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انتنشئة االجتًبعية نهطفم انعربي
بني ثقبفتي انرفض واخلضىع
بحث في سوسيولوجيا التسكين والتمكين

أ.م.د .عبد الرزاق جدوع دمحم
أ.م.د .محمود دمحم سلمان

كلية التربية االساسية  /جامعة ديالى
كلية التربية االساسية  /جامعة ديالى

املقدية :
من مهام المؤسسات التربوية تنشئة الطفل على ثمافة التمكين (الرفض)  ،تلن
الثمافة التي تجعله يمظا ً ومدركا ً لما له وما عليه  ،ومتسللحا ً بلالوعي االجتملاعي الل
يم ّكنلله مللن درم الم للاطر ومواجهللة التللعا  ،وتنميللة النزعللة التربويللة الحللر التللي
تجعلله يمبلل الحلك حتللى وان لاله ميولله واهلوام  ،ورللرذ بل ور التطللب واالبللداع
عند والسماح له بطرح الكثير من االسئلة  ،ومكافأ العملل المتفلتل لديله الرارل فلي
االستزاد من المعرفلة والعللم  .اللى جانل للن تملوم المؤسسلات التربويلة بنبل ثمافلة
التسكين (ال ضوع) التي تتمحور حول ظاهر الترجي واالمتثال والطاعلة .ملن اجلل
لن استلزمت ثمافة الرفض جملة مطال بينهلا اللوعي االجتملاعي الل يجعلل الفلرد
لللادرا ً علللى الفللرز التللحيل بللين الملليم االيجابيللة والسلللبية  ،وتوافللك الفللرد مللب اتلله ،
بحيث يكون تلادلا ً معهلا ريلر كلا عليهلا  ،بمعنلى ان سللوكه البلد ان يتطلابك ملب
مبادئلله الحميميللة  ،والتحلللي بالشللجاعة فللي المللول والفعللل  ،ومواجهللة ال ل ات ونمللدها
ومحاسبتها على ما تمول وتفعل .
وتعترض سبل المؤسسات التربوية في تنمية ثمافة الرفض تحديات تتمثل فلي
الميم االجتماعية التمليدية التلي تلدعم ثمافلة ال ضلوع والطاعلة ملن لبيلل التهلر ملن
لوه الفلرد ملن الفشلل واال فلاق  ،وعلدم النظلر اللى
المسؤولية االجتماعية  ،بسب
العلم والبحث عن الحميمة نظر احتلرام وتملدير  ،فلاالفراد فلي مجتمعاتنلا يميللون اللى
الحتول على الحملائك الجلاهز دون البحلث عنهلا بانفسلهم  ،وكل لن اسلالي التنشلئة
االجتماعية ال اطئة والمتمثلة باسلو التسلط واالهمال والتدليل والت بل والتفرللة ،
وكللل ه ل االسللالي تسللهم فللي لللك ش تللية انعللة اضللعة دائمللة االعتمللاد علللى
اال رين  ،ال تستطيب ان تعيش ال برات التعبة والمؤلمة .
فضللع عللن لللن هنللان التزمللت بللالرأ بسللب عللدم انللدما الفللرد فللي المجتمللب وعللدم
لدرته على التبادل االيجابي السليم والبنام مب افراد محيطه ،فيكلون محتلورا ً ضلمن
اطار دائر مغلمة يعجز عن ال رو منهلا  ،وا ا تمكلن ملن االنلدما االجتملاعي ملب
ابنام مجتمعه  ،فأنه سيواجه معايير اجتماعية تحدد لله ملا يملوم بله ملن اللوال وافعلال
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سلفا ً  ،فيضيك من اجل لن نظر  ،فع يرى المتزملت اال ملا اعتملد و ملن بله  ،وملا
عدا فهو يكرهه من رير تفكير وتلرو  ،للن النله اكتسل منل طفولتله ليملا ً وعلادات
وتماليد ومعتمدات ال يحيد عنها  ،وال يجد فيها م رجا ً سوى الرضوخ لها والمبول بها
.
نأمل ان تكون ه الدراسة لمينة بالمبول من الوجهة العلمية  ،وهللا من ورام
المتد .
الباحثان
تتضمن ه الدراسة أربعة محاور أساسية هي :
اوال ً  :التنشئة االجتماعية للطفل وثمافة الرفض وال ضوع
ثانيا ً  :دور االسر والمدرسة في ترسيخ ثمافة ال ضوع لدى االطفال.
ثالثا ً  :المحددات االجتماعية التي تدعم ثمافة ال ضوع لدى االطفال .
رابعاً :ثمافة الرفض بوتفها حعً لعشكالية المطروحة .
ً
أوال  :انتنشئة االجتًبعية وثقبفة انتسكني وانتًكني:
يهتم هل ا المحلور بتعريله متلطلحات التنشلئة االجتماعيلة وثمافلة التمكلين
(الللرفض) والتسللكين (ال ضللوع) كلعً علللى انفللراد  ،ثلم توضلليل الععلللة بللين التنشللئة
االجتماعيللة وكللع النللوعين مللن الثمافللة  ،فالتنشللئة االجتماعيللة كمللا عرفهللا احللد علمللام
االجتماع هي عملية تلمين الفرد ليم ومماييذ ومفاهيم مجتمعه ال يعيش فيه  ،بحيث
يتللبل متللدربا ً علللى اشللغال مجموعللة ادوار تحللدد نمللط سلللوكه اليللومي والتفتلليلي ،
وهن ل ان مللن عرفهللا بانهللا تفاعللل اجتمللاعي يكتس ل الفللرد مللن عللله طرائللك التفكيللر
نفهلللم ملللن للللن ان
والسلون ال يمكنه من المشاركة الفاعلة في المجتمب (. )1
التنشئة االجتماعية هي العملية التي ي ضب ملن علهلا الفلرد للى المليم االجتماعيلة ،
بحيث ال يستطيب الولوه بوجهها او التمرد عليها  ،وكل ما يسلتطيب فعلله هلو لبولهلا
والسير بموجبها وممتضاها (. )2
اما التمكين (الرفض):فمد ورد فلي اللغلة ملن مكنله ملن الشليم أ جعلل لله
عليه سلطانا ًً ولدر وأمكن االملر فعنلا ً ولفلعن سلهل عليله أوتيسلر لله فعلله وللدر
عليه ( )3وبه ا فالتمكين يعني التسهيل والتيسير .
وبمماربة المعنى الداللي لمفهوم التمكين وتوظيفه في ميدان الثمافة يساعدنا في اشتماق
بل نحت متطلل ثمافة التمكين ال يواز الرفض وال يعني
نزعة عملية ال تمبل ال ما يمب في دائر العمل  ،وما يمبله العمل يج ان يشتمل على
حجته العملية  ،وبالتالي فلان الفكلر التلي ت سلر حجتهلا تطلرد ملن دائلر العملل  .أملا
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للر وانمطلب علن الحركلة وتسل ّكن
متطلل التسكين لغة فمد جام من سكن سكونا أ
ّ
تللار مسللكينا ً واسللتكان اسللتكانة واسللتكن ضللب و ل والمسللكين ال ل ليل الممهللور
وسلل ّكنه منعلله مللن الحركللة ( )4وبهلل ا فالتسللكين يعنللي اال ضللاع واال الل والمهللر.
