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 مسخخلص البحث:

تسري اجملتمع مؤسسات تعمل وفق أنظمة حمكمة وثابتة ، يؤؤي  أ  للؤل وفي ؤ    
سريها إىل فهور مشكالت وليمة ومتنوعة هتدي اجملتمع ، وهنا تكمؤل أييؤة اريسؤري امؤنظه  ؤ   

سة  وامدرسؤة معؤا  علؤمه أأمؤا أهؤه امؤسسؤات اة تماعيؤة و ريؤ  ت عؤا امؤسسات ،وتصنف األ
  ريلتدرج اريقيم  ام ين علمه اريعالقة اريتأثريية، حيث تعمل هاتني األلريتني بشكل متواز 

و ت اييل إ  تعترب األسة  مبثابة اري نية اريتحتية ريلمدرسة و امؤثة ام اشة علمه أهه عناصة اريعملية  
 -اريؤداعه وامؤانع–يمية و هو امتعله لصوصا   امةاحل األوىل من اريتعليه فه  اريرتبوية و اريتعل

 رينجاح األهداف اريرتبوية ارييت تسعمه امدرسة ريتحقيقها . 

 و  ه   اريدراسة سيته تسليط اريضوء علمه اريواقع اريعالئق   واةنعكاس  ريكل منهما علمه اآللة
 بوية، امتعله، امعوقات اريرتبويةاألسة  ،امدرسة، األهداف اريرت كلمات مفتاحية: 
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Abstract: 

 

The society is run by institutions that operate according to tight and 

stable systems, any dysfunction in its functions leads to the emergence 

of serious and diverse problems that threaten society, and here 

complements the importance of the organized conduct of these 

institutions, and classifies the family and school as the most important 

social institutions, depending on the value hierarchy based on the 

relationship   impact, where the last two work in parallel  

 The family is considered as the infrastructure of the school and the 

direct influence on the most important elements of the educational 

process and is the learner especially in the early stages of education, it 

is the support and inhibitor - for the success of the educational goals 

that the school seeks to achieve  

Keywords: Family, School, Educational Goals, Learner, Educational 

Constraints 

  

 مقدمة .1

جفىف اإلاإظعاث كُمُا جبعا ألهمُتها و مذي ئؿادتها في اإلاجخمع و جأزيرها علُه،      

ة حعخلي ظاللم الخفيُف اللُمي باعخباسها مً أهم اإلاإظعاث لزلً هجذ أن ألاظش 

م و  الاحخماعُت باإلحماٌ ، جليها اإلاإظعاث التربىٍت مباؼشة هٍشا ، ألهمُت الخعلم والخعُل

دوسهما الىبير في  جدذًذ اإلاعاس اإلاجخمعي بفىسة عامت و الـشدي بفىسة خاـت ، لزلً 

هذفي مخلاسب و مخيامل و مدؽابً ، ًىذسج في هجذ أن هاجين اإلاإظعخين حعمالن في معاس 

مجمل معاعُه في جيىًٍ أؿشاد ـالخين ، ٌؽيلىن ئلاؿت للمجخمع و ال ٌؽيلىن عاةم 

لعيروسة أوؽىخه العامت ، و الفالح هىا ًيىن في مذي جالءم ظلىواث  هزا الـشد مع 

حىد دشاؾ عنها عً و اإلاعاًير  العامت التي ًـشلها اإلاجخمع ،  خُث  ٌعبر  أي خشوج  أو اه

ما اللاةمت في ألاـل على التربُت و الاسؼاد و دواسههٍشا أل ، خلل في أداء هاجين اإلاإظعخين

المبي أًما ، ؿاألظشة في مجمل معاهيها حعني الخلُذ واإلاذسظت في  أكشب معاهيها حعني 

لم هى التربُت أي ئهماء ما ًمىً أن ًـُذ اإلاجخمع و ًـُذها هي بالذسحت ألاولى، ؿالع

ش، و مما ظبم حعمل هاجين ألاخيرجين بفىسة جشاجبُت خُث  أظاط الخىىس والخىٍى
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يخلل في مشخلت  ىحذ في مدُىه الفؼير وهى ألاظشة ُل ًىدعب الـشد و مىز الىـىلت ماً 

زاهُت ئلى اإلاذسظت  خامال معه خبراجه العابلت ظىاء واهذ معلىت أو ػير معلىت مىحىدة في 

عً وبُعت هىعها هل هي ئًجابُت أو ظلبُت ، ؿما هي ئال هخاج عً الالؼعىس بؼن الىٍش 

خفالت الخللين اللُمي و الثلافي  بأهىاعه اإلاباؼشة او الؼير مباؼشة ،ؿالىـل ًخللى 

مىحىداث مدُىه عً وٍشم اإلاالخٍت و الخللُذ و الخعلُم معا ؛ ؿال جىحذ اهـفالُت في  

ج بين مدُي الىـل ث ًيىن الخأ، خُاباث الىـل لعىفش مإزش دون آلاخشاظخج زير مٍض

ت ماس العام والخاؿ ال ئلى اإلاشاهلت بالىـىلت ا، لُخذسج الىـل بعذها اإلاشاخل العمٍش  ،وـا

ِخين في  خامال على مذاسهما مىدعباث الخبراث ألاولُت التي جخذاٌو اإلاإظعخين ألاظاظ

 . اهاخُاجه مىده ئًّ 

ُـُت بُنهما و ـعىبت الـفل بين أيهما وهٍشا  ئلى أهمُتهما و حؽابً ألادواس الٌى

ُاث  اللاةلت بيعبُت  أهثر جأزير على آلاخش أو أيهما أهثر جأزش باآلخش ، و اهىالكا مً الـشل

هزه اإلاعاةلت و اإلاإهذة  على صةبلُت ألازش ، والتي جم الخدلم منها في العذًذ مً الذساظاث 

ُىت مً حهت و الاهخماءاث و ألابدار،  واخخالؾ وبُعت ألازش خعب الٍشوؾ اإلاد

ًخدىم في جدذًذ هىع ألازش  الشخفُت والعامت  للـشد و اإلاجخمع بفـت عامت ، خُث 

ت اإلاخخلـت لؤلظشة مً حهت أخشي ، هما  ً حهت والشظامُل ألاظٍش اإلاعخىي العام للذولت م

عاث الع شا للىة الدؽَش ُت أن للٍشوؾ  اإلادُىت هما كلىا جأزيرا بلُؽ في هزا ألامش ، ٍه   شؿ

 . معخىٍاث ئكبالها على الذساظتو 

ُت  وأخيرا مً ئلضامُت مشوس الـشد على اإلاذسظت          وأهمُت ألاظشة هبيُت أظاظ

جب جدذًذ   ً للمجخمع جخدىم في اظخلشاسه وهجاح مإظعاجه التي مً أهمها اإلاذسظت

ـا اةف اإلاإظعخين خفى ش على خلُلت أهمُت اإلاىاصهت بين ٌو ت الٍى  وجخفُق صاٍو

ألاظشة التي حؼُب عنها في ػالب ألاخُان مىاهج مدذدة حعير وؿلها و جإدي ئلى هجاح 

مهامها ؿىجذ أن ألاظشة حعمل في هثير مً الخاالث على عشكلت العير اإلاىٍم للمإظعاث 

حعشكلها ؿانها ملضمت ئلضاما جاما على أن جيىن ألاسلُت اإلاخِىت واإلاعاعذة   ن لمألاخشي ،و ئ

أظاظها باقي مإظعاث اإلاجخمع و مً أهمها اإلاذسظت باعخباسها زاوي  خُث ظدبنى على

اةـه  مإظعت جلي ألاظشة في ألاهمُت ،لزلً ظيخىشق ئلى إلادت عً أهمُت ول منهما و ٌو

دذر  ً حعٍشف ول منهماوعالكخه باآلخش اهىالكا م ُـيً  والترهيز على اعخباس أي خلل ٌو
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لتي جمىع جدلُم ألاهذاؾ التربىٍت والتي ظىلىم في ألاظشة ٌعخبر مً اإلاعىكاث التربىٍت ا

ـها هي ألاخشي، مجُبين مشوسا بزلً على الدعاؤالث الخالُت :  بخعٍش

 الدساؤل الزئِس:

 ما هي طبُعت العالكت الوظُفُت  بين ألاسزة واملذرست؟

 الدساؤالث الفزعُت:

