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ABSTRAC :
The research focused on basic issues related to the Corona epidemic and its impact on
human values, and human development, and it showed the need for human values, especially
in its human aspect, with its classification into authentic and innate values, and another
acquired, and considered the valuable researcher the true criterion for the normal personality,
and a basis for human development, he indicated that the Corona pandemic crisis affected
human development; through the influence of a group of developmental projects, this is
confirmed by various international research and reports, Including the Human Development
Report in the United Nations Development Program (June 9, 2020) he emphasized that the
Corona pandemic poses exceptional challenges to human development around the world, and
that is for the first time in thirty years, he also mentioned the issue of positive thinking crisis
in the nation, its factors, and its effects on human development, as the researcher showed the

Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)671-688 Vo: 6, No:4, 2020

role of the family and the school in education on positive thinking and achieving the desired
development.
The results of the research came to show the positive effects of the Corona pandemic
crisis on human values, and another negative on human development, as well as the role of the
family and the school in education on positive thinking, in achieving the desired development,
he cautioned that there is a research gap that needs further research; This is related to the
rehabilitation of the family, the school, and what he proposed to add educational materials
concerned with the qualification of learners, and human development.

امللخص:
تحور البحث حول قضااي أساسية ،تتعلق بوابء كوروان وأثرها على القيم اإلنسانية والتنمية البشرية .كما
َظهر احلاجةَ امللحة إىل القيم اإلنسانية ،وخاصة يف شقها اإلنساين ،مع تصنيفها إىل قيم أصيلة وفطرية ،وأخرى
أنه أ َ
وبَّي أن أزمة
املعيار احلقيقي للشخصية اإلنسانية السوية ،وأساساً للتنمية البشرية ،ن
مكتسبة ،واعتب الباحث القيم َ
وابء كوروان أثرت على التنمية البشرية؛ من خالل أتثر جمموعة من املشارع التنموية بشكل مباشر ،وهذا أمر تؤكده
خمتلف البحوث والتقارير الدولية ،ومنها تقرير التنمية البشرية يف برانمج األمم املتحدة اإلمنائي( ٩يونيو )٢٠٢٠
والذي أكد أبن جائحة كوروان تطرح حتدايت استثنائية للتنمية البشرية يف مجيع أحناء العامل ،وذلك للمرة األوىل منذ
عاما ،كما أنه ذكر قضية أزمة التفكري اإلجيايب اليت تعيشها األمة ،وعواملها ،وآاثرها على التنمية البشرية،
ثالثَّي ً
كما بَّي الباحث دور األسرة واملدرسة يف الرتبية على التفكري اإلجيايب ،وحتقيق التنمية املنشودة.

وجاءت نتائج البحث لتبَّي اآلاثر اإلجيابية ألزمة وابء كوروان على القيم اإلنسانية؛ وأخرى سلبية على التنمية
البشرية ،كما بَّي دور األسرة واملدرسة يف الرتبية على التفكري اإلجيايب ،ويف حتقيق التنمية البشرية.
ونبه على أن هناك فجوة حبثية حتتاج إىل مزيد من البحث؛ وذلك ما يتعلق بتأهيل األسرة؛ واملدرسة ،وما
اقرتحه من إضافة مواد تعليمة تعىن بتأهلي املتعلمَّي ،وابلتنمية البشرية.
Keywords: Corona epidemic - human values - development - positive thinking - school - family.

الكلمات املفتاحية :وابء كوروان -القيم اإلنسانية  -التنمية – التفكري اإلجيايب  -املدرسة -األسرة.
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توطئة:
األزمات تكشف معادن الناس؛ والقيم معيار تيزهم ،فكم من القيم اليت كدان نفتقدها يف حياتنا اليومية ،وكم
هي اآلن يف حاجة إىل أن ت َبز بشكل أقوى وأجلى .وهي مناسبة تتيح للباحثَّي الفرصة إبسهاماهتم العلمية،

والكشف عن مزااي ديننا احلنيف ،وإبراز قيمه السمحاء ،ومقاصده العظمى .وهي مناسبة أيضا للدعوة إىل اإلجيابية
يف متخلف جتلياهتا؛ تصوراً ،وفكراً ،وسلوكاً؛ مما يسهم بفعالية يف التنمية البشرية؛ ابعتبار أن التنمية احلقة هي تنمية
اإلنسان؛ واليت تعين بناءه بناء متكامالً؛ عقالً وتصوراً ،وفكرا وسلوكاً.
مقدمة
الضراء يكون صابراً،
احلمد هلل الذي خلق املوت واحلياة ليبول عباده أيهم أحسن عمالً ،وأيهم عند البالء و ّ
وحمتسباً ،وعند النعماء شاكراً ومعرتفاً.
والصالة والسالم على املبعوث رمحةً للعاملَّي ،أرسله هللا مبشراً ،ونذيراً ،وداعياً إىل هللا إبذنه وسراجاً منرياً،
وعلى آله وصحبه خري اآلل واألصحاب ،وسلم تسليماً.
وبعد :فإن وابء "كوروان" أصبح علماً على فريوس املسمى ب " كوفيد 19املستجد"؛ والذي شغل العامل
كله ،وبغض النظر عن مصدره ،وعن هذا السبب أو ذاك ،فإن احلقيقة املؤكدة هي أن لن شيء يف هذا الكون خيرج
عن قدرة هللا وإرادته ،وقضائه وقدره ،وأن سننه الكونية ماضية ل دخل لإلنسان فيها ،وأن سننه الشرعية املرتبطة
ابألسباب ،والشروط ،واملوانع؛ ل حتايب أحداً؛ غري أن الذي ل ينبغي إغفاله هو أن هللا حياسبنا على تقصريان يف
اختاذ األسباب اليت أمران هبا ،أو عدم أخذان هبا أصال فيعاقبنا هللا على ذلك يف الدنيا والخرة.
هذه األزمة الوابئية أاثرت فضول الباحثَّي حول مواضع حبثية مهمة وكثرية ومتنوعة ،فتحت شهيتهم للبحث
فيها ،ومنها موضوع هذا البحث املوسوم ب" وابء كوروان والقيم اإلنسانية وعالقتها ابلتنمية البشرية" وهو موضوع
يثري تساؤلت إشكاليةً كثرية أختار منها ما يلي:

