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 ملخص :

الخدطُل الهلمي هى اإلابضأ ألاؾاس ي ألشياٌ  

الىجاح وافت نلى مؿخىي اإلاهىت والهمل 

والخُاة الاحخمانُت، ومً زالٌ طلً هالخل 

أن مؿألت الخدطُل الضعاس ي جأزظ أهمُتها 

م الىالضًً بالخدطُل الاحخمانُت، واهخما

الضعاس ي ألبىائهم هى في نهاًت ألامغ الاهخمام 

بمطحرهم ومؿخلبلهم وخُاتهم، ولِـ هىان مً ٌؿخؿُو أن ًىىغ الجهىص الفغصًت واالهضفام والهمل 

 .واإلاثابغة مً آزاع ؾُبت في جدلُم الىجاح والخدطُل الهلمي

اح وهي أهمُت الىؾـ الاحخماعي والثلافي اإلاخمثلت في ولىً ًجب أن ال هجهل ألاؾغاف الهامت في مهاصلت الىج

اإلاؿخىي الخهلُمي للىالضًً وجأزحره في الخدطُل الخهلُمي لؤلبىاء، لظلً فان نامل جدطُل الىالضًً مً 

 الهىامل ألاؾاؾُت والهامت في الخدطُل الضعاس ي لؤلبىاء.

  .الىكام التربىي  ،الخهلُم، الاحخماعي الىؾـ، ألابىاء، الخدطُل الضعاس ي ،ألاؾغة=  الكلماث املفاجُح

 احمذ بوسامي 

 صهخىع في الضعاؾاث الاؾالمُت

ً مغاهش  -اإلاغهؼ الجهىي إلاهً التربُت و الخيٍى

 ، اإلاًغبأؾفي
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THE ROLE OF THE FAMILY IN THE ACADEMIC 

ACHIEVEMENT OF CHILDREN: A FIELD STUDY 

Abstract 

Academic achievement is the fundemental 

principle of all forms of sucess, being it 

professional or social . To that end, we note that the 

matter of academic achievement is of social 

importance. Parents’ interest in their children’s 

academic achievement is ultimately an interest in 

their fate, their future and their life.  Nobody can 

deny the positive outcomes of individuality, 

intiative and hard work in the success of 

educational attainment. 

 

However, we must not neglect the crucial parts of the equation of success such as the 

importance of the social and cultural environment in the form of the parents’ educational 

background and the effect that has on their children’s educational attainment. Ergo, the 

parents’ academic achievement is a paramount factor in their childrent’s educational 

attainment Educational achievement is the fundamental principle of all forms of success 

occupation, work and social life 

Keywords: family, educational attainment, children, social environment, education, 

educational. system.

 ملضمت

 = صواعي وأهضاف البدث الشم اإلانهجي

هه= ٌهض ؤلاهفاق في مجاٌ أهمُت البدث وصواف

م  ئنضاص وجىمُت الهىطغ البشغي نً ؾٍغ

الاؾدثماعاث التي ًفىق نائضها  الخهلُم أهم

الهائض اإلاخىكو مً أي مشغوم آزغ، زاضت وأن 

الهىطغ البشغي لِـ هضف الخىمُت فدؿب، 

 بل هى ًػا ألاصاة لخدلُم أهضافها املخخلفت.

ثماع ومً زالٌ الخهلُم ًمىً كُاؽ نائض الاؾد

ب  ،في الهىطغ البشغي نلى اإلاضي البهُض واللٍغ

فهلى اإلاضي البهُض ًمىً كُاؽ هظا الهائض مً 

زالٌ اؾهاماث الهىطغ البشغي وفم ما 

ًماعؾىهه مً أنماٌ خؿب مؿخىٍاتهم 

الخهلُمُت املخخلفت التي مً زاللها ًمىً اللٌى 

بان ألاهثر حهلُما هى ألاهثر كضعة نلى ؤلاؾهام 

و الخىمُت املخخلفت، أما نلى باًجابُت ف ي مشاَع

ب فُمىً كُاؽ نائض الاؾدثماع في  اإلاضي اللٍغ

مجاٌ الخهلُم مً زالٌ الخدطُل الضعاس ي 

الظي ًدلله اإلاخهلمىن زالٌ مؿحرتهم 

الخهلُمُت نبر مغاخل الخهلُم املخخلفت واللائمت 

نلى مضي اؾدُهاب اإلاخهلمحن للمهاعف 

منها اإلاىاص واإلافاهُم واإلاهاعاث التي جخػ

 الضعاؾُت.
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طا وان الهائض مً حجم ؤلاهفاق نلى إو 

الخهلُم في هثحر مً البلضان ًخأزغ بمؿخىي 

الخدطُل الضعاس ي الظي ًدلله أبىائها فان 

مؿخىي الفغص الاحخماعي والاكخطاصي ٌهخمض نلى 

إزغ بالخالي نلى  مضي جدطُله الضعاس ي ٍو

اإلاؿخىي الاحخماعي والاكخطاصي الهام في 

إزغ الخدطُل الضعاس ي نلى مؿخلبل امل جخمو ٍو

خىي مهِشتهم ًخهلم بمؿفُما اإلاخهلمحن 

 . ومياهتهم الاحخمانُت

خأزغ الخدطُل الضعاس ي بالهضًض مً  ٍو

فهلى  ؛الهىامل الضازلُت والخاعحُت للمخهلم

لىفؿُت اإلاؿخىي الضازلي ًخأزغ بالخالت ا

، أما نلى اإلاؿخىي والصخُت والهللُت للمخهلم

ُت املخُؿت به عجي فُخأزغ جدطُله بالبيالخا

، ومنها نلى الخطىص بأشيالها املخخلفت

اإلاؿخىي الضعاس ي لؤلبالء والامهاث الظي هى 

 مىغىم بدثىا.

يهضف هظا اإلاشغوم ئلى  أهذاف البحث: .1

 البدث في الىلـ الخالُت=

الهالكت بحن اإلاؿخىي الخهلُمي للىالضًً  -

 والخدطُل الضعاس ي لؤلبىاء.

باء آإلاؿخىي الخهلُمي لؤلمهاث و وغهُت ا -

 ولُاء الخالمُظ.أو 

جلضًم اكتراخاث لخدؿحن اإلاؿخىي  -

 الخدطُلي لؤلبىاء.

 إشكالُت وفزضُاث وصعوباث البحث

ت جضوي مؿخىي حهخبر مشيل: مشكلت البحث .1

اإلاشىالث التي لها  الخدطُل الضعاس ي مً

اوهياؾاث هبحرة نلى مؿخلبل الفغص وألامت 

 مها.

دظع الباخث ىن مً مشيلت جضوي مؿخىي ٍو

الخدطُل الضعاس ي الظي كض ًيخج نىه فشل 

، ٌهلبها زفاكاث في مسغحاث الىكام التربىي وإ

املجخمو والخض مً اوسجام  ازخالالث في جىاػن 

هما كض ًيىن مً أزاعها ازخالٌ البيُت  ،أفغاصه

الاحخمانُت وجباًً الؿبلاث الاحخمانُت ونضم 

، أفغاص املجخموفغص التي ًدكى بها جيافإ ال

مو ميىها مً ؾبلاث وبالخالي ًطبذ مهها املجخ

، كؿم منها مخهلم هاجح في وفئاث مخفاوجت

صعاؾخه وخُاجه وكؿم فاشل في صعاؾخه لً 

مت لىفؿه وؾُطبذ نالت نلى ًدلم خُاة هٍغ

، هما أن الفشل الضعاس ي ًجهل الخالمُظ مجخمهه

ً نالكاث ؾلُمت مو  ً نلى جيٍى يحر كاصٍع

ومضعؾيهم ومدُؿهم البُئي والاحخماعي ؾغهم أ

بطفه نامت وأن الخلض كض ًخىلض في هفىؽ بهؼ 

ؿبب هىنا مً الخمغص نلى املج خمو منهم َو

، زاضت وأن مهكم باعجياب الاهدغافاث املخخلفت

ؾاليي ؾبُل الاهدغاف هما هى مالخل هم 

 باألؾاؽ أشخاص فاشلىن صعاؾُا.