 هُف جإزش ألاظشة بؽيل ئًجابي على وؽاه اإلاذسظت؟ الدساؤل ألاول:

 : هُف جإزش ألاظشة بؽيل ظلبي على  وؽاه اإلاذسظت؟ساؤل الثاويالد

  :مذخل لوظُفُت املفاهُم .2

 ظُفُت ألاسزة:و1.2
 أ( حعٍزف ألاسزة: 

ً جدمل اإلافىلخاث معاهيها  ؛ ؿهي اوعياط  عً ماهُت الص يء و مىىىهه ـ هزل

ي اللؼت ، منها هى الخاٌ مع مفىلح ألاظشة و اؼخلاكها الذاللي ؿهىان معاوي عذًذة لها ف

اللُذ والذسع الخفِىت، خعب ما حاء في ول مً كامىط اإلادُي  و لعان العشب  

م  ، و كذ عشؿها ألاــهاوي بفُؼتها الجمعُت   هي الذسع الخفينؿاألظشة بمم اإلُا

الؽذ باللُذ مً مضواحا بين الذاللت و ألاـل اللؼىي ؿاألظشة حاءث مً ألاظش  بمعنى 

ً ًخلىي بهمل ،كىلهم أظشث اللخب  زلً ظمي ألاظير أظيرا و أظشة الشحل م

ـومً الخع   اثٍش
ّ
ؼىٍت هاجه هجذ أن مـهىم ألاظشة اللؼىي ًخمدىس خىٌ وىنها الل

مفذسا لللىة والخماًت ؿاإلوعان بذون أظشة مثله مثل اإلالاجل بذون دسع ،هما أنها 

 .ها مً أدواس مخعللت بمبي العلىن بمثابت اللُذ إلاا ل

ف علماء الاحخماع لؤلظشة:أما باليعب  ت لخعٍش

ت اججاهاجه الـىشٍت   شاها خعب صاٍو ؿلذ جىىع حعٍشف ألاظشة عىذ علماء الاحخماع ؿيٌلً 

: ً  ؿهىان م

ت احخماعُت بين سحل و امشأة جىؿشث  :ؿها على أظاط وحىدهاعشّ  مإظعت ؿىٍش

أو ؼشوا أو  ؿيها الؽشوه الؽشعُت لالحخماع ، ئلتزم ول منهما بما له وما علُه ؼشعا

 كاهىها

و هىان مً عشؿها على أظاط دوسها التربىي والثلافي و أهمُتها في اإلاجخمع: 

حماعت احخماعُت أظاظُت وداةمت ،و هٍام احخماعي سةِغ ،وهي لِعذ أظاط وحىد 
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والذعامت ألاولى لمبي العلىن )هجُبت سخماوي ؿدعب، بل هي مفذس ألاخالق اإلاجخمع 

،2111 ،82) 

 ف ألاسزة:ب( أهم وظائ

جُاث ألاهذاؾ اإلالفىدة   اةف عذًذة و مدؽابىت جخأسجح بين اظتراُج لؤلظشة ٌو

 ً اةف ألاظاظُت لها  وم والجلُت  واإلاخىي لها و ألاهذاؾ  الىاججت عً اوعياظاث الٌى

اةف:  بين هزه الٌى

 :الوظُفت الاحخماعُت 

ُـت ل ها ئلى  حعمل ألاظشة في ئواس الخأوير الاحخماعي خُث حععى في أهم ٌو

ـالخين للخـاعل الاحخماعي ،جدلُم الخيؽئت الاحخماعُت العلمُت ،لخلم أ و جدذًذ ؿشاد 

ُـُت الاحخماعُت إلاُياهيزمُت عمل ألاظشة ًىمً في الذسحت  ظُاكاث هزا الخـاعل ،أن الٌى

ً أؿشاد احخماعُين و جدذًذ أوعاق  ألاولى في ؤلاهخاج الاحخماعي والزي ٌعنى بخيٍى

حخماعُت ،زم ًأحي الخلا الاوعياط الاحخماعي  لها و الزي ًخمثل في الـىاةذ الخـاعالث الا 

ً وحىدها    .الاحخماعُت التي ٌعخـُذ منها اإلاجخمع م

اةف ئهخاحُت ،جخعلم باهخاج ؿاعلين  ؤلاهخاج الاحخماعي : هما أؼشها ؿان لؤلظشة ٌو

بُعت خُاة   و ،جأخز كىالباحخماعُين ، ًخـاعلىن لمً ؼبياث احخماعُت مىمىت 

ًخم رلً عً وٍشم عملُاث الخيؽئت الثلاؿُت التي جخم بىلل اللُم  بفُؼت  ،ألاظش و 

، أي أنها حعمذ بذوسها ئلى خلم ميىهاث  ؿشاد الزًً ٌؽيلىن الخلا اإلاجخمعؿشداهُت  لؤل 

ُاة الاحخماعُت مً حهتالعملُت الاحخماعُت م ، ئلاؿت ئلى وىن ألاظشة هي  ً حهت والخ

اةف الخيازش ؽشوع و ألاظاي ي للخـاً على العبُل اإلا ً  الياةً البؽشي لمً ٌو ،لزل

هجذ أن هىان الىثير مً الباخثين سهضوا في حعشٍـهم لها على أنها وخذة اهخاحُت ،و 

اهخاحها الاحخماعي ًىمً في الـاعلين الاحخماعُين و هم في بذاًت الخُاة الاحخماعُت 

بدذ راتها وعُج احخماعي مخيىن مً حماعت   ألاوـاٌ ،ؿىما سأي باٌ و ؿىحل ألاظشة

مشجبىت وحىدًا بعالكت جمىنهم مً ئهجاب ألاوـاٌ و سعاًتهم ) ظُذ عبذ العاوي و 

 (1998،8 ، آخشون

  ً الاوعياط الاحخماعي:  ًخمثل الاوعياط الاحخماعي في الـىاةذ الىاججت ع

اةف ألاظشة العامت والتي ٌعخـُذ منها بفـت عامت  ول مً اإلا شد ٌو جخمع  واـل

ً بُنها   :مباؼشة و م



 هور الهذى شُطزوب

 

108 

 

 مجخمع مخىىس أو مجخمع كابل للخىىس  -

 أؿشاد احخماعُين ـالخُين و مثلـين . -

 جدلُم كُم الخعاون و الاظخلشاس في اإلاجخمع . -

ً أظشة معخلشة ومخماظىت. -  جدلُم اإلاعنى ؤلاوعاوي لخيىٍ

 ظالمت الـىشة وهلق الالىشاباث الىـعُت واإلاؽاول الاحخماعُت . -

 صَع ألادواس و أداء الىاحباث و الخلىق .جى  -

 جىَشغ مبادب اإلاعإولُت الاحخماعُت . -

 الوظُفت التربوٍت:2.2

ججمع الشؤي التربىٍت اإلاخخفت على أن ألاظشة هي اإلاذسظت ألاولى للىـل ،و 

ُت  الـشد الاحخماعي بؽيل عام ،هما ًمىً اعخباس ألاظشة بعُذا على مياهتها التراجب

جـلذ هزه ألاخيرة  ٍت لتربُت الىـل ، ؿىالهما ٌعمل بىـغ اإلابادب ،ؿلي،اإلاذسظت اإلاىاص 

، ؿهي حعمل في ػالب ألاخُان التي ًخدىم ؿيها معخىي ألابىًٍ بؽيل ــت الخىحيهُت

اعخباوي ػير هادؾ و ػير ملفىد ورلً جبعا للعذًذ مً الاعخباساث ، و مً هزا اإلاىىلم 

ت ألاوـاٌ ؿلذ جيىن ئًجابُت و كذ جيىن ظلبُت ، جخدذد وبُعت مىحى أزش ألاظشة على جشبُ

خُث ًمىً أن ًتربى الىـل على اللُم اإلاـُذة والعلُمت والعىغ جماما ، و باعخباس 

 ماًجب أن ًيىن ؿان ألاظشة هي مهذ للتربُت العلُمت خُث:

