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مالحظة: " ال يجوز نشر أي جزء من هذه المجلة أو اقتباسه  دون الحصول على 

وما يرد فيها يعبر عن آراء أصحابه وال يعكس  قة مسبقة من رئيس هيئة التحرير، مواف

 آراء هيئة التحرير أو سياسة جامعة عمان العربية".

 

 



 
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

عليه نتوكل وبه نستعين، نحمده سبحانه كما ينبغي أن يحمد، ونصلي ونسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه  

 :عين . وبعدوالتاب

 

يعد البحث العلمي أحد الركائز األساسية ألي تعليم جامعي متميز، إذ إن البحث العلمي والنشر العلمي من أهم المعايير 

يقوم التي تعتمدها الجهات العلمية في تصنيف الجامعات، وترتيبها سواء على المستوى المحلي أو القومي أو العالمي؛ إذ 

يصال الجهد البشري الرصين إلى من يعنيه األمر؛ أال وهم الطبقة المتعلمة المثقفة، وتتضافر النشر العلمي الجامعي بإ

جهود الباحثين في نشر بحوثهم العلمية ضمن الجامعات والمؤسسات التعليمية األخرى من خالل تحقيق الغايات التي 

 يصبون لها في الحصول على اللقب العلمي وخدمة المجتمع.

جل اهتمامها باستنهاض همم أعضاء سست المجلة العلمية في جامعة عمان العربية، التي انصب وعلى ضوء ذلك تأ

العدد وقد خرج اليوم الهيئة التدريسية والباحثين للمشاركة الفعالة في البحث العلمي بأعلى المستويات العلمية والتنظيمية, 

 في مجاالت لها أهميتها البالغة في تنمية الوطن وتقدمه. األول من المجلة إلى النور؛ ليفتح آفاقًا رحبة للبحث العلمي

وإن هذه المجلة تعد إضافة جديدة إلى جوانب التميز المتعددة التي تتسم بها جامعة عمان العربية والبحث العلمي فيها، 

منها في نشر الثقافة  وأنها دليل حي على تفاعل هذه الجامعة وتجاوبها مع المتطلبات اآلنية للمجتمع، وتمثل إسهاما جديدا

 العلمية التي أصبحت من ضرورات عصر المعرفة.

وختاماً، فإننا في هذه المجلة نأمل منكم دعمها، وإثراءها بأبحاثكم، ودراساتكم، ومقترحاتكم، لكي تتمكن من القيام بدورها 

  .الذي من أجله أنشئت

 

 وهللا الموفق
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 شروط النشر

 مجلة جامعة عمان العربية للبحوث

 جامعة عمان العربية

مجلة جامعة عمان العربية للبحوث مجلة علمية محكمة نصف سنوية تصدر عن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 

العلوم اإلدارية، والعلوم التربوية  في جامعة عمان العربية في ثالت سالسل متخصصة، وذلك في الحقول التالية:

والنفسية، وعلم القانون وتعنى بنشر البحوت العلمية األصلية للباحثين في هذه التخصصات كافة، ومراجعة الكتب 

الحديثة ذات الصلة بأي من اللغتين العربية واإلنجليزية. ويجب ان يتسم البحث المقدم إليها بشروط البحث العلمي، 

 ا هو متعارف عليه عربيا  وعالميا.وخطواته وفق م

 : تعليمات النشر 

 نشر البحوث العلمية األصيلة. -1

 أن ال تكون البحوث نشرت في مكان آخر، وأن  يتعهد صاحبها بعدم إرسالها إلى أية جهة أخرى. -2

 تقدم البحوث بإحدى اللغتين العربية أو اإلنجليزية، أو بأية لغة اخرى بموافقة هيئة التحرير. -3

 التحرير أن تحذف أو تختزل أو تعيد صياغة أجزاء من البحث ، بما يتناسب مع أسلوبها ونهجها. لهيئة -4

 تقبل مراجعات الكتب القيمة والمقاالت العلمية المختصرة. -5

 إذا سحب الباحث بحثه بعد التقييم فهو ملزم  بدفع تكاليف التقييم. -6

 بالمواصفات التالية:aau.edu.jo@   aau-journalيقدم البحث عن طريق البريد االلكتروني للمجلة   -7
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 كلمة لكل منهما. 200د. يرافق مع البحث ملخصان ، باللغتين العربية واإلنجليزية، بما ال يزيد على 

وأن ال يتجاوز  ( صفحة،30ه. أن ال تزيد عدد الصفحات البحث بما فيها األشكال والرسوم  والمالحق  على ) 

  .كلمة 10000عدد الكلمات 

  .و. ان يحتوي البحث على اسم الباحث ورتبته العلمية  وعنوانه البريدي وااللكتروني

 :للنشر العلمي American Psychological Association APA)ز. الثوثيق :  تعتمد المجلة نظام )

 إذا كان المرجع بحثاً في دورية: 

اسم الدورية )بخط مائل(، رقم المجلد، رقم العدد، “ عنوان البحث،”ن( بدءاً باسم العائلة،. اسم الباحث )الباحثي

 .أرقام الصفحات، سنة النشر

  ً  :إذا كان المرجع كتابا

 .اسم المؤلف )المؤلفين( بدءاً باسم العائلة، عنوان الكتاب )بخط مائل(، اسم الناشر، سنة النشر

 

 و دكتوراهإذا كان المرجع رسالة ماجستير أ: 

يذكر رسالة ماجستير أو دكتوراه بخط مائل، “ عنوان الرسالة،”يكتب اسم صاحب الرسالة بدءاً باسم العائلة، 

 .اسم الجامعة، السنة

 

 ذا كان المرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية: 

 .يكتب اسم الجهة، عنوان التقرير )بخط مائل(، المدينة، أرقام الصفحات، سنة النشر

 

 وقائع المؤتمر: 

اسم الباحث )الباحثين( بدءاً باسم العائلة، عنوان البحث )بخط مائل(، اسم المؤتمر، رقم المجلد، أرقام 

 .الصفحات، سنة النشر



 

  

 . يراعى أن تكون األشكال والرسوم التوضيحية والصور الفوتوغرافية والخرائط واضحة المعالم واألسماء.8

ا فيه صفحات الرسوم  والمالحق والجداول والهوامش أرقاماً متسلسلة من أول البحث إلى . تعطى صفحات البحث بم9

 آخر البحث .

 .Bold. يكون عناوين االشكال والجداول بلون غامق 10

ً إلى رئيس التحرير يذكر فيه : عنوان 11 ً موجها . يرفق مع البحث عند تقديمه للمجلة ، القسم / الكلية / الجامعة خطابا

ث، ورغبته في نشره بالمجلة، وتعهده بأن ال يرسله إلى جهة أخرى من أجل النشر، وأن يذكر فيه عنوانه البريدي البح

كامالً )أو البريد اإللكتروني إن أمكن(، أو أية وسيلة اتصال أخرى يراها مناسبة. ويذكر تاريخ إرساله، واسمه الثالثي 

 مع توقيعه المعتمد.

 .كلمات مفتاحية )دالة( خاصة به، وتكون باللغتين العربية واإلنجليزية  6يزيد عن . يرفق مع البحث ما ال 12

 ( مستلة من بحثه.10. يعطى صاحب البحث نسخة واحدة من المجلة، و)13

 . يحق لرئيس التحرير إجراء التتغييرات التي يراها ضرورية ألغراض الصياغة.14

للبحوث من مكتبة جامعة عمان العربية، أو عمادة البحث العلمي  . يمكن الحصول على مجلة جامعة عمان العربية15

 والدراسات العليا مقابل دينارين للنسخة الواحدة.

. االشتراك السنوي لألفراد: سبعة دنانير وللمؤسسات: عشرة دنانير داخل األردن وخمسة وثالثون دوالراً أمريكياً أو 16

 ما يعادلها خارج األردن.

 وبشكل جزئي على رسوم النشر لتمويل عملها، إذ تخضع أبحاث الباحثين المقدمة للنشر لرسوم قدرها . تعتمد المجلة17
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أثر استخدام إستراتيجيات التقويم الواقعي في تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي  1

 في مادة اللغة اإلنجليزية

 معين سلمان النصراوينو مي صالح سعد قطاش 

 

 

ل المشكالت لدى الطلبة المشاركين وغير الذكاء االجتماعي وعالقته بالقدرة على ح 2
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 نَوعيَّة الحياة وعالقتها بالتَّوافق النَّفسي واألمل لدى مرضى السَّرطان في األردن  3

 إياد جريس الشواربو بدهللا  هديل هيثم ع
 

لقيادي السائد لدى مديري مدارس التعليم ما بعد األساسي في سلطنة عمان النمط ا 4

 وعالقته بإدارة الصراع التنظيمي من وجهة نظر معلميهم

 عالء احمد حراحشةو جوهرة علي سالم المالكي         
 

 

واقع برامج إعداد المعلمين في األردن ودرجة توافقها مع معايير مهنية التعليم  5

 عالميا  

 عبد هللا عويداتوديما نزار فضة    األستاذة

 

 درجة تضمين مفاهيم التّربية البيئية في كتب العلوم للصفوف الثالثة األولى في  6

 األردن

 رضوان عبد الكريم شديفات

 

ِة لذوي اضطراِب طيِف التَّوحِد في ُمخيِم  7 تَقييُم مستوى َخدماِت التَّربيِة الَخاصَّ

عتري في األرد  ن من وجهِة نظر مقدمي الخدماتالزَّ

 

 نبيل صالح حميدانو  روان صالح عبد الحميد طالفحة
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 الدكتور معين النصراوين  مي صالح قطاش 
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 23/9/2018تاريخ القبول:    24/7/2018تاريخ االستالم: 

 

 الملخص

أثر استخدام إستراتيجيات التقويم الواقعي في تحصيل طلبة الصف الثامن هدفت هذه الدراسة إلى معرفة 

( طالب وطالبة من طلبة 200ة اللغة اإلنجليزية، تكونت عينة الدراسة من أربعة شعب دراسية بواقع )األساسي في ماد

(، ولغايات تطبيق هذه الدراسة قام 2018 -2017الصف الثامن األساسي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي )

الواقعي، وأعدا أداتان من أدوات التقويم الواقعي  الباحثان بإعداد برنامج تدريبي لتدريب المعلمين على أدوات التقويم

تم )قائمة الرصد/الشطب، ووسلم التقدير اللفظي( واختبار تحصيلي؛ وبعد تطبيق أدوات الدراسة على عينة الدراسة 

البعدية.  استخدام اإلجراءات اإلحصائية التالية: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتحليل التباين، والمقارنات

وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في كل من التحصيل والدافعية تعزى 

الستخدام أدوات التقويم الواقعي، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدافعية لصالح الذكور في 

 اإلناث في المجموعة التجريبية في التحصيل.   المجموعة التجريبية، بينما كانت الفروق لصالح

 الكلمات المفتاحية: التقويم الواقعي، التحصيل، الصف الثامن، الجنس
 
 
 
 
 
 
 
 



The Effect of Using Authentic Assessment on Eighth Grade 

Students’ Achievement in English Language Course 

 

Mai Saleh Qattash       Dr. Mueen Nasraween 

 

Amman Arab University 

Abstract 

 
This study aims to find out the effect of using authentic assessment on eighth grade 

students’ achievement in English language course. The study sample consists of four study 

classes total of (200) students of the eighth grade for the second semester of this academic 

year (2017-2018). To implement this study, the researcher prepared a training program to 

train the teachers on the authentic assessment tools. The researcher, also, prepared two tools 

from authentic assessment tools (Checklist and Rubric) and achievement test; after 

applying the study tools on sample of the study, the following statistical procedures were 

used: arithmetic averages and standard deviations, variance analysis, and dimensional 

comparisons. The results showed statistically significant differences in favor of the 

experimental group in both achievements and motivation due to the use of authentic 

assessment tools. Moreover, the results showed statistically significant differences in 

motivation for males in the experimental group, while differences were shown in favor to 

females in the experimental group in achievement. 

Keywords: Authentic Assessment, Eighth Grade, Academic Achievement, Gender 

 



 

 المقدمة:

التربية وعلم النفس وأهم ركائز العملية التربوية التي تهدف إلى تطوير  يُعدّ ميدان القياس والتقويم أحد أهم مجاالت

وتحسين العملية التعليمية التعلمية بكل جوانبها، فالقياس والتقويم يتضمن اإلجراءات والوسائل واألدوات التي تساعد في 

ظام التربوي بجميع أركانه، ويهدف الوصول إلى نتائج شاملة تتصف بالصدق والثبات، وتسهم في اتخاذ قرارات تتعلق بالن

 أيضا إلى إيجاد قاعدة بيانات من أجل بناء سياسات وإستراتيجيات تُعنى بجودة وفاعلية العملية التعليمية التعّلمية.  

وتكمن أهمية عملية التقويم في دورها في توجيه العملية التربوية، وضرورة اتخاذ القرارات الصائبة على مستوى 

تمع، إذ إن الطالب هو محور العملية التربوية، وبالتالي فإن القياس والتقويم يركز جل اهتمامه على نواتج التعلم لدى الفرد والمج

المتعلم ومع التطور المستمر اتسع ليشمل جميع ما يتعلق بالتعلم، مثل: المناهج، وطرائق التدريس، والبرامج اإلشرافية 

بالعملية التعليمية، مثل: اإلذاعة المدرسية، ومجالس اآلباء وغيرها من البرامج ذات  واإلرشادية ليصل إلى األنشطة المتعلقة

 (Reid and Fitzgerald,2011) التأثير المباشر وغير المباشر على الطالب

بين واعتمد التقويم منذ القدم على االختبارات التقليدية بكافة أشكالها كوسيلة إلبراز الفروق الفردية، وتشجيع التنافس 

الطلبة للحصول على مراكز متفوقة بين أقرانهم دون إظهار ما يمتلكه الفرد من طاقات وقدرات فعلية، وكان الهدف األعظم 

للطلبة هو االنتقال من مرحلة دراسية إلى المرحلة التي تليها وكان التفوق وسيلة للفت األنظار، وكسب اهتمام المعلمين واآلباء 

 .(Caudle, 2016)خر بين الزمالء من غير فائدة حقيقية في الحياة العمليةوربما وصل إلى سبب للتفا

ونتيجة لقصور االختبارات التقليدية عن توفير تغذية راجعة عن مستوى أداء الطلبة من أجل إجراء التحسينات 

داء الطلبة طبقا لمعايير األداء، فقد الالزمة للعملية التعليمية التعلمية، وأنها ال توفر المعلومات التي يحتاجها المعلم لمقارنة أ

واجهت الكثير من النقد والمطالبات بالبديل، وأن الضغوطات المختلفة التي شهدتها التوجهات التربوية الجديدة، وظهور أفكار 

والتقويم  تربوية متجددة، إضافة إلى االنفجار التكنولوجي، وظهور عصر المعلوماتية، وأسهم في التطور السريع لميدان القياس

خالل العقود الخمسة الماضية، فظهرت تجديدات وتوجهات حديثة في مجال القياس والتقويم في جميع ميادينه، وزاد التركيز 

على اإلجراءات الخاصة بالقياس والتقويم، التي تسهم في تطوير المؤسسة التربوية بكافة خدماتها، وجعلها أكثر فاعلية، إضافة 

 .(Crocker,2013) ءات ووسائل قياس جديدة فرضت تأثيرها اإليجابي على العملية التعليمية التعلميةإلى ظهور أدوات وإجرا

وأدت التوجهات التربوية الجديدة إلى ظهور العديد من المصطلحات الجديدة التي تصف أنواع جديدة للتقويم، وهي: 

لبعض التقويم القائم على األداء، وهذا التقويم يعكس أداء الطالب، التقويم الحديث، أو التقويم الواقعي، أو التقويم البديل ويسميه ا

ويقيسه في مواقف حقيقية يمارس فيها الطلبة مهمات ذات قيمة ومعنى، ويكتسبون مهاراتهم من خالل التعلم الذاتي والتفاعل 

الجماعية، والمالحظة، وملفات المباشر مع البيئة من خالل طرق ووسائل مختلفة، مثل: المشروعات الصفية الفردية منها و

 (.Cano & Ion,2016اإلنجاز وغيرها )

ً على سلوك األفراد، ويمكن أن يكون حافز (Mueller,2005) وأكدّ مولير  أن التقويم بكافة أشكاله يؤثر تأثيرا قويا

، ويعمل على اتساق عالقته مع لتغيير السلوك، لذا فإن التحول أو التغيير نحو تقييم بديل يجعل النظام التعليمي أكثر تماسكا

األنظمة األخرى ال سيما االقتصادية واالجتماعية، وال بدّ أن يعمل هذا التقييم على دفع المدربين إلى مزيد من التركيز على ربط 

 المحتوى التعليمي بالحياة العملية، ووضع المساعي األكاديمية في سياق العالم الحقيقي، وجعلها ذات معنى للطالب.

ن التحول نحو ممارسة التقويم الواقعي يمكن أن يعالج اآلثار السلبية المترتبة على تطبيق التقييم التقليدي؛ لما تسببه وإ

االختبارات من ضغوطات نفسية ومالية للطلبة وأولياء األمور، وأن دور الطالب عند استخدام أدوات التقييم التقليدية سلبي، بينما 



 

ات الطلبة على إنتاج األفكار وحل المشاكل، وأن التقويم الواقعي كمصطلح يستخدم لوصف المهام يحفز التقويم الواقعي قدر

الحقيقية التي تتطلب من الطلبة أداء و/أو إنتاج المعرفة بدال من إعادة إنتاج المعلومات التي اكتشفها اآلخرون، ويركز هذا 

امل المعرفة، والتأمل الذاتي والتعلم الحقيقي، وبهذا يمكن استخدام التقويم على المهام ذات المعنى، والتفاعل اإليجابي، وتك

التقويم الواقعي لتخطيط وتنفيذ التعليم اإلبداعي والواقعي على أعلى مستويات التعلم، ويعدّ التقويم الواقعي تكملة مثالية للتعليم 

 .(Hildebrand, 2005)اسية الذي يلبي احتياجات جميع الطلبة على اختالف مستوياتهم داخل الفصول الدر

( الذي عّرفه بأنه أي Grant Wiggins 1989ويرجع الفضل في إنشاء مفهوم التقويم الواقعي إلى غرانت ويغينز )

مهمة تقييم تستخدم أنظمة تقييم متعددة لقياس سلوكيات الطلبة ومذكراتهم في المهام ذات المعنى المرتبطة بالحياة خارج الفصول 

ً لويغينز )(Gulikers, Bastiaens, & Kirschner,2004الدراسية  ( يقود Wiggins,1993(، وأن التقويم الواقعي وفقا

الطلبة لمواجهة تحديات المهن المستقبلية، وتحليل المشكالت الحياتية، وحلّها بكل احترافية، ويمّكن التقويم الواقعي المعلمين من 

 ل التي يواجهونها، واتخاذ إجراءات هادفة لمعالجة وحل تلك المشاكل.معرفة نقاط الضعف عند الطلبة، ومعالجة المشاك

 مشكلة الدراسة:

الغرض من هذه الدراسة هو التعرف إلى أثر استخدام التقويم الواقعي على دافعية وتحصيل طلبة الصف الثامن األساسي في 

 مادة اللغة اإلنجليزية. 

  مشكلة الدراسة:عناصر

 لة التالية:أجابت الدراسة على األسئ

 السؤال األول: ما أثر استخدام إستراتيجيات التقويم الواقعي في تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي في مادة اللغة اإلنجليزية؟ 

السؤال الثااني: هال يختلاف أثار اساتخدام إساتراتيجيات التقاويم الاواقعي فاي تحصايل الطلباة فاي ماادة اللغاة اإلنجليزياة بااختالف 

 الجنس؟

 :الدراسةأهمية 

 لهذه الدراسة أهمية نظرية وتطبيقية ، وهي:

 األهمية النظرية: 

قد تسهم هذه الدراسة في إثراء المكتبة العربية فيما يتعلق بإلقاء الضوء على ماهية التقويم الواقعي، وأثره على دافعية 

ة لتعريف المعلمين بدور التقويم الواقعي في الطلبة، وتحصيلهم، وزيادة اهتمام الباحثين والمهتمين به، فهذه الدراسة تعد فرص

الدافعية والتحصيل، وتوضح مدى الترابط بين هذه المتغيرات، وتوضح فيما إذا كان هناك اختالف في أثر التقويم الواقعي في 

 .الدافعية والتحصيل بين اإلناث والذكور

 األهمية التطبيقية:

ن أدوات التقويم الواقعي، وهما: قوائم الرصد والشطب، وسلم التقدير ستوفر هذه الدراسة برنامج تدريبي على أداتين م -

 اللفظي.

ستوفر هذه الدراسة أدوات تقويم واقعي واختبار تحصيلي لمادة اللغة اإلنجليزية تتمتع بالصدق والثبات يمكن للمدرسين  -

 والمهتمين استخدامها.

ف الثامن األساسي التي أعدها الباحثان في التقويم المدرسي تطبيق أدوات التقويم الواقعي لمبحث اللغة اإلنجليزية للص -

 لنفس الفئة. 



 

 التعريفات االصطالحية واإلجرائية:

  التقويم الواقعي:

شكل من أشكال التقويم الذي يطلب من الطلبة أداء المهام في العالم الحقيقي، الذي يثبت أنه"  ((Mueller, 2014عرف مولر 

 لمهارات األساسية".تطبيق هادف من المعارف وا

( التقويم الواقعي أنه: " تقييم يتطلب من Gulikers, Bastiaens, & Kirschner,2004جليكرز وباستيانز وكيرشنر) وعرفه

الطلبة استخدام نفس الكفاءاتـ، ودمجها بالمعارف والمهارات والمواقف التي يحتاجون إلى تطبيقها في الوضع القياسي في الحياة 

 المهنية".

أدوات التقويم غير التقليدية، وهي قوائم الرصاد والشاطب لرصاد تحصايل الطلباة عرف إجرائيا  في هذه الدراسة أنه استخدام وي

 في المادة العلمية. 

 "هو المعلومات والمهارات المكتسبة من قبل المتعلمين كنتيجة لدراسة موضوع أو وحدة دراسية محددة"التحصيل الدراسي: 

 .(52، ص2008)نواف، 

أنه مجموع المهارات التي أتقنها الطالب في نهاية المقرر الدراسي بناء على االختبار التحصيلي المعد لهذه  ويعرف إجرائيا  

 الغاية. 

 :محددات الدراسة وحدودها

في مدارس لواء قصبة عمان في محافظة العاصمة عمان هذه الدراسة على طلبة الصف الثامن األساسي اقتصرت  -

، واقتصرت على مبحث اللغة اإلنجليزية وأدوات التقويم التي سيعدها 2017/2018الدراسي الثاني خالل الفصل 

 الباحثان لغايات الدراسة، ويقتصر تعميم نتائج هذه الدراسة على مدى صدق وثبات األدوات المستخدمة فيها. 

 الدراسات السابقة ذات الصلة

ستقصاء أثر استخدام التقويم البديل على تحصيل طلبة الصف ( هدفت إلى ا2015ففي دراسة أجراها بني عودة )

( من الطلبة، وتم اختيارهم بشكل عنقودي، 102التاسع واتجاهاتهم نحو العلوم في محافظة نابلس. وتكون مجتمع الدراسة من )

راسة التي تكونت من (، وقام الباحث بإعداد أدوات الد50( طالبا وطالبة والضابطة )52وتكونت المجموعة التجريبية من )

اختبار تحصيلي وساللم التقدير اللفظية واستبانة لقياس اتجاهات الطلبة نحو العلوم، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات 

داللة إحصائية بين متوسطات عالمات المجموعتين لصالح التجريبية، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى لصالح 

تائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة نحو مبحث العلوم بين المجموعتين، وأيضا الجنس، وأظهرت الن

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في االتجاهات تُعزى للجنس.

( لدراسة أثر التعليم عن طريق )النصوص( لروثكوف في تحصيل طلبة الصف 2013وفي دراسة أجراها بني خالد ) 

( طالبا بالطريقة العشوائية، وتم تقسيم 66ألساسي ودافعيتهم للتعلم، قام الباحث باختيار عينة الدراسة والتي تكونت من )العاشر ا

عينة الدراسة إلى مجموعتين؛ األولى تجريبية، وقد درست باستخدام إستراتيجية التعلم عن طريق )النصوص( لروثكوف، بينما 

لتقليدية. وقدم قام الباحث ببناء اختبار تحصيلي، وأيضا استخدام مقياس الدافعية للتعلم درست العينة )الضابطة( بالطريقة ا

لكوزيكي وانتوتسيل لغايات جمع بيانات الدراسة، وأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق ذات داللة إحصائية في كل 

استخدام نمط التعليم عن طريق المواد المكتوبة من التحصيل والدافعية للتعلم لصالح المجموعة التجريبية التي درست ب

 )النصوص( لروثكوف. 



 

( دراسة هدفت إلى استقصاء أثر استخدام إستراتيجيات التقويم البديلة في تحصيل الطلبة في 2009وأجرى يوسف )

( 107مجموع )مبحث الرياضيات، وعالقته بمستويات الطلبة في األردن. وتكونت عينة الدراسة من أربعة صفوف دراسية ب

طالبا، وتم اختيار شعبتين بالطريقة العشوائية كعينة تجريبية وشعبتين مجموعة ضابطة. وتم تدريس العينة التجريبية وحدة 

المتتاليات والمتسلسالت باستخدام إستراتيجيات التقويم البديل لمدة خمسة أسابيع، ودرست العينة الضابطة نفس المحتوى 

تيجيات التقييم التقليدية؛ وأظهرت نتائج الدراسة فروق ذات داللة إحصائية إلستراتيجية التقويم الدراسي باستخدام إسترا

المستخدمة في تحصيل الطلبة ولصالح المجموعة التجريبية، وأظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتوسط تحصيل الطلبة 

بية أيضا. وقد أوصى الباحث بإدراج مساقات خاصة باختالف إستراتيجية التقويم المستخدمة لصالح المجموعة التجري

 بإستراتيجيات التقويم البديل في برامج إعداد المعلمين وتأهيلهم. 

( هدفت الستقصاء أثر نموذج تقويمي مقترح يتضمن ملف إنجاز الطالب، الذي 2008وفي دراسة أجراها القيسي )

وينية، واختبارات أداء، وواجبات بيتية، وأنشطة استقصائية(، يحتوي على اختبارات قبلية واختبارات أثناء التعلم )تك

( طالبا 68واختبارات بعدية على تحصيل الطلبة وتفكيرهم الرياضي واتجاههم نحو الرياضيات. وطبق الباحث النموذج على )

التقويمي الذي سبق من طلبة مدرسة عمر بن الخطاب في مدينة عمان. وعّرض الباحث المجموعة التجريبية لتطبيق النموذج 

إعداده، وتعّرضت المجموعة الضابطة للتقويم التقليدي فقط، فأظهرت النتائج فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبة 

 وتفكيرهم الرياضي واتجاههم نحو مادة الرياضيات لصالح الطلبة الذي طبق عليهم النموذج.

راسة الستقصاء أثر إستراتيجيات التقويم البديلة على ( د,2005Margulies & Ghentوأجرى ماركيولز وجينت )

( طالبا وطالبة من طلبة المرحلة الجامعية. وتم تقسيم عينة 50استيعاب الطلبة في مبحث األحياء. وبلغت عينة الدراسة )

با وطالبة عينة ( طال25( طالبا وطالبة عينة تجريبية، وتم تدريسهم باستخدام أسلوب التقويم البديل، و)25الدراسة إلى )

ضابطة، وتم تدريسهم بالطرق التقليدية. واستخدم الباحثان المالحظة وملف اإلنجاز أدوات للدراسة. وأظهرت الدراسة فروق 

ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في تحسن أداء الطلبة، ورفع تحصيلهم الدراسي، والتقليل من المشكالت 

 السلوكية.

( دراسة هدفت إلى استقصاء أثر تدريب طلبة المدارس Mcdonald & Boud,2003د وبود )وأجرى مكدونال

( 10( طالبا وطالبة موزعين على )512الثانوية في مدينة سيدني األسترالية على عملية التقويم الذاتي. وتكونت العينة من )

( طالبا وطالبة. وتم 256البة، والضابطة كانت )( طالبا وط256مدارس، تم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعة تجريبية بلغت )

تدريب المجموعة التجريبية على مهارات التقويم الذاتي، وبقيت الضابطة على األسلوب التقليدي. وأظهرت النتائج وجود فروق 

 ذات داللة إحصائية لصالح الطلبة الذين تم تدريبهم فتفوقوا وتحسن مستواهم التحصيلي.

( لمعرفة أثر الفروض Newmann, Bryk, & Nagaoka,2001ان، بريك، وناجوكا )وفي دراسة أجرى نيوم

المنزلية الواقعية والتقييم الواقعي على العمل الفكري للطلبة في أدائهم المدرسي اليومي وإنجازات الطلبة في االختبارات 

 5000غو، واشتملت الدراسة على حوالي مدرسة ابتدائية في شيكا 19القياسية، وتم جمع عينات من مهام الفصل الدراسي من 

طالب ومعلمهم في الصفوف الثالث والسادس والثامن، ووجد أنه عندما نظم المعلمون تعليمات حول الواجبات الواقعية، ولم 

يكتسب الطلبة مهارات العمل الفكري فقط، بل اكتسبوا أيًضا درجات أعلى في اختبارات الوالية في القراءة والرياضيات، 

شار أيضا إلى أن المطالب الفكرية في مهام المعلمين أو مهام التقييم أدت دورا أكثر أهمية بكثير من إستراتيجية تدريس معينة وأ



 

أو طريقة تعليمية للتأثير على مشاركة الطلبة في التعلم، ومن ثم ينبغي أن يركز التطوير المهني للمعلمين على قدرتهم في 

 مها، وتقييم الفصول الدراسية التي تشمل تحديًا فكريًا حقيقيًا عاليًا. تصميم مواد المناهج واستخدا

 تعقيب على الدراسات السابقة ذات الصلة

من خالل استعراض الدراسات السابقة يظهر جليا تنوع طرق ومجاالت البحث في موضوع التقويم الواقعي من قبل 

(، القيسي 2009(، يوسف )2015راسات كل من بني عودة )الباحثين فتشابهت معظم الدراسات في أدواتها؛ فاعتمدت د

(، على أدوات Mcdonald & Boud,2003( مكدونالد وبود )Margulies & Ghent,2005(، ماركيولز وجينت )2008)

ودة التقويم الواقعي كأداة أساسية في الدراسة، إضافة إلى أدوات إضافية اختلفت باختالف المتغير التابع، فقد استخدم بني ع

( اختبارات تحصيلية. 2013( وبني خالد )2008( والقيسي )2015( استبانة لقياس االتجاهات، واستخدم بني عودة )2015)

( على المالحظة والمقابلة أدوات للدراسة. واستخدم بني (Margulies & Ghent,2005واعتمدت دراسة ماركيولز وجينت 

ات سابقة الذكر. وهدفت الدراسات السابقة بمجملها إلى استقصاء أثر التقويم ( مقياس للدافعية إضافة إلى األدو2013خالد )

(، ودراسة يوسف 2015الواقعي على واحد أو أكثر من المتغيرات ذات العالقة بالعملية التعليمية؛ فهدف دراسة بني عودة )

لواقعي على تحصيل الطلبة. وهدفت ( الستقصاء أثر التقويم ا2013(، ودراسة بني خالد )2008(، ودراسة القيسي )2009)

( لمعرفة أثر الفروض المنزلية الواقعية والتقييم Newmann, Bryk, & Nagaoka,2001دراسة نيومان وبريك وناجوكا )

 الواقعي على العمل الفكري للطلبة في أدائهم المدرسي اليومي وإنجازات الطلبة في االختبارات القياسية.

 منهجية الدراسة:

 هذه الدراسة التصميم شبه التجريبي لمناسبته ألغراض هذه الدراسة.استخدمت 

 مجتمع الدراسة:  .1

تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف الثامن األساسي في لواء قصبة عمان، والبالغ عددهم حسب ما ورد في آخر 

( أنثى موزعين على 2105( ذكرا و )1778( طالبا وطالبة؛ منهم )3883تقرير إحصائي لوزارة التربية والتعليم )

 ( مدرسة.71)

 والجدول التالي يوضح التقسيم:

 (: توزيع مجتمع الدراسة1جدول )ال

 المجموع إناث ذكور 

 3883 2105 1778 عدد الطلبة

 71 34 37 عدد المدارس

 عينة الدراسة: .2

طالب وطالبة؛ أي ما  (200تكونت عينة الدراسة من أربع شعب دراسية تم اختيارهم بالطريقة العشوائية بواقع )

%( من مجتمع الدراسة من طلبة الصف الثامن األساسي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 5نسبته )

ً إلى 100( موزعة على النحو اآلتي: شعبتين دراسيتين إناث بواقع )2018 -2017) ( طالبة تم تقسيمهن عشوائيا

( طالبة عينة ضابطة، وأيضا شعبتين دراسيتين من 50حدة )( طالبة عينة تجريبية وشعبة وا50شعبة واحدة )

ً إلى شعبة واحدة )100الذكور بواقع ) ً عينة تجريبية وشعبة واحدة )50( طالب تم تقسيمهم عشوائيا ( 50( طالبا

 طالباً عينة ضابطة.



 

 (: توزيع عينة الدراسة حسب الجنس والمجموعة2الجدول )

 الجنس       

 العينة
 جموعالم إناث ذكور

 100 50 50 التجريبية

 100 50 50 الضابطة

 200 100 100 المجموع العام

 أدوات الدراسة:

 البرنامج التدريبي: 

قام الباحثان بإعداد برنامج تدريبي لتدريب المعلمين على أدوات التقويم الواقعي؛ فاشتمل البرنامج على مقدمة عن 

اضه، ومفهوم التقويم التربوي وخصائصه، والتقويم الواقعي وفوائده القياس والتقويم، وفئات القياس التربوي وأغر

وإستراتيجياته، أدوات التقويم الواقعي، إضافة إلى شرح مفصل عن سلم التقدير اللفظي وقوائم الرصد وآلية المفاضلة بين سلم 

( ساعات تدريبية تم تقسيمها إلى 10التقدير وقوائم الرصد. واشتمل البرنامج على أمثلة وتطبيقات عملية. ومدة البرنامج )

( ساعات تدريبية يومياً، وهدف هذا البرنامج إلى الوصول بالمتدربين إلى درجة جيدة من المعرفة 5يومين تدريبيين بواقع )

 بأساليب التقويم الواقعي التي تؤهلهم إلى نقل تلك المعرفة وتطبيقها في الغرفة الصفية. 

 صدق البرنامج التدريبي:

حقق من صدق البرنامج التدريبي قام الباحثان بعرضه على مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات للت 

األردنية، وتم عرضه على بعض المشرفيين التربويين لمبحث اللغة اإلنجليزية في وزارة التربية والتعليم واألونروا 

(UNRWAللتأكد من شمولية البرنامج التدريبي وارتباطه بالم ،) وضوع المعني، وتم إجراء التعديالت في ضوء

 المالحظات التي قُدمت.

 االختبار التحصيلي:

قام الباحثان ببناء اختبار تحصيلي من أجل قياس تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي في الوحدة الدراسية الخامسة من 

قام الباحثان بتحليل المحتوى للوحدة (؛ فYou Can Do Itمبحث اللغة اإلنجليزية للصف الثامن األساسي وعنوانها )

الدراسية المطلوبة وعمل قائمة باألهداف التعليمية للمادة المطلوبة باالستعانة بكتاب المنهج ودليل المعلم وأسئلة سنوات سابقة. 

معلمي وللتأكد من صدق فقرات االختبار، ومدى مالءمتها للمحتوى، ومعايير بناء االختبارات تم عرضه على مجموعة من 

(، والمشرفيين التربويين للمبحث ذاته وبعض UNRWAاللغة اإلنجليزية في وزارة التربية والتعليم ومدارس األونروا )

% من المحكمين ومن ثم قام 80األساتذة المختصين؛ لألخذ بآرائهم ومالحظاتهم وتم األخذ بالمالحظات التي اتفق عليها 

 ,Reading( أسئلة تقيس المهارات التالية: )8ائية، وهو مكون وهو مكون من )الباحثان بتجهيز االختبار بصورته النه

Writing, Grammar and Punctuation, Vocabulary and Spelling, Organization, Task, Listening 

and Speaking  :ومن ثم تم تجميع هذه المهارات في أربعة أبعاد أساسية، وهي ،) 

 (.Reading and Vocabularyالقراءة والمفردات ) .1

 (.(Speaking and Listeningاالستماع والتحدث  .2

 (.Writing and Organizationالكتابة والتنظيم ) .3



 

 (.Grammar and Task Completingالقواعد واكمال المهمة ) .4

 ثبات االختبار التحصيلي:

(: فتم تطبيق االختبار على عينة test-retestبار )إعادة االخت -تم التحقق من ثبات االختبار من خالل استخدام طريقة االختبار

( طالبا وطالبة من مجتمع الدراسة ومن خارج العينة التطبيقية مرتين بفارق زمني مقداره أسبوعين، 50استطالعية عددها )

 ( يبين قيم معامالت االرتباط.3ثم تم احتساب معامل ارتباط بيرسون بين التطبيقين، والجدول )

 قيم معامالت االرتباط )بيرسون( لالختبار التحصيلي في اللغة اإلنجليزية (: 3الجدول )

 معامل ارتباط بيرسون البعد التّسلسل

 0.80 التحدث واالستماع 1

 0.82 القراءة والمفردات 2

 0.77 الكتابة والتنظيم 3

 0.79 القواعد واكمال المهمة 4

 0.85 الدرجة الكلية

 

(، وهي مناسبة ألغراض الدراسة 0.85( إلى )0.77يم معامالت االرتباط قد تراوحت ما بين )( أن ق3يتبين من الجدول )

 الحالية.

تم استخراج معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار، وكانت قيم معامالت التمييز جميعها خصائص فقرات االختبار: 

 (، وهي مقبولة ألغراض الدراسة.0.66 – 0.30) (، أما قيم معامالت الصعوبة فقد تراوحت ما بين0.30تزيد عن )

 أدوات التقويم الواقعي:

تم استخدام أداتين من أدوات التقويم الواقعي )قائمة الرصد/الشطب وسلم التقدير اللفظي(؛ فقام الباحثان ببناء أداتي 

يزية للصف الثامن األساسي التقويم من أجل قياس تحصيل الطلبة في الوحدة الدراسية الخامسة من مبحث اللغة اإلنجل

(؛ فقامت باالطالع على األدب النظري المختص بطرق بناء أداتي التقويم الواقعي ومن ثم  You Can Do Itوعنوانها )

تحليل المحتوى للوحدة الدراسية المطلوبة، وعمل قائمة باألهداف التعليمية للمادة المطلوبة باالستعانة بكتاب المنهج ودليل 

ثم صياغة المعايير المطلوبة لبناء األداتين. وللتأكد من صدق األداتين وثباتها قام الباحثان بما يلي: عرض األداتين  المعلم ومن

(، والمشرفيين UNRWAعلى مجموعة من معلمي مبحث اللغة اإلنجليزية في مدارس وزارة التربية والتعليم األونروا )

ين في الجامعات األردنية؛ لألخذ بآرائهم ومالحظاتهم، وتم األخذ بالمالحظات التربويين للمبحث ذاته وبعض األساتذة المختص

 % من المحكمين، ثم قام الباحثان بتجهيز األداتين بالصيغة النهائية على النحو التالي: 80التي اتفق عليها 

 ,Readingية: )( معايير رئيسية تقيس المهارات التال5(: فتكون المقياس من )Rubricسلم التقدير اللفظي ) .1

Writing, Grammar and Punctuation, Vocabulary and Spelling, Organization, and Task )

( مستويات تتدرج من عدم اإلتقان إلى اإلتقان، ويعطى لكل مستوى درجة ومن ثم يتم 4وينقسم كل معيار إلى )

 حساب مجموع الدرجات الستخراج العالمة النهائية.



 

 Listening and(: فتكونت من معيارين اثنين فقط يقيسا مهارتي )Checklistشطب )قائمة الرصد/ ال .2

Speaking( وينقسم كل معيار إلى ،)مستويات تتدرج من اإلتقان إلى اإلتقان، ويعطى لكل مستوى درجة، ومن 4 )

 ثم يتم حساب مجموع الدرجات الستخراج العالمة النهائية. 

 ميع المهارات في األداتين في أربعة أبعاد أساسية، هي:  ولغايات التحليل اإلحصائي تم تج

 (.Reading and Vocabularyالقراءة والمفردات ) .1

 (.(Speaking and Listeningاالستماع والتحدث  .2

 (.Writing and Organizationالكتابة والتنظيم ) .3

 (.Grammar and Task Completingالقواعد واكمال المهمة ) .4

 إجراءات الدراسة:

 قام الباحثان باتباع اإلجراءات التالية:

 االطالع على األدب النظري والدراسات والمقاييس المتعلقة بمتغيرات الدراسة؛ التقويم الواقعي والتحصيل.  .1

الحصول على كتاب تسهيل المهمة من عمادة البحث العلمي في جامعة عمان العربية موجه إلى وزارة التربية  .2

 قة على تطبيق الدراسة على طلبة الصف الثامن األساسي في المدارس التابعة له.والتعليم لغايات المواف

 بناء البرنامج التدريبي وأدوات الدراسة والتأكد من صدقها وثبات االختبار التحصيلي. .3

 تدريب المعلمين على أدوات التقويم المستخدمة من خالل البرنامج المعد لهذه الغاية.  .4

يم الواقعي وأدواته على العينة التجريبية، والحصول على النتائج ومراجعتها، والتأكد من تطبيق إستراتيجيات التقو .5

 صحتها.

تحديد موعد االختبار التقليدي مع الطلبة وتطبيقه عليهم، ومن ثم تصحيح االختبار وجمع العالمات ومراجعتها  .6

 والتأكد من صحتها. 

 

 

 عرض نتائج الدراسة

ما أثر استخدام إستراتيجيات التقويم الواقعي فيي تحصييل طلبية ن سؤال الدراسة األول الذي نصه: النتائج المتعلقة باإلجابة ع

 الصف الثامن األساسي في مادة اللغة اإلنجليزية؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتحصيل طلبة الصف الثامن األساسي في 

 نجليزية باختالف مجموعتي الدراسة.مادة اللغة اإل

 مادة اللغة اإلنجليزية (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتحصيل الطلبة في5الجدول )

 العدد المجموعة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مهارات التحدث 

 واالستماع

 1.62 3.18 1.77 5.49 100 ضابطة

 1.88 4.79 1.92 5.14 100 تجريبية



 

 1.93 3.99 1.85 5.32 200 المجموع

 القراءة والمفردات

 2.39 5.61 2.00 7.62 100 ضابطة

 2.22 7.72 2.76 6.14 100 تجريبية

 2.53 6.67 2.52 6.88 200 المجموع

 الكتابة والتنظيم

 2.36 4.45 2.30 6.09 100 ضابطة

 2.32 6.76 2.96 6.57 100 تجريبية

 2.61 5.61 2.66 6.33 200 المجموع

 القواعد واكمال المهمة

 2.76 6.95 2.63 8.88 100 ضابطة

 2.80 7.36 2.73 6.37 100 تجريبية

 2.78 7.16 2.95 7.63 200 المجموع

 الدرجة الكلية
 8.40 20.19 7.57 28.08 100 ضابطة

 8.00 26.63 8.54 24.22 100 تجريبية

( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية في الدرجة الكلية الختبار اللغة اإلنجليزية 5يالحظ من الجدول )

(، ولمعرفة فيما إذا 20.19( وللمجموعة الضابطة )26.63البعدي باختالف المجموعة، إذ بلغت المتوسط للمجموعة التجريبية )

 ( يبين ذلك.6خراج تحليل التباين المتعدد، والجدول )كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية تم است

( للفروق بين متوّسطات درجات مجموعتي MANCOVA(: نتائج تحليل التّباين الُمشترك المتعّدد المتغيّرات )6الجدول )

   الّدراسة على اختبار التحصيل البعدي في اللغة اإلنجليزية باختالف المجموعة

 مصدر التّباين
مجموع 

 عاتالمربّ 

درجات 

 الحريّة

متوّسط 

 المربّعات
 قيمة )ف(

مستوى 

 الداّللة

مربع 

 ايتا

التطبيق 

 القبلي

   263.972 348.939 1 348.939 مهارات التحدث واالستماع 

   227.689 565.055 1 565.055 القراءة والمفردات 

   335.339 683.473 1 683.473 الكتابة والتنظيم

   413.411 1037.430 1 1037.430 ةالقواعد واكمال المهم

   634.397 10161.302 1 10161.302 الدرجة الكلية

 المجموعة

 0.066 0.000 180.222 238.233 1 238.233 مهارات التحدث واالستماع 

 0.110 0.000 162.184 402.492 1 402.492 القراءة والمفردات 

 0.103 0.000 237.291 483.636 1 483.636 الكتابة والتنظيم

 0.116 0.000 42.658 107.048 1 107.048 القواعد واكمال المهمة

 0.230 0.000 287.290 4601.601 1 4601.601 الدرجة الكلية

 الخطأ
 1.322 197 260.411 مهارات التحدث واالستماع 

  
 

 2.482 197 488.895 القراءة والمفردات 
  

 



 

 2.038 197 401.517 الكتابة والتنظيم
  

 

 2.509 197 494.360 القواعد واكمال المهمة
  

 

 16.017 197 3155.398 الدرجة الكلية
  

 

 الكلي

 200 3915.000 مهارات التحدث واالستماع 
   

 

 200 10161.000 القراءة والمفردات 
   

 

 200 7635.000 الكتابة والتنظيم
   

 

 200 11779.000 القواعد واكمال المهمة
   

 

 200 124996.000 الدرجة الكلية
   

 

الكلي 

 المصحح

 199 738.955 مهارات التحدث واالستماع 
   

 

 199 1276.555 القراءة والمفردات 
   

 

 199 1351.795 الكتابة والتنظيم
   

 

 199 1540.195 القواعد واكمال المهمة
   

 

 199 15390.380 الدرجة الكلية
   

 

(، وكانت قيمة α=0.05( وهي دالّة إحصائيا عند )287.290( أن قيمة )ف( بالنّسبة للمجموعة قد بلغت )6لجدول )تُشير نتائج ا

ً لجميع المجاالت، وياُلحظ من الجدول أن قيمة مربع إيتا للمجموعة قد تراوحت بين ) (، 0.230 – 0.066)ف( دالة إحصائيا

 (.7ستخراج المتوّسطات الحسابية الُمعدّلة واألخطاء المعياريّة ويُبيّن الجدول )ولمعرفة عائدية الفروق بالنّسبة للمجموعة تّم ا

 مادة اللغة اإلنجليزية  (: المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لتحصيل الطلبة في7الجدول )

 االختبار التحصيلي                        المجموعة
المتوسط 

 الحسابي

الخطأ 

 المعياري

 مهارات التحدث واالستماع 
 0.117 2.86 ضابطة

 0.117 5.11 تجريبية

 القراءة والمفردات 
 0.160 5.21 ضابطة

 0.160 8.12 تجريبية

 الكتابة والتنظيم
 0.145 4.01 ضابطة

 0.145 7.20 تجريبية

 القواعد واكمال المهمة
 0.161 6.40 ضابطة

 0.161 7.91 تجريبية

 الدرجة الكلية
 0.406 18.48 بطةضا

 0.406 28.34 تجريبية

( أن الفروق بين المتوسطات الحسابية تعزى للمجموعة التجريبية، فقد كانت المتوسطات الحسابية 7يالحظ من الجدول )

غ ( بينما بل28.34، للدرجة الكلية وللمهارات، إذ بلغ متوسط المجموعة التجريبية )للمجموعة التجريبية أعلى منها للضابطة

 (.18.48للضابطة )



 

ما أثر استخدام إستراتيجيات التقويم الواقعي في تحصيل طلبة أوال: مناقشة النتائج الخاصة بسؤال الدراسة األول الذي نصه: 

 الصف الثامن األساسي في مادة اللغة اإلنجليزية؟

طلبة في مادة اللغة اإلنجليزية أظهرت نتائج اإلجابة عن هذا السؤال أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل ال

أن تفوق الطلبة في  لصالح المجموعة التجريبية وقد تُعزى هذه النتيجة الستخدام إستراتيجيات التقويم الواقعي. ويرى الباحثان

ها المجموعة التجريبية التي تم تدريسها وتقويمها باستخدام التقويم الواقعي على طلبة المجموعة الضابطة التي تّم تدريس

وتقويمها بالطريقة التقليدية يعود إلى أن التقويم الواقعي يستخدم المهام التي تعكس أنشطة الفصل العادية، ويدمج التقويم في 

سياق الغرفة الصفية، ويعزز مشاركة المعلم والطالب بشكل تعاوني في تحديد التقويم )المهام التي ينظمها الطالب(، وأشارت 

(، إلى أن دمج األعمال التعليمية Eccles & Templeton,2002، وأيدها ايكليس وتيمبلتون ) (Darling,2005دارلينج )

الناجحة واألساليب البديلة غير التقليدية في المدارس يساهم في تحسين التحصيل الدراسي، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة بني 

ل على تحصيل طلبة الصف التاسع واتجاهاتهم نحو العلوم، ( التي هدفت إلى استقصاء أثر استخدام التقويم البدي2015عودة )

فأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عالمات المجموعتين لصالح التجريبية، واتفقت مع دراسة 

الرياضيات ( التي هدفت إلى استقصاء أثر استخدام إستراتيجيات التقويم البديلة في تحصيل الطلبة في مبحث 2009يوسف )

وعالقته بمستويات الطلبة في األردن، وأظهرت نتائجها وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتوسط تحصيل الطلبة باختالف 

( التي هدفت الستقصاء أثر 2008إستراتيجية التقويم المستخدمة لصالح المجموعة التجريبية، واتفقت مع نتائج دراسة القيسي)

ف إنجاز الطالب، الذي يحتوي على اختبارات قبلية واختبارات أثناء التعلم )تكوينية، نموذج تقويمي مقترح يتضمن مل

واختبارات أداء، وواجبات بيتية، وأنشطة استقصائية(، واختبارات بعدية على تحصيل الطلبة وتفكيرهم الرياضي واتجاههم 

وتفكيرهم الرياضي واتجاههم نحو مادة نحو الرياضيات وأظهرت النتائج فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبة 

( التي هدفت إلى دراسة Hancock,2007الرياضيات لصالح الطلبة الذي طبق عليهم النموذج، واتفقت مع دراسة هانكوك )

تقييم األداء على دافعية وتحصيل طلبة الدراسات العليا، وكشفت النتائج أن الطالب الذين تعرضوا األداء حققوا درجات أعلى 

ى حد ما في االمتحان النهائي، وأظهروا مستويات أعلى من الدافعية للتعلم من الطالب الذين تم تقييمهم من خالل االختبارات إل

 التقليدية. 

 

 

 

النتائج المتعلقة باإلجابية عين سيؤال الدراسية الثياني اليذي نصيه: هيل يختليف أثير اسيتخدام إسيتراتيجيات التقيويم اليواقعي فيي 

 مادة اللغة اإلنجليزية باختالف الجنس؟ تحصيل الطلبة في

لإلجابة عن هذا الّسؤال تّم استخراج المتوّسطات الحسابيّة، واالنحرافات المعياريّة ألداء مجموعتي الدّراسة )التّجريبيّة 

 ( يبيّن ذلك.8) والّضابطة( على اختبار اللغة اإلنجليزية القبلّي والبعدّي لدى عينة الدّراسة وفق المجموعة والجنس، والجدول

(: المتوّسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة ألداء الّطلبة على اختبار التحصيل في اللغة اإلنجليزية باختالف 8الجدول )

 الجنس والمجموعة

 التطبيق البعدي التطبيق القبلي  

راف انحمتوسط انحراف متوسط  العدد المجموعة                  



 

 معياري حسابي معياري حسابي

مهارات التحدث  

 واالستماع

 ضابطة

 1.37 3.36 1.16 6.18 50 ذكور

 1.83 3.00 2.00 4.80 50 إناث

 1.62 3.18 1.77 5.49 100 المجموع

 تجريبية

 1.83 5.12 1.86 5.68 50 ذكور

 1.90 4.46 1.85 4.60 50 إناث

 1.88 4.79 1.92 5.14 100 المجموع

 رداتالقراءة والمف 

 ضابطة

 1.84 6.08 1.30 8.54 50 ذكور

 2.78 5.14 2.16 6.70 50 إناث

 2.39 5.61 2.00 7.62 100 المجموع

 تجريبية

 2.51 7.34 2.92 6.24 50 ذكور

 1.82 8.10 2.63 6.04 50 إناث

 2.22 7.72 2.76 6.14 100 المجموع

 الكتابة والتنظيم

 ضابطة

 1.80 5.00 1.75 6.64 50 ذكور

 2.72 3.90 2.65 5.54 50 إناث

 2.36 4.45 2.30 6.09 100 المجموع

 تجريبية

 2.61 6.46 3.19 6.96 50 ذكور

 1.97 7.06 2.69 6.18 50 إناث

 2.32 6.76 2.96 6.57 100 المجموع

 القواعد واكمال المهمة

 ضابطة

 1.87 7.78 1.70 10.00 50 ذكور

 3.24 6.12 2.92 7.76 50 إناث

 2.76 6.95 2.63 8.88 100 المجموع

 تجريبية

 2.95 7.96 2.84 7.14 50 ذكور

 2.54 6.76 2.39 5.60 50 إناث

 2.80 7.36 2.73 6.37 100 المجموع

 الدرجة الكلية

 ضابطة

 6.14 22.22 4.53 31.36 50 ذكور

 9.82 18.16 8.56 24.80 50 إناث

 8.40 20.19 7.57 28.08 100 المجموع

 تجريبية

 8.91 26.88 9.30 26.02 50 ذكور

 7.05 26.38 7.37 22.42 50 إناث

 8.00 26.63 8.54 24.22 100 المجموع



 

( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية الختبار التحصيل في اللغة اإلنجليزية باختالف 8يالحظ من الجدول )

( بينما بلغ لإلناث في نفس المجموعة 26.88سط الحسابي للذكور في المجموعة التجريبية )المجموعة والجنس، إذ بلغ المتو

(، ولمعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية تم استخراج تحليل التباين المشترك المتعدد المتغيرات 26.38)

 ( يبين ذلك.9والجدول )

( للفروق بين متوّسطات درجات مجموعتي MANCOVAالمتعّدد المتغيّرات )نتائج تحليل التّباين الُمشترك : (9الجدول )

  الّدراسة على اختبار التحصيل البعدي في اللغة اإلنجليزية باختالف المجموعة والجنس

 مصدر التّباين
مجموع 

 المربّعات

درجات 

 الحريّة

متوّسط 

 المربّعات
 قيمة )ف(

مستوى 

 الداّللة

مصدر 

 التّباين

التطبيق 

 ليالقب

  0.000 276.287 348.941 1 348.941 مهارات التحدث واالستماع

  0.000 273.813 594.230 1 594.230 القراءة والمفردات

  0.000 399.635 702.808 1 702.808 الكتابة والتنظيم

  0.000 369.933 934.372 1 934.372 القواعد واكمال المهمة

  0.000 680.949 10026.984 1 10026.984 الدرجة الكلية

 المجموعة

  0.000 193.705 244.643 1 244.643 مهارات التحدث واالستماع

  0.000 193.132 419.135 1 419.135 القراءة والمفردات

  0.000 284.542 500.403 1 500.403 الكتابة والتنظيم

  0.000 42.418 107.140 1 107.140 القواعد واكمال المهمة

  0.000 321.777 4738.173 1 4738.173 الكليةالدرجة 

 الجنس

 0.025 0.026 5.008 6.325 1 6.325 مهارات التحدث واالستماع

 0.108 0.000 23.496 50.990 1 50.990 القراءة والمفردات

 0.117 0.000 25.876 45.506 1 45.506 الكتابة والتنظيم

 0.000 0.938 0.006 0150. 1 0.015 القواعد واكمال المهمة

 0.087 0.000 18.544 273.063 1 273.063 الدرجة الكلية

تفاعل 

 ثنائي

 0.032 0.011 6.524 8.239 1 8.239 مهارات التحدث واالستماع

 0.030 0.015 6.018 13.059 1 13.059 القراءة والمفردات

 0.033 0.011 6.598 11.604 1 11.604 الكتابة والتنظيم

 0.004 0.396 0.723 1.825 1 1.825 مال المهمةالقواعد واك

 0.003 0.467 0.532 7.834 1 7.834 الدرجة الكلية

 الخطأ

 1.263 195 246.279 مهارات التحدث واالستماع
   

 2.170 195 423.190 القراءة والمفردات
   

 1.759 195 342.932 الكتابة والتنظيم
   



 

 2.526 195 492.528 القواعد واكمال المهمة
   

 14.725 195 2871.376 الدرجة الكلية
   

 الكلي

 200 3915.000 مهارات التحدث واالستماع
    

 200 10161.000 القراءة والمفردات
    

 200 7635.000 الكتابة والتنظيم
    

 200 11779.000 القواعد واكمال المهمة
    

 200 124996.000 الدرجة الكلية
    

ي الكل

 المصحح

 199 738.955 مهارات التحدث واالستماع
    

 199 1276.555 القراءة والمفردات
    

 199 1351.795 الكتابة والتنظيم
    

 199 1540.195 القواعد واكمال المهمة
    

 199 15390.380 الدرجة الكلية
    

(، α=0.05( وهي دالّة إحصاائيا عناد )18.544للجنس قد بلغت )( أن قيمة )ف( بالنّسبة للدرجة الكلية 9تُشير نتائج الجدول )

( لكاال مهااارة، باساتثناء مهااارة )القواعااد 0.05وكاذلك بالنساابة للمهاارات األخاارى فقااد كانات قاايم الداللااة الخاصاة بااـ "ف" أقاال مان )

لاة إحصاائية لجمياع المهاارة باساتثناء واكمال المهمة(، أما بالنسبة للتفاعل الثنائي بين الجنس والمجموعة فقد كانات الفاروق ذات دال

ة مهارة )القواعد واكمال المهمة( والدرجة الكلية ، ولمعرفة عائدية الفروق بالنّسبة للجنس  تّم استخراج المتوّسطات الحسابية الُمعدّل

 (.10واألخطاء المعياريّة، ويُبيّن الجدول )

المعياريّة ألداء الّطلبة على اختبار التحصيل البعدي والمهارات (: المتوّسطات الحسابيّة الُمعّدلة واألخطاء 10) الجدول

  باختالف الجنس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجنس المتغير
المتوسط 

 الحسابي

الخطأ 

 المعياري

 القراءة والمفردات 
 0.115  3.797 ذكور

 0.115  4.173 إناث

 مهارات التحدث واالستماع 
 0.151  6.132 ذكور

 0.151  7.198 إناث

 نظيمالكتابة والت
 0.136  5.102 ذكور

 0.136  6.108 إناث

 الدرجة الكلية
 0.394  22.178 ذكور

 0.394  24.642 إناث



 

( أن المتوسطات الحسابية الختبار التحصيل في اللغة اإلنجليزية لإلناث أعلى منها للذكور، إذ بلغ 10يالحظ من الجدول )

(، وكذلك للمهارات كانت المتوسطات 24.462( بينما بلغ لإلناث )22.178لكلية )المتوسط الحسابي للذكور على الدرجة ا

 الحسابية لإلناث أعلى منها للذكور.

 ولدراسة التفاعل الثنائي بين الجنس والمجموعة على اختبار التحصيل البعدي تم استخراج التمثيالت البيانية التالية:

 

 Communication (Speaking and Listening)أوال : مهارة التحدث واالستماع 

 (: التمثيل البياني للفروق بين المتوسطات الحسابية ألداء الطلبة على مجال1شكل )

 )مهارات التحدث واالستماع( البعدي في اللغة اإلنجليزية باختالف المجموعة والجنس 

 

 

 

 زى للذكور في المجموعة التجريبية.( ان الفروق للتفاعل الثنائي بين الجنس والمجموعة تع1يالحظ من الشكل )

 

 ((Reading and Vocabularyثانيا : مهارة القراءة والمفردات 

(: التمثيل البياني للفروق بين المتوسطات الحسابية ألداء الطلبة على مجال )القراءة والمفردات( البعدي في اللغة 2شكل )

 اإلنجليزية باختالف المجموعة والجنس

 

 ( ان الفروق للتفاعل الثنائي بين الجنس والمجموعة تعزى لإلناث في المجموعة التجريبية.2)يالحظ من الشكل 

 (Writing and Organizationثالثا: مهارة الكتابة والتنظيم )

 (: التمثيل البياني للفروق بين المتوسطات الحسابية إلداء الطلبة على مجال3شكل )

 إلنجليزية باختالف المجموعة والجنس)الكتابة والتنظيم( البعدي في اللغة ا 

 التجريبية                         الضابطة 



 

 

 

 ( ان الفروق للتفاعل الثنائي بين الجنس والمجموعة تعزى لإلناث في المجموعة التجريبية.3يالحظ من الشكل )

 

هل يختلف أثر استخدام إستراتيجيات التقويم الواقعي في  ثانيا: مناقشة النتائج الخاصة بسؤال الدراسة الثاني الذي نصه:

 الطلبة في مادة اللغة اإلنجليزية باختالف الجنس؟تحصيل 

أظهرت نتائج اإلجابة عن هذا السؤال أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية في دافعية الطلبة في مادة 

باحثان أن تفوق اإلناث اللغة اإلنجليزية لصالح اإلناث وقد تُعزى هذه النتيجة الستخدام إستراتيجيات التقويم الواقعي. ويرى ال

على الذكور في المجموعة التجريبية التي تم تدريسها وتقييمها باستخدام التقويم الواقعي قد يُعزى إلى انضباط اإلناث أكثر من 

أكثر الذكور، وأنهن يتمتعن بحسن اإلصغاء إلى التعليمات واتباعها بدقة، واالنتباه، وإتمام الواجبات، وحسن التنظيم وأن الفتيات 

يسعين عادة للتركيز على فهم المادة  قدرة على االنضباط الذاتي، وهذا يجعلهن أكثر قدرة على الفهم والتركيز، وأن اإلناث

ذكر جيجسبيرت وجراي ، وواالهتمام بالتفاصيل، بيما يسعى الذكور للتركيز على تحقيق النتائج النهائية من دراستهم

(,2015Gijsbert & Gearyأن اإلناث )  حتى  -تتفوق على الذكور تفوقاً أكاديمياً في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم

، ويدعم هذه النتائج تقرير من الدكتور -في األماكن التي تواجه فيها المرأة أوجه عدم مساواة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية

(، فكان أداء 2009من جامعة ميسوري أنه في عام ) جيزبرت ستويت من جامعة جالسجو في اسكتلندا وديفيد سي جيري

دولة تم دراستها، وتتفق هذه النتائج  74دولة من أصل  52الفتيات في المدارس الثانوية أفضل بكثير في اختبار دولي موحد في 

فت إلى ( التي هدAzizmalayeri, & Omidi, Sridhar,2012 مع نتائج دراسة قام بها عميدي وسريدهار وازيزمالير )

تحديد ما إذا كان هناك أي اختالف بين إنجازات تعلم الكيمياء المعتمدة على األداء، وتحديد اذا ما كان هناك فروق في األداء بين 

الذكور واإلناث، وأجريت التجربة في مدرستين ثانويتين في مالير، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في 

اء لصالح تقييم األداء وأظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية كبيرة لصالح اإلناث، وتتفق أيضا مع التحصيل العلمي للكيمي

( 25( استمرت لمدة )Gibb, Fergusson, & Horwood,2008دراسة طولية قام بها كل من جيب وفريجسون وهورود )

ً فتتبعوا عينة الدراسة من عمر الوالدة حتى عمر ) بين الجنسين في التحصيل الدراسي وأسبابها،  ( لمعرفة الفروق25عاما

-Sparksوأظهرت النتائج تفوق اإلناث على الذكور في جميع مراحل الدراسة، وتتفق أيضا مع دراسة سبارك واالس )

Wallace,2007 التي هدفت لمعرفة االختالفات في مقاييس األداء األكاديمي بين الذكور واإلناث في الرياضيات والعلوم )

 غة اإلنجليزية على مدى عدة سنوات، وأظهرت النتائج فروق ذات داللة إحصائية لصالح اإلناث.والل



 

 التوصيات:

في ضوء األدبيات والدراسات التي تعرضت لها هذه الدراسة، وبناء على نتائج الدراسة الحالية وسابقاتها يوصي الباحثان بما 

 يلي:

 أدواته، وأثره اإليجابي على تحصيل الطلبة ودافعيتهم بين المعلمين نشر الوعي عن إستراتيجيات التقويم الواقعي و

 والطلبة على حد سواء.

 .عقد ورش عمل وبرامج تدريبية للمعلمين على إستراتيجيات التقويم الواقعي وآلية بناء أدواته وتقنيات استخدامها 

 لفعلي بالعمل المدرسي.تدريب المعلمين الجدد على إستراتيجيات التقويم الواقعي قبل االلتحاق ا 

  إجراء المزيد من الدراسات المشابهة لدراسة أثر التقويم الواقعي في دافعية الطلبة وتحصيلهم لتشمل جميع المراحل

 الدراسية.
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الذكاء االجتماعي وعالقته بالقدرة على حل المشكالت لدى الطلبة المشاركين 

 وغير المشاركين في برامج الروبوت التعليمية في األردن

 د. إياد الشوارب                     ازدهار مصطفى الزبون        

 جامعة عمان العربية                  جامعة عمان العربية            

 22/9/2018تاريخ القبول:                   25/6/2018يخ االستالم: تار

 الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الذكاء االجتماعي والقدرة على حل المشكالت لدى الطلبة 

ستخدام المشاركين وغير المشاركين في برامج الروبوت التعليمية في األردن، ولتحقيق أغراض الرسالة تم ا

مقياسي الذكاء االجتماعي وحل المشكالت بعد التأكد من دالالت صدقهما وثباتهما. تكونت عينة الدراسة من 

( طالبًا وطالبةَ من طلبة الصف العاشر في مدارس مديرية التعليم الخاص في منطقة عمان التي تطبق 236)

ن في برامج الروبوت التعليمية، تم اختيارهم ( طالبًا وطالبًة مشاركي118برامج الروبوت التعليمية بواقع )

( طالبًا وطالبةً غير مشاركين في برامج الروبوت التعليمية تم اختيارهم بطريقة 118بطريقة قصدية و)

 .عشوائية

وكشفت نتائج الدراسة إلى أن مستوى  الذكاء االجتماعي للطلبة المشاركين في برامج الروبوت التعليمية 

عاده: ) السلوك القيادي، مهارة التواصل، تكوين الصدقات(، وكما أشارت النتائج إلى أن جاء مرتفعًا في أب

مستوى الذكاء االجتماعي لدى الطلبة غير المشاركين في برامج الروبوت التعليمية جاء متوسطا في أبعاده: 

متوسطا لدى الطلبة ) السلوك القيادي، مهارة التواصل، تكوين الصدقات(، وجاء بُعد اللباقة االجتماعية 

المشاركين، ومرتفعَا لدى الطلبة غير المشاركين في برامج الروبوت التعليمية، وأظهرت النتائج أن مستوى 

القدرة على حل المشكالت جاء مرتفعًا لدى الطلبة المشاركين،  ومتوسَطا لدى الطلبة غير المشاركين في 

قة ارتباطية إيجابية بين الذكاء االجتماعي بكافة أبعاده برامج الروبوت التعليمية، وكشفت النتائج وجود عال

 والقدرة على حل المشكالت.

الذكاء االجتماعي، حل المشكالت، الطلبة المشاركين وغير المشاركين,  برامج  الكلمات المفتاحية:

 الروبوت التعليمية.



 

 

 

Social Intelligence and Its Relationship with Problem 

Solving Among Participants and Non – Participant 

students in Educational Robotics Programs in Jordan 

Izdehar Al Zboon             Dr. Iyad  shawareb 

This study aims at identifying the relationship between social intelligence and the ability to solve 

problems among participant students and non- participant ones in educational robotics programs in 

Jordan. To achieve the purpose of the study, a measurement of social intelligence and problem 

solving is used after assuring its reliability and variability. The sample consisted of 236 male and 

female of 10th graders in the schools of Private Education Directorate in Amman which applied 

educational robotics programs for 118 male and female students participating in educational 

robotics programs. Those participants were chosen purposefully. Other 118 non-participant 

students in such programs were chosen randomly. 

The results of the study have shown that the level of social intelligence for participants in 

educational robotics programs is high in its dimensions: (leadership behavior, communication 

skills and friendship formation). The results have also indicated that the level of social intelligence 

for non- participants in educational robotics programs is average in its dimensions: (leadership 

behavior, communication skills and friendship formation). The level of tactfulness dimension 

among participants is average while it is high for non-participants in educational robotics 

programs. The results have also shown that the participants' ability to solve problems is high while 

it is average among non-participants in educational robotics programs. The results have also 

shown that there is a positive correlation in the dimensions of social intelligence and the ability to 

solve problems. 

 Key Words:  Social Intelligence, Problem Solving, Participants And Non – Participant students, 

Educational Robotics Programs. 

 

 



 

 

 المقدمة:

احتلَّ الذَّكاُء منذ ُنشأِة علِم النَّفِس مكانة مهمة إذ يُعدُّ مفهوم الذَّكاِء من أكثِر المفاهيم أهميَّة في علم النَّفس      

والتَّربية، والذي يثاُر حوله الكثير من الجدل، ولعلَّ الغموَض الذي يكتنُف المفهوم جعَل منه موضوعاً قديماً 

الدراساِت األولى في مجاِل الذَّكاِء كانت تُركز على السماِت المعرفيَّة كالذاكرةِ وحل  حديثاً؛ لنجد أنَّ 

المشكالِت، ولكن مع بداياِت القرن العشرين حدثت تحوالٌت في مجاِل بحوِث الذَّكاِء، ليصاحبها ظهوُر 

 يفسُر سبّب التَّفوِق والنَّجاحِ في الحياةِ نظرياٍت مغايرةٍ للنَّظرِة أُحاديَّة البعد للذَّكاِء اإلنساني باعتبارِه عامالً 

 (.2014بشكٍل عام )إبراهيم،

أصبَح مفهوُم الذَّكاِء ذا أبعاٍد متَّصلٍة بِه، مثل:نظريَّة الذَّكاءات المتعددة للعالم جاردنر، وأصبح مجااًل للعديد    

مع متغيراٍت أخرى، وقد أكَّد جاردنر من الدراسات واألبحاث التي تفسر أنواَع الذَّكاءات الُمختلفِة وتربطها 

بأنَّ الذَّكاَء هو قدرة ٌفكريَّة ٌمعيَّنةٌ تساهُم في حل المشكالِت،وابتكار نتاج فعال،وأشاَر في نظريَّته "الذَّكاءات 

الُمتعددة" إلى أنَّه توجدُ على األقل ثمانية ذكاءات: المكاني، الرياضي المنطقي، اللغوي، والموسيقي، والبين 

 (Thurston)(. وكما أشار ثيرستون2005صي، والحركي، والطبيعي، والتفاعل مع األفراد )جاردنر،شخ

( إلى سبع قدراٍت عقليٍَّة أوليَّة، هي: اللَّفظيَّة، العدديَّة، المكانيَّة، الطَّالقة 2009المشار إليه في)وولفولك،

ذكر، االستدالل االستقرائي، اإلدراكيَّة  .اللَّفظيَّة، التَـّ

وقد حظيت معظُم هذه الذكاءات باهتماٍم كبيٍر من العلماِء باستثناء الذَّكاِء االجتماعي الذي تنبَّه له 

في بداياِت القرن العشرين، وقد أشاَر إلى ثالثِة أنواعٍ من الذَّكاءات، وهي: الذَّكاء  (Thorndike)ثورندايك

فه بالقدرة على التَّكيِف مع (Social intelligence)الميكانيكي، والذَّكاء المجرد، والذَّكاء االجتماعي ، إذ عرَّ

الظُّروِف االجتماعيَّة الُمختلفة، وفهم اآلخرين، والتَّفاعِل معهم، والتَّصرِف 

 .(Kihlstrom&Cantor,2000)بحكمةٍ 

( الذَّكاَء االجتماعي إلى خمِس قدراٍت ورمَز لذلك بــ: Albrecht, 2004كما صنَّفت البيرخت )   

(S.P.A.C.E( الوعي االجتماعي:)Social awareness وهو القدرةُ على فهِم ومالحظِة السياِق الذي :)

سائل Presenceيمكُن أن يجدَ الفردُ نفَسه فيه.الحضور ) (: وهو عبارةٌ عن اإلشاراِت، والسُّلوكيَّات، والرَّ

ته، التي تصدُر من قبِل الفرِد، والتي تمكنهم من إطالِق أحكاٍم حوَل شخصيَّ 

: وهي الصدُق مع النَّفِس، وتعبُر عن صدِق الفرِد مع نفسه، ومع Authenticityوكفايته.األصالة))

ا يدوُر بداخِله بصدق؛ الوضوح ) ُف Clarityاآلخرين، وكسب ثقة اآلخرين من خالِل التَّعبير عمَّ (: ويُعرَّ

ضمُن مهارات، مثل: استخدام اللُّغِة بمهارة، بقدرةِ الفرِد على التَّعبيِر عن األفكاِر بفعاليٍَّة ووضوح ويت

اإلصغاء، التَّعبير عن األشياء بوضوحٍ ودقة، إعادة صياغة العباراِت مع الحفاِظ على المعنى، والمرونة في 

اجعِة.التَّعاطف) (: ويعني مهارة القدرة على التَّواصِل مع اآلخرين، Empathyاستخداِم األلفاِظ، والتَّغذيِة الرَّ

غبِة في التَّعاوِن، وال يقتصُر التَّعاطُف على الشَّعوِر تجاه اآلخرين، وإنَّما يتعدى إلى وكسب  االحترام والرَّ

 خلِق شعوٍر متبادٍل مع اآلخرين.

بأنَّ الذَّكاَء االجتماعي  (Powell ,Goddard,Anderson,2009)كما أشاَر أندرسون وجودارد، وباول

لمشكالِت االجتماعيَِّة خاصةً، وأنَّ مهارةِ حل المشكالِت االجتماعيَّة عمليَّة يساهُم في حل المشكالِت عامةً، وا

 .سلوكيَّة معرفيَّة يحاوُل الفردُ من خالِلها اكتشاِف طرٍق تكيُّفيٍَّة للمواقِف المثيرةِ للمشاكِل خالَل الحياةِ اليوميَّةِ 



 

نَّ كثيراً من المواقف التي نواجهها في حياتنا اليومية يُعدُّ حلُّ المشكالِت متطلباً أساسياً في حياة الفرد؛ أل   

هي مواقف تتطلب حاًل للمشكالت؛ لذلك فإنَّ حلَّ المشكالت أكثر أشكال السُّلوك اإلنساني أهميَّة وتعقيدًا، 

ي ويتعلَّم األفرادُ حلَّ المشكالِت ليصبحوا قادرين على اتخاذ قرارات سليمة في حياتهم، فلو كانت الحياة الت

سيواجهها الفرد ذات طبيعة ثابتة وكان لكل فرٍد دوٌر أو أدواٌر محدَّدة يؤديها لما كان حل المشكالت قضيَّةً 

ة، فكلُّ ما على الفرِد تأدية أدواِره المحدَّدةِ له، ولكن الحياة متغيرة ومعقدة، ونالحظ في وقتنا  ةً وملحَّ مهمَّ

ك مهارات مختلفة ومتنوعة في مواجهة المشكالت فمقدرة الحالي ما يحدث من تغيرات سريعة تتطلب امتال

وإنَّ أسلوَب حل المشكالِت هو أحدُ أهم األنشطِة  الفرد على التَّكيف وحل المشكالت من أهم متطلبات الحياة،

لدَّالة التي تميُز اإلنسان عن غيره من المخلوقات، ويمكن النَّظر إليه على أنَّه النَّاتج العملي للذَّكاء البشري وا

 .عليه

ونتيجة توصياِت العديد من الدراساِت واألبحاث التي أوصت بدراسِة الذَّكاِء االجتماعي، باعتباِره عاماًل      

ميسًرا، ومنظًما للتَّفاعِل مع اآلخرين،فاإلنسان كائٌن اجتماعيُّ بطبعه ِيعيُش ويتفاعل في أطاِر بيئٍة اجتماعيٍَّة 

مدرسة، ومجتمع الرفاق، والعمل، ولما يعيشه المجتمع األردني من تنوعٍ ثقافي معيَّنٍة، مثل: األسرة، وال

داقاِت، وتقبل األخر، ومعرفة مستوى  وحضاري يتطلُب مهارات التَّواصل، واللَّباقِة االجتماعيَِّة، وتكوين الصَّ

وِء على إحدى الذَّكاء االجتماعي وعالقته بحل المشكالت، واالستفادة منه في الحياةِ العمليَِّة،  وتسليِط الضُّ

البرامج التَّعليميَِّة الحديثِة النَّابعِة من الثَّورةِ التَّكنولوجيَِّة في العصِر الحديِث، وهو علوم الروبوت. وإدخاِله 

إلى  إلى المختبراِت المدرسيَّة، وقد أثبَت العديدُ من الدراساِت أهميَّةَ علوِم الروبوت في تحويِل العلوِم النَّظريَّةِ 

تطبيقيَّة، وقلَّت تلك الدراساُت التي ربَطت هذه البرامج مع الذكاِء االجتماعي وهنا برزت أهمية هذه الدراسة 

أيضا لفهم أثِر هذه البرامجِ على الطَّلبِة؛ ألنَّهم أمُل هذه األمِة ومستقبلها، فهل تُؤثُر هذه البرامُج على 

لذين تعرضوا لها، وعلى قدرتهم على حل المشكالت، ومقارنة هذه مستوياِت الذَّكاِء االجتماعي لدى الطلبة ا

 الشريحة من الطلبة بنظرائهم من غير المشاركين الذين لم يتعرضوا لهذه البرامج؟.

إنَّ الهدَف من الدراسِة الحاليَّة التَّعرَف على مستوى الذكاِء االجتماعي وعالقتِه بحل   مشكلة الدراسة:

 .لمشاركين وغير المشاركين في برامجِ الروبوت التَّعليميَّة في األردنالمشكالِت لدى طلبِة ا

 :حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية :أسئلة الدراسة

  ما مستوى الذَّكاء االجتماعي لدى المشاركين وغير المشاركين في برامج الروبوت في األردن؟ . 1

ى الطلبِة المشاركين وغير المشاركين في برامج الروبوت في ما مستوى القدرة على حل المشكالِت لد . 2

 األردن؟

هل هناك عالقة ٌارتباطيَّة ذات داللة احصائية بين الذَّكاء االجتماعي والقدرة على حل المشكالِت لدى  . 3

لبِة المشاركين وغير المشاركين في برامج الروبوت؟  الطَّ

 .ن خالل جانبين، وهما: األهميَّة النَّظريَّة، واألهميَّة التَّطبيقيَّةتتمثُل أهميَّة الدراسة م  أهمية الدراسة:

 :األهميَّة النَّظريَّة



 

تكتسُب أهميَّة الدراسة الحاليَّة من أهميَّة موضوِعها الذي يتناوُل العالقة َبيَن الذَّكاء االجتماعي والقدرة على 

صداقات، واستالم أدواِر القادةِ والنَّجاح اجتماعياً، حل المشكالِت، وأهميَّة الذَّكاِء االجتماعي في تكوين 

وتناولها لموضوعٍ يتَّصُل مباشرة ًبالتَّنظيم العقلي وهو حل المشكالت، كما تكتسُب أهميَّتها من توفيِرها إطاٍر 

يها في نظري لتفسيِر الذَّكاِء االجتماعي، والقدرة على حل المشكالِت وبناء أداة موضوعيَّة يُمكن االعتماد عل

قياِس الذَّكاِء االجتماعي وحل المشكالت تناسب المرحلة العمريَّة، والتَّعرف على أهم البرامجِ التَّعليَّمِة 

الحديثة التي تغزو المدارس منها برامج الروبوت. وتقديم مفهوٍم نظري لطلبة المشاركين في برامج 

سَّابقِة في مجال الروبوت، وتوفيِر أدٍب نظري للمقارنة الروبوت؛ وذلك لحداثِة هذا المفهوِم وقلَِّة الدراسات ال

بيَن الطلبة المشاركين وغير المشاركين في برامجِ الروبوت من خالِل المتغيرين السَّابقين؛ وعدم وجود 

 .دراسٍة في البيئة األردنيَّة جمعت بيَن متغيرات الدراسة مجتمعة في حدوِد علِم الباحثةِ 

 :األهمية التطبيقية

ُن األهميَّة التَّطبيقيَّة في لفت انتباِه القائمين على المناهج والبرامج التَّعليميَّة  في المدارِس إلى أهميَّة تبني تكم

برامج تساهم في تطويِر الذَّكاء االجتماعي، والتي قد تساعدُ الطَّلبة على تطويِر قدرتهم على حل المشكالت 

تي، كما يُمكن أن تعودَ األهميَّة في مساعدةِ المرشدين النَّفسيين من أجل تحقيِق النَّجاح األكاديمي والحيا

والمعلمين في بناء برامج إرشاديَّة قائمة على مهارات الذَّكاِء االجتماعي في تنمية القدرة على حل المشكالت 

عليم على معرفة أهميَّة الدراسيَّة والحياتيَّة، وكما ويؤمل أن تُساهم في مساعدةِ العاملين في ميدان التَّربية والتَّ 

تطبيِق برامج الروبوت في جميع مدارِس محافظات المملكة، وتساعدُ في تسليِط الضُّوء على إحدى علوِم 

المستقبل التي تعمُل على إكساِب الطَّلبِة مهارات قد تساعدهم في حل المشكالت، وتطوير مهاراِت االتصاِل 

لباحثين بمقاييس تتمتُع بخصائص سيكومترية تساعدُهم في إجراِء والعمل التَّعاوني، وستزود هذه الدراسة ا

 .المزيِد من الدراسات

  :التعريفات النظرية اإلجرائية

ً تتمثُل في  .1 الذَّكاء االجتماعي: هو مجموعة ٌمن المهاراِت تمثل صفاِت الشَّخص الذَّكي اجتماعيا

دقاِت وم مارسة السُّلوِك القيادي واللَّباقة امتالك مهاراِت االتصال والقدرة على تكويِن الصَّ

 (.2010االجتماعيَّة)قطامي، اليوسف، 

يُعرف مفهوم حل المشكالِت بأنَّه عمليَّة فكريَّة يستخدُم فيها الفرد ما لديه من    حل المشكالت: .2

مهارات ومعارف مكتسبة سابقاً من أجِل االستجابِة لمتطلبات موقٍف غيِر مألوٍف لديه، وتكون 

بة بمباشرةِ عمل ِما يستهدف حل التَّناقض أو الغموض الذي يتضمنه االستجا

 (.2016الموقف)جروان،

الطلبة: هم الطلبة المنتظمون في مقاعد الدراسة، المشاركون في برامج الروبوت التعليمية    .3

ونظراؤهم من غير المشاركين في برامج الروبوت التعليمية في المدارس التي تطبق برامج 

  (2018-2017لتعليمية في األردن للعام)الروبوت ا

برامج الروبوت التعليمية: هي عبارة عن حقائب البالستكية منتجة من شركة ليغو تتكون من    .4

مجموعة من األدوات والقطع والبرمجيات، حيث يتم توجيه الطلبة نحو دراسة مبادئ البرمجة 

ليمات التي تخبر الروبوت متى وماذا لعمل البرنامج المناسب الذي هو عبارة عن مجموعة من التع

يفعل وكيف يقوم بهذا؛ ألن الروبوت بال البرنامج يصبح عبارة فقط عن مكونات الكترونية 

وميكانيكية وكهربائية والهندسة، من خالل قيام الطلبة بتجميع وصناعة الروبوتات الخاصة بهم 

حدود لها لكي يفكر يصمم ينفذ ويوظف  وبرمجتها لتؤدي الوظيفية لمطلوبة، فتفتح للطالب آفاقاً ال

 (.Kay, 2003المبادئ العلمية التي يعرفها ويبحث للوصول إلى الهدف)



 

 حدود الدراسة ومحددتها:

الحدود البشرية: تقتصر الدراسة الحالية على طلبة الصف العاشر من مدارس مديرية التعليم  .5

 م.2018-2017ة للعام الدراسي الخاص في محافظة عمان التي تطبق برامج الروبوت التعلمي

( مدارس خاصة تطبق برامج الروبوت 9الحدود المكانية: تم تطبيق مقاييس الدراسة الحالية في ) .6

 التعلمية في محافظة عمان.

-2017الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة الحالية في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  .7

2018 . 

الدراسة من خالل مدى تمثيِل عينة الدراسة لمجتمعها، وإجراءات تطبيِق  يتحدد تعميم نتائجِ هذه .8

أدواِت الدراسة، وسالمة المعامالت اإلحصائيَّة، وقياسها لمتغيراِت الدراسِة، باإلضافة إلى دقة 

 إجابة أفراد عينِة الدراسة، ومدى جديَّتهم في االستجابة على أدواِت الدراسِة.

 الدراسات السابقة:

( دراسة هدفت إلى الكشف عن الذكاء االجتماعي وعالقته بأسلوب حل 2009جرت قاسم)كما أ

( طالٍب وطالبٍة من الكليات اإلنسانية 400المشكالت لدى طلبة الجامعة تكونت عينة الدراسة من )

والعلمية في جامعة بغداد، وأشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الذكاء االجتماعي 

لقدرة على حل المشكالت وعدم وجود فروق في الذكاء االجتماعي بين التخصصات اإلنسانية وا

والعلمية، وتوجد فروق في القدرة على حل المشكالت بين التخصصات اإلنسانية والعلمية وكانت 

 لصالح التخصصات العلمية.

على حل المشكالت لدى طلبة  ( دراسة بعنوان العالقة بين الذكاء االجتماعي والقدرة2010أجرى علي)   

( طالبًا وطالبة، وتم تطبيق مقياس الذكاء 296المرحلة الثانوية في منطقة عكا. تكونت عينة الدراسة من )

االجتماعي، ومقياس حل المشكالت. أظهرت الدراسة أن مستوى الذكاء االجتماعي لدى طلبة المرحلة 

قدرة على حل المشكالت جاء بدرجة متوسطة، كما الثانوية جاء بدرجة مرتفعة، وأن مستوى مهارة ال

أظهرت النتائج وجود فروق تعزى إلى أثر الجنس في جميع مجاالت الذكاء االجتماعي لصالح اإلناث 

باستثناء مجال التخطيط، والقراءة التحليلية، وحل المشكالت، وأظهرت النتائج وجود فروق تعزى إلى أثر 

ت لصالح اإلناث، وعدم وجود فروق تعزى إلى أثر التخصص في الجنس في القدرة على حل المشكال

مستوى الذكاء االجتماعي، وعدم وجود فروق تعزى إلى أثر التخصص في القدرة على حل المشكالت، 

 ووجود عالقة إيجابية دالة إحصائياً بين الذكاء االجتماعي والقدرة على حل المشكالت.

,( دراسة 2012Abdulhameed, Al-Makahle, Ziadat) وأجرى عبد الحميد، والمكاحله، وزيادات

بعنوان الذكاء االجتماعي والخصائص السُّلوكية لطالب المدارس الثانوية الموهوبين في مدارس الملك عبد 

( طالٍب وطالبٍة من مناطق السلط وعمان، والزرقاء. 200هللا الثاني في األردن، تكونت عينة الدراسة من )

(  للخصائص السُّلوكيَّة للطلبة Renzulliاستخدام مقياس الذكاء ومقياس رونزولي)ثم جمع البيانات ب

الموهوبين. أظهرت نتائُج الدراسة أنَّ الذَّكاء االجتماعي كان له تأثيٌر كبيٌر على الخصائص السُّلوكيَّة للطلبة 

ا مقياس الخصائص السُّلوكيَّة؛ الموهوبين، وكان مستوى الذَّكاء االجتماعي لدى أفراد العينة بدرجٍة عاليٍة.  أمَّ

كان تقدير اإلبداع والقيادة والدَّافعية بدرجٍة متوسطٍة، وخصائص التَّعلم بدرجة منخفضة، ولم تتضح فروق 

 تعزى لمتغير الجنس في متوسط استجابات أفراد العينة.

