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األسرة والسدرسة ودورهسا في غرس السهاطشة الرالحة باسمهب القهة الشاعسة
(دراسة نظرية)
م.م .خمهد عبد الكريم خمف
كمية العمهم الدياسية /الجامعة السدتشررية

السمخص
ىل ترب نتاجات االسخة التخبػية في صالح التعميع اـ اف نتاجات العسمية التخبػية ترب

في مرمحة السجتسع بخمق اسخ جيجة السدتػى قادرة عمى الشجاح واالستس اخرية ؟ ىل يتسازج

ويتػحج عسل السؤسدتيغ ليعسل بأساليب ذكية ججيجة ومبتكخة تػازي سسفػنية التغييخ الراخبة
اجتساعيا وسياسيا واقتراديا وخمؿيا وفكخيا؟ وىل يشبغي الشطخ الى فػائج السؤسدتيغ باعتبارىا

ترب في السرمحة الخاصة اـ العامة ,اي كفائجة فخدية اـ أثخاء اجتساعي جسعي؟ وىل التعميع
والتخبية ىسا تجريب عمى ميارات ميسة اقتراديا اـ ىػ تييئة متكاممة لمعير الستحزخ
والسػاششة؟ قج تػجد ىحه االسئمة ما تخيج الباحثة التػصل اليو عغ شخيق االجابات التي تحاكي
مؤسدتيغ جل عسميع صشاعة االنداف الرالح الحي يخجـ نفدو ومجتسعو ووششو .
فسثمسا تختمف االسخ واساليبيا التخبػية والتشذيئية ,كحلظ التعميع فؽيو مغ االتجاىات
الستجاخمة السختمفة ما يجعمشا نفيع فيسا افزل بعس حاالت سػء الفيع وسػء التػصيل التي

تكتشف شخؽ واساليب التعميع ,لحلظ نجج اناس اسػياء واخخيغ غيخ ذلظ ونجج والءات مختمفة

وانتساءات تتفػؽ عمى الػشغ والسػاششة ,االمخ الحي يدتػجب تبشي نطخية ججيجة في ؾيادة
الصالب انفديع عشج اكساؿ عسمية تكػيغ السيارات او القابميات ,عمى اساس اف التعميع يختبط

بالعمع إذ بجأ بالحجيث الشبػي ثع تصػر ليذسل السعخفة العامة ,ويختبط ايزا بالعالمة بسعشى
التسيد االجتساعي الحي يحطى بو الصالب بعج التخخج باعتباره حرل عمى اعتخاؼ جية تعميسية
مثل معمع مذيػر فيختبط التعمع مع التخبية االسخية السجتسعية مغ جية ومغ جية ثانية تختبط
السعخفة الفخدية بالػجاىة االجتساعية.
في الغالب اف لفكخة التعميع والتشذئة والتخبية والتػجيو ارتباشات حسيسية بالفكخ الدياسي,
ؼيختمط دور االسخة والسجرسة في تكػيغ الفخد الحي مغ السفتخض انو السادة االساسية في
السحافطة عمى السثل الحزارية ونقميا ,فالسؤسدتاف يسكغ اف يػجياف نحػ بشى ومسارسات ميشية

محجدة تحجيجا بالغا ,لكشو يسكغ اف يػجيشا ايزا بصخؽ اقل تحجيجا نحػ مدؤوليات السػاششة,
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التي تػجيشا نحػ ؾيع وتػقعات ثقاؼية متذاكمة ندبيا لجساعة تقميجية او نحػ تعقيجات اليػية
.السيجشة والؿيع الستزاربة لسجتسع متعجد ثقاؼيا كالسجتسع العخاقي

ABSTRACT
Are the products of the educational family in favor of education?, or is the outcome of the

educational process in the interest of the community to create good families capable of
success and continuity? Is the work of the two institutions merging and working together in

new and innovative ways, in parallel to the loud, socially, politically, economically, morally
and intellectually changing symphony of change, and should the benefits of both institutions

be viewed as being in the private or public interest? Is education and education training on

economically important skills or an integrated preparation for civilized living and citizenship?
These questions may summarize what the researcher wants to achieve by means of the
answers that mimic the two institutions whose work is the work of the good man who serves
himself, his society and his country.

As well as different families and educational and developmental methods, as well as

education from the different overlapping trends, which makes us understand better

understanding some cases of misunderstanding and miscommunication that surround the
methods and methods of education, so we find people and other loyal and other and find
different loyalties and affiliations superior to the homeland and citizenship, which requires

Adopting a new theory in the leadership of the students themselves when completing the
process of forming skills or abilities, on the basis that education is related to science as it

began with the Prophet's speech and then evolved to include general knowledge, also

associated with the mark in the sense of social excellence that the student receives after
graduation As a recognized educational institution such as a famous teacher, learning is
associated with family

education on the one hand, and on the other hand, individual

knowledge is linked to social well-being.

The idea of education, upbringing, education and direction is often linked to political

thought. The role of the family and the school is mixed up in the composition of the

individual, who is supposed to be the main element in preserving and transmitting the
cultural ideals. The institutions can be directed towards highly specific structures and
practices, In less specific ways towards the responsibilities of citizenship, which directs us

