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 دور املدرسة واألسرة يف تنشئة األفراد 
 وتنمية اجملتمع

 م.م اسماء خزعل عبد الصاحب                                             
 كمية التربية ابن رشد -جامعة بغداد                                                     

 
 الممخص:

لمجتمع بجانب األسرة لنقل الحضارة ونشر الثقافة تعتبر المدرسة الوسيمة التي اصطنعيا ا
وتوجيو األبناء الوجية االجتماعية الصحيحة كي يكتسبوا من العادات الفكرية والعاطفية 
واالجتماعية التي ال تساعدىم فحسب عمى التكيف الصحيح في المجتمع بل كذلك عمى 

التي اصطنعيا المجتمع  التقدم بيذا المجتمع، فالمدرسة واألسرة ىما إذن المؤسستان
لإلشراف عمى العممية االجتماعية.وليذا فيما الوسيمتان التي من خالليما يمرر اإلنسان 
ألجيال المستقبل تجربتو الماضية ثم مخططاتو ومشروعاتو المستقبمية والتي تدخل بشكل 
 عام ضمن ما يسمى بالبرامج التربوية ، بشكل ضمني كما ىو الشأن في كل أسرة ، أو
بشكل مييكل ومنظم كما في المدرسة ... لكن استقالل المؤسستين واختالف طبيعتيما عمى 
مستوى التركيبة وكذلك اإلمكانات ثم التسيير والتدبير ، جعميما ) وفي نظر الكثير( يختمفان 
وال يتعاونان بشكل مستمر لتحقيق اليدف الفعمي لكل واحدة منيما والذي ىو في األصل 

وألن المجتمعات تختمف في تراثيا االجتماعي ونظميا السياسية واالقتصادية ىدف مشترك . 
تبعا الختالف مناىجيا الفسمفية العامة ورؤيتيا لإلنسان والحياة بصفة عامة، ولكل أفراد 
المجتمع رغبة أكيدة في الحفاظ عمى كيان مجتمع بما فيو من قيم وأساليب معيشة وىي القيم 

من  واستمرارىا األجيال وحياتيم االجتماعية لذلك فيو يرى بقاءىا المستمدة من خبرتيم عن
فالمدرسة واألسرة تعتبران المؤسستان التربويتان األكثر أىمية بين بقية  .أجل بقاءه
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المؤسسات األخرى، نظرا لدورىما الفعال في العمل اليادف والمنظم تبعا ألىداف المجتمع 
؟ وىل يمكن أن تكون ىناك تربية صحيحة بدون وفمسفتو ككل. إذن فما ىو ىذا الدور 

مدارس ؟ وماىو دور األسرة ؟ وما عالقة المدرسة باألسرة ؟ وكيف تساىم كل من المدرسة 
 واألسرة في تنمية المجتمع ؟ وفي التنشئة االجتماعية لألفراد ؟

 
ABSTRACT: 

The school considered the means by which Astunaha community next 

to the family for the transfer of civilization and culture and guide the 

children the proper social destination in order to acquire the 

intellectual, emotional and social habits that do not help them not 

only on the right adjustment in the community but also on the 

progress of this society. The school and the family are therefore two 

institutions that Astunaha community to oversee the process 

Alajtmaih.olhma understanding vehicles through which through 

which human pass to future generations past experience and plans 

and projects and future falling generally within the so-called 

educational programs, implicitly, as is the case in every family, or in a 

structured and orderly as in school ... but independence the two 

institutions and the different nature at the level of structure as well as 

the potential of management and then measure, imbedded (and in the 

eyes of many) do not differ collaborate on an ongoing basis to 

achieve the actual goal of every one of them, which is originally a 

common goal. Because communities vary in the social heritage of 

political, economic and organized according to the different curricula 

general philosophical vision of man and life in general, and for all 

members of the community a definite desire to maintain the integrity 

of the community, with its values and ways of living which values 

derived from their experience for generations and social lives so he 

sees its survival and continuity for its survival. 
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The school and the family are considered the two institutions 

Alterboythan most important among the rest of the other institutions, 

given effective for their role in the purposeful and systematic work 

depending on the goals and philosophy of the community as a whole. 

So what is that role? Could there be true breeding without schools? 

What is the role of the family? What school do with the family? And 

how they contribute to both the school and the family in the 

development of society? In the socialization of individuals? 

 
  مفهوم المدرسة:  اوال": المقدمة

والذي يقصد بو وقت الفراغ  schole إلى األصل اليوناني école يرجع أصل لفظ المدرسة
[. فتطور ىذا المفظ بعد ذلك ليشير إلى 1الذي يقضيو الناس مع زمالئيم أو لتثقيف الذىن]

و التعميم ، التكوين الذي يعطى في شكل جماعي مؤسسي ، أو إلى المكان الذي يتم في
ليصبح لفظ المدرسة يفيد حاليا تمك المؤسسة االجتماعية التي توكل إلييا ميمة التربية 

 ..الحسية والفكرية واألخالقية لألطفال والمراىقين في شكل يطابق متطمبات المكان والزمان
تتكمف  أما مفيوم المدرسة بالتحديد فقد ظير اثر االنتقال الذي عرفو الفعل التربوي من ميمة

[ . لتصبح المدرسة تمك 2بيا األسرة إلى ميمة عمومية وذلك في المرحمة الييمينية ]
المؤسسة العمومية التي يعيد إلييا دور التنشئة االجتماعية لألفراد وفق منياج وبرنامج 
يحددىما المجتمع حسب فمسفتو...والمدرسة بشكل عام مؤسسة عمومية أو خاصة ، تخضع 

تيدف من خالليا إلى تنظيم فاعمية العنصر البشري، بحيث تنتج وتفعل لضوابط محددة ، 
وفق إطار منظم يضبط ميام كل فئة ، ويجعميا تقوم بعمميا الخاص لكي يصب في اإلطار 