كالت لدى الطلبة ( دراسة بعنوان الذكاء االجتماعي وعالقته بمهارة حل المش2012أجرى الشهيل)   

الموهوبين باعتبار بعض المتغيرات في جامعة حائل بالمملكة العربية السعودية. تكون مجتمع الدراسة 



 

( طالباً وطالبة قام الباحث بتطوير مقياس الذكاء االجتماعي ومقياس حل المشكالت. أظهرت نتائج 412من)

، وجاء في المرتبة األولى مجال اللباقة الدراسة وجود مستوى متوسط فيما يتعلق بالذكاء االجتماعي

االجتماعية يليه مجال بناء الصداقات، وفي المرتبة األخيرة جاء مجال السلوك التوكيدي بدرجة متوسطة، 

وأظهرت أن مستوى مهارات حل المشكالت الحياتية لدى الطلبة الموهوبين جاء بنتيجة مرتفعة، وكشف 

تغير التخصص في الذكاء االجتماعي للطلبة الموهوبين لصالح وجود فروق ذات داللة إحصائية ألثر م

التخصص النظري، وعدم وجود فروق ذات داللة لمتغيرات الدراسة على حل المشكالت لطلبة الموهوبين، 

وكان هناك اثر لتفاعل بين متغيري الجنس والمستوى الجامعي لصالح ذكور السنة األولى، وعدم وجود 

 جتماعي ومهارة حل المشكالت من خالل معامل ارتباط بيرسون .ارتباط بين الذكاء اال

-2004( بدراسة على مدى سنوات من )Brandeis Universityوقامت جامعة برانديس ماساتشوستس )

( في أمريكا وأوروبا على الطلبة الذين تعرضوا لبرامج الروبوت وشاركوا في مسابقات الروبوت، 2013

( مرات على 10الدراسة أنه تضاعفت فرص حصول الطلبة المشاركين)وكان من ضمن ما توصلت إليه 

( % 200عمل مهني أو عمل تعاوني وتدريب خارجي، وارتفعت فرصة حصول الطلبة المشاركين بنسبة)

أن يكون له عمل تطوعي في المجتمع، وهذه األعمال لتشير إلى بعض مهارات الذكاء االجتماعي وتم نشر 

 (.2015الدراسة في )

( بعنوان الذكاء االجتماعي لدى الموهوبين والعاديين من طلبة المدارس في 2016فت دراسة )النواصرة، هد

محافظة عجلون وعالقته بالجنس والصف والتَّحصيل األكاديمي، واستخدم الباحث اختبار الذَّكاء االجتماعي 

( طلبة 100عينة الدراسة من ) الذي أعدَّه اعتمادًا على نظرية ستيرنبرغ للذَّكاء االجتماعي، وتكونت

( من الطلبة العاديين من الصفوف األساسيَّة العليا والثانوية، وأشارت نتائج الدراسة أنَّ 172موهوبين و)

مستوى الذَّكاء االجتماعي الكلي وأبعاده بين الطلبة العاديين والموهوبين مرتفع، وكما توجد فروق ذات داللة 

الكلي وأبعاده بين الطلبة الموهوبين والعاديين تبعًا لمتغير الصف لصالح في دراجات الذكاء االجتماعي 

الصف السابع، وعدم وجود فروق ذات داللة تبعًا لمتغير الجنس، كما توجد عالقة ارتباطيَّة إيجابيَّة في 

 .  درجات الذَّكاء االجتماعي الكلي وأبعاده بين الطلبة الموهوبين والعاديين والتَّحصيل األكاديمي

عن برامج ومسابقات الروبوت واألنشطة المبتكرة  (Barak, Zadok, 2007)كشفت دراسة باراك وزادوك

( طالبًا وطالبة في سنة األولى، 80والمحفرة للطلبة، تم تطبيقها على عينة من طلبة المرحلة الثانوية بلغت)

( طالباً وطالبة 116روبوت، وعينة من)( طالبًا وطالبة في السنة لثانية والثالثة مشاركين في برامج ال76و)

من غير المشاركين في برامج الربوت كمجموعة مقارنة بهدف الكشف عن عمليات التعلم وحل المشكالت 

بطرق مبتكرة، وأظهرت النَّتائج أنَّ لطلبة غير المشاركين عند تعرضهم للمشكالت التكنولوجية والعلمية 

ا الطلبة  المشاركين في برامج ومشاريع الروبوت فتظهر  يواجهون الكثير من الصُّعوبة في أثناء حلها، أمَّ

لديهم قدرة عالية على التَّعامل مع المعارف المختلفة والعوامل المحيطة المؤثرة، مستوى مرتفع من القدرة 

 .على حل المشكالت التكنولوجية وارتفاع تحصيلهم العلمي غيرهم من الطلبة غير المشاركين

ا دراسة أ هدفت  (Atmatzidou,Markelis, Demetriadis, 2008)تمتزيد ووماركيلس وديمتريدسأمَّ

إلى التَّحقق من فعالية استخدام الروبوت الليغو كأدوات لتعريف الطلبة على المفاهيم األساسيَّة للبرمجة من 

كالت في مدارس خالل اللعب، وتأكيد على عنصر التَّنافس بين الجماعات الطالبيَّة، والقدرة على حل المش

اليونان االبتدائية والثانوية. وتكونت عينة الدراسة من طلبة المدارس االبتدائيَّة بمدينة سيرس تتراوح 

( سنة وعينة من طلبة السنة النهائيَّة في المدرسة الثانويَّة الفنية بمدينة كوزاني تتراوح 12-10أعمارهم من)

أنَّ استخدام الروبوت ساهم في تعريف بمبادئ البرمجة ( سنة، وأظهرت النَّتائج 18-17أعمارهم بين)

واستيعاب مفاهيم البرمجة بشكٍل أسرع وأسهل، كما كان لها أثر ٌإيجابيٌّ في تنمية مهارات حل المشكالت، 

كما أسهَم الروبوت في تعزيز الدَّافعيَّة لهؤالء الطلبة. كما أظهرت المقابالت التي أجريت للطلبة بعد المرحلة 

 .طبيقيَّة، بأنه أصبح لديهم الكثير من الحماس للتَّعامل مع الروبوتاتالتَّ 



 

( إلى الكشف عن الذكاء الوجداني وعالقته بالقدرة على حل المشكالت 2016وهدفت دراسة قدوري ولحسن)

( تلميذا وتلميذة تم اختيارهم بطريقة عشوائية 131لدى تالميذ المرحلة الثانوية تكونت عينة الدراسة من)

ً بين أبعاد الذكاء الوجداني )التعاطف، إدارة االنفعاالت،  وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة دالة إحصائيا

 تنظيم االنفعاالت، المعرفة االنفعالية، والدرجة الكلية( والقدرة على حل المشكالت.

ط مختلفة للتفكير ( دراسة بعنوان برامج الروبوت التعليمية وأثرها في تطوير أنما2015كما أجرت العقيل)

( طالبة من طالبات الصف الثالث في المرحلة المتوسطة 184ودافعية للتَّعلم، وقد تكونت عينة الدراسة من)

( طالبة التحقن ببرامج الروبوت مجموعة 73في منطقة المملكة العربية السُّعودية موزعة على مجموعتين)

جموعة المقارنة، وأظهرت النتائج فروقاً دالة إحصائياً ( طالبة لم تلتحقن ببرنامج الروبوت م75المعالجة و)

ولصالح مجموعة المعالجة في بُعد "السيطرة على االنفعاالت" وبُعد "الثقة في حل المشكالت"، كما 

ً لصالح المجموعة المعالجة دافعيَّة تعلم العلوم، وهذا يدلُّ على وجوِد أثٍر  ً دالة إحصائيا وأظهرت فروقا

 الروبوت في تطوير حل المشكالت التكنولوجيَّة والدَّافعيَّة نحو تعلم العلوم. الستخدام برامج

 التعقيب على الدراسات السابقة:

من خالل تتبع الدراسات السَّابقة المتعلقة بمتغيرات الدراسة يظهر تباين الدراسات في أهدافها، والعينات 

( عن الذكاء االجتماعي  والخصائص Abdalhameed, 2012التي تناولتها، فدراسةعبدالحميد وآخرون)

( بعنوان برامج الروبوت التعليمية 2015السُّلوكية لطالب المدارس الثانوية الموهوبين، ودراسة العقيل)

وأثرها في تطوير أنماط مختلفة للتفكير  مثل حل المشكالت ودافعية للتَّعلم، لطالبات الصف الثالث  للمرحلة 

( بعنوان الذكاء االجتماعي لدى الموهوبين والعاديين وعالقته 2016نواصرة، المتوسطة، وكما دراسة )ال

 بالجنس والصف والتحصيل األكاديمي لطلبة الصفوف األساسية العليا.

واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تطوير المقاييس، ودعم األدب النظري من خالل نتائج 

 لدراسة الحالية، ومقارنة نتائجها بنتائج تلك الدراسات.تلك الدراسات، وتفسير نتائج ا

وتتميز هذه الدراسة بالمتغيرات التي جمعتها، فلم تجد الباحثة على حد علمها أي دراسات عربيَّة  وتتميز

 تناولت المتغيرات مجتمعة.

 منهجية الدراسة:

اسة الحالية )الذكاء االجتماعي تم استخدم المنهج الوصفي المسحي االرتباطي، حيث تم وصف متغيرات الدر

وحل المشكالت( كما هي في الواقع، والتعبير عنها تعبير كميًا، ومن ثم دراسة العالقة االرتباطية بين 

 المتغيرين.

 :مجتمع الدراسة



 

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف العاشر الملتحقين في مدارس مديرية التعليم الخاص في   

( مدارس يتم تطبيق برامج 9( طالباً وطالبة موزعين على )748ألردن والبالغ عددهم )محافظة عمان في ا

 (.2018-2017الروبوت التعليمية فيها للعام الدراسي )

 

 :عينة الدراسة

( طالباً وطالبة من المشاركين وغير المشاركين في برامج الروبوت  وبلغ 236تكونت عينة الدراسة من )

( طالباً وطالبة وهم جميع الطلبة الذين تعرضوا لبرامج 118في برامج الروبوت )عدد الطلبة المشاركين 

الروبوت التعليمية من جميع مدارس مجتمع الدراسة وتم اختيار عددًا مساٍو لهم من الطلبة غير المشاركين 

العلمية في برامج الروبوت التعليمية بطريقة عشوائية من نفس المدارس وهي:) الحصاد التربوي، الكلية 

اإلسالمية جبل عمان والجبيهة، العمرية، الرواد، بناة الغد، أكسفورد، الرضوان، النظم الحديثة، فيالدلفيا(. 

( يبين توزيع عينة الدراسة من حيث المشاركة في برامج الروبوت التعليمية، وذلك من خالل 1والجدول )

 :التكرارات والنسب المئوية، وذلك على النحو اآلتي

 (: وصف عينة الدراسة وفق المشاركة في برنامج الروبوت لعينة الدراسة1ل )الجدو

 المتغير المستوى/الفئة التكرار النسبة المئوية%

 مشارك 118 50.0%

 غير مشارك 118 %50.0 المشاركة في برنامج الروبوت

 المجموع 236 100%

 أدتا الدراسة:

 أوال: مقياس الذكاء االجتماعي

مقياس الذكاء االجتماعي بالرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة منها  تم تطوير    

( ودراسة عبد الحميد 2012(  ودراسة شهيل)2010(المشارإليه في قطامي واليوسف)2006ومقياس الترك)

ه ( ثم كتابة فقرات المقياس بصورت2016( ودراسة النواصرة )   ,2012Abdalhameed, etalوآخرون)

بُعد اللباقة االجتماعية: وتمثله   :( فقرة موزعة على أربعة أبعاد، وهي40األولية، ويتألف المقياس من)

( بُعد السلوك القيادي: وتمثله 20-11( بُعد مهارات التواصل: وتمثله الفقرات من )10-1الفقرات من )

 (.40-31( بُعد تكوين الصدقات: وتمثله الفقرات )30-21الفقرات من )

 م التأكد من صدق المقياس بطريقتين، هما:ت

 صدق المحتوى:  .1



 

تم التحقق من صدق المقياس من خالل عرضه بصورته األولية على مجموعة من أعضاء هيئة 

التدريس المتخصصين في علم النفس التربوي والقياس في الجامعة األردنية وجامعة البلقاء 

وقوف على دالالت صدق المحكمين لألداة لتتناسب التطبيقية وجامعة عمان العربية، وذلك بهدف ال

وقد .%( من المحكمين80مع أغراض الدراسة وأخذت الباحثة بنسبة االتفاق التي وافق عليها )

تمثلت التعديالت بإعادة الصياغة اللغوية لبعض الفقرات، وبهذا أصبح مقياس الذكاء االجتماعي 

ى أربعة أبعاد، وهي:  بُعد اللباقة االجتماعية: ( فقرة موزعة عل40بصورته النهائية يتألف من)

( بُعد السلوك 20-11( بُعد مهارات التواصل: وتمثله الفقرات من )10-1وتمثله الفقرات من )

 (.40-31( بُعد تكوين الصدقات: وتمثله الفقرات )30-21القيادي: وتمثله الفقرات من )

 مؤشرات صدق البناء: .2

اس الذكاء االجتماعي من خالل اختيار عينة استطالعية من خارج عينة تم تحديد مؤشرات صدق بناء مقي

( طالبًا وطالبة من المشاركين وغير المشاركين في برامج الروبوت التعليمية خارج 20الدراسة مكونة من )

مجتمع عينة الدراسة من المدارس الحكومة في مديرية قصبة عمان وتم حساب معامالت االرتباط  بين 

 (.0.90-0.85والدرجة الكلية للمقياس، إذ تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع المقياس ككل بين )الفقرات 

 ثبات مقياس الذكاء االجتماعي:

( 20ولتحقيق ثبات مقياس الذكاء االجتماعي تم اختيار عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة مكونة من )

في برامج الروبوت التعليمية خارج مجتمع عينة الدراسة من طالبًا وطالبة من المشاركين وغير المشاركين 

 المدارس الحكومة في مديرية قصبة عمان، وتم تطبيق المقياس عليهم مرتين بفارق زمني مدته أسبوعان،
وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين التطبيقين الستخراج ثبات اإلعادة، كما تم تطبيق معادلة ثبات األداة 

 ( يوضح ذلك.2ا( على جميع مجاالت الدراسة واألداة ككل، والجدول ))كرونباخ ألف

 كرونباخ ألفا"واإلعادة لمجاالت مقياس الذكاء االجتماعي“(: معامل ثبات االتساق الداخلي 2الجدول )

 عدد الفقرات المجال الرقم
 ثبات االتساق الداخلي

 )معامل كرونباخ ألفا(
 معامل ثبات اإلعادة

 0.768 0.872 10 اللباقة  .1

 0.727 0.850 10 مهارات التواصل  .2

 0.680 0.883 10 القيادة  .3

 0.725 0.898 10 تكوين الصداقات  .4

 0.908 0.922 40 الذكاء االجتماعي ككل

(. وهي قيمة مرتفعة 0.92يشير الجدول إلى أنَّ معامل كرونباخ الفا للمقياس"الذكاء االجتماعي" ككل بلغ )

( وهي 0.90الدراسة، كما بلغ معامل اإلعادة للمقياس" الذكاء االجتماعي" ككل )ومقبولة ألغراض تطبيق 

قيمة مرتفعة ومقبولة ألغراض تطبيق الدراسة، حيث يعتبر معامل الثبات )كرونباخ الفا( مقبول إذا زاد عن 

(0.60.) 

 



 

 طريقة تصحيح مقياس الذكاء االجتماعي:

ة أبعاد، هي: بُعد اللباقة االجتماعية، وبُعد مهارات ( فقرة موزعة على أربع40يتكون المقياس من )

التواصل، وبُعد السلوك القيادي، وبعد تكوين الصدقات، ويجاب عليها باستخدام تدريج ليكرت الخماسي الذي 

( درجة، وأبدًا 2( درجات، نادًرا )3( درجات، أحيانًا )4( درجات، غالبًا )5يأخذ الدراجات اآلتية: دائًما )

 ة، ولتفسير استجابات الطلبة على مقياس الذكاء االجتماعي تم استخدام المعادلة اآلتية:( درج1)

 1.33=      4=     1-  5الحد األدنى ) للتدرج (  =    –طول الفئة   = الحد األعلى 

  3        3عدد الفئات المفترضة                                                

 عادلة هذه المعادلة تم تقسيم مستويات المتوسطات الحسابية وفق التوزيع اآلتي :وفي ضوء الم

  ( مستوى منخفض  2.33  -1من ) 

  ( مستوى متوسط . 3.67  -2.34من ) 

  ( مستوى مرتفع. 5 – 3.68من ) 

 :ثانيا: مقياس حل المشكالت

ت السابقة التي على مقياس حل تم تطوير مقياس حل المشكالت بعد االطالع على األدب النظري والدراسا

( 1986( المعرب من قبل جروان)(Heppner & Petersenالمشكالت مثل ومقياس هبنر وباترسن

( ودراسة قدوري 2012( ودراسة شهيل)2010(، ودراسة وعلي)2008والمشار إليه في جروان)

(ذات 13فقرة منها ) (22(، وتم كتابة فقرات المقياس بصورته األولية والذي يتكون من )2016ولحسن)

( ذات اتجاه سلبي، 8(و)21، 17،19، 18، 14، 13، 11، 10، 9، 8، 7، 2،4،5اتجاه إيجابي، وهي: )

( ولتحقيق صدق مقياس حل المشكالت تم استخدام طريقتين،  22، 20، 16، 15، 12، 6، 3، 1وهي:) 

 هما:

 صدق المحتوى: .1

ألولية على مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في تم التحقق من صدق المقياس من خالل عرضه بصورته ا

علم النفس التربوي والقياس في الجامعة األردنية وجامعة البلقاء التطبيقية وجامعة عمان العربية، وذلك بهدف الوقوف 

%( 80عليها )على دالالت صدق المحكمين لألداة لتتناسب مع أغراض الدراسة وأخذت الباحثة بنسبة االتفاق التي وافق 

( ذات 8( ذات اتجاه إيجابي و)13( فقرة منها )22من المحكمين، وتم إخراج المقياس بصورته النهائية الذي يتكون من )

 اتجاه سلبي.

 مؤشرات صدق البناء: .2

( طالبًا وطالبة من المشاركين وغير 20تم حساب مؤشرات صدق البناء للمقياس من خالل على عينة استطالعية وعددها ) 

المشاركين في برامج الروبوت التعليمية من خارج عينة الدراسة من المدارس الحكومية في مديرية قصبة عمان، وتم حساب 

 مؤشرات صدق البناء لمقياس حل المشكالت من خالل حساب معامالت االرتباط للفقرات مع المقياس ككل.

 ثبات مقياس حل المشكالت:

( طالبًا وطالبة من 20م اختيار عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة مكونة من )ولتحقيق ثبات مقياس حل المشكالت  ت

مدارس الحكومة في مديرية قصبة عمان، وتطبيق مقياس الدراسة عليهم مرتين بفارق زمني مدته أسبوعان، وتم حساب معامل 

بات األداة )كرونباخ ألفا( على جميع مجاالت ارتباط بيرسون بين التطبيقين الستخراج ثبات اإلعادة، كما تم تطبيق معادلة ث

(وهي قيمة مرتفعة ومقبولة 0,83الدراسة واألداة ككل، وبلغت قيمة معامل كرونباخ الفا لمقياس"" حل المشكالت" ككل " بلغ )



 

قبولة (، وهي قيمة مرتفعة وم0,80ألغراض تطبيق الدراسة، كما بلغ معامل إعادة الثبات للمقياس "حل المشكالت" ككل )

 (.0.60ألغراض تطبيق الدراسة، حيث يعتبر معامل الثبات )كرونباخ الفا( مقبول إذا زاد عن )

 طريقة تصحيح مقياس حل المشكالت:  

 ( فقرة والتي جاءت أرقامها كالتالي:22يتكون المقياس من ) 

  ( 21، 19، 17،18، 14، 13، 11، 10، 9، 8، 7، 5، 4، 2الفقرات اإليجابية  ) 

 ( 22، 20، 16، 15، 12، 6، 3، 1ات السلبية: ) الفقر 

( للفقرات اإليجابية، وتم 1(، أبدًا )2(، نادًرا )3(، أحيانًا )4(، غالبًا )5وتم تصحيح المقياس بإعطاء األوزان التالية دائًما )

 استخدام المعادلة اآلتية . عكس المقياس عندما تكون الفقرات ذات اتجاه سلبي وللحكم على مستوى القدرة على حل المشكالت تم

 1.33=      4=     1-  5الحد األدنى ) للتدرج (  =    –طول الفئة   = الحد األعلى 

  3        3عدد الفئات المفترضة                                                

 وفق التوزيع اآلتي :وفي ضوء المعادلة هذه المعادلة تم تقسيم مستويات المتوسطات الحسابية 

  ( مستوى منخفض  2.33  -1من ) 

  ( مستوى متوسط . 3.67  -2.34من ) 

  ( مستوى مرتفع. 5 – 3.68من ) 

 إجراءات الدراسة:

 :لغايات تحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بإتباع اإلجراءات اآلتية 

 -   ة ذات الصلة، والمقاييس المطلوبة.مراجعة األدب النظري المتعلق بالموضوع من حيث الدراسات السابق 

 - .تطوير أدوات الدراسة ممثلة بمقياس الذكاء االجتماعي، ومقياس حل المشكالت لتتواءم مع أغراض الدراسة 

 -  الحصول على كتاب تسهيل المهمة من جامعة عمان العربية موجها إلى معالي وزير التربية والتعليم، ثم مخاطبة

محافظة عمان، ليتم مخاطبة مديري ومديرات المدارس الخاصة التي تطبق برامج  مديرية التعليم الخاص في

 الروبوت في المحافظة من أجل تسهيل مهمة تطبيق الدراسة الحالية

 - :إجراء طرق استخالص صدق وثبات أداتي الدراسة 

 - اسة على أفراد العينة من قبل تحديد موعد مسبق مع إدارات المدارس لتنفيذ الدراسة في مدارسهم.وتوزيع أداتّي الدر

 الباحثة نفسها، وتقديم التعليمات للطلبة قبل البدء باإلجابة على مقياسين الدراسة.

 - (إجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزمة اإلحصائيةSPSS من أجل التوصل إلى )

 النتائج.

 

 متغيرات الدراسة:

 مرتفع، متوسط، منخفض(.الذكاء االجتماعي: وله ثالثة مستويات (: 

 .)حل المشكالت: وله ثالثة مستويات:)مرتفع، متوسط، منخفض 

 .)الطلبة:) المشاركين في برامج الروبوت، وغير المشاركين في برامج الروبوت 

 نتائج الدراسة

وبوت التعليمية في جابة عن السؤال األول: ما مستوى الذكاء االجتماعي لدى المشاركين وغير المشاركين في برامج الراإل

( يوضح 3حيث تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتحديد مستوى الذكاء االجتماعي والجدول) األردن؟

 ذلك.

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بين الطلبة المشاركين وغير مشاركين ببرامج الروبوت التعليمية 3الجدول )

 جتماعيوفقا للذكاء اال

 الفقرات

 غير مشارك مشارك

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 المستوى



 

ويظهر الجدول وجود مستوى مرتفع من التقدير للطلبة المشاركين في برنامج الروبوت وفقا للذكاء االجتماعي حيث بلغ 

(. بينما كان هناك مستوى متوسط من التقدير للطلبة الغير مشاركين في 0.544انحراف معياري )( و4.084المتوسط الحسابي )

 (.0.536( وانحراف معياري )3.599برنامج الروبوت وفقا للذكاء االجتماعي بمتوسط الحسابي بلغ )

لمشاركين في برامج الروبوت ما مستوى القدرة على حل المشكالت لدى طلبة المشاركين وغير ااإلجابة عن السؤال الثاني: 

( يوضح 4تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لقياس مستوى حل المشكالت والجدول)التعليمية في األردن؟ 

 ذلك.

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بين الطلبة المشاركين وغير المشاركين في برامج الروبوت 4الجدول )

 وفقا لفقرات المقياس المتعلقة بمقياس حل المشكالت التعليمية

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

 غير مشارك مشارك

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 1.070 3.043 0.756 3.432 أختار أسرع الحلول في مواجهة المشكلة 1

2 
 أضع خطًطا لحل اي مشكلة دون التأكد من

 مناسبتها
4.102 0.789 3.644 0.621 

3 
أجدُ صعوبة في وضع البدائل عند حل 

 المشكالت 
3.009 0.955 2.319 1.043 

4 
أنسى بعض المعلومات التي لها عالقة بحل 

 المشكلة
4.162 0.900 3.610 0.751 

5 
أتعامل مع المشكلة بطرق مختلفة وال أجد  

 حاًل لها 
4.282 0.927 3.407 0.754 

6 
تواجهني مشكالت صعبة بحيث ال أستطيع 

 حلها.
3.368 1.022 2.707 1.072 

7 
أتحمل سخرية اآلخرين في حال عدم 

 توصلي إلى حل المشكلة
4.128 0.896 3.517 0.824 

8 
أعتمد على الغير في حل بعض المشكالت 

 التي تواجهني
3.983 0.927 3.456 0.884 

9 
ل أقوم بتقسيم المشكلة إلى خطوات ليسه

 حلها
4.009 0.725 3.559 0.699 

10 
يعيق الخوف من الفشل قدرتي على حل  

 المشكالت
4.171 0.903 3.534 0.736 

11 
اخذ بأول فكرة جيدة تخطر ببالي عند حل  

 المشكلة
3.966 0.884 3.339 0.867 

12 
احرص على استخدام عبارات محددة في  

 وصف المشكلة
3.427 0.931 2.856 1.080 

 0.832 3.432 0.972 3.703قيم نتائج كل بديل عند اتخاذ اي قرار لحل أُ   13

1 . 
 0.597 3.793 اللباقة 

 مرتفع
3.898 0.581 

 مرتفع

مهارة  . 2

 التواصل
4.135 0.505 

 مرتفع
3.524 0.484 

 متوسط

3. 
 0.521 4.204 القيادة

 مرتفع
3.571 0.501 

 متوسط

تكوين  .4

 الصداقات
4.203 0.553 

 مرتفع
3.404 0.578 

 متوسط

 متوسط 0.536 3.599 مرتفع 0.544 4.084 الذكاء االجتماعي



 

 المشكلة 

14 
عندما أشعر بوجود مشكلة ما، فأول ما أقوم 

 به تعريفها 
3.914 0.797 3.388 0.755 

15 
أتعامل مع ما يطرأ على الموقف المشكل من 

 تغيرات لمصلحتي
3.347 0.810 2.828 1.098 

16 
لسابقة عندما أواجه أستحضر الحلول ا 

 مشكالت متشابهة
3.517 0.949 3.034 1.109 

17 
أستمتع بالتحدي والمثابرة في المواقف 

 الصعبة 
3.786 0.990 3.207 0.909 

18 
أُقارن كل الخيارات المطروحة الختيار 

 أفضلها في حل المشكالت
3.958 0.973 3.398 0.849 

19 
أعمل على جمع المعلومات حول المشكلة 

 لتي تواجهنيا
4.246 0.942 3.822 1.159 

20 

أشعر بأنني أستطيع حل معظم المشكالت 

التي تواجهني إذا أعطيتها الوقت والجهد 

 الكافي

3.350 0.950 3.034 1.176 

21 
أفكر في إيجاد طرق فعالة لحل المشكلة التي 

 تواجهني
3.419 0.893 3.059 1.361 

22 
يجابية أُفكر بكافة الجوانب السلبية واإل

 للحلول المقترحة 
3.735 1.045 3.390 1.241 

 المتوسط الكلي للفقرات
3.771 0.394 3.257 0.366 

 متوسط مرتفع

 

يظهر الجدول وجود مستوى عاٍل من التقدير لمحور حل المشكالت للمشاركين وعلى مستوى متوسط من التقدير لغير 

(، بينما بلغ المتوسط الحسابي لدى 3.771الحسابي لدى المشاركين للمحور )المشاركين في برامج الروبوت، حيث بلغ المتوسط 

ا يشير إلى أنَّ حل المشكالت كانت لصالح المشاركين في برامج الروبوت.3.257غير المشاركين للمحور )  (؛ ممَّ

المشكالت لدى الطلبة هل هناك عالقة ارتباطية بين الذكاء االجتماعي والقدرة على حل  : السؤال الثالث: اإلجابة عن

 المشاركين وغير المشاركين في برامج الروبوت التعليمية في األردن؟
والختبار سؤال الدراسة تم إجراء اختبار االرتباط لمدى وجود عالقة ارتباطية بين الذكاء االجتماعي والقدرة على 

 ( يشير إلى النتائج:5جدول)حل المشكالت لدى الطلبة المشاركين وغير المشاركين في برامج الروبوت وال

 (: معامل االرتباط )بيرسون( بين الذكاء االجتماعي وحل المشكالت13الجدول )

 حل المشكالت الذكاء االجتماعي

 0**486. اللباقة

 0**739. مهارات التواصل

 0**708. القيادة

 0**668. تكوين الصداقات

 0**774. المقياس ككل

 

قة ارتباطية بين الذكاء االجتماعي والقدرة على حل المشكالت، حيث بلغ معامل االرتباط بيرسون يشير الجدول إلى وجود عال

 (، مما يشير إلى وجود عالقة ارتباطيَّة ذات داللة معنوية بين الذكاء االجتماعي والقدرة على حل المشكالت.0.774)

ماعي )اللباقة االجتماعية، مهارات التواصل، ويشير الجدول إلى وجود عالقة ارتباطيَّة بين محاور الذكاء االجت

(؛ 0.400السلوك القيادي، تكوين الصداقات( والقدرة على حل المشكالت، حيث بلغ معامل االرتباط بيرسون قيمة أعلى من )

ا يشير إلى وجود عالقة ارتباطيَّة.  ممَّ

 

 مناقشة النتائج والتوصيات



 

"ما مستوى الذكاء االجتماعي لدى المشاركين وغير المشاركين في برامج ذي نص علىمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: ال

 الروبوت التعليمية في األردن؟"

مستوى الذَّكاء االجتماعي لدى الطلبة المشاركين في برامج الروبوت التَّعليميَّة جاء مرتفعًا في أبعاده أظهرت النَّتائج المتعلقة أنَّ 

ً لبُعد )اللَّباقة وجاءت مرتبة تنازليًا، ك ما يلي السلوك القيادي تالها تكوين الصدقات ثم مهارات التَّواصل وكاَن متوسطا

 االجتماعيَّة(. بينما كان مستوى الذَّكاء االجتماعي للطلبة غير المشاركين في برامج الروبوت التَّعليميَّة متوسًطا في أبعاده)مهارة

 قيادي ( وجاء مرتفعا في بُعد )اللباقة االجتماعيَّة(.التَّواصل، وتكوين الصدقات، والسلوك ال

ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى طبيعة هذه المرحلة العمرية وما تتضمنه من خصائص؛ فالطلبة في هذا العمر يعيشون مرحلة 

دوار القيادة والقدرة على تحديِد الهوايَِّة حسب نظرية النُّمو النفسي واالجتماعي إلريكسون، وما تتضمنه من حاجتهم إلى تولي أ

إدراك العالقات القائمة بينه وبيَن اآلخرين ويتضح ذلك من خالل القدرة على التَّصرِف في المواقِف االجتماعيَِّة، وكما يصبُح 

طور أكثر مياًل إلى التفاعل والتعاون مع اآلخرين لتكوين الصدقات المختلفة. ومع هذا التطور العلمي والثورة التكنولوجية وت

طرق التَّواصل االجتماعي أصبح الطلبة بحاجة إلى برامج تعليميَّة حديثة تنسجم وتحاكي هذا التَّطور، وهذا يفسر ارتفاع الذَّكاء 

االجتماعي لدى الطلبة المشاركين في برامج الروبوت التَّعليميَّة.   وتأتي هذه الدراسة لتأكيد على أثر استخدام برامج الروبوت 

 ة على الطلبة .التَّعليميَّ 

( عن أهميَّة برامج الروبوت وما تتيحه للطالب من فرص للتعلم مهارات تساهم في تعزيز الثقة 2016وهذا ما أشار إليه الثبيتي)

بالنفس وطريقة مهمة في تطوير مهارات االتصال والعرض وحس المسؤولية وتشجع العمل التعاوني ضمن أفرقه وتوزيع 

 قيادة، حيث إنَّ مختبر الروبوت المدرسي بتصميمه التقني والفني يُلزم الطلبة بهذا المفهوم الثبيتي.األدوار وتولي أدوار ال

( إلى أنَّ المشاركة في مسابقات الروبوت تساهم في تنمية روح المنافسة الشريفة، 2015كما أشارت دراسة العقيل والشمري)

ا يساهم في تكوين الصداقات، وتبادل المعارف والخبرات، وتوطيد العالقات بين الشعوب وبين مناطق الدولة الواح دة؛ ممَّ

وتنمية حس المسؤولية لدى المشاركين، وكما وتساهم مسابقات الروبوت في إضافة روح المتعة والتشويق داخل المختبر 

ليم من خالل العمل المدرسي للروبوت، واستشعار وقت الفراغ في ممارسة بعض الهويات العلمية وتنميتها، ونشر فكرة التع

 الجماعي.

ويمكن إرجاع نتيجة أن بُعد اللَّباقة االجتماعيَّة جاء متوسطاً لدى الطلبة المشاركين في برامج الروبوت قد يكون راجعاً إلى عدِد 

امج وتوصي السَّاعات التي قد يقضيها الفرد في التعامل مع المعدات وفي البرمجة وإلى طريقة تقديم المحتوى التَّعليمي للبرن

 الباحثة بإضافة بعض المهارات على البرنامج تساهم في رفع مستوى اللَّباقة. 

وفي ضوء ما توصلت له هذه الدراسة من نتائج تبين أنَّها تتفق مع نتائج بعض الدراسات، مثل:دراسة جامعة برانديس 

رامج الروبوت وشاركوا في مسابقات ( في أنَّ الطلبة الذين تعرضوا لبBrandeis University, 2015ماساتشوستس )

الروبوت تضاعفت لديهم فرص حصولهم على أعمال بحاجة إلى مهارات بعض الذَّكاء االجتماعي. وكما اتفقت ودراسة عبد 

(إلى أنَّ مستوى الذكاء االجتماعي لدى 2012Abdulhameed, Al-Makahle, Ziadatالحميد، والمكاحله، وزيادات )

مدارس الملك عبد هللا الثاني للتميز جاء مرتفعًا والتي تعدُّ من المدارس الرائدة في تطبيق برامج الروبوت  الطلبة الموهوبين في

( وأشارت إلى أنَّ مستوى الذكاء االجتماعي الكلي وأبعاده بين الطلبة 2016التَّعليميَّة، وكما اختلفت مع دراسة النواصرة)

 العاديين والموهوبين جاء مرتفعًا.

ما مستوى القدرة على حل المشكالت لدى طلبة المشاركين وغير مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: الذي نص على"  ثانيا:

 المشاركين في برامج الروبوت التعليمية في األردن؟"

برامج الروبوت التَّعليميَّة أظهرت النَّتائج المتعلقة بهذا السُّؤال أنَّ مستوى القدرة على حل المشكالت لدى الطلبة المشتركين في 

 مرتفعًا. بينما كان مستوى القدرة على حل المشكالت لدى الطلبة غير المشاركين في برامج الروبوت متوسًطا. جاء

وتشير هذه النتيجة إلى ارتفاع مستوى القدرة على حل المشكالت لدى الطلبة المشاركين في برامج الروبوت التَّعليميَّة وهذا يدل 

ير دور المدرسة والمعلم في الوقت المعاصر ليصبح التركيز على إتاحة الفرصة للطالب للمشاركة في العمليَّة التعَّليميَّة، على تغ

وتحفيز اإلبداع واالبتكار في جو من المتعة واللَّعب لديهم، وتعظيم قدرتهم على التأمل والتفكير، وتخليصهم من طريقة الحفظ 

 طة التي كانت مناسبة في الزمن الماضي لم تَعُد تجذب أجيال هذا الزمان. والتلقين، فاألفكار واألنش

ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى أنَّ برامج الروبوت تلعب دوًرا كبيًرا في مجال التَّعليم وخصوًصا في عمليَّة حل المشكالت 

كسابها للطلبة، وتمزج برامج الروبوت بين عدَّة علوم، وتوليد األفكار االبتكاريَّة والتي تعدُّ من المهارات الضَّرورية التي يجب إ

وهذا التَّمازج هو الذي يمكن الطالب من التَّحليل، ومحاولة الوصول إلى الحل، والتَّواصل مع اآلخرين، وهذا يجعل الطالب 

 (.2015يستطيع حل المشكلة وتفسيرها بطرق متعددة)الدبل،

مثلة حقيقية يعيشها الطالب في حياته اليومية، مثل: حلول لمشكلة المياه، وإعادة يتمُّ من خالل الروبوتات تمثيل ومحاكاة أ

التدوير، ومشروع األبواب الذكية. مما يسهم في جعل الطالب يتعلم أكثر من خالل فهمه وتطبيقه آللية عمل األجهزة 

 (    Bartneck,2011واآلالت ووضع حلول لمشاكل يعيشها المجتمع مستخدما استراتيجيات البحث العلمي. )



 

أن برمجة الروبوتات وبناَءها باستخدام قطع الليغو من األدوات المستخدمة؛ لخلق بيئات تعليميَّة ممتعة، وأن استخدام الروبوت 

يساهم في تنمية وتطوير استراتيجيات حل المشكالت المختلفة لدى الطلبة وتوصل إلى هذه النتيجة بعد أن قام بدراسة على طلبة 

حلة المتوسطة تهدف إلى توفير بيئات تعليمية متقدمة وطرق تدريس حديثة، وتعليم الطلبة استراتيجيات حل المشكالت المر

 المختلفة.

فاالستراتيجية التي تعتمد على أداء المتعلم تساعد على توفير بيئة ثرية تحفز المتعلم على البحث والتَّجريب، وتنمية قدراته 

تعلًما مستمًرا، وكما تساهم في إعداده للمستقبل، ليصبح قادراً على الحصول على المعلومات المناسبة المختلفة، وتكسب المتعلم 

 وتقيمها وتنفيذها في المواقف العملية، واستخدامها في عملية صنع القرار وإصدار األحكام وحل مشكالت الحياة.

( التي أشارت إلى وجود مستوى مرتفع لدى الطلبة Barak, Zadok, 2007واتفقت هذه الدراسة مع دراسة باراك وزادوك  )

المشاركين في برامج الروبوت على القدرة على حل المشكالت والتَّعامل مع المعارف المختلفة والعوامل المحيطة المؤثرة، كما 

واتفقت ( ، Atmatzidou, Markelis, Demetriadis, 2008اتَّفقت مع نتائج دراسة أتمتزيدو وماركيلس وديمتريدس )

( والتي أشارت إلى وجوِد أثٍر الستخدام برامج الروبوت التَّعليميَّة في زيادة الثقة في حل 2015نتائج الدراسة مع دراسة العقيل )

 المشكالت وفي تطوير حل المشكالت التكنولوجية لدى الطلبة.

القة ارتباطية بين الذكاء االجتماعي والقدرة على هل هناك ع: الذي نص على " النتائج المتعلقة بالسؤال الثالثثالثًا: مناقشة  

إلى وجود عالقة ارتباطيَّة ذات حل المشكالت لدى الطلبة المشاركين وغير المشاركين في برامج الروبوت؟" وتشير النتائج 

 داللة إحصائيَّة بين الذَّكاء االجتماعي والقدرة  على حل المشكالت.

الذَّكاء االجتماعي ينطوي على العديِد من القدرات والمهارات، التي تشمل القدرة على ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى أنَّ 

رين، استشفاف المشاعر اإلنسانيَّة والدَّوافع والحالة المزاجيَّة واالنفعاليَّة لآلخرين، وقدرة الفرد على بناِء عالقاٍت ناجحٍة مع اآلخ

لى إبداء التَّعاطف تجاه اآلخرين، ولعلَّ إدراَك الفرِد لهذه القدراِت والمهاراِت وعلى العمل كعضٍو فعَّاٍل ضمن الفريق، والقدرة ع

تجعُل منه على معرفة في تجنب الوقوع في المشكالت وحلها بمنهجيَّة علميَّة وفقًا لخطوات محكمة ومتسلسلة، فمعرفة الفرد 

ه بهم فإنَّه يتمكُن من وضع خطة لحل المشكلة منطقيًا وواقعياً بدوافع اآلخرين االنفعاليَّة والمزاجيَّة وطبيعة العالقة التي تربط

 (.2003)درويش، 

( والتي أشارت إلى وجوِد عالقٍة ارتباطيٍَّة بين الذَّكاء االجتماعي والقدرة على حل 2009واتَّفقت هذه الدراسة مع دراسة قاسم )

( Landry, Smith & Swank, 2009ندري سميث وسوانك )المشكالت لدى طلبة الجامعة، وكما اتَّفقت النَّتيجة مع دراسة ال

والتي أشارت إلى أنَّ الطلبة ذوي الذَّكاء االجتماعي المرتفع كانوا أكثر قدرة ًعلى تقديم الحلول للمشكالت، ومع نتائج دراسة 

 . ( في عدم وجوِد عالقٍة بينهم2012( وكما اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )الشهيل، 2010علي)

 ب. التوصيات

 في ضوِء نتائج الدراسة التي تمَّ التَّوصُل إليها توصي الباحثة بما يلي:

ِة توصي الباحثة ُبضرورةِ تقديِم المزيِد من االهتماِم بشريحِة الطَّلبِة بشكٍل عاٍم، وتقديِم أفضِل الطُّرِق واألساليِب التَّربويَّ  .1

 ا أن تحافَظ على مستوى مرتفعٍ من الذَّكاِء االجتماعي.واالجتماعيَِّة والتَّعليميَِّة التي من شأنه

. توعيةُ الطَّلبة إلى ممارسِة استراتيجيَّة حل المشكالِت وتنميِة قدرتِهم في هذا المجال لما لها من دوٍر فعَّاٍل في التَّصدي 2

 لمشكالتهم المستقبليَّة.

يِر األنديِة، والصُّروحِ الثقافيَِّة والمختبرات العلميَّة التي تساهم في . الشَّراكة والتَّفاعل بيَن القطاعين العاِم والخاص لتوف3

 تنميِة مهاراِت الذَّكاِء االجتماعي والقدرة على حل المشكالِت.

. توصية إلى وزارة التَّربيَّة والتَّعليم بضرورةِ استحداث مختبرات لتَّعليم برامج الروبوت في كافة مدارس المملكة؛ لما لها 4

 أثٍر في تطويِر مهاراِت وقدراِت الطَّلبِة وتشجيع التَّعلم النَّشط.من 

 قائمة المراجع

 المراجع العربية

 .(، عمان: مؤسسة الوراق.1(. علم النفس االجتماعي ومتطلبات الحياة المعاصرة، )ط2014إبراهيم، سليمان )

 .109-108(: 2) (. الروبوت في التعليم، مجلة الروبوت العربية،2016الثبيتي، وليد )

 (. الذكاء المتعدد في القرن الحادي والعشرين. )ترجمة عبد الحكيم الخزامي(، القاهرة: دار الفجر.2005جاردنر، هوارد )

 (. عمان: دار الفكر.3مفاهيم وتطبيقات. )ط. –(. تعليم التفكير 2016جروان، فتحي )

ماهي جدوى االهتمام بنشر ثقافة الروبوت بين الشباب، مجلة (. هل هناك جدوى من مسابقات الروبوت؟ 2015الدبل، جمال )

 .41-39(:1الروبوت العربية )

 .35-19: 7( 8البحرين)-(. الذكاء اإلنساني ومهارات الحياة الغائبة، مجلة التربية2003درويش، زين العابدين )



 

مشكالت الحياتية لدى الطلبة الموهوبين (. الذكاء االجتماعي وعالقته بمهارة حل ال2012الشهيل، جار، بن عبد العزيز )

باعتبار بعض المتغيرات في جامعة حائل بالمملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة البلقاء التطبيقية، 

 السلط، األردن.

 مجلة الروبوت العربيةللتعلم، (. برامج الروبوت التعليمية وأثرها في تطوير أنماط مختلفة للتفكير ودافعية 2015العقيل، وفاء )

(1 :)37-38. 
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  الملخص 

ن  رطان في األردن. وتكوَّ ت هدفت الدراسة الحاليَّة للتَّعرف إلى نوعيَّة الحياة، وعالقتها بالتَّوافق النَّفسي واألمل لدى مرضى السَّ

رطان المسجلين في مركز الحسين للسرطان وفي مستشفى الملك ( 236عينة الدراسة من ) مريضًا ومريضًة من مرضى السَّ

(. ولتحقيق أهداف الدراسة تم 2018(عبدهللا المؤسس، وتمَّ اختيارهم بالطريقة العشوائيَّة الطبقية من مجتمِع الدراسِة في العام 

ة الحياة، ومقياس التوافق النفسي، ومقياس األمل، وتم التحقق من استخدام المنهج الوصفي االرتباطي، وتم تطوير مقياس نوعي

دالالت الصدق والثبات للمقاييس، ولتصحيح المقاييس استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب، واستخدم 

 SPSS). معامل االرتباط بيرسون، وتم تحليل البيانات باستخدام الحزمة اإلحصائية )

ت النتائج أن مستوى نوعية الحياة لدى مرضى السرطان في األردن جاء مرتفعًا، وأن مستوى التوافق النفسي لدى مرضى وأظهر 

 السرطان في األردن جاء مرتفعًا، بينما جاء مستوى األمل لدى مرضى السرطان في األردن متوسطًا.

ين نوعية الحياة وأبعادها والتوافق النفسي لدى المرضى، وبينت النتائج وجود عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية ب

 ووجود عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية بين نوعية الحياة وأبعادها واألمل لدى المرضى.

 الكلمات المفتاحية: نوعية الحياة، التوافق النفسي، األمل، مرضى السرطان.

 

Quality of Life and Its Relationship with Psychological Adjustment 

and Hope among Cancer Patients in Jordan 

HadeelHaitham Abdullah                                 phD. Iyad Shawareb 

Abstract 

This study aims to examine the Quality of Life and its relation with psychological adjustment 

and hope among cancer patients in Jordan. The sample of the study consisted of (236) cancer 

patients whom are registered at King Hussein Cancer Center and King Abdullah Hospital, they 

were chosen by proportional stratified sample method in the year (2018). To achieve the 

objectives of the study, the researcher developed a measure of quality of life, a measure of 

psychological adjustment, and a measure of hope, and verified the signs of validity and 



 

reliability. The results indicated that the level of quality of life, and the level of psychological 

adjustment among patients were high, while the level of hope among patients was moderate. 

A positive significant correlation was found between the level of quality of  life and  the level of 

psychological adjustment among cancer patients in Jordan. 

A positive significant correlation was found between the level of quality of  life and the level of  

hope among cancer patients in Jordan. 

Keywords: Quality of Life, Psychological Adjustment, Hope, Cancer Patients. 

  

 

 

 

 

 

:المقدمة  

عادَة ال بدَّ من مقوماٍت عديدٍة لحياته، ال تقتصُر فقط على تلبيِة خ ــُـلــِق اإلنسان ليعيَش ويحيا في سعادٍة، ولتتحقق لُه السَّ

اها لَتشمل كلَّ ما ُيحّسن نوعيَّة حياة اإلنسان، من مكوناٍت عقليٍَّة ونفسيٍَّة وو  روريَِّة، وإنما تتعدَّ ة جدانيَّ الحاجات األساسية والضَّ

افق واجتماعيَّة، وما تتضمُنه من عالقاٍت وقيٍم حضاريٍَّة وثقافيٍَّة، ُتمكن الفرَد من تحديِد المكوناِت التي تضمُن لُه الرضا والتَّو 

عادة لتحقيِق جودِة ونوعيَِّة الحياِة.  والسَّ

عشرين، كمفهوم مرتبط بعلم النَّفس اإليجابي، الذي وازداد اهتماُم الباحثين بمفهوم نوعيَّة الحياِة ُمنُذ بداية الّنصف الثاني للقرن ال

إنَّ الغايَة األساسيَّة التي جاء استجابًة إلى أهميَّة النَّظرة اإليجابية لحياة األفراد، وأصبح مقرونًا ِبمجاالت البحث المختلفة؛ إذ

ةوبنائها وقياسها، بهدف الوصول إلى إرشاِد يسعى علم النَّفس اإليجابي لتحقيقها تتمثل في فهم مكامن القوة في النَّفس اإلنسانيَّ 

عيدِة التي يسعى لها الجميع، المشتملة على  الرضا األفراد إلى مكوناِت نوعيَِّة الحياِة الجيدةوأساليِبها، وصواًل إلى بناِء الحياة السَّ

 (.2012)نعيسة، واألمل والتَّوافق النَّفسي واالجتماعي 



 

غوطاِتالحياتيَّةِ وقديتعرُضبعُضأفراِد الم       ، أو بسبِب مستوى نوعيَّة جتمِعإلىمشكالِتسوِءالتَّوافِق نتيجة تعرضهم لألزمات والضُّ

الحياة التي يعيشونها، أو بسبب تعرضهم ألحد األمراض المزمنة في أي مرحلٍة من مراحل نموهم، التي 

ِةأزماٍتوأمراٍضنفسيَّة واجتماعيَّة خطقد لهذا؛ فإنَّ لموضوِع التَّوافق أهميَّة كبيرة عند مختلِف األفراِد في  يرة،تؤديبهمألنيكونواعرضًةلعدَّ

المجتمع، وإنَّ انعدامه يؤدي إلى زيادة المشاكل واألمراض النَّفسيَّة واالجتماعيَّة، وكذلك ُيؤدي إلى اختالل التَّوازن بين الفرد 

 (.                     2013ومجتمعه )نور الهدى، 

ة على تحقيق التَّكيف اإلنسانيُيع         عادة، وله آثاٌر إيجابية عدَّ عور بالسَّ ئيَسة التي ُتيسُر للفرد الشُّ  دُّ األمل أحد المتغيرات الرَّ

غوط، وتجاوِز المراحل  عور بالرَّغبة في مواصلة الحياة، ومقاومة الضُّ والصحة الجسميَّة والنَّفسيَّة، وله دوٌر كبيٌر في الشُّ

لمؤلمة، والقدرة على تجاوز آالم المرض الجسديَّة والنفسية، وله أهميَّة كبيرة في البدء بالتَّغيير نتيجة العالج، وله واألحداث ا

دوٌر حيويٌّ في العالج النَّفسي، وإن نقَص األمِل يؤدي إلى المعاناة واالكتئاب، ويمهُد لإلصابة باالضطرابات النَّفسيَّة، ويؤثر 

اض العضويَّة، وأنَّ فقدان األمل يسهُم في زيادِة اإلحساس بالعجِز المتعلم والتشاؤم والوجدان السلبي، سلبًا على عالج األمر 

لبي لألحداث   (.(Snyder, 2005وضعف القدرة على التحمل، وضعف الرغبة بالحياة، والتقييم السَّ

ما علم النَّفس اإليجابي، على الرغم من أنَّ هذا المفهوم وُيعدُّ األمُل أحَد المفاهيِم الحديثة نسبيًا في مجال علم النَّفس، ال سيَّ 

م يؤرخ له بوجود اإلنسان على األرض، إالَّ أنَّه لم يحَظ باهتمام الباحثين إال في وقٍت متأخٍر. لقد بدأ اهتمام الباحثين بهذا المفهو 

، وبشكٍل خاٍص الذي ُيعاني من األمراض العضويَِّة، عندما الحظوا أنَّ األمل مهٌم وضروريٌّ في جميِع المراحِل العمريَِّة للفردِ 

وخصوصًا المزمنة منها، وقد أثبتت معظُم األبحاِث العلميَّة أنَّ األشخاَص الذين يتمتعون بمستوياٍت عاليٍة من األمل هم األكثر 

 .(2012قدرًة على التَّكيف وتجاوز تبعات المرض )أبو ديار،

عيدة على أنَّها دائمةٌ وشاملٌة، ويفسرون األحداث السيئة تفسيرًا مؤقتًا فإنَّ األشخاَص الذين يتمتعوَن  باألمل يفسرون األحداث السَّ

عادِة وتفسيرات  ا األشخاُص الذين يقدمون تفسيراٍت مؤقتة للسَّ ومحددًا، ويستردون عافيتهم سريعًا ويتغلبون على المشكالت، أمَّ

غوِط سواء لوقت طويٍل أم خالل المواقف )دائمة وشاملة لأللم فإنَّهم يميلون إلى اال  .Seligman, 2002)نهيار تحت الضُّ

رطان من أكثر األمراض انتشارًا في العالم، المتقدم منه والنَّامي، يصيُب األغنياء والفقراء، الصغار والكبار،  ويعدُّ مرُض السَّ

رطان الرجال والنساء، أما على صعيد اإلصابات فاإلحصائيات تشيُر إلى أنَّ   األرقام مرتفعة جدًا؛ فتصل أعداُد المصابين بالسَّ

رطان إلى أكثر من 14في العالم الى ) ( مليون مصاب، ومن المتوقِع استمرار االرتفاع في األعداد ليصَل عدُد المصابين بالسَّ



 

ض السرطان سنويًا حالة إصابة بمر  5400)((، وفي األردن يتم تسجيل 2030( مليون حالة إصابة بحلول العام )21.7)

 (.2012)وزارة الصحة األردنية، 

رطان في أي مرحلة من مراحل الحياة إلى اإلصابة بصدماٍت نفسيٍَّة، فينتاُب المريض شعور باليأِس  وتؤدي اإلصابة بمرض السَّ

غط الّنفسي نتيجة تغيير واالكتئاب بشكٍل يعوقه عن أداء وظائفه الحياتيَّة بشكٍل طبيعي وعن االستمتاع بحياته، وينتابه الضَّ 

نمط حياته ونتيجة الجهد المتواصل لمتابعة العالج الذي قد يمتد لعدة سنوات، فضاًل عن تكلفة العالج التي قد تشكل للمريض 

مصدرًا آخرًا للضغوطات، فتضعف مقاومته للمرض، وهنا، تأتي أهمية األمل، فعندما يواجه المريُض األلَم بتفاؤٍل وأمل في 

ء تزداد متانته النَّفسيَّة، ويقوى على تحمل األلم، ويضعف اإلحساس به، إذ تشير البراهين إلى أنَّ تقوية أمل المريض في الّشفا

عوِر باألمل يعكُس نظرًة تفاؤليًة تُ  بدد الحياة ُيساعُد على تدعيم عوامل الحياة، واستثارة القوة الحيويَّة، وإنَّ ارتفاَع مستوى الشُّ

 (.2014اب الذي يزيد من حدة األلم وقسوة المرض )البكوش، اليأس واالكتئ

االهتمامبالّصحةالجسميَّةوحدهاليكفيلتحقيقحياٍةُمرضية،بليجبأنيصَحبهامستوىمناسبمنالصحةالنفسيَّة، مفادها أنَّ وانطالقًامنالُمسلَّمِةالتي

رطان علافال بدَّ من دراسة ُأسلوب ونوعيَّة الحياة التي تس عور عُد مريَض السَّ ى تحقيق أعلى مستوى من التَّوافِق النَّفسي والشُّ

وهذا ما  ،باألمل الذي يساعدُه على تحمل المرض، ويمّكنه من ممارسِة أدواره الحياتيَّة  في جميع مراحل حياته بصورٍة طبيعيةٍ 

اصًة بعد اطالعها على األدب دعا الباحثان إلى اختيار متغيرات الّدراسة، وهي: نوعية الحياة والتوافق النفسي واألمل، وخ

 النظري والدراسات الّسابقة، التي لم تجد فيها دراسة تجمع هذه المتغيرات في دراسة واحدة حسب علمها.

 مشكلة الدراسة 

إنَّ الهدف من هذه الدراسة هو التَّعرف إلى نوعية الحياة، وعالقتها بالتوافق النفسي والّشعور باألمل لدى مرضى السرطان في 

 ردن.األ

 عناصر مشكلة الدراسة

 الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية: أجابت

رطان في األردن؟ -1 ائد لدى مرضى السَّ  ما مستوى نوعيَّة الحياة السَّ

رطان في األردن؟ -2  ما مستوى التوافق النفسي الّسائد لدى مرضى السَّ

رطان في األردن؟ -3 ائد لدى مرضى السَّ  ما مستوى األمل السَّ



 

رطان في األردن؟هل توجد عال -4  قة ارتباطية بين نوعية الحياة وأبعادها والتوافق النَّفسي لدى مرضى السَّ

 هل توجد عالقة ارتباطية بين نوعية الحياة وأبعادها واألمل لدى مرضى السرطان في األردن؟ -5

 أهمية الدراسة:

 لهذه الدراسةاهمية نظرية وتطبيقية على النحو اآلتي:

نوعية الحياة وعالقتها ثل أهمية الدراسة النظرية من خالل ما تقدمه من أطر نظرية ومعلومات حول تتماألهمية النظرية: 

، وقد تسهم هذه الدراسة في توظيف ما كتب من أدب نظري في تفسير متغيرات الدراسة الحالية في بالتوافق النفسي واألمل

 علومات والّدراسات حول متغيرات الّدراسة.البيئة األردنية، وكذلك تقدم لالختصاصيين في هذا المجال الم

تكمنأهميةالدراسةفيأنها تسلطالضوءعلىشريحة واسعة منالمجتمع؛ لكثرةالمصابينبالّسرطان، فقد األهمية التطبيقية: 

الجوانب ،يعانيمنهالكثيرون،وتساعدنا على فهم عالقةاإلنسانبالمرض، وعلى فهم رأصبحهذاالمرضداء العص

للمرضى،لتتيح لألطباء والنفسانيين والمكلفين برعايتهم تعديل تدخالتهم لتحسين التكفل والروحيةواالجتماعية المعرفيةوالوجدانية

بهم، وتزود الميدان بالمقاييس المستخدمة لقياس الحالة النفسية للمرضى، ومدى توافقهم النفسي وشعورهم باألمل، لما للعامل 

من مرض السرطان، وبالتالي ضرورة الوقوف على الحالة النفسية لهؤالء المرضى النفسي من أهمية كبيرة في العالج والشفاء 

 قبل البدء في العالج وأثناءه وحتى بعد االنتهاء منه.

 التعريفات اإلجرائية

فتمنظَّمةالصحةالعالمية : (Quality Of Lifeنوعية الحياة )  ,World Health Organazation (WHO عرَّ

ها:  إدراك الفرد لموقفه في الحياة في سياق الثقافة والقيم التي يعيش فيها ، وربطها مع أهدافه الخاصة نوعيَّةالحياةأنَّ (1997

واهتماماته، وتوقعاته، ومعتقداته، فمفهوم نوعية الحياة يتأثر بالحالة النفسية والجسدية للفرد، وبعالقاته االجتماعية. وتعرَّف 

رجة الكليَّة التي إجرائيا لهذه  طّورحصل عليها المستجيب نتيجة استجاباته على فقرات مقياس نوعية الحياة الذي أنَّها الدَّ

 الدراسة.

يعرف التوافق النَّفسي أنَّه: قدرة الفرد على تقبل ذاته والرضا عنها،  Psychological Adjustment ):التوافق النفسي )

ي تجاه ذاته وقدراته، وقدرته على تحقيق رغباته وإشباع حاجاته وخلوه من األمراض والمشاكل النفسية، وشعوره باالرتياح النفس



 

الكلية التي حصل عليها المستجيب نتيجة أنَّه الدرجة إجرائيا   ( . ويعرف2012بما ال يتعارض مع قيم ثقافته ومجتمعه )نايف، 

 استجاباته على فقرات مقياس التوافق النفسيالذي طّور لهذه الدراسة.

( أنه: "حالة دافعية موجبة تعتمد على 184، ص 2004في )عبد الخالق،  (Snyder, 1991)سنايدر عرفه Hope):األمل )

أنَّه الدرجة الكلية التيحصل عليها إجرائيا  الّشعور بالنَّجاح وطاقة موجهة نحو الهدف والتَّخطيط لتحقيق األهداف".ويعرف 

 لهذه الدراسة. المستجيب نتيجة استجاباته على فقرات مقياس األمل الذي طّور

رطان، والمسجلين   (Cancer Patients):مرضى السرطان كل من تمَّ تشخيُص إصابتهم  بنوع أو أكثر من أنواع مرض السَّ

رطان.  في سجالت مستشفى الملك عبد هللا المؤسس أو في مركز الحسين للسَّ

 : محددات الدراسة وحدودها

 تية:تمَّ إجراء الدراسة ضمن الحدود والمحددات اآل

رطان في  رطان المسجلين في مستشفى الملك عبد هللا المؤسس ومركز الحسين للسَّ عينة الدراسة: مرضى السَّ

 (.2018العام )

يكومترية في أدوات الدراسة، وهي: مقياس نوعية الحياة، ومقياس التوافق  األدوات: مدى توافر الخصاص السُّ

 النَّفسي، ومقياس األمل.

مؤشــرات الصــدق والثبــات لمقــاييس الدراســة،  حــدد إمكانيــة تعمــيم نتــائج الدراســة بمـدى تــوافرتتإمكانيـة التعمــيم: 

 وتشابه المجتمعات مع مجتمع الدراسة الحالية.

 

 الدراسات السابقة ذات الصلة

ق " فاعليــة برنــامج إرشــادي جمعــي فــي ضــوء النظريــة االنتقائيــة فــي خفــض مســتوى قلــ( بعنــوان 2018أدريــت دراســة أبــو عبيــد )

في األردن، وهدفتللتعرف إلى فاعلية برنامج إرشـادي   الموت وتحسين التوافق النفسي لدى عينة من مرضى السرطان األردنيين"

جمعــي فــي ضــوء النظريــة االنتقائيــة فــي خفــض قلــق المــوت، وتحســين التوافــق النفســي لــدى عينــة مــن مرضــى الســرطان ، وقــد 



 

ة بالســرطان تــم اختيــارهم بالطريقــة القصــدية، وقســموا علــى مجمــوعتين: تجريبيــة ( مريضــًا ومريضــ30تكونــت عينــة الدراســة مــن )

( مريضــًا ومريضــة لكــل مجموعــة، وقــد أظهــرت النتــائج أن مســتوى التوافــق النفســي للمرضــى جــاء مرتفعــًا، 15وضــابطة، بواقــع )

س قلـــق المـــوت البعـــدي لصـــالح وكـــذلك بينـــت النتـــائج وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائيًا بـــين متوســـطي أداء المجمـــوعتين علـــى  مقيـــا

المجموعــة التجريبيــة، وأظهــرت النتــائج أبضــا  وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين المجمــوعتين علــى مقيــاس التوافــق النفســي 

 لصالح المجموعة التجريبية.

مســتوى  مـــرض السرطـــان وعـــالقته بــبعض المتغيــرات الســيكلوجية"،بهدف الكشــف عــن( بدراســة عنوانهــا "2014قامــت حســن )و 

االكتئــاب ودرجــة الثقــة بــالنفس، ودرجــة الرضــا عــن الحيــاة لــدى مرضــى الســرطان فــي الخرطــوم، ومعرفــة الفــروق بيــنهم، وهــدفت 

( مــن 32( مفحوصــًا )85أيضــا إلــى معرفــة العالقــة بــين هــذه المتغيــرات النفســية وعالقتهــا بمتغيــر النــوع علــى عينــة مؤلفــة مــن )

مقياس االكتئاب، ومقياس الثقة بالنفس ومقياس الرضا عـن الحيـاة. وتوصـلت الدراسـة إلـى  ( من اإلناث، باستخدام53الذكور و)

ـرطان، وتتسـم السـمة العامـة لدرجـة  مجموعة من النتائج منها: تتسم السمة العامة لمستوى االكتئاب باالنخفـاض لـدى مرضـى السَّ

رطان، تتسم السمة العامة في درجـة الرضـا عـن الحيـاة باالرتفـاع لـدى مرضـى السـرطان،   الثقة بالنفس باالرتفاع لدى مرضى السَّ

ــة  وتوصــلت الّدراســة إلــى وجــوِد فــروٍق لصــالح الــذكور فــي مســتويات الثقــة بــالنفس والرضــا عــن الحيــاة، وال توجــد فــروق ذات داّل

نفس، ووجود عالقة إحصائية في درجة االكتئاب تعزى للنوع لدى مرضى السرطان، ووجود عالقة عكسية بن االكتئاب والثقة بال

 عكسية بين االكتئاب والرضا عن الحياة.

( دراسة بعنوان "المشـكالت التـي يعـاني منهـا الطلبـة المصـابون بالمهـاق وعالقتهـا بنوعيـة حيـاتهم"، بهـدف 2014وأجرت الشلح )

( 32لـى عينـة مكونـة مـن )التعرف إلى المشكالت التـي يعـاني منهـا الطلبـة المصـابون بالمهـاق ونوعيـة الحيـاة التـي يعيشـونها، ع

طالبًا وطالبة، باستخدام مقياس نوعية الحياة ومقياس المشكالت التي يعاني منها المصابون بالمهاق، وأظهرت نتائج الدراسـة أن 

 .نوعية الحياة للطلبة المصابين بالمهاق كانت مرتفعة على جميع األبعاد

نوعيــة الحيــاة لــدى المرضــى المــزمنين وعالقتهــا بــبعض المتغيــرات"، ( بدراســة بعنــوان "2014وفــي الجزائــر، قــام زعطــوط )     

بهدف الكشف عن مستوى نوعية الحيـاة لـدى المرضـى الـذين يعـانون مـن أمـراٍض مزمنـة منهـا السـرطان، علـى عينـة تكونـت مـن 

مـن إعـداد ( مـن غيـر المصـابين، باسـتخدام مقيـاس نوعيـة الحيـاة 100( منهم مـن مرضـى السـرطان و)100( مفحوص، )200)

 منظمة الصحة العالمية، وأظهرت نتائج الدراسة أن مرضى السرطان يعانون من مستوى حياة منخفض.



 

لمعرفــة  العالقــة بــين األمــل والشــعور بــاأللم لــدى عينــة مــن مرضــى الســرطان"( دراســة عنوانهــا "2014وأجــرت البكــوش )       

، باسـتخدام  سـنة(29-80) ( مريضًابالسـرطان،تراوحتأعمارهممابين 36) العالقـة بـين األمـل والشـعور بـاأللم، تكونتعينةالدراسـةمن

توصــــلت النتــــائج إلىوجودعالقةارتباطيةعكسيةبيناألملوالشعورباأللملدىمرضىالســــرطان، وإلــــى مقيــــاس األمــــل، ومقيــــاس األلــــم، وقــــد 

 .عدموجودفروقدالةإحصائيًابينمتوسطيدرجاتالذكورواإلناثفيمتغيراألمل

دراسة في الواليات المتحدة األمريكيـة بعنـوان" الـدعم االجتمـاعي وعالقتـه بنوعيـة الحيـاة لـدى  ,Kroenke)(2013أجرى كرونك 

مريضات سرطان الثدي"، هدفت إلى معرفة كيفية تأثير العالقات االجتماعيـة علـى نوعيـة الحيـاة لـدى مريضـات سـرطان الثـدي، 

، وأظهرت نتائج الدراسـة أن السـيدات المنعـزالت اجتماعيـًا لـديهن ( سيدة مصابة بسرطان الثدي3139تكونت عينة الدراسة من )

تـدٍن فـي مســتوى نوعيـة الحيــاة، والصـحة الجســدية، والحيـاة االجتماعيـة، والحالــة العاطفيـة، ووجــود أعـراض ســرطان الثـدي بشــكل 

يــة الكبيــرة والــدعم االجتمــاعي الكبيــر أكبــر مقارنــة بالســيدات المتكــامالت اجتماعيــًا، وأشــارت النتــائج أيضــًا أنَّ الشــبكات االجتماع

 .ترتبط بنوعية حياة عالية بعد مرحلة التشخيص بسرطان الثدي

( دراســـة بعنـــوان" نوعيـــة الحيـــاة والتوافـــق النفســـي لـــدى المصـــابات وغيـــر المصـــابات بســـرطان الثـــديفي 2013وأجـــرت الجهنـــي )

المصــابات وغيــر المصــابات بســرطان الثــدي، فتكونــت عينــة  الســعودية" بهــدف المقارنــة بــين نوعيــة الحيــاة والتوافــق النفســي لــدى

( ســيدة غيـر مصـابة، ولتحقيــق أهـداف الدراسـة تــم تطبيـق مقيـاس نوعيــة 45( سـيدة مصــابة بسـرطان الثـدي، و)45الدراسـة مـن )

ن الثــدي الحيــاة ومقيــاس التوافــق النفســي، وخلصــت نتــائج الدراســة إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين المصــابات بســرطا

وغير المصـابات، فـي نوعيـة الحيـاة، وكـذلك توصـلت النتـائج إلـى وجـود عالقـة ارتباطيـة موجبـة ذات داللـة إحصـائية بـين نوعيـة 

 الحياة والتوافق النفسي لدى المصابات وغير المصابات.

ف التعـــــــرف بهـــــــد( بدراســـــــة بعنـــــــوان "التوافـــــــق النفســـــــي االجتمـــــــاعي لمرضـــــــى الســـــــرطان" 2013وقامـــــــت نـــــــور الهـــــــدى )      

إلىمستوىالتوافقالنفســــــــي واالجتماعيلدىمرضىالسرطانفيظلبعضالمتغيراتالوسيطيةوهيالســــــــن، المســــــــتوىالتعليميونوعيةالعالج وقــــــــد تــــــــم 

(، وقـد توصـلت نتـائج 75-15( فردًابينإناثوذكورممن تراوحت أعمارهم بـين )62تطبيقالدراسةعلى عينةمنمرضىالسرطانبلغعددهم )

توى التوافـق النفسـي لـدى مرضـى السـرطان، وكـذلك توصـلت النتـائج إلـى أن مسـتوى التوافـق النفسـي ال الدراسة إلى انخفاض مس

 يختلف باختالف الفئات العمرية وال المستوى التعليمي عند المرضى.



 

(  دراسـة لمعرفـة العالقـة بـين التشـخيص المبكـر لمـرض السـرطان Lin &Tsay, 2005وفـي تـايوان أجـرى  ِلـن وتسـاي )     

( مريضًا من مرضى السرطان ، والذين تراوحت 124ستويات األمل لدى المرضى، إذ أجريت الدراسة على عينة مكونة من )وم

( سنة، وقد استخدم الباحثان مقياس وجهة الضبط متعدد األبعاد للصحة، ومقياس هيرث لألمل، وكشـفت 89-24أعمارهم بين )

ـيطرة، والضــبط النتـائج أن المرضـى الـذين ُشخصـوا فـي بدايـة مرا حـل اإلصـابة كـان لـديهم مسـتويات أعلـى بكثيـر مـن األمـل، والسَّ

 الداخلي، مقارنًة بالذين لم يتم إبالغهم بالتشخيص.

( بدراسة بعنوان "األمل والتعامل لـدى المرضـى المشخصـين بالسـرطان"، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن Felder, 2004وقام فيلدر)

ــدم فــي ا183) لواليــات المتحــدة األمريكيــة، وقــد اســتخدم الباحــث مقيــاس هيــرث لألمــل. وأشــارت نتــائج ( مــن مرضــى ســرطان ال

الدراسة إلى أن مسـتوى األمـل كـان مرتفعـًا بغـض النظـر عـن مرحلـة السـرطان، والجـنس، والعمـر، والتعلـيم، والحالـة االجتماعيـة، 

 وأشارت النتائج إلى حاجة المرضى إلى تقديم المساندة االجتماعية.

 ة الدراسة:منهجي

تـــم اســـتخدام المـــنهج الوصـــفي االرتبـــاطي، فـــتمَّ وصـــف متغيـــرات الدراســـة الحاليـــة )نوعيـــة الحيـــاة، والتوافـــق النفســـي، 

 واألمل( كما هي في الواقع، والتعبير عنها تعبيرًا كميًا، ومن ثم دراسة العالقة االرتباطية بين المتغيرات.

 

الســرطان المسـجلين فــي مستشــفى الملـك عبــد هللا الجــامعي ومركــز  تكـون مجتمــع الدراســة مـن مرضــىمجتمععا الدراسععة: .1

( مريضـًا ومريضـة فـي 980( مريضـًا ومريضـة، مـنهم )4291(، والبـال  عـددهم ) 2018الحسين للسـرطان فـي العـام)

 ( في مركز الحسين للسرطان.3311مستشفى الملك عبدهللا المؤسس، و)

ريضًا ومريضًة من المرضى المسجلين في مستشفى الملك عبدهللا ( م236تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة: .2

 .(، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية من مجتمع الدراسة2018(الجامعي ومركز الحسين للسرطان في العام 

 أدوات الدراسة:

 نوعية الحياة:أوال : مقياس   

يـة، والمتـرجم إلـى اللغـة العربيـة مـن خـالل الرجـوع تم تطوير مقياس نوعية الحياة  المعد من قبل منظمـة الصـحة العالم

(، 2017(، ودراسـة العـدوان )2017للدراسات السابقة واألدب النظري المتعلق بنوعيـة الحيـاة، مثـل: دراسـة طشـطوش والقشـار )



 

بعمـل  ، كـذلك قـام الباحثـان(Ozcelik, Fadilglu, Karabulut&Uyar, 2016)ودراسـة أوتشـيليك، فـاديلجو، كـاربولوت، ويـار

 مقابالت مع أطباء نفسيين تعاملوا مع مرضى مصابين بالسرطان.

 صدق مقياس نوعية الحياة

 أوال : صدق المحتوى:

ــــدريس          ــــى عــــدد مــــن أعضــــاء هيئــــة الت ــــة عل ــــم التحقــــق مــــن صــــدق المقيــــاس مــــن خــــالل عرضــــه بصــــورته األولي ت

يم واألطبـاء النفسـيين والمختصـين بالصـحة النفسـية، وذلـك المتخصصين بعلم النفس التربوي واإلرشاد النفسي والقيـاس والتقـو 

للحكم على مدى مالَءمة الفقرة للبعد، ومدى وضوحها، ومدى سالمة الصياغة اللغويـة، ومـن ثـم إجـراء التعـديالت الالزمـة، 

 ( فقرة موزعة على أربعة أبعادهي:26)وأصبح المقياس بصورته النهائية مكونًا من

(، 20-15(، البعد الثالث: االجتماعي وفقراته )14-8(، البعد الثاني: النفسي وفقراته )7-1فقراته )البعد األول: الجسدي و 

 (.26-21البعد الرابع: البيئي وفقراته )

 ثانيا : مؤشرات صدق البناء

بما فيها تم قياس صدق الفقرات من خالل معامل االرتباط بين درجة الفقرة وبين الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه 

درجة هذا الفقرة،  وكذلك تم استخدام االرتباط المصحح للفقرة وهو معامل االرتباط بين درجة الفقرة والبعد، وبين الفقرات والدرجة 

 ( ذلك:1الكلية لألداة، ويوضح الجدول رقم )

 لكلية لألداة(: معامالت االرتباط بين الفقرات والبعد الذي تنتمي إليه وبين الفقرات والدرجة ا1جدول )

 البعد االجتماعي البعد الجسدي

 معامل االرتباط بين الفقرة الرقم
 والبعد بشكل عام 

 معامل االرتباط بين الفقرة
 والدرجة الكلية لألداة 

 معامل االرتباط بين االفقرة الرقم
 والبعد  

 معامل االرتباط بين
 الفقرة والدرجة الكلية لألداة

1 0.66 0.79 15 0.61 0.79 
2 0.62 0.80 16 0.64 0.77 
3 0.68 0.77 17 0.62 0.79 
4 0.69 0.74 18 0.85 0.87 
5 0.70 0.79 19 0.80 0.88 
6 0.65 0.86 20 0.85 0.92 
 0.90 المجموع الكلي 0.77 0.70 7

 البعد البيئي 0.85 المجموع الكلي
 0.85 0.71 21 البعد النفسي



 

8 0.68 0.80 0.84 0.61 0.79 
9 0.63 0.72 0.82 0.88 0.76 
10 0.65 0.81 24 0.74 0.82 
11 0.60 0.79 25 0.72 0.82 
12 0.64 0.77 26 0.71 0.83 

 0.80 المجموع الكلي 0.75 0.71 13

14 0.61 0.78    
    0.83 المجموع الكلي

تنتمي لها هذه الفقرات، والفقرات مع األداة  ( قيم معامالت ارتباط "بيرسون" بين فقرات األداة واألبعاد التي1يبين الجدول رقم )

( للفقرة مع العالمة الكلية 0.92-0.60( للفقرة مع البعد، وبين )0.88-0.60ككل، إذ تراوحت قيم معامالت االرتباط بين )

ا في هذه (؛ مما يعني أن األداة تتمتع بدالالت صدق تسمح باستخدامه0.90-0.80لألداة، وبين أبعاد األداة واألداة ككل )

 الدراسة.

 ثبات المقياس:

للتأكد من ثبات مقياس نوعية الحياة، تم التحقق من ثبات التطبيق من خالل توزيع أداة الدراسة على عينة 

من خارج عينة الدراسة مرتين بفارق زمني مدته أسبوعان، واستخراج معامل مريضًا ومريضة ( 50استطالعية مكونة من )

( بين درجاتهم في المرتين، إذإن جميع معامالت االرتباط بين التطبيقين ألبعاد Pearson Correlationاالرتباط بيرسون )

 مقياس نوعية الحياة والمقياس ككل كانت قيم دالة إحصائًيا وهذا يدل على ثبات التطبيق للدراسة.

يع فقرات أبعاد مقياس ( على جمChronbach Alphaولتحقيق االتسلق الداخلي، تم تطبيق معادلة كرونباخ ألفا )

(، 0.88-0.80( أن معامالت الثبات ألبعاد مقياس نوعية الحياة تراوحت بين )2نوعية الحياة، فيتبين من الجدول رقم )

 وجمعيها قيم مرتفعة ومقبولة ألغراض التطبيق.

 (: معامل الثبات )كرونباخ ألفا( ومعامل ارتباط بيرسون لمقياس نوعية الحياة2جدول )

 معامل ارتباط بيرسون  كرونباخ ألفا د األبعا

 *0.72 0.80 البعد الجسدي
 *0.81 0.86 البعد النفسي

 *0.78 0.84 البعد االجتماعي
 *0.76 0.88 البعد البيئي
 *0.84 0.83 األداة ككل 

 (.α 0.05=*دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )



 

 تصحيح المقياس:

زعــة علــى أربعــة أبعــاد، هــي: الُبعــد الجســدي، والبعــد النفســي، والُبعــد االجتمــاعي، ( فقــرة مو 26يتكــون هــذا المقيــاس مــن )

( 4( درجـــات، وغالبـــًا )5والُبعـــد البيئـــي، ويجـــاب عليهـــا باســـتخدام تـــدريج ليكـــرت الخماســـي الـــذي يأخـــذ الـــدرجات اآلتيـــة: دائمـــًا )

ــًا ) المرضــى علــى مقيــاس نوعيــة الحيــاةتم اســتجابات  ( درجــة، ولتفســير1( درجــة، وأبــدًا )2( درجــات، ونــادرًا )3درجــات، وأحيان

 استخدم المعادلة اآلتية:

 1.33=    4  =        1-5  =  الحد األدنى )للتدرج(  –الحد األعلى  طول الفئة  =    

   3           3عدد الفئات المفترضة                                        

 ويات المتوسطات الحسابية وفق التوزيع اآلتي:وفي ضوء هذه المعادلة تم تقسيم مست

 ( مستوى منخفض. 2.33وأقل من  -1من ) 

 ( مستوى متوسط. 3.67وأقل من -2.34من ) 

 ( مستوى مرتفع.5 -3.68من ) 

 ثانيا : مقياس التوافق النفسي

اس التوافــق النفســي، مثــل: تــم تطــوير مقيــاس التوافــق النفســي مــن خــالل الرجــوع للدراســات الســابقة التــي اشــتملت علــى مقيــ     

 ,Han)هــــان وجروثمــــان ونيســــيس وهيلــــي وهيلمــــان (، ودراســــة Northouse&Laten, 1998دراســــة نورثــــاوس والتــــن )

Grothuesmann, Neises, Hille&Hillemanns, 2010).) 

 صدق مقياس التوافق النفسي   

 أوال : صدق المحتوى: 

ــــم التحقــــق مــــن صــــدق المقيــــاس مــــن خــــالل عر          ــــدريس ت ــــى عــــدد مــــن أعضــــاء هيئــــة الت ــــة عل ضــــه بصــــورته األولي

المتخصصين بعلم النفس التربوي واإلرشاد النفسي والقيـاس والتقـويم واألطبـاء النفسـيين والمختصـين بالصـحة النفسـية، وذلـك 

س التوافـق وأصـبح مقيـاللحكم على مدى وضوح المعنى، ومدى سالمة الصياغة اللغوية، وقد تم إجـراء التعـديالت الالزمـة، 

 ( فقرة.17النفسي بصورته النهائية مكونًا من )

 ثانيا : مؤشرات صدق البناء



 

( مريضــًا ومريضــة مــن 50تــم حســاب مؤشــرات صــدق البنــاء للمقيــاس مــن خــالل تطبيقــه علــى عينــة اســتطالعية مكونــة مــن )   

وقـــد تراوحـــت الدرجـــة الكليـــة للمقيـــاس، خـــارج عينـــة الدراســـة ومـــن المجتمـــع نفســـه، ثـــم حســـاب معـــامالت االرتبـــاط بـــين الفقـــرات و 

 .( يبين ذلك3، والجدول رقم )(0.89-0.65مع األداة )معامالت ارتباط الفقرات 

 (: معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات أداة الدراسة بالدرجة الكلية للمقياس 3جدول )

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة
1 0.  **69  11 0.74   **  
2 0.65** 12 0.83** 
3 0.84** 13 0.70** 
4 0.71** 14 0.68** 
5 0.78** 15 0.65** 
6 0.83** 16 0.77** 
7 0.89** 17 0.65** 
8 0.69**   
9 0.79**   
10 **0.76   

 (α≤50.0**دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة )

 ثبات المقياس:

( مريضـًا ومريضـة ومـن المجتمـع نفسـه، وتطبيــق 50مـن خـارج عينـة الدراســة مكونـة مـن )تـم اختيـار عينـة اسـتطالعية          

مقيــاس الدراســة علــيهم مــرتين بفــارق زمنــي أســبوعان، وتــم حســاب معــامالت االرتبــاط بــين التطبيقــين مــن خــالل اســتخدام طريقــة 

ثبـــات فبلـــ  معامـــل االرتبـــاط بيرســـون (، ثـــم حســـاب معامـــل ارتبـــاط بيرســـون لحســـاب معامـــل الtest-retestاالختبـــار وإعادتـــه )

(، وتم حساب الثبات باستخدام معامل االتساق الداخلي من خالل حساب معامل كرونباخ ألفا على التطبيق األول، فبلـ  0.79)

 (.0.82معامل الثبات )

 تصحيح المقياس:

( 5الـذي يأخـذ الـدرجات اآلتيـة: دائمـًا ) ( فقرة، يجاب عليها باستخدام تدريج ليكـرت الخماسـي17يتكون هذا المقياس من )      

( درجة، ولتفسير استجابات المرضى علـى مقيـاس 1( درجة، وأبدًا )2( درجات، ونادرًا )3( درجات، وأحيانًا )4درجات، وغالبًا )

 تم استخدم المعادلة اآلتية:التوافق النفسي 

 1.33=    4  =        1-5  =  الحد األدنى )للتدرج(  –الحد األعلى  طول الفئة  =    



 

   3              3عدد الفئات المفترضة                                        

 وفي ضوء هذه المعادلة تم تقسيم مستويات المتوسطات الحسابية وفق التوزيع اآلتي:

 ( مستوى منخفض. 2.33وأقل من  -1من ) 

 ( مستوى متوسط. 3.67وأقل من -2.34من ) 

 ( مستوى مرتفع.5 -3.68من ) 

 ثالثا : مقياس األمل

(  المتـرجم مـن قبـل أحمـد عبـد Snyder, 1991تـم تطـوير مقيـاس األمـل مـن خـالل الرجـوع إلـى مقيـاس سـنايدر لألمـل )      

(، وتم عرض المقياس على أطباء مختصين بالطب النفسـي والصـحة النفسـية تعـاملوا مـع مرضـى 2004الخالق ) عبد الخالق، 

 لسرطان.مصابين با

 صدق مقياس األمل

 أوال: صدق المحتوى:

تم التحقق من صدق المقياس من خالل عرضه على عدد من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين بعلم النفس التربـوي     

واإلرشــاد النفســي والقيــاس والتقــويم واألطبــاء النفســيين والمختصــين بالصــحة النفســية، وذلــك للحكــم علــى مــدى مالءمــة الفقــرة 

 بعد، ومدى وضوح المعنى، ومدى سالمة الصياغة اللغوية، لل

 ثانيا : مؤشرات صدق البناء

( مريضًا ومريضة من خارج 50تم حساب مؤشرات صدق البناء للمقياس من خالل تطبيقه على عينة استطالعية مكونة من )

، ة الكلية للمقياس، واألبعاد والدرجة الكليةعينة الدراسة ومن المجتمع نفسه، ثم حساب معامالت االرتباط بين الفقرات والدرج

 .( يبين ذلك4) رقم ، والجدول(  0.85-0.63مع األداة )وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات 

 (: معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات أداة الدراسة بالدرجة الكلية للمقياس 4جدول )

رتباطمعامل اال  الفقرة معامل االرتباط الفقرة  

1 0.76** 5 0.67** 
2 0.75** 6 0.55** 
3 0.75** 7 0.75** 
4 0.63** 8 0.85** 



 

 

 ثبات المقياس:

( مريضــًا ومريضــة ومــن المجتمــع نفســه، وتطبيــق مقيــاس 50تــم اختيــار عينــة اســتطالعية مــن خــارج عينــة الدراســة مكونــة مــن )

معــامالت االرتبــاط بــين التطبيقــين مــن خــالل اســتخدام طريقـــة  الدراســة علــيهم مــرتين بفــارق زمنــي مدتــه أســبوعان، وتــم حســاب

(، ثـــم حســـاب معامـــل ارتبـــاط بيرســـون لحســـاب معامـــل الثبـــات فبلـــ  معامـــل االرتبـــاط بيرســـون test-retestاالختبـــار وإعادتـــه )

ـــم حســـاب االتســـاق الـــداخلي مـــن خـــالل حســـاب معامـــل كرونبـــاخ ألفـــا علـــى التطبيـــق األول، فبلـــ  معامـــل ا0.81) لثبـــات (، وت

(0.85.) 

 تصحيح المقياس

( منها وضعت لقياس األمل، وهي الفقرات التي تحمل األرقام 8( فقرة، )12يتكون هذا المقياس من )    

(، 3،5،7،11( منها مشتتات أو حشو بالتالي لم تصحح، وهي الفقرات التي تحمل األرقام )4(، و)8،9،10،12،،1،2،4،6)

 ام تدريج رباعي يأخذ الدرجات اآلتية:ويجاب على فقرات المقياس باستخد

)ال( تنال درجة واحدة، و)قليال( تنال درجتين، و)متوسط( تنال ثالث درجات، و)كثيرًا( تنال أربع درجات، تتراوح الدرجة عند 

 ألمل.( وارتفاع الدرجة يدل على ارتفاع مستوى الشعور با 32-8(، وبالتالي تتراوح الدرجة الكلية بين) 4-1كل بند بين )

 :ولتفسير استجابات المرضى على مقياس األمل تم استخدام المعادلة التالية

 75.0=   3  =        1-4  =  الحد األدنى )للتدرج(  –الحد األعلى  طول الفئة  =    

  4              4عدد الفئات المفترضة                                        

 تقسيم مستويات المتوسطات الحسابية وفق التوزيع اآلتي: وفي ضوء هذه المعادلة تم

 ( ال أمل. 98. - 1.73من  ) 

 ( أمل منخفض. 1.74 - 2.49من ) 

 ( أمل متوسط .2.50 - 3.25من ) 

  ( أمل مرتفع. 4-3.26من ) 

 إجراءات الدراسة:



 

 مراجعة األدب النظري المتعلق بالموضوع من حيث الدراسات ذات الصلة والمقاييس. -

 اد أدوات الدراسة من خالل األدب النظري والدراسات السابقة، وتحقيق الصدق والثبات لهما. إعد -

الحصــول علــى كتــاب تســهيل مهمــة مــن جامعــة عمــان العربيــة موجهــًا إلــى مستشــفى الملــك عبــد هللا الجــامعي، ومركــز  -

  Institutional Review Boardالحسين للسرطان ثم مخاطبـة اللجنـة المؤسسـية المختصـة بـأغراض البحـث العلمـي

( (IRB  في المؤسستين المذكورتين، وشرح الهـدف مـن الدراسـة، وبيـان كيفيـة تطبيـق أدواتهـا علـى المرضـى، مـن أجـل

 تسهيل مهمة تطبيق الدراسة الحالية.

 الحصول على كتب موافقة من الجهات المختصة بالبحث العلمي في المؤسستين المذكورتين. -

( مريضـًا، وأعـداد المرضـى فـي مركـز 980ستشفى الملك عبداله المؤسس والبال  عـددهم )حصر أعداد المرضى في م -

 ( مريضًا.3311الحسن للسرطان والبال  عددهم )

( مريضــًا، وتقــديم الشــرح لهــم عــن أهــداف الدراســة 236توزيــع أدوات الدراســة علــى أفــراد العينــة، والــذين بلــ  عــددهم ) -

شـــادات المناســـبة لإلجابـــة عـــن المقـــاييس، مـــع االلتـــزام بـــأن المعلومـــات التـــي تـــم وأغراضـــها، وإعطـــائهم التعليمـــات واإلر 

 الحصول عليها لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي، والتعهد بالمحافظة على سريتها. 

