
  ـ  تصدر عن وكالة كلیة اآلداب لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة ـ جامعة بنھا ) ٣١ ( لثقافة النفسیة العدد رقمنشرة ا
 

                                    
  
  

  

  

  

 رـفـالتعلیم المن
  والمدارس الفاشلة

  
  عادل كمال خضر/ د.أ

  أستاذ علم النفس اإلكلینیكي والتحلیل النفسي
  عمید كلیة اآلداب ــ جامعة بنــها

  

  
أص��بح التعل��یم الق��ائم عل��ى التلق��ین والحف��ظ واس��ترجاع  -

ع��د ذل��ك ، تعل��یم المعلوم��ات ف��ي االمتحان��ات ون��سیانها ب
منفر ، وال یتناسب مع الطفرة التكنولوجیة التي یعیشها 

 . أطفالنا 

 
مراح��ل التعل��یم  ف��ي ءس��واوالمت��ابع للمن��اھج الدراس��یة  -

 ، یج���د أن الم���واد  صناعي ، أو التعل���یم الفن���ي ال���الع���ام
یالح�ظ الدراسیة مكدسة بالمعلومات والحشو الزائ�د ، و

 اس�تیعابة أعل�ى م�ن المناھج الدراسیمستوى ًأیضا أن 
 ف�ي ھ�ذه المراح�ل العمری�ة ،  همقدراتمستوى و البالط

ل��دروس الخ��صوصیة للج��وء إل��ى المم��ا یجب��ر الط��الب 
 له��ذه   به��دف الحف��ظ  ال��سریع ب��ل، ل��یس به��دف الفه��م 

ولكن  بغرض الحصول ،  ولیس بغرض التعلم ..المواد 
  .. درجاتالعلى أعلى 

بتدائی�ة ، حی�ث ل�م والمشكلة تتضح أكثر في المرحلة اال -
لیمی�ة ، ب�ل أص�بحت م�شكلة  م�شكلة تعفقطتعد المشكلة 

 ب��ین األبن��اء اً حقیقی��ا ًأص��بح ھن��اك ت��وترحی��ث أس��ریة ، 
طبیع���ي للع���ب ف���ي ھ���ذه واآلب���اء ب���سبب می���ل الطف���ل ال

عل���ى وخاص���ة األم  ب���اء، وض���غط اآلالعمری���ة المرحل��ة 
الطف�ل لالنتظ�ام ف�ي التعل�یم والم�ذاكرة وعم�ل الواجب��ات 

رسیة بشكل یومي ولساعات متأخرة كل یوم ، مم�ا المد
یع�رض الطف��ل ل�ضغوط نف��سیة ، م��ا ب�ین إح��ساسه بفق��د 

 . تقدیر وحب اآلباء ، وإحساسه بالفشل الدراسي 
  
بی�د أن ھن�اك حال��ة م�ن الت�وتر ت��سود العالق�ات األس��ریة  -

ی��ة التعلیمی��ة داخ��ل وخ��ارج ب��سبب متابع��ة األس��رة للعمل
سة من العملیة التعلیمیة ،  بعد أن انسحبت المدرالمنزل

وأصبحت الدروس الخصوصیة ھي القاطرة والمدرس�ة 
وم�ا بینهم�ا تت�دخل األس�رة بق�وة .. تأتي مقام السبن�سة 

درس���ة  متابع���ة وتنظ���یم مواعی���د المبه���دفل���یس فق���ط 
لقی����ام  لًأی����ضا ب����ل ألبن����ائهم ،وال����دروس الخ����صوصیة 

 ..  الواجبات المنزلیةأداءبالشرح ومتابعة 
  
ت���وتر ب���ین األبن���اء واألمه���ات خاص���ة ب���سبب وازداد ال -

الدروس والواجبات المنزلیة التي أرھقت األطفال ، إلى 
م�ع طف�ال المتف�وقین ق�ام بعم�ل مداخل�ة درجة أن أحد األ

ًأح���د الب���رامج التلیفزیونی���ة ق���ائال أن���ه ب���سبب الم���ذاكرة 
ً یومی�ا ل�ساعات ی�ستمر فیه�اوالواجبات المدرسیة الت�ي 