  .العام ويحقق األىداف والغايات والمرامي المرغوبة منو
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 ،تعميمية تربوية اجتماعية مؤسسة ىي  المدرسةف عّد المدرسة أىّم المؤسسات في أّي دولةت
 المؤىمة البشرية الموارد ولتكوين الجتماعية التنشئة عممية عمى شرافلال المجتمع أنشأىا

فالمدرسة ىي السبيل الوحيد الذي يمج إليو األطفال منذ صغرىم ، بعد األسرة و رقيو لتطويره
لشغل وبالتالي فيي بمثابة معمل لتكوين التي تمثل المدرسة األولى، إلى أن يمتحقوا بسوق ا

الموارد البشرية ، وىي كذلك فضاء يمتقي فيو األطفال والراشدون حيث توفر ليم فرص 
التفاعل فيما بينيم ، غير أنيا ليست سوى مؤسسة اجتماعية من بين المؤسسات األخرى ، 

أن ىذا االنغالق وقد تدعي لنفسيا االنغالق عمى الذات بدعوى نظميا وقوانينيا ، غير 
ظاىري فقط ألنيا تعكس مختمف التيارات االجتماعية بكيفية شعورية أو ال شعورية ، ولكنيا 
تعمد إلى تربية وتكوين والجييا وفق الثقافة التي تمثميا كمؤسسة مدرسية ، انيا تبعا ليذا 

ورتيا تشكل عامل توحيد ، عامل لم وجمع مختمف الطبقات االجتماعية وصير أفكارىا وبم
                                                           .بقدر اإلمكان عبر خطابيا التربوي

  : وظائف المدرسة -ثانيا"
تمعب المدرسة كمؤسسة اجتماعية بجانب األسرة ، عدة ادوار ليا وزنيا التاريخي ، وتتميز 

جوانب اإلنسان وذلك ألنسنتو بوظائفيا عن باقي المؤسسات األخرى ألنيا تالمس مختمف 
ذا ما نظرنا إلى ىذه  وجعمو ذلك الكائن الذي يعرف ذاتو أوال ثم يكتشف األخر ثانيا . وا 
الوظائف نجدىا متعددة ومتشعبة نظرا لتعدد أغراض وأىداف الكائن البشري فمنيا ما ىو 

يديولوجي ، إرشادي و  توجييي ، ثقافي تربوي وتعميمي ثم إداري، اجتماعي وأمني ، تكويني وا 
إشعاعي ، تواصمي اقتصادي...وتتجمى كذلك ميمة المدرسة واألسرة في التأثير عمى سموك 
األفراد تأثيرا منظما يرسمو ليما المجتمع، والمدرسة من حيث ىي كذلك تنصب وظيفتيا 
الرئيسية عمى سموك الناشئة، ويقاس مدى تحقيقيا لوظيفتيا بمدى التغيير الذي تنجح في 

قو في سموك أبناءىا ومن ثم كان ضروريا أن ينظر إلييا نظرة شمولية كنظرتنا نحو تحقي
المجتمع برمتو وأن تكون في مقدمة كل سياسة إصالحية لممجتمع وأن ينظر إلييا كمرجعية 
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لكل تغيير أو تغير قد تعرفو باقي القطاعات والجوانب األخرى لحياة الفرد ... فالمدرسة في 
ماعية أنشأىا المجتمع إلشراف عمى عممية التنشئة االجتماعية ولذلك أساسيا مؤسسة اجت

فإن أي تصور ليذه المؤسسة يجب أن يراجع داخل إطار ىذا التصور االجتماعي والشك 
أن ىذا التصور األساسي يممي دراسة عالقة المتعمم بغيره من المتعممين وعالقة المتعمم 

ربوية و بالتنظيم العام في المدرسة من حيث أنيا بالمدرسين وعالقة المتعمم باإلدارة الت
اإلطار االجتماعي التي ليا عالقة بما تحتويو من عناصر بشرية وما يوجد خارجيا من 
تنظيمات اجتماعية أخرى بما فييا األسرة. وبشكل عام يمكن القول بان المدرسة ىي 

برىا يجب الخروج إليو، المؤسسة التي بفضميا يكتشف الفرد ذاتو ومجتمعو ومن خالليا وع
  : وىنا يمكن اإلشارة إلى ابرز وظائف المدرسة عمى الشكل التالي

  :أ ( الوظيفة التعميمية التكوينية
في إطار ىذه الوظيفة تقوم المدرسة بتعميم األطفال القراءة والكتابة والحساب مع إكسابيم 

والمغوية ، عبر برامج ومقررات محددة وتمقينيم المعارف الدينية والتاريخية واألدبية والعممية 
حسب مختمف المواد المخصصة لكل مستوى وبشكل تدريجي ابتداء من التعميم األولي إلى 
التعميم العالي مرورا باألساسي واإلعدادي والثانوي . كما تسعى المدرسة خالل كل مرحمة 

كساب التالميذ كفايات تواصمية ، استراتيجية، مني جية ، تكنولوجية وثقافية تعميمية تحقيق وا 
؛ وقيم ترتبط بالعقيدة وباليوية الحضارية وبثقافة حقوق اإلنسان والمبادئ الكونية . وتيدف 
المدرسة بشكل عام خالل ىذه الوظيفة تعميم وتكوين الفرد بشكل يجعمو مندمجا في الحياة 

حظ ان المدرسة قد العامة ومتفتحا عمى األخر .لكن من خالل التجارب السابقة والحالية يال
انحرفت عن سكتيا التعميمية والتربوية نظرا لصعوبة ىذه الوظيفتين وكذلك لعدم توفر 
الشروط الضرورية لألعداد والتكوين العممي والمياري والمنيجي ، ولعدم توفر شروط التأىل 