673

Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)671-688 Vo: 6, No:4, 2020

إشكالية البحث:
جيمع الباحثون واملتتبعون على أن أزمة وابء كوروان أثرت بشكل مباشر وكبري على عدة جمالت ،ومنها جمال
التنمية البشرية ،كما أهنا أظهرت احلاجة امللحة إىل البعد القيمي يف شقه اإلنساين ،وهو ما يثري التساؤلت التالية:
.1

ما هي آاثر وابء كوروان على القيم اإلنسانية؟

.2

إىل أي حد أثرت أزمة وابء كوروان على التنمية البشرية؟

الفرضيات:
 .1مشكل تفعيل القيم تعاين منه اجملتمعات اإلنسانية قبل أزمة وابء كوروان غري أن هذه األخرية أظهرت
احلاجة أكثر إىل تفعيل منظومة القيم يف اجملتمعات اإلنسانية.
 .2إن التنمية البشرية يف العامل الثالث تعاين قبل أزمة وابء كوروان ،ومن مث ل عالقة هلذه األخرية ابلتنمية
البشرية.
 .3أظهرت الدراسات احلديثة أن أزمة وابء كوروان أثّرت على التنمية البشرية بشكل مباشر.
الدراسات السابقة:
هناك دراسات عديدة وحديثة حول آاثر أزمة وابء كوروان أذكر منها:
كتاب "وابء كوروان وتبعاته القتصادية" أ .د عثمان حممد عثمان  - 2020 -حتدث فيه الكاتب عن
تبعات أزمة وابء كوروان القتصادية ابألرقام واجلداول.
ومنها تقرير التنمية البشرية يف برانمج األمم املتحدة اإلمنائي( ٩يونيو  )٢٠٢٠والذي أكد أبن جائحة كوروان
عاما.
تطرح حتدايت استثنائية للتنمية البشرية يف مجيع أحناء العامل ،وذلك للمرة األوىل منذ ثالثَّي ً
خطة البحث

سيتأسس هذا البحث على مباحث أربعة:
 .1املبحث األول :ذكر بعض القيم اإلنسانية األصيلة اليت كشفت عنها أزمة وابء كوروان.
 .2املبحث الثاين :القيم اإلنسانية وليست القيم اإلسالمية.
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 .3املبحث الثالث :ما مييز اإلنسان املسلم عن غريه يف جمال القيم.
 .4املبحث الرابع :آاثر أزمة وابء كوروان على القيم اإلنسانية ،وعلى التنمية البشرية.
أهداف البحث
يتوخى من وراء هذا الباحث حتقيق األهداف التالية:
 .1اإلسهام يف تنوير الرأي العام هبذا البحث املوسوم ب" وابء كوروان والقيم اإلنسانية وعالقتها ابلتنمية
البشرية".
 .2تنوير الرأي العام ،والقارئ الكرمي ،مبوضوع البحث.
 .3معاجلة موضوع غاية يف األمهية ،وهو "إبراز احلاجة إىل القيم اإلنسانة يف األزمات العاملية".
 .4إبراز آاثر أزمة وابء كوروان على التنمية البشرية.
 .5الدعوة إىل اإلجيابية يف مثلثها املعياري؛ التصور والفكر والسلوك.
 .6اإلسهام يف إثراء املكتبة اإلسالمية ببحوث آنية ،ومرتبطة بواقع األمة.
منهج البحث
اعتمد الباحث املنهج التحليلي والوصفي والستدليل؛ ملناسبتهما ملوضوع البحث.
هذا وأسأل هللا العون والتوفيق والسداد.
املبحث األول :القيم اإلنسانية اليت كشفت عنها أزمة كوروان وعالقتها ابلتنمية البشرية.
سأصنف القيم اليت سأركز عليها يف هذا املبحث إىل:
قيم إنسانية معيارية أصيلة.
.1
قيم إنسانية معيارية مكتسبة.
.2
وسأبَّي عالقة القيم ابلتنمية البشرية
.3
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قيمة التضحية:
هذه القيمة املعيارية املكتسبة اليت حتلى هبا بشكل منقطع النظري األطقم الطبية بشكل عام ،واألطقم اإلدارية
في بكل فناء،
مبختلف مهامها ،ورجال السلطة ،واألمن مبختلف وظائفهم؛ يتصدون ملواجهة هذا العدو ال ّ
وتضحية؛ من أجلك اي وطن ،واي مواطن؛ وليس املطلوب منك لتكافئهم أكثر من أن تلتزم ابلتعاليم الالزمة؛ ليسلم
مرد هلا إل هللا .إهنا وهللا لتضحية ليس هلا نظري ،ول يقدر عليها إل اللنص من الناس.
اجلميع من كارثة ،وجائحة ل ّ

يل أَننه
فأعظم هبا وامي هللا من تضحية ! ويف مثل هذا املقام يقول هللا تعاىل{ :من أَجل ذَل َ
ك َكتَ ب نَا َعلَى بَين إسَرائ َ
س أَو فَس ٍاد يف األَرض فَ َكأَنمنَا قَتَل النناس َمج ًيعا َوَمن أَحيَ َ ن
َمن قَتَل نَف ًسا بغَري نَف ٍ
ناس َمج ًيعا} (املائة:
اها فَ َكأَمنَا أَحيَا الن َ
َ َ
َ
َ

 .)32فهذه اآلية تنطبق على كل من أسهم بشكل أو آبخر يف قتل نفس ،أو إحيائها.

وهذه القيمة املعيارية هلا وقع يف نفوس املضحَّي ،واملضحى من أجلهم مما جيعلها ترتقي إىل القيمة اإلنسانية
حقا.
قيمة اإليثار
اإليثَار مصدر آثر ي ؤثر إيثَ ًارا ،مبعىن التنقدمي والختيار والختصاص( .الكويف( ،كتاب الكليات معجم يف
املصطلحات والفروق اللغوية1419 ،ه 1998 -م).
إيثارا اختاره وفضله ،ويقال :آثره على نفسه ،والشيء ابلشيء خصه به ( .جمموعة من املؤلفَّي(( ،املعجم
فآثره ً

الوسيط)) جممع اللغة العربية / ،اتريخ اإلضافة إىل الشاملة  14نوفمب  2010م )

اصطالحا( :اإليثَار أن يق ّدم غريه على نفسه يف الننفع له ،والدنفع عنه ،وهو النّهاية يف األخوة)
معىن اإليثَار
ً
يكف اإلنسان
(الشريف اجلرجاين 1403( ،ه 1983-م)) .وقال ابن مسكويه( :اإليثار :هو فضيلة للننفس هبا ُّ

