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 والتعرف إلى اتجاهاتهم نحو توظيف خدمات شبكة اإلنترنت،هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن واقع تواصل أولياء أمور الطلبة مع مدارس أبنائهم

:ملخص

 واعتمدت، وكذلك الكشف عن دور عدد من المتغيرات في تلك االتجاهات،للتواصل مع مدارس أبنائهم في المرحلة األساسية األولى بمحافظة نابلس في فلسطين

 تم اختيارها بالطريقة العنقودية،) فرداً من أولياء أمور الطلبة091(  وتكونت عينة الدراسة من، واستخدمت االستبانة لجمع البيانات،الدراسة المنهج الوصفي

،) منهم يؤيدون ذلك بشدة%10.6(  وأن، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن جميع أولياء أمور الطلبة يؤيدون أهمية تواصلهم مع مدارس أبنائهم،المناطقية العشوائية
 كما بينت،) هي بدرجة (أحياناً)؛ بسبب عدد من المعيقات التي كشفتها الدراسة%59.4( إال أن تواصل النسبة األعلى ألولياء أمور الطلبة مع مدارس أبنائهم

) منهم ال%0.6( ً وأن نسبة محدودة جدا،)%25.9( الدراسة أن الزيارة الشخصية للمدرسة هي طريقة التواصل األكثر شيوعاً بين أولياء أمور الطلبة وبنسبة
) يرغبون بزيادة تواصلهم مع مدارس أبنائهم من خالل توفير طرق أسهل%99.9(  وأن الغالبية العظمى من أولياء أمور الطلبة،يتواصلون مع مدارس أبنائهم

 كما توصلت الدراسة إلى أن اتجاهات أولياء أمور الطلبة نحو توظيف خدمات شبكة اإلنترنت للتواصل مع مدارس أبنائهم كانت عالية بنسبة.وأكثر فعالية
 بينما توجد، ومعدل االستخدام اليومي لالنترنت، والعمر، وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تلك االتجاهات تعز لمتغير الجنس،)%29.5(
. والرغبة بزبادة التواصل مع المدرسة،فروق ذات داللة إحصائية في ذلك تعز لمتغيري تقدير أهمية التواصل مع المدرسة
. شبكة اإلنترنت، المرحلة األساسية األولى، أولياء أمور الطلبة، التواصل مع المدارس:كلمات مفتاحية
Reality of communication between parents and the schools of their children at the basic elementary stage in
Nablus Directorate /Palestine and their attitudes towards using the Internet to enhance such communication
Abstract: This study aimed at exploring the reality of communication between parents and the schools of their children in addition to investigating the parents’ attitudes towards using the Internet services to communicate with the
schools at the basic elementary stage in Nablus Directorate /Palestine. Furthermore, the study aimed at examining the
effect of some variables on these attitudes. To achieve these objectives, the descriptive method was employed by
means of a questionnaire used to collect data. The sample of the study consisted of 120 parents chosen through the
cluster-regional-randomized design. Results indicated that all parents support the importance of communication with
the schools of their children, and that (61.7%) of them strongly support this communication, while (42.5%) of the
parents’ responses showed that they “sometimes “ communicate with the schools because of some obstacles revealed
in this study. The study results also showed that the most common way of communication with school was the personal
face-to –face visit which scored (84.2%) among the parents . Only (1.7%) of the parents revealed that they do not
communicate with the school. On the other hand, (93.3%) indicated that they want to increase the extent of their communication with the schools through providing more effective and easier means of communication. The results also
revealed that parents’ attitudes towards using the Internet services to communicate with the schools of their children
were high (82.4%), and there were no statistically significant differences in their attitudes due to the variables of
gender, age and the daily use of Internet services among the parents, while there were statistically significant differences in these attitudes that can be attributed to the differences between the parents with regard to their estimation of
the importance of communication with schools in addition to the differences between them with regard to their desire to
increase the extent of their communication by using more effective and easier means.
Keywords: Communication with schools, Parents, Basic elementary stage, Internet.

المقدمة

Copyright © 2019 PTUK.

PTUKRJ
56

واقع تواصل أولياء أمور الطلبة مع مدارس أبنائهم في المرحلة األساسية األولى في محافظة نابلس في فلسطين واتجاهاتهم نحو
توظيف خدمات شبكة االنترنت لتحسينه

اإلنسان مخلوق اجتماعي بفطرته ،ال يستطيع العيش إال ضمن تجمعات

فقد بين الزكي ( ) 9101أهمية الشراكة بين األسرة والمدرسة ،وأنها تعد

ومجتمعات يتواصل مع أفرادها ويسعى بالتشارك معهم لتحسين ظروف

من أبرز عوامل نجاح العملية التعليمية لما لها من فوائد عديدة منها :تحسين

حياته ،وحل مشكالته.

التحصيل للطالب ،وزيادة معدالت التزام الطلبة بدوامهم وعدم تسربهم من

فالتواصل من أقدم أوجه نشاطات اإلنسان على وجه األرض ،وال يمكن أن

مدارسهم ،وتحسين األداء االجتماعي للطالب بينهم وبين معلميهم ،ومواجهة

يكون مجتمع دون أن يتواصل أفراده مع بعضهم البعض من أجل إيجاد فهم

عوائق التعلم مثل المشكالت الصحية والنفسية ،ومشاركة أولياء أمور الطلبة

مشترك بينهم ،فباالتصال يستطيع األفراد أن يتكيفوا مع البيئة التي يعيشون

وتعزيزهم لجهود اإلصالح المدرسي ،إضافة إلى زيادة إحساس أولياء أمور

فيها ،وقد استثمر اإلنسان على مر التاريخ نمو معرفته من أجل تطوير وسائل

الطلبة بالمواطنة والمساعدة في خدمة المجتمع.
وقد ذكر بدوي ( )9101أبرز التوصيات المتعلقة بتوطيد العالقة

التواصل ،ولوال االهتمام بتطوير وسائل التواصل ،خاصة مع تطور
التكنولوجيا ،لما استطاع اإلنسان أن يصل لما وصل إليه في الوقت الحاضر

والتواصل بين أسر الطلبة ومدارس أبنائهم باآلتي:

(المزاهرة ،) 9105 ،حتى أصبح ينظر إلى األلفية الثالثة وكأنها الوقت

 .0إشراك اإلباء في المدرسة على العديد من المستويات.

إلغالق الباب علي الماضي والبدء من جديد؛ لما وفره التسارع التكنولوجي

 .9شرح أهداف التعلم ألولياء أمور الطلبة ومساعدتهم على فهم األساس
المنطقي وراء ما يقوم به أبناؤهم في المدرسة على نحو نشط.

لالتصاالت من تطورات في الوسائل والتطبيقات ،ساهمت في تطوير مختلف
.9

مجاالت الحياة ،وتحسين األداء فيها ،وحل المشكالت التي تواجهها (عمور
وأبو رياش.)9116 ،

إعالم الوالدين صراحة عن السبل التي يمكن أن يساعدوا بها أبنائهم
على التعلم أو يساعدوا بها المدرسة.

 .5انفتاح المدرسة على المجتمع المحلي.

واألسرة هي البيئة الطبيعية واألولى التي ينشأ األفراد فيها ،ومن أولوياتها
تربية أبنائها ،ولكنها ال تستطيع القيام وحدها بهذه العملية جميعها ،الن

 .4وضع الدعم للمدرسين والمديرين لتنفيذ الزيارات المنزلية ألسر الطلبة.

التربية عملية تخصصية تحتاج إلى مربيين لهم خبراتهم ومعرفتهم بطبيعة

وأشارت نتائج دراسة التالوي ( )9109إلى أن أسرة الطالب هي البيئة

الفرد ،وما تحتاج إليه من أدوات ومعلومات ،وعليه فانه ال بد من توثيق

األساسية لنشأة الطفل يتعلم فيها العادات الحميدة ،وأن المدرسة هي مكملة

الترابط بين األسرة والمدرسة ،وان يكونوا على تواصل دائم فيما بينهما،

لهذه البيئة وليست بغنى عنها ،كما بينت نتائج الدراسة األهمية الكبيرة للعالقة

فتوثيق الصلة بين األسرة والمدرسة والتعاون بينهما غاية في األهمية ،ومن

بين أولياء أمور الطلبة ومديري المدارس ،وأن هذه العالقة تؤثر بشكل مباشر

الواجب بذل الجهد واالهتمام لتحقيق هذا التعاون ،ولذا فانه يجب على جميع

في التغلب على عدد من مشكالت الطلبة السلوكية ،إضافة إلى تأثيرها

األطراف في العملية التعليمية أن يؤمنوا بأهمية هذا التعاون وقيمته ،وأن

الواضح في تحسين مستو تحصيلهم الدراسي.

يعمل كل منهم من جانبه إلى تهيئة المناخ المالئم لتحقيقه (مجاهد.)9112 ،

وبحثت دراسة بوك وبيراال ليتونين ( Book and Perala-Littunen,

فال تقتصر عملية االتصال والتواصل في العملية التعليمية بين المعلم

 )2015في المسؤوليات المشتركة بين أولياء أمور الطلبة ومدارسهم والعالقة

والمتعلم فحسب ،بل تتسع لتشمل جميع األطراف ذات العالقة مع المدرسة،

التشاركية بين المنزل والمدرسة في فنلندا ،وطبقت الدراسة على عينة مكونة

فقد انشأ المجتمع المدرسة لخدمته وتحقيق أهدافه في تربية األبناء ،ويتوقف

من ( ) 95من أمهات الطلبة و أربعة من آبائهم أخذت بطريقة الكرة الثلجية

ارتباطها العضوي

باستخدام المقابالت شبه المنظمة ،وبينت نتائج الدراسة أن لد غالبية أولياء

بالمجتمع الذي توجد فيه ،فالمدرسة ال تستطيع العيش بمعزل عما يدور

أمور الطلبة قناعة بأهمية العالقة بين المدرسة والمنزل ،والتي يجب أن تبنى

حولها ،بل أن كثي اًر من المشكالت التي تواجه العملية التعليمية داخل المدرسة

على الشراكة والتعاون ،وتأثيرها على نمو الطفل تربوياً وتعليمياً ،واعتبارها

المدرسية بعض التنظيمات المساعدة مثل مجالس اآلباء والمعلمين والمجالس

ومكمالت لبعضهم البعض.

نجاح المدرسة في تحقيق هذه األهداف على مد

مفتاح نجاحه ،وأن المسؤولية األبوية متداخلة مع مسؤولية المعلم والمدرسة،

قد تكون الحلول الالزمة لها تقع خارج إطار المدرسة ،ولهذا أنشأت اإلدارة

كما بحثت دراسة باي وآخرون ( )Bai et al, 2016في مد

المدرسية؛ بدافع إيجاد قنوات تواصل دائمة بين المدرسة والمجتمع المحلي

ارتباط

وأسر الطلبة ،مما ييسر على المدرسة القيام بوظائفها نحو خدمة المجتمع

حياة الطلبة األكاديمية ومشكالتهم داخل المدرسة بالتفاعالت األسرية

وتربية أبنائه التربية المالئمة (سلمان.)9109 ،

والعالقة بين الوالدين وأبنائهم في سن المراهقة المبكرة داخل المنزل ،حيث

وقد تعددت الدراسات العربية واألجنبية حول أهمية توطيد العالقة

بينت الدراسة أن الطلبة الذين يعانون من مزاج سيء ،ويواجهون في يومهم

والتواصل بين أسر الطلبة ومدارس أبنائهم ،ومشاركتهم في شؤون تعليمهم؛

مشاكل أكاديمية أكثر في مدارسهم ،يكون لديهم في المنزل مشاكل وصراع

لما في ذلك من دور وتأثير موجب على حياتهم المدرسية وتطورهم التربوي

مع أمهاتهم أكثر ،وقضاء وقت أقل مع آبائهم في ذلك اليوم.
وأكدت دراسة رينينجر وسانتالوبيز ( Reininger & Santana

والتعليمي واالجتماعي والسلوكي والنفسي.

