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لبحثمستخلص ا  
تهدف الدراصت الخاليت الى حضليه القىء على واكع ممارصت وجفعيل حمعيت أولياء        

أموووىر الخذميوووه لووودوريط اوووا جاغووويه الخيووواة اإلادرصووويت للخذميوووه مووو  وح وووت  يووور اإلاعلمووو   اوووا 

اإلادرصت الجسائريت، اا الىكذ الراي  ال يمى  ا يار أيميت حمعيت اولياء أمىر الخذميه اوا 

جميووووويط لتربوووووىت، الدووووومل حعووووود مووووو  اإلاميمووووواث اإلا موووووت اوووووا العوووووالط، ا  حعووووورف علوووووى ا هوووووا الخلووووول ا

يدغيل م  أولياء الخذميه اإلاخمدرص   اا مإصضت حعليميت وحعخبر مرفا ياموا اوا الجماعوت 

 التربىيت إلاا جلىم به م  دور اا مضاعدة الخذميه واإلاإصضت.

ر حديدة وم موت ا خللوذ بمىحاهوا مو  وكد أصمدث لجمعيت أولياء أمىر الخذميه حاليا أدوا

حغوووارن لغوويل فعوواٌ اووا فووما  الضوو ر الخضووو   مإصضووت اصدغوواريت ئلووى مإصضووت ئكتراحيووت

لىوو  الىاكووع ازصووذ كؾووىر وصوولبيت اووا ممارصووت  للمإصضوواث الخعليميووت وؤلاؽووذب التربووىت،

حمعيووووت اوليوووواء الخذميووووه لوووودوريط الولووووااا والريافووووشمل ودروريووووط التربووووىت اووووا جاغوووويه الخيوووواة 

 إلادرصيت لدي الخذميه، بياذ المخائج غياب عبه جام للجمعيت اا الخياة اإلادرصيت.ا

العمليووووت التربىيووووت  ؛تالخيوووواة اإلادرصووووي ؛حمعيووووت اوليوووواء أمووووىر الخذميووووهالكلمــــاث اإلافخاخيــــت :

 معلط اإلادرصت الابخدائيت. ؛اإلاإصضت التربىيت ؛الخعليميت
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Abstract: 

 
Our study aims to highlight the reality of the practice and the 

role of the Association of parants of pupil to revitlize the school life of 

pupils from the perspective of teachers in the algerian dchool, for the 

time being,The importance of the Association of student parents in the 

field of education cannnot be denied. Wich is an important 

orhanization in world, it is reconized as an organization that is made 

up of parents of students studying at an educational institution, Itis an 

important party to the educational community for its role in assisting 

pupils and the institution. 

The Association of student parents has now been given new 

and important roles from an advisory organization To a proposed 

institution that is actively involved in ensuring good functioning of 

educational institutions and educational reform, but reality has proved 

to be a failure and a passivity in the practice of the Association of 

Student parents for their cultural, sporting and Their educational role 

in stimulating school life among students has shown the results of a 

near-total absence of the society in school life. 

Keywords : 

The Association of Student parents ; School Life ; Educational 

process, elementary school teachers. 

 

 
 مقذمت .1

لط يعد دور الاصرة يلخؾر فله على الاعخماء وجربيت النفل دادل البيذ فله، بل 

ىم بأدوار أهثر فَعاليت وجفاعليت حعاو يت مع اإلادرصت،  لً لقما   جاب اؽبحذ جل

اإلاخعلط والنهـى بالعمليت الخعليميت الخعلميت، وجفعيل دور أولياء الامىر باإلادرصت م  

دذٌ الدور الفعلا الهت جلىم به اا جاغيه اإلاحيه اإلادرسشمل بمذخلف الاغاماث، 

 لضياحيت.الولافيت منها والريافيت، العلميت، ا
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مما العً فيه أ  الخياة اإلادرصيت اا حاحت ماصت ئلى مضايمت ول ألامراف 

اإلاعميت بالتربيت والخيىي  لخفعيل ا وجاغين ا ماديا ومعمىيا كؾد دلم مدرصت حديوت 

مفعمت بالخياة، كادرة على جيىي  ئنضا  يىاحه الخحدياث الاكخؾاديت والاحخماعيت 

 والولافيت والخىمىلىحيت. 

ىها، يحيلما جفعيل دور اولياء الامىر على الخغي ر والخرهيت والخفاعل الديمامي والبماء وي

والمماء واإلامارصت والخلم وؤلابداع والخاغيه واإلاضاعدة والخعاو  الجماعا. هما يحيلما 

الخفعيل على جاغيه الخياة اإلادرصيت وئدراح ا م  الضيى يت والروج   ورجابت الخياة 

 لخرهيت وديمامىيت الفعل التربىت وجاغينه ئيجابيا. اإلاغللت ئلى ا

مما يضخدعا جيىي  لجمت ممخلاة م  أولياء ألامىر ممولت ل ط جلىم بخىملت 

 الدور التربىت للمدرصت ع  مريم الخفاعل مع ا ومغارهتها مذخلف أنغنتها ومغاول ا.

 إشكاليت الذراست:  .2

ذميه اإلاىحىدة باإلاإصضاث يعد بحد  اجه الخأمىر ئ  ا ذرال آلاباء اا حمعيت اولياء 

مضايمت فعالت لمجاب أبمائهط اا حياتهط الدراصيت أل  يهه الجمعياث ل ا أدوارا هو رة 

حضايط بها وأ   جاب اإلادرصت مريى  بالخعاو  مع ول الغرواء الاحخماعي   م  بينهط 

م ز باال خلاٌ م  حمعياث أولياء أمىر الخذميه كؾد جمفيه ؤلاؽذب البيداغىجا اإلاخ

ممنم حعليط مإصط على جلل   اإلاعارف ئلى ممنم حعلط مإصط على جمميت هفاءاث 

 مضخدامت ا دماحيت وكابلت للخحىيل والخىىيف على اـر الىاكع.

