
العدد 138 يناير 482020

إشراف : دعاء محمود جماللگـــــــــــــــــــــــــــــيا سيدتى

الفوضى  من  خاليًا  البيت  سيكون 
واإلزعاج ولن تجد رسومات مضحكة 
ملصقات  أي  أو  املنزل  جدران  على 
باب  على  باأللوان  مليئة  رسومات  أو 

الثالجة.
عندما يكبر األوالد

ل 
ّ

املفض كتابي  ألقرأ  سأجلس 
له  ألمسح  الصغير  ابني  يأتي  أن  دون 
علّي  لتقفز  الصغيرة  ابنتي  أو  وجهه 
وتضمني وتغمرني بالحب أو أن أحدا 
اللزقة على صفحات  يده  منهم يضع 

كتابي.
عندما يكبر األوالد

أسفل  املدرسة  ساندوتش  أجد  لن 
متناثرة  أقالم  بري  بقايا  أو  السرير 
منثورا  اليوسفي  بذر  أو  مكتبي  على 

على أرضية الحجرات.
عندما يكبر األوالد

املفضلة  لعبته  يلعب  أحدا  أجد  لن 
بتلك  يفاجئني  من  أو  هاتفي  في 
رصيدكم(  نفد  لقد  )عفوا  الرسالة 

من باقة املكاملات.
عندما يكبر األوالد

وهم  لصراخهم  أستمع  لن 
 
ً
أوال الحمام  سيدخل  من  يتجادلون 
ليستعجل  أمامه  يقف  من  توسل  أو 

من  سّري  في  فأضحك  اآلخر  خروج 
كلماتهم.

عندما يكبر األوالد
في  عليك  يدخل  أحدا  تجد  لن 
أو  حلم  من  خائفا  الليل  منتصف 
لهم  مأمنا  سريرك  ويكون  كابوس 

وظهرك حماية لرءوسهم.
عندما يكبر األوالد

غير  ماركت  السوبر  في  سأمشي 
ملروري  أقلق  أن  دون  الخطى  متسارع 

في قسم الحلويات أو األلعاب.
عندما يكبر األوالد

أنا أعلم أن الحياة ستكون مختلفة.

والبيت  العش،  سيغادرون  فهم 
لن  ذلك  أن  وأعلم  هادئًا،  سيصبح 
يعودون  عندما  ولكن  أبدا،  يعجبني 
لذكرياتي  سأعود  أوالدهم  مع  إلّي 

القديمة وأعيشها ثانية.
عندما يكبر األوالد

عقابهم  على  كثيرا  نفسي  ألوم  قد 
العقاب  سبب  يدركون  ال  وهم  صغارا 
ويبكي قلبي فأنكب على صورهم وهم 

أطفال أقبلها.
كلها  املواقف  تلك  تخيلت   

ً
فعال

وغيرها الكثير ففاضت عيني ..
< استمتعوا بكل لحظة مع األوالد .. 

فأحداث اليوم هي ذكريات املستقبل .. 
تجربة  فهي  أبنائكم  بتربية  استمتعوا 
قبل  بأوالدكم  استمتعوا   .. حقا  ثرية 
صوارف  فيهم  فتشارككم  يكبروا  أن 
استمتاعكم  وبقدر  ومالهيها  الحياة 
وهم  بهم  تستمتعون  صغار  وهم  بهم 

كبار.
< اليوم .. أوالدكم يحاولون الحديث 
منهم  تنتظرون  ربما  وغدا  معكم، 

الكلمة فال تجدونها،
اليوم .. يتمسحون بكم ويجلسون   >
معكم  الذهاب  في  ويرغبون  بجواركم 

في كل مكان .
أما غدًا فستجدونهم يتضايقون   >
دخلتم  أو  خلوتهم  قطعتم  إذا  جدًا 
الخروج  يرفضون  ما  وغالبا  عليهم 
معكم، اليوم قلوبهم كلها لكم، أما غدًا 
فقلوبهم لغيركم، خاصة إذا لم تتركوا 

عندهم رصيدا لذلك وهم صغار.
 .. .. كثيرة  < اشحنوا أرصدة كثيرة 
يردوها  صغار  وهم  أوالدكم  قلوب  في 

لكم وهم كبار.
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عندما يكرباألوالد

ٴۇ   ۈ   )ۈ   تعالى:  قال 
ۉې   ۉ   ۅ   ۅ   ۋۋ   
ەئ   ائ         ائ   ىى   ې   ې    ې  

ەئ( النور )٢٦(
في  ويرددها  اآليه  هذه  يفهم  الناس  أكثر 
الطيبة  للمرأة  الطيب  الرجل  بأن  الزواج  حاالت 
مفهوم  وهذا  الخبيثة...  للمرأة  الخبيث  والرجل 

خاطئ.
هذه اآلية العالقة لها بالزواج أبدًا..