وبإ سماط ه ا المتطلل على مفهوم الثمافة يمكننا ملن اشلتماق متلطلل ثمافلة التسلكين
(ال ضللوع) التللي تعنللي تلللن الثمافللة التللي تتمحللور حللول مظللاهر الترجللي واالمتثللال
والطاعة وتأ ل تلفة انفعاليلة  ،والفكلر التلي يتمسلن بهلا الفلرد فلي مثلل هكل ا ثمافلة
تتسلللل الللى العمللل وتسللكن حجراتلله بشللحنتها االنفعاليللة والعاطفيللة  ،و ا رجللت منلله
تتنافر مب فكر أ رى تكون حجتها العاطفية اكبر  ،واألفكار في ثمافة ال ضوع تأ
طابعا ً ابويا ً وأسطوريا ً  ،ألن ه األفكار هي التي تمتلن الشحنة العاطفية األكثر لدر
والتدار (. )5
وبعللد تعريلله المتللطلحات وتوضلليحها علينللا تنللاول الععلللة بللين التنشللئة
االجتماعيللة للطفللل وثمللافتي الللرفض وال ضللوع وهللل ان التنشللئة االجتماعيللة تميللل
بالطفل في مجتمعاتنا العربية لى رفض كل ما ال يمب في دائلر العملل  ،وملا ال يمبلله
العمل ؟ أو أنها تميل به لى لبول كل ما يمب ار نطلاق العملل والتسلليم بله تلحيحا ً
كان أم طأ ؟
ولن ن ه بعيدا ً علن الحميملة ان للنلا ان التنشلئة االجتماعيلة للطفلل العربلي
هي أميل الى تنشئته على الطاعة دون اتاحة المجال له البدام الرأ او المنالشة سوام
كان لن في البيلت ام فلي المدرسلة ام فلي الجامعلة  ،ونلملذ للن جليلا ً فلي تعامعتنلا
وفي ما نتداوله من افكار  ،والدارذ الدبيات عللم االجتملاع يجلد ان علملام االجتملاع
يعتمدون ان الفرد والمجتمب ما هما ال وجهلين لحميملة واحلد  ،او كملا للال "جلارلذ
كولي" ان الفرد والمجتمب تؤامان يولدان معا ً
فش تية االنسان تسبن في لوال يضعها المجتمب  ،ول ا ترى ابنام المجتمب الواحد
متشابهين في كثير من تفاتهم الش تية (. )6
فضعً عن لن فان معايير التفكير ولوانينه تؤ ل ملن متلطلحات المجتملب
وتبنى على أساذ ليمه وتماليد  ،ومن التع جدا ً ان تمنب امرأ ً ما على رأ ي اله
ما تعود عليله ملن متلطلحات اجتماعيلة  ،فلالفرد يمليذ االملور ويميلز بلين المعملول
والع معمول على أسلاذ المواعلد التلي تلمنهلا فلي مجتمعله  ،وبموجل للن فلان العملل
البشر ال يتغي لى رأ وال يفهمه او يمتنب به ال ا كان الرأ مسلتندا ً اللى نفلذ
المواعد المنطمية المتغلغلة في أعماق نفسه ( .)7لن ان التنشئة االجتماعية لد تلبت
في عروله ليم المجتمب بحيث تبلورت عند ش تية المجتمب الكبيلر  ،ومثلهلا تمثليعً
حميميا ً  .باالضافة الى تأثير المجتمب هنان ضمور الظروه االجتماعيلة وااللتتلادية
 ،وال وه من االعتدامات الدا لية وال ارجية الى ريرها من العوامل والتي أدت الى
ضليك عمللل الطفلل العربللي وضللمور  ،فالثمافلة عللودت الطفللل عللى اعطائلله الحمللائك
جللاهز دون تع ل او كللد  ،ممللا ضلليك عنللد حريللة التفكيللر او البحللث عللن الحمللائك
ألكتشافها بنفسه  ،ل ا نجد أن مبلدأ سللون الطفلل فلي مجتمعاتنلا العربيلة هلو (المبلول)
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وان الرفض هو االستثنام والمبول هو مؤشر ضوع واستسعم للفكر وهو دليل على
نزعة عاطفية رير عمعنية (. )8
ولد ألمل االنثروبولوجي "جلون روبلرت" وعالملا اللنفذ "بريلان وسلميث"
الى ه الحميمة حينما ربطوا بين تربية الطفل والعابه  ،سوام كانت ه األلعا تموم
على المغامر مثل العا (الكعل والطلر )  ،ام العلا تعتملد عللى طلة اسلتراتيجية
مثل(الشطرنج والكلمات المتماطعة)  ،او العا تموم على المهار البدنية  ،ولد وجدوا
ان األلعا التي تعتمد على المغامر تسود في المجتمعات التي تحتلل فيهلا المسلؤولية
مكانة عالية  .ا تمكن العا المغامر العع من التعبير علن تلراعاته ضلد تحملل
المسؤولية  .ا يجد في ه األلعا منف ا ً ملن المسلؤولية  ،املا األلعلا االسلتراتيجية
فتسود في المجتمعات التي تؤكد الطاعة اوالً عند تنشئته الطفل  ،وتعكذ ه األلعا
لهفة الطفل على عدم الطاعة فتمكنه ه األلعا من التعبير عن العدوان والعتيان ،
وهما مظهران لعدم الطاعة  ،اما األلعا التلي تعبلر علن المهلارات التلي ينتشلر فيهلا
الثوا عن العمل فتعكذ اسماطات الملك ال يتولد علن اسلالي التنشلئة االجتماعيلة
الماسية اثنام طور الطفولة (. )9
ً
ثبنيب  :دور األسرة واملدرسة يف ترسيخ ثقبفة انتسكني(اخلضىع)عند االطفبل:
أ -امكانية األسرة في ترسيخ ثقافة التسكين عند األطفال :
تعللاني األسللر العربيللة مللن مشللكعت تربويللة لعللل اهمهللا لتللل بل ور التطلللب
واالبداع عند الطفل نظرا ً ألنزعاجها من كثلر األسلئلة التلي يطرحهلا .يدفعله لل لن
فضوله وانتباهله وبوجله لاا اتلية االسلتزاد واللتعلم فيسلكتونه  ،ملب العللم بلأن
فضول الطفل وبحثه عن المعرفة يعّ ّ
دان عاملين ملن العواملل التكوينيلة الرئيسلية فلي
بنللام الش تللية  ،والتللور المثاليللة للطفللل فللي المجتمللب العربللي  ،تكمللن فللي كونلله
(عالعً) و (محبوباً) يكتفلي بطلرح المليلل ملن التسلاؤالت او االزعاجلات (. )11وبملا
يعبر عن مضمون ثمافة ال ضوع .
وممللا يمتللل األبللداع عنللد الطفللل ايض لا ً ليللام األسللر بتعليملله نمللا السلللون
ومنهج التفكير السائد في المجتمب  ،ورلرذ المعتملدات الشلائعة فلي نفسله فينشلأ منل
طفولته في جو مليم به األفكار والمعتمدات والميم  ،فع يستطيب الت لا منها ألنله
ال يعره ريرهلا وألنله يكلون للد شل عليهلا  ،وتكلون بلدورها للد تغلغللت فلي نفسله
واتلبحت مللن مكونللات ش تليته ( . )11ولللد أظهللرت الدراسلات العلميللة ان سلللون
األطفال ال اضعين ناتج عن تعرضهم للعموبات البدنية في بدايلة حيلاتهم ( ، )12وا ا
فحتنا السلون ال يتبعه ال اضب  ،فأننا سنجد انه يفضل االشيام المديملة والمألوفلة
 .ويشعر بالتهي من تجربة اشيام جديد  ،ومن ممابللة اشل اا جلدد ويجلد تلعوبة
في ات ا لراراته  ،ويندر ان يماوم عند معاكسة اال رين له  ،ويبدو انه يفزع بسهولة
 ،وي ضب للسلطة دون تردد واعتراض (. )13
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وابرز الجوان التي تموم بها االسر هو تد لها من عل نظام الممنوعات
والمحرمللات والمحظللورات والتللي تعللد ممومللات تكتس ل طللابب االلللزام لمللام اكتسللا
الطفل حك العضوية االجتماعية واالعتراه به ولبوله  ،وه الممومات تشكل لطاعا ً
هاما ً ملن البنيلة الفوليلة المعياريلة لهويلة الطفلل محلدد توجهاتله نحلو اتله واال لرين
والعالم  ،كما انها تحدد انتماماته ( ، )14وفوق كل لن تموم االسلر بتل ش تلية
الطفل في لال يتع بعد لن تبدله او تغير  ،فهلو يفلتل عينله للحيلا ويجلد انله للد
أعطي منزلة عالية او واطئة من لبل أولئن ال ين يحيطون به  ،فهلم يتلدرون عليله
حكما ً حسنا ً او لبيحا ً ويظلون يكررون عليه ه ا الحكم  .بحيث يتتور نفسه طبما ً لملا
تتتللور الجماعللة المحيطللة بلله  ،وعلللى هل ا تبللدأ ش تلليته بللالنمو تراكملا ً علللى هل
النوا المركزية  ،نوا النفذ الناشئة ( . )15ويعتمد "جلان بياجيله " ان نظلام الطاعلة
وال ضللوع لللدى االطفللال الل ين هللم دون سللن السللابعة او الثامنللة يتكشلله عبللر ردات
افعالهم لعحكام والمواله ال لميلة التلادر علن اهلاليهم  ،ففلي هل المرحللة يرضلخ
االطفللال الوامللر اهللاليهم  ،او مللن ينللو عللنهم طالمللا ان الش ل ا ال ل يتللدر تلللن
االوامر اليهم ماثل امامهم  ،وفلي ريلا للن الشل ا يفملد الملانون فاعليتله ،وتلؤد
م الفته الى انزعا ليذ ب بال (. )16
ب -دور المدرسة في ترسيخ ثقافة التسكين لدى االطفال :
تكمل المدرسة الدور ال تؤديه األسر فلي معالبلة العملل المتفلتل المتوثل
الرار في االستزاد من المعرفة والعلم  ،ففي المدرسلة كملا كانلت الحلال فلي البيلت
يتعلم الطفل ثم اليلافب والشلا وملن ثلم الراشلد الرضلوخ للسللطة وااللتلدام بلاأل رين
واالمتثلال ال ضللوعي االعملى لملليم المجتمللب  ،واالدهلى مللن لللن يكملن فللي ممارسللة
المدرسة لعملية التسلط الفكر المباشر عن طريك التلمين (الحفظ) ولطب الطريك عن
كل محلاوالت التلميل فلي مجلال التسلاؤل والحلوار  ،انله ال يمتتلر عللى الملدارذ
االبتدائية بل ينتمل اثر الى الحرم الجامعي  ،وطريمة التعليم ه تعد السب الرئيسي
ال مسؤول عن عجز الثمافة فلي المسلاهمة فلي بللور الش تلية الفرديلة ررلم حتلول
الفرد على اعلى الشهادات التعليمية  ،واالكثر من لن فأن اسلو التعليم يغلك البلا
امام أ تساؤل اوحوار بحيث ال يجلرؤ احلد ملن التعميل عللى طلرح سلؤال او ابلدام
رأ م تله (. )17
