التربية الوالدية والتحصين النفسي للتالميذ
مشروع برنامج اإلصالح السيكولوجي/األخالقي
في المنظومة التربوية
إعداد  :محمد الدريج
أستاذ باحث في علوم التربية – الرباط
تمهيد :
تشخيص األمزمة ومتترحا حلو
سنعمل في هذا التمهيد ،وقبل تقديم مشروعنا  ،على استعراض مختصر لوجهاا ظرار تناولا
بالتحليال والنقاد بارامج اإلصاح التاي تعاقبا علاى منرومات التعلايم ببحوظاا ووظماا جادو تااذ ر،
ومن بينها الميثاق الوطني للتربيت والتكوين والبرظامج االستعجالي  ،بغرض مسااللت عوامال تعثار
تل ا اإلصااحتا والتااي تجاااو  10محاولاات منااذ  ،1591وعلااى تقاساام العناصاار التشخيصاايت
األساسيت للمنرومت التربويت وتحليل أسباب اختحالتها الكبر  ،ضمن مقاربات ال تتنكار للمكتسابا
وتقاار بموضااوعيت بمختلاات التعثاارا  .آملااين المساااهمت فااي مساااعي بلااورت تعاقااد مجتمعااي تااو
مداخل التغيير ذا األولويت  ،الكفيلت بإظجا التحو الجوهري في المدرست المغربيت.
ظقااد إذن فااي البداياات وقباال تفصاايل الحااديت عاان مكوظااا مقترتنااا تااو مااا ظساامي باإلصااح
السيكولوجي/األخحقي  ،ظماذج من تشخيص أ مت التعليم ومقترتاا الحلاو والتاي اظتها إليهاا
بعض الدراسا العلميت أو التي عبر عنها بعض الجمعيا و النقابا و برامج األتزاب :
 -1هنااام ماان يقااو بعااد توفرظااا علااى فلساافت تربوياات واجتماعياات واضااحت التوجهااا واألهاادا ،
تمتلا تصااورا واضااحا ل ظسااان /المااواطن الااذي ظريااد بنااال ماان خااح التربياات والتكااوين  .وعااد
توفرظا على إستراتيجيت معقلنت ومخططت لمشروعنا التربوي.
وبالتالي فإظنا في تاجت إلى تحدياد اإلظساان المغرباي المنشاوو  ...وفاي تاجات إلاى سياسات أو فلسافت
وطنيت جديدت ،تكاون لهاا القادرت علاى ضامان االظخاراط الجااو لجميان الماواطنين و مختلات هي اا
المجتمن ،في الفعل الكفيل بالنهوض بقطاع التربيت والتعليم.
 -2وفاي ظفاال الساياق ظجااد مان يتحااد عان ضاارورت إيجااو مشررروع وطنري مجتمعرري مرام يهاام
مختلت القضايا الوطنيت ،و تكون ل القدرت على تعب ات األفاراو والجماعاا للمسااهمت الحقيقيات فاي
الرقي بأوضاع البحو المختلفت ،و في مقدمتها ما يخص الشأن التربوي.
-3ال يمكن عز إصح التعليم عن إصح البنال االجتماعي المغرباي بنرارت ظساقيت اساتراتيجيت،
ويحتظ أصحاب هاذا التوجا ،عاد الاربب بشاكل جادلي وينااميي وتكااملي اامل  ،ماا باين بارامج
وخطب ومشارين التنميت والتجديد واإلصح  ،وما بين أسل ومقوما ومقاصد النراا الترباوي،
ويذهب أصاحاب هاذا الارأي إلاى أن أهام ظقاامص الميثااق الاوطني للتربيات والتكاوين علاى سابيل
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المثا ،غياب النرارت الشاموليت لموضاوع اإلصاح  ،تيات لام ينادرج الميثااق فاي إطاار منراور
سياساي اامل  ،مان غيااب ملحاوو لبلاورت تصاور ل ظساان المنشاوو ولمميازا اإلظساان المغرباي
الااذي ظطمااى إلااى تكوين ا والتااي ااان ماان المفااروض أن تتشااخص فااي سااما و فايااا عقلياات
ومعرفيت وفي مميزا وجداظيت وفي قيم المواطنة (الحريت والمساوات والمشاار ت والمسالوليت ...
وليل قيم سيادة الرأسما المحلي و العالمي والشر ا متعدوت الجنسيا  ...و لام يكان بإمكاان
الميثاق تخلايص المدرسات المغربيات ،باعتبارهاا ملسسات أيديولوجيات  ،مان االساتمرار فاي الساهر
على ووا سيطرت الطبقت الحا مت  .لذا لم يكن بإمكان اإلصح ماا اساتهدف الميثااق  ،أن يضامن
لبحوظا استقحلها واخل مجتمن وولي تسوو هيمنت العولمت المتوتشت .
 -4وهنام في الطر اآلخر مواقن/مواقت ذا توجها تقنيت (تقنوقراطيت تنرار إلاى اإلصاح
في تد ذات معطى ل أهداف المضبوطت ومحادو فاي الزماان والمكان(البرظاامج االساتعجالي علاى
سبيل المثاا  ،يمكان التعامال معا مجاا خاا وبخطات /أوات مساتقلت إلاى تاد ماا وقاممات باذاتها
وتاالوي  ،إذا مااا طبق ا بأماظاات  ،إلااى إصااح أتااوا التعلاايم باعتبااار منروماات متكاملاات  ،دونمررا
الحاجرررة إلررر ورررورة أو ق يعرررة أو تغييااار اااامل وووظماااا تاجااات إلاااى المااال باألظرمااات السياسااايت
واالجتماعيت القاممت...
 -5وظجااد ماان يتحااد عاان تعبئررة داخليررة عامررة إلظقاااذ التعلاايم ،باارو وطنياات فاعلاات -متفاعلاات ماان
المجتماان بمختلاات ملسسااات  .إن سااب الرهاظااا الكمياات والنوعياات للمدرساات المغربياات يراال فااي
تاجاات إلااى تعب اات مجتمعياات اااملت والاى ظهااج متاربررة تشرراروية و تشرراورية علااى أوساان ظطاااق ماان
القطاعا الحكوميت المعنيت ومن مجلسي البرلمان ومن المنرما السياسايت والنقابيات ومان القطااع
الخاا للتعلاايم وماان جمعيااا اآلباال واألمهااا واألوليااال وماان منرماا المجتماان الماادظي ...علااى
أساااش اارا ا ممأسساات ،مسااتديمت وخاضااعت للتقااويم ..وينبغااي أن يقتاارن هااذا التوج ا بقيااا اال
طر بمسلوليت وأن تكون هذ المسلوليت مرتبطت بالتقويم والمحاسبت.
 -6تفعيل اإلصح التربوي رهين بتغييرر وتافتنرا التربويرة وممارسااتنا المهنيات المقاومات للتغييار و
رهين أيضا بتدبيرظا لهذا اإلصح من تيت تسطير أولويات ...
 -1مااا ظقاارأ توجيهااا تااذهب إلااى أن اال مشااروع إصااحتي يجااب أن يتساام ضاارورت  ،بسااما
الواقعياات والموضااوعيت والمروظاات والقابلياات للتطبياا ،واإلظجااا  ،وتجنااب التعاماال االختزالااي ماان
ضرورت اعتماو المنرور الشمولي.
 -8و ثر من يدعو إلى إعادة الثتة في المدرسة المغربية  ،ورد االعتبار للمدرسة الوطنيةة  ..ألن
أ مات التعلايم فاي المغارب  ،تساب أصاحاب هاذا التشاخيص  ،أ مات مجتمان بأ ملا  ،يخاتلب فيهاا
السياسي واالقتصاوي واالجتماعي والثقافي والتربوي .وتتحمل مسالوليتها ال األطارا  ...وأو
خطوت ينبغي تحقيقها قبل الحديت عن إصح التعليم  ،هي تخلير الحيراة العامرة إلعااوت الثقات فاي
الدولت واإلوارت ،والقضال على ل مراهر الفساو اإلواري ،و سرقت الما العا  ،وغياب المحاسابت
والمراقبت ،و رال أصوا الناخبين ،واعتماو المحسوبيت في إسناو المناصب العليا والدظيا…
 -5في تين ظنطل ،ظحن في وراستنا وفي مشروعنا هذا ،من القو بأظنا في تاجت ،قبل هاذا وذام،
إل إعادة الثتة في أنفسنا أوال .ظحن في تاجت إلى طاقة روحية (ظفسيت –أخحقيت وإلاى قاوت فاي
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الشخصاايت و الشااعور ب ااألمن النفسااي والطمأظيناات وبقاادر ماان معرفاات الااذا وتحصااينها باإليمااان
وترسيخ المباوئ األخحقيت وقيم المواطنت  ،ضد مختلت أ اكا االضاطراب واالظحارا والفسااو،
إظنا في تاجت إلى إصح سيكولوجي/أخحقي  ،مستندين إلى قول تعالى :
﴿ ِإ َّن َّ
اَّللَ ال يُ َغ ِي ُر َما ِبتَوْ م َحت َّ يُغَ ِي ُروا َما ِبأ َ ْنفُس ِِه ْم﴾
بمعنى أن ينتقلوا من اإليمان إلى الكفر ومن الطاعت إلى المعصيت ،أو من اكر ظعام إ إلاى البطار
بها ،فيسلبهم إ إياها .و ذل إذا غير العبااو ،ماا بأظفساهم مان المعصايت ،فااظتقلوا إلاى طاعات إ ،
غير إ عليهم ،ما اظوا في من قال وفقر وضح  ،إلى الخير والغبطت والهدايت.