ذ البدث وحهخبر الضعاؾاث والبدىر التي جىاول

زغ الهىامل الاكخطاصًت والاحخمانُت أفي 

في والثلافُت ويحرها مً الهىامل ألازغي 

، لىً الخدطُل الضعاس ي مىغىنا كضًما

الاهخمام به ػاص في الىكذ الخاغغ فبضأ الباخثىن 

ىن ونلماء الىفـ ونلماء الاحخمام  التربٍى

والاكخطاصًت بالبدث في الخلفُت الاحخمانُت 

التي ، إلاهالجت اإلاشىالث مخهلمحنوالثلافُت لل

، والخىُف مو جىجم ننها ومداولت ججاوػها



  

        ISSN: 2820-6991 

91 91 

ت لغفو  الكغوف التي جؿغأ نلى الهملُت التربٍى

 مؿخىي جدطُل الخالمُظ في اإلاىاص الضعاؾُت.

هخبر  اإلاؿخىي الخهلُمي لؤلمهاث وآلاباء  َو

نامال مً أهم الهىامل اإلاإزغة في الخدطُل 

 =ًمىىىا أن هدؿاءٌ لؤلبىاء مً هىاالضعاس ي 

اإلاؿخىي الخهلُمي للىالضًً في ًإزغ هل  -

 الخدطُل اإلاضعس ي لؤلبىاء ؟ 

 ؟ وما مضي وخضوص هظا الخأزحر -

 البحث : اثفزضُ .1

جىحض نالكت طاث صاللت اعجباؾُت بحن اإلاؿخىي  -

الضعاس ي   الضعاس ي لؤلمهاث وآلاباء والخدطُل

 لؤلبىاء.

ال جىحض نالكت طاث صاللت اعجباؾُت بحن  -

اإلاؿخىي الضعاس ي لؤلمهاث وآلاباء والخدطُل 

 الضعاس ي لآلباء.

جىحض نالكت طاث صاللت اعجباؾُت بحن اإلاؿخىي  -

الضعاس ي لؤلمهاث والاباء والخدطُل الضعاس ي 

 لؤلبىاء لىنها يحر صالت ئخطائُا.

زالٌ ئهجاػها لهظا البدث  :صعوباث البحث .5

انترغدىا مجمىنت مً الطهىباث لهل 

 أبغػها=

املخطل نليها مً زالٌ لىخائج وؿبت ا -

، وطلً ليىن الهُىت اإلاؿخجىبت الاؾخماعاث

يحر وافُت للخىم نلى بلُت اإلاضاعؽ في ئكلُم 

 شِشاوة.

غُم اإلاضة الؼمىُت املخططت للبدث لم جمىذ  -

لىا فغضا هبحرة للبدث بهمم أهثر في اإلاىغىم 

 زطىضا في شله اإلاُضاوي.

نضم الخمىً مً اؾترحام نضص مهم مً  -

 ؾخماعاث اإلاىػنت نلى نُىت البدث.الا 

 .: مفاهُم البحثالشق الىظزي 

عءا ألي يمىع كض ًلف مىغىم هظا البدث، ص

ؾىداٌو كضع ؤلاميان ؤلاخاؾت به مً حمُو 

الجىاهب. ففي هظا الفطل ؾيشغح بهؼ 

ُذ في هظا البدث= واألؾغة ألاب اإلافاهُم اإلافاج

ومفهىم الخدطُل الضعاس ي... وججضع وألام 

فاث جخهضص ؤلا  شاعة ئلى أن اإلاطؿلخاث والخهٍغ

ق هكغا لخهضص وازخالف وجسخلف في هظا الؿُا

اث التي جىاولذ هظا اإلاىغىم.الاججاهاث   والىكٍغ

I. مفهوم ألاسزة 

ؾيخؿغق هىا الى حهٍغف لؤلؾغة بانخباعها 

وخضة حشمل آلاباء وألامهاث وألابىاء اإلاهىُىن 

 بمىغىم هظا البدث.

ف التي جلضم بها الباخثىن  حهضصث الخهاٍع

والىخاب واإلاىكماث اإلاهىُت بأمىع املجخمو 

ن أئال مي همىكمت خلىق الاوؿان لؤلؾغة، الهال

ف ازخلفذ فُما بُنها جبها الزخالف  جلً الخهاٍع

ف  اإلاغحهُاث التي ًخبىاها أولئً اإلاهىُىن بخهٍغ

ألاؾغة، وهظلً جبها للًغع الظي وغو مً أحله 

 الخهٍغف.

ت= أهل الغحل ونشحرجه، ألهه ألاؾغة في اللً

ًخلىي بهم، وجؿلم نلى الجمانت التي ًغبؿها أمغ 

 1مشترن.
                                                           

هختار الصذاح للشَخ دمحم تي أتٌ تكر تي عثذ القادر  1

الرازً، راجعه ودققه لجٌح هي علواء اللغح، دار 

، وأًظر الوصثاح الوٌَر فٌ غرٍة 7الوعارف ص

ر للرافعٌ، تألَف أدوذ تي دمحم الفَوهٌ، الشرح الكثَ

تذقَق الذكتور عثذ العظَن الشٌاوً، هكتثح لساى العرب، 

 .41الطثعح الثاًَح ص
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= الخلُت أما في الاضؿالح الشغعي فهي

الاحخمانُت التي جيشأ نً اعجباؽ عحل بامغأة 

 بهلض شغعي هى نلض الىياح.

ونمىما فاألؾغة هىاة املجخمو ًىمى في عخابها 

والىطج. الطًاع ختى ًبلًىن مغخلت البلىى 

زالضت الخبرة مً ومىظ والصة الؿفل ًخللى 

أؾغجه، وبفػل عناًت أؾغجه له صخُا 

ىم ى وجىخمل ملياجه واحخمانُا وزلافُا ٌشب ٍو

، لظا حهخبر ألاؾغة أهم هىُتظوكضعاجه ال

اإلاإؾؿاث التي ٌههض ئليها املجخمو بالخفاف نلى 

خه وغبـ ؾلىهُاث أفغاصه لخأمحن  هٍى

شاعن ألا اؾخلغاعه،  ؾغة في هظا الضوع الهضًض َو

ت التي ًخىكو ان حهمل  مً اإلاإؾؿاث التربٍى

بطىعة مخياملت لخدلُم الاؾخمغاع والخىاػن 

همُت دبحن لىا ألا ًللمجخمو. ومً هظا اإلاىؿلم 

نلى ناجم اللطىي والضوع الفهاٌ الظي ًلو 

ًجابي بىاء ومضي الخأزحر ؤلا ألا ألامهاث وآلاباء ججاه 

ن ًغسخىه في هفىؽ أاإلامىً  او الؿلبي الظي مً

أبىائهم نلى الطهُض الؿلىوي والخهلُمي في خالت 

جلُضهم بالىاحباث الصخُدت او جسليهم ننها. 

