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ABSTRACT 

 

The social participation is considered as a link between family and school. It 

plans and discusses the educational programs that school utilizes to educate 

students through following up their educational progress and solving their 

problems. Education is a social affair that school, family and society must take 

role in. Therefore, school works as a social and educational association if it does 

not follow the traditional educational system that depends only on teaching 

students traditional curriculum. So, school started to improve its educational and 

teaching programs in order to increase its efficiency, and establish social 

programs that serve the community by solving the social problems. Parents' 

participation in the educational process is considered a key role that facilitates 

improving the educational process. 

This research focuses on studying both family and school role in achieving the 

social participation. It attempts to answer the following question: what is the role 

of family and school in achieving the social participation?  In order to answer this 

question, the aim of this study has been identified as to understand the 

relationship between the two variables, and identify other independent variables 

that affect the study. The originality of the current research relies on studying the 

relationship between two important variables in current field of social studies. 

This study will depend on descriptive method that focuses on theoretical 

approach as well as library sources.  

Keywords: 

Family; School; Society; Students; Social Participation. 
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 الملخص

تعد املشاركة اجملتمعية حلقة وصل مع األسرة واملدرسة، حيث تعمل على ختطيط ومناقشة الربامج التعليمية اليت 
التعليم قضية  .عليها املدرسة يف تعليم األبناء من خالل متابعة حتصيلهم الدراسي ومعاجلة كل املشكالتتقوم 

جمتمعية البد أن يشارك فيها األسرة واملدرسة واجملتمع، لذلك تعمل املدرسة كمؤسسة اجتماعية وتربوية باالبتعاد 
التعليمية  قط، لذلك عملت املدرسة على تطوير الربامجيف تعليم األبناء للعلوم ف املتمثلةعن األدوار التقليدية 

والرتبوية وزيادة فاعليتها والعمل على تنفيذ برامج اجتماعية ختدم اجملتمع وحماولة حل املشاكل االجتماعية. وكما 
 . عليميةساعد يف تطوير العملية التالداعم الرئيسي الذي تعترب مشاركة أولياء األمور يف العملية التعليمية 

تركز الدراسة احلالية علي دراسة ومعرفة دور األسرة واملدرسة يف حتقيق املشاركة اجملتمعية. حيث حاولت الدراسة 
اإلجابة عن التساؤل التايل: ما دور األسرة واملدرسة يف حتقيق املشاركة اجملتمعية؟ ولإلجابة علي هذا التساؤل مت 

ات املستقلة اليت العالقة بني املتغريين وحماولة التعرف علي بعض املتغري  حتديد أهداف الدراسة املتمثلة يف فهم طبيعة
 وتتمحور األصالة يف الدراسة احلالية يف كوهنا دراسة عن العالقة بني متغريين مهمني يف تؤثر يف موضوع الدراسة.

الذي يعتمد على  الوصفيستعتمد يف الدراسة علي املنهج  .والرتبويةالعصر الراهن يف جمال الدراسات االجتماعية 
 الدراسة النظرية واملكتبية.

 كلمات مفتاحية :

 املشاركة اجملتمعية.، الطالب،  اجملتمع، املدرسة، األسرة
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 مقدمة

إن حتقيق املشاركة االجتماعية للفرد يشارك فيها العديد من مؤسسات اجملتمع من أمهها األسرة واملدرسة حيث يتسىن 
االجتماعي لكل منهما يف التنشئة االجتماعية لألفراد عن طريق الرتبية، فهما املؤسستان الرتبويتان األكثر أمهية الدور 

بني بقية املؤسسات األخرى، فاألسرة هي البنية الرتبوية األوىل املسؤولة عن عملية التنشئة االجتماعية لألبناء وتشكيل 
ىل السن وترسيخ القيم واملبادئ الدينية يف نفوسهم. وعندما يصل األبناء إ  شخصياهتم الثقافية واالجتماعية والنفسية

الذي يسمح هلم باالنضمام إىل املدرسة فإهنا تتحمل جزءًا من هذه املسؤولية لتستمر تنمية القوى البشرية حيث أن 
تهم وتربيتهم، ناء ومن أدوارها تنشئالعالقة بني األسرة واملدرسة عالقة متبادلة وتكاملية فاألسرة من وظائفها إجناب األب

 نظراً بينما املدرسة تتناول هؤالء األبناء بالرتبية والتعليم مبا يتالءم وقدراهتم ومبا يتطلبه اجملتمع، بينما يف الوقت احلايل و 
 لصعوبة املناهج وكثافة الربامج أصبح لألسرة دور جديد فأصبحت مسؤولة أكثر على اجلانب التحصيلي للطفل، وال

ال ميكن أن تتم املشاركة اجملتمعية بدون الرتبية والتعليم وما تقدمه املؤسسات و  .ميكن للمدرسة أن تستغين عن دور األسرة
ها اجملتمع كد على األمهية القصوى للرتبية يف اجملتمع فهي الوسيلة اليت يستخدمونؤ  ،الرتبوية للمجتمع من تقدم وازدهار

االجتماعية من خالل مساعدة الطفل على حتقيق متطلباته سواء اجلسمية أو االجتماعية لتكوين أفراد ناجحني  للحياة 
هذا التفاعل املتبادل  .هذه الرتبية جيب أن تشارك فيها مجيع مؤسسات اجملتمع وأهم مؤسسة فيه هي األسرة .أو النفسية

مارسة، بالتايل قة على مستوى التطبيق واملبني األسرة واملدرسة يتطلب مجلة من اإلمكانات والطاقات لتفعيل هذه العال
حنتاج إىل دراسة علمية تبحث يف كيفية إجياد أسلوب علمي حديث يزيد من حتصيل التلميذ وخيفف يف نفس الوقت 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هو دور األسرة واملدرسة يف حتقيق املشاركة اجملتمعية؟  من مسؤولية األسرة واملدرسة.
منها الرغبة يف اإلطالع وبشكل واضح على األدوار اليت تقوم هبا األسرة  ب اختيار الدراسة ترجع لبعض النقاطإن أسبا

واملدرسة معاً جتاه األبناء واليت تدفع إىل التحصيل الدراسي اجليد. االهتمام باألبناء التالميذ وكل ما حيتاجونه من اهتمام 
ن الكثري يضاً إلثراء املكتبة اجلامعية واالستفادة من موضوع البحث ألأ .يفوتشجيع وتقدم نفسي وفكري واجتماعي وثقا

حماولة ربط منط املتابعة األسرية واملستوى  يف أمس احلاجة إىل مثل هذه البحوث لدفع أبنائهم أكثر للتفوق الدراسي
) األسرة واملدرسة ودورها يف ومن هنا كان البحث بعنوان  .التعليمي واالقتصادي لآلباء بالتحصيل املدرسي لألبناء