 ( من أجل التوصل إلى النتائج.SPSSالتحليل اإلحصائي لنتائج الدراسة باستخدام الحزمة اإلحصائية ) -

 ائية:المعالجات اإلحص

 لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:

 لإلجابة عن السؤال األول، والثاني، والّثالث تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب. -

 لإلجابة عن السؤالين الرابع والخامس تم استخدام معامل ارتباط بيرسون. -

 راسةعرض نتائج الد

 مستوى نوعية الحياة السائد لدى مرضى السرطان في األردن؟ ماينص على " أوال : النتائج المتعلقة بالسؤال األول: الذي

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة على 

 ( يوضح ذلك.5م )أبعاد مقياس نوعية الحياة، والجدول رق



 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن أبعاد مقياس نوعية الحياة مرتبة (: 5جدول )

 تنازليا وفقا للمتوسط الحسابي

 المستوى  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  البعد  الرقم  الرتبة 
 تفعمر  0.57 4.16 البعد االجتماعي 3 1
 مرتفع 0.72 3.97 البعد النفسي 2 2
 مرتفع 0.61 3.85 البعد البيئي 4 3
 متوسط 0.78 3.56 البعد الجسدي 1 4

 مرتفع 0.54 3.88 ككل  مستوى نوعية الحياة السائد لدى مرضى السرطان

ت كل بعد من أبعاد مقياس قام الباحثان باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عن فقرا

 بشكل منفرد، وفيما يلي عرض النتائج: نوعية الحياة السائد

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات البعد الجسدي مرتبة تنازليا (: 6جدول )

 وفقا للمتوسط الحسابي

 المستوى  نحراف المعياري اال  المتوسط الحسابي  الفقرة  الرقم  الرتبة 
 مرتفع 1.03 3.86 أستطيع التكّيف مع حالتي الّصحية. 4 1
 مرتفع 0.98 3.70 أشعر بالرضا عن حالتي الّصحية. 7 2
 متوسط 1.11 3.58 مرضي ال يمنعني من القيام باألعمال التي أريد القيام بها. 1 3
 متوسط 0.92 3.53 ة.أشعر بالرضا عن قدرتي في أداء النشاطات اليومي 6 4
 متوسط 1.14 3.51 أشعر بالّرضا عن نومي. 5 5
 متوسط 1.15 3.45 أشعر بالرضا عن طاقتي في العمل. 3 6
 متوسط 1.26 3.27 أقوم بأعمالي اليومية دون الحاجة إلى العالجات الدوائية. 2 7

 متوسط 0.78 3.56 ككل البعد الجسدي

 

االنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات البعد النفسي مرتبة تنازليا المتوسطات الحسابية و (: 7جدول )

 وفقا للمتوسط الحسابي

 المستوى  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفقرة  الرقم  الرتبة 
 مرتفع 0.88 4.12 أشعر بأن لحياتي معنى.  1 1
 مرتفع 0.90 4.10 أنا راٍض عن نفسي. 5 2
 مرتفع 0.90 4.04 مشاعري إيجابية. 7 3
 مرتفع 0.86 4.03 أشعر بالرضا عن حياتي.  6 4
 مرتفع 0.96 3.87 لدَي القدرة على التركيز. 3 5
 مرتفع 0.94 3.86 أستمتع بحياتي.  2 6
 مرتفع 1.11 3.75 أشعر بالرضا عن شكل جسمي. 4 7

 مرتفع 0.72 3.97 ككلالبعد النفسي

 



 

توسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات البعد االجتماعي مرتبة تنازليا الم(: 8جدول )

 وفقا للمتوسط الحسابي

 المستوى  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفقرة  الرقم  الرتبة 
 مرتفع 0.68 4.56 أشعر أن األشخاص حولي يدعمونني. 4 1
 مرتفع 0.71 4.48 األشخاص حولي يحبونني.أشعر أن  3 2
 مرتفع 0.82 4.13 لدي اتجاهات إيجابية نحو اآلخرين.  2 3
 مرتفع 0.95 3.96 أشعر بالرضا عن عالقاتي االجتماعية. 1 4
 مرتفع 0.99 3.95 أستطيع تكوين عالقات صداقة بسهولة. 6 5

 مرتفع 1.04 3.87 أحب المشاركة في الّنشاطات االجتماعية.  5 6
 مرتفع 0.57 4.16 ككلالبعد االجتماعي

 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات البعد البيئي مرتبة تنازليا (: 9جدول )

 وفقا للمتوسط الحسابي

 المستوى  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفقرة  الرقم  الرتبة 
 مرتفع 0.85 4.41 بالرضا عن الخدمات الصحية المقدمة لي. أشعر 5 1
 مرتفع 0.82 4.22 تتوافر لي المعلومات التي أحتاجها في حياتي اليومية. 4 2
 مرتفع 1.11 3.92 أشعر بأني أعيش في بيئة آمنة. 1 3
 مرتفع 1.03 3.77 أمتلك المال الذي أحتاجه. 3 4
 مرتفع 1.17 3.71 ية.أشعر بأن البيئة المحيطة بي صح 2 5

 متوسط 1.12 3.08 تتوفر لي الفرصة لممارسة األنشطة الترفيهية. 6 6
 مرتفع 0.61 3.85 البعد البيئي ككل

ما مستوى التوافق النفسي الّسائد لدى مرضى السرطان في   ثانيا : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: الذي ينص على"

 األردن"؟

ل تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن لإلجابة عن هذا السؤا

 ( يوضح ذلك.10فقرات مقياس التوافق النفسي، والجدول رقم )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مقياس التوافق النفسي (: 10جدول )

 ازليا وفقا للمتوسط الحسابيمرتبة تن

 المستوى  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفقرة  الرقم  الرتبة 
 مرتفع 0.69 4.25 أنا قادر على كسب ود اآلخرين. 14 1
 مرتفع 0.78 4.18 أرى نفسي ذا قيمة في الحياة. 13 2

 مرتفع 0.77 4.16 أمتلك مستوى كافيًا من الثقة بالنفس. 3 3
 مرتفع 0.73 4.14 لدي اتجاهات إيجابية نحو ذاتي.  2 4



 

 المستوى  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفقرة  الرقم  الرتبة 
 مرتفع 0.75 4.12 أتقبل اآلخرين بسهولة. 1 5
 مرتفع 0.90 4.07 . أعتمد على نفسي في حل المشكالت التي تواجهني 9 6
 مرتفع 0.78 4.03 أشعر بالرضا ألن اآلخرين يفهمون مشاعري. 4 7
 مرتفع 1.02 4.01 أشعر بأن حياتي العاطفية مستقرة.  12 8
 مرتفع 0.89 3.98 أنا راٍض عما حققته في حياتي.  7 9
 مرتفع 0.86 3.98 أنا راٍض عن نفسي.  11 9
 مرتفع 0.85 3.94 أشعر بأني ناجح ومتوافق مع الحياة. 6 11
 مرتفع 0.96 3.85 . لدي أهداف وطموحات واضحة 8 12
 مرتفع 0.83 3.81 أشعر باالتزان االنفعالي أمام الناس. 17 13
 مرتفع 0.88 3.76 أنا شخص محظوظ. 16 14
 مرتفع 0.82 3.75 أتقبل نقد اآلخرين وأستفيد منه. 5 15
 متوسط 1.07 3.63 لدي رغبة في الحديث عن إنجازاتي أمام اآلخرين. 15 16
 متوسط 1.17 3.05 ليس من السهل أن يتملكني الغضب.   10 17

 مرتفع 0.52 3.92 ككل  مقياس التوافق النفسي
 

 ما مستوى األمل الّسائد لدى مرضى السرطان في األردن"؟ الذي ينص على " ثالثا : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن 

 ( يوضح ذلك.11رقم ) فقرات مقياس األمل، والجدول

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مقياس األمل مرتبة تنازليا (: 11جدول )

 وفقا للمتوسط الحسابي

 المستوى  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفقرة  الرقم  الرتبة 
 مرتفع 0.49 3.34 خلص من مشكلة ما.أستطيع أن أفكر في عدة طرق للت 1 1
 مرتفع 0.66 3.28 أسعى بكل جّدية لتحقيق أهدافي. 2 2

 متوسط 0.64 3.23 لقد حَسنت تجاربي الَسابقة من إعدادي للمستقبل. 6 3
 متوسط 0.63 3.17 أنا ناجح في حياتي. 7 4
 متوسط 0.70 3.16 لكل مشكلة أكثر من طريقة لحّلها. 3 5
6 

4 
ثــر مــن طريقــه عنــدي للحصــول علــى األشــياء المهمــة هنــاك اك

 0.77 3.12 لي في الحياة.
 متوسط

 متوسط 0.71 3.05 بإمكاني إيجاد حلول لمشاكل ُتعد محبطة لآلخرين. 5 7
 متوسط 0.65 2.97 عادًة ما أحقق األهداف التي وضعتها لنفسي. 8 8

 متوسط 0.43 3.17 ككل مقياس األمل

هل توجد عالقة ارتباطية بين نوعية الحياة والتوافق النفسي لدى   علقة بالسؤال الرابا: الذي ينص على "رابعا : النتائج المت

 مرضى السرطان في األردن"؟



 

( بين أبعاد مقياس Pearson Correlationلإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج معامالت االرتباط بطريقة بيرسون )      

 ( يوضح ذلك.12ق النفسي، الجدول رقم )نوعية الحياة ومقياس التواف

( بين أبعاد مقياس نوعية الحياة ومقياس Pearson Correlation(: معامالت االرتباط بطريقة بيرسون )12جدول )

 التوافق النفسي

 الدرجة الكلية لمقياس التوافق النفسي نوعية الحياة 
 **0.49 البعد الجسدي 

 **0.69 البعد النفسي
 **0.59 ماعيالبعد االجت

 0.52** البعد البيئي
 **0.68 األداة ككل

 (0.05** دال عند )

هل توجد عالقة ارتباطية بين نوعية الحياة واألمل لدى   خامسا : النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: الذي ينص على "

 مرضى السرطان في األردن"؟

( بين أبعاد مقياس نوعية Pearson Correlationريقة بيرسون )لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج معامالت االرتباط بط

 ( يوضح ذلك.13الحياة ومقياس األمل، الجدول رقم )

( بين أبعاد مقياس نوعية الحياة ومقياس Pearson Correlation(: معامالت االرتباط بطريقة بيرسون )13جدول )

 األمل

الدرجة الكلية لمقياس   نوعية الحياة 
 األمل

 **0.47 عد الجسديالب 
 **0.69 البعد النفسي

 **0.57 البعد االجتماعي
 0.49** البعد البيئي
 **0.57 األداة ككل

 (0.05**دال عند )

 مناقشة النتائج

أوال : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: الذي ينص على "ما مستوى نوعية الحياة السائد لدى مرضى السرطان في 

 األردن"؟



 

ظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال األول أن مستوى نوعية الحياة السائد لدى مرضى السرطان في األردن جاء مرتفعًا على أ  

األداة ككل، فجاء المجال االجتماعي في المرتبة األولى وبمستوى مرتفع، تاله المجال النفسي في المرتبة الثانية وبمستوى 

ة الثالثة وبمستوى مرتفع، في حين جاء المجال الجسدي في المرتبة الرابعة وبمستوى مرتفع، تاله المجال البيئي في المرتب

 متوسط.

ويعكس ارتفاع مستوى نوعية الحياة لدى مرضى السرطان في األردن إيجابية نوعية حياتهم، ويعزو الباحثانإيجابية نوعية حياة 

إلى الترابط األسري الذي يدعم المريض، وإلى التنشئة المرضى إلى قوة الترابط والتكافل االجتماعي الذي يحظون به، و 

االجتماعية والنفسية للمرضى التي تجعلهم يتقبلون مواقف الحياة ويتعايشون مع الضغوطات التي يتعرضون لها، كذلك الدور 

ئية للمرضى الذي تقوم به وزارة الصحة والجهات االجتماعية المختصة من دعم نفسي وطبي بتوفير أفضل العالجات الدوا

وبتوفير الدعم النفسي واالجتماعي.  ويدل مستوى نوعية الحياة المرتفع للمرضى على وعيهم بمتطلبات الحياة الجيدة، ما 

 يدفعهم إلى العمل على تحقيقها، فنجد في الواقع أن كل فرد يطمح ويسعى دائمًا إلى أن يحظى بحياٍة جيدة.

لى المرتبة األولى إلى أن اإلنسان كائن اجتماعي بطبعه، ال يستطيع العيش بمعزل ويعزو الباحثانحصول المجال االجتماعي ع

عن اآلخرين، وهو يلتمس في تفاعله مع اآلخرين إشباع حاجته إلى االنتماء، والقبول، والتقدير، أيضًا يعود سبب ارتفاع مستوى 

السرطان معه، وتقديمهم الرعاية واالهتمام، إضافًة إلى نوعية الحياة في البعد االجتماعي إلى تعاطف األفراد المحيطين بمريض 

الدعم النفسي وتقبل المريض وتقبل صورة جسده التي قد تتغير مع العالج، والتخفيف عنه بمساعدته في تحمل تبعات المرض 

 الجسدية والنفسية. 

الباحثانأنه راجع إلى تقبل المرضى إلصابتهم أما بالنسبة لحصول البعد النفسي على المرتبة الثانية وبمستوى مرتفع، يرى       

بالمرض وحسن تكيفهم معه، إضافًة إلى الدور الفعال الذي تقدمه تداخالت االختصاصيين والمرشدين النفسيين داخل 

 المؤسسات الصحية.

فراد المحيطون بمرضى ويعزو الباحثانحصول البعد البيئي على المرتبة الثالثة، إلى الوعي المجتمعي العام الذي يتمتع به األ

السرطان، والذي يدفعهم إلى توفير بيئة صحية خالية من الممارسات المضرة ببيئة المريض، نحو التدخين، أو تقديم األطعمة 

التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكريات واللحوم الحمراء، كذلك يعزى ارتفاع مستوى نوعية الحياة في البعد البيئي 

مات الطبية المتميزة المقدمة لمرضى السرطان، وإلى تزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها عن مرضهم، كذلك، يعزى إلى الخد



 

إلى المساندة المالية التي تقدم لمرضى السرطان؛ إذ تتكفل الجهات الحكومية بالتغطية المالية لعالج أغلب الحاالت، ما ُيشعر 

 تكافل مجتمعي يعينهم على تجاوز صعوبات المرض. المرضى أنهم يعيشون في بيئة آمنة، وفي

أما بالنسبة ألن جاء البعد الجسدي في المرتبة األخيرة، فيرى الباحثانأن هذه النتيجة متوقعة، بسبب المضاعفات التي      

ج الكيماوي يسببها مرض السرطان على المريض، وتأثيره السلبي على طاقة ونشاط ونوم المريض، كذلك بسبب ما يحدثه العال

 أو اإلشعاعي أو المناعي من تأثير مباشر وغير مباشرة على جسم المريض ومناعته ومقاومته لألمراض األخرى.   

(، 2014وفي ضوء ما توصلت له هذه الدراسة من نتائج تبين أنها تتفق مع نتائج بعض الدراسات، مثل: دراسة حسن )       

(، التي 2014عية حياة مرضى السرطان تتسم باالرتفاع، وتتفق مع نتائج دراسة الشلح )التي توصلت إلى أن السمة العامة لنو 

أظهرت ارتفاع مستوى نوعية الحياة بجميع أبعاده لدى مرضى السرطان، في حين تعارضت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة 

 خفض.(، التي أظهرت أن مرضى السرطان يعانون من مستوى نوعية حياة من2014زعطوط )

ثانيا : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي ينص على: "ما مستوى التوافق النفسي لدى مرضى السرطان في 

 األردن"؟

أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني أن مستوى التوافق النفسي لمرضى السرطان في األردن جاء مرتفعا على المقياس      

 ككل.

سبب ارتفاع مستوى التوافق النفسي للمرضى يعزى إلى القيم الدينية والروحانية الناتجة عن التنشئة االجتماعية يرى الباحثان أن 

واألسرية  للمرضى؛ والتي تجعلهم ينظرون إلى المرض باعتباره ابتالء، وأن صبرهم على المرض وتقبله والتعايش معه ُيعتبر 

َوَلنَبُْلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن يقول هللا تعالى " بلهم ورضاهم وتخفيف صدمة اإلصابة به، قيمًة محمودة دينيًا، ما يؤدي إلى زيادة تق

ِذيَن ِإَذا َأَصابَ  اِبِريَن * الَّ ِر الصَّ َِّ وَ اْلَخْوِف وَاْلُجوِع َونَْقٍص ِمَن اأْلَْموَاِل وَاأْلَنُْفِس وَالثَّمَرَاِت َوبَّشِ ِإنَّا ِإَليِْه رَاِجعُوَن تْهُْم ُمِصيبٌَة َقاُلوا ِإنَّا ّلِلِ

وفي ضوء ما توصلت له نتائج (.157-155"  )البقرة، آية: * ُأوَلِئَك َعَليِْهْم َصَلوَاٌت ِمْن رَبِِّهْم َورَْحمٌَة وَُأوَلِئَك هُُم اْلمُْهتَُدونَ 

فق النفسي لدى مرضى ( التي توصلت إلى ارتفاع مستوى التوا2018الدراسة تبين أنها تتفق مع نتائج دراسة أبو عبيد )

توصلت إلى انخفاض مستوى (، التي 2013السرطان، بينما تختلف مع نتائج بعض الدراسات، نحو دراسة  نور الهدى )

 التوافق النفسي لدى مرضى السرطان.

 ثالثا: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث الذي ينص على" ما مستوى األمل لدى مرضى السرطان في األردن"؟



 

أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال الثالث أن مستوى األمل لدى مرضى السرطان في األردن جاء  متوسطًا، ويمكن       

(، األمل الشعور النفسي Erikson, 1946)تفسير هذه النتيجة في ضوء ما ورد في األدب النظري، حيث اعتبر إريكسون 

 ضروريًا الغنى عنه في حياة األفراد، فهو يرى أن الحياة بدون أمل ال تستحق أن األكثر تأثيرًا على اإلنسان، وعّده دافعاً 

(  الذي عّد األمل حالًة عقليًة يمر بها الفرد في المواقف الصعبة تدفعه إلى Lazarus, 2006ُتعاش، وهذا ما أكّده الزاروس )

 ,Seligmanجاوز الضغوطات. وأشار سيليجمان )زيادة التوقعات اإليجابية التي تدعمه وتزيد من قدرته على التحمل وت

( إلى أن األمل من أهم مصادر األمن الذي يحتاجه اإلنسان، ويحميه من الشعور باالغتراب النفسي، والتشاؤم، وضعف 2002

ى من جهة، فإن طبيعة مرض السرطان، الذي يشيع عنه صعوبة الشفاء النهائي منه قد تدفع المرضى إل .القدرة على التحمل

فقدان الشعور باألمل، ومن جهة أخرى يرى الباحثان أن مستوى األمل المتوسط لدى مرضى السرطان في األردن ُيعزى إلى 

دور الدين والمعتقدات اإليمانية التي تحث على األمل والتفاؤل، وتنهى عن االستسالم والتشاؤم، وإلى ثقة المرضى بالعالج 

عاية الصحية ورضاهم عن مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة لهم، التي تجعلهم وباألطباء وبالمسؤولين عن تقديم الر 

 يشعرون أنهم في أيٍد آمنٍة، ما يجعلهم يتفائلون ويشعرون باألمل. 

 رابعا : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابا الذي ينص على " هل توجد عالقة ارتباطية بين نوعية الحياة والتوافق النفسي

 لدى مرضى السرطان في األردن"؟

بينت نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال الرابع وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين نوعية الحياة ككل بجميع أبعادها والتوافق النفسي   

توافقًا نفسيًا، لدى مرضى السرطان في األردن. تدل هذه النتيجة على أنه كلما زاد مستوى نوعية الحياة لدى المرضى كانوا أكثر 

(، إذ أكدت أن مفهوم نوعية الحياة مفهومًا واسع WHO, 1997والعكس صحيح، وهذا ما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية )

يعيش نوعية حياة جيدة تساعده على  بأنه ( أن إدراك الفرد2008النطاق يتأثر بحالة الفرد النفسية واالجتماعية. يرى محمد )

ويمكن ارجاع   وطاقاته وزيادة طموحاته بارتفاع مستوى دافعيته والشعور بالرضا والسعادة والتوافق النفسي،استغالل إمكاناته 

هذه النتيجة إلى أنه كلما تمتع الفرد بنوعية حياة أفضل، ارتفع شعوره بالراحة واالطمئنان واالستقرار النفسي، ويساهم مستوى 

الناتجة عن اإلصابة بالسرطان. ويؤكد على هذا ما أشار إليه كندج وبوسك وريمنغتون الحياة المرتفع في التقليل من حدة التوتر 

(Kindingm, Booske, Remington, 2010)  اللذان ربطا بين نوعية الحياة وبين التوافق النفسي وبينا أن دراسة وفهم

حسين التوافق النفسي للمرضى. وتتفق نتائج نوعية الحياة تساعد في فهم االحتياجات واألولويات الصحية والنفسية الالزمة لت



 

( التي توصلت إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين نوعية الحياة والتوافق النفسي 2013الدراسة مع نتيجة دراسة الجهني )

 لدى المصابات بالسرطان.

ت داللة إحصائية بين نوعية الحياة مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس والذي ينص على" هل توجد عالقة ارتباطية ذا

 واألمل لدى مرضى السرطان في األردن؟ 

دالة إحصائيًا بين نوعية الحياة واألمل لدى مرضى السرطان في األردن. ُيفسر إيجابية أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية 

ت الراحة واالستقرار الجسدي والنفسي واالجتماعي هذه النتيجة أنه كلما زاد شعور الفرد بأنه يعيش حياة جيدة تتوافر فيها مكونا

(، إلى أن األمل من 2011معنى وتستحق أن ُتعاش. وقد أشار جودة وأبو جراد ) اوالبيئي، زاد شعوره باألمل، وبأن حياته له

ي تجاوز المتغيرات المرتبطة بنوعية الحياة، والعكس صحيح، وأن األمل من مصادر القوة لدى شخصية الفرد، ويساعده ف

الصعاب التي تواجهه نتيجة أحداث الحياة، ومن ثم يساعده في تطوير شخصيته والتخلص مما يسبب لها الضعف والنقص، 

وبالتالي الوصول إلى تحقيق نوعية حياة جيدة، إذ إن وجود األمل لدى الفرد، يزيد من ثقته بنفسه، وبقدرته على مواجهة 

ي يؤدي إلى زيادة إحساسه بنوعية الحياة.  ويستند الباحثان في تفسيرها إلى نظرية الصعوبات، وتحقيق النجاح، األمر الذ

وتؤكد   لقدرته على إعطاء الفرد الثقة، وكذلك إعطاءه حافزًا للحياة،، اذ تؤكد النظرية على أهمية األمل؛  Stotland)ستوتالند )

قيق رغبة أو هدف ما، وأنه كلما ارتفع مستوى نوعية الحياة لدى األمل المرتفع لدى األفراد يعكس إدراكًا الحتمالية مرتفعة لتح

 & Shaw)األفراد، ازداد شعورهم باالطمئنان واإليجابية واحتمالية تحقيق أهدافهم، ما يؤدي إلى رفع مستوى األمل لديهم 

Costanzo, 1985). 

البكوش  (، ودراسةFelder, 2004فيلدر )في ضوء ما توصل إليه نتائج الدراسة، تبين أنها تتفق مع نتائج دراسة     

 (، التي توصلت إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين نوعية الحياة واألمل.2014)

 التوصيات

 في ضوء نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها يوصي الباحثان بما يلي:

رطان،  -1 عِم النَّفسي والخدماِت النَّفسيَِّة لمريض السَّ وجعلها جانبًا مكماًل للعالج الطَّبي، ُبغية تخفيِف ضرورةُ تقديِم الدَّ

ة التَّوتِر االنفعالي الذي يصاحُب المرض وقد يكون مؤثرًا على مسار العالج.  حدَّ



 

إمكانيُة استخداِم مقاييِس الدراسِة من قبل المرشدين واالختصاصيين النفسيين بهدف تشخيص مستويات نوعيَّة الحياة  -2

 مل لدى المرضى والعمل على تعزيزها ورفع مستواها.والتَّوافق النفسي واأل

رطان، مفهومِه، ومسبباته، وكيفيَّة الوقاية منه، ونشُر الوعي الثَّقافي لفهم نفسية  -3 رفع الوعي المجتمعي بمرض السَّ

عم المعنوي واالجتماعي له عن طريق المحاضرات  رطان وكيفيَّة التَّعامل معه، وكيفية تقديم الدَّ والبرامج مريض السَّ

 اإلذاعية والمدارس والجامعات والمؤسسات الثقافية.
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 الملخص

هدفت الدراسة الحالية التّعرف إلى النمط القيادي السائد لدى مديري مدارس التعليم ما بعد األساسي في محافظة شمال الشرقية 
في سلطنة ُعمان وعالقته بمستوى إدارة الصراع التنظيمي من وجهة نظر معلميهم، وتم اختيار عينة طبقية عشوائية 

م المنهج الوصفي االرتباطي، كما تم تطوير استبانة تكونت من جزأين، األول: يقيس النمط ( معلم ومعلمة، واستخد300بلغت)
( فقرة تقيس مستوى إدارة 30( فقرة موزعة على ثالثة مجاالت، بينما تكون الجزء الثاني من )40القيادي السائد مكونة من )

 الصراع التنظيمي وموزعة على ثالثة مجاالت.
اسة أن النمط القيادي السائد لدى مديري مدارس التعليم ما بعد األساسي هو النمط الديمقراطي، حيث وأظهرت نتائج الدر     

كان بدرجة مرتفعة من وجهة نظر معلميهم، كما أظهرت النتائج ان مستوى إدارة الصراع التنظيمي لدى مديري مدارس التعليم 
( بين النمط α ≤ 0.01داللة إحصائية عند مستوى الداللة) ما بعد األساسي جاء بدرجة مرتفعة، وتبين وجود عالقة ذات

الديمقراطي السائد ومستوى إدارة الصراع التنظيمي لدى مديري مدارس التعليم ما بعد األساسي في محافظة شمال الشرقية، 
ة شمال الشرقية من وأوصت الدراسة بتعزيز النمط القيادي الديمقراطي لدى مديري مدارس التعليم ما بعد األساسي في محافظ

 .   خالل المكافآت والحوافز المادية والمعنوية



 

 
  

 : النمط القيادي السائد، إدارة الصراع التنظيمي.الكلمات المفتاحية
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Abstract 
 

   The current study aims to identify the dominant leadership style among post- basic education 

schools' principals in North Sharqia governorate in the Oman Sultanate and its relationship with 

organizational conflict management from teachers' perspective. A random sample consisting of (300) 

male and female teachers and a descriptive correlation design were used. A questionnaire was 

developed as tool for checking its reliability and validity which consisted of two parts. The first was 

to measure the dominant leadership style and consisted (40) items. The second was to measure the 

level of organizational conflict management and consisted (30) items. Results indicated that the 

dominant leadership style among post-basic education schools' principals was the democratic and this 

style came at high from teachers' perspective, and organizational conflict management level among 

post-basic education schools' principals came at high from teachers' perspective. Results also 

indicated a positive significant correlation (a≤0.01) between the democratic style and the total score 

of organizational conflict management. The study recommended with reinforcing the democratic 

leadership style among post- basic education schools' principals North Sharqia governorate through 

awards and material and moral promotions . 

Key Words: The Dominant Leadership Style, Organizational Conflict Management  .  

 
 

 



 

 

 

 

 المقدمة:

ع إليه المؤسسات المختلفة على جميع األصعدة وفي مختلف مجاالت يتطلب في طليعة ما إن التطوير والتقدم الذي تتطل 

 يتطلب توفير قادة أكفاء على مستوى يتناسب وحجم الطموحات والتحديات التي تمثلها وتتضمنها عملية التطوير المنشود. 

ق أهداف وغايات المنظمـة، هـذا أدى إلـى االعتـراف تمثل القيادة عملية التأثير على الفرد والجماعة في سبيل توجيههم نحو تحقي

بأهمية القيادة كعامل أساسي ومهم في المنظمة. وكان تركيـز القيـادة علـى العنصـر المهـم البشـري، حيـث ترتكـز علـى أنـه فعاليـة 

رؤوســين لتأديــة المنظمــة تعتمــد علــى حفــز األفــراد العــاملين بشــكل مباشــر. وهنــا يبــرز دور القائــد الــذي يســتطيع حفــز وتشــجيع الم

 (.2007أعمالهم بكل تعاون وحماس لتحقيق أهداف المؤسسة التربوية )عبوي، 

( الى اهم األسباب التي تثير الصراعات داخل المؤسسة وهي االعتماد المتبادل في العمل حيث تعتمد 2009وتشير أبو غالي )

وقف يحتاج إلى التعاون المتبادل بين المجموعتين إال مجموعتان على بعضهما البعض إلنجاز عملها وتحقيق أهدافها، وهذا الم

انه ينشا عنه صراعات قد تكون حادة تؤدي إلى التوتر والقلق واإلحباط، كما ان غموض الوسائل واألهداف أو تعارضهما يعمل 

 على ازدياد حدة الصراع.

التنظيمية، من أهمها تمكن القائد التربوي من كما يعتمد نجاح المؤسسات التربوية في تحقيق أهدافها على عدد من المتغيرات 

ادارة الصراعات التنظيمية بمهنية وبما يتناسب مع أهداف مؤسسته التربوية، إذ يؤثر الصراع التنظيمي تأثيرًا مباشرًا على رضا 

ألسلوب األنسب ومستوى أداء العاملين بها، مما يتطلب من مديري المدارس بذل الكثير من الجهد إلدارة هذه الصراعات با

 ( .2008بحيث يدفع بالعملية التعليمية التعلمية إلى األفضل، وبالمعلمين إلى العطاء، ورفع الروح المعنوية لديهم ) سليم،



 

ومن خالل خبرة واطالع الباحثين في المجال التربوي توجه الباحثان ألجراء هذه الدراسة عسى ان تضيف نتائج الدراسة 

 يادي السائد وعالقته بإدارة الصراع التنظيمي من وجهة نظر المعلمين .معلومات حول النمط الق

 

إن الغرض من هذه الدراسة هو التعرف إلى النمط القيادي السائد لدى مديري مدارس التعليم ما بعد االساسي  :مشكلة الدراسة

 في سلطنة عمان وعالقته بمستوى إدارة الصراع التنظيمي من وجهة نظر معلميهم.

 لة الدراسةأسئ 

 أجابت الدراسة عن األسئلة األتية:

 السؤال األول: ما النمط القيادي السائد لدى مديري مدارس التعليم ما بعد االساسي في سلطنة عمان من وجهة نظر معلميهم؟

ن وجهة نظر السؤال الثاني: ما مستوى إدارة الصراع التنظيمي لدى مديري مدارس التعليم ما بعد االساسي في سلطنة عمان م

 معلميهم؟

( بين النمط القيادي السائد لدى مديري α=0.05السؤال الثالث: هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى)

 مدارس التعليم ما بعد االساسي في سلطنة عمان وبين إدارة الصراع التنظيمي من وجهة نظر معلميهم؟

 :أهمية الدراسة

تكمن األهمية النظرية لهذه الدراسة بإثراء الجانب النظري للبحوث والدراسات المتعلقة بموضوع الدراسة، ة: أوال : األهمية النظري

وذلك من خالل ما تقدمه الدراسة الحالية من إطار نظري وإداه جمع البيانات، لفسح المجال أمام دراسات وبحوث جديدة في 

 مي واستراتيجيات حل الصراع في المدرسة.مجال النمط القيادي السائد وإدارة الصراع التنظي

 



 

 

 

 ثانيا : األهمية العملية: 

تفيد نتائج هذه الدراسة أصحاب القرار التربوي في وزارة التربية والتعليم إلى زيادة االهتمام بموضوع تبني النمط  -

 القيادي الديمقراطي لدى مديري المدارس.

األفضل للحد من الصراع السلبي في مدارسهم وكيفية التعامل  رفد مديري المدارس في سلطنة عمان بنمط القيادي -

 معه بفاعلية.

ستقدم الدراسة معلومات للمسؤولين في وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان حول موضوع الدراسة وإمكانية تطوير  -

 أداء مديري المدارس عن طريق الورشات التدريبية.

 : التعريفات اإلجرائية

 على بعض المصطلحات التي ُعرفت مفاهيميًا واجرائيًا، على النحو اآلتي:   شتملت الدراسةا -

النمط القيادي: "هو السلوك المتكرر للمدير في طريق أدائه للعمل لتحقيق أهداف المؤسسة التي يعمل  -

 (. 274، ص2008فيها")العميان،

ه وذلك لتوجيه المرؤوسين بحسب الطريقة التي ويعرف إجرائيًا: بأنه عبارة عن األساليب التي يتبعها القائد في مؤسست -

يراها مناسبة ويقاس من خالل استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات أداة الدراسة المستخدمة لقياس النمط 

 القيادي.

ئم إدارة الصراع التنظيمي: "العملية التي يتم من خاللها التعامل مع الصراع ومواجهته من خالل اختيار األسلوب المال -

 (.2005: 49بعد فهم أسباب الصراع وأبعاده" )المعشر، 



 

ويعرف إجرائيًا بأنه: هي األساليب التي تتبعها اإلدارة أو األفراد أو الجماعات وذلك من أجل حل الصراعات بين  -

 األطراف المختلفة، ويقاس من خالل استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات أداة الدراسة المستخدمة لقياس

 الصراع التنظيمي.

 

 حدود الدراسة ومحدداتها:  -

 تشتمل حدود الدراسة على ما يأتي:
حــدود بشــرية: اقتصــرت هــذه الدراســة علــى المعلمــين والمعلمــات العــاملين فــي مــدارس التعلــيم مــا بعــد األساســي فــي محافظــة 

 (.2018-2017شمال الشرقية في سلطنة عمان خالل العام الدراسي )

 تصر مجتمع الدراسة على مدارس التعليم ما بعد األساسي في محافظة شمال الشرقية. حدود مكانية: اق 

 (.2018-2017حدود زمانية: طبقت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي)

 محددات الدراسة:

علميـة، وأن تعمـيم النتـائج ال يـتم تحددت نتائج الدراسة الحالية بدرجة صدق األداة وثباتها، وموضوعية المستجيبين وأمانتهم ال

 إال على المجتمع الذي سحبت منه العينة والمجتمعات المماثلة.

 األدب النظري والدراسات السابقة

يتضمن هذا الفصل عرضًا لألدب النظري والدراسـات السـابقة ذات الصـلة بموضـوع الدراسـة التـي اسـتطاع الباحـث 

 الحصول عليها.

 أواًل: النمط القيادي 

تمثل القيادة دورا هامـا فـي المؤسسـات التربويـة ممـا لهـا مـن تـأثير علـى سـلوك العـاملين ويسـعى القائـد ومرؤوسـيه علـى       

تحقيق األهداف واإلنجـازات المرغـوب تحقيقهـا، فنجـاح القيـادة فـي أداء دورهـا وممارسـتها بفعاليـة ومرونـة فهـي المسـؤولة عـن 

ها مما يحقق أهداف المؤسسة، وعلى القائد أن يتبنـى الـنمط القيـادي المناسـب لظـروف سير العملية التربوية وتنظيمها وتوجيه

 العمل في مؤسسته، ويقلل من إدارة الصراع التنظيمي لدى المعلمين في المؤسسات التربوية. 



 

لمؤسسة وتقوم بتحفيز تعد القيادة العنصر الفعال في المؤسسات التربوية، وتنبع أهميتها بأنها حلقة وصل بين العاملين وا    

المرؤوسين وتوجيههم وتوحيد جهودهم مما يحقـق أهـداف المؤسسـة، وتعـد أهميـة القيـادة علـى مقـدرتها علـى التـأثير فـي سـلوك 

العاملين والتي تمكن القائد من توجيه للمسار الصحيح لتحقيق األهداف المنشودة والمتفق عليهـا فـي ظـل المصـالح اإلنسـانية 

 (.2010سيه)الحريري،بين القائد ومرؤو 

والقيـــادة عمليـــة التـــأثير علـــى الفـــرد والجماعـــة فـــي ســـبيل تـــوجيههم نحـــو تحقيـــق أهـــداف وغايـــات المنظمـــة، هـــذا أدى إلـــى    

االعتراف بأهمية القيادة كعامل أساسي ومهم في المنظمة، وكان تركيز القيادة على العنصـر البشـري، حيـث ترتكـز علـى أنـه 

ى حفز األفراد العاملين بشكل مباشر، وهنا يبرز دور القائد الذي يستطيع حفـز وتشـجيع المرؤوسـين فعالية المنظمة تعتمد عل

 (.2007لتأدية أعمالهم بكل تعاون وحماس لتحقيق أهداف المنظمة )عبوي،

والعاملين فيها مـن  مهما اختلفت المفاهيم التي تناولها الباحثون للقيادة فقد اتفق الجميع على اعتبارها المحرك األساسي للمؤسسة

ـــة فـــي  ـــوم عليهـــا اإلدارة اإلبداعي ـــذلك فهـــي مـــن المحـــاور المهمـــة واألساســـية التـــي تق ـــق األهـــداف العامـــة للمؤسســـة وب أجـــل تحقي

 (. 2006المؤسسات التربوية في تحقيق أهدافها بأعلى درجة من الكفاية والفعالية )الخطيب والمعايعة،

نب اإلنساني لإلدارة من خالل مسـؤوليات القائـد فـي تطـوير العالقـات اإلنسـانية وتبرز أهمية القيادة بشكل خاص في الجا

القائمــة علــى التفــاهم المتبــادل بينــه وبــين مرؤوســيه، واحتــرام المرؤوســين فــي مناقشــة مــا يمــس شــؤونهم وتقبــل اقتراحــاتهم القيمــة، 

عمــل بحمــاس ورضــا، لتقــديم أقصــى طاقــاتهم فــي وإشــعار كــل فــرد بالتقــدير المناســب لمــا يبذلــه مــن جهــود وحفــز العــاملين علــى ال

 (.2002العمل وإشباع حاجات المرؤوسين ومتطلباتهم )كنعان،

تنـدرج أنمـاط القيـادة تبعـًا ألسـلوب القائـد ومسـتوى تحكمـه بالسـلطات ومـدى إشـراكه للمرؤوسـين فـي اتخـاذ  :أنماط السلوك القيـادي

 (: 2008ادة كما يذكرها النعيمي)القرارات وفيما يأتي األنماط الشائعة في مجال القي

 القيادة الديكتاتورية المتسلطة:  -1

يتصـف القــادة وفــق لهــذا الــنمط بالتشــدد التـام والــتحكم بالســلطة لــذا غالبــا مــا يتسـم هــذا الــنمط مــن القيــادة باالســتبداد واســتعمال    

ث يلجأ هذا النمط من القيادات إلى االستعانة بسلطة القرارات الفردية التي ينبغي على المرؤوسين تنفيذها بدقة تجنبا للعقاب، حي

والسمة الغلبة لهذا النمط من القيادة هي الحرص علـى العمـل واالنجـاز،  .القانون والقوة لتحقيق األهداف التي تتفق مع توجهاتهم

ل وتوجيــه المرؤوســين حيــث يتصــف القــادة بدرجــة أقــل مــن التمســك بالســلطة إال أنهــم يجهــدون أنفســهم فــي التخطــيط وتنظــيم العمــ



 

الذين يقع على عاتقهم تنفيذ ما هو مطلوب، وعلى الرغم من محدودية عالقة القائد األوتوقراطي بمرؤوسيه أال أنه يتقبل التقارير 

 .والمقترحات التي تصل إلى مكتبه ويصدر األحكام والقرارات التي يراها مفيدة لمصلحة العمل

 :القيادة الديمقراطية )المشاركة( -2

يركز هذا النمط على مشاركة المرؤوسين في اتخاذ القرارات لذلك يستعين القادة هنا بالتشاور مع المرؤوسين وإتاحة الفرصة     

أمــامهم إلبــداء الــرأي ممــا يزيــد والئهــم ويضــمن أداء العمــل بأفضــل طريقــة ممكنــة، لكــونهم يشــعرون باألهميــة نتيجــة إشــراكهم فــي 

 .ثر قدرة على التنفيذ الدقيق لما هو مطلوب وتحقيق األهدافصياغة القرارات ويجعلهم أك

 القيادة الحرة )عدم التدخل(: -3

يتصف هذا النمط في ترك حرية واسعة للمرؤوسين في تحديـد األهـداف واختيـار طـرق العمـل وتنفيـذ المهمـات، وينـدرج 

أنهم يرغبون بالتخلص من جـزء مـن أعبـاء العمـل لـذلك هذا النمط القادة الذين ليست لديهم القدرة على تحمل كامل المسؤولية أو 

 تتركز اهتماماتهم في المتابعة واإلسناد عند الضرورة. 

 ( األنماط القيادية إلى:2004ويصنف نشوان ونشوان)     

 . القيادة األوتوقراطية 1

ء المرؤوسـين لضـمان عـدم َيّتصف هذا النوع مـن القيـادة بانفصـال القائـد عـن الجماعـة، وُيركـز اهتمامـه علـى كسـب وال

ُض الّســلطة أل ن وجــود أي نــوع مــن المعارضــة ِلُممارســِته، والقائــد األوتــوقراطي هــو الُمَهــْيِمُن علــى جميــع األْدوار اإلدارّيــة، وال ُيَفــوِّ

لمرؤوسـين ولكنـه تفويض الّسلطة ُيْنِقُص حقـه كقائـد فالقيـادة األوتوقراطيـة قيـادة مركزيـة، فهـو يتخـذ القـرارات بنفسـه دون مشـاركة ا

 (.2006يستطيع إقناعهم )حمادات،

والقائد هنا يستخدم أسلوب الثواب والعقاب، ويكون ترّكزه على ُبعِد اإلنتاج، وُيهمـل العالقـات اإلنسـانية وال ُيراعـي ُميـول 

 (.2005اإلنتاج )أسعد، ورغبات وحاجات المرؤوسين، وُيؤّدي هذا النْوع من القيادة إلى احتكام السلطة، وانتظام العمل وزياَدة

 إال أنه يتميز بانعكاس آثار سلبية تتمثل في:

 .الكراهّية والعداء بْين القائد والَمرؤوسين 

 .تكون الَجماعة مهّدَدة باالنحالل والتفّكك في حال انسحاب القائد أو غيابه 



 

 اء القائد والتقرب منه إتقاًء ِلشرِّه التذمر والشكوى والعداء بين المرؤوسين، وتنشأ األنانّية والتنافس الحاد على إرض

 (.2004وَتَعّسِفه )المّساد،

لي:2   . النمط الّترسُّ

ّيـة الكاملــة للجماعــة أو الفـرد فــي اتخــاذ القـرار، بحيــث ال ُيمــارس القائـد أيَّ ُســلطة علــى  فـي هــذه القيـادة ُتْتــَرُك فيهــا الُحرِّ

ٍل منه، بحيث ال ُيقّدُم لهـم المعلومـات إاّل إذا ُطِلـَب منـه ذلـك، أي انعـدام المجموعة، ويتركهم ُيعالجون مشاكلهم ِبأنفسهم دون تدخ

 (. 2002التوجيه في هذا النوع من القيادة )اإلبراهيم،

والقائــد ســواًء أكــان ُمشــرًفا أم ُمــديًرا ال يمتلــك القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات الحاســمة، بــل يعتمــد علــى الحــظ والّصــدفة فــي 

الّنجــاح، فــاألمور تتــرك علــى َعواِهِنهــا، حيــُث يمــنح القائــد اآلخــرين ســلطات واســعة فــي تســيير األمــور،  معرفــة األخطــاء وتحقيــق

 (. 2000بحيث يجعل كل منهم مسؤول عن عمله، وقد َيْنَحِصُر دْوَرُه في توفير ُمْسَتلَزماِت اإلنتاج مثل الموارد المالية )نور هللا،

 . النمط الّديموقراطي:3

لقائــد الــّديموقراطي مــن أنــه ُعضــٌو فــي فريــق، وأن األفــراد يعملــون معــه وُيشــاركهم فــي أفكــاِرِهم ومقترحــاتهم َيْنُبــُع ســلوك ا

وُيشــجعهم علــى المشــاركة فــي جميــع األمــور. كمــا يعمــل القائــد علــى تلبيــة احتياجــات المرؤوســين وزيــادة رضــاهم ورفــع روحهــم 

 (.2004الَمْعنويَّة )نشوان ونشوان,

ُض  َيُحدُّ هذا النمط ـَلِة، وُيَفـوِّ من التفّرِد بالّرأي وُيتـيح ألعضـاِء المجموعـة المشـارَكِة الَفّعالـِة فـي اتخـاِذ الَقـراراِت ذات الصِّ

 (.2010؛ العالق،2002الّسلطَة لمرؤوسيه؛ َفُهَو يحترُم شخصّيات األفراد، وَيْعمُل على المساواة بينهم وتنميتهم )اإلبراهيم، 

 (:2004راطي كما ُيشيُر العميان )ومن مزايا النمط الديموق

 . تعميق اإلحساس باالنتماء للمجموعة.1

 . تحقيق االستقرار النفسي واألمان.2

 . زيادة اإلنتاج واألداء.3

 . تنمية روح االبتكار والعطاء بين العاملين.4

 ثانيا : إدارة الصراع التنظيمي:



 

مات واالتصاالت، جعـل اإلدارات التعليميـة تتطلـب االسـتمرار فـي التطـور إن التطور الهائل في مجال التكنولوجيا والمعلو        

والتغييــر، فــإن حــدوث الخالفــات والصــراعات غالبــًا مــا ترافــق التغيــرات الحاصــلة فــي مجمــل العالقــات الســائدة، فــاإلدارة الســليمة 

ى الصـراع عنـد ذلـك الحـد الـذي يكـون الهادفة ينبغي أن تسعى دوما لإلبقـاء علـى الخـالف فـي إطـاره المرغـوب، وأن تجعـل مسـتو 

 ( .2000تحت السيطرة، ويؤدي باستمرار في إطار تحقيق األهداف المعينة ) الحنيطي،

ويعتمد نجاح المؤسسة التعليمّية علـى قـدرة اإلدارة علـى القيـام بالمهـام والعمليـات الموكلـة لهـا، مـن تخطـيط، وتحديـد لألهـداف    

يــين المصــادر المادّيــة والبشــرّية الالزمــة لعمــل الخطــة، والتحفيــز إلثــارة الفعالّيــة فــي الســلوك المطلوبــة، والتخصــيص الختيــار وتع

باتجـــاه النتـــائج المرغوبـــة، والتنســـيق لـــربط الفعاليـــات والنشـــاطات المختلفـــة فـــي إطـــار متكامـــل للعمـــل الهـــادف، والتقيـــيم للفحـــص 

دارة، مـــع العمـــل علـــى مواجهـــة الصـــراعات التنظيميـــة داخـــل المســـتمر للنتـــائج المتحققـــة ولألســـاليب التـــي نفـــذت بهـــا وظـــائف اإل

 (.2012المؤسسة التعليمية )حسين، 

حيث إن التوجهات الحديثة تتعامل مع الصـراع علـى أنـه أمـر ال مفـر منـه، بـل يجـب االسـتفادة منـه فـي تحويـل هـذه الطاقـة      

ي تحويل هذه الطاقة واألفكـار مـن أطـراف الصـراع إلـى فوائـد واألفكار من أطراف الصراع إلى فوائد ونتائج يمكن االستفادة منه ف

ونتــائج يمكـــن االســـتفادة منهــا للمؤسســـة وأفرادهـــا، وهــذا بـــدوره يجعـــل اإلدارة العليـــا تقــوم بتقـــويم سياســـاتها تجــاه التعامـــل مـــع هـــذه 

( 2012جاه الصحيح )برحومة،الصراعات، بمعنى آخر يمكن االستفادة من الصراع بشرط أن يتم السيطرة عليه وتوجيهه في االت

. 

ويعـــد الصـــراع ظـــاهرة تنظيميـــة إيجابيـــة وســـمة أساســـية مالزمـــة للتفـــاعالت اإلنســـانية فـــي أي مؤسســـة، وهـــي ظـــاهرة تنمـــي       

التفاعالت في المؤسسة، وعليه فهي ظـاهرة طبيعيـة حتميـة تنظيميـة قـد ال يكـون هنـاك مفـر منهـا، تصـاحب التفـاعالت اإلنسـانية 

لذا فإن االتجاه الحديث للتعامل مع الصراع ينبغي إدارته، وتحقيق أقصى استفادة منه، لذا فإن المنظمات الحديثة  في المؤسسة،

تســــــعى إلــــــى إيجــــــاد أفضــــــل الطــــــرق واالســــــتراتيجيات للتعامــــــل مــــــع الصــــــراعات، والعمــــــل علــــــى تجنــــــب المشــــــكالت، وتعــــــرف 

دارة تستهدف التغيير البناء والمنج لألفراد أو التنظيمات الفرعيـة (  إدارة الصراع : " مهارة أساسية لرجل اإل2012:241المهدي)

 ألي تنظيم في المؤسسات التعليمية ".



 

كمــا إن أصــحاب الفكــر اإلداري الحــديث يعترفــون بوجــود آثــار إيجابيــة للصــراع التنظيمــي، وأنــه ظــاهرة حتميــة، وهــو وليــد       

شـــجيع التنـــافس والتقـــدم واإلبـــداع، وخلـــق األفكـــار وتطويرهـــا، التـــي تجعـــل الظـــروف، وعليـــه فإنـــه ال بـــد مـــن اســـتغالله وتوجيهـــه لت

المؤسســــة قــــادرة علــــى مواجهــــة مــــا يعتريهــــا مــــن متغيــــرات، وأمــــا بخصــــوص اآلثــــار اإليجابيــــة التــــي يمكــــن أن يحــــدثها الصــــراع 

 ( .2010التنظيمي)الدوسري،

 :وهي للصراع مستويات ثالث( 2013) العويري  ويحدد

 لهمــا وطبقتــين كاالختيــاريين إيجــابيين هــدفين بــين يكــون  وقــد: المتاحــة البــدائل لتعــدد القــرار الفــرد اتخــاذ أثنــاء ديالفــر  الصــراع: أوالً 

 بيئــة فـي التربـوي  للمشـرف الترقـي فرصـة تـوفر مثالهـا ســلبي وآخـر إيجـابي هـدف بـين الصـراع .نفسـها والخصـائص المميـزات

 .األدنى الوظيفة أو البعيد النقل االختيار طلب ذلك مثل سلبيين هدفين بين الصراع .مالئمة غير

 ذلـك مثـل القضـايا تجـاه واالنطباعـات المشاعر واختالف والخطط األهداف على االتفاق عدم أسبابه ومن: األفراد بين الصراع: ثانياً 

 .الفعال األداء حول النظر وجهات اختالف

 الوظـــائف بـــين والصـــراع الوظيفيـــة اإلدارة وبـــين الســـلطة، مســـتويات بـــين بالصـــراع يبـــرز وهـــذا: الجماعـــات بـــين القـــائم الصـــراع: ثالثـــاً 

 . الرسمي غير والتنظيم الرسمي التنظيم وبين االستشارية والوظائف التنفيذية

فقــد وضــع المخططـات، واالســتراتيجيات وفــق مسـمى ) التجنــب، والتعــاون، والمجاملـة، والتســوية (، مــع  )Thomas,2011(أمـا 

ف هــذا الســلوك، مـن خــالل التعــاون الــذي يســتطيع بـدوره اإلداري إرضــاء اهتمامــات اآلخــرين، والتأكيــد وضـع أســلوب إداري لوصــ

 على الذات الذي يمثل المدى الذي يحاول فيه اإلداري إرضاء اهتماماته.

 ( في: 2005كما أن هناك مجموعة من األساليب التي تعمل على مواجهة الصراع وحله، يحددها الديب)

وتتضــمن اســتراتيجية التعــاون محاولــة أفــراد الصــراع تجميــع جهــودهم أو التنســيق بينهــا كوســيلة للتقليــل مــن الصــراع التعــاون:  -أ

 بينهم.



 

اإلجبار: وتقوم هذه االستراتيجية على محاولة أحد أطراف الصراع استعمال القوة التي يتمتع بها في إلحاق ضرر أو خسارة  -ب

 بالطرف اآلخر.

طــراف الصــراع خــالل هــذه االســتراتيجية أن يتفقــوا فيمــا بيــنهم علــى التنــازالت التــي يقــوم بهــا كــل طــرف، المســاومة :يحــاول أ -ج

 والمساومة بهذا المعنى تمثل موقفا متوسطا بين استراتيجيات التعاون واإلجبار .

 ( أن هناك ثالث أساليب أساسية إلدارة الصراع، وهي :2002كما يرى زيد)

المشاركة ( :وتعنـي الجهـود التـي يبـذلها المـدير مـن أجـل تقريـب وجهـات نظـر اآلخـرين بهـدف الوصـول استراتيجية التعاون )  -أ

 إلى حلول مناسبة لكل األطراف.

استراتيجية التنافس ) اإلجبار ( : ويقوم فيها القائد باستخدام سلطته إلجبار اآلخرين على االمتثال لوجهة نظـره ومقترحاتـه،  -ب

 الذاتية وأهدافه بأكبر قدر ممكن، بغض النظر عن مصالح اآلخرين . ويحاول أن يحقق مصلحته

استراتيجية التجنب ) التفادي ( :ويقوم فيها المدير بتجاهـل مسـببات الصـراع بـالرغم مـن السـماح باسـتمرار الصـراع نفسـه فـي  -ج

همة في حـل الصـراع أو مناقشـته ظل ظروف معينة، وهو يعني عدم االكتراث أو البعد المادي عن مصادر الصراع، وذلك للمسا

في وقت الحق، إال أن مثل هذا التجاهل يمكن أن يزيد الصراع تعقيدا، وبالرغم من ذلك فإن استراتيجية التجنـب يمكـن أن تكـون 

 مفيدة في الحاالت التي يحتاج فيها العاملون إلى فترة زمنية للتفكير والتروي وإعادة النظر في األمور.

 

 

 

 قةالدراسات الساب

 الدراسات المتعلقة بالنمط القيادي ك -



 

دراسة هدفت هذه الدراسة إلى فحص العالقة بين أنماط القيادة وأبعاد بيئة العمل الدافعة إلى (politis , 2006) اجرى بوليتز 

ة متطورة تعمل (، موظفين يمارسون إدارة النشاطات الذاتية في المنظمة تقني104اإلبداع ومعدل اإلنتاج، في عينة مكونة من )

في دولة اإلمارات العربية المتحدة أما النتائج العملية، التي توصل لها الباحث أن الدور القيادي هو الذي يخلق الموقف والسياق 

لإلنتاجية واإلبداع، وعليه فإن مهارة قيادة اإلبداع في المؤسسة، تكمن في فن معاملة الموظفين، ومهمة القيادة في تلك المنظمة 

 ير ظروف عمل بيئية تساعدهم على القيام باإلبداع.  توف

( دراسة هدفت التعرف على األنماط القيادية لقادة المدارس الثانوية في محافظة القريات وعالقتها 2016أجرى الحنتوشي )

( معلمًا. 108إذا تكونت )بالروح المعنوية للمعلمين من وجهة نظرهم. وقد تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العنقودية العشوائية، 

ولتحقيق هدف الدراسة فقد استخدام الباحث استبانة األنماط القيادية أظهرت نتائج الدراسة أن النمط القيادي السائد لدي قادة 

المدارس الثانوية في محافظة القريات من وجهة نظر المعلمين هو النمط الديموقراطي، والنمط الثاني من حيث السيادة من 

 نظر المعلمين هو النمط األوتوقراطي بدرجة متوسطة يليه النمط الفوضوي بدرجة أقل.وجهة 

( هدفت التعرف على النمط القيادي السائد لدى رؤساء األقسام في جامعة الباحة من وجهة نظر 2017ودراسة شطناوي )     

( عضوًا، 282ونت عينة الدراسة من )أعضاء هيئة التدريس، وقد تم استخدام المنهج الوصفي في صورته المسحية، وتك

أظهرت نتائج الدراسة أن النمط القيادي السائد لدى رؤساء األقسام األكاديمية كان النمط الديمقراطي وبدرجة ممارسة كبيرة، 

 سة قليلة.وجاء في المرتبة الثانية النمط التسلطي بدرجة ممارسة قليلة، ثم جاء في المرتبة األخيرة النمط التسيبي ودرجة ممار 

 

 

 : الدراسات المتعلقة بإدارة الصراع التنظيمي -

 نظر وجهة من الرياض بمدينة االبتدائية المدارس داخل التنظيمي الصراع واقع على التعرف هدفت( 2007) العتيبي دراسة     

( 349)كونت عينة الدراسة من التحليلي، وت الوصفي المنهج الباحث استخدم وقد المدارس بتلك اإلداريات والمشرفات المديرات

 الصراعات أسباب أبرز أن أظهرت نتائج الدراسة إدارية، مشرفة( 120) عددهن والبال  الرياض ومشرفة إدارية بمدينة مديرة،



 

 لمواجهة المديرة لدى صالحيات وجود كعدم تنظيمية بأسباب متعلقة الرياض بمدينة للبنات االبتدائية المدارس داخل التنظيمية

 بالمدرسة. العامالت بين والمهام األعمال انجاز في واالتكالية المدرسة، تياجاتاح

( بدراسة هدفت الكشف عن درجة تأثير الصراع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية على األداء 2016وقام قرواني )     

( من العاملين 600وزيعها على عينة بلغت)الوظيفي للعاملين فيها من وجهة نظرهم، ولجمع البيانات أعد الباحث استبانة تم ت

بالجامعات الفلسطينية، وتوصلت الدراسة إلى انه يوجد تأثير للصراع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية على األداء الوظيفي 

 للعاملين فيها.

اتيجيات إدارة الصراع ( دراسة هدفت إلى التعرف إلى أثر الثقافة التنظيمية في تطبيق استر 2017كما قام الغيداني )    

التنظيمي في اإلدارات الحكومية السعودية في منطقة تبوك، ولتحقيق أهداف الدراسة، تم تطوير استبانة لغرض جمع البيانات، 

( استبانة. أظهرت نتائج الدراسة أن تصورات المبحوثين في اإلدارات الحكومية 148وكان عدد االستبانات الصالحة للتحليل )

ي منطقة تبوك لمستوى استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي جاءت بدرجة متوسطة، ووجود أثر لعناصر الثقافة السعودية ف

 التنظيمية في استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي.

 :التعقيب على الدراسات السابقة

 وفيما يلي ملخصًا للدراسات السابقة ذات الصلة، وكانت على النحو التالي: 

راسات السابقة: من خالل استعراض الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الصراع التنظيمـي والـنمط القيـادي السـائد أهداف الد 

تبين أن هناك أهمية لدراسة أساليب ادارة الصـراع التنظيمـي والـنمط القيـادي وذلـك لتأثيرهمـا فـي تحقيـق اهـداف المدرسـة، وقـد 

إدارة الصـــراعات التنظيميـــة وعالقتــه بمتغيـــرات عديـــدة كـــالوالء التنظيمـــي، تناولــت بعـــض الدراســـات الســـابقة موضــوع أســـاليب 

والروح المعنويـة، وموضـوع االداء المدرسـي وعالقتـه بـالتخطيط التربـوي، وقـد اتفقـت الدراسـة الحاليـة فـي أهميـة موضـوع إدارة 

راعات داخــل المؤسســة، كمــا ( التــي بينــت ضــرورة إدارة الصــPatterson,2010أســاليب الصــراعات التنظيميــة، مــع دراســة )

( مــن حيــث وجــود عالقــة إرتباطيــة موجبــة بــين الصــراع التنظيمــي 2016واتفقــت نتــائج الدراســة الحاليــة مــع دراســة )قروانــي،

 واألداء الوظيفي للعاملين في المؤسسات. 



 

وعالقتـه بمسـتوى إدارة الصـراع الحظ الباحثان ان الدراسات العربية واألجنبية لم تبحث في العالقة بـين الـنمط القيـادي السـائد 

التنظيمــي ممــا عــزى فكــرة اجــراء دراســة ميدانيــة حــول هــذا الموضــوع ايمانــا منهــا بأهميــة الــنمط القيــادي لــدى مــديري المــدارس 

وانعكاساته على النتائج ومدى تحقق األهداف المرجوة مـن العمليـة التعليميـة وتـأثير الصـراع التنظيمـي علـى العمليـة التعليميـة 

 ئجها. ونتا

( ما بين معلم ومعلمة وقادة تربـويين 600( إلى )73أفراد عينة الدراسات السابقة: تراوحت عينات الدراسات السابقة ما بين )

( معلـم ومعلمـة فـي المـدارس مـا بعـد التعلـيم األساسـي فـي الشـمال 300ومديرين، أمـا عينـة الدراسـة الحاليـة فقـد تكونـت مـن )

 للفصل الدراسي الثاني. 2018-2017م الشرقية في سلطنة عمان للعا

 اإلفادة من الدراسات السابقة: لقد استفاد الباحثان من الدراسات السابقة في:

 معرفة الطريقة واإلجراءات المتبعة في الدراسات الوصفية االرتباطية وكيفية التوصل إلى النتائج. -

 اسات السابقة.االستفادة من الطرق التي تم فيها مناقشة األسئلة في الدر  -

 االستفادة من الدراسات السابقة في كيفية صياغة أهداف الدراسة. -

 االستفادة من الدراسات السابقة في تكوين تصور واضح شامل عن الموضوع. -

تطــوير أداة الدراســة مــن خــالل االطــالع علــى االســتبانات فــي الدراســات الســابقة واختيــار الفقــرات المناســبة منهــا للدراســة  -

 حالية.ال

 مناقشة نتائج الدراسة الحالية من خالل مقارنة نتائجها بنتائج الدراسات السابقة. -

 

 

 

 الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة:



 

 اعتمدت الدراسة الحالية منهج البحث الوصفي االرتباطي، وذلك لمالءمته لطبيعة هذه الدراسة وأهدافها.    

 مجتمع الدراسة:

ن جميع معلمي ومعلمات مدارس التعليم ما بعـد االساسـي فـي محافظـة شـمال الشـرقية فـي سـلطنة عمـان تكون مجتمع الدراسة م

( مدرســــة حســـب إحصـــائيات المديريــــة العامـــة للتربيـــة والتعلــــيم 48( معلمـــا ومعلمــــة، والمـــوزعين علـــى )1500والبـــال  عـــددهم )

 2017-2018بمحافظة شمال الشرقية للعام الدراسي 

 عينة الدراسة :

 ( معلم ومعلمة.300%( من مجتمع الدراسة أي ما يعادل )20اختيار عينة عشوائية طبقية مثلت )تم 

 أداة الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير أداة مكونة من جزأين األول للتعرف على النمط القيادي السائد الذي يمارسه ُمديري مدارس 

وى إدارة الصراع التنظيمي الذي يمارسه ُمديري مدارس التعليم ما بعد التعليم ما بعد األساسي والثاني للتعرف على مست

 األساسي، وفيما يلي عرض ألداة الدراسة:

 الجزء االول: )استبانة النمط القيادي السائد(: 

رقية في قام الباحثان بتطوير استبانة النمط القيادي السائد لدى ُمديري مدارس التعليم ما بعد األساسي في محافظة شمال الش

( ودراسة 2013سلطنة عمان، وقد تم الرجوع إلى األدب النظري في الدراسات السابقة ذات الصلة مثل دراسة )الروقي،

 ( فقرة موزعة على ثالثة مجاالت.47( وقد تكونت األداة بصورتها األولية من )2013( ودراسة )العدواني،2016)خبيص،

 ة النمط القيادي السائد(: صدق الجزء األول من أداة الدراسة )استبان

للتحقق من صدق أداة الدراسة األولى "استبانة النمط القيادي السائد" تم عرض األداة على مجموعة من المحكمين  المختصين 

في اأُلصول واإلدارة التربوية والمناهج وطرق التدريس في جامعة عمان العربية وجامعة الشرق األوسط والجامعة األردنية، 

( ُيبين ذلك، وقد أبدى المحكمون آراءهم ومالحظاتهم 2العلوم اإلسالمية، بل  عددهم عشرة محكمين، والملحق ) وجامعة

ومقترحاتهم حول فقرات االستبانة من حيث مدى مالءمتها لموضوع الدراسة، ومدى انتماء كل فقرة للمجال الذي وضعت فيه، 



 

%( فأكثر من آراء 80بقاء على الفقرات التي حصلت على نسبة موافقة )وتم األخذ بالمالحظات التي أبداها المحكمون واال

 ( فقرات .7( فقرة اذ تم حذف )39المحكمين، وأصبحت األداة بصورتها النهائية مكونة من )

 ثبات الجزء األول من أداة الدراسة ) استبانة النمط القيادي السائد(: 

( إذ تم تطبيق االستبانة على عينة tخدام طريقة االختبار وإعادة االختبار)تم التأكد من ثبات األداة األولى للدراسة باست

( معلمًا ومعلمة من خارج عينة الدراسة وبعد مرور أسبوعين أُعيد تطبيقها على أفراد العينة أنفسهم 20استطالعية تكونت من )

( يبين قيم 1معامل االتساق الداخلي، والجدول ) واستخرج معامل ارتباط بيرسون ، كما تم استخدام معادلة كرونباخ الفا إليجاد

 معامالت الثبات.

 واالتساق الداخلي. (: قيم معامالت الثبات ألداة الدراسة األولى بطريقتي االختبار وإعادة االختبار1الجدول )

طريقة االتساق الداخلي   

 باستخدام كرونباخ الفا

طريقة االختبار وإعادة االختبار   باستخدام 

 ل ارتباط بيرسون    معام

 الرقم    النمط  

 1    الديمقراطي 0.78 0.83

 2    التسلطي 0.81 0.85

 3    الترسلي 0.84 0.89

  الدرجة الكلية 0.86 

 

(، وتراوحت 0.86( أن قيم معامل الثبات لألداة ككل باستخدام معامل االرتباط بيرسون بلغت )1أشارت النتائج في الجدول ) 

(، 0.83-0.89(، فيما تراوحت قيم معامل االتساق الداخلي ما بين )0.78 -0.86ل الثبات بطريقة اإلعادة ما بين )قيم معام

 وُتعد هذه القيم مقبولة ألغراض الدراسة الحالية.  

 الجزء الثاني من أداة الدراسة )استبانة مستوى إدارة الصراع التنظيمي(: 

انة مستوى إدارة الصراع التنظيمي" للتعرف على مستوى إدارة الصراع التنظيمي لدى ُمديري تم تطوير أداة الدراسة الثانية "استب

مدارس التعليم ما بعد األساسي في محافظة شمال الشرقية في سلطنة عمان، بعد مراجعة األدب النظري ذي العالقة بإدارة 



 

( وقد تكونت 2010( ودراسة ) العنزي،2014ه والبياتي،الصراع التنظيمي، والدراسات السابقة ذات الصلة مثل دراسة ) أبوسنين

 ( فقرة موزعة على ثالث مجاالت .30االستبانة بصورتها األولية من )

 صدق الجزء الثاني من أداة الدراسة )استبانة مستوى إدارة الصراع التنظيمي(:

تم عرض األداة بصورتها األولية على عشرة  للتأكد من صدق أداة الدراسة الثانية )استبانة مستوى إدارة الصراع التنظيمي(

محكمين من أعضاء هيئة التدريس العاملين في جامعة عمان العربية وجامعة الشرق األوسط والجامعة األردنية، وجامعة العلوم 

( 2الملحق ) اإلسالمية في تخصصات التالية: اأٌلصول واإلدارة التربوية واإلدارة التربوية، والمناهج وطرق التدريس، كما في

وذلك لمعرفة مدى مالءمة فقرات األداة لموضوع  إدارة الصراع التنظيمي التي يتعرض لها ُمديرو مدارس التعليم ما بعد 

األساسي في محافظة شمال الشرقية في سلطنة عمان، ومدى انتمائها للمجال الذي وضعت فيه، وتم األخذ بالمالحظات التي 

%(، ولم تحذف أي فقرة 80ات، وتم اإلبقاء على الفقرات التي نالت نسبة موافقة من المحكمين )اقترحها المحكمون بصدد الفقر 

 ( فقرة .30وبذلك اصبح عدد فقرات األداة بصورتها النهائية من )

 ثبات الجزء الثاني من أداة الدراسة )استبانة مستوى إدارة الصراع التنظيمي(:

سة باستخدام طريقة االختبار وإعادة االختبار، إذ تم تطبيق االستبانة على عينة استطالعية تم التأكد من ثبات األداة األولى للدرا

( معلمًا ومعلمة من خارج عينة الدراسة وبعد مرور أسبوعين أُعيد تطبيقها على أفراد العينة أنفسهم واستخدم 20تكونت من )

دلة كرونباخ الفا، إليجاد معامل االتساق الداخلي، والجدول معامل ارتباط بيرسون لحساب معامل الثبات، كما تم استخدام معا

 ( ُيبين قيم معامالت الثبات.2)

 (: قيم معامالت الثبات ألداة الدراسة الثانية بطريقتي االختبار وإعادة االختبار واالتساق الداخلي.2الجدول )

طريقة االتساق الداخلي 

 باستخدام كرونباخ الفا

االختبار طريقة االختبار وإعادة 

 باستخدام معامل االرتباط بيرسون 

 الرقم المجال

 1 على مستوى المعلمين 0.80 0.91

 2 على مستوى المديرين 0.77 0.85

 3 على مستوى المدرسة 0.82 0.88

  الدرجة الكلية 0.84 



 

 

( 0.84رتباط بيرسون بلغت )( أن قيمة معامل الثبات لألداة ككل باستخدام معامل اال2أشارت النتائج في الجدول )     

(، وفيما يتعلق بقيم معامل االتساق الداخلي باستخدام 0.77-0.84وتراوحت قيم معامل الثبات للمجاالت الثالثة ما بين )

 (، وُتعد هذه القيم مقبولة ألغراض الدراسة الحالة .0.85-0.91معادلة كرونباخ الفا، فقد تراوحت ما بين )

 ا الدراسة:مقياس تصحيح

 على (1، 2، 3، 4، 5الدرجات ) أعطيت جدا( وقد قليلة قليلة، متوسطة، كبيرة، جًدا، كبيرة) الخماسي ليكرت تدرج استخدم 

البديل األقل وصفا، وقد تم عكس الفقرات في  إلى فيشير (1) الرقم أما وصفًا، األكثر للبديل (5) أعطيت وقد للفقرات، التوالي

 السلبية.حالة الفقرات 

التكيف النفسي واالجتماعي لدى طلبة ذوي صعوبات التعلم استخدم المعيار اإلحصائي باستخدام و م على مستوى التنمر وللحك

 1.33=   4=    1-5=    الحد األدنى    )للتدرج( –األعلى  المعادلة التالية: طول الفئة= الحد

    3                                  3عدد الفئات المفترضة                         

 1 +1.33 =2.33  (      درجة  2.33 -1وبذلك تكون الفقرات التي يتراوح متوسطها الحسابي بين )

 منخفضة.

 2.34+1.33 =3.67  ( درجة  3.67-2.34وبذلك تكون الفقرات التي يتراوح متوسطها الحسابي بين )

 متوسطة.

 ( فأع3.67الفقرات التي يكون متوسطها الحسابي ) .لى تكون درجة مرتفعة 

 بعد تحديد مجتمع الدراسة واختيار العينة، قام الباحثان باإلجراءات اآلتية:إجراءات الدراسة: 

 تطوير أداة الدراسة وإيجاد صدقها وثباتها. -

 الحصول على كتاب تسهيل مهمة من جامعة عمان العربية موجة إلى وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان. -

حصــول علــى كتــاب تســهيل مهمــة مــن وزارة التربيــة والتعلــيم موجــة إلــى المديريــة العامــة للتربيــة والتعلــيم لمحافظــة ال -

 شمال الشرقية. 



 

الحصول على كتاب تسهيل مهمـة مـن المديريـة العامـة للتربيـة والتعلـيم لمحافظـة شـمال الشـرقية إلـى مـديري مـدارس  -

 سة.التعليم ما بعد األساسي المشمولة بالدرا

الحصول على إحصائية بأعداد المعلمين فـي المـدارس التعلـيم مـا بعـد االساسـي للمديريـة العامـة للتربيـة والتعلـيم فـي  -

 محافظة شمال الشرقية.

ـــوم  - ـــرزم اإلحصـــائية للعل ـــة، ثـــم اســـترجاعها وإدخالهـــا إلـــى الحاســـوب باعتمـــاد ال توزيـــع أداة الدراســـة علـــى أفـــراد العين

( اســتبانة، تمثــل مجموعــة االســتبانات الموزعــة، أي 300لمعالجتهــا إحصــائيًا، حيــث تــم اسـترجاع )االجتماعيـة، تمهيــدًا 

 %(.100بنسبة استرجاع عددها )

 تشتمل الدراسة على المتغيرات اآلتية:متغيرات الدراسة: 
 النمط القيادي. -

 إدارة الصراع التنظيمي. -

 

 المعالجة اإلحصائية:

 ثاني تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب.لإلجابة عن السؤالين األول وال -

ولإلجابة عن الثالث تم استخدام معامل االرتباط بيرسون، وُأسـتخدم معامـل ارتبـاط بيرسـون إليجـاد ثبـات األداة، كمـا  -

 ُأستخدم معادلة كرونباخ الفا، إليجاد معامل االتساق الداخلي لألداة. 

 

 اقشتهاعرض النتائج ومن

 فيما يلي عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة ومناقشتها وفقًا ألسئلة الدراسة:  

النتائج المتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة األول والذي ينص: ما النمط القيادي السعائد لعدى معديري معدارس التعلعيم معا بععد 

 االساسي في سلطنة عمان من وجهة نظر معلميهم؟



 

المعياريـة والرتـب والدرجـة للـنمط القيـادي السـائد لـدى  واالنحرافـات الحسـابية المتوسـطات حساب تم السؤال هذا عن لإلجابة     

 ( ُيبين ذلك.3مديري مدارس التعليم ما بعد االساسي في سلطنة عمان من وجهة نظر معلميهم، والجدول)

تب والدرجة والرتب والدرجة للنمط القيادي السائد لدى مديري والر  المعيارية واالنحرافات الحسابية ( المتوسطات3الجدول رقم )
    .تنازلياً  مدارس التعليم ما بعد االساسي في سلطنة عمان من وجهة نظر معلميهم مرتبة

 الدرجة الرتبة المعياري  االنحراف الحسابي المتوسط الُبعد الرقم

 مرتفعة 1 0.80 4.00 ديمقراطي 2

 طةمتوس 2 0.79 3.09 تسلطي 1

 متوسطة 3 0.78 2.83 ترسلي 3

( وانحــراف معيــاري 4.00( أن الــنمط القيــادي الســائد هــو "الــديمقراطي" إذ بلــ  المتوســط الحســابي )3ُيالحــظ مــن الجــدول )     

( وبدرجــة متوســطة، وفــي 0.79( وانحــراف معيــاري )3.09( وبدرجــة مرتفعــة، يليــه الــنمط "التســلطي" بمتوســط حســابي )0.80)

 ( وبدرجة متوسطة.0.78( وانحراف معياري )2.83خيرة جاء النمط "الترسلي" بمتوسط حسابي )الرتبة األ

 ويعزي الباحثان هذه النتيجة الى سياسات وزارة التربية والتعليم التي تتسم بالحرية والديمقراطية والتشاركية كنهج للعمليـة التعليميـة

الى تبني مديري المدارس للنمط القيادي الديمقراطي تماشيا مـع السياسـات  وارتفاع مستوى الحريات في كافة مجاالت الحياة أدى

 الديمقراطية ومواكبة التطورات في كافة المجاالت .

 أما بالنسبة لفقرات كل نمط قيادي فكانت النتائج على النحو اآلتي:

 : النمط "الديمقراطي"1

 ( ُيبين ذلك.4ب والدرجة لفقرات النمط "الديمقراطي" ، والجدول)تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرت

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لفقرات النمط الديمقراطي لمديري مدارس التعليم ما 4الجدول رقم )

 بعد االساسي في سلطنة عمان من وجهة نظر معلميهم مرتبة تنازليًا.

 الدرجة الرتبة االنحراف لمتوسـطا الفقرة الرقم



 

 المعياري  الحسابي

 مرتفعة 1 0.92 4.17 يشجع مدير المدرسة المعلمين على االبداع في اساليب التدريس . 22

 مرتفعة 2 1.02 4.15 يؤمن مدير المدرسة بمقدرات المعلمين. 19

 مرتفعة 3 1.00 4.13 يعطي مدير المدرسة الفرصه الكامله للمعلمين للتعبير عن ارائهم . 20

 مرتفعة 4 0.97 4.08 يعزز مدير المدرسة معلميه في مقدرتهم على االنجاز. 27

 مرتفعة 5 0.94 4.04 يسمح مدير المدرسة بمشاركة المعلمين في عملية صنع القرارات . 23

 مرتفعة 6 0.96 4.02 يتيح مدير المدرسة الفرصه للمعلمين بمواجهة مشكالت العمل . 21

 مرتفعة 7 1.04 4.01 نفذ مدير المدرسة لوائح العمل المدرسي بروح القانون .ي 25

 مرتفعة 8 1.06 3.97 يتقبل مدير المدرسة انتقادات المعلمين بكل رحابة صدر. 16

 مرتفعة 9 1.12 3.95 يوزع مدير المدرسة المسؤوليات التربوية على المعلمين بعدالة . 15

 مرتفعة 10 0.96 3.94 الكافي لمناقشة القضايا المدرسية.يخصص مدير المرسة الوقت  26

 مرتفعة 11 1.11 3.92 يشجع مدير المدرسة المعلمين على تطوير العمل . 17

 مرتفعة 12 1.11 3.88 يركز مدير المدرسة على تبادل االفكار . 24

 فعةمرت 13 1.18 3.74 يفوض مدير المدرسة الصالحيات للمعلميه بطريقة مدروسه. 18

 مرتفعة 0.80 4.00 الكلية الدرجة

( أن الــنمط الــديمقراطي لــدى مــديري مــدارس التعلــيم مــا بعــد االساســي فــي ســلطنة عمــان مــن وجهــة نظــر 4يتبــّين مــن الجــدول )

(، وجــاءت جميــع فقــرات هــذا الــنمط بالدرجــة 0.80( بــانحراف معيــاري )4.00معلمــيهم كــان مرتفعــًا. إذ بلــ  المتوســط الحســابي )

( والتـي تـنص علـى " 22(، وجاءت في الرتبة األولى الفقـرة )3.74-4.17تفعة، فقد تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين )المر 

(، وفــي 0.92( وانحــراف معيــاري )4.17يشـجع مــدير المدرســة المعلمـين علــى االبــداع فــي اسـاليب التــدريس " بمتوســط حسـابي )

ــ18الرتبــة األخيــرة جــاءت الفقــرة ) ى " يفــوض مــدير المدرســة الصــالحيات للمعلمــين بطريقــة مدروســة" بمتوســط ( التــي نصــت عل

 (.1.18( وانحراف معياري )3.74حسابي )

 : النمط "التسلطي"2



 

تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات النمط "التسلطي" لدى مديري مـدارس التعلـيم مـا بعـد 

 ( ُيبين ذلك.5ان، والجدول)االساسي في سلطنة عم

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لفقرات النمط "التسلطي" لمديري مدارس التعليم ما بعد 5الجدول )

 االساسي في سلطنة عمان من وجهة نظر معلميهم مرتبة تنازليًا.

 الفقرة الرقم
 المتوسـط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 1 2.85 4.10 يتابع مدير المدرسه بحزم عملبة الغياب . 6

 مرتفعة 2 1.05 3.41 يتخذ مدير المدرسه معايير االداء المناسب له لتطبيقها على معلميه. 10

 متوسطة 3 1.17 3.28 يعطي مدير المدرسة لنفسه السلطة المطلقة في اتخاذ القرار. 1

 متوسطة 4 0.97 3.27 بحرفية االجراءات .يلتزم مدير المدرسه  9

 متوسطة 5 1.03 3.22 يصر مدير المدرسه على افكاره اثناء صنع القرار. 11

 متوسطة 6 1.24 3.17 ينتقد مدير المدرسة اداء العمل بطريقة سلبية . 2

 متوسطة 7 1.12 3.02 يقرر مدير المدرسه بنفسه كيفة تنفيذ ما يمكن عمله . 7

 متوسطة 8 1.09 3.01 دير المدرسة في اعمال مرؤوسيه.يتدخل م 3

 متوسطة 9 1.03 2.90 يشعر مدير المدرسه بعدم الثقة بمرؤوسيه. 8

 متوسطة 10 2.98 2.89 يستخدم مدير المدرسه صيغة)األنا(في وصف اجراءات العمل. 13

 متوسطة 11 1.14 2.86 تسود القرارات التعسفيه بحق المعلمين من قبل مدير المدرسة. 12

 متوسطة 12 0.94 2.71 ينفرد مدير المدرسة بأعطاء االوامر. 4

 متوسطة 13 1.19 2.71 يغيب مدير المدرسة دور معلميه بالحديث الرسمي . 5

 متوسطة 14 1.23 2.70 يتصف رأي مدير المدرسة بالقرار النهائي متجاهال رأي معلميه . 14

 متوسطة 0.79 3.09 الكلية الدرجة

 



 

( أن النمط التسلطي لدى مديري مدارس التعليم ما بعد االساسي في سلطنة عمان من وجهة نظر معلميهم 5يتبّين من الجدول )

(، وجـــاءت فقـــرات هـــذا الـــنمط بالدرجـــة المتوســـطة 0.79( بـــانحراف معيـــاري )3.09كـــان متوســـطا. إذ بلـــ  المتوســـط الحســـابي )

(، وجــاءت فــي الرتبــة 2.70-4.10، فقــد تراوحــت المتوســطات الحســابية مــا بــين )باســتثناء فقــرة واحــدة جــاءت بالمســتوى المرتفــع

( وانحــراف معيــاري 4.10( والتــي نصــت علــى " يتــابع مــدير المدرســة بحــزم عمليــة الغيــاب " بمتوســط حســابي )6األولــى الفقــرة )

بــالقرار النهــائي متجــاهال رأي  ( التــي نصــت علــى " يتصــف رأي مــدير المدرســة14(، وفــي الرتبــة األخيــرة جــاءت الفقــرة )2.85)

 (.1.23( وانحراف معياري )2.70معلميه ." بمتوسط حسابي )

 : النمط "الترسلي"3

تــم إيجــاد المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والرتــب والدرجــة لفقــرات الــنمط "الترســلي" لمــديري مــدارس التعلــيم مــا بعــد 

 ذلك. ( ُيبين6االساسي في سلطنة عمان، والجدول)

(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لفقرات النمط "الترسلي" لمديري مدارس التعليم ما بعد 6الجدول )

 االساسي في سلطنة عمان من وجهة نظر معلميهم مرتبة تنازليًا.

 الفقرة الرقم
 المتوسـط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

المدرسـة الحريــة التامـه لمعلميــه لممارسـة اعمــالهم بالطريقــة  يعطـي مــدير 29
 التي يفضلونها.

3.36 0.89 1 
 متوسطة

 متوسطة 2 1.01 3.22 تسود تعليمات مدير المدرسة بالعمومية. 39

يترك مدير المدرسة للمعلميه حرية اختيار المسؤوليات التي تتناسب مـع  30
 رغباتهم مغيبا قواعد العمل. 

3.07 0.94 3 
 متوسطة

 متوسطة 4 0.97 2.97 يمنح مدير المدرسة سلطته اإلدارية لجميع المعلمين . 31

 متوسطة 5 1.04 2.95 يتساهل مدير المرسة مع معلميه المقصرين في اداء واجباتهم . 28

 متوسطة 6 1.17 2.93 يسمح مدير المدرسه تأجبل اداء االعمال . 37

 متوسطة 7 1.04 2.85 تنظيم الوقت في خططه اليوميه. يواجه مدير المدرسة مشكلة في 34



 

 متوسطة 8 1.29 2.83 يهمل مدير المدرسة التخطيط العماله. 36

 متوسطة 9 1.22 2.74 يهمل مدير المدرسة االنشطة المدرسية. 32

يقصــر مــدير المدرســة فــي الوقــت المخصــص لمناقشــة األمــور المدرســية  33
 مع معلميه.

2.67 1.24 10 
 طةمتوس

 متوسطة 11 1.26 2.56 يقصر مدير المدرسة في حضور االجتماعات المدرسية . 38

 متوسطة 12 1.26 2.35 يمنح مدير المدرسة صالحياته للمعلمين بشكل كبير. 35

 متوسطة 13 1.19 2.30 يكثر مدير المدرسة من التغيب عن المدرسة. 40

 متوسطة 0.78 2.83 الكلية الدرجة

( أن النمط التسلطي لدى مديري مدارس التعليم ما بعد االساسي في سلطنة عمان من وجهة نظر معلميهم 6دول )يتبّين من الج

(، وجـاءت فقـرات هـذا الـنمط بالدرجـة المتوسـطة، فقـد 0.78( بـانحراف معيـاري )2.83كان متوسطا. إذ بل  المتوسط الحسابي )

( والتـي نصـت علـى "يعطـي مـدير 29ءت فـي الرتبـة األولـى الفقـرة )(، وجـا2.30-3.36تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين )

(، 0.89( وانحراف معيـاري )3.36المدرسة الحرية التامة لمعلميه لممارسة أعمالهم بالطريقة التي يفضلونها." بمتوسط حسابي )

رســـة." بمتوســط حســـابي ( التــي نصــت علـــى "يكثــر مـــدير المدرســة مــن التغيـــب عــن المد40وفــي الرتبــة األخيـــرة جــاءت الفقـــرة )

 (.1.19( وانحراف معياري )2.30)

نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني والذي نصعه: معا مسعتوى إدارة الصعراع التنظيمعي لعدى معديري معدارس التعلعيم معا بععد 

 ؟االساسي في سلطنة عمان من وجهة نظر معلميهم

النحرافــات المعياريــة لمســتوى إدارة الصــراع التنظيمــي لــدى مــديري لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية وا
 ( يبين ذلك.7مدارس التعليم ما بعد االساسي في سلطنة عمان من وجهة نظر معلميهم، والجدول)

والرتب والدرجة والرتب لمستوى إدارة الصراع التنظيمي لدى مديري  المعيارية واالنحرافات الحسابية ( المتوسطات7الجدول)
 .تنازلياً  مدارس التعليم ما بعد االساسي في سلطنة عمان من وجهة نظر معلميهم مرتبة

 الحسابي المتوسط الُبعد الرقم
 االنحـــــراف
 المعياري 

 المستوى  الرتبة

 مرتفع 1 0.74 3.71 على مستوى المعلمين 2



 

 مرتفع 2 0.84 3.68 على مستوى المديرين 1

 وسطمت 3 0.88 3.66 على مستوى المدرسة 3

 مرتفع  0.76 3.69 الدرجة الكلية  

( أن مستوى إدارة الصراع التنظيمـي لـدى مـديري مـدارس التعلـيم مـا بعـد االساسـي فـي سـلطنة غمـان 7ُيالحظ من الجدول )     

ة (، وجـــاءت ابعـــاد اســـتبانة إدارة الصـــراع فـــي الدرجـــ0.76( بـــانحراف معيـــاري )3.69كـــان مرتفعـــَا، إذ بلـــ  المتوســـط الحســـابي )

(، وجـاء فـي الرتبـة األولـى بعـد "علـى مسـتوى المعلمـين" 3.66( و )3.71المرتفعة والمتوسطة، إذ تراوحت المتوسطات ما بـين )

(، وفــي الرتبــة األخيــرة جــاء بعــد "علــى مســتوى المدرســة" بمتوســط حســابي 0.74( وانحــراف معيــاري )3.71بمتوســط حســابي )

 (. 0.88( وانحراف معياري )3.66)

ي الباحثــان ذلــك إلــى ان مــديري المــدارس يمارســون أســاليب إدارة الصــراع بشــكل مرتفــع ولــديهم معرفــة بأســاليب إدارة ويعــز      

الصـــراعات المختلفـــة حيـــث يـــديرونها، وقـــد يعـــود ذلـــك أيضـــا الـــى وجـــود معرفـــة وخبـــرة جيـــدة جـــدا لـــدى المـــديرين بأســـاليب إدارة 

ارســتها بحســب مــا تتطلبــه مؤسســاتهم التربويــة واحتياجاتهــا االمــر الــذي الصــراعات المختلفــة داخــل مدارســهم ممــا يمكــنهم مــن مم

 يساهم في تحقيق اهداف المدرسة وابعادها عن الصراعات التي ربما تؤدي الى إعاقة عمل المدرسة وفشل في العملية التعليمية. 

 أما بالنسبة لفقرات كل نمط فكانت النتائج على النحو اآلتي:

 يمي على "مستوى المعلمين": إدارة الصراع التنظ1

تــــم إيجــــاد المتوســــطات الحســــابية واالنحرافــــات المعياريــــة والرتــــب والدرجــــة إلدارة الصــــراع التنظيمــــي علــــى "مســــتوى المعلمــــين"، 

 ( ُيبين ذلك.8والجدول)

ستوى المعلمين" في (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والمستوى إلدارة الصراع التنظيمي على "م8الجدول )

 مدارس التعليم ما بعد االساسي في سلطنة عمان من وجهة نظر معلميهم مرتبة تنازليًا.

 الفقرة الرقم
 المتوسـط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الدرجة الرتبة



 

 مرتفعة 1 0.94 3.99 اشعر بقوة وتماسك اإلدارة التي انتمي إليها. 12

 مرتفعة 2 0.90 3.94 هداف الموضوعة.تزيد ثقتي باالدارة لوضوح األ 11

 مرتفعة 3 95. 3.92 تؤدي عملية االتصال على اختالف أنواعه بتقوية صلتي بزمالئي. 13

 مرتفعة 4 1.09 3.79 زيادة تمسك النظام بقيمته واهدافه. 19

 متوسطة 5 0.99 3.72 زيادة درجة االنسجام بين اإلدارة والمعلمين . 14

 متوسطة 6 1.15 3.67 لمعلمين ببعضهم البعض.توثيق عالقات ا 20

 متوسطة 7 0.99 3.64 تبادل الخبرات بين المعلمين في ما بينهم. 15

 متوسطة 8 1.09 3.63 تعنت كل معلم بوجهة نظره إزاء مسألة ما. 16

 متوسطة 9 1.10 3.59 تؤدي الى التسهيل من أداء اإلداريين أو المعلمين بشكل افضل . 18

 متوسطة 10 1.10 3.27 ف المعلمون بإجراءات تحقيق األهداف التربوية .يختل 17

 مرتفعة 0.74 3.71 الكلية الدرجة

( بــانحراف 3.71( أن متوسـط بعـد إدارة الصــراع علـى مسـتوى المعلمــين جـاء فـي الدرجــة المرتفعـة إذ بلـ  )4يتبـّين مـن الجــدول )

-3.99ين المرتفع والمتوسط، إذ تراوحت المتوسـطات الحسـابية مـا بـين )(، وجاءت فقرات هذا البعد في المستوي0.74معياري )

( التي تنص على " اشعر بقوة وتماسك اإلدارة التي أنتمي إليها." بمتوسـط حسـابي 12(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )3.27

" يختلـــف المعلمـــون بـــإجراءات ( التـــي تـــنص علـــى 17(، وفـــي الرتبـــة األخيـــرة جـــاءت الفقـــرة )0.94( وانحـــراف معيـــاري )3.99)

 (.1.10( وانحراف معياري )3.27تحقيق األهداف التربوية." بمتوسط حسابي )

 :  إدارة الصراع التنظيمي على "مستوى المديرين"2

ــــى "مســــتوى المــــديرين"،  تــــم إيجــــاد المتوســــطات الحســــابية واالنحرافــــات المعياريــــة والرتــــب والدرجــــة إلدارة الصــــراع التنظيمــــي عل

 ( ُيبين ذلك.9ول)والجد

(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والمستوى إلدارة الصراع التنظيمي على "مستوى المديرين" في 9الجدول )

 مدارس التعليم ما بعد االساسي في سلطنة عمان من وجهة نظر معلميهم مرتبة تنازليًا.