> والدليل...
امرأته  كانت  الناس  أخبث  وهو  فرعون  أن 
في  وذكرها  عنها  الله  رضي  آسيا  وهي  طيبة 
القرآن “قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة”...
الله  أنبياء  من  وهما  ولوط  نوح  سيدنا  بينما 
تعالى  الله  لهما  خبيثتني...وقال  زوجتاهما  كانت 

ادخال النار مع الداخلني.
> والتصحيح

أن هذه اآليه ذكرت في سورة النور بعد حادثة 
الله  رضي  عائشة  أمنا  بها  ُرميت  التي  اإلفك 

عنها...
الله  فأنزل  والباطل  بالزور  املنافقون  رماها 

براءتها في قرآن يتلى إلى يوم القيامة...

قال تعالى بعد ما ذكر هذه الحادثه أي حادثة 
اإلفك:

من  الخبيثات  يعني  للخبيثني  الخبيثات 
من  الخبيثني  من  إال  تصدر  ال  واألقوال  األعمال 

املنافقني ..
ال  عائشه  السيدة  عن  قالوه  الذي  فالخبث 

يقوله إال الخبيثون املنافقون وأولهم عبدالله بن 
أبي بن سلول زعيمهم الذي رمي السيده عائشة 

بالفاحشه وهي العفيفة املحصنة
والخبيثون للخبيثات ...يعني:

إال  منهم  تتوقع  ال  الناس  من  الخبيثون 
الخبيثات من األعمال واألقوال

من  إال  تصدر  ال  األعمال  من  والطيبات 
الطيبني من الناس ...

إال  منهم  يصدر  ال  الناس  من  والطيبون 
الطيبات من األعمال واألقوال .

وفي آخر هذه اآلية قال تعالى:
ورزق  مغفرة  لهم  يقولون  مما  مبرؤون  أولئك 
كريم- أي هم الطيبون لذلك بّرأهم الله من فوق 

سبع سموات من إشاعه املنافقني ..
لذلك قال الله بعد أن برأها: 

ىئ    ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ     )ۆئ  
ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ    جب    

حب    خب  ( النور )١٩(
هذه  مثل  وتعميم  نشر  في  االهتمام  برجاء   <
الفائدة،  تعميم  بقصد  وذلك  مة  القيِّ املعلومات 
فهمهـا  على  اعتاد  خاطئة  معلومات  وتصويب 

وتداولها العوام من الناس !!!!

صحيح مفهوم خاطىء شائع عند الناس
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من التحديات التي تواجه اآلباء واألمهات 
ضعف  ويعتبر  سواء،   

ٍّ
حد على  واملعلمني 

التحصيل الدراسي موضوعًا مؤرقا، ملا له من 
بأكمله،  جيل  بمستقبل  تتعلق  كثيرة،  تبعاٍت 
املناسبة،  الحلول  إيجاد  هو  األكبر  والتحدي 
األسباب  ومعرفة  التحصيل،  ضعف  ملعالجة 
الحقيقية، التي تجعل من التحصيل الدراسي 
مشكلة  في  ويشترك  صعبا،  أمرًا  العالي 
ضعف التحصيل أطراف كثيرة، وهي ليست 
مشكلة  بل  وحده،  الضعيف  الطالب  مشكلة 
الطالب واألهل واملعلم واإلدارة، وال يمكن حل 
الجهود،  جميع  تضافر  بدون  املشكلة،  هذه 
ومحاولة وضع النقاط على الحروف، وإيجاد 
الدراسي،  التحصيل  لضعف  جذرّي  حل 
معالجة  دون  راقية،  مهنية  تربوية  بأساليب 
النفسي  كالعقاب  أخرى،  بمشكلٍة  املشكلة 
األهالي  بعض  يمارسه  الذي  والبدني، 
في  الضعيف  الطالب  على  واملعلمني، 

التحصيل الدراسي. 
أسباب ضعف التحصيل الدراسي

عند  العقلي  بالضعف  تتعلق  أسباب   -١
ت 

ُّ
وتشت العام،  التركيز  وضعف  الطالب، 

والذاكرة  الذكاء،  مستوى  وقلة  االنتباه، 
الضعيفة. 