ومً أهم هظه الىاحباث اإلاخابهت الخلُلُت 

 للخدطُل الضعاس ي لؤلبىاء.

ت نامت واإلاؿخىي الثلافي طنئ ، فالبِئت ألاؾٍغ

ي الخأزحر لآلباء وألامهاث زاضت ًلهب صوعا مهما ف

 نلى الخدطُل الضعاس ي لؤلبىاء.

 وظائف الاسزة

 الوظُفت البُولوجُت -1

جىدطغ في ؤلاهجاب وخفل الىىم وجدضًض 

 أو جىكُم اليؿل.

 الوظُفت الىفسُت -2

ض أفغاص ألاؾغة باإلخؿاؽ باألمً  ئن جؼٍو

والاؾخلغاع والخىافم الىفس ي مً أهم الىقائف 

مً زالٌ مهالجت مشىالث وخلىلها، وجىمُت 

الثلت بالظاث، وإنؿاء ول فغص شهىع بلُمخه 

وأهمُخه في ألاؾغة ألن ئخؿاؽ ألابىاء بالخب 

ًدميهم مً أي اهفهاٌ ناؾفي عبما ٌهغغهم 

للهالن هما أن الجى الهام الظي ٌهِش فُه 

ألابىاء مً جلبل أو عفؼ ومدبت أو جخىص وفخىع 

 ول هظا ًؿبو نالماث نلى شخطُتهم.

 الوظُفت التربوٍت -3

ؿإولُت جغبُت ألابىاء نلى الىالضًً في جلو م

اإلاغجبت الاولى. والتربُت في مهىاها الشامل ال حهني 

والشغاب، والىؿاء، والهالج  جىفحر الؿهام ،

ويحر طلً مً أمىع الضهُا، بل حشمل هظلً ما 

ؿهضه مً يغؽ اللُم  ًطلح ؤلاوؿان َو

مت وآلاصاب وألا  زالكُاث والفػائل الىٍغ

ُت التي جضنم خُاة الفغص والهاصاث الاحخمان

صاء صوع في الخُاة، ويغؽ  مفاهُم أوجدثه نلى 

خب الىؾً والاهخماء وجغؾُش مهاوي الىؾىُت في 

أفئضة ألابىاء بالخطخُت والضفام نىه، ومنها أًػا 

الخسؿُـ الجُض أزىاء ؤلاهجاػاث والهؿل 

الطُفُت لالؾخفاصة مً أوكاتها في ما ٌهىص بالىفو 

غة واملجخمو مً زالٌ جىحُه نلى الفغص وألاؾ

ؾاكاتهم ئلى البرامج الهلمُت الىافهت والضوعاث 

اغت البضهُت.  بُت اإلافُضة، ومماعؾت الٍغ الخضٍع

ومنها ئبهاصهم نً اإلاىاص الانالمُت اإلاػغة، 

وجلضًم البضًل الىافو لهم مً الىؾائل 

ت، ومنها ئبهاصهم اإلاؿمىنت أو اإلاغئُت او اإلاىخىب
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هكم الجغائم وحهاؾي فمنً عفاق الؿىء 

املخضعاث والاهدغاف الفىغي ًلف زلفه عفاق 

 الؿىء.

غي هثحر مً آلاباء وألامهاث أن صوعهم في  ٍو

جغبُت أوالصهم ًيخهي نىض بلىى الىلض او البيذ 

ؾىا مهُىت ويهملهم قىا منهم أن الاوالص كض هبروا 

في الؿً وال ًدخاحىن الى جىحُه ومخابهت، وهظا 

ًيخج نىه مشاول ال جدمض نلباها  زلل في التربُت

ً ال جيخهي مهما هبر ألابىاء ألنهم  فمؿإولُت ألابٍى

في خاحت صائما الى الخىحُه والىصح وؤلاعشاص وال 

 ينى لهم نً زبراث وججاعب هباع الؿً.

 الوظُفت الاجخماعُت -4

حهلُم ألابىاء الىُفُت الؿلُمت للخفانل 

ً الهالكاث الاحخ مانُت مً الاحخماعي وجيٍى

زالٌ ما ًخهلمىهه في مدُـ ألاؾغة مً أشياٌ 

الخىاضل والخفانل الاحخماعي، ونلى ألاؾغة 

جىُُف هظا الخفانل وغبؿه نلى الىدى الظي 

ًخىافم وكُم املجخمو ومهاًحره بما ًجهلهم 

ً في املجخمو. ً نلى الخفانل مو ألازٍغ  كاصٍع

 الوظُفت الاقخصادًت -5

ًػمً خُاة ئن جىفحر الضنم اإلااصي إلاا 

مت  ؤلفغاص ًأحي مً زالٌ الخسؿُـ للضزل لهٍغ

وؤلاهفاق بما ًىفهها وهظا جأمحن اإلاؿخلبل بخىفحر 

 حؼء مً الضزل.

 الوظُفت العقلُت -6

ًغي نلماء الىفـ أن ألاهل هم اإلاهلم 

ألاٌو للؿفل ًخهلم منهم الؿلىن واللًت 

خهلم منهم هُف ًيىن  والخبراث واإلاهاعف، ٍو

وخل اإلاشىالث، ومً ألاهل  الخهلم والازخباع

ن ًطبذ مدبا للخهلم أًدضص الؿفل مىكفه ئما 

له يحر  اوجدطُله وؤلاكباٌ نلُه أو ًيىن واعه

 آبه به.

 مفهوم الخحصُل الذراس ي

الخدطُل الضعاس ي ًخمثل في اإلاهغفت التي 

ًدطل نليها الفغص مً زالٌ بغامج او مىهج 

 و الىؾـ والهمل اإلاضعس ي.مضعس ي كطض جىُفه م

لخطغ  هظا اإلافهىم نلى ما ًدطل نلُه الفغص ٍو

امج مهض ؾلفا هاإلاخهلم مً مهلىماث وفم بغ 

يهضف الى حهل اإلاخهلم أهثر جىُُفا مو الىؾـ 

الاحخماعي الظي ًيخمي الُه، باإلغافت الى ئنضاصه 

 للخىُُف مو الىؾـ اإلاضعس ي بطىعة نامت.

غي " ان الخدطُل هى "مؿخىي  جابلً"ٍو

والىفاءة في الهمل الضعاس ي،  مدضص مً ألاصاء

م  هما ًلُم مً كبل اإلاهلمحن أو نً ؾٍغ

غهؼ هظا  الازخباعاث اإلالىىت أو وليهما مها " ٍو

اإلافهىم للخدطُل الضعاس ي نلى حاهبحن، ألاٌو 

لت  نلى مؿخىي ألاصاء والىفاءة، والثاوي نلى ؾٍغ

الخلُُم التي ًلىم بها اإلاهلم، وهي ناصة نملُت 

م  يحر ملىىت وجسػو ئما للظاجُت، أو جخم نً ؾٍغ

 ازخباعاث مىغىنُه ملىىت.

دضص الباخث " في مإلفه  سُذ خير هللا"ٍو

( مفهىم الخدطُل بحوث هفسُت وجزبوٍت)

الضعاس ي جدضًضا ئحغائُا خُث ًغي أن الخدطُل 

"ٌهني الخدطُل الضعاس ي، هما ًلاؽ 

باالزخباعاث الخدطُلُت اإلاهمٌى بها باإلاضاعؽ في 

في نهاًت اصة الؿلً الاٌو الابخضائي اث شهامخداه

 الهام الضعاس ي.
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وهى ما ٌهبر نىه باملجمىم الهام لضعحاث 

الخل أن مُظ في حمُو اإلاىاص الضعاؾُتالخل " ٍو

هظا اإلافهىم ًغبـ بحن الخدطُل والازخباعاث التي 

حؿخهمل للُاؽ املخطلت النهائُت ملجمىم 

لهام اإلاهاعف واإلاهاعاث والتي جخمثل في املجمىم ا

 لضعحاث الخلمُظ في نهاًت الؿىت الضعاؾُت.

