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  ؟أين يذهب الطالب

 

 الطــالب هــم جيــل املســتقبل تنظــر إلــيهم األمــة حبنــان وترتقــبهم   

, وُتبذل من أجلهم جهود كبرية ي يقوموا بدور احلياة مستقباًللك

للرقــي بهــم, ومبســتوياتهم العلميــة واخللقيــة والعمليــة, وال شــك أن   

أعداد الطالب يف اململكة تزيد عاًما بعد عام تبًعـا للزيـادة يف عـدد    

واليد السـعوديني,  السكان ومنوهم وخصوًصا النسبة العالية من امل

 )وإن غضب أصحاب مؤنر السكان(.ذلك دائًما واحلمد هلل علح

ويعاني الطـالب وخصوًصـا خر ـي املرحلـة الثانويـة مـن صـعوبة        

الكليــات أو  وبالغــة يف احلصــول علــح قبــول يف احــدي اجلامعــات أ 

اجلهات التعليمية ملا بعد املرحلة الثانويـة, فكـل اجلهـات التعليميـة     

كـل عـام أضـعاف    عسكرية يتقدم إليهـا يف   مسواء كانت مدنية أ

أضــعاف مــا حتتاجــه مــن الطــالب, وال يــتم القبــول إال لنســبة قليلــة    

منهم, وحني إعالن النتائج يكون قـد فـات الركـب أمـام اآلخـرين      

ــهم      ــطر بعضـ ــر , ويضـ ــة أخـ ــة تعليميـ ــ ي جهـ ــاقهم بـ ــعب التحـ ويصـ

لالنتظار للفصل الدراسي التـالي حيـث يكـون القبـول بالنسـبة هلـم       

                                                           

  هـ املوافل 1415ربيع اآلخر  9, األربعاء جبريدة البالدُنشر  هذا املقال
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, وقــد .ي الثانويــة اجلــدد وهكــذا..أصــعب إذ يفضــل علــيهم خر ــ 

قامت العديد من الكليات واجلامعـات أمـام ضـغط أعـداد الطـالب      

ــذا حســـن وخيلـــإ     ــول, وهـ ــدرجات املشـــروطة للقبـ ــبة الـ ــع نسـ برفـ

املســئولني عــن القبــول يف الكــثري مــن اجلامعــات مــن كــثري مــن          

 إلحراج ولكن أال حيل لنا أن نتساءل أين يذهب بقية الطالب؟.ا

اؤنــا ويف أعناقنــا و ــب أن يكــون هلــم طريــل لفائــدتهم  إنهــم أبن

واالســتفادة مــنهم, قــد يقــول الــبع  إن الدراســة اجلامعيــة ليســت     

ضرورية للجميع وأنـه ال ينبغـي أن يـدرس كـل األبنـاء يف اجلامعـة,       

ــم وصــدقتم واهللوو ولكــن    ــول هلــم نع ــذهبون  إىل وأق ــن ي إىل أي  ؟أي

ثل التعلـيم الفـين والتـدريب    إن اجلهات اليت يشري هلا البع  م ؟جهة

املهين والكليات العسكرية وغريها تعاني أشد مـن اجلامعـات مـن    

 ضغط الطالب وأعدادهم الكبرية.

وقــد فوجئــت مبعرفــة عــدد مــن احلــاالت آلبــاء بعثــوا أو خططــوا    

لبعث أبنائهم للدراسة يف بع  اجلامعات يف الدول العربية اجملاورة 

ــات ا   ــ  اجلامعـ ــا, يف بعـ ــعوبة   ويف غريهـ ــيء إال لصـ ــة ال لشـ لتجاريـ

حصوهلم علح قبول ألبنائهم هنا, أو لصعوبة هذا األمر يف تصورهم 

وهلل ــــ علــح األقــل, واألمــر حيتــاج إىل نظــر عاجــل خصوًصــا أننــا       

ـــ احلمــد ــائهم اخلــري الكــثري     ـ يف خــري كــثري والنــاس يتوقعــون ألبن

 وسيجدونه بإذن اهلل.
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اجلامعيـــة هـــو أحـــد  ولعـــل وجـــود مكافـــ ة للطـــالب يف املرحلـــة

 أسباب حتديد أعداد املقبولني يف اجلامعـات, وهـذه املكافـ ة خـريٌ    

وهـي مفخـرة ال جنـدها     ـــ  بإذن اهللــ للطالب ن مل أن تستمر  كثرٌي

ــ ة      ــذه املكافـ ــت هـ ــن إذا كانـ ــامل, ولكـ ــالد العـ ــن بـ ــثري مـ يف كـ

ستسبب حرمـان الـبع  مـن مقعـد اجلامعـة بسـبب عـدم توفرهـا أو         

إني أدعــو إىل إعــادة النظــر فيهــا, ال ألننــا ال نريــدها   الرتتيــب هلــا فــ 

عائًقا مينعهم من مواصلة تعلـيمهم,   دألبنائنا الطالب بل ألننا ال نري

وإال فإني أعلم إن هناك أسر وعائالت قائمة علح ما ي خـذه أبنـائهم   

 من مكاف ة فهي تشكل عوًنا هلم بعد اهلل يف أرزاقهم.

ب, وهـي نقـإ عـدد الطـالب     وقضية أخـر  هامـة تتعلـل بـالطال    

فخر ـو املتوسـطة ال يـتم تسـجيلهم مجيًعـا       وأخر بني كل مرحلة 

يف الثانوية والفاقد بني من ينجح من الشهادة املتوسـطة ومـن يسـجل    

يف الثانوية بكل أشكاهلا كبري جًدا وكذلك احلال بني خر ـي  

املــــدارس االبتدائيــــة ومــــن يســــجلون يف املرحلــــة املتوســــطة فعــــدد   

والبـاحثني   اقطني من الطالب بني املراحل حيتـاج مـن الرتبـويني   املتس

إىل دراسة أين ذهب هؤالء األبناء؟ مصريهم, هل التحقوا بعمـل؟ أم  

نســوا يف ز ــة اإلهمــال؟ مــا مصــريهم علــح أي حــال؟ هــل هــم مــن   

األحياء أم من األموات إن الدراسات واإلحصـاءات ضـرورية لدراسـة    

ن  ــل عنايــة الرتبــويني وميكــن هــذه القضــية الــيت  ــب أن تكــو
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املختصـــني  ة عـــن طريـــل البحـــث والدراســـات, أدعـــومعرفتهــا بدقـــ 

لدراسة هذا األمر وإظهار نتائجه, فنحن حباجـة إىل كـل فـرد مـن     

 أبنائنا وهم أمانة يف أعناقنا فهم جيل املستقبل.

خطـ  كـبري  ـب أن يعـاجل      ــ مع األسف الشديدــ ويف جمتمعنا 

, وهو عزوف الشباب عن العمل غري الوظيفي, علح كل املستويات

 ــب أن يــدرس هــذا األمــر ويعــتين بــه عنايــة خاصــة, إذ إن قطاًعــا  

كــبرًيا مــن جيــل اليــوم وشــبابه يعــاني مــن هــذه املشــكلة العويصــة    

والتعقيد االجتماعي الذي ال مـربر لـه ولعـل قضـية الـدخل واملكانـة       

من أسـباب املشـكلة   االجتماعية وطرق الرتبية وغري ذلك من األمور 

اليت  ب أن ينظر هلا بكل أبعادها املختلفة واليت  ب أن تكـون  

  ل عناية املهتمني بهذا األمر.

 

       

 

 