وهك ا تتجه التربية المدرسية الى تثبيط الطفل عن ان يفكر لنفسه لكي تزله
االفكار الجاهز زلا ً  ،وليذ في ه ا عسر بلال  .ان رؤوذ االطفلال تكلون فلوار
بحلل االسللتطعع عللن العللالم وععلللتهم بلله  ،ألنهللم يريللدون ان يكتشللفو ويمتلكللوا
ناتيته ماديا ً وعمليا ً  ،انهم يريدون ان يعرفوا الحميمة  ،وبلدالً ملن ان تلبلى نلوازعهم
ه فانهم ال يحمللون عللى محملل الجلد  ،واملر كهل ا يلزرع فليهم االحسلاذ بال يانلة
عندما يكبرون ويكتشلفون ان المدرسلة علملتهم ملا ينفيله العللم ويك بله الواللب (. )18
ويؤكد " عبد الرحمن الكلواكبي " فلي كتابله طبلائب األسلتبداد عللى ان التربيلة المائملة
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على التسلط والمهر تجعل الفرد امعً امدا ً ضائب المتد  ،ل ا فالواج تربيته عللى
االلناع بدل الترري والترهي وفسل مجلال الحريلة بينله وبلين المعللم  ،فلالتعليم ملب
الحريللة افضللل مللن التعللليم مللب الولللار  ،وعلللى لللن فللان التربيللة الممتللود التربيللة
المترتبة على اعداد العمل للتمييز والفهم والهمة والعزيمة (. )19
ويمكللن المللول ان السلللطة التربويللة فللي مجللال التعللليم التللي تسللود المللدارذ
االبتدائيللة والثانويللة  ،مللا زالللت تحمللل الطللابب التمليللد  ،الل كللان سللائدا ً فللي المللرن
التاسب عشر  ،وهو الطابب ال يتمثل في المفاهيم التمليدية التي تتمثلل فلي المحافظلة
على التماليد وعلى البنى والمنلاهج الجاملد دون تغييلر او تبلديل  ،فوظيفلة الطفلل فلي
نظامنا التعليمي ان يتعلم وان ي ضب  ،والمعلم يعطي دروسه في التله  ،واالطفلال
يؤدون التمارين التي تطل منهم  ،والنظام ال يوجد فيه تنوع  ،فالمعلم يأمر واألطفال
يطيعللون او بللاألحرى ي ضللعون وأ ا لللم ي ضللعوا فللأنهم يتعرضللون لعمللا المللوانين
المدرسية التارمة  ،وبالتالي فأن ال وه من ه ا العما يلدفعهم اللى جلاد التلوا
وال ضوع ()21
ثبنثب  :احملددات االجتًبعيةة انتةي تةدعى ثقبفةة انتسةكني (اخلضةىع) نةدي

االطفبل
 -1القيم االجتماعية التقليدية :
ان المجت مب العربي مثمل بميم الماضي ويعيش في اطعله ولسنا نعنلي بل لن
ضرور انكار الماضي والعزوه عن التلفت اليه  ،ففي الماضي تراث انسلاني يجل
على الفرد استيعابه واالرتنام به كي يتمكن من فهم الحاضر والمستمبل ومن تنعهما
بشلكل واع  ،انمللا يجل التلفللت فلي سللبيل االدران والمعرفلة والتمللاذ المليم االيجابيللة
الدافعة  ،ال تلفتا ً ينطو على مجرد التغنلي والمغلامر واالسلتععم فيسلتهو النفلوذ
ويشللل فاعليتهللا بمللا يبللث فيهللا مللن رضللى واكتفللام  ،وه ل ا النللوع السلللبي مللن التلفللت
التاري ي يجعل من االمجاد الماضية متدر علة وسوم بدالً من ان تكون مبعث الدام
وتجدد وحيوية فاعلة (. )21
ومن الميم التمليدية المتج ر في المجتمب والتلي ورثهلا الفلرد منله هلي ليملة
التهر ملن المسلؤولية  ،وبلدل ان يكلون للفلرد شلعور واع وملدرن اللتزاماتله تجلا
مجتمعه والتلي تدفعله اللى العملل والتضلحية بالغلالي والنفليذ ملن اجلل تملدم مجتمعله
وال ل ود عنلله ( ، )22ا ا بلله يتنتللل مللن المسللؤولية نظللرا ً ل وفلله مللن الفشللل  ،وعللدم
الدامه ال في حاالت نلادر عللى دراسلة فشلله دراسلة موضلوعية تمكنله ملن معرفلة
االسبا الحميمية التي ادت الى الفشل مب العللم بلأن دراسلة الفشلل دراسلة موضلوعية
تعد بداية النجاح  ،باالضلافة اللى للن فلأن المليم التمليديلة تتجسلد فلي علدم النظلر اللى
العلم والبحث عن الحميمة كميمة حضارية عليا  ،فالعلم والبحث العلمي يهده الى نمو
العمللل وتللمل الش تللية ،والمؤسسللات العلميللة كالجامعللات والمعاهللد هللي المراكللز
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العلميللة المثلللى لترسلليخ مللنهج البحللث العلمللي عللن الحمللائك  ،فالحميمللة ليسللت الهللده
بممدار ما هلو تعللم ملا يسلمى بلالمنهج العلملي الهلاده للتمتلي علن الحميملة (، )23
ويبللدو أن السللب فللي ميللل الطلبللة الللى الحميمللة دون البحللث عنهللا هللو اسلللو التلمللين
والحفللظ المتبللب فللي رالبيللة المللدارذ  ،ول ل ا اتللبل كثيللر مللن الطللع يجنحللون الللى
االعتماد على ال اكر في دراستهم  ،ويتمبلون ما يمرأونه دون نمد او تحليل  ،وتحلول
التعليم الى مجرد حفظ وتكرار لي للحمائك المحفوظة بدالً من كونه ادا لتنمية ال كام
والتفكير العلمي (. )24
ومثل ه ا ي تطل ثمافة الرفض التي تسعى الى نب الميم التمليديلة المعوللة لنملو الطفلل
وتربيتهم على ليم جديد كميمة الشجاعة في المول والفعل  ،والتي سبمت االشار اليها
( ) 25لكن الدراسات العلميلة تكشله لنلا ان اسلالي التعلليم المسلرية تغللك البلا املام
التساؤل والحلوار بحيلث ال يجلرؤ الطفلل عللى ابلدام رأ م تلله  ،فيلجلأ اللى طلرق
ملتوية ينتج عنهلا اضلطرا نملو ش تليته وعملله ( )26وكل لن تربيلة الطفلل عللى
حرية الرأ  ،ا ان حرية الرأ والتفكير تكون مكسبا حميميا ً فلي حاللة واحلد فملط ،
هي ان تكون اوضاعنا النفسية حر بحيلث نسلتطيب ان نؤسلذ فرديلة الطفلل ونمنحله
لدرا ً من الحرية  ،ولكلن هل ا لليذ هلو الحلال دائملا ً  ،فهنلان مواحلك لعمليلة التأسليذ
متدرها الميم التمليدية التي تسل الطفل حمه في ا تيار افكلار ال اتلة وتملود اللى
التوافك المسر ) (Compulsive conformityملب الواللب االجتملاعي االملر الل
يؤد الى جمود المجتمب ،وبموج ه ا النوع من التوافك يتحول االنسان اللى كلائن
لي يفمد روحه (.)27
 -2اساليب التنشئة االجتماعية الخاطئة :
أ -اسلوب التسلط :
ويتمثل في فرض االم او اال لرأيه عللى الطفلل  ،ويتضلمن الوللوه املام
ررباته التلمائية  ،او منعه من الميلام بسللون معلين لتحميلك ررباتله التلي يريلدها حتلى
ولو كانت مشروعة  ،وه ا االسلو ي لك ش تية اضعة ائفة من السللطة تشلعر
بعدم الكفام والحير  ،رير واثمة من نفسها توتا ً في المواله التي فيها ا تيار ،
وحين يكبر الطفل يكون فلي عملله دائلم االحتملال اال فلي وجلود السللطة  ،ومثلل هل
الش تية رالبا ً ما تتعدى على ممتلكات الغير وترتكل ا طامهلا فلي ريبلة السللطة ،
اما امام السلطة فتكون ائفة م عور ( ، )28ويبدو ان السب في لن هو ان الععلة
بلين الواللدين والطفلل لائملة عللى مبلدأ الطاعلة  ،وتكلون هل الععللة عموديلة ويعملد
الوالدان على ت ويه الطفل عن طريك لتا يالية م يفة ترعل الطفلل وتجعلله
فالد األمل في الحيا ائر الموى محبطا ً ال يستطيب فعل شيم ي كر( . )29ويعلد هل ا
االسلو التر بو ال اطىم احلد اهلم اسلالي التنشلئة االجتماعيلة التلي تلؤد بالطفلل
الى ال ضوع لكل اشكال السلطة .
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ب  -أسلوب الحماية الزائدة :
تفللرط األسللر العربيللة فللي حمايللة الطفللل مللن شللتى الم للاطر التللي ال بللد ان
تعترض سير حياته  ،وحتى انها تعيش بدالً عنه ال برات التعبة المؤلمة التلي عليله
ان يعيشها كي يتمكن ملن تجاوزهلا فيغتنلي بل لن رتليد براتله الش تلية ،وتتبللور
بالتالي استعداداته وميوله الفردية  ،وا طر ملا فلي الحمايلة الزائلد انهلا تعطلل تلمائيلا ً
دور النمو الطبيعي  ،كما انها تولد عند الطفل االتكالية والشلعور بلالعجز والمتلور ،
مما يدفعه ال شعوريا ً في طريك ال وه ملن المسلؤولية والتهلر ملن امكانيلة تحملهلا
( ، ) 31والطفل ال يعيش ويتفاعل مب ه ا االسللو ينملو بش تلية ضلعيفة ائفلة
ريللر مسللتملة  ،تعتمللد علللى اال للرين فللي ليادتهللا وتوجيههللا ( ، )31وترجللب الحمايللة
الزائد الى رربة االم على رير وعي منها رالبا ً في ابمام الطفل معتمدا ً عليهلا  ،فهلي
التي تلبسه ثيابه  ،وتساعد في لضام حاجته وتنظيه جسد  ،على حين يكون الطفل
السللو لللد تعلللم منل امللد طويللل كيلله يعتنللي بنفسلله فللي كللل هل الجوانل  ،والطفللل
التللغير المحاتللر بهل المشللاعر كثيللرا ً مللا يظهللر رضللبه تجللا املله النهللا لللم تمنحلله
االستمعل والحرية (. )32
وه ا يفسر لنا عجز الفرد في مجتمعنا وعدم لدرته على تحمل المسلؤولية ،
النه محاط بالحماية من مبدأ حياته اللى ان يبلل االربعلين سلنة ملن عملر  ،او احيانلا ً
ال مسين سنة  ،فهو ينشأ ويكتمل بلوره ويتزو وينج وهو في كنه اسلر واللد ،
وب لن يكون الفرد متأثرا ً  ،ال مؤثرا ً  ،لدرته على اال تفوق لدرته على العطام .
