
المشاركة الوالدیة وعالقتھا بالتحصیل الدراسي للطالب في محافظة شمال الباطنة في

سلطنة عمان

Parental involvement and its relationship with students academic

achievement in Batinah North Schools in the Sultanate of Oman

إعداد

منى خمیس مصبح العویسي

-1-



المستخلص

Abstract

The study aimed to study the relationship between parental

involvement and academic achievement among students in Al Batinah

North Governorate in the Sultanate of Oman by identifying its level and

obstacles, as well as investigating any statistical differences between them

due to the study variables (parents’ education level, family income, family

members numbers). The study sample consisted of (373) male and female

students from public schools in Al Batinah North Governorate in the

Sultanate of Oman. The researcher adopted the descriptive-analytical

method, and used the questionnaire as the study tool. The study concluded

several results including that the level of parental involvement of students

Al Batinah North Governorate in the Sultanate of Oman was high. Despite

this, the obstacles that prevent parental involvement were represented in the

lack of appropriate time for parents to participate in the education of their

children, the parents’ lack of skills that would qualify them to cooperate

with the school, and the absence of parents mainly at home due to travel or

work. The researcher recommended the importance of providing training

courses for parents in order to train them on the correct parental

involvement methods.
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مقدمة الدراسة

إلىالدولكافةاتجھتالحاليوقتنافيالعالمبھایمرالتيالمتسارعةالتطوراتظلفي

مؤسساتكافةأدواردراسةإلىالحاجةجاءتثمومنالمجاالتشتىفيباألفراداالرتقاءمحاولة

تلكأھمومنشخصیتھوبناءسلوكھتكوینفيوتسھمالفردعلىتؤثرالتياالجتماعیةالتنشئة

فاألسرةوتنشئتھم،األبناءتربیةفياألولىالمسئولیةاألسرةعلىتقعحیثاألسرةھيالمؤسسات

وھویتھ،وثقافتھوفكرهشخصیتھیكتسبخاللھاومنالطفل،معھیتعاملالذياألولالمجتمعھي

علىوالعملسویةتربیةالطفلتربیةفيالتعاونالوالدینوخصوصااألسرةأفرادعلىولذلك

فقطلیسكبیرةأھمیة"لألسرةأن)2009،9(العیسويفیذكرالجوانب،كافةمنشخصیتھتنمیة

والعقلیةوالنفسیةالجسمیةبالصحةوتمتعھمأعضائھاجمیعسعادةفيأیضاوإنماأطفالھا،نشأةفي

فيخاصةعلیھااإلنسانهللافطرالتيالسویةالفطرةعلىوتربیتھموالتكیفبالسواءوتمتعھم

عصر تزداد فیھ الضغوط التي تسقط على كاھل أفرادھا.

عنمنفصلةتربویةمؤسسةأنھاعلىالمدرسةإلىینظرالبعضكانالماضيوفي

لتقدیمواألسرةالمدرسةبینبالتواصلنادتالتيالحدیثةاالتجاھاتبعضھناكأنإالاألسرة،

البیتبین"العالقةأن)2008،268(الزكيیذكرحیثللطالبأفضلوتربویةتعلیمیةخدمة

قیامھافيالمدرسةعلىمنھاكاملواعتماداألسرةمنبانسحاببدأتمراحلبعدةمرتوالمدرسة

تعلیمھمعملیةعنواألخیراألولالمسئولھيالمدرسةأنباعتبارأبنائھاوتأھیلتعلیمبعملیة

مشاركةأھمیةیدركالجمیعوبدأتتغیرالمدرسةدورإلىالنظرةبدأتالوقتمرورمعولكن

الشراكةنماذجإلىوالمدرسةاألسرةبینالعالقةتطورتھناومنالدورھذافيوالمدرسةاألسرة

التي ینادي بھا الكثیرون في الوقت الحالي.

مناسبةتعلمبیئةوتوفیرالتعلیمیةالعملیةنجاحفيقصوىأھمیةلھاالوالدیةوالمشاركة

معالتواصلتحقیقفيتكمنالوالدیةالمشاركةأھمیةأن)2013،2(الخاتمأشارتحیثللطالب

تعلیمفيالمدرسةعلیھاتعتمدالتيالتعلیمیةالبرامجومناقشةتخطیطفيللمشاركةالمدرسة

واتخاذالتخطیطفيواإلسھامالسلوكیةمشكالتھمومناقشةالدراسيتحصیلھممتابعةوكذلكاألبناء،

مشاركةازدادتوكلماللتمویل،مصادرإیجادفيالمدرسةمساعدةوكذلكالمدرسیةالقرارات
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تطویرعلىذلكساعدالتعلیمفيالخصوصوجھعلىاألموروأولیاءالعموموجھعلىالمجتمع

العملیة التعلیمیة واالرتقاء بھا.

منالعدیدعلىتشملفإنھاالتعلیمیةالعملیةفيالوالدیةالمشاركةمجاالتإلىوبالنظر

فيوالمشاركةالتعلیمیة،القراراتصنعفيوالمشاركةالمدرسة،معالتواصلمثلالمجاالت

,Amponsah,Milledzi(یشیرحیثالمدرسیةاألنشطة Ampofo&Gyambrah, 2018, 2(

المدرسیةالتطوعیةاألعمالفيالمشاركةالتعلیمیةالعملیةفيالوالدیةالمشاركةتشملأنھإلى

المعلمینمعالتواصلوكذلكللمدرسةالتابعةوالمنظماتالمدرسیةاألحداثفيوالمشاركة

Shute(أشارحینفيالمدرسة،داخلوالعاملین et al., 2011, جوانبتتضمنأنھإلى)3

معاالجتماعاتوحضورالمدرسةفيالعاملینمعالتواصلالمدرسةفيالوالدیةالمشاركة

المعلمین والمشاركة في األعمال التطوعیة المدرسیة.

لدىالتحصیلمستوىارتفاعفيوالمدرسةاألسرةبیناالتصالأھمیةتظھرھناومن

األسرةمشاركةأھمیةوكذلكالدراسي،أدائھمفيالطالبیعترضالتيالمشكالتوحلالطالب،

كانتأووالمقابالتكاالجتماعاترسمیةأنشطةكانتسواءالمدرسةبھاتقومالتياألنشطةفي

الدراسةجاءتلذابھااألسرةتشتركأنیمكنالتياألنشطةمنغیرھاأواجتماعیة،طبیعةذات

شمالمحافظةفيللطالبالدراسيبالتحصیلوعالقاتھاالوالدیةالمشاركةعلىللتعرفالحالیة

الباطنة في سلطنة عمان.