 .حتقيق املشاركة اجملتمعية، دراسة وصفية(
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تناوهلا ها يف تأن أمهية  هذه الدراسة تتمثل يف أن أصالة البحث تنبع من أمهيته، وقيمة املشكلة اليت يثريها. وتكمن أمهي
 لميذ وما يرتبط به منالثقايف للتاالجتماعي و للعالقة بني اآلباء واألبناء، بوصفها أهم طرف يف حتقيق النجاح. والوسط 

والتحصيل الدراسي يأخذ أمهية  .عوامل اقتصادية وتعليمية للوالدين واليت تعد من العوامل األساسية يف حتصيل األبناء
رحلة بالغة ألنه املبدأ األساسي لكل أشكال النجاح سواء املهين أو يف احلياة االجتماعية بصفة عامة خاصة لتالميذ امل

االبتدائية هذه الفئة احلساسة اليت حتتاج إىل الكثري من االهتمام والعناية والتعاون املشرتك بني األسرة واملدرسة، باعتبار 
هذه الفرتة العمرية إحدى أهم مراحل النمو النفسي للفرد وهنا يقع العبء الكبري على كاهل أولياء األمور. بالتايل أردنا 

بيعة واألساليب وكذلك العوامل املتحكمة يف املتابعة اليت يقدمها أولياء األمور ألبنائهم التالميذ إلقاء الضوء على الط
 بقصد الرفع من مستوى حتصيلهم املدرسي.

لباحث  عرف اهلدف يسهل على اإن وضوح األهداف هو ما جيعل الدراسة على طريق البحث العلمي الصحيح وعندما ي  
اإلجابة عن تساؤالهتا وفرضياهتا. ومن خالل دراستنا هذه هندف إىل التعرف على أهم كشف ودراسة أبعاد الظاهرة و 

األدوار اليت يقوم هبا األسرة واملدرسة جتاه األبناء التالميذ لتحقيق املشاركة اجملتمعية وكذلك كشف العوامل الرئيسية اليت 
ن التحصيل من وصول التالميذ إىل مستويات عالية م تؤثر يف املتابعة األسرية لألبناء وحماولة الوصول إىل حلول تزيد

 .الدراسي وتكون مبثابة الدواء ملا يعانيه كل من التالميذ وأولياء األمور واملعلمني

 :المبحث األول: مفاهيم ومصطلحات البحث

حمدد، هذا ما ميّكن  بتصور حتديد املفاهيم من أهم القضايا اليت ترسم مسارات البحث بوضوح و جتعله مرتبطاً  ي عد 
الباحث من التحكم يف حبثه ومن حتديد األهداف املراد حتقيقها، لذلك البد للباحث عند قيامه هبذا العمل أن حيدد 

 كالتايل:  مفاهيمه ويعطيها تعريفات دقيقة وواضحة
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  :األسرة مفهوم المطلب األول:

"الدرع  األسرة: لسان العرب يف ، أما من الناحية اللغوية،(1)يعين القيدمشتقة من األسر واألسر لغة  :لغةتعرف األسرة 
وهي مستمدة من األسر الذي هو  . واألسرة من الرجل الرهط احلصينة". ويف "تاج العروس": الدرع احلصينة كذلك.

 . هلذا عللت كتب اللغة تسمية رهط الرجل (2)الفرد  الشد وهي تدل على أهل بيت األدنون وعشريته ألنه يتقوى هبم

 (3)وكونه مينحهم قوة بإضافة ما ميتلكه من أثر ذايت ماديا كان أو معنويا باألسرة باعتبار كونه يتقوى باألفراد املنظم إليهم
يتفاعلون و  مجاعة من األفراد تربطهم عالقة الزواج والدم يعيشون يف وحدة سكنية»على أهنا  "مسرية أمحد" بينما تعرفها

األبناء، دور األب، و األم، والزوج، والزوجة، و  اجتماعية وميارسوهنا مثل: ويتواصلون مع بعضهم البعض كما أن هلم أدواراً 
فعلماء االجتماع جيمعون على أهنا: املؤسسة االجتماعية اليت تنبعث من ظروف احلياة والطبيعة  (4)وهلم ثقافته املشرتكة

األسرة احلديثة بأهنا: "  " Burgess.كما يعرف "بريجس(5) فطرية حلياة البشر واستمرارهم اإلنسانية وهي ضرورة 
نظام فرعي للنظام االجتماعي، يتألف من شخصني بالغني من جنسني خمتلفني، وطفل أو أكثر يتعهدانه بالرتبية "

"عبارة عن مجاعة من األفراد يرتبطون معا "قاموس علم االجتماع" أن األسرة  وجاء يف (6) ة"واإلشراف واملتابعة األسري
بروابط الزواج، الدم، والتبين، ويتفاعلون معا وقد يتم هذا التفاعل بني الزوج و الزوجة، وبني األب واألم وبني األم و 

ا فاألسرة قد ال تظم أحد الوالدين أو كالمها، كم األب واألبناء. ويتكون منهم مجيعا وحدة اجتماعية تتميز خبصائص،
 "سلوى اخلطيب "أن األسرة وحدة  وترى (7)قد يكون هناك زوجني يكونان أسرة معينة دون أن يكون لديهما أبناء"

 

                                                           

 .22، ص 2006الدار البيضاء،  بريوت، ، دار صبح و أديسوفت،3لسان العرب ،ج ابن منظور، -  1
 .13ص  ،1987-هـ 1306 القاهرة، ،املطبعة اخلريية، 3ج  تاج العروس، حممد مرتضى الزبيدي، -2
 .113، ص2003قسنطينة،  جامعة مشوى، ،19عدد جملة العلوم اإلنسانية، السعيد عواشرية، األسرة اجلزائرية ...إىل أين؟، - 3

 .4، ص1997مكتبة الشقري، ،مصطلحات علم االجتماع،مسرية أمحد السيد  4 -
 .101، ص  2003عمان،  دار عمان، ،3موسى إبراهيم اإلبراهيم، ثقافة املسلم بني األصالة والتحديات،ط -5 

ديناميكية العالقات األسرية )دراسة حول اخلدمة االجتماعية ورعاية األسرة والطفولة( ،املكتب اجلامعي احلديث ،  ،حممد بشري ،إقبال وآخرون - 6
 . 16اإلسكندرية، مصر، د.ت ، ص 

Joseph. Sumpf et Michel . Hugues:”Dictionnaire de sociologie” l’ibrairie larousse ,paris 1973.  - 7 
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اجتماعية تتكون من رجل على األقل وامرأة يعيشون يف منزل مشرتك و قد تضم عددا من األطفال يف فرتة ما من 
 وكما  (8)."بط مشرتكة جتعلهم متميزين عن اجلماعات األخرىوجتمعهم روا باإلجناب أو التبين، مراحل تكوينها، سواء 