 )López, 2017أهمية تواصل أولياء أمور الطلبة بمدارس أطفالهم ،والتي
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يساعدون أطفالهم في إكمال واجباتهم البيتية ،فهم يعتقدون أن أي مشاركة

طبقت على ( )401فرداً من أولياء أمور الطلبة في الصف األول والرابع

األساسي في مدارس تشيلي الحكومية؛ حيث بينت نتائج الدراسة أن هناك

أخر هي تدخل في أمور المدرسة ،وفي ضوء نتائج الدراسة أشار الباحثون

عالقة ذات داللة إحصائية بين انخراط أولياء أمور الطلبة بشؤون أبنائهم

إلى أن المدرسة وأولياء األمور في باكستان يمثالن كيانين معاكسين غير

اء بداخل البيت أم بالتواصل مع المدرسة من
المدرسية والمشاركة فيها سو ً
ج هة ،والوقت المتاح لهم ومستو عالمات أبنائهم ،والشعور األبوي للفعالية

قابل لتطبيق التعاون والتشارك بينهما في ظل هذه االتجاهات السالبة ،ويجب
العمل على تعديل تلك االتجاهات؛ لينعكس ذلك إيجابياً لما فيه فائدة للطلبة

وبالرغم من هذا االهتمام بالقضايا المتعلقة بتواصل أسر الطلبة مع

ويشهد العالم اليوم في األلفية الثالثة من القرن الحادي والعشرين تطو اًر

في نموهم السلوكي والتعليمي.

الذاتية ،والصحة العقلية والنفسية للطلبة من جهة أخر .
مدراس أبنائهم؛ لما ألسرة الطالب من أهمية ودور مكمل ألدوار المدرسة،
ومشارك لها في تنشئة الطالب وتنمية شخصيته في مختلف جوانبها ،إال أن

كبي اًر ومتسارعاً في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالعموم ،وخدمات

االتصال والتواصل من خالل شبكة اإلنترنت وخدماتها بالخصوص ،ولطالما

هذا التواصل لم يرتق إلى المستو المطلوب في كثير من بالد العالم؛ بسبب

سعى القائمون على المجال التربوي إلى توظيف هذه الخدمات توظيفاً يخدم

وقد بين الزكي ( )9101أن عملية التواصل والمشاركة بين أولياء أمور

فقد قدمت التكنولوجية الحديثة إمكانات إبداعية وابتكارية في مختلف

الطلبة ومدارس أبنائهم ليست في المستو المطلوب عربياً وعالمياً؛ لما

المجاالت ،ومجال االتصال هو أحد اآلفاق التي حدثت فيه تغيرات هائلة في

العملية التعليمية ويطورها ويعالج مشكالتها (الل والجندي.)9114 ،

عدد من العوامل التي تعيق ذلك.

تواجهها من معوقات منها :التغيرات الديموغرافية مثل زيادة عدد األمهات

وسائله وأجهزته واستخداماته وامكاناته المستقبلية ،وال شك أن تكنولوجيا

العامالت الالتي لهن أطفال في سن المدرسة ،وارتفاع معدالت الطالق

المعلومات واالتصاالت المتمثلة بالحاسوب وبرمجياته وخدمات شبكة

وزيادة معدالت الفقر ،كذلك محدودية الموارد لدعم المشاركة ،ومحدودية وقت

اإلنترنت هي أبرز تلك التكنولوجيا الحديثة (الصوفي.)9119 ،

اآلباء والمعلمين ،وعدم قناعة عدد من أولياء األمور بأهمية مشاركتهم

واذا كان الحاسوب هو قمة ما أنتجته التكنولوجيا الحديثة ،فإن ميالد شبكة

واإلفادة منها ،بالرغم من وجود الرغبة لديهم للمشاركة ،إضافة إلى بعد

المعلومات الدولية "اإلنترنت" بعد المنتصف الثاني من القرن السابق ،وتطور

المدرسة عن المنطقة السكنية.

تقنياتها وخدماتها ،هي القفزة األكبر عبر التاريخ البشري في مجال االتصال

وسعت دراسة اليعقوب ( )9101إلى البحث في العالقة بين أولياء أمور

والتواصل ،فشبكة اإلنترنت ( )Internetهي شبكة عمالقة تتألف من

الطلبة مع مدارس أبنائهم والصعوبات التي تعيقها ،حيث كشفت نتائجها عن

مجموعة ضخمة من أجهزة الحاسوب وملحقاتها والمنتشرة في مواقع مختلفة

عدم رضا أولياء األمور عن األساليب المتبعة لتواصلهم مع مدارس أبنائهم،

من العالم والمتصلة فيما بينها بطرق مختلفة تمكنها من المشاركة في

ووجود فجوة فيما بينهم ،وقد دعت عينة الدراسة (أولياء أمور الطلبة) لفتح

المعلومات والتطبيقات (جامعة القدس المفتوحة.)9109 ،
فتطور شبكة اإلنترنت أد

اء الشفوية أم الكتابية أم
كافة قنوات التواصل بين البيت والمدرسة سو ً
التكنولوجية ،وتعزيز تواصلهم مع المدرسة ،واشراكهم في شؤون المدرسة

والتواصل وتعدد وسائله وأدواته ،مما ساعد على سرعة تناقل المعلومات بين

لالستفادة من أفكارهم وقدراتهم وخبراتهم وتجاربهم.

األفراد والجماعات ،وزيادة المعرفة اإلنسانية ،وسهولة نقلها من مكان آلخر،

فيما بينت نتائج دراسة بروفي وآخرين ( )Povey, et al, 2016أن لد

إلى طفرة هائلة في تطور عالم االتصال

وفي اقل وقت ممكن ،وبات العالم كما يصفه الجميع قرية صغيرة (سالم،
.)9115

جميع مديري المدارس اتجاهات موجبة نحو أهمية تواصل أولياء أمور الطلبة
ومشاركتهم المسؤوليات وقضايا المدرسة والطلبة ،وأشارت نتائج الدراسة أن

وقد تطورت خدمات شبكة اإلنترنت ،والزالت في تطور مستمر ،حيث تقدم

إقبال أولياء األمور للتواصل مع مدارس أبنائهم

هذه الشبكة خدمات كثيرة ومتنوعة لمشتركيها ،ومن أبرز هذه الخدمات:

والمشاركة في قضاياهم المدرسية ،وقد كشفت نتائج الدراسة عن عدد من

الشبكة العنكبوتية العالمية ،والبريد اإللكتروني والقوائم البريدية ،وخدمة

معيقات عملية التواصل بين أولياء أمور الطلبة ومدارس أبنائهم كان أبرزها

االتصال عن بعد ،ومجموعات األخبار والمنتديات ،وبرامج المحادثة،

موقع المدرسة من المنزل.

ومؤتمرات الفيديو ،والصفوف االفتراضية ،والبوابات اإللكترونية ،وشبكات

هناك تباين في مد

التواصل االجتماعي ،والمواقع الحرة ،والمدونات.

وتناولت دراسة عنايات وآخرين ( )Inayat, et al, 2017أهمية العالقة
وطبيعتها بين أولياء أمور الطلبة ومدارس أبنائهم في المرحلة االبتدائية في

والشبكة العنكبوتية العالمية ،هي تقنية يتمكن المستخدم من خاللها

باكستان وانجلترا ،وتوصلت الدراسة إلى أن عالقة اآلباء ومشاركتهم

الحصول على معلومات مكتوبة ومسموعة أو مرئية عبر صفحات إلكترونية

مسؤوليات تعليم أبنائهم مع مدارسهم في باكستان لم ترتق إلى المستو

يتصفحها المستخدم من خالل حاسوبه الشخصي ،ويطلق على هذه الخدمة

اإليجابي كما هو في إنجلترا ،وأن هناك مفهوم محدود للغاية لعالقات المدرسة

في شبكة اإلنترنت (الويب) ،ويرمز لها ( ،)wwwوهي اختصار ( world

بالمنزل ولمشاركة اآلباء مع المدارس الباكستانية ،باستثناء اآلباء الذين

وتعد أهم مالمح اإلنترنت ،وهي عبارة عن دائرة معارف هائلة
ّ ،)wide web
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ممتدة عبر العالم تتيح البحث فيها عن أي شيء من خالل أدوات خاصة

وخدمات شبكة اإلنترنت بالخصوص؛ لتوفير قنوات فعالة للتواصل بين أولياء

للبحث أبرزها محركات البحث (الحسني وجعفر.)9111 ،

أمور الطلبة ومدارسهم ومعلميهم.

كما يوفر البريد االلكتروني السهولة والسرعة في نقل الرسائل والملفات بين

ف في المدارس البريطانية خاصة االبتدائية منها ،تستخدم منصات التعلم

مستخدمي شبكة اإلنترنت ،ودون تكلفة أو بتكلفة محدودة جدًا ،مع إمكانية

إلبقاء أولياء أمور الطلبة على علم وتواصل بالقضايا المتعلقة بمدارس أبنائهم

إرسال نوعيات متعددة من المحتو  :كالنصوص والرسومات والصور

وشؤونهم المدرسية والتعليمية ،فتوفر تلك المنصات اإللكترونية إمكانية تبادل

والمؤثرات الصوتية أو الحركية والفيديوهات والوسائط المتعددة بشكل غير

الرسائل مع أولياء أمور الطلبة وتزويدهم بالنشرات واألخبار والمعلومات

متزامن؛ فوصول الرسالة إلى مستقبلها ال يستلزم وجود المستقبل لها على

واألنشطة ومختلف التطورات المدرسية ،إضافة إلى إمكانية متابعة حضور

عد القوائم البريدية نوعاً من البريد االلكتروني
الشبكة في الوقت نفسه .كما ت ّ
القائم على التواصل بين مجموعة من األشخاص تجمعهم اهتمامات متقاربة

األبناء ودوامهم وتحصيلهم الدراسي وسلوكياتهم في المدرسة ( Selwyn et
.)al, 2011

من خالل الرسائل البريدية ،وهذه الخدمة تمكن المستخدم لها من إرسال

وقد توصلت دراسة السوالمة وبني ملحم وأبو زيد ( )9109إلى أن أعلى

واستقبال الرسائل من والى أي شخص في المجموعة الواحدة أو إلى

درجة ألشكال تواصل أسر الطلبة ذوي الحاجات الخاصة مع مراكز التربية

المجموعة ككل (السيد ويسري)9111 ،

الخاصة بأبنائهم كانت استخدام الهاتف ،فيما أوصت الدراسة إلى ضرورة
تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة كرسائل البريد اإللكتروني ،ومواقع شبكات

أما خدمة االتصال عن بعد فتتم من خالل برامج خاصة تساعد المستخدم

التواصل االجتماعي؛ بهدف تسهيل عملية التواصل وتفعيليها بدرجة أكبر.

