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ما الشائعات
وكيفية مواجهتها؟!

كلمة ومعنى

د.عبدالعزيز يوسف األحمد

مهرجانات الكويت للقرن املاضي بستينياته وما بعدها 
كانت والتزال أيقونة ورمزا لألجيال السابقة واحلالية، 
وتشيد بها وســائل اإلعالم احمللية والدول اخلليجية 
والعربية الشــقيقة في جميع املناسبات، أهمها للوالء 
واالنتماء الوطني بأعيادها وأعيادنا، إال أن اجليل احلالي 
ال ميلك من املعلومات الكافية عن كنوز تلك املهرجانات 
على أرض الكويت الغالية وحتديدا من وزارتي التربية 
واإلعــالم وما تقدمه كل منها للعالم الواســع خارجها 
ألكبر وأعرق «كورال إنشــادي موسيقي تربوي راق» 

أداء وغناء وكلمات وأحلانا.
 وكان لــوزارة التربية الباع األكبر في خروج هذه 
املهرجانات بالصورة املبدعة بنجومها وأسمائها الرنانة 
حتى هذا الزمان، كما كان لإلعالم ســاحته الواســعة 
في تنوع وتواصل البرامج الوطنية الراقية لفرســان 
هذا امليدان حتى اآلن عبــر قنواته اإلعالمية املتجددة 
واملتعددة، ليتها ال تغفل تاريخ وأسماء شخصيات وطنية 
للتعريف بإجنازاتها ألجيال «النقال». من هي منشــدة 
كلمات الوطن والوطنية سناء اخلراز واملربي الفاضل فنا 
وأداء عبدالعزيز ملفرج «شادي اخلليج»، وبلبل األحلان 
فنانها غنام الديكان، وقيادة الكورال املرحوم بإذن اهللا 
عبدالرؤف إسماعيل وجنوم زمانه مع التقدير واالحترام 
لكل طالب وطالبة، ومرب فاضل ومربية فاضلة، وجنود 

األداء للكورال املسرحي الوطني كل بجهوده.
نتمنــى لألحياء منهم طول األعمار والبروز كقدوة 
ومنوذج لألجيــال احلالية، وفي الوقت ذاته تكرمي من 
رحلوا عن دنيانا تكرميا معنويا ال تنساه ساحة الوطن 
الغنية بهم جيال بعد أجيال، تتعرف عليهم وعلى دورهم 
فــي خدمة وطنهم الغالي، وأمثالهم بالســاحات الفنية 
املتعددة، واملجاالت األخرى خلف ســتارة النســيان، 

أوأوليات األزمان!
بذلك نعطي للعنوان مساحة ترتقي فيه الساحة إلى 
صفوف األمم املتقدمة بتذكير شعوبها مبن شارك في 
صناعة تاريخها الوطني دون نسيان قد يصل إلى حد 
اإلهمال، فاخلالق جميل يحب اجلمال اإلنساني الراقي 
دون إســفاف بخنادق اإلنسان الوفي املخلص للوطن 

الغالي قوال وتعزيزا وتفعيال. طالت أعماركم.

ال أتعجب إطالقا حينما أسمع أن الكويت أصبحت سوقا 
يقصده بعض الوافدين ملمارسة أعمال السحر والشعوذة 
وإيذاء الناس مقابل احلصول على مبلغ من املال، فهناك 
لألسف الشديد ترويج كبير ألعمالهم التي تخالف الدين 
والشــرع، هذا باإلضافة إلى أن القانون رفع يده عنهم، 
فال يوجد نص صريح وواضح بالقانون الكويتي يجرم 
ممارسة أعمال السحر والشعوذة، لذلك فإن السحرة في 

وطننا آمنون من العقوبة.
وأكثر ما لفت انتباهي خالل الفترة القصيرة املاضية 
عمليات الضبط التي أجراها رجال اجلمارك ومنها واقعة 
ضبط مواطنة قادمة من إحدى الدول العربية، عثر بحوزتها 
على مواد تســتخدم في أعمال السحر والشعوذة تقدر 
قيمتها بنحو ٣٠٠٠ دينار متت مصادرتها، ونظرا لعدم 
وجود نص قانوني يجرم الســحر مت السماح للمواطنة 
باملغادرة لتعود إلى بيتها آمنة بعدما كانت على وشك أن 

