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 :اس�هالل
 ال�ي ��مال ن�ة م�ا&عة ق"ل أم! ن�ة ُتْق�أ أن وآمل ال��اب ه
ا م� ال��ق�ع ال�� ه
ا ال��م ن�اصل

 .ال�ا&ع الف.ل م� ت-,� ما ف�ها س�ق)م

	ى  � 
 ال�ا�ع الفل 

 )5( ال�اك�ة وال�ف�لة األس��  ال���	�
…………….. 
…………….. 

 !!”م,رسة ه� ما“ حال إل&ه آل ما
 األقل على )ال/,رسة حال إل-ه آل? ما إلى أع�ج وأنا أق)مه ما واألص)قاء القل7 ی��5ل أن ب�جاء أب)أ

 أن أخى &اN. إال ق�ة  وال ح�ل وال أIJا) عGHGة ع�F-ة بل)ان فى لألسف مCله بلغ�ى وق) م.�!! فى
 أنف,�ا ف�\) وأت.�رها، وصل��ى �Zا ال��5ة ه
ه أ&عاد ش�ح فى اإلفاضة إلى الُ�ـ�َّة الR5-قة ه
ه ت,�)رج�ى

 األزمة ن�̀  (مCل�ا "-ةال,ل آثارها ن�̀  ال وق) ال5ل، ت�5)` ق) الق�م-ة األزمات أك"� م� أزمة م�اجهة فى

 ال,���، ع�ات &ع) إال مCال) االق�.ادJةdن  ق) – هللا ق)ر ال – وح���gJ اإلنقاذ، فام��ــَـع فات ق) األوان 

 األصلى م�ض�ع�ا ع� ذلn أم�g ما ی"�ع) ال ح�ى قل�ى ح�Zة أضlm وأن نف,ى، أذZّ� أن أحاول وس�ف
، nق��ى م� ال�غ7 على وذلJ اس�5الة& nذل. 

 ال�)رسة م�حلة ل���ن  األولى ال�ف�لة ض�� ونع�"�ها ال�)رسة، ق"ل ما م�حلة ع�) ن��هل األن �نادع
 .االب�)ائ-ة ال��حلة م� ب)ءا هى

    ال/,رسة  : ثال1اً  
 : (1)ال/�3
   uفله�ا ا أع)ّ   t-Z ع� : ذلn فى   ال�ال)ان وHـُ,أل  ، ال�")أ   ح�q   م�   ص)مة   ال�)رسة  إلى   ال
هاب   یـُـع�"�

  ك�اه��ه   أو   رفIه   ع�   لل�ع"��   ف�صة   ه�اك   كان?   وهل  ، اَألول   ال��م  فى   ت.�فه   كان   وماذا  ، ال��vة له
ه 
  أداؤه   كان   ك-t   ث7  ، ال")اJة   م�   أداؤه   كان   ك-t و  ؟ الغامz اإلج�اء به
ا ف�جئ   أنه   أم   ال\)ی)؟   االل�Gام   له
ا 
 ، ال�)رس-ة   ه�اJاته   كان?   وماذا  ، وu"-ع�ها  ، ال)راس-ة   ال��اف,ة   حّ)ة  وم)`  ؟ وتق)ی�اته  ودرجاته؟  ، ذلn   &ع) 
  مCل   ال�)رسة   خارج   ال�)رس-ة   وFال�اuات  ؟ وFال�)رس��  ؟ ال)راسة   بGمالء   وعالقاته  ، ال�Hاض-ة   وناuاته 
  ؟. وج)ت   إن  ، ال�)رسة  ون�اد`   ال�حالت 

  المدرسة إلى     الذهاب   يـُـعتبر
،  المبدأ   حيث   من   صدمة 

: عن   فى ذلك   ويـُسأل الوالدان 
لهذه     ا طفـلهما   أعدّ  كيف  
  تصرفه   كان   وماذا ،  الخطوة