ً الىـل و جأدًبه  و ئهعابه العلىواث العلُمت . -  جيىٍ

 شة في اإلاجخمع العام .حعلُمه العاداث و الخلالُذ اإلاىدؽ -

ض اللُم الاًجابُت و الخدـيز عليها . -  حعٍض

 جىمُت اإلاعاسؾ اإلاخىىعت للىـل . -

ً شخفِخه بما ًخىاؿم مع أظغ الىمى الىـس ي العلُم. -  اإلاعاهمت في جيىٍ

 ـلل مهاساث الىـل والاهخمام بجىاهب الـشوكاث الـشدًت. -

 مشاكبت مىدعباجه الخاسحُت و ـللها و سظيلتها .   -

 :وظُفُت املذرست . 3

 أ(  حعٍزف املذرست:

ت، و بدىىع مىاهج  ـاث اإلاذسظت و جدذًاتها، بدباًً الاججاهاث الىٍٍش جدباًً حعٍش

ـت في دساظتها،  ًمُل اػلب الباخثين الُىم بخعٍش ــها هٍاما البدث اإلاٌى ف اإلاذسظت بى
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ـاث و التي جإهذ ، وفي ئواس  رلً الخىىع اإلاذسي ي ًمىً اظخعشاك بعن الخعٍشاحخماعُا

ُـتها  جاسة على بيُت اإلاذسظت و جاسة أخشي على ٌو

 ،ذسظت :بأنها مإظعت جشبىٍت مدذدة: في اللؼت ٌعشؾ معجم العلىم الاحخماعُت اإلالغت

 .ؿاإلاذسظت و اإلاىهج ٌعىُان اإلاممىن هـعه في العلىم الاحخماعُت

 اصطالحا:

ت تهذؾ ػلى على أنها :مإظعت احخماعُت  فزدًىاهذ بوَسون ٌعشؿها  لشوٍس

لمان عملُت الخىاـل بين العاةلت و الذولت مً احل ئعذاد ألاحُاٌ الجذًذة، ودمجها 

 .في ئواس الخُاة الاحخماعُت

عشؿها  بأنها : هٍام معلذ مً العلىن اإلاىٍم الزي يهذؾ ئلى  فٍزذرك هاستنَو

اةف في ئواس الىٍام الاحخماعي اللاةم  ً الٌى  جدلُم حملت م

زي  ًىٍش ئليها  بىــها وعلا مىٍما مً العلاةذ و اللُم و  كلوس : أرهولذٍو

 الخلالُذ، و اهماه الخـىير و العلىن التي جخجعذ في بيُت اإلاذسظت وأًذًىلىحُتها الخاـت

اةف  ؤلادماج  ٍرمون بودون:كما ًذكز  هٍام احخماعي ًخيىن مً مجمىعت  ٌو

مم م  ً ٍام حعلُمي معخلل جمىعاث معشؿُت حعمل على و الخشان الاحخماعي، وهى ه

ت هزا الىٍام )الؽُخي علي  ، هـاءة ألاحُاٌ الجذًذة ،هذؿها العمل مً أحل اظخمشاٍس

2112 ،243)  

زي  جلً اإلاإظعت التي أوؽأها اإلاجخمع لخخىلى جشبُت اليؾء  التربٍوون العزب:ٍو

 الىالع و هي جلً اإلاإظعت اللاةمت على الخماسة ؤلاظالمُت.

 ف املذرست:ب( واحباث و وظائ

اإلاذسظت خللت وـل بين ألاحٌُا خُث  جىلل الترار الثلافي بُنهم مع  الىلل الثلافي: -1

مشاعاة حىدة عملُت الىلل و جالؤم الثلاؿت اإلاىلىلت مع مخىلباث الجُل الجذًذ والخىىس 

 الشاهً

: جداٌو اإلاذسظت جدلُم الخيامل بين حمُع اإلاإظعاث التي  الخكامل الاحخماعي -2

 دعب ػلى اإلاذسظتجى

 ظىاء وان داخل اإلاذسظت أو داخل بِئت اإلاجخمع الىبير. الىمو الشخص ي للخلمُذ: -3
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ً أهىاع العلىن و حؼُيرها و  جىمُت أهماط احخماعُت حذًذة: -4 ؿالتربُت وظُلت جيٍى

جىمُتها على أظاط مً العلم واإلاعشؿت لزا وان لضاما على اإلاذسظت أن جلىم بىاحبها في 

 هماه احخماعُت حذًذة خفلذ هدُجت الخىىساث الجذًذة.جىمُت أ

اإلاإظعاث التي حعدىذ ئلى اإلاعشؿت العلمُت بداحت ئلى جىمُت اللذراث إلابذاعُت : -5

أؿياس ئبذاعُت واإلاذسظت في ظعيها ئلى جىمُت ؤلابذاع البذ مً ان جىمي لذي الىالب 

 ٌ ٌ اإلاعشفي و اظخىؽاؾ اإلاجهى  الـمى

ع على مماسظت اللُم الذًملشاوُت و العالكاث ؤلاوعاهُت.) الؽُخي ٌشج :جوفير مىاخ -6

 (2112،189علي، 

وبعذ الخىشق لخعٍشف  وألاظشة  اإلاذسظت وحب حعٍشف اإلاخعلم وهى هلىت الاهخمام في 

ُـُت بين بُنهما  العالكت الٌى

 وظُفُت املخعلم :. 4

 حعٍزف املخعلم: 4.4

ف اإلاخعلم بعُي  للؼاًت ،لىىه مدؽعب حذا، جخدىم ًبذو في الٍاهش أن حعٍش

في جبُاهه و جبُان ولىخه مجمىعت مً العىامل؛ منها خفاةق اإلاخعلم هـعه و جلابلها 

ًمىً  مثال حعمُم   أًما  خفاةق اإلاعشؿت أو العلم الزي ًخعلم أو ًذسط، ؿال 

ُت  اظخعماٌ  مـهىم اإلاخعلم  هما سآه مىاد مدمذ  في ملاله عً  الخأظِغ الىـس ي للترب

في بىاء ألاهذاؾ التربىٍت  ؿاإلاخعلم عىذه وخعب اًذًىلىحُخه هى الشخق اإلاخـشغ 

واإلاهخم لىلب العلم ومً خفاةفه أن ًبخعذ عً مادًاث الخُاة و الاؼخؼاٌ بها، هما 

ًجب أن ًيىن ظلُما في حعذه وخىاظه ئلاؿت ئلى وحىب وىهه  في وامل الاظخعذاد   

هش مً خالٌ أظلىب  الخـىير و أظالُب العلىن الخشوي  و  ؿالخعلم ًلخض ي اإلاماسظت وٍٍ

ُت  العلىن  اإلاماسط الهدعاب اإلاعاسؾ و اإلاعلىماث، وهىا جٍهش لىا بؽيل حلي خفىـ

هىم اإلاخعلم   ٌ كفىسه ، ألهه ٌعىغ حاهبا مدذدا مً حىاهب ـم ف ليي ال هلى هزا الخعٍش

خعذاد و الزاجُت  ، و هأن ؿىؿلا لهزه ألاًذًىلىحُت  ًخخق اإلاخعلم   باللفذًت   والاظ

اةف اإلاخعلم و  ً  ألهه خذد ٌو هىم  ٌؽمل اإلاخعلمين ألاخشاس والباخثين  و اللادٍس هزا اإلـا

هىم اإلاخعلم ، لىً في ملابل هزه الـىشة هىان ؿئت أخشي للمخعلمين  التي حعبر عً ـم

اٌ وهي ؿئت جخخلف خفاةفها و الىاحباث  اإلاىىوت بها خعب  وبُعتها ،هـئت ألاوـ

 ً ـتهم الخعلمُت على اللاةمين عليهم ابخذاء م اإلاخمذسظين و الزًً جلع أعباء حعلمهم وـ
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ألاظشة وـىال ئلى اإلاذسظت ، ؿاألظشة واإلاذسظت هي التي جزلل الفعاب على اإلاخعلمين في 

ُت  فل اإلاخعلم اإلاىحه عً الخعلُم الزاحي ، والاظخلالل اإلاشاخل الخعلُمُت ألاولى التي ـج

م  الزي ًىذسج في هزه الـئت خالٌ همّىه الىـس ّي،  بزاجه في
ّ
خعِل

ُ
ولب العلم، و ًخعَشك اإلا

 مً اإلاعاسؾ التي 
ً
ىدعب مً خاللها هّما  ً والجعذّي، والعللي للعذًذ مً اإلاشاخل التي