شديدة  لالندماج في الحياة االجتماعية . فالمدرسة اليوم وجدت نفسيا في حرج وأمام منافسة
والزدياد تطور الفنون المعرفية األخرى ، وتأثير الصورة بشكل خاص . وبذلك لم تعد 
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المدرسة تحتل نفس المكانة السابقة )بجانب المؤسسة الدينية( التي كانت تحتميا من حيث 
السمطة واالحتكار المعرفي ، وألن تطور وسائل االتصال واإلعالم وظيور الكومبيوتر و 

يت بمختمف برامجيا وأنظمتيا ، مع انتشار التعميم المبرمج والتعميم عن بعد شبكة االنترن
والقنوات التعميمية ...كمو ىذا ما زعزع مكانة المدرسة وجعل قيمتيا في تدىور مستمر ، 
وىذا لو اثر بميغ عمى المتعممين وبالتالي عمى المجتمع ومستقبمو .فالمجتمعات التي أدركت 

عمى القنوات المعرفية وعمى المدارس ، تمكنت من مسايرة المنافسة ىذا التغير الذي وقع 
التي تواجييا المدرسة فتربط كل جديد بالمدرسة مما جعل ىذه األخيرة لم تحس يوما ما 
بزعزعة وظيفتيا التعميمية والتكوينية ، فتقدم البحث العممي وتوفير التراكم العممي الجيد يمكن 

حاجات ورغبات واىتمامات وميوالت أطفاليا ، وبالتالي المجتمعات من تحديد مالمح و 
  .انسجام كل سياسة تعميمية مع ظروف الواقع الذي يتطور بسرعة 

  : ب ( الوظيفة التربوية
بجانب الوظيفة التعميمية والتكوينية فان لممدرسة وظيفة أساسية وشاممة استمدتيا من األسرة 

يحترمون مجتمعاتيم ويندمجون مع مختمف تتجمى في تربية األطفال تربية تجعميم 
المؤسسات االجتماعية األخرى ، وبفضميا يكتسبون قيم إنسانية وىوياتية تتأقمم مع متطمبات 
المجتمع ، وبفضل الفمسفة التربوية التي تنيجيا المدرسة كمؤسسة عمومية يمكن لممجتمع 

  . لتخبط في مشاكل جمةالتطور والسير نحو ما ىو أفضل أو العكس اإلصابة بالركود وا

فصالح المجتمع ينطمق من صالح المدرسة وكل خطأ يرتكب داخل جدران ىذا الحقل 
سيكون لو اثر بميغ عمى مستقبل الدولة برمتيا ، فعالقة المدرسة بالمجتمع عالقة األم بابنيا 

قدم ومفتاح ، وعالقة السائق بسيارتو وعالقة القائد بجماعتو ، فالمدرسة ىي مقود التطور والت
التغيير ، وعبر المدرسة يمكن كذلك ان نصنع مجتمعا متخمفا ومجتمعا مسالما كما نريد 
.وليذا فعندما نتحدث عن إصالح التعميم وبالتالي المدرسة ، عمينا أن ننظر إلى مستقبل 
األمة وماذا نريد فعال من مجتمعنا ؟ ىل نريده مجتمعا متقدما ؟ ديمقراطيا ؟ متفتحا ؟ يحب 
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وطنو ؟ غيور عميو ؟ يعتز بيويتو ؟ قد يدفع ثمن حياتو دفاعا عن وطنو ؟ أم مجتمعا 
متخمفا ال يحب وطنو ؟ و اليعير أي اىتمام لنفسو و ال لوطنو ؟ مجتمعا متفاوتا في كل 
المستويات الثقافية واالقتصادية واالجتماعية ؟ وحتى من حيث الممكية والمواقع الجغرافية 

الحل الوحيد والباب األول الذي يمكن من خاللو ان نفبرك فردا ثم أسرة  ان المدرسة ىي ؟
وبالتالي مجتمعا كامال ، فداخل المدرسة نجد كل األطفال ينحدرون من كل األسر كسفراء 
ليا ، وىم الذين سيصبحون رجال الغد .فإذا قمنا بتربيتيم بشكل جيد وعمى تربية مستقبمية 

 ا ، نضمن مجتمعا منسجما ومتقدما . ألنيم خمقوا لزمن غير زمانن

 : ت ( الوظيفة اإليديولوجية

خالل الفمسفة التربوية التي تتبعيا كل  لقد تبين لنا من خالل الممارسة الميدانية وكذلك من
دولة اتجاه مدارسيا، أن لممدرسة وظيفة أخرى تكتسي طابعا إيديولوجيا لكونيا تعتبر أداة 

ليا الدولة سياساتيا األمنية وىي أداة لييمنة الوظيفة الرسمية لإلدماج وقنطرة تمرر من خال
لنقل المعارف ... وىي كما قال السوسيولوجي الفرنسي بيير بورديو في كتاب مع باسرون : 

، أداة إلعادة إنتاج الثقافة والنظام السائد ، وىي جياز  la reproduction إعادة اإلنتاج
اره المييمنة وذلك إلعادة إنتاج تقسيمات المجتمع إيديولوجي ميمتو نقل وترسيخ أفك

الرأسمالي وجعل النخبوية عمال مشروعا ، وبالتالي إعادة إنتاج القيم والعالقات االجتماعية 
السائدة . وىكذا فالنظام التربوي في نظر بورديو يشكل عنفا رمزيا قصدي لكنو مفروضا من 

يفة اإليديولوجية لممدرسة تتجمى في كونيا طرف سمطة ذات نسق ثقافي سائد ، وىكذا فالوظ
عادة إنتاج نفس أنماط الفكر والسموك المرغوب فييما من  مؤسسة لمترويض االجتماعي وا 

  .طرف المجتمع

إن لممدرسة عدة وظائف رئيسية يرتبط بعضيا ببعض خاصة في عصرنا الحاضر الذي  
في ميدان العمم واالختراع، والتشابك يمتاز بالتغييرات اإلجتماعية السريعة والتقدم المطرد 
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المتزايد في أساليب المعيشة وعادات الناس وتقاليدىم ،إال أن المدرسة الوطنية التي تضع 
ميمة التربية والتعميم في مقدمة أولوياتيا، تحاول التوفيق بين مختمف الوظائف دون أن 