ترتكب جرمية في حق إنسان آخر.
أرى أن الســحر والشعوذة جرمية ال تقل خطورتها 
عن جرمية القتل، فكم من بيوت دمرت وأســر تفرقت، 
وأجساد مرضت، وعقول ذهبت، وجتارة خسرت، بسبب 
تلك األعمال الشيطانية، واألدهى من ذلك أن من يقومون 
مبمارسة السحر والشعوذة ينقسمون حتت بندين األول 
منهم هو الدجل والنصب على ضعاف النفوس والعقول 
واحلصول منهم على أموال طائلة مقابل حتقيق رغباتهم 
فــي إيذاء آخرين، وقد يجدون أنفســهم في النهاية قد 
وقعوا في فخ للنصب وال يســتطيعون إبالغ الشرطة 
حتــى ال ينفضح أمرهم، أما البند الثاني فهم الســحرة 
احلقيقيون الذين ميارسون السحر من خالل االستعانة 
باجلن والشــياطني والعياذ باهللا، واجلميع يعلم أن من 
يصل إلى هذه الدرجة البد له أن يقوم مبمارســة كفرية 
واخلروج عن طاعة اهللا، وهذا ما يعد جرمية أبشع وأخطر 

من وجهة نظري.
وأمام مثل هذه اجلرائم اإلنســانية واألخالقية التي 
تنفذ حتت مسمى أعمال السحر والشعوذة، يقف القانون 
مكتوف األيدي وال أريد القول إنه بات لدينا عوار قانوني، 
فبالقانون ال يحصل الساحر على أي عقوبة، ولذلك كان 
البد على املشرع القانوني أن يضع ذلك باحلسبان، ويدرك 
أن عدم التفاته لهذا األمر جعل من كويتنا الغالية ســوقا 
للسحرة واملشعوذين، وأصبح هناك باألخير عبء على 
رجال وزارة الداخلية في مالحقة هؤالء السحرة وإتالف 
ما معهم من مواد تســتخدم لتنفيذ أعمالهم، لتتشــتت 

مجهوداتهم بني السحرة وبني مالحقة جتار املخدرات.
وبينمــا تزداد أعداد املتضررين من أعمال الســحر 
والشــعوذة جند أن هناك دوال تكافح من أجل التصدي 
لتلك الظاهرة اخلطرة ففي اململكة العربية السعودية غلظت 
العقوبة ليعاقب الساحر بالسجن مدة ال تقل عن ٥ سنوات 
وال تزيد عن ١٠ ســنوات، بينما يعاقب كل من استقدم 
شــخصا بغرض قيامه بالسحر بالسجن مدة ال تقل عن 
٥ سنوات وال تزيد عن ١٠ سنوات وبدفع غرامة مالية ال 
تقل عن ١٠٠ ألف ريال ســعودي، وفي السودان يعاقب 
الساحر بالســجن أو الغرامة أو العقوبتني معا، وتشديد 
في العقوبة في حالة العودة للجرمية، وفي مصر يعاقب 
باحلبــس والغرامة التي ال تقل عن ٢٠ ألف جنيه كل من 
ارتكب أو جلأ ألعمال السحر والشعوذة سواء كان ذلك 
حقيقة أو عن طريق اخلداع مبقابل مادي ودون مقابل، 
وفي اإلمارات يعاقب باحلبس والغرامة التي ال تقل عن ٥٠

ألف درهم كل من مارس أعمال السحر والشعوذة، وفي 
قطر يعاقب الســاحر باحلبس مدة ال تقل عن ٣ سنوات 
وال جتاوز ١٥ سنة، وبالغرامة التي ال تزيد على ٢٠٠ ألف 
ريــال، أو بإحدى هاتني العقوبتني، وفي البحرين يعاقب 

الساحر باحلبس والغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني.
البد من وقفة حاسمة أمام تلك املمارسة الدنيئة التي 
ظهرت مؤخرا في مجتمعنا، وأن يتم سن عقوبات مناسبة 
وحسب ما أتذكر أن أحد نواب مجلس األمة كان قد تقدم 
مبقترح بوضع قانون يسمح بتطبيق حكم اإلعدام على 
الســحرة وحبس من يســتعني بهم، وأرى أنه البد من 
تفعيل عقوبات بصورة عاجلة أسوة مبختلف دول العالم.

