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املشاركة األسرية وعالقتها بالدافعية األكادميية لدى طلبة املرحلة األساسية العليا
في املدارس احلكومية التابعة ملديرية تربية الرصيفة في األردن

ملخص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل م�ستوى امل�شاركة الأ�رسية
وفق متغريي اجلن�س وال�صف ،وكذلك التعرف �إىل القدرة التنب�ؤية
للم�شاركة الأ�رسية وجماالتها بالدافعية الأكادميية لدى طلبة
املرحلة الأ�سا�سية العليا .تكونت عينة الدرا�سة من ( )929طالب ًا
وطالب ًة من طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا يف املدار�س احلكومية
التابعة ملديرية تربية الر�صيفة يف الأردن .ولتحقيق �أهداف
الدرا�سة ،مت تطوير مقيا�س للم�شاركة الأ�رسية ومقيا�س الدافعية
الأكادميية بعد التحقق من م�ؤ�رشات ال�صدق والثبات لهما� .أ�شارت
النتائج �إىل �أن بعد امل�شاركة املعتمدة على املدر�سة كان بامل�ستوى
املتو�سط ،بينما كان بعد امل�شاركة املعتمدة على البيت واملقيا�س
ككل بامل�ستوى املنخف�ض .كما دلت النتائج على �أن بعد امل�شاركة
املعتمدة على البيت لدى الذكور �أعلى منه لدى الإناث ،ولدى ال�صف
التا�سع �أعلى منه لدى ال�صف ال�سابع ،كما خل�صت النتائج املتعلقة
ببعد امل�شاركة املعتمدة على املدر�سة �إىل عدم وجود فروق تعزى
ملتغري اجلن�س وال�صف .كما �أ�شارت النتائج املتعلقة بالدرجة الكلية
ملقيا�س امل�شاركة الأ�رسية وجود فروق يف امل�شاركة الأ�رسية تعزى
ملتغري اجلن�س ل�صالح الذكور ،وعدم وجود فروق يف امل�شاركة
الأ�رسية تعزى ملتغري ال�صف .كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود قدرة
تنب�ؤية للم�شاركة املعتمدة على البيت يف الدافعية الأكادميية ،وال
توجد قدرة تنب�ؤية للم�شاركة املعتمدة على املدر�سة يف الدافعية
الأكادميية.
الكلمات املفتاحية :امل�شاركة الأ�رسية ،الدافعية الأكادميية،
املرحة الأ�سا�سية العليا.
Parental Involvement and its Relation to the
Academic Motivation among Students of the Upper
Basic Stage at the Public Schools in Rusaifa
Directorate, in Jordan

Abstract:
The purpose of this study was to identify the level
of parental involvement among the students of the
upper basic stage at the public schools in Rusaifa in the
light of the variables of gender and the grade level. The
study also aimed at identifying the predictive ability of
the parental involvement in the academic motivation.
The sample of the study consisted of (929) male and
female students at the public schools in Rusaifa in
Jordan. To achieve the objectives of the study two
scales were developed and adopted, the parental
involvement scale and the academic motivation scale,
after proving their validity and reliability.
Results showed that school - based involvement
level was moderate, while home - based involvement
and general involvement levels were low. Moreover,
home - based involvement level was higher for males
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than females, and higher for 9th grade students than
7th grade students. The results also showed that
there were no significant statistical differences in the
school - based involvement level due to the variables
of the students’ gender or grade level. The results
also showed that there were statistical differences
in the parental involvement as a whole, due to the
variable of the student’s gender, in favor of males.
However, there is no significant statistical differences
in parental involvement as a whole, due to the variable
of the student’s grade level. The results indicated that
home - based involvement had predictive ability in
the academic motivation among upper basic stage
students, while school - based involvement had no
predictive ability in the academic motivation.
Keyword: Parental Involvement, academic
Motivation, high - primary school.

املَُق ِدمَة:
تعترب امل�شاركة الأ�رسية من الأمور التي يتوقف عليها جناح
املدر�سة الأ�سا�سية التي تتلخ�ص يف تربية وتعليم الأجيال ال�صاعدة،
كما �أن من واجب الأ�رسة �أن تقدم كل ما ت�ستطيع تقدميه للمدر�سة
لت�أكيد جناحها ،وعليه ف�إن املدر�سة بدون م�شاركة الأ�رسة ال ت�ستطيع
�أن تكمل م�سريتها يف �إحداث التغيريات الثقافية ,واالجتماعية,
واالقت�صادية ,وال�سيا�سية للطلبة .كما �أن امل�شاركة الأ�رسية تعد من
�أهم العوامل التي ت�ؤدي �إىل زيادة الدافعية الأكادميية للمتعلمني؛
لأن �إح�سا�س املتعلم بوجود الدعم املبا�رش وغري املبا�رش من الأهل
املتمثل مب�شاركة �أ�رسته مع املدر�سة جنب ًا �إىل جنب يف تطوير
التعليم املدر�سي لديه تعد من �أهم الأ�سباب امل�ؤدية �إىل زيادة
الدافعية الأكادميية للطلبة نتيجة تلك امل�شاركة.
وتع ُد الأ�رس ُة املدر�سة الأوىل يف عملية التن�شئة والتطبيع
يتعرف من خاللها على الأ�سلوب الأمثل
االجتماعي للفرد؛ ُ
حيث ّ
التي يجب �أن يتمثله ك�أ�سلوب يف حياته من خالل تزويده بالركائز
التي تبنى عليها �شخ�صيته ،فيتعلم منها كيف ينظر �إىل ذاته ،وكيف
يتعامل مع النا�س املحيطني به ،وكيف يتعامل مع امل�شكالت التي
تواجهه (اجلندي . )2010 ،وتكت�سب امل�شاركة الأ�رسية �أهمية كبرية
يف العملية التعليمية التعلمية على كل امل�ستويات ،الأمر الذي ي�ؤدي
بدوره �إىل زيادة فاعلية العملية التعليمية من خالل زيادة دافعية
املعلمني نحو تعليم الطفل وتدريبه ومراقبته ،فالتوا�صل والدعم
امل�ستمران ،وتقدمي التغذية الراجعة من االَباء �أمور ت�سهم يف ح�صول
املعلمني على التعزيز الفوري جلهودهم (القد�سي. )2013 ،
كما تعددت املعاين ،والتعريفات للم�شاركة الأ�رسية التي
انتهجها الباحثون وذلك تبع ًا الختالف �أهداف درا�ساتهم ،وتباين
جوانب امل�شاركة التي ركزت عليها هذه الدرا�سات ،ونبد�أها
بتعريف كل من هيل وتاي�سون ( )Hill & Tyson, 2009فقد عرفاها
ب�أنها امل�شاركة يف التعليم املدر�سي للأطفال من خالل التوا�صل
مع العاملني يف املدر�سة ،وح�ضور الأن�شطة املدر�سية ،وت�شكيل
ال�سلوكيات التي تعزز النجاح التعليمي� .أما يل وباون (& Lee
 )Bowen, 2006فقد عرفاها ب�أنها جمموعة من الأن�شطة التي
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ت�صف ا�ستثمار الوالدين لكافة املوارد للو�صول �إىل التطور الإيجابي
لطفلهم باملدر�سة ب�شكل من�سجم و�سهل.
وتعترب م�شاركة الأ�رسة يف تربية وتعليم الأطفال مهمة ملا
لها من �أثر �إيجابي عليهم ،من خالل زيادة ن�سبة احل�ضور لدى
الطلبة يف املدر�سة ،كما تعمل م�شاركة الأهل على انخفا�ض ن�سبة
امل�شاكل ال�سلوكية لديهم ،كما ت�ؤدي �إىل تنمية اجلوانب االجتماعية
والعاطفية لديهم الأمر الذي يجعل املدر�سة مكان ًا للمتعة لدى الطفل
بغ�ض النظر عن االختالفات يف جن�س الطفل� ،أو دخل الأ�رسة� ،أو
اخللفية العرقية� ،أو االختالف يف م�ستوى تعليم الأمهات (Clark,
 . )2007كما تعمل على زيادة فر�صة توفر الكفاءات العلمية امل�ؤهلة
واملنتجة نتيجة النجاح الذي يحققه الطلبة ب�سبب تلك امل�شاركة
( ، )Knisely,2011وحت�سني املناخ املدر�سي نتيجة التعزيز الذي
يتحقق للطالب عند زيارة �أ�رسته له يف املدر�سة (Fager, Jennifer,
. )Brewster & Cori, 1999
كما تختلف العوامل امل�ؤثرة بامل�شاركة الأ�رسية وذلك تبع ًا
لعدة �أ�سباب مثل عمر الطفل ،واملرحلة الدرا�سية التي مير بها ،حيث
يتجه �أولياء الأمور للم�شاركة �أكرث يف الأن�شطة املدر�سية عندما
يكون �أطفالهم �أ�صغر �سناً ،وتقل تلك امل�شاركة مع تقدم الطفل يف
ال�سن و�إنتقاله ملراحل درا�سية �أعلى (�أبو النيان . )2015 ،ويتفق
هارتا�س ( )Hartas, 2015مع �أبو النيان ب�أن م�شاركة الوالدين متيل
�إىل االنخفا�ض مع االنتقال �إىل املرحلة الثانوية ،حيث يقل �إ�رشاف
الأ�رسة على �أعمالهم يف هذه املرحلة ،كما ي�صبح املتعلمون �أكرث
ا�ستقاللية يف حتديد الأهداف اخلا�صة بهم .وقد قام جافاروف( (�Ja
 )farov, 2015بتق�سيم العوامل التي ُت�ؤثر على امل�شاركة الأ�رسية �إىل
عدة �أق�سام حيث بد�أها �أو ًال بالعوامل املتعلقة بالوالدين كالو�ضع
االجتماعي واالقت�صادي ،والتجارب ال�سلبية ال�سابقة للوالدين
باملدر�سة� .أما العامل الثاين فهو العامل املتعلق باملدر�سة كتباين
اللغة بني الأ�رسة والعاملني باملدر�سة كونها لغة �أكادميية غري
مفهومة من قبل الأهل مما ي�ؤدي �إىل م�شكالت يف االت�صال بني
الأ�رسة والعاملني يف املدر�سة .ويتعلق العامل الثالث بالطالب
كرغبته باال�ستقاللية؛ حيث تقل ن�سبة م�شاركة الأهل عند رغبة الطفل
باال�ستقاللية نتيجة لطلب الطفل من الأ�رسة ذلك ،واالختالفات بني
اجلن�سني الذي يختلف معه م�ستوى امل�شاركة الأ�رسية.
وتتعدد العوامل امل�ساعدة على زيادة امل�شاركة الأ�رسية
وتختلف بقيام املدر�سة بتقدمي برامج وفعاليات ،و�أن�شطة ،تعمل
على ت�شجيع م�شاركة الأ�رسة لأطفالها يف املدر�سة ،وا�ستيعابها
للم�شاركات التي تقوم بها الأ�رس يف املدر�سة جتاه �أطفالها مبرونة،
وتوفري املدر�سة الدعم للوالدين على القيام مب�ساعدة �أبنائهم يف
املنزل ,وذلك من خالل عقد دورات تدريبية للوالدين حول الكيفية
ال�صحيحة مل�ساعدة الأطفال يف حل الواجبات البيتية ،وخلق بيئة
مرحبة ،حترتم الفرد مثل ا�ستقبال امل�شاركات التي
مدر�سية دافئة،
ٌ
تقوم بها الأ�رسة يف املدر�سة بحفاوه ،والرتحيب احلار ،و�إر�سال
املدر�سة �إىل الأ�رسة ملفات الإجناز لأطفالها ب�شكل �أ�سبوعي الأمر
الذي يمُ َ كن الأ�رسة من التعرف �إىل نقاط القوة لأطفالها لتعزيزها،
والتعرف �إىل نقاط ال�ضعف لتقدمي امل�ساعدة الالزمة لعالجها(  (�Vir
)ginia Department of . Education, 2010
� ٌإن امتالك الطلبة للدافعية الأكادميية يعد من الأمور املهمة