أوال  :مظاهر اض راب السلوك داخ المنظومة
و حالة من التدهور النفسي /التربوي العام
ال بد أن ظعتر بأظنا ظعيش اآلن اظتشار تالت من التدهور وربما االضاطراب النفل/ترباوي و
األخحقي  ،في منرومتنا التربويت وفي مجتمعنا بشاكل عاا  ،ساوال فاي األسارت أو الشاارع أو
اإلعاح أو النااواوي  ...وأن ظعتاار فاي ظفاال اآلن بخطاار االساتمرار فاي هااذ الوضااعيت التااي
تعوق مشارين اإلصح وإصح التعليم على وج الخصو وتحو وون تطورظا وظمامنا .
أصاابحنا ظحتااظ اظتشااارا  ،لمراااهر الساالوم الساالبي باال و للساالوم المنحاار و المرضااي ،
و أمثلت على ذل :
 ثاارت الغياااب فااي صاافو التحميااذ و المدرسااين علااى تااد سااوال بساابب الملاال و القلاا ،ماانالمستقبل ،أو بسبب فقدان الثقت  ،وتكاسل وتماطل في أوال الواجبا المدرسيت و ظوع مان
الهروب من المسلوليت.
 الغش في االمتحان . العناات والعدواظياات و التماارو علااى القااواظين :فأصاابى العناات جاازل ماان ساالوم عااا واخاالالملسساات ،لااد التحميااذ ولااد أوليااامهم ،ولااد العاااملين فيهااا :تكسااير للمقاعااد والنوافااذ ،
اعتدال على األطر التربويت ور قهم بالحجارت ،تلطيخ للجادران ،تمارو علاى العمال ،تمارو
على الواقن  ،مخالفا سلو يتٌ وأخحقيتٌ مختلفت ،وبعض مراهر االظحرا واإلومان....
الفشال الدراسااي وتشااكل ميكااظيز الفشاال ومختلاات مراااهر الهادر المدرساي  ...تياات تجماانجمين الدراسا على الصلت باين الفشال الدراساي والساقوط فاي السالوم المنحار  .وأن ظسابت
بياارت تصاال إلااى أ يااد ماان  %88ماان الراساابين ،يعباارون فااي العاااوت عاان الكراهياات للمدرساات
وللمدرسين  ،من الرفض أو الحمباالت لكل اقترا يرماي إلاى عاووتهم إليهاا أو االساتمرار فاي
التعليم( .عن عبد إ أبو أيــاو العلــوي ( 2009 ،
 ما ظحتاظ فاي المجتمان عموماا  ،قادرا مان الحمبااالت بااآلخر وبحقوقا وبثقافتا وتاجاتاورفضا للحوار واالختح و اتترام وتقبلُ ....
 اختحط المفاهيم والمبااوئ والقايم ،وتضااربها لاد األفاراو  ،بال واخال الملسسات الواتادت،وباين الجماعاات الواتاادت ...وغياااب فهاام موتااد للحقااوق والواجبااا واخاال فضااال الملسساات
3

التربويت ،و تجاهل وعد اتترا للقاظون الاداخلي و تطااو علاى تقاوق الملسسات وتادخل
فااي االوظها الداخلياات  ،بشااكل ساالبي ماان طاار أوليااال التحميااذ وعناصاار ماان الساالطا
المحليت. ..
 ضاااعت فاااي القااايم اإليجابيااات وقااايم المواطنااات (العدالااات و المسااااوات وتكاااافل الفااار ،الديمقراطيت  ،اإلخح في العمل والعمل التطوعي الجماعي ...

وانيا  :الوعي بأهمية البرامج النفس  /تربوية واألخالقية
في اإلصالح
هنام مل را ومحترا أخر  ،تل اد خطاورت وضاعيت االضاطراب السالو ي/األخحقي،
وترسم في ظفل اآلن  ،السياق الذي تندرج ضمن هذ الدراست ،ومنها على سبيل المثا :
التوصيت في مختلت اللقاالا العلميات وغيرهاا تاو مشاكح المجتمان  ،بضارورت تضامينالمناااهج الدراساايت وباارامج التكااوين  ،إجاارالا تربوياات للوقاياات والتحصااين النفسااي/التربوي
للتحميذ ( التربيت الصحيت  ،التربيت البي يت ،التربيت الطرقيت...
 ا وياااو اإللحااا ماان أجاال اإلصااح ،علااى ضاارورت تغييررر العتليررا فااي جمياان المجاااال : مجا المساوات بين الرجل والمرأت (مدوظت األسرت  -مجا تقوق اإلظساان – النقال (مدوظاتالسير  -الرياضت  -التغذيت  ...ومثا على هذا  ،ما ورو في محاضرت عبد هللا العرروي،تاو
القاضااي والماالر ( فااي افتتااا الساانت الجامعياات بمديناات الدارالبيضااال  ،أ تااوبر ، 2012
والتي اختتمها باستنتاج أن أي إصح ال يمكن أن يتم وون تغيير العقليا .
 اظتشااار التأ يااد علااى ضاارورت ترسرريق قرريم المواطنررة و ثاارت الحااديت عاان ضااعت الحاالالوطني.و مثا على ذل ماا ظجاد فاي بعاض وااام ،و ارت التربيات الوطنيات  ،مثال الوايـاـقت
اإلطـاـار لمراجعات المنااهج التربوياات وبارامج تكاوين األطاـر و الكتاااب األبايض  ،تيات تاام
تخصيص تيز بير للقيم الى جاظب الكفايا ( ،لكن لم تحتر توجيهاتها أبدا .
 مثااا آخاار ظجااد فااي باارامج الفيدرالياات الوطنياات لجمعيااا آبااال وأمهااا وأوليااال التحميااذبالمغرب  ،منذ إظشامها و المتمحورت تو مشروع ترسيق قريم المواطنرة والادعوت "إلرساال
ميثاق العحقت بين األسرت والمدرست وتفعيل  ،والذي جعل من أهداف الرميسات  :إعاداو الماتعلم
السااتدماج القاايم والمباااوئ األساساايت للهوياات الوطنياات بكاال روافاادها وأبعاوهااا الدينياات واللغوياات
والثقافيااات والحضااااريت ،وتأهيلااا لحظفتاااا الاااواعي واإليجاااابي علاااى الثقافاااا والحضاااارا
اإلظساظيت األخر ،وتربيت على قيم المجتمن الديمقراطي الحدااي .
 ما يصت مص ف محسرن ( 2012منرومات التعلايم ب المريضات التاي يجاب عحجهاا،ما يجب تغيير األطبال الساهرين علاى العاحج ،ألظهام -تساب محسان -هام اذل فاي تاجات
إلى العحج .
 وهناااام وراسااات متميااازت صااادر مااالخرا لسرررعيد بحيرررر ( 2012تحااا عناااوان  :التحليااالالساايكولوجي للااذا السياساايت  ،يتعاارض فيهااا للااذا السياساايت بمختلاات مكوظاتهااا ،ويتناااو
التشااخيص الساايكولوجي لمشااا ل الااذا السياساايت واضااطراباتها  ،ويطاار ساابل إعاااوت بنامهااا
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علااى أساال سااليمت تقتضااي التغيياار فااي العقليااا والساالو يا وإعاااوت النراار فااي ثياار ماان
الممارسا السلبيت.
و يبين األستاذ بحير  ،يات يمكان أن تعاوق العدياد مان الساما السالبيت فاي خصايت الطبقات
الحا ماات فااي المغاارب بشااكل عااا  ،مشااارين اإلصااح فااي بحوظااا و لكاان إذا اظعاادم الشاافافيت
واإلخح في العمل ،وتخلى السياسيون عان مبااومهم وقايمهم االجتماعيات ،وفضالوا االهتماا
بمصالحهم الشخصيت ،وهر االضطراب في العمل السياساي ووقان ار بيار باين الجمااهير
وبين الفاعلين السياسيين.

والثا :غياب االهتمام في المنظومة التربوية وفي المجتمع
بعلم النفس وت بيتاته
ظحتظ ومن األست مقابل ل ذل :
 عد تضور علم النفل واظتشار في مجتمعنا وضعت الوعي بأهميت المقاربات السايكولوجيتفي مختلت مناتي الحيات وخاصت في التربيت المدرسيت ...و تغييبا ب امل للعنايت بموضاوع
اإلر او و التحصين النفسي والتربيت الوالديت.
وتتى وروش علم النفل والتي توفرها برامج ملسسا التكوين المهني  ،ال تجاد تطبيقاا فعلياا
لها في المدارش و األقسا .
إن غياب اإليمان بالخطاب النفسي /التربوي وما يرتبب ب من ملسسا وخطاب وممارساا ،
واقن ال مجا لنكراظ فاي المغارب و فاي بلاداظنا العربيات بشاكل عاا  .إن غيااب هاذا اإليماان ،
الذي البد من لبنال ظفسيت ساليمت ل ظساان وماا يرافقا مان تراجان فاي أووار ملسساا التنشا ت
االجتماعياات  ،أو إلااى خلاال فااي التكااوين العقلااي و البعااد النفسااي الوجااداظي وقااوت اإلراوت لااد
أطفالنااا و اابابنا (وربمااا لاادينا را اادين ااذل  ،مم اا جعلهاام ينمااون بااالغين مفتقاادين للبعااد
الوجااداظي الفعااا والضاامير الحااي  ،الااح لتحريا الطاقاات الروتياات ،وبااذ الجهااد  ،وتااوفير
األوال االيجابي  ،الذي يعد رطا ضروريا لتحصينهم و إقدارهم على التصدي للتحديا التي
تواجههم وتواج المجتمن.
