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 إسرتاتيجية مقرتحة لتعزيز التواصل بني مؤسسات رياض األطفال واألسرة 

 تمع السعودّي يف ضوء الواقع احمللي واالجتاهات العاملية املعاصرةيف اجمل

 عائشة بكر آدم فالته

 مستخلص الدراسة:
هدفت الدراسة إىل إعداد إسرتاتيجية مقرتحة لتعزيز التواصل بنب  مسسسنبار رينباأل اال نبا      

اقنبع املمارسنبار ايلينبة    وااسرة يف اجملتمع السعودي يف ضوء االجتاهار العاملية املعاصنبرة يف املينبداو وو  
 لعملية التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة.

ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بااللالع على االجتاهار العاملية املعاصرة عنبالوة علنبى   
بالتواصل مع عينة منب  اامانبار الالتنب      كما قامت،الدراسار ايلية واإلقليمية ذار العالقة باملوضوع

أل ا  ملتحقني بالروضار احلكومية إضافة إىل عينة منب  مشنبرفار ومعلمنبار رينباأل اال نبا        لديا َّ
ومسسسار رينباأل   بكل م  مدينة مكة وجدة والطائف للتعرف ع  كثب على واقع العالقة ب  ااسرة

 اال ا  ولبيعة عملية التواصل ويف ضوء إجابتا َّ وما ملسته الباحثة م  فجوة يف عملينبة التواصنبل بنبني   
الواقع ايل  لعملية التواصل وما بني املمارسار العاملية املعاصرة أعدر الباحثة اإلسنبرتاتيجية املقرتحنبة   

ومنبروًرا بااهنبداف وأسنباليب التن ينبمل واملتابعنبة والتقنبوي         متضمنة لكافة العناصر بدًءا بالرؤية والرسالة
 اإلسرتاتيجية. وانتااًء مبتطلبار التن يمل ومسشرار حتقق ااهداف ومقومار جناح
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A proposed strategy to enhance communication between 
kindergarten and family institutions in the Saudi society in 
light of the local realities and contemporary global trends 

Aishah Baker Adam Falatah 

 
Abstract: 

The major objective of the study was to propose a strategy for enhancing 
communication between early childhood institutions and families in the Saudi community, 
based on international recent trends as well as current local practices. To achieve the 
research objectives, the researcher contacted samples of parents who have children in the 
kindergarten, in addition to teachers and supervisors at the kindergarten  level to have an 
idea about the real practice of communication between parents and kindergarten 
institutions. They all mentioned that parental meetings, mothers visiting kindergarten to 
meet with teachers, formal letters sent to parents concerning policies and programs and 
issues related to children are used as methods of communication. Thus, the researcher 
proposed  a strategy, including vision ,mission ,objectives and methods, followed by 
follow-up evaluation methods. 

 
 
 
 
 
 

 ة:ـاملقدم

يتميز عصرنا احلديث بالعديد م  التغريار املتسارعة يف شتى اجملاالر وخباصنبة يف  
واملعلومات ، والتقين، مما يتطلب مواكبته إعداد أفراد يستطيعوو التكيف مع  اجملا  املعريف،

هملا الواقع، وبالتال  مواجاة حتدياته املختل ة، وهملا ل  يتأتى إال م  خال  تربينبة فاعلنبة   
وإعداد شامل لل رد اإلنسان  منمل مرحلة الط ولة، وماما استحوذر مراحل منو اإلنساو 

رتبوي، تظل ملرحلة الط ولة املبكرة الصدارة واحلّيز ااكرب، ذلك وتطوره على االهتمام ال
لكوناا ال رتة التكوينية احلامسة يف حياة الط ل واليت يت  خالهلا تشكُّل املالمح ااساسية 

اخللقينبنبة، واالجتماعينبنبة، والعقلينبنبة، وا سنبنبمية،    ،لشخصنبنبيته العامنبنبة يف جينبنبع جوانبانبنبا 
 ه وتوفره له البيئة اييطة يف البيت والروضة.والعال ية، وذلك بالقدر الملي تتيح

ومبا أو تربية الط ل وإعداده للحياة عمل متكامل ال ينحصر داخل جدراو املننبز   
فحسب، أو أسوار رياأل اال ا ، بل كاو وما زا  جناح العملية الرتبوية قائًما على مد 

ئمة لنمو الط ل منب   مبا يايئ ظروف مال جسور التعاوو والتواصل بني ااسرة والروضة
 جيع جوانب شخصيته.

وم  هملا املنطلق تسكد معظ  االجتاهنبار الرتبوينبة احلديثنبة علنبى ضنبرورة سنبيادة       
النظرة املتكاملة للط ل مبا حيقق له النمو الشامل. وهملا ل  يتحقق دوو تطوير العالقة بني 

يسديه كنبل منب     رياأل اال ا  وااسرة، وذلك انطالًقا م  الدور احليوي املتكامل الملي
 الوالدي  والروضة يف تربية الط ل.

املشار إليه يف )معروف،  :(17 :2009)زكريا،  :وم  أه  تلك االجتاهار ما ذكره
  :( ما يل 2014

 االجتاه حنو تطوير ااهداف الرتبوية ملسسسار رياأل اال ا . (1
 االجتاه حنو تطوير مناهج مسسسار رياأل اال ا . (2
 ة مسسسار رياأل اال ا  مع ااسرة.االجتاه حنو دع  عالق (3
 االجتاه حنو تعزيز التعل  الملات  لط ل الروضة. (4
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 االجتاه حنو ت عيل الرتبية البيئية لط ل الروضة. (5
تلك االجتاهار وغريها م  االجتاهار تسكد على ضرورة التواصل بني مسسسار 

بل اليت تعمل م  أجل الناوأل برتبية الط ل وتقدي  أفضل الس رياأل اال ا  وااسرة
على إشباع حاجاته وحت يزه على التعل  والت اعل م  خال  اانشطة املنزلية اليت يعززهنبا  

 الوالداو ضم  برامج مسسسار رياأل اال ا .
واملتتبع لواقع عالقة مسسسار رياأل اال ا  منبع ااسنبرة يف اجملتمنبع السنبعودي     

م  جاود يف سبيل ذلك، ولنبي   وزارة التعلي   ميكنه أو يالحظ ع  كثب لبيعة ما تبملله
أد  على ذلك م  اهتماماا بإصدار الدليل التنظيم  الشنبامل واخلنبامب مبرحلنبة رينباأل     
اال ا  والملي تضم  كافة النواح  اإلجرائية للعملية الرتبوية يف هنبمله املرحلنبة، مبنبا يف    

. حينبث يصنبف )النبدليل،    .ذلك عملية تعزينبز التواصنبل بنبني رينباأل اال نبا  وااسنبرة      
عالقة تبادلية » :( عالقة رياأل اال ا  مع ااسرة يف اجملتمع السعودي بأناا7 :هنب1438

تكاملية تربط بني احلضانة، والروضة، وااسرة ملا لمللك م  منبردود تربنبوي كنببري لنبدع      
 «.وبناء الط ل يف جيع جوانب منوه

سنبرة  وبالرغ  م  تلك ا اود لوزارة التعلي  إال أَو هناك حاجة إىل ت عيل دور اا
يف التواصل مع مسسسار رياأل اال ا ، وذلك ما اتضح للباحثة م  خنبال  تواصنبلاا   
مع االراف املعنية بعملية التواصل. عليه، سعت الباحثة م  خال  الدراسنبة احلالينبة إىل   
تقدي  اسرتاتيجية مقرتحة لدع  جاود الوزارة وتعزيز العالقة بنبني ااسنبرة ومسسسنبار    

 .رياأل اال ا 

 راسة:مشكلة الد

(، ودراسنبة )سنبعد،   2008تشري بعض م  الدراسار احلديثنبة كدراسنبة )مرسنب ،    
( إىل أهمية الرتبية التكاملية النبيت تسنبعى كنبل منب  الروضنبة وااسنبرة إىل تقنبدمياا        2012

 للط ل، وإىل أهمية تعزيز التواصل بني الطرفني لتحقيق أهداف الرتبية التكاملية.

املسمترار العربية وااجنبية اليت أكدر على ويف ن   السياق جند هناك العديد م  
أهمية التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة م  أجل حتقيق الرتبينبة التكاملينبة   

 :للط ل املعاصر
حننبو  »( حتنبت شنبعار:   2009م  همله املسمترار: مسمتر اخلرلوم الملي ُعقنبد عنبام )  

والينبار املتحنبدة اامريكينبة يف    ، واملنبسمتر النبملي ُعقنبد يف ال   «مستقبل أكثر إشراقًا لألل ا 
«. تنشيط التعل  اخلامب باال ا  وأسنبره  »( حتت عنواو: 2007جامعة واشنط  عام )

( امللتقى السنوي ااو  للشراكة بني املدرسنبة  2016وعلى املستوى ايل  ُعقد يف العام )
يصنبل  وااسرة واجملتمع والملي رعاه أمري منطقة الرياأل، صاحب السمو امللك  اامنبري ف 

مشنبارك   500ب  بندر ب  عبد العزيز ونظمته وزارة التعلي ، حيث شارك فينبه أكثنبر منب     
ومتنبت فينبه مناقشنبة العدينبد منب  أوراق       ،ومشاركة م  خمتلف ا اار احلكومية وااهلية

العمل النبيت اسنبتعرأل فيانبا البنباحثوو أهمينبة تكامنبل اادوار الرتبوينبة بنبني املسسسنبار          
 التعليمية وااسرة واجملتمع.

تعزينبز الشنبراكة   :وتوصل املشاركوو يف نااية امللتقى إىل عدد م  التوصنبيار منانبا  
والتواصل بني املسسسار التعليمية وااسرة واجملتمع حتقيًقا اهداف الرتبية التكاملية بني 

 املدرسة ومسسسار اجملتمع ااخرى.
ني ااسنبرة  وعلى الرغ  م  ا اود ايلية واإلقليمينبة والعاملينبة لتعزينبز العالقنبة بنب     

الغياب الواضنبح يف تعنباوو ااسنبرة منبع مسسسنبار       واملسسسار التعليمية اال أنه يالحظ
مشكلة لي  حملية، أو إقليمية فحسب بنبل مشنبكلة عاملينبة تعيشنباا      رياأل اال ا  وتلك

 & Raffaeleكالواليار املتحدة اامريكية، ويف هملا الصدد يشري )كل م   الدو  املتقدمة

Knoff, 1999; p461 جناح أي تواصل فعنبا  بنبني مسسسنبار رينباأل اال نبا       »( إىل أو
، وتتضنبم   «وااسرة يتطلب إعداد خطة اسرتاتيجية شاملة تضنبم  تعزينبز هنبمله العالقنبة    

حتديد أدوار ألراف االتصا ، وحتديد اإلمكاننبار املادينبة والبشنبرية وأسنباليب التنبدريب      
 واملتابعة والتقوي  واملراجعة الدورية.
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 التعليمية وااسرة واجملتمع.

تعزينبز الشنبراكة   :وتوصل املشاركوو يف نااية امللتقى إىل عدد م  التوصنبيار منانبا  
والتواصل بني املسسسار التعليمية وااسرة واجملتمع حتقيًقا اهداف الرتبية التكاملية بني 

 املدرسة ومسسسار اجملتمع ااخرى.
ني ااسنبرة  وعلى الرغ  م  ا اود ايلية واإلقليمينبة والعاملينبة لتعزينبز العالقنبة بنب     

الغياب الواضنبح يف تعنباوو ااسنبرة منبع مسسسنبار       واملسسسار التعليمية اال أنه يالحظ
مشكلة لي  حملية، أو إقليمية فحسب بنبل مشنبكلة عاملينبة تعيشنباا      رياأل اال ا  وتلك

 & Raffaeleكالواليار املتحدة اامريكية، ويف هملا الصدد يشري )كل م   الدو  املتقدمة

Knoff, 1999; p461 جناح أي تواصل فعنبا  بنبني مسسسنبار رينباأل اال نبا       »( إىل أو
، وتتضنبم   «وااسرة يتطلب إعداد خطة اسرتاتيجية شاملة تضنبم  تعزينبز هنبمله العالقنبة    

حتديد أدوار ألراف االتصا ، وحتديد اإلمكاننبار املادينبة والبشنبرية وأسنباليب التنبدريب      
 واملتابعة والتقوي  واملراجعة الدورية.
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التواصل بني ااسرة ومسسسار رياأل االل ا  ضنبرورة ملحنبة   لقد أصبح تعزيز 
يف ظل ظاور التأثريار السلبية الواضحة للبث املباشر لوسائل اإلعالم ووسائل التقنيار 
احلديثة، وخباصة وسائل التواصل االجتماع  وغريها على أل النا منمل نعومة أظ نباره ،  

 :(15 :هنب1412واليت م  أه  تأثرياتاا كما يشري )العمر، 
 وبالتال  تعزيز امل اهي  اخلالئة. التشكيك يف العقيدة اإلسالمية لدى ن وس اال ا ، -
 نشأة ظواهر وعادار وتقاليد حتت مسمى حرية ال كر واالعتقاد. -
 التأثري يف الثقافة الولنية لدى اال ا  وحماولة إضعافاا لديا  يف وقت مبكر. -

ا على لالبار الرتبية امليدانية بأقسام رياأل كما الحظت الباحثة م  خال  إشرافا
قلنبة حضنبور    اال ا  بكلييت إعداد املعلمار وكلية الرتبية ملا يربو علنبى عشنبرة سنبنوار   

ااماار إىل زيارة الروضة والتواصل معاا مبا يسا  يف حتقنبق الرتبينبة التكاملينبة للط نبل،     
مسسسار التعلي  العام مع  مما تبملله وزارة التعلي  م  جاود لت عيل تواصل وعلى الرغ 

ااسر واليت متخض عناا إعداد دليل إجرائ  لتعزيز الشراكة بيناما إال أو الدليل ضنبمَّ   
ضم  املراحل ااخرى دوو مراعنباة الخنبتالف املرحلنبة العمرينبة      مرحلة رياأل اال ا 

 لألل ا  و لبيعة العملية الرتبوية مبسسسار رياأل اال ا 
الباحثة باسنبتطالع آراء عيننبة منب  معلمنبار ومشنبرفار       إضافة إىل ما سبق، قامت

حو  واقع عملية التواصل بني الروضنبة وأولينباء    وأماار أل ا  مرحلة رياأل اال ا 
ضنبعف التواصنبل واقتصنباره علنبى الينبوم امل تنبوح وألنبال  اامانبار،          اامور، فنبملكرنوَ 

لدينبة فيمنبا يتعلنبق    واللقاءار ال ردية عند ظاور مشكلة، باإلضافة إىل غياب املشاركة الوا
 بالعملية الرتبوية وفعالياتاا يف الروضة.