لزيادة التزام الطلبة بالدوام املدر�سي ،كما يعمل على زيادة
االنتباه لدى الطلبة يف �إكمال املهام املطلوبة منهم ،و ُتع ٌد الدافعية
الأكادميية من الأمور الأ�سا�سية لتحقيق النجاح باملدر�سة ،وي�ؤدي
غيابها �إىل عدم بذل الطلبة لأي جهد يف التعلم(  (�Saeed & Zyngi
 . )er, 2012ويكمن ال�سبب احلقيقي يف �إهتمام العاملني يف املجال
الرتبوي بالدافعية الأكادميية؛ لأنها تعد هدف ًا تربوي ًا ي�سعى � ُّأي
نظام تربوي جاهداً لتحقيقه ،كما �أنها تزيد من قدرة الفرد على
معاجلة املعلومات (اخلوالده واجلراح والربيع. )2014 ،
تعد ٌدت تعريفات الدافعية الأكادميية (التعلم) وذلك باختالف
وجهات نظر وا�ضعيها حيث عرفٌتها قطامي ( )1999ب�أنها حالة
وبناء ُه املعريف ووعيه
حترك �أفكار ومعارف املتعلم
َ
داخلية ٌ
وانتباهه وتلٌح عليه للموا�صلة ال�ستمرار الأداء وذلك للو�صول
�إىل حالة توازن معرفية معينة .يف حني عرفٌها �شاركرابورتي
( )Charkraborty, 2016ب�أنها م�ستوى الرغبة واملثابرة واالهتمام
باملواد الأكادميية لدى الطالب يف جمال اخت�صا�صه.
و ُي�ؤكد البدارين وغيث والعكور (Al -Baddareen, Ghaith
 )& Akour, 2014على �أهمية الدافعية الأكادميية؛ حيث َيرون �أن
ارتفاع م�ستوى الدافعية الأكادميية لدى الطلبة يتزامن معه الزيادة
يف رغبة الطالب للمعرفة ،وحب الأن�شطة ذات ال�صلة بالتعلم .كما
�أن الدافعية الأكادميية ال يقت�رص �أثرها الإيجابي على النجاح يف
الدرا�سة ،بل يتعدى ذلك نحو م�ساعدة الطلبة من الت�أكد من نتائج
ذلك التعليم و�أهميته يف كل جوانب احلياة.
ونظراً لأهمية الدافعية الأكادميية فقد َتوفر العديد من
النظريات التي ف�رست الدافعية الأكادميية ،ومن �أهمها نظرية التقرير
الذاتي لريان ودي�سي ( )Rayn & Deci, 2000حيث قاما بت�صنيفها
�إىل ثالثة �أنواع ,وهي :الدافعية الداخلية وتتطلب القيام بال�سلوكيات
بغر�ض املتعة والر�ضا ،والدافعية اخلارجية ,وهي � ُّأي ن�شاط يقوم به
الطالب من �أجل احل�صول على مكاف�آت خارجية �سواء �أكانت مادية
�أو معنوية من الوالدين �أو املعلمني ،وغياب الدافعية ويعرف ب�أنه
النق�ص يف احتمالية حدوث ال�سلوك .وقام �أمراي واَخرون (Amrai et
 ، )all, 2011بت�صميم نظرية يف الدافعية الأكادميية ق�سمت الدافعية
الأكادميية ا�ستناداً �إىل العوامل التي ُت�ؤثر على الفرد من �أجل حتقيق
مهام التعلم ب�شكل جيد �إىل ثالثة �أنواع ,وهي املعتقدات التي تتمثل
يف معتقدات الفرد ال�شخ�صية يف قدرته على �إجناز املهام ،والأهداف
التي تتعلق ب�أهداف الفرد للقيام مبهمة ،واال�ستجابة االنفعالية
من �أجل حتقيق ذلك الهدف ،والدافعية الداخلية مقابل الدافعية
اخلارجية التي ترى �أن امتالك الأفراد للدافعية الداخلية يكون كافيا
لتحقيق املهام املطلوبة منهم دون �أي ت�أثري من عوامل خارجية،
ويكون امتالك ه�ؤالء الأفراد للدافعية اخلارجية كافي ًا لتحقيق
املهام املطلوبة منهم لوجود عوامل خارجية م�ستقلة.
واملدر�سة هي املجتمع الثاين الذي يحت�ضن الطفل ,وي�سهم
املن�شودة .و�أن
بالتعا�ضد مع الأ�رسة يف حتقيق الأهداف الرتبوية
ٌ
ُ
العالقة الإيجابية ال�سليمة من �ش�أنها �أن ت�ساعد املدر�سة على حتقيق
�أهدافها من خالل املتابعة الإيجابية �سواء �أكانت �أكادميية �أم نف�سية
ف�إنها ت�سهم يف حت�سني دافعية الطالب نحو التعلم والتعليم ،والأن�شطة
املدر�سية املختلفة .ويكمن ال�سبب يف وجود فاعلية ،وتكمن �أهمية
امل�شاركة الأ�رسية يف الدافعية الأكادميية لأنها ُت�شعر الطفل بالدعم
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املشاركة األسرية وعالقتها بالدافعية األكادميية لدى طلبة املرحلة األساسية العليا
في املدارس احلكومية التابعة ملديرية تربية الرصيفة في األردن

النف�سي ،وال�شعور باالهتمام والعناية من قبل الأهل الأمر الذي يعمل
على ت�شكيل نوع من ال�ضغط جتاه الطفل ملقابلة توقعات الأهل التي
َتتج�سد من خالل زيادة اهتمام الطفل ب�إتقان الدرو�س التي تعطى
له الأمر الذي يزيد الدافعية الأكادميية لديه .كما يعد انخراط الأ�رسة
يف م�ساعدة الأبناء ب�أمورهما الأكادميية يف البيت من �أهم العوامل
التي ت�ضيف طابع الإيجابية لدرو�س الطفل وواجباته البيتية والذي
يتمثل من خالل جعلها ممُ تعة الأمر الذي يزيد الدافعية الأكادميية
لدى الطفل.
يالحظ مما �سبق وجود خ�صائ�ص و�سمات م�شرتكة ميكن �أن
يتميز بها الطالب الذي تتوافر لديه م�شاركة �أ�رسية فاعلة من �أهله،
ودافعية �أكادميية بالتايل يتوقع زيادة التح�صيل الأكادميي لديه،
وزيادة الثقة بالنف�س يف مواجهة التحديات الأكادميية والنف�سية
التي يوجهها .كما يتوقع انخفا�ض ن�سبة امل�شكالت ال�سلوكية لدى
الطالب الأمر الذي يعمل على تنمية اجلوانب االجتماعية والعاطفية
لديه والرتكيز على �أدائه الأكادميي.

