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  :متهيد 
توصف البيئة االجتماعية بأا بيئة ديناميكية تتطلب التفاعل اجلاد و اهلادف ين أفرادها من جهة ،و بينهم وبني 
اتمع الذي يعيشون فيه من جهة أخرى ،لذلك يشكل االتصال ركنا أساسيا فيها ،و باإلضافة إىل كون 

يضا عنصر أساس يف عملية التنشئة االجتماعية و االتصال من العناصر املهمة يف احلياة االجتماعية عامة ،فإنه أ
التفاعل االجتماعي ،فاإلنسان خملوق اجتماعي بطبعه وال يعقل أن يعيش دون أن يقوم باالتصال  مع غريه من 
األفراد لكي يقوم بعملية نقل املعلومات و األفكار و اخلربات اخلاصة املتوافرة لديه لآلخرين ،و العمل على 

الضرورية الستمرار وجوده اليت من غري املمكن أن حيصل عليها مبفرده دون اتصال أو تفاعل إشباع حاجاته 
  1مع اآلخرين 

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  

                                                             

169، ص  2003، عمان ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، 1طهمشري ،التنشئة االجتماعية للطفل ،عمر أحمد   1  
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  :تعريف االتصال- 1
املشاركة أي االشتراك يف املعلومات أو تبادل  وتعين  (communis)كلمة اتصال مشتق من الالتينية" أصل

أساسا الصلة والعالقة و بلوغ غاية معينة من تلك :،و االتصال يف اللغة 1"املعلومات أو املشاعر و االجتاهات 
  .الصلة و االتصال هو الربط ،و اجلمع ،و الصلة 

  : وتكاد تلتقي معظم تعريفات االتصال عند عناصر مشركة أمهها 
ال عملية تفاعل اجتماعي يستخدمها الناس لبناء معان تشكل يف عقوهلم صورا ذهنية للعامل ويتبادلون االتص"-

هذه الصور الذهنية عن طريق الرموز ،وهو االشتراك يف فكرة أو اجتاه أو موقف ،وال يشترط أن تكون 
اهات  و املواقف يف حاالت املشاركة باالتفاق و التطابق ،بل املشاركة هنا تعين األفكار و املشاعر واالجت

  .2"االتفاق كما يف حال االختالف اجلزئي أو الكلي
االتصال هو أساس العالقات اإلنسانية ،وليس شيئا قائما بذاته ومن خالله ميكن أن تتطور هذه العالقات و "-

  3"ويشتمل معلومات و أفكار و جتارب ) صورا وكلمات(هو يشمل الرموز 
بعض الرسائل وذلك من )املرسل أو املرسلون(اليت من خالهلا ينقل الفرد أو اجلماعة االتصال هو العملية "-

  4" أجل التأثري يف سلوك أفراد أو مجاعات أخرى و تغيريه
كويل ومن أمشل تعاريف االتصال و أوضحه داللة على البعد السوسيولوجي الذي ينطوي عليه ما قدمه -

ل األسلوب الذي يتكون من مجيع الرموز الروحية مبا فيها الوسائل نعين باالتصا"حيث يقول  تشارلز هورتون
اليت تنتقل عرب املكان و يتم احلفاظ على استمرارها عرب الزمان و تشمل تلك الوسائل تعبريات الوجه ووضع 
اجلسم و احلركات اجلسمية ،ونغمة الصوت و الكلمات و الكتابة و الطباعة و السكك احلديدية و التلغراف و 

  5"التلفزيون ،وكل ما يستحدث من وسائل متجددة تستخدم لعبور املكان وختطي الزمان 
  
  
  
  

                                                             

210، ص 2005دار وائل للنشر ، ، األردن ،  1اهللا زاهي الرشدان ، التربية والتنشئة االجتماعية ، ط  عبد 1  
جتماعي ، األردن ، دار مجدالوي للنشر والتوزيع ، ودوره في تفاعل االتصال اإلنساني االإبراهيم أبو عرقوب ،  

17، ص  1993 2  
7، ص 2002،عالم الكتب ، القاهرة ، صال صال الشخصي في عصر تكنولوجيا االتتفؤاد عبد المنعم البكري ، اال  3  
، ص  1992، مصر ،  الجامعة المعرفة تصال ،دار علم االجتماع ودراسة اإلعالم واالخرون محمد الجوهري وآ 

184  
18 المرجع نفسه ، صمحمد الجوهري وآخرون ،   5  
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  :أمهية و أهداف االتصال -2
تعد عملية االتصال عملية اجتماعية أساسية تتعلق بعالقة الفرد باآلخرين من أجل احلصول على املنفعة و 

تدور حوله العمليات االجتماعية و ضرورة إنسانية املصاحل املشتركة ،ويعدها بعضهم احملور األساس الذي 
لتماسك األفراد واجلماعات و اتمعات و الشعوب على اختالفها ،و ميكن القول أن أسلوب االتصال 

  . 1وطريقته حيددان إىل درجة  كبرية مدى جناح التنشئة االجتماعية و التفاعل االجتماعي
  :2أمهها ما يلي و لالتصال اإلنساين أهداف ووظائف متعددة

اعات ببعضها البعض ،وتنسيق أنشطتها معن طريق ربط األفراد ببعضهم البعض أو اجل:هدف تنظيمي -
  .وذلك بقصد حتقيق األهداف املوضوعة،وهذا يعين قيام االتصال بوظيفة تنظيمية 

،وهذا يعين قيام  عن طريق نقل املعلومات إىل اآلخرين ،وتوعيتهم و تنويرهم باألمور:هدف إعالمي تثقيفي 
    . االتصال بوظيفة إعالمية وتثقيفية

قناعية ،وهذا يعين قيام االتصال بوظيفة إمن خالل إقناع اآلخرين باألفكار و اآلراء املنقولة : هدف إقناعي  
 .  