ال شك أن الشائعات تعد 
جرمية يرددها ويروجها 
النفــوس ضد  ضعــاف 
الذي يعيشــون  املجتمع 
الشــائعات  فيه، وهــذه 
تنتشر بسرعة إن لم يكن 
لها رادع قوي يوقف زحفها 
وخطورتهــا ألنهــا تثير 
االضطرابــات والفوضى 
املجتمع، وتعتبر هذه  في 
الشائعات أخطر من مروجي 
املخــدرات، لذلك يجب أن 
تقابل بقوة القوانني الرادعة 
لكل من تســول له نفسه 
التالعب بقدرات الوطن في 
نشــر مثل هذه الشائعات 

املغرضة.
وهناك أنواع عديدة ملثل 
الشائعات سأخلصها  هذه 
للقارئ العزيز ليســتفيد 
منها أوال وليتحاشاها ثانيا، 
ومن هذه الشائعات ما يلي: 

٭ الشائعة الزاحفة أو البطيئة:
وهذه اإلشاعة تبدأ بهمس 
تامة مما جتعل  وســريه 
الناس يصدقون كل شيء 
يصــدر منهــا وتتناقل 

بسرعة.
٭ الشــائعة السريعة: وهي 
إشاعة ســريعة االنتشار 
وفــى نفــس الوقت هي 
سريعة االختفاء وهنا تأتي 

خطورتها.
٭ الشــائعة الراجعة: وهذه 
اإلشاعة تختلف عن غيرها 
لونا خاصا تروح  لها  ألن 
وتختفي ثم تعود، لذلك هي 

من اخطر الشائعات. 
اإللهاميــة الشــائعة  ٭ 
أو الهجومية: وهذه اإلشاعة 
تطلق من شخص، ويهدف 
الى تشــويه سمعة  منها 
شخص آخر وتتم عن حقد 
وضغينة أو معادات بقصد 
االنتقــام ويجب احلد من 

خطورتها ألنها مؤذية. 
٭ شائعة اخلوف: وهي شائعة 
اخلوف والرعب في املجتمع 
والهدف منها إثارة البلبلة 
وعدم استقرار البلد سواء 
سياســيا أو اجتماعيا أو 
اقتصاديا، لذا يتم التحذير 
منها واحلد من خطورتها. 
عزيــزي القــارئ كل 
الذكر  الســالفة  النقــاط 
التحدث عنها من  التي مت 
الشائعات هي حقيقة حتدث 
التي يكثر  في املجتمعات 
فيها اجلهل والبطالة وعدم 
الفراغ، مما  شــغل وقت 
تســبب أضرارا للمجتمع 

الذي تعيش فيه.
وأخيــرا أمتنى لوطني 
احلبيــب الكويت أن يكون 
خاليا من أي شائعات، التي هي 
هدفها هدم كيانات املجتمع، 
الكويت وشعبها  حفظ اهللا 
من كل ســوء.. حتت ظل 
الوالد القائد صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا، وسمو ولي عهده 
األمني الشيخ مشعل األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، ورئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح، 

حفظه اهللا.

املســؤولية في املستقبل، بإمكاننا أن 
نصل إلى الصحة العامة للشعب بزيادة 
اهتمامنا ببناء املستشــفيات واملراكز 
الصحية وإعداد جيل صاعد في مهنة 

الطب والصحة العامة.
باالقتصاد  أن نهتــم  كذلك علينا 
الوطني وأن نقيم الصناعات، بأن نحافظ 
على مكانة العملة الكويتية التي تتربع 
على قمة العمالت العاملية ذات السمعة 
العالية وال بد أن نســتغل نفطنا في 
النفط.  إنشــاء صناعات تعتمد على 
كل هذا سيساعدنا على بناء مستقبل 
الكويت وال بد أن تكون ثوابتنا األساسية 
للسياسة الكويتية هي االهتمام ببناء 

اإلنسان الكويتي.
< < <

من أقوال املغفور له بإذن اهللا سمو األمير الراحل 
الشيخ جابر األحمد - طيب اهللا ثراه: «إن املسؤولية 
تأتي من خالل بابني أساسيني هما خدمة الوطن 
ثم خدمة الشعب وأن يضع املسؤول ربه سبحانه 
وتعالى ثم ضميره في إجناز املهام املوكولة إليه».

واهللا املوفق.