مقرتحة لتعزينبز   لدى الباحثة يف إعداد إسرتاتيجية تولدر الرغبة ،يف ضوء ما سبق
التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة يف اجملتمع السعودي يف ضوء احتياجاتنبه  

دعنب  ا انبود النبيت تبنبملهلا وزارة      امللحة واالجتاهار وااساليب املعاصرة لعلاا تسنبا  يف 

 ،جتاه ل ل اليوم التعلي  يف حتقيق الرتبية التكاملية بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة
 :الدراسة يف السسا  الرئي  التال  وعليه حتددر مشكلة

ما اإلسرتاتيجية املقرتحة لتعزيز التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسنبرة  
 ؟ ضوء الواقع ايل  واالجتاهار العاملية املعاصرةيف اجملتمع السعودي يف

 :ويت رع م  السسا  الرئي  ااسئلة ال رعية التالية
ما االجتاهار الرتبوية املعاصرة يف ألنبا  التواصنبل بنبني مسسسنبار رينباأل اال نبا         (1

 وااسرة؟
 ما واقع عملية التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة يف اجملتمع السعودي؟ (2
املكونار الرئيسة لإلسرتاتيجية املقرتحة لتعزيز التواصنبل بنبني مسسسنبار رينباأل     ما  (3

 ؟اال ا  وااسرة يف اجملتمع السعودي
 ؟ما املتطلبار الالزمة لتن يمل اإلسرتاتيجية املقرتحة على أرأل الواقع (4
 ؟ما املقومار الالزمة لنجاح اإلسرتاتيجية املقرتحة (5

 :أهداف الدراسة

 :يق ما يل هدفت الدراسة اىل حتق
عرأل ومناقشة االجتاهار الرتبوية املعاصرة يف ألا  تعزيز التواصل بنبني مسسسنبار    (1

 رياأل اال ا  وااسرة.
التعرف على واقع عملية التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة يف اجملتمع  (2

 السعودي.
ار رياأل حتديد املكونار الرئيسة لإلسرتاتيجية املقرتحة لتعزيز التواصل بني مسسس (3

 اال ا  وااسرة.
 حتديد املتطلبار الالزمة لتن يمل اإلسرتاتيجية املقرتحة على أرأل الواقع. (4
 حتديد املقومار الالزمة إلجناح اإلسرتاتيجية املقرتحة. (5
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 ،جتاه ل ل اليوم التعلي  يف حتقيق الرتبية التكاملية بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة
 :الدراسة يف السسا  الرئي  التال  وعليه حتددر مشكلة

ما اإلسرتاتيجية املقرتحة لتعزيز التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسنبرة  
 ؟ ضوء الواقع ايل  واالجتاهار العاملية املعاصرةيف اجملتمع السعودي يف

 :ويت رع م  السسا  الرئي  ااسئلة ال رعية التالية
ما االجتاهار الرتبوية املعاصرة يف ألنبا  التواصنبل بنبني مسسسنبار رينباأل اال نبا         (1

 وااسرة؟
 ما واقع عملية التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة يف اجملتمع السعودي؟ (2
املكونار الرئيسة لإلسرتاتيجية املقرتحة لتعزيز التواصنبل بنبني مسسسنبار رينباأل     ما  (3

 ؟اال ا  وااسرة يف اجملتمع السعودي
 ؟ما املتطلبار الالزمة لتن يمل اإلسرتاتيجية املقرتحة على أرأل الواقع (4
 ؟ما املقومار الالزمة لنجاح اإلسرتاتيجية املقرتحة (5

 :أهداف الدراسة

 :يق ما يل هدفت الدراسة اىل حتق
عرأل ومناقشة االجتاهار الرتبوية املعاصرة يف ألا  تعزيز التواصل بنبني مسسسنبار    (1

 رياأل اال ا  وااسرة.
التعرف على واقع عملية التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة يف اجملتمع  (2

 السعودي.
ار رياأل حتديد املكونار الرئيسة لإلسرتاتيجية املقرتحة لتعزيز التواصل بني مسسس (3

 اال ا  وااسرة.
 حتديد املتطلبار الالزمة لتن يمل اإلسرتاتيجية املقرتحة على أرأل الواقع. (4
 حتديد املقومار الالزمة إلجناح اإلسرتاتيجية املقرتحة. (5
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 :أهمية الدراسة

 :تكم  أهمية الدراسة فيما يل 
مالمح شخصية  أهمية مرحلة الط ولة، باعتبارها املرحلة ااساسية اليت تتحدد خالهلا (1

 ال رد.
 للط ل. التكاملية الرتبية لتحقيق والروضة الصلة بني ااسرةأهمية عمل الدراسة:  (2
اال نبا    السنبعودي بنبني مسسسنبار رينباأل    تعزيز أساليب التواصل القائمة يف اجملتمنبع   (3

 (.2030وااسرة لتحقيق أهداف السياسة التعليمية للبالد ورؤيتاا الطموحة )
 ة آفاًقا جدينبدة لدراسنبار مسنبتقبلية ُتعننبى برتبينبة الط ولنبة، وحنبل       قد ت تح همله الدراس (4

 .مشكالتاا
قد تسا  الدراسة يف رفع مستوى الوع  لدى ااسر السعودية بأهمية التواصنبل منبع    (5

مسسسار رياأل اال ا  ودوره  جتاه ذلك وما حيققه ذلك منب  آثنبار إبابينبة علنبى     
 اال ا  وذويا  واجملتمع بأكمله.

 :ةمصطلحات الدراس

منوذج للعمل وتصور للرؤينبة املسنبتقبلية للمسسسنبة، ووضنبع     »ه   اإلسرتاتيجية:
رسنبالتاا، وحتدينبنبد أهنبنبدافاا علنبى املنبنبدى البعينبنبد، وتكنبنبوو مبنينبة علنبنبى حاجنبنبار حقيقينبنبة    

 (.213 :2015)السقا، «. للمسسسة

تعرف الباحثة االسرتاتيجية إجرائيًّا بأناا: اخلطة  :التعريف اإلجرائ  لإلسرتاتيجية
ة املدى للتواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة تتضم  الرؤية، والرسنبالة،  بعيد

والقي ، وااهداف اليت تنشد حتقيقاا وآليار حتقيقاا مبا يعزز الشنبراكة الدائمنبة والرتبينبة    
 التكاملية لط ل الروضة يف اجملتمع السعودي.

ت  فيانبا تكنبوي    عملية ي» :( التواصل بأنه307 :1997ُيعرِّف )زيتوو،  :التواصل
 «.الطرفني وتشري إىل عالقة حية متبادلة بني ،الت اعل بيناماعالقة متبادلة بني لرفني تسدي إىل 

وتعرِّف الباحثنبة التواصنبل بنبني مسسسنبار رينباأل اال نبا  وااسنبرة يف اجملتمنبع         
 تلك العملية التشاركية النبيت تتعنباوو فيانبا القينبادار اإلدارينبة يف     » :بأنه السعودي إجرائيًّا

مسسسار رياأل اال ا  وكافة منسوبار الروضة م  معلمار وغريه َّ مع ااسرة م  
أجل تباد  اافكار واملعلومار واخلربار الرتبوية اليت تقود إىل حتقيق ااهداف الرتبوينبة  
والتعليمية اليت تنشد حتقيقانبا مسسسنبار رينباأل اال نبا  يف اجملتمنبع السنبعودي حتقيًقنبا        

 («.2030للتعلي  يف البالد ورؤيتاا الطموحة )اهداف السياسة العامة 
 التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة. :احلدود املوضوعية
 مسسسار رياأل اال ا  وااسر يف اجملتمع السعودي. احلدود املكانية:
 منسوبار مسسسار رياأل اال ا  وأولياء اامور.  احلدود البشرية:
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وتعرِّف الباحثنبة التواصنبل بنبني مسسسنبار رينباأل اال نبا  وااسنبرة يف اجملتمنبع         
 تلك العملية التشاركية النبيت تتعنباوو فيانبا القينبادار اإلدارينبة يف     » :بأنه السعودي إجرائيًّا

مسسسار رياأل اال ا  وكافة منسوبار الروضة م  معلمار وغريه َّ مع ااسرة م  
أجل تباد  اافكار واملعلومار واخلربار الرتبوية اليت تقود إىل حتقيق ااهداف الرتبوينبة  
والتعليمية اليت تنشد حتقيقانبا مسسسنبار رينباأل اال نبا  يف اجملتمنبع السنبعودي حتقيًقنبا        

 («.2030للتعلي  يف البالد ورؤيتاا الطموحة )اهداف السياسة العامة 
 التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة. :احلدود املوضوعية
 مسسسار رياأل اال ا  وااسر يف اجملتمع السعودي. احلدود املكانية:
 منسوبار مسسسار رياأل اال ا  وأولياء اامور.  احلدود البشرية:
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 قةاإلطار النظري والدراسات الساب

 أواًل: اإلطار النظري:

 م اوم التواصل:
 نب امل اوم اللغوي: 1

أصل كلمة )تواصل م  وصنبل(، وهنبو خبنبالف اهلجنبراو والتصنبارم، يقنبو  ابنب         
، 2003، ابنب  منظنبور،   «وصلت الش ء وصًلا وصلة، والوصنبل ضنبد اهلجنبراو   »منظور: 

 ، باب وصل.963مب
تقة منبنب  مشنبنب Communicationأو ل ظنبنبة » :(60مب :2005وينبنبملكر )مصنبنبط ى، 
واليت تعنبين عامًّنبا أو شنبائًعا أو ينبمليع عنب  لرينبق        Communesالعبارة أو الل ظ الالتيين 

، وتعنبين يف  «والنبيت تعنبين تأسنبي  جاعنبة أو مشنباركة      Communicateاملشاركة والل ظنبة  
 العربية إيصا  فكرة أو رأي إىل عدد م  اافراد وربطا  ببعضا  البعض.

 نب امل اوم االصطالح : 2
ية االصطالحية يالحنبظ اخنبتالف البنباحثني واملتخصصنبني يف املينبداو يف      م  الناح

تعريف التواصل، وسبب هملا التباي  يعود إىل توجااتا  ال لسنب ية أو إىل لبيعنبة فامانب     
 ملضموو التواصل ودوره يف احلياة اإلنسانية.

 وفيما يل  بعض م  همله التعاريف: 
عملية تباد  اافكار » :ى أنه( التواصل عل159 :2003يعرف )شحاتة، والنجار، 

واآلراء واملشاعر بني اافراد م  خال  نظام مشرتك ومتعارف عليه م  العادار والتقاليد 
والرموز اللغوية، وهو عالقة اجتماعية بني اافراد تسنبتخدم فيانبا اللغنبة ايلينبة يف إلنبار      

 «.ألموعة م  املعايري والقواعد إلجناز أهداف وأنشطة مقصودة

إنشاء قننبوار سنبليمة للتواصنبل    » :( التواصل بأنه132 :2009ف )شريف، وُيعرِّ
اإلداري، وال ين، واإلعالم ، واإلنسان  تنبنظ  عملينبة املنبداوالر واملناقشنبار ال كرينبة      
والتنظيمية ضم  ا ااز الرتبوي ن سه، وبينه وبني ا اار ااخرى يف اييط االجتماع  

ل فكرة أو معننبى حمنبدد يف ذهنب  شنبخص منبا إىل      املعني، ويعد التواصل عملية منظمة لنق
شخص أو أشخامب آخري  )يف حدود التنظي  اإلداري وخارج تلك احلدود( باحلالة اليت 

 «.ُقصد أو تكوو علياا ال كرة
يتبني م  التعري ار السابقة أو م اوم التواصل لدى بعض املتخصصني هو عملية 

باد  اافكار أو اآلراء أو املاارار أو القي  تشاركية يت اعل فياا لرفني أو أكثر يت  فياا ت
واالجتاهار أو أمناط السلوك أو املشاعر عرب رسائل منطوقة أو مرموزة، أو مكتوبنبة منب    

 أجل حتقيق هدف معني.
 :أهمية التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة

 ُتَعد عملية التواصل بني مسسسار رينباأل اال نبا  وااسنبرة منب  أهنب  املطالنبب      
امللّحة اليتُ تنادي باا االجتاهار الرتبوية احلديثة، ذلك أو عملية التواصل بني املسسسنبتني  
الرتبويتني م  شأناا أو ُتحقنبق التكامنبل يف تربينبة الط نبل. فمنب  املعنبروف أو منبا تقدمنبه         

اخللقينبنبة،  :الروضنبنبة منبنب  خنبنبربار تربوينبنبة، ومطالنبنبب منائينبنبة للط نبنبل يف خمتلنبنبف ا واننبنبب 
ة، والعقلية، والعال ية، إمنا ه  امتداد ملا تغرسه ااسنبرة يف ذلنبك   وا سمية، واالجتماعي

 االجتاه.
لمللك فإو امتداد جسور التعاوو بنبني مسسسنبار رينباأل اال نبا  وااسنبرة منب        
ااهمية مبكاو، وم  شأنه إذا استمر أو ُيحقق ااهداف اليت تنشنبدها مسسسنبار رينباأل    

بني إىل أو املشاركة الوالدينبة يف العملينبة   ويشري بعض املر .اال ا  يف اجملتمعار املعاصرة
الرتبوية مبرحلة رياأل اال ا  م  أهنب  النبدعائ  النبيت يقنبوم عليانبا التخطنبيط الرتبنبوي        

 (.107 :2000ال اعل يف همله املسسسار. )اخلطيب، واخلطيب، وال رح، 
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إنشاء قننبوار سنبليمة للتواصنبل    » :( التواصل بأنه132 :2009ف )شريف، وُيعرِّ
اإلداري، وال ين، واإلعالم ، واإلنسان  تنبنظ  عملينبة املنبداوالر واملناقشنبار ال كرينبة      
والتنظيمية ضم  ا ااز الرتبوي ن سه، وبينه وبني ا اار ااخرى يف اييط االجتماع  

ل فكرة أو معننبى حمنبدد يف ذهنب  شنبخص منبا إىل      املعني، ويعد التواصل عملية منظمة لنق
شخص أو أشخامب آخري  )يف حدود التنظي  اإلداري وخارج تلك احلدود( باحلالة اليت 

 «.ُقصد أو تكوو علياا ال كرة
يتبني م  التعري ار السابقة أو م اوم التواصل لدى بعض املتخصصني هو عملية 

باد  اافكار أو اآلراء أو املاارار أو القي  تشاركية يت اعل فياا لرفني أو أكثر يت  فياا ت
واالجتاهار أو أمناط السلوك أو املشاعر عرب رسائل منطوقة أو مرموزة، أو مكتوبنبة منب    

 أجل حتقيق هدف معني.
 :أهمية التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة

 ُتَعد عملية التواصل بني مسسسار رينباأل اال نبا  وااسنبرة منب  أهنب  املطالنبب      
امللّحة اليتُ تنادي باا االجتاهار الرتبوية احلديثة، ذلك أو عملية التواصل بني املسسسنبتني  
الرتبويتني م  شأناا أو ُتحقنبق التكامنبل يف تربينبة الط نبل. فمنب  املعنبروف أو منبا تقدمنبه         

اخللقينبنبة،  :الروضنبنبة منبنب  خنبنبربار تربوينبنبة، ومطالنبنبب منائينبنبة للط نبنبل يف خمتلنبنبف ا واننبنبب 
ة، والعقلية، والعال ية، إمنا ه  امتداد ملا تغرسه ااسنبرة يف ذلنبك   وا سمية، واالجتماعي

 االجتاه.
لمللك فإو امتداد جسور التعاوو بنبني مسسسنبار رينباأل اال نبا  وااسنبرة منب        
ااهمية مبكاو، وم  شأنه إذا استمر أو ُيحقق ااهداف اليت تنشنبدها مسسسنبار رينباأل    

بني إىل أو املشاركة الوالدينبة يف العملينبة   ويشري بعض املر .اال ا  يف اجملتمعار املعاصرة
الرتبوية مبرحلة رياأل اال ا  م  أهنب  النبدعائ  النبيت يقنبوم عليانبا التخطنبيط الرتبنبوي        

 (.107 :2000ال اعل يف همله املسسسار. )اخلطيب، واخلطيب، وال رح، 
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( أهمية التواصل بني مسسسنبار رينباأل   Barnett, 2004 p.17ويعدد كل م  )
 يف النقاط التالية: اال ا  وااسرة

 مّد جسور الثقة وتعميق التواصل والتعاوو بني الروضة وااسرة. (1
 فا  دور الروضة ومسسوليتاا كشريك يف املساعدة يف تربية الط ل. (2
 ت عيل دور الوالدي  يف املشاركة يف أنشطة الروضة. (3
 توفري ال رمب للحوار املوضوع  حو  اامور اليت ختص الط ل. (4
 ط ل بتدرج وثبار م  خال  منوه يف ظل بيئة التواصل.تنمية شخصية ال (5

 مبادئ التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة:
( علنبى  2012ودراسة )سنبعد،   ،(2008تسكد بعض الدراسار كدراسة )مرس ، 

ضرورة إباد رؤينبة جدينبدة لتحقينبق الت اعنبل اامثنبل بنبني مسسسنبار رينباأل اال نبا           
 :حتك  هملا الت اعل، وتشمل همله املبادئ ما يل  وااسرة، وبالتال  إباد مبادئ

حق الوالدي  يف املشاركة بنبالرأي ولنبرح بعنبض اآلراء واملبنبادئ، وكنبمللك احلنبق يف        (1
 معرفة مصادر املعلومار اي عل  أو ف  يستادف تطوير قدرار اال ا .