  كانت   وهل ،  اَألول   اليوم ى  ف 
  رفضه   عن   للتعبير   فرصة   هناك 

  االلتزام   لهذا   كراهيته   أو 
فوجئ بهذا     أنه   أم   الجديد؟ 

  ؟ اإلجراء الغامض

  من   أداؤه   كان   كيف 
  أداؤه   كان   كيف   ثم ،  البداية 

ودرجاته؟  ،  ذلك   بعد 
  حّدة مدى  و  ؟  وتقديراته 

،  وطبيعتها ،  الدراسية   المنافسة 
  هواياته   كانت   وماذا 

،  الرياضية   ونشاطاته ،  المدرسية 
؟  الدراسة   بزمالء   وعالقـاته 
  وبالنشاطات ؟  وبالمدرسين 

  مثل   المدرسة   خارج   المدرسية 
،  المدرسة ونوادى     الرحالت 

 ؟. وجدت   إن 
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�م�ن  ال=ی3 األهل القان�ن  �عاق�ُ   عل/ى ح,ود وفى إج�ارBا، أص�ح لل/,رسة ال=هاب أن ب�غ7� 
 أن یN,و أنه إال ال/,رسة، إلى ال=هاب م3 صغاره7

 ال وه� ،  [2] أصال لQوم له �ع, ل7 القاَن�ن  ه=ا
 ال/,رسة إلى ال=هاب أص�ح وق, تق�B�ا، یUف=

�WUقات ة�ال�ا اخ�&ارا ج,ا، األدنى لل�Zإما فائ 
 ع3 الN	^ أهل �[غل�ا ال ح�ى الغار   إل�عاد

 ض�ضائه7 م3 لل�`ل_ أو األخ��، أع/اله7
 ال مcان�ة، وج�ة على لل
�ل أو (دوش�ه7)

 فقd األدنى ال��قة فى أما �ال/QUل، م1لها �c,ون 
 س3 فى لل/,رسة ال=هاب أص�ح فق, ج,ا) (ب,ون 

 �`ل� �fاد اج�/اe&ا تقل	,ا قNلها ما  أو الWادسة
 .وال��h&ة الg �/U&7 ع3 فZال ال�عل&g 7&7 م3

 سUة) 12( الNل�غ وشk على وه� ال�فل مUها س&`�ج ال�ى س�Uات) (س^ االب�,ائ&ة لل/�حلة �الWU�ة ه=ا
 تلk �الr �فعل �ان ف/اذا �الoاد، اس/ه ”ی�سp&� “7 �ع�ف ورh/ا وال�oا�ة الق�اءة �ع�ف ال عادة وه�

 أن�v ،”ال/�اكQ”(و ال`�ص&ة �ال,روس ف	ـ�Wُعان قل&ال أكf]� �Nل قادرة r�قة م 3��fن  وق, الUW	3؟؟،
 تZ/3 �/ا م��Wاه، أو أدائه ع3 ال�vU �غy الcUاح لل�ال� تZ/3 أن وw&ف�ها أص�
^ ال�ى �ع,)

 تفاق/ا ال/	�ة تQداد اإلع,اد�ة ال/�حلة م3 ب,ًءا ث7 ال=ات&ة!!، �الcه�د ال/اد�ة أح�اله7 ت
W	3 لل/,رس	3
 وم/e 3&ادتى فى إلىّ  �ل ما ح�W على ل3o إحائ&ا،   م
,دة نW�ة أع�ف (ال ال/,ارس أغلN&ة ألن

 إلى ومUها ب	�ته7 إلى �االن�اف ی{م�ون  ما غال�ا أنه7 ح�ى ال�الم	= دون  أب�ابها ال/,ارس تغل| ح�لى)
“Qص&ة) (ال,روس ال`اصة ”ال/�اك� .ال/اد�ة أهال	ه7 وق,رة حvه7 ع,ه7أس إن ال`

 الoل	f&Uى للف
_ �الWU�ة  معUى �غ	� أص�
^ ق, ال/,رسة ت�oن  أن �/3f سا�قا أل/
Uا ك/ا
yB�/ثقافة م3 لل�فل وصل ما على ال�ع�ف إلى ال/�حلة ه=ه فى أح�اله دراسة م3 نه,ف ال=� لل 