إبزاهُم وفي الؿُاق طاجه ًغي الباخث 

ان الخدطُل الضعاس ي هى  عبذ املحسً الكىاوي

"ول أصاة ًلىم بها الخلمُظ في اإلاىغىناث 

اإلاضعؾُت املخخلفت والظي ًمىً ئزػانه 

م صعحاث ازخباع او جلضًغاث  لللُاؽ نً ؾٍغ

ف اإلاضعؾحن أو وليهما مه بضو أن هظا الخهٍغ ا" ٍو

فاث الؿالفت الظهغ بُض  أهثر ئحغائُت مً الخهٍغ

أهه لم ًدضص هىنُت الازخباعاث مً خُث أنها 

ملىىت أو يحر ملىىت هاهًُ نً اشتراؾه أهماؽ 

ألاصاة لللُاؽ بطفت نامت، ًخؿلب مىه جدضًضا 

 احغائُا.

حن أن مفهىم  جمو الخبراء التربٍى ٍو

هه ئىا له، بدُث الخدطُل أوؾو مً مفهىم

 ؾاؾُت هي=أميىهاث  تٌشمل زالز

مجمىم اإلاهاعف التي ٌؿخىنبها الخلمُظ  -1

ؿخؿُو جىقُفها في  زالٌ نملُت الخهلُم، َو

حىاهب مسخلفت في الخُاة الُىمُت. وهظا ًلؿم 

مجمىنت مً اإلاهاعف الطماء التي ًدفكها 

 الخلمُظ لالزخباع زم ًيؿاها مً الخهٍغف.

واإلاهاعاث التي أجلنها مجمىنت مً اللضعاث  -5

الخلمُظ زالٌ الهملُت الخهلُمُت، وجمىً منها 

ؿخؿُو اؾخسضامها في  بيؿبت ملبىلت َو

الخُاة الُىمُت بمهاعة، مثل مهاعاث اؾخهماٌ 

الخاؾىب والخهامل مو ألاصواث وألاحهؼة 

ت ومهاعاث الخفىحر واؾخسضام  املخبًر

املخؿؿاث اإلابُاهُت. وهظا ًلص ي اإلاهاعاث 

ف.التي   لم ًخلنها الخلمُظ مً الخهٍغ

مجمىنت الاججاهاث ؤلاًجابُت واللُم  -6

ؤلاًجابُت التي حشيلذ لضي الخلمُظ زالٌ 

الفترة الضعاؾُت، وجيىن بمثابت مىحهاث له في 

 الخُاة الالخلت.

ومً هظه اإلايىهاث هضعن أن مفهىم 

الخدطُل الضعاس ي أضبذ واؾها لضعحت أهه ٌهني 

هاعاث واللُم مجمىنت مً اإلاهاعف واإلا

والاججاهاث التي جيىهذ لضي الؿالب زالٌ 

 الهملُت الخهلُمُت.

 العوامل املؤجزة في الخحصُل الذراس ي

ًمىً جطيُف الهىامل اإلاإزغة في 

ىنخحن هبحرجحن مً الخدطُل الضعاس ي الى مجم

الهىامل اإلاخهللت باإلاخهلم هفؿه = الهىامل أولهما

 بيُت واملخُـ.بال =بالضعحت الاولى وجخطل زاهُتهما

  العوامل املخعلقت باملخعلم (1

، مً الهىامل التي جغحو الى اإلاخهلم هفؿه

الصخت وؾىء الخًظًت والهاهاث الخللُت، هجض 

وهي نىامل جدضص فترة الؿفل نلى بضٌ الجهض 

بضو  هثر أن أومؿاًغه ػمالئه في الفطل، ٍو

الهىامل اهدشاعا في مضعؾدىا ًخمثل في غهف 

الىؿم، وهي وؾائل و طغ خاؾتي الؿمو والب

الخهلم الاولى في مجخمو حهخمض فُه التربُت نلى 

اإلالغوء واإلاؿمىم في اإلاىاص التي حهخمض نلى 

دضر الش يء هفؿه لػهفاء الؿمو  اللغاءة، ٍو
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في الضعوؽ التي حهخمض نلى الؿمو مثل اإلاؿالهت 

واملخفىقاث واللًت، ومً بحن الهىامل أًػا التي 

ه نُىب الىؿم التي ًمىً حهىص نلى الخلمُظ هفؿ

مالخكتها والظي ًإصي في خالتها اللطىي ئلى 

عجؼ الخلمُظ جماما نً الخدطُل وإلى ؾىء 

ً وأهم اهماؽ هظا  الخىافم مو هفؿه ومو الازٍغ

اغؿغاب في  اإلاشيل أنغاغه الخمخمت وهي=

الطىث وعجؼ نً هؿم بهؼ الخغوف أو جىغاع 

 هؿلها نضة مغاث وهي جبضأ نىض بضء حهلم

ألاؾفاٌ الىالم ولىنها كض جخىاضل بهض طلً 

وجخسظ شىال مغغُا فُجض الؿفل ضهىبت هبحرة 

في هؿم ما ًلغأ وجطل الخمخمت في خالتها اللطىي 

ض فُػؿغ  الى عجؼ الخلمُظ نً ؤلافطاح نما ًٍغ

الى ئهماٌ أحؼاء الىالم بىاؾؿت ؤلاشاعاث 

وهىان هىم آزغ مً نُىب الىؿم هى  ،والخغواث

طهب نلى الخبؿت=  جىكف اليلمت في الخىجغة ٍو

الؿفل ئزغاحها في ضىعة مفهىمت وكض فؿغ 

الجغاح )بغووا ( هظه ألانغاع بأنها هاججت نً 

 ئضابت في املخ.

 العوامل املخعلقت بالبيُت (2

 ألاداء البُذاغوجي للمخعلم 

ٌهخبر اإلاهلم في الىكام التربىي خللت وضل بحن 

صوعا  الخلمُظ والخدطُل اإلايشىص خُث ًلهب

هاما في نملُت الخدطُل، وجغيُب الخلمُظ في 

الخهلم، وإن اإلاهلم الىفء والىاجح هى الظي 

ٌؿخؿُو صفو الخلمُظ الى الخهلم وجدبِب اإلااصة 

طا وان ئئلُه هما كض ًدضر الهىـ في خاله ما 

 اإلاهلم يحر مباٌ أو يحر مخمىً مً ماصجه.

 الحالت الاقخصادًت والاجخماعُت 

حخمانُت والاكخطاصًت جإصي الخالت الا 

لؤلؾغة صوعا هبحرا في مؿخىي جدطُل اإلاخهلمحن 

ض)  مً أبىائها. وجىضح الضعاؾت التي كام بها ماولٍى

mcloyd 1998 زالٌ الهؿل الطُفُت ان )

مؿخىي جدطُل الخالمُظ اللاصمحن مً أؾغ طاث 

مؿخىي مخضن مً الىاخُت الاكخطاصًت 

اص ة في مىسفؼ، وصلل نلى طلً مً زالٌ الٍؼ

ً مً  نضص اليلماث التي حهلمها الخالمُظ اإلاىدضٍع

أؾغ طاث مؿخىٍاث اكخطاصًت مخىؾؿت 

باإلالاعهت مو اهسفاع في نضص اليلماث التي 

اث الاكخطاصًت  حهلمها جالمُظ ألاؾغ طاث اإلاؿخٍى

 2اإلاىسفػت.