الدراسات السابقة:
مت مراجعة العديد من الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت متغري
امل�شاركة الأ�رسية من حيث حجمها و�أنواعها وعالقتها بالعديد من
املتغريات املعرفية واالجتماعية وال�شخ�صية ،والحظ الباحث قلة
الدرا�سات التي ربطت بني امل�شاركة اال�رسية والدافعية ب�شكل عام.
هدفت درا�سة وليم�س وبوك ()Williams & Bugg, 1998
للتعرف على �أثر م�شاركة �أولياء الأمور يف التح�صيل الدرا�سي لدى
طالب املدار�س املتو�سطة ،ودرا�سة الفروق بني اجلن�سني يف تلك
العالقة .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )22651من �أولياء الأمور ،و
( )24599طالباً .وقد تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن م�شاركة الأ�رسة
تعمل على زيادة التح�صيل الأكادميي للأبناء ،كما �أظهرت نتائج
الدرا�سة �إىل وجود فروق ل�صالح الإناث يف تلك امل�شاركة .وقام كل
من فونونياركو ( )Von & Nyarko, 2007بدرا�سة مماثلة هدفت �إىل
التعرف على �أثر امل�شاركة الأ�رسية يف التح�صيل الأكادميي لدى
ٌ
الطلبة املراهقني من اجلن�سني يف غانا على عينة مكونة من ()239
طالب ًا وطالبة ،تراوحت �أعمارهم بني ( )20 - 15عاماً .ومن �أهم
النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة وجود �أثر للم�شاركة الأ�رسية
على زيادة م�ستوى التح�صيل الأكادميي لدى الطلبة املراهقني من
اجلن�سني.
وهدفت درا�سة غازي وعلي و�شازاد وحكماد (Ghazi, Ali,
� )Shahzad & Hukamdad, 2010إىل التعرف على �أثر امل�شاركة
الأ�رسية على الدافعية الأكادميية لدى طالب املرحلة االبتدائية
تكونت عينة الدرا�سة من ( )500طالب .ودلت نتائج
بباك�ستان .وقد ٌ
الدرا�سة على �أن م�شاركة الأهل يف �أن�شطة الطالب داخل املدر�سة،
وخارجها من خالل امل�شاركة يف الواجبات املنزلية ي�شعر الطالب
باالهتمام مما ي�ؤدي �إىل رفع الدافعية الأكادميية لديه.
وقام كاتز وكابلن وبزكا�شفلي( (�Katz, Kaplan &Buzukash
 )vily, 2011بدرا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل م�شاركة الوالدين ,وتنمية
الدافع الذاتي لدى الطلبة يف حل الواجبات البيتية .وقد تكّونت عينة
الدرا�سة من �أربعة �صفوف حيث تو َزعت العينة كالتايل ( 60ذكور
و� 75إناث) من طالب املرحلة االبتدائية ،كما �شملت العينة �أي�ض ًا
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(� )27أبا ،و (� )108أمهات .وقد خل�صت نتائج الدرا�سة �إىل وجود
عالقة �إيجابية مل�شاركة الأهل يف تنمية الدافع الذاتي لدى الطلبة
فيحل الواجبات البيتية.
و�أجرى نيهات�سادا وجوربزفكبم�ستوى(  (�Nihatsada & Gur
 )buzturkbb, 2013درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل امل�شاركة الأ�رسية
لدى طلبة املرحلة االبتدائية يف مالطيا برتكيا على عينة مكونة
من ( )1252طالباً .وقد خل�صت نتائج الدرا�سة �إىل �إرتفاع م�ستوى
م�شاركة الأ�رسة لدى طلبة املرحلة االبتدائية بامل�ساعدة بالواجبات
البيتية ،وتوفري املوارد التي ت�سهل تعليم الطفل ،وتنمية �شخ�صيتهم؛
لكن كانت م�شاركة الأهل يف امل�ستوى املنخف�ض (Park & Bills,
 )2015مبا يتعلق بالعمل التطوعي .وقام كل من بارك وبيلز
بالك�شف عن م�ستوى امل�شاركة الأ�رسية لطالب املدار�س الثانوية
اخلا�صة يف �أمريكيا على عينة من ( )15706طالب .و�أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن م�ستوى امل�شاركة الأ�رسية لدى طلبة املدار�س الثانوية
اخلا�صة كانت فيامل�ستوى املرتفع.
( )Shukla, Tombari, Toland & Danner, 2015وهدفت
درا�سة �شكلى وتومباري وتوالند ودانر �إىل التعرف �إىل العالقة
بني امل�شاركة الأ�رسية يف املنزل والدافعية الأكادميية ،واملثابرة
نحو مادة الريا�ضيات لدى طلبة ال�صف التا�سع يف جنوب �رشق
الواليات املتحدة الأمريكية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()1534
طالباً ،وطالبة .وقد دلت نتائج الدرا�سة على وجود عالقة �إيجابية
بني امل�شاركة الأ�رسية للأطفال يف املنزل ،والدافعية الأكادميية،
واملثابرة نحو مادة الريا�ضيات .و�أخرياً قام كل من �أبايل وعبد
الرحمن وعبد اهلل ()Ubale, Abdurrahman & Abdullah, 2015
التعرف على العالقة بني م�شاركة الأهل ،والدافعية
بدرا�سة َه َدفت �إىل ّ
الداخلية ،على تعليم الرتبية الإ�سالمية .وقد تكّونت عينة الدرا�سة من
( )335من الآباء والأمهات الذين يح�رضون �إىل املدار�س الثانوية
الدينية .وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة �إيجابية بني
م�شاركة الأهل التي �شملت (ال ّأبوة ،الأمومة ،التوا�صل مع املدر�سة،
العمل التطوعي من قبل الأهل ،التعليم املنزيل ،واتخاذ القرارات)
وكل من الزيادة يف الدافعية الذاتية نحو تعلم الرتبية الإ�سالمية.
يت�ضح من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة� ،أنها �أظهرت
�إهتمام ًا بدرا�سة م�ستوى امل�شاركة الأ�رسية لدى طلبة املرحلة
الأ�سا�سية العليا كما يف درا�سة بارك�س وبيل ()Park & Bills, 2015
 ،واملرحلة االبتدائية كدرا�سة نيهات�سادا وجوربزفكب (Nihatsada
 ، )& GÜRBÜZTÜRKb, 2013اللتان َخل�صتا �إىل وجود م�ستوى
جيد للم�شاركة الأ�رسية لدى طلبة املرحلتني الإبتدائية ،والثانوية.
كما اهتمت الدرا�سات بدرا�سة عالقة امل�شاركة الأ�رسية والدافعية
الأكادميية كما يف درا�سة �شكلى وتومباريو توالند ودانري (Shukla,
 ، )Tombari, Toland & Danner, 2015ودرا�سة غازي وعلي و�شازادو
حكمادد ( ، )Ghazi, Ali, Shahzad & Hukamdad, 2010اللتان دلتا
�إىل وجود عالقة بني امل�شاركة الأ�رسية والدافعية الأكادميية لدى
الطلبة .ودرا�سة العالقة بني امل�شاركة الأ�رسية وتنمية الدافع الذاتي
لدى الطلبة نحو حل الواجبات البيتية ،وتعليم الرتبية الإ�سالمية
كما يف درا�سة كاتز وكابلن وبزكا�شفلي(  (�Katz, Kaplan & Buzu
 ، )kashvily, 2011ودرا�سة �أبايل وعبد الرحمن وعبد اهلل (Ubale,
 . )Abdurrahman & Abdullah, 2015كما اهتمت الدرا�سات �أي�ض ًا
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بدرا�سة �أثر امل�شاركة الأ�رسية على التح�صيل الأكادميي لدى الطلبة
من اجلن�سني والتي كانت ل�صالح الإناث كما يف درا�سة وليم�سوبك
(.)Williams & Bugg, 1998
كما وجد �أثر للم�شاركة الأ�رسية على التح�صيل الأكادميي لدى
الطلبة من اجلن�سني كما يف درا�سة فون ونيارك (Von&Nyarko,
 . )2007لكن نالحظ وجود ندرة للدرا�سات التي اهتمت بدرا�سة
امل�شاركة الأ�رسية يف �ضوء اجلن�س وامل�ستوى ال�صفي والقدرة
التنب�ؤية للم�شاركة الأ�رسية يف الدافعية الأكادميية.

مشكلة الدراسة:
تعد الأ�رسة امل�ؤ�س�س َة الرتبوية الأوىل التي يعي�ش فيها الفرد
منذ ميالده وحتى عامه ال�ساد�س ،لينطلق بعدد من ال�ساعات اليومية
اىل البيت الثاين وهي املدر�سة ،ونظراً لتباين م�ستويات امل�شاركة
الأ�رسية التي تتمثل يف �أن بع�ض الأ�رس جتد اهتمامهم ب�أبنائهم
جيد ،من حيث متابعة واجباتهم املنزلية ،والتوا�صل مع املعلم
والإدارة املدر�سية ب�ش�أن �أي �شيء يتعلق بابنهم داخل املدر�سة.
وعلى النقي�ض من ذلك جند �أبناء ال يتلقون للرعاية واالهتمام من
�أ�رسهم على الإطالق حيث مي�ضي العام الدرا�سي وال يحدث �أي نوع
من االت�صال بني �أ�رسة هذا الطالب والكادر الأكادميي يف املدر�سة.
كما يوجد عالقة وطيدة ذات �صلة بني مدى متابعة الأهل لالبن يف
حت�سن هذا الطالب على كافة امل�ستويات يف املدر�سة
املدر�سة وبني ٌ
�سواء �أكان مب�ستوى رغبته وحما�سه للذهاب �إىل املدر�سة� ،أو درجة
تكيفه يف عالقاته مع الآخرين يف املدر�سة .ويف �ضوء ما �سبق،
تهدف الدرا�سة احلالية �إىل التعرف �إىل امل�شاركة الأ�رسية وعالقتها
بالدافعية الأكادميية لدى طلبة وطالبات املرحلة الأ�سا�سية العليا.
وبناء على ما �سبق ف�إن الدرا�سة احلالية حتاول الإجابة على
الأ�سئلة التالية:
1 .1ما م�ستوى امل�شاركة الأ�رسية لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية
العليا؟
2 .2هل تختلف امل�شاركة الأ�رسية لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية
العليا باختالف متغريات ال�صف واجلن�س؟
3 .3ما العالقة بني امل�شاركة الأ�رسية وجماالتها بالدافعية
الأكادميية لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا؟

