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 بعد عام دراسي صعب
؟التواصل بین األسرة والمدرسة.. هل یرفع المستوى التعلیمي  

 
أن یساهم في تحسین العملیة إن عملیة التواصل بین األسرة والمدرسة أمر في غایة األهمیة وذلك لما من شأنه 

یجاد مخرجات متمیزة ومتعلمة من األجیال القادمة وخصوصا ان متابعة األهل ألبنائهم داخل المدرسة  التعلیمیة وإ
ومراجعة الدروس معهم في المنزل سیكون لهما األثر االیجابي في تنشئة األبناء وتعویدهم االلتزام وعلى الجانب 

ته لدى أسرته وبالتالي سیحرص على العطاء بصورة أكبراآلخر سیشعر الطالب بأهمی . 

إلى ذلك أظهرت دراسة بحثیة متخصصة في الشأن التعلیمي بمنطقة الخلیج العربي ضرورة النظر بصورة أشمل 
شراك األسرة والمجتمع المحلي ألنهما من األطراف المؤثرة في تطویر الشباب ویشكالن رافدا مهما یدعم  لتعلیم وإ ل

تطویر منظومة التعلیمجهود  . 
كمساعدة األبناء في أداء الواجبات » العوامل المنزلیة«وكانت الدراسة التي أجرتها جامعة أوكالند، قد أثبتت أن 

 .المنزلیة، وتحقیق مشاركة األهل، كان لها تأثیر كبیر في تحسین التحصیل التعلیمي للطالب
ال في تعلیم أبنائهم، بغض النظر عن مستوى دخل األسرة أو وقد أكدت دراسات أخرى أن مشاركة األهل وبشكل فع

المستوى التعلیمي لألهل، جعلت الطالب یحققون نتائج أفضل في االختبارات، كما تحسنت معدالت حضور 
 .الصفوف الدراسیة، وانخفضت معدالت التسرب من المدرسة

تواصل األسرة مع المدرسة فإن هذا األمر قد ال  وعلى الرغم من أن السیاسة التعلیمیة في البحرین بدأت تعي أهمیة
یقوم بعض أولیاء األمور بتطبیقه ألنهم یعتقدون أن تعلیم أوالدهم هو مسؤولیة المعلمین وحدهم، وأن هذه المهمة 

 .مكانها المدرسة فقط
ال وللتعرف علیها ومن أجل تغییر هذا االعتقاد بدأت وزارة التربیة والتعلیم تخطو عددا من الخطوات في هذا المج

 .أخبار الخلیج التقت أحد االختصاصیین في المجال االجتماعي في الوزارة
 التعاون مطلوب

خالد السعیدي رئیس مركز اإلرشاد النفسي واألكادیمي بإدارة الخدمات الطالبیة تحدث عن أهمیة دور األسرة في 
التعاون مع المدرسة لتحسین مستوى الطلبة التعلیمي فقال بطبیعة الحال هناك عالقة تشابكیة تعاونیة بین المدرسة 

الجانب ولكن لو باتت هذه العالقة معدومة أو ضعیفة فإنها بال  والبیت یكون لها الكثیر من العوامل االیجابیة في هذا



شك ستؤدي إلى إیجاد الكثیر من السلبیات التي ال تتماشى مع القیم المطلوبة التي من المفترض أن تكون بین البیت 
یة بین والمدرسة، وفي حال حدوث تعارض بین هذه القیم من شأنها أن تساهم في خلق عدد من المشاكل االستثنائ

الطرفین، لذلك بدأ المدرسون في جمیع مدارس المملكة بالعمل على إیجاد تواصل بین األسرة والمدرسة بدوره سیولد 
نوعا من االنسجام لیكون له المزید من النتائج اإلیجابیة على الطلبة، وعلى الجانب اآلخر نجد ان المدرسین یعتقدون 

ن بال شك سیصب في المصلحة التربویة التي سیكون لها دور واضح في أن هذا التواصل المتفق علیه بین الطرفی
قبال الطالب على الدراسة بعد التعرف على نقاط القوة والضعف التي یعانیها. لذلك بدأت  إثراء العملیة التعلیمیة وإ

المرشد مدارس البحرین ممثلة في مكاتب اإلرشاد االجتماعي تبادر إلى تعزیز هذا التواصل وذلك عن طریق 
االجتماعي الذي بطبیعة الحال یكون األقدر على تعزیز هذه العالقة التي سیتولى من خاللها العمل على تسلیط 

الضوء على نقاط الضعف والمشاكل التربویة التعلیمیة كافة لدى الطالب التي تؤثر فیه بشكل سلبي وذلك فیما یتعلق 
بینه وبین المؤسسة المدرسیة والمدارس بشكل عام، ولكن لألسف  بتحصیله العلمي باإلضافة إلى توافقه االجتماعي

فإن الكثیر من األسر مازالت تعتقد ان الیوم المفتوح هو الوحید الذي یتم فیه بناء الكثیر من أطر التعاون للتعرف 
فجمیع أیام  على المستوى الحقیقي للطالب وهذا المفهوم السائد غیر صحیح ألن متابعة األبناء لیس لها یوم محدد

التمدرس مفتوحة ألولیاء األمور ومن هناك یكون ولي األمر قریبا وبشكل كبیر من ابنه داخل المدرسة وذلك في 
البرامج واألنشطة والمعارف العلمیة والتربویة اتي یمكن أن یتعرف علیها ولي األمر لمساعدة أبنائه فیها وعلى 

یمیة ال یقل عن دور األسرة ألن الطفل هو الهدف األساسيالجانب اآلخر بال شك ان دور المؤسسات التعل . 
 بحاجة إلى المزید من الدعم

وأضاف السعیدي قائال: إنه من المؤسف في الوقت الحاضر وحسب الدراسات المحلیة أن طبیعة العالقة التشابكیة 
كثیرا على التوجهات اإلداریة  ما بین المدرسة والبیت مازالت تتأرجح بین الصعود والهبوط في المدارس وهي تعتمد

ومكاتب اإلرشاد االجتماعي وتكون حسب طبیعة المشكلة والمشاركة فیها بایجابیة، وقد أظهرت اإلحصائیات التي 
قامت بها الوزارة على عدد من أولیاء األمور وذلك فیما یتعلق بمفهومهم عن العالقة بین البیت والمدرسة أن تقبلها لم 

ا جعلها مقتصرة على مجلس اآلباء الذي یشارك فیه عدد محدود من أولیاء األموریكن لدى الجمیع مم . 
لذلك فإن مراكز اإلرشاد االجتماعي في الوزارة بحاجة إلى المزید من الدعم من وزارة التربیة والتعلیم باإلضافة إلى 

ة عن الحساسیة وعادة تأتي المؤسسات المدرسیة من خالل قوانین ایجابیة صارمة تطبق على هذه المؤسسات بعید
من المسئولین وتكون في صالح المؤسسة المدرسیة وتنطلق بفتح هذه القنوات بشكل مؤسس حتى تكون هذه العالقة 

 .صادقة مبنیة على مجتمع من األنظمة والقوانین التي تحكم الطرفین
سلطوا الضوء على تجاربهم المیدانیة بعد ذلك انتقلت دفة الحدیث مع عدد من المرشدین االجتماعیین في المدرسة لی

 :في المدارس
المرشدة االجتماعیة خیریة مختار احمد مشرفة اجتماعیة في مدرسة خالد بن الولید االبتدائیة للبنین أكدت قائلة إن 
االختصاصي االجتماعي هو الحجر األساس في عملیة تشجیع أولیاء األمور على التواصل بین البیت والمدرسة، 

ن خالل عدد من البرامج والمشاریع التي تقوم المدرسة بوضعها سواء في تقویم سلوك الطالب أو في رفع وذلك م
التحصیل الدراسي إلى جانب البرامج االثرائیة التي تشجع ولي األمر على التواصل مع المدرسة، وللمرشد االجتماعي 

اء األموردور مدعم من قبل إدارة المدرسة متى ما تبنت برامج أشركت أولی . 



وأضافت أما بالنسبة إلى النتائج اإلیجابیة التي حققتها مجالس اآلباء وهي عبارة عن مشروع وزاري یهدف إلى توثیق 
العالقة بین البیت والمدرسة وتعزیز الشراكة مع ولي األمر مع األخذ بعین االعتبار جمیع المقترحات البناءة التي 

سلوك التالمیذ ورفع مستوى التحصیل الدراسي للتالمیذ، والمردود االیجابي  یقدمها عضو مجلس اآلباء بهدف تطویر
لهذا المجلس الذي لن تظهر آثاره إال إذا كانت إدارة المدرسة إدارة فاعلة من حیث استغالل واستثمار طاقات 

في األنشطة  األعضاء وترك بصمات واضحة في العمل المدرسي، ومن البرامج التي تطبقها مدرستنا هي المشاركة
المدرسیة في مختلف الفعالیات المدرسیة (اللجنة االجتماعیة) وتقدیم محاضرات ودورات في رفع كفاءة المعلم أو 

 .السعي لرفع التحصیل الدراسي
وتحدثت هناء حسین الیافعي المرشدة االجتماعیة في مدرسة توبلي االبتدائیة للبنین حول دور المرشد االجتماعي في 

ة والمدرسة لمصلحة الطالب قائلة: في أغلب األحیان نجد أن لالختصاصي االجتماعي دورا كبیرا في ربط األسر 
تشجیع عملیة التواصل الفعال بین البیت والمدرسة وذلك من خالل العالقة المهنیة المبنیة مسبقا بینه وبین أولیاء 

وعویة والتوجیهات المدرسیة، إلى جانب عقد األمور، حیث یعمل على التواصل المستمر معهم من خالل النشرات الت
اللقاءات المفتوحة لتعریفهم بالمستویات التحصیلیة والسلوكیة لألبناء والعمل الدؤوب على حثهم من خالل الرسائل 
المتبادلة بینهما وكذلك تنظیم المحاضرات والندوات وورش العمل التي تهم األبناء ومستقبلهم األكادیمي والمهني، 

الدور المتكامل لهم لعمل المدرسة والبیت في سبیل التنشئة االجتماعیة السلیمة للطالبات وتوضیح . 
وأضافت الیافعي: وفیما یتعلق بالنتائج اإلیجابیة لمجالس اآلباء نجد ان لمجالس اآلباء في المدارس دورا مهما في 

طالبات حیث یعمل على دعم المدرسة في برامجها عملیة تقدیم الدعم والمساندة للمدرسة بما یسهل العملیة التعلیمیة لل
وأنشطتها المختلفة وتوفیر بعض االحتیاجات التي قد تحتاج إلیها المدرسة، كما یقوم أعضاء هذا المجلس بمد 

 .المدرسة بالمالحظات واالقتراحات التي قد تسهم في حل المشكالت المدرسیة والتقلیل منها
 وألولیاء

 األمور رأي
األمر باسمة أحمد عبید إلى أن المتابعة مع المدرسة من شأنها تحسین مستوى الطالب الدراسي، » ةولی«وتشیر 

خاصة في حالة األخذ بمالحظات المعلمین ومتابعة نقاط الضعف في االبن، نظرا لضرورة أن یكون دور األسرة 
ة بمفردها ال تستطیع أن تحكم قبضتها مكمال لدور المدرسة للخروج بأفضل نتیجة في تربیة الطالب وتعلیمه، فالمدرس

 .على الطالب وأیضا األسرة بمفردها ال تستطیع الحكم على مستوى الطالب الدراسي
وتؤكد بسمة أنها لم تكن تتواصل مع المدرسة، وكان مستوى ابنها متدنیا، ثم بدأت التردد على المعلمین واالستفسار 

وخاصة ان هناك طالبا مشاغبین ویؤثرون في زمالئهم سلبا، ولذلك عن مستوى ابنها إلى أن تقدم مستواه كثیرا، 
وجب على كل ولي أمر أن یتابع ابنه ویقترب منه ویحاول تقدیم النصح له حتى یسیر به في طریق التفوق بعیدا عن 

 .رفقاء السوء
 عالقة قویة ومباشرة

المدرسة یجب أن تكون قویة ومباشرة، وعلى في المقابل یرى ولي االمر أسامة احمد أن العالقة بین ولي األمر و 
المدرسة أن تحرص على إخبار أولیاء األمور بالیوم المفتوح نظرا ألنهم یستطیعون في یوم واحد فقط معرفة مستوى 
أبنائهم في كل المواد التي یدرسونها، ومن هنا یستطیع األهل التواصل مع المعلم لمعرفة نقاط الضعف في الطالب 



ركها، باإلضافة إلى أن في الكثیر من األحیان یكون التقصیر وتدني مستوى الطالب ناتجین عن عدم ومحاولة تدا
فهمه للهجة المعلم، فالمدارس تعج بمختلف اللهجات والجنسیات، ومن هنا یكون التواصل مهما وحیویا وفي مصلحة 

انه لیس على المستوى الدراسي الطالب، وفي الوقت نفسه یجب على ولي األمر عدم تعنیف ابنه إذا اكتشف 
المطلوب، بل یناقشه بهدوء لمعرفة سبب تأخره في بعض المواد، وبمعرفة األسباب وعالجها سوف یتحسن مستوى 

 .الطالب ویستطیع تحقیق التفوق خاصة إذا مدت المدرسة ید التعاون لولي األمر
 المستوى الفكري للطلبة

ان تواصل األهل مع المدرسة سالح ذو حدین، نظرا الن تردد األهل على أما الطالب مدثر احمد عبدالرزاق فیرى 
المدرسة سوف یوضح مستوى الطالب العلمي أمام ذویه، وقد یكون مستواه العقلي والتعلیمي متوسطا وهذا المستوى 

عكسیة،  لن یرضي األهل وبالتالي سوف یضغطون على ابنهم من دون النظر إلى قدراته، وقد یؤدي ذلك إلى نتیجة
وفي المقابل إذا كان الطالب غیر ملتزم فإن متابعة األهل مع المدرسة سوف تجعله أكثر التزاما، وفي كل األحوال 

أرى أن التواصل بین األهل والمدرسة شيء مهم جدا ویصب في مصلحة الطالب وأیضا في النتیجة النهائیة 
 .للمدرسة

 التحصیل األخالقي
) ان التواصل بین المدرسة یجب أال یكون لمتابعة التحصیل العلمي لألبناء فقط، بل وترى آمال فهمي (ولیة أمر

األخالقي أیضا، ألن الكثیر من األبناء یقعون في أخطاء مدمرة ولألسف أولیاء األمور ال یستمعون إلى شكاوى 
درسة واألسرة یؤدي إلى المعلمین، بل یستنكرون لفت نظرهم إلى أخطاء أبنائهم، وتوضح أن عدم التواصل بین الم

نتائج سلبیة وخلل في شخصیة الطالب، فعندما ال تعرف األسرة شیئا عن تصرفات أبنائها أو مستواهم التعلیمي، 
سوف تفاجأ بنتائج غیر مرضیة، باإلضافة إلى المشاكل التي قد یقع فیها األبناء والتي تتفاقم الن اآلباء ال یعلمون 

مع المدرسة عنها شیئا بسبب عدم تواصلهم . 
 التواصل المستمر

سناء صقر (ولیة أمر) تؤكد أن التعاون بین المدرسة واألسرة له الكثیر من اآلثار االیجابیة، فالتواصل المستمر من 
شأنه أن یساهم في تحقیق الهدف الذي قامت األسرة بوضعه وذلك فیما یتعلق باألسلوب األمثل في تربیة الطفل 

فة إلى التعرف على نقاط الضعف التي یعانیها في تحصیله الدراسي والتي ستعمل األسرة وصقله أكادیمیا باإلضا
على عالجها بكل الطرائق الممكنة والمناسبة، ولكن في ذات الوقت ال یمكن الجزم بأن التواصل المستمر قد یحقق 

بنها قد ینفره من الدراسةأفضل النتائج ففي بعض الحاالت قد یكون هداما ألن أسلوب األسرة في التعامل مع ا . 

وبشكل عام فإن قیام بعض أولیاء األمور باالعتماد كلیا على المدرسة من شأنه أن ینشئ لدینا جیال ضعیفا ألنه لم 
یحصل على االهتمام الكافي من قبل ذویه، وبالتالي فإن هذا األمر بطبیعة الحال قد ال یتناسب مع توجهات وزارة 

قامت بوضع المزید من الخطط واالستراتیجیات التي من شأنها أن تساهم في تحقیق أهداف  التربیة والتعلیم التي
  وذلك لتنشئة جیل متعلم ومثقف. 2030الرؤیة االقتصادیة 

  
  
 



  
 

 
 

 