 ین��ام عالقت��ه بأم��ه ، وأن��ه ترمت��أخرة م��ن اللی��ل ، ت��وت
ث�م فج�ر .. یومیا وھو متخاصم مع أمه ب�سبب الم�ذاكرة 

أن��ه إذا اس��تمر الوض�ع عل��ى ھ��ذا : ًالطف�ل مأس��اته ق�ائال 
المنوال فإنه سیترك التعلیم ألنه لیس لدیه اس�تعداد ألن 

 .یخسر أمه 
 
م��ر ال یق��ف عن��د الط��الب المتف��وقین أو المتوس��طین واأل -

تف�وق ، فهن�اك الكثی�ر م�ن التالمی�ذ الذین یسعون نحو ال

 الحف������ظ ًالمتعث������رین دراس������یا ، لك������ونهم ال یعرف������ون
ذلك تعتبرھم بناء على ة ، وواالسترجاع للمواد الدراسی

 .فاشلین وتفصلهم طالب المدرسة 
 
حقیق���ة أن ال���ذي ف���شل ھن���ا ھ���و المدرس���ة الت���ي ل���م وال -

تستوعب قدرات ھؤالء التالمیذ وتوظفها أفضل توظیف 
الق��درات ا لمب�دأ ًة م�ن ق�دراتهم وإمكان�اتهم وفق�لالس�تفاد
 .، والمدرسة الجامعة والفروق الفردیة  ، الخاصة

 
الن��شاط ف.. أم��ا ع��ن الن��شاط المدرس��ي فح��دث وال ح��رج  -

ًیقوم به في الغالب اآلباء أو یتم شراءه جاھزا المدرسي 
یعن���ي ف���ي الح���التین أص���بح الن���شاط .. م���ن المكتب���ات 

.. س���واء شخ���صي أو م���ادي  لآلب���اء اًالمدرس���ي عقاب���
 درج���ات الن���شاط عل���ى ونوبع���ض المدرس���ین ی���ستخدم

 لمن یأخذ دروس نشاط درجات ال ون ، حیث یعطمھواھ
 م����ن ال یأخ����ذ دروس ون ، ویع����اقبمخ����صوصیة عن����دھ

 أو یخرج من ھذه الدروس الخصوصیة بحرمانه معندھ
 فائ�دة أن  یدفعنا للق�ول بأن�ه م�امام. .من درجة النشاط 

 ؟ بنفسه تلمیذنشاط ال یمارسه اللیوضع درجات 
  
ورغم الطفرة التكنولوجیة التي یعیشها أطفالنا الیوم  ،  -

إال أن مؤسسات التعلیم في مصر ، ما زالت  تصر على 
حشو عقول التالمیذ بالمعلومات النظری�ة الت�ي ی�ذاكرھا 
التالمی����ذ ویحفظونه����ا ، ث����م ی����سترجعونها ف����ي أوراق 

ر للطف��رة التكنولوجی��ة وذل��ك دون أي اعتب��ا..  اإلجاب��ة 
وك��ذلك ،  الحدیث��ة ، ودون اعتب��ار أی��ضا ل��سوق العم��ل 

دون اعتب��ار للف��روق الفردی��ة ب��ین التالمی��ذ ، فمطل��وب 
 ف��ي  ، س��واءًجمیع��ا ال��تعلم ب��الحفظ واالس��ترجاعم��نهم 

التعلیم العام من المرحلة االبتدائیة وحتى التعلیم مراحل 
 وھ��ذا بالتأكی��د  ..ن��ي ف��ي التعل��یم الفأو ، الث��انوي الع��ام

 ال�ذین   التالمی�ذ  من  بشریة  ثروة  بفقدان یهدد البالد
لك��نهم ، واس��ترجاع المعلوم��ات میل��ون إل��ى الحف��ظ یال 
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 بذكاء میك�انیكي ع�ال ،  ومه�ارات تكنولوجی�ة ونتمیزی
ف��ي یرس��بون و یف��شلون ف��ي الم��ذاكرة م��ن ث��م و،فائق��ة 