أهداف الدراسة:

يف البيئة العربية مبو�ضوع امل�شاركة الأ�رسية ،حيث �إن الدرا�سات
التي �أجريت يف هذا املجال نادرة حملياً ،وقليلة عربيا� .أما الأهمية
العملية فتتمثل يف �أن الطالب هو من �أكرب امل�ستفيدين من نتائج هذه
الدرا�سة ،وتتمثل تلك اال�ستفادة من خالل تفعيل القوانني والتعليمات
التي ت�سهل للأ�رسة الطالب امل�شاركة مع املدر�سة برتبيته وتعليمه
وتتيح لها ذلك ،ومثال ذلك تو�سيع �صالحيات ونطاق و�إلزامية
جمال�س �أولياء الأمور يف املدار�س والعمل على جدولتها وتوثيقها
والت�أكد من نهجها الطريق ال�صحيح ،من خالل عمل زيارات �إ�رشاقية
لهذه املجال�س و�إعطاء التغذية الراجعة املنا�سبة من �أجل العمل على
الت�أكيد على الإيجابيات ،واالبتعاد عن الأمور ال�سلبية� .أما امل�ستفيد
الآخر فهو النظام الإداري للمدار�س ،وتكمن كيفية هذه اال�ستفادة
من خالل وجوب تو�ضيح توقعات الإدارة املدر�سية للأ�رسة بداية
كل عام درا�سي ،و�رشحها للدور الفعال الذي ميكن �أن تلعبه الأ�رسة
يف دفع الطلبة نحو االلتزام بالتعليمات املدر�سية ،حيث �إن م�ساندة
الأهل للمدر�سة ميكن توظيفه يف لعب دور ال�ضغط على الأبناء من
�أجل تعزيز جهود املدر�سة الرامية �إىل �إك�ساب الطلبة قيم ًا وعادات
�سلوكية معينة ،حيث يزداد تعاون الطالب يف العادة عندما ي�شعر �أن
�أ�رسته توافق على تعليمات املدر�سة ،وتدعمها� .أما امل�ستفيد الأخري
هنا فهو املعلم ،حيث �ستعمل نتائج تلك الدرا�سة �إىل زيادة وعي
املعلم لأهمية م�شاركة الأهل من �أجل العمل �سوي ًا من خالل فتح
املجال للأهل
للم�شاركة يف م�ساندة املعلم يف تربية وتعليم الطالب.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
◄◄امل�شاركة الأ�رسية :م�شاركة الأ�رسة يف التعليم املدر�سي
من خالل التوا�صل مع العاملني يف املدر�سة ،وح�ضور الأن�شطة
املدر�سية ،وت�شكيل ال�سلوكيات التي تعزز النجاح التعليمي (& Hill
. )Tyson 2009وتقا�س بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب على
مقيا�س امل�شاركة الأ�رسية الذي مت تطويره.
◄◄الدافعية الأكادميية :حالة داخلیة عند املتعلم َتدفٌع ُه �إىل
االنتباه للموقف التعلیمي والإقبال علیه بن�شاط ُم َو َجه واال�ستمرار
يف هذا الن�شاط حتى َیتحقق التعلم (توق ،وقطامي ،وعد�س)2003 ،
.وتقا�س بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب على مقيا�س الدافعية
الأكادميية املتعدد الأبعاد.

1 .1التعرف �إىل م�ستوى امل�شاركة الأ�رسية لدى طلبة املرحلة الطريقة واإلجراءات
الأ�سا�سية العليا.
2 .2التعرف �إىل مدى اختالف امل�شاركة الأ�رسية لدى طلبة املرحلة
الأ�سا�سية العليا باختالف متغريات ال�صف واجلن�س.
3 .3التعرف �إىل العالقة بني امل�شاركة الأ�رسية وجماالتها
بالدافعية الأكادميية لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا.

أهمية الدراسة:
ميكن القول �أن للدرا�سة احلالية �أهمية نظرية ،و �أخرى عملية،
وتكمن الأهمية النظرية يف هذه الدرا�سة �إىل قلة �إهتمام الباحثني

جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة ال�صف ال�سابع ،والثامن،
والتا�سع يف لواء الر�صيفة والبالغ عددهم ( )15903طالب ًا وطالبة؛
منهم ( )2667طالب ًا و ( )3086طالبة من ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي،
و ( )2506طالب و ( )2869طالبة من ال�صف الثامن الأ�سا�سي و
( )2145طالب ًا و ( )2630طالبة من ال�صف التا�سع الأ�سا�سي يف
املدار�س احلكومية يف الف�صل الأول من العام الدرا�سي /2016
2017م ،ح�سب �إح�صائيات مديرية الرتبية والتعليم للواء الر�صيفة.
36

أ .محمد إحبيس الشاللفة
أ.د .عدنان يوسف العتوم
د.عبد الناصر ذياب اجلراح

املشاركة األسرية وعالقتها بالدافعية األكادميية لدى طلبة املرحلة األساسية العليا
في املدارس احلكومية التابعة ملديرية تربية الرصيفة في األردن