 ت  العوامل املذرسُت والاسٍز

ًإصي البىاء ألاؾغي صوعا هبحرا في الخأزحر 

الخدطُل الضعاس ي للخالمُظ، فلض نلى مؿخىي 

ن الخالمُظ الظًً ٌهِشىن بمفغصهم مو ألىخل 

أخض آلاباء صون آلازغ ًيىن مؿخىي جدطُلهم 

أكل مً يحرهم مً ألاؾفاٌ الظًً ٌهِشىن في 

 أؾغة جخيىن مً ألاب وألام مها.

غي  أن (  (Mulkeyوازغون  ملكيٍو

نلى أن الخالمُظ في مثل هظه ألاؾغ  ذالبدىر صل

مً ضهُض، وأن  هضون مً املخغومحن نلى اهثرٌ

جأزحر هظا الىغو ألاؾغي نلى ألابىاء ًلاؽ مً 

                                                           
2

ترز العواهل االسرٍح الوؤثرج علي هستوى التذصَل أ  

ستار هساعذ تقسن أالذراسٌ دمحم تي صالخ عثذ هللا شراز 

، هجلح هحالخذهح االجتواعَح جاهعح ام القرى هكح الوكر

داهعح أم القرى للعلوم الترتوٍح واالجتواعَح واالًساًَح 

دراسح ًشرخ توقفَح  1002ٍولَوز  1العذد  41الوجلذ 

 40األهَي غازً للفكر القرآًٌ ص 
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زالٌ الخغمان مً الخهلُم ومً زالٌ جضوي 

مؿخىي الضزل زاضت في ألاؾغ التي ال ًخىاحض 

ت وطهب فيها ألاب هج ؼء مً الترهُبت ألاؾٍغ

البهؼ الى وضف ألاؾغ طاث ألاب أو ألام بأنها 

أؾغ ًخهغع فيها ألابىاء لػًىؾاث هفؿُه ال 

ؿلبه الخيشئت ؤلاحخمانُت ًخدلم فيها ول ما جخ

 3.الؿلُمت

ئن حى الاؾغة في خض طاجه ٌهض مً أهم 

أؾباب الخسلف الضعاس ي فلض ًإصي الصجاع بحن 

بهؼ ألاؾفاٌ مً ؾغف ألام الىالضًً وجدٍغؼ 

و ألاب غض الؿغف آلازغ وؤلاهماٌ واللمو أ

لى الخأزحر نلى جدطُله ئاإلاؿخمغ لغيباث الؿفل 

الضعاس ي، بل كض ًإصي به طلً الى أخػان 

الاهدغاف هما ٌهخبر اإلاؿخىي الضعاس ي لآلباء 

في الخدطُل  ةوألامهاث نامال مإزغا بشض

 الضعاس ي لؤلبىاء.

ـ هما جإصي الهُىب  في ؾغق الخضَع

وؾُاصة  الفىض ى في الجى اإلاضعس ي واػصخام 

الفطٌى بهضص ضخم مً الخالمُظ وما ٌهغفه 

ت  صازل اإلاضعؾت  اإلاغبىن  مً أػماث ماصًت ومهىٍى

وزاعحها، ولها نىامل جإصي  ئلى غهف في 

الخدطُل الضعاس ي وكخل خىافؼ الخهلم لضي 

الخلمُظ، فلض ًٌغؽ بهؼ اإلاهلمحن في جالمظتهم 

بهؼ مشانغ الىلظ وجيىن  هدُجت طلً ئهماٌ 

الؿفل الهمل اإلاضعس ي ووأهه بظلً ًيخلم 

 لىغامخه.

 املسخوى الذراس ي لألسز املغزبُت : (3

                                                           

 11 ًفس الورجع الساتق ص 3

 

ز املعزفت العزبي"ضىف  الظي  "جقٍز

اضضعجه بضبي مإؾؿت دمحم بً عشُض اإلاىخىم 

بالخهاون مو بغهامج ألامم اإلاخدضة للخىمُت، 

زغة مً خُث وؿبت  ألامُت اإلاًغب في اإلاغجبت اإلاخأ

خىؾـ اإلاًغب جغجِب الضٌو  والهضع اإلاضعس ي. ٍو

الى اإلاهلىمُاث باإلاىؿلت الهغبُت مً خُث الىلىج 

ملاعهت مو نضص مً الضٌو   ،الجضًضة لالجطاٌ

 الهغبُت الازغي. 

أحي اإلاًغب في اإلاغاجب اإلاخأزغة مً خُث  ٍو

ُت وؿبت ؤلاإلاام باللغاءة والىخابت بحن الضٌو الهغب

في اإلائت مً وؿبت ألامُت، خُذ ال جؼاٌ  74بدىالي 

اإلاغأة اإلاًغبُت حهاوي مً ألامُت  فلض ضغخذ 

مؿإولت مًغبُت نلى هامش اللمت الهاإلاُت للمغأة 

ًىهُى ان  63الى  ;5التي حهلض في مغاهش مً 

مُاث ملابل أفي اإلائت مً اليؿاء في اإلاًغب   95

خجاوػ مهضٌ في اإلائت مً الغحاٌ. بِىما ال ً ;6

في اإلائت،  89الالخداق بالخهلُم الثاهىي في البالص 

غ اإلاهغفت الهغبي لهام   . >533خؿب جلٍغ

وجىسفؼ هظه اليؿبت نلى مؿخىي 

في اإلائت في  44الالخداق بالخهلُم الهالي ئلى 

اإلاخىؾـ  وهي وؿبت غئُلت ملاعهت مو الهضًض 

مً بلضان اإلاىؿلت الهغبُت. واؾخمغاعا في خطض 

غ أن نضص الؿيان الى خائج الؿلبُت ٌسجل الخلٍغ

ألامحن باإلاًغب ًلاعب بهشغة مالًحن أمي زلثاهم 

مً اليؿاء بدىالي ؾخت مالًحن وهطف اإلالُىن. 

وهي زاوي أنلى وؿبت في الامُت في الىؾً الهغبي 

غ ما ًلاعب  بهض مطغ التي حسجل خؿب الخلٍغ
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مالًحن وهطف منهم  43ملُىن مً ألامُحن.  :4

 . 4ملُىن مً الظوىع  9.58ار و الاه

وهظا ًإهض غهف وجضوي اإلاؿخىي  

 الخهلُمي لهضص مهم مً آباء وامهاث اإلاخهلمحن.

 : عُىت وادواث البحث .الشق املُذاوي

 عُىت البحث: .1

زالٌ هظا الشم ؾيؿعى الى ملاعبت مىغىم   

هظا البدث مُضاهُا فياهذ الهُىت اإلاضعوؾت هي 

ي الؿاصؽ جلمُظا مخمضعؾا باإلاؿخى  63

بمجمىنت مضاعؽ الغباؽ باشمغاعن ئكلُم 

 63اؾخماعة لآلباء و  63شِشاوة  للض وػنذ 

 اؾخماعة لؤلمهاث الخالمُظ اإلاؿخجىبحن .