القيادات في  باجتماعات مع  املناسبات 
احملافظة من مختلف الوزارات والقطاع 
األهلي الستعراض خططهم وبرامجهم 

التي تواكب هذه املناسبات؟
أين دور القطاع اخلاص واجلمعيات 
التعاونية فــي تزيني امليادين والطرق؟ 
أين دور مراقبة الزينة واألعالم من هذا 

الفرح الكبير للعروس الكويت؟
ماذا تنتظــرون؟ وزعــوا األعالم 
على املواطنــني، وارفعوها خفاقة على 
الساريات، ألن الكويت تستاهل وفضلها 

كبير على اجلميع.
أخيـــــرا، نقول للجنــة املنظمة 
استــــــعرضوا جـــــاهزيتكم قبل 
فــوات األوان ألن صميم عملكم يكمن 
في التجهيز املسبق ملثل هذه االحتفاالت.

أن تبدي االهتمــام الالزم، األمر الذي 
يترك انطباعا يتسم بالسلبية الالمتناهية 
واخلوف احلقيقي على مستقبل اإلنسانية 

واإلنسان على الكرة األرضية. 
وال يعقل أن تتجه اجلهود اإلنسانية 
اليوم إلى خارج حدود األرض الستكشافها 
واكتشاف أنســب البقع التي ميكن أن 
تصلح مكانا جديدا صاحلا لعيش اإلنسان 
أو تتجه الكتشــافات أخرى لها عالقة 
بالكثير من املتعلقات على األرض!.. بينما 
هي تدمر الكرة األرضية في العديد من 
املواطن املتعددة منها على سبيل املثال 
السموم الكيميائية التي تنتجها مصانع 
تلك الدول والتجارب النووية وغيرها من 
الكثير من التصرفات التي تعمل عليها 
تلك الدول على األرض وفي نفس الوقت 
تعلن أن جهودها ضخمة في هذا املجال. 
إنها فعال مفارقات عجيبة وغريبة تنتج 

عن تلك الدول الكبرى!.
فهل نشهد تغييرا من قبل تلك الدول 
يعيدها إلى رشدها في تلك التصرفات؟ 

نتمنى ذلك. واهللا املوفق.

مراجعتها منذ أكثر من ٥٠ عاما بشكل 
أعمى، فهذا ال يساعد املجتمع ألننا كثيرا 
ما نرى حاالت من املمارسات السلبية 
بدال من املمارســات اإليجابية، لدرجة 
أن االنتظار في طابور املركز التجاري 
أصبح مشكلة، حيث ال يعترف كبار السن 
الطابور، بل يتجاوزونها  بالشباب في 
في بعض األحيان، حتى مسألة السماح 
ألطفالهــم كي يكونــوا وقحني مع أي 
شخص يعتبرونه جديرا دون عواقب.

يجب علينا تسليط الضوء على أن 
الطالب الراسبني والذين من املتوقع - 
مع األسف - أن يكونوا األغلبية هم من 
األطفــال. أيضا، إذا كنت تعتقد أن هذا 
املوضوع ال يخصك، فإن هؤالء األطفال 
الفاشلني سوف يواجهون أقرانهم من 
األطفال الناجحني وجها لوجه، ويتسللون 
في نهاية املطاف إلى املجتمع في مواقف 
مختلفة. ومن أجل إيجاد حل لهذا األمر، 
يجب دعوة جميع أصحاب املصلحة إلى 
طاولة القرارات بطريقة استباقية، والسبب 
أن مشكلة التعليم احلالية تتحول بسرعة 

إلى جائحة صامتة.

وأن هذا يوجب علينا االتصال باجلامعات 
واملؤسسات العاملية ذات السمعة العاملية 
في التربية والتعليم، وأن نختار املناهج 
األكثر رقيا وتقدما وذات فائدة في بناء 
باألجيال  الكويت والنهوض  مستقبل 

القادمة.
كذلك علينا أن نهتم بالصحة، فهي 
أساس مهم في بناء مستقبل الكويت، 
ألن من أساسيات الصحة بناء شباب 
أصحاء وأقويــاء قادرين على حتمل 

املقبلة النظر في األمر ومعرفة األسباب 
في عدم حترك اللجنة املنظمة لالحتفاالت 
إلــى هذا اليوم.  أيــن دور احملافظني، 
الذي يجب أن يكون فعال قبل مثل تلك 