عينة الدراسة
مت اختيار العينة بالطريقة الع�شوائية الطبقية بن�سبة ()6%
من املجتمع الأ�صلي وفق متغريي املدر�سة وال�صف.وبلغ عدد �أفراد
العينة ( )929؛ منهم ( )154طالبا و ( )157طالبة من ال�صف
ال�سابع الأ�سا�سي ،و ( )148طالب ًا و ( )166طالبة من ال�صف
الثامن الأ�سا�سي ،و ( )150طالب ًا و ( )154طالبة من ال�صف التا�سع
الأ�سا�سي.
أدوات الدراسة
من �أجل حتقيق �أهداف الدرا�سة مت ا�ستخدام �أدوات القيا�س
الآتية :مقيا�س امل�شاركة الأ�رسية الذي مت تطويره من مقيا�س
جفري�س ( )Jeffries, 2012ومقيا�س الدافعية الأكادميية الذي مت
تطويره من مقيا�س عبد العزيز ( ، )2015مبا يتنا�سب مع �أهداف
الدرا�سة احلالية ،واللذان يتمتعان مب�ؤ�رشات �صدق وثبات عاملية.
● ●�أوالً :مقيا�س امل�شاركة الأ�رسية:
ت�ألف املقيا�س من ( )26فقرة بحيث يجيب عنها الطلبة يف
�ضوء مقيا�س ليكرت خما�سي التدريج (موافق ب�شدة ،موافق ،حمايد،
غري موافق ،غري موافق ب�شدة)  ،وقد توزعت الفقرات على ُبعدين،
( )14فقرة تقي�س امل�شاركة املعتمدة على املدر�سة ،و ( )12فقرة
تقي�س امل�شاركة املعتمدة على البيت بعد خ�ضوعه �إىل �إجراءات
الرتجمة �إىل اللغة العربية.
 �صدق املحتوى للمقيا�س :للتحقق من �صدق املحتوى
ُعر�ض املقيا�س ب�صيغته الأولية على ( )8من املحكمني من �أع�ضاء
هيئة التدري�س املتخ�ص�صني يف علم النف�س الرتبوي ،والإر�شاد
النف�سي للحكم على �صالحية الفقرات ومدى دقتها وو�ضوحها
ومنا�سبتها لغوياً ،وكان معيار قبول الفقرة موافقة �ستة من
املحكمني عليها ،وخل�صت نتائج التحكيم �إىل و�إ�ضافة بع�ض
الفقرات ودمج فقرات مع بع�ضها و�إعادة ال�صياغة لبع�ض الفقرات،
لي�صبح املقيا�س ب�صورته النهائية يتكون من ( )26فقرة.
 �صدق البناء للمقيا�س :حل�ساب �صدق البناء مت تطبيق
طالب وطالبةٍ من خارج عينة
املقيا�س على عينة مكونة من (ٍ )300
الدرا�سة ،حيث مت ح�ساب قيم معامالت االرتباط بني الفقرة والبعد
الذي تنتمي له والدرجة الكلية للمقيا�س.و�أ�شارت نتائج التحليل �إىل
�أن جميع معامالت االرتباط بني كل فقرة والبعد �أو املقيا�س الكلي
كانت دالة �إح�صائياً ،وتراوحت قيم معامالت االرتباط بني درجة
الفقرة والبعد ( )0,46 - 0,25يف حني تراوحت قيم معامالت
االرتباط بني درجات الفقرات واملقيا�س الكلي ()0,47 - 0,25
.كما مت التحقق من م�ؤ�رشات �صدق البناء �أي�ض ًا بح�ساب معامل
الإرتباط بني ُبعدي املقيا�س ،والتي بلغت ( ، )0,63وهذا يدل على
�صدق بناء مقبول للمقيا�س.
 ثبات املقيا�س :مت التحقق من ثبات املقيا�س بح�ساب
قيم معامالت االت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة (كرونباخ �ألفا) ،
وبلغت قيمة االت�ساق الداخلي للمقيا�س ككل ( ، )0,84كما مت ح�ساب
ثبات ُبعدي املقيا�س( :امل�شاركة املعتمدة على املدر�سة ،وامل�شاركة
املعتمدة على البيت) با�ستخدام معادلة (كرونباخ �ألفا)  ،حيث بلغت
على التوايل (. )0,74 ،0,79وت�شري هذه القيم �إىل متتع املقيا�س
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بدالالت ثبات مقبولة لأغرا�ض الدرا�سة احلالية.
 طريقة الت�صحيح :للإجابة على فقرات املقيا�س� ،أُ�ستخدم
تدريج ليكرت اخلما�سي وبدرجات ترتاوح بني ( )5 - 1متثل
اال�ستجابة على كل فقرة ،حيث �أن الرقم ( )1يعني عدم املوافقة
ال�شديدة على الفقرة ،والرقم ( )2يعني عدم املوافقة على الفقرة،
والرقم ( )3يعني الرتدد يف الإجابة على الفقرة ،والرقم ( )4يعني
املوافقة على الفقرة ،والرقم ( )5يعني املوافقة ال�شديدة على الفقرة.
وللحكم على م�ستوى امل�شاركة الأ�رسية مت تق�سيم الدرجات �إىل ثالث
فئات على النحو الآتي )2.33 - 1( :م�ستوى منخف�ض ،و (– 2.34
 )3.67م�ستوى متو�سط ،و ( )5 - 3.68م�ستوى مرتفع.
● ●ثانياً :مقيا�س الدافعية الأكادميية:
ت�ألف املقيا�س من ( )24فقرة بحيث يجيب عنها الطلبة يف
�ضوء مقيا�س ليكرت خما�سي التدريج (موافق ب�شدة ،موافق ،حمايد،
غري موافق ،غري موافق ب�شدة)  ،وقد توزعت الفقرات على �ستة �أبعاد
وهي :املعرفة ،والإثارة ،والإجناز ،والتنظيم اخلارجي ،والتنظيم غري
الواعي ،والتنظيم املعرف ،ويحتوي كل بعد على ( )4فقرات.
 �صدق املحتوى للمقيا�س :للتحقق من �صدق املحتوى
ومدى و�ضوح الفقرات و�سالمتها اللغوية للطلبة ُعر�ض املقيا�س
على ( )8من املحكمني من �أع�ضاء هيئة التدري�س املتخ�ص�صني
يف علم النف�س الرتبوي ،والإر�شاد النف�سي ,ومت التعديل يف �ضوء
مقرتحاتهم و�آرائهم ،وكان معيار قبول الفقرة موافقة �ستة من
املحكمني عليها ،وخل�صت
نتائج التحكيم �إىل عدم حذف اي من هذه الفقرات مع تعديل
طفيف على �صياغة بع�ض الفقرات.
 �صدق البناء للمقيا�س :حل�ساب �صدق البناء مت تطبيق
املقيا�س على عينة مكونة من ( )300طالب وطالبةٍ من خارج عينة
الدرا�سة ،حيث مت ح�ساب قيم معامالت االرتباط بني الفقرة والبعد
الذي تنتمي له ،والدرجة الكلية للمقيا�س.و�أ�شارت نتائج التحليل �إىل
�أن جميع معامالت االرتباط بني كل فقرة والبعد �أو املقيا�س الكلي
كانت دالة �إح�صائياً ،وتراوحت قيم معامالت االرتباط بني درجة
الفقرة والبعد بني ( ، )0.67 - 0.30يف حني تراوحت قيم معامالت
االرتباط بني درجات الفقرات واملقيا�س الكلي بني ()0.66 - 0.41
.كما مت التحقق من م�ؤ�رشات �صدق البناء �أي�ض ًا بح�ساب معامل
االرتباط بني �أبعاد مقيا�س الدافعية الأكادميية ،والتي تراوحت بني
( ، )0.79 - 0.59وهذا يدل على �صدق بناء مقبول للمقيا�س.
 ثبات املقيا�س :مت التحقق من ثبات املقيا�س بح�ساب
قيم معامالت االت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة (كرونباخ �ألفا) ،
وبلغت قيمة االت�ساق الداخلي للمقيا�س ككل ( ، )0.91كما مت ح�ساب
ثبات �أبعاد املقيا�س ال�ستة( :املعرفة ،والإثارة ،والإجناز ،والتنظيم
اخلارجي ،والتنظيم غري الواعي ،والتنظيم املعرف)  ،با�ستخدام
معادلة (كرونباخ �ألفا)  ،حيث بلغت على التوايل،0.48 ،0.70( :
. )0.76 ،0.78 ،0.76 ،0.62وت�شري هذه القيم �إىل متتع املقيا�س
بدالالت ثبات مقبولة لأغرا�ض الدرا�سة احلالية.
 مقيا�س الت�صحيح :للإجابة على فقرات املقيا�س� ،أ�س ُتخدِم
تدريج ليكرت اخلما�سي وبدرجات ترتاوح بني ( )5 - 1متثل
الإ�ستجابة على كل فقرة؛ حيث �أن الرقم ( )1يعني عدم املوافقة
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ال�شديدة على الفقرة ،والرقم ( )2يعني عدم املوافقة على الفقرة،
والرقم ( )3يعني الرتدد يف الإجابة على الفقرة ،والرقم ( )4يعني
املوافقة على الفقرة ،والرقم ( )5يعني املوافقة ال�شديدة على الفقرة.
مت القيام بعدة �إجراءات لتنفيذ الدرا�سة وهي:
1 .1تطوير �أدوات الدرا�سة و�إخراجها بال�صورة النهائية ،والتحقق
من دالالتها�.صدقها وثباتها ،بتحكيمها وتطبيقها على عينة
ا�ستطالعية.
2 .2احل�صول على كتاب ت�سهيل مهمة من عمادة البحث العلمي يف
جامعة الريموك موجه ملديرية الرتبية والتعليم للواء الر�صيفة
بهدف احل�صول على عدد �أفراد جمتمع الدرا�سة ,ومن ثم
احل�صول على كتاب ت�سهيل مهمة من مديرية الرتبية والتعليم
موجه �إىل مدراء املدار�س لت�سهيل عملية تطبيق �أدوات الدرا�سة
على عينة الدرا�سة.
3 .3زيارة املدار�س التي كان طلبتها �ضمن �أفراد عينة الدرا�سة،
وااللتقاء مبديري ومديرات املدار�س ،ومن ثم االلتقاء مع
املر�شدين الرتبويني يف هذه املدار�س ،ومت تكليفهم يف عملية
توزيع الأدوات على الطلبة.
4 .4التو�ضيح لأفراد العينة الهدف من الدرا�سة ،ومت تو�ضيح
الإر�شادات ال�رضورية والالزمة لتعبئة �أدوات الدرا�سة من
حيث املعلومات ال�شخ�صية وطريقة الإجابة على فقرات
اال�ستبانات ،ومت الت�أكيد على العينة ب�أن هذه املعلومات
�ستعامل ب�رسية تامة ولن ت�ستخدم �إال لأغرا�ض البحث العلمي،
و�أعطيت عينة الدرا�سة الوقت الكايف للإجابة على الفقرات
ومتابعتهم خالل هذه املدة والإجابة على ا�ستف�ساراتهم.
5 .5جمع اال�ستبانات ال�صاحلة للتحليل ،و�إدخال بياناتها �إىل
ذاكرة احلا�سوب ،لإجراء املعاجلات الإح�صائية املنا�سبة
والو�صول �إىل النتائج.
6 .6منهجية البحث ومتغرياته:
مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي (الو�صفي االرتباطي) لتحقيق
�أهداف الدرا�سة.وا�شتملت الدرا�سة على املتغريات الآتية :امل�شاركة
الأ�رسية ،والدافعية الأكادميية ،والإندماج املدر�سي ،واجلن�س (ذكور
– �إناث)  ،وال�صف (ال�سابع ،الثامن ،التا�سع) .

النتائج ومناقشتها
● ●�أوال :النتائج املتعلقة بالإجابة على ال�س�ؤال الأول« :ما
م�ستوى امل�شاركة الأ�رسية لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا»؟
.للإجابة عن هذا ال�س�ؤال؛ ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة على كل ُبعد من �أبعاد مقيا�س
امل�شاركة الأ�رسية ،وعلى املقيا�س ككل ،واجلدول ( )1يبني ذلك.
جدول ()1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل بُعد من
أبعاد مقياس المشاركة األسرية ،وعليها ككل مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