ختصه حىت يبذله ملن يستحقُّه) ( ابن مسكويه .)1426 ،
عن بعض حاجاته اليت ُّ

ن
ين
وذكر من اتّصف هبا ،قال تعاىلَ { :والذ َ
مث إن لقيمة اإليثار يف اإلسالم منزلة خالدة ،خلد هللا ذكرهاَ ،
اجةً ممنا أوتوا َوي ؤثرو َن َعلَى أَن فسهم
اجَر إلَيهم َوَل َجيدو َن يف صدورهم َح َ
نار َواإلميَا َن من قَبلهم حيبُّو َن َمن َه َ
تَبَ نوءوا الد َ

اصةٌ } (احلشر.)9 :
ص َ
َولَو َكا َن هبم َخ َ
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قيمة احلب
تعد املعيار احلقيقي أيضاً للشخصية اإلنسانية ،واحلب منه ما هو فطري ومنه ما هو مكتسب ،وهو تلك
القيمة اليت اختذ الناس فيها سبالً شىت ،وضلوا فيها ضاللً مبيناً ،وثوروا معناها لينسجم مع ميولهتم غري البيئة إىل

درجة البتذال اللقي ،والحنطاط التصوري والفكري ،والسلوكي ،وشأهنا شأن غريها من القيم الكثرية اليت احنرف
ٍ
وجتديد
تصحيح للمسار،
الناس فيها ،وشوهوا معاملها .وهنا أيت دور العلماء واملربَّي؛ يف التصحيح ،والتجديد؛
ٍ

للمعىن لتعود للقيم دللهتا احلقيقية ،وأتخذ مسارها الصحيح.

صحيح أننا ل نغفل اجلانب اإليديولوجي الذي له أثر على الدللة ملهفوم القيم ،وتوجيه بوصلتها؛ لتأخذ
مسارها الطبيعي الذي هو اإلنسان والكون يف تفاعل بينهما تفاعالً إجيابياً .وحينما حندد مسار القيم يف اإلنسان،
والكون؛ فإننا نقصد ابإلنسان كل اإلنسان بغض النظر عن لونه وجنسه ومعتقده ،ونقصد ابلكون أي :التفاعل
اإلجيايب لإلنسان مع الكون كله؛ ذلك التفاعل اإلجيايب الذي حيقق التنمية البشرية يف جتلياهتا احملتلفة  ،ومنها
هذا اإلنسان.
قيمة الصب
إهنا من القيم املكتسبة كما قال صلى هللا عليه وسلم(( :ومن يتصب يصبه هللا)) (البخاري و مسلم) ،وهناك
التصب
فرق بَّي الصب والتصب ،فالتصب فوق الصب؛ ألن الصابر قد ألف سجية الصب واعتادها ودأهبا ،لكن ُّ
التصب حيتاج إىل معاملة مع
والتحمل والضغط على النفس هذا هو الذي يعلو به اإلنسان إىل الكمالت ،وهذا ُّ
هللا عز وجل ،وأن يكون قلبك مع هللا ،قال عمر بن الطاب رضي هللا عنه :وجدان ألذ عيشنا ابلصب (الشنقيطي،
.)2007 - 1428
ن
ص َالة
صب َوال ن
آمنوا استَعينوا ابل ن
ين َ
ويف مثل هذا املقام يقول هللا تعاىل يف بيان أمهية هذه القيمةَ {:اي أَيُّ َها الذ َ
ين} (البقرة ،153 :وقوله تعاىلَ {:ولَنَ ب ل َوننكم ب َشي ٍء م َن الَوف َواجلوع َونَق ٍ
ص م َن األَم َوال
إ نن ن
اّللَ َم َع ال ن
صابر َ
صابرو َن أَجَرهم
أعظم هللا أجر الصابرين .فقال{ :إنمنَا ي َو نّف ال ن
َواألَن فس َوالث َنمَرات َوبَ ّشر ال ن
صابر َ
ين}(البقرة ،)155 :و َ
بغَري حس ٍ
اب }( الزمر.)10:
َ
ص َالة} (البقر.)45:فلم يذكر هللا
صبَوال ن
وملا كانت هذه القيمة مما يستعان هبا كما قال تعاىلَ { :واستَعينوا ابل ن

عز وجل مم يستعان هبا عليه؛ ليعم.
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ول خيفى ما هلذه القيمة من أمهية ،حيث إن هللا تعاىل أمر به وامتدح أهله يف غري ما آية ،وجعل من أوصاف
عباد الرمحن ،وجعله من الصال املنجية لإلنسان من السران ،وجعل أهله من أصحاب امليمنة ،وبشر هللا أهل
الصب وجعلهم من املهتدين ،وجعله يف مقام الختبار لعباده املؤمنَّي ،وأنه مل خيضعه هللا مليزان احلسنات ،وكل هذا
تشهد له اآلايت القرآنية الكثرية يف خمتلف مقاماهتا فال يسع املقام لعرضها هنا؛ وألهنا حتتاج إىل إفرادها ابلبحث
يف سياقات ورودها مع تصنيفها حسب موضوعاهتا املختلفة ،ول نبالغ إن قلنا أبن قيمة الصب هي أم القيم؛ ألنه
ل ميكن لإلنسان أن يقوم أبي عمل مهما كانت طبيعته إأل ابلتحلي هبا.
قيمة التضامن والرمحة
وهذه القيمة اإلنسانية تكشف كذلكم عن معدن اإلنسان وطبعه ،وعن صفاء روحه وطهارة نفسه ،وعن
شعوره اإلنساين املتجذر يف أصله ،وعن تعبريه عن الروح اإلنسانية الواحدة ،وعن امتثاله لنداء الضمري احلي فيه،
ولنداء ربه خالقه ورازقه ،وهي تعبري مجيل بصنوف الكالم اجلميل ،واملرتجم ابلفعل الراقي يف واقعه.
وقيمة الرمحة من القيم الفطرية األصيلة احملورية ،قامت عليها السموات واألرض ،وجاءت هبا الشريعة اإلسالمية
يص َعلَيكم
السمحاء ،ووصف هبا نيب الرمحة قال تعاىل{ :لََقد َجاءَكم َرس ٌ
ول من أَن فسكم َعز ٌيز َعلَيه َما َعنتُّم َحر ٌ