٢- معاناة الطالب من اضطرابات نفسية، 
واإلحباط،  التوتر  مثل  انفعالية،  وأسباب 
الشخصية  وضعف  بالنفس،  الثقة  وعدم 
على  القدرة  وعدم  الصف،  غرفة  داخل 

التكيف. 
الحد، وحّبه  الزائد عن  الطالب  3- خمول 
أثناء  بالبالدة  وإصابته  مفرط،  بشكٍل  للنوم 

شرح املعلم للدرس.
الطالب  شعر 

ُ
ت شخصية،  مشاكل  وجود   -4

وتمنحه  التحصيل،  على  القدرة  بعدم 
الدراسية،  املواد  ره 

ُ
ك مثل  بالفشل،  إحساسًا 

أو كره املعلم، أو فقدان الرغبة بطلب العلم.
 5- وجود مشاكل صحية عند الطالب، مثل 
قدرة  وعدم  املفرط،  والهزال  النمو،  بطء 
الحواس على أداء وظائفها بشكٍل كامل، مثل 
ضعف النظر، وضعف حاسة السمع، ووجود 
والصحة  النطق،  وضعف  اللسان،  في  لثغة 

العامة للطالب، وإصابة الطالب باألنيميا. 
يعاني  سيئة،  اجتماعية  ظروف  وجود   -٦
أو  الوالدين،  انفصال  مثل  الطالب،  منها 
األسري،  االستقرار  وعدم  العائلية،  املشاكل 
انسجام  وجود  وعدم  األبناء،  بني  والتمييز 

بني أفراد األسرة.
مما  الصعبة،  االقتصادية  الظروف   -7
درجة،  أقرانه  من  أقل  ه 

ّ
أن الطالب  يشعر 

وعدم توفر غرفة مخصصة في البيت ليدرس 
بها الطالب، وكثرة عدد أفراد العائلة، وهذه 

أسباب تشعر الطالب باإلحباط الذي يجعله 
يؤدي  مما  بدراسته،  االهتمام  عن  يعزف 

لضعف التحصيل الدراسي.
عبئًا  أبناءهم  واألمهات  اآلباء  تحميل   -8
لشعور  يؤدي  مّما  الدراسية،  قدراتهم  يفوق 
قادرين  غير  أنهم  ملعرفتهم  بالتوتر،  األبناء 

على مجاراة طموح آبائهم.
أحد  لدى  التعليم  مستوى  انخفاض   -٩
سببًا  يكون  قد  وهذا  كليهما،  أو  الوالدين 
ابنهم  تحصيل  بحجم  اهتمامهم  قلة  في 

الدراسي.
الذي  الخاطئ،  التربية  أسلوب   -١0
للعلم  نظرته  يجعل  مما  الطالب،  عليه  تربى 

 جدًا. 
ً

 سلبية
ً

والتحصيل الدراسي ، نظرة
عدم  مثل  باملدرسة،  تتعلق  أسباب   -١١
صالحية  وعدم  التعليمية،  الوسائل  توافر 
واالجتهاد.  للدراسة  التعليمية  البيئة 
أيام  وتتابع  الطالب،  على  الواجبات  كثرة 

االمتحانات وتزاحمها. 
أو  املدرسة  عن  املستمر  ب  التغيُّ  -١٢
واستيعاب  الدرس  حضور  وعدم  الجامعة، 

مفاهيمه. 
حلول مشكلة ضعف التحصيل الدراسي

أو  املدرسة  في  نفسي  مرشد  وجود   -١
ضعف  أسباب  على  للوقوف  الجامعة، 
التحصيل الدراسي للطالب، ومحاولة إيجاد 

الحلول املناسبة.
العلم،  الطالب وترغيبه بطلب  ٢- تحفيز 

التفاؤل  روح  وبث  التشجيع،  خالل  من 
الطالب  مساعدة  نفسه.  في  واإليجابية 
االقتصادية  ظروفه  مع  التكيف  على 
االهتمام  بني  والفصل  واالجتماعية، 

بالدراسة، وبني األشياء األخرى.
3- االنتباه للفروق في قدرات الطالب عن 
بني  الفجوة  ردم  ومحاولة  البعض،  بعضهم 
عقول الطالب وتقريب املسافات التعليمية، 

التي تتناسب مع الفروق الفردية للطالب. 
أكفاء،  أساتذة  تعيني  من  التأكد   -4
بساطة،  بكل  املناهج  شرح  على  قادرين 
املعلومة  إيصال  في  كبيرة  بقدرة  وتمتعهم 

للطالب.
األدوات  استغالل  على  الحرص   -5
التعليمية الحديثة، واالستعانة بالتكنولوجيا، 
األجهزة  وكذلك  السمعية،  واألجهزة 
الطالب  مساندة  في  وتوظيفها  البصرية، 

في مسيرته التعليمية. 
٦- وضع نظام املكافآت والجوائز للطالب 
التحصيل  في  الناجح  والطالب  املتفوق، 
املؤسسة  بني  شهرية  لقاءات  عمل  العلمي. 
التعليمية واألهل، للوقوف على أداء الطالب، 
الدراسي.  التحصيل  في  مستواه  ومراقبة 
االهتمام بالطالب مهما كان جنسه أو شكله 
األبناء؛ ألن اإلهمال من أهم  ترتيبه بني  أو 

أسباب ضعف التحصيل. 
وامتحانات  وواجبات  دروس  متابعة   -7

الطالب من األهل بشكل شبه يومي.

ضعف التحصيل الدراسى