ذل الغياب الذي يصف صالح عبد السميع عبد الرامزق ،بالبنال النفسي والوجاداظي للطفال:
البعد الغامب في مناهج التعلايم بالعاالم العرباي  ،فاي تقديما أل اغا المالتمر العلماي بعناوان
( التربيت الوجداظيت للطفل المنعقد في القاهرت من  8إلى  5أبريل .2006
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رابعا :ضعف توظيف
االختيارا في مجا التيـم

-

ياوا ي غيااب المقارباات السايكلوجيت فااي منرومات التعلاايم ،غيااب آخاار لايل أقاال خطاورت وهااو
غيااااب العنايااات الجديااات و اإلجراميااات  ،بالجاظاااب الوجاااداظي/القيمي و األخحقاااي مااان خصااايت
التحميذ .تقيقت إن هذا الجاظب تاضر ظرريا  ،ضمنا أو صراتت  ،في المقررا وفي الكتاب
المدرساايت (وخاصاات فااي مااواو التربياات اإلسااحميت والتربياات الوطنياات والتاريخ ...وعمومااا ماان
تيت المبدأ في ح المربين واخل المدارش وسالو هم  .ألن الجميان يالمن بأظا ال يمكان أليات
أمت أن تنشد التنميت واال وهار وون أن يكون لها ظرا تربوي قوي وقااور علاى تخاريج أفاواج
ملمنت متمثلت لقيمها وأصالتها.
إن اإلصح وماا يروما مان تطاوير  ،ال يعتماد مان تيات المبادأ  ،علاى الكفاياا والمهاارا
والمعار التي يستطين المتعلم امتح ها فحسب ،بل أيضا على القيم التاي يتمسا بهاا وعلاى
المواقات واالتجاهااا التااي يتخااذها تيااا ثياار مان األمااور فااي المجتماان ،ومنهااا تيااا العماال
وطبيعت ا والاازمن واسااتثمار والتعاااون وماادا  ،فعلااى مثاال هااذ الجواظااب الوجداظياات والخلقياات
واإلراوياات فااي اإلظسااان وعلااى مااا فيهااا ماان اإليجابيااا  ،تعتمااد التنمياات الشاااملت إلااى تااد بعيااد،
وأهميتها قد ال تقل عن أهميات الجواظاب المعرفيات فيهاا( .اظرار علاى سابيل االسات ناش  :خالرد
الصمدي ،القيم اإلسحميت في المناهج الدراسيت ،منشورا المنرمت اإلسحميت للتربيت والثقافات
والعلو  ،الرباط ،مطبعت المعار الجديدت. 2003 ،
لقد خاص الميثااق الاوطني للتربيات والتكاوين ماا هاو معلاو  ،الجاظاب الوجاداظي (االظفعاالي
بحيز ها في تحديد لألهدا التربويات  ،ماا خصا الكتااب األبايض " ،بحياز بيار عنوظا
باالختيارا و التوجها في مجا القيم و يشمل القيم التي تم إعحظها مرتكازا اابتات فاي
الميثاق  ،و هي :
 -1قيم العقيد اإلسحميت السمحال، -2قيم الهويت الحضاريت و مباومها األخحقيت و الثقافيت، -3قيم المواطنت، -4قيم تقوق اإلظسان و مباومها الكوظيت.و اظطحقا من هذ القيم واظساجاما معهاا  ،يخضان ظراا التربيات والتكاوين للحاجاا المتجادوت
للمجتماان المغربااي علااى المسااتو االقتصاااوي واالجتماااعي والثقااافي ماان جهاات ،وللحاجااا
الشخصيت الدينيت و الروتيت للمتعلمين من جهت أخر .ويعمل ظرا التربيات والتكاوين بمختلات
اآلليا والوسامل لحستجابت للحاجا الشخصيت للمتعلمين و المتمثلت فيما يلي:
الثقت بالنفل والتفتى على الغير؛
االستقحليت في التفكير والممارست؛
التفاعل اإليجابي من المحيب االجتماعي على اختح مستويات ؛
التحلي برو المسلوليت واالظضباط؛
ممارست المواطنت و الديمقراطيت؛
إعما العقل واعتماو الفكر النقدي؛
اإلظتاجيت و المرووويت؛
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 تثمين العمل واالجتهاو والمثابرت؛ المباورت واالبتكار واإلبداع؛ التنافسيت اإليجابيت؛ الوعي بالزمن والوق قيمت أساسيت في المدرست وفي الحيات؛ اتترا البي ت الطبيعيت والتعامل اإليجابي من الثقافت الشعبيت والمورو الثقافي والحضاريالمغربي.
...وغيرها ( .عن "الكتاب األبيض  ،الجزل األو  ،يوظيو . 2002ما أظنا  ،وقد خصصنا لموضوع القيم أطروتت لنيل الد تورا ( ، 1553وأفروظاا لا فصاح
امح في تابناا التادريل الهااو ( ، 2004الترناا أن هاذ القايم لام تجاد وامماا طريقاا لهاا
للتحق ، ،وبقي محور القيم ضعيفا في الكتب المدرسيت و مغيبا في الممارساا التربويات واخال
األقسا وبصفت خاصت في أظرمت االختبار والتقويم .
و نا قد اظتقادظا ضاعت وفقار التعامال مان هاذا الجاظاب االظفعاالي  ،ومان المحتراا األساسايت
التي أبديناها ،عد إقدا الكتاب األبيض على إعطال تعريات للقايم علاى غارار عاد تعريفا
للكفايا  .ما أظ لم يقد مبررا على تقسيم الرباعي للقيم ،ولماذا هذا التجزيل الاذي يفياد أن
القيم اإلسحميت معزولت عن القيم األخر المواطنت وتقوق اإلظسان.
والترنا تراجعا واضحا بخصو الدعوت إلاى االلتازا بتوويات القايم فاي تحضاير الادروش
وبرمجت المواقت التعليميت و المجزولا  ،والذي اظا قاد أوصا با اللجاان مان قبال  ،فاي
الوااام ،التمهيديات للكتااب األبايض .ماا يحتاظ ساكوت عان البياظاا التاي اظتها إليهاا اللجناات
البيساالكيت ولجناات االختيااارا والتوجهااا التربوياات ،فااي عملهااا الجاااو لتفصاايل قااوامم القاايم
وتدقي ،االرتباطا العامت بين أظواع القيم و الكفايا  ،و ذا االرتباطاا العامات باين المقااييل
االجتماعياات و الكفايااا  .مااا سااك وفتاار الااتحمح اإلطااار عاان اال ذلاا (.محمررد الرردريج
2003،
ماااااا الترناااااا عجاااااز أسااااااليب التقاااااويم واالمتحاااااان فاااااي التعامااااال عموماااااا مااااان الجاظاااااب
االظفعالي/األخحقي ،وعد قدرتها قياش ما يحد في هذا الجاظب الشديد التعقيد مان خصايت
المتعلمين أو على األقل طر بدامل لتجاو صعوبت تقويم هذا الجاظب .
أمااا علااى المسااتو التنريمااي ،فكااان علااى القاايم  ،أن تنتراار إلااى تاادوو ساانت  ،2006تياات
أصادر و ارت التربياات الوطنيات  ،المااذ رت الو اريات رقاام  88بتااريخ  ،2006/06/09وذلا
من أجل إرسال هيا ل مرصد القيم (مدرست القيم  ،غيار أظا علاى المساتو اإلجراماي ،لام
يتم تحقي ،األهدا من ل ذل  ،فاي الوقا الاذي تشاهد فيا المنرومات التربويات وضاعيت مان
التروي األخحقاي وتالات مان التادهور فاي السالوم علاى جميان المساتويا و تعااظي المدرسات
المغربياات ماان أ ااكا العناات واالظحااح  ...األماار الااذي يل ااد ااب اسااتقح للنرااا التربااوي
المغربي عن وويفت األخحقيت (.اظرر حجوجي عبد الحكيم 2011،
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خامسا  :وضع برامج التحصين النفسي
(بعض مكونا اإلصالح السيكولوجي/األخالقي)
ما أظنا لم ظتمكن من العثاور علاى برظاامج متكامال أو إساتراتيجيت واضاحت المعاالم للتحصاين
النفسي لألطفا و الشباب في المغرب وعموما في الدو العربيات .و ال ماا اساتطعنا االطاحع
علي هو جملت من األوبيا قد تكون مصحوبت بإجرالا وتدابير عمليات مشاتتت  ،علاى أسااش
أن هذا البرظامج ينبغي أن يشكل محاورا لتمنيان الشخصايت وتحصاينها ولكال وقايات ممكنات مان
وواهر السلوم المضطرب والمنحر .
وظعني بالتحصين النفسي  ،تربيت النا ت وتكوين خصيتهم و توجي أفكارهم بطريقت إيجابيات
ليكوظااوا قاااورين علااى االظاادماج السااليم فااي متطلبااا الحيااات و مااوا بين فااي ذا الوقا  ،لكاال
جديد مثمر من االتتفاو برو األصالت والثبا على المباوئ وقيم المواطنت .
مااا يااراو بالتحصااين ماان تياات باارامج العماال ،مجموعاات اإلجاارالا والترتيبااا التااي يُعاادها
المس ولون والتربويون ويوجهوظها إلى النا ت لتعزيز اباتهم أما التيارا والرواهر التي قد
تزعزع قيمهم ومباومهم وتفقدهم اقتهم في أظفسهم وتجعلهم أقويال ضد مسال االظحرا .