 

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 ي المعيار 

 المستوى  الرتبة

 مرتفع 1 98. 3.87 يحرص مدير المدرسة على تبني العالقات االنسانية. 9

 مرتفع 2 0.86 3.85 يتعاون مدير المدرسة مع المعلمين للوصول الى قرار مشترك. 2

 مرتفع 3 0.86 3.84 يناقش مدير المدرسة قرارات الجهة المسؤولة مع معلميه. 7

 مرتفع 4 3.89 3.81 مع المعلمين لتوصل الى حل مناسب.يتفاوض مدير المدرسة  8

 مرتفع 5 0.95. 3.79 يناقش مدير المدرسة القضايا المتعلقة بالمشكالت العامة للمعلمين. 10

1 
يضـــع مـــدير المدرســـة قاعـــدة مشـــتركة لتوصـــل الـــى حـــل مشـــكلة مـــا مـــع 

 المعلمين .
3.78 0.99 6 

 مرتفع

 متوسط 7 1.01 3.66 الخرين.يتقبل مدير المدرسة وجهات نظر ا 6

 متوسط 8 1.00 3.61 يلجأ مدير المدرسة الى الحل الوسط لتقليل الخالفات بين المعلمين. 3

 متوسط 9 1.05 3.42 يتنازل مدير المدرسة عن رأيه إذا كان معارضا ألغلبية المعلمين. 5

 متوسط 10 1.17 3.15 يناقش مدير المدرسة مع معلميه في شؤون حاجاتهم الخاصة. 4

 مرتفع 0.84 3.68 الكلية الدرجة

 

( 3.68( أن متوسـط بعـد إدارة الصـراع التنظيمـي علـى مسـتوى المـديرين جـاء فـي الدرجـة المرتفعـة إذ بلـ  )9يتبّين من الجـدول )

ابية مـا بـين (، وجاءت فقرات هذا البعد في المسـتويين المرتفـع والمتوسـط، إذ تراوحـت المتوسـطات الحسـ0.84بانحراف معياري )

( التي تنص على " يحرص مدير المدرسة على تبني العالقـات االنسـانية." 9(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )3.87-3.15)

( والتــي نصــت علــى " ينــاقش مــدير 4(، وفــي الرتبــة األخيــرة جــاءت الفقــرة )0.98( وانحــراف معيــاري )3.87بمتوســط حســابي )

 (، وبدرجة متوسطة.1.17( وانحراف معياري )3.15اتهم الخاصة" بمتوسط حسابي )المدرسة مع معلميه في شؤون حاج

 :  إدارة الصراع التنظيمي على "مستوى المدرسة"3



 

ــــى "مســــتوى المدرســــة"،  ــــب والدرجــــة إلدارة الصــــراع التنظيمــــي عل تــــم إيجــــاد المتوســــطات الحســــابية واالنحرافــــات المعياريــــة والرت

 ( ُيبين ذلك.10والجدول)

( : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والمستوى إلدارة الصراع التنظيمي على "مستوى المدرسة" 10)الجدول 

 في مدارس التعليم ما بعد االساسي في سلطنة عمان من وجهة نظر معلميهم مرتبة تنازليًا.

 الفقرة الرقم
 المتوسـط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 المستوى  الرتبة

 مرتفع 1 1.08 3.84 تتضح األهداف العامة للمؤسسة. 26

 مرتفع 2 1.09 3.83 تطور االنظمة لمصلحة المدرسة. 30

 مرتفع 3 1.03 3.79 يحدد نطاق االشراف بشكل فعال. 29

 مرتفع 4 0.96 3.77 وجود اتصال دائم بين اإلداريين والمعلمين. 24

 مرتفع 5 1.06 3.75 ة.تزيد من مقدرة العاملين على تحمل المسؤولي 21

 مرتفع 6 1.12 3.70 تتسم سياسات المدرسة الموجودة بالوضوح. 25

 مرتفع 7 1.04 3.69 يتبع المعلمين طرق جديدة ألداء أعمالهم. 28

 متوسط 8 1.04 3.58 سهولة انسياب االتصاالت بين العاملين في المدرسة. 23

 متوسط 9 1.25 3.44 المعلم.توزيع المهام وفقا للمؤهالت التي يمتلكها  27

 متوسط 10 1.12 3.25 التقليل من المركزية اإلدارية في اتخاذ القرارات. 22

 متوسط 0.88 3.66 الكلية الدرجة

 

( 3.25( أن متوسط بعد إدارة الصراع التنظيمي على مستوى المدرسة جاء في المستوى المرتفع إذ بل  )10يتبّين من الجدول )

(، وجاءت فقرات هذا البعد في المستويين المرتفع والمتوسط، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين 1.12) بانحراف معياري 

( والتي نصت على " تتضح األهداف العامة للمؤسسة." بمتوسط حسابي 26(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )3.87-3.15)



 

( والتي نصت على " التقليل من 22تبة األخيرة جاءت الفقرة )( وبمستوى مرتفع، وفي الر 1.08( وانحراف معياري )3.84)

 (، وبدرجة متوسطة.1.12( وانحراف معياري )3.25المركزية اإلدارية في اتخاذ القرارات." بمتوسط حسابي )

مسعتوى  النتائج المتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث والذي ينص: هل هناك عالقة ارتباطيعة ذات داللعة إحصعائية عنعد
(  بعين العنمط القيععادي السعائد لعدى معديري مععدارس التعلعيم معا بععد االساسععي فعي سعلطنة عمعان وبععين إدارة α=0.05الداللعة )

 الصراع التنظيمي من وجهة نظر معلميهم؟

عـد االساسـي لإلجابة عن هذا السؤال تم ايجاد معامل ارتبـاط بيرسـون بـين أنمـاط القيـادة السـائدة لـدى مـديري مـدارس التعلـيم مـا ب

 ( ُيبين ذلك:11في سلطنة عمان، والدرجة الكلية الستبانة )إدارة الصراع التنظيمي( ومستوياتها، والجدول )

( قيم معامالت االرتباط)بيرسون( بين النمط القيادي لمديري مدارس التعليم ما بعد االساسي في سلطنة عمان 11الجدول)
 ومستوى إدارة الصراع التنظيمي

 دارة الصراع التنظيميإ        

 

 النمط القيادي

علــــــــــــى مســــــــــــتوى 
 المديرين

علـــــــــى مســـــــــتوى 
 المعلمين

ـــــى مســـــتوى  عل
 المدرسة

الدرجــــــــــــــة الكليــــــــــــــة 
إلدارة الصـــــــــــــــــــــــــراع 

 التنظيمي

 0.033 0.053- 0.075 0.079 التسلطي

 **0.735 **0.739 **0.661 **0.638 الديمقراطي

 **0.288 **0.248 **0.262 **0.293 الترسلي

 (α  ≤ 0.01عند ) ** دالة

( بـين الـنمط الـديمقراطي α  ≤ 0.01( وجود عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى  )11يتبّين من الجدول )

( ، كما وجدت عالقة 0.735وهو النمط السائد مع الدرجة الكلية لمستوى إدارة الصراع التنظيمي إذ بلغت قيمة معامل االرتباط )

( بــين الــنمط الــديمقراطي ومســتويات إدارة الصــراع التنظيمــي إذ α ≤0.01جابيــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى )ارتباطيــة إي

(، وكمـــا تبـــين وجـــود عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة 0.638( و )0.739تـــراوح قيمـــة معامـــل االرتبـــاط بـــين )

(0.01≥ αبــين الــنمط الترســـلي والدرجــة الكليــة لمســـتويات )  إدارة الصــراع التنظيمــي وبلـــ  معامــل االرتبــاط بـــين الــنمط الترســـلي

(، وتراوحــت معــامالت االرتبــاط بــين الــنمط الترســلي ومســتويات إدارة 0.288والدرجــة الكليــة لمســتويات إدارة الصــراع التنظيمــي" )



 

كــن هنالــك فــروق ذات داللــة (، بينمــا لــم تα ≤0.01( وهــي دالــة عنــد مســتوى )0.293( و )0.248الصــراع التنظيمــي مــا بــين )

 إحصائية بين النمط التسلطي والدرجة الكلية لمستويات إدارة الصراع التنظيمي وكذلك مع المستويات .

ويعــزى ذلــك إلــى أن الــنمط الــديمقراطي هــو أنســب أنمــاط القيــادة إذ أنــه يفــرض عالقــات إيجابيــة مــع الطلبــة والمعلمــين كمــا      

وانين اإلداريــة واألخالقيــة والعالقــات اإلنســانية، والقائــد الــديمقراطي يشــارك مرؤوســيه ويســتمع إلــى يفــرض االلتــزام باألنظمــة والقــ

آرائهــم وحاجــاتهم ويمتلــك مرونــة التعامــل مــع الطلبــة والمعلمــين العــاملين، ويســتخدم القائــد الــديمقراطي كافــة وســائل االتصــال مــع 

ابي فــي المــدارس يســتطيع مــن خــالل القائــد الســيطرة علــى الصــراع المرؤوســين ممــا ينمــي عالقــات إيجابيــة ومنــاخ تنظيمــي إيجــ

 السلبي .  

 التوصيات 

 بناًء على ما سبق توصى الدراسة بما يلي:

تعزيز النمط القيادي الديمقراطي لدى مديري مدارس التعليم ما بعد األساسي في محافظة شمال الشرقية مـن خـالل  -

 المكافآت والحوافز المادية والمعنوية

 يع التنافسية اإليجابية بين العاملين والوحدات اإلدارية باعتبارها شكال من أشكال الصراع اإليجابي.تشج -

ــــين للتعــــرف علــــى األســــاليب الحديثــــة والفاعلــــة إلدارة  - تنظــــيم مــــؤتمرات علميــــة وورشــــات تدريبيــــة للعــــاملين االداري

 .الصراعات التنظيمية في المدارس

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 قائمة المراجا

 عربيةالمراجا ال

 صفية(، إربد: مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع. -مدرسية -(. اإلدارة )تربوية2002اإلبراهيم، عدنان )

 الحكومية المدارس الثانوية لمديري  التنظيمي الصراع إدارة مستوى (. 2014) الجبار عبد البياتي،و   عونية أبو سنينة،

 ،المجلدالتربوية العلوم في األردنية المجلة. عمان العاصمة محافظة في للمعلمين التنظيمي الوالء بمستوى  وعالقته  

 .119-101ص  (،1(، العدد)10)

 مجلة. غّزة محافظات في المدراس مديري  لدى الصراع إدارة بأساليب وعالقته المهني التوافق(. 2009) عطاف غالي، أبو

 . 464-419ص (،2)17. اإلسالمية الجامعة 

 (. اإلدارة المدرسية، عمان: مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع. 2005يد)أسعد، ول

(. األنماط القيادية لقادة المدارس الثانوية في محافظة القريات وعالقتها بالروح المعنوية للمعلمين من 2016الحنتوشي، عباس )

 .47-32(، 10)5وجهة نظرهم، المجلة التربوية المتخصصة، 

 (. اتجاهات حديثة في اإلدارة المدرسية الفعالة، عمان: دار الشروق.2012حسين، سالمة )

 (: القيادة أساسيات ونظريات ومفاهيم، إربد: دار الكندي.2004حسين، ماهر)

 (. القيادة التربوية في القرن الجديد، عمان: دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع.2006حمادات ، محمد )



 

(. الصراع التنظيمي، أسبابه وطرق إدارته في المؤسسات العامة والخاصة في األردن، مجلة 2000) الحنيطي، محمد
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 ملخص

تعّرف إلى واقع إعداد المعلمين في األردن ودرجة للهدفت الدراسة  

 اتبعت الدراسة المنهح الوصفيو توافقها مع معايير مهنية التعليم عالميًا. 

 ،تحليل المحتوى، والجانب المقارن جانب و  ،التحليلي بالجانب المسحي

ما واقع برامج إعداد المعلمين في وتحددت أسئلة الدراسة باألسئلة التالية: 

، ما المعايير المشتركة المتعارف عليها عالميًا لمهنية التعليم؟، و األردن؟

ما درجة توافق برامج إعداد المعلمين في األردن مع معايير مهنية و 

مج إعداد المعلمين وتكون مجتمع الدراسة من جميع برا. التعليم العالمية؟

برامج إعداد المعلمين في من تكونت أما عينة الدراسة فقد في األردن، 

كليات التربية في الجامعات األردنية، وكلية التربية التابعة لوكالة إغاثة 

دبلوم إعداد وتأهيل و  ،(UNRWA)وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

دراسة أَن نسبة توافق ال ونتج عنكة رانيا. ملالمعلمين في أكاديمية ال

برامج إعداد المعلمين في كليات التربية بالجامعات األردنية الرسمية 

( مع معايير مهنية التعليم عالميًا كانت UNRWA)ووالخاصة، 

 المعلمينتوافقها في أكاديمية الملكة رانيا لتدريب  وكان%(، 20)

لكليات الدراسة بإعادة النظر في الخطط الدراسية  قد أوصت %(100)

التربية في الجامعات األردنية، مع التركيز على إكساب الخريجين القدرة 

على إجراء البحوث اإلجرائية، وزيادة عدد ساعات التربية العلمية 

 للخريجين، وأن توزيع ساعات التربية العملية على مدار السنوات األربع.

 ايير: إعداد المعلمين، مهنية التعليم، المعالكلمات المفتاحية

 

 



 

 

The Reality of Teachers' preparation 

Programs In Jordan and the Degree of their 

Compliance with the Global Educational 

Professional Standards 

 

Abstract 

 This study aims to reveal the reality of teachers' 

preparation programs in Jordan and their compliance 

with the global educational professional standards. It is 

a descriptive study, the questions of the study were 

identified by the following: What is the reality of the 

teachers' preparation programs in Jordan?, What are the 

common standards that are globally recognized for the 

teaching professionalism?, and, What is the degree of 

compliance of teachers' preparation programs in Jordan 

with the global educational professional standards?. 

The population of the study consisted of all teachers' 

preparation programs in Jordan, and its sample 

consisted of all of the study population, that includes 

the faculties of education in Jordanian universities, the 

Education College of (UNRWA), and the Queen Rania 

Academy for Teacher Training. The results of the study 

have shown  that the degree of compliance of the 

teachers' preparation programs with the global 

educational professional standards that are presented in 

the faculties of education in the Jordanian universities, 

and in (UNRWA), was (20%), where, it was (100%) in 

Queen Rania Academy for teacher training.   



 

Key Words: Teachers' Preparation, Education 

Professionalism, Standards. 

 

 

 

 

 

 المقدمة

وبسبب التقدم الهائل في مجاالت الحياة المختلفة، والثورة المعلوماتية 

أدوار لم  أضيف إليهاف، وتضاعفت والتقنية فقد تغيرت أدوار المعلمين

يكن يدركها المعلمون من قبل، فلم يعد المعلم ملقنًا فقط،  بل تعدى ذلك 

إلى أن يكون مرشدًا ومحفزًا وباحثًا وخبيرًا في التكنولوجيا، ولقد حصر 

أدوار المعلم العصري في المحاور التالية: األدوار  2009)الكرمي )

واألدوار االجتماعية،  التعليمية، واألدوار التربوية، واألدوار اإلدارية،

نسانية، مثل تحقيق الدعوة إلى العمل والسالم إضافة إلى أدواره اإل

والتسامح والتعاون والنظام. ومن هنا جاءت أهمية إعادة النظر في برامج 

افيًا، وذلك إعداد المعلمين وطرق تأهيلهم لمهنة التعليم أكاديميًا وتربويًا وثق

ومواكبة األمم األخرى  ،حاجات المجتمعاستجابة للمسايرة التطورات، و 

 (.2007)عطية والهاشمي، 

قد يكون من الصعب تحديد متى بدأت أزمة التعليم في األردن، إال أن 

بالظهور في السنوات األخيرة، فقد كثرت  قد بدأتزمة هذه األ آثار



 

الشكاوى من قبل أولياء األمور من ضعف المخرجات التعليمية، ويكاد ال 

من أعداد الصحف اليومية من مقال أو اثنين لمناقشة هذه  يخلو عدد

( في (TIMSSاألزمة، خصوصًا بعدما أظهرت نتائج امتحانات التميز 

(، الذي تم تنفيذه في الدول المشاركة في مادتي العلوم 2015عام )

والرياضيات للصفين الرابع والثامن تراجعًا ملحوظًا في موقع األردن 

(TIMSS,2015)  . 

ت واضحًا أَن االرتقاء بمستوى المعلم والنهوض بالمهنة التي ينتمي با

لالرتقاء إليجاد الحلول البَناءة ألزمة التعليم، و  إليها هو المدخل األساسي

، وبالتالي، فإن موضوع إعداد المعلم احتل اهتمام المسؤولين بالمهن كافةً 

المهن التي  والدارسين والباحثين، وأصبحت مهنة التعليم بشكل عام من

. العليا والمعاهد الجامعاتفي  تحتاج إلى مؤسسات خاصة لإلعداد تتمثل

ولقد شهد العقد األخير نقاشًا حارًا بين دول العالم لتطوير خطط إعداد 

المعلمين، وتنميتهم وخاصة بعد أن تزايد االعتراف بالتعليم كمهنة من 

 المهن المبعثرة.

هو اإلعداد الذي يؤصل مهنية  إن اإلعداد الذي يجب أن نستهدفهو 

ويجعل من المعلم صاحب مهنة، وتتلخص مهنية التعليم كما  ،التعليم

( في ثالثة وجوه، األولى: مهنية 2000أوردها اإلبراهيم والمسند وقمبر)

كعالم  يجب على المعلم أن يمتلك ثقافة عامة وخاصة وتربوية،فعلمية، 

درة المعلم على توظيف مهارته وباحث، والثانية: مهنية تقنية، وتعني ق

وهي تمتع  ،لممارسة المهنية األدائية، أما الثالثة فهي المهنية اإلنسانية

 المعلم بتكامل الشخصية وسمو األخالق.



 

لقد بدأ التعليم كحرفة تتطلب مهارات بسيطة، إذ اقتصر التعليم على 

علم تدريب األساسيات )القراءة والكتابة والحساب(، وقد كان دور الم

ميسورًا، وكان التعليم أساسًا يهدف إلى نقل التراث الثقافي من جيٍل إلى 

جيل، وإكساب المتعلم قدرًا من المهارات والخبرات التي تعينه على كسب 

 (.2002بيومي وعثمان، مستقباًل )كريم ومحمد و عيشه 

رسالة خاصة عند الحركات الدينية ، نحو: تحول التعليم، بعد ذلك، إلى 

يحية في الغرب واإلسالم في الشرق، إذ أصبح ُيفترض بالمعلم المس

التدين وحسن األخالق، واضطلع بهذه المهمة األئمة والشيوخ عند الشرق 

على أساسيات التعليم  والقساوسة عند الغرب الذين قدموا معرفة هللا

 .(2000)االبراهيم والسند وقمبز، 

ها األيديولوجيات مثل النازية وكان التعليم رسالة في الدول التي نشطت في

في ألمانيا والماركسية في االتحاد السوفييتي، إذ كان على المعلم زرع 

هذه األيديولوجيات في وجدان طالبهم، ومن هنا كان ال بد من أدلجة 

المعلم نفسه، أو التأكد من أن المعلم يحمل أيديولوجية البلد التي ينتمي 

 .(Richards, 1982)بمنتهى األمانة إليها ليستطيع نقلها إلى طالبه 

 -نسبياً -الستينيات وأوائل السبعينيات من السهل الخمسينيات و وأصبح 

االلتحاق بمهنة التعليم، إذ كان يكفي أن ينهي المعلم صفًا مساويًا أو 

وأن يقف دون أن يسنده أحد، وبمجرد  ،أعلى من الصف الذي سيدرّسه

ستحيل االستغناء عنه أو إثبات عدم أن يصبح معلمأ كان تقريبًا من الم

قدرته، ومع اتساع قاعدة التعليم وإلزاميته اشتدت الحاجة إلى أعداد أكبر 

 (1991من المعلمين، فالتحق بالتعليم كل من ال وظيفة له )ياب، 

 .(2011و)درويش،



 

ولقد تزايدت الدعوات نحو تمهين العاملين في المدرسة، ليصبحوا 

الثالثة األخيرة، مما دفع الكثير من دول العالم أصحاب مهنة في العقود 

إلى وضع مجموعة من المعايير المهنية، ومنها "المركز الوطني العتماد 

 National Council for Accreditationمؤسسات إعداد المعلمين" )

of Teacher Education ،تسابقت  إذ(  في الواليات المتحدة األمريكية

ول عربية وأجنبية للحصول على اعتماد هذا الكثير من الكليات في د

المجلس عن طريق االلتزام بمجموعة من المعايير الضابطة تتعلق 

بتطوير البرامج األكاديمية، ونظام التقويم، والخبرات الميدانية، واإلدارة 

 (. 2008والموارد، والتطوير المهني للمعلمين )الفتالوي، 

حول تمهين التعليم على ارتباط وقد اتفقت جميع األبحاث والمؤتمرات 

وامتالكه للكفايات، وبتثمين مهنة  ،عملية التمهين بجودة إعداد المعلم

التعليم وإعالء شأنها، ومن األمثلة عن ذلك تقرير "منظمة التعاون 

 ،( بعنوان " الدور الحاسم للمعلمين"2005االقتصادي والتنمية" عام )

وهي: "جعل  ،نة التعليمالذي ركز على خمسة عوامل حاسمة في مه

التعليم مهنة جذابة، وتطوير معارف المعلمين وكفاياتهم، وتحسين شروط 

توظيف المعلمين واختيارهم، والحفاظ على المعلمين الجيدين، ووضع 

 ,OECD)السياسات المتعلقة بالمعلمين مع الحرص على تنفيذها" 

2005). 

 شبيهاً  التعليم بأن اً اعتراف هناك فإن ،كمهنة التعليم عن التحدث عند

 أصحابها يتمتعف والمحاماة، والهندسة الطب، مثل:  المرموقة بالمهن

 والسلطة واالستقاللية المرتفعة، واألجور االجتماعية، المكانة :مثل ،بمزايا

(Pratt &Rury, 1991 )، العميق، المعرفي األساس إلى إضافة 



 

، ومن هنا فإن هنالك للجدد تمنح التي واإلجازات والشهادات والتدريب

عددًا من المتطلبات التي يجب على التعليم الوفاء بها لالرتقاء بوصفه 

( (2005ذكرها األسطل والخالدي  التيمهنة، ومن أهم هذه المتطلبات 

والتراكم المعرفي  ،هي أن يمتلك صاحبها قدرًا من الثقافة المهنية ) الفنية(

ا أثناء قيامه بمهامه، وأن التخصصي ليكّون رؤية مستنيرة يستدل به

تصبح هذه المهنة حياة دائمة ألصحابها يسعون للنمو فيها باستمرار، 

وأن يكون لها مجموعة من األخالقيات التي تحدد األنماط السلوكية 

المتبعة عند أصحاب هذه المهنة، وأن يكون لها تنظيم مهني يتمتع 

أن يأخذوا التدابير الالزمة  يتيح هذا التنظيم للمنتسبين إليهفباالستقاللية، 

وتقوم بوظيفة  ،وتحسين أحوالهم، وتشكل خدمة اجتماعية ،لرفع مستواهم

يعترف المجتمع بقدرتها على القيام بهذه الوظيفة دونًا عن إذ حيوية، 

 سواها.

ومن أجل تطوير المعلم مهنيًا، كان ال بد من وضع مجموعة من 

 من مؤسسات إعداد المعلمين، المعايير المهنية التي يسترشد بها كلٌّ 

والجهات المسؤولة عن تعيين المعلمين وتقويمهم، والمعلم نفسه، إذ 

يتخذها المرجعية لما يجب أن يكون عليه ليصبح صاحب مهنة. وقد 

( المعايير على أنها عبارات وصفية تحدد الشكل 2006عرف الضبع )

ير، أو التي الذي ينبغي أن يتوافر في الشيء الذي توضع له المعاي

يسعى لتحقيقها، وعرف المعايير أيضًا على أنها عبارات ذات محتوى 

ويقتدى  ،نموذجي تصمم من أجل قياس مستوى األداء بعد االتفاق عليه

 .أو اكتماله به لتقويم درجة  كفاية األداء



 

تتسم بالوضوح والشمولية والصدق والثبات ، ليجب أن تصاغ المعايير 

متماسكة وقابلة للتنفيذ )وزارة التربية والتعليم األردنية  والعمومية وأن تكون 

( مجموعة أخرى من مواصفات 2014(. وذكرت حمود )2006، 

عية، وقابلة تكون مرنة، ومتطورة، وموضو ها، لالمعايير الجيدة وخصائص

أخالقية، وتشاركية، وداعمة، ومجتمعية، ووطنية. للمالحظة والقياس، و 

األداء، واإلجراء، وقواعد القياس المتدرجة،  يتكون المعيار من مؤشر

 (.2011واألدلة والشواهد )سليمان، 

 الدراسات السابقة

وقد تناولت العديد من الدراسات العربية واألجنبية واقع برامج إعداد 

في ضوء و المعلمين في ضوء االتجاهات الحديثة إلعداد المعلمين، 

هنية التعليم، ومن األمثلة في ضوء معايير مو  معايير الجودة الشاملة،

التي هدفت إلى وضع  (2003على هذه الدراسات، دراسة الحذيفي )

تصور مقترح للكفايات الالزمة إلعداد معلمي العلوم للمرحلة المتوسطة، 

طبقت على عينة من أعضاء هيئة ، فواستخدمت االستبانة أداة للدراسة 

مادة العلوم ومعلميها،  التدريس المتخصصين في التربية العملية، ومشرفي

 إذوطالب التربية العملية )تخصص معلم علوم( في جامعة الملك سعود، 

( فردًا، وكان من نتائج الدراسة وجود اتفاق 173بل  أعداد أفراد العينة )

 بين مجموعات عينة الدراسة على أغلبية الكفايات التي قدمتها الدراسة.

استشراف مستقبل كليات ( دراسة هدفت إلى 2006وأجرت العجمي )

ومؤسسات إعداد المعلمين في ضوء التحديات المعاصرة، من خالل 

اقتراح سيناريوهات متعددة لتطوير كليات التربية في المملكة العربية 

(، واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، 2020السعودية حتى عام )



 

ه الدراسة وضع واستخدمت أداة بناء السيناريوهات، وكان من نتائج هذ

تطوير ، كان من أهمها مالمح أولية لسيناريو إصالح مؤسسات اإلعداد

أهداف كليات ومؤسسات إعداد المعلمين، وزيادة عدد سنوات الدراسة 

 ( سنوات.5بكليات اإلعداد إلى )

(  بإجراء دراسة هدفت 2007وقد قام كلٌّ من المفرج والمطيري وحمادة )

معاصرة في إعداد المعلمين وتنميتهم مهنيًا، تّعرف إلى االتجاهات اللل

واعتمدت الدراسة على منهج البحث المسحي المكتبي للوقوف على 

االتجاهات الحديثة في تنمية المعلمين مهنيًا. وكانت من أهم نتائج 

وتنميته مهنيًا في  ،الدراسة الخروج بتصور مقترح لتطوير إعداد المعلم

 ضوء االتجاهات الحديثة.

( دراسة هدفت إلى تقدير درجة توافر معايير 2014حمادنة ) أجرى و 

ضمان الجودة في برنامج إعداد معلم التربية االبتدائية في جامعة 

اليرموك من وجهة نظر الطلبة المتوقع تخرجهم، ومعرفة أثر المعدل 

التراكمي للطلبة في وجهة نظرهم، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي 

أداة لها، وقد ُطبقت االستبانة راسة االستبانة حي، واستخدمت الدالمس

على جميع أفراد مجتمع الدراسة المكون من جميع الطلبة المتوقع 

تخرجهم في قسم التربية االبتدائية في كلية التربية في جامعة اليرموك 

أظهرت نتائج الدراسة أن درجة و ، من الطلبة( 105والذي بل  عددهم )

في برنامج إعداد معلم التربية االبتدائية في  توافر معايير ضمان الجودة

أظهرت نتائج الدراسة وجود  وكذلكجامعة اليرموك جاءت متوسطة، 

، بين متوسطات (0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

أفراد عينة الدراسة حول تقديرهم لدرجة توافر معايير ضمان الجودة في 



 

بتدائية في جامعة اليرموك تعزى لمتغير برنامج إعداد معلم التربية اال

 المعدل التراكمي، وجاءت لصالح )جيد جدًا فأعلى(.

تحديد االتجاهات ( دراسة هدفت إلى (Javan,2004أجرى جافان و 

االبتدائية في جمهورية  المعاصرة لتطوير برامج إعداد معلم المرحلة

أداتين بانتين وقد استخدمت المقابالت إضافة إلى استإيران اإلسالمية، 

للدراسة، وكان من أهم نتائج الدراسة أن أكثرية المعلمين ال يعرفون 

الطرق والمناهج  الحديثة في اإلعداد، وأيضًا نتج عن الدراسة أن التعليم 

في إعداد المعلمين يرتكز على الجانب النظري ويتجاهل الجانب العملي 

 التطبيقي. 

ت إلى تعّرف فاعلية برنامج دراسة هدف(Russell,2009) وأجرت رسل 

إعداد المعلمين في جامعة "كاردينال ستريتش"، وقد اتبعت الدراسة المنهج 

الوصفي التحليلي، واستخدمت الباحثة استبانة الستطالع رأي المعلمين 

إضافة إلى المقابالت، المدارس القدامى والمعلمين الجدد ومديري 

يد على التفاعل مع البيئة وتوصلت الدراسة إلى أن قدرة المعلم الجد

المدرسية محدودة، وإلى عدم قدرتهم على تحديد أولويات العمل 

 المدرسي.

أما بالنسبة للدراسات المتعلقة بالمعايير المهنية للمعلمين، فقد أجرى 

( دراسة هدفت إلى تقويم برامج إعداد المعلمين في كليات 2011درويش )

ة األزهر وجامعة األقصى في التربية في الجامعة اإلسالمية وجامع

فلسطين في ضوء المعايير المهنية للمعلمين، واستخدم الباحث المنهج 

الوصفي التحليلي، واستبانتين  أداتين للدراسة طبقتا على عينة عشوائية 

( طالبًا وطالبة، وكان من أبرز 143من خريجي تلك الجامعات بلغت )



 

ين تعاني ضعفًا في المخرجات نتائج هذه الدراسة أن برامج إعداد المعلم

خصوصًا فيما يتعلق في إكساب الطالب المعلم المهارات األساسية 

 (،%67كان األداء العام حسب االستبانة الميدانية )فللتدريس، 

تعَرف إلى ما يجعل للبدراسة هدفت   (Sachs,2010)وقد قام ساكس 

، وقد بل  عدد المعايير المهنية فّعالة لدى معلمي المدارس في استراليا

( معلمًا ومعلمة، وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى 27عينة هذه الدراسة )

وجود ثالثة أنشطة رئيسة من أنشطة التنمية المهنية ذات أثر كبير في 

المعلمين مستمدة من األدب األسترالي بخصوص فوائد تطبيق معايير 

م"، و"النمو مهنية، منها "تحسين مكانة المعلم"، و"تحسين أداء المعل

 المهني المستمر". 

في واشنطن  (NCTQ,2012)وقد أعد المجلس الوطني لجودة المعلم 

"،  وهدف هذا التقرير إلى ؟تقريرًا بعنوان "ماذا تعلم برامج إعداد المعلم

إجراء تقويم وطني لبرامج إعداد المعلمين، وتوصل إلى أن برامج إعداد 

جال التقييم والبيانات، ونتج عنه أنه المعلمين توفر إعدادًا محدودًا في م

 يتم تعيين معلمين يفتقرون إلى اإلعداد المناسب.

  مشكلة الدراسة

واقع برامج إعداد المعلمين إلى تعّرف الإن الغرض من هذه الدراسة هو 

التأكد من درجة توافقها مع معايير مهنية التعليم المتعارف ، و في األردن

 ذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية:عليها عالميًا. وعليه سعت ه

 ما واقع برامج إعداد المعلمين في األردن؟ -1

 ما المعايير المشتركة المتعارف عليها عالميًا لمهنية التعليم؟ -2



 

ما درجة توافق برامج إعداد المعلمين في األردن مع معايير مهنية  -3

 التعليم العالمية؟

 أهمية الدراسة

إطارًا نظريًا إلعداد المعلمين من وجهات نظر  قدمت هذه الدراسة

وتصّورا شاماًل لبرامج إعداد المعلمين لتكون مرجعًا للدارسين في  ،مختلفة

هذا المجال، وقامت هذه الدراسة باستقصاء مجموعة ال بأس بها من 

الدول األجنبية والدول معايير مهنية التعليم المعتمدة في العديد من 

 الممكن أن تكون مرجعًا للباحثين في هذا المجال.التي من العربية، 

أما في الجانب العملي، فقد قدمت هذه الدراسة صورة شاملة لطبيعة 

برامج إعداد المعلمين الراهنة في األردن، وكشفت عن جوانب قصور هذه 

البرامج، األمر الذي يساعد المخططين على معالجة جوانب القصور في 

برامج المناسبة إلعداد المعلمين،  وتساعد الشركاء واعتماد ال ،هذه البرامج

في ميدان بناء برامج إعداد المعلمين من كليات التربية ووزارة التربية 

ا ، وقدمت هذه هيطورو و  يعدلوا في البرامجلوالتعليم ونقابة المعلمين، 

الدراسة العديد من التوصيات والمقترحات التي يؤمل أن تكون ذات فائدة 

 على برامج إعداد المعلمين في األردن.للقائمين 

 

 

 الدراسة حدود



 

  ،اقتصرت هذه الدراسة على: برامج إعداد المعلمين المطبقة في األردن

 وعلى معايير مهنية التعليم المتعارف عليها عالميًا.

  اقتصرت هذه الدراسة على برامج إعداد المعلمين في كليات التربية في

ة الملكة رانيا لتدريب المعلمين، وكلية إعداد الجامعات األردنية، وأكاديمي

المعلمين التابعة لوكالة الغوث الدولية لتشغيل الالجئين الفلسطينين 

(UNRWA). 

  تحددت نتائج الدراسة في السياق الزمني الذي أجريت به وهو العام

 .2016/2017الدراسي

 المحددات

 إن تعميم نتائج هذه الدراسة ترتبط بالمحددات التالية

: 

 .ألداة الدراسة ةدقة الخصائص السيكو متري -

  .نزاهة وموضوعية المستجيبين على أدوات الدراسة -

  التعريفات اإلجرائية

مجموع المعارف والعلوم والمهارات المتنوعة التي توفرها  إعداد المعلمين:

الكليات لطلبتها قبل الخدمة ليصبحوا معلمين في المستقبل  من خالل 

 صصة والتربوية ومقررات الثقافة العامة والتربية العملية.المقررات المتخ

عبارات ذات محتوى نموذجي تصمم لقياس أداء المعلم بعد أن المعايير: 

 ويحتذى بها لتقويم درجة كفاية أداء المعلم. ،يتم االتفاق عليها



 

 ويتمتع ذاتي، داخلي نظام خالل من التعليم تضبط طريقةمهنية التعليم: 

 والتدريب والتعليم المهنة، لهذه للمنتمين ضوابط يحددف ية،باالستقالل

 المهنة، هذه لمزاولة اإلجازة أو المؤهل منح وجهةو  لممارستها، المطلوبان

 سياق ضمن المهنة، أفراد سلوك على رسمية رقابة وجود جانب إلى هذا

 .المهنة هذه يثّمن اجتماعي

 مجتما الدراسة وعينتها

جميع برامج إعداد المعلمين الحالية المعتمدة ن يتكون مجتمع الدراسة م

، فقد عينة الدراسة( برنامجًا. أما 24التي يبل  عددها )، في األردن

الذي يتكون من برامج إعداد المعلمين  جميع مجتمع الدراسة تكونت من

في كليات التربية بالجامعات األردنية الرسمية والخاصة، ووكالة إغاثة 

، وأكاديمية الملكة رانيا (UNRWA)فلسطينيينوتشغيل الالجئين ال

في عملية ( برنامجًا، كعينة 24لتدريب المعلمين، والتي يبل  عددها )

المسح  فيما يتعلق بالهدف، وتركيب أعضاء هيئة التدريس، وسياسات 

ستخدمت عينة او  القبول، وأعداد الطلبة،  والتقويم، ومعايير التخرج .

برنامجًا في عملية  24)اد المعلمين البالغة )( من برامج إعد9مكونة من )

 %( من مجتمع الدراسة.37.5تحليل الخطط الدراسية، أي ما نسبته )

 أدوات الدراسة

استخدمت الباحثة األدب النظري والدراسات السابقة والخطط والمؤتمرات 

واإلحصاءات المتعلقة بإعداد المعلمين محليًا وعربيًا وعالميًا، ومعايير 

 العالمية والعربية، الستخراج المعايير المشتركة عالميًا.التعليم  مهنية

 ثبات التحليل



 

سلوب تحليل المحتوى أتم تحليل محتوى معايير مهنية التعليم باتباع 

المبني على الكلمة، وذلك بإعطاء كلمة مفتاحية لكل معيار من المعايير 

ت التحليل استعانت واستخراج تكراراتها، والستخراج ثبا ،المهنية للتعليم

الباحثة بباحثة أخرى للقيام بالعملية نفسها منفردًة، وقد اتفقت الباحثة مع 

معيارًا، أي ما نسبته  13)( معيارًا من أصل )12الباحثة األخرى على )

 %( من المعايير.92.3)

 المستخدمة اإلحصائية األساليب

أنواع اإلعداد النسب المئوية: الستخراج الوزن النسبي لكل نوع من  -1

 في برامج إعداد المعلمين في األردن.

الجداول التكرارية: الستخراج المعايير المهنية للمعلمين األكثر تكرارًا  -2

 من ضمن المعايير المهنية العربية والعالمية.

المتوسطات الحسابية: الستخراج متوسطات األوزان النسبية ألنواع  -3

 ين في األردن.اإلعداد في برامج إعداد المعلم

 نتائج الدراسة وتفسيرها

إجابة السؤال األول )ما واقا برامج إعداد المعلمين في 

 األردن؟(

 كليات التربية في الجامعات األردنية )الرسمية والخاصة( -أ

تقوم كليات التربية في الجامعات األردنية الرسمية والخاصة بإعداد 

 /مجها إلى إعداد المعلمالمعلمين والمعلمات في األردن، وتهدف برا

بتدائية الثالثة األولى ولرياض األطفال، وتبل  مدة المعلمة للصفوف اال



 

الدراسة في هذه الكليات أربع سنوات، أي ما يعادل ثمانية فصول 

دراسية، ُيمنح بعدها الطالب درجة البكالوريوس في التربية في أحد 

 التخصصات التي اختارها. 

ة في الجامعات األردنية الرسمية حسب إحصاءات بل  عدد كليات التربيو 

بل  عددها في ( كليات، و 8) 2015)/(2014مجلس التعليم العالي 

بل  عدد الطلبة في حين ( كلية، 14الجامعات األردنية الخاصة )

الملتحقين بكليات التربية في الجامعات األردنية الرسمية والخاصة 

( طالبًا (19943 2015 /2014لمستوى البكالوريوس للعام الدراسي 

ومجموع الطالبات  (4080)كان مجموع الطالب الذكور هو فوطالبًة، 

، وبل  عدد الطلبة في الجامعات (15863)اإلناث هو 

، وكان عدد الطلبة (4432)، وفي الجامعات الخاصة (15511)الرسمية

من  (969)منهم  (5594)الخريجين من كليات التربية لنفس العام هو 

 (.2017ناث )وزارة التعليم العالي،من اإل (4625)ر وذكو ال

ويشترط لقبول الطلبة في كليات التربية في الجامعات الرسمية في برنامج 

البكالوريوس أن يكون الطالب حاصاًل على شهادة الثانوية العامة األردنية 

أو ما يعادلها، ويسمح لطلبة شهادة الثانوية العامة من جميع الفروع 

للقبول في كليات التربية في الجامعات األردنية الرسمية، ويكون التقدم 

الحد األدنى لمعدل االلتحاق في كليات التربية بالجامعات األردنية 

ما في الجامعات الخاصة فإن %،  أ65الرسمية في الثانوية العامة هو 

% )مجلس التعليم 60الحد األدنى لمعدل االلتحاق في كليات التربية 

 (.2016العالي، 



 

وبلغ عدد أعضاء الجهاز األكاديمي في كليات التربية في الجامعات 

 ( إناثاً.371ذكوراً، و) (737)، منهم (1108)الرسمية والخاصة 

فيكون مدرس المادة  مسؤواًل عن تصحيح االمتحانات  أما بالنسبة للتقويم

، ومسؤواًل عن نقلها بشكل دقيق ونهائي إلى هاوتدقيق الخاصة بمواده

 %.50الكشوف، والحد األدنى لعالمة النجاح في كل مادة هو 

ويقرر مجلس الكلية في كل جامعة من الجامعات الخطط الدراسية التي 

تؤدي إلى نيل درجة البكالوريوس في التخصصات التي تقدمها الكلية، 

(، األوزان النسبية ألنواع اإلعداد في كليات التربية في 1ويوضح جدول )

 ردنية.الجامعات األ

 

( جدول (: األوزان النسبية ألنواع اإلعداد في كليات التربية في الجامعات األردنية1  
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 األهلية
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طفل في صفوتربية 

كلية العلوم التربوية 
 في جامعة اإلسراء

تخصصا معلم صف 
وتربية طفل في 

كلية العلوم التربوية 
 في جامعة آل البيت

تخصصا معلم صف 
ورياض أطفال في 
كلية العلوم التربوية 
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تخصصا معلم صف 
وتربية طفل في 
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18.45 
15.9% 21 29.5% 39 15.5% 15 15.9% 21 18.2% 21 13.6% 



 

تخصصا معلم صف  
وتربية طفل في 

كلية العلوم التربوية 
في جامعة جرش 

 األهلية

تخصصا معلم صف 
وتربية طفل في 

كلية العلوم التربوية 
في الجامعة العربية 

 المفتوحة

تخصصا معلم 
طفل في صفوتربية 

كلية العلوم التربوية 
 في جامعة اإلسراء

تخصصا معلم صف 
وتربية طفل في 

كلية العلوم التربوية 
 في جامعة آل البيت

تخصصا معلم صف 
ورياض أطفال في 
كلية العلوم التربوية 

 في جامعة مؤتة

تخصصا معلم صف 
وتربية طفل في 
كلية التربية في 
 جامعة اليرموك

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

النسبة 
 المئوية

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

النسبة 
 المئوية

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

النسبة 
 المئوية

عدد 
الساعات 
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النسبة 
 المئوية

عدد 
عات السا

 المعتمدة

النسبة 
 المئوية

% 0 0 6 0 3 
21 39 21 21 24 

9.07 % 9.1% 12 9.1% 12 9% 12 6.8% 9 6.8% 9 11.4% 

100% 100% 132 100% 132 100% 135 100% 132 100% 132 100% 



 
 (UNRWAلية العلوم التربوية واآلداب التابعة لوكالة الغوث لتشغيل الالجئين الفلسطينيين )ك  -ب

 ( في األردن عامUNRWAأنشىء معهد إعداد المعلمين التابع لوكالة الغوث لتشغيل الالجئين الفلسطينيين )

عامة في ليم الجامعي بتحقق الكلية أهداف التعو ،(1993)واآلداب عام ، ثَم أنشئت كلية العلوم التربوية (1971)

ي توافق فإضافة إلى أهداف الكلية الخاصة المتعلقة بإغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، لذلك فإنها تاألردن، 

نها ي، شأيم العالتعليمات منح درجة البكالوريوس )معايير التخرج( والتقويم مع التعليمات الصادرة عن مجلس التعل

لك ا في ذشأن كليات التربية في الجامعات الرسمية والخاصة، إال أّن الطلبة يتم اختيارهم على أساس المزايا، بم

 .(UNRWA, 2016)االنتماء للفئات األشد حاجة 

 2017-2016أونروا تخصص معلم صف للعام الدراسي /بل  عدد الطلبة الملتحقين بكلية العلوم التربوية واآلداب و 

 .ناثمن اإل( 525ذكور، و)من ال (47( طالبًا وطالبًة، منهم )572)

لعام أونروا حسب الرتبة األكاديمية ل/أعضاء الجهاز األكاديمي في كلية العلوم التربوية وآدابهابلغ عدد و

الخطة  . وبالرجوع إلى(أستاذ مساعد12( أستاذ مشارك، و)10( أستاذ، و)5( عضواً، منهم )27) 2016/2017

لجدول االدراسية  لتخصص معلم صف في كلية العلوم التربوية واآلداب/ أونروا، وتحليلها، يتضح كما هو وارد في 

 ما يلي: (2)

 ( : األوزان النسبية لإلعداد في كلية العلوم التربوية في وكالة الغوث /أونروا2الجدول ) 

 أونروا/تخصص معلم صف في كلية العلوم التربوية واآلداب

 نوع اإلعداد حسب الساعات المعتمدة عدد الساعات المعتمدة النسبة المئوية

 

20.5% 

 

 ساعة 15إجباري = 

 ساعة 12اختياري = 

 أوال : اإلعداد الثقافي

 ساعة 27المجموع= 

 

52.3% 

 ساعة 63إجباري= 

 ساعة 6اختياري= 

 ثانيا : اإلعداد التخصصي

 ساعة 69المجموع= 



 

 أونروا/تخصص معلم صف في كلية العلوم التربوية واآلداب

 نوع اإلعداد حسب الساعات المعتمدة عدد الساعات المعتمدة النسبة المئوية

 

18.1% 

 ساعة 18= إجباري 

 6اختياري = 

 ثالثا : اإلعداد المهني

 ساعة 24المجموع= 

 

9.1% 

 ساعة 12إجباري= 

 ساعة 0اختياري= 

 رابعا : التربية العملية

 ساعة 12المجموع= 

 المجموع ساعة معتمدة 132 100%

( صممت برامج UNRWA)و يالحظ بالرجوع إلى الخطط الدراسية أَن كليات التربية في الجامعات األردنية

 لثالثةاالبكالوريوس إلعداد المعلمين للتدريس في مرحلة رياض األطفال )الطفولة المبكرة( والصفوف االبتدائية 

معلمي  يوجد برامج إلعداد معلمين ليعَلموا في الصفوف األكبر، وبالتالي فإن عددًا ال بأس به من األولى، وال

كلية  ات غيرمتوسطة، والمرحلة الثانوية العاملين األردن، قد تخصصوا في كليالمرحلة األساسية العليا، والمرحلة ال

 (.(5ل الجدو  التربية ،وهم بالتالي يفتقرون إلى المعرفة البيداغوجية وهي المعيار )ب( في مجال المعرفة المهنية من

 غبة الطلبةر كد من ن المقابالت الشخصية للتأال تجتذب تلك الكليات العناصر البشرية المميزة أكاديمَيًا،  وال ُتعقد أي نوع مو 

جدول في ال الفعلية وتوجهاتهم نحو مهنة التعليم وهذا ال يلبي المعيارين )أ(، و)ب( في مجال القيم والمسؤوليات المهنية

(5.) 

( إلى 79.5%َن نسبة عدد اإلناث هي )إوال تراعي تلك الكليات التوازن االجتماعي في سياسات قبولها للطلبة، إذ 

الجامعات األردنية هي كليات أنثوية بجدارة، ومهنة التعليم هي مهنة أنثوية %( ذكور، فكليات التربية في 20.5)

تتوجه باعتبارات اجتماعية تشجع اإلناث على االلتحاق بها بسبب التقاليد المحافظة التي تدفعهَن للعمل في مدارس 

ي تتيح لهَن الوقت الكافي الستكمال أعبائهَن األسرية في باقي غير مختلطة، وبسبب ساعات العمل المناسبة الت



 
مهنة التعليم مستقباًل في مأزق توفير األعداد الكافية للتعليم في مدارس الذكور، وبالتالي ، وهذا قد يضع اليوم

 انخفاض معايير المرشحين لها ومعايير تعيينهم.

ن إلى نجليزية، وبالتالي يفتقر الخريجو عربية واللغة اإلعام في اللغة ال تعاني مخرجات هذه الكليات من ضعفو 

في  ينيتجلى ضعف الخريجو المهارات اللغوية الالزمة كوسيلة االتصال األولى مع الطلبة، ووسيلة نقل المعرفة، 

 وعاًء للمعرفة والعلوم المستجدة في عصرنا هذا. دنجليزية التي تعاللغة اإل

لتربية َن متوسط الوزن النسبي لإعدد ساعات التربية العملية المعتمدة، إذ  ( قلة1ويالحظ بالرجوع إلى جدول )

ذه ه( من اإلعداد العام، حتى إن 9.1) UNRWA))%(، ويبل  الوزن النسبي للتربية العملية في 9.07العملية )

هنا و جوة، ائجهاالمر النسبة الضئيلة تخلو من الضبط السليم وتعاون األطراف المعنية والمراقبة والتدقيق لتحقيق نت

 ل الذيتتكون فجوة كبيرة حقيقية بين النظرية والتطبيق، إذ ال تتاح الفرصة للطالب المعلم ليتفهم طبيعة العم

ف قولتحليل موا سيمارسه مستقباًل، ولتعزيز اتجاهاته نحو مهنة التعليم، ولتعّرف أنماط التفكير المختلفة لدى الطلبة،

 تدريسية متنوعة.

تربوية ( في دراستها التي هدفت إلى تقويم المقررات ال(2007هذه النتائج مع ما توصلت إليه النمري  وقد اتفقت

ن مشاملة لطالبات كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى، التي خرجت بافتقار تلك المقررات إلى معايير الجودة ال

رورة ضة على والتوزيع والتنظيم، وأكدت تلك الدراس حيث األهداف، والجوانب النظرية، والجوانب الوظيفية التطبيقية،

 التركيز على الجوانب العملية والتطبيقية في المقررات التربوية.

 ملكة رانيا لتدريب المعلمينأكاديمية ال -ج

ند إلى ( دبلوم إعداد وتأهيل المعلمين، وهو دبلوم مهني التوجه، ويست2016أطلقت أكاديمية الملكة رانيا عام )

لدبلوم في (، وقد تخرج الفوج األول من طلبة ا10-4بيق العملي للمفاهيم النظرية للمعلمين الجدد للصفوف من )التط

 .(2017ين،طالبًا وطالبًة )أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلم (179)بل  عدد الطلبة الملتحقين ف، (2017)صيف 

ن يكون المتقدم أردني الجنسية، وأن يكون اديمية الملكة رانيا ألمين في أكويشترط للقبول في دبلوم إعداد وتأهيل المع

حاصاًل على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية: اللغة العربية، أو اللغة اإلنجليزية، او الرياضيات، أو 

ة إلى إجادة إضافلقطاع العام في الوقت الحالي، العلوم، بتقدير ال يقل عن جيد، ويجب أن ال يكون موظفًا في ا



 
اللغة العربية واإلنجليزية كتابًة ومحادثًة، واجتياز امتحان الكفاءة المعتمد في وزارة التربية والتعليم، وأن ال يتجاوز 

 سنة. 35عمره 

ثالث  ( ساعة معتمدة ، وتمنح شهادة الدبلوم من الجامعة األردنية، ويتألف الدبلوم من(24يتكون الدبلوم من و 

  3)بالجدول ) ، ويبين ذلك( أسبوعًا 36موزعة على ) (Modules)وحدات رئيسة 

 : األوزان النسبية لإلعداد في أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمي (3الجدول )

المدة  القسم (Module)الوحدة التالي:

 باألسابيا

 النسبة المئوية

 للوحدة

 الوحدة األولى:

 أساليب تربوية منتجة وفَعالة لعملية  

 ليم والتعَلمالتع

 . التخطيط1

 . ظروف عملية التعلم2

 . العالقات3

 . تقويم مستوى تقدم الطالب4

 . بيئة التعلم5

 

8 

 

22.22% 

 الوحدة الثانية:

 فن تعليم المباحث 

 . المنهاج1

 .المعرفة بالمحتوى التربوي 2

 .إجراء التقويم للمباحث3

 . المباحث المبنية على ااستقصاء4

 في المباحث. نظرة مستقبلية 5

8 22.22% 



 

المدة  القسم (Module)الوحدة التالي:

 باألسابيا

 النسبة المئوية

 للوحدة

 الوحدة الثالثة:

 الخبرة المدرسية 

 . الخبرة المدرسية األولى1

 . الخبرة المدرسية الثانية2

 . الخبرة المدرسية الثالثة3

 

20 

 

55.56% 

 %100 36 13 المجموع

ب على م الطالال ُيذكر اسفويخضع التقويم لمعايير موصوفة بسلم تقدير لفظي، ويتسم بالدقة والصدق والشفافية، 

ية لتحليلاورقة اإلجابة، بل رقمه الوزاري. ولتقويم الوحد  الرئيسة يطلب من الطلبة كتابة تقرير يظهر مهاراتهم 

ة ، والمنطقية، ويستعين الطلبة بمجموعة من المصادر واألدلة منها المادة التي تعلموها خالل الوحد الرئيس

ة. لخارجيالمدرسية، والمعلومات التي حصلوا عليها خالل إجراء أبحاثهم والمالحظات التي حصلوا عليها من الخبرة ا

تقديمه لكتروني و يطلب من الطلبة استكمال ملف المعلم الطالب اإل (Module 3)ولتقويم الوحدة الرئيسة الثالثة 

طلبة كمال اليظهر استومن ثّم تقديم بيان نهائي  ،إضافة إلى تقديم ثالثة قطع كتابية تعتمد على التأملإلكترونيًا، 

 لمعايير المعلمين، ويكون مدَعم من الملف اإللكتروني.

ي ليها فلقد قامت األكاديمية بدراسة المعايير العالمية، وقامت في ضوئها بتصميم مجموعة من المعايير استندت إ

دريس، شغف بمهنة التوهي: ال ،اختيار المرشحين قبل التحاقهم بالدبلوم، وفي تقويمهم خالل التحاقهم بالدبلوم

داعي وامتالك مستوًى عاليًا من المعرفة التخصصية، الحماس واالهتمام في التدريس، والقدرة على التأمل اإلب

 لمهماتاوالنقدي، والموقف اإليجابي تجاه الطلبة، ورسم توقعات عالية من األطفال وااللتزام بتحقيقها، وإدراك 

ل مع د للعمة على العمل تحت الضغط، والتعاون الفَعال مع الزمالء، واالستعداوالمسؤوليات المهنية للمعلم، والقدر 

رانيا  لكةمأكاديمية ال الطلبة ذوي اإلعاقة وتلبية احتياجاتهم التعليمية، وااللتزام بالمساواة في التعليم والتَعلم الشامل.

 .(2017لتدريب المعلمين )



 
نوا رجة البكالوريوس في أحد التخصصات األكاديمية، أي أن يكو يتوجب على المرشحين أن يكونوا حاصلين على دو 

 بية واللغةة العر معدين إعدادًا تخصصيًا صلبًا قبل االلتحاق بالدبلوم، وتعقد امتحانات للتأكد من المستوى العام باللغ

و مهنة إضافة إلى كتابة بيان شخصي يظهر فيه المرشحون مدى توجههم نحالنجليزية والتخصص األكاديمي، ا

ذلك وات، لالتعليم، ويشترط بالهيئة األكاديمية أن يكونوا قد عملوا في الميدان )المدارس األردنية( آلخر خمس سن

 فهم يمتلكون خبرة واقعية في السيناريوهات والممارسات والعالقات المهنية في مدارس اليوم.

ساعد ير فترة الدبلوم، وهي نسبة عالية، مما %( والتي تستمر على مدا55.56تحتل الخبرة المدرسية ما نسبته )و 

داد لوم إعالطلبة على إدراك المهمات والمسؤوليات المهنية ضمن توفير بيئة تعليمية محفزة. ويستند التقويم في دب

 وتأهيل المعلمين إلى المعايير المهنية للتعليم

 لمهنية التعليم؟( إجابة السؤال الثاني )ما المعايير المشتركة المتعارف عليها عالميا  

العديد  نية فيتعددت المعايير التي اعتمدتها دول العالم لمهنية التعليم، واعتمدت الدراسة مجموعة من المعايير المه

نوب جدول ستراليا، و أونتاريو، وا-من الدول األجنبية وهي: الواليات المتحدة األمريكية، والمملكة المتحدة، وكندا

وفلسطين،  عايير المهنية في العديد من الدول العربية، وهي: المملكة العربية السعودية،إضافة إلى المشرق آسيا، 

داء اإلطار االسترشادي لمعايير أإضافة إلى المعايير الموضوعة في جمهورية مصر العربية، واألردن، وقطر، و 

 (:4الجدول )في بما يأتي  تتمثلأَن المعايير المشتركة لمهنية التعليم . ونتج المعلم العربي

 ( : معايير مهنية التعليم المشتركة عالمياً 4الجدول ) 

 المعايير المجال

 لمعرفة بالمحتوى التخصصيا -أ المعرفة المهنية

 البيداغوجية المعرفة -ب



 

 المعايير المجال

 لتخطيط للتعليم بشكل فَعالا -أ الممارسة المهنية

 نفيذ التعليم بشكل فَعالت -ب

 ةلتقويم وتقديم التغذية الراجعا -ج

 وفير بيئة تعليمية آمنة وداعمةت -د

 يب أثناء الخدمةالتدر  -أ النمو المهني

 األبحاث-ب

 الخبرة -ج

 التجاهات اإليجابية نحو مهنة التعليما -أ القيم والمسؤوليات المهنية

 اللتزام بالطلبة وتعلمهما -ب

 لتعاون والشراكة مع الزمالء والمجتمع المحليا -ج

 ت المهنةخالقياااللتزام بأ -د

 

(، من حيث استخالص المعايير المهنية للتعليم من مجموعة 2014قد تشابهت هذه الدراسة مع دراسة حمود )

ارًا غير شر معيالمعايير المهنية المعتمدة في العديد من الدول العربية واألجنبية، إاّل أن دراسة حمود خرجت بإثني ع

ية لدراسة إلى استخراج المعايير المهنية بطريقة رياضية حيادمصنفين إلى مجاالت محددة، بينما هدفت هذه ا

 معاييرللوقوف على التوجهات العالمية والعربية نحو مهنية التعليم، وصنفت ضمن مجاالت رئيسة، وذلك لتباين ال

تحت د من حيث مؤشرات األداء ومن حيث المقاربة بين المعايير، وللحفاظ على مرونة الجوانب والمؤشرات التي تر 

 نفس المجال الرئيسي، لكي تستطيع الجهات المعنية التوسع بها أو اختصارها ضمن المجاالت الرئيسة.

 العالمية؟( مالتعلي مهنية معايير ما األردن في المعلمين إعداد برامج توافق درجة إجابة السؤال الثالث )ما



 
توافق تجو أن المعلم قبل الخدمة، وبالتالي من المر توصلت الدراسة إلى إَن برامج إعداد المعلمين في األردن تتعلق ب

سؤوليات والم ة، والقيمالمعرفة المهنية، والممارسة المهني :وهي ،هذه البرامج مع ثالثة من مجاالت المعايير المهنية

 التي تحتوي على عشر معايير، أما مجال النمو المهني فهو يتعَلق بالمعلم أثناء الخدمة.المهنية، 

 (UNRWAكلية العلوم التربوية في )و  التربية في الجامعات األردنية كليات -أ

ة ( مع مجال المعرفة المهنيUNRWA)و تتوافق برامج إعداد المعلمين في كليات التربية بالجامعات األردنية

ت ع مجاالمبمعياريه )المعرفة بالمحتوى التخصصي، والمعرفة البيداغوجية(، وال يتوافق اإلعداد في كليات التربية 

يير، شر معاالممارسة المهنية، أو القيم والمسؤوليات المهنية، وبالتالي تتوافق هذه البرامج مع معيارين من أصل ع

 %( من معايير مهنية التعليم المشتركة عالميًا.20أي ما نسبته )

 كاديمية الملكة رانياأدبلوم إعداد وتأهيل المعلمين في  -ب

الميًا ، عتعليم معلمين في أكاديمية الملكة رانيا، بطبيعته، مصمم على المعايير المهنية للإَن دبلوم إعداد وتأهيل ال

هنية فة الملذلك فهو يتفق مع جميع مجاالت معايير مهنية التعليم الثالثة المتعلقة بإعداد المعلم وهي مجال المعر 

لتعليم خطيط لالممارسة المهنية بمعاييره )الت بمعياريه )المعرفة بالمحتوى التخصصي، والمعرفة البيداغوجية(، ومجال

 مة(، ومجالة وداعبشكل فَعال، وتنفيذ التعليم بشكل فَعال، والتقويم وتقديم التغذية الراجعة، وتوفير بيئة تعليمية آمن

والتعاون  ،َلمهمالقيم والمسؤوليات المهنية بمعاييره )االتجاهات اإليجابية نحو مهنة التعليم، وااللتزام بالطلبة وتع

لمشتركة ا% من المعايير  100والشراكة مع الزمالء والمجتمع المحلي، وااللتزام بأخالقيات المهنة(، أي ما نسبته

 عالميًا.

 التوصيات

 في ضوء نتائج هذه الدراسة فإن الباحثة توصي باآلتي:

كد من توافر الحد األدنى من يات التربية، وعقد مقابالت شخصية مع الملتحقين للتأرفع معايير القبول بكل -1

 السمات الواجب توافرها في معلم المستقبل.

تقل  الشتراط في استقطاب أعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم التربوية أن يكونوا قد مارسوا التعليم مدة الا -2

 عن ثالث إلى خمس سنوات، قبل التحاقه ببرنامج الدكتوراة.



 
 بكليات التربية. عدد الذكور وعدد اإلناث( في شروط القبولمراعاة التوازن االجتماعي ) -3

 عادة النظر في الخطط الدراسية، والتركيز أكثر على إكساب الخريجين القدرة على إجراء البحوث اإلجرائية،إ  -4

 وعلى المفاهيم التربوية الحديثة.

عداد محاكاًة إلو دار دراستهم في الكلية، ملية في كليات التربية، وأن تكون على مزيادة عدد ساعات التربية الع -5

ية، المنهجو المعلمين في بعض الدول المتقدمة، مثل فنلندا، والتي تدمج ممارسة التدريس في جميع الدراسات النظرية 

 وذلك من خالل البرنامج الذي يستمر لمدة خمس سنوات.
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 الملخص

لبيئية في كتب العلوم مفاهيم الّتربية ا الّدراسة للّتعرف إلى درجة تضمين هدفت هذه

للصفوف الثالثة األولى في األردن، ولتحقيق أهداف الّدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي 

األول والثاني والثالث األساسي،  األساسية المرحلة التحليلي بتحليل محتوى كتب العلوم للصفوف

صدقها  من قة ذات العالقة، والتأكدالّدراسة بالرجوع إلى األدب التربوي، والدراسات الساب وإعداد أداة 

وثباتها، وفي ضوء ذلك جرى تحليل محتوى كتب العلوم للمرحلة األساسية، وقد أظهرت النتائج أن 



 

( 328أعلى توافر لمفاهيم الّتربية البيئية كان في كتاب العلوم للصف الثالث األساسي؛ فبلغت )

ا في كتاب العلوم للصف الثاني األساسي، %(، وأدناه توافرً 40.24مفهوًما بنسبة مئوية بلغت )

 %(. 27.11( مفهوًما بنسبة مئوية بلغت )221فبلغت )

 مفاهيم الّتربية البيئية، كتب العلوم، الصفوف الثالثة األولى. الكلمات المفتاحية :

 

 

 

The Degree of Inclusion of Environmental Education Concepts in 
Science Books for the First Three Grades in Jordan 

Abstract 

The purpose of the study is to investigate the availability degree of 
environmental education concepts in science books for the first three 
grades in Jordan. To achieve this aim the researcher adopted the 
descriptive analytical approach through the analysis of science books 
content for the basic stage ( first, second and third grades), the 
researcher developed the study tool through reviewing the related 
literature as well as previous studies' then checked reliability and validity. 
Accordingly, the researcher conducted the analysis of science books for 
the first basic stage. The findings of the study showed that the highest 
availability of environmental education concepts were in the third grade 



 

book totaling (328) concepts with a mean of (40.24%) while, the lowest 
was for the science book of the second grade totaling (221) concepts with 
a mean of (27.11%).  

Keywords: Concepts of Environmental Education, books Science, The 
first three rows. 
 

 
 
 
 

 المقدمة 

ورات تعد مفاهيم الّتربية البيئية ضرورة ملحة في وقتنا الحاضر، لما يشهده العالم من تط

ال ة، و علمية وتكنولوجية شملت جميع مجاالت الحياة السياسّية واالقتصادّية واالجتماعّية والصحيّ 

ر ثر على البشننسى كذلك ويالت الحروب والكوارث الطبيعية، وما ينتج عنها من أضرار بيئية تؤ 

ة، لبيئيبشكل مباشر والبيئة بشكل عام، ومن هنا برزت الحاجة إلى الّتركيز على مفاهيم الّتربية ا

ت وضرورة إكسابها للطلبة في مراحل عمرية مبكرة، ليكونوا قادرين على تكوين معلومات ومهارا

 واتجاهات إيجابية نحو البيئة، وفهم العالقة بين اإلنسان والبيئة. 

أبرز المشاكل التي خلفها اإلنسان في البيئة مشكلة التلوث البيئي، واالنفجار  ومن

السكاني، والعمل على استنزاف الموارد الطبيعية بشكل عشوائي، إضافة إلى مشاكل التصحر 

 (. 2000واالنقراض، وانتشار األمراض والفيروسات المعدية )الرباط، 

ارث وأعمال تخريبية نتيجة لما  قام به اإلنسان، وتعرضت البيئة في اآلونة األخيرة إلى كو 

 (2004وعدم فهم العالقة بين اإلنسان والنظام البيئي بالشكل السليم )قمر ومبروك، 



 

جميع ولقد دعا اإلسالم اإلنسان إلى التعامل مع البيئة بلطف، كونها من الحقوق العامة لل

 التي ، وينبذ اإلسالم السلوكيات السلبيةيجب المحافظة عليها من أجل ديمومة الحياة واستمرارها

 (.1992تؤثر على عناصر البيئة بشكل مباشر وغير مباشر) الكيالني، 

حو وتعد الّتربية أهم وسيلة لحماية البيئة من األخطار؛ كونها تشكل وعي بيئي إيجابي ن

 (2004، ية )السعودالبيئة، وتعمل على تغيير سلوكيات األفراد بما يتوافق مع أهداف الّتربية البيئ

 جوانب من أنها جانب اإلسالم في البيئية الّتربية ( 539: 2003الطنطاوي ) وعرف

 تهتم يالت والسنة القرآن :للتشريع األساسيين المصدرين من مبادئها تستمد التي الّتربية الشاملة

 اصرالعن بهذه هعالقت وتنظيم بعناصرها، معرفته وتعميق الطبيعية، بالبيئة صلة اإلنسان بتوثيق

 اإلسالمية. المصادر من المستمدة المبادئ دقيُقا يعتمد على تنظيًما

 العالقة يهدف إلى توضيح تعليمي البيئية برنامج الّتربية ( أن78: 2006وذكر خضر )

 والخبرات. المهارات لتحقيق وموارد خبرات من بها وما البيئة مع وتفاعله بين اإلنسان،

البيئية أّنها تعمل على حل مشكالت البيئة عن طريق مساعدة ومن خصائص الّتربية 

ن الناس على إدراك هذه المشكالت، وتشكيل وعي بيئي لتوضيح المشكالت البيئية المعقدة، وتؤم

 ستقبلتظافر أنواع المعرفة الالزمة لتفسيرها، والتي تتميز بطابع االستمرارية والتطلع إلى الم

 (.2004)عربيات، ومزاهره 

دف الّتربية البيئية إلى تشكيل المواطن اإليجابي الواعي بمشكالت البيئة، وتنمية الوعي وته

بأهمية البيئة، وتنمية القيم االجتماعية، ودراسة المشكالت البيئية، وتحليلها، من خالل منظور 

قديرها. القيم، وتنمية المهارات الالزمة لفهم العالقات التي تربط بين اإلنسان وبيئته المحلية وت



 

وتهدف أيًضا إلى تنمية أخالق بيئية تسعى إلى إيجاد التوازن البيئي، ورفع مستوى المعيشة لألفراد، 

إضافة إلى تزويد األفراد بمعلومات دقيقة وحديثة عن البيئة ومشكالتها بهدف معاونتهم على اتخاذ 

حق كل مواطن اتخاذ  القرارات السليمة ألسلوب التعايش مع البيئة وتوعية المجتمع، وبأن من

 (.2004القرارات بشأن المشكالت البيئية )السعود، 

ا وتعد مناهج العلوم الوسط المالئم لتضمين المفاهيم البيئية، بشكل يتناسب مع القضاي

 ئية أثناءالبي البيئية المحلية، ودمج المفاهيم والقضايا البيئية في هذه المناهج، وعدم إغفال المفاهيم

لعام الهدف يومية للطلبة فيما يتعلق بالنظافة والنظام والحفاظ علي الموارد وغيرها، واالممارسات ال

ها بتمام للمفاهيم البيئية هو إعداد الفرد اإليجابي ذي المعرفة والدراية بالبيئة وعناصرها وااله

لقدرة يه الدوبمشكالتها، ولديه اتجاهات إيجابية نحو حمايتها من التلوث، وإهدار الموارد البيئية، و 

 (.1999على اتخاذ القرارات الصحيحة التي تؤدي إلى الحفاظ على التوازن البيئي )بسيوني، 

 وللمدرسة دور كبير في حماية البيئة باعتبارها مؤسسة اجتماعية تربوية، تقوم بمهمة 

، درسةلمالّتربية، جنبًا إلى جنب، مع األسرة، وهذه المهمة تحتم على كلتا المؤسستين، األسرة وا

يه التعاون حتى يصال بتربية الفرد إلى الهدف المنشود، وحتى ال يحدث بينهما تناقض يترتب عل

بية تفكيك في شخصية الطفل وفقدان الثقة باألسرة، أو المدرسة، ومن مداخل تضمين مفاهيم الّتر 

دخل اجي، والمالبيئية في المناهج الدراسية، من خالل: مدخل الوحدات الدراسية، والمدخل االندم

 (.2006المستقل، وشرح طبيعة كل مدخل على حدا )قداح، 

( ضرورة وأهمية تعلم المفاهيم البيئية للطلبة 2004( وسالمه )2006وبين كل من السعيد )

تجمع الحقائق البيئية وتصنفها وتقلل من تعقدها، وتساعد المفاهيم البيئية على كونها تعمل على 

عارف في ضوء االنفجار المعرفي، والمفاهيم البيئية أكثر ثباًتا؛ مما يساعد اإللمام بأكبر كم من الم



 

على التقليل من سرعة نسيان المتعلم للمادة المتعلمة، وتستخدم المفاهيم البيئية في تصنيف األشياء 

واألحداث والظواهر لتسهيل دراسة مكوناتها، وتعلم المفاهيم البيئية الرئيسة يسهل دراسة المفاهيم 

الفرعية التي تتصل بها، وتساعد المفاهيم البيئية على زيادة اهتمام المتعلمين بالمادة الدراسية، 

 لتعلمها، وتساعد المفاهيم البيئية على انتقال أثر التعلم وزيادة االهتمام به. وزيادة دوافعهم

يل شاء جيالحظ مما سبق أن هناك اهتمام واضح من الباحثين في مجال الّتربية البيئية إلن

لوثها تصادر واٍع يمتلك المعلومات، والكفايات الالزمة للتعامل األمثل مع البيئة، ومعرفة مشاكلها وم

 بالشكل الصحيح. 

( 2002وقد نال موضوع الّتربية البيئية اهتمامات العديد من الباحثين، فقد أجرت عكور )

 ,الخامس،الرابع، و  األساسية م المرحلةعلو  كتب في المتضمنة البيئية لّتعرف إلى القيملهدفت  دراسة

 كتب يف تضمينها ينبغي التي الّدراسة إلى القيم البيئية توصلت وقد األردن، في المتوسطة السادس

ومجال  البيئة، ومجال حماية البيئي، التوازن  مجال هي: ،مجاالت قسمت إلى ثالثة العلوم

 وغير ضمنية وهامشية بصورة الكتب في تأتي مالقي هذه أن وتبين البيئة. لمواد الرشيد االستثمار

 .المعرفي الجانب على التركيز وكانK منظمة

صف ( إلى معرفة مدى أهمية مفاهيم الّتربية البيئية لطلبة ال2007وتوصلت دراسة النوح )

 بانة،وقد أعد الباحث است ،السادس االبتدائي بالرياض، ومدى تعاملهم معها من وجهة نظر معلميهم

 سة أن( عبارة موزعة إلى ثالثة جوانب: المعرفي، والوجداني، والمهاري. وأسفرت الّدرا71) تضمنت

لصف اميذ مفاهيم الّتربية البيئية الموزعة إلى جوانب: المعرفي والوجداني والمهاري كانت مهمة لتال

 ة.تفاوتالسادس بالرياض، بينما تعاملهم مع المفاهيم ذاتها كان بصورة أقل، وذلك على درجات م



 

( إلى معرفة واقع مفاهيم الّتربية البيئية في المدارس 2008بينما سعت دراسة غربي )

حلة االبتدائية من وجهه نظر المعلمين، وقد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي بتحليل كتب المر 

لكتب في ا االبتدائية في ضوء مفاهيم الّتربية البيئية، وتوصلت نتائج الّدراسة ان المواد الدراسية

قل ح يعر المدرسية لم تهتم بالمشكالت البيئية في الجزائر، وأن غياب إعداد المعلمين بالشكل الصحي

 تطبيق الّتربية البيئية. 

للّتعرف إلى فاعلية إستراتيجيات التعلم النشط  (Michael, 2008) وسعت دراسة ميشيل

 بالمرحلة لعلوماة والقضايا البيئية، عبر مناهج في تنمية المفاهيم البيئية والسلوك اإليجابي تجاه البيئ

سلوك ة والاإلعدادية، وأوصت بالتأكيد علي الدور اإليجابي لمناهج العلوم في تنمية المفاهيم البيئي

 .اإليجابي تجاه البيئة، وأكدت فاعلية إستراتيجيات التعلم النشط في هذا المجال

 ومعل مقرر في البيئية لى مفاهيم الّتربية( بدراسة هدفت للّتعرف إ2010وقامت المحتسب )

 العاشر في للصف والبيئة الصحة علوم مقرر في فلسطين، بتحليل العاشر للصف والبيئة الصحة

 لىع وزعت استبانة الباحثة طبقت البيئية وقد للجوانب المقرر تناول فلسطين، والّتعرف إلى مدى

 وبل  المقرر، حول آرائهم لمعرفة عاشرللصف ال والبيئة الصحة علوم ومعلمات معلمي جميع

 لى تحليلإضافة إ .وثباتها صدقها من بعد التأكد االستبانة بتعبئة قاموا ومعلمة معلًما (60) عددهم

 ّن مقررأالّدراسة إلى النتائج  التحليلي توصلت المنهج الوصفي باستخدام الباحثة من المقرر محتوى 

 جديد،  ما هو على واحتوائه وتسلسله محتواه  حيث من اجيدً  إعداًدا أعد والبيئة الصحة علوم

 .وحدة كل قبل عامة أهداف على واحتوائه

( دراسة هدفت إلى معرفة واقع مفاهيم الّتربية البيئية في مناهج 2011وأجرى جمعة )

الّتربية اإلسالمية في محافظة دمشق، ولتحقيق هدف الّدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي 



 

بتحليل كتب الصف السابع األساسي في ضوء مفاهيم الّتربية البيئية، وتوصلت  الّدراسة  التحليلي

 يحتو بيئية، ولم تربوية مفاهيم من األساسي السابع الصف في اإلسالمية الّتربية كتاب إلى خلو

 .البيئية حول الّتربية تطبيقية أنشطة أو أمثلة أي السابع للصف اإلسالمية الّتربية ِكتاب

 يف المتضمنة البيئية الّتربية مفاهيم عن ( إلى الكشف2011نما توصلت دراسة السخني )بي

 في يمثل ذيال الّدراسة مجتمع تألف وقد .بمملكة البحرين االبتدائية للمرحلة اإلسالمية الّتربية كتب

 .كتب ةست وعددها للمرحلة االبتدائية، اإلسالمية الّتربية كتب جميع من الّدراسة عينة الوقت نفس

ة قائم :منها الّدراسة إلى نتائج، وخلصت .الكتب هذه على المحتوى  تحليل منهج تطبيق جرى  وقد

 مجموع وبل   .ةاالبتدائي للمرحلة اإلسالمية الّتربية كتب في تضمينها المقترح البيئية الّتربية بمفاهيم

 ذهه ومعظم .(20.34%) بنسبةو  فقرة، ( 445 ) البيئية الّتربية فيها مفاهيم وردت التي الفقرات

 هو لبيئيةا الّتربية مفاهيم فيها وردت التي الكتب وأكثر البيئية، األخالقيات بمجال تتصل المفاهيم

 ( 43 ) االبتدائي األول الصف كتاب هو مفاهيم، وأقلها ( 106 ) الرابع االبتدائي الصف كتاب

  .فقط مفهوًما

مفاهيم الّتربية الصحية في كتب العلوم ( إلى تقصي 2014وسعت دراسة البركاتي )

صت المطورة للمرحلة المتوسطة في السعودية في ضوء مفاهيم الّتربية الصحية العالمية. وقد خل

سبة ( مفهوما وبن35نتائج الّدراسة إلى أن: كتب العلوم المطورة للمرحلة المتوسطة قد تضمنت )

ربية سط هي أكثر الكتب تناواًل لمفاهيم التّ %(، وأن كتب العلوم للصف الثاني المتو 85.4بلغت )

 %(، بينما كانت نسبة تناول كتابي الصف األول 80.5( مفهوًما وبنسبة )33الصحية، فتضمنت )

 %(، وأن أكثر المجاالت تكراًرا هو مجال الصحة الشخصية والجسدية، 48.8والثالث المتوسط )

 اإلشارة إلى أي مفهوم فيه. وأقلها هو مجال الصحة النفسية والعقلية، فلم ترد



 

عرفة ة، ومتتشابه الّدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناولها لمفاهيم الّتربية البيئي

ا في مستوى تضمينها في الكتب المدرسية، وضرورة إكسابها للطلبة في جميع المراحل الدراسية، كم

 (.2010( ودراسة السخني )2011دراسة جمعة )

رة وضرو  الحظ أّن الدراسات السابقة ركزت على أهمّية مفاهيم الّتربية البيئيةوتبًعا لذلك ن

م إكسابها للطلبة، وتضمينها بصورة أكبر في كتب العلوم كون بعض الدراسات درجة تضمين مفاهي

( ودراسة غريب 2011الّتربية البيئية في الكتب جاء بشكل منخفض ، نحو: دراسة جمعة )

(2008) 

ف سة الحالية عن الدراسات السابقة بالتركيز على مناهج العلوم في الصفو وتختلف الّدرا

الثالثة األولى على وجه الخصوص، كون هذه المرحلة تعد من أهم المراحل التي يجب تعريف 

مفاهيم ئمة بالطلبة بمفاهيم الّتربية البيئية وكيفية التعامل مع مكونات البيئة ومواردها، وإعداد قا

 . ئية لتضمينها في كتب العلوم للصفوف الثالثة األولى على وجه الخصوصالّتربية البي

 مشكلة الّدراسة 

تشهد المجتمعات البشرية تطورات علمية هائلة شملت جميع مناحي الحياة، وأدى ذلك إلى 

الحاق الضرر في البيئة نتيجة هذه التطورات، ومنها: الثورة االقتصادية، ومشكالت التلوث، 

عسكرية، والحروب والكوارث الطبيعية، وآثارها السلبية على األفراد والمجتمعات. وهذا ما والتجارب ال

(، وقد الحظ الباحث وجود ضعف في كتب العلوم للصفوف الثالثة األولى 2004أكده السعود )

لّتربية لتناولها مفاهيم الّتربية البيئية، وهذا يتطلب من القائمين على العملية التربوية تضمين مفاهيم ا

البيئية في كتب العلوم للصفوف الثالثة األولى بصورة أكبر، والتركيز عليها، ومعالجة الضعف 

(. 2008(، ودراسة غربي )2010الحاصل في هذه المفاهيم، وهذا ما أكدته دراسة المحتسب )



 

يم االجتماعية، حتى يتم بناء جيل واٍع بمشكالت البيئة، وتنمية الوعي لديهم بأهمية البيئة، وتنمية الق

ودراسة المشكالت البيئية بطريقة علمية، وتساعدهم على اتخاذ القرارات السليمة ألسلوب التعايش 

 مع البيئة.

 

 أسئلة الّدراسة

 :اآلتية األسئلة عن لإلجابة الّدراسة سعت

 الثة ما مفاهيم الّتربية البيئية الواجب توافرها في كتب العلوم للصفوف الث

 دن ؟األولى في األر 

 ما درجه توافر مفاهيم الّتربية البيئية في كتب العلوم للصفوف الثالثة 

 األولى في األردن بتحليل محتواها؟

 أهمية الّدراسة

تنبع أهمية الّدراسة بتناولها مفاهيم التربية البيئية ومعرفة مستوى تضمينها في كتب العلـوم      

م مـــع االتجاهـــات العالمّيـــة المعاصـــرة فـــي للصـــفوف الثالثـــة األولـــى فـــي األردن، وهـــو مـــا ينســـج

البحــوث الّتربوّيــة ذات الّصــلة بالّتربيــة البيئّيــة، وتكمــن أهميــة الّدراســة فــي أنهــا ســتتناول مفــاهيم 

الّتربية البيئية التي يجب إكسابها للطلبة في مراحـل مبكـرة مـن العمـر لمواجهـه التحـديات البيئيـة 

طلبــــة فــــي ظــــل المشــــكالت البيئيــــة الموجــــودة فــــي المعاصــــرة، وغــــرس أخالقيــــات بيئيــــة عنــــد ال

المجتمعات، ويمكن أن يستفيد من نتائج هذه الّدراسة: معلمو الصفوف الثالثة األولـى بتعـريفهم 



 

بمفاهيم الّتربية البيئية الواجب التركيز عليهـا، والعمـل علـى إكسـابها للطلبـة أثنـاء تـدريس مسـاق 

 العلوم.

   ة املين فــي إدارة المنــاهج فــي وزارة الّتربيــوتســاعد نتــائج هــذه الّدراســة العــ

ضـمن  والتعليم األردنية لتضمين مفاهيم الّتربية البيئية في كتب العلـوم للصـفوف الثالثـة األولـى

 أنشطة ودروس كتب العلوم للصفوف الثالثة األولى.

 أهداف الّدراسة

 ى في الثالثة األول تحديد مفاهيم الّتربية البيئية الواجب توافرها في كتب العلوم للصفوف

 األردن.

 ي ولى فالّتعرف إلى درجة توافر مفاهيم الّتربية البيئية في كتب العلوم للصفوف الثالثة األ

 األردن بتحليل محتواها.

 مصطلحات الّدراسة وتعريفاتها اإلجرائية

 :وهـــي جملـــة مـــن المفـــاهيم التـــي يمكـــن أن تســـهم فـــي  مفعععاهيم الّتربيعععة البيئيعععة

لـــى التعامـــل األمثـــل مـــع البيئـــة ومكوناتهـــا، إذ يجـــري تنشـــئة األجيـــال بصـــورة مســـاعدة الطلبـــة ع

 إيجابية ليصبحوا مواطنين صالحين فاعلين في مجتمعهم .

 :ل وهي الكتب المقـرر تدريسـها للطلبـة المرحلـة األساسـية الـدنيا األو  كتب العلوم

ل لعـام ل الفصـل الدراسـي األو والثاني والثالث األساسي في وزارة الّتربية والتعليم في األردن خال

 م.2018 –م 2017



 

 : لث وتشمل طلبة كل من الصفوف األول والثاني والثا الصفوف الثالثة األولى

 األساسي في وزارة الّتربية والتعليم األردنية .

 

 محددات الّدراسة

  الحد الزماني: أجريت هـذه الّدراسـة خـالل الفصـل الدراسـي الثـاني للعـام الدراسـي

 م.2018 - 2017

 .الحد المكاني: طبقت هذه الّدراسة في المملكة األردنية الهاشمية 

  الحــد الموضـــوعي: ستقتصــر هـــذه الّدراســـة علــى مفـــاهيم الّتربيــة البيئيـــة الواجـــب

توافرها في كتب العلوم للصـفوف: األول، والثـاني، والثالـث األساسـي فـي األردن، والتـي توصـل 

 اة الّدراسة. إليها الباحث وقيامه بتضمينها في أد

 إجراءات الّدراسة

 يتنـــاول هـــذا البـــاب وصـــًفا لمنهجيـــة الّدراســـة وإجراءاتهـــا، إذ يتضـــمن وصـــًفا لمجتمـــع الّدراســــة، 

نـات، والعينة التي جرى اختيارها، ويتضمن بياًنا لإلجراءات التي قام بها الباحث للحصول علـى البيا

ا التحقــق مــن صــدق األداة وثباتهــا، ويتضــمن هــذوكــذلك أداة الّدراســة التــي اعتمــدها الباحــث، وكيفيــة 

 الفصل وًصفا لإلجراءات للوصول النتائج وتحليلها.

 منهجّية الّدراسة



 

اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي الــذي يصــف الظــاهرة المدروســة وصــًفا كمًيــا وكيفًيــا 

ا ختلفـة مـن أجـل تفسـيرهبجمع المعلومات وتصنيفها، ومن ثم تحليلها وكشف العالقة بين أبعادها الم

بـو تفسيًرا كافًيا والوصول إلى استنتاجات عامة تسهم في فهم الحاضر، وتشخيص الواقع وأسبابه. )أ

 (.131: 2004النصر، 

 مجتما الّدراسة وعينتها 

تكونــت عينــة الّدراســة مــن جميــع كتــب العلــوم التــي تــدرس للصــفوف: األول والثــاني والثالــث 

 م في األردن.2018-2017لثاني للعام األساسي للفصل الدراسي ا

 أداة الّدراسة )أداة تحليل محتوى الكتب(

 في ضوء الخطوات اآلتية: الّدراسة  أاعد الباحث أداة 

، الرجـــوع إلـــى األدب التربـــوي والدراســــات الســـابقة التـــي تناولـــت مفــــاهيم الّتربيـــة البيئيـــة )غربــــي .1

مفـاهيم الّتربيـة البيئيـة التـي تناسـب  وذلك لتحديـد ،)2014؛ البركاتي، 2011؛ السخني 2008

 المرحلة العمرية للدراسة للصفوف: األول والثاني والثالث األساسي.

االطالع على أهداف ومحتـوى كتـب العلـوم للصـفوف: األول والثـاني والثالـث األساسـي للتعـرف  .2

 إلى مدى تناولها لمفاهيم الّتربية البيئية.

 فهوًما. ( م50البيئية، فبل  عدد المفاهيم بصورتها األولية ) التوصل إلى قائمة بمفاهيم الّتربية  .3

عــرض قائمــة المفــاهيم علــى مجموعــة مــن المحكمــين المتخصصــين، لغايــات إضــافة أو حــذف  .4

بعــض المفــاهيم، واقترحــوا حــذف بعــض المفــاهيم لعــدم مناســبتها للدراســة مثــل: الطاقــة البديلــة، 



 

والخسـوف، وقـد أصـبحت األداة بصـورتها النهائيـة وإقامة السدود، والغـاز الطبيعـي ، والكسـوف، 

( مفهومــا تقــع ضــمن ثالثــة مجــاالت وهــي: المجــال األول التوعيــة 41بعــد التحكــيم مؤلفــة مــن )

( مفاهيم، والمجال 7( مفاهيم، والمجال الثاني حماية البيئة وتكون من )5الصحية وتكون من )

والمجـال الرابـع النظـام البيئـي وتكـون مـن  ( مفهوًمـا، 11الثالث المشكالت البيئية، وتكون مـن )

 ( مفهوًما، وبذلك أصبحت القائمة بصورتها النهائية. 18)

وللتأكـد مـن ثبـات التحليـل، جـرى أخـذ ثالثــة دروس مـن كـل كتـاب مـن كتـب العلـوم للصــفوف:   .5

األول والثاني والثالث األساسي، وجرى تحليلها من الباحث، وزميل آخر، وحسب ثبات التحليـل 

(  للثبات، التي Holsti,1969(، وذلك باستخدام معادلة هولستي )0.91ن المحللين، فبل   )بي

 نصها:

 %100× معامل الثبات:  عدد مرات االتفاق بين الباحثين                           

 عدد مرات االتفاق + عدد مرات االختالف                              

 علوم للصفوف: األول والثاني والثالث األساسي على النحو اآلتي:وجرى تحليل محتوى كتب ال .6

  ّربيــة تحديــد الهــدف مــن التحليــل وهــو الّتعــرف إلــى درجــة تــوافر مفــاهيم الّتربيــة البيئيــة فــي كتــب الت

هـذه العلوم للصفوف: األول والثاني والثالث األساسي في ضوء قائمة المفاهيم التي تم إعدادها ل

 الغاية.

 التحليــــل وهــــي كتــــب العلــــوم للصــــفوف: األول والثــــاني والثالــــث األساســــي للفصــــل  تحديــــد مجــــال

 الدراسي الثاني.