ت -أسلوب اإلهمال :
ويتمثللل فللي تللرن الطفللل دون تشللجيب علللى السلللون المررللو فيلله او دون
محاسبته على السلون المررو عنه  ،باألضافة اللى تركله دون توجيله  ،وينلتج هل ا
األسلو عن عدم التوافك األسر الناتج عن الععلات الزوجية المحطمة وربما لعدم
رربة األم في األبنام ( ، )33ولألهمال تورتان  :أوالهما  :العمباال ازام الطفلل ،
وعدم اشباع حاجاته الفسيولوجية والنفسية الضرورية  ،ومثال لن حينما يبكي الطفل
الرضيب من الجوع او طلبا ً للنظافة  ،فتتركه األم وال تستجي لبكائه و ثانيتهما  :عدم
االثابة على السلون المررو فيه وعدم المحاسبة على السلون رير المررلو فيله ،
كأن يمدم الطفل ألمه انجازا ً ما فع تشجعه بل لد تس ر منه وتسب له األحبلاط ()34
.
باالضافة الى لن فان ريا اآلبام ولفترات طويلة عن الطفلل املا السلبا
تتعلك بالعمل او ا لدراسة  ،او أ مجال ر يلؤد اللى علدم متابعلة الطفلل  ،فالطفلل
يسرح ويمرح ويفعل ملا يحللو لله دون وجلود رلابلة ملن االبلوين ،فينلتج علن للن ان
يتعود الطفل على السلوكيات ال اطئة  ،فيضعه من اجل لن ضمير  ،و يتحول الى
انسلان ريلر فاعلل فلي الحيلا  ،بلل ربملا يكلون عبئلا ً عللى المجتملب ا ا ملا للام بافعللال
ت اله الميم االجتماعية والموانين .
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ث  -أسلوب التدليل :
ويتمثل ه ا االسلو في تشجيب الطفل على تحميك ررباته على النحو ال
يحلو له  ،وعدم تشجيعه لتحمل أ مسؤولية تتناس مب مرحلة النمو التي يملر بهلا ،
ولد يتضمن ه ا االتجا تشجيب الطفل على الميام بسللوكيات تعلد علاد ريلر مررلو
فيها وحتى الدفاع عنهلا ضلد أ نملد يتلدر ملن اآل لرين ( . )35ويترتل عللى هل ا
األسلو ش تية للمة متردد تت لبط فلي سللوكها بلع حلدود  ،متسليبة كثيلرا ً ملا تفملد
ضوابط السلون المتعاره عليها  ،وب لن فأن الطفل المدلل  ،رالبلا ً ملا ينملو مسلتهترا ً
في كبر  ،رير محافظ على مواعيد  ،وال يستطيب تحمل أ مسؤولية يعهلد بهلا اليله
(. )36
وهلل السللللوكيات ال تتفلللك وسللمات الشللل ا المعتملللد علللى اتللله الملللدرن
لجسامة المهام المناطة به  .وللد سلبك ان شلجب العلالم ( سليجموند فرويلد ) االمهلات
على تمبيل التغير ومداعبته  ،ولكنه ح ر من المبالغة في لن  ،فالحنلان المبلال فيله
لد يولظ احاسيذ الطفلل بشلكل مبكلر  ،ويجعلل ملن التلع ارضلام حاجاتله للمحبلة
فيما بعد (. )37
ج  -أسلوب التذبذب :
يتمثل أسلو الت ب في عدم استمرار األبوين في است دام اسلالي الثلوا
والعما وه ا يعني ان سلوكا ً معينا ً يثا عليه الطفل مر ويعال عليه مر ا لرى ،
ويتمثل ه ا االتجا ايضا ً في حير األم أزام سلون الطفل  ،بحيث ال تدر متى تثيبله
ومتى تعالبه  ،وايضا ً التباعد بين اتجا كل من األ واألم في تنشلئة الطفلل وتطبيعله
اجتماعيا ً ( ، )38ويترت على ه ا األسلو ش تية متملبلة ازدواجيلة منمسلمة عللى
نفسها  ،فالطفل ال عاش الت ب في معاملته يكبر ورالبا ً ما يتلبل م بل با ً ملزدو
الش تية هو اال ر في معاملته مب الناذ (. )39ا يظهر من السللوكيات لعه ملا
يبطن وينتج عن لن ان تكون ش تية الفرد ائفة في الظاهر رافضلة فلي اللدا ل ،
وه ا عه ما تمتضيه ثمافة الرفض .
ح  -أسلوب التفرقة :
يتمثللل هل ا األسلللو فللي تعمللد عللدم المسللاوا بللين األبنللام جميعلا ً والتفضلليل
بينهم بسب الجنذ او ترتي المولد او السلن أو أ سلب أ لر ( ، )41وملن االمثللة
على لن تفضيل ال كر عللى االنثلى  ،او تمييلز الوللد االكبلر علن ا وانله فلي المأكلل
والملبذ والمتروه  ،ويترت عللى هل ا األسللو ش تلية أنانيلة تعلودت أن تأ ل
دون ان تعطي  ،وتستحو على كلل شليم لنفسلها او عللى افضلل االشليام  ،ش تلية
تعره ما لها وال تعره ما عليها ( ، )41ويبرز اسللو التفرللة ايضلا ً فلي الملدارذ
حيللث بينللت بعللض الدراسللات ان كثيللرا ً مللن االطفللال يعللزون كللراهيتهم للمعلمللة النهللا
تفضل ابنام االرنيام على ابنام الفمرام وكأنما ال يكفي الطفل ما يعانيله ملن فملر حتلى
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يتعرض الى اضطهاد ر بسب ه ا الفمر ( . )42فالتربيلة وفلك هل ا االسللو تنلتج
ش تيات ال تميز بشكل موضوعي بين ما هو تحيل وما هو اطىم  ،ل ا فهي للد
ت مبلل مللا هللو مرفلوض وتللرفض مللا هلو ممبللول  ،كمللا تنلتج ش تلليات انانيللة حالللد ،
فتتعود اال دون ان تتعود العطام  ،تستحو عللى كلل شليم لنفسلها حتلى وللو عللى
حسا اال رين  ،ش تيات مريضة ال ترى اال اتها دون اعتبار لواجباتها هي نحو
اال رين (. )43
 -3ضعف العقالنية في التفكير والتصرف :
ً
يته (علي زيعور) التربية االنفعاليلة للطفلل فلي المجتملب العربلي للائع "
تلجأ األم العربية الى الت ويه باأل والحيوانات والجلن كلي ينلام الطفلل او يطيلب او
يهدأ  ،ومن ثم ينتمل من الت ويله اللى التهديلد بالضلر والعتلا  .وبلالمعلم ا يلرا ً ،
فالمدرسة العربية مكان للتأدي وتطويب الطفل على الطل لكلي يكلون مؤدبلا ً فلاترا ً ،
مطيعا ً  ،سلبيا ً  ،فالتربية ا ن ال تعلد الطفلل لكلي يملارع وينلالش بمملدار ملا تنملي فيله
األلتللوام واألزدواجيللة واالعتمللاد علللى الكبللار  ،وفيمللا يتعلللك بللاألدوات تكللون العتللا
واأل والحيوان والشيطان ادوات لمب للطفل ومثيرات للرع تؤد فلي النهايلة اللى
لتل روح النمد واالبداع وأرتيال الحرية في نفوذ الناشئة ( ، )44باألضافة الى للن
فأن األسر تسهم في تربية الطفل على تور األ رين (التمليد المفلر ملن أ شلكل
ابداعي) فهي تلحك اشد العما بكل ابتكار وتجديد يموم بله الفلرد  ،بينملا تكلافىم كلل
نشاط يمثل ما هو مبت ل انما ممبول من لبل المجتمب االكبر بدالً من تشجيب كل نشاط
ينم عن لك وابداع فرديين ( ، )45ويرجلب تسللط األسلر اللى شليوع الموالله ريلر
العمعنية وال رافية في تفوه رالبية الناذ  ،األمر ال يؤد لى سليطر الوضلب
المائم على الناذ ومجابهة التغيلر االجتملاعي  ،للن ان وات االفلراد هلي ات منشلأ
اجتماعي وبنا ًم على لن فان العملية العلمية التي تفسلر الظلواهر بأسلبا موضلوعية
ت ضب للدرذ والتجربة  ،لم تتج ر بعد في الفرد العربي  ،فالعملية السحرية ما تزال
فعالة على نطاق واسب ولم تنظم العمعنية النشاطات الفردية واالجتماعية (. )46
 -4التزمت في الرأي :
من العوامل االجتماعية التي تؤد الى التزمت في الرأ لدى الفرد من نشأته
االولى  ،هي االسر  ،فاالسر التي ال تشجب الطفل على االندما في المجتملب  ،وال
تنمي لدرته على الامة التبلادل االيجلابي السلليم والبنلام ملب افلراد محيطله وتلرتبط بله
عبر ععللة يشلوبها الغملوض والتعميلد اللل ان يكلبعن انفتاحله الحيلو وبالتلالي نملو
وتطور  ،يجد نفسه محتورا ً ضمن اطار دائلر مغلملة يعجلز علن ال لرو منهلا
ليسلن طريك االستمعلية الفردية وتأكيد ال ات  ،وبنا ًم عللى للن يجلد الطفلل تلعوبة
من حيث المدر على االرتباط بمن يحيط به من اش اا عبر ععللة ايجابيلة بنلام ،
توتا ً وان من شأ ن تعوبات الحيا  ،والتي تعترض سير نملو ان تثيلر مشلاعر
الحرملللان عنلللد  .اضلللافة اللللى للللن فلللان علللدم المسلللاوا بلللين اللللزوجين فلللي االسلللر
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وباال ا سيطر اال المطلمة ك كر المسلؤول االول علن للك ملا يعلزز التلعوبة
عند الطفل في اتاحة تبادل اجتملاعي وثملافي سلليم  ،الن تباعلد كلل ملن الواللدين علن
بعضهما يتم على حسا الطفل نظرا ً للتور السلبية التلي يملدمها لله كلل منهملا علن
اآل ر ( . )47واشباع حاجة الطفل باتاحة الفرتة له باالتتال بغير ملن االتلدلام
فللي مثللل سللنه تمريب لا ً وتحللت رلابللة الكبللار وارشللادهم  ،امللر بللال االهميللة فللي نمللو
االجتملاعي وال لملي  .يللتعلم اال ل والعطللام كملا يلتعلم ان يكيلله نفسله لع للرين .