ة“ �ال وم,رسة أصال، م�c/عا ـُ,ْ َتعـــ ل7 ال/,رسة أن ح	5 ال3W، ه=ه فى م,رس�ه وم�c/ع أهلهWف 
 إلى جU�ا م�oاملة، واج�/اعات ج/اعات وhال �األلعاب، م�حّـِ� م�Wع ح�ش وhال �الU[ا�، مل	�ة ”كN	�ة
�Uل دروس مع ج� ”م�c/ع“ �ل/ة عل	ها ���W  وال م,رسة ل&W^  أصال، وج,وا إن وال�لق	3 الف

 .غال�ا أصال وج�د له �ع, ل7 ه=ا �ل ، ع/�ه م�Wهل فى ف/�اهق�ه rف�ل�ه ال�فل �&ه �قZى
 وال��h&ة ال�عل&7 إلى االف�قار إلى فقd ال�رة به=ه ال/,رسة ”م{سWة“ اخ�فاء ن�ائج خ�� �ع�د ال
 و�&اب �الف�اغ، الع/�، م3 الف��ة ه=ه تـُـ/أل ح	3 أك�N خ��رة ث/ة و�ن/ا ال1قافة، وت�ج&ه ال�&7 وزرع

 ت
,ی,ا �ع�ف أح, ال.”  ی�oّ�ن “ ��نه حالة ع/�ه س�Uات أه7 م3 هى س�Uات س^ ل/,ة الcامعة ال/عال7
 .ال�UWات ه=ه �rال وe&ه ال/الی	3 یNلغ  �أك/له ج	ل �/أل �/اذا �ا�&ة و��W/hل&ة
 )2( ال/�3:
�g�Hل  –  االع��اد   وg̀    ك�{ش�  ال)راسى   ال�5.�ل   تارHخ  على  –  ما   &   كان?   و~ن  ، ال
Zاء  ل�,��

  ال��ص-ات   أو   ال�\املة   وأن   ال)راسة   درجات   م.)ا�-ة   م�   ال�أك)   م�   الب)   ، Zا�-ة أو د�-قة   تع) ل7   ا&قةال�� 
 على   االع��اد   ال.)د   ه
ا  فى   م�اسmا   �gJن    فق)   وله
ا  ، م����ة   أو   ج,-�ة   ب)رجة   ت�)خل   ل7   الغ�   أو 
  بmعz  –  أIJاَ   –  ل�5   ق)   الn   كان   و~ن  ، ال�قل   س��ات   درجات   م�   أكC�   العامة   اداتاله   تق)ی�ات 
 . العامة الهادات ه
ه تق)ی�ات   م.)ا�-ة 

 :ال�
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ب إلى المدرسة  أصبح الذها
بالنسبة للطبقـات األدنى جدا،  
اختيارا فـائضا إما إلبعاد   
الصغار حتى ال يشغلوا أهل  
البيت عن أعمالهم األخرى، أو  
للتخلص من ضوضائهم  
(دوشتهم) أو للحصول على  
وجبة مجانبة، ال يجدون مثلها  
بالمنزل

أما فى الطبقة األدنى فقط  
(بدون جدا) فقد أصبح  

درسة فى سن  الذهاب للم
السادسة أو  ما قبلها تقـليدا  
اجتماعيا يكاد يخلو من قيم  
التعليم فضال عن قيم النمو  
والتربية.

