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 وستخمص:

سعت الجراسة إلى تعخف السعتقجات السعتقجات السعخفية ألولياء األمػر حػل الجور  
، وتقجيع مجسػعة مغ السقتخحات لتعديد الرالح مشيا واصالح التخبػي لمسجرسة اإلبتجائية

، وتػصمت لعجة نتائج مغ ت الجراسة مشيج دراسة الحالة، واستخجموتعجيل الخاشيء مشيا
أىسيا أن ىشاك معتقجات إيجابية ألولياء األمػر حػل أدوار السجرسة اإلبتجائية ومشيا التخكيد 

قاب الصفل معشػي واإلقخار بأىسية الشذاط السجرسي، عمى تصبيق السادة العمسية وأن يكػن ع
كسا أن ىشاك العجيج مغ السعتقجات الدمبية التي قج تعيق أداء السجرسة عغ أداء أدوارىا ومشيا 

عمى تحػيل حرز الشذاط إلى تجريذ السػاد األساسية %( مغ العيشة قج وافقػا 82.15أن )
%( مغ العيشة ال يعخفػن 66األمػر، أن )ميع بالشدبة ألولياء  وأن مكان جمػس الصالب

كيفية التعامل مع الػسائل التكشػلػجية، كسا عخضت الجراسة عجة شخق يسكغ مغ خالليا 
 التخمز مغ السعتقجات الدمبية وتجعيع السعتقجات اإليجابية.

 السجرسة اإلبتجائية  -أولياء األمػر -السعتقجات السعخفيةكمسات مفتاحية: 
Epistemological Beliefs of parents about the educational role of 

primary school "case study"  

Abstract: 
The study aims at defining the Epistemological Beliefs about 

the educational role of the primary school. also present a set of 

proposals to promote good ones and to fix and modify the wrong 

ones, the study used the case study methodology. The results of the 

study revealed that There are positive  parents’ about the roles of 

primary school, including the focus on the application of scientific 

material and that the punishment of the child must be moral and 

recognize the importance of school activity. There are also many 

negative beliefs that may hinder the performance of the school from 

the performance of its roles, including that (.08148) of the sample 

have agreed to transfer the activity classes to the teaching of basic 

subjects, And that the place of seating is important for parents, that 

(518) of the sample do not know how to deal with technological 

means, as the study presented several ways through which to get rid 

of negative beliefs and strengthen positive beliefs. 

Keywords: epistemological beliefs - parents - elementary 

school 
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 وكدوة:

وفقا لفمدفة تعج السجرسة مؤسدة أنذأىا السجتسع عغ قرج لتخبية أبشاءىا  
ية معيشة، عمى أن يقػم بيحه التخبية أفخاد ومشاىج محجدة وخالل فتخة عسخ تخبػية 

ومغ ثع فالسجرسة ليا  متخررػن أعجوا في مؤسدات متخررة لمقيام بيحه السيسة،
رسالتيا التخبػية التي تؤدييا وفق رؤية تع بشاؤىا مغ خالل أفكار صاغيا أساتحة في 

جارب عجيجة حتى باتت محل اتفاق مغ قبل عمػم التخبية وعمع الشفذ ومخت بتاريخ وبت
 .مختمف الجيات سػاء الخسسية أو البحثية

تقػم بالعجيج مغ األدوار التخبػية وال يقترخ دورىا عمى الجور فالسجرسة  
تذارك األسخة في تشذئة الصفل وتشسية شخريتو والسداىسة في التعميسي فقط، فيي 

يقية واالجتساعية والسيشية، ومغ ثع فشسػ نسػه عمى كافة السدتػيات السعخفية واألخال
لطخوف السعيذية ا ما يػجج بيشيسا مغ عالقات، كسا ثؤثخالصفل وتصػره يعتسج عمى 

ت عمى التػاصل مع السجرسة، وىحا ما تػصمت إليو العجيج مغ الجراساألسخ الصالب 
ر دراسة مييػبي إسساعيل والتي أضيخت أن األسخ في السجتسع الخيفي تعي ومشيا

يا ضخوفا صعبة، كسا أن رصيجىا الثقافي متػاضع مسا أدى إلى ضعف التػاصل بيش
جم زيارة مجارسيع السجرسة مغ خالل عجم مخايقبة الشذاط السجرسي لألبشاء وعوبيغ 

، وىػ ما يتفق وما  (2)ا شخيقة التعامل معيع أثشاء نجاحيعواالترال بأساتحتيع وكح
، حيث أولياء األمػر بسجارس أبشائيعتػصل إليو استصالع رأي حػل عالقة 

تعميسي لبعس أولياء األمػر عجة عػامل مشيا السدتػى الثقافي والالتػاصل بيغ الصخفيغ بيتأثخ
إدراكيع ألىسية العالقة والتػاصل مع السجرسة ونتيجة ذلظ عمى األبشاء، كسا يعج  وضعف

مع السجرسة  التػاصلالتي قج تحػل دون لتفكظ األسخي والسذاكل العائمية أحج أىع العػامل ا
 .(1)ومتابعة الصالب مغ قبل األىل

ودخميا وهيكميا كحلظ أوضحت إحجى الجراسات أن مدتػى تعميع األسخة  
يغ ييتسػن وأن اآلباء الستعمس يؤثخ عمى تحريل الصالب، ط اإلجخامي لمػالجيغوالشذا

بجػدة معمسي أشفاليع والتأكج أن أشفاليع يحرمػن عمى خجمات كافية مغ خالل 
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أن أشفال لسعمسيغ والتصػع في السجرسة، و السذاركة في مؤتسخات أولياء األمػر وا
اآلباء الستعمسيغ تعميسا عاليا قادرون عمى التحجث أكثخ تعقيجا ولجييع مفخدات أكثخ 

 (3)جراسة.شسػلية قبل أن يبجأوا ال
تختمف قػة العالقة بيغ أولياء األمػر والسجرسة والسعمسيغ تبعا لسغ يبجأ و  

العالقة، حيث أشارت دراسة وليج بغ عبج هللا الدمػم أن التػاصل الحي يبجأه أولياء 
، وتػصمت دراسة سعمسػن األمػر يكػن سمبيا برػرة أكبخ مغ التػاصل الحي يبجأه ال

مػر يديج السجرسة لمتػاصل بيغ السعمسيغ وأولياء األ تػفخىان الفخص التى أخخى إلى أ
 .(4)ىجاف السجرسة مػر في السذاركة الفعالة في دعع أمغ رغبة أولياء األ

بيشت دراسة أخخى أن اترال السجرسة بأولياء األمػر يؤثخ عمى دافعية الصفل، و  
إذا كان ، بيشسا دافعيتيعأثخ ذلظ إيجابيا عمى فإذا كان االترال حػل القزايا الجيجة 

، كسا تدداد دافعية يكػن التأثيخ سمبيا عمى دافعيتيعترال حػل السذاكل التعميسية اال 
 .(5)األشفال عشج تمقي اآلباء معمػمات أسبػعية بذأن تقجم أشفاليع

عمى ما يبحلو اآلباء مغ جيػد لتعميع  كحلظ يتػيقف الشجاح األكاديسي لمصالب 
بذكل فستابعة الػالجيغ لصفميسا في السشدل تؤثخ ، (6)خ اآلباء لمتعميعأبشاءىع ومقجار تقجي

إيجابي عمى إنجاز الصفل مع األخج في االعتبار جسيع العػامل األخخى السحجدة 
 .(7)لألىجاف، والعكذ فكمسا ارتفع مدتػى تحقق األىجاف كمسا زادت مذاركة الػالجيغ

العالقة تتأثخ بسا يستمكو ويكػنو أن ىحه إلى العجيج مغ الجراسات  تػصمت كسا
كجراسة زعيسة مشى والتي حاولت  ،أولياء األمػر مغ آراء ومعتقجات حػل أداء السجرسة

يع أولياء األمػر حػل السجرسة والشجاح السجرسي ألبشاءىع وتعخف اىتساماتآراء تعخف 
تػجيو  يع، وتػصمت إلى أن الخصاب األسخي يعج عامال فيوشسػحاتيع التي يخجػنيا ل

األبشاء واالىتسام بسدارىع الجراسي، لحا يجب عمى الػالجيغ التحجث بإيجابية عغ 
خ مخضية، كسا يجب عمييع غخس األفكار خبخاتيع السجرسية حتى وإن كانت خبخات غي

ثخه في أىسية السجرسة والشجاح السجرسي وأشادة بواالتجاىات اإليجابية في أبشائيع واإل
 .(8)بشاء السجتسعات
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أوضحت إحجى الجراسات أن شسػح الصالب وأولياء األمػر وما يستمكػنو مغ و 
كحلظ عمى التعمع والتعميع و عسميتي تأثيخ كبيخ عمى كل مغ  ليامعتقجات معخفية 

 (9)تحريل الصالب
عمى معتقجات أولياء األمػر، فآباء يؤثخ سدتػى السجرسة ف والعكذ بالعكذ 

متػسط ميارات عالية )مشخفزة( يسيمػن إلى األشفال المحيغ يختادون مجارس ذات 
معتقجات تػزيع السيارات الكمي، كحلظ تؤثخ  مى مغ(االعتقاد بأن أشفاليع أقل مغ )أع

عمى االستثسارات األبػية مثل السداعجة في الػاجبات ياء األمػر حػل ميارة الصفل أول
 (26)السجرسية واالستعانة بالجروس الخرػصية.

معتقجات ولي األمخ وسمػكو تتأثخ بعجة عػامل مشيا الحالة وججيخ بالحكخ أن   
االقترادية واالجتساعية لو، وكحلظ السدتػى الثقافي والصبقة االجتساعية التي يشتسي 

، وكل ىحا (21)، كسا تختبط بإيجابية بسعمػمات السعمع وشخق )نقمو( تجريدو ليا(22)إلييا
ور السعمع ومكانة كل مشيع في العسمية يبشي رؤيتيع ومعتقجاتيع حػل دور السجرسة ود

 التخبػية والتعميسية، وعمى عالقتو كػلي أمخ بالسجرسة والسعمع.
عمى أنيا وسيمة لتحريل أكبخ قجر مغ السعخفة لمسجرسة أولياء األمػر فخؤية 

يخكدون عمى حرخ جيج أبشائيع في عسمية التحريل والحفع ويمجأون لمجروس يجعميع 
غ تكػن رؤيتيع لمسجرسة باعتبارىا مؤسدة لمتخبية وبشاء الخرػصية، بيشسا م

الذخرية الستكاممة فإنيع يذجعػن أبشائيع عمى السذاركة في األنذصة الالصفية بل 
 .(23) أي تقريخ فييا ويحاسبػن السجرسة عمى

كثيخا ما تتقمز أدوار السجرسة وتخترخ عشج الجور التعميسي نتيجة ضغػط ف 
ومعتقجاتيع أن عمى السجرسة التخكيد عمى تحفيع الصالب، وأن مؤشخات أولياء األمػر 

بالتالي في بعس ، و تفػق الصالب ىي درجاتو السختفعة في السػاد الجراسية السختمفة
األحيان تكػن معتقجات أولياء األمػر مؤثخة بالدمب عمى أي تصػيخ تتجو إليو 

معتقجات أولياء األمػر حػل كمة إلى مشاقذة مذجراسة ىحه التدعى مغ ثع السجرسة، و 
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اإلجابة عغ الجراسة الحالية حاول السجرسة وأدوار السعمع، ومغ أجل ذلظ ت أدوار
 التداؤالت اآلتية:

 ما هية السعتقجات السعخفية؟ -2
 ؟األدوار التخبػية لمسجرسة اإلبتجائيةما هية  -1
جورىا ما معتقجات أولياء األمػر السعخفية حػل أداء السجرسة اإلبتجائية ل -3

 التخبػي؟
 أِداف الدراسة:

ألولياء األمػر حػل  السعتقجات السعخفيةسعت الجراسة إلى تعخف السعتقجات  
، وتقجيع مجسػعة مغ السقتخحات لتعديد الرالح مشيا مسجرسة اإلبتجائيةالجور التخبػي ل

 .   وتعجيل الخاشيء مشيا واصالح
 أِىًة الدراسة:

 تتسثل أىسية الجراسة في: 
 شخق وعػامل تكػيغ السعتقجات السعخفية يسكششا مغ تحجيج الصخق التي  تعخفن أ

يسكغ مغ خالليا التخمز مغ كثيخ مغ السعتقجات الدمبية ألولياء األمػر، والتي قج 
تؤثخ عمى مدار العسمية التعميسية بسجارسشا، كسا أنيا تسكششا مغ تجعيع الكثيخ مغ 

 مى نجاح وتصػيخ العسمية التعميسية. تداعج عقج السعتقجات اإليجابية التي 
  تعخف أسباب وعػامل عمى يداعج السعتقجات السعخفية ألولياء األمػر أن تعخف

عمى تحديغ أساليب تخبية الصفل االخفاق الحي يعانيو الصفل، بسا قج يداعج 
 وتشذئتو، ومغ ثع تحديغ العسمية التعميسية وأداء السجرسة ألدوارىا.