االتصال بجهاز آخر في أي شبكة ،واستخدامه كما لو كان هذا المستخدم

وأشارت اولمستيد ( )Olmstead, 2013إلى أنه وبالرغم من تناول

جالساً أمام ذلك الجهاز الذي قد يكون في أي بلد آخر ،وقد يبعد عنه آالف

الدراسات وبشكل واسع لموضوع أهمية تواصل أولياء أمور الطلبة بمدراس

األميال (سعادة ،وآخرون.)9116 ،

أبنائهم ومشاركتهم قضايا مدارسهم وشؤونها ومد تأثير ذلك على تحصيل

وتقدم شبكة اإلنترنت أيضاً خدمات المنتديات العامة والمتخصصة ،والتي

يطلق عليها البعض اسم المجموعات اإلخبارية ،حيث يجتمع من خاللها

أبنائهم الدراسي ،إال أنه ال زال مديرو المدارس والمعلمون يعربون عن عدم

مجموعة من األشخاص الذين لديهم اهتمامات مشتركة في جلسات مناقشة

رضاهم لمستو تواصل أولياء أمور الطلبة بمدارس أبنائهم ،ويعتقدون أن هذا

افتراضية غير تزامنية متنوعة المواضيع ،فمنها األدبية والعلمية واالجتماعية

يمثل عقبة أمام زيادة تحصيل الطالب الدراسي في المدرسة ،ولذلك سعت

والسياسية والتعليمية والرياضية والترفيهية وغيرها ،ويتم من خاللها تبادل

دراستها للبحث في ما إذا كانت األدوات والتسهيالت التكنولوجية تساعد في

اآلراء والخبرات والحوارات ،وقد استطاعت شبكة اإلنترنت أن تضم في هذه

زيادة التواصل األفضل ألولياء أمور الطلبة مع مدارس أبنائهم ومعلميهم،

المنتديات ليس فقط مجموعات محلية ،وانما أيضا يستطيع االنضمام إليها أي

وتفعيل دورهم في المشاركة بشؤون أبنائهم المدرسية ،وقد استخدمت الدراسة

شخص بغض النظر عن موقعه الجغرافي ،سواء كان في منزله ،أو في مكان
عمله ،أو حتى على الطريق ،من أي مكان في العالم (التميمي وعبد الفتاح،

االستبانة لجمع البيانات من عينة مكونة من ( )29فرداً من أولياء أمور

الطلبة في المرحلة األساسية ( 1-5أساسي) ،وسبعة معلمين ،كما استخدمت

.)9111

الدراسة المقابلة شبه المنظمة مع سبعة من أولياء أمور الطلبة من صفوف
متنوعة ،وقد طبقت الدراسة في والية كاليفورنيا في الواليات المتحدة

وتعد شبكات التواصل االجتماعي األكثر شيوعاً بين خدمات شبكة

األمريكية ،وكشفت نتائج الد ارسة أن أولياء أمور الطلبة ومعلميهم يضعون

اإلنترنت في وقتنا الحاضر ،وأشهرها "فيسبوك" و "تويتر" ،وقد أحدثت تغي اًر

قيمة عالية لمشاركتهم شؤون أبنائهم المدرسية وتواصلهم مع مدارسهم من

كبي اًر في عملية االتصال والتواصل بين األفراد والمجموعات وحتى

خالل التسهيالت التكنولوجية ،وأنها توفر أدوات فعالة لتعزيز التواصل

المجتمعات ،وأصبحت جزءاً رئيساً من حياتهم اليومية ،وشكلت من خالل

والمشاركة ،واإلطالع الدائم على شؤون أبنائهم المدرسية ومتابعتها أوالً بأول،

تفاعلهم وتواصلهم فيها مجتمعاً افتراضياً نشطاً ،وعالماً موازياً لعالمهم

وقد كان البريد اإللكتروني أكثر تلك األدوات فعالية للتواصل ،وكذلك

الواقعي ،فهذه الشبكات تقدم لمستخدميها عدداً من الخدمات للتواصل فيما

بينهم ،كالمحادثة الفورية والمراسالت وتبادل الفيديو والتدوين والنشر ومشاركة

المراسالت الصوتية والنصية ،ثم الموقع الخاص بالمدرسة على الشبكة

الملفات واضافة األصدقاء وعمل المجموعات وغيرها من الخدمات

وشبكات التواصل االجتماعي.
وبينت دراسة القصاص والجميعة ( )9105إلى أن أولياء أمور الطلبة

(.)Sonja, 2009
وتناولت عدد من الدراسات العربية واألجنبية موضوع معيقات التواصل

يعتمدون على الهاتف للتواصل مع مدارس أبنائهم ،حيث يستسهلون هذه

بين أسر الطلبة ومدارس أبنائهم ،وطرق التواصل بينهم ،وأشارت معظم تلك

الطريقة ليتجنبوا عناء المشاركات المباشرة أو االرتباط بنشاطات تحتاج منهم

الدراسات إلى أهمية توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالعموم،

للحضور إلى المدرسة ،وقد أوصت الدراسة بالعمل على تسهيل طرق
التواصل بين أولياء أمور الطلبة ومدراس أبنائهم.
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وأشار بار وسالتمارش ( )Barr & Saltmarsh, 2014إلى أن هناك

مع مدارس أبنائهم بالطرق التقليدية ،مثل :انشغاالتهم الوظيفية أو المنزلية أو

اختالفات ف ي الطرق التي تدير بها المدارس عالقتها مع أولياء أمور الطلبة

ُبعد المدرسة عن مكان السكن أو غيرها.
وفي وقتنا الحاضر تقدم شبكة اإلنترنت خدمات متعددة توفر إمكانات

واتجاهاتهم نحو أهمية االندماج والتواصل مع مدراس أبنائهم والمشاركة في

لالستفادة منها وتوظيفها للتواصل المباشر وغير المباشر عن بعد بين األفراد

شؤونهم المدرسية ،وقد بينت نتائج دراستهما أن أولياء أمور الطلبة في والية

والمجموعات ،ويمكن توظيف تلك الخدمات لتواصل أولياء أمور الطلبة مع

نيو ساوث ويلز ( )New South Walesاالسترالية يقدرون ممارسات مدراء

مدارس أبنائهم ،ومعالجة الصعوبات التي قد يواجهونها في ذلك بالطرق

مدارس أبنائهم ،ويعتبرون أنها تلعب دو اًر أساسياً في تعزيز العالقة والتواصل

التقليدية ،وبالتالي تحقيق قنوات اتصال وتواصل متزامنة وغير متزامنة تجعل

وآليات التواصل معهم ،وكذلك اختالفات في آراء أولياء أمور الطلبة

عملية التواصل بين أولياء أمور الطلبة ومدارس أبنائهم أكثر فاعلية.

في ما بينهم وجعلهم شركاء مع اإلدارة المدرسية في المعادلة التعليمية ،كما

وعلى ذلك تحددت مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيسي :ما واقع تواصل

أشارت النتائج أيضاً إلى أن أولياء أمور الطلبة يتحفزون أكثر للتواصل مع

أولياء أمور الطلبة مع مدارس أبنائهم في المرحلة األساسية األولى

مدراس أبنائهم واالنخراط في شؤونهم المدرسية والمشاركة في قضاياهم

المدرسية عندما يشعرون أن اإلدارة المدرسية ترحب في عملية تواصلهم،

بمحافظة نابلس في فلسطين وما اتجاهاتهم نحو توظيف خدمات شبكة

وتوفر لهم سبل ذلك ،والعكس صحيح.

اإلنترنت لتحسينه؟

وأظهرت دراسة كامبل وآخرين ( )Campbell et al, 2016التي طبقت

أسئلة الدراسة:

كد ارسة حالة على مدرسة صنشاين ( )Sunshineاالبتدائية في والية

السؤال األول :ما واقع تواصل أولياء أمور الطلبة مع مدارس أبنائهم في

كوينزالند ( )Queensland stateفي استراليا أن أكثر معيقات مشاركة

المرحلة األساسية األولى بمحافظة نابلس في فلسطين من وجهة نظرهم؟

أولياء أمور الطلبة مع مدارس أبنائهم هي طرق التواصل ،وكذلك التزاماتهم

السؤال الثاني :ما اتجاهات أولياء أمور الطلبة نحو توظيف خدمات شبكة

تعتمد التكنولوجيا للتواصل بينهم وبين مدارس أبنائهم؛ كاستخدام البريد

نابلس في فلسطين؟

العائلة ،وقد بينت نتائج الدراسة رغبة أولياء أمور الطلبة بتطوير طرق حديثة

اإلنترنت للتواصل مع مدارس أبنائهم في المرحلة األساسية األولى بمحافظة

اإللكتروني ،وصفحات الويب ،وشبكات التواصل االجتماعية.

السؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة

وذكرت توكر ( )Tucker, 2017أنه باإلمكان استفادة المعلمين من

( (α≤0.05بين متوسطات اتجاهات أولياء أمور الطلبة نحو توظيف

التكنولوجيا للتواصل مع الطلبة وأسرهم بعد المدرسة ،خاصة أن معظم آباء

خدمات شبكة اإلنترنت للتواصل مع مدارس أبنائهم في المرحلة األساسية

الط لبة وأمهاتهم ال يجدون متسع من الوقت لزيارة مدارس أبنائهم ،وبينت

األولى بمحافظة نابلس في فلسطين باختالف متغيرات( :الجنس) ،و(العمر)،

توكر من خالل تجربتها العملية أن شبكة اإلنترنت تحتوي عدداً من األدوات

و(معدل االستخدام اليومي لالنترنت) ،و(تقدير أهمية التواصل مع المدرسة)،

التي تسهل عملية التواصل بين المعلمين والطلبة وأولياء أمورهم ،كتصوير

و(الرغبة بزبادة التواصل مع المدرسة)؟

لقطات الفيديو ،وبرامج المحادثات ،وبرامج التذكير ،والرسائل القصيرة ،كما

فرضيات الدراسة

أشارت توكر إلى مد إعجاب أولياء أمور الطلبة وارتياحهم لعملية التواصل

انبثق من السؤال البحثي الثالث خمس فرضيات سعت الدراسة لفحصها،

مع معلمي أبنائهم عبر تلك األدوات التكنولوجية.

وهي:

مشكلة الدراسة

الفرضية األولى :ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي الداللة

يعتبر تواصل أولياء أمور الطلبة مع مدارس أبنائهم من األمور المهمة

( (α≤0.05في اتجاهات أولياء أمور الطلبة نحو توظيف خدمات شبكة

جداً ،والتي تنادي بها المؤسسات التعليمية وادارات المدارس والمعلمين وأولياء

اإلنترنت للتواصل مع مدارس أبنائهم في المرحلة األساسية األولى بمحافظة

أمور الطلبة ،لما في ذلك من فوائد تعود على الطلبة أنفسهم من خالل متابعة

نابلس في فلسطين تعز لمتغير الجنس (ذكر/أنثى).

أولياء أمورهم لهم ،واإلطالع على شؤونهم وتقويمها أوالً بأول.

الفرضية الثانية :ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي الداللة

وقد الحظ الباحثون من خالل خبراتهم الشخصية ،واستفساراتهم من عدد

( (α≤0.05في اتجاهات أولياء أمور الطلبة نحو توظيف خدمات شبكة

من مديري المدارس والمعلمين فيها ،أن نسبة كبيرة من أولياء أمور الطلبة ال

اإلنترنت للتواصل مع مدارس أبنائهم في المرحلة األساسية األولى بمحافظة

يتواصلون مع مدارس أبنائهم لالطالع على شؤونهم الدراسية واالجتماعية

نابلس في فلسطين تعز لمتغير العمر

وال نفسية والصحية داخل المدرسة .وبرجوع الباحثين إلى عدد من الدراسات

(أقل من  91سنة /من  51-91سنة /أكثر من

 51سنة).

