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 هشكلة البحث

 الفمسطينية بالمدارس خاصة صفحات انتشار يعتبر
 بشكل محيطيا مع المدرسة تواصل وسائل في تطوراً 
 يثير مما خاص، بشكل الطالب أمور أولياء ومع عام

 ىذا من المتوقعة االستفادة مدى حول التساؤل
 في الدراسة مشكمة تتحدد أن يمكن وعميو التطور،
:التالي الرئيس السؤال

 بنيهب دور وسبئل التىاصل االجتوبعي يف تعزيز التىاصل 
األهىر؟املدرسة وأوليبء 
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 البحث أسئلة 
مااا در ااة اسااتخدام صاافحة المدرسااة عمااص موقااع التواصاال اال تماااعي 1.

في متابعة أنشطة المدرساة المختمفاة مان و ياة نوار أوليااء ( فيسبوك)
األمور؟

 اال تماعي التواصل موقع عمص المدرسة صفحة استخدام در ة ما .2
 و ية من أبنائيم تحصيل لمستوى األمور أولياء متابعة في (فيسبوك)

األمور؟ أولياء نور

 فيسبوك اال تماعي التواصل موقع دور لتفعيل المقترحة التوصيات ما .3
األمور؟ أولياء مع المدرسة تواصل تعزيز في
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 اف البحثأهد
تحدياد در ااة اساتخدام صاافحة المدرسااة عماص موقااع التواصاال 1.

فاي متابعاة أنشاطة المدرساة المختمفاة ( فيسابوك)اال تماعي 
.من و ية نور أولياء األمور

 التواصل موقع عمص المدرسة صفحة استخدام در ة تحديد .2
 لمستوى األمور أولياء متابعة في (فيسبوك) اال تماعي
.األمور أولياء نور و ية من أبنائيم تحصيل

م موعااة ماان التوصاايات لتفعياال دور موقااع التواصاال اقتااراح . 3
اال تماااعي فيساابوك فااي تعزيااز التواصاال بااين المدرسااة وأولياااء 

.األمور
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 أهوية البحث 
 الطالب عمم حسب–القالئل الدراسات من الدراسة تعد .1

 (فيسبوك) اال تماعي التواصل موقع دور تتناول التي -الباحثين
.األمور وأولياء المدرسة بين التواصل تعزيز في

  اال تماعي التواصل موقع دور تقييم في الدراسة ىذه تفيد قد .2
 بيدف األمور؛ وأولياء المدرسة بين التواصل تعزيز في (فيسبوك)

 ضرورة إلص والتعميم التربية وزارة في القرار صناع أنوار تو يو
 تواصل لزيادة وتفعيميا؛ اال تماعي التواصل بمنصات االىتمام
.المحمي م تمعيا مع المدرسة
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 أهوية البحث 

 وتدريب اعداد برامج عمص القائمين الدراسة ىذه تفيد قد .3
 اال تماعي التواصل مواقع عبر التواصل إلدراج المدارس مديري
.المدارس لمديري التدريبية المواد ضمن

ىااذه الدراسااة أنوااار مااديري الماادارس الثانويااة إلااص تو ااو  قااد. 4
أىمية تفعيل مواقع التواصل اال تماعي في التواصال ماع أوليااء 

.أمور الطالب
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 أهوية البحث 

 المدارس لصفحات األمور أولياء أنوار الدراسة ىذه تو و قد .5
 وسائل واعتمادىا اال تماعي التواصل مواقع عمص المختمفة
.المدرسة مع التواصل في إضافية

 مقترح تصور صياغة عمص الباب الدراسة ىذه تفتح قد .6
 بشكل التعميمية العممية في اال تماعي التواصل مواقع لتوويف

.خاص بشكل م تمعيا مع المدرسة تواصل زيادة وفي عام
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 هصطلحبت البحث 
:اال تماعي التواصل مواقع
 م موعة عمص يطمق مصطمح :بأنيا (2013) الصاعدي يعرفيا
 بين التواصل تتيح العالمية اإلنترنت شبكة عمص المواقع من

 االنتماء أو االىتمام ي معيم افتراضي، م تمع بيئة في األفراد
.المعمومات لنقل عالمي نوام في معينة فئة أو مدرسة أو لبمد

 التي المواقع من م موعة :بأنيا إ رائياً  الباحثون الطالب ويعرفيا
 وقت أي في بينيم فيما التواصل والمؤسسات لألفراد تتيح