ت  ُّ ت، والىـعُت، والاحخماعُت، والتربىٍت، مّما ًجعل عمل ُّ جإزش ؿيها العىامل الثلاؿ

ا؛ بهذؾ حؽىُلها؛ ولخدلُم هزا، الخذخل؛ لخعذًل هزه ا  لشوٍس
ً
لعىامل، وحعٍضضها أمشا

ؿاهه ال ُبّذ مً مشاعاة الجىاهب اإلاخعِللت باإلاعِلم، وهي في الىكذ هـعه حعذ عىامل هجاح 

ت؛ ئر جخممً العىامل اإلاعشؿُت، والىـعُت، والاحخماعُت. ومً الجذًش  ت التربىٍّ ُّ العمل

ت، والثلاؿت، والعلىم هفذ في وزُلتها الشةِعُت إلاذسظت بالزهش أّن اإلاىٍمت العشبُت للتربُ

م اإلاعخلبل)صاًذ
ّ
 (.2113،4 ،اإلاعخلبل على أهم الىـاًاث التي ال بذ أن ًمخلىها ُمخعل

 ألاهذاف التربوٍت واملعوكاث التربوٍت:. 5

 مفهوم ألاهذاف التربوٍت : 4. 5
ن ًخدلم بالـعل ٌعشؾ الهذؾ في معجم علم الىـغ والتربُت بأهه : ما ًشجى أ

ؤلاسادي وَعشؾ الهذؾ بأهه وحىد مىٍم كاةم على اظدبفاس ظابم للنهاًت اإلامىىت 

واإلاشػىبت في ٌل ٌشوؾ وئمياهاث مىلىعُت مفاخبت. بما ٌعني أن الهذؾ بشػم 

ىٌ ئليها،  ما بالخـىير في خىىاث العمل للـى شجبي ًأ  ً جت، ئال أهه اجفاله داةما بالىُد

الخىىاث في لىء جىكعاث الىدُجت، وما ًمىً اللُام به لخعذًل  وهزلً الشبي بين هزه

خىىاث العمل وؿم ئدسان لعالكتها و حعلعلها على هدى ٌعدبفش ؿُه ظالمتها، بدُث 

ىٌ  ئلى  الؼاًت التي جلخق  جمهذ ول خىىة الىٍشم للخىىة الخالُت، ختى ًخم الـى

 وجخخم العملُت هيل .

التربىٍت اإلادذداث التي جدذد و جشظم وجىضح  وفي ئواس التربُت ٌعنى باألهذاؾ

 ٌ معاس التربُت في اإلاجخمع ، ؿلُمت  الهذؾ جيبع مً ئمياهُت اظخخذامه لخؼُير ألاخىا

لت أو ههج للخعامل مع هزه ألاخ     ىاٌ إلخذار حعذًالث مىلىبت ؿيها الشاهىت :ؿهى وٍش

ً خشمت )  (2118،167، ب

عشؾ عبذ هللا الذاةم الهذؾ التربى  ي  بأهه ما ظُيىن علُه الىالب و ما َو

 ً ش ع ظُـعله في خاجمت العملُت الخعلُمُت ،و هى بهزا هدُجت ًخم جدذًذها بفشؾ الٍى

في معخىٍاتها –الىظاةل الالصمت لبلىػها ،وهزه الىدُجت ًجب أن جيىن واحذة مىز بذاًتها 
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جه و كُمه ومهاسجه لخيىن خالشة  في نهاًتها  في ظلىن الىالب  ومعاسؿه وخبرا –العلُا 

ف في حضء مىه هٍشة أصخاب الـلعـاث الخللُذًت لؤلهذاؾ: خُث  عىغ هزا  الخعٍش .َو

 ً جخمثل هٍشتهم للهذؾ على اهه كُمت بدذ راجه، ؿهى الجاهب العامي إلاا ًخم اللُام به م

ً الخدلُم أو ـعىبت الىظُلت في جدلُله  ً كُمخه مذي بعذه ع  أعماٌ، و ال ًيخلق م

ف على أن ولمت هذؾ هثيرا ما حعخخذم في ألادب التربىي  هما ًإهذ هزا الخعٍش

بمعنى ؼامل إلاعخىٍاث عذًذة ؿلذ جدمل معنى الؼاًت أو اللفذ أو الهذؾ أو اإلاشمى 

الزي ٌععى مجخمع ما ئلى جدلُله عبر ـىسة ؤلاوعان اإلاشػىبت ،وكذ حؽير ئلى أهذاؾ 

 .ماإلاىاهج الذساظُت أو ألاهذاؾ العلىهُت للمخعل

هما حعشؾ ألاهذاؾ التربىٍت بأنها  الىخاةج النهاةُت  للخعلم مبيُت على ؼيل 

حؼيراث في ظلىن الىالب و ٌؽير  مفىلح العلىن ئلى أداءاث رهىُت معشؿُت أو 

ادة الـهم  أو حؼُير مىاكف أو جدعين مهاساث بأنها  وحذاهُت  ؿهى لزلً ًفف عملُاث ٍص

 (.325، 2118، حؼيراث  في العلىواث ) بً خشمت

ف مع حعٍشف آخش وهى أن الهذؾ العلىوي هىع مً الفُاػت اللؼىٍت  خـم هزا الخعٍش ٍو

يىن كادسا  ًخىكع مً اإلاخعلم أنً  التي جفف ظلىوا معُىا ًمىً مالخٍاجه و كُاظه و 

 ( .145، 2111 ،على أداةه في نهاًت وؽاه حعلُمي مدذد ) وحادو

 رؤٍت التربُت لألهذاف التربوٍت: 2. 5

ال جىخمل عىاـش العملُت التربىٍت دون جدذًذ ألاهذاؾ التربىٍت و جخعذد ألاهذاؾ 

التربىٍت جبعا الخخالؾ الـلعـاث و هٍشتها للىبُعت ؤلاوعاهُت و عالكتها باإلاجخمع و كُمه، 

و مخخلف الخبراث التي ؼيلذ الثلاؿت الاحخماعُت و جخمدىس الاخخالؿاث بين الـلعـاث 

 التربىٍت في هلاه مهمت:على معخىي ألاهذاؾ 

 مذي زباث الهذؾ التربىي و حؼيره  -

 عالكت الهذؾ التربىي بالخبرة و عالكخه بالخالش و اإلاعخلبل  -

 عالكت الهذؾ التربىي بالىظُلت و الىابع الـشدي والاحخماعي له . -

 هطاق ألاهذاف التربوٍت: 3. 5

ً خعب اإلاشاد ًخخلف هىاق ألاهذاؾ التربىٍت ما بين المُم و الاحعاع، ورل

يىن   ً الخأزير ؿُه. ؿارا وان اإلاجخمع هى ؤلاواس اإلاشاد الخأزير ؿُه  ؿان هىاق ألاهذاؾ

واظعا أما ئرا وان ئخذي كىاعاث اإلاجخمع هى ؤلاواس اإلاشاد الخأزير ؿُه ،ؿان هىاق 
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ش اإلايىهت  ألاهذاؾ ًيىن أكل احعاعا  ئلى أن ًفل ألامش ئلى الخأزير في عىفش مً عىـا

 كىاعاث اإلاجخمع زم ًيىن هىاق ألاهذاؾ أكل احعاعا و أهثر لُلا إلخذي

 مذى ألاهذاف: 4. 5

شا ألن أوىاٌ الضمً مخعذدة  مذي ألاهذاؾ هى الـترة اإلادذدة لخدلُلها و ٍه

ؿان ألاهذاؾ التربىٍت  ًخعذد مذاها مابين أهذاؾ جشبىٍت وىٍلت اإلاذي  وأخشي مخىظىت 

أهذاؾ مترابىت مع بعمها البعن  بدُث جبنى ألاهذاؾ اإلاذي و زالثت كفير اإلاذي و هي 

كفيرة على ألاهذاؾ مخىظىت  اإلاذي  التي جبنى هي ألاخشي على ألاهذاؾ وىٍلت  اإلاذي، 

 هما ًإدي جدلُم أهذاؾ كفيرة اإلاذي على جدلُم أهذاؾ بعُذة اإلاذي

 عالكت ألاهذاف التربوٍت بالوسائل : 5.5

ف ألاهذاؾ التربىٍت ٌعىغ ومىخاث اإلاجخمع وجىلعاجه و ٌعىغ  إلاا وان حعٍش

شجميها لىـعه ؿاهه ػالبا ما جيىن   ذها اإلاجخمع  ٍو مالمذ الفىسة ؤلاوعاهُت التي ًٍش