ويكتس ل ال بللرات الضللرورية التللي تعللود التحمللل وتللعبة العللود وعللدم االنانيللة ،
ويكتس من اتدلائه المسلتويات المعموللة فلي العملل واللعل والسللون العلام (.)48
وثاني العوامل االجتماعية التي تؤثر في تزملت اللرأ هلو المجتملب  ،فالطفلل عنلدما
يفتل عينه للحيا وهو تغير يبدأ المجتمب بااليحام اليه بأنه فعن ابن فعن وانه جزم
ال يتجزم من المجتمب وان الواج عليه ان يمول ك ا او يفعلل كل ا  ،وبهل ا فهلو ينشلأ
وهو كالمنوم ينظر الى نفسه كما ينظر الناذ اليه ويموم بما يجل ان يملوم بله حسل
ما اوحت اليه الجماعلة التلي يعليش فيهلا ( . )49فلالرأ المتفلتل البلد ان يتلدر علن
تفكير هادىم ومنطك سليم وال يتدر علن تمليلد ملن ريلر نظلر  ،او عميلد ملن ريلر
تفكير  ،او تلمين من رير بحث .
وثالث العوامل االجتماعية الملؤثر فلي التزملت بلالرأ هلو ضليك النظلر فلع
يرى المتزمت اال ما اعتمد او تلمنه  ،اما ماعدا  ،فهو يكرهله ملن ريلر تفكيلر وملن
رير ان يتغي الى حججه  ،ف مد وضب امام عينه ملا اعتملد  ،وللن يلرى أ شليم ملا
عدا  ،فمهما لال م الفه فهو باطل لبل ان يدلي بحججه  ،ومهما لال مؤيد فهلو حلك
ولو لم يأت ببرهان  .ورابب العوامل االجتماعية هو حبه المو لغلبة فكرته او عميدته
وهزيمته آلرام المعارضة واندحارها  ،ليذ عند أ شيم ملن التسلامل فيملا ي الفله
من رام  .و امذ العوامل االجتماعية هي الغير والحماسة التلي تجعلل تلاحبها ال
يمّدر ما ينزل باال رين ملن الم وال ملا يحلل بهلم ملن كلوارث  ،فلع يلرى اال تحميلك
ف كرتلله مهمللا الللم النللاذ  ،وتطغللى رربتلله فللي تحميللك الفكللر علللى كللل مللا لديلله مللن
عواطه ( )51وسادذ العوامل االجتماعيلة الملؤثر فلي اللرأ المتزملت عنلد الفلرد
هللو التمسللن بنللوعين مللن الملليم  .فللالفرد فللي مجتمعاتنللا ينشللأ وهللو متمسللن بملليم المللو
والبسللالة واالبللام والشللجاعة والكبريللام الللى جانل تمسللكه بملليم الكللدح والتللبر وادام
الضريبة وال ضلوع والتبلاكي  ،وهل ا التلراع الميملي يلؤثر فلي الش تلية  ،فلالفرد
تار يؤمن بالغلبلة ويتبلاهى بهلا وتلار ا لرى يلئن ملن سلوم حظله ويتشلكى ملن ظللم
الناذ له  .ولعلنا ال ن طىم ا ا للنا ان الفرد يكلون اضلعا ً (مازوكيلاً) عنلد مواجهلة
من هو الوى منه  ،بينما هو يكون رضوبا ً ا ا واجه ضعيفا ً (. )51
استنتبج وتفسري
ممللا تللم عرضلله فللي المحللورين السللابمين يتبللين ان االسللر والمدرسللة يللر مللن
تمثعن ثمافة المجتمب المتبنا تلن الثمافلة التلي تملوم عللى مبلدأ اال ضلاع ال االلنلاع
- 311 -

العدد السادس واالربعون  .مجلة الفتح  .نيسان لسنة 3122

أ.م.د .عبد الرزاق جدوع دمحم
أ.م.د .محمود دمحم سلمان

التسيير ال التغيير ا لو تفحتلنا ليلة التنشلئة االجتماعيلة لعسلر العربيلة نجلد انهلا
تمارذ ضغوطا ً متعدد على الطفلل العربلي عللى وفلك الكيفيلة التلي تجعلله مستسللما ً
تاررا ً م عنا ً ألوامر االسر ونواهيها دونما اعتراض او رفض او تمرد .ا تعاملت
االسر العربية مب الطفل العربي بوتفه رجعً تلغيرا ً واتلبحت اسلالي االعلداد
االجتماعي اضعة لمزاجية الكبار واحتياجاتهم ال لمزاجيات التغير واحتياجاته .
فضع عن انها اعتمدت وسائل المسر والمهر واالكرا واال ضاع في نمل الثمافلة اللى
الطفل دون مراعا لمبلادرات الطفلل الش تلية وارضلاماته اللبيديلة وحريتله وبملا
يعوق لدرات الطفل وملكاته امام التفرد و االبتكار واالبداع .
لكل لن نجد الطفل العربي تور مرسومة مسبما ً ومكرر عن االهل ال ين هلم
بدورهم تلور مكلرر علن الل ين سلبموهم .وكأننلا بهل االليلة التنشليئية نعملل عللى
ت الطفل العربي في لالل االفكلار التمليديلة المسلبمة واعلاد انتلا انملاط محلدد
سلفا ً وبما يمكن ان نطلك عليه االستنساخ االجتماعي .
وفللي ظللل ثمافللة التسللكين تنللزع االسللر نحللو التشللديد علللى العضللوية ال علللى
االستمعل الفرد وان الجيل الجديد ين رط حكما في الحيا االجتماعيلة عللى اسلاذ
ليم الجيل المديم االملر الل يجعلل التغيلر االجتملاعي بطيئلا ً محلدودا ً .وفلي ظلل هل
الثمافة على الطفل العربي ان يتمثل الميم الثمافية السرته على عواهنها دونما ا تيلار
او نمللد او تمحلليا  .وان االسللر العربيللة رالبلا ً مللا تعمللد الللى كللبل جمللاح مرروبللات
الطفللل التللي ينشللد راحتلله فيهللا .وتتعامللل هل الثمافللة مللب االطفللال بوتللفهم ممتلكللات
ش تللية للوالللدين وتعلمهللم الرضللوخ وااللتللدام بللاال رين واالمتثللال لملليم المجتمللب
بأسلو تارر بعيلدا علن المنالشلة والحلوار كملا تملارذ االرهلا الفكلر عللى
ابنائها.وما تزال مموللة "اآلبلام يلأكلون الحتلرم واالبنلام يضرسلون" لهلا تلدى فلي
نطاق االسر العربية تعبيرا ً عن مدى تأثير اآلبام في تحديد مستمبل ابنائهم .
ومملا تنتجله ثمافلة ال ضلوع التلي تمارسلها االسلر العربيلة عللى ابنائهلا سلياد
االتكالية والعجز والهر واالستغابة واالمتثال وال ضلوع فلي حاللة وجلود السللطة
وعدم اال عان في ريابها ـــلـ المرهبلة ال المرربلة ـــلـ فضلعً علن تحويلل الطفلل اللى
كائن تراثي بأعتماد االتجا السلفي في اعداد .
ولم يكن دور المدرسة في تنشئة الطفل العربي بأفضل حاالً من االسر في ظلل
ثمافلة اال ضلاع ا اضللحت المدرسلة العربيللة مؤسسلة لمللنل الشلهاد والمللؤهعت ال
المعاره والمعلومات واتبحت تركلز عللى الجوانل االععميلة ال العلميلة كملا ان
المدرسة العربية ما تزال تعتملد مبلدأ الحفلظ والتلملين دون الفهلم والتفكيلر فهلي تلملم
الطفل المعلومات  -تلمينا ً -دونما تعليمه النمد والتفكير ــــ تعليم المتعلم كيه يتعلم ــــ
.