مشكلة الدراسة:

األساسيللتعلیمزیدبنتریحانةبمدرسةالمیدانيالتدریبفيالباحثةخبرةضوءفي

المشاركةلدیھمتقلالتيوالطالباتللطلبةالتحصیليالمستوىانخفاضلمستفقدعمانبسلطنة

للطالبالدراسيبالتحصیلوعالقاتھاالوالدیةالمشاركةلترصدالحالیةالدراسةجاءتلذاالوالدیة؛

في محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان.

أسئلة الدراسة:

بالتحصیلالوالدیةالمشاركةعالقةماالتالي:السؤالفيللدراسةالرئیسالسؤالیتمثل

الدراسي للطالب في محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان؟

ویتفرع عن السؤال السابق األسئلة التالیة:
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ما مستوى المشاركة الوالدیة للطالب في محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان؟.1

ما معوقات المشاركة الوالدیة للطالب في محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان؟.2

مستوىفيالدراسةعینةدرجاتمتوسطبینإحصائیةداللةذاتفروقتوجدھل.3

لمتغیراتتعزىعمانسلطنةفيالباطنةشمالمحافظةفيللطالبالوالدیةالمشاركة

الدراسة (مستوى تعلیم الوالدین، دخل األسرة، عدد أفراد األسرة)؟

معوقاتفيالدراسةعینةدرجاتمتوسطبینإحصائیةداللةذاتفروقتوجدھل.4

لمتغیراتتعزىعمانسلطنةفيالباطنةشمالمحافظةفيللطالبالوالدیةالمشاركة

الدراسة (مستوى تعلیم الوالدین، دخل األسرة، عدد أفراد األسرة)؟

الدراسيوالتحصیلالوالدیةالمشاركةبینإحصائیةداللةذاتارتباطیھعالقةتوجدھل.5

للطالب في محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان؟

أھمیة الدراسة:

تتمثل أھمیة الدراسة الحالیة في النقاط التالیة:

أوالً: األھمیة النظریة:

تتمثل األھمیة النظریة للدراسة فیما یلي:

ألھمیتھانظراًللطالبالوالدیةللمشاركةتناولھافيالحالیةللدراسةالنظریةاألھمیةتتمثل

فيتتمثلوالتيبھ،تقومالتيالدورفيأھمیةالوالدیةالمشاركةفتتمثلالتعلیمیة،العملیةفيالبالغة

المناقشة ومحاولة أولیاء األمور حل المشكالت التي تواجھ أبناءھم الطالب.

ضوءفيللطالبالدراسيللتحصیلتناولھافيالحالیةللدراسةالنظریةاألھمیةتتمثل

ھوالدراسيفالتحصیلالتعلیمیة،العملیةجودةلقیاسرئیسمؤشرالدراسيالتحصیلاعتبار

العامل الذي یعكس مدى استیعاب الطالب، كما أنھ یعكس مقدار ثقافة أولیاء األمور.

طلبةوھيالعمانيالمجتمعفئاتأھممنبفئةترتبطكونھافيالحالیةالدراسةأھمیةتنبع

لذاالعماني،المجتمعبناءفيیسھمونسوفالذینالغدشبابھملكونھمالمختلفةالدراسیةالمراحل

منبالعدیدالعمانیةالمكتبةإلثراءالباحثینمنالعدیدأمامالبابالحالیةالدراسةتفتحأنیؤمل

األعمال في ھذا الموضوع الھام.
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ثانیاً:األھمیة التطبیقیة:

تتمثل األھمیة التطبیقیة للدراسة في النقاط التالیة:

وعالقاتھاالوالدیةالمشاركةتتناولتطبیقیةدراسةكونھافيالحالیةالدراسةأھمیةتتمثل

عالقةھناكأنحیثعمان،سلطنةفيالباطنةشمالمحافظةفيللطالبالدراسيبالتحصیل

المشاركةزادتفكلماللطالب،الدراسيالتحصیلودرجةالوالدیة،المشاركةمستوىبینطردیة

الوالدیة، كلما ارتفعت درجات التحصیل الدراسي للطالب.

وأولیاءالمعلمینمنالمربینأنظارتوجیھفيالحالیةالدراسةوتوصیاتنتائجتفیدقد

منالعدیدإلجراءالباحثینأنظارولفتللطالب،الوالدیةالمشاركةتنمیةلكیفیةالطالبأمور

الدراسات واألبحاث في ھذا المجال الھام.

عنوذلكأبنائھم،تحصیللتنمیةالطالبأسرتوجیھفيوتوصیاتھاالدراسةنتائجتسھمقد

طریق اھتمام الوالدین بالمشاركة مع المؤسسة التعلیمیة ومتابعة أداء أبناءھم الطالب.

أھداف الدراسة:

الوالدیةالمشاركةعالقةعنالكشفالتالي:الرئیسالھدفلتحقیقالحالیةالدراسةتسعى

بالتحصیل الدراسي للطالب في محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان.

ویتفرع من الھدف السابق األھداف الفرعیة التالیة:

سلطنةفيالباطنةشمالمحافظةفيللطالبالوالدیةالمشاركةمستوىعلىالتعرف.1

عمان.

سلطنةفيالباطنةشمالمحافظةفيللطالبالوالدیةالمشاركةمعوقاتعلىالتعرف.2

عمان.

مستوىفيالدراسةعینةدرجاتمتوسطبینإحصائیةداللةذاتفروقوجودعنالكشف.3

لمتغیراتتعزىعمانسلطنةفيالباطنةشمالمحافظةفيللطالبالوالدیةالمشاركة

الدراسة (مستوى تعلیم الوالدین، دخل األسرة، عدد أفراد األسرة).
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فيالدراسةعینةدرجاتمتوسطبینإحصائیةداللةذاتفروقوجودعنالكشف.4

تعزىعمانسلطنةفيالباطنةشمالمحافظةفيللطالبالوالدیةالمشاركةمعوقات

لمتغیرات الدراسة (مستوى تعلیم الوالدین، دخل األسرة، عدد أفراد األسرة).

والتحصیلالوالدیةالمشاركةبینإحصائیةداللةذاتارتباطیھعالقةوجودعنالكشف.5

الدراسي للطالب في محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان.