 

 .تم تحديد فئات التحليل وهي قائمة مفاهيم الّتربية البيئية ضمن مجاالتها األربعة 

 .تم اختيار الكلمة والجملة بوصفها وحدات تحليل ألنها تتناسب مع موضوع الّدراسة الحالية 

 توى واألنشطة والتقويم واألسئلة لعملية التحليل. إخضاع المح 

 .اعتماد التكرارات كوحدة للعد 

 التوصل إلى النتائج والتحقق من ثبات عملية تحليل محتوى كتب العلوم للصفوف: األول والثاني 

 والثالث األساسي.

  نتائج الّدراسة ومناقشتها 

وم فعي كتعب العلع لّتربيعة البيئيعة الواجعب توافرهعاالنتعائج المتعلقعة بالسعؤال األول: معا مفعاهيم ا :أوال  

 للمرحلة األساسية الدنيا في األردن ؟ 

حث بعـد لإلجابة عن هذا السؤال تم إعداد قائمة بمفاهيم الّتربية البيئية التي توصل إليها البا

مراجعة األدب التربوي والدراسات والبحوث ذات العالقة، وعرضها على مجموعه من المحكمـين مـن 

ـــة الواجـــب توافرهـــا فـــي كتـــب العلـــوم  ـــاهيم الّتربيـــة البيئي ذوي االختصـــاص، وذلـــك الســـتخراج أهـــم مف

ـــى أربعـــة مجـــاالت )التوعيـــة الصـــحية، وحمايـــة البيئـــة، والمشـــكالت  ـــة األساســـية وتقســـيمها إل للمرحل

 ( يوضح ذلك:1البيئية، والنظام البيئي(،  والجدول )

 

 (1الجدول )

 بيئيةمجاالت مفاهيم الّتربية ال

        



 

 

 

 

 

 

التوعية    ت
 الصحية  

المشكالت    ت حماية البيئة    ت
 البيئية

 النظام البيئي   ت

 الشمس 1 الحرائق 1 الوعي البيئي 1 الغذاء الصحي  .1
النظافة   .2

 الشخصية
 الهواء 2 تلوث الهواء 2 الّتربية البيئية 2

 الماء 3 تلوث الماء 3 ترشيد االستهالك 3 نظافة البيئة  .3
ممارسة   .4

 الرياضة
القوانين  4

 والتشريعات
 التربة 4 تلوث التربة 4

التعامل مع   .5
 الدواء

التلوث  5 زراعة األشجار 5
 الضوضائي

 الجبال 5

المحميات  6 
 الطبيعية

 الزالزل 6 تلوث الغذاء 6

 البراكين 7 الرعي الجائر 7 تدوير النفايات 7
 الفيضانات 8 النفايات 8 

 القمر 9 قطع األشجار 9
 البحار  10 صيد الحيوانات 10
 المحيطات 11 الحرائق 11

 األنهار 12 
 الينابيع 13
 الصخور 14
 الرمال 15
 الجبال 16
 الصحراء 17
 الحيوانات 18
 النباتات 18



 

 

 

 

 

 

 النهائيـة بعـدويعزو الباحث سـبب اختيـار هـذه المفـاهيم، والتركيـز عليهـا وإخراجهـا بصـورتها 

عرضــها علــى مجموعــة مــن المحكمــين، حتــى يــتم توعيــة الطلبــة بالمفــاهيم البيئيــة، وكيفيــة التعامــل 

ة، األمثـــل مـــع البيئـــة ومكوناتهـــا، فيـــتم تشـــكيل تربيـــة بيئيـــة ووعـــي بيئـــي منـــذ المراحـــل العمريـــة المبكـــر 

دة واضــــعي والعمـــل علـــى تنشــــئة جيـــل يكــــون صـــديق للبيئــــة وال يلحـــق الضــــرر بهـــا، وكــــذلك مســـاع

ومخططي المنهاج في التركيز عليها، وتضـمينها فـي الكتـب صـمن الصـفوف الثالثـة األولـى بصـورة 

 أكبــر، وقيــام المعلمــين فــي إكســاب هــذه المفــاهيم للطلبــة، والتركيــز عليهــا حتــى يكونــوا قــادرين علــى

التي  عرفة األضرارالتفكير بطريقة واعية، ويتمكنوا من الّتعرف إلى مكونات البيئة وما يحيط بها، وم

ـــة  ـــروة الحيواني ـــوث هـــوائي ومـــائي وضوضـــائي ألحقـــت الضـــرر بالبشـــرية والث خلفتهـــا البشـــرية مـــن تل

 (.2011(، ودراسة جمعه )2014والنباتية، وهذا ما أكدته دراسة البركاتي )

ما درجة تضمن مفاهيم الّتربية البيئية في كتب العلوم  للصعفوف الثالثعة   :السؤال الثاني

  ى في األردن ؟األول



 

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال قــام الباحــث بتحليــل محتــوى كتــب الّتربيــة العلــوم للصــفوف: األول 

استخراج والثاني والثالث األساسية في األردن في ضوء أداة الّدراسة التي جرى إعدادها لهذه الغاية، و 

ويـة ، واسـتخراج نسـبها المئهذه المفاهيم من الكتب وبيان تكراراتها في كل كتاب وجمع كـل التكـرارات

 (.2وترتيبها التنازلي، وهذا مبين في الجدول )

 (2الجدول )   
لثالث ني واقائمة مفاهيم الّتربية البيئية الواجب توافرها في محتوى كتب العلوم للصفوف األول والثا

 األساسي، وبيان تكراراتها، ونسبها المئوية

جموع م تكرار المفهوم في كل صف المفهوم الرقم
 تكرارات

النسبة 
 الثالث الثاني األول المئوية

 %0.122 1 - - 1 الغذاء الصحي  .1
 %0.736 6 - 1 5 النظافة الشخصية  .2
 - - - - - ممارسة الرياضة  .3
 - - - - - التعامل مع الدواء  .4
 %1.595 13 3 2 8 نظافة البيئة  .5
 %2.085 17 2 10 5 الوعي البيئي  .6
 %4.417 36 4 19 13 الّتربية البيئية  .7
 %0.368 3 3 - - القوانين والتشريعات  .8
 - - - - - ترشيد االستهالك  .9

 %0.368 3 1 2 - زراعة األشجار  .10
 %1.595 13 13 - - المحميات الطبيعية  .11
 - - - - - تدوير النفايات  .12
 %3.926 32 2 8 22 تلوث الهواء  .13
 %1.595 13 - 10 3 تلوث الماء  .14
 %1.349 11 2 9 - تلوث التربة  .15
 %0.736 6 - 6 - التلوث الضوضائي  .16
 - - - - - تلوث الغذاء  .17
 %1.349 11 2 5 4 النفايات  .18
 %1.963 16 8 6 2 الصحراء  .19



 

            

 ي

 

11.779 96 43 15 38 الحيوانات  .20
% 

13.496 110 15 51 44 النباتات  .21
% 

 - - - - - الرعي الجائر  .22
 %0.613 5 - 5 - قطع األشجار  .23
 - - - - - صيد الحيوانات  .24
 %0.858 7 5 2 - الحرائق  .25
 %1.963 16 8 5 3 الشمس  .26
 %4.171 34 2 12 20 الهواء  .27
19.509 159 65 32 62 الماء  .28

% 
 %2.944 24 9 4 11 التربة  .29
 %1.840 15 9 4 2 الجبال  .30
 %2.085 17 17 - - الزالزل  .31
 %2.331 19 19 - - البراكين  .32
 %0.858 7 5 2 - الفيضانات  .33
 %1.959 13 13 - - القمر  .34
 %3.067 25 19 2 4 البحار   .35
 %0.736 6 6 - - المحيطات  .36
 %1.472 12 7 - 5 األنهار  .37
 %0.981 8 5 2 1 الينابيع  .38
 %4.417 36 21 2 13 الصخور  .39
 %2.453 20 15 5 - الرمال  .40
 %0.613 5 5 - - الجبال  .41

 %100 815 328 221 266 المجموع



 

 

 

 

 

 

 

 ي

( تكـــرارًا لمفــاهيم الّتربيـــة 815( أن محتــوى كتـــب العلــوم قـــد تضــمن )2مــن الجـــدول ) تضــح

البيئيـــة التـــي تناولـــت محتـــوى كتـــب العلـــوم للصـــفوف: األول والثـــاني والثالـــث األساســـي موزعـــة علـــى 

 النحو اآلتي:

تكـراًرا  (328ترتيب تكـرار مفـاهيم الّتربيـة البيئيـة للصـف الثالـث فـي المرتبـة األولـى، فبلغـت ) جاء -

%( مــن محتــوى جميــع عينــة الّدراســة، ثــم الصــف األول فــي المرتبــة 40.24بنســبة مئويــة بلغــت )

%(، ثــم الصـف الثــاني فبلغــت التكــرارات 32.63( تكــراًرا بنسـبة مئويــة بلغــت )266الثانيـة فبلغــت )

 %(.27.11بنسبة مئوية بلغت ) ( تكراًرا221)

ا تكرارات ونسب مئوية مفاهيم الماء والنباتات والحيوانات، جاءت أكثر مفاهيم الّتربية البيئية شيوعً  -

وتعزى أسباب هذا التكرار في ذلك إلى إدراك واضعي ومخططي المناهج بأهمية توعية الّطلبة منذ 



 

المراحــل العمريــة المبكــرة بأهميــة المــاء فــي حياتنــا، وبيــان أهميــة المــاء لإلنســان والحيــوان والنبــات 

حتــى شــملت جميــع منــاحي الحيــاة، وكــذلك التركيــز علــى تعريــف الطلبــة  وتعــدد مجــاالت اســتخدامه

بمفهوم النباتات، وبيان إشكالها وفوائدها وأهمية ثمارها وكيفية العناية بالنباتات وكذلك تنـوع الثمـار 

التـــي تنتجهـــا النباتـــات لينشـــأ جيـــل واعـــي قـــادر علـــى التعامـــل مـــع البيئـــة ومكوناتهـــا بطريقـــة ســـليمة 

شــكل األمثــل، وربمــا يعــود ذلـــك إلــى طبيعــة الموضــوعات التــي تضــمنتها هــذه الكتــب؛ وإيجابيــة وبال

فكتب العلوم تركز على البيئة بجميع مكوناتهـا الحيـة وغيـر الحيـة، وكـذلك الّتعـرف إلـى المشـكالت 

البيئيــة ســواء كانــت طبيعيــة أم بشــرية، وتقــديم الحلــول الناجعــة لحمايــة البيئــة، وبيــان آثارهــا الســلبية 

( التــي أكــدت بــأن المنــاهج 2010المجتمعــات البشــرية، واتفقــت مــع نتيجــة دراســة المحتســب ) علــى

( التـي توصـلت 2008وفرت المفاهيم البيئية للطلبة بشكل جيد، واختلفت مـع نتـائج دراسـة غربـي )

إلى عدم اهتمام مناهج العلـوم بالمشـكالت البيئيـة، وغيـاب دور المعلمـين فـي تحقيـق التربيـة البيئيـة 

 لطلبة.ل

ويالحـظ أن بعــض المفـاهيم لــم تحـظ بنصــيب وافـر مــن التكـرارات، وبعــض المفـاهيم لــم يـرد ذكرهــا  -

في بعض الصفوف مثل: الغذاء الصـحي فـي الصـف الثـاني والثالـث، ومفهـوم التعامـل مـع الـدواء، 

وترشـــيد االســـتهالك، والرعـــي الجـــائر، وصـــيد الحيوانـــات، وممارســـة الرياضـــة، وتلـــوث الغـــذاء فـــي 

 أن المنـاهج مـؤلفي ذلك أيضا إلى إدراك سبب يعود لصف األول والثاني والثالث األساسي،  وقدا

خـالل المالحظـة والبيئـة المحليـة للطالـب أو عبـر المعلـم، وبعضـها  مـن تكتسـب المفـاهيم هـذه مثـل



 

ورد بصــــــورة قليلــــــة، مثــــــل: مفــــــاهيم النظافــــــة الشخصــــــية، وقطــــــع األشــــــجار، والحرائــــــق والنفايــــــات 

نات بالرغم مـن أهميـة هـذه المفـاهيم فـي إكسـاب الطلبـة قـيم وسـلوكيات إيجابيـة تعمـل علـى والفيضا

تنمية المهارات البيئية المختلفة لديهم، وهذا يتطلب من واضعي المناهج التركيز عليها، وتضـمينها 

والتي  بصورة أكبر في كتب العلوم حتى يستفيد منها الطلبة في حياتهم اليومية الحالية والمستقبلية،

ستساعد الطلبة اتخاذ القرارات العقالنية بما يتوافـق مـع سـلوك المجتمـع، وعـدم اإلخـالل فـي النظـام 

( بضــرورة االهتمــام بمفــاهيم الصــحة 2014البيئــي ومكوناتــه، واتفقــت مــع نتيجــة دراســة البركــاتي )

 الشخصية.

 

 الّتوصيات

 : توصل الباحث إلى مجموعة من التوصيات وهي على النحو اآلتي

تـب ضرورة اهتمام مؤلفي كتب العلوم بمفاهيم الّتربية البيئيـة التـي جـرى إعـدادها وتضـمينها فـي ك .1

 العلوم للمرحلة األساسية كل صف على حدة.

مج  وورش يمكن أن يستفيد من النتائج مديرية التدريب في وزارة الّتربية والتعليم األردنية بعمل برا .2

 الّتربية البيئة .على مفاهيم تدريبية لمعلمي المرحلة األساسية 

إجــراء دراســة شــبه تجريبيــة تقــوم علــى تقــديم نمــوذج مقتــرح لمفــاهيم الّتربيــة البيئيــة ومعرفــة فاعليــة  .3

 األنموذج.
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ِة لذوي اضطراِب طيِف التَّوحِد في ُمخيِم   َتقييُم مستوى َخدماِت التَّربيِة الَخاصَّ

 الزَّعتري في األردن من وجهِة نظر مقدمي الخدمات
 

د. نبيل صالح   روان صالح عبد الحميد طالفحة

 حميدان

جامعة عمان     جامعة عمان العربية

 العربية   

ول: تاريخ القب                                                         17/2/2018تاريخ االستالم:  

20/3/2018 

 الملخص  

ِة لذوي اضطراِب طيِف التَّوحِد في مُ  ي لزَّعتري فاخيِم هدَفت الدراسُة للتَّعرِف إلى مستوى خدماِت التَّربيِة الخاصَّ

لخدماِت ستوى االك فروٌق ذات داللٍة إحصائيٍَّة في ماألردن من وجهِة نظِر مقدمي الخدماِت، ومعرفِة إذا ما كاَن هن

مِة ُتعزى لمتغيِر الجنِس، والخبرِة، والمؤهِل العلمي.  المقدَّ

ًا ( مقدم41) عددهم ولتحقيِق ذلك تمَّ استخداُم المنهِج المسحي الوصفي، وتمَّ اختيارهم بالطَّريقِة القصديَّة والبال ِ 

ابِة يِم. ولإلجالُمخ ا لذوي اضطراِب طيِف التَّوحِد من ِقَبِل الُمنظماِت المسؤولِة عنومقدمَة خدمِة التي ُتقدم َخدماته

نت من )  وتمَّ تحقيق ( فقرة مقسمة إلى سبعِة أبعاد،82عن أسئلِة الدراسِة تمَّ تطويُر أداة خاصٍة بالدراسِة تكوَّ

 معامالت مقبولة من الصدق والثبات لألداة.



 
عتري خيِم الزَّ ِد في مالمتعلقِة بأداة الدراسة تقييِم مستوى الخدماِت لذوي اضطراِب طيِف التَّوحوأظهَرت نتائُج الدراسِة 

( فحصَلت 2.27في األردن من وجهِة نظِر مقدمي الخدماِت على األداة ككل بمستوى منخفٍض بمتوسٍط حسابي)

التَّشخيِص بمتوسٍط (، والتَّقييُم و 3.47توسٍط )ثالثُة أبعاٍد على درجٍة متوسطٍة، وهي بالتَّرتيِب: إدارُة المؤسسِة بم

نخفضٍة، وهي م(. وحصَلت األبعاُد اآلتية على درجٍة 2.52(، والرعايُة الطبيَِّة والخدمات المساندة بمتوسٍط )3.29)

لوِك بمتوسٍط ) ِة التَّعليميَّة بمتوسط األنشطو (، والتكنولوجيا 1.81بالتَّرتيب: البرنامُج التَّربويُّ الفرديُّ وخطُط تعديِل السُّ

مِج المكانيِّ والوظيفي واالجتماعي والمجتمعي بمتوسٍط )1.79) (. 1.38بمتوسٍط ) (، والبيئة التَّعليميَّة1.68(، والدَّ

ِة لذوي ( في مستوى الخدماِت المقدمα=0.05وأظهَرت النَّتائُج عدَم وجوِد فروٍق دالٍة إحصائيًا عنَد مستوى )

، س، والخبرة)الجن وحِد في مخيِم الزَّعتري في األردِن من وجهِة نظِر مقدمي الخدماِت تبعًا لمتغيرِ اضطراِب طيِف التَّ 

 والمؤهل العلمي(.

د يف التَّوحطراب طوخرَجت الدراسُة بعدٍد من التَّوصيات، منها: االرتقاُء بمستوى البرنامِج التَّربوي الفردي لذوي اض

لوِك، والُبعد يفي كاني والوظِج المالتكنولوجي واألنشطة التَّعليميَّة، والبيئة التَّعليميَّة، والدم وخطِط تعديِل السُّ

 واالجتماعي والمجتمعي.

 كلمات المفتاحية: خدمات التربية الخاصة، اضطراب طيف التوحد، مخيم الزعتري.ال

EVALUATING THE LEVEL OF SPECIAL EDUCATION SERVICES PROVIDED FOR INDIVIDUALS 
WITH “ASD” IN ZAATARI REFUGEES CAMP IN JORDAN FROM THE PERSPECTIVE OF 

SERVICES PROVIDERS 
Abstract: 

The present study aims at evaluating the level of special education services provided for individuals with 
"ASD" in Zaatari refugee camp in Jordan from the perspective of service providers and knowing if there 
were differences in the level of the services provided due to the variables of gender, experience, and 
academic qualification.  
The study sample consisted of (41) service providers, namely (28) males and (13) females, enrolling in 
organizations responsible for providing services for individuals with “ASD”. To answer the questions of 
the study, the researcher developed a questionnaire including (82) paragraphs and divided into (7) 
dimensions. The validity and reliability of the questionnaire were established. The mean, regressions, 
and Three-Way ANOVA were used to analyze the data.  



 
The results showed that the level of special education services provided for individuals with "ASD" in 
Zaatari refugee camp in Jordan from the perspective of service providers ranged from the moderate to 
the low level, at an overall mean of (2.27). On the one hand, the dimensions of management, 
assessment and diagnosis, and health care as well as support services were at the moderate level, at 
means of (3.47), (3.29), and (2.52) respectively. On the other hand, Individualized Education Program 
(IEP) along with the behavior modification plan, both at a mean of (1.81); technology along with 
educational activities, both at a mean of (1.79); integration in terms of location, tasks, society, both at a 
mean of (1.68); and educational environment, at a mean of (1.38) were all at low level. Moreover, the 
results showed that there were no differences at (α=0.05) as for the level of special education services 
provided for individuals with "ASD" in Zaatari refugee camp in Jordan from the perspective of service 
providers due to the variables of gender, experience, and academic qualification. 
 
The study recommended working more to raise the level of the Individualized Education Program (IEP), 
the behavior modification plan, technology, educational activities, and integration in terms of location, 
tasks, and society. 
Keywords: special education services, ASD, Zaatari  Refugees Camp  
 
 

 :المقدمة
ِة باختالِف الظُّروِف وطبيعِة الحياِة واس مة لذوي الحاجاِت الخاصَّ ِة ا، نحو: قلَّ تقرارهتختلُف طبيعُة الخدماِت المقدَّ

ببًا في لتي تكون سِة، االموارِد المتاحِة، والوضِع االقتصادي والثَّقافي للمجتمع، والحروب واللُّجوِء، والكوارِث الطبيعيَّ 

م لهم من ِقَبل الجمعيات والمؤسسات والمنظَّماِت العالميَِّة. وبالتدني مستوى ا لى ُمخيِم إنَّظر لخدماِت التي ُتقدَّ

وريون جرَّاَء األحد  تي حصلت فياِث الالزَّعتري في األردن نجُد الكثيَر من المشاكِل التي ُيعاني منها الالجئون السُّ

 تى النَّواحي. سوريا لعدِم القدرِة على توفيِر الخدماِت في ش

نواِت الماضيَّة في سوريا جرَّ  ول التي استقبَلت الالجئين، وحصَل في السَّ ندلعت روب التي ااء الحوُيعدُّ األردنُّ من الدُّ

مَّ إنشاُء كلم شماَل شرِق عمان، وت 85، ومنها مخيُم الزَّعتري في محافظِة المفرق، ويقُع على بعد 2011في عاِم 

سب حًا، ويقيُم فيه أكبَر مخيماِت اللُّجوِء عربيًا والثاني عالمي، والذي ُيعدُّ 2012ليو /تموز عام يو  29الُمخيم يوَم 

اميِة لشؤون الالجئين حوالي ).تقديراِت   .(UNHCR, 2017) ( ألِف الجئ والجئة.00081المفوضيَِّة السَّ

ضاِع التي يشهُدها من صعوباٍت، ولما يتركه اللُّجوء ونظرًا لوجوِد العدِد الهائِل من المقيمين في مخيِم الزَّعتري واألو 

، سيؤثُر بشكٍل من آثاٍر سلبيٍَّة نتيجة قلَّة المواِرد، وقلَّة الخدماِت التَّربويَِّة والتَّعليميَِّة والصحيَِّة والنَّفسيَِّة واالجتماعيَّةِ 



 
جئين وظهور العديد من المشكالِت التي بدورها تزيُد م ُث عن ذوي كبيٍر على الالَّ ن المعاناة، خصوصًا عندما نتحدُّ

ِة من فئِة ذوي اضطراِب طيِف التَّوحِد.  الحاجاِت الخاصَّ

ة التي تتد   ع اإلعاقاتِ اخُل موُيعدُّ ذوي اضطراِب طيِف التَّوحِد من االضطراباِت النَّمائيَِّة العصبيَِّة الُمعقدَّ

ـ بشكٍل رئيس ميُز بطيِف التَّوحِد أنَّه: اضطراٌب عصبيٌّ نمائيٌّ يت واالضطرابات اأُلخرى المختلفة، وُيعرَُّف اضطرابُ 

أو  ريَّة،: قصور في التَّواصل والتَّفاعل االجتماعي، وأنشطة واهتمامات محدودة وقليلة، أو سلوكيات نمطية تكرا

د على أنه سلوك طقوسي. ويتنوع اضطراب طيف التوحد في المظاهر والدرجة منهم من يرى اضطراب طيف التوح

 (.2016شذوٌذ في نمو الدماغ يتأثر وراثيًا )الزريقات، 

م لفئات التَّربيَّةِ  ِة بالبرامِج والخدماِت التي ُتقدَّ ة، خاصةً  الخاإنَّ عمليََّة الوقوِف على المعاييِر الخاصَّ ، اضطراِب صَّ

ي؛ لذلك ال بدَّ  والنَّوعلمالِئمِ الجميُع على التَّعلِيم اطيِف التَّوحد، ُتعدُّ أحَد األولويات الُمهَّمة لدى التَّربويين؛ ليحصَل 

ستوى محقيِق من أن تتظافَر جهوُد المعنيين في جميع المجاالت للعمل معًا تلبيةً  الحتياجاتهم بهدِف مساعدِتهم لت

افعيَّة )السريع،  (.2014مقبوٍل من االستقالليَِّة وتقديِر الذَّات وتحقيِق الدَّ

وليُة واألمم المتحدة بأنَّ أبرَز القوانين اوبالنَّظر إلى ا وقين علُق بالمعلتي تتلقوانين التي أقرَّتها المنظماُت الدَّ

حديد ولِة والتَّ الدَّ  الخصوصيَّة وإقرارها لحقوِق المعوقين ومساواتهم بأفراِد المجتمِع وحقهم في حمايِة حقوقهم من ِقَبلِ 

ضحِة اييِر الواي المعِة وكيفيَِّة الُحصوِل على الخدماِت، إضافِة إلى شموليتها فالمعياري؛ وذلَك من خالِل تحديِد نوعيَّ 

 (.2006للحكِم على درجة كفايتها )القمش، واإلمام، 

ِة في ميداِن التَّربية الخاصة وُيعدُّ هدفًا من أ   أن تتوافَر ، إذ ال بدَّ هدافهاوإنَّ تقييَم مستوى الخدماِت من األموِر الُمهمَّ

عوباِت التي تواجها اإلعاقُة، فيها  بِط والجودِة نظرًا لطبيعِة الصُّ  أن يِر المقبولِ غه من ويرى الباحثان أنَّ معاييُر الضَّ

دمات من َك الخيستمرَّ اتباُع مناهج وأساليب في عالِج األفراِد ذوي اضطراِب طيِف التَّوحِد دوَن تقييِم لمستوى تل

ِة  التَّربيخدماتِ  م، ومن هنا تأتي الدراسُة الحاليَُّة للَّتعرِف إلى مستوى تقييمِ حيُث فاعليتها ومالَءمتها لحاجاِته ِة الخاصَّ

مِة في ُمقدَّ لذوي اضطراِب طيِف التَّوحِد من وجهِة نظِر ُمقدمي الخدماِت، بهدِف الوقوِف على حقيقِة الخدماِت ال

ذِه لمعنيين لهَبِل الوصوِل إلى تحقيِق خدمِة نوعيَِّة من قِ مخيِم الزَّعتري التي ُتعنى بذوي اضطراِب طيِف التَّوحِد؛ ل

وليَّة لحقوق ذوي الحاجاِت  ته المواثيُق الدَّ  العمُل ِة، وسيتمُّ لخاصَّ االفئِة، والعمل على تطويِر الخدماِت في ضوِء ما أقرَّ

ابقِة للوصوِل إلى وضِع ا  لتَّوصياِت.على تحليِل النَّتائِج وعرِضها وربطها بالدراساِت السَّ



 
 مشكلة الدراسة:

في مخيِم  وحدِ إنَّ الغرَض من هذِه الدَّراسة هو التعرف إلى مستوى خدماِت التَّربية الخاصة لذوي اضطراِب طيِف التَّ 

 الزَّعتري في األردن من وجهِة نظِر مقدمي الخدماِت.

 أسئلة الدراسة:

 أجابت الدراسُة عن األسئلِة اآلتية:  

ة لذوي اضطراِب طيِف التَّوحِد في مخيِم الزَّعتري في األردن ما مستوى خدمات ا -  نظر ن وجهةِ ملتَّربية الخاصَّ

 مقدمي الخدمات؟

التَّربية  ( في درجِة تقييِم مستوى خدماتα=0.05هل توجُد فروٌق ذات داللٍة إحصائيٍَّة عنَد مستوى الداللة ) -

عزى تُ تري في األردن من وجهِة نظِر مقدمي الخدمات الخاصة لذوي اضطراِب طيِف التَّوحِد في مخيِم الزَّع

 لمتغير الخبرة والجنس والمؤهل العلمي؟

 أهمية الدراسة:

 تستمدُّ الدراسة الحاليَّة أهميتها من خالل جانبين مهمين، هما:

 األهمية النظرية: 

ةِ  ● د ِف التَّوحِب طي لذوي اضطراهدَفت الدراسُة إلى تقديِم بياناِت حول مستوى تقييِم خدماِت التَّربيِة الخاصَّ

في مخيِم الزعتري في األردن من وجهِة نظِر مقدمي الخدماِت، وبالتَّالي التعرف إلى مستوى هذه 

عف فيها، التي ُتعدُّ الخطوَة األولى في وء على جوانِب القوَّة والضَّ  ِن وتطويرِ تحسي الخدماِت، وتسليُط الضُّ

 هذه الخدماِت.

 ل المشكالتِ حعلى  اسة في توجيِه الرعايِة واالهتماِم بفئِة اضطراِب طيِف التَّوحِد، والعملوتكمُن أهميَّة الدر  ●

 التي تحدُّ من تقدِمهم. 

  التَّوحد طيفِ ومن الممكن أن تفتَح هذه الدراسة أماَم الباحثين ُأفاقًا جديدًة إلجراِء دراساِت حوَل اضطرابِ  ●

ِة.بهدِف النُّهوض بمستوى تقييِم خدماِت التَّ   ربيِة الخاصَّ



 
 التَّوحِد ضطراِب طيفِ افاِل وتأتي الدراسُة الحاليَِّة إلثراِء المكتبِة العربيَِّة لالستفادِة الباحثين والعاملين مع أط ●

 من خالِل تناوِلها عنصرًا مهمًا وهو تقييُم مستوى الخدماِت.

 األهمية التَّطبيقية:

ِة لذوي اضطراِب طيِف التَّوحِد فاستقراُء الواقِع الحالي لتقييِم خدماِت ال ● تري في يِم الزَّعي ُمختَّربيِة الخاصَّ

يَم خدماِت الرعايِة لهم.  األردن، والتعرف إلى المشكالِت التي تعوق َتقدُّ

 طراِب طيفِ ِل اضومن الممكِن أن ُتساهَم الدراسُة الحاليَُّة في أن تكوَن مرجعيًَّة للقائمين على برامِج أطفا ●

ي انات لصانعالبي ي مخيِم الزَّعتري؛ من أجِل تطويِر آليِة العمِل مع هذه الفئِة وتحسيِنها، وتوفيرِ التَّوحد ف

 القرار ليسهَل عليهم التَّخطيط واتخاِذ القرار.

 طيِف ضطرابِ اقد ُتساعُد الدراسُة الحاليَُّة الباحثين واالختصاصيين والهيئاِت واإلداراِت والمهتمين بذوي  ●

احثان ي قاَم الب التاالستفادِة من أدواِت الدراسِة المتمثلِة في االستبانة الموجهِة لمقدمي الخدماتِ  التَّوحِد في

ِة لذوي اضطراِب طيِف التَّوحِد اعتم س لى المقاييعادًا بتطوريها: قائمة تقييِم مستوى خدماِت التَّربيِة الخاصَّ

 الُمطَّورِة ُيمكُن االستفادُة منها في دراساٍت أخرى.

ستوى وَل محومن الُممكِن أن تزوَد الدراسُة الحاليَُّة بتغذيٍة راجعٍة حوَل وجهاِت نظِر مقدمي الخدماِت  ●

مِة لذوي اضطراِب طيِف التَّوحِد في ُمخيِم الزَّعتري.   الخدماِت الُمقدَّ

 التعريفات النظرية واإلجرائيَّة: 

 اشتملت الدراسة على المفاهيم اآلتية:

 :تقييم الخدمات -

ٌة وضوعيٌَّة منظم( تقييَم البرامِج والخدماِت: أنَّها عمليٌَّة مGargiulo&Kilgo,2000ُيعرُف كلٌّ من جار يلووكليجو )

حقيِق تدماِت على  والخلجمِع المعلوماِت الُمتعلقِة بالبرنامِج وأنشطتِه الُمختلفِة لألغراِض؛ للتَّأكِد من قدرِة البرامجِ 

ي فالخدماِت  وعيَّةناياِت التي ُأقيَم من أجلها، واقتراح التَّعديالت التي من شأنها تحسيُن األهداِف، والوصوِل إلى الغ

رجة الGargiulo&Kilgo,2000البرنامج وفاعليَّتها  اِت كليَّة الستجاب((. وُتعرَّف إجرائيًا ألغراِض هذه الدراسِة: الدَّ

ِة التي قاَم الباحثان بتطويرهاالمفحوصين على فقراِت قائمة مستوى تقييِم خدماِت التَّرب  .ِه الدراسةِ في هذ يِة الخاصَّ



 
 ((:Special Educationالتربية الخاصة ))

سعى تالبحثيَِّة التي  ( أنَّها مهنٌة لها أدواُتها وأساليُبها وجهوُدها2016وُيعرفها هيوارد الوارد في )الخطيب والحديدي، 

ةِ  حاجاتِ وتحسيِن أساليِب تقييِم الحاجاِت التَّعليميَّة لذوي ال إلى االرتقاِء بالعمليَِّة التَّعليميَِّة،  . وُتعرَُّف إجرائياً الخاصَّ

م من تسهيالٍت وخدماٍت وبرامج عالجيَِّة لذوي اضطراِب طيِف ا  د في مخيمِ لتَّوحألغراِض هذِه الدراسِة: كلُّ ما ُيقدَّ

 حي.كُنهم من تلبيِة احتياجاِتهم في شتى النَّواالزعتري التي ُتساعد على إزالِة العقباِت أماَمهم، وُتم

 :ASDاضطراب طيف التوحد -

اماِت واهتم هو اضطراٌب عصبيٌّ نمائيٌّ يتميُز بشكٍل رئيس: قصوِر في التَّواصل والتَّفاعل االجتماعي، وأنشطةِ   

الدرجة اهِر و وحِد في المظمحدودِة وقليلة، أو سلوكيات نمطيَّة تكراريَّة، سلوك طقوسي. يتنوُع اضطراُب طيِف التَّ 

(. وُيعرَُّف 2016منهم من يرى اضطراَب طيِف التَّوحِد على أنَّه شذوٌذ في نمِو الدماغِ يتأثُر وراثيًا )الزريقات، 

ِة الذين   لزعتري افي مخيِم  لتحقوااإجرائيًا ألغراِض الدراسِة: مجموعٌة من األطفاِل الذين يتلقوَن خدماِت التَّربيِة الخاصَّ

تخدُم في تي ُتسفي األردن وُشخصوا بأنَّهم ُيعانون من اضطراِب طيِف التَّوحد؛ وذلك تبعًا لألدوات التَّشخيصيَّة ال

اميَِّة لالجئين ضطراِب اعنى بذوي تُ التي  الُمخيِم أو بوجوِد تقريٍر طبي صادٍر من وزارِة الصحِة من ِقَبِل المفوضيَِّة السَّ

 طيِف التَّوحِد.

 دمات:مقدمي الخ -

لخدمات تَّأهيل واِة والُيقصُد بمقدمي الخدماِت في هذه الدراسِة: المسؤولون بالدَّرجة األولى عن تقديِم االهتماِم والرعاي

ستوى متقييم "والبرامج لذوي اضطراِب طيِف التَّوحِد في مخيِم الزعتري، الذين أجابوا على فقراِت أداِة الدراسِة 

ةِ   لذوي اضطراِب طيِف التَّوحِد في مخيِم الزعتري في األردن". خدمات التَّربيِة الخاصَّ

 حدود ومحددات الدراسة: 

 تتحدُد هذِه الدراسُة بالمحدداِت اآلتيِة:

من يمتلكون م( مقدمًا ومقدمًة 41اقتصَرت هذِه الدراسُة على جميِع مقدمي الخدماِت البالِ  عددهم)أفراد الدراسة: 

اُرهم بالطَّريقِة ، وقد تمَّ اختي2017/2018 التَّوحِد في مخيِم الزعتري للعاِم الدراسي خبرة مسبقة مع أطفاِل اضطرابِ 

 القصديَِّة.



 
ِة لذوي اضطراِب  األداة: مخيِم  تَّوحِد فييِف الطأداُة الدراسِة المتمثلة في قائمة "تقييم مستوى خدماِت التَّربيِة الخاصَّ

 الخدماِت" بعَد التَّحقِق من صدِقها وثباِتها.الزعتري في األردن من وجهِة نظِر ُمقدمي 

 ُأخرى. فئاتٍ  ويعتمُد تعميُم بناِء الدراسِة على العينِة المأخوذِة من مقدمي الخدماِت وال ُيمكن أن ُتعمََّم على

 الدراسات السابقة:

ة (دراسTietiejens, McCray, and Co-chair,2005أجرى كل كل من تايتجنز وماك كاري وكوتشير ) 

م لألطفال التوحديين في مدارس والية مونتانا كونتري لو  ربية يس للتهدفت إلى تقييم البرامج واألنشطة التي ُتقدَّ

ية كنتري ( طالَب التوحد في وال78الخاصة. وتم استخدام مقياس مؤشرات الجودة النوعية لبرامج عينة الدراسة من )

مج التي البرا التدريسية من وجهة نظر آباء الطلبة كانت جيدة، أمَّا لويس، وأظهرت نتائج الدراسة أنَّ معيار الهيئة

م عدم شموليتها وتدٍن في مستوى عملية المراقبة والتقييم الذاتي ومستوى الدعم التقني والتدريب  ي.ُتقدَّ

 نت(، هدفت الدراسة لتقييم حاجات أطفال اضطراب التوحد. وتكو Toettcher ,2006وفي دراسة أجراها توتشر )

صمم (. وتم استخدام مقياس م23(، ومن اإلناث )50( طفاًل من أطفال التوحد من الذكور)73عينة الدراسة من )

صلية(، ( فقرة موزعة على ثالثة أبعاد )الحاجات االجتماعية، والحاجات السلوكية، والحاجات التوا65يتكون من)

 ماعية،ة في المرتبة األولى، تلتها الحاجات االجتوأظهرت نتائج الدراسة على التوالي: جاءت الحاجات السلوكي

 ي مجالويليها الحاجات التواصلية، وأظهرت النتائج أيضا أن أطفال التوحد بحاجة إلى برامج عالجية وتأهلية ف

 الحاجات االجتماعية والحاجات السلوكية والحاجات التواصلية.

ترح لتطوير البرامج والخدمات التربوية المقدمة ( دراسة هدفت إلى تطوير ُأنموذج مق2011وأجرى الخطيب )

لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية، واألطفال ذوي اضطراب التوحد في مؤسسات ومراكز التربية الخاصة في األردن، في 

ضوء المعايير العالمية. وتمثلت عينة الدراسة من جميع مجتمع الدراسة في مؤسسات ومراكز التربية الخاصة في 

مملكة الثالثة )الوسط، والشمال، والجنوب( التي ُتقدم البرامج والخدمات التربوية لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية أقاليم ال

( مؤسسة ومركزًا. وتكونت األداة لتقييم مستوى فاعلية البرامج التي 153واألطفال ذوي اضطراب التوحد وعددها )

م لألطفال ذوي اضطراب التوحد من ثمانية أبعاد ( مؤشرات رئيسة. وأظهرت نتائج الدراسة إلى أنَّ هناك 110) ُتقدَّ

بعدًا واحدًا كان ذا مستوى فاعلية مرتفعة وهو بعد "البرامج والخدمات"، في حين أنَّ هناك ثالثة أبعاد كانت ذات 

العاملين"، وباقي مستوى فاعلية متوسطة، وهي على التوالي: بعد "البيئة التعليمية، "وبعد "التقييم "، وبعد "اإلدارة و 



 
األبعاد وعددها أربعة كانت ذات مستوى فاعلية متدنية، وهي: بعد الرؤية والفكر والرسالة، وبعد التقييم الذاتي، وبعد 

 مشاركة ودعم وتمكين األسرة، وبعد الدمج والخدمات االنتقالية. 

مِة في مؤسس( هدفت الدراسة إلى التعرف إلى فاعليَّة ا2011وفي دراسة أجراها السريع )  ات التَّربيةِ لخدمات الُمقدَّ

ة في األردن في ضوء نتائج تقويم الحاجات للمستفيدين من هذه الخدمات. وتمثل مجتمع الدراسة جم يَع الخاصَّ

معيَِّة، والجسميَِّة، والعقليَّ  ة األردنيَّة لإلعاقات البصريَّة، والسَّ وعٍة من ُر مجمتمَّ اختياِة. و مؤسساِت التَّربيِة الخاصَّ

دام م استخاألشخاِص ذوي اإلعاقاِت المختلفِة وأولياِء األمور والخبراء في مجال تعليم األشخاص بطريقة قصدية وت

والعناية  ( أبعاد لكل فئات اإلعاقة: بعد الخدمات التربوية، واالجتماعية،6المقابلة. وتكونت أداة الدراسة من )

ائج هرت نترويح، والرعاية الصحية، والتأهيل، واستخدم التكنولوجيا. وأظبالذات، والحياة اليومية، والرياضة والت

ة، الدراسة أن فاعلية الخدمات المقدمة في مؤسسات اإلعاقة البصرية والسمعية واضطراب التوحد بدرجة منخفض

 ة.متوسطوأظهرت النتائج أيضا أن فاعلية الخدمات المقدمة في مؤسسات اإلعاقة الجسمية والعقلية كان بدرجة 

تعددة في ( هدفت إلى تقييم فاعلية الخدمات المقدمة لألفراد ذوي اإلعاقات الم2013وفي دراسة أجراها السوالمة )

قترٍح ممؤسسات التربية الخاصة في األردن من وجهة نظر المعلمين، والمديرين، وأولياء األمور، وتقديم نموذٍج 

( 130ة من مؤسسات التربية الخاصة لذوي اإلعاقات المتعددة، و)( مؤسس40لتطويرها. وتكونت عينة الدراسة من )

 باحِث لتقييمِ ( من أولياء األمور. ولجمع البيانات تم تطوير ثالث أدوات من قبِل ال131معلمًا من التربية الخاصة، )

وى ن مستنتائج أمستوى فاعليَِّة الخدماِت من وجهِة نظِر كل من المديرين والمعلمين وأولياء األمور. وأظهرت ال

شارت فاعلية الخدمات لذوي اإلعاقات المتعددة من وجهة نظر المديرين وأولياء األمور كانت بدرجة متوسطة، وأ

جود سة، وو النتائج إلى اختالف في فاعلية الخدمات المقدمة من وجهة نظر المعلمين والمدريين تبعًا الختالف المؤس

موذٍج نهة نظر المديرين والمعلمين تبعًا الختالف اإلقليم، وتم تطوير اختالف في مستوى فاعلية الخدمات من وج

 مقترٍح لألبعاد التي حصلت على درجة منخفضة من الفاعلية.

( دراسة هدفت لتقييم البرامج والخدمات المقدمة لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية واضطراب 2014وأجرى السريع )

تمثلت عينة الدراسة من جميع مراكز ومؤسسات التربية الخاصة في  التوحد في ضوء معايير الجودة األردنية.

( مؤسسة، للتَّعرف على مستوى فاعلية البرامج والخدمات 160األقاليم )الوسط، والشمال، والجنوب( وعددها )

األعلى  التربوية في مؤسسات التربية الخاصة في األردن قام الباحث باستخدام أداتين تمَّ إصدارهما من قبل المجلس



 
لشؤون أشخاص المعوقين األردني، وهما: معايير االعتماد الخاص لمؤسسات وبرامج اإلعاقة العقلية، وتكونت األداة 

( مؤشرًا رئيسًا، ومعايير االعتماد الخاص لمؤسسات وبرامج اضطراب التوحد، وتكونت األداة 89( أبعاد و)8من )

نتائج الدراسة فيما يتعلق باضطراب التوحد أنَّ هناك بعدًا واحدًا ( مؤشرًا رئيسيًا. وأظهرت 110( أبعاد و)8من )

مرتفعًا وهو بعد الخدمات والبرامج، وثالثة أبعاد مستوى فاعلية متوسط "بعد التقييم" و"البيئة التعليمية" واإلدارة 

 والعاملين" وبقية األبعاد مستوى فاعلية متدٍن.

الخاصة  تقييم الخدمات التربوية والمساندة المقدمة لذوي االحتياجات( هدفت إلى 2015وفي دراسة أجراها الالال)

وى من وجهة نظر المعلمات واالختصاصي ات في مراكز الرعاية النهارية في مدينة الرياض؛ للتَّعرِف إلى مست

َنت عينُة الدراسة من )24الخدماِت استخدَم الباحُث االستبانة المكونة من ) اختصاصية من و  ( معلمة76( فقرة. وتكوَّ

ٍف في جوِد اختالإلى و  مدينِة الرياض في مركِز الرعايِة النَّهاريَِّة وجمعيَِّة األطفال المعوقين. وأظهرت نتائُج الدراسة

ى وجود ة، وإلتقييِم المعلماِت واالختصاصيات لمستوى الخدمات التَّربويَِّة والمساندة المقدمة لذوي الحاجات الخاص

نوع  صائية ُتعزى لمتغير الخبرة لمستوى الخدمات التربوية، وعدم وجود فروق ُتعزى لمتغيرفروق ذات داللة إح

 اإلعاقة لمستوى الخدمات التربوية المقدمة. 

شخاص ( هدفت إلى تقييم الخدمات التربوية والصحية واالجتماعية المقدمة لأل2015وفي دراسة أجراها المخادمة )

موذج لتربية الخاصة من وجهة نظر االختصاصيين  وأولياء األمور، واقتراح أنذوي اإلعاقة العقلية في مراكز ا

( ولي أمر.ولجمع 159( اختصاصيا و)153لتطويرها في ضوء المعايير العالمية. وتكونت عينة الدراسة من )

ق البيانات تم بناء مقياسيين لالختصاصيين  واآلخر ألولياء األمور. وأظهرت نتائج الدراسة التي تتعل

ت باالختصاصيين  أكثر الخدمات اهتمامًا من قبل االختصاصيين  على التوالي: الخدمات االجتماعية، الخدما

بوية، ت التر التربوية، الخدمات الصحية. أما النتائج التي تتعلق بمقياس أولياء األمور فكانت على التوالي: الخدما

 مية.ح أنموذج لتطوير الخدمات في ضوء المعايير العالوالخدمات االجتماعية، والخدمات الصحية، ومن ثم اقترا

( هدفت الدراسة إلى تقييم مستوى فاعلية خدمات التدخل المبكر لألطفال ذوي 2016وفي دراسة أجراها الرويلي )

اضطراب طيف التوحد في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر العاملين وأولياء األمور. ولتحقيق أهداف 

مَّ تطوير استبانة لتقييم مستوى فاعلية خدمات التدخل المبكر لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في الدراسة ت

( 81( فردًا و)224المملكة العربية السعودية من وجهة نظر العاملين وأولياء األمور. وتكونت عينة الدراسة من )



 
( من أولياء 143الخاصة في السعودية، و)معلَم تربيٍة خاصٍة واختصاصي خدمات مساندة في المراكز الحكومية و 

األمور. وأظهرت نتائج الدراسة أنَّ مستوى فاعلية الخدمات من وجهة نظر العاملين وعلى جميع المجاالت جاءت 

 بدرجة مرتفعة باستثناء الخدمات الطبية والغذائية واالجتماعية واألسرية متوسطة.

 تعقيب على الدراسات السابقة:

ابقِة ذاِت الصلِة بتقييِم الخدماِت التَّربويَِّة والعالجيَِّة من خالِل استعرا ناوَلت مواضيع دِة التي تالمسانو ِض الدراساِت السَّ

 .تائجالدراسة الحاليَِّة من زوايا وأوجٍه مختلفٍة فيما يتعلُق بالعينة والمنهجية واألهداف واألدوات والنَّ 

( هدفت إلى تقييم Tietiejens, McCray, and Co-chair,2005فدراسة تايتجنز وماك كاري وكوتشير ) 

م لألطفال التوحديين في مدارس والية مونتانا كونتري لويس للتربية الخا راسة صة، ودالبرامج واألنشطة التي ُتقدَّ

لى إ(، هدفت الدراسة لتقييم حاجات أطفال اضطراب التوحد. وأشاَرت دراساٌت Toettcher ,2006أجراها توتشر )

طويِر ُأنموذٍج ( هدفت إلى ت2011ِر الخدماِت والبرامِج وتقديِم نموذجًا لتطويِر البرامِج ، مثل دراسة الخطيب )تطوي

مِة لألطفاِل ذوي اإلعاقِة العقليَِّة، و  راِب التَّوحد في ِل ذوي اضطاألطفامقترٍح لتطويِر البرامِج والخدماِت التَّربويَِّة الُمقدَّ

والمة )مؤسساِت ومراكز التَّرب ِة في األردن، في ضوِء المعايير العالميَّة، ودراسة السَّ دفت إلى ه( 2013يِة الخاصَّ

مِة لألفراِد ذوي اإلعاقاِت المتعددِة في مؤسسات التَّربيِة الخا ِة تقييم فاعليَِّة الخدماِت الُمقدَّ ن وجهِة ي األردن مفصَّ

(، هدفت إلى 2015 نموذٍج مقترٍح لتطويرها. ودراسة المخادمة )نظِر المعلمين، والمديرين، وأولياء األمور، وتقديمِ 

مِة لألشخاِص ذوي اإلعاقِة العقل ِة ي مراكز الفيَِّة تقييِم الخدماِت التَّربويَِّة والصحيَِّة واالجتماعيَِّة الُمقدَّ ن متَّربيِة الخاصَّ

 ها في ضوِء المعايير العالميَّة.وجهِة نظِر االختصاصيين  وأولياِء األمور واقتراِح أنموذٍج لتطوير 

 ما تتميز به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

ابقِة، أنَّ ما يميُز الدراسة الحاليَّة عن الدراسات ها تأتي ابقِة أنَّ السَّ  نالحظ ممَّا سبق من خالِل عرِض الدراساِت السَّ

ِة لذوي اضطراِب طي هِة نظِر من وج ِف التَّوحِد في مخيِم الزعتري في األردنلتقييم مستوى خدماِت التَّربيِة الخاصَّ

يِم ي المخُمقدمي الخدمات. وحسب حد علِم الباحثين أنَّها الدراسة األولىٍ عن أطفاِل اضطراِب طيِف التَّوحِد ف

ابقِة كانت في المراكز أو المؤسسات، ولم تجَر أيُّ دراسٍة تتعلُق بم ييِم لزعتري لتقِم اخيالزعتري؛ جميُع الدراساِت السَّ

ِة لذوي اضطراِب طيِف التَّوحِد؛ لذا يؤمُل من الدراسة الحاليَّة أن مساهمًة  تضيفَ  مستوى خدمات التَّربيِة الخاصَّ

ِة على المستوى النَّظري والعملي.   متواضعًة في مجاِل التَّربيِة الخاصَّ



 
  منهجية الدراسة:

ةِ المسحي الوصفي بهدِف تقييِم مستوى خدماِت التَّربيِة الخ استخدَم الباحثان في هذِه الدراسِة المنهج لذوي  اصَّ

 اضطراِب طيِف التَّوحِد في ُمخيِم الزعتري في األردن من وجهِة نظِر مقدمي الخدمات.

 أفراد الدراسة: 

طفاِل ِت ألدمااشتمَل مجتمُع الدراسِة على جميِع ُمقدمي الخدماِت في مخيِم الزعتري في المفرق ممَّن ُيقدمون الخ

مقدمة ( مقدمًا و 41ذوي اضطراِب طيِف التَّوحِد ومن كال الجنسيين ممن يمتلكون خبرة مسبقة، والبال  عددهم )

 خدمة.

 

 خصائص أفراد الدراسة

 فيما يلي توضيح لخصائص العينة حسب متغيرات الدراسة المستقلة:

 (: توزيع أفراد العينة بحسب متغير الجنس1جدول )
 

 لتكرارا الجنس 
 28 ذكور
 13 إناث 

 41 المجموع 
فراِد العينِة %(، أي ما يزيُد عن ثلثي أ 68.29( أنَّ نسبَة الذكوِر في عينِة الدراسِة قد بلغت )1يبيُن الجدوُل )

 %(. 31.71كاملة، بينما بلغت نسبُة اإلناِث حوالي )

 ( : توزيع أفراد العينة بحسب متغير المؤهل العلمي2جدول )
 

 التكرار لمؤهل العلمي ا 
 10 دبلوم

 31 بكالوريوس فأعلى
 41 المجموع



 
لبكالوريوس ا%(، وبلَغت نسبُة مؤهل  24.39( أنَّ نسبة مؤهل الدبلوم في عينِة الدراسِة قد بلَغت )2يبين الجدول )

 %(. 75.61حوالي )

 (: توزيع أفراد العينة بحسب متغير الخبرة3جدول )

 التكرار الخبرة   

 34 ( سنوات5أقل من )  
 7 ( سنوات فما فوق 5من ) 

 41 المجموع
؛ وهي %(82.93( سنوات في عينِة الدراسِة قد بلَغت )5( أنَّ نسبَة خبرة األشخاِص أقل من )3يبيُن الجدوُل )

 %(.17.07( سنوات فما فوق حوالي )5النسبُة األكبر بين الخبرات األخرى، وبلغت نسبُة فئِة الخبرة من)

 داة الدراسة:أ

يِف طي اضطراِب ِة لذو لغرِض تنفيِذ الدراسة قاَم الباحثان بتطوير أداة الدراسة" تقييِم مستوى خدماِت التَّربيِة الخاصَّ  

 التَّوحِد في مخيِم الزعتري في األردن من وجهِة نظِر ُمقدمي الخدماِت"، وتمثلت في اآلتي:

رائِح المعنيَِّة باإلجابِة عن تساؤالِت الاستطالُع آراِء العاملين مع هذه الفئة؛ ألنَّ  ● شَد الباحثان ، وقد استر دراسةِ هم من الشَّ

اِت التي ِة واألدو لحاليَّ افي عمليَِّة تطويِر األدواِت استنادًا إلى األدِب النَّظري التَّربوي الُمتعلِق بموضوِع الدراسِة 

ابقِة أو ذات العالقِة بموض ضوِع أقرَب لمو  تكونُ  وِع الدراسِة أو المواضيِع الفرعيَِّة التياستخدَمت في الدراساِت السَّ

 (.2011(، ودراسة السريع )2011الدراسِة، نحو: دراسة السوالمة )

ِف ( محكمين من الجامعات األردنية ومن خالِل الحذ10تمَّ تحديُد مجاالِت القائمة من خالِل عرِضها على ) ●

فعليَّة موزعة على  ( فقرة82ِت أصبحت القائمُة بصورِتها النهائيَِّة مكونًة من )واإلضافِة والتَّعديِل وصياغِة الفقرا

 ( مجاالٍت.7)

 طريقة تصحيح األداة 

 لتسهيل عمليَّة عرِض النَّتائِج، تمَّ استخداُم مدرج ليكرت الخماسي على النحو التالي: 



 
)مرتفعة جدًا، ومرتفعة، ومتوسطة،  ( الخماسي من خمسِة مستويات متدرجة، وهي:Likerليكرت )وفَق مدرِج 

( 4مرتفعٍة ) ( درجات، وللبديل تنطبُق بدرجةٍ 5وقليلة، وقليلة جدًا(، وسُيعطى للبديل تنطبق بدرجٍة مرتفعٍة جدًا )

نطبق ت( درجتين، وللبديل 2( درجات، وللبديل تنطبق بدرجٍة قليلٍة )3درجات، وللبديل تنطبق بدرجٍة متوسطٍة )

 ( درجة واحدة.1جدًا )بدرجٍة قليلٍة 

 صدق أداة الدراسة:

 تمَّ التَّحقُق من صدِق المقياِس من خالل:

 _ صدق المحتوى 

اِت من خالِل عرِض األداة بصورتها األوليَِّة على عدِد من الُمحكمين من أهل الخبرة واالختصاص في الجامع

ن اتفاِق م%( 85بِة )ُد بنسغويَِّة ُمناسبة، وقد تمَّ االعتمااألردنيَِّة، وُطِلَب منهم تحكيَم األداِة من حيث الصياغِة اللُّ 

ادالخام المحكمين، ومن أهم التَّعديالت التي ُأجريت من قبِل الُمحكمين على أداِة  الدراسة تمَّ دمُج البعدِ  س س والسَّ

د لتَّاسع بعلبعد اوتمَّ حذُف امعًا  ليصبَح بعدًا واحدًا )البعد التكنولوجي واألنشطة التعليمية( مع حذف بعض الفقرات، 

ِة أبعاد لى سبعإالمهارات اليومية والعناية بالذات ودمج فقراته مع األبعاد األخرى؛ فأصبحت األبعاد من تسعِة أبعاٍد 

 تهاِ بحت في صور ِت أصمع إجراِء التَّعديِل على فقرات األداة من حيث الصياغِة اللُّغويَِّة للفقراِت، وفي ضوِء التَّعديال

 (.82النَّهائيَِّة مكونٌة من )

 صدق البناء الداخلي -

  من فقراتل فقرةٍ وهو من أهم أنواِع الصدِق الذي ُيستخدم في بناِء المعايير والمقاييس وهو يشيُر إلى درجِة ارتباِط ك

رجة الكلية لهذا المجال. وتعُد القيم المرتفعة منه دالة على ارتباِط الف ا، فتعكُس مجالهبقرة بعد أو مجال معين بالدَّ

دنيا مِة الالنتيجُة مصداقية الفقرة وانسجامها بموضوع المجال الذي تنتمي إليه، وتختلُف الدراسات في تحديد القي

تقلَّ  جب أالَّ العتبار قيمة االرتباط مقبولة أو مناسبة للتعبير عن قبول الصدق، ولكن وفي كل األحوال فإنَّ القيم ي

 رات كلد من انسجام الفقرة ضمن مجالها. ويبيُن الجدول التالي نتائج الصدق الداخلي لفق( بهدِف التأك0.40عن)

 مجال من مجاالت الدراسة.

 ةالفرعي ( معامالت االرتباط بين درجة فقرات خدمات التربية الخاصة والدرجة الكلية لكل بعد من أبعادها4جدول )



 

رقم 

الفقرة 

في 

 البعد

التقييم  إدارة المؤسسة

 شخيصوالت

الرعاية الطبية 

والخدمات 

 المساندة

البرنامج 

التربوي 

الفردي وخطط 

 تعديل السلوك 

التكنولوجيا 

واألنشطة 

 التعليمية

البيئة 

 التعليمية

 الدمج

1 .881** .636** .729** .922** .716** .642** .843** 

2 .841** .763** .779** .767** .724** .958** .798** 

3 .731** .730** .548** .925** .942** .989** .882** 

4 .433** .813** .844** .929** .920** .962** .767** 

5 .871** .874** .812** .942** .944** .972** .833** 

6 .856** .829** .842** .891** .940** .895** .805** 

7 .871** .784** .525** .905** .950** .940** .858** 

8 .729** .777** .766** .748**  .951** .892** 

9 .902** .853** .785** .923**  .844** .877** 

10 .909** .652** .757** .929**   .770** 

11 .579** .850** .630** .914**   .838** 

12 .697**  .468** .906**    

13 .877**  .569** .728**    

14    .741**    

15    .871**    

16    .894**    

17    .810**    

18    .911**    



 
ِة والدرجة الك4يبيُن الجدول رقم ) من  لية لكل بعد( قيم معامالت االرتباط بين درجة فقرات خدمات التَّربيِة الخاصَّ

 تنتمي إليه التيل أبعادها الفرعية، وباستعراض هذه القيم يتبين أنَّ أقل قيمة ارتباط بين الفقرة والدرجة الكلية للمجا

درجة الكلية (، وبلَغت قيمة أقل عالقة بين الفقرة وال0.433( في ُبعد إدارة المؤسسة إذ بلغت )4كانت الفقرة رقم )

( 12قم )ر ( للفقرة 0.468(، وبلغت )1( في بعد التقييم والتشخيص وهي الفقرة رقم )0.636للبعد الذي تنتمي إليه )

الفردي  ( في بعِد البرنامج التربوي 13( للفقرة رقم )0.728ات المساندة وبلغت )في ُبعد الرعاية الطبية والخدم

ة رقم ( للفقر 0.642( في بعد التكنولوجيا واألنشطة وبلغت )1( للفقرة رقم )0.716وخطط تعديل السلوك، وبلغت )

ت الدنيا التي  قيم العالقا( في بعد الدمج. ويالحظ أنَّ 4( للفقرة رقم )0.767( في بعد البيئة التعليمية، وبلغت )1)

سات تمَّ الحصول عليها من خالل نتائج هذه العينة كانت كلها أكبر من الحد األدنى المقبول لدى معظم الدرا

من  (، إضافة إلى أن بعض العالقات كانت مرتفعة جدًا وهي الحالة األفضل في هذا النوع0.400واألبحاث وهو )

تجدر و (، 0.90لها العالقة هي الواحد الصحيح، فكانت لبعض الفقرات أكبر من )الصدق، إذ إنَّ أعلى قيمة قد تص

عده ضمن ب اإلشارة إلى أنَّ جميع هذه العالقات كانت دالة إحصائية، وبالتالي يمكننا االستنتاج بانسجام كل فقرة

 عينة الدراسة.الذي يمثلها؛ أي نستنج بصدق بناء عبارات كل بعد من األبعاد في هذه الدراسة في حدود 

 ية( معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لخدمات التربية الخاصة والدرجة الكلية ألبعادها الفرع5جدول )

 خدمات التربية الخاصة خدمات التربية الخاصة وأبعادها الفرعية

 **725. إدارة المؤسسة

 **765. التقييم والتشخيص

 **859. الرعاية الطبية والخدمات المساندة

 **814. البرنامج التربوي الفردي وخطط تعديل السلوك

 **874. التكنولوجيا واألنشطة

 **864. البيئة التعليمية

 **893. الدمج

 1 خدمات التربية الخاصة



 
ة وا5يبين الجدول رقم ) ية لدرجة الكل( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد خدماِت التَّربيِة الخاصَّ

 رة المؤسسةعد إداتي ُتمثل مجموع األبعاد الفرعية السبعة، وباستعراض قيم هذه االرتباطات يتبين أنَّ قيمة ارتباط بُ ال

(، 0.765)(، وبلغت لبعد التقييم والتشخيص 0.725بالدرجة الكلية الممثلة والمعبرة عن األبعاد السبعة قد بلغت )

عديل (، وبلغت لُبعد البرنامج التربوي الفردي وخطط ت0.859ة )وبلغت لبعد الرعاية الطبية والخدمات المساند

بلغت (، و 0.864(، وبلغت لبعد البيئة التعليمية )0.874(، وبلغت لبعد التكنولوجيا واألنشطة )0.814السلوك )

ها انت كلة ك(. ويالحظ أنَّ قيم هذه العالقات التي تمَّ الحصول عليها من خالل نتائج هذه العين0.893لبعد الدمج )

صدق كل نتاج بكانت مرتفعة، وتجدر اإلشارة إلى أنَّ جميع هذه العالقات كانت دالة إحصائيًا؛ وبالتالي يمكننا االست

 ُبعد من األبعاد في تقييم درجة خدمات التربيِة الخاصة.

 ثانيا: ثبات األداة 

اة الل أدخت االتساق الداخلي لألداة من تم حساب ثبات األداة من خالل معادلة الثبات كرونباخ ألفا لتحقق من ثبا

ا اخ ألفالدراسة المستخدمة في الدراسة الحالية من خالل تطبيقها على أفراد الدراسة، فبل  معامل الثبات كرونب

 ( يبين نسبة الثبات.6(؛ وهي نسبة مقبولة في البحوث االجتماعية. والجدول رقم )984).

 خدمات التربية الخاصة المقدمة لذوي اضطراب طيف التوحد في مخيم ( ثبات قائمة تقييم مستوى 6جدول رقم )

 الزعتري في األردن من وجهة نظر مقدمي الخدمات بأسلوب االتساق الداخلي

 قيمة كرونباخ الفا عدد الفقرات المجال
  .936 

 932. 11 التقييم والتشخيص
 909. 13 الرعاية الطبية والخدمات المساندة

 981. 18 وي الفردي وخطط تعديل السلوكالبرنامج الترب
 950. 7 التكنولوجيا واألنشطة

 970. 9 البيئة التعليمية
 950. 11 الدمج

 984. 82 خدمات التربية الخاصة
( قيم تقدير ثبات كل ُبعد من أبعاد خدمات التربية الخاصة وبأسلوب االتساق الداخلي لكرونباخ 6يبين الجدول رقم )

( في ُبعد 0.909ض قيم هذه االتساق الداخلي يتبين أن أقل قيمة تم الحصول عليها قد بلغت )ألفا، وباستعرا

الرعاية الطبية والخدمات المساندة، وُيالحظ أن هذه القيمة كانت أعلى من الحد األدنى الذي يمكن قبول قيم الثبات 



 
اد هذه الدراسة من خالل فقراتها التي تمثل (؛ ما يساهم في االستنتاج بثبات أبع0.60فيه من خالل هذا النوع وهو )

كل ُبعد، ويالحظ  أن معظم القيم كانت قريبًة من الواحد الصحيح وهي القيمة القصوى التي يمكن أن يصلها الثبات 

 (.0.90)معظم القيم كانت أكبر من 

 طريقة تصحيح المقياس ومعيار الحكم على الفقرات:

 باستخدام المعادلة اآلتية:

 (1ستجابة )أقل وزن لال –(5زن لالستجابة ))أكبر و 
 (3المطلوبة ) ــــ                      عدد المستوياتـــــــــــــــــــــــــــــــــــطول الفئة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

                 (5 –1) 
 1.33فئة = ــــــــــــــ     = طول ال

                  (3) 
د في وبناًء على ذلك تم اعتماد المقياس التالي لتقييم مستوى خدمات التربية الخاصة لذوي اضطراب طيف التوح

 مخيم الزعتري من وجهة نظر مقدمي الخدمات:

 2.33 -1المستوى المنخفض من  ●

  3.66أقل من  – 2.34المستوى المتوسط من ●

 5-3.67المستوى مرتفع من  ●

 متغيرات الدراسة:

ة متغيرات، هي:  لقد ضمت الدراسة عدَّ

 المتغيرات المستقلة:

 الجنس: وله مستويان )ذكر، وأنثى(. ●

 وله مستويان )دبلوم، وبكالوريوس فأعلى(. :المؤهل العلمي ●



 
ما ف( سنوات 5ات،و من )( سنو 5عدد سنوات الخبرة داخل وخارج المخيم، وله مستويان أقل من ) :الخبرة ●

 فوق.

 ذوي اضطراب طيف التوحد. :نوع اإلعاقة ●

 المتغيرات التابعة:

 وتشمل تقييم مستوى خدمات التربية الخاصة لذوي اضطراب طيف التوحد من وجهة نظر ُمقدمي الخدمات. 

 المعالجات اإلحصائية:

 المعيارية. لإلجابة عن السؤال األول تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات -

 لإلجابة عن السؤال الثاني تم إجراء تحليل التباين الثالثي.      -

 نتائج الدراسة:

 السؤال األول: ما مستوى خدمات التربية الخاصة لذوي اضطراب طيف التوحد في مخيم الزعتري في األردن من

 وجهة نظر مقدمي الخدمات؟

ة الخاص سابية واالنحرافات المعيارية لمستوى خدمات التربيةولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الح

لذوي اضطراب طيف التوحد في مخيم الزعتري في األردن من وجهة نظر مقدمي الخدمات، والجدول أدناه يوضح 

 ذلك. 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى خدمات التربية الخاصة لذوي اضطراب طيف  :(7جدول )

 حد في مخيم الزعتري في األردن من وجهة نظر مقدمي الخدماتالتو 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المستوى  نسبة المتوسط المعياري 

 1 متوسط 69.4 0.89 3.47 إدارة المؤسسة 1
 2 متوسط 65.8 1.00 3.29 التقييم والتشخيص 2
 3 متوسط 50.4 0.84 2.52 الرعاية الطبية والخدمات المساندة 3

4 
البرنامج التربوي الفردي وخطط 

 تعديل السلوك
 4 منخفض 36.2 1.23 1.81



 

 5 منخفض 35.8 1.24 1.79 التكنولوجيا واألنشطة 5
 6 منخفض 32.6 1.00 1.63 الدمج 7
 7 منخفض 27.6 0.89 1.38 البيئة التعليمية 6

 
الدرجة الكلية لخدمات التربية  

 الخاصة
  منخفض 45.4 0.84 2.27

 ن أبعاد خدمات( يتبين أنَّ ُبعد إدارة المؤسسة قد احتلَّ المرتبة األولى بي7باستعراض بيانات ونتائج الجدول رقم )

 التربية الخاصة لذوي اضطراب طيف التوحد في مخيم الزعتري في األردن ) من وجهة نظر مقدمي الخدمات( إذ

نية بعد تقدير مستوى هذه الخدمة بمستوى متوسط تاله في المرتبة الثا (، وقد تم3.47تحقق بمتوسط حسابي بقيمة )

قدمة ( وبمستوى متوسط، بينما كان أقل الخدمات الم3.29التقييم والتشخيص والذي يتحقق بمتوسط حسابي بقيمة )

ستوى ي الم(، تاله ف1.38قد تحققت في بعد البيئة التعليمية التي تحققت بمستوى منخفض وبمتوسط حسابي بقيمة )

 (.1.63قبل األخير خدمة الدمج التي تحققت بمستوى متوسط  ، وبل  المتوسط )

ت ذ تحققويالحظ أن تقييم البعد الكلي لجميع الخدمات المعبر عنها بأبعاد هذه الدراسة قد تحقق بمستوى منخفض إ

 (.2.27بمتوسط حسابي بقيمة )

( في درجة تقييم مستوى α  =0.05عند مستوى الداللة )السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية 
 خدمات التربية الخاصة لذوي اضطراب طيف التوحد في مخيم الزعتري في االردن من وجهة نظر مقدمي الخدمات

 تعزى لمتغير الخبرة والجنس والمؤهل العلمي؟
طيف  التربية الخاصة لذوي اضطراب( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدير مستوى خدمات 8جدول )

 لعلميالتوحد في مخيم الزعتري في األردن من وجهة نظر مقدمي الخدمات وفقًا لمتغير الخبرة والجنس والمؤهل ا

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الفئة المتغير

 الجنس
 0.80 2.22 28 الذكور
 0.94 2.37 13 اإلناث

 المؤهل
 0.28 1.89 10 دبلوم

 0.74 2.40 31 بكالوريوس

 الخبرة
 0.80 2.28 34 سنوات 5أقل من 

 0.41 2.23 7 سنوات فما فوق  5من 
( وجود فروقات ظاهرية بين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات مقدمي 8يالحظ من الجدول )

دمة لذوي اضطراب طيف التوحد في مخيم الزعتري الخدمات على قائمة تقييم مستوى خدمات التربية الخاصة المق



 
في األردن من وجهة نظر مقدمي الخدمات تبعا لمتغير )الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي(، ولمعرفة فيما إذا كانت 

 ( يبين ذلك:16هذه الفروق دالة إحصائيا أم ال، تم حساب اختبار تحليل التباين الثالثي، والجدول رقم )

اب ل التباين الثالثي لداللة الفروق في درجة تقييم مستوى خدمات التربية الخاصة لذوي اضطر ( تحلي9جدول )

هل طيف التوحد في مخيم الزعتري في األردن من وجهة نظر مقدمي الخدمات وفقًا لمتغير الخبرة والجنس والمؤ 

 العلمي.

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة )ف(
 الداللة 

 880. 023. 015. 1 015. الجنس
 900. 016. 352. 1 352. المؤهل العلمي

 925. 0.099 2.104 1 2.104 الخبرة
   664. 32 21.242 الخطأ
    40 28.181 الكلي

التربية  ات( إلى نتائج تحليل التباين الثالثي لداللة الفروق في درجة تقييم مستوى خدم9تشير نتائج الجدول رقم )

الخاصة لذوي اضطراب طيف التوحد في مخيم الزعتري في األردن من وجهة نظر مقدمي الخدمات وفقا لمتغير 

( 0.880( يتبين أنها بلغت في متغير الجنس )fالخبرة والجنس والمؤهل العلمي، وباستعراض قيم مستوى داللة )

سوبة تغير الخبرة؛ إذ إن قيم مستوى الداللة المح( في م0.925.( في متغير المؤهل العلمي وبلغت )900وبلغت )

ربية ، فهذا يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تقييم مستوى خدمات الت 0.05كانت أكبر من 

الخاصة لذوي اضطراب طيف التوحد في مخيم الزعتري في األردن من وجهة نظر مقدمي الخدمات وفقا لمتغير 

 لمؤهل العلمي.الخبرة والجنس وا

 أوال: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: -

والذي ينص على" ما مستوى تقييم خدمات التربية الخاصة لذوي اضطراب طيف التوحد في مخيم الزعتري في 

 األردن من وجهة نظر مقدمي الخدمات؟"

ت على المقياس ككل أنَّ المتوسط أظهرت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات مقدمي الخدما

ة على المقياس ككل بدرجة منخفضة. وأظهرت النتائج المتعلقة بهذا  العام لمستوى تقييم خدمات التربيِة الخاصَّ



 
السؤال أنَّ مجال إدارة المؤسسة جاء في المرتبة األولى، ويرى الباحثان أنَّه احتالل ُبعد إدارة المؤسسة المرتبة 

 شير إلى أنَّ اإلدارة بدأت من االقتراب من تحقيق المعايير العالمية في هذا المجال.األولى؛ ممَّا ي

الباحثان  يرِة، ويرى  األخوأظهرت النتائج المتعلقة بالبعد األخير بهذا السؤال أنَّ مجاَل البيئة التعليميَّة جاَء في المرتبةِ 

حراويَِّة في المنظرًا لظروِف الحرِب وما يرافقه من صعوبٍة في توفيِر الخد قد جاءت فرق، و ماِت وطبيعة البيئة الصَّ

 (. 2011هذه النتيجة متفقة مع دراسة )الخطيب،

يم مستوى سط تقيأما فيما بالنسبة لمناقشة السؤال األول وأبعاده، فقد أشارت النتائج فيما يتعلق بالدرجة الكلية لمتو 

( 6م )َل على مستوى متوسط، فبلَ  أعلى متوسط للفقرة رقخدمات التربية الخاصة )بعد إدارة المؤسسة( أنَّه حص

شير يجة ما ونصها " تراعي اإلدارة االلتزام باألنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة"، وتعكُس هذه النتي

رة خيرة الفقاأل تبةإلى أنَّ اإلدارة بدأت من االقتراب من تحقيِق المعايير العالميَِّة في هذا المجاِل. وحصلت على المر 

شير ي( ونصها " تشرف اإلدارة على تطوير كافة الخدمات التربوية والمساندة" وبمستوى منخفض. وهذا ما 4رقم )

دارِة ِت اإلبوضوح إلى قلة وعي البعٍض منهم في مجاِل اإلدارِة فهم بحاجٍة إلى المزيٍد من التَّدريِب على فنيَّا

زمة لرفع مستوى الخدمات وتومهماِتها، وكيفيَّة تطويِر الخدما هل الخبرة عيين أ ِت وما هي األساليب واإلجراءاِت الالَّ

ِة، فيكون ملمًا بأهميَّة الخدمات وما يعكسه  ب ن جوانمواالختصاص في مجال اإلشراف في تخصص التَّربيِة الخاصَّ

سة جة دراهذة النَّتيجة مع نتي إيجابيَّة في مدى التَّقدِم الذي يحرزُه ذوي اضطراِب طيِف التـوحِد. ولم تتفق

 .( إذ أشاَرت إلى أنَّ مستوى فاعليَِّة اإلدارِة بمستوى فاعليَّة منخفض2014)السريع،

أما بالنسبة لألبعادالمتعلقة بالتقييم والتشخيص فقدأشارت النتائج فيما يتعلق بالدرجة الكلية لمتوسط مستوى 

( 1يص" أنه حصل على درجة متوسطة، فبل  أعلى متوسط للفقرة رقم )تقييم الخدمات البعد الثاني " التقييم والتشخ

بملف خاص به" ولعل هذه النتيجة جاءت منطقية؛  أعلى المرتبة األولى ونصها " ُتجمع معلومات عن الطالب وتعب

ين االحتفاظ ألنه ال يمكن تحديد مهارات الطالب المنجزة إلى بالرجوع للملف؛ وأنَّ طبيعة اإلعاقة تستلزم من المعني

بسجل خاص بالطفل وهذا ما يطلبه طبيعة العمل مع ذوي اضطراِب طيِف التوحِد بالرُّجوِع للملف عند 

عِف والقوَّة. وقد حصلت الفقرة رقم ) ( ونصها "يجري استخدام 3الحاجةِ ومتابعة حالة الطالب لمعرفِة نقاِط الضَّ

بمستوى متوسط ويشير هذا إلى عدم حرص المعنيين بااللتزام االختبارات الرسمية المقننة" في المرتبة األخيرة و 

بالمعايير التي وضعتها الجهات المختصة كالمجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين، وأنَّ التَّنسيَق فيما بينهما 



 
فيه كافة كان ضعيفًا، والبيئة التي يجري فيها التقييم والتشخيص غير مدعمة وغير مالِئمة؛ كون المخيم ال يتوافر 

( التي أشارت إلى أنَّ بعد التقييم جاءت بدرجة 2014الخدمات. وقد جاءت هذه النتيجة متفقة مع دراسة )السريع، 

 متوسطة.

رجة الكليَّ   توسط مستوى ة لمأَّما ُبعد الرعاية الطبية والخدمات الُمساندة فقدأشارت النتائج فيما يتعلق بالدَّ

( 5ندة، فحصل على درجة متوسطة. وحصلت على المرتبة األولى الفقرة رقم )الرعاية الطبيَّة والخدمات المسا

يجة؛ يتوافر اختصاصيون لتقديم الخدمات في التخاطب واللغة " وبمستوى متوسط، ويمكن تفسير هذه النت“ونصها: 

ير ور كبما له دلتمهيدهم للتواصل قدر اإلمكان وأنَّ المشكالت اللُّغويَّة تستدعي توفر اختصاصي تخاطب ولغة؛ ل

لخدمات ا( ونصها " يتوافر اختصاصيون لتقديم 11في تنمية مهارات التَّواصل. بينما احتلت الفقرة األخيرة رقم )

ي الترويحية " بمستوى فاعلية منخفض، ويمكن تفسير ذلك بأنه نتيجة طبيعة الحروب وما يرافقها من صعوبة ف

راوية ة الصحرورة ونظرًا لوجود معوقات كثيرة داخل المخيم طبيعة البيئتوفير كافة الخدمات؛ فتقدم الخدمة األكثر ض

ن غيِر مزائٌد في مخيم الزعتري غير مناسبة لعمل أنشطة ترويحية، وأنَّ أطفاَل اضطراِب طيِف التَّوحِد لديهم نشاط ٌ 

المة العامة. وقد جا يطرة على األطفال في أماكن غير مهيئة ضمن شروط السَّ مع  متفقة ءت هذه النتيجةالممكن السَّ

دمات ( التي أشارت إلى فاعلية الخدمات المقدمة من وجهة نظر العاملين ببعد الخ2016نتائج دراسات )الرويلي،

 الطبية جاءت بدرجة متوسطة.

لوك فقد أشارت النتائج فيما يتعلق بالدرجة الكلية لمتوسط  بعد أما ُبعد البرنامج التَّربوي الفردي وخطط تعديل السُّ

( ونصها:" 7البرنامج التربوي الفردي وخطط تعديل السلوك ، فحصل على مستوى منخفض، فحصلت الفقرة رقم )

يستخدم طريقة التدريس الجمعي" على المرتبة األولى وبمستوى منخفض ويمكن تفسير ذلك إلى أن معلمي التربية 

فيها تنمية مهارات التواصل والتفاعل نظرا الخاصة يحرصون على دمج األطفال من خالل عمل جلسات جمعية يتم 

( 13لما يعانيه ذوي اضطراب طيف التوحد من مشاكل في التواصل. وقد وحصلت على المرتبة األخيرة الفقرة رقم )

ونصها " يتوفر اختصاصيين  تعديل سلوك ذو خبرة في التعامل مع ذوي اضطراب طيف التوحد " على مستوى 

يقوم بعملية التعديل ‘ ن اختصاصي تعديل سلوك غير متوافرين في المخيم، منخفض، ويمكن تفسير ذلك أ

اختصاصيون بمجال آخر نتيجة ظروف عدم القدرة على توفير كافة الخدمات. وقد جاءت هذه النتيجة متفقة 



 
( التي أشارت إلى أن فاعلية الخدمات المقدمة في مؤسسات اضطراب طيف التوحد جاءت بدرجة 2011)السريع، 

 نخفضة.م

ى بعد مستو  أما بعد التكنولوجيا واألنشطة التعليمية فقد أشارت النتائج فيما يتعلق بالدرجة الكلية لمتوسط

 التكنولوجيا واألنشطة التعليمية، أنه حصل على متوسط بدرجة منخفضة، فحصلت على المرتبة األولى الفقرة

مستوى ة لتنمية مهارات التواصل والتفاعل للطفل" وب( ونصها: " يشترك مقدمي الخدمات بعمل أنشطة تعليمي5رقم)

ر منخفض  على الرغم من أن الفقرة حصلت على درجة منخفضة إلى أنها جاءت بالمرتبة األولى من الممكن تفسي

( 2ذلك حرص مقدمي الخدمات على العمل بروح الفريق الواحد. بينما حصلت على المرتبة األخيرة الفقرة رقم )

وجد اخل المنظمة مدربين لتدريب العاملين على استخدام األجهزة"؛ ويمكن تفسير ذلك بأنه ال يونصها "يوجد د

قت قد اتفباألصل استخدام تكنولوجيا نظرًا للمعوقات التي يفرضها اللُّجوء من محدودية الخدمات ومكلف ماديًا. و 

 منخفضًا. ( التي أشارت إلى أنَّ بعد التكنولوجيا2011الدراسة مع دراسة )السريع،

توى بعد سط مسأما الُبعد األخير بعد _البيئة التعليمية_ فقد أشارت النتائج فيما يتعلق بالدرجة الكلية لمتو 

خل ( ونصها "يراعى دا6البيئة التعليمية، فحصل على مستوى منخفض، وحصلت على المرتبة األولى الفقرة رقم )

ا الصف الواحد". وتشير هذه النتيجة على الرغم من أنه ( في6الغرف الصفية أال يزيد عدد أطفال الصف عن )

ية جاءت بدرجة منخفضة لكن بالدرجة األولى نظرًا لصعوبة اإلعاقة بعدم القدرة على ضبطهم داخل الغرف الصف

قى كلما ازدادت أعددهم، وحرصها على السالمة العامة فهناك معيار لعدد الطلبة داخل الغرف الصفية لكي يتل

ساند ( ونصها: " يتوافر معلم م9البرامج بكل سهولة ويسر.وحصلت على المرتبة األخيرة الفقرة رقم )الخدمات و 

حرص داخل الغرف الصفية "؛ يعزى ذلك أنه ليس بالمقدور توفير معلم مساند نتيجة عدم وجود إمكانيات مادية و 

عد (، التي أشارت إلى أنَّ ب2011 المعنيين على توفير الخدمات األكثر ضرورة.ولم تتفق مع دراسة )الخطيب،

 البيئة التعليمية جاء بدرجة متوسطة.

 

 ثانيا: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: -



 
وى ( في درجِة تقييِم مستα=0.05الذي ينص على" هل توجُد فروٌق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى الداللة )

خدمات دمي التَّوحِد في مخيِم الزَّعتري في األردن من وجهة نظِر مقخدمات التَّربية الخاصة لذوي اضطراِب طيِف ال

 ُتعزى لمتغير الخبرة والجنس والمؤهل العلمي؟

تربية أظهرت النتائج المتعلقة بهذا السؤال عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تقييم مستوى خدمات ال

األردن من وجهة نظر مقدمي الخدمات وفقًا لمتغير  الخاصة لذوي اضطراب طيف التوحد في مخيم الزعتري في

 الجنس والخبرة والمؤهل العلمي.

 ويعزو الباحثان عدم وجود فروق في درجة تقييم مستوى خدمات التربية الخاصة لذوي اضطراب طيف التوحد في

هام لواجبات والممخيم الزعتري في األردن من وجهة نظر مقدمي الخدمات وفقًا لمتغير الجنس انطالقا من أن ا

قدمي مالواجب توفيرها لذوي اضطراب طيف التوحد تحكمها العديد من األسس والمعايير الواجب االلتزام بها، إن 

مل جب العيالخدمات الذكور واإلناث لديهم نفس األدوار الواجب القيام بها بتقديم جميع المهارات والمجاالت التي 

 تقدير مهنة للطرفين، وبالتالي المتغيرات السابقة قد ال تحدث فروقات فيبها على أكمل وجهه هي من أساسيات ال

 مقدمي الخدمات حول مستوى تقييم الخدمات لذوي اضطراب طيف التوحد في مخيم الزعتري. 

 ومن الممكن تفسير عدم وجود فروق في درجة تقييم مستوى خدمات التربية الخاصة لذوي اضطراب طيف التوحد 

ع مري في األردن من وجهة نظر مقدمي الخدمات وفقا لمتغير الخبرة؛ ألن تفاعل مقدمي الخدمة في مخيم الزعت

، الصحيةالمشاكل التي تواجه األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بمستوياتها )التعليمية والنفسية، واالجتماعية، و 

فريق روح البرًا لطبيعة عمل االختصاصيين والتربوية، وغيرها(؛ ممَّا مدهم بخبرات وخلفية واسعة مشتركة بينهم، ونظ

 الواحد.

خيم وفيما يتعلق بعدم وجود فروق في درجة تقييم مستوى خدمات التربية الخاصة لذوي اضطراب طيف التوحد في م

ى عود إليالزعتري في األردن من وجهة نظر مقدمي الخدمات وفقا لمتغير المؤهل العلمي فيعتقد الباحثان أنَّ ذلك 

ات زاد المستوى العلمي للخدمات المقدمة ستحظى بمستوى منخفض لطبيعة اللُّجوء، وما يفرضه من صعوب أنه لو

ومشكالت ليست في إجابات مقدمي الخدمة، ومدى مستوى المؤهل العلمي، إنما لظروف المخيم وما يعانيه من 

 نقٍص في جميع النواحي.

 التوصيات:



 
 سة الحالية يوصي الباحثان بما يلي:في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدرا

ِة، نحو المجلِس األعلى لشؤوِن األشخاِص المعوقي ●  ن.تفعيُل العالقِة بيَن المنظمِة والجهاِت المختصَّ

ِل فريٍق فِل من ِقبَ ِة للطالعمُل على دعِم الخدماِت التَّربويَِّة وخصوصًا االهتمام بوضِع الخطِط التَّربويَِّة والفرديَّ   ●

 التَّخصصاِت.متعدِد 

 من ِقَبِل عليميَّةِ ِة التَّ العمُل على توفيِر أكبِر قدٍر ممكٍن من التَّسهيالِت البيئيَِّة بإجراِء التَّعديالِت على البيئ  ●

 الُمنظماِت المسؤولِة عن الُمخيِم.

لوِك من جميِع الُمنظماِت والجهاِت العاملِة في  ● ةِ  ربيةِ التَّ  العمُل على توفيِر اختصاصيين  لتعديِل السُّ  من الخاصَّ

 منظماٍت إنسانيٍَّة وتربويٍَّة واجتماعيٍَّة وطبيٍَّة وصحيٍَّة ونفسيٍَّة.

 التوصيات البحثية: 

طفاِل وُن لألإجراُء دراساٍت مماثلٍة في المستقبِل عن تقييِم مستوى الخدماِت لذوي اضطراِب طيِف التَّوحِد، وتك ●

وريين خارَج الُمخيِم الذين يع  انوَن من اضطراِب طيِف التَّوحِد.السُّ

يَِّة  التَّربو لخدماتِ تطويُر برامج، ووضِع حلوٍل مقترحٍة في الُمخيِم لذوي اضطراِب طيِف التَّوحِد لالرتقاِء بمستوى ا  ●

 والصحيَِّة واالجتماعيَِّة والنَّفسيَِّة.

 قائمة المراجع العربية 

ضطراب امج والخدمات المقدمة لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية واأنموذج مقترح لتطوير البر  (.2011الخطيب، عاكف)

امعة ، أطروحة دكتوراة غير منشورة، جالتوحد في المؤسسات ومراكز التربية الخاصة في ضوء المعايير العالمية

 عمان العربية، عمان، األردن.



 
توزيع . عمان: دار الفكر للخاصةمناهج وأساليب التدريس في التربية ال(. 2016الخطيب، جمال والحديدي، منى، )

 والنشر.

 تقييم فاعلية الخدمات التدخل المبكر لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في(. 2016الرويلي، عبد العزيز )

، ليرموك. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة االمملكة العربية السعودية من وجهة نظر العاملين وأولياء األمور

 إربد، األردن.

 . عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.  اإلعاقات الشديدة والمتعددة(. 2016قات، إبراهيم )الزري

ويم فاعلية الخدمات المقدمة في مؤسسات التربية الخاصة في األردن في ضوء نتائج تق(. 2011السريع، إحسان )

  العربية، عمان، األردن. أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان .الحاجات للمستفيدين من هذه الخدمات

عايير (. تقييم البرامج المقدمة لألطفال ذوي اإلعاقة الذهنية واضطراب التوحد في ضوء م2014السريع، إحسان )

 .22 -9(، ص ص2(، عدد)20، مجلد )، مجلة المنارة للبحوث والدراساتالجودة األردنية

ربية ألفراد ذوي اإلعاقات المتعددة في مؤسسات التتقييم فاعلية الخدمات المقدمة ل(. 2013السوالمة، محمد )

روحة . أطالخاصة في األردن من وجهة نظر المعلمين، والمديرين وأولياء األمور، وتقديم نموذج مقترح لتطويرها

 دكتوراه غير منشورة، جامعة العلوم اإلسالمية، عمان، األردن.

. عمان: حتياجات الخاصة أساسيات التربية الخاصةاألطفال ذوي اال(. 2006القمش، مصطفى واإلمام، محمد )

 مؤسسة الطريق للنشر.