 ویفصلون من المدرسة ، وقد ینحرفون بع�داالمتحانات 
 .أن فشلوا في االستمرار في الدراسة 

  
تالمی����ذ الی����وم لی����سوا كتالمی����ذ الجی����ل الماض����ي ، إن  -

تالمی���ذ الی���وم وظ���روفهم غی���ر ظ���روف جی���ل اآلب���اء ، ف
یتع���املون م���ع  الن���ت بكف���اءة ، وی���صممون المواق���ع ، 
ویخترقونه��ا ، ول��دیهم ق��درة اس��تیعابیة س��ریعة تف��وق 
الكب��ار ف��ي التعام��ل م��ع التلیفون��ات الذكی��ة والحاس��وب 

  .والتابلت والتكنولوجیا الحدیثة 
  
ل�ذین ال یحب��ذون ول�یس م�ن ش�ك أن كثی��ر م�ن التالمی�ذ ا -

ي عال ، وقدرات ، لدیهم ذكاء میكانیكالدراسة النظریة 
الت�شكیل ، وإمكان�ات مهارات في على الحل والتركیب و

ویتمتع�ون بطف�رات .. في التعامل م�ع الحاس�وب والن�ت 
 ونوال یق�در  ولكنهم یكرھون الحف�ظ .. إبداعیة ممیزة 

وھ��ذا ق��د یه��ددھم بالف��شل  .. اتلمعلوم��اس��ترجاع ا عل��ى
ومن  .. ما یتمیزون به من قدرات خاصةالدراسي رغم 

 الفشل في حیاتهم ف�ي الم�ستقبل لع�دم إتاح�ة الف�رص ثم
 المناسبة لهم الس�تغالل إمكانی�اتهم  والتدریبیةالتعلیمیة

التي ربما یستخدمونها في الم�ستقبل عل�ى ھیئ�ة س�لوك 
 .منحرف مضاد للمجتمع 

 
، الحرفي والتكنولوجيإن االتجاه إلى التعلیم الصناعي و -

لفنی�����ة ، الق�����ائم عل�����ى المن�����اھج العملی�����ة وال�����ورش ا
والتدریبات المهنیة العملیة ، مهم للغایة الس�تیعاب فئ�ة 

وم�ع أن .. مبدعة من التالمیذ ، ال یناسبها التعلیم العام 
 تح��ت م��سمى ل��دینا بالفع��ل موج��ود يالتعلیم��ال��نمط ھ��ذا 

ال��صناعیة والزخرفی��ة  إال أن التالمی��ذ الم��دارس الفنی��ة 
ن ف��ي ھ��ذه الم��دارس یطل��ب م��نهم إل��ى جان��ب القلی��ل م��

الت���دریبات ف���ي الم���واد العملی���ة ف���ي التخ���صص ، حف���ظ 

العدی��د م��ن الم��واد الدراس��یة النظری��ة واس��ترجاعها ف��ي 
وھذا ما ال یجیده الطالب الذین دخلوا ھذا ..  االمتحانات 

المسار التعلیمي الفني ، وتكون النتیجة الغش الجماعي 
،  ل���دبلوم الفن���ي ش���هادة ا  والح���صول عل���ى المق���نن ،

ًل��ك ال یجی��دون الق��راءة والكتاب��ة ، وأی��ضا ولك��نهم م��ع ذ
 .لیس لدیهم المهارات المطلوبة لممارسة أي مهنة 

  
والواق��ع المری��ر یؤك��د  أن المدرس��ة اآلن ل��م تع��د بیئ��ة  -

، لكثرة التالمیذ في الفصل الدراسيًصالحة للتعلیم نظرا 
ًوتف��شي الغ��ش المق��نن ف��ي االمتحان��ات ،  وأی��ضا ع��دم 

ن داخل الفصل الدراسي لتعلیم اجتهاد كثیر من المدرسی
.. التالمیذ وذلك بغرض توجیههم للدروس الخصوصیة 