وذلك من خالل نقل املعلومات أو األفكار أو املهارات أو خربات جديدة تضيف إىل أفكار :هدف تعليمي 
  .ن ومعلومام  ومهارام و خربام يف جماالت احلياة املختلفة ،تساعدهم يف حل املشكالتاآلخري

وذلك من خالل زيادة التفاعل بني أفراد اتمع الواحد أو اتمعات املختلفة ،مما يؤدي :هدف اجتماعي 
  إىل إجياد عالقات طيبة بينهم ،وهذا يعين قيام االتصال بوظيفة اجتماعية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

171، ص عمر أحمد همشري ، التنشئة االجتماعية للطفل ، المرجع السابق   1  
176-175، ص  2001واإلنساني ، عمان ، دار وائل ، تصال التربوي عبد الرحيم نصر اهللا ، مبادئ اال عمر  2  
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  :خصائص و مراحل االتصال اإلنساين  -3

  : 1لالتصال اإلنساين عدة خصائص تتمثل يف النقاط اآلتية الذكر
االتصال عملية ديناميكية ومستمرة ومتغرية ،تبدأ منذ اللحظات األوىل لوالدة الطفل وتستمر حىت اية :أوال

  .حياته 
  .كل عملة اتصال هادفا وغايةاالتصال عملية هادفة دائما ،مبعىن أن وراء :ثانيا 
االتصال عملية تفاعل ،و التفاعل هنا يعين تأثري من جانب وتأثر من جانب آخر ،أو مبعىن آخر قدرة :ثالثا

  .املرسل على التأثري يف تفكري املستقبل و اجتاهاته وبالعكس 
الفرد و شخص آخر ،و االتصال يتم بعدة أشكال وهي االتصال بني الفرد ونفسه ،و االتصال بني :رابعا 

  .االتصال بني األفراد واجلماعات ،و االتصال بني مجاعة و أخرى ،وجمتمع و آخر 
االتصال ليس نشاطا مستقال ،و إمنا هو جزء ال يتجزأ من كل شيء يقوم به الطفل أو الراشد أو :خامسا 
  .اجلماعة 
صالية لألفكار و املعاين املنقولة أو املتبادلة ،و االتصال الفعال يستلزم فهم طريف أو أطراف العملية االت: سادسا 

  يتأكد كل طرف من الطرف اآلخر يفهمه متاما و بوضوح 
يف األفكار أو املعلومات أو املعاين ) طريف االتصال(االتصال عملية مشاركة بني املرسل و املستقبل :سابعا 

  .املنقولة أو املتبادلة ،وصقلها و تطويرها 
  : 2ة االتصالية فهيأما مراحل العملي

  .وتشمل حتديد الرسالة من قبل املرسل و قراره بإرساهلا : مرحلة إدراك الرسالة-1
وهي مرحلة حتويل األفكار أو املعلومات أو املشاعر املراد نقلها إىل املستقبل إىل رسالة : مرحلة الترميز-2

  .اتصالية على شكل رموز لفظية أو غري لفظية مناسبة
  .فالرسالة وطبيعة اجلمهور املستهداليت تناسب طبيعة :ار وسيلة االتصال مرحلة اختي-3
وتشمل استقبال الرسالة وحتليل رموزها و تفسريها و فهم معناها ،ومعرفة املستقبل :مرحلة فك الرموز -4

  .ملدى تطابقها مع حاجاته وقيمه و أفكاره 

                                                             

33، المرجع السابق ، ص تصال التربوي واإلنساني الرحيم نصر اهللا ، مبادئ اال عمر عبد  1  
175عمر احمد همشري ، المرجع السابق ، ص   2  
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االستجابة ردة فعل املستقبل على الرسالة بالقبول أو و تعين : مرحلة االستجابة أو التغذية الراجعة-5
الرفض ،وقد تكون االستجابة مباشرة أو غري مباشرة ،ضعيفة أو قوية ،سلبية أو إجيابية ،عقلية أو مادية ،و 

  .تكمن أمهية االستجابة يف إعالمنا مبدى جناح عملية االتصال أو فشلها
إىل ) االستجابة(حتويل رموز الرسالة االتصالية اجلديدة وتتضمن عملية :مرحلة فك الرموز الثانية -6

وفك رموزها ) املستقبل األصلي(باستقبال استجابة املرسل )املرسل األصلي (معان ،إذ يقوم املستقبل اجلديد 
ه وحتليلها وفهم معناها ،فإذا تبني له أن رسالته قد فهمت من قبل املستقبل اطمأن إىل جناح اتصاله ،و إذا تبني ل

عكس ذلك ،عاد و أرسل رسالة اتصالية جديدة معدلة و أكثر وضوحا على حنو يسهل فهمها من قبل 
  .املستقبل ،وهكذا تستمر عملية االتصال على حنو تفاعلي مستمر حىت يتحقق اهلدف الكلي من االتصال 

  :األسرة و عملية االتصال -4
ويترىب ويعد للحياة صحيا و نفسيا ،واجتماعيا و أخالقيا األسرة هي اخللية األوىل اليت ينشأ يف ظالهلا الطفل 

،فاألسرة تعلم الطفل و تربيه التربية الصحيحة اليت تساعده على اكتساب القيم ،و األخالق ،و األعراف و 
  .العادات 

 وعملية التنشئة االجتماعية هامة للفرد و اتمع حيث تقوم األسرة ذا الدور األساسي وكذلك تكمل هذا
كما يلعب االتصال دورا هاما يف عملية التنشئة االجتماعية للطفل ،ويف تفاعله "الدور املدرسة الحقا ،

،وكلما كانت األسرة حتسن التواصل بني 1"االجتماعي وتكوين شخصيته و اجتاهاته خالل مراحل حياته 
ن التواصل بني األسرة غري سليم أعضائها فإا تنجح يف التعامل معهم بطريقة مناسبة وواضحة ،فكثريا ما يكو