ا  ال دف الهت حضعى اليه حمعيت اولياء أمىر الخذميه ا  جيى  ايجابيت و لً بخغي ر 

عمت بالخمميت والخلدم والنهقت الخليليت، ول  يخط الىاكع والض ر به  حى آفاق رحبت مف

يها الا ا ا وا  يمان جفعيل وجاغيه حليلي للخياة اإلادرصيت، ويىها يحيلما الخفعيل 

على الخغي ر والخرهيت والخفاعل الديمامي والبماء والمماء واإلامارصت والخلم والابداع 

غيه مىح ا اا مجاالث عديدة، واإلاضاعدة والخعاو  الجماعا، غالبا ما ييى  فعل الخا

مول اإلاضإوليت  اث النالع التربىت الدمل ججرت على يامػ العمل اإلادرسشمل او جأحي مىملت 

 .له بهدف الخرؼ على ا  يخمخع الخلميه اا يها العمل بحريت هب رة اا الادخيار واإلابادرة
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دعط مادت  ما حضخحله م  حمعيت اولياء أمىر الخذميهئ ا لط  فىر حميعا اا ئعناء 

ومعمىت وممح ا ؽذحياث مىصعت جمىنها م  الليام بىاحاها وحعل ا جلعب دورا حليليا 

يخعدي مجرد وى ها حمعياث ئؽذب وجركيع بمايت م  البماياث ال اكل وال أهثر  فا ما 

لألصف ل   حيى بمدرصت عمىميت فاعلت وال بخعليط راقا يضخجيب لخنلعاث اإلادرصت 

 الجسائريت.

ٌ الخعـر لدور حمعيت اولياء أمىر الخذميه، جرمي يهه الىركت البحويت ئلى وم  دذ

محاولت  جلصشمل أراء لعك اإلاعلم   ع  مدي جفعيل حمعيت اولياء أمىر الخذميه لدوريط 

والصيما اا الغل  : الغم الولااا والريافشمل، الغم التربىت، كؾد الخىؽل ئلى ؤلاحابت 

 على الدضاٌؤ الخالا:

جفعيل دور حمعيت اولياء أمىر الخذميه اا جاغيه الخياة اإلادرصيت لدي  _ ما واكع

 الخلميه هما يدره ا اإلاعلمى ؟

يها الدضاٌؤ الرئيسشمل يمى  معالجخه م  دذٌ ؤلاحابت على الدضاؤل   الفرعي    

 الخالي  :

_ يل جفعل حمعيت اولياء أمىر الخذميه دوريا الولااا والريافشمل لخاغيه الخياة 

 درصيت لدي الخلميه هما يدره ا اإلاعلمى ؟اإلا

_ يل جفعل حمعيت اولياء أمىر الخذميه دوريا التربىت لخاغيه الخياة اإلادرصيت لدي 

 الخلميه هما يدره ا اإلاعلمى ؟

 . أهذاف الذراست 3

   :تهدف الدراصت الخاليت اا ئمار ؤلاعياليت اإلانروحت ئلى جحليم ألايداف الخاليت

جفعيل دور حمعيت اولياء أمىر الخذميه اا جاغيه الخياة اإلادرصيت الىغف ع  واكع _

 لدي الخلميه هما يدره ا اإلاعلمى .

معرفت مدي جمى  حمعيت اولياء أمىر الخذميه م  جفعيل دوريا الولااا  _ محاولت

 والريافشمل لخاغيه الخياة اإلادرصيت لدي الخلميه هما يدره ا اإلاعلمى .
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التربىت  عيت اولياء أمىر الخذميه م  جفعيل دوريا_ الىغف ع  مدي جمى  حم

 لخاغيه الخياة اإلادرصيت لدي الخلميه هما يدره ا اإلاعلمى .

 . أهميت الذراست : 4 

جىم  ايميت يهه الدراصت اا محاولت حلب الا دباه أهثر ل ها اإلاىفىع، ئ  يعخبر مىفىع   

ىافيع الهت ههخط بها علط المفط حمعيت اولياء أمىر الخذميه والخياة اإلادرصيت م  اإلا

التربىت حيث يؾب يها اإلاىفىع اا جفعيل العذكت ب   الاصرة واإلادرصت وهها اإلاعلط 

واإلاخعلط، وههلً حعخبر وىصيه اا دلم الخفاعل ب   الاصرة واإلادرصت، حضايط اا جنىير 

اإلاحيه وجحض   حىدة العمليت الخعليميت الخعلميت م  دذٌ ججضيد وجفعيل دوريا اا 

 اإلادرسشمل ودارحه. 

 . مططلحاث الذراست:5

 معيت أولياء أمىر الخالميذج 1 -5

حمعيت هما يدٌ عليها اصم ا مخيى ت م  أولياء _الخعريف الاؽنذحا: حعرف على أ ها 

اإلاساول   دراصتهط بؾفت ممخيمت اا مدرصت معيمت مع ا وا  مضخىي  أمىر الخذميه

 (759، 6791زارت، ) ماغىر و .الخعليط اإلاممىب بها

حعخبر حمعيت أولياء أمىر الخذميه ييئت ممخذبت م  مرف أولياء  الخعريف الاحرائي:_ 

أمىر الخذميه، تهخط بحل مغاول ط وهها جدعط وجسيد اهثر عمليت الخىاؽل ب   ألاصرة 

 .واإلادرصت لرفع اإلاضخىي الخعليممل للخلميه

 اإلاعلمىن:  2.5

محمد عبد الباقا احمد على ا ه  لً الفرد اإلاإيل الهت  _ الخعريف الاؽنذحا: ويعرفه

يخط ادخياره م  كبل اإلاجخمع ليخىلى عمليت جربيت الابماء وجسويديط باإلاعارف والخبراث 

الدمل اعدث م  كبل مذخؾ   لخحليم ايداف فلضفت التربيت لهلً اإلاجخمع ،واإلاعلط 

اإلاجخمع ا  يضاعد اا جذفيف  هأت فرد م  افراد اإلاجخمع يحمل اعباء هو رة وم  واحب

 (.61، 9007يهه الاعباء باللدر اإلاماصب.)محمد عبدالباقا احمد، 
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يى حللت الىؽل ب   اإلاخعلط واإلاجخمع، يعمل حايدا بيل كدراجه : _ الخعريف الاحرائي