رى. وليذا فنجد أن من تطغى وظيفة عمى أخرى وأن تضع مستقبل المجتمع برمتو كغاية كب
ابرز األدوار التي يجب عمى المدرسة ، ان تقوم بيا سعيا لتحقيق أىدافيا كمؤسسة تربوية 

 ] : 3واجتماعية نجد ]

نقل الثرات الثقافي: إن تحميل معنى المجتمع والثقافة وعالقة الشخصية بيما يبرز لنا  1- 
سموك العامة والقيم والمعاني واألنماط أىمية العممية االجتماعية التي تنتقل بيا آداب ال

الثقافية من جيل إلى جيل. وطبيعة الحياة االجتماعية لألفراد من حيث االختالف في 
أعمارىم واختفاء بعضيم وظيور بعضيم اآلخر يجعل عممية النقل عممية اجتماعية 

ات المتمدنة غير أن ىذه العممية ليست آلية، فالمجتمع.ضرورية الستمرار النضج االجتماعي
قد تسير إلى الوراء إن لم تبدل جيودا حقيقية في سبيل نقل التراث الثقافي من جيل إلى 
جيل. ليذا يبدو أن الحاجة إلى التعميم أمر بدييي في المجتمعات الستمرار وجودىا 
وتطورىا. فالناس يعيشون في جماعة بفضل ما يشتركون فيو من أشياء عامة وبفضل عممية 

النقل التي يحصمون بيا عمى األشياء المشتركة العامة التي تجعل منيم جماعة، االتصال و 
وىذه األشياء المشتركة العامة ىي األىداف والمعتقدات واآلمال والمعارف والمفاىيم 
المشتركة، وىذه كميا تساعد عمى إيجاد عقمية متشابية بين أفراد الجماعة ألن النقل 

ألفراد في تفيم مشترط ىو الذي يحقق اتجاىات عقمية واإليصال الذي يتضمن مشاركة ا
 .وانفعالية متشابية. أي طريقة متشابية لالستجابة لتوقعات الحياة ومطالبيا

إن قيم المجتمع عمى التماسك في إطار أىداف مشتركة يعني ىذا أكثر من التعاون بيم، 
معنى ىذا كمو ضرورة وفيم متطمباتيم وحاجاتيم ومساعدتيم عمى فيم أعراضو وحاجاتو، و 

توافر ما نسميو "باإلجماع" الذي ال يمكن وجوده إال عن طريق عمميات النقل واالتصال 
االجتماعي. فعممية النقل قد تتم بطريقة واعية الذي نعممو ويمكنو عن طريقيا أن يواجو 
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من  مواقف الحياة عمى أساس من التبصر والمعرفة وتزويده بما يمزم من المواقف المختمفة
معارف وميارات سبق أن تثبت صحتيا من خبرات أجيال أخرى. وقد تتم ىذه العممية 
بالضغط االجتماعي أو الدعاية أو بأي نوع آخر من التعميم، وليذا فإن المدرسة وبجانبيا 
مختمف المؤسسات المكمفة بالتربية ، تواجو عدة مشكالت لقياميا بيذه الوظيفة. ومن األمور 

اعاتيا بالنسبة ليذه الوظيفة ىي اختيار الجوانب التي ليا قيمة في التراث التي ينبغي مر 
االجتماعي بالنسبة لمشخص وكذلك اختبار العناصر التي تضمن تكامال في اتجاىات الفرد 

 .ومفاىيمو

التبسيط: لما كانت المدينة الحديثة )الحضارة( تمتاز بالتعقيد فإن من العسير أن تنتقل  2-
ى الصغار الناشئين، ليذا فعمى المدارس تقسيميا إلى أقسام وتصنيفيا عناصرىا إل

وتبسيطيا. ووظيفة المدرسة التربوية ىي ان توفر بيئة مبسطة تناسب أعمار التالميذ 
واستعداداتيم فتختار العناصر األساسية التي يتمكنون من االستجابة إلييا وتنظم برامجيا 

ختمفة بالمعارف والميارات التي تزيد من بصرىم في بحيث تزودىم خالل أطوار نموىم الم
 .مواقف الحياة

االنتقاد واالختبار: من وظائف التربية والمدرسة ان تختار بين االتجاىات والقيم والعادات  3-
والمعارف التي توجد في المجتمعات عمى أساس التمييز بين المرغوب فيو وغير المرغوب 

لكثير من العناصر المختمفة واألفكار المتنوعة والقيم فيو ذلك ان كل مجتمع يتضمن ا
المتعارضة، ولما كانت المدرسة ىي أداة المجتمع في تنمية اتجاىات وقيم مرغوب فييا في 
ضوء أىداف معينة كان من وظيفتيا القيام بتدعيم الجيد من العناصر والقيم وتزويد الصغار 

يم االجتماعية، وكمما ارتقى المجتمع وتعددت الناشئين بيا لمواجية مواقف حياتيم في بيئت
  :مصالحو أدرك أمامو مسؤولية مزدوجة
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 .األولى: العمل عمى نقل العناصر الطيبة في تراث وما حققتو األجيال السابقة 

 .الثانية: استخدام العناصر الجيدة الممقاة لبناء مستقبل أفضل

نفسيا أمام وظيفة جديدة تفرضيا عمييا  االقتصاد الثقافي: المدرسة في ىذا العصر تجد 4-
طبيعة التغييرات الجدرية التي يتميز بيا ىذا العصر. فقد تراكم التراث الثقافي بشكل لم 
يسبق لو مثيل، واتسع نطاقو باتساع نطاق الخبرات اإلنسانية وتشابكيا وسيولة انتقال 