متابعة منو وتطور الط ل م  خال  التواصل مع الروضة، واملشاركة م  حني آلخر يف  (2
 .راألااب
أهمية الت اعل االجتماع  بني الروضة وااسرة، م  خال  فتح قنوار التواصل بني  (3

 :املسسستني م  أجل حتقيق ااهداف التالية
 تعريف اآلباء بااهداف الرتبوية للروضة. أ نب 
 إشاعة جو م  الصداقة واال ة بني الروضة وااسرة. ب نب 
ااسرة لتمكيناا م  التعرف على املشكالر إقامة جسر م  العالقار الطيبة مع  ج نب 

)التدليل،  :ااسرية أو الظروف اليت تسثر يف النمو االجتماع  واالن عال  للط ل
 .. إخل(..اإلهما ، والتسلط

 التعرف على هوايار الط ل واانشطة امل ضلة لديه. د نب 

 التعرف على ما  اآلباء وهواياتا  وتوظي اا لصاحل اال ا . هنب نب 
مشاركة الوالدي  نب أو أحدهما نب يف برنامج الروضة مبا يشمله م  أنشطة داخلية  نب و 

 ورحالر، وزيارار خارجية.
 خصائص التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة:

يتطلب التواصل اامثل بني مسسسار رينباأل اال نبا  وااسنبرة وجنبود سياسنبة      
فني علنبى أو يتسنب  هنبملا التواصنبل     واضحة املعامل، تسنبمح بالتواصنبل املسنبتمر بنبني الطنبر     

 :(346: 2004)مرداو وآخروو،  :باخلصائص والسمار التالية
 اإلمياو بأهمية املشاركة بني الروضة وااسرة وذلك ملصلحة الط ل. (1
 الثقة بالطرف اآلخر كشريك لتأمني مصلحة الط ل. (2
 تقبل كل لرف بصدر رحب لألخطاء واهل وار اليت تصدر م  الطرف اآلخر. (3
 ت عيلاا. اإلبابية للطرف اآلخر، واالعرتاف باا، والعمل علىكل لرف للنواح   تقبل (4
 العمل على التقوي  الملات  م  قبل كل لرف. (5
 التنسيق بني الطرفني عند تن يمل أنشطة الربنامج التعليم  للروضة حسب ااولويار. (6
 االت اق عند اختاذ القرارار والعمل على تن يملها م  قبل الطرفني. (7
ت ادة م  قدرار ومواهب كل لرف يف عملينبار التخطنبيط والتن ينبمل واملتابعنبة،     االس (8

 والتقوي .
إشراك أولياء اامور يف اللجاو العليا املعنينبة برتبينبة الط ولنبة، وإشنبعاره  بااهمينبة       (9

 واملكانة وجعل صوتا  مسموًعا يف ألتمعا  املباشر.
 :وسائل التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة

( بأو هناك عدًدا منب  وسنبائل التواصنبل بنبني     138نب   137: 2007)شريف،  يشري
 مسسسار رياأل اال ا  وااسرة أهماا ما يل :

 نب اجملال  التعليمية: 1
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 التعرف على ما  اآلباء وهواياتا  وتوظي اا لصاحل اال ا . هنب نب 
مشاركة الوالدي  نب أو أحدهما نب يف برنامج الروضة مبا يشمله م  أنشطة داخلية  نب و 

 ورحالر، وزيارار خارجية.
 خصائص التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة:

يتطلب التواصل اامثل بني مسسسار رينباأل اال نبا  وااسنبرة وجنبود سياسنبة      
فني علنبى أو يتسنب  هنبملا التواصنبل     واضحة املعامل، تسنبمح بالتواصنبل املسنبتمر بنبني الطنبر     

 :(346: 2004)مرداو وآخروو،  :باخلصائص والسمار التالية
 اإلمياو بأهمية املشاركة بني الروضة وااسرة وذلك ملصلحة الط ل. (1
 الثقة بالطرف اآلخر كشريك لتأمني مصلحة الط ل. (2
 تقبل كل لرف بصدر رحب لألخطاء واهل وار اليت تصدر م  الطرف اآلخر. (3
 ت عيلاا. اإلبابية للطرف اآلخر، واالعرتاف باا، والعمل علىكل لرف للنواح   تقبل (4
 العمل على التقوي  الملات  م  قبل كل لرف. (5
 التنسيق بني الطرفني عند تن يمل أنشطة الربنامج التعليم  للروضة حسب ااولويار. (6
 االت اق عند اختاذ القرارار والعمل على تن يملها م  قبل الطرفني. (7
ت ادة م  قدرار ومواهب كل لرف يف عملينبار التخطنبيط والتن ينبمل واملتابعنبة،     االس (8

 والتقوي .
إشراك أولياء اامور يف اللجاو العليا املعنينبة برتبينبة الط ولنبة، وإشنبعاره  بااهمينبة       (9

 واملكانة وجعل صوتا  مسموًعا يف ألتمعا  املباشر.
 :وسائل التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة

( بأو هناك عدًدا منب  وسنبائل التواصنبل بنبني     138نب   137: 2007)شريف،  يشري
 مسسسار رياأل اال ا  وااسرة أهماا ما يل :

 نب اجملال  التعليمية: 1
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تعترب اجملال  التعليمية م  أه  وسائل التواصل، وتلعنبب دوًرا مامًّنبا يف العملينبة    
وااسرة إما ع  لرينبق   وتت  ع  لريق التنسيق بني مسسسار رياأل اال ا  ،التعليمية

املشاورة يف عملية اختاذ القرارار الرتبوية، أو قد تكوو همله اجملال  استشارية أو تن يملينبة  
 أو عامة أو نوعية.

 نب اللجاو الرتبوية: 2
م  وسائل التواصل املعروفة يف العملية التعليمية، واللجننبة هنب      اللجاو الرتبوية

عمل معني أو ُيوكل إلياا القيام مبسنبسولية حمنبددة   ألموعة م  اافراد املتخصصني تكلف ب
 ومتارس نشالاا عادة يف صورة اجتماعار دورية.

وقد تكوو همله اللجاو استشارية أو تن يملية أو دائمة ملتابعة النظر يف موضوع منبا،  
 أو مسقتة لدراسة مشكلة معينة ذار لابع وقيت.

 نب التقارينبر: 3
ة املامة اليت تقنبوم بنبدور كنببري يف نقنبل املعنبارف      تعترب التقارير م  الوسائل اإلداري

واملعلومار، وختتلف التقارير فيما بيناا باختالف أغراضاا واهلدف مناا، فبعض التقارير 
قد تتطلب ت صيالر دقيقة، وبعضاا اآلخر قد ال يتطلب مثنبل هنبمله الت اصنبيل إذا كنباو     

 الت صيالر.اهلدف مناا إعطاء فكرة عامة أو خطوط عريضة دوو احلاجة إىل 
 نب االجتماعار: 4

ارسة عملية التواصل منبع  تعترب االجتماعار م  الوسائل ااساسية والضرورية ملم
هلمله االجتماعار أهميتاا القصوى إذا ما أحس  تنظيماا، وفياا تتاح ال رصنبة  ااسرة، و

امنبور  للت كري التعاون  وتباد  اافكار واآلراء مع أولياء اامور. وفياا يتعنبرف أولينباء ا  
 (.49 :2007على املعلمار وعلى أحوا  العمل.)القوزي، 

 الر:نب املقاب 5

تعترب املقابالر م  الوسائل اليت يستخدماا املسسولوو يف الروضنبة، منب  قينبادار     
إدارية، ومعلمار، وإداريار للتواصنبل منبع ااسنبرة. وتانبدف املقنبابالر الشخصنبية إىل       

وف علنبى اسنبتعداد العنباملني يف الروضنبة     التعرف على احلقنبائق أو االقرتاحنبار، والوقنب   
وقدراتا  ومااراتا  يف التواصل مع أولياء اامور وغريه  م  املتعاملني منبع الروضنبة.   

 (.367 :2007)ماهر، 
( وسنبائل  2014( واملشنبار إلينبه يف )معنبروف،    133نب   131 :2005وحيدد )جاد، 

 :ليةأخرى للتواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة يف النقاط التا
زيارة اآلباء وااماار للروضة وااللتزام مبواعيدها املقررة، للوقوف على منبا تقدمنبه    (1

 الروضة للط ل، وزيارة املعلمار ملناز  اال ا  يف املناسبار اخلاصة.
تبنباد  املعلومنبنبار بنبني أولينبنباء اامنبنبور واملسنبسولني يف الروضنبنبة منب  قينبنبادار إدارينبنبة      (2

 وغريه .ومعلمار، واملشرفة الرتبوية والصحية 
تقدي  بعض املطبوعار إىل أولياء اامور لتعري ا  بالروضة وأهدافاا وبراألاا، كمنبا   (3

 تقدم هل  التقارير الشارية اليت توضح اضطراد منو الط ل يف جيع ا وانب.
تقدي  املشورار الرتبوية والعلمية اولياء اامور يف اجملاالر املختل ة املرتبطة برتبينبة   (4

 الط ل.
لدي  على املشاركة يف أنشطة الروضنبة واجتماعاتانبا وح التانبا، وتقنبدي      حرمب الوا (5

 اخلدمار االجتماعية واملادية للروضة إذا لزم اامر.
 االجتاهار العاملية يف ألا  التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة:

لقد شنبادر العقنبود املاضنبية اهتماًمنبا متزاينبًدا منب  قملَبنبل املتخصصنبني والبنباحثني          
بويني بدراسة موضوع العالقة بني مسسسار رياأل اال ا  وااسنبرة، ودور أولينباء   الرت

اامور يف تعلي  وتطوير أبننبائا . كمنبا اعتربتنبه اانظمنبة التعليمينبة يف أمريكنبا وأسنبرتاليا        
 وغريها م  دو  العامل املعاصر م  ااولويار اليت بب الرتكيز علياا.
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تعترب املقابالر م  الوسائل اليت يستخدماا املسسولوو يف الروضنبة، منب  قينبادار     
إدارية، ومعلمار، وإداريار للتواصنبل منبع ااسنبرة. وتانبدف املقنبابالر الشخصنبية إىل       

وف علنبى اسنبتعداد العنباملني يف الروضنبة     التعرف على احلقنبائق أو االقرتاحنبار، والوقنب   
وقدراتا  ومااراتا  يف التواصل مع أولياء اامور وغريه  م  املتعاملني منبع الروضنبة.   

 (.367 :2007)ماهر، 
( وسنبائل  2014( واملشنبار إلينبه يف )معنبروف،    133نب   131 :2005وحيدد )جاد، 

 :ليةأخرى للتواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة يف النقاط التا
زيارة اآلباء وااماار للروضة وااللتزام مبواعيدها املقررة، للوقوف على منبا تقدمنبه    (1

 الروضة للط ل، وزيارة املعلمار ملناز  اال ا  يف املناسبار اخلاصة.
تبنباد  املعلومنبنبار بنبني أولينبنباء اامنبنبور واملسنبسولني يف الروضنبنبة منب  قينبنبادار إدارينبنبة      (2

 وغريه .ومعلمار، واملشرفة الرتبوية والصحية 
تقدي  بعض املطبوعار إىل أولياء اامور لتعري ا  بالروضة وأهدافاا وبراألاا، كمنبا   (3

 تقدم هل  التقارير الشارية اليت توضح اضطراد منو الط ل يف جيع ا وانب.
تقدي  املشورار الرتبوية والعلمية اولياء اامور يف اجملاالر املختل ة املرتبطة برتبينبة   (4

 الط ل.
لدي  على املشاركة يف أنشطة الروضنبة واجتماعاتانبا وح التانبا، وتقنبدي      حرمب الوا (5

 اخلدمار االجتماعية واملادية للروضة إذا لزم اامر.
 االجتاهار العاملية يف ألا  التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة:

لقد شنبادر العقنبود املاضنبية اهتماًمنبا متزاينبًدا منب  قملَبنبل املتخصصنبني والبنباحثني          
بويني بدراسة موضوع العالقة بني مسسسار رياأل اال ا  وااسنبرة، ودور أولينباء   الرت

اامور يف تعلي  وتطوير أبننبائا . كمنبا اعتربتنبه اانظمنبة التعليمينبة يف أمريكنبا وأسنبرتاليا        
 وغريها م  دو  العامل املعاصر م  ااولويار اليت بب الرتكيز علياا.
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وامل املوجودة خنبارج حمنبيط الروضنبة،    ولقد تزايد الوع  كمللك بضرورة فا  الع
 والتعرف على مدى تأثريها على جناح الط ل وأداءه يف الروضة.

كما تزايد االهتمام كمللك ببيئة اال ا  ااسرية وثقافاتا  باعتبارها منب  مصنبادر   
. وازدادر التسنباؤالر حنبو    .التعل  اليت تدع  الرتبية النمائية الشنباملة لط نبل الروضنبة   

  ما يتعلمه الط ل يف الروضة، وما ميارسه فيانبا منب  سنبلوكيار، وقنبي      مدى االرتباط ي
وماارار عقلية واجتماعية وجسمية وحركية، وبني ما ميارسنبه خارجانبا يف حمنبيط البيئنبة     

 املنزلية.
وتزخر اادبيار الرتبوية املعاصرة بالعديد م  املسنباهمار العلمينبة النبيت لرحانبا     

  التواصنبنبل بنبنبني مسسسنبنبار رينبنباأل اال نبنبا  العلمنبنباء البنبنباحثوو واملتخصصنبنبوو يف ألنبنبا
وااسرة، واليت وضعت ااس  أو النماذج العلمية اليت حددر ألنبر وأبعنباد ومضنبامني    
اانشطة اليت يتوقع أو تت  ع  لريقاا عملية التواصل بنبني مسسسنبار رينباأل اال نبا      

 وااسرة.
 (.2015)املادي،  :وفيما يل  نستعرأل بعًضا م  همله االر أو النماذج

 :(,Epstein 2001)وذج: من
قدمت جوي  إبتسني الباحثة املعروفنبة يف ألنبا  العالقنبة بنبني املسسسنبة التعليمينبة       
)الروضة( وااسرة تصني ًا لستة أنواع م  أنشطة مشاركة أولياء اامور يف تعلي  أبننبائا   

 :وه  كما يل 
 :Parentingنب الرعاية اابوية  1

البيئة املنزلية ا يدة النبيت تنبدع  النبتعل ، والنبيت     يقصد باا: توفري الوالدي  ابنائا  
تتضم  توفري اام  الن س ، الرعاية الصحية، التغملية املالئمة، أساليب الرتبية والتنشنبئة  
اإلبابية، وتنمية السلوك والقي  وااخالق، والنصنبح والنبوع  بأهمينبة التعلنبي  وغريهنبا      

 لوكه ودافعيته للتعل .واليت تا ء الط ل للحياة املدرسة وتسس  شخصيته وس

 :Communicationنب التواصل  2
عملية التواصل بني أولياء اامور واملعلمني يف الروضة للحصو  على  :يقصد باا

معلومار تتعلق بالط ل وسلوكه، وتعلمنبه، وميولنبه واهتماماتنبه. وميكنب  أو تنبت  عملينبة       
 ، الرسائل، واملالحظار.التواصل م  خال  الزيارار، اليوم امل توح، االتصاالر اهلات ية

 :Volunteering نب التطوع 3
يتضم  تطوع أولياء اامور يف اانشنبطة النبيت متنبارس يف الروضنبة، واملسنباهمة يف      

 االحت االر، واملسابقار، والرحالر وغريها.
 :Learning at homeنب التعل  يف املنز   4

تعليمينبة كالواجبنبار،   يقصد به: مساعدة أولياء اامور ابنائا  يف أداء اانشنبطة ال 
واململاكرة، والقراءة، وبالتال  إرشاده  إىل أفضل إسرتاتيجية ميكنا  استخداماا حلنبل منبا   

 يعرتضا  م  مشكالر سلوكية أو تعليمية.
 :Decision Making نب اختاذ القرار 5

أي مشاركة أولياء اامور يف عملية اختاذ القرار يف الروضة م  خال  االنضمام إىل 
 باء وااماار أو قيادة ومتثيل ألتمع أولياء اامور.ألل  اآل

 :Collaborating with the Communityنب التعاوو م  مسسسار اجملتمع  6
ه : العالقة التعاونية بني ااسرة والروضة ومسسسار اجملتمع املختل ة اليت تنبوفر  

وغريهنبا. وينبت    خدماتاا يف اجملا  الصح ، والديين، والرياض ، واالجتماع ، والعلم ، 
فياا استغال  املوارد واخلدمار املوجودة يف حميط الروضنبة وتوظي انبا لتطنبوير الروضنبة،     

 وتنمية ماارار أولياء اامور.
 وآخري : Halgunseth منوذج

لنموذج ينبرى أو مشنباركة    ( مبراجعة اادبيار السابقة وتوصلوا(Halgunsethقام 
مًرا أساسيًّا لتحسني تعل  اال ا  وتطوير العالقنبار  أولياء اامور يف تعلي  أبنائا  ُتَعدُّ أ
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 :Communicationنب التواصل  2
عملية التواصل بني أولياء اامور واملعلمني يف الروضة للحصو  على  :يقصد باا

معلومار تتعلق بالط ل وسلوكه، وتعلمنبه، وميولنبه واهتماماتنبه. وميكنب  أو تنبت  عملينبة       
 ، الرسائل، واملالحظار.التواصل م  خال  الزيارار، اليوم امل توح، االتصاالر اهلات ية

 :Volunteering نب التطوع 3
يتضم  تطوع أولياء اامور يف اانشنبطة النبيت متنبارس يف الروضنبة، واملسنباهمة يف      

 االحت االر، واملسابقار، والرحالر وغريها.
 :Learning at homeنب التعل  يف املنز   4

تعليمينبة كالواجبنبار،   يقصد به: مساعدة أولياء اامور ابنائا  يف أداء اانشنبطة ال 
واململاكرة، والقراءة، وبالتال  إرشاده  إىل أفضل إسرتاتيجية ميكنا  استخداماا حلنبل منبا   

 يعرتضا  م  مشكالر سلوكية أو تعليمية.
 :Decision Making نب اختاذ القرار 5

أي مشاركة أولياء اامور يف عملية اختاذ القرار يف الروضة م  خال  االنضمام إىل 
 باء وااماار أو قيادة ومتثيل ألتمع أولياء اامور.ألل  اآل

 :Collaborating with the Communityنب التعاوو م  مسسسار اجملتمع  6
ه : العالقة التعاونية بني ااسرة والروضة ومسسسار اجملتمع املختل ة اليت تنبوفر  

وغريهنبا. وينبت    خدماتاا يف اجملا  الصح ، والديين، والرياض ، واالجتماع ، والعلم ، 
فياا استغال  املوارد واخلدمار املوجودة يف حميط الروضنبة وتوظي انبا لتطنبوير الروضنبة،     

 وتنمية ماارار أولياء اامور.
 وآخري : Halgunseth منوذج

لنموذج ينبرى أو مشنباركة    ( مبراجعة اادبيار السابقة وتوصلوا(Halgunsethقام 
مًرا أساسيًّا لتحسني تعل  اال ا  وتطوير العالقنبار  أولياء اامور يف تعلي  أبنائا  ُتَعدُّ أ
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بني أفراد ااسرة، وتكوو همله املشاركة ذار فعالية عندما تكوو عالقة مستمرة، تبادلينبة،  
إبابية بني البيت واملدرسة، وقد قدم هسالء الباحثوو النموذج التال  والملي يعتنبرب أكثنبر   

 :راسار السابقة تتلخص يف العناصر التاليةانه دمج ثالثة تعري ار ذكرر يف الد مشوًلا
  تشجع املدرسة أولياء اامور وتثم  مشاركتا  يف عملية اختاذ القرارار املتعلقة

بتعلي  أل اهل ، ويقوم أولياء اامور بالدفاع ع  مصاحل أل اهل  م  خال  املشاركة 
 ال عالة يف عملية اختاذ القرار.

