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............................................ المعتقدات المعرفية ألولياء األمور حول الدور التربوي للمدرسة االبتدائية

:وستخمص
سعت الدراسة إلى تعرف المعتقدات المعتقدات المعرفية ألولياء األمور حول الدور
 وتقديم مجموعة من المقترحات لتعزيز الصالح منيا واصالح،التربوي لممدرسة اإلبتدائية
 وتوصمت لعدة نتائج من، واستخدمت الدراسة منيج دراسة الحالة،وتعديل الخاطيء منيا
أىميا أن ىناك معتقدات إيجابية ألولياء األمور حول أدوار المدرسة اإلبتدائية ومنيا التركيز
،عمى تطبيق المادة العممية وأن يكون عقاب الطفل معنوي واإلقرار بأىمية النشاط المدرسي
كما أن ىناك العديد من المعتقدات السمبية التي قد تعيق أداء المدرسة عن أداء أدوارىا ومنيا
) من العينة قد وافقوا عمى تحويل حصص النشاط إلى تدريس المواد األساسية%52.52( أن
) من العينة ال يعرفون%06(  أن،وأن مكان جموس الطالب ميم بالنسبة ألولياء األمور
 كما عرضت الدراسة عدة طرق يمكن من خالليا،كيفية التعامل مع الوسائل التكنولوجية
.التخمص من المعتقدات السمبية وتدعيم المعتقدات اإليجابية
 المدرسة اإلبتدائية- أولياء األمور- المعتقدات المعرفية:كممات مفتاحية

Epistemological Beliefs of parents about the educational role of
primary school "case study"
Abstract:
The study aims at defining the Epistemological Beliefs about
the educational role of the primary school. also present a set of
proposals to promote good ones and to fix and modify the wrong
ones, the study used the case study methodology. The results of the
study revealed that There are positive parents’ about the roles of
primary school, including the focus on the application of scientific
material and that the punishment of the child must be moral and
recognize the importance of school activity. There are also many
negative beliefs that may hinder the performance of the school from
the performance of its roles, including that (81.25%) of the sample
have agreed to transfer the activity classes to the teaching of basic
subjects, And that the place of seating is important for parents, that
(60%) of the sample do not know how to deal with technological
means, as the study presented several ways through which to get rid
of negative beliefs and strengthen positive beliefs.
Keywords: epistemological beliefs - parents - elementary
school
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وكدوة:
تعد المدرسة مؤسسة أنشأىا المجتمع عن قصد لتربية أبناءىا وفقا لفمسفة

تربوية ومناىج محددة وخالل فترة عمرية معينة ،عمى أن يقوم بيذه التربية أفراد
متخصصون أعدوا في مؤسسات متخصصة لمقيام بيذه الميمة ،ومن ثم فالمدرسة ليا

رسالتيا التربوية التي تؤدييا وفق رؤية تم بناؤىا من خالل أفكار صاغيا أساتذة في

عموم التربية وعمم النفس ومرت بتاريخ وبتجارب عديدة حتى باتت محل اتفاق من قبل

مختمف الجيات سواء الرسمية أو البحثية.

فالمدرسة تقوم بالعديد من األدوار التربوية وال يقتصر دورىا عمى الدور

التعميمي فقط ،فيي تشارك األسرة في تنشئة الطفل وتنمية شخصيتو والمساىمة في
نموه عمى كافة المستويات المعرفية واألخالقية واالجتماعية والمينية ،ومن ثم فنمو

الطفل وتطوره يعتمد عمى ما يوجد بينيما من عالقات ،كما ثؤثر الظروف المعيشية

ألسر الطالب عمى التواصل مع المدرسة ،وىذا ما توصمت إليو العديد من الدراسات

ومنيا دراسة مييوبي إسماعيل والتي أظيرت أن األسر في المجتمع الريفي تعيش

ظروفا صعبة ،كما أن رصيدىا الثقافي متواضع مما أدى إلى ضعف التواصل بينيا

وبين المدرسة من خالل عدم مراقبة النشاط المدرسي لألبناء وعدم زيارة مدارسيم
واالتصال بأساتذتيم وكذا طريقة التعامل معيم أثناء نجاحيم

()2

 ،وىو ما يتفق وما

توصل إليو استطالع رأي حول عالقة أولياء األمور بمدارس أبنائيم ،حيث

يتأثرالتواصل بين الطرفين بعدة عوامل منيا المستوى الثقافي والتعميمي لبعض أولياء األمور

وضعف إدراكيم ألىمية العالقة والتواصل مع المدرسة ونتيجة ذلك عمى األبناء ،كما يعد
التفكك األسري والمشاكل العائمية أحد أىم العوامل التي قد تحول دون التواصل مع المدرسة

ومتابعة الطالب من قبل األىل(.)5

كذلك أوضحت إحدى الدراسات أن مستوى تعميم األسرة وىيكميا ودخميا

والنشاط اإلجرامي لموالدين يؤثر عمى تحصيل الطالب ،وأن اآلباء المتعممين ييتمون
بجودة معممي أطفاليم والتأكد أن أطفاليم يحصمون عمى خدمات كافية من خالل
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المشاركة في مؤتمرات أولياء األمور والمعممين والتطوع في المدرسة ،وأن أطفال
اآلباء المتعممين تعميما عاليا قادرون عمى التحدث أكثر تعقيدا ولدييم مفردات أكثر

شمولية قبل أن يبدأوا الدراسة.

( )5

وتختمف قوة العالقة بين أولياء األمور والمدرسة والمعممين تبعا لمن يبدأ

العالقة ،حيث أشارت دراسة وليد بن عبد اهلل السموم أن التواصل الذي يبدأه أولياء
األمور يكون سمبيا بصورة أكبر من التواصل الذي يبدأه المعممون ،وتوصمت دراسة

أخرى إلى أن الفرص التى توفرىا المدرسة لمتواصل بين المعممين وأولياء األمور يزيد
من رغبة أولياء األمور في المشاركة الفعالة في دعم أىداف المدرسة (.)5

وبينت دراسة أخرى أن اتصال المدرسة بأولياء األمور يؤثر عمى دافعية الطفل،

فإذا كان االتصال حول القضايا الجيدة أثر ذلك إيجابيا عمى دافعيتيم ،بينما إذا كان

اال تصال حول المشاكل التعميمية يكون التأثير سمبيا عمى دافعيتيم ،كما تزداد دافعية
األطفال عند تمقي اآلباء معمومات أسبوعية بشأن تقدم أطفاليم(.)2

كذلك يتوقف النجاح األكاديمي لمطالب عمى ما يبذلو اآلباء من جيود لتعميم

أبناءىم ومقدار تقدير اآلباء لمتعميم( ،)0فمتابعة الوالدين لطفميما في المنزل تؤثر بشكل
إيجابي عمى إنجاز الطفل مع األخد في االعتبار جميع العوامل األخرى المحددة

لألىداف ،والعكس فكمما ارتفع مستوى تحقق األىداف كمما زادت مشاركة الوالدين(.)7

كما توصمت العديد من الدراسات إلى أن ىذه العالقة تتأثر بما يمتمكو ويكونو

أولياء األمور من آراء ومعتقدات حول أداء المدرسة ،كدراسة زعيمة منى والتي حاولت

تعرف آراء أولياء األمور حول المدرسة والنجاح المدرسي ألبناءىم وتعرف اىتماماتيم
وطموحاتيم التي يرجونيا ليم ،وتوصمت إلى أن الخطاب األسري يعد عامال في توجيو
األبناء واالىتمام بمسارىم الدراسي ،لذا يجب عمى الوالدين التحدث بإيجابية عن

خبراتيم المدرسية حتى وان كانت خبرات غير مرضية ،كما يجب عمييم غرس األفكار
واالتجاىات اإليجابية في أبنائيم واإلشادة بأىمية المدرسة والنجاح المدرسي وأثره في

بناء المجتمعات(.)5
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وأوضحت إحدى الدراسات أن طموح الطالب وأولياء األمور وما يمتمكونو من

معتقدات معرفية ليا تأثير كبير عمى كل من عمميتي التعمم والتعميم وكذلك عمى تحصيل

الطالب

() 9

والعكس بالعكس فمستوى المدرسة يؤثر عمى معتقدات أولياء األمور ،فآباء

األطفال المذين يرتادون مدارس ذات متوسط ميارات عالية (منخفضة) يميمون إلى

االعتقاد بأن أطفاليم أقل من (أعمى من) توزيع الميارات الكمي ،كذلك تؤثر معتقدات

أولياء األمور حول ميارة الطفل عمى االستثمارات األبوية مثل المساعدة في الواجبات
المدرسية واالستعانة بالدروس الخصوصية.

()26

وجدير بالذكر أن معتقدات ولي األمر وسموكو تتأثر بعدة عوامل منيا الحالة

االقتصادية واالجتماعية لو ،وكذلك المستوى الثقافي والطبقة االجتماعية التي ينتمي

إلييا( ،)22كما ترتبط بإيجابية بمعمومات المعمم وطرق (نقمو) تدريسو ليا( ،)25وكل ىذا

يبني رؤيتيم ومعتقداتيم حول دور المدرسة ودور المعمم ومكانة كل منيم في العممية

التربوية والتعميمية ،وعمى عالقتو كولي أمر بالمدرسة والمعمم.

فرؤية أولياء األمور لممدرسة عمى أنيا وسيمة لتحصيل أكبر قدر من المعرفة

يجعميم يركزون عمى حصر جيد أبنائيم في عممية التحصيل والحفظ ويمجأون لمدروس
الخصوصية ،بينما من تكون رؤيتيم لممدرسة باعتبارىا مؤسسة لمتربية وبناء
الشخصية المتكاممة فإنيم يشجعون أبنائيم عمى المشاركة في األنشطة الالصفية بل

ويحاسبون المدرسة عمى أي تقصير فييا (.)25

فكثي ار ما تتقمص أدوار المدرسة وتختصر عند الدور التعميمي نتيجة ضغوط

أولياء األمور ومعتقداتيم أن عمى المدرسة التركيز عمى تحفيظ الطالب ،وأن مؤشرات
تفوق الطالب ىي درجاتو المرتفعة في المواد الدراسية المختمفة ،وبالتالي في بعض

األحيان تكون معتقدات أولياء األمور مؤثرة بالسمب عمى أي تطوير تتجو إليو

المدرسة ،ومن ثم تسعى ىذه الدراسة إلى مناقشة مشكمة معتقدات أولياء األمور حول
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أدوار المدرسة وأدوار المعمم ،ومن أجل ذلك تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن

التساؤالت اآلتية:

 -2ما ىية المعتقدات المعرفية؟

 -5ما ىية األدوار التربوية لممدرسة اإلبتدائية؟

 -5ما معتقدات أولياء األمور المعرفية حول أداء المدرسة اإلبتدائية لدورىا
التربوي؟

أِداف الدراسة:
سعت الدراسة إلى تعرف المعتقدات المعتقدات المعرفية ألولياء األمور حول

الدور التربوي لممدرسة اإلبتدائية ،وتقديم مجموعة من المقترحات لتعزيز الصالح منيا
واصالح وتعديل الخاطيء منيا.

أِىًة الدراسة:
تتمثل أىمية الدراسة في:
 أن تعرف طرق وعوامل تكوين المعتقدات المعرفية يمكننا من تحديد الطرق التي
يمكن من خالليا التخمص من كثير من المعتقدات السمبية ألولياء األمور ،والتي قد
تؤثر عمى مسار العممية التعميمية بمدارسنا ،كما أنيا تمكننا من تدعيم الكثير من
المعتقدات اإليجابية التي قد تساعد عمى نجاح وتطوير العممية التعميمية.
 أن تعرف المعتقدات المعرفية ألولياء األمور يساعد عمى تعرف أسباب وعوامل
االخفاق الذي يعانيو الطفل ،بما قد يساعد عمى تحسين أساليب تربية الطفل
وتنشئتو ،ومن ثم تحسين العممية التعميمية وأداء المدرسة ألدوارىا.

وٍّج الدراسة:

استخدمت الدراسة منيج دراسة الحالة ،وىو أحد أنواع المنيج الوصفي

التحميمي ،حيث يقوم ىذا المنيج عمى جمع البيانات العممية المتعمقة بأي وحدة سواء أكانت

فردا أو مؤسسة أو نظاما اجتماعيا أو مجتمعا محميا أو مجتمعا كامال( ،)25أو ىو طريقة
لدراسة وحدة معينة مثل مجتمع محمي أو أسرة أو قبيمة أو منشأة صناعية أو خدمية دراسة
تفصيمية عميقة بغرض استيفاء جميع جوانبيا والخروج بتعميمات تنطبق عمى الحاالت

المماثمة ليا(.)22
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أداة الدراسة:

يتم جمع البيانات بمنيج دراسة الحالة باستخدام المقابمة أو المالحظة أو

الوثائق ،وحيث أن المقابمة وجيا لوجو تتميز بالمرونة ،وينتج عنيا قدر كبير من المعمومات،
كما تتيح تقديم معمومات لم يتم السؤال عنيا ،وتضمن الفيم الصحيح لألسئمة( ،)20لذا سوف

تستخدم الدراسة الحالية المقابمة المقننة.