مبا ينعكس على األطفال أثناء تفاعلهم املدرسي مع زمالئهم ،وكلما كان التواصل سليما فقد أدى الغرض 
وغين عن القول أن العالقات األسرية الدافئة "،وحقق اهلدف ،وساعد الطفل على  حتسني مهاراته وقدراته 

التفاهم تؤثر تأثريا إجيابيا على الطفل حيث جتعله أكثر قدرة على القائمة على أساس من املودة و العدل و 
،فأمهية التواصل السليم للطفولة املبكرة هام 2"مواجهة مشكالت التكيف و أكثر متتعا بالصحة النفسية

جدا،حيث حيقق الصحة النفسية للطفل ،فقد أثبتت الدراسات على أن األسلوب غري الواضح الذي تتعامل به 
مع الطفل من خالل التواصل املتناقض الذي يطلب من الطفل شيء ويدفعه بعكس هذا الشيء األسرة 

كما يسمى ،خيلق لدى الطفل العجز ،و اإلحساس بالتوتر و االرتباك ،ومن األمهية كذلك )فاالتصال املزدوج (
لدين لألطفال أو ما أن يكون هناك توافق بني االتصال اللفظي و االتصال غري اللفظي سواء كان من قبل الوا

بني الوالدين أنفسهم ،فاالتصال لكي يكون سليما ال بد أن ميارس دون صراخ ،أو شد األعصاب ، أو توتر 

                                                             

. 203عبد اهللا زاهي الرشدان ، التربية والتنشئة االجتماعية ، المرجع السابق ، ص   1  
19 أحمد خليل الفرعان ، المرجع السابق ، ص  2  
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بل حيدث بكل تروي وهدوء ،و أن حناول إيصال الرسالة بطريقة واضحة ،تناسب الطفل ،ومرحلته وعمره 
ابل فإن التواصل ذا الطبيعة العدوانية يف اجلماعات و ،وباملق)العقلية و االجتماعية(الزمين و مناسبة لقدراته،

األسر يتجه من األعلى إىل األدىن من الوالدين جتاه األطفال ،حيث أن األصل يف التواصل أن يكون على 
مستوى أفقي من األفراد حبيث يسمع األب أو األم للطفل وليس تواصل من طرف واحد كما حيدث بني 

ل من الطفل لألم أو األب ،وحىت إن مسع األب أو األم فإنه اتصال غري واضح ،وغري األسر ،ويتم إغفال التواص
  .كامل مما خيلق التوتر للطفل ،ويدفعه حنو االنطواء وحبس أفكاره ومشاعره 

وعليه ميكن القول أن االتصال هو التفاعل بني األعضاء يف األسرة دف التعبري عن املشاعر و األفكار و 
أشكال خمتلفة تتراوح بني اللغة ،اإلمياءات،االحتضان التقبيل و التربيت ميكن أن يكون تعبري عن السلوك ،يأخذ 

مشاعر احلب ،وميكن أن يكون تعبري عن مشاعر الغضب ،و أن اجلو الدميقراطي يؤدي إىل تنمية روح املبادرة 
اإلحباط ،ولعل متيز التلميذ يف  و اإلبداع ، يف حني أن اجلو التسلطي يؤدي إىل قتل املبادرة ،و املزيد من

السنوات األوىل من املدرسة يعزى إىل حرص األهل على تزويد ابنهما مبهارات القراءة و الكتابة و املعارف اليت 
تصقل شخصيته ،وهنا يتكلم الكثري من علماء التربية على دور اهتمام األولياء بدراسة أبنائهم من املراجعة 

واجبام املدرسية إذا كانوا يعانون من صعوبات لتعويدهم على الطرق الصحيحة يف معهم ومساعدم يف أداء 
الدراسة املرتلية و إبداء االهتمام بدراستهم و اإلكثار من ذكر ومدح املدرسة و تشجيعه على التفوق و 

  . احلصول على أفضل النتائج دون إحلاح فقد ينفره ذلك من الدراسة 
  :ادل بني األسرة و املدرسة التواصل والتفاعل املتب-5

إن عالقة املدرسة باألسرة جيب أن ترتكز عل مبادئ التواصل و التفاعل املتبادل و الشراكة الفعالة و احلقيقية و 
التكاملية فإن كانت هذه الشراكة فاعلة فقد ننشئ أفرادا ذوي تربية و تعليم و سلوك و أكثر فاعلية ،و أكثر 

م و التعاون ،دف االرتقاء مبستوى األبناء التعليمي إنتاجا،وينبغي أن تكون هذه الشراكة على أسس من التفاه
التربوي،وقد ال يتم ذلك إال بإدراك كال الطرفني األسرة و املدرسة ألمهية دور كل منهما يف العملية التربوية و 
التعليمية ،مع تسخري كل اإلمكانيات و الوسائل و السبل الكفيلة لتفعيل هذه العالقة على مستوى التطبيق و 

ملمارسة ،وتبقى املدرسة هي اليت جيب عليها أن ختطو اخلطوة األوىل حنو هذا االنفتاح وعليها أن تعمل جاهدة ا
على جعل األسرة تلتحق ا وتشاركها مهوم عملها ،وهنا على األسرة أن تكون على دراية مبا تقوم به املدرسة 

األهداف ،وال يتم ذلك إال بأن تزور األسرة ممثلة و ما تقدمه من رعاية وتعليم ألبنائها حىت تساعد يف حتقيق 
يف الويل أو أحد أفرادها املدرسة و تتعرف عليها و على براجمها ،وكذلك أن تدرك األسرة قيمة العلم و أمهيته 
وتعمل على جناح الربامج اإلرشادية و التعليمية للطلبة ،فاألسرة جيب أن تعرف برامج الطلبة ،مستواهم ،أدائهم 