ال ُبعد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

امل�ستوى

امل�شاركة املعتمدة
على املدر�سة

2.39

0.71

1

متو�سط

ال ُبعد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

امل�ستوى

امل�شاركة املعتمدة
على البيت

2.09

0.74

2

منخف�ض

املقيا�س ككل

2.25

0.65

منخف�ض

ُيالحظ من اجلدول (� )1أن امل�شاركة الأ�رسية لدى طلبة املرحلة
الأ�سا�سية العليا جاءت مب�ستوى (منخف�ض)  ،مبتو�سط ح�سابي بلغ
(. )2.25وقد جاء ُبعد (امل�شاركة املعتمدة على املدر�سة) يف املرتبة
أخريا
الأوىل مب�ستوى (متو�سط)  ،مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ، )2.39و� ً
جاء ُبعد (امل�شاركة املعتمدة على البيت) مب�ستوى (منخف�ض) ،
مبتو�سط ح�سابي بلغ (. )2.09
ويعزو الباحث وجود درجة متو�سطة مل�ستوى امل�شاركة
املعتمدة على املدر�سة ،ودرجة منخف�ضة مل�ستوى امل�شاركة املعتمدة
على البيت ،وذلك ب�سبب وجود اعتقاد �سائد لدى معظم الأ�رس ب�أن
امل�شاركة الأ�رسية تقت�رص فقط على زيارة الطفل يف املدر�سة ،وما
يتبعها من متابعة حثيثة لو�ضعه الأكادميي ،وال�سلوكي ،والنف�سي
داخل احلدود اجلغرافية للمدر�سة.كما يرى الباحثون �أن انخفا�ض
امل�ستوى التعليمي للوالدين ي�صاحبه م�شاركة �أ�رسية معتمدة على
البيت منخف�ضة لأنهم ال ي�ستطيعون م�ساعدة �أطفالهم يف الواجبات
املنزلية� ،أو غريها من الق�ضايا ذات ال�صلة باملدر�سة ب�سبب معرفتهم
املحدودة (.)Jafarov, 2015كما �أن انخفا�ض م�ستوى م�شاركة �أباء
الوالدين عندما كانوا على مقاعد الدرا�سة ،امل�صاحب لرتدي الو�ضع
االقت�صادي للأ�رسة الذي يحتم على الوالدين العودة للبيت مت�أخراً
من العمل ،وعدم وعي الوالدين لأهمية م�شاركتهم برتبية وتعليم
�أطفالهم نتيجة �صغر �سنهم وقلة خربتهم� ،ستنخف�ض معه امل�شاركة
املعتمدة على البيت (Jamaica Partiners For Educational
. )Progress,2011بينما جاء بعد امل�شاركة املعتمدة على املدر�سة
متو�سط ًا نتيجة لإعتقاد معظم الأ�رس ب�أن امل�شاركة الأ�رسية تكون
يف املدر�سة فقط من خالل ال�س�ؤال عن و�ضع الطفل يف املدر�سة.
كما يعزو الباحث �إىل �أن �أهم �أ�سباب الإختالف يف م�ستوى
امل�شاركة الأ�رسية يف البيت ،واملدر�سة يعود �إىل �إختالف خلفيات
الأ�رس الثقافية وما ي�صاحبه من تفاوت يف امل�ستوى التعليمي
لدى الوالدين ,فعلى الأغلب يكون الوالدان ذواامل�ستويات التعليمية
العليا �أكرث وعياً ،واهتمام ًا مبتابعة الطفل يف البيت؛ بينما يكتفي
الوالدان ذوا امل�ستويات التعليمية الدنيا بامل�شاركة يف املدر�سة
نتيجة عدم ا�ستطاعتهم م�ساعدة الأطفال بالبيت ب�سبب معرفتهم
املحدودة.كما يعد اختالف امل�ستوى االجتماعي واالقت�صادي بني
الأ�رس �أي�ض ًا من �أهم �أ�سباب اختالف م�ستويات امل�شاركة الأ�رسية يف
البيت ،واملدر�سة؛ فالأ�رسة املتزنة اجتماعيا ،واقت�صاديا التي تقل
فيها اخلالفات بني الزوجني يعمها جو من الهدوء واال�ستقرار الأمر
الذي يدفع الأهل �إىل املتابعة احلثيثة للطفل يف البيت نتيجة لتفرغ
الأ�رسة له؛ على عك�س الأ�رس التي تكون م�ضطربة اجتماعي ًا التي
تكرث فيها اخلالفات الزوجية ،واقت�صاديا الأمر الذي يلزم الوالدين
اخلروج للعمل �سوي ًا لت�أمني لقمة العي�ش مما ي�صعب على الأ�رسة
متابعة الطفل فيا لبيت ،واالكتفاء باملتابعة املدر�سية (Nihatsada
. )& Gurbuzturkbb, 2013
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أ .محمد إحبيس الشاللفة
أ.د .عدنان يوسف العتوم
د.عبد الناصر ذياب اجلراح

املشاركة األسرية وعالقتها بالدافعية األكادميية لدى طلبة املرحلة األساسية العليا
في املدارس احلكومية التابعة ملديرية تربية الرصيفة في األردن

جدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من
فقرات مقياس المشاركة األسرية مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

رقم
الفقرة
7

2

6

8

1

3
4
9
17
16
5
23

26

11

24

14

10

الفقرة
تن�سق �أ�رستي مع الأ�رس
الأخرى لالجتماعات
والن�شاطات املدر�سية
حت�رض �أ�رستي ور�ش
العمل �أو التدريبات
املتاحة يف مدر�ستي
ت�شارك �أ�رستي يف
الأن�شطة االجتماعية لأ�رس
الطلبة
تتحدث �أ�رستي مع
العاملني يف املدر�سة عن
التدريب �أو فر�ص تطوير
مهنة التدري�س
ت�شارك �أ�رستي يف
التخطيط للأن�شطة ال�صفية
مع املعلم
ت�شارك �أ�رستي يف
التخطيط للرحالت
املدر�سية.
تتطوع �أ�رستي للم�شاركة
يف الن�شاطات املدر�سية
�أ�شعر �أن �أ�رستي و�أ�رس
الطالب يف �صفي
ي�ساندون بع�ضهم بع�ض ًا
تثني �أ�رستي على �أعمايل
املدر�سية �أمام املعلم.
حتافظ �أ�رستي على جدول
منتظم يحدد يل فرتة
النوم واال�ستيقاظ
ت�شارك �أ�رستي يف جمع
التربعات للمدر�سة.
حت�رض يل �أ�رستي
مواد تعليمية (�أ�رشطة،
فيديوهات ،كتب)
تق�ضي �أ�رستي معي وقت ًا
للعمل يف �أن�شطة �إبداعية
(الر�سم ،رواية الق�ص�ص)
تتحدث �أ�رستي مع
املعلمني عن كيفية
اندماجي مع �أقراين يف
املدر�سة
حتدد يل �أ�رستي قواعد
معينة لأتبعها يف املنزل.
تتحدث �أ�رستي مع معلمي
عن الواجبات املدر�سية
التي يجب �أن �أتدرب عليها
يف املنزل
تتحدث �أ�رستي مع
املعلمني عن التعليمات
املدر�سية

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الرتبة

امل�ستوى

2.92

1.25

1

متو�سط

2.74

1.23

2

متو�سط

2.63

1.25

3

متو�سط

2.55

1.28

4

متو�سط

2.49

1.14

5

متو�سط

2.48

1.26

6

متو�سط

2.48

1.25

7

متو�سط

2.43

1.31

8

متو�سط

2.38

1.27

9

متو�سط

2.31

1.33

10

منخف�ض

2.22

1.19

11

منخف�ض

2.21

1.24

12

منخف�ض

2.21

1.25

13

منخف�ض

2.20

1.22

14

منخف�ض

2.18

1.18

15

منخف�ض

رقم
الفقرة

25

15
13

20

21
12

19

18

22

2.17

1.21

16

منخف�ض

2.14

1.20

17

منخف�ض

39

الفقرة
تق�ضي �أ�رستي معي وقتا
لتعلم مهارات القراءة
والكتابة واحل�ساب
وغريها
تراجع �أ�رستي �أعمايل
املدر�سية
تتحدث �أ�رستي مع
املعلمني عن ال�صعوبات
املدر�سية التي تواجهني
تتحقق �أ�رستي مما �إذا
كان لدي م�ساحة كافية
يف املنزل حلفظ الكتب �أو
املواد الدرا�سية
تتحدث �أ�رستي عن
جهودي التعليمية �أمام
الأقرباء والأ�صدقاء
تتحدث �أ�رستي مع
املعلمني عن �إجنازاتي
ت�صطحبني �أ�رستي �إىل
�أماكن يف املجتمع
لأتعلم �أ�شياء جديدة،
مثل( :حديقة احليوان،
املتحف�....إلخ)
حتدثني �أ�رستي بق�ص�ص
وخربات عن احلياة
املدر�سية لأفراد �أ�صبحوا
ناجحني يف املجتمع
ت�شعرين �أ�رستي مبقدار
حبها لتعلمي �أ�شياء
جديدة.

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

2.09

1.19

الرتبة

18

امل�ستوى

منخف�ض

2.09

1.18

19

منخف�ض

2.07

1.14

20

منخف�ض

2.06

1.17

21

منخف�ض

1.98

1.15

22

منخف�ض

1.95

1.13

23

منخف�ض

1.94

1.89

1.82

1.16

1.16

1.11

24

25

26

منخف�ض

منخف�ض

منخف�ض

يالحظ من اجلدول (� )2أن الفقرة رقم ( )7التي ن�صت على”
تن�سق �أ�رستي مع الأ�رس الأخرى لالجتماعات والن�شاطات املدر�سية”
يف املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )2.92مب�ستوى (متو�سط)
 ،تالها الفقرة رقم ( )2التي ن�صت على «حت�رض �أ�رستي ور�ش العمل
�أو التدريبات املتاحة يف مدر�ستي» مبتو�سط ح�سابي بلغ ()2.74
مب�ستوى (متو�سط)  ،وجاءت الفقرة رقم ( )22التي ن�صت على
«ت�شعرين �أ�رستي مبقدار حبها لتعلمي �أ�شياء جديدة» يف املرتبة
الأخرية مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )1.82مب�ستوى (منخف�ض) .كما
ُيالحظ �أي�ض ًا �أنه من �أ�صل ( )26فقرة جاءت ( )9فقرات مب�ستوى
(متو�سط)  ،و ( )17فقرة مب�ستوى (منخف�ض) .
ويعزو الباحث بلوغ الفقرات ()17 ،9 ،8 ،7 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1
متو�سط ح�سابي مب�ستوى (متو�سط) لأن تلك الفقرات تتبع لبعد
امل�شاركة املعتمدة على املدر�سة والذي بلغ م�ستوى (متو�سط) حيث
مت ذكر �أ�سباب تقدم ذلك البعد على بعد امل�شاركة املعتمدة على
البيت الذي بلغ م�ستوى (منخف�ض) �سابقاً.
● ●النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين وهو » :هل تختلف
امل�شاركة الأ�رسية لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا باختالف
متغريات ال�صف واجلن�س؟ .