فرضیات الدراسة

عالقةھناكالتالیة:الرئیسةالفرضیةالباحثةتبنتوأھدافھاالدراسةمشكلةعلىبناء

فيللطالبالدراسيوالتحصیلالوالدیةالمشاركةبینإحصائیةداللةذاتإیجابیةارتباطیھ

محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان.

ویتفرع من الفرضیة الرئیسیة الفرضیات الفرعیة التالیة :

التطوعیةاألعمالببعضالقیامبینإحصائیةداللةذاتإیجابیةارتباطیھعالقةھناك.1

والتحصیل الدراسي للطالب في محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان.

والتحصیلبالمدرسةاالتصالبینإحصائیةداللةذاتإیجابیةارتباطیةعالقةھناك.2

الدراسي للطالب في محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان.

والتحصیلأكادیمیاًاألبناءدعمبینإحصائیةداللةذاتإیجابیةارتباطیةعالقةھناك.3

الدراسي للطالب في محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان.

واالجتماعیةالشخصیةالتنمیةبینإحصائیةداللةذاتإیجابیةارتباطیھعالقةھناك.4

والتحصیل الدراسي للطالب في محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان.

المشاركةمستوىفيالدراسةعینةدرجاتمتوسطبینإحصائیةداللةذاتفروقتوجد.5

الدراسةلمتغیراتتعزىعمانسلطنةفيالباطنةشمالمحافظةفيللطالبالوالدیة

(مستوى تعلیم الوالدین، دخل األسرة، عدد أفراد األسرة).

-7-



المشاركةمعوقاتفيالدراسةعینةدرجاتمتوسطبینإحصائیةداللةذاتفروقتوجد.6

الدراسةلمتغیراتتعزىعمانسلطنةفيالباطنةشمالمحافظةفيللطالبالوالدیة

(مستوى تعلیم الوالدین، دخل األسرة، عدد أفراد األسرة).

حدود الدراسة:

تتمثل حدود الدراسة في الحدود التالیة:

المشاركةعلىالتعرففيالحالیةللدراسةالموضوعیةالحدودتتمثلالموضوعیة:الحدود.1

الوالدیة وعالقاتھا بالتحصیل الدراسي للطالب في محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان

فياألساسيالتعلیممدارسمنعددفيالحالیةالدراسةتطبیقیتمسوفالمكانیة:الحدود.2

محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان.

التاسعالصفطالبمنعینةعلىالحالیةالدراسةتطبیقیتمسوفالبشریة:الحدود.3

والعاشر من التعلیم األساسي بسلطنة عمان.

العاممناألولالدراسيالفصلفيالحالیةالدراسةتطبیقیتمسوفالزمانیة:الحدود.4

م.2021-2020الدراسي

منھج الدراسة:

البیاناتجمععلىالوصفيالمنھج"ویختصالتحلیليالوصفيالمنھجالدراسةتتبع

أیضایتضمنبلالمتعمقالدقیقالكافيالتحلیلتحلیلھاإلىباإلضافةوتبویبھا،وتصنیفھاوالحقائق

استخراجبھدفوالتفسیروالتصنیفالقیاسأسالیباستخدامیتملذلكالنتائج،لھذهالتفسیرمنقدرا

الدراسة(صابرموضوعالظاھرةبشأنتعمیماتإلىالوصولثمالداللة،ذاتاالستنتاجات

والعاشرالتاسعالصفطالبوالدینبمشاركةالوصفيالمنھجیھتمحیث)،2002،87وخفاجة،

حلفيواإلسھاموالمناقشةالتخطیطفيمشاركتھمطریقعنوذلكاألساسي،التعلیممرحلةمن

المدرسیةالقراراتاتخاذغياألمورأولیاءومساھمةالطالب،أبناءھمتواجھالتيالصعوبات
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وصحمولوىوشناص(صحاروالیاتمدارسداخلالتعلیمیةالعملیةتطویرفيواإلسھام

والخابورة والسویق).

مجتمع الدراسة وعینتھا:

الباطنةشمالبمحافظةالحكومیةالمدارسفيالطالبمنالحاليالدراسةمجتمعیتكون

عددھمبلغوالتيوالسویق)والخابورةوصحمولوىوشناص(صحارھيوالیاتستةتضموالتي

والتباعدالشاملالحصرلصعوبةونظراًمدرسة؛202علىموزعینوطالبةطالب)125973(

العشوائیةبالطریقةالعینةاختیارأسلوبإلىالباحثةلجأتالمحافظةمدارسبینالجغرافي

منوطالبةطالبة)382(تكونأنیجبالدراسةعینةفإنجیجرریتشاردمعادلةوباستخدام

(المركزعام.16-15منعمریةبفئاتاألساسيالتعلیممرحلةمنوالعاشرالتاسعالصفوف

منمكونھاستطالعیةعینةعلىتطبیقتمكما)،2020،405والمعلومات،لإلحصاءالوطني

للدراسة.السیكومتریةاإلجراءاتمنللتأكدمفردة)30(

للتحلیلوالصالحةالمستردةاالستباناتعدد)1(رقم:الجدول

الموزعةاالستبانات
المستردةاالستبانات

للتحلیلوالصالحة

المستردةالمئویةالنسبة

اإلحصائيللتحلیلوالصالحة

الموزعةلالستبانات

38237397.6%

االستباناتأنحینفي)،382(الموزعةاالستباناتعددأنالسابقالجدولمنیتبین

استبانة.)373(ھياإلحصائيللتحلیلوالصالحةالمستردة

خصائص عینة الدراسة:

تم حساب التكرارات والنسب المئویة ألفراد عینة الدراسة وتتمثل في المعلومات الدیمغرافیة

التي تشتمل على:
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مستوى تعلیم األب: ویشتمل على (أمي، یقرأ ویكتب، تعلیم أساسي، مؤھل متوسط،-

بكالوریوس، ماجستیر، دكتوراه).

مستوى تعلیم األم:  ویشتمل على (أمي، یقرأ ویكتب، تعلیم أساسي، مؤھل متوسط،-

بكالوریوس، ماجستیر، دكتوراه).

لایر،1200منأقلإلى800منلایر،800من(أقلعلىویشتملاألسرة:دخل-

فأكثر).1200

5أفراد،5منأقلإلىأفراد3منأفراد،3من(أقلعلىویشتملاألسرة:أفرادعدد-

أفراد فأكثر).