 :ادواث البحث .2

جم الانخماص في هظا البدث نلى مجمىنت مً 

لىضٌى الى جدلُم الاهضاف حل اأصواث مً ألا 

 .اإلاؿؿغة

مً شملذ بهؼ اإلاغاحو  :دراست وجائقُت -

بىفـ  وبدىر اهجؼث ؾابلا واهخمذ هخب

 .اإلاىغىم

بهؼ اإلاىاكو الالىتروهُت  :شبكت الاهترهت -

التي جدخىي مهلىماث و صعاؾاث مخهللت 

 .باإلاىغىم

                                                           

الموقع اإللكتروني لجريدة الخبر   4

www.alkhabar.tv 

 

 زترها الاؾخماعة وأصاة لجمو = ااؾخماعة

وحهىاها لآلباء وامهاث  اإلاهلىماث وكض

 .الخالمُظ

غ الاسخمارة .1  جفَز

 ء / الامهاث الطزف املسخوجب  :    الابا .1

 الهضص الؿغف اإلاؿخىحب        

 63 الاباء

 63 الامهاث

 93 املجمىم

ما مً أ 30با و أ 30اخترها اجىاء الاسخجواب  -

جل الحصول على وسب مئوٍت جمكىىا مً أ

مهاث باء وألا مقارهت مذى اهخمام لا 

 باملسخوى الذراس ي .

 / اعذادي   املسخوى الذراس ي: ابخذائي .2

 لي   /     اخزاع /      ي جاهو      / 

 إلاباء ألامهاث 

ى 
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س
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 ي
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4: 

8 7 7 : 43 

9 : 

ت 
سب

لي
ا

ت 
ئٍو

امل
% 

57
%

 17
%

 13
%

 13
%

 23
%

 33
%

 20
%

 23
%

 

مهاث ًدبحن مً زالٌ هظا الجضٌو وؿبت ألا 

اتهم الضعاؾُت وآلا  وهجغصها باء خؿب مؿخٍى

 =والخالي

 مهاث طواث مؿخىي صعاس ي ابخضائيمً ألا 57% 

 مهاث طواث مؿخىي صعاس ي انضاصيمً ألا  17% 

 مهاث طواث مؿخىي صعاس ي زاهىي مً ألا 13% 

http://www.alkhabar.tv/
http://www.alkhabar.tv/
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 مهاث طواث مؿخىي صعاس ي ناليمً ألا % 13 

 باء طو مؿخىي صعاس ي ابخضائيمً آلا % 23 

 باء طو مؿخىي صعاس ي انضاصيمً آلا 33% 

 باء طو مؿخىي صعاس ي زاهىي مً آلا 20% 

 باء طو مؿخىي صعاس ي ناليمً آلا 23% 

ت للمؤسست  .3 ارة دوٍر هل جقومون بٍز

 التربوٍت     وعم     ال

 ال وهم 

 56 : باءآلا 

 59 7 مهاثألا 

 >7 44 املجمىم

اليسبت 

ت ئامل  %ٍو

4;% ;5% 

 ;4ن وؿبت أاهؿالكا مً هظا الجضٌو ًدبحن  -

اعة صوٍعء ًلى بامهاث وآلا مً ألا %  تمىن بٍؼ

ت في خحن  ال  5;%ن وؿبت أللمإؾؿت التربٍى

اعة اإلاإؾؿت .  ًلىمىن بٍؼ

هل حساعذون ابىكم او ابيخكم في  .4

 واجباتهم املنزلُت وعم ام ال

 ال وهم 

 49 47 آلاباء

 59 7 ألامهاث

 75 ;4 املجمىم

اليسبت 

 %ٍت ائو امل

63 :3% 

باء آلا  63%مً زالٌ هظا الجضٌو ان وؿبت 

بىاءهم في واحباتهم اإلاجزلُت أمهاث ٌؿانضون وألا 

وهي وؿبت هبحرة ال  3:%ن وؿبت أال ئ

 .ٌؿانضونهم

هل جخذخلون الخخُار البرامج التي  .5

 ال    وعم     ٌشاهذها ابىكم 

 ال وهم 

 >4 44 باءآلا 

 48 48 مهاثألا 

 67 59 املجمىم

اليسبت 

 %ٍت ائو امل

76% %8: 

 76%ن وؿبت أهالخل مً زالٌ هظا الجضٌو  

لبرهامج التي امهاث ًخضزلىن الزخُاع باء وألا مً آلا 

 ال ًخضزلىن  :8%ن أهم في خحن ؤ ٌشاهضها ابىا

هل حشجعون ابىكم او ابيخكم عىذ  .6

 ال    وعم     ةالحصول على هخائج جُذ

 ال وهم 

 6 :5 باءآلا 

 5 ;5 مهاثألا 

 8 88 املجمىم

اليسبت 

 %ٍت ئو امل

<5% ;% 

مً ا هبحر  ان نضصأٌ هظا الجضٌو ًدبحن مً زال

لخطٌى نلى ابىائهم أمهاث ٌصجهىن باء وألا آلا 

ال  ;%ن وؿبت ألى ئ 5>%نلى هخائج حُضة بيؿبت 

  .مٌصجهىنه

نىض  هُف جخهاملىن مو ابىىم او ابيخىم

 .الخطٌى نلى هخائج يحر مغغُت
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 الخوبُخ  / الالمباالة   / الذعم   : -7

 الضنم الالمباالة الخىبُش 

 6 9 54 باءآلا 

 7 45 47 مهاثألا 

 : ;4 68 املجمىم

اليسبت 

ت  املئٍو

% 

8;% 63% 45% 

ن أن هالخل أناله ًمىىىا أاهؿالكا مً الجضٌو 

مهاث باء وألا هثر مً هطف اإلاؿخجىبحن مً آلا أ

بىائهم في خالت الخطٌى نلى ألى جىبُش ئًلجإون 

ال  63%ن وؿبه أهخائج يحر مغغُت في خحن 

مهاث مً ًضنم باء وألا لـ مً آلا ف %45ًبالىن و

 خالت الخطٌى نلى هخائج يحر مغغُت.بىائهم في أ

هل جقخىون البىكم او ابيخكم قصصا  -8

 او كخبا وعم ال

 ال وهم 

 55 ; آلاباء

 59 7 مهاثألا 

 ;7 45 املجمىم

اليسبت 

ت ئامل  %ٍو

53% ;3% 

باء مً آلا  53 %ن أمً زالٌ هظا الجضٌو هالخل 

ال ئاللطظ والىخب ألبىائهم  مهاث ًلخىىن وألا 

 .ال ًلخىىنها 3;%ن أ

 ما هىنُتها  ،اطا وان الجىاب بىهم

 أدبُت / علمُت / جقافُت / فىُت / اخز -9

 فىُت زلافُت نلمُت أصبُت 

عذد لاباء 

 مهاثوألا 

5 6 7 6 

اليسبت 

ت   %املئٍو

4:% 58% 66% 58% 

با أ 63ن مً بحن أمً زالٌ هظا الجضٌو هالخل 

شخطا هم الظًً ًلخىىن الىخب  45ن أما أ 63و

واللطظ ألبىائهم خؿب هىنُتها فاألصبُت جمثل 

ما الثلافُت أ  58%والهلمُت جمثل  :4 %وؿبت 

 . 58 %والفىُت جمثل  66%فخمثل 

معذل ابىكم او ابيخكم في الذورة   - 43

 الاولى

 

 

 

 

 

 اإلاهضٌ الخؿابي اإلاهضٌ الخالمُظ اإلاؿخىي الضعاس ي لؤلمهاث

 

 

 

