
ة ـــــــــــخاتم  
 

 

150 

  :اخلامتة 

لألسرة عدة وظائف غري الوظيفة البيولوجية فدورها ال يقتصر على إجناب األطفال فقط بل تربيتهم و التكفل 
م من أهم وظائفها،لكن  هناك العديد من األسر تعتقد بأن دورها ينتهي مبجرد دخول الطفل للمدرسة إال أن 

ة شيئا فشيئا فمن الدخول الدراسـي إىل  هذا املنظور خاطئ  ألنه كلما كرب الطفل ازدادت مسؤوليات األسر
غاية اية السنة الدراسية و األسرة تعيش حالة من القلق حيال التحصيل الدراسي للتلميذ مـا جيعـل مـن    
الضروري دائما وجود اتصال بني التلميذ األسرة و املدرسة للتعرف على نتائج ابنها و سـريورة دروسـه و   

  .غياباته و عالقته مبدرسيه 

الطفل يف تعليمه املبكر وحتفيزه على ذلك من أهم العوامل الالزمة و ذلك ألنه قد يساعده يف تكـوين   وجناح
مستقبل أفضل و حياة نفسية أهدأ و شعور طيب جتاه اتمع ،و تظل التربية املستمرة اليت يتلقاها الطفـل يف  

ه و قوة حتصيله الدراسي ،فلو مل خنتر طرق املرتل أوال ويف املدرسة ثانيا عامال مؤثرا على جناح الطفل و تقدم
التربية املؤثرة و الفعالة و نبتدع  وسائل لتخريج أطفال أكثر استيعابا هلذه التربية و جناحا يف تطبيقها فإن مـا  

  .نفعله سوف يضيع هباء 

 و جنـاح  توثيق الصالت بني البيت واملدرسة شرط أساسي لرفع مستوى فاعلية املدرسة أنوبذلك نرى        
ن السرعة يف التغري و التطور تفرض على املدرسة اخلروج من حيزها و تنشـيط االتصـال   أالعملية التربوية و

أن يدركوا ضرورة أن يكون  و كذلك فإن األولياء عليهم  بالبيت بقدر ما تسمح به الظروف  و اإلمكانات
  .هناك اتصال دائم بني البيت و املدرسة 

ساعد على مضاعفة التحصيل الدراسي وذلك عن طريق التواصل الدائم و اجلاد و الـذي  ومن األمور اليت ت   
  :يبدأ من األسرة بالتعاون مع املدرسة ما يلي 

وجود املناخ املناسب لدى التلميذ و احلد من اخلالفات املستمرة بني الوالدين مما يساعد التلميذ  على التركيز -
  .املطلوب 

  .عة أبنائهم خارج املدرسة و التعاون مع املدرسة من أجل رفع مستوى التلميذ العلمي توعية اآلباء إىل متاب-

  .لدراسي و السلوكي ا التأكيد على اآلباء بضرورة احترام دعوات املدرسة للوقوف على مستوى أبنائهم-
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مراقبة حالة التلميذ الدراسية مما يدفع إىل العمل املشترك بينهما يف جمال تنمية قدرات التلميـذ الدراسـية و   -
  .اجلسمية 

  .املوازنة بني قدرة التلميذ و كم الواجبات املرتلية ،حىت جيد التلميذ الوقت الكايف لتأدية الواجبات املرتلية -

  .رتلية مراعاة الدقة يف تصحيح الواجبات امل -

ضرورة مالحظة األب و أفراد املدرسة املسؤولني ألي ضعف أو تغري صحي يطرأ على التلميذ و التعامل معه -
  .وفق حالته الصحية بأسلوب تربوي

وعليه فإن التواصل بني األسرة و املدرسة و ما حيمله من عناصر و أشكال حمددة له ،يعد أحد العوامل املسامهة 
توى   التحصيل الدراسي لدى تالميذ املتوسطات ،خصوصا إذ علمنا طبيعة و حساسية يف حتديد نوعية و مس

هذه املرحلة الدراسية و العمرية يف حياة التلميذ،نظام دراسي جديد خيتلف عن املراحل اإلعداديـة االبتدائيـة   
  .،وفترة القرب من املراهقة و الدخول فيها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


