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ملخص
هػػد ه هػ الدراسػػة إا التعشةػػإل وبا مػػاـ ال اسػػو سرسػػالتف ادل ألػػلة املػواؿ ادلعلمػػمل سأملنيػػاـ ادلتعلمػػمل
سدسر يف ص ػػيامنة ج ػػاذج هنشوبوة ػػة ػػوةة ملي ػػء ا ػػا ت هػ ػ الشس ػػالة يف كم ػػك م ػػت أ نياره ػػا متوا م ػػة مػ ػ
النظشةػػات السػػينيولواية احلدةمػػة شلػػا ة عػػء علػػا هنجكيػػد احلااػػة إا قػشا ة د دةػػة ذلػا هنتػػيه مػػت مػػا هن ػػمنتف
مت آرا هنشوبوةة ظمشت الية يف ال نيش احلػدةء رمنػت هنوػاسؿ الػعمت عليمػا سدسرهػا يف صػيامنة جػاذج هنشوبوةػة
وةة يف عألش مؤل ما سقد مسه ه الشسالة مجي ما ةسما وبجقواب العمليػة ال يدامنوايػة ادلتمملػة
يف ادل ػػشيب سادل ػػشت سزلت ػػوم التعل ػػيت سا ػػي الػ ػ مي ػػارس داال ػػف العم ػػا التوب ػػو سا ػػا ت هػ ػ الشس ػػالة
التحليلية آلرا ال اوبسو لإلااوبة عت السؤالمل اآلهنيمل:
مػػا اآلرا التوبوةػػة لل اوبسػػو يف أقوػػاب العمليػػة ال يدامنوايػػة ادلػػشيب ادل ػػشت ا تػػوم ا ػػي ال ػ ميػػارس
داالة ا توم التوبو )؟
مػػا مػػدم التوا ػػر وبػػمل آرا ال اوبسػػو يف أقوػػاب العمليػػة ال يدامنوايػػة ادلػػشيب ادلػػشت ا تػػوم ا ػػي ال ػ
ميارس داالف ا توم التوبو سدظشةات التعلت سالتعليت احلدةمة؟
ساهن ػ ال املم ػػاف يف ه ػ الدراس ػػة ادل ػػنم الت ػػار و ال ػ ة ػػوـ عل ػػا ا ملاط ػػة وبادلأل ػػادر الػ ػ هنع ػػا ػػتة
الدراسػػة سلليلمػػا ساسػػت اص اآلرا التوبوةػػة ادلوشسملػػة يمػػا سإا ػشا م اردػػة وبػػمل ه ػ اآلرا سمػػا اػػا يف
النظشةات السينيولواية احلدةمة.
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مقذمة
هنسػػعا الػػنظت التوبوةػػة ادلعاصػػشة إا هنوػػوةش التعلػػيت سالنظػػش إليػػف كممنػػة ذلػػا أصػػوذلا سقواعػػدها ادلمارسػػة
سأااقياهتا إال أف عملية لوةا التعلػيت إا ممنػة ليسػه سليػدة هػ ا العألػش سال هػو من م ػة عػت ادلايػو
د كاده ذلا ا سر راس ة سشلتدة يف أعماؽ التػارة ،هنوػورت أصػوذلا عػع العألػور ادلعدهػشة هنػارة وب عػا
عواما ال وة سمنتنيسػة هنػارة وب عػا عوامػا ال ػعإل سااليػمحاؿ ملػ اػا العألػش احلػدةء ليعمػا علػا
الر ملشكة لوؿ هنشوبو شاما سمت دـ ال ة تألش علا مشمللة هنعليمية أس دوع معمل مت التعلػيت الششػداف
.)99 :4991
سةعتػػع ادلعلػػت زلػػور العمليػػة التوبوةػػة سعأل ػ ما الػػش ي ال ػ ةتوقػػإل عليػػف صل ػػاح التوبيػػة يف ل يػػر أهػػدا ما
سالوصوؿ إا مناةاهتا سلنيت وبالشمنت مت إدراؾ ااقوار العشوبية امهية ادلعلت سادلنيادة الػ ةشػهلما يف العمليػة
التوبوةة سزلاسالهتا ادلتعددة صاح شجدف إدف ال ةعاؿ يف سيػ ال سسػد عليػف سال هنػعاؿ ممنػة التعلػيت ال
جتتػ ب النوعيػات ادلمتػازة ال ػادرة علػػا لمػا مسػؤسليات إعػداد ايػا ادةػػد سهنعػاين عمليػة هننيػوةت ادلعلػػت
مت منياب النظاـ ادلتنياما يف ال لس ة سااهداؼ سالت وي إيػا ة إا أف وبػشام ا عػداد سالتػدرةب ذلػ ا
ادلعلػػت ال زالػػه هن ليدةػػة مل هنسػػتو وبلػػورة السػػمات سادلمػػارات ال ػ هنتول مػػا ادلمنػػة يف عألػػش الت ػػدـ العلمػػو
سالتنينولواو وبشارة .)9-5 :4999
سعمليػػة إعػػداد ادلعلػػت سهندرة ػػف مل هنت لػػور سهنن ػ يف العألػػش احلػػا وبػػا هن لػػورت سد ػػره سظمػػشت جػػاذج
هنشوبوة ػػة ػػوةة يف العأل ػػور ال دمي ػػة يف اوتم ػ ادلأل ػػش سط ػػة العامه ػػة يف اذلن ػػد ساحل ػػارة الأل ػػينية سيف
العألور الوسوا يف ادلششؽ العشيب سيف وباد ادلهشب العشيب أة ا )Bowen, 4993 :33-33
سمت ه النماذج التوبوةة النم وةة الػ لػد ه عػت ادلعلػت سادلػتعلت سال يتػة التعليميػة أوبػو احلسػت ال اوبسػو
331ه ػ ػ 103 -ه ػ ػ) 935ـ 4043 -ـ) ملي ػػء ك ػػاف لفهػ ػواين ػػا السػ ػ ر إا التأل ػػد للتعشة ػػإل
وبال اوبسو سوبآرا ف سمواق ف التوبوةة جلنة التجليإل سالنشش .)4915
سا ماـ ال اوبسو هو أوبو احلسػت زلمػد وبػت الػإل ادلعػا ش شػمش بوبال اوبسػوب سهػو مػت أ مػة راػاؿ احلػدةء
سمػػت مشػػاهك راالػػف ع ػػد الوهػػاب  .)19 :4993سادلشا ػ يف لليػػا آرا ال اوبسػػو سد ػػدها سهنألػػني ما
سردها إا أصوذلا سروبوما وبجملنياـ ال ما سم االت ادلتعلممل سسلووطتف ا وظة وبادلنيت ػة الوطنيػة وب ػارة
ادلتهن ػػة وب مشسػػما لػػه عن ػواف بالشسػػالة ادل أل ػػلة امل ػواؿ ادلتعلمػػمل سأملنيػػاـ ادلعلمػػمل سادلتعلمػػملب سذكشه ػػا
ااهواين يف ذةا كتاوبف التوبية يف ا ساـ.
دس ػ ه ه ػ ادل ووطػػة سػػنة 909هػ ػ) أ وبعػػد س ػػاة ادلؤلػػإل وبما ػػة قػػشسف سديػػإل ااه ػواين :4995
.)19
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سهن ه الشسالة يف ملوا مثادمل ص حة مت ال و الني ك يف أاػعا ا ػة أمهمػا اجلػع اف المػاين سالمالػء
أطل ػ ػ ػ  .)499 4995سص ػ ػػدر ال اوبسػ ػ ػػو رس ػ ػػالتف وبت سػ ػ ػػك م ػ ػػاهيت ا ميػ ػ ػػاف سا س ػ ػػاـ سا ملسػ ػ ػػاف
ساالسػػت امة سالألػػاح أاػػاب عػػت سػؤاؿ ػػيف مػػا اػػا وبػػف يف ػػا ا ال ػػشآف س ػػا مػػت هنعلمػػف سعلمػػف
سآداب محلف سقشا هنف ع د الدا ت .)351 :4993
ساهػػتت يف اع مػػا المػػاين وبجملنيػػاـ التعلػػيت سالتجدةػػب سأاػػش ادلعلػػت سسياسػػتف يف رعاةػػة ادلتعلمػػمل س ػػء يف
اجلػػع المالػػء هنشهنيػػب أسقػػات التعلػػيت سأمنينتػػف سأملنيػػاـ هنهيػػب ادلعلمػػمل سادلتعلمػػمل سأاػػش اخلتمػػة اػػتت
وبششح احلدةء ال ا ا :دعؿ ال شآف علا س عة أملشؼ .ااهواين .)50 :4995
سلعا أسؿ ما مينيػت است اصػف مػت لليػا هػ الدراسػة ادل ةلػة كتػاب ااهػواين يف التوبيػة يف ا سػاـ أ ػا
اػػا ت يف كمػػك مػػت أ نيارهػػا متوا مػػة م ػ النظشةػػات السػػينيولواية سال يدامنوايػػة احلدةمػػة شلػػا ة عػػء علػػا
هنجكيػػد احلااػػة إا قػشا ة د دةػػة ذلػػا هنتػػيه مػػت مػػا هن ػػمنتف مػػت آرا هنشوبوةػػة ظمػػشت اليػػة يف ال نيػػش احلػػدةء
رمنػػت هنوػػاسؿ الػػعمت عليمػػا سدسرهػػا يف صػػيامنة جػػاذج هنشوبوةػػة ػػوةة يف عأل ػػش مؤل مػػا سقػػد مسػػه ه ػ
الشسالة مجي ما ةسما عند أها االاتألاص يف اا اث التوبوةػة وبجقوػاب العمليػة ال يدامنوايػة ادلتمملػة يف
ادلػػشيب سادلػػشت سزلتػػوم التعلػػيت سا ػػي الػ ميػػارس داالػػف العمػػا التوبػػو أ مػػا ةعػػشؼ يف أةامنػػا هػ
وبادلعلت سادلتعلت سادلنماج ال يتة التعليمية.
مشكلة الذساسة:
هػد ه هػ الدراسػة إا إوبػشاز مامػػه التوػور الػ صػػاملب عمليػة الػػتعلت سالتعلػػيت عنػد ادلسػػلممل وبعامػػة
سادلهػػشب العػػشيب ،اصػػة سم اردػػة ذلػػمل وبادل ػػاهيت التوبوةػػة ادلعاصػػشة سالنيشػػإل عػػت آرا أيب احلسػػت ال اوبسػػو
سمواق ػػف التوبوةػػة سيف يػػو مػػا كتػػب عػػت زليوػػف الػػدةر سالم ػػايف سرؤا التوبوةػػة ال ػ اهنسػػعه سمسػػه مػػا
ةسما اآلف يف اا اث التوبوةة احلدةمة وبجقواب العملية ال يدامنواية ادلتمملة يف ادلشيب
سادلشت سزلتوم التعليت سا ي ال ميارس داالف العما التوبو ) شلا ة عء علػا قػشا ة د دةػة ذلػ اآلرا
ةتيه مت ما يمف مت جاذج هنشوبوةة وةة مل لػر هنوػاسؿ الػعمت عريػب اػدهتا سقػوة د اذهػا إا العمػا
التوبو سطشا ف سمناةاهنف سسلتلإل م وماهتا سمدم ارهن اط ذلمل وبالنظشةات السينيولواية احلدةمة.
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أسئلة الذساسة:
اا ت ه الدراسة التحليلية آلرا ال اوبسو التوبوةة لإلااوبة عت السؤالمل اآلهنيمل:
السؤاؿ ااسؿ:
مػػا اآلرا التوبوةػػة لل اوبسػػو يف أقوػػاب العمليػػة ال يدامنوايػػة ادلػػشيب سادلػػشت سزلتػػوم الػػتعلت سا ػػي ال ػ
ميارس داالف ا توم التوبو )؟
السؤاؿ الماين:
ما مدم التوا ر وبمل آرا ال اوبسو يف أقوػاب العمليػة ال يدامنوايػة ادلػشيب سادلػشت سزلتػوم الػتعلت سا ػي
ال ميارس داالف ا توم التوبو ) سدظشةات التعلت سالتعليت احلدةمة؟
حمذدات الذساسة:
اقتألػػشت هػ الدراسػػة علػػا اآلرا سادلواقػػإل التوبوةػػة ايب ملسػػت ال اوبسػػو يف أقوػػاب العمليػػة ال يدامنوايػػة
ادلشيب سادلشت سزلتوم التعلت سا ي ال ميارس داالف ا توم التوبو ).
اقتألشت ه الدراسة علا م اردة اآلرا التوبوةة عند ال اوبسو وبادل اهيت التوبوةة احلدةمة.
اعتمد يف ه الدراسة علا مألادر متنوعة قدمية سملدةمة هندسر ملػوؿ أقوػاب العمليػة التعليميػة ادلعلػت
ادلتعلت ا توم سال يتة التعليمية).
أهمية الذساسة:
هنظمش أمهية ه الدراسة مت ااؿ اآليت:
 هننػػاسؿ أقوػػاب العمليػػة ال يدامنوايػػة ادلعلػػت ادلػػتعلت ا ت ػػوم ال يتػػة التعليميػػة) مػػت سامػػة دظ ػػش
ال اوبسو.
 م اردة ه اآلرا ملوؿ أقواب العملية ال يدامنواية وبالنظشةات السينيولواية احلدةمة.
 ل ػػه اادظ ػػار إا النم ػػاذج النم ػػوةة التوبوة ػػة يف العأل ػػور ا س ػػامية ادلت دم ػػة سارهن اطم ػػا وب ػػال نيش
التوبو احلدةء.
 إوبشاز ادلألادر ال متػد هنعليمنػا ادلعاصػش وبألػيق سهن اليػد متػارس علػا أ ػا مسػتحد ات هنعليميػة علمػا
أف ذلا أصوال يف ال نيش التوبو ا سامو.
 إوبشاز الظشسؼ ال نيشةة سالسياسية ساالاتماعية ساالقتألادةة ال أسممه يف هننيػوةت آرا ال اوبسػو
التوبوةة أ ما ةعشؼ وبا ي ال ميارس داالف ا توم التوبو .
تعشيف املصطلحبت:
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يف التمسػػمل وبنيتػػاب اهلل سسػػنة رس ػولف صػػلا اهلل عليػػف سسػػلت