ر (. تقييم الخدمات التربوية والمساندة المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظ2015الالال، صائب )

ألميرة ا ـ  جامعةمجلة اإلرشاد النفسي المعلمات واالختصاصي ات في مراكز الرعاية النهارية في مدينة الرياض، 

 .125- 101(، ص ص 1( ، عدد)41نورة بنت عبد الرحمن، كلية التربية مصر، مجلد )

تقييم الخدمات التربوية والصحية واالجتماعية المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية (. 2015المخادمة، عبد هللا )

راح أنموذج لتطويرها في ضوء في مراكز التربية الخاصة من وجهة نظر االختصاصيين وأولياء األمور، واقت

 . أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة العلوم اإلسالمية، عمان، األردن.المعايير العالمية
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 الملخص

ة وء النظريض(، في هدفت الدراسة الحالية إلى قياس أثر التخمين في االختبارات التحصيلية )االختيار من متعدد

( طالباً تم 185ياضيات. وتكونت عينة الدراسة من )الكالسيكية، لدى طلبة الصف التاسع األساسي، في مبحث الر

ت،  الرياضيا ئل فياختيارهم بالطريقة العشوائية، وتم بناء اختبار تحصيلي على هيئة اختيار من متعدد بأربعة بدا

ف تي"ال أعرطريق وأاستخدم المنهج الوصفي التحليلي، وأظهرت النتائج فعالية التصحيح بالطريقة التجريبية تليها

رق ططبيق توختمت الدراسة بتوصيات؛ من أبرزها تفعيل  معادلة التصحيح ألثر التخمين )العقاب(،إلجابة" وا

ً الطريقة التجريبية، وطريقة "ال أعرف اإلجا  سيما البة"، التصحيح في اختبارات االختيار من متعدد، وخصوصا

 .في الجامعات

لتخمين اح ألثر معادلة التصحي طريقة"ال أعرف اإلجابة"،التخمين، الطريقة التجريبية،  الكلمات المفتاحية:

 ، اختبار االختيار من متعدد.)العقاب(

mueen1234@hotmail.com د. معين النصراوين:     



 
suhaibata@hotmail.com :صهيب حمدي 

 

MEASURING THE GUESSING’S EFFECT IN MULTIPLE-CHOICE TESTS 

IN MATHMATICS FOR 9TH GRADE PRIMARY IN LIGHT OF THE 

CLASSICAL THEORY OF MEASUREMENT. 

Dr Mueen Salman AlNasraween                        Suhaib Hamdi Ata Abdullah 

 

ABSTRACT 

This study aims at measuring the effect of guessing in achievement tests (multiple choice) for the 9th 

Grade students in mathematics in the light of classical theory. The study sample consisted of (185) 

students randomly selected.  An achievement test with multivariate selection of four alternatives was 

carried out in the table of specifications. The results showed the effectiveness of the correction in the 

experimental way, followed by the two methods of "I do not know" and the correction equation for the 

impact of the guessing. The study ended with the recommendations of the most prominent activating the 

application of the methods of correction in multiple choice tests, especially the method of experimental 

method, and the method of "I do not know" especially at the universities. 

Key Words: guessing, experimental scoring method, "do not know answer" method, correction 

equation for guessing effect (punishment), multiple choice test. 

 

 مقدمة 

س لماء النفهتم عتُعد االختبارات من األساليب المهمة في مجال القياس والتقويم التربوي والنفسي، وقد ا

مسؤولة ال اتفي استخدام االختبارات وبحث مدى فعاليتها وسبل تطويرها، إذ إن نتائج االختبارات تساعد الجه

خريجي  في انتقاءيه، وللتعرف إلى مستويات الطَّلبة والمعلمين واإلدارات والمناهج، وإعداد برامج للرعاية أو التوج

 .وتوزيعهم لجنوداالجامعات لوظائف معينة، أو حتى في المجال العسكري كان هناك دور لهذه االختبارات في انتقاء 

يم ما مية، لتقيلتعلياهم األدوات التي يستخدمها المشرفون على المؤسسات وتُعَدُّ االختبارات التحصيلية من أ

خيص ، وتشتحقق من األهداف التربوية المنشودة،  ويتم من خاللها تحديد نقاط الضعف والقوة لدى الطَّلبة

لتي اراتيجيات اإلستالصعوبات وبناء الخطط العالجية، وتفيدنا هذه االختبارات لتحديد كفايات المعلمين والمناهج و

 (2010يستخدمونها. )عودة، 



 
لشفوية ابارات ويوجد العديد من أنواع االختبارت، نحو: االختبارات اإلنشائية )اختبارات المقال(، واالخت

ن وعلى مياديواالختبارات الموضوعية، ويوجد لالختبارات الموضوعية العديد من األشكال التي تطبق في شتى ال

تعدد، مار من أشكال االختبارات الموضوعية اختبارات الصواب والخطأ، واختبارات االختينطاق واسع، ومن أشهر 

 (. 2006واختبارات المزاوجة، واختبارات مْلء الفراغ )الشربيني ومنصور والحشاش، 

ع بها ة تتمتواختبارات االختيار من متعدد هي من أكثر هذه االختبارات انتشاراً، ويعود ذلك لخواص كثير

لتصحيح اة في ارات االختيار من متعدد، مثل: قدرتها على قياس العديد من المجاالت واألهداف، والموضوعياختب

 الصدقوورصد الدرجات، والتطبيق على عينات كبيرة في آن معاً، وتصحيحها في وقت قصير وبسهولة أيضاً، 

ً مع لبة خصوصالطَّ  ين التي قد يلجأ إليهاالذي يجعل االختبار قابالً للتعميم على نطاقات واسعة، وقلة فرص التخم ا

 (.Chatteji, 2003ازدياد عدد البدائل )

 ى اإلجابةصول إلولعّل لجوء الطالب للتخمين العشوائي عندما ال تتوافر لديه المعلومات التي تمكنه من الو 

لبدائل ئي ألحد اعشواالختيار الالصحيحة من أكبر المشكالت التي تواجه هذا النوع من االختبارات، إذ يقوم الطالب با

لى إة يميلون طَّلبحتى لو طلب منه أن يترك الفقرة دون إجابة إذا لم تكن لديه معرفة باإلجابة الصحيحة، فبعض ال

ً المجازفة أو المخاطرة بدرجات مختلفة حسب درجة التزامهم بالتعليمات، وحكمتهم في اإلجابة، فأ   قد توجدحيانا

ح مكن للمصحال ي الفقرة أو في البدائل تساعد الطالب على التوصل لإلجابة الصحيحة، وبهذا منبهات أو مفاتيح في

المفهوم،  مكُّنه منة وتَ أن يقرر فيما إذا كانت اإلجابة الصحيحة للطالب عن فقرةٍ ما تعكس قدرته الحقيقية على اإلجاب

أو  التعلّم، عوباتصف من االختبار مثالً تشخيص أو التعميم، أو العالقة المقاسة بالفقرة، وخاصة عندما يكون الهد

 ( .Annie & Chan, 2012الوصول إلى درجة اإلتقان لمهارة معينة )

قط، فهي فلطالب لإن عملية التخمين في اختبارات االختيار من متعدد ال يقتصر تأثيرها على الدرجة الحقيقية 

ل عليها  يحصالة التي حصل عليها الطالب بالتخمين قد تؤثر أيضاً على الخصائص السيكومترية لالختبار، فالدرج

االختبار  ثيل نتائجدم تمعإذا تم تطبيق االختبار عليه مرة ثانية، وهذا يؤثر على ثبات نتائج االختبار، أما الصدق فإن 

وي إلى والترب سيالنف للدرجة الحقيقة يؤثر بالتالي على نتائج صدق االختبار، وهذا ما دفع الباحثين في مجال القياس

وتوصل  تعدد،مالبحث عن بدائل لطريقة التصحيح التقليدية من أجل ضبط أثر التخمين في اختبارات االختيار من 

 (.2016الباحثون إلى عدد من طرق التصحيح لضبط التخمين)اليامي، 

، فقد برزت جهود كثيرة وبناًء على ما تقدم، ونظراً ألهمية معالجة أثر التخمين في اختبارات االختيار من متعدد

إليجاد طرق تنطلق من أطر ومفاهيم نظرية متباينة، وتعتمد أساليب إحصائية مختلفة، للمساعدة في الحد من أثر 



 
عامل التخمين على دقة نتائج االختبارات الموضوعية وصدقها وثباتها، سواًء كان ذلك في إطار نظرية القياس 

جابة للفقرة. وتأخذ طرق ضبط أثر التخمين في إطار النظرية الكالسيكية في الكالسيكية، أم في إطار نظرية االست

القياس بعين االعتبار ثالثة مواقف عند إجابة المفحوص عن فقرات االختيار من متعدد، هي: إن المفحوص يعرف 

مفحوص ال اإلجابة الصحيحة، أو أن المفحوص ال يعرف اإلجابة الصحيحة، ويترك الفقرة دون إجابة، أو أن ال

 (.Crocker & Algina, 2008يعرف اإلجابة الصحيحة على الفقرة، ولكنه يجيب عن الفقرة بشكل عشوائي )

ة تم مقارن لدراسةوقد تعددت الطرق المستخدمة لضبط أثر التخمين في اختبارات االختيار من متعدد، وفي هذه ا 

 هي ضل الطرق للتغلب على ظاهرة التخمينثالث طرق للتصحيح، مع أن بعض الدراسات تشير إلى أن من اف

 وذلك لصدق،الثبات ا في والمتمثلة لالختبار، السيكومترية طريقة االختيار الجزئي من حيث تحسينها للخصائص

 اختبارات في البدائل بين من اختياره عند الجزئية معرفته من االستفادة الطالب على تساعد الطريقة هذه لكون

 ( .2016اليامي، متعدد ) من االختيار

 مشكلة الدراسة : 

بيقه بار أو تطاالخت عندما يقوم التربويون بإجراء اختباٍر ما، فإن بعض العقبات قد تواجههم في أحد مراحل بناء

، وقد قامت درا ديدة على سات عأو تصحيحه، وقد تناول علماء التربية وعلم النفس هذه العقبات على محمل الجدِّ

، وتصحيح لطلبةل التي يبنى بها االختبار، وظروف تطبيقه، والحالة النفسية واألكاديمية لاالختبارات والمراح

 االختبار، وتحليل نتائجه.

وقياس مدى  لطلبة،اوإن انتشار االختبارات الموضوعية بخصائصها البنائية والفنية العالية، في تقييم إنجازات 

خطاء في جود أات الذكاء وغيرها، يقابلها وجود مخاوف من وتحصيلهم، أو حتى في االختبارات النفسية، واختبار

نه خطأً ال كوالقياس تؤثر على الخصائص السيكومترية لالختبار، ووجود هذا الخطأ في نتائج االختبار يزداد ح

عية لموضوعشوائياً يصعب على الباحث كشفه وعزل أثره، ومن أبرز مصادر الخطأ في القياس في االختبارات ا

 ً من  مكنهموفي اختبارات االختيار من متعدد خصوصاً، هو لجوء الطلبة للتخمين العشوائي عند عدم ت عموما

عرفة الوصول لإلجابة الصحيحة، الذي يعني بدوره حصوَل الطالب على درجات مصدرها التخمين، وليس الم

 الحقيقية للطالب بالمحتوى الدراسي.

ء القياس، والمتمثل في تخمين اإلجابات لدى الطَّلبة، فمن وإن الغرض من هذه الدراسة معالجة أحد أخطا

المشاكل التي يعاني منها القياس النفسي والتربوي وجود خطأ في القياس، وبالتالي قد يحصل الطالب بالتخمين على 

تخمين يؤثر درجة أكبر من الدرجة التي تمثل قدرته الحقيقية؛ مّما يؤثر سلباً على صدق االختبار وثباته، وبما أن ال



 
على الصدق والثبات، اللتين تعدان من أهم الخصائص السيكومترية لالختبار الجيد، فإن ذلك سيؤدي إلى تدني 

مصداقية االختبار وقدرته على قياس ما وضع ألجله، أو حصوله على درجات متقاربة للطلبة في حال إعادة 

 االختبار مّرةً أخرى.

 :عناصر مشكلة  الدراسة 

 :لدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتيةسعت هذه ا

ى االختبار يعزى في متوسط أداء الطلبة عل (α ≤ 0.05. هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )1

 لطريقة ضبط أثر التخمين ؟

ريقة ضبط أثر ( في صدق االختبار يعزى لطα ≤ 0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )هل يوجد أثر . 2

 التخمين ؟

طريقة ضبط أثر ( في ثبات االختبار يعزى لα ≤ 0.05. هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )3

 التخمين ؟

 :  أهمية الدراسة 

 األهمية النظرية:

ً من أهميتها في كونها استهدفت مقارنة طريقة تقليدية شائعة هي طريقة أثر  تصحيح تكتسب الدراسة جانبا

ً أن "، علم)العقاب(، وطريقتين حديثتين هما الطريقة التجريبية وطريقة البديل "ال أعرف اإلجابةالتخمين  ا

تعدان من وبار، الطريقتين الحديثتين لم يسبق في ضوء علم الباحثين مقارنة نتائجهما وأثرهما على خصائص االخت

ليل أثر الل تقخالسيكومترية لالختبار من الطرق الفاعلة في التقليل من أخطاء القياس التي تؤثر على الخصائص 

 التخمين. 

 األهمية التطبيقية:

ديد جأسلوب يمكن أن تسهم هذه الدراسة في توضيح معالم جديدة لمصممي االختبارات في المجال التربوي، ب

 من خاللوذلك  في قياس تحصيل الطَّلبة، وتصحيح االختبارات الموضوعية، واتخاذ القرارات التربوية المختلفة،

 اس .القي ضبط أخطاء القياس، وتحجيمها، فيحصل المعلم على عالمة حقيقية قدر اإلمكان من خالل ضبط أخطاء

 التعريفات اإلجرائية: 

 Guessing التخمين  



 
ى زئية ويسمفة الجاختيار الطالب للبديل الصحيح من خالل الصدفة، ويسمى تخميناً عشوائياً، أو من خالل المعر

 .كياً، ويستدل على الفقرة التي تم تخمينها إجرائياً من خالل اإلجابة الخاطئةتخميناً ذ

 Control the Effect of Guessing ضبط أثر التخمين  

 لتخميناطرق إحصائية يتم من خاللها تصحيح )تعديل( درجة الطالب حسب معادالت رياضية، للحد من أثر 

 .بناًء على عدد الفقرات التي تم تخمينها

 Experimental Scoring Method   طريقة التجريبيةال

 جة عندوهي طريقة تقوم على إعطاء المفحوص محاوالت كثيرة للحل، ثم يحصل المفحوص على جزء من الدر

 اقترابه من الحل الصحيح.

 Don't Know Option طريقة البديل "ال أعرف اإلجابة"  

ستخدام ام يتم ثاإلجابة" بين بدائل فقرات االختبار، ومن  تقوم هذه الطريقة على استخدام البديل "ال أعرف

ليها جيب عيطريقة التصحيح ألثر التخمين، إذ يتم تصحيح التخمين للفقرات الخاطئة فقط، أما الفقرات التي 

تصحيح  خالل المفحوص بـ "ال أعرف اإلجابة" فإنه يأخذ عليها الدرجة صفراً، ولكن ال يتم معاقبته عليها من

 مين.التخ

 

  محددات الدراسة وحدودها:

 عينة الدراسة:

( في UNRWAاقتصرت عينة الدراسة على طلبة الصف التاسع األساسي في مدارس وكالة الغوث الدولية ) 

غ عددهم ، والبال)م 2017/  2016منطقة )شمال عمان(، الجالسين على مقاعد الدراسة، من العام الدراسي ) 

 ( طالباً وطالبةً.2904)

 داة الدراسة:أ 

ن مختيار اتحصيلي اقتصر المحتوى الدراسي على مبحث الرياضيات للصف التاسع األساسي، وتم بناء اختبار 

ن قبل مضمن جدول المواصفات في الرياضيات، وتحكيمه في وحدة الهندسة اإلحصائية، متعدد بأربعة بدائل 

 (،  وسيرد الحقاً.0.57لة للثبات )المختصين التربويين واألساتذة الجامعيين وتحقيق نسب مقبو

 واقتصرت طرق ضبط أثر التخمين على أربع طرق، هي: 

 ريقة التصحيح التقليدية )تصحيح البدائل(.ط -1

 طريقة تصحيح أثر التخمين )العقاب(.  -2



 
 طريقة الطريقة التجريبية. -3

 .ال أعرف اإلجابة"وطريقة البديل " -4

 إمكانية التعميم:  

 نتائج هذه الدراسة وفقأً لـ:يمكن تعميم 

 أ( مدى صدق استجابات المفحوصين.

 ب( الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة.

 طرق التصحيح ألثر التخمين المستخدمة في هذه الدراسة :

رفي ، التي تأخذ في الحسبان المستوى المعأبرزت الدراسات العديد من طرق التصحيح ألثر التخمين

، لمعرفةاعلى وفق ما لديهم من معرفة على متصل يمتد من المعرفة الكاملة إلى غياب للمفحوصين، وتدرجهم 

 ، وهي :وتتباين في مقدرتها على ضبط التخمين

 . (Scoring Formula-SF ) الطريقة التقليدية 

جة حوص دروهي تقوم على إعطاء الدرجة للمفحوص من خالل مجموع درجاته التي تقدم إليها، إذ يعطى المف

طلق على ة، وياحدة لكل إجابة صحيحة، وصفراً ألي إجابة أخرى، وينبه الطالب على أن ال يترك فقرة دون إجابو

 (، وتعطى بالمعادلة التالية:Number-Correct Methodهذه الطريقة أحياناً "التصحيح بعدد الصحيح" )

𝐹 = 𝑅 

 :حيث

F المصححة: الدرجة النهائية. 

𝑅الصحيحة : مجموع عدد اإلجابات. 

رات ى الفقونالحظ فهذه الطريقة ليست عادلة في التصحيح، ألن الطالب الذي حصل على الدرجة صفر في إحد

درة هي غير قاالي فقد يكون لديه معرفة جزئية عن اإلجابة الصحيحة لهذه الفقرة، ويستحق عليها درجة جزئية، وبالت

مفحوص البديل ( عندما يختار الFull Knowledgeرفة التامة )على اكتشاف المعرفة الجزئية، ألنها فقط تميز المع

 (.Alnabhan, 2002( عندما يختار المفحوص االستجابة الخاطئة )Absence Knowledgeالصحيح، وغياب المعرفة )

 :(Experimental Scoring Methodالطريقة التجريبية )

م يحصل على جزء من الدرجة عند اقترابه من تتميز هذه الطريقة بإعطاء المفحوص محاوالت كثيرة للحل، ث

الحل الصحيح، وهنا يطلب الباحث من المفحوص أن يضع أمام كل بديل يختاره رتبة معينة تدل على مدى ثقته في 

(، فإن كانت 1(، إذا كان يظن أن أحد البدائل هو الصحيح يضع أمامه )Aاإلجابة، ففي اختبار عدد البدائل فيه: )

ً يضع أمامه )A-1تكون درجته )اإلجابة صحيحة  ً قد يكون صحيحا (، فإذا كان 2(، وإذا كان يظن أن بديالً ثانيا

ً تصبح درجته ) ً يضع أمامه )A-2أحدهما صحيحا ً قد يكون صحيحا (، فإذا كان 3(، وإذا كان يظن أن بديالً ثالثا



 
ً تصبح درجته ) جميع البدائل، فإن فعل يأخذ  (، وهكذا، فال يسمح للمفحوص بوضع رتب أمامA-3أحدها صحيحا

 (.2008صفراً عن الفقرة )العزاوي، 

 :(Don't Know Option )طريقة استخدام البديل "ال أعرف اإلجابة" 

ستخدام ام يتم ثتقوم هذه الطريقة على استخدام البديل "ال أعرف اإلجابة" بين بدائل فقرات االختبار، ومن 

 : المعادلةطريقة التصحيح ألثر التخمين من خالل 

𝐹 = 𝑅 – 𝑊 / (𝐴−1) 

ويتم تصحيح التخمين للفقرات الخاطئة فقط، أما الفقرات التي يجيب عليها المفحوص بـ"ال أعرف اإلجابة"، فإنه 

وتستخدم هذه الطريقة بشكل كبير ، يأخذ عليها الدرجة صفراً، ولكن ال يتم معاقبته عليها من خالل تصحيح التخمين

 ة، وهي تساهم بشكل فعال في الحد من أثر التخمين على درجات اختبار االختيار من متعددفي الكليات الطبي

(Ravesloot, C. J. Van der Schaaf M. F. Muijtjens A. M. M. Haaring C. Kruitwagen C. L. J. J. Beek F. J. 

A. Bakker J. Van Schaik J. P. J. Ten Cate Th. J.2015) . 

 Muijtjens, Mameren, Hoogenboom, Evers and)ز ومامرنبم ووهجنبوم وايفرزويرى كل من مجتجن

Vleuten, 1999)   أن االختبارات الموجهة لقياس مدى تحسن الطَّلبة عبر المحتوى الدراسي كامالً ال بدّ أن تتضمن

التعليمية التي يسعى  مثل هذا البديل؛ ألنه من المتوقع عدم تمّكن بعض الطَّلبة من الوقوف على كافة النتاجات

 االختبار لتقييمها.

ن م (Wade, Harrison, Hollands, Mattick, Ricketts, 2011) وتوّصل واد وهاريسون وهوالند وماتك وريكتس

لبة طَّ لاووجدوا أن   خالل دراسة تجريبية قاموا بها إلى أهمية البديل "ال أعرف اإلجابة" في التحكم بأثر التخمين،

ي فشكل كبير هما بالختبار ال تتضمن فقراته البديل "ال أعرف اإلجابة،" يرون أن الحظ والتخمين سا الذين تقدموا

 نجاحهم في االختبار أكثر من المعرفة التي يمتلكونها.

حوصين، أن استخدام البديل "ال أعرف اإلجابة" يزّود المف (Burton, 2002) وفي هذا السياق يرى بورتون

ر الحقاً ؛ ليصاالراجعة المناسبة حول طبيعة االختبار، وحول جوانب القصور لدى المفحوصينوالمعلمين بالتغذية 

 إلى معالجتها في المواقف التعليمية داخل الغرفة الصفيّة.

 أن إضافة البديل "ال أعرف  (Espinosa & Gardeazabal, 2010)بينما يرى كل من اسبنوزا وجارديازبل

، للمخاطرة ميلونختبار يقود إلى خطأ قياس من خالل التحيز ضد المفحوصين الذين ياإلجابة" إلى بدائل فقرات اال

اإلجابة امة بوالذين يختارون بديالً آخر غير البديل "ال أعرف اإلجابة" حتى عندما ال يمتلكون المعرفة الت

حياناً ن، فأر التخميوليست اإلجابات الخاطئة دائماً هي تخمين عشوائي، وتفترضها طرق التصحيح ألث، الصحيحة

 .يكون اختيار البديل الخاطئ ذي الجاذبية األعلى بناًء على أفكار أو معرفة جزئية

 الدراسات السابقة

( دراسة هدفت إلى المقارنة بين ثالث طرق )المكأفاة، والعقاب، والمكافأة والعقاب معاً( 2004أجرى الخرشا )

( 60ر من متعدد، إذ قام الباحث بإعداد اختبار تحصيلي مكون من )للتصحيح ضد أثر التخمين في اختبارات االختيا

فقرة من نوع االختيار من متعدد، بواقع أربعة بدائل للفقرة الواحدة بهدف قياس المصطلحات األساسية في مقرر 



 
في العام  ( طالبا وطالبة في كلية التربية في جامعة مؤتة197مبادئ القياس والتقويم،  وتكونت عينة الدراسة من )

م(، وللحكم على فاعلية الطرق الُمستخدمة قام الباحث باستخدام المؤشرات اإلحصائية 2003/2004الدراسي )

التالية: اختبار )ت( للعينات المستقلة، ومعامالت الثبات، ومقاييس النزعة المركزية، ومقاييس التشتت، والخطأ 

من طرق التصحيح ألثر التخمين، وفي ضوء نتائج المعياري للقياس لعالمات المفحوصين وفق كل طريقة 

اإلحصاءات المستخرجة أوصت الدراسة باستخدام معادلة التصحيح من أثر التخمين )العقاب والمكافأة( في  تصحيح 

 .اختبارات االختيار من متعدد

بارات ( هدفت إلى المقارنة بين أثر ثالث طرق لتصحيح اإلجابات على االخت2004وفي دراسة الزبون )

رية وء نظضالموضوعية )االختيار من متعدد( لضبط التخمين على الخصائص السيكومترية لالختبار والفقرة في 

، فتّم ار الجزئيالختيااالستجابة للفقرة؛ إذ جرى استخدام الطريقة التقليدية ومعادلة التصحيح ألثر التخمين وطريقة 

على  طبيقهاتمساق )اإلحصاء التربوي( في جامعة مؤتة، وجرى إعداد ثالث صور متكافئة الختبار تحصيلي لطلبة 

صورة من  ( من الطالب في كلية التربية في جامعة مؤتة، وجرى تصحيح اإلجابات على كل406عينة مكونة من )

، وجرى Winstep) صور االختبار بإحدى طرق التصحيح الثالث، ثم ُحللّت البيانات باستخدام برمجية ونستب 

ت معامالت الثبا والخطأ المعياري في القياس لقدرة كل فرد،  وتم استخراج مؤشرات على (θ) لمة القدرةتقدير َمع

أظهرت و .رةلتباعد األفراد، ومعامالت صدق المحك التالزمي، ومعامالت صعوبة الفقرة، ومعامالت تمييز الفق

بات لصالح بين معامالت الث (α = 0.05)  نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

د فروق ى وجواستخدام كل من طريقة )التصحيح ألثر التخمين( وطريقة )االختيار الجزئي(،  وأشارت النتائج إل

لك ذضافة إلى ئي، إذات داللة إحصائية بين معامالت صدق االختبار لصالح الطريقة التقليدية وطريقة االختيار الجز

ح ألثر لتصحياك فروقًا ذات داللة إحصائية بين معامالت صعوبة الفقرة، لصالح معادلة اأظهرت الدراسة أن هن

ريقة قليدية وطة التالتخمين، وأن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين معامالت تمييز الفقرة عند استخدام  الطريق

 .))االختيار الجزئي

 ثرألضبط  الجزئي واالختيار الجزئي لحذفا طريقتي هدفت إلى مقارنة دراسة ( 2008وأجرى ذيابات )

 وقيم عالمات،تقدير ال دقة خالل من وذلك متعدد، من االختيار اختبارات في والعقاب الثواب طريقة مع التخمين

 مادة في يتحصيل باستخدام اختبار ،)الصعوبة، والتمييز (السيكومترية الفقرات وخصائص المحك، صدق معامالت

 إذ طالباً،  (124من ) مكونة على عينة طبّق ( فقرة،30من ) مكّون األردن في األساسي سعالتا للصف الرياضيات

 وجود عدم راسةالد نتائج وأظهرت مرة، في كل االستجابة وطريقة التعليمات اختالف مع مرات ثالث االختبار طبّق

 لفقرات،ا وصعوبة المحك، صدق معامالت من كل المستخدمة في التصحيح طريقتي بين إحصائية داللة ذات فروق

 الثواب طريقة لصالح الفروق وكانت والعقاب، الثواب طريقة الطريقتين مع بين فروق يوجد وأنه الفقرات، وتمييز

 للحصول دمتعد من االختيار اختبارت تصحيح في والعقاب الثواب باستخدام طريقة الدراسة والعقاب، إذ أوصت

ً  أكثر عالمات على ً  صدقا  .وثباتا

ً بعنوان 2009اللحياني )جرْت وأ درجات اختبار  ثبات على للفقرات  تقدير الدرجات طرق بعض أثر( بحثا

المكرمة وصدقها. وهدفت  بمكة الثانوي األول طالبات الصف لدى متعدد من االختيار ذي الرياضيات فيتحصيلي 

يكومترية في الرياضيات )اختيار الدراسة للتعرف إلى أثر بعض طرق تقدير الدرجات على خصائص االختبار الس

من متعدد(، وقد تم بناء اختبار تحصيلي اختيار من متعدد للصف األول ثانوي في الرياضيات وحدة حساب 

( فقرة لكل منها أربعة بدائل، واتبعت أربع طرق للتصحيح )العقاب، والمكافأة، 20المثلثات، وتكون االختبار من )



 
( طالبة من أربع مدارس من مكة المكرمة، للعام الدراسي 400قت االختبار على )واالحتمالية، والتجريبية(، وطب

(، إذ اسفرت النتائج أن استخدام الطريقة التقليدية SPSSهـ، وتم تحليل النتائج بواسطة برنامج )1428-1429

ذات داللة  واالحتمالية األعلى ثبات لتقدير الدرجات، وطريقة المكافأة ذات ثبات منخفض، ولم تظهر فروق

إحصائية في معامل التجزئة النصفية بين طريقتي المكافأة والتجريبية، وكان هناك فروق ذات داللة إحصائية في 

معامل الثبات بطريقة جتمان بين طريقة المكافأة من جهة والتقليدية واالحتمالية من جهة أخرى، وتوجد فروق ذات 

 باخ والتجزئة النصفية عند تقدير الدرجات بطريقة المكافأة.داللة إحصائية بين معاملي الثبات ألفا كرون

بة بة الطَّل( فقد أجرى دراسة هدفت إلى معرفة أثر التعليمات الخاصة بالتخمين في استجا2011أما راشد )

صدق لفقرات اختبار موضوعي )اختيار من متعدد( على درجاتهم وعلى الخصائص السيكومترية لالختبار)ال

ي فصيلي خصائص الفقرات )الصعوبة والتمييز( ولتحقيق أهداف دراسته قام ببناء اختبار تح والثبات( وعلى

ع االختيار من ( فقرة من نو40وحدتين دراسيتين من مادة الحضارة العربية اإلسالمية، إذ تّكون االختبار من )

ملتزمين وغير ا وطالبة من ال( طالب666متعدد، بأربعة بدائل لكل فقرة، ُطبّق االختبار على عينة مكونة من )

الة ود فروق دسة وجالملتزمين بتعليمات التخمين من كلية التربية األساسية في جامعة الكويت، وأظهرت نتائج الدرا

متوسط لغ الإحصائيا بين درجات التحصيل للمجموعتين وذلك لصالح مجموعة الملتزمين بتعليمات التخمين؛ إذ ب

ات التخمين حين كان المتوسط الحسابي لدرجات الطَّلبة غير الملتزمين بتعليم (، في0.66الحسابي لدرجاتهم)

(0.40.) 

تبار ( دراسة بعنوان: أثر طرائق تقدير الدرجات في الخصائص السيكومترية الخ2011وأجرْت رضوان )

رق ربع طتحصيلي ذي االختيار من متعدد في مادة الرياضيات للصف الرابع من التعليم األساسي. واعتمدت أ

ً وطالبةً  (1104)للتصحيح: )التقليدية، والمكافأة، والمكافأة والعقاب، والتجريبية(، وتكونت عينة الدراسة من  طالبا

لي الوصفي. (، واتبعت الباحثة المنهج التجريبي، والمنهج التحلي2010/2011من مدينة دمشق للعام الدراسي )

صور متكافئة له مع  ( فقرة مع أربع24يات ذي ثالث بدائل، مكوناً من )وأعدت الباحثة اختباراً تحصيلياً في الرياض

ق بين د فروتعليماتها، ليتم تصحيحها وفق الطرق األربعة المعتمدة للتصحيح. وكانت النتائج تشير إلى: وجو

ت لدرجاامعامالت الصدق )التالزمي، والتنبؤي( لصالح الطرق األربعة للتصحيح، ووجود فروق بين متوسطات 

روق بين فوجود وعلى النموذجين المصححين بالطريقة التقليدية و"المكافأة والعقاب" لصالح الطريقة التقليدية، 

 لتجريبية،اريقة متوسطات الدرجات على النموذجين المصححين بالطريقة التجريبية و"المكافأة والعقاب" لصالح الط

الح ب" لصححين بطريقة المكافأة و"المكافأة والعقاووجود فروق بين متوسطات الدرجات على النموذجين المص

 طريقة المكافأة. 

( قام بدراسة أثر عدد البدائل وطريقة التصحيح في الخصائص السيكومترية 2015وفي دراسة بشير )

يلية، هدفت هذه الدراسة إلى تعرف أثر عدد البدائل، والطريقة المثلى للتصحيح على الصدق لالختبارات التحص

( فقرة في الرياضيات للصف السادس، وعلى ثالثة نماذج: األول بخمس بدائل، 32والثبات، إذ قام ببناء اختبار من )

ة من طلبة الصف السادس بمدينة ( طالب وطالب1200والثاني بأربعة، والثالث بثالث بدائل، وتم تطبيقه على )

م، وتم اعتماد طرق التصحيح )التقليدية، المكافأة، المكافأة والعقاب، االختيار الجزئي(، 2012/2013الالذقية لعام 

وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين معامالت ثبات درجات االختبار تعزى الختالف طريقة 

ل، وأنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية لمعامالت الصدق تعزى الختالف طريقة التصحيح التصحيح أو لعدد البدائ



 
أو لعدد البدائل، وكان لطريقة االختيار الجزئي أعلى متوسط حسابي، تليها المكافأة والعقاب، فالمكافأة، وأخيراً 

 فالخمسة.التقليدية، وكان نموذج البدائل الثالث بأعلى متوسط، يليه البدائل األربعة، 

ا زئي، وأثرهم( ففي دراسته على طريقتي التصحيح من أثر التخمين  وطريقة االختيار الج2016وأما اليامي )

ن دينة نجرافي م على خاصيتى الصدق والثبات الختبار االختيار من متعدد في مبحث الكيمياء للصف الثاني الثانوي

صف إلى  كل البط تقسيم ( طالباً، وتم325رس عشوائياً تضم )في السعودية. وفي هذه الدراسة تم اختيار أربع مدا

والمجموعة  ،التخمين أثر من بمعادلة التصحيح أفرادها درجات تصحيح ويتم )أ ( المجموعة مجموعتين عشوائياً،

تأكد من ( تم ال0.683الجزئي، ومن خالل حساب قيمة )ت= االختيار بطريقة أفرادها درجات تصحيح ويتم )ب(

حساب المجموعتين في التحصيل. وتم تحقق صدق المحتوى لالختبار من خالل عرضه على المحكمين، وتكافؤ 

لفا أ-ونباخصدق المحك التالزمي والصدق التمييزي لالختبار. ثم تم حساب ثبات االختبار من خالل معادلة كر

 توجد ق االختبار تبين أنه ال(. وبعد تطبي0.86راون( وبلغت )ب -( وعن طريق التجزئة النصفية )سبيرمان0.89)

 فروق بين طرق تصحيح المجموعتين في معامالت الثبات وباختالف طرق حساب الثبات. وتم مالحظة أن

وعة )أ( ع مجممعامالت الصدق التالزمي والتنبؤي كانت األعلى عند استخدام معادلة التصحيح من أثر التخمين م

 في المجموعة )ب(.مقارنة مع استخدام طريقة االختيار الجزئي 

 Muijtjens, Mameren, Hoogenboom, Evers & Van) وأجرى موجتجن ومامرين وهوجنبوم وإيفرز وفلوتن

der Vleuten, 1999)  المموهات بين" اإلجابة أعرف ال "البديل طريقة استخدمت بين المقارنةإلى  هدفت دراسة 

 ماسترشت جامعة في وذلك ،"اإلجابة أعرف ال"البديل  مبدون استخدا التقليدية، التخمين ألثر التصحيح وطريقة

(Maastricht)  تحصيلياً  اختباراً  نوأعد الباحثف بلجيكيا، في  ً  من الدراسة عينة وتكونت فقرة، (180)من مكونا

ً  (151و) الطب، كلية في الثانية السنة من طالب وطالبةً  طالباً  (212)  تائجن وأظهرت الثالثة، السنة في وطالبة طالبا

ً  أظهرت ،"اإلجابة أعرف ال"أن طريقة  الدراسة ً  الحسابية، للمتوسطات أعلى قيما المعياري  لالنحراف أقل وقيما

ً  "اإلجابة أعرف ال"طريقة  وأظهرت  تصحيح أثر التخمين )العقاب(، بطريقة مقارنةً  باستخدام  للثبات أعلى قيما

 جودة أدق عن معلوماتإلى  تقود الطريقة هذه أن الباحثون رىوي منها، مشتقة أخرى فرعية وعينات الكلية، العينة

 األكثر ثباتاً، الطريقة هي لتصحيح أثر التخمين )العقاب(، المثلى الطريقة بأن الباحثون ويوصي وثباتها، الفقرة

 والتربوية. النفسية األسباب االعتبار بعين األخذ مع تحيزاً، واألقل

هدفت إلى تقّصي أثر ثالث طرق للتصحيح ضد أثر التخمين، (Alnabhan,2002)  وفي دراسة أجراها النبهان

وهي:  )عدد اإلجابات الصحيحة، ومعاقبة التخمين، واالختيار الجزئي( على الخصائص السيكومترية )الثبات 

بوظبي ( طالباً وطالبة في مرحلة ما قبل التخرج في جامعة أ120والصدق( لالختبار، إذ تّكونت عينة الدراسة من )

( فقرة  اختيار من متعدد بواقع أربعة بدائل لكل 40في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وتألّف اختبار الدراسة من )

( فقرات للمحتوى التعليمي 10فقرة في مساق منهجية البحث النفسي،  واستخدم الباحث اختباراً قصيًرا  مكونًا من )

( فقرة وببدائل جميعها خاطئة لكل فقرة؛ من أجل تصنيف المفحوصين 40نفسه الذي يغطيه االختبار المكون من )

من الفقرات عدّ ذا مخاطرة  إلى:  ذوي مخاطرة مرتفعة وذوي مخاطرة متدنية، فالطالب الذي أجاب عن عدد أكبر

 مرتفعة، والذي أجاب عن عدد أقل من الفقرات عدّ ذا مخاطرة منخفضة، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الطرق

التي تقوم على افتراض أن -الثالث المختلفة أعطت معامالت صدق وثبات مختلفة عن طريقة المعرفة الجزئية 

، إذ كان معامل الثبات لالختبار -المفحوص يمتلك معرفة تمكنه من حذف بعض البدائل عند اجابته عن الفقرة

( عند استخدام طريقة 0.65ينما كان )(، ب0.81المصحح ضد أثر التخمين باستخدام طريقة االختيار الجزئي )



 
( عند استخدام طريقة معاقبة التخمين، وأكدت الدراسة أن 0.73التصحيح باستخدام عدد اإلجابات الصحيحة،  وبلغ )

 .التخمين يُقلل من صدق وثبات االختبار من خالل إعطاء تباين غير حقيقي في نتائج االختبار

ة التي بعنوان : طريقة بديل (Bradbard, Parker & Stone,2004) وهدفت دراسة برادبارد وباركر وستون

الطريقة  قارنةلتصحيح اختبارات االختيار من متعدد في مبحث االقتصاد الكلي في جامعة وينثروب األمريكية. لم

ماذج على األربعة ن ( طالباً وطالبةً، وتم تطبيق35التقليدية للتصحيح بطريقة الحذف الجزئي، على عينة طبقية من )

فيقل  يدية،المفحوصين، وأشارت النتائج إلى أن طريقة الحذف الجزئي صالحة كطريقة بديلة عن الطريقة التقل

 التخمين وتقاس المعرفة الجزئية للمفحوص، وأيضاً ترفع هذه الطريقة ثبات االختبار.

 االعتبار نبعي التي تأخذ اتالمموه تصحيح معادلة طريقة بين فيها قارن دراسة (Dodeen,2005) دودين وأجرى

  ر التخمين )العقاب(،التقليدية لتصحيح أث والطريقة النهائية، السؤال درجة حساب في )البديل (المموه جاذبية مستوى

 خالل من ،الثبات وقيمة على االختبار، الطَّلبة أداء على منهما كلّ  تأثير ال سيما المعادلتين، فعالية بمقارنة قامو

( 148) من ونةمك عينة على واللغة اإلنجليزية، الرياضيات في معياريين اختبارين نتائج على دلتينالمعا تطبيق

 ً  تصحيح معادلة اماستخد أفضلية على دلّت النتائج وقد المتحدة، العربية اإلمارات جامعة طلبة من وطالبةً  طالبا

 غير يكونون اعندم صحة األكثر أو الصواب األقرب إلى للبديل اختيارهم حسن على الطَّلبة مكافأة في المموهات

ً  متأكدين  قةالطري من أكبر درجات متوسط المموهات طريقة تصحيح أظهرتإذ  الصحيح، الجواب من تماما

 ذوي ةللطلب أعلى التخمين نسب وكانت االختبار، المعياري لدرجات االنحراف خفضإلى  وأدت  التقليدية،

 حسبت عندما يناالختبار نتائج ثبات زيادةإلى  المعادلة هذه أدى تطبيق فقد ذلك،إلى  إضافة المتوسط، التحصيل

 تتناقص االختبار تثبا درجات كانت حين في اختبار، لكل الكلية العينة مشتقة من فرعية وعينات الكلية، العينة على

 .للعينات الفرعية العينة حجم تناقص مع

ت غير بعنوان: قياس المعرفة الجزئية واإلجابا (Chang, Lin & Lin, 2007)وفي دراسة تشانج ولين ولين 

 ، واألداءلجزئياالمتوقعة في اختبارات االختيار من متعدد. قارن الباحثون الطريقة التقليدية مع طريقة الحذف 

وعتين طبقت ( من طالب من جامعة تايوان، قسموا إلى مجم102بالورقة والقلم وبالحاسوب، وتكونت العينة من )

 ذ خصص لكلإبعة، م المعالجات األربعة السابقة، وتم استخدام المنهج التجريبي. وحسب معدل االختبارات األرعليه

ال ولجزئية، %( من الدرجة، وأشارت النتائج إلى أفضلية طريقة الحذف الجزئي في تمييز المعرفة ا25اختبار )

 أو الورقة والقلم( . يوجد فروق بين درجات الطَّلبة وفقاً لطريقة التقديم )الحاسوب

ر من متعدد: بعنوان : الطرائق المختلفة لتصحيح اختبار االختيا( Annie & Chan,2009) أما دراسة آني وتشان

لفت لثقة. وتأريج اآثارها وتصميم خطة للبحث مستقبالً، فقارنتا الطريقة التقليدية والطريقة المتحررة وطريقة تد

ول ج كونج حة سيتي هونمسة بدائل، وأعدتا استبياناً لمعرفة آراء الطَّلبة في جامع( فقرة ولكل فقرة خ20األداة من )

جات إلى الدر طرق التصحيح، واستخدمتا المنهج الوصفي التحليلي لمراجعة الدراسات السابقة، ثم قامتا بتحويل

تباط حليل االرتم تول طريقة، درجات خطية للتمكن من تحليلها مستقبلياً، وتم استخدام معامل ألفا للتحقق من ثبات ك

التجريبي،  تا المنهجستخدملدراسة العالقة بين ردود أفعال الطَّلبة المتعددة على االستبانة وأدائهم على االختبار،  وا

 لم تستطع الباحثتان تحديد الطريقة المثلى للتصحيح من بين الطرق الثالث السابقة الذكر.

بحثاً بعنوان: الخيار "ال أعرف اإلجابة" في االختبارات،  (Ravesloot, et al. 2015)وأجرْت رافسلوت ورفاقها 

فقورنت الطريقة التقليدية، والعقاب مع طريقة "ال أعرف اإلجابة"، مع متغيرات الجنس وسنوات الخبرة. إذ تم 

ا "ال أعرف فقرة من ثالثة اختيارات أحده 200إعداد اختبار ألطباء األشعة المتدربين في هولندة، مكون من 



 
( إلى مجموعتين بشكل 337اإلجابة" موزعة على نموذجين حسب طريقة التصحيح، وتم تقسيم المشاركين الـ)

متساو بالنسبة للجنس وسنوات الخبرة. وأشارت النتائج أن طريقة العقاب تدرج عالمات غير حقيقية، وأن األناث 

كانت متوسطات طريقة العقاب أعلى من طريقة "ال أعرف استخدموا الخيار "ال أعرف اإلجابة" أكثر من الذكور، و

 اإلجابة" وأقرب لمتوسطات الطريقة التقليدية، ولم تحرز طريقة "ال أعرف اإلجابة" فروقاً ذات داللة.

لباً ( طا110) ( بحثاً عن الفرق بين ميول الجنسين للتخمين في الرياضيات، إذ تقدمOssai,2015وأجرى أوساي )

( فقرة، 50ن )مأنثى(، الختبار مقنن في الرياضيات، مكون  54ذكرا، و 56معة دلتا في نيجيريا، )وطالبةً من جا

الف الخت وتم استخدام استبانة لقياس ميول الطَّلبة، وخلصت الدراسة لعدم وجود فروق في المتوسطات تعزى

 الجنس.

 التعقيب على الدراسات السابقة:

ر وفق الختباثر اختيار طريقة التصحيح على الخصائص السيكومترية لالدراسات السابقة لمعرفة أ جميع هدفت

كذا دراسة أوساي  (، وIRT( التي استخدمت النظرية الحديثة )2004النظرية التقليدية للقياس، عدا دراسة )الزبون، 

(Ossai, 2015)  ( التي كانت لقياس ميول الطَّلبة نحو التخمين، وأماDodeen, 2005فقد استخدم م )دلة جديدة عا

 للتصحيح ومقارنتها بالطريقة التقليدية.

ً لمعرفة أثر اختيار طريقة التصحيح على الخصائص السيكومترية ل ر وفق الختباوقد هدفت هذه الدراسة أيضا

 النظرية الكالسيكية.

األساسي  نحو م (، وطلبة التعليRavesloot et al. 2015وبالنسبة للعينات فقد تنوعت ما بين أطباء  نحو دراسة )

ل: دراسة ( ، وطلبة تعليم ثانوي  ، مث2015( ودراسة )بشير، 2011( ودراسة )رضوان، 2008دراسة )ذيابات، 

 ( ، وطلبة طالب كليات وجامعات  في بقية الدراسات.2016( ودراسة )اليامي، 2009)اللحياني، 

 التاسع تحديداً.واعتمدت هذه الدراسة على مرحلة التعليم األساسي، وعلى طلبة الصف 

 وتم تطبيق كافة الدراسات على كال الجنسين، فلم تقتصر دراسة على جنس دون آخر.

دراسة  ستخدمتواستخدمت كافة الدراسات المنهج التجريبي، وذلك لمالئمته لمثل هذا النوع من الدراسات، وا

(Ossai, 2015( المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت )Annie & Chan, 2009و ) ،تين ( المنهجي2011)رضوان

 معاً.

 Annie( و)Ossai, 2015واعتمدت كافة الدراسات على إجراء اختبار تحصيلي معياري المرجع، إال أن دراسة )

& Chan, 2009.فقد استخدمت االستبانات ) 

مترية والسيك واتفقت الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات السابقة في دراسة أثر طرق التصحيح على الخصائص

لصف لبة الالختبار في ضوء النظرية الكالسيكية، وتم بناء اختبار تحصيلي معياري المرجع، وتطبيقه على ط

 التاسع.

ن بين مجابة" وتميزت هذه الدراسة بأنها الدراسة العربية الوحيدة التي طبقت طريقة البديل "ال أعرف اإل

 البدائل.

 واإلجراءات الطريقة



 
 لى طرقإلمنهجية الدراسة ومجتمعها وعينتها، واألدوات التي استخدمت إضافة  يتناول هذا الفصل عرضا

 معالجة التخمين، وكيفية تحري الخصائص السيكومترية لالختبار.

 منهج الدراسة:

 تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي.

 مجتمع الدراسة:

ي ( فUNRWAوث الدولية )تّكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف التاسع في مدارس وكالة الغ

 2017/  2016ي ) منطقة شمال عمان، الجالسين على مقاعد الدراسة، أثناء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراس

 (. 2904، والبالغ عددهم ))م

 عينة الدراسة:

ً وطالبةً، من طلبة الصف الصف التاسع األساسي في مدا170تكّونت عينة الدراسة من ) لة رس وكا( طالبا

(، وتم 2017 -2016( في منطقة جبل النزهة في محافظة العاصمة عّمان للعام الدراسي )UNRWAالغوث الدولية )

 ( من اإلناث.85( من الذكور، و)85اختيارهم بالطريقة العشوائية، منهم )

 أداة الدراسة:.

 صف التاسعة( للدسة اإلحداثيتم بناء نموذجين الختبار تحصيلي في مبحث الرياضيات في )الوحدة السادسة: الهن

صحيح ق التاألساسي بحسب منهاج وزارة التربية والتعليم األردنية، من نوع االختيار من متعدّد وفقاً لطر

؛ (Gronlund & Linn, 2000)المستخدمة، وقد روعيت خطوات بناء اختبارات التحصيل التي أوردها غرونلند ولين 

 وات اآلتية:إذ مّرت عملية بناء االختبار بالخط

)الهندسة  لهدف من االختبار ،وهو قياس تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي في الوحدة السادسةتّم تحديد ا -1

 ( في المدارس.2015/2016اإلحداثية( في مبحث الرياضيات المقّرر تدريسه في العام الدراسي )

)القابلة  تاسع، تم رصد األهداف التعليميةم تحليل محتوى الوحدة السادسة )الهندسة اإلحداثية( للصف الت -2

وتحليل  رفية،للقياس( التي سيحققها االختبار بحسب مستويات األهداف الرئيسة بحسب تقسيم بلوم لألهداف المع

االت محتوى المادة ويتناسب ذلك مع األهداف، وبعد ذلك تّم تصميم جدول مواصفات تفصيلي يشمل على مج

ر لتغطي ت االختبافقرا واألهداف السلوكية واعتباره كأساس لبناء االختبار، تال ذلك كتابة المستوى واألهمية النسبية

ن اثنتين أو ثالث فقرات ( فقرة، فتّم كتابة فقرتي30المحتوى المقّرر،  وقد بلغ عدد فقرات االختبار بصورته األولية )

 لهدف الذيلمتها س الفنية في كتابتها، ومالءلقياس كل هدف من األهداف. وقد روعي في كتابة الفقرات توافر األس

 خرى، وتمات األتقيسه من حيث المحتوى والمستوى المعرفي، وعدم اعتماد إجابة الفقرة الواحدة على إجابة الفقر

ن ضمن مابة" توفير نموذجين من االختبار )كالهما بأربعة بدائل(، النموذج األول يحتوي بديل "ال أعرف اإلج

 حة، والنموذج اآلخر بدون هذا البديل.البدائل المتا

تم عرض االختبار بصورته األولية على خمسة من المحكمين من أصحاب االختصاص والخبرة في  -3

الجامعات األردنية والمشرفين التربويين، للتأكد من صدق المحتوى، ومراجعة فقرات االختبار، والتحقق من سالمة 

ها لشروط الفقرات الصحيحة، ومالءمة الفقرات للمحتوى المقرر وفي ضوء صياغتها، ووضوح عباراتها، واستيفائ

االقتراحات التي قدمها المحّكمون، تّم إجراء التعديالت على صياغة بعض الفقرات، وحذف خمس فقرات ليصبح 

 .( فقرة25عدد فقرات االختبار بصورته المعدّلة )



 
ج عينة ( طالبًا من خار 35ة استطالعية تكّونت من ) ّم تطبيق الصورة المعدّلة من االختبار على عينت -4

لبة بأن طلوتم إعالم ا الدراسة، إذ قام الباحث باالتصال بمديري المدارس والتنسيق معهم فيما يتعلق بموعد االختبار،

ملها ي يشة التالمادوالغرض من االختبار القيام بدراسة علمية بحتة، وتم إعالمهم من خالل معلميهم بموعد االختبار 

ز ة والتمييلصعوبااالختبار، وبعد االنتهاء من تطبيق الصورة األولية تّم تحليل الفقرات من خالل حساب معامالت 

 االختبار زمن  لكل فقرة من فقرات االختبار، وكانت جميعها مناسبة ألغراض الدراسة الحالية، وتّم حساب متوسط

 ( دقيقة.40إذ بلغ )

 بنموذجيه على أفراد عيّنة الدراسة.  نهائية من االختبارتّم تطبيق الصورة ال -5

 ّم إعداد مفتاح اإلجابة لكل نموذج من نماذج االختبار.ت -6

ر ذج االختباراسات االختبار يدويًا باستخدام مفتاح التصحيح المعدّ مسبقًا لكل نموذج من نماتّم تصحيح ك -7

 على حده.

 سوب تمهيدًا لتحليلها.لبيانات في ذاكرة الحاتّم إدخال ا -11

 صدق االختبار 

وي تم التحقق من صدق المحتوى من خالل عرض االختبار على خمسة من المختصين من ذ صدق المحتوى:

الت في اء التعديم إجرالخبرة في الجامعات األردنية، والمشرفين والخبراء التربويين في وزارة التربية والتعليم، وت

 ا.ضوء المالحظات التي أوردوه

  :Criterion-related Test Validityالصدق المرتبط بالمحك 

متوسط اسة، ووتم ذلك من خالل إيجاد معامل ارتباط )بيرسون( بين الدرجات على االختبار المعد لهذه الدر

 (.1االختبار الشهري الثاني المعد من قبل معلمي المبحث،  وهو موضح في الجدول )

 باط االختبار مع االختبار الشهري الثاني المدرسي(: قيم معامالت ارت1الجدول )

 معامل الثبات االنحراف المعياري الوسط الحسابي عدد المفحوصين

35 
 2الشهر  االختبار 2الشهر  االختبار

0.57 
13.7 15.04 3.45 4.77 

 

 ياً.حصائ( وجود تقارب في المتوسطات، ووجود معامل ارتباط موجب ودال إ1نالحظ من نتائج الجدول )

 ثبات أداة الدراسة :

ختبار صحيح االتُطبِّق  االختبار على أفراد عينة الدراسة االستطالعية، في ضوء تعليمات تنص على أن      

عينة اد السوف يكون على أساس مجموع اإلجابات الصحيحة، وبعد مرور عشرة أيام، تم إعادة التطبيق على أفر

والجدول  عادة،النحراف المعياري، وقيمة ارتباط بيرسون ومعامل الثبات باإلأنفسهم، وُحسب الوسط الحسابي، وا

 ( يبين نتائج المفحوصين في عينة الدراسة االستطالعية على االختبار التحصيلي.2رقم )

 

الدراسة  ي، لعينة(: الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل الثبات باإلعادة لالختبار التحصيل2الجدول )

 تطالعيةاالس



 
 معامل الثبات االنحراف المعياري الوسط الحسابي عدد المفحوصين

35 

 بعدي قبلي بعدي قبلي

0.79 
13.7 10.2 3.45 5.9 

 

الستخدامه  و( وهو مؤشر كاٍف  لثبات االختبار 0.79(، أن معامل ثبات االختبار هو )2ويتضح من الجدول )

 ألغراض الدراسة الحالية.

 لى عينة الدراسة التجريبية: تطبيق االختبار ع

 "ال أعرف ة بديلبداية تم اعداد نموذجين لالختبار، األول يستخدم أربعة بدائل لكل إجابة، والثاني تم إضاف

 اإلجابة" بدالً عن إحدى اإلجابات. 

 رهموتم تذكي  ( طالبة، وتم توضيح التعليمات للطلبة،95( طالباً، و)90ثم، تم تطبيق النموذج األول على )

دء بلطلب إليهم ا باإلستراتيجية التي يفضل إتباعها عند أخذ كل نموذج، وبعد التأكد من فهم  الطالب للتعليمات،

 باإلجابة عن االختبار.

تطبيقه  لذي تموبعد أسبوع، تم تطبيق نموذج آخر من االختبار على كل مجموعة ، فيكون مختلفا عن النموذج ا

 قبل أسبوع.

 تطبيقين لالختبار، الستكمال البرنامج. وبذلك يكون عندنا 

شرة طلبة من ع( طالبا وطالبة، فقد تغيب 185وقد بلغ عدد الذين طبقوا النموذجين من االختبار التحصيلي )

(  أوراق كانت 5(،  ووجد بعد تصحيح االختبار أن هناك )200أصل عينة الدراسة التجريبية، والتي كانت عددها )

التي  يبية،ا غير جادة، فأسقطت هذه الورقات، ليصبح عدد أفراد عينة  الدراسة التجرإجابة المفحوصين عليه

 ( طالباً وطالبة.185خضعت نتائجهم للتحليل اإلحصائي )

 

 المعالجة اإلحصائية:

 لإلجابة عن السؤالين األول والثاني:

 تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وحساب تحليل التباين .

 وتحليل القياسات المتكررة، واختبارات المقارنات البعدية.

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

 فيما يلي عرض للنتائج التي تمخضت عن اإلجابة عن أسئلة الدراسة وفق تسلسل ورودها.

مستوى  ية عندالنتائج المتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة األول الذي نصه: هل يوجد أثر ذو داللة إحصائ

 ( في متوسط أداء الطلبة على االختبار يعزى لطريقة ضبط أثر التخمين ؟α ≤ 0.05الداللة )

لى عختبار لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب مجموعة من اإلحصاءات الوصفية ألداء الطلبة على فقرات اال

لى وفق كل عاالختبار ( طبيعة األداء على فقرات 3وفق الطرق المستخدمة لضبط أثر التخمين، ويبيّن الجدول )

 طريقة.

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وااللتواء والتفلطح ألداء الطلبة على فقرات 3الجدول )

 االختبار



 

 الطريقة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

اء المعياري
تو

الل
ا

 

ح
ط

فل
الت

 
 0.59- 0.04- 3.20 16.45 تصحيح تقليدي بدون ضبط

 0.58- 0.02 4.10 13.82 خمين )العقاب(تصحيح أثر الت

 0.53- 0.02- 3.40 15.06 الطريقة التجريبية

 0.40- 0.13- 4.00 14.45 طريقة "ال أعرف اإلجابة"

 

ة اختالف طريق( وجود فروق بين المتوسطات الحسابية ألداء الطلبة على االختبار ب3يتضح من خالل الجدول )

(، 13.82غ )طريقة تصحيح أثر التخمين )العقاب(، أقل متوسط حسابي والبالالتصحيح ألثر التخمين، إذ أظهرت 

، فقد أعطت أعلى (، أما طريقة تصحيح البدائل14.45تليها طريقة "ال أعرف اإلجابة" التي بلغ متوسطها الحسابي )

 (.16.45متوسط حسابي ومقداره )

ً في أقل  لبدائلاقيمه، إذ أعطت طريقة تصحيح  أما االنحراف المعياري، فقد أظهرت الطرق الثالثة تفاوتا

قة وأخيراً طري (،4.00(، تليها طريقة "ال أعرف اإلجابة" )3.40(، ثم الطريقة التجريبية )3.20انحراف معياري )

 (، التي أظهرت أعلى قيمة لالنحراف المعياري.4.10تصحيح أثر التخمين )العقاب( )

ن ة قريبة مح سالبن التوزيعات األربعة كان لها قيم التواء، وتفلطويالحظ من خالل قيم االلتواء، والتفلطح أ

ل وي التحصيذل من الصفر، ويدل االلتواء السالب على أن األفراد ذوي التحصيل المرتفع خّمنوا اإلجابات بشكٍل أق

 يلتحصالمنخفض، وأخيراً أظهرت طريقة تصحيح أثر التخمين )العقاب(، أقل تقدير لدرجات الطلبة ذوي ال

ع درجات ذوي التحصيل المرتف، وتقديراً ل-فئة األكثر ميالً للتخمين العشوائي وتعد هذه ال -المنخفض والمتوسط، 

 مماثالً لطريقة "ال أعرف اإلجابة".

والفرق  صحيحة،وفي تحليل آخر تم حساب معامالت ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية بداللة عدد اإلجابات ال

 ( قيم هذه االرتباطات.4لة لكل طريقتين، ويوّضح الجدول )بين الدرجات المعدّ 

 (: معامالت االرتباط )بيرسون( للدرجة الكلية بين طرق التصحيح المستخدمة 4جدول )

 معامل االرتباط مع الدرجة الكلية الفرق بين الدرجات باختالف الطريقة

 **0.80- تصحيح أثر التخمين )العقاب(، وتصحيح المموهات

 **0.65- أعرف اإلجابة" وتصحيح أثر التخمين )العقاب("ال 

 **0.56- "ال أعرف اإلجابة" ، والطريقة التجريبية

 (.0.05**معامل ارتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة )      

(، وجميع α ≤ 0.05( أن جميع معامالت االرتباط كانت دالة عند مستوى داللة  )4ويتضح من الجدول )

ت كانت سالبة، مما يدل على وجود عالقة ارتباطية عكسية ، أي أن الطلبة ذوي التحصيل المرتفع لجأوا االرتباطا

إلى التخمين بشكٍل أقل من ذوي التحصيل المنخفض،  وأن الطلبة ذوي التحصيل المنخفض حصلوا على درجات 



 
الطالب األكاديمية، وكانت القيمة األكبر تعزى للتخمين أكثر من ذوي التحصيل المرتفع، إذ يقل التخمين بزيادة قدرة 

لمعامل االرتباط ناتجة عن الفروق بين طريقة تصحيح أثر التخمين )العقاب(، وطريقة الطريقة التجريبية، ويبيّن 

( أكبر ثالث قيم فرق بين الدرجات المعدّلة لكل طريقتين، ومدى الدرجات الكلية المقابلة لها، وكذلك ألقل 5الجدول )

 يم.ثالث ق

 لها (: أكبر وأقل قيم فرق بين الدرجات المعدلة لكل طريقتين والدرجات الكلية المقابلة5جدول )

الفرق بين الدرجات 

 المصححة
 أكبر ثالث قيم

مدى الدرجات 

الكلية المقابلة 

 لها

 أقل ثالث قيم

مدى الدرجات 

الكلية المقابلة 

 لها

تصحيح أثر التخمين 

 )العقاب(،

 ةوالطريقة التجريبي

6.50 6.50 6.35 6-9 0.02 0.07 0.10 17-14 

 "ال أعرف اإلجابة"

وتصحيح أثر التخمين 

 )العقاب(

10.0

0 

11.3

0 
13.60 13-8 0.01 0.29 0.39 17-9 

 "ال أعرف اإلجابة"

 والطريقة التجريبية
8.40 8.90 11.70 11-8 0.02 0.98 0.10 17-8 

 

طريقة كانت للفروق بين طريقة "ال أعرف اإلجابة" و( أن أكبر ثالث قيم 5يالحظ  من خالل الجدول )

أثر  تصحيح""تصحيح أثر التخمين)العقاب(،  أما أقل الدرجات األقل بين الفروق فقد كانت لطريقتي التصحيح 

ر ى االختبابة علالتخمين"، و"طريقة الطريقة التجريبية"، ولمعرفة فيما إذا كانت الفروق في متوسطات أداء الطل

يل التباين الثالثي ( تم عمل تحلα ≤ 0.05ريقة التصحيح المستخدمة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )تبعاً لط

ثي للقياسات ( نتائج تحليل التباين الثال6(، ويوضح الجدول )Repeated Measurement Designللقياسات المتكررة )

 المتكررة.

 مينثر التخأات المتكررة ألثر الطريقة المستخدمة لضبط (: نتائج تحليل التباين الثالثي للقياس6جدول )

 في متوسط أداء الطلبة على االختبار

 اختبار

 األثر:

 مصدر

 التباين

 مجموع

 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط مجموع

 المربعات

 

 ف

 

 الداللة

 اإلحصائية

 داخل

 األفراد

 *0.023 16.830 50.500 2 101.001 الطريقة

   3.001 373 1050.100 الخطأ



 
( وجود أثر ذي  داللة إحصائية في متوسطات أداء الطلبة على االختبار باختالف 6يالحظ من نتائج  الجدول )

 ≥ α(، وهي دالة إحصائياً عند مستوى )16.830الطريقة المستخدمة للتصحيح من أثر التخمين، بلغت قيمة "ف" )

التخمين تعزى الفروق، تم استخراج نتائج اختبار أقل فرق (، ولمعرفة ألية طريقة من طرق التصحيح من أثر 0.05

 (.7، والموّضحة في الجدول)(Least Square Differences (LSD))دال 

 

درجات الطلبة للمقارنات الثنائية بين المتوسطات الحسابية ل  (LSD)(: نتائج  اختبار أقل فرق دال 7جدول)

 المستخدمة. على اختبار الرياضيات باختالف طريقة التصحيح

 الخطأ المعياري مستوى الداللة
متوسط الفروق 

 بين الطريقتين
 طريقة التصحيح التجريبية

 الطريقة التجريبية *1.120- 0.09 0.002

 طريقة معادلة التصحيح ألثر التخمين

0.049 0.30 -0.500 
طريقة البديل "ال أعرف 

 اإلجابة"

0.016 0.20 0.600* 
طريقة البديل "ال أعرف 

 اإلجابة"
 الطريقة التجريبية

 (.0.05* فرق متوسط دال عند مستوى داللة )

ريقة ط( بين α ≤ 0.05(  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )7يالحظ من نتائج الجدول)

لة ات دالروق ذمعادلة التصحيح ألثر التخمين الطريقة التجريبية ولصالح الطريقة التجريبية ،  ويالحظ وجود ف

ريقة ة الطإحصائية بين طريقة الطريقة التجريبية وطريقة استخدام البديل "ال أعرف اإلجابة" ولصالح طريق

 التجريبية.

( في صدق α ≤ 0.05نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني: هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 االختبار يعزى لطريقة ضبط أثر التخمين ؟

لمحك اء  صدق عن السؤال الثاني تمت مقارنة الطرق الثالثة باستخدام عينة الدراسة من خالل إجرالإلجابة 

ريقة، كل ط التالزمي باستخدام معامل االرتباط بين درجات الطلبة على االختبار المعد في هذه الدراسة وفق

معامالت االرتباط  ( نتائج8ح الجدول )ودرجات الطلبة على االختبار الشهري الثاني المعد من قبل المعلمين، ويوضّ 

 زمي(.بين الدرجات الناتجة من طرق التصحيح الثالثة والدرجات على االختبار المحك )صدق المحك التال

 

لتصحيح ا(: معامالت االرتباط بين  نتائج االختبار المدرسة  وبين الدرجات الكلية وفق طرق 8جدول )

 المستخدمة

 الطريقة

تصحيح أثر 

ن التخمي

 )العقاب(

الطريقة 

 التجريبية

"ال أعرف 

 اإلجابة"
 اختبار المحك



 
 **0.68 **0.70 **0.89 1 تصحيح أثر التخمين )العقاب(

 **0.80 **0.70 1  الطريقة التجريبية

 **0.70 1   "ال أعرف اإلجابة"

 1    اختبار المحك

 (.0.05**معامل ارتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة )           

(، α ≤ 0.05لة )( وجود معامالت ارتباط إيجابية  ودالة إحصائياً عند مستوى الدال8ويالحظ من خالل الجدول )

قة "ال أعرف (، تليها طري0.80إال أن طريقة الطريقة التجريبية أظهرت أعلى مؤشر لصدق المحك فبلغت قيمته )

تبار  استخدام اخمعامالت االرتباط  للطرق الثالث تمّ  (، ولمعرفة مدى داللة الفروق بين0.70االجابة" إذ بلغت )

(T- Test) ار )ت( ( نتائج اختب9ول )الختبار الفروق بين معاملي ارتباط للبيانات غير المستقلة، ويوّضح الجد

 لفحص الفروق بين معامالت صدق المحك للطرق الثالث.

 

 مالت صدق المحكالختبار الفروق بين معا( T- Test)(: نتائج اختبار 9جدول )

 مستوى الداللة قيمة )ت( المحسوبة قيمة )ت( الجدولية المقارنة

 التصحيح ألثر التخمين *

 الطريقة التجريبية
1.671 2.590 0.004 

 التصحيح ألثر التخمين *

 البديل "ال أعرف اإلجابة"
1.671 0.60 0.056 

 الطريقة التجريبية *

 البديل "ال أعرف اإلجابة"
1.671 0.95 0.078 

ن طريقتي ( بيα ≤ 0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )9يالحظ  من خالل الجدول )

طريقة للمحك االتصحيح ألثر التخمين والطريقة التجريبية لصالح طريقة الطريقة التجريبية، أي أن معامل صدق 

هر نتائج االختبار (، في حين لم تظ0.70مين )العقاب( )( أكبر منه لطريقة تصحيح أثر التخ0.80الطريقة التجريبية)

ً بين طريقتي تصحيح أثر التخمين )العقاب(، والبديل "ال أعرف اإلجابة"، وط الطريقة  ريقتيفروق دالة إحصائيا

 التجريبية وطريقة "ال أعرف اإلجابة".

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 

 ≥ αث الذي نصه: هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة الثال

 ( في ثبات االختبار يعزى لطريقة ضبط أثر التخمين ؟0.05

لإلجابة عن السؤال الثالث، تم مقارنة الطرق الثالث باستخدام عينة الدراسة من خالل استخدام معامل ثبات 

م الفا للعينة الكلية ولثالث عينات فرعية أخرى، هي: األفراد الذين تقل كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي، فتم حساب قي

(، وتم تحديد هذه 9(، واألفراد الذين تقل درجاتهم عن )11(، واألفراد الذين تقل درجاتهم عن )14درجاتهم عن )



 
(، ويوّضح 5)( على التوالي وبشكٍل تقريبي، والمبينة في الجدول 50، 75، 90المجموعات من خالل المئينات )

 ( نتائج معامل ثبات كرونباخ ألفا لكل طريقة من الطرق الثالث.10الجدول )

 (: معامالت الثبات بطريقة االتساق الداخلي كرونباخ ألفا لكل طريقة10جدول )

 الطريقة
 9اقل من  11اقل من  14اقل من 

 الثبات العدد الثبات العدد الثبات العدد

 0.16 45 0.40 85 0.64 132 ب(تصحيح أثر التخمين )العقا

 0.59 42 0.68 83 0.76 130 طريقة الطريقة التجريبية

 0.22 45 0.48 85 0.64 132 طريقة "ال أعرف اإلجابة"

  

جميع ل( أن قيم معامالت الثبات للعينة الكلية كانت مرتفعة، ومتقاربة 10ويتضح من خالل الجدول )

ريقة الطريقة التجريبية أظهرت معامالت ثبات أعلى للمجموعات ، إال أن ط(0.79 – 0.81 – 0.80الطرق)

(، وأعطت طريقة 0.64 – 0.48 – 0.22، تليها طريقة "ال أعرف اإلجابة" )(0.76 – 0.68 – 0.59الفرعية )

ظ أن (، ويالح0.64 – 0.40 – 0.16تصحيح أثر التخمين )العقاب( أقل قيم لمعامالت ثبات المجموعات الفرعية )

 ثبات كانت تنخفض للمجموعات الفرعية بانخفاض عدد أفراد المجموعة في الطرق الثالثة.قيم ال

ً لطريقة التصحيح المستخدمة ذات داللة  ولمعرفة فيما إذا كانت الفروق في قيم معامالت ثبات االختبار تبعا

 Repeatedتكررة )( تم عمل تحليل التباين الثالثي للقياسات المα ≤ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

Measurement Design( ويوضح الجدول ،)نتائج تحليل التباين الثالثي للقياسات المتكررة.11 ) 

تخمين في أثر ال (: نتائج تحليل التباين الثالثي للقياسات المتكررة ألثر الطريقة المستخدمة لضبط11جدول )

 قيم معامالت ثبات االختبار

 اختبار

 األثر:

 مصدر

 التباين

 جموعم

 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط مجموع

 المربعات
 ف

 الداللة

 اإلحصائية

 داخل

 األفراد

 *0.045 5.421 0.052 2 0.103 الطريقة

   0.010 6 0.057 الخطأ

 

( وجود أثر ذي  داللة إحصائية لقيم معامالت ثبات االختبار باختالف الطريقة 11يالحظ من نتائج  الجدول )

(، وهي أقل من 0.045يح من أثر التخمين، إذ كانت قيمة مستوى الداللة الخاصة بـ)ف( تساوي )المستخدمة للتصح

 Least Square](، ولمعرفة لمن تعزى الفروق، تم استخراج نتائج اختبار أقل فرق دال α ≤ 0.05مستوى الداللة )

Differences (LSD)](12، والموّضحة في الجدول.) 

 ريقة التصحيح.للمقارنات الثنائية بين قيم الثبات باختالف ط  (LSD)ل فرق دال (: نتائج اختبار أق12جدول)



 

 الخطأ المعياري مستوى الداللة
متوسط الفروق بين 

 الطريقتين
 طريقة التصحيح التجريبية

 طريقة الطريقة التجريبية *0.212- 0.090 0.022
طريقة معادلة التصحيح 

 0.038- 0.019 0.353 ألثر التخمين
قة البديل "ال أعرف طري

 اإلجابة"

0.039 0.076 0.175* 
طريقة البديل "ال أعرف 

 اإلجابة"
 طريقة الطريقة التجريبية

 (.α ≤ 0.05* فرق متوسط دال عند مستوى داللة )               

ريقة ( بين طα ≤ 0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )12يتضح من خالل الجدول )

ت الت الثبامعام ادلة التصحيح ألثر التخمين وطريقة الطريقة التجريبية ولصالح طريقة الطريقة التجريبية ذاتمع

 "ال أعرف لبديلااألعلى،  ويالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طريقة الطريقة التجريبية وطريقة استخدام 

ار ات االختبت ثبجود فروق دالة إحصائياً في قيم معامالاإلجابة" ولصالح طريقة الطريقة التجريبية، ويتضح عدم و

 بين طريقة معادلة التصحيح ألثر التخمين وطريقة البديل "ال أعرف اإلجابة".

 والتوصيات مناقشة النتائج

ضياتها،  بار فريتضمن هذا  مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة من خالل اإلجابة عن أسئلتها، واخت

 الفصل التوصيات التي تقدمها هذه الدراسة في ضوء نتائجها. ويتضمن هذا

 مناقشة النتائج:

سع ف التاتناولت الدراسة قياس أثر التخمين في اختبارات االختيار من متعدد في مادة الرياضيات للص

 ئج:ان نتماألساسي في  ضوء النظرية الكالسيكية في القياس، وفيما يلي عرض ألهم ما توصلت إليه الدراسة 

 ≥ α)السؤال األول الذي ينص على: هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة مناقشة نتائج 

 في متوسط أداء الطلبة على االختبار يعزى لطريقة ضبط أثر التخمين ؟ (0.05

 

 (α ≤ 0.05ة )أظهرت المعالجات اإلحصائية لنتائج الطلبة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل

طريقة القة بين متوسطات درجات الطلبة على االختبار التحصيلي يعزى لطريقة ضبط أثر التخمين، إذ كانت طري

قة يروأخيراً الط التجريبية هي األفضل، تليها طريقة "ال أعرف اإلجابة" ثم طريقة تصحيح أثر التخمين )العقاب(،

 التقليدية.

طريقة  التي أشارت إلى أفضلية(، Alnabhan,2002)مع نتيجة دراسة اتفقت نتيجة اإلجابة عن هذا السؤال 

هرت أن فقد أظ (Ravesloot, et al, 2015)على الطريقة التقليدية، أما دراسة  تصحيح أثر التخمين )العقاب(،

 متوسطات الطريقة التقليدية أعلى من طريقة تصحيح أثر التخمين )العقاب(.

فضلية طريقة التي أشارت نتائج المتوسطات الحسابية إلى أ ،(Dodeen,2005) واتفقت نتيجة الدراسة مع دراسة

 والطريقة التقليدية. الطريقة التجريبية على طريقة تصحيح أثر التخمين )العقاب(،



 
إلجابة" افي أفضلية طريقة "ال أعرف ( Ravesloot, et al, 2015)و (Muijtjens, et al, 1999)واتفقت مع دراسة  

 قة التقليدية.الطري على

تي أشارت ال (،Ravesloot, et al, 2015)واختلفت نتيجة اإلجابة عن هذه السؤال مع نتيجة دراسة رافليسوت 

ريقة مع ط إلى وجود أفضلية لطريقة "ال أعرف اإلجابة"، ولعل انخفاض داللة هذه الطريقة جاء مع مقارنتها

 لى هذه الطريقة، مّما خفض داللتها.العقاب، وبالتالي سحب المفحوصون تخوفهم من الخطأ ع

نخفض، أي يل الموأظهرت النتائج أن األفراد ذوي التحصيل المرتفع خّمنوا اإلجابات بشكٍل أقل من ذوي التحص

إذ يقل  أن الطلبة ذوي التحصيل المنخفض حصلوا على درجات تعزى للتخمين أكثر من ذوي التحصيل المرتفع،

صائص ي الخف يزيد من فعالية تطبيق طرق التصحيح للحد من التخمين الذي يؤثرالتخمين بزيادة القدرة، وهذا 

 السيكومترية لالختبار.

 لدراسةاوهي  الطريقة التجريبية على طريقة "ال أعرف اإلجابة"وقد أظهرت هذه الدراسة أفضلية طريقة 

 الوحيدة التي قارنت بين الطريقتين.

ي تشجيع ئي، وفلتجريبية ذات فعالية كبيرة في ضبط التخمين العشواوتفسر هذه النتائج بأن طريقة الطريقة ا

يتوافق  هائية بماة النالطلبة على استخدام معرفتهم الجزئية عند اإلجابة عن فقرات االختبار، الذي ينعكس على العالم

الطلبة،  دراتق مع المعرفة الجزئية، وقد أشارت قيمة االنحراف المعياري إلى زيادة نسبة التباين الحقيقي في

 لطلبة.الدى  بالمقابل كانت باقي الطرق تقلل من التخمين العشوائي، إال أنها لم تستفد من المعرفة الجزئية

 ≥ α)هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  مناقشة نتائج السؤال الثاني الذي ينص على:

 ين ؟في صدق االختبار يُعزى لطريقة ضبط أثر التخم (0.05

ى د مستوأظهرت نتائج اإلجابة عن هذا السؤال أن معامالت صدق المحك  كانت جميعها مرتفعة، ودالة عن

ف يقة "ال أعر، إال أن طريقة الطريقة التجريبية أظهرت أعلى مؤشر لصدق المحك، تليها طر(α ≤ 0.05)الداللة 

 امالتلصدق المحك، وفيما يتعلق بمع اإلجابة"، وأظهرت طريقة تصحيح أثر التخمين )العقاب(، أقل مؤشر

ند مستوى عئياً االرتباط بين درجات الطلبة باستخدام طرق التصحيح الثالث فقد كانت جميعها مرتفعة ودالة إحصا

 يبية. لطريقة التجروقد بلغ أعلى معامل ارتباط بين طريقتي تصحيح أثر التخمين )العقاب(، وا، (α ≤ 0.05) الداللة

ً عند كل من :  وبمقارنة نتائج الصدق مع باقي الدراسات، جاءت نتائج الصدق مرتفعة لطرق التصحيح عموما

 ,Muijtjens, et al)( و 2011( و)رضوان، 2015( و)بشير، 2016الدراسة الحالية ودراسة كل من: )اليامي، 

 .(Ravesloot, et al, 2015)و (1999

( في العقاب)ة مقارنة مع  طريقة تصحيح أثر التخمين وكانت نتيجة الصدق مرتفعة لصالح الطريقة التقليدي

 (2004دراسة  )الزبون، 

 Muijtjens, et)طريقة "ال أعرف اإلجابة" في هذه الدراسة ودراسة مجتنز وجاءت نتائج الصدق مرتفعة لصالح

al, 1999، )  راسفيلوت ودراسة(Ravesloot, et al, 2015).بالمقارنة مع الطريقة التقليدية ، 

رتفاع  ان حيث ظهرت الدراسة  الحالية أفضلية طريقة الطريقة التجريبية على طريقة "ال أعرف اإلجابة" موأ

 قيم الصدق وتحقيقها، وهي الدراسة الوحيدة التي قارنت بين الطريقتين.

شأن  ويمكن تفسير هذه النتيجة  بأفضلية طريقة الطريقة التجريبية، التي تصحح التخمين العشوائي، وتعلي من

المعرفة الجزئية لدى الطلبة عبر طرق التصحيح، تليها طريقة "ال أعرف اإلجابة"، ثم طريقة تصحيح أثر التخمين 

ً وال تعيران للمعرفة الجزئية وزناً، وقد يُعزى ذلك إلى أنه عند استخدام  )العقاب(، اللتين تصححان التخمين كليا



 
د قلق االختبار، فيقل التخمين، مّما يقود بعض المفحوصين إلى حذف هاتين الطريقتين، تنخفض دافعية الطلبة، ويزدا

ً من العقاب عند اإلجابة الخاطئة، مما يعني عدم الكشف  بعض الفقرات أو اختيار بديل "ال أعرف اإلجابة"، خوفا

قرات عن معرفتهم الجزئية، وقد يعزى انخفاض الصدق في هاتين الطريقتين إلى أن قيام الطالب بحذف بعض الف

 يؤثر سلباً على صدق المحتوى النخفاض مدى تمثيل االختبار للمادة الدراسية.

 ≥ α)هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  مناقشة نتائج السؤال الثالث الذي ينص على:

 في ثبات االختبار يعزى لطريقة ضبط أثر التخمين ؟( 0.05

التساق ألفا ل نة الطرق الثالث من خالل استخدام معامل ثبات كرونباخبمقارتمت اإلجابة عن السؤال الثالث 

الكلية  ات للعينةالثب الداخلي، إذ تم حساب قيم ألفا للعينة الكلية ولثالث عينات فرعية أخرى، إذ كانت قيم معامالت

ات جموعى للممرتفعة، ومتقاربة لجميع الطرق، إال أن طريقة الطريقة التجريبية أظهرت معامالت ثبات أعل

 مالت ثباتلمعا الفرعية، تليها طريقة "ال أعرف اإلجابة"، وأعطت طريقة تصحيح أثر التخمين )العقاب(، أقل قيم

موعة في المج المجموعات الفرعية،  ويالحظ أن قيم الثبات كانت تنخفض للمجموعات الفرعية بانخفاض عدد أفراد

 الطرق الثالثة.

ح ألثر بين طريقة معادلة التصحي( α ≤ 0.05) حصائية عند مستوى داللةوتبين وجود فروق ذات داللة إ

د يالحظ وجولى، وذات معامالت الثبات األع التخمين وطريقة الطريقة التجريبية ولصالح طريقة الطريقة التجريبية

لصالح " وبةبين طريقة الطريقة التجريبية وطريقة استخدام البديل "ال أعرف اإلجا فروق ذات داللة إحصائية

ً في قيم معامالت ثبات االختب ن طريقة ار بيطريقة الطريقة التجريبية،  وويتضح عدم وجود فروق دالة إحصائيا

 معادلة التصحيح ألثر التخمين وطريقة البديل "ال أعرف اإلجابة".

ً في درا ً مرتفعا ستنا الحالية وبمقارنة نتائج الثبات مع الدراسات األخرى نرى أن طرق التصحيح حققت ثباتا

( 2015( و)بشير، 2009( و)اللحياني، 2008( و)ذيابات، 2004( و)الزبون، 2004ودراسة كل من : )الخرشا، 

 ,Chang, et al( و)Dodeen, 2005)و (Bradbard, et al, 2004)و  (Alnabhan, 2002)و (Muijtjens, et al, 1999)و

 .(Ravesloot, et al, 2015)و (2007

ً لطريقة التصحيح ألثر التخمين )العقاب(، بالمقارنة مع الطريق الت وقد كان الثبات ستنا وفي درا  قليديةمرتفعا

 .(Alnabhan, 2002)ودراسة ( 2004)الزبون، ودراسة ( 2004الحالية ودراسة)الخرشا، 

 يح.( وجود فروق ذات داللة في قيم الثبات حال اختالف طرق التصح2016ولم تظهر دراسة )اليامي، 

ريقة طأفضلية طريقة "الأعرف اإلجابة" على ( Muijtjens, et al, 1999)ظهرت الدراسة الحالية ودراسة وأ

 التصحيح ألثر التخمين )العقاب( بفارق قيم الصدق المحكي.

 ق مرتفعة.أفضلية طريقة الطريقة التجريبية بمعامالت صد (Dodeen, 2005)وأثبتت دراستنا الحالية ودراسة 

وقد كانت  جابة"،اسة الحالية بإثبات أفضلية طريقة الطريقة التجريبية على طريقة "ال أعرف اإلوانفردت الدر

 ( على التوالي.0.70 – 0.68معامالت الصدق المحكي لهما )

الطالب  تخدمهاويعود االختالف في قيم الثبات للطرق المختلفة للتصحيح إلى اختالف اإلستراتيجيات التي يس

التخمين باطرة يح، التي ستنعكس حتماً على مدى استخدامه المعرفة الجزئية لديه، ومدى المخباختالف طرق التصح

 بناًء على وجود العقاب من عدمه.

إذ إن طريقة الطريقة التجريبية تضمن للطالب أكبر قدر ممكن من الدرجة لكل فقرة حال كونه امتلك معرفة 

لدرجة الكلية للطالب على االختبار، وهذا يؤدي إلى قياس أدق جزئية تقربه لإلجابة الصحيحة، وبالتالي ترتفع ا



 
للمعرفة الجزئية لدى الطالب مقارنة بالطرق األخرى، مما يزيد من التباين الحقيقي في درجات المفحوصين، وتقليل 

ى ترك فقرات الخطأ المعياري للقياس، الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الثبات؛ بالمقابل تساعد الطرق الباقية الطالب عل

ال يتأكد من اإلجابة عنها، أو أن يلجأ إلى بديل "ال أعرف اإلجابة"، مما يؤدي إلى زيادة التخمين، وزيادة التباين في 

 األخطاء، وبالتالي نقصان قيمة الثبات.

 التوصيات

 بناء على نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي:

 ريبيةر من متعدد، وخصوصاً طريقة الطريقة التجتفعيل تطبيق طرق التصحيح في اختبارات االختيا ،

 وطريقة "ال أعرف اإلجابة"، سيما في الجامعات.

 باراتإجراء البحوث المتعددة لدراسة جدوى تطبيق طرق التصحيح على الخصائص السيكومترية لالخت. 

  جنس، )الإجراء البحوث المتعلقة بطرق التصحيح المستخدمة في البحث، ومقارنتها بمتغيرات أخرى

 والعمر(.

 .االستفادة من نتائج هذا البحث وغيره من األبحاث في الدراسات المستقبلية 

 قائمة المراجع: 

حصيلية. (. أثر عدد البدائل وطريقة التصحيح في الخصائص السيكومترية لالختبارات الت2015بشير، هادي )

 الجمهورية السورية. دمشق، جامعة ،منشورة غير رسالة ماجستير

 ماجستير ودراسة .الكالسيكية النظرية في التخمين أثر ضد للتصحيح طرق ثالثة مقارنة. (2004طه ) لخرشا،ا

 .األردن الكرك، مؤته، جامعة ،منشورة غير

 التخمين ثرأ لضبط الجزئي واالختيار الجزئي الحذف طريقتي بين مقارنة دراسة . ( 2008 )ضياء الحق  ذيابات،

 .ردناأل إربد، اليرموك، جامعة ،منشورة غير ماجستيرودراسة  متعدد، من االختيار في اختبارات

على ودرجاتهم  (. أثر تعليمات التخمين في استجابة الطَّلبة لفقرات االختيار من متعدد على2011راشد، أنور )

ن، ابية، عم. جامعة عمان العرأطروحة ماجستير غير منشورةالخصائص السيكومترية لالختبار وفقراته.  

 األردن.

ن الختيار م(. أثر طرائق تقدير الدرجات في الخصائص السيكومترية الختبار تحصيلي ذي ا2011رضوان، رانيا )

لتربية، لية اك، رسالة ماجستير غير منشورةمتعدد في مادة الرياضيات للصف الرابع من التعليم األساسي. 

 جامعة دمشق.

ة السيكومتري الخصائص في التخمين أثر لضبط للتصحيح رقط ثالث استخدام أثر .(2004الزبون، حابس )

 ، جامعةرةمنشو غير ماجستيرودراسة  .للفقرة االستجابة نظرية ضوء في متعدد من االختيار الختبارات

 .األردن الكرك، مؤته،

قات. دار تطبي: األسس وال التقويم التربوي(. 2006الشربيني، زكريا ومنصور، عبدالمجيد والحشاش، عبداللطيف )

 .-الرياض -الزهراء

 . دار دجلة. عمان.1. طالقياس والتقويم في العملية التدريسية(. 2008العزاوي، رحيم )

 . دار األمل إربد.األردن.1. طالقياس والتقويم في العملية التدريسية(. 2010عودة، أحمد )

حصيلي درجات اختبار ت وصدق اتثب على للمفردات  تقدير الدرجات طرق بعض اثر(. 2009اللحياني، عفاف )

 ماجستيرسة ودرا. المكرمة بمكة الثانوي األول طالبات الصف لدى متعدد من االختيار ذي الرياضيات في

 المملكة العربية السعودية. أم القرى، جامعة منشورة، غير

يار من ر االخت(. بعض طرق تصحيح التخمين وأثرها على خاصيتى الصدق والثبات الختبا2016اليامي، محمد )

 (.31-1(، )53) 17، مصر،مجلة عالم التربيةمتعدد، 
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 علماتظر المناألداء الوظيفي لمديرات المدارس الثانوية الخاصة وعالقته بالثقة التنظيمية من وجهة 

   هديل حسن فرفورة                                          أ.د عاطف يوسف مقابلة     
 العربية ة عمانجامعة عمان العربية                                                         جامع   

 13/11/2018.                                   تاريخ القبول:2/6/2018تاريخ االستالم:         
 

 الملخص 
القته ديرات المدارس الثانوية الخاصة وعهدفت الدراسة الحالية إلى معرفة مستوى األداء الوظيفي لدى م

ت بالثقة التنظيمية من وجهة نظر المعلمات في محافظة العاصمة عمان، وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلما

ن معلمة. بينما تكونت عينة الدراسة م (3832)المدارس الثانوية الخاصة في المحافظة عمان والبال  عددهن 

لوصفي اولتحقيق هدف الدراسة استخدم المنهج يقة الطبقية العشوائية التناسبية،بالطر ( معلمة،تم اختيارهن 458)

ثانية انة الاالرتباطي، وقد استخدمت استبانتان لجمع البيانات، االستبانة األولى تعلقت باألداء الوظيفي، واالستب

وسطات البيانات إحصائيًا: المت تعلقت بالثقة التنظيمية، وتم التأكد من صدقهما وثباتهما، واستخدمت لمعالجة

 لوظيفيالحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االرتباط بيرسون.وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى األداء ا

 (،0.66(، وانحراف معياري )3.63لمديرات المدارس كان متوسطًا من وجهة نظر المعلمات،  بمتوسط حسابي ) 

(، 3.27المدارس كان متوسطًا أيضًا من وجهة نظر المعلمات، بمتوسط حسابي ) وأن مستوى الثقة التنظيمية في

وى ( بين مستα≤ 0.01(، ووجود عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.54وانحراف معياري)

 األداء الوظيفي ومستوى الثقة التنظيمية.