.العالم حول مكان وأي يشاؤون
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 هنهجية البحث

 الدراسة أهداف تحقيق أجل من
  باستخدام الباحثون الطالب قام

.التحميمي الوصفي المنهج
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 حدود البحث 
:تحاط هذه الدراسة بمجموعة من المحددات عمى النحو التالي

الموضوع حد
 (فيسبوك) اال تماعي التواصل موقع عمص الدراسة ىذه اقتصرت

.المختمفة اال تماعي التواصل مواقع بين من
الحد البشري

اقتصرت ىذه الدراسة عمص أوليااء أماور طاالب الصاف العاشار 
.مدرسة أحمد الشقيري الثانوية لمبنيناألساسي في 
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 حدود البحث 
الحد المكاني

مدرسة أحمد الشقيري اقتصرت الدراسة عمص 
.الثانوية لمبنين

الزمنيالحد 
تم تطبيق ىذه الدراسة في الفصل الدراسي 

.م2016/2017الثاني من العام 
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 جمتوع و عينة  البحث 
:الدراسة م تمع
 طالب أمور أولياء  ميع من الدراسة م تمع تكون
 الشقيري أحمد مدرسة في األساسي العاشر الصف
.لمبنين الثانوية
:الدراسة عينة
 الصف طالب أمور أولياء  ميع من عينة اختيار تم

 في الثانوية الشقيري أحمد بمدرسة األساسي العاشر
.فرداً  (250) عددىم والبالغ غزة شمال محافوة
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 أدوات البحث

 در ة) لدراسة استبانة بإعداد الباحثون الطالب قام
 التواصل موقع عمص المدرسة صفحة استخدام

 المدرسة بين التواصل تعزيز في (فيسبوك) اال تماعي
.(األمور وأولياء
  النهائية صياغتها بعد االستبانة فقرات عدد بمغ حيث

  مقياس وفق مدرج وزن فقرة لكل وأعطيت فقرة، (11)
.الخماسي ليكرت
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 نتبئج البحث 
 موقع عمص المدرسة صفحة استخدام در ة .1

 أنشطة متابعة في (فيسبوك) اال تماعي التواصل
  ىي األمور أولياء نور و ية من المختمفة المدرسة

.-9ص الدراسة في إليو المشار المحك حسب–كبيرة
 موقع عمص المدرسة صفحة استخدام در ة .2

 أولياء متابعة في (فيسبوك) اال تماعي التواصل
–قميمة بدر ة ىي أبنائيم تحصيل لمستوى األمور
.-سابقاً  إليو المشار المحك حسب
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 تىصيبت البحث 
 المواد ضمن اال تماعي التواصل مواقع إدخال .1

 أثناء التدريب في سواء المدارس بمديري الخاصة التدريبية
 بيدف وذلك اإلدارية لمياميم استالميم قبل أو الخدمة
 والعمل األمور، أولياء مع التواصل في بأىميتيا اقناعيم
.التربوي الميدان في تفعيميا عمص
زيااادة االىتمااام بنشاار صاافحات الماادارس عمااص مواقااع . 2

.التواصل اال تماعي بين أولياء األمور
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 تىصيبت البحث

 والتعميم التربية وزارة موقع عمص المساحة من  زء تخصيص .3
 التواصل صفحات عمص الضوء لتسميط اإلنترنت؛ شبكة عمص

.وتدعيميا نشرىا عمص والعمل لممدارس اال تماعي

 اال تماعي التواصل مواقع عمص مغمقة م موعات إنشاء .4
 الطالب؛ أمور أولياء مع التدريسية والييئة اإلدارية الييئة تشمل
 وذلك والمدرسة، األمور أولياء تيم التي القضايا لمناقشة وذلك

.العادية األمور أولياء لم الس تدعيماً 
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 تىصيبت البحث

 عمص المدرسة في التدريسية الييئة أعضاء حث .5
 مواقع خالل من األمور أولياء مع البناء التواصل
.اال تماعي التواصل

 التواصل مواقع لتفعيل كاممة رؤية تكوين ضرورة .6
.كميا التعميمية العممية في اال تماعي
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 .استماعكم حسن لكم هشكر
و خلل من كان وما هذا

 
و هكص ا

 
 تكصير ا

هفسوا، فمن
 
 هللا فمن توفيق من كان وما ا
.وحدى