ألاهذاؾ التربىٍت مدن ئحابت عً حعاؤالث جشبىٍت كىامها: ما ـىسة ؤلاوعان الزي 

ذ ؟ما خذود هزه الفىسة؟ و ما هشػب في بىاةه جشبىٍا ؟ أي ئوعان هٍشذ ، أي مجخمع هٍش

لزلً ؿأٌو ما ًخم البدث عىه ؟ ، ًمىً أن ٌعخمذ عليها في جدلُلهاوبُعت ألادواث التي 

 .عىذما ًخعلم الامش باألهذاؾ، هى الىظُلت أو الـعل أو العمل اإلاعين على جدلُلها

ىي على هزا الترابي بين الهذؾ التربىي و الىظُل إهذ حىن ًد ت ،ئر ًشي أن ٍو

ًاث بمعنى نهاًاث للعمل،  ُـتها ؿُه، وهي لِعذ ػا ألاهذاؾ جيبع مً العمل و جلىم بٌى

ت و هلي جدىٌ في اليؽاه خُث ان الهذؾ هؼاًت ًمذ اليؽاه  ىٍش بل هي للمذاوالث اـل

ش ئلُه بل ًإزش في الخىىاث التي جخخز  شا ٌعتًرذ اإلاؽاهذ بالٍى باالججاه ؿهى لِغ مٍى

ٌ ئلى  مثل الؽيل الخالي هزه العالةلُت :للىـى  الؼاًت ٍو
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ذان  نحسي (  (88 ،2148،ٍس

 املعوكاث التربوٍت: 6. 5

ول ش يء ًدعبب في اخذار مؽيلت أو عشكت معاس العمل التربىي واإلاخجعذ في أشخاؿ 

التي حعُم مهام ؼاػلي ابخذاء مً مذًش اإلاذسظت ئلى اإلاعلمين واإلاخعلمين  أولُاء ألامش و 

ىلهم ئلى جدلُم أدائهم اإلانهي  اإلاذسظت ومعيرها مً أداء مهامهم  وهزا ٌعني عذم ـو

ذان   (2118، 5،اإلاىلىب ) خعين ٍص
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 أهمُت ألاسزة واملذرست: .6

ُـخيهما الىـعُت و الاحخماعُت  جبرص أهمُت ألاظشة و اإلاذسظت  مترابىت أهثر في ٌو

ً الخذًث هزهش :إلعذاد اإلاخعلم ،و على هز  ا اإلاعخىي م

 أهمُت جبادلُت ألادوار بين ألاسزة واملذرست: 4.6

وؿلا للباخثين في الخخفق ؿان أصمت التربُت جىمً في ئخذي حىاهبها في   

ٌ  معادلت الخىاصن بين ألاظشة و اإلاإظعت ؿلذ اعخبر  ول مً ألاظخارًين العلىن " هما

التربُت  في الجضاةش أصمت لاسبت في حزوس اللُم    الذًً و صعمىش ي سلىان "مثال :  أن أصمت

واظخذال بمٍاهش هزه ألاصمت التي  جخجلى في العلىواث  (2113،81، )العلىن هماٌ الذًً

الؼير الاحخماعُت للخالمُز مثل الىزب والعشكت و الؼؾ في اإلاذسظت بفـت خاـت و 

 العشكت واهتهان ألاعشاكباب مثل الىالم الـدؾ والبزيء و ختى العلىن ؤلاحشامُت للؽ

ً في الىذواث الىوىُت الخاـت بهزه اإلاعألت عً جلذًم  وكذ أؼاسا ختى لعجض الخالٍش

خلىٌ ئحشاةُت هـُلت بمعالجت الىلع و أؼاسا  ئلى أن مٍاهش هزه ألاصمت حعىغ أصمت 

عمُلت على اإلاإظعاث الاحخماعُت ، وهابعت منها أًما ، و على سأط هزه اإلاإظعاث  

واإلاذسظت ألنهما أظاط الخيؽئت الؼير ظىٍت التي جإدي ئلى اهدشاؾ ظلىن الخالمُز  ألاظشة

 ً ُـُت هزه اإلاإظعت هى هلل الىـل م ؿاألظشة اٌو مً ًدخمً اإلاىلىد البؽشي  و ٌو

لى وىس العُيىلىحُت والاحخماعُتخُث جشاعي في رلً وىس الـشدًت البُىلىحُت ئ

ه ًدلم الخىاؿم مع راجه و مع مجخمعه في ئواس  التربىٍت العلُمت التي ججعل ألاظالُب

ً اللُم .  مشحعُت م

جخطح أهمُت ألاظشة وخىشها في حؽىُل شخفُت الىـل ،ئرا ما جم جزهش و 

مىً حعمُم  اإلابذأ البُىلىجي العام الزي ًلىٌ باصدًاد اإلاىاوعت ولما وان الياةً ـؼير ٍو

الخىىسٍت اإلاخخلـت لهزا ؿان  هزا اإلابذأ على  اللذساث العُيىلىحُت في اإلاعخىٍاث

اةـها الخللُذًت اإلاعشوؿت      الاهخلاٌ العلُم ًخىلب مً ألاظشة الالىالع بىاحباتها و ٌو

 ) البُىلىحُت و الاحخماعُت و التربىٍت (

أما اإلاذسظت ؿهي اإلاإظعت الثاهُت التي حعخلبل الىـل في ظً ظذ ظىىاث 

ة مديىمت بمشحعُت خُث هجذ اللىاهين و عمىما و التربُت التي جماسظها جشبُت ملفىد

ألاهذاؾ و اإلاىاهج و البرامج وألاهذاؾ ممبىوت و مدذدة وعملها  في هزه اإلاشخلت 

ت ًإدي ئلى جشظُخ اإلاشحعُت التي ًأحي بها الىـل ئلى اإلاذسظت أو حعذًلها أو ومعها  العمٍش
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ماء  في بذاًت  اإلاش ، يىن خلؿالىـل  ال ًزهب ػلى اإلاذسظت وهى ــدت ُب ت الابخذاةُتً 

خ ػني بأخذازه و خفاةفه و جىحهاجه، ًدذد بذسحت ال ٌعتهان بها كذ أـبذ له  جاٍس

مىللا معاس خُاجه  الذساظُت و ظلىواجه و جـاعالجه و عالكخه  وهي حعخبر جأظِعا إلاشاخل 

 الىمى الخالُت ،وللمشاخل الذساظُت الالخلت  لهزا ؿان  التربُت في هزه اإلاشخلت بالزاث 

مهمت و خىيرة في آن واخذ ،ألنها جإزش في الخلمُز ؼعىسٍا و ال ؼعىسٍا  لهزا  ًجب أن 

 (.2113،81، ًيىن الىمىرج التربىي ؿعاٌ و واعي   )العلىن هماٌ الذًً

 وعالكتها باملذرست:ألاسزة واملجخمع  2.6

ُـُت بين ألاظشة واإلاذسظت،   ًلخض ي الىاكع آلاوي لشوسة جدلُم اإلاىاصهت الٌى

وكذ وشخذ العذًذ مً الذساظاث و ألابدار في هزا اإلاجاٌ ،لىً دًىامُت اإلاجخمع و 

 الخىىس جلخض ي خخمُت ، اإلاذاومت على هزه ألابدار و الخعمم ؿيها و في هزا العُاق 

وشخذ  ألاظخارة الباخثت " بىخىاػ هادًت"   في ملالها اإلاعىىن :ألاظشة ، اإلاذسظت و 

ة أن ألاظشة هي خللت الىـل بين اإلاذسظت واإلاجخمع ورلً اإلاجخمع، مً ًفلح مً ؟ ؿىش 

 : طزحها للدساؤل املزكب الخاليبعذ 

هل ًمىً أن جيىن ألاظشة امخذادا للمجخمع ئلى اإلاذسظت؟ أم أنها امخذادا 

للمذسظت ئلى اإلاجخمع ؟مً ًإزش على مً ؟ وهُف ًمىً الخللُق مً الـجىة بين 

 جدعع ًىما بعذ ًىم  اإلاذسظت  و ألاظشة واإلاجخمع والتي

وكذ أؼاسث في ؤلاحابت على هزا العإاٌ أن ألاظشة هي اإلاإظعت التربىٍت  ألاولى و ألاهم 