حدود الدراسة:

تتمثل حدود الدراسة في الحدود المكانية والحدود الزمانية .

حدود مكانية :حيث أن منيج دراسة الحالة يقوم عمى اختيار وحدة معينة ،فقد تم اختيار
الوحدة ىنا مدرسة من مدارس المدارس اإلبتدائية (ألن مجتمع الدراسة ىو جميع المدارس
االبتدائية بالمحافظة) وىي مدرسة محمد معبد باعتبارىا مدرسة حكومية مشتركة تضم
مستويات اقتصادية وتعميمية تمثل الطبقة االجتماعية الغالبة في مدينة الفيوم ،كما أنيا توجد
بمنطقتي التفتيش ومصطفى حسن ،وىاتان منطقتان تضم مستويات متباينة من األىالي
(شعبية – متوسطة).

حدود زمانية :حيث تم تطبيق استمارة المقابمة في الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي
.5629 /5625

وصطمحات الدراسة:
-

تعرف المعتقدات المعرفية إجرائيا بأنيا "التصورات واألفكار التي يكونيا أولياء
األمور حول طبيعة المعرفة وأدوار المدرسة التربوية".

 تعرف المدرسة إجرائيا بأنيا " مؤسسة أوجدىا المجتمع لتحقيق أىدافو في إعدادأجيال جديدة وفقا لفمسفتو وأيديولوجيتو لضمان نموه واستمراره".

خطىات الدراسة :سىف تسري الدراسة وفكا لمىحاور اآلتًة:
 -المحور األول:

مفيوم المعتقدات المعرفية (خصائصيا -عوامل تكوينيا) وذلك

لإلجابة عن التساؤل األول.
 المحور الثاني :األدوار التربوية لممدرسة اإلبتدائية وذلك لإلجابة عن التساؤل الثاني. -المحور الثالث :الدراسة الميدانية وأىم نتائجيا وذلك لإلجابة عن التساؤل الثالث.
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أوال :وفّىً املعتكدات املعزفًة (خصائصّا – عىاون تهىيٍّا):
يعرف المعتقد بأنو " إيمان ناشيء عن مصدر ال شعوري يكره اإلنسان عمى تصديق
فكر أو رأي أو تأويل أو مذىب جزافا" ،أي أن العقل غريب عن تكوين المعتقد إال بعد تكوينو،
فالمعتقد كل ما ىو من عمل اإليمان ،ومتى استعان المرء بالتأمل والتجربة لتعرف صحة
المعتقد ،ال يظل المعتقد معتقدا بل يصبح معرفة ،فالمعتقد والمعرفة أمران نفسيان يختمفان من
حيث المصدر اختالفا تاما ،فالمعتقد عبارة عن إليام ال شعوري ناشيء عن عمل بعيدة عن
إرادتنا ،والمعرفة عبارة عن اقتباس شعوري عقمي قائم عمى االختبار والتأمل ، ،كما كان
الناس قديما يعزون المعتقد لمصدر إليي فكانوا يعتنقونيا غير مجادلين فييا (.)27
وىناك من حاول تفسير كثير من مظاىر السموك اإلنساني في ضوء معتقدات الفرد
ودافعيتو ،نظ ار ألن أداء الفرد ومثابرتو في الميام المختمفة يتوقف عمى ما لديو من معتقدات
حول األشياء وطبيعتيا المختمفة ،باإلضافة إلى توجياتو الدافعية سواء الداخمية او
الخارجية)25(.
وفي ضوء ذلك عرفت بأنيا" التقييمات اإليجابية أو السمبية التي يقوم بيا الناس
نحو األشياء ،والتي قد تكون أشياء ممموسة أو أشخاصا أو أفكا ار مجردة أو مواقف ووجيات
نظر حول شيء معين" ،ومن ثم تعد المعتقدات وحدة بناء االتجاىات  ،أي أنيا تمثل
اتجاىات الفرد نحو شيء معين(.)29
ومن ثم فقد ربط ىذا التعريف بين معتقدات الفرد واتجاىاتو ،كما اصطمح عمى وجود
تدريج معين يبدأ با لمعتقدات ثم اإلتجاىات ثم القيم ثم الشخصية ،فالمعتقدات سطحية قابمة
لمتغيير تدور حول أشياء محددة ،ومن ثم فيي أيسر في الكشف والدراسة ،أما االتجاه
فيتكون من مجموعة من المعتقدات(.)56
أما المعتقدات المعرفية فقد عرفت بأنيا "مجموعة من التصورات واألفكار حول معنى
المعرفة وطبيعتيا ومصدرىا وشروطيا المختمفة وطرق اكتسابيا لتحقيق فيم أعمق لسموك
المتعمم كما تعد تفسيرات لبعض الظواىر التي يواجييا" أو " ىي التصورات الذىنية التي
يكونيا الطالب حول عممية تعمم المفاىيم النحوية وتصوراتيم حول طبيعة ىذه
المفاىيم"( ،)52أو ىي " تصورات األفراد حول التعمم والمعرفة" (.)55
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ومن ثم فقد ركزت التعريفات السابقة عمى أن المعتقدات المعرفية ىي تصورات وأفكار
األفراد حول المعرفة والتعمم وطرق اكتسابيا بما قد يساعد عمى فيم سموك المتعمم ،وعميو
فسوف تعرف الدراسة الحالية المعتقدات المعرفية إجرائيا بأنيا" التصورات واألفكار التي يكونيا
أولياء األمور حول طبيعة المعرفة وأدوار المدرسة التربوية"

وتتميز المعتقدات المعرفية بمجموعة من الصفات األساسية تتمثل في أن :

 -2المعتقد احتياج نفسي مييمن :يعد اإلحتياج إلى اإلعتقاد من مظاىر الحياة العاطفية،
وىو في تجبره وسيطرتو كالجوع والحب ،ومن ثم فالمعتقد ال يكون إراديا عقميا وال
يستطيع العقل تكوينو.
 -5عدم التسامح :فكمما كان المعتقد قويا كمما قل تساىمو.
 -5استقالل الرأي :فالرغبة في االستقالل من سمطان المعتقد العام أمر شاذ ،فالكل يتحمل
استعباد البيئة االجتماعية المحددة لالستقالل الشخصي دون أن يتظمم ،وفي الغالب ال
يشعر اإلنسان بذلك االستعباد.
 -5اشتداد المعتقد...الشيداء :بين الرأي المؤقت والمعتقد التام الذي يستولي عمى العقل
وقوة التمييز مراحل قمما قطعت ،ومتى بمغ المعتقد ىذه الشدة لم يقم في وجيو حاجز
فيستولى عمى اإلنسان ومشاعره بدرجة تجعمو يري الخطأ صوابا والعكس ،كما يدفعو
لمتضحية بنفسو في سبيل نشر إيمانو والذود عنو ،فال فرق بين شيداء السياسة
والدين فكميم سحرتيم حالوة المبدأ فضحوا بأنفسيم بوجوه مبتسمة.
 -2استقالل العقل واستقالل المعتقد :فالعقل عنوان الذكاء مستقل عن المعتقد الذي ىو
عنوان المشاعر ،وتمك المعتقدات تنضج في عالم الالشعور ،فال سمطان لمعقل وال
لإل رادة عمييا(.)55
 -0تعبر معتقدات الفرد عن قدراتو ،ومن ثم فيي تمعب دو ار ىاما في التأثير عمى إيجابية
أو سمبية تفكيره ،فمثال التالميذ الذين يعتقدون أن قدرتيم العقمية ذات طبيعة فطرية
ثابتة ،يفتقرون إلى القدرات الالزمة لمتغمب عمى مراحل الفشل التي يمرون بيا ،لذا
فإنيم يتوقعون السقوط في األنماط السموكية الفاشمة التي تدفع بيم إلى نتائج
تحصيمية ومخرجات تعميمية منخفضة( ،)55بعكس الطالب الذين يمتمكون معتقدات
معرفية عميقة ومعقدة وناضجة ،ويؤمنون بحاجتيم الدائمة إلى المعرفة المتجددة التي
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تتحدى تفكيرىم ،مما يدفعيم لمواجية ما يعترضيم من صعاب وعقبات ويسعون لمتغمب
عمييا والتكيف معيا ( ،) 52ومن ثم فكمما امتمك الفرد معتقدات معرفية قوية وناضجة
كمما سمك بصورة أفضل وتمكن من مواجية ما قد يعترضو من صعاب ومشكالت ،ومن
ثم كان أكثر إيجابية في تعاممو مع األفراد وما يقابمو من مواقف.
 -7تساعد المعتقدات المعرفية عمى بث الثقة في نفوس األفراد وفيميم لعممية التعميم
وكيفية الحصول عمى المعرفة ،كما أنيا تؤلف المبنة األولى إلطارىم الفكري ،وتصبح
جزءا من تكوين شخصيتيم ،وتؤثر في خياراتيم ومن ثم تعد مؤش ار ليم عندما يمتحقون
بأعمال مختمفة في المستقبل(.)50
 -5ترتبط المعتقدات بعالقة وثيقة باألنشطة والسموك اإلنساني ،فاإلنحرافات السموكية
وراءىا معتقدات منحرفة ،وتفترض النظرية المعرفية أن السموك في موقف معين يتحدد
ليس فقط تبعا لمتجربة الماضية وانما يتوقف عمى مدى قدرة االنسان عمى استيعاب
المواقف الجديدة( ،) 57ومن ثم يمكن تفسير كثير من مظاىر السموك اإلنساني في
ضوء معتقدات الفرد ودافعيتو ،نظ ار ألن أداء الفرد ومثابرتو في الميام المختمفة يتوقف
عمى ما لديو من معتقدات حول األشياء وطبيعتيا المختمفة ،باإلضافة إلى توجياتو
الدافعية سواء الداخمية أو الخارجية(.)55
 -9تؤثر معتقدات األفراد عمى نظرتيم لطبيعة المعرفة وطرق اكتسابيا ،فاألفراد ذو التفكير
المعقد يعتقدون أن ىناك قد ار كبي ار من المعرفة قابال لمتطور ،وأن ىناك معرفة يجب
ا كتشافيا وىناك معرفة قميمة ثابتة ال تتغير ،بينما األشخاص ذو التفكير البسيط
يعتقدون أن قد ار كبي ار من المعمومات ثابت ومؤكد وأن ىناك معمومات قميمة قابمة
لمتغيير(.)59
وىناك العديد من النماذج التي حاولت تحديد أبعاد المعتقدات المعرفية وكيف تتكون
وتتطور ىذه المعتقدات ،ومن ىذه النماذج نموذج وليام بيري( )William Perryونموذج
مارلين شومر ( )Marlen Schommerونموذج ىوفر وبنترش)(Hofer and Printrich
ونموذج آنا ماري وآخرين ،وبرغم تعدد ىذه النماذج إال أنيا اىتمت وركزت عمى إدراك الفرد
ومعرفتة لطبيعة المعرفة ومصدر الحصول عمييا ،كما تتباين عدد مكونات المصادر المعرفية
من نموذج آلخر ،فالبعض يراىا أربعة مصادر ،والبعض اآلخر يرى أنيا سبعة مصادر غير
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أن النمادج التي تقترح عددا أقل من المكونات المتعمقة بمصادر المعرفة يكون لدييا فرصة
أكبر من غيرىا لمتعمق في خصائص كل مكون من مكونات ىذه المعرفة ،)56( ،وفي ضوء
ذلك يمكن تحديد أىم الطرق التي يمكن من خالليا تكوين المعتقد كما يمي:

عىاون تهىيَ املعتكدات املعزفًة:
برغم ما يتميز بو المعتقد من ثبات ،إال أن ىذا ال يعني أنو غير قابل لمتبديل
والتطوير ،فبعض المعتقدات يمكن أن تتغير وتتطور باتباع نفس طرق وعوامل تكوينيا ،والتي
يمكن تصنيفيا إلى عوامل داخمية وعوامل خارجية ،وتتمثل العوامل الداخمية في:
 المثل األعمى :فمثل األمة األعمى يدل عمى كثير من آرائيا ومعتقداتيا ،فيو خالصةرغباتيا العامة واحتياجاتيا وأمانييا ،فإذا كان كثير من الناس يترددون اليوم في آرائيم
ومعتقداتيم ،فذلك ألنيم ذو مثل أعمى ضعيف عمى رغم ما يتصفون بو أحيانا من ذكاء.
 االحتياجات :وىي من أكبر العوامل في تكوين الرأي والمعتقد ،فكل تطور اجتماعي وتقدمحضاري يضيف إلى قائمة اإلحتياجات القديمة احتياجات جديدة ،ويؤدي ايجاد احتياجات
جديدة في الجموع الى ظيور آراء ومعتقدات حديثة.
 المنفعة :فاألمر مسمم بو سواء من حيث المنفعة العامة أو من حيث المنفعة الخاصة،فمممنفعة ما لمحرص من قدرة عمى تحويل ما يالئميا إلى حقيقة ،ولذلك فيي في الغالب أقوى
من العقل حتى في المسائل التي يظير أن العقل ىو المييمن عمييا ،فاالقتصاد السياسي مثال
ترى أن مبادئو المختمفة مشبعة من البحث في المنفعة الشخصية ،كما أن تقمبات الرأي تتبع
تقمبات المنفعة بحكم الضرورة.
 الحرص :فقد يحرك الحرص نشاط االنسان ،لكنو في الغالب يفسد سداد الرأي ويمنعاإلنسان أن يرى األمور كما ىي ،أو يفيم صورة تكوينيا ،وسبب كثرة االغالط في كتب
التاريخ أن الحرص ىو الذي أممى أنباءىا(.)52
أما العوامل الخارجية فتتضمن:
 اإلقناع الجماعي :والذي يمكن التأثير والتحكم فيو ،ويشير إلى التغذية الراجعة والتشجيعوالثناء والدعم الذي يمكن أن يؤثر في الفرد أو المؤسسة الموجو إلييا ىذا اإلقناع إذا ما كان
مصدره يتصف بالمصداقية والخبرة ،وىذا المصدر ال يمكن مالحظتو مباشرة ،وانما يمكن

مالحظة تاثيره(.)55
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 التمقين :فأكثر آرائنا ومعتقداتنا نتيجة التمقين ،والتمقين كناية عن اإلقناع ليس باألفكاروحدىا بل بعوامل أخرى كالتوكيد والنفوذ ،ومن وسائل التمقين البيئة والصحف والخطب.
 اإلنطباعات األولى :وىي أول ما يشعر بو المرء عند مصادقتو أل ول مرة ما جيمو سابقامن رجل أو حادثة ،وتوجد عناصر تظل فييا انطباعتنا األولى وحدىا دليال ومنيا الفنون
واآلداب عمى الخصوص ،غير أن ىذه االنطباعات تابعة لمشاعر متبدلة ،ومن ثم فإن ما
تولده في النفوس من صور وآراء ومعتقدات يتحول بسيولة ،وىذا ىو سر اختالفيا باختالف
األزمنة.
اإلحتياج لمتفسير :فيو يالزم اإلنسان من الميد إلى المحد ،ويساعد عمى ظيور العديد مناآلراء والمعتقدات ،فأبسط األجوبة تكفيو ،وبما أن روح البشر مولعة بالقضايا القاطعة فإنيا
تحافظ عمى آرائيا الباطمة الصادرة عن االحتياج الى التفسير زمنا طويال ،معتبرة كل من
يحارب ىذه اآلراء عدوا مقمقا لمراحة.
 األوىام :تكتنفنا األوىام منذ الطفولة حتى الموت ،وتعد األوىام العقمية قميمة بالنسبةلألوىام ال عاطفية التي تجعمنا أحيانا نعتقد بأننا نحب أناسا وأشياء ،كما تجعمنا نعتقد أيضا
بدوام مشاعر البد من اختفائيا بفعل تطورنا الشخصي.
التوكيد والتكرار :يعد التوكيد والتكرار عامالن قويان في تكوين اآلراء والمعتقدات وانتشارىا،وبيما يستعين رجال السياسة والزعماء كل يوم في خطبيم ،وال يحتاج التوكيد عمى دليل عقمي
يدعمو ،وانما يقتضي أن يكون وجي از حماسيا ذا واقع في النفس ،كما يجب أن يكون التكرار
من القوة التي تجعل الرجل يؤمن بالكممات التي يكررىا ،ويسمم باألفكار التي يعبر عنيا عادة

(.)55

 المجتمع :فالمجتمع يعد المصدر األول في تكوين معتقدات الفرد واتجاىاتو وعاداتو،وبالتالي فإن معتقدات األفراد تؤثر وتتأثر بثقافة وطبيعة وعادات وتقاليد المجتمع الذي يعيش

فيو(.)55

يتضح مما سبق أن ىناك العديد من العوامل التي يمكن من خالليا تكوين أو تغيير
معتقد ات األفراد سواء أكانت ىذه العوامل داخمية أو خارجية ،ومن ثم يمكن توظيف ىذه
العوامل في تغيير كثير من المعتقدات السمبية التي يعتنقيا أولياء األمور تجاه المدرسة
اإلبتدائية ،والتأكيد عمى المعتقدات اإليجابية وتدعيميا ،وذلك من خالل عدة خطوات يمكن
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تحديدىا في تعرف المعتقدات المعيقة -إبطال مفعول المعتقدات المعيقة -استبدال المعتقدات

المعيقة بمعتقدات جديدة بناءة -التعايش مع المعتقدات البناءة الجديدة (:.)52

وعميو يمكن تحديد خطوات تغيير المعتقدات المعرفية ألولياء األمور في:
 تعرف وتحديد المعتقدات المعيقة لمتطوير ولتحقيق المدرسة لكامل أدوارىا. محاولة تحديد مصادر تكوين المعتقدات المعرفية التي تعيق أداء المدرسة ألدوارىاالتربوية.
 استبدال المعتقدات المعيقة بمعتقدات جديدة بناءة تساعد عمى تحقيق المدرسة لكاملأىدافيا وأدوارىا.
 -التعايش مع المعتقدات الجديدة البناءة.

ثاًٌا :األدوار الرتبىية لمىدرسة اإلبتدائًة:
قبل التطرق لألدوار التربوية لممدرسة اإلبتدائية البد أوال تعرف ماىية المدرسة
وموقعيا من المجتمع بصفة عامة واألسرة بصفة خاصة.
فالمدرسة اإلبتدائية تعرف بأنيا" مؤسسة ذات أىداف تربوية وتعميمية تحددىا فمسفة
المجتمع الذي أنشأىا ،وتسعى المجتمعات عمى اختالفاتيا الثقافية واالقتصادية إلي تحقيقيا
حفاظا عمى نموىا واستمراريتيا" ( ،)50كما تعرف بأنيا" مؤسسة اجتماعية ضرورية تيدف إلى
ضمان عممية التواصل بين العائمة والدولة من أجل إعداد األجيال الجديدة ودمجيا في إطار

الحياة االجتماعية" (.)57

بناء عمى ما سبق تعرف الدراسة الحالية المدرسة إجرائيا بأنيا" مؤسسة أوجدىا
المجتمع لتحقيق أىدافو في إعداد أجيال جديدة وفقا لفمسفتو وأيديولوجيتو لضمان نموه
واستمراره".
يتضح من التعريفات السابقة أن المدرسة ال تعد مجتمعا مغمقا يقتصر عمى من
ينتمون لو من طالب ومعممون واداريون فقط ،،فبعض الجماعات التي تنتمي إلى الوسط
الخارجي لممدرسة يمكن أن تشكل جزءا من بنيتيا الوظيفية ،فاآلباء الذين يساعدون أطفاليم
في حل ما قد يواجييم من مشكالت يشكمون بسموكيم جزءا من بنية السموك المدرسي ،ومن

ثم فالسموك الداخمي يحدث وفقا لمعايير السموك الخارجي الذي يتم خارج أسوار المدرسة (.)55
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وعميو فإن أىداف المدرسة اإلبتدائية بصفة خاصة والتعميم األساسي بصفة عامة
يمكن تحديدىا في :تنمية قدرات واستعدادات الطالب واشباع ميوليم ،وتزويدىم بالقدر
الضروري من القيم والسموكيات والمعارف والميارات العممية والمينية التي تتفق وظروف
بيئاتيم المختمفة ،بحيث يمكن لمن يتم ىذه المرحمة أن يواصل تعميمو في مرحمة أعمى أو
يواجو الحياة بعد تدريب ميني مناسب ،وذلك من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطنا منتجا

في بيئتو ومجتمعو(.)59

بمعنى أن ىذه المرحمة تسعى إلى تحقيق النمو المتكامل لمطالب ،بحيث يتناغم نموه
الجسمي مع نموه المعرفي واالنفعالي والنفسي ،وبموازاة ذلك البد من تييئة الفرص التي
تمكن الطالب من تطوير مياراتيم العقمية التي تناسب مستوى نضجيم الفكري والوجداني
لموصول إلى التعميم ال جيد أو باألحرى التعميم العالمي ،وتستطيع المنظومة التعميمية أن تحقق
ىذا اليدف عندما تتعامل مع الطالب باعتباره كل متكامل( ،)56كما يجب أال تغفل ىذه المرحمة

الترفيو بأنشطة متنوعة من خالل المعب والرياضة البدنية لما ليا من أىمية كبيرة ،فيي
تساعد عمى تنمية روح ال تعاون وروح المنافسة بين الطالب ،كما أنيا طريقة لمتعبير عن
ميول الطفل ومشكالتو ،وىي طريق طبيعي لصرف طاقاتو المخزونة التي لم تتمكن من
اإلشباع عن طريق النشاط العادي ،باإلضافة أن ليا دو ار كبي ار في نمو الكالم لدى الطفل وفي

التعبير الرمزي وتكوين ميارات اإلتصال الكالمي(.)52

في ضوء ىذه األىداف يتضح أن دور المدرسة ال يقتصر عمى تمقين الفرد جممة من
المعارف والمعمومات التي تحتوييا الكتب والمواد الدراسية بل تتعداه إلى تكوين شخصية الفرد
المتكاممة والمتفاعمة مع المجتمع المحمي والعالمي ،وبالتالي نتوقع ليا دائما أدوا ار متجددة،
ىذه األدوار مرت بعدة تطورات نتيجة التغيرات التي مرت بيا المجتمعات المعاصرة ومنيا
ظيور الثورة الصناعية وخروج المرأة لمعمل وبروز مفاىيم جديدة كحق التعميم لكل مواطن

ومجانية التعميم وتكافؤ الفرص(.)55

وعميو يمكن تحديد األدوار التربوية لممدرسة في:
-

التنشئة االجتماعية :فيي المؤسسة الثانية بعد األسرة لمقيام بالتنشئة االجتماعية
لألطفال ،حيث تقوم بإعداد األجيال الجديدة روحيا ومعرفيا وسموكيا وبدنيا وأخالقيا
ومينيا.
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-

وظيفة اقتصادية :فيي تسعى إلى تمبية احتياجات التكنولوجيا الحديثة من فنيين
وخبراء وعمماء وأيدي عاممة ،لقد بدأت المدرسة ترتبط تدريجيا وعمى نحو عميق مع
المؤسسات االقتصادية اإلنتاجية ،ويتجسد ذلك في المدارس الفنية والمينية،كما
تمعب المدرسة دو ار ىاما في زيادة الدخل القومي وتحقيق النمو االقتصادي في
البمدان النامية والمتطورة عمى حد سواء.

-

وظيفة ثقافية :تسعى المدرسة لتحقيق التواصل والتجانس الثقافيين في إطار
المجتمع ،وتأخذ ىذه الوظيفة أىمية متزايدة كمما ازدادت حدة التناقضات الثقافية
واالجتماعية بين الثقافات الفرعية داخل المجتمع الواحد كالتناقضات العرقية

والجغرافية(.)55
-

وظيفة سياسية :فالسياسات التربوية القائمة ألي بمد تحدد لممدرسة وظائفيا
وميماتيا وأدوارىا ،وتصوغ ليا مناىجيا بما ينسجم مع التوجيات السياسية الكبرى
لممجتمع المعني ،ويتم ذلك كمو عبر منظومة من الخطط واالستراتيجيات المتكاممة
والموجية ،فالسياسة التربوية لمجتمع ما تحدد في إطار سياستو العامة.

-

إحداث التكيف االجتماعي :فالمدرسة تقوم بإيجاد درجة عالية من المرونة لمتعامل
مع المستجدات والمتغيرات ،وبالتالي تنمية أنماط سموكية جديدة تتالءم معيا.

-

اختيار التعميم الوظيفي :بإعطاء التالميذ فرصة انتقاء التخصص العممي سواء في
المرحمة الثانوية أو الجامعية ،وذلك بترك الطالب يختار ما يناسبو تحت رقابة الخطة
العممية التقويمية المدرسية.

-

تحقيق الحراك االجتماعي الموجب :من خالل توفير بيئة مالئمة لألفراد تسيم في
تنمية قدراتيم واستعداداتيم لمحصول عمى مكانة وظيفية واجتماعية راقية داخل
المجتمع ،وبيذا يصبح المجتمع مفتوحا لحراك أعضائو.