 منب  خنبال  تنبوفري وسنبائل اتصنبا        أولياء اامنبور  تعزز املدرسة التواصل املتباد  مع
متنوعة تتناسب منبع ااسنبر وظروفانبا املختل نبة، هنبملا التواصنبل ميتنباز باالسنبتمرارية         

 وينبنبت  منبنب  خنبنبال  )التواصنبنبل ثننبنبائ  االجتنبنباه أي تقنبنبدي  معلومنبنبار منبنب :   ،والعمنبنبق
 two way communication   ) وتعنبرف املعلمنبني    املدرسة اولياء اامنبور والعكنب

الط ل ضم  حميط ااسرة وأنشطة وفرمب التعل  املتوفرة فيانبا، ويتعنبرف   على حياة 
ول  اامر ع  بيئة الط نبل الصنب ية واملدرسنبية وينبتعل  املزينبد عنب  لنبرق التنبدري          

 وايتوى والتقوي  وغريها م  عناصر احلياة املدرسية.

       تشجع املدرسة عملية تباد  املعلومار منبع أولينباء اامنبور النبملي  ميتلكنبوو مانبارار 
 -واهتمامار ومعارف معينة ميك  استغالهلا لتعزيز تعل  اال ا  يف املدرسة وذلك 

 م  خال  مشاركتا  يف ااعما  التطوعية واانشطة املدرسية. -على سبيل املثا 
كما يست يد املعلموو م  التعرف على همله املعارف اخلاصة بأولياء اامنبور والنبيت   

 جتماعية. تعك  خصائص ثقافة وحياة الط ل اال
وم  خال  عملية التدري  الص ية يسعى املعلموو لتعزيز االرتباط بني ما يتعلمه 
اال ا  يف املدرسة وما ميارسونه م  أنشطة يف حياتا  اليومية م  خنبال  تنبوفري أنشنبطة    
وواجبار تعليمية تسكد على فكرة انتقا  أثر التعل  املدرس  على حياة الط ل وتطبيقانبا  

مية، حبيث يدرك الط ل إو ما يدرسه يف املدرسة لي  ألرد معلومار نظرينبة  يف حياته اليو

وإمنا ه  معارف وماارار وقي  ذار قيمة متكنه م  حل املشكالر اليت يواجاا يف حياته 
 اليومية وتسال عليه فا  ما يعايشه م  مواقف واقعية.

تدع  النبتعل  املدرسنب    تعمل ااسرة على توفري البيئة املنزلية املاتمة بالتعل  واليت 
وتساه  يف حتقيق أهدافه وتدع  الط ل كمللك وتعزز لموحاته وتوفر لنبه فنبرمب النبتعل     

 املتنوعة.
تات  املدرسة بشكل مقصود بعملية تعزيز العالقة ما بني املدرسة وأولينباء اامنبور   
وذلك م  خنبال  اعتبنباره أولوينبة يف خطنبط املدرسنبة وأهنبدافاا تشنبعر اإلدارة املدرسنبية         

علموو بأهميتاا وينالوو التدريب والدع  املناسب للقيام بنبأدواره  بشنبكل فاعنبل يف    وامل
 هملا اجملا .

ُيستخلص مما سبق أو مشاركة أولياء اامور يف تعلي  أبناءه  عملينبة ميكنب  النظنبر    
إلياا م  زوايا خمتل ة وقدم الباحثوو هلا معاو وتعري ار متنوعة. ف   السابق كنباو ينظنبر   

بأناا عملية ترتكز حو  دور ول  اامر يف دع  التعل  املدرس  وفقًا لشروط  هلمله العملية
 وتوجاار املدرسة.

 واقع عملية التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة يف اجملتمع السعودي:
ورد ضم  اإلصدار الثان  م  النبدليل التنظيمنب  للحضنبانة ورينباأل اال نبا  يف      

األ اال ا  مع ااسرة فيما يلنب : )وزارة التعلنبي ،   اململكة ما خيص عالقة مسسسار ري
 (:11هنب:1438

فيما يتعلق بأهمية العالقة بني رينباأل اال نبا  وااسنبرة فإنانبا تتحقنبق منب  خنبال          (1
 ااهداف التالية:

 تعزيز الثقة وتعميق التواصل والتعاوو مع ااسرة. أ نب 
 ط ل.فا  دور احلضانة والروضة ملسسوليتاا كشريك يف تربية ال ب نب 
 ت عيل دور أولياء اامور يف املشاركة يف أنشطة احلضانة والروضة. ج نب 
 توفري ال رمب للحوار املوضوع  حو  اامور اليت ختص الط ل. د نب 
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وإمنا ه  معارف وماارار وقي  ذار قيمة متكنه م  حل املشكالر اليت يواجاا يف حياته 
 اليومية وتسال عليه فا  ما يعايشه م  مواقف واقعية.

تدع  النبتعل  املدرسنب    تعمل ااسرة على توفري البيئة املنزلية املاتمة بالتعل  واليت 
وتساه  يف حتقيق أهدافه وتدع  الط ل كمللك وتعزز لموحاته وتوفر لنبه فنبرمب النبتعل     

 املتنوعة.
تات  املدرسة بشكل مقصود بعملية تعزيز العالقة ما بني املدرسة وأولينباء اامنبور   
وذلك م  خنبال  اعتبنباره أولوينبة يف خطنبط املدرسنبة وأهنبدافاا تشنبعر اإلدارة املدرسنبية         

علموو بأهميتاا وينالوو التدريب والدع  املناسب للقيام بنبأدواره  بشنبكل فاعنبل يف    وامل
 هملا اجملا .

ُيستخلص مما سبق أو مشاركة أولياء اامور يف تعلي  أبناءه  عملينبة ميكنب  النظنبر    
إلياا م  زوايا خمتل ة وقدم الباحثوو هلا معاو وتعري ار متنوعة. ف   السابق كنباو ينظنبر   

بأناا عملية ترتكز حو  دور ول  اامر يف دع  التعل  املدرس  وفقًا لشروط  هلمله العملية
 وتوجاار املدرسة.

 واقع عملية التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة يف اجملتمع السعودي:
ورد ضم  اإلصدار الثان  م  النبدليل التنظيمنب  للحضنبانة ورينباأل اال نبا  يف      

األ اال ا  مع ااسرة فيما يلنب : )وزارة التعلنبي ،   اململكة ما خيص عالقة مسسسار ري
 (:11هنب:1438

فيما يتعلق بأهمية العالقة بني رينباأل اال نبا  وااسنبرة فإنانبا تتحقنبق منب  خنبال          (1
 ااهداف التالية:

 تعزيز الثقة وتعميق التواصل والتعاوو مع ااسرة. أ نب 
 ط ل.فا  دور احلضانة والروضة ملسسوليتاا كشريك يف تربية ال ب نب 
 ت عيل دور أولياء اامور يف املشاركة يف أنشطة احلضانة والروضة. ج نب 
 توفري ال رمب للحوار املوضوع  حو  اامور اليت ختص الط ل. د نب 



�إ�شرت�تيجية مقرتحة لتعزيز �لتو��شل  ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 209المجلد )12(  العـدد )1(  208

 تنمية شخصية الط ل م  خال  منوه يف ظل بيئة متوافقة. هنب نب 
 :وفيما يتعلق بوسائل حتقيق ااهداف السابقة فإناا تتحقق م  خال  ما يل  (2

بني اام والط نبل واملعلمنبة    :املقابالر اخلاصة بتسجيل الط ل ال ردية والثنائية أ نب 
االجتمنباع ، وزينبارة    ومعرفنبة أحنبوا  اال نبا  وبننباء التواصنبل     لتحقيق التعارف 

 مالحق احلضانة والروضة لتحقيق ااماو الن س  للط ل.
ينبة وا ماعينبة النبيت    ال رد :ب نب االجتماعار مع ااسرة السنوية والدورية والطارئة 

، والشنبراكة يف  ااسرة واملعلمنبار، وحنبل املشنبكالر   تادف إىل تباد  اافكار بني 
 اختاذ القرار لدع  عملية التعل  والتطور وتكامل اخلربار املختل ة للط ل.

مشاركة ااسرة يف )ختام  :الزيارار واانشطة املختل ة باحلضانة والروضة ج نب 
 ة وايلية، والعاملية، واام الزائرة(.الوحدة، املناسبار الولني

 مشاركة ااسرة يف ألاالتا  التخصصية لدع  حمنباور احلضنبانة   :لقاءار تربوية د نب 
والروضة املشرتكة منب  خنبال  أشنبكا  متعنبددة )ورل عمنبل ختصصنبية، اام       

 الطبية، اام اياضرة، كاتبة كتب وقصص لألل ا ، وغريها م  اللقاءار.
مشاركة ااسرة يف اللجنباو املدرسنبية وتعزينبز اادوار     :مة واخلاصةهنب نب اللجاو العا 

التشاركية بيناما لزيادة االبتكار وتعزيز مبنبدأ الشنبورى والنبدفاع عنب  حقنبوق      
 الط ل.

يالحظ أو ما مت ذكره أعاله يف الدليل التنظيم  م  أهداف وآليار لتحقيقاا جينبد  
. حيث تبّي  م  .يشري إىل غري ذلكلو مت ت عيله يف مسسسار رياأل اال ا  لك  الواقع 

استطالع الرأي الملي قامت به الباحثة لعينة م  معلمنبار رينباأل اال نبا ، واملشنبرفار     
اإلداريار، وااماار يف كل م  مدينة مكة املكرمنبة، وجنبده والطنبائف. وكنباو ملخنبص      
إجاباتا َّ ع  واقع آليار التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة تنحصر يف ما 

 يل :
 ألال  ااماار، ويقتصر عقدها على مرة واحدة خال  ال صل الدراس . (1
زيارة ااماار للروضة، وتت  بننباًء علنبى للنبب اإلدارة أو املعلمنبة أو عننبد حنبدو         (2

 مشكلة للط ل.
 حضور ااماار يف ااسبوع التمايدي الملي تقيمه الروضة يف بداية العام. (3
ة واملرتبطنبة بأنشنبطة الروضنبة أو بالتعليمنبار     اخلطابار الرمسية م  اإلدارة أو املعلم (4

 املرتبطة باامور اإلدارية اخلاصة بالروضة.

 :الدراسار السابقة :ثانًيا
والروضة  تكامل املناخ الرتبوي يف كل م  ااسرة» :( بعنواو2007دراسة )البسام،  نب1

 «.لتحقيق أهداف تربية ل ل ما قبل املدرسة
ننباخ الرتبنبوي يف كنبل منب  الروضنبة وااسنبرة       هدفت الدراسة إىل التعرف علنبى امل 

 املدرسة. املناخني لتحقيق أهداف تربية ل ل ما قبلوالتوصل إىل مستوى م  التكامل بني 
واسنبتخدم الباحنبنبث املنبنبناج الوصنبنب  ، واإلسنبتبانة أداة للدراسنبنبة، وتكوننبنبت عيننبنبة   

( روضًة مت اختيارها عشوائيًّا م  مدينة الرياأل، وبلنب  عنبدد املعلمنبار    28الدراسة م  )
 ( م  أولياء اامور.420( و)221)

 :وخلصت نتائج الدراسة إىل ما يلي

 الط ل. يقوماو باإلشراف على تربية الوالدي  والروضة فاما م يوجد ت اعل ما بني  أ نب 
معظ  ااساليب اليت يستخدماا الوالداو مع ل لا  جيدة مما ينعك  إبابيًّا على  نب  ب

 املناخ الرتبوي ااسري.
للمعلمة أثر كبري يف توثيق التعاوو مع ايلنب : وأثنبر ذلنبك علنبى املننباخ الرتبنبوي يف        ج نب 

 الروضة.
فاعلية برنامج مقرتح لتطوير أساليب مشاركة » :( بعنواو2008نب دراسة )مرس ،  2

 «.الوالدي  يف برنامج الروضة



مجلة العلوم التربوية والنفسية 209المجلد )12(  العـدد )1(  208

عائ�شة بكر �آدم فالته

 مشكلة للط ل.
 حضور ااماار يف ااسبوع التمايدي الملي تقيمه الروضة يف بداية العام. (3
ة واملرتبطنبة بأنشنبطة الروضنبة أو بالتعليمنبار     اخلطابار الرمسية م  اإلدارة أو املعلم (4

 املرتبطة باامور اإلدارية اخلاصة بالروضة.

 :الدراسار السابقة :ثانًيا
والروضة  تكامل املناخ الرتبوي يف كل م  ااسرة» :( بعنواو2007دراسة )البسام،  نب1

 «.لتحقيق أهداف تربية ل ل ما قبل املدرسة
ننباخ الرتبنبوي يف كنبل منب  الروضنبة وااسنبرة       هدفت الدراسة إىل التعرف علنبى امل 

 املدرسة. املناخني لتحقيق أهداف تربية ل ل ما قبلوالتوصل إىل مستوى م  التكامل بني 
واسنبتخدم الباحنبنبث املنبنبناج الوصنبنب  ، واإلسنبتبانة أداة للدراسنبنبة، وتكوننبنبت عيننبنبة   

( روضًة مت اختيارها عشوائيًّا م  مدينة الرياأل، وبلنب  عنبدد املعلمنبار    28الدراسة م  )
 ( م  أولياء اامور.420( و)221)

 :وخلصت نتائج الدراسة إىل ما يلي

 الط ل. يقوماو باإلشراف على تربية الوالدي  والروضة فاما م يوجد ت اعل ما بني  أ نب 
معظ  ااساليب اليت يستخدماا الوالداو مع ل لا  جيدة مما ينعك  إبابيًّا على  نب  ب

 املناخ الرتبوي ااسري.
للمعلمة أثر كبري يف توثيق التعاوو مع ايلنب : وأثنبر ذلنبك علنبى املننباخ الرتبنبوي يف        ج نب 

 الروضة.
فاعلية برنامج مقرتح لتطوير أساليب مشاركة » :( بعنواو2008نب دراسة )مرس ،  2

 «.الوالدي  يف برنامج الروضة
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هدفت إىل حتديد أساليب مشنباركة الوالنبدي  يف برننبامج الروضنبة ووضنبع تصنبور       
لتطويرها، والتعرف على فاعلية الربنامج املقرتح يف تطوير أساليب مشنباركة الوالنبدي  يف   

 برنامج الروضة.
( روضنبار لإلسنبتبانة،   10( ولنب  أمنبر، ومنب  )   200وتكونت عينة الدراسة منب  ) 

 ( ول  أمر للربنامج املقرتح.41و)
وتكونت أداة الدراسة م  الربنامج املقرتح لتطنبوير مشنباركة الوالنبدي  يف برننبامج     

 الروضة باإلضافة إىل االستبانة.
 :وم  أه  ما توصلت إليه الدراسة م  نتائج ما يل 

 رنامج الروضة غري حمققة يف الواقع.إو أغلب أساليب مشاركة الوالدي  يف ب (1
 أثبت الربنامج املقرتح فاعليته يف تطوير أساليب مشاركة الوالدي  يف برنامج الروضة. (2
دور ااسرة يف حتقيق أهداف رياأل اال ا  يف » :( بعنواو2012نب دراسة )سعد، 3

ية يف دراسة ميدانية يف مسسسار رياأل اال ا  احلكوم :ا ماورية العربية السورية
 «.مدينة دمشق

 وم  أه  أهداف الدراسة:
 التعرف ع  مدى معرفة ااهل بأهداف الروضة. أ نب 

ب نب التعرف ع  دور ااسرة يف حتقيق أهداف مسسسار رياأل اال ا  م  وجاة نظر 
 أولياء اامور.