بدًءا من المرحلة اإلعدادية  
تزداد المصيبة تفـاقما ألن  
أغلبية المدارس تغلق  
المدارس أبوابها دون  
التالميذ حتى أنهم غالبا ما  
يؤمرون باالنصراف إلى بيوتهم  

الخاصة  ” المراكز“ا إلى  ومنه
(الدروس الخصوصية) إن  
أسعدهم حظهم وقدرة أهاليهم  
.المادية

أن المدرسة لم َتعــــُْد مجتمعا  
فسحة  “أصال، ومدرسة بال  

مليئة بالنشاط، وبال  ” كبيرة
حوش متسع مرحـِّب باأللعاب، 
وبال جماعات واجتماعات  
متكاملة، جنبا إلى جنب مع  

ين إن  دروس الفصول والتلق
وجدوا أصال



 م3 ال�أك, على الoل	f&U&ة ال/قابلة فى (الفاح_) ال�N	� ن
5 ون
3 ال[أن، ه=ا فى ��� ما لعل
 أ�Zا ل
ق^ ق, ال�ى وال��ص&ات ال/cاملة درجة على ال�ع�ف إلى �ق�دنا والcUاح لالUق درجات م,اg&ة

 اآلن؟؟ وصل أی3 فإلى ، عاما ثالث	3 مU= �=لk األم� �ان إذا العامة، ال[هادات �ام�
انات
  ال�&7 �&اب م3 فقd ل&� ال
ال إل&ه وصل ما – عل/ى ح,ود فى –  أذ�� أن م3 أخcل إنUى
 ی��oن، ج	ل وعى فى زرعا سلN&ة g&7 زرع إلى �اإلضافة ه=ا واالج�/اe&ة، وال,یU&ة ةاألخالg& اإل�cاب&ة

 ما أن �اع��ار  ع/ل&ة، ل
&اة األنcح األسل�ب هى الWلN&ة ال�&7 تلk أن �ع��N أن الc	ل ه=ا �اد ح�ى
 أن �اد ال=� حالcUا م3 ق,ر �أ� ال�&� ل/�اصلة الالزم الWائ, الع/لى الNW	ل ه� وhاك�ًا، هf=ا، تعلـّ/ه
 .الالأخالg&ة لل[�ارة م�ادفا ��ح

 آن=اك الح�vه ما  أرص, [3]  عUها و��N^ ال�اك�، ال/�3 ه=ا ��ا�ة �ع, الvاه�ة ه=ه بلغ�Uى وق, ه=ا،

ف مع7v فى م/ارس�ى فى اآلن أنUى ح�ى القاع,ة، ه� أص�ح ح�ى اآلخ��  االعالم ووسائل ال

 اإلجا�ات أع�ف أكاد ألنUى أصال الUقل س�Uات فى ال/,رس&ة ال/�yB حالة ع3 أسال أع, ل7 ال`اصة،
 الفU&ة ال1ان�Bة”و ”العامة ال1ان�Bة”و ”اإلع,اد�ة“ العامة ال[هادات الج�&از وhالWU�ة ال/�fرة، ال/{ل/ة

ُ̂  ”ال
��&ة ال/هU&ة ب�B�Uعاتها 
 �W{ال وع/�ما: ال[هادات، ه=ه اج�&از ع3 العام س{الى أل
| اص�
 ��	Wلة ع3 وه� الح|، تف	ل وس�
 ف�أت	Uى ،”غ�؟؟ غ	� م3 والّ  �غ�؟“ ال[هادة: تلk على ال
 :ال�الى ال�جه على %70 م3 أك�1 ه� ما ح�الى فى اإلجا�ات

  ما ز� kت�Zعا �الغ� عارف! ح�r..!! 
 ّـِىBز�  ز  ��	عا …!غ�r … الغ��..! 
 اج�-ازه ع� -ةال�وت�� أسdل�ى سأل�ه األزه�، جامعة فى uال� م� ج)ی)ة إجا&ة وصل��ى أخ��ا  إنه ث7

 فأجاب�ى &\�اره، J\ل! ال�عل-7) ب�ف! (ال��جـِّه وال)ه وZان ال\امعة، ل)خ�ل أهــَّل�ه ال�ى األزه�Hة الCان�Hة
ى &اِس7 به)وء ال�ال�  وح��!!” هللا شاء إن �الغ�: “أجاب�ى ،“غ� غ	� م3 والّ  �الغ�: “س{الى عل
ى ال�ف?ُّ   .�هللا أ`!! �ابUه فِ�حٌ  وه� وجهه، ت/أل راض&ة ع�ZBة اب�Wامة وج,تُ  ال�ع�ــ7َّْ  وال)ه إل