أن أمناط املتابعة األسرية تتمثل يف األساليب والعمليات اليت يتبعها اآلباء يف تربية أبنائهم ومتابعتهم سواء أكانت عن 
اه الصحيح أي قصد أو غري قصد سواء أكانت إجيابية لتأمني منو سليم للطفل أو كانت سلبية تعوق منوه عن االجت

)أساليب سوية وال سوية(، وقد ركزت هذه الدراسة على األمناط والطرق املعتمدة لدى الوالدين يف متابعة النشاط 
  .(9)املدرسي ألبنائهم، سواء داخل املنزل أو خارجه

 :المطلب الثاني: مفهوم المدرسة

ى إعداد واحتياجاتـه، كمـا أهنا التنظيم الذي يعمل عل أداة اجملتمع يف تنشئة األبناء مبا يتواءم مع قيمههي "املدرسة 
الطالب ملواجهة احتياجاهتم من جهة، ومتطلبـات اجملتمع من جهة أخرى، غري أن املدرسة ال ميكن أن تقوم بوظيفتها 

ملشاركة ا وحتقق أهدافها بكفاءة إال إذا توافرت هلا املشاركة الفعالة من اجملتمع الذي وجدت فيه ومن أجلـه، وت شكل
  (10)".اجملتمعية دخاًل هاما لتطوير أداء املدرسة

مؤسسة أنشأها اجملتمع من أجل القيام بإعداد النشء اجلديد للمشاركة يف عمل النشاطات "بأهنا  وتعرف املدرسة
فلسفة وأهداف و ألفراد داخلها، أي أهنا تعرب عن أفكار ا اإلنسانية اليت تسود حياة اجلماعة، هلا وظيفة تكييف وإدماج

مؤسسة أو تنظيم يستمد قوته من أن له أسلوبا يوجه بأهنا "املدرسة كما تعرف أيضا   .(11)"اجملتمع الذي أنشأها خلدمته
، ونقله من فلئن كانت املدرسة القدمية تكتفي باحملافظة على تراث اجملتمع الثقايف العملية التعليمية املوجهة الصحيحة.

 تالميذ مبادئ القراءة والكتابة، بطريقة التلقني، فان املدرسة احلديثة مل تعد جمرد مكان حلشو جيل إىل جيل، وتعليم ال

 

                                                           
 .360،ص.2002نظرة يف علم اجتماع معاصر، مطبعة النيل، القاهرة، ،خلطيبسلوى عبد احلميد ا -8

اإلنسانية  لية العلوم آ رسالة ماجستري غري منشورة، ، أثر االتصال بني األسرة واملدرسة يف املردود الدراسي مبرحلة التعليم الثانوي العام،تعوينات، حليمة -9
 .19ص  2001-2002 جامعة اجلزائر، االجتماعية، قسم علم النفس وعلوم الرتبية،و 

  10-   .263، ص2007، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، حسني، سالمة عبدالعظيم، املشاركة اجملتمع وصنع القرار الرتبوي
.55، ص2010حروش، رفيقة، إدارة املدارس االبتدائية اجلزائرية، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر،    - 11  
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أدمغة التالميذ ببعض املعارف النظرية، وإمنا أصبحت حقال تربويا يرتكز االهتمام فيه على تربية العقل واجلسم والعاطفة، 
 (12).وذلك بقصد تكوين الشخصية املتزنة واملتوازنة

 لب الثالث: مفهوم المشاركة المجتمعية: المط

عالة يف جهود "رغبة واسـتعداد أفـراد، وهيئـات اجملتمع املدين يف املشاركة الف اإىل أهنم املشاركة اجملتمعية يف التعليت عرف 
التعليمية اليت بأهنا " األنشطة وكما ت عرف  (13)حتسني التعليم، وزيـادة فاعليـة املدرسة يف حتقيق وظيفتها الرتبوية "

تـستهدف حتـسني جودة التعليم، واليت تنفذ من خالل شراكة فاعلة وإجيابية من اجملتمـع ومؤسـساته لتضمن استمرارية 
هذه األنشطة، وتضافر اجلهود األهليـة مـع احلكوميـة لتقـدمي مسامهات عينية، وغري عينية إلحداث حتسني يف جودة 

بأهنا مشاركة يف اجلماعات االجتماعية ومشاركة يف املنظمات التطوعية ركة اجملتمعية تعرف املشا .(14)العملية التعليمية "
من جانب آخر وخاصة مما ينصب دورها على النشاط اجملتمعي احمللي أو املشروعات احمللية. وتتم املشاركة خارج مواقف 

شاطه يف لعب األدوار املختلفة وذلك من خالل ن العمل املهين للفرد، كما أهنا الدور الذي يأخذه الفرد أو يعطيه احلق
ويكون ذلك عادة وجهاً لوجه. وتوصف مشاركة األعضاء بأهنا فعالة إذا ارتبطت بدور فعال ع، البنائي يف وظيفة اجملتم

 .(15)يف وظيفة أفراد اجملتمع أو موافقتهم على ذلك

  :المبحث الثاني: نظرية الدور

يعترب مفهوم الدور هو منط السلوك الذي  ط املتابعة األسرية منها نظرية الدور االجتماعي:ملقاربة النظرية املفسرة ألمنا
 خالل تفاعله مع أشخاص يشغلون هم اآلخرون أوضاعاً  معيناً  اجتماعياً  يتوقعه اآلخرون من شخص حيتل مركزاً 

ملتصلة نوع من السلوك املرتقب والقيم ا الوظائف العلمية اليت يتطلبها املركز فهو"عرف الدور بأنه: اجتماعية أخرى. في  
بالفرد الذي حيتل املركز يف تلك اجلماعة، فالدور هو االلتزام مبجموعة من احلقوق والواجبات واملكانة هي جمموعة 

 كما أن املقومات الالزمة ألداء دور  الديناميكي هلا، احلقوق والواجبات الذي يعترب الدور هو املظهر  املتعلقة باملركز

                                                           

 .115،ص 2010 قاملة،التنشئة االجتماعية للطفل يف الوسط الرتبوي، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، ، محيد ،محالوي -12
. 103، ص2006حممد، مصطفى عبد السميع، قضايا تربوية معاصرة، القاهرة، دار الـسحاب للنشر والتوزيع،   - 13  

.93، ص2006واجملتمع، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان،  سامل، رائدة خليل، املدرسة   -14  
  .13، ص1979رة ، ھالعامة املصرية للكتاب ، القا اهليئةم االجتماع ، مد عاطف ، قاموس علحم ، غيث15- 
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معني تنشأ من املعايري الثقافية ومن شأهنا أن توجه الفرد عند قيامه بأي دور، فال ميكن فهم جوهر العالقات بني األفراد 
داخل األسرة إال من خالل الدور املنوط بكل فرد داخل هذا النظام والدور هو جمموعة العادات ذات العالقة مبكانة 