وهكااذا يتضاامن مصااطلى التحصااين النفساااي اإلجاارالا والترتيبااا التااي تسااتهد تقويااات
خصيت الفرو ،الذي أصبى يعيش خما مان المالارا السالبيت ،والاذي باا اظحرافا خطارا
يهاادو ويهاادو المجتماان بفعاال تلاا الماالارا  ،وتاازواو ُ اويااتُ االظحاارا اتساااعا تااين تجااد ُ
خصيت بح تصاظ ٍت وفكرا ضعيفا (. .رمضان محمد التذافي . 1556 ،
ويمكاان اختصااار مقاصااد التحصااين النفسااي وهااي فااي مجملهااا مسااتمدت ماان أهاادا التوجي ا
واإلر او النفسي  ،في الفقرا التاليت :
 تحتي التواف  ،أي تناو السلوم والبي ت الطبيعيت واالجتماعيت بالتغيير تتى يحاد تاوا نبااين الفاارو ومجتمعا  ،وهااذا التااوا ن يتضاامن إ ااباع تاجااا الفاارو فااي اظسااجا ماان متطلبااا
المجتمن .
التواف الشخصي  :أي تحقي ،الساعاوت مان الانفل والرضاا عنهاا وإ اباع الحاجاا العضاويت
الفطريت والثاظويت المكتسبت،
التواف االجتماعي  :ويتضمن السعاوت مان اآلخارين وااللتازا بأخحقياا المجتمان ومساايرت
المعايير االجتماعيت وقواعد الضابب االجتمااعي والتفاعال واالظادماج الساليم والعمال لمصالحت
الجماعت.
معرفة النفس  :أي أن يعر الفرو قدرات وإمكاظات وجواظب القوت والضعت فاي ظفسا  ،فهاذا
يجعل يحدو مستو طموت وف ،تقام ،واقعيت( .سعد الدين العثماني. 2009 ،
الثتة بالنفس ،وهي اإلتساش بشعور إيجابي ظحو الذا وتقاديرها واتترامهاا .والثقات باالنفل
تجعل اإلظسان يتصر بشكل طبيعي وون قل ،أو رهبات ،وتخلاو تياتا النفسايت مان التاوترا
والصراعا الداخليت التي تقترن بمشاعر الذظب والقل.،
ضرربا الررنفس أو مااا يساامى باااالتزان االظفعااالي  ،وهااو ا تساااب الفاارو القاادرت علااى الااتحكم فااي
التقلبا المزاجيت التي يتعرض لها ( .عبد السالم مزهران . 1580،
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سادسا  :خ ا وإجراءا التحصين النفسي
أو ويف يمكن أن نغير ما بأنفسنا
ظلخص التدابير األساسيت التي ظقترتها  ،للتحصين النفسي في النقاط التاليت :
 -1تتوية الشخصية بترسيق مفهوم موجب للذا :
لقد أابت معرم الدراساا ان مان أهام األساباب ورال العدياد مان المشاكح التاي تعااظي منهاا
المنروماات التربوياات فااي بحوظااا ومنهااا تاادظي المسااتو العلمااي والمعرفااي لااد التحميااذ وتاادظي
التحصيل الدراسي والفشل الدراسي ، ...هو تدظي مساتو مفهاومهم لاذاتهم ومساتو تقاديرهم
لهااا  ،وأن هااذا التاادظي ورال العديااد ماان المشااكح النفساايت والساالو يت لااد الصااغار والكبااار.
والشخص الذي يلمن بقدرت على األوال يستطين أن ينجى ،فإتسااش الشاخص بالقصاور عان
أوال العمل ينتهي ب إلاى التخااذ  ،ومان اام فأظا ال يساتطين أن يباذ الجهاد المطلاوب إلظجاا
العمل وتتاى إذا هاو باذ جهادا أ بار فإظا ال يكاون جهادا مشاوبا بالتصاويب الساديد ،بال ياأتي
جهد مشتتا.
والثقت بالنفل تحماي الشاخص مان التصارفا العدواظيات  ،واإلظساان الوااا ،بنفسا قااور علاى
ا تساااب الخباارا الحياتياات ،وتعلاام المهااارا  ،فالااذ ال وتااد ال يكفااي فااي هااذ الحالاات إذا لاام
يتوا ب من الثقت بالنفل .
 -1من الضروري أن يتدرب الوالدان (في إطار التربيت الوالديت و اذل المعلماون  ،علاى
يفيت التعامل من سلوم األطفا وتوجيه الوجهت المناسبت  ،بما يلوي إلاى تاوافقهم الشخصاي
واالجتماعي .وان يتدربوا على محترت سلوم الطفل أانال ممارست للنشاط بجواظبا المختلفات
من تيت ظررت لنفس و يت يتفاعال مان اآلخرين..وقاد يكاون هاذا النشااط واخال أسارت وفاي
منزل ..أو يكون في مدرست .تيت يتمكنون مان تعزياز السالوم االيجاابي لاد الطفال  ،ساوال
في الجاظب ألتحصيلي او التربوي وتحفيز ماويا ومعنويا.. .
-2أن يعملوا ،على تقويت عحقا الطفل بإخوت في المنز وبأبنال جيراظ و ذل بزمحم فاي
المدرست بما يعز رو المشار ت االيجابيت لدي  .وعلاى تعوياد علاى االظادماج والتفاعال مان
اآلخرين ومساعدت على تقبل اآلخرين وون الميل إلى ظقدهم أو التهكم عليهم.
- 3تعزيز هويت النجا لد الطفال ،بماا تتسام با مان صابر وجاد وباذ الجهاد وهاي تعاد مان
مقوما تقدير الذا المرتفن أو االيجابي  ..وتجنب هويت الفشال التاي تالوي إلاى ظشاول تقادير
ذاتي منخفض أو سلبي يلوي فيما بعد إلى تعثر في تيات الحاليت والمستقبليت .
 -4إعطااال الحرياات للطفاال فااي اختيااار األظشااطت التااي يمارسااها و الحرياات فااي إباادال رأي ا فااي
الموضوعا المتعلقت با  ،والبي ات مان تولا  ،لممارسات جاو مان التشاارم فاي اتخااذ القارار
وإعطااال الفرصاات لألطفااا للتحااد والتعبياار عاان مشاااعرهم وذاتهاام بحرياات ووون خااو فااي
مختلت المواقت األسريت والمدرسيت وغيرها  ،لتنميت قدرتهم علاى التعبيار الحار عان رأيهام .
و السما لألطفا بسرو ما قاموا ب من إظجا  ،وذلا فاي ظهايات ال ظشااط علاى أن يحتفراوا
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بتل األعماا فاي ملات بورتفولياو  ( Portfoliosالمحفرات التربويات خاا بكال طفال ،
تتى تكون أوات مساعدت في تقييم مفهو الذا لكل طفل .مما يسااهم فاي تقويات إتسااش الطفال
بأهميت ما ينتج من عمل  ،سوال بمفرو أو من الجماعات تتاى يشاعر بإمكاظاتا ( .صرالح عبرد
السميع عبد الرامزق . 2006،
-5تمايت الطفل من تعديا اآلخرين ،والوقو بجاظب إذا تعرض لشئ من ذلا  ،ومان المهام
أن يطلااب من ا التسااامى فااي مقابلاات أخطااال اآلخاارين ،ماان تااذ ير بفضاال العفااو عاان الناااش،
والصبر على ما يكر  . ،ومنح الحب قوال :بأن يسمن لما الحب منا  ،وفعاح :باأن يُماا
ويُضم ويُقبل ليشعر بأظ محبوب ومقبو و ُمقدر بين جماعت .
-6أن تبحت عن األمور التي تتوقن أظ يستطين إظجا هاا بنجاا  ،فتعمال علاى تكليفا بهاا ،اام
تمدت عليها .
-7أن تُسمن الزوار واألقربال الثنال علي بحضور  ،من الحذر من توبيخ أو لوم أمامهم .
 : 2تتوية الشخصية بالتربية عل التيم:
القيم هي مكوظا ظفسيت مكتسبت لتوجي التفكير والسلوم لاد الفارو ،وهاي تنبان مان التجربات
االجتماعيااات وتتوتاااد بهاااا الشخصااايت ،وهاااي عنصااار مشاااترم فاااي تكاااوين البناااال االجتمااااعي
والشخصااايت الفرويااات يعمااال علاااى توجيااا رغباتااا واتجاهاتااا  ،وتحااادو لااا السااالوم المقباااو
والمرفوض.
إن التربيت في جوهرها عمليت قيميت و إن أهام ظااتج التربيات هاو أن تتخاذ لهاا مجموعات مان القايم
البنالت الداممت التي تخضن لها الجماعت وتنترم تولها تياتها  ،فالشاخص الماتعلم الاذي ال توجا
معارف و قدراتا ظحاو أهادا قيميات يتخاذها لنفسا  ،يصابى خطارا علاى ظفسا وعلاى المجتمان
على تد سوال  .ومن المحتظ إن عمليت البنال القيمي ليسا مسا وليت ملسسات اجتماعيات بعينهاا
أو ماانهج وراسااي بعينا ولكنهااا مسا وليت اال ماان لا عحقاات بعملياات التربياات ( .الجرروير إبررراهيم،
1415هـ .