towards relatively coherent cultural values and expectations of a traditional group or the
complexities of hybrid identity and conflicting values of a multicultural society such as Iraqi
society.
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مقدمة
تعج العائمة والسجرسة السؤسدتاف االكثخ اىسية وتأثيخ في تشذئة االفخاد تشذئة صالحة وبشاء
شخرياتيع وفق ؾيع عمسية ووششية مقرػدة بسا يحقق ايسانيع بالسػاششة الرالحة ,اذ تعسل كل
مؤسدة مشيسا عمى غخس ثقافة محجدة ومبادئ متفق عمييا ضسغ الشطاـ الكمي االساسي لكل
مشيسا ذلظ النيسا مرج ار لتكػيغ الذخرية واالنتساء واليػية اإلندانية والػششية مغ خالؿ الجور
الحي تقػـ بو في تخبية الشاشئة ,وم غ البجييي فأف رقي السػاششيغ بالػشغ واعتدازىع بو وبسؤسداتو
لغ يتع إال إذا ابتجأ سخياف الخوح الػششية الرادقة و التػجيات الرحيحة واألىجاؼ الدامية مغ
داخل األسخة ,فجورىا ىػ األساس الحي تقػـ عمى ركائده بخامج مؤسدات الػشغ.
وألف السػاشغ ىػ اداة الػشغ فأف السػاششة والتخبية الػششية الرادقة ىي السعشية ببشاء الػشغ
والسػاشغ عمى حج سػاء عغ شخيق التشذئة السقرػدة وال بج مغ إعجاد األفخاد إعجادا شسػليا
عمسيا وجدجيا ومياراتيا وعاشؽيا  ,ليكػنػا مػاششيغ صالحيغ يعسمػف -وبذكل فاعل  -عمى تمبية
حاجاتيع وحاجات مجتسعيع ,أف يؤدوا ما لمسجتسع عمييع مغ حقػؽ وفي الػقت نفدو يتستعػا
بحقػقيع التي كفميا ليع الجستػر والقانػف .عميو فقج زاد اىتساـ السجتسعات الستصػرة بالتخبية
لمسػاششة بيجؼ مػاجية تشامي العشف وتفكظ العالقات االجتساعية وصخاع السرالح وتجعيع
مشطػمة الؿيع وقػاعج الدمػؾ الخشيج في السجتسع عسػما ولجى األسخة باعتبارىا المبشة األولى
لمسجتسع خرػصا ,حيث تبجأ عسمية التشذئة االجتساعية "بسا فييا نقل السػروث الثقافي والؿيسي
ألفخادىا" بػية تشسية السػاششة وأعجاد السػاشغ الرالح القادر عمى مػاجية متصمبات الحياة
السدتقبمية والتعاير معيا .وتخكد التخبية الذاممة عمى السػاششة بؿيع الحخية والكخامة وتخسيخ
سمػكيات السداواة والجيسقخاشية واحتخاـ االختالؼ في مخاحل نسػ الفخد وتصػره العقمي والػججاني
والجدسي مغ خالؿ مختمف السؤسدات التخبػية واالجتساعية بجءا باألسخة والسجرسة ومخو ار
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بػسائل اإلعالـ ومؤسدات السجتسع السجني التي تُعشى بالتشذيط االجتساعي والتثؿيف الفخدي.
وفي العخاؽ ومع التحػؿ الجيسقخاشي الحي شيجه البالد وشسل كافة القصاعات بزسشيا التخبية
والتعميع صجرت انطسة وقػانيغ وتعميسات سعت الى تشطيع العالقة بيغ السعمع والصالب مغ جية
وبيغ الييئات التعميسية مغ جية اخخى عالقة ججيجة مبشية عمى اساس االحتخاـ الستبادؿ والثقة
السؤسدة لسدتقبل ونجاح كال الصخفيغ ,بالسقابل فاف الخجػع لدابق ىحه العالقة يتصمب الػقػؼ
عمى االحػاؿ االجتساعية والدياسية واالقترادية لمبمج عمى مجى عقػد وىػ ليذ مػضػع البحث
لكغ الدسة االسا سية الغالبة كانت العشف والخػؼ والتخىيب واستخجاـ العقػبة البجنية وسػء
استخجاـ ىحه العقػبات ساعج عمى تأسيذ شخيقة غيخ تخبػية لمتعامل مع االجياؿ اصبحت الحقا
مشتجة نػعا ما رغع اثارىا الدمبية بعيجة السجى  ,بالسقابل فاف االنفتاح فيع مغ قبل االجياؿ
بصخؽ مختمفة اغم بيا خاشئ وصار السعمع والسجرس وحتى الييئات االدارية في حيخة وتحت
ضغط مغ الدمع التخاتبي الػضيفي ومغ اولياء االمػر بل ومغ الصمبة والصالب ذاتيع مع ما
يحسمػه مغ تعجد لألفكار ,وىحا ما دفعشي لصخح استعساؿ القػة في السعاممة التخبػية لكغ بأسمػب
ناعع وذكي نخمق بو جيل يعسل وىػ مقتشع ومؤمغ بالعسمية لتخبػية .بعج ما وججناه لمفيع السغمػط
لمسرصمحات الحجيثة العيج بالسجتسع والسؤسدات التخبػية بل وحتى االسخ ذاتيا مثل الجيسقخاشية
والحخية والتسجف وحقػؽ االنداف والعجالة ,وىحا الفيع خمق نػع مغ الفػضى التي اودت وتػدي
بالعسمية التخب ػية الى حافة الياوية وخمق ايزا نػع مغ العالقة السذػبة بمشجيو تارة وباالحتخاـ
تارة اخخى لمسعمع والستعمع عمى حج سػاء وفي بعس االحياف وججنا شعػر بال ججوى لجى
الصخفيغ مغ مجسل العسمية التخبػية .
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اهسية البحث:
تكسغ اىسية البحث في محاولتيا التعخيف بأىسية تأثيخ السؤسدتاف االىع وىسا العائمة
والسجرسة في تبشي اسمػب القػة الشاعسة لتخسيخ ؾيع السػاششة الرالحة ,واىسية تػافق العالقة
بيشيسا ,فزال عغ األىسية الكبيخة لمسػاششة في السجتسع باعتباره العشرخ الخئيذ في خمق تشسية
شاممة في ضل مجتسع ديسقخاشي يقػـ عمى السداواة والحخية والعجالة والتعجدية الدياسية ,فزال
عسا سيبخزه البحث مغ أىسية تقػية ؾيع التدامح والتصػع والتعاوف والتكافل االجتساعي بسا يداىع
دعع وتقػية دعائع البشاء االجتساعي.
مشهجية البحث:
نط اخ لصبيعة ىحا البحث الستشػع ,ولغخض التحقق مغ فخضية البحث اعتسجنا برػرة رئيدية
عمى مشيج التحميل الشطسي( ,)System Analytical Approachشخيقة تحميمية لجور العائمة
والسجرسة في تعديد وتخسيخ السػاششة الرالحة باستعساؿ القػة الشاعسة  ,اذ قسشا بتحميل
السرصمحات العامة لمبحث ورؤية التػجيات الفكخية السختمفة لمسفاـيع االساسية ,كسا استخجمشا
بعس السشاىج السداعجة لمبحث مثل :السشيج الػصفي ومشيج تحميل السزسػف.