ادل ػشيب :هػػو ادلعلػػت ادلسػػؤسؿ عػػت هنشوبيػػة الػػن
ااهواين .)315 :4995
ادلػػشت :سهػػو الو ػػا ال ػ ال ميلػػمل لن سػػف د عػػا سال ي ػشا سال مييػػع لن سػػف مػػا ةجا ػ ذلػػا سمػػا ةد عػػف عنمػػا

سمسؤسلية هنشوبيتف مل ا علا كا لف سراعيف سادلشيب ااهواين .)355 :4995
زلتوم التعليت :سهو ال شآف النيشمي دستور ادلسلممل سمػشاعمت يف الع ػادات سادلعػامات سهػادةمت إا سػ يا
ال وز وبشيواف اهلل.
سادلنم العاـ ال ةشما علا:
مواد إا ارةة ال شآف سال ف ساخل ساذلرا سال شا ة سم ادئ العشوبية).
علوـ ااتيارةة كاحلساب سالشعش سأا ار العشب سعلت النحو) ااهواين .)395 :4995
ا ػػي ال ػ ميػػارس داالػػف ا تػػوم التوبػػو  :هػػو العوامػػا السياسػػية سالدةنيػػة ساالاتماعيػػة يف ال ػػشف الشاوب ػ
اذلرش ال عاش يف أوبو احلست ال اوبسو ع د الوهاب .)499 :4995
ال يػػدامنوايا :هػػو ادل ػػادئ ااساسػػية ال ػ هنشكػػع عليمػػا عمليػػة هنن ي ػ التػػدرة ممػػا ادلن ػاملو العمليػػة دارة
الألػػإل سممػػارات التػػدرة سزمػػت التعلػػيت سسقػػه االدتظػػار سالنظػػاـ االاتمػػاعو الألػ و سادلدرسػػو سم ػػادئ
الت اعا الأل و.
رلموعػػة ااعمػػاؿ ال ػ ةسػػت دمما ادلػػدرس سسظا ػػف كن ػػا ادلعػػارؼ سالتوبيػػة جلماعػػات يف سػػياؽ مدرسػػو
سها مألوله مشادؼ ل ت التدرة .
سال ػ أسػ شت عنمػػا دظشةػػات متنوعػػة
النظشةػػات السػػينيولواية :هػػو ا ػػاسالت الػ قػػاـ ػػا علم ػا الػػن
هنناسلػػه ظ ػواهش الػػتعلت يف إطػػار ذ مع ػ
.)349 :4991

ة سػػش أس ةسػػما هن سػػك اجلوادػػب ادلتنوعػػة للسػػلوؾ النش ػوايت

الطشيقة واإلجشاءات:
اسػػت دـ يف ه ػ الدراسػػة ادلػػنم التػػار و ال ػ
سق اةاها ادلوشسملة لل حء.

ة ػػوـ علػػا ا ملاطػػة وبادلألػػادر ال ػ هنعػػا ػػتة الدراسػػة

للي ػ ػػا هػ ػ ػ ال ػ ػػاةا سد ػ ػػدها ساس ػ ػػت اص اآلرا التوبوة ػ ػػة الػ ػ ػ طشملم ػ ػػا ال اوبس ػ ػػو يف أقو ػ ػػاب العملي ػ ػػة
ال يدامنواية سادلألادر ال هنناسله ششح رسالتف وبالت أليا.
إاشا م اردة وبمل ه اآلرا سما اا يف النظشةات السينيولواية احلدةمة.
اعتماد مشاا قدمية سملدةمة سردت يمت ناةا الدراسة.
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نتبئج الذساسة وتفسريهب:
لإلااوبة عت السؤاؿ ااسؿ:

مااا ااراا التربويااة لليابسااي فااي عمطاااا العمليااة الليدايوجيااة المربااي المربااى المحتااو

المحااي

الذي يمارس داخله المحتو التربوي)؟
ةن هػػو أف ة ػػول وبػػف ادلػػشيب يف وػشة أوبنػػا ادلسػػلممل سالػ