السابقة ،منها :دراسة الزكي ( ،)9101ودراسة اليعقوب ( ،)9101ودراسة

الفرضية الثالثة :ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي الداللة

بروفي وآخرين ( ،)Povey, et al, 2016تبين لهم أن هناك عدداً من

( (α≤0.05في اتجاهات أولياء أمور الطلبة نحو توظيف خدمات شبكة

المعيقات والصعوبات التي من شأنها أن تحد من تواصل أولياء أمور الطلبة

اإلنترنت للتواصل مع مدارس أبنائهم في المرحلة األساسية األولى بمحافظة
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نابلس في فلسطين تعز لمتغير معدل االستخدام اليومي لالنترنت

الحدود الموضوعية :اقتصرت هذه الدراسة على البحث في موضوع واقع

(أقل من

ساعتين /ساعتان فأكثر).

تواصل أولياء أمور الطلبة مع مدارس أبنائهم من وجهة نظرهم ،وكذلك

الفرضية الرابعة :ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي الداللة

اتجاهاتهم نحو توظيف خدمات شبكة اإلنترنت لتحسينه من خالل األدوات
التي طورها الباحثون والمتمثلة باالستبانة والمقابلة.

( (α≤0.05في اتجاهات أولياء أمور الطلبة نحو توظيف خدمات شبكة

مصطلحات الدراسة

اإلنترنت للتواصل مع مدارس أبنائهم في المرحلة األساسية األولى بمحافظة
نابلس في فلسطين تعز لمتغير تقدير أهمية التواصل مع المدرسة (أوافق

االتجاه :هو حالة استعداد عقلية ونفسية وعصبية تتكون لد الفرد من خالل

بشدة /أوافق /محايد /أعارض /أعارض بشدة).

الخبرة والتجربة التي يمر بها ،وتؤثر تأثي اًر ملحوظاً على استجاباباته أو سلوكه

إزاء المواقف واألشياء التي تتعلق بهذه الحالة (منسي وآخرون.)9119 ،

الفرضية الخامسة :ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي الداللة

ويعرفها الباحثون إجرائياً في هذه الدراسة بأنها الدرجة التي يحصل عليها

( (α≤0.05في اتجاهات أولياء أمور الطلبة نحو توظيف خدمات شبكة

اإلنترنت للتواصل مع مدارس أبنائهم في المرحلة األساسية األولى بمحافظة

المستجيبون (أولياء أمور الطلبة) على فقرات االستبانة التي تم تطويرها لهذا

نابلس في فلسطين تعز لمتغير الرغبة بزبادة التواصل مع المدرسة (نعم/ال).

الغرض.

 -التعرف إلى واقع تواصل أولياء أمور الطلبة مع مدارس أبنائهم في

الحاسوب وملحقاتها والمنتشرة في مواقع مختلفة من العالم والمتصلة فيما بينها

شبكة اإلنترنت :هي شبكة عمالقة تتألف من مجموعة ضخمة من أجهزة

أهداف الدراسة:

المرحلة األساسية األولى بمحافظة نابلس في فلسطين.

بطرق مختلفة تمكنها من المشاركة في المعلومات (جامعة القدس المفتوحة،
 .)9109ويعرفها الباحثون إجرائياً في هذه الدراسة بأنها المواقع والتطبيقات

 الكشف عن اتجاهات أولياء أمور الطلبة نحو توظيف خدمات شبكةاإلنترنت للتواصل مع مدارس أبنائهم في المرحلة األساسية األولى

التي توفرها شبكة اإلنترنت ،والتي يمكن من خاللها التواصل بين أولياء أمور

بمحافظة نابلس في فلسطين.

الطلبة ومدارس أبنائهم ،كالمواقع الخاصة على الشبكة ،والبوابات ،وشبكات
التواصل االجتماعي ،والمراسالت والبريد اإللكتروني ،وبرامج المحادثة

 دراسة دور عدد من المتغيرات في اتجاهات أولياء أمور الطلبة نحوتوظيف خدمات شبكة اإلنترنت للتواصل مع مدارس أبنائهم في المرحلة

واللقاءات االفتراضية ،ومجموعات الحوار والمنتديات.

األساسية األولى بمحافظة نابلس في فلسطين.

المرحلة األساسية األولى :هي المرحلة األساسية الدنيا ،ويطلق عليها مرحلة

أهمية الدراسة :تتمثل أهمية الدراسة في اآلتي:

التهيئة ،وتضم الصفوف من الصف األول حتى الرابع األساسي (و ازرة التربية

من الناحية النظرية:

والتعليم العالي.)9111 ،

 -إبراز أهمية دور أولياء أمور الطلبة في التواصل مع المجتمع المدرسي،

منهجية البحث

ومتابعة أمور أبنائهم التعليمية واالجتماعية والنفسية والصحية،

اعتمدددت الد ارسددة المددنهج الوصددفي لمالءمتدده ألغدراض هددذه الد ارسددة ،وقددد

وبالخصوص في المرحلة األساسية األولى ،والتي بحكم صغر سن الطلبة

تكون مجتمع الد ارسدة مدن جميدع أوليداء أمدور طلبدة المددارس األساسدية الددنيا

فيها ،هم بحاجة لمتابعة أولياء أمورهم بصورة مستمرة لهم.

فددي مدددارس محافظ ددة نددابلس فددي فلس ددطين ،فيمددا تكونددت عين ددة الد ارسددة م ددن

 -توضيح الفوائد والميزات الفريدة التي يمكن تحقيقها من خالل توظيف

( )091فددرداً مددن أوليدداء األمددور ،تددم اختيارهددا بالطريقددة العنقوديددة المناطقيددة

خدمات شبكة اإلنترنت لتواصل أولياء أمور الطلبة مع مدارس أبنائهم

العش د دوائية ،حيد ددث تد ددم اختيد ددار أربعد ددة صد ددفوف مد ددن أربعد ددة مد دددارس للمرحلد ددة

مقارنة بالطرق التقليدية.

األساسية األولى من مناطق مختلفة في نابلس.

من الناحية العملية:

وفيما يلي وصف لخصائص عينة الدراسة حسب متغيراتها المستقلة:

 -الكشف عن المعيقات التي من شأنها أن تحد من تواصل أولياء أمور

جدول ) :(1توزيع عينة الدراسة بحسب متغيراتها المستقلة.

الطلبة مع مدراس أبنائهم؛ للسعي إلى معالجتها وتذليلها.

المتغير

 يمكن للدراسة أن تزود أصحاب القرار في المؤسسات التعليمية بمعلوماتتفيدهم حول تطوير الوسائل الحديثة المعتمدة على خدمات شبكة اإلنترنت

الجنس

لتفعيل أفضل لعملية تواصل أولياء أمور الطلبة مع مدارس أبنائهم.
حدود الدراسة
الحدود البشرية :أولياء أمور طلبة المرحلة األساسية األولى

العمر

الحدود المكانية :المدارس الحكومية بمحافظة نابلس في فلسطين
الحدود الزمانية :العام الدراسي 9109/9102

معدل االستخدام اليومي

PTUKRJ

التصنيف

التكرار

النسبة المئوية

ذكر

37

30.8

أنثى

83

69.2

أقل من  91سنة

22

18.3

من  51-91سنة

68

56.7

أكثر من  51سنة

30

25.0

أقل من ساعتين

49

40.8
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لالنترنت
تقدير أهمية التواصل مع
المدرسة (أوافق بشدة/

أوافق /محايد /أعارض/
أعارض بشدة)

الرغبة بزبادة التواصل مع
المدرسة (نعم/ال)

المجموع

الرقمي ( ،)5و(محايد) وعين لها الوزن الرقمدي ( ،)9و(معدارض) وعدين لهدا

ساعتان فأكثر

60

9.49

أوافق بشدة

65

%61.7

الوزن الرقمي ( ،)9و(معارض بشدة) وعين لها الوزن الرقمي (.)0

أوافق

51

%38.3

صدق األداة:

محايد

-

%1.1

أعارض

-

%1.1

أعارض بشدة

-

%1.1

نعم

009

%99.9

ال

8

%6.7

091

011.1

تددم التحقددق مددن صدددق األداة عددن طريددق عرضددها علددى أربعددة محكمددين

ذوي االختص دداص والخب د درة فد ددي مجد ددال العل ددوم التربويد ددة وتكنولوجيد ددا التعلد دديم،
وطلددب مددنهم إبددداء ال درأي حددول فقراتهددا ،وقددد تددم األخددذ بمالحظدداتهم بددإجراء
تع د ددديالت طفيف د ددة؛ حي د ددث بقي د ددت االس د ددتبانة بأقس د ددامها وفقراته د ددا ،م د ددع إجد د دراء
تعديالت في صياغة بعض فقراتها.
كما تم التحقق من صدق االتساق الداخلي بين فقرات االتجاهات والدرجة

أداة الدراسة:

الكلية لها بعد تطبيقها أداة الدراسة (االستبانة) من خالل حساب معامل

بعددد مراجعددة األدب النظددري والد ارسددات السددابقة ذات العالقددة بدده ،تددم بندداء

االرتباط بينها باستخدام مصفوفة بيرسون ( Pearson Correlation

أداة الدراسة المتمثلة باستبانة ،حيث تكونت من ثالث أقسام:

 ،)Matrixحيث تراوحت معامالت ارتباط فقرات االتجاهات بالدرجة الكلية

القسم األول :وشمل المعلومات الشخصية :الجنس ،والعمر ،ومعدل

لها بين (** )0.425و (** )0.774وبمستو داللة ( )1.11لجميع تلك

االستخدام اليومي لالنترنت.

الفقرات.

القسم الثاني :وشمل ستة أسئلة فرعية ،تبحث في واقع تواصل أولياء أمور

ثبات األداة:

األسئلة المغلقة كاآلتي:

(كرونبدداخ ألفددا) مددن اجددل تحديددد االتسدداق الددداخلي لفق درات االسددتبانة المتعلقددة

الطلبة مع مدارس أبنائهم ،منها أربعة أسئلة مغلقة ،وسؤاالن مفتوحان ،وكانت

م ددن اج ددل اس ددتخراج معام ددل الثب ددات ألداة الد ارس ددة ،ت ددم اس ددتخدام معادل ددة

 -0ما درجة تأييدك ألهمية تواصل ولي أمر الطالب مع إدارة مدرسته

باالتجاهددات ،وقددد بلددل معامددل الثبددات ( ،(1.94وتشددير هددذه القيمددة أن األداة

ومعلميها؟ وله خمسة مستويات( :أوافق بشدة /أوافق /محايد /أعارض/

تتمتع بدرجة ثبات عالية ومناسبة وتفي بأغراض هذه الدراسة .

أعارض بشدة).
 -9ما مد

المعالجة اإلحصائية:

تواصلك أو زياراتك كولي أمر الطالب للمدرسة في السنة

بع د ددد جمد د دع البيان د ددات وترميزه د ددا ،تم د ددت معالجته د ددا ب د ددالطرق اإلحص د ددائية

الدراسية الواحدة؟ وله أربعة مستويات( :دائماً/غالباً /أحياناً /ناد اًر).