 نب التعرف على دور ااسرة يف حتقيق أهداف ايل : م  وجاة نظر املعلمار واملديري . ج
( منب  اجملتمنبع   %43( معلمنبًة ومنبديرة بنسنببة )   163كونت عينة الدراسنبة منب  )  وت

 اإلسنبتبانار ااصل  للبحث، حيث مت اختياره  بالطريقة العشوائية البسيطة، ومت توزينبع  
( ولنب  أمنبر بنسنببة    598عليا ، كما مت اختيار عينة عشوائية منب  أولينباء اامنبور بلغنبت )    

 ( م  اجملتمع ااصل  للبحث.10%)

 :  ما توصلت إليه الدراسة م  نتائج ما يل وم  أه
إو أه  اادوار اليت ميك  لألسنبرة القينبام بانبا يف تايئنبة الط نبل لاللتحنباق برينباأل         أ نب 

 (.)احرمب أو تكوو الروضة املرحلة التمايدية لدخو  ل ل  املدرسةاال ا  ه  
ر الروضنبة منب    إو أه  اادوار اليت ميك  لألسرة أو تقوم باا يف التعنباوو منبع كنباد    ب نب 

)اهت  باملالحظار اليت تكتباا معلمنبة الروضنبة علنبى     :وجاة نظر أولياء اامور ه 
 دفرت ل ل (.

كما أظارر الدراسة إو مدى معرفنبة أولينباء اامنبور بنبدوره  فيمنبا يتعلنبق بتايئنبة         ج نب 
 ل لا  لدخو  الروضة ومدى تعاونا  كانت مرت عة.

آراء معلمار رياأل اال ا  فيما يتعلنبق   عدم وجود فروق ذار داللة إحصائية يف د نب 
بأه  أدوار ااسرة يف حتقينبق ااهنبداف )املعرفينبة والصنبحية( تبًعنبا ملنبتغري الشنباادة        

 العلمية.
عدم وجود فروق ذار داللة إحصائية يف آراء معلمار رياأل اال ا  فيما يتعلنبق   هنب نب 

 تبًعا ملتغري اخلربة. بأه  أدوار ااسرة يف حتقيق ااهداف الوجدانية لرياأل اال ا 
وجود فروق ذار داللة إحصائية يف آراء معلمار رياأل اال ا  فيما يتعلق بأه   و نب 

أدوار ااسرة يف حتقيق ااهداف املعرفية وااهداف الصحية لرياأل اال نبا  تبًعنبا   
 ملتغري اخلربة.

ملتغري الشاادة وجود فروق لدى أولياء اامور يف حتقيق أهداف رياأل اال ا  تبًعا  ز نب 
 العلمية.

التواصل بني الروضة وااسرة »( بعنواو: Serpell &Mashburn, 2012) نب دراسة4
يف والية فرجينيا بالواليار املتحدة  مت إجراؤها «.وأثره على النمو االجتماع  للط ل

اامريكية، وهدفت إىل التعرف على مدى تأثري درجة التواصل بني املعلمار وأولياء 
 اال ا  وعالقته بنموه  االجتماع .أمور 
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 :  ما توصلت إليه الدراسة م  نتائج ما يل وم  أه
إو أه  اادوار اليت ميك  لألسنبرة القينبام بانبا يف تايئنبة الط نبل لاللتحنباق برينباأل         أ نب 

 (.)احرمب أو تكوو الروضة املرحلة التمايدية لدخو  ل ل  املدرسةاال ا  ه  
ر الروضنبة منب    إو أه  اادوار اليت ميك  لألسرة أو تقوم باا يف التعنباوو منبع كنباد    ب نب 

)اهت  باملالحظار اليت تكتباا معلمنبة الروضنبة علنبى     :وجاة نظر أولياء اامور ه 
 دفرت ل ل (.

كما أظارر الدراسة إو مدى معرفنبة أولينباء اامنبور بنبدوره  فيمنبا يتعلنبق بتايئنبة         ج نب 
 ل لا  لدخو  الروضة ومدى تعاونا  كانت مرت عة.

آراء معلمار رياأل اال ا  فيما يتعلنبق   عدم وجود فروق ذار داللة إحصائية يف د نب 
بأه  أدوار ااسرة يف حتقينبق ااهنبداف )املعرفينبة والصنبحية( تبًعنبا ملنبتغري الشنباادة        

 العلمية.
عدم وجود فروق ذار داللة إحصائية يف آراء معلمار رياأل اال ا  فيما يتعلنبق   هنب نب 

 تبًعا ملتغري اخلربة. بأه  أدوار ااسرة يف حتقيق ااهداف الوجدانية لرياأل اال ا 
وجود فروق ذار داللة إحصائية يف آراء معلمار رياأل اال ا  فيما يتعلق بأه   و نب 

أدوار ااسرة يف حتقيق ااهداف املعرفية وااهداف الصحية لرياأل اال نبا  تبًعنبا   
 ملتغري اخلربة.

ملتغري الشاادة وجود فروق لدى أولياء اامور يف حتقيق أهداف رياأل اال ا  تبًعا  ز نب 
 العلمية.

التواصل بني الروضة وااسرة »( بعنواو: Serpell &Mashburn, 2012) نب دراسة4
يف والية فرجينيا بالواليار املتحدة  مت إجراؤها «.وأثره على النمو االجتماع  للط ل

اامريكية، وهدفت إىل التعرف على مدى تأثري درجة التواصل بني املعلمار وأولياء 
 اال ا  وعالقته بنموه  االجتماع .أمور 
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سنبنبنوار منبنب  اال نبنبا   4يف عمنبنبر  ( ل نبنباًل2966وننبنبت عيننبنبة الدراسنبنبة منبنب  )وتك
 مبسسسنبنبار رينبنباأل اال نبنبا  املدعومنبنبة منبنب  احلكومنبنبة االحتادينبنبة يف أمريكنبنبا    امللنبنبتحقني

(Head Start.) 
بعد ضبط املتغريار املرتبطة بالط ولة وخصنبائص   - حيث أظارر نتائج الدراسة

نب اتضح أو هناك عالقًة ارتبالية بني درجنبة اتصنبا  ااسنبرة مبعلمنبار الروضنبة،        ااسرة
 والنمو االجتماع  للط ل.

درجنبة املسنباهمة   »( بعننبواو:  Zolfo Arnold & GL Doctorofd ،2008نبنب دراسنبة )  5
يف الوالينبار املتحنبدة اامريكينبة، والنبيت      الوالدية يف تعلي  ماارار القراءة والكتابنبة 

على مدى وجود عالقة ارتبالية بنبني املسنباهمة الوالدينبة ودرجنبة      هدفت إىل التعرف
 تعل  ماارار القراءة والكتابة لدى أل ا  مرحلة ما قبل املدرسة.

كما هدفت إىل التعرف ع  مدى وجود عالقة بني احلالة االجتماعية واالقتصادية، 
  .ودرجة االكتئاب عند اابوي  املن صلني، ومدى املساهمة الوالدية لديا

( ل ًلنبا منب  أل نبا  مرحلنبة رينباأل اال نبا        163وتكونت عينة الدراسنبة منب  )  
. ومت تقيي  درجة املساهمة الوالدية وعالقتاا مبسنبتوى  .املنحدري  م  أسر حمدودة الدخل

 القراءة والكتابة لدى أل اهل  م  خال  مقايي  معيارية.
سنبتوى القنبراءة   وأظارر نتائج الدراسنبة أو هننباك عالقنبة ارتبالينبة بنبني ارت نباع م      

 والكتابة لدى اال ا  الملي  كانت مساهمة والديا  عالية.
 :التعليق على الدراسار السابقة

اتضح م  استعراأل الدراسار السابقة نب العربية خاصة نب ضنبعف مسنبتوى التعنباوو       (1
والتواصل بني مسسسار رياأل اال نبا  وااسنبرة إال أو جينبع هنبمله الدراسنبار نب        

ى أهمية توليد وتنمينبة العالقنبة التعاونينبة بنبني مسسسنبار      أقصد العربية نب ات قت عل 
رياأل اال ا  وااسرة ملا هلا م  آثار تربوية واجتماعية يف حتقينبق الرتبينبة التكاملينبة    

 اليت تنشد حتقيقاا مسسسار رياأل اال ا  يف العامل املعاصر.
جينبنبع الدراسنبنبار يالحنبنبظ اسنبنبتخداماا املنبنبناج الوصنبنب   واإلسنبنبتبانة كنبنبأداة  منبنبع     (2

 علومار.امل
الدراسة احلالية، ه  أيًضا م  الدراسار الوص ية اليت سعت إىل التعرف على واقنبع   (3

عملية التواصل بني مسسسار رياأل اال ا ، وااسرة يف اجملتمع السعودي، عالوة 
على الوقوف على االجتاهار العاملينبة املعاصنبرة يف هنبملا اجملنبا ، لالسنبتعانة بامنبا يف       

رتحة اليت تساه  باا الباحثة لتعزيز التواصل والتعنباوو بنبني   تصمي  اإلسرتاتيجية املق
. حتقيًقنبنبا لرؤينبنبة بالدننبنبا .مسسسنبنبار رينبنباأل اال نبنبا  وااسنبنبرة يف اجملتمنبنبع السنبنبعودي

 (، واستجابة ملطالب برنامج التحو  الولين.2030الطموحة )
 إجراءار الدراسة:

ح ، وذلنبك  استندر الباحثة يف إعداد اإلسنبرتاتيجية علنبى املنبناج الوصنب   املسنب     
ملالءمته لطبيعة الدراسة، حيث يات  بوصف املشكلة، جع احلقنبائق، واسنبتجواب ألتمنبع    
البحث أو عينة ممثلة منه، حينبث قامنبت الباحثنبة مبراجعنبة اادب النظنبري، والدراسنبار       
السابقة ايلية واإلقليمية والعاملية املرتبطة مبوضوع الدراسة، كمنبا قامنبت بالتواصنبل منبع     

اال نبا  امللنبتحقني مبسسسنبار رينباأل أل نبا  حكومينبة، ومعلمنبنبار       عيننبة منب  أمانبار    
ومشرفار رياأل اال ا  للتعرف على واقع العالقنبة بنبني ااسنبرة ومسسسنبار رينباأل      

 اال ا ، وأساليب التواصل املستخدمة. 
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 اليت تنشد حتقيقاا مسسسار رياأل اال ا  يف العامل املعاصر.
جينبنبع الدراسنبنبار يالحنبنبظ اسنبنبتخداماا املنبنبناج الوصنبنب   واإلسنبنبتبانة كنبنبأداة  منبنبع     (2

 علومار.امل
الدراسة احلالية، ه  أيًضا م  الدراسار الوص ية اليت سعت إىل التعرف على واقنبع   (3

عملية التواصل بني مسسسار رياأل اال ا ، وااسرة يف اجملتمع السعودي، عالوة 
على الوقوف على االجتاهار العاملينبة املعاصنبرة يف هنبملا اجملنبا ، لالسنبتعانة بامنبا يف       

رتحة اليت تساه  باا الباحثة لتعزيز التواصل والتعنباوو بنبني   تصمي  اإلسرتاتيجية املق
. حتقيًقنبنبا لرؤينبنبة بالدننبنبا .مسسسنبنبار رينبنباأل اال نبنبا  وااسنبنبرة يف اجملتمنبنبع السنبنبعودي

 (، واستجابة ملطالب برنامج التحو  الولين.2030الطموحة )
 إجراءار الدراسة:

ح ، وذلنبك  استندر الباحثة يف إعداد اإلسنبرتاتيجية علنبى املنبناج الوصنب   املسنب     
ملالءمته لطبيعة الدراسة، حيث يات  بوصف املشكلة، جع احلقنبائق، واسنبتجواب ألتمنبع    
البحث أو عينة ممثلة منه، حينبث قامنبت الباحثنبة مبراجعنبة اادب النظنبري، والدراسنبار       
السابقة ايلية واإلقليمية والعاملية املرتبطة مبوضوع الدراسة، كمنبا قامنبت بالتواصنبل منبع     

اال نبا  امللنبتحقني مبسسسنبار رينباأل أل نبا  حكومينبة، ومعلمنبنبار       عيننبة منب  أمانبار    
ومشرفار رياأل اال ا  للتعرف على واقع العالقنبة بنبني ااسنبرة ومسسسنبار رينباأل      

 اال ا ، وأساليب التواصل املستخدمة. 
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 اإلسرتاتيجية املقرتحة لتعزيز التواصل بني مؤسسات

 رياض األطفال واألسرة يف اجملتمع السعودي
 د:متاي

ناو  هملا ا زء م  الدراسة اإلسرتاتيجية املقرتحة لتعزيز التواصل بني مسسسار ت
رياأل اال ا  وااسرة يف اجملتمع السعودي يف ضوء الواقع ايل  واالجتاهنبار العاملينبة   

 املعاصرة واليت متت مناقشتاا يف ااجزاء السابقة م  الدراسة. 
 :وتتضم  اإلسرتاتيجية العناصر التالية

 ار اإلسرتاتيجية.مربر (1
 أس  اإلسرتاتيجية ومنطلقاتاا. (2
 :مكونار اإلسرتاتيجية (3

 رؤية اإلسرتاتيجية، ورسالتاا، وقيماا، وألاالتاا، وأهدافاا. (Swot )حتليل 
 الوسائل وااساليب الالزمة لتن يمل اإلسرتاتيجية. (4
 آليار متابعة وتقوي  اإلسرتاتيجية. (5
 مسشرار حتقق أهداف اإلسرتاتيجية.  (6
 طالب ااساسية الالزمة لتن يمل اإلسرتاتيجية على أرأل الواقع.امل (7
 املقومار ااساسية إلجناح اإلسرتاتيجية. (8

 :وفيما يل  ت صيل ذلك
 :مربرار االسرتاتيجية

 .الرغبة يف تعزيز العالقة بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة -ا
 للط ل. ت عيل دور الوالدي  يف حتقيق الرتبية املتكاملة -ب
تتناسب مع عصر التقنية وُتسال عملية  اقرتاح وسائل وأساليب تواصل حديثة - ج

 التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة.