ادلػػشيب :ةؤكػػد ال اوبسػػو علػػا أمهيػػة الػػدسر الػ
ةتمما يف اخلألا يف سالسمات اآلهنية:
ادلعلػت مسػػؤسؿ عػػت هنشمنيػػب ادلتعلمػػمل يف التمسػػمل وبنيتػاب اهلل سسػػنة رسػولف لينيودػوا ملسػػب هنع ػػك ال اوبسػػو
د سف مت أها احلر بال ةت ال ةعالوف ةستشكسف ال ػشآف سةمتػدسف اػا وبينػف الشسػوؿ عليػف السػاـ م تػدةت يف
ذلمل اا عش ف أ مة الدةت مت سالإل اامة ادلشيملب ااهواين .)355-351 :4995
علػا ادلعلػػت أف ةشعػػو الألػ ياف ملسػػب مػػا ةشعػػا صػ يادف سلػػف احلػػر يف أاػ ا اػػازة مػػا داـ مت شمنػػا لػ لمل
رلتمػػدا يػػف ص ػاوبشا عليػػف ساااػػش ال ةتممػػا يف زلتػػوم التعلػػيت وبػػا يف اجلمػػد ال ػ ةن ػػر يػػف وبهيػػة التوايػػف
احلست سالتجدةب الألحيه سا اازة هنا إاازة ال دف ادلشػتها وبػال شآف سلػي مثنػا لل ػشآف سةػعر ال اوبسػو
ذلػػمل وبػػجف وبي ػ ادلألػػاملإل إجػػا هػػو وبي ػ للشقػػوؽ ساخل ػ سالألػػنعة سلػػي وبيعػػا دلػػا يػػف اف ال ػ يمػػا منػػك
مولوب إا أملد سال سلألوص وبف وبا ادلألحإل دسف مشتةف ااهواين .)390 :4995
سػػا للمعلػػت مػػت سامػػة دظػػش ال اوبسػػو ا اػازة أة ػػا نيػػت مػػا ةنياوبػػد يف هنعلػػيت ال ػػف سال ػشا سالسػ ش
س نيت ما ة لف مت أاا االستراوبة لششسط التعليت سالنموض وبف سوبجع ا ف سها مت أسػ اب الػشزؽ الػ ال
من ػ عنمػػا كإدسػػاف ستػػاج ممػػا منػػك إا مػػا ةسػػد وبػػف ملااػػات العػػي سوبالت ػا ػػالتعليت يف دظػػش ال اوبسػػو
ممنة الوبد منما لتنشي احلياة االاتماعية سهنو ك أس اب الشقو احل ار العليو .)45 :4995
كمػػا سيػػه ال اوبسػػو وبشػػشح أملنيػػاـ ممنػػة التعلػػيت سوبػػمل عاقػػة ادلعلػػت وبػػو أمػػش الألػػ ،ادلػػتعلت هػػو عاقػػة
هنعاقد ملعـ ةشتما زلتوم التعليت سمدهنف سم دار اااش سأاا د عما .منػاؾ مػت ةنتػدب ادلعلػت لػيعلت سلػد
ال شآف سزةادة عليف اخل سقواعد النيتاوبة أس اذلرػا أس النحػو أس ال ػف أس الشػعش سمػنمت مػت ةشػتط هنعلػيت
سلد لوملد أس م منكة مت ااسالد ااهواين .)399 :4995
سقواـ الت اهت وبمل الو سادلعلت هو سعيمما ادلشتؾ اسؤسليتمما يف هنشوبية اااياؿ الوالعة هنشوبية هنوقظ يمػا
ال مك الدةر ال وبف ا ساـ سالتألدةر ساشية اهلل سالعما اا أمش اهلل سدعا إليف ساالدتمػا عمػا ػا
عن ػػف سوبدسدػ ػػف ال ميني ػػت التنييػ ػػإل يف ا ػ ػػي الم ػػايف االاتمػ ػػاعو اد ػػف ا ػ ػك ه ػ ػ ا ا ػػي سهنوازدػ ػػف سحلم ػ ػة
ادلتعاةشمل داالف العاململ علا صودف مػت ال ػدع سال ػاالت سااهػوا الهازةػة هن ت ػو االعتألػاـ وبنيتػاب
اهلل سسنة رسولف ااهواين .)333 :4995
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ال ةعلت سلد يحست هنعليمف سةؤدوبف يحست هنجدة ف ػد عمػا يف سلػد عمػا ملسػنا ةشاػا لػف مػت
هن ػػعيإل اااػػش يػػف سلػػو ظمػػش علػػا أملػػد أدػػف هنػػشؾ هنعلػػيت سلػػد ال ػػشآف هتاسدػػا وب ػ لمل جلمػػا سق ػ ه سد ػ
ملالف ال اوبسو الشسالة.)319 :
ةنػػاد ال اوبسػػو وبإا ارةػػة التعلػػيت ساحلػػء عليػػف وبجسػػلوب التمنيػػب هنػػارة سأسػػلوب التهيػػب هنػػارة أاػػشم مػػو
ة كش ادل ا علا التعليت وباااش عند اهلل سس ر الشامنب عت ذلمل وبسو ادلآؿ يف احلياة سادلعاد.
أكد ال اوبسو علا أف هنشما دعمة التعليت مجي ااط اؿ دسجا استمنا مليػء دعػا إا أف ةػتت هنعلػيت اليتػيت
شلا ةنيوف قد سر ف مت ماؿ أس مت ق ا سصيف سإف مل ةنيت لف سصػو دظػش يف أمػش ملػاكت ادلسػلممل سإف مل
ةنيت هناؾ ملاكت للمسلممل دظش يف أمش صاحلو ذلمل ال لد أس ةتت العناةة وبف مت أملػد ادلسػلممل أس ة ػوـ
وب لمل ادلعلت سستسب أاش علا اهلل ااهواين .)353 :4995
ساذلػػدؼ مػػت هنعلػػيت ال ػػشآف ااصػػة مػػت سامػػة دظػػش ال اوبسػػو و ػشة ااايػػاؿ اجلدةػػدة علػػا معش ػػة الػػدةت
ساالهتػػدا وبتعاليمػػف كمػػا هػػو م ينػػة يف كتػػاب اهلل أسالا يف سػػنف د يػػف سة ػ ه ػ ا اامػػش علػػا ااب أسالا
ػػإف مل ةس ػػتو أف ةس ػػتجاش م ػػت ةنووب ػػف ي ػػف ملػ ػ ةم ػػه ال ػػشآف يف قل ػػوب ادل ػػؤمنمل ااهػ ػواين :4995
.)351
سعلػا ادلعلػت الت ػشغ دلمنػة التعلػيت سعليػف أف ال ةشػتها عػنمت وبػجمور قػد هنوػشأ عليػف كشػمود انػازة أس عيػادة
م ػشة سشػػمادة ال ين ػات أس إوب ػشاـ ع ػػود الننيػػاح سمنكهػػا سعليػػف أف ةت ػػر م ػ اآلوبػػا علػػا أسقػػات التعلػػيت
سالعوا سأف ةستجذف يف إرساؿ الأل ية يف طلب وبع سأف ةست ل مت يف االعتنا ت يف ملاؿ س ش .
ادلشت:
الو ػػا يف دظػػش ال اوبسػػو بال ميلػػمل لن سػػف د عػػا سال ي ػشاب سال مييػػع لن سػػف مػػا ةجا ػ ذلػػا سمػػا ةد عػػف عنمػػاب
سهنشوبيتػػف أسال مل ػػا علػػا ع ػاهنر كا لػػف سراعيػػف سال ػ هػػو يف الهالػػب سالػػد سهنشوبيػػة الو ػػا هػػو أصػػا د عػػف
ساسػػت امتف علػػا ال ػػيت ا سػػامية الػ الوبػػد مػػت معش تمػػا سل آ وبػػا أاػػش عظػػيت إذا علمػوا أسالدهػػت وبجد سػػمت
كاف أاشهت يف ذلمل بأعظت مت احلػ سالشوبػاط ساجلمػادب سللػ ةت ةعلمػو ت مػت ادلعلمػمل الػ ةت ةعمػد إلػيمت
هنشوبية ااوبنا ااهواين .)355 :4995
وب ػػالق ال اوبس ػػو يف هتر ػػمل ص ػػورة ال ػػو ادلتم ػػاسف يف هنعل ػػيت أسالد سه ػػو ساا ػػد إلي ػػف سػ ػ يا م ػػو مس ػػت إل
وبوااب السعو إا أف ةدرؾ أسالد الن يف الدةت.
دعػػا ال اوبسػػو إا متنيػػمل ااط ػػاؿ مػػت شصػػة ادلعش ػػة سالتحأل ػيا سد ػػف إا يػػشسرة التمييػػع وبػػمل سػػت الششػػد
سادلسػػؤسلية الدةنيػػة ساالاتماعيػػة سوبالتػػا ال رػػوز أف سػػشـ ااط ػػاؿ مػػت ملػػر التعلػػيت اف ذلػػمل ةػػؤد إا
هن شو اامية سالعرع عت االستراوبة دلتول ات الدديا سالدةت.
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ةعر ال اوبسو ملر اادما يف االدت اع وباخلدمات التوبوةػة الػ هن ػدـ للػ كور مػو يف دظػش ذلػا منعلػة النيػا ت
اخللي ػػر وبالشعاة ػػة ساالعت ػػار الل ػ ةت ة شي ػػمما دسره ػػا الع ػػاـ يف ل ي ػػر م ػػا ي ػػمت هنػ ػوازف النيي ػػاف االاتم ػػاعو
النعيمو .)414 :4990
ألػػا ال اوبسػػو ااملنيػػاـ اخلاصػػة وبتعلػػيت ال نػػه داللػػة علػػا هنعميػػر الوملػػدة ا سػػامية ال ػ هنسػػتلعـ دشػػش
الػػوعو يف الػ كور سا دػػاث معػػا مستشػػمدا وبػػال شآف سالسػػنة ػػد رسم عػػت الشسػػوؿ صػػلا اهلل عليػػف سسػػلت
قولف أميا راا كاده عند سليدة علمما جملست هنعليمما سأد ا جملست هنجدة ما لف أاشاف).
أكد ال اوبسو علا يشسرة ال ألا وبمل ادلتعلمات سادلتعلمػمل اف ذلػمل يػف صػاملمت اشػية إ سػادهت سمل
ة ألػػا ال اوبسػػو يف ه ػ ا ادلويػػوع وبس ػ ب شػػدة ادشػػهالف وبالػػدعوة إا دشػػش التعلػػيت سهنعهػػد سهنع ػػف سسقػػار
ساكت ا وبإشارة ا ية للمويوع دسف هن أليات.
كمػػا أكػػد ال اوبسػػو علػػا ر ػػر ادلعلػػت وبتامي ػ سالعػػدؿ وبيػػنمت سهنجكيػػدا ش ػعاعف علػػيمت وباعت ػػار ال ػػدسة
الع ػاب الػ