يهدف هذا البحث الى ما يمى :
ٔ -إلقاء الزػء عمى مرصمحات تخبػية متدامشة ومختبصة بالسػاششة ,كالػشغ والػششية والتخبية
الػششية والسػاششة ,واخخى ججيجة مثل القػة الشاعسة واستعساليا في التخبية االسخية والسجرسية.
ٕ-الػقػؼ عمى االتجاىات السعاصخة في تخبية السػاششة ,مغ خالؿ اتباع اسمػب القػة الحكية
الشاعسة.
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ٖ-التػصل الى ترػر مقتخح لتخبية السػاششة مالئع لمتصبيق في العخاؽ.
ٗ-التعخؼ عمى اىسية دمج عسل السؤسدتيغ االجتساعيتيغ العائمة والسجرسة في تخسيخ السبادئ
االساسية لمسػاششة في الشاشئة.
السبحث االول  :االطار الشظري – التأصيل السفاهيسي :
مفههم األسرة :عبارة عغ مجسػعة مغ األشخاص ارتبصػا بخوابط الدواج والجـ والتبشي يعيذػف
معا حياة مدتقمة ومتفاعمة يتقاسسػف فييا عبء الحياة .وىي الػسط الحي يحقق لمفخد إشباعو
الصبيعي واالجتساعي برػرة شخعية يقخىا السجتسع وذلظ تحؿيقا لغاية الػجػد االجتساعي وإشباعا
لعػاشف الشطع التي تتكػف مشيا األسخة مغ نطاـ األبػة واألمػمة واألخػة(.عمي أسعج وشفة ,عمي
جاسع الذياب , ٕٓٓٗ ,ص  ,)ٖٔٚوتسثل األسخة العخاؾية بجورىا حمقة مغ التأثيخ الستبادؿ بيغ
التأثيخ والتأثخ ببؿية األنطسة االجتساعية في السجتسع العخاقي ,حيث تستاز بأنيا تسارس قػاعج
لمزبط االجتساعي عمى أفخادىا ويتع ىحا الزبط مغ خالؿ التشذئة االجتساعية التي تػفخىا
األسخة ألفخادىا وبالخرػص األبشاء.
واالسخة ىي البشية االولى والحجخ االساس في تمقيغ افخادىا ثقافة السجتسع ,بسا تحتػي عميو ىحه
الثقافة مغ ؾيع ومعتقجات واتجاىات  ,والتي تذكل بسجسميا أشا ار عاما يحجد ترخفاتيع نحػ

 توخٌا للدلة فً استعمال المصطلح نذكر ان من الدارسٌن من ٌستعمل لفظ عائلة مرادفا للفظ أسرة من ذلن حلٌم بركات فً مؤلفه
المجتمع العربً المعاصر .ولكن من الدارسٌن اٌضا من ٌمٌز بٌن اللفظٌن لكن من منطلمات متغاٌرة من مثل الحجم والتركٌبة و
السوسٌو نشأة .فالطاهر لبٌب ولٌلٌا بن سالم ٌلتمٌان مع زهٌر حطب فً هذا التمٌٌز ٌ,مول زهٌر حطب (:كلمة أسرة تحمل فً معناها
صورة مصغرة للحٌاة االجتماعٌة فً العصر الجاهلً ,حٌنما كان الناس مرتبطٌن بالمبائل والعشائر و البطون ...ومن هنا ٌبدو ان
كلمة اسرة هً فً نطاق معنى الفعل اسر ,ولعلها صٌغ ة اخرى للفعل ازر بمعنى ناصر ولوى وشدد بتبدٌل السٌن بالزاي وهذا امر
معروف وكثٌر الحدوث باللغة العربٌة ...أما كلمة عائلة فمستحدثة مشتمة من الفعل –عال -وتكشف لنا المعنى المراد بها ,كونها
مجموعة من االفراد الذٌن ٌعٌلهم معٌل او كاسب) انظر :زهٌر حطب ,تطور بنى االسرة العربٌة والجذور التارٌخٌة واالجتماعٌة
لمضاٌاها المعاصرة ,الدراسات االنسانٌة  ,علم اجتماع االسرة(بٌروت :معهد االنماء العربً )1996ص  .43وبناء علٌه ٌفضل
الطاهر لبٌب استعمال لفظ اسرة للداللة على اصغر تشكٌلة او جماعة لبلٌة وادناها فً سلم حساب النسب أما استعمال كلمة عائلة فال
ٌكون من لبله اال فً حاالت االستشهاد بنصوص نستعملها ,انظر (لبٌب ,االسرة العربٌة :مماربات نظرٌة)  .كذلن مٌزت لٌلٌا بن
سالم بٌن مستوٌٌن من االستعمال ففً مستوى اول تمثل العائلة النووٌة ي االسرة مرجعا فً كل ما ٌتعلك بالحٌاة الٌومٌة  .اما فٌما
ٌتعلك بالمستوى الثانً فان العائلة الممتدة أي العائلة التً تمثل اطارا محتضنا لادرا على التدخل كلما كانت هنان ضرورة لذلن انضر
 Lilia Ben Salem ,Structures et changement social en Tunisie:كذلن فضل هشام شرابً استعمال لفظ عائلة للتعبٌر
عما ٌحمله هذا البناء من معنى االتساع فً حدٌثه عن الباترٌاركالٌة  ,فً حٌن راى ان لفظة اسرة تحمل معنى صغر الحجم .انظر
:شرابً  ,النظام االبوي واشكالٌة تخلف المجتمع العربً,ص.44
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االخخيغ وانساط الدمػؾ السقبػلة اجتساعيا(يػنذ حسادي عمي ,الحياة االجتساعية السعاصخة في
مجيشة تكخيت ,ٜٜٔٛ,ص.)ٔٙٛ
مفههم السدرسة :يخجع أصل السجرسة “ ”écoleإلى األصل اليػناني “ ”schéolوالحي يقرج
بو وقت الفخاغ الحي يقزيو الشاس مع زمالئيع مغ أجل تثؿيف الشرء .وتصػر ىحا المفظ بعج ذلظ
ليذيخ إلى التكػيغ الحي يعصي في تذكل جساعي مؤسدي ,أو إلى السكاف الحي يتع ؼيو التعميع,
ليربح لفظ السجرسة يفيج حاليا تمظ السؤسدة االجتساعية التي تػكل إلييا ميسة التخبية الحدية
والفكخية واألخالؾية لألشفاؿ والسخاىقيغ في شكل يصابق متصمبات السكاف والدماف .كسا يعخفيا
الفيمدػؼ الفخندي وأحج مؤسدي عمع االجتساع “إميل دور كيايع” ( )Émile Durkheimبأنيا
عبارة عغ تعبيخ امتيازي لمسجتسع الحي يػلييا بأف تشقل لألشفاؿ ؾيسا ثقاؼية وأخالؾية واجتساعية
يعتبخىا ضخورية لتذكيل الخاشج وإدماجو في بيتو ووسصو .يسكغ تعخيفيا ايزا“ :تمظ السؤسدة
التخبػية السقرػدة والعامة لتشفيح أىجاؼ الشطاـ التخبػي في السجتسع أما مفيػـ السجرسة بالتحجيج
ىي الدبيل الحي يقجـ إليو األشفاؿ مشح صغخىع ,بعج األسخة التي تسثل السجرسة األولى إلى أف
يمتحقػا بدػؽ العسل وبالتالي فيي بسثابة معسل لتكػيغ السػارد البذخية .إال أنيا تعتسج إلى التخبية
والتكػيغ وفق الثقافة التي تسثميا كسؤسدة مجرسية .وىي مؤسدة اجتساعية أوججىا السجتسع
لتعميع وتخبية أبشائو ليكػنػا صالحيغ وسعجاء في حياتيع .وتعتبخ السجرسة السؤسدة التخبػية التي