-

ال مراجعة الناقدة لممذاىب المعاصرة :بأن تكون قادرة عمى التعامل معيا ،بحيث
تستفيد منيا ،مع المحافظة عمى قيم ومعتقدات المجتمع ،والتصدى لكل ما ىو دخيل

عمى المجتمع من أفكار ال تتناسب مع أىدافو ومعتقداتو(.)55
-

تنمية ميارات اإلبتكار واإلبداع الفني :المدرسة تنمي لدى التالميذ المواىب من خالل
تكامل الخبرات في المناىج ،واستخدام األساليب والتقنيات الحديثة في التدريس،
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واالبتعاد عن الحفظ والتمقين ،كما تعمل عمى إثارة اىتمامات وميول ورغبات التالميذ
باألنشطة المتعددة.
-

تنمية ميارات سموكية جديدة :ال تقتصر وظيفة المدرسة عمى الجوانب المعرفية أو
التعميمية ،بل تمتد وظيفتيا إلى الجوانب الشخصية واالجتماعية لمطالب وتربي فييم
العادات والقيم السوية التي يبتغييا آبائيم ومجتمعيم.

-

دعم الصحة النفسية لمطالب :تُعد المدرسة البناء التربوي واالجتماعي السميم لألبناء،
قدمو من بيئة تساىم في دعم الصحة
والذي يحتل المرتبة الثانية بعد األسرة ،لما تُ ّ

النفسية واالجتماعية لمطالب ،ففي المدرسة يكتسب الطالب الميارات العديدة ،كميارة
التفكير التي تتولد نتيجة العمل الجماعي بين التالميذ ،وتكوين الصداقات ،والقيام
بالعديد من األنشطة المختمفة داخل المدرسة ،كل ذلك يعمل عمى صقل شخصية

وينمي من قدرتو عمى حل المشكالت التي تواجيو ،وتحمل المسؤولية التي
الطالبُ ،
تقع عمى عاتقو ،فالمدرسة يأتي دورىا ُمكمالً لدور البيئة األولى لمطالب وىي األسرة،
ٍ
فيي تيدف لتربية ٍ
سميم ،تعمم كيف يسعى لمنجاح ،وكيف يقابل الفشل
قوي
جيل ٍ
فيقبل عمى الحياة بكل
الذي يعترض طريقو ،وكيفية التوافق النفسي مع الظروفُ ،
ٍ
ٍ
وتفاؤل وحماس(.)52
أمل
وباإلضافة إلى الوظائف السابقة فإن المدرسة االبتدائية تكتسب أىمية كبيرة
باعتبارىا قاعدة اليرم التعميمي ،ومن ثم فيي تؤثر في عممية التعميم والتعمم في المراحل
الالحقة ،كما أنيا قاعدة أساسية لتكوين الجذور أو القدر المشترك من الثقافة العامة
بمكوناتيا الشخصية وال قومية والعربية واإلنسانية ،ويتضمن ىذا القدر من الثقافة ما يمثل
الوفاق من المعارف والقيم والميارات والسموك والحقوق والواجبات ،فضال عما يتضمنو من
أساليب تفكير وأنماط العالقات االجتماعية ،بما يسيم في تحقيق التواصل الفكري والتماسك
االجتماعي واإلنتماء الوطني ،خ الصة القول أن التمميذ يكتسب في ىذه المرحمة القدرات
والميارات والعادات والمعمومات واالتجاىات األساسية الالزمة لو كإنسان(.)50

غير أن ىذه األدوار وغيرىا ال يمكن تحقيقيا إال من خالل وجود عالقة قوية بين
المدرسة واألسرة ،حيث أصبح ارتباط المدرسة باألسرة ضرورة ممحة تفرضيا التغيرات
والتطورات التي تتم في البرامج والمناىج الدراسية في ظل تراكم المعرفة وتطورىا ،مما جعل
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المدرسة غير قادرة عمى القيام بوظائفيا بمفردىا ،بل تحتاج لمشاركة العديد من المؤسسات
التربوية وعمى رأسيا األسرة ،لذا حاولت العديد من الدراسات الكشف عن أبعاد ىذه العالقة
منذ حقبة السبعينيات من القرن الماضي ،حيث كشفت البحوث الميدانية واألطروحات النظرية
عن ارتباط النجاح والرسوب الدراسي بالمستوى االقتصادي واأل وضاع االجتماعية والجوانب
الثقافية كما يبدو جميا مع تقرير كولمان) ،( James Colemanحيث ركزت المقاربات
األولى عمى أثر الوضعية االجتماعية واالقتصادية لألسرة عمى المسار الدراسي لألبناء،
وأسفرت عمى أن العوامل االقتصادية تؤثر عمى المردود الدراسي لمتالميذ ومن أبرز رواداىا
ريمون بودون وبيسري ،بينما ركزت المقاربات الثانية عمى أثر الخصائص الثقافية لألسرة
عمى األداء التعميمي والتربوي لألبناء ،حيث اعتبرت ىذه الخصائص مؤث ار حاسما عمى األداء
الدراسي لألبناء ،ومنيا تقرير كولمان الذي ركز عمى أثر الفوارق االجتماعية عمى التحصيل
الدراسي وتوصل إلى أن سوء األداء الدراسي لمتالميد الفقراء يفسر في ضوء نقص الموارد
المالية لمؤسساتيم المدرسية ،ومن أىم روادىا بيار بورديو)( Pierre Bourdieu
وباسيرون ).)57( (Passeron

وقد تبين من خالل التتبع التاريخي أن ىذا التيار العممي من الدراسات والمقاربات
التي ظيرت مع بداية ثمانينات القرن الماضي قد أكدت عمى أىمية انخراط أولياء األمور في
تمدرس أبناءىم ومتابعة مسارىم المدرسي ،كما أكدت عمى أىمية التعاون بين المدرسة

واألسرة(.)55

والجدير بالذكر أن العالقة بين األسرة والمدرسة ارتبطت بمفيوم رأس المال
االجتماعي ،الذي ارتبط بثالثة أكاديميين رئيسيين ىم جيمس كولمان وبيير بورديو وروبرت
بوتنام ،فعرف كولمان رأس المال االجتماعي في مجال التعميم بأنو "المعايير والشبكات
االجتماعية والعالقات بين البالغين واألطفال التي ىي ذات قيمة لتنشئة الطفل" ،كما أشار
كولمان أن رأس المال يوجد في العالقات االجتماعية بين األفراد ،والذي يتيح الحصول عمى
المعمومات ،كما يزيد المستوى التحصيمي لمطالب ويحقق المساواة بين الطبقات االجتماعية

المختمفة من خالل ما يسيم بو من زيادة المعرفة والميارات والخبرات(.)59
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ويمكن تحديد العالقة بين المدرسة واألسرة في أن:
 األسرة والمدرسة تعمالن عمى إحداث تغيرات في شخصية الطفل في المستوى
المعرفي كما في المستوى القيمي واألخالقي ،وىو ما يمكن أن يطمق عميو عممية
التنشئة االجتماعية واإلعداد لمحياة المينية واالجتماعية.


تأثير المدرسة سيكون مرىونا بحصاد الفعل األسري السابق ،وىذا الحصاد قد يعزز
نجاح التمميذ ونماءه أو قد يشكل عقبة في مسار التطمعات المدرسية ،فالطفل الذي
أحيط بالرعاية في أسرتو قد يجد في المدرسة تشجيعا أكبر ألن حصاد التربية
األسرية يعزز مسار التوجيات المدرسية ،حيث يدخل األطفال المدرسة عمى مبدأ
المساواة ،ولكن األقوى ىو الذي يصبح أقوى وأكثر قدرة عمى تحقيق النجاح
والتفوق ،فالطالب يعرف بماضيو وحياتو األسرية السابقة ،وىذا الماضي يشكل مع
بدء الحياة المدرسية إرثا يؤثر في سيرتو المدرسية ونجاحو المدرسي(.)26

وعميو فضرورة توافر الثقة بين المعممين وأولياء األمور سوف يساعد عمى:
 زيادة إنجاز الطالب إلى مستويات عميا خاصة عندما تكون العالقة بين األسرةوالمدرسة تشاركية وشاممة.
 تحسن اتجاىات الطالب وسموكو وحضوره ودرجاتو الصفية ودرجات اختباراتو نتيجةلشراكة ولي األمر في الخبرات التعميمية.
 يسيم الوقت الذي يقضيو الطالب خارج المدرسة في مستواه التحصيمي داخلالمدرسة.
 دعم أولياء األمور لمتغيرات التي تحدث داخل المدرسة وممارسات المعمم بما يحققالتطور والتغير المأمول.
-

تقميل المشكالت التي تقابل المعممين ويعمنون عن الرضا عن العمل.

 تكوين مشاعر إيجابية لدى أولياء األمور عن المدرسة وعن أنفسيم(.)22 تحسين نتائج الطالب ،مع زيادة قدرتيم عمى أداء الواجب المنزلي بنجاح. زيادة معدالت الحضور المتواصل إلى المدرسة مع انخفاض حجم المشاكلالسموكية(.)25
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 التخفيف من مقاومة التغيير عند إجراء تغييرات جديدة ،وتنمية الشعور باإل نتماء إلىالمدرسة لدى أولياء األمور وتقوية ارتباطيم بيا واىتماميم بشؤونيا(.)25

 الكشف عن حاجات الطالب وحاجات المجتمع والعمل عمى مقابمة تمك الحاجات بمايحقق تشجيع المواىب وتيذيب الميول وتنميتيا ،كما يساعد عمى تقديم العون
لمطالب المحتاجين مثل المعوقين واأليتام كتقديم مساعدات مالية ومعنوية في
المدرسة.
 زيادة مشاركة أولياء األمور في المناسبات والمواسم الثقافية لممدرسة بما قد يسيمفي حل بعض المشكالت المدرسية التي تعترض العممية التعميمية بالجيود الذاتية

مثل اإلضاءة وأعمال الدىانات(.)25

غير أن ىذه الثقة تتأثر بالعديد من العوامل وتواجييا صعوبات قد تحول دون
التواصل بين األسرة والمدرسة ومنيا:
 الطبقة االجتماعية ومستوى الدخل والمستوى التعميمي لألبوين وعدد أفراد األسرةوالعالقات القائمة بين أعضائيا والمفاىيم والقيم التي تتبناىا وتجاربيم السابقة مع
األجيزة الحكومية ،والتقدير الخاطيء من قبل المعممين والذي يعد أحد العقبات
الرئيسية لمشاركة أولياء األمور ،كما أن ىناك بعض العوامل والمتغيرات األسرية
التي تؤثر سمبا عمى مسار نماء الطفل ،فالطفل الذي يتعرض لتسمط المعمم ،أو ىذا

الذي يتعرض لتسمط أبيو قد يعاني تراجعا تربويا وتحصيميا في حياتو المدرسية(.)22

 أن األسرة العربية تعيش أزمة تربوية شاممة ،فبيئتيا تشكل المناخ األفضل واألكثرقدرة عمى تشويو الطفل روحيا ونفسيا وعقميا ،فيي تعتمد التسمط في عممية التنشئة
االجتماع ية ،كما تعطل في الطفل كل إمكانات اإلبداع والتفكير وتقتل فيو كل نوازع
العبقرية عبر أولويات تربوية متنوعة تؤكد في الطفل عنصر الطاعة والخضوع
واإلمتثال ،والذي قد يرجع إلى انتشار األمية وانخفاض مستوى الوعي التربوي ،كما
تيمل الجوانب النفسية وتؤكد مبدأ التعميم وليس مبدأ التربية المتكاممة ،فإذا كانت
المدرسة واألسرة يتكامالن في العالم المتقدم عمى حماية الطفل ورعايتو وتحقيق
نمائو فإن ىذا التعاون يتجو الى تدبير كل الوسائل التي تقمع الطفل وتؤدي بذكائو
وامكانيات تفتحو وعطائو في عالمنا العربي.
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 أن المجالس التربوية قد ولدت تحت تأثير الحاجة إلى العناية بالطفل وتحقيق نمائو،إال أنيا في مدارسنا تركز عمى مبدأ ترويض الطفل وتشديد مراقبتو بين األسرة

والمدرسة(.)25

 أن المستوى الثقافي والدرجة العممية لولي األمر تمعب دو ار ىاما ألن نصف اآلباء أميونأو عمى أكثر تقدير من حممة الشيادة اإلبتدائية ،لذا فإن العديد منيم يفتقر إلى الميارات
والوعي الالزمين لمراقبة تعميم أبنائيم عمى نحو منتظم.
 يعد التفكك األسري والمشاكل العائمية أحد أىم العوامل التي قد تحول دون تواصل األسرةمع المدرسة ومتابعة الطالب من قبل األىل.
 عقد االجتماعات في المدارس بصورة شكمية مع أولياء األمور مع عدم إعطائيم أدوا ارفاعمة أو مشاركتيم في مناقشة مشاكل الطالب وأخذ اقتراحاتيم بالعناية الكافية مما يدفعيم
إلى ضعف تجاوبيم مع دعوة المدرسة في المرة الثانية ،إضافة إلى تقاعس بعض إدارات
المدارس عن تشكيل أو تفعيل مجالس اآلباء بالمدارس واعتبار آرائيم استشارية وليست

ذات جدوى(.)25

 حماس أولياء األمور في الدفاع عن احتياجات بعينيا ألطفاليم دون النظر إلى احتياجاتباقي االطفال ،كما تؤثر المعتقدات الثقافية ألولياء األمور ورؤيتيم االجتماعية عمى اآلراء

التي يطرحونيا(.)22

والجدير بالذكر أن ىناك العديد من الدراسات قد قدمت وسائل يمكن من خالليا
المساعدة في دعم الثقة بين المعممين وأولياء األمور ومنيا:
-

اإليمان بحسن نية اآلخر واإليمان بقدرتو ،فاحترام أولياء األمور وآرائيم ومواقفيم
يثبت أن المعمم يحركو دافع الحفاظ عمى عالقات طيبة مع أولياء االمور ،فميما
كانت الخالفات بين ولي األمر والمعمم يجب أن تكون رغبة كمييما تحقيق فائدة
الطالب.