 :أس  اإلسرتاتيجية ومنطلقاتاا
 :تنبثق اإلسرتاتيجية م  ااس  واملنطلقار التالية

تعاىل يف حمك   أ نب الشريعة اإلسالمية وحرصاا على تعزيز فطرة الط ل، انطالًقا م  قوله
ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې ې  ې  ى  ى  چ  :التنزيل

 (.30 :)الروم، آية چائ  ەئ  ائ
ويف هملا السياق جاءر السنة النبوية لتسكد حرصاا على حتمل اابوي  واملنبربني  
املسسولية الكاملة يف تربينبة اابننباء واحلنبرمب علنبى تعزينبز فطنبرتا  وايافظنبة عليانبا         

أال كلكنب  راع  وكلكنب    » :ا يف ن وسا .. ويف هملا يقو  عليه الصالة والسالموتنميتا
 )رواه البخاري(.«. مسسوٌ  ع  رعيته

ب نب السياسة العامة للتعلي  يف اململكة العربية السعودية، واليت تول  اهتمامًا كبريًا مبرحلة 
مالمنبح شخصنبية    رياأل اال ا ، إميانًا مناا بأهميتاا باعتبارها مرحلة بناء وتكنبوي  

. ويف هملا الصدد تصف وثيقة .الط ل م  ناحية، وكوناا قاعدة التعلي  وسلمه ااو 
منب  أهنب  أهنبداف مرحلنبة رينباأل اال نبا  يف       »سياسة التعلي  يف اململكنبة علنبى أو   

اململكة: صيانة فطرة الط نبل ورعاينبة مننبوه اخللقنب  والعقلنب ، وا سنبم  يف ظنبروف        
)وزارة التعلنبنبي ، « منبنبع مقتضنبنبيار اإلسنبنبالم  لبيعينبنبة سنبنبوية  نبنبو ااسنبنبرة متجاوبنبنبة 

  هنب(.1390
 واقع عملية التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة يف اجملتمع السعودي.  -ج
    االجتاهار العاملية املعاصنبرة يف أسنباليب التواصنبل بنبني مسسسنبار رينباأل اال نبا         -د

 وااسرة.
 (2030رؤية اململكة ) -هنب

ململكة، والدع  الالحمدود لتطنبوير املنظومنبة التعليمينبة    اإلرادة السياسية حلكومة ا
مبختلف مستوياتاا، حيث سعت الدولة إىل توفري كافنبة اإلمكاننبار املادينبة والبشنبرية     
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 :أس  اإلسرتاتيجية ومنطلقاتاا
 :تنبثق اإلسرتاتيجية م  ااس  واملنطلقار التالية

تعاىل يف حمك   أ نب الشريعة اإلسالمية وحرصاا على تعزيز فطرة الط ل، انطالًقا م  قوله
ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې ې  ې  ى  ى  چ  :التنزيل

 (.30 :)الروم، آية چائ  ەئ  ائ
ويف هملا السياق جاءر السنة النبوية لتسكد حرصاا على حتمل اابوي  واملنبربني  
املسسولية الكاملة يف تربينبة اابننباء واحلنبرمب علنبى تعزينبز فطنبرتا  وايافظنبة عليانبا         

أال كلكنب  راع  وكلكنب    » :ا يف ن وسا .. ويف هملا يقو  عليه الصالة والسالموتنميتا
 )رواه البخاري(.«. مسسوٌ  ع  رعيته

ب نب السياسة العامة للتعلي  يف اململكة العربية السعودية، واليت تول  اهتمامًا كبريًا مبرحلة 
مالمنبح شخصنبية    رياأل اال ا ، إميانًا مناا بأهميتاا باعتبارها مرحلة بناء وتكنبوي  

. ويف هملا الصدد تصف وثيقة .الط ل م  ناحية، وكوناا قاعدة التعلي  وسلمه ااو 
منب  أهنب  أهنبداف مرحلنبة رينباأل اال نبا  يف       »سياسة التعلي  يف اململكنبة علنبى أو   

اململكة: صيانة فطرة الط نبل ورعاينبة مننبوه اخللقنب  والعقلنب ، وا سنبم  يف ظنبروف        
)وزارة التعلنبنبي ، « منبنبع مقتضنبنبيار اإلسنبنبالم  لبيعينبنبة سنبنبوية  نبنبو ااسنبنبرة متجاوبنبنبة 

  هنب(.1390
 واقع عملية التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة يف اجملتمع السعودي.  -ج
    االجتاهار العاملية املعاصنبرة يف أسنباليب التواصنبل بنبني مسسسنبار رينباأل اال نبا         -د

 وااسرة.
 (2030رؤية اململكة ) -هنب

ململكة، والدع  الالحمدود لتطنبوير املنظومنبة التعليمينبة    اإلرادة السياسية حلكومة ا
مبختلف مستوياتاا، حيث سعت الدولة إىل توفري كافنبة اإلمكاننبار املادينبة والبشنبرية     
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والبنى التحتية للمسسسار التعليمية لتمكينانبا منب  حتقينبق أهنبدافاا و نبودة تنافسنبية       
 لدولة السنوية.عالية، ولي  أد  على هملا االهتمام م  ختصيص ربع ميزانية ا

 :مكونار اإلسرتاتيجية

 :Swotحتليل  أ نب
 نقاط الضعف نقاط القوة

 نب إدراج مرحلة رياأل اال ا  ضم  السل  التعليم .1
رينبنباأل غينبنباب التعنبنباوو ال عنبنبا  بنبنبني ااسنبنبرة ومسسسنبنبار  نبنبنب 1

 اال ا  يف ت عيل عملية التواصل.

 نب الدع  الالحمدود م  الدولة لدع  التعلي  وتطويره.2
قلة الوع  بأهمية التواصل بني ااسرة والروضنبة ومنبا    نب2
 .م  مردود إباب  على اال ا  هلا

نب وجود دليل تنظيم  حديث للحضانة ورياأل 3
 (.1439نب  1438اال ا  )

نب تقلص الدور الرتبوي والتوجينبه اإلرشنبادي منب  قبنبل     3
 الوالدي  نتيجة انشغاهلما.

ال تتناسنبب منبع    نب أساليب التواصل التقليدية والنبيت قنبد  4
 ظروف ااسرة.

 التحديار ال رمب
نب افتتاح املزيد م  مسسسار رياأل اال نبا  مبنبا يسنبا     1

يف زينبنبادة توظينبنبف املتخصصنبنبار منبنب  خربنبنبار رينبنباأل   
اال نبنبا ، وحينبنبت  تعزينبنبز العالقنبنبة بنبنبني مسسسنبنبار رينبنباأل 

 اال ا  وااسرة.

التقنينبنبة  املنبنبسثرار السنبنبلبية للبنبنبث املباشنبنبر ووسنبنبائل نبنبنب زينبنبادة 1
 ل احلديثة مبختلف أنواعاا.والتواص

التقنينبنبة نبنبنب إدمنبنباو اسنبنبتخدام شنبنببكة املعلومنبنبار ووسنبنبائل 2
 .  احلديثة م  قبل اال ا  يف مرحلة الرياأل

نب زيادة انشغا  املرأة ع  أل اهلا، وبالتال  تقلص دورها 3
 الرتبوي جتاها  نتيجة متكيناا ومشاركتاا يف بناء اجملتمع.

بء ااكنبرب يف  نب حتمنبل مسسسنبار رينباأل اال نبا  العنب     4
تربية اال ا ، نتيجة لزيادة انشغا  املرأة، ممنبا حينبت  علنبى    
مسسسار رياأل اال ا  مد جسور التواصل مع ااسرة 

 لتحقيق الرتبية التكاملية.

نب إعداد دليل إجرائنب  لتعزينبز الشنبراكة بنبني مسسسنبار      2
رينبنباأل وااسنبنبرة علنبنبى غنبنبرار النبنبدليل اإلجرائنبنب  لتعزينبنبز  

 علي  العام وااسرة.الشراكة بني مسسسار الت
نب تعدد وتنبوافر وسنبائل التواصنبل اإللكرتونينبة وسنباولة      3

استخداماا، مما يساعد على نشر ثقافة التواصنبل وت عيلنباا   
 بني كافة ألراف التواصل.

 :ب نب رؤية اإلسرتاتيجية
روضة فاعلة، وأسرٌة داعمنبة، منب     تطمح اإلسرتاتيجية إىل حتقيق شراكة دائمة بني

 اعدة. أجل ل ولٍة و

 :ج نب رسالة اإلسرتاتيجية
تسعى اإلسرتاتيجية إىل مد جسور التواصل وتعزيز العالقة بني مسسسار رينباأل  
 اال ا  وااسرة يف اجملتمع السعودي، مبا يسا  يف حتقيق النمو الشامل للط نبل وإعنبداده  

دينبة  ملراحل التعلي  ااخرى، م  خال  التوظيف اامثل لكافة الوسنبائل واإلمكاننبار املا  
املتاحة لدى الروضة اليت متكناا م  تعزيز التواصل مع ااسرة وبالتنبال  حتقينبق أهنبدافاا    

 العامة.

 :د نب قملَي  اإلسرتاتيجية
 .التعاوو 
 .الثقة 
 .االحرتام 
 .التعالف 
  .املسسولية 
 .االلتزام 

 :هنب نب ألاالر التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة
 ملرتبطة مبسسسار رياأل اال ا .اللوائح واانظمة، والسياسار ا 
 .املعلومار املرتبطة بالط ل وسلوكه، وميوله، واهتماماته، وأساليب تربيته وتوجياه 
 .الربامج واانشطة املتعلقة بتعل  الط ل 
  الروضة. الربامج واانشطة اليت تن ملهااملساهمة التطوعية اولياء اامور، واملشاركة يف 
 ر املرتبطة بربامج الروضة.املساهمة يف اختاذ القرارا 

 :ألراف التواصل
 . منسوبار رياأل اال ا 
 .)أولياء اامور )ااسرة 
 .املسسسار اجملتمعية والقطاع اخلامب 
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 :ج نب رسالة اإلسرتاتيجية
تسعى اإلسرتاتيجية إىل مد جسور التواصل وتعزيز العالقة بني مسسسار رينباأل  
 اال ا  وااسرة يف اجملتمع السعودي، مبا يسا  يف حتقيق النمو الشامل للط نبل وإعنبداده  

دينبة  ملراحل التعلي  ااخرى، م  خال  التوظيف اامثل لكافة الوسنبائل واإلمكاننبار املا  
املتاحة لدى الروضة اليت متكناا م  تعزيز التواصل مع ااسرة وبالتنبال  حتقينبق أهنبدافاا    

 العامة.

 :د نب قملَي  اإلسرتاتيجية
 .التعاوو 
 .الثقة 
 .االحرتام 
 .التعالف 
  .املسسولية 
 .االلتزام 

 :هنب نب ألاالر التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة
 ملرتبطة مبسسسار رياأل اال ا .اللوائح واانظمة، والسياسار ا 
 .املعلومار املرتبطة بالط ل وسلوكه، وميوله، واهتماماته، وأساليب تربيته وتوجياه 
 .الربامج واانشطة املتعلقة بتعل  الط ل 
  الروضة. الربامج واانشطة اليت تن ملهااملساهمة التطوعية اولياء اامور، واملشاركة يف 
 ر املرتبطة بربامج الروضة.املساهمة يف اختاذ القرارا 

 :ألراف التواصل
 . منسوبار رياأل اال ا 
 .)أولياء اامور )ااسرة 
 .املسسسار اجملتمعية والقطاع اخلامب 
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ااهداف العامة لإلسرتاتيجية املقرتحة لتعزيز التواصل بني مسسسار رياأل اال ا   -و
 :وااسرة يف اجملتمع السعودي
 :ىل حتقيق ااهداف التاليةتسعى اإلسرتاتيجية املقرتحة إ

       مد جسور التواصل ال عا  وتعميق الثقة والتعنباوو املسنبتمر والبننباء بنبني مسسسنبار
رياأل اال ا  وااسرة مبا ُيسا  يف حتقيق أهدافاما املشرتكة وحيقق النمنبو الشنبامل   

 للط ل.
 .بناء عالقة إبابية ثنائية االجتاه بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة 
  بعض وسائل وأسنباليب التواصنبل ال عالنبة بنبني مسسسنبار رينباأل اال نبا         اقرتاح

 وااسرة يف ضوء االحتياجار ايلية واالجتاهار العاملية.
 وسائل وأساليب التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة:

يعترب أسلوب التواصل والتعاوو بني مسسسار رياأل اال ا  وااسرة واملتمثنبل  
والزيارار املنزلية، واللقاءار ال ردية وا ماعية مع ااماار، وألنبال   يف اليوم امل توح، 

. إخل، م  .ااماار، واملشاركة يف اانشطة والرحالر، وامللصقار عند مداخل الروضة
الوسائل التقليدية م  املنظور احلديث، وهو عصر الثورة التكنولوجية والشبكة املعلوماتية 

تية متنوعة ويف متناو  ا ميع، وحولت بالتال  عملية اليت أصبحت تقدم خدمار معلوما
التعلي  وإدارتاا إىل التقنية مما حيت  على املسسسار الرتبوية ت عيلاا منب  منطلنبق التكينبف    
مع متطلبار العصر واسنبتجابة ملطالنبب اجملتمنبع، ومنب  أمثلنبة وسنبائل االتصنبا  احلديثنبة         

 :املعتمدة على التقنية ما يل 

 :Mobile Application أ نب تطبيقار اهلواتف
تعترب اهلواتف الملكية وتطبيقاتاا م  أكثر وأشار وسائل التواصل اليت يعتمد علياا 
أولياء اامور يف مسسسار رياأل اال ا ، حيث ميك  دمج وسائل معاا ذلك أو معظ  
اهلواتف الملكية يوجد باا متص ح يسنبمح ملسنبتخدمه النبدخو  علنبى املوقنبع اإللكرتوننب        

 ة الروابط اخلاصة باا.للروضة وكاف

كما أو م  مميزار اهلواتف الملكية أناا جتعل تواصل ااسرة مع مسسسار رياأل 
اال ا  واستجابتاا سريعة وذلك م  خال  رسائل التنبيه اليت تصل إليا  سنبواًء كاننبت   
إعالنار، أو الطوارئ، وغريها م  اامور اليت ترتبط باال ا ، أو منسوبار الروضة أو 

 اامور ومسسسار اجملتمع ااخرى. أولياء
كما أو م  العوامل اليت جتعل اهلواتف الملكية م  أكثر وسنبائل التواصنبل ت ضنبيًلا    
 كوناا أصبحت جزًءا م  حياتنا وتتماشى مع عصر السرعة الملي ميينبز حياتننبا املعاصنبرة.   

(Suite, 2018: p2.) 

 :Websiteب نب املوقع اإللكرتون  للروضة 
 مسسسار رياأل اال ا  وااسرة عبارة عنب  منظمنبة متعلمنبة    ُيعترب التواصل بني

تتكوو م  اال ا  ومعلماتا  وأسره  منب  خنبال  تواصنبلا  الثننبائ  )ذو االجتنباهني(      
وت اعلا  وتبادهل  للمعلومار ميكنب  حتقينبق أهنبداف النمنبو الشنبامل، وتعزينبز اانشنبطة        

قدي  اخلدمار االلكرتونية التعاونية بني ااسرة والروضة، كما ميك  توظيف الشبكة، يف ت
م  رياأل اال ا  إىل ااسنبر مثنبل تسنبجيل اال نبا ، دفنبع الرسنبوم، اإلعالننبار عنب          

 (.Dai Hongzhu, 2013.. إخل. ).اانشطة وال عالية

  :Blogج نب املدونة 
صحي ة شخصنبية علنبى الشنببكة العنكبوتينبة تسنبجل فيانبا سلسنبلة منب          :عبارة ع 

 ترتيب متسلسل م  ااحد  لألقدم.االنطباعار املسلسلة اليت تعرأل يف 
وعادة ما تكوو حو  موضوع معني ميك  أو يتاح لآلخري  الت اعل مع ما يكتنبب  
م  املعلمار أو الوالدي  ع  أنشطة اال ا  داخنبل الروضنبة، أو خنبربار املعلمنبار أو     
الوالدي  يف تربية اال ا  ممنبا يسنباعد علنبى تقنبدي  معلومنبار ثنبرة وعملينبة للمعلمنبار         

 (.Gaudeul & Peroni, 2010ر وأولياء اامور. )ااخريا



مجلة العلوم التربوية والنفسية 219المجلد )12(  العـدد )1(  218

عائ�شة بكر �آدم فالته

كما أو م  مميزار اهلواتف الملكية أناا جتعل تواصل ااسرة مع مسسسار رياأل 
اال ا  واستجابتاا سريعة وذلك م  خال  رسائل التنبيه اليت تصل إليا  سنبواًء كاننبت   
إعالنار، أو الطوارئ، وغريها م  اامور اليت ترتبط باال ا ، أو منسوبار الروضة أو 

 اامور ومسسسار اجملتمع ااخرى. أولياء
كما أو م  العوامل اليت جتعل اهلواتف الملكية م  أكثر وسنبائل التواصنبل ت ضنبيًلا    
 كوناا أصبحت جزًءا م  حياتنا وتتماشى مع عصر السرعة الملي ميينبز حياتننبا املعاصنبرة.   

(Suite, 2018: p2.) 