توزیع أفراد العینة حسب مستوى تعلیم األب-1

األبتعلیممستوىحسبالعینةأفرادتوزیع)2(رقمالجدول

النسب المئویةالتكراراتمستوى تعلیم األب

13.9%52تعلیم أساسي

32.2%120مؤھل متوسط

45.6%170بكالوریوس

4.8%18ماجستیر

3.5%13دكتوراه

100%373الدرجة الكلیة

مستوىھيحسبالعینةأفرادتوزیععلیھاحصلنسبةأكبرأنالسابق:الجدولمنیتبین

(مؤھلبـوالخاصة%)،32.2(نسبةویلیھا(بكالوریوس)،بـالخاصةوھي%)45.6(األبتعلیم

(دكتوراه).بـوالخاصة%)3.5(ھينسبةأقلجاءتبینمامتوسط)،
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مستوى تعلیم األم:توزیع أفراد العینة حسب-2

األمتعلیممستوىحسبالعینةأفرادتوزیع)3(رقمالجدول

النسب المئویةالتكراراتمستوى تعلیم األم

6.2%23أمي

7.2%27تقرأ ویكتب

15.5%58تعلیم أساسي

31.4%117مؤھل متوسط

26.0%97بكالوریوس

6.2%23ماجستیر

7.5%28دكتوراه

100%373الدرجة الكلیة

تعلیممستوىھيحسبالعینةأفرادتوزیععلیھاحصلنسبةأكبرأنالسابق:الجدولمنیتبین

بـوالخاصة%)،26.0(نسبةویلیھامتوسط)،(مؤھلبـالخاصةوھي%)31.4(األم

وماجستیر).(أميمنبكالًوالخاصة%)6.2(ھينسبةأقلجاءتبینما(بكالوریوس)،

ج-  توزیع أفراد العینة حسب دخل األسرة:

األسرةدخلحسبالعینةأفرادتوزیع)4(رقمالجدول

النسب المئویةالتكراراتدخل األسرة

20.9%78لایر800منأقل

56.0%209لایر..1200منأقلإلى800من

23.1%86فأكثر.1200

100%373الدرجة الكلیة

دخلھيحسبالعینةأفرادتوزیععلیھاحصلنسبةأكبرأنالسابق:الجدولمنیتبین

%)،23.1(نسبةویلیھالایر.)،1200منأقلإلى800(منبـالخاصةوھي%)56.0(األسرة
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1200من(أقلبـوالخاصة%)20.9(ھينسبةأقلجاءتبینمافأكثر)،800(منبـوالخاصة

لایر).

توزیع أفراد العینة حسب دخل األسرة:-8

األسرة:أفرادعددحسبالعینةأفرادتوزیع)5(رقمالجدول

النسب المئویةالتكراراتعدد أفراد األسرة

16.1%60أفراد3منأقل

53.4%199أفراد.5منأقلإلىأفراد3من

30.6%114فأكثر.أفراد5

100%373الدرجة الكلیة

عددھيحسبالعینةأفرادتوزیععلیھاحصلنسبةأكبرأنالسابق:الجدولمنیتبین

نسبةویلیھاأفراد)،5منأقلإلىأفراد3(منبـالخاصةوھي%)53.4(األسرةأفراد

(أقلبـوالخاصة%)16.1(ھينسبةأقلجاءتبینمافأكثر)،أفراد5(بـوالخاصة%)،30.6(

أفراد).3من

أدوات الدراسة:

االستبانة-1

االستبانة وإجراءات التحقق من صدقھا وثباتھا:

صدق األداة وثباتھا:

أوالً: صدق األداة (االستبانة):

صدق المحكمین:)1

المحكمینمنمجموعةعلىوعرضھاعباراتھا،وبناءاالستبانةإعدادمناالنتھاءبعد

المختصین للتحقق من مدى فاعلیة األداة وتحقیقھا ألھدف الدراسة.

ومدىإلیھ،تنتميالذيبالمحورعباراتھامنعبارةكلارتباطمدىمنللتأكدوذلك

أجلھ،منوضعتالذيالھدفلتحقیقومالءمتھااللغویةصیاغتھاوسالمةعبارةكلوضوح

یرونھمماوردماغیرأوالصیاغةإعادةأوباإلضافةأوبالحذفوذلكتحسینھاطرقواقتراح
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أعادتالمحكمینبعضاقتراحاتضوءوفيالمحكمینمنالمحكمةالنسخاستعادةوبعدمناسباً.

فیماوذلكاالستبانةفيالعباراتبعضصیاغةوإعادةحذفتمحیثاالستبانة؛صیاغةالباحثة

بعدالنھائيشكلھافياالستبانةأصبحتوبذلكالمحكمون،السادةمن٪)80(منأكثرعلیھاتفق

عینةتطبیقتموقدمحورین،علىمقسمةعبارة)63(منمكونةالظاھريصدقھامنالتأكد

التعلیممرحلةمنوالعاشرالتاسعالصفوفمنطالبعلىموزعة)30(منمكونھاستطالعیة

عام.16-15منعمریةبفئاتاألساسي

صدق االتساق الداخلي لمحاور االستبانة:)2

فيالباطنةشمالمحافظةفيللطالبالوالدیةالمشاركةمستوىاألول:المحور−

سلطنة عمان:

عبارةكلدرجاتبینبیرسونارتباطمعاملبحسابالداخلياالتساقصدقحسابتم

نتائجھاویوضحباالستبانةاألولالمحورعباراتمنالعبارةإلیھتنتميالتيللبعدالكلیةوالدرجة

الجدول التالي:

التيبعدلكلالكلیةوالدرجةعبارةكلدرجاتبینبیرسونارتباطمعامالت)6(رقمالجدول

تنتمي إلیھ العبارة في المحور األول

البعد األول: األعمال
التطوعیة

تابع البعد الثاني االتصال
بالمدرسة

البعد الرابع: التنمیة
الشخصیة واالجتماعیة

لألبناء
رقم

رقممعامل االرتباطالعبارة
معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطالعبارة

1.892**20.890**39.842**
2.925**21.884**40.874**
3.950**22.903**41.946**
4.966**23.821**42.912**
5.942**24.827**43.923**
6.962**25.925**44.962**