الهيميت والجضديت معا لخمميت حميع حىا ب شخؾيت الخلميه )المفضيت، العلليت، 

 .(الجضميت، الاحخماعيت

 الحياة اإلاذرسيت 3.5

( جلً الفترة السمميت la vie scolaire_ الخعريف الاؽنذحا: يلؾد بالخياة اإلادرصيت )

الخياة العامت للخلميه/  الدمل يلقيها الخلميه دادل فقاء اإلادرصت، وها حسء م 

وجاغيني مخمىج حضب ىروف  ؤلانضا . ويهه الخياة مرجبنت بايلاع حعلممل وجربىت 

يهه الخياة اإلادرصيت ما يلع اا  جمىحاتها العذئليت واإلاإصضاجيت. وحعىطاإلادرصت و 

وما يخحلم م  جىاؽل صييىاحخماعا  الخارج الاحخماعا م  جبادٌ للمعارف والليط،

الخياة العامت اإلاخم زة بالضرعت والخدفم الدمل  وئنضاني، وحعخبر"الخياة اإلادرصيت حسءا م 

غ راث الاكخؾاديت والليط الاحخماعيت والخنىراث اإلاخ حضخدعا الخجاوب والخفاعل مع

الدمل يعرف ا اإلاجخمع، حيث جؾبح اإلادرصت مجاال داؽا بالخمميت  اإلاعرفيت والخىمىلىحيت

 (Vitali Christian,1997الصغريت. )

_ الخعريف الاحرائي: ها عمليت اعداد الفرد للخىيف مع الخحىالث العامت، والخعامل 

الاحخماعيت للتربيت؛ مما  ليب الخياة الاحخماعيت، وحعميم الىىيفتبايجابيت، وحعليمه أصا

إلامارصت حياة كائمت على  يعىط ألايميت اللؾىي إلعداد الاػء، أمفاال وعبابا،

 اهدضاب مجمىعت م  الليط دادل فقاءاث عامت مغترهت.

 جط اصخذدام اإلامهج الىؽفي الخحليلا والهت يعرف بأ ه مريلت م  .مىهج الذراست:6

مرق الخحليل و الخفض ر لغيل علممل مميط م  احل الىؽٌى ئلى أغراـ محددة.                                            

 (677، 6777اله يباث،  محمىد ومحمد عمار )بىحىظ

معلما باإلارحلت الابخدائيت، م  مذخلف اإلامامم بمديمت  90عملذ  . عيىت الذراست:7

 وىر(، ول عيمت الدراصت  00ا ار،  69 ار والهوىر( )اإلاضيلت، م  الجاض   )ؤلا 

 09منهط حاؽل   على ع ادة الليضانط ادب عربي،  65حاؽل   على ع ادة الليضانط؛ 

الباك   حاؽل   على ع ادة  07منهط حاؽل   على ع ادة الليضانط علىم التربيت، 

صمىاث(، وجتراوب  60_7الليضانط اا اللغت الفرنضيت، جتراوب دبرة عيمت الدراصت ب   )
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 5صمت(، جط جنبيم أداة الدراصت على العيمت اا الفترة ما ب   ) 15_95اعماريط ب   )

(، حاٌو الباحوا  الخأهد م  أ  حميع أفراد العيمت 9090حا في  70الى  9090حا في 

يعرفى  حيدا جىفر يهه الجمعيت على مضخىي اإلاإصضاث التربىيت، ويف مى  مبدئيا 

 ميتها.دوريا وأي

ئ  الليام بدراصت علميت حديرة بااليخمام و اث كيمت، يخنلب م   أداة الذراست: .8

الباحث أ  يؾمط دراصخه بخحديد ألادواث اإلاماصبت الدمل صىف يضخذدم ا بنريلت 

واضخت، حدى يخمى  م  جنبيم وجحليم أيداف دراصخه، ويخجضد  لً بخحديد حميع 

 ا، وممه فا  ألاداة اإلاضخذدمت اا حمع البيا اث الىصائل وألادواث الدمل صىف يضخذدم

اا الدراصت الخاليت ها اصخصيا  يليط واكع جفعيل دور حمعيت اولياء امىر الخذميه اا 

 جاغيه الخياة اإلادرصيت لدي الخلميه هما يدره ا اإلاعلمى .

يا اث يعد الاصخصيا  م  أهثر ألادواث اصخذداما اا حمع اإلاعلىماث والب :سخييانالا  1.8

الخاؽت اا دراصاث العلىم الاحخماعيت والانضا يت الدمل جخنلب الخؾٌى على معلىماث 

أو معخلداث أو جؾىراث أو أراء ألافراد، وم  أيط ما يخم ز به الاصخصيا  يى جىف ره للىو ر 

 م  الىكذ والج د على الباحث.

اراث الاصخصيا ، فلد وكد احتهد الباحوا  اا الالتزام باللىاعد اإلامهجيت عمد ؽياغت عب

 جمذ الؾياغت النهائيت لعد أ  اصخىاى الباحوا  اإلاراحل الخاليت:

_ لعد فبه ؤلاعياليت وجحديد حضاؤالتها ومجاٌ الدراصت، عمديا جمى  الباحث م  

 بماء الاصخصيا .

_ججريب الاصخصيا  على عدد م  أفراد مجخمع الدراصت، هما كام بمماكغتها مع مجمىعت 

 هة الجامعي  .م  ألاصاج

 _ جنبيم حملت م  اإلالابذث اإلاميمت مع اإلاعلم  .