في خُاة الـشد ؿهي مفذس الخللي ألاٌو ؿمً خاللها ًيىن الـشد هٍشجه للخُاة و اججاهاجه 

ىله وعاداث في  اإلاأول و اإلالبغ و اإلاؽشب ) بىخىاػ ها  ،44،دًت و كُمه وظلىهُاجه و ُم

2118 ) 

ؿاإلاعإولُت الىبري في التربُت ًلع على عاجم ألاظشة لذوس الىالذًً في عملُت 

 ٌ الخيؽئت ؿالىـل ًبذأ في جللُذ أبىٍه مىز بذاًت وعُه و كذ ًخىئ الىالذًً في الاجيا

على اإلاذسظت اجياال ولُا في التربُت خُث أهه و بدىم الاسجباه العاوـي الزي ًيص ئ عىذ 

ُخدٌى دوسهم مً الذوس التربىي  ئلى الىـل ل ِس ي علُه ل فبدان هما اإلاإزش الشة ىالذًهً 

ـل في الذوسي الخىـلي بالخؼزًت و ؤلالباط وؤلاًىاء و ًيىن هزا ظبب هـُال بـؽل الى

 .الخعلُم و اهدشاؿه ظلىهُا 
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ومً هاجه الىلىت وخفىـا في خمم الخىىساث وان لضاما مداولت الخىؿُم 

بمىاصهت دوس ألاظشة واإلاذسظت باعخباسهما أهم مإظعخين سةِعِخين   وجدلُم الخيامل

ؿخىزُم الفلت بين ألاظشة واإلاذسظت ًجعل اإلاذسظت أداة مإزشة وؿعالت في جىحُه ألابىاء و 

 ٌ حعلُمهم ،هما أن العشعت في الخؼير  والخىىس ؿشك على اإلاذسظت جيؽُي الاجفا

ُاث وبؽيل عام ؿعلى الىشؿين الععي إلًجاد  باألظشة  بما حعمذ به الٍشوؾ وؤلامياه

كىىاث اجفاٌ وحعاون ، ؿخىوُذ العالكت بين ألاظشة و اإلاذسظت خُىي ولشوسي، ئر ال 

ٌ هزا الخيامل  ًمىم للمخعلم أن ًىمى بؽيل مخىاصن ئال مً خال

وجىوُذ العالكت بين ألاظشة واإلاذسظت ٌعني جدلُم ألاهذاؾ التربىٍت التي ٌععى لها هال 

ين، هما أن مؽاسهت ألاظش للمذسظت ؿُما ًخعلم بؽإون  الخمذسط ٌعني حعاٌم الىشؿ

 كذسها  على مىاهبت الخىىس و الخؼُير و ًمىً أن ًيىن لزلً عذة مضاًا مثل:

 جفبذ ألاظشة على دساًت بالعملُاث و اللىاهين التي جدىم جلً العملُاث -

ً معاهمتها الـعالت مع اإلاذاسط. -  جفبذ وازلت م

ً ًخأزشون باهخمام رويهمًخىكع جـ - ً ألابىاء الزً  هم أؿمل م

 حشجُع أبىائهم على أهمُت الخعلُم ،والعىاًت بمعخلبلهم. -

 ئسظاٌ أوالدهم ئلى اإلاذسظت على اظخعذاد للخعلم ول ًىم.  -

ت جٍل كاـشة ومبخىسةؿعلى العمىم ال ،ئرا جمذ دون سبىها باإلاذسظت  خيؽئت ألاظٍش

ذسظت بأي خاٌ مً ألاخىاٌ ،مياها لخللي العلىم و بؽيل خاؿ ؿال ًمىً  اعخباس اإلا

 .ؿلي 

 طبُعت العالكت الوظُفُت بين ألاسزة واملذرست:.7

جترهض وبُعت العالكت بين ألاظشة و اإلاذسظت في مىدُين ازىين وهما اإلاىحى 

ؤلاًجابي واإلاىحى العلبي ؿلذ جإزش ألاظشة في اإلاذسظت جأزيرا اًجابُا هما كذ جإزش ألاظشة 

ُـي في ألاظشة ًشجبي وبعا بتربُت ألابىاء  على اإلاذسظت جأزيرا ظلبُا ،لزلً ٌعذ أي خلل ٌو

ذ الخعلُم مإؼشا ئلى مُل اججاه عالكت ألاظشة باإلاذسظت ئلى العالب  والزي هم في ُك

خفىـا ئرا واهذ الاظشة حعِؾ مؽاول احخماعُا هبري والىالق او مؽاول مشجبىت 

ً في جىحه ًشاعي بمؽيلت الـلش وجذوي اولاع اإلا عِؽت لزلً ًجب ان ٌعمل هزًً الاخٍش

اولاع الاظشة لُلل بزلً وحىد اإلاعىكاث التربىٍت التي مً اهمها هؽاؼت اإلاإظعت 

الاولى التي ًأحي منها الىـل خفىـا في اإلاشاخل الاولى مً الخعلُم التي مً اهمها اإلاشخلت 
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جب ان جذسط اإلالـاث الابخذاةُت ؿُجب ان ًيىن جىاـل بين اإلاذسظت وبين  ألاظشة ٍو

الاحخماعُت والتي مً أهم هلاوها الخالت الاكخفادًت للخلمُز والخالت ألاظشة لؤلبىًٍ  

ً اإلاذسظت مً الخالي:  ؿهزا ًمى

 جزلُل العلباث التي كذ جىاحهها في عملُت الخذَسغ. -

ادة الـعالُت الفـُت. -  ٍص

ً جالمُز في اإلاعخىي اإلاىلىب -  جيىٍ

 ن الاولُاء واإلاذسظت.خلم خللت وـل بي -

ادة الـعالُت اليلُت للمذسظت. -  ٍص

ً كىي اإلاعىكاث التربىٍت الىاججت عً أظش الخالمُز. -  الخللُل م

ع جدلُم الاهذاؾ التربىٍت بمخخلف معخىٍاث. -  حعَش

 ظهىلت جخىُي الاهذاؾ التربىٍت. -

 حؼُير بعن الاهذاؾ التربىٍت الؼير مالةمت  . -

 ىاصهت بين اإلاذسظت والاظشة.الععي اإلاخىاـل على جدلُم اإلا -

 جدلُم ؤلابذاع ألاداتي والعمل على النهمت باإلاجخمع . -

 جحذًذ أثز ألاسزة على وشاط املذرست : .8

حذا أن لؤلظشة جأزير على اإلاذسظتـ  لىً اإلاـاسكت الىخُذة جىمً في  مً البذًهي

ت أًما في اخخالؾ  وبُعت هزا الخأزير ؛ هل هى ئًجابي أو هل هى ظلبي ، هما جىمً اإلاـاسك

هزا الخأزير مً أظشة ألظشة و مجخمع  و آخش ، هما جخدىم ملىماث اإلاذاسط اإلاخـاعلت مع 

هزا الخأزير في وبُعخه ،ؿالخأزير بفـت عامت مبني على كىة اإلاإزش و اإلاإزش ؿُه ، و اللىة في 

ى الخأزير ػالب ألاخُان جيىن لؤلظشة ، لىً هىان خاالث كلُلت جخؼلب ؿيها اإلاذسظت عل

ش العملُت  ألاظشي خاـت ئرا وان ظلبي و جدخاج هزه الخاالث ئلى  كىي ؿاسكُت مً  عىـا

الخعلُمُت والتربىٍت في اإلاذسظت ،على ػشاس أظاجزة مخميًزً وبشامج حعلُمُت ظلعت و 

جُاث جذَسغ ؿعالت ،جلض ي على اللفىس ألاظشي، و حعاعذ  في سؿع معخىٍاث  اظتراُج

و الخللُل و الخخـُن مً  الخأزير العلبي ، وجذخل هزه الىلىت في  الخأزير ؤلاًجابي

مدذداث الخأزير بين اإلاإظعخين و التي هزهش منها على ظبُل الخعذاد ال الخفش ، بعذ أن 