البعد الثالث: دعم األبناء**7.967
**45.980أكادیمیاً

رقم**8.934
**46.939معامل االرتباطالعبارة

9.879**26.934**47.865**
10.901**27.904**48.831**
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11.939**28.935**49.928**
البعد الثاني االتصال

**50.971**29.881بالمدرسة

رقم
**30.962معامل االرتباطالعبارة

12.886**31.872**
13.918**32.978**
14.802**33.963**
15.876**34.950**
16.897**35.880**
17.927**36.943**
18.859**37.931**
19.941**38.884**

).0.01(الداللةمستوىعندإحصائیاًدال**

تنتميالتيللعبارةالكلیةبالدرجةالعباراتارتباطمعامالتأنالسابقالجدولمنیتبین

فيالباطنةشمالمحافظةفيللطالبالوالدیةالمشاركةمستوىاألول:المحورفيالعبارةإلیھ

معامالتقیمجمیعوجاءت)،0.01(داللةمستوىعندإحصائیاًدالةجمیعھاًجاءتعمانسلطنة

**)،967**-.879(.بینالتطوعیةاألعمالاألول:البعدفيتراوحتحیثدالةقیماالرتباط

البعدفيوتراوحت**)،941**-.802(.بینبالمدرسةاالتصالالثاني:البعدفيوتراوحت

الشخصیةالتنمیةالرابع:البعدفيوتراوحت**)،978**-.872(.بینأكادیمیاًاألبناءدعمالثالث:

المشاركةمستوىاألول:المحورفيوتراوحت**)،980**-.831(.بینلألبناءواالجتماعیة

یدلمما**)،980**-.802(.بینعمانسلطنةفيالباطنةشمالمحافظةفيللطالبالوالدیة

المشاركةمستوىاألول:المحورأبعادلعباراتالداخلياالتساقصدقمنعالیةدرجةتوافرعلى

الوالدیة للطالب في محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان باالستبانھ.

فيالباطنةشمالمحافظةفيللطالبالوالدیةالمشاركةمعوقاتالثاني:المحور−

سلطنة عمان:

عبارةكلدرجاتبینبیرسونارتباطمعاملبحسابالداخلياالتساقصدقحسابتم

ویوضحباالستبانةالثانيالمحورعباراتمنالعبارةإلیھتنتميالتيالثانيللمحورالكلیةوالدرجة

نتائجھا الجدول التالي:
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الثانيللمحورالكلیةوالدرجةعبارةكلدرجاتبینبیرسونارتباطمعامالت)7(رقمالجدول

التي تنتمي إلیھ العبارة في المحور الثاني

المحور الثاني: معوقات المشاركة الوالدیة للطالب في محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان

معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارة

51.903**58.896**

52.855**59.859**

53.921**60.854**

54.967**61.928**

55.937**62.940**

56.879**63.810**

57.898**

).0.01(الداللةمستوىعندإحصائیاًدال**

تنتميالتيللعبارةالكلیةبالدرجةالعباراتارتباطمعامالتأنالسابقالجدولمنیتبین

فيالباطنةشمالمحافظةفيللطالبالوالدیةالمشاركةمعوقاتالثاني:المحورفيالعبارةإلیھا

معامالتقیمجمیعوجاءت)،0.01(داللةمستوىعندإحصائیاًدالةجمیعھاًجاءتعمانسلطنة

توافرعلىیدلمما**)،967**-.810(.بینالثانيالمحورفيتراوحتحیثدالةقیماالرتباط

درجة عالیة من صدق االتساق الداخلي لعبارات المحور الثاني:

معوقات المشاركة الوالدیة للطالب في محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان باالستبانھ.

فيللطالبالوالدیةالمشاركةمستوىاألول:المحورألبعادالعامالبنائيالصدق)3

محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان:

االرتباطمعامالتإیجادخاللمناألولالمحورألبعادالعامالبنائيالصدقمنالتحققتم

بین الدرجة الكلیة لكل بُعد والمتوسط العام للمحور األول، ویوضح نتائجھا الجدول التالي:
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األولللمحورالعاموالمتوسطبُعدلكلالكلیةالدرجةبیناالرتباطمعامالت)8(رقمالجدول

معامل االرتباطاألبعادم

**856.البعد األول: األعمال التطوعیة1

**961.البعد الثاني االتصال بالمدرسة2

**970.البعد الثالث: دعم األبناء أكادیمیا3ً

**963.البعد الرابع: التنمیة الشخصیة واالجتماعیة لألبناء4

المشاركةمستوىاألول:المحورألبعاداالرتباطمعامالتقیمأنالسابقالجدولمنیتبین

األولللمحورالعاموالمتوسطعمانسلطنةفيالباطنةشمالمحافظةفيللطالبالوالدیة

إحصائیاًدالةجمیعھاوكانت**)970**-.856(.بینتراوحتحیثعالیةبقیمجاءتباالستبانة

لالستبانة.البنائيالصدقمنعالیةدرجةتوافرعلىیدلمما)؛0.01(داللةمستوىعند

ثانیاً: ثبات األداة:

شمالمحافظةفيللطالبالوالدیةالمشاركةمستوىاألول:المحورألبعادألفاكرونباخ)1

الباطنة في سلطنة عمان:

الوالدیةالمشاركةمستوىاألول:المحورألبعادألفاكرونباخثباتمعاملحسابتم

باالستبانةاألولللمحورالعاموالمتوسطعمانسلطنةفيالباطنةشمالمحافظةفيللطالب

ویوضح نتائجھا الجدول التالي:

األولللمحورالعاموالمتوسطاألولالمحورألبعادألفاكرونباخثباتمعامل)9(رقمالجدول

باالستبانة

كرونباخ ألفاعدد العباراتاألبعادم

11.977البعد األول: األعمال التطوعیة1

14.926البعد الثاني االتصال بالمدرسة2

13.920البعد الثالث: دعم األبناء أكادیمیا3ً

12.925البعد الرابع: التنمیة الشخصیة واالجتماعیة لألبناء4

50.952المتوسط العام
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المشاركةمستوىاألول:المحورألبعادالثباتمعامالتقیمأنالسابقالجدولمنیتبین

قیمتراوحتحیثعالیة؛بقیمجاءتعمانسلطنةفيالباطنةشمالمحافظةفيللطالبالوالدیة

الباطنةشمالمحافظةفيللطالبالوالدیةالمشاركةمستوىاألول:المحورألبعادالثباتمعامالت

مستوىاألولالمحورألبعادالكليالثباتمعاملقیمةوبلغت)،977-.920(.بینعمانسلطنةفي

وتشیر)؛952(.باالستبانةعمانسلطنةفيالباطنةشمالمحافظةفيللطالبالوالدیةالمشاركة

نتائجھاعلىاالعتمادوإمكانیةللتطبیقاالستبانةصالحیةإلىالثباتمعامالتمنالقیمھذه

والوثوق بھا.