اصخصيا  الدراصت على عيمت الدراصت، حيث جط جنبيم  لعد ول يهه الاحراءاث اإلامهجيت  

احخىي على لعدي : ألاٌو  يقط اا الدور الخاغيني الولااا للجمعيت وهيفيت اصدوماريا 
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بمىد ، والواني يقط الدور  60لبعد م  اا جاغيه الخياة اإلادرصيت، يخيى  يها ا

ؤلارعادت التربىت وهيفيت اصدوماره اا جاغيه الخياة اإلادرصيت لدي اإلاخعلم  ، يخيى  

 بمىد بالغيل اإلاب   اا الجدٌو اإلادو  أد اه. 60م  ايقا م  

 : ًبین كيفيت جىسع البىىد على أبعادها 1الجذول 

 الاضبت اإلائىيت عدد البمىد البعد

 50% 60 الخاغيني الولااا والريافشمل الدور 

 50% 60 الدور التربىت ؤلارعادت

 %600 90 اإلاجمىع

 . عزض وجدليل وجفسیر هخائج الذراست:9

حمعيت اولياء الخذميه دوريا جفعل يل  _ عزض وجدليل وجفسیر هخائج الدساؤل ألاول:

 ؟الخاغيني الولااا والريافشمل لدي اإلاخعلم   م  وح ت  ير اإلاعلم  

 جىظيم  جمعيت اولياء الخالميذ للمعارض: 9-1

: ًمثل اسخجاباث أفزاد العيىت خىل جىظيم  جمعيت اولياء أمىر الخالميذ  2الجذول 

 .إلاعارض جقليذًت خزفيت مً ضىع الخالميذ

 الخىرار البديل العبارة
الاضبت 

 اإلائىيت

ميط  حمعيت اولياء أمىر الخذميه إلاعاـر ج

   ؽمع الخذميهجلليديت     حرفيت م

 %95 05 نعط

 %95 65 ال

 %600 90 اإلاجمىع
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يري أفراد عيمت الدراصت أ  حمعيت ألاولياء جذنه وجميط معاـر جلليديت 

( فم  المىادت الدمل يمذرل دادل ا جذميهيط، بمعنى ا  الجمعيت %95حرفيت باضبت )

لعمليت الخعليميت لط جفعل دوريا باإلاضخىي واللدر اإلانلىب منها هفاعل اصاسشمل اا ا

الخعلميت، مما يإزر جلؾ ريا بالضلب على حميع حىا ب شخؾيت اإلاخعلط فحرمذ بهلً 

 الخذميه اإلاغارهت الفعالت بأعمال ط الشخؾيت وفم ميىالتهط وايخماماتهط.

إلاسابقاث جخخار مً هذه اإلاعارض العمل اإلاخمیز  جىظيم جمعيت اولياء الخالميذ 9-2

ت أخزي.وججعله شعارا لحمالث   جىعٍى

: ًمثل اسخجاباث أفزاد العيىت خىل جىظيم جمعيت اولياء أمىر الخالميذ  3الجذول 

ت أخزي  إلاسابقاث جخخار مً هذه اإلاعارض العمل اإلاخمیز وججعله شعارا لحمالث جىعٍى

 .في جيشيط الحياة اإلاذرسيت

 الخىرار البديل العبارة

الاضبت 

 اإلائىيت

ميه جميط حمعيت اولياء أمىر الخذ 

إلاضابلاث جذخار م  يهه اإلاعاـر 

العمل اإلاخم ز وججعله ععارا لخمذث 

جىعىيت أدري اا جاغيه الخياة 

 اإلادرصيت

 %5 06 نعط

 %75 67 ال

 %600 90 اإلاجمىع

يري أفراد العيمت ا  حمعيت اولياء أمىر الخذميه جميط  معاـر لخذخار منها 

ٌ فا ه يدٌ على الغلل الغبه جام لاغاماث (، يها ا  د%05الاعماٌ اإلاخم زة باضبت )

الجمعيت، وراحع الى عدم الجديت اا العمل وايماٌ كدراث واميا ياث الخذميه، وا  م  

اإلافتـر الاهوار م  مول يها الاغال الهت ياخلى أحض  عمل م  كبل لجمت ميى ت م  

ىفىع عمله ععارا أولياء الخذميه أ فض ط، ويخىج هعمل مم ز وييافأ ؽاحبه بأ  ييى  م

 لخملت جىعىيت ما.
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إلاسابقاث جخخار مً هذه اإلاعارض العمل  جىظيم جمعيت اولياء أمىر الخالميذ 3 .9

ا ًىسعه الخالميذ في اإلاذرست.   اإلاخمیز وججعله ميشىرا جىعٍى

: ًمثل اسخجاباث أفزاد العيىت خىل جىظيم جمعيت اولياء أمىر الخالميذ  4الجذول 

ا ًىسعه الخالميذ في اإلاذرست.إلاسابقاث خىل العم  ل اإلاخمیز وججعله ميشىرا جىعٍى

 الخىرار البديل العبارة
الاضبت 

 اإلائىيت

جميط حمعيت اولياء أمىرالخذميه إلاضابلاث حٌى العمل 

اإلاخم ز وججعله ماغىرا جىعىيا يىزعه الخذميه اا 

 اإلادرصت

 %60 09 نعط

 %70 60 ال

 %600 90 اإلاجمىع

عيمت ا  حمعيت اولياء أمىر الخذميه جميط  اإلاعاـر اإلاضابلاث الصدومار العمل يري أفراد ال

اإلاخم ز والماجح هماغىر يىزع اا اإلادرصت م  كبل الخذميه، اا ئمار حملت جحضيضيت  

وجىعىيت لىيفيت الىكايت م  حىادر اإلارور موذ، ع  مريم نغر الولافت اإلاروريت بمضايمت 

 (.%60ليائهط ودعط رحاٌ ألام  والضلناث اإلاحليت باضبت )فعالت م  اإلاخعلم   وأو 

ييت للخالميذ ًأطزها أولياء الخالميذ: 4.9  جىظيم ورشاث جذٍر

ييت للخالميذ. 5الجذول   : ًمثل اسخجاباث أفزاد العيىت خىل جىظيم أولياء الخالميذ لىرشاث جذٍر

 الاضبت اإلائىيت الخىرار البديل العبارة

 لخذميه لىرعاث جدريصيت للخذميهيميط أولياء أمىر ا

 15% 07 نعط

 %05 69 ال

 %600 90 اإلاجمىع
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يري أفراد العيمت ا  حمعيت اولياء أمىر الخذميه  ادرا ما جميط ورعاث جدريصيوت 

،كوووووود يرحووووووع الضووووووصب الووووووى ا   ألاموووووور يحخوووووواج ئلووووووى ميووووووا  مذؾووووووؿ  %(65للخذميووووووه باضووووووبت )

لممى حيووووووووت. أل ووووووووه يووووووووها المووووووووىع موووووووو  ألاعموووووووواٌ لخوووووووودرياهط وحعلوووووووويم ط، واإلاجضووووووووماث والنوووووووورق ا

والىرعواث جحخوواج ئلووى حعلوويط الخلميوه عوو  مريووم اإلالمىصوواث واإلاحضىصواث وى هووا اكوورب ئلووى 

  ي  اإلاخعلط منها ئلى الخىاراث والمدواث.