 هو مربً وفٌلسوف وعالم نفس أمرٌكً وأحد أعالم الفلسفة البراغماتٌة وٌعتبر من أوائل المؤسسٌن لها .وٌمال انه هو من أطال
عمر هذه الفلسفة واستطاع ان ٌستعمل بلٌالة كلمتٌن لرٌبتٌن من الشعب األمرٌكً هما "العلم" و"الدٌممراطٌة" .ولد جون دٌوي بمدٌنة
برلنجتون فً والٌة فٌرمونت فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ولد تلمى تعلٌمه فً جامعة فٌرمونت ثم انتمل إلى جامعة جون هوبكنز
فحصل على شهادة الدكتوراه فً الفلسفة عام  .1444وفً عام  1494انتمل دٌوي إلى جامعة شٌكاغو التً كانت لد تأسست حٌنها
وعٌن فٌها رئٌسا لمسم الفلسفة وعلم النفس والتربٌة وبرأٌه ان المدرسة ٌجب أن تكون مجتمع صغٌر تدب فٌها الحٌاة .فكان ٌدعو إلى
التربٌة المستمرة التً ال تتولف عند سن معٌن .فالتربٌة هً من المهد إلى اللحد ولٌست جرعة تعطى مرة واحدة والى االبد بل هً
بحاجة إلى االستمرار الن العلم لدٌه دائما شًء جدٌد ٌوافٌنا به .ونظرته نحو التربٌة ترتكز على التعلم من خالل العمل والعمل
الٌدوي ,وحل المشاكل بطرٌمة سٌكولوجٌة من دون جرح مشاعر الطالب وأن المدرسة هً مختبر ولٌست لاعة محاضرة ,وٌرفض
دٌوي نظرٌة جون لون التً ترى بأن اإلنسان ٌولد وعمله صفحة بٌضاء خالٌة من الكتابة" .فالعاللة الصحٌحة ,برأي دٌوي ,لائمة
على التفاعل وهذا ٌعنً ان طرٌمة التدرٌس المالئمة هً التً تعتمد على الحوار وحل المشكالت والتعلم الذاتً .والفكر الحمٌمً لدٌوي
ٌبدأ من مولف اشكالً من عمدة أو عمبة تعترض مجرى التفكٌر فالطبٌعة تتغٌر باستمرار وتغتنً وتزداد ثراء وتغٌر الفكر معها
وهكذا فان العملٌة مستمرة فال حمائك مطلمة وال المعرفة ثابتة فكل شًء ٌعترٌه التغٌٌرٌ .نضر عبد االمٌر سعٌد موسى  ,الفكرة
والعمل فً فلسفة جون دٌوي ,رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ,كلٌة اآلداب –جامعة بغداد,1994ص.54
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يقزي فييا األشفاؿ معطع أوقاتيع وىي التي تدودىع بالخبخات الستشػعة ,وتييؤىع لمجراسة
والعسل ,وتعجىع الكتداب ميارات أساسية في مياديغ مختمفة مغ الحياة ,وىي تػفخ الطخوؼ
السشاسبة لشسػىع جدسيا وعقميا واجتساعيا .فالسجرسة تداىع في الشسػ الشفدي لألشفاؿ وتشذئتيع
االجتساعية واالنتقاؿ بيع مغ االعتساد عمى الغيخ إلى االستقاللية وتحقيق الحات .واف الفكخة التي
تقػـ عمييا السجرسة ,ىي التشذئة والتشسية بسختمف جػانبيا ويقػؿ جػف ديػي* في ذلظ (اف
باستصاعة السجرسة اف تغيخ نطاـ السجتسع إلى حج معيغ ,وىػ ما تعجد عشو سائخ السؤسدات
االجتساعية).
ش َغ :
ش َغ بالسكاف وأ َْو َ
مفههم السهاطشة الرالحة :أصل السػاششة في المغة العخبية مذتقة مغ و َ
ش َغ ُفالف أرض كحا وكحا أي اتخحىا محال ومدكشا
ويقاؿ  :أ َْو َ
أي أقاـ ,وأ َْو َ
شَش ُو  :اتخحه وششا ُ
ششا  ,أما السػ ِ
األرض و َّ
اش ُغ فكل
ش ْش ُت
استػششيا أي اتخحتيا َو َ
ُيؿيع فييا  ,وأو َ
َ
ََ
وششتيا تػشيشا  ,و ْ
َمقاـ قاـ بو اإلنداف أل َْمخ فيػ َم ْػ ِشغ لو(ابغ مشطػر ,لداف العخب  ,القاىخة  :دار السعارؼ
لمشذخ ٜٔٛٔ ,ـ ,ص )ٗٛٙٛ
وىػ يخادؼ كمسة  Citizenshipبالمغة اإلنجميدية ,وتعشي ىحه الكمسة في جسمة ما تعشي
 Nationalityأي الرفة القػمية أو الذعػر القػمي وكػف السخء مػاششا مغ مػاششي دولة ما ,
يتستع بامتيازات السػاشغ وحقػقو و واجباتو  .وتعشي أيزا Residencyاإلقامة والدكغ وتحسل
معاني الحقػؽ والخعاية والسدؤولية والذعػر القػمي (قامػس أكدفػرد  ٕٓٓٙ ,ـ )؛ وعمى ذلظ
فإف  Citizenshipتحسل معاني السػاششة مسثمة بسجسػعة الحقػؽ التي يتستع بيا السػاشغ
ومجسػعة الػاجبات التي عميو االلتداـ بيا ,واألخالؾيات التي يجب أف يتحمى بيا .تعخؼ
السػسػعة العخبية العالسية السػاششة بأنيا "اصصالح يذيخ إلى االنتساء إلى أمة أو وشغ"
(ٜٜٔٙـ ,ص ٖٔٔ) .وفي قامػس عمع االجتساع تع تعخيفيا عمى أنيا مكانة أو عالقة
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اجتساعية تقػـ بيغ فخد شبيعي ومجتسع سياسي (دولة) ,ومغ خالؿ ىحه العالقة يقجـ الصخؼ
األوؿ الػالء ,ويتػلى الصخؼ الثاني الحساية ,وتتحجد ىحه العالقة بيغ الفخد والجولة عغ شخيق
القانػف" (غيثٜٜٔ٘ ,ـ ,ص  .)٘ٙويشطخ إلييا فتحي ىالؿ وآخخوف مغ مشطػر نفدي بأنيا
الذعػر باالنتساء والػالء لمػشغ ولمؿيادة الدياسية التي ىي مرجر اإلشباع لمحاجات األساسية
وحساية الحات مغ األخصار السريخية" (ىالؿٕٓٓٓ ,ـ ,ص ٕ٘).
القهة الشاعسة ( :)Soft powerىي" القجرة عمى التػصل إلى الغاية السصمػبة مغ خالؿ جحب
اآلخخيغ ,وليذ بالمجػء إلى التيجيج أو الجداء .وىحه القػة تعتسج عمى الثقافة ,و السبادئ
الدياسية ,والدياسات الستبعة .و إذا تسكشت مغ إقشاع اآلخخيغ بأف يخيجوا ما تخيج ,فمغ تزصخ
إلى إنفاؽ الكثيخ بتصبيق مبجأ العرا والجدرة لتحخيظ اآلخخيغ في االتجاه الحي يحقق مرالحظ".
وتعتبخ القػة الشاعسة مغ السرصمحات الحجيثة ابتكخه في الػاليات الستحجة االمخيكية
(جػزيف س .ناي) السفكخ االستخاتيجي عاـ ٓ ٜٜٔحيث يعخفيا بالقجرة عمى كدب العقػؿ
والقمػب لتحقيق االىجاؼ الدياسية السصمػبة .وىػ يقرج اف تكػف لمجولة القػة الخوحية والسعشػية
مغ خالؿ ثقافتيا و ما تجدجه مغ مبادئ وافكار واخالؽ ومغ خالؿ الجعع في مجاالت حقػؽ
االنداف والبشى التحتية والفغ مسا يؤدي باآلخخيغ الى احتخاـ ىحا االسمػب واالعجاب بو ثع
جعل اآلخخيغ يخيجوف ما نخيج ,نختار لمشاس بجال مغ
اتباعو .فيحه (ىي) القػة الشاعسة:
ُ
ارغاميع(دمحم ياغي .,الحخب الشاعسة وإشكالية السسانعة)ٕٓٔٔ,
فيي أحج أىع تمظ السفاـيع الحجيثة التي انزست لقامػس الرخاعات والحخوب الجولية .وىي
تعشي القجرة عمى تحقيق األىجاؼ عغ شخيق الجاذبية ,بجال مغ اإلرغاـ و التخىيب أو دفع
األمػاؿ .امخيكا عمى سبيل السثاؿ ,تُعتبخ في شميعة الجوؿ التي استخجمت ىحا السفيػـ الججيج,
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فيي تسمظ أكثخ مغ ٓ ٝٙمغ العالمات التجارية ,ويجرس في جامعاتيا أكثخ مغ ٖٓ ٝمغ
مرجري السػسيقى والكتب والبحػث العمسية واألغاني
مختمف شالب العالع ,وىي مغ أىع
ّ
واألفالـ والبخامج التمفديػنية ,وىي بحلظ تُعتبخ مغ أىع القػى الشاعسة في العالع ,إضافة إلى قػتيا
العدكخية واالقترادية شبعا .وتأتي الياباف في السختبة الثانية في قائسة الجوؿ االكثخ امتالكا
لمقػى الشاعسة ,ألنيا صاحبة أكثخ بخاءات اختخاع ,ورائجة في العاب الفيجيػ والرػر الستحخكة
وصادرات التقشية الحجيثة ,مثمسا اصبح االعالـ قػة ناعسة ادارت واثارت السالييغ وانتجت ثػرات
الخبيع العخبي ,االججر اف تكػف التخبية والتعميع ىي القػة الشاعسة التي تشتج ثػرات اجتساعية
وثقاؼية وسياسية ضج الجيل والتخمف والسخض والفداد
البحث الثاني  :دور االسرة في غرس السهاطشة الرالحة:
تعج األسخة أوؿ مؤسدة اجتساعية يعايذيا اإلنداف ويتخبى في أحزانيا وىي التي تقػـ
بغخس الؿيع االجتساعية والدياسية ,وتبجو أىسيتيا بالشدبة إلى اإلنداف أكثخ وضػحا ألنو يعتسج
عمييا ماديا ومعشػيا حتى يرل الى سغ الدواج ,واالعتساد عمى نفدو وتػجيو سمػكو مغ خالؿ
اكتدابو الؿيع والعادات االجتساعية وفي بعس األحياف بعج الدواج ايزا  .و الشسط التخبػي
األسخي نسط أبػي يجعل لألب كل الدمصة في داخل األسخة ويعصيو الديادة عمى إدارة شؤونيا
واتخاذ الق اخرات فييا وما يتبع ذلظ مغ تبجيل لمكبار واإلصغاء إلييع بعجىع مػئل الحكسة والخأي
الدجيج كل ىحه األمػر غالبا ما تكػف لجى األفخاد مجسػعة مغ االستعجادات والترػرات والسعاييخ
التي قج تؤثخ بذكل مباشخ عمى سمػؾ الفخد وقجرتو عمى تكػيغ آرائو السدتقمة ,وعميو يسكغ
القػؿ  ( :إف دور األسخة في تذكيل الحات الدياسية  Political Selfيديخ في خط متػاز مع
دورىا في التشذئة العامة ,وبالتالي تتخسخ السػاششة بتفاصيميا االساسية مغ االسخة في البجء).
ويخجع ريتذارد داوسغ ( )Richard E. Dawsonأىسية األسخة إلى عامميغ أساسيغ ىسا:
ُ