يم}(التوبة ،)128 :وقد أمر هبا صلى هللا عليه وسلم يف غري ما حديث ،ومنها ما ورد عن
َّي َرء ٌ
ابلمؤمن َ
وف َرح ٌ
ابن عمرو بن العاص رفعه(( :الرامحو َن يرمحهم الرمحن ،ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء)) (أبو داود
( ،))4941وهااتن القيمتان من القيم اإلنسانية يعب اإلنسان من خالهلما عن إنسانيته ،وعن شخصيته السوية،
وأي جمتمع تتجلى فيه مثل هذه القيم يكون جمتمعا حيّاً ،جمتمعاً مرتامحاً ،جمتمع اإلنسان الواحد ،ويف هذا الصدد
ٍ
اّلل َعلَيه َو َسلن َم
صلنى ن
يقول النيب صلى هللا عليه وسلم كما جاء يف "ال ن
نيب َ
صح َ
يحَّي" َعن النُّع َمان بن بَشريَ ،عن الن ّ
اعى لَه َسائر
قَ َ
َّي يف تَ َو ّادهم َوتَ َرامحهم َوتَ َعاطفهم َك َمثَل اجلَ َسد ال َواحد ،إذَا اشتَ َكى منه عض ٌو تَ َد َ
الَ (( :مثَل المؤمن َ
اجلَ َسد وابل نس َهر واحلمى)) (متفق عليه).

وختصيص املؤمنَّي يف احلديث خرج خمرج األولوية حىت ل يفهم من ذلك أن املؤمن ل يهتم إل ابملؤمن مثله،
أما غري املؤمن أو ملسلم فليس معنيا ابلهتمام ،وهذا يتناّف مع مقاصد النبوة املشار إليها يف اآلية الكرميةَ { :وَما
َّي}( .األنبياء .)107 :ومن مقتضى هذه الرمحة الهتمام ابلناس كلهم واحلرص على
أَر َسلنَ َ
اك إنل َرمحَةً لل َعالَم َ
دعوهتم إىل هللا ابحلسىن.
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وحتقيق السعادة
ولكي نصل إىل هذا امل ستوى من اجملتمع الواحد ل بد أن نعلم أن احلياة حق مشرتك،
َ
فيها مسؤولية اجلميع .فمىت نصل إىل هذا املستوى من التفكري اإلجيايب ! فما أمجلها من قيم جتعل األنسان كاجلسد
الواحد !
تعب هذه النماذج من القيم عن تنمية ذاتية أساسية حقيقة هلذا اإلنسان؛ وهي مقدمة على التنمية يف شقها
املادي.
ومن األزمات اليت تعيشها األمة اليوم وهلا عالقة ابلتنمية البشرية؛ أزمة التفكري اإلجيايب ،فالتفكري السليب
أصبح هو السائد يف أوساط جمتمعية كثرية ،أسهمت يف ذلك عوامل كثرية ،منها :اجلهل ،والرتبية ،والتعليم.
من عوامل التفكري السليب اجلهل
اجلهل الداء الذي ل يعاجل إل ابلقراءة ،ومل يكن عبثاً أن أيمر هللا سبحانه يف أول ما أنزل من القرآن؛ ابلقراءة
ك النذي َخلَ َق}(العلق)1:؛ ألن القراءة هي الوسيلة حملاربة اجلهل ،وهي الوسيلة للرتية على
فقال{:اق َرأ ابسم َربّ َ
التفكري اإلجيايب ،ووسيلة للتنمية البشرية ،و لالكتساب العلم الذي هو معيار التقدم والتنمية؛ إذ الوعي بوسائل
التنمية البشرية ،ومنها التفكري اإلجيايب شرط يف حتقيق التنمية الشاملة.
دور الرتبية على التفكري اإلجيايب
الرتبية ابعتبار دورها يف التفكري اإلجيايب ،أو السليب ،أمر ل خيفى على الباحثَّي واملربَّي ،وسأتناول هذه
املسألة من خالل قضيتَّي أساسيتَّي:
.1

دور األسرة يف الرتبية على التفكري اإلجيايب،

.2

دور املدرسة يف الرتبية على التفكري اإلجيايب،

دور األسرة ف الرتبية على التفكري اإلجيايب
ل خيفى على الباحثَّي واملربَّي وكل املهتمَّي ما لألسرة من دور يف الرتبية والتعليم ،بل تعد املسؤول األول يف
التنشئة السليمة لألبناء رجال املستقبل ،وقد أانط هللا هبا مسؤولية الرعاية األوىل ،ويبقى اإلشكال املثار يف هذا
املقام هو ،هل األسرة مؤهلة للقيام بدورها على الوجه املطلوب وخاصة ما يتعلق ابلرتبية على التفكري اإلجيايب؟ وما
هو التفكري اإلجيايب؟
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 .2.1هل يشرتط أتهيل األسرة للرتبية على التفكري اإلجيايب؟
ن
ين َآمنوا قوا أَن ف َسكم َوأَهليكم َان ًرا}(التحرمي ،)6 :وابلتأمل
اجلواب الشايف الكايف؛ يف قوله تعاىلَ {:اي أَيُّ َها الذ َ
يف اآلية جنده يتضمن أمرين ،وجوب األخذ مبا حيفظ به اإلنسان نفسه من النار من توحيد هللا وعبادته وطاعته،
ك مثن مبَ َن تَعول )) (ابن امللقن1410 ،ه -
ووجوب ذلك أيضاً جتاه األهل ،ويف احلديث الشريف(( :اب َدأ بنَفس َ
1989م) ،ويصح القول":أبن فاقد الشيء ل يعطيه"؛ فإذا مل يكن اآلابء مؤهلَّي مبعىن مدركَّي حجم املسؤوليه
جتاه أبنائهم ،مركزين يف تربيتهم على خمتلف جوانب اإلنسان؛ نفسياً ،وروحياً ،وعقلياً ،وذاتياً ،واجتماعياً؛ اجلوانب

اليت تعىن بتنمية اإلنسان وبنائه؛ فإهنم ل يستطيعون القيام هبذه املسؤولية على الوجه األكمل ،ويف احلديث الشريف:
.
اّللَ سائل كل راع عما اسرتعاه :أحفظ أم ضيع)) (إسناده صحيح على شرطهما)
((إ نن ن

خالصة القول :إن أتهيل األسرة شرط ولو ابحلد األدىن من التأهيل؛ كي تقوم ابلدور املنوط هبا على الوجه
األكمل.
 .3.1ما هو التفكري اإلجيايب؟
مل أجد تعريفا واضحا ملفهوم التفكري اإلجيايب هكذا مركباً ،وسأحاول من خالل تعريف كلمة" التفكري"،
وكلمة "اإلجيايب" إنشاء تعريف مركب للتفكري اإلجيايب حبول هللا تعاىل وقوته.
مفهوم التفكري:
حلها (جمموعة من املؤلفَّي ،املعحم
(تفكر) يف األَمر افتكر(التفكري) إع َمال العقل يف مشكلة للتوصل إ َىل َ
الوسيط 1420 ،ه 2004/م) .وقال ابن فارس" :فكر الفاء والكاف والراء تردد القلب يف الشيء ،يقال :تف ّك ر
إذا ردد قلبه معتبا (ابن فارس1389 ،ه 1969-م) .ويف اللسان" :الفكر ابلفتح والفكر ابلكسر :إعمال الاطر
.