 جىظيم جمعيت اولياء أمىر الخالميذ لعزوض جمثيليت عً أهم ؤلاسعافاث ألاوليت: 5.9

: ًمثل اسخجاباث أفزاد العيىت خىل جىظيم جمعيت اولياء أمىر الخالميذ  6الجذول 

 لعزوض جمثيليت عً أهم ؤلاسعافاث ألاوليت.

 الاضبت اإلائىيت الخىرار البديل العبارة

جميط حمعيت اولياء أمىر الخذميه لعروـ جمويليت 

 ع  أيط ؤلاصعافاث ألاوليت

 %00 00 نعط

 %600 90 ال

 %600 90 ىعاإلاجم

لط يلىمىا وال مرة واحدة  يري أفراد العيمت ا  حمعيت اولياء أمىر الخذميه

بدمييط عروـ جمويليت حٌى ايط الامىر اإلاخعللت باإلصعافاث الاوليت و لً باضبت 

( كد يرحع  لً الى عدم صماب ىروف الخمدرش أو العدد الىب ر للخذميه دادل 600%)

ليت، او الى ح ل ط بأيميت يهه آلاليت وانعياصاتها الايجابيت اإلاإصضاث م  جنبيم يهه آلا

 على صلىواث الخذميه وحياتهط اإلادرصيت والعمليت مضخلبذ. 

ييت ٌشارك فيها كل مً ألابىاء وآلاباء وألامهاث: 6.9  جىظيم ورشاث جذٍر

فيها : يمول اصخجاباث أفراد العيمت حٌى جمييط ورعاث جدريصيت يغارن  9الجدٌو ركط   

 ول م  ألابماء وآلاباء وألام اث )حعخمد على مريلت الخعلط الخعاوني أو الخعلط باللعب(.
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ييت ٌشارك فيها كل  7الجذول رقم  : ًمثل اسخجاباث أفزاد العيىت خىل جىظيم ورشاث جذٍر

قت الخعلم الخعاووي أو الخعلم باللعب(.  مً ألابىاء وآلاباء وألامهاث )حعخمذ على طٍز

 الاضبت اإلائىيت الخىرار البديل العبارة

جمييط ورعاث جدريصيت يغارن فيها ول م  

ألابماء وآلاباء وألام اث )حعخمد على مريلت 

 الخعلط الخعاوني أو الخعلط باللعب(

 10% 09 نعط

 90% 60 ال

 %600 90 اإلاجمىع

أ  حعد اصتراجيجيت الخعلط باللعب م  أ جع الاصتراجيجياث الخعلميت الدمل يمى  

حض ل على اإلاعلط جلريب اإلاعلىمت ئلى  ي  اإلاخعلط وجرصيذ ا، وكد رأي أفراد العيمت ا  

حمعيت اولياء أمىر الخذميه لط يشجعىا اوالديط باللدر اليااا لخعلط مول يهه 

الاصتراجيجياث وممارصتها، الدمل م  عأ ها ا  حض ل عمليت الخعلط ههلً، وى ها 

عأ ها أ  جسيد م  دافعيت أبمائهط للخعلط، فيا ذ نضبت اصتراجيجياث نغنت وفعالت م  

 (.%60اصخجاباث العيمت بو )

 جىظيم مسابقاث ًقيمها أولياء ألامىر )رسم، كخابت مقال، سزد قطت،...الخ(: 7.9

: ًمثل اسخجاباث أفزاد العيىت خىل جىظيم مسابقاث ًقيمها أولياء  8الجذول 

 ألامىر.

 الخىرار البديل العبارة
بت الاض

 اإلائىيت

 جمييط مضابلاث يليم ا أولياء ألامىر 

 %65 07 نعط

 %05 69 ال

 %600 90 اإلاجمىع
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يعد جمييط اإلاضابلاث مىفىعا م ما اا عمليت الخعلط وى ها جمممل روب اإلامافضت 

الايجابيت ب   اإلاخعلم  ، ئال أّ  أولياء ألامىر حضب اصخجاباث اإلاعلم   جمييم ط 

(، يرو  أ ها ئحراء بدأ 15%م  مرف ط جياد جمعدم وباضبت ) للمضابلاث وجلييم ا

يخذششى دادل الىصه اإلادرسشمل  يرا لىثرة ألاعباء الدراصيت على اإلاخعلم   ،وا  حعىيك 

يهه ألانغنت بدروش الدعط والاصخدران والدروش الخؾىؽيت باث أمرا أهيدا،  يرا 

 لؾعىبت ومٌى اإلاماهج الدراصيت.

 مىر لحمالث الدججیر داخل اإلاذرست وخارجها.جىظيم اولياء الا  8.9

يمول اصخجاباث أفراد العيمت حٌى جمييط اولياء الامىر لخمذث الدشج ر :  7الجدٌو 

 دادل اإلادرصت ودارح ا.