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ٔ .سههلة وصهل األسرة إلى األشخاص السراد تشذئتهم  ,ففي الدشػات التكػيشية السبكخة مغ
تكػف الذخرية وتشسية
عسخ الفخد تكاد تحتكخ األسخة عسمية الػصػؿ إلى افخادىا ,وتؤكج (نطخية ّ
وتصػر الصفل والتػشذئة )عمى أف الدشيغ األولى السبكخة ىامة ججا في تكػيغ الخرائز
األساسية لمذخرية وفي تحجيج اليػية الذخرية واالجتساعية  ,وإذا كانت األفكار التي يتعخض
ليا الفخد والعالقات الذخرية التي يشسييا في الدشيغ السبكخة مغ الحياة تكػف ىامة ,فإنو مغ
الصبيعي أف تمعب األسخة دو ار أساسا وأوليا بحكع وجػد الفخد داخل محيصيا االجتساعي(سشاء نجع
عبػد العباسي ,دور العائمة في التشذئة الدياسية –دراسة ميجانية في مجيشة بغجاد, ,قدع االجتساع
,ٜٔٛٚصٖٖ).
قهة الروابط التي تربط بين أفراد األسرة الهاحدة التي تداعج عمى زيادة األىسية الشدبية
ّٕ -
لتأثيخ األسخة في عسمية التػشذئة ,وىحاف العامالف ,سيػلة الػصػؿ إلى الفخد والعالقات الذخرية
القػية يجعالف األسخة في وضع يسكشيا مغ الؿياـ بجور مؤثخ وىاـ في التػشذئة  ,عمى الخغع أف
معطع الشطخيات بذأف دور األسخة في التعمع االجتساعي تخكد عمى تأثيخ الػالجيغ عمى أشفاليسا
الرغار ,فإف األسخة يسكشيا أف تدتسخ في التأثيخ عمى نطخة الفخد الدياسية واالجتساعية شيمة
حياتو  ,فاالتراالت واالرتباشات العاشؽية القػية بيغ أفخاد األسخة ال تتػقف بعج سشػات الصفػلة
والذباب  ,إذ إف اإلنداف ككائغ شبيعي يػلج ويحيا ويعير في أسخة أو جساعة  ,فيتذخب ثقافة
مجتسعو  ,ويتذبع بؿيع الحياة  ,األمخ الحي يبخز لشا الػضيفة التخبػية واالجتساعية واالقترادية
لألسخة()Richard E. Dawson and Kenneth Prewitt , idib , p171
بالسقابل فاف األسخة اصبحت ال تعشى كثي اخ بإعجاد أبشائيا لمحياة الػششية او العدكخية او
الدياسية مثل عشايتيا بإعجادىع ألدوار أخخى ,فالدياسة ال تقع في أعمى سمع األولػيات في
بعس السجتسعات والسيسا األسخة العخبية والعخاؾية خاصة  ,نط اخ لصبيعتيا التي ال تشتسي إلى
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عالع الدياسة بدبب ضبابية االتجاىات الدياسية كحلظ فإف السحيط الدياسي ال يسثل شيئا ىاما
وبار از بالشدبة الى معطع األشفاؿ والربياف ,وإف إعجاد األبشاء ألدوار ميشية أسخية يعج أكثخ
عشاية وأولػية بالشدبة الى معطع األسخ مغ إعجادىع لمحياة الدياسية ,إف معطع األسخ تبحؿ جيجا
واضحا مغ أجل تعػيج األشفاؿ عمى االعتساد عمى الشفذ والؿياـ باألدوار االجتساعية السختمفة
وتييئتيع لمدواج واألبػة واألمػمة وتخبيتيع تخبية ديشية مشاسبة ,أما التعميع الػششي وتعميع السػاششة
فإنيا ال تػليو إال جيجا ووقتا ضئيال ,وىحا ال يعشي أف األسخة ليدت معشية بالتشذئة الػششية لكغ
ىشاؾ فخؽ كبيخ  ,بل ىشاؾ تذابو وتجاخل بيغ التشذئة الػششية والتشذئة االجتساعية العامة,
أف
فاألسخة كسا ىػ معخوؼ الخمية األولى لمتشذئة االجتساعية ومغ ضسشيا الػششية فمحلظ نجج ّ
الصفل في أولى مخاحل نسػه يكػف متأث اخ بذكل كبيخ نتيجة وجػد العاشفة األسخية مغ قبل
الػالجيغ والسيسا األـ ,فمحلظ نججه يقابل ىحا التأثخ بتفاعل غيخ واع لسعتقجات األسخة• واف األسخة
تقػـ كغيخىا مغ السؤسدات االجتساعية و الدياسية بتأىيل الفخد لالنخخاط في الحياة الدياسية
بأف يكػف مرػتا أو مخشحا أو عمى األقل معشيا ببعس الذؤوف  ,وأف بعس األفخاد ال يقجمػف
عمى السذاركة الدياسية و ذلظ قج يعػد إلى وجػد ؾيع و عادات قجيسة تجفعو إلى عجـ االىتساـ
باألمػر الدياسية(خمػد عبج الكخيع ,التشذئة االجتساعية-الدياسية واثخىا في تكػيغ االتجاه
الدياسي في تػنذ ,ٕٓٔٗ,ص .)ٙٙ
لحا يجب اف تتخح االسخة بأسمػب القػة الشاعسة في تعميع افخادىا معشى االحتخاـ لحقػقو
الدياسية والسذاركة الدياسية وعجـ التشازؿ عشيا االمخ الحي يخمق شعػ ار بالػششية والسػاششة
,يكبخ ىحا الذعػر مع مخور الػقت وسيربح الػشغ شيء ميع ججا مختبط بػججاف الفخد
,وخاصة بعج تشامي مفخدة الحخية اصبح لداما عمى اولياء االمػر اتباع مشاىج ججيجة ومعاصخة
في التخبية برػرة عامة والتخبية الػششية برػرة خاصة السيسا واف االوشاف تزعف مع كل ىحه
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التغيخات الجولية واالقترادية ,اقػؿ انو يجب اف اولياء االمػر ذاتيع يذكمػف تجارب ناجحة عمى
االقل حدب وجية نطخ اوالدىع ليكػنػا مخكد جحب ليع وأيقػنات لالتباع واالنؿياد.
السبحث الثالث :السدرسة واثرها في تعزيز السهاطشة الرالحة
إف السؤسدات التعميسية تخمي الى اكداب افخادىا اليػية الػششية فالتجريذ والسقخرات التعميسية
واالنذصة السجرسية عسػما تخبصيع بالػشغ ارضا وتاريخا وبذ اخ وتدتثيخ لجييع مذاعخ الدىػ
باالنتداب وتغحي فييع االستعجاد لمحود عشو بالشفذ والشؽيذ ,اال اف التشذئة مازالت ال تحقق
بذكل كاؼ التخابط والتجانذ في معارؼ وؾيع واتجاىات الشاشئة أتجاه الػشغ والػششية والعسمية
الدياسية وخاصة في البمجاف التعجدية او ذات السجتسعات الستغيخة كسا انيا ال تحقق ثقافة ايجابية
وبالتالي فإنيا ال تدتصيع اف تؤىل االجياؿ القادمة لمتعامل االيجابي والسبادر والفاعل أو السذتخؾ
مع التغييخات الحالية والسدتقبمية محميا واقميسيا وعالسيا.
السجرسة وحجة اجتساعية ليا جػىا الخاص الحي يداعج بجرجة كبيخة عمى تذكيل إحداس
الصالب بالفاعمية الذخرية ,وفي تحجيج نطختو تجاه البشاء االجتساعي القائع .فيي تمعب دو ار
حيػيا في عسمية التشذئة الػششية خاصة أنيا تسثل الخبخة األولى السباشخة لمصالب خارج نصاؽ
األسخة ,وذلظ مغ عجة زوايا ,فيي تتػلى غخس الؿيع واالتجاىات الدياسية التي يبتغييا الشطاـ
الدياسي برػرة مقرػدة مغ خالؿ السشاىج والكتب الجراسية واألنذصة السختمفة التي يشخخط فييا
الصالب ,وليذ برػرة تمقائية كسا ىػ الحاؿ في األسخة أو السؤسدات األخخى .كسا أف السجرسة
تؤثخ في نػع االتجاىات والؿيع الدياسية التي يؤمغ بيا الفخد ,وذلظ مغ خالؿ عالقة السعمع
بالصالب ,ومغ خالؿ أداء السعمع لعسمو ,ومغ خالؿ التشطيسات اإلدارية (عمئٜٜٜ ,ـ ,ص
٘) ,ويسكغ التصخؽ ليحه العالقات كاالتي:
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ٔ .شخرية و وعي السعمم  :اف لذخرية السعمع السؤثخة والسميسة – الكاريدمية -اثخ كبيخ في
الياـ الصالب اذ نجج بعس الصالب يتأثخوف بسجرسييع اكثخ حتى مغ ذوييع  ,بل ويحفطػف
عشيع بعس العبارات والكمسات واآلراء التي تبقى راسخة في اذىانيع حتى بعج سشػات شػيمة
.وعشجما يكػف السعمع متسكشا مغ مادتو الجراسية متعسقا فييا ,فإنو يكتدب قج ار كبي اخ مغ احتخاـ
الصالب ,وبالتالي يديل عميو التأثيخ عمييع فكخيا ,فإذا أضاؼ إلى ذلظ معاممة يطيخ فييا إيسانو
بتػجيات الشطاـ الدياسي القائع وتحسدا لو ,فإف شخيقو يربح سيال لغخس ؾيع ىحا الشطاـ في
قمػب الصالب والعكذ صحيح.
ٕ .العالقة بين السعمم والطالب  :لع تعج العالقة الدمصػية الشاتجة مغ الجور الػضيفي او
االجتساعي سػاء عمى صعيج االسخة او السجرسة ذات ججوى ما دمشا نبحث عغ نتائج ايسانية
وليدت شاعة عسياء جػفاء خائفة  ,لحا كػف السعمع جاذب لمصالب محاوال التأثيخ في نجاحاتيع
لألماـ فانو سيجج مغ يقتجى بسديختو ويسزي عمى خصاه ,ومغ السؤكج تختمف العالقة في القاعة
الجراسية بيغ السعمع والصالب مغ معمع إلى آخخ ومغ بيئة مجرسية إلى أخخى ,فقج تكػف العالقة
ذات شبيعة سمصػية ال تدسح لمصالب أف يشاقر اآلراء واألفكار التي يصخحيا السعمع وقج يتجاوز
ذلظ إلى استخجاـ أساليب االستبجاد والقيخ ,أو يكػف السعمع ذا شبيعة ديسقخاشية يتعامل مع
الصالب بشػع مغ الحخية لتخكيع يعبخوف عغ آرائيع وأفكارىع مغ خالؿ نقاش مفيج مسا يداعج
عمى نسػ شخرياتيع وزيادة ثقتيع بأنفديع ,وليحا األسمػب أو ذاؾ تأثيخه السؤكج عمى اتجاىات
الصالب سػاء بالدمب أو اإليجاب.
ٖ .التذكيالت اإلداريــة :لكل إدارة مجرسية أسمػب وتشطيسات معيشة تجيخ بيا السجرسة ,ويتػقف
نسػ اإلحداس لجى الصالب باالقتجار الحاتي واالنتساء االجتساعي عمى إمكانية انزسامو إلى ىحه