 تجنب المقاءات واألنشطة الغير ىامة والتي قد تكون مضيعة لوقت أولياء األمور كماقد تحدث تأثي ار عكسيا(.)20

 تزداد شراكة أولياء األمور عندما يعتقدون أن المعممين يعطون قيمة إلسياماتيمومشاركتيم وما يقدمونو من مقترحات لمساعدة أبنائيم(.)27
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 عقد دورات تدريبية لمديري المدارس إلكسابيم الميارات األساسية لمتواصل معالمجتمع المحمي ،واالىتمام باألنشطة المدرسية الالمنيجية من زيارات ورحالت لما
ليا من دور فاعل ومؤثر في فتح قنوات لمتواصل مع المجتمع ،مع دعوة أولياء
االمور لحضور االحتفاالت والميرجانات والمعارض التي تقيميا المدرسة ،وتقديم
مساعدات لألسر الفقيرة ،وتنظيم لقاء اليوم المفتوح لالجتماع بجميع أىالي الطمبة
مع تقديم جوائز تحفيزية ألولياء األمور المذين يتواصمون مع المدرسة

(.)25

 تشجيع مشاركة أولياء األمور من خالل إيجاد مجمس منتخب يمثل أولياء األمور ،أووضع برنامج عممي لإلجتماع بأولياء األمور حسب جدول زمني وبأعداد محددة لكل

اجتماع ،مع إتاحة المشاركة باستخدام التقنيات المختمفة(.)29

 االىتمام بشرح األىداف الدراسية أل ولياء األمور لمشاركة أي معمومات يمكن أنتساعد المعمم عمى فيم الطفل ،كما تساعد المؤتمرات التشاورية بين المعمم وأولياء
األمور عمى تعرف األداء التعميمي لمطالب.
 البد أن تعتمد الشراكة بين األسرة والمدرسة عمى اعتقاد كل منيما في المسئوليةالمشتركة عن النواتج التعميمية والتغيرات التي تتم داخل العممية التعميمية(.)06

غير أن تحقيق ىذا التعاون يظل مرىونا بآراء وأفكار أولياء األمور حول المدرسة
اإلبتدائية وما تقوم بو من أدوار ،وعميو فتعرف المعتقدات المعرفية ألولياء األمور يعد ضرورة
ممحة إذا أردنا تحقيق التواصل الفعال بين األسرة والمدرسة بما يساعد عمى أداء المدرسة
ألدوارىا التربوية المختمفة ،وىو ما ستحاول الدراسة الميدانية التعرف عميو من خالل المحور
التالي.:

ثالجا :الدراسة املًداًٌة:

في ىذا المحور سوف تتناول الباحثة ىدف الدراسة الميدانية،

ووصف أداتيا ،كذلك إجراءات تطبيقيا ،وتحديد مجتمع الدراسة وعينتيا ،وأساليب المعالجة
اإلحصائية التي استخدمت في تحميل البيانات اإلحصائية ،وأخي ار نتائج الدراسة الميدانية.

ِدف الدراسة املًداًٌة:

تيدف الدراسة الميدانية تعرف معتقدات وآراء أولياء األمور حول

األدوار التربوية لممدرسة اإلبتدائية.
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وصف أداة الدراسة:

تم بناء أداة الدراسة بعد اإلطالع عمى الدراسات السابقة وما تضمنتو

من أدوار تربوية تقوم بيا المدرسة تم وضعيا باستمارة المقابمة ،حيث تكونت استمارة المقابمة
من ( )25سؤاال مفتوحا لتعرف آراء أولياء األمور حول األدوار التربوية لممدرسة اإلبتدائية،
والتي تتضمن طرق التدريس وأىمية النشاط وطرق العقاب ومكان جموس الطالب في الفصل
والواجب المدرسي والكتب الخارجية وطرق التواصل مع إدارة المدرسة وفائدتيا(.انظر ممحق
رقم ())5

جمتىع الدراسة وعًٍتّا:

يتكون مجتمع الدراسة من جميع المدارس اإلبتدائية بمحافظة

الفيوم ،وحيث أن منيج دراسة الحالة كما سبق أن أوضحت الدراسة يقوم بجمع البيانات
بوحدة ما ،فالوحدة ىنا تمثميا مدرسة محمد معبد التابعة إلدارة شرق الفيوم التعميمية،
الموجودة بمنطقة التفتيش شارع التنظيم خمف مديرية األمن بجوار بنك مصر ،تم إنشاؤىا
عام  ،2995وبدأ العمل بيا عام  ،2992وسميت بيذا اإلسم نسبة إلى من تبرع بقطعة
األرض المقام عمييا المدرسة وىو الدكتور محمد معبد رحمو اهلل ،وىي مدرسة رسمية
حكومية تضم المرحمة اإلبتدائية ورياض األطفال ،كما أنيا مدرسة مشتركة تضم بنين وبنات
مكونة من مبنى واحد عمى شكل حرف (.)L
وألن المدرسة توجد بمنطقتي التفتيش ومصطفى حسن فيي تخدم مستويات متباينة
من السكان ،كما أنيا تضم ( )56فصال وعدد طالبيا ( )2569طالب وطالبة موزعين كالتالي
عمى الصفوف الست اإلبتدائية(.)02
اٌصف
ػذد اٌطالة

األٚي
222

خذٚي ()1
رٛص٠غ اٌطالة ػٍ ٝاٌصفٛف اٌغذ اإلثزذائ١خ
اٌخبِظ
اٌشاثغ
اٌثبٌث
اٌثبٟٔ
164
121
201
203

اٌغبدط
166

وتضمنت عينة الدراسة ( )55ولي أمر معظميم لديو طفالن أو ثالثة أطفال داخل
المدرسة بصفوف مختمفة تم اختيارىم بطريقة عشوائية ،ويوضح الجدول التالي توزيعيم
حسب المؤىل والوظيفة:

أِٟ
4

خذٚي ()2
رٛص٠غ أفشاد اٌؼٕ١خ زغت اٌّإً٘ ٚاٌٛظ١فخ
رٛص٠غ اٌؼٕ١خ زغت اٌٛظ١فخ
رٛص٠غ اٌؼٕ١خ زغت اٌّإً٘
ال ٠ؼًّ
٠ؼًّ
ػبي
فٛق ِزٛعط
دثٍَٛ
اإلػذاد٠خ
23
3
11
5
10
2
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يتضح من الجدول السابق أنو قد روعي أن تكون العينة ممثمة لجميع المؤىالت،
كما يتضح أن ( )55منيم ال يعمل ،وقد يرجع ذلك إلى أن معظم من قابمتيم الباحثة سيدات
وربات منزل يأتين إلى المدرسة يوميا الصطحاب أوالدىن من والى المدرسة.
إجزاءات تطبًل الدراسة املًداًٌة :قامت الباحثة بتطبيق استمارة المقابمة خالل الفصل
الدراسي الثاني لمعام الجامعي  5629/5625بعد موافقة المدرسة ،وفي أثناء اإلنصراف مع
أولياء األمور المذين جاءوا لممدرسة الصطحاب أبناءىم ،حيث كانت الباحثة تقوم بتدوين
االستجابات بنفسيا بعد سؤال كل ولي أمر عمى حده نظ ار ألن ىناك مستويات تعميمية متباينة
فمنيم األمي وذوي المؤىالت المتوسطة.
وأثناء تطبيق استمارة المقابة في البداية كان ىناك تخوف من بعض أولياء األمور
لشكيم من غرض األسئمة ،غير أن إدارة المدرسة قد ساعدت الباحثة في توضيح غرض
المقابمة وحثيم عمى االستجابة (.) i
صدم األداة :لمتحقق من صدق أداة الدراسة قامت تم استخدام صدق المحكمين ،وذلك بعرض
استمارة المقابمة عمى محكمين من أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة الفيوم
لتحكيميا من حيث وضوحيا ،وسالمتيا المغوية ،ومدى مالءمة محتواىا لما يراد قياسو،
ومدى ارتباط أسئمتيا بغرض الدراسة الميدانية ،وقد تم تطوير االستبانة وفقا آلراء
المحكمين (.انظر ممحق رقم ())2

أسالًب املعاجلة اإلحصائًة:

قامت الباحثة بتفريغ استمارات المقابمة وتحميل محتواىا

وح ساب التك اررات والنسب المئوية لكل استجابة ،وكانت نتائج تحميل استمارة المقابمة كالتالي:

ٌتائج الدراسة املًداًٌة:
قبل التطرق لنتائج الدراسة الميدانية البد وأن نوضح أن النتائج التي تم التوصل
إ لييا تبقى جزئية ونسبية ،تحكمت فييا العديد من المتغيرات من خصائص العينة من جنس
ومستوى تعميمي واقتصادي لموالدين ،ولو أن ىذه الدراسة طبقت عمى مبحوثين آخرين في
منطقة معينة وذات خصائص مغايرة لحصمنا عمى نتائج مغايرة.
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بالنسبة لمسؤال األول :ما ىو األسموب الذي تفضل أن يركز عميو المعمم أثناء شرحو
لدروسو ؟ ىل تفضل تركيزه عمى توظيف المادة العممية وتطبيقيا أم تفضل تركيزه عمى تمقينيا
وحفظيا بما يتوافق ونظم االمتحانات الحالية؟
يوضح الجدول التالي استجابات أولياء األمور عمى السؤال األول وتك ارراتيا
خذٚي ()3
ٛ٠ضر ِؼزمذاد أ١ٌٚبء األِٛس ػٓ األعٍٛة اٌز٠ ٞفلً أْ ٠شوض ػٍ ٗ١اٌّؼٍُ
أثٕبء ششزٗ دسٚعٗ ٚرىشاسارٙب
إٌغجخ
ِدّٛع
االعزدبثخ
اٌّئ٠ٛخ
اٌزىشاساد
()%31.25
10
زفع اٌّبدح ٚرىشاس٘ب زز٠ ٝزّىٓ ِٓ اإلخبثخ ٚرثج١ذ
اٌّؼٍِٛخ ٚاٌسصٛي ػٍ ٝدسخبد ػبٌ١خ ٌ١زٕبعت ٔٚظبَ
االِزسبٔبد
()%56.25
12
رطج١ك اٌّبدح ألْ اٌزطج١ك ٠غبػذ ػٍ ٝاٌسفع
()%12.5
4
اٌف ُٙرجؼب ٌمذسح اٌطفً

اٌزشر١ت
2
1
3

يتضح من الجدول السابق أن أكثر من نصف العينة قد أكد عمى التركيز عمى تطبيق
المادة العممية باعتبار التطبيق يؤدي إلى الفيم ،في حين أن ما يقرب من ثمث العينة – وىي
ليست بنسبة قميمة – قد رأت أن يركز المعمم عمى حفظ المادة وتكرارىا حتى يتمكن الطالب
من تثبيت المعمومة والحصول عمى درجات عالية ،ألن ىذا األسموب يتناسب وأنظمة
االمتحانات التي تركز عمى الحفظ وليس الفيم.
بالنسبة لمسؤال الثاني-5 :إذا أخطأ ابنك فيل تعترض عمى عقابو من قبل معممو؟
يوضح الجدول التالي استجابات أولياء األمور عمى السؤال الثاني وتك ارراتيا:
خذٚي ()4
ٛ٠ضر ِؼزمذاد أ١ٌٚبء األِٛس ػٓ ِؼبلجخ أثٕبئ ِٓ ُٙلجً ِؼٍّٚ ُٙ١رىشاسرٙب
إٌغجخ
ِدّٛع
االعزدبثخ
اٌّئ٠ٛخ
اٌزىشاساد
()%33.15
30
ال ِبٔغ ِٓ ػمبة اٌطفً ئرا أخطأٚ ،أخبة أزذ أ١ٌٚبء
األِٛس ثأٔٗ ٠طبٌت ثبٌؼمبة
()%3.13
1
أفلً ئزلبس  ٌٟٚاألِش ٌزف ُٙاٌّٛضٛع
()%3.13
1
ٌ١ظ دائّب