ةسػتواب الألػ ياف

سااللتعاـ وبادلمػا العليػا سمنمػا ادلسػاساة يف لدةػد اااػش سالتوايػف سيػ
عند اخلشسج عت احلدسد.
سدأل ػػه ال اوبس ػػو ادلعل ػػت وب ػػجال ةني ػػوف دا ػػت الع ػػوس يألػ ػ ه ع ػػدمي الت ػػج ك ػػيمت سأف ال ةنيم ػػش م ػػت الل ػػوـ
سال ػػشب ملػ ػ ال ة ػػدمها أمهيتمم ػػا التجدة ي ػػة سيف احل ػػاالت ادلس ػػتوا ة ال ة ػػشب إال م ػػت ال ةن ػ ػ مع ػػف
التوايػف سالتػووبي ،إذ علػا ادلعلػت أف ة ػ اامػور موايػػعما ػادلعلت ةسػوس أط الػف اػا ةػن عمت ك ػر ػػت
سةشمحمت وبالنأله سا رشاد أ سشص علا ما ةسما وبالتنيوةت ادلستمش) أ التشنييا لسلوكمت.
امليػاف قألػكة ليتم ػه مػت مل ػظ ال ػشآف سال ةتلعػمت وبػف أس ةنسػا
روز للمعلت االدشهاؿ عت ااط اؿ
وبع ف إذ أف ال شآف كما قاؿ الشسوؿ صلا اهلل عليف سسلت أشد هن أليا مت صدسر الشااؿ مت النعت).
سلل اوبسػػو هنألػػور شةػػد لعاقػػات ادلتعلمػػمل يمػػا وبيػػنمت مػػو ةػػشم يف وػػاةش ادلتعلمػػمل أ هننا سػػمت سهن ػػومي
وبع ػػمت دلسػػتوم ال ػ ع اآلاػػش مػػا ةألػػلحمت س ػػشامت سة ػػيه ذل ػت أدب وبع ػػمت وبع ػػا سيف هننيييػػإل
ا ػػتت ال ػػشآف سعش ػػف) وبتعل ػػيت من ػػك م ػػت التاميػ ػ من ع ػػة ذل ػػت ااهػ ػواين :4995

العشة ػػإل ادل ػػتعلت الػ ػ
.)333
سةدعو ال اوبسو إا اعت ار ال شسؽ ال شدةة يف التعليت ي وؿ :بسضلت دواب للمعلت مل قػة سدػشم أف سنيػت
لػػف ػػا يف النظػػش سالظػػاهش علػػا قػػدر الهػػاـ سقػػدر دراةتػػف سقػػدر مل ظػػف يف الظػػاهش سقػػدر معش تػػف وباذلرػػا
ساخل يف مل قة النظشب الشسالة.)339 :
سة ا ال اوبسو أف ةعشض كا ساملد مػت الألػ ياف يف ملعوبػف يؤدوبػف علػا مػا كػاف مػت هن ألػك .ساسػتحدا ا
علػػا وبػ ؿ اجلمػػد ال ػ ايت الػ ةعتػػع أسػػاس الػػتعلت سهنيسػكا دلعش ػػة دتػػا مل ظػػف دع ػا ال اوبسػػو إا هن ػػومي
دشاط ادلتعلت وباعت ار ادلدم العمر ال