إذن ال بد في إطار برظامجنا التحصيني من تقويت الشخصيت وتهذيب السالوم وإعااوت االعتباار
للتربيت األخحقيت وضرورت صياغت اقافت ترتكز أولوياتها علاى القايم (تغييار العقلياا  ،هاذ
التربيت القيميت يمكن تلخيصها في النقاط التاليت:
 الحر على إ ساب األطفا والمراهقين سما و عااوا خصايت مرغاوب فيهاا  ،مثال :و الصدق واألماظت و التعاون و مساعدت اآلخرين.
الحاار علااى االرتبااااط بااالقيم المتصااالت بااالمجتمن و بااالوطن و تاريخااا ومقدسااات  ،مثااالاالظتمااال و االلتاازا و العااد والمساااوات و التضااحيت و تقاادير العماال واإلخااح في ا ومعرفاات
الخصامص المميزت لثقافت المجتمن وتراا .
ترسيخ القيم الكوظيت  ،مثل  :اتترا تقوق اإلظسان و رفض فكرت االتتح وترسايخ التعااونو الحااوار و التسااامى والحرياات و تقاادير أهمياات الشاارعيت الدولياات و المباااوئ و الموااياا ،التااي
صاوق عليها األمم  ( .محمد الدريج . 2004،
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سابعا  :ضرورة االهتمام بالتربية الوالدية
ظقصد بالتربيت الوالديت مختلت البرامج التي تسعى إلى تكوين الوالدين و األسارت علاى أسااليب
وتقنيا العنايت السليمت باألطفا وطرق تربيتهم وتحصينهم النفسي.
ثيارا ماا يحاد فاي األسار ولايل
على أظنا ظحتظ غيابا لهذا المفهو لادينا .اام إظناا ال ظعار
هنام سوال على مستو التشرين أو المعامح أو بارامج النشااط الجمعاوي ...ماا يمكنناا مان
التدخل في ممارسا و أساليب اآلبال و األمها و في التنش ت االجتماعيت لألبنال.
إذن غياب التدريب عل تربية األبناء إما فاي اكل تادخل منفصال أو مكاون مان باين برظاامج
امل ومتعادو الخادما للوقايات يساتهد األطفاا والشاباب عموماا و المعارض مانهم للخطار
على وج الخصو .
وبالتااالي غياااب باارامج التاادريب فااي إطااار التربياات الوالدياات وغياااب الزيااارا المنزلياات التااي
تسااتهد إمااا األساار التااي لااديها أطفااا صااغار ،أو العااحج األساار والزوجااي الااذي يسااتهد
األسار التاي لاديها أطفاا فاي سان أ بار ( .اإليسيسركو  -المنرمات اإلساحميت للتربيات والعلاو
والثقافت . 2000،
وبالنسبت لبرامج الزيارا المنزليت ما هي سامدت في العدياد مان المجتمعاا ،فهاي جازل مان
برامج تطوير الطفولت  ،تيت يذهب المر ادون (النفسايون –االجتمااعيون والمر ادا إلاى
منااز األساارت سااوال العاوياات أو المعرضاات للخطاار ،بهااد تاادريبها وتقااديم المشااورت والقيااا
با لمتابعت .ويتمثل الهد العاا مان هاذ البارامج فاي تشاجين تطاور الطفال الصاحي وذلا مان
خح تغيير مواقت الوالدين ومعلوماتهما و/أو سلو هما .ماا تشامل األهادا العامات األخار
منن اإلسالت إلى الطفل وإهمال وتحسين تيات الوالدين عان طريا ،تاوفير المسااعدت فاي مجاا
الحصو على وويفت والتشجين على استكما الدراست أو تأخير الحمل .وتتج معرم البارامج
ظحو تمكين الوالدين بتوفير المهارا والموارو المطلوبت من أجل تربيات الماراهقين وفاي ظفال
الوق تمكين الشباب تتى يتسنى لهم التعامل والتأقلم من مشاا ل األسارت واألقاران والمدرسات
والحي السكني .وينصب اهتما هذ البارامج علاى تغييار األظمااط غيار القااورت علاى التاأقلم أو
الفا االت والمتعلقاات بالتفاعاال والتواصاال واخاال األساارت بمااا فااي ذلا الساالوم الساالبي فااي تربياات
األبنال والذي يعد من أهم عوامل الخطر المسببت لعنت الشباب( .مرف عبد المجيد. 1589 ،
ومن هنا فإن التدريب عل تربية األبناء يجعل للوالادين وورا إيجابياا فاي ظماو وتطاور األبناال
وذلااا مااان خاااح تزوياااد اآلباااال واألمهاااا بالمعلوماااا المتعلقااات بصاااحت األبناااال والتغذيااات
واالتتياجااا التنموياات عااحوت علااى يفياات تفسااير ساالوم المولااوو أو الطفاال الصااغير (.محمررد
حمدي الحجار. 1555 ،
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النتائج المتوقعة من التربية الوالدية
 تحسن مهارا تربيت األطفا . ياوت المساوات بين الجنسين (والتشبن بمباوئ مقاربت النوع . ارتفاع مستو الكفالت الذاتيت بين الوالدين. تحسن العحقت التي تربب الوالدين بالطفل. ياوت مشار ت الوالدين في رعايت األطفا . اظخفاض م اإلسالت لألطفا وإهمالهم. قلت عدو المواليد أو توسين الفترت الفاصلت بين الطفل األو والثاظي اظخفاض السلوم المنحر والعنيت بين التحميذ. -تراجن في مراهر االضطراب في السلوم ( التدخين وتعاطي المخدرا بين األتدا

.

طرق و استراتيجيا في التربية الوالدية:
و ملخااص لحسااتراتيجيا والط ارق المتبعاات فااي تل ا الباارامج وعمومااا فااي التربياات الوالدياات
الهاوفت للتحصين النفسي لألطفا والشباب  ،ظذ ر :
 ضرورة بدايرة بررامج التربيرة الوالديرة  ،فري وقرم مبكرر بتردر اإلمكران (تادريب الوالادينتتى قبل والوت األطفا .
 تدريب الوالدين أو من يح محلهم في رعاية األطفرا علر األسراليب التربويرة اإليجابيرة،فضح على الممارسا الصحيت والتغذيت السليمت.
 تشجيع عتد االجتماعا األسرية األسبوعية بإ را المسااعدين النفسايين واالجتمااعيين ،بهااد تغيياار ويناميااا األساارت الداخلياات وأظماااط التواصاال علااى أن تصاامم االجتماعااا
تسب أظواع المخاطر التي تواجهها األسرت ومرتلت النمو التي يمر بهاا األطفاا والشاباب
وأوليال األمور المستهدفين.
 مراعاة السياق االجتماعي لعمليت تربيات األبناال وذلا تتاى يمكان يااوت اتتمااال تغييارالسلوم.
 التيررام بالايررارا المناليررة المتكررررة والثابتررة ألن قلاات عاادو الزيااارا يحااو وون تشااكيلالعحقااا بااين الفاارو الااذي يقااو بالزيااارا المنزلياات واألب أو األ مااا ينااتج عنا ضااعت
مستو تنفيذ منهج البرظامج.
 تشغي البرامج عل مدى العام بدالا من قصرها على العا الدراسي فقب تتى يتسنى الحادمن عدو األسر التي تتسرب من البرظامج.
 االهتمام بإمرراك الوالردين فاي أ بار عادو مان أظشاطت البرظاامج بقادر اإلمكاان مان مراعااتورو عملهم وجداولهم الزمنيت.
 الحرررررى علرررر تعيررررين األفررررراد العاملين(المسرررراعدين) المتميرررراين بالشخصررررية التويررررةوالمرونة والمهارا و الكفايا التي تساعد على إظشال عحقا إيجابيت من األسر ،وفاي
ظفل الوق تمتل الكفايا التنظيمية الح مت لتنفيذ منهااج الزياارا المنزليات و الكفايرا
المتعلتة بح المشاو تتى يتسنى لهم تناو أي من القضايا التي تثيرها األسر فاي تينا ،
عحوت على التدرا المعرفية التي تمكنهم من وراست وتنفيذ البرظامج.
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 تردريب العناصررر (المسرراعدين والمرمرردين ) المسرئولة عررن التيررام بالايررارا المناليررةتدريبا ا منظما تتى يتمكنوا من تنفيذ المنهج بالشكل المطلوب ،وتوفير الدعم المستمر الاذي
يهد إلى تفاو و/أو خفض معد تغير العناصر العاملت.
 إنشاء الشراوا مع خردما المجتمرع األخررى (مثال التعلايم والخادما الصاحيت ورعاياتاألطفا المتميزت بجووتها  ،بحيت يتسنى لبرامج الزيارا المنزليت أن تعاوو بأقصاى تاد
ممكن من األار.

وامنا :األسرة والمدرسة ودورهما في التحصين النفسي
التنش ت االجتماعيت والتي تشكل مجاال ظفسيا  -اجتماعيا هاماا فاي مقترتناا لبرظاامج للتحصاين
النفسااي لألطفااا وللشااباب،هي مساالوليت مشااتر ت للعديااد ماان الملسسااا  .الن الفاارو فااي أي
مجتماان ل ا عاادت ماان العحقااا والتفاااعح  ،فهااو أتااد أعضااال أساارت وهااو تلميااذ فااي مدرساات
وعضااو فااي ظاااوي أو جمعياات وعاماال لمصاانن ومشاااهد للتلفزيااون ...وماان الطبيعااي أن يتااأار
ويتعلم ظتيجت اظتمام لهذ الملسسا وارتياوها.