هل عجزت الدول الكبرى واملسيطرة 
على زمام األمور على الكرة األرضية عن 
أن جتد احلل املناسب للصراعات التي 
لم ال تزال الكثير من الدول والشعوب 
تغرق في مستنقع التدمير وإهراق الدم 
ووقف أنهر الدم التي تسيل في كل يوم 
بدون أن تبدي ما يجب من اإلحساس 
باإلنسانية احلقة. لألسف هذا ما يعتصر 
في النفس، ألم عظيم وأرق ال حدود له 
جتاه تلك املشاكل على الكرة األرضية 
التي تتركها تلــك الدول الكبرى بدون 

عادة ما يكــون قد فات األوان للتعامل 
معه بشكل فعال، وهنا تبدأ دورة إلقاء 
اللوم. لكن في مثل هذه احلاالت، نتحمل 
جميعا اللوم جزئيا على كل طالب ينتهي 

به األمر بهذه الطريقة.
إنها دورة يجب أن تكمل نفسها بطرق 
مختلفة، إذ يعمل العديد من اآلباء وحتى 
أولئك الذيــن حالفهم احلظ بالبقاء في 
املنزل ال ميكنهم مواكبة العمل املدرسي. 
باإلضافة إلى ذلك، واملتوقع من املعلمني 
اتباع املناهج وطرق التدريس التي لم تتم 

أال  الثوابت األساسية يجب  وهذه 
تشغلنا عن دورنا في االهتمام باإلنسان 
الكويتــي وأن نهتم به، وأن نهيئ كل 
املواطن  للنهوض مبســتوى  السبل 
الكويتي ألنه األساس في بناء كويت 
املســتقبل، كويت احلضارة، فليست 
هنــاك حضــارة دون االهتمام ببناء 
اإلنســان، ولكي نحقق ما نرجو من 
تطور اإلنسان الكويتي وبناء مستقبل 
الكويت فال بد أن نهتم بالتعليم والتربية 

أو اخلاصة، ونحن مقبلون على شهر 
اخلير الذي يحوي تاريخني يفتخر بهما 
كل كويتي وهما االستقالل والتحرير.

نتمنى من مجلس الوزراء في جلسته 

وخرجت عن السيطرة (ال سمح اهللا) إال 
اهللا عز وجل فهو احلافظ. فهل عجزت 
البشرية أو باألحرى هل عجزت الدول 
الكبرى والتي تدعي أنها حامية احلرية 
واملدنية عن حماية البشرية من األخطار 
احملدقة بها بســبب هذا السالح؟.. هل 
عجزت فعال عن إيجاد احللول املناسبة 
واحلافظــة للكثير من األخطار التي ال 
حصر لها كما أوجدت احللول أو وضعت 
يدها على بداية الطريق جتاه الكثير من 
األلغاز واملعضالت في هذا الكون الفسيح؟ 

مشاركة الوالدين األداء األكادميي فحسب، 
بل لها كذلك تأثير إيجابي على ســلوك 
الطفل في الفصل واحلياة بشكل عام، 
وحتى يتحقق ذلك، يجب إيجاد اهتمام 
من مقدمي الرعاية إلى جانب املؤسسات 
التعليمية. لكن كيفية ترجمة ذلك عمليا 
تكون غامضة جدا نظرا ألن معظم اآلباء 
مشغولون، وألن املعلمني مرتبكون، حيث 
إن معظم املدارس وبشكل متكرر جتد 
طرقا إلبقاء اآلباء بعيــدا عن األنظار. 
ومبجرد وضع عالمة على الطالب لرسوبه، 

ثوابتنا الدائمة ترتكز على وجودنا 
اخلليجي والعربي واإلسالمي مع تفاعلنا 
مع العالم الذي نعيش فيه وأحداثه التي 
يجب أن نأخذ منهــا املواعظ والعبر 
ونعرف متــام املعرفــة موقعنا منه 

وعالقتنا معه.
إن معالم الطريق للسياسة الكويتية 
ترتبط مبستقبلها ومستقبلنا وكيف 
يجب أن نطور عالقتنا مبا يتناســب 
مع مصاحلنا الوطنية، واننا ال نستطيع 
العيش مبعزل عن العالم الذي يحيط بنا، 
وهذا يدعونا إلى ضرورة التأكيد على 
تواجدنا في مجلس التعاون اخلليجي 
وااللتزام بتضامن مجلس جامعة الدول 
باملؤمتر اإلسالمي  العربية وارتباطنا 
الذي يجمع العالم اإلسالمي، ثم يجب 
أن نعيش ونتفاعل مع األحداث العاملية 
ألنه من غير املعقول أن نعيش مبعزل 
عن املجتمع الدولي، وال بد من التعامل 
مع جميع التوجهات السياسية للمجتمع 
العاملــي الذي وقف إلــى جانب احلق 
الكويتي أثناء أزمة االحتالل العراقي.