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثامن  -ع ( - )23آب 2018

متت الإجابة عن هذا ال�س�ؤال يف �شقني ،الأول ح�ساب
املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية لتقديرات �أفراد
العينة على الدرجة الكُلية ملقيا�س امل�شاركة الأ�رسية تبع ًا ملتغريي
اجلن�س ،وال�صف.ويف اجلزء الثاين مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية،
واالنحرافات املعيارية لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة على كل ُبعد
من �أبعاد املقيا�س تب ًعا ملتغريي( :اجلن�س ،وال�صف)  ،والك�شف عن
الداللة الإح�صائية بني هذه املتو�سطات احل�سابية وفيما يلي عر�ض
لهذه النتائج:
�Ú Úأوالً :النتائج على الدرجة الكلية ملقيا�س امل�شاركة
الأ�رسيةُ :ح�سبت املتو�سطات احل�سابية .واالنحرافات املعيارية
لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س امل�شاركة الأ�رسية ككل،
تب ًعا ملتغريي( :اجلن�س ،وال�صف)  ،واجلدول ( )3يبني ذلك:
جدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مقياس
المشاركة األسرية ككل ،تبعًا لمتغيري( :الجنس ،والصف)

املتغري

امل�ستوى/
الفئة

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ذكر

452

2.3

0.69

�أنثى

477

2.2

0.61

الكلي

929

2.25

0.65

جدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل بُعد من
أبعاد مقياس المشاركة األسرية ،تبعًا لمتغيري( :الجنس ،والصف) .

امل�شاركة املعتمدة على امل�شاركة املعتمدة على
البيت
املدر�سة
امل�ستوى /املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
املتغري
احل�سابي املعياري احل�سابي املعياري
الفئة
ذكر

2.43

0.74

2.17

0.79

�أنثى

2.35

0.68

2.02

0.69

ال�سابع

311

2.2

0.65

الكلي

2.39

0.71

2.09

0.74

الثامن

314

2.25

0.69

ال�سابع

2.41

0.72

1.99

0.71

التا�سع

304

2.29

0.63

الثامن

2.37

0.72

2.09

0.79

الكلي

929

2.25

0.65

التا�سع

2.38

0.68

2.19

0.71

الكلي

2.39

0.71

2.09

0.74

اجلن�س

ال�صف

الإح�صائية ( ، )0.05بني املتو�سطني احل�سابيني لتقديرات �أفراد
عينة الدرا�سة على مقيا�س امل�شاركة الأ�رسية ككل ُيعزى ملتغري
اجلن�س (ف =  )6.470ول�صالح الطلبة الذكور.
 عدم وجود فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية ( ، )0.05بني املتو�سطني احل�سابيني لتقديرات �أفراد
عينة الدرا�سة على مقيا�س امل�شاركة الأ�رسية ككل ُيعزى ملتغري
ال�صف (ف = . )1.206
● ●ثانياً :النتائج على كل ُبعد من �أبعاد مقيا�س امل�شاركة
الأ�رسيةُ :ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة على كل ُبعد من �أبعاد مقيا�س امل�شاركة
الأ�رسية ،تب ًعا ملُتغريي( :اجلن�س ،وال�صف)  ،واجلدول ( )5يبني ذلك:

نالحظ من اجلدول ( )3وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات
احل�سابية لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س امل�شاركة
الأ�رسية ككل تبع ًا ملتغريي (اجلن�س ،وال�صف) .ولتحديد الفروق
الدالة اح�صائيا ،مت ا�ستخدام حتليل التباين الثنائي كما هو مو�ضح
يف اجلدول (. )4
جدول ()4

اجلن�س

ال�صف

نالحظ من اجلدول ( )5وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات
احل�سابية لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة على كل ُبعد من �أبعاد مقيا�س
امل�شاركة الأ�رسية ،تبع ًا ملتغري (اجلن�س ،وال�صف)  ،ولتحديد الداللة
الإح�صائية لهذه الفروق الظاهرية ،مت تطبيق حتليل التباين الثنائي
املتعدد  -واجلدول ( )6يبني ذلك.

تحليل التباين الثنائي للمتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مقياس
المشاركة األسرية ككل ،تبعاً لمتغيري (الجنس ،والصف)

ال�صف

1.040

2

0.520

1.206

0.300

اخلط�أ

398.998

925

0.431

املجموع
املُع ّدل

5126.777

929

* الفرق الدال إحصائياً

ُيالحظ من اجلدول ( )4ما يلي:
 وجود فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة

املتغري

اجلن�س

اجلن�س

2.791

1

2.791

6.470

*0.011

تحليل التباين الثنائي المتعدد  -عديم التفاعل  -للمتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة
الدراسة على كل بُعد من أبعاد مقياس المشاركة األسرية ،تبعاً لمتغير (الجنس ،والصف)

Hotelling’s Trace=0.011
الداللة الإح�صائية = 0.007

املتغري

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة
ف

الداللة
الإح�صائية

جدول ()6
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م�صدر
التباين

جمموع
املربعات

امل�شاركة
املعتمدة
على
املدر�سة

1.286

امل�شاركة
املعتمدة
على
البيت

5.275

درجات
احلرية

1

1

متو�سط
املربعات

1.286

5.275

قيمة
ف

2.538

9.623

الداللة
الإح�صائية

0.111

*0.002
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املشاركة األسرية وعالقتها بالدافعية األكادميية لدى طلبة املرحلة األساسية العليا
في املدارس احلكومية التابعة ملديرية تربية الرصيفة في األردن

املتغري

ال�صف

Hotelling’s Trace=0.025
الداللة الإح�صائية = 0.000

م�صدر
التباين

جمموع
املربعات

امل�شاركة
املعتمدة
على
املدر�سة

0.186

امل�شاركة
املعتمدة
على
البيت

6.330

درجات
احلرية
2

0.093

2

اخلط�أ
املجموع املُع ّدل

امل�شاركة
املعتمدة
468.633
على
املدر�سة
امل�شاركة
املعتمدة
507.056
على
البيت
امل�شاركة
املعتمدة
5783.378
على
املدر�سة
امل�شاركة
املعتمدة
4598.812
على
البيت

متو�سط
املربعات

3.165

925

0.507

925

0.548

قيمة
ف
0.138

5.774

الداللة
الإح�صائية
0.833

*0.003

929

929

الفرق الدال إحصائياً*

ُيالحظ من اجلدول ( )6ما يلي:
 عدم وجود فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية ( )0.05يف درجات بعد امل�شاركة املعتمدة على
املدر�سة ُتعزى ملتغري اجلن�س (ف =  ، )2.538ومتغري ال�صف (ف
= . )0.138
 وجود فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية ( )0.05يف درجات بعد امل�شاركة املعتمدة على البيت
ُتعزى ملتغري اجلن�س (ف =  )9.623ل�صالح الذكور ،ومتغري ال�صف
(ف = . )5.774وللك�شف عن توجه هذه الفروق مت �إجراء املقارنات
البعدية بطريقة �شيفيه ،واجلدول ( ، )7يبني ذلك.
جدول ()7
نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية على بعد المشاركة المعتمدة على البيت حسب الصف

املتغري التابع

الفرق بني
الو�سطني

اخلط�أ
املعياري

م�ستوى
الداللة

الثامن

0.113 -

0.059

0.169

ال�سابع التا�سع

*0.203 -

0.060

0.002

الثامن التا�سع

0.090 -

0.060

0.397

* الفرق الدال إحصائياً

يت�ضح من اجلدول ( )7وجود فرق دال �إح�صائيا بني ال�صف
ال�سابع والتا�سع مبتو�سط فرق بلغ ( ، )0.203كما تبني عدم وجود
41