أوال :األسررررة :األسااارت هاااي أو و أهااام وأقاااو الجماعاااا تاااأايرا فاااي التنشااا ت االجتماعيااات
للطفال،والتي تعمال علاى تشااكيل سالو االجتمااعي وبناال خصيت .فاألساارت هاي التاي تهذبا
وتجعل سلو مقبوال اجتماعياا،وهي التاي تغارش فاي ظفسا القايم واالتجاهاا التاي يرتضايها
المجتمن ويتقبلها ( .تديت المصطفى2006 ،
وعاوت ما تنشب األسرت من خح متغيرا تلار في تربيت الطفل  ،نوع العحقت بين الوالادين
واتجاهاتهمااا ظحااو الطفاال وأساالوبهما فااي العناياات ب ا وتربيت ا والعحقاات بااين اإلخااوت والمكاظاات
االجتماعياات لألساارت ومسااتواها التعليمااي والثقااافي … وتل ااد محتراتنااا مااا يتفاا ،علي ا اال
الباتثين في هذا المجا  ،بأن بنيت األسرت وطبيعت العحقا السامدت واخلها  ،عامل أساسي في
تحديااد ظمااب التنش ا ت االجتماعياات ،عحقاات األب واأل ( اظسااجا  ،طااحق  ،تفاااو  ...عحقاات
الوالاادين باألبنااال (مسااتبدت  ،قاساايت ،متفتحاات ،مرظاات  ...عحقاات اإلخااوت فيمااا بياانهم (ووياات،
عدواظيت  ،ظفاور ،راهيات  . ...ماا أن عحقات األسارت بالعاالم الخاارجي لهاا أارهاا الكبيار فاي
التنش ت  ،و ذل األظماط الثقافيت والمعرفيت و التقاليد والطقوش السامدت واخل األسرت.
وظحاان ظعتقااد أن أساااليب التنش ا ت السااامدت مباادميا فااي األسر السااليمت  ،والتااي يجااب إبح هااا
العنايت الكافيت في أي برظامج تحصيني  ،تقو على العديد من األساليب التربويت  ،من أهمها :
المالحظة والتتليد والمشاروة ؛ التدوة ؛ الثواب والعتاب ؛االستجابة لتساؤال ال ف ؛ الوضعيا المربية .إن األسرت بإمكاظها أن تحصن المجتمن ضد التدهور النفسي /الترباوي و السالوم المنحار .
لكاان ذل ا ال يسااتقيم وون وعاام ماااوي ومعنااوي ماان جمياان الجهااا الرسااميت (و ارت التربياات
الوطنياات والااو ارا المعنياات بشاالون األساارت  ...والجمعوياات  ...وعاام يساااهم فااي الرفاان ماان
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مستواها االقتصاوي والتعليمي وتمكينها مان آلياا أوال مهاا التكاوين والتحصاين .فاح يمكان
التوقن من أسرت غير مطم نات علاى قوتهاا الياومي وساكنها والمفتقارت للحاد األوظاى مان التأهيال
التعليمي والثقافي ،أسرت جاهلت بأمور التربيت وأساسياتها  ،ظقو ال يمكن لهذ األسارت أن تقاد
ظموذج المواطن األمثل ألبنامها( .مكور جلي وديع)1558 ،
وانيا :المدرسة:
المدرست إلى جاظب األسرت  ،إتد أهم ملسسا التنش ت االجتماعيت  ،تيت تعمل علاى تلقاين
المعرفاات وظقاال الثقافاات ماان جياال إلااى جياال و تسااعى إلااى تحقياا ،ظمااو التلميااذ جسااميا وعقليااا
ووجاااداظيا واجتماعياااا ،و إعاااداو بشاااكل يلهلااا لينااادمج وتربيتااا علاااى الكفاياااا والمعاااايير
واالتجاها والقيم  ،التي و يرتضيها المجتمن .
مهمت المدرسات إذن  ،مكملات لوويفات األسارت ،بعملهاا علاى تنميات االتجاهاا والقايم المرغوبات
التااي تكوظا أصااح فااي البيا  .فماان خااح الاادروش والواجبااا وماان خااح تصااص التعلاايم
وبرامج وما يوا يها من أظشطت تربويت واالظخراط في العمل الجماعي  ،سوال في األقسا أو
واخل األظديت التربويت وتصص التربيت البدظيت والتدبير الاذاتي لجماعات التحمياذ...يتعلم الطفال
اتتاارا القااواظين والحاا ،والواجااب والمساالوليت…ااام إن المدرساات باظفتاتهااا علااى محيطهااا
االجتماعي وبتوفيرهاا اإلمكاظياا والوساامل التربويات والماويات والتجهيزيات الضاروريت (أطار
ملهلت ،مكتبا ،أظديات ،وساامل تعليميات  ،محعاب … ؛تسااهم بقادر وفيار فاي إ اباع تاجياا
المتعلم النفسيت واالجتماعيت والمعرفيت ( .البكر فومزيه. 2009 ،
لااذل يكااون ماان الضااروري أن تااوفر الدولاات جمياان اتتياجااا المدرساات ماان مباااظي محمماات
وربطهااا بشاابكت المااال والكهربااال وبشاابكت االظترظي ا وتجهيزهااا بالكتااب واألووا التعليمياات
والحواسب ...وتوفير البي ت المدرسيت اآلمنت و البنالت والخاليت من أساباب االتتقاان والصاراع
وتأهيل اإلوارت الكفيلت بالرفن من الدفاعيت لد المدرسين وعمو العاملين بالمدرست وتوويات
التكنولوجيا في التدبير اإلواري وتشاجين العمال الجمااعي واساتثمار ال المبااورا واساتخدا
ل األووا المتاتت لتحسين أوامها مما ينعكل إيجابا على تعلم رواوها .
وتحتاج العمليت التربويت – التعليميت في المدارش وواخل األقسا (الفصو ،إلاى تحساين قاامم
علاى تحقيا ،جااو ظفساي صااحي و اتتارا التلميااذ فارو و عضاو فااي جماعات القساام ؛ بماا يتاايى
فر ظمو خصيت من افت جواظبها بشكل سليم ويحق ،جووت العمليت التعليميت .ولتحقيا ،ال
ذل ظقتر توجي االهتما إلى ما يلي:
* إاااارت الدافعياات وتشااجين الرغباات فااي التحصاايل واسااتخدا الثااواب والتعزيااز بااد العقاااب
والتأظيااب  ،وجعاال ماان الخباارت التربوياات التااي يعيشااها التحميااذ فااي وضااعيا تياااتهم اليومياات
وضعيا /إ ااكاليت تصاالى نماااذج لترساايخ التعلمااا لااديهم. .ممااا يمكاان أ باار عاادو ماانهم ماان
التفااوق ويجناابهم الرسااوب الدراسااي ومااا يصاااتب ماان مشاااعر الفشاال وماان تكاارار لألقسااا
واالظقطاع المبكر عن الدراست (الهدر المدرسي  ،والاذي عااوت ماا يارتبب ماا أسالفنا براواهر
االظحرا .
* العناياات بااالفروق الفروياات وأهمياات التعاار علااى المتفااوقين وعلااى المتوسااطين والضااعا
ومساعدتهم على النمو التربوي في ضول قدراتهم و وتيرتهم في التعلم.
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* إعطال م مناسب من المعلوما األ اويميت والمهنيت واالجتماعيت  ،تفيد في معرفات التلمياذ
لذات ا ولبي ت ا وفااي تحقياا ،التوافاا ،النفسااي والصااحت النفساايت وتلقااي الضااول علااى مشااكحت
وتدريب على يفيت تلها .
* توجي ا التحميااذ إلااى طريقاات االسااتذ ار والتحصاايل السااليم والمراجعاات بأفضاال التقنيااا
واألساليب  ،تتى يحققوا أ بر ورجت ممكنت من النجا .
وقد خلص لجنت دور التعليم في المؤتمر العربري الرفيرع المسرتوى لحمايرة الرن ء مرن
المخدرا  ،والذي ظرم المجلل القومي لألسرت واألمومت بالتعاون من مكتاب األمام المتحادت
اإلقليمي المعني بالمخدرا والجريمت للشرق األوسب و ما أفريقيا ،الذي عقاد خاح الفتارت
من  14-12يوظيو  2009بالقاهرت  ،إلى جملت من التوصيا ظورو أهمها فيما يلي :
 - 1تبني أسااليب متطاورت فاي التعلايم النشاب للانشل بالمادارش ،ابتادال مان المراتال العمريات
المبكرت ،وتضامينها األسااليب الصاحيت للحياات ومواجهات المشاا ل الحياتيات المختلفات باإلضاافت
إلى أساليب االتصا واإلقناع .
 -2تطبياا ،إسااتراتيجيت ماان ظرياار إلااى ظري ار .و إظشااال الجماعااا الطحبياات واخاال الماادارش
وتدريبها لتلعب وورا إيجابيا في توعيت األقران.
 -3أهميت تدريب المدرسين واألخصاميين االجتماعيين والنفسيين على التعامل من األسر.
 -4صياغت قواظين ولوامى تنفيذيت تساعد إوارا المدارش على التعامال مان مشاكح التحمياذ
وتاااال اال تشااا المبكاار للساالوم المنحاار  .إظشااال مرا ااز للنصااى واإلصااغال والمشااورت
للتحميذ من تفعيل وور الموجهين و األخصاميين االجتماعيين والنفسيين واخل المدارش.
 -9تشجين األفكار اإلبتكاريت ورعايت التحميذ من خح ظشاطا مفيدت في افت المجاال .
 -6االهتما بدور ظواوي التحميذ واتحاوا الطحب وتشجيعهم وإ ارا هم فاي افات القارارا
المدرسيت وتنميت اظتمامهم ألوطاظهم .