 وبناء على نتائج الدراسة جاءت التوصيات اآلتية:
 ظيم دورات تدريبية لمديرات المدارس الثانوية الخاصة لرفع مستوى أدائهن الوظيفي.تن .1

ع هن ومأنفستنظيم دورات تدريبية لمديرات المدارس الثانوية الخاصة، ترفع من مستوى الثقة بين المعلمات  .2

 كل من المديرات والطلبة.

 وبتناول متغيرات مختلفة. ،إجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية على المدارس الحكومية .3



 
األداء الوظيفي، الثقة التنظيمية.: الكلمات المفتاحية



 
The Job Performance of Private Secondary School Female Principals and 

Its Relation to Organizational Trust from Female Teachers' point of view 

Prepared by 

Hadil H. Farfoura                        Prof. Atef Y. Magableh 

Abstract 

This study aims at finding out the level of the job performance of private 

secondary school female principals and its relation to organizational trust, from female 

teachers' point of view. The study population consists of all teachers of the private 

secondary schools in the governorate of Amman, which are (3832) teachers. While the 

study sample consisted of (458) female teachers, who were chosen from the population 

of the study by using proportional stratified random sample method. To achieve the 

objective of the study, the descriptive correlational Methodology was used. Two 

questionnaires were developed to collect data. The first to measure job performance, 

while the second to measure organizational trust. Their validity and reliability were 

assured. Means, standard deviations and Pearson Correlation Coefficient were used as 

statistical tools to manipulate the data. The findings of the study showed that the level of 

job performance of private secondary school female principals was medium . Its  mean 

was (3.63) with a standard deviation of (0.66). The level of organizational trust in 

schools was medium from female teachers' point of view. The mean was (3.27) with a 

standard deviation of (0.54). There was a positive significant correlational relationship 

at (α≤0.01) between the level of job performance and the level of organizational trust. 

In light of the findings the researchers recommended the following: 

1. Organizing training courses for private secondary school female principals to 

raise their job performance. 

2. Organizing training courses for private secondary school female principals in 

order to raise the level of trust among teachers themselves and between female 

principals and students. 

3. Conducting similar studies on public secondary schools with different variables. 

Key words: Job Performance  , Organizational Trust 

 
 مشكلة الدراسة وأهميتها

يتسابق العالم في تطوير مؤسساته المجتمعية، التي صار لزامًا عليها االستجابة لمتطلبات العصر والتغيرات 

وُتعد المؤسسات اإلدارية عمومًا والمؤسسات التربوية خصوصًا من أكثر المؤسسات  السريعة لتحافظ على بقائها،

المجتمعية حساسية لهذه التغيرات، ولذلك تسعى اإلدارات في المؤسسات التربوية سعيًا جادًا الكتساب مزايا تنافسية، 

حقيق أهدافها التربوية، وتحسين وزيادة اإلبداع، ومتابعة التغير التكنولوجي، واستثمار جميع مواردها من أجل ت

مخرجاتها، وال يكون ذلك إال برفع مستوى األداء الوظيفي للعاملين فيها بشكل عام وللمديرين بشكل خاص، فاإلدارة 

المبدعة في إيجاد الحلول للمشكالت الناجمة من عوامل البيئة المتغيرة هي التي تتمكن من النجاح، وتعمل على 



 
الثقة بين العاملين، فتمكنهم من تبادل الخبرات، والعمل بروح الفريق، وتحريك الطاقات تهيئة مناخ تسود فيه 

 والمقدرات برضا والتزام لتحقيق التميز المنشود.

يعوإلىالتخلوية،يدومعبداياتاأللفيةالجديدةبزغتوجهجديدفيالمنظماتاالقتصاديةالعالمية،تبعهتوجهمشابهفيالمنظماتالترب

متعاوني،واللعماللادةالمستندةإلىالهرميةوالوصايةوسلطةالمركز،وتبنيأنماطونماذجقياديةجديدة،تشجعاعنالمفهومالتقليديللقي

شاركةفيصنعالقرار،واالهتمامبالمرؤوسينوتعزيزنموهم. 

 كلذلكفيإطارأخالقيإنسانييتزامنفيهاالرتقاءبأداءالمنظمة،ونوعيةإنتاجها،واالعتناءبالعامل،واالهتمامبه

 2007).اينة،)أبوتينةوخصاونةوالطح

لتيتطمح هدافاويتزايداالهتمامفيالوقتالحاضربموضوعاألداء،وبمدىفاعليةالمنظماتوكفاءتها فيتأديةوظائفها،وتحقيقاأل

إلى تحقيقها،بغض النظر إلى نوعية المنظمات سواء أكانت تجارية أم 

نلهاالنماءلتضمخاللرفعمستوىاألدخدمية،ومنهناجاءالتركيزعلىإدارةمواردهذهالمنظماتبصورةتكفللهاالوصوإللىأهدافهامن

و، والتطور، 

صرالبشريكيزعلىالعنفمنخاللفاعليةاستخدامالمواردواستثمارالفرصالمتاحةوالطاقاتالمتوفرةيمكنللمنظماتالتر .واالستمرارية

ة،و دةعاليرعةوجو ،كلهذهالدوافعتتطلبرفعمستوىاألداءالبشريواألداءالمؤسسيللمنظماتمنأجلتقديمالخدماتبسالتحقيقأهدافه

 (.2008هم )البلوي، ذلكمنأجالالستجابةالحتياجاتالمواطنينوتوقعات

يق ولهذا فإن موضوع أداء مديري المدارس من الموضوعات ذات األهمية لتعرف مقدرة مدير المدرسة على تحق

ر أداء يبتطو  األهداف والغايات المرجوة للمؤسسات التربوية، التي يعملون فيها، وقد اهتمالنظام التربوي األردني

ن، مدير المدرسة، وتغيير أدواره، ومنحه صالحيات أكثر من منظور أن له أثرًا كبيرًا على أداء المعلمي

 (.2010وتحصيل الطلبة، فضاًل عن مسؤوليته في تحقيق النواتج واألهداف التربوية )العمرات، 

ويحظىتعزيزالثقةالتنظيميةفيالمؤسساتالتعليمية 

 ألهدافإليجابيالمباشرفيسلوكاألفرادوالعاملين،إذتدفعهمنحوتطويرأدائهموصواللتحقيقاباهتمامكبيرنظرالتأثيرهاا

 . ( 2000التيتسعىإليهاالمنظمة )الحوامدةوالكساسبة،

وتعدالثقةفيالوقتالراهنمنالعواماللرئيسةفيكفاءة 

موليةالفكروالجهدلحل مجموعاتالعملوفاعليتها،فتحتاجالمنظماتإلىدرجةعاليةمنالتفاعالتالبشريةوتباداللمعلوماتوش



 
المشكالت،األمرالذيأضحىمعهوجودحدمعينمنالثقةأساسا لنجاحالعالقاتالفرديةوالجماعيةداخاللمنظمة 

 2012).الطجموالسواط،(

ها، قأهدافوتعدالثقةفيعالقاتالعمإلحدىالدعائمالرئيسة والمهمة التيتساعدالمنظماتعلىتدعيم فاعليتها، وتحقي

علية؛ألنهاتهيئالظروف الالزمةلنجاحالمنظمات،وهيأيضَا وهيمنأكثراألدواتاإلداريةفا

ة في عاملمحوريفيتحقيقنجاحالمنظمات،كما تعدالثقة بالمنظمةعنصرًامهمًافيالثقةالتنظيميةفحينمايسودجومنالثق

المنظمةفإناألفراد يستطيعونالتعبير بحرية 

التصال، اصل واتيتفتقرإلىالثقة،يضعفمثلهذاالتو عنأفكارهمومشاعرهم،ويعاونبعضهمبعضًا،ويتعلمونمعًا،بينمافيالمنظماتال

 2012). ويحبطالتعاون،ويقللمنااللتزام )الزهراني، 

في كما الوظي إن الثقة العمودية )الثقة بالرئيس المباشر واإلدارة العليا( تؤدي دورًا مهمًا في تحسين األداء

تحقيق  عي نحوا تجعل العاملين اكثر استعدادًا للسأشارت بعض اإلثباتات التطبيقية، فالثقة بالقيادة واإلدارة العلي

 م تجاهأهداف المنظمة، وكذلك الحال بالنسبة للثقة بين األنداد، فإنها أيضًا تحفز العاملين على توجيه جهوده

 . (Yang, 2005)األهداف المشتركة 

سًا لتحسين األداء وينطبق ذلك على المدارس، وهي إحدى المنظمات التعليمية ، وثقة العالقات تعد أسا

ـن مالمدرسي ؛ إذ إن المدارس التي تتميز بدرجة عالية من ثقة العالقات تكون أكثر مقدرة على إحداث أنواع 

ت، التغييرات والتحسينات التي تساعد على رفع مستوى التحصيل الطالبي من المدارس التي تضعف فيها العالقا

 (.2016وتنخفض فيها درجة الثقة )بنات،

ل أهمية هذه الدراسة في تناولها مجااًل إداريًا مهمًا يمس مدير المدرسة والمعلمين، وبالتالي يؤثر في وتتمث

مستوى تحصيل الطلبة، األمر الذي ال يعني قطاع التربية والتعليم فحسب وإنما المجتمع ككل، وعلى الرغم من كثرة 

 -وفي حدود علم الباحثبن –س وأصول التربية إال أنه استخدام متغير األداء الوظيفي في عديد من مجاالت علم النف

ونظرًا لكون الباحثان يعمالن في لم تتم دراسة عالقته كمتغير مستقل مع الثقة التنظيمية في المدارس الخاصة، 

في مجال التربية والتعليم،  فقد الحظت من خالل عملها لفترة طويلة أن هناك تفاوتًا في أداء المديرين والمديرات، و 

طريقة تفكيرهم ومعالجتهم للمشكالت التي تعترض المدرسة والعاملين فيها، وأن أداء المدير في مدرسته قد يرتبط 



 
مستوى األداء الوظيفي لمديرات المدارس الثانوية للتعرف إلى بمستوى الثقة التنظيمية ، لذا جاءت الدراسة الحالية 

 ر معلماتهن في محافظة العاصمة عمان.الخاصة، وعالقته بالثقة التنظيمية من وجهة نظ

 مشكلة الدراسة

في  إن الغرض من هذه الدراسة هو التعرف إلى مستوى األداء الوظيفي لمديرات المدارس الثانوية الخاصة

 محافظة العاصمة عمان، وعالقته بالثقة التنظيمية في مدارسهن من وجهة نظر المعلمات.

 :عناصر مشكلة الدراسة 

 ة عن األسئلة اآلتية:أجابت الدراس

مة ما مستوى األداء الوظيفي لدى مديرات المدارس الثانوية الخاصة في محافظة العاص السؤال األول:

 عمان من وجهة نظر المعلمات؟

اصمة ما مستوى الثقة التنظيمية لدى مديرات المدارس الثانوية الخاصة في محافظة الع السؤال الثاني:

 ت؟عمان من وجهة نظر المعلما

داء بين درجة األ (α= 0.05هل هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى ) السؤال الثالث:

 الوظيفي لدى مديرات المدارس الثانوية الخاصة في محافظة العاصمة عمان والثقة التنظيمية؟

 أهمية الدراسة:

صة ة الخاظيفي لمديرات المدارس الثانويتأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوعها، الذي تناول األداء الو 

ؤديه توعالقته بالثقة التنظيمية من وجهة نظر معلماتهن في محافظة العاصمة عمان، فضال عن أهمية الدور الذي 

همين، المديرات في المدارس في مرحلة حرجة هي مرحلة التعليم الثانوي، ويمكن تحديد أهمية الدراسة بجانبين م

 هما:

 

 مية النظرية:أوالً: األه

 ية. يؤمل من هذه الدراسة أن تعد إضافة علمية إلى مخزون المعرفة اإلنسانية في مجال اإلدارة التربو  -

يؤمل من هذه الدراسة أن تسلط الضوء على مفهوم الثقة التنظيمية الذي تحتاجه جميع المؤسسات  -

 التعليمية في المملكة األردنية الهاشمية.



 
 .الدراسة على تشجيع الباحثين على إجراء دراسات مماثلة في مجتمعات أخرى يمكن أن تعمل نتائج هذه  -

 يؤمل من هذه الدراسة أن تكون نواة للباحثين التربويين واستخدامها مرجعًا لهم. -

 ثانيا : األهمية العملية:

 على رفعيؤمل من نتائج الدراسة أن تحفز أصحاب القرارات التربوية في القطاعين الخاص والحكومي  -

 الثانوية بتطبيق مفهوم الثقة التنظيمية في مدارسهن. كفاية مديرات المدارس

 انوية.س الثيمكن أن تساعد هذه الدراسة متخذي القرار في وزارة التربية والتعليم عند اختيار مديرات المدار  -

ة، ة الخاصيمكن أن تكشف هذه الدراسة عن مواطن القوة في الجوانب اإلدارية لمديرات المدارس الثانوي -

 وضرورة تعزيزها، وفرص التحسين والعمل على معالجتها.

 توفر هذه الدراسة معلومات عن مستوى األداء الوظيفي لمديرات المدارس الثانوية الخاصة. -

 توفر هذه الدراسة معلومات عن مستوى الثقة التنظيمية في المدارس الثانوية الخاصة. -

ات دق والثبات، يمكن استخدامهما أو إحداهما في أبحاث ودراستقدم الدراسة أداتين يتوافر فيهما الص -

 الحقة.

يمكن أن تعمل هذه الدراسة على تحفيز أصحاب القرار في جميع مؤسسات الدولة على تشجيع البحث  -

 العلمي، وعرض برامج هادفة وإعالنات لتوعية الجميع حول مفهومي األداء الوظيفي والثقة التنظيمية.

 :تعريف المصطلحات

 فيما يأتي التعريفات االصطالحية واإلجرائية:

: "جميع الممارسات الفنية واإلدارية والمالية واالجتماعية التي يقوم بها مدير المدرسة خالل  األداء الوظيفي

تنفيذه لألنشطة والمهمات والمسؤوليات بالطرق والوسائل المناسبة من أجل تحقيق األهداف التربوية المنشودة" )أبو 

 (.8، 2010ي، عل

: أنه مجموعة األدوار واألنشطة التي تقوم بها مديرات المدارس ويعرف الباحثاناألداء الوظيفي إجرائيا  

الثانوية الخاصة في العاصمة عمان، ويتمثل األداء الوظيفي في هذه الدراسة باآلتي: المهمات اإلدارية، والتعامل 



 
ع المجتمع المحلي، ويقاس مستوى األداء الوظيفي باستجابات أفراد مع المعلمات، والتعامل مع الطلبة، التعامل م

 العينة عن فقرات االستبانة المعدة لهذا الغرض.

إيمانكلطرفبمقدرات " :: الثقة التنظيمية

 الطرفاآلخر،وإمكاناته،واستعدادهلتنفيذبنودالعقدالنفسي،إذتشتملعلىتوقعاتسلوكيةتتصلبأخالقياتالوظيفة،

، 2008، )قموة يالعملبأمانةوإخالص،للقيامبالعملحسبالمتطلباتالفنية،والحكمعلىاألموربمنطقوموضوعية"والدافع،والرغبةف

30.) 

منظمة جاه ال: أنه الوضع الذي تسود فيه مشاعر وتوقعات إيجابية تويعرف الباحثان الثقة التنظيمي إجرائيا

لمات قة بمعباآلتي: الثقة بمديرة المدرسة، والث التي يعمل فيها الفرد،  وتتمثل الثقة التنظيمية في هذه الدراسة

الستبانة قرات افالمدرسة، والثقة بالطلبة وأولياء األمور، ويقاس مستوى الثقة التنظيمية باستجابات أفراد العينة على 

 المعدة لهذا الغرض.

 حدود الدراسة:

ن في ة في محافظة العاصمة عماالحدود المكانية: اقتصرت الدراسة الحالية على المدارس الثانوية الخاص -

 لواء الجامعة ولواء القويسمة ولواء قصبة عمان.

ظة الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة الحالية على عينة من معلمات المدارس الثانوية الخاصة في محاف -

 العاصمة عمان في لواء الجامعة ولواء القويسمة ولواء قصبة عمان.

 .2018-2017الدراسة  خالل الفصل الدراسي األول  الحدود الزمانية: تم تطبيق أداة  -

 محددات الدراسة:   

 تتحد نتائج هذه الدراسة في ضوء: 

 الخصائص السيكومترية ألداتي الدراسة من صدق وثبات. .1

 تتحدد نتائج هذه الدراسة في ضوء صدق استجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات أداتيها. .2

 على المجتمع الذي سحبت منه العينة والمجتمعات المماثلة له.يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة  .3

 الدراسات السابقة:



 
( معلمًا ومعلمة ، 64دراسة على عينة مكونة من )  (Michele & Morris, 2002)أجرى ميشيل وموريس

ت في لمابهدف التعرف إلى العوامل المقترنة باألداء الوظيفي والضغوط المرتبطة بالوظيفة لدى المعلمين والمع

ن لها مرحلة الطفولة المبكرة في والية أوهايو في الواليات المتحدة األمريكية، تم تفحص الضغوط التي يتعرضو 

ناك ة أن هوالعوامل المقترنة باألداء الوظيفي ، واستخدمت االستبانة لجمع البيانات،  وكان من أهم نتائج الدراس

تي هادة العلى رأس عملهم والمعلمين الذين تركوا المهنة من حيث الشقواسم مشتركة بين المعلمين الذين ال يزالون 

بين   (α ≤ 0.05)يحملونها والعوامل المؤثرة في البيئة التعليمية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ي لوظيفاداء بقاء المعلم في المهنة أو تركه لها تعزى إلى متغيرات الجنس والعمر، وأنه كلما تطورت مستجدات األ

قائهم لدى المعلمين قل احتمال تركهم لوظائفهم، وكلما قلت الضغوط التي يتعرض لها المعلمون زاد من احتمال ب

 في المهنة.

للتعرف إلى الثقة التنظيمية في  (Anthony & Schneder, 2003)وهدفت دراسة انطوني وشنايدر 

يمية التعل الدور المركزي للثقة التنظيمية في بناء المجتمعات المدارس: الموارد األساسية إلصالح المدارس وتوضيح

وات من ( مدرسة في شيكاغو بالواليات المتحدة، واجريت لمدة أربع سن400الفعالة، وقد تكونت عينة الدراسة من )

وير في تط خالل مقابالت مع المعلمين وأولياء األمور وقادة المدارس. وأشارت النتائج إلى أن هناك دورًا أساسياً 

في  نخراطالثقة التنظيمية التي أساسها المديرون وإدامتها بترسيخ االحترام والتقدير الشخصي للعاملين لديهم لال

 المجموعة من جهة، وتجنب التصرفات الثانوية لهم من جهة أخرى.  

ية في دارس الثانو ( فقد أجرى دراسة هدفت للتعرف إلى مستوى األداء الوظيفي لمديري الم2008أما الخالدي )

 و( معلمًا 270( معلمًا ومعلمة، منهم )489دولة الكويت من وجهة نظر معلميهم، وتكونت عينة الدراسة من )

يري في لمد( معلمة، وتم استخدام االستبانة أداة لجمع البيانات، وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى األداء الوظي219)

 ة تبعاهة نظر معلميهم كان مرتفعا، وإلى وجود فروق ذات داللة إحصائيالمدارس الثانوية في دولة الكويت من وج

 لمتغير الجنس في كل المجاالت والدرجة الكلية، وكانت الفروق لصالح اإلناث، وإلى وجود فروق ذات داللة

 عليا. إحصائية تبعا لمتغير المؤهل العلمي في كل المجاالت والدرجة الكلية، وكانت الفروق لصالح الشهادات ال

( دراسة هدفت للتعرف إلى درجة الثقة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية العامة 2008وأجرت قموة )

( مديرين 206ومديراتها في األردن وعالقتها بالروح المعنوية واألداء الوظيفي لدى معلميهم، اشتملت الدراسة على) 



 
استبانات؛ األولى استبانة الثقة التنظيمية، والثانية  ( معلمين ومعلمات، وقد استخدمت ثالث3010ومديرات و)

استبانة الروح المعنوية، والثالثة لألداء الوظيفي. وقد أظهرت النتائج أن مستوى الثقة التنظيمية لدى مديري المدارس 

جاءت بدرجة الثانوية العامة ومديراتها في األردن وعالقتها بالروح المعنوية واألداء الوظيفي لدى معلميهم كلها 

( بين مستوى α= 0.01متوسطة، وكشفت الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائيا عند مستوى )

الثقة التنظيمية ومستوى الروح المعنوية في مجال المعلمين والمرافق. أما المجاالت األخرى كانت بدرجة متوسطة، 

( بين مستوى الثقة التنظيمية لدى α= 0.01يا عند مستوى )وكذلك أظهرت أن هناك عالقة ارتباطية دالة إحصائ

 مديري المدارس الثانوية العامة ومديراتها في األردن ومستوى األداء الوظيفي في كل المجاالت بدرجة متوسطة.

فت ( فردَا، فقد هد 276( التي كانت على عينة من المعلمين والمعلمات وتكونت من )2009أما دراسة الجًسار)

رف إلى مستوى الثقة التنظيمية وتفويض الصالحيات لدى مديري المدارس في محافظة جرش من وجهة نظر للتع

فويض المعلمين، واستخدمت االستبانة لجمع البيانات، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الثقة التنظيمية وت

س، إحصائيًا تعزى للمتغيرات: الجنالصالحيات قد جاءت بدرجة متوسطة، وأظهرت الدراسة عدم وجود فروق دالة 

 الخبرة، والمؤهل العلمي ، وإظهرت أيضا وجود ارتباط ايجابي دال احصائيًا بين الثقة التنظيمية وتفويض

 الصالحيات.

( التي هدفت للتعرف إلى مستوى ممارسة مديري المدارس الثانوية العامة في 2011وفي دراسة لوكاشة )

 ةواختيرت عين مدارس.عالقتها بالثقة التنظيمية والفعالية التعليمية الذاتية لدى معلمي تلك الاألردن للقيادة التعليمية و 

ت واستخدم,مدرسة ثانوية في األردن. (155)فردًا من  1226الدراسة بطريقة طبقية عشوائية، وكانت مكونة من 

ألردن المدارس الثانوية العامة في وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى ممارسة مديري ا االستبانة لجمع البيانات،

األردن  امة فيللقيادة التعليمية في تلك المدارس كان متوسطًا. وأن مستوى الثقة التنظيمية في المدارس الثانوية الع

 تفعًا.كان متوسطًا. أما عن مستوى الفعالية الذاتية لدى معلمي المرحلة الثانوية في هذه المدارس فقد كان مر 

مارسة بين مستوى م )0.05α =ذات داللة إحصائية عند مستوى ) سة أيضا وجود عالقة قوية موجبة وأظهرت الدرا

 ية الذاتيةلتعليمامديري المدارس الثانوية العامة في األردن للقيادة التعليمية وبين كل من الثقة التنظيمية والفعالية 

 لدى معلمي تلك المدارس.

( معلمًا ومعلمة، فقد هدفت إلى معرفة 816ها على عينة مكونة من ) ( التي أجرا 2013أما دراسة الرشيدي )



 
مستوى األداء التنظيمي لدى مديري المدارس المتوسطة في دولة الكويت وعالقته بمستوى انضباط الطلبة من وجهة 

لثانية لقياس نظر أفراد العينة، واستخدمت استبانتين لجمع البيانات، األولى لقياس األداء التنظيمي للمديرين، وا

انضباط الطلبة، وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى األداء التنظيمي لدى مديري المدارس كان متوسطًا من وجهة 

نظر المعلمين، وأن مستوى انضباط الطلبة في تلك المدارس كان متوسطًا، وأن هناك عالقة ارتباطية إيجابية ذات 

 ى مديري المدارس المتوسطة وبين انضباط الطلبة.  داللة إحصائية بين مستوى األداء التنظيمي لد

 (مديرًا ومديرة، والذين يشكلون  45( التي أجراها على عينة مكونة من )2013وهدفت دراسة الشراري )

ية، السعودبمجتمع الدراسة، إلى اقتراح برنامج لتطوير األداء الوظيفي لمديري المدارس الثانوية بمحافظة القريات 

بدرجة  رات جاءاالستبانة لجمع البيانات، وأظهرت نتائج الدراسة أن األداء الوظيفي لدى المديرين والمديوتم استخدام 

بة متوسطة على جميع مجاالت الدراسة، وجاء مجال المتابعة في الرتبة األولى ، وجاء مجال التخطيط في الرت

عًا اسة تبأفراد العينة على جميع مجاالت الدر  األخيرة، وأظهرت الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيًا الستجابات

 للمتغيرات: الجنس ،والخبرة، والمؤهل العلمي.  

( إلى معرفة درجة ممارسة 2014وهدفت دراسة نوح)   

الثقةالتنظيميةلدىمديراتالمدارسالثانويةبمدينةمكةالمكرمةمنوجهةنظر المديرات والمعلمات،ومعرفة 

 اسة منةلسلوكالمواطنةالتنظيميةمن وجهة نظر أفراد العينة، وتكونت عينة الدر درجةممارسةمعلماتالمرحلةالثانوي

نتائج  ( معلمة، واستخدمت االستبانة وسيلة لجمع البيانات، وقد أظهرت556( مديرة، و )55( فردًا ، منهم )611)

 .الدراسة أندرجةممارسةالثقةالتنظيميةلدىمديراتالمدارسالثانويةجاءت بدرجة عالية،وأن

 جةممارسةسلوكالمواطنةالتنظيميةلدىمعلماتالمدارسالثانويةجاءت بدرجة عالية.در 

( مديرًا ومديرة إلى معرفة 229( التي ُأجريت على عينة مكونة من )  2016وهدفت دراسة "حسن علي") 

فظات شمال درجة الرقابة اإلدارية المطبقة، ودرجة األداء الوظيفي لدى مديري المدارس األساسية الحكومية في محا

الضفة الغربية في فلسطين من وجهة نظر المديرين، ومعرفة مدى العالقة بين درجة الرقابة اإلدارية ودرجة األداء 

( فقرة  موزعة على محورين ، محور الرقابة 73الوظيفي، واستخدمت االستبانة لجمع البيانات، وتألفت من )

( فقرة، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الدرجة الكلية لمجاالت 31( فقرة، واشتمل محور األداء الوظيفي)42اإلدارية)

الرقابة اإلدارية لدى أفراد العينة، قد جاءت مرتفعة جدًا من وجهة نظر المديرين أنفسهم، وأن الدرجة الكلية لواقع 



 
النتائج  أيضا األداء الوظيفي لدى مديري المدارس ومديراتها، قد جاءت مرتفعة، من وجهة نظرهم أنفسهم. وأظهرت 

 وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين عملية الرقابة اإلدارية واألداء الوظيفي.

معلمة، فقد هدفت  ( 432 ) (التي أجرياها على عينةمكونةمن2017أما دراسة درادكة والمطيري)

يميةمن للتعرفإلىمستوىممارسةمديرات المدارساالبتدائيةللقيادةاألخالقية، ودورهافيتعزيزالثقةالتنظ

وجهةنظرالمعلمات،واستخدمت االستبانة وسيلة لجمع البيانات، وأشارتنتائجالدراسةالى أن جميع 

. ة عاليةجداً ت بدرجأبعادمحورالقيادةاألخالقيةالتيتمارسهامديراتالمدارساالبتدائية بمدينةالطائفمنوجهةنظرالمعلماتقد جاء

ووجودعالقةإيجابيةذاتداللةإحصائيةبين وجاءتجميعأبعادمحورالثقةالتنظيميةبدرجة عاليةجدًا، 

 .متغيريالقيادةاألخالقيةوجميعمجاالتهاوبينالثقةالتنظيميةوجميع مجاالتها

 موقا الدراسة الحالية منالدراسات السابقة:

راسة تناولت أّنها أول د -لباحثينافي حدود علم -أهم ما يميز الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات السابقة *

قته ية وعالعن مستوى األداء الوظيفي لمديرات القطاع الخاص في المرحلة الثانوية في بيئة التعليم األردنالبحث 

 بالثقة التنظيمية، وهو ما لم تقم به أي دراسة سابقة.

  األداء  ابقة عنمنالدراساتالسابقة؛فيمكنعدها إضافة مهمة إلى ماتوصلتإليهالدراساتالسالحاليةوأماموقعالدراسة

داء يفي لمديرات المدارس الثانوية الخاصة وعالقته بالثقة التنظيمية،وخاصة أنهاتبحثفي دور األالوظ

لعمل وهي ا الوظيفي في إيجاد بيئة تمتاز بالثقة التنظيمية،وبالتالي تحقيق الغاية الكبرى من هذه الدراسة

 التعليمية. نحو االرتقاء بشكل أفضل في التعليم في المدارس الخاصة، وتحسين المخرجات

 ها واختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث أن معظم الدراسات السابقة قد جاء هدف

ء مقتصرًا على األداء الوظيفي لمديري المدارس، وجاء بعضها مقتصرًا على الثقة التنظيمية، وجا

 .تنظيميةبعضها لمعرفة العالقة بين بعض المتغيرات واألداء الوظيفي، أو الثقة ال

لوب *استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تطوير مشكلة الدراسة الحالية وصياغتها بأس

ت، لبيانااعلمي، وكيفية تطوير أداتي الدراسة الحالية، واختيار عينة الدراسة، واإلجراءات اإلحصائية لمعالجة 

تها، الدراسات السابقة في تفسير النتائج، ومناقشواستفادت الدراسة الحالية من األدب التربوي الوارد في 

 ومقارنتهابنتائج الدراسات السابقة.



 
 

 الطريقة واإلجراءات

 منهج البحث المستخدم

ن لنوع مااعتمدت الدراسةالمنهجالوصفي االرتباطي لتحقيق أهداف الدراسة، ألنه المنهج األكثر مالءمة لهذا 

 .جمعالبياناتالدراسات،وذلكباستخداماالستبانة أداةل

 مجتمعالدراسة

ول من منجميعمعلماتالمرحلةالثانوية الخاصة في المحافظة عمان خالل الفصل الدراسي األراسةتكونمجتمعالد

( يبين توزيع مجتمع الدراسة حسب 1معلمة. والجدول) (3832)لبال  عدد أفراده ، وا2018-2017العام الدراسي 

 .( 2017-2016ربية والتعليم، المناطق التعليمية في عمان )وزارة الت

 (:توزيا مجتما الدراسة لمعلمات المدارس الثانوية الخاصة حسب المناطق1الجدول)

 التعليمية في محافظة العاصمة عمان 

 عدد المعلمات المديرية
 1762 لواء الجامعة 
 679 لواء القويسمة

 615 لواء قصبة عمان
 467 لواء ماركا

 179 لواء وادي السير
 83 واء ناعور ل

 47 لواء سحاب 
 3832 المجمععععععععوع

 :عينةالدراسة

( من ة عمانتناسبية من االلوية الثالثة )لواء الجامعة، لواء القويسمة، لواء قصب اختيرت عينةطبقية عشوائية

خذ ما د تم أمنمجتمعالدراسة،  وق (12%) ،أيمايشكلمعلمة(458)إذ بلغعددهم معلمات المدارس الثانوية الخاصة ، 

 ة.( يبين توزع أفراد العينة على األلوية الثالث2والجدول)الثالثة، من كل لواء من األلوية %( 15نسبته )

مية في توزع أفراد عينة الدراسة من معلمات المدارس الثانوية الخاصة حسب المناطق التعلي(:2الجدول )
 محافظة العاصمة عمان

 عدد المعلمات المديرية
 264 معة لواء الجا

 102 لواء القويسمة



 

 92 لواء قصبة عمان
 458 المجموع

 أداتا الدراسة:

اء ى األدتم تطوير أداتين للدراسة الحالية، بعد االطالع على األدب التربوي المتعلق، إحداهما لقياس مستو 

لى ات، وعجهة نظر المعلمالوظيفي لمديرات المدارس الثانوية الخاصة، واألخرى لقياس مستوى الثقة التنظيمية من و 

 النحو اآلتي:

 األداة األولى ) أداة األداء الوظيفي (

ألدب إلى ا لقياس درجة األداء الوظيفي لمديرات المدارس الثانوية الخاصة تم تطوير أداة الدراسة بعد الرجوع

ذ إ( 2016و كميل )(، ودراسة أب2008(، ودراسة قموة)2013النظري والدراسات السابقة، مثل: دراسة الرشيدي )

( 14( موزعة على أربعة مجاالت،  وهي: مجال المهمات اإلدارية وعدد فقراته )41تكونت بصورتها األولية من )

فقرات ،  (6( فقرة ، ومجال التعامل مع الطلبة وعدد فقراته )13فقرة، ومجال التعامل مع المعلمات وعدد فقراته )

 ( فقرات .8فقراته ) ومجال التعامل مع المجتمع المحلي وعدد

 صدق األداة :

 للتحقق من صدق األداة األولى )استبانة األداء الوظيفي(تم استخدام الصدق الظاهري، إذ تم عرضها على

ارة مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص في األصول واإلدارة التربوية والمناهجفي الجامعات األردنية ووز 

ل ها، وهرة محكمين، وذلك للحكم على مدى انتماء الفقرات للمجاالت ومدى صالحيتالتربية والتعليم، بل  عددهم عش

ذف حهي بحاجة إلى تعديل، والتعديل المقترح، وتم األخذ بمالحظات المحكمين بصدد فقرات االستبانة، وقد تم 

 بح عدد فقراتخمس فقرات لعدم انتمائها للمجال، وأضيفت فقرة واحدة، وتم تعديل صياغة خمس فقرات، وقد أص

 ( فقرة.37األداة بصورتها النهائية )

 ثبات األداة:

؛ إذ قاما (test- retest)للتأكد من ثبات أداة الدراسة، استخدم الباحثان طريقة االختبار وإعادة االختبار  

بوعين، معلمة من خارج عينة الدراسة، وإعادة تطبيقها بعد أس 20بتطبيق األداة على عينة استطالعية مكونة من 

(، وقد Cronbach Alphaألفا) -كرونباخجرى التأكد من ثبات أداة الدراسة بطريقة االتساق الداخلي باستخدام و 



 
فيما تراوحت قيم معامل الثبات بطريقة اإلعادة  ( ،0.77( و )0.89تراوحت قيم معامل االتساق الداخلي ما بين )

 تعد هذه القيم مقبولة لغايات تطبيق الدراسة الحالية.( . و 3( الموضحة في الجدول)0.73( و )0.80ما بين )

طريقة و ألفا(  (: قيم معامالت الثبات الستبانة األداء الوظيفي بطريقتي االتساق الداخلي )كرونباخ3الجدول )

 االعادة

الثبات بطريقة االتساق  األبعاد والدرجة الكلية الرقم
 الداخلي

 الثبات بطريقة اإلعادة

 0.79 0.77 اريةالمهمات اإلد 1
 0.80 0.81 التعامل مع المعلمات 2
 0.80 0.79 التعامل مع الطلبة 3
التعامل مع المجتمع  4

 المحلي

0.89 
0.73 

 0.86  الدرجة الكلية  7
 األداة الثانية )أداة الثقة التنظيمية(

 األدب بعد الرجوع إلى لقياس درجة الثقة التنظيمية في المدارس الثانوية الخاصة تم تطوير أداة الدراسة

الثة ( موزعة على ث26(، إذ تكونت بصورتها األولية من )2011النظري والدراسات السابقة، مثل دراسة لوكاشة )

هذه  مجاالت، وهي: مجال الثقة بمديرة المدرسة وعدد فقراته سبع فقرات، ومجال الثقة بالمعلمات الزميالت في

 ال الثقة بالطلبة وأولياء األمور وعدد فقراته عشر فقرات.المدرسة وعدد فقراته تسع فقرات، ومج

 صدق األداة:

للتحقق من صدق األداة تم استخدام الصدق الظاهري، إذ تم عرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي 

شرة ع ددهمعاالختصاص في األصول واإلدارة التربوية والمناهجفي الجامعات األردنية ووزارة التربية والتعليم، بل  

(، وذلك للحكم على مدى انتماء الفقرات للمجاالت ومدى صالحيتها، وهل 2محكمين، وهو موضح في الملحق )

ة ذف فقر هي بحاجة إلى تعديل، والتعديل المقترح، وتم األخذ بمالحظات المحكمين بصدد فقرات االستبانة، إذ تم ح

ألداة ( فقرة، وقد أصبح عدد فقرات ا12ّدلت صياغة )واحدة لعدم انتمائها للمجال، وأضيفت  فقرة واحدة كما عُ 

 ( هما فقرتان سلبيتان.11( والفقرة )2( فقرة، علما بأن الفقرة )26بصورتها النهائية )

 ثبات األداة:



 
اما ق؛ إذ (test- retest)للتأكد من ثبات أداة الدراسة، استخدم الباحثان طريقة االختبار وإعادة االختبار  

سبوعين، ( معلمة من خارج عينة الدراسة، وإعادة تطبيقها بعد أ20على عينة استطالعية مكونة من ) بتطبيق األداة 

(، إذ Cronbach Alphaفا)أل -كرونباخجرى التأكد من ثبات أداة الدراسة بطريقة االتساق الداخلي باستخدام و 

دة ما بين وحت قيم  الثبات بطريقة اإلعا، فيما ترا ( 0.81( و )0.86تراوحت قيم معامل االتساق الداخلي ما بين )

 ( . وتعد هذه القيم مقبولة لغايات تطبيق الدراسة الحالية.4( وهي موضحة في الجدول)0.82( و )0.78)

طريقة و ألفا(  (:قيم معامالت الثبات الستبانةالثقة التنظيمية   بطريقتي االتساق الداخلي )كرونباخ4الجدول)

 االعادة

الثبات بطريقة االتساق  لدرجة الكليةاألبعاد وا الرقم
 الداخلي

 الثبات بطريقة اإلعادة

 0.79 0.82 الثقة بمديرة المدرسة 1
 0.78 0.81 الثقة بالمعلمات في هذه المدرسة 2
 0.82 0.86 الثقة بالطلبة وأولياء األمور 3
 0.84  الدرجة الكلية 

 
 نتائج الّدراسة

 اسة وفقًا لتسلسل أسئلتها على النحو اآلتي:تضمن هذا الجزء عرضًا لنتائج الدر 

ثانوية رس المديرات المدادى ما مستوى األداء الوظيفي لالنتائج المتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة األول:

 الخاصة في محافظة عمان من وجهة نظر المعلمات ؟

 األداء يارّية والّرتب لمستوى لإلجابة عن هذا الّسؤال تّم حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المع

ّين ( ُيب5، والجدول ) الوظيفي لمديرات المدارس الثانوية الخاصة في محافظة عمان من وجهة نظر المعلمات

 ذلك.

 مستوى األداء الوظيفي( :المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب ل5الجدول )
 ا.نازلي  مرّتبة ت محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلماتلدى مديرات المدارس الثانوية الخاصة في  

 المستوى  الّرتبة االنحراف المعياريّ  المتوّسط الحسابيّ  البعد الّتسلسل

 مرتفع 1 0.74 3.78 التعامل مع الطلبة 3

 متوسط 2 0.69 3.67 المهمات اإلدارية 1



 

 متوسط 3 0.78 3.54 التعامل مع المعلمات 2

 متوسط 4 0.76 3.53 مع المجتمع المحليالتعامل  4

 متوسط 0.66 3.63 الدرجة الكلية

مستوى األداء الوظيفي لدى مديرات المدارس الثانوية الخاصة في (أن 5أظهرت النتائج الواردة في الجدول ) 

( 3.63ة )، إذ بل  المتوسط الحسابي على الدرجة الكليبدرجة متوسطة محافظة عمان من وجهة نظر المعلمات جاء

(، وجاءت أبعاد استبانة األداء الوظيفي في المستويين 0.66وهذه النسبة تميل إلى االرتفاع، بانحراف معياري )

(، وجاء في الرتبة األولى بعد "التعامل 3.53 – 3.78المتوسط والمرتفع، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين )

طبيعة وقد يعزى ذلك (، أي بمستوى أداء مرتفع ، 0.74ياري )( وانحراف مع3.78مع الطلبة" بمتوسط حسابي )

إذ تبذل مديرات المدارس الثانوية الخاصة جهدًا كبيرًا في مدارسهن لتظهر هذه المدارس بالمظهر  المدارس الخاصة

المتميز عن المدارس األخرى المنافسة بهدف استقطاب الطلبة، والحصول على نسب نجاح مرتفعة في الثانوية 

لعامة، وحتى تحافظ المديرات على وضعهن الوظيفي في هذه المدارس، لذا فإنهن يبذلن جهدًا كبيرًا حتى يحظين ا

على رضا مالكي المدارس، وأولياء أمور الطلبة، فيحًسن التعامل مع الطلبة ويقمن بالمهمات الفنية واإلدارية بجد 

(، أي 0.69( وانحراف معياري)3.67ة" بمتوسط حسابي )وفي الرتبة الثانية جاء بعد "المهمات اإلداري.واجتهاد

كون المهمات اإلدارية تشكل جانبًا أساسيًا من مهمات المديرات، ويعد من وقد يعزى ذلك بمستوى أداء متوسط ، 

 المعايير التي يحكم من خاللها على أداء المديرات، لذا فإن المديرات يبذلن جهدًا في أداء المهمات اإلدارية. وجاء

(، أي بمستوى أداء 0.78وانحراف معياري) (،3.54التعامل مع المعلمات في الرتبة الثالثة، بمتوسط حسابي)مجال 

كون مديرات المدارس الخاصة يملن إلى الجدية في العمل، ويعملن على ضبط دوام وقد يعزى ذلك متوسط، 

المديرة تثق بهن، وينعكس ذلك على اتجاهات  المعلمات، والقيام بواجباتهن على أحسن حال، لذا تشعر المعلمات أن

( 3.53في الرتبة األخيرة بعد "التعامل مع المجتمع المحلي" بمتوسط حسابي )المعلمات نحو المديرة، وجاء 

وقد يعزى ذلك إلى نظرة المجتمع المحلي إلى مؤسسات  أي بمستوى أداء متوسط،(، 0.76وانحراف معياري )

دم تعليمًا ذا جودة عالية، مما يستدعي مهنية في أداء المديرات ليكون على مستوى التعليم الخاص على أنها تق

التوقعات، ولكون أفراد المجتمع يظهرون تعاونًا في مساعدة المدرسة في حل ما يواجهها من مشكالت، ويوظفون 

واتفقت نتائج  درجة متوسطةخبراتهم في دعم عملية تعليم أبنائهم، لذا جاءت اتجاهات أفراد العينة على هذا البعد ب



 
أشارت (، التي 2016حسن علي")(، ودراسة "2013الشراري) ودراسة (،2103دراسة الرشيدي )هذه الدراسة مع نتائج 

دراسة اختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج و بدرجة متوسطة. األداء الوظيفي جاءنتائجها إلى أن مستوى 

 التي أشارت نتائجها إلى أن مستوى األداء الوظيفي قد جاء مرتفعًا. (، 2010(، ودراسة العمرات)2008الخالدي)

 الثانوية لمدارسما مستوى الثقة التنظيمية لدى مديرات االنتائج المتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني: 

 الخاصة في محافظة عمان من وجهة نظر المعلمات؟

 الثقة حسابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب لمستوى لإلجابة عن هذا الّسؤال تّم حساب المتوّسطات ال

 ( ُيبّين ذلك.6التنظيمية لدى  مديرات المدارس الثانوية الخاصة من وجهة نظر المعلمات، والجدول )

ى مديرات ظيمية لدمستوى الثقة التن(: المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب ل6الجدول ) 

 .مرّتبة تنازلي ا وية الخاصة من وجهة نظر المعلماتالمدارس الثان

 البعد الّتسلسل
المتوّسط 
 المستوى  الّرتبة االنحراف المعياريّ  الحسابيّ 

 متوسط 1 0.62 3.39 الثقة بمعلمات المدرسة 2

 متوسط 2 0.63 3.21 الثقة بمديرة المدرسة 1
 متوسط 3 0.69 3.20 الثقة بالطلبة وأولياء األمور 3

 متوسط 0.54 3.27 درجة الكليةال
حافظة م( أّن مستوى  الثقة التنظيمية  لدى  مديرات  المدارس الثانوية الخاصة  في 6ُيالحظ من الجدول )

قة (، وجاءت ابعاد الث0.54( بانحراف معياري )3.27العاصمة عمان كان متوسطًا،  إذ بل  المتوسط الحسابي )

وجاء في الرتبة (، 3.20 – 3.39ذ تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين )التنظيمية  في المستوى المتوسط، إ

(، أي بمستوى ثقة  620.( وانحراف معياري ) 3.39بمتوسط حسابي  )  الثقة بمعلمات المدرسة،األولى بعد 

علمات مإلى وجود عالقات طيبة بين المعلمات أنفسهن، تسودها المنافسة اإليجابية، وتجعل الويعود ذلك  متوسطة،

يًا إيجاب يشعرن ببعضهن بعضًا، ويترتب على ذلك أن هناك جوًا من األلفة واالحترام يسود بين المعلمات، مما يؤثر

 في نشر الثقة بينهن.

(، أي 0.63( وانحراف معياري )  3.21بمتوسط حسابي )  الثقة بمديرة المدرسة،وجاء في الرتبة الثانية بعد 

إلى ما تقوم به المديرات من مهمات إشرافية تساعد فيها المعلمات على  ذلك وقد يعزى بمستوى ثقة متوسطة، 



 
التنمية المهنية من خالل التوجيه والتقويم المستمر وكذلك التحفيز المعنوي والمادي؛ مما يجعل المعلمات يثقن 

 بمديراتهن.

(، 0.69) ( وانحراف معياري 3.20بمتوسط حسابي)  الثقة بالطلبة وأولياء األمور،وجاء في الرتبة الثالثة بعد 

 إلى تفاعل أولياء األمور في مساعدة المدرسة للتغلب على المشكالت وقد يعزى ذلكأي بمستوى ثقة متوسطة،

 الناجمة عن الطلبة، سواء أكانت مشكالت تتعلق باالنتظام بتعليمات المدرسة، أم مشكالت تتعلق بتحصيلهم

في  إلسهامسلوكية المتنوعة، لذا تعتمد المديرات على دور أولياء األمور لالدراسي، أم مشكالت تتعلق بالنواحي ال

نها عمساعدة المدرسة على التغلب على ما يعترضها من مشكالت، مما يترتب عليه توافر سبل االتصال، مما ينتج 

 (،2009ر)الجًساسة (، ودرا2008دراسة قموه ) وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائجوجود الثقة بأولياء األمور. 

ائج واختلفت نتالتي أشارت نتائجها إلى أن مستوى الثقة التنظيمية جاء بدرجة متوسطة.(، 2011ودراسة لوكاشة)

 نأ(، التي أشارت نتائجها إلى 2017دراسة درادكة والمطيري)و  (،2014دراسة نوح)الدراسة الحالية مع نتائج

 مستوى الثقة التنظيمية جاء مرتفعًا.

عند  حصائيةئج المتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث: هل هناك عالقة ارتباطية ذات داللة االنتا

اصة انوية الخ( بين مستوى األداء الوظيفي والثقة التنظيمية لدى مديرات المدارس  الث α≤0.05مستوى داللة )

 من وجهة نظر المعلمات؟

 ء  الوظيفياألدا مل ارتباط بيرسون بين الّدرجة الكّلية الستبانة مستوى لإلجابة عن هذا الّسؤال تّم إيجاد معا        

 ( ُيبّين ذلك:7وابعادها  واستبانة الثقة التنظيمية وأبعادها، والجدول )

نظيمية ثقة الت(: قيم معامالت ارتباط )بيرسون( بين األداء الوظيفي لمديرات المدارس وابعادها وال7الجدول )
 ت  المدارس الّثانوّية الخاصة في محافظة العاصمة عّمان.وأبعادها لدى مديرا

 استبانة الثقة التنظيمية         

 استبانة  

 األداء الوظيفي

 

الثقة 
بمديرة 
 المدرسة

الثقة 
بالمعلمات 
في هذه 
 المدرسة

الثقة بالطلبة 
 وأولياء األمور

 

 

 الدّرجة الكّلية

 للثقة التنظيمية

 .57** .39** .44** .63** المهمات اإلدارية



 

 .66** .52** .47** .68** التعامل مع المعلمات

 .51** .34** .41** .57** التعامل مع الطلبة

 .68** .54** .52** .64** التعامل مع المجتمع المحلي

 .68** .51** .51** .71** الدّرجة الكّلية 

 (α≤ 0.01دالة عند )** 

بين  (α≤0.01ارتباطّية إيجابّية ذات داللة إحصائّية عند مستوى  ) ( وجود عالقة7يتبّين من الجدول )       

االرتباط  معامل الّدرجة الكّلية الستبانة األداء الوظيفي والّدرجة الكّلية الستبانة الثقة التنظيمية؛ إذ بلغت قيمة

انتين، إذ ابعاد االستب ( بينα≤ 0.01(، ووجدت عالقات ارتباطّية إيجابّية ذات داللة إحصائّية عند مستوى )0.68)

ى  األداء كلما كان مستو (. وتعد هذه النتيجة منطقية إذ إنه 0.68( و)0.34تراوحت قيم معامالت االرتباط ما بين )

ت ما أكدالوظيفي للمديرين بدرجة متوسطة، فإن الثقة التنظيمية تكون متوسطة، وهذا ما أظهرته نتائج الدراسة، و 

لثقة ا(التي أشارت إلى وجود عالقة ارتباطية بين مستوى 2008قموة ) قة، نحو دراسةعليه نتائج الدراسات الساب

عي ودراسة رفاالتنظيمية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية العامة في األردن ومستوى األداء الوظيفي ، 

اسة ي، ودر إلدارياالبتكار ( التي أشارت إلى وجودعالقةارتباطيةموجبةدالةإحصائيًابينالثقةالتنظيميةوالسلوكا2009)

بين  )0.05α≥ذات داللة إحصائية عند مستوى )وجود عالقة قوية موجبة ( التي أشارت إلى 2011لوكاشة)

فعالية ية والمستوى ممارسة مديري المدارس الثانوية العامة في األردن للقيادة التعليمية وبين كل من الثقة التنظيم

( التي أشارت إلى 2017ودراسة درادكة والمطيري)التعليمية الذاتية لدى معلمي تلك، 

 .اجاالتهوجودعالقةإيجابيةذاتداللةإحصائيةبين متغيريالقيادةاألخالقيةوجميعمجاالتهاوبينالثقةالتنظيميةوجميع م

 التوصيات 

 في ضوء النتائج التي خلصت إليها الدراسة الحالية يمكن تقديم التوصيات والمقترحات اآلتية:

طًا، السؤال األول أن مستوى األداء الوظيفي لمديرات المدارس الثانوية الخاصة كان متوسأظهرت نتائج  .1

وعليه يوصى بـعقد دورات تدريبية لهن لرفع مستوى أدائهن الوظيفي، وخاصة في مجال التعامل مع 

 المعلمات والمجتمع المحلي.



 
هات ة، وإكسابهن المهارات واالتجاتعريف المديرات باألساليب الحديثة في مجال إدارة الموارد البشري .2

 والمعارف الالزمة ألداء أدوارهن.

، وسطاً أظهرت نتائج السؤال الثاني أن مستوى الثقة التنظيمية لمديرات المدارس الثانوية الخاصة كان مت .3

علمات وعليه يوصى بعقد دورات تدريبية لهن، ترفع من مستوى الثقة بين المعلمات وكل من المديرات والم

 زميالت والطلبة، ال

 .عمل أنشطة جماعية، وتطبيق مبادرات إبداعية تزيد من ثقة المعلمات بأنفسهن، وبالمديرات والطلبة .4
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 الملخص
 

مساندة في تعليم الطلبة ذوي هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة إستخدام المعلمين للتكنولوجيا ال

. ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج الوصفي اإلرتباطي صعوبات التعلم وعالقته باتجاهاتهم في األردن

بتطوير أداتين: )مقياس درجة إستخدام المعلمين للتكنولوجيا المساندة، ومقياس إتجاهات المعلمين نحو إستخدام 

( معلمًا ومعلمة في 100بل  حجم عينة الدراسة )التحقق من دالالت صدقهما وثباتهما.  التكنولوجيا المساندة( وتم

وقد توصلت الدراسة لمجموعة . م(2017/2018غرف مصادر التعلم بالمدارس الحكومية والخاصة للعام الدراسي )

الطلبة ذوي صعوبات التعلم قد  أن درجة إستخدام المعلمين للتكنولوجيا المساندة في تعليممن النتائج كان من أبرزها: 

جاءت بدرجة تقييم متوسطة، كما أن مستوى اتجاهات الـمعلمين نحــــو استخدام التكنولوجيا المساندة في تعــــليم هؤالء 

الطلبة قد جاء بدرجة تقييم متوسطة، كما أظهرت النتائج وجود عالقة إرتباطية بين درجة إستخدام المعلمين 

ضرورة وقد أوصت الدراسة بندة وإتجاهاتهم نحو إستخدامها في تعــــليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم. للتكنولوجيا المسا

عقد ورشات العمل والبرامج التدريبية المتخصصة لمعلمي غرف مصادر التعلم من أجل زيادة كفاءتهم في التعامل 



 
 .ن المميزات التي توفرهامع أدوات التكنولوجيا المساندة المختلفة لتحقيق اإلستفادة القصوى م
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Abstract 



 
This study aims to identify the degree of assistive technology used by teachers 

for teaching students with learning disabilities and its relationship with their attitudes in 

Jordan. To achieve the objectives of the study, the researcher adopted the correlation 

descriptive approach by development of two tools: (the degree of teachers' use of 

assistive technology scale, and Teachers' attitudes towards the use of assistive 

technology scale) and verified of its reliability and validity. The sample size of the study 

is (100) teachers in the learning resource rooms of public and private schools of the 

academic year (2017/2018). The findings showed: the degree of assistive technology 

used by teachers for teaching students with learning disabilities students was with an 

average degree of assessment, and the level of teachers' attitudes toward the use of 

assistive technology in teaching these students was with an average degree of 

assessment. The results, also, showed that there was a correlational relationship between 

the degree of assistive technology used by teachers and their attitudes towards their use 

for teaching students with learning disabilities. The study has come up with some 

recommendations: the need to hold workshops and specialized training programs for 

teachers of learning resource rooms in order to increase their efficiency in dealing with 

the various assistive technology tools to achieve the maximum benefit from the 

advantages it provides 



 

 المقدمة: 

ثل في الثورة الهائلة بتكنولوجيا المعلومات إن العالم يشهد تطورًا سريعًا بازدياد المعرفة والثورة التكنولوجية التي تتم

واالتصاالت، والتي بدورها أثرت على النظام التعليمي، الذي بدأ يأخذ صيًغا جديدة في مؤسساته ومضامينه ومجاالته 

التعليم  ووسائله، مما يجعل التكنولوجيا المساندة أداة أساسية في العملية التعليمية، إذ اصبح إلزامًا على المهتمين بقضايا

إعادة النظر في النظم التربوية، وتسخير معطيات العصر من أجل تنمية العملية التربوية وتحديثها، ومن ثم إعادة النظر 

في أدوار كل من المعلم والمتعلم، فضاًل عن وضع تصورات واقتراحات جيدة حول الكيفية التي يتعلم بها الفرد من خالل 

( إلى أن فئة صعوبات التعلم 2012وقد أشار الصمادي وبيبرس ) عملية التعليمية.توظيف التطور التكنولوجي في ال

حظيت باالهتمام المتزايد، ذلك أن هذه الفئة هي األكثر انتشارًا في المدارس بالمقارنة مع فئات التربية الخاصة األخرى، 

عديد من المدارس بحيث يمكن تعليم الطلبة وقد دفع ذلك وزارة التربية والتعليم في األردن إلى فتح غرف المصادر في ال

ذوي صعوبات التعلم وإكسابهم المهارات الالزمة، ليتمكنوا من التكيف مع أقرانهم في المدارس وبما يزيد من توافقهم 

 النفسي واالجتماعي في المجتمع.

ي تعليم الطلبة ذوي صعوبات لذلك تسعى الدراسة الحالية إلى معرفة درجة استخدام المعلمين التكنولوجيا المساندة ف

التعلم، كما أن قلة الدراسات في هذا المجال حثت الباحث إلجراء هذه الدراسة والتي قد تكون مساهمة تضاف إلى 

 المجال التربوي.

 مشكلة الدراسة:
قة مميزة يحتاج الطلبة ذوي صعوبات التعلم الى االهتمام أكثر من غيرهم من الطلبة ، مما يستدعي أن يكون هناك طري

لعرض المناهج لهم ، ومع التطور التكنولوجي الحديث ظهر ما يعرف بالتكنولوجيا المساندة في التعليم ، والتي من 

مزاياها التقييم الفوري والسريع ، والتعرف على النتائج وتصحيح االخطاء ، ومراعاة الفروق الفردية لهذه الفئة من الطلبة 

ة المرجوة من التكنولوجيا المساندة في تعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم عدم توفير . ولكن ما يعيق تحقيق االستفاد

التدريب المناسب للمعلمين في غرف مصادر التعلم الستخدام هذه التكنولوجيا الحديثة ، إضافة الى عدم قناعتهم 

 بجدواها وتمسكهم باألساليب التقليدية في التعليم .



 

الكشف عن مدى استخدام المعلمين للتكنولوجيا المساندة في تعليم الطلبة ذوي صعوبات  وعليه تكمن مشكلة الدراسة في

 التعلم وعالقته باتجاهاتهم في األردن . 

 وبهذا تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 ما درجة استخدام المعلمين للتكنولوجيا المساندة في تعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم في األردن؟ .1

 ما اتجاهات الـمعلمين نحــــو استخدام التكنولوجيا المساندة في تعــــليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم في األردن؟ .2

 هل توجد عالقة ارتباطية بين درجة استخدام المعلمين للتكنولوجيا المساندة واتجاهاتهم نحو استخدامها في األردن؟ .3

 أهمية الدراسة: 
في أنها تتناول أحد الموضوعات الهامة والتي لم تتطرق لها الدراسات السابقة حسب علم  النظريةتتمثل أهمية الدراسة 

الباحث بالكشف عن درجة استخدام المعلمين للتكنولوجيا المساندة في تعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم. حيث تأتي 

تأهيل وتعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم  أهمية الدراسة في إبراز أهمية التطور التكنولوجي في تقديم خدمات مناسبة في

من خالل الوقوف على األجهزة والبرامج التكنولوجية الحديثة في هذا المجال، وتغيير اتجاهات المعلمين إلستخدام 

 الوسائل التكنولوجية الحديثة في الغرف الصفية.

 وتبرز أهمية الدراسة من الناحية العملية فيما يلي:
المشرفين التربويين ومعلمي غرف المصادر والمعلميين العاديين للتعرف على درجة استخدام  قد تفيد هذه الدراسة .1

 المعلمين التكنولوجيا المساندة في تعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم.

ة تفيد الدراسة الحالية أصحاب القرار والمعنيين لعقد ورش تدريبية لتدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا المساند .2

 مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم.

وفرت هذه الدراسة طريقة استخدام جديدة وأداة قياس يمكن االستفادة منهما من قبل الباحثين واألخصائيين والمرشدين  .3

 العاملين مع هذه الفئة، بما توفره من دالالت الصدق والثبات.



 

في إجراء دراسات أخرى مشابهة ومدعمة لما تم  استفادة الباحثين من النتائج التي تم الحصول عليها من الدراسة  .4

 الوصول إليه من نتائج.

 

 تعريف المصطلحات نظريا  وإجرائيا :

 اشتملت هذه الدراسة على المصطلحات اآلتية:
  :( التكنولوجيا المساندة في التعليم على أنها "جميع 2014عّرف كل من الجهني والزارع )التكنولوجيا المساندة

السمعية والبصرية وجميع التقنيات واألجهزة المعينة التي تستخدم في عملية التدريس، والتي تسهم  وسائل اإليضاح

في رفع المستوى التعليمي، وتحقق األهداف التدريسية المرغوبة، ونقل الخبرات التعليمية للطلبة بسهولة ويسر 

 وبأقصر وقت وجهد".

علمون في تعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم )القلم الناطق، القارئات وتعرف إجرائيًا بأنها األدوات التي يستخدمها الم

 الصوتية للنص المكتوب، البرامج الخاصة بالتهجئة، االالت الحاسبة، األشرطة التعليمية(.

  :الطلبة ذوو صعوبات التعلم( عرفهم كيركKirk, 1981 على أنهم الطلبة الذين تم تشخيصهم على أنهم يعانون )

ت في العمليات النفسية األساسية والتي تتعلق بالفهم واستعمال اللغة المحكية او المكتوبة والتي تظهر من اضطرابا

في نقص القدرة على االستماع، التفكير، الكالم الكتابة، التهجئة، أو اجراء العمليات الحسابية، وال يشمل هذا 

أو حركية، أو إعاقة عقلية، اضطرابات انفعالية،  المصطلح المشاكل التعليمية الناتجة عن اعاقات بصرية، سمعية،

 أو أسباب بيئية، أو ثقافية، أو للتدني االقتصادي.

  :المعلمون الذين يعملون في غرف مصادر التعلم التابعة لوزارة التربية والتعليم في منطقة معلمو غرف المصادر

 عمان، وهم الذين سيجيبون عن أداة الدراسة.

  :دن البورت عرفه جور اإلتجاهات(G.ALIPORT)  على انه حالة استعدادية عقلية نفسية عصبية، تتكون لدى الفرد

من خالل التجربة والخبرة التي يمر بها، حيث تؤثر هذه الحالة على استجاباته إزاء الموضوعات المختلفة )حربي، 

2011.) 



 

دراسة على مقياس اتجاهات معلمي غرف وتعرف اإلتجاهات إجرائيًا بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص في هذه ال

 المصادر في استخدام التكنولوجيا المساندة في تعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم.

 

 محددات الدراسة وحدودها:

  :معلمي غرف مصادر التعلم في المدارس الحكومية والخاصة في مدينة عمان تقتصر الدراسة على عينة الدراسة

 (.م2017/2018للعام الدراسي )

  :مقياس درجة إستخدام المعلمين للتكنولوجيا المساندة ومقياس مدى تمتِع أدواِت الدراسِة والمتمثلة بأدوات الدراسة

 .بدالالت صدق وثبات مناسبةإتجاهات المعلمين نحو إستخدام التكنولوجيا المساندة 

  :ُد من تعميِم النَّتائِج لهذه الدراسة ومدى تمثيلإمكانية التعميم عينِة الدراسة لمجتمعها وإجراءات تطبيِق أدواِت  يحدَّ

الدراسة، وسالمة المعالجات اإلحصائيَّة ومناسبتها لمتغيرات الدراسة، باإلضافة إلى دقَِّة إجابِة أفراِد عينِة الدراسة، 

 وجديتهم في االستجابِة على أدواِت الدراسِة.

 الدراسات السابقة:
راسات العربيَِّة واألجنبيَّة ذات الصلة بموضوع الدراسة، وفيما يأتي عرٌض لهذه اطَّلع الباحُث على مجموعٍة من الد

 الدراسات وفقًا لتسلسلها الزَّمني من األحدِث إلى األقدِم:

( الى التعرف على اتجاهات المعلمين والطلبة نحو استخدام الحاسوب اللوحي في التعلم 2017هدفت دراسة قنيبي )

ردنية، واتبعت الدراسة المنهج النوعي والكمي بإستخدام االستبانات والمقابالت لجمع البيانات، والتعليم في المدارس األ

( طالبًا من طلبة الصفوف 143( معلمًا و )55وقد اختيرت افراد الدراسة بالطريقة القصدية، تكونت عينة الدراسة من )

اد التربوي الخاصة في عمان. وقد دلت نتائج الدراسة األساسية العليا )الصف الثامن، التاسع، العاشر( في مدارس الحص

على ان مستوى اتجاهات كل من المعلمين والطلبة نحو استخدام الحاسوب اللوحي كان متوسطا، لكن اتجاهات الطلبة 

 نحو استخدامها أكثر إيجابية من المعلمين.



 

مج معلمي صعوبات التعلم إلى الكشف عن مدى د (Constantinescu, 2015)هدفت دراسة كوستانتينسكو 

للتكنولوجيا المساندة خالل العملية التعليمية وأثر التشريعات القانونية بتقديم التوجهات الواضحة بخصوص النوع والتكرار 

والهدف من التكنولوجيا المساندة التي باإلمكان استخدامها، وكشفت الدراسة أن هناك غياب الستخدام التكنولوجيا 

المعلمين، بسبب نقص المعرفة بتطبيق استراتيجيات التكنولوجيا المساندة. تكونت عينة الدراسة من عدد  المساندة من قبل

( دراسة احصائية في هذا اإلطار، وأظهرت 11( معلم ومعلمة، وتم استخدام )100من المعلمين ما قبل الخدمة، بواقع )

لوجيا المساندة في الصفوف الدراسية وأن هناك العديد من الدراسة إلى أن هناك توجه من قبل المعلمين الستخدام التكنو 

 العوامل التي تؤثر على تكامل استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية.

( والتي هدفت التعرف على أهمية الوسائل التقنية المساندة لذوي صعوبات التعلم. تم 2015دراسة الوابل والخليفة )

ل استعراض العديد من المعلومات التي تتعلق بالوسائل التقنية المساندة لذوي صعوبات استخدام المنهج الوصفي من خال

( فردًا من ذوي صعوبات التعلم في غرف مصادر التعلم في منطقة الرياض، 100التعلم، وقد تكونت عينة الدراسة من )

نتائج اآلتية: أن الوسائل التقنية بشكل عام وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى ال

والتقنيات المساندة بشكل خاص هي أدوات تستخدم للتخفيف من مشكالت يعاني منها ذوي صعوبات التعلم، وأنه ال بد 

من استخدام وسائل مساندة تناسب خصائص واحتياجات األفراد من ذوي صعوبات التعلم، وقد اقترحت الدراسة ضرورة 

وبات التعلم ودرجتها، واالطالع على أحدث الوسائل المساندة التي تستخدم لذوي صعوبات التعلم مع فهم نوع صع

 استخدام األفضل منها بما يلبي احتياجات هذه الفئة.

( والتي هدفت الكشف عن معوقات استخدام معلمي ذوي صعوبات التعلم للوسائل 2014دراسة الجهني والزارع )

( معلمًا 72تدريس القراءة. تم استخدام المنهج الوصفي،وأجريت الدراسة على عينة تكونت من )التعليمية المساندة في 

ومعلمة بمنطقة المدينة المنورة، ومدينة ينبع البحر من الذين يدرسون الطلبة ذوي صعوبات التعلم، تم استخدام أداة 

ل التعليمية المساندة، وقد توصلت الدراسة إلى الكشف عن المعوقات التي تواجه استخدام معلمي ومعلمات الطلبة للوسائ

أن هناك معوقات تواجه استخدام معلمي ومعلمات الطلبة ذوي صعوبات التعلم في مجال وسائل اإليضاح السمعية 



 

بدرجة متوسطة، بينما جاءت معوقات الوسائل التعليمية المساندة البصرية والتقنيات واألجهزة المعنية بدرجة عالية لكل 

، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية في متوسط استجابة معلمي ومعلمات الطلبة ذوي صعوبات منها

 التلعم نحو معوقات استخدام الوسائل التعليمية المساندة في تدريس القراءة لصالح المعلمين الذكور.

المساندة لذوي االحتياجات الخاصة في  ( والتي كان الهدف منها إبراز واقع استخدام التكنولوجيا2008دراسة هواش )

المدارس والمراكز التي تتصل بالتربية الخاصة حكومية وخاصة وأهلية، والمعوقات التي تقف حيال عدم استخدام هذه 

( معلمًا ومعلمة، وتم استخدام اداة 766التكنولوجيا، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، من خالل عينة تكونت من )

وهي االستبانة لجمع البيانات، وبعد إجراء عملية التحليل اإلحصائي، توصلت الدراسة إلى أن درجة االستخدام الدراسة 

ألدوات التكنولوجيا كانت متدنية ومتوسطة وأن هناك فروق في متوسطات االستخدام للتكنولوجيا المساندة ولصالح 

 ختالف نمط المؤسسة ولصالح مراكز التربية الخاصة.القطاع الخاص، كما وجدت الفروق الدالة إحصائيًا، تبعًا ال

( للتعرف على أبرز المشكالت التي تواجه معلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم فيما 2008هدفت دراسة المرشدي )

ي، يتعلق باإلدارة المدرسية والتجهيزات المكانية والوسائل التعليمية وبمعلم الطلبة ذوي صعوبات التعلم واإلشراف التربو 

( معلمًا في الرياض وجدة والدمام، تم استخدام االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة، وبعد 341تكونت عينة الدراسة من )

إجراء المعادلة اإلحصائية تم التوصِل إلى أن معلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم يواجهون مشكالت تتعلق بتعاون معلم 

 م مع ذوي صعوبات التعلم ومعيقات تتعلق باستخدام الوسائل التعليمية.الصف العادي معهم، وعقبات تعيق عمله

 التعقيب عالدراسات السابقة:

( والتي كان الهدف منها إبراز واقع استخدام التكنولوجيا المساندة لذوي 2008تباينت الدراسات السابقة كدراسة هواش )

ة الخاصة حكومية وخاصة وأهلية، والمعوقات التي تقف االحتياجات الخاصة في المدارس والمراكز التي تتصل بالتربي

( والتي هدفت الكشف عن معوقات استخدام معلمي 2014حيال عدم استخدام هذه التكنولوجيا، ودراسة الجهني والزراع )

التعرف  ( والتي هدفت2015ذوي صعوبات التعلم للوسائل التعليمية المساندة في تدريس القراءة. ودراسة الوابل والخليفة )



 

( والتي هدفت الى معرفة اتجاهات 2017على أهمية الوسائل التقنية المساندة لذوي صعوبات التعلم، ودراسة قنيبي )

 .المعلمين والطلبة نحو استخدام الحاسوب اللوحي في التعلم والتعليم في المدارس األردنية

 اإلطار النظري:

 أوال : صعوبات التعلم:

( صعوبات التعلم بأنها American Psychological Association, 2015لعلم النفس )عرفت الجمعية األمريكية 

أي من الحاالت المتعددة بسسب خلل عصبي التي تتضح بوجود عجز جوهري في إكتساب المهارات المدرسية 

اكية وإصابات الدماغ واألكاديمية ال سيما المرتبطة منها باللغة المكتوبة أو التعبيرية نتيجة اإلصابة باإلعاقة اإلدر 

( لصعوبات التعلم على أنها إضطراب أو Kirk et al, 1997واإلختالل الوظيفي البسيط بالمخ. وأشار كيرك وآخرون )

تأخير في النمو في واحدة أو أكثر من عمليات الكالم واللغة والقراءة والكتابة والحساب أو غيرها من المواد التعليمية 

 الناجمة عن الخلل الدماغي البسيط أو اإلضطرابات العاطفية أو السلوكية.نتيجة العوائق النفسية 

ويستنتج الباحث أن مفهوم صعوبات التعلم يشير إلى  اإلضطرابات أو الخلل في واحدة أو أكثر من العمليات اإلدراكية 

خلل دماغي بسيط أو خلل في  والحسية واإلستيعابية والتي تجعل الفرد أقل قدرة على التعلم في جميع المجاالت، نتيجة

النمو، مستثنيا األفراد الذين يعانون من إعاقات في الحواس البشرية مثل البصر والسمع والنطق، وكذلك يستثني األفراد 

 الذين يعانون من إعاقات حركية أو حسية لمسية، واألشخاص الذين يعانون من ظروف إجتماعية وأسرية ومعيشية سيئة.

لدراسات إرتباط صعوبات التعلم بإصابات بسيطة في المخ او الخلل الوظيفي المخي البسيط، ويتمثل ذكرت العديد من ا

 ( وهي:Kirk, 1981هذا الخلل في األسباب التي ذكرها كيرك )

العوامل الطبية: وتتمثل في اإلصابة البسيطة أو الخلل المخي البسيط، وهي من أكثر األسباب شيوعا وهي تمثل  .1

 ة المخية التي يمكن أن يتعرض لها الطفل إما قبل أو أثناء أو بعد الوالدة.مرحلة اإلصاب



 

العوامل الكيميائية الحيوية: وتتمثل في النقص أو الزيادة في معدل العناصر الكيميائية والهرمونية الحيوية التي تحفظ  .2

 توازن الجسم وحيويته ونشاطه، كقصور التوازن الكيميائي الحيوي.

ية: وتتمثل في العوامل الوراثية التي تلعب دورا مهما في إحداث صعوبات التعلم وخاصة الديسلكسيا، العوامل الوراث .3

 فهي غالبا وراثية وذات إساس جيني.

العوامل البيئية: وتتمثل في التأثير البيئي والتغذية على المثيرات الحسية والنفسية التي تساعد الفرد على التعلم، ولها  .4

اشر على وجود صعوبات التعلم، فنقص التغذية مثال في بداية حياة الفرد، يؤثر بشكل مباشر تأثير بشكل غير مب

 على قصور النمو الجسمي للطفل وخلق صعوبة نمائية لديه.

 ثانيا : التكنولوجيا المساندة في التعليم:

ت واألجهزة التعليمية التي ( التكنولوجيا المساندة في التعليم بأنها "مجموعة المواد واألدوا2017عرف بني عبده )

يستخدمها المعلم والمتعلم لنقل محتوى معرفي أو الوصول إليه داخل غرفة الصف أو خارجها بهدف تحسين عملية 

( فإن التكنولوجيا المساندة في التعليم "هي الوسائل التعليمية التكنولوجية التربوية 2012التعلم والتعليم". وأضاف الزاحي )

ا إلحداث عملية التعليم، وهي تشمل األجهزة واألدوات والمواد التكنولوجية التي يستخدمها المعلم لتحسين التي يستعان به

( بأن التكنولوجيا المساندة 2014عملية التعليم والتعلم بهدف توضيح المعاني وشرح األفكار وإيضاحها". وأشار شمسان )

داخل القاعة الدراسية بمهارات تربوية وعلمية وتكنولوجية بإستخدام في التعليم هي " عملية دمج وإثراء الموقف التعليمي 

 وسائل التكنولوجيا الحديثة التي من شانها تطوير العملية التعليمية وتنمية الدافعية نحو التعلم".

ورة والتي ويعرف الباحث التكنولوجيا المساندة في التعليم بأنها مجموعة الوسائل واألدوات واألجهزة التكنولجية المتط

تستخدم في العملية التعليمية لنقل المعلومات والمعارف وتوجيهها إلى الطلبة بصورة مشجعة وهادفة وسهلة تؤدي إلى 

 تطوير عملية التعليم والتعلم وتنمية جميع األطراف المشاركة فيها.



 

اخل، يعد كل مدخل منها شيء مهم يمكن اإلشارة الى مفهوم التكنولوجيا المساندة في عملية التعليم من خالل ثالثة مد

( أنه وبناءًا على هذه 2014للوصول إلى مفهوم متكامل للتكنولوجيا المساندة في العملية التعليمية، حيث أشار الحسن )

المداخل أن مفهوم التكنولوجيا المساندة في التعليم إتسع ليشمل ليس فقط المصادر والمواد واألجهزة )الجوانب الملموسة(، 

أيضًا المنتجات غير الملموسة مثل البرامج التعليمية التي تصمم لتوظيف المنتجات الملموسة في نقل الرسالة  إنما

التعليمية للمستهدفين، باإلضافة إلى الجوانب غير الملموسة والمتمثلة في تقنية العملية، وفيما يلي شرح موجز لهذه 

 المداخل:

داخل لتكنولوجيا التعليم، إذ أن العلوم الطبيعية التي أنتجت األجهزة كانت مدخل األجهزة التعليمية: تعتبر أقدم الم .1

وبالتالي طبقت أسس هذه العلوم في إنتاج األجهزة التي تستخدم في التعليم مما زاد ، أكثر تقدمًا من العلوم األخرى 

 من كفاية حواس اإلنسان في االتصال والتعليم.

تند إلى تأثر التعلم بتصميم البرامج التعليمية التطبيقية أكثر من تأثره باألجهزة مدخل البرامج والنماذج التعليمية: يس .2

 التقليدية.

مدخل النظم التعليمية: يعتمد على طريقة التفكير وحل المشكالت وتطبيق نماذج التصميم والتطوير، كما يعني  .3

ددة بغية الوصول إلى تعليم يتسم بالكليات وتفاعل األنظمة والتغلب على المعوقات بإستخدام مصادر تعلم متع

 بالفعالية وبأقل كلفة ممكنة.

 

تبرز أهمية التكنولوجيا المساندة في التعليم في أنها ساعدت على إحداث نقلة حضارية كبيرة، حيث لم تعد هنالك حواجز 

كترونية صغيرة يستطيع الفرد مكانية أو زمانية بين أفراد المجتمع الواحد أو بين أفراد مجتمع وأخر، وأصبح العالم قرية إل

التجول فيه والتعرف إلى كل ما يحتويه، ومن أهميتها للعملية التعليمية أنها تساعد المعلمين على التخطيط والتحضير 

لدروسهم  وذلك لتقديمها للطلبة بصورة مشوقة وفاعلة، كما تساعد الطلبة على التعلم الفعال وتزيد من تحصيلهم وتزيد 

لم، كما أنها تنمي قدرات التفكير االبتكاري والقدرة على حل المشكالت، وتقلل زمن التعلم وتساعد على دافعيتهم للتع



 

إختصار الوقت والجهد المبذولين في العملية التعليمية، وتنفيذ عدد من التجارب الصعبة، وتثبيت المفاهيم وتقريبها، 

قديم الخدمات والتسهيالت للمعلمين مثل: اإلدارة وحفظ سجالت وتحفظ الحقائق التاريخية وتعزز مبدأ التعلم الجماعي، وت

الطلبة وعالماتهم، باإلضافة إلى سهولة التواصل مع الطلبة وأولياء أمورهم وزمالءهم في نفس الوظيفة وذوي الخبرة في 

 (.2012مجالهم )مراد، 

تعليمية غنية للمتعلم تسمح له بحرية التفكير  وتأتي أهمية إستخدام التكنولوجيا المساندة في التعليم في أنها توفر بيئة

والتجريب وإختيار النشاط المالئم وفق إهتماماته وحاجاته وتطلعاته، كما تسمح للمتعلم المحاولة والخطأ دون تكليفه بأي 

عملية مخاوف فشل، كما أنها تسهم في تقديم المعلومات بطريقه وأسلوب مناسبين، وتحفيز المعلمين واثارة دافعيتهم ل

التعليم وتركيز انتباهم في الموضوع المعروض للدراسة، وتغيير دور المعلم من ناقل للمعرفة إلى مشرف وموجه للموقف 

 (.Zembylas & Vrasidas, 2005التعليمي )

( بعض التصورات لتسهيل تطبيق وسائط وبرامج ومواد التكنولوجيا المساندة 2010وضع كل من الشناق وبني دومي )

عملية التعليمية، منها: بناء رؤية وخطة التعلم القائم على التكنولوجيا وفق فلسفة المنهج واإلمكانات، وتجهيزات في ال

البنية التحتية من حاسبات وبرمجيات وشبكات إتصال مثل شبكة اإلنترنت والشبكات المحلية، وتطوير العنصر البشري 

علمين والفريق التنفيذي في المدرسة، وتطوير محتوى رقمي تفاعلي من حيث تأهيل المشرفين والمدراء والمعلمين والمت

وفق معايير التعلم القائم على عناصر التكنولوجيا المساندة، وتطوير بوابة تعليمية تفاعلية على اإلنترنت تحتوي على: 

ليمية، ونظم اختبارات نظم إدارة تعليمية، نظم إدارة مدرسية، محتوى رقمي تفاعلي، ونظم تأليف وتصميم الوحدات التع

( أن توفير اإلدارة الالزمة القادرة على Khan, 2002وقياس ونظم دعم متماشية مع المحتوى الوطني. وذكر خان )

متابعة بيئة التعلم التكنولوجي الذي يقوم على التكنولوجيا ومتابعة آخر المستجدات، والتخطيط السليم وعلى جميع 

 تساعد على تطبيق العملية التعليمية وإنجاحها وبأقل المعيقات والحواجز. المستويات من أهم العوامل التي

 ثالثا : إتجاهات المعلمين إلستخدام التكنولوجيا المساندة:



 

( 2014نظرا ألن المعلم يعد حجر الزاوية في عملية التكوين التعلم وأحد أبرز عناصر النظام التعليمي، أكد بن جدو )

للمعلمين المستخدمين لتكنولوجيا التعليم المساندة، ومنها أن تكنولوجيا التعليم تحتاج إلى  على بعض التوجيهات الخاصة

معلم واعي بالتحديات التي تنتظره، ويعي بأنه في اليوم الذي ال تزداد خبرته ومعرفته ومعلوماته فإنه يتأخر سنوات 

ب وجهد مضٍن ومتواصل ووعي دام بالرهانات ويبتعد عن المستوى المطلوب لهذه المقاربة، كما أنه يعمل بشكل دؤو 

والتحديات، ولديه القدرة على توظيف معرفته التكنولوجية في العملية التعليمية والتربوية والممارسات الفصلية، إضافة إلى 

الت قناعته بأن طرق التدريس التقليدية يجب أن تتغير لتكون متوافقة مع الكم المعرفي الهائل الذي تعج به كافة مجا

الحياة، وآخيرا يجب أن يعمل على تصميم كفاءات التعلم وتوظيف الكفاءات التكنولوجية وتشجيع تفاعل الطلبة وتطوير 

 كفاءات التفاعل الذاتي لدى الطلبة.

( أن هنالك تقارب في وجهات النظر عند أعضاء الهيئة التدريسية في إستخدام التكنولوجيا 2011كما رأى حسامو )

 العملية التعليمية وهي كاألتي: المساندة في

  أن هنالك بعض الوسائل التكنولوجية ال تتناسب مع ظروف الطلبة والمعلمين ومع نظام الدوام للطلبة، ومع نوعية

 الطلبة، مثل إستخدام البريد اإللكتروني للتواصل مع الطلبة وإرسال الواجبات واإلمتحانات عبره.

 لمساندة ال تالئم الظروف المادية واإلمكانات المتاحه للمدارس، ومنها بث أن بعض وسائل وأدوات التكنولوجيا ا

المحاضرات الحية بالصوت والصورة من أي مكان ليتمكن الطالب من المتابعة لها، ويرجع السبب ربما إلى نقص 

كانات الطلبة المحدودة التنسيق بين الطلبة والمعلم وبين الطلبة أنفسهم واإلمكانات المتاحة للمعلمين باإلضافة إلى إم

فال يملك جميع الطالب أجهزة حاسوب في بيوتهم وإن إمتلكوها فربما ال يملكون شبكة إنترنت لربطها مع المعلم 

 وتلقي الدرس بشكل حي.

  أن معظم المعلمين والهيئات التدريسية يجيدون إستعمال الحاسب اآللي بشكل بسيط وليس بشكل معقد وحرفي، مما

مامهم لتالفي أي إشكال ممكن أن يحدث عند إجراء برامجهم التعليمية عبر وسائل وأدوات التكنولوجيا يشكل عائقا أ

 المساندة.



 

  يرى أغلب المعلمين أن أفضل وسائل وأدوات التعلم عن طريق التكنولوجيا المساندة يمكن أن تكون تلك التي تدفع

 اآلليية. الطالب للتعلم الذاتي وتزيد من خبراته ومهاراته الحاسب

  وأكد األغلبية من المعلمين أن من أكبر السلبيات التي يمكن أن تؤخذ بعين اإلعتبار للتعليم عن طريق التكنولوجيا

المساندة هي الساعات الطويلة التي تستنزف من الطالب والمعلم أمام جهاز الحاسب اآللي واألجهزة المتعلقة به، 

 الطويل.والتي يمكن أن تسبب األمراض على المدى 

  ويرى معظم المعلمين أن نقص القاعات والمختبرات المدرسية أو عدم جاهزيتها لتطبيق برامج التعليم عن طريق

 التكنولوجيا المساندة هي محور المشكلة وأهم أسبابها.

د األهداف من من التوجيهات الخاصة للمعلمين إلستخدام وسائل وأدوات التكنولوجيا المساندة والتقنيات التعليمية، كتحدي

إستخدام الوسائل التكنولجية التعليمية، ومناسبة الوسيلة لهدف الدرس، وتحديد ما إذا كانت الوسيلة التكنولوجية التعليمية 

تتناسب واإلمكانيات المكانية وإمكانية اإلستخدام، والوقت المناسب إلستخدامها، وإعتبار المعلم الوسيلة التكنولوجية جزءا 

التعليمية، وتحديد الوسيلة التكنولوجية المناسبة لمستوى المتعلمين وقدراتهم العقلية والفكرية، والتأكد من  مكمال للعملية

صحة البيانات التي تتضمنها الوسيلة التكنولوجية وما يتعلمها الطلبة من عملية التعليم، وتوفر اليقظة الدائمة لدى المعلم 

تعلم الطلبة وإثارة إهتمامهم وميولهم، والتأكد من تفاعل جميع الطالب مع  ألثر الوسيلة التعليمية التكنولوجية على

 (.2014الوسيلة التعليمية التكنولوجية كل على حد سواء )الكريطي ومنهي، 

 الطريقة واإلجراءات:

 منهج الدراسة:

اسة بغيَة تحقيق أهدافها، استخدَم الباحُث في هذِه الدراسِة المنهَج الوصفي االرتباطي، وذلك لمالئمته لطبيعة الدر 

 واإلجابة عن أسئلتها.

 مجتما وعينة الدراسة: 



 

يتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي غرف مصادر التعلم في المدارس الحكومية والخاصة في مدينة عمان والبال  

مصادر التعلم ( غرفة من غرف 250م( وزعت على )2017/2018( معلمًا ومعلمة للعام الدراسي )250عددهم تقريبا )

 في مدينة عمان.

%( من مجموع مجتمع الدراسة ليبل  40وبهذا تم استخدام أسلوب العينة العشوائية البسيطة حيث تم سحب عينة بنسبة )

( معلمًا ومعلمة في غرف مصادر التعلم في المدارس الحكومية والخاصة في مدينة عمان 100) عدد حجم عينة الدراسة

أداة،  )91( أداة دراسة على أفراد العينة، وإسترد منها )100م(. وبهذا قام الباحث بتوزيع )2017/2018للعام الدراسي )

( يبين توزيع افراد 1%( من عينة الدراسة. والجدول رقم )86( أداة، ما نسبته )86وكان عدد الصالح منها للتحليل )

 العينة الدراسة تبعًا للبيانات الشخصية.

(86العينة تبعا  للبيانات الشخصية )ن=(: توزيا أفراد 1جدول )  

 النسبة المئوية التكرار المستوى  المتغير

 الجنس
%54.7 47 ذكر  
%45.3 39 أنثى  

%100 86 المجموع  

 المؤهل العلمي
%65.1 56 بكالوريوس  
%34.9 30 دراسات عليا  

%100 86 المجموع  

 سنوات الخبرة

سنوات فأقل 5  34 39.5%  
سنة 11-6من   03  34.9%  
سنة فأكثر 12  22 25.6%  

%100 86 المجموع  

 نوع الدراسة
%51.2 44 حكومة  
%48.8 42 خاصة  

%100 86 المجموع  
 ( ما يلي:1يظهر من الجدول رقم )

 %(.45.3( بنسبة مئوية )39%(، بينما بل  عدد اإلناث )54.7( بنسبة مئوية )47بل  عدد الذكور في العينة ) .1



 

%(، بينما بل  65.1( بنسبة مئوية )56ين على المؤهل العلمي بكالوريوس من أفراد عينة الدراسة )بل  عدد الحاصل .2

 %(.34.9( بنسبة مئوية )30عدد الحاصلين على المؤهل العلمي دراسات عليا من أفراد عينة الدراسة )

سنوات فأقل(، بينما  5فئة الخبرة )%( ل39.5بلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد العينة تبعًا لمتغير سنوات الخبرة ) .3

 سنة فأكثر(. 12%( لفئة الخبرة )25.6بلغت أدنى نسبة مئوية )

 أدوات الدراسة:

 تمَّ تصميُم أداتين لتحقيق أهداف الدراسة، وهما:

 أوال : مقياس درجة إستخدام المعلمين للتكنولوجيا المساندة:
وجيا المساندة في تعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم بصورته األولية تمَّ تطويُر مقياس درجة إستخدام المعلمين للتكنول

( فقرة من خالِل الرُّجوِع إلى األدب النَّظري والمقاييس المستخدمة في الدراسات السابقة ومنها دراسة 27والُمكّون من )

ن مقياس . وب(Sung, Chang and Lui, 2016)(، ودراسة 2015( ودراسة الوابل الخليفة )2008هواش ) ذلك تكوَّ

( فقرًة ُتوِصُف درجة إستخدام المعلمين 26درجة إستخدام المعلمين للتكنولوجيا المساندة في صورتِه النهائيَِّة من )

 للتكنولوجيا المساندة في تعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم.

 صدق مقياس درجة إستخدام المعلمين للتكنولوجيا المساندة:
( محكمين من ذوي الخبرة 10ى للمقياس تم عرضه على مجموعة من المحكمين وعددهم )للتحقق من صدق المحتو 

واإلختصاص في مجال التربية الخاصة وعلم النفس والقياس والتقويم والتقويم في جامعة عّمان العربية وكلية األميرة 

اللغوية. وفي  صياغتها وسالمة عالية، حيث طلب منهم إبداء الرأي حول مدى وضوح فقرات المقياس ومالءمتها، ودقة

 ضوء مالحظات المحكمين تم حذف بعض الفقرات وتبديلها بفقرات أخرى، كما تم تعديل بعض الفقرات وإعادة صياغتها.