المناس ددبة ،وذل ددك باس ددتخدام برن ددامج ال ددرزم اإلحص ددائية ( ،)SPSSحي ددث ت ددم

 -9ما طريقة تواصلك كولي أمر طالب مع إدارة المدرسة ومعلميها (يمكنك

اس ددتخدام التكد د اررات والمتوس ددطات الحس ددابية واالنح ارف ددات المعياري ددة والنس ددب

اختيار أكثر من خيار)؟ وله خمسة مستويات( :الهاتف /اإلنترنت /الزيارة

المئويددة لإلجابددة عددن س دؤالي الد ارسددة األول والثدداني؛ مددن أجددل وصددف واقددع

الشخصية للمدرسة /كتابة المالحظات الورقية /ال يوجد تواصل)

تواصددل أوليدداء األمددور مددع مدددارس أبنددائهم ،وكددذلك وصددف اتجاهددات أوليدداء

 -5هل ترغب كولي أمر طالب لو كان باإلمكان زيادة تواصلك مع المدرسة

أم ددور الطلب ددة نح ددو توظي ددف خ دددمات ش ددبكة اإلنترن ددت للتواص ددل م ددع م دددارس

وتفعيله أكثر وبطرق أسهل؟ وله مستويان( :نعم /ال).

أبنددائهم ،كمددا تددم اسددتخدام اختب ددار (ت) للعينددات المسددتقلة؛ لفحددص الفرص ددة

أما األسئلة الفرعية المفتوحة الخاصة بالقسم الثاني فكانت:

األولى المتعلقة بمتغير (الجدنس) ،والفرضدية الثالثدة المتعلقدة بمتغيدر (معددل

 -0برأيك ما أهم األسباب التي تستدعي تواصل ولي أمر الطالب مع

االس ددتخدام اليد ددومي لإلنترن ددت) ،والفرضد ددية الرابع ددة المتعلقد ددة بمتغي ددر (تقد دددير

المدرسة؟ وهو عبارة عن سؤال مفتوح يتم االستجابة عنه بشكل حر ،ليعبر

أهميددة التواصددل مددع المدرسددة) ،والفرضددية الخامسددة المتعلقددة بمتغيددر (الرغبددة

المستجيب عن رأيه.

بزبددادة التواصددل مددع المدرسددة) ،بينمددا تددم اسددتخدام اختبددار التبدداين األحددادي؛

 -9برأيك الخاص كونك ولي أمر الطالب ،ما الصعوبات التي تواجهها

لفح ددص الفرض ددية الثاني ددة المتعلق ددة بمتغي ددر (العم ددر) ،إض ددافة إل ددى اس ددتخدام

لتتواصل مع إدارة مدرسته ومعلميها؟ وهو عبارة عن سؤال مفتوح يتم

مص د ددفوفة بيرسد د ددون؛ للتحق د ددق مد د ددن ص د دددق االتسد د دداق ال د ددداخلي بد د ددين فق د د درات

االستجابة عنه بشكل حر ،ليعبر المستجيب عن رأيه.

االتجاهات والدرجة الكلية لها في أداة الد ارسدة (االسدتبانة) ،واسدتخدام معادلدة

القسددم الثالددث :وشددمل ( )91فقدرة تسددعى لقيدداس درجددة اتجاهددات أوليدداء أمددور

كرونب د دداخ ألف د ددا؛ للتحق د ددق م د ددن ثب د ددات فقد د درات االتجاه د ددات ف د ددي أداة الد ارس د ددة

الطلبددة نحددو توظيددف خدددمات شددبكة اإلنترنددت لتحسددين تواصددلهم مددع مدددارس

(االستبانة).

أبن ددائهم ف ددي المرحل ددة األساس ددية األول ددى ،وأم ددام ك ددل فقد درة وض ددع ميد دزان رتب ددي

نتائج الدراسة ومناقشتها

متدرج (مقياس ليكرت) يحتوي خمسة خيارات لالستجابة عن درجتها ،وهدي:
(مواف ددق بش دددة) وع ددين له ددا ال ددوزن الرقم ددي ( ،)4و(مواف ددق) وع ددين له ددا ال ددوزن
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األكبر منهم ( (%10.6لديهم موافقة بشدة على أهمية هذا التواصل ،فيما

النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول ،والذي نصه :ما واقع تواصل أولياء

بقيتهم ( )%92.9لديهم موافقة عليه.

أمور الطلبة مع مدارس أبنائهم في المرحلة األساسية األولى بمحافظة نابلس

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة الزكي ( ،)9101ودراسة بوك وبيراال

في فلسطين من وجهة نظرهم؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،تم استخراج التك اررات والنسب المئوية لألسئلة

ليتونين ( ،)Book and Perala-Littunen, 2015ودراسة رينينجر

الفرعية المغلقة األربعة ،وتحليل السؤالين الفرعيين المفتوحين ،الخاصة بسؤال

وسانتالوبيز ( ،)Reininger & Santana López, 2017ودراسة بروفي

الدراسة األول ،والتي تسعى بمجملها لوصف واقع تواصل أولياء األمور مع

وآخرين (.)Povey, et al, 2016
وبالرغم من هذه الدرجة العالية من التأييد ألهمية تواصل أولياء أمور

مدارس أبنائهم ،وكانت النتائج كاآلتي:

الطلبة مع مدارس أبنائهم ،إال أن نتيجة السؤال الفرعي الثاني تظهر أن

أوالً :النتائج المتعلقة باألسئلة الفرعية المغلقة األربعة

تم حساب التك اررات والنسب المئوية لالستجابة عينة الدراسة عن األسئلة

النسبة األكبر ( )%59.4لتواصل أولياء أمور الطلبة مع مدارس أبنائهم هي

الفرعية المغلقة األربعة الخاصة بسؤال الدراسة األول من أجل وصف واقع
تواصل أولياء األمور مع مدارس أبنائهم ،وكانت النتائج كما هي مبينة في

بدرجة (أحياناً) ،وأن هناك نسبة منهم ( )%09.9ناد اًر ما يتواصلون مع

مدارس أبنائهم ،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الزكي ( ،)9101ودراسة

جدول ( )9اآلتي:

اليعقوب ( ،)9101ودراسة بروفي وآخرين (،)Povey, et al, 2016

جدول ( :)2التك اررات والنسب المئوية لألسئلة الفرعية المغلقة األربعة الخاصة

ويعتقد الباحثون أن الصعوبات التي تعيق تواصلهم ،والتي سيتم تناولها

بسؤال الدراسة األول ،والتي تسعى بمجملها لوصف واقع تواصل أولياء األمور مع

الحقاً ،هي وراء تدني درجة تواصلهم مع مدارس أبنائهم ،وهذا ما تؤكده نتيجة

مدارس أبنائهم
االستجابة

التكرار

النسبة

السؤال

أوافق بشدة

65

%61.7

أوافق

51

%38.3

محايد

-

%1.1

أعارض

-

%1.1

أعارض بشدة

-

%1.1

دائمًا

27

%22.5

غالبًا

26

%21.7

أحيانا

51

%42.5

ناد اًر

16

%13.3

الهاتف

63

%52.5

اإلنترنت

33

%27.5

الزيارة الشخصية للمدرسة

101

%84.2

كتابة المالحظات الورقية

25

%20.8

ال يوجد تواصل

2

%1.7

نعم

009

%99.9

 -0ما درجة تأييدك ألهمية
تواصل ولي أمر الطالب

مع إدارة مدرسته ومعلميها؟

 -9ما مد

تواصلك أو

زياراتك كولي أمر الطالب
للمدرسة في السنة الدراسية

الواحدة؟

 -9ما طريقة تواصلك
كولي أمر طالب مع إدارة

المدرسة ومعلميها (يمكنك

اختيار أكثر من خيار)؟

 -5هل ترغب كولي أمر

طالب لو كان باإلمكان

السؤال الفرعي الرابع التي بينت أن الغالبية العظمى من أولياء أمور الطلبة

( )%99.9يرغبون بزيادة تواصلهم مع المدرسة بطرق أكثر سهولة وفاعلية،

المئوية

خصوصاً أن الطريقة األكثر انتشا اًر بين أولياء أمور لتواصلهم مع مدارس

أبنائهم كما بينتها نتيجة السؤال الفرعي الثالث هي الزيارة الشخصية للمدرسة،

وما يترتب عليها من صعوبات سيتم توضيحها الحق ًا.

ثانياً :النتائج المتعلقة باألسئلة الفرعية المفتوحة

تم تحليل السؤالين الفرعيين المفتوحين الخاصين بسؤال الدراسة األول من

أجل وصف واقع تواصل أولياء األمور مع مدارس أبنائهم ،والمتعلقين بآرائهم
عن أهم األسباب التي تستدعي تواصلهم مع مدارس أبنائهم ،وكذلك آرائهم
حول الصعوبات التي تعيق تواصلهم ،وقد أظهرت ردود أولياء أمور الطلبة
وآرائهم درجة عالية من االهتمام والوعي ألهمية تواصلهم مع مدارس أبنائهم،
وفيما يأتي ملخص ًا آلرائهم حول أسباب تواصلهم مع مدارس أبنائهم،

والصعوبات التي تعيق تواصلهم ،وقد سرد الباحثون في هذه الدراسة تلك

اآلراء تنازلياً بحسب تكرار مضمونها في استجابات عينة الدراسة.

أ) األسباب التي تستدعي تواصل أولياء أمور الطلبة مع مدارس أبنائهم من
وجهة نظرهم:
 .0متابعة الوضع الدراسي لالبن من حيث التحصيل العلمي ،وقدرة
االستيعاب والتركيز وقيامه بواجباته الدراسية ونشاطه الصفي ومعرفة

زيادة تواصلك مع المدرسة

وتفعيله

أسهل؟

أكثر

وبطرق

المجموع

ال

8

%6.7

091

%011

نقاط الضعف لمعالجتها.
 .9متابعة سلوكيات االبن وأدبه ،واالطالع على طبيعة عالقته بمدرسيه
وانضباطه والتزامه بالدوام والحضور والمغادرة ،أو تغيبه أو تسربه،
ومتابعة المشاكل التي يتعرض لها مع المعلمين أو اإلدارة أو الطلبة

يتضح من النتائج المبينة في جدول ( )9السابق أن هناك اهتمام ٍ
عال جداً

والمساهمة في عالجها.

ألولياء أمور الطلبة بخصوص تواصلهم مع مدارس أبنائهم ،حيث أشارت
نتيجة السؤال الفرعي األول أن جميع أولياء األمور دون استثناء يؤيدون
أهمية تواصلهم مع إدارة مدارس أبنائهم بدرجة عالية وعالية جداً ،والنسبة
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 .4عدم معرفة أوقات الفراغ لد المعلمين ،وصعوبة االلتقاء بهم بسبب

 .9االطمئنان على صحة االبن الجسمية والنفسية ونشاطه االجتماعي مع

التزامهم بحصصهم.

معلميه وزمالئه الطلبة ،وقدرته عن التعبير عن رأيه والمناقشة

 .1المسافة بين البيت والمدرسة ،فكثير من المدارس بعيدة عن منازل أسر

والتفاعل داخل الصف وخارجه.

الطلبة.

 .5استم اررية تواصل أولياء األمور مع المدرسة والمعلمين يضمن استمرار

 .6مشكلة الخجل وعدم راحة عدد من األمهات للتواصل مع المدرسة في

اهتمام إدارة المدرسة والمعلمين باألبناء.

حال كونها مدرسة للذكور.