جمموعة من األساليب املعتادة يف عمل أشياء معينة أو إجناز وظائف حمددة  ضمنياً ، ويعين الدور (16)  "ةاجتماعية معين
 فدور األم واألب يف األسرة من األدوار اليت حتددت يف ضوء معايري اجتماعية موضحة مسبقاً  يف موقف اجتماعي ما،

 اجملتمع، ومن املعايري الثقافية يفمن واجبات أسرية كإجناب األطفال وتربيتهم وكذلك أدوار األبناء يف األسرة حتددها 
مفاهيم نظرية الدور أيضا جند غمض الدور الذي "يعين عدم االعرتاف مبوقع ومكانة هذه األدوار على خريطة العالقات 

وهذا ما نالحظه يف عدم اعرتاف اآلباء بأدوار ( 17)  االجتماعية، وعدم حتديد مدى قبوهلا أو رفضها من جانب اجملتمع
ن خالل إتباعهم لبعض أساليب املعاملة مثل أسلوب القسوة مما جيعل هناك غموض فيما جيب على األبناء أبنائهم م

كما يتم التكامل يف األدوار". إذا قام كل  ،القيام به من واجبات يف األسرة وباألخص فيما يتعلق بعالقتهم بوالديهم
ة، كاألسرة وتتضح أمهية التكامل يف اجلماعات الصغري فرد بدوره بشكل تلقائي دون صعاب، وبالطريقة املتوقعة منه 

. (18) األدوار داخلها كلما استقرت األسرة ومنت وأصبحت أقدر على أداء وظائفها حيث أنه كلما تكاملت وتناسقت
بالتايل ميكننا القول أن أي خلل يف أداء الطفل أويف سلوكه هو بسبب يف غموض األدوار وهذا الغموض قد يكون 

عن تعرض ألساليب معاملة غري سوية مل متكنه من فهم واجباته ووظائفه االجتماعية، هذا اخللل ينعكس على ناجم 
قدرة الطفل على التوافق األسري الذي ينعكس بدوره على جماالت أخرى مثل حتصيله الدراسي وهو ما يسمى بصراع 

إىل األصل اليوناين بعد ذلك أصبح  schole ضيه الناسومفهوم املدرسة قدمياً يقصد هبا " وقت الفراغ الذي يق األدوار.
 (19)الذي يتم فيه التعلم".  يرجع أصل لفظ املدرسة مع زمالئهم أو لتثقيف الذهن يدل على املكان

 

                                                           

 . 61ص  مرجع سبق ذكره، التنشئة االجتماعية للطفل يف الوسط الرتبوي، ،محيد محالوي، -16
 1998 ية،السكندر ، ااملكتب اجلامعي احلديث أساسيات يف طريقة العمل مع احلاالت الفردية يف اخلدمة االجتماعية،، عثمان سلوى الصديقي، -17
 .275ص
 .276أساسيات يف طريقة العمل مع احلاالت الفردية يف اخلدمة االجتماعية، املرجع السابق ،، سلوى عثمان الصديقي، -18

، 2003 لرياض،ا مستقبلها، مكتبة الرشد، -تطورها -نشأهتا املدرسة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية،، الرمحان بن سليمانعبد  الشالش،19- 
 .101ص
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  ة:: دور األسرة والمدرسة في الضبط االجتماعي والتنشئة االجتماعيثالثالمبحث ال

على احلياة االجتماعية، وضرورة بقاء اإلنسان، وطبيعة اإلنسان ال  يعترب الضبط االجتماعي من ضروريات احلفاظ 
تكون بشرية صاحلة للحياة االجتماعية، إال خبضوعها لقيود النظم املختلفة من عادات وتقاليد وقيم وغري ذلك من 

 .نسجم واجملتمعتالضوابط االجتماعية. فالرقابة والضبط االجتماعي يعمالن على توجيه السلوك الوجهة السليمة اليت 
واألسرة تعترب من أدوات الضبط االجتماعي اهلامة اليت حتقق التجانس. فعندما ينمي الفرد إدراكه الذايت فلن يستطيع 

األسرة املباشرة، حىت ولو كان منعزال بنفسه و  اهلروب من األحكام اليت اكتشفها بنفسه واليت سبق أن حددهتا مواقف
فالطفل يف حاجة إىل سلطة ضابطة موجهة ألن سلوكه مازال غري ناضج (  20) رج األسربعيدا عن مثل هذا النقد خا

وتقوم   (21) جيب أن تراعي مستوى الطفل وأن تكون حازمة حنونة يف نفس الوقت وخرباته قليلة، إال أن هذه السلطة،
األسرة باملراقبة االجتماعية أو الضبط االجتماعي وذلك من خالل تنظيم العالقة بني الذكور واإلناث يف حدود يرتضيها 
العرف والدين، كما أن ضبط السلوك اإلنساين وفرض الرقابة االجتماعية عليه ال يعين احلرمان من احلرية ، بل يعين 

إن مواكبة التغري السريع للمجتمع العصري ال تأيت إال ببناء اإلنسان من  (22)تمعالتوجيه حىت يكون فردا صاحلا يف اجمل
خالل عمليات التنشئة االجتماعية اليت مير هبا طوال حياته. فامليالد البيولوجي للفرد ليس هو األمر احلاسم يف وجوده 

 مع بعينه،جتماعية ثقافية تنتمي إىل جمتواستمراره، بل إن العامل احلاسم هو "امليالد الثاين" أي تكونه من شخصية ا
الثاين وال توجد أي مؤسسة اجتماعية أخرى  وتدين بثقافة بذاهتا، واألسرة هي صاحبة الفضل يف حتقيق هذا امليالد 

فاألسرة هي املصدر األساسي لرتبية الطفل وأهم أدوارها تنشئته  (23) ميكن أن تؤدي هذه الوظيفة مبثل هذه الكفاءة.
ل أمناط سلوكية الطريقة الظاهرة واليت تعين تعليم الطف جتماعية تنعكس على سلوكه وهي تتم على طريقتني:تنشئة ا

 معينة تكون مبثابة دعامة لسلوكه طوال حياته، أما الطريقة الكامنة فهي تظهر يف توحد الطفل مع جمموعة األمناط 

                                                           

 .11-12ص  د.ت، األردن، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، خليل سامل، املدرسة واجملتمع، - 20
راك الزوجني للمسؤوليات دعدم االستقرار األسري يف اجملتمع السعودي وعالقته بإ امل بن عياد اجلهين، مسرية:مسرية بنت سامل بن عياد اجلهين بنت س -21