 بذأها بزهش  اهم اإلادذداث الخاسحُت اإلاىحىدة في ألاظشة ما ًلي:
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اإلاىحىدة في ألاظشة والتي جخدىم :  جخمثل  في ألاظباب  محذداث  الخأثير الذاخلُت  4. 8

 في وبُعت جأزيرها على اإلاذسظت و منها :

 مسخوى ألاسزة الخعلُمي: - أ

أهذث الذساظت على أن معخىي ألابىًٍ ٌؽيل ؿاسكا في معخىٍاث جدفُل 

أبىائهم و رلً في مىدُين أخذهما ئًجابي عىذما ًيىن ألابىٍين روي معخىي حعلُمي 

معخىي ألابىًٍ مىخـن ، لىً جبلى هىان اظخثىاءاث  مشجف وآلاخش ظلبي عىذما ًيىن 

أهذها هـغ الىاكع خُث اوعىغ الخأزير في الىثير مً الخاالث ، ولم ٌعاعذ معخىي 

ُـُت و اوؽؼاالتهم الذاةمت  آلاباء ألاوـاٌ في الذساظت ألظباب عذًذة منها اسجباواتهم الٌى

ٌعشكل م عخىي ألابىًٍ الخعلُمي اإلاىعذم و معخىي اللذساث العللُت لؤلوـاٌ، في خين لم 

ً في الىجاح في الخُاة العلمُت واإلاذسظُت معا .  أخُاها الىثًر

  مسخوى ألاسزة الاكخصادي : - ب

ٌعخبر معخىي ألاظشة الاكخفادي  عاةلا أظاظُا أمام  ألاظشة إلهجاح عملُاث   

ؿشث ؼشوه معُىت حعلُم أبىائها، و في اإلالابل ٌعخبر معاعذا و داعما أظاظُا لها ئرا ما جى 

في ألابىاء ، و ًيىن اإلاعخىي الاكخفادي عاةلا لؤلظشة  خين ًلف خاحضا أمام جىؿير 

اإلاخىلباث الخعلُمُت هدذ أدوى ليىهه معىكا و  سؿع معخىٍاث ألابىاء في باقي الخاالث التي 

و جدخاج ئلى الذعم و الاظخىؽاؾ و ػيرها ، ال ظُما أن اإلاهاساث جىمى  واإلاىاهب جىدؽف 

العلباث الخعلُمُت جدخاج ئلى ججاوص و الخجاوص ًدخاج في هثير مً ألاخُان ئن لم هلل 

معٍمها ئلى دعم مالي خاـت مع ٌهىس الخعلُمي  الخاسجي اإلاىاصي  والزي ًـشك جيالُف 

كذ جـىق في  الىـىٌ ئليها ملذسة آلاباء على اؿتراك أن الخعلُم بفـخه العادًت مخىؿش و 

 ُـه مخىؿشة اللذسة على جيال

  الثلافي:مسخوى ألاسزة   -ج

مي  مخعلم   الـشق بين هزا اإلادذد و اإلادذد الخعلُمي هى في وىن اإلادذد الخعُل

فال  بذساظت آلاباء هـعهم و ًىدى مىحى أوادًمي بدذ ، هما ًىخق في مبرساث رهشه مـى

غ اإلاشاخل التي عً هزا اإلادذد بيىهه مشجبي بالخبرة الخعلُمُت لآلباء، ؿلذ مشوا على هـ

ًمىنهم ئؿادتهم بهزا ألامش ، ػير أن الثلاؿت ال  ًمش بها أبىائهم في معاسهم الخعلُمي ، و 

م الزاحي ،  م العفامي و الخعُل حعىغ بالمشوسة اإلاعخىٍاث الخعلُمُت ال ظُما أمام الخعُل

ت لخعلُم ألاوـاٌ مً حهت و  جذخل  ؿاإلادذد الثلافي مشجبي مباؼشة  باالظخعذاداث ألاظٍش
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ت في هزا الىىاق ،هما جذخل ؿيها معخىٍاث مىاهبت ألاظشة  ٍاث الجىذٍس ؿيها ختى الخدـ

 ً للخىىساث التي ججشي ظىاء وان مخعلمت أو ال ، أي أن ؛ الثلاؿت همدذد جأخز معاٍس

أخذهما مشجبي بمعخىي الثلاؿت  و الثاوي مشجبي  بىىع هزه الثلاؿت ؿلي جيىن زلاؿت 

 مىؼللت علُمت .

 هُكلت ألاسزة :    -د

ئن لهُيلت ألاظشة دوس هبير في جدذًذ وبُعت جأزيرها على اإلاذسظت ؿارا أخزها 

على ظبُل اإلاثاٌ  عامل حجم عذد ألاوـاٌ ، ظىجذ أن هزا العالم وخذه ًأخز خيزا 

ذ  أهه وؿلا للاعذة ال ًمىً حعمُمها و ئن واهذ جمثل أػلب  بالؼا في  الخأزير ،خُث ؛ جٍض

إلاىحىدة  ؿاهه ولما صاد عذد ألاوـاٌ كلذ اللذسة على مجاسة اخخُاحاتهم الخاالث ا

ادة العذد حعني جطخم اإلاعإولُت ، هزا ما ًـعش ألازش   خاـت التربىٍت والخعلُمُت ،ؿٍض

يلت ،وبُعت العالكاث  يلت ألاظشة البعُىت ، وجذخل في لمً الُه الاًجابي لُه

اؿشاد الاظشة و ألابىاء لها دوس   العالكاث بينالاحخماعُت أو الهُيلت الاحخماعُت ؿؽبىت 

 هبير في ظالمت الخُاة الخمذسظُت ،ؿالجى اإلاخىهشب ًإزش ظلبا عليها.

ض  اإلاذسظت:جىاـل ألاظشة مع  - ش الاجفاٌجخخلف ألاظش في حعٍض مع اإلاإظعت و الزي  أوـا

ش على ًذخل لمً الىٍام الخدبعي الزي ٌؽمل الشكابت اإلاخــت لؤلوـاٌ ،ؿهىان أظ

جىاـل داةم مع اإلاإظعاث التي ًذسط ؿيها أبىائهم وهىان العىغ جماما ، ؿالخىاـل مع 

كىتهم مً أحل اإلاإظعت ًمىً ألاظشة مً معشؿت معخجذاث ألابىاء و ميامً لعـهم و 

ؿاهلىاع العالكت بين الاظشة و اإلاذسظت ٌؽيل ؿاسكا في ئهجاح العملُت  دعهم أو جدـيزهم

 هيل.التربىٍت 

جخمثل في اإلادذداث التي جخدىم بخأزير ألاظشة على  محذداث الخأثير الخارحُت: 2. 8

 وؽاه اإلاذسظت  بُنها هزهش :

 الزفاق :    -أ

ئن لخأزير الشؿاق كىة جلاسب جأزير ألاظش عليهم ،و علُه ؿؼً أي كفىس مً ألاظشة 

ن جخدشي ، ؿعلى الاظشة الشؿاق لؤلبىاء ظِؽيل خىشا  عليهمفي عملُت لبي ؼبىت ا

هزه اإلاعألت حُذا ،خاـت في اإلاشاخل ألاولى مً الىمى لؤلبىاء و اهخلالهم مً مشخلت 

 الىـىلت ئلى مشخلت اإلاشاهلت زم الؽباب
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 إلاعالم : - ب

للذ باث ؤلاعالم بلذس ما ؿُه  مً ؿىاةذ ،خاـت مع جىىس وظاةل الاجفاٌ و  

ين ، ؿاإلعالم بمخخفش وظاةىه، خىشا خـُـا يهذد  حمُع الىبلاث و خاـت اإلاخمذسظ

اللىٌ إلاا اظخعمل له ، ؿان وان له مً اإلاضاًا ماله ،ؿان علُه مً العُىب ما علُه ، 

وعلى ألاظشة هىا اظخعماٌ ظُاظُت الىظىُت ؿال ئؿشاه في اظخعماٌ أبىائهم له و ال 

ت ، ً و جـٍشي و خشمان مىه ، هما أن الشكابت مىلىبت ولشوٍس على هـغ اإلاعخىي م

ن ؤلاعالم ٌعخبر مً اإلادذداث الخاسحُت التي جدذد معخىي جأزير ألاظشة على الخذًث ؿا

وؽاه اإلاذسظت ، ؿاإلاذسظت معإولت على الخلمُز داخل حجشاتها و في ؿترة صمىُت معُيُت ، 

لزلً ؿمهمت ألاظشة في خمم جدىٌ ؤلاعالم بىظاةىه و وظاةله لشوسة البذ منها هي 

 الشكابت و جدذًذ اليؽاه.