 .4معرفة احتياجات الطفل ،وطلب المساعدة واالستشارات بخصوص

النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني ،والذي نصه :ما اتجاهات أولياء

متابعة األهل للطالب في البيت ،ومعرفة كيفية التعامل مع الطفل
علمياً واجتماعياً وتربوياً ،والتعرف على ما هو جديد بخصوص

أمور الطلبة نحو توظيف خدمات شبكة اإلنترنت للتواصل مع مدارس أبنائهم

المناهج والتعليم  ،والتشاور مع إدارة المدرسة ومعلميها من أجل

في المرحلة األساسية األولى بمحافظة نابلس في فلسطين؟
لإلجاب ددة ع ددن ه ددذا السد دؤال ت ددم اس ددتخراج المتوس ددط الحس ددابي واالنح د دراف

التغلب على بعض العقبات والمشكالت الخاصة بالطالب.
 .1تعزيز ثقة الطالب بنفسه من خالل اهتمام ولي أمر الطالب بمتابعة

المعي دداري والنس ددبة المئوي ددة ودرج ددات االس ددتجابة لك ددل فق ددرة م ددن فقد درات القس ددم

مدرسته ،مما يزيد شعور الطالب باألهمية اتجاه التعليم ،ويعزز انتماء

الثالث من أداة الدراسة ،وكذلك الدرجة الكلية لهدا ،وكاندت النتدائج كمدا يبينهدا

الطالب لمدرسته ،ويزيد من نشاطه واهتمامه.

جدول ( )5الالحق.

 .6تنمية العالقة بين المدرسة وولي أمر الطالب ،وبالتالي زيادة التعاون

داء علددى توزيددع المتوسددطات والنسددب المئويددة
وبهدددف تفسددير النتددائج ،وبند ً
إل ددى فئ ددات ،وتقري ددب ق دديم متوس ددطات االس ددتجابة إل ددى ال ددوزن الرقم ددي للرت ددب؛

بينهما لجعل العالقة بين البيت والمدرسة عالقة تكاملية ،والتعاون مع
المدرسة للحفاظ على جيل ناجح ،ودعم العملية التعليمية ومتابعة

للحكم على درجتها ،تم اعتماد جدول ( )9اآلتي:

جدول ( :)3توزيع المتوسطات إلى فئاات ،وتقرياب قايم متوساطات االساتجابة إلاى

قضايا المدرسة ومشاركة إدارتها ومعلميها باآلراء والمقترحات الخاصة

الوزن الرقمي للرتب

بها.
 .2معرفة مواعيد المناسبات كالعطل وفترات االمتحانات ،واالستفسار عن

خيارات

مواعيد األنشطة المختلفة وتفاصيلها ،والمشاركة أو المساهمة فيها،
خصوصاً تلك التي لالبن مشاركة ونشاط فيها.

ب) الصعوبات التي تعيق تواصل أولياء أمور الطلبة مع مدارس أبنائهم من

االستجابة

الرقمي

المقربة لها

موافق بشدة

4

 5.4فأكثر

موافق

5

محايد

9

معارض

9

وجهة نظرهم:
 .0عدم توافر الوقت المناسب لد

أولياء أمور الطلبة من كال الجنسين

بسبب التزامهم بالوظائف واألعمال ،مما يعيق تواصلهم مع المدرسة،
خصوص ًا أن أيام العطل في تلك الوظائف واألعمال تكون بنفس أيام
عطل المدرسة ،إضافة إلى عدم توافق أوقات اجتماعات أولياء أمور

معارض

الطلبة التي تعقدها المدرسة مع أوقات أولياء األمور بسبب االنشغال

بشدة

بأعمالهم.
 .9وجود أطفال في المنزل وعدم القدرة على تركهم وحدهم ،مما يضطرهم

الوزن

قيم المتوسطات

0

درجة

النسبة المئوية

االتجاهات

 %91فأعلى

 -9.4أقل من
5.4

 -9.4أقل من
9.4

 -0.4أقل من
9.4

أقل من 0.4

عالية جداً

 -%61أقل من %91

عالية

 -%41أقل من %61

متوسطة

 -%91أقل من %41

ضعيفة

أقل من %91

ضعيفة جداً

جادول ( :)4المتوساطات الحسااابية واالنحرافاات المعيارياة والنسااب المئوياة لدرجااة

إلى اعتماد إرسال المالحظات على الورقة للتواصل أو عبر الهاتف،

اتجاهااات أولياااء أمااور الطلبااة نحااو توظيااف خاادمات شاابكة اإلنترناات للتواصاال مااع

مع الشكو بعدم الرد على التلفون بصورة دائمة ،أو انشغال المعلمين

مدارس أبنائهم في المرحلة األساسية األولى بمحافظاة ناابلس فاي فلساطين مرتباة

بحصصهم أو مهام أخر عند االتصال الهاتفي.

ترتيباً تنازلياً حسب المتوسط الحسابي.

 .9عدم عمل اجتماعات أولياء أمور الطلبة مع طاقم المدرسة بشكل دائم،
واالجتماعات تكون محدودة جداً ،حيث عادة يحدد يوم واحد الجتماع

فقرات االتجاهات

أولياء األمور في الفصل الواحد ،وال يكون هناك وقت كافي فيه

أر

للتواصل مع الكادر التعليمي ،خصوصاً مع وجود أعداد كبيرة من

بأن توظيف خدمات شبكة

اإلنترنت سيمكنني من االطالع على

أولياء األمور في وقت االجتماع.

المتوسط

االنحراف

النسبة

المئوية

االتجاهات

4.53

0.59

90.6

عالية جداً

الحسابي

المعياري

درجة

إعالنات المدرسة وأخبارها وأنشطتها

 .5انشغال األم بمسؤوليات البيت واألعمال المنزلية وااللتزامات العائلية.

بصورة دائمة ومستمرة
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فقرات االتجاهات

المتوسط

االنحراف

النسبة

المئوية

االتجاهات

4.37

0.76

87.4

عالية

الحسابي

يسعدني إمكانية توظيف خدمات
شبكة اإلنترنت لمعرفة نتائج ابني في

المعياري

درجة

فقرات االتجاهات

خالل

امتحاناته ومستو تحصيله الدراسي

أوالً بأول.

يسعدني إمكانية توظيف خدمات
شبكة اإلنترنت لمعرفة نتائج ابني في

يسرني معرفة ومتابعة الواجبات

المنزلية اليومية البني من خالل

اإلنترنت ستتيح لي فرصة أفضل

4.29

0.67

85.8

عالية

خالل شبكات التواصل االجتماعي

4.23

0.81

84.6

أعتقد بأن توظيف خدمات شبكة

اإلنترنت سيعالج الصعوبات التي

عالية

توظيف

خالل

اإلنترنت.

مع المدرسة.
4.22

0.74

84.4

أعتقد بأن توظيف مجموعات الحوار

عالية

والمنتديات في

توظيف

خالل

خدمات

دوره مع المدرسة
4.22

0.72

84.4

أر

عالية

أمور الطلبة
4.16

0.89

83.2

يعجبني إمكانية توظيف خدمات
شبكة اإلنترنت لمتابعة الوضع

عالية

المدرسة

وحرصي مما ينعكس ايجابيًا عليه

أعتقد بأن تواصل أولياء أمور الطلبة

عبر خدمات شبكة اإلنترنت ستساعد

وطمأنينته

4.16

0.93

83.2

واآلراء التي من شأنها مساعدة إدارة

عالية

المدرسة ومعلميها على معالجة
المشكالت التي تواجه المدرسة

ومستمرة.

شبكة اإلنترنت إلطالعي عن كثب

والعملية التعليمية
4.11

0.89

82.2

يسعدني

عالية

خالل

توظيف

خدمات

واللقاءات االفتراضية في شبكة

4.11

0.85

82.2

اإلنترنت.

عالية

الدرجة الكلية

اإلنترنت سيعزز ثقتي وانتمائي

بمدرسة ابني

يسرني تواصلي مع المدرسة عبر

المراسالت والبريد اإللكتروني في

4.11

0.90

82.2

عالية

4.08

0.94

81.6

عالية

أر

ال واسعًا أكثر
اإلنترنت ستتيح مجا ً

4.12

0.58

82.4

عالية

يتض ددح م ددن ج دددول ( )5الس ددابق أن اتجاه ددات أولي دداء أم ددور الطلب ددة نح ددو
توظيددف خدددمات شددبكة اإلنترنددت للتواصددل مددع مدددارس أبنددائهم فددي المرحلددة
األساسية األولى بمحافظة نابلس فدي فلسدطين كاندت عاليدة فدي جميدع فقدرات

شبكة اإلنترنت.

بأن توظيف خدمات شبكة

3.76

0.98

75.2

عالية

والمعلمين عبر برامج المحادثة

بأول.

أعتقد بأن تواصلي مع المدرسة من

المشاركة

في

عقد

االجتماعات مع إدارة المدرسة

على سلوكيات ابني في المدرسة أوالً

شبكة

3.96

0.80

75.2

عالية

أكثر في إمكانية طرحهم لألفكار

ابني في المدرسة بصورة دائمة

يعجبني إمكانية توظيف خدمات

3.97

0.96

79.4

عالية

الصحي الجسمي والنفسي البني في

ويزيد اهتمامه بالتعلم وثقته بنفسه

أر

3.98

0.73

79.6

عالية

أولياء أمور الطلبة مع مجلس أولياء

اإلنترنت سيشعر ابني باهتمامي

بأن خدمات شبكة اإلنترنت

بأن توظيف خدمات شبكة

اإلنترنت ستتيح الفرصة لتواصل

شبكة

ستمكنني من متابعة جميع شؤون

شبكة

اإلنترنت

4.00

0.76

80.0

عالية

لمجلس أولياء األمور سيزيد فعالية

شبكة

أعتقد بأن تواصلي مع المدرسة من

4.02

0.97

80.4

عالية

أواجهها من أجل تواصلي المستمر

مع المدرسة لمعالجتها.

خدمات

4.06

0.97

81.2

عالية

مثل الفيسبوك وغيرها

التي يمكن أن تواجه ابني والتعاون

ابني بالدوام المدرسي أو تغيبه من

خدمات

أمر طالب وبين المدرسة.

للتدخل المبكر لمتابعة المشكالت

يسعدني تمكني من معرفة مد التزام

شبكة

يريحني أن أتواصل مع المدرسة من

توظيف خدمات شبكة اإلنترنت.

أعتقد بأن توظيف خدمات شبكة

4.06

0.95

81.2

عالية

اإلنترنت سيوطد العالقة بيني كولي

امتحاناته ومستو تحصيله الدراسي

أوالً بأول.

المئوية

االتجاهات

الحسابي

أعتقد بأن تواصلي مع المدرسة من
توظيف

المتوسط

االنحراف

النسبة

المعياري

درجة

االتجاه ددات وك ددذلك الدرج ددة الكلي ددة له ددا ،باس ددتثناء فقد درة واح دددة حص ددلت عل ددى
درج د ددة عالي د ددة ج د ددداً ،وه د ددي " :أر ب د ددأن توظي د ددف خ د دددمات ش د ددبكة اإلنترن د ددت

لتواصلي مع المدرسة
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واقع تواصل أولياء أمور الطلبة مع مدارس أبنائهم في المرحلة األساسية األولى في محافظة نابلس في فلسطين واتجاهاتهم نحو
توظيف خدمات شبكة االنترنت لتحسينه

المحسوب ( )0.274أكبر من ( ،(1.14ويفسر الباحثون ذلك بأنه قد يكون
بعض أمهات الطلبة ليس لديهم إلتزامات وظيفية ،إال أن لديهم معيقات
أخرى للتواصل مع مدارس أبنائهم بالطرق التقليدية ،والتي تم توضيحها في
نتائج السؤال األول من هذه الدراسة ،أبرزها :وجود أطفال في المنزل
وعدم القدرة على تركهم وحدهم ،وانشغال األم بمسؤوليات البيت واألعمال
المنزلية وااللتزامات العائلية ،والمسافة البعيدة بين البيت والمدرسة في
بعض األحيان ،إضافة إلى مشكلة الخجل وعدم راحة عدد من األمهات
للتواصل مع المدرسة في حال كونها مدرسة للذكور.
ثانياً :نتائج فحص الفرضية الثانية والتي نصها :ال يوجد فرق ذو داللة

سدديمكنني مددن االطددالع علددى إعالنددات المدرسددة وأخبارهددا وأنشددطتها بصددورة
دائمة ومستمرة".
ويعزو الباحثون هذه االتجاهات العالية لألسباب اآلتية:


وعد ددي أوليد دداء أمد ددور الطلبد ددة ألهميد ددة تواصد ددلهم مد ددع مد دددارس أبند ددائهم،
وحد دداجتهم لت د دوافر طد ددرق أسد ددهل مد ددن الزيد ددارات الشخصد ددية أو الطد ددرق
التقليدية األخر لما يواجهون فيها من صعوبات تعيق تواصلهم.