استخجمت الجراسة مشيج دراسة الحالة، وىػ أحج أنػاع السشيج الػصفي  :وٍّج الدراسة
التحميمي، حيث يقػم ىحا السشيج عمى جسع البيانات العمسية الستعمقة بأي وحجة سػاء أكانت 

أو ىػ شخيقة  ،(24)فخدا أو مؤسدة أو نطاما اجتساعيا أو مجتسعا محميا أو مجتسعا كامال
محمي أو أسخة أو قبيمة أو مشذأة صشاعية أو خجمية دراسة لجراسة وحجة معيشة مثل مجتسع 

تفريمية عسيقة بغخض استيفاء جسيع جػانبيا والخخوج بتعسيسات تشصبق عمى الحاالت 
 .(25)السساثمة ليا
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يتع جسع البيانات بسشيج دراسة الحالة باستخجام السقابمة أو السالحطة أو  أداة الدراسة:
ويشتج عشيا قجر كبيخ مغ السعمػمات، جيا لػجو تتسيد بالسخونة، الػثائق، وحيث أن السقابمة و 

، لحا سػف (26)كسا تتيح تقجيع معمػمات لع يتع الدؤال عشيا، وتزسغ الفيع الرحيح لألسئمة
   تدتخجم الجراسة الحالية السقابمة السقششة. 

 تتسثل حجود الجراسة في الحجود السكانية والحجود الدمانية . حدود الدراسة:
يقػم عمى اختيار وحجة معيشة، فقج تع اختيار حيث أن مشيج دراسة الحالة  حجود مكانية:

الػحجة ىشا مجرسة مغ مجارس السجارس اإلبتجائية )ألن مجتسع الجراسة ىػ جسيع السجارس 
دتػيات مجرسة دمحم معبج باعتبارىا مجرسة حكػمية مذتخكة تزع ماالبتجائية بالسحافطة( وىي 

، كسا أنيا تػجج بسشصقتي عميسية تسثل الصبقة االجتساعية الغالبة في مجيشة الفيػماقترادية وت
 –التفتير ومرصفى حدغ، وىاتان مشصقتان تزع مدتػيات متبايشة مغ األىالي )شعبية 

 (.متػسصة
حيث تع تصبيق استسارة السقابمة في الفرل الجراسي الثاني لمعام الجامعي  حجود زمانية:

1628 /1629.   
 وصطمحات الدراسة:

إجخائيا بأنيا "الترػرات واألفكار التي يكػنيا أولياء  تعخف السعتقجات السعخفية  -
 .األمػر حػل شبيعة السعخفة وأدوار السجرسة التخبػية"

" مؤسدة أوججىا السجتسع لتحقيق أىجافو في إعجاد إجخائيا بأنيا السجرسة تعخف  -
 لزسان نسػه واستسخاره".أجيال ججيجة وفقا لفمدفتو وأيجيػلػجيتو 

 خطىات الدراسة: سىف تسري الدراسة وفكا لمىحاور اآلتًة:

وذلظ  عػامل تكػيشيا(-خرائريا مفيػم السعتقجات السعخفية ) السحػر األول:  -
 .لإلجابة عغ التداؤل األول

 .وذلظ لإلجابة عغ التداؤل الثاني دوار التخبػية لمسجرسة اإلبتجائيةاألالسحػر الثاني:  -
 .وذلظ لإلجابة عغ التداؤل الثالث السحػر الثالث: الجراسة السيجانية وأىع نتائجيا -
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 :عىاون تهىيٍّا( –وفّىً املعتكدات املعزفًة )خصائصّا  أوال:

إيسان ناشيء عغ مرجر ال شعػري يكخه اإلندان عمى ترجيق " يعخف السعتقج بأنو
غخيب عغ تكػيغ السعتقج إال بعج تكػيشو،  ، أي أن العقل"فكخ أو رأي أو تأويل أو محىب جدافا

صحة بالتأمل والتجخبة لتعخف ومتى استعان السخء  ،فالسعتقج كل ما ىػ مغ عسل اإليسان
ال يطل السعتقج معتقجا بل يربح معخفة، فالسعتقج والسعخفة أمخان نفديان يختمفان مغ  ،السعتقج

 شعػري ناشيء عغ عمل بعيجة عغ حيث السرجر اختالفا تاما، فالسعتقج عبارة عغ إليام ال
إرادتشا، والسعخفة عبارة عغ اقتباس شعػري عقمي قائع عمى االختبار والتأمل، ، كسا كان 

 (.27الشاس قجيسا يعدون السعتقج لسرجر إليي فكانػا يعتشقػنيا غيخ مجادليغ فييا )
لفخد وىشاك مغ حاول تفديخ كثيخ مغ مطاىخ الدمػك اإلنداني في ضػء معتقجات ا 

ودافعيتو، نطخا ألن أداء الفخد ومثابختو في السيام السختمفة يتػيقف عمى ما لجيو مغ معتقجات 
حػل األشياء وشبيعتيا السختمفة، باإلضافة إلى تػجياتو الجافعية سػاء الجاخمية او 

 (28الخارجية.)
شاس وفي ضػء ذلظ عخفت بأنيا" التقييسات اإليجابية أو الدمبية التي يقػم بيا ال 

نحػ األشياء، والتي قج تكػن أشياء ممسػسة أو أشخاصا أو أفكارا مجخدة أو مػايقف ووجيات 
التجاىات ، أي أنيا تسثل بشاء ا عيغ"، ومغ ثع تعج السعتقجات وحجةنطخ حػل شيء م

 (.29اتجاىات الفخد نحػ شيء معيغ)
مح عمى وجػد اصصكسا بيغ معتقجات الفخد واتجاىاتو، ومغ ثع فقج ربط ىحا التعخيف 

لسعتقجات ثع اإلتجاىات ثع القيع ثع الذخرية، فالسعتقجات سصحية قابمة اب تجريج معيغ يبجأ
االتجاه أما لمتغييخ تجور حػل أشياء محجدة، ومغ ثع  فيي أيدخ في الكذف والجراسة، 

 (.16مغ مجسػعة مغ السعتقجات)فيتكػن 
"مجسػعة مغ الترػرات واألفكار حػل معشى  بأنيا قجات السعخفية فقج عخفتأما السعت

السعخفة وشبيعتيا ومرجرىا وشخوشيا السختمفة وشخق اكتدابيا لتحقيق فيع أعسق لدمػك 
الستعمع كسا تعج تفديخات لبعس الطػاىخ التي يػاجييا" أو " ىي الترػرات الحىشية التي 

ل شبيعة ىحه يكػنيا الصالب حػل عسمية تعمع السفاهيع الشحػية وترػراتيع حػ
   .(11(، أو ىي " ترػرات األفخاد حػل التعمع والسعخفة" )12السفاهيع")
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ومغ ثع فقج ركدت التعخيفات الدابقة عمى أن السعتقجات السعخفية ىي ترػرات وأفكار 
األفخاد حػل السعخفة والتعمع وشخق اكتدابيا بسا قج يداعج عمى فيع سمػك الستعمع، وعميو 

الحالية السعتقجات السعخفية إجخائيا بأنيا" الترػرات واألفكار التي يكػنيا  فدػف تعخف الجراسة
   "وأدوار السجرسة التخبػية السعخفةشبيعة أولياء األمػر حػل 

 أن : وتتسيد السعتقجات السعخفية بسجسػعة مغ الرفات األساسية تتسثل في 
مغ مطاىخ الحياة العاشفية،  السعتقج احتياج نفدي مييسغ: يعج اإلحتياج إلى اإلعتقاد -2

وىػ في تجبخه وسيصختو كالجػع والحب، ومغ ثع فالسعتقج ال يكػن إراديا عقميا وال 
 يدتصيع العقل تكػيشو.

 فكمسا كان السعتقج قػيا كمسا قل تداىمو.: عجم التدامح -1
الخأي: فالخغبة في االستقالل مغ سمصان السعتقج العام أمخ شاذ، فالكل يتحسل  استقالل -3

أن يتطمع، وفي الغالب ال  السحجدة لالستقالل الذخري دون  استعباد البيئة االجتساعية
 يذعخ اإلندان بحلظ االستعباد.

لعقل اشتجاد السعتقج...الذيجاء: بيغ الخأي السؤقت والسعتقج التام الحي يدتػلي عمى ا -4
جد ، ومتى بمغ السعتقج ىحه الذجة لع يقع في وجيو حاقػة التسييد مخاحل قمسا قصعتو 

تجعمو يخي الخصأ صػابا والعكذ، كسا يجفعو فيدتػلى عمى اإلندان ومذاعخه بجرجة 
لمتزحية بشفدو في سبيل نذخ إيسانو والحود عشو، فال فخق بيغ شيجاء الدياسة 

 بجأ فزحػا بأنفديع بػجػه مبتدسة.والجيغ فكميع سحختيع حالوة الس
استقالل العقل واستقالل السعتقج: فالعقل عشػان الحكاء مدتقل عغ السعتقج الحي ىػ  -5

عشػان السذاعخ، وتمظ السعتقجات تشزج في عالع الالشعػر، فال سمصان لمعقل وال 
 (.     13لإلرادة عمييا)

ىاما في التأثيخ عمى إيجابية  تعبخ معتقجات الفخد عغ قجراتو، ومغ ثع فيي تمعب دورا -6
أو سمبية تفكيخه، فسثال التالميح الحيغ يعتقجون أن قجرتيع العقمية ذات شبيعة فصخية 
ثابتة، يفتقخون إلى القجرات الالزمة لمتغمب عمى مخاحل الفذل التي يسخون بيا، لحا 

ائج فإنيع يتػقعػن الدقػط في األنساط الدمػكية الفاشمة التي تجفع بيع إلى نت
(، بعكذ الصالب الحيغ يستمكػن معتقجات 14تحريمية ومخخجات تعميسية مشخفزة)

معخفية عسيقة ومعقجة وناضجة، ويؤمشػن بحاجتيع الجائسة إلى السعخفة الستججدة التي 
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تتحجى تفكيخىع، مسا يجفعيع لسػاجية ما يعتخضيع مغ صعاب وعقبات ويدعػن لمتغمب 
ع فكمسا امتمظ الفخد معتقجات معخفية قػية وناضجة (، ومغ ث15عمييا والتكيف معيا )

كمسا سمظ برػرة أفزل وتسكغ مغ مػاجية ما قج يعتخضو مغ صعاب ومذكالت، ومغ 
 ثع كان أكثخ إيجابية في تعاممو مع األفخاد وما يقابمو مغ مػايقف.

تداعج السعتقجات السعخفية عمى بث الثقة في نفػس األفخاد وفيسيع لعسمية التعميع  -7
الفكخي، وتربح  عكيفية الحرػل عمى السعخفة، كسا أنيا تؤلف المبشة األولى إلشارىو 

يع عشجما يمتحقػن تعج مؤشخا لومغ ثع  ع، وتؤثخ في خياراتيعجدءا مغ تكػيغ شخريتي
 (.16السدتقبل)بأعسال مختمفة في 

الدمػكية تختبط السعتقجات بعالقة وثيقة باألنذصة والدمػك اإلنداني، فاإلنحخافات  -8
وراءىا معتقجات مشحخفة، وتفتخض الشطخية السعخفية أن الدمػك في مػيقف معيغ يتحجد 
ليذ فقط تبعا لمتجخبة الساضية وإنسا يتػيقف عمى مجى قجرة االندان عمى استيعاب 

(، ومغ ثع يسكغ تفديخ كثيخ مغ مطاىخ الدمػك اإلنداني في 17السػايقف الججيجة)
و، نطخا ألن أداء الفخد ومثابختو في السيام السختمفة يتػيقف ضػء معتقجات الفخد ودافعيت

عمى ما لجيو مغ معتقجات حػل األشياء وشبيعتيا السختمفة، باإلضافة إلى تػجياتو 
 (. 18الجافعية سػاء الجاخمية أو الخارجية)

تؤثخ معتقجات األفخاد عمى نطختيع لصبيعة السعخفة وشخق اكتدابيا، فاألفخاد ذو التفكيخ  -9
لسعقج يعتقجون أن ىشاك قجرا كبيخا مغ السعخفة قابال لمتصػر، وأن ىشاك معخفة يجب ا

اكتذافيا وىشاك معخفة قميمة ثابتة ال تتغيخ، بيشسا األشخاص ذو التفكيخ البديط 
يعتقجون أن قجرا كبيخا مغ السعمػمات ثابت ومؤكج وأن ىشاك معمػمات قميمة قابمة 

 (.19)لمتغييخ
التي حاولت تحجيج أبعاد السعتقجات السعخفية وكيف تتكػن  الشساذجوىشاك العجيج مغ 

ونسػذج  (William Perry)وتتصػر ىحه السعتقجات، ومغ ىحه الشساذج نسػذج وليام بيخي 
 (Hofer and Printrich)ونسػذج ىػفخ وبشتخش (Marlen Schommer) مارليغ شػمخ

الفخد دراك إاىتست وركدت عمى إال أنيا وآخخيغ، وبخغع تعجد ىحه الشساذج  ونسػذج آنا ماري 
كسا تتبايغ عجد مكػنات السرادر السعخفية عخفة ومرجر الحرػل عمييا، لصبيعة الستة ومعخف

مغ نسػذج آلخخ، فالبعس يخاىا أربعة مرادر، والبعس اآلخخ يخى أنيا سبعة مرادر غيخ 
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فخصة يكػن لجييا السعخفة عمقة بسرادر الشسادج التي تقتخح عجدا أقل مغ السكػنات الستأن 
(، وفي ضػء 36متعسق في خرائز كل مكػن مغ مكػنات ىحه السعخفة، )أكبخ مغ غيخىا ل

 ذلظ يسكغ تحجيج أىع الصخق التي يسكغ مغ خالليا تكػيغ السعتقج كسا يمي:
 عىاون تهىيَ املعتكدات املعزفًة:

غيخ قابل لمتبجيل بخغع ما يتسيد بو السعتقج مغ ثبات، إال أن ىحا ال يعشي أنو 
باتباع نفذ شخق وعػامل تكػيشيا، والتي  عس السعتقجات يسكغ أن تتغيخ وتتصػروالتصػيخ، فب

 في:عػامل داخمية وعػامل خارجية، وتتسثل العػامل الجاخمية يسكغ ترشيفيا إلى 
السثل األعمى: فسثل األمة األعمى يجل عمى كثيخ مغ آرائيا ومعتقجاتيا، فيػ خالصة  -

تيا العامة واحتياجاتيا وأمانييا، فإذا كان كثيخ مغ الشاس يتخددون اليػم في آرائيع رغبا
 ومعتقجاتيع، فحلظ ألنيع ذو مثل أعمى ضعيف عمى رغع ما يترفػن بو أحيانا مغ ذكاء. 