ه ا وملا تلزال الععللة بلين المعللم والملتعلم (الطفلل) تسللطية اسلتبدادية تسلير فلي
اتجا واحد  .وان المعلم هو محور العملية التعليمية في الولت ال ينبغي ان يكون
الطفل محلور العمليلة التعليميلة النلهف هلدفها ومنتجهلا  .اللى جانل ان الطفلل ملا يلزال
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متلميا ً سلبيا ً مستمعا ً ال مشاركا ً تمللى عليله المعلوملات ملع ًم وملا زاللت طرائلك
التدريذ الترديدية الببغاوية المعّئية هي السائد  .فضلعً علن التتلار التلدريذ عللى
االسللالي التنظيريللة – التجريديللة – ال العمليللة -التجريبيللة –وبمللا يحللول الطفللل الللى
انسان رير والعي – حالم م يال . -
ه ا ا ا للم نشلر اللى ان المنلاهج والمملررات الدراسلية تنتملي اللى ثمافلة سللفية –
ماضوية – ال تتناس و يماعلات العتلر ملن التحلوالت االجتماعيلة – فكريلا ً وتمنيلا ً-
الى جان عدم يعم التربية المدرسية الملدرات واالمكانلات المتميلز االهتملام اللعزم
وانمللا تسللير بكيفيللة تكراريللة اجتراريللة وبمللا انعكللذ سلللبا ً علللى حللاالت االبللداع
واالبتكار  .فكم من عبمريات و مكانات ف لضي عليها وانطمست أو انحرفت علن
مسارها نظرا ً لغفلة المجتمب عنها .
ا ن في ضوم ما تم بيانه يمكن المول ان االسر والمدرسة تجسلدان ثمافلة الطاعلة
وال ضلوع للبلا ً ولالبلا ً وبملا حلول الطفلل العربلي اللى كلائن املل مشللول المللدرات
والطالات ال يلو على فعل شيم سوى الرضوخ واالسلتكانة اسلتجابة لثمافلة ليدتله
ومنعته من ان ينطلك ويبل في الفعل مدا .
ً
ً
رابعب  :ثقبفة انتًكني بىصفهب حال نالشكبنية املطروحة .
من عل ما تم عرضه واالستنتا ال تم التوتل اليه من ان االسر والمدرسة
يللر مللن تنف ل ان ث مافللة الطاعللة وال ضللوع علللى الطفللل العربللي وبمللا يفررلله مللن
مضمونه ومحتوا وتنأيان به عن روح المبلادأ والمبلادر واالبلداع وتحويلله اللى
كائن عاجز مشلول اليمتلن اال ان يستسلم لكل ما تتدر اليله ملن اواملر ونلوا هنلا
البد من ولفة تأمل وتحس لملا للد يحتلل لمجتملب تسلير وتحكمله ثمافلة االستنسلاخ
االجتمللاعي والركللون الللى الماضللي امللام ثمافللة العولمللة والتغييللر التللي تسللير بكيفيللة
حاسمة تضعه فيها فرا المهادنة والمساومة  .نمول لحل ه االشكالية البد من نب
ورفض ثمافلة التسليير واعتملاد وتبنلي ثمافلة التغييلر التلي تتليل للطفلل العربلي فلرا
االكتشللاه واالبللداع و للوض معركللة العولمللة مللن للعل االسللهام والمشللاركة فيهللا
بالكيفية التي تجعلنا لانعين ال مررمين أو اضعين وفاعلين ال عاجزين .
ولعل ال طو الوئيد به ا االتجا تكمن في تبني ثمافلة التمكلين (اللرفض) ونبل
ثمافة التسكين ( ال ضوع) على ان اليفهم الرفض بوتفه الغا ًم وانسع ا ً من ثمافتنا
التللي تتللوفر علللى الكثيللر مللن محللددات االتللالة واالبتكللار انمللا الللرفض لمللواطن
الضعه والنكوا وتفعيل ملواطن الملو واالنطلعق تماشليا ً ملب ايماعلات العتلر
ال نعيشه ونحيا .
ان مثل ه الثمافة – ثمافة الرفض – لها اهميتها الحاسلمة فلي جعلل الفلرد كائنلا ً
اجتماعيا ً فاععً ومتفانيلا فلي دملة لضلايا المجتملب و دملة المجتملب ال تعبلر علن
نفسها في جان او جانبين وانما تعبر عن نفسها فلي علد جوانل اهمهلا تسللل الفلرد
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بالوعي االجتماعي ال تتطلبه ظروه المجتمب وتوافلك الفلرد ملب اتله وتدريبله
على االلترا من ال ات كي يتطابك لوله مب فعله وتعليمه كيفيلة التحللي بالشلجاعة
بالمول والفعل وا يرا ً حثه على مواجهة ال ات ونمدها وتمويمهلا عللى الفعلل الحسلن
من عل محاسبتها في كل ولت وحين واالن علينا دراسة متطلبات ثمافلة التمكلين(
الرفض) المتمثلة باالتي :
انىعي االجتًبعي واالنتزاو بقضبيب اجملتًع :
من متطلبلات ثمافلة اللرفض عنلد المؤسسلات التربويلة تسللل الطفلل بلالوعي
االجتماعي ال يجعله يمظا ً وح را ً من اال طار والتحديات المحيطة به  ،ومسلتوعبا ً
للللدور االجتملللاعي وادوار اال لللرين  ،وملللدركا ً لطبيعلللة المجتملللب الللل يعللليش فيللله
والمرحلللة الحضللارية التاري يللة التللي يمللر بهللا  ،وململا ً بالمشللكعت التللي يعللاني منهللا
المجتملب  ،وكيفيللة التعامللل معهلا وطللرق حلهللا والمضللام عليهلا  ،ولدرتلله علللى الفللرز
التللحيل بللين الملليم االيجابيللة كالتعللاون والثمللة العاليللة بللالنفذ والشللجاعة والبطولللة
والتراحة والتدق وااليمان  ....الخ والميم السلبية كح ال ات والفردية واالنعزالية
واالنطللوام علللى ال ل ات  ،مللب اعتمللاد االيجابيللة فللي السلللون والتعامللل مللب اال للرين
والت لي عن الميم السلبية ونب ها وادانتها (. )52
ويعتمد" ماكذ فيبلر" ان اللوعي االجتملاعي الل يتجسلد فلي الفكلر واللدين
والعلم والفلسفة والمثل والمعتمدات هو ال يحدد الوالب االجتماعي للفرد والمجتمب ،
في حين يعتمد كل من" ر.ا .توني وكارل منهايم وادوارد وشليلز" بلان هنلان ععللة
بين الوعي االجتماعي والوالب االجتملاعي  ،بمعنلى ان الملاد مكمللة لللروح واللروح
مكمل للماد (. )53
ومللن للعل التنشللئة االجتماعيللة والسياسللية يتللبل الفللرد واعيللا ً ومللدركا ً
لألهللداه التللي يللؤمن بهللا النظللام االجتمللاعي  ،امللا االفللراد الل ين ينحرفللون عللن الملليم
االتلليلة بسللب السلللبيات والعثللرات التللي جللابهتهم للعل مراحللل تنشللئتهم فللع يمكللن
االعتماد عليهم في تثبيت أسذ النسك السياسي للمجتمب  ،وتحميلك اهدافله وطموحاتله
 ،فاألسللر مللثعً مللن المؤسسللات البنيويللة التللي تللؤثر فللي افكللار ومواللله وسلللوكية
وا علية الطفل  ،فهي تهتم بتنشئته تنشئة ا علية واجتماعية ووطنية .ا تزرع عند
من ل البدايللة ال تللال االجتماعيللة التللي يمرهللا المجتمللب  ،وتت ل فللي عروللله النظللام
الميمي  ،وتوجه سلوكه في لط معلين يتماشلى ملب مملاييذ المجتملب  ،باألضلافة اللى
لن فأن االسر هي من العواملل المهملة فلي تكلوين اللوعي االجتملاعي للطفلل  ،فلا ا
كانللت االسللر تتمتللب بمسللتويات التتللادية واجتماعيللة وثمافيللة رفيعللة فللان وعيهللا
االجتماعي ودرجة مسؤوليتها تجا المجتمب تكون ناضجة ومتطور  ،وهنلا ال يمكلن
للموى ال ارجية ان تعتد عليها  ،اما ا ا كانت االسلر مت لفلة التتلاديا ً واجتماعيلا ً
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وثمافيا ً فإن وعيها االجتماعي سلينعكذ سللبا ً عللى ابنائهلا أوالً وعللى ابنائهلا المجتملب
ثانيا ً (. )54
 -2التوافق مع الذات :
التوافك حالة من االنسجام بين الفرد و اته وبينه وبين بيئته ويتجلى التوافلك
في لدر الفلرد عللى ارضلام ارلل حاجاتله  ،وتتلرفه تتلرفا ً مرضليا ً ازام مطالل
البيئة المادية واالجتماعية  ،ويتضمن التوافك لدر الفرد عللى تغييلر سللوكه وعاداتله
عندما يواجه مولفا ً جديدا ً او تلراعا ً نفسليا ً  ،تغييلرا ً يناسل هل الظلروه الجديلد ،
فإن عجز عن الاملة هل ا االنسلجام بينله وبلين اتله وبيئتله ليلل انله سليم التوافلك ملب
ال ل ات  ،او معتللل التللحة النفسللية  ،ويبللدو سللوم التوافللك فللي عجللز الفللرد عللن حللل