محافظةفيللطالبالوالدیةالمشاركةمعوقاتالثاني:المحورلعباراتألفاكرونباخ)2

شمال الباطنة في سلطنة عمان:

الوالدیةالمشاركةمعوقاتالثاني:المحورلعباراتألفاكرونباخثباتمعاملحسابتم

باالستبانةالثانيللمحورالكلیةوالدرجةعمانسلطنةفيالباطنةشمالمحافظةفيللطالب

ویوضح نتائجھا الجدول التالي:

الثانيللمحورالكلیةوالدرجةالثانيالمحورلعباراتألفاكرونباخثباتمعامل)10(رقمالجدول

باالستبانة

العباراتم
عدد

العبارات

معامل كرونباخ

ألفا

ضعف المستوى التعلیمي للوالدین.51

13

.981

982.عدم توافر الوقت المناسب للوالدین للمشاركة في تعلیم أوالدھم.52

53
تدني أھمیة مفھوم المشاركة الوالدیة في تعلیم األبناء لدى

الوالدین.
.980

980.قلة وجود تشریعات تلزم الوالدین بالمشاركة في تعلیم أبنائھم.54

980.قلة توافر المكان المناسب الستقبال الوالدین.55

56
خوف الوالدین من ذكر سلبیات أبنائھم مثل تدني المستوى

الدراسي أو المشكالت السلوكیة.
.981
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981.ضعف التعاون المقدم من قبل المدرسة للوالدین.57

981.افتقار الوالدین للمھارات التي تؤھلھم للتعاون مع المدرسة.58

982.قلة توافر برامج محددة األھداف لمشاركة الوالدین في التعلیم.59

982.غیاب وعي الوالدین بأھمیة توفیر الدعم األكادیمي ألبنائھم.60

61
غیاب تواجد الوالدین بشكل أساسي في المنزل بداعي السفر أو

العمل.
.980

980.عدم ترحیب المدرسة بمشاركة الوالدین في األنشطة المدرسیة.62

983.یرفض األبناء مشاركة الوالدین في األنشطة المدرسیة.63

982.المتوسط العام

المشاركةمعوقاتالثاني:المحورلعباراتالثباتمعامالتقیمأنالسابقالجدولمنیتبین

قیمتراوحتحیثعالیة؛بقیمجاءتعمانسلطنةفيالباطنةشمالمحافظةفيللطالبالوالدیة

شمالمحافظةفيللطالبالوالدیةالمشاركةمعوقاتالثاني:المحورلعباراتالثباتمعامالت

المحورلعباراتالكليالثباتمعاملقیمةوبلغت)،983-.980(.بینعمانسلطنةفيالباطنة

باالستبانةعمانسلطنةفيالباطنةشمالمحافظةفيللطالبالوالدیةالمشاركةمعوقاتالثاني:

االعتمادوإمكانیةللتطبیقاالستبانةصالحیةإلىالثباتمعامالتمنالقیمھذهوتشیر)؛982(.

على نتائجھا والوثوق بھا.

فيالطالبلتحصیلالمئویةالنسبةاستخدامتمالماضي:العامفيالطالبلتحصیلالمئویةالنسبة

العام الماضي وقیاس عالقاتھا بمستوى  المشاركة الوالدیة.

األسالیب اإلحصائیة:

البیاناتتحلیلتمتحقیقھا،إلىالباحثةسعتالتيواألھدافالدراسةطبیعةعلىبناء

لألسالیبوفقاًالنتائجواستخراج)spss(االجتماعیةللعلوماإلحصائیةالحزمةبرنامجباستخدام

اإلحصائیة التالیة:

للبیاناتوفقاًالدراسةعینةأفرادخصائصعلىللتعرفالمئویة:والنسبالتكرارات-1

الدراسيللتحصیلالمئویةالنسبةاستخدامتمكماالدراسة،عینةألفرادالدیموغرافیة

للطالب للسنة الماضیة وقیاس ارتباطھ بأسالیب المشاركة الوالدیة لدیھم.
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االستبیانعباراتمتوسطاتلحسابالمعیاریة:واالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات-2

وكذلك الدرجات الكلیة لمحاور االستبانة بناء على استجابات أفراد عینة الدراسة.

لحساب االتساق الداخلي.معامل ارتباط بیرسون:-3

لحساب الثبات لعبارات االستبانة.معامل كرونباخ ألفا:-4

One(األحاديالتباینتحلیل-5 Way Anova:(بیناإلحصائیةالفروقلحساب

استجابات أفراد عینة الدراسة.

علىوبعدعبارةكلعلىلالستجاباتالحسابيالمتوسطلوصفوذلكالمدى:معادلة-6

النحو التالي:

متوسطة)،2(منخفضة)،1(جداًمنخفضةالدرجةیعطيبحیثاالستجابةدرجةتحدیدتم

یلي:ماعلىبناءمحورلكلالتحققدرجةتحدیدویتم)،5(جداًعالیة)،4(عالیة)،3(

0.80===الفئةطول  − األعلي الحد الحداألدني
 عددالمستویات

1−5
5

جداً).(منخفضةاستجابةدرجةتمثل1.80منأقلإلى1من

(منخفضة).استجابةدرجةتمثل2.60منأقلإلى1.80من-

(متوسطة).استجابةدرجةتمثل3.40منأقلإلى2.60من-

(عالیة).استجابةدرجةتمثل4.20منأقلإلى3.40من-

جداً).(عالیةاستجابةدرجةتمثل5منأقلإلى4.20من-

ملخص نتائج الدراسة

شمالمحافظةفيللطالبالوالدیةالمشاركةمستوىمااألول:السؤالنتائجملخص●

تبین ما یلي:الباطنة في سلطنة عمان؟

شمالمحافظةفيللطالبالوالدیةالمشاركةمستوىاألول:للمحورالعامالمتوسطأن-

)435(.معیاريوانحراف)3.74(حسابيبمتوسطجاءقد،عمانسلطنةفيالباطنة

وبدرجة استجابة (عالیة).