االحتياجات: وىي مغ أكبخ العػامل في تكػيغ الخأي والسعتقج، فكل تصػر اجتساعي وتقجم  -
ائسة اإلحتياجات القجيسة احتياجات ججيجة، ويؤدي ايجاد احتياجات حزاري يزيف إلى ق

 ججيجة في الجسػع الى ضيػر آراء ومعتقجات حجيثة. 
السشفعة: فاألمخ مدمع بو سػاء مغ حيث السشفعة العامة أو مغ حيث السشفعة الخاصة،  -

في الغالب أقػى فممسشفعة ما لمحخص مغ قجرة عمى تحػيل ما يالئسيا إلى حقيقة، ولحلظ فيي 
مغ العقل حتى في السدائل التي يطيخ أن العقل ىػ السييسغ عمييا، فاالقتراد الدياسي مثال 
تخى أن مبادئو السختمفة مذبعة مغ البحث في السشفعة الذخرية، كسا أن تقمبات الخأي تتبع 

 تقمبات السشفعة بحكع الزخورة.
ي الغالب يفدج سجاد الخأي ويسشع الحخص: فقج يحخك الحخص نذاط االندان، لكشو ف - 

اإلندان أن يخى األمػر كسا ىي، أو يفيع صػرة تكػيشيا، وسبب كثخة االغالط في كتب 
 .(32)التاريخ أن الحخص ىػ الحي أممى أنباءىا

 أما العػامل الخارجية فتتزسغ: 
ة والتذجيع اإلقشاع الجساعي: والحي يسكغ التأثيخ والتحكع فيو، ويذيخ إلى التغحية الخاجع -

والثشاء والجعع الحي يسكغ أن يؤثخ في الفخد أو السؤسدة السػجو إلييا ىحا اإلقشاع إذا ما كان 
مرجره يترف بالسرجايقية والخبخة، وىحا السرجر ال يسكغ مالحطتو مباشخة، وإنسا يسكغ 

 .(31)مالحطة تاثيخه
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كشاية عغ اإلقشاع ليذ باألفكار التمقيغ: فأكثخ آرائشا ومعتقجاتشا نتيجة التمقيغ، والتمقيغ  -
 والخصب. مغ وسائل التمقيغ البيئة والرحفوحجىا بل بعػامل أخخى كالتػكيج والشفػذ، و 

ول مخة ما جيمو سابقا أل اإلنصباعات األولى: وىي أول ما يذعخ بو السخء عشج مرادقتو  -
ومشيا الفشػن  مغ رجل أو حادثة، وتػجج عشاصخ تطل فييا انصباعتشا األولى وحجىا دليال

واآلداب عمى الخرػص، غيخ أن ىحه االنصباعات تابعة لسذاعخ متبجلة، ومغ ثع فإن ما 
تػلجه في الشفػس مغ صػر وآراء ومعتقجات يتحػل بديػلة، وىحا ىػ سخ اختالفيا باختالف 

 األزمشة.
جيج مغ اإلحتياج لمتفديخ: فيػ يالزم اإلندان مغ السيج إلى المحج، ويداعج عمى ضيػر الع-

اآلراء والسعتقجات، فأبدط األجػبة تكفيو، وبسا أن روح البذخ مػلعة بالقزايا القاشعة فإنيا 
تحافع عمى آرائيا الباشمة الرادرة عغ االحتياج الى التفديخ زمشا شػيال، معتبخة كل مغ 

 .حه اآلراء عجوا مقمقا لمخاحةيحارب ى
لسػت، وتعج األوىام العقمية قميمة بالشدبة األوىام: تكتشفشا األوىام مشح الصفػلة حتى ا -

لألوىام العاشفية التي تجعمشا أحيانا نعتقج بأنشا نحب أناسا وأشياء، كسا تجعمشا نعتقج أيزا 
 بجوام مذاعخ البج مغ اختفائيا بفعل تصػرنا الذخري.

ت وانتذارىا، التػكيج والتكخار: يعج التػكيج والتكخار عامالن قػيان في تكػيغ اآلراء والسعتقجا-
وبيسا يدتعيغ رجال الدياسة والدعساء كل يػم في خصبيع، وال يحتاج التػكيج عمى دليل عقمي 
يجعسو، وإنسا يقتزي أن يكػن وجيدا حساسيا ذا واقع في الشفذ، كسا يجب أن يكػن التكخار 

عشيا عادة  خبيكخرىا، ويدمع باألفكار التي يع مغ القػة التي تجعل الخجل يؤمغ بالكمسات التي
(33). 
السجتسع: فالسجتسع يعج السرجر األول في تكػيغ معتقجات الفخد واتجاىاتو وعاداتو،  - 

ي يعير حالسجتسع الوعادات وتقاليج وبالتالي فإن معتقجات األفخاد تؤثخ وتتأثخ بثقافة وشبيعة 
 .(34)فيو

يغ أو تغييخ يتزح مسا سبق أن ىشاك العجيج مغ العػامل التي يسكغ مغ خالليا تكػ 
معتقجات األفخاد سػاء أكانت ىحه العػامل داخمية أو خارجية، ومغ ثع يسكغ تػضيف ىحه 
العػامل في تغييخ كثيخ مغ السعتقجات الدمبية التي يعتشقيا أولياء األمػر تجاه السجرسة 
 اإلبتجائية، والتأكيج عمى السعتقجات اإليجابية وتجعيسيا، وذلظ مغ خالل عجة خصػات يسكغ
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استبجال السعتقجات  -إبصال مفعػل السعتقجات السعيقة -تعخف السعتقجات السعيقة تحجيجىا في
 :  .(35)التعاير مع السعتقجات البشاءة الججيجة  -السعيقة بسعتقجات ججيجة بشاءة

 وعميو يسكغ تحجيج خصػات تغييخ السعتقجات السعخفية ألولياء األمػر في: 
 .اىدوار تحقيق السجرسة لكامل أللمتصػيخ و السعتقجات السعيقة وتحجيج تعخف  -
 ىادوار السجرسة ألأداء  سعتقجات السعخفية التي تعيقمحاولة تحجيج مرادر تكػيغ ال -

 .التخبػية
تداعج عمى تحقيق السجرسة لسعيقة بسعتقجات ججيجة بشاءة السعتقجات ااستبجال  -

 .وأدوارىا لكامل أىجافيا
  .الججيجة البشاءةالتعاير مع السعتقجات  -

 دوار الرتبىية لمىدرسة اإلبتدائًة:األثاًٌا: 

مسجرسة اإلبتجائية البج أوال تعخف ماهية السجرسة التخبػية ل واردألقبل التصخق ل 
 ومػقعيا مغ السجتسع برفة عامة واألسخة برفة خاصة.

بأنيا" مؤسدة ذات أىجاف تخبػية وتعميسية تحجدىا فمدفة تعخف بتجائية السجرسة اإلف 
السجتسع الحي أنذأىا، وتدعى السجتسعات عمى اختالفاتيا الثقافية واالقترادية إلي تحقيقيا 

لى يا" مؤسدة اجتساعية ضخورية تيجف إ، كسا تعخف بأن(36)حفاضا عمى نسػىا واستسخاريتيا" 
والجولة مغ أجل إعجاد األجيال الججيجة ودمجيا في إشار ضسان عسمية التػاصل بيغ العائمة 

 .(37) "الحياة االجتساعية
" مؤسدة أوججىا بأنياإجخائيا السجرسة الجراسة الحالية  فبشاء عمى ما سبق تعخ  

السجتسع لتحقيق أىجافو في إعجاد أجيال ججيجة وفقا لفمدفتو وأيجيػلػجيتو لزسان نسػه 
 سخاره".تواس

مجتسعا مغمقا يقترخ عمى مغ ال تعج السجرسة يتزح مغ التعخيفات الدابقة أن  
يشتسػن لو مغ شالب ومعمسػن وإداريػن فقط،، فبعس الجساعات التي تشتسي إلى الػسط 
الخارجي لمسجرسة يسكغ أن تذكل جدءا مغ بشيتيا الػضيفية، فاآلباء الحيغ يداعجون أشفاليع 

ومغ مغ مذكالت يذكمػن بدمػكيع جدءا مغ بشية الدمػك السجرسي،  في حل ما قج يػاجييع
 .(38) ي يتع خارج أسػار السجرسةوفقا لسعاييخ الدمػك الخارجي الح فالدمػك الجاخمي يحجثثع 
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وعميو فإن أىجاف السجرسة اإلبتجائية برفة خاصة والتعميع األساسي برفة عامة 
الصالب واشباع ميػليع، وتدويجىع بالقجر  تشسية قجرات واستعجاداتيسكغ تحجيجىا في: 

الزخوري مغ القيع والدمػكيات والسعارف والسيارات العمسية والسيشية التي تتفق وضخوف 
بيئاتيع السختمفة، بحيث يسكغ لسغ يتع ىحه السخحمة أن يػاصل تعميسو في مخحمة أعمى أو 

خد لكي يكػن مػاششا مشتجا يػاجو الحياة بعج تجريب ميشي مشاسب، وذلظ مغ أجل إعجاد الف
 .(39)في بيئتو ومجتسعو

بسعشى أن ىحه السخحمة تدعى إلى تحقيق الشسػ الستكامل لمصالب، بحيث يتشاغع نسػه 
الجدسي مع نسػه السعخفي واالنفعالي والشفدي، وبسػازاة ذلظ البج مغ تييئة الفخص التي 

مدتػى نزجيع الفكخي والػججاني تسكغ الصالب مغ تصػيخ مياراتيع العقمية التي تشاسب 
لمػصػل إلى التعميع الجيج أو باألحخى التعميع العالسي، وتدتصيع السشطػمة التعميسية أن تحقق 

، كسا يجب أال تغفل ىحه السخحمة (46)ىحا اليجف عشجما تتعامل مع الصالب باعتباره كل متكامل
لسا ليا مغ أىسية كبيخة، فيي التخفيو بأنذصة متشػعة مغ خالل المعب والخياضة البجنية 

تداعج عمى تشسية روح التعاون وروح السشافدة بيغ الصالب، كسا أنيا شخيقة لمتعبيخ عغ 
ميػل الصفل ومذكالتو، وىي شخيق شبيعي لرخف شاقاتو السخدونة التي لع تتسكغ مغ 

ى الصفل وفي اإلشباع عغ شخيق الشذاط العادي، باإلضافة أن ليا دورا كبيخا في نسػ الكالم لج
 .(42)التعبيخ الخمدي وتكػيغ ميارات اإلترال الكالمي

دور السجرسة ال يقترخ عمى تمقيغ الفخد جسمة مغ  في ضػء ىحه األىجاف يتزح أن 
السعارف والسعمػمات التي تحتػييا الكتب والسػاد الجراسية بل تتعجاه إلى تكػيغ شخرية الفخد 

، ي نتػقع ليا دائسا أدوارا متججدةسحمي والعالسي، وبالتالالستكاممة والستفاعمة مع السجتسع ال
ىحه األدوار مخت بعجة تصػرات نتيجة التغيخات التي مخت بيا السجتسعات السعاصخة ومشيا 

شغ ضيػر الثػرة الرشاعية وخخوج السخأة لمعسل وبخوز مفاهيع ججيجة كحق التعميع لكل مػا
  .(41)ومجانية التعميع وتكافؤ الفخص

 يو يسكغ تحجيج األدوار التخبػية لمسجرسة في:وعم 
التشذئة االجتساعية: فيي السؤسدة الثانية بعج األسخة لمقيام بالتشذئة االجتساعية  -

لألشفال، حيث تقػم بإعجاد األجيال الججيجة روحيا ومعخفيا وسمػكيا وبجنيا وأخاليقيا 
 .وميشيا
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وضيفة اقترادية: فيي تدعى إلى تمبية احتياجات التكشػلػجيا الحجيثة مغ فشييغ  -
وخبخاء وعمساء وأيجي عاممة، لقج بجأت السجرسة تختبط تجريجيا وعمى نحػ عسيق مع 
السؤسدات االقترادية اإلنتاجية، ويتجدج ذلظ في السجارس الفشية والسيشية،كسا 

خل القػمي وتحقيق الشسػ االقترادي في تمعب السجرسة دورا ىاما في زيادة الج
 البمجان الشامية والستصػرة عمى حج سػاء.