الغالية خالل األيام  الكويت  حتتفل 
القليلة املقبلة مبناسبتي العيد الوطني، 

وذكرى التحرير.
لم يتبق إال أقل من الشهر على هذه 
املناسبة العزيزة على قلوب الشعب الوفي، 
ولم نر أي حترك يذكر من قبل اللجنة 
الدائمة لالحتفاالت التي دائما ما نطلب 
منها قبل هذه الذكرى أن تســتعرض 
لهذه  برنامــج عملها واالســتعدادات 

االحتفالية الكبيرة.
مظاهر االحتفاالت تكاد تكون شبه 
معدومة حتــى اآلن ســواء كانت في 
احملافظات أو داخل املناطق أو على الطرق 
الســريعة حيث ال توجد أعالم وصور 
للقيادة احلكيمــة، حفظهم اهللا، تزين 
املباني اخلارجية للمؤسسات احلكومية 

تباهي الغرب والدول الكبرى بآخر ما 
وصل إليه التطور البشري والتكنولوجي 
في مجاالت عدة، يعد تباهيا ال قيمة له!. 
إذا مــا أجرينا تقاطعا مختصرا للكثير 
من املجاالت البالغة احليوية التي لم يتم 
التوصل فيها ألي تطور يذكر.. حتى أنه 
ميكن القول إنه لــم يتم إيالؤها القدر 

الكافي من االهتمام وخالفه.
كما أن تباهي الغرب والدول الكبرى 
الذي يخرج علينا من وقت آلخر والذي 
يعلن قرب االكتشاف ملظاهر أو بوادر 
وجود حياة في الكون البعيد عن الكرة 
األرضية، على سبيل املثال ال احلصر 
يعطينا مؤشرا مخيبا لآلمال بالنظر ملا 
نشهده على الواقع لتلك الكرة األرضية، 
فهناك عشرات بل آالف من املشاكل التي 
تعاني منها الكثير من الشعوب والدول 
واملجتمعات في العالم أجمع.. وعلى سبيل 
املثال يجب علينا فــي هذا الصدد أن 
نشير إلى أبسط تلك املشاكل على الكرة 
األرضية وهي مشكلة التسلح النووي 
الذي يشكل خطرا أو قنبلة موقوتة ال 
يعرف مداهــا إذا انتقلت مما هي عليه 

يساعد انضباط األطفال على تعلم 
أساسيات القيم واألخالق، والتي تعتبر 
أساس النجاح األكادميي، إذ يعتبر التأديب 
الفعال أمرا إيجابيا بطبيعته، فهو يعلم 
الطفل ما ميكنــه فعله بدال من انتقاده 
بشدة أو معاقبة ما ال يجب عليه فعله. مع 
ذلك، السيما في منطقة الشرق األوسط، 
فقد مت فهم االنضباط بشــكل خاطئ 
على أنــه مجرد عقاب ملخالفة القواعد، 
وبدال من هذا كله، يجب فهم االنضباط 
على أنه شيء يصوغ شخصية املتعلم 
ويعــزز دوافعه. ومن أجل حتقيق تلك 
الغاية، عادة ما يكــون مقدمو الرعاية 
األساسيون، وأقصد بذلك الوالدان، هما 
األكثر تأثيرا، لكن السلوك من األسرة 
املمتدة واملعلمني وحتى املجتمع احمليط 
واألصدقاء له تأثير كبير، ومن املتوقع 
أيضا أن يســاهموا من خالل ممارسة 
نفس السلوكيات املتوقعة من األطفال.

يظهر البحث األكادميي لنا بشــكل 
مستمر ارتباطات إيجابية بني مشاركة 
الوالدين واإلجناز األكادميي، خاصة في 
السنوات األولى من الدراسة، إذ ال تعزز 
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