استهشقف ه ا النشاط الشسالة.)394 :
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أمػػا عػػت العدػػام الدراسػػو ةػػدرس التامي ػ ط ػواؿ سػػتة أةػػاـ سة شمن ػػوف للشاملػػة ة ػػوـ اجلمعػػة بسذلػػمل سػػنة
ادلعلم ػػمل مػ ػ ك ػػادواب ةعشي ػػوف عل ػػا معلم ػػيمت يف عش ػػو ة ػػوـ ااروبع ػػا سمن ػػدس ة ػػوـ اخلمػ ػي إا سق ػػه
النيتاوبػػة سالت ػػاةش إا ق ػػا اد ا ػػت دألػػإل النم ػػار ةع ػػودسف وبع ػػد صػػاة الظم ػػش للنيتػػاب ساخلي ػػار إا
صػػاة العألػػش ةنألػػش وف إا ةػػوـ الس ػ ه ة نيػػشسف يػػف إا معلمػػيمت سه ػ ا ملسػػت دػػا ر يػػر وبالأل ػ ياف
سوبادلعلممل ال شو يف) الشسالة.)331 :
سيف اةة ادلشمللة التعليمية ةنيوف هدؼ الت ومي معش ة مت ةستحر اخلتمة سالتمييع وبمل مػت زاد عػت مل ػظ
ال ػشآف ملػ ؽ قشا هنػف يف ادلألػحإل سكتاوبتػف ،ػ ملسػت سا دلػاـ وب ػدر مػت الشػعش أس النحػو إذ أف التعاقػد
وبمل ادلعلممل سااسليا مينيت أف ةستظمش الألػ ،ال ػشآف مل ظػا مػت أسلػف إا آاػش أس اسػتنيما ة ػاؼ إا
ذلمل يػ اذلرػػا سالشػػنيا سملسػػت اخلػ إال أف ادلسػػتظمش لل ػػشآف مل ظػػا مػ مػػا صػػامل ف مػػت ملسػػت
ا ػ ػ سي ػ ػ شػ ػػنيا سهر ػػا سإع ػ ػشاب سق ػ ػشا ة ةني ػػوف يف االاتمػ ػػاد أ ػ ػػا شل ػػت مل ةسػ ػػتظمش احل ػ ػػظ
الشسالة.)395 :
حمتىي التعليم:
ةعتػػع ال اوبسػػو ال ػػشآف النيػػشمي دسػػتور ادلسػػلممل سمػػشاعمت يف الع ػػادات سادلعػػامات سهػػو اػػوهش سملػػدهتت
سهػػادةمت إا سػ ا ال ػػوز وبشيػواف اهلل سموقػػإل ال اوبسػػو مػػت هنعلػػيت ال ػػشآف مسػػتوملا مػػت ط يعػػة اهتماماهنػػف
ك يف.
صػػنإل ال اوبسػػو ادل ػواد الدراسػػية إا م ػواد إا ارةػػة سهػػو ال ػػشآف سال ػػف ساااػػاؽ ساخل ػ ساذلرػػا سال ػشا ة
سم ادئ العشوبية سمواد أس علوـ ااتيارةة كاحلساب سالشعش سأا ار العشب سعلت النحو سصناعة العشوبية.
سوبال ػػف ةػػتعلت ادلػػتعلت ساا اهنػػف الدةنيػػة كالويػػو سالألػػاة سوبػػااااؽ ةنشػػج الألػػ ،علػػا السػػلوؾ ادلترػػف إا
االلتعاـ ال ايت اا أمش اهلل.
أما العلوـ االاتيارةة مو علوـ هن تعد عت الأل ة الدةنية سإجا هو يشسرةة ل مت الدةت.
سإذا قمنػػا وبادل اردػػة وبػػمل ه ػ العلػػوـ سعأل ػشدا ه ػ ا صلػػد أف العلػػوـ ا ا ارةػػة متمػػا مػػا دسػػميف اليػػوـ وبػػالتعليت
ااساسو سوبمل مشمللة التعمر سالت أليف ال هنؤكد عليما مشمللة التعليت المادوةة.
سال اوبسػػو ةنظػػش إا العلػػوـ االاتيارةػػة وب ػػدر اػػدمتما للعلػػوـ ا ا ارةػػة مػػما ة يػػد احلسػػاب أس مػػا دسػػميف
اليػػوـ وبالشةايػػيات يف عمليػػة ي ػ ادلوارةػػء سسػػا ش احل ػػوؽ ادلادةػػة سالشػػعش مػػا ةػػو ش مػػت أس ػ اب إة ػػاظ
ال سؽ سهت ة ف سالتارة ،سما ةعز مت أدواع العاقات الس ية وبمل ااملداث سالظواهش ال هتػت ادلػشيب إال مػت
سامة رسملية زل ااهواين .)419 :4995
سال اوبسػػو يف رسػػالتف ةؤكػػد علػػا م ػػدأ التػػدرج يف ا تػػوم ا ا ػػار ال ػ ةتمم ػا يف علػػوـ الػػدةت سا تػػوم
االاتيار ال هنتمما يف العلوـ ال وتلإل عت ساوب تما يف وبعدها عػت الألػ ة الدةنيػة سإف كادػه يػشسرةة
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ل م ػػت ال ػػدةت سةؤك ػػد عل ػػا عملي ػػة االس ػػتمشارةة سالتعم ػػر يف ا ت ػػوم ا ا ػػار سهػ ػ ا ةع ػػع عن ػػف وب ػػالتنظيت
ادلنو و سالسينيولواو للمحتوم ساالستمشارةة سالتتاوب سالتنياما يف هننظيت اخلعات.
احمليط الزي ميبسس داخله العمل الرتبىي:
كادػه أهػت األوصػيات ا ػي الػ ميػارس داالػف العمػا التوبػو إوبػاف ال ػشف الشاوبػ اذلرػش الػ عػػاش
يػػف أوبػػو احلسػػت ال اوبسػػو امتػػدادا ط يعيػػا لتػػج ك العوامػػا الدةنيػػة سالسياسػػية يف هنوايػػف احليػػاة االاتماعيػػة
سالم ا ية سالتوبوةة.
اهنست عألش اامنالية يف أسااش ال ػشف المالػء اذلرػش  399ه ػ 909ـ) ػارة كػعم هنجسسػه سخ ػه
اا س شس مت أس اب اامت سال وة االقتألادةة سالنم ة العلميػة الػ جتلػه يف كػا مػت ال ػكساف مليػء أدشػج
وبيػػه احلنيمػػة الشػػمك اػػا يػػمف مػػت ا ػعا ت النيتػػب ساآلالت ال لنييػػة حلسػػاب سػػك النيواكػػب سرصػػدها
كاالسػوشالوبات سادل نوػشات سمػػا ةشػ مما مػػت أدساب ال حػػء سل يػػر ااسقػػات سيػ ااطػواؿ سالعػػشسض
شلا ةستعما يف علمو ال لمل سالتنريت.
كاف ال ػشف الشاوبػ اذلرػش الػ عػاش يػف ال اوبسػو قػشف منػعارة علميػة ك ػكة أدم إا ظمػور عػدد منػك قليػا
مػػت العلمػػا سادلمتمػػمل وباستنسػػاخ النيتػػب سمجعمػػا يف منيت ػػاهتت مليػػء رسم عػػت ادلػػؤرخ بزلمػػد وبػػت أمحػػد
التميموب ادلتويف سنة  333هػ) ال اشػتمش أدػف كتػب وبيػد أروبعػة آالؼ كتػاب سع ػد اهلل وبػت هاشػت وبػت
مسػػشسر ادلتػػويف سػػنة  319هػػ) كػػاف ة ػ لػػف منييػػاؿ للسػوا ا ةسػ أروبعػػمل لػتا هن شة ػػا مػػت احلػػع كػػا سػػنة
لنيمشة ما ةستنس ف سكاف سزف كت ف س عة قناطك كلما ،وف ملاشػا كتػاوبمل سكادػه أمحػاؿ النيتػب ادلتنوعػة
الوا ػػدة علػػا ال ػػكساف وبوسػػاطة قوا ػػا ال اعػػة ادلتن لػػمل وبػػمل ادلشػػشؽ سإ شة يػػة ساادػػدل هنه ػ ه ػ ا ال ػػي
العظيت ال اعا مت ال ػكساف كع ػة ال ألػاد مػت طل ػة ادلعش ػة .سمػت الو يعػو أف هننيػوف أهػت الظػواهش الػ
أ شزهت ػػا ه ػ احلشك ػػة التعليمي ػػة الواس ػػعة ادلتممل ػػة يف احلاا ػػة إا سيػ ػ س ػػنت التوبي ػػة سالتجدة ػػب سيػ ػ ك ػػا
م وماهنف سزلتوا سطشا ف سأهدا ف سال منينه ال اوبسو ال ياـ ػ ادلػج شة العلميػة سالػ مل هننيػت منحألػشة
يم ػػا أل ػػإل م ػػت كت ػػب ال ػػف وب ػػا وبشس ػػالتف الش ػػمكة يف ادني اوب ػػف عل ػػا هن أل ػػيا أملني ػػاـ ادلعلم ػػمل سادلتعلم ػػمل
سهندسةنما يف رسالتف ال سر اعت ارها مت أممات ادلشاا يف التوبيػة ادلالنييػة ااصػة سالتوبيػة ا سػامية عامػة
ملسر .)499 :4995
السؤاؿ الماين:
مػػا مػػدم التوا ػػر وبػػمل آرا ال اوبسػػو يف أقوػػاب العمليػػة ال يدامنوايػػة ادلػػشيب ادلػػشت ا تػػوم ا ػػي ال ػ
ميارس داالف ا توم التوبو ) سدظشةات التعلت سالتعليت احلدةمة؟
ادلشيب:
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سء ال اوبسو علا إا ارةة التعليت سةستعما يف ا قناع وبششعية ذلمل ساالستحماث عليف أسلوب التمنيػب
هنػارة سأسػلوب التهيػب سةعتػع رأةػػف هػ ا ادةػدا يف ذلػمل العألػش إذ مل ةسػ ر لهػك ا صػداع وبػف امػا هػ ا
الويػػوح سةعتػػع مػػت أسا ػػا ادلنػػادةت وبتعمػػيت التعلػػيت سل يػػر دمي شاطيتػػف اف موق ػػف رسػػت رد عػػا اػػشئ
رشػػيد إزا مجلػػة مػػت العػػادات كادػػه مواػػودة يف ذلػػمل الوقػػه ساسػػتمشت أمل اوبػػا طوةلػػة سوب يػػه رساسػ ما
ما لة يف ساق ال ششةة مل اآلف سمت هػ العػادات هنشػهيا ااط ػاؿ يف سػت م نيػشة سملشمػا ت مػت مل مػت
يف التعليت ااهواين .)349 :4995
مل ةشػر ال اوبسػػو ال ألػػا يف التعلػػيت وبػمل ط ػػات اوتمػ وبػػا ملػشص علػػا أف ةنيػػوف التعلػػيت للرميػ يف
منياف ساملد سةتل وا ادلعش ة عت معلت ساملد ا هنتس اذلوة وبػمل الو ػات سهنسػود وبيػنمت النععػة ا سػامية
الألػػحيحة .سأف هنشػػما عمليػػة هنعمػػيت أس مػػا ةسػػما اآلف وبإلعاميػػة التعلػػيت مجي ػ أ ػشاد اوتم ػ مل ػ ااةتػػاـ
سال شا منمت سهننيوف ه مسؤسلية الدسلة.
سال شؽ الومليد وبمل إلعامية التعليت مت سامػة دظػش ال اوبسػو سعألػشدا هػ ا أف الػ اد ادلت دمػة ملػددت ع اوبػا
دلػػت ال ةعلػػت اوبنػػف وبينمػػا اكت ػػا ال اوبسػػو وبتمرػػمل صػػورهنف وبػػمل النػػاس سعنػػد اهلل يف ذلػػمل وبػػاغ ال اوبسػػو
الشسالة.)353 :
سلو أرددا ادل اردػة وبػمل ساا ػات ادلعلػت سأهػداؼ رسػالتف الشسمليػة سااااقيػة ساالاتماعيػة لتسػ ال ػوؿ وبػجف
الألورة ال ة دمما هو صورة قشة ة ادا مت الواق مو مل ةتوسػ يف سػراةا ادلعلػت وب ػدر مػا ة شيػف دسر
يف مليػػاة اوتم ػ مػػت ملػػشص علػػا احل ػوار م ػ أسليػػا أمػػور ادلتعلمػػمل وبهيػػة جت ػ ةش أوبنػػا مت سوبنػػاهتت يف ال يتػػة
الدةنيػػة صػػودا ذلػػت مػػت اجلمػػش سالتػػج ش وبالتيػػارات اخلارايػػة سه ػ ا مػػا هننػػاد وبػػف كمػػك مػػت التوامػػات التوبوةػػة
احلدةمة وبا ا ظة علا ااصالة ساحل ر مت ادلؤ شات اخلاراية.
ػػادلعلت ل ػػف منياد ػػف ك ػػكة يف النظ ػػاـ التعليم ػػو م ػػو س ػػدد دوعي ػػة التعل ػػيت ساجتاه ػػف سوبالت ػػا دوعي ػػة مس ػػت ا
اااياؿ سملياد اامة ع ي و .)4993 :4
سللمعلت دسر رةاد ةلع ف مو را د ااتمػاعو ذلػت يف هنوػوةش رلتمعػف سهن دمػف سهنشوبيػة النشػا هنشوبيػة صػحيحة
هنتسػػت س ػب الػػوطت سالػػد اع عنػػف سا ا ظػػة علػػا ال ػ ات الػػوطر ا دسػػاين سهنسػػليه هنامي ػ وبوػػشؽ العمػػا
ال ايت ال متنينمت مت متاوبعة اكتساب ادلعارؼ سال درات سادلمارات سوبااتألار ةػؤد دسر ال ػدسة سادلمػاؿ
النمػػوذاو لتاميػ إ ػػت ساكودػػف سسػػاسلوف االدو ػػاع وبػػف سوبالتػػا
هنشنييا مممت سمملمت ادلست لية دسوقو .)391 :4999
ادلشت:

مػو وبػػدسف شػػمل مػػت العوامػػا ادلػػؤ شة يف

ةشػػك ال اوبسػػو إا أف ملشمػػاف الو ػػا مػػت الػػتعلت ةػػؤد إا ااميػػة سالعرػػع عػػت االسػػتراوبة دلتول ػػات الػػدةت
سالػػدديا الشسػػالة .)353 :كمػػا ةػػعر ال اوبسػػو ملػػر اادمػػا يف االدت ػػاع وباخلػػدمات التوبوةػػة ساحلػػشص عل ػػا
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مأل ػػاحلما سس ػػامتما سللم ػشأة منعل ػػة الني ػػا ت اخللي ػػر وبالشعاة ػػة ساالعت ػػار دل ػػا ذل ػػا م ػػت دسر يف ل ي ػػر التػ ػوازف
االاتماعو.
سلل اوبسػػو رأم يف ال ألػػا وبػػمل ادلتعلمػػمل سادلتعلمػػات اف ذلػػمل مػػت صػػاملمت سمػػت ملسػػت النظػػش ذلػػت.
سسامػة دظػش ال اوبسػو هػ ال هنػعاؿ زلػا اػدؿ يف اا ػاث السػينيولواية ادلتعل ػة وبسػلوؾ ادلػشاه مل منػاؾ
مت ة وؿ وبجف ااتاط ميسش لنس ،صات الت ػاهت وبػمل اجلنسػمل سمػنمت مػت ال ػا لمل وبػجف االاػتاط مػت
أس ػ اب االستراش ػػة أس التمػػي للهشة ػػعة اجلنسػػية شل ػػا ة ػػؤد إا االضلشا ػػات سادلي ػػوالت العدسادي ػػة ال ػ هت ػػدد
مع ػ ػػاةك التعام ػ ػػا ااااق ػ ػو ساالاتم ػ ػػاعو اجل ػ ػػا  .)541 :4999علم ػ ػػا وب ػ ػػجف ال اوبس ػ ػػو ال ةع ػ ػػارض
االاتاط يف الست الساوب ة لظػاهشة االملػتاـ مػو ال ةػشم يػشرا يف مجػ ااط ػاؿ ذكػورا سإدا ػا ق ػا ة ظػة
ال ػػوة اجلنس ػػية ساكتم ػػاؿ ااسػ ػ اب ال يولواي ػػة الػ ػ ػػا شلارس ػػتما سإشػ ػ اعما اجل ػػا .)545 :4999
سال اوبسو ملينما ركع علػا م مػوـ االملػتاـ ػد سػ ر ادل تألػمل يف علػت الػن ادلشاهػر سالتحليػا الن سػو
ال ػػا ت عل ػػا دظشة ػػة شسة ػػد  )4939 – 4959يف التن ي ػػف إا أمهي ػػة هػ ػ ال ػػتة احلاي ػػة الػ ػ هننش ػػج يم ػػا
يػػشسب عدةػػدة مػػت الأل ػشاعات سايػػوشاوبات السػػلوؾ ادلسػػتوا ة لتنيميػػإل اجلمػػود مػػت أاػػا هنعميػػر الػػوعا
الم ػايف الػ الوبػد منػػف لتنيميػإل اجلمػود مػت أاػػا هنعميػر الػوعو الم ػايف الػ الوبػد منػف الهنسػاؽ منيودػػات
الش ألػػية .سهػ ا احلػػدس السػػينيولواو عنػػد ال اوبسػػو سػػاعد علػػا ارهن ػػاع رأ ال اوبسػػو يف االاػػتاط إا
مسػػتوم العاقػػة اجلدليػػة ادلس ػػتمشة سأد ػ أملنيامػػف ال يدامنوايػػة ادلتعل ػػة وبالألػػات الشاوبوػػة وبػػمل ادلعلم ػػمل
سادلتعلممل أد سمت مت داملية أاشم.
دعا ال اوبسػو إا أف سػشص ادلعلػت علػا الش ػر وبػمل التاميػ سالعػدؿ وباعت ػار ال ػدسة سادلمػا ااعلػا سيػ
الع ػػاب الػ ػ ةس ػػتوا ف ا ػػشسج الألػ ػ ياف عن ػػد احل ػػدسد ادلش ػػشسعة سدأل ػػحف وبع ػػدـ الع ػػوس كيم ػػا ال ة ػػجد
الألػ ياف منػػف يألػ ه عػػدمي التػػج ك ػػيمت سوبػػجال ةنيمػػش اللػػوـ سال ػػشب ملػ ال ة ػػدمها أمهيتممػػا التجدة يػػة
يء ال ة شب إال مت ةن معف التوايف أس التووبي.،
سالع اب وبال شب ة ش وبف ال اوبسو كهك مت علما ادلسلممل سلنينف ة ػ ذلػا أملنيامػا سملػدسدا منمػا عػدـ
ال سوة سالعدسؿ عت أساليب ا ذالؿ ساايشار سادلاملظ هػو أف هػ الع ووبػة مل هنػعؿ يػمت ا اػشا ات
ال يدامنوايػػة ال ػ لػػا ظ عليم ػا وبع ػ اوتمعػػات ادلعاصػػشة ادلت دمػػة سيف طليعتمػػا اوتم ػ ا صلليػػع سهػػا
زلشم ػػف يف ال ػ ػوادمل ادلو ػػة يف ك ػػا ال ػ ػ اد النامي ػػة ا ػػاؿ  .)599 :4994سدظ ػ ػشا لاس ػػت داـ الش ػػا
للع ػػاب يف ادلؤسسػػات اوتمعيػػة سالتوبوةػػة ادل تل ػػة ساذلػػادؼ إا ملػ ؼ السػػلوؾ منػػك ادلشمنػػوب يػػف سهنععةػػع
الس ػػلوؾ ادلشمن ػػوب اوب ػػد م ػػت التع ػػشؼ إا الظ ػػشسؼ الػ ػ ةني ػػوف ي ػػف الع ػػاب ع ػػاال سمناسػ ػ ا النشػ ػوايت
.)393 :4991
ل ػ ػ ػػد وب ػ ػ ػػمل واد ػ ػ ػػداةمل  )Thorndike,4943سس ػ ػ ػػنينش  )Skinner, 4939ساةػ ػ ػ ػػت 4911
 )Estes,أف الع ػػاب لػػي عػػاال وبال ػػشسرة أ ال ةػػؤد إا مل ػ ؼ أس كػػإل السػػلوؾ وبالوشة ػػة الػ
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ةػػؤد ػػا التععةػػع إا هن وةتػػف ػػالتععةع أكمػػش عاليػػة مػػت الع ػػاب يف رلػػاؿ هنهيػػك السػػلوؾ أس هنعدةلػػف سةػػشم
سػػنينش أف آ ػػار الع ػػاب يف الس ػػلوؾ مؤقتػػف اف االس ػػتراوبات ادلني و ػة وبالع ػػاب قػػد هنع ػػود إا ط يعتم ػػا
سسيػػعما ااصػػلو إذا قيسػػه اعػػدؿ هننيشارهػػا سةػػشم وبػػاملموف آاػػشسف إا أف دتػػا دراسػػات سػػنينش ليسػػه
مول ة سمينيت كإل وبع االستراوبات علا ضلو ا و أس مولر يمت ششسط ع اوبية معينػة رػب هنوا شهػا
ليهػدسا الع ػاب عػاال  .) Ellis, et. al.,4999سهنيػ ا داملػظ أف هنػاؾ سامػات دظػش سلتل ػة هنؤةػد
سامة دظش ال اوبسو يف مويوع الع اب س،اصة النظشةات السينيولواية احلدةمة.
أما ،ألوص العاقات اا ية وبمل ادلتعلممل أد سمت ال هنشرعما الوشا ر ال يدامنواية احلدةمة سال ةؤكػد
عليما علت الن االاتماعو سعلت د الو ا مػو أ ال اوبسػو ةشػر التنػا وبػمل ادلتعلمػمل سهن ػومي
التامي ػ ل ع ػػمت ال ػ ع اآلا ػػش دسر العشة ػػإل وبتعل ػػيت من ػػك مػػت التامي ػ سوبالتػػا ةؤك ػػد ال اوبس ػػو عل ػػا
اامهيػة الشااعػػة للرمػد الش ألػػو يف عمليػة الػػتعلت أس مػا ةسػػما ملاليػا وبػػالتعلت الػ ايت مليػػء ة ػوـ النيػا ت
وبن سف وبنوع مت النشاط الػ ال ةػتت إال إذا اسػتمكت ملااػات ال ػشد سملػاسؿ إة ػاع هػ احلااػات إيػا ة
إا م مػػوـ التواصػػا وبػػمل اوموعػػات أس مػػا ةسػػما وبدةناميػػة اوموعػػات ادلسػػتمدة مػػت أ ػػاث كػػورت لػػوةت
) (K. Lewinسااف مكسداؼ )) (J. Maisonneureااؿ .(599 :4994
أما وبالنس ة دلألوله ال شسؽ ال شدةة يف التعلت سال هنؤكد عليػف النظشةػات السػينيولواية احلدةمػة ػد أشػار
إليمػػا ال اوبسػػو وب ولػػف ب سضلػػت دواػػب للمعلػػت احل قػػة سدػػشم أف سنيػػت لػػف ػػا يف النظػػش سالظػػاهش علػػا قػػدر
دراةتف سقدر مل ظف يف الظاهشب.
كمػ ػػا أكػ ػػد ال اوبسػ ػػو علػ ػػا الػ ػػتعلت ال ػ ػ ايت ال ػ ػ ةعتػ ػػع أسػ ػػاس الػ ػػتعلت سهنيس ػ ػكا دلعش ػ ػػة دتا رػ ػػف يف احل ػ ػػظ
سالتحألػػيا كمػػا دعػػا ال اوبسػػو إا هن ػػومي دشػػاط ادلػػتعلت وباعت ػػار ادلػػدم ال ػػعمر ال ػ