يف الشيء (ابن منظور)1410 ،
مفهوم اإلجيايب:

اإلجيايب ضد السليب ،يعين اإلجيايب من اإلنسان ،والتفكري ،واألشياء ،وهو مسة من مسات الشخصية اإلجيابية،
ومؤشر عى وجود تنمية بشرية يف إحدى صورها؛ ألن السلبية ل تصنع التنمية.
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التفكري اإلجيايب التعريف املركب
التفكري اإلجيايب هو نشاط ذهين يف األشياء ينتج عنه نشاط سلوكي يف الواقع ،وهو نتيجة للتصور اإلجيايب،
فال ميكن احلديث عن التفكري اإلجيايب ابعتباره سلوكا إجيابيا دون احلديث عن التصور اإلجيايب ابعتباره منشأ هذا
التفكري والسلوك اإلجيابَّي ،ومنطلقاً للتنمية البشرية يف خمتلف جتلياهتا ،وللتوضيح أكثر؛ فهناك عالقة تالزمية بَّي
مثلث معياري لشخصية اإلنسان؛ الذي هو ،التصور ،الفكر ،السلوك؛ فأي خلل يف تصورات اإلنسان؛ ينعكس
على تفكريه وسلوكه ،وأمثل يف هذا املقام حبال قريش يف عبادهتا لألصنام فكان تصورها حنوها كما قال تعاىل:
ن
اّلل زل َفى} (الزمز ،)3:فنتج عن ذلك التصور منظومة
وان إ َىل ن
ين ناختَذوا من دونه أَوليَاءَ َما نَعبدهم إنل لي َقّرب َ
{ َوالذ َ
فكرية معينة ،وهذه األخرية نتج عنها سلوك خاطئ وهو عبادهتم هلا من دون هللا.
فيظهر التالزم بَّي التصور ،والفكر ،والسلوك؛ حبيث يلزم من صحة التصور صحة السلوك ،والعكس صحيح.
ومن مث ينعكس سلبا أو إجياابً على تنمية اإلنسان ،وبنائه حضارايً؛ ألن اإلنسان صناعة لتصوراته ،وأفكاره وسلوكه.
إذً فالتفكري اإلجيايب هو عملية مركبة بَّي التصور والتفكري والسلوك ،فال ميكن أن حنكم على زيد بإلجيابية

إل من خالل سلوكه فهو مؤشر على طبيعة تصوراته لألشياء لديه ،ومن حوله.
أمثلة ف القرآن الكرمي عن التفكري اإلجيايب:

ن
ين
إن املتأمل يف القرآن الكرمي جيد مناذج كثرية للرتبية على التفكري اإلجيايب؛ منها قوله تعاىلَ {:اي أَيُّ َها الذ َ
ٍ
َّي} (احلجرات .)6 :فماذا
َآمنوا إن َجاءَكم فَاس ٌق بنَ بَإٍ فَتَ بَ ين نوا أَن تصيبوا قَوًما ِبَ َهالَة فَتصبحوا َعلَى َما فَ َعلتم َاندم َ
يعين األمر ابلتبَّي والتثبت كما هو يف قراءة أخرى؟

ٍ
َّي}؛ فالتبَّي والتثبت هو انتظار
اجلواب يف قوله تعاىل{ :أَن تصيبوا قَوًما ِبَ َهالَة فَتصبحوا َعلَى َما فَ َعلتم َاندم َ
لتتشكل رؤية صحيحة ،وتصور سليم؛ فيسلم األنسان من إصدار أحكام خاطئة ،ويسلم من الوقوع يف السلبية
السلوكية جتاه اآلخر ،وتتجلى اإلجابية يف إعطاء الفرصة للوصول إىل التصور إإلجيايب لألشياء؛ ومن مث الوصول إىل
سلوك وممارسات إجيابية يف واقع اإلنسان حيت يصري إجيابيا تصوراً وفكراً وسلوكا ،وهذه هي التمنمية البشرة احلقةً؛
ابعتبار ان مرتكز التنمية هو اإلنسان؛ فبناؤه أوىل من أي بناء.
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ن
ض
ين َآمنوا اجتَنبوا َكث ًريا م َن الظن ّن إ نن بَع َ
مثال آخر يتعلق بتجنب سوء الظن يف قوله تعاىلَ { :اي أَيُّ َها الذ َ
الظن ّن إمثٌ }( .احلجرات  ،)12 :والعالقة بَّي سوء الظن والتفكري اإلجيايب تظهر عند التأمل يف األمر الوارد يف

اآلية؛ فندرك أن سوء الظن ابآلخرين ل أيت إل من التسرع إبصدار األحكام حنو اآلخرين من غري تبَّي ول تثبت؛
مما يلحق اإلنسان الضرر بنفسه وابآلخرين ،وبعلمنا أيضا أن سوء الظن من أسوأ األخالق ،اليت تنبئ عن سوء
الطوية ،وخبث النفس ،وقلة العلم ،وهذه سلبية خطرية ،ويف المتثال هلذا األمر كل اإلجيابية؛ ألننا بذلك نعطي
الفسحة حلسن الظن ابلناس ،وفتح اجملال للتواصل معهم ،وخلق عالقات إجيابية بَّي خمتلف مكوانت اجملتمع،