مشللكعته اليوميللة علللى ا تعفهللا عجللزا ً يزيللد علللى مللا ينتظللر اال للرون منلله  ،او مللا
ينتظر من نفسه  ،ويكون سيم التوافك اما ثائرا ً على المجتمب او هاربا ً منه او عالة
عليه  ،او عاجزا ً عن مسايرته (.)55
ويمكن ان يكون الفلرد لريبلا ً او بعيلدا ً علن اتيتله الجوهريلة كمربله او بعلد
عن االش اا اال رين  ،وبوسعنا معحظة ظاهر دا ل الفرد كونه بعيدا ً علن نفسله
الحميمية او لريبا ً منها او مغتربا ً عنها  ،بمعنى ر ان الفرد لد يكون تادلا ً مب نفسه
او كا با ً عليها أ ان سلوكه ينحره عن مبادئه الحميميلة او يتطلابك معهلا  ،فالعتلر
الديممراطي ال نعيش فيه لد للل مدى المسافات االجتماعية التي تفتل بين االفلراد
 ،وفلي الولللت نفسله لللد اكلد علللى اهميلة المسللافة المحيطيلة بدرجللة كبيلر  ،فللأرترا
الفرد ال هو ظاهر ال يمكن الهر منها في اجوام حضارية معينة انما يعيد حريلة
التعبير ال اتي للفرد وعنلدما يشلعر الفلرد باسلتعاد اتيتله واملتعن ش تليته الحميميلة
كما يحتل للمتتوفين او الفنلانين فلان المسلافة دا لل الش تلية تتعشلى شليئا ً فشليئا ً
الى ان تنعدم (. )56
يمللول الللدكتور " يوسلله مللراد " فللي ه ل ا التللدد " ان الش تللية بمعناهللا
الكامللل تمتضللي وجللود الشللعور بال ل ات او االلتللرا مللن ال ل ات  ،فالش تللية ليسللت
موهبة طبيعية في االنسان يرثها كاملةً في جملة ما يرث من بائه واجلداد  ،انهلا فلي
الوالب اكتسابية تنشأ في المجتمب ولوال المجتمب لما نشأت (. )57
-3التحلي بالشجاعة في القول والفعل :
تمب على عاتك فئة المثمفين  ،وهي الفئة االجتماعية التي تشكل اللية في أ
مجتمب من المجتمعات  ،احداث التغيرات االساسية الضرورية  ،فالمثمه وال مجال
ا تتاتي انتمى للط او علم النفذ او علم االجتماع او الهندسة البد ان يكون ادا
فاعلة في عملية التغيير ( ،)58من عل تلدري النشلىم الجديلد عللى لليم الشلجاعة
في المول والفعل  ،ليتعلموا رفض السيم من االمور ولو اتفك مب متالحهم ال اتية ،
وتدريبهم على كل تفات الشره  ،من اعتداد بالنفذ واحتلرام لهلا  ،وشلعور عميلك
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بأدام الواج  ،مهما كلفهم من نت  ،وحماية لما في متهم من اسر وامله وديلن ،
وب ل الجهد في ترليتها والدفاع عنها  ،واالعتزاز بها  ،وابلام الضليم النفسلهم ولهلا ،
وتربيتهم على وضب االمور مواضعها  ،ورفض في بام ان يكونوا يوما ً ما عونا ً لمن
طل حاجة بدون وجه حك  ،فا ا اجبروا على لن لالوا (ال) بملم فيهم  ،فكانت (ال)
مللنهم يللرا ً مللن اللله نعللم  ،وكانللت (ال) مللنهم وسللاما ً تللدل علللى شللجاعتهم  ،ودرس لا ً
للناشللئين يتعلمللون مللنهم الشللجاعة  ،يمتلللون المسللائل بحث لا ً ودرس لا ً ويعرضللون فيهللا
موضب التوا وال طأ  ،وممدار النفب والضرر  ،ثم يمدمون في حزم على عمل ملا
رأوا واعتمدوا  ،ال يعبئون بتتفيك المتفمين  ،وال ب م المادمين  ،انما يعبئون بشيم
واحد هو توت الضمير وندام الشعور (. )59
 -4مواجهة الذات ونقدها :
يتل على مجتمعنا العربي المثل السائر " يرى المشة بعين رير وال يلرى
الجسر بعينه " وفي لن ابلل ال طلر واتجلا نحلو الضلياع وال سلران  .ا ان نسليان
(او تناسللي) الفللرد (او المجتمللب) لمواضللب الضللعه والسللوم فيلله لهللو ايسللر عليلله مللن
محاسللبة اتلله  ،والحميمللة تمللال للليذ اسللهل مللن نمللد اال للرين ومللن المللام اللللوم عللليهم
وتحميلهم التبعات والمسؤوليات  ،انما مواجهة ال ات ومحاسبة النفذ وتحمل التبعلات
تبمى عملية بغاية العسر وبعد المنال  ،وملب للن ال يتلبل الفلرد انسلانا ً بالفعلل ان للم
يسلن ه ا المسلن العسير (أ مجابهة ال ات ونملد اللنفذ) مهملا تطلل للن ملن جهلد
ومشمة  ،النه المنطلك الوحيد الكفيل باحداث التمدم والنجاح  ،وه ا السلون ميلز ملن
الميزات التي يتسم بهل ا العملل الل ال يكتفلي بنملد ملا حولله  ،وتبيلان العللل ومواضلب
الضعه عند اال رين بل هو ابدا ً مستعد الن يرتد الى اته ملن لعل ولفلة ضلميرية
تحاسل الل ات علللى مللا لامللت بلله ،فلليحكم ا ان علللى مولفلله ا ا كللان سللليما ً فيسلللكه
مستمبعً او نالتا ً فيكمله ويعدله او اطئا ً فيغير (. )61
فال ات البشرية هي مر الغير  ،ا تنعكذ على تفحاتها مشاعر الجماعلة
المحيطة بها وليذ يعني ه ا بان ه المر تافية او مضبوطة انما في الواللب ملر
تحتو على كثير من العمد والتشوهات وااللتوامات  ،فمد يكون احد االطفلال مريضلا ً
او ا عاهة او نحيعً والعا ً تحت رحمة الرانه االطفال وموضعا ً الستهانتهم واي ائهم ،
فان مر اته تتكون ن ان وفيها عمد عميمة من التع عليه ان يزيلها عنلد الكبلر ،
او ان يمّيمها تميميا ً ايجابيا ً الن الجماعة االولية التي نشأ الطفلل فلي كنفهلا واعنلي بهلا
افراد االسر والجيران واتدلام الطفولة والران المدرسة تت ش تلية الطفلل فلي
لال يتع بعد لن ان تبدله او تغير  ،فالطفل يفتل عينه للحيا ويجد انه لد اعطي
منزلة عاليلة او واطئلة ملن لبلل اولئلن الل ين يحيطلون بله فهلم يتلدرون عليله حكملا ً
حسنا ً او لبيحا ً ويظلون يكررون عليه ه ا الحكم بحيث يأ الطفل يتتور اته طبملا ً
لما تتتور الجماعة المحيطة به  ،وعلى ه ا تبدأ ش تية الطفل بلالنمو تراكملا ً هل
النوا المركزية  ،نوا ال ات الناشئة (. )61
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انتىصيبت
كمللا تللم بيانلله مللن ان ثمافللة التمكللين يمكللن ان تكللون طللو بأتجللا حللل اشللكالية
التسكين التي ت عتمدها التنشئة االجتماعية العربيلة وملن اجلل ان نضلب ثمافلة التمكلين
موضب التنفي نوتي باآلتي :
 -1تنشللئة االطفللال علللى المنالشللة وابللدام الللرأ سللوام كللان لللن فللي البيللت او فللي
المدرسة .
 -2تعليم االطفال كيفية البحث عن الحمائك الكتشافها بانفسهم دون اعطائهم الحمائك
جاهز .
 -3ا حيام النزعة التربوية الحر عند االطفلال ملن لعل نهلج تربلو حميملي يبعلث
في النفوذ ح الحرية وعشك المعرفلة  ،وبنلام العملول التلي تميلل اللى منلاحي
االبتكار واالبداع .
 -4تعزيز الوعي االجتملاعي عنلد االطفلال ليكونلوا ملدركين لطبيعلة المجتملب الل
يعيشون فيه والمرحلة الحضارية التاري ية التي يمرون بها .
 -5تللدري االطف لا ل علللى كيفيللة تمليللل المسللافة التللي تفتللل بيللنهم وبللين واتهللم
بحيللث يكونللوا تللادلين مللب انفسللهم  ،وان ال يكللون سلللوكهم ريللر متطللابك مللب
مبادئهم الحميمية .
 -6ضرور تدري االطفال على التحلي بالشجاعة في المول والفعل ليتعلموا رفض
السلليم مللن االمللور ولللو اتفللك مللب ميللولهم ولبللول الحسللن ولللو للاله اهللوامهم
وعارض ميولهم .
 -7ضرور تعليم االطفال كيفية مواجهة واتهم ونمدها  ،مهما تطل لن من جهد
ومشمة .
 -8تبتير االطفال بالميم والممارسات االيجابية ال سيما لليم المسلؤولية االجتماعيلة
وليم العلم والبحث العلمي والشجاعة  ،والتح ير من الميم السلبية والضار .
 -9اعتماد االسالي التربوية الناجحة لعطفال كالرعاية المكثفة والموازنة بين اللين
والشد واست دام اسالي الثوا والعما واالبتعاد عن اسالي االهمال والتفرلة
والتدليل .