 -1إظشال إوارت متخصصت للتربيت الوالديت في و ارت التربيت الوطنيت ..
-8التواصااال لااايل فقاااب باااين المدرسااات واألسااارت بااال بينهماااا وملسساااا المجتمااان المحلاااي
الجمعيا واألظديات الرياضايت ووور الشاباب ومرا از الثقافات والمكتباا العموميات والمسااجد
والمرا ز الصحيت  ...بما يكفل تنسي ،جهوو التحصين النفسي لجمين هذ الملسسا .
-5إعاداو أولات للتوعيات تساتهد الماادرش واألخصاامي النفساي -االجتمااعي والتحمياذ وأوليااال
األمور.

تاسعا :نماذج وتجارب
في التربية الوالدية والتحصين النفسي للتالميذ
ظسااتعرض فيمااا يلااي أمثلاات عاان باارامج للتربياات الوالدياات والتحصااين النفسااي للتحميااذ  ،يمكاان
استلهامها في تطوير برظامج متكامل في إطار مشروعنا ل صح السيكولوجي/األخحقي :
 1برنامج مراوة الممرضة واألسرة في الواليا المتحدة :
تعد را ت الممرضت واألسرت إتد البرامج الناجحت في الوالياا المتحادت التاي تعمال بنراا
يارا الممرضا المنزليت .يعمل البرظامج على تدريب الوالدين علاى يفيات تاوفير الرعايات
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المس ا ولت والفعالاات ورفاان مسااتو ا تفااامهم الااذاتي وذل ا ماان خااح تااوفير المشااورت لهاام فااي
مجاااال مثاال تنراايم األساارت والتعلاايم والتووياات .وأوضااح الدراسااا ظجااا البرظااامج فااي
تحقي ،اظخفاض بنسبت  %15في اإلسالت لألطفا وإهمالهم ،وتراجن بنسبت  %96فاي هاروب
األطفاااا مااان المناااز  ،واظخفااااض بنسااابت  %96فاااي القااابض علاااى األطفاااا وفاااي تنااااولهم
المشروبا الكحوليت .ما أسفر البرظامج عن آاار إيجابيات علاى األمهاا تمثلا فاي اظخفااض
الاااوالوا المتتاليااات بنسااابت  %31وتراجااان بنسااابت  %44فاااي مشاااا ل سااالوم األمهاااا و%5
اظخفااااض فاااي القااابض علاااى األمهاااا  ( .اظرااار جرررومبي ،دي ،بررري ورررولرور ونر بيرمررران
الزيارا المنزليت  :تقييما تديثت للبرامج  -تحليل وتوصيا  .مستقبل األطفا .1555
 2برنررامج سلسررلة السررنوا العجيبررة المنفررذ فرري الواليررا المتحرردة  ،يتضاامن منهجااا تنمويااا
اامح للوالادين والمعلمااين واألطفاا مصامما بهااد منان وخفاض وعااحج المشاا ل الساالو يت
والعاطفيات عنااد األطفااا  .وقااد أوضاى تقياايم البرظااامج ارتفاااع مساتو مهااارا تربياات األطفااا
اإليجابياات (مثاال اتجااا الوالاادين ظحااو إعطااال المزيااد ماان المااد وتقلياال توجي ا النقااد و ياااوت
استعاظت الوالدين باألساليب الفعالت في وضن الحدوو الح مت لألطفا  ،وتقليل ا ت ااب الوالادين
من ارتفاع في اقت الوالدين بالنفل ،وأيضا ياوت في مستو التواصل األسر اإليجابي وتال
المشا ل واظخفاض عدو المشا ل السلو يت في تعامل األطفا مان الوالادين( .اظرار .الشاباب:
االختيارا والتغيير .تشجين السلو يا الصحيت بين المراهقين  .النشارت العلميات والفنيات رقام
 .954منظمة صحة الدو األمريكية  2009،وا نطن .
 )3برنامج أسلوب تربية األبناء اإليجابي المنفذ في استراليا  :هاو تادخل يساتهد سالوم
األساارت ومصاامم بغاارض تطااوير مهااارا عملياات تربياات األبنااال والساالوم ،وقااد ابت ا فعالياات
البرظامج في خفض المشاا ل المتعلقات بسالو يا األطفاا وتحساين مهاارا وقادرا أسالوب
التربيت باإلضافت إلى خفض تجم الخحفا التي تنشأ بين الوالدين بسبب أسلوب التربيات ( فاي
الرابب (http://www.triplep-america.com :
 4الدراسة ال ولية في مونتريا والتي يطل ،عليها أيضا اسم برنامج العالج الوقرائي  ،فقاد
صامم بهااد خفاض الساالوم غيار االجتماااعي باين األطفااا الاذين ينتمااون لألسار منخفضاات
الاادخل .وتتااى يحقاا ،البرظااامج الهااد اعتمااد علااى الاادمج بااين التاادريب علااى تربياات األبنااال
والتدريب الفروي في المدارش على المهارا االجتماعيات .وأوهار التقييماا التاي أجريا
على البرظامج اآلاار اإليجابيت علاى النتاامج األ اويميات وعلاى تجناب اال اترام فاي العصاابا
مااان اظخفااااض تعااااطي المخااادرا والخماااور واظخفااااض االظحرافاااا باااين المشاااار ين فاااي
البرظااامج(.عن اتجاهااا األطفااا  ،بحاات فااي العلااو االجتماعياات عاان العاااملين فااي خدماات
األطفا والشباب .وليل للبرامج الفعالت لألطفا والشباب  .يمكن االطحع علي في:
www.childtrends.org/Lifecourse/programs/TripleP-PositiveParentingProgram.htm

 )5برنامج تثتيف األم وال ف المنفذ في ترويا والذي عمل على توفير المعلوما والتادريب
فااي مرتلاات مبكاارت لألطفااا وفاي ظفاال الوقا وعاام األمهااا قااد أساافر عاان آاااار إيجابياات علااى
األطفا واألمها على الماد القصاير مثال يااوت تجام المعرفات المكتسابت بالنسابت لألطفاا ،
والمااد البعيااد مثاال ارتفاااع مسااتو التحصاايل العلمااي واظخفاااض مسااتو االظحاارا بااين
األطفا (.اظرر الرابب :
siteresources.worldbank.org/INTCY/.../SYARcorepoli_Arabic.doc
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 )6برنررامج "المدرسررة تحمرري المجتمررع بالسررعودية" وهااو مشااروع وطنااي ااامل يسااتهد
وقايت الشباب من المخدرا بالتعليم الوقامي ،ظررا ألهميت المدرست في بنال الشخصيت وتنميات
مكوظااا الفكاار لااد الف اات األ ثاار تعرضااا لخطاار المخاادرا  .ويرتكااز علااى مباادأ تغيياار اتجااا
التحميااذ ظحااو الساالوم الاارافض للمخاادرا ماان خااح االهتمااا بالبي اات االسااريت والتعليمياات
المتكاملت وإوراج مفاهيم ومفروا تربويت -تعليميت لتاوعيتهم بأضارار المخادرا فاي مراتال
التعليم  ،وإعداو برامج وتقامب تدريبيت لتأهيل فرق عمال فاعلات فاي بارامج التوعيات الوقاميات.
ما يعتمد برظامج التعليم الوقامي على تعزيز قيم ومباوئ ذا أبعااو وينيات ووطنيات واجتماعيات
تهاااد إلاااى بناااال منرومااات سااالو يت لتنميااات الاااراوع الاااذاتي لاااد الطاااحب والطالباااا ( .عااان
اإلستراتيجيت الوطنيت لمكافحت المخدرا والمالارا العقليات والمقدمات مان لجنات الشالون
األمنيت في مجلس الشورى بالسعودية  ،سنت . 2001

خـاتـمـة
لعاال أهاام مااا يمكاان اسااتنتاج ماان هااذ الدراساات ،هااو أن السياسااا الوقامياات وتمااح الصااحت
النفساايت وباارامج التحصااين النفسااي ال ينبغااي أن تر ااز اهتمامهااا علااى اضااطرابا الصااحت
النفسيت فحسب ،بل ينبغي لها االهتما أيضا وربما بالدرجت األولى  ،بالقضايا الواسعت النطااق
المتعلقت بتحصين المجتمن كل في جميان الجواظاب وضاد مختلات التحاديا وتتاي يكاون فاي
مستو االظخراط الفعلي في مختلت برامج اإلصح وفي مقدمتها إصاح التعلايم .اام تعزياز
بموا ات ذل  ،الصحت النفسيت وظشر برامج التحصين النفسي  ،والعمل على تبسايطها وتقريبهاا
من مدارم األسر (في إطار التربيت الوالديت وربطها باهتماماتهم واظشغاالتهم اليوميت.
إذن االهتما وبشكل موا  ،بالقضايا والعوامل االجتماعيت واالقتصاويت والتربويت ،فضاح عان
قضااايا الساالو يا  .األماار الااذي يتطلااب ومااج مسااألت تعزيااز الصااحت النفساايت فااي السياسااا
والباارامج علااى مسااتو الحكوماات والقطاعااا األخاار  ،بمااا فااي ذل ا التعلاايم وأجهاازت األماان
والعدالاات والبي اات واإلسااكان والرعاياات االجتماعياات و ااذل قطاااع الصااحت وبطبيعاات الحااا فااي
مجاال التكوين المهني والشغل.