ل التراث الثقافي لثقافي اختزانتائجيا وتفرع فروع المعرفة المختمفة. وليس معنى االقتصاد ا
لسيولة نقمو واالقتصار عمى جانب منو دون جوانب أخرى، بل أنو يعني االختيار والتمييز 
بين العناصر القديمة والجديدة وتحقيق التكامل السميم بين فروع المعرفة، مع جعل ىذا 

كار الرصيد بعد ذلك سيمة التناول. وعمى ىذا فالمدرسة مطالبة لقياميا ىذه الوظيفة بابت
 .الوسائل واألساليب الجديدة وتنظيم المادة الدراسية وتقديميا وتوصيميا لمناشئين

ويب الفوارق بين الطبقات: ومن الوظائف االجتماعية لممدرسة ذالتماسك االجتماعي وت 5-
إيجاد حالة من التوازن بين عناصر البيئة االجتماعية، وذلك بأن تتبع المدرسة لكل فرد 

ر من قيود طبقتو االجتماعية التي ولد فييا وأن يكون أكثر اتصاال وتفاعال مع الفرصة لتحري
بيئتو الشاممة، ذلك أن المجتمع الحديث يتضمن في الواقع جماعات كثيرة وىناك أيضا 
الطبقات االجتماعية والمذاىب الدينية ولكنيا تتفاوت في العادات والتقاليد واآلمال والقيم بين 

 .واحد وكل ىذه الطبقات ليا تأثير عمى اتجاىات األطفال الناشئينأفراد المجتمع ال

تنمية أنماط اجتماعية جديدة: إن أول خطوة لتحقيق المدرسة ليذه الوظيفة ىي تنمية  6-
الوعي بين األطفال والشباب بالفرق بين ما ىو كائن وما ينبغي أن يكون، وتتطمب ىذه 

ة ومن المعمومات عن الوسائل االجتماعية األخرى الوظيفة أساسا مبنيا وافرا من المعرف
المختمفة، وتكوين اتجاىات عممية جديدة متحررة من التعصب والجمود لتقويم ىذه المعارك 

 .واستنباط أساليب ومفاىيم جديدة تكون أساسا لتصور مستقبمي فعال
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دائما في اإلطار تنمية اإلطار القومي: فالمدرسة بطبيعتيا االجتماعية والخمقية تحمل  7- 
القومي والذي منو تستمد فمسفتيا واتجاىاتيا والتي عمى ضوئو ينبغي أن تختار خبراتيا 
التعميمية التي تعني المواطنين الناشئين. فعمى المدرسة أن تحافظ عمى اإلطار القومي كما 
عمييا أن تساىم في تطوير ىذا اإلطار وتنميتو إلخضاعو لمدراسة والفكر في ضوء ما 

 .يشيده المجتمع من تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية

االبتكار والخمق: إذا كانت نقطة البداية لممدرسة ىي اإلنسان: الفرد. فإن موضوعيا ىو  8- 
طبيعة الفرد من حيث نموه، فطبيعة الفرد ليست ثابتة محددة بعوامل بيئية ثابتة أو أنيا 

ن ما ىي طبيعة مرنة متكاممة في تفاعميا. ووظيفة فطرية تحكميا عوامل غريزية جامدة، وا 
المدرسة ىي أن تمكن الفرد من الخروج عند حدود جماعتو األولية إلى حدود الجماعات 
الكبيرة مع قوة في تغيير ىذه الجماعة واإلضافة إلييا والمشاركة فييا مشاركة ايجابية وذلك 

ظيفة أعمى وظائف التربية المدرسية بفكر خالق ومبدع في ثقافتو وبيئتو. وقد تعد ىذه الو 
بداعا وابتكارا  خاصة في المجتمعات التي تعيش تغيرات سريعة تحتاج من األفراد خمقا وا 

 .وتجديدا في أساليب حياتيم

  مفهوم األسرة ووظائفها -ثالثا"

األسرة ىي البيئة االجتماعية األولى التي يبدأ فييا الطفل بتشكيل ذاتو والتعرف عمى نفسو 
عن طريق عممية األخذ والعطاء والتعامل بينو وبين أعضائيا ، وفي ىذه البيئة يتمقى أول 
إحساس بما يجب أو ال يجب أن يقوم بو . فيي مصدر الطمأنينة بالنسبة لمطفل وذلك 

 لسببين :

األول وذلك أنيا مصدر خبرات الرضا إذ يصل الطفل إلى إشباع جميع حاجاتو من خالليا 
تعتبر األسرة من أولى حيث  المظير األول لالستقرار واالتصال في الحياة والثاني أنيا

الحاجات الطبيعية التي يمجأ إلييا اإلنسان ، ولضرورتيا الطبيعية الستمرار الجنس البشري 
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وكذلك لتوفير األمن والحماية الضروريين ، فان الكائن البشري يعمل بشكل تمقائي عمى 
ية األسرة كمكون اجتماعي ، وكأول اجتماع تدعو إليو الطبيعة إنشاء األسرة ، ونظرا ألىم

كما أكد الفيمسوف أرسطو ، فقد تعددت التعاريف التي أشار إلييا العمماء بمختمف 
تخصصاتيم من السوسيولوجيا واالنتربولوجيا وحتى في ميدان التربية وندرج ىنا بعض 

   -  :التعاريف كنماذج

 تعريف لوك Lock.H :  جماعة من األفراد تربط بينيم رابطة الدم أو التبني األسرة
، ويعيشون في منزل مستقل ، ويتواصمون فيما بينيم عبر تفاعل مستمر ، كما 
يؤدون أدوارا اجتماعية خاصة بكل واحد منيم ، باعتباره زوجا أو ابنا أو ابنة أو أما 

 ]4أو أختا بحيث يتكون نتيجة ذلك ثقافة مشتركة .]

 تعريف ليتري Littré :  تتكون األسرة من مجموعة أشخاص يحممون الفصيمة
الدموية نفسيا ، ويعيشون تحت سقف واحد ، كما تتكون بوجو خاص من أب وأم 

  ]5وأطفال .]