 رست:املذ -ج

ادة جأزير ألاظشة عليها بخأزيرها على الـشد  جخذخل اإلاذسظت  في جخـُن أو ٍص

،خُث جلعب في الىثير مً ألاخُان دوس اإلاىلز ،و رلً لـاعلُت عىاـشها ألاظاظُت ابخذاء 

ً مذًش و معدؽاسي الخىحُه و ػيرهم  ً ألاظخارة واإلاعلمين وـىال ئلى الجهاص ؤلاداسي م  م

 : املجخمع -د

ٌ  ًدذد اإلاجخمع معاس ألاظشة في ئكبالها على الخعلم، ؿىجذ مثال في الذو

ما ،ؿمياهت اإلاجخمع العلمُت والثلاؿُت و  اإلاخلذمت خىاؿضا حمت للخعلم ، والثلاؿت و ًأ

في جأزير ألاظش علال اإلاذسظت ،خُث أن اإلاخىىسة حعخبر ؿُفال اهخماةه لـئت اإلاجخمعاث 

 ألاظشة جدبع اإلاجخمع.

 آثار كل ألاسزة على وشاط املإسست فهي كالخالي:أما عن 3. 8

 جأثير ألاسزة إلاًجابي على وشاط املذرست:  4. 3. 8

 جىمُت اللذساث الخعلمُت للىـل . -

ض ؤلاًجابي. -  الخدـيز على اظخخذام أظالُب التربُت العلُمت مثل الخعٍض

 معاعذة اإلاذسظت في جزلُل الىلق الزي ٌعشؿه اإلاخعلم . -

 ت للىـل و جأوير ظلىهه .الشكابت الخاسحُ -

ض خللت جىاـلُت  ألاظشة واإلاذسظت. -  حعٍض

 خلم حى مالةم  للىمى الخعلمي . -



 هور الهذى شُطزوب
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 اظخىؽاؾ   هلاه اللىي عىذ اإلاخعلم و دعمها . -

 اظخذسان  مالم ًخم حعلمه في اإلاإظعت. -

 جأثير ألاسزة السلبي على وشاط املذرست: 2.  3. 8

 جدمُل الىـل بالمؼىواث اإلاخخلـت. -

 ة في حؽيل الالىشاباث الىـعُت للمخعلم.اإلاعاعذ -

 عذم جىؿير الجى الخعلمي اإلاىاظب للمخعلم. -

 عذم مشاكبت اإلاخعلم و عؽىاةُت التربُت . -

 الاوؽؼاٌ الذاةم لآلباء عً ألابىاء . -

 كفىس اإلاعاعي ألابىٍت في اخخىاء ألابىاء . -

 خاجمت :

سظت هأهم مإظعخين في مما ظبم رهشه  وعدؽف الدؽابً العالةلي بين ألاظشة و اإلاذ

ُـُت ،ؿاألظبلُت في و  اإلاجخمع على اعخباس جبادلُت أزشهما ، الىاججت عً زىاةُاهما الٌى

ألاهمُت جىمً في ملذاس الخأزير و الخأزش  وفي هىعُت ول منهما ، ؿمً البذًهي حذا اعخباس 

مً الفعب ألاظشة أظاط وؽاه اإلاإظعت التربىٍت ، باعخباسها البىاء الخدتي  لها ، لىً 

ُـُت ول منهما في آلاخش ، خُث ظىجذ أن اإلاذسظت  و سػم  حذا ؤلاكشاس بمعاس مىدنى ٌو

أنها جبعا للمعخلذاث و الخـىير العاةذ جلع في مشجبت مىدذسة على ألاظشة ،و  جخدذي 

ت بخأزيرها على ألاظشة أًما خُث جلىم باخخىائها في  الىثير مً ألاخُان ،  ىٍش ألاعشاؾ اـل

ا ، ٌؽمل في وُاجه جدىٌ ألاهذاؾ لُخدىٌ  معاس جأزير ألاظشة على اإلاذسظت جدىال حزٍس

التربىٍت ، التي حععى اإلاإظعاث التربىٍت لخدلُلها ، ؿاألهذاؾ التربىٍت جبنى وؿلا إلاا 

ًملُه اإلاجخمع و ًدخاحه و ما اإلاجخمع ئال مجمىعاث هبيرة مً ألاظش ،لها خفاةفها و 

 .مخىلباجه و أهماه جـاعلها 

ُـي لؤلظشة  على ألاهذاؾ التربىٍت ًىمً في جدذًذها لها مً خُث  وعلُه ؿان ألازش الٌى

اإلادخىي مً حهت ،و الخدىم في أزشها الثىاتي و مدذداجه مً حهت أخشي ،ؿارا واهذ 

ألاهذاؾ التربىٍت حععى في مجمل معاعيها ئلى خلم ؿشد بفبؼت جشبىٍت معُىت  وؿلا 

ة جدذد هجاخها في  مشخلت ما بعذ الخىبُم و مدخىاها في راث إلاعاًير مدذدة ،ؿان ألاظش 

 اإلاشخلت . 
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 كائمت املزاحع

( الصخت الىـعُت في اإلاذسظت 2113العلىن هماٌ الذًً ،صعمىش ي سلىان. )  -

ت بين الـأـالت  وجدذًاث العىإلات.  الجضاةٍش

ت للىـىلت والتربُت . -  ( حامعت البلُذة  الجضاةش11.)11اإلاجلت الجضاةٍش

(.ألاهذاؾ التربىٍت و دوسها في جىفِب ملمذ الخخشج 2118ً خشمت أخمذ .)ب -

( 31.)17لذي جالمُز نهاًت الخعلُم الابخذاتي. مجلت العلىم الاحخماعُت. اإلاجلذ 

 حامعت ألاػىاه الجضاةش

فلح مً ؟ .مجلت 2118بىخىاػ هادًت.)  -  ً (.ألاظشة، اإلاذسظت واإلاجخمع، مً

 52-41( ؿ 15) -الجضاةش-جامعي علي وافي جىذوؾاإلاشهض ال–العلىم ؤلاوعاهُت 

ذان .) - (.ؤلاسؼاد التربىي في اإلاذسظت بين اإلاعىكاث و 2118خعين خعين ٍص

 (13اإلاعالجاث .مجلت مـاهُم للذاسظاث الىـعُت و ؤلاوعاهُت اإلاعملت :الجضاةش )

إلاذسظت و الخشان الاحخماعي. دؿاجش اإلاخبر :حامعت ا(  2118خىان ماليي .)  -

 (11. )2خُمش بعىشة. مدمذ

اس اإلاعشؿت الجامعُت  ( .ألاظشة و اإلاجخمع : د1998ظُذ عبذ العاوي و آخشون . )  -

 .. اللاهشة 

(.ألاهذاؾ التربىٍت و معخىٍاث الخخىُي التربىي: 2115ظعاد مدمذ عُذ .) -

( ج 89جالصم أم خالكاث مـلىدة. مجلت ولُت التربُت   دساظاث جشبىٍت و هـعُت.)

161  231 

 (. علم احخماع التربُت اإلاعاـش .اللاهشة: داس الـىش العشبي  2112لؽُخي علي .) ا -

م في مذسظت 2113هبُل مدمذ صاًذ.  ) -
ّ
خعِل

ُ
م واإلا

ّ
عِل

ُ
( . الخعلُم والخعلم... اإلا

م . مج    79ع  28اإلاعخلبل، مجلت ولُت التربُت بالضكاٍص

ع في خماًتها. مجلت (.أزش العىإلات على ألاظشة و دوس ال2111هجُبت سخماوي .) - دؽَش

اإلاعُلت –( .حامعت مدمذ بىلُاؾ 18الذساظاث و البدىر اللاهىهُت .)

 .الجضاةش 

ـالح علي.) - (.جىؿير الذاؿعُت  للخعلم: مبادب و جىبُلاث. معهذ 2111وحادو ،

  .التربُت ألاوسهىا

 