562

عدد ( )22في  03حزيران  2329م2113 -هـ

مجلة نسق

التشطيسات والسداىسة في شؤوف السجرسة ,والحج الحي تدسح بو الندياب اآلراء في معطع
االتجاىات.
ومغ ىشا يتزح تأثيخ شبيعة الشطاـ السجرسي عمى الصالب ,ففي نطاـ يعتسج عمى الحفظ
والتخديج ,ويعج نتائج االمتحانات السؤشخ الػحيج لتقػيع الصالب ,تبخز الشدعات الفخدية وتتفذى
ضاىخة الغر والسشافدة الدمبية ,بيشسا تختفي مثل ىحه الشدعات في نطاـ تعمع يقػـ عمى القخاءة
واالشالع الحخ ويغخس ؾيع االبتكار والجساعية والتعاوف (السذاطٜٜٕٔ ,ـ ,ص .)ٔٓٛ
وقج أشار القحصاني بأف البيئة السجرسية ليا تأثي اخ مباش اخ في تحقيق ما تيجؼ إليو التخبية
الػششية ,حيث إف تخكيبة ونػعية الحياة داخل السجرسة تؤثخ في الصالب أكثخ مغ عسل السشيج
الخسسي بسػاده ومحتػياتو السقخرة ,كسا يعتقج بعس التخبػييغ الحيغ يخوف إمكانية تحديغ أو
تصػيخ التخبية الػششية مغ خالؿ السشيج الخفي ,أي الشطع والقػاعج الدائجة داخل السجرسة,
فسسارسة الصالب لسدئػلية تعميع أنفديع ,وحل الخالفات والسذكالت التي تػاجييع في مجرستيع
سػؼ تجعميع يتعمسػف كيف يعسمػف بسدئػلية في مجتسعاتيع بيشسا تعتقج مجسػعة أخخى مغ
التخبػييغ أنو يمدـ الصالب االلتحاؽ بالسجرسة ,ليتع الحكع عمى قجراتو وكفايتو عغ شخيق السشيج
الخسسي حتى يسكشو الؿياـ بجور السػاشغ البالغ السدئػؿ في مجتسعو مدتؿبال (القحصاني,
ٔٗٔٛىػ ,ص. )٘ٚ
وبيغ ( )Gelle, and Metzger, 1996أف الجراسات االجتساعية تعج أفزل أداة نقل
ّ
إلبخاز التآلف أو التشذئة االجتساعية ( ,)Socializationوإلعجاد الصالب بالبشية االجتساعية
السػجػدة أو القائسة في السجرسة والسجتسع ,حيث إنيا نقصة القػة الػحيجة في شخيقة التشذئة
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التقميجية ,حدب قػليسا ,أسيست بجور بارز في جعل الجراسات االجتساعية تقػـ بجور فعاؿ في
ميسة التخبية الػششية في السجتسع األمخيكي.
ويبيغ ( )Engle and Ochoaقػليسا بأف التعميع الحي يخكد عمى حقائق مشعدلة أو
جامجة ,فإنيا غالبا ما تكػف غيخ مفيجة ,بل إنيا مزخة عمى تحريل الصالب وتشسية قجراتو
الفكخية ,وىشاؾ مػضػع واحج ميع في التعميع أال وىػ الحياة بكل مطاىخىا.
ويؤيج ( )Chapin and Messick, 1989ما أكجه ( )Engle and Ochoaحػؿ
ضخورة ربط ما يتعمسو الصالب عغ السػاششة في مجارسيع بسجتسعيع الحي يعيذػف ؼيو ,حيث
تعج عسمية ربط مشيج التخبية الػششية بػاقع الصالب وحياتيع مغ العشاصخ السيسة في تصػيخ
السػاششة وتحقيق أىجافيا ,وحتى يتع تحقيق ذلظ فالبج مغ مسارسة الصالب لألنذصة والخبخات في
مجتسعيع وبيئتيع بذكل مباشخ.
كسا بيغ ( )Entwistle, 1994 and Martorella, 1991أف التخبية الػششية يتع تعمسيا
داخل السجرسة مغ خالؿ السشيج الخسسي لمسجرسة والسشيج الخفي ,حيث تقػـ سياسة السجرسة
وأعخافيا وعاداتيا وأنذصتيا وأحكاميا ونساذجيا بجور بارز في اكتداب االتجاىات والسعمػمات
التي ليا عالقة بالتخبية الػششية ,وىشا يبخز دور السشيج الخفي .أما داخل حجخة الرف  ,فإف
(مادة) التخبية الػششية ( ,)Civic Educationكسا يػضح ذلظ ( Oppenhiem and Tomey,
 , )1974ال تقف عشج نقل السعارؼ ( )Knowledgeلمصالب  ,ولكشيا تيجؼ إلى غخس
االتجاىات والؿيع السذتخكة ,مثل مبجأ السدؤولية الدياسية والتدامح والعجالة االجتساعية ,واحتخاـ
السدؤوليغ الذخفاء أو الدمصات السدؤولة  ,ويتع استخجاـ جانب السحتػى السعخفي أو اإلدراكي
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في السشيج إللقاء الزػء عمى اإليجيػلػجيات والسبادئ األساسية لمسجتسع ,األحكاـ أو القػانيغ
األساسية.
إف تدخيخ وتػأمة السرصمحيغ (السػاششة الرالحة –القػة الشاعسة) ودالالتيسا بذكل مشفخد
او مددوج وتأثيخىسا عمى السعمع والستعمع خالؿ العسمية التخبػية ,يشدحب عمى مجسل الفكخ
التخبػي كأحج اساليب التخبية الحجيثة فسفيػـ القػة الشاعسة والحي ىػ االمكانات واالدوات الفائقة
لمعسمية التخبػية بكل عػا مميا واىسا شخرية ومؤىالت السعمع او السجرس او التجريدي والتي
بإمكانيا تغييخ الػاقع وادارتو واعادة بشاءه اجتساعيا وسياسيا سػاء ما يتعمق بالفخد وىػيتو او
الثقافة او القػة والجافعية ماداـ كل مغ السؤسدتيغ متفقتيغ عمى اداء نفذ الجور في الجحب
والتأثيخ لمرالح العا ـ والخاص عمى حج سػاء  ,ومادامت االمثمة الشاجحة الرادقة متػفخة في
السؤسدتيغ .
وبسعشى اخخ جعل الصالب متزامشيغ معظ دوف قػة او الداـ مغ خالؿ التخويج لشجاح السعمع
ذاتو وتفػؽ السجرس نفدو وجعمو رمد الى حج ما بؿيع واخالؾيات وحقػؽ وحخيات تعج ليجؼ
محجد وتشتيي بشياية تحقيق اليجؼ.
اف شيػع االدراؾ الدمبي تجاه العسمية التخبػية سػاء مغ الصالب او السعمع ولجى الغالبية مشيع
في اف العسمية التخبػية لع تعج قادرة عمى احجاث تغييخ حؿيقي في الػاقع االجتساعي والسدتقبل
الدياسي لمبمج واف الفجػة والثقة اخحت تتدع ؼيسا ييجد انتاج جيل صػري الشجاح وليذ جيل
حؿيقي متصمع لمبشاء او بأحدغ االحػاؿ انتاج جيل تقميجي ال يدتصيع الخخوج مغ السشطػمة
السخسػمة لو وبالتالي االبقاء عمى نفذ واقع حاؿ السجتسع الستخدي .
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جسع القػة الشاعسة في الدياؽ التخبػي العائمي والسجرسي يػصل لبشاء مػاشغ صالح يعتسج
الص بيعة االجتساعية الرحيحة في خياراتو العمسية والعسمية إلنتاج جيل عقالني ججيج واثق بقجراتو
وبقجرات معمسيو ومجرسيو واساتحتو قادر عمى اف يعيج الشطخ بالعسل الحؿيقي الرادؽ أذ تعسل
الكػادر التجريدية والتعمسية القػة الحكية الشاعسة عمى انتذاؿ الصالب مغ االضخار بشفدو
وبسػاششتو ووششو دوف وعي مشو وتسثل دفعا باتجاه اعادة الشطخ في اعجاد خصط ورؤى وحسالت
تػعية تجاه اعادة بشاء السعمع ذاتو وفخض اساليب تعاممو مع الصالب باعتباره نسط نفدي سياسي
تخبػي ججيج.
السبحث الرابع  :عدم التعاون بين االسرة والسدرسة ....االثار واالسباب
يعج التعاوف بيغ األسخة والسجرسة شخط أساسي لخفع مدػتػى فاعميػة السجرسة ونجاح العسمية
التخبػية في غخس السػاششة وايجابياتيا .وإف الدخعة في التغيخ والتصػر يفخض عمى السجرسة
الخخوج مغ حيدىا وتشذيط االترػاؿ باألسخة بقجر ما تدسح بو الطخوؼ واإلمكانات وكحلظ فإف
اآلباء واألميات عمييع أف يجركػا ضخورة أف يكػف ىشاؾ اتراؿ دائع بيغ األسخة والسجرسة
ليداعجوا بالتالي أبشاءىع لمخخوج بسا ىػ افزل ليع ولسدتقبميع ولتجشب كل ما ىػ معػؽ لسديخة
حياتيع العمسية والعسمية ( لبيػب .)ٜٛ , ٜٔٚٚ,
وتعج السخحمة الثانػية مغ السخاحل الجراسية اليامة حيث يقصف الصالب فييا ثسخة جيػدىع
التي بحلػىا في السخحمة االبتجائية والستػسصة .والصالب في ىحه السخحمة يسخ بفتخة حخجة مغ
مخاحل الشسػ وىي مخحمة السخاىقة الستػسصة مغ سغ  ٔٛ-ٔٙحيث تطيخ فييا العجيج مغ
السذاكل والسيػؿ واالتجاىات والخغبات والذيػات والحاجات فإذا لع يتع فييا تػجيييع مغ قبل
اآلباء والسعمسيغ تػجييا سميسا في ضل اشار شخعي وتخبػي مخف بعيجا عغ التياوف والتداىل
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والتخمي عغ السبادئ والسثل والؿيع وبعيجا عغ الترخفات العربية الخعشاء فإف الذباب في ىحه
السخحمة يزيعػف في لجج الفتغ ومدالق الخذيمة مسا يؤدي بيع الى االنحصاط والفذل وعجـ القجرة
عمى مػاجية متصمبات الحياة .و اف الستأمل لػاقع شالب السخحمة الثانػية يجج انيع لجييع العجيج
مغ الترخفات والدمػكيات الديئة اوقعتيع في الكثيخ مغ السذاكل التياوف في الرالة او حتى
تخكيا ,وعقػؽ الػالجيغ واستعساؿ السخجرات والتجخيغ والسعاكدة في األسػاؽ والكحب والدب
والذتع القبيح والدخعة الجشػنية والسيػعة ومحاكاة الغخب في قرات الذعػر وفي مالبديع وفي
حخكاتيع والتذبو بالشداء ومسارسة الخذيمة والدخقة والتسخد عمى انطسة السجرسة واليخوب مشيا
والعبث بسستمكاتيا واالعتجاء عمى اآلخخيغ والغر في االختبارات واضيار الدمػؾ العجواني والعشاد
اماـ السعمسيغ وعجـ احتخاميع وغيخ ذلظ مغ الترخفات الديئة التي يذسئد مشيا كل انداف غيػر
عمى ديشو وؾيسة وعاداتو وحخيز عمى مرمحة ىؤالء الذباب الحيغ يعتبخوف السػرد البذخي الياـ
في بشاء الػشغ.
وىشاؾ التأثيخ عمى سمػكيات الصالب اآلخخيغ حيث تشتقل العجوى مغ شالب سيئ الى شالب
يترف بالدمػكيات الحدشة خرػصا عشج غياب الشرح والتػجيو و ضعف التحريل الجراسي
عشج بعس الصالب .والتأثيخ الدمبي عمى عصاء السعمع بدبب ضيػر مثل ىحه الدمػكيات واعصاء
صػرة غيخ حزارية في السجتسع الحي تكثخ ؼيو ىحه الدمػكيات .كحلظ اليجر االقترادي الشاتج
عغ العبث بالسستمكات وبالتالي ضيػر البصالة في السجتسع الحي تطيخ ؼيو مثل ىحه الدمػكيات,
ومغ البجييي عجـ وجػد مذكمة بجوف أسباب أو عػامل تؤدي إلييا وتكػف السدبب ليا إال أف ىحا
األسباب تختمف حدب شبيعة السذكمة وىحا يدتػجب البحث وتكثيف الجيػػد إليجػاد الحمػؿ ليا
برػرة جحرية ال سصحية وؼيسا يمػي عػخض لػبعس ىػحه األسػباب(قشبػخ وآخخوف-:)ٕٗ ,ٜٜٔٔ,
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ٔ -الدياقات العامة السختمفة  :وىي تػجج في البيئات الحزارية وخاصة في السجتسعات
الستبايشة ,إذ أف ىشاؾ الكثيخ مػغ الؿيع الستشاقزة التي تبخز معاييخ واسعة التشػع إضافة إلى
التغيخ االجتساعي الدخيع حيػث يتخكد الزغط الذجيج عمى التكامل في الؿيع ورغع وجػد ىحا
الزغط إال أنو يكػف شجيج فػي السجتسع األكثخ محافطة األمخ الحي يفخض تخسيخا ججيج لمؿيع
إذا ما أرادت السجتسعػات أف تبقى وتقاوـ(الجبار .)ٙ٘ ,ٜٔٚٚ,كسا يسكغ أف يزاؼ ليحه
الطخوؼ ضخوؼ السجتسع وعاداتو وتقاليجه وأنطستػو السختمفػة :كالشطاـ االقترادي ,واالجتساعي,
والتعميسي ,ومجى اىتساميا بتفعيػل السذػاركة الفعالػة لمسػاششيغ والتػاصل معيع والتػجو نحػ فتح
السجاؿ