األسرة مجموعة اجتماعية تربط بينيا روابط القرابة أو الزواج ، وىي شكل اجتماعي لو وجود 
ة ، من الوجية النظرية ، بتوفير الحماية واألمن في كل المجتمعات البشرية . وتقوم األسر 

والتنشئة االجتماعية ألعضائيا .ىذا ، وتختمف بنية األسرة ونوع الحاجات التي تشبعيا 
 ] 6ألفرادىا باختالف المجتمعات وباختالف المراحل التاريخية .]

لنشاطات كما يستخدم مفيوم األسرة كذلك لمداللة عمى الخصائص البنيوية والوظيفية وا
االجتماعية التي تتم في رحاب وحدة ترابية وسكنية واقتصادية ومعايشة تشمل الزوج والزوجة 
واألوالد غير المتزوجين عكس العائمة الذي يشير إلى وحدة في القرابة تشمل األصول 

 .والفروع التي ترتبط بنسب األب سواء في شكميا الممتد أو شكميا المركب
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فيي أوال المدرسة األولى التي يتعمم فييا الطفل لغة أمو والمشي  ةعن وظائف األسر أما  
وبعض األخالق والقيم ، ومن خالل أسرتو يكتشف نفسو ومحيطو ، فيي التي تمنحو اليوية 
واألمان والحنان .وبالتالي فيي تمعب نفس وظائف المدرسة كميا باإلضافة إلى كونيا 

رد ، وكما قمنا في التعريف بأنيا الرحم االجتماعي المسؤول األول واألخير لنجاح تنشئة الف
لمطفل والتي يعود إليو الطفل لتضميد كل جراحو التي قد يسببيا العالم الخارجي بسبب 
المعانات والضغوطات . ومن ىنا فاألسرة ىي الخمية األساسية في المجتمع وىي المسؤولة 

وم بوظيفة األمن ألفرادىا ووظيفة عن قوة أو ضعف البنية المجتمعية العامة ، لكونيا تق
التضامن بينيم ووظيفة التكوين والتنشئة االجتماعية ، ووظيفة المراقبة والتربية...فيي 
بالتالي مؤسسة شمولية تؤدي مختمف األدوار ، إال أن الوضع في الوقت الراىن قد تقمصت 

من مركز دائرة التربية فيو ىذه الوظائف ومعيا مسؤوليات األسرة فتحولت بذلك ىذه األخيرة 
إلى عنصر أو طرف مشارك في العمل التربوي. وبسبب ىذا االنتقال في الدور جعل األسرة 
تفقد توازنيا وصدارتيا االجتماعية.مما فرض عمييا أن تعيد النظر في عالقاتيا مع مختمف 

 .األطراف المشاركة في العمل التربوي من مدرسة وشارع ووسائل اإلعالم

  التنمية مفهوم: رابعا" 

لقد نشأ مفيوم التنمية وترعرع في الغرب سواء عن طريق سوسيولوجيا الغرب أو عن طريق  
الييأت الدولية ، وىذه النشأة بطبيعة الحال ال تخمو من إيديولوجية ، حيث جميع 
المصطمحات المستعممة ونوعية ميادين التنمية ليا منحى خاص من وراءىا أغراض 

، وذلك  1944ركيا .ولقد ظير مفيوم التنمية ألول مرة في بريطانيا مثال سنة إيديولوجية تح
في تقرير المجنة االستشارية لمتعميم ، و صدر أول تعريف منظم لتنمية المجتمع خالل 

. وقد عرفت التنمية بأنيا "  1948مؤتمر " كامبردج" الصيفي حول اإلدارة اإلفريقية سنة 
سن لممجتمع المحمي نفسو من خالل المشاركة االيجابية حركة تستيدف تحقيق حياة أح
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ذا أمكن من خالل مبادرة المجتمع المحمي " . وفي سنة  تبنى مؤتمر "  1954لألىالي ، وا 
استردج" لمتنمية االجتماعية الصيغة العامة لمتعريف السابق أي أن التنمية االجتماعية ىي " 

 . عن طريق المشاركة الفعالةحركة مصححة لتحقيق حياة أحسن لممجتمع ككل 

وىكذا فقد ظيرت فكرة تنمية المجتمع ألول مرة في الوكاالت والمجالس المتخصصة داخل  
. واتخذ المجمس االقتصادي واالجتماعي في 1951األمم المتحدة في دراسة منظمة سنة 

ات قرارا باعتبار منيج المجتمع وسيمة لمتقدم االجتماعي في المجتمع 1955شير مايو 
 1955النامية والمتخمفة. وصدر أول كتاب يعرف ىذا المفيوم في أول دراسة منتظمة سنة 

وىو تعريف يذىب الى أن عممية التنمية لممجتمع ىي العممية المصممة لخمق ظروف التقدم 
االجتماعي واالقتصادي معا في المجتمع عن طريق مشاركة األىالي ايجابيا في ىذه 

حيث أن تنمية المجتمع ىي تمك العممية  1956لك تعريف ثاني سنة العممية. ليأتي بعد ذ
التي يمكن بيا توحيد جيود المواطنين والحكومة لتحسين األحوال االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية في المجتمعات المحمية ولمساعدتيا عمى االندماج في حياة األمة والمساىمة في 

 .قدر ىتقدميا بأقص

تاجو من التعريفين ىو انو يشيران إلى افتراض أن المجتمعات المحمية وما يمكن استن 
تحتوي عمى طاقات بشرية تحتاج إلى التنظيم والتوجيو من جية ثم أن ىناك إمكانيات مادية 
تحتاج إلى التنظيم واالستثمار من جية أخرى .كما يركز التعريفان عمى ضرورة المساعدة 

  .جتمعات المحمية تحمل ثقل كافة عممية التنميةالذاتية وكذلك عمى عدم قدرة الم

ذا ما عدنا إلى تعريف التنمية ، فانو كما قمنا يوجد اختالف بين العمماء حسب نظرتيم الى  وا 
يعرف التنمية بأنيا عممية تخمي المجتمعات  Rostowf ىذا المفيوم . فنجد مثال روستوف