قدأنھمن)2018(عمروحجالعمردراسةإلیھتوصلتمامعجزئیاًالنتیجةتلكوتتفق-

"دوكمن"دراسةإلیھتوصلتوماعالیةبدرجةالوالدیةالمشاركةمستوىجاء
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)Dokmen, المرحلةفيالطالبلدىالوالدیةالمشاركةمستوىارتفاعمن)2017

االبتدائیة

)501(.معیاريوانحراف)،3.68(حسابيبمتوسطالتطوعیة)،(األعمالاألولالبعدأن-

.وبدرجة استجابة (عالیة)

Kuan(وتشوین""كواندراسةإلیھتوصلتمامعجزئیاًالنتیجةتلكوتتفق- & Chuen,

األبویةالذاتیةوالكفاءةاألبويالدوربناءالوالدیةالمشاركةممارساتتشملأنھمن)2017

والمعلمیناألبناءمنللمشاركةالخاصةوالدعواتالحیاةسیاقحولالوالدیةوالتصورات

والمشاركة الوالدیة في األنشطة المنزلیة والمدرسیة

)449(.معیاريوانحراف)،3.84(حسابيبمتوسطبالمدرسة)،(االتصالالثانيالبعدأن-

وبدرجة استجابة (عالیة).

أولیاءاستجاباتأنإلىتوصلتالتي)،2018(عمروحجالعمردراسةمعیتفقماوھذا-

األمور في متابعة حضور وغیاب أبنائھم عن المدرسة بمستوى عال.

)442(.معیاريوانحراف)،3.71(حسابيبمتوسطأكادیمیاً)،األبناء(دعمالثالثالبعدأن-

وبدرجة استجابة (عالیة).

,Thornton("ثورنتون"دراسةمعأیضاًجزئیاًیتفقماوھذا- إلىتوصلتالتي)،2015

النجاحتعزیزفيالوالدیةالمشاركةألھمیةالدراسةفيالمشاركینالمعلمینغالبیةإدراك

والتحصیل الدراسي للطالب.

وانحراف)،3.72(حسابيبمتوسطلألبناء)،واالجتماعیةالشخصیة(التنمیةالرابعالبعدأن-

).(عالیةاستجابةوبدرجة)474(.معیاري

Kuan(وتشوین""كواندراسةمعجزئیاًیتفقماوھذا- & Chuen, التي)،2017

األبویةالذاتیةوالكفاءةاألبويالدوربناءالوالدیةالمشاركةممارساتأنإلىتوصلت

والمعلمیناألبناءمنللمشاركةالخاصةوالدعواتالحیاةسیاقحولالوالدیةوالتصورات

لممارساتقويإیجابيتأثیرووجودوالمدرسیة،المنزلیةاألنشطةفيالوالدیةوالمشاركة

المشاركة الوالدیة المتعلقة بالكفاءة الذاتیة الوالدیة على التحصیل الدراسي للطالب.

ملخص نتائج فرضیات الدراسة تبین ما یلي:.●
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الدراسيوالتحصیلالتطوعیةاألعمالبینإحصائیةداللةذاتموجبةعالقةوجود-

).**903(.ارتباطبمعاملللطالب

,Yin("ین"دراسةإلیھتوصلتمامعجزئیاًالنتیجةتلكوتختلف- توجدالأنھمن)2019

عالقة بین المشاركة الوالدیة في األنشطة المدرسیة والتحصیل الدراسي لدى الطالب

للطالبالدراسيوالتحصیلبالمدرسةاالتصالبینإحصائیةداللةذاتموجبةعالقةوجود-

**).910(.ارتباطبمعامل

التواصلبُعدوأن)2018(الریامیةدراسةإلیھتوصلتمامعجزئیاالنتیجةتلكوتختلف-

الصفطلبةعندالتعلمنحوواالتجاهاألكادیميبالتحصیلیتنبألمواألملألبالمدرسي

العاشر بسلطنة عمان

الدراسيوالتحصیلأكادیمیاًاألبناءدعمبینإحصائیةداللةذاتموجبةعالقةوجود-

).**882(.ارتباطبمعاملللطالب

Assefa(وسنتایھو"أسفادراسة"معجزئیاًیتفقماوھذا- & Sintayehu, التي)،2019

لدىالطالبلتعلیموالمتابعةبالدعمیتعلقفیماالوالدیةالمشاركةمستوىارتفاعإلىأشارت

الطالب المتفوقین.

والتحصیلواالجتماعیةالشخصیةالتنمیةبینإحصائیةداللةذاتموجبةعالقةوجود-

).**897(.ارتباطبمعاملللطالبالدراسي

,Yin("ین"دراسةإلیھتوصلتمامعجزئیاًالنتیجةتلكوتتفق- عالقةووجود)2019

الذاتوتقدیرللمدرسة"الوالدیة"التوقعاتالوالدیةالمشاركةبُعدبینإیجابیةارتباطیة

والتحصیل الدراسي لدى الطالب

إحصائیةداللةذاتارتباطیةعالقةبوجودالفرعیةالفرضیاتقبولتمالسابقةالنتائجخاللومن

بین المشاركة الوالدیة بأبعادھا األربعة وبین التحصیل الدراسي للطالب.

للطالبالوالدیةالمشاركةمعوقاتھيماعلى:نصالذيالثاني:السؤالنتائجملخص●

تبین ما یلي:في محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان؟
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شمالمحافظةفيللطالبالوالدیةالمشاركةمعوقاتالثاني:للمحورالعامالمتوسطأن-

)،2.68(قدرةحسابيوبمتوسط(متوسطة)،استجابةبدرجةجاءعمان،سلطنةفيالباطنة

).381(.معیاريوانحراف

الثقافيالفقرأنمن)2017(مومندراسةإلیھتوصلتمامعجزئیاًالنتیجةتلكوتختلف-

المدرسةتكسبھاالتياألنشطةمسایرةفيبعجزیشعرھماآلباءمنھیعانيالذيوالمعرفي

ألبنائھم.