تدعى السجرسة لتحقيق التػاصل والتجانذ الثقافييغ في إشار  وضيفة ثقافية: -
السجتسع، وتأخح ىحه الػضيفة أىسية متدايجة كمسا ازدادت حجة التشاقزات الثقافية 

ل السجتسع الػاحج كالتشاقزات العخيقية واالجتساعية بيغ الثقافات الفخعية داخ
 .(43)والجغخافية

سياسية: فالدياسات التخبػية القائسة ألي بمج تحجد لمسجرسة وضائفيا وضيفة  -
وميساتيا وأدوارىا، وترػغ ليا مشاىجيا بسا يشدجع مع التػجيات الدياسية الكبخى 

جيات الستكاممة لمسجتسع السعشي، ويتع ذلظ كمو عبخ مشطػمة مغ الخصط واالستخاتي
 والسػجية، فالدياسة التخبػية لسجتسع ما تحجد في إشار سياستو العامة.

بإيجاد درجة عالية مغ السخونة لمتعامل تقػم السجرسة إحجاث التكيف االجتساعي: ف -
 مع السدتججات والستغيخات، وبالتالي تشسية أنساط سمػكية ججيجة تتالءم معيا.

التعميع الػضيفي: بإعصاء التالميح فخصة انتقاء التخرز العمسي سػاء في  اختيار -
السخحمة الثانػية أو الجامعية، وذلظ بتخك الصالب يختار ما يشاسبو تحت رقابة الخصة 

 العسمية التقػيسية السجرسية.
تحقيق الحخاك االجتساعي السػجب: مغ خالل تػفيخ بيئة مالئسة لألفخاد تديع في  -

راتيع واستعجاداتيع لمحرػل عمى مكانة وضيفية واجتساعية رايقية داخل تشسية قج
 السجتسع، وبيحا يربح السجتسع مفتػحا لحخاك أعزائو.

السخاجعة الشاقجة لمسحاىب السعاصخة: بأن تكػن قادرة عمى التعامل معيا، بحيث  -
خيل تدتفيج مشيا، مع السحافطة عمى يقيع ومعتقجات السجتسع، والترجى لكل ما ىػ د

 .(44)عمى السجتسع مغ أفكار ال تتشاسب مع أىجافو ومعتقجاتو
تشسية ميارات اإلبتكار واإلبجاع الفشي: السجرسة تشسي لجى التالميح السػاىب مغ خالل  -

تكامل الخبخات في السشاىج، واستخجام األساليب والتقشيات الحجيثة في التجريذ، 
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إثارة اىتسامات وميػل ورغبات التالميح واالبتعاد عغ الحفع والتمقيغ، كسا تعسل عمى 
 باألنذصة الستعجدة.

تشسية ميارات سمػكية ججيجة: ال تقترخ وضيفة السجرسة عمى الجػانب السعخفية أو  -
التعميسية، بل تستج وضيفتيا إلى الجػانب الذخرية واالجتساعية لمصالب وتخبي فييع 

 ع.العادات والقيع الدػية التي يبتغييا آبائيع ومجتسعي
دعع الرحة الشفدية لمصالب: ُتعج السجرسة البشاء التخبػي واالجتساعي الدميع لألبشاء،  -

والحي يحتل السختبة الثانية بعج األسخة، لسا ُتقّجمو مغ بيئة تداىع في دعع الرحة 
ففي السجرسة يكتدب الصالب السيارات العجيجة، كسيارة ، الشفدية واالجتساعية لمصالب

لج نتيجة العسل الجساعي بيغ التالميح، وتكػيغ الرجاقات، والقيام التفكيخ التي تتػ 
بالعجيج مغ األنذصة السختمفة داخل السجرسة، كل ذلظ يعسل عمى صقل شخرية 
الصالب، وُيشسي مغ قجرتو عمى حل السذكالت التي تػاجيو، وتحسل السدؤولية التي 

ئة األولى لمصالب وىي األسخة، تقع عمى عاتقو، فالسجرسة يأتي دورىا ُمكساًل لجور البي
فيي تيجف لتخبية جيٍل قػٍي سميٍع، تعمع كيف يدعى لمشجاح، وكيف يقابل الفذل 
الحي يعتخض شخيقو، وكيفية التػافق الشفدي مع الطخوف، فُيقبل عمى الحياة بكل 

 .(45)أمٍل وتفاؤٍل وحساس
وباإلضافة إلى الػضائف الدابقة فإن السجرسة االبتجائية تكتدب أىسية كبيخة باعتبارىا 
قاعجة اليخم التعميسي، ومغ ثع فيي تؤثخ في عسمية التعميع والتعمع في السخاحل الالحقة، كسا 

لتكػيغ الجحور أو القجر السذتخك مغ الثقافة العامة بسكػناتيا الذخرية أنيا قاعجة أساسية 
قػمية والعخبية واإلندانية، ويتزسغ ىحا القجر مغ الثقافة ما يسثل الػفاق مغ السعارف وال

والقيع والسيارات والدمػك والحقػق والػاجبات، فزال عسا يتزسشو مغ أساليب تفكيخ وأنساط 
العالقات االجتساعية، بسا يديع في تحقيق التػاصل الفكخي والتساسظ االجتساعي واإلنتساء 

الصة القػل أن التمسيح يكتدب في ىحه السخحمة القجرات والسيارات والعادات الػششي، خ
 .(46)والسعمػمات واالتجاىات األساسية الالزمة لو كإندان

ال يسكغ تحقيقيا إال مغ خالل وجػد عالقة قػية بيغ غيخ أن ىحه األدوار وغيخىا 
السجرسة واألسخة، حيث أصبح ارتباط السجرسة باألسخة ضخورة ممحة تفخضيا التغيخات 
والتصػرات التي تتع في البخامج والسشاىج الجراسية في ضل تخاكع السعخفة وتصػرىا، مسا جعل 
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بل تحتاج لسذاركة العجيج مغ السؤسدات السجرسة غيخ قادرة عمى القيام بػضائفيا بسفخدىا، 
التخبػية وعمى رأسيا األسخة، لحا حاولت العجيج مغ الجراسات الكذف عغ أبعاد ىحه العالقة 

شخوحات الشطخية حيث كذفت البحػث السيجانية واأل ،مشح حقبة الدبعيشيات مغ القخن الساضي
وضاع االجتساعية والجػانب أل الجراسي بالسدتػى االقترادي وا عغ ارتباط الشجاح والخسػب

، حيث ركدت السقاربات (James Coleman )خ كػلسانالثقافية كسا يبجو جميا مع تقخي
، بشاءلألسخة عمى السدار الجراسي لألثخ الػضعية االجتساعية واالقترادية األولى عمى أ

خز رواداىا عمى السخدود الجراسي لمتالميح ومغ أبتؤثخ العػامل االقترادية  وأسفخت عمى أن
الخرائز الثقافية لألسخة  ثخبات الثانية عمى أريسػن بػدون وبيدخي، بيشسا ركدت السقار 

، حيث اعتبخت ىحه الخرائز مؤثخا حاسسا عمى األداء بشاءالتعميسي والتخبػي لألداء عمى األ
التحريل مى ثخ الفػارق االجتساعية عي ركد عمى أػلسان الحتقخيخ كومشيا  الجراسي لألبشاء،

داء الجراسي لمتالميج الفقخاء يفدخ في ضػء نقز السػارد الجراسي وتػصل إلى أن سػء األ
 (Pierre Bourdieu )لسالية لسؤسداتيع السجرسية، ومغ أىع روادىا بيار بػرديػا

 .(47)  (Passeron)وباسيخون 
لسقاربات ا التيار العمسي مغ الجراسات وايغ مغ خالل التتبع التاريخي أن ىحوقج تب

مع بجاية ثسانيشات القخن الساضي قج أكجت عمى أىسية انخخاط أولياء األمػر في التي ضيخت 
رسة أكجت عمى أىسية التعاون بيغ السجتابعة مدارىع السجرسي، كسا وم تسجرس أبشاءىع

 .(48)واألسخة
ارتبصت بسفيػم رأس السال العالقة بيغ األسخة والسجرسة والججيخ بالحكخ أن 

الحي ارتبط بثالثة أكاديسييغ رئيدييغ ىع جيسذ كػلسان وبييخ بػرديػ وروبخت تساعي، االج
السعاييخ والذبكات "بػتشام، فعخف كػلسان رأس السال االجتساعي في مجال التعميع بأنو 

، كسا أشار "االجتساعية والعالقات بيغ البالغيغ واألشفال التي ىي ذات يقيسة لتشذئة الصفل
أن رأس السال يػجج في العالقات االجتساعية بيغ األفخاد، والحي يتيح الحرػل عمى  كػلسان

جتساعية االصبقات اواة بيغ الق السديديج السدتػى التحريمي لمصالب ويحق السعمػمات، كسا
 .(49)سختمفة مغ خالل ما يديع بو مغ زيادة السعخفة والسيارات والخبخاتال

 أن: جرسة واألسخة فيويسكغ تحجيج العالقة بيغ الس 
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  األسخة والسجرسة تعسالن عمى إحجاث تغيخات في شخرية الصفل في السدتػى
السعخفي كسا في السدتػى القيسي واألخالقي، وىػ ما يسكغ أن يصمق عميو عسمية 

 التشذئة االجتساعية واإلعجاد لمحياة السيشية واالجتساعية.
   تأثيخ السجرسة سيكػن مخىػنا بحراد الفعل األسخي الدابق، وىحا الحراد قج يعدز

ات السجرسية، فالصفل الحي نجاح التمسيح ونساءه أو قج يذكل عقبة في مدار التصمع
قج يجج في السجرسة تذجيعا أكبخ ألن حراد التخبية أحيط بالخعاية في أسختو 

السجرسة عمى مبجأ األشفال حيث يجخل  ة يعدز مدار التػجيات السجرسية،األسخي
السداواة، ولكغ األقػى ىػ الحي يربح أقػى وأكثخ قجرة عمى تحقيق الشجاح 

ية الدابقة، وىحا الساضي يذكل مع خ سفالصالب يعخف بساضيو وحياتو األوالتفػق، 
 .(56)بجء الحياة السجرسية إرثا يؤثخ في سيختو السجرسية ونجاحو السجرسي

 فزخورة تػافخ الثقة بيغ السعمسيغ وأولياء األمػر سػف يداعج عمى:  وعميو
عشجما تكػن العالقة بيغ األسخة خاصة عميا  إلى مدتػياتالصالب إنجاز زيادة  -

 والسجرسة تذاركية وشاممة.
نتيجة  تو الرفية ودرجات اختباراتواتجاىات الصالب وسمػكو وحزػره ودرجا تحدغ -

 خات التعميسية.في الخب لذخاكة ولي األمخ
ه التحريمي داخل في مدتػا ي يقزيو الصالب خارج السجرسةالػقت الحيديع  -

 السجرسة.
بسا يحقق  السعمعرسات اسمتغيخات التي تحجث داخل السجرسة ومدعع أولياء األمػر ل -

 صػر والتغيخ السأمػل.الت
 عمسيغ ويعمشػن عغ الخضا عغ العسل.التي تقابل الس تكاليل السذتقم  -
 .(52)عغ السجرسة وعغ أنفديعأولياء األمػر لجى تكػيغ مذاعخ إيجابية  -
 مع زيادة قجرتيع عمى أداء الػاجب السشدلي بشجاح.تحديغ نتائج الصالب،  -
انخفاض حجع السذاكل مع  الت الحزػر الستػاصل إلى السجرسةزيادة معج -

 .(51)الدمػكية
نتساء إلى تشسية الذعػر باإل و ، تغييخات ججيجة خفيف مغ مقاومة التغييخ عشج إجخاءالت -

 .(53)السجرسة لجى أولياء األمػر وتقػية ارتباشيع بيا واىتساميع بذؤونيا
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الكذف عغ حاجات الصالب وحاجات السجتسع والعسل عمى مقابمة تمظ الحاجات بسا  -
تقجيع العػن يحقق تذجيع السػاىب وتيحيب السيػل وتشسيتيا، كسا يداعج عمى 

داعجات مالية ومعشػية في لمصالب السحتاجيغ مثل السعػقيغ واأليتام كتقجيع م
 السجرسة.