ًول���یس عجیب���ا أن أوائ���ل الثانوی���ة العام���ة ال ی���ذھبون 
لمدارس����هم بانتظ����ام ویعتم����دون كلی����ة عل����ى ال����دروس 
الخ��صوصیة الت��ي بمقت��ضاھا ی��تم برمج��ة التالمی��ذ عل��ى 
اإلجاب���ات النموذجی���ة ، دون أي إب���داع م���ن الطال���ب أو 

ویبرھن على ذلك تراجع الوزارة عن .. بصمة شخصیة 
تح���ت ض���غط ، مالحق���ة مراك���ز ال���دروس الخ���صوصیة 

أولیاء األمور الذین یؤكدون أن التعلیم الحقیقي ال یكون 
في المدرسة ب�ل ف�ي ھ�ذه المراك�ز الخ�صوصیة ، وأنه�ا 
ھ���ي س���بب ح���صول أبن���ائهم عل���ى مج���امیع عالی���ة ف���ي 

 .الثانویة العامة 
  
مدارس الفاشلة والنظام التعلیمي العقیم ، وبسبب ھذه ال -

أو ( فإن كثیر من األبن�اء الی�وم یوجه�ون كالمه�م ل�ألب 
أنا ع�شان خ�اطرك ب�س ب�روح :  وھم یقولون له ) األم 

المدرس�����ة ، وع�����شان م�����ا ت�����زعلش بأخ�����ذلك  دروس 
وأنا عملت لك الواجب النه�اردة ، وحلی�ت .. خصوصیة 

اك���رت ل����ك  نم���اذج امتحان���ات ف����ي العرب���ي ، وذ٥ل���ك 
وإن . الدراسات والعلوم ، وحلیت لك مسائل الریاضیات 

شاء هللا ھجاوب لك كویس في االمتحانات ، وانج�ح ل�ك 
 . بتفوق وأجیب لك درجة كویسة 

یعن��ي لوالھم��ا  ك��ان .. ك��ل ده ع��شان خ��اطر األب و األم  -
 .التلمیذ طفش من المدرسة 

  
  حف�ظ التلمی�ذ في الجیل ال�سابق یطل�ب م�نمدرسالكان  -

جدول الضرب ألنه ل�م یك�ن ھن�اك آالت حاس�بة ،  وك�ان 
التعلیم یق�وم عل�ى  حف�ظ المعلوم�ات  ف�ي كاف�ة الم�واد ، 
ألنه لم یكن ھناك كمبیوتر ،  ولكن ھ�ل یظ�ل الحف�ظ ھ�و 

 حتى بعد وجود الحاسوب  داخل المدارس مهمة التعلیم
  لمعلومات واسترجاعهاالذي یمكننا أن نخزن علیه كل ا

فالتعلیم الق�ائم عل�ى الحف�ظ ل�م یع�د ذا ..  ب ما نرغ وقت
 ، وشبكة المعلومات الدولیة ، قیمة مع وجود الحاسوب

  . والمكتبات الرقمیة
  
إن الرؤی��ة الم��ستقبلیة للتعل��یم ف��ي م��صر الب��د أن تق��وم  -

على أن التعلیم ل�م یع�د ھ�و الحف�ظ واالس�ترجاع ، ولك�ن 
ریبات االبتكار والت�دالبحث والنقد والفهم واالستبصار و

العملیة وتنمیة المهارات ، ومن ثم فإن الدول المتقدمة  
تعم�����ل عل�����ى تط�����ویر التعل�����یم ال�����صناعي والحرف�����ي 

 . والتكنولوجي باعتباره ھو المستقبل 
  
ویج��ب عل��ى األنظم��ة التعلیمی��ة أن تعم��ل عل��ى اس��تغالل  -

ًإمكانی���ات ك���ل تلمی���ذ وفق���ا لقدرات���ه ومراع���اة الف���روق 

، ن�ي في التعل�یم الع�ام أو الالفردیة بین التالمیذ سواء ف�
 .ذوي الفئات الخاصة في مدارس  وكذلك األمر

  
 ولك���ن ھن���اك أنظم���ة تعلیمی���ة   ، ال یوج���د تلمی���ذ فاش���ل -

 .فاشلة 
  

  تحیاتي خالص                       

  عادل كمال خضر. أد                 

E. mail :  adelkhedr@fart.bu.edu.eg 
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