ةس ػػتهشقف ادلػػتعلت يف

النشاط سه ا ما أكػدت عليػف اا ػاث السػينيولواية احلدةمػة سهػو مػا ةعػشؼ وبػالتععةع أس الته ةػة الشااعػة
يف العألػػش احلػػدةء .ػػالتععةع كمػػا ةعش ػف سػػنينش هػػو احلػػادث ادلمػػك ال ػ

ةػػؤد إا زةػػادة املتمػػاؿ هنني ػشار

ملدسث االستراوبة مويوع التععةع النشوايت .)394 :4991
محتو التعليم:
ركػػع ال اوبسػػو علػػا أمهيػػة ال عػػد الػػدةر يف العمػػا التوبػػو سكػػاف ةنشػػد ادلسػػلت ال ػواعو ال ػػادر علػػا ادمػػة
اوموعة سالتحنيت ال ايت يف أهوا ف ال قد هن أليف عت س يا اهلل.
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ةشكػػع ال اوبسػػو يف هنعلػػيت الناشػػتة مػػت اػػاؿ ادلسػػؤسليات الدةنيػػة الدديوةػػة ال ػ هننتظشهػػا يف طػػور التنيليػػإل
سةنأله وبالوشا ر ال يدامنواية ال هنستعي

عت الوعظ سالتل مل سالتكيع علا ال مت كما أكػد علػا ا ػدة

ادلمػػا احلػػو سادلػشاف سال ػػدسة احلسػػنة يف إاػشا ال ػػشؽ وبػػمل احلسػػت مػػت اا عػػاؿ سيػػد  .سهػ ا مػػا أكػػدت عليػػف
النظشةات السينيولواية احلدةمة س،اصة التعلت وبادلاملظػة ) (Observational Learningسلعػا
وبادػػدسرا  ) Bandura,4999مػػت أكمػػش علمػػا الػػن

مسػػامهة يف دراسػػة ه ػ ا الػػتعلت سوبيػػاف شػػشسطف

سآ ػػار ادل تل ػػة سه ػ ا الن ػػوع مػػت ال ػػتعلت ة ػػوـ عل ػػا ا ػتاض م ػػاد أف ا دس ػػاف كني ػػا ت ااتم ػػاعو ةت ػػج ش
وباجتاهػػات اآلاػشةت سمشػػاعشهت سهنألػػش اهتت سسػػلوكمت سةنوػػو هػ ا اال ػتاض علػػا أمهيػػة هنشوبوةػػة وبالهػػة إذا
اعتعدا أف التعليت ا مومف ااساسو عملية ااتماعية النشوايت .)351 :4991
سةؤكد زلتوم التعلػيت عنػد ال اوبسػو علػا منا يػات التعلػيت سالتنشػتة سإا النظػش إا صػميت العاقػة اجلدليػة
وبمل زلتػوم التعلػيت سملااػات اوتمػ  .سهػ ا مػا أكػدت عليػف الػعام التوبوةػة يف ال ػشف العشػشةت س،اصػة يف
ال لػػداف النامي ػة يف مشااعػػة دظممػػا التوبوةػػة يف اجتػػا السػػعو إا هنعميػػر العاقػػة وبػػمل التوبيػػة ساوتم ػ وبتنوة ػ
االاتألاصػات سرد االعت ػار إا العمػا اليػدس الػ

أدعلتػػف احل ػارة اليوداديػة منعلػة االملت ػار ساالسػػتمراف

ع د الوهاب .)499 :4993
سقد أكدت التوبية احلدةمة علا روب التعليت وبالتشهيا وباعت ارمها قو مل متنيػاململ سهػ ا مػا دعػا التوبػوةمل
إا احل

علا ي

العام التعليمية يػ وا ةشاعػو األوصػيات كػا رلتمػ سوبشػنيا ةيسػش التعػاسف وبػمل

ادلؤسسػػات التعليميػػة سادلؤسسػػات الألػػناعية ساالقتألػػادةة سه ػ ا مػػا أشػػار إليػػف ال اوبسػػو ق ػػا ألػػإل عػػاـ إا
أمهية لدةد اذلدؼ مت التعليت سادلدم الازـ لتح ي ف ع يد .)9 :4994
أشػار ال اوبسػو إا م مػػوـ التنيامػا يف هننظػيت ا تػػوم ا ا ػار ساالاتيػار

يػػء ةؤكػد ا تػوم ا ا ػػار

علػػا العل ػػوـ الدةنيػػة سا ت ػػوم االاتيػػار علػػا عل ػػوـ دةنيػػة يػػشسرةة ل مػػت الػػدةت سه ػ ا م ػػا أكػػدت عليػػف
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الدراسػػات احلدةمػػة وب ػػشسرة التنيامػػا وبػػمل ادل املػػء مليػػء ةعػػشؼ التنيامػػا وبجدػػف التوس ػ اا ػػو وبػػمل عػػدة
مويوعات دراسية هندسر ملوؿ زلور ساملد أس نيشة ر يسية الويوو .)3009
سأكػػد ال اوبسػػو علػػا عمليػػة التػػدرج يف إعوػػا ا تػػوم سػوا أكػػاف علومػػا إا ارةػػة أس ااتيارةػػة سةشػػك هػ ا
التتاوب ساالستمشارةة سالتنظػيت ادلنو ػو سالسػينيولواو للمحتػوم سهػا مػت ادل ػاهيت احلدةمػة الػ هنؤكػد عليمػا
ادلناه يف عألشدا ه ا مليء ةساعد التعلت الساوبر علا مت التعلػيت الاملػر إذا كػاف مشهن وػا وبػف سملػمل
ةػػدرؾ ادلػػتعلت أف يف هنعلمػػف هنتاوبعػػا ساسػػتمشار سةػػدرؾ عناصػػش ه ػ ا التت ػاوب ساالسػػتمشارةة يمػػا ةتعلمػػف ػػإف
هنعلمػػف ةأل ػ ه أكمػػش سػػمولة سقػػوة سة ػشهن م مػػوـ التػػدرج وبػػالتنظيت ادلنو ػػو للمحتػػوم ال ػ
ادلػػادة العلميػػة الػ ةشػػملما ا تػػوم أمػػا التنظػػيت السػػينيولواو كهنػ

ة ػشهن

وبو يعػػة

وبو يعػػة ادلػػتعلت ساألا ألػػف شلػػا رعػػا

الػػتعلت أكمػػش سػػمولة سةس ػشا إيػػا ة إا أف االسػػتمشارةة هنعػػر التني ػشار العمػػود لعناصػػش ا تػػوم أمػػا التت ػاوب
يعر ااتيػار ا تػوم سهنشهني ػف هنشهني ػا هنتاوبعيػا سوبوشة ػة منو يػة ما مػة هنجاػ وباحلسػ اف اعتمػاد ادلعش ػة الامل ػة
علػ ػػا ادلعش ػ ػػة الس ػ ػاوب ة .سهني ػ ػ ا دلحػ ػػظ أف ال اوبسػ ػػو طػ ػػشؽ م ػ ػػاهيت يف عألػ ػػش هنعتمػ ػػد عليمػ ػػا النظشةػ ػػات
السػػينيولواية احلدةمػػة يف هننظػػيت ا تػػوم ساخل ػعات التعليميػػة يف عأل ػشدا ه ػ ا أوبػػو مللػػو مشعػػو :4995
.)91-93
ا ي ال
إف ا ػػي ال ػ

ميارس داالف العما التوبو :
مػػارس االػػف ال اوبسػػو عملػػف التوب ػػو كػػاف زليو ػػا شةػػا مننيػػا وب ػػالعلت سادلعش ػػة يف اجلواد ػػب

التوبوةػػة سالعلميػػة سال لنييػػة سمنكمهػػا سرسػػالتف ادل ألػػلة املػواؿ ادلتعلمػػمل سأملنيػػاـ ادلعلمػػمل سادلتعلمػػمل كت ػػه
علػػا أراػػه االملتمػػاالت إوبػػاف الع ػػود اااػػكة مػػت ملياهنػػف أ أسا ػػا العمػػد الألػػنمااو ال ػ

اد ػػشج يػػف

اوتمػ ال ػكساين سكػػاف اذلػػدؼ مػػت هػ الشسػػالة هػػو الػ ب عػػت ادل ػ هب ادلػػالنيو مي ػ مألػػادر سشػػشح
أملنيامف علا النحو ال

ةيسش هنو ي ف سة مت ادتشار سةوطد أركادف.
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ميػارس يف داالػف العمػا التوبػو مليػء أشػار إا يػشسرة هنػوا ش االعػاب يف

سه ػ ا مػػا هنؤكػػد عليػػف اا ػػاث سالنظشةػػات السػػينيولواية احلدةمػػة إال أدػػف أشػػار إا أف ألعػػاب

ااط اؿ رب أف هننيوف االية شلا مينيت أف ةشس ،ػيمت عػادات سلال ػة للػدةت ممػا الشوبػا سمنػك  .سإف سيػعف
املنياـ العوا ااس وعية سالدةنية ةتمما يف زةادة هنسميا هننييإل الأل ياف يف الوس الدةر ساالاتمػاعو
سمتنيػػمل ادلعلمػػمل مػػت ديػػا دألػػيب مػػت الشاملػػة سادلتعلمػػمل مػػت التحػػشر أمليادػػا مػػت قيػػود الدراسػػة إا شلارسػػة
النش ػػاط التل ػػا و ادلس ػػتريب لو يعػ ػػة مي ػػوذلت ساهتمام ػػاهتت ادلترم ػػة نيػ ػػت أعم ػػارهت إا اللع ػػب ال ػ ػػشد
ساجلمػػاعو ال ػ