ونعطي أيضا الفسحة للنفس براحتها واطمئناهنا وسالمتها من احلقد واحلسد والبغضاء؛ فيسلم األفراد ،ويسلم
اجملتمع؛ وهبذا ختلق اإلجيابية يف واقع األفراد واجملتمع ،وحتدث التنمية البشرية يف إحدى صورها البهية؛ اليت هي
اإلنسان.
وهناك تطبيقات عملية يف سنة النيب صلى هللا عليه وسلم الفعلية والقولية ،ومن ذلكم ما جاء يف حديث
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تزوره يف معتكفه ،وملا قام معها
صفية زوج النيب صلى هللا عليه سلم اليت جاءت َ
صلنى هللا
صلنى هللا َعلَيه َو َسلن َم ،فَ َق َ
يوصلها إىل بيتها منر رجالن من األنصار فَ َسلن َما َعلَى َرسول ن
ال َهل َما الن ُّ
نيب َ
اّلل َ
نيب
اّللَ ،وَك َب َعلَيه َما ،فَ َق َ
اّلل َاي َرس َ
ول ن
صفينة بنت حيَ ٍّي» ،فَ َقالَ :سب َحا َن ن
ال الن ُّ
َعلَيه َو َسلن َمَ :
«علَى رسلك َما ،إنمنَا ه َي َ
ف يف ق لوبك َما َشي ئًا))
صلنى هللا َعلَيه َو َسلن َم(( :إ نن الشنيطَا َن يَب لغ م َن اإلن َسان َمب لَ َغ الدنمَ ،وإ ّين َخشيت أَن يَقذ َ
َ
(البخاري ،اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه = صحيح

البخاري1422 ،،ه .).
إنه مثال معب يف مقامنا هذا عن الرتبية اإلجيابية ،وحماربة السلبية وهللا أعلم.
دور املدرسة ف الرتبية على التفكري اإلجيايب
رغم ما عرفته البامج التعليمية من تطور وإصالح عب أزمنة متعاقبة؛ يبقى اإلشكال الكبري واللل الطري هو
الرتكيز على الكم على حساب الكيف ،أو إن شئنا قلنا :عدم إعطاء اجلانب التطبيقي ،واملهاري حقه يف العملية
التعليمية التعلمية ،وانطالقاً من املمارسة اليومية والحتكاك الصفي مع التالميذ أؤكد أبن هناك خلالً كبرياً ،وأن
رصده حيتاج إىل حبوث خاصة.
ومن أهداف التعليم ،ومقاصده؛ الرتبية على التفكري اإلجيايب ،هذا حيتاج إىل وعي من قبل املربَّي املمارسَّي،
كماً وكيفاً.
وإىل برانمج دقيق ،وحمكم ،سواء تعلق األمر ابملنهاج التعليمي ،أو ابملواد املقررة فيه ،وطريقة تقدميها ّ
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وهنا أثري مالحظات مهمةً هلا األثر املباشر يف عدم حتقيق ذلك املقصد من الرتبية والتعليم ،ذلكم ما يتعلق

بغياب بعض املواد من املناهج التعليمية ،ومن املقررات الدراسية ،ومنها:

 .1مادة األخالق؛ لرتسيخ القيم اإلجيابية لدى املتعلمَّي ،وحتقيقي التنمية البشرية الذاتية بشكل إجيايب؛
ألهنا تعىن بتنمية اإلنسان وبنائه ذاتياً ،وهذه التنمية مقدمة على التنمية املادية ،وإن كانت هذه األخالق والقيم
مبثوثة يف بعض املواد املقررة كمادة الرتبية اإلسالمية؛ لكن األمر ل يكفي لتحقيق املقصد املنشود.
 .2مادة املعلوميات التطبيقة وليس النظري فقط.
 .3مواد تعىن ابلتنمية البشرية؛ لتحقيق الروح اإلجيابية ،وحتقيق التنمية الذاتية ،وأتهيل املتعلمَّي لالخنراط
اإلجيايب يف اجملتمع؛ تنتقى هذه املواد ،وليستثىن مستوى تعليمي دون اآلخر؛ والغرض هو بناء اإلنسان أولً.
هذه بعض املالحظات إذا أخذ هبا ميكن تتجاو جمموعة من النقائص ،وحتقيق هذا املقصد من الرتبية،
وحتقيق التنمية البشرية من منطلقها األساس؛ الذي هو بناء اإلنسان ابلرتبية والتعليم.
ول خيفى على املربَّي واملهتمَّي دور املدرسة األساس؛ يف حتقيق التنمية يف جتلياهتا املختلفة ،وذلك ابلتعاون
مع الشركاء املباشرين وغري املباشرين ،وابلنفتاح على حميطها؛ من أجل إعطاء دينامية للعملية التعليمة التعلمية
برمتها؛ مما سيجعل للتعليم معىن؛ حيفز املتعلمَّي ،وحيقق اإلقالع املنشود يف جمال حيوي مرتبط ِبميع اجملالت اليت
تعىن ابلتنمية البشرية؛ وليساير متطلبات هذا اجليل؛ جيل التكنولوجيا ابمتياز؛ وتطوير قدراته الفكرية واملنهجية،
والتكنولوجية ،وتنمية ذاته؛ تصوراً وفكرا ،وسلوكا؛ هبذا تسهم املدرسة يف الرتبية اإلجيابية يف مستوايهتا املختلفة،

وحتقيق التنمية البشرية يف صورها املتعددة .ويبقى السؤال عالقا هل مدرستنا اآلن مؤهلة لتحقيق ذلك؟
املبحث الثاين :القيم اإلنسانية وليست القيم اإلسالمية.
يرد سؤال يف هذا املقام ملاذا القيم اإلنسانية وليست القيم اإلسالمية؟