 -11تعزيلز النزعلة العمليلة العلميلة فلي ش تلية الطفلل  ،الن هل النزعلة هلي التللي
تجعله يفسر الظواهر بأسبا موضوعية ت ضب للدراسة والتجربة .
 -11تربية الطفل عللى علدم التزملت بلالرأ وتعويلد عللى لبلول اللرأ اال لر حتلى
وان اله اهوام وميوله .
املصبدر انعهًية
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 -1الحسن  ،احسان دمحم (د)  ،دور االسر العربية في تنمية المسؤولية االجتماعيلة
 ،مجلة شؤون عربية  ،حزيران  ، 1999 ،العدد  ، 98ا. 51-51
 -2الحسن  ،احسان دمحم (د)  ،النظريات االجتماعية المعاتر  ،مطبعة الرسائل ،
بغداد  ، 2115 ،ا. 257
 -3مجموعة مؤلفين المنجد في اللغة واالععم ط  – 31دار المشلرق بيلروت
 1986ا.342
 -4المتدر نفسه ا . 771
 -5وطفللة  ،علللي أسللعد (د)  ،بنيللة السلللطة واشللكالية التسلللط التربللو فللي الللوطن
العربي  ،مركز دراسات الوحد العربية  ،بيروت  ، 2111 ،ا. 219
 -6الورد  ،عللي (د)  ،ش تلية الفلرد العراللي  ،ال يوجلد مكلان نشلر  ،وتلاريخ
نشر  ،ا. 32 – 4
 -7الحسن  ،حسلان دمحم (د)  ،النظريلات االجتماعيلة المعاتلر  ،متلدر سلابك ،
ا. 258 – 257
 -8وطفة  ،علي أسعد (د)  ،بنية السلطة وأشكالية التسلط التربو  ،متلدر سلابك
 ،ا. 221 – 219
 -9فرح  ،دمحم سعيد (د)  ،الطفولة والثمافة والمجتمب  ،دار المعاره االسلكندرية ،
 ، 1981ا. 155
 -11نتار  ،كريستين (د) مواله االسر العربية من اضطرا الطفل ، 5 ،
دار جروذ برذ  ،طرابلذ – لبنان  ، 1993 ،ا. 123
-11العملر  ،معلن ليلل (د)  ،عللم اجتملاع األسلر  ،دار الشلروق  ،عمللان ، 1994
ا. 125
-12وطفة  ،علي أسعد (د)  ،بنية السلطة وأشكالية التسلط التربو  ،متلدر سلابك ،
ا. 58
-13لناو  ،هاد (د)  ،الطفل تنشئته وحاجاته  ،مكتبة االنجلو المترية ، 1991 ،
ا. 317
-14حجاز  ،متطفى و رون  ،ثمافة الطفل العربي بين التغري واالتالة ،
منشورات المجلذ المومي للثمافة العربية  ،الرباط  ، 1991ا. 38
-15الورد  ،علي (د)  ،ش تية الفرد العرالي  ،متدر سابك  ،ا. 26
-16شرابي  ،هشام (د)  ،النظام االبو واشكالية ت له المجتمب العربي  ،مركز
دراسات الوحد العربية  ،بيروت  ، 1991 ،ا. 62
-17نتار  ،كريستين (د)  ،مواله االسر العربية من اضطرا الطفل ،
متدر سابك  ،ا. 125
-18رضا دمحم جواد (د)  ،العر والتربية والحضار  ،مركز دراسات  ،الوحد
العربية  ،بيروت  ، 1987 ،ا. 234
-19الكواكبي  ،عبد الرحمن  ،طبائب االستبداد ومتارع االستعباد  ،دار المدى
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 ،بغداد  ، 2114 ،ا. 94-88
-21وطفة  ،علي اسعد (د)  ،بنية السلطة وأشكالية التسلط التربو  ،متلدر سلابك ،
ا. 185
-21نتار  ،كريستين (د)  ،مواله االسر العربية من اضطرا الطفل ،
متدر سابك  ،ا. 131
-22الحسن  ،احسان دمحم (د)  ،دور االسر العربية في تنمية المسؤولية االجتماعيلة ،
متدر سابك  ،ا. 51
-23نتللار  ،كريسللتين (د)  ،مواللله االسللر العربيللة مللن اضللطرا الطفللل متللدر
سابك  ،ا. 133 – 126
-24وطفة  ،علي اسعد (د)  ،بنية السلطة واشكالية التسلط التربو  ،متلدر سلابك ،
ا. 41
-25امين  ،احمد (د)  ،فيض ال اطر  ، 1 ،متدر سابك  ،ا. 254
-26نتار  ،كريستين (د)  ،موالله االسلر العربيلة ملن اضلطرا الطفلل  ،متلدر
سابك  ،ا. 25
-27رضا  ،دمحم جواد (د)  ،العر والتربية والحضار  ،متدر سابك  ،ا. 233
-28لناو  ،هدى دمحم (د)  ،الطفل تنشئته وحاجاته  ،متدر سابك  ،ا. 84
-29وطفة  ،علي سعد (د)  ،بنية السلطة واشكالية التسلط التربلو  ،متلدر سلابك ،
ا. 33
-31نتللار  ،كريسللتين (د)  ،مواللله االسللر العربيللة مللن اضللطرا الطفللل متللدر
سابك  ،ا. 123
-31لناو  ،هدى دمحم (د)  ،الطفل تنشئته وحاجاته  ،متدر سابك ا.87
-32م تللار  ،وفيللك تللفوت  ،االسللر واسللالي تربيللة الطفللل  ،دار العلللم والثمافللة ،
الماهر  ، 2114 ،ا. 217
-33لناو  ،هدى دمحم (د)  ،الطفل تنشئته وحاجاته  ،متدر سابك  ،ا. 88
-34همشللر  ،عمللر احمللد (د)  ،التنشللئة االجتماعيللة للطفللل  ،دار تللفام عمللان ،
 ، 2113ا. 333
-35نفذ المتدر السابك ا. 334
-36لناو  ،هدى دمحم (د)  ،الطفل تنشئته وحاجاته  ،متدر سابك  ،ا. 91
 -37م تلللار  ،وفيلللك تلللفوت  ،االسلللر واسلللالي تربيلللة الطفلللل  ،متلللدر سلللابك ،
ا. 176
-38همشر  ،عمر احمد (د)  ،التنشئة االجتماعية للطفل  ،متدر سابك  ،ا335
.
-39لناو  ،هدى دمحم (د)  ،الطفل تنشئته وحاجاته  ،متدر سابك  ،ا.94
-41نفذ المتدر السابك  ،ا. 96
-41همشر  ،عمر احمد (د)  ،التنشئة االجتماعية للطفل  ،متدر سابك ا. 335
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-42وطفة  ،علي اسعد (د)  ،بنية السلطة واشكالية التسلط التربو  ،متلدر سلابك ،
ا.38
-43م تار  ،وفيك تفوت  ،االسر واسالي تربية الطفل  ،متدر سابك  ،ا237
.
-44وطفة  ،علي اسعد (د)  ،بنية السلطة واشكالية التسلط التربو  ،متلدر سلابك ،
ا. 53
-45نتار  ،كريستين (د)  ،موالله االسلر العربيلة ملن اضلطرا الطفلل  ،متلدر
سابك  ،ا. 122
-46شرابي  ،هشام  ،النظام االبو واشكالية ت له المجتمب العربي  ،متدر سابك ،
ا. 61
-47نتار  ،كريستين (د)  ،موالله االسلر العربيلة ملن اضلطرا الطفلل  ،متلدر
سابك  ،ا. 147
 -48يللا  ،فوزيللة (د)  ،نمللو الطفللل وتنشللئته بللين االسللر ودور الحضللانة  ،مكتبللة
النهضة المترية الماهر  ، 1979 ،ا. 114
-49الورد  ،ش تية الفرد العرالي  ،متدر سابك  ،ا. 22
-51امين احمد (د)  ،فيض ال اطر ، 8 ،متدر سابك  ،ا. 62
-51الورد  ،علي (د)  ،ش تية الفرد العرالي  ،متدر سابك  ،ا41.
-52الحسن  ،احسان دمحم (د)  ،دور االسر العربية في تنمية المسؤولية االجتماعيلة ،
متدر سابك  ،ا. 54
-53الحسن  ،احسان دمحم (د)  ،موسوعة علم االجتماع  ،الدار العربية للموسلوعات ،
بيروت  ، 1999 ،ا. 668
-54الحسللن  ،احسللان دمحم (د)  ،علللم االجتمللاع السياسللي  ،مطللابب جامعللة الموتللل ،
 ، 1984ا. 237-225
-55راجللل  ،احملللد علللزت (د) اتلللول عللللم اللللنفذ  ،دار المعلللاره  ،االسلللكندرية ،
 ، 1979ا. 579 – 578
-56الحسن  ،احسان دمحم (د)  ،موسوعة علم االجتماع  ،متدر سابك  ،ا. 591
-57الورد  ،علي (د)  ،ش تية الفرد العرالي  ،متدر سابك  ،ا. 18
-58نتار  ،كريستين (د)  ،موالله األسلر العربيلة ملن اضلطرا الطفلل  ،متلدر
سابك  ،ا. 138
-59امين  ،احمد (د)  ،فيض ال اطر  ،مكتبة النهضة المترية  ،الملاهر ، 1955 ،
ا. 254
-61نتللار  ،كريسللتين (د)  ،مواللله االسللر العربيللة مللن اضللطرا الطفللل متللدر
سابك  ،ا. 133
-61الورد  ،علي(د) ،ش تية الفرد العرالي ،متدر سابك  ،ا.26-25
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