بینإحصائیةداللةذاتفروقتوجدھلعلى:نصالذيالثالثالسؤالنتائجملخص●

شمالمحافظةفيللطالبالوالدیةالمشاركةمستوىفيالدراسةعینةدرجاتمتوسط

األسرة،دخلالوالدین،تعلیم(مستوىالدراسةلمتغیراتتعزىعمانسلطنةفيالباطنة

تبین ما یليعدد أفراد األسرة)؟

مستوىلمتغیرتعزى)0.05(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدم-

محافظةفيللطالبالوالدیةالمشاركةمستوىاألول:المحورأبعادجمیعفياألبتعلیم

.شمال الباطنة في سلطنة والمتوسط العام للمحور

ذاتفروقیوجدالإلىأشارتوالتي)،2018(عمروحجالعمردراسةمعیتفقماوھذا-

تعلیم الوالدین.داللة إحصائیة في مستوى المشاركة الوالدیة تعزى إلى مستوى

األمتعلیملمتغیرتعزى)0.05(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدم-

الباطنةشمالمحافظةفيللطالبالوالدیةالمشاركةمستوىاألول:المحورأبعادجمیعفي

.في سلطنة عمان والمتوسط العام للمحور

ذاتفروقیوجدالإلىأشارتوالتي)،2018(عمروحجالعمردراسةمعیتفقماوھذا-

تعلیم الوالدین.داللة إحصائیة في مستوى المشاركة الوالدیة تعزى إلى مستوى

فياألسرة،دخللمتغیرتعزى)0.05(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجود-

فيالباطنةشمالمحافظةفيللطالبالوالدیةالمشاركةمستوىاألول:المحورأبعادجمیع

فأكثر.).1200(األسرةدخللصالحالفروقوجاءتللمحورالعاموالمتوسطعمانسلطنة
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,Cole(كولدراسةإلیھتوصلتمامعجزئیاًیختلفماوھذا- إلىأشارتالتي)،2017

واالقتصادیةواالجتماعیةالتعلیمیةوالثقافاتالعرقیاتجمیعمناألمورأولیاءكافةرغبة

في المشاركة الوالدیة في تعلیم أطفالھم.

أفرادعددلمتغیرتعزى)0.05(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدم-

شمالمحافظةفيللطالبالوالدیةالمشاركةمستوىاألول:المحورأبعادفياألسرة

.الباطنة في سلطنة عمان

,Cole(كولدراسةإلیھتوصلتمامعجزئیاًیتفقماوھذا- إلىأشارتالتي)،2017

واالقتصادیةواالجتماعیةالتعلیمیةوالثقافاتالعرقیاتجمیعمناألمورأولیاءكافةرغبة

في المشاركة الوالدیة في تعلیم أطفالھم.

متوسطبینإحصائیةداللةذاتفروقتوجدینصالذيالخامسالفرضرفضیعنيماوھو

سلطنةفيالباطنةشمالمحافظةفيللطالبالوالدیةالمشاركةمستوىفيالدراسةعینةدرجات

یخصفیماوقبولھاألسرة)أفرادعددالوالدین،تعلیم(مستوىالدراسةلمتغیراتتعزىعمان

الدخل األسري.

داللةذاتفروقتوجدھلعلى:نصوالذيالرابعالسؤالنتائجملخصعرضرابعاً:●

فيللطالبالوالدیةالمشاركةمعوقاتفيالدراسةعینةدرجاتمتوسطبینإحصائیة

الوالدین،تعلیم(مستوىالدراسةلمتغیراتتعزىعمانسلطنةفيالباطنةشمالمحافظة

تبین ما یلي:دخل األسرة، عدد أفراد األسرة)؟

مستوىلمتغیرتعزى)0.05(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدم-

الباطنةشمالمحافظةفيللطالبالوالدیةالمشاركةمعوقاتالثاني:المحورفياألبتعلیم

في سلطنة عمان

مستوىلمتغیرتعزى)0.05(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدم-

الباطنةشمالمحافظةفيللطالبالوالدیةالمشاركةمعوقاتالثاني:المحورفياألمتعلیم

في سلطنة عمان

،األسرةدخللمتغیرتعزى)0.05(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجود-

لایر.).1200منأقلإلى800(منلصالحالفروقوجاءت
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أفرادعددلمتغیرتعزى)0.05(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدم-

فيالباطنةشمالمحافظةفيللطالبالوالدیةالمشاركةمعوقاتالثاني:المحورفياألسرة

.سلطنة عمان

متوسطبینإحصائیةداللةذاتفروقتوجدینصالذيالسادسالفرضرفضیعنيماھو

فيالباطنةشمالمحافظةفيللطالبالوالدیةالمشاركةمعوقاتفيالدراسةعینةدرجات

فیماوقبولھاألسرة)أفرادعددالوالدین،تعلیم(مستوىالدراسةلمتغیراتتعزىعمانسلطنة

یخص الدخل األسري.

توصیات الدراسة:

منبینھمالمشتركةاألھدافلتنسیقاألموروأولیاءالمدرسةبینمباشرةاتصالقنواتفتح-

أجل زیادة التحصیل الدراسي للطالب.

الوالدیةالمشاركةأسالیبعلىتدربیھمأجلمناألمورألولیاءتدریبیةدوراتتوفیر-

.الصحیحة

العالقةتقویةفيتساعدھمالتيالمدرسیةالنشاطاتمنالعدیدفياألمورأولیاءإشراك-

بینھم وبین المعلمین والمجتمع المدرسي.

بشكلوتحدیثھاكاملبشكلاألسریةوحالتھمالطالبكافةعنمعلوماتتوافرضرورة-

مستمر.

معأبنائھمتعلیمفيالمشاركةبأھمیةلتوعیتھماألمورأولیاءعلىإرشادیةكتبتوزیع-

المدرسة.

تعلیمفياألمورأولیاءمعالمشاركةأھمیةعنالمدرسيالمجتمعألعضاءندواتعمل-

الطالب.

مقترحات الدراسة:

مراحلفيالطالبيالدراسيوالتحصیلالوالدیةالمشاركةحولالدراساتمنمزیدإجراء-

عمریة وحدود مكانیة أوسع.

فيالدراسيالتحصیلتحسینفيالوالدیةالمشاركةدورعلى(كیفیة)نوعیةدراسةإجراء-

سلطنة عمان.
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فيالطالباألمورأولیاءنظروجھةمنالوالدیةالمشاركةحولالدراساتمنمزیدإجراء-

سلطنة عمان.

العوامل التي تؤثر في التحصیل الدراسي للطالب في محافظة شمال الباطنة في سلطنة-

عمان.

المشاركة الوالدیة و عالقتھا بالتوافق النفسي للطالب في محافظة شمال الباطنة في سلطنة-

عمان.
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