كل القيم اإلنسانية هي قيم إسالمية ،والعكس صحيح ،لكن ملاذا الرتكيز على وصفها ابإلنسانية بدل
اإلسالمية؟
إن التحلي ابلقيم ل عالقة له ابملعتقد؛ فاإلنسان بطبعه مييل إىل فطرته ،إذا بقيت على سالمتها األصلية اليت
فطر هللا الناس عليها ،وجند يف وصااي رسولنا احلبيب صلى هللا عليه وسلم ما يؤكد هذا املنحى ،ومن ذلكم ما
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ٍ
قل من يتفطن إليها؛ وهي الرتكيز على الدين ،واللق ،يف اختيار الزوجَّي معاً ،ومن ذلكم قوله صلى
يتعلق بوصية ّ
ضو َن خل َقه َودينَه فَ َزّوجوه ،إنل تَف َعلوا تَكن فت نَةٌ يف األَرض َوفَ َس ٌاد َعريض ٌٌ))
هللا عليه وسلم(( :إذَا أ ََاتكم َمن تَر َ
(صهيب عبد اجلبار ،)2013 ،واحلديث له صيغ أخرى ،.وقال(( :ت ن َكح المرأَة علَى إح َدى خص ٍال ثََال ٍ
ث:
َ َ
َ
ك))
ات ال ّدين َواللق تَربَت َميين َ
ت ن َكح ال َمرأَة َعلَى َماهلَاَ ،وت ن َكح ال َمرأَة َعلَى َمجَاهلَاَ ،وت ن َكح ال َمرأَة َعلَى دين َها ،فَخذ ذَ َ
(ابن حنبل  1421 ،ه  2001 -م).
وما يثري التساؤل ،هل األخالق ليست من الدين؟ واجلواب نعم هي من الدين ،غري أن األساس الذي تقوم
عليه عالقة اإلنسان بربه هو العبادات ،بينما أساس عالقة اإلنسان ابلغري؛ هو األخالق واملعامالت.
املبحث الثالث :ما مييز اإلنسان املسلم عن غريه ف جمال القيم.
القيم اإلنسانية ل دين هلا ول وطن؛ من حيث ممارستها على أرض الواقع فالناس فيها سواسية ،وهي معيار
الشخصية اإلنسانية السوية ،ومعيار التفاضل بَّي الناس يف الدنيا ،واآلخرة؛ قال تعاىلَ { :اي أَيُّ َها النناس إ نان َخلَقنَاكم
يم َخبريٌ} ( احلجرات.)13 :
اّلل أَت َقاكم إ نن ن
واب َوقَبَائ َل لتَ َع َارفوا إ نن أَكَرَمكم عن َد ن
من ذَ َك ٍر َوأن ثَى َو َج َعلنَاكم شع ً
اّللَ َعل ٌ
قال ":ايأيها الناس" ومل يقل ايأيها الذين آمنوا .فالتقوى اليت هي معيار التكرمي؛ الكل مطالب هبا ،والتقوى يف
جتلياهتا هي تلك القيم اليت تكشف عن معادن الناس وخاصة يف مثل هذه األزمات ،وهي املعيار الذي توزن به
شخصية اإلنسان اإلنساينّ.
خالصة القول :إن القيم اإلنسانية هي قيم كونية ،وهي املعيار احلقيقي الذي يتميز به الناس ويتفاضلون فيما
بينهم ،وهي املعيار احلقيقي للتنمية البشرية الذاية احلقة.
املبحث الرابع :آاثر أزمة وابء كوروان على القيم اإلنسانية ،والتنمية البشرية
ستيمحو هذااملبحث حول األسئلة التالية:
.1
.2

ما مفهوم التمنيمة البشرية؟
وماهي آثر وابء كوروان على القيم اإلنسانية؟

.3

ووما هي آاثر وابء كوروان على التنمية البشرية؟
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 1.1مفهوم التمنيمة البشرية:
تعددت التعاريف ملفهوم التنمية البشرية وكلها تدور حول اإلنسان ومنها التعريف اآلت:
" إاتحة أفضل الفرص املمكنة لستغالل الطاقات البشرية املتاحة من أجل حتقيق مستوى رفاهية أفضل
لألفراد .فالبشر هم اهلدف األساس للتنمية البشرية" ( حسَّي أمحد دخيل السرحان.)2014 ، ,
مهما تعددت التعاريف ملفهوم التنمية البشرية ،فهي ل خترج عن مفهوم جامع مانع؛ وهو :كل ما يتعلق
ببناء اإلنسان؛ البناء املتكامل؛ فإن التنمية البشرية يف شقها اإلنساين والقيمي؛ هي بناء هلذا اإلنسان؛ البناء
التصوري ،والعقلي والفكري ،والروحي والسلوكي ،واجلسدي والجتماعي ،واملعريف واملهارات ،وغريها ،وهذا ما عنيته
ابلبناء املتكامل.
 .2.2آاثر وابء كوروان على القيم اإلنسانية وعلى التنمية البشرية
لقد جاء اإلسالم ليحقق طفرة نوعية حقيقية يف التنمية البشرية يف خمتلف جتلياته؛ وذلك من خالل ذلك
التفاعل اإلجيايب مع الكون ،ومن خالل التحلي بتلك القيم اإلنسانية ،ومن خالل تنظيم عالقات اإلنسان املختلفة،
بدءاً بعالقته مع هللا ،مث عالقته مع نفسه ،انتهاء بعالقته مع غريه ،وكل هذه العالقات تقوم على أساس عام وهو
اإلحسان ،مث على أساس خاص ل جيوز الروج عنه حبال؛ فعالقة اإلنسان بربه تقوم على أساس العقيدة والعبادة،
وعالقته بنفسه تقوم على أساس احلماية؛ ابلرتبية والتعليم والتغذية السليمة ،والتنمية الشاملة املتمثلة يف بناء هذا
اإلنسان؛ عقال وروحا ،وفكراً وسلوكاً ،وعالقة اإلنسان بغريه من اإلنسان؛ تقوم على أساس العرتاف ،واحلب،
والحرتام ،والتقدير ،أما عالقة اإلنسان ابلكون فتقوم على أسس مبدأ التسخري واملسؤولية واألمانة ،وعالقته
ابحليوان؛ على أساس التسخري واإلحسان .وعلى قدر اإلحسان يف هذه العالقات؛ على قدر ما تتحقق التنمية
البشرية يف أهبى صورها.
هذا من اآلاثر اإلجيابية لوابء كوروان على القيم اإلنسانية؛ حيث أظهرت احلاجة امللحة إليها ،واملسار احلقيقي
هلا املتجلي يف ذلك التفاعل اإلجيايب السالف الذكر.
وقد أتخذ القيم مساراً آخر ينحرف هبا عن طبيعتها بسبب احنراف يف التصور ،والفكر ،ومن مث احنراف يف

السلوك ،وكل ذلك له عالقة مبثلث أمسيته "املثلث املعياري" فما هو ايترى؟
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املثلث املعياري وأثره على التمنية البشرية
هذا املثلث املعياري الطري الذي حيتاج إىل وقفة خاصة ذلكم ما يتعلق ابلتصور ،والفكر ،والسلوك؛ إذ ل
ميكن الفصل بَّي عناصر هذا املثلث؛ حيث إن العالقة التفاعلية بينها تكون كالتايل :أي خلل يف التصور؛ ينتج
عنه خلل يف التفكري؛ مما ينعكس على فكر اإلنسان ،وسلوكه ،والعكس صحيح ،ومن مث ينعكس على التنمية
البشرية بشكل خطري؛ إذ التنمية مبناها وأساسها اإلنسان ،واإلنسان عقل وتصور وفكر وسلوك ،وحتقيق ذلك كله
شرط لتحقيق التمنيمة الشاملة املنشودة.
وميكن التدليل على هذا األمر بعدة أدلة منها :القاعدة اليت تقول(( :احلكم على الشيء فرع عن تصوره))
(الغزي أبو احلارث 1424 ،ه  2003 -م)

.