سبات والسػاسع الثقافية لمسجرسة بسا قج يديع مذاركة أولياء األمػر في السشازيادة  -
سية بالجيػد الحاتية في حل بعس السذكالت السجرسية التي تعتخض العسمية التعمي

 .(54)اتاإلضاءة وأعسال الجىانمثل 
وتػاجييا صعػبات قج تحػل دون ىحه الثقة تتأثخ بالعجيج مغ العػامل غيخ أن 

 التػاصل بيغ األسخة والسجرسة ومشيا:
سخة ومدتػى الجخل والسدتػى التعميسي لألبػيغ وعجد أفخاد األ ةاالجتساعي الصبقة -

والسفاهيع والقيع التي تتبشاىا وتجاربيع الدابقة مع  والعالقات القائسة بيغ أعزائيا
، والتقجيخ الخاشيء مغ قبل السعمسيغ والحي يعج أحج العقبات جيدة الحكػميةاأل
، كسا أن ىشاك بعس العػامل والستغيخات األسخية ئيدية لسذاركة أولياء األمػرالخ 

مط السعمع، أو ىحا التي تؤثخ سمبا عمى مدار نساء الصفل، فالصفل الحي يتعخض لتد
 .(55)الحي يتعخض لتدمط أبيو قج يعاني تخاجعا تخبػيا وتحريميا في حياتو السجرسية

األسخة العخبية تعير أزمة تخبػية شاممة، فبيئتيا تذكل السشاخ األفزل واألكثخ أن  -
قجرة عمى تذػيو الصفل روحيا ونفديا وعقميا، فيي تعتسج التدمط في عسمية التشذئة 

ية، كسا تعصل في الصفل كل إمكانات اإلبجاع والتفكيخ وتقتل فيو كل نػازع االجتساع
العبقخية عبخ أولػيات تخبػية متشػعة تؤكج في الصفل عشرخ الصاعة والخزػع 
واإلمتثال، والحي قج يخجع إلى انتذار األمية وانخفاض مدتػى الػعي التخبػي، كسا 

يذ مبجأ التخبية الستكاممة، فإذا كانت تيسل الجػانب الشفدية وتؤكج مبجأ التعميع ول
السجرسة واألسخة يتكامالن في العالع الستقجم عمى حساية الصفل ورعايتو وتحقيق 
نسائو فإن ىحا التعاون يتجو الى تجبيخ كل الػسائل التي تقسع الصفل وتؤدي بحكائو 

 وإمكانيات تفتحو وعصائو في عالسشا العخبي.
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تحت تأثيخ الحاجة إلى العشاية بالصفل وتحقيق نسائو،  أن السجالذ التخبػية قج ولجت -
إال أنيا في مجارسشا تخكد عمى مبجأ تخويس الصفل وتذجيج مخاقبتو بيغ األسخة 

 .(53)والسجرسة
أن السدتػى الثقافي والجرجة العمسية لػلي األمخ تمعب دورا ىاما ألن نرف اآلباء أميػن  -

اإلبتجائية، لحا فإن العجيج مشيع يفتقخ إلى السيارات أو عمى أكثخ تقجيخ مغ حسمة الذيادة 
 والػعي الالزميغ لسخايقبة تعميع أبشائيع عمى نحػ مشتطع.

يعج التفكظ األسخي والسذاكل العائمية أحج أىع العػامل التي قج تحػل دون تػاصل األسخة  -
 مع السجرسة ومتابعة الصالب مغ قبل األىل.

ة شكمية مع أولياء األمػر مع عجم إعصائيع أدوارا عقج االجتساعات في السجارس برػر  -
فاعمة أو مذاركتيع في مشاقذة مذاكل الصالب وأخح اقتخاحاتيع بالعشاية الكافية مسا يجفعيع 
إلى ضعف تجاوبيع مع دعػة السجرسة في السخة الثانية، إضافة إلى تقاعذ بعس إدارات 

س واعتبار آرائيع استذارية وليدت السجارس عغ تذكيل أو تفعيل مجالذ اآلباء  بالسجار 
 .(54)ذات ججوى 

حساس أولياء األمػر في الجفاع عغ احتياجات بعيشيا ألشفاليع دون الشطخ إلى احتياجات  -
باقي االشفال، كسا تؤثخ السعتقجات الثقافية ألولياء األمػر ورؤيتيع االجتساعية عمى اآلراء 

 .(55)التي يصخحػنيا
وسائل يسكغ مغ خالليا  لعجيج مغ الجراسات قج قجمتوالججيخ بالحكخ أن ىشاك ا

 :شيامو السداعجة في دعع الثقة بيغ السعمسيغ وأولياء األمػر 
احتخام أولياء األمػر وآرائيع ومػاقفيع غ نية اآلخخ واإليسان بقجرتو، فاإليسان بحد  -

 يثبت أن السعمع يحخكو دافع الحفاظ عمى عالقات شيبة مع أولياء االمػر، فسيسا
فائجة ع يجب أن تكػن رغبة كمييسا تحقيق كانت الخالفات بيغ ولي األمخ والسعم

 .الصالب
ىامة والتي قج تكػن مزيعة لػقت أولياء األمػر كسا خ غيال تجشب المقاءات واألنذصة -

 . (56)قج تحجث تأثيخا عكديا
يع تدداد شخاكة أولياء األمػر عشجما يعتقجون أن السعمسيغ يعصػن يقيسة إلسيامات -

 .(57)ومذاركتيع وما يقجمػنو مغ مقتخحات لسداعجة أبشائيع
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عقج دورات تجريبية لسجيخي السجارس إلكدابيع السيارات األساسية لمتػاصل مع  -
السجتسع السحمي، واالىتسام باألنذصة السجرسية الالمشيجية مغ زيارات ورحالت لسا 
ليا مغ دور فاعل ومؤثخ في فتح قشػات لمتػاصل مع السجتسع، مع دعػة أولياء 

سعارض التي تقيسيا السجرسة، وتقجيع االمػر لحزػر االحتفاالت والسيخجانات وال
مداعجات لألسخ الفقيخة، وتشطيع لقاء اليػم السفتػح لالجتساع بجسيع أىالي الصمبة 

 .(58)مع تقجيع جػائد تحفيدية ألولياء األمػر المحيغ يتػاصمػن مع السجرسة 
 مغ خالل إيجاد مجمذ مشتخب يسثل أولياء األمػر، أو تذجيع مذاركة أولياء األمػر -

وضع بخنامج عسمي لإلجتساع بأولياء األمػر حدب ججول زمشي وبأعجاد محجدة لكل 
 .(59)باستخجام التقشيات السختمفةاركة السذمع إتاحة اجتساع، 

لسذاركة أي معمػمات يسكغ أن ولياء األمػر االىتسام بذخح األىجاف الجراسية أل  -
التذاورية بيغ السعمع وأولياء تداعج السعمع عمى فيع الصفل، كسا تداعج السؤتسخات 

 األمػر عمى تعخف األداء التعميسي لمصالب.
عمى اعتقاد كل مشيسا في السدئػلية والسجرسة بيغ األسخة البج أن تعتسج الذخاكة  -

 .(66)السذتخكة عغ الشػاتج التعميسية والتغيخات التي تتع داخل العسمية التعميسية
غيخ أن تحقيق ىحا التعاون يطل مخىػنا بآراء وأفكار أولياء األمػر حػل السجرسة 
اإلبتجائية وما تقػم بو مغ أدوار، وعميو فتعخف السعتقجات السعخفية ألولياء األمػر يعج ضخورة 
ممحة إذا أردنا تحقيق التػاصل الفعال بيغ األسخة والسجرسة بسا يداعج عمى أداء السجرسة 

وىػ ما ستحاول الجراسة السيجانية التعخف عميو مغ خالل السحػر التخبػية السختمفة، ألدوارىا 
 التالي:.
ف الجراسة السيجانية، السحػر سػف تتشاول الباحثة ىجفي ىحا  الدراسة املًداًٌة:ثالجا: 

ووصف أداتيا، كحلظ إجخاءات تصبيقيا، وتحجيج مجتسع الجراسة وعيشتيا، وأساليب السعالجة 
 اإلحرائية التي استخجمت في تحميل البيانات اإلحرائية، وأخيخا نتائج الجراسة السيجانية.

تيجف الجراسة السيجانية تعخف معتقجات وآراء أولياء األمػر حػل  ِدف الدراسة املًداًٌة:
 .بتجائيةمسجرسة اإلالتخبػية لدوار األ
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مى الجراسات الدابقة وما تزسشتو تع بشاء أداة الجراسة بعج اإلشالع ع وصف أداة الدراسة:
 السقابمةاستسارة  تتكػنمغ أدوار تخبػية تقػم بيا السجرسة تع وضعيا باستسارة السقابمة، حيث 

مسجرسة اإلبتجائية، التخبػية لدوار األحػل لتعخف آراء أولياء األمػر  امفتػح ( سؤاال21مغ )
ومكان جمػس الصالب في الفرل تتزسغ شخق التجريذ وأىسية الشذاط وشخق العقاب والتي 

)انطخ ممحق والػاجب السجرسي والكتب الخارجية وشخق التػاصل مع إدارة السجرسة وفائجتيا.
    ((1رقع )

يتكػن مجتسع الجراسة مغ جسيع السجارس اإلبتجائية بسحافطة  جمتىع الدراسة وعًٍتّا:
ة يقػم بجسع البيانات وحيث أن مشيج دراسة الحالة كسا سبق أن أوضحت الجراسالفيػم، 

مجرسة دمحم معبج التابعة إلدارة شخق الفيػم التعميسية، السػجػدة بػحجة ما، فالػحجة ىشا تسثميا 
، 2993بسشصقة التفتير شارع التشطيع خمف مجيخية األمغ بجػار بشظ مرخ، تع إنذاؤىا عام 

ة األرض السقام ، وسسيت بيحا اإلسع ندبة إلى مغ تبخع بقصع2995وبجأ العسل بيا عام 
مة عمييا السجرسة وىػ الجكتػر دمحم معبج رحسو هللا، وىي مجرسة رسسية حكػمية تزع السخح

مجرسة مذتخكة تزع بشيغ وبشات مكػنة مغ مبشى واحج أنيا  اإلبتجائية ورياض األشفال، كسا
 (.Lعمى شكل حخف )

خجم مدتػيات متبايشة وألن السجرسة تػجج بسشصقتي التفتير ومرصفى حدغ فيي ت 
( شالب وشالبة مػزعيغ كالتالي 2169وعجد شالبيا ) ( فرال16)مغ الدكان، كسا أنيا تزع 

 .(62)عمى الرفػف الدت اإلبتجائية
 (0خذٚي )

 رٛص٠غ اٌطالة ػٍٝ اٌصفٛف اٌغذ اإلثزذائ١خ

 اٌغبدط اٌخبِظ اٌشاثغ اٌثبٌث اٌثبٟٔ األٚي اٌصف

 055 053 0.1 110 112 ..1 ػذد اٌطالة

معطسيع لجيو شفالن أو ثالثة أشفال داخل  ( ولي أمخ31وتزسشت عيشة الجراسة ) 
، ويػضح الججول التالي تػزيعيع السجرسة برفػف مختمفة تع اختيارىع بصخيقة عذػائية

 :حدب السؤىل والػضيفة
 (1خذٚي )

 رٛص٠غ أفشاد اٌؼ١ٕخ زغت اٌّإً٘ ٚاٌٛظ١فخ

 اٌؼ١ٕخ زغت اٌٛظ١فخ رٛص٠غ رٛص٠غ اٌؼ١ٕخ زغت اٌّإً٘

 ال ٠ؼًّ ٠ؼًّ ػبي فٛق ِزٛعط دثٍَٛ اإلػذاد٠خ أِٟ

3 1 01 4 00 2 12 
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مغ الججول الدابق أنو قج روعي أن تكػن العيشة مسثمة لجسيع السؤىالت،  يتزح
( مشيع ال يعسل، وقج يخجع ذلظ إلى أن معطع مغ قابمتيع الباحثة سيجات 13كسا يتزح أن )

 وربات مشدل يأتيغ إلى السجرسة يػميا الصصحاب أوالدىغ مغ وإلى السجرسة.
قامت الباحثة بتصبيق استسارة السقابمة خالل الفرل : إجزاءات تطبًل الدراسة املًداًٌة

بعج مػافقة السجرسة، وفي أثشاء اإلنرخاف مع  1628/1629الجراسي الثاني لمعام الجامعي 
أولياء األمػر المحيغ جاءوا لمسجرسة الصصحاب أبشاءىع، حيث كانت الباحثة تقػم بتجويغ 

نطخا ألن ىشاك مدتػيات تعميسية متبايشة االستجابات بشفديا بعج سؤال كل ولي أمخ عمى حجه 
 فسشيع األمي وذوي السؤىالت الستػسصة.

