشى أن أخذ من وقت املتعلمني ما ليس يل أين أخشى أن أخذ من وقت املتعلمني ما ليس يل واخلواطر الساحنة بعد الفراغ من احلصة، ولوال واخلواطر الساحنة بعد الفراغ من احلصة، ولوال 
  ..خشية ضياعهاخشية ضياعها  توقفت عند كل فكرة ختطر يف أثناء احلصص حىت أكتبهاتوقفت عند كل فكرة ختطر يف أثناء احلصص حىت أكتبهاحبق لحبق ل
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  ـمـةـمـةخـاتخـات

  اآلتيـــــــــــــــــــــــــــــــة:اآلتيـــــــــــــــــــــــــــــــة:اخلالصات اخلالصات ُيكن إمجال أهم ُيكن إمجال أهم   األفكار السابقةاألفكار السابقةبعد الفراغ من تدوين بعد الفراغ من تدوين           
   لعمل داخل لعمل داخل تدوين هذه األفكار بعد انتهاء جتربة سنة دراسية تقوُيا لتدوين هذه األفكار بعد انتهاء جتربة سنة دراسية تقوُيا لكان الغرض من كان الغرض من

    صرحية.صرحية.الفصل الدراسي، ونقدا للذات، بطريقة الفصل الدراسي، ونقدا للذات، بطريقة 
   بيان ما يف تدوين هذه األفكار والتجارب من الفوائد الكثرية، سواء يل، أو لغريي ممن بيان ما يف تدوين هذه األفكار والتجارب من الفوائد الكثرية، سواء يل، أو لغريي ممن

  سيطالعها.سيطالعها.
  هبا، وأشكر كل من أفادين فيها هبا، وأشكر كل من أفادين فيها   انفتاح هذه التجربة على جتارب أخرى، وهي جتارب أعتزانفتاح هذه التجربة على جتارب أخرى، وهي جتارب أعتز

  من املتعلمني.من املتعلمني.  بقليل أو كثري، سواء من املدرسني أوبقليل أو كثري، سواء من املدرسني أو
  أراع يف التدوين ترتيبا معينا لتسلسل تلك األفكار، ألن ذلك حيتاج إىل جهد آخر، وال أراع يف التدوين ترتيبا معينا لتسلسل تلك األفكار، ألن ذلك حيتاج إىل جهد آخر، وال   ململ

  أرى له فائدة ذات شأن كبري يف مثل هذا التدوين.أرى له فائدة ذات شأن كبري يف مثل هذا التدوين.
  والنظر، فنستفيد من والنظر، فنستفيد من   قصدت مبا دونت أن أدعو نفسي وغريي إىل أن نفتح أعيننا للعربةقصدت مبا دونت أن أدعو نفسي وغريي إىل أن نفتح أعيننا للعربة

، ولن يؤثر ذلك يف نظرتنا إىل أقدار ، ولن يؤثر ذلك يف نظرتنا إىل أقدار صابصابأخطاء من أخطأ، ونتعلم من صواب من أأخطاء من أخطأ، ونتعلم من صواب من أ
  ، ألن ذلك مغمور يف حبر إجيابياهتم.، ألن ذلك مغمور يف حبر إجيابياهتم.خلطأ بدر من أحدهمخلطأ بدر من أحدهم  أساتذتناأساتذتنا

  مل يكتبها مل يكتبها   إذا مل تدون ستضيع، كما ضاعت جتارب أخرىإذا مل تدون ستضيع، كما ضاعت جتارب أخرى  التجاربالتجارب  أن هذهأن هذه  ال خيفىال خيفى
  ..أصحاهباأصحاهبا

قل من خالهلا قل من خالهلا هذا وال أدعي العصمة أو الكمال هلذه التجربة، وحسبــــي أنين حاولت أن أنهذا وال أدعي العصمة أو الكمال هلذه التجربة، وحسبــــي أنين حاولت أن أن            
  ما عشته، وغلب على ظين أنه ُيكن أن يفيدين، أو يفيد غريي.ما عشته، وغلب على ظين أنه ُيكن أن يفيدين، أو يفيد غريي.

أن يصحح ما يقف عليه فيه من خطأ أن يصحح ما يقف عليه فيه من خطأ   اخلتام من كل من يطالع ما سطرته وحررته،اخلتام من كل من يطالع ما سطرته وحررته،  وألتمس يفوألتمس يف        
عين خري عين خري أو زلل، ورحم اهلل من أهدى إلــــــــــــــــــي عيوبــــــــــــي، وأسأل اهلل يف البدء واخلتام أن جيزي أو زلل، ورحم اهلل من أهدى إلــــــــــــــــــي عيوبــــــــــــي، وأسأل اهلل يف البدء واخلتام أن جيزي 

اجلزاء كل من أفادنـــــــــــــي من قريب أو بعيد يف هذه التجربة، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب اجلزاء كل من أفادنـــــــــــــي من قريب أو بعيد يف هذه التجربة، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب 
  ..العاملنيالعاملني

 


