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وصوال إلى عصرنا هذا صاحبة التأثير األكبـر فـي تحديـد      واعتبرت التربية على مر الزمن      
 أنها الوسيلة الوحيدة    إدراكها للغاية، وخاصة بعد     ة، واعتبرتها جميع األمم على أنها مهم      اإلنسانمصير  

 وعضوا نافعـا   فردا صالحا  الفرد  الجسدية والعقلية والنفسية واالجتماعية، ليصبح     اإلنسانلتنمية قدرات   
لمحافظة على القيم السائدة في المجتمع والتطلع آلمال وآفاق مستقبلية وفـق ميادينـه              للنفسه ومجتمعه،   

لتحقيـق مرامـي      تتحد في عملها وتشترك في أهـدافها       ولذلك أوجدت المجتمعات مؤسسات   وتعاليمه،  
جتماعية الرياضية منها والثقافية، والتي من      مختلف النوادي اال  و كاألسرة والمدرسة    التنشئة االجتماعية، 

  . مواطن صالح، وتنشئته تنشئة اجتماعية سليمةإعدادأولوياتها 
 اللجنة الدولية للنهوض بالتربية وبـذلك       1971اليونسكو سنة   منظمة   أسست   وعلى هذا األساس  

مهـا الـسياسية   أنها في مستوى األحداث، وألن المجتمعات تختلف في تراثها االجتمـاعي ونظ            برهنت
واالقتصادية تبعا الختالف مناهجها الفلسفية العامة ورؤيتها لألفراد في المجتمع والحيـاة االجتماعيـة              
بصفة عامة، ولكل أفراد المجتمعات بما فيها المجتمع الجزائري رغبة أكيدة في الحفـاظ علـى كيـان                  

تـواتر األجيـال   تمدة من خبرتهم عبر مجتمعهم بما فيه من قيم وتقاليد وأساليب معيشة، وهي القيم المس 
جل استمرار وبقاء أي مجتمع     وأل .لذلك فهو يرى بقاءها واستمرارها من أجل بقائه       وحياتهم االجتماعية   

 التي يتعلم فيهـا الطفـل     األولى هي المؤسسة التكوينية  والبد من صالح نواته األولى أال وهي األسرة؛         
التلقين، ويتعرف قـيم    وادات والتقاليد والقيم عن طريق التقليد        والع تالسلوكااللغة، ويكتسب الكثير من     

الخطأ والصواب، فاألسرة تعد الدعامة التي يعتمد عليها المجتمع لبناء تربية سليمة، ذلك أن األم واألب                
 الطفـل   هما المعلم األول للطفل، فهما يشكالن قدوة للسلوك ويوفران الدعم والتوجيه الذي يبني تقـدير              

يساعده على التعلم، كما تشكل األسرة البناء االجتماعي في أي مجتمع، وهـي تلـك الـصورة                 لذاته و 
المصغرة للمجتمع الكبير، فهي تعكس بشكل واضح ثقافة وعادات وتقاليد المجتمع الذي تنتمـي إليـه،                
 وحتى نظامه واالقتصادي، الديني والسياسي، وأي تغير يطرأ على المجتمع يؤثر بطبيعة الحـال علـى       
األسرة، كما أن كل تغير في نظام األسرة يؤدي بدوره إلى تغير في النظام االجتمـاعي الكلـي، فهـي          
تشكل مؤسسة اجتماعية رئيسية تقوم بدور الوسيط بين األفراد والمجتمع، وهي اإلطار األهم الذي يـتم                

  .المحيط األسريفيه بناء شخصية الطفل وتجاربه االجتماعية األولى، لتكيف وتجرب فيما بعد خارج 
 كمؤسـسة اجتماعيـة   ؛ المدرسة  مؤسسة اجتماعية ثانية أال وهي      أنشأ المجتمع  لألسرةوكامتداد  

تكون مكملة للمرحلـة التأسيـسية      ف،  على نقل تراثه وخبراته   والعمل  أخرى بهدف تربية وتنشئة أفراده      
لى تنمية القـيم والعـادات      ، فتعمل ع  )األسرة (األولى التي مر بها الطفل في سنواته المبكرة من عمره         

تي اكتسبها أيضا في بيئتـه األولـى،        وتهذيب القيم السلبية ال   وإصالح  واالتجاهات التي اكتسبها الطفل،     
 إيجـاد إضافة إلى تقديم المعرفة وتنمية الثقافة لديه، وأيضا تعمل من خالل المنهج واألنـشطة علـى                 

وترتقي به نحو األفضل، وبمـا أن عمليـة         اتجاهات أخرى جديدة من شأنها أن تصقل شخصية الطفل          



 ب  

التنشئة االجتماعية عملية مشتركة بين األسرة والمدرسة، بات من الضروري التعاون والتكامـل فـي               
 جيل قادر على التكيـف الـصحيح فـي          وإعداداألدوار والوظائف من أجل تحقيق أهدافها المشتركة،        

ألسرة ومؤسسات التنشئة االجتماعية التـي أنـشأها        ، فالحمل يقع على عاتق ا     المجتمع الذي ينتمون إليه   
ملية التربوية، خاصة في ظل التغيرات والتحوالت التـي تـشهدها جميـع              على الع  لإلشرافالمجتمع  

المجتمعات االنسانية، كظهور التكنولوجيا وما يصاحبها من االنتشار الـسريع للمعلومـات، ومختلـف              
 في السكان، وارتفاع في نسبة البطالـة، وظهـور اآلفـات            التحديات االعالمية، وما صاحبه من زيادة     

  .التي أصبحت تهدد استقرارها وتماسك أفرادهاو ،االجتماعية وانتشارها السريع
المجتمع الجزائري كغيره من المجتمعات األخرى هذا التغير والتحول، وأثر في مختلـف             مس  

ه ءجتماعيـة األولـى التـي تـشكل بنـا         مؤسساته االجتماعية ونظمه، وبما أن األسرة هي الوحدة اال        
االجتماعي، فقد كانت أكثر الوحدات االجتماعية عرضة لهذا التغير، الذي أثر فـي شـكلها وحجمهـا                 

فبعد أن كانت تقوم بجميع الوظائف بدءا بوظيفة التنشئة االجتماعية، والوظيفة االقتـصادية             ووظيفتها،  
وجية صعب الحياة االجتماعية، اضـطرت المـرأة إلـى      وفي ظل التغيرات التكنول    والترفيهية والدينية، 

 إيجـاد الخروج إلى العمل للمساعدة في تحسين معيشة أفراد أسرتها، األمر الذي دفع المجتمـع إلـى                 
، فكانت المدرسة أقرب مؤسسة مكملة لـدور األسـرة،      تربية األبناء  بأداء وظيفة مؤسسات خاصة تقوم    

  .وهنا أصبح الطفل أكثر عرضة لحدوث اختالل في نموه العقلي والنفسي واالجتماعي
 فكـرة  من بينها المجتمع الجزائري ومنذ االستقالل أهمية كبيرة للتربية، وتبنى مبادئ كان         أولى

 الصادرة عن   1976 أفريل   16التربية المستمرة وفكرة المجتمع المتعلم، ولقد ظهر هذا جليا منذ أمرية            
، ولقد حاول المشرع الجزائري من خاللها توظيفها ليس فقط للوصول إلى مجتمع مـتعلم             زارة التربية و

ـ                 ظ علـى  ايسعى إلى طلب العلم طوال حياته، ولكن إدراكا منه أن وظيفة التربية ال تنحصر فـي الحف
للمستقبل وأن  ، بل أصبح عليها أيضا أن تعد الناشئة         -كما كان شأنها قديما   -هتواصل المجتمع واستمرار  

تزودهم بالقدرة على التكيف مع المستجدات، وأن يكون أي تغيير إصالحي وفق هذا االتجاه، وهذا مـا                 
ظهر جليا من خالل اإلصالحات التربوية للمنظومة التربوية منذ السبعينيات إلى يومنا هـذا، لتتماشـى            

  .والتحوالت الراهنة
من األسرة والمدرسة، وأن أدوارهمـا تعـدت        أهمية كل    المجتمع الجزائري في األخير      أدرك 

فكرة المحافظة على الموروث، إلى تزويد الجيل الصاعد القدرة على اإلبداع واالبتكار للزيادة من العلم               
واإلسهام في تطويره، والحث على ضرورة تعاون وتساند مؤسساته االجتماعية من أجل تكاملهـا فـي               

وعلى هذا األسـاس قمنـا      لى السير مع الركب الحضاري،      األدوار والوظائف من أجل مجتمع قادر ع      
  : فصول06بدراسة موضوع تكامل األدوار الوظيفية بين األسرة والمدرسة، وقمنا بتقسيم دراستنا إلى 

أهميتهـا وأسـباب اختيارهـا،    ففي الفصل األول قمنا بتحديد وصياغة مشكلة الدراسة، وبينـا          
 تعريف لألسـرة    إعطاء فقد عمدنا إلى     ؛ق باألسرة أدوار ووظائف   وأهدافها، أما في الفصل الثاني المتعل     

ثم حاولنـا أبرزنـا أهـم       أشكالها ومقوماتها،   ثم تطرقنا إلى مختلف      تطورها،   ونشأتها ومررنا بمراحل  



 ج  

خصائـصها   أهـم    إعطاءمحاولين  األسرة والتنشئة االجتماعية،     إبرازوحاولنا  أدوار ووظائف األسرة،    
 تعريف لهـا وتبيـان أهميتهـا        بإعطاء ، وذلك األسرة الجزائرية بالدراسة  صصنا  هميتها، ثم خ  وإبراز أ 

وختمنا الفصل بمعالجة سوسيولوجية لألسـرة، متطـرقين          ،وأهدافها وتطورها وخصائصها ومميزاتها   
األسـرة  : وعمدنا إلى تقديم بعض المفـاهيم تخـص       أهم المداخل النظرية في دراسة األسرة،       : فيه إلى 

  .ماعي، بناء األسرة الحديثة واألسرة كنظام اجتماعيوالتغير االجت
أما الفصل الثالث فقد تمحور حول المدرسة أدوار ووظائف، وحاولنا معالجة متغير المدرسـة               

 بإعطـاء  إلى مفهومها وذلك     مربنفس الطريقة التي عالجنا بها متغير األسرة، حيث تطرقنا في بادئ األ           
ور دراستها، ثم انتقلنا إلى أشكالها ومقوماتها وبنيتهـا، لنـصل       تعريف لها وتوضيح نشأتها ومراحل تط     

إلى أدوار ووظائف المدرسة، معرجين على وظائف المدرسة في الحياة االجتماعية، المدرسة والتنـشئة    
 أهم خصائصها وتوضيح أهميتها، لنخـصص بالدراسـة         إعطاءاالجتماعية، كما لم ننسى التطرق إلى       

 تعريف لها وتوضيح نـشأتها، ثـم        إعطاء خصائصها وأهدافها بعد     إبرازلين  المدرسة الجزائرية، محاو  
 دون المرور بمراحل النظـام      لإلصالح التربوي الجزائري، وليمكن التطرق      اإلصالحانتقلنا إلى عملية    

أهـم المـداخل   : والذي جاء فيهالتربوي الجزائري ككل، لنختم الفصل بمعالجة سوسيولوجية للمدرسة،         
، المدرسة والتغير االجتماعي والمدرسـة كنظـام       اإلنتاج وإعادةدراسة المدرسة، المدرسة    النظرية في   

  .اجتماعي
واقع تكامل األدوار الوظيفية بين األسرة والمدرسة، وفيه قـدمنا فـي            : وتضمن الفصل الرابع  

اركة  خالل المـش   تكامـل األسرة والمدرسة من   بدايته تعريفا لبعض المصطلحات، ثم انتقلنا إلى شرح         
 إبراز، ثم حاولنا    دور جمعية أولياء التالميذ في تكامل األسرة والمدرسة       في الدور التربوي، ثم توضيح      

أشكــال  ،  أهميـة تكامـل األسرة والمدرسـة    ، لننتقل إلى    دور المديـر في تكامل األسرة والمدرسة     
  .سرة والمدرسةمجاالت التكامل بين األ بعض بإعطاء ختمنا واالتصال بيـن األسرة والمدرسة

  
 المنهجية التي تقوم عليها الدراسـة، حيـث قمنـا بعـرض             اإلجراءاتأما الفصل الخامس تناولنا فيه      

المـستخدم  تحديد مفهومها عند بعض الباحثين، ثم حددنا مجاالت دراستنا والمـنهج  وفرضيات الدراسة  
  .استخدمت في الدراسة التي اإلحصائيةفيها، وأدوات جمع البيانات، وختمنا الفصل باألساليب 

تم فيه عرض وتحليل وتفسير نتائج الدراسة، وقمنا فيه          األخير وهو الفصل السادس؛ و     فصلالو
  .بعرض معطيات الدراسة وتحليلها، والتحقق من صدق الفروض

  

مع وضع ملخص للدراسة باللغة   فقائمة المراجعبحث، أي أساسيات التي هي من ؛فالخاتمة
  .نجليزية وأخيرا المالحقالعربية واللغتين اإل

  