وأثشاء تصبيق استسارة السقابة في البجاية كان ىشاك تخػف مغ بعس أولياء األمػر  
لذكيع مغ غخض األسئمة، غيخ أن إدارة السجرسة قج ساعجت الباحثة في تػضيح غخض 

 (. i)السقابمة وحثيع عمى االستجابة 
 بعخضتع استخجام صجق السحكسيغ، وذلظ لمتحقق مغ صجق أداة الجراسة قامت  :صدم األداة

 جامعة الفيػم التخبية كسيغ مغ أعزاء ىيئة التجريذ بكميةحعمى ماستسارة السقابمة 
مة محتػاىا لسا يخاد يقياسو، ءتحكيسيا مغ حيث وضػحيا، وسالمتيا المغػية، ومجى مالل

وفقا آلراء  ة، وقج تع تصػيخ االستبانبغخض الجراسة السيجانية اط أسئمتياومجى ارتب
 ((2.) انطخ ممحق رقع )السحكسيغ

قامت الباحثة بتفخيغ استسارات السقابمة وتحميل محتػاىا  أسالًب املعاجلة اإلحصائًة:
 وحداب التكخارات والشدب السئػية لكل استجابة، وكانت نتائج تحميل استسارة السقابمة كالتالي:

 ٌتائج الدراسة املًداًٌة: 

التػصل  عتي تالشتائج الالسيجانية البج وأن نػضح أن  قبل التصخق لشتائج الجراسة
لييا تبقى جدئية وندبية، تحكست فييا العجيج مغ الستغيخات مغ خرائز العيشة مغ جشذ إ

في  ه الجراسة شبقت عمى مبحػثيغ آخخيغتعميسي واقترادي لمػالجيغ، ولػ أن ىح ومدتػى 
 مغايخة لحرمشا عمى نتائج مغايخة. مشصقة معيشة وذات خرائز
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بالشدبة لمدؤال األول: ما ىػ األسمػب الحي تفزل أن يخكد عميو السعمع أثشاء شخحو 
ى تمقيشيا لجروسو ؟ ىل تفزل تخكيده عمى تػضيف السادة العمسية وتصبيقيا أم تفزل تخكيده عم

 ؟ةالحاليع االمتحانات وحفطيا بسا يتػافق ونط
 يػضح الججول التالي استجابات أولياء األمػر عمى الدؤال األول وتكخاراتيا

 (2خذٚي )

 ِٛس ػٓ األعٍٛة اٌزٞ ٠فلً أْ ٠شوض ػ١ٍٗ اٌّؼٍُ أ١ٌٚبء األ ِؼزمذاد٠ٛضر 

 ٚرىشاسارٙب ششزٗ دسٚعٗأثٕبء 

ِدّٛع  االعزدبثخ

 اٌزىشاساد

إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 اٌزشر١ت 

اٌّبدح ٚرىشاس٘ب ززٝ ٠زّىٓ ِٓ اإلخبثخ ٚرثج١ذ  زفع

اٌّؼٍِٛخ ٚاٌسصٛي ػٍٝ دسخبد ػب١ٌخ ١ٌزٕبعت ٚٔظبَ 

 االِزسبٔبد

01 (20814)% 1 

 0 %(45814) .0 رطج١ك اٌّبدح ألْ اٌزطج١ك ٠غبػذ ػٍٝ اٌسفع

 2 %(0184) 3 اٌفُٙ رجؼب ٌمذسح اٌطفً

يتزح مغ الججول الدابق أن أكثخ مغ نرف العيشة قج أكج عمى التخكيد عمى تصبيق 
وىي  –السادة العمسية باعتبار التصبيق يؤدي إلى الفيع، في حيغ أن ما يقخب مغ ثمث العيشة 

قج رأت أن يخكد السعمع عمى حفع السادة وتكخارىا حتى يتسكغ الصالب  –ليدت بشدبة قميمة 
ة والحرػل عمى درجات عالية، ألن ىحا األسمػب يتشاسب وأنطسة مغ تثبيت السعمػم

 االمتحانات التي تخكد عمى الحفع وليذ الفيع.
 إذا أخصأ ابشظ فيل تعتخض عمى عقابو مغ قبل معمسو؟-1بالشدبة لمدؤال الثاني: 

 :وتكخاراتيا ت أولياء األمػر عمى الدؤال الثانييػضح الججول التالي استجابا
 (3خذٚي )

 ػٓ ِؼبلجخ أثٕبئُٙ ِٓ لجً ِؼ١ٍُّٙ ٚرىشاسرٙب أ١ٌٚبء األِٛس  ِؼزمذاد٠ٛضر 

ِدّٛع  االعزدبثخ

 اٌزىشاساد

إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 اٌزشر١ت 

ال ِبٔغ ِٓ ػمبة اٌطفً ئرا أخطأ، ٚأخبة أزذ أ١ٌٚبء 

 األِٛس ثأٔٗ ٠طبٌت ثبٌؼمبة

21 (22814)% 0 

 1 %(2802) 0 أفلً ئزلبس ٌٟٚ األِش ٌزفُٙ اٌّٛضٛع

 1 %(2802) 0 ١ٌظ دائّب

%( مغ أفخاد العيشة قج أكجوا عمى أنو ال 96يتزح مغ الججول الدابق أن أكثخ مغ ) 
مانع مغ عقاب الصفل إذا أخصأ، بل إن أحجىع قال " أنا أشمب العقاب بشفدي" وىػ ما يجل 
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وشخيقة عمى اعتقاد ولي األمخ بأنو ال مشاص مغ عقاب الصفل إذا أخصأ، أما عغ نػعية 
 :عمى ىحا التداؤل العقاب فيػضح الججول التالي استجابات أولياء األمػر

 (4خذٚي )

  ٚرىشاسارٙبأثٕبئُٙ ػمبة أ١ٌٚبء األِٛس ػٓ ٔٛع ٚطش٠مخ  ِؼزمذاد٠ٛضر 

ِدّٛع  االعزدبثخ

 اٌزىشاساد

إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 اٌزشر١ت 

ثذْٚ ئ٘بٔخ وبٌسشِبْ ِٓ إٌشبط أٚ أٞ  أْ ٠ىْٛ ِؼٕٜٛ

 شٟء ٠سجٗ أٚ اإلزشاج أٚ اٌزدبً٘ أٚ اٌذسخبد

11 (5.814)% 0 

 1 %(0184) 3 ٠لشة ئرا فؼً خطأ ٠غزبً٘ اٌلشة

 1 %(0184) 3 ػٍٝ زغت ِب ٠شاٖ اٌّؼٍُ

 2 %(5814) 1 ٠سشَ أٚ ٠لشة ثذْٚ لغٛح

أكجوا عمى أن يكػن العقاب  يتزح مغ الججول الدابق أن أكثخ مغ ثمثي العيشة قج
معشػي بجون إىانة، كحخمانو مغ أشياء يحبيا كالشذاط أو التجاىل، وىػ ما يجل عمى وعي 

لسخغػبة وأن ىشاك وسائل أولياء األمػر باختالف مؤىالتيع بأن الزخب ال يؤدي الشتيجة ا
بالزخب،  %( مشيع قج أقخ21.5، في حيغ أن )أخخى تداعج عمى تحقيق األىجاف التعميسية

ومثميع قج تخكيا حدب ما يخاه السعمع، أي أن ما يقخب مغ ربع العيشة لع يسانع مغ استخجام 
 العقاب البجني.

بالشدبة لمدؤال الثالث والخاص بفائجة الشذاط : ما فائجة الشذاط السجرسي مغ وجية  
 :وتكخاراتيال اؤدتنطخك؟  فيػضح الججول التالي استجابات أولياء األمػر عمى ىحا ال

 (5خذٚي )

 أ١ٌٚبء األِٛس ػٓ فبئذح إٌشبط اٌّذسعٟ ٚرىشاسارٙب  ِؼزمذاد٠ٛضر 

ِدّٛع  االعزدبثخ

 اٌزىشاساد

إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 اٌزشر١ت 

٠دزة األطفبي فُٙ ٠أرْٛ ِٓ أخً إٌشبط فٙٛ ٠سججُٙ 

 فٟ اٌّذسعخ

3 (0184)% 2 

٠دذد  –رشف١ٗ ٌألٚالد  -٠ٕفظ ػٓ طبلزٗ -٠ّٕٟ اٌّٛا٘ت

 –رخف١ف اٌلغط ػٓ اٌطفً  –رش٠ر اٌطفً  –ٔشبطٗ 

 ٠غ١ش ِٓ سٚر١ٓ اٌّذسعخ

04 (358..)% 0 

 3 %(.282) 2 ال رٛخذ ٌٗ فبئذح

 1 %(..108) 1 ٠ّٕٟ روبء اٌطفً ٠ٕٚشط اٌزاوشح

اٌّٛع١مٝ ٌٙب فبئذح أِب األٌؼبة فال فبٌطفً ٠ٍؼت فٟ أٞ 

 ٚلذ

0 (2802)% 5 

ال أِب األٌؼبة فزخشج طبلخ اٌطفً وّب أْ  اٌّٛع١مٝ

 عّبع اٌمشآْ ِف١ذ 

1 (5814)% 4 
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%( مغ أفخاد العيشة قج أجسعػا عمى 96يتزح مغ الججول الدابق أن ما يقخب مغ )
أىسية الشذاط وفائجتو، فسشيع مغ رأى أنو يجحب الصالب لمسجرسة، ومشيع مغ رأى أنو يشسي 
السػاىب ويخفف الزغػط عغ الصفل ومشيع مغ رأى أنو يشسي الحكاء، غيخ أن ىشاك 

و أنو ال تػجج فائجة لمشذاط، ومشيع مغ رأى أن ىشاك أنػاع %( مغ أولياء األمػر قج رأ9.38)
مغ الشذاط ليا ضخورة والبعس اآلخخ ال، فيشاك مغ رفس السػسيقي ومشيع مغ رفس 

 األلعاب.
 تجريذوبدؤاليع عغ وجية نطخىع في تحػيل حرز الشذاط لالستفادة مشيا في     

السػاد األساسية، فيػضح الججول التالي استجابات أولياء األمػر عمى الدؤال الخابع 
 :وتكخاراتيا

 (1خذٚي )

 أ١ٌٚبء األِٛس فٟ رس٠ًٛ زصص إٌشبط اٌّذسعٟ  ِؼزمذاد٠ٛضر 

 ٌالعزفبدح ِٕٙب فٟ رذس٠ظ اٌّٛاد األعبع١خ ٚرىشاسارٙب 

ِدّٛع  االعزدبثخ

 اٌزىشاساد

 اٌزشر١ت  إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ

عزإثش عٍجب ػٍٝ اٌطفً ثً ئٕٔب ٔٙذدُ٘ ثاٌغبء إٌشبط ئرا 

 ٌُ ٠مِٛٛا ثّب ٘ٛ ِطٍٛة

3 (0184)% 2 

 3 %(5814) 1 ال أٚافك ػٍٝ رس٠ٍٛٙب

 0 %(328514) 03 ئرا رُ رس٠ٍٛٙب ٠ىْٛ أفلً

 3 %(5814) 1 ال رٛخذ ِشىٍخ ػب٠ضاٖ زبفع ِٚزاوش

خبصخ ِغ وثشح اٌّٛاد ٚصؼٛثزٙب ٌٚىٓ  ١ٌظ ٕ٘بن ِشىٍخ

 ال رٍغٝ ٔٙبئ١ب

2 (1.802)% 1 

 4 %(2802) 0 ال أِبٔغ ٌٚىٕٙب عزإثش عٍجب

أفخاد العيشة بأىسية %( مغ 96)يتزح مغ الججول الدابق أنو عمى الخغع مغ إقخار 
%( مشيع فقط رفس تحػيميا وىع مغ حسمة السؤىالت العميا وفػق 28.75الشذاط إال أن )

%( مغ العيشة بأن تحػيميا 43.75الستػسصة، أما الباقي فقج وافق عمى تحػيميا، وأقخ )
%( قج وججوا أن ىحا التحػيل ضخورة مع كثخة السػاد وصعػبتيا، 18.22يكػن أفزل، وأن )

%( مغ أولياء األمػر عيشة الجراسة بخغع اعتقادىع بأىسية الشذاط في 82.15مغ ثع فإن )و 
حياة أبشاءىع، إال أنيع يخون أن إلغاء ىحه الحرز بالخغع مغ قمتيا أفيج، ومغ ثع فيع 

تي أكجت يخكدون عمى التعميع فقط، وىػ ما يتعارض مع ما تػصمت إليو الجراسات السختمفة وال
شذاط، لسا لو مغ فػائج كتفخيغ شاقة الصفل والتعبيخ عغ ميػلو ومذكالتو عمى أىسية ال

 .والسداعجة في نسػه
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 وبدؤال أولياء األمػر عغ مكان جمػس ابشو كانت استجابتيع كالتالي:  
 (.خذٚي )

 أ١ٌٚبء األِٛس فٟ ِىبْ خٍٛط أثٕبئُٙ ٚرىشاسارٙب  ِؼزمذاد٠ٛضر 

ِدّٛع  االعزدبثخ

 اٌزىشاساد

إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 اٌزشر١ت 

األِبَ أفلً ٌدزة أزجبٖ اٌطالة ٚػذَ رشززٗ أٚ ئرا 

 وبْ ٔظشٖ ضؼ١ف

10 (54851)% 0 

 2 %(0184) 3 ال ٠فشق ئرا رُ ِزبثؼخ اٌطفً ٚخزة أزجب٘ٗ

 1 %(04852) 4 ال ٠ُٙ ِىبْ اٌطفً

 3 %(2802) 0 ػٍٝ زغت زبٌخ اٌطفً

 3 %(2802) 0 أفلً اٌدٍٛط فٟ دائشح

الججول الدابق أن ما يقخب مغ ثمثي العيشة قج أقخوا بأىسية الجمػس في  يتزح مغ 
%( فأقخوا بأن السكان ال ييسيع إذا تع متابعة الصفل 21.5األمام لجحب انتباه الصالب، أما )