لتبني لمخصائص السائدة في المجتمعات المتخمفة عمى السمات التقميدية السائدة فييا وا
المتقدمة . أما عبد المنعم شوقي فيقول : " إن عممية التنمية ىي ذلك الشكل المعقد من 
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اإلجراءات والعمميات المتتالية  التي يقوم بيا اإلنسان في مجتمع ما من خالل عمل تغيير 
" فالتنمية ىي تمك مقصود وموجو ييدف إلى إشباع حاجة." وبالنسبة لكارل ماركس : 

العممية الثورية التي تتضمن تغييرات جديدة جذرية وشاممة في البنيات االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية وحتى القانونية زيادة الى نمط الحياة وأساليب العيش والقيم الثقافية ." 

مثل المستقبل وىنا يؤكد كارل ماركس كذلك أن البمدان األكثر تقدما من الناحية الصناعية ت
إن التحديث والتنمية ىي  : Smelserالخاص بالنسبة لمبمدان األقل تقدما . ويقول سميمسر

عممية تتضمن عدة تحوالت في متغيرات الحياة مثل التكنولوجيا وذلك عن طريق تقدم ىذا 
الميدان وتعقيده أكثر ...والسكان عن طريق التمدن والتحضر والزراعة بالمزيد من 

ت التجارية وعمى صعيد األسرة ثم الدين بمزيد من العممانية ." أما المنتوجا
فان عممية التنمية لديو تحتاج إلى توفير معدالت عالية من النمو في  Baldwinبالدوين

 .الميادين االقتصادية واالجتماعية والسياسية

ما ال يمكن  وبشكل عام فان مفيوم التنمية مفيوم شاسع ويختمف الباحثين في تعريفو ، ولكن
نفيو أن ىذه العممية ىي عممية معقدة متشعبة الجوانب ، تضم الجانب االقتصادي ، 
االجتماعي ، السياسي والثقافي . والمفيوم العام ليذه العممية ىو أنيا مجموعة من العمميات 
المخططة والموجية لتحقيق التغيير الجدري في المجتمع ، وذلك لتحسين الظروف 

 .االقتصادية ، السياسية والثقافية ألفراد المجتمع االجتماعية ،

 ودورها في تنمية المجتمع واألسرة المدرسة -خامسا: 

إذا كان الدور االجتماعي لكل من المدرسة واألسرة يتجمى في التنشئة االجتماعية لألفراد 
سرة عن طريق التربية فان عالقتيما يجب أن تنطمق من ىذا المنظور األساسي.وعالقة األ

بالمدرسة ال يجب أن تبقى عالقة سطحية تتجمى أساسا في أن األسرة ىي التي تزود 
المدرسة بالمادة األولية أي التمميذ وبالتالي فعممية اإلنتاج )أي التربية( كميا عمى عاتق 
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المدرسة، بل يجب أن تكون عالقة شاممة تنبني عمى أنيما شريكان في عممية اإلنتاج وفي 
الرأسمال وبالتالي شريكان في الربح وفي الخسارة في حالة حدوثيا . و بالرغم التوزيع وفي 

من التغييرات التي تحدث في األسرة والمجتمعات الحديثة فيي مازالت إحدى المؤسسات 
ذات األثر البعيد في المجتمع ففي المنزل يتعمم الطفل المغة ويكتسب بعض االجتيادات 

خاطئ. والنواة األولى لمطفل ىي النواة التكوينية لحياتو ويكون رأيو عن ما ىو صحيح أو 
وأثرىا يالزم الطفل حتى يدخل إلى المدرسة لذلك فتربية المدرسة ىي امتداد لتربية الطفل في 
المنزل. وقد أوضحت عدة دراسات أجريت لمعرفة أثر المنزل عمى نمو سموك الطفل حيث 

نعكاس لحياتو المنزلية كنظافة المنزل مثال أن كثيرا من مظاىر سموك الفرد ما ىو إال ا
 .تنعكس عمى مظير وممبس الطفل وعالمات الكالم عن الوالدين

ذا كان تأثير المنزل عمى تنشئة الفرد يظير عميو ، فإن عمى المدرسة واجب معرفة البيئة  وا 
نيا ال المنزلية لمطفل حتى يمكنيا إدراك العوامل المختمفة المتداخمة في شخصيتو. كما أ

يمكن أن تستثمر في عمميا التربوي ما لم يتعاون اآلباء معيا عن طريق أمدادىا بالمعمومات 
المختمفة عن مميزات الطفل وحاجاتو ...الخ ومن ىنا يمكن القول أن المدرسة واألسرة 
كمؤسستين لمتنشئة االجتماعية لألطفال ، يوجدان في وضعية المنافسة مع بقية المؤسسات 

بل عمييا األطفال مثل التمفاز وشبكة االنترنيت والشارع ، وبالتالي وجب عمييما التي يق
تظافرالجيود والتنسيق بشكل معقمن لمواجية تمك المنافسة الشرسة . كما يجب عمينا أن 
ننظر إلى المدرسة واألسرة بأنيما الوسيمتان األساسيتان لتحقيق تنشئة اجتماعية جيدة لمفرد 

ما يمكن ضمان تنمية المجتمع بفضل تمك المكتسبات والكفايات التي تم وبالتالي بواسطتي
غرسيا في الفرد بفضل كل من اآلسرة والمدرسة .فكل إصالح تربوي وجب عميو أن ينطمق 
من ىاتين المؤسستين االجتماعيتين وبشكل موازي لمتطور والتغير الذي يقع عمى المجتمع 

  . مستدامة.ولكونيما من سيضمن لنا تنمية بشرية 
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ن الحديث عن المدرسة ال يمكن فصمو عن الحديث عن المجتمع ، إذ أن المجتمع حيث ا
يتكون من مجموعة أفراد ليم عادات وتقاليد وقيم مشتركة ، والمدرسة تتمقى أبناء ىذا 
المجتمع وتييئيم ألن يحتموا مكانتيم في المجتمع كأعضاء ومواطنين صالحين ألن يعيشوا 

ليذا تنظر التربية الحديثة إلى المدرسة باعتبارىا مجتمعا صغيرا شبييا بالمجتمع مع غيرىم. و 
 الكبير الذي تقوم فيو .