ةسػػاعد علػػا اط ػشاد ج ػوهت احلسػػو احلشكػػو سالعػػاط و سااااقػػو سال ػ هر اوبػػت عاشػػور

.)10 :4995
سهنعد االعاب التعليمية أملد أجاط التردةد التوبو يف عدد مت الدسؿ يف عألشدا هػ ا مليػء أاػ ت ػ ا
ااسلوب يف التو ي ات التوبوةة ادارسما يف مشاملا التعلػيت العػاـ سهننولػر نيػشة االعػاب مػت االجتاهػات
احلدةمة يف اعا التعليت أكمش اعلية سدشاطا مت ااؿ ل يع علا طشح ااسػتلة سادلشػاركة يف ادلناقشػات
سال اعليات ادلتنوعة العمن ،ساالوسو .)3003
ساالعاب التوبوةة سوا دااا ادلدرسة أس ااراما أ يف ا ي الػ

ميػارس اػاؿ العمػا التوبػو دشػاط

ه ػػادؼ ة ػػوـ وب ػػف ادلعل ػػت أس رلموع ػػة الو ػػاب لتح ي ػػر ااه ػػداؼ التوبوة ػػة ادلشمنووب ػػة ادلعش ي ػػة سالن س ػػحشكية
سالوادادية اذلوةد

.)Oldifild, 4994 )3001

ساللعػػب يف الو ولػػة سسػػي هنشوبػػو هػػاـ ةعمػػا علػػا هننيػػوةت الو ػػا سهنشا ػ أمهيتػػف إا ال ػػتة الووةلػػة ال ػ
ة يما الو ا يف اللعػب دااػا ا ػي ادلدرسػو أس يف أةػاـ العوػا شلػا ةسػمت يف التنيػوةت الن سػو للو ػا
مليػػء ةنيشػػإل عػػت دسا عػػف سهنتنيػػوف لػػدم الو ػػا ميػػوؿ سقػػدرات ساألػػاؿ هنعػػعز سهن ػدعت معار ػػف ساعاهنػػف
الساوب ة سةشنيا اللعب دشاطا أساسيا دلشاملا جا الو ا ع د اذلاد
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سهني ػ ا دلحػػظ هنػػدعيت النظشةػػات السػػينيولواية ساا ػػاث التوبوةػػة صػػحة آرا ال اوبسػػو يف هنػػو ك االعػػاب
سالو ا يف ا ي التوبو .
اا ت ه اا نيار التوبوةة سادلنسػرمة مػ النظشةػات السػينيولواية احلدةمػة يف عألػش عػاش يػف ال اوبسػو
ةؤكػػد علػػا هنشمنيػػب اجليػػا وبػػتاسة ال ػػشآف سهن سػػك سق ػشا ة احلػػدةء سمعاديػػف سال ػ سد عػػت الع يػػدة سالت حػػش يف
علػػوـ ال ػػف سالش ػشةعة سه ػ ا ةظمػػش أف ال اوبسػػو مل ة ػ هب يف هنعلميػػف م ػ هب التعمػػه ادل ػػالق سكمػػا ة ػػوؿ
أطل ػ أف النظػػش اسيػػاع التعلػػيت وبػػدار ا سػػاـ من ػ وبداةػػة ال ػػشف اخلػػام للمرػػشة إا اليػػوـ الملظنػػا أف
العهػػد يف العناةػػة وبػػالعلوـ الشةايػػية ال ػ د ػػف اوبػػت الػػدسف 933ـ 909ه ػػ) إا أمهيتمػػا مل ةػػعؿ إال وبتجكػػد
احلااػػة إليمػػا يف عمػػد المػػورة العلميػػة سالت نيػػة سأف دشػػاط النيتاهنيػػب مل ةنيػػت يف أمنلػػب اامل ػواؿ سيف عامػػة
وباد ادلهشب العشيب وبعد است اذلا أ شم شلا ي وف ال اوبسو يف ال شف الشاوبػ للمرػشة جلػاز لنػا اعت ػار ال يػف
ادلشيب اػا دعػا إليػف مػت هننوةػ يف مػواد الدراسػة سمنمػا احلسػاب مػت أسا ػا سأوبػشز الػ ةت دػادسا وبتوبيػة متنياملػة
للم ومػػات سااوبعػػاد جت ػ ر ااايػػاؿ الناشػػتة يف ساقعمػػا سهنشػػح ععمم ػػا علػػا هنو ػػوةش يف االجتػػا اا ػػا
سااوب ا أطل

.)411 :4959

سيف يو ذلمل ةعد ال اوبسو ر أجوذاا هنشوبوةا

وةا يف عألش ال شف الشاوب اذلرش .

التىصيبت:
وبنا علا ما هن دـ هنوصو الدراسة اا ةلو:
هننشػػتة ااط ػػاؿ منػ الألػػهش علػػا ملػػب الػػدةت سالتعامػػا معػػف سأف ةسػػلنيوا سػػلوكا دةنيػػا يف كػػا شػػؤسف
مليػػاهتت دااػػا ادلدرسػػة ساارامػػا م تػػدةت اعلمػػيمت دلػػا لل ػػدسة مػػت أ ػػش ك ػػك علػػا سػػلوؾ ااط ػػاؿ
علا أف ةنيوف ادلشوبمل منشتمل هننشتة إسامية صاحلة كما كاف احلاؿ لدم أسا مت ادلسلممل.

521

دور المعلم العربي في عصر التدفق المعرفي

جامعة جرش الخاصة – كلية العلوم التربوية

أف هنن م ػػر سياس ػػات هنني ػػوةت سإع ػػداد ادلعلم ػػمل سأسػ ػاهن ة التعل ػػيت الع ػػا يف إط ػػار أرك ػػاف لسػ ػ ة دةني ػػة
ااتماعيػػة لنيػػت مسػػار التعلػػيت سهن ػ سلوواهنػػف سعػػدـ االقتألػػار علػػا ادل ػػشرات الدةنيػػة سملػػدها أس
العملي ػػة سمل ػػدها إذ أف ادل ػػشرات العلمي ػػة هن ػػدعت االجت ػػا ال ػػدةر يف الن ػػوس سهنعم ػػر الش ػػعور ال ػػدةر
سا مياف وبعظمة النيوف ساالر ه ا النيوف.
أف ة ػ ػػشت التاميػ ػ ػ هنشوبي ػ ػػة متنيامل ػ ػػة هنتن ػ ػػاسؿ اواد ػ ػػب ش أل ػ ػػية ادل ػ ػػتعلت اجلس ػ ػػمية سالشسملي ػ ػػة سالع لي ػ ػػة
ساالاتماعية سااااقية سالوادادية سالشسملية.
هنشري الوشؽ ا سامية ال دمية يف التعليت مت منػاظشة سزلػاسرة سهنعلػيت ذايت سمشاعػاة لل ػشسؽ ال شدةػة
ساالوبتعاد عت التل مل سا ايشة ما أمنيت.
االهتمػاـ وبو يعػػة العاقػػة ااوبوةػػة الػ أشػػار إليمػػا ال اوبسػػو يف رسػػالتف وبػػمل ادلػػشيب سادلػػشت سهن وةتمػػا يػء
هننيػػوف عاقػػة أوبػػوة رسملاديػػة سأاػػوة إمياديػػة نيمػػا أف ااب س ػ ا يف ساػػود الو ػػا ػػإف ادلعلػػت ةه ػ
الن

وبالعلوـ سةشوبيما وبادلعارؼ سةمدةما طشةر التعليت سالل ة سالسشسر.

اسػػت ادة الػػنظت التوبوةػػة احلاليػػة يف ال لػػداف العشوبيػػة سا سػػامية مػػت اآلرا التوبوةػػة لل اوبسػػو يف أقوػػاب
العملي ػػة ال يدامنواي ػػة ادل ػػشيب سادل ػػشت سا ت ػػوم سا ػػي الػ ػ
مت

ه عت جاذج هنشوبوةة إسػامية

مي ػػارس داال ػػف ا ت ػػوم التوب ػػو ) سالػ ػ

ػوةة كمػا كػاف احلػاؿ يف عألػور االزدهػار ا سػامو أ دظػاـ

إسػػامو هنشوبػػو كلػػو سػػي وبنيػػا مػػا ة ت ػػيف جػػو ا دسػػاف ادلتنيامػػا ع ليػػا سساػػداديا سال يػػا سةشػػنيا
اجتاهاهنف ااساسية ضلو ا دساف سضلو العامل سما يف مت أشيا سمؤسسات سهننميتما.
أف ةت ػػمت وبػشام إعػداد ادلعلمػػمل إيػػا ة إا مػػا سػػلإل متول ػػات التوػػور العلمػػو سالتنينولػػواو ال ػ
ميني ػػت ادلعل ػػت م ػػت ال ي ػػاـ وب ػػجدسار الوظي ي ػػة كموا ػػف إا مأل ػػادر ادلعش ػػة سمنس ػػر دلػ ػواد التعل ػػيت سم ػػنظت
اسػالي ف سممنػدس لتنينولوايػا هنعليميػة سم ػوـ الكتسػاوبات ادلتعلمػمل سممػك للدا عيػة ال اهنيػة سال اوبليػػة
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التوبوةة سمنييإل جلو منر وباخلعة ا دسادية سالت اعػا االاتمػاعو سمسػت دـ للنمػاذج سالػنظت سالتعلػيت
ادلألهش سادلعم سأساليب التعليت ال ايت سالتوبية ادلستمشة.
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