 الاضبت اإلائىيت الخىرار البديل العبارة

جمييط اولياء الامىر لخمذث الدشج ر دادل 

 اإلادرصت ودارح ا

 %75 9 نعط

 %15 67 ال

 %600 90 اإلاجمىع

حضب اصخجاباث عيمت الدراصت جب   ا  اولياء أمىر الخذميه ال يىوفى  م   

جمييط حمذث لغرش الاشجار كؾد زيادة اإلاضاحاث الخقراء والخفاو على النبيعت 

والبيئت، وجسي   اإلادارش باإلاضاحاث الخقراء والاشجار، كد يرحع الى  لؿ الاميا ياث 

رف اإلاضإول  ، او الى التهرب م  جحمل مضإوليت الخذميه حاؽت والامداداث م  م

دارج اإلادرصت، او الى  لؿ الىعا بأيميت حمذث الدشج ر اا حياجما، حاءث نضبت 

 (.%75الخمييط فعيفت كدرث بو )
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مشاركت جمعيت اولياء أمىر الخالميذ في الاخخفال باإلاىاسباث الىطىيت والذًييت  9.9

 مع الخالميذ.

: ًمثل اسخجاباث أفزاد العيىت خىل مشاركت جمعيت اولياء أمىر الخالميذ 11ول الجذ

 في الاخخفال باإلاىاسباث الىطىيت والذًييت مع الخالميذ.

 الاضبت اإلائىيت الخىرار البديل العبارة

مغارهت حمعيت اولياء أمىر الخذميه اا الاحخفاٌ 

 باإلاماصباث الىمميت والديايت مع الخذميه

 %50 60 نعط

 %50 60 ال

 %600 90 اإلاجمىع

يري أفراد العيمت ا  حمعيت اولياء أمىر الخذميه يغاروى  باضبت مخىصنت 

( مع ابمائهط الاحخفاالث الىمميت والديايت، يها ما يدٌ على الخط الىمنمل 50%جلدر بو )

ث اا حياتهط والدينمل ألولياء أمىر  الخذميه، ومعرفتهط لليمت وايميت إلاول يهه اإلاماصبا

محاول   بهلً جرصيذ ا اا شخؾيت والوعا اوالديط، بمغارهتهط ايايا والدشجيع على 

 احيائها.

اضيت.9.11  مشاركت جمعيت اولياء أمىر الخالميذ في الخظاهزاث الٍز

: ًمثل اسخجاباث أفزاد العيىت خىل مشاركت جمعيت اولياء أمىر الخالميذ 11الجذول 

اضيت م  ع الخالميذ )كزة القذم،كزة السلت، الجزي(في الخظاهزاث الٍز

 الخىرار البديل العبارة
الاضبت 

 اإلائىيت

حغارن حمعيت اولياء أمىر الخذميه اا 

الخيايراث الريافيت مع الخذميه )هرة اللدم، 

 هرة الضلت، الجرت(

 % 90 01 نعط

 % 00 61 ال

 %600 90 اإلاجمىع



 یذرکهاکما  یذلذي الخلم یتاإلاذرس یاةالح یطجيش یف یذأمىر الخالم یاءاول یتدور جمع یلواقع جفع

 اإلاعلمىن 
 

153 

 

ر الخذميه يغاروى  ابمائهط الخيايراث يري أفراد العيمت ا  حمعيت اولياء أمى 

( يرحع  لً الى عدم اعناء ايميت هب رة للريافت % 90الريافيت باضبت فئيلت جلدر بو )

ويها الضائد اا الجسائر، ويرحع الامر حدى الى ممع الاولياء ابمائهط م  ممارصت ريافت ما، 

جإزر صلبا على جحؾيل ط او يىايت او ششملء دارج امار الدراصت، فًما منهط بهلً ا ها 

 الدراسشمل وعلى مضخىايط الخعليممل.

جمعيت أولياء أمىر هل جفعل _ عزض وجدليل وجفسیر هخائج الدساؤل الثاوي: 11

 الخالميذ دورها التربىي لخيشيط الحياة اإلاذرسيت لذي الخلميذ كما ًذركها اإلاعلمىن ؟

 جىظيم هذواث، معارض، ًدضزها ألاولياء مع أبىائهم:1 .11

: ًمثل اسخجاباث أفزاد العيىت خىل جىظيم وجدضیر اولياء الامىر 12الجذول 

 لىذواث، معارض، للخالميذ.

 الخىرار البديل العبارة
الاضبت 

 اإلائىيت

ميط ويحقر اولياء الامىر ي

 للخذميه لمدواث،معاـر

 %5 06 نعط

 %75 67 ال

 %600 90 اإلاجمىع

لط الدمل حعخمد على عـر اإلاعلىمت على حعد المدواث م  أيط اصتراجيجياث الخع

اإلاخعلط م  كبل اإلاعلط وجاخهمل عادة بفخح حىار أو مماكغت ب   اإلاخعلم   أ فض ط وبينهط 

( جمييط وجحق ر حمعيت اولياء أمىر %05وب   اإلاعلط، ويما جري عيمت الدراصت ا  )

، يياد يمعدم اا مإصضاتهط، على الرغط م  ا   حقىر ألاولياء الخذميه لمدواث ومعاـر

ل هه المدواث م  عأ ها أ  جلىت العذكت بينهط وب   أبمائهط وبينهط وب   اإلاحيه اإلادرسشمل 

 لغيل فعاٌ.
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جىظيم مىاظزاث وخىاراث خىل جىدة الحياة اإلاذرسيت جىاقش فيما بينهم  2.11

 بدضىر أولياء أمىر الخالميذ:

لياء أمىر الخالميذ إلاىاظزاث : ًمثل اسخجاباث أفزاد العيىت خىل جىظيم أو 13الجذول 

 وخىاراث خىل جدسین وجيشيط الحياة اإلاذرسيت جىاقش فيما بينهم:

 الاضبت اإلائىيت الخىرار البديل العبارة

يميط أولياء أمىر الخذميه إلاماىراث وحىاراث حٌى جحض   

 وجاغيه الخياة اإلادرصيت جماكػ فيما بينهط

 %60 9 نعط

 %70 60 ال

 %600 90 اإلاجمىع

( ا  حمعيت اولياء أمىر الخذميه ال 90%أفراد عيمت الدراصت وباضبت ) ي حلرأ

يميمى  مماىراث وحىاراث مع الخذميه، ال  يها المىع م  اإلاماىراث والخىاراث 

اإلادرصيت م  عأ ها أ  جىغف ع  حعلماث دامئت لدههط ما حعلم منها باإلاعارف أو 

اظ وجبادٌ ألافيار م  دذٌ يهه الجلضاث بالضلىن، فيخط جصخيح ا ع  مريم المل

 اإلاميمت.