 )3( ال/�3:
  م�  ، دراس�ه   �uل   م�ف�قا   كان   ل�v   ال�فاجئ  ال)راسى   الفل   كان  ، الع�F-ة   الmالد   وFعz  ، م.�  وفى

  م.�  فى   االه��ام   ب)أ   وق)  ، خ���   أو   &,-l   �ضم   ب)اJة   اح��ال   ع�   للq5m   ت)ع�  ال�ى   ال��
رة   العالمات 
 .اخ�لف األم� أن ی")و ل��  . خاص   &gل   العامة   الCان�Hة   ل�لmة   &ال�,mة   ال�الح�ة   به
ه 

 :ال�
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 اخ�ل�^ أن �ع, ل3o ال,راسى، ومWاره7 ال[�اب تارBخ فى هامة عالمة ومازال^ العالمة ه=ه كان^
 وساه/^ ،”العامة ال1ان�Bة أزمة“ ال/W/اة ال/[fلة ه=ه تفاق/^ ح	5 أه/&ة، أقل أص�
^ األوراق
 األزمة ه=ه أخ�ار أق�أ   �U^ وح	3 م��Wلة، غ	� دعائ&ة  س�
&ة م�Uلقات م3 ذلk فى اإلعالم وسائل

^Uل أشع� – اآلن �/ا – كc`ا إل&ه آل^ م/ا �الU�	ل��Wع3 م dWة ق�اع, أ�&hانات ال��
 واالم�
   األح�ال تل أن قNل ن[�ته ق, �U^ �اك� مقال  فى ال/Wألة ه=ه تUاول^ أنUى اآلن وت=��ت وال�عل&7،

 �امال ن[�ه أع	, أال فZل^ وق, س�Uات، ع[� م3 أك�1 مU= األه�ام فى ون[�ته إل&ه، وصل^ ما إلى
 r�عا، الUفWى ولل�N	� ال�&اس، فى وخاصة الUفWى لل/`�_ فق�اته وhعy ال�ZورBة �/ق,م�ه م��f&ا

 .!ع/�ماً  ”!!األم� یه/ه ول/3“
 28/7/2003 فى األه�ام مقال: م3 مق��فات:

 العامة ال1ان�Bة ومعUى �/غ�Q  ب,ءا ال�غ		�: مقای&�
ى ان�"ه?  ، العامة   الCان�Hة   ن�ائج   أتا&ع   وأنا…   %100  م�   أكC�  ح.ل�اعلى   uالmا  124  ه�اك   أن إل

  م�ض��-ة   اه�Gاز   ل��  %، 200 على   نا&ه   uال�   ح.�ل  على   ت5ف�  أ`  ع�)`   ل-!   أنا  . إلخ .. عل�ى 

ثمة خطورة أكبر حين تـُـمأل  
هذه الفترة من العمر، بالفراغ، 
وغياب المعالم الجامعة لمدة  
ست سنوات هى من أهم  
سنوات عمره حالة كونه  

ال أحد يعرف  ”.  يتكّون“
تحديدا وبمسئولية كافية  
بماذا يمأل جيل بأكمله  يبلغ  
الماليين وعيه طوال هذه  
السنوات

 –  ما   بشكل  –  االعتماد   يمكن
الدراسى     التحصيل   تاريخ على   
  وإن ،  الذكاء لمستوى     كمؤشر 
دقيقة     لم تعد   المطابقة   كانت 

  التأكد   من   البد   ، أو كافية
  درجات   مصداقية   من 

  أو   المجاملة   وأن   الدراسة 
  تتدخل   لم   الغش   أو   التوصيات 

منتظمة   أو   جسيمة   بدرجة 

فى   –أخجل من أن أذكر  
ما وصل إليه   –حدود علمى  

الحال ليس فقط من غياب القيم   
اإليجابية األخالقية والدينية  
واالجتماعية، هذا باإلضافة إلى  
زرع قيم سلبية زرعا فى وعى  
جيل يتكون، حتى كاد هذا  
الجيل أن يعتبر أن تلك القيم  

األنجح    السلبية هى األسلوب
لحياة عملية

  البالد   وبعض ،  مصر فى  
الدراسى     الفشل   كان ،  العربية 

  متفوقـا   كان   لشخص   المفـاجئ 
  العالمات   من ،  دراسته   طول 



  m��,Jعه  ) االن�vا&ات   ن�ائج   أو  ، ال�g5م-ة   االق�.اد   ب-انات  فى   أو   العامة   الCان�Hة  فى   س�اء ( ، األرقام  مع�ى 
  ف��ة   إن   ث7  !!). ج)ا   األغل"-ة   حGب   وف�ز  ، االق�.اد   ت5,�  : يمعان   غ��ض   مCل (  ال�ف�ق   مع�ى   غ��ض 
 هى  ، ت�دی)ها  على : ج�-عا   واله�اة    ال�,�dل�ن    J.�  ال�ى   الف��ة  وهى  ، ال�عل-7   م�اهج   خالل   م�   اإلب)اع   ت��-ة 
  . ال��ائج   ه
ه   داللة   ع�   ت��ن    ما   أ&ع) 

 :قل^ أن إلى
 ) ج)ا   ج)ا (  ال��ف�ق��   ه{الء   ت�mع   أن   أت.�ر  فإن�ى  ، تف�قه   ف�حة   م�  أح)   ح�مان   ع)م  على   ال5�ص   مع 
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 )القادم األس�Nع ون�اصل(
____________________________ 

 اإليقاعحيوى الطبنفسى“ أصول مراجعة من انتهيت[1] – 

 آمال البطىء النشر نواصل وسوف كتب: ثالث من وهو ”التطورى

 حاليا إلكترونيا ورقيا، الطبع) (تحت وهو وار،ح في

 لما استمرار هي النشرة وهذه: www.rakhawy.net بالموقع

 علمىB  بحث الكلينيكية: المقابلة“ الثانى: الكتاب من نشر

 .”فنية بمهارة

 سيرد لما نادرة استثناءات هناك أن البد ملحوظة:[2] – 

 .تحديث من التالية الفقرات فى

 الجماعى   الغش   دراسة“ الوفد، جريدة الرخاوى: يحيى[3] – 

  )7/1/1987( بتاريخ ” المجتمع   أعماق  فى   وجذوره 

  للبحث   تدعو التى     المنذرة 
  بسيط   مرض   بداية   احتمال   عن 

خطير   أو 

 –  أالمبد   حيث   من  –  اإلبداع
  إن ،  المطلقة   النهايات   يرفض 

،  الحياة فى     الالزم   النقص 
  عن   إنجاز أى     قصور   وحتمية 

من أهم حوافز     هو ،  الكمال 
اإلبداع

  ال   شخصيا   محفوظ   نجيب   إن
  أن )  بـ   يرحب   وال (  يستطيع 

  إبداع فى   % 100على     يحصل 
  يتوقف   ال حتى     الرواية 

فى     استمراره   إن ،  إبداعه 
حتى   ،  والتجريب   المحاولة 
  بعد ، ”النقـاهة   فترة   أحالم “
  إنما ،  لنوبل   الالحقة   اإلعاقة 

  يواصل   أن على     يصر   ألنه   يرجع 
  المائة   من   اإلقتراب   محاولة 
.  يحققها   أن   دون   المائة فى   
  

  : مع المقتطفـات كامل النصإرتباط  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD150522.pdf 

كامل النصإرتباط    

https://rakhawy.net/%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-
%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%89-
%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%ad%d9%8a%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa-18/  
 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 

 )عشر(االصدار    "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2021الكتاب السنوي  

  الويب على19و    من التأسيس  22 الشبكة تدخل عامها
  اإلنجازات من عامـــا 91... الـــكدح من عامــــا 22

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf   

 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD150522.pdf
https://rakhawy.net/%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%ad%d9%8a%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa-18/ 