ف يتعلمون ،وكذلك على األسرة متابعة سلوك األبناء يف املدرسة وخارجها ،فكثري من األطفال يتعلمون ،وكي
سلوك احنرايف من زمالئهم يف املدرسة يف حالة غياب ،دور األهل ،كما جيب عليها أن تنفتح أيضا على باقي 
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 متكنها من حتقيق هذا االنفتاح مثال التشريعية و القانونية اليتت مكونات احمليط وذلك بتفعيل مجيع اإلجراءا
  .على مجعية أولياء التالميذ 

ومن هنا فالتفاعل بني املدرسة و البيت ضرورة ملحة تتطلبها مصلحة األطفال ،ذلك أن األسرة و املدرسة مها 
ية هذا املسؤوالن الرئيسيان يف تربية الطفل ،وأن دور كل منهما يكمل اآلخر ،ومن العوامل اليت تتحكم يف أمه

  : 1التفاعل ما يلي
أعداد التالميذ يف الصفوف كبرية،وهذا يقلل من نصيب الطفل يف احلصة الدراسية، فمن هنا البد من ربط *

  .املدرسة بالبيت ،ليتعاونا من أجل الطفل 
  .مام يف البيتمن أجل تثبيت املهارات التعليمية اليت يتعلمها األطفال يف املدرسة ،فإنه البد من املتابعة و االهت*
البد من استمرار اإلشراف على األطفال من قبل البيت و املدرسة وذلك منعا حلدوث التغيب أو التسرب بني *

  .أطفال املدرسة 
  :وجيب أن يقوم هذا التعاون من خالل التواصل الفعال حمور دراستنا على األسس التربوية التالية 

و تربز أمهية التعاون بني األسرة واملدرسة عن طريق تنسيق ": التعاون من أجل حتقيق األهداف التربوية- 1
و اليت 2"الوسائل التربوية يف ضوء التفاهم ،واالتفاق و التحديد الواضح لألهداف التربوية يف إطارها الشامل 

لتربية توضحها املناهج التربوية لكل نظام تربوي،فاملنهج املدرسي أساس هام من األسس اليت يرتكز عليها بناء ا
ألنه الوسيلة األوىل لتحديد نوع الثقافة اليت يزود ا املتعلمون ومناهج التعليم تتصل اتصاال وثيقا بأهداف 
التربية ،فليس غريبا أن خيتلف املنهج باختالف األهداف اليت حيققها،وأن يتكيف وفقا هلا ،وهذا ما جيعله يف 

  .نواحيه  تغري مستمر ،و أنه حباجة إىل تطور دائم يف مجيع
إن كال من األسرة و املدرسة ال تستطيع مبفردها أن حتقق التربية الشاملة :التعاون من أجل النمو املتكامل - 2

جلوانب النمو املختلفة ،ومبا أن النمو عملية مستمرة لذلك ينبغي تعاوما معا يف إتاحة فرص النمو و تنوعها 
حتددها مراحل منوه املختلفة و استكماهلا ،حىت يصال بتربية حبيث تتفق و قدرات الطفل و استعداداته اليت 

الطفل إىل اهلدف املراد،و حىت ال حيدث بينهما تناقضا ،يترتب عنه اضطرابا يف شخصية الطفل ،وفقدان الثقة 
وهذا التوازن بني املدرسة و األسرة ضروري حىت يتكامل منو الطفل و يتجه "يف املدرسة أو األسرة أو كلتامها،

،ومن مث تكتمل جوانب النمو التربوي ،ويكتمل تكوين الشخصية متعددة القدرات و 3"اجتاها مشتركا 
  .االهتمامات عن طريق ما يسمى بالتربية املوازنة 

                                                             

45حمد خليل الفرعان ، المرجع السابق ، ص أ  1  
45حمد خليل الفرعان ، المرجع السابق ، ص أ  2  
، القاهرة ، دار المعارف  1، ج  15،عبد العزيز عبد المجيد ، التربية وطرق التدريس ، ط صالح عبد العزيز  
91 ، ص 1982، 3  
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  :التعاون من أجل القضاء على الصراع -3

األمور التعليمية بني كثريا ما يكون الطفل ضحية للصراع الناتج عن التعارض بني وجهات النظر و احلكم على 
األسرة و املدرسة ،لذلك ينبغي أن يكون هناك تناسقا يف األمور بينهما ،وجتنب احلرية و الصراع اليت يعيشها 

  .الطفل و تؤثر يف تشكيل شخصيته وتعرضه ألمراض نفسية و عضوية 
ئد تربوي يتكافأ مع ويقصد بالفاقد التعليمي عدم حتقيق عا:التعاون من أجل تقليل الفاقد التعليمي -4

اجلهد و اإلنفاق اخلاص بربنامج تربوي معني يف فترة زمنية معينة ،وقد يكون الفاقد يف كم التعليم أو نوعه 
املطلوب ،و ينشأ الفاقد التعليمي نتيجة ملشاكل أسرية أو اجتماعية أو اقتصادية أو مدرسية ،أو غريها لذلك 

  .ريا لتفادي الفاقد التعليمي يصبح التعاون بني األسرة و املدرسة ضرو
  :أمهية التواصل بني األسرة واملدرسة.5-1

املدرسة و األسرة واجهة مركزية يف اإلصالح و تعميق التماسك يف حلمة اتمع إلنضاج الفعل االجتماعي 
بكل جتلياته يف صميم احلياة املدرسية ،ذلك أن فك العزلة عن املدرسة و تكسري سياج التهميش و اإلقصاء 

بعة ،بل جيب أن تتعاون مع املؤسسات فاملؤسسات التعليمية ال ميكن أن تؤدي وظيفتها بني جدران أر"حوهلا ،
يف البيئة لتؤدي هذه الوظيفة على الوجه األكمل  وكلما كانت أكثر استجابة حلاجات بيئتها وجمتمعها كان 
هذا أكثر فاعلية و أعمق أثرا ،فال ميكن أن تؤدي املدرسة وظيفتها االجتماعية على أحسن وجه دون أن يكون 