 الابخذائي

 97:6 4الخلمُظ 
5.39 

 

 

 

 

 

 3;87 5الخلمُظ 

 8796 6الخلمُظ 

 4.96 7الخلمُظ 

 4.48 8الخلمُظ 

 5.99 9الخلمُظ 

 6.25 :الخلمُظ 
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 6.70 ;الخلمُظ 

 2.77 >الخلمُظ 

 5.52 43الخلمُظ 

 7.70 44الخلمُظ 

 6.07 45الخلمُظ 

 3.88 46الخلمُظ 

 6.25 47الخلمُظ 

 5.14 48الخلمُظ 

 4.60 49الخلمُظ 

 3.09 :4الخلمُظ 

 

 الاعذادي

 6.18 ;4الخلمُظ 

 

 

6.28 

 6.32 >4الخلمُظ 

 7.12 53الخلمُظ 

 7.45 54الخلمُظ 

 4.34 55الخلمُظ 

 

 الثاهوي 

  7.48 56الخلمُظ 

 

 

6.83 

 6.58 57الخلمُظ 

 5.44 58الخلمُظ 

 7.79 59الخلمُظ 

 

 العالي

 8.41 :5الخلمُظ 

 

7.26 

 5.10 ;5الخلمُظ 

 7.41 >5الخلمُظ 

 8.12 63الخلمُظ 

ن اإلاهضٌ أمهؿُاث الجضٌو ًدبحن  ءاؾخلغا

الخؿابي ًخًحر ومؿخىي الضعاؾت لؤلمهاث فيلما 

هضٌ الخؿابي اإلااعجفو هظا الازحر ولما اعجفو 

هى زاعج مجمىم مهضالث  واإلاهضٌ الخؿابي

 الخالمُظ نلى نضصهم.

 املعذل الحسابي املعذل الخالمُذ املسخوى الذراس ي لآلباء

 

 

 

 الابخذائي

 5.12 1الخلمُذ 

 

 

5.02 

 6.78 2الخلمُذ 

 7.00 3الخلمُذ 

 3.12 4الخلمُذ 

 4.15 5الخلمُذ 

 6.14 6الخلمُذ 

 2.88 7الخلمُذ 
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 6.12 8 الخلمُذ

 7.11 9الخلمُذ 

 5.56 10الخلمُذ 

 2.14 11الخلمُذ 

 5.88 12الخلمُذ 

 7.12 13الخلمُذ 

 8.11 14الخلمُذ 

 4.12 15الخلمُذ 

 6.11 16الخلمُذ 

 5.10 17الخلمُذ 

 

 الاعذادي

 6.11 18الخلمُذ 

 

5.38 

 

 7.63 19الخلمُذ 

 7.11 20الخلمُذ 

 7.00 21الخلمُذ 

 8.11 22الخلمُذ 

 

 الثاهوي 

 6.33 23الخلمُذ 

 

7.05 

 7.59 24الخلمُذ 

 5.45 25الخلمُذ 

 7.15 26الخلمُذ 

 

 العالي

 8.12 27الخلمُذ 

 

7.25 

 8.19 28الخلمُذ 

 7.59 29الخلمُذ 

 6.26 30الخلمُذ 

جضٌو ًدبحن ان اإلاهضٌ مهؿُاث ال ءباؾخلغا

فيلما  لآلباءالخؿابي ًخًحر واإلاؿخىي الضعاس ي 

اعجفو هظا الازحر ولما اعجفو اإلاهضٌ الخؿابي 

واإلاهضٌ الخؿابي هى زاعج مجمىم مهضالث 

 الخالمُظ نلى نضصهم

 اسخيخاجاث : -2

 نألى ئفي البضاًت البض مً الاشاعة       

افغاص ضضق  ضيالاؾخيخاحاث جبلى وؿبُه جبها إلا

الهُىت التي جم الانخماص نليها في هظا البدث مً 

حل الىكىف نلى الاؾخيخاحاث البض مً الخؿغق أ

 .ليل فغغُت نلى خضه للبدث نً مضي جدللها

 الفزضُت الاولى

للض هشفذ هخائج الضعاؾت والفغوق      

الاخطائُت بحن مهضالث الخالمُظ واإلاؿخىي 

 اهبحر  اىان جأزحر ن هأمهاث نلى الضعاس ي لآلباء وألا 

لؤلزحرة نلى الاولى مما ًدبحن وحىص نالكه 

خطائُت بحن اإلاؿخىي ئاعجباؾُت طاث صاللت 

ومؿخىي الخدطُل  مهاثالضعاس ي لآلباء وألا 

 .الضعاس ي لؤلبىاء
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 الفزضُت الثاهُت

ولى جثبذ زؿأ هظه صخت الفغغُت ألا       

الفغغُت التي جىفي وحىص نالكت اعجباؾُت طاث 

طائُت بحن اإلاؿخىي الخهلُمي لؤلمهاث صاللت اخ

 .ومؿخىي الخدطُل الضعاس ي لؤلبىاء باءوآلا 

 الفزضُت الثالثت

هظه  أولى جثبذ زؿصخت الفغغُت ألا       

الفغغُت التي جىفي الضاللت ؤلاخطائُت للهالكت 

باء الاعجباؾُت بحن اإلاؿخىي الضعاس ي لؤلمهاث وآلا 

 واإلاؿخىي الخدطُل الضعاس ي لؤلبىاء.