وتطبيقات هذه القاعدة ل تعد ول حتصى ،واملثل العريب القائل(( :ل يستقيم الظل والعود أعوج )) فأقيس
عليه ابلقول أبنه[ :ليستقيم الفكر والسلوك والتصور أعوج].
وابلرجوع إىل ثنااي البحث جند اإلشارة إىل عالقة القيم ابلتنمية البشرية يف عدة مناسبات ،وقد بينت من
خالل ما أمسيته ب" املثلث املعياري الذي خيص" التصور والفكر والسلوك ،وعالقته ابلتنمية البشرية ،ويعين ذلك،
أن أهم ما ينبغي الرتكيز عليه يف هذه التنمية؛ هو بناء هذا اإلنسان؛ إن على مستوى تصوره لنفسه ولألشياء
من حوله؛ أو على مستوى فكره؛ تعليماً ،وتصويباً وتوجيهاً ،أو على مستوى القيم توعية وترسيخاً ،أو على مستوى
السلوك توجيهاً وترشيداً وإحساانً.

وعلى قدر اإلحسان يف بناء هذا اإلنسان؛ على قدر ما تتحقق التنمية البشرية يف خمتلف صورها.
 .3.3آاثر وابء كوروان على التنمية البشرية
ول خيفى على الباحثَّي أن ازم ة وابء كوروان أثرت على التنمية البشرية؛ من خالل أتثر جمموعة من املشارع
التنموية بشكل مباشر ،وهذا أمر تؤكده خمتلف البحوث والتقارير الدولية ،ومنها تقرير التنمية البشرية يف برانمج
األمم املتحدة اإلمنائي( ٩يونيو  )٢٠٢٠والذي أكد أبن جائحة كوروان تطرح حتدايت استثنائية للتنمية البشرية يف
عاما ( .برانمج األمم املتحدة اإلمنائي.)2020 ،
مجيع أحناء العامل ،وذلك للمرة األوىل منذ ثالثَّي ً
وقد أثرت التنمية البشرية يف أبعادها املختلفة؛ فردايً ،واجتماعياً ،واقتصادأي ،وسياسياً..اخل ل يسع املقام
ببعرض ةتفصيل ذلك؛ فحسيب يف هذا املقام أن أبَّي بعض آثر جائحة وابء كوروان على القيم اإلنسانية ،والتنمية
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البشرية ،وعالقة التفكري اإلجيايب أيضا هبا ،وكذا دور األسرة واملدرسة؛ ابعتبار دورمها يف حتقيق التنمية أببعادها
املختلفة ،وأن ذلك يعد من املؤشرات اليت يقاس هبا مدى وجودها يف أي جمتمع ،وهذا ما أشار إليه "حسَّي أمحد
السرحان" بقوله(:واليت ميكن قياسها يف أي بلد من خالل جمموعة من املؤشرات ومنها مؤشرات التعليم ومدى
انتشار املعرفة ودور ها يف بناء تنمية بشرية مستدامة ،فاملعرفة هي عماد التنمية وهي بوابة العبور اىل مستوايت
التقدم اليت ننشدها مجيعا)( .حسَّي أمحد دخيل السرحان.)2014 ،
خالصة القول :إن مفهوم التنمية مفهوم يشمل كل جوانب اإلنسان ،وإضافة البشرية إليها يعين أن اإلنسان

هو املستهدف هبا بدءاً وتفاعالً وانتهاء ،وأهنا تشمل اجلانب الروحي يف اإلنسان كما تشمل جانبه املادي؛ ابلتوازن

بينهما على الوجه الذي حيقق تنمية بشرية حقيقية يف أهبى صورها ،وأن التعليم وانتشار املعرفة مؤشرات دالة على
وجودها من عدمه ،وهناك مؤشرات أخرى ل يسع املقام بعرضها.
أاثر الباحث مسألة القيم اإلنسانية ،والتفكري اإلجيايب وعالقتهما ابلتنمية البشرية يف خمتلف جتلياهتا ،وأبرز
دور األسرة واملدرسة يف الرتبية على التفكري اإلجيايب ،وحتقيق التنمية ،وأبرز الباحث آاثر أزمة وابء كوروان على القيم
اإلنسانية ،وعلى التنمية البشرية ،كما أنه أاثر أسئلة إشكالية مل يوفها حقها من اإلجابة؛ مما يتعلق بتأهيل األسرة؛
واملدرسة ،وما اقرتاحه من إضافة مواد تعليمية تعىن بتأهلي املتعلمَّي ،وابلتنمية البشرية.
التوصيات:
يدعو الباحث املعنيَّي واملهتمَّي ابلبحث العلمي إىل:
 .1تكثيف اجلهود ابلبحث حول القيم اإلنسانية ،وعالقتها ابلتنمية البشرية ،وأن تبز أمهيتها ،وحاجة
اجملتمعات إليها وخاصة يف زمن األزمات اليت تعم اجلميع.
 .2إيالء العناية أكثر للرتبية على التفكري اإلجيايب؛ ابعتباره املدخل األساس للتنمية البشرية ،وخاصة يف زمن
كثرت فيه السلبية يف خمتلف جتلياهتا ،تصوراً ،وفكراً ،وسلوكاً.
 .3إيالء العناية بتأهيل األسرة ،سواء قبل الزواج ،أو بعده مبا يسمى ابلرتبية الوالدية.
 .4الدعوة إىل الهتمام ابملدرسة ابعتبار دورها يف الرتبية والتعليم والتنمية.
 .5الدعوة إىل إعادة النظر يف براجمنا التعلمية ،وإضافة مواد تعىن ابلتنمية البشرية؛ لتخريج جيل جيمع بَّي
املعرفة واملهارات والقيم؛ قادر ومؤهل لالخنراط يف سوق الشغل بكل كفاءة واستحقاق.
 .6دعوة امل درسة العمومية منها والصوصية إىل النفتاح على احمليط ،وخلق شراكات خاصة مع ذوي
الهتمام مبجال الرتبية والتكوين ،والتنمية البشرية ،وسوق الشغل.
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 وما كان فيه من خطأ وزلل فمين ومن،هذا وما كان يف هذا البحث من صواب فبتوفيق من هللا عز وجل
.الشيطان واحلق منه براء
فهرس املراجع
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