اٌزشر١ت
1
2
2

يتضح من الجدول السابق أن أكثر من ( )%96من أفراد العينة قد أكدوا عمى أنو ال
مانع من عقاب الطفل إذا أخطأ ،بل إن أحدىم قال " أنا أطمب العقاب بنفسي" وىو ما يدل
عمى اعتقاد ولي األمر بأنو ال مناص من عقاب الطفل إذا أخطأ ،أما عن نوعية وطريقة
العقاب فيوضح الجدول التالي استجابات أولياء األمور عمى ىذا التساؤل:
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خذٚي ()5
ٛ٠ضر ِؼزمذاد أ١ٌٚبء األِٛس ػٓ ٔٛع ٚطش٠مخ ػمبة أثٕبئٚ ُٙرىشاسارٙب
إٌغجخ
ِدّٛع
االعزدبثخ
اٌّئ٠ٛخ
اٌزىشاساد
()%62.15
22
أْ ٠ىِ ْٛؼٕ ٜٛثذ ْٚئ٘بٔخ وبٌسشِبْ ِٓ إٌشبط أ ٚأٞ
شٟء ٠سجٗ أ ٚاإلزشاج أ ٚاٌزدبً٘ أ ٚاٌذسخبد
()%12.5
4
٠لشة ئرا فؼً خطأ ٠غزبً٘ اٌلشة
()%12.5
4
ػٍ ٝزغت ِب ٠شاٖ اٌّؼٍُ
()%6.25
2
٠سشَ أ٠ ٚلشة ثذ ْٚلغٛح

اٌزشر١ت
1
2
2
3

يتضح من الجدول السابق أن أكثر من ثمثي العينة قد أكدوا عمى أن يكون العقاب
معنوي بدون إىانة ،كحرمانو من أشياء يحبيا كالنشاط أو التجاىل ،وىو ما يدل عمى وعي
أولياء األمور باختالف مؤىالتيم بأن الضرب ال يؤدي النتيجة المرغوبة وأن ىناك وسائل
أخرى تساعد عمى تحقيق األىداف التعميمية ،في حين أن ( )%25.2منيم قد أقر بالضرب،
ومثميم قد تركيا حسب ما يراه المعمم ،أي أن ما يقرب من ربع العينة لم يمانع من استخدام
العقاب البدني.
بالنسبة لمسؤال الثالث والخاص بفائدة النشاط  :ما فائدة النشاط المدرسي من وجية
نظرك؟ فيوضح الجدول التالي استجابات أولياء األمور عمى ىذا التساؤل وتك ارراتيا:
خذٚي ()6
ٛ٠ضر ِؼزمذاد أ١ٌٚبء األِٛس ػٓ فبئذح إٌشبط اٌّذسعٚ ٟرىشاسارٙب
إٌغجخ
ِدّٛع
االعزدبثخ
اٌّئ٠ٛخ
اٌزىشاساد
()%12.5
4
٠دزة األطفبي ف٠ ُٙأر ِٓ ْٛأخً إٌشبط ف٠ ٛٙسججُٙ
ف ٟاٌّذسعخ
()%46.22
15
 ّٟٕ٠اٌّٛا٘تٕ٠ -فظ ػٓ طبلزٗ -رشفٌ ٗ١ألٚالد – ٠دذد
ٔشبطٗ – رش٠ر اٌطفً – رخف١ف اٌلغط ػٓ اٌطفً –
٠غ١ش ِٓ سٚر ٓ١اٌّذسعخ
()%3.32
3
ال رٛخذ ٌٗ فبئذح
()%21.22
1
 ّٟٕ٠روبء اٌطفً ٕ٠ٚشط اٌزاوشح
()%3.13
1
اٌّٛع١مٌٙ ٝب فبئذح أِب األٌؼبة فال فبٌطفً ٍ٠ؼت ف ٟأٞ
ٚلذ
()%6.25
2
اٌّٛع١م ٝال أِب األٌؼبة فزخشج طبلخ اٌطفً وّب أْ
عّبع اٌمشآْ ِف١ذ

اٌزشر١ت
3
1
4
2
6
5

يتضح من الجدول السابق أن ما يقرب من ( )%96من أفراد العينة قد أجمعوا عمى
أىمية النشاط وفائدتو ،فمنيم من رأى أنو يجذب الطالب لممدرسة ،ومنيم من رأى أنو ينمي
المواىب ويخفف الضغوط عن الطفل ومنيم من رأى أنو ينمي الذكاء ،غير أن ىناك
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( )% 9.55من أولياء األمور قد رأو أنو ال توجد فائدة لمنشاط ،ومنيم من رأى أن ىناك أنواع
من النشاط ليا ضرورة والبعض اآلخر ال ،فيناك من رفض الموسيقي ومنيم من رفض
األلعاب.
وبسؤاليم عن وجية نظرىم في تحويل حصص النشاط لالستفادة منيا في تدريس
المواد األساسية ،فيوضح الجدول التالي استجابات أولياء األمور عمى السؤال الرابع
وتك ارراتيا:
خذٚي ()1
ٛ٠ضر ِؼزمذاد أ١ٌٚبء األِٛس ف ٟرس ً٠ٛزصص إٌشبط اٌّذسعٟ
ٌالعزفبدح ِٕٙب ف ٟرذس٠ظ اٌّٛاد األعبع١خ ٚرىشاسارٙب
إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ
ِدّٛع
االعزدبثخ
اٌزىشاساد
()%12.5
4
عزإثش عٍجب ػٍ ٝاٌطفً ثً ئٕٔب ٔٙذدُ٘ ثاٌغبء إٌشبط ئرا
ٌُ ٠مِٛٛا ثّب ِ٘ ٛطٍٛة
()%6.25
2
ال أٚافك ػٍ ٝرسٍٙ٠ٛب
()%43.615
14
ئرا رُ رسٍٙ٠ٛب ٠ى ْٛأفلً
()%6.25
2
ال رٛخذ ِشىٍخ ػب٠ضاٖ زبفع ِٚزاوش
()%22.13
3
ٌ١ظ ٕ٘بن ِشىٍخ خبصخ ِغ وثشح اٌّٛاد ٚصؼٛثزٙب ٌٚىٓ
ال رٍغٙٔ ٝبئ١ب
()%3.13
1
ال أِبٔغ ٌٚىٕٙب عزإثش عٍجب

اٌزشر١ت
3
4
1
4
2
5

يتضح من الجدول السابق أنو عمى الرغم من إقرار ( )%96من أفراد العينة بأىمية
النشاط إال أن ( )%25.72منيم فقط رفض تحويميا وىم من حممة المؤىالت العميا وفوق
المتوسطة ،أما الباقي فقد وافق عمى تحويميا ،وأقر ( )%55.72من العينة بأن تحويميا
يكون أفضل ،وأن ( )%55.22قد وجدوا أن ىذا التحويل ضرورة مع كثرة المواد وصعوبتيا،
ومن ثم فإن ( )%52.52من أولياء األمور عينة الدراسة برغم اعتقادىم بأىمية النشاط في
حياة أبناءىم ،إال أنيم يرون أن إلغاء ىذه الحصص بالرغم من قمتيا أفيد ،ومن ثم فيم
يركزون عمى التعميم فقط ،وىو ما يتعارض مع ما توصمت إليو الدراسات المختمفة والتي أكدت
عمى أىمية النشاط ،لما لو من فوائد كتفريغ طاقة الطفل والتعبير عن ميولو ومشكالتو
والمساعدة في نموه.
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وبسؤال أولياء األمور عن مكان جموس ابنو كانت استجابتيم كالتالي:
خذٚي ()2
ٛ٠ضر ِؼزمذاد أ١ٌٚبء األِٛس فِ ٟىبْ خٍٛط أثٕبئٚ ُٙرىشاسارٙب
إٌغجخ
ِدّٛع
االعزدبثخ
اٌّئ٠ٛخ
اٌزىشاساد
()%65.62
21
األِبَ أفلً ٌدزة أزجبٖ اٌطالة ٚػذَ رشززٗ أ ٚئرا
وبْ ٔظشٖ ضؼ١ف
()%12.5
4
ال ٠فشق ئرا رُ ِزبثؼخ اٌطفً ٚخزة أزجب٘ٗ
()%15.63
5
ال ِ ُٙ٠ىبْ اٌطفً
()%3.13
1
ػٍ ٝزغت زبٌخ اٌطفً
()%3.13
1
أفلً اٌدٍٛط ف ٟدائشح

اٌزشر١ت
1
3
2
4
4

يتضح من الجدول السابق أن ما يقرب من ثمثي العينة قد أقروا بأىمية الجموس في
األمام لجذب انتباه الطالب ،أما ( )%25.2فأقروا بأن المكان ال ييميم إذا تم متابعة الطفل
وجذب انتباىو ،أما بسؤاليم عن اإلجراء الذي يتخذوه إذا لم يجمس ابنيم في المقعد الذي
يريدونو ،فيوضح الجدول التالي استجابات العينة:
خذٚي ()3
ٛ٠ضر ِؼزمذاد أ١ٌٚبء األِٛس ػٓ اإلخشاء اٌز٠ ٞزخز ٖٚئرا ٌُ ٠دٍظ اثُٕٙ
ف ٟاٌّمؼذ اٌز٠ ٞش٠ذٚ ٗٔٚرىشاسارٙب
إٌغجخ
ِدّٛع
االعزدبثخ
اٌّئ٠ٛخ
اٌزىشاساد
()%3.13
1
أٌدأ ٌٍّذ٠شح
()%62.5
20
أرىٍُ ِغ اٌّذسط ٌ١م َٛثبٌزذ٠ٚش
()%34.32
ال أرذخً (لبي أزذ أ١ٌٚبء األِٛس أْ صِالئٗ عبػذ11 ٖٚ
ثذ ْٚرذخٍ)ٟ

اٌزشر١ت
2
1
2

يتضح من الجدول السابق أن ما يقرب من ثمثي العينة قد أقر بأنو يتكمم مع مدرسة
الفصل ليقوم بالتد وير ،أما الثمث اآلخر فاختار عدم التدخل ،ومنيم من رأى أن الطالب
يساعدون بعضيم في حاالت معينة تستدعي المساعدة.
وبسؤاليم عن كم الواجبات فيوضح الجدول التالي استجابات أولياء األمور عن
السؤال السادس - :يشتكي كثير من أولياء األمور من قمة الواجب المدرسي ،ىل أنت من
ىؤالء؟
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خذٚي ()10
ٛ٠ضر ِؼزمذاد أ١ٌٚبء األِٛس ػٓ وُ اٌٛاخجبد اٌّذسع١خ ٚرىشاسارٙب
إٌغجخ
ِدّٛع
االعزدبثخ
اٌّئ٠ٛخ
اٌزىشاساد
()%3.32
3
ٌ١ظ ثبٌىُ األُ٘ اٌفُٙ
()%15.63
5
ٔؼُ أشزى ٟألْ اٌٛاخت ُِٙ
()%65.62
21
ال أشزىٟ
()%3.32
3
ال أشزى ٟفبٌمٍ ً١أفلً ِٓ اٌىثشح

اٌزشر١ت
3
2
1
3

يتضح من الجدول السابق أن حوالي ( )%55.55من أفراد العينة ال يشتكون من
قمة الواجبات ،بل أن ( )%9.55منيم يرون أن القميل من الواجب أفضل ،في حين أن
( )%22.05سوف يشتكون ألن الواجب ميم.
أما عن دورىم في حل واجبات أبناءىم فيوضح الجدول التالي استجابات أولياء األمور عن
السؤال السابع :ما دورك في حل ابنك لمواجبات؟
خذٚي ()11
ٛ٠ضر ِؼزمذاد أ١ٌٚبء األِٛس ػٓ دٚسُ٘ ف ٟزً اٌٛاخجبد اٌّذسع١خ ٚرىشاسارٙب
اٌزشر١ت
إٌغجخ
ِدّٛع
االعزدبثخ
اٌّئ٠ٛخ
اٌزىشاساد
2
()%12.5
4
ال أعبػذٖ ٌٚىٕٕ ٟأساخؼٗ ف ٟإٌٙب٠خ زز٠ ٝؼزّذ ػٍٝ
ٔفغٗ (أ ٚزغت اٌّطٍٛة)
5
()%3.13
1
ال أعبػذٖ ٚأػط ٗ١دسٚط
3
()%3.32
3
ال أعبػذٖ ٔٙبئ١ب
1
()%53.32
13
أعبػذُ٘ ف ٟأداء اٌٛاخجبد (األِٙبد فمط)
4
()%6.25
2
أز١بٔب أإلخٛح رغبػذ ف ٟزً اٌٛاخت
3
()%3.32
3
ال أعبػذٖ ألٔ ٟغ١ش ِزؼٍّخ ٚأػط ٗ١دسٚط