وجحب انتباىو، أما بدؤاليع عغ اإلجخاء الحي يتخحوه إذا لع يجمذ ابشيع في السقعج الحي 
 التالي استجابات العيشة: يخيجونو، فيػضح الججول

 (2خذٚي )

 أ١ٌٚبء األِٛس ػٓ اإلخشاء اٌزٞ ٠زخزٖٚ ئرا ٌُ ٠دٍظ اثُٕٙ  ِؼزمذاد٠ٛضر 

 ٚرىشاسارٙب  فٟ اٌّمؼذ اٌزٞ ٠ش٠ذٚٔٗ

ِدّٛع  االعزدبثخ

 اٌزىشاساد

إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 اٌزشر١ت 

 1 %(2802)  0 أٌدأ ٌٍّذ٠شح

 0 %(5184)  11 أرىٍُ ِغ اٌّذسط ١ٌمَٛ ثبٌزذ٠ٚش

ال أرذخً )لبي أزذ أ١ٌٚبء األِٛس أْ صِالئٗ عبػذٖٚ 

 ثذْٚ رذخٍٟ(

00  (2382.)% 1 

يتزح مغ الججول الدابق أن ما يقخب مغ ثمثي العيشة قج أقخ بأنو يتكمع مع مجرسة 
ويخ، أما الثمث اآلخخ فاختار عجم التجخل، ومشيع مغ رأى أن الصالب جالفرل ليقػم بالت
 في حاالت معيشة تدتجعي السداعجة. يداعجون بعزيع

وبدؤاليع عغ كع الػاجبات فيػضح الججول التالي استجابات أولياء األمػر عغ 
يذتكي كثيخ مغ أولياء األمػر مغ قمة الػاجب السجرسي، ىل أنت مغ -الدؤال الدادس: 

 ىؤالء؟ 
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 (01خذٚي )

 سارٙب أ١ٌٚبء األِٛس ػٓ وُ اٌٛاخجبد اٌّذسع١خ ٚرىشا ِؼزمذاد٠ٛضر 

ِدّٛع  االعزدبثخ

 اٌزىشاساد

إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 اٌزشر١ت 

 2 %(.282) 2 ١ٌظ ثبٌىُ األُ٘ اٌفُٙ

 1 %(04852) 4 ٔؼُ أشزىٟ ألْ اٌٛاخت ُِٙ

 0 %(54851) 10 ال أشزىٟ

 2 %(.282) 2 ال أشزىٟ فبٌم١ًٍ أفلً ِٓ اٌىثشح

أفخاد العيشة ال يذتكػن مغ  %( مغ84.38يتزح مغ الججول الدابق أن حػالي )
%( مشيع يخون أن القميل مغ الػاجب أفزل، في حيغ أن 9.38قمة الػاجبات، بل أن )

 %( سػف يذتكػن ألن الػاجب ميع.25.63)
عغ دورىع في حل واجبات أبشاءىع فيػضح الججول التالي استجابات أولياء األمػر عغ  أما

 الدؤال الدابع: ما دورك في حل ابشظ لمػاجبات؟ 
 (00خذٚي )

 أ١ٌٚبء األِٛس ػٓ دٚسُ٘ فٟ زً اٌٛاخجبد اٌّذسع١خ ٚرىشاسارٙب  ِؼزمذاد٠ٛضر 

ِدّٛع  االعزدبثخ

 اٌزىشاساد

إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 اٌزشر١ت 

ال أعبػذٖ ٌٚىٕٕٟ أساخؼٗ فٟ إٌٙب٠خ ززٝ ٠ؼزّذ ػٍٝ 

 ٔفغٗ )أٚ زغت اٌّطٍٛة(

3 (0184)% 1 

 4 %(2802) 0 ال أعبػذٖ ٚأػط١ٗ دسٚط

 2 %(.282) 2 ال أعبػذٖ ٔٙبئ١ب

 0 %(.4282) 02 أعبػذُ٘ فٟ أداء اٌٛاخجبد )األِٙبد فمط(

 3 %(5814) 1 أز١بٔب أإلخٛح رغبػذ فٟ زً اٌٛاخت

 2 %(.282) 2 أعبػذٖ ألٟٔ غ١ش ِزؼٍّخ ٚأػط١ٗ دسٚط ال

%( مغ أفخاد العيشة قج أقخوا بأنيع 66يتزح مغ الججول الدابق أن ما يقخب مغ ) 
يداعجون أبشاءىع في أداء واجباتيع، وأن مغ اليداعجىع إما ألنو يعصيو دروس أو بدبب 

%( 21.5دروس أو يصمب مغ إخػتو متابعتو، والقمة مشيع ) أنو غيخ متعمع فيزصخ لإلعصائو
 تخاجع ما تع حمو في الشياية ليعتسج الصفل عمى نفدو.

وبدؤال أولياء األمػر عغ الصخق التي يفزمػنيا لمتعامل مع ما قج يػاجو ابشيع مغ   
 مذكالت داخل السجرسة كانت استجابتيع كالتالي:

  



 ............................................ املعتقدات املعرفية ألولياء األمور حول الدور الرتبوي للمدرسة االبتدائية

29 
 

 (01خذٚي )

 أ١ٌٚبء األِٛس ػٓ اٌطشق اٌزٟ ٠فلٍٛٔٙب ٌٍزؼبًِ ِغ ِب لذ ٠ٛاخُٙٙ  ِؼزمذاد٠ٛضر 

 ِٓ ِشىالد داخً اٌّذسعخ ٚرىشاسارٙب 

ِدّٛع  االعزدبثخ

 اٌزىشاساد

إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 اٌزشر١ت 

 4 %(5814) 1 زغت اٌّشىٍخ ٌٚٓ أرذخً ئال ئرا شفذ ظٍُ

 3 %(.282) 2 أخجش اٌّذسعخ ٌسٍٙب

ثٕزٟ أْ رخجش اٌّؼٍّخ ززٝ ال ٠مبي ػٕٟ أٟٔ  أخجش

 ِشبغجخ

0 (2802)% 5 

 0 %(14) . أرذخً ٌسٍٙب ٚد٠ب )ارذخً ألْ لذسارٙب ثغ١طخ(

 4 %(5814) 1 ألٛي ٌٍّذ٠شح ٚئرا ٌُ رسٍٙب أرذخً

 1 %(04852) 4 أشزىٟ ٚأخجش اإلخصبئ١خ االخزّبػ١خ

 0 %(14) . أشزىٟ ٌٍّذ٠شح

 3 %(.282) 2 ال أرذخً

%( ال يتجخمػن في حيغ أن باقي العيشة أقخ 9.38يتزح مغ الججول الدابق أن )
بزخورة التجخل عمى اختالف الػسائل التي يدتخجمػنيا، فسشيع مغ يتجو لمسجيخة ومشيع 

 لسجرسة الفرل ومشيع لإلخرائية االجتساعية.
ى الدؤال أما عغ االستعانة بكتب خارجية فيػضح الججول التالي استجابات العيشة عم

 :(9رقع )
 (02خذٚي )

 أ١ٌٚبء األِٛس زٛي االعزؼبٔخ ثىزت خبسخ١خ ٚرىشاسارٙب  ِؼزمذاد٠ٛضر 

ِدّٛع  االعزدبثخ

 اٌزىشاساد

إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 اٌزشر١ت 

 2 %(.282) 2 ال أعزؼ١ٓ ألْ وزبة اٌّذسعخ ٚافٟ

 -العزفبدح اٌطبٌت أوثش -ٔؼُ أعزؼ١ٓ ألْ: ششزٙب ٚافٟ

 –رفص١ً أوثش  –رذس٠جبد أوثش  -ثٙب ٍِخص ٌٍذسط

ّٔبرج  –ِؼبٟٔ ِفشداد ٚششذ أفلً  -ِزذسخخ

 إٌّب٘ح ِجّٙخ   –اِزسبٔبد أوثش 

12 (108..)% 0 

 1 %(04852) 4 ألْ ِذسط اٌذسط طٍت رٌه

 3 %(5814) 1 أعزؼ١ٓ ٌىزت ِؼ١ٕخ ١ٌٚظ ٌد١ّغ اٌىزت

%( فقط مغ العيشة ال يدتعيشػن بكتب 9.38يتزح مغ الججول الدابق أن ) 
خارجية، ويخون أن كتاب السجرسة وافي، أما باقي أفخاد العيشة فيدتعيشػن بكتب خارجية، 
وذكخوا أسباب كثيخة لحلظ مشيا كثخة التجريبات وشخح أفزل ونساذج امتحانات أو أن مجرس 

 .الجرس شمب مشيع ذلظ
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أما عغ أفزل الصخق التي يعتقج أولياء األمػر أنيا تسكشو مغ التػاصل والسذاركة  
 الفعالة مع إدارة السجرسة فيػضح الججول التالي استجابات أفخاد العيشة:

 (03خذٚي )

 أ١ٌٚبء األِٛس زٛي االعزؼبٔخ ثىزت خبسخ١خ ٚرىشاسارٙب  ِؼزمذاد٠ٛضر 

ِدّٛع  االعزدبثخ

 اٌزىشاساد

إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 اٌزشر١ت 

اٌّمبثالد اٌّجبششح ) ثؼلُٙ روش أْ ِدبٌظ 

ا٢ثبء غ١ش ِفؼٍخ ٚئرا وبٔذ ِٛخٛدح فٟٙ فض 

والَ )ٌٟٚ أِش ٚازذ فمط لبي أٚ اخزّبػبد )ٚآخش 

 لبي ر١ٍفْٛ(

20 (258..)% 0 

 1 %(2802) 0 اٌز١ٍفْٛ أٚ ِدبٌظ ا٢ثبء )ِؼٍّخ(

%( مغ أفخاد العيشة قج أقخوا بأن أفزل شخق 96.88مغ الججول الدابق أن ) يتزح 
التػاصل ىي السقابمة، وأن مجالذ اآلباء غيخ مفعمة، بل إن البعس وصفيا بأنيا فس كالم، 
وىػ ما أكجتو إحجى الجراسات بأن السقابمة تعج مغ أىع وسائل التػاصل ألنيا عادة ما تكػن 

تمف عغ الػسائل األخخى في أنيا تستاز باألخح والعصاء وإمكانية وجيا لػجو، كسا أنيا تخ
  .(62التحميل والتفاىع )

وبدؤاليع عغ الفائجة مغ إجخاء مقابالت دورية مع السعمسيغ وإدارة السجرسة فيػضح 
 الججول التالي استجابات العيشة عمى ىحا التداؤل: 

 (04خذٚي )

 أ١ٌٚبء األِٛس ػٓ اٌفبئذح ِٓ ئخشاء ِمبثالد دٚس٠خ  ِؼزمذاد٠ٛضر 

 ِغ اٌّؼ١ٍّٓ ٚئداسح اٌّذسعخ ٚرىشاسارٙب 

ِدّٛع  االعزدبثخ

 اٌزىشاساد

إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 اٌزشر١ت 

ٔؼُ أسٜ فبئذح فٟٙ رف١ذ فٟ: اٌٛلٛف ػٍٝ ِغزٜٛ 

زً ِشىالد  –اٌطفً ٚاٌٛلٛف ػٍٝ ٔمبط ضؼفٗ 

 -رٛط١ذ اٌؼاللخ ِغ اٌّذسع١ٓ -اٌطفً ٚاالٔزجبٖ ئ١ٌٗ

 رمش٠ت ٚخٙبد إٌظش

5 (0.814)% 1 

 0 %(54852) 10 رف١ذ فٟ رسم١ك اٌزٛاصً

 3 %(2802) 0 ٠ىْٛ ػٍٝ ػٍُ ثسبٌخ اٌج١ذ

ػٍٝ زغت ألٔٙب ١ٌظ ٌٙب فبئذح ٚال أزت اٌزٛاصً ئال 

 ئرا وبٔذ ٕ٘بن ِشىٍخ ززٝ ال ٠زلب٠ك اٌّذسط

4 (04852)% 2 

%( مغ أفخاد العيشة قج أقخوا بأىسية 85يتزح مغ الججول الدابق أن ما يقخب مغ ) 
السقابمة ألسباب مختمفة، مشيا أنيا تداعج في تحقيق التػاصل والػقػف عمى مدتػى الصفل 

كسا أنيا تداعج السعمع عمى تعخف حالة الصفل االجتساعية واالقترادية بسا قج  وحل مذكالتو،
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في داعجه عمى تحجيج أسباب بعس السذكالت التي قج تػاجيو ومغ ثع السداىسة في حميا، ي
إال إذا كانت ىشاك مذكمة حتى ال  %( وججوا أنو ال تػجج فائجة مغ السقابمة25.63حيغ أن )

 يتزايق السجرس.
أما ما يتعمق بتكشػلػجيا السعمػمات ومجى مداىستيا في تحقيق التقارب بيغ  