 ثبات مقياس درجة إستخدام المعلمين للتكنولوجيا المساندة:
تحقق من ثبات التطبيق بطريقة االختبار للتأكد من ثبات مقياس درجة إستخدام المعلمين للتكنولوجيا المساندة، تم ال

( معلمًا ومعلمة 20( من خالل توزيع أداة الدراسة على عينة استطالعية مكونة من )Test-Retest) واعادة االختبار



 

 Pearsonمن خارج عينة الدراسة مرتين بفارق زمني مدته )أسبوعين( واستخراج معامل االرتباط بيرسون )

Correlationبين درجات )( هم في المرتين، كما تم تطبيق معادلة كرونباخ ألفاChronbach Alpha على جميع )

 (.2فقرات مقياس درجة إستخدام المعلمين للتكنولوجيا المساندة. كما هو موضح في الجدول رقم )

 

ولوجيا (: معامل الثبات )كرونباخ الفا( ومعامل ارتباط بيرسون لمقياس درجة إستخدام المعلمين للتكن2جدول )
 المساندة

 معامل ارتباط بيرسون  كرونباخ ألفا المجال 

 *0.73 0.72 مقياس درجة إستخدام المعلمين للتكنولوجيا المساندة
 (.α= 0.05*دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )

جة ( بين التطبيقين لمقياس در Pearson Correlationبيرسون ) ( أن معامل االرتباط2يظهر من الجدول رقم )

إستخدام المعلمين للتكنولوجيا المساندة ككل كان دااًل إحصائًيا وهذا يدل على ثبات التطبيق للدراسة. كما أن معامل 

( وهي 0.72( لمقياس درجة إستخدام المعلمين للتكنولوجيا المساندة بل  )Chronbach Alphaالثبات كرونباخ ألفا )

  Amir) ( 0.60ارت معظم الدراسات إلى أن نسبة قبول معامل الثبات )قيمة مرتفعة ومقبولة ألغراض التطبيق، إذ أش

& Sonderpandian, 2002.) 

 تصحيح مقياس درجة إستخدام المعلمين للتكنولوجيا المساندة

 ( ذي التدريج الخماسي لدرجات الموافقة، على النحو التالي: Likertتم إستخدام مقياس ليكرت )

 غير موافق بشدة غير موافق ة متوسطةموافق بدرج موافق موافق بشدة
 درجة 1 درجة 2 درجات 3 درجات 4 درجات 5

حيث تم إستخدام التدريج اإلحصائي التالي للحكم على مستوى المستجيب عن فقرات مقياس درجة إستخدام المعلمين 

 للتكنولوجيا المساندة، حسب المعادلة اآلتية:



 

 = طول الفئة
 أدنى درجة  –أعلى درجة 

 عدد الفئات

 
= (5-1) 

3 
 = 1.33 

( المعيار اإلحصائي لتفسير المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات 3وعليه يبين الجدول رقم )

 المقياس ومجاالتها:

درجة  (: المعيار اإلحصائي لتفسير المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مقياس3جدول )
 إستخدام المعلمين للتكنولوجيا المساندة

 درجة مرتفعة درجة متوسطة درجة منخفضة

 5-3.68من  3.67-2.34من  2.33-1من 

 

 ثانيا : مقياس اتجاهات المعلمين نحو إستخدام التكنولوجيا المساندة:
م الطلبة ذوي صعوبات التعلم بصورته تمَّ تطويُر مقياس اتجاهات المعلمين نحو إستخدام التكنولوجيا المساندة في تعلي

( فقرة من خالِل الرُّجوِع إلى األدب النَّظري، والمقاييس المستخدمة في الدراسات السابقة ومنها 27األولية والُمكّون من )

ن مقياس اتجاهات المعلمين نحو إستخدام 2016( ودراسة دراسة قنيبي )2013دراسة جرادات والقبالي ) (. وبذلك تكوَّ

( فقرًة ُتوِصُف درجة اتجاهات المعلمين نحو إستخدام التكنولوجيا 25تكنولوجيا المساندة في صورتِه النهائيَِّة من )ال

 المساندة في تعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم.

 صدق مقياس اتجاهات المعلمين نحو إستخدام التكنولوجيا المساندة:

( محكمين من ذوي الخبرة 10مجموعة من المحكمين وعددهم )للتحقق من صدق المحتوى للمقياس تم عرضه على 

واإلختصاص في مجال التربية الخاصة وعلم النفس والقياس والتقويم في جامعة عّمان العربية وكلية األميرة عالية، حيث 



 

 اللغوية. وفي ضوء صياغتها وسالمة طلب منهم إبداء الرأي حول مدى وضوح فقرات المقياس ومالءمتها، ودقة

 مالحظات المحكمين تم حذف بعض الفقرات وتبديلها بفقرات أخرى، كما تم تعديل بعض الفقرات وإعادة صياغتها.

 ثبات مقياس اتجاهات المعلمين نحو إستخدام التكنولوجيا المساندة:
بيق بطريقة للتأكد من ثبات مقياس اتجاهات المعلمين نحو إستخدام التكنولوجيا المساندة، تم التحقق من ثبات التط

( معلمًا 20( من خالل توزيع أداة الدراسة على عينة استطالعية مكونة من )Test-Retest) االختبار واعادة االختبار

 Pearsonوومعلمة من خارج عينة الدراسة مرتين بفارق زمني مدته )أسبوعين( واستخراج معامل االرتباط بيرسون )

Correlationبين درجاتهم في المرتين، ك )( ما تم تطبيق معادلة كرونباخ ألفاChronbach Alpha على جميع )

 (.4فقرات مقياس اتجاهات المعلمين نحو إستخدام التكنولوجيا المساندة. كما هو موضح في الجدول رقم )

(: معامل الثبات )كرونباخ الفا( ومعامل ارتباط بيرسون لمقياس اتجاهات المعلمين نحو إستخدام 4جدول )
 جيا المساندةالتكنولو 

 معامل ارتباط بيرسون  كرونباخ ألفا المجال 

 *0.51 0.83 المقياس ككل

 (.α= 0.05*دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )

( بين التطبيقين لمقياس اتجاهات Pearson Correlationبيرسون ) ( أن معامل االرتباط4يظهر من الجدول رقم )

لمساندة ككل كان دال إحصائًيا وهذا يدل على ثبات التطبيق للدراسة. كما أن معامل المعلمين نحو إستخدام التكنولوجيا ا

( 0.83( لمقياس اتجاهات المعلمين نحو إستخدام التكنولوجيا المساندة بل  )Chronbach Alphaالثبات كرونباخ ألفا )

( 0.60ة قبول معامل الثبات )وهي قيمة مرتفعة ومقبولة ألغراض التطبيق، إذ أشارت معظم الدراسات إلى أن نسب

(Amir  & Sonderpandian, 2002.) 

  تصحيح مقياس اتجاهات المعلمين نحو إستخدام التكنولوجيا المساندة
 ( ذي التدريج الخماسي لدرجات الموافقة، على النحو التالي: Likertتم إستخدام مقياس ليكرت )



 

 ر موافق بشدةغي غير موافق موافق بدرجة متوسطة موافق موافق بشدة
 درجة 1 درجة 2 درجات 3 درجات 4 درجات 5

حيث تم إستخدام التدريج اإلحصائي التالي للحكم على مستوى المستجيب عن فقرات مقياس اتجاهات المعلمين نحو 

 إستخدام التكنولوجيا المساندة، حسب المعادلة اآلتية:

 = طول الفئة
 أدنى درجة  –أعلى درجة 

 عدد الفئات

 
= (5-1) 

3 
 = 1.33 

( المعيار اإلحصائي لتفسير المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات 5وعليه يبين الجدول رقم )

 المقياس ومجاالتها:

(: المعيار اإلحصائي لتفسير المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مقياس اتجاهات 5جدول )
 مين نحو إستخدام التكنولوجيا المساندةالمعل

 درجة مرتفعة درحة متوسطة درجة منخفضة
 5-3.68من  3.67-2.34من  2.33-1من 

 
 

 إجراءات تطبيق الدراسة
 ألغراض تحقيق أهداف الدراسة تمَّت اإلجراءات وفَق الخطواِت اآلتية:

 ا وثباتهما من خالل عرضهما على لجنة من إعداد أداتي الدراسة بصورتهما النهائية، بعَد التأكد من صدقهم

المحكمين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية، باإلضافة إلى تطبيقهما على عينة استطالعية من 

 خارج عينة الدراسة، واستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة الستخراج دالالت صدق وثبات أداتي الدراسة.



 

 مه من عمادة البحث العلمي في جامعة عّمان العربية موجهًا إلى وزارة التربية الحصول على كتاب تسهيل مه

والتعليم، والحصول على الموافقات الالزمه من الوزارة بتوجيه كتاب رسمي للمديريات والمدارس التي تحوي غرف 

 . مصار التعلم في مدينة عمان، من أجل الحصول على البيانات الالزمة لتحقيق أهداف الدراسة

 .زيارة المدارس التي جاءت ضمن أفراد عينة الدراسة في مدينة عمان، وذلك بعد تحديد عينة الدراسة 

  َّالقيام بتقديم شرح عن أهداف الدراسة وأغراضها، وبيان أنَّ المعلومات التي سيتم الحصول عليها لن ُتستخدم إال

 ألغراض البحث العلمي وستعامل بسرية.

 لى أفراد العينة وإعطاؤهم الوقت الكافي في اإلجابة عن المقياس.توزيع أداتي الدراسة ع 

  جمع البيانات وتصنيفها وتدقيقها والتأكد من اكتمال عناصرها باإلجابة عن جميع الفقرات ألغراض التحليل

 اإلحصائي.

  الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )استخدام برنامجSPSS-Statistical Package for Social 

Science.لتحليل البيانات والحصول على النتائج ) 

 .مناقشة النتائج ووضع التوصيات المناسبة في ضوء ما توصلت إليه الدراسة نتائج 

 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة

 :تم إستخدام األساليب اإلحصائية التالية

 .(: للتأكد من ثبات مقاييس الدراسةChronbach Alphaمعادلة كرونباخ ألفا ) .1

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للحكم على مستوى درجة إستخدام المعلمين للتكنولوجيا المساندة،  .2

 ومستوى اتجاهات المعلمين نحو إستخدام التكنولوجيا المساندة، وبالتالي اإلجابة عن السؤال األول والثاني.

للتأكد من ثبات مقاييس الدراسة، واإلجابة عن ( Pearson Correlationمعامالت االرتباط بطريقة بيرسون ) .3

السؤال الثالث للتعرف على العالقة بين درجة إستخدام المعلمين للتكنولوجيا المساندة في تعليم الطلبة ذوي صعوبات 

 التعلم وعالقتها باتجاهاتهم.



 

 نتائج الدراسة

م المعلمين للتكنولوجيا المساندة في تعليم الطلبة أوال : النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال االول: ما درجة استخدا
 ذوي صعوبات التعلم في األردن؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات 

( يوضح 6صعوبات التعلم، والجدول رقم )مقياس درجة إستخدام المعلمين للتكنولوجيا المساندة في تعليم الطلبة ذوي 

 ذلك.

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مقياس درجة 6جدول )
 إستخدام المعلمين للتكنولوجيا المساندة مرتبة تنازليا  وفقا للمتوسط الحسابي 

المتوسط  الفقرة الرقم  الرتبة 
 الحسابي 

نحراف اال 
 المعياري 

درجة 
 التقييم 

 مرتفعة 1.03 4.08 أستخدم خاصية التدقيق اإللكتروني االمالئي. 26 1
 مرتفعة 0.87 3.88 أستخدم آلة تحويل النص المقروء إلى مكتوب 25 2

3 4 
( في أثناء شرح المادة CDأستخدم القرض المضغوط )

 التدريسية.
 مرتفعة 0.94 3.80

 متوسطة 1.13 3.64 التعليمية أثناء شرح المادة التدريسية.أستخدم األلعاب  9 4

5 5 
في شرح المادة (DVD)أستخدم قرص الفيديو الرقمي 

 التدريسية.
 متوسطة 1.08 3.52

 متوسطة 1.35 3.52 أستخدم آلة كاتبة ناطقة في غرفة المصادر.  21 5
 ةمتوسط 1.14 3.50 أستخدم البرامج المحوسبة لمحتوى الدروس. 8 7
 متوسطة 1.10 3.47 أستخدم جهاز الحاسوب في عملية التدريس 2 8

9 3 
في شرح  (data show) أستـخـدم جــهــاز عـــرض البيانات

 المادة التدريسية.
 متوسطة 1.10 3.41

10 7 
( في اثناء شرح PowerPointأستخدم العروض التقديمية )

 المادة التدريسية.
 متوسطة 1.12 3.34

 متوسطة 1.42 3.26 دم أدوات القراءة األلية للنصوص أثناء الحصة الصفية.أستخ 10 11
 متوسطة 1.22 3.23 أستخدم المسجالت الصوتية في التدريس. 6 12



 

المتوسط  الفقرة الرقم  الرتبة 
 الحسابي 

نحراف اال 
 المعياري 

درجة 
 التقييم 

 متوسطة 1.13 3.22 أستخدم القارئات الصوتية للنص المكتوب اثناء القراءة.  17 13
 متوسطة 1.05 3.20 أستخدم اللوح التفاعلي أثناء عملية الشرح 1 14
 متوسطة 1.09 2.87 أستخدم الفيديو التفاعلي في عملية الشرح. 13 15
 متوسطة 1.19 2.83 أستخدم موقع اليوتيوب في التدريس. 12 16
 متوسطة 1.17 2.80 أستخدم البرامج الخاصة بالتهجئة أثناء قراءة النصوص. 18 17
 متوسطة 1.20 2.77 ة.أستخدم القــــصـــــص الناطقة أثناء القراء 16 18
 متوسطة 1.18 2.72 ( في غرفة المصادر.Internetأستخدم الشبكة العنكبوتية ) 11 19
 متوسطة 0.90 2.65 أستخدم آلة طباعة الكترونية في غرفة المصادر. 24 20
 متوسطة 1.24 2.59 أستخدم الكتب اإلكترونية الناطقة اثناء التدريس.  20 21
 متوسطة 1.22 2.53 ( في غرفة المصادر.Tabletاح الرقمية )أستخدم األلو  14 22

23 15 
أستخدم أنظمة تدريب على النطق معتمدة على الحاسوب في 

 غرفة المصادر.
 متوسطة 1.34 2.51

 متوسطة 1.37 2.48 أستخدم خاصية التسجيل الصوتي لتسجيل قراءات الطلبة. 19 24
 متوسطة 0.95 2.48 دريس. أستخدم الة حاسبة ناطقة أثناء الت 23 24
 منحفضة 1.25 2.20 أستخدم القلم الناطق اثناء حصص القراءة. 22 26

 متوسطة  3.10 إستخدام المعلمين للتكنولوجيا المساندة
( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن فقرات مقياس درجة إستخدام المعلمين 6يظهر من الجدول رقم )

( والتي تنص "أستخدم 26(، جاءت بالمرتبة األولى الفقرة رقم )4.08-2.20لمساندة تراوحت ما بين )للتكنولوجيا ا

( والتي 25( ودرجة تقييم مرتفعة، واتبعتها فقرة رقم )4.08خاصية التدقيق اإللكتروني االمالئي" بمتوسط حسابي )

( ودرجة تقييم مرتفعة، ومن ثم فقرة رقم 3.88تنص" أستخدم آلة تحويل النص المقروء  إلى مكتوب" بمتوسط حسابي )

( 3.80(  في أثناء شرح المادة التدريسية" بمتوسط حسابي )CD( والتي تنص على "أستخدم القرض المضغوط )4)

( والتي تنص "أستخدم القلم الناطق اثناء 22ودرجة تقييم مرتفعة أيضًا، بينما حصلت على المرتبة األخيرة الفقرة رقم )

( ودرجة تقييم منخفضة، وبل  المتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة 2.20اءة" بمتوسط حسابي)حصص القر 

 ( بدرجة تقييم متوسطة.3.10حول مقياس درجة إستخدام المعلمين التكنولوجيا المساندة )



 

خدام التكنولوجيا المساندة في ثانيا : النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني: ما اتجاهات العمعلمين نحععععو است
 تعععععليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم في األردن؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات 

( 7يم الطلبة ذوي صعوبات التعلم، والجدول رقم )مقياس اتجاهات الـمعلمين نحــــو استخدام التكنولوجيا المساندة في تعــــل

 يوضح ذلك.

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مقياس اتجاهات 7جدول )
 المعلمين نحو استخدام التكنولوجيا المساندة مرتبة تنازليا  وفقا للمتوسط الحسابي 

لمتوسط ا الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 التقييم

1 24 
تقلل التكنولوجيا المساندة من مهارات العمل اليدوي لدى 

 مرتفعة 1.04 4.10 الطلبة.

 مرتفعة 1.07 4.01 يشجع التعلم بالتكنولوجيا المساندة على التعلم الذاتي. 25 2

تحصيل الطلبة يساعد التعلم بالتكنولوجيا المساندة في تحسين  21 3
 األكاديمي.

 مرتفعة 0.82 3.93

التعلم بالتكنولوجيا المساندة يكسب الطالب مهارات أفضل من  19 4
 طريقة التدريس العادية.

 مرتفعة 0.92 3.90

أعتقد أن التكنولوجيا المساندة تزيد من فرص تعلم الطالب  10 5
 الضعيف.

 مرتفعة 0.90 3.87

جيا المساندة يساعد المعلمين في أرى أن استخدام التكنولو  9 6
 تطوير أدائهم المهني.

 مرتفعة 1.01 3.86

أعتقد أن التكنولوجيا المساندة تسهم في إثراء المحتوى  5 7
 التعليمي.

 مرتفعة 0.94 3.84

أعتقد أن التعلم باستخدام التكنولوجيا المساندة يسهم في حل  14 8
 التقليدي.  كثير من المشكالت التي يعاني منها التعليم

 مرتفعة 1.14 3.79

 مرتفعة 1.08 3.78 أعتقد أن البرامج التعليمية تؤدي دورًا مساعدًا مع المعلم  4 9
 مرتفعة 0.99 3.77 تكسب التكنولوجيا المساندة الطلبة مهارات تعلمية مختلفة. 6 10



 

لمتوسط ا الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 التقييم

11 22 
أرى أن التعلم بالتكنولوجيا المساندة يقلل من أهمية دور المعلم 

 العملية التعليمية. في
 مرتفعة 1.01 3.73

 مرتفعة 1.03 3.70 أعتقد أن البرامج التعليمية تؤدي دورًا بدياًل عن المعلم.  3 12
 مرتفعة 1.23 3.70 أشعر بالمتعة وأنا استخدم التعلم بالتكنولوجيا المساندة. 23 12

14 8 
تساعد التكنولوجيا المساندة الطلبة على إنجاز واجباتهم 

 لمدرسية.ا
 متوسطة 1.01 3.67

 متوسطة 0.84 3.48 أعتقد أن التعلم باستخدام التكنولوجيا المساندة مضيعة للوقت 13 15

16 1 
أعتقد أن التكنولوجيا المساندة تزيد دافعية الطالب داخل 

 الحصة.
 متوسطة 0.99 3.45

17 2 
أعتقد أن أدوات التكنولوجيا المساندة المتوفرة تتناسب مع 

 ستويات التعليمية للطالب.الم
 متوسطة 0.98 3.27

 متوسطة 0.89 2.52 أعتقد أن استخدام التكنولوجيا المساندة يوفر الوقت والجهد. 7 18

19 17 
أرى أن طريقة التدريس العادية تعطي نتائج أفضل من التعلم 

 بالتكنولوجيا المساندة. 
 متوسطة 1.01 2.45

 متوسطة 0.98 2.43 ا المساندة في تحسين جودة التعليم.يساعد التعلم بالتكنولوجي 20 20

21 12 
استمتع باستخدام التكنولوجيا المساندة في تدريس الطلبة ذوي 

 صعوبات التعلم 
 متوسطة 1.04 2.35

22 16 
أرى أن استخدام التكنولوجيا المساندة من اساسيات التقنيات 

 الحديثة في التدريس.
 متوسطة 1.02 2.34

23 11 
تقد أن إستخدام التكنولوجيا المساندة في التعليم شيء متعب أع

 ومجهد.
 منخفضة 0.96 2.31

24 18 
أعتقد أن التعلم بالتكنولوجيا المساندة يحتاج إلى توفير وقت 

 إضافي في الخطة الدراسية.
 منخفضة 0.96 2.26

25 15 
أرى ان التعلم بالتكنولوجيا المساندة يضيف عبئا جديدًا على 

 م.المعل
 منخفضة 0.80 1.94

 متوسطة  3.30 اتجاهات المعلمين نحو استخدام التكنولوجيا المساندة



 

( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة حول فقرات مقياس اتجاهات المعلمين نحو 7يظهر من الجدول رقم )

( والتي تنص "تقلل 24ة األولى الفقرة رقم )(، جاءت بالمرتب4.10-1.94استخدام التكنولوجيا المساندة تراوحت ما بين )

( ودرجة تقييم مرتفعة، واتبعتها فقرة 4.10التكنولوجيا المساندة من مهارات العمل اليدوي لدى الطلبة" بمتوسط حسابي )

( ودرجة تقييم 4.01( والتي تنص "يشجع التعلم بالتكنولوجيا المساندة على التعلم الذاتي" بمتوسط حسابي )25رقم )

( والتي تنص على "يساعد التعلم بالتكنولوجيا المساندة في تحسين تحصيل الطلبة 21مرتفعة، ومن ثم فقرة رقم )

( 15( ودرجة تقييم مرتفعة أيضًا، بينما حصلت على المرتبة األخيرة الفقرة رقم )3.93األكاديمي" بمتوسط حسابي )

( ودرجة تقييم 1.94عبئا جديدًا على المعلم" بمتوسط حسابي) والتي تنص "أرى ان التعلم بالتكنولوجيا المساندة يضيف

منخفضة، وبل  المتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة حول مقياس اتجاهات المعلمين نحو استخدام التكنولوجيا 

 ( بدرجة تقييم متوسطة.3.30المساندة )

جد عالقة ارتباطية بين درجة استخدام المعلمين للتكنولوجيا ثالثا : النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث: هل تو 
 المساندة واتجاهاتهم نحو استخدامها في األردن؟

( بين درجة استخدام Pearson Correlationلإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج معامالت االرتباط بطريقة بيرسون )

 ( يوضح ذلك.8ها، والجدول رقم )المعلمين للتكنولوجيا المساندة واتجاهاتهم نحو استخدام

( بين درجة استخدام المعلمين Pearson Correlation(: معامالت االرتباط بطريقة بيرسون )8جدول )
 للتكنولوجيا المساندة واتجاهاتهم نحو استخدامها

اتجاهات المعلمين نحو استخدام   المقياس
 التكنولوجيا 

 استخدام المعلمين للتكنولوجيا المساندة 
 *0.22 معامل االرتباط
 0.04 الداللة اإلحصائية

 (.α= 0.05*دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )

( أن قيمة معامل االرتباط بين درجة استخدام المعلمين للتكنولوجيا المساندة واتجاهاتهم نحو 8يظهر من الجدول رقم )

(، وهذا يدل على وجود عالقة α= 0.05الداللة )( وهي قيمة موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى 0.22استخدامها )



 

( بين درجة استخدام المعلمين للتكنولوجيا المساندة واتجاهاتهم نحو α= 0.05طردية ودالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

 استخدامها.

 مناقشة النتائج والتوصيات:

علمين للتكنولوجيا المساندة في تعليم الطلبة ذوي أوال : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: ما درجة استخدام الم

 صعوبات التعلم في األردن؟

أظهرت النتائج أن درجة إستخدام المعلمين للتكنولوجيا المساندة في تعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم في 

عزى هذه ( وبمستوى تقييم متوسط. وت3.10غرف مصادر التعلم في مدينة عّمان قد جاءت بمتوسط حسابي بل  )

النتيجة إلى توافر األدوات والوسائل التكنولوجية المناسبة في غرف مصادر التعلم في األردن التي تساهم في جذب 

إهتمام الطلبة ذوي صعوبات التعلم ومساعدتهم على التغلب على الصعوبات األكاديمية التي تواجههم، كما يمكن تفسير 

ي غرف مصادر التعلم يستخدمون التكنولوجيا المساندة بشكل جيد في التعليم  هذه النتيجة إلى أن المعلمين العاملين ف

من أجل اإلستفادة من الخصائص والمميزات التي توفرها هذه األدوات والوسائل التكنولوجية المختلفة والمتنوعة والتي 

لمواد التعليمية للطلبة، ولكن أيضًا تستخدم لرفع كفاءة عمليات الكالم واللغة والقراءة والكتابة والحساب أو غيرها من ا

لهذه النتيجة داللة على أن هؤالء المعلمين بحاجة إلى إلحاقهم بالبرامج التدريبية المتخصصة من أجل رفع مستوى 

إستخدامهم وتعاملهم مع التكنولوجيا المساندة في التعلم من أجل تحقيق اإلستفادة القصوى من المميزات والخصائص 

 يها.التي تتوافر ف

( في أن معلمي 2014( ودراسة الجهني والزارع )2008وتتفق هذه النتيجة مع ما جاءت به دراسة المرشدي )

الطلبة ذوي صعوبات التعلم يواجهون مشاكل في إستخدام التكنولوجيا المساندة في التعليم مما يتطلب منهم بذل المزيد 

( في أن درجة إستخدام المعلمين 2008ية مع دراسة هواش )من الجهد والوقت للتحضير، كما تشابهت الدراسة الحال

 للتكنولوجيا المساندة في كال الدراستين كان بدرجة متوسطة.



 

ثانيا : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ما اتجاهات العمعلمين نحععععو استخدام التكنولوجيا المساندة في تعععععليم 

 ألردن؟الطلبة ذوي صعوبات التعلم في ا

أظهرت النتائج أن مستوى اتجاهات الـمعلمين نحــــو استخدام التكنولوجيا المساندة في تعــــليم الطلبة ذوي 

( وبمستوى تقييم 3.30صعوبات التعلم في غرف مصادر التعلم في مدينة عّمان قد جاءت بمتوسط حسابي بل  )

عتقداتهم إلى أن إستخدام التكنولوجيا المساندة في التعلم وما متوسط. ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى قناعة المعلمين وإ 

تحويه من أدوات ووسائل إلكترونية متنوعة ومختلفة تساعد الطلبة على تجاوز الصعوبات التعليمية التي تواجههم، حيث 

 ليم القائم على التكنولوجيايعتقد المعلمون أن التكنولوجيا المساندة تقلل العمل اليدوي لهم وللطلبة على حد سواء، كما التع

العادية وبالتالي يساعد على تحسين تحصيلهم األكاديمي،  التدريس طريقة أفضل من مهارات الطالب يكسب المساندة

 ويمكن اإلشارة إلى أن هذه النتيجة كانت متوسطة على أساس أن المعلمين يرون أن التعليم القائم على التكنولوجيا

 الدراسية. الخطة في إضافي دًا عليهم حيث يتطلب منهم بذل المزيد من التحضير وتوفير وقتجدي عبئا المساندة يضيف

في أنه تتوافر  (Constantinescu, 2015)وتتفق هذه النتيجة مع ما جاءت به دراسة كوستانتينسكو 

الدراسية، كما تشابهت  إتجاهات إيجابية لدى المعلمين في كال الدراستين إلستخدام التكنولوجيا المساندة في الصفوف

( في أن مستوى إتجاهات المعلمين نحو إستخدام الحاسوب اللوحي 2017نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة قنيبي )

 بإعتباره من أدوات التكنولوجيا المساندة كان متوسطا.

خدام المعلمين للتكنولوجيا : هل توجد عالقة ارتباطية بين درجة استالسؤال الثالثثالثا : مناقشة النتائج المتعلقة ب

 المساندة واتجاهاتهم نحو استخدامها في األردن؟

أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية بين درجة استخدام المعلمين للتكنولوجيا المساندة واتجاهاتهم نحو 

لغت قيمة معامل استخدامها في تعــــليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم في غرف مصادر التعلم في مدينة عّمان، حيث ب

( وهي قيمة دالة إحصائيًا. وتعزى هذه النتيجة إلى قناعة المعلمين بأهمية التكنولوجيا المساندة في 0.22االرتباط )

التعليم، وإدراكهم للمزايا والخصاص اإليجابية التي يوفرها إستخدام األدوات والوسائل التكنولوجية في تعليم الطلبة ذوي 



 

التعليمية، وتعمل على تحسين مستوى الطالب الضعيف  العملية دور المعلم في أهمية يقلصعوبات التعلم، بحيث 

أكاديميًا، وذلك بإثراء المحتوى التعليمي بحيث يصبح أكثر جاذبية لهؤالء الطلبة، وهذا ما يزيد من دافعية المعلمين 

لم لإلستفادة من المزايا المختلفة للتكنولوجيا إلستخدام التكنولوجيا المساندة في في تعــــليم الطلبة ذوي صعوبات التع

 المساندة والتي ينعكس أثرها اإليجابي على كل من المعلم والطالب.

 (Constantinescu, 2015)كوستانتينسكو ( ودراسة 2017وتتفق هذه النتيجة مع ما جاءت به قنيبي )

المساندة وإتجاهاتهم نحو إستخدامها، في حين أضافت والتي أشارتا إلى وجود عالقة بين إستخدام المعلمين للتكنولوجيا 

 ( إلى أن هناك عالقة أقوى إلستخدام التكنولوجيا المساندة عند الطلبة منها عند المعلمين.2017نتائج دراسة قنيبي )

 التوصيات:

 في ضوء النتائج السابقة، فإنَّ الدراسة توصي بما يأتي:

التدريبية المتخصصة لمعلمي غرف مصادر التعلم من أجل زيادة كفاءتهم في  : ضرورة عقد ورشات العمل والبرامجأوال  

 التعامل مع أدوات التكنولوجيا المساندة المختلفة لتحقيق اإلستفادة القصوى من المميزات التي توفرها.

ميم برامج تكنولوجية وإنشاء وحدات لتص اإلهتمام بالبرامج التعليمية المحوسبة التي تقوم على الوسائط المتعددةثانيا : 

 جاهزة لإلستخدام في المواد التعليمية.

بذل معلمي غرف مصادر التعلم المزيد من الجهد في مراقبة وتوجيه النصح واإلرشاد للطلبة ذوي صعوبات التعلم ثالثا :   

 في كيفية إستخدام األدوات التكنولوجية بشكل إيجابي على تحسين مستواهم األكاديمي.

يز العاملين في غرف مصادر التعلم على زيادة اإلعتماد على التكنولوجيا المساندة في تعليم الطلبة ذوي تحفرابعا : 

 صعوبات التعلم من خالل منحهم المزيد من الحوافز المادية والمعنوية.

 صعوبات التعلم.إجراء المزيد من الدراسات لتقصي فعالية إستخدام التكنولوجيا المساندة في تعليم الطلبة ذوي : خامسا  
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رسالة  التعليم اإلبتدائي نحو فعالية التخطيط التعليمي في تنمية قدرات التلميذ. إتجاهات معلمي(. 2011حربي، سميرة )
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 .158-118(، ص ص 3، العدد )تربوية
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 .139-113(، ص ص 2، العدد )والتقنية
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 .271-235(، ص ص 2+1(، العددين )26، المجلد )مجلة جامعة دمشقالثانوية األردنية، 
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 .101 – 84(، ص ص 5(، العدد )2، المجلد )المجلة العربية للعلوم ونـــشر األبحاثاألردنية، 

(. واقع إستخدام التقنيات التربوية في صفوف التربية الخاصة في محافظة 2014الكريطي، رياض ومنهي، مرتضى )

 .498-482(، ص ص 18، العدد )ة األساسية للعلوم التربوية واإلنسانيةمجلة كلية التربيبابل، 



 

(. واقع إستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصال وعوائق إستخدامها في التدريس لدى معلمي 2012مراد، عوده )
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 الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد إستراتيجيات حل المسألة الرياضية الشائعة في كتب الرياضيات من قبل 

طلبتهم في مرحلة التعليم األساسي )الثامن، والتاسع، والعاشر(. وتم تحديد عدد من الوحدات الدراسية في كل المعلمين و

كتاب للرياضيات لكل صف من الصفوف الثالثة. وتم إجراء تحليل لمحتوى هذه الوحدات من حيث عدد األسئلة 

 والمسائل والتمارين وتحديد إستراتيجيات حل المسألة المستخدمة. 

شيوعا في كتب الرياضيات للمرحلة  ألكثروأظهرت نتائج الدراسة أن إستراتيجيات حل المسألة الرياضية ا

األساسية العليا هي استخدام نموذج، أو رسم صورة، أو شكل، البحث عن معادلة أو متباينة، والتبرير المنطقي. وأن 

رياضيات هي: إستراتيجية الحزر واالختبار. وتوصي إستراتيجيات حل المسألة الرياضية األكثر شيوعا لدى معلمي ال

 الباحثة بتفعيل نتائج الدراسة في مجال كتب الرياضيات المدرسية ومعلميهم

 المسألة الرياضية، معلمو الرياضياتحل : اإلستراتيجيات الشائعة، الكلمات المفتاحية

 

 

 

 

 

 

 

 

Common Strategies Used by Math Teachers and Higher Basic Stage Students for 

Solving Mathematical Problems 



 

This study aims at identifying the common strategies used by math teachers and higher 

basic stage students (8th, 9th, and 10th grades) for solving mathematical problems.  

A certain number of units were selected from every Math textbook for the three study 

grades. The contents of these units were analyzed regarding the number of problems, 

exercises, examples, identification of strategies used in presenting the lesson examples. 

The results of this study revealed that the most common problem – solving strategies used 

in the Math textbooks for higher basic stage and ranking according to their rate of 

popularity were using a model, drawing a picture or a diagram, finding an equation or 

inequality and logical reasoning. Used by math teachers finding an equation or inequality, 

using a guess & check. 

The researcher recommended that math curricula authors use the problem – solving 

strategies included in this study and introducing examples into the textbooks. 

or 

The researcher recommends that the problem – solving strategies detected from this study 

should be implement by curricula authors in math textbooks. 

 

Key Words: Common Strategies, Math Teachers, Solving Mathematical Problems 



 

 

 ة الرياضية لدى معلمي الرياضيات وطلبتهم في مرحلة التعليم األساسيالشائعة في حل المسألاإلستراتيجيات 

 مشكلة الدراسة وأهميتها

 المقدمة: 

ان النظرة الواسعة لعملية التعلم واألوار المتعددة للمعلم في المؤسسة التعليمية، وعدم اقتصار دوره على التعليم 

ارجها، التي يمكن أن يستخدمها المتعلم فاي الاتعلم. كال ذلاك، فقط. وكذلك ظهور الوسائط المتعددة داخل هذه المؤسسة وخ

أبرز الحاجة للتعرف إلى الطريقة التي يمكن بها تصميم عملية التعلم تصميما نظاميا، مما يؤدي إلى إيجااد مجماع تعليماي 

قاة تحقاق أقصاى درجاة يحقق زيادة فاعلية عملية التعليم في تحقيق أهاداف الاتعلم، وإدمااج الماتعلم فاي عملياة الاتعلم بطري

ممكناة مان التفاعال ماع الماادة، باالعتمااد علاى الجهاد الاذاتي للماتعلم، واالساتخدام األمثال لكال مان: أنمااط الاتعلم الفعالاة، 

 والوسائط والمواد التعليمية المتوافرة  

التفكيار.  م فايهولقد بين الباحثون عددا من النماذج التعليمية التي ظهرت لمسااعدة الطلباة علاى تنمياة مهاارات 

النماذج التعليمية القائمة على عمليات معالجة المعلومات للتأثير في معالجة المعلوماات والبياناات، نحاو: نماوذج فصممت 

لاتعلم نظاام البحاث، ونماوذج  Suckman(، ونماوذج ساوكمانJoyce & Well, 1989)Tabaالتفكير االساتقرائي لتاباا 

. Piaget(، ونمااوذج التطااور العقلااي لبياجيااه Gage& Berliner , 1981)Brunerالتحلياال االسااتقرائي لااب روناار

(Rathus, 1987( ونموذح عملياة معالجاة المعلوماات ألوزوبال .)Ausubel, 1978) واهتمات نمااذج التعلايم الفردياة .

، ونماوذج Huntهانط تكيياف التعلايم ل بتطوير القدرات الفردية والزمرية القائمة على التخطيط الجيد للتعليم، مثل: نماوذج

وتمثال ( . Gordon, et al , 1972(. ونماوذج حال المشاكالتلجوردون. )Rogers, 1969تيساير الاتعلم لارو جارز )

النماذج التعليمية الموجهاة نحاو التفاعال االجتمااعي مفاهيمناا للمجتماع المثاالي إليجااد ماواطنين مثااليين لتطاوير مهاارات 

(، والتأكيااد علااى التفاعاال بااين األشااخاص، Joyce& Well, 1989اطيااة )المشاااركة فااي العمليااة االجتماعيااة الديمقر

نمااذج التعلايم وتمثال  ومساعدة المتعلمين على اكتساب مهارات التعامال ماع اآلخارين، وتركاز علاى ديناميكاات الجماعاة.

وأكااد جانييااه   الساالوكية نحااو تعزيااز الساالوك اإلنساااني ليكااون أكثاار ماايال لإلعااادة والتكاارار ماان الساالوك الااذي ال يعاازز.

(Gange, 1979 ) يقاوم بسلسالة مان العملياات الفكرياة. وتاذكر المعلوماات واساتبقاءها  الاذيأسلوب حل المشاكالت على

باعتبارهااا ماان الوظااائف األساسااية للفاارد.  وأن جميااع ألااوان الساالوك المتصاال بحاال المشااكالت هااي ألااوان يمكاان تعليمهااا 

 وتعلمها. 

هم الموضوعات التي شغلت العاملين في مجال تدريس الرياضايات والمهتماين ويعد حل المسألة الرياضية من أ

بها وبطرائق تدريسها منذ فترة طويلة وحتى وقتنا هذا، ويواجه الطلبة عموما صعوبة في حال مساائل الرياضايات عاماة 

إكسااب طلباتهم والمسائل الرياضية اللفظية خاصة، ويجاد معلماو الرياضايات فاي الوقات نفساه صاعوبة مان ناوع ماا فاي 



 

القاادرة علااى حاال المسااائل الرياضااية اللفظيااة. وتعاازى صااعوبة حلهااا جزئيااا إلااى مااا يتطلبااه حلهااا ماان تحلياال لعناصاارها 

األساسية، وإيجاد العالقات والروابط باين تلاك العناصار، وتاذكر القواعاد الرياضاية الساابقة والالزماة للخاروج مان ذلاك 

ها للطلبة، إال بعد أن يكون المعلم قد خبر هذا الناوع مان التادريس لفتارة طويلاة بالحل المطلوب،وهذه كلها ال يسهل إكساب

 (Acosta, 2010)وتمكن منه 

وتعااد المسااألة الرياضااية أحااد األنااواع الرئيسااة للمعرفااة الرياضااية، وهااي موقااف يواجااه الفاارد، وال يوجااد لديااه 

ويختلاف الموقاف بكوناه مشاكلة لطالاب دون آخار. إستراتيجية واضحة أو محاددة لتغلباه علاى المساألة الرياضاية وحلهاا. 

وحتى يعد الموقف مشكلة لفرد ما ال بد من قبول الفرد للموقف، والتفاعل معه، والسعي لتحقيقه، ووجود ماانع يمنعاه مان 

 (. 1994تحقيق الهدف، وينشط في البحث عن وسائل وإستراتيجيات جديدة للتصدي للموقف وحله. )أبو زينة، 

الرياضاايات المدرسااية فااي تحقيااق األهااداف الرئيسااة للتربيااة التااي تتمحااور حااول تنميااة التفكياار  وأكاادت معااايير

والقااادرة علاااى حااال المشاااكالت الحياتياااة علاااى ساااتة مباااادئ، هاااي: المسااااواة، والمنهااااج، والتعلااايم، والاااتعلم، والتقيااايم، 

مثلات فاي العادد والعملياات، والجبار، والتكنولوجيا. وعشرة معايير للرياضيات؛ منها خمسة معايير للمحتاوى الرياضاي ت

والهندسة، والقياس ،وتحيلي البيانات واالحتماالت. وخمسة معايير للعمليات اشتملت على حل المسألة، والتفكير المنطقي 

والبرهان، واالتصال، والربط، والتمثيالت التي يجل أن يتضامنها تعلايم الرياضايات. ويجاب أن تمكان البارامج التعليمياة 

لطالب في بناء معرفة جديدة من خالل حل المشكالت، وتكييف العدياد مان اإلساتراتيجيات المالئماة لحال المساألة جميع ا

مكوناات المساألة الرياضاية فاي Charles & Lester: وحادد تشاارلز وليساتر  (NCTM, 2000, P.52) الرياضاية

اءات جاهزة وفعالة إليجاد حل للموقف، وعلياه مجابهة الفرد للموقف، ورغبته في  إيجاد حل له، دون أن تكون لديه إجر

تااأثير حاال المسااألة Schoenfeld. وبااين سااكونفلد (Steinman – Neal, 2002)أن يعماال محاااوالت إليجاااد الحاال

الرياضية على المتعلم كمهمة يكون فيها المتعلم مهتما ومنهمكا، ويرغب في الحصول على الحل، وأن يكاون علاى وعاي 

 .(Bottge, 2002عمال ما ) بالموقف، وانه يتطلب

المسألة الرياضية أنها موقف رياضي مميز وجديد، لم  (Travers, et al, 1977, p. 123)وقد عرف ترافرز 

يسبق أن واجهه المتعلم، وال يوجد لدى المتعلم إستراتيجيات عقلية محددة وجاهزة تؤهله للتغلب علاى الموقف.وأناه يمكان 

حل المسألة الرياضية باعتبارهاا إجاراءات عقلياة مطاورة مان قبال الفارد تاؤثر فاي النشااط اكتساب المتعلم إلستراتيجيات 

،  (Lawsonm 1990) المعرفي ألدائه. وأنها تحسن من األداء واكتساب الخبرة في عملياات القاراءة واألداء االساتيعابي

، والتقليال مان السالوك العشاوائي الاذي ، وتسااعد فاي انتقاال أثار الاتعلم(Mayes, 1992)وتترك أثرا إيجابيا علاى األداء 

(. 1984ينشأ عن استخدام طريقة المحاولة والخطأ، واختصار الوقت، وزيادة احتمال الحصول على حل المسألة )علوه، 

فتم تحديد ثالثة أنواع رئيسة من اإلستراتيجيات المعرفية ذات التأثير الواسع في النشاط المعرفي من خاالل حال المساألة، 

 : (Sweller, 1990) وهي



 

: وهي التي تؤثر في حالة عدم االستقرار لادى الطالاب  Task orientation strategiesإستراتيجية توجيه المهمة  .1

 وعلى فاعليته الواسعة وعلى مواقفه واتجاهاته، ومساهماته المتوقعة فيما يتعلق بتنفيذ المهمة. 

ي إساتراتيجيات تهاتم باالتخطيط ومتابعاة النشااط المعرفاي، : وها Executive strategiesاإلساتراتيجيات التنفيذياة  .2

ولها وظيفة منتظمة بين جميع المجاالت المعرفية، وتأثيرها أكثار وضاوحا فاي الناحياة المعرفياة، ومرتبطاة بالهادف 

 المنشود والمتابعة، وتركيز االهتمام، واختيار الكثير من العمليات المحددة. 

: وتشااامل الموجهاااات أو المسااااعدات  Domain – specific strategiesإساااتراتيجيات المجاااال المحااادد  .3

(Heuristics)  وقد أشار تشارلز وليستر ،Charles & Lester  إلى أن الطلبة عادة ما يساتخدمون هاذا الناوع مان

اإلستراتيجيات كمحاولاة حال أساهل، نحاو: إنشااء جادول، ورسام شاكل البحاث عان نماط أو تطاوير قاعادة عاماة فاي 

 . (Lawson, 1990ل المسألةبرنامج ح

باعتبااره يشاكل  POlyaوأشار الباحثون إلى نماذج عديدة في حل المسألة الرياضية؛ من أبرزها: نماوذج بولياا 

إطارا مرجعيا ووحيدا لعرض حل المسألة الرياضية في كتب الرياضيات للمرحلة األساسية في دولة فلسطين، الذي يقوم 

. وكاااذلك (Barb, 2003)ألة، ووضاااع خطاااة، وتنفياااذ الحااال، ومراجعاااة الحااال علاااى أرباااع مراحااال، هاااي: فهااام المسااا

اإلستراتيجيات الشائعة فاي مجاال حال المساألة الرياضاية فاي عادد كبيار مان المراجاع العربياة واألجنبياة،التي تمحاورت 

المسااألة، حولهااا العديااد ماان اإلسااتراتيجيات األخاارى، مثاال: البحااث عاان الاانمط التااي تسااير عليااه عاادة حاااالت محااددة ماان 

، وعمال قائماة منظماة أو جادول لتنظايم (Musser & Burger, 1988)واستخدامه للوصول إلى حال المساألة المحاددة 

. والحال العكساي  (Musser & Burger, 1988)(، والحازر واالختياار،2003البيانات الواردة في المسألة )أبو زيناة، 

(Musser & Burger, 1988) هاان والتبرير المنطقي أو البر(Charles, et al, 1998)  واساتخدام نماوذج أو رسام .

. والبحاث (Charles, et al, 1998)، وتبسايط المساألة أو حال مساألة أساهل (Traver et al, 1977)شاكل أو صاورة 

 ( 2003عن معادلة أو قانون أو متباينة مناسبة الستخدامها في حل المسألة. والحذف )أبو زينة، 

لة في إطارها العام، فإننا نساتطيع أن نمياز عاددا مان الخطاوات المترابطاة التاي ينطاوي وبالنظر إلى حل المشك

عليها هذا اإلطار. ومن هذه الخطوات إغالق الهوة بين ما يعرفه الطالب وما يجب أن يتوصال إلياه عان طرياق اساتخدام 

 لمعلومات المعطاة. إستراتيجية أو مجموعة قواعد خاصة، تشتمل على عمليات تحويلية معقدة ومتعاقبة ل

 تحديد مشكلة البحث: 

تعد عملية تطوير قدرة الطالب على حل المشكلة جزءا رئيسا من عملية التعليم في غرفة الصف، فيقوم المعلم 

عادة باستخدام األساليب والوسائل التي يراها مناسبة لتحقيق هذا الهدف، وتتباين طرق المعلمين، وقد تتباين طرق المعلم 

تعليم حل المشكلة، ويواجه المعلمون صعوبة في اختيار أساليب حل المشكالت التي يتبعونها خالل عملية  نفسه في

التدريس؛ لذلك قد يتبع المعلم إستراتيجية غير فاعلة في تدريس موضوع معين بسبب قلة خبرته في تدريس هذا 

 الموضوع.



 

 عناصر أسئلة الدراسة: 

السؤال الرئيس التالي: ما إستراتيجيات حل المسألة الرياضية التي  حاولت الدراسة الحالية اإلجابة عن

 يستخدمها المعلمون والطلبة في المرحلة األساسية العليا؟ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:

عليا )الصف : ما إستراتيجيات حل المسألة الرياضية التي يستخدمها المعلمون في المرحلة األساسية الالسؤال األول

 الثامن، والتاسع، والعاشر(؟ 

: ما إستراتيجيات حل المسألة الرياضية التي يستخدمها الطلبة في المرحلة األساسية العليا)الصف الثامن، السؤال الثاني

 والتاسع، والعاشر(؟

لة األساسية العليا : هل تختلف إستراتيجيات حل المسألة الرياضية التي يستخدمها المعلمون في المرحالسؤال الثالث

 )الصف الثامن، والتاسع، والعاشر(باختالف الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة الوظيفية؟ 

: هل تختلف إستراتيجيات حل المسألة الرياضيات التي يستخدمها الطلبة في المرحلة األساسية العليا السؤال الرابع

 ومستوى التحصيل العلمي؟  )الصف الثامن، والتاسع، والعاشر(باختالف الجنس،

: هل توجد عالقة ارتباطية بين إستراتيجيات حل المسألة الرياضية التي يستخدمها المعلمون في المرحلة السؤال الخامس

 األساسية العليا )الصف الثامن، والتاسع، والعاشر(وإستراتيجيات حل المسألة الرياضية التي يستخدمها الطلبة؟

ذه الدراسة استجابة لبعض التوصيات المحلية والعالمية إلجراء مزيد من الدراسات فيما يتعلق تأتي هأهمية الدراسة: 

 Ong, Liao)بحل المسألة الرياضية من قبل المعلمين وطلبتهم. خاصة فيما يتعلق بصفوف المرحلة األساسية العليا 

&Alimon, 2009):ويمكن إبراز أهمية هذه الدراسة في جانبين، هما . 

: ذلك أن حل المسألة الرياضية تعد وسيلة رئيسة لتعلم الرياضيات، وتعلم األنواع المختلفة في ألهمية  النظريةا –أ 

التفكير، الذي ينبثق منه الطرق واألساليب التي يستخدمها الطلبة في حل المسألة الرياضية، والتي تعد عامال مؤثرا في 

ثراء المعرفة المتعلقة بموضوع الدراسة الحالية، التي توضح للمعلم القدرة على حل المسألة الرياضية، إضافة إلى إ

 والطالب والباحث على حد سواء إستراتيجيات حل المسألة الرياضية وأنواعها المختلفة.

: وتأتي أهمية هذه الدراسة في تقديم المساعدة والعون لواضعي المناهج في إعادة النظر بمناهج األهمية  التطبيقية –ب 

اضيات، فتركز بشكل صريح على أنواع المسائل الرياضية المختلفة. وطرق استخدام إستراتيجية محددة ومتنوعة الري

عند عرض أمثلة الدروس، ووضع المسائل الرياضية على شكل أمثلة يتعلم منها الطالب، ويمارسها المعلم في العملية 

حل المسائل الرياضية بأنواعها المختلفة سوف يكون له األثر التعليمية التعلمية، وأن استخدام أكثر من إستراتيجية في 



 

البالغ في تحسين تعلم الطلبة، وتنمية قدراتهم على حل المشكالت والتفكير المنطقي، وارتفاع مستوى تحصيلهم العلمي. 

 .(Martinez, 2003) بشكل عام والرياضيات بشكل خاص

 التعريفات اإلجرائية: 

موقف رياضي موجود في صفحات التمارين والمسائل في كتب الرياضيات في المرحلة  : هي كلالمسألة الرياضية

 األساسية العليا )الثامن األساسي، والتاسع األساسي، والعاشر األساسي(، وال يوجد له حل جاهز لدى الطالب. 

الذي يشكل له مشكلة من  : هي العمليات التي يقوم بها المعلم أو الطالب لحل الموقف الرياضيحل المسألة الرياضية

 خالل استخدام الخبرات السابقة وقدراته العقلية.

: أية إجراءات عقلية يستخدمها المعلم أو الطالب تساعد في تيسير حل المسألة وتوليده. إستراتيجية حل المسألة الرياضية

ار، والحل العكسي، والتبرير وتشمل في هذه الدراسة: البحث عن نمط، وعمل قائمة منظمة أو جدول، والجزر واالختب

 المنطقي، واستخدام نموذج أو رسم صورة أو شكل، وحل مسألة أسهل، والبحث عن معادلة والحذف. 

 تمثلت محددات الدراسة الحالية على األمور الرئيسة التالية: محددات الدراسة: 

ع، والعاشر( األساسي في مدارس عينة من الطلبة والمعلمين المشاركين في الدراسة من صفوف )الثامن، والتاس .1

  2018 /2017مديرية التربية والتعليم في منطقة بيت لحم في فلسطين خالل العام الدراسي 

 الوحدات الدراسة المتضمنة لكتب الصف الثامن األساسي، والتاسع األساسي، والعاشر األساسي. .2

تصف واقع إستراتيجيات حل المسألة الرياضية من  ان نتائج هذه الدراسة غير قابلة للتعميم باعتبارها دراسة نوعية .3

 قبل المعلمين وطلبتهم المشاركين في الدراسة. 

 الدراسات السابقة: 

بدراسة هدفت إلى إيجاد تأثير استخدام أسلوب حل المشكالت في  Russel & Chiappetta, 1981قام راسل وكيابتا 

ت إلى أن استخدام أسلوب حل المشكلة كان فعاال في تحسين تحصيل طلبة الصف الثامن في مادة الجيولوجيا، وأشار

حول أثر  Pennington, 1990تحصيل الطالب في مادة الجيولوجيا. بينما أظهرت الدراسة التي قام بها بننجتون 

 تدريب الطالب في استخدام اإلستراتيجية السلوكية في تحسين قدرتهم في حل المشكلة. تطورا إيجابيا في تفعيل قدرة

 Larkinالطالب في حل المشكلة. مقارنة بأفراد عينة الدراسة الضابطة في الدراسة. وفي محاولة من الركن وريف 

&Reif, 1998  لتطوير مهارة حل المشكالت لدى الطالب، اختارا عينة مكونة من عشرة طالب يدرسون مساقا متقدما

ئية. وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا في في الفيزياء في الجامعة، ويحضرون لدراسة الدوائر الكهربا

نوع اإلستراتيجية المستخدمة في حل المسائل الفيزيائية بين طالب التفكير المجرد والتفكير المحسوس؛ إذ إن معظم 



 

 & Peacockالطالب من المستويين استخدموا اإلستراتيجية القاعدية. وبينت الدراسة التي قام بها بيكوك والفونسي 

Alphonsus, 1980 حول إيجاد اإلستراتيجيات التي يستعملها الطلبة المتفوقون في صفوف الرابع والخامس والسابع

األساسي في حل المسائل الرياضية، أن المتفوقين استخدموا إستراتيجية تحليل المعلومات المعطاة في السؤال، ومن ثم 

كثر من بقية أفراد عينة الدراسة االخرين. بينما أشارت دراسة يكونون معلومات جديدة بسرعة وبدقة وثقة عالية أ

( بعنوان: " أثر برنامج تدريبي إلستراتيجيات حل المسألة الرياضية في تنمية القدرة على حل المسألة 2003العرسان )

وسطات الرياضية وعلى التحصيل في الرياضيات لدى طلبة المرحلة األساسية" إلى وجود فروق جوهرية بين المت

الحسابية للمجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية في االختبارين البعدي والمتابعة التي تدربت على 

( حول اإلستراتيجيات الشائعة في حل المسألة 2004البديرات )إستراتيجيات حل المسألة الرياضية. وأظهرت دراسة 

ي المرحلة األساسية أن إستراتيجيات حل المسألة الرياضية األكثر شيوعا في الرياضية لدى معلمي الرياضيات والطلبة ف

كتب الرياضيات للمرحلة األساسية العليا مرتبة تنازليا تبعا لنسبة شيوعها، هي: استخدام نموذج أو رسم صورة أو شكل، 

ياضية األكثر شيوعا لدى معلمي والبحث عن معادلة أو متباينة، والتبرير المنطقي. وأن إستراتيجيات حل المسألة الر

الرياضيات هي: البحث عن معادلة أو متباينة، ورسم صورة أو شكل، والبحث عن معادلة أو متباينة، والتبرير المنطقي. 

وأن اإلستراتيجيات األكثر شيوعا لدى الطلبة: هي: رسم صورة اوشكل، البحث عن معادلة أو متباينة، والتبرير 

( حول إستراتيجيات حل المسألة العلمية لدى طالبات قسم العلوم 2005أجراها ملحم واللطايفة ) وبينت دراسة المنطقي.

وجود عدد من اإلستراتيجيات في حل المسألة العلمية لدى طالبات كلية التربية بكلية التربية بعبري في سلطنة عمان 

(، واشتملت على كل من: اإلستراتيجية بعبري في مجال تخصصهن )الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات، واألحياء

القاعدية، وإستراتيجية الرجوع إلى الخلف، وإستراتيجية المحاولة والخطأ العشوائية، والالإستراتيجية. وبين العابد 

( في دراسته التي هدفت إلى استقصاء أثر التدريب على إستراتيجيات حل المسألة الرياضية لطلبة الصف األول 2009)

فلسطين، وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي  –لعلمي في تحصيلهم للرياضيات في محافظة نابلس الثانوي ا

عالمات طلبة المجموعة التجريبية، وعالمات المجموعة الضابطة تعزى للتدريب على إستراتيجيات حل المسألة 

 الرياضية. 

ية المتعااددة فااي اكتساااب الطااالب ( إلااى استقصاااء التمثاايالت الرياضاا2010وهاادفت دراسااة البالصااي وباارهم )

للمفاااهيم الرياضااية، وقاادرتهم علااى حاال المسااائل اللفظيااة فااي وحاادة العالقااات واالقترانااات لاادى طااالب الصااف الثااامن. 

وخلصاات الدراسااة إلااى وجااود فااروق دالااة إحصااائية تعاازى إلااى متغياار طريقااة التاادريس لصااالح المجموعااة التجريبيااة.  

حول استقصاء أثر صعوبة اللغة وصعوبة المسألة الرياضية في  (Barbu& Beal, 2010)وأفرزت دراسة باربو وبيل 

حل المسائل الرياضية اللفظية على الطلبة الناطقين باللغة اإلنجليزية في المرحلة الدراسية المتوسطة، إلى أن أداء الطلباة 

دائهم فاي حال نفاس المساائل الرياضاية كان ضعيفا في حل المسائل الرياضاية اللفظياة ذات الصاعوبة فاي اللغاة مقارناة باأ

 اللفظية ذات اللغة السهلة. 



 

( دراسااة هاادفت إلااى استقصاااء قاادرة الطلبااة علااى حاال المسااائل الرياضااية اللفظيااة، وعالقتهااا 2011وأجاارى أبااو شاانار )

ياضايات بمستوى المقروئية لدى طلباة المرحلاة المتوساطة فاي المملكاة العربياة الساعودية، واستقصااء مقروئياة كتااب الر

الذي يدرسه الطلبة، إضافة إلى اكتشاف العالقة بين القدرة على حل المسائل الرياضاية اللفظياة ومساتوى المقروئياة. وقاد 

أظهرت نتائج الدراسة إلى ضاعف واضاح عناد الطلباة فاي حال المساائل الرياضاية اللفظياة، وضاعف فاي مقروئياة كتااب 

 قدرة على حل المسائل الرياضية اللفظية وقدرة الطلبة على القراءة. الرياضيات، إضافة إلى وجود عالقة قوية بين ال

وقد أفادت الباحثة من استعراضها لتلك الدراسات في صياغة عناصر أسئلة الدراسة، وإبراز أهميتها النظرية والتطبيقية، 

تمياز هاذه الدراساة فاي كونهاا وفي استخدامها لألساليب اإلحصائية المتعلقة باإلجابة عن كل سؤال مان أسائلة الدراساة. وت

طبقت على شريحة واسعة من معلمي مدارس التعليم األساساي لصافوف الثاامن، والتاساع، والعاشار فاي منطقاة بيات لحام 

التعليمية في فلسطين؛ مما يعزز فكرة أن تكون المناهج الدراسية عامال مساعدا ورئيسا فاي تنمياة مساتويات التفكيار لادى 

 تحصيلهم الدراسي. الطلبة، وزيادة مستوى 

 إجراءات البحث

مجتمع الدراسة الحالية من جميع طلبة التعليم األساسي للصفوف: الثاامن، والتاساع، والعاشار فاي  مجتمع الدراسة: تكون

 ( 1( من الطلبة. )جدول )13108منطقة بيت لحم التعليمية في دولة فلسطين، والبالغ عددهم )

 ة حسب متغيري الجنس والصف الدراسي ( توزيع أفراد مجتمع الدراس1جدول )

 

 المتغير

 

 

 المستوى

 المجموع الجنس

 النسبة التكرارات اإلناث الذكور

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 

الصاااااااااااااااف 

 الدراسي

 %34.87 4570 %16.98 2226 %17,89 2344 الثامن

 %33.22 4355 %17.20 2255 %16.02 2100 التاسع

 %31.91 4183 %17.1 2241 %14,82 1942 عاشرال

 %100 13108 %51.28 6722 %48.72 6386 المجموع

( معلما ومعلمة ممن يدرسون الصفوف األساسية العليا )الثامن، والتاساع، 285قامت الباحثة باختيار ) أفراد الدراسة: 

( طالباا وطالباة يمثلاون صافوف 773وتم اختياار ) والعاشر( لمقرر الرياضيات في منطقة بيت لحم التعليمية في فلسطين،

 ( يوضح ذلك. 2الثامن، والتاسع، والعاشر فيها بالطريقة الطبقية العشوائية المتيسرة، والجدول )

( توزيع أفراد عينة الدراسة من المعلماين والطلباة حساب متغيارات الجانس، والمؤهال العلماي للمعلام، وسانوات 2جدول )

 صيل للطالبالخبرة للمعلم، والتح

 

 المتغير

 

 المستوى

 المجموع الجنس

التكرارا اإلناث الذكور

 ت

 النسبة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار



 

المعلاام

 ون

المؤهااااال 

 العلمي

 %23.5 67 %11.2 32 %12.3 35 دبلوم كلية مجتمع

 %29.5 170 %29.5 84 %30.2 86 بكالوريوس

 %16.8 48 %10.5 30 %6.3 18 مجاستير، دكتوراه

 %100.0 285 %51.2 146 %48.8 139 المجموع

سااااانوات 

 الخبرة

 %35.1 100 %16.1 46 %18.9 54 سنوات 5أقل من 

 %38.6 110 %13.7 39 %24.9 71 سنوات 9 – 5من 

 %26.3 75 %21.4 61 %4.9 14 سنوات فأكثر 10

 %100.0 285 %51.2 146 %48.8 139 المجموع

التحصااااي الطلبة

ل 

 الدراسي

 %33.5 259 %13.2 102 %20.3 157 منخفض

 %57.8 447 %29.2 226 %28.6 221 متوسط

 %8.7 67 %5.3 41 %3.4 26 مرتفع

 %100.0 773 %47.7 369 %52.3 404 المجموع

ضايات لصافوف المرحلاة من أجل تحدياد إساتراتيجيات حال المساألة الرياضاية التاي تضامنته كتاب الرياأدوات الدراسة: 

األساسية العليا )الثامن، والتاسع، والعاشر( التي يستخدمها المعلماون والطلباة . فقاد قامات الباحثاة بتحليال محتاوى منااهج 

الرياضيات لكل من صفوف الثامن، والتاسع، والعاشر األساسية. واختارت ثالثة موضوعات دراسية لكال صاف دراساي 

علاى الطلباة والمعلماين بهاادف الكشاف عان اإلساتراتيجيات المسااتخدمة مان قابلهم فاي حاال  مان الصافوف الثالثاة لتطبيقهااا

 المسألة الرياضية، وهي على النحو اآلتي: 

 : النسب والنسب المئوي، واألنماط الجبرية، والتحويالت الهندسية.الصف الثامن األساسي .1

 واالحتماالت.: حساب المثلثات، والجبر وتطبيقات الحساب، الصف التاسعا ألساسي .2

 : نظرية األعداد، وضرب الكسور العادية، واإلحصاء.الصف العاشر األساسي .3

وطورت الباحثة جدوال لمالحظة إستراتيجيات حل المسألة الرياضية التي يستخدمها المعلمون والطلباة فاي أثنااء الموقاف 

(. واشااتمل 1984(، )علاوه، 1986، الصافي مساتعينة باابعض األدوات ذات الصالة بموضااوع الدراساة الحاليااة )أباو زينااة

الجدول على رمز المدرسة، ورمز المعلم، والوحدة الدراسية، والصف الدراسي، وموضوع الدرس، وتااريخ الياوم الاذي 

يتم فيه حضور الموقف الصفي، والمحتاوى الرياضاي الاذي عالجاه المعلام مان حياث إناه: مفهاوم، أو نظرياة، أو مساائل، 

تحركات المعلم وتوزيع الفعاليات على زمن الموقاف التعليماي، وتحركاات المعلام وأدواره الهادفاة والتوقيت الذي تبدأ فيه 

أثناء الموقف الصفي، واإلستراتيجيات التي يساتخدمها المعلام أو الطالاب، مان باين اإلساتراتيجيات المختاارة للدراساة فاي 

 الحل. 

ة في االمثلة والمسائل، التي اشتملت على الوحادات الدراساية: طورت الباحثة أداة لتحديد إستراتيجيات حل المسألة الوارد

واشااتملت علااى النسااب والنسااب المئااوي، واألنماااط الجبريااة، والتحااويالت الهندسااية ماان كتاااب الصااف الثااامن األساسااي، 

رب وحساب المثلثات، والجبر وتطبيقات الحساب، واالحتماالت من كتاب الصف التاسع األساسي. ونظرية األعداد، وضا

الكسور العادية، واإلحصاء من كتااب الصاف العاشار األساساي. وحاددت اإلساتراتيجيات التاي يمكان اساتخدامها فاي حال 

المسألة الرياضية التي تمثلت في كل مان: البحاث عان نماط، وعمال قائماة منظماة أو جادول، والحازر واالختياار، والحال 



 

رسام أو شاكل أو صاورة أو مخطاط، وتبسايط المساألة أو حال  العكسي، واستخدام التبريار المنطقاي، واساتخدام نماوذج أو

 مسألة أسهل، والبحث عن معادلة أو قانون أو متباينة، والحذف.

 نتائج الدراسة

سعت الدراسة الحالية للتعرف إلى إستراتيجيات حل المسألة الرياضية التي يستخدمها المعلمون والطلبة في المرحلة 

ن هناك اختالف في اإلستراتيجيات المستخدمة من قبل المعلمين باختالف متغيرات الجنس األساسية العليا، وفيما إذا كا

والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة الوظيفية، واختالف اإلستراتيجيات التي يستخدمها الطلبة باختالف متغيرات الجنس 

 والتحصيل العلمي. 

ابية واالنحرافات المعيارية واألهمية  النسبية ولالجابة عن أسئلة الدراسة فقد تم استخراج المتوسطات الحس

لإلستراتيجيات التي يستخدمها المعلمون والطلبة لصفوف الثامن، والتاسع، والعاشر األساسي. وكذلك اختبار )ت( 

ا.  وتحليل التباين األحادي لداللة الفروق في اإلستراتيجيات المستخدمة من قبل المعلمين والطلبة وفقا لمتغيرات كل منهم

ولما كان المنهج الفكري المتبع في الدراسة الحالية يتلخص في مجموعة الخطوات التي استخدمت في حل المسألة 

 الرياضية من قبل المعلمين أو الطلبة. فقد اعتمدت الباحثة في تحديد اإلستراتيجية المستخدمة على النحو التالي: 

 م ومعلمة، وطالب وطالباة حاددت الخطاوات التاي اساتخدمت فاي لكل مسألة من المسائل الرياضية الثالث، ولكل معل

 الحل. 

  تمت االستعانة بمخطط تدفقFlow chart  .لتمثيل نسق الخطوات أو العمليات المستخدمة 

  .تم تعيين المالمح األساسية لهذا النسق. وتم تصنيف اإلستراتيجية المناسبة لها 

لنساابية إلسااتراتيجيات حاال المسااألة الرياضااية المسااتخدمة: الحااد األعلااى واعتماادت المعيااار التااالي فااي تحديااد األهميااة  ا

الحااد االدنااى لإلسااتراتيجية المسااتخدمة مقسااومة علااى عاادد مسااتويات  –للمتوسااط الحسااابي لإلسااتراتيجية المسااتخدمة 

ة  النسابية ، وبذلك فإن األهمي1.33( = 3( ÷ )1 – 5اإلستراتيجية المستخدمة )منخفض، ومتوسط، ومرتفع(. وتساوي: )

 – 2.34( ، واألهمياة  المتوساطة ماا باين )2.33 – 1.00الضعيفة إلستراتيجية حل المساألة الرياضاية تتاراوح ماا باين: )

 (. 5.00 – 3.68(، واألهمية  النسبية المرتفعة )3.67

ا المعلمون في أوال: نتائج اإلجابة عن السؤال ااألول ونصه: ما إستراتيجيات حل المسألة الرياضية التي يستخدمه

 المرحلة األساسية العليا)الصف الثامن، والتاسع، والعاشر(؟

لالجابة عن هذا السؤال فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل إستراتيجية من إستراتيجيات 

( والجدااول SPSSإلحصائي )حل المسألة الرياضية واألهمية  النسبية من قبل المعلمين باستخدام حزمة البرنامج ا

 التالية توضح ذلك:



 

 حل المسألة الرياضية التي يستخدمها المعلمون في المرحلة األساسية العليا إستراتيجيات-أ 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلستراتيجيات حل المسألة الرياضية التي يستخدمها المعلمون 3جدول )

 عليافي المرحلة األساسية ال

المتوسط  الرتبة اإلستراتيجية المستخدمة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

األهمية  

 النسبية

 مرتفعة 45043. 3.7688 8 البحث عن نمط 1

 متوسطة 48586. 3.5173 2 عمل قائمة أو جدول 2

 مرتفعة 40051. 3.8133 9 الحزر واالختيار 3

 متوسطة 40482. 3.5579 6 الحل العكسي 4

 متوسطة 41140. 3.5415 5 استخدام التبرير المنطقي 5

 متوسطة 46103. 3.4363 1 استخدام نموذج أو رسم أو شكل 6

 متوسطة 44834. 3.5240 4 تبسيط المسألة 7

 مرتفعة 43968. 3.6795 7 البحث عن معادلة 8

 متوسطة  43831. 3.5185 3 الحذف 9

ات حل المسألة الرياضية استخداما من قبل المعلمين هي إستراتيجية الجزر ( أن أكثر إستراتيجي3يالحظ من الجدول )

(. وأقل اإلستراتيجيات استخداما هي 40051.( بانحراف معياري قدره )3.8133واالختيار، فبلغ متوسطها الحسابي )

 (. 46103.دره )( بانحراف معياري ق3.4363إستراتيجية استخدام نموذج أو رسم أو شكل، فبلغ متوسطها الحسابي )

 حل المسألة الرياضية التي يستخدمها المعلمون في صفوف الثامن، والتاسع، والعاشر األساسي  إستراتيجيات-ب 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلستراتيجيات حل المسألة الرياضية التي يستخدمها المعلمون 4جدول )

 سي في صفوف الثامن والتاسع والعاشراألسا

المتوسط  الرتبة اإلستراتيجية المستخدمة الصف الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

األهمية  

 النسبية

 مرتفعة 55164. 4.3825 9 البحث عن نمط الثامن 1

 مرتفعة 70058. 3.9392 1 عمل قائمة أو جدول  2

 مرتفعة 56396. 4.2889 6 الجزر واالختيار  3

 مرتفعة 63506. 4.1251 3 الحل العكسي  4

 مرتفعة 57977. 4.2713 8 استخدام التبرير المنطقي  5

 مرتفعة 68087. 4.1556 4 استخدام نموذج أو رسم أو شكل  6



 

 مرتفعة 61913. 4.2129 7 تبسيط المسألة  7

 مرتفعة 57228. 4.1743 5 البحث عن معادلة  8

 مرتفعة 73547. 3.9871 2 الحذف  9

 مرتفعة 60230. 4.0585 9 نمطالبحث عن  التاسع 10

 مرتفعة 67723. 3.7474 7 عمل قائمة أو جدول  11

 مرتفعة 62690. 3.9497 8 الجزر واالختيار  12

 متوسطة 66499. 2.9193 1 الحل العكسي  13

 متوسطة 72704. 3.2070 5 استخدام التبرير المنطقي  14

 متوسطة 71754. 2.9719 2 استخدام نموذج أو رسم أو شكل  15

 متوسطة 70074. 3.2409 6 تبسيط المسألة  16

 متوسطة 67376. 3.1076 3 البحث عن معادلة  17

 متوسطة 74176. 3.1228 4 الحذف  18

 متوسطة 91685. 2.8655 1 البحث عن نمط العاشر 19

 متوسطة 81133. 3.0725 2 عمل قائمة أو جدول  20

 متوسطة 70882. 3.2012 6 الجزر واالختيار  21

 متوسطة 70167. 3.6292 8 الحل العكسي  22

 متوسطة 66789. 3.1462 4 استخدام التبرير المنطقي  23

 متوسطة 78291. 3.1813 5 استخدام نموذج أو رسم أو شكل  24

 متوسطة 75038. 3.1181 3 تبسيط المسألة  25

 مرتفعة 69825. 3.7567 9 البحث عن معادلة  26

 متوسطة 77814. 3.4456 7 الحذف  27

( أن أكثر إستراتيجيات حل المسألة الرياضية استخداما من قبل المعلمين في الصف الثامن األساسي 4يتبين من الجدول )

( وأقل إستراتيجيات حل 55164.( بانحراف معياري )4.3825كانت هي البحث عن نمط؛ إذ بلغ متوسطها الحسابي )

( بانحراف معياري قدره 3.9392ي عمل قائمة أو جدول، فبلغ متوسطها الحسابي )المسألة الرياضية استخداما ه

(. وأن أكثر إستراتيجيات حل المسألة الرياضية استخداما من قبل المعلمين في الصف التاسع األساسي هي 70058.)

ستخداما هي الحل ( وأقلها ا60230.( بانحراف معياري قدره )4.0585البحث عن نمط؛ إذ بلغ متوسطها الحسابي )

وفي الصف العاشر األساسي فإن (. 66499.( بانحراف معياري قدره )2.9193العكسي؛ إذ بلغ متوسطها الحسابي )

( بانحراف 3.7567أكثر إستراتيجيات حل المسألة الرياضية استخداما هي البحث عن معادلة؛ فبلغ متوسطها الحسابي )

( بانحراف معياري 2.8655هي البحث عن نمط، إذ بلغ متوسطها الحسابي )(. وأقلها استخداما 69825.معياري قدره )

 (.   91685.قدره )



 

ثانيا: نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني ونصه: ما إستراتيجيات حل المسألة الرياضيات التي يستخدمها الطلبة في 

 المرحلة األساسية العليا)الصف الثامن، والتاسع والعاشر(؟

السؤال فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية  النسبية لكل إستراتيجية لالجابة عن هذا 

 ( ،والجداول التالية توضح ذلك .SPSSمن إستراتيجيات حل المسألة الرياضية باستخدام حزمة البرنامج اإلحصائي )

في المرحلة األساسية العليا)الصف الثامن، والتاسع،  إستراتيجيات حل المسألة الرياضية التي يستخدمها الطلبة  -أ 

 والعاشر(

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلستراتيجيات حل المسألة الرياضية التي يستخدمها الطلبة في 5جدول )

 المرحلة األساسية العليا

المتوسط  الرتبة اإلستراتيجية المستخدمة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 اريالمعي

األهمية  

 النسبية

 متوسطة 44096. 3.3852 8 البحث عن نمط 1

 متوسطة 46877. 3.2789 5 عمل قائمة أو جدول 2

 متوسطة 45966. 3.3503 6 الحزر واالختيار 3

 متوسطة 45102. 3.4072 9 الحل العكسي 4

 متوسطة 43791. 3.3536 7 استخدام التبرير المنطقي 5

 متوسطة 48417. 3.0385 4 م أو شكلاستخدام نموذج أو رس 6

 متوسطة 49300. 3.0135 3 تبسيط المسألة 7

 متوسطة 53540. 2.9294 2 البحث عن معادلة 8

 متوسطة 50966. 2.9104 1 الحذف 9

( أن أكثر إستراتيجيات حل المسألة الرياضية استخداما من قبل الطلبة هي إستراتيجية الحل 5يتبين من الجدول )

(. وأقلها استخداما هي إستراتيجية 45102.( بانحراف معياري قدره )3.4072إذ بلغ متوسطها الحسابي ) العكسي؛

 (.  53540.( بانحراف معياري قدره )2.9104الحذف، فبلغ متوسطها الحسابي )

 ي إستراتيجيات حل المسألة الرياضية التي يستخدمها الطلبة في صفوف الثامن، والتاسع، والعاشر األساس-ب

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلستراتيجيات حل المسألة الرياضية التي يستخدمها الطلبة في 6جدول )

 الصفوف الثامن، والتاسع، والعاشر األساسي 

األهمية  االنحراف المتوسط  الرتبة اإلستراتيجية المستخدمة الصف الرقم



 

 النسبية المعياري الحسابي

 متوسطة 68038. 2.8374 4 حث عن نمطالب الثامن 1

 متوسطة 74754. 3.2091 6 عمل قائمة أو جدول  2

 متوسطة 72762. 3.5765 9 الحزر واالختيار  3

 متوسطة 70328. 3.4899 8 الحل العكسي  4

 متوسطة 66962. 3.4554 7 استخدام التبرير المنطقي  5

 متوسطة 83310. 2.5748 1 استخدام نموذج أو رسم أو شكل  6

 متوسطة 83193. 2.8637 5 تبسيط المسألة  7

 متوسطة 89519. 2.6455 2 البحث عن معادلة  8

 متوسطة 87399. 2.7111 3 الحذف  9

 متوسطة 74528. 3.4519 9 البحث عن نمط التاسع 10

 متوسطة 78002. 3.3928 8 عمل قائمة أو جدول  11

 متوسطة 81292. 3.0772 2 الحزر واالختيار  12

 متوسطة 75364. 3.2587 6 الحل العكسي  13

 متوسطة 67345. 3.1626 5 استخدام التبرير المنطقي  14

 متوسطة 66661. 3.2876 7 استخدام نموذج أو رسم أو شكل  15

 متوسطة 67820. 3.0436 1 تبسيط المسألة  16

 متوسطة 69894. 3.1091 4 البحث عن معادلة  17

 متوسطة 70359. 3.1082 3 الحذف  18

 متوسطة 72460. 3.2605 6 البحث عن نمط العاشر 19

 متوسطة 73163. 3.2346 4 عمل قائمة أو جدول  20

 متوسطة 72138. 3.3972 7 الحزر واالختيار  21

 متوسطة 68248. 3.4730 9 الحل العكسي  22

 متوسطة 71907. 3.4429 8 استخدام التبرير المنطقي  23

 متوسطة 73341. 3.2531 5 تخدام نموذج أو رسم أو شكلاس  24

 متوسطة 70420. 3.1332 3 تبسيط المسألة  25

 متوسطة 78064. 3.0336 2 البحث عن معادلة  26

 متوسطة 80783. 2.9120 1 الحذف  27

الصف الثامن هي ( أن أكثر إستراتيجيات حل المسألة الرياضية استخداما من قبل الطلبة في 6يالحظ من الجدول )

(. وأقلها استخداما 72762.( بانحراف معياري قدره )3.5765إستراتيجية الحزر واالختيار، إذ بلغ متوسطها الحسابي )

( بانحراف معياري قدره 2.5748هي إستراتيجية استخدام نموذج أو رسم أو شكل، فبلغ متوسطها الحسابي )

الرياضية استخداما من قبل طلبة الصف التاسع األساسي هي البحث عن (. وأن أكثر إستراتيجيات حل المسألة 83310.)



 

(. وأقلها استخداما إستراتيجية تبسيط 74528.( بانحراف معياري قدره )3.4519نمط، إذ بلغ متوسطها الحسابي )

، فإن (. وفي الصف العاشر األساسي67820.( بانحراف معياري قدره )3.0436المسألة، إذ بلغ متوسطها الحسابي )

( بانحراف 3.4730أكثر إستراتيجيات حل المسألة الرياضية استخداما هي الحل العكسي، فبلغ متوسطها الحسابي )

( بانحراف 2.9120(. وأقلها استخداما هي استراتيجة الحذف، إذ بلغ متوسطها الحسابي )68248.معياري قدره )

 (. 80783.معياري قدره )

ل الثالث ونصه: هل تختلف إستراتيجيات حل المسألة الرياضية التي يستخدمها ثالثا: نتائج اإلجابة عن السؤا

المعلمون في المرحلة األساسية العليا )الصف الثامن، والتاسع، والعاشر(باختالف الجنس، المؤهل العلمي وسنوات 

 الخبرة الوظيفية؟ 

حادي لداللة الفروق في إستراتيجيات حال المساالة لالجابة عن هذا السؤال فقد تم استخراج اختبار )ت( وتحليل التباين األ

 الرياضية التي يستخدمها المعلمون في المرحلة األساسية العليا. والجداول التالية توضح ذلك: 

( اختبااار )ت( لداللااة الفااروق قااي إسااتراتيجيات حاال المسااألة الرياضااية التااي يسااتخدمها المعلمااون فااي المرحلااة 7جاادول )

 ا لمتغيرات الجنس.األساسية العليا وفق

المتوساااااط  العدد الجنس اإلستراتيجية المستخدمة

 الحسابي

االنحاااااااراف 

 المعياري

قيمااااااااة 

 )ت(

درجااااات 

 الحرية

مساااااااتوى 

 الداللة

 45311. 3.8106 139 الذكور البحث عن نمط
1.530 283 .127 

 44578. 3.7291 146 اإلناث

 51738. 3.5468 139 الذكور عمل قائمة أو جدول
.997 283 .320 

 45384. 3.4893 146 اإلناث

 41810. 3.8249 139 الذكور الحزر واالختيار
.480 283 .632 

 38412. 3.8021 146 اإلناث

 42550. 3.5508 139 الذكور الحل العكسي
-.290 283 .772 

 38545. 3.5647 146 اإلناث

 41991. 3.5651 139 الذكور استخدام التبرير المنطقي
.946 283 .345 

 40329. 3.5190 146 اإلناث

اسااااتخدام نمااااوذج أو رساااام أو 

 شكل

 43043. 3.4213 139 الذكور
-.535 283 .593 

 48944. 3.4505 146 اإلناث

 41777. 3.5420 139 الذكور تبسيط المسألة
.660 283 .510 

 47643. 3.5068 146 اإلناث

 033. 283 2.137 43699. 3.7362 139 الذكور البحث عن معادلة



 

 43691. 3.6256 146 اإلناث

 48066. 3.5380 139 الذكور الحذف
.730 283 .466 

 39457. 3.5000 146 اإلناث

قي إستراتيجيات حل المسألة  (α  =0.05( عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )7يتبين من الجدول )

خدمها المعلمون في المرحلة األساسية العليا وفقا لمتغيرات الجنس. ما عدا إستراتيجية البحث عن الرياضية التي يست

بين المعلمين والمعلمات، إذ بلغت  (α = 0.05)معادلة، فأظهر الجدول وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

 (.2.137قيمة )ت( لتلك اإلستراتيجية )

حاادي لداللاة الفاروق قاي إساتراتيجيات حال المساألة الرياضاية التاي يساتخدمها المعلماون فاي ( تحليل التباين اال8جدول )

 المرحلة األساسية العليا وفقا لمتغيرالمؤهل العلمي 

اإلسااااااااااااتراتيجيات  

 المستخدمة

مجماااااااااااااااوع  مصدر التباين

 المربعات

درجاااااات 

 الحرية

متوسااااااط 

 المربعات

قيماااااااااة 

 )ف(

مسااتوى 

 الداللة 

 Between Groups .016 2 .008 البحث عن نمط

.040 .961 Within Groups 57.603 282 .204 

Total 57.619 284  

 Between Groups .307 2 .154 عمل قائمة أو جدول

.649 .523 Within Groups 66.733 282 .237 

Total 67.041 284  

 Between Groups .233 2 .117 الحزر واالختيار

.725 .485 Within Groups 45.322 282 .161 

Total 45.555 284  

 Between Groups .316 2 .158 الحل العكسي

.965 .382 Within Groups 46.225 282 .164 

Total 46.542 284  

اسااااااتخدام التبرياااااار 

 المنطقي

Between Groups .088 2 .044 

.258 .772 Within Groups 47.979 282 .170 

Total 48.067 284  

اساااتخدام نماااوذج أو 

 رسم أو شكل

Between Groups .408 2 .204 

.959 .385 Within Groups 59.956 282 .213 

Total 60.364 284  

 Between Groups .928 2 .464 2.329 .099 تبسيط المسألة



 

Within Groups 56.158 282 .199 

Total 57.086 284  

 Between Groups .354 2 .177 حث عن معادلةالب

.915 .402 Within Groups 54.550 282 .193 

Total 54.903 284  

 Between Groups .911 2 .455 الحذف

2.393 .093 Within Groups 53.649 282 .190 

Total 54.560 284  

في إستراتيجيات حل المسألة  (α = 0.05ند مستوى الداللة )( عدم وجود فروق دالة إحصائيا ع8يتبين من الجدول )

 الرياضية وفقا لمتغير المؤهل العلمي للمعلمين. 

( تحليل التباين االحاادي لداللاة الفاروق قاي إساتراتيجيات حال المساألة الرياضاية التاي يساتخدمها المعلماون فاي 9جدول )

  المرحلة األساسية العليا وفقا لمتغيرالخبرة الوظيفية

اإلسااااااااااااتراتيجيات  

 المستخدمة

مجماااااااااااااااوع  مصدر التباين

 المربعات

درجاااااات 

 الحرية

متوسااااااط 

 المربعات

قيماااااااااة 

 )ف(

مسااتوى 

 الداللة 

 Between Groups .993 2 .497 البحث عن نمط

2.473 .086 Within Groups 56.626 282 .201 

Total 57.619 284  

 Between Groups .551 2 .276 عمل قائمة أو جدول

1.169 .312 Within Groups 66.490 282 .236 

Total 67.041 284  

 Between Groups .248 2 .124 الحزر واالختيار

.772 .463 Within Groups 45.307 282 .161 

Total 45.555 284  

 Between Groups .379 2 .189 الحل العكسي

1.157 .316 Within Groups 46.163 282 .164 

Total 46.542 284  

اسااااااتخدام التبرياااااار 

 المنطقي

Between Groups .237 2 .119 

.699 .498 Within Groups 47.830 282 .170 

Total 48.067 284  

 Between Groups 1.123 2 .561 2.672 .071اساااتخدام نماااوذج أو 



 

 Within Groups 59.241 282 .210 رسم أو شكل

Total 60.364 284  

 Between Groups .057 2 .028 تبسيط المسألة

.140 .870 Within Groups 57.030 282 .202 

Total 57.086 284  

 Between Groups .071 2 .035 البحث عن معادلة

.182 .833 Within Groups 54.833 282 .194 

Total 54.903 284  

 Between Groups 1.409 2 .704 الحذف

3.737 .025 Within Groups 53.151 282 .188 

Total 54.560 284  

في إستراتيجيات حل المسألة  (α = 0.05( عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )9يتبين من الجدول )

فبلغت قيمة )ف( لهذه اإلستراتيجية  الرياضية وفقا لمتغير الخبرة الوظيفية للمعلمين ما عدا إستراتيجية الحذف،

الخبرة الوظيفية ولتحقيق موقع الفروق في  .(α = 0.05(، وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )3.737)

 للمعلمين، تم استخدام اختبار شافيه للمقارنات البعدية في إستراتيجية الحذف تبعا لمتغير الخبرة الوظيفية   .

ً لمتغير لداللة الفروق في إستراتيجية الحذف لحل المسألة الرياضية نات البعدية الختبار شافيه المقار( 10الجدول ) تبعا

 الخبرة الوظيفية  

 سنوات 9 – 5من  سنوات 5أقل من  العدد الخبرة الوظيفية 

  3.4475 110 سنوات 9 – 5من 

 3.5167 3.5167 100 سنوات 5أقل من 

 3.6252  75 سنوات فأكثر 10

  .556 .237 

( أن ذوي الخبرة الوظيفية التي تزيد عن عشر سنوات هي األعلى مقارنة بمستويات الخبرة 10يتبين من الجدول )

 الوظيفية األخرى لعينة الدراسة من المعلمين. 

مرحلية رابعا: نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع ونصه: هل تختلف حل المسألة الرياضيات التي يسيتخدمها الطلبية فيي ال

  األساسية العليا )الصف الثامن، والتاسع، والعاشر(باختالف الجنس، ومستوى التحصيل العلمي؟

لالجابااة عاان هااذا السااؤال فقااد تاام اسااتخراج المتوسااطات الحسااابية واالنحرافااات المعياريااة إلسااتراتيجيات حاال المسااألة 

لمتغيارات الجانس، والتحصايل العلماي واختباار )ت( الرياضية التاي يساتخدمها الطلباة فاي المرحلاة األساساية العلياا وفقاا 



 

وتحليل التباين األحادي واختبار شافيه لداللة الفروق في إستراتيجيات حل المسالة الرياضية المساتخدمة مان قبال الطلباة، 

 والجداول التالية توضح ذلك: 

الرياضاية التاي يساتخدمها الطلباة فاي  ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلستراتيجيات حل المسألة9جدول )

 المرحلة األساسية العليا وفقا لمتغيرات الجنس، ومستوى التحصيل العلمي

المتوساااااط  العدد الجنس اإلستراتيجية المستخدمة

 الحسابي

االنحاااااراف 

 المعياري

قيمااااااااااة 

 )ت(

درجااااات 

 الحرية

مساااااااتوى 

 الداللة

 44172. 3.3476 404 الذكور البحث عن نمط
.106 771 .916 

 46656. 3.3442 369 اإلناث

 46696. 3.3056 404 الذكور عمل قائمة أو جدول
1.659 771 .098 

 46964. 3.2496 369 اإلناث

 44879. 3.3628 404 الذكور الحزر واالختيار
.789 771 .430 

 47150. 3.3366 369 اإلناث

 44448. 3.4062 404 الذكور الحل العكسي
-.064 771 .949 

 45867. 3.4083 369 اإلناث

 43582. 3.3592 404 الذكور استخدام التبرير المنطقي
.371 771 .711 

 44069. 3.3475 369 اإلناث

اسااااتخدام نمااااوذج أو رساااام أو 

 شكل

 46291. 3.0748 404 الذكور
2.186 771 .029 

 50407. 2.9988 369 اإلناث

 48434. 3.0267 404 الذكور تبسيط المسألة
.777 771 .438 

 50258. 2.9991 369 اإلناث

 50427. 2.9901 404 الذكور البحث عن معادلة
3.318 771 .001 

 56072. 2.8630 369 اإلناث

 51963. 2.9499 404 الذكور الحذف
2.260 771 .024 

 49562. 2.8672 369 اإلناث

إحصائيا لكل من إستراتيجيةاستخدام نموذج أو رسم أو شكل ، وإستراتيجية ( وجود فروق دالة 9يالحظ من الجدول )

،  3.318،  2.186البحث عن معادلة، وإستراتيجية الحذف، فبلغت قيم )ت( لتلك اإلستراتيجيات على التوالي )

اتيجيات كانت وأن الفروق في استخدام تلك اإلستر .(α = 0.05(، وهي قيم دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )2.260

لصالح الذكور ، فكان المتوسط الحسابي للذكور أكبر من المