
 غالب��ا م��ا ت�صمئ��ز نف���س حمم��د م�صطف��ى ويتعكر 
مزاج��ه ح��ن ي��رى �صفح��ة عل��ى موق��ع "الفي���س 
ب��وك" حتم��ل ا�صم��ا م�صتع��ارا بع��د ان عا���س اأزمة 
حقيقي��ة كلفت��ه الكثري م��ع �صاحبة ا�ص��م م�صتعار، 
الثقيل��ة  الأي��ام  تل��ك  ويق��ول م�صطف��ى م�صتذك��را 
واللحظ��ات املحرج��ة التي م��ر بها: " و�ص��ط زحام 
طلب��ات ال�صداقة الذي يفتقد اإىل النظام على مواقع 
التوا�ص��ل الجتماع��ي ترك��ز اهتمام��ي عل��ى طلب 
با�ص��م )الراق�ص��ة عل��ى قب��ور الرجال(فخف��ق قلبي 
ب�رسع��ة، وب��داأت بالتفك��ري باملوافقة عل��ى الطلب، 
وق��ررت الدخول اىل تلك ال�صفح��ة لألقي نظرة على 
ما فيها، فوجدت انها حتظى بقبول واقبال �صديدين 
من الأ�صدقاء واملتابعن، وهي مليئة باملن�صورات 
وال�ص��ور والتعليقات املثرية، وان �صاحبة ال�صفحة 
عان��ت كثريا م��ن اخل�صارات املتعاقب��ة مع الرجال، 
فكرهته��م عل��ى نح��و ل يقب��ل الف�ص��ل والرتاجع". 
وي�صي��ف م�صطف��ى وهو ي��داري ابت�صام��ة ارت�صمت 
على �صفتيه مرددا ما كتبته على �صفحتها: )مت حفر 
قبوركم  تعالوا لأرق�س (، فيو�صح اأكرث: " كانت كل 
كلم��ة يف املن�ص��ورات ويف ردود �صاحب��ة ال�صفحة 
عل��ى التعليقات تعرب عن م�صاع��ر �صوداوية خلفتها 
النك�صارات العاطفية التي تعر�صت لها هذه املراأة، 
والتن��وع م��ن التفا�صي��ل الدقيق��ة الت��ي دفعتن��ي 

للموافق��ة على طلبها، والرمت��اء داخل حمم بركان 
عاملها املغري".

ويقول مدير مركز مايكرو�صوفت التدريبي يف بغداد 
احمد عز الدين:

"فر�ص��ت �رسكة "الفي�س ب��وك" نهاية عام 2015  
قوان��ن جديدة جت��رب امل�صرتكن مبواق��ع التوا�صل 
الجتماع��ي عل��ى ا�صتخ��دام ا�صمائه��م احلقيقي��ة، 
ولك��ن �رسع��ان م��ا واجه��ت ال�رسك��ة اعرتا�ص��ات 
عدي��دة ومعار�صة عاملية ادت اىل تراجعها عن هذا 
الق��رار ال�صائب، فالأ�صماء الوهمي��ة ظاهرة �صائعة 
ق��د ت�صتخدمها الن�ص��اء لغر�س التج�ص���س او اختبار 
م��دى اخال���س ال�رسيك، وقد تك��ون لدوافع جتارية 
الغر�س منه��ا مهاجمة ماركات معين��ة او ت�صجيع 
م��اركات اخ��رى، ول تبتعد يف الكثري م��ن الأحوال 
عن الأغرا�س ال�صيا�صية واحلرب النف�صية املدرو�صة 
م�صبق��ا من بع�س اجلهات ل�صتخ��دام ا�صماء معينة 
لأثارة الفنت وامل�صاكل الطائفية وت�صعيد اخلالفات
 املجتمعي��ة ".  وي�صيف عز الدين:" قد تكون هناك 
جه��ات تعم��ل ب�ص��ورة ا�صتخباري��ة ع��رب التغلغ��ل 
يف "كروب��ات" معين��ة جلم��ع املعلوم��ات املمكنة 
عم��ا ي�صم��ره ال�صع��ب م��ن كراهي��ة لبع���س القادة 
وامل�صوؤول��ن، ول نن�ص��ى ال�صواب��ط العرفي��ة الت��ي 
جترب الفتيات عل��ى ا�صتخدام "الفي�س بوك" باأ�صماء 

وهمي��ة، لذل��ك ل ميك��ن ال�صيط��رة عل��ى مث��ل ه��ذه 
ال�صفحات او اجبار مالكيها على و�صع ا�صمائهم

 احلقيقة". 
انعطافه مميتة

 ويكم��ل م�صطف��ى حديث��ه كا�صفا عن بداي��ات تلك 
الأزمة: " وجدت نف�صي من�صاقا يف بحر ما ين�رس يف 
تل��ك ال�صفحة، ل�صيما وهي تت�صدى لأبرز العذابات 
الن�صاني��ة الناجت��ة ع��ن الغ��در واخليان��ة ونك��ران 
اجلمي��ل، وطع��ن ال�رسي��ك احلمي��م بالظه��ر، وه��ي 
عذاب��ات تلق��ى الكث��ري من ال��رواج والهتم��ام لدى 
جميع النا�س، و�صبق ان عانيت منها �صخ�صيا، وهي 
منت���رسة جدا على �صفح��ات "الفي�س بوك" ووجدت 
لها م��الذا يف �صفحات حتمل ا�صماء م�صتعارة مثل: 
)جمروح��ة واجلارحن��ي غ��ايل، ان��ت ايل ومت�ص��ري 
لغ��ريي، مغرورة والبنات مقه��ورة، متيمة بالهوى، 

غمو�س فتاة(". 
ويق��ول م�صطفى وعلى وجهه هيئة اجلد والهتمام 
متحدثا عن النعطافة املميتة التي �صببت له الكثري 

من الأمل:
" كن��ت اأعي���س فراغ��ا عاطفي��ا بع��د ان و�صلنا اأنا 
وحبيبت��ي ال�صابق��ة اإىل مف��رتق القطيع��ة، ووجدت 
نف�صي، م��ن باب التعوي���س، اأتفاعل ب�ص��دة مع تلك 
الراق�ص��ة، فاأ�ص��ع ملن�صوراتها عالم��ات الإعجاب، 
واأكت��ب له��ا التعليق��ات، واأ�ص��ارك من�صوراتها على 
�صفحت��ي ال�صخ�صي��ة، و�رسعان ما توثق��ت العالقة 
بينن��ا، وانتقلنا للحدي��ث "الدرد�صة" عرب " ما�صنجر 
الفي���س ب��وك" اأو م��ا ي�صمي��ه النا�س ب��� "اخلا�س" ، 
وب��داأت الأحادي��ث ب�صيط��ة ومقت�صب��ة ج��دا، لكنها 
حتول��ت مب��رور الوق��ت اإىل اأحاديث معمق��ة ك�صفت 
الكث��ري عن اأ�رسار حياتن��ا ال�صخ�صية، وبتنا نتحدث 

يوميا ل�صاعات طويلة جدا".
ويوؤك��د الباح��ث الجتماع��ي ال�صت��اذ ويل الدي��ن 
اخلفاج��ي: " كل ف��رد يع��رب عما بداخل��ه من كوابت 
علني��ة  ب�ص��ورة  اظهاره��ا  ي�صتطي��ع  ل  ومتني��ات 
لأ�صب��اب اجتماعي��ة او نف�صي��ة، لذل��ك  يجد يف هذه 
ال�صم��اء املتنف���س الوحي��د للتعب��ري عم��ا ي�صعر به، 
ف��اذا كان ميي��ل اىل العن��ف والع��داء فق��د يخت��ار 
عب��ارات حتذيرية لالبتع��اد عن طريقه مل��ا ي�صكله 
م��ن خطر على من حوله كون��ه �صخ�صا مييل للعداء 
والعن��ف خمتارا ا�صم )دراك��ول ابتعد عني(،  ومنهم 
م��ن ينطلق لغر�س حماربة الف�صاد اىل ان ينتهي به 
املطاف اىل الت�صه��ري بامل�صوؤولن لأغرا�س خا�صة 
بعيدة ع��ن املعنى احلقيقي املتمث��ل بالق�صاء على 

الف�صاد".
وي�صيف اخلفاجي:

" نتيجة �صعور بع���س الرجال باحلرمان وال�صذوذ 
جتده��م ي�صتخدمون ا�صماء ن�صاء، وق��د نرى العك�س 
فق��د تدخ��ل الن�ص��اء باأ�صم��اء رج��ال، تعب��ريا ع��ن 
�صعوره��ن بالنق���س يف م�صاأل��ة الت�صل��ط واحلري��ة 
الت��ي ميار�صها الرجل، ومن هذا املنطلق ن�صتنتج ان 
م��ا يتمنى الف��رد الو�صول الي��ه، كاأن ميتلك �صفات 
اجلم��ال او الغن��ى او النطالق اىل كل ما هو ممنوع 

يف احلي��اة الروتيني��ة الت��ي يعي�صها الف��رد ب�صفته 
احلقيقي��ة الت��ي يرغبه��ا املجتمع بعيدا ع��ن رغبته 

احلقيقية". 
الراق�صة املثقفة

الأح��داث  ويكم��ل م�صطف��ى حديث��ه ع��ن تالح��ق 
املوؤ�صفة، بعد ان اأخذ نف�صا عميقا مو�صحا : " مبرور 
الوق��ت وا�صتمرار احلديث بينن��ا، ك�صفت "الراق�صة" 
ع��ن انها حتمل �صه��ادة البكالوريو�س، وانها مطلقة 
ال�رسي��ك احلمي��م وانع��دام �صم��ريه،   نتيج��ة غ��در 
وانه��ا وج��دت ال�صلوى والع��زاء يف ق��راءة الكتب ل 
�صيم��ا الرواي��ات، وه��ي تعي���س يف من��زل والديه��ا 
باإح��دى مناطق العا�صمة بغ��داد، وقالت انها باتت 
تكره الرج��ال جميعا نتيجة ما فعل��ه زوجها بها". 
وي�صي��ف م�صطف��ى وعلى مالحمه عالم��ات الأ�صى 

وال�صتياء:
" بع��د مدة ق�صرية تبادلنا اأرقام الهواتف و�رسنا 
نتوا�ص��ل ع��رب و�صائ��ل الت�ص��ال الأخ��رى كال��� " 
الفاي��رب" وال��� " وات�ص��اب" و " ما�صنج��ر الياه��و"، 
الراق�ص��ة"   " ان  خمن��ت  املرحل��ة  ه��ذه  وخ��الل 
مري�ص��ة نف�صيا على نح��و خطري، فق��د الت�صقت بي 
ب�صدة، وبات��ت ت�صايقني يف كل وق��ت بات�صالتها 
وبدموعه��ا يف بع���س الأحي��ان، لكن خي��ايل الذي 
كان ي�صوره��ا يل مبنتهى الأنوثة والرقة والر�صاقة 

واجلمال دفعني لتحملها، حتى وقعت الواقعة حن 
طلبت مني ان نلتقي وجها لوجه، وليتني مل األتقها، 
فقد دمر ذل��ك اللقاء كل اأحالم��ي واأوهامي وو�صع 

حياتي مبجملها على �صفيح من النار والعذاب".
وتقول الكادميية والباحث��ة الجتماعية الدكتورة 

ماجدة ال�صعدي:
" يح��اول الكثري م��ن الفراد التعبري عما يطمحون 
اإلي��ه باأ�صالي��ب ق��د تك��ون مبهم��ة ومث��رية لل�ص��ك 
كا�صتخ��دام ال�صماء امل�صتع��ارة، ف�صبكات التوا�صل 
الجتماع��ي اأ�صبحت جزءا من احلي��اة الجتماعية 
الواقعي��ة، ب��ل ان اجل��زء الأك��رب م��ن حي��اة الإفراد 
�ص��ار يتمحور ح��ول التوا�ص��ل عرب ه��ذه ال�صبكات 
ق��د تك��ون لأغرا�س مبل��ورة هدفه��ا الول ، وهناك 
جماع��ات اجتماعي��ة م��ن اأ�صدق��اء ومتابع��ن او 
مغردي��ن، تتحول معهم العالق��ات الجتماعية عرب 
ه��ذه ال�صب��كات، اإىل عالق��ات خا�ص��ة تتج��اوز يف 
حدوده��ا الزم��ان وامل��كان وامل�صمي��ات م��ن باب 
اآخ��ر، فاإنها اأي�صا تعك�س حال��ة اجتماعية قد يكون 
عن���رس املاأ�ص��اة او الرتاجيديا حا���رسا فيها، فكما 
هو معلوم فان املجتمعات ال�رسقية متيل اإىل اإظهار 
اجلان��ب املح��زن يف حياته��ا الجتماعي��ة، وه��ذه 
احلال��ة هي نوع من اأنواع الإ�صقاطات التي ي�صلطها 

الواقع على حياة الإفراد يف احلياة الجتماعية".

 نهاية موؤ�صفة
 ويختت��م م�صطفى تلك احلكاية الت��ي كانت نتيجة 
الأ�صم��اء امل�صتع��ارة اآ�صف��ا بالق��ول:" قب��ل موع��د 
اللقاء، طلبت من��ي "الراق�صة" جمموعة من الكتب، 
واأك��دت اأكرث من مرة اأن هاتفها املحمول يعاين من 
اأعطال كثرية، وخمن��ت انها تريد ان تدفعني ل�رساء 
هات��ف حديث لها، و�صدم��ت كثريا عندم��ا تقابلنا 
وجه��ا لوجه، فقد كان��ت �صورتها بعي��دة كل البعد 
ع��ن ال�صور الت��ي تن�رسها عل��ى �صفحتها، ومل تكن 
حتم��ل اأية �صفة من ال�صف��ات ال�صكلية التي اأحبذها 
يف املراأة، وعالوة عل��ى ذلك كانت تت�صف باجلراأة 
والوقاح��ة والطم��ع والو�صاع��ة ول متل��ك ذرة من 

العزة بالنف�س، فقررت ان اتخل�س منها". 
ويكمل م�صطفى تلك الق�صة مبزيد من الندم وتاأنيب 
ال�صم��ري: " قلل��ت م��ن التوا�صل معها �صيئ��ا ف�صيئا، 
ث��م افتعل��ت خ�صام��ا معه��ا وتركته��ا، فطاردتني 
ع��رب الت�ص��الت الهاتفي��ة وع��رب مواق��ع التوا�صل 
الجتماع��ي، فرتكت �صفحتي عل��ى " الفي�س بوك" 
م��ن دون حتديث، ثم غ��ريت رقم هاتفي، واحلمد هلل 
انن��ي مل اأطلعها على مكان عملي ول عنوان �صكني، 
ول��و فعلت ذلك مل��ا ا�صتطعت التخل���س منها، ومنذ 
ذل��ك احل��ادث �رست اأخ��اف م��ن ال�صفح��ات التي 

حتمل اأ�صماء م�صتعارة.

 
وتع��د مهنة التدري���س بح�صب املخت�ص��ن، اأم املهن، 
لأنه��ا ه��ي الت��ي تنت��ج امله��ن الأخ��رى، ولك��ن ثمة 
ت�ص��اوؤلت ت��دور حولها، منه��ا مثال مل��اذا ا�صمحلت 
وتده��ورت ه��ذه العالق��ة وا�صتبدلت بعالق��ة ي�صوبها 
ال�صغين��ة  ورمب��ا  والت�صن��ج  الثق��ة  وع��دم  التوت��ر 
الع��راك  اىل  الأم��ر  ي�ص��ل  واأحيان��ا  والكراهي��ة، 
بالأي��دي؟؟، ث��م مل��اذا تغ��ريت موا�صف��ات الأ�صت��اذ 
والطال��ب وا�صتبدلت مبوا�صفات جدي��دة هدامة، هذه 
كله��ا عالم��ات ا�صتفهام يثريه��ا كل م��ن يتابع العد 
التنازيل لعالقة الأ�صتاذ البناءة مع الطالب. ولأهمية 
املو�ص��وع يف املجال��ن التعليم��ي والرتب��وي، قمنا 
مبناق�ص��ة هذه العالق��ة مع من يهمه��م الأمر، ونعني 
به��م طريّف هذه العالقة الأ�صتاذ والطالب، لكي جنمع 
بع���س الآراء التي حتاول الغو���س يف هذه الظاهرة، 
ال��رتف  اأنن��ا مل يدفعن��ا  وكيفي��ة معاجلته��ا، علم��ا 
الذهن��ي نحو هذا املو�صوع، ول هي حماولة من اجل 
م��لء �صفح��ة يف �صحيف��ة م��ا، واإمنا ه��و �صعي جاد 
لالإ�صه��ام بالك�ص��ف عن العل��ة واملعلول فيم��ا يتعلق 
به��ذا املو�ص��وع ال��ذي نعتقد باأن��ه حي��وي، علما اأن 
اأي تو�ّص��ع يف الفج��وة احلا�صلة بن الطرفن يتحمله 
اجلمي��ع. يف البداي��ة، وجهن��ا �صوؤالن��ا اىل الأكادميي 
الدكت��ور غال��ب الدعم��ي رئي���س ق�ص��م ال�صحافة يف 
جامع��ة اأهل البيت )عليهم ال�صالم( فقال: نعم يح�صل 
اأحيان��ا �صوء فه��م بن الطالب واأ�صت��اذه ورمبا يكون 
هن��اك �صوء فهم بينهما ن��اجت عن عدم قدرة بع�صهما 
على فه��م الآخر.. وجزء من هذا التوت��ر اأو �صوء الفهم 
يتحمل��ه الأ�صت��اذ واجل��زء الآخ��ر يتحمل��ه الطال��ب.. 
فماذا يفعل التدري�صي للطال��ب كثري الغيابات والذي 
ل يهت��م بامل��ادة الدرا�صي��ة اأو الذي يح��اول اخلروج 
ع��ن تقاليد العملية الرتبوي��ة، فاأكيد مثل هذا الطالب 
يكون حم��ط �صخط من التدري�ص��ي، والعملية معكو�صة 
ل��و كان الطالب يتحل��ى بال�صمات املحبب��ة لالأ�صتاذ 
والتي ت�صهم يف جعله من الطلبة املتفوقن.. ويتحمل 
التدري�ص��ي جزء من �صوء العالقة يف حالة عدم قدرته 
عل��ى ا�صتيع��اب الطلب��ة الذي��ن ميك��ن التاأث��ري فيه��م 
ب�ص��ورة جي��دة، والعم��ل معه��م ف�صال ع��ن اأن بع�س 

التدري�صين يخرجون عن معايري العملية التعليمية.
تنظي��ف ذواتن��ا ه��ي املع�صل��ة الدكت��ورة )ج.خ( يف 
اإح��دى جامع��ات كرب��الء له��ا راأي ثاٍن حي��ث تقول: 
اإن امل�صكل��ة يف نف�صية الأ�صت��اذ والطالب وامل�صوؤولية 
الأك��رب تق��ع على عات��ق الأ�صت��اذ كونه الق��دوة، ولذا 
فنح��ن نحت��اج كاأ�صات��ذة اأن ننتبه لذواتن��ا ون�صّوب 
الزلت وال�صوائب كم��ا كانت جداتنا ينظفَن )العد�س( 

به��دوء واإتق��ان ويلتقط��ن كل �صائب��ة ل تنتمي لنوع 
العد���س، وبعده��ا )تن�ّصف��ه( ث��م تنف��خ كل ال�صوائ��ب 
الغريب��ة لتبعده��ا عن اجلي��د، هذا بال�صب��ط ما يجب 
فعله م��ن لدن امل��الك التدري�صي، وكل م��ن يعمل يف 
مهن��ة التدري���س ليك��ون عل��ى الأق��ل �ص��ايف الذهن 
بالتاأث��ري  ه��ذا  �صيع��ود  وبالت��ايل  التفك��ري،  وا�ص��ح 
اليجاب��ي على الطالب من خ��الل طريقة ال�صتاذ يف 
التدري���س وتعاب��ري وجه��ه واألفاظ��ه ويف تعامله مع 
امل�صاكل الطالبية، لكن تركنا ملهيات احلياة تن�صينا 
ذل��ك، واأ�صبح��ت هناك هوة تت�صع يوم��ا بعد يوم بن 

الأ�صتاذ وطالبه لالأ�صف.
التزمت يف تطبيق القوانن

اأم��ا )زه��راء ح��داد/ م�صاع��د اأ�صت��اذ( جامع��ة اأه��ل 
البي��ت )عليه��م ال�صالم( فق��د قالت ح��ول املو�صوع: 
يف راأي��ي اأن اأه��م �صب��ب لنع��دام الثقة ب��ن ال�صتاذ 
والطال��ب هو ان بع���س الأ�صات��ذة يتعامل مع طالبه 
بقوان��ن ر�صمي��ة، مثال لو تك��رر غياب اح��د الطالب 
يتخ��ذ ال�صتاذ ف��ورا اج��راء باإعالن ا�ص��م الطالب يف 
ان��ذار وي�صل يف بع�س الحي��ان اىل الف�صل من غري 
معرف��ة ا�صب��اب الغياب املتكرر الذي ق��د يكون �صببه 
م�ص��اكل يواجهها الطالب جتربه عل��ى عدم النتظام 
يف ال��دوام، وهذا طبعا يخلق فج��وة يف التعامل بن 
الطال��ب وال�صتاذ، وبع�س الأ�صاتذة مينع الطالب من 

اإبداء راأيه يف مو�صوع مطروح داخل املحا�رسة ظنا 
من��ه ان الطال��ب ي�صاك�س وهذا طبع��ا يخلق نوعا من 
النفور م��ن املحا�رسة او حتى عدم ا�صتيعاب الطالب 
مل�صم��ون ملحا���رسة ب�صب��ب عدم اح��رتام راأي��ه، اأما 
بالن�صب��ة لالأ�صب��اب املتعلقة بالطال��ب نف�صه، فهناك 
ع��دم مب��الة لبع���س الط��الب بخ�صو���س احل�ص��ور 
للمحا���رسات املخ�ص�ص��ة، م��ع ان��ه متواج��د داخ��ل 
احل��رم اجلامع��ي، وهناك بع���س الت�رسف��ات ال�صيئة 
التي ت�صدر م��ن بع�س الطلبة داخل القاعة الدرا�صية، 
مثل الكذب املتكرر من قبل بع�س الطالب بخ�صو�س 
وانع��دام  ع��ام  ب�ص��كل  درا�صته��م  تخ���س  موا�صي��ع 
العالقات الجتماعية مع الطالب وعدم تقبل ال�صتاذ 
فك��رة تكوين �صداقة م��ع طالبه هي ال�صب��ب الرئي�س 

لزدياد التوتر وانعدام الثقة بن ال�صتاذ وطلبته.
يوؤّثرون ويتاأّثرون

ح�ص��ن علي، طال��ب يف املعهد التقن��ي كربالء يقول: 
طامل��ا ردد والدي كيف كان��وا ينطقون كلمة )اأ�صتاذ( 
بتفخي��م الكلم��ة والت�صدي��د على الذال وه��ذا نابع من 
تقديرن��ا ل�صخ�ص��ه، وال��كل يقف اإج��الل واحرتاما له 

عند مروره.
ومع كالم وال��دي اأ�صيف ان املعلم والطالب يوؤثرون 
يف املجتم��ع ويتاأثرون في��ه ول ميكن الف�صل بينهم، 
وعلي��ه ان تده��ور الو�ص��اع يف الع��راق عل��ى كافة 

التاأث��ري عل��ى �صل��وك  ال�صع��دة له��ا دور كب��ري يف 
ال�صات��ذة والطلبة، كم��ا ان ت�رسفات اأي فرد هي من 
حت��دد �صلوك الآخرين معه، فالطال��ب امللتزم بدوامه 
وتوجيهات اأ�صاتذته يكون دائما حمط اإعجاب وتقدير 

الآخرين.
بواعث الغ�س و�صلبياته

التدري�ص��ي )اأ. ك( يف جامع��ة بغداد قال حول العالقة 
بن الأ�صتاذ وطالبه: اإن اقوى الأ�صباب التي �صاهمت 
ب�ص��كل كبري بفق��دان الثقة ب��ن ال�صت��اذ وطلبته هو 

الغ�س.
وكال الطرف��ن مت�رسرين وناأخذ الأ�صت��اذ اأول كونه 
اأك��رث دراية واأكرب عمرا. ف�صعور الأ�صتاذ عندما ي�صبط 
احد طالبه بحالة غ�س �صيفقد الثقة به ورمبا يظن اأن 
هناك الكثري ممن يغ�صون ول يعلم بذلك!. وهذا ي�صعره 
بالنق�س كون الطال��ب اعتمد على الغ�س ويف�رس ذلك، 
اول بع��دم متكن��ه من اإي�ص��ال املادة ب�ص��كل �صحيح، 

ثانيا عدم احرتام الطالب لالأ�صتاذ ومهابته.
ويع��د الغ���س م��ن الأ�صب��اب القوي��ة للك�ص��ل الفك��ري 
واملع��ريف للطلبة، ولهذا فمن يعتمد على الغ�س �صيجد 
�صعوب��ة كب��رية يف الفه��م، ويتململ م��ن القراءة يف 
وقت المتحان، فطريقة الغ�س ال�صهلة ل حتتاج �صوى 
�صط��ارة وحيل��ة وخفة ي��د، ثانيا تدف��ع الطالب لعدم 
الرتكي��ز يف املحا���رسات، ول يجهد نف�ص��ه ببناء اأي 

عالقة ودية م��ع اأ�صاتذته، فلماذا يتعب دماغه مادام 
�صينجح بطريقة ا�صهل وا�رسع، ثالثا رمبا هذا الطالب 
�صيتخرج ليكون اأ�صتاذا يف امل�صتقبل فكيف ينجح يف 
مهنته وخربت��ه �صطحية بخ�صو���س املوا�صيع وغري 
ملم بالتخ�ص�س ال��ذي يدّر�صه للطالب، ول ميتلك اأية 
خلفي��ة عن كيفي��ة اإقامة عالقة ناجح��ة ومثمرة مع 

طلبته.
لهذا نكره الدرا�صة

كرهت الدرا�صة واجلامعة هكذا بداأ كالمه متذمرا، اإنه 
الطال��ب)م.ح( من جامعة كربالء، واأكمل قائال: ثالث 
�صن��وات وان��ا اأع��اين من كراهي��ة الأ�صت��اذة يل، وهذا 
وا�ص��ح يف نظراته��ا وكالمه��ا مع��ي، ويف ت�صحي��ح 
اوراق المتح��ان حي��ث ل تت�صاهل مع��ي اإطالقا مثل 
بقي��ة الطلبة، وال�صبب موقف ب�صي��ط ت�صبب ب�صوء فهم 
بينن��ا، لكن على ال�صتاذ ان يتنزه عن اأحقاده ويكون 
قدوة للحب والت�صامح ول يحمل افكاره وم�صاكله اىل 
م��كان عمل��ه، فنحن ل�صنا عبي��دا ول ه��م اأ�صياد، وما 
يجعلن��ي ا�صمت ه��و خويف اأن تنتقم من��ي وتر�صبني 
يف مادته��ا، فالكث��ري م��ن الأ�صات��ذة ينتقم��ون م��ن 
الط��الب غري املرغوب بهم ع��ن طريق الدرجات وهذا 

�صالحهم الفتاك.
خال�ص��ة الق��ول، يف راأين��ا، مبا اأن املجتم��ع العراقي 
يع��اين م��ن ظ��روف اقت�صادي��ة و�صيا�صي��ة مربك��ة، 
اإ�صاف��ة اىل الكم الهائل من التكنولوجيا املعلوماتية 
الت��ي ت�صلن��ا من ع��دة ط��رق، اأ�صبح م��ن ال�رسوري 
عل��ى ال�صتاذ متابعة التط��ورات ومالحقتها، ملعرفة 
وادراك جمري��ات الح��داث احلا�صل��ة يف املجتم��ع، 
ب�صلبياته��ا واإيجابياته��ا، وبه��ذه املعرف��ة ميكنه ان 
يع��ي كي��ف يتعامل م��ع طالبه وما ه��ي التوجيهات 
والإر�ص��ادات الت��ي يقدمه��ا له��م م��ن خ��الل التاأثري 
والقناع، وكذلك حماول��ة البتعاد عن املقارنة بن 
الطلبة والتفريق يف التعامل، وترك الهموم وامل�صاكل 
اخلا�صة خارج القاعة والدخول للطلبة بذهٍن �صاٍف، 
فال�ص��اب الي��وم بحاج��ة ما�ص��ة اىل تنمي��ة وتطوي��ر 
جوانب��ه ال�صخ�صية )العقلي��ة والنف�صية والجتماعية( 
واحل��رم اجلامع��ي بات امل��كان الأك��رث م�صوؤولية يف 
تنمية ه��ذه القدرات وامل�صوؤولي��ات، وبا�صتطاعته ان 
ينج��ح يف جمتمعنا كم��ا جنح يف البل��دان املتطورة 
من خ��الل اهتمام وزارة الرتبي��ة والتعليم عن طريق 
اإعط��اء الأ�صاتذة درو�صا يف التنمية الب�رسية املوجهة 
نح��و تطوي��ر امله��ارات، ليتج��اوز التدري�ص��ي نق��اط 
ال�صع��ف التي يعاين منها �ص��واء يف اي�صال املعلومة 
او �صعف التفاعل اللفظي مع طالبه، وكذلك الهتمام 
بال�صف��رات املدر�صي��ة والن�صاط��ات العلمي��ة الخرى 

التي ت�صهم بالتقارب الروحي بن الأ�صتاذ وطالبه.

صفحات األسماء المستعارة في فيس بوك.. دوافع وأزمات
أحيانا تسببها غياب الثقة بالنفس ..

العالقة المضطربة بين المعلم والطالب.. أزمة ثقة قد تطيح بالتعليم   

  بغداد ـ صابرين نوري  
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 تعني مهنة التدري�س 
االت�سال اللفظي واحل�سي 

بالدرجة االأوىل وال 
يكون ات�ساال فعاال اإال من 
خالل مهارات االأ�ستاذ يف 

االإقناع، من خالل االأ�سلوب 
العلمي ال�سليم وطريقة 

احلوار الودية اللطيفة من 
اجل تنظيم مناخ تربوي 
اجتماعي نف�سي �سحيح، 

ي�ساعد على اإي�سال املعلومة 
للطالب وا�سحة خالية من 

الت�سوي�س، وبهذا يكون 
الطالب عن�سرا ايجابيا وال 

ينح�سر دوره يف التلقي 
ال�سلبي فقط.
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