 بات العيشة عمى ىحا التداؤل:يػضح الججول التالي استجاألسخة فالسجرسة وا
 (05خذٚي )

 أ١ٌٚبء األِٛس ػٓ رىٌٕٛٛخ١ب اٌّؼٍِٛبد ِٚذٜ ِغبّ٘زٙب ِؼزمذاد٠ٛضر 

 فٟ رسم١ك اٌزمبسة ث١ٓ اٌّذسعخ ٚاألعشح ٚرىشاسارٙب  

ِدّٛع  االعزدبثخ

 اٌزىشاساد

إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 اٌزشر١ت 

)اٌجؼض لبي اْ اٌٛاٌذ ٠ؼشف ال أػشف اٌزؼبًِ ِؼٙب 

 اٌزؼبًِ(

02 (4282.)% 0 

رغبُ٘ اٌزىٌٕٛٛخ١ب فٟ: أربثغ اٌّذسعخ ٚأشدغ 

اثٕزٟ ػٍٝ ِّبسعخ األٔشطخ ٌزظٙش صٛسرٙب فٟ 

ِزبثؼخ وً ِب ٘ٛ خذ٠ذ ِثً اإلراػخ  –اٌصفسخ 

 –اٌزفبػً ِغ اٌّذسعخ  –ٚاٌّزٛفم١ٓ ٚإٌشبط 

ٔؼشف وً ِب  -رٛاصً اخزّبػٟ -اٌشىٜٛ ِٓ خالٌٙب

 -٠ذٚس ثبٌّذسعخ ٚرطٛسارٙب ٚٔزؼشف ػٍٝ أٔشطزٙب

 -مش٠ت ٚخٙبد إٌظشاإلخبثخ ػٍٝ اٌزغبؤالد ٚر

 رسف١ض اٌطالة

 

 

02 

 

 

(31852)% 

 

 

1 

 

 

%( مغ أفخاد العيشة ال يعخفػن كيفية 66يتزح مغ الججول الدابق أن ما يقخب مغ ) 
الػسائل بخغع أىسيتيا ومػقعيا مغ السجتسع في العرخ الحالي، أما مغ يعخف استخجام ىحه 

رسة مغ أنذصة، وتحقيق استخجاميا فقج أقخ أىسيتيا في تحقيق متابعة ما تقػم بو السج
 ، كسا أنيا تداعج عمى تقخيب وجيات الشطخ وتحفيد الصالب.سخةاألالتفاعل بيشيا وبيغ 

 خالصة الٍتائج والتىصًات:

يتزح مغ نتائج الجراسة السيجانية أن ىشاك معتقجات إيجابية ألولياء األمػر حػل  
 أدوار السجرسة اإلبتجائية ومشيا:

تصبيق السادة العمسية وليذ الحفع، وىػ ما يجل عمى وعي أن مشيع مغ ركد عمى  -
أولياء األمػر باليجف األساسي مغ التعميع وىػ تصبيق السادة العمسية واالستفادة 

 مشيا عمى أرض الػاقع، كسا أن ىحا التصبيق يداعج عمى الحفع الػاعي لمصالب.
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تأثيخا وأسخع في تحقيق  أكثخعشػي بجون إىانة، فيػ أن يكػن عقاب الصفل م -
 .األىجاف السخجػة

أقخو بأىسية الشذاط لمعجيج مغ األسباب مشيا تشسية السػاىب %( مغ العيشة 96أن ) -
 .سية ذكائو وغيخىاوتخفيف الزغط عغ الصفل وتش

، وإنسا %( مغ العيشة ال يعتقجون أن أىسية الػاجب بكثختو أو بكسو84.38أن ) -
 .بشػعيتو ومجى مداىستو في تحقيق األىجاف السخجػة

متػاصل ىي السقابمة لمعجيج مغ %(مغ العيشة أقخوا بأن أفزل شخيقة ل96.88أن ) -
ووجيات الشطخ بيغ أولياء األسباب ومشيا قجرتيا عمى تحقيق التقارب والتػاصل 

 .األمػر والسجرسة
 نىا أُ ٍِاك وعتكدات سمبًة قد تعًل أداء املدرسة وتؤثز عمًّا ووٍّا: 

ىشاك مغ ركد عمى حفع السادة وتكخارىا لتثبيت السعمػمة بسا يتػافق ونطع أن  -
صب جسيع الصالب في قػالب واحجة بسا قج يديع وىػ ما قج يؤدي إلى  االمتحانات

 .قتل اإلبجاع وإعاقة نسػ السيارات السختمفة لجى الصالبفي 
ما يقخب مغ ربع العيشة لع يسانع مغ استخجام العقاب البجني، بل أعخب أن ابشو أن  -

، والتعبيخ الذائع بالعامية )اكدخ وأنا يزخب إذا كان يدتاىل الزخب عمى حج تعبيخه
 .أعالج(

يل حرز الشذاط إلى تجريذ عمى تحػ %( مغ أفخاد العيشة وافقػا 82.15) أن -
، وىحا يعج حجا وتقميرا السػاد األساسية باعتبارىا أفيج بخغع إقخارىع بأىسية الشذاط

 .ألىع أدوار السجرسة في بشاء شخرية الصالب
ث صخاع كبيخ عمى ج، ولحا يحأن مكان جمػس الصالب ميع بالشدبة ألولياء األمػر -

ر لبعس األساليب والحيل غيخ السشاسبة مغ األماكغ األمامية، وقج يمجأ أولياء األمػ 
أجل جمػس أبشائيع في الرف األمامي بسا قج يثيخ الزغائغ في نفػس الصالب 

 .غ ثع عمى مشاخ السجرسة برفة عامةويؤثخ عمى ما قج يػجج بيشيع مغ عالقات، وم
%( مغ العيشة يداعجون أبشاءىع في أداء واجباتيع وال يتخكػنيع لالعتساد 66أن ) -

 ى أنفديع.عم
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%( مغ أفخاد العيشة يتجخمػن في حل مذكالت الصفل وإن كانػا يتجخمػن 96.61أن ) -
بأسمػب متحزخ عغ شخيق التعامل مع السدئػليغ، إال أنو البج مغ تخك الصفل يعالج 
مذكالتو بسا يسكشو مغ االعتساد عمى نفدو وتكػيغ شخريتو، إال إذا كانت ىشاك 

 تتصمب تجخل ولي األمخ.مذكمة خارج حجود إمكاناتو و 
زعف الكتب العتقادىع ب%( مغ العيشة يدتعيشػن بكتب خارجية 96.61أن ) -

ا يخونو مشاسبا لتعميع أبشائيع، وىحا يؤكج عمى التبايغ بيغ السجرسية وعجم تمبيتيا لس
أولياء األمػر وبيغ مغ يقػمػن بػضع السشاىج الجراسية فيسا يتعمق بالسحتػى، ولحا 

يمجأ ولي األمخ لمكتاب الخارجي دون أن يعي أن ذلظ يجعل ابشو حافطا غيخ كثيخا ما 
 واعي بأىسية تصبيق ما تعمسو في الحياة .

%( مغ العيشة أقخوا بأن مجالذ اآلباء غيخ مفعمة بخغع أىسيتيا في 96.88أن ) -
 تحقيق التػاصل السباشخ والسداىسة في حل مذكالت السجرسة.

لػجية ووسائل خفػن كيفية التعامل مع الػسائل التكشػ %( مغ العيشة ال يع66أن ) -
 وتعخف اآلراء. لي في تحقيق التقاربرغع أىسيتيا في الػقت الحاالتػاصل االجتساعي 

أدوارِا املدرسة عَ أداء وقد يؤدي اعتكاد أولًاء األوىر لبعض اآلراء السمبًة إىل إعاقة 

 فىجال:

قج يتدبب في مقاومة التغييخ والتصػيخ،  اتى الحفع لمتػافق ونطع االمتحانالتخكيد عم -
الفيع والسدتػيات العميا لمتفكيخ وتػضيف ع أن االتجاىات الحجيثة تذجع رغ

السعمػمة، وىػ ما نخاه اليػم مغ اعتخاضات ومقاومة مغ قبل أولياء األمػر لسحاولة 
 .والجراسة التفكيختغييخ نطع التعميع التقميجية واالعتساد عمى تكشػلػجيا السعمػمات في 

قج يؤثخ عمى نفدية الصفل وكخىو خب مغ قبل بعس أولياء األمػر تذجيع الز -
 لمتعميع وتخك آثار سمبية تدتسخ معو شػال حياتو.

اعتقاد كثيخ مغ أولياء األمػر أن تحػيل حرز الشذاط لتجريذ السػاد األساسية  -
مغ وقت السجرسة رغع إقخارىع بأىسية الشذاط، وىحا تشاقس كبيخ  أفزل لإلستفادة

 فالعقل والجدج في حاجة إلى راحة حتى يتسكغ مغ مػاصمة التعميع واالستسخار فيو.
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االعتقاد بزخورة مداعجة الصالب في أداء واجباتو وحل ما قج يتعخض لو مغ  -
ى أنفديع وتحسل لالعتساد عم عمذكالت داخل السجرسة، مع عجم تخك الفخصة لي

 نتائج أخصائيع.
اعتقاد أولياء األمػر بعجم فعالية مجالذ اآلباء ووصفيا مغ قبل البعس بأنيا "فس  -

كالم" وىػ ما يدتجعي ضخورة تبشي استخاتيجية متكاممة مغ قبل السدئػليغ عغ 
التعميع إلعادة بشاء الثقة في مثل ىحه السجالذ، أو تبشي صػرة أخخى تزسغ 

باشخ والسدتسخ مغ قبل أولياء األمػر مع السجرسة لتحقيق الغخض االترال الس
السصمػب وىػ تحديغ تعمع الصالب وتػفيخ مشاخ مشاسب لتعميسيع، ومغ ىحه 

اليػم السفتػح، فسذاركة اآلباء في بخامج اليػم السفتػح بالسجرسة يتيح ليع ساليب أألٍ 
ل السجرسي ووسائل تحديغ مشاقذة مذكالت األبشاء وتبادل الخأي حػل أساليب العس

البيئة السجرسية وتقجيع الحمػل لبعس السذكالت السيسة التي تػاجييا السجرسة، كسا 
يسكغ اتباع أسمػب تكخيع أولياء أمػر الصمبة الستسيديغ سمػكيا أو دراسيا وبالتالي 

 .نياية السصاف في مرمحة الصالبلتػاصل وشخح القزايا التي ترب زيادة التخدد وا
دبة كبيخة مغ أولياء األمػر يجيمػن كيفية التعامل مع وسائل التػاصل أن ن -

االجتساعي ووسائل التكشػلػجيا، وىػ ما يدتجعي ضخورة إعصاء دورات أو إعجاد 
مغ قبل السجارس أنفديا ل أولياء األمػر لمتعامل واستخجام ىحه الػسائل بخامج تؤى

السدئػلة لسداعجة أولياء األمػر  أو وزارة التخبية والتعميع بالتعاون مع الجيات
برػرة لمتػاصل مع السجرسة ومداعجة أبشائيع ومتابعة تعميسيع خاصة بعج االستعانة 

 بتكشػلػجيا السعمػمات في التعميع.أساسية 
والطزم اليت ِذا وميهَ تغًري نجري وَ ِذه املعتكدات السمبًة باستخداً العديد وَ األسالًب 

 :املعتكدات واليت سبكت اإلشارة إلًّا يف احملىر األوه ووٍّاتتهىُ وَ خالهلا 

مغ مشفعة إذا ما تع وأبشائيع التكخار والتأكيج عمى ما قج يعػد عمى أولياء األمػر  -
مع تػضيح أوجو السشفعة حػل أدوار السجرسة التخبػية تغييخ بعس معتقجاتيع 

ائل اإلعالم ووسائل مغ وس السختمفة وباستخجام جسيع وسائل التػاصل الستاحة
 .التػاصل االجتساعي والمقاءات السباشخة وغيخىا
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التمقيغ لمسعتقجات اإليجابية وبيان أوجو االستفادة مشيا باالستعانة بػسائل اإلعالم  -
السقخوءة والسدسػعة والسخئية ومغ ىحه السعتقجات اإليجابية التخكيد عمى  السختمفة

لسجرسي وأثخه في بشاء شخرية الصفل، التػاصل تصبيق السادة وفيسيا، فائجة الشذاط ا
مع إدارة السجرسة وبيان ما قج يعػد عمى الصخفيغ مغ فائجة، كحلظ ضخورة عسل 

بشاء الذخرية الستكاممة لمتمسيح، ػر عغ أدوار السجرسة التخبػية لتػعية ألولياء األم
السعخفة ليذ فقط اإللسام بلتخكيد عمى مختمف أبعاد الذخرية وأن ذلظ يقتزي ا

 والحفع، وإنسا تعمع كافة ميارات الحياة.
حيث أن انصباعات الفخد األولى تؤثخ في معتقجاتو، لحا يجب الحخص عمى بشاء الثقة  -

ومج جدػر التػاصل مع أولياء األمػر مع االلتدام مشح أول لقاء بسا قج يديع في 
 نجاح التػاصل الفعال.
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