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موضوع البحث ( التواصل األسري )

المقـــدمـــــــة
تعد مجالس ألياء أمور الطالبات جسر للتواصل بين المدرسة
واألسرة  ,يتمكن
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ولي األمر والمدرسة خاللها مناقشة الوضع التعليمي
والسلوكي و االجتماعي للطالبات .

الهــــــــــدف
 تعزيز العالقة بين الطالبة والمدرسة ومعلماتها لتجنبالمشاكل وحلها في حال وقوعها .
 بنظرك هل التواصل األسري مهم للطالبة أم ال ؟
 ما أهم وسائل التواصل بين المدرسة و األسرة ؟
 ما النتيجة المرجوة من مدى استجابة أولياء األمور لتقبل
توجيهات المدرسة من عدمها ؟
 كيف ننمي ثقافة التواصل لدى األسرة ؟
 ما مدى مرونة عالقة الطالبة والمرشدة الطالبية لتقبل
توجيهات و لزرع ثقة الطالبة بالمرشدة ؟

 أهمية دراسة المشكلة
 -1أن المدرسة بيئة ثرية الكتساب الطفل للخبرات المختلفة من خالل احتكاكه بالمعلم
والزمالء والمنهج الدراسي واإلدارة
 -2أن األسرة مصدر أساسي الكتساب الطفل للخبرات والتنشئة االجتماعية له قبل دخوله
المدرسة وبعد دخوله المدرسة من خالل احتكاك الطفل في المواقف المختلفة في عالقاته
باألخوة واألخوات واألب واألم
 -3أنهما مكمالن لبعضهما البعض في تكوين شخصية الطفل ومن ثم ضرورة التكامل بينهما
في خلق شخصية سوية
 -4أن مما سبق من عرض لتعريف التربية ودور األسرة في التربية يتضح لنا أن األسرة
يمكن أن تكون مصدر للعديد من المشكالت والصعوبات التي يواجها الطفل ( سواء مشكالت
نفسية – اجتماعية –أسرية -اقتصادية .…-إلخ )  ،،والتي قد تؤثر سلبا ً على السير الدراسي
له داخل المدرسة  ،،وذلك إذا كانت الخبرات التي يكتسبها الطفل من األسرة سلبية وغير
سوية  0ومن ثم ضرورة أن يكون هناك عالقة وطيدة بين المدرسة من أجل التغلب على هذه
المشكالت
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 -5يتضح مما سبق أن األسرة قد تكون أيضا ً مصدر وبيئة جيدة وعامل مساعد في عالج
العديد من المشكالت التي يوجها الطفل داخل المدرسة  ،وذلك إذا ما كانت الخبرات التي
يكتسبها الطفل من األسرة إيجابية وسوية .
مما يتضح سبق ضرورة أن يكون هناك أسلوب معين لتوطيد العالقة بين المدرسة واألسرة
والبيت من خالل أسلوب علمي

.التعريفات اإلجرائية
مشكلة  :مرادفات كلمة ُم ْ
ش ِكلَة (اسم):


ضلَة َ ,و ْر َ
طة
صعُوبة َ ,عائِقة َ ,عائِقَة َ ,عقَبَة ُ ,
ُ
ع ْقدَة  ,لُ ْغز َ ,مأ ْ ِزق ُ ,م ْع ِ
صل( :اسم)
 .1التواصل األسري ت َوا ُ
ص َل
 oمصدر ت َ َوا َ
ق َو ِوئ ٍَام
 oت َ َوا ُ
ص ُل ال َح ِبيبَي ِْن ُ :م َوا َ
صلَةُ أ َح ِد ِه َما ِلآلخ َِر فِي اتِفَا ٍ
ث  :ت ََوا ِلي ِه
ص ُل ال َحدِي ِ
 oت َ َوا ُ
أسرى ال َّ
شي َء عنه  :أزاله  ،نزعه وألقاه

.حدود الدراسة
مكاني داخل المدرسة بإقامة مجلس األمهات والتواصل مع األمهات
خارج المدرسة بالتواصل مع أولياء األمور من خالل االستبيانات
زماني في نهاية الفصل الدراسي األول والفصل الدراسي الثاني 1437هـ
 1438 -هـ

الخــــــــاتمـــــــــــة
سوف يكون هناك حل لمشاكل الطالبة عندما يوجد هناك
تواصل بين المدرسة و األسرة  ,ويجب أن يكون هناك
مصداقية في إعطاء معلومات الطالبة مثل  :أرقام الهواتف و
صحة الطالبات و على المدرسة أن يكون هناك السرية التامة
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عن معلومات الطالبة و لن يتحقق جميع ما ذكر إال بالتعاون
بين األسرة والمدرسة والتعاون األسري الدائم .

الفـــــــــــهـــــــــــــرس

م
1
2
3
4
4

رقم الصفحة
1
2
4 -3 – 2
5
6

العنوان
الغالف
المقدمة
المحتوى
الخاتمة
الفهرس
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