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  الخاتمـة
  

 وتبـادل فـي األدوار والوظـائف،     تكامـل  بين األسرة والمدرسة هي عالقة     عالقةإن ال 
 هؤالء التالميذ بالتربيـة  تستقبل والمدرسة هي التي  ، للمدرسة )التالميذ(مورد اللبنات فاألسرة هي   

سـرة  األف ،والتعليم بالشكل الذي يتالءم مع قدراتهم ومهاراتهم وبالشكل الذي يتطلبـه المجتمـع            
مسؤولة أيضاً إلى حد كبير عن الجانب التحصيلي للطفل؛ ألنها هي التي تثـري حيـاة الطفـل                  
الثقافية في البيت من خالل وسائل المعرفة، كما أن األسرة المستقرة التي تمنح الطفـل الحنـان                 

األسـرة  والحب تبعث في نفسه األماني والطمأنينة وبالتالي تحقيق االستقرار والثبات االنفعالي، و           
ولكـي تهيـئ    . التي تحترم قيمة التعليم وتشجع عليه تجعل الطفل يقبل على التعليم بدافعية عالية            

األسرة الظروف المالئمة ألبنائها عليها أن تراعي متطلبات كل مرحلة عمرية من حياة الطفـل،               
ـ        ،وتوفير المناخ المناسب للتعليم واالستذكار     اء بـصفة    وعلى األسرة أن تراقب سـلوكيات األبن

، وابتعـادهم   أبنائها من انحالل    اإلمكان، لتبتعد قدر    متميزة ومالحظة ما يطرأ عليها من تغيرات      
  .عن الطريق السوي

 ألنه يقوم على أسس تربويـة ويحقـق فوائـد    ،يعد التعاون بين األسرة والمدرسة مهما  و
  :للطفل، وسنحاول توضيح هذا األمر من خالل النقاط التالية

 والمدرسة ضروري وهام من أجل تحقيق األهداف التربوية، وذلـك عـن       األسرةن  التعاون بي  -
  .طريق تنسيق الوسائل في ضوء التفاهم والتحديد الواضح لألهداف التربوية

فالنمو عملية شـاملة ومـستمرة للنـواحي        : التعاون ضروري من أجل تحقيق النمو المتكامل       -
عقلية واللغوية، وتقوم األسرة بتنمية هـذه النـواحي،         الجسمية والحسية والحركية، االجتماعية، ال    

وتساعدها المدرسة بعد ذلك في تنميتها والبد لهاتين المؤسستين من التعاون البناء والمستمر لكي              
 .تتم عملية النمو بشكل سليم عند الطفل

كثيرا ما يكون الطفـل ضـحية للـصراع         : التعاون ضروري من أجل القضاء على الصراع       -
 عن تعارض وجهات النظر والحكم على األمور التعليمية بين األسرة والمدرسـة لـذلك               الناشئ

 تبعدا الطفل عن مواقف الـصراع       ينبغي أن يكون هناك تناسقا في األمور المشتركة بينهما حتى         
 .ي تعرقل نمو شخصيتهالت

 يتكافأ مـع     ويقد به عدم تحقيق عائد تربوي      :التعاون ضروري من أجل تقليل الفاقد التعليمي       -
 الخاص ببرنامج تربوي معين في فترة زمنية معينة، وينشأ الفاقد التعليمي نتيجـة              واإلنفاقالجهد  

لمشاكل  أسرية أو اجتماعية أو اقتصادية أو مدرسية، لذلك يكون التعاون بين االسرة والمدرسـة       
 .ضروريا لتالفي الفاقد التعليمي
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إن المجتمع الذي نعيش فيه يتسم بالتغير كمـا أن          : التعاون من أجل التكيف مع التغير الثقافي       -
التربية هي الوسيلة األكيدة إلحداث التكيف مع التغير الثقافي، وتكوين النظرة العقليـة المنفتحـة               

األسـرة  لتقبل التغير ومعايشته وتوجيهه لصالح الفرد والمجتمع، ومن هنا نجد أن التعاون بـين               
 .والمدرسة ضروري لتقريب وجهات النظر واتخاذ مواقف موحدة تجاه التغير الثقافي

العالقة بين األسرة والمدرسة من أهم العناصر التي تؤثر مباشرة علـى التلميـذ              كما أن   
 انجازه وتحصيله العلمي، باعتبار أن المدرسة تكمل ما بدأته األسرة في مراحـل النمـو   ومدى

وهـذا  ، ية الطفل و ذلك بإضافة عادات وسلوكات وكفاءات جديدة لبناء شخـصيته     األولى في ترب  
األسر تهمل هـذا الجانـب    ال أن نسبة كبيرة منإ ،يحتاج إلى متابعة و تدعيم من طرف األولياء

  :ألسباب كثيرة منها
أن هـذه األخيـرة   و  بالمدرسـة  االبـن بمجرد التحاق  اعتقاد بعضهم أن مهمتهم تنتهي -1

 نائهمبأ الوحيدة على تربية وتعليمالمسؤولة 

 .لألسرة االقتصاديةانشغال األولياء بأعباء الحياة اليومية وتوفير المطالب  -2

التـدريس لـذلك    بعض العائالت تعاني من مشاكل سرية ال ترغب في كشفها أمام هيئة -3
 . بالمدرسة تجنبا للحرجاالتصاليجتنبون 

 .علم غير أهل لتعليم أبنائهمويرى بعضهم أن الم ال يقدرون عمل المدرسة -4

المتدني لبعض األولياء يجعلهم غير قادرين على مرافقـة   المستوى األكاديمي البسيط أو  -5
 . أبنائهممتابعة عمل و

 .الشعور بالخجل من تصرفات أبنائهم أو ضعف مستواهم -6

لنتـائج   فـإن ا ، األسرة والمدرسةالتي تؤدي إلى إحداث خلل في تكامل    سباب  األومهما اختلفت     
  :نذكر منها ستكون سلبية على اإلنجاز المدرسي للتلميذ

 . وكثرة التغيباإلهمالعدم متابعة دوام األبناء في المدرسة يؤدي إلى  -

والتي قد م، بينه الفردية ضعف إلمام المعلم بظروف التالميذ مما يصعب اكتشاف الفروق -
  .ن تباين األوضاع االجتماعية واالقتصادية لألسرعتنتج 

 صـراعا  دم تجانس المطالب األسرية من جهة والمدرسية من جهة أخرى مما يحدثع -

 .داخليا لدى التلميذ يضعف قدرته على التركيز والمتابعة

 ألبنائهم خارج المدرسة وعـدم مراقبـة سـلوكهم خاصـة فـي ظـل        األولياءإهمال -

  علىبعضها والتي تشجع...)، انترنيت،قنوات فضائية( اإلعالم  التطور الرهيب لوسائل
  .العنف والجريمة