 جىظيم خزجاث اسخكشافيت جزفيهيت للمخعلمین:11.3

: ًمثل اسخجاباث أفزاد العيىت خىل جىظيم اولياء الامىر لخزجاث 14الجذول 

 اسخكشافيت جزفيهيت للمخعلمین.

 الخىرار البديل العبارة
الاضبت 

 اإلائىيت

صخىغووووووووافيت يووووووووميط اوليوووووووواء الامووووووووىر لخرحوووووووواث ا

 جرفيهيت للمخعلم  

 %95 5 نعط

 %95 65 ال

 %600 90 اإلاجمىع
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يري أفراد العيمت ا  حمعيت اولياء أمىر الخذميه يميمى  لخرحاث اصخىغافيت 

( كد يرحع الى ؽعىبت جنبيم يهه 25%جرفيهيت للمخعلم   بدرحت فئيلت وباضبت )

   هب ر م  اإلامى  أ  ال يلدروا الفىرة وججضيديا على اـر الىاكع وى  عدد اإلاخعلم

على الضينرة عليهط، او يرحع على عدم ملدرة الجمعيت على جحمل مضإوليت الخذميه، 

 مما يإدت الى حرما هط م  يهه الفرؼ الترفيهيت الاصخىغافيت.

 جىظيم أًام إعالميت لخىميت اإلاهاراث الحياجيت لذي الخالميذ: 11.4

د العيىت خىل جىظيم أًام إعالميت لخىميت اإلاهاراث : ًمثل اسخجاباث أفزا15الجذول 

 الحياجيت لذي الخالميذ بمعيت اولياء أمىر الخالميذ.

 الخىرار البديل العبارة
الاضبت 

 اإلائىيت

جمييط الخذميه أليام ئعذميت لخمميت اإلا اراث الخياجيت 

 بمعيت اولياء ألامىر 

 %00 00 نعط

 %600 90 ال

 %600 90 اإلاجمىع

ي أفراد العيمت ا  حمعيت اولياء أمىر الخذميه لط يميمىا وال مرة أليام ير 

(، مع العلط ا  يها 00%اعذميت كؾد جمميت اإلا اراث الخياجيت لدي الخذميه باضبت )

الاغال بموابت صلىن يعسز العذكت الاحخماعيت ب   يهه الغريحت واإلاىامم   داؽت 

الخحديد كيما عديدة أيم ا كيمت اإلاىاممت، ال  منهط الخذميه ويمممل عمديط على وحه 

ال دف منها صامي وم  عأ ه أ  يضاعد على الممى الضليط معرفيا و فضيا واحخماعيا 

 ألبمائهط.
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 جىظيم أًام جدسيسيت عً أهم ؤلارشاداث عً ممارساث ًىميت في اإلاذرست : 5.11

جدسيسيت عً أهم : ًمثل اسخجاباث أفزاد العيىت خىل جىظيم أًام 16الجذول 

ؤلارشاداث عً ممارساث ًىميت في اإلاذرست )سقي الاشجار، جىظيف الساخت، 

 الغياباث،...الخ(:

 الخىرار البديل العبارة
الاضبت 

 اإلائىيت

جميط الجمعبت أيام جحضيضيت ع  أيط ؤلارعاداث 

ع  ممارصاث يىميت اا اإلادرصت ) صلي الاشجار، 

 جمييف الضاحت، الغياباث،...الخ(

 %60 09 عطن

 %70 60 ال

 %600 90 اإلاجمىع

حضب اصخجاباث عيمت الدراصت جب   ا  حمعيت اولياء الخذميه كليذ ما جميط 

(، جدٌ يهه المديجت 10%ايام جحضيضيت ع  ايط الارعاداث اليىميت اإلادرصيت وباضبت )

 ع  حجط الخلؾ ر م  مرف الجمعيت.

ييت للخالميذ خىل ح11.6  عليميهم قيمت اخترام القىاهین والالتزام بها:جىظيم أًام جكٍى

ييت للخالميذ خىل 17الجذول  : ًمثل اسخجاباث أفزاد العيىت خىل جىظيم أًام جكٍى

 حعليمهم قيمت اخترام القىاهین اإلاذرسيت والالتزام بها.

 الاضبت اإلائىيت الخىرار البديل العبارة

جميط الجمعيت أيام جيىيايت للخذميه حٌى 

كيمت احترام اللىا    اإلادرصيت  حعليم ط

 والالتزام بها.

 %60 09 نعط

 %70 60 ال

 %600 90 اإلاجمىع
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( ال 10%حضب اصخجاباث عيمت الدراصت جب   ا  حمعيت اولياء أمىر الخذميه وباضبت )

يلىمى  بدمييط ايام جيىيايت للخذميه مول حعليم ط كيمت احترام اللىا    اإلادرصيت 

، يها ألاصلىب يمجر عمه فائدة عييمت جخجلى اا جمميت درحت الا قبال والالتزام بها

 لدي الخذميه والغعىر باإلاضإوليت اججاه جؾرفاتهط وصلىواتهط.

 جىظيم أًام جدسيسيت خىل أهميت جأهيل وإرشاد الخالميذ:7.11

: ًمثل اسخجاباث أفزاد العيىت خىل جىظيم أًام جدسيسيت لخأهيل وإرشاد  18الجذول 

 خالميذ.ال

 الاضبت اإلائىيت الخىرار البديل العبارة

جميط الجمعيت أيام جحضيضيت لخأييل 

 وئرعاد الخذميه

 %00 00 نعط

 %600 90 ال

 %600 90 اإلاجمىع

حضب أفراد عيمت الدراصت جب   أ  حمعيت اولياء أمىر الخذميه ال يميمى  

ه ط، يمى  ل هه العمليت ا  يؾل بخاجا أيام جيىيايت وجحضيضيت إلرعاد الخذميه وجىحي

ؽدايا لعيدا حدا لدرحت أ ها م  اإلامى  أ  حضاعد الخذميه على جبنمل اججاياث ايجابيت 

  حى اإلادرصت وجأيل ط  فضيا وجربىيا لييى ىا أهثرا وعيا وزلافت بالخياة اإلادرصيت.