البيئة اليت حتيط ا ،على أن يكون االرتباط مبنيا على أسس من األخذ و العطاء هناك ارتباط قوي بينها وبني 
  .،ففك العزلة من أهم األمور اليت ينكب عليها فكر التجديد ،وتستهدفها مواقف التغري االجتماعي1"

قعا حتت أن حياة الطفل يف املدرسة ال تنقطع عن أسرته و أمنا يضل وا"كما تؤكد بعض البحوث التربوية على 
تأثريها ومن هنا كانت أمهية التنسيق بني شىت أنواع التأثري الصادرة عن كل من البيت و املدرسة ،األمر الذي 
يتطلب توطيد العالقة بني اآلباء و املعلمني على أساس سليم ضمانا لسري العملية التربوية يف طريق متسق 

  2"تمع وموحد حيقق النفع للمتعلم وبالتايل حيقق اخلري للمج
  :القنوات الرمسية اليت تفعل االتصال بني األسرة و املدرسة.5-2

                                                             

44أحمد خليل الفرعان ، المرجع السابق ، ص   1  
12-11ستاوت وجريس النجدون ، المرجع السابق ،ص يرفنج إ  2  
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تشترك العديد من اهليآت و الوثائق الرمسية وغري الرمسية يف توطيد العالقة بني األسرة و املدرسة وتقف سدا 
فقط و إمنا منيعا أمام كل ما قد يعيق أو يعرقل هذه الشراكة االجتماعية الضرورية ليس بالنسبة للمؤسستني 

  :بالنسبة للمجتمع ككل ولعل من أهم هذه القنوات 
تعترب واسطة بني املؤسسة "وهو وثيقة خاصة بالتلميذ حيث جاء يف مقدمتها  :دفتر املراسلة .5-2-1

املدرسية و أسرة التلميذ ووسيلة اتصال بني اإلدارة و األساتذة من جهة و األولياء من جهة أخرى ،هدفها 
لتلميذ و أوليائه من أداء الدور التكميلي املطلوب منهم من خالل متابعة عملية متدرس أبنائهم و متكني أسرة ا

االطالع على نشاطهم داخل املؤسسة و الغيابات و السلوكات اليت تسجل عليهم وكذلك معاينة النتائج 
عامة مشاركة األسرة و املدرسية اليت يتحصلون عليها من خالل الفروض و الواجبات املقررة عليهم ،وبصفة 

األولياء املدرسة و التكامل بينهما مبا يوفر الظروف املناسبة و الشروط املالئمة لتحقيق النتائج املنتظرة يف صاحل 
وتعد بطاقة تعريف  1"التالميذ ،وبناء عليه فإنه يطالب من أولياء التالميذ املداومة على تفقدها و اإلمضاء عليها 

للتلميذ تسمح له بالدخول إىل حرم املؤسسة التربوية باستظهارها ،وفيها أحكام خاصة بالعالقات بني األولياء 
قرار وزاري (و املؤسسة من نظام اجلماعة التربوية املطبق يف املؤسسات املدرسية و املتعلقة بالتالميذ و األولياء 

يقوم األولياء يف إطار التكامل بني : 94حيث جاء يف نص املادة ،)26/10/1991املؤرخ يف  778رقم 
تنظم املؤسسة لقاءات دورية بني :96األسرة و املدرسة مبتابعة متدرس أبنائهم و املواظبة عليه ،ويف املادة 

كة فيها األولياء و املعلمني و األساتذة هدفها إقامة حوار مباشر بني األسرة ،وتلتزم األطراف املذكورة باملشار
مبا خيدم مصلحة التالميذ و برفع املردود املدرسي،و يسجل للتلميذ فيها جزءا من النظام الداخلي للمدرسة 
اخلاص به ،وجدول االختبارات الفصلية،وجزء للمراقبة املستمرة ،وتوصيات مصاحل حفظ الصحة املدرسية ،و 

هنا أن يف كل األجزاء اليت سبق ذكرها يوجد  الغيابات و مالحظات اتصال اإلدارة و األولياء ،مع اإلشارة
إطار خمصص ملالحظات و إمضاءات الويل ،كما يستعمل هذا الدفتر كوثيقة مراسلة شهرية بني األستاذ و 
الويل يطلع فيها املدرس الويل على النتائج اجلزئية من فروض و تقييم للعمل داخل القسم الدراسي وكذلك 

  .سلوكه ومعاملته لزمالئه 
الرغم من األمهية البالغة هلذه الوثيقة و القناة و االتصالية فإننا نالحظ إمهاال كبريا يطال هذه القناة وبالتايل ب

 .غياب اتصال فعال بني األسرة و املدرسة ومنه ضعف التحصيل الدراسي للتلميذ 

  :زيارات األولياء للمدرسة .5-2-2
وقت الذي يقضيه يف املرتل ،ولذا وجب أن تكون صلة بني الطفل يقضي يف املدرسة وقتا قصريا مقارنة بال

املرتل و املدرسة قوية حىت يتعاونا يف تربية الطفل على أحسن وجه ،وحىت ال تتعارض التربية فيها فيهدم 

                                                             

نقال عن مقدمة الدفتر المدرسي   1  
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أحدمها ما بىن اآلخر ،ومن هنا نستطيع معرفة أن نعرف مقدار اخلطأ الذي فيه بعض اآلباء الذين يهملون  تربية 
م متكلني يف على املدرسة ،فاملدرسة وحدها من غري تعاون البيت معها ال تستطيع أن تريب الطفل ،بل ال أبنائه

وتشري كل البحوث إىل األثر السيئ الذي ينجم عن اختاذ اآلباء ملوقف املعارضة أو "يكون هودها أي فائدة 
،فالتعليم يأخذ معىن جديدا ومظهرا 1"من قبل اآلباء  عدم املباالة ،كما أا تشري إىل اآلثار البناءة للتأييد الواعي

تكامليا إذا ما وجدت عالقات ودية بني اآلباء واملعلمني ،وميكن لآلباء املسامهة يف نواحي النشاط املدرسي 
للفصل عندما يقومون بزيارة املدرسة و حياطون علما به و بأمهيته و غالبا ما تأخذ هذه املسامهة صورة 

باشرة مثل تنظيم اآلباء رحلة بيداغوجية  للتالميذ و تستعني املؤسسة يف االضطالع بوظيفتها بالدعم املساعدة امل
الذي يقدمه األولياء مشاركة منهم يف اهود الذي تبذله املدرسة من أجل التلميذ،وتكون هذه املشاركة يف 

  .إطار مجعيات أولياء التالميذ ووفقا لألنظمة املعمول ا 
لبحث األمور "يارة األولياء للمدرسة يف تشكيل نوع من املقابالت الفردية و اليت هي يف العادة وتسمح ز

اخلاصة وليست العامة ،كالتفوق الدراسي أو اخنفاض التحصيل ،و اهلروب من املدرسة ،وتساعد هذه 
مالحظة أي املقابالت كال من األب و املعلم يف رسم صورة واضحة عن الطفل يف املدرسة و البيت و 

  .2"سلوكيات غري طبيعية تظهر عنده
  :أيام استقبال األساتذة لألولياء .5-2-3

حتدد إدارة املؤسسة التعليمية يوم يستقبل فيه األستاذ أولياء التالميذ ويكون خارج أوقات عمله ،ويف هذا اليوم 
ا ما أراد االتصال باملدرس و توضيح والساعة احملددة واملسجلة يف دفتر املراسلة اخلاص بالتلميذ ميكن للويل إذ

يديل به له أو العكس صحيح ،ألنه ذا التنظيم ال يضيع األستاذ الوقت املخصص للتالميذ وحىت الويل ميكن أن 
  .يأخذ احتياطه يف االتصال باملدرس 

ول إال تقوم إدارة املؤسسة التعليمية مبنع التالميذ يف حال غيام من الدخ :مراسالت الغياب .5-2-4
مبربر يربرون به غيام ويكون ذلك بإحضار الويل أو شهادة تثبت عجزهم عن ايء يف اليوم املتغيب فيه ،يف 

إىل إرسال رسالة أوىل يبلغ فيها الويل )املراقب العام (حالة استمرار الغياب أليام عديدة يلجأ مستشار التربية 
ة و الثالثة ،لكي يكون للمدرسة احلق يف فصل التلميذ بعد جملس بتغيب ابنه فإذا مل يتصل تكون الرسالة الثاني

  .تأديب 
  :أوراق إجابات التالميذ .5-2-5

                                                             

27 إيرفنج ستاوت وجريس النجدون ، المرجع السابق ،ص  2 

48أحمد خليل الفرعان ، المرجع السابق ، ص  2  
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حتتفظ الرقابة العامة يف املؤسسة التعليمية بأوراق إجابات التالميذ يف أرشيف املدرسة ملدة ثالث سنوات ألي 
احتجاج من طرف التلميذ أو وليه ،كما أن االحتفاظ بأوراق إجابات التالميذ تعد طريقة جيدة نوثق ا 

الذي سبق )26/10/1991بتاريخ  778من القرار الوزاري رقم ( 61جمهود التالميذ ،وهنا تنص املادة 
جيب ألن تكون الفروض و االختبارات حمل عرض يف القسم و أن تسلم أوراق الفرض و "ذكره من قبل 

االختبارات للتالميذ لالطالع على العالمات املمنوحة و تقدمي مالحظام، وحيتفظ التالميذ بأوراق الفروض 
،حيث " ميكن لألولياء االطالع عليها عند الطلب يف عني املكانبينما حتتفظ املؤسسة بأوراق االختبار اليت 

  .يوجد إطار خمصص إلمضاء الويل 
  :كشوف النقاط .2-6- 5

لتطلع األولياء على نتائج ) ثالثي(ترسل إىل أولياء التالميذ عن طريق الربيد العادي اية كل فصل دراسي 
حول نشاطهم وسلوكهم ،كما حيدد يف كشف  أبنائهم يف خمتلف املواد الدراسية ومالحظات مدرسيهم

الثالثي األخري مصري التلميذ الدراسي باالرتقاء من مستوى آلخر أو الرسوب أو التوجيه للحياة العملية ،متأل 
هذه الكشوف من طرف املدرسني اعتمادا على نتائج التالميذ يف االختبارات و الفروض و تقييم العمل املنجز 

يعقد اية  وتوقع من طرف املدير بعد االطالع عليها و موافقة جملس األقسام الذيداخل الصف أو خارجه 
تقوم املؤسسة بتبليغ التالميذ و أوليائهم النتائج "778من القرار رقم 66وتنص املادة االمتحانات الفصلية 

 95،و املادة " ية املدرسية بصفة دورية منتظمة حسب الطرق و بواسطة الوثائق اليت حتددها التعليمات الرمس
  :جيب على املؤسسة إطالع األولياء قصد متكينهم من أداء الدور املطلوب منهم خاصة على ما يلي 

  .جدول التوقيت املقرر للتالميذ و التغيريات اليت قد تدخل عليه-1
  .التغيبات و التأخرات و السلوكات اليت تسجل عليهم -2
  ......" ا من خالل عمليات التقييم ليت جتري عليهم والنتائج املدرسية اليت يتحصلون عليه-3
  :استدعاء األولياء للحضور إىل املدرسة .5-2-7

إن مدرسي الفصول يف حاجة لعديد من الوسائل لكي يضل األولياء حماطني علما مبجريات األمور من بينها 
اعي وفيها يتم املناقشة مجاعيا استدعاء أولياء التالميذ و االجتماع م ،فقد يكون االستدعاء الجتماع مج

يشارك ،حيث حيضر عدد من أولياء األمور مع األساتذة و اإلدارة ،وفيها حتليل نتائج األداء للطلبة ،أو شرح 
بعض املعلومات اهلامة ألولياء األمور ،إال أنه بالرغم  من فائدا العامة تبقى إحدى الوسائل وليست الوحيدة 

ل هذه االجتماعات و البعض اآلخر ال يستطيعون املواظبة على حضورها ،ومن مث فبعض األولياء يكرهون مث
جند الدعوة الفردية وهي لقاء فردي مع ويل األمر يتم من خالله مناقشة وضع الطالب انفراديا إما مع أساتذة 

وكية ،على الرغم الصف أو أحدهم ،أو املدير أو مستشار التربية ،بشأن الطالب من الناحية األكادميية أو السل
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فاملقابالت الفردية يف املدرسة هلا قيمتها الكبرية ،وحىت إذا أحكم التخطيط و "من الصعوبات اليت تنتج عنها ،
 .1"صدقت النية فإن معلم الفصل ال ميكنه االتصال جبميع اآلباء الذين يلزم أن يقابلهم 

   
   

  :مجعية أولياء التالميذ .5-2-8
هي مجعية من اجلمعيات الثقافية و الرياضية و املنظمة بقانون اجلمعيات الثقافية و الرياضية و اليت جيب أن  

يتعلق باجلمعيات  04/12/1990مؤرخ يف  90/31تكون معتمدة من طرف وزارة الداخلية طبقا للقانون 
تهم بصفة منتظمة يف مؤسسة تعليمية أو ،ومتكونة كما يدل امسها من أولياء التالميذ الذين يزاول أبنائهم دراس

  .تكوينية تابعة لوصاية وزارة التربية الوطنية 
إن دور مجعية أولياء التالميذ كما هو مبني يف قانوا األساسي واضح و حمدد خاصة يف جمال املساعدة املادية و 

  :يهدف إنشاء اجلمعية أساسا إىل "املعنوية و التربية و 
  سرة و املدرسة من أجل تربية التالميذ تربية متكاملة و ناجحة دعم الصلة بني األ -
تسهيل عملية اتصال اآلباء بإدارة املدرسة و أساتذا للحصول على معلومات حول سلوك التالميذ وحيام  -

  .الدراسية داخل املدرسة وحول ما يستجد من تشريعات مدرسية تتعلق بتحسني شروط العمل باملدرسة 
  .املدرسة ماديا من أجل إجناح العملية التربوية مساعدة  -
  .معاونة التالميذ املعوزين و تشجيعهم على متابعة الدراسة  -
  .2"تقدمي اقتراحات تتعلق بتحسني شروط العمل باملدرسة  -
درسة اجلمعية اجتماعاا باملوال يتعداه إىل جماالت أخرى مثل اال البيداغوجي أو اإلداري ،ميكن أن تعقد "

و 15:إطار عالقة املدير مع أولياء التالميذ تؤكد املادتني  خارج أوقات الدراسة و بإذن من مدير املؤسسة يف
اخلاص بنظام اجلماعة التربوية أن اجتماعات مجعية أولياء التالميذ املعتمدة رمسيا  778من القرار الوزاري 16

يف املؤسسة ال تكون إال مبوافقة املدير عليها ،وأن تكون خارج أوقات العمل ،وجيب عليها أن حتافظ على 
  .3"حملالت و التجهيزات ا

  :معوقات االتصال بني األسرة و املدرسة .5-3
  :ميكن تصنيف معوقات االتصال بني األسرة و املدرسة كالتايل 

                                                             

40إيرفنج ستاوت وجريس النجدون ، المرجع السابق ،ص  1  
  2 206-205، المرجع السابق ، ص  محمد بن حموة 
237 ، ص 2000، الجزائر ،  3الجزائري ، طبن سالم ، المرجع في التشريع المدرسي عبد الرحمان   3  
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وهي املعوقات اليت تتصل بطرف االتصال املرسل أو املستقبل وفقد تعود هذه :املعوقات الفردية .3-1- 5
يم الثقافة،املؤهالت العلمية،التخصص ،اخلربة درجة االهتمام املعوقات إىل عدة عوامل كاللغة ،درجة التعل

بالتواصل ،املكانة االجتماعية ،فلسفة املدرسة،فلسفة التربية وغريها ،كما يرجع سبب عزوف الكثري من 
 .األولياء عن زيارة املدرسية بسبب املعاملة السيئة من قبل األساتذة أو اإلدارة 

ال يكون هناك التنظيم الكايف ،و االستعداد للقاءات الفردية أو اجلماعية فكثريا :معوقات تنظيمية.3-2- 5
فقد ال تتوفر قاعات أو أماكن مناسبة للقاء ،وحىت و إن توفر يف بعض األحيان فقد ال يتوفر االستعداد الكايف 

اقة هذا لذلك ،كما أن أشغال أولياء األمور وجريهم وراء العمل وعدم حصوهلم على إجازات يساهم يف إع
  التواصل ،خاصة إذا كان عمل  ويل األمر بعيدا عن املدرسة فهذا ال يعطيه الفرصة لزيارا 

وهي أخطر املعوقات ألا أكثرها خفاء ،فكل منا عادة ال يقاوم االعتراف :معوقات نفسية .5-3-3
أو املستقبل أو )املرسل(بأوجه القصور يف شخصيته و سلوكه ،وقد تكون هذه املعوقات ذاتية نابعة من الفرد 

  .تكون ثنائية من التفاعل بينهما 
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  : اهلوة املوجودة بني األسرة و املدرسة-6

مل يتعرض مشروع التربية والتكوين بكيفية مباشرة إىل األسرة ودورها ،وجاء االنتباه إىل هذا النقص متأخرا 
ويف هذا السياق نؤكد على أن تطور العملية التعليمية مرتبط بتدخل الطرفني األسرة و املدرسة ،كما مت التأكيد 

السلوكيات وضرورة تكريس مؤسسة جديدة  على تكامل املتدخلني رغم اختالفهما على مستوى الوسائل و
للترابط الضروري بني املؤسسة التعليمية و مؤسسة األسرة و توفري شروط و مناخ و آليات هذه 
املؤسسة،وذلك يف إطار انفتاح األخرية على حميطها االجتماعي و الثقايف و االقتصادي،وكذلك يف إطار إعادة 

سة من أجل استحضار األسرة بشكل مستمر عرب إرساء سلوكيات التكامل و التناغم بني األسرة و املدر
جديدة و ثقافة جديدة تقرب املدرسة من األسرة وتدجمها يف حميطها ،ومتد جسور التواصل و التعاون بني 
املدرسة و األسرة ،وتفعل مسامهة األسرة يف األنشطة التعاونية باملؤسسة ،و تشركها يف أدوار احلياة املدرسية 

  . احلواجز النفسية ،وتفعيل وترية إصالح املدرسة و إعداد مواطن صاحل و مسؤول لتكسري
  :وسائل جذب أولياء األمور .6-1

من خالل العديد من األنشطة و الربامج التربوية و حتسني عملية التواصل مع أولياء األمور ميكن جذم 
الربامج التربوية و اإلرشادية يف املدرسة وكذلك للمدرسة و التعاون معهم ليكونوا شركاء حقيقيني يف إجناح 

  :العمل على املساعدة يف حتسني العملية التربوية و التعليمية املدرسية وميكن أن يكون ذلك من خالل 
إشراك أولياء األمور يف التخطيط و التنفيذ للربامج و األنشطة املدرسية و مشاركتهم فيها، وبيان -

  .جهدهم   
  .م أفكارهم  ، والبعد عن التهكم و السخرية والنقد هلم تقدير و احترا-
أن ينتبه املدراء لسلوكهم غري اللفظي ألنه يف أحيان كثرية أن هذا السلوك يقول ما ال يقوله السلوك -

  .اللفظي 
االستماع و اإلصغاء هلم وإىل جتارم خربام فهذا ال يعطي هلم التقدير و االحترام كما يعزز -

  .ع  املدرسة  تواصلهم م
  .عرض الربنامج بطريقة مناسبة ، وواضحة ،بدون غموض بعيدة عن اجلمل اإلنشائية -



بین األسرة  والمدرسة التواصل                                                   الفصل الرابع         
 

 
76 

  .اختيار الزمان و املكان املناسب هلم وذلك بعد مشاورم -
  .التفرغ ألولياء األمور يف حالة زيارم الفردية لإلدارة كي تتعزز هذه الزيارات-
  .بوية ، والسلوكية اليت حتتاجها املدرسةطلب مساعدم يف بعض القضايا التر-
إشراكهم يف جمال اإلرشاد املهين ، و التربوي ،و األسري وبيان أثر أعماهلم على الطلبة و اتمع -

  .احمللي 
عقد دورات لتحسني مهارام يف جمال رعاية الطلبة ، وإكسام املهارات اليت حيتاجوا يف القضايا -

  . التربوية و النفسية
  :إشكاالت املنظومة التربوية فيما خيص التواصل بني األسرة و املدرسة 6-2

يف غياب اجلودة وتغييب القيم واخللط يف تصور األدوار لكل من األسرة و املدرسة ،وضعف 
وحمدودية دور مجعيات أولياء التالميذ يف احلياة املدرسية و املنظومة التربوية ،نشري إىل أن املنظومة 

نشري إىل أن املنظومة التربوية عانت من التراجع وعدم القدرة على التكيف و التطور، التربوية 
فأصبحت مع بداية األلفية اجلديدة عاجزة متاما عن مواكبة الرهانات اتمعية وعن يئة األجيال 

ل و ومن املمكن أن حنصر أغلب العقبات اليت حتول بني األه الناشئة لالندماج يف جمتمع املعرفة ،
  :املدرسة فيما يلي 

  .اجتاهات كل منهما لآلخر قد تتضمن الشك و الالمباالة وعدم فهم أمهية التعاون املثمر/1
نقص التدريب و اإلعداد للمربني و املختصني يعترب عامال مهما يف معرفة احتياجات الوالدين /2

  .والطرق اليت ميكن من خالهلا أن يعمال معا من بنجاح 
املختصني مع األهايل بنوع من التفوق والتظاهر عليهم مما جيعلهم يتشككون يف دقة تعامل بعض /3

  .مالحظام ويفشلون يف االستماع إليهم 
املطالب و التوقعات غري الواقعية إذ ميكن أن تكون لآلباء و املعلمني توقعات غري واقعية من الطفل /4

الالزم وهذا ال يعتمد على قدرات الطفل وقد تكون هذه التوقعات أعلى من الالزم أو أقل من 
فحسب بل على طبيعة ونوعية الدعم املتوفر يف املرتل كما أن بعض املدرسني قد يطلبون من الوالدين 
القيام مبتطلبات كثرية مثال التدريس اليومي وتسجيل إجنازات الطفل بشكل مفصل مما يؤدي على 

اولون تنفيذ هذه املتطلبات ألم يعتقدون أن تقدم وضع عبء كبري على األسرة ،وجتعل و اآلباء حي
  .طفلهم يعتمد عليهم بالدرجة األوىل 

وبنفس الطريقة ،قد تكون للوالدين توقعات غري واقعية ملل ميكن للمعلمني إجنازه يصابون خبيبة أمل /5
  .كبرية عندما ال تتحقق هذه التوقعات 
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ميكن أن تواجه تعاون املدرية و األسرة و ميكن أن  هذه هي أهم العقبات و اإلشكاليات العامة اليت
تكون هناك عقبات خاصة بكل أسرة ميكن مناقشتها من خالل لقاء األسرة و الفريق املختص و 

  .  الوصول إىل حلول هلا