ويقول جون ديوي في ىذا : إن الفشل الكبير في التربية اليوم يرجع إلى إىمال مبدأ أساسي 
ىام أن المدرسة ماىي إال مجتمع صغير ، وأن الطفل يجب أن ينشط ويوجو في عممو 

 .المجتمع اتفكيره عن طريق حياتو في ىذو 
وقد أخذت المدرسة عمى عاتقيا ومسئوليتيا تكوين ىذا المواطن الذي يريده المجتمع ، وكذا 
األسرة تساىم في تنميتو باعتبارىا المبنة األولى التي يعيش فييا ىذا الطفل حيث تحيطو 

رفت بعجزىا عن القيام بوظيفة التكوين بالعناية والرعاية والحفظ طيمة نموه. إال أن األسرة اعت
 .ق والعامل األساسي في ىذا المجالواإلعداد لوحدىا ، ونظرت إلى المدرسة باعتبارىا المطب

وعمى ىذا فالمدرسة تقوم بإعداد الطفل وتنمية قواه ومواىبو إعدادا فرديا ، وتتيح لو الفرص 
سة تغيرات المجتمع و التطورات التي لمنمو الكامل والتحسن الجيد كما يجب أن تراعي المدر 

صاحبت تطور التكنولوجيا الحديثة بظيور وسائل عممية متطورة تتطمب منا المزيد من التقدم 
ال فإنيا تصطدم مع الواقع وال يمكن حيينيا التوافق بينيما ،  في العمم والتطور في الفكر. وا 

خبرات وتجارب المتعمم  فتكون قد قصرت في وظيفتيا ، إذ ليس من المعقول أن تكون
ومعارفو وأخالقو ومبادئو تمثل عصرا مضى وانقضى، فمثل ىذا المتعمم حينما يخرج لمحياة 

 العممية يشعر بالنقص وعدم القدرة عمى تكييف سموكو وتفكيره مع العالم الذي يعيش فيو .
لعناية واالىتمام صالح المجتمع يتوقف إذا عمى إصالح المدرس والمدرسة أوال فإذا أولينا اأف 

ن اإلنتاج يكون وافرا وىذا ما يزيد من تطور البالد وازدىارىا ونموىا إلى الرقي أبيما ، ف
ومسايرة موكب الحضارة المتطورة. وخالصة الكالم أن العالقة بين المدرسة والمجتمع ينبغي 
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حا يخدم أن تكون عالقة وطيدة ومتكاممة تقوم عمى مبدأ وأساس واحد ىو إعداد جيال صال
  وطنو ويتطمع إلى ما ىو أحسن وأصمح .

  : الخاتمة-سادسا:

إن عالقة المدرسة باألسرة يجب أن ترتكز عمى مبادئ التواصل والتفاعل المتبادل والشراكة 
الفعالة ، مع تسخير كل اإلمكانيات والوسائل والسبل الكفيمة لتفعيل ىذه العالقة عمى مستوى 

ى المدرسة ىي التي يجب عمييا أن تخطو الخطوة األولى نحو ىذا التطبيق والممارسة . وتبق
االنفتاح وعمييا أن تعمل جاىدة عمى جعل األسرة تمتحق بيا وتشاركيا ىموم عمميا ، كما 
يجب عمييا أن تنفتح أيضا عمى باقي مكونات المحيط وذلك بتفعيل جميع اإلجراءات 

 .ذا االنفتاح التشريعية والقانونية التي تمكنيا من تحقيق ى

  : الهوامش

 . 2115فبراير  28مجمة عموم التربية العدد  1-

  2113الميثاق الوطني لمتربية والتكوين ، منشورات المركز المغربي لالعالم .دجنبر  2-

 . 113.ص  1997مجمة فضاءات تربوية العدد الثالث مارس  3-

الباقي داود .سمسمة التكوين التربوي المدرسة المغربية والمنتوج القيمي األخالقي ، عبد  4-
 .1999السنة   11.العدد 

 .2112الطفل والعالقات األسرية . د احمد أوزي الطبعة األولى  5-

-L’école à l’épreuve de la sociologie » Anne van Haecht , 111 et sv . 

 . 14جورج توما الخوري ، سيكولوجية األسرة . دار الجيل بيروت ص 6 -

 .1997ماذا عن عموم التربية ؟ امحمد عميموش ، بحث تربوي سنة  - 7

 .1999الموسوعة االلكترونية انكارتا 8-

 



العاشرأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد   
 

 

402 

 

 المصادر

 .جورج توما الخوري ، سيكولوجية األسرة . دار الجيل بيروت .1

 .2112لطفل والعالقات األسرية . د احمد أوزي الطبعة األولى  .2

 1997حث تربوي سنة ماذا عن عموم التربية ؟ امحمد عميموش ، ب .3

 . 2115فبراير  28مجمة عموم التربية العدد  .4

 ..1997مجمة فضاءات تربوية العدد الثالث مارس  .5

المدرسة المغربية والمنتوج القيمي األخالقي ، عبد الباقي داود .سمسمة التكوين  .6
 .1999السنة   11التربوي .العدد 

 .1999الموسوعة االلكترونية انكارتا  .7

ني لمتربية والتكوين ، منشورات المركز المغربي لالعالم .دجنبر الميثاق الوط .8
2113  

9. -L’école à l’épreuve de la sociologie » Anne van Haecht , 111 

et sv . 

 

 