تمخابعت أولياء الامىر للمشكالث التي ًخعزض لها ألابىاء أثىاء العمل8.11  يت التربٍى

ت19الجذول   : ًبین مخابعت أولياء الامىر للمشكالث التي ًخعزض لها ألابىاء أثىاء العمليت التربٍى

 الخىرار البديل العبارة

الاضبت 

 اإلائىيت

يخالع أولياء الامىر للمغىذث الدمل يخعـر ل ا 

 ألابماء أزماء العمليت التربىيت

 

 %70 01 نعط

 %90 61 ال

 %600 90 اإلاجمىع
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يري أفراد العيمت ا  يمان مخالعت فعيفت للمغىذث الدمل حعتـر اإلاخمدرص   م  مرف 

(، يعنمل  لً محاولت جملؿ الجمعيت م  %70حمعيت اولياء الخذميه باضبت )

 مضإولياتها والخذلا ع  دوريا هفاعل اصاسشمل اا العمليت الخعليميت الخعلميت.

تجقذًم جمعيت أولياء الخالميذ الذع 9.11  .م اإلاادي واإلاعىىي إلهجاح العمليت التربٍى

ًبین جقذًم جمعيت أولياء أمىر الخالميذ الذعم اإلاادي واإلاعىىي إلهجاح :  21الجذول 

ت  .العمليت التربٍى

 الاضبت اإلائىيت الخىرار البديل العبارة

جلدم حمعيت أولياء أمىر الخذميه 

الدعط اإلاادت واإلاعمىت إل جاب العمليت 

 التربىيت

 %95 05 نعط

 %95 65 ال

 %600 90 اإلاجمىع

يري أفراد العيمت ا  حمعيت اولياء أمىر الخذميه ال يلدمى  دعما ماديا وال 

معمىيا بالغيل اليااا إل جاب العمليت الخعليميت التربىيت حيث يلدمى  الدعط بمىعيه 

ت على ول (، يبلى  اكؾا وغ ر وااا، مما يمجر عمه عدة جبعاث صلبي%95باضبت )

 الاؽعدة، داؽت على حىدة الخياة اإلادرصيت للخلميه.

م اإلاخفىقین في الذراست لكل سذاس ي. 11.11  جىظيم أولياء الامىر لحفلت جكٍز

م اإلاخفىقین في الذراست لكل 21الجذول  : ًبین جىظيم أولياء الامىر لحفلت جكٍز

 سذاس ي )جىائش، رخالث،.....(

 اإلائىيت الاضبت الخىرار البديل العبارة

 

ميط أولياء الامىر لخفذث ي

جىريط اإلاخفىك   اا الدراصت ليل 

 صداسشمل )حىائس، رحذث،.....(

 5% 06 نعط

 95% 60 ال

 %600 90 اإلاجمىع
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حضب أفراد عيمت الدراصت جب   أ  حمعيت اولياء أمىر الخذميه م  المادر 

(، 5%ئس او رحذث، وباضبت )جمييط حفذث جىريط للخذميه اإلاخفىك   اا الدراصت بجىا

مما يإزر صلبا على معمىياث ودافعيت الخعلط لدي اإلاخفىك  ، لعدم مغارهت فرحتهط 

اولياء الامىر، وحعسيس مج ىداتهط وزمرة حعاهط وموابرتهط بهدايا وحىائس م  عا ها رفع 

او  معمىياتهط ودفع ط الى جىرار  فط الضلىن ليعسز م  حديد، ههلً جحفسيط لذصخمرار 

 زيادة اإلاج ىداث وجنىير اللدراث للخفىق م  حديد.

 . خاجمت:12

على الرغط م  جلديط الدولت ول الاميا ياث واإلاضاعداث لجمعياث اولياء أمىر الخذميه 

ليخمىمىا م  مساولت نغاماتهط ودوريط اا اإلاإصضاث التربىيت على اهمل وحه، مىمٌى 

اصخجاباث عيمت الدراصت اا ما ازبدخه  غ ر مملىؼ، الا ا  الىاكع يىضح عىط ويها

 المخائج الخاليت:

_ ا  حمعيت اولياء أمىر الخذميه لط جفعل دوريا اا جاغيه الخياة اإلادرصيت 6

بالاغاماث الولافيت والريافيت بالغيل اإلانلىب، حيث جياد جمعدم نغاماتهط اا يها 

 الغم.

يفت اا جاغيه الخياة اإلادرصيت _ حمعيت اولياء أمىر الخذميه فعلذ دوريا بدرحت فع9

 بالاغاماث اا الغم التربىت.

م  ول ما صبم  خىؽل ا  حمعيت اولياء أمىر الخذميه حعيػ واكعا صلبيا غ ر ممخج 

 ومقنمل اا ول م  نغاماتها اا الغل   الولااا والريافشمل والغم التربىت.

 _ الخىضياث:13

 الخعليميت._ حعميط ئحدار يهه الجمعياث اا مذخلف اإلاإصضاث 

 _ ئعداد برامج جيىيايت مضاعدة لعلى جمى   مض رت يهه الجمعياث م  جملً اإلا ام 

 وألادوار اإلامىمت بهط.
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_ ئؽدار دليل مرحعا ومنمل مضاعد ل هه الجمعياث على جمييط يييلتها وجحديد م ام ا 

 وأدواريا وئدخؾاؽاتها اا اإلاإصضاث الخعليميت.

 ل هه الجمعياث. _ جىف ر ملر فم  فقاء اإلاإصضت

_حغد ول الج ىد الىفيلت بخمى   الجمعيت وألاح سة اإلاض رة ل ا م  الليام بم ام ا على 

 المحى ألامول.

 قائمت اإلازاجع
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