يتضح من الجدول السابق أن ما يقرب من ( )%06من أفراد العينة قد أقروا بأنيم
يساعدون أبناءىم في أداء واجباتيم ،وأن من اليساعدىم إما ألنو يعطيو دروس أو بسبب
أنو غير متعمم فيضطر لإلعطائو دروس أو يطمب من إخوتو متابعتو ،والقمة منيم ()%25.2
تراجع ما تم حمو في النياية ليعتمد الطفل عمى نفسو.
وبسؤال أولياء األمور عن الطرق التي يفضمونيا لمتعامل مع ما قد يواجو ابنيم من
مشكالت داخل المدرسة كانت استجابتيم كالتالي:
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خذٚي ()12
ٛ٠ضر ِؼزمذاد أ١ٌٚبء األِٛس ػٓ اٌطشق اٌز٠ ٟفلٍٙٔٛب ٌٍزؼبًِ ِغ ِب لذ ٛ٠اخُٙٙ
ِٓ ِشىالد داخً اٌّذسعخ ٚرىشاسارٙب
اٌزشر١ت
إٌغجخ
ِدّٛع
االعزدبثخ
اٌّئ٠ٛخ
اٌزىشاساد
5
()%6.25
2
زغت اٌّشىٍخ  ٌٓٚأرذخً ئال ئرا شفذ ظٍُ
4
()%3.32
3
أخجش اٌّذسعخ ٌسٍٙب
6
()%3.13
1
أخجش ثٕز ٟأْ رخجش اٌّؼٍّخ زز ٝال ٠مبي ػٕ ٟأٟٔ
ِشبغجخ
1
()%25
2
أرذخً ٌسٍٙب ٚد٠ب (ارذخً ألْ لذسارٙب ثغ١طخ)
5
()%6.25
2
ألٛي ٌٍّذ٠شح ٚئرا ٌُ رسٍٙب أرذخً
2
()%15.63
5
أشزىٚ ٟأخجش اإلخصبئ١خ االخزّبػ١خ
1
()%25
2
أشزىٌٍّ ٟذ٠شح
4
()%3.32
3
ال أرذخً

يتضح من الجدول السابق أن ( )%9.55ال يتدخمون في حين أن باقي العينة أقر
بضرورة التدخل عمى اختالف الوسائل التي يستخدمونيا ،فمنيم من يتجو لممديرة ومنيم
لمدرسة الفصل ومنيم لإلخصائية االجتماعية.
أما عن االستعانة بكتب خارجية فيوضح الجدول التالي استجابات العينة عمى السؤال
رقم (:)9
خذٚي ()13
ٛ٠ضر ِؼزمذاد أ١ٌٚبء األِٛس زٛي االعزؼبٔخ ثىزت خبسخ١خ ٚرىشاسارٙب
إٌغجخ
ِدّٛع
االعزدبثخ
اٌّئ٠ٛخ
اٌزىشاساد
()%3.32
3
ال أعزؼ ٓ١ألْ وزبة اٌّذسعخ ٚافٟ
()%11.22
23
ٔؼُ أعزؼ ٓ١ألْ :ششزٙب ٚاف -ٟالعزفبدح اٌطبٌت أوثش-
ثٙب ٍِخص ٌٍذسط -رذس٠جبد أوثش – رفص ً١أوثش –
ِزذسخخِ -ؼبِٔ ٟفشداد ٚششذ أفلً – ّٔبرج
اِزسبٔبد أوثش – إٌّب٘ح ِجّٙخ
()%15.63
5
ألْ ِذسط اٌذسط طٍت رٌه
()%6.25
2
أعزؼٌ ٓ١ىزت ِؼٕ١خ ١ٌٚظ ٌدّ١غ اٌىزت

اٌزشر١ت
3
1

2
4

يتضح من الجدول السابق أن ( )%9.55فقط من العينة ال يستعينون بكتب
خارجية ،ويرون أن كتاب المدرسة وافي ،أما باقي أفراد العينة فيستعينون بكتب خارجية،
وذكروا أسباب كثيرة لذلك منيا كثرة التدريبات وشرح أفضل ونماذج امتحانات أو أن مدرس
الدرس طمب منيم ذلك.
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أما عن أفضل الطرق التي يعتقد أولياء األمور أنيا تمكنو من التواصل والمشاركة
الفعالة مع إدارة المدرسة فيوضح الجدول التالي استجابات أفراد العينة:
خذٚي ()14
ٛ٠ضر ِؼزمذاد أ١ٌٚبء األِٛس زٛي االعزؼبٔخ ثىزت خبسخ١خ ٚرىشاسارٙب
إٌغجخ
ِدّٛع
االعزدبثخ
اٌّئ٠ٛخ
اٌزىشاساد
()%36.22
31
اٌّمبثالد اٌّجبششح ( ثؼل ُٙروش أْ ِدبٌظ
ا٢ثبء غ١ش ِفؼٍخ ٚئرا وبٔذ ِٛخٛدح ف ٟٙفض
والَ ( ٌٟٚأِش ٚازذ فمط لبي أ ٚاخزّبػبد (ٚآخش
لبي رٍ١ف)ْٛ
()%3.13
1
اٌزٍ١ف ْٛأِ ٚدبٌظ ا٢ثبء (ِؼٍّخ)

اٌزشر١ت
1

2

يتضح من الجدول السابق أن ( )%90.55من أفراد العينة قد أقروا بأن أفضل طرق
التواصل ىي المقابمة ،وأن مجالس اآلباء غير مفعمة ،بل إن البعض وصفيا بأنيا فض كالم،
وىو ما أكدتو إحدى الدراسات بأن المقابمة تعد من أىم وسائل التواصل ألنيا عادة ما تكون
وجيا لوجو ،كما أنيا تختمف عن الوسائل األخرى في أنيا تمتاز باألخذ والعطاء وامكانية
التحميل والتفاىم (.)02
وبسؤاليم عن الفائدة من إجراء مقابالت دورية مع المعممين وادارة المدرسة فيوضح
الجدول التالي استجابات العينة عمى ىذا التساؤل:
خذٚي ()15
ٛ٠ضر ِؼزمذاد أ١ٌٚبء األِٛس ػٓ اٌفبئذح ِٓ ئخشاء ِمبثالد دٚس٠خ
ِغ اٌّؼٍّٚ ٓ١ئداسح اٌّذسعخ ٚرىشاسارٙب
إٌغجخ
ِدّٛع
االعزدبثخ
اٌّئ٠ٛخ
اٌزىشاساد
()%12.15
6
ٔؼُ أس ٜفبئذح ف ٟٙرف١ذ ف :ٟاٌٛلٛف ػٍِ ٝغزٜٛ
اٌطفً ٚاٌٛلٛف ػٍٔ ٝمبط ضؼفٗ – زً ِشىالد
اٌطفً ٚاالٔزجبٖ ئٌ -ٗ١رٛط١ذ اٌؼاللخ ِغ اٌّذسع-ٓ١
رمش٠ت ٚخٙبد إٌظش
()%65.63
21
رف١ذ ف ٟرسم١ك اٌزٛاصً
()%3.13
1
٠ى ْٛػٍ ٝػٍُ ثسبٌخ اٌج١ذ
()%15.63
5
ػٍ ٝزغت ألٔٙب ٌ١ظ ٌٙب فبئذح ٚال أزت اٌزٛاصً ئال
ئرا وبٔذ ٕ٘بن ِشىٍخ زز ٝال ٠زلب٠ك اٌّذسط

اٌزشر١ت
2

1
4
3

يتضح من الجدول السابق أن ما يقرب من ( )%52من أفراد العينة قد أقروا بأىمية
المقابمة ألسباب مختمفة ،منيا أنيا تساعد في تحقيق التواصل والوقوف عمى مستوى الطفل
وحل مشكالتو ،كما أنيا تساعد المعمم عمى تعرف حالة الطفل االجتماعية واالقتصادية بما قد
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يساعده عمى تحديد أسباب بعض المشكالت التي قد تواجيو ومن ثم المساىمة في حميا ،في
حين أن ( )%22.05وجدوا أنو ال توجد فائدة من المقابمة إال إذا كانت ىناك مشكمة حتى ال
يتضايق المدرس.
أما ما يتعمق بتكنولوجيا المعمومات ومدى مساىمتيا في تحقيق التقارب بين
المدرسة واألسرة فيوضح الجدول التالي استجابات العينة عمى ىذا التساؤل:
خذٚي ()16
ٛ٠ضر ِؼزمذاد أ١ٌٚبء األِٛس ػٓ رىٌٕٛٛخ١ب اٌّؼٍِٛبد ِٚذِ ٜغبّ٘زٙب
ف ٟرسم١ك اٌزمبسة ث ٓ١اٌّذسعخ ٚاألعشح ٚرىشاسارٙب
إٌغجخ
ِدّٛع
االعزدبثخ
اٌّئ٠ٛخ
اٌزىشاساد
()%53.32
13
ال أػشف اٌزؼبًِ ِؼٙب (اٌجؼض لبي اْ اٌٛاٌذ ٠ؼشف
اٌزؼبًِ)
رغبُ٘ اٌزىٌٕٛٛخ١ب ف :ٟأربثغ اٌّذسعخ ٚأشدغ
اثٕز ٟػٍِّ ٝبسعخ األٔشطخ ٌزظٙش صٛسرٙب فٟ
()%40.63
13
اٌصفسخ – ِزبثؼخ وً ِب ٘ ٛخذ٠ذ ِثً اإلراػخ
ٚاٌّزٛفمٚ ٓ١إٌشبط – اٌزفبػً ِغ اٌّذسعخ –
اٌشى ِٓ ٜٛخالٌٙب -رٛاصً اخزّبػٔ -ٟؼشف وً ِب
٠ذٚس ثبٌّذسعخ ٚرطٛسارٙب ٔٚزؼشف ػٍ ٝأٔشطزٙب-
اإلخبثخ ػٍ ٝاٌزغبؤالد ٚرمش٠ت ٚخٙبد إٌظش-
رسف١ض اٌطالة

اٌزشر١ت
1

2

يتضح من الجدول السابق أن ما يقرب من ( )%06من أفراد العينة ال يعرفون كيفية
استخدام ىذه الوسائل برغم أىميتيا وموقعيا من المجتمع في العصر الحالي ،أما من يعرف
استخداميا فقد أقر أىميتيا في تحقيق متابعة ما تقوم بو المدرسة من أنشطة ،وتحقيق
التفاعل بينيا وبين األسرة ،كما أنيا تساعد عمى تقريب وجيات النظر وتحفيز الطالب.

خالصة الٍتائج والتىصًات:
يتضح من نتائج الدراسة الميدانية أن ىناك معتقدات إيجابية ألولياء األمور حول
أدوار المدرسة اإلبتدائية ومنيا:
 أن منيم من ركز عمى تطبيق المادة العممية وليس الحفظ ،وىو ما يدل عمى وعيأولياء األمور باليدف األساسي من التعميم وىو تطبيق المادة العممية واالستفادة
منيا عمى أرض الواقع ،كما أن ىذا التطبيق يساعد عمى الحفظ الواعي لمطالب.
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 أن يكون عقاب الطفل معنوي بدون إىانة ،فيو أكثر تأثي ار وأسرع في تحقيقاألىداف المرجوة.
 أن ( )%96من العينة أقرو بأىمية النشاط لمعديد من األسباب منيا تنمية المواىبوتخفيف الضغط عن الطفل وتنمية ذكائو وغيرىا.
 أن ( )% 55.55من العينة ال يعتقدون أن أىمية الواجب بكثرتو أو بكمو ،وانمابنوعيتو ومدى مساىمتو في تحقيق األىداف المرجوة.
 أن ()%90.55من العينة أقروا بأن أفضل طريقة لمتواصل ىي المقابمة لمعديد مناألسباب ومنيا قدرتيا عمى تحقيق التقارب والتواصل ووجيات النظر بين أولياء
األمور والمدرسة.