ما ظستنتج أن الجها التي ينبغي أن تتحمال مسالولياتها فاي الوقايات والتمنيان باإلضاافت إلاى
ملسسا التنش ت االجتماعيت والتي فصلنا الحديت عنهاا  ،الجهاا المعنيات بالتشارين وبوضان
القاااواظين( الحكومااات والبرلماااان وباااالتخطيب واتخااااذ القااارارا علاااى المساااتويين المحلاااي
والوطني،والتي ينبغي أن تلار في تحصين المجتمان برمتا وظشار الصاحت النفسايت باين جميان
أفراو وظشر التربيت الوالديت ،على مختلت المستويا وبمختلت األساليب .من ضرورت العمل
على تضافر جهوو تل الجها الرسميت وبقيت مكوظا المجتمن التاي تتحمال بشاكل مبا ار أو
غير مبا ر ،مسلوليت وقايت األفراو والمجتمن مان مختلات أ اكا االضاطراب و االظحارا .
لذل البد من اإللحا في أي مشاروع للتحصاين النفساي  ،علاى الحاديت عان برظاامج متكامر
ومام لتحصين األطفا والشباب وتمايتهم .
وأخيارا ،يصااعب الحاديت عاان أياات مقاربات تحصااينيت وعان أياات سياساات وقاميات أو عحجياات فااي
غياب اإلقدا على إصحتا سياسايت واقتصااويت واجتماعيات ااملت وصاياغت مشاارين قااورت
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على مواجهت وواهر الفقر ومختلت ا كا الهشا ت و العولمت المتوتشات ؛ ورسام إصاحتا
قاورت على توتيد الجهوو واستثمار الطاقا وتمكينها من إظجا قرالت جديدت لرساالت المجتمان
وتوويفها في تنش ت األفراو وتأهيلهم وتفعيل إمكاظياتهم ر لحظدماج في المجتمن والمساهمت فاي
تطوير  .وهذا من مسلوليا الحكوما و ملسسا التربيت و التنش ت االجتماعيت علاى وجا
الخصااو وهااي :األساارت والمدرساات والمسااجد واإلعااح و الجمعيااا والنقابااا واألتاازاب
واإلوارت واألمن والقضال و فضالا الوق الحر والترفي والتثقيت والرياضت....
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 حديرررة المصررر ف  : 2006 ،التنشااا ت االجتماعيااات بالوساااب الحضاااري بالمغرب ،ترجمااات محماااد بااانالشيخ،منشورا مطبعت  Maroc netالرباط.
 الدريج محمد وعبد الوهاب النحار : 2002 ،واقن مرا ز تمايت الطفولت في المغرب ،وراست تقويميت،و ارت الشبيبت والرياضت – واليوظسيت ،الرباط.
 الدريج محمد  ، 2003،الكفايا في الكتااب األبايض :غماوض فاي المفااهيم و غيااب النموذج ،جريادتاألتدا المغربيت عدو  1119بتاريخ ، 2003/12/8الدار البيضال.
 ،وار الكتاب الجامعي  ،العين ،اإلمارا العربيت المتحدت.
الدريج محمد  : 2004 ،التدريل الهاو الدريج محمد :2005 ،تطوير منااهج التعلايم :معاايير علميات ،متطلباا الواقان أ ضاغوط خارجيات ،سلسلت المعرفت للجمين ،العدو ،32الرباط.
 مزنيبر عمر  : 2010تدخل أما الدورت ا  93للجنت مكافحت المخدرا التي اظعقد بفيينا تو موضوع«التعاون االقليمي والدولي» ( جريدت العلم – عدو . 2010 -03-11
 مزهران عبد السالم  :1580،التوجي و اإلر او النفسي  ،عالم الكتب ط 2القاهرت. الترررذافي رمضررران محمرررد :1556 ،التوجيااا و اإلر ااااو النفساااي  ،المكتاااب الجاااامعي الحاااديت ط. 1األسكندريت.
ال يرب ،أمروراق ، 1991،أسالوب معاملات الطفال باين األسارت والمدرسات وعحقتا بتوافقا الدراسايأطروتت وبلو الدراسا العليا ،غير منشورت  ،ليت اآلواب ،فاش.
 لجنررة الشررؤون األمنيررة فرري مجلررس الشررورى بالسررعودية  : ،2001 ،اإلسااتراتيجيت الوطنياات لمكافحااتالمخدرا والملارا العقليت  ،الرياض .
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 وداي عبد الل يف  :2006الطفل واإلعح  ،سلسلت المعرفت للجمين ،عدو  33يوليو  2006الرباط مايسة جمعة  : 2007 ،تعاطي المخدرا باين مشااعر المشاقت وتقادير الاذا ،الادار العربيات للكتااب،القاهرت .
 المجلررس التررومي ل سرررة واألمومررة  :2009 ،الماالتمر العربااي الرفياان المسااتو لحماياات الاانشل ماانالمخدرا  ،والذي ظرم المجلل بالتعاون من مكتب األمم المتحدت اإلقليمي المعني بالمخدرا والجريمات
للشرق األوسب و ما أفريقيا  ،خح الفترت من  14-12يوظيو  2009بالقاهرت.
 محسرررررن مصررررر ف  ، 2012،منرومااااات التربيااااات مريضااااات وأطبا هاااااا فاااااي تاجااااات إلاااااى العاااااحجمداخلت في الندوت التي ظرمتها العصابت المغربيات للادفاع عان تقاوق اإلظساان ،فاي المدرسات العلياا للساياتت
والفندقت في المحمديت ،تو موضوع الح ،في التعلم ومبدأ تكافل الفر في منرومت التربيت والتكوين ،
ظشر في المسال  ،يو .2012 – 10 - 24
المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثتافة  ، 2000،التربيت الوالديت في العالم اإلسحمي  ،منشوراالمنرمت  ،الرباط.
 منظمة صحة الدو األمريكية  : 2009 ،الشباب :االختيارا والتغيير .تشجين السلو يا الصحيت بينالمراهقين  .النشرت العلميت والفنيت رقم  .954وا نطن.
الصمدي خالد  : 2003 ،القيم اإلسحميت في المناهج الدراسيت  ،منشاورا المنرمات اإلساحميت للتربياتوالثقافت والعلو  ،الرباط ،مطبعت المعار الجديدت.
عبد الرامزق صالح عبد السميع :2006،البنال النفسي والوجداظي للطفل :البعد الغامب فاي منااهج التعلايمبالعااالم العربااي  .فااي تقديم ا أل ااغا الماالتمر العلمااي بعنااوان ( التربياات الوجداظياات للطفاال المنعقااد فااي
القاهرت من  8إلى  5أبريل .2006
 العثماني سعد الدين : 2005 ،معايير الصحت النفسيت جريدت المسال ،العدو  566الخمايل  25ا تاوبر 2005الدار البيضال – المغرب.
 العررروي عبررد هللا  : 2012،ورش جااامعي افتتاااتي عنواظاا الماالر والقاضااي الخماايل  11أ تااوبر 2012في ليت اآلواب والعلو اإلظساظيت بن مسي بالدار البيضال .
 العلــوي عبرد هللا أبرو أيـرـاد  :.2009األطفــاـا ومتطلباا التحصاـين ضاد التصارفا االظحرافيـاـت ـامحترا أوليــت ،بحت أظجز بالمعهد الملكي لتكوين اطر الشباب  ،الرباط .
مررررررركور جليررررررر وديرررررررع :1558 ،أماااااااراض المجتمااااااان :األساااااااباب ،األصااااااانا  ،التفسااااااايرالوقايت والعحج  ،الدار العربيت للعلو  ،الطبعت األولى ،بيرو .
 مرف عبد المجيد  ،1589 ،القيم األسريت وأارها على بعض االتجاها الوالديت ظحو الطفل ،رسالت جامعيت غير منشورت  ،ليت اآلواب ،فاش.
 الشرقاوي مريم محمد إبرراهيم :2000 ،أسااليب تعزياز الهويات فاي مواجهات الهيمنات الثقافيات  ،ر ياتمعاصاارت إلوارت التعلاايم  .ضاامن أبحااا ماالتمر التربياات والتعدوياات الثقافياات ماان مطلاان األلفياات الثالثاات  ،وار
الفكر العربي  ،القاهرت .
 ومزارة التربيررة والتعلرريم 1429 ،هااـ :التحصااين ووور المااربين  ،تعلاايم البنااا و الاات التعلاايم ،اإلوارتالعامت للتوعيت اإلسحميت – الرياض.
 ومزارة التربية الوطنيرة  ، 2002 ،الكتااب األبايض الجازل األو  :االختياارا والتوجهاا التربوياتالعامات المعتمادت فاي مراجعات المنااهج التربويات ،إعاداو  :لجاان مراجعات المنااهج التربويات المغربيات للتعلايم
االبتدامي والثاظوي اإلعداوي و ألتأهيلي ،الرباط.
وما يمكن مراجعة الروابا التالية:
اتجاها األطفا  -بحت في العلو االجتماعيت عن العاملين في خدمت األطفا والشباب.
 بخصووليل للبرامج الفعالت لألطفا والشباب  .يمكن االطحع علي في:
http://www.childtrends.org/Lifecourse/programs/TripleP-PositiveParentingProgram.htm
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 وتو تقرير عن العنت بين الشباب ،جامعت ولوراوو في بولدر ،مخطب لمنن العنت، ،http://www.colorado.edu/cspv/blueprintsو ارت العد األمريكيت ،ويسمبر  ،2000ظشرت قضال
األتدا /مكتب قضال األتدا ومنن االظحرا  /مكتب برامج العدالت.
 وأيضا :siteresources.worldbank.org/INTCY/.../SYARcorepoli_Arabic.doc
http://www.triplep-america.com
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