 :Websiteب نب املوقع اإللكرتون  للروضة 
 مسسسار رياأل اال ا  وااسرة عبارة عنب  منظمنبة متعلمنبة    ُيعترب التواصل بني

تتكوو م  اال ا  ومعلماتا  وأسره  منب  خنبال  تواصنبلا  الثننبائ  )ذو االجتنباهني(      
وت اعلا  وتبادهل  للمعلومار ميكنب  حتقينبق أهنبداف النمنبو الشنبامل، وتعزينبز اانشنبطة        

قدي  اخلدمار االلكرتونية التعاونية بني ااسرة والروضة، كما ميك  توظيف الشبكة، يف ت
م  رياأل اال ا  إىل ااسنبر مثنبل تسنبجيل اال نبا ، دفنبع الرسنبوم، اإلعالننبار عنب          

 (.Dai Hongzhu, 2013.. إخل. ).اانشطة وال عالية

  :Blogج نب املدونة 
صحي ة شخصنبية علنبى الشنببكة العنكبوتينبة تسنبجل فيانبا سلسنبلة منب          :عبارة ع 

 ترتيب متسلسل م  ااحد  لألقدم.االنطباعار املسلسلة اليت تعرأل يف 
وعادة ما تكوو حو  موضوع معني ميك  أو يتاح لآلخري  الت اعل مع ما يكتنبب  
م  املعلمار أو الوالدي  ع  أنشطة اال ا  داخنبل الروضنبة، أو خنبربار املعلمنبار أو     
الوالدي  يف تربية اال ا  ممنبا يسنباعد علنبى تقنبدي  معلومنبار ثنبرة وعملينبة للمعلمنبار         

 (.Gaudeul & Peroni, 2010ر وأولياء اامور. )ااخريا
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 :وم  أه  فوائد املدونة ما يل 
 غري مكل ة وسالة االستخدام.  (1
التغلب على حدود الزماو واملكاو يف عملية الت اعل بني ااسرة ومسسسار رينباأل   (2

 اال ا .
 ساولة عملية احل ظ والنسخ واملشاركة مع اآلخري . (3
وسع دائرة الت اعل بني اال ا  واملعلمار، وااماار، مما استخدام املدونة ميك  أو ي (4

 يساعد على تعزيز بينا .
ع  لريق املدونة، ميك  اي فرد، ويف أي وقت، وم  أي مكاو أو يعنبرأل أو يعّبنبر    (5

ع  ما لديه م  أفكار وآراء، كما أو أي قارئ منب  أي مكنباو حنبو  العنبامل يسنبتطيع      
وأفكنبار بانبدف اإلثنبراء واإلفنبادة، كمنبا ميكنب        املشاركة بتقدي  ما لديه م  معلومار 

ملعلمار الروضة املساهمة مبنبا لنبديا  منب  خنبربار عملينبة وتربوينبة علنبى املسنبتوى         
 (.Chen & Zhang, 2003الشخص  أو ا ماع . )

 د نب امللف االلكرتون : أو ما يسمى مبلف اإلجناز اإللكرتون  الرقم :
املوثقنبة ينبت  جتميعانبا وإدارتانبا منب       عبارة ع : ألموعة م  ايتويار اإللكرتونينبة  

املستخدمني وتتضنبم  مل نبار إلكرتونينبة: منب  كتنبب، وصنبور، ومدوننبة... إخل، ميكنب          
مشاركتاا مع أولينباء اامنبور ومنبع مسسسنبار رينباأل اال نبا  )منب  الروضنبة لألسنبرة          
والعك ( وميك  االست ادة مناا يف حتقيق ذلك ع  لريق مقدم  خدمة النت املنزلية، أو 

 ت املنزلية.شبكة الن
وم  ااهداف الرئيسة للمل ار اإللكرتونية تكوي  منصة تواصل تشجع التواصل 

 املستمر بني ااسرة ومسسسار رياأل اال ا .
 :ومللف اإلجناز اإللكرتون  فوائد عديدة أهما ما يل 

تسليط الضوء على إجنازار اال ا ، وتعزيز الثقنبة بأن سنبا  وقنبدراتا ، ويف ن نب       (1
عريف ااسرة على بيئة الط ل التعليمية، وبالتال  تعرف املعلمار علنبى  الوقت يت  ت

 بيئته املنزلية.
ميك  استخدام املل ار اإللكرتونية يف تقوي  أنشطة اال ا  ومبادراتا  واجتاهاتا ،  (2

 ومدى الوفاء باحتياجاتا  ومطالب منوه  املختل ة.
ي ، ممنبا يشنبعره  باملسنباهمة    إمكانية مشاركة الوالدي  للملف اإللكرتون  مع اآلخنبر  (3

 (.Chen, 2001ال اعلة يف إجنازار أل اهل . )
 :Social Mediaهنب نب وسائل التواصل االجتماع  

 .. إخل. )انظر اللوحة اإلرشادية(..ال يسبوك، وتويرت، والواتساب، واإلمييل -ك
الينبار  و نب إصدار نشرة إلكرتونية وورقية شارية أو أسبوعية تلخص كافة اانشطة وال ع 

يقوم باا اال ا  يف الروضنبة وإدراجانبا يف موقنبع الروضنبة وإرسنبا  نسنبخة إىل        اليت
 أولياء اامور.

ز نب إعداد دليل خامب يتضم  اللوائح واانظمة وكافة النبربامج واانشنبطة النبيت تن نبملها      
فنباك ،   الروضة، كما يتضم  كافة أرقام ووسائل التواصنبل منبع الروضنبة )هنباتف،    

وإرساله إىل ااسرة لتسايل عملية التواصل وإدراجنبه يف موقنبع    إمييل، موقع... إخل(
 الروضة اإللكرتون .

ح نب تصوير أنشطة الروضة وفعالياتاا ونشرها على املوقع اإللكرتون  للروضة، ومواقنبع   
 التواصل االجتماع ، وإعطاء اجملا  لألسرة للتعليق وإبداء املرئيار بشأناا.

اعية دورية بني منسوبار الروضة وااسنبرة مثنبل الينبوم    ط نب عقد اللقاءار ال ردية وا م 
امل توح، وألال  ااماار، ملناقشة مطالب اال ا  وسبل الوفنباء بانبا، ومشنبكالتا     

 وسبل التغلب علياا.
ي نب دعوة ااماار لزيارة الروضة، للتعرف على بيئنبة الروضنبة ومنبا تقدمنبه منب  بنبرامج        

وضة لاللالع على بيئة الط نبل املنزلينبة   وأنشطة، وتنظي  زيارار منزلية ملنسوبار الر
 وأحواله، والوقوف على الدور الرتبوي لألسرة جتاه الط ل ومدى استعدادها للمزيد

 م  التعاوو مع الروضة.
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 بيئته املنزلية.
ميك  استخدام املل ار اإللكرتونية يف تقوي  أنشطة اال ا  ومبادراتا  واجتاهاتا ،  (2

 ومدى الوفاء باحتياجاتا  ومطالب منوه  املختل ة.
ي ، ممنبا يشنبعره  باملسنباهمة    إمكانية مشاركة الوالدي  للملف اإللكرتون  مع اآلخنبر  (3

 (.Chen, 2001ال اعلة يف إجنازار أل اهل . )
 :Social Mediaهنب نب وسائل التواصل االجتماع  

 .. إخل. )انظر اللوحة اإلرشادية(..ال يسبوك، وتويرت، والواتساب، واإلمييل -ك
الينبار  و نب إصدار نشرة إلكرتونية وورقية شارية أو أسبوعية تلخص كافة اانشطة وال ع 

يقوم باا اال ا  يف الروضنبة وإدراجانبا يف موقنبع الروضنبة وإرسنبا  نسنبخة إىل        اليت
 أولياء اامور.

ز نب إعداد دليل خامب يتضم  اللوائح واانظمة وكافة النبربامج واانشنبطة النبيت تن نبملها      
فنباك ،   الروضة، كما يتضم  كافة أرقام ووسائل التواصنبل منبع الروضنبة )هنباتف،    

وإرساله إىل ااسرة لتسايل عملية التواصل وإدراجنبه يف موقنبع    إمييل، موقع... إخل(
 الروضة اإللكرتون .

ح نب تصوير أنشطة الروضة وفعالياتاا ونشرها على املوقع اإللكرتون  للروضة، ومواقنبع   
 التواصل االجتماع ، وإعطاء اجملا  لألسرة للتعليق وإبداء املرئيار بشأناا.

اعية دورية بني منسوبار الروضة وااسنبرة مثنبل الينبوم    ط نب عقد اللقاءار ال ردية وا م 
امل توح، وألال  ااماار، ملناقشة مطالب اال ا  وسبل الوفنباء بانبا، ومشنبكالتا     

 وسبل التغلب علياا.
ي نب دعوة ااماار لزيارة الروضة، للتعرف على بيئنبة الروضنبة ومنبا تقدمنبه منب  بنبرامج        

وضة لاللالع على بيئة الط نبل املنزلينبة   وأنشطة، وتنظي  زيارار منزلية ملنسوبار الر
 وأحواله، والوقوف على الدور الرتبوي لألسرة جتاه الط ل ومدى استعدادها للمزيد

 م  التعاوو مع الروضة.
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ك نب مشاركة ااماار يف تنظي  بعض أنشطة الروضة االجتماعينبة، كنبالرحالر، وزينبارة     
 جتماعية والرمسية.بعض مسسسار اجملتمع، والت اعل مع بعض املناسبار اال

  نب دعوة الروضة اصحاب اخلربة م  أولياء اامور لتقدي  بعض اياضرار والندوار  
. إضنبافة إىل إثنبراء   .التوعوية ذار الصبغة الدينية، والثقافية، واالجتماعينبة والصنبحية  

 الدروس املناجية للروضة.
ا  وتقوي  أدائا  يف كافنبة  م نب إعداد التقارير الشارية أو ال صلية اخلاصة بإجنازار اال  

 ا وانب النمائية، وم  ثّ  إرساهلا إىل ااسرة ورقيًّا أو إلكرتونيًّا.
وميكنبنب  القنبنبو  إو توظينبنبف التقنينبنبة وشنبنببكة املعلومنبنبار وكافنبنبة وسنبنبائل التواصنبنبل 

 مسسسنبار االجتماع  مبختلف أنواعاا م  أه  ااساليب املامة يف تعزيز التواصل بنبني  
ولك  هملا ال يعين جتاهنبل الوسنبائل وااسنباليب التقليدينبة أو      رياأل اال ا  والروضة،

إحال  التقنية بدًلا مناا، بل ينبغ  دمج ااسلوبني مًعا، وأعين بنبمللك ااسنباليب احلديثنبة    
جنبًا إىل جنب مع ااساليب التقليدية باعتبارهمنبا يكمنبالو بعضنباما النببعض يف التعزينبز      

 وااسرة يف اجملتمع السعودي.اامثل للعالقار بني مسسسار رياأل اال ا  
 لوحة إرشادية الستخدامار وسائل التواصل لبًقا

 لطبيعة املعلومار املرغوب توصيلاا

املوقع  نوع املعلومار
 االلكرتون 

التطبيقار 
 الملكية

البالغار 
 التحمليرية

الربيد 
 االلكرتون 

وسائل 
التواصل 
 االجتماع 

 ال يديوهار

  √ √ √ √ √ رسائل الرسائل والتنبيه
 √ √    √ العالقار العامة

 √ √ √  √ √ اإلعالو ع  ال عاليار
 √ √ √  √ √ اإلعالنار اخلاصة
  √ √ √ √ √ التملكري باملواعيد اهلامة
   √   √ النماذج والوثائق
 √ √ √   √ احلمالر التطوعية
  √ √   √ ألموعار التواصل

 .Jay Cooper, (2018) School Communication Planning Guide.p14املصدر 

 آليار متابعة وتقوي  اإلسرتاتيجية:
 :تت  عملية متابعة وتقوي  الإلسرتاتيجية املقرتحة م  خال  ما يل 

نب تشكيل  نة متابعة م  إدارة التعلي  باملنطقة تتابع أداء ألل  املساهمة الوالدية وسعيه 1
يل منبا يواجنبه اجمللنب  منب      حنو حتقيق أهدافه، كما يتوقع أو تعمل اللجننبة علنبى تنبملل   

 عقبار.
 نب الزيارار امليدانية الدورية م  قملبل  نة املتابعة. 2
نب حضور اانشطة وال عاليار اليت تقيماا مسسسنبار رينباأل اال نبا  ويشنبارك فيانبا        3

 أولياء اامور.
 :نب االلالع على التقارير اليت يت  رفعاا م  ألل  املساهمة الوالدية واملتضمنة 4

 ار اجملل .أ نب إجناز
 ب نب املعوقار واملشكالر اليت واجات اجملل  وحالت دوو حتقق أهدافه.

ج نب توصيار اجملل  ومقرتحاته لتطوير عمليار التواصل وت عيلاا بني مسسسار رياأل  
 اال ا  وااسرة واجملتمع.

نب توزيع إستبانار إلكرتونية وورقية على أولينباء اامنبور ومسسسنبار اجملتمنبع لقينباس        5
 ى الرضا لديا  ع  عملية التواصل.مستو

 :مسشرار حتقق أهداف اإلسرتاتيجية
اعتماد وزارة التعلي  تشكيل أللنب  املسنباهمة الوالدينبة املقنبرتح إنشنباؤه مبسسسنبار        (1

رياأل اال ا  تعزيزًا لعملية التواصل بني مسسسار رينباأل اال نبا  وااسنبرة يف    
 اجملتمع السعودي.

ملوقع على شبكة املعلومار خامب برياأل اال ا ،  إنشاء إدارار التعلي  يف املنالق (2
 حبيث يكوو لكل روضة رابط خامب باا.
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 .Jay Cooper, (2018) School Communication Planning Guide.p14املصدر 

 آليار متابعة وتقوي  اإلسرتاتيجية:
 :تت  عملية متابعة وتقوي  الإلسرتاتيجية املقرتحة م  خال  ما يل 

نب تشكيل  نة متابعة م  إدارة التعلي  باملنطقة تتابع أداء ألل  املساهمة الوالدية وسعيه 1
يل منبا يواجنبه اجمللنب  منب      حنو حتقيق أهدافه، كما يتوقع أو تعمل اللجننبة علنبى تنبملل   

 عقبار.
 نب الزيارار امليدانية الدورية م  قملبل  نة املتابعة. 2
نب حضور اانشطة وال عاليار اليت تقيماا مسسسنبار رينباأل اال نبا  ويشنبارك فيانبا        3

 أولياء اامور.
 :نب االلالع على التقارير اليت يت  رفعاا م  ألل  املساهمة الوالدية واملتضمنة 4

 ار اجملل .أ نب إجناز
 ب نب املعوقار واملشكالر اليت واجات اجملل  وحالت دوو حتقق أهدافه.

ج نب توصيار اجملل  ومقرتحاته لتطوير عمليار التواصل وت عيلاا بني مسسسار رياأل  
 اال ا  وااسرة واجملتمع.

نب توزيع إستبانار إلكرتونية وورقية على أولينباء اامنبور ومسسسنبار اجملتمنبع لقينباس        5
 ى الرضا لديا  ع  عملية التواصل.مستو

 :مسشرار حتقق أهداف اإلسرتاتيجية
اعتماد وزارة التعلي  تشكيل أللنب  املسنباهمة الوالدينبة املقنبرتح إنشنباؤه مبسسسنبار        (1

رياأل اال ا  تعزيزًا لعملية التواصل بني مسسسار رينباأل اال نبا  وااسنبرة يف    
 اجملتمع السعودي.

ملوقع على شبكة املعلومار خامب برياأل اال ا ،  إنشاء إدارار التعلي  يف املنالق (2
 حبيث يكوو لكل روضة رابط خامب باا.



�إ�شرت�تيجية مقرتحة لتعزيز �لتو��شل  ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 225المجلد )12(  العـدد )1(  224

فتح مسسسار رياأل اال ا  حسابار هلا يف مواقع التواصل االجتمنباع  بأنواعانبا    (3
 وت عيلاا يف عمليار التواصل.

 زيادة عدد الزائري  واملتابعني ملواقع التواصل اخلاصة بالروضة. (4
الالت  شارْكَ  يف تنظنبي  بعنبض أنشنبطة الروضنبة، كنبالرحالر       ارت اع عدد ااماار (5

 مثاًل، وغريها م  اانشطة.
 والقطاع. اال ا  مع املسسسار اجملتمعيةعدد الشراكار اليت عقدتاا مسسسار رياأل  (6
 عدد مشاركار أصحاب اخلربة م  أولينباء اامنبور يف تقنبدي  اياضنبرار والننبدوار      (7

 التوعوية يف خمتلف اجملاالر.
ى رضا أولياء اامور ومنسوب  الروضنبار واملسسسنبار اجملتمعينبة املشنباركة يف     مستو (8

 برامج تعزيز التواصل.
 وااسرة: التواصل بني مسسسار رياأل اال ا مطالب تن يمل اإلسرتاتيجية املقرتحة لتعزيز 

 :يتطلب تن يمل اإلسرتاتيجية املقرتحة على أرأل الواقع حتقيق املطالب التالية
  :يتكوو أعضاؤه م « ألل  املساهمة الوالدية»خل الروضة يسمى تشكيل ألل  دا

 .رئيسة اجملل  وتكوو م  أماار اال ا  امللتحقني بالروضة 
 .قائدة الروضة نائبة للرئيسة 
 . وكيلة الروضة تكوو أمينة ومقررة اجملل 
 3 . م  املعلمار عضوار باجملل 
 3 . م  ااماار عضوار باجملل 
 3 مسسسار اجملتمع ايل  وفًقا الحتياجار اجملل . عضوار ممثالر لبعض 
 3 .عضوار م  القطاع اخلامب 
 2 . فنيار إلدارة املوقع وقنوار االتصا 
 2 .سكرتاريار 

 )انظر اهليكل التنظيم  للمجل (.
 3على أو يكوو رئي  اجملل  منب  أولينباء اامنبور وللمجلنب  احلنبق يف إضنبافة )      

ًقا الحتياجار اجملل  )أعضاء هيئنبة التنبدري    أعضاء( ممثلني لبعض مسسسار اجملتمع وف
با امعار، رجا  الدي ، إعالميني، متخصصني يف ألا  الط ولة، وعل  النبن  ، وعلنب    

 االجتماع، ألباء، رجا  أم ، قطاع خامب(.
على أو يكنبوو تواصنبل اجمللنب  مباشنبرة منبع إدارة التعلنبي  يف املنطقنبة التنبابع هلنبا          

 الروضة.
اجملل  م  سنة إىل سنتني )إلعطاء فرصة املشاركة اكرب أو تكوو مدة العضوية يف 

 عدد ممك  م  أولياء اامور واملتخصصني م  مسسسار اجملتمع.
 أهداف اجملل : 

 دع  التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسر واجملتمع. (1
 تعزيز املساهمة الوالدية يف تربية وتعلي  اال ا . (2
 اال ا . الرفع م  املاارار التعليمية لدى (3
 تعزيز القي  اخُللقية واملمارسار السلوكية لدى اال ا . (4
متكني الوالدي  م  تقدي  ما لديا  منب  أفكنبار وآراء منب  شنبأناا تطنبوير املمارسنبار        (5

 الرتبوية والتعليمية واالجتماعية يف الروضة.
 ماام اجملل :

ا  وضع اخلطة الشنباملة لعملينبة التواصنبل والتعنباوو بنبني مسسسنبار رينباأل اال نب         (1
 وااسرة ووسائل تن يملها ومتابعتاا وتقوي  خمرجاتاا.

تزويد ااسنبرة باملعلومنبار الالزمنبة النبيت تسنباعده  علنبى االضنبطالع مبسنبسولياتا           (2
 والتعليمية واالجتماعية يف املنز . الرتبوية

 تقدي  اآلراء واملقرتحار الالزمة بتطوير برامج وأنشطة الروضة وحتسني خمرجاتاا. (3
ر واآلليار ال اعلة يف التواصل مع ااسر وبعض مسسسار اجملتمنبع  اقرتاح السياسا (4



مجلة العلوم التربوية والنفسية 225المجلد )12(  العـدد )1(  224

عائ�شة بكر �آدم فالته

 )انظر اهليكل التنظيم  للمجل (.
 3على أو يكوو رئي  اجملل  منب  أولينباء اامنبور وللمجلنب  احلنبق يف إضنبافة )      

ًقا الحتياجار اجملل  )أعضاء هيئنبة التنبدري    أعضاء( ممثلني لبعض مسسسار اجملتمع وف
با امعار، رجا  الدي ، إعالميني، متخصصني يف ألا  الط ولة، وعل  النبن  ، وعلنب    

 االجتماع، ألباء، رجا  أم ، قطاع خامب(.
على أو يكنبوو تواصنبل اجمللنب  مباشنبرة منبع إدارة التعلنبي  يف املنطقنبة التنبابع هلنبا          

 الروضة.
اجملل  م  سنة إىل سنتني )إلعطاء فرصة املشاركة اكرب أو تكوو مدة العضوية يف 

 عدد ممك  م  أولياء اامور واملتخصصني م  مسسسار اجملتمع.
 أهداف اجملل : 

 دع  التواصل بني مسسسار رياأل اال ا  وااسر واجملتمع. (1
 تعزيز املساهمة الوالدية يف تربية وتعلي  اال ا . (2
 اال ا . الرفع م  املاارار التعليمية لدى (3
 تعزيز القي  اخُللقية واملمارسار السلوكية لدى اال ا . (4
متكني الوالدي  م  تقدي  ما لديا  منب  أفكنبار وآراء منب  شنبأناا تطنبوير املمارسنبار        (5

 الرتبوية والتعليمية واالجتماعية يف الروضة.
 ماام اجملل :

ا  وضع اخلطة الشنباملة لعملينبة التواصنبل والتعنباوو بنبني مسسسنبار رينباأل اال نب         (1
 وااسرة ووسائل تن يملها ومتابعتاا وتقوي  خمرجاتاا.

تزويد ااسنبرة باملعلومنبار الالزمنبة النبيت تسنباعده  علنبى االضنبطالع مبسنبسولياتا           (2
 والتعليمية واالجتماعية يف املنز . الرتبوية

 تقدي  اآلراء واملقرتحار الالزمة بتطوير برامج وأنشطة الروضة وحتسني خمرجاتاا. (3
ر واآلليار ال اعلة يف التواصل مع ااسر وبعض مسسسار اجملتمنبع  اقرتاح السياسا (4
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 م  أجل حتقيق ااهداف املشرتكة.
عقد االجتماعار واللقاءار املنتظمنبة، وورل العمنبل، والننبدوار ملناقشنبة القضنبايا       (5

وكافة اامور املرتبطة باللوائح واانظمة، والربامج واانشطة، ومتكينا  م  املساهمة 
 ارار الالزمة بشأو ذلك.يف اختاذ القر

تكوي  شراكار مع بعض املسسسار اجملتمعينبة والقطنباع اخلنبامب ورجنبا  ااعمنبا        (6
 لدع  أنشطة وفعاليار مسسسار رياأل اال ا .

تنظي  دورار لتنمية ك ايار منسوبار مسسسار رينباأل اال نبا  املرتبطنبة بعملينبة      (7
 التواصل بالتعاوو مع ا اار املعنية بالتدريب.

ير الدورية ع  إجنازار الروضة منب  بنبرامج وأنشنبطة مت تن ينبملها إىل إدارة     رفع التقار (8
 التعلي  باملنطقة باإلضافة إىل حماضر االجتماعار.

 مراجعة اخلطة وحتديثاا بشكل دوري. (9
 اهليكل التنظيم  جملل  املساهمة الوالدية

 إدارة التعلي  باملنالق

 رئيسة ألل  املساهمة الوالدية  قائدة الروضة
 سكرتارية )م  ااماار(

 وكيالر الروضة

فين إدارة املوقع 
 وقنوار التواصل

 عضوار ممثالر  معلمار الروضة
 م  ااماار

عضوار ممثالر لبعض 
 مسسسار اجملتمع

 مقومار إجناح اإلسرتاتيجية املقرتحة:
 :املقرتحة ما يل  م  أه  مقومار جناح االسرتاتيجية

تعاوو وسائل اإلعالم مبختلف أنواعاا يف نشر الوع  بأهمية التواصل بني مسسسار  (1
 رياأل اال ا  وااسرة، وانعكاساا اإلباب  على تربية اال ا .

مسسسار رياأل اال ا  مبد جسور التواصل مع ااسرة لتعزيز الثقة بينامنبا   مبادرة (2
 السعودي. وتعزيز الرتبية التكاملية للط ل

تقدي  احلوافز املادية واملعنوية م  وزارة التعلي  ملسسسار رينباأل اال نبا  وااسنبر     (3
 واليت حتقق النجاح املنشود م  عملية التواصل.

 دع  وزارة التعلي  وإدارار التعلي  باملنالق اجملل  بتزويد مسسسار رياأل اال ا  (4

 التحقيق اامثل مع ااسرة.بكافة اإلمكانار املادية والبشرية اليت متكناا م  
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 مقومار إجناح اإلسرتاتيجية املقرتحة:
 :املقرتحة ما يل  م  أه  مقومار جناح االسرتاتيجية

تعاوو وسائل اإلعالم مبختلف أنواعاا يف نشر الوع  بأهمية التواصل بني مسسسار  (1
 رياأل اال ا  وااسرة، وانعكاساا اإلباب  على تربية اال ا .

مسسسار رياأل اال ا  مبد جسور التواصل مع ااسرة لتعزيز الثقة بينامنبا   مبادرة (2
 السعودي. وتعزيز الرتبية التكاملية للط ل

تقدي  احلوافز املادية واملعنوية م  وزارة التعلي  ملسسسار رينباأل اال نبا  وااسنبر     (3
 واليت حتقق النجاح املنشود م  عملية التواصل.

 دع  وزارة التعلي  وإدارار التعلي  باملنالق اجملل  بتزويد مسسسار رياأل اال ا  (4

 التحقيق اامثل مع ااسرة.بكافة اإلمكانار املادية والبشرية اليت متكناا م  
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 مصادر ومراجع البحث

 القرآو الكري . -
 أواًل: املصادر:

( لساو العرب، الطبعة ااوىل، ا نبزء الرابنبع )بنباب    2003اب  منظور، أبو ال ضل حممد ب  مكرم ) -
 وصل(، بريور: دار صادر.

 الدار املصرية اللبنانية.(، معج  املصطلحار الرتبوية والن سية، القاهرة: 2003شحاتة، والنجار، ) -

ا امع الصحيح املسنبند منب  حنبديث رسنبو  ان وسنبننه      هنب(، 1400، )حممد ب  إمساعيل البخاري -
 .املكتبة السل ية، الطبعة ااوىل، القاهرة: وأيامه

 :املراجع العربية :ثانًيا
والروضنبة  تكامنبل املننباخ الرتبنبوي يف كنبل منب  ااسنبرة       »هنب( 1428البسام، هي اء عبد ان العل ، ) -

رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة امللنبك  «. لتحقيق أهداف تربية ل ل ما قبل املدرسة
 سعود، الرياأل.

اجتاهنبنبار  :اإلدارة واإلشنبنبراف الرتبنبنبوي(: »2000اخلطينبنبب، أ،نبنبد، ورداح اخلطينبنبب، وال نبنبرح، )  -
 «.حديثة

 ماو، دار املسري للنشر.، ع«أساسيار التخطيط الرتبوي(: »2015السقا، امتثا  أ،د ) -

. القنباهرة: دار الناضنبة العربينبة    «نشأة وسائل االتصنبا  وتطورهنبا  »(، 2007القوزي، حممد عل ، ) -
 للطباعة والنشر والتوزيع.

مشاركة أولياء اامور يف تعلي  أبناءه  وتعزيز العالقنبة منبا بنبني البينبت     (: »2018املادي، أسامة، ) -
 .Https:// www. Linked. Com/ Pulse/ AL Mahdi. «واملدرسة

، املكتب العلم  للكمبيوتر والنشر والتوزينبع،  «التدري : مناذجه ومااراته(: »1997زيتوو، كما  ) -
 اإلسكندرية.

دور ااسرة يف حتقيق أهداف رينباأل اال نبا  يف ا ماورينبة العربينبة     (: »2012سعد، ثراء أ،د، ) -
 .« مدينة دمشقالسورية: دراسة ميدانية يف رياأل اال ا  احلكومية يف

، الطبعنبة  «الرتبينبة االجتماعينبة والدينينبة يف رينباأل اال نبا      (: »2007شريف، السيد عبد القادر، ) -
 ااوىل، دار املسرية، عماو.

. الطبعة الثامنة، اإلسكندرية: الدار «السلوك التنظيم  مدخل بناء املاارار(: »2007ماهر، أ،د، ) -
 ا امعية.

، املنظمنبة  «(: املرجع الرتبوي العرب  لنبربامج رينباأل اال نبا    2004مرداو، جن  الدي ، وآخروو ) -
 العربية للرتبية والثقافة والعلوم، إدارة برامج الرتبية، تون .

 فاعلية برنامج مقرتح لتطوير أساليب مشاركة»(، 2008مرس ، منا  صربي، ) -

  امعة البعث. «اقآفندوة رياأل اال ا ، واقع و»إىل  ، حبث مقدم«الوالدي  يف برنامج الروضة -
، «ماارار االتصا  والت اعنبل يف عملنبييت التعلنبي  والنبتعل     (: »2005صط ى، عبد السميع ،د، )م -

 ااردو، دار ال كر العرب ، الطبعة الثانية.
واقع أساليب التواصل بنبني ااسنبرة ومسسسنبار رينباأل اال نبا  يف      (: »2014معروف، إبراهي  ) -

ا: دراسة ميدانية على عينة م  مسسسار رياأل اال نبا  يف  ضوء االجتاهار احلديثة وسبل تطويره
 ، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة دمشق.«حمافظة دمشق

، «امللتقنبنبى السنبنبنوي ااو  للشنبنبراكة بنبنبني املدرسنبنبة وااسنبنبرة واجملتمنبنبع»هنبنبنب(: 1438وزارة التعلنبنبي  ) -
 الرياأل، اململكة العربية السعودية.

، الرينباأل، اململكنبة   «اال نبا   النبدليل التنظيمنب  للحضنبانة ورينباأل    »هنبنب(:  1438وزارة التعلي ، ) -
 العربية السعودية.

الطبعة الرابعنبة، الرينباأل، اململكنبة العربينبة     « وثيقة سياسة التعلي  العام(: »1995وزارة املعارف، ) -
 السعودية.

 ثالًثا: املراجع ااجنبية:
- Arnold, D. H., Zeljo, A., Doctoroff, G. L., & Ortiz, C. (2008). Parent involvement in 

preschool: Predictors and the relation of involvement to preliteracy development. 
School psychology review, 37(1), 74. Œ

- Barnett, W. S. (2004, November). Maximizing returns from prekindergarten education. 
In Federal Reserve Bank of Cleveland research conference: Education and economic 
development (pp. 5-18).  

- Chen, H., 2001. Family Educational. China Zhigong Press, Beijing, China. 
- Chen, X., & Zhang, J. (2003). Blog culture and modern education technology. E 

Education Research, 3, 17-21.  
- Dai Hongzhu, 2013. The Study of Cooperation and Interaction Between Family and 

Kindergarten Based on Network. Information Technology Journal, 12: 482 - 485. 
- Epstein, J. (2001). School, family, and community partnerships: Preparing educators 

and improving schools. Boulder, CO: Westview Press. 



مجلة العلوم التربوية والنفسية 229المجلد )12(  العـدد )1(  228

عائ�شة بكر �آدم فالته

. الطبعة الثامنة، اإلسكندرية: الدار «السلوك التنظيم  مدخل بناء املاارار(: »2007ماهر، أ،د، ) -
 ا امعية.

، املنظمنبة  «(: املرجع الرتبوي العرب  لنبربامج رينباأل اال نبا    2004مرداو، جن  الدي ، وآخروو ) -
 العربية للرتبية والثقافة والعلوم، إدارة برامج الرتبية، تون .

 فاعلية برنامج مقرتح لتطوير أساليب مشاركة»(، 2008مرس ، منا  صربي، ) -

  امعة البعث. «اقآفندوة رياأل اال ا ، واقع و»إىل  ، حبث مقدم«الوالدي  يف برنامج الروضة -
، «ماارار االتصا  والت اعنبل يف عملنبييت التعلنبي  والنبتعل     (: »2005صط ى، عبد السميع ،د، )م -

 ااردو، دار ال كر العرب ، الطبعة الثانية.
واقع أساليب التواصل بنبني ااسنبرة ومسسسنبار رينباأل اال نبا  يف      (: »2014معروف، إبراهي  ) -

ا: دراسة ميدانية على عينة م  مسسسار رياأل اال نبا  يف  ضوء االجتاهار احلديثة وسبل تطويره
 ، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة دمشق.«حمافظة دمشق

، «امللتقنبنبى السنبنبنوي ااو  للشنبنبراكة بنبنبني املدرسنبنبة وااسنبنبرة واجملتمنبنبع»هنبنبنب(: 1438وزارة التعلنبنبي  ) -
 الرياأل، اململكة العربية السعودية.

، الرينباأل، اململكنبة   «اال نبا   النبدليل التنظيمنب  للحضنبانة ورينباأل    »هنبنب(:  1438وزارة التعلي ، ) -
 العربية السعودية.

الطبعة الرابعنبة، الرينباأل، اململكنبة العربينبة     « وثيقة سياسة التعلي  العام(: »1995وزارة املعارف، ) -
 السعودية.

 ثالًثا: املراجع ااجنبية:
- Arnold, D. H., Zeljo, A., Doctoroff, G. L., & Ortiz, C. (2008). Parent involvement in 

preschool: Predictors and the relation of involvement to preliteracy development. 
School psychology review, 37(1), 74. Œ

- Barnett, W. S. (2004, November). Maximizing returns from prekindergarten education. 
In Federal Reserve Bank of Cleveland research conference: Education and economic 
development (pp. 5-18).  

- Chen, H., 2001. Family Educational. China Zhigong Press, Beijing, China. 
- Chen, X., & Zhang, J. (2003). Blog culture and modern education technology. E 

Education Research, 3, 17-21.  
- Dai Hongzhu, 2013. The Study of Cooperation and Interaction Between Family and 

Kindergarten Based on Network. Information Technology Journal, 12: 482 - 485. 
- Epstein, J. (2001). School, family, and community partnerships: Preparing educators 

and improving schools. Boulder, CO: Westview Press. 



�إ�شرت�تيجية مقرتحة لتعزيز �لتو��شل  ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية PBالمجلد )12(  العـدد )1(  230

- Gaudeul, A., & Peroni, C. (2010). Reciprocal attention and norm of reciprocity in 
blogging networks.  

- Halgunseth, L. C., Peterson, A., Stark, D. R., & Moodie, S. (2009). Family 
engagement, diverse families, and early childhood education programs: An integrated 
review of the literature. National Association for the Education of Young Children. 
Retrieved from www. naeyc. org/edf/pdf/literature. pdf. In Child Development.  

- Pianta, S. E. (1999). Patterns of family-school contact in preschool and kindergarten. 
School Psychology Review, 28(3).  

- Serpell, Z. N., & Mashburn, A. J. (2012). Family–school connectedness and children's 
early social development. Social development, 21(1), 21-46.  

 
 


