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 . ومس تقبل الطفوةل العربية   الرتبية الوادلية 

 9الغايل أ حرشاو 

 ملخص 

بادئ وال سس وتوهجها  ا ن الرتبية الوادلية، وكلك تربية، يه عبارة عن ممارسة حتمكها مجةل من ال 

سلسةل من ال هداف والغاايت وتؤطرها مجموعة من العوامل واحملددات وتتحقق عرب فئة من  

ن اكنت تشلك اليدان   ال ساليب والآليات وتتخللها عّينة من الشالك والعّوقات. فهي  حىت وا 

ال أ هنا من النظور اذلي ي وجه هذه ادلراسة  العقد اذلي يس تدع  مقاربة متعددة التخصصات، ا 

عبارة عن ممارسة تربوية حتمكها مرجعية س يكولوجية تتحدد يف النظرية اليت حيملها الوادلان عن  

س يكولوجية الطفل. ويه النظرية اليت تمتثل من هجة يف مجمل ال فاكر والتصورات اليت يُكّوهنا  

  أ خرى يف خمتلف ال ساليب ومن هجة  الوادلان عن منو الطفل وقدراته وكفاءاته وحاجياته ورغباته،

يف ا طار هذا النظور الس يكولويج   والامرسات الرتبوية اليت يعمتداهنا يف التعامل مع هذا ال خري.

الرصف س نعمل يف هذه ادلراسة عىل مقاربة الرتبية الوادلية كام متارس عندان يف العامل العريب من  

ىل التوايل يف: خصائص الرتبية الوادلية  خالل الاستنطاق الوضوع  لثالث قضااي جوهرية تتجىل ع 

ل خبصوص  ومقوماهتا، ويف مشالك الرتبية الوادلية ومعوقاهتا، مث أ خريا يف مجةل من القرتحات واحللو 

آل ومس تقبل هذه الرتبية  . مآ

 . العامل العريب واال ساليمالرتبية الوادلية؛ الطفل؛ الطفوةل العربية؛  الرتبية؛ فتاحيةلكامت ال ال

Parental education and the future of Arab childhood 

El Rhali Aharchaou 

Abstract 

Parental education, like any other education, is a practice guided by a set 

of principles and rationales as well as by a series of objectives and goals. 

This education is achieved through a type of procedures and 

mechanisms, and faces a number of difficulties and obstacles. Although 

it is a complex task based on a multidisciplinary approach, parental 

education is an educational practice that rests on educational psychology 

as perceived by the parents, which is a theory about children, their 

abilities, skills and needs. These parameters determine significantly how 
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parents bring up their children. Within this purely psychological 

framework, this study seeks to investigate parental education in the Arab 

world. The study also addresses three main issues, namely characteristics 

of parental education, difficulties that face parental education and 

suggestions concerning what should be done to improve the future of 

this education. 
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Arabo-muslim world. 