ألفددة أوليدداء أمددور الطلبددة السددتخدام شددبكة اإلنترنددت ،وادراكهددم للم ازيددا

إحصائية عند مستوي الداللة ( (α≤0.05في اتجاهات أولياء أمور الطلبة

والفوائ ددد الت ددي يمك ددن أن تحققه ددا م ددن أج ددل التواص ددل المتد دزامن وغي ددر

نحو توظيف خدمات شبكة اإلنترنت للتواصل مع مدارس أبنائهم في المرحلة

المتد دزامن بي ددنهم وب ددين م دددارس أبن ددائهم عل ددى م دددار الوق ددت ،وم ددن أي

األساسية األولى بمحافظة نابلس في فلسطين تعز لمتغير العمر.

مكان ،وبأقل الجهود والتكاليف ،وبما يتالءم مع ظروفهم الشخصية.
وتتفددق هددذه النتيجددة مددع نتددائج د ارسددة اولمسددتيد (،)Olmstead, 2013

من اجل فحص هذه الفرضية ،تم استخدم اختبار تحليل التباين األحادي،
وكانت النتائج كما في الجدولين ( 1و  )6اآلتيين:

ود ارسددة كامبددل وآخ درين ( ،)Campbell et al, 2016ود ارسددة تددوكر
( ،)Tucker, 2017بينمددا تختلددف هددذه النتيجددة مددع نتيجددة د ارسددة عنايددات

جددل (  :) 6التكددراتاو الوتطاددالو اليةددلالنح ااتيرامددلو الوتنلتاددح ا ل ددلو
أ لنددلأ أرددطت الانحددح تيددط طتنددك ددلرلو ددحكح اإلتترت د لنتطاصددم رددا رددلات
أالنلئهم حتلً لوتغنر التور

وآخرين (.)Inayat, et al, 2017
النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث ،والذي نصه :هل توجد فروق ذات
داللة إحصائية عند مستو الداللة ( (α≤0.05بين متوسطات اتجاهات
أولياء أمور الطلبة نحو توظيف خدمات شبكة اإلنترنت للتواصل مع مدارس
أبنائهم في المرحلة األساسية األولى بمحافظة نابلس في فلسطين باختالف
متغيرات :الجنس ،والعمر ،ومعدل االستخدام اليومي لالنترنت ،وتقدير أهمية

العمر

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

أقل من  91سنة

22

4.25

0.46

من  51-91سنة

68

4.13

0.65

أكثر من  51سنة

30

4.01

0.49

المجموع

120

4.12

0.58

جل (  :)7تتلئج يننم التحلان األحلدي للالح الفر ق مي ا ل لو أ لنلأ أرطت
الانحح تيط طتنك لرلو حكح اإلتترت لنتطاصم را رلات أالنلئهم مي
الورحنح األالانح األ لى الويلمظح تلالنس مي منةانن حتلً لوتغنر التور

التواصل مع المدرسة ،والرغبة بزبادة التواصل مع المدرسة؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم اختبار فرضيات الدراسة التي انبثقت منه،
وكانت نتائجها كاآلتي:

مصدر التباين

نتااااائج فحااااص الفرضااااية األولااااى والتااااي نصااااها :ال يوجد ددد فد ددرق ذو داللد ددة

إحصائية عند مسدتوي الداللدة ( (α≤0.05فدي اتجاهدات أوليداء أمدور الطلبدة
نح ددو توظي ددف خد دددمات ش ددبكة اإلنترند ددت للتواص ددل م ددع مد دددارس أبن ددائهم فد ددي
المرحلد ددة األساسد ددية األولد ددى بمحافظد ددة ند ددابلس فد ددي فلسد ددطين تعد ددز لمتغيد ددر

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

0.760

2

0.380

داخل المجموعات

40.285

117

1.344

المجموع

41.045

119

قيمة(ف)

مستو

1.104

0.335

الداللة

الجنس.
من اجل فحص هذه الفرضية تم استخدم اختبار (ت) للعينات المستقلة،
وكانت النتائج كما في جدول ( )4اآلتي:

يب د ددين ج د دددول ( )1الس د ددابق أن هن د دداك ظاهريد د داً ف د ددروق ف د ددي المتوس د ددطات

جاادول ( :)5نتااائج اختبااار (ت) لداللااة الفااروق فااي اتجاهااات أولياااء أمااور الطلبااة

للتواصددل م ددع مدددارس أبن ددائهم تبع داً لمتغي ددر العمددر ،حي ددث يالحددظ أن أولي دداء

األساسية األولى بمحافظة نابلس في فلسطين تبعاً لمتغير الجنس.

شددبكة اإلنترنددت للتواصددل مددع مدددارس أبنددائهم ،ويعددزو البدداحثون ذلددك إلددى أن

* دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()α≤0.05

الحسابية التجاهات أولياء أمور الطلبة نحو توظيف خددمات شدبكة اإلنترندت

نحااو توظيااف خاادمات شاابكة اإلنترناات للتواصاال مااع ماادارس أبنااائهم فااي المرحلااة
الجنس

العدد

المتوسط

االنحراف

ذكر

37

4.21

0.42

4.08
83
أنثى
* دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()α≤0.05

0.64

قيمة(ت)

مستو الداللة

1.098

0.274

أمددور الطلبددة األصددغر عم د اًر يمتلكددون اتجاهددات أعلددى نحددو توظيددف خدددمات
األف دراد األق ددل عم د اًر ع ددادة يواكبددون التط ددورات التكنولوجيددا ب ددالعموم ويت ددابعون

خدددمات شددبكة اإلنترنددت بالخصددوص ،أكثددر مددن األف دراد األكبددر عم د اًر .ومددع

ذلددك يالحددظ مددن جدددول ( )1أن تلددك المتوسددطات الحسددابية متقاربددة ،ولددذلك

يبين جدول ( )4السابق أن متوسط اتجاهات أولياء أمور الطلبة الذكور
(آباء الطلبة) أعلى من متوسط اتجاهات أولياء أمور الطلبة اإلناث (أمهات
الطلبة) ظاهرياً ،ويعتقد الباحثون أن السبب وراء ذلك أن آباء الطلبة
يواجهون صعوبات في عملية التواصل مع مدارس أبنائهم بالطرق التقليدية
أكثر من أمهات الطلبة؛ الرتباطهم جميعا ً بأعمال ووظائف تعيق زياراتهم
المدرسية ،إال أن هذا الفرق ليس له داللة إحصائية ،حيث مستوى الداللة

فقددد ب ددين ج دددول ( )6أن تل ددك الف ددروق ف ددي المتوس ددطات الحس ددابية التجاه ددات
أولي دداء أم ددور الطلب ددة نح ددو توظي ددف خ دددمات ش ددبكة اإلنترن ددت للتواص ددل م ددع
مدارس أبنائهم تبعاً لمتغيدر العمدر غيدر دالدة إحصدائياً؛ حيدث مسدتو الداللدة

المحسددوب ( )0.335أكبددر مددن مسددتو الداللددة ( .)0.05ويفسددر البدداحثون
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واقع تواصل أولياء أمور الطلبة مع مدارس أبنائهم في المرحلة األساسية األولى في محافظة نابلس في فلسطين واتجاهاتهم نحو
توظيف خدمات شبكة االنترنت لتحسينه

هذه النتيجة بأن أوليداء أمدور الطلبدة وبداختالف أعمدارهم يواجهدون صدعوبات

األساسية األولى بمحافظة نابلس في فلسطين تعز لمتغير تقدير أهمية

متنوعددة ومتعددددة تعيددق تواصددلهم مددع مدددارس أبنددائهم ،وهددم بحاجددة إلددى تدوافر

التواصل مع المدرسة.

طرق بديلة عن الطرق التقليدية.
ثالثاً :نتائج فحص الفرضية الثالثة ،والتي نصها :ال يوجد فرق ذو داللة

من اجل فحص هذه الفرضية ،وحيث أن استجابة عينة الدراسة
انحصرت في الخيارين (أوافق بشدة ،وأوافق) فقد تم استخدم اختبار (ت)
للعينات المستقلة ،وكانت النتائج كما في الجدول ( )9اآلتي:

نحو توظيف خدمات شبكة اإلنترنت للتواصل مع مدارس أبنائهم في المرحلة

جاادول ( :)9نتااائج اختبااار (ت) لداللااة الفااروق فااي اتجاهااات أولياااء أمااور الطلبااة

إحصائية عند مستوي الداللة ( (α≤0.05في اتجاهات أولياء أمور الطلبة
األساسية األولى بمحافظة نابلس في فلسطين تعز لمتغير معدل االستخدام

نحااو توظيااف خاادمات شاابكة اإلنترناات للتواصاال مااع ماادارس أبنااائهم فااي المرحلااة
األساسية األولى بمحافظة نابلس في فلساطين تبعااً لمتغيار تقادير أهمياة التواصال

اليومي لالنترنت.

مع المدرسة.

من اجل فحص هذه الفرضية تم استخدم اختبار (ت) للعينات المستقلة،
وكانت النتائج كما في جدول ( )2اآلتي:

تقدير أهمية التواصل
مع المدرسة

جاادول ( :)8نتااائج اختبااار (ت) لداللااة الفااروق فااي اتجاهااات أولياااء أمااور الطلبااة
نحااو توظيااف خاادمات شاابكة اإلنترناات للتواصاال مااع ماادارس أبنااائهم فااي المرحلااة
األساساااية األولاااى بمحافظاااة ناااابلس فاااي فلساااطين تبعااااً لمتغيااار معااادل االساااتخدام

اليومي لالنترنت.

معدل االستخدام اليومي

العدد

المتوسط

االنحراف

أقل من ساعتين

59

4.11

0.57

ساعتان فأكثر

60

4.14

0.61

لالنترنت

قيمة(ت)

0.251

العدد

المعياري

أوافق بشدة

65

4.99

0.41

أوافق

51

9.94

0.16

قيمة(ت)

9.15

الداللة

*0.009

* دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()α≤0.05

مستو

يالحظ من النتائج في جدول ( )9السابق أن جميع عينة الدراسة من أولياء

الداللة

أمور الطلبة يؤيدون أهمية تواصلهم مع مدارس أبنائهم ،وأن العدد األكبر

0.803

منهم يؤيدون ذلك بشدة ،كما تبين النتائج في الجدول ذاته أن هناك فروقاً ذات

داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية التجاهات أولياء أمور الطلبة نحو

* دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()α≤0.05

توظيف خدمات شبكة اإلنترنت للتواصل مع مدارس أبنائهم تعز لمتغير

يالحظ من النتائج في جدول ( )8السابق أن العدد األكبر ألولياء أمور

تقدير أهمية التواصل مع المدرسة ولصالح المؤيدون بشدة؛ حيث مستو

الطلبة هم المستخدمون بمعدل ساعات يومي أكثر لخدمات شبكة اإلنترنت،
وهذا مؤشر لمد

المتوسط

االنحراف

مستو

الداللة المحسوب ( )1.119أصغر من ( ،)1.14ويعزو الباحثون هذه

انتشار استخدام خدمات شبكة اإلنترنت بين أولياء أمور

النتيجة إلى أن أولياء أمور الطلبة المؤيدين أكثر ألهمية تواصلهم مع مدارس

الطلبة ،ومد ألفتهم لها .كما تبين النتائج في الجدول ذاته أن هناك ظاهرياً

أبنائهم هم أكثر تحف اًز الستخدام أساليب وقنوات مبتكرة تفعل تواصلهم مع

فروقاً في المتوسطات الحسابية التجاهات أولياء أمور الطلبة نحو توظيف

مدارس أبنائهم بدرجة أكبر.