 اقتراحاث : -  3

همُت أللض بضا واضخا مً زالٌ هخائج الضعاؾت 

 احهلُم الىالضًً خُث ًإصي حهلُمهما صوع 

اص مؿخىي الخدطُل الضعاس ي ة اًجابُا في ٍػ

باء ما ػالىا يحر مً آلا  ان هثحر أال ئلؤلبىاء 

ً نلى جأصًبه هظا الضوع ؤلا  ًجابي في خُاه كاصٍع

  حهلُمهم. مؿخىي  هكغا ألمُتهم أو جضويبىائهم أ

كتراخاث الاهؿالكا مً هظه اإلاهؿُاث هخلضم با

 .لخدؿحن اإلاؿخىي الخدطُلي لؤلبىاءالخالُت 

 :اقتراحاث لإلدارة املذرسُت     

هخب مجالث ) جىفحر الىؾائـ الثلافُت -

ىن عاصًى الى ازغه التي جىمي  (صخف جلفٍؼ

ىلهم وحؿانضهم بىاء وحًظي نلمىاهب ألا 

 .نلى الخلضم الهلمي

ٍاصة شغاهها في ػ إباء و ُل حمهُاث آلا جفه -

 .الخهاون بحن البِذ واإلاضعؾت

ت والخغحاث  - الاهخمام باألوشؿت اإلاىاٍػ

شغان إًام اإلافخىخت و والخفالث وألا 

شغاف نليها اإلاخهلمحن في جىفُظها وؤلا 

هم وحهل اإلاضعؾت مياها المخطاص ؾاكت

 . لهم مدبىبا

 =اكتراخاث لؤلؾاجظة -

ن ٌؿهمىا أضعؾحن ًيبغي نلى اإلاغبحن واإلا -

باء مُت وحصجُو آلا بشيل فانل في مداعبت ألا 

مُحن لاللخداق بأكؿام مدى مهاث ألا وألا 

 .الامُت

 بىاء وختهم نلى الخفىق بأؾالُبحصجُو ألا  -

ؼ ؤلا  م الخهٍؼ  .ًجابيمشىكت نً ؾٍغ

مهاث الخالمُظ لخػىع بهؼ أباء و آصنىة  -

ن هخطىع أالخطظ الخهلُمُت ولىا بهض طلً 

جابي الظي ؾُسلفه طلً نلى ًزغ ؤلا ألا

الظي ؾُدضر في  بىائهم والخًُحرأهفؿُت 

 .مؿخىاهم الخدطُلي

مُحن وألا  مهاث نامتباء وألا الخىاضل مو آلا  -

بىائهم أمنهم زاضت وجىغُذ ؾغق مؿانضه 

م  لخدؿحن مؿخىاهم الخدطُلي نً ؾٍغ

ىاب اإلافخىخت وجىكُم للاءاث بنملُاث ألا 

 .مههم

الضًملغاؾي  الاهخمام بخىفحر اإلاىار -

عؾاء اإلاهاملت الخؿىت ئللمخهلمحن مً خُث 

فياعهم ونضم أترام والاؾخمام آلعائهم واخ

 .الخمُحز بُنهم

 اكتراخاث لآلباء وامهاث الخالمُظ -

تهُئت الىالضًً للكغوف الضعاؾُت اإلاالئمت  -

خىالهم الخهلُمُت في أألبىائهم ومخابهت 

وػ هم نلى ججااإلاضعؾت واإلاجٌز ومؿانضت

 .الخلطحر في صعاؾتهم

مُت م مداعبت ألا غغوعة الالخداق بأكؿا -

 .باليؿبت لؤلمُحن
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ًجابُت فياع والاججاهاث ؤلا يغؽ الىالضًً ألا  -

زغه في أشاصة بأهمُت الخهلُم و بىائهم وؤلا أفي 

 .ء املجخمهاث واػصهاعهابىا

جىحُه الىالضًً ألبىائهم لالؾخفاصة مً  -

م اإلاؿالهت و أ الىخب وكاث الفغاى نً ؾٍغ

و في أالهلمُت والثلافُت التي جخفم ومُىلهم 

صي التي لى الىىائحصجُههم نلى الاهدؿاب 

 .حؿانض نلى جىمُت مىاهبهم

 شبام الخاحاث الىفؿُت والاحخمانُتئ -

 واأال ًغهؼ والغوخُت والجؿماهُت ألبىائهم و 

 .لـ نلى الجاهب الخدطُلي ألبىائهمف

جىاضل الىالضًً اإلاؿخمغ مو اإلاضعؾحن  -

م حمهُت آلا و   باء واملجالـؤلاصاعة نً ؾٍغ

الخهلُمُت مما ًسلم هىنا مً الخىاػن 

غفو مً اإلاؿخىي الىفس ي الػغوعي لل

 .الخدطُل ألبىائهم

بىائهم فُما أمهاث ؾلىن باء وألا مغاكبت آلا  -

ًخهلم بازخُاعهم ألضضكائهم وطلً نً 

م اإلاض  .ليهائؾغة التي ًيخمىن و ألا أعؾت ؾٍغ

ض - اإلاضعؾت باإلاهلىماث  الخغص نلى جؼٍو

ههم بىائهم وواكأالياملت والخلُلُت نً 

 .ؾغي ألا 

الخيؿُم مو اإلاضعؾت في التربُت والخىحُه  -

اعب والشغح والخدطُل ليي ال ًدضر جػ

، وطلً مً بىاء ضخُتًترجب نىه ؾلىؽ ألا 

 .هكمت وغىابـ اإلاضعؾتأالخهغف نلى زالٌ 

اصة الخدفحز اإلااصي واإلا - هىىي نلى الخهلم وٍػ

 .لخدطُلا

 قطاع الخعلُم ي اقتراحاث ملسير  

مُت هما هثر بلؿام مداعبت ألا أالاهخمام  -

طلً في الؿابم فاإلاًغب ًأحي في  ىلئأشغها 

إلاام اإلاغاجب اإلاخأزغة مً خُث وؿبت ؤلا

باللغاءة والىخابت بحن الضٌو الهغبُت بدىالي 

مُت جدخل منها اإلاغأة في اإلائت مً وؿبت ألا  74

ن أ% مما ٌهني 95ؾض بيؿبت خطت ألا 

ال للخللُظ نلى ألا م ال ًؼاٌ ؾٍى كل الؿٍغ

 =بما ًليفت وطلً لً ًخأحى ئال مً هظه آلا 

ؾاجظة نلى الاهسغاؽ في حصجُو ول ألا  -

ػاث منملُاث مداعبت ألا  ُت مو ضغف الخهٍى

 .الالػمت لهم

 مهاث نلى الاكباٌ نلىباء وألا آلا حصجُو  -

تألا م مداعبت أكؿا  . مُت نبر خمالث جىنٍى

ؼ بغامج مداعبت ألامُت باللىىاث  - حهٍؼ

 ىمُتطاناث الهموؤلا 

  الخـــــــاجــــمـــــــــــــــــت

نىضما ًسغج الؿفل ئلى الضهُا فاهه في 

ؾاع نالكت ئؾغة ٌهِش مهها في ألى ئالًالب ًيخمي 

م لخىفل هظه ب وألا زاضت جدُؿها زبراث مً ألا 

ألاؾغة مىظ وحىص الؿفل بجىاهب التربُت 

غناًت وحؿبم ول مإؾؿاث املجخمو ألازغي وال

هم ٌو وألا في الخأزحر نلُه لظلً فانها اإلاإزغ ألا 

ً ؤلا وؿان لضي الؿفل الجطالها بطمُم جيٍى

ت جدخػً الفغص وجغناه أألنها  ٌو مإؾؿت جغبٍى

 مىظ والصجه.

مً هظا اإلاىؿلم جىاولىا في هظا البدث 

ال وهي اإلاؿخىي الخهلُمي أكػُت هامت 

بىاء وهظا زلافتهما وجأزحرها نلى ألا  للىالضًً

ا  و نلى مؿخىي الخدطُل الضعاس ي أجغبٍى
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ن اإلاؿخىي الخهلُمي للىالضًً أزحر إهض في ألا ىل

ًإزغ مما ال ًضم مجاال للشً نلى الخُاة 

الصخطُت لؤلبىاء نمىما ومؿخىاهم 

 الخدطُلي زطىضا.

    

 :املـــــــزاجـــــــــع

للضهخىعنلي بىاء صعاؾت مُضاهُت في مضًىت صمشم ًً نلمُا وجدطُل ألا الهالكت بحن جدطُل الىالض

ذ الضعاؾت ؾىت الىدُلي  م.:>>4، أحٍغ

ت اإلاإزغة نلى مؿخىي الخدطُل الضعاس ي دمحم بً ضالح نبض هللا شغاػ أ ؾخاط أبغػ الهىامل الاؾٍغ

اللغي للهلىم ، مجلت خامهت أم مؿانض بلؿم الخضمت الاحخمانُت حامهت ام اللغي مىت اإلاىغمت

ت والاحخمانُت والاوؿاهُت املجلض  صعاؾت وشغث بىكفُت ألامحن ياػي  5339ًىلُىػ  5الهضص  45التربٍى

 للفىغ اللغآوي

مسخاع الصخاح للشُش دمحم بً أبي بىغ بً نبض اللاصع الغاػي، عاحهه وخلله لجىت مً نلماء اللًت، 

 صاع اإلاهاعف.

ب الشغح الىبح ر للغافعي، جألُف أخمض بً دمحم الفُىمي، جدلُم الضهخىع نبض اإلاطباح اإلاىحر في يٍغ

  الهكُم الشىاوي، مىخبت لؿان الهغب، الؿبهت الثاهُت.