نىا أُ ٍِاك وعتكدات سمبًة قد تعًل أداء املدرسة وتؤثز عمًّا ووٍّا:
 أن ىناك من ركز عمى حفظ المادة وتكرارىا لتثبيت المعمومة بما يتوافق ونظماالمتحانات وىو ما قد يؤدي إلى صب جميع الطالب في قوالب واحدة بما قد يسيم
في قتل اإلبداع واعاقة نمو الميارات المختمفة لدى الطالب.
 أن ما يقرب من ربع العينة لم يمانع من استخدام العقاب البدني ،بل أعرب أن ابنويضرب إذا كان يستاىل الضرب عمى حد تعبيره ،والتعبير الشائع بالعامية (اكسر وأنا
أعالج).
 أن ( )%52.52من أفراد العينة وافقوا عمى تحويل حصص النشاط إلى تدريسالمواد األساسية باعتبارىا أفيد برغم إقرارىم بأىمية النشاط ،وىذا يعد حدا وتقميصا
ألىم أدوار المدرسة في بناء شخصية الطالب.
 أن مكان جموس الطالب ميم بالنسبة ألولياء األمور ،ولذا يحدث صراع كبير عمىاألماكن األمامية ،وقد يمجأ أولياء األمور لبعض األساليب والحيل غير المناسبة من
أجل جموس أبنائيم في الصف األمامي بما قد يثير الضغائن في نفوس الطالب
ويؤثر عمى ما قد يوجد بينيم من عالقات ،ومن ثم عمى مناخ المدرسة بصفة عامة.
 أن ( )% 06من العينة يساعدون أبناءىم في أداء واجباتيم وال يتركونيم لالعتمادعمى أنفسيم.
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 أن ( )%96.05من أفراد العينة يتدخمون في حل مشكالت الطفل وان كانوا يتدخمونبأسموب متحضر عن طريق التعامل مع المسئولين ،إال أنو البد من ترك الطفل يعالج
مشكالتو بما يمكنو من االعتماد عمى نفسو وتكوين شخصيتو ،إال إذا كانت ىناك
مشكمة خارج حدود إمكاناتو وتتطمب تدخل ولي األمر.
 أن ( )%96.05من العينة يستعينون بكتب خارجية العتقادىم بضعف الكتبالمدرسية وعدم تمبيتيا لم ا يرونو مناسبا لتعميم أبنائيم ،وىذا يؤكد عمى التباين بين
أولياء األمور وبين من يقومون بوضع المناىج الدراسية فيما يتعمق بالمحتوى ،ولذا
كثي ار ما يمجأ ولي األمر لمكتاب الخارجي دون أن يعي أن ذلك يجعل ابنو حافظا غير
واعي بأىمية تطبيق ما تعممو في الحياة .
 أن ( )% 90.55من العينة أقروا بأن مجالس اآلباء غير مفعمة برغم أىميتيا فيتحقيق التواصل المباشر والمساىمة في حل مشكالت المدرسة.

 أن ( )% 06من العينة ال يعرفون كيفية التعامل مع الوسائل التكنولوجية ووسائلالتواصل االجتماعي رغم أىميتيا في الوقت الحالي في تحقيق التقارب وتعرف اآلراء.

وقد يؤدي اعتكاد أولًاء األوىر لبعض اآلراء السمبًة إىل إعاقة املدرسة عَ أداء أدوارِا
فىجال:
 التركيز عمى الحفظ لمتوافق ونظم االمتحانات قد يتسبب في مقاومة التغيير والتطوير،رغم أن االتجاىات الحديثة تشجع الفيم والمستويات العميا لمتفكير وتوظيف
المعمومة ،وىو ما نراه اليوم من اعتراضات ومقاومة من قبل أولياء األمور لمحاولة
تغيير نظم التعميم التقميدية واالعتماد عمى تكنولوجيا المعمومات في التفكير والدراسة.
 تشجيع الضرب من قبل بعض أولياء األمور قد يؤثر عمى نفسية الطفل وكرىولمتعميم وترك آثار سمبية تستمر معو طوال حياتو.
 اعتقاد كثير من أولياء األمور أن تحويل حصص النشاط لتدريس المواد األساسيةأفضل لإلستفادة من وقت المدرسة رغم إقرارىم بأىمية النشاط ،وىذا تناقض كبير
فالعقل والجسد في حاجة إلى راحة حتى يتمكن من مواصمة التعميم واالستمرار فيو.
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 االعتقاد بضرورة مساعدة الطالب في أداء واجباتو وحل ما قد يتعرض لو منمشكالت داخل المدرسة ،مع عدم ترك الفرصة ليم لالعتماد عمى أنفسيم وتحمل
نتائج أخطائيم.
 اعتقاد أولياء األمور بعدم فعالية مجالس اآلباء ووصفيا من قبل البعض بأنيا "فضكالم" وىو ما يستدعي ضرورة تبني استراتيجية متكاممة من قبل المسئولين عن
التعميم إلعادة بناء الثقة في مثل ىذه المجالس ،أو تبني صورة أخرى تضمن
االتصال المباشر والمستمر من قبل أولياء األمور مع المدرسة لتحقيق الغرض
المطموب وىو تحسين تعمم الطالب وتوفير مناخ مناسب لتعميميم ،ومن ىذه
ٍ
أألساليب اليوم المفتوح ،فمشاركة اآلباء في برامج اليوم المفتوح بالمدرسة يتيح ليم
مناقشة مشكالت األبناء وتبادل الرأي حول أساليب العمل المدرسي ووسائل تحسين
البيئة المدرسية وتقديم الحمول لبعض المشكالت الميمة التي تواجييا المدرسة ،كما
يمكن اتباع أسموب تكريم أولياء أمور الطمبة المتميزين سموكيا أو دراسيا وبالتالي
زيادة التردد والتواصل وطرح القضايا التي تصب نياية المطاف في مصمحة الطالب.
 أن نسبة كبيرة من أولياء األمور يجيمون كيفية التعامل مع وسائل التواصلاالجتماعي ووسائل التكنولوجيا ،وىو ما يستدعي ضرورة إعطاء دورات أو إعداد
برامج تؤى ل أولياء األمور لمتعامل واستخدام ىذه الوسائل من قبل المدارس أنفسيا
أو وزارة التربية والتعميم بالتعاون مع الجيات المسئولة لمساعدة أولياء األمور
لمتواصل مع المدرسة ومساعدة أبنائيم ومتابعة تعميميم خاصة بعد االستعانة بصورة
أساسية بتكنولوجيا المعمومات في التعميم.

ِذا وميهَ تغًري نجري وَ ِذه املعتكدات السمبًة باستخداً العديد وَ األسالًب والطزم اليت
تتهىُ وَ خالهلا املعتكدات واليت سبكت اإلشارة إلًّا يف احملىر األوه ووٍّا:
 التكرار والتأكيد عمى ما قد يعود عمى أولياء األمور وأبنائيم من منفعة إذا ما تمتغيير بعض معتقداتيم حول أدوار المدرسة التربوية مع توضيح أوجو المنفعة
المختمفة وباستخدام جميع وسائل التواصل المتاحة من وسائل اإلعالم ووسائل
التواصل االجتماعي والمقاءات المباشرة وغيرىا.
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 التمقين لممعتقدات اإليجابية وبيان أوجو االستفادة منيا باالستعانة بوسائل اإلعالمالمختمفة المقروءة والمسموعة والمرئية ومن ىذه المعتقدات اإليجابية التركيز عمى
تطبيق المادة وفيميا ،فائدة النشاط المدرسي وأثره في بناء شخصية الطفل ،التواصل
مع إدارة المدرسة وبيان ما قد يعود عمى الطرفين من فائدة ،كذلك ضرورة عمل
توعية ألولياء األمور عن أدوار المدرسة التربوية لبناء الشخصية المتكاممة لمتمميذ،
وأن ذلك يقتضي التركيز عمى مختمف أبعاد الشخصية ليس فقط اإللمام بالمعرفة
والحفظ ،وانما تعمم كافة ميارات الحياة.
 حيث أن انطباعات الفرد األولى تؤثر في معتقداتو ،لذا يجب الحرص عمى بناء الثقةومد جسور التواصل مع أولياء األمور مع االلتزام منذ أول لقاء بما قد يسيم في
نجاح التواصل الفعال.
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 )24غادة عمى محمد ،المعتقدات المعرفية لممعممين عن التمميد الموىوب – دراسة حالة لمدرسة
محمد معبد اإلبتدائية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة الفيوم،7113 ،

ص.24
)22

المرجع السابق ،ص ص (.)117 -111

 )21اسماء لشيب وابراىمي براىيم ،معمم المرحمة اإلبتدائية وتحديات تعاممو مع التالميذ ذوي
صعوبات التعمم ،مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية ،سبتمبر  ،7112ع( ،)21ص.772

 )22عمى أسعد وطفة وعمي جاسم الشياب ،عمم االجتماع المدرسي -بنيوية الظاىرة المدرسية
ووظيفتيا االجتماعية ،الطبعة األولى  ،7112ص .21

 )23المرجع السابق ،ص.27
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 )24الخطة االستراتيجية لمتعميم قبل الجامعي ،5656 -5625 -التعميم المشروع القومي لمصر،
و ازرة التربية والتعميم ،المادة  11من قانون التعميم االساسي ،ص derived from .27

www.strategic-plan<pdf<ccimd<moe.gov.eg accessed on 2019.

 )41رجب السيد ابراىيم طمبة ،التعميم األساسي بمصر خالل الفترة من  1441الى  -7111دراسة
تحميمية ناقدة في ضوء مؤتمرات التعميم لمجميع ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،معيد الدراسات

التربوية ،جامعة القاىرة  ،7117،ص.2
 )41مروة فتحي ،مرجع سابق ،ص.74

 )47نجاة يحياوي ،المدرسة وتعاظم دورىا في المجتمع المعاصر ،مجمة العموم اإلنسانية ،جامعة
محمد خيضر بسكرة ،ع( ، )22 /21نوفمبر  ،7112ص .14

 )42عمي أسعد وطفة ،المرجع السابق ،ص.27

 )44نجاة يحياوي ،مرجع سابق ،ص ص(.)- 12
)42

ربي ششتاوي ،تعريف المدرسةderived from www.mawdoo3.com accessed on ،
.2019

 )41مروة فتحي مصطفى األعسر ،تنسيق المواقع كأداة فاعمة في تطوير العممية التعميمية -دراسة
تحميمية لمدارس المرحمة االبتدائية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية اليندسة – جامعة عين

شمس ،7114 ،ص.21

 )42نور الدين زمام ،األسرة والمدرسة -دراسة نظرية تتبعية ،ص.134

Derived from

www.bitstream<jspui<dspaceuniv_biskra accessed on 2019.

 )43المرجع السابق ،ص.711

 )44سيير محمد حوالة وىند سيد احمد الشوربجي ،رأس المال االجتماعي بالتعميم :مقوماتو ومعوقاتو
– دراسة تحميمية ،مجمة العموم التربوية ،مصر ،ع( ،)2ج( ،)7يوليو  ،7114ص.211

 )21عمى أسعد وطفة ،مرجع سابق ،ص.122 ،127

 )21وليد بن عبد اهلل السموم ،أساليب التواصل المستخدمة ما بين معممي صعوبات التعمم وأولياء
امور التالميذ ذوي صعوبات التعمم وفاعميتيا من وجية نظرىم ،قدمت الدراسة استكماال

لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في قسم التربية الخاصة ،كمية التربية ،جامعة الممك

سعود ،7114 ،ص.21

 )27أولياء األمور يصنعون الفرق derevied from www.ontario.ca/eduparents 7111
accessed on 2019.
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 )22يوسف القبالن ،مشاركت األسرة في إدارة المدرست ،األحد  81ذو القعدة  8341هـ 18 -
أغسطس derived from www.alriyadh.com accessed on 2019. 1182
 )24عموية يعقوب البخاري يعقوب ،دور مجالس اآلباء والمعممين في تحسين البيئة المدرسية بالمرحمة
الثانوية ،بحث تكميمي لنيل درجة الماجستير في التربية ،محمية الخرطوم ،7114 ،ص ص
(.)22-22

 )22عمى أسعد وطفة ،مرجع سابق ،ص ص (.)122 -121
 )21تيسيبورة شاختمان وعوديد بوشريان ،مرجع سابق ،ص.24
 )22وليد بن عبد اهلل ،مرجع سابق ،ص .21
 )23فايز شمدان وآخرون ،واقع التواصل بين المدرسة الثانوية والمجتمع المحمي في محافظات غزة
وسبل تحسينو ،المؤتمر العممي الرابع" التواصل والحوار التربوي" ،الجامعة اإلسالمية في الفترة

( )21-21أكتوبر  ،7111ص.23

 )24يوسف القبالن ،مرجع سابق.
)11

وليد بن عبد اهلل السموم ،مرجع سابق ،ص.42

 )02سجالت الحضور والغياب بمدرسة محمد معبد.

 )05إبراىيم ياسر معروف ،واقع أساليب الواصل بين األسرة ومؤسسات رياض األطفال في ضوء
االتجاىات الحديثة وسبل تطويرىا -دراسة ميدانية عمى عينة من مؤسسات رياض األطفال في محافظة

دمشق ،رسالة ماجستير غير منشورة ،دمشق،7112 ،ص .22
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