 . 42 ص.م2008-هـ1429اململكة العربية السعودية، كلية الرتبية لالقتصاد املنزيل، جامعة أم القرى،  رسالة ماجستري غري منشورة،، األسرية
 .25،ص1993املكتب اجلامعي احلديث،اإلسكندرية،مصر،، االجتاهات املعاصرة يف دراسة األسرة والطفولة خريي خليل، ،اجلميلي -22
ية الرتبية، قسم لك  رسالة ماجستري، إسهامات األسرة يف تربية اإلبداع لدى أطفاهلا من منظور الرتبية اإلسالمية، ،سلوى بنت أمحد عبد ااهلل ،العطاس -23

 3 . 50. ص  2008 مكة املكرمة، جامعة أم القرى، واملقارنة،الرتبية اإلسالمية 
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ه يف القالب ل لبيئته االجتماعية، وتشكيله على صورة جمتمعفعملية التنشئة االجتماعية عملية تكيف الطف (24)الثقافية
والشكل، فهي عملية تربية وتعليم تضطلع هبا األسرة واملربون، بغية تعليم الطفل االمتثال ملطالب اجملتمع واالندماج يف 

فرد لة والتكوين ومتكن الفكلمة التنشئة قد تدل على الرتبية الشام .ثقافته، واخلضوع اللتزاماته، وتعليمة القيم السائدة
أمناط سلوكية وعادات ومعايري ودالالت وقيم، عندما يقيم العالقة بني فئة من الفاعلني   (Integration) من استدماج

وبالتايل أن  (25).أما االجتماعية فهي إعطاء الصبغة االجتماعية للتنشئة من جهة وجمموعة من األفعال من جهة ثانية.
ألمهية التنشئة االجتماعية يف تكوين شخصية الطفل فقد أوالها العديد  ونظراً  تنطلق من اجملتمع وتعود خلدمته مرة أخرى

من الباحثني تعريفات خمتلفة فريى حممد عاطف غيث أن التنشئة االجتماعية  هي ذلك النوع من التعليم الذي يسهم 
بعض األنساق االجتماعية  ومن زاوية  ر االجتماعية فهي تعليم ذو توجيه وكيفية خاصة،يف قدرة املرء على أداء األدوا

وعرفتها )مارجريت ميد( بأهنا العملية الثقافية و الطريقة اليت يتحول  (26).تعترب التنشئة االجتماعية تعليما مرغوبا صادقا
وهي اليت   (27).دة إىل عضو كامل يف جمتمع بشريهبا الطفل احلديث. كما عرفها )ارسون( بأهنا جمموعة العمليات الوال

دوركامي أكثر دقة وتفصيال  (28).تساعد على منو الشخصية اإلنسانية للفرد, حيث يتعلم كيف يؤدي أدواره االجتماعية
إال  تيف إلقاء األضواء على األهداف، واالجتاهات األساسية لنظرية التنشئة االجتماعية فالرتبية بالنسبة "دوركامي" ليس

وكان يقصد "دوركامي" مبصطلح التنشئة االجتماعية، عملية إزاحة اجلانب  تنشئة اجتماعية منهجية للجيل الناشئ
وهناك من يعرف التنشئة االجتماعية من نفسية الطفل، وإحالل مناذج السلوك االجتماعي حمله بأهنا عملية  .البيولوجي

ربات األجداد وقيمهم وعاداهتم إىل األحفاد، ومنهم إىل األجيال أساسية يتم بواسطتها نقل الرتاث احلضاري، وخ
القادمة إهنا وسيلة االتصال الرئيسة بني املاضي واحلاضر و االنتقال من احلاضر إىل املستقبل، ففيها ومن خالهلا ويف 

عملية التنشئة االجتماعية باخلصائص التالية أهنا  كما تتميز   (29)نطاق األسرة يلقن الطفل قيم جمتمعه ومثله وأهدافه
 عملية تعلم حيدث أثناء تفاعل الطفل مع بيئته االجتماعية الكتساب أدواره وفق معايري وعادات جمتمعه وأسلوب حياة 

                                                           
 . 27ص9919لبنان، بريوت، األسرة املتغرية يف جمتمع املدينة العربية)دراسة ميدانية يف علم االجتماع احلضري، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ،عبد القادر القصري، - 24

.1670036.html-http://www.ansarh.cc/archive/index.php/t  - 25 
  .61، ص 2000االجتاهات املعاصرة يف دراسة األسرة والطفولة، املكتبة اجلامعية،  خريي خليل اجلميلي، جابر عوض سيد حسن، -26
 .161, ص.1993, القاهرة, غريب عبد الفتاح غريب, موضوعات خمتارة يف علم النفس االجتماعي, مكتبة النهضة املصرية -27
 .105ريناتا غورفا، ترمجة وتقدي منزار عيون السود، مقدمة يف علم االجتماع الرتبوي، دار دمشق، بريوت، لبنان ، ص -28
،مجعية االجتماعيني، 19 ، السنة76حممد إبراهيم عايش وآخرون، أمناط املشاهدة لربامج األطفال يف حمطات التلفزة احمللية العربية، جملة شؤون اجتماعية، ع -29

  .6،ص  2002 الشارقة،
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اضج ن إهنا عملية منو يتحول من خالهلا الفرد من طفل يعتمد على غريه يف إشباع حاجاته الفسيولوجية إىل فرد .أسرته
 يدرك معىن املسؤولية أهنا عملية مستمرة ال تقتصر فقط على الطفولة ولكنها تستمر أيضا خالل مراحل العمر املختلفة،

أهنا عملية معقدة تستخدم  .بني البيئة والفرد مما يؤدي إىل تنمية الشخصية الفردية مستمراً  ديناميكياً  فهي متثل تفاعالً 
كس ا هتدف إليه ختتلف باختالف الطبقات االجتماعية داخل اجملتمع الواحد، فهي تعأساليب ووسائل كثرية لتحقيق م

ومن املالحظ أن وظيفة األسرة املرتبطة بالتنشئة اجتماعية هي الوظيفة اليت تبقت  ثقافة الطبقة اليت ينتمي إليها الفرد.
سر هذه الوظيفة إحدى وظائف األ لألسرة أو باألحرى هي الوظيفة اليت أصبحت أكثر أمهية وحيوية، ولقد كانت

الكبرية املمتدة يف العصور التارخيية القدمية، ومازالت هي وظيفة األسرة الصغرية يف اجملتمعات احلديثة، وستبقى كذلك 
 ية حيث جندولألسرة أمهية يف عملية التنشئة االجتماع ،يف املستقبل طاملا بقيت األسرة مصدر إمداد للمجتمع بعناصره

هي العامل الوحيد واألساسي للحضانة والرتبية املقصودة املباشرة لألبناء، وال تستطيع أي مؤسسة تعويضها أو األسرة 
ائها هلذه ويرتبط أد أن حتل حملها تتحمل األسرة مسؤولية تنشئة األطفال من امليالد إىل مراحل متقدمة من العمر،

بعنوان:  ""زغينة نوال وهذا ما أكدته دراسة (30)اعي والثقايفالوظائف بتكوين الوالدين العلمي وطبيعة الوسط االجتم
تعليمي للوالدين كلما ارتفع املستوى ال  اليت ترى بأنه"دور الظروف االجتماعية لألسرة على التحصيل الدراسي لألبناء" 

إن "ضية األوىل عليه وهو ما يثبت صحة الفر  ويؤثر إجيابياً  مع وجود وعي يؤدي إىل ارتفاع التحصيل الدراسي لألبناء،
زواج للوالدين تؤمن ـ إن االستمرارية يف ال"ءلألبنايف التحصيل الدراسي  مع وجود الوعي يؤثر إجياباً  إعداد األبوين معرفياً 

أن و  ن االنفصال أو الطالق يؤدي إىل اخنفاض التحصيل الدراسي له،أللتلميذ يساعده على التحصيل الدراسي و  جواً 
االستمرارية يف الزواج حىت وإن اعرتضت األسرة بعض املشاكل أفضل للتلميذ من جو األسرة املطلقة اليت ختيم آثارها 

ري ذو أثر إجيايب "يعد االستقرار األس السلبية على التحصيل الدراسي لألبناء. وهذا يثبت الفرضية الثانية من الدراسة
 رث،نوعية العمل ال تؤثر بشكل كبري يف التحصيل الدراسي فاملكانة العملية ال تو ـ إن " على التحصيل الدراسي لألبناء

كبري   وراً إال أن املستوى العلمي للوالدين والوعي واالهتمام خاصة بالنتائج الدراسية د .فابن الطبيب ليس بالضرورة طبيباً 
ـ أن  دةأغلب احلاالت إىل مكانة مهنية جيويف  واملستوى العلمي اجليد يقود دائماً  يف التحصيل الدراسي لألبناء،

 التحصيل الدراسي يتحسن ويرتفع يف األسر اليت حالتها املادية حسنة ألهنا توفر ضروريات احلياة ومتطلبات الدراسة 

                                                           

شروق، مبادئ تربية األسرة ومناهجها يف ظل تعاليم اإلسالم، دار ال ، أسس الرتبية اإلسالمية ودور األسرة يف تأصيلها وتعزيزها،محود حممد عبد ااهلل - 30
 .9-10،ص 1980جدة،
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ارتفاع التحصيل الدراسي  .وكذلك توفري السكن املالئم بالتايل توفري مكان خاص بالدراسة ومثن الدروس اخلصوصية،
سر الصغرية العدد خاصة حني توفر ظروف السكن املالئمة والدخل املالئم ـ إن وجود عدد كبري من األفراد يف يف األ

ـ أن األسلوب املتبع يف األسرة لرتبية  مسكن ضيق غري مالئم للحياة ينقص التحصيل الدراسي لألبناء والعكس صحيح
ي والعكس املرن يؤدي إىل نتائج إجيابية يف التحصيل الدراس األبناء، له دور يف التحصيل الدراسي هلم، فإتباع النمط

إتباع النمط املتشدد املعتمد على الضرب والرتهيب يؤدي بالتلميذ إىل اخلوف من الدراسة وبالتايل تراجع حتصيله 
  .(31)الدراسي

  في المشاركة المجتمعية:: دور األسرة والمدرسة رابعالمبحث ال

جتماعي تتميز هبا جمتمعاتنا املعاصرة أهنا تتسم بالتغري السريع يف شىت جماالت احلياة والتغري االإن من أبرز السمات اليت 
هو ذلك التغري يف األدوار اليت يتقمصها األفراد داخل اجملتمع من زمن آلخر، وكذلك التنظيمات واملؤسسات داخل 

ة عوامل متداخلة منها السياسية، االقتصادية وهو خيضع لعد( 32.)اجملتمع، وما يطرأ على هذه األدوار من تغريات
انية، وإن بطريقة اليت تؤثر على مجيع اجملتمعات اإلنس التغري االجتماعي هو جمموعة من التغريات املعقدة جداً ، و والثقافية

ظاهرة عاملية فالتغري وفق هذا التعريف هو  ر.من القرن السادس عش اعتباراً  متفاوتة وبناء ألوليات انتشار متنوعة جداً 
ويشري التغري إىل  .الغربية اليت شكلت املركز مث انتشرت إىل خمتلف دول العامل وانطالقا من أوروبا( 33) بدأت أوال يف أوربا

أوضاع جديدة تطرأ على البناء االجتماعي والنظم والعادات وأدوات اجملتمع, نتيجة لتشريع أو قاعدة جديدة لضبط 
كما تؤثر التغريات االجتماعية اليت من جوانب الوجود   .(34)ما يف بناء فرعي معني أو جانب السلوك أو نتيجة لتغيري إ

حتدث يف اجملتمع على األسرة بشكل مباشر من حيث وظائفها للحياة،  االجتماعي أو البيئة الطبيعية واالجتماعية
والتقدم التكنولوجي يف هذا العصر إىل  فقد أدى التحديث . وتطلعاهتا، ومنط العالقات بني أفرادها وتوزيعها لدخلها

 تغريات كثرية يف وظائف األسرة ونظرهتا للحياة ، فزادت نسبة األمهات الاليت يعملن ، كما ظهرت مؤسسات متخصصة 

                                                           

 وم اإلسالمية،آلية العلوم االجتماعية والعل راه غري منشورة،كتو رسالة د  لألسرة على التحصيل الدراسي لألبناء، االجتماعيةور الظروف ، دزغينة، نوال 31- 
 .66، ص2007- 2008 جامعة احلاج خلضر، باتنة، قسم علم االجتماع و الدميغرافيا،

 116-117 .، 1996دار الفكر العريب، القاهرة، مشكالته ، تنشئة الطفل وسبل الوالدين يف معاملته ومواجهة ،يسرية صادق، ،ريازك الشربيين، -32
 . 2، ص1968اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، املعجم النقدي لعلم االجتماع، ترمجة سليم حداد، وفرانسوا بوريكو، -33
 .415، ،ص 2005غيث، حممد عاطف، اموس علم االجتماع، دار املعرفة اجلامعية، األزاريطة، اإلسكندرية، -34
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يف اجملتمع ، ساعدت األسرة يف الكثري من الوظائف اليت كانت تؤديها من قبل نتيجة لقيام الكثري من مؤسسات ببعض 
كما أن التحديث  (35)لتقليدية يف زيادة اهتمامها بدورها يف التنشئة االجتماعية، ومساعدهتا ألبنائها للقيام وظائفها ا

والتمدن قاد األسرة إىل حتوالت سريعة يف خمتلف جوانب احلياة االجتماعية، حيث تأثرت بنيتها هلذا التغري الذي قلب 
ما ت األسرة ختتلف عما كانت عليه يف املاضي بنيويا ووظيفيا. كالعديد من االعتبارات، ومن جراء هذا التغري أصبح

أتاح اجملتمع الصناعي احلديث الفرصة أمام املرأة للتعلم والعمل واملساواة بالرجل، بالتايل املشاركة االجيابية يف ميزانية 
لية متطورة, مما ساعد املرأة عن وما وفرته التكنولوجيا من أدوات منز  األسرة, ومسؤولية رعاية األسرة داخليا وخارجيا.

طريقها أن جتد من الوقت ما تستغله إما يف توفري الراحة املنزلية ألفراد أسرهتا أو أن تعمل عمل له طابع اقتصادي خارج 
إن مفهوم األسرة كشكل من أشكال التفاعل أنتابه الكثري من التغيري يف األدوار والوظائف خالفًا ملا كان  (36)األسرة.

لوالدين للعمل ) ا منها خروج"حسني" أهم التغريات اليت حلقت بدور األسرة  رفا علية يف املاضي حيث يلخص لنامتعا
الزوج والزوجة ( وترك األوالد فريسة للخادمات اجلاهالت بشئون تربية األطفال، وأيضا هجرة أحد اإلباء أو كليهما 

 ( 37).للعمل باخلارج أو العمل باملدن سعياً وراء الرزق واالكتساب مما يودي إىل ضعف عملية التفاعل بني أفراد األسرة
بح يعد مفهوم املنزل كما كان يف املاضي الذي جتتمع فيه أفراد األسرة للرتويح واالستجمام بل أصتغري مفهوم املنزل فلم 

يف  يف أماكن أخرى بعيدة عن املنزل استحدثت راغمكانًا للنوم فقط، ومييل كل فرد من أفراد األسرة لقضاء أوقات ف
رئية واملسموعة واجنذاب أفراد األسرة صغارًا أم كباراً الوقت احلاضر كالنوادي كما أن انتشار وازدياد وسائل اإلعالم امل

هلا ورغم ما لألسرة من دور تربوي واضح يف اجملتمعات التقليدية؛ إال أن الواقع يشري لتعاظم دور األسرة الرتبوي يف 
بالصورة اليت و  اجملتمعات احلضرية ، وخاصة اجملتمعات املتقدمة. وذلك لتعرض الطفل لثقافات وتأثريات خارجية كثرية ،

قد تؤثر على تكوين شخصيته، وهو يف ذلك يكون أكثر حاجة لدور األبوين يف حياته، لكي تتم اختياراته بالصورة 
هلذه اإلصالحات  ونظراً  (38) اليت جتعل شخصيته متكاملة مع اجملتمع، ثقافيا، واجتماعيا ومعياريا، ووظيفيا وشخصيا

 لكثرة  ر متابعة أبنائهم ليس بسبب نقص املستوى التعليمي والثقايف هلم بلفإنه أصبح من الصعوبة على معظم األس

                                                           
 .23-25، ص  1997، دار الفكر العريب، القاهرة،3السيد، مسرية أمحد ،علم اجتماع الرتبية، ط - 35
قسم علم االجتماع  لية اآلداب والعلوم االجتماعية،ك  رة بالوسط األسري، رسالة ماجسترينصرية، بونويقة، الرعاية الصحية للطفل يف مرحلة الطفولة املبك -36

 .110، ص 2006 - 2007ة حممد بوضياف باملسيلة،جامع و الدميغرافيا،
 3 .31، ص  1985القاهرة، مكتبة النهضة املصرية، األسرة ومنهجها الرتبوي لتنشئة األبناء يف عامل متغري، ،حسني عبد املنعم حممد، -37
 .20-17ص، 1995دراسات حول األسرة العربية، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، مصر،  ،اجلوالين، فادية عمر -38
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املناهج وصعوبة شرحها أو باألحرى حتتاج إىل وقت طويل للشرح والتكرار حىت يفهم التلميذ وإذا مل يفهم درس اليوم 
األولياء بأعماهلم  . وكذلك انشغالفبالتأكيد لن يفهم درس الغد خاصة يف املواد األساسية )الرياضيات، اللغة، الفرنسية(

وتعترب  ،ةخارج املنزل مع قلة الوقت الذي يقضونه مع أبنائهم دفع بالكثري منهم إن مل نقل كلهم إىل الدروس اخلصوصي
فاألسرة هي مورد التالميذ للمدرسة واملدرسة هي اليت تتناول هؤالء ، هذه األخرية من أبرز خملفات اإلصالح الرتبوي

والرتبية عملية  .بالرتبية والتعليم بالشكل الذي يتالءم مع قدراهتم ومهاراهتم وبالشكل الذي يتطلبه اجملتمع التالميذ
فإن ذلك يعين أن املدرسة  (39).اجتماعية هتدف إىل بناء شخصيات األفراد من أجل متكينهم من مواصلة حياة اجلماعة

املربني إىل االهتمام  ألداء الوظيفي للنظام الرتبوي العام يف اجملتمعلدعم ا ويتساندان وظيفياً  واألسرة يتكامالن بنائياً 
التوفيق بني أعمال الطفل . حددت مبا يلي تعاون البيت واملدرسة على الرتبية والتوجيهو  ئبثالثة أمور هامة لرتبية النش

ومن مزايا العمل  اإلنتاجية يف البيئةاالجتماعية وبني أعمال املدرسة، وجوب إحكام الرابطة بني املدرسة واألعمال 
املشرتك بني املؤسستني جند إذا حتققت الصلة الوثيقة بني املدرسة واملنزل فإن ذلك يؤدي إىل سري املدرسني واآلباء يف 

ة. ماملدرسة باتصاهلا باملنزل تستطيع أن تزود أولياء األمور باإلرشادات والتوجيهات الالز  اجتاه واحد لتحقيق نفس اهلدف
ويف نفس الوقت توجد مدارس أخرى ال تشجع زيارة اآلباء للمدارس، وتعترب أن مسؤولية املدرسة تعليم األوالد وتربيتهم 
وما على اآلباء إال انتظار التالميذ بعد عودهتم من املدرسة واالطمئنان سريهم الدراسي وال داعي أن تستمع املدرسة 

لذا ال  (40) .رهمأعماخمتلفة متعارضة نابعة من ثقافة أولياء األمور  رها اقرتاحاتالقرتاحات أولياء األمور ألهنا يف نظ
ميكن اعتبار األسرة واملدرسة مؤسستني منفصلتني وإمنا مؤسسة واحدة تكمل أحدامها األخرى وهذا التكامل والتعاون 

ن حسن التواصل يؤدي إىل نتائج حيث أثبتت الدراسات أ (41)بينهم يساعد على حتقيق األهداف الرتبوية والتعليمية.
ما أن هذه الزيارات ك  اجيابية وفاعلة ألن هلا بالغ األثر يف نفسية الطفل حبيث جتعله يدرك مدى أمهية العلم واملعرفة.

هذا االتصال جيب أن يكون  تساعد األولياء يف معرفة سلوك أبنائهم ومستواهم التحصيلي لتدارك نقاط الضعف لديهم
 بناء عالقة إنسانية هتدف إىل فهم األستاذ طبع التلميذ، ووضعيته االجتماعية، وحالته السيكولوجية عميقا. لدرجة 

                                                           
 .95-49،ص1984بريوت ، األسرة واحلياة العائلية، دار النهضة العربية ، ،سناء اخلويل، -39
رسالة ماجستري غري  ،السعودية وتصور مقرتح لتطويرهاحسن بن عيسى، التوجيه اخللقي لتلميذات املرحلة االبتدائية يف اململكة العربية اهلاشم، بنت - 40

 . 80-79، ص2004اململكة العربية السعودية،  جامعة امللك سعود، قسم أصول الرتبية، كلية الرتبية،  منشورة،
لية العلوم اإلنسانية ك  جستري غري منشورة،ثر االتصال بني األسرة واملدرسة يف املردود الدراسي مبرحلة التعليم الثانوي العام، رسالة ماأ، حليمة تعوينات، -41

 .70ص واالجتماعية،
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دراسة "عبدالباقي عجيالت" بعنوان "تكامل األسرة واملدرسة يف تربية األبناء" يف سنة . وأيضا (42)وقدراته
تقدمي  ليمهم داخل املدرسة فهو يشرف علىاملعلم املسؤول األول عن تربية األبناء وتعاليت ترى بأن  2009/2008

الدروس املقررة لألبناء ومتابعة منحاهم الدراسي واألخالقي داخل املدرسة، غري أن هذا وحده ال يكفي إلجناح العملية 
تحقق ذلك فإن وحىت ي التعليمية وحتقيق أهدافها وإمنا يتطلب مساعدة األسرة لضمان منو شامل ومتكامل لشخصيته،

 .(43) يسعى إىل إشراك أسرة التلميذ يف العمل الرتبوي بأساليب خمتلفة وبالتايل تكاملها يف هذا اجملالاملعلم 

  :: مظاهر التفاعل بين األسرة والمدرسةخامسالمبحث ال

عض بتتجلى املتابعة األسرية لألبناء من خالل زيارة األولياء للمؤسسات التعليمية اليت يتمدرس هبا األبناء للمشاركة يف 
 فعلى الوالدين أن يكونوا على صلة مستمرة باملدرسة ليتعرفوا من خالهلا على أطفاهلم اإلصالحات اليت ختص أبناءهم،

وميوهلم حنوها، ومشكالهتم إزائها، واستعدادهم هلا، ومهاراهتم اليت اكتسبوها من خالل دروسها فضال عن  يف الدراسة،
من  ،مألطفاهلم، يساعدها على التخطيط املناسب للسهر على دراسة أبنائه  متكن الوالدين على املستويات التحصيلية

دون  بنهم باملدرسة ويرتكون هلا اجلانب الرتبوي واملعريفأأخطاء األولياء اعتقادهم أن مهمتهم انتهت مبجرد التحاق 
 ،ح املنشودللوصول إىل اإلصالتدخل منهم فالعملية الرتبوية عملية متكاملة تتطلب تعاون كل من األسرة واملدرسة 

فالعالقة بني األسرة واملدرسة عالقة تكاملية تبادلية، فاألسرة هي مورد التالميذ للمدرسة واملدرسة هي اليت تتناول هؤالء 
والرتبية عملية  .التالميذ بالرتبية والتعليم بالشكل الذي يتالءم مع قدراهتم ومهاراهتم وبالشكل الذي يتطلبه اجملتمع

تماعية هتدف إىل بناء شخصيات األفراد من أجل متكينهم من مواصلة حياة اجلماعة وعلى هذا األساس فأهنا عملية اج
جمتمع حيتوي على مجاعات متفاعلة وجيب أن تقوم عملية  تعليم وتعلم لألمناط السلوكية واستمرار لثقافة اجملتمع فكل 

 (44)وتكوين خيوط األ لفة والرتابطالتفاعل على التعاون اجليد بني املدرسة واألسرة 
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سم العلوم ق اإلنسانية واالجتماعية،آلية العلوم  رسالة ماجستري غري منشورة، تكامل األسرة واملدرسة يف تربية األبناء،، عبد الباقي عجيالت، -43 
 . 2008-2009االجتماعية، جامعة حممد خيضر،بسكرة،

 .20-17ص  رجع سابق،، ممؤسسة شباب اجلامعة حول األسرة العربية، دراسات فادية عمر اجلوالين، -44 
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 الخاتمة 

من كل ما سبق نستنتج أن العملية الرتبوية مسؤولية مشرتكة بني األسرة واملدرسة، فهي ليست مسؤولية املدرسة فقط 
وال مسؤولية األسرة لوحدها، بل هي مسؤوليتهما معا. وهدا يتطلب دعم مبادئ الرتابط و التواصل والتفاعل املتبادل 

نهما. لتحقيق األهداف الرتبوية املرجوة، والنمو املتكامل للطالب، وتثبيت املهارات التعليمية اليت تلّقاها باملتابعة بي
املستمرة من اجلانبني، والتقليل من اختالف اآلراء يف األمور التعليمية، لتاليف املشكالت السلوكية والتحصيلية اليت قد 

شاركة املدرسة  التعليمية للطالب فدور األسرة ال يقتصر فقط على الرتبية بل يتعداه يف متؤثر على سري العملية الرتبوية و 
ات يف التعليم، فما يتعلمه الطفل يف املدرسة يتطلب وجود بيئة منزلية تساعده على االهتمام هبذا التعلم باالهتمام بالواجب

كما .  ألموربًا أو إجيابًا مبدى تعاون املدرسة وأولياء ااملدرسية لزيادة التحصيل الدراسي، ألن حتصيل الطالب يتأثر سل
أننا يف حاجة ملزيد من األفكار اإلبداعية اليت تساعد يف حتقيق التعاون بني األسرة واملدرسة، وكل هذا له تأثريات إجيابية 

 ور اجملتمع.من تطاتضحت يف االرتقاء باملدارس التعليمية، وزيادة عدد املتفوقني وهذا من شأنه أن يزيد وتزيد 
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