فرق دال �إح�صائي ًا بني ال�صف ال�سابع ،والثامن �أو الثامن والتا�سع.
وميكن عزو النتائج التي دلت �إىل وجود فروق ل�صالح الذكور
مب�ستوى امل�شاركة املعتمدة على البيت ل َأن الذكور يف العادة يكونوا
�أكرث تنمراً ،وخمالف ًة للتعليمات املدر�سية نتيجة م�شاهدتهم لأقرانهم
خارج البيت� ،أو املدر�سة وهم يقومون مبخالفة التعليمات فينتقل
�أثره �إىل الطفل ب�شكل ال�شعوري.كما �أن الذكور يكونوا يف العادة
�أكرث �إهما ًال يف متابعة الواجبات البيتية ،واملدر�سية ،وهنا تزداد
حاجة الطفل �إىل وجود م�شاركة �أ�رسية فاعلة من البيت لت�صحيح
م�ساره الأكادميي ،وال�سلوكي على عك�س الإناث الالتي ال توجد
لديهن م�شاكل �سابقة الذكر تقريب ًا حيث يتجهن بالعادة �إىل الهدوء
وااللتزام بالتعليمات ال�سلوكية ،والأكادميية ،وبالتايل تنخف�ض
امل�شاركة الأ�رسية يف البيت لديهن من قبل الوالدين.كما يرى
روبرت�س ( )Roberts.2012ب�أن العالقة اجليدة بني الطفل ،والأب
تعد من �أهم الأ�سباب التي يزيد معها اهتمام الأب بالطالب الأمر
الذي ي�ؤدي �إىل جعل الوالد �أكرث انخراط ًا بح�ضور الفعاليات التي
تنظمها املدر�سة كمجال�س �أولياء الأمور ،واالجتماعات املدر�سية.
كما تعد ح�سا�سية املرحلة التي مير بها الطلبة الذكور ،وال�صعوبات
التي تواجه املرحلة كالتغيريات التي تطر�أ على �شخ�صية الطفل يف
مرحلة املراهقة ت�ستلزم من الأ�رسة زيادة م�شاركتها الأ�رسية.
وميكن تف�سري النتائج املتعلقة مبتغري ال�صف للم�شاركة
املعتمدة على البيت التي ن�صت على ارتفاع تلك امل�شاركة لل�صف
التا�سع ،عن ال�صف ال�سابع ،وعدم وجود فروق ذات داللة مب�ستوى
امل�شاركة املعتمدة على البيت بني ال�صفني ال�سابع ،والثامن؛
وذلك لأن الطالب يف تلك املرحلة (ال�صف التا�سع) يف منت�صف
مرحلة املراهقة وهي التي متتد من ( )17 - 14عاماً ،يتجه نحو
اال�ستقاللية ،وتكوين الهوية الذاتية لديه.وي�صاحب ذلك تغريات
ع�ضوية يف ج�سمه كخ�شونة ال�صوت ويهمل الطالب للتعليمات
املدر�سية ،وال ين�صاع لها كما يف ال�سابق (ال�صف الثامن ،وال�صف
ال�سابع) يف مرحلة املراهقة املبكرة والتي متتد من ()14 - 12
عام ًا (�أبو جعفر ، )2014 ،وهنا تزداد امل�شاركة الأ�رسية الفاعلة
يف البيت من �أجل ت�صحيح م�سار الطالب الأكادميي ،وال�سلوكي
يف تلك املرحلة (ال�صف التا�سع)  ،نظراً لوجودها يف منت�صف
مرحلة املراهقة؛ بينما تقل بالعادة تلك امل�شاركة يف ال�صف
ال�سابع ،والثامن نظراً لوجودها يف مرحلة املراهقة املبكرة حيث
تقل امل�شاكل ال�سلوكية ،والأكادميية لدى الطلبة يف هذه ال�صفوف
مقارنة مع ال�صف التا�سع.
التي كان ( )Williams & Bugg. 1998وتعار�ضت نتائج
الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة وليم�س وبك م�ستوى امل�شاركة
الأ�رسية فيها ل�صالح الإناث.
● ●النتائج املُتعلقة بال�س�ؤال الثالث وهو« :ما عالقة
امل�شاركة الأ�رسية وجماالتها بالدافعية الأكادميية لدى طلبة
املرحلة الأ�سا�سية العليا»؟ .
أول ح�ساب معامالت االرتباط
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال؛ مت � اً
(بري�سون) بني كل من :امل�شاركة الأ�رسية وجماالتها من جهة وبني
الدافعية الأكادميية من جهة �أخرى ،لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية
العليا ،واجلدول ( )8يبني ذلك.
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جدول ()8
معامالت االرتباط (بيرسون) بين كل من :المشاركة األسرية ومجاالتها من جهة وبين الدافعية
األكاديمية من جهة أخرى ،لدى طلبة المرحلة األساسية العليا

املقيا�س

امل�شاركة
الأ�رسية

البعد
امل�شاركة املعتمدة
على املدر�سة

الدافعية الأكادميية
معامل ارتباط بري�سون

0.349

الداللة الإح�صائية

*0.000

امل�شاركة املعتمدة معامل ارتباط بري�سون
على البيت
الداللة الإح�صائية

0.533
0.000

* الفرق الدال إحصائياً

ُيالحظ من اجلدول ( )8وجود عالقة موجبة ودالة �إح�صائيا
بني امل�شاركة املعتمدة على املدر�سة والدافعية الأكادميية لدى طلبة
املرحلة الأ�سا�سية العليا ،حيث بلغ معامل ارتباط بري�سون بينهما
( )0.349بداللة �إح�صائية بلغت ( ، )0.00وكذلك وجود عالقة
ارتباطية موجبة دالة �إح�صائيا بني امل�شاركة املعتمدة على البيت
والدافعية الأكادميية لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا ،حيث بلغ
معامل ارتباط بري�سون بينهما ( )0.533بداللة �إح�صائية ()0.00
.وبناء على ذلك ،ا�ستخدم حتليل االنحدار اخلطي املتعدد التدريجي)
بعد الت�أكد من حتقق افرتا�ضاته ملعرفة القدرة التنب�ؤية للم�شاركة
الأ�رسية وجماالتها بالدافعية الأكادميية ،حيث يبني هذا التحليل
امل�ساهمة الن�سبية لكل من :امل�شاركة الأ�رسية وجماالتها بالدافعية
الأكادميية ،ويبني اجلدول ( )9نتائج هذا التحليل.

جدول ()9
نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد للتنبؤ بالدافعية األكاديمية من خالل المشاركة األسرية ومجاالتها

معامل االرتباط ن�سبة التباين التغري يف ن�سبة
املتعدد ( )Rاملف�رس ( )R2التباين املف�رس
a0.533

0.284

0.284

النموذج
ثابت املعادلة ()a

معامالت االنحدار غري
املعيارية
القيمة اخلط�أ املعياري
()b
للتقدير

معامالت االنحدار
املعيارية

0.580

امل�شاركة املعتمدة على املدر�سة 0.018

0.037

0.017

0.509

0.035

0.522

 .أاملتنبئات :الثابت ،امل�شاركة الأ�رسية ببعديها (امل�شاركة
املعتمدة على املدر�سة ،وامل�شاركة املعتمدة على البيت).
.باملتنب�أ به :الدافعية الأكادميية
ُيالحظ من اجلدول ( )9وجود ُقدرة تنب�ؤية للم�شاركة الأ�رسية
ببعد امل�شاركة املعتمدة على البيت بالدافعية الأكادميية لدى طلبة
املرحلة الأ�سا�سية العليا ،حيث �ساهمت امل�شاركة الأ�رسية يف التنب�ؤ
بالدافعية الأكادميية بن�سبة مئوية (. )0.284%حيث بلغت قيمة
(ت =  )14.478للم�شاركة املعتمدة على البيت بداللة �إح�صائية
(. )0.00يف حني مل توجد ُقدرة تنب�ؤية للم�شاركة الأ�رسية ببعد
امل�شاركة املعتمدة على املدر�سة بالدافعية الأكادميية لدى طلبة
املرحلة الأ�سا�سية العليا ،حيث بلغت قيمة (ت =  )0.481بداللة
�إح�صائية (. )0.631
ويعزو الباحث وجود ُقدرة تنب�ؤية للم�شاركة الأ�رسية
ببعد امل�شاركة املعتمدة على البيت بالدافعية الأكادميية لدى
طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا ،وذلك لأن امل�شاركة املعتمدة على
البيت من قبل الأ�رسة نحو الطفل ُت�شعره بالدعم النف�سي ،وال�شعور
باالهتمام ،والعناية من قبل الأهل الأمر الذي يعمل على َت�شكيل
نوع من ال�ضغط جتاه الطفل ملقابلة توقعات الأهل التي تتج�سد من
خالل زيادة اهتمام الطفل ب�إتقان الدرو�س التي تعطى له الأمر الذي
يزيد الدافعية الأكادميية لديه.كما يعد انخراط الأ�رسة يف م�ساعدة
الأبناء ب�أمورهما الأكادميية يف البيت من �أهم العوامل التي ت�ضيف
طابع الإيجابية لدرو�س الطفل ،وواجباته البيتية والذي يتمثل
من خالل جعلها ممُ تعة الأمر الذي يزيد الدافعية الأكادميية لدى
الطفل.كما تتمثل فائدة �أخرى لعملية م�شاركة الأ�رسة البيتية لدى

7.926

0.000

0.481

0.631

14.478

0.000

القيمة ()β

0.073

امل�شاركة املعتمدة على البيت

قيمة (ت)

الداللة
الإح�صائية

الأبناء يف لبيت من خالل زيادة �إملام �أولياء الأمور الحتياجات
�أطفالهم املتنوعة ،الأمر الذي يزيد من فر�صة تعاطف �أولياء الأمور
مع الأبناء مما ي�ساعد على حتقيق �أكرب قدر من احتياجات الأطفال
النف�سية االمر الذي ي�ساعد يف رفع م�ستوى الدافعية الأكادميية لدى
الأطفال )Katz. Kaplan & Buzukashvily. 2011(.كما �أن الطالب
عندما يرى �أ�رسته تقوم بالإهتمام به يف البيت يزداد مع ذلك
م�ستوى التوجهات الهدفية لدى الطالب مما ي�ؤدي به �إىل النظر
خلربات التعلم كفر�صة �إكت�ساب املعرفة و�إتقان املعلومات ،والتعلم
منها ،للرغبة يف التح�سن والنهو�ض بدرجة التفوق والكفاءة لدى
الطالب الأمر الذي ي�ساعد على رفع م�ستوى الدافعية الأكادميية لديه
(.)Shukla et al. 2015
وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة درا�سة غازي واَخرون (Ghazi

 ، )et al.2010وكاتز واَخرون ( ، )Katz et al. 2011و�شكلى واَخرون
( ، )Shukla et al. 2015و�أبايل واَخرون ( )Ubale et al. 2015التي
�أ�شارت جميعها �إىل وجود عالقة �إيجابية بني م�شاركة الأ�رسة يف
البيت وارتفاع م�ستوى الدافعية الأكادميية لدى الطلبة.

التوصيات:
1 .1تفعيل القوانني والتعليمات التي ُت�سهل و ُتتيح لأ�رسة الطالب
امل�شاركة مع املدر�سة برتبيته وتعليمه من خالل تو�سيع
�صالحيات جمال�س �أولياء الأمور يف املدار�س ونطاقه
والزاميته والعمل على جدولتها وتوثيقها والت�أكد من نهجها
الطريق ال�صحيح.
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