لالستساع

لمخأي

اآلخخ

وتقبػل

الشقػج

والتغييخ

السدتسخ

لسا

ؼيو

صالح

السجتسع(آنيػؾ,ٜٜٖٔ,صٕٖ).
ٕ -احتياجات الصالب  :تبجو ىحه االحتياجات عمى أشكاؿ متعجدة في مجارسشا وربسا يتع
التعبيخ عشيا برػرة إيجابيػة أو سمبية فالرػرة اإليجابية تعتبخ نػع مغ أنػاع التػاصل بيغ أشخاؼ
العسمية التعميسية .
ٖ -الػس ػ ػػعمسيغ  :لمسعمسيغ دور كبيخ في تعسيق التعاوف بيغ األسخة والسجرسة  ,فالسعمع باترػالو
بسجتسػع الصالب واىتسامو بطخوؼ حياتو يدتصيع التقخب إلى الصالب ومعالجة مذكالتيع وكمسا
كػاف بعيجا عغ شالبو واالىتساـ بيع وعجـ اترالو بعائالتيع كاف مقر اخ في معخفػة مػا ييسيػع
وبالتالي مقر اخ في أداء وضيفتو كسعمع مؤتسغ عمى رعيتو(نطسي  ..)ٗ٘ ,ٕٓٓٚ ,فعمى سبيل
السثاؿ استخجاـ السعمسيغ لمعشف تجاه الصالب يجفع في كثيخ مغ األحيػاف أوليػاء األمػر إلى
االحتجاج لجى إدارة السجرسة عمى مثل ىحا الترخؼ واتياـ ىػؤالء السجرسػيغ بإخفاقيع في العسمية
التعميسية وعجـ إيجاد األساليب السشاسبة لتػصيل السعمػمة إلى أذىػاف الصالب ,وال يقف األمخ
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عشج ىحا الحج بل يتعجى األمخ إلى اتياـ السعمسػيغ أوليػاء األمػػر بالفذل في تخبية أبشائيع
(آنيػؾ )ٕٖٔ ,ٜٜٖٔ,االمخ الحي يعيق السجرسة مغ تحقيق التجارب الحجيثة في التخبية.
وىحا كمو يشعكذ عمى عالقة األسخة بالسجرسة إضافة إلى ما يحجثو أسمػب العشف مغ كبت
إلمكانيات الصالب العقمية خذية الػقػع في الخصأ في حالة اإلجابة عمي أسئمة السعمع األمػخ
الحي قج يشتيي إلى إحجاث عقجه خػؼ لجييع وىحا عكذ ماتتبشاه نطخية القػة الحكية الشاعسة
التي تخيج مغ الصالب الثقة والقجرة عمى التعبيخ والسذاركة  ,ولألسف فأف كثي اخ مغ السعمسيغ
يدتخجمػف ىحا األسمػب مع أنو باإلمكاف استخجاـ وسائل تخبػية أخخى ناجحة وتفعمييػا داخػل
السػقػف التعميسي (قشبخ وآخخوف.)ٜٓ ,ٜٜٔٔ,
ٗ -مذاركة السػاششيغ ٓ لقج كاف لسذاركة السػاششيغ التقميجية شابع سمبي بسعشى أف السػاششيغ
لع يتجخمػا في عسػل وخصط السجارس شالسا كانت تبجو سائخة بيجوء ولع يحاوؿ السػاششػف التػأثيخ
فػي عسػل وخصط السجارس إال عشجما يذعخوف بعجـ الخضا عشيا ومثل ىحا التجخل قج يأخح شكال
سمبيا .أما عغ الجانب اإليجابي فإف اشتخاؾ السػاشغ الحي يسثل السجتسع في رسع أىجاؼ
السجرسة يؤدي إلى ازدياد التػاصل مغ ناحية ,فسذاركة أولياء األمػر في وضع السػاد التػي تالئػع
الصالب وتكػف قخيبة مغ واقعو بحيث تكػف أكثخ تػافقا مع مذكالتو ومغ األمػر التي ليػا مخدود
جيج عمي السدتػي التخبػي أف األساليب داخل السجرسة أصبحت أكثخ تعقيجا إذ أصبح مغ
الرعب عمى السػاشغ العادي إدراكيا وىحا مغ شأنو أف يػشعكذ عمػى العالقػة بػيغ السجرسة
والسجتسع ) أي األسخة ( إذ يؤدي إلى اتياـ السػاشغ ادارة السجرسة بعػجـ إدراؾ مدؤولياتيا تجاه
ما يجب عمييا مسا يتشاسب وحاجات الصػالب وواقعيػع إضػافة إلػى اف مدتػى فيع بعس اآلباء
ال يرل إلى مدتػى التقجـ في ىحه األساليب األمخ الحي يؤدي إلى الطغ أف السجرسة تدتخجـ
أساليب معقجة في العسمية التعميسية التخبػيػة( لبيػب .)ٚٛ , ٜٔٚٚ,
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٘ -قمة الػعي  :تبجو مذكمة قمة الػعي مغ أىع السذكالت التي تعػؽ الكثيخ مغ السجتسعات
عػغ الشيػػض والتقجـ ,وتقمل مغ فعالية الكثيخ مغ البخامج والفعاليات التي تقرج مشيا الػجوؿ
الشيػػض بسدتػى شعػبيا ,ومذكمة عجـ أو قمة الػعي بالتعاوف بيغ األسخة والسجرسة ليا آثارىػا
الكبيخة عمي السدتػي التخبػي .فقمة وعي اآلباء بجور السجرسة ودورىع كأولياء أمػر فػي الستابعة
ألبشائيع وكحلظ السعمسيغ بأىسية دور السجرسة واألسخة يؤدي بالتالي إلػى انعػجاـ التعاوف السصمػب
بيغ أىع مؤسدتيغ تخبػييغ(نطسي .)ٗ٘ ,ٕٓٓٚ ,
لعل ىحه السذكمة تعتسج عمى نػعية البيئة التي يعيذيا أبشاء السجتسع فإذا كػاف السجتسػع
يعير في بيئة مثقفة واعية كاف ىشاؾ إدراؾ مغ الجسيع بأىسية ىػحا التعػاوف وإذا كػاف السجتسع
أميا لع يكغ ىشاؾ اىتساـ وال مخاعاة لمسدئػليات السشػشة بكل فخد وخرػصا أولياء األمػر .ومغ
السيع ججا ألي مذخوع ناجح أف يرحبو نػع مغ التػعية واإلعالف لكي يدتفيج أبشػاء أي مجتسع
مشو أو حتى يدتصيعػا مػاجيتو إذا كاف األمخ يتعمق بسذكمة معيشة  .والتعاوف بيغ األسخة
والسجرسة مغ أىع األمػر التي تحتاج إلى نذخ التػعية بأىسيتيا بيغ الشاس وخرػصا أف ىشاؾ
الكثيخ مسغ يجيل أدوار األسخة والسجرسة كسؤسدتيغ تخبػيتيغ فاعمتيغ تديساف بذكل واسع في
الشيػض بسدتػى أي أمة( .الجبار.)ٜٛ ,ٜٔٚٚ ,
ولعل مغ ابخز األسباب التي ادت الى وقػع الذباب في مثل ىحه السذاكل ما يمي :
ٔ -ضعف الػازع الجيشي والجيل بأحكاـ الجيغ.
ٕ -غياب القجوة الحدشة سػاء مغ اولياء األمػر او مغ السعمسيغ.
ٖ -التفكظ األسخي وانذغاليا بسباىج الحياة ادى الى تخمي األبػيغ عغ دورىسا األساسي في
التخبية واسجاء الشرح والتػجيو ألبشائيسا في ىحه السخحمة الحداسة.
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ٗ -التجليل السفخط والذجة الدائجة تؤدي الى وقػع الذباب في مثل ىحه السذاكل حيث يجب عمى
كل اب اف يتعامل مع ابشائو في ىحه ا لسخحمة تعامال اخػيا دوف اف يتخؾ الحبل عمى الغارب
وتخكيع يفعمػف ما يذاءوف دوف عقاب او تػجيو وال يقػـ في نفذ الػقت بالتزييق والتذجيج
عمييع ومحاسبتيع عمى كل صغيخة وشاردة وواردة.
٘ -مذاىجة افالـ الجخيسة والجشذ والقشػات الفزائية السدعػرة والسجالت اليابصة.
 -ٙاالستخجاـ الدمبي لإلنتخنت.
 -ٚمراحبة رفقاء الدػء.
 -ٛبعس السعمسيغ ليع سمػكيات سيئة وترخفات غيخ الئقة يطيخىا اماـ الصالب مسا يؤثخ
سمبا عمييع والبعس اآلخخ مغ السعمسيغ تقع عيشو عمى بعس ىحه الدمػكيات السشحخفة وال يقػـ
بالتػجيو والشرح واإلرشاد ىسو األوؿ فقط تجريذ الصالب مادتو العمسية وانيائيا في الػقت
السحجد.
وحتى يسكششا ان نحد من هذه السذاكل البد ان نزع العالج السشاسب لها بتهصيات وذلك عمى
الشحه التالي:
ٔ -دعاء الػالجيغ برالح الحرية حيث يقػؿ هللا تعالى " :والحيغ يقػلػف ربشا ىب لشا مغ ازواجشا
وذرياتشا قخة اعيغ واجعمشا لمستقيغ اماما" سػرة الفخقاف أيو ٗ ,ٚفالجعاء ذو اثخ عجيب اذا اخح
بأركانو واسبابو مغ تسجيج هللا وثشاء عمى الشبي صمى هللا عميو وسمع واىل بيتو الكخاـ والجعاء في
األوقات السدتجابة كالدحخ وندوؿ السصخ وفي الدجػد وادبار الرمػات مع األخح باألسباب.
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ٕ -عمى السعمع اف يبحؿ ما في وسعو في الشرح والتػجيو حيث اف دوره ال يقترخ فقط عمى
تػصيل السعمػمات لمصالب فقط وانسا يتعجى دوره الى اىع مغ ذلظ فجوره في السجرسة كجور األب
في السشدؿ يخبي ويشرح ويػجو .واذا قارنا بيغ عجد الداعات التي يعيذيا الصالب مع معمسو في
السجرسة فإنيا قج ترل الى خسذ او ست ساعات يػميا لػججنا انيا اكثخ مغ عجد الداعات التي
يمتدميا مع والجيو ,واذا كاف األمخ كحلظ ,فإف السعمع يخى مغ األحػاؿ والترخفات التي ترجر
مغ الصالب قج تخفى عمى والجيو ,لحا يجب عميو ف يقػـ بإصالح السعػج وتيحيب األخالؽ
سخ اف كانت
وترحيح األفكار بأسمػب السذفق الشاصح واف تكػف الشريحة السقجمة لمصالب ا
خاصة بفخد معيغ ألف ذلظ ابمغ في قبػؿ الشريحة واسخع لالستجابة ,اما اف كانت عالنية فيػ
تػبيخ في قالب نرح ال تقبمو الشفذ.
ٖ -بشاء الثقة وجدػر السحبة عشج الصالب في ىحه السخحمة مغ قبل اولياء األمػر والسعمسيغ
وذلظ بالكمسات الصيبة ذات األثخ الػججاني والبعج عغ الدخخية واالستيداء والتقخيع التأنيب
وتعديد الدمػكيات الصيبة التي تطيخ مشو بالتذجيع السدتسخ.
ٗ -اعصاء الصالب في ىحه السخحمة الفخصة لمحجيث و ابجاء ال أخي واالستساع واإلنرات لو
باىتساـ مع مخاعاة البعج عغ الفػؾية والتدمط عشج الحجيث معو واف يكػف تػضيح ما يبجر مشو مغ
خصأ اثشاء ذلظ بأسمػب مقشع ,فاإلقشاع فغ ال يجيجه اال قمة مغ الشاس فإذا تسكغ السحاور سػاء
السعمع او األب مغ اقشاع الذباب بخصئو فقج اجاد وافاد ووصل الى اليجؼ السخاد.
٘ -اف يػلي كل مغ ولي األمخ والسعمع العشاية واالىتساـ بتعسيق الجانب العقائجي في نفذ
الصالب ألف ذلظ مغ اىع األسذ في استسخار السؤمغ عمى مخاؾبة هللا واستذعار عطستو وخذيتو
في كل الطخوؼ واألحػاؿ ,وىحا مسا يقػي القػة الشفدية واإلرادة الحاتية لجى الفخد السؤمغ .فال
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يكػف عبجا لذيػاتو ,وال اسي اخ ألشساعو فإذا قػي ىحا الجانب فإف الفخد يشرمح مغ داخمو ألنو
يعتقج اف عيغ هللا الداىخة تخاؾبو وتخاه وتعمع سخه ونجػاه.
 -ٙقج تأخح القػة الشاعسة الجانب األيساني لجى بعس الصالب لحا يجب عمى كل مغ األب
والسعمع االلتداـ بسبادئ الجيغ اإلسالمي الحشيف والخمق اإلسالمي القػيع واف يسثمػا القجوة الحدشة
مؤثخ ايجابيا قػيا لكغ بجوف االلحاح بحلظ ,في محاولة ضسغ
ا
ليؤالء الذباب حيث يعتبخ ذلظ
محاوالت لسعالجة مذاكميع فالفخد ال يقبل الشرح وال اإلرشاد وال تتػلج لجيو اي قشاعة مغ انداف
سمػكياتو سيئة وترخفاتو غيخ الئقة ومخالفة لذخع هللا عد وجل ,فالتخبية بالقجوة الحدشة مغ اىع
الػسائل الشاجحة في معالجة العجيج مغ السذاكل التي يعاني مشيا الذباب.
 -ٚاشغاؿ وقت فخاغ الذباب بسا يشفعيع و يفيجىع لحلظ يجب عمى السجرسة العشاية بتفعيل
األنذصة السجرسية وتػجيو الصالب نحػ الؿياـ ببعس األعساؿ السيشية لتشسية حب العسل لجييع
كحلظ يجب عمى كل معمع مغ خالؿ مادتو تشسية حب القخاءة و االشالع لصالبو  ,ويجب عمى
األب تػفيخ مكتبة مشدلية مقخوءة وسسعية ومخئية يتع اختيار مادتيا بعشاية و محاولة اشخاؾ ابشو
في الفتخة السدائية وفي اإلجازات الريؽية بالجورات الستشػعة في الحاسػب والكيخباء وغيخىا
والحخص عمى تػجييو بحفظ القخآف واألحاديث الشبػية واىل البيت.
 -ٛاف تخكد السشاىج الجراسية بسختمف التخررات برػرة اكثخ عمى تػضيح السخاشخ الديئة
التي تمحق بالذباب نتيجة انحخافاتيع الدمػكية وتقجيع وسائل العالج السشاسبة.
 -ٜىشا تطيخ أىسية التعاوف بيغ السؤسدات التخبػية السختمفة وتكامميا لتؤدي بالتالي إلػى الؿياـ
بأدوارىا في إخخاج أجياؿ واعجة مجركة لسدؤولياتيا في السجتسع الحي تعػير فيػو ,باعتبار عػجـ
اكتسػاؿ أوجو التعاوف بيغ األسخة والسجرسة يعتبخ مذكمة واقعية
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وبالخرػص في أىع مؤسدتيغ تخبػيتيغ وىسا األسخة والسجرسة اذ أف دور كل مغ األسخة
والسجرسة يقعاف في بػتقة واحجة وىي بشاء الفػخد ذي الذخرية الػششية مغ كافة الشػاحي سػاء
العقمية أو الجدسية أو الجيشية أو االنفعالية أو االجتساعية وىحا ال يتع إال في حالة تكافل وتعاوف
كل مغ السؤسدتيغ التخبػيتيغ أي األسخة والسجرسة بأسمػب ذكي وناعع يجعل ىحه االجياؿ تعػد
بالخط البياني لأليساف بقزية الػشغ و التعميع مغ اجل بشاءه وبالتالي بشاء مؤسدات لمسػاششيغ .
الخاتسة
يتزح مسا سبق اف السذكمة تكسغ في عجـ تكامل وسائط التخبية وفي مقػجمتيا األسػخة
والسجرسػة عمػى اعتبارىسا سمدمة مترمة الحمقات أوليا األسخة وثانييا السجرسة وأخخىا السجتسع
والعالقة السػجبة بيغ ىاتيغ السؤسدتيغ ىي تحقيق الشسػ والتكامل و اعتساد اساليب ججيجة
واالستعارة مغ عمػـ حجيثة تػاكب التغييخات ٓ ومغ الخصأ أف نحرخ وضيفة كل مغ األسخة
والسجرسة داخل إشار يختمف عغ إشار السجاؿ اآلخخ فقج يخى البعس مجفػعيغ بعػامل مشيا
تفكظ األسخة إلى الحج مغ الخػؼ إلػى عػجـ إمكانية األسخة الؿياـ بػضيفتيا التخبػية في تخبية
الصفل إضافة إلى ضغػط الػالػجيغ عمػى األوالد والتجخل في وضيفة السجرسة شخيقة غيخ واعية
أماـ كل األسباب يخوف ضخورة فرل السجرسة عغ األسخة بسعشى أف السجرسة وحجىا القادرة عمػى
التػفيػق بػيغ كػل ىػحه الستشاقزات وىي حدب زعسيػع مجتسػع يخمػػ مػغ الذػػائب وبالتالي ىي
االقجر عمى غخس حب الػشغ ,ونحغ أماـ ىحا الخأي نصخح سؤاؿ وىػ ىل وججت السجرسة مغ
أجل إيراؿ التالميػح إلػى السشاصب العميا فقط أـ أنيا وججت مغ أجل أف تكػف السرجر الثاني
فػي عسميػة التشذػئة االجتساعية مغ خالؿ واقع اجتساعي تكاممي مع األسخة.
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إنشا نحتاج في العخاؽ إلى العجيج مغ بخامج التػعية سػاء كانت تقجـ عغ شخيػق وسائل
اإلعالـ السختمفة أي مغ خالؿ العمع وأصحاب الذأف  ,والحؿيقة أف البخامج التخبػية عمى مدتػى
الجوؿ العخبية ال تمبي احتياجات الفخد بل ىي قميمة ججا في ضل التصػر الستدايج في كل شخؽ
ووسائل الحياة مسا يقتزي مدايخة متالحقة مغ دور التخبية واإلعالـ لالىتساـ بتػعية األبشاء
واآلباء والسعمسيغ بكل ججيج ومفيج وبكل ما يديع في نجاح وإتساـ العسميػة التعميسية التخبػية كسا
ىػ مخصط ليا .
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