خدمات شبكة اإلنترنت للتواصل مع مدارس أبنائهم تبعاً لمتغير معدل

االستخدام اليومي لالنترنت لصالح معدل االستخدام األكثر ،إال أن

لرةلً :تتلئج ميص الفرضنح الخلرةح ،التي تصهل :ال يوجد فرق ذو
داللة إحصائية عند مستوي الداللة ( (α≤0.05في اتجاهات أولياء أمور
الطلبة نحو توظيف خدمات شبكة اإلنترنت للتواصل مع مدارس أبنائهم في
المرحلة األساسية األولى بمحافظة نابلس في فلسطين تعزى لمتغير الرغبة
بزبادة التواصل مع المدرسة.

المتوسطات الحسابية لالتجاهات متقاربة ،وهي غير دالة إحصائي ًا؛ حيث

مستو الداللة المحسوب ( )1.219أكبر من ( ،)1.14ويفسر الباحثون هذه
النتيجة إلى أن لد أولياء أمور الطلبة وعي بخدمات شبكة اإلنترنت ،وأهمية
توظيفها ،ودورها كقنوات تواصل ،وألفة في استخدامها بغض النظر عن

من اجل فحص هذه الفرضية ،تم استخدم اختبار (ت) للعينات المستقلة،
وكانت النتائج كما في الجدول ( )01اآلتي:

معدل استخدامهم اليومي لها قل أو كثر؛ فمطورو المواقع والخدمات في شبكة
اإلنترنت يتبنون دائماً البساطة وسهولة االستخدام كمبدأين أساسيين فيها ،مما

جدول ( :)01نتائج اختبار (ت) لداللة الفاروق فاي اتجاهاات أوليااء أماور الطلباة

يسهل على المستخدمين ألفتها واستخدامها بأقل وقت وجهد ،مما جعل قناعة

نحااو توظيااف خاادمات شاابكة اإلنترناات للتواصاال مااع ماادارس أبنااائهم فااي المرحلااة

أولياء أمور الطلبة واتجاهاتهم نحو توظيف خدمات شبكة اإلنترنت للتواصل

األساسية األولى بمحافظة نابلس في فلسطين تبعاً لمتغيار الرغباة بزباادة التواصال

مع مدارس أبنائهم تتأثر بداللة إحصائية باختالف معدل االستخدام اليومي

مع المدرسة.

لالنترنت.

الرغبة بزيادة التواصل

رابعاً :نتائج فحص الفرضية الرابعة ،والتي نصها :ال يوجد فرق ذو داللة

العدد

المتوسط

نعم

009

4.09

0.52

ال

2

9.95

0.09

مع المدرسة

إحصائية عند مستوي الداللة ( (α≤0.05في اتجاهات أولياء أمور الطلبة

نحو توظيف خدمات شبكة اإلنترنت للتواصل مع مدارس أبنائهم في المرحلة

االنحراف
المعياري

قيمة(ت)

5.629

مستو

الداللة

*0.00

* دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()α≤0.05
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 فعالية توظيف تطبيق المراسالت اإللكترونية "واتس آب" ( What’s )Appلتحسين تواصل أولياء أمور الطلبة مع مدارس أبنائهم واتجاهتهم
نحوه.
 فعالية توظيف خدمة المحادثات عبر شبكات التواصل اإلجتماعي( )Messengerلتحسين تواصل أولياء أمور الطلبة مع مدارس أبنائهم
واتجاهتهم نحوه.

يالح ددظ م ددن النت ددائج ف ددي ج دددول ( )01الس ددابق أن الغالبي ددة العظم ددى م ددن
أولياء أمور الطلبة لديهم رغبة في زيادة تواصلهم مدع مددارس أبندائهم بفعاليدة
أكثددر وطددرق أسددهل؛ لددوعيهم بأهميددة تواصددلهم مددع مدددارس أبنددائهم كمددا أكدتدده
نتيجة الفرضية السابقة ،وهم يرحبون بفكرة أن تتوافر لهدم طدرق أسدهل وأكثدر
فعالي ددة لزي ددادة تواص ددلهم م ددع م دددارس أبن ددائهم ،وتقل ددل م ددن الص ددعوبات الت ددي

قائمة المراجع

يواجهونها من أجدل ذلدك ،كمدا تبدين النتدائج فدي الجددول ذاتده أن هنداك فروقداً

المراجع العربية

ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية التجاهات أوليداء أمدور الطلبدة

بدوي ،رمضان مسعد .)9101( .التعلم النشط .دار الفكر ،عمان.

نحددو توظي ددف خ دددمات شددبكة اإلنترن ددت للتواص ددل مددع م دددارس أبن ددائهم تع ددز

التالوي ،محمد حسين .)9109( .العالقة بين أولياء أمور الطلبة ومديري

لمتغيددر الرغبددة بزبددادة التواصددل مددع المدرسددة ولصددالح مددن لددديهم رغبددات فددي

المدارس األساسية والثانوية في لواء األغوار الشمالية .مجلة كلية التربية-

زيددادة تواصددلهم مددع مدددارس أبنائدده بفعاليددة أكثددر وطددرق أسددهل؛ حيددث مسددتو

جامعة عين شمس ،العدد  ،96الجزء الثالث ،صص .294-212

الداللة المحسوب ( )1.11أصغر من ( ،)1.14وتشير هدذه النتيجدة إلدى أن

التميمي ،أبو عيد وعبد الفتاح ،عماد .)9111( .شبكات الحاسوب

أوليدداء أمددور الطلبددة الددذين يرغبددون فددي زيددادة تواصددلهم مددع مدددارس أبنددائهم

واإلنترنت .دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان.

(وه ددم غالبي ددة عين ددة الد ارس ددة) يد ددرون ف ددي توظي ددف خ دددمات ش ددبكة اإلنترند ددت

جامعة القدس المفتوحة ( .)9109تكنولوجيا التعليم .منشورات جامعة القدس

إمكاني ددة مناس ددبة لت ددوفير قند دوات وط ددرق للتواص ددل م ددع م دددارس أبن ددائهم أكث ددر

المفتوحة ،جامعة القدس المفتوحة ،عمان.

فعاليددة وأسددهل بالمقارنددة مددع الطددرق التقليديددة ،ويعددزو البدداحثون هددذه النتيجددة

الحسني ،داود وجعفر ،سرحان .)9111( .تكنولوجيا شبكات الحاسوب .دار

لشدديوع اسددتخدام خدددمات شددبكة اإلنترنددت بددين أف دراد المجتمددع عموم داً ،وأوليدداء

وائل للنشر ،عمان.

أمددور الطلبددة بالخصددوص ،فقددد أصددبحت خدددمات شددبكة اإلنترنددت وتطبيقاتهددا

الزكي ،أحمد عبد الفتاح .)9101( .تطوير الشراكة بين األسرة والمدرسة

جزءاً من حيداتهم ونشداطاتاتهم وممارسدتهم اليوميدة ،إضدافة لسدهولة تعلدم تلدك

ضرورة ملحة لتعليم متميز .اللقاء السنوي الخامس عشر (تطوير التعليم:

الخدمات والتطبيقات ومرونة استخدامها.

رؤ ونماذج ومتطلبات) ،الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن)
وكلية التربية بجامعة الملك سعود ،الرياض ،صص .611-629
سالم ،أحمد .) 9115( .تكنولوجيا التعليم والتعلم اإللكتروني .مكتبة الملك

التطصنلو الوقترحلو:

الرشد ،المملكة العربية السعودية.

في ضوء نتائج البحث ،يوصي الباحثون باآلتي:

سعادة ،الرامني وحمدان ،صالح ومحمد ،عالء .)9116( .مقدمة إلى
اإلنترنت .مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ،عمان.

 .0تثقيف أولياء أمور الطلبة وتعزيز وعيهم بأهمية تواصلهم مع مدارس
أبنائهم ،وذلك من خالل المطويات والمنشورات ،وكذلك عقد ورش
عمل حول هذا الموضوع.
 .9عقد دورات تدريبية قصيرة لتدريب أولياء أمور الطلبة على خدمات
شبكة اإلنترنت ومهارات توظيفها في التواصل مع مدارس أبنائهم.
 .9توجه المدارس لتفعيل خدمات شبكة اإلنترنت للتواصل ما بينهم وبين
أولياء أمور الطلبة ،ومنها:
 تفعيل خدمات البوابات التعليمية اإللكترونية للمدارس في فلسطين. توظيف شبكات التواصل االجتماعي لتواصل أولياء أمور الطلبة معمدارس أبنائهم ومعلميهم.
 تفعيل حلقات نقاش على شبكة اإلنترنت تجمع أولياء أمور الطلبة وكذلكمجلس أولياء أمور الطلبة مع إدارة المدرسة ومعلميها.
 تفعيل المراسالت اإللكترونية للتواصل بين إدارة المدرسة ومعلميها منجهة ،وأولياء أمور الطلبة من جهة أخرى.
 .5إجراء المزيد من الدراسات حول إمكانية توظيف الخدمات
اإللكترونية للتواصل بين أطراف العملية التعليمية ،ومنها:
 فعالية توظيف خدمات شبكات التواصل االجتماعية في تحسين تواصلأولياء أمور الطلبة مع مدارس أبنائهم.
 درجة استخدام أولياء أمور الطلبة للبوابة التعليمية اإللكترونية للتواصلمع مدارس أبنائهم ومعيقاتها من وجهة نظرهم.

سلمان ،زيد منير .)9109( .االتجاهات الحديثة في اإلدارة المدرسية .دار
البداية ،عمان.
السوالمة ،محمد علي وبني ملحم ،عايد محمد ،وأبو زيد ،هيم يوسف.
( .)9109أشكال االتصال المستخدمة بين معلمي التربية الخاصة وأسر
األطفال ذوي الحاجات الخاصة الملتحقين بمراكز التربية الخاصة بمحافظة
عجلون باألردن .مجلة العلوم التربوية -مصر ،)5(91 ،صص
.900-991
السيد ،عميرة ويسري ،إبراهيم .)9111( .التربية العلمية والبيئية وتكنولوجيا
التعليم .عالم الكتب الحديثة ،عمان.
الصوفي ،عبد اهلل اسماعيل .)9119( .التكنولوجيا الحديثة والتربية والتعليم،
مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،عمان.
عمور ،أميمة وأبو رياش ،حسين .)9116( .استخدام التكنولوجيا في
الصف .دار الفكر للنشر والتوزيع ،عمان.
القصاص ،خضر محمود والجميعة ،خالد بن ناصر .)9105( .مد
مشاركة أولياء أمور الطلبة العاديين والطلبة ذوي التأخر المعرفي (صعوبات
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