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 الحقیبة المدرسّیة 
 والفروض المنزلّیة
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 العدید أصوات وتتعالى دراسي، عام كل بدایة في األهالي، یشكو 

 خاص، بنوع األساسي التعلیم من األولى الحلقة في أطفالهم، من

 نقلها بالطفل یفترض التي المدرسّیة الحقیبة ثقل تزاید على احتجاًجا

 إّما المدرسة، وٕالى من المنزلیة، بالفروض ممتلئة وهي الدراسة أّیام طیلة

 عربة على خلفه مجرورة أو یدیه، بین أو ظهره، على محمولة

 ...دوالیب،
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 راحة تقلق المسألة هذه وباتت 
 في هواجسه وتثیر األهلي المجتمع

 البنیة سالمة بین التوفیق كیفّیة
 على الشدید والحرص ألبنائه الجسدیة

 التعلیمّیة واألهداف التربویة الغایة
 .المنشودة
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 هي وال محلّیة، لیست المسألة وهذه 

 عالمّیة تكون تكاد بل وحسب، إقلیمّیة

 حّالً  توجد أن دون من األجیال تتوارثها

 ...لها مجدًیا
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 واالنماء للبحوث التربوي المركز في االختصاصیون تنّبه ... 

 قاعدة على العمل وبدأ المسألة، هذه الى للتربیة العاّمة والمدیرّیة

 أهداف من أساسی�ا هدًفا یشكل المدرسّیة الحقیبة وزن تخفیف أن

 صحة على المحافظة أجل من وقائی�ا وٕاجراءً  التربوي التطویر

 .وسالمتهم لبنان أطفال
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 العمود في وتشّوهات أمراضاً  أنّ  اتدراسال إحدى في ذكر فقد 
 التي الكتب لعدد نتیجةً  المدارس تالمذة بین ظهرت قد والمفاصل الفقري

 عدد تقلیل التربویون بعض طالب وقد  ،المدرسة وٕالى من یحملونها
 ١٢و ١٠ بین یتراوح عّما وزنها یزید ال بحیث التلمیذ یحملها التي الكتب

 .الّطفل وزن من  %
 

 % ٤٠و ٢٥ بین ما تزن محتویاتها مع المدرسّیة الحقیبة أن إذ   
 الذي الثّقل هذا مثل لحمل بعد عوده یشتدّ  لم الذي الّطفل وزن من تقریباً 
 .اإللزامّیة األثقال تلك حمل من وتعبهم أنفسهم ألطفالل ملل یسّبب
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 الحل؟ یكمن این ...

 

 القرن مهارات مفهوم وبروز الحدیث التكنولوجي التطور مع
 على قادر كمبیوتر جهاز اعتماد من بد ال والعشرون، الواحد
 ، دراسیة سنة في المعتمدة الكتب جمیع مضامین احتواء

 یتجاوز وال المدرسة، الى یومًیا معه ونقله حمله التلمیذ یستطیع
 الكلفة عن كلفته تزید نأ أو بنقلها المسموح الحمولة وزن وزنه

 .المقررة للكتب المعقولة
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 الفروض المنزلّیة -٢ 

 ٤/٦الحقیبة المدرسّیة والفروض المنزلّیة                                                                              
 رئیسة قسم االجتماع واالقتصاد في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء وأمینة سّر الرئاسة: ایفا غصبیھ. أ



 وآفاقالمركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول المناھج اللبّنانیّة، تطلعات 

۱ج   

۲ج   

۳ج   

٤ج   

٥ج   

 
 أهم من حالًیا بها المعمول المناهج في المدرسیة الفروض تعد

  تحصیل مستوى أو الدراسي المستوى تطور قیاس مقومات
 .التلمیذ

 
 

 قدرات تطویر الى تهدف المنزلّیة الفروض ان السائد واإلعتقاد
 أوالموضوع الدرس محتوى وصول من والتحقق  الفكریة التالمذة

 تقویم في یساعد مما ،ومفهومة واضحة بطریقة التالمذة إلى
 .اإلمكان قدر عنهم صائب رأي وتكوین تالمذةال
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 :األهم السؤال یطرح الحدیثة، التربویة المقاربات في لكن
 

 للتالمیذ المنزلیة الواجبات إعطاء الضروري من فعالً  هل
 بتفیذها؟ وٕالزامهم

 
 وتثبیت التعلیم في االمثل الوسیلة هي الطریقة هذه تعتبر وهل

 المعلومات؟
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 األمم في ممثلیها خالل من ،)WHO( العالمیة الصحة منظمة طالبت
 التعلیمیة النظم جمیع من وٕالغائها المنزلیة الفروض من بالتخلص المتحدة،
 .المعروفة

 

 بأن تفید أدلة على نحصل لم نحن « :التربویین الخبراء أبرز أحد یقول
 التالمذة وأن ،أفضل تالمذة یكونوا بأن لألطفال تسمح المنزلیة الواجبات
 أنَّ  حین في .الصف في بها یقومون التي التطبیقّیة األعمال أكثر یفهمون

 وقتهم تسلبهم المنزل في لحلِّها ُتعطى التي والتمارین المنزلیة الواجبات
 ».لنموهم مهمة أخرى بأنشطة القیام من إیاهم حارمةً  الثمین
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