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 المقدمة :
تعد التربية من أىم مظاىر تطور األمم والشعوب، فيي الوسيمة التي يقاس بيا مدى تقدميا العممي    

ىتمام لمميدان  ورقييا الحضاري، كما يقاس اإلزدىار ألي أمة من األمم بمقدار ما توليو من عناية وا 
ونيضتيا، بل وحتى ىيمنتيا التربوي، فالبمدان المتقدمة ترى في التربية الوسيمة األساسية لــتأكيد قوتيا 

عمى البمدان األخرى لكون التربية ال تعد استثمارا اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا فحسب بل ىي إستثمار 
 حضاري البد منو.

، كل في مجاليا ولكل دورىا كاألسرة و التربية عممية تقوم بيا كل مكونات المجتمع و نظمو و مؤسساتو  
الجتماعية و االقتصادية و السياسية وغيرىا، فميمة التربية تبدأ من األسرة و المدرسة و المؤسسات ا

وتصل إلى المدرسة التي تساعدىا كونيا مؤسسة متخصصة أنشأىا المجتمع لتقوم بوظيفة التربية والتعميم 
 و التكوين لمحياة االجتماعية.

فراد عن طريق التربية،ومن ىاا حيث ترنوا كل من المدرسة واألسرة إلى تحقيق تنشئة اجتماعية لأل   
المنظور األساسي يجب أن تنطمق عالقتيما، ىاه العالقة التي ال يجب أن تبقى عالقة سطحية تظير 
أساسا في كون األسرة ىي الوسط الممد لممدرسة باألطفال وبالتالي عممية التربية والتعميم أو اإلنتاج كمو 

عاتق المدرسة، بل يجب أن تكون عالقة عضوية شاممة مبنية عمى أساس الشراكة في العممية  ىعم
التربوية وترتكز عمى مبادئ التواصل والتفاعل المتبادل والشراكة الفعالة لتفعيل ىاه العالقة عمى مستوى 

 التطبيق والممارسة، فالمدرسة واألسرة وجيان لعممة واحدة .
في إطار ممتمس اإلصالح التربوي في الجزائر القاضي بضرورة إنفتاح المدرسة ومن ىاا المنطمق و    

عمى محيطيا صار من الطبيعي أن تتغير النظرة إلى األسرة كي تصبح شريكا أساسيا لممؤسسة المدرسة، 
وأن تضطمع بأدوار تربوية تتفاعل مع األدوار الموكمة لممدرسة، وعميو فقد حممت اإلصالحات التي مست 

مدرسة الجزائرية تغيرات في كل األنساق الفرعية المكونة لنسق المدرسي لتمس جوانب مختمفة )تربويا، ال
بيداغوجيا،إداريا...(، كما حممت ىاه اإلصالحات قيم ومبادئ وعدة أساليب جديدة لتفعيل الحياة المدرسية 

 ء كانوا داخل النسق أو خارجو .و زيادة دافعية كل الفروع النسقية المكونة لممدرسة وجميع الشركاء سوا
ومن جية أخرى فإن نوعية العالقة بين المؤسستين المدرسية و األسرية كانت و ال تزال محل دراسة    

العديد من الباحثين الاين اىتموا بالتفاعالت الموجودة بين ثقافة ىاتين المؤسستين، و تأثير الك عمى 
ىمية الموضوع أردنا من خالل ىاا العمل تسميط الضوء عمى من أجل كل ىاا و نظرا ألالحياة المدرسية، 

جانب ىام من ىاا الموضوع و ىو العالقة بين مؤسستي األسرة و المدرسة و تأثير الك عمى الحياة 
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المدرسية و من ثم التأسيس لثقافة مدنية شبو غائبة في محيطنا االجتماعي والثقافي وىي ضرورة التعاون 
، جمعية أولياء والمدرسة من خالل تثمين العديد من األمور كالتواصل بين المؤسستين والتكامل بين األسرة

 التالميا، مشروع المؤسسة .
ومن خالل كل ما سبق، جاءت ىاه الدراسة بغية الكشف عن مساىمة العالقة بين األسرة والمدرسة في   

 تفعيل الحياة المدرسية. و قد تم تقسيم فصول الدراسة كاآلتي:
تناول تعريف وتحديد مشكمة البحث ومبررات وأىمية اختيار  وىو موضوع الدراسة صل األول :الف

المشكمة، واليدف من ىاه الدراسة، و المقاربة النظرية المعتمدة في الموضوع كما تم فيو عرض لبعض 
 الدراسات السابقة.

عالج ىاا الفصل األسرة من خالل التطرق إلى أىم التعاريف التي أعطيت لألسرة،  : الفصل الثاني
وظائفيا، وكاا إبراز أىمية  ، مقوماتيا،والتعرض لمتكوين االجتماعي لألسرة، أشكال األسرة ،خصائصيا 

 وفي األخير توج الفصل بخالصة لما تناولو.عممية التنشئة االجتماعية األسرة في كل من 
تم فيو معالجة المدرسة حيث حاولنا معالجة متغير المدرسة بنفس الطريقة التي عالجنا  : ثالثالفصل ال

بيا األسرة، متطرقين إلى مفيوم المدرسة و توضيح عوامل ظيور المدرسة ثم انتقمنا إلى الحديث عن 
، وبعدىا انتقمنا أشكاليا، خصائصيا، مكوناتيا، وظائفيا مع توضيح أىميتيا في عممية التنشئة االجتماعية

إلى الحديث عن الحياة المدرسية من حيث تعريفيا وكالك تطرقنا إلى األنشطة المدرسية و التي تنقسم إلى 
 نشطة الصفية و األنشطة الالصفية مختتمين ىاا الفصل بخالصة حول ما جاء فيو.قسمين األ

العالقة بين األسرة والمدرسة محاولين توضيح أىمية ىاه العالقة و  تناولنا في ىاا الفصل : الفصل الرابع
أىدافيا وكاا الدعائم التربوية لمتعاون بين األسرة و المدرسة مع إبراز أىم مظاىر ىاه العالقة مركزين 
عمى التواصل بينيما وصوره وجمعية أولياء التالميا ودورىا في الحياة المدرسية وكاا مشروع المؤسسة 

ار االستراتيجي لتفعيل الحياة المدرسية، ثم تم عرض العالقة  بين األسرة والمدرسة في ضوء بعض الخي
بعدىا تم التطرق إلى سبل تفعيل العالقة بين األسرة والمدرسة  و في الختام تم الحديث النمااج العالمية، 

 حول ما جاء فيو.عن ىاه العالقة في ضوء التشريع المدرسي الجزائري مختتمين الفصل بخالصة 
تم التطرق فيو إلى الفرضيات و مجالت الدراسة ، عينة ومنيج الدراسة، مصادر و  : الفصل الخامس

 أدوات جمع البيانات، و األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.
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لدراسة ا تم في ىاا الفصل عرض و تحميل نتائج الدراسة و مناقشة و تفسير بيانات : الفصل السادس
ة الدراسة، ممخص الدراسة، قترحات كانت ضرورية و من ثم خاتممكما تم اعتماد عدة ، ونتائج الدراسة
 و المالحق. قائمة المراجع،
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 تمهيد :
بحث سكسيكلكجي, ككنو يدكر حكؿ تحديد  أمالعناصر التي يرتكز عمييا  أىـيعالج ىذا الفصؿ    

 أىـالحقيقي ألبعاد الظاىرة المدركسة كالتعرؼ عمى  اإلدراؾجؿ أمشكمة البحث كالتعريؼ بيا, كىذا مف 
الدراسات السابقة التي تناكلت  إلىككجكب دراستيا كما تـ التعرؼ  أىميتيامبررات اختيارىا كتكضيح مدل 

 تناكلت جانب منو. أكىذا المكضكع 
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 :اإلشكاليةتحديد  – 1
يكلي العالـ اليكـ اىتماما بالغا في اعتماده عمى القكل البشرية التي أصبحت جزء ال يتجزأ مف عممية     

التنمية في شتى المجاالت في عصرنا الحاضر, ك ىذه القكل البشرية ال يمكف ليا اإلسياـ في عممية 
سات المجتمع ك مف أىميا التنمية بدكف أف يتكفر ليا تربية ىادفة كمستمرة, تشارؾ فييا العديد مف مؤس

 األسرة كالمدرسة.
فاألسرة ىي البيئة التربكية األكلى المسؤكلة عف عممية التنشئة االجتماعية لألبناء ك تشكيؿ     

شخصياتيـ الثقافية كاالجتماعية ك تأصيؿ القيـ ك المبادئ الدينية في نفكسيـ, كىي المسؤكلة عف تكفير 
جتماعي ألبنائيا خاصة في الطفكلة الثانية ك الذم يؤثر بدكره عمى االستقرار المادم ك النفسي ك اال

 حياتيـ المستقبمية خاصة الجانب التعميمي منيا كنجاحيـ في حياتيـ المدرسية.
كالمدرسة ىي المؤسسة االجتماعية التي أنشأىا المجتمع لمساعدة األسرة في تربية األبناء كتعميميـ,    

لتطكر الحياة ك تعقيدىا, فيي المسؤكلة عف تربية األبناء ك تقكيميـ كتمرير لتعدد مشاغؿ األسرة نتيجة 
المعرفة األساسية إلييـ ك تزكيدىـ بالعمكـ كالمعارؼ كالخبرات التي تعتبر مف مقكمات الحياة المعاصرة, 

 إضافة إلى دكرىا المرمكؽ في بناء شخصية الفرد كتفجير طاقاتو التفكيرية ك اإلبداعية.
درسة مف أىـ المؤسسات التي تتكلى مسؤكلية التنشئة االجتماعية لمفرد بجانب األسرة باإلضافة إلى فالم   

تكميؿ دكر األسرة في كظائفيا المتنكعة, لذا يخطئ البعض عندما يظف أف التحاؽ الطفؿ بالمدرسة يعني 
إلى المدرسة باعتبارىا تكقؼ ميمة األسرة إزاء العممية التربكية, العتقادىـ أف الميمة أصبحت مككمة 

البيئة المتخصصة التي يعتمد عمييا في تربية األجياؿ ك كأف المدرسة مؤسسة مستقمة في غير حاجة 
 لإلتصاؿ بالبيئة كالمجتمع الخارجي.

كبناء عميو يمكف القكؿ أف العممية التربكية مسؤكلية مشتركة بيف الطرفيف فيي ليست مسؤكلية المدرسة   
ؤكلية األسرة بمفردىا أيضا, بؿ ىي مسؤكليتيما معا, ألف الدكر االجتماعي لكؿ منيا بمفردىا ك ال مس

يتجمى في التنشئة االجتماعية لألفراد عف طريؽ التربية, لذلؾ فإف عالقتيما يجب أف تنطمؽ مف ىذا 
مؾ المنظكر األساسي, كىذا ما دفع العديد مف عمماء النفس كاالجتماع كالتربية, لمبحث في أعماؽ ت

. حيث العالقة لفيـ معناىا, كمعرفة طبيعتيا ك الكقكؼ عمى العراقيؿ كالتحديات التي تحكؿ دكف فعاليتيا
أشارت فادية, عمر الجكالني إلى أف : ىناؾ العديد مف المشكالت التي تعكس حاالت القصكر الكظيفي 

المؤسسات التربكية كعممياتيا المختمفة ك مف ىذه المشكالت بكية, كالتي قد تؤثر عمى فاعمية لألنساؽ التر 



 مكضكع الدراسة                                                           األكؿالفصؿ   

 

= 
 

, 1التي تثار عمى بساط البحث في نطاؽ عمـ االجتماع التربكم اليكـ مشكمة العالقة بيف األسرة كالمدرسة
ىذه العالقة التي ال يجب أف تبقى عالقة سطحية تظير أساسا في ككف األسرة ىي الكسط الممد لممدرسة 

تالي عممية التربية كالتعميـ أك اإلنتاج كمو عمى عاتؽ المدرسة , بؿ يجب أف تككف عالقة باألطفاؿ كبال
عضكية شاممة مبنية عمى أساس الشراكة في العممية التربكية كترتكز عمى مبادئ التكاصؿ كالتفاعؿ 

 المتبادؿ كالتعاكف الفعاؿ لتفعيؿ ىذه العالقة عمى مستكل التطبيؽ كالممارسة.
ألىمية ىذه العالقة في الحياة المدرسية فإف التراث العممي يزخر بالعديد مف الدراسات التي كنتيجة     

أكدت عمى أىمية التعاكف ك الحاجة لبناء عالقات كثيقة بيف األسرة كالمدرسة باختالؼ مراحميا لينعكس 
ية  كخميفة قدكر بعنكاف: إيجابيا عمى الحياة المدرسية لمتالميذ )كالدراسة التي قاـ بيا كؿ مف عمركني حكر 

(, فالتكامؿ الكظيفي بيف  2013كاقع المساندة األسرية لبعض المدارس االبتدائية في كالية الكادم , عاـ 
األسرة كالمدرسة كاالتصاؿ المستمر بينيما قد يسمح كيساعد عمى قكة الصمة بيف البيت كالمدرسة مما 

 مية لمتمميذ.يكالغياب كالمشكالت السمككية ك التحص يقضي عمى مشكالت كثيرة في المدرسة, كاالنضباط
كبما أف عصرنا يتسـ بالتغير السريع في كافة الجكانب فإف ذلؾ يحتـ ضركرة التكامؿ الكظيفي بيف    

, ىذا ما تؤكده  األسرة كالمدرسة عمى كجو الخصكص ككافة مؤسسات المجتمع عمى الكجو العمـك
صيا عمى تكطيد العالقة بيف ىاتيف المؤسستيف عمى اعتبار أنيما اإلجراءات التربكية الحديثة مف حر 

تمعباف دكرا تكامميا في تربية الطفؿ كتعميمو, لما ليذا التكامؿ مف ضركرة لتحقيؽ النمك كالتكازف في 
شخصية األبناء كلككنو ضركرة لتحقيؽ األىداؼ التربكية كاالندماج في الحياة المدرسية , كلعؿ ما ييـ 

بصفة عامة ىك الكصكؿ إلى تحسيف المردكد العممي ك جكدة الحياة المدرسية ألبنائيـ, كذلؾ   األكلياء
بمد جسكر التعاكف كالتكاصؿ بينيـ كبيف المدرسة ليضعكا األبناء في المسار السميـ ألف نجاحيـ ك تفكقيـ 

 تركة.حصيمة عالقات متينة بينيـ كبيف المدرسة أساسيا الثقة المتبادلة كالرسالة المش
كنظرا لمتطكر العممي كالتكنكلكجي الذم يشيده العالـ, أخذت الجزائر عمى عاتقيا إصالح المنظكمة   

التربكية عمى غرار النظـ التربكية المختمفة في دكؿ العالـ حيث رأت مف الضركرة الممحة ك الحاجة الماسة 
سساتو حتى يحقؽ التعميـ األىداؼ التي إلى الدعـ كالمساندة المستمرة التي يقدميا المجتمع بأفراده كمؤ 

كضعت لو, لقد حممت اإلصالحات التي مست المدرسة الجزائرية تغيرات جذرية في مستكيات عديدة, 
حيث قامت الكزارة الكصية بإحداث تغيرات في كؿ األنساؽ الفرعية المككنة لمنسؽ المدرسي, لتمس 

(, كما حممت ىذه اإلصالحات قيـ ك مبادئ كعدة أساليب جكانب مختمفة )تربكيا , بيداغكجيا , إداريا ,...
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جديدة لتفعيؿ الحياة المدرسية كزيادة دافعية كؿ الفركع النسقية المككنة لممدرسة كجميع الشركاء سكاء كانكا 
 داخؿ النسؽ أك خارجيا.

سرة التي تعتبر آماال كبيرة عمى األ 08/041لقد عمقت الجزائر مف خالؿ القانكف التكجييي لمتربية رقـ    
امتداد لممدرسة كجزء مف الجماعة التربكية, فنجاح ميمة المدرسة مرىكف بيذا التعاكف كالتضافر لمجيكد 
كعمية حثت بعض مكاد مف ىذا القانكف عمى المشاركة المباشرة في الحياة المدرسية جنب إلى جنب مع 

ف األسرة ك محيطيا الضيؽ إلى المدرسة ك المعمميف كالطاقـ اإلدارم, فالحياة المدرسية تنقؿ الفرد م
محيطيا الكاسع, فيي حياة يكمية يعيشيا الفرد المتعمـ في المدرسة أك خارجيا يدخؿ مف خالليا في 
دارة كعماؿ كأكلياء,  عالقات تفاعمية مستمرة مع أقرانو كجميع الفاعميف في الحياة المدرسية مف أساتذة كا 

ى بيئة تربكية تعميمية يجد فييا كؿ متعمـ ما يشبع رغباتو ك ميكلو كىي قادرة عمى تحكيؿ المدرسة إل
كيبعث فيو النشاط ك االىتماـ ك العمؿ مف خالؿ ممارسة مختمؼ النشاطات المدرسية الصفية كانت أك 
 لالصفية فيدمج فييا كيشعر بأنو جزء منيا, كىذا ال يتسنى إال بكجكد عالقة كثيقة بيف األسرة كالمدرسة. 

حتى تككف عالقة األسرة بالمدرسة كثيقة البد أف تبنى عمى أساس مف التكاصؿ الفعاؿ بينيما كالذم ك     
يعتبر مظير مف مظاىر ىذه العالقة , متجسدا في المتابعة األسرية لمتمميذ داخؿ كخارج المدرسة, أك 

لتمميذ كالتي ربما بالزيارات األكلياء المستمرة لممدرسة كالتي قد تكشؼ عف جكانب ىامة مف شخصية ا
يغفؿ عمييا األستاذ, كقد يككف أيضا عف طريؽ اليكـ المفتكح الذم تقيمو المدرسة في نياية كؿ فصؿ 
دراسي كىك فرصة تجمع األسرة بالمدرسة لمناقشة األمكر الخاصة بالحياة المدرسية لمتالميذ كقد يككف عف 

اللكتركني كغيرىا مف كسائؿ التكاصؿ الحديثة, طريؽ دفتر المراسمة الخاص بالتمميذ أك مكقع المدرسة ا
كالشيء المؤسؼ ىنا أف كثير مف أكلياء األمكر ال يدرككف أىمية التكاصؿ مع المدرسة في ترسيخ مبدأ 
الشراكة المعرفية كاالجتماعية بينيـ كبيف المدرسة, فعمى الرغـ مف أف تنشيط الحياة المدرسية كعدمو يعكد 

كاصؿ الدائـ ك المتفاعؿ كالمتناغـ بيف األسرة كالمدرسة يمعب دكرا ىاما كحاسما في لعدة عكامؿ, إال أف الت
 تفعيميا.

كما تكثؽ العالقة بيف األسرة كالمدرسة في ما يعرؼ بجمعية أكلياء التالميذ , كىذه األخيرة تمثؿ ىمزة    
ياء األمكر لمقابمة األساتذة كصؿ بينيما, كذلؾ بعقد جمسات تنسيقية كاجتماعات دكرية إلتاحة الفرصة ألكل

ك اإلدارة, لمناقشة جؿ مشاكؿ التالميذ كالعمؿ عمى إيجاد الحمكؿ المناسبة مع تقديـ الدعـ المادم 
كالمعنكم لممدرسة, لذا فيي تعتبر مف أبرز المظاىر لتحقيؽ الترابط ك التكامؿ الكظيفي بيف األسرة 
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عاش يالحظ ضعؼ كمحدكدية دكر جمعيات أكلياء التالميذ كالمدرسة , غير أف المتتبع لمكاقع المدرسي الم
,ىذا ما أكدتو دراسة في الحياة المدرسية كقد يرجع ذلؾ لعدـ انخراط األكلياء فييا كمقاطعة اجتماعاتيا

)أحمد رضكاف كأسامة مصاكرة حكؿ عزكؼ أكلياء األمكر عف المشاركة في مجالس اآلباء كالمعمميف ك 
 (.أثره في العنؼ المدرسي

ك يمعب مشركع المؤسسة دكر ميـ كحاسـ في االرتقاء بالعالقة بيف األسرة كالمدرسة كتنشيط الحياة    
المدرسية كذلؾ بااللتفاؼ حكؿ أىدافو ك مضامينو بمشاركة كؿ األطراؼ المتدخمة في الحياة المدرسية في 

ة بيف األسرة كالمدرسة تنفيذه لتكسيع مساحة االنخراط ك االحتضاف الذم يفترض أف يميز العالق
 كمؤسستيف متكاممتيف تشتركاف في كظيفة مجتمعية كاحدة ىي تنشئة األجياؿ الصاعدة.

كفي إطار ممتمس اإلصالح التربكم في الجزائر القاضي بضركرة انفتاح المدرسة عمى محيطيا, صار   
أف تضطمع بأدكار تربكية مف الطبيعي أف تتغير النظرة إلى األسرة كي تصبح شريكا أساسيا لممدرسة, ك 

كىك ما نصبكا إليو في محاكلة  لربط األسرة بالمدرسة لتحقيؽ  تتفاعؿ مع األدكار المككمة إلى المدرسة,
جكدة الحياة المدرسية باعتبار أف دخكؿ األسرة كشريؾ مباشر كفاعؿ فييا, ييدؼ إلى تقارب ما بيف 

التي سببيا عادة انعداـ التكاصؿ كالتعاكف كالتنسيؽ, مؤسسة األسرة كالمدرسة لسد اليكة كتذكيب الحكاجز 
 حتى تقكـ ىاتيف المؤسستيف بدكرىما في تفعيؿ الحياة المدرسية.

كمنو جاءت ىذه الدراسة الميدانية لتتكشؼ حقيقة ىذه العالقة ك أثرىا في تفعيؿ الحياة المدرسية مما   
 يدفعنا إلى طرح التساؤؿ الرئيسي ليا ك ىك: 

 م العالقة بين األسرة والمدرسة في تفعيل الحياة المدرسية ؟هل تساه  
 ك تتفرع عنو األسئمة الفرعية التالية :

 ىؿ يساىـ التكاصؿ الفعاؿ الثنائي االتجاه بيف األسرة كالمدرسة في تفعيؿ الحياة المدرسية ؟ -
 تفعيؿ الحياة المدرسية ؟ىؿ تساىـ جمعية أكلياء التالميذ مف خالؿ التنسيؽ بيف األسرة كالمدرسة في  -
 ىؿ يساىـ مشركع المؤسسة مف خالؿ مشاركة األسرة في تفعيؿ الحياة المدرسية ؟ -
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 اختيار موضوع الدراسة: وأهميةأسباب  - 2
 اختيار الدراسة: أسباب 2-1
نما ىناؾ عكامؿ رئيسية تحكمت في     إف تناكؿ ىذه الدراسة بالبحث كالتنقيب لـ يأتي مف فراغ , كا 

 اختيارم ليذا المكضكع , منيا الذاتية كمنيا المكضكعية كنذكر منيا :
 الذاتية : 1 -2-1

كبير في *انتمائي إلى القطاع التربكم , مكنني ذلؾ مف مالحظة المدرسة كمؤسسة اجتماعية ليا دكر 
 المجتمع عامة كأثرىا البالغ في عممية التنشئة االجتماعية لمتالميذ.

راجعني بعض األكلياء ال يعرفكف أبنائيـ في أم مستكل دراسي يدرسكف , بؿ راجعني أحدىـ مرة ليسمـ  *
في معرفة الرغبة الممحة مفتاح البيت البنو فتبيف لو أف ابنو في المتكسط كليس في االبتدائي مما كلد لدل 

 كاقع العالقة بيف المدرسة كاألسرة مف جية كدكر ىذه العالقة في تفعيؿ الحياة المدرسية.
*عمى المستكل الشخصي ككني أب أحرص عمى أبنائي كمشاركتيـ في أنشطتيـ الصفية ك الالصفية 

 كتفكقيـ الدراسي كىك ما يشغؿ باؿ األكلياء عامة .
 الموضوعية :  2-1-2
عمى مجمؿ اآلليات كالكسائؿ المعززة لعالقة المدرسة باألسرة ككيفية استثمارىا في الكشؼ محاكلة *

 تحسيف كتفعيؿ الحياة المدرسية.
 * ندرة الدراسات السكسيكلكجية التي تناكلت العالقة  بيف المدرسة كاألسرة كالحياة المدرسية في الجزائر

 .عمى حد عمـ الباحث
الذم ييتـ بالمدرسة كنظاـ اجتماعي ككمجتمع مصغر يتككف مف *تخصصي في عمـ اجتماع التربية 

 عدة أنساؽ متفاعمة مع بعضيا البعض .
العالقة بيف المدرسة كاألسرة كالتي تعتبر تكثيؽ الكصكؿ لبعض المقترحات التي تساعد عمى محاكلة *

 كنقاط ارتكاز تساىـ في تفعيؿ الحياة المدرسية .
 : أهمية الدراسة 2-2

بيف المدرسة كاألسرة أصبح ضركرة  العالقةة الدراسة مف المكضكع الذم تناقشو, ذلؾ أف تعزيز تنبع أىمي
أف معرفة طبيعة العالقة بيف المدرسة كاألسرة كدرىا في تفعيؿ الحياة المدرسية بطريقة  كما ,تربكية ممحة

عممية كمكضكعية يكتسب أىمية كبيرة كالكقكؼ عمى حقيقة ىذه العالقة داخؿ مجتمعنا يعتبر تحديدا 
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الدراسة  لمسمبيات كااليجابيات التي تحكـ ىذه العالقة كمف ثـ إعطاء المقترحات كالنصائح , كما تأخذ
 أبعادا عممية كعممية نختصرىا في اآلتي :

 األهمية العممية : 2-2-1
 نة لمعالقة بيف المدرسة ك األسرة.تكمف أىمية الدراسة في تحديد العكامؿ كالجكانب الرئيسية المكك  -
 ا أىـ مؤسسات التنشئة االجتماعية.نظرا ألىمية كؿ مف األسرة كالمدرسة باعتبارىم -
األسرة كالمدرسة كما يتعمؽ بيما في تخصص عمـ االجتماع التربية أىمية, يشكؿ مكضكع  -

تربكية باعتبار أف التربية تدرس بالتفصيؿ مككنات العممية التعميمية بما قي ذلؾ مؤسساتيا ال
 كتخصيص كاسع لمدراسة فييا.

األهمية العممية : 2-2-2  
المدرسة كاألسرة كمساىمتيا في تفعيؿ الحياة التطبيؽ الميداني لتأكد مف كضع العالقة القائمة بيف -

  .المدرسية
 عمىقمة البحكث حكؿ مكضكع العالقة بيف المدرسة كاألسرة بصفة عامة كالحياة المدرسية بصفة خاصة -

 .مستكل الجزائر عمى حد عمـ الباحث
ف المدرسة عندما تبمغ الدراسة أىدافيا , فإنيا قد تساىـ في كضع مقترحات كتصكرات لمعالقة بي -

 .عممية التعميمية في المدرسة الجزائريةلكاألسرة لتفعيؿ الحياة المدرسية كمنو تحسيف ا
 أهداف الدراسة :  - 3
إف معرفة اليدؼ يسيؿ عمى الباحث كشؼ كدراسة أبعاد الظاىرة كاإلجابة عف تساؤالتيا كفرضياتيا   

حث أف يصكغ أىداؼ محددة يتعيف عمى البا. كمنو ,كىك ما يجعميا عمى طريؽ البحث العممي الصحيح 
 لدراستو.

 كفي ىذه الدراسة حدد الباحث األىداؼ التالية :
  .الكشؼ عف كضع العالقة القائمة بيف المدرسة كاألسرة في مدينة الكادم-
 تالميذ في تفعيؿ الحياة المدرسية.معرفة مدل مساىمة جمعية أكلياء ال-
  .مف خالؿ مشاركة األسرة في تفعيؿ الحياة المدرسية معرفة مدل مساىمة مشركع المؤسسة-
  .في تفعيؿ الحياة المدرسية التكاصؿ الفعاؿ بيف األسرة كالمدرسةمعرفة مدل مساىمة -
 ىمتيا في تفعيؿ الحياة المدرسية.التعرؼ عمى أىـ كسائؿ االتصاؿ المستعممة بيف المدرسة كاألسرة كمسا-
 ت التي تحكؿ دكف تفعيؿ الحياة المدرسية .محاكلة الكشؼ عمى أىـ المعكقا -
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 إجرائيا :  الدراسة مفاهيم تحديد – 4
في أم بحث سكسيكلكجي يمجأ الباحث إلى استعماؿ مفاىيـ كمصطمحات ىامة تخدـ بحثو كتبرز في      

عممو كىي التي يمكف تأكيميا بصكرة مختمفة تبعا لمتفكير المختمؼ لمقراء كالباحثيف. "فالمفاىيـ ما ىي في 
اشتممت الدراسة الحالية عمى  . كقد1الكاقع إال تصكرات ذىنية لمجمكعة مف الظكاىر التي نريد مالحظتيا"

 مجمكعة مف المفاىيـ التي يجب تحديدىا كىي : 
  األسرة : 4-1

عمى الجماعة  كتطمؽ, كأىؿ الرجؿ كعشيرتو."صينةكما جاء في المعجـ الكسيط : "ىي الدرع الح لغة:
 2يربطيا أمر مشترؾ, كجمعيا أسر. يالت

, كىي الخمية األكلى التطكر"أكجست ككنت" : األسرة بأنيا النقطة األكلى التي يبد أمنيا  يعرفيا اصطالحا:
 3في جسـ المجتمع, كىي الكسط الطبيعي االجتماعي الذم يترعرع فيو الفرد .

"بكجاردكس" األسرة بأنيا : جماعة اجتماعية صغيرة تتككف عادة مف األب كاألـ ك كاحد أك أكثر  كيعرفيا
 بتكجيييـاؿ, يتبادلكف الحب كيتقاسمكف المسؤكلية كتقـك بتربة األطفاؿ, حتى تمكنيـ مف القياـ مف األطف

 4كضبطيـ, ليصبحكا أشخاصا يتصرفكف بطريقة اجتماعية .
 كمنو يمكف تحديد التعريؼ اإلجرائي لألسرة :

تتأسس بينيـ القرابة  ,أىـ جماعة أكلية في المجتمع ك تتككف مف عدد مف األفراد: ىي األسرة تعريؼ    
 آلباءبناء عمى محكر االنتساب المزدكج, حيث يرتبطكف  بركابط الزكاج )الزكج ك الزكجة( أك الدـ )بيف ا

عمى كتقكـ  ,ك األبناء(, يقيمكف في منزؿ كاحد كيتفاعؿ أعضاء األسرة كفقا ألدكار اجتماعية محددة
ككذلؾ اىتماميا بحياتيـ   ألطفاؿ تنشئة سميمةالكاجبات كدكرىا األساسي ىك تنشئة ا كأساس الحقكؽ 

 المدرسية مف خالؿ إقامة تعاكف كثيؽ مع المدرسة.
فاألسرة في ىذه الدراسة يقصد بيا األب كاألـ ككؿ مف يحمؿ صفة الكلي كلو أطفاؿ متمدرسيف في    

 التعميـ المتكسط كيقكمكف بتنشئة كتربية األبناء كييتمكف  بحياتيـ المدرسية. 
 
 

                                                           
1
 . <;7، ص :844الجزائر، دار القصبة للنشر والتوزٌع، مورٌس أنجرس ، منهجٌة البحث العلمً فً العلوم اإلنسانٌة ، تر بوزٌد صحراوي ،  
2
 .78ص، سنة بدون، بٌروت عربًال التراث احٌاء دار"  الوسٌط المعجم" المؤلفٌن من مجموعة- 
3
 .>7 ص ،?844، الجامعة شباب مؤسسة، والمجتمع الفرد على وأثره األسري اإلستقرار، عثمان محمد سعٌد - 
4
 .<78ص، سنة بدون، الكوٌت، 8ط، والتوزٌع للنشر الفالح مكتبة، األسري النفس علم، مبارك محمد أحمد - 
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 المدرسة: 4-2
 .1مدارس جمعمكاف الدراسة ك طمب المعرفة,  ىي  المدرسة :لــــــغة

أىداؼ النظاـ  لتنفيذىي تمؾ المؤسسة التربكية المقصكدة كالعامة "يعرفيا "تركي رابح :   اصطالحا:
  .2"التربكم في المجتمع 

اجتماعية تشرؼ عمى عممية التنشئة االجتماعية, تسمح عف طريؽ  مؤسسةكما تعرؼ أيضا بأنيا: "   
الكبرل,  مبادئعالقتيا التكاممية مع األسرة بإدماج التالميذ في المجتمع لتمقينيـ القيـ كالمعايير كال

 .3إلى تزكيدىـ بأنماط السمكؾ المقبكلة اجتماعيا" باإلضافة
 ا بأنيا :ك مف ىذه التعريفات يمكف تعريؼ المدرسة إجرائي 

كتمارس أدكار ككظائؼ اجتماعية مؤسسة اجتماعية كنظاـ متكامؿ يتككف مف عناصر محددة كمتفاعمة    
تشرؼ عمى عممية التنشئة االجتماعية, كتعمؿ عمى تزكيد  فيي, االجتماعية ةمحددة في إطار الحيا

, مف المقبكؿ عيبالميارات كالخبرات االجتماعية كالعممية كالمينية إلى درجة التأىيؿ االجتما األطفاؿ
 خالؿ التعاكف كالتكامؿ مع األسرة.

فالمدرسة في ىذه الدراسة ىي مؤسسة تعميمية كاجتماعية تغطي مرحمة التعميـ المتكسط, كتقكـ بعممية   
 عاكف مع األسرة.التربية كالتعميـ كالتنشئة االجتماعية بالت

 العالقة بين األسرة والمدرسة : 4-3
جاء في قامكس المعجـ الكسيط المغة العربية معنى العالقة ىي : اتصاؿ أك تفاعؿ بيف شخصيف أك  لغة:

 شيئيف.
العالقة ىي رابطة مبنية عمى مجمكعة مف األىداؼ المشتركة التي يستجكب تحقيقيا كجكد قدرا مف ك    

 كالتكامؿ بيف أطراؼ ىذه العالقة. التكاصؿ كالتعاكف
يقصد بيا حيث ىذا كقد اعتمد الباحث كتعريؼ إجرائي لمعالقة بيف األسرة كالمدرسة في ىذه الدراسة  

 التربكية. ك األنشطة البرامجالتكاصؿ ك التعاكف كالمشاركة بيف األسرة كالمدرسة في مختمؼ 
 
 
 

                                                           
1
 . =<74 ص، بارٌس، الروس الحدٌث العربً المعجم:  الجر خلٌل 
2
 . =<7 ص ،4??7، الجزائر، 8اصول التربٌة والتعلٌم، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، ط، تركً رابح 

3
 Anne Barrére et Nicolas SEMBEL , Sociologie de l éducation, Paris Ed NATHAN , Paris, 1998  , P11 . 
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 الحياة المدرسية:  4-4
بأف الحياة المدرسية ىي كؿ المعيش  1(49في القانكف التكجييي لمتربية التكنسية الفصؿ ) جاء   

المدرسي ك تتشكؿ مف التالؼ العكامؿ الزمانية ك المكانية, ك التنظيمية, كالعالئقية, كالتكاصمية, كالثقافية, 
  .كالتنشيطية المؤمنة لمخدمات التربكية التي تسدييا المدرسة لمتالميذ

ىي الحياة التي يعيشيا المتعممكف في جميع الحياة المدرسية : 2قد عرؼ الباحث جميؿ حمداكم ك   
األكقات كاألماكف المدرسية ) أكقات الدرس كاالستراحة كاإلطعاـ, كالفصكؿ كالساحة كالمالعب الرياضية, 

أىيميـ باألنشطة الدينية كمكاقع الزيارات ك الخرجات التربكية ....(, قصد تربيتيـ كتيذيبيـ كتعميميـ كت
مف  الحركية–التي تراعي الجكانب المعرفية كالكجدانية ك الحسية  مبرمجةكالتربكية ك التككينية ال

شخصياتيـ, مع ضماف المشاركة الفعمية كالفعالة لكافة الفرقاء المعنييف )متعممكف, مدرسكف, إدارة تربكية, 
 مؤسسة.....(.أطر التكجيو التربكم, آباء كأميات, شركاء ال

 يمكف تحديد التعريؼ اإلجرائي لمحياة المدرسية فيما يمي:  كمنو   
كتنمية شخصيتو مف جميع الجكانب,  توتعمؿ عمى تنشئجزء مف الحياة العامة لمتمميذ الحياة المدرسية   

 كذلؾ مف خالؿ عنصر التنشيط الذم يميزىا .
كانت  سكاءالمدرسية  األنشطة البرامج ك جميع الدراسةيقصد بيا في ىذه الحياة المدرسية ف كعميو   

  .داخؿ المدرسة كخارجيا كتعكد بنفع عميو التمميذالتي يمارسيا ك  الصفيةنشاطات صفية أك نشاطات 
 المقاربة النظرية لمدراسة : - 5

إف الكاقع االجتماعي ال يمكف إدراكو إال في إطار نسؽ فكرم يكجو الباحث حيث يعطي لو صكرة      
كاضحة عف الظاىرة المبحكثة " كاالقتراب حينما يتعمؽ األمر بالبحث العممي يككف بيف الباحث كالمكضكع 

ريقة التي يتناكؿ بيا المبحكث كفؽ شركط كحسب إجراءات محددة , كلذلؾ تصير المقاربة في المعنى الط
 .3الشخص أك الدارس أك الباحث المكضكع ...." 

كصمب دراستنا يتمحكر حكؿ العالقة بيف المدرسة كاألسرة كتفعيؿ الحياة المدرسية ,فدراسة مثؿ ىذه     
المكاضيع حسب كجية بعض النظريات التي تناكلت ىذيف المتغيريف كبالخصكص النظرية البنائية 

ىؿ مع المدرسة ك الكظيفية كالتي أدرج بحثنا ضمنيا كمقاربة ألنيا األنسب , حيث ظيرت فكرة شراكة األ

                                                           
1
 . ;7 ص، ?844، إرشادٌة وثٌقة، االبتدائٌة بالمدارس المدرسٌة الحٌاة، التونسٌة والتكوٌن التربٌة وزارة 
2
  .;7 ص، ;847، 7 الطبعة، المدرسٌة الحٌاة تدبٌر، حمداوي جمٌل 
3

 ،:847، منشورات مخبر الدراسات النفسٌة واالجتماعٌة، جامعة بسكرة، «فً سبٌل مقاربة سوسٌولوجٌة للبٌئة فً الجزائر»الطاهر إبراهٌمً، 

 . <7-=7ص ص 
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التعاكف مع المجتمع المحمي تاريخيا عندما دعا المفكر كالمربي الكبير جكف ديكم المربيف منذ عاـ 
 إلى االىتماـ بثالثة أمكر أساسية لتربية النشئ كىي :1915

 تعاكف البيت كالمدرسة عمى التربية كالتكجيو .-
 لمدرسة .التكفيؽ بيف أعماؿ الطفؿ االجتماعية كبيف أعماؿ ا-
 1كجكب إحكاـ الرابطة بيف المدرسة كاألعماؿ اإلنتاجية في البيئة .-

ىذا كقد انطمؽ أصحاب االتجاه الكظيفي في تحميالتيـ مف فكرة أف المجتمع عبارة عف نسؽ      
اجتماعي مرتبط ترابطا داخميا حيث يشمؿ نظما متداخمة كمترابطة بعضيا ببعض لينجز كؿ منيا كظيفة 

حقؽ في النياية االتزاف الكمي, كلكي نفيـ أم نظاـ في المجتمع البد مف النظر إليو مف خالؿ محددة ت
عالقتو بالمجتمع الكمي كعالقتو بالنظـ الفرعية األخرل المككنة لمنسؽ كفحصو كدراستو في ضكء الكظيفة 

كفي األجزاء كؿ التي يؤدييا, كقد يفسر البعض الكظيفة عمى أساس التأثير الذم يحدثو الجزء في ال
 األخرل المككنة لمكؿ.

إف التصكر الياـ الذم تحممو البنائية الكظيفية بأف االتزاف ىك جكىر كطبيعة المجتمع كالذم يقـك     
عمى أساس التكامؿ كاالتفاؽ كاإلجماع عمى قيـ كمعايير كعادات معينة يتفؽ عمييا الجميع , كيرل 

مفتكح كمرف تتحدد فيو المكانة االجتماعية لألفراد كفقا لما أنصار ىذا االتجاه أف خمؽ مجتمع طبقي 
يممككنو مف مكاىب ككفاءات كقدرات , كمف ثمة تتاح ليـ فرص كاسعة كمتكافئة في عممية الحراؾ 
االجتماعي داخؿ طبقات المجتمع مف خالؿ النظـ التعميمية , حيث عالجت العالقة بيف النظـ التعميمية 

خرل عمى أساس التكامؿ الكظيفي , كمنو " فإف ىذا المنظكر ييتـ بصكرة كبيرة كالنظـ االجتماعية األ
بالعالقة المزدكجة بيف األسرة كالمدرسة كيركز أيضا عمى الدكر الذم يجب أف يقكـ بو كؿ مف الكالديف 
كالمعمميف في نفس الكقت , كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ معدالت عالية مف معدالت التنشئة االجتماعية 

نما أيضا مف كاقع الحياة كالتر  بكية خاصة كأف عممية اكتساب أدكار جديدة ال تتـ داخؿ المدارس فقط ,كا 
, فعمماء اجتماع التربية كبكجية نظرية تكاممية ككظيفية ناقشكا مدل التأثر كالتأثير 2اليكمية لمتالميذ " 

األسرية كالنظـ المدرسية مف الذم يحدث بيف المؤسستيف كخمصكا إلى أف ىناؾ دكرا تكامميا بيف النظـ 
 .3أجؿ إعداد الفرد لمدكر المييأ لو نفسيا ك اجتماعيا

                                                           
1

 . 74، ص  <=?7جون دٌوي ، المدرسة والمجتمع ، تر أحمد حسن الرحٌم ، دار مكتبة الحٌاة للطباعة والنشر ، 
2

 . 97-94، ص ص  :844علً أسعد وطفة ، علم االجتماع المدرسً ، المؤسسة الجامعٌة للدارسات والنشر والتوزٌع ، بٌروت ، لبنان ، 
3

 . ;;، ص  <844،  7م اجتماع التربٌة ، المكتب الجامعً الحدٌث ، األزرطٌة ، اإلسكندرٌة ، طسالم الثبٌتً، عل ،عبد هللا بن عاٌض
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كمنو نتكصؿ إلى أف مدخؿ األنساؽ كالبناءات االجتماعية ىي النقاط األساسية في تحميالت االتجاه  
ـ بو في الكظيفي كمنو فإف التحميؿ الكظيفي لمنظاـ التعميمي يركز أساسا عمى اإلسياـ الفعاؿ الذم يقك 

 المحافظة عمى بقاء النسؽ كاستمراره .
كفي ما يمي سكؼ نتعرض إلى بعض أفكار كؿ مف إميؿ "دكركايـ" "كتالككتبارسكنز" في المجاؿ    

 التربكم باعتبارىـ مف بيف النماذج الرائدة كالفاعمة التي تركت بصمة كبيرة في عمـ اجتماع التربية .
 إميؿ دكركايـ : -

بيف العمماء الذيف ساىمكا في بركز االتجاه الكظيفي كقد ظيرت تصكراتو في المجاؿ إف دكركايـ مف 
التربكم ك المجتمع مف خالؿ تبنيو في تحميمو لمنظاـ التربكم تحميال كظيفيا , كلعؿ مف أبرز القضايا التي 

 تناكليا دكركايـ في مجاؿ التربية ىي:
 . 1ماعيا يؤثر كيتأثر بالنظـ االجتماعية األخرل بالمجتمعنظر دكركايـ إلى التربية باعتبارىا نظاما اجت -
المالحظ مف إعتباردكركايـ التربية نظاـ اجتماعي إنما يؤكد عمى الدكر الكظيفي لمتربية في إعداد    

كتنشئة كتشكيؿ النشئ كتييئتو مف النكاحي الجسمية كالعقمية كاألخالقية ليككف عضكا نافعا في مجتمعو . 
عتبر التربية ىي إعداد الفرد لمحياة في مجتمعو لكي يصبح قكة منتجة , كمف ثـ يؤكد عمى ك منو فيك ي

 . 2ضركرة االىتماـ بالتخطيط التربكم في ضكء التخطيط الشامؿ لممجتمع 
كما تطرؽ دكركايـ كذلؾ لمكاقعية فمـ ينشر أراء خيالية ال يمكف تطبيقيا إنما تمسؾ بكاقع الطفؿ في بيئتو -

مكانيا تو , كاقتنع بأىمية التجديد كالذم يحتـ تغير أساليب التربية كفؽ ىذه الظركؼ , كما أنو أبرز كا 
تداخؿ التربية في المجتمع ألف التربية تحدد كفؽ متطمبات المجتمع , كما أف التربية تتدخؿ بدكر فعاؿ 

 .3لتغيير ىذا المجتمع
قية أنساؽ المجتمع األخرل حينما ربط تغير ف النسؽ التربكم عمى بشأكبيذا نجد دكركايـ يعمي مف    

 المجتمع كتغير األنساؽ األخرل بتغير النسؽ التربكم.
 كما ناقش دكركايـ قضايا تربكية عمى مستكل الكحدات الصغرل مف بينيا :

اىتمامو بأسمكب التدريس كما اىتـ بتحميؿ المناىج مع تركيزه عمى الطريقة التي تدار بيا العممية -
 التعميمية.

                                                           
1

 . =78حمدي علً أحمد، مقدمة فً علم اجتماع التربٌة ، دار المعرفة الجامعٌة ،  ص 
2

 . :;، ص  8448،  7دار الفكر العربً، ط القاهرة، علً السٌد محمد الشٌخبً، علم اجتماع التربٌة المعاصر ، 
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أشار دكركايـ إلى عدد مف المقررات كالمناىج الدراسية مف منظكر سكسيك تاريخي ككضح نكعية -
 . 1كالتربكم  ياالرتباط بيف النظـ  التعميمية كضركرة اختيار المنيج , كالنظاـ األخالق

ة العالقة بيف كمف جية أخرل يؤكد دكركايـ عمى دكر المدرس كأىميتو ككيفية إعداده كما بيف أىمي -
 المدرس كالتمميذ ,معتبرا المدرس ممثؿ لمدكلة كالقيـ األخالقية لممجتمع كالمسؤكؿ عمى نقميا لمتالميذ .

 تالككتبارسكنز : -
يعتبر بارسكنز مف العمماء البارزيف في االتجاه البنائي الكظيفي حيث يصنؼ عمى أنو مف طكر ىذا     

االتجاه , استخدـ نظريتو عف النسؽ االجتماعي في مناقشتو العديد مف القضايا التربكية كالنظاـ التعميمي 
بدكرىا تككف متساندة كظيفيا , حيث اعتبر بارسكنز المجتمع نسقا كميا يتككف مف أنساؽ فرعية كالتي 

 كمتكاممة الستمراره كبقائو . 
 كمف أىـ األفكار التي تقكـ عمييا نظرتو لمتربية :

, كبذلؾ يساعد في إشباع أحد متطمبات الكظيفية األربعة ميـ دكرا حيكيا في تكامؿ المجتمعيمعب التع-*
 التي يتطمبيا المجتمع .

 .النسؽ  االجتماعي تتـ تنشئتيـ عف طريؽ النظاـ التربكم يرل أف األفراد باعتبارىـ أعضاء في-*
اعتبار المدرسة جسر بيف األسرة كالمجتمع ككؿ فيي مؤسسة اجتماعية أسند إلييا المجتمع كظيفة -*

 التنشئة االجتماعية نتيجة تعقد المجتمع .
كعالقتيـ جميعا بالنظاـ  العالقة التبادلية بيف التنشئة االجتماعية كالمدرسة كاألسرة ك دكر العبادة-*

 التعميمي كالتربكم المكجكد في المجتمع . 
تحميؿ ثقافة المدرسة كتبياف اختالفيا كتنكعيا مف مدرسة إلى أخرل كذلؾ حسب نكعية كطبيعة  -*

التالميذ ك الكضع األسرم كاالجتماعي ليـ , خاصة كأف المدرسة باعتبارىا كسطا اجتماعيا كنسؽ تفاعمي 
نكعية سمككيات أفراده مف التالميذ الذيف يعكسكف بالفعؿ بناءاتيـ األسرية كالطبقية بما  يترجـ بكضكح

  ية كثقافية كاجتماعية كاقتصادية. يحممو مف خصائص سمكك
بيف كذلؾ األفعاؿ التي تتحدد داخؿ الثقافة المدرسية بناء عمى تفاعؿ الفرد مع األفراد اآلخريف  -*

الفعؿ المعيارم  , مؤكد  -الفعؿ التعبيرم   -الفعؿ األدائي   -درسية( كىي : )تالميذ,المدرسيف , إدارة م
 أف تحقيؽ ىذه األفعاؿ مف شأنيا تعزيز القيـ المدرسية كعممية التنشئة االجتماعية , كىذه األفعاؿ ىي :

                                                           
1
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التالميذ اكتساب –الفعؿ األدائي : كىك ىدؼ التالميذ في المستقبؿ كيتحدد مف خالؿ )سمكؾ التالميذ  -
 تنمية الميارات كميكؿ التالميذ( -تككيف االتجاىات -لألنشطة العممية المدرسية

ييدؼ إلى إشباع حاجة التالميذ التي يتـ اكتسابيا مف  ثالفعؿ التعبيرم : كىك ىدؼ رئيسي لمتالميذ حي-
 خالؿ التعميـ كالتقميد.

ت المتكاممة كالمتضامنة كذلؾ مف خالؿ الفعؿ المعيارم أك األخالقي : يتـ تكجييو لتحقيؽ الجماعا-
, إذ أف التمميذ يجب أف يعرؼ الصكاب مف صائبة أـ خاطئة اشتراكيـ في األفكار سكاء كانت ىذه األفكار

 الخطأ .
 كطبقا آلراء بارسكنز فانو يحدد كظيفتيف أساسيتيف لممدارس كأنساؽ اجتماعية تتمثؿ في: 

 .1تنشئة االجتماعية تقديـ األساس التي تنيض عميو عممية ال - أ
  تعمؿ المدارس باعتبارىا ميكانيزمات يتـ بكاسطتيا تحديد أدكار الراشديف مف األفراد  -ب 
فقد اعتبر النظاـ التعميمي مسؤكال عف إعداد المكارد البشرية المؤىمة اجتماعيا كمينيا لتصبح   -ج 

 قادرة عمى القياـ بدكرىا في المجتمع .
 رأيو يتضمف اكتشاؼ قدرات التالميذ مبكرا كالعمؿ عمى تكجيييا.دكر المدرسة حسب  -د

 ىذا كقد جاءت تحميال بارسكنز لمتربية عمى مستكل الكحدات الصغرل حيث ركز عمى :
تحميؿ األدكار كالكظائؼ المختمفة لممدرسة ك النظاـ التعميمي , كذلؾ مف خالؿ االىتماـ بالمنيج ك -1

 المقررات الدراسية.
 المعمـ ىك مساعدة التالميذ في عممية إدراؾ المعرفة ك معرفة قدراتيـ كتكجيييـ .دكر -2
اعتبر أف كال مف المعمـ كأسرة التمميذ مسؤكالف عف مساعدة التمميذ عمى إدراؾ أسس تقكية األداء  في -3

 .  إلجادة في األداء مكجيا في سمككوسف مبكرة ليصبح التحصيؿ كا
عمى أنو مجتمع مصغر يتـ مف خاللو تدريب األفراد لتصبح قادرة عمى  نظر إلى الفصؿ الدراسي -4

 . الغيف في المستقبؿالقياـ بأدكار الب
كمنو فاف بارسكنز يرل أف التربية نسقا اجتماعيا فرعيا يتساند كيتكامؿ كظيفيا مع األنساؽ      

بدكره يتككف يمي كالنسؽ التربكم االجتماعية األخرل التي تمثؿ أجزاء المجتمع لنسؽ كمي , كىي النسؽ الق

                                                           
1
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ة يقكـ كؿ منيما بكظائؼ أساسية لممحافظة عمى النسؽ كاستمرار أدائو لكظائفو أيضا مف أنساؽ فرعي
 .1كتكازنو 

كفي األخير نستطيع أف نكتشؼ مف خالؿ المكازنة التي عقدىا بارسكنز بيف التنشئة االجتماعية     
, مؤكد عمى الدكر كاألىمية التي تمعبيا كتكامؿ كما بينيما مف تساندكاألسرة كالمدرسة كالنظاـ التعميمي 

 الثقافة المدرسية في اكتشاؼ قدرات التالميذ ك ميكالتيـ لمساعدتيـ في تطكيرىا ك تكجيييا.
 :الدراسات السابقة  - 6

إف المراجعة التي يقكـ بيا الباحث لمدراسات السابقة تيدؼ إلى التعرؼ عمى األدبيات التي سكؼ     
, كمف ثمة محاكلة تصميـ الدراسة لتككف دمتو تمؾ الدراسات في ىذا المجاؿتساعده عمى أف يستفيد مما ق

بقة التي تناكلت مكضكع . ىذا كقد تـ اإلطالع عمى الدراسات الساضافة جديدة ليذا التراكـ المعرفيإ
, كالتي يمكف أف تخدـ كتتصؿ بمشكمة الدراسة الحالية المدرسة كاألسرة في مختمؼ جكانبوالعالقة بيف 

 سكاء بصكرة مباشرة أك غير مباشرة كفيما يمي استعراض لمدراسات السابقة :
 الدراسة األكلى :

 دراسة : ىناء برجي
 ـ2015/2016زمف الدراسة : 
 ة : صكر االتصاؿ التربكم بيف األسرة كالمدرسة كتأثيرىا عؿ التفكؽ المدرسيمكضكع الدراس
 سنكات 3مدة الدراسة : 

 مكاف الدراسة : كالية بسكرة
 طبيعة الدراسة :أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه الطكر الثالث )ؿ.ـ.د( في عمـ االجتماع

 األسرة كالتمميذ عمى التفكؽ الدراسي لمتمميذ؟إشكالية الدراسة : ىؿ تؤثر صكر االتصاؿ التربكم بيف 
 منيجية الدراسة : المنيج الكصفي

, كما تـ االعتماد لتالميذ المتفكقيف كأكلياء أمكرىـعينة الدراسة : تـ اختيار عينة قصدية تمثؿ معممي ا
 .امؿ الزمفلع (  كىذا راجع5بتدائيات كعددىا إلعمى العينة القصدية في اختيار المؤسسات التربكية) ا

محاكلة عرض أىـ صكر االتصاؿ التربكم بشكؿ عاـ كالتي تعكس العالقة بيف األسرة  ىدؼ الدراسة :
 .ائج التحصيمية لمتالميذ بشكؿ خاصكالمدرسة كما ينجر عنيا مف انعكاسات عمى النت

 نتائج الدراسة : 
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ف األسرة كالمدرسة عمى التفكؽ  تؤثر المتابعة األسرية باعتبارىا صكر مف صكر االتصاؿ التربكم بي-  
 الدراسي لمتمميذ بالمرحمة االبتدائية .

تؤثر العالقة بيف المعمـ كاألسرة كصكرة اتصاؿ بيف األسرة كالمدرسة عمى التفكؽ الدراسي لمتمميذ - 
 بالمرحمة االبتدائية .  

التفكؽ الدراسي لمتمميذ تؤثر جمعية أكلياء التالميذ كصكرة اتصاؿ تربكم بيف األسرة كالمدرسة عمى - 
 بالمرحمة االبتدائية .

 الدراسة الثانية :
 دراسة : عمركني تارزكلت  حكرية  كخميفة قدكرم 

  2013زمف الدراسة : سنة 
 مكضكع الدراسة : كاقع المساندة األسرية لبعض المدارس االبتدائية في كالية الكادم .

  2012/2013مدة الدراسة : الفصؿ األكؿ مف السنة الدراسية 
 مكاف الدراسة : كالية الكادم

 طبيعة الدراسة :  دراسة ميدانية 
 إشكالية الدراسة : ما كاقع العالقة بيف البيت كالمدارس االبتدائية في مدينة الكادم ؟

 منيج الدراسة : المنيج الكصفي التحميمي 
 االستمارة  أدكات جمع البيانات :

 ( مف أكلياء األمكر المرحمة االبتدائية اختيرت بطريقة عشكائية .30عينة الدراسة : )
في المناسبات كالحفالت  كزيادة  كالمدرسةىدؼ الدراسة : العمؿ عمى زيادة المشاركة األسرية بيف البيت 

التعاكف بيف البيت كالمدرسة التعاكف بيف البيت كالمدرسة في حؿ مشكالت األبناء  كبياف مجالت كأدكار 
قصد إظيار األسباب الحقيقية الكامنة كراء ضعؼ التعاكف بيف المدرسة كالبيت  كمنو الخركج بمجمكعة 

 مف التكصيات الالزمة لزيادة التعاكف بيف البيت كالمدرسة .
 نتائج الدراسة :

كىذا األمر يقع عمى  كلي أمر التمميذ يحضر لممناسبات كالحفالت إذا تـ دعكتو لمحضكر ,   -
عاتؽ إدارة المدرسة في ترغيب أكلياء األمكر لمحضكر لممدرسة في المناسبات المختمفة لمشاركة 

 أبنائيـ فرحتيـ .
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كلي أمر التمميذ يتابع مالحظات المدرسيف عمى ابنو يكميا مما يؤدم إلى تحسيف  العالقة بينو  -
 بنو .أرعيا المدرسة كيظير ذلؾ عمى أداء كبيف المدرسة كيساعد  في تحقيؽ األىداؼ التي تش

مف الممكف زيادة التعاكف بيف البيت كالمدرسة عف طريؽ تحفيز اإلدارة  كترغيب أكلياء األمكر في  -
التعاكف عف طريؽ المساىمة في إعداد البرامج التركيحية لما يعكد مف أثر لدعـ مسيرة التمميذ 

 التعميمية .
 الدراسة الثالثة : 

 دراسة : فايز شمداف ك سمية صايمة  ك أحمد برىكـ 
   2010/2011زمف الدراسة : 

  .مكضكع الدراسة : كاقع التكاصؿ بيف المدرسة الثانكية كالمجتمع المحمي في محافظات غزة كسبؿ تحسينو
 مدة الدراسة : مكسـ دراسي

 مكاف الدراسة : محافظات قطاع غزة بفمسطيف 
 طبيعة الدراسة : دراسة ميدانية  

 إشكالية الدراسة : 
 عممي المدارس الثانكية بمحافظة غزة لمتكاصؿ بيف المدرسة كالمجتمع المحمي؟ممديرم ك ما درجة تقدير -
ىؿ تختمؼ درجة تقدير مديرم كمعممي المدارس الثانكية بمحافظة غزة لمتكاصؿ بيف المدرسة ك  -

ات الدراسة ) الجنس, المؤىؿ العممي, الكظيفة , المنطقة التعميمية , سنكات المجتمع المحمي تبعا لمتغير 
 الخدمة( ؟

 ما سبؿ االرتقاء بالممارسات المدرسية الداعمة في مجاؿ التكاصؿ مع المجتمع المحمي ؟    -
 منيج الدراسة : المنيج الكصفي التحميمي 

 أدكات جمع المعمكمات : االستبانة 
( مف مديرم  كمعممي المرحمة الثانكية ك بنسبة 299كنت عينة الدراسة األصمية مف)عينة الدراسة :  تك

( مف مديرم كمعممي  المرحمة الثانكية تـ اختيارىـ 6655(  مف المجتمع األصمي كالبالغ عدىـ )3.5%)
 بطريقة عشكائية طبقية .

 ىدؼ الدراسة : 
  .كالمجتمع المحميىدفت الدراسة إلى معرفة كاقع التكاصؿ بيف المدرسة 

 نتاج الدراسة :
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( كىي نسبة %61بمغت تقديرات المدراء كالمعمميف لكاقع التعاكف بيف المدرسة كالمجتمع المحمي ) -
 متكسطة بحاجة إلى تعزيز .

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات العينة تعزل لمتغير الكظيفة    -
ؿ كالثاني كالثالث كالدرجة الكمية , ككجكد فركؽ في المجاؿ الرابع )مدير , معمـ( في المجاؿ األك 

 لصالح المديريف .
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات العينة تعزل لمتغير الجنس )ذكر ,    -

 أنثى(
 في المجاؿ األكؿ كالثالث كالرابع  ك الدرجة الكمية حيث كانت الفركؽ لصالح اإلناث .       
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات العينة تعزل لمتغير المؤىؿ   -

 العممي .
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات العينة تعزل لمتغير المنطقة   -

 التعميمية في األكؿ ك الثالث , ك كجكد فركؽ في المجاليف الثاني كالرابع  لصالح الكسطى .
لعينة تعزل لمتغير سنكات دـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات اع -

 الخدمة. 
 الدراسة الرابعة :

 دراسة : فيد بف سمطاف السمطاف 
 ق 1428ق/1427زمف الدراسة : 

مكضكع الدراسة : كاقع التعاكف بيف المدرسة كالمجتمع المحمي بمدينة الرياض بالمممكة السعكدية كأىـ 
 اآلليات الالزمة لتطكيره .

 مدة الدراسة : فصؿ دراسي 
 مكاف الدراسة : المدارس األىمية ك الحككمية بنيف . بمدينة الرياض .

 طبيعة الدراسة : دراسة ميدانية 
إشكالية الدراسة :  ما كاقع التعاكف القائـ بيف المدرسة ك المجتمع المحمي بمدينة الرياض؟ كما سبؿ 

 ؟ تطكيره كتفعيمو 
 منيج الدراسة :  المنيج الكصفي التحميمي . 

 أدكات جمع المعمكمات : االستبانة 
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لرياض ,التابعيف إلدارة التعميـ بمدينة اائية كالمتكسط  كالثانكية لمبنيفعينة الدراسة : مديرم المدارس االبتد
 مديرا .( 212, اختار الباحث عينة عشكائية طبقية قكاميا )( مديرا841,البالغ عددىـ )

كالمجتمع المحمي في ىدؼ الدراسة : ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى برامج التعاكف القائمة بيف المدرسة 
لى تحديد الصعكبات التي تحكؿ دكف إقامة عالقة تعاكنية فعمدينة الرياض الة بيف المدرسة كالمجتمع , كا 

, كأىـ اآلليات الالزمة ف إقامة برامج التعاكفالمتكقعة م, إضافة إلى التعرؼ  إلى المزايا ك الفكائد المحمي
 .كل التعاكف بيف المدرسة كالمجتمعلتطكير مست

 نتائج الدراسة : 
أكضحت نتائج ىذه الدراسة أف مستكل التعاكف بيف المدرسة كالمجتمع المحمي في مدينة الرياض     

كعمى الرغـ مف أف  .لتقميدية لمتعاكفيخضع لألنماط ا , كال يزاؿة العربية السعكدية الزاؿ محدكدابالمممك
النتائج الدراسة تشير إلى شعكر أفراد عينة الدراسة بأىمية الشراكة ك التعاكف بيف المدرسة كالمجتمع 

كة بيف المدرسة ك المحمي إال أف ذلؾ لـ ينعكس بصكرة مباشرة عمى تطكير العالقة التعاكنية كبرامج الشرا
 رض ألىـ ما تكصمت إليو الدراسة :. كفي ما يأتي عالمجتمع المحمي

 .لمحمي كأفراده ضعيؼ إلى ضعيؼ جداإف التعاكف الحالي بيف المدرسة كمؤسسات المجتمع ا -
كمؤسسات كجكد معكقات ذات أىمية كبيرة تحكؿ دكف إقامة عالقة تعاكنية كثيقة بيف المدرسة   -

 .المجتمع المحمي ك أفراده
تأسيس عالقة تعاكنية فعالة بيف المدرسة كالمجتمع  كجكد فكائد ذات أىمية كبيرة ناتجة عف -

 المحمي.
( بدرجة كبيرة ككبيرة جدا عمى أىمية اآلليات الالزمة %89.8كافؽ غالبية مديرم المدارس ) -

 .اكف بيف المدرسة كالمجتمع المحميلتفعيؿ التع
بيف المدرسة  كجكد اختالفات دالة إحصائيا بيف رؤية مديرم المدارس نحك كاقع التعاكف الحالي -

, كاختالؼ مكقع المدرسة مف مدينة الرياض  اختالؼ المرحمة الدراسيةكالمجتمع المحمي تعزل إلى 
 .عة المبنى المدرسي لصالح الحككميكاختالؼ طبي

عدـ كجكد اختالفات دالة إحصائيا بيف رؤية مديرم المدارس نحك كافة أبعاد العالقة التعاكنية   -
 ممكية المدرسة. اختالؼلمحمي تعزل إلى بيف المدرسة ك المجتمع ا

كجكد رؤية متشابية لدل مديرم المدارس نحك بقية أبعاد التعاكف بيف المدرسة كالمجتمع المحمي)      -
, كاآلليات الالزمة لتطكيره ( ميما قات التي تحكؿ دكف تطكير التعاكف, ك الفكائد المتكقعة منوكالمعك 



 مكضكع الدراسة                                                           األكؿالفصؿ   

 

8: 
 

, ى المدرسي الذم يعممكف فيو, كميما اختمفت طبيعة المبنيعممكف بيامراحؿ التعميمية التي اختمفت ال
 كميما اختمؼ مكقع مدارسيـ مف مدينة الرياض .  

 الدراسة الخامسة :
 Wright  & Rogersدراسة : 

 2006زمف الدراسة : 
  .مكضكع الدراسة :  دراسة تقيمية لدكر التكنكلكجيا  في تعزيز التكاصؿ بيف المدرسة كاألسرة

 .المدة مدة الدراسة : بدكف ذكر
 مكاف الدراسة : بعض المدارس بالجزء الشمالي مف الكاليات المتحدة األمريكية .

  .طبيعة الدراسة : ميدانية
إشكالية الدراسة : ما دكر كسائؿ االتصاؿ الحديثة في عممية تعزيز التكاصؿ بيف المدرسة كاألسرة 

 كالمجتمع ؟
  .لكصفيمنيج الدراسة :  المنيج ا

 أدكات جمع البيانات : استمارتيف األكلى لممدرسيف  كالثانية لألكلياء األمكر .
  .( كلي أمر162, )( مدرسا 48عينة الدراسة : )

ىدؼ الدراسة : ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف كجية نظر كؿ مف المدرسيف كأكلياء األمكر حكؿ استخداـ 
المكقع االلكتركني لممدرسة ( في عممية –االنترنت -كسائؿ االتصاؿ الحديثة )الياتؼ األرضي كالمحمكؿ

رؼ عمى المعكقات التي , كىدفت الدراسة كذلؾ إلى التعؿ بيف المدرسة ك األسرة كالمجتمعتعزيز التكاص
 .تحد مف عممية التكاصؿ بيف المدرسة كاألسرة

 نتائج الدراسة :
أكدت الدراسة عمى أىمية التكاصؿ بيف المدرسة كاألسرة لتأثيره اإليجابي الكاضح عمى تعزيز -

 التعاكف كالتفاعؿ بينيما .
ثة التي مف أىميا تكسيع دائرة كأكدت الدراسة كذلؾ عمى الفكائد العديدة الستخداـ التكنكلكجيا الحدي -

التكاصؿ كتقميؿ الفجكة بيف المدرسة كاألسرة حيث إف استخداـ كسائؿ االتصاؿ التكنكلكجية الحديثة 
 في عممية التكاصؿ يساعد أكلياء األمكر عمى متابعة جميع مجريات العممية التعميمية .
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سرة باستخداـ التكنكلكجيا الحديثة فقد أكدت عمى أىـ المعكقات المتعمقة بالتكاصؿ بيف المدرسة كاأل -
كانت نقص الكعي لدل المدرسيف ك أكلياء األمكر حكؿ مدل الفكائد الناجمة عف التكاصؿ 

 باستخداـ التكنكلكجيا .
 التعميق عمى الدراسات السابقة :  1 –6

االىتماـ بمكضكع العالقة , فإف ابقة المحمية كالعربية كاألجنبيةبعد االطالع المكثؼ عمى الدراسات الس    
, ألف ىذا دا  عمى مستكل المدارس الجزائريةبيف المدرسة كاألسرة  كالحياة المدرسية مازاؿ محدكدا ج

, الدراسات حكؿ المكضكع قميمة جدا المفيكـ جاء مع اإلصالحات الجديدة لممنظكمة التربكية ,لذلؾ كانت
ختالؼ بيف الدراسات السابقة اإلكمف ىنا يكمف , منعدمة مف جانب الحياة المدرسية أك تكاد تككف

ي مف الدراسات السابقة الت أف الباحث أستفادكمكضكع دراستنا في الجانبيف النظرم كالميداني, غير 
, غير أنو يمكف أف ننكه إلى بعض ئجيا كتكصياتيا, كما استفدت مف نتاتناكلت المكضكع مف زكايا أخرل

 نقاط االختالؼ التالية :
 في الجانب النظري : 1-1 –6

الدراسة األكلى : ركزت في طرحيا عمى صكر االتصاؿ التربكم بيف األسرة كالمدرسة غير أنيا حصرت 
صكر االتصاؿ في المتابعة األسرية كعالقة المعمـ باألسرة كجمعية أكلياء األمكر كأىممت الكثير مف 

 رسي .صكر االتصاؿ اليامة كالفعالة كالمؤثرة في التفكؽ المد
الدراسة الثانية : ركزت في طرحيا عمى المساندة األسرية لممدرسة غير أف الدراسة لـ تكضح نكع المساندة 
المطمكبة مف األسرة لتدعيـ العممية التعميمية كما تـ التركيز عمى مشاركة البيت في الحفالت كحؿ 

حداث تغيرات في المساندة مما يككف مشكالت األبناء كأغفمت الجكانب األخرل لممشاركة كالتي بإمكانيا إ
 لو األثر االيجابي عمى مردكد العممية التربكية كعمى شخصية التالميذ .

الدراسة الثالثة : ركزت في طرحيا عمى كاقع التكاصؿ بيف المدرسة كالمجتمع المحمي كسبؿ تحسينو مع 
, ك اء بالمجتمع كالمدرسة معااالرتق التركيز عمى بعض آليات التكاصؿ كلـ تشمؿ جميعيا مما يسيـ في

 االقتصار عمى كجيات نظر محدكدة .
الدراسة الرابعة : تحدثت عف كاقع التعاكف بيف المدرسة كالمجتمع المحمي كأىـ اآلليات الالزمة لتطكيره 
متبعة نفس خطكات الدراسة السابقة مع االختالؼ في تكسيع دائرة كجيات النظر ما جعميا تحيط بكؿ 

اكف كتحديد جكانب الخمؿ فيو لكنيا لـ ترسـ المعالـ البارزة في برامج التعاكف كالتي تؤثر بشكؿ جكانب التع
 أك بآخر عمى عالقة التعاكف .
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الدراسة الخامسة : ركزت في طرحيا عمى المدرسيف كأكلياء األمكر في حيف غفمت عمى الكسيط الميـ في 
ي إنشاء قاعدة عريضة لمتكاصؿ عبر مكاقع الخاصة عممية التكاصؿ كىي اإلدارة المدرسية كما تمعبو ف

 بالمدرسة .
 في الجانب التطبيقي :  2- 1- 6

 منيج الدراسة :   - أ
 تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي في كؿ الدراسات السابقة كىك ما كافؽ دراستنا الحالية .

 العينة :   - ب
التالميذ المتفكقيف كأكلياءىـ مف خمسة مدارس في الدراسة األكلى تـ اختيار عينة قصدية مف معممي    

( بكالية بسكرة ,حيث كانت نسب العينة كتالي حسب المؤسسات المختارة 1ابتدائية بالمقاطعة اإلدارية )
أما تمثيؿ  %25, %25, %12,  %12.5, %25كالتي تحكـ فييا عامؿ الزمف ككبر المقاطعات ىي  

,  %16.67, %6.67, %10, %40فكانت النسب كتالي  التالميذ المتفكقيف مف المدارس الخمسة
( مف أكلياء األمكر 30كذلؾ عؿ الترتيب , بينما في الدراسة الثانية فقد بمغت عينة الدراسة ) 26.67%

أخذت بطريقة عشكائية مف بعض إبتدائيات كالية الكادم , أما في الدراسة الثالثة اشتممت عينة الدراسة 
( مديرا كمعمما 7082( مف مديرم كمعممي المدارس الثانكية مف أصؿ مجتمع الدراسة البالغ )299عمى )

( 212,في حيف كانت عينة الدراسة الرابعة عينة عشكائية طبقية قكاميا ) 2010/2011لمعاـ الدراسي 
(  مف مديرم المدارس االبتدائية كالمتكسطة 841مختارة مف المجتمع األصمي لمدراسة كالبالغ عدده )

,أما الدراسة األخيرة فقد بمغت عينة الدراسة كالثانكية لمبنيف , التابعيف إلدارة التعميـ بمدينة الرياض 
( كلي أمر مف بعض المدارس بالجزء الشمالي مف الكاليات المتحدة 162( مدرسا , )48( فردا , )210)

 األمريكية .
 أدكات جمع المعمكمات :  -جػ 
حيف الدراسة في الدراسة األكلى تـ االعتماد عمى المالحظة كالمقابمة المقننة في شكؿ استمارة ,في    

الثانية كظفت الباحثة االستمارة ,في الدراسة الثالثة تـ االعتماد عمى االستمارة كنفس الشيء مع باقي 
 الدراسات ,أما في دراستنا ىذه فسيتـ االعتماد عمى المقابمة المقننة كاالستمارة .

 األساليب اإلحصائية :   -د 
النسب المئكية كمقاييس النزعة المركزية مف متكسط حسابي في الدراسة األكلى تـ استخداـ التكرارات ك    

االنحراؼ المعيارم كمعامؿ االرتباط  بيرسكف ,في حيف الدراسة الثانية اعتمدت عمى التكرارات كالنسب 
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ؿ التبايف كتحمي tالمئكية أما في الدراسة الثالثة فقد تـ االعتماد عمى الكسط الحسابي كالنسب المئكية اختبار
(  spss, كالدراسة الرابعة استخدمت برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمـك االجتماعية )م كاختبار شيفيواألحاد

أما الدراسة الخامسة فقد اعتمد عمى النسب المئكية في حيف  ,اإلحصاء الكصفي ليباأسكبعض 
 استخدمت في دراستنا التكرارات مع النسب المئكية  كذلؾ لطبيعة مكضكعنا .

 االستفادة من الدراسات السابقة : 6-2
شممت االستفادة مف الدراسات السابقة مف حيث تحديد عناصر اإلطار النظرم كالميداني لمبحث مف     

 خالؿ التعرؼ عمى ما يمي : 
  ..تسميط الضكء عمى العالقة بيف المدرسة كاألسرة1
 .كلكجية األقرب إلى مكضكع الدراسة.تحديد المقاربة السكسي2
 .كالخبرة المينية كالمؤىؿ العممي .تحديد متغيرات الدراسة الميدانية كالجنس3
 .ة المقابمة تدعيما لألداة األكلى.تحديد أدكات الدراسة المناسبة كىي االستبياف ,إضافة إلى أدا4
 .تحديد محاكر أداة  الدراسة الميدانية )االستبياف(.5
 .إطار مرجعي نظرم حكؿ مكضكع البحث.تككيف 6

كتختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة ككنيا تسعى إلى محاكلة الكصكؿ إلى مقترحات مف     
شأنيا المساىمة كلك بجزء يسير في تفعيؿ الحياة المدرسية في المدرسة الجزائرية مف خالؿ االىتماـ 

 كف بيف المؤسستيف .بتكثيؽ الصمة بيف المدرسة كاألسرة, كطرح تصكر لكيفية تفعيميا مف خالؿ التعا
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 خالصة الفصل :
كتحديد  اإلشكاليةالتعريؼ بمكضكع الدراسة مف خالؿ تحديد  إلىلقد تطرؽ الباحث في ىذا الفصؿ    

 .كأسباب اختيارىا كأىميتيا كصكال إلى الدراسات السابقة كاالستفادة منياالدراسة  أىداؼ
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 تمهيد : 
تعتبر األسرة النظاـ اإلنساني األوؿ الذي يعمؿ عمى استمرار النوع البشري, والمحافظة عميو وكانت      

والزالت محؿ دراسات العديد مف العمماء وخاصة عمماء االجتماع حيث تعتبر األسرة البيئة األولى التي 
نشئة االجتماعية, التي تيدؼ إلى تنشئة تحتضف الطفؿ منذ والدتو, وىي المؤسسة اليامة مف مؤسسات الت

الفرد تنشئة سميمة مستمدة قوتيا مف جميع المقومات األساسية التي تبنى عمييا وسوؼ نعرض في ىذا 
 .لفصؿ إلى األسرة بشيء مف التفصيؿا
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 األسرة :
 األسرة : تعريف -1
 األسرة لغة : تعريف  1-1
باىتماـ كبير مف طرؼ الباحثيف والميتميف في مختمؼ  حضتاىيـ التي تعتبر األسرة مف المف    

بالرغـ مف أنيـ اختمفوا في تعريفيـ ليا حسب بنائيا ووظائفيا وأنماط  المياديف خاصة العموـ االجتماعية,
 معيشتيا, فاألسرة مف الناحية المغوية;

وعشيرتو."وتطمؽ عمى الجماعة التي كما جاء في المعجـ الوسيط ; "ىي الدرع الحصينة, وأىؿ الرجؿ   
 1يربطيا أمر مشترؾ, وجمعيا أسر.

 2وىي أىؿ الرجؿ أو أىؿ المرأة.  
أما ابف منظور; أسرة الرجؿ ; عشيرتو ورىطو األدنوف ألنو يتقوى بيـ, واألسرة عشيرة الرجؿ وأىمو    

 .3وبيتو
معاني الشد والوثاؽ والقوة, ففي وبالرجوع إلى مادة )أ س ر( أصؿ كممة األسرة نجد أنيا تحمؿ    

 4."األسر, والعصب, وشدة  الخمؽ  و الخمؽ "القاموس المحيط ;  
  5واألسرة الدرع الحصيف, عشيرة الرجؿ وأىؿ بيتو, وأسرة الرجؿ ;عشيرتو ورىطو األدنوف .   

 .رة في المغة تعني األىؿ والعشيرةومنو فاألس
 التعريف االصطالحي : 1-2  
الح األسرة تعريؼ محدد ومعنى واضح يتفؽ عميو العمماء بالرغـ مف كونيا أحد أىـ ليس الصط   

 الوحدات األساسية التي يتكوف منيا البناء االجتماعي لذا سنتطرؽ إلى بعض التعريفات ;
يعرفيا "أوجست كونت" ; األسرة بأنيا النقطة األولى التي يبد أمنيا التطور, وىي الخمية األولى في    

  6المجتمع, وىي الوسط الطبيعي االجتماعي الذي يترعرع فيو الفرد .جسـ 

                                                           
123. 
 .مرجع سمبؽعمي بف ىادية وآخروف, 2
 ب, بيروت, لبناف ., دار لساف العر 2(, لساف العرب المحيط, ج2::2ابف منظور ) 3
 .(, القاموس المحيط, دار إحياء التراث العربي, بيروت, لبناف2::2الفيروزي أبادي محمد بف يعقوب ,) 4
 , دار مكتبة الحياة القاىرة.4ت(, تاج العروس  مف جواىر القاموس ,ج-الزبيدي محمد مرتجى, )ب 5
 .27 ص مرجع سابؽ,سعيد محمد عثماف,  6
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مف خالؿ ىذا التعريؼ نستخمص أف األسرة في نظر كونت ىي الوحدة التي يرتكز عمييا المجتمع في 
وجوده وتطوره, كما أف الحياة في إطار األسرة تمثؿ الحالة الطبيعية والضرورية الندماج الفرد في المجتمع 

ألسرة ىي الوسط الطبيعي األوؿ الذي يضـ الفرد, وبالتالي الوسيمة األولى التي بإمكانيا مساعدة و ألف ا
 الفرد في االندماج داخؿ المجتمع .

وقد ذىب كؿ مف بيرجس  ولوؾ إلى تعريؼ األسرة بأنيا ; عبارة عف مجموعة مف األشخاص    
نزؿ واحد يتفاعموف وفقا ألدوار اجتماعية محددة يرتبطوف بروابط الزواج أو الدـ أو التبني ويعيشوف في م

  1ويحافظوف عمى نمط ثقافي عاـ.
يتضح لنا مف تعريؼ بيرجس أف األسرة ىي مجموعة مف األفراد تجمعيـ روابط الزواج والدـ ويتولد    

واالبف بينيـ التفاعؿ وفؽ األدوار المترتبة عف طريؽ الروابط, وتشمؿ أدوار الزوج والزوجة واألـ واألب 
واالبنة األخ واألخت, ويحدث ىذا التفاعؿ في إطار ثقافي مشترؾ,  أما "أوجبرف" فيرى أف ; األسرة رابطة 
اجتماعية مف زوج وزوجة و أطفاليما أو بدوف أطفاؿ, أو مف زوج بمفرده مع أطفالو, أو زوجة بمفردىا 

 3مع أطفاليا .
لألسرة عمى الوحدات البنائية المكونة لألسرة  في ىذه الرؤية نالحظ أف الباحث ركز في تعريفو   

)األفراد(, إذ اعتبر أف األسرة ىي تمؾ العالقات التي تتكوف بيف أفراد مختمفيف )زوج, زوجة, أبناء, 
 أقارب(  وعدد الحاالت التي يمكف أف يطمؽ فييا لفظ أسرة .

بطيما عالقة روحية متماسكة مع ويعرؼ "ماكيفر"األسرة بأنيا ; وحدة بنائية تتكوف مف رجؿ وامرأة تر 
األطفاؿ واألقارب ويكوف وجودىا قائما عمى الدوافع الغريزية والمصالح المتبادلة والشعور المشترؾ الذي 

 4يتناسب مع أفرادىا و منتسبييا .
ال يختمؼ ىذا التعريؼ عف سابقو غير أف ما أضافو التركيز عمى الدوافع الغريزية التي تعتبر سبب    

 ود األسرة واالنتماء والشعور المشترؾ .   في وج

                                                           
1

911163
  2-Antigone Mouchlturis :la femme ,la famille et leurs conflits ,réponses institutionnelles et 
aspirations sociales, l'harmatton ,pris, 1998. 

 .29ص, 2002, اإلسكندرٌة, الجامعٌة المعرفة دار, األسرة اجتماع علم, بٌومً أحمد محمد, العاطً عبد السٌد - 3
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أما "برتراند" فإنيا ; األسرة جماعة اجتماعية مكونة مف أفراد ارتبطوا بعضيـ ببعض برباط الزواج أو الدـ 
أو التبني, وىـ غالبا يشتركوف في عادات عامة ويتفاعموف بعضيـ مع بعض وفقا لألدوار االجتماعية 

 1المحددة مف قبؿ المجتمع .
ويعرفيا "بوجاردوس" األسرة بأنيا ; جماعة اجتماعية صغيرة تتكوف عادة مف األب واألـ و واحد أو    

أكثر مف األطفاؿ, يتبادلوف الحب ويتقاسموف المسؤولية وتقوـ بتربة األطفاؿ, حتى تمكنيـ مف القياـ 
  2بتوجيييـ وضبطيـ, ليصبحوا أشخاصا يتصرفوف بطريقة اجتماعية .

ي رابح" فيعرفيا ; األسرة  ىي الخمية األساسية التي يقـو عمييا كياف أي مجتمع مف المجتمعات أما"ترك   
 ألنيا البيئة الطبيعية األولى التي يولد فييا الطفؿ وينمو ويكبر حتى يدرؾ شؤوف الحياة ويشؽ طريقو

 . 3فييا
لى القادرة عمى المحافظة عمى بيف تركي رابح في ىذا التعريؼ أف األسرة ىي المؤسسة التربوية األو    

 النوع اإلنساني واستمراره مدى الحياة .
و مف خالؿ التعاريؼ السابقة يمكف أف ندرؾ مدى األىمية التي تمثميا األسرة في التنشئة االجتماعية   

التربوية و  ,ةمف حيث اعتبارىا المؤسسة األولى التي تتكفؿ بكؿ حاجات الطفؿ  النفسية, االجتماعي
وتعمؿ عمى إدماجو ضمف مجتمعو مف جية أخرى ببنائيا التجاىاتو الالزمة و  ,تصادية مف جيةاالق

 معايير و قيـ تتماشى و مجتمعو.
 ومنو يمكف تحديد التعريؼ اإلجرائي لألسرة ;
تتأسس بينيـ القرابة بناء  ,مجتمع و تتكوف مف عدد مف األفرادتعريؼ األسرة ; ىي أىـ جماعة أولية في ال

محور االنتساب المزدوج, حيث يرتبطوف  بروابط الزواج )الزوج و الزوجة( أو الدـ )بيف اآلباء و عمى 
وتقوـ عمى أساس  ,سرة وفقا األدوار اجتماعية محددةاألبناء(, يقيموف في منزؿ واحد ويتفاعؿ أعضاء األ

ماميا بحياتيـ المدرسية الحقوؽ و الواجبات ودورىا األساسي ىو تنشئة األطفاؿ تنشئة سميمة  وكذلؾ اىت
 مف خالؿ إقامة تعاوف وثيؽ مع المدرسة.

فاألسرة في ىذه الدراسة يقصد بيا األب واألـ وكؿ مف يحمؿ صفة الولي ولو أطفاؿ متمدرسيف في    
 التعميـ المتوسط ويقوموف بتنشئة وتربية األبناء وييتموف  بحياتيـ المدرسية.

                                                           
, ثالحدٌ الجامعً المكتب, االجتماعٌة الخدمة منظور من المعاصرة  والطفولة األسرة ومشكالت ظواهر, محمد الفتاح عبد محمد - 1

 .29ص, 2001, اإلسكندرٌة
 .921ص مرجع سابق,, األسري النفس علم, مبارك محمد أحمد - 2
 .931ص, 9110, الجزائر, 2ط, الجامعٌة المطبوعات دٌوان, والتعلٌم التربٌة أصول, تركً رابح - 3
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 التكوين االجتماعي لألسرة : - 2
 يمكف تحديد الوحدات المكونة لألسرة كما يمي ;    
 الوالديف )األب و األـ(;  3-2
وتمويميا ماديا ومعنويا,  يعتبر األب واألـ مركز العطاء في األسرة وتوجيو نمط التنشئة االجتماعية فييا   

 …)  ء, دواء)سكف ممبس, غذا  بحيث يعتبراف المسؤوالف األوالف عف تمبية حاجات الطفؿ المادية منيا
, وتبمغ درجة )الثواب والعقاب(تعديؿ السموؾ  والنفسية واالجتماعية باعتبارىما مصدر السمطة ومصدر

, وكذلؾ مجتمع عف طريؽ التوقعات الوالديةيمتثموف ثقافة ال تأثير الوالداف في أف األطفاؿ في األسرة
  1 السموكية واتجاىاتيما نحو الحياة .الطفؿ قيميما ومعتقداتيما وأنماطيما  حرص الوالداف عمى تعميـ

األبناء إلى العديد مف  كما أننا نستطيع أف نقوؿ أف زواؿ أحد الوالديف يعرض األسرة بكامميا وخاصة    
إلى تعرض األطفاؿ إلى مختمؼ  المشاكؿ النفسية واالجتماعية واالقتصادية كما قد يؤدي ذلؾ أيضا

  .االنحرافات االجتماعية
  :ءاألبنا2-2-

االقتصادي في إنجاب  المكوف الثاني لألسرة ىـ األبناء مف الجنسيف, وتتدخؿ ثقافة األسرة ومستواىا    
األطفاؿ ونفس الشيء ينطبؽ عمى  األطفاؿ, فميؿ األسر ذات الثقافة العالية إلى إنجاب عدد قميؿ مف

االقتصادي المنخفض إلى األسر ذات المستوى  األسر ذات المستوى االقتصادي العالي في حيف تميؿ
  2 .بصعوبة الحياة وعسر المعيشة إنجاب عدد كبير مف األطفاؿ وعدـ المباالة

الريفية إلى إيجاد  ويتدخؿ مف جانب آخر الموقع الجغرافي لألسرة في تحديد شكميا, إذ تميؿ األسر   
مف األبناء في الريؼ اآلباء  نمط األسرة الممتدة ويخضع ذلؾ إلى خصائص الحياة الريفية إذ يتوقع

األسرة في الكثير مف األحياف, عمى عكس  مساعدتيـ في أعماؿ الفالحة وتربية المواشي وزيادة دخؿ
مف عدد أفرادىا وذلؾ لعدـ الشعور بالحاجة إلى العدد  األسرة في المناطؽ الحضرية تميؿ إلى التقميؿ

  .3الكبير مف األبناء
 
 
 

                                                           
1 Mostafa Boutefnouchet, la famille algerienne, scociete d'ditinet diffususion, alger, 1980 ,p258.          
2 Mostafa Boutefnouchet, ibid, p259.                                                                                                                    
3 Mostafa Boutefnouchet, Op cit,,p 260.                                                                                               
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  :الجد والجدة 3-4
األسرة وتمثيميا في  والجدة بكثرة في األسرة الممتدة, أيف يكوف ليما دور فعاؿ في إدارةنجد الجد    

النووية وذلؾ مف جراء انتشار ظاىرة  المراسـ االجتماعية كالزواج, في حيف يغيب ىذا المكوف في األسرة
   1الزواج. االستقالؿ الكمي عند وصوؿ االبف لمرحمة

االجتماعي, فاألسرة  جتماعية لألطفاؿ تتأثر بال شؾ بتكويف األسرةوخالصة القوؿ أف التنشئة اال   
تغيب فييا فمسفة االستقاللية واتخاذ  "العائمة الجزائرية  ":في كتابو "مصطفى بوتفنوشت  "الممتدة حسب 

اء عدد األطفاؿ وعدـ قدرة اآلباء عمى إعطاء األبن القرار, كما يكثر فييا اإلىماؿ والالمباالة بسبب كثرة
عطاء الحرية  حقيـ مف االىتماـ والرعاية والتوجيو في حيف نجد أف األسرة النووية تتبنى اتجاه االستقالؿ وا 

واالجتماعية وكذلؾ النفسية  الضرورية والكمالية()بتمبية كؿ احتياجاتو المادية منيا  لمطفؿ حيث تقـو
  .  كتوفير الحب والرعاية الكافية لمنمو السميـ

 رة :خصائص األس-3
اليامة التي تشغميا األسرة مف أىـ وأكبر المؤسسات التي يتكوف منيا البناء االجتماعي, نظرا لممكانة    

, "وقد عرفت رء المجتمعات اإلنسانية عبر العصو حيث تعتبر الحجر األساس في بنا ,في المجتمعات
جميع األقارب والموالي والمتبنيف عبر التاريخ تطورا كبيرا مف حيث اتساعيا مف األسرة الكبيرة التي تضـ 

ومف حيث القيادة مف كبار السف ثـ  ,الزوجيف و أوالدىما أو المتبنيف إلى األسرة الصغيرة المتكونة مف
ومف حيث وظيفتيا مف الوظائؼ  ,رؿ وأحيانا لممرأة أو األخ األكبلمذكور ثـ صارت القيادة أحيانا لمرج
ومنو  2صرىا  في الوظائؼ الجسمية واالقتصادية والتربوية الخمقية "الكثيرة الواسعة إلى التقميؿ منيا وح

 ألسرة ضرورة حتمية لبقاء الجنس البشري ومف خصائصيا  ;                                                           فا
األسرة ظاىرة ذات وجود عالمي, فقد وجدت في جميع المجتمعات وفي كؿ مراحؿ النمو  3-2
االستقرار في الحياة  وىي أساس ,عموما وانتشارا أكثر الظواىر االجتماعيةالجتماعي, ليذا ىي ا

 .االجتماعية
تقوـ األسرة عمى أوضاع ومصطمحات يقرىا المجتمع, فيي ليست مف صنع الفرد, وال ىي   4-3

, بؿ إنما نبعت مف خاضعة  في تطورىا لما يريده القادة  والمشرعوف أو يرتضيو ليا منطؽ العقؿ الفردي
 يا طبيعة االجتماع وظروؼ الحياة. تمقاء نفسيا عف العقؿ الجمعي واتجاىاتو, وتخمق

                                                           
9 Iped ,p261.                                                                                                                                                                       

 . 36 ص,  2002, والتوزٌع للنشر العلوم دار, الجزائر, التربوي االجتماع معل, شروخ الدٌن صالح - 2
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وأنيا أصغر ىيئات المجتمع  ونالحظ أف اإلقامة  ,ىي بالضرورة جماعة محدودة الحجـ األسرة 4-4
ية لقياـ ىذه ىا ىي قواعد أساسالمشتركة, واللتزامات القانونية واالقتصادية واالجتماعية المتبادلة بيف أفراد

 .الوحدة االجتماعية
تعتبر األسرة الخمية األولى لممجتمع, وىي الجماعة اإلنسانية األولى التي يتعامؿ معيا الطفؿ,  4-5 
واألسرة ىي البيئة االجتماعية األولى التي بدأ فييا الطفؿ يتعرؼ  ,عيش فييا السنوات األولى مف عمرهوي

اية خريف, ويعرؼ ما يجب القياـ بو, ويتمقى فييا الثواب والعقاب وتوفر لو الرععمى نفسو, وعمى اآل
 .والغذاء والتنشئة االجتماعية

تتصؼ العالقات داخؿ األسرة بالتماسؾ التواكؿ والعصبية القائمة عمى أواصر الدـ, والتوحد في  4-6
 .وخسائرىـ حزنيـ ومكاسبيـمصير مشترؾ حيث يصبح الفرد عضوا يقاسـ األعضاء اآلخريف فرحيـ, و 

األسرة ىي الوسط الذي اصطمح عميو المجتمع لتحقيؽ غرائز اإلنساف, ودوافعو الطبيعية  4-7
واالجتماعية, ومف ذلؾ حب الحياة, وبقاء النوع, وتحقيؽ الغاية مف الوجود االجتماعي, وتحقيؽ الدوافع 

األبوة واألمومة واألخوة وغيرىا وىذه كميا الجنسية والعواطؼ واالنفعاالت االجتماعية, ومنيا عواطؼ 
ويستيدؼ مف ورائيا الحرص عمى الوجود  ,ومصطمحات يحددىا المجتمع لألفرادعبارة عف قوالب 

 .1االجتماعي, وتحقيؽ الغاية مف االجتماع اإلنساني
رار ليذا نجد أف األسرة بوصفيا مؤسسة اجتماعية ىي ضرورة حتمية لبقاء الجنس البشري, واستم   

 الحياة االجتماعية.
إف نظاـ األسرة في أمة مف األمـ يرتبط ارتباطا وثيقا بمعتقدات ىذه األمة ودينيا, وتقميدىا  4-8

وتاريخيا, وعرفيا الخمقي, وما تسير عميو مف نظـ في شؤوف السياسة واالقتصاد والتربية, والقضاء, وما 
 الت الحياة .جا, وظروؼ في شتى متمتاز بو  شخصيتيا الجمعية, و ما يكتنفيا مف بيئة

وتضفي عمييا  ,ت أفرادىا, فيي التي تشكؿ حياتيـتعتبر األسرة اإلطار العاـ الذي يحدد تصرفا 4-9
ذا كانت  .خصائصيا وطبيعتيا فإذا كانت قائمة عمى أسس دينية اتسمت حياة أفرادىا بالطابع الديني, وا 

واألسرة ىي أداة نشر الوعي  .قديري التعاقديدىا بالطابع التقائمة عمى اعتبارات قانونية اتسمت حياة أفرا
وىي مصدر  ,تنقؿ ىذا التراث مف جيؿ إلى جيؿ فيي التي ,جتماعي, والتراث القومي والحضارياال

                                                           
 .21ص, 9199, والنشر للطباعة, العربٌة النهضة دار, بٌروت, العائلً االجتماع علم فً دراسات, الخشاب مصطفى - 1
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وىي دعامة الديف, والوصية عمى طقوسو  ,ؼ, وقواعد السموؾ واآلداب العامةالعادات والتقاليد, والعر 
 1وىي عممية التنشئة االجتماعية . ,بأىـ وظيفة اجتماعية الفضؿ في القياـووصاياه, ويرجع إلييا 

, وتتكامؿ 2األسرة باعتبارىا نظاما مفتوحا تؤثر وتتأثر ببقية األنظمة األخرى القائمة في المجتمع  :-4
فإف ىذا الفساد يتردد صداه في الوضع  ,األسري في مجتمع ما منحال وفاسدا. فإذا كاف النظاـ معيا

ذا كاف التصادي وفي المعايير الخمقيةالسياسي, واالق فإف الفساد  ,نظاـ االقتصادي أو السياسي فاسدا. وا 
 3وفي تماسكيا.  ,ي مستوى معيشة األسرة, وفي خمقيايؤثر ف

ذا كانت األسرة نظاما اجتماعيا 21 -4 ومراسميا الخاصة بالزواج  ,تياافإف النظـ األسرية تختمؼ عاد ,وا 
وعالقة الزوجيف بعضيما ببعض مف ناحية وعالقتيما  ,والميراث وأسموب النسب ودرجات القرابة ,والطالؽ

ومف زماف إلي زماف في مجتمع  ,رؼ ىذه العالقات مف مجتمع إلى آخباألوالد مف ناحية أخرى, وتختم
 .واحد
عؿ ذلؾ تضع األسرة مسؤوليات مستمرة عمى أعضائيا أكثر مف أي جماعة أخرى تعودت إف تف 4-22

جؿ أولكنيـ يكدوف مف  ,جؿ بالدىـأويحاربوف ويموتوف في أوقات الحروب مف  ,عمؿ الرجاؿ,وقد ي
 .أسرىـ طواؿ حياتيـ

األسرة وحدة اقتصادية متضامنة, يقوـ فييا األب بإعالة زوجتو وأبنائو, وتقوـ األـ بأعماؿ المنزؿ  4-23
 .ساىـ في تغطية نفقاتيا المتزايدةاألسرة مما ي.وقد تعمؿ الزوجة أو بعض األبناء فيزيدوف مف دخؿ 

عمقة بعدد السكاف أي يمكف أف تتخذ أساسا اإلجراء اإلحصاءات المت ,األسرة وحدة إحصائية 24- 3
وما إلييا مف اإلحصاءات التي تخدـ األغراض العممية  ,وظواىر الحياة والموت ,,مستوى المعيشة

 .ومطالب اإلصالح االجتماعي
ة دائمة ومؤقتة في الوقت نفسو, فيي دائمة مف حيث كونيا نظاما موجودا في كؿ مجتمع األسر  3-25

مغ , بؿ أنيا تبتبؽ إذا كنا نشير إلى أسرة معينة, و ىي مؤقتة ألنيا ال و في كؿ زماف و مكاف إنساني,
ميا أسر , و تحؿ محدرجة معينة مف النمو في الزمف, ثـ تنحؿ و تنتيي بموت الزوجيف, وزواج األبناء

 أخرى و ىكذا.
تحت سقؼ واحد قد تختص بو األسرة, وقد يشاركيا  , ويعيش أعضاء األسرة في مسكف مشترؾ 3-26

, وقد اختمفت المجتمعات في تحديد مكاف إقامة قد يكوف حجرة صغيرة أو شقة فاخرة, و فيو أسر أخرى
                                                           

 .26ص, سابق مرجع, الخشاب مصطفى - 1
 .96ص, األسري االجتماع علم فً دراسة, والمجتمع األسرة, أحمد الحمٌد عبد حسٌن, رشوان - 2
 .12ص, 9196, 2ط, القاهرة المجتمع ومشكالت التربٌة, جالل الفالح وعبد عفٌفً الهادي محمد - 3
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, تسكف فيو الزوجة مع أسرتيا ع, وىناؾ مجتمع تسكف فيو الزوجة مع أسرة الزوج, فيناؾ مجتمالزوجة
, و أخيرا لجديدة حرية السكف مع أسرة الزوج, أو أسرة الزوجةوىناؾ مف المجتمعات مف يترؾ لألسرة ا

نما يترؾ ذلؾ لحريتيا تبعا لمؤثرات أخرى منيا ال تحدد مكاف سكف األسرة الجديدةىناؾ مجتمعات  , وا 
 1قرب السكف مف عمؿ الزوجيف .

ف واحد آة مزدوجة تتمثؿ في أف كال مف الزوج و الزوجة يرتبط بأسرتيف يكوف في لألسرة طبيع 4-27
 .ويكوف في األخرى األب أو األـ ,فييا االبف أو االبنة

 إف مرحمة تكويف األسرة الحديثة تختمؼ مف مجتمع ألخر. 4-28
ترتكز عمييا بقية  تعتبر األسرة دعامة أساسية مف دعائـ البناء االجتماعي فيي منظمة اجتماعية 4-29

 منظمات المجتمع االجتماعية األخرى .
, كما تعتبر األسرة مف خالليا دور كؿ فرد في األسرة تحدديترتبط األسرة بقواعد تنظيمية داخمية  :4-2

, وذلؾ تحقيقا ماعية بصورة شرعية يقرىا المجتمعشبعاتو الطبيعية و االجتإالوسط الذي يحقؽ فيو الفرد 
 االجتماعي و إشباعا لعواطؼ األبوة و األمومة و األخوة .لغاية الوجود 

طريؽ التنشئة  بتمتاز األسرة بأنيا تمارس قواعد الضبط االجتماعي عمى أفرادىا ويتـ ىذا حس 4-31
 .رؽ و األمانة و اإلخالص و اإليثااالجتماعية و بذلؾ تكسب أفرادىا صفات الصد

ـ ثالثة عمى األقؿ )زوج وزوجة وابنيما( وال يمكف تحديد حد يتميز حجـ األسرة بعدد مف األفراد ى 4-32
ليا ونجد أف عدد األفراد في األسرة في المجتمعات القروية أكبر ألف األسرة في الريؼ تعتبر وحدة إنتاجية 

 2و زيادة عدد أفرادىا يعطييا فرصة لزيادة إنتاجيا و تحقيؽ االكتفاء الذاتي.
 مقومات األسرة :- 4
األسرة عمى مجموعة مف المقومات التي تمكنيا مف الحفاظ عمى تماسؾ بنيتيا واستقرارىا والقياـ تعتمد    

ف نجاح األسرة وتوافقيا االجتماعي وصالحيتيا يتوقؼ عمى تكامؿ ىذه  بوظيفتيا كمؤسسة اجتماعية, وا 
 المقومات وتتمثؿ في اآلتي ;

مف أىـ المقومات األساسية لدواـ الحياة تعتبر المقومات االقتصادية المقوم االقتصادي : – 4-1
األسرية, ونقصد بو الدخؿ األسري الذي يحقؽ مطالب األسرة المادية, ومف خالؿ ذلؾ تمبية و إشباع 

مسكف, غير أف ذلؾ يرجع كمو إلى  ,ألسرة مف مآكؿ ومشرب, ممبس ترفيوالحاجيات الضرورية ألفراد ا
                                                           

 .31ص, سابق مرحع, أحمد الحمٌد عبد حسٌن رشوان - 1
 ,باتنة لخضر الحاج جامعة, منشورة غٌر دكتوراه رسالة, الدراسً التحصٌل فً لألسرة االجتماعٌة الظروف دور, نوال زغنٌة - 2

 .31 ص, 2009-2001
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ائمية التي تخضع إلى تخطيط يشترؾ في وضعو  الزوجاف, حسف استخداـ وعقالنية تصرؼ الميزانية الع
والذي يراعي ظروؼ الدخؿ األسري وتحديد أولويات اإلنفاؽ, إف المبالغة في االىتماـ بيذا الجانب قد 
يؤدي إلى اضطرابات في األسرة, فقد كانت في غالب األحياف سببا في تدىور العالقات األسرية وتفككيا 

خرة, ومف ألغير أف ىذا األمر يبقى نسبيا في تأثيره مف أسرة  1و بدرجة خطيرةلتدىور الدخؿ وانخفاض
 مجتمع آلخر.

أي وحدة األسرة في كيانيا وبنائيا مف حيث وجود األب واألـ و األوالد ألف انعداـ المقوم البنائي :  4-2
ى الوظائؼ أي عنصر مف ىذه العناصر قد يعرقؿ النظاـ األسري, ويذبذب وحدة األسرة ويقضي عم

 الطبيعية واالجتماعية التي كاف يؤدييا .
ويفيد المقوـ البنائي في قياـ التفاعؿ األسري, فال يمكف أف يتصور عقؿ ومنطؽ أف يقـو تفاعؿ أسري,    

وأداء لموظائؼ األسرية عمى الوجو السميـ, دوف الوجود المادي و الكياني ألطراؼ الحياة األسرية, فأي 
حقيؽ نجاح جزئي فقط, يانيا البنائي مف أي طرؼ مف أطرافيا قد يؤدي إلى تقصور أو نقص في ك

  2في حياة أسرية غير متكاممة. وتصور جزئي
تعتبر المقومات االجتماعية ميمة جدا الستمرار الحياة األسرية, وبالغة   المقوم االجتماعي : 4-3

أف ىذه األخيرة ترتبط ارتباطا وثيقا بالراحة األىمية في توفير االستقرار واالطمئناف في الجو األسري كما 
الزوجية, كما يدخؿ في إطارىا اكتماؿ ىيئة األسرة حتى يتـ إشباع عاطفتي األبوة واألمومة, وبالتالي 

 3انتشار جو الحوار والتفاعؿ والتفاىـ والتعاوف .
ث توافؽ االتجاىات ومنو يتضح المقوـ االجتماعي لألسرة مف خالؿ تكامؿ عالقات األسرة مف حي     

 والمواقؼ بيف أفرادىا, ومف حيث التماسؾ والتضامف والعمؿ المشترؾ واالتجاه نحو غايات وأىداؼ واحدة  
وؿ الثقافية, وىذا يعتمد التوافؽ بيف الزوجيف إلى حد كبير عمى تماثميما في األص" المقوم الثقافي : 4-4

ف بعقيدة واحدة ونظرتيما الموحدة إلى السموكيات األسري, فتمسؾ الزوجا االستقرار التماثؿ يساعد
بالقيـ و المعايير المتداولة أو المتعارفة  بينيما موافقة يساعدىما عمى العيش و اميما األخالقية والتز 

 .4التعايش بنجاح في حياتيـ األسرية" 

                                                           
 . 262ص, سنة بدون, بٌروت, العربٌة النهضة دار, االجتماعٌة للخدمة مقدمة, محمود حسن – 1
 .92ص, 9199, القاهرة, الفخرٌة المكتبة, واألسرة الزواج, مصطفى المسلمانً - 2
 . 96 ص, 9119, بٌروت والنشر للطباعة ٌةالعرب النهضة دار, ومشكالتها األسرة, محمود حسن - 3
 .293 ص, نفس المرجع, محمود حسن 4
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ة المحافظة عمى تمثؿ األسرة مؤسسة اجتماعية في بناء المجتمع ميزتيا األساسي المقوم الصحي : 4-5
النوع اإلنساني بواسطة وظيفتيا البيولوجية المتمثمة في عممية اإلنجاب بصورة يقرىا المجتمع, و ليذا فإف 
سالمة األبويف مف األمراض ضروري لمحفاظ عمى عممية التناسؿ البشري ويقتضي االعتناء بو لمحفاظ 

ت األبحاث العممية إلى الكثير مف الحقائؽ ولقد توصمعمى المجتمع مف كؿ  ما يؤدي بو إلى االنقراض, 
المثيرة في ىذا المجاؿ وأصبح إجراء التحميالت و الفحوص الطبية  شرطا ضروريا إلتماـ الزواج في 
الدوؿ المتقدمة عمى ضوء النتائج المتوصؿ إلييا, )بؿ ىو شرط في أغمب الدوؿ كالجزائر مثال في يومنا 

 . أنظر قانوف األحواؿ الشخصية الجزائر, تونس ...الخ ىذه الفحوصات(بإجراء مثؿ ىذا ال يتـ العقد إال 
ومنو يعتبر الجانب الصحي مف أعظـ المياـ التي تتحمؿ أعباءىا األسرة وتسعى جاىدة لتوفيرىا   

ألطفاليا بكؿ ما تممؾ مف طاقة معنوية أو مادية حيث يؤثر المرض تأثيرا بالغا في حياة األسرة سواء مف 
  1االقتصادية أو االجتماعية, أو الجو النفسي المحيط بيا .الناحية 

يعد المقوـ النفسي أساس التفاىـ واالحتراـ بيف أفراد األسرة, فالتفاعؿ االيجابي   المقوم النفسي : 4-6
بينيـ و التوازنات االنفعالية كميا شروط موضوعية لضماف حياة أسرية مستقرة, ويعتمد المقوـ النفسي 

التوافؽ بيف الزوجيف, ويعد ىذا التوافؽ أكثر نجاحا في الحاالت التي ينتمي فييا الزوجاف إلى خاصة عمى 
ثقافة اجتماعية متماثمة, كما تؤثر الخبرات النفسية لمزوجيف عمى ىذا التوافؽ خاصة تمؾ الخبرات التي 

يعد مف أسباب يكتسبيا الشخص في طفولتو, وأف إشراؾ الزوجيف في أىداؼ عامة والتعارؼ بينيما 
  2التوافؽ الزوجي .

حصوؿ التكامؿ العاطفي بيف أفراد األسرة, أي أف يكوف قائما عمى عواطؼ أي   المقوم العاطفي : 4-7
ايجابية يعـ كؿ األطراؼ المكونيف لمجتمع األسري بحيث يشيع بينيـ عاطفة أسرية ممؤىا الحب والوفاء 

 3وجيف مف الصمة المادية أي الصمة العاطفية المعنوية .والود و الرضا, بحيث تسمو العالقة بيف الز 
يعتبر الديف مف أىـ النظـ االجتماعية في كافة المجتمعات والتي يتمثؿ األفراد   المقوم الديني : 4-8

في تصرفاتيـ وسموكيـ, فعندما يولد الفرد يجد نفسو محاطا باألسرة يعتبر الديف فييا أحد العناصر بؿ 
سبو مف خالؿ التنشئة االجتماعية, بحيث يغدوا الديف فييا أىـ المقومات الذي يضبط أىميا والذي يكت

 سموؾ األفراد فييا .

                                                           
 ص, 2002, مصر, اإلسكندرٌة, المعرفة دار, المهنٌة الممارسة ومجاالت االجتماعٌة الخدمة,  صالح حسن محمد المحً عبد- 1

203   . 
 . 39ص, سنة بدون, مصر, الجامعٌة المعرفة دار, 9ط, والطفولة األسرة و السكان قضاٌا, علً ٌوسف ,منصور أمٌرة - 2
 . 92 ص, 9111,  الحدٌث الجامعً المكتب, اإلسكندرٌة, والطفولة األسرة رعاٌة فً مدخل, رمضان السٌد - 3
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ومما سبؽ عرضو يمكف القوؿ أف ىذه المقومات بمثابة الضامف الستقرار األسرة وتماسكيا وسبيؿ      
رة, وىي عبارة عف عقد سعادتيا, وال يتـ ذلؾ إال بأف تعمؿ ىذه المقومات بشكؿ متكامؿ داخؿ األس
 فييا الوىف  متواصؿ الحمقات إذا فقدت حمقة منو غشي األسرة الخمؿ وتصدع بنائيا و فشا

 أهميـة األسـرة: -5
تعتبر األسرة نسقا اجتماعيا رئيسيا بالمجتمع يتفاعؿ في إطاره الوالديف مع األبناء لتشكيؿ شخصية    

رىـ بأدوار مسندة ليـ في المستقبؿ بصورة فعالة في المجتمع سميمة اجتماعيا ونفسيا, لكي يقوموا ىـ بدو 
الذي ينتموف إليو, مما ينعكس عمى باقي األنساؽ االجتماعية التي تتعامؿ معيا األسرة كوحدة كمية, وكمما 
زادت قدرة األسرة عمى رعاية أبنائيا وتوجيييـ وتنشئتيـ دوف أف يشعروا بالحرماف أو الضغط أو القسوة أو 

اىؿ, كمما كاف الطفؿ سويا قادرا عمى تحمؿ مسؤوليتو في إطار احترامو وتقديره لذاتو وذوات اآلخريف التس
, فإذا ضعفت الخمية األساسية في المجتمع ضعؼ مصدره ونقطة ارتكازه, أي أف  1في نفس الوقت 

 أخالقيا فظيعا, األسرة التي أصيبت بأمراض فكرية وأخالقية متعددة المصادر والمرجعيات, تثمر انحالال
نسانيا في العالقات اإلنسانية لـ يشيد لو مثيؿ, يطغى عمييا التمزؽ والتشتت, ويغيب  وانحطاطا فكريا وا 
التكامؿ االجتماعي بيف مختمؼ أوساط المجتمع, وتصير األسر محطمة وتبدأ العائالت بالتفكؾ وينتشر 

العالقات غير الشرعية, كؿ ىذا يثمر تمزقا في  الطالؽ وتقؿ نسبة الزواج, وتنتشر الفاحشة وتتعدد أنواع
, إذا وجب عمينا  العودة بالخمية األساسية إلى  2أوصاؿ المجتمع وىو ما أوصمنا إلى ما نحف عميو 

موقعيا األساسي وجعميا مف أىـ أىدافنا والمحافظة عمييا, تمؾ الخمية أو المؤسسة اإلنسانية التي يحتمي 
 ليا جوىره, ويكتسب داخؿ إطارىا ىويتو الحضرية واألخالقية. بيا اإلنساف ويحقؽ مف خال

وتبرز أىمية األسرة في أف الرعاية التي يتمقاىا الطفؿ في أسرتو في السنوات األولى مف حياتو ىي    
 ; 3العامؿ الرئيسي في تكويف صحتو النفسية والفعمية, ويمكف تمخيص أىمية األسرة في النقاط التالية 

أوؿ نموذج مثالي لمجماعة التي يتعامؿ الطفؿ مع أفرادىا وجيا لوجو وىي بدورىا التي تشكؿ  أنيا تمثؿ -
 سموكو وتوجيو وتمقنو القيـ التربوية والمعايير االجتماعية.

 تنفرد األسرة بتزويد الطفؿ بمختمؼ الخبرات أثناء سنوات تكوينو. -
ييا عمميات اتصاؿ وانتقاؿ القيـ والعادات مف إف األسرة ىي أكثر الجماعات األولية تماسكا, وتتـ ف -

 جيؿ اآلباء إلى جيؿ األبناء.
                                                           

 .  21 ص, 2003, األردن عمان, الفكر دار, األسرة و الطفل رعاٌة إلى مدخل, شلبً  ناز صافً, قندٌل متولً محمد 1
 . 1ص, 2003, بٌروت, حزم ابن دار, المعاصرة والمتغٌرات التحدٌات وجه فً العربٌة األسرة, األول األسرة مؤتمر 2
 . 26 ص, 2009, بسكرة جامعة, منشورة غٌر ماجستٌر رسالة, والمدرسة األسرة بٌن الوظٌفً التكامل, حنان مالكً 3
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تحدد مكانة الطفؿ بدرجة كبيرة بمكانة األسرة وثقافتيا, وبالتالي فيي تييئ المواقؼ المختمفة وتنمية  -
 قدرات الطفؿ.

والعادات االجتماعية, تعتبر األسرة النسؽ االجتماعي األوؿ الذي يزود الطفؿ برصيده األوؿ مف القيـ  -
 .  1وتكوف بمثابة دليؿ يرشده في تصرفاتو وتحديد سموكاتو, حيث يتعمـ الحؽ والواجب, الخطأ والصواب 

إف األسرة ىي التي تمنح الطفؿ أوضاعو االجتماعية وتحدد لو منذ البداية اتجاىات سموكو, وبذلؾ    
 سبؽ ذكرىا في العنصر السابؽ.  يمكف القوؿ أف األسرة تقـو بالعديد مف الوظائؼ التي

 أنواع األسرة : – 6
تختمؼ أنماط األسرة باختالؼ المجتمعات اإلنسانية, وال يوجد أي مجتمع يقتصر عمى نمط واحد فقط مف 
األسر ال يعرؼ سواه, بؿ تتنوع األنماط األسرية حسب المناطؽ الجغرافية, والظروؼ االقتصادية, 

كؿ مجتمع ولقد وضع عمماء االجتماع عدة تصنيفات ألنماط األسرة نذكر  واالجتماعية, والثقافية داخؿ
 أىميا فيما يمي ;

وىي تركيبة اجتماعية مكونة مف عائمتيف أو أكثر يقيموف جميعا في بيت واحد,  األسرة الممتدة :  6-1
تمعات وغالبا ما يكونوف عمى صمة قرابة يبعضيـ, و غالبا ما يجمع بينيـ عمؿ معيف كما في المج

وتسمى . وتبقى األسرة في ىذا النمط عمى االتصاؿ بيف األجياؿ, عية, التي تقوـ باإلنتاج الزراعيالزرا
 .2أسرة النواة المتصمة 

 نشأ في ظؿ األسرة الممتدة مرده    ي التعقيدبعض عمماء االجتماع أف ىناؾ نوعا مف  يرىو    
 تيفإلى أسر  ينتمينجد الشخص الواحد  بحيثإلى امتداد و اتساع و تعقد عالقة األب و االبف 

زوج و  و, ولكنوي, فيو ابف في أسرة أبمتمايزتيف بوظيفتيفقوـ يكؿ منيـ دورا مختمفا, و  يؤدي مختمفيف
 .3أب في األسرة التي يؤلفيا ىو

 تكوف مف الزوج يالنموذج األسري  هذا :(family Nuclear)ة أو النواةياألسرة النوو  6-2  
 هذاتمثؿ يا عف األسرة الممتدة, و يا و مكانيا و اقتصاديشيف معيف المستقميو أطفاليما المباشر و الزوجة 

كوف يو  ة مف مأكؿ و مشرب,يشياة المعيع أوجو الحياالستقالؿ في مصادر الدخؿ و اإلنفاؽ و في جم
تعد وحدة  . فيي 4ة يموف في نفس القر يقياة و يد الحياالستقالؿ في وجود والدي الزوج عمى ق هذا

                                                           
 . 21 ص, الذكر سابق مرجع, قندٌل متولً محمد 1
 . 63 ص, سابق مرجع, لكنديا مبارك محمد أحمد 2
 . 66 ص, سابق مرجع, القصٌر القادر عبد 3
 . 231 ص, سنة بدون,  مصر, 9ط, الجامعٌة المعرفة دار, والطفولة األسرة, آخرون و زاٌد أحمد 4
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ذا الشكؿ هبدأ  ة, كما نجد أنوية و تتصؼ حاليا بضعؼ الروابط الرقابياستيالكية أكثر منيا وحدة إنتاج
ومف  البنائي الجزائري, ثا في المجتمع الجزائري, و خصوصا في المدف نظرا لمتحوؿيمف األسرة يظير حد

  :ةيمكننا أف نشتؽ الخصائص التاليالتعريؼ  هذاخالؿ 
 .ف األسريف األفراد أكثر منو ارتباط بيار الحر في الزواج, فيو زواج بيمى أساس االختتتكوف ع*
  .رة الحجـ و محدودة العدديصغ*
ة يالفرد اتية مف الحر يا بدرجة عالهتمتع أفراديث إذ يـ خصائص المجتمع الصناعي الحدهتعتبر مف أ*

  .بط األسرياة العامة و التحرر الواضح مف الضيو التنافس في مجاؿ الح
العناية بتنظيـ الناحية الترفييية والترويحية والمعنوية في محيط األسرة مثؿ  تنظيـ أوقات الفراغ و  *

 .  1استغالؿ نشاط  األبناء فيما يعود عمييـ وعمى األسرة والمجتمع بالفائدة
ف يالقوان و ,ألفكارو ا ةينجر عنيـ مف استقالؿ في حقوؽ الممكيشة و ما ياستقالؿ في المسكف و المع *

ف, و عمى يف الزوجيا عمى الجذب الجنسي بيرا ما تعتمد ىذه األسرة في تماسكيإذ كث ة,ياالجتماع
  .2ف اآلباء و األبناء يالصداقة ب

 3 .ة لالنفصاؿيف المؤديف الزوجيتمتاز بانتشار الصراعات ب *
  .4فيألبو جة عمؿ ايؼ الصغار نتيو األبناء و تثقيالشبو الكمي لتوج ابيغ*
 التسميات د مفيالنمط مف األسرة العد ىذاطمؽ عمى ي :(family complex)  األسرة المركبة -3 6

المجتمعات التي  , يظير ىذا النمط مف األسر فية أو المتصمةيكاألسر المركبة, أو المشتركة أو التعدد
 التي تبيح األزواج .المجتمعات  في أيضا, كما تظير اإلسالميةة يح تعدد الزوجات كالمجتمعات العربيتب
 عني أنيا تتألؼ مفياألسرة المركبة تتألؼ مف الزوج و زوجاتو و أطفالو منيـ, وىذا و    

 ربط بينيما وىويجة عضو مشترؾ ية نتيوالتي تؤلؼ وحدة قراب ,البسيطةمجموعة مف األسر 
 .   5جالزو 

 ريالغمف اإلخوة األشقاء و ات و مجموعة فاألسرة المركبة تضـ مجموعة مف الزوج      
  " بقولو "عمي فؤاد محمد"كما يعرفيا شتركوف في نفس األـ أو في نفس األب,يف ياألشقاء الذ

                                                           
 علم قسم, ٌةالتنم اجتماع علم تخصص, العلوم فً دكتوراه أطروحة, المراهق الحدث بانحراف  وعالقتها األسرة,  فٌروز زرارقة 1

 .  919 ص, 2002/2006, قسنطٌنة جامعة, االجتماع
 . 231 ص, 9191الهٌئة المصرٌة للكتاب, االسكندرٌة, , االجتماع علم قاموس, محمد عاطف غٌث 2
, زائرالج, 6 ع, الوطنٌة التربٌة وزارة, للتربٌة الجزائرٌة المجلة, «صغارها والتثقٌف التربٌة فً األسرة دور», علً تعوٌنات 3

 . 969 ص, 9116 جوان
4 LAZARY, Profession Parents, alger, éd beka, 1999, p125 . 

  .926-922 ص ص, السعودٌة, الشروق دار, العائلً االجتماع علم فً دراسة, العائلً والبناء الدٌن, نبٌل توفٌق محمد السمالوطً 5
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 ف قد يكوف بعضيـ مفيي التي تتكوف مف زوج و زوجة و أوالد مباشر هاألسرة المركبة 
و أسرة  وىي أسرة األب,ف بسيطتيف عمى األقؿ ي, و بالتالي يمكف أف تتكوف مف أسرت1ضا"يف أيالمتزوج

ف يتيف نوو يث " تتكوف األسرة المركبة مف أسرتيشوف في مسكف أسري واحد, حيعيف يف الذياألبناء المتزوج
   .2ف"يف مختمفيميأو ج ؿياف إلى نفس الجيأو أكثر بصرؼ النظر عما إذا كانت  األسرتاف تنتم

 فيف أسر األبناء المتزوجية بياالجتماع ة ويفاالشتراؾ في اإلقامة, و بعض االلتزامات الماد     
 ف األسرة المركبة أو المشتركة التييي أسرة الوالد, يسمح بتكو هوالمنضوييف تحت األسرة األـ و 

 ف أو أكثر ترتبط ببعضيما خالؿ خط األب, أو خط األـ, أي مف خالؿيتيف نوو يتتكوف مف أسرت  "
ي هخت و أخييا, و تكاد اإلقامة المشتركػػػة تكػػوف عالقة األب و االبف أو األخ و أخيو و كذلؾ األ

 . 3"ة المشتركةية و االجتماعيالقاعدة دائما, كما تكوف مصحوبة عادة ببعض االلتزامات االقتصاد
 ة تشترؾ في زوج واحد و ىو األبيطة أو نوو يو منو فاألسرة المركبة بصفة عامة عبارة عف أسر بس   

 ف منيـ و بالتالييعيشوف تحت سقؼ واحد, سواء القصر أو المتزوجيف يذباإلضافة إلى كؿ األبناء ال
جات يالز  ؽيف أو أكثر عف طر يرتيف صغية التي تتكوف مف ارتباط أسرتيمكف تسميتيا  "باألسرة التعددي

صاحب يالمتصمة و قد   عرؼ ىذا الشكؿ باسـ األسرةيو  ؽ االشتراؾ في سمؼ واحد,ية أو عف طر يالجمع
 .  4 "رة المركبة نظاـ تعدد الزوجات أو تعدد األزواجاألس نموذج

كاف   ة, كما أف ىذا االختالؼينت أنماط األسرة و اختمفت باختالؼ المجتمعات البشر يوىكذا تبا   
 ة ياالجتماع  مصحوبا باختالؼ وظائفيا أيضا,حيث فقدت األسرة بعض وظائفيا في ظؿ التغيرات

ة يمية و التعميواألخالق ةية و القانونية و االقتصادياسية و السينيواحي الدلمختمفة, فبعد ما كانت تشمؿ النا
  , أصبحت تقتصر عمى بعضيا فقط .5وغيرىا

 
 
 
 

                                                           
 . 66 ص, 9119, بٌروت, والنشر للطباعة بٌةالعر النهضة دار, الرٌفً االجتماع علم, علً فؤاد محمد 1
 . 32 ص, 9116, مصر, المعارف دار, واالجتماعً الدٌنً التراث فً األسرة, محمد إبراهٌم ٌسرى دعبس 2
 ص ص, 9112, الحدٌث الجامعً المكتب, اإلسكندرٌة, والطفولة األسرة دراسة فً المعاصرة االتجاهات, خٌري خلٌل الجملً 3

96-93 . 
 .  36 ص, ذكره سبق مرجع, محمد إبراهٌم ٌسرى سدعب 4
 .692 ص, 9193, مصر, 6ط, المعارف دار, االجتماع علم مبادئ, محمد بدوي 5
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 وظائف األسرة : -7  
خر وحتى داخؿ المجتمع الواحد ولذلؾ اختمؼ الكثير مف عمماء آلتختمؼ وظائؼ األسرة مف مجتمع      

لتغير بناء األسرة و وذلؾ نتاجا  ,ئؼ األسرة بيف القديـ و الحديثظااالجتماع و العائمة في تصنيؼ و 
توكؿ , بحيث ية تعميـ األبناء و تعديؿ سموكيـ, حيث كانت األسرة قديما ىي المسؤولة عف عمموظيفتيا

ف تأميف , أما مف الناحية االقتصادية فقد كاف أفراد األسرة ىـ المسؤولوف عإلى الجد أو الكبار في السف
, أما األـ فكانت ف في الحقوؿ و المزارع و الورشات, فقد كاف األب وأبناؤه يعممو ؿ والممبس و المأوىالمأك

و  تجمب الماء و تقـو عمى شؤوف المنزؿ و تصنع حاجاتيا و حاجات أبنائيا بنفسيا كالنسيج و الفخار...
ت النزعة ادية متكاممة بؿ أصبحبذلؾ توفر المباس و الفراش و غيرىا أما حاليا فاألسرة لـ تعد وحدة اقتص

, مف أىميا عدة عوامؿ, حيث فقدت األسرة الحديثة الكثير مف الوظائؼ نتيجة الفردية ىي التي تسودىا
, ظيور مؤسسات بديمة تقوـ بعممية التنشئة االجتماعية كدور الحضانة و المدرسة و لمعمؿ خروج المرأة

" أنو نتيجة لفقداف األسرة ىذه , حيث يقوؿ ويمياـ أو جبرف ـلثقافة و النوادي ووسائؿ اإلعالالمسجد ودور ا
 .1الوظائؼ أصبحت أسرة مفككة "

, ويجمع الكثير مف أف مف وظائؼ بيف األسرة التقميدية و الحديثة وبالتالي اختمفت وظائؼ األسرة   
 األسرة الحديثة ما يمي ;

 2رة عف تنظيـ السموؾ الجنسي و اإلنجاب "" مف أىـ وظائؼ األسرة وىي عبا: الوظيفة البيولوجية 7-1
و األسرة ىي الوسط الطبيعي و المجاؿ المشروع اجتماعيا إلشباع الرغبات الجنسية وتختمؼ ىذه 
المعتقدات مف مجتمع إلى أخر و داخؿ المجتمع الواحد حيث أف المجتمعات العربية عمى سبيؿ المثاؿ ال 

ة أي قبؿ الزواج و تسمى ىذه الوظيفة كذلؾ في بعض تسمح بالعالقات الجنسية خارج نطاؽ األسر 
 المراجع بوظيفة تنظيـ السموؾ الجنسي أو الوظيفة الجنسية .

د و تحافظ عمى بقاء األسرة ىي التي تمد المجتمع باألعضاء الجد  وظيفة اإلنجاب و التكاثر : 7-2
, إذ ـ لمقياـ بوظائفيـ في المجتمعادى, كما تتولى ميمة اإلشراؼ عمى رعاية األطفاؿ و إعدالنوع البشري

أف األطفاؿ الذيف يولدوف خارج نطاؽ األسرة يعدوف أطفاؿ غير شرعييف بينما األطفاؿ الذيف يولدوف 
 داخميا فيـ أطفاؿ مقبولوف مف طرؼ المجتمع .

                                                           
 .92 ص, مصر, الجامعٌة المعرفة دار, األسرٌة والعالقات الزواج, الخولً سناء 1
  . 39 ص, 2002, الجامعٌة المعرفة دار, ندرٌةاإلسك, والسكان األسرة مجال فً االجتماعٌة الخدمة إسهامات, رمضان السٌد 2
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تمعب األسرة دورا ىاما في عممية التنشئة االجتماعية فالمجتمع  الوظيفة التربوية و التعميمية: 7-3
المحيط األوؿ الذي يمعب دورا أساسيا  تعتبربحاجة ماسة إلى تعمـ أفراده لمعناصر األساسية لثقافتو حيث 

 في تكويف شخصية الطفؿ عف طريؽ التفاعؿ العائمي الذي يتـ بداخميا .
قيـ و العادات الموروثة عف األجداد, ونقؿ التراث و غرسو في نفوسيـ كما تتولى األسرة تعميـ أفرادىا ال   

, وظيور المدارس و الجامعات التي أصبحت تقـو ر مع التطور العممي و التكنولوجيإال أف ذلؾ تغي
بتنشئة األجياؿ ولكف يبقى ىذا مف الناحية الخارجية فقط ألف المدارس و الجامعات وجدت لمساعدة 

ى ىذه األخيرة ىي التي تعمؿ عمى جعؿ الكائف اإلنساني كائف اجتماعي يتكيؼ مع األسرة فقط وتبق
 متطمباتو كشخص و متطمباتو كفرد في المجتمع.

 1" األسرة جماعة اجتماعية مسؤولة عف توفير الحاجات المادية ألفرادىا " الوظيفة االقتصادية : 7-4
 لزواج في كثير مف األحياف.فيي التي توفر المأوى و المأكؿ و الممبس حتى بعد ا

وذلؾ بمشاركة جميع  وقد كانت األسرة في الماضي وحدة منتجة و مستيمكة ألنيا تعيش بزراعة األرض  
ولكف مع التقدـ العممي الذي أدى إلى فقداف األسرة لوظيفتيا االقتصادية  ,فيي تستيمؾ ما تنتجو ,أفرادىا

اف و وفرت لو الخدمات بأسعار ا حمت اآللة محؿ اإلنستحولت ىذه األخيرة إلى وحدة استيالكية بعدم
كما أدى ىذا التقدـ إلى خروج أفراد األسرة مف المنزؿ بحثا عف العمؿ بعد أف كاف جميع األفراد  ,أقؿ

, كما أصبح االستيالكية األساسية في المجتمع, و بذلؾ أصبحت األسرة الوحدة ؼ واحديعمموف تحت سق
خاذ القرارات االقتصادية وتوزيع ميزانية األسرة عمى أوجو اإلنفاؽ المختمفة خاصة لممرأة دورا واضحا في ات

 .يا لميداف العمؿبعد اقتحام
 وىكذا تطورت الوظائؼ االقتصادية, وتحولت وحدة اقتصادية إنتاجية ;

نتاج "...وذلؾ مف خالؿ تأميف معاشيا, و مطالبيا الضرورية بواسطة التعاوف, والتضامف الجماعي في اإل
واالستيالؾ )...( إلى أسرة زواجية استيالكية مستقمة اقتصاديا عف بقية أفراد القرابة ; مف إخوة و والديف 

 .  2و أعماـ, ومف ثـ فييا تؤمف معاشيا اعتمادا عمى دخميا الشيري المتمثؿ في مرتب رب األسرة العامؿ "
مف أمف واطمئناف وثقة وفي بعض األحياف تتمثؿ في إشباع الحاجات النفسية   الوظيفة النفسية : 7-5

 , ومثاؿ ريط األسرة في إشباع ىذه الحاجاتنالحظ أعراض االختالؿ الشخصي لمطفؿ و ذلؾ مف جراء تف
 

                                                           
 .69 ص, سابق مرجع, والمجتمع األسرة, رشوان الحمٌد عبد حسٌن 1
 . 11 ص, 9110, الجزائر, الجامعٌة المطبوعات دٌوان, الجزائري المجتمع دراسة فً مقدمة, محمد السوٌد 2
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 .1ىذه األعراض ; اإلتكالية , السمبية , عدـ الثقة في النفس و العدوانية
خالؿ توفير األمف و االطمئناف وجو  ومنو تعمؿ األسرة عمى توفير الرعاية النفسية لمفرد وذلؾ مف   

يعمو الحب والحناف واأللفة بيف أفراد األسرة, كما تمعب دورا بارزا في نمو الذات وتحافظ عمى قوتيا, 
باإلضافة إلى أف األسرة بمثابة عالـ صغير يرتبط بروابط وثيقة مف العالقات الشخصية  المتبادلة ال 

لعالـ الخارجي, وتفكؾ وحدة األسرة ألي سبب مف األسباب يؤدي يمكف أف تتوفر بمثؿ ىذه الدرجة في ا
في بعض المواقؼ  إلى شقاؽ أكيد لمذات, فوفاة أحد أعضاء األسرة األساسييف مثال قد يؤدي إلى انييار 

. كما تكمف أىمية الجو األسري في العالقة المبكرة بيف األبويف والطفؿ فيحصؿ عمى 2كامؿ لبناء األسرة 
األمف والعطؼ والحناف والحب والرعاية ومف خالؿ العالقة المتينة بيف الزوجيف تنشأ الطاقة حاجتو مف 

النفسية الالزمة لمطفؿ التي تخمؽ الجو األسري, فإذا توفر الجو النفسي الصحي لألسرة ينشأ الطفؿ سميما 
ا كما تساعده في مف األمراض النفسية ومف  جية أخرى فإف األسرة توفر لمطفؿ الخبرات التي يمر بي

 تحقيؽ االستقالؿ عنيا وأف يعقد عالقات متعددة خارج األسرة .
مف البدييي أف األسرة في كؿ عصر, ومنذ بدء الخميقة وحتى تقـو وظيفة التنشئة االجتماعية :  7-6

ا, يمكنيـ الساعة, ليا دورىا الياـ الذي ال ينكر في تنشئة األبناء التنشئة السوية وتأىيميـ تأىيال اجتماعي
 مف اكتساب عضويتيـ في المجتمع .

ىذه العممية عبارة عف تمقيف الفرد قيـ ومفاىيـ مجتمعية التي تحيط بو فيصبح مؤىؿ ألخذ مجموعة      
مف األدوار تبني نمط سموكو اليومي الذي يقوـ بو, فتجعؿ األسرة األفراد مرتبطيف " بتراثيـ االجتماعي 

يؿ, فينشأ الفرد مخمصا لعادات أسرتو وتقاليده إلى جانب تعممو المشاركة الذي يتوارثونو جيال بعد ج
و يظير دور األسرة بالنسبة ليذه الوظيفة, في أف الطفؿ يظؿ منذ والدتو وحتى السف  3االجتماعية "

السابعة في حضانة أمو وتحت رعايتيا مباشرة, وفي ىذه المرحمة تتولى تمريف قواه وممكاتو وتزويده 
دات واألساليب الجديدة وتيذب إلى حد كبير مف غرائزه الفطرية, ومف االتجاىات الشاذة التي تظير بالمفر 

بوادرىا في أدوار الطفولة األولى ويجب أف تنبو فيو الروح االجتماعية وتروضو عمى أف يكوف مواطنا 
 نانية والغيرية .فاضال, وتحقؽ في ذاتيتو التوازف بيف مختمؼ الممكات الناشئة واالعتداؿ بيف األ

                                                           
, 2006, 9ط, والنشر للطباعة األمة دار, الجزائر, الثانوٌة المدرسة لتلمٌذ اإلنحرافً  والسلوك االجتماعٌة التنشئة, عامر مصباح 1

 . 13 ص
 جامعة, االجتماع علم قسم, الثقافً االجتماع علم فً ماجستٌر رسالة, لألبناء الدراسً التحصٌل و األسرٌة التنشئة, طبال لطٌفة 2

 .  10 ص, 2002-2006, بالبلٌدة دحلب سعد
 . 16 ص, ذكره سبق مرجع, العائلً االجتماع علم فً دراسات, مصطفى  الخشاب- 3
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تقـو األسرة بوظيفة التعاوف بيف أفرادىا األسرة لتحقيؽ التماسؾ و   وظيفة التعاون وتقسيم العمل : 7-7
التضامف االجتماعي, وذلؾ بواسطة تقسيـ العمؿ بيف أفرادىا حتى يساىـ كؿ واحد منيـ بالعمؿ أو الدور 

ا, إذ تقوـ األسرة بتقسيـ األدوار عمى أعضائيا, وقد الذي يمكف أف يفيد بو األسرة لممحافظة عؿ استقرارى
يتكفؿ كؿ فرد فييا بأدوار عديدة, وذلؾ مف حيث المسؤولية والمكانة األساسيتيف لممرأة في األسرة, أما 

وتتشابو كؿ المجتمعات بصفة   ,1بالنسبة لمرجؿ الذي يقوـ ىو األخر بعدة أدوار في قطاعات محددة
يشير ) ناي ( في كتابو بناء األدوار وتحميؿ العائمة, إلى تقسيـ وضعية الرجؿ  عامة في ىذا الشأف حيث

 ;2األب ( إلى ثمانية أدوار مختمفة  -) الزوج
 حماية األسرة -* اإلنفاؽ      -*  تحيؽ عالقة القرابة    -*تحقيؽ االستقرار     -*
 تحقيؽ التسمية ألفراد أسرتو  -*سي اإلشباع الجن-*تنشئة الطفؿ اجتماعيا    -*ؿ   رعاية األطفا -*
تتمثؿ ىذه األخيرة في كيفية تنشئة الطفؿ ثقافيا, حيث أف لألطفاؿ عاداتيـ  الوظيفة الثقافية : 7-8

ولغتيـ وأفكارىـ وميوليـ ومعاييرىـ وألعابيـ وليـ أيضا أساليب حركية أو رمزية  أو اتصالية أو عقمية أو 
ىـ والدة بيولوجية والثانية والدة ثقافية, حيث تبدأ ىذه األخيرة بتكوف مع عاطفية فالطفؿ يولد مرتيف, إحدا
مف خالؿ تعممو لغة قومو واكتسابو األفكار والعادات وأنماط السموؾ  3بدأ امتصاص الطفؿ مف األسرة 

األخرى, عف طريؽ المغة أو بوسائؿ أخرى متنوعة تبعا لطبيعة التفاعؿ األسري ىذا الذي لو دور كبير 
ي تشكيؿ ثقافة األطفاؿ التي تمثؿ ىذا الكياف مف العناصر التي يشترؾ فييا الطفؿ مع مجمؿ األطفاؿ ف

 .4اآلخريف في المجموعة أو الجماعة أو المجتمع مداـ ىذا الطفؿ قابؿ إلستعاب ثقافة مجتمعو 
ويتشرب الخصاؿ يتمقى الطفؿ في المنزؿ القواعد األولى لمسموؾ األخالقي   الوظيفة األخالقية : 7-9

التي فيو, ايجابية كانت أو سمبية ففيو يتعمـ الصدؽ أو الكذب, الشجاعة واإلقداـ أو الجبف والرياء 
والكذب, كما يتعمـ التميز بيف المقبوؿ اجتماعيا وغير المقبوؿ, وبذور التمييز بيف الحالؿ والحراـ, ويتأثر 

لمحيط, والخمؿ في تمؾ العالقة ينعكس سمبا عمى الطفؿ بواقع العالقة بيف األبويف وبقية أفراد األسرة و ا

                                                           
 فً, الثقافً االجتماع علم فً, دكتوراه أطروحة, الجزائري المجتمع فً االجتماعٌة القٌم تغٌٌر فً التلفزٌون دور, ثرٌا التجانً 1

 .11 ص, 2009-2003, لجزائرا جامعة, االجتماع علم معهد
2 KELLERHALS Jean, Micro – sociologie de la Famille, Que Sais- Je, Presse Universitaire De France 
1984, P39. 

, ٌصدرها شهرٌة ثقافٌة كتب سلسلة, 226 العدد المعرفة عالم, الضاري السٌد علً:  تر, الثقافٌة النظرٌة, الكتاب من مجموعة 3

 . 960 ص, 9119 ل الموافق هـ 9291 صفر, الكوٌت لدولة والفنون  للثقافة الوطنً المجلس
 . 29 ص, 9112, بٌروت, 9ط, والنشر للطباعة الحداثة دار, المجتمع وثقافة العربً الطفل, ذكاء الحر 4
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لى اختالؿ المعايير األخالقية لديو, فيشب مكبوتا ساخطا حاقدا,  ويؤدي إلى فقداف التوازف الخمقي عنده, وا 
 .1متمردا أنانيا فوضويا مستيترا في عالقاتو باآلخريف 

لعادات و االتجاىات والقيـ السموكية المرغوب كما يكمؿ دور األسرة في ىذه الوظيفة مف تقوية وتنمية ا   
 . رلتعاوف مع الغير مف احتراـ وتقديفييا, أساليب ا

ومنو نستطيع القوؿ بأف األسرة ىي التي تعمـ الطفؿ األخالؽ وتربيو عمى الفضيمة, فمف حبو لوالديو  
خوتو يتعمـ حب الناس وحب الوطف, ومف طاعتو لوالديو يتعمـ طاعة قوانيف ال بالد وقوانيف األخالؽ, وا 

 .تو يتعمـ أف يغار عمى وطنو وأرضوومف غيرتو عمى أمو وعمى أخ
يرى عمماء االجتماع أف الديف ظاىرة اجتماعية في جميع المجتمعات البدائية  : الوظيفة الدينية 7-11

بطابع ديني  والراقية واألسرة ىي التي تقـو بوضع األسس األولى لمعاطفة الدينية عند الصغار, وتطبعيـ
سياـ أطفاليـ بالتربية الخمقية والدينية وتطبيعيـ و  معيف فالوالديف ىما المسؤوالف األساسياف عف تزويد وا 
إكسابيـ الطابع الديني والصبغة االجتماعية الدينية التي تتالئـ مع معايير واعتقادات المجتمع عف طريؽ 

, كتعميـ الطفؿ الصالة والصوـ, وقراءة الكتب الدينية  تعميميـ الشرائع الدينية التي تقوـ عمييا الديانة
والعمؿ بيا, ألف الطفؿ صفحة بيضاء خالية مف أي كتابة قبمية, والوالداف ىما مف يكتباف وقد قالت 

" وبيذا يرث كؿ التراث الثقافي و الديني  واالجتماعي الذي تحتويو األسرة  الولد سر أبيهالعرب قديما " 
 .2وجست كونت " "ىي األمينة عمى تمقيف مبادئ الديف "وفي ىذا يقوؿ "أ

إف دعوة اإلسالـ إلى األسرة وترغيبو فييا تبرز ليا وظائؼ وتظير ثمرات ذات أثر فعاؿ في حياة الفرد    
واألمة  إذ ىي نعمة مف نعـ اهلل و آية مف آياتو ىيأىا لمعباد واختارىا ليـ لتستقر بيـ الحياة وتضع 

 .  3أكدارىا 
الشؾ أف األسرة توفر وتؤمف االستقرار النفسي والحماية بمفيوميا  : وظيفة االستقرار والحماية 7-11

الواسع كالدفاع عف الحريات والمحافظة عمى الجسـ, وىذا لما يسود ىذا الجو األسري مف حب واطمئناف, 
ضطراب التي قد تنتاب يساعد كثيرا عمى تفريغ الشحنات العاطفية, ويزيؿ العديد مف عوامؿ القمؽ واال

 األفراد عند مزاولتيـ لبعض األدوار .

                                                           
 . 912 ص, 2090, عنابة, الجزائر, والتوزٌع والنشر  العلوم دار, واإلسالم االجتماعً النفس علم,  شروخ الدٌن صالح 1
 .62 ص,  ذكره سبق مرجع, الخشاب مصطفى2
 جامعة, 91 عدد, اإلنسانٌة العلوم مجلة, «األسري التماسك على وأثره العمل مٌدان  إلى المرأة خروج», عوفً فىمصط 3

 .  961 ص, 2006, قسنطٌنة
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باإلضافة إلى ىذا فاف الحماية األساسية ىي حماية األطفاؿ مف كؿ تشرد وانحراؼ والمحافظة عمى   
حقوقيـ و أمنيـ, باعتبار األسرة الممجأ الذي يسمح التوسط مف خاللو بيف الفرد والدولة, وىي بذلؾ تقـو 

ىا مف كؿ األخطار, وتعمؿ جاىدة بفضؿ العالقات العاطفية التي تربط بيف أفرادىا عمى بحماية أفراد
 .1تحقيؽ السعادة الفردية واألسرية 

مف واجب األسرة أف تعود الطفؿ عؿ االستمتاع بوقت الفراغ والشعور  الوظيفة الترفيهية : 7-12
 .2الذي يضيع فيو الوقت سدى بالسعادة مع التفريؽ بيف المعب المفيد, والمعب غير المفيد 

في األخير نستطيع القوؿ بأف األسرة فقدت معظـ وظائفيا, نتيجة تطور تمؾ الوظائؼ والمرتبطة أساسا    
بميكانزمات التغير االجتماعي, فجؿ الوظائؼ أحيمت إلى مؤسسات معينة, وبرغـ ىذا نقوؿ أف األسرة 

الحماية والحناف واالطمئناف ألفرادىا وتوفر ليـ حياة  تبقى ىي البنية الرئيسية في المجتمع, فيي مصدر
 طيبة ومنسجمة .

 أهمية األسرة في عممية التنشئة االجتماعية : - 8
عداده  لمحياة, فإف األسرة كانت     رغـ تعدد مؤسسات التنشئة االجتماعية التي تعنى بتربية الطفؿ وا 

يمة تربية النشئ وتنمية قواه المختمفة, وذلؾ رغـ ومازالت و ال تزاؿ أىـ وكالة اجتماعية أوكمت ليا م
التطور التكنولوجي ممثال في الوسائؿ السمعية البصرية, وأىميا االنترنت وما تمثمو مف خطر ييدد النشئ 
الصغار, بؿ حتى الكبار, والغزو الثقافي المصاحب لخطر العولمة الزاحؼ وما تنطوي عميو مف نوايا 

تعتبر األسرة مف أىـ عوامؿ التنشئة االجتماعية " و ومعتقداتو وكيانو, حيث تيدد ثقافة المجتمع وقيم
لمطفؿ, وىي الممثمة األولى لمثقافة, والمدرسة االجتماعية لمطفؿ, والعامؿ األوؿ فيصبغ سموؾ الطفؿ 

 .   3"بصبغة اجتماعية 
طفؿ الخامسة مف عمره ويكاد يجمع عمماء النفس بأف المكونات األساسية لمشخصية تتشكؿ ببموغ ال   

وذلؾ في أحضاف األسرة, فيتعمـ استجابات عقمية وبدنية وعاطفية إلى جانب بعض الميارات األولية 
أف المتطمبات القبمية لمحياة االجتماعية التي سيواجييا الطفؿ تتحكـ فييا إلى حد ما الحياة  وىكذا "يتضح

 . 4"ياة وفرصيا يتوقؼ عمى نوع األسرة التي ينشأ فييااألسرية, وأف جزءا كبيرا مف مستقبؿ الطفؿ ونوع الح

                                                           
 . 92 ص, 9193, دمشق, القومً اإلرشاد و الثقافة وزارة منشورات, وظائفها و العربٌة العائلة تركٌب, محمد صفوح األخرص 1
 .  903 ص, 2002, األردن عمان, 9ط, والتوزٌع للنشر الثقافة دار مكتبة, االجتماعً النفس لمع, جابر بن جودت 2
 . 92 ص, 2009, 2ط, األردن عمان, والتوزٌع للنشر الفكر دار, االجتماعً النفس علم, المعاٌضة الرحمن عبد  خلٌل 3
 .    10 ص, 2002,  2ط,اإلسكندرٌة, رطٌةاألز, الجامعٌة المعرفة دار ,التربٌة أسس, فاروق أحمد, بدران شبل 4
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ولذا فإف األسرة كانت والزالت أقوى مؤسسة اجتماعية تؤثر في مكتسبات اإلنساف, وىي المؤسسة المستمرة 
فإذا كانت األسرة تعمؿ عمى االستمرار المادي لممجتمع "معو استمرار حياتو طفال فمراىقا فشابا فزوجا 

جدد عف طريؽ التناسؿ, وبيذا تحفظ كيانو العضوي, فإنيا تتناوؿ أيضا االستمرار بإمداده بأعضاء 
المعنوي ليذا المجتمع وذلؾ بتأصيؿ قيمو ومعايير سموكو و إتجاىاتو وعوائده وطرائقو عند أطفاؿ 

 .  1"المجتمع, وبيذا تحفظ كيانو الثقافي 
تماعية إلى ما ليا مف خصائص أساسية مميزة ويرجع احتفاظ األسرة بدورىا الرئيسي في التنشئة االج   

عف سائر المؤسسات االجتماعية تجعؿ منيا أنسب ىذه المؤسسات وأىميا لمقياـ بعممية التنشئة 
 ; 2االجتماعية وترجع ىذه الخصائص إلى عامميف 

الطريقة التي التي ينشأ فييا الفرد ويتمقي بيا, مما يجعؿ  ألولىا ىي الوحدة االجتماعية أف األسرةاألول :
يتفاعؿ بيا معو أعضاؤىا و نوع العالقات التي يخبرىا تمثؿ النماذج التي ستتشكؿ وفقا ليا تفاعالتو 

 والعاطفي . اإلنفعالياالجتماعية, ويتأثر بيا نموه 
الجماعة األولية, ويقصد بيا الجماعة  (KOLEYأف األسرة ىي النموذج األوؿ لما سماه )كولي( )الثاني :
التي تتميز باالرتباط والتعاوف المتسميف بالود والقرب والمواجية, واألسرة جماعة أولية, ألنيا  الصغيرة

 الوسط الذي يتعمـ الفرد في إطاره السموكية التي تحدد ما سوؼ يكتسبو فيما بعد في الجماعات األخرى .
بو, حيث تمثؿ وحدة أساسية باإلضافة إلى ذلؾ أف أىمية األسرة بالنسبة لممجتمع تتمثؿ في عالقاتيا    

ذا ساءت أحواليا  مف وحدات المجتمع, فإذا تحسنت أحواؿ وظروؼ األسرة تحسنت أوضاع المجتمع, وا 
ف االضطراب األوؿ  "انعكس ذلؾ عمى المجتمع  فإف الحكومة األولى دائما في العالـ توجد في األسرة  وا 

ف جميع أوجو االضطراب الضار دائما تنبثؽ مف األسرة, فإذا كانت األسرة  الدائـ في العالـ ىو األسرة, وا 
 . 3"أحسف حاال فإف ثمة ازدىار لممجتمع ويصبح لمشاب والشيخ وضعا صالحا 

وتتوطد ىذه العالقات وتتواصؿ عراىا بالتفاعؿ الحاصؿ بيف أفراد جماعة األسرة التي تصنع بذور    
ي بيف أفرادىا, األبواف, و األبناء, وغيرىما التواصؿ االجتماعي مف خالؿ التواصؿ والتفاعؿ االيجاب

فيحصؿ التطبيع مف خالؿ ىذه العالقات التي أرست األسرة أسسيا األولى في مجتمعيا الصغير قبؿ 
تعتبر الييئة األساسية التي تقوـ بعممية التطبيع االجتماعي لمجيؿ "ولوج الطفؿ المجتمع الكبير حيث 

                                                           
 . 602 ص, 2006, 3ط, مصر, القاهرة, الكتب عالم, االجتماعً النفس علم, زهران السالم عبد حامد 1
 . 291ص, 9199, مصر, القاهرة, المصرٌة األنجلو مكتبة, االجتماعً التطبٌع, التربوي االجتماعً النفس علم, عثمان أحمد سٌد 2
, االسكندرٌة, الجامعٌة المعرفة دار(, أحمد سٌد محمد غرٌب. د) ترجمة, االجتماعٌة المشكالت ودراسة االجتماع علم,  تٌمز نوٌل 3

 . 962-966 ص ص, 9112, مصر
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الؿ مراحؿ نموه جوىر ثقافة المجتمع, إذ يقوـ األبواف بغرس العادات الجديد, أي أنيا تنقؿ إلى الطفؿ خ
والتقاليد والميارات والقيـ األخالقية في نفس الطفؿ وكميا ضرورية لمساعدة العضو الجديد في القياـ بدوره 

 . 1"تماعي والمساىمة في حياة المجتمعاالج
ؿ االجتماعي داخؿ أسرتو مف خالؿ مشاركتو وتتأكد أىميتيا في تعمـ الطفؿ مف خالؿ عممية التفاع   

لبعض األدوار وخاصة الدور االجتماعي ومتطمبات ىذا الدور وتوقعات اآلخريف منو, ويكتسب مف خالؿ 
ذلؾ الكثير مف الخبرات و القيـ والمعتقدات واألنماط السموكية التي يستخدميا في حياتو, فالقيـ األساسية 

ياة الطفؿ, وتؤثر القيـ التي يكتسبيا الطفؿ مف أسرتو  عمى خبراتو تكتسب في السنوات األولى مف ح
وأدائو ونجاحو في الحياة, وتتضمف ىذه القيـ تقدير النجاح, العمؿ, األمانة, الصدؽ, التعاوف, المنافسة, 
حؿ المشكالت, الدقة في األداء, سرعة اإلنجاز, السعي لمنجاح وتقديره, التعبير عف النفس, المبادرة, 

الستقاللية, االعتماد عمى النفس, إلى غير ذلؾ مف القيـ التي ترعاىا األسرة وتؤكدىا ألبنائيا وتعمؿ ا
 عمى تنميتيا لدييـ.

ومف ىنا يتضح أثر وأىمية األسرة في تحديد نمط شخصية الفرد واتجاىاتو وقيمو وعاداتو وأنماط     
 سموكو ودرجة نجاحو المدرسي ونجاحو في الحياة .

ـ أف بعض الخصائص الشخصية لمفرد تتغير عمى مر الزمف إال أف النمط العاـ لمشخصية يظؿ فرغ   
والقيـ التي تكتسب و ترسخ في السنوات األولى مف حياة الطفؿ قد يكوف مف الصعب تغييرىا في "ثابت, 

 يمكف تغييرىا المراحؿ النمائية التالية, وبذلؾ يمكف القوؿ أف أسرة الطفؿ قد تحدد نمط شخصيتو بصورة ال
 . 2"في المستقبؿ

كما أنو وعف طريؽ األسرة يتعمـ الطفؿ قيـ الحؽ والواجب وتحمؿ المسؤولية وديمقراطية القرار, وحرية    
ذا لـ تتييأ لو الفرصة الكافية داخؿ األسرة, فإنو يتعذر عميو بعد ذلؾ أف يكتسب ىذه  الرأي والتعبير, وا 

و, ىذا وتشير الدراسات التربوية والنفسية واالجتماعية إلى أىمية دور المفاىيـ لكي تكوف جزءا مف سموك
األسرة في تكويف الفرد في مرحمة ىامة مف مراحؿ حياتو ىي مرحمة الطفولة التي تشكؿ األساس في بناء 
ىيكؿ الشخصية ومعالميا األساسية كمحددات رئيسية لتشكيؿ الشخصية ونموىا في الحاالت السوية أو 

 .المرضية 

                                                           
 . 99 ص, سابق مرجع, ومشكالتها األسرة, محمود حسن 1
 . 33 ص, 9111, 6 ط, مصر, رةالقاه, نصر مدٌنة, العربً الفكر دار, التربٌة اجتماع علم, السٌد أحمد سمٌرة 2



 األسرة                                                                  الثانيالفصؿ   
 

53 
 

وتوجد الكثير مف المؤشرات التي تدؿ عمى أف نسبة كبيرة مف األطفاؿ الجانحيف ينتموف إلى أسر قمقة 
فاألطفاؿ بحاجة إلى أف يشعروا  "مفككة حيث كانوا يشعروف فييا باإلىماؿ وعدـ الرغبة في وجودىـ, 

احي معدومة أو غير كافية باألمف الذي ينتج عف الشعور باالنتماء والقبوؿ و الحب, فإذا كانت ىذه النو 
 .1"فإنو يكوف مف الصعب أف يصبح الطفؿ ناضجا حسف التكيؼ مف الناحية الوجدانية 

وىكذا يمكف القوؿ أف نتائج كثير مف الدراسات تؤكد المكانة اليامة التي تحتميا األسرة في عممية   
ه إلى أف أساليب التكيؼ التي التنشئة االجتماعية وتأثيرىا عمى  شخصية الطفؿ, وعمى ضرورة االنتبا

لى أسرتو التي يبنييا في المستقبؿ والتي  يعتادىا الطفؿ في جو األسرة تنتقؿ معو إلى الجو الخارجي وا 
 تعود إلى أنماط التنشئة االجتماعية األسرية في معظميا.

 ىذا ومف بيف تمؾ النتائج ;  
األسرية يؤدي إلى زيادة إنتاجية األبناء, أكدت بعض الدراسات أف النمط الديمقراطي في التنشئة    

ويكونوف أقؿ اعتداء عمى ممتمكات الغير, وأكثر مواظبة, وأكثر اعتمادية عمى النفس وميال إلى 
االستقالؿ, وتحميا بروح المبادرة, وأكثر قدرة عمى االنيماؾ في النشاط العقمي تحت ظروؼ صعبة, وأكثر 

بداعية قؿ عدوانية, وأكثر أاتصافا بالود, و   . 2أصالة وتمقائية وا 
كما أظيرت دراسة أخرى أف أسموب التقبؿ يتجسد فيما يظيره الوالداف مف حب لألوالد مف خالؿ    

معاممتيـ ليـ, وتقبؿ الطفؿ ىو شرط مف شروط تنشئتو تنشئة اجتماعية سميمة, واألطفاؿ الذيف يتـ تقبميـ 
  .طمأنينة مف الناحية االنفعالية كثرغالبا ما يكونوف أكثر تعاونا وأكثر استقرار وأ

و أىميتيا في تنمية الصغار,  األجياؿ, فمف خالؿ ما تقدـ عرضو يتضح جميا دور األسرة في بناء   
 فالبيت والمدرسة والشارع والمجتمع بما يزخر بو مف مؤسسات تعد ىذه ركائز التربية األساسية, لكف

لركائز جميعا ألنيا تستقبؿ وتتسمـ الطفؿ مف بداية مراحمو األسرة ىي المؤثر األوؿ, وىي أقوى ىذه ا"
فتبذر فيو بذورىا, وألف الزمف الذي يقضيو الطفؿ في األسرة أكثر مما يقضيو في أي مكاف آخر, وألف 

 .   3"الوالديف أكثر الناس تأثيرا في الطفؿ
في عمره إذ ىي التي تعده  ( سنة ىي أخطر مرحمة توجييية26-6إف ىذه التنشئة السميمة لمطفؿ مف)    

لذا البد مف اىتماـ الوالديف بيذه التنشئة لسالمة  "لمحياة وىي التي تبني الرجاؿ و النساء عماد األمة
                                                           

 للطباعة غرٌب دار(,  عاما عشر اثنً إلى عامٌن من الفترة فً نفسٌة تربوٌة دراسة) الطفولة سٌكولوجٌة, مختار صفوت وفٌق 1

 . 22ص, 2006, مصر, القاهرة, والتوزٌع والنشر
, 2009, 3ط, األردن, عمان, والطباعة والتوزٌع رللنش المسٌرة دار, االجتماعٌة التنشئة سٌكولوجٌة, جادو أبو علً محمد صالح 2

 . 229ص
 . 16 ص, سنة بدون, 9ج, لبنان, بٌروت, الشروق دار, اإلسالمٌة  التربٌة  منهج, قطب محمد 3
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النتائج في بناء شخصية الطفؿ فإف فقد  رعايتيـ وحسف تربيتيـ عاش كاليتيـ مصداقا لقوؿ الشاعر أحمد 
 ; 1"شوقي 

 *   مف ىـ الحياة وخمفاه ذليال  ليس اليتيـ مف انتيى أبواه     
 *   أما تخمت أو أبا مشغوال     إف اليتيـ ىو الذي تمقى لو   

ضورىما أو غيابيما فال خالؼ أف إىماؿ الوالديف في رعاية أبنائيما والقياـ بواجبيما نحوىما فح    
ليما كحاؿ الذيف أطفاؿ أسرة يعيشوف في كنؼ أبويف ميمميف مقصريف في تربية أطفا سوياف كما أف

إننا نرى مقدار التعاسة اليائمة لدى األطفاؿ  "يعيشوف مف دوف أسرة إنيا حاؿ خراب نفسي وتعاسة أبدية.
الذيف ال يعرفوف مف ىو والدىـ, أو ال يعرفوف مف ىي أميـ, إف لدى كؿ طفؿ حاسة تشعره بضرورة أف 

يتميز بالنضج, أما الذي يولد محروما مف   يكوف لو أب أو أـ ... إف الطفؿ الذي يولد ولو أب, ولو أـ
 . 2"إطار األسرة فيو ينظر إلى الكوف نظرة مف يرغب في تدمير العالـ 

 ; 3ولذا يستكشؼ مف الوصؼ والتحميؿ الذي ذكر أف أىمية األسرة في تنشئة األطفاؿ ترجع إلى ما يمي   
فيو باكورة االتصاؿ الجماعي  ف األسرة وما تشمؿ عميو مف أفراد ىي المكاف األوؿ الذي يتـإ -

 .تماعي فيما بعدالذي يمارسو الطفؿ مع بداية سنوات حياتو الذي ينعكس عمى نموه االج
أف القيـ والتقاليد واالتجاىات والعادات تمر بعممية تقنية مف خالؿ اآلباء متخذة طريقيا إلى  -

إكساب األبناء القيـ األبناء بصورة مصفاة وأكثر خصوصية, فيناؾ عوامؿ كثيرة تتدخؿ في 
 والتقاليد منيا ; شخصية الوالديف, والمستوى االجتماعي  واإلقتصادي لألسرة, وجنس االبف. 

يعتبر اآلباء بمثابة مصفاة تصفي أو تنقي القيـ قبؿ عبورىا إلى الطفؿ, كما أنيـ نماذج أماـ  -
  .األطفاؿ يقمدونيـ

د الميد لمتربية المقصودة, وال تستطيع أي األسرة ىي المكاف الوحيد في مرحمة الميد وما بع -
 .رغة وتكسبو بدايات ميارات التعبيمؤسسة أخرى تقريبا أف تقـو بيذا الدور, فيي تعمـ الطفؿ الم

  .اىات الالزمة لمحياة في المجتمعاألسرة ىي المكاف الذي يزود األطفاؿ بالعواطؼ واالتج -
 األسرة أوؿ موصؿ لثقافة المجتمع إلى الطفؿ. -

                                                           
 . 902 ص, 2003, 9ط, لبنان, بٌروت, والتوزٌع والنشر للطباعة حزم ابن دار, المسلمة األسرة سعادة, الهاشمً توفٌق عابد 1
 . 91 ص, 2099, الجزائر, سطٌف, والتوزٌع للنشر المجدد دار, المراهقة وحتى المٌالد من أطفالنا, التهامً نصر 2
, االسكندرٌة, للكتاب االسكندرٌة مركز والتطبٌق النظرٌة بٌن وحاجاته الطفل تنشئة, محمد سلٌمان شحاته, أحمد كامل سهٌر 3

 .26-26 ص ص, 2009, مصر
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ا ترجع أىمية األسرة في حياة الطفؿ مف حيث نموه وتشكيؿ ميولو و إتجاىاتو وقيمو وعاداتو إلى كم
 ;  1األسباب اآلتية 

عممية النمو في السنوات األولى سريعة جدا متعددة النواحي تفوؽ في ذلؾ ما يمييا مف -أ
 السنوات, وما يحدث في الطفؿ مف تغيرات أثناءىا يكوف أبقى وأثبت أثرا .

يعتمد الطفؿ عمى والديو وعمى مف حولو في سنواتو األولى اعتمادا شديدا, وىذا يجعؿ نزعة -ب
 المحاكاة والتقميد لديو قوية فيتأثر بمف حولو ويتشرب مبادئيـ وقيميـ وميوليـ واتجاىاتيـ .

 تأثير البيئة عمى الطفؿ في السنوات األولى كبير, ويقؿ تدريجيا كمما زاد نموه . -ج
مو الضمير في الفترة التي يقضييا الطفؿ في المنزؿ قبؿ ذىابو إلى المدرسة, ولذا فإف ىذه ين-د

 الفترة ذات أثر واضح في تثبيت القيـ السميمة في الطفؿ .
عالء صرح األمة لما تح      ممو مف وفي األخير يمكف اإلشادة بأىمية األسرة ودورىا في بناء األجياؿ وا 

تعي أىمية دورىا, وشرؼ األمانة التي أنيطت بيا, وعبء المسؤولية  لذلؾو  ,اؿرسالة تنوء بحمميا الجب
 التي أوكمت ليا. 

وألىمية ىذا الدور الذي اضطمعت بو األسرة وتحممت مشاقو, " أحاط اإلسالـ ىذه المؤسسة    
ا ما االجتماعية )األسرة( بالحرمة والقدسية ليجد فييا األطفاؿ حيف يولدوف و ينشؤوف في أحضاني

 . 2يحتاجوف إليو مف سند يمجؤوف إليو ويعتزوف بو "
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
, االسكندرٌة, للكتاب االسكندرٌة مركز, والتطبٌق التنظٌر بٌن االجتماعً النفس علم, محمد سلٌمان هشحات, أحمد كامل سهٌر 1

 . 262-269 ص ص, 2009, مصر
 . 19 ص, 2001, سورٌا, دمشق, الفكر دار, اإلسالم فً االجتماعٌة التربٌة, النحالوي الرحمان عبد 2
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 خالصة الفصل : 
نستنتج مما سبؽ أف األسرة ىي النواة األساسية, التي تكوف المجتمع وىي اإلطار الذي تندرج بداخمو     

مع كؿ سموكات وتصرفات األفراد, والتي تترجميا ميوالتو وطموحات إلى تكويف الصالت المناسبة 
اآلخريف لمحفاظ عمى توازف النظاـ األسري واالجتماعي واستمرار بقاء النسؽ االجتماعي في أداء أدواره 

 المختمفة .
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 :  تمهيد
المؤسسات التعميمية التي لجأت إلييا المجتمعات الحديثة لتمبية حاجات تربوية  أىـالمدرسة مف  تعد   

ويعد المجتمع المدرسي  ،الحياة وكثرة الواجبات المدرسية تعقدوتعميمية عجزت عف تأديتيا األسرة بعد 
واالنفعالي واالجتماعي لمناشئة، ومنو  العقميحمقة وصؿ بيف األسرة والتربية إذ يسيـ في تكويف النمو 

 وظيفة .و سوؼ نتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى الحديث عف المدرسة مفيوما ومكوف 
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 المدرسة:  مفهوم -1 
 لثقؿىي مؤسسة اجتماعية تربوية حظيت باالىتماـ والدراسة منذ زمف طويؿ، وذلؾ نظرا  المدرسة    

إلى  لييامف قبؿ المجتمع، ولعظـ التوقعات المنتظرة منيا ابتداء مف دخوؿ الطفؿ إالميمة الموكمة إلييا 
 أف يتخرج إطارا كبيرا منيا .

 لموقعا وتعنيمدروس،  وسـ مكاف مشتؽ مف درس ودرس  تدريس و مدرس ودارس إ ىي :لــــــغة 1-1 
 .1 المعرفة والخبرة الكتسابالذي يجتمع فيو فرد بمعمـ 

 الدرس و التعميـ . مكاف: مدرسة -المدرسة < معجـ الوسيط" :في "ال وجاء  
               تقوؿ برأي مشترؾ.  أومذىبا معينا،  تعتنؽأو الباحثيف،  فجماعة مف الفالسفة  أو المفكري والمدرسة   
 .2"مدارسرأيو ومذىبة . و الجمع:  عمىمف مدرسة فالف :  ىويقاؿ : و 
 .3مدارس جمعو طمب المعرفة، مكاف الدراسة  ىي  المدرسة  

يقصد بيا بناء أو مؤسسة تربوية محددة، فالمدرسة والمنيج مصطمحاف يعنياف المضموف نفسو  والمدرسة
 .4في العمـو االجتماعية 

البحث  مناىجالمدرسة وتحديداتيا بتبياف االتجاىات النظرية وبتنوع  عريفاتتباينت ت لقد : صطالحاا 1-2
إطار ذلؾ التنوع النظري يمكف استعراض مجموعة مف التعريفات التي حاولت  وفي ،الموظفة في دراستيا

 تحديد مفيـو المدرسة: 
اجتماعيا ضروريا ألي مجتمع، ذلؾ ألف وجود المجتمع واستمراره  تنظيما بأنياحيث تعرؼ المدرسة : "   

المجتمع ومعاييره وتأكيدىا لدى  بيف أجيالو مف ناحية وغرس قيـ والثقافييعتمد عمى نقؿ تراثو االجتماعي 
 . 5أعضائو مف ناحية أخرى"

عبارة عف تعبير امتيازي لممجتمع الذي يولييا بأف تنقؿ إلى  ىي: "المدرسةيرى "اميؿ دور كايـ"  و   
دماجو في بيئتو ووسطو "  . 6األطفاؿ قيما ثقافية و أخالقية و اجتماعية يعتبرىا ضرورية لتشكيؿ الراشد وا 

 

                                                           
 الموقع من, االجتماعً توافقهم تحقٌق فً ودورها التالمٌذ لدى السلوكٌة القٌم تنمٌة فً المدرسة أهمٌة, حكٌمة حمودة أٌت 1

http:/revues .univ- ouargla .dz/index.php/numero-05-ssh/    على الساعة الثامنة  63/30/6303تارٌخ الزٌارة

 .مساء
 .54 ص, 6330, القاهرة, والتوزٌع للنشر والثقافة العلم دار, للطفل النفسً والتوفٌق والمجتمع المدرس, مختار صفوت وفٌق 2
 . 0354 ص, مرجع سابق ,الروس الحدٌث العربً المعجم:  الجر خلٌل 3
 . 66 ص, 0660(, لبنان) بٌروت, رللنش أكادٌمٌة, االجتماعٌة العلوم معجم, معتوق فرٌدٌرٌك 4
 . 011 ص, والتوزٌع والنشر للطباعة اإلشعاع مكتبة, االسكندرٌة, التربوي االجتماع علم, الجوالنً عمر فادٌة, شتا علً 5
 . 006 ص, 6333, الجزائر, مختار باجً جامعة منشورات, ط ب, االجتماعٌة التنشئة مؤسسات, زعٌمً مراد 6
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أىداؼ النظاـ التربوي في  لتنفيذىي تمؾ المؤسسة التربوية المقصودة والعامة ": فيا "تركي رابح ويعر    
 . 1"المجتمع 

عادات مف أجؿ  يفكما يعرفيا "الطاىر زرىوني " : أنيا ليست مكانا فقط لتمقيف معمومات وتكو     
نما ىي صورة مصغرة لمحياة االجتماعية يكسب فييا الط فؿ أو الشاب الخبرة  والعادات مستقبؿ بعيد، وا 

وتربوية يذىب إلييا الشاب لتعمـ  تعميميةالخمقية عف طريؽ نشاطو كعضو مف الجماعة، كما أنيا بيئة 
 . 2"الحياة 
الدكتور أحمد عمي الحاج فيعرؼ المدرسة بأنيا :" مؤسسة اجتماعية تربوية أنشأىا المجتمع عف  أما    

تربيتيـ بما يجعميـ أعضاء مندمجيف في ثقافة مجتمعيـ، قادريف عمى قصد، لتنشئة األجياؿ الجديدة و 
 .3االنخراط في مناشط المجتمع، وتبني قضاياه وىمومو "

اجتماعية تشرؼ عمى عممية التنشئة االجتماعية، تسمح عف طريؽ  مؤسسةكما تعرؼ أيضا بأنيا: "   
الكبرى،  مبادئلتمقينيـ القيـ والمعايير والعالقتيا التكاممية مع األسرة بإدماج التالميذ في المجتمع 

 .4إلى تزويدىـ بأنماط السموؾ المقبولة اجتماعيا" باإلضافة
 و مف ىذه التعريفات يمكف تعريؼ المدرسة إجرائيا بأنيا :

وتمارس أدوار ووظائؼ اجتماعية مؤسسة اجتماعية ونظاـ متكامؿ يتكوف مف عناصر محددة ومتفاعمة    
تشرؼ عمى عممية التنشئة االجتماعية، وتعمؿ عمى تزويد  فيي، االجتماعية ةالحيامحددة في إطار 

 وذلؾ ،المقبوؿ عيبالميارات والخبرات االجتماعية والعممية والمينية إلى درجة التأىيؿ االجتما األطفاؿ
 مف خالؿ التعاوف والتكامؿ مع األسرة.

عية تغطي مرحمة التعميـ المتوسط، وتقوـ بعممية فالمدرسة في ىذه الدراسة ىي مؤسسة تعميمية واجتما  
 التربية والتعميـ والتنشئة االجتماعية بالتعاوف مع األسرة.

  عوامل ظهور المدرسة : -2
 : 5 يميما  أبرزىاعدة عوامؿ ساعدت عمى ظيور المدرسة مف  ىناؾ   

                                                           
 . 054 ص, سابقمرجع , تركً رابح 1
 . 03 ص, 0660, الجامعٌة المطبوعات دٌوان, الجزائر, والتعلٌم التربٌة مؤسسة وتسٌٌر تنظٌم, زرهونً طاهر 2
 . 010 ص, 6306, والطباعة والتوزٌع للنشر المسٌرة دار, 0ط, المعاصر التربوي االجتماع علم, محمد الحاج علً أحمد 3

4 Anne Barrére et Nicolas SEMBEL .op, cit, P11 . 
 .60 ص, 6301, االسكندرٌة, الجامعة شباب مؤسسة(, المجتمع - األسرة – المدرسة) التربٌة فلسفة, المٌالدي المنعم عبد 5
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ث الثقافي بما يتعذر معو نقمو إال تقدـ اإلنساف أدى ذلؾ إلى غزارة الترا كمما:  التراث الثقافي غزارة2-1
التراث المدارس والمعمموف ليكونوا حمقة وصؿ بيف  فوجدتمف خالؿ مؤسسة خاصة تحقؽ ىذا اليدؼ، 

 .الثقافي واألجياؿ الناشئة
ىذا التراث كمما زاد كمو فإنو يتعقد في فيمو واستيعابو بما يتطمب التبسيط  التراث الثقافي: تعقد 2-2 

 بو المدرسة. وذلؾ دور تقوـ
الكتابة كوسيمة لنقؿ التراث  إلنسافيتعمـ ا أفطريقيا أصبح مف السيؿ  وعفالكتابة: " اكتشاف 3 -2

 واإللماـ بالثقافة". وىذه مسألة تقع عمى عاتؽ المدرسة .
 : المدرسةأشكال  3 
 التميز بيف شكميف مف المدارس الحديثة ىما: يمكننا

محاولة  فيالحكومات عادة أمر تأسيسيا وتمويميا و إدارتيا،  وتتولى أو الحكومية: عامةال المدارس 3-1
 يكوف التعميـ في ىذه المدارس مجانيا.     ذامنيا لتدعيـ تكافؤ الفرص التعميمية ألبناء الشعب لي

خاصة، وتمعب ىذه المدارس  ىيئاتويديرىا عادة أفراد أو  يمولياو  يؤسسيا المدارس الخاصة: 3-2
 .1مع المدارس العامة أو الحكومية  تكامميادورا 

  خصائص المدرسة :-4
ىي المنظمة االجتماعية المتخصصة في توجيو النشئ والشباب وتنفرد بأنيا بيئة اجتماعية  المدرسة   

 بعدة خصائص منيا : تتميز
 تقوـ عمى التخطيط الواعي المستيدؼ لتحقيؽ آماؿ المجتمع .-
 ة ألفكار المجتمع وأىدافو .أنيا تتركز فييا المعالجة الفني-
بسمطة ومعمميف أعدوا سمفا، وبمنيج تعميمي ومحتوى دراسي، وباستراتيجيات تعميـ وتعمـ وتقويـ  تتمتع-

 .2ثبت جدواىا ونجاحيا، لتربية النشىء في مراحؿ العمر المختمفة، وفؽ ما يرغبو المجتمع ويطمح إليو 
  .لمعقدةاعية انقطة التقاء لعدد كبير مف العالقات االجتم-
مف الناحية البنائية عف المستشفيات  ؼمما يجعميا تختم وتنظيميتتميز المدرسة بأنيا بناء فيزيقي -
 .واإلدارات الحكومية المختمفة مصانعوال

                                                           
 .33:66 الساعة على, 01/31/6303 بتارٌخ, https://ar. Wikipedia .org /wiki موقع من:  االطالع من لمزٌد 1
 . 016 ص, سابق مرجع, المعاصر التربوي االجتماع علم, محمد الحاج علً دأحم 2

https://ar/


 المدرسة                                                                                     الثالث الفصل
 

62 
 

المدرسة بيئة تربوية موسعة حيث تعمؿ عمى توسيع أفؽ ومدارؾ التالميذ، حوؿ مواضيع الماضي -
 لزماف و تييئ ليـ المكاف والبيئة المناسبة .وربطو بالحاضر وتختصر ليـ ا

فيي تبسط لمتالميذ المواد التعميمية المتشابكة وتسيؿ عمييـ تعمميا  مبسطةتعتبر المدرسة بيئة تربوية -
المجرد ومف المعموـ إلى وتحصيميا وتتبع في ذلؾ االنتقاؿ مف البسيط إلى المعقد ومف المحسوس إلى 

 .المجيوؿ
بوية صاىرة حيث تعمؿ عؿ توحيد ميوؿ الفئات المختمفة لمتالميذ ودمجيا وتوجيييا المدرسة بيئة تر -

وجية واحدة بما يتماشى مع قوانيف المجتمع وفمسفتو العامة وتسعى المدرسة مف خالؿ ىذا إلى تكويف 
ى وبناء واقع اجتماعي متماسؾ ومترابط يقوـ عمى أساس الوحدة والتعاوف إذ ومتى انصير المواطنوف عم

 ىذه الصورة وىـ في المدرسة سيؿ بعد ذلؾ تفاىميـ وتعاونيـ في الحياة .
مصفية أي إنيا تحاوؿ وباستمرار أف تنقي التراث وتصفيو مف كؿ ما يعمؽ بيا و عمؽ بو مف  المدرسة-

 .1واالتجاىات، والمثؿ العميا  وىالشوائب فتخمؽ بذلؾ بيئة تربوية اجتماعية مشبعة بالفضيمة والتق
وفي  ،رف أخالؽ التالميذ مختمفي األعماالثقافة تتكوف في جزء منيا م ىذهمدرسة ثقافة خاصة ، لكؿ-

 .2الجزء اآلخر المدرسيف وىي الوسيمة الفعالة في ارتباط الشخصيات المكونة لممدرسة ببعضيا البعض 

 مكونات المدرسة :  -5
بذلؾ بيئة تربوية تختمؼ عف غيرىا مف ، وىي راجتماعي كبي نظاـبيئة اجتماعية وجزء مف  المدرسة   

، التي تعكس نوعا مف التفاعؿ بيف مختمؼ العناصر جتماعيةالمؤسسات األخرى مف حيث بيئتيا اال
البشرية  المكوناتالبشرية الفاعمة فييا، و التي تشكؿ أطراؼ العممية التربوية التعميمية وىي تدخؿ ضمف 

لتمميذ أو المتعمـ إلى جانب المكوف المادي لممدرسة والمتمثؿ في لممدرسة المتمثمة في اإلدارة والمعمـ وا
 البيئة الفيزيقية لممدرسة )مبنى المدرسة وممحقاتيا، الوسائؿ التعميمية، التجييزات ،...( .

في المعمـ والتمميذ  تمثؿأنو أىـ البحوث التربوية تركز عمى المكونات األساسية لممدرسة والتي ت غير   
 .المدرسيةف طبيعة الموضوع تفرض عمينا إدراج مكوف البد مف ذكره وىو اإلدارة والمنيج، لك

المعمـ كأحد العناصر األساسية في العممية التربوية التعميمية وىو حجر الزاوية فييا، فيو  المعمم : 5-1
وىو  ،المنشود جاه والشكؿ العاـ لمسموؾالمربي الذي يحاوؿ بالقدوة والمثاؿ إكساب التالميذ العادات واالت

 .د منو النواحي الثقافية والخمقيةالمصدر الذي يعتبره الطفؿ النموذج الذي تستم

                                                           
 .36 ص, 6300, 0ط, عمان, والتوزٌع للنشر صفاء دار, والمدرسة المعلم, علً تحسٌن, الخزاعلة سلمان محمد 1
 . 062 ص, 0666, األردن, والتوزٌع لنشر الشروق دار, التربٌة اجتماع علم, الرشدان هللا عبد 2
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 لألمةاألوؿ عف تحقيؽ األىداؼ التربوية  مسؤوؿفيقوؿ : المعمـ ىو ال  المعمـويعرؼ "عمي خضر"    
ا مف العادات الفكرية وتنشئة األجياؿ، مف خالؿ التأثير المنظـ والمستمر في سموؾ المتعمميف، كي يكتسبو 

والعاطفية واالجتماعية والشخصية ما يساعدىـ عمى التوافؽ مع أنفسيـ وعمى التكيؼ السميـ مع مجتمعيـ 
 . 1وعمى النيوض والتقدـ بو 

يقضييا المتعمـ مع المعمـ يجب عمى ىذا األخير أف يكوف سويا متكامؿ  لتيلمساعات الطويمة ا ونظرا   
مع تالميذه سموكا يشعروف معو  يسمؾىو الذي معمـ الماىر ، والنفسيةمتاعب الشخصية ال يعاني مف 
مف أعماؿ ونشاطات تربوية مختمفة  منيـنوف إليو ويستجيبوف لكؿ ما يطمب بمدى اىتمامو بيـ، فيطمئ

 نجاحو في مينتو . مؿويتفؽ جميع المربيف عمى أف شخصية المعمـ مف أىـ عوا
العظمى لممعمم ال تكمن في الطريقة العادية لتأدية واجبه  القيمة، "يقوؿ أحد مفكري التربية حيث   

ولكنها كامنة في قدرته عمى القيادة عن طريق تأثير شخصيته العقمية والخمقية وعن طريق قدوته 
 ." 2الحسنة 

ىذا المنطمؽ يجب أف تتوفر لدى المعمـ مجموعة مف الصفات والخصائص األساسية التي يتوقؼ  ومف   
 ا نجاح العممية التربوية منيا:عميي
 الجسمية النفسية : وتتضمف أف يكوف سالما مف  األمراض وسميـ الحواس وحسف النطؽ الصفات -أ 

 .والتمتع بالقدرة عمى تحمؿ التعب
أكيد عمى المعرفية : وتتضمف التمكف مف مادة التدريس واإللماـ بطرؽ التدريس مع الت الخصائص -ب

 .عمـاإللماـ بطبيعة المت
 .مينة والقدرة عمى تخطي المعموماتالنفسية : منيا االستعداد النفسي والميؿ إلى ال الخصائص - جػ
شة، االنضباط الخمقية : أف يكوف محب لألطفاؿ، والتحمي بصفات مثؿ الصبر، البشا الخصائص -د 

 .  والمثابرة في العمؿ
ما بعنواف تدريب المعمـ كأحد متطمبات فريجة وبف زاؼ جميمة( في مقاؿ لي أحمدكؿ مف ) ويذىب   

 : 3اإلصالح التربوي أف لممعمـ أدوار أساسية منيا 

                                                           
 . 26-00 ص ص, 0646, تونس, والعلوم والثقافة للتربٌة العربٌة المنظمة, المعلم سٌكولوجٌة, علً ضرخ 1
 . 50 ص, 6335(, 0+6+0) اإلرسال, الثانٌة السنة, المعلمٌن تكوٌن, النفس وعلم تربٌة, التكوٌن مدٌرٌة, الوطنٌة التربٌة وزارة 2
 الجزائر فً التربوٌة المسألة:  مخبر منشورات, «التربوي اإلصالح متطلبات أحدك المعلم تدرٌب», جمٌلة زاف بن و فرٌجة احمد 3

 . 110-116 ص ص, 6336 جوان, 2 العدد, الراهنة التحدٌات ظل فً
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 والتدريس : حيث يزود المعمـ التالميذ بالمعارؼ ويعمؿ عمى تدريبيـ كيفية استخداـ  التعميـ
 منيا، وأيضا تزويدىـ بالميارات والقدرات الالزمة لنقد المعرفة  واإلفادةالمعرفة 

 ة يربط مف خالليا المادة الميذ : بحيث يعمؿ المعمـ عمى تييئة مناخ لمثقافة العامالت تثقيؼ
 .بالبيئة

 فكير والبحث الت إلىالتالميذ عمى البحث عف المعرفة : فالمعمـ مطالب بدفع تالميذه  تدريب
 .واالستقصاء والتجديد

 و مف التفاعؿ بيف باآلباء والبيئة : مف خالؿ ىذا الدور يعمؿ المعمـ عمى خمؽ ج االتصاؿ
المدرسة واألسرة مف جية، وبيف المدرسة والبيئة المحمية مف جية ثانية، كالمشاركة في 

 مجالس اآلباء والمعمميف، ومقابمة األولياء في أوقات محددة .
 قدوة لتالميذه : حيث يرى التالميذ في معمميـ القدوة والمثؿ األعمى . المعمـ 
 يعتبر المعمـ مسؤوؿ عف تقويـ نفسو سموكيا وأدائيا وتقويـ عممية  التعميـ ونمو تالميذه : تقويـ

 التعميـ في فصمو، وتقويـ التالميذ .
 مناخ الحرية والديمقراطية وحفظ النظاـ : مف الضروري أف يخمؽ المعمـ مناخ ديمقراطي  تييئة

ركوا في في فصمو، وأف يشعر تالميذه بالحرية ويتيح ليـ فرص التعبير عما يريدوف وأف يشا
 رسـ السياسات والقرارات. 

أىـ ما يميز التربية الحديثة ىو تركيزىا عمى المتعمـ واستثمار قدراتو  إف التمميذ )المتعمم(:  2 -5
مكاناتو في سبيؿ تحقيؽ التنمية المنشودة، ذلؾ أف المتعمـ ثروة وطاقة بشرية  ال تقؿ أىميتيا عف  وا 

  .ور العممية التربوية والتعميميةأصبح ينظر إلى المتعمـ عمى أنو مح ألجؿ ذلؾ الثروات الطبيعية المختمفة،
 حساسة فترةالتربية تتناولو كفرد في مجتمعو حيث يأتي إلى المدرسة بعد قضاء  ضوعفالتمميذ ىو مو     

ت مف حياتو األولى بعد الوالدة بيف أفراد أسرتو معتمدا في تعميمو إلى حد كبير عمى والديو ومكتسبا خبرا
، و أثناء فترات الدراسة بالمدرسة يشغؿ البيت والممعب والمسرح فاعمومختمفة مف اختالطو وت ةاجتماعي

أثر في تشكيؿ  ذاتوالبيئة انتباىو باستمرار فالتمميذ يعبر عف خبرات كثيرة عاشيا خارج المدرسة قد تكوف 
ومف ىنا فإف التمميذ عندما تتناولو خبراتو المدرسية التي ال تتمثؿ إال قدرا ضئيال مف مجموعة خبراتو 

 .1المدرسة بالتربية كوحدة مستقمة أو باعتباره كيانا منفصال عف بيئتو 

                                                           
 , بدون صفحة.6335(, االقتصادٌة - الثقافٌة -االجتماعٌة) التربٌة أصول, عامر الرؤوف عبد طارق 1
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ينتقؿ الطفؿ إلى بيئة ثانية تسمى بالمدرسة، يطمؽ عميو صفة التمميذ أو المتعمـ فبعد ما أخذ  وعندما   
مركز اىتماميا وىدؼ نشاطيا  أصبحقسطو مف اآلداب العامة، ينتقؿ ىذا التمميذ إلى المدرسة التي 

والتقاء مجيودات العامميف بيا، وباقي مدخالت النظاـ التربوي، فيو بذلؾ محور العممية التعميمية وىو 
الفعؿ أي أضعؼ أركاف ىذه العممية، وىو الذي يتحمؿ في النياية كافة جيود مخططي ىذه العممية 

األركاف جميعا، باعتبار أف نجاحو يعني نجاح العممية  إيجابا أو سمبا، ولكنو في نفس الوقت أقوى ىذه
. وىو بيذا يعد محور العممية التربوية، إذ يجب االىتماـ بو مف حيث 1التربوية كميا وفشمو يعني فشميا 

عممت  دمتابعة الدروس والمواظبة عمييا وتيذيب السموؾ...، وىو اليدؼ المنشود مف العممية التعميمية، فق
 . 2وفير كؿ الظروؼ المادية في مجالي التربية والتكويف الدولة عمى ت

"المادة الخاـ التي تشكؿ المخرج الرئيسي لمنظاـ التعميمي  سعيد إسماعيؿ، أف التمميذ ىو: يرى و     
 3كمو."
يرى كؿ مف )برنار و بر ينكوف( في كتابيما تكويف المكونيف : أف التالميذ أو جماعة الصؼ ىي  كما

تالميذ، وىي بذلؾ جد منظمة تحكميا عالقات داخمية وعالقات خارجية، ولكف جماعة جماعة مف ال
 الصؼ ىي أيضا جماعة مف األشخاص مجتمعة .

ومف خالؿ ما تقدـ يتبيف أف التمميذ يحتؿ مركز العممية التعميمية التربوية فيو أساسيا وغايتيا وأساس    
و ىنا أف التمميذ الذي نعني ارةى المدرسة، وتجدر اإلشال يمكف الحديث عم وبدونووجود كؿ نظاـ تربوي  

 .ىنا ىو تمميذ المرحمة المتوسطة
      مدتيا أربع سنوات  والمرحمة  التعميـ المتوسطة تقع بيف مرحمة التعميـ االبتدائي ومرحمة التعميـ الثانوي، و 
ـ الكتساب مختمؼ المعارؼ التمميذ محور العممية التعميمية، فيو في سعي دائ يعد:  المنهاج  5-3

والخبرات والميارات المغوية لتطوير قدراتو المعرفية والمغوية مف خالؿ اإلسياـ الفعاؿ في بناء ىذه 
لممعمومات التي  تمقيو ستثناءالعممية، فإذا كاف في التربية التقميدية ال يممؾ أي دور في العممية التعميمية با

وقت االمتحاف، فإف المقاربة الجديدة لممنياج تعمؿ عمى إشراكو بيدؼ استرجاعيا  ليحفظياتممى عميو 

                                                           
, البشرٌة الموارد تنمٌة تخصص, منشورة غٌر  دكتوراه رسالة, الدراسً المردود تحسٌن فً ودوره الجماعً العمل, دهٌمً بلخٌر 1

 ( .6302/6303, )بسكرة جامعة
 التعلٌم مرحلة فً للتالمٌذ الدراسً التحصٌل على الجزائر فًٌ التربوي اإلصالح انعكاسات», سعٌدي أحمد, نسٌمة بومعراف 2

 .011 ص(, 6306 أفرٌل, )التاسع العدد, الراهنة التحدٌات ظل فً ربوٌةالت المسألة مخبر منشورات, «المتوسط
 . 66 ص, 6333, العربً الفكر دار, والتعلم التعلٌم بٌئة إدارة, حجً إسماعٌل أحمد  3
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بعض أجزاء المادة الدراسية وشرحيا، كما تتيح لو  تحضيرمسؤولية القيادة وتنفيذ عممية التعمـ مف خالؿ 
 1الفرصة لبناء معارفو بإدماج المعطيات والحموؿ الجديدة في المكتسبات السابقة. 

ربوي الحديث جممة الخبرات )نشاطات/ممارسات( المخططة التي توفرىا المنياج الت يمثؿ وومن    
تحقيؽ النتائج التعميمية المنشودة إلى أفضؿ ما تستطيعو قدراتيـ، وىو  ىالمدرسة لمساعدة المتعمميف عم

كؿ دراسة أو نشاط أو خبرة يكتسبيا أو يقوـ بيا المتعمـ تحت إشراؼ المدرسة وتوجيييا سواء داخؿ 
 خارجو .الصؼ أو 

يعرؼ المنيج بمفيومو الحديث ىو مجموع الخبرات المتنوعة التي تقدـ لمتالميذ داخؿ وخارج  كما    
عممية مرسومة  وخطةالمدرسة لتحقيؽ النمو الشامؿ والمتكامؿ في بناء البشر وفؽ أىداؼ تربوية محددة 

 2جسميا وعقميا ونفسيا واجتماعيا ودينيا .
تعريفا لممنياج الحديث ويقوالف  3993المجاؿ يورد "تومبس"  و" تيرني"  جية أخرى وفي ذات ومف    

 3أنو " اسـ لكؿ مناحي الحياة النشطة والفعالة لكؿ فرد بما فييا األىداؼ، والمحتوى، واألنشطة، والتقويـ".
الؼ يختمؼ باخت المنياجوىذا ما يجعؿ  ، التربويةفالمنياج يتصؿ اتصاال وثيقا باألىداؼ   ومنو    

 4المواد واألفراد والمجتمعات .
ىذا المنطمؽ فإف المنياج الحديث ليس مجرد مجموعة مف المعارؼ بؿ يشمؿ بجانب ذلؾ  ومف    

الميارات والميوؿ والقيـ واالتجاىات وطرؽ التفكير ونواحي النشاط التي توفرىا المدرسة والطريقة التي تقدـ 
ما يرتبط المنياج بصفة عامة بثقافة المجتمع ويتأثر بالتغيرات التربوية وألواف النشاط، ك راتبيا الخب

العامة التي تطرأ عمى ىذه الثقافة، وذلؾ لكي يخدـ المنياج اليدؼ الذي يوضع مف أجمو،  والتعديالت
 .الغاية التي يريد المجتمع بموغياوىو تكيؼ التمميذ مع الحياة المحيطة، و 

 :   5المميزات منياتميزت المناىج الحديثة بجممة مف  كما
 ، ويثؽ بقدراتو عمى المشاركة النشطة الفعالة اإليجابية .بالمتعمـالمنيج الحديث  ييتـ -
 عمى االىتماـ بجميع جوانب شخصية المتعمـ، وقدرتو عمى التعمـ الذاتي . يؤكد -

                                                           
 للمطبوعات طنًالو الدٌوان, متوسط الثالثة السنة منهاج , للمناهج الوطنٌة اللجنة, األساسًوزارة الترٌة الوطنبة, مدٌرٌة التعلٌم  1

 .1ص, 6331, الجزائر, المدرسٌة
 .06ص, األردن, الحدٌثة التربوٌة المناهج, محمد الحٌلة, توفٌق مرعً 2
 .62ص, 6330, القاهرة, للكتاب العربٌة دار مكتبة, والتطبٌق النظرٌة بٌن الدراسٌة المناهج, حسن شحاته 3
 .041 ص, 6333,  2ط, زٌعوالتو للنشر عمار دار, التربٌة أسس, ناصر ابراهٌم 4
 .  666-660 ص ص, 6332, 0 اإلرسال, التربٌة علوم إلى مدخل, قلً هللا وعبد هللا عبد كمال 5
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وال  لخدمة البيئة االجتماعية، ىفي المنيج الحديث ليا دور متعاوف مع المؤسسات األخر  المدرسة -
عف بيئتيا والمؤسسات االجتماعية  بمعزؿيقتصر دورىا عمى تمقيف المواد الدراسية لمطمبة 

 األخرى.
بيف المدرسة واألسرة في مفيوـ المنيج الحديث عالقة وطيدة، ولكؿ دوره التكميمي لألخر،  العالقة -

شراؾ أو  لياء األمور في وذلؾ مف خالؿ تنظيـ مجالس اآلباء والمعمميف والزيارات المتبادلة وا 
 بعض النشاطات .    

اإلدارة المدرسية دورا أساسيا في نجاح العممية التعميمية التعممية، كما  تعد  تمعب  :المدرسية اإلدارة 5-4
اإلدارة المدرسية مف أبرز وأىـ العناصر البشرية عمى رأس قوى العمؿ داخؿ المؤسسة التعميمية، حيث 

عمى مدى امتالؾ ىذه اإلدارة العديد مف الكفايات المينية التي تمكنيا مف  يتوقؼ نجاح المؤسسة التعميمية
  1أداء مياميا عمى الوجو األكمؿ .

 : 2المفاىيـ الواردة في تعريؼ اإلدارة مايمي  ومف   
: ىي اإلرادة والقدرة عمى التنظيـ وتحفيز الفاعميف بحيث توجو كؿ مجيوداتيـ وطاقاتيـ نحو  اإلدارة

ف الفكرة األساسية ىي القدرة عمى تحقيؽ األ ىداؼ المشتركة المتمثمة في تحسيف األداء ورفع المردود، وا 
تجنيد األفراد وحثيـ عمى التعاوف فيما بينيـ وبيف اإلدارة حتى يساىـ الجميع في خدمة المصمحة العامة 

 التي ىي في األخير مصمحة التمميذ ومنفعتو وتحقيؽ رغباتو وأمالو وطموحاتو .
تعرؼ اإلدارة عمى أنيا القدرة عمى إشراؾ الفاعميف في اتخاذ القرار والمشاركة في تحديد  كما      

يمكف إغفاؿ خبراتيـ المتمثمة في مجيوداتيـ ومعرفتيـ، لذا فيي خمؽ التعاوف الفعاؿ  فالاألىداؼ، وعميو 
 المسطرة .بيف المسيريف والمنفذيف، مما يسمح ويضمف تحقيؽ نسبة عالية مف األىداؼ 

مف توفر قيادة إدارية واعية ألىمية التغيير تمتمؾ رؤية  البدوحتى تحقؽ المدرسة نجاحيا  وعميو   
تطويرية مبدعة، ولدييا الكفاءة التي تمكنيا مف توجيو جيود العامميف نحو إنجاز العمؿ وفقا لممعايير 

ميع العمميات المدرسية ىذه القيادة المحددة وبطريقة صحيحة بما يسيـ في تحقيؽ الجودة والفعالية لج
              .متمثمة في شخص مدير المدرسة الذي يمثؿ مفتاح اإلصالح التعميمي في المدرسة

                                                           
 والنشر للتدرٌب العربٌة المجموعة, العالمٌة المتغٌرات ظل فً المعاصرة المدرسٌة اإلدارة, جالل عزة و المنعم عبد محمد نادٌة 1

 . 2ص, 6335, 0ط,
 .02 ص, 6303 , الجزائر, مستواهم وتحسٌن التربٌة مستخدمً لتكوٌن الوطنً المعهد, اإلداري التحرٌر,  والعربً علً ممٌش 2
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يعد اليوـ الحديث عمى قائد المدرسة التقميدي، ولكف عمى القائد العصري المفعـ بالحيوية والذي  فمـ   
مع قدرتو عمى بناء رؤية مستقبمية وحشد كافة ، رستولديو القدرة عمى االبتكار واإلبداع داخؿ مد

 نحو تحقيؽ ىذه الرؤية . والبشرية الماديةاإلمكانيات  

 وظائف المدرسة : -6
تعتبر المدرسة مف أىـ  وأبرز المؤسسات االجتماعية التربوية التي أنشأىا المجتمع لمعناية بالتنشئة     

عدادىـ لمحياة،  االجتماعية ألبنائو، وتربيتيـ، وتييئتيـ، أف دورىا يأتي في المرتبة الثانية بعد دور  غيروا 
واإلنساف ومع ىذا فيي تمعب دورا ال يقؿ  والفردومسؤوليتيا في صناعة األجياؿ  يااألسرة مف حيث أىميت

إف لـ يكف مساويا أو مكمال لو، وذلؾ مف خالؿ ما تتميز بو مف وظائؼ  والتي  األسرةأىمية عف دور 
وجعمو ذلؾ  ألنسنتوف باقي المؤسسات األخرى ألنيا تالمس مختمؼ جوانب اإلنساف وذلؾ تختمؼ ع

 الكائف الذي يعرؼ ذاتو أوال ثـ يكتشؼ اآلخر ثانيا .
 ونظرافإف وظائؼ المدرسة نجدىا متعددة ومتشعبة نظرا لتعدد أغراض وأىداؼ الكائف البشري،  ومنو  

لتربية، فقد احتمت مكانة خاصة في أغمب الكتابات التربوية لحيوية وفاعمية دور المدرسة في عممية ا
بيدؼ تحديد أىدافيا، ووظائفيا، وقد اجتيد المختصوف في المجاؿ التربوي في تحديد الوظائؼ األساسية 

 :  1فيما يمي 
 نقؿ الثقافة العامة والمحافظة عمييا لألجياؿ القادمة . -   
عدادىـ لممشارك -     ة االيجابية في المجتمع .تنشئة التالميذ وا 
 يؤكد عمييا المجتمع . التيتنمية القيـ و االتجاىات   -   
 عمىوالتثقيؼ العممي بما يعود ميوؿ التالميذ واىتماماتيـ، وتنمية قدراتيـ لمنقد العقالني  توجيو -   

 .   والفائدة عالمجتمع بالنف
 التكنولوجية . والمياراتفة تطوير قدرات التالميذ وتأىيميـ الستيعاب المعر  -    
 .2لشغؿ أدوارىا في المجتمع  الالزمةإعداد القوى البشرية وتزويدىا بالميارات والخبرات  -   
 اإلسياـ في تنمية المجتمع ومواجية مشاكمو . -   
 أجمعت التحميالت السوسيولوجية في ميداف عمـ االجتماع التربوي عمى تحديد وظائؼ النظاـ التعميمي لقد

 في أربعة وظائؼ أساسية نجمميا فيما يمي :

                                                           
 .011 ص, مرجع سابق,التربوي االجتماع علم, الجوالنً عمر فادٌة, شتا علً 1

2 Jean Manuel de Queiroz, L école et ses  sociologies, Paris, ed, Nathan, 1995, pp10-11. 



 المدرسة                                                                                     الثالث الفصل
 

69 
 

المدرسة ىي وسيمة المجتمع في التنشئة االجتماعية، فيي تقـو  الوظيفة االجتماعية لممدرسة :6-1
، حيث يعتمد عمييا كثيرا في عممية التنشئة نيابإعداد األجياؿ روحيا ومعرفيا وسموكيا وبدنيا وأخالقيا ومي

 .سموؾ المستقبمي لمطفؿ في المجتمعارىا المحيط الذي يحدد الاالجتماعية والسياسية باعتب
 ومنو يمكف إجماؿ الوظائؼ االجتماعية لممدرسة فيما يمي :  
المساىمة بقدر كبير في تنمية شخصية التمميذ االجتماعية، وكفاءتو في نسج العالقات االجتماعية - 

ومكانة  ى نحو يناسب مستوى المدرسةاعي عموالنجاح في إيجاد األصدقاء، والتعامؿ مع المحيط االجتم
التمميذ في الوسط المدرسي، وبالنمط الذي يجمب لو االحتراـ والتقدير، ويعمؽ الحس الحضاري والسموؾ 

  1. يذالمثالي في نفسية التمم
 إف المدرسة بتدعيميا لممعايير االجتماعية والقيـ واالتجاىات اليامة في المجتمع مف خالؿ مناىجيا و -

أنشطتيا المختمفة تساعد المتعمميف عمى تمثؿ ىذه القيـ واالتجاىات مما يقمؿ مف فرص خروجيـ عمى 
المعايير السائدة في مجتمعيـ، وىذا بدوره يقمؿ مف فرص االنحراؼ االجتماعي، ويساعد عمى استقرار 

ف يستمر مع التمميذ قد ساىمت في تكويف السموؾ االجتماعي السميـ الذي يجب أ تكوف. وبذلؾ 2المجتمع 
 سواء في المدرسة أو في التنظيمات االجتماعية األخرى . 

مف  كبير خالؿ كونيا نقطة االلتقاء لعددلممدرسة وظيفة اجتماعية عامة في حياة التمميذ، وذلؾ مف  -
تاحة فرص عديد ة، وىي اجتماعية واعي ة أماـ التمميذ الكتسابو اتجاىاتالعالقات االجتماعية المتداخمة، وا 

، وذلؾ مف أجؿ أف تحقؽ 3محيط التفاعؿ االجتماعي، و القنوات التي يجري فييا التأثير االجتماعي
 لألفراد اكتساب عضوية الجماعة والمساىمة في نشاطات الحياة االجتماعية .

شخصية التالميذ حيث تمقنيـ معايير مجتمعيـ وتجعميـ قادريف عمى اإلنتاج  دمجفالمدرسة تعمؿ عمى -
داخؿ ىذا المجتمع حيث تعمميـ الدور االجتماعي الذي سيمعبونو مستقبال  أي أنيا تمقف الطفؿ كيؼ 

   4يكوف مسؤوال وتنمي فيو القدرة عمى اإلبداعي 
تعتبر مف أىـ الوظائؼ التي تتوالىا المؤسسات المدرسية، إذ تسعى  الوظيفة الثقافية لممدرسة : 6-2

لتجانس الثقافييف في إطار المجتمع الواسع عف طريؽ تعزيز لغة التواصؿ المدرسة إلى تحقيؽ التواصؿ وا
بيف جميع أفراد المجتمع، وتحقيؽ الوحدة الثقافية عبر تحقيؽ التجانس في األفكار والمعتقدات والتقاليد 

                                                           
 . 060 ص,  سابق مرجع,  الثانوٌة  المدرسة لتلمٌذ اإلنحرافً والسلوك االجتماعٌة التنشئة, عامر مصباح 1
 .42  ص, 0665, 0ط, العربً الفكر دار, القاهرة, التربٌة اجتماع علم, السٌد أحمد سمٌرة 2

 . 625  مرجع سابق, ص, االجتماعً النفس علم, زهران السالم عبد حامد 3   
4 Marie Duru Bellat, Agnés Vanzanten, Sociologie de l école édition Alger, 2002, p 73. 
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، وىذا مف شأنو أف يضيؽ الفوارؽ االجتماعية واالقتصادية، 1والتصورات السائدة في المجتمع الواحد 
 .االجتماعي بتماسؾيحد مف التعصب العرقي أو المغوي أو اإلديولوجي بشكؿ يسمح و 
منذ مطمع القرف العشريف عمى أىمية الوظيفة الثقافية لمتربية    Emile Durkheimأكد "دوركايـ "  وقد  

خمقتو  ما غرار عمى اإلنسافالمدرسية  حيف رأى أف اإلنساف الذي يجب عمى التربية أف تحققو فينا ليس 
. بمعنى أف اإلنساف الذي ترمي المدرسة و التربية أف  2الطبيعة بؿ اإلنساف عمى نحو ما يريده المجتمع 

 تحققو فينا ليس سوى اإلنساف النموذج لمثقافة االجتماعية السائدة .
كؿ مجتمع السياسة التي يرتضييا لنفسو، والتي تحقؽ لو  يصمـالسياسية لممدرسة :  الوظيفة  6-3
 .ي مختمؼ مجاالت الحياة وميادينيااياتو وأىدافو فغ
إف المؤسسة السياسية معنية بتحديد أىداؼ التربية وغايتيا، كما أنيا معنية بتحديد إستراتيجيات العمؿ   

 ربويةالمدرسي ومناىجو لتحقيؽ األغراض السياسية التي حددىا المجتمع نفسو، لذلؾ نجد السياسات الت
 ينسجـمف البمداف تحدد لممدرسة وظائفيا ومياميا وأدوارىا، وتصوغ ليا مناىجيا بما القائمة في أي بمد 

مع التوجييات السياسية الكبرى لممجتمع المعني، ويتـ ذلؾ كمو عبر منظومة مف التخطيط واإلستراتيجية  
حيث يوجد المتكاممة والموجية، ذلؾ ألف السياسة التربوية لمجتمع ما تتحدد في إطار سياستو العامة 

 . 3عالقة بيف النظاـ السياسي ليذا المجتمع والنظاـ التربوي المستعمؿ في التعميـ 
 4ومف أىـ األدوار التي تمعبيا المدرسة ما يمي :  ىذا
 التأكيد عمى الوحدة الوطنية لممجتمع . -*  
 الوحدة السياسية لممجتمع . فضما-*  
 .تكريس االيديولوجية السائدة في المجتمع  -*
 تحقيؽ الوحدة الثقافية والفكرية . -*
المدرسة في السعي إلى تمبية احتياجات التكنولوجيا الحديثة مف فنييف  تستمراالقتصادية :  الوظيفة 6-4

وبنظر اليوـ أصحاب النزعة االقتصادية إلى المدرسة في جوانبيا االقتصادية   .عاممة ويدوخبراء وعمماء 
فاعميتيا بوصفيا مؤسسة إنتاجية تطرح نتاجا مف الشيادات والناس في ويعمموف إلى دراسة حركتيا و 

                                                           
 . 031 ص, 0660, دمشق جامعة منشورات, دمشق, التربوي االجتماع علم, وطفة أسعد علً 1

2  . Emile Durkheim . Education et sociologie, Paris, ed : P.U .F ,1966, P, 87. 
3 Olivier Reboul La  philosophie de l éducation . Paris . ed : . P.U.F; 7eme . edition . 1989. P77. 

 . 033 ص, سابق مرجع علم اجتماع التربوي, ,وطفة أسعد علً - 4
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الدراسية ونوع الدراسة والفرع العممي ومدى  المدةأسواؽ العمؿ، وىو نتاج تتبايف أىميتو وجودتو بتبايف 
 .1أىمية االختصاص في سوؽ العمؿ وفقا لمبدأ العرض والطمب االقتصادي 

 2ية لممدرسة في وظيفتيف أساسيتيف تتمثؿ فيما يمي :ويمكف إجماؿ الوظيفة االقتصاد   
 * تزويد البناء االقتصادي بالقوى المتعممة المطموبة في الظروؼ و األحواؿ الفنية السائدة .

 * توفير القوى العاممة المطموبة لمقطاع االقتصادي كما وكيفا بما يناسب األحواؿ التكنولوجية السائدة .
نما ، بأف المدرسة ليست مكاف مقتصر عمى الجانب التعميمي أو المعرفي فقط نستطيع القوؿ ومنو      وا 

مف  أكثر لؾ يتوقع المجتمع مف المدرسة تمتد إلى الجوانب االجتماعية والشخصية لمفرد، ومف أجؿ ذ
سواء بالنسبة لتوصيؿ التراث الثقافي   كونيا مجرد مكاف لمتعميـ، بؿ تمارس دورا حيويا في المجتمع،

حقيؽ تراكـ المعرفة بيف األجياؿ، أو بالنسبة لدعـ عوامؿ التكامؿ والتوازف داخؿ المجتمع، باإلضافة وت
الحياة االجتماعية، وبذلؾ  قوماتإلى فعالية التربية ووظيفتيا في صياغة شخصية األفراد و إكسابيـ م

عى إلى دعـ وجود المجتمع تتأكد أىمية الوظائؼ التي تؤدييا التربية لنظـ المجتمع األخرى  والتي تس
 والحفاظ عمى بقائو .

 أهمية المدرسة في عممية التنشئة االجتماعية :  -7
مستمرة و متواصمة،  عمميةالتنشئة االجتماعية  فيي  عمميةالمستمرة طواؿ حياة اإلنساف  العمميات مف   

سسة اجتماعية شأنيا شأف تقع عمى المدرسة لوحدىا بؿ ىي مؤ  مسؤولية ىذه العممية ال أفومف المؤكد 
، جماعة الرفاؽ،  دور العبادة، النوادي االجتماعية و الثقافية والرياضية، وسائؿ اإلعالـ، األسرة، الروضة

منيا الميارات والمعارؼ والقيـ،   ويكتسبوغيرىا مف الوسائط التي يتفاعؿ معيا اإلنساف ، والمنظمات
  .تماعية  التي يتوقعيا المجتمع مف اإلنسافويتـ عف طريقيا اكتساب وتعمـ األدوار االج

أف أىمية المدرسة في التنشئة االجتماعية يرجع إلى ما تتمتع بو مف خصائص ومميزات تتمثؿ في  إال    
أف مجتمع المدرسة متنوع يضـ جماعات متباينة الثقافات، والمستويات االقتصادية واالجتماعية ومتنوعة 

المدرسي مجاؿ تربوي  ونفسي واجتماعي تمتقي فيو المتغيرات السيكولوجية  اؿفالمجالمياـ والمسؤوليات.  
الخاصة بالطفؿ مف حاجات وأىداؼ ومدركات  مع المتغيرات االجتماعية مف منظومات القيـ الثقافية 

ف عممية التعمـ والتعميـ في المدرسة ال تتـ إ ال مف والمعايير االجتماعية مع الظواىر التربوية التعميمية، وا 
 عممية التفاعؿ االجتماعي  المبني عمى األخذ والعطاء .  خالؿ

                                                           
 .031 ص, المرجع نفس- 1
 .050-053 ص ص, سابق مرجع, الجوالنً عمر فادٌة, شتا علً السٌد - 2
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كما ترجع أىمية التنشئة االجتماعية في المدرسة إلى أف التمميذ يأتي إلى المدرسة وقد تشكمت النبتة       
درسة بالمعايير االجتماعية والقيـ واالتجاىات، والمعاني، ثـ تقوـ الم وداألولى لشخصيتو في األسرة، وز 

بمواصمة عممية التنشئة االجتماعية، بتوسيع دائرة التفاعؿ االجتماعي داخؿ المدرسة، وتعريضو لمواقؼ 
 . 1وأحداث وخبرات تعميمية أكثر تنوعا وتعقيدا 

فالمدرسة باعتبارىا أحد الوسائط الخاصة بالتنشئة االجتماعية ليست ىي أوؿ مؤسسة تقوـ بيذا  ومنو    
سرة ىي المؤسسة األولى  التي تقـو بالتنشئة االجتماعية لمطفؿ منذ مولده،  ولذلؾ فإف األ تعتبرالدور بؿ 

ستمرار في عممية المدرسة في عالقتيا بالتنشئة االجتماعية يقع عمييا مسؤوليتيف المسؤولية األولى ىي اال
التنشئة االجتماعية حيث تعمؿ عمى إحالؿ معايير واتجاىات وقيـ اكتسبيا الطفؿ في مرحمة سابقة عمى 

 .2االلتحاؽ بالمدرسة 
 : 3دور المدرسة في التنشئة االجتماعية في اآلتي ويتمثؿ
و أفكاره  لتماسؾ أبناء المجتمع مف خالؿ نقؿ قيـ المجتمع المشترؾاإلطار الثقافي  تنمية -

 واتجاىاتو مف جيؿ إلى جيؿ، لتشكيؿ شخصية التالميذ .
 واالجتماعية إلى كؿ تمميذ، ومساعدتو عمى حؿ مشكالتو . يةالرعاية النفس تقديـ -
قدرات التمميذ وتفتحيا، مف خالؿ إدراكو لمواقع، وصقؿ مياراتو، و إتاحة فرص نمو  مراعاة -

 شخصيتو في إطارىا االجتماعي .
عمى التوافؽ بيف حاجاتو وحاجات الغير، بما يمكنو مف التوافؽ مع  يبوالتمميذ وتدر  سموؾ تقويـ -

 أقرانو وأفراد مجتمعو مف خالؿ تفاعمو معيـ .
التمميذ كيؼ يضبط سموكو، ويحقؽ أىدافو بطريقة مالئمة تتفؽ مع المعايير االجتماعية،  تعميـ -

 والشر، والجماؿ والقبح . وتنمية قدراتو عمى التميز بيف الحؽ والباطؿ، والخير
وتبسيطيا وتفسيرىا إليو بعد أف تعمؿ عمى  تمعالطفؿ تييئة اجتماعية مف خالؿ ثقافة المج تييئة -

التي يمكف تقديميا لمطفؿ وبذلؾ ال تعمؿ المدرسة عمى نقؿ قدر كبير مف  عناصرىاتنقيحيا وتنقية 
نما تنقؿ إليو منظوم ة واسعة مف القيـ والمعايير والعادات المعارؼ والميارات إلى الطفؿ فحسب وا 

قامة عالقات إيجابية مع اآلخريف، كما تتضمف  والتقاليد، وغيرىا التي تساعده عمى التكيؼ مع مجتمعو، وا 

                                                           
 .014ص , سابق جعمر, محمد الحاج علً أحمد 1
 للنشر المصرٌة المكتبة, الثالثة األلفٌة إلى الثانٌة األلفٌة من المدرسً المجال فً االجتماعٌة الخدمة, عفٌفً محمد الخالق عبد 2

 .45-44 ص ص, 6334 , 0ط, والتوزٌع
 .022-021ص ص, الذكر سابق مرجع, محمد الحاج علً أحمد  3
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و إكسابو الميارات والوسائؿ الفنية لحؿ المشكالت  المشكالتالتييئة االجتماعية تعميـ الطفؿ منيج حؿ 
 .1كجزء مكمؿ لمعممية التربوية

الطفؿ لممستقبؿ، وذلؾ مف خالؿ قياـ المدرسة  بتعريؼ التالميذ بالمتغيرات والمستجدات  إعداد -
االجتماعية والثقافية والتكنولوجية، وغيرىا التي تواجو مجتمعيـ وتفسيرىا ليـ، ونقدىا وبياف 

كسابيـ المرو  يجابياتيا، ومساعدتيـ عمى فيميا وا  عمى  لمتكيؼ معيا، ومساعدتيـ نةسمبياتيا وا 
تنمية القدرات اإلبداعية الخالقة لدييـ وأساليب التفكير العممي، وميارات اتخاذ القرارات والنقد 

  .والتمحيص والتمييز
 جماعةمع  جتماعية حيث ينخرط في نشاطاتيا تتوسع دائرتو اال درسةالتحاؽ الطفؿ بالم عند -

تماعية عمى نحو منظـ، ويتعمـ جديدة مف الرفاؽ، ويتـ فييا اكتساب المزيد مف المعايير االج
أدوار اجتماعية جديدة، حيف يعرؼ بحقوقو وواجباتو، وأساليب ضبط انفعالو، والتوفيؽ بيف 

 حاجاتو وحاجات اآلخريف، والتعاوف مع اآلخريف .
الطفؿ عمى التكيؼ السميـ مع بيئتو ومجتمعو، إذ تعمؿ المدرسة عمى مساعدة التالميذ  مساعدة -

رات األساسية الالزمة ليـ لمتعامؿ السميـ مع بيئتيـ الطبيعية واالجتماعية عمى اكتساب الميا
والتكيؼ معيا بفاعمية، ويرى العمماء والباحثوف في ىذا المجاؿ  أف األطفاؿ يجب  جيةوالتكنولو 

التكيؼ االجتماعي المدرسي يعد  ألفأف يحققوا أمريف رئيسييف في المدرسة وىما التعمـ والتكيؼ، 
يما مف متغيرات الشخصية، ويؤكدوف أيضا عمى أف الخبرات التربوية التي يكتسبيا متغيرا م

التمميذ تعد إحدى المصادر الميمة في تكيفو وتنمية قدراتو عمى إقامة عالقات إيجابية ناجحة في 
المواقؼ االجتماعية المختمفة، وتشير الدراسات المنشورة أف ىناؾ عوامؿ ثالث ذات عالقة 

أو عدمو في المدرسة وىي عالقة التمميذ بمدرستو، عالقتو بزمالئو وعالقتو بمواد  الطفؿ بتكيؼ
 .2دراستو وموضوعاتو )المنياج المدرسي( 

التمميذ بالمعمومات الصحيحة واليادفة بما يساعد عمى فيـ نفسو والبيئة المحيطة وما يجري  تزويد -
 .قمي والنفسي واالجتماعينموه العمف حولو عمى نحو سميـ، وبما ينعكس إيجابا عمى 

العمؿ عمى إزالة الفوارؽ االجتماعية بيف جميع  عمىفي إطار التنشئة االجتماعية  مدرسةال تجتيد -
التالميذ بجموسيـ مع بعضيـ في الصؼ الدراسي نفسو وعمى مقاعد الدراسة نفسيا، مما يؤدي 

 اتجاىاتيـ وقيميـ .إلى التخفيؼ مف درجة االختالؼ بينيـ فيما يتعمؽ بأنماط سموكيـ و 
                                                           

 .012ص, 6330, األردن, عمان, 0ط, والتوزٌع والنشر للطباعة صفاء دار, للطفل اعٌةاالجتم التنشئة, همشري أحمد عمر 1
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الطفؿ المعمومات والميارات المختمفة المتعمقة بالطريقة التي يعمؿ بيا المجتمع أو التي  تعميـ -
ينبغي أف يعمؿ بيا، مما يؤدي إلى إعداد الطفؿ لمتصرؼ وفقا لألدوار التي يقـو بيا العضو 

مقياـ بمختمؼ األدوار التي الراشد في المجتمع، فعف طريؽ توسيع دائرة الطفؿ يتعمـ إعداد نفسو ل
 .1يقوـ بيا الراشد، كما يعرؼ ما ينتظر مف األشخاص الذيف يشغموف مراكز مختمفة في المجتمع 

السموكية  اطالمدرسة مف خالؿ مساعدة الطفؿ عمى إكسابو االتجاىات والمعارؼ واألنم تعمؿ -
 راد مجتمعو بعامة .التي تشعره بأف ىوية واحدة تجمعو مع رفاقو في المدرسة بخاصة و أف

تكمف أىمية المدرسة في دورىا في عممية التنشئة االجتماعية واألخالقية و المينية لمتالميذ  كما -
 . 2وكيفية إعدادىـ وتأىيميـ وتدريبيـ عمى مواجية حياتيـ المستقبمية وتأدية دورىـ في المجتمع 

مف القياـ بأدوارىا في التنشئة  مكنياوتستخدـ المدرسة العديد مف األساليب والوسائؿ التي ت ىذا   
 :3االجتماعية، ولعؿ أىميا 

المدرسة لممناسبات الدينية والوطنية والسياسية واالجتماعية، و إشراؾ التالميذ فييا، وكذا تنظيـ  إحياء* 
 زيارات لممواقع األثرية والسياحية والمتاحؼ .

 ة والعممية والرياضية والفنية والترفييية واالجتماعية .* تنظيـ األنشطة المدرسية والطالبية اليادفة الثقافي
* إشراؾ التالميذ في انتخاب رؤساء الصفوؼ الدراسية، واختيار لجاف حفظ النظاـ والنظافة، وجماعات 

 النشاط، وفرؽ الجوالة والرحالت .
وكذا خدمة البيئة * إشراؾ التالميذ في الحفاظ عمى ممتمكات المدرسة، وتنظيفيا، واالعتناء باألشجار، 

 المحمية، وتقديـ الخدمات اإلرشادية لممجتمع المحمي .
*  تقديـ المحتوى التعميمي بطريقة تعكس وظيفتيا الحياتية لمتمميذ والمجتمع، وبأنشطة تعتمد عمى 

 مشاركة التالميذ ومبادراتيـ .
يتيا في ظؿ مناخ مشجع تنم، و يـ* تتيح المدرسة فرصا الكتشاؼ مواىب التالميذ وميوليـ واىتمامات

 .ومحفز
خالؿ ما تقدـ نالحظ الدور واألىمية الكبيرة التي تمعبيا المدرسة في عممية التنشئة االجتماعية  ومف    

وتواصميا طيمة الفترة التي يقضييا الطفؿ في المرحمة الدراسية لتكوف لو  اوذلؾ بالمحافظة عمى استمرارى
 .   صالح  في مجتمعو كعضوحياتو االجتماعية وفي تفاعمو  والمنيج الذي يسير عمية خالؿ السند

                                                           
 .014 ص ,نفس المرجع 1
 .01 ص, 6330, الجامعٌة المعرفة دار, اإلسكندرٌة, المدرسة اجتماع علم, الرحمان عبد محمد هللا عبد 2
 .023ص, سابق مرجع, الحاج علً أحمد 3
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 الحياة المدرسية : -8
لقد أثر المفيوـ الجديد لممدرسة عمى أدائيا مما جعؿ وظيفتيا ال تنحصر فقط في تحصيؿ المعارؼ     
رت في صا بؿ، حيث لـ تعد المدرسة مكاف لمتعميـ والتمقيف بعيدة عف المجتمع ومنعزلة عميو  السموكاتو 

 قمب المجتمع، تعمؿ عمى دمج الفرد في المحيط االجتماعي وذلؾ في إطار ما يسمى بالحياة المدرسية . 
المدرسية بأدؽ التفاصيؿ ىي الحياة االعتيادية اليومية لممتعمميف والمتعممات، التي يعيشونيا  فالحياة   

. وتتشكؿ ا ضوابط إدارية وتربويةتحكميداخؿ الفضاءات المدرسية  وفؽ نسؽ منظـ، وىي بيئة منظمة 
  1ىذه الحياة مف مجموع العوامؿ الزمنية والمكانية والتنظيمية و العالئقية و التواصمية والثقافية والتنشيطية .

( تمؾ الفترة الزمنية التي يقضييا التمميذ داخؿ فضاء la vie scolaireيقصد بالحياة المدرسية ) كما   
 مرتبطة بإيقاع تعممي وتربوي وتنشيطي .  اة. وىذه الحي2ياة العامة لمتمميذ المدرسة، وىي جزء مف الح

: ىي الحياة التي يعيشيا المتعمموف في جميع 3قد عرؼ الباحث جميؿ حمداوي الحياة المدرسية  و   
، األوقات واألماكف المدرسية ) أوقات الدرس واالستراحة واإلطعاـ، والفصوؿ والساحة والمالعب الرياضية

ومواقع الزيارات و الخرجات التربوية ...(، قصد تربيتيـ وتيذيبيـ وتعميميـ وتأىيميـ باألنشطة الدينية 
مف  الحركية–التي تراعي الجوانب المعرفية والوجدانية و الحسية  مبرمجةوالتربوية و التكوينية ال

)متعمموف، مدرسوف، إدارة تربوية،  شخصياتيـ، مع ضماف المشاركة الفعمية والفعالة لكافة الفرقاء المعنييف
 أطر التوجيو التربوي، آباء وأميات، شركاء المؤسسة...(.

بأف الحياة المدرسية ىي كؿ المعيش  4(49في القانوف التوجييي لمتربية التونسية الفصؿ ) وجاء   
والتواصمية، والثقافية، المدرسي و تتشكؿ مف التالؼ العوامؿ الزمانية و المكانية، و التنظيمية، والعالئقية، 

 والتنشيطية المؤمنة لمخدمات التربوية التي تسدييا المدرسة لمتالميذ .
مف خالؿ جممة التعاريؼ المقدمة لمحياة المدرسية نالحظ أف ىناؾ عوامؿ مشتركة في جميعيا حيث     

وتنمية شخصيتو مف  توتعمؿ عمى تنشئ جزء مف الحياة العامة لمتمميذ أف الحياة المدرسية ىركزت كميا عم
 جميع الجوانب، وذلؾ مف خالؿ عنصر التنشيط الذي يميزىا .

 يمكف تحديد التعريؼ اإلجرائي لمحياة المدرسية فيما يمي:  ومنو   

                                                           
 ص, 22 العدد, التربٌة علوم مجلة, «اإلصالح قٌد تربوي نظام فً المدرسٌة الحٌاة أو الحٌاة مدرسة أدوار »,الحسانً المصطفى 1

061 . 
2 www.elbassair.com.  00:33, على الساعة 03/36/6303تارٌخ الزٌارة . 

 .  02 ص, مرجع سابق ,حمداوي جمٌل 3
 . 02 ص مرجع سابق,,االبتدائٌة بالمدارس المدرسٌة الحٌاة, لتونسٌةا والتكوٌن التربٌة وزارة 4
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وتنمية شخصيتو مف جميع الجوانب،  توتعمؿ عمى تنشئجزء مف الحياة العامة لمتمميذ الحياة المدرسية    
 ط الذي يميزىا .وذلؾ مف خالؿ عنصر التنشي

كانت نشاطات  سواءالمدرسية  األنشطة البرامج و جميع يقصد بيا في ىذه الدراسةالحياة المدرسية ف    
  .داخؿ المدرسة وخارجيا وتعود بنفع عميو التمميذالتي يمارسيا و  الصفيةصفية أو نشاطات 

ى تنمية الجانب العقمي لممتعمـ انصب اىتماـ المدرسة في الماضي عم لقد : األنشطة المدرسية :  8-1
فحسب، ومنو تكوف قد أىممت كؿ ما يمارس مف نشاط خارج الصؼ الدراسي اعتقادا منيا أنو مجرد 

التربوي  دافمقاربات جديدة في المي ودخوؿتسمية و وسيمة لتمضية وقت الفراغ، ومع تطور الفكر التربوي 
عميمية والتربوية، وأف ىدؼ المدرسة أصبح تنمية فإننا نممس أف المتعمـ أصبح ىو محور العممية الت

شخصية المتعمـ في شتى الجوانب العقمية والجسمية والنفسية واالجتماعية ليصبح النشاط بممارساتو 
الصفية أو غير الصفية إحدى وسائميا الفاعمة لتحقيؽ أىدافيا، وعنصرا أساسيا مف المنيج المدرسي شأنو 

 افالمدرسي لـ يعد كما ك النشاط مفيـوأىداؼ ومحتوى و...، ومنو ف في ذلؾ شأف بقية العناصر مف
نما اتخذ منحى آخر أكثر فاعميةسائدا في السابؽ   .وا 

( أف النشاط جزء ال يتجزأ مف البرنامج العاـ لممؤسسة التعميمية وجزء مف 3991محمود) ويؤكد     
صر اليامة في بناء شخصية المتعمـ المنيج  بمفيومو الحديث، و أف النشاط المدرسي يتضمف العنا

لذلؾ  قاةأف بو خبرات منت عمىوصقميا، وأف النشاط شأنو شأف المواد الدراسية يحقؽ أىدافا تربوية عالوة 
تفوؽ أحيانا أثر التعميـ في بيئة الصؼ نظرا لما لمنشاط مف خصائص تؤدي إلى تحقيؽ األىداؼ المرجوة 

 . 1مكفبأقؿ جيد و وقت م
مف قبؿ العديد مف المختصيف في التربية حيث أشار رسمي عمي إلى أنو  رسيؼ النشاط المدوقد عر      

تمؾ البرامج التي تضعيا أو تنظميا األجيزة التربوية لتكوف متكاممة مع البرنامج التعميمي  والتي يقبؿ 
يجاد الحوافز والدوافع بحيث أىداؼ تربوية  تحقؽ عمييا التالميذ وفؽ قدراتيـ وميوليـ مع توفر التوضيح وا 

سواء ارتبطت ىذه األىداؼ بتعميـ المواد الدراسية أـ باكتساب المعارؼ و الميارات أو البحث العممي أـ 
 . 2نشاطات عممية داخؿ الصؼ أو خارجو 

جية، وعمى الرغـ مف أف ممارسة النشاطات المدرسية قد تتجاوز حدود الدراسة إال أنو يدخؿ في  ومف    
خارجو وتسعى  أوسات التعميمية الممارسة مف قبؿ التالميذ سواء داخؿ الفصؿ الدراسي الممار  طارإ

                                                           
 األندلس دار, السعودٌة, حائل, 0ط, وتقوٌمه تنفٌذه, وتخطٌطه إدارته, ومعاٌٌره ماهٌته:  المدرسً النشاط, شاكر حمدي, محمود 1

 . 04-03 ص ص, 0665, والتوزٌع للنشر
 .  65ص, 0665, للنشر مجدالوي دار, عمان, 0ط, التحدٌث و ةاألصال بٌن التربوٌة النشاطات, علً رسمً 2
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مجموع الممارسات التعميمية  "لتحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية التعممية بصفة عامة فقد عرؼ بأنو 
لتعمـ المتعمموف في داخؿ البيئة المدرسية وخارجيا كجزء مف عممية التعميـ وا يياالتعممية التي يؤد

 فيالتعميمية  مميةالمعمـ بقصد بناء الخبرات واكتساب الميارات الالزمة في الع بإشراؼالمقصودة 
 . 1"المجاالت المعرفية والنفس حركية والوجدانية واالجتماعية 

في األخير إلى التأكيد عمى أف النشاط المدرسي ما ىو إال جممة مف البرامج و الممارسات  نخمص     
التي ينجزىا التالميذ داخؿ المدرسة في القسـ  أو خارجو أو خارج  البيئة المدرسية، وفقا لرغباتيـ المختمفة 

واستعداداتيـ وقدراتيـ العقمية والبدنية مما يساعدىـ عمى النمو الشامؿ والمتكامؿ في جميع  ميوالتيـو 
ة، ومنو فالنشاط المدرسي شخصية متزن منتجةجوانب الشخصية )عقميا، جسميا، ونفسيا، اجتماعيا...( 

فيناؾ ما يعرؼ بالنشاط  "يتميز بالتنوع والتعدد، بيف ما يتـ انجازه داخؿ القسـ الدراسي أو ما يتـ خارجو 
المنيجي أو النشاط المصاحب لممنيج أو المادة الدراسية، ويسميو البعض النشاط الصفي )...( وىناؾ 

نشاطات وممارسات تدخؿ في صميـ العممية التعميمية . وىي كميا 2 "الحر أو الخارجي أو الالصفي 
ضفاء ع . وعميو مى المدرسة الدينامكية و الحركيةوالتربوية حيث تساىـ في دعميا ونجاحيا وتفعمييا وا 

 .رنتعرض لكؿ نوع باختصا ؼسو 
جاء في معجـ "المصطمحات التربوية المعرفة" تعريؼ لمنشاطات الصفية  : النشاطات الصفية : 8-1-1

تتـ داخؿ الفصؿ، وتيدؼ إثراء العممية التعميمية، وتنمي عديدا مف الميارات لدى  أنشطة"وىي : 
، وتتـ الدراسيةلخدمة المناىج  ومقصودة، روح الحب و التعاوف فيما بينيـ، ومخطط ليا وتبعث، الطالب

 .3 "تحت إشراؼ و توجيو المعمـ
العممية التعميمية حيث تمثؿ عنصر ىاـ مف  فاألنشطة الصفية بيذا المعنى تدخؿ ضمف مركبات   

ومحتوى معرفي )نشاط((، كما تتمخص في : "  – متعمـ–عناصر المثمث التعميمي المتكوف مف : )معمـ 
(، أو تعممية )يقـو بيا التمميذ( وتتضمف تفاعال يتـ داخؿ غرؼ مدرسأي ممارسة تدريبية )يقوـ بيا ال

 . 4"ـ غير لفظي الصؼ سواء أكاف ىذا التفاعؿ لفظيا أ

                                                           
 -عملن, والتوزٌع لنشرل المعرفة كنوز دار, التعلٌمٌة والمهارات األنشطة( : الكرٌم عبد موسى) أبوسل(, أحمد هادي) الفراجً 1

 . 05 ص, 6333, 0ط, األردن
 ,www,4shared:  الموقع من, 3ص, مجاالتها و تهاأهمٌ و ماهٌتما, المدرسٌة النشاطات( : محمد بن أحمد) الفاضل 2

com/get/83563301/b8ec66f/-4-online, html.  ,03:33, على الساعة 62/06/6303تارٌخ الزٌارة. 
 . 25ص, التدرٌس طرق و المناهج فً المعرفة التربوٌة المصطلحات معجم( : احمد علً) الجمل(, حسٌن أحمد) اللقانً 3

, الكوٌت, التربوٌة المجلة, «التالمٌذ ٌمارسه وما تكون أن ٌنبغً ما بٌن الصفٌة الكتابٌة األنشطة»  ,ٌنحس ناصر الموسوي4  

 .  006ص, 00ع, 5مج, 0661
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اإلشارة إلى أف النشاط الصفي ىو أحد مفرزات اإلصالح التربوي  وبتبني المناىج الجديدة التي  روتجد   
المناىج الجديدة مصطمح النشاط  فاستخدمتتغيرت المفاىيـ،  حيثاعتمدت عمى المقاربة بالكفاءات 

ريس التي تركز عمى الجيد الذي يبذلو التد استراتيجياتيقوـ المعمـ بتوظيؼ  حتىعوض المادة  وذلؾ 
لو أف  يالحظ، يفكر، يناقش، يقارف، يعبر ... كؿ ىذا يتـ تحت إطار ما يسمى النشاط  وتتيحالمتعمـ  

 الحيوية والنشاط و ينمي عددا مف الميارات لدى التمميذ و بإشراؼ المعمـ .  مفالصفي، الذي يضفي نوع 
( أنو باإلضافة إلى األنشطة  p.w . jackson) "جاكسوف" بيف:  ةالالصفي ات: النشاط 8-1-2

الممارسة داخؿ القسـ الدراسي، توجد أنشطة أخرى خارجو ذات مكانة كبيرة في التدريس مثؿ المقابالت 
مع التالميذ، المطالعة الخارجية خاصة إذا حظيت ىذه الممارسات باالىتماـ الكافي، ىذا إذا كاف معموما 

مـ والتمميذ داخؿ القسـ يختمؼ عنو خارجو، وعميو فإف تفسير العممية التعميمية أف سموؾ كؿ مف المع
يمكف أف يتـ بمعزؿ عف البيئة التي تظير فييا، وىذا ال يعني  بصفة عامة أو خاصة بمادة معينة ال

في األنشطة و الممارسات التي تتـ داخؿ حجرة الدرس فحسب إذ يجب مراعاة جميع المواقؼ  حصرىا
 .  1ية في إطارىا السوسيولوجي و بأبعادىا السيكولوجية المدرس

فإف كؿ الممارسات و األنشطة التي تتـ تحت إدارة المدرسة وتوجيو المدرسة و جميع  مةمف ث و   
خارج حجرات الدرس أو ما يعرؼ باألنشطة  تمارس والشركاء الفاعميف مف أولياء أمور ومجتمع مدني 

مية تدخؿ ضمف ىذه المواقؼ التي عددىا "جاكسوف" جزء ميما في العم ةمفالالصفية بمجاالتيا المخت
 .التعميمية و ال يمكف إغفاليا

أف النشاطات الالصفية ىي النشاطات التي بقوـ بيا المتعمـ خارج القسـ مف  عمى2حيث يؤكد حثروبي   
المواقؼ المناسبة خالؿ ممارسة وتوظيؼ مختمؼ مكتسباتو )المعارؼ، الميارات ...( في الوضعيات و 

التي تشمؿ المجاالت الفكرية والفنية والعممية والرياضية ... وىي تمثؿ امتدادا طبيعيا لمنشاطات الصفية  
 وتدعميا وىو ما يضمف نموا شامال و متوازنا لشخصية المتعمـ بكؿ أبعادىا التربوية . تكمميا
 .التعميمية لمعممية والمدعمةالمتممة والمكممة  منو فالنشاطات الالصفية تمثؿ أحد الجوانب التربوية و    

ذلؾ أف المفيوـ الحديث لمتربية والتعميـ يضع النشاط الالصفي مشتقا مف النشاط الصفي يعده مكمال لو 
بالذكر أف تسمية  جدير "وتطويره باستمرار، وقد أكد ذلؾ "حسف شحاتو " في قولو : ميتوويعمؿ عمى تن

ط المنيج، أو الزائد عف المنيج أو نشاط ال صفي أو ال منيجي أو إضافي النشاط بأسماء منيا النشا

                                                           
  Québec, p15.  2P .w .jaksonin ,l'analyse de l'enseignement > par :G Dussault  et coll . P.U.Q -1973  

 . 636 ص, 6306, الجزائر, والنشر للطباعة الهدى دار,  االبتدائً التعلٌم لمرحلة لبٌداغوجًا الدلٌل:  حثروبً الصالح محمد 2
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تسميات مضممة، ألف النشاط الذي يمارسو الطالب داخؿ المدرسة وخارج الفصؿ الدراسي، جزء متكامؿ 
 . 1"دافعيتيـمع المنيج المدرسي، فبرامج النشاط تعطي فرصا لمطالب إلثراء ميوليـ و إثارة  

أكثر المصادر والمعاجـ  فيطات المدرسية الالصفية  مف المفاىيـ والمصطمحات الواردة فالنشا وعميو   
التربوية والنفسية الحديثة، حيث تعد جزء ال يتجزأ مف المنيج تتـ ممارستيا خارج الصفوؼ الدراسية و قد 

يا، والتي تعمؿ تتجاوز حدود المدرسة، وتحمؿ أبعادا تعميمية، تربوية، اجتماعية مف خالؿ تنوع ممارسات
عمى تكويف جيؿ متعمـ مثقؼ قادر عمى التكيؼ مع مختمؼ التطورات وعمى جميع األصعدة العممية، 

فقد قدمتيا وزارة التربية الوطنية في مناىجيا بأنيا "نشاطات  وعميو، األخالقية  التقنيةاألدبية، االجتماعية، 
ومختمؼ المكتسبات في الوضعيات و المواقؼ يقـو بيا المتعمـ، خارج القسـ مف خالؿ ممارسة القيـ 

أكدت في عدة مناشير وزارية منيا المنشور المنظـ لمزمف الدراسي في مرحمة التعميـ  كما 2المناسبة " 
عمى وجوب ترقية وتنمية النشاطات الالصفية )النشاطات الرياضية، الفنية، اإلبداعية، ...(  3االبتدائي

 .ؿ لممتعمـ بكؿ أبعاده التربويةطات التعميمية مما يضمف النمو الشامباعتبارىا مدعما ومكمال لمنشا
يحتاج تفعيؿ الحياة المدرسية وتنشيطيا إلى تدخؿ مجموعة   : المتدخمون في الحياة المدرسية : 8-2  

دارييف ، ومؤطريف  مف الفاعميف التربوييف واالجتماعييف واالقتصادييف مف : متمدرسيف، ومدرسيف ، وا 
ف، وجميع شركاء المدرسة، سواء كانوا فاعميف داخمييف، كاألسرة ، جمعية أولياء التالميذ ، أـ تربويي

  4فاعميف خارجييف، مثؿ: الجماعات المحمية، والشركاء االقتصادييف أو االجتماعييف.
إلى  إف تفعيؿ الحياة المدرسية وتنشيطيا مسؤولية  مجتمعية متقاسمة تتوالىا المنظومة التعميمية ،   

جانب األسرة وكذا المؤسسات ذات الوظائؼ التربوية والثقافية والتأطيرية، عمى إعتبار أف الدور المركزي 
لممدرسة، بالنظر لمكانتيا في حياة كؿ فرد والفترة الزمنية التي يقضييا فييا، ال يعني تخمي باقي فعاليات 

 تكامؿ األدوار  مع اختالؼ الوظائؼ. وىيئات المجتمع عف القياـ بمياميا، بقدر ما ىو تأكيد عمى
 
 
 
 
 

                                                           
 . 000 ص(, عربً انجلٌزي/  انجلٌزي عربً) النفسٌة و التربوٌة المصطلحات معجم:  زٌنب والنجار, شحاته حسن 1
 . .  4 ص مرجع سابق,, للمناهج الوطنٌة اللجنة, الوطنٌة التربٌة وزارة 2
 .  6300, 234 رقم االبتدائً التعلٌم مرحلة فً الدراسً للزمن الجدٌد بالتنظٌم الخاص الوزاري المنشور وزارة التربٌة الوطنٌة, 3
 .00جمٌل حمداوي , تدبٌر الحٌاة المدرسٌة, مرجع سابق ,ص - 4
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مصدر الحياة المدرسية بالمدارس االبتدائية وثيقة ال - شكل يمثل المتدخمون في الحياة المدرسية
 -2009ارشادية 

ؿ الفرد النشاطات المدرسية  التي  تنق تمؾالقوؿ فإف الحياة المدرسية كما عرفيا الباحث  ىي  وخالصة   
يعيشيا الفرد المتعمـ في  نشاطاتفيي  ،األسرة و محيطيا الضيؽ إلى المدرسة و محيطيا الواسع مف

مف  فيياالمدرسة أو خارجيا يدخؿ مف خالليا في عالقات تفاعمية مستمرة مع أقرانو و جميع  الفاعميف 
تعميمية أكثر تنوعا وتعقيدا كوف ، يتعرض فييا لمواقؼ و أحداث وخبرات  أولياءأساتذة و إدارة و عماؿ و 
 ومنو، العطاء خاضعا لقوانيف ونظـ دقيقةالنشاطات يقوـ عمى األخذ و  تمؾالتفاعؿ الذي يحدث في 

اليومية في الحياة العامة تجعؿ مف الجماعة المدرسية الصغيرة  النشاطاتالمدرسية جزء مف  فالنشاطات
ة التربوية إلى فضاء اجتماعي يمارس فيو مختمؼ صورة مف المجتمع الخارجي، وذلؾ بتحويؿ المؤسس

مع التحوالت العامة و التعامؿ معيا بإيجابية كما تعمميـ أساليب الحياة  لمتكيؼ متعمـاألدوار التي تؤىؿ ال
والتسامح و الصبر و االحتراـ وقبوؿ اآلخر وغير  كالتعاوف ى،المثم لقيـالجماعية بإكسابيـ مجموعة مف ا

األمر الذي يستدعي   تي تساىـ في تكويف الشخصية و تساعد عمى تفتحيا و ازدىارىا،ذلؾ مف القيـ ال
دارة وعماؿ وأولياء، كؿ  ياوتنشيط ياتفعيم بمشاركة كؿ األطراؼ المعنية سواء كانوا متعمميف و أساتذة وا 

 االطراؼ المتدخمة في الحياة المدرسية

 اطراف من خارج المؤسسة اطراف من داخل المؤسسة

 المدرسونو   ادارة المدرسة 

 العمالو   التالمٌذ 

 الجمعٌات ذات العالقةو  االسرة  

  عات المحلٌةاالجم 

 حٌاة مدرسٌة مفعلة تأمٌن
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رياضية،  ،، دينية، ثقافية، فنيةتربويةحسب موقعو و ذلؾ مف خالؿ ممارسة مختمؼ األنشطة )تعميمية، 
قامة معارض لتشجيع االبتكار ترفييية ، اجتماعية، صحية ، ...( مع إحياء المناسبات الدينية و الوطنية وا 

و اإلبداع و غرس روح المنافسة الحرة و الشريفة  في نفوس الناشئة، و القياـ بالزيارات الميدانية لمختمؼ 
المدرسية  النشاطاتكؿ  ىذا يجعؿ مف   المنشآت مع تنظيـ رحالت استكشافية وعقد جمسات تشاورية

قادرة عمى تحويؿ المدرسة إلى بيئة تربوية تعميمية يجد فييا كؿ متعمـ ما يشبع رغباتو وميولو ويبعث فيو 
مدرسة لمحياة والعمؿ، وىذا ال  ياالنشاط و االىتماـ والعمؿ فيدمج فييا ويشعر بأنو جزء منيا  مع جعم

 بيف المدرسة واألسرة . يتسنى إال بوجود عالقة وثيقة
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 خالصة الفصل :
لقد تطرقنا في ىذا الفصؿ الى الحديث عف المدرسة بداية مف المفيوـ الى دورىا في عممية التنشئة    

االجتماعية معرجيف عمى الحياة المدرسية ومف خالؿ ىذا الفصؿ تبيف احتالؿ المدرسة التي تأتي في 
سرة مركزا استراتيجيا في المجتمع نظرا ألىميتيا القصوى ودورىا البارز، اذ تعتبر ألد االدرجة الثانية بع

ف بقدر ما تكوف المدرسة ألى إيضا أكبر عف تحمميا الوظيفة التربوية، وقد تـ الوصوؿ ألالمسؤوؿ ا
ىدافيا أقؽ فرادىا وبالتالي تحأشخصية  في متكاممة في نظاميا ومناىجيا ومناخيا الدراسي بقدر ما تؤثر

 ساسا في حياة مدرسية مفعمة. أالمرجوة المتمثمة 
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 اف العالقة بين األسرة والمدرسة أهد-2
 بين األسرة والمدرسة  للتعاونالتربوية  الدعائم-3
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 : تمييد
كضركرة التعاكف كالتكاصؿ بينيما في تربية الناشئة كتعميميا، لـ  بالمدرسةاألسرة  عبلقةمكضكع  إف   

التحسيس بأىميتيا كضركريتيا مف حيث دكرىا في الحياة المدرسية، بقدر ما تحتاج  إلىتعد في حاجة 
متابعة تمدرس التبلميذ  ضمفت يضمف التكامؿ في األدكار حتى كؿإلى تنظيـ ىذه العبلقة كتنشيطيا بش

المكضكع الذم يجب أف يستقطب االىتماـ مف الجميع حتى تككف العممية التربكية  كىك ،كمسايرة مراحمو
 مسؤكلية مشتركة يشرؼ عمييا كؿ طرؼ مف مكقعو .

األسرة كالمدرسة مع الكقكؼ عمى أىمية  فبي العبلقةالفصؿ إلى الحديث عف  ذاسنتطرؽ في ى لذا   
ذكر بعض النماذج العالمية  معداؼ التعاكف بينيما كمجاالتو كمظاىره كسبؿ تكثيؽ العبلقة بينيما كأى

 لمعبلقة بينيما .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 العالقة بين األسرة والمدرسة                                                          الرابع الفصل
 

85 
 

 أهمية العالقة بين األسرة والمدرسة :-1
لمدرسة عبلقة األسرة بالمدرسة أىمية كبيرة في انجاح دكرىا التعميمي كالتربكم، كىذا يؤكد بأف ا تكتسي   

كفي ظؿ التغير كالتطكر المستمر كالذم مس جميع جكانب الحياة أصبحت غير قادرة عمى أداء رسالتيا 
أحادم  ظكرال يدع مجاال لمشؾ بأف الفعؿ التربكم ال يتـ كفؽ من مماالتربكية كالتعميمية عمى أكمؿ كجو. "

أم تدخؿ أك مشاركة مف قبؿ الجانب، أم أنو ال تضطمع بو المؤسسة المدرسية بمفردىا، كمف دكف 
 .1األسرة، كىك األمر الذم يعني ضركرة التكامؿ في األدكار ما بيف األسرة كالمدرسة..."

تاريخيا عندما دعا المفكر كالمربي )جكف ديكم(  ظيربمكضكع العبلقة بيف األسرة كالمدرسة  فاالىتماـ    
 : 2ة لتربية النشىء كىي إلى االىتماـ بثبلثة أمكر أساسي  1915المربيف منذ عاـ 

 البيت كالمدرسة عمى التربية كالتكجيو.  تعاكف -
 بيف أعماؿ الطفؿ االجتماعية كبيف أعماؿ المدرسة. التكفيؽ -
 إحكاـ الرابطة بيف المدرسة كاألعماؿ االنتاجية في البيئة.  كجكب -
تبادؿ كالشراكة الفعالة عبلقة األسرة بالمدرسة يجب أف ترتكز عمى مبادئ التكاصؿ كالتفاعؿ الم إف   

أساس مف التفاىـ كالتعاكف بيدؼ االرتقاء  مىكالحقيقية كالتكاممية، حيث ينبغي أف تككف ىذه الشراكة ع
بمستكل األبناء التعميمي كالتربكم كتحسيف كتفعيؿ حياتيـ المدرسية، كىذا ال يتأتى إال بادراؾ كبل الطرفيف 

ي العممية التربكية كالتعميمية كالحياة المدرسية بصفة عامة، مع األسرة كالمدرسة ألىمية دكر كؿ منيما ف
استغبلؿ كتسخير كؿ الطاقات كاإلمكانيات كالكسائؿ كالسبؿ الكفيمة لتفعيؿ ىذه العبلقة عمى مستكل 

 التطبيؽ كالممارسة.
ة كمف ىنا "فالتفاعؿ بيف البيت كالمدرسة ضركرة ممحة تطمبيا مصمحة األطفاؿ، ذلؾ أف األسر    

الرئيسياف عمى تربية الطفؿ، كأف دكر كؿ منيما يكمؿ اآلخر كمف العكامؿ التي  مسؤكالفكالمدرسة ىما ال
 : 3تتحكـ في أىمية ىذا التفاعؿ "

أعداد التبلميذ في الصفكؼ كبيرة، كىذا يقمؿ مف نصيب الطفؿ في الحصة الدراسية، فمف ىنا ال بد مف -
 جؿ الطفؿ.بالمدرسة، ليتعاكنا مف أ ةربط األسر 

فإنو ال بد مف المتابعة كاالىتماـ  ،مف أجؿ تثبيت الميارات التعميمية التي يتعمميا األطفاؿ في المدرسة-
 مف طرؼ األسرة في البيت.

                                                           
 . 671 ص ،9002 ، البٌضاء الدار ، التربٌة عالم منشورات ، المدرسة سوسٌولوجٌا ، غرٌب الكرٌم عبد- 1
 .  60 ص ،مرجع سابق، والمجتمع المدرسة ، دٌوي جون- 2
 .0ص ، 9000 ، والتوزٌع للنشر اإلسراء دار ، األردن ، 6ط ، المبكرة الطفولة ، القرعان خلٌل أحمد - 3
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مف قبؿ األسرة كالمدرسة كذلؾ منعا لحدكث التغيب أك  األطفاؿال بد مف استمرار اإلشراؼ عمى  -
 التسرب المدرسي.

رية كثيرا عمى التحصيؿ التبلميذ الدراسي ىذا ما أثبتتو العديد مف البحكث التربكية، تؤثر المشكبلت األس-
 كمنو لـز التعاكف بيف األسرة كالمدرسة مف أجؿ مصمحة األطفاؿ.

مؤلفو مستجدات التربية  فيأكد الباحث عبد الكريـ غريب أىمية العبلقة بيف األسرة كالمدرسة  كقد   
 :1دة دراسات عممية تـ إنجازىا حكؿ التعاكف بيف األسرة كالمدرسة كمنياكالتعميـ، كاستنادا إلى ع

 سةتتيح العبلقة بيف األسرة كالمدرسة مف خبلؿ تعاكنيـ التعرؼ عمى مشاكؿ المتعمـ بالبيت أك المدر -
 كالسعي إلى معالجتيا.

المدرسة كالفصؿ  ينبغي أف يتكاجد انسجاـ كتناغـ ما بيف المناخ السائد بالبيت كنظيره السائد في-
 الدراسي، خصكصا مف حيث القيـ كأساليب التربية المتبعة.

 يظؿ المتعمـ في حياتو المدرسية تحت تأثير العديد مف المؤثرات األسرية.-
كخارجيا، مف  رةالمتعمـ باعتباره كبل، بحيث إف كؿ التجارب كالخبرات التي يمر بيا داخؿ األس يتصرؼ-

 فاعؿ في شخصيتو كتؤثر في سمككو.قبيؿ المدرسة كالشارع، تت
ترتيف التربية السميمة لممتعمـ بالتعاكف بيف األسرة كالمدرسة، إذ أف أم شرخ في العبلقات بينيما ينتج -

 عنو تصدع في شخصية المتعمـ.
 المستكلفإف الربط بيف األسرة كالمدرسة أمر ضركرم حيث أف ذلؾ يمكف المدرسة مف تقكيـ  كعميو   

تقكيـ سمككيات  ىؤلىداؼ التعميمية كتحقيؽ أفضؿ النتائج العممية كما يساعد المدرسة عمالتحصيمي ل
التبلميذ كيساعدىا عمى تجنب بعض التصرفات الغير سكية، ككذلؾ فإف تكاصؿ أكلياء األمكر مع 
المدرسة يساعد عمى تكفير الفرص لمحكار المكضكعي حكؿ المسائؿ التي تخص مستقبؿ األبناء، كيسيـ 

يضا في حؿ المشاكؿ التي يعاني منيا التبلميذ سكاء عمى مستكل األسرة أك المدرسة كايجاد الحمكؿ أ
 .2المناسبة ليا

ما دفع العديد مف عمماء النفس كاالجتماع كالتربية، لمبحث في أعماؽ تمؾ العبلقة لفيـ معناىا،  كىذا   
في كقت تجتمع فيو جميع  ،كؿ دكف فعاليتياكمعرفة طبيعتيا كالكقكؼ عمى العراقيؿ  كالتحديات التي تح

                                                           
 .922ص التربٌة، عالم منشورات والتكوٌن، التربٌة مستجدات غرٌب، الكرٌم عبد 1
 واالجتماعٌة، االنسانٌة العلوم كلٌة ، ورقلة مرباح قاصدي جامعة األسرة، فً الحٌاة وجودة اإلتصال:  حول الثانً الوطنً الملتقى- 2

 .9062 االجتماعٌة، العلوم قسم
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عناصر البيئة كتركيباتيا المتداخمة في عالـ الطفؿ ليمتمئ بالتعقيدات كالتدخبلت المختمفة، كالتي دكف 
 أدنى شؾ تؤثر عمى تربيتو كنشأتو بطرؽ مختمفة كبالتالي عؿ تعميمو ك تعممو كأدائو في الحياة المدرسية. 

 سرة والمدرسة :أهداف العالقة بين األ-2
ىي مكرد المبنات لممدرسة فيي التي  فاألسرةالعبلقة بيف األسرة كالمدرسة عبلقة تكاممية تبادلية،  إف   

المدرسة بالتربية كالتعميـ بالشكؿ الذم يتبلئـ مع  ىـتمد المدرسة بالمادة الخامة كىـ التبلميذ، كالتي تتكال
 تمع. قدراتيـ كميارتيـ كبالشكؿ الذم يطمبو المج

 : 1مف األىداؼ مف بينيا  مجمكعةعمى تحقيؽ  قةقامت ىذه العبل كلذلؾ 
التكامؿ بيف األسرة كالمدرسة كالعمؿ عمى رسـ سياسة تربكية مكحدة لمتعامؿ مع الطبلب، بحيث ال -

 تقكـ بو األسرة. كمايككف ىناؾ تعارض أك تضارب بيف ما تقـك بو المدرسة 
 بلميذ، كبخاصة التي تؤثر في مككناتيـ الشخصية.التعاكف في عبلج مشكبلت الت-
 التربكية. التعميميةرفع مستكل األداء كتحقيؽ مردكد العممية -
 عف طريؽ اإلستمرار كاإلتصاؿ المستمر بيف األسرة كالمدرسة. االنحراؼكقاية التبلميذ مف -
 مى الحياة المدرسية.  تبادؿ الرأم كالمشكرة في بعض األمكر التربكية كالتعميمية التي تنعكس ع-
كقد أكردت الباحثة نجاة يحاكم في مقاؿ ليا بعنكاف مشاركة األسرة لممدرسة كتكامؿ العبلقة بينيما  ىذا   

 : 2عدة أىداؼ متكخاة مف ىذه العبلقة مف بينيا
بية *تحسيف األداء الدراسي لؤلبناء فالعديد مف الدراسات كالبحكث التربكية تؤكد عمى كجكد عبلقة إيجا

 كاتجاىاتيـ. يـبيف مشاركة األسرة كتعاكنيا كمستكيات تحصيؿ الطمبة كسمككيات
عمى زيادة دعـ المجتمع لمعممية التربكية التعميمية، حيث يسعى أكلياء األمكر عف رضا كقناعة  تعمؿ*

م كمما كتأييد تاـ إلى مساندة خطط إصبلح التعميـ كتطكيره كذلؾ مف خبلؿ تقديـ الدعـ المعنكم كالماد
 أمكف ذلؾ.

*إعطاء المعمكمات البلزمة عف األبناء الذيف يحتاجكف لرعاية خاصة كالتعاكف مع االختصاصي 
 االجتماعي في استخداـ األساليب اإلرشادية كالتربكية لمساعدتيـ عمى التكافؽ السميـ.
 *متابعة الكاجبات المنزلية، مف خبلؿ مبلحظات المعمميف، كتسجيؿ مبلحظاتيـ فييا.

                                                           
 http://dr-saud-a.com/vb/showthread.php?t=581571     .67:01 الساعة على  60/06/9067 الزٌارة تارٌخ  -

 الراهنة، التحدٌات ظل فً التربوٌة المسألة مخبر منشورات ،« بٌنهما العالقة وتكامل للمدرسة األسرة مشاركة» ٌحٌاوي، نجاة- 2

 .662ص ،9062 ،66العدد الجزائر، بسكرة، جامعة
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معادلة متفاعمة العناصر  التربكية بكؿ أبعادىا كمككناتيا،خبلؿ ما سبؽ يتضح بأف العممية  كمف   
تتقاسـ أدكارىا أطرافا عدة أىميا األسرة كالمجتمع بحيث تتعاكف لتأدية ىذه الرسالة عمى خير كجو حرصا 

 ا.يأبنائ كمصمحةعمى تنشيط الحياة المدرسية 

 بين األسرة والمدرسة : لمتعاونالتربوية  الدعائم-3
التربية  طريؽإف الدكر االجتماعي لكؿ مف األسرة كالمدرسة يتجمى في التنشئة االجتماعية لؤلفراد عف    

فاف عبلقتيما يجب أف تنطمؽ مف ىذا المنظكر األساسي. كعبلقة األسرة بالمدرسة ال يجب أف تبقى 
د المدرسة بالمادة األكلية أم التمميذ بالتالي عبلقة سطحية تتجمى أساسا في أف األسرة ىي التي تزك 

فعممية التربية كميا عمى عاتؽ المدرسة، بؿ يجب أف تككف عبلقة شاممة تنبني عمى أنيما شريكاف في 
 عممية البناء كالتربية كالتعميـ.

مع فالتربية الشاممة تتطمب دكف شؾ مزيدا مف التعاكف كالتنسيؽ بيف المدرسة كمؤسسات المجت       
المختمفة، بما في ذلؾ األسرة لككنيا المحضف األكؿ لمطفؿ، كالمسجد بقيمو الركحية كاالجتماعية، 
مكانيات، كالمؤسسات االعبلمية بما لدييا مف ثقافة  كالمؤسسات االقتصادية بما تممكو مف مكارد كا 

 كتركيح. كىذا التعاكف يسيـ في تطكير الحياة المدرسية كاألداء التربكم.
ى يثمر ىذا التعاكف كىذه العبلقة ما بيف األسرة كالمدرسة البد أف تنبني عمى دعائـ كأسس تربكية كحت  

 نذكر مف أىميا :
إف اختبلؼ األىداؼ التربكية كالتعميمية المحددة مف  التعاون من أجل تحقيق األهداف التربوية : 3-1

تحقيؽ تمؾ  لكسائؿتيف في تحديدىما طرؼ كؿ مف األسرة كالمدرسة، ينجر عميو اختبلؼ كؿ مف المؤسس
فاألسرة ترل أف اليدؼ األساسي مف ذىاب األبناء لممدرسة ىك تحصيؿ المعارؼ، كالنجاح في  اؼ،األىد

. 1ىك االجتياد كالتحصيؿ الدراس لؾإلى مستكل أعمى، كالكسيمة الكفيمة لتحقيؽ ذ كاالنتقاؿاالمتحانات 
لنمك الشامؿ لشخصية المتعمـ كيتـ عف طريؽ تنمية الجانب بالمقابؿ فإف المدرسة تعمؿ عمى تحقيؽ ا

تبرز أىمية التعاكف بيف  " كمنواألنشطة التعميمية الصفية كغير الصفية.  ختمؼالمعرفي كالتربكم بم
عف طريؽ تنسيؽ الكسائؿ التربكية في ضكء التفاىـ كاالتفاؽ كالتحديد الكاضح لؤلىداؼ  مدرسة،األسرة كال

 . 2"رىا الشامؿالتربكية في إطا

                                                           
 .222ص ،مرجع سابقالمدرسة، سوسٌولوجٌا ٌب،غر الكرٌم عبد- 1
 .02ص سابق، مرجع القرعان، خلٌل أحمد- 2
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مف األسرة كالمدرسة بمفردىا أف تحقؽ  كؿتستطيع  ال التعاون من أجل تحقيق النمو المتكامل: 3-2
لمجكانب المختمفة لمنمك، بيد أف النمك عممية مستمرة تتطمب تعاكنيما معا في إتاحة فرص  ةالتربية الشامم

تحددىا مراحؿ النمك المختمفة، كذلؾ بإحداث النمك كتنكعيا بحيث تتفؽ كقدرات الطفؿ كاستعداداتو التي 
ىذا التكازف بيف المدرسة كاألسرة ضركرم حتى يتكامؿ نمك الطفؿ  "تكازف بيف عمؿ األسرة كالمدرسة 

كمف ثـ تكتمؿ جكانب النمك التربكم كيكتمؿ تككيف الشخصية المتعددة القدرات  ،1"كيتجو اتجاىا مشتركا
 . تكازنةلتربية المبا يسمىكاالىتمامات عف طريؽ ما 

إلى تحقيؽ نماء الطفؿ كازدىاره، كعندما يتعرض  ىكنستخمص في األخير بأف كؿ مف المؤسستيف تسع   
ازدىاره كنماؤه لمتراجع، أك ال يتحقؽ لو ذلؾ فإف العبلقة بيف المؤسستيف تطرح نفسيا بقكة مف أجؿ ضماف 

 تربية حقيقية مرغكبة لمطفؿ.
ما يككف الطفؿ ضحية لمصراع الناتج عف التصادـ  غالبا اء عمى الصراع:التعاون من أجل القض 3-3

بيف كجيات النظر كالحكـ عمى األمكر التعميمية بيف األسرة كالمدرسة، كمنو ينبغي أف يككف ىناؾ تناسقا 
كالصراع الذم يعيشو الطفؿ، كتؤثر في مساره التعميمي كفي تككيف  حيرةفي األمكر بينيما، كتجنب ال

 تو.شخصي
منظكمة مف التناقضات الحيكية التي تفصؿ بينيما.  فيإشكالية العبلقة بيف األسرة كالمدرسة  تكمفك    

فاألسرة ىي البيئة الطبيعية لمطفؿ حيث يجد الحناف كالحب كالرعاية كالتسامح غالبا. كعمى خبلؼ ذلؾ 
يتحتـ انسجاـ كؿ مف  لذلؾ ،2اـيجد الطفؿ في المدرسة عالـ المكاظبة كاإللزاـ كالعمؿ كاالنصياع لمنظ

 المدرسة كاألسرة فيما ىك مشترؾ بينيما، كالعمؿ عمى تفادم حالة االرتباؾ لدل الطفؿ. 
بالفاقد التعميمي عدـ تحقيؽ عائد تربكم كتعميمي  يقصدمن أجل تقميل الفاقد التعميمي:  التعاون 3-4

يككف الفاقد في  كقدمعيف في فترة زمنية معينة، يتكافأ مع الجيد كاإلنفاؽ الخاص ببرنامج تربكم كتعميمي 
في كثير مف األحياف نتيجة عكامؿ أسرية أك اجتماعية  عميميكـ التعميـ أك نكعو المطمكب، كينشأ الفاقد الت

 أك اقتصادية أك مدرسية، أك غيرىا مما يحتـ عمى األسرة كالمدرسة التعاكف مف أجؿ تقميمو.
إننا نعيش اليكـ في عصر يتسـ بالتغير السريع ك المتسارع،  التغير: التعاون من أجل التكيف مع 3-5

مف حيث الكـ كالكيؼ، كما أف التربية ىي الكسيمة الكفيمة كالفعالة إلحداث التكافؽ مع التغير، كلتككيف 
عبلقة النظرة العقمية المتجددة لتقبؿ التغير كمعايشتو كتكجييو لصالح خدمة المجتمع، كعميو فإننا نجد أف ال

                                                           
 .29-26ص ص ،6299 القاهرة، المعارف، دار ،6ج ،62ط التدرٌس، وطرق التربٌة المجٌد، عبد العزٌز، عبد صالح- 1
 .622ص ،9000 بٌروت، ،6،ط المدرسً االجتماع علم ، الشهاب جاسم علً وطفة، أسعد علً-2
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كتحديد اتجاه مكحد كاتخاذ  ظر،خبلؿ التعاكف تككف ضركرية لتقريب كجيات الن مفبيف األسرة كالمدرسة 
 مكاقؼ متشابية اتجاه التغير خاصة التغير الثقافي في ىذا العصر. 

 بين األسرة والمدرسة: العالقة مظاهر -4
عميمية كالحياة المدرسية قدرا كبيرا مف األىمية لقد احتمت العبلقة بيف األسرة كالمدرسة في العممية الت     

في كؿ النظـ التعميمية عمى مستكل العالـ، كالتي صارت تشجع أكلياء األمكر عمى مزيد مف اإلنخراط في 
عممية تعميـ أبنائيـ، حيث أصبح ينظر إلى تمؾ العبلقة عمى أنيا تمثؿ أىمية كبيرة كمف أىـ عكامؿ نجاح 

 ليا مف فكائد عديدة. الحياة المدرسية لما 
أثبتت العديد مف الدراسات بأف ىناؾ الكثير مف المشاكؿ التي تكاجو العممية التعميمية  داخؿ  كلقد   

فقد أنشأت مجالس اآلباء كالمعمميف كالمجالس  لؾكلذ ،المدرسة، قد تككف الحمكؿ البلزمة ليا تقع خارجيا
المدرسة كاألسرة ، كىناؾ الكثر مف األنشطة المدرسية المدرسية، بدافع إيجاد قنكات اتصاؿ دائمة بيف 

 .  1داخؿ الحياة المدرسية التي يمكف ألكلياء األمكر المشاركة فييا، مف أجؿ تكثيؽ الصمة فيما بينيما
ككما جاء في تقرير المجنة التي شكميا رئيس كزراء الياباف لمتخطيط لمتربية في القرف الحادم كالعشريف    

كاألسرة كالمجتمع. أف التعمـ جيد كعمؿ مشترؾ بيف البيت كالمجتمع  درسةتعاكف بيف المعمى صعيد ال
 .2كالمدرسة

أف العبلقة بيف األسرة كالمدرسة أصبحت ضمنية لنجاح الجميع )المدرسة، التمميذ، األسرة( كضع  كبما  
جك منيا، يقكـ عمى عبد العزيز تصكرا ليذه الشراكة كالعبلقة حتى يتحقؽ اليدؼ المر  الحرالباحث 

 :3العناصر التالية
 لجميع األطراؼ. اجباتكجكد عقد اجتماعي كاضح بيف المدرسة كاألسرة يحدد الحقكؽ كالك -*
 كجكد برنامج تفاعمي مستمر تساىـ فيو األسرة بشكؿ ايجابي في تعميـ كتربية أبنائيا في المدرسة.-*
 النظر إلى األسرة كشريؾ كليس كمستفيد أك زبكف.-*
 ضركرة كجكد برامج تكعية مستمرة لؤلسرة كالمدرسة تيدؼ لتكثيؽ العبلقة بينيما كتطكيرىا.-*
 ضركرة كجكد فريؽ عمؿ أك لجنة األسرة كالمدرسة.-*

                                                           
  ،9002 عمان، سلطنة التربوي، المنتدى موقع والمدرسة، المجتمع بٌن التواصل أهمٌة سبٌت، بن سالم البوسعٌدي،- 1

http://forum.moe.gov.om/-moeoman/vb/showthread.     61:00على الساعة ، 67/09/9067بتارٌخ.   
 .662ص ،9006 الرٌاض، الشقري، مكتبة والعشرٌن، الحادي رنالق فً المدرسة إصالح نحو مسلم، أحمد بن ابراهٌم الحارثً،- 2
 .602ص ،9006 قطر، ، المحدودة الدوحة مطابع الخلٌج، لدول العربً التربٌة مكتب المستقبل، مدرسة العزٌز، الحرعبد- 3
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مظاىر العبلقة بيف األسرة كالمدرسة في المقاءات بيف اآلباء كالمعمميف مف خبلؿ المجاالت  كتتجمى   
 و عندنا جمعية أكلياء التبلميذ.مجمس اآلباء كيقابم -: 1اآلتية 

 كالمدرسة. ألسرةفعاؿ بيف ا تكاصؿتبادؿ الزيارات ما بيف اآلباء كالمعمميف كيقابمو  اقامة -
 تككيف المجالس االستشارية.-

عدة مظاىر لمعبلقة بيف األسرة بالمدرسة ك مف  1982كمعاكنيو عاـ  lyonsىذا االطار كجد  كفي
 :2أىميا

 سرة كالمدرسة كالكاجب استيبللو مف قبؿ المدرسة.االتصاؿ بيف األ-أ
 الدعـ المقدـ مف األسرة في النشاطات كالرحبلت أك أية أمكر مدرسية أخرل.-ب
 مساعدة األىؿ داخؿ الصؼ، أم مساعدة المعمميف.-جػ
 األىؿ التعميمية.   اطاتنش-د

كاألسرة ركزكا عمى أىـ مظاىر ىذه كمما تقدـ نجد الكثير مف الباحثيف في مجاؿ العبلقة بيف المدرسة    
العبلقة كالتي في مقدمتيا التكاصؿ لمالو مف أىمية كبرل في ترسيخيا كتجذيرىا، مع بقية المظاىر 

 المتجسدة في جمعية أكلياء التبلميذ ككذا مشركع المؤسسة المتبنى مف طرؼ كزارة التربية الكطنية.
األسرة كاجية مركزية في اإلصبلح كتعميؽ التماسؾ في ك  المدرسة التواصل بين األسرة والمدرسة : 4-1

لحمة المجتمع إلنضاج الفعؿ االجتماعي بكؿ تجمياتو في صميـ الحياة المدرسية، ذلؾ أف فؾ العزلة عف 
المدرسة، كتحطيـ سياج التيميش كاالقصاء حكليا، " فالمؤسسة التعميمية ال يمكف أف تؤدم كظيفتيا بيف 

الكظيفة عمى الكجو األكمؿ ككمما  ىذهالبيئة لتؤدم  فيأف تتعاكف مع المؤسسات جدراف أربعة، بؿ يجب 
كانت أكثر استجابة لحاجات بيئتيا كمجتمعيا كانت أكثر فاعمية كأعمؽ أثرا، فبل يمكف أف تؤدم المدرسة 

بيا، كظيفتيا االجتماعية عمى أحسف كجو دكف أف يككف ىناؾ ارتباط قكم بينيا كبيف البيئة التي تحيط 
كمنو فالكاقع ممـز بضركرة مد جسكر التكاصؿ  ،3عمى أف يككف ىذا اإلرتباط مبنيا عمى األخذ كالعطاء"

بيف الطرفيف ألف أحد أىداؼ التربية االجتماعية الربط بيف المدرسة كاألسرة، كبذلؾ يصبح أمر تكطيد 
نطبلقا مف كحدة الغايات كالكظائؼ تعاقد اجتماعي ممـز بطبيعتو المتداخمة كالمتكاممة، ا بينيماالعبلقة 
 كاألدكار.

                                                           
 .227 ص سابق، مرجع غرٌب، الكرٌم عبد- 1

2 Chrispeels, J 1996 Effective Schools and Home-School- Community Partnership Roles: A Framework 
For  Parent  Involvement.   School  Effectiveness   and  School Improvement.  Vol 7,pp.297-323.                           

 .00 ص سابق، مرجع القرعان، خلٌل أحمد- 3
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كتؤكد بعض البحكث التربكية عمى "  أف حياة الطفؿ في المدرسة ال تنقطع عف أسرتو ك إنما  ىذا   
يضؿ كاقعا تحت تأثيرىا ك مف ىنا كانت أىمية التنسيؽ بيف شتى أنكاع التأثير الصادرة عف كؿ مف 

العبلقة بيف اآلباء كالمعمميف عمى أساس سميـ ضمانا لسير  طيدتك البيت كالمدرسة، األمر الذم يتطمب 
 1العممية التربكية في طريؽ متسؽ كمكحد يحقؽ النفع كبالتالي يحقؽ الخير لمجميع".

مفيـك المدرسة في العصر  إف القنوات الرسمية التي تفعل التواصل بين األسرة والمدرسة: 4-1-1
تبادلة بيف المدرسة كاألسرة كالمجتمع، مما يكجب عمى المدرسة الحديث يؤكد عمى أىمية العبلقات الم

العمؿ عمى تكثيؽ صمتيا مع األسرة بكؿ إمكانياتيا المتاحة، ك ال تقتصر أشكاؿ التكاصؿ عمى نكع كاحد، 
نما يتعدل التكاصؿ كيأخذ أشكاال متعددة تجسد ىذا التفاعؿ، كلكؿ كسيمة مف ىذه الكسائؿ دكرىا المميز  كا 

 .2ية التكاصؿفي عمم
ألىمية العبلقة بيف المدرسة كاألسرة كدكرىا في تحسيف األداء التربكم لممدرسة، فقد كانت ىناؾ  كنظرا   

محاكالت جادة كذات قيمة مف طرؼ الكزارة الكصية لربط عبلقة كطيدة مع األسرة ممؤىا التعاكف كالتفاىـ 
مف الييئات كالكثائؽ الرسمية في تكطيدىا كتقؼ التعميمي لممدرسة، حيث تشترؾ العديد  لمجيكدإلنجاح ا

   .أماـ كؿ ما قد يعيقيا أك يعرقمياسدا منيعا 
كثيقة خاصة بالتمميذ جاء في مقدمتيا:" ... تعتبر كاسطة بيف المؤسسة المدرسية  كىكدفتر المراسمة: -أ

أخرل، ىدفيا تمكيف أسرة  كأسرة التمميذ ك كسيمة اتصاؿ بيف اإلدارة كاألستاذ مف جية كاألكلياء مف جية
مف أداء الدكر التكميمي المطمكب منيـ مف خبلؿ متابعة عممية تمدرس أبنائيـ كاالطبلع  أكليائوالتمميذ ك 

 المدرسيةالتي تسجؿ عمييـ ككذلؾ معاينة النتائج  السمككاتك  التغيبات كعمى نشاطيـ داخؿ المؤسسة  
ات المقررة عمييـ، كبصفة عامة مشاركة األسرة كاألكلياء التي يتحصمكف عمييا مف خبلؿ الفركض كالكاجب

 .3المدرسة كالتكامؿ بينيما..."
األىمية العظمى لدفتر المراسمة كقناة اتصاؿ فعالة فإننا نبلحظ إىماؿ كبيرا ليا مما ينجـ عنو  رغـ   

 ميذ.غياب اتصاؿ فعاؿ بيف األسرة كالمدرسة كالذم ينعكس سمبا عمى الحياة المدرسية لمتبل
 ،نؤكد عمى كجكب زيارة المدرسة بشكؿ دكرم الصدد في ىذا كزيارة أولياء األمور لممدرسة: -ب

حتى يأخذ التعميـ معنى جديدا كمظيرا تكامميا  لممدرسةكاالستفادة مف تكجييات المعمميف كالطاقـ اإلدارم 
اء لممدرسة في تشكيؿ نكع مف إذا ما كجدت عبلقات كدية بيف اآلباء كالمعمميف، كما تسمح زيارة األكلي

                                                           
 .666ص ،6290 الشروق، دار ، جدة ،6ط التربوي، والبحث المدرسً التنظٌم السمالوطً، نبٌل- 1
 .661ص ،6220 والتوزٌع، لنشر المرٌخ دار الرٌاض، المدرسٌة، االجتماعٌة الخدمة العقٌد، مسعد سعد- 2
 .02 ص ، المراسلة دفتر الوطنٌة، التربٌة وزارة - 3
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المقاببلت الفردية كالتي ىي في العادة " لبحث األمكر الخاصة كليست العامة، كتفكؽ الدراسي أك 
انخفاض التحصيؿ، كاليركب مف المدرسة، كتساعد ىذه المقاببلت كبل مف الكلي مف المعمـ في رسـ 

 . 1كيات غير طبيعية تظير عنده"صكرة كاضحة عف الطفؿ في المدرسة كالبيت كمبلحظة أية سمك 
مدارس  ارةدراسة ميدانية في دكلة اإلمارات العربية المتحدة أف إحجاـ أكلياء األمكر عف زي كأكدت    

حيث أكدت الدراسة التي أجريت عمى مجمكعة مف  ،أبنائيـ أحد األسباب المباشرة لمضعؼ الدراسي
( مف %7( مف اآلباء، ك)%9ؼ الدراسي أف )ظبي ممف يعانكف مف ظاىرة الضع يطبلب كطالبات أب

 .2األميات في ىذه العينة يزكركف المدارس لتفقد أحكاؿ أبنائيـ
تكنكلكجيا  استعماؿقطاع التربية الكطنية األرضية الكطنية لمرقمنة ك  بدخكؿوسائل التواصل الحديثة: -جـ

التقنية في عممية التكاصؿ، حيث مف الضركرم استثمار ىذه  أصبحالمجاؿ التربكم  في ؿاإلعبلـ كاالتصا
تزكد كسائؿ التكاصؿ التكنكلكجية الحديثة مثؿ " الياتؼ األرضي كالخمكم، تزيد مف مدل تكاصؿ المدرسة 
مع أكلياء األمكر كمؤسسات المجتمع، حيث تكفر ىذه الكسائؿ ما ال تكفره الكسائؿ التقميدية مثؿ التقارير 

 كسرعة التكاصؿ". المرسمة بالبريد، كذلؾ مف حيث الدقة
    استخداـ اإليميؿ ككسيمة تكاصؿ بيف المدرسة ك أكلياء ف(، حيث يعتبر أDormanما يؤكده ) كىذا   
يحقؽ سرعة التكاصؿ التي ال تتعدل دقيقة، كذلؾ كجكد مكقع الكتركني لممدرسة يقمؿ مف الفجكة  ألمكرا

قع المدرسة يحقؽ لممجتمع التكاصؿ مع المدرسة بيف المدرسة ك أكلياء األمكر كالمجتمع المحيط، إذ أف مك 
 .3في أم مكاف"

حث تنظـ المدرسة ىذا اليـك في نياية كؿ فصؿ دراسي، مع إعبلـ األكلياء بمكعده  اليوم المفتوح :-د
كحثيـ عمى الحضكر، حيث يستقبمكف مف طرؼ المعمميف كيتـ فيو التعرؼ عمى أىـ األنشطة المنجزة مف 

بحياتيـ المدرسية، كما يساعد عمى تكفير فرص حكار  المتعمقةاقشة مجمؿ القضايا طرؼ أبنائيـ مع من
مكضكعي حكؿ المسائؿ التي تخص مستقبؿ أبنائيـ مف الناحيتيف العممية كالتربكية كما يساىـ في حؿ 

 المشاكؿ التي يعاني منيا التبلميذ سكاء عمى مستكل البيت أك المدرسة . 
لسمسمة االصبلحات التربكية  التي باشرتيا كزرارة التربية الكطنية  مكاصمة: تنظيم األسبوع المدرسي -ه

التكاصؿ كالتشارؾ مع جميع الفاعميف في الحقؿ التربكم، أدرجت  بابكبغية ترقية الحياة المدرسية كفتح 

                                                           
 .09ص سابق، مرجع القرعان، خلٌل أحمد- 1
 .00.ص ،9007 الجزائر، ، الخلدونٌة دار ،9،ط لبٌتا من المدرسة ترٌد ماذا الشنتوت، أحمد خالد 2
لمتكاصؿ    المؤتمر التربكم الرابع إلىفايز شمداف، سمية صايمة، كاقع التكاصؿ بيف المدرسة الثانكية كالمجتمع المحمي، بحث مقدـ  - 3

  .15كالحكار التربكم، ص 
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ما يسمى باألسبكع المدرسي كالذم ينظـ عمى مستكل كؿ المؤسسات التربكية عمى اختبلؼ مستكياتيا 
السنة الدراسية حيث يخصص أسبكع لعرض أىـ المنجزات التي أنجزىا التبلميذ خبلؿ  يايةيككف في نك 

المكسـ الدراسي مف نشاطات في جميع المجاالت كبحضكر األكلياء كالشركاء، كقد جاء في المنشكر 
يبرز مف خبللو الكزارم " بأف األسبكع المدرسي فضاء مناسبا لترقية أعماؿ التبلميذ كالمدرسة معا حيث 

تنمك فيو الكفاءات كالقدرات التي يجب ابرازىا  حقبلاالنتاج الثقافي كالرياضي كالفني لممدرسة باعتبارىا 
 1كالعناية بيا بكيفية منظمة."

جماعات نشاطية مف األىؿ كالمعمميف كالتبلميذ، مف أجؿ خدمة البيئة كحؿ  كتككفجماعة النشاط: -و
 2مشكبلت التبلميذ.

فطيمة( ليما بعنكاف " طبيعة العبلقة بيف المدرسة كاألسرة  دبراسكضيؼ كؿ مف )مدكر مميكة ك ت كما  
 :3في المنظكمة التربكية الجزائرية" قنكات أخرل لتفعيؿ التكاصؿ بيف األسرة كالمدرسة كالمتمثمة في 

 *استمرارية المراسبلت المختصرة أك المبلحظات ما بيف المعمـ ك كلي األمر.
 ءات المستمرة بيف فترة ك أخرل ما بيف المعمـ ك كلي األمر أك عمى األقؿ المكالمات الياتفية.*المقا

 * زيارة المعمميف لؤلسر إف أمكف لمعرفة كاقع التمميذ المعيشي بشكؿ كاضح.
*تفعيؿ كظيفة اإلعبلـ سكاء المقركء منيا أك المسمكع كذلؾ لرفع الكعي المجتمعي حكؿ مدل أىمية 

 .سرةا بيف المدرسة كاألالتكاصؿ م
نظرية مف بيف قنكات االتصاؿ  رؤيةكالمدرسة  األسرة بػفي مقاؿ ؿ: )نكر الديف زماـ( كالمكسكـ  كجاء   
 : 4ىك

 *انخراط األكلياء في النشاط المدرسي لؤلبناء.
فعاؿ بيف تعد الكاجبات المنزلية أك الكظائؼ البيتية مف بيف القنكات الميمة في إحداث تكاصؿ  كما     

 كؿ مف األسرة كالمدرسة ككذلؾ الدعكات المكجية لؤلكلياء. 
العبلقة بيف المؤسستيف تطرح  طرحيافي نسؽ اإلشكاليات التي ت أولياء التالميذ : جمعية 4-2

المجتمعات الحديثة أىمية المجالس التربكية التي تشكؿ صكرة متقدمة آلليات التفاعؿ بيف األسرة كالمدرسة 

                                                           
 .9061./69/02المؤرخ فً  202منشور وزاري رقم وزارة التربٌة الوطنٌة،  1
 .مالٌزٌا علم، شاه العالمٌة، المدٌنة جامعة-اللغات كلٌة  ،«والمدرسة األسرة بٌن العالقة» الطنطاوي، علً ولٌد- 2
 فً التربوٌة المسألة مخبر منشورات ،«التربوٌة المنظومة فً والمدرسة األسرة بٌن العالقة طبٌعة» فطٌمة، دبراسو مدور، ملٌكة- 3

 .11-12 ص ،9002 ، 2 العدد الراهنة، اتالتحدٌ ظل فً الجزائر
 الراهنة، التحدٌات ظل فً الجزائر فً التربوٌة المسألة مخبر منشورات ،«نظرٌة دراسة  والمدرسة األسرة» زمام، نورالدٌن،- 4

 .699ص ،9062 ،66العدد
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ع مف التنسيؽ التربكم المتكامؿ بينيما، إف الكظيفة األساسية ليذه المجالس تكمف في تحقيؽ كتحقيؽ نك 
التكازف ك التكامؿ بيف األسرة كالمدرسة في تحقيؽ تكامؿ العممية التربكية مف أجؿ نمك األطفاؿ 

يطمؽ عمييا في خبلؿ ىذا يتبيف لنا أف لجمعية أكلياء التبلميذ أك مجالس اآلباء كما  مف ك 1كازدىارىـ.
 كثير مف الدكؿ الدكر الفعاؿ في بناء العبلقة بيف األسرة كالمدرسة. 

 )أكلياء األمكر(  مجالس اآلباء: 4-2-1
مجالس اآلباء أحد المؤسسات المجتمعية التي تسيـ مساىمة فاعمة في تفعيؿ دكر المدرسة،  تعتبر     

مف ىيئة إدارية  ئكليفف عمى التعميـ مف المعمميف ك المسككنيا منبثقة مف أكلياء األمكر بالمدرسة، كالقائمي
كتعميمية. حيث يمثؿ المجمس شكؿ مف أشكاؿ التنظيمات الرسمية يؤدم كظيفة التنظيـ، كىي تتشكؿ في 
الغالب " لغرض االتصاؿ كتبادؿ كجيات النظر، كتتميز المجالس بفرض التبلقح بيف الرأم كالرأم اآلخر، 

لمتشاكر كالبحث عف حمكؿ ليا، كما يعتبرىا  2نكعة كتناكؿ المشكبلت مف عدة أبعاد" كتبادؿ الخبرات المت
البعض " مف أىـ الكسائط بيف األسرة كالمدرسة، كتعتبر ىيئة مساىمة في تنظيـ الحياة المدرسية 

 .   3كتنشيطيا"
اعميتيا في كىك تنظيـ مدرسي اجتماعي أساسي يعمؿ عمى تنشيط الحياة المدرسية كرفع مستكل ف   

إيجاد جيؿ صالح يككف عماد المجتمع في المستقبؿ القريب، كما أنو جياز منظـ كمنسؽ لمخدمات داخؿ 
فيك تنظيـ استشارم مدعـ لكظائؼ المدرسة كمساعد ليا عمى القياـ  بالتاليك  4المدرسة كخارجيا.

 بكظائفيا كتحقيؽ أىدافيا.
س اآلباء كاألكلياء ىك مجمس يتككف مف مدير في حيف يرل الباحث "جكدت عزت عطكم" أف مجم  

المدرسة كعدد مف اآلباء كالمعمميف، كتككف ميمتو العمؿ عمى تحسيف المدرسة كامكاناتيا كتجييزاتيا مف 
الممكنة كالمساىمة في  المادية إلمكاناتخبلؿ تحفيز المجتمع المحمي عمى دعـ المدرسة بتزكيدىا با

ية، كتعميؽ الصبلت ما بيف األسرة ك المدرسة مف أجؿ تحقيؽ نمك أفضؿ تحسيف ظركفيا البيئية كالتعميم
 5لمطالب مف مختمؼ النكاحي الجسمية كالعقمية كاالجتماعية كالعاطفية.

                                                           
 .620-602ص ص ،مرجع سابق على جاسم الشهاب، وطفة، أسعد علً- 1
 . 600ص ، األردن ،9006 ،6ط والتوزٌع، والنشر للطباعة الفكر دار المعاصرة، التربوٌة دارةاإل ، عرٌفج سلٌطً سامً- 2

 .620 ص ، سابق مرجع ، والمدرسة األسرة بٌن التربوي التكامل ، حنان مالك3ً-
 .269ص ،مرجع سابق منصور، حسن سمٌر- 4
 ص ،9000 والتوزٌع، للنشر الثقافة دار ،(العلمٌة وتطبٌقاتها النظرٌة مفاهٌمها) الحدٌثة المدرسٌة االدارة ، عطوي عزت جودت- 5

 .622-620ص
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أكردىا الباحث " أشكاؽ عبد المحسف  المياـلمجمس اآلباء مجمكعة مف  مجمس اآلباء: مهام 4-2-2
 1" :المدرسةالبيت ك  فالمجتمعية التفاعمية بيعبد" في دراستو النظرية بعنكاف " العبلقة 

 دعـ كمساندة إدارة المدرسة في تنفيذ المياـ التربكية المككمة الييا.-
برامج لتكثيؽ الصبلت بيف اآلباء ك المعمميف لتحقيؽ دكر كؿ منيـ في ىذا التعامؿ لتربية  تنظيـ -

في المجتمع كاستثمارىا لخدمة المدرسة األبناء، كاالستفادة مف جيكد األجيزة المختمفة المساعدة 
 كمشركعاتيا.

 دراسة مشكبلت الطبلب كالمساىمة في حميا حبل يكفؿ التغمب عمييا بأسمكب تربكم.-
 خطة سنكية لممجمس تسير عمى نيجيا برامجو المختمفة. كضع-
 2كلعؿ مف األمكر الميمة التي يضطمع بيا مجمس اآلباء مايمي : 

ف بيف األسرة كالمدرسة مف أجؿ المشكبلت االجتماعية كالدراسية داخؿ المدرسة *كضع خطة عامة لمتعاك 
 كخارجيا.

اآلباء كالمعمميف لبلستفادة مف خبرات في اآلباء كامكاناتيـ في دعـ العممية  بيف*تحديد أكجو التعاكف 
 التعميمية .

 مدرسة.*رفع مستكل الكعي التربكم بيف اآلباء لتككف ليـ فكرة كاضحة عف ميمة ال
 *تكثؽ العبلقة بيف المدرسة كاألسرة بشكؿ عاـ.

 مجالس اآلباء كالمجاف المنبثقة عنيا إلى تحقيؽ ما يأتي : تيدؼ3أهداف مجمس اآلباء : 4-2-3
تكثيؽ الصبلت بيف أكلياء األمكر كالييئة التدريسية بالمدرسة بما يحقؽ تعاكنيـ عمى تنشئة طبلب  -

 لمجتمع.ليصبحكا مكاطنيف صالحيف في ا
 .المشكمةدراسة حاجات الطبلب كمشكبلتيـ كالمشاركة في تمبية ىذه الحاجات كالعمؿ عمى حؿ تمؾ  -
دراسة متطمبات المجتمع المدرسي كالمساعدة في حؿ ما يعترضو مف مشكبلت تؤثر في األداء كاعداد  -

 الخطط المناسبة لمنيكض بو.
ية كاالقتصادية كاالخبلقية التي تضر بالمجتمع كاتخاذ مشاركة المدرسة في التصدم لمظكاىر االجتماع -

 التدابير البلزمة لمقضاء عمييا أك الحد مف تأثيرىا.
 تأكيد دكر المدرسة كمركز اشعاع في المجتمع المحمي كتنشيط ذلؾ الدكر. -

                                                           
 .620 ص ، 61العدد ، تربوٌة دراسات نظرٌة، ،دراسة والمدرسة البٌت بٌن التفاعلٌة العالقة ، عبد المحسن عبد أشواق-1
 . 622-620ص ص سابق، مرجع ، عطوي عزت جودت- 2
 للنشر، المرٌخ دار الرٌاض، ، وآخرون حربً خٌري محمد ترجمة الثمانٌنٌات، منظور من التعلٌم فً العالم أزمة كوفر، فلٌب- 3

 .922ص ،6297
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مجمس اآلباء مف أعضائو عدة لجاف منتخبة،  تسند لكؿ لجنة  يشكؿ  لجان مجالس اآلباء : 4-2-4
محددة مف قبمو كتككف مسؤكلة أماـ المجمس بأداء األدكار المنكطة بيا حسب التخصصات المككمة  يمةم

ليا، كما تعقد ىذه المجاف اجتماعاتيا بصكرة منفردة عف المجمس ثـ تصب قراراتيا كتكصياتيا المختمفة 
 أثناء اجتماعات المجمس، كتتمثؿ ىذه المجاف في اآلتي :

  1*لجنة التعميـ :
 الدراسي لمطبلب ك اقتراح الخطط كالبرامج لمنيكض بو. حصيؿتابعة مستكل التم-
 عمى االتصاؿ بأسر الطبلب ذكم االحتياجات الخاصة. العمؿ -
 اكلياء األمكر بالمكائح كالنظـ المدرسية. تكعية -
 حث الطبلب عمى الجدية في الدراسة ك احتراـ النظاـ الداخمي. -
 كسائؿ فعالة لمحد مف ظاىرة غياب الطبلب. المعاكنة في التكصؿ إلى -

 *المجنة االجتماعية :
 العمؿ عمى ايجاد عبلقة كطيدة كمتبادلة بيف المدرسة كالجيات األىمية كالرسمية. -
 رعاية الطبلب ذكم الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية التي تستحؽ المساعدة. -
 اقتراح المشاريع التي تحتاج إلييا المدرسة. -
 ظيـ برامج تكعية لمطبلب كالمجتمع المحمي تتعمؽ بالظكاىر االجتماعية.تن -
 بث ركح التعاكف بيف المجمس ك أكلياء األمكر كالمشاركة في مساعدة الطبلب.-

 2*لجنة التثقيؼ الصحي كالمحافظة عمى البيئة :
 .ألمراضحث الطبلب كالمجتمع المحمي عمى حماية البيئة مف التمكث كمكافحة ا -
 قتراح المشاركة المدرسية في مسابقة النظافة عمى مستكل المحافظة.ا -
 تكعية الطبلب بالمحافظة عمى النباتات كاألشجار كالحدائؽ العامة. -
 دعكة بعض المتخصصيف كالمسؤكليف بكزارة الصحة كالبمدية لتثقيؼ الطبلب. -

 3*لجنة األنشطة ك البرامج :
 يحقؽ أىداؼ المدرسة. ابماقتراح الخطط التنفيذية لمبرامج -
 كضع خطة سنكية بمشاركة أكلياء األمكر الحتفاالت المدرسة بالمناسبات. -

                                                           
 .9 ص ،6297، بغداد القرار، واتخاذ بالنفس الثقة على ابنائها تنشئة فً األسرة دور محمد، بشٌر مازن- 1
 .697 ،ص6299 ،97العدد ، ض،الرٌا الخلٌج لدول العربً التربٌة مكتب ٌصدرها العربً، الخلٌج رسالة- 2
 .629ص ، سابق مرجع عبد، المحسن عبد أشواق- 3
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 العمؿ عمى تكريـ األكلياء الذيف شارككا بجيكد.-
 اعداد برنامج لتكريـ الطبلب المتفكقيف عمميا كالمتميزيف في األنشطة المدرسية. -
 مجمس اآلباء كالمدارس األخرل. اعداد برنامج تبادؿ زيارات لكؿ مف الطبلب ك -
كمنو نستشؼ الدكر الفعاؿ لمجالس اآلباء في نسج خيكط ىذه العبلقة كذلؾ مف خبلؿ التنسيؽ الجاد    

يجاد السبؿ الحقيقية في االتصاؿ كالتكاصؿ كالثقة المتبادلة في تحمؿ  بيف المدرسة كمجالس اآلباء، كا 
كؿ مف المدرسة كمجالس اآلباء. كيمكف أف يتحقؽ ذلؾ مف  المسؤكلية، سكؼ تتحقؽ الرسالة المنشكدة مف

 1خبلؿ إيجاد آليات مشتركة تجسد ىذا التفاعؿ كىي :
 اآلباء في أنشطة كبرامج المدرسة. إشراؾ 
 مذكرات مختصرة لآلباء كنماذج مف أعماؿ أبنائيـ. إرساؿ 
 المقاء كاالتصاؿ مع اآلباء، كبمختمؼ الطرؽ ك الكسائؿ. استمرارية 
  مجالس اآلباء في المعارض الفنية كالثقافية التي تقيميا المدرسة. اؾاشتر 

كبرل كمشاركة فعمية في تسيير شؤكف المدرسة، كيؤكد جاؾ  فاعميةيككف لمجالس اآلباء  كبالتالي  
، مراقب المدارس في مقاطعة " كنكنجاليا" في "مكرجانتاف" في كالية " كيست  Jack Dulaneyدكالني  

ذلؾ بقكلو : " يجب أف تؤسس مجالس آباء استشارية ىادفة كليس مجرد مجالس شكمية" فرجينيا" ، 
كيضيؼ قائبل : " كيعني ىذا أنو يجب عمى المدارس أف تعقد اجتماعات يشارؾ فييا المجتمع المحمي،  

 2كأف تقكـ بدراسة مسحية لمحصكؿ عمى مساىمات فكرية مف اآلباء.
ألمكر تعتبر كسيمة أساسية لدعـ تنمية الشعكر بالمسؤكلية أخبلقيا كدينيا إشراؾ أكلياء ا مميةكال شؾ أف ع 

ككجدانيا، مف أجؿ تحقيؽ تعميـ متميز يحقؽ األىداؼ المشتركة بيف الجميع مف خبلؿ اتخاذ القرارات 
ف نجاح أداء المدرسة يمثؿ نجاح العبلقة التعاكنية بينيما.  الجماعية كالتمكيؿ الجماعي، كا 

لمتبلميذ  – األكلياء–تتككف مف اآلباء، األميات  معيةج ىي أولياء التالميذ في الجزائر: جمعية 4-2-5
رادة أعضائيا إثر جمعية عامة  ريةالذيف يزاكلكف دراستيـ بصفة منتظمة في مدرسة معينة، كتتككف بح كا 

حمبلت رفع مف قانكف الجمعيات( كتتكلى المساىمة في 06( عضكا مؤسسا عمى األقؿ )المادة 15تجمع )
التمدرس كالحد مف االنقطاعات، كالمساىمة في أنشطة المؤسسة التربكية ك الثقافية لمتبلميذ، كتكطيد 

 . أساتذتيـعبلقات تتميز بالشفافية كالثقة سكاء تعمؽ األمر بالتبلميذ كأكليائيـ ك 

                                                           
 .99ص ،مرجع سابق الشرعً، غالب بلقٌس-1
 القاهرة اللبنانٌة، المصرٌة الدار ، والعشرٌن الحادي للقرن التالمٌذ إعداد ، ماكٌنزي فلورٌنا سٌترون، مارفٌن دونا، أوتشٌدا،- 2

 .72ص ،9000،
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ة كالرياضية كالتي يجب كىي جمعية مف الجمعيات الثقافية كالرياضية كالمنظمة بقانكف الجمعيات الثقافي  
يتعمؽ  04/12/1990مؤرخ في  90/31أف تككف معتمدة مف طرؼ كزارة الداخمية طبقا لمقانكف 

التبلميذ الذيف يزاكؿ أبنائيـ دراستيـ بصفة منتظمة في  أكلياءكما يدؿ أسميا مف  كمتككنةبالجمعيات، 
 ة.مؤسسة تعميمية أك تككينية تابعة لكصاية كزارة التربية الكطني

في القانكف التكجييي عمى أنيا: جمعية تتمثؿ في مجالس اآلباء كالمعمميف ك تنشأ في كؿ  كتعرؼ  
مدرسة مف مختمؼ مستكيات المراحؿ التعميمية كتظـ اآلباء كالمعمميف كأعضاء مف بيف أفراد المجتمع 

تجمع أشخاص طبيعييف أك  المدني الميتميف بالعممية التعميمية، " كتعتبر ىذه الجمعية في مفيكـ القانكف
 . 1معنكييف عمى أساس تعاقد لمدة محددة أك غير محددة " 

كما تعرؼ أيضا بأنيا: مجمكعة مف آباء كأميات التبلميذ الذيف يزاكلكف دراستيـ بصفة منتظمة في     
 2جبارم.مدرسة معينة يشمميـ قانكنا يسيرىـ كلما ليا مف أىمية في الحياة المدرسية أصبح كجكدىا شبو إ

" بأنيا مجمكعة مف مجالس اآلباء كالمدرسيف تبحث عف عبد الحميد العناني حنانالباحثة " كتعرفيا
النمك المتكامؿ  يؽالمشكبلت التي يكاجييا التبلميذ كلزيادة التعاكف بيف األسرة كالمدرسة مف أجؿ تحق

 .3لمتمميذ، كتنمية المدرسة كتقديـ الخدمات ليا
ؿ بأف جمعية أكلياء التبلميذ ىي جمعية تتككف بصفة خاصة مف جميع األكلياء القك  ستطيعكمنو ن   

 الذيف ليـ أبناء متمدرسيف بصفة منتظمة في مدرسة معينة، كفي جميع المراحؿ التعميمية.
ىك قانكف ينظـ جمعية أكلياء التبلميذ لضماف سيرىا الحسف األساسي لمجمعية : القانون:4-2-5-1

ىي : التسمية، اليدؼ، المقر، مدة العمؿ، االنخراط، الييكؿ التنظيمي، المكارد كيتضمف عدة أبكاب ك 
 كالنفقات.

 يمي : فيما أكلياء التبلميذ جمعيةمكارد  كتتمثؿموارد الجمعية :  4-2-5-2
 *اشتراؾ األعضاء.  

 *البطاقات المرتبطة بنشاطيا.
 *اليبات كالكصايا.

 أك الكالية أك البمديات. *اإلعانات المختمفة التي تقدميا الدكلة

                                                           
 ، 62/06/9069 بتارٌخ ،09العدد الوطنٌة، للتربٌة التوجٌهً القانون من الثانٌة المادة فً الجزائرٌة للجمهورٌة ٌةالرسم الجرٌدة- 1

 .20ص
 على، 92/0/9067 ٌخ الزٌارة،تار  www.de-ouargle.com/node/1147 الموقع من التالمٌذ، أولٌاء ،جمعٌة بعنوان مقال- 2

 . 90:02: الساعة
 .602ص ،9000 عمان، ، والتوزٌع الصفاء دار والمجتمع، واألسرة الطفل العنانً، الحمٌد عبد حنان- 3
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 هياكل جمعية أولياء التالميذ : 4-2-5-3
 العامة / مجمس الجمعية / مكتب الجمعية.  الجمعية -
 / الكاتب العاـ / أميف الماؿ / المساعدكف. الرئيس -

لضماف تأدية المياـ المنكطة بجمعية أكلياء  تنظيم المهام في جمعية أولياء التالميذ : 4-2-5-4
 تنظيـ األدكار بيا حسب ىيكمتيا:   كجب الحسفبشكؿ التبلميذ 

 الرئيس: ىك شخص منتخب مف طرؼ أعضاء المكتب المسير لمجمعية، كىك المسير ليا. -
 التي تعقدىا الجمعية في اطار اجتماعاتيا الدكرية. الجمساتالكاتب العاـ : كىك المسؤكؿ عمى تدكيف  -
 أميف الماؿ: ىك المسير المالي لمجمعية.-
دكر جمعية أكلياء التبلميذ كما ىك مبيف في قانكنيا  إفدور جمعية أولياء التالميذ :  4-2-5-5

األساسي كاضح كمحدد خاصة في المجاؿ المساعدة المادية كالمعنكية كالتربكية ك" ييدؼ إنشاء الجمعية 
 أساسا إلى :

 اممة كناجحة.دعـ الصمة بيف المدرسة كاألسرة مف أجؿ تربية التبلميذ تربية متك-
تسييؿ عممية اتصاؿ اآلباء بإدارة المدرسة ك أساتذتيا لمحصكؿ عمى معمكمات حكؿ التبلميذ كحياتيـ -

 كحكؿ ما يستجد مف تشريعات مدرسية تتعمؽ بتحسيف شركط العمؿ بالمدرسة. درسةالمدرسية داخؿ الم
 مساعدة المدرسة ماديا مف أجؿ إنجاح العممية التربكية.-
 تبلميذ المعكزيف كتشجيعيـ عمى مكاصمة الدراسة.معاكنة ال-
  1تقديـ اقتراحات تتعمؽ بتحسيف شركط العمؿ بالمدرسة."-
" ك ال يتعداه إلى مجاالت أخرل مثؿ المجاؿ البيداغكجي أك اإلدارم، يمكف أف تعقد الجمعية اجتماعاتيا  

التبلميذ تؤكد  ياءقة المدير مع أكلبالمدرسة خارج أكقات الدراسة كبإذف مف مدير المؤسسة، في إطار عبل
الخاص بنظاـ الجماعة التربكية أف اجتماعات جمعية أكلياء  778مف القرار الكزارم  16ك15المادتيف : 

التبلميذ المعتمدة رسميا في المؤسسة ال تككف إال بمكافقة المدير عمييا، كأف تككف خارج أكقات العمؿ، 
 2يزات".كيجب أف تحافظ عمى المحبلت كالتجي

                                                           
فً مواجهة مشكالت تربوٌة )دراسة لبعض مشكالت النظام التربوي الجزائري فً مستوى  ،  اإلدارة المدرسٌةودةحم بن محمد- 1

 .901-902 ص ص ،9009الجزائر،  ، دار العلوم للنشر والتوزٌع،االدارة المدرسٌة(
 .972ص ،9000 الجزائر، ،2ط الجزائري، المدرسً التشرٌع فً المرجع سالم، بن الرحمان عبد- 2
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في مساىمتيا في ربط الصمة بيف األسرة كالمدرسة، كتساىـ  الفإف لجمعية أكلياء التبلميذ دكرا فعا لذلؾ   
في كثير مف األحياف في مساعدة المدرسة في المياديف االجتماعية كالترفييية، كما تساىـ في حؿ بعض 

 1يـ.مشاكؿ المدرسة كخاصة ما يتعمؽ بمتابعة تمدرس التبلميذ كسمكك
 كما أف لجمعية أكلياء التبلميذ العديد مف األدكار الحساسة كالميمة في إطار العبلقة بيف األسرة   

 :2كالمدرسة ككذلؾ في تنشيط الحياة المدرسية منيا 
 ىمزة كصؿ بيف المدرسة كاألسرة. تعتبر-
 تحسيف مستكل األداء داخؿ المؤسسة التعميمية.-
 يا.كمعنك  اديامساعدة التبلميذ م-
 تسييؿ العبلقات بيف اآلباء كالمدرسة.-
  .    معمميفتساىـ في إيجاد حمكؿ لبعض المشاكؿ المتعمقة بالتبلميذ كبال-
ىذا كقد جاء في القانكف التكجييي لمتربية " يشارؾ األكلياء بصفتيـ أعضاء في الجماعة التربكية مباشرة   

المعمميف كالمربيف كرؤساء المؤسسات، كمف مساىمة  في الحياة المدرسية بإقامة عبلقة تعاكف دائمة مع
في تحسيف استقباؿ كظركؼ تمدرس أبنائيـ، كما يشارككف بطريقة غير مباشرة، عف طريؽ ممثمييـ في 

 .3مختمؼ المجالس التي تحكـ الحياة المدرسية، المنشأة ليذا الغرض "
    : أهمية وأهداف جمعية أولياء التالميذ: 4-2-5-6
تعتبر النسؽ الثاني الذم يكمؿ أداء المدرسة فيي ىيئة أهمية جمعية أولياء التالميذ:  4-2-5-6-1

مساىمة في تنظيـ الحياة المدرسية كتنشيطيا كتفعيميا، كعمى اتصاؿ دائـ بالمدرسة لتقديـ المساعدات 
كتحقيؽ الجكدة البلزمة سكاء كانت مادية أك معنكية لتدعيـ العامميف داخؿ المدرسة بيدؼ تحسيف األداء 

في التعميـ سكاء كانت معرفية أك سمككية. كما أنيا تحقؽ جزء كبيرا مف التعاكف الذم تشيده بيف البيت 
كالمدرسة، فجمعية اآلباء تنظيـ تربكم ذك أىمية بالغة في تحقيؽ أىداؼ المنيج الذم لو أثاره الفعالة في 

ميـ، بشرط أف يحسف استثمار طاقاتو الغير المحدكدة دفع عجمة التقدـ إلى األماـ في ميداف التربية كالتع
في إحداث تغيير أفضؿ في تعميؽ العبلقة بيف األسرة كالمدرسة كتكثيؽ الصمة البناءة بيف البيت )المعيد 

  4الطبيعي(، كالمدرسة )المعيد الصناعي( لتحقيؽ التعاكف.

                                                           
 .22ص الكتاب، قصر البلٌدة، والثانوي، األساسً التعلٌم مؤسسات فً اإلداري التسٌٌر أورلٌسان، رشٌد- 1
 فً التربوٌة المسألة مخبر منشورات ،« المتمدرسٌن ءلألبنا األسرٌة المتابعة تفعٌل ألٌات» ، الحمٌد عبد شحام ، الحسٌن قرساس- 2

 .627ص ،9002 ،2 العدد، الراهنة التحدٌات ظل فً الجزائر
 .66، ص9009، 00العدد، 92المادة القانون التوجٌهً للتربٌة الوطنٌة،  ،الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة - 3
 . 22، ص9069ر الوفاء للطباعة والنشر، مصر، عصام الدٌن متولً عبد هللا، النشاط المدرسً، دا- 4
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 كتتمثؿ فيما يمي:أهداف جمعية أولياء التالميذ:  4-2-5-6-2
ثيؽ الصبلت القكية بيف اآلباء كالمعمميف، مما يحقؽ تعاكنيـ عمى تنشئة الطبلب، لكي يشبكا تك  -

 مؤمنيف أقكياء.
تدارس حاالت الطبلب النفسية كالعقمية كالبدنية كاالجتماعية، كالعمؿ المخمص عمى مقابمتيا بما  -

 يحقؽ الكقاية كالعبلج بمشكبلتيـ العامة.
 التعاكف في العمؿ عمى النيكض بو.تدارس شؤكف المجتمع المدرسي ك  -
 معاكنة المدرسة في النيكض بدكرىا باعتبارىا مركز إشعاع كباستفادتيا مف إمكانيات البيئة -
 تكجيو الطبلب نحك العناية بالمبنى المدرسة . -
 فتح قناة اتصاؿ بيف مباشرة كغير مباشرة  بيف األسرة كالمدرسة. -
تنمية االتجاىات الكالدية الصحيحة نحك األبناء كرفع نشر الكعي التربكم بيف أكلياء األمكر ك  -

 مستكل العناية بالطفؿ.
تحسيف العممية التربكية كالعمؿ عمى دعـ دكر المدرسة، كمساعدتيا في تأميف بعض الكسائؿ  -

 التعميمية كاألثاث كاألشياء التي تنقصيا.
 االستفادة مف خبرات اآلباء في ألكاف النشاط المختمفة. -
 المشركعات العامة كمشركع معكنة الشتاء كاالحتفاالت... اإلسياـ في -
 .1رفع مستكل الكعي التربكم لدل األبناء لتككف لدييـ فكرة عف ميمة المدرسة -

  : المشكالت التي تعيق جمعية أولياء التالميذ عن القيام بمهامها بفاعمية:4-2-5-7
ارسنا كفي مجتمعاتنا الزالت تعاني مف قصكر استطبلعا لمكاقع نجد أف جمعيات أكلياء التبلميذ في مد   

شديد في أدائيا لمياميا كأدكارىا الحقيقية كأخذت تنحى منحى الخمكؿ كالتراجع، كقد يرجع السبب في ذلؾ 
إلى كثرة المياـ كاألعباء المادية التي تمقيو المدرسة عمى كاىؿ الجمعية مما يحبط مف فاعميتيا، كفي 

يكجد حضكر اجتماعي كتربكم فاعؿ ممثؿ الجمعية كأعضاء كبذلؾ ال تككف  نفس الكقت ك في الغالب ال
 قادرة عمى أداء كظائفيا كتحقيؽ أىدافيا عمى أكمؿ كجو.

كما أف ىناؾ العديد مف المعكقات كالمشكبلت التي قد تقمؿ مف كفاءة عمؿ جمعية أكلياء التبلميذ، كقد    
لى المعمميف،  ترجع بعض ىذه األسباب إلى اآلباء كالمعمميف، كقد ترجع ىذه األسباب إلى إدارة المدرسة كا 

 أك تعكد إلى أكلياء األمكر أنفسيـ، أك تعكد أحيانا إلى البيئة االجتماعية كالثقافية المحيطة.

                                                           
  .10،16عصام الدٌن متولً عبد هللا، مرجع سابق، ص ص-1
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ىذا كقد أكضحت بعض الدراسات في ىذا المجاؿ الكثير مف ىذه المعكقات، كأف عكامؿ فشؿ مجالس    
 دارس ترجع إلى ثبلثة عكامؿ رئيسية ىي :اآلباء كالمعمميف في الم

 عدـ تجاكب اآلباء مع المدرسة في حضكر المجمس.-
 عدـ كعي اآلباء بأىمية ىذه المجالس كالجمعيات.-
 كثرة انشغاالت اآلباء كعدـ اىتماميـ بما يخص المدرسة.-

 ىي :ككذلؾ تحديد أىـ المشكبلت التي تعيؽ جمعية أكلياء التبلميذ عف أداء أعماليا ك 
 *عدـ كضكح أىداؼ جمعية أكلياء التبلميذ.

 *تشكيؿ الجمعية حسب ما تراه إدارة المدرسة.
 *اعتقاد أكلياء األمكر أف المدرسة مسؤكلة عف تعميـ أبنائيـ، مف دكف الحاجة إلى مشاركتيـ.

 *قمة االىتماـ بتنفيذ ما يصدر عف ىذه الجمعية مف قرارات كتكصيات.
 مى حضكر الجمسات خكفا مف تكريطيـ في تبرعات مالية.*قمة إقباؿ األكلياء ع

 *قمة االىتماـ بما يبديو اآلباء مف آراء كاقتراحات.
 .1*عدـ عقد االجتماع بصفة دكرية أك تحديد مكاعيد ثابتة ليا

 *عدـ كجكد كسيمة اتصاؿ فعالة بيف المدرسة كاألسرة.
 ات المدرسة.*ضعؼ رسـك حصيمة مجمس اآلباء حيث أنيا ال تفي باحتياج

 *عدـ تنفيذ البعض منيـ لمعيكد التي يعطييا مف إسيامات ككذلؾ بعض الجيات كالمصالح.
 *المكائح المالية المعقدة كالركتيف اإلدارم المعقد.

 *المكافقة دكف إبداء الرأم أحيانا مما ال يشجع عمى اتخاذ القرار.
يات أكلياء التبلميذ في مدارسنا لـ يحسف كمنو ينبغي عمينا في ىذا السياؽ أف نشير إلى أف جمع   

تنظيميا كلـ تقـ بعد بدكرىا كامبل كاتسمت بالناحية الشكمية حتى أنيا فقدت قيمتيا في بعض األحياف. 
كعمى الرغـ مف ىذا فإف ىذه الجمعيات إذا أحسف تنظيميا تستطيع أف تسيـ بخدمة كبيرة لمتعميـ كالمدرسة 

لة تيتـ بزيادة التمثيؿ الشعبي كفعالية عمى كؿ المستكيات. كلعؿ مف عمى السكاء ال سيما كأف الدك 
المجاالت اليامة التي تستطيع ىذه الجمعيات اإلسياـ فييا كىك العمؿ عمى زيادة كعي كاىتماـ المجتمع 

 .2المحمي بالتعميـ كتكتيؿ اتجاىات اآلباء نحك االىتماـ بتعميـ أبنائيـ

                                                           
 .12، 10عصام الدٌن متولً عبد هللا، مرجع سابق ص ص - 1
 .17، ص 6229مرسً، محمد منٌر ، اإلدارة المدرسٌة الحدٌثة ، عالم الكتب ، القاهرة ، - 2
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اء بشكميا الراىف ال يشجع عمى تكثيؽ العبلقة بيف اآلباء ك اإلدارة كألف كاقع تنظيـ مجالس اآلب    
المدرسية، كىك بحاجة إلى تفعيمو كفتح مجاالت أكسع ك إتاحة فرص عممية لممجالس حتى تتمكف مف 

 أداء دكرىا الحقيقي. 
رؼ مف بيف المظاىر التي تتجمى فييا العبلقة بيف المدرسة كاألسرة ما يع مشروع المؤسسة : 4-3

بمشركع المؤسسة، مف منطمؽ أف رسالة التربية ككظائؼ المدرسة التي أسست ليا قكانيف التربية كالتعميـ 
المدرسي ال يمكف ليا أف تتجمى في أشمؿ معانييا ك أبعد مقاصدىا إال إذا تمكنت المدرسة مف تحديد 

عمى تحقيؽ رسالتيا في  آليات اشتغاليا كتطكير أساليب نشاطيا كتكسيع مجاالت عمميا بما يساعدىا
أكسع معانييا ك أنبؿ مقاصدىا كيشكؿ المشركع باعتباره خطة تربكية متكاممة يعدىا المجتمع المدرسي 

 دعامة لتحسيف كجكدة التعميـ كتفعيؿ الحياة المدرسية .
مشركع المؤسسة ىك: " خطة تفرض نفسيا بدافع الحاجة إلى   تعريف مشروع المؤسسة : 4-3-1

مف كضع قائـ إلى كضع مرغكب فيو، كتتميز ىذه الخطة، بككنيا متكاممة العناصر، متناسقة، االنتقاؿ 
تسعى إلى تحقيؽ األىداؼ التي حددتيا المؤسسة لنفسيا، كذلؾ بعد التشخيص محكـ كضبط دقيؽ 

 1لئلمكانيات المادية كالبشرية كترتيب األكلكيات مع مراعاة الكسط المدرسي كالمحيط الخارجي "
كيعرؼ أيضا بأنو : " ىك خطة تيدؼ إلى نقؿ المؤسسة مف بؤرة المعضبلت كالصعكبات المنتجة    

لمرداءة إلى محطة جديدة تتسـ بفاعمية الجيد المبذكؿ كفؽ منيجية عممية تحدث تغييرا نحك األفضؿ 
 2المنشكد"بتحقيؽ األىداؼ المرسكمة سمفا كالمتمثمة في تحسيف المردكد التسييرم كبالتالي التربكم 

كما يعرؼ عمى أنو : " الكؿ أك المجمكع المترابط لمكسائؿ كالطرؽ كاألىداؼ التي تمكف المؤسسة مف    
رفع مستكل أدائيا كتحسيف مردكديتيا انطبلقا مف داخميا باعتمادىا عمى كسائميا الخاصة، إنو منيجية 

كاالنتقاؿ مف مستكل إلى آخر في لمتغيير عمى عدة مستكيات في المناىج كنظاـ كالتكجيو ك القبكؿ 
العبلقات كالذىنيات كالسمككات مف أجؿ االنتقاؿ بالمؤسسة مف كضعيتيا الحالية إلى كضعية أحسف 
بإشراؾ المتعامميف الذيف تربطيـ بيا عبلقات، ابتداء مف الفريؽ اإلدارم إلى المعمميف إلى األساتذة 

لى مختمؼ الشركاء م لى األكلياء كا  ف المحيط الخارجي مع األخذ بعيف االعتبار خصكصياتيا كالتبلميذ كا 

                                                           
 .6، ص9001لدلٌل المنهجً للعمل بمشروع المؤسسة ، مطبعة الدٌوان الوطنً للتعلٌم عن بعد، جوان وزارة التربٌة الوطنٌة ، ا- 1
 .276، ص9060سعد لعمش ، الجامع فً التشرٌع المدرسً الجزائري، الجزء الثانً، دار الهدى عٌن ملٌلة، الجزائر،  - 2
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الجغرافية كالحضرية كمحيطيا االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي بحيث يككف التمميذ فييا محكر كؿ 
  1االنشغاالت كمحؿ كؿ الجيكد قصد تحقيؽ أفضؿ مردكد ممكف"

يد المؤسسات التعميمية كتفعيؿ كؿ كىك أيضا: " اآللية األساسية الجديرة بتحريؾ الدينامية عمى صع    
 2الشركات كتعبئة كؿ الفعاليات"

ك الجزائر كغيرىا مف الدكؿ كفي إطار مسعى مكاصمة االصبلح التربكم جعميا تعيد النظر في أساليب    
تسيير المؤسسة التربكية لككنيا الفضاء الذم يتـ فيو تجسيد أىداؼ االصبلح ، بإدخاؿ أساليب ناجعة، 

ى العمؿ الجماعي، الذم يجعؿ مف كؿ فرد مف أفراد األسرة التربكية عضكا فاعبل يشارؾ في مبنية عم
اتخاذ القرار كيساىـ في تنفيذه، أم بعبارة أخرل يمقي مسؤكلية النيكض بالمدرسة عمى اإلدارة كاألساتذة 

أال كىك مشركع كالتبلميذ كأكليائيـ في آف كاحد ضمف مخطط تربكم متكامؿ كمتناسؽ، كاضح األىداؼ ، 
 المؤسسة.

" كزير سابؽ لمتربية في الجزائر"  إف فمسفة تطبيؽ مشركع بوبكر بن بوزيدكفي ىذا الصدد يضيؼ "   
المؤسسة أساسية لمغاية في إصبلح المنظكمة التربكية ألف ىذا المشركع، بصرؼ النظر عف طبيعتو، 

لشراكة كيميد لبلنتقاؿ مف أسمكب العمؿ يمثؿ شكبل مف أشكاؿ التفتح عمى المجتمع كعمبل يقكـ عمى ا
االستبدادم إلى أسمكب آخر لمعمؿ كالتسيير الديمقراطي، فاألمر يتعمؽ بإنشاء ثقافة عبلئقية جديدة عمى 

 "3مستكل المجمكعة تمـز مشاركة الجميع كتقاسميـ مسؤكليات تحقيؽ األىداؼ
كع المؤسسة ىك عبارة عف استراتيجية كآلية إذف كمف خبلؿ كؿ التعاريؼ المذككرة  يتبيف لنا بأف مشر    

جديدة  في تسيير المؤسسة التربكية بحيث يعنى بخمؽ جك تربكم مبني عمى الحكار كعمى التكاصؿ كعمى 
تقديـ االقتراحات كعمى اشراؾ كؿ أفراد الجماعة التربكية، كؿ في مجاؿ تخصصو، كما يعمؿ عمى تحرير 

شأنيا ترقية الحياة المدرسية التي يككف فييا التمميذ ىك المحكر  كافة المبادرات االيجابية، التي مف
 األساس كالمستفيد األكؿ.

 دوافع وضرورات العمل بمشروع المؤسسة : 4-3-2
رغـ المساعي الحثيثة لكزارة التربية الكطنية كالمتمثمة في  دوافع العمل بمشروع المؤسسة : 4-3-2-1

ة الرامية إلى عصرنة المدرسة الجزائرية، كتجديد مختمؼ الجكانب جممة االصبلحات في المنظكمة التربكي

                                                           
1 -Projet d etatablissement, Michel Mendes- vegua-:centre regional de documentation pedagogique 
de Bordeaux 1991, page12.                                                                                                                                                                              

، 9066، ماي92، نشرة إخبارٌة خاصة بالشركاء ، المغرب،عدد«ٌوم دراسً حول عالقة األسرة بالمدرسة »لطٌفة العبٌدة ،  - 2

 .9ص
 .922، ص9002رهانات وإنجازات، دار القصبة للنشر، الجزائر،  ،بوبكر بن بوزٌد، إصالح التربٌة فً الجزائر- 3
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داخؿ المدرسة كالتي مست الييكمة كطرؽ كأساليب التدريس كمحتكيات البرامج كالمناىج كالكتب المدرسية، 
كما شممت التجديدات الجانب االدارم كالمتمثمة في طرؽ كآليات التسيير الحديثة مسايرة لجممة التطكرات 

ييرات سكاء عمى المستكل المحمي أك المستكل العالمي، غير أنيا مازالت لـ ترقى إلى مستكل الطمكح كالتغ
المطمكب مف حيث تحرير المبادرات كاالجتياد لدل مختمؼ الفاعميف كالتي تساىـ في تحسيف كتطكير 

لمدرسية كتتمثؿ كتفعيؿ الحياة المدرسية، مما سبب في بركز عدة سمبيات في جكانب كثيرة مف الحياة ا
 :1أىميا في 

 الجانب التربوي )التعميمي والتحصيمي( : -أ
 .ارتفاع عدد التبلميذ الذيف يعانكف مف صعكبات في مسارىـ الدراسي 
 .ضعؼ التحصيؿ كانخفاض نسب النجاح في االمتحانات الرسمية 
 .تزايد عزكؼ التبلميذ عف المدرسة كعف التعمـ 
  غفاؿ التشخيصي كالتككيني كقمة االىتماـ بالجانب اعتماد طرائؽ كأساليب التقييـ التحصيمي كا 

 السمككي.
 .عراضيـ عف المطالعة  ضعؼ إقباؿ التبلميذ عمى المكتبات كا 
 .كثافة البرامج كضعؼ انسجاميا فيما بينيا رغـ التخفيؼ كالتعديؿ الذم أدخؿ عمييا 
 .النقص في تككيف األساتذة كخصكصا في الميداف البيداغكجي 
 ـ الفعالية في الدعـ المقدـ كضعؼ المعالجة التربكية.انعدا 
 .قمة متابعة األكلياء ألبنائيـ 

 الجانب التنظيمي والتسييري:  -ب
 .الرتابة المممة التي طغت عمى تسيير المؤسسة التعميمية كالتككينية 
 .سكء االستغبلؿ لمكفاءات كاالمكانات المتكفرة 
 كتقييـ نتائجيا. التطبيؽ الشكمي لمنصكص التشريعية كعدـ 
  قمة اىتماـ مختمؼ المتعامميف بالمؤسسة مف أكلياء كسمطات محمية كمؤسسات أخرل كضعؼ

 مساىمتيـ في تدعيميا ماديا كمعنكيا.
 .صعكبة ظركؼ تمدرس التبلميذ 
 .عدـ التكافؽ بيف االحتياجات الحقيقية كاالعتمادات المالية الممنكحة كسكء استعماليا 

                                                           
/و.ت.و/أ.ع/تفعٌل العمل بفكرة مشروع 622 مشروع المؤسسة، المنشور التطبٌقً رقم، وزارة التربٌة الوطنٌة 1

 .2،ص9001المؤسسة/جوان
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 كمحدكدية إطبلعيـ عمى التقنيات الحديثة لئلدارة المدرسية. نقص تككيف المسيريف 
  ارتفاع نسب الغيابات التي تؤثر سمبا عمى مردكد التعميـ كخاصة منيا المتعمقة بغيابات

 التأطير التربكم.
 جانب اإلعالم واالتصال :-جـ 

 .نقص ممحكظ في اإلعبلـ كاالتصاؿ 
 .عدـ نجاعة طرؽ التبميغ 
 اجعة لبلتصاؿ.انعداـ استراتيجية ن 

مما تقدـ يتضح بأف إعادة النظر في أساليب تسيير المؤسسة التربكية كمنيجية تساىـ في إزدىار    
الحياة المدرسية كتبني عمى أساس تمتيف العبلقات بيف مختمؼ المتعامميف بإدخاؿ مزيد مف المركنة 

 المؤسسة.  كالتكاممية بيف أفراد الجماعة التربكية تـ االعتماد العمؿ بمشركع
إف انتقاؿ المدرسة مف كضعيا الراىف إلى كضع    ضرورات العمل بمشرع المؤسسة: 4-3-2-2

أفضؿ أصبح حتمية عمى المؤسسة ، مسايرة لجممة التطكرات كالتحكالت الحاصمة في الكطف كالعالـ، مما 
تمميذ منطمؽ كؿ فعؿ يمكنيا مف رفع مستكل ادائيا كتحسيف مردكدىا، انطبلقا مف داخميا بشكؿ يجعؿ ال

تربكم كمحكرىا كغايتيا، كيجعؿ المتعامميف معيا معنييف بالمشاركة في التحسيف كالتطكير كؿ ىذا يعتبر 
 1ضركرة مف ضركرات العمؿ بمشركع المؤسسة اضافة إلى جممة أخرل مف الضركرات منيا :

مـ في مركز العممية التربكية كضع المتع  : الضرورة األولى: وضع المتعمم في مركز العممية التربوية
عمى اعتباره محكر النظاـ التربكم، كعمى ىذا النظاـ أف يعد قدر اإلمكاف لتمبية احتياجات المتعمميف 

في مرحمة التعميـ المتكسط  عمى المستكييف الفردم كالجماعي، خاصة المتعممكف المتمدرسكف التككينية
االنتقاؿ مف فترة الطفكلة إلى فترة البمكغ، فيي فترة يحتاج كالثانكم يمركف بفترة عمرية مصيرية تكمف في 

فييا المراىؽ إلى االعتراؼ بو كتقديره كتشتد فييا رغبتو إلثبات الذات، كبالتالي يتزايد طمب الشباب 
المراىؽ لممشاركة في الحياة المدرسية كالشركع في ممارسة كتحمؿ مسؤكليات، مف شأنيا أف تشكؿ فرصا 

 ء مبدأم المكاطنة كالديمقراطية في سمككات المتعمـ.حقيقية إلرسا
يتميز نمط التسيير االدارم كالبيداغكجي :  تحرير المبادرات وتحميل المسؤوليات الضرورة الثانية :

المعمكؿ بيما حاليا بتغميب صبلحيات اليياكؿ المركزية عمى حساب مبادرات األطراؼ المعنية داخؿ 
أف ىذه الكضعية تثبط المبادرات، كتؤثر سمبا عمى سير المؤسسة التربكية المؤسسة التربكية، فبل ريب 
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كمردكدىا التعميمي. فمف المؤكد أف تحرير المبادرات عمى مختمؼ مستكيات الييئة المركزية، كاليياكؿ 
راؼ الكالئية، كالمؤسسات التربكية، كاعتماد تكزيع جديد لؤلدكار كتشجيع االبتكار كاإلبداع سيمنح لكؿ األط

المعنية اإلمكانيات ك األدكات الضركرية لممارسة مياميا عمى الكجو األكمؿ لتحسيف نكعية الخدمة 
 التربكية كتحقيؽ فعاليتيا.

إف العمؿ بالمشركع يفضي حتما إلى  : الضرورة الثالثة : إشراك مختمف الفاعمين في تجسيد المشروع
شراكيـ إعادة تشكيؿ األدكار التقميدية لمفاعميف الرئيسي يف في مشركع المؤسسة، كذلؾ بتحديد مياميـ كا 

الفعمي كتحميميـ مسؤكلية أكبر، كمنو يصبح رئيس المؤسسة الضامف لممشركع كيندمج المدرسكف العاممكف 
في فرؽ بيداغكجية كيككنكف بذلؾ مسؤكليف عمى األنشطة الدراسية الممنكحة لممتعمميف كنجاحيـ. كيقـك 

لمساعد في بناء تصكرات لممشاريع مف خبلؿ التنشيط كالمتابعة ال المراقبة فحسب، المفتش بدكر المكجو كا
أما أكلياء التبلميذ فيساىمكف مساىمة فعمية مف خبلؿ إشراكيـ في الحياة المدرسية كتشاكرىـ المستمر مع 

 المدرسيف كالبيداغكجييف في المؤسسة.
ليست المدرسة مكانا لمتعمـ كتحصيؿ المعارؼ    :الضرورة الرابعة : جعل المؤسسة فضاء تربويا حقيقيا

فحسب، إنما ىي إلى جانب ذلؾ فضاء مناسبا ليكتسب فيو المتعمـ القيـ التي تصقؿ شخصيتو كتحدد 
سمككاتو الحالية كالمستقبمية، فإيصاؿ ىذه القيـ ال يتـ عف طريؽ التعممات الشكمية المستيدفة مف البرامج 

نما يتـ كذ لؾ عف طريؽ تسيير الحياة المدرسية كسير المؤسسة التربكية ككيفية تنظيـ الدراسية فقط، كا 
 العبلقات بيف مختمؼ الفاعميف بداخميا.

تفعيبل لمعبلقة القائمة بيف المؤسسة التربكية كالمحيط  : الضرورة الخامسة : تفتح المدرسة عمى المحيط
فمف الكاجب خمؽ فضاءات لمتشاكر عمى  يتعيف تنظيـ مشاريع كتسييرىا بصفة مشتركة، كحتى يتسنى ذلؾ

ألف االىتماـ الذم تكليو الجماعات المحمية كىيئاتيا كالحركة الجمعكية ، خاصة المستكل المركزم كالمحمي
كالمنظمات المينية لتسيير المدرسة كنشاطيا سيحدد كبشكؿ كبير مستكل التبلـؤ بيف الفعؿ التربكم 

كلو التشاكر القائـ بيف المؤسسة التربكية كالمحيط مشاريع تربكية كالمطمب االجتماعي. كمف ضمف ما يتنا
اجتماعية ) نظافة، صحة، سكاف كديمكغرافيا، بيئة، أنشطة ثقافية، فنية، رياضية، تربية مدنية...( 
كالتكجيو المدرسي كالميني، كبيذا األسمكب يمكف أف تقكـ العبلقة كتثمف كتكتسب المدرسة إشعاعيا 

 االجتماعي.
إف تفتح نظامنا التربكم عمى الحداثة يتحقؽ  : ضرورة السادسة : تحديث طرق تسيير وتنظيم المدرسةال

في إطار مشركع المؤسسة عف طريؽ إدراج التكنكلكجيا الحديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ في عممية التعميـ 
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التحديد المناجمات كالتككيف كالتسيير كالتقكيـ، ككذا إدخاؿ أساليب جديدة لتسيير المؤسسة كعمى كجو 
 التساىمي المساعد عمى خمؽ جك الثقة كالتبادؿ الضركرم النبعاث الحياة المدرسية.

إف ىذا األسمكب في التسيير القائـ عمى تفعيؿ كتنشيط المكارد البشرية كاستعماؿ الكسائؿ عقبلنيا    
 كحتمية الحصكؿ عمى النتائج سيسمح لكؿ مدرسة بػػػػ :

 ات الكطنية مع محيطيا الخاص.* تكييؼ التكجيي   
 * بناء ىكية خاصة ك تحسيف االتصاؿ.   
 * تطكير التشاكر داخؿ الجماعة التربكية .  
 * إحداث ديناميكية جماعية قائمة عمى التفكير البيداغكجي محققة بذلؾ ذاتيا كمؤسسة تربكية.  
ديدة لمشركع المؤسسة، مما جاء في الضكابط التنظيمية الج أهدف مشروع المؤسسة : 4-3-2-3

  1ىدؼ تبني مسعى مشركع المؤسسة المدرسية باعتبارىا الخمية القاعدية ألم نظاـ تربكم إلى ما يمي :
أف يكاجو مشاكؿ محددة كمشخصة، ألنو بإمكاف مسعى المشركع أف يكشؼ عف االختبلالت كيساعد  -أ

 عمى ضبطيا كدراستيا كمعالجتيا.
يساىـ في تكزيع المسؤكليات كتحديدىا، كما يسيؿ كيشجع عمى تحمؿ أف يعمؿ عمى البلتمركز ك  -ب

 ىذه المسؤكليات كتطكيرىا.
 أف يحسف تنظيـ المؤسسة كتسييرىا في اتجاه األىداؼ التربكية المسطرة. -جػ
أف يترجـ تكجيات كأكلكيات السياسة التربكية الكطنية إلى عمميات فعمية قابمة لمقياس كالتقييـ في  -د

 مستكيات القرار.مختمؼ 
 تبميغ المحيط بنشاطات المؤسسة كأىدافيا. -ق
كما ييدؼ مشركع المؤسسة إلى تحديد جممة مف الخيارات البيداغكجية كالعمميات الفعمية الخاصة    

المبرمجة مف قبؿ الفريؽ التربكم لممؤسسة مف أجؿ تحسيف نكعية التعميـ الممنكح ك النتائج المدرسية 
 لمدرسية.كترقية الحياة ا

تعمؿ كؿ مؤسسة تربكية عمى إعداد دور مشروع المؤسسة في تنشيط الحياة المدرسية:  4-3-2-4
خطة لتطكير الحياة المدرسية كتأطير التبلميذ ك تأميف مناخ تربكم يثمف قيـ المكاطنة كقكاعدىا كعمى 

طارا  جعؿ ىذه الخطة مندرجة ضمف مشركع المدرسة، باعتباره تجسيما لما اتفقت عميو األسرة التربكية كا 
لتحقيؽ األىداؼ المميزة لممؤسسة حتى تككف المدرسة فضاء لمعبلقات البشرية السميمة كالتعايش كالتكافؿ 
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كالعمؿ، يجد فيو كؿ طرؼ أسباب تحقيؽ ذاتو. كيعتبر مشركع المؤسسة آلية لتنشيط الحياة المدرسية 
 1مما يساعد عمى : تسيـ في تنكيع خدماتيا كاالرتقاء بيا نحك األفضؿ

 إرساء السمكؾ المقاـ عمى التحاكر في الشؤكف التبلميذ ذات العبلقة بأنشطة الحياة المدرسية. -
انتياج مقاربة تشاركية تتجمى في تحسيس كؿ طرؼ كتكعيتو بأدكاره في تدبير الشأف المدرسي  -

 محميا.
لمشركع بمختمؼ أشكالو ىك بناء عبلقة كطيدة بيف المؤسسة التربكية كتبلميذىا) باعتبار أف ا -

المقاربة التي تجعؿ التعمـ استجابة لحاجات المتعمـ كخصكصياتو كتجعؿ المؤسسة مستجيبة 
 لحاجات المتعمميف كخصكصياتيـ كخصكصية بيئتيـ(.

 تطكير العبلقات القائمة بيف مختمؼ األطراؼ الفاعمة في الكسط المدرسي. -
 الثقافي كاالجتماعي.دعـ انفتاح المؤسسة التربكية عمى محيطيا  -
 دعـ المردكد الداخمي لممؤسسة التربكية.   -

 العالقة بين األسرة والمدرسة في ضوء بعض النماذج العالمية: -5
قد أكضحت العديد مف الدراسات الحديثة مفيكـ العبلقة بيف األسرة كالمدرسة كالتعاكف مع المجتمع،     

ـ العبلقة فيما بينيـ كمسألة حاسمة في تطكير المجاؿ كركزت عمى أف النظريات حكلو ميمة لتحسيف في
 التربكم كالتعميمي في المدرسة كالمجتمع، كعبلقة ذلؾ بتطكير التبلميذ تعميميا كاجتماعيا كنفسيا كعاطفيا.

كسكؼ نتعرض إلى عدة أسس نظرية متينة كنماذج عالمية متخصصة في عبلقة األسرة كالمدرسة    
 :2جذكرىا في عمؽ النظريات النفسية التربكية منيا كالشراكة بينيما، تضرب 

قامت إبستف كزمبلئيا بتطكير ىذه النظريات في الثمانينات كفؽ   ( :Epsteinنظرية إبستن ) -5-1
ما يسمى بنظرية تداخؿ مناطؽ النفكذ أك تداخؿ مجاالت التأثير، حيث تركز ىذه النظرية عمى التفاعؿ 

كالمدارس كالمجتمع المحمي في التأثير عمى أداء الطمبة في المدرسة كالتكاصؿ كالتشارؾ بيف األسر 
كالحياة كعمى سمككاتيـ كتحصيميـ الدراسي، كتعتبر ىذه النظرية مف أشمؿ كأعمؽ النظريات المتخصصة 
في عبلقة األىؿ مع المدرسة كالتعاكف مع المجتمع المحمي، كما كشممت جميع ما جاء في تمؾ النظريات 

 حصرتيا ضمف ستة جكانب لمعبلقة كالشراكة حددتيا إبستف :كالنماذج ك 
 Parentingالجانب األكؿ: الكالدية -1
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 Communicationالجانب الثاني: التكاصؿ -2
 Volunteeringالجانب الثالث: التطكع -3
 Learning at homeالجانب الرابع: التعمـ في البيت -4
 Decision makingالجانب الخامس: صنع القرار  -5
 Collaborating with communityالجانب السادس: التعاكف مع المجتمع -6
تسمى بػ " رأس الما االجتماعي " لكصؼ أنكاع العبلقات بيف  : Colemanنظرية كولمان :  5-2

األفراد في إطار األسرة كالمجتمع المحمي، كالتي يعتقد أنيا تمارس تأثيرا قكيا عمى مستكيات التحصيؿ 
مطمبة. كحسب ىذه النظرية فإف تأسيس بيئة إيجابية لمتربية كالتعميـ كتعمـ الطمبة يحتاج إلى الدراسي ل

الشعكر القكم نحك المجتمع، كالقيـ المشتركة كالرغبة في التعاكف معو في جميع جكانب الحياة، لذلؾ فإف 
مع المجتمع المحمي،  تحسيف تعمـ الطمبة كتحصيميـ الدراسي يتطمب إشراؾ األسرة مع المدرسة كالتعاكف

بيدؼ تحريؾ االتجاىات الصحيحة لمطمبة نحك التعمـ كالجيد المبذكؿ لتحقيؽ النجاح كتطكير مفيـك 
 الذات لدييـ لتحقيؽ النجاح في الحياة المدرسية كالحياة بصفة عامة.

تحصيؿ حاكلت ىيؿ فيـ السياؽ الثقافي داخؿ األسر المختمفة، كعبلقتو ب  : Hillنظرية هيل :  5-3
الطمبة كأدائيـ المدرسي كعبلقتو مع شراكة األىؿ في تعميـ الطمبة، تعميميـ، تربيتيـ، تنشئتيـ كتطكرىـ 

 مف خبلؿ :
الجانب الثقافي لشراكة األىؿ مع المدرسة : حيث ركزت مف خبلؿ نمكذجيا لشراكة األىؿ مع المدرسة -

 سرة ك السياقات المجتمعية عمى ديناميكية األسرة.عمى كيفية تأثير الثقافة، العرؽ، الحالة اإلقتصادية لؤل
آليات شراكة األىؿ مع المدرسة : في ىذا الجانب قدمت ىيؿ كتيمكر آليتاف رئيسيتاف تفسراف ديناميكية  -

 شراكة األىؿ مع المدرسة، لتعزيز أداء الطمبة كتحصيميـ المدرسي كىما:
 (.Increasing social capitalزيادة رأس الماؿ االجتماعي) -أ

 (.Social controlالرقابة االجتماعية ) -ب
الكالدية : حيث يزداد فيـ الكيفية التي تؤثر بيا الثقافة عمى المعتقدات كالسمكؾ لدل الناس، كما  -

أكضحت أف ذلؾ الفيـ العميؽ لنظاـ المعتقدات كالسمكؾ لدل األسر، يؤدم إلى تغيير في ممارساتيـ 
 سة المعمكمات كاإلرشادات التي تتناسب مع معتقداتيـ كتدعـ رعايتيـ ألبنائيـ.الكالدية مف خبلؿ المدر 

تطكع األىؿ مع المدرسة : أشارت ىيؿ كزمبلؤىا أف األىؿ يشارككف في تعميـ أبنائيـ كتعمميـ مف خبلؿ -
كرافت التطكع بمدرستيـ ليستفيدكا مف مخرجات التعميـ كالنجاح في المستقبؿ. كفي ذات السياؽ ترل ىيؿ ك 
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أف جكانب كمجاالت شراكة األىؿ مع المدرسة قد تعمؿ بشكؿ مختمؼ مف خبلؿ الثقافة كالعرؽ كالتي 
 تتداخؿ معيما المغة.

التعمـ في البيت : كفؽ ىذا النمكذج فإف مساعدة األىؿ لمطمبة في النشاطات األكاديمية البيتية ىي مف  -
ألىؿ الذيف يشكمكف األقميات في المجتمع، تككف جكانب  شراكة األىؿ مع المدرسة، كما أف ثقافة ا

شراكتيـ مع المدرسة مف خبلؿ مساعدة أبنائيـ في التعميـ في البيت بارزة، كذلؾ نتيجة خكفيـ مف التكجو 
لممدرسة كاالنخراط بأنشطتيا كفعاليتيا بسبب االختبلؼ في المغة، كأسمكب التكاصؿ بيف األسرة كالمدرسة 

شراؾ ىؤالء األسر مف خبلؿ التي تتضمف ثقافات مت عددة لذلؾ ال بد مف تدريب المعمميف عمى تفعيؿ كا 
 جكانب أخرل لشراكة األىؿ مع المدرسة كالتعاكف مع المجتمع في سياؽ اجتماعي ثقافي.

كؿ ىذه النظريات التي ذكرت كغيرىا التي لـ تذكر عمى غرار )نظرية سكاب لشراكة األىؿ مع     
، نظرية التعمـ االجتماعي لفيجكتسكي...(، أكدت عمى أىمية عبلقة األسرة المدرسة، نظرية جكردف

بالمدرسة ك فعالية الحياة المدرسية، مف خبلؿ متابعة األىؿ ألبنائيـ داخؿ المدرسة كالبيت. كما أف 
 التعاكف بيف المدرسة كاألسرة كالمجتمع المحمي يقكد إلى تحقيؽ التكامؿ في العممية التربكية كالتنشئة

 االجتماعية. 

 العالقة بين األسرة والمدرسة وسبل تفعيمها:  -6
ال تستطيع المدرسة أداء رسالتيا التربكية كالتعميمية عمى أكمؿ كجو ما لـ يتحقؽ التعاكف فيما بينيا     

كبيف األسرة حيث أف لكؿ منيما مسؤكلية عظيمة في تربية النشىء، كمف منطمؽ ىذه المسؤكلية يتطمب 
عميؽ العبلقة بينيما حيث حظى ىذا المبدأ التربكم مكضكع العبلقة )أسرة/مدرسة( باىتماـ كبير األمر ت

 مف جانب العمماء التربكييف كعمماء االجتماع كالنفس.
كقد تناكلت العديد مف الدراسات ىذه العبلقة بيدؼ تعزيزىا كتفعيميا كمف تمؾ الدراسات ما قدمو ديفيز    

 : 1العممية البلزمة لتطكير العبلقة بيف األسرة ك المدرسة بما يمي ممثؿ في بعض اإلرشادات
 *المدرسة بكؿ مرافقيا مفتكحة لآلباء كتقدـ ليـ المساعدة في أجكاء كدية.  
 *االتصاؿ مع اآلباء حكؿ السياسات المدرسية كبرامجيا أك حكؿ أطفاليـ. 

 متمقيف في العممية التعميمية. *يعامؿ المدرسكف اآلباء عمى أنيـ مشارككف متعاكنكف، كليس
داريكىا اآلخركف تعبيرا نشطا عف فمسفة المشاركة مع األسرة كذلؾ بالقكؿ كالعمؿ.   *يعبر مدير المدرسة كا 

                                                           
حوث اإلستراتٌجٌة ، أبو دٌفٌز،دون، التعلٌم والعالم العربً تحدٌات األلفٌة الثالثة ، مركز اإلمارات للدراسات والب- 1

 .21،ص 9000ظبً،
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* تشجع المدرسة الدعـ التطكعي كالمساعدة المقدمة مف اآلباء جميعا مف خبلؿ اقتراح خيارات تطكعية 
 مختمفة.

براتيـ عند تطكير السياسات كحؿ المشكبلت عمى مستكل المدرسة، بؿ *يستعاف بكجيات نظر اآلباء كخ
 كيعطى اآلباء في العديد مف المدارس مسؤكلية ميمة في صنع القرارات.

كما قدـ أكتشيدا جممة مف التصكرات كالمقترحات كالسبؿ التي يمكف أف تكثؽ العبلقة بيف المدرسة   
 : 1كاألسرة ممثمة فيما يمي

 ف مع المدرسيف كالمدرسة عف طريؽ زيارة المدرسة كاالتصاؿ بيا.*العمؿ بالتعاك 
 *دعـ التعميـ كالمدارس عف طريؽ االىتماـ بشكؿ فعاؿ بالعمؿ المدرسي لمتبلميذ.

 *مراقبة إتماـ الكاجبات المنزلية كتكفير اإلرشاد لمكصكؿ إلى اليدؼ.
يؾ عمى أف مف أىـ كسائؿ تفعيؿ كما أكدت دراسة قاـ بيا مجمكعة مف الباحثيف  مف جامعة الكب  

العبلقة بيف المدرسة كاألسرة ىك استخداـ تكنكلكجيا االعبلـ كاالتصاؿ الحديثة، باإلضافة إلى مشاركة 
 .2اآلباء في الحياة المدرسية لؤلبناء

كلقد طرحت العديد مف األدبيات مجمكعة مف المتطمبات البلزمة لتفعيؿ العبلقة بيف األسرة كالمدرسة،   
مثبل قامت كزارة التعميـ في إنجمترا  باستحداث عدد مف المبادرات كاالستراتيجيات التي تيدؼ إلى تشجيع ف

 :3أكلياء اآلمكر عمى المزيد مف المشاركة في المدارس كمنيا 
  إلزاـ المدراس بعقد اتفاقات  بيف األسرة كالمدرسة يتـ تطكيرىا مع أكلياء األمكر، حيث تتحدد

المسؤكليات الكاقعة عمى كؿ مف أكلياء األمكر كالمدرسة في بناء شراكة تؤدم فييا األدكار ك 
 لبلرتقاء بالعممية التعميمية.

  إلزاـ المدارس بنشر تقارير سنكية كنشرات دكرية، كذلؾ الطبلع أكلياء األمكر عمى
 المعمكمات التي يحتاجكنيا التخاذ قرارات تتعمؽ بتعميـ أبنائيـ.

  بإصدار تقرير كاحد عمى األقؿ في السنة يرسؿ ألكلياء األمكر يكضح إلزاـ المدارس أيضا
 فيو مدل تقدـ أبنائيـ.

                                                           
 .601-22، ص ص مرجع سابق، مارفٌن سٌترون، فلورٌتا ماكٌنزي،أوتشٌدا، دونا- 1

2 -Michel rousseau, Josée, La relation E'cole-famille-communauté et la persévérance scolaire: une 
recension 9 des écrits ,Université du Québec, p8.                                                                                                                                

ورقة عمل مقدمة للقاء السنوي الخامس عشر للجمعٌة السعودٌة أحمد عبد الفتاح زكً ، تطوٌر الشراكة بٌن األسرة والمدرسة،  3

 .777-771ص ص ه، 6026ٌة والتربوٌة جستن، للعلوم النفس
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  تشجيع أكلياء األمكر عمى المشاركة أكثر بإبداء الرأم في أسمكب إدارة المدرسة، كذلؾ
 بالمشاركة في مجمس اآلباء كالمعمميف، أك في مجمس المدرسة.

  ارة التعميـ ألكلياء األمكر كيمكنيـ االطبلع عمييا في زيادة مقدار المعمكمات التي تتيحيا كز
أم كقت، كذلؾ مف خبلؿ تخصيص مكقع عمى شبكة االنترنت يضـ كؿ المعمكمات المطمكبة 
باإلضافة إلى العديد مف المطبكعات كالمجبلت المتخصصة التي تصدر في كؿ فصؿ 

 دراسي.
 ف إشراؾ أكلياء األمكر في تعميـ تنظيـ العديد مف حمبلت التكعية التي تيدؼ إلى مزيد م

أبنائيـ، كتكضح ليـ أساليب المساعدة المختمفة التي يمكنيـ تقديميا، كيتـ في تمؾ الحمبلت 
 تكزيع المطبكعات كالنشرات المفيدة.

ك أكردت إحدل الدراسات التي أجريت في الكاليات المتحدة األمريكية عددا مف االستراتيجيات التي يمكف 
 :1ستعانة بيا لتفعيؿ العبلقة بيف األسرة كالمدرسة كىي لممدرسة اال

أم بمعرفة خصائص المنطقة التي تكجد بيا المدرسة، كالتعرؼ االستراتيجية األولى : أعرف مجتمعك :
 عمى الشخصيات القيادية المؤثرة بيذا المجتمع، كلتحقيؽ ذلؾ يمكف لممدرسة القياـ بما يمي:

فية، كالدينية، كالسياسية، كغيرىا مف مؤسسات المجتمع المدني التعرؼ عمى المؤسسات الثقا -1
 بالمنطقة.

 التعرؼ عؿ أكلياء األمكر كرجاؿ المجتمع المعركفيف بالمصداقية كاالحتراـ عند اآلخريف. -2
 إعداد قائمة محدثة دكريا بأسماء الشخصيات البارزة بالمجتمع ككسيمة االتصاؿ بيـ. -3
أكبر عدد ممكف مف شخصيات المجتمع لمناقشة كيفية التعاكف معيـ كالعمؿ  عقد اجتماعات دكرية مع-4

 معا.
كينطكم ذلؾ عمى تجنب االستراتيجية الثانية : الذكاء في التواصل مع أولياء األمور وأفراد المجتمع :  

 الدخكؿ في مكاجيات مع أكلياء األمكر، أك االنخراط في مناقشات حادة، بؿ التركيز عمى المناقشة
شعارىـ بمدل أىمية ما يطرحكنو مف آراء ك أفكار، باإلضافة إلى جعميـ يشعركف أف  االيجابية المفيدة كا 

 مشاركتيـ تناؿ االحتراـ كالتقدير، كأنو يستمع آلرائيـ. 
فيناؾ العديد مف أكلياء   االستراتيجية الثالثة : توفير المزيد من الدعم ألولياء األمور والمعممين :

الميتميف كالذيف يصعب الكصكؿ إلييـ، كبالتالي ينبغي عمى المدرسة تدريب المعمميف بيا  األمكر غير

                                                           
 .779-777، ص ص سابق مرجعأحمد عبد الفتاح الزكً ، - 1
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عمى كيفية التعامؿ مع ىؤالء األشخاص، ككيفية الكصكؿ إلييـ كجذبيـ لممشاركة في الفعاليات المدرسية، 
اكف بيف كيمكف تحقيؽ ذلؾ عف طريؽ فيـ ثقافة المجتمع كاتجاىاتو نحك المدرسة، تطكير خطة لمتع

المدرسة كأفراد المجتمع، التعاكف مع أكلياء األمكر لكي يفيمكا كيؼ يتعمـ أبناؤىـ أفضؿ، إشراؾ أكلياء 
 األمكر في األنشطة كالفعاليات اليكمية لممدرسة.

يمكف أف تصبح زيارة المدرسة خبرة سيئة   االستراتيجية الرابعة : جسر الفجوة بين األسرة والمدرسة :
مكر إذا كاف في استقباليـ أفراد أمف متجيمكف كغير مكترثيف، أك إذا شعركا بعدـ الترحيب بيـ، ألكلياء األ

كلذلؾ ينبغي عمى المدرسة أف تفكر في أساليب استقباؿ أكلياء األمكر التي تشعرىـ بالترحيب كاالىتماـ، 
درسة كسر تمؾ الفجكة عف كتكميؼ بعض المعمميف الكدكديف باستقباليـ كالرد عمى استفساراتيـ، كيمكف لمم

طريؽ تفيـ الخمفيات االجتماعية كاالقتصادية كالتعميمية ألكلياء األمكر، كمحاكلة التعامؿ معيـ حسب 
قدراتيـ كعدـ التعالي عمييـ كدعكتيـ لممشاركة في األعماؿ التطكعية لممدرسة، كاإلشادة الدائمة بما 

 يقكمكف بو مف جيكد كمشاركات.
ينبغي مف كقت   مسة : التقييم الدوري لمجهود المبذولة لتحقيق المشاركة الوالدية :االستراتيجية الخا

آلخر أف تقكـ المدرسة بتقييـ ما تقـك بو مف كسائؿ كاستراتيجيات لتفعيؿ المشاركة التي يقكـ بيا أكلياء 
لمدرسة لتحقيؽ األمكر كمدل مشاركتيـ في اتخاذ القرارات المدرسية، كمدل فعالية الخطط التي كضعتيا ا

ذلؾ، ككذلؾ مدل حضكر أكلياء األمكر لممشاركة في الفعاليات المختمفة كاالجتماعات التي تعقدىا إدارة 
 المدرسة.

 العالقة بين األسرة والمدرسة في ضوء التشريع المدرسي الجزائري : -7
الجزائر القاضي  نظرا ألىمية ىذه العبلقة )أسرة/مدرسة( كفي إطار ممتمس اإلصبلح التربكم في   

بضركرة انفتاح المدرسة عمى محيطيا صار مف الطبيعي أف تتغير النظرة إلى األسرة كي تصبح شريكا 
أساسيا لممؤسسة، كأف تضطمع بأدكار تربكية تتفاعؿ مع األدكار المككمة لممدرسة، كعميو فقد حممت 

رعية المككنة لمنسؽ المدرسي لتمس اإلصبلحات التي مست المدرسة الجزائرية تغيرات في كؿ األنساؽ الف
جكانب مختمفة )تربكيا، بيداغكجيا، إداريا...(، كما حممت ىذه اإلصبلحات قيـ كمبادئ كعدة أساليب 
جديدة لتفعيؿ الحياة المدرسية كزيادة دافعية كؿ الفركع النسقية المككنة لممدرسة كجميع الشركاء سكاء كانكا 

الجزائر مف خبلؿ نظاـ الجماعة التربكية ك القانكف التكجييي لمتربية داخؿ النسؽ أك خارجيا، لقد عمقت 
ككذا ميثاؽ أخبلقيات قطاع التربية أماال كبيرة  عمى األسرة التي تعتبر امتداد لممدرسة كجزء مف الجماعة 
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التربكية فنجاح المدرسة مرىكف بيذا التعاكف كالتكامؿ كالتظافر في الجيكد، حيث حثت بعض مكاد ىذه 
 القكانيف حتى عمى المشاركة المباشرة في الحياة المدرسية جنبا إلى جنب مع المعمميف كالطاقـ االدارم.

كفيما يمي نعرض بعض المكاد مف قرار الجماعة التربكية التي تدخؿ ضمف األحكاـ الخاصة بالعبلقات   
 بيف األسرة كالمدرسة:

األسرة والمدرسة بمتابعة تمدرس أبنائهم والمواظبة يقوم األولياء في إطار التكامل بين   : 44المادة 
 1عميها.

تنص المادة أعبله عمى ضركرة االىتماـ بتمدرس األبناء، كمتابعتيـ في العممية التعميمية كبذلؾ يككف  
 عمميـ مكمبل لعمؿ المدرسة حتى يتمكف التبلميذ مف اجتياز مسارىـ الدراسي بنجاح.

طالع األولياء قصد تمكينهم من اداء الدور المطموب منهم، خاصة : يجب عمى المدرسة إ 45المادة 
 عمى ما يمي :

 .جدول التوقيت المقرر لمتالميذ والتغيرات التي قد تدخل عميه 
 .الغيابات والتأخرات والسموكات التي تسجل عميهم 
 .النتائج المدرسية التي يتحصمون عميها من خالل عمميات التقييم التي تجرى عميهم 
 ة النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية التي تنظم في فائدتهم.برمج 

مف خبلؿ ىذه المادة فاف مسؤكلية إطبلع األكلياء عمى كضعية تمدرس أبنائيـ في المدرسة تقع عمى    
عاتؽ المؤسسة، كذلؾ باالتصاؿ المباشر كالدائـ بينيما حيث تطمع المدرسة األسرة بكؿ غياب أك تأخر 

بصفة دكرية األسرة عمى نتائج االمتحانات في نياية كؿ ثبلثي، كبيذا تستطيع كؿ أسرة أف كما تطمع 
 تككف عمى دراية بما يحصؿ مع أبنائيـ في المدرسة كتقكـ بتدارؾ ما يحصؿ.

: تنظم المؤسسات لقاءات دورية بين األولياء والمعممين واألساتذة هدفها إقامة حوار  46المادة 
واألسرة، وتمتزم األطراف المذكورة بالمشاركة فيها بما يخدم مصمحة التالميذ ويرفع  مباشر بين المدرسة

 المردود المدرسي.
تحاكؿ المدرسة خمؽ جك مف التكاصؿ كالتفاعؿ في العمؿ التربكم بيف األسرة كالمدرسة كذلؾ مف خبلؿ    

ا يعكد بالنفع عمى الحياة عقد جمسات تنسيقية تشاكرية تناقش فييا مسائؿ خاصة بتمدرس التبلميذ بم
 المدرسية.

                                                           
وزارة التربٌة الوطنٌة ، قرار ٌتعلق بنظام الجماعة التربوٌة فً المؤسسات التعلٌمٌة والتكوٌنٌة، الدٌوان الوطنً للمطبوعات  - 1

 .62،ص6226المدرسٌة، أكتوبر
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الصادر في الجريدة الرسمية  04/2008-08أما المكاد الصادرة في القانكف التكجييي لمتربية رقـ     
 1فيي كتالي :

: تقوم المدرسة في مجال التنشئة االجتماعية باالتصال الوثيق مع األسرة والتي تعتبر امتدادا  5المادة 
ذ عمى احترام القيم الروحية واألخالقية والمدنية لممجتمع الجزائري والقيم اإلنسانية لها، بتنشئة التالمي

 وكذا مراعاة قواعد الحياة في المجتمع.
مف خبلؿ ىذه المادة تعتبر كؿ مف األسرة كالمدرسة مؤسستيف لمتنشئة االجتماعية كاألخيرة امتداد    

ا، كما يتـ التعاكف في تمقيف التبلميذ قيـ المكاطنة لؤلكلى كما أكدت إنشاء قنكات تكاصؿ كثيقة بينيم
 كأسمكب العيش الجماعي في احتراـ كتكامؿ.

: تتشكل الجماعة التربوية من التالميذ و من كل الذين يساهمون بطريقة مباشرة  أو غير  14المادة 
 .مباشرة في تربية وتكوين التالميذ وفي الحياة المدرسية وتسيير المؤسسات المدرسية

إف النظاـ التربكم الجزائرم كسع مف نطاؽ األنساؽ المككنة لممدرسة حيث شممت الجماعة التربكية كؿ  
 مف يساىـ في ترقية الحياة المدرسية بشكؿ أك بآخر. 

: يشارك األولياء، بصفتهم أعضاء في الجماعة التربوية، مباشرة في الحياة المدرسية،  25المادة 
مة مع المعممين والمربين ورؤساء المؤسسات، وبالمساهمة في تحسين بإقامة عالقات تعاون دائ

االستقبال وظروف تمدرس أبنائهم كما يشاركون بطريقة غير مباشرة عن طريق ممثميهم في مختمف 
 المجالس التي تحكم الحياة المدرسية، المنشأة لهذا الغرض.

حياة المدرسية جنبا إلى حنب مع المدرسة كمنو نجد مف خبلؿ ىذا القانكف الحث عمى المشاركة في ال   
باعتبار األكلياء مف الجماعة التربكية مف خبلؿ ترقية العبلقة بيف األسرة كالمدرسة ، كما حرص عمى 

 إنشاء مجالس تمثؿ مف خبلليا األكلياء كعمى رأسيا جمعية أكلياء التبلميذ.
شريع الساري المفعول، تقديم اقتراحات إلى : يمكن جمعيات أولياء التالميذ المنشأة طبقا لمت26المادة 

 بالكاليات.الوزير المكمف بالتربية الوطنية ولمديريات التربية 
إنطبلقا مف سياسة البلمركزية القرار كفتح أبكاب الحكار أماـ األكلياء بصفتيـ أعضاء في الجماعة     

ف األسرة كالمدرسة ، بفضؿ ممثمييـ في التربكية، كشريكا فعاال في العممية التعممية كتجسيرا لمعبلقة بي
جمعيات أكلياء التبلميذ بتقديـ االقتراحات كالتكصيات التي مف شأنيا إثراء التشريع المدرسي ، كتييئة 

                                                           
 .66-2ص ص مرجع سابق،( ، 00-09للجمهورٌة الجزائرٌة ، القانون التوجٌهً للتربٌة  الوطنٌة رقم) الجرٌدة الرسمٌة - 1
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قامة شراكة حقيقية بيف األكلياء كالمؤسسة  مرتكزات  داعمة لمتكاصؿ بيف الفاعميف في الحياة المدرسية ، كا 
 ياة المدرسية مفعمة. التعميمية بما يجعؿ مف الح

كمف جية أخرل فقد جاء في ميثاؽ أخبلقيات قطاع التربية الكطنية المبـر بيف الكزارة الكصية كالشركاء   
  1االجتماعيف، كفي فصؿ الحقكؽ كالكاجبات الخاصة بأكلياء األمكر ما يمي :

 الحقوق :
اإلعبلـ بشأف ظركؼ سير المؤسسة  ألكلياء التبلميذ سكاء انتظمكا في جمعية أك غير ذلؾ الحؽ في -

 كمجريات تمدرس أبنائيـ لتقديـ المساعدات المادية الضركرية.
إعبلـ األكلياء في إطار اجتماعات تضـ ممثمييـ كالييئات القانكنية لممؤسسة أك عف طريؽ تنظيـ  -

ة المذيف يتـ تبميغيما لقاءات تجمع األكلياء كالمدرسيف المعنييف، ككذلؾ بكاسطة سجؿ النقاط كدفتر المراسم
 لؤلكلياء بصفة منتظمة، اك عف طريؽ الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة.

بمقدكر األكلياء كفي إطار قانكني، المساىمة في إنجاز األنشطة البلصفية المقترحة عمى التبلميذ،  -
 ات الطابع االجتماعي الذم تقـك بو المؤسسات التربكية.ذككذا األعماؿ 

ياء عمى المشاركة في متابعة تعمـ أبنائيـ كتكجيييـ كتجنيبيـ أم نكع مف الممارسات تشجيع األكل -
 السمبية التي يمكف أف تؤثر عمى تعميميـ كتعمميـ.

التكفؿ بالمشاكؿ المطركحة مف طرؼ جمعيات أكلياء التبلميذ عمى المستكل المحمي كالكطني بالتشاكر  -
 كالتنسيؽ.

 الواجبات :
ياء أف يككنكا عمى اطبلع بمجريات تمدرس أبنائيـ، كالمشاركة في المقاءات اإلعبلمية يتعيف عمى األكل -

 التي يقترحيا المدرسكف أك الييئات الرسمية لممؤسسة، بصفة منتظمة أك استثنائية.
 احتراـ المدرسيف ككؿ العامميف في المؤسسة كالتعامؿ معـ باحتراـ. -
ر كالنظاـ في المحيط العائمي، بحيث يضمف حسف سير تمدرس السعي لتكفير جك مف اليدكء كاالستقرا -

 أبنائيـ.
 المساىمة بفعالية في تحريؾ جمعية أكلياء التبلميذ بالمؤسسة كالسير عمى حسف سيرىا. -
مف خبلؿ ىذا الميثاؽ يبلحظ بأنو يرمي إلى تكفير ظركؼ إقامة جك مف الثقة المتبادلة بيف كؿ مف    

ارىما شريكاف كجزء مف الجماعة التربكية، حيث ربط نجاح كتفعيؿ كتنشيط الحياة األسرة كالمدرسة باعتب

                                                           
 .1، ص9062أكتوبر 92، الجزائر، ق أخالقٌات قطاع التربٌة الوطنٌةوزارة التربٌة الوطنٌة ، مٌثا - 1
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قامة تكاصؿ أكثر فعالية كبأكبر  المدرسية بقكة ىذه العبلقة كالمتمثؿ في التعاكف كتكحيد كتظافر الجيكد، كا 
 قدر مف التفاىـ.  
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 خالصة الفصل :
ىميتيا كفكائدىا عمى كالمدرسة محاكال تبياف أ األسرةالعبلقة بيف  ىإللفصؿ لقد تطرؽ الباحث في ىذا ا   

كلياء التبلميذ ككذا مشركع المؤسسة، لقد تأكد أالحياة المدرسية كمظاىرىا مركزا عمى التكاصؿ كجمعية 
نشئتيـ كت األطفاؿف عممية تعميـ أكالمدرسة تأتي تأكيدا عمى  األسرةف العبلقة بيف أمف خبلؿ ىذا الفصؿ 

ف تتحمميا أعدادىـ لممستقبؿ ليست حكرا عمى المؤسسة المدرسية كحدىا لكنيا مسؤكلية مشتركة ينبغي ا  ك 
بنائيـ، أسرة التي ليا مصمحة مباشرة في انجاح عممية تعميـ طرافا عدة يأتي في مقدمتيا األأكتشارؾ فييا 

 شيط الحياة المدرسية.كبالتالي عمييـ المشاركة كمد جسكر التكاصؿ الفعاؿ لتفعيؿ كتن
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 تمهيد :
بعد أن تطرقت الدراسة في القسم األول منيا إلى الجانب النظري  والذي شمل التراث المعرفي أو    

المداخل النظرية التي يقوم عمييا موضوع الدراسة , وحتى يكتمل البحث العممي عمى الباحث أن يتوج 
ي حيث يقوم الباحث بالنزول البحث بالقسم الثاني أو الجانب الميداني كما ىو معروف في البحث العمم

 إلى الميدان لمتحقق من صحة فروضو وصحة ما جاءت بو الدراسة .
وفي ىذا الفصل سنحاول البحث والكشف عن العالقة بين األسرة والمدرسة وأثرىا في تفعيل الحياة    

سة , مجاالت المدرسية , كما سيتم استعراض اإلجراءات المنيجية المستعان بيا متمثمة  في فروض الدرا
الدراسة , عينة الدراسة و  المنيج المتبع في الدراسة وكذا أدوات جمع البيانات و األساليب اإلحصائية 

 المتبعة .
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 فرضيات الدراسة :   -1
البحث العممي ىو مجموعة من الخطوات المنيجية المترابطة التي تيدف إلى الكشف عن الحقائق  إال    

فالصياغة الدقيقة ليا توضح صورة البحث بصورة عامة  يمكن أن يتم من دون وجود فرضيات, أنو ال
 .1وفروض الدراسة تعني " بصفة بسيطة إجابة عن تساؤالت اإلشكالية " 

في حين ذىبت العديد من التعاريف إلى أن الفرضية عبارة عن قضية احتمالية تقرر مدى العالقة       
, وال يخرج عن كونو نوعا من الحدس أو التخمين القائم عمى التفسير المؤقت أو بين متغيرين أو أكثر

االحتمالي لمظواىر أو الوقائع المبحوثة وال بد أن تتمتع تمك الفروض بخاصية القابمية لالختيار حتى 
 2تمكننا من معرفة صدقيا أو صحتيا.

 كتالي : جاءت الفرضية العامة لمدراسةومن خالل ما تقدم واستنادا لإلشكالية المطروحة وتساؤالتيا 
 درسة في تفعيل الحياة المدرسية تساهم العالقة بين األسرة والم

 الفرضيات الجزئية :
يساىم التواصل الفعال ثنائي االتجاه بين األسرة والمدرسة في تفعيل الحياة  : األولىالفرضية الجزئية 

 المدرسية .  
د جسور التواصل الفعال الثنائي االتجاه أي المتبادل بين األسرة توضح ىذه الفرضية مدى ضرورة م    

 والمدرسة في نفس الوقت وعدم التياون فيو لما لو من بالغ األثر في تفعيل الحياة المدرسية. 
تساىم جمعية أولياء التالميذ من خالل التنسيق بين األسرة والمدرسة في تفعيل  : الثانيةالفرضية الجزئية 

 مدرسية .الحياة ال
تؤكد ىذه الفرضية عمى دور جمعية أولياء التالميذ و مياميا و أىدافيا و مدى مساىمتيا ربط األسرة     

 بالمدرسة من خالل التنسيق بينيما ومساىمتيا في تفعيل الحياة المدرسية انطالقا من الواقع االجتماعي.   
 ل مشاركة األسرة في تفعيل الحياة المدرسية . يساىم مشروع المؤسسة من خال :الثالثة  الفرضية الجزئية

تركز ىذه الفرضية عمى اعتماد العمل بمشروع المؤسسة وانتياج المقاربة التشاركية و مبدأ العمل    
 الجماعي ومساىمتو في تفعيل الحياة المدرسية.

 
 

                                                           
نشر, الجزائر, سعٌد سبعون و جرادي , الدلٌل المنهجً فً إعداد المذكرات و الرسائل الجامعٌة فً علم االجتماع , دار القصبة لل 1

 . 011, ص 2102
,  2112, دٌوان المطبوعات الجامعٌة , الجزائر,  2بلقاسم سالطنٌة , حسان الجٌالنً , محاضرات فً المنهج والبحث العلمً , ط 2

 .011ص
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 مجاالت الدراسة : -2
ة و األزمنة عند قيامو بالجانب الميداني من الصعوبة بمكان عمى الباحث االجتماعي تغطية جميع األمكن

لذلك كان لزاما عميو تحديد مجال ومكان دراستو حتى يسيل عميو ربح العامل الزمني مع توخي الدقة , 
 ىذا وتنقسم مجاالت الدراسة إلى : 

 المجال المكاني . -
 المجال البشري . -
 المجال الزمني . -

يظير جميا بأن المجال المكاني لمدراسة ىو من خالل موضوع الدراسة  المجال المكاني : 2-1
حسب إحصائيات مكتب  2017/2018متوسطات بمدية الوادي والتي بمغ عددىا في الموسم الدراسي 

متوسطة, اخترنا منيا وبصفة عشوائية ستة  24البرمجة و الخريطة المدرسية لمدرية التربية بالوادي 
 حب وقع االختيار عمى المؤسسات التربوية اآلتية :متوسطات  عن طريق القصاصات الورقية وعند الس

, 2008فيفري ,افتتحت سنة 18تتواجد ىذه المؤسسة بحي   متوسطة المجاهد دربال عبد القادر: -أ
حجرة لمتدريس 13, تتوفر عمى : 2م 1362, المبنية منيا 2م 9424تتربع عمى مساحة اجمالية مقدرة بـ 

مراحيض 8ومكتبة لممطالعة ,ومخبرين وممعب كما تتوفر عمى  وورشة واحدة ومخبر لإلعالم اآللي,
 سكنات وظيفية. 8لمبنات وقاعة لألساتذة و  4مخصص منيا 

تتواجد ىذه المؤسسة بحي الشيداء, افتتحت سنة  متوسطة المجاهد قابوسة محمد الصالح : -ب
, تتوفر عمى :  2م 7430, المبنية منيا  2م 30000, متربعة عمى مساحة اجمالية قدرىا 1978

قاعة متعددة االختصاصات  –مدرج  –ورشتين  –مخبر لإلعالم اآللي  –مخبرين  -حجرة دراسية  23)
 سكنات وظيفية. ( 3-دورات لممياه  8 -مكتبة لممطالعة –ممعب  –
, تتربع عمى 1995: توجد ىذه المؤسسة بحي الرمال,افتتحت سنة متوسطة المجاهد محمود شريفي -جـ

 -مخبرين –حجرة دراسية 21كما تتوفر عمى : )  2م1362المبنية منيا  2م9424مالية مقدرة بـمساحة إج
 دورة لممياه (.20 -مكتبة–ممعب –مدرج  –ورشتين 

, وىي تتربع 1970أكتوبر, افتتحت سنة  17تتواجد ىذه المؤسسة بحي  متوسطة األمير عبد القادر: -د
مخبرين  –حجرة دراسية  21, تتوفر عمى : ) 2م 5600نيا , المبنية م2م 12000عمى مساحة مقدرة بـ 

 –سكنين وظيفين  –و حدة لمكشف والمتابعة  –ممعب  -مكتبة   –مخبرين لإلعالم اآللي  –ورشتين  –
 دورات لممياه(. 8
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, متربعة 2001تتواجد ىذه المؤسسة بحي الحرية , افتتحت سنة  متوسطة الشهيد بحير بمحسن : -ه
 –حجرة دراسية  24, تتوفر عمى : ) 2م 1048, المبنية منيا 2م 15764الية مقدرة بـ عمى مساحة اجم

 دورات لممياه(8 –ثالث سكنات وظيفية  –ممعب  –مكتبة  –ثالث مخابر  –ورشتين 
, تتربع عمى 1992: تتواجد ىذه المؤسسة بحي المنظر الجميل, افتتحت سنة متوسطة باهي عمي -و

  -مخبرين  –حجرة دراسية  22, تتوفر عمى : ) 2م 8788, المبنية منيا 2م 10125مساحة مقدرة بـ 
أربعة  –وحدة لمكشف والمتابعة –مخبرين لإلعالم اآللي  –ممعب  –قاعة رياضة –مكتبة لممطالعة 
 قاعة لألرشيف (. –دورات لممياه 8 –قاعة أساتذة  –سكنات وظيفية 

 المجال البشري لمدراسة :  2-2
تمميذ, أما 398فوجا تربويا , عدد تالميذ المؤسسة  12يوجد بيا  هد دربال عبد القادر:متوسطة المجا-

 .20عدد األساتذة 
, أما 677فوجا تربويا, عدد تالميذ المؤسسة  19يوجد بيا  متوسطة المجاهد قابوسة محمد الصالح : -

 .34عدد األساتذة 
, أما عدد  908يا ,عدد تالميذ المؤسسة فوجا تربو  24: يوجد بيا  متوسطة المجاهد محمود شريفي-

 .40األساتذة 
تمميذ, أما عدد  946فوجا تربويا, عدد تالميذ المؤسسة  24يوجد بيا  متوسطةاألمير عبد القادر:-

 أستاذ. 45األساتذة 
تمميذ, أما عدد  640فوجا تربويا, عدد تالميذ المؤسسة  18يوجد بيا  متوسطة الشهيد بحير بمحسن :-

 أستاذ. 31ةاألساتذ
تمميذ, أما عدد األساتذة  792فوجا تربويا, عدد تالميذ المؤسسة  22: يوجد بيا متوسطة باهي عمي-

 أستاذ. 37
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 : يوضح أسماء المؤسسات التي شمميا المجال المكاني و البشري لمدراسة . 1الجدول 
 المؤسسة

 
 المختارةنسبة العينة  عدد العينة المختارة العــــــــــــــــدد

عدد 
 التالميذ

عدد 
 األساتذة

 األساتذة التالميذ األساتذة التالميذ

متوسطة المجاىد دربال 
 عبد القادر

388 20 127 20 32.73% 100% 

متوسطة المجاىد 
 قابوسة محمد الصالح

677 34 150 21 22.15% 61.76% 

متوسطة األمير عبد 
 القادر

935 45 140 22 14.97% 48.88% 

المجاىد باىي  متوسطة
 عمي

774 37 145 19 18.73% 51.35% 

متوسطة المجاىد بحير 
 بمحسن 

640 31 120 17 18.75% 54.83% 

متوسطة المجاىد 
 محمود شريفي

908 40 151 25 16.62% 62.5% 

-المصدر : من انجاز الباحث وحسب اإلحصائيات المقدمة من طرف مدراء المؤسسات ومدرية التربية.
إثر انتياء الباحث من الشق األول لمبحث وىو الجانب النظري شرع في الزمني لمدراسة :المجال  2-3

 االنتقال إلى الشق الثاني من الدراسة  وىو الجانب الميداني والذي مر بعدة مراحل : 
الخاص بالدراسة , من طرف السيد  -تقديم تسييالت  –المرحمة األولى : بعد الحصول عمى الترخيص 

, تم االتصال 05/02/2018سف" نائب عميد مكمف بما بعد التدرج و البحث العممي  يوم "جوادي يو 
بمدرية التربية لوالية الوادي من أجل الحصول عمى ترخيص لزيارة المتوسطات محل الدراسة وذلك بناء 

عمى ترخيص تقديم تسييالت و بالفعل تم الحصول عميو  من طرف مدرية التربية بتاريخ 
08/02/2018. 
المرحمة الثانية : بدأت فييا الدراسة االستطالعية  وكما ال يخفى عمى المشتغمين في البحث العممي فإنو -

ال يخمو أي بحث عممي من اعتماد جممة من الشروط و الخطوات الميمة , ففي حالة تجاوزىا يكون أثرىا 
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كتسي خطوة الدراسة سمبيا عمى كل مرحمة من مراحمو خاصة عند تحميل النتائج , و من ىنا ت
االستطالعية أىمية كبيرة بالنظر لما تقدمو لمباحث من معطيات تمكنو من االستمرار في معالجة مشكمة 

 .1بحثو بطريقة تستند إلى أدوات عممية وموضوعية كما تساعد عمى التحديد الجيد لمشكمة الدراسة 
 وقد حدد الباحث اليدف من الدراسة االستطالعية في :

 بنظرة أولية حول متغيرات الدراسة . تزودنا-
تحديد فروض الدراسة بدقة , والتي نجيب من خالليا عمى مشكمة الدراسة والتي تتمثل في الكشف  عن  -

 مساىمة العالقة  بين األسرة و المدرسة في تفعيل الحياة المدرسية .
 المساعدة عمى تصميم استمارة الدراسة في صورتيا النيائية .-

 وتم فييا : 19/03/2018إلى غاية   09/02/2018ى أنو بدأت ىذه المرحمة من ونشير إل
االطالع عمى مجال الدراسة واالتصال بمدراء المتوسطات التي وقع عمييا االختيار وذلك لمتعريف -

 بالموضوع  مع تقديم الشرح  الالزم .
 راسة .كما تم فييا جمع أىم المعمومات الخاصة بكل متوسطة والتي تخدم الد-
 إجراء مقابالت مع بعض األساتذة وكذا أولياء أمور بعض التالميذ . -
 تم فييا معرفة أسماء رؤساء جمعيات أولياء التالميذ ليذه المتوسطات والمعتمدة طبعا .-

جراء المقابالت الخاصة مع المدراء وتم  المرحمة الثالثة : تم فييا توزيع االستمارات عمى عينة الدراسة  وا 
 . 01/06/2018إلى   04/4/2018في الفترة الممتدة من   ذلك
 عينة الدراسة : 3
اختيار العينة خطوة ميمة ألنيا تحدد أطر الدراسة الميدانية و األرضية التي سنبني دراستنا عمييا ويقوم   

عمييا بحثنا, حيث يرى عمار بوحوش " أنو من الصعب عمى الباحث أن يتصل بعدد كبير من المعنيين 
بدراستو لكي يطرح عمييم األسئمة ويحصل منيم عمى األجوبة , فإنو ال مفر من االلتجاء إلى أسموب أخذ 

 .2العينات التي تمثل المجتمع األصمي حتى يستطيع أن يأخذ صورة مصغرة عن التفكير العام "
خراجيا من فالعينة في أبسط معنى ليا ىي تمك المجموعة من العناصر أو الوحدات التي يتم است   

 . 3مجتمع البحث ويجري عمييا االختبار أو التحقق

                                                           
 .011, ص 2112لمً فً العلوم و االتصال , أحمد بن مرسلً , مناهج البحث الع-1
 2110,  2ت , مناهج البحث العلمً وطرق إعداد البحوث , دٌوان المطبوعات الجامعٌة , طعمار بوحوش , محمد محمود الذنٌبا-2

 .  32, ص 
 . 021سعٌد سبعون , حفصة جرادي , مرجع سبق ذكره , ص-3
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لقد اعتمدنا في اختيار أفراد عينتنا عمى إحدى طرق اختيار العينات , والتي نرى أنيا مالئمة لطبيعة     
الموضوع وتتمثل في طريقة العينة العشوائية البسيطة ,ومن جية أخرى فان مجتمع البحث متجانسا ألن 

تشترك في تمدرس أبنائيا في مرحمة التعميم المتوسطة وىو ما يعطي فرص الظيور متساوية جميع األسر 
لكل مفردات المجتمع األصمي . وىذا ما تم حيث قمنا بالسحب العشوائي لممتوسطات الستة بالقصاصات 

متوسط  الورقية, وبنفس الطريقة تم اختيار أربعة أقسام من كل متوسطة ممثمة لكل المستويات )األولى 
(تمميذ , 333( قسم ما يعادل )24إلى الرابعة متوسط( حيث بمغ العدد اإلجمالي لألقسام المختارة)

وبالتالي استخراج عينة األسر و األساتذة  التي ىي ممثمة من خالل التالميذ وعميو فإن عينة الدراسة 
. وتجدر اإلشارة إلى أن  أسرة , وجميع األساتذة الذين يدرسون ىذه األقسام333ستكون مشتممة عمى 

 نسبة العينة التي تم وفقيا سحب العينة الكمية من مجتمع األصمي كانت كما يمي :
 وقد تم حسابيا بالشكل اآلتي : %25بالنسبة لممتوسطات بمغت -
25x24/100  =6 متوسطات 
 %19.27بالنسبة لمتالميذ بمغت -
وبعد عممية  623باألسرة تم استرجاع منيا  استمارة بحث عمى المتوسطات خاصة 833وقد تم توزيع  

استمارة معتمدة في البحث, أما استمارات األساتذة فقد تم توزيع 601الفرز كان عدد االستمارات النيائية 
 استمارة.101استمارة عمييم تم استرجاع 124

 المنهج المعتمد في الدراسة : 4
لمعمومات وتنظيميا وتحميميا وتفسيرىا واستخالص ال يكتمل البحث العممي ما لم يتبع منيجا في جمع ا  

النتائج , فإلطار المنيجي يشكل مستوى محوري ألي بحث اجتماعي, و ألن طبيعة الموضوع وطريقة 
مى اعتبار أن تناولو ىي التي تفرض إتباع منيجا معينا إلعطاء إجابات عمى التساؤالت المطروحة ع

المنيج ىو " مناىج البحث ىي مجموعة منظمة من المبادئ العامة والطرق الفعمية التي يستعين بيا 
 .1الباحث في حل مشكالت بحثو مستيدفا بذلك الكشفعن جوىر الحقيقة "

ويعرف الدكتور إحسان محمد المنيج عمى أنو : " المنيج يخدم المعرفة العممية فيو الذي يجمعيا    
 . 2ويحمميا ويصبيا أو يصوغيا في إطار نظري معروف "

 

                                                           
 .020, ص 2112, االسكندرٌة, المكتب الجامعً الحدٌث,  8حسٌن أحمد رشوان, مٌادٌن علم االجتماع ومناهج البحث العلمً, ط-1
 .00, ص 2111, , دار وائل للنشر, عمان10إحسان محمد الحسن, مناهج البحث االجتماعً, ط-2
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أما الباحث رشيد "زرواتي " يرى أن المنيج " عبارة عن مجموعة من العمميات والخطوات التي يتبعيا 
 .1الباحث بغية تحقيق بحثو " 

و مما سبق يتضح لنا بأن المنيج عبارة عن عمميات عقمية تمكن الباحث من الوصول إلى حقائق    
حول الواقع وتكمل الموضوع , فال يمكن أن يعارضو و إال أصبح البحث عديما متناقضا وعمى ىذ 
األساس ونظرا لطبيعة ىذه الدراسة التي تستيدف الكشف عمى مساىمة العالقة بين األسرة والمدرسة في 

ع الدراسة ىو تفعيل الحياة المدرسية , ومن جية فإن الباحث ال يكون حرا في اختيار المنيج بل موضو 
الذي يفرض عميو االختيار و من ىذا المنطمق اقتضت دراستنا إتباع المنيج الوصفي التحميمي  والذي 
يتالءم مع طبيعة الموضوع .حيث يدرس حدث أو ظاىرة موجودة حاليا يمكن الحصول منيا عمى 

ي يمثل طريقة منظمة معمومات تجيب عن أسئمة الدراسة دون تدخل من الباحث و  منو " فالمنيج الوصف
لدراسة الحقائق الراىنة المتعمقة بظاىرة أو بموقف أو بأفراد أو بأحداث أو بأوضاع معينة , بيدف 
اكتشاف حقائق جديدة أو التحقق من صحة حقائق و آثارىا و العالقات التي تتصل بيا وتغيرىا وكشف 

 .2الجوانب التي تحكميا "
لى أن اليدف من المنيج الوصفي فيو " ييدف إلى وصف موقف , وقد ذىبت الباحثة جازية كيران إ   

أو مجال اىتمام معين بصدق و دقة من أمثمة الدراسات التي تشتمل عمى االستمارة , المقابمة و 
 . 3المالحظة , مسح المراجع والمصادر وتحميل الوثائق و دراسة سجالت األحداث الطارئة..." 

السميمة لموصول إلى ىدف الدراسة وذلك بداء بوصف ما تقولو األسرة  ويعتبر المنيج الوصفي الطريقة 
عن أبنائيم وعن عالقتيم بالمدرسة , وما يقولونو عن الحياة المدرسية ألبنائيم مستعينين بخطوات ىذا 

 المنيج والمتمثمة في : 
اني والمتمثمة وفييا تم استطالع مجاالت البحث وخاصة المجال المك مرحمة االستكشاف  و الصياغة :

في المتوسطات التي تم اختيارىا , وذلك لتسييل عممية جمع المعمومات مما سمح لمباحث بتكوين تصور 
شامل عن الموضوع  مع تحديد المفاىيم واألولويات , وبناء الخطة والصياغة الدقيقة لممشكمة و وضع 

 الفرضيات .

                                                           
, دٌوان المطبوعات الجامعٌة , قسنطٌنة  2رشٌد زرواتً , تدرٌبات على منهجٌة البحث العلمً فً العلوم االجتماعٌة  , ط-1

 . 013,ص  2118)الجزائر( , 
,   2102ناهج األساسٌة فً البحوث االجتماعٌة , القاهرة , دار الفجر للنشر والتوزٌع , بلقاسم سالطنٌة , حسان الجٌالنً , الم-2

 .  022ص 
 .28, ص  2118جازٌة كٌران , محاضرات فً المنهجٌة لطالب علم االجتماع , دٌوان المطبوعات الجامعٌة , الجزائر , -3
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لمعمومات بوصف دقيق لجميع جوانب حيث تحددت الخصائص وتجمع ا مرحمة التشخيص و الوصف :
الموضوع من خالل العينة حيث تم رصد الظاىرة في ىذه المتوسطات محل الدراسة , باستخدام عدة 
تقنيات كاالستمارة  و مالحظة واقع ىذه المؤسسات التعميمية خالل الزيارات المتكررة االستطالعية وعقد 

ع رؤساء جمعيات أولياء التالميذ المعتمدة , وكذلك مقابالت مع المدراء وكذلك المقاءات الفردية م
 المقاييس و األساليب اإلحصائية التي يتم عبرىا معالجة وتحميل نتائج الدراسة.

 أدوات جمع البيانات : 5
و ىي مجموعة التقنيات والوسائل التي بواسطتيا يتمكن الباحث من الحصول عمى البيانات من مجتمع    

لتيا , فيي تحتل أىمية كبيرة في عممية البحث العممي و تحدد عممية اختيار البحث وتصنيفيا وجدو 
األدوات المناسبة لمدراسة حسب طبيعة الموضوع والفروض المطروحة وقد اعتمدنا في دراستنا ىذه عمى : 

تعتبر من أقدم أدوات جمع البيانات , وتتمثل أساسا في استخدام حواس الباحث و  المالحظة : 5-1
. وىي من األدوات الرئيسية المستخدمة في 1و لمالحظة ورصد األشياء و الوقائع و األشخاص ميارت

البحث العممي تعتمد عمى الحواس وقدرة الباحث عمى ترجمة مالحظاتو إلى عبارات ذات داللة ومعنى و 
 الربط بين المتغيرات من خالل المشاىدات العابرة أو المقصودة .

حظة البسيطة أو المباشرة وىي التي يتم فييا مالحظة المبحوثين دون مشاركتيم استخدم الباحث المال   
في أي نشاط , حيث يسمح ىذا النوع من المالحظة بمالحظة السموك الفعمي لمفرد أو الجماعة بصورة 
يا طبيعية . تم ذلك باالتصال بالمتوسطات التي شممتيا الدراسة  أثناء الزيارات االستطالعية حاولنا خالل

أخذ فكرة عن خصائيا الفيزيقية , ورصد بعض سموكات  األساتذة والمديرين مع التالميذ و مالحظة 
تعامل األساتذة و المدراء لبعض الزائرين من األولياء الذين صادفناىم , حيث تكونت فكرة عامة حول 

عدنا عل فك رموز السموكات الناتجة عن شبكة االتصال الموجودة داخل المؤسسات التربوية  مما يسا
 .سرة والمدرسة و التواصل بينيمافاعمية العالقة بين األ

ثاني أداة موظفة في الدراسة كانت المقابمة و التي تعتبر من األدوات األساسية األكثر المقابمة :  5-2
استخداما في البحث السوسيولوجي , وىي " وسيمة أو تقنية بحث ىامة تسمح باكتشاف آراء المبحوث 

وراتو في ظل تمك العالقة التفاعمية معو , والتقاء الباحث بالمبحوث شرط أساسي لقيام المقابمة في وتص
 .2مكان معين " 

                                                           
, 2102دار هومة للطباعة والنشر والتوزٌع, الجزائر, واالجتماعٌة,  اإلنسانٌةفضٌل دلٌو, مدخل  إلى  منهجٌة  البحث فً العلوم -1

 .  211ص
 . 012مرجع سابق , ص  ,سعٌد سبعون--2
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ىذا وقد تم توظيف المقابمة المقننة  وقد تمثمت أساسا في "دليل المقابمة" من أجل اإلحاطة بالموضوع    
متوسطات المختارة خاصة ما تعمق منيا وجمع المعمومات و الحقائق و البيانات من طرف  مدراء ال

بالعالقة بين األسرة والمدرسة والتواصل بينيما وكذلك عن أغوار الحياة المدرسية وعن مستقبل العالقة 
 بينيما .

باإلضافة إلى ذلك تم إجراء مقابالت فردية غير مقننة مع بعض رؤساء و أعضاء مكتب جمعية أولياء    
ة المعتمدة , حيث   طرحنا  عمييم  بعض األسئمة الخاصة بالموضوع و التالميذ المؤسسات التربوي

السيما المتعمقة بدور جمعية أولياء التالميذ في تعزيز العالقة بين األسرة والمدرسة . ىذه المقابالت وفرت 
 عمينا الكثير في بناء استمارة البحث النيائية .

ومات والبيانات حول الظاىرة ىي أداة  االستبيان , كان من أنسب األدوات لجمع المعم االستمارة : 5-3
حيث قام الباحث بتطوير وبناء استبانتين األولى خاصة باألسرة والثانية خاصة باألساتذة بعد االطالع 
عمى األدب التربوي و الدراسات السابقة والنظريات , تتضمن مفاىيم الدراسة حيث اشتممت استبانة  

 عرضيا عمى النحو التالي :األسرة عمى أربع محاور سن
 المحور األول :

 أسئمة . 07بيانات عامة حول األسرة و تضمن   
 المحور الثاني :

 14تم تناول في ىذا المحور اىتمام األسرة بالحياة المدرسية ألبنائيا و بالتواصل مع المدرسة و تضمن   
 سؤال.

 المحور الثالث :
تعزيز عالقة األسرة بالمدرسة  وتفعيل الحياة المدرسية, وتضمن  وتناول دور جمعية أولياء التالميذ في   
 أسئمة . 09

 المحور الرابع :
تناول مشروع المؤسسة من حيث تنسيق الجيود بين المدرسة واألسرة وتفعيل المشاركة في المشروع و    

 .(01)انظر الممحق رقم  أسئمة 10الحياة المدرسية وتضمن 
 ساتذة تضمنت أربعة محاور : أما االستبانة الخاصة باأل

 المحور األول :
 أسئمة . 06بيانات عامة حول األساتذة واندرج تحتيا   
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 المحور الثاني : 
تم تناول في ىذا المحور اىتمام األسرة بالحياة المدرسية ألبنائيا و بالتواصل مع المدرسة و تضمن    
 أسئمة.10

 المحور الثالث: 
ء التالميذ في تعزيز عالقة األسرة بالمدرسة  وتفعيل الحياة المدرسية, وتضمن وتناول دور جمعية أوليا   

 أسئمة . 05
 المحور الرابع : 

تناول مشروع المؤسسة من حيث تنسيق الجيود بين المدرسة واألسرة وتفعيل المشاركة في المشروع و   
 (.02)انظر الممحق رقم  أسئمة 08الحياة المدرسية وتضمن 

  .د االستجابات المحتممة لكل سؤالالمفتوح الذي يحد وبناء االستبيانين وفق النوع المغمق ىذا وقد تم 
 (.03أسئمة )انظر الممحق رقم  09خاص بمدراء المتوسطات متكون من  كما تم بناء دليل مقابمة

 إجراءات صدق االستبيان : 
رض االستبانتين في صورتييما الصدق الخارجي أو الظاىري : ولتقدير ىذا النوع من الصدق تم ع   

من (, 04)انظر الممحق رقم  10لدراسة ومجموعة محكمين عددىم األولية عمى األستاذ المشرف عمى ا
ذوي االختصاص والخبرة, ليقوموا بتقدير صدق اإلستبانتين بعد اطالعيم عمى عنوان الدراسة وتساؤالتيا 

من حيث مدى مالئمة الفقرات لممحاور ولموضوع  وأىدافيا . وقد أبدى المحكمين آراءىم و مالحظاتيم
الدراسة, وكذلك من حيث ترابط كل فقرة بالمحور المندرجة تحتو , ومدى وضوح الفقرة وسالمة صياغتيا, 
واقتراح طرق تحسينيا باإلشارة إلييا بالحذف أو البقاء أو التعديل . وبناء عمى ما سبق تم تعديل بسيط 

 % من المحكمين مع بقاء كل استبانة مكونة من نفس المحاور.80قا آلراء في صياغة بعض العبارات وف
إضافة إلى أدوات جمع البيانات الموظفة في الدراسة استعان الباحث   السجالت و الوثائق : 5-4

بالسجالت و الوثائق التي تعتبر إحدى أدوات جمع البيانات وفييا يرجع الباحث إلى جمع البيانات حول 
 , وقد استفدنا منيا في  :1بعض محاوره  الموضوع أو

 معرفة المعمومات العامة حول المؤسسات التعميمية لمجال األربع مجال الدراسة .-
لمسنة الحالية و السنوات القميمة الماضية  تم االطالع المكثف عمى السجالت الخاصة بمشروع المؤسسة-

 عمل بمشروع المؤسسة .وذلك لموقوف عمى مدى تجسيد العمل الجماعي من خالل ال

                                                           
 . 013رشٌد زرواتً , المرجع السابق , ص 1
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 الوقوف عمى مدى تحيق اليدف من ىذه المشاريع .-
بحث من توظيف االساليب االحصائية لمعالجة المتغيرات  يمكن ان يخموال  األساليب اإلحصائية : 5-5

 وقد اعتمدنا في دراستنا عمى حساب التكرارات والنسب المئوية
 ييا الى نسبة مئوية, والتي نحسبيا بالطريقة التالية:النسب المئوية ىي تحويل التكرارات المحصل عم

 nمج ت( مقسوم عمى   100xعدد افراد العينة = ) 
 يرمز الى عدد افراد العينة nحيث يرمز مج الى مجموع التكرارات و 
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 خالصة الفصل :
رضيات الخاصة بالبحث من خالل ىذا الفصل تم التطرق الى الجانب العممياتي لمدراسة من ف   

المختمفة واالكثر  األدواته الدراسة مع ذومجاالت الدراسة وكيفية انتقاء افراد العينة ثم المنيج المناسب لي
 مالئمة لمعالجة الموضوع.
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 السادسالفصل 
 عرض وتحليل وتفسير بيانات الدراسة الميدانية ونتائجها

 تمهـــــــــــــيد

 عرض وتحليل نتائج الدراسة – 1

 مناقشة وتفسير بيانات الدراسة – 2

 نتائج الدراسة – 3
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1C.LeryBehoyer et C. Pineau : Inéalité Social et motivation scolaire, édition, PUF, 1980, p 144. 
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1- Geneviéve Bergonnier – Dupuy, <<Famille(s)  et scolarisation>>  in Revue Française de pédagogie , INRP n°  
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1- Dominique  Glasman et   Leslie  Besson, " Le  travail des élèves  pour l'école  en dehors  de  l'école",  haut 
conseil de l' évaluation de l'école, Paris ,  DEP/bureau  de l'édition   n°15, Décembre  2004 . pp 25-30.     
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 .11-11، ص ص 63،3164عدد
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1-  Van Zanten in << Dictionnaire  encyclopédique  de  l'éducation  et de la_formation,   Paris , Nathan. 1994.p 
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 الدراسة: اقتراحات
 الباحث بما يمي : يقترحبناء عمى النتائج  التي أسفرت عمييا الدراسة    
 يقترح الباحث إجراء المزيد من الدراسات و األبحاث حول عالقة األسرة بالمدرسة وسبل تعزيزىا.- 
التكامل بين األسرة والمدرسة و العمل عمى رسم سياسة تربوية موحدة لمتعامل مع التمميذ بحيث ال يكون -

 بو المدرسة و ما تقوم بو األسرة.ىناك تعارض أو تضارب بين ما تقوم 
تشجيع المدرسة لمتواصل ثنائي االتجاه مع األسرة من خالل جمعية أولياء التالميذ ، و من خالل -

لتواصل االجتماعي )الفيس بوك( وغيرىا من وسائل التواصل االلكترونية، لمناقشة أىم القضايا شبكات ا
 المتعمقة بالحياة المدرسية ألبنائيم.

ضرورة توعية األولياء وحثيم عمى استغالل الفضاء المخصص ليم بالنظام المعموماتي لقطاع التربية -
 الوطنية.

 ولياء و بمختمف الطرق. استمرارية المقاء و االتصال مع األ-
 تفعيل استخدام دفتر المراسمة كوسيمة اتصال بين المدرسة و األسرة.-
 ضرورة اعتماد جمعية أولياء التالميذ في كل المؤسسات التربوية مع تجديد القديم منيا.-
 ضرورة عقد جمعية أولياء التالميذ لقاءات تنسيقية بين األسرة والمدرسة.-
 وحضور اجتماعاتيا.  تحفيزىم لالنخراط في جمعيات أولياء التالميذتشجيع األولياء و -
 ضرورة توعية أولياء األمور بالتعاون مع المدرسة لصاح الحياة المدرسية لمتالميذ.-
 إشراك األسرة في أنشطة وبرامج المدرسة.-
 نشر ثقافة التطوع بين أولياء التالميذ.-
في الحياة  الذي يضمن المشاركة الفاعمة و المنظمة تشجيع المبادرات والعمل التطوعي اليادف-

 المدرسية.
 في المؤسسات التربوية. نشر ثقافة العمل بمشروع المؤسسة-
 عقد لقاءات توضح فييا أىمية مشروع المؤسسة وما يوفره من فرص لمعمل الجماعي.-
 تخصيص دورات تدريبية لمقيادة المدرسية حول العمل بالمشروع.-
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 الخاتمة :
مما ال يدع مجاال لمشك بأن المدرسة و في ظل التغير و التطور المستمر و الذي مس جميع جوانب     

الحياة أصبحت غير قادرة عمى أداء رسالتيا التربوية و التعميمية عمى أكمل وجو ما لم يتحقق التعاون 
 فيما بينيا وبين األسرة، حيث لكل منيما مسؤولية عظيمة في تربية النشئ.

ومن منطمق ىذه المسؤولية يتطمب األمر تعميق العالقة بينيما، حيث يعتبر التواصل و التعاون بين  
األسرة والمدرسة من الركائز األساسية في تقوية ىذه العالقة، وفي الوقت ذاتو يساعد عمى القيام بدورىما 

 وتحقيق أىدافيما في تربية النشىء.
ب أن ترتكز عمى مبادئ التواصل و التفاعل المتبادل و الشراكة وعميو فعالقة المدرسة باألسرة يج   

الفعالة والحقيقية و التكاممية، حيث ينبغي أن تكون ىذه الشراكة عمى أساس من التفاىم و التعاون بيدف 
االرتقاء بمستوى األبناء التعميمي والتربوي وتحسين وتفعيل حياتيم المدرسية، وىذا ال يتأتى إال بادراك كال 
الطرفين األسرة و المدرسة ألىمية كل منيما في العممية التربوية و التعميمية و الحياة المدرسية بصفة 

 عامة.
ومن ناحية أخرى فإن تفعيل الحياة المدرسية و تنشيطيا مسؤولية مجتمعية متقاسمة تتوالىا المنظومة    

ة و الثقافية عمى اعتبار أن الدور التربوية، إلى جانب األسرة وكذا المؤسسات ذات الوظائف التربوي
المركزي لممدرسة و بالنظر لمكانتيا في حياة كل فرد و الفترة الزمنية التي يقضييا فييا، ال يعني تخمي 
باقي فعاليات وىيئات المجتمع عن القيام بمياميا بقدر ما ىو تأكيد عمى تكامل األدوار مع اختالف 

 الوظائف.
نتائج الدراسة فإن العالقة بين األسرة والمدرسة تعد عامال مساىما في ومن خالل ما توصمت إليو    

تفعيل الحياة المدرسية و قادرة عمى خمق  مدرسة حديثة مفعمة بالحيوية و النشاط قادرة عمى تكوين 
مواطن يواجو جميع التحديات، و لن يتأتى ذلك إال بوجود تواصل فعال بين األسرة و المدرسة و جمعية 

التالميذ معتمدة قادرة عمى ربط األسرة بالمدرسة و كذلك اعتماد العمل بمشروع المؤسسة و مجتمع أولياء 
 مدرسي فعال حتى يشارك الجميع في تفعيل الحياة المدرسية و تنشيطيا.
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 ملخص الدراسة :
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة ما إذا كانت العالقة بين األسرة والمدرسة تساىم في تفعيل الحياة    

التي تعكس العالقة  المدرسية في مرحمة التعميم المتوسط محاولة عرض أىم مظاىر ىذه العالقة
تمميذ من مختمف مستويات  106االرتباطية بين األسرة والمدرسة ، حيث أجرينا الدراسة عمى عينة قواميا 

و أساتذتيم   التعميم المتوسط ، موزعين عمى ستة متوسطات في مدينة الوادي  ومنو تم اختيار أوليائيم
تم مقابمة مدري ىذه المتوسطات، وذلك بإتباع المنيج   كماباعتبارىم عينة الدراسة أستاذ 606البالغ عددىم 

عبارة موزعة عمى ثالثة 24الوصفي و من خالل استعمال استمارتين األولى لألولياء و تحتوي عمى 
عيارة موزعة عمى ثالثة محاور تخدم أىداف و فرضيات الدراسة، 42محاور والثانية لألساتذة تحتوي عمى 

 ة المدرين و بعد المعالجة اإلحصائية جاءت النتائج عمى النحو التالي:خاص لمقابموكذا بناء دليل 
 التواصل الفعال الثنائي االتجاه بين األسرة والمدرسة يساىم في تفعيل الحياة المدرسية.-
 جمعية أولياء التالميذ و من خالل التنسيق بين األسرة و المدرسة تساىم في تفعيل الحياة المدرسية.-
 سة و من خالل مشاركة األسرة ال يساىم في تفعيل الحياة المدرسية.مشروع المؤس-

Résumé d'étude: 

    Cette étude visait à savoir si la relation entre la famille et l'école contribue à 

l'activation de la vie scolaire dans la phase intermédiaire de l'essayer de 

l'éducation pour voir les aspects les plus importants de cette relation qui reflète 

la corrélation entre la famille et l'école, où nous avons mené l'étude sur un 

échantillon de 601 étudiants de différents niveaux moyens d'éducation, 

distributeurs six moyennes dans la vallée et il a été choisi, et leurs parents, leurs 

enseignants du 101 en tant que professeur de l'échantillon d'étude a également 

été interviewé ces moyennes des soutiens économiques et selon l'approche 

descriptive et par l'utilisation de la première deux formes des parents et contient 

42 mots répartis sur trois jaune Ur deuxième professeurs contiennent 29 

identifier répartis sur trois axes servent les objectifs et les hypothèses de l'étude, 

ainsi que la construction d'un guide spécial pour une entrevue après la 

production et les résultats du traitement statistique sont les suivantes  : 

-la communications  efficace bidirectionnel entre la famille, l'école contribue à 

l'activation de la vie scolaire. 

-la associations parents et élèves grâce à une coordination entre la famille et 

l'école contribue à l'activation de la vie scolaire. 

Projet de la Fondation et par la participation de la famille ne contribue pas à 

l'activation de la vie scolaire. 
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 بعيد         متوسط            :   قريب  قرب السكن من المتوسطة  -3
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 غير مطمع           اطالع جزئي          اطالع كمي      
 ال تعرفيم       تعرف بعضيم       ىل لديك معرفة بأسماء أساتذة ابنائك ؟  تعرفيم كميم  -9
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.................................................................................................... 
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 لماذا ؟.........................................................................................
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..................................................................................................... 
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الحياة المدرسية )دراسة ميدانية في متوسطات مدينة الوادي(, لذا نرجو من سيادتكم اإلجابة عن األسئمة 

 ( في الخانة المناسبة.xالموجودة في االستمارة وذلك بوضع عالمة )

 المعمومات المتحصل عمييا من خالل ىذه االستمارة سوف تستخدم ألغراض عممية فقط.  *إن

 

 

 العالقة بين األسرة و المدرسة وتفعيل الحياة المدرسية

 دراسة ميدانية في متوسطات مدينة الوادي
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 ( في الخانة المناسبة وحاول اإلجابة عمى بقية األسئمة :xضع عالمة )
 أنثى                   الجنس :        ذكر    -1
 األقدمية في التعميم  : ..................-2
 ىاتف نقال           ىل تممك :   جياز حاسوب     -3
 ال       ىل تجيد استعمال الحاسوب ؟    نعم   -4
 ال         ىل لديك بريد الكتروني ؟       نعم     -5
 ال      ىل لديك صفحة خاصة في مواقع التواصل االجتماعي ؟     نعم   -6
 ال      من طرفكم ؟           نعم    معاممةالىل يمقى جميع التالميذ نفس  -7
 ال       ىل ترى أن زيارة األولياء لممتوسطة ضرورية ؟             نعم    -8

 لماذا ؟  ............................................................................................
..................................................................................................... 

 ماىي أشكال االتصال التي تفضميا لالتصال باألسرة : -9
 زيارات دورية لألولياء    جمعية أولياء التالميذ     دفتر المراسمة     استدعاء األولياء 

 البريد الكتروني         الياتف       المشاركة في نشاط المدرسة   منزلية الواجبات ال
 مشروع المؤسسة        اليوم المفتوح 

 أخرى أذكرىا:...........................................................................-
 ال         ىل تستدعي األولياء ؟     نعم   -11
 كانت االجابة بـ نعم فماىي الحاالت التي يتم فييا االستدعاء : إذا  

 مشاكل سموكية لمتمميذ     ضعف في التحصيل الدراسي     عدم انجاز الواجبات المنزلية 
 تعاون مع األسرة من أجل مصمحة التمميذ   حصول عمى معمومات عن التمميذ 
 إشراك األسرة في الحياة المدرسية 

 أذكرىا.........................................................................................أخرى 
 ال          ىل يتصل بك األولياء دون أن تطمب منيم ذلك ؟     نعم  -11
 غير كافية       كافية نوعا ما كيف تقيم زيارة األولياء لممدرسة ؟   كافية  -12
 ال       و أن زرت أسرة تمميذ ؟    نعم   ىل سبق -13

 لماذا؟ ..............................................................................................
 ال         يتدخمون في عممك ؟   نعم  التالميذىل تشعر بأن أولياء -14
 ال       فية التعامل مع التالميذ؟     نعم ىل تتضايق عندما يناقشك ولي األمر حول كي-15

 لماذا؟................................................................................................
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 كيف تتعامل مع األولياء عند زيارتيم لممدرسة ؟  -16
 تتضايق منيم           ال تناقشيم              تستمع ليم وتناقشيم      
 ال         ىل توجد جمعية أولياء التالميذ في المتوسطة التي تعمل فييا؟   نعم  -17
 ال           تحضر اجتماعات جمعية أولياء التالميذ في المتوسطة ؟    نعم -18

 غير فعال         إذا كانت االجابة بنعم كيف ىو دور ولي األمر؟      فعال
 ال     تنسيق بينك وبين جمعية أولياء التالميذ فيما يخص التواصل مع األولياء ؟  نعم ىناك  -19

 لماذا؟................................................................................................
 ال         ىل تقوم جمعية أولياء التالميذ بدورىا في الحياة المدرسية ؟      نعم  -21

 ..............................................................لماذا؟ ................................
..................................................................................................... 

 ................حسب رأيك كيف يتم تفعيميا ؟................................................ -21
  ................................................................................................ 

 الحالي؟...............................................................ما ىو مشروع مؤسستكم  -22
 ال        ىل تسعى إلى انجاح مشروع المؤسسة ؟     نعم  -23

 لماذا ؟..............................................................................................
..................................................................................................... 

 حسب رأيك ىل تسعى المدرسة إلى مشاركة األسرة و زيادة رغبتيم لالنخراط في مشروع المؤسسة ؟  -24
 ال            نعم                     

 ال     رسة بدورىم في مشروع المؤسسة؟   نعم ىل تقوم كل من األسرة وجمعية األولياء والمد -25
 ال        ىل يؤدي العمل بمشروع المؤسسة إلى تفعيل الحياة المدرسية ؟      نعم   -26

 لماذا ؟..............................................................................................
..................................................................................................... 

 غير ضرورية        كيف ترى مشاركة األسرة في الحياة المدرسية :       ضرورية   -27
 ............................لماذا؟ .................................................................

..................................................................................................... 
 حسب رأيك من خالل ماذا تشارك األسرة المدرسة في الحياة المدرسية : -28

 مشروع المؤسسة      صفيةالمشاركة في النشاطات الال    المشاركة في النشاطات الصفية 
 الواجبات المنزلية                 تقديم مساعدات مادية           الزيارات الدورية لممدرسة 

 أخرى أذكرىا...................              التعاون لحل بعض المشاكل البيداغوجية 
 .................................................. كيف يتم تفعيل العالقة بين األسرة والمدرسة ؟ -29

...................................................................................................  
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 10ممحق رقم 

 دليل المقابمة خاص بالمدير :

تحصيميا, والتطرق إلى بعض بعد إطالع السيد)ة( المدير عمى فحوى الموضوع والدرجة العممية المراد 
النقاط مع الشرح وذكر التساؤل الرئيسي, أظير السيد)ة( المدير رغبتو في التعاون معنا بدأنا في طرح 

 األسئمة اآلتية :

 تشجعون األولياء عمى زيارة المدرسة ؟ كيف يتم ذلك؟-1

ألسرة مثل ) بريد الكتروني, ىل تقومون باستثمار وسائل تكنولوجيا االعالم واالتصال عند اتصالكم با -2
 فيس بوك , موقع المدرسة, الرقمنة,...(.

 ىل عممتم عمى إنشاء موقع الكتروني لممدرسة ؟ ىل بمغتيم األولياء بيذا الموقع لمتواصل ؟ -3

 تحضر اجتماعات جمعية أولياء التالميذ بصفة منتظمة في حال دعوتكم ؟ -4

 معية أولياء التالميذ  في مختمف االنشغاالت ؟ىل تحرص عمى التنسيق بين المدرسة وج -5

 ما ىو تقييمك ألداء جمعية أولياء التالميذ ؟ -6

 ىل لك أن تطمعنا عمى مشروع المؤسسة ليذا الموسم ؟ -7

ىل العمل بمشروع المؤسسة وبالتعاون مع األسرة ينشط الحياة المدرسية ويعود بالنفع عمى العممية -8
 التعميمية التعممية.

 في رأيك تفعيل الحياة المدرسية وتنشيطيا يتم بـــ : -9

 التسيير المحكم لعمل اإلداري   -
 رفع النتائج المدرسية            -
 إقامة عالقة وثيقة بين المدرسة واألسرة  -
 أخرى............................................................................... -
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 10ممحق رقم 

المحكمين : أسماء قائمة  
 الرقم االسم والمقب التخصص الجامعة

 01 نجاة يحياوي عمم اجتماع جامعة بسكرة
 02 غربي صباح عمم اجتماع جامعة بسكرة
 03 فتيحة طويل عمم اجتماع جامعة بسكرة
 04 حنان مالكي عمم اجتماع جامعة بسكرة
 05 ىويدي عبد الباسط عمم اجتماع جامعة الوادي
 06 نوي بالطاىر عمم اجتماع جامعة الوادي
 07 فوزي لوحيدي عمم اجتماع جامعة اوادي
 08 ناصر بودبزة عمم اجتماع جامعة ورقمة
 09 عيشاوي وىيبة عمم اجتماع جامعة البميدة

 10 الصادق حطابي عمم اجتماع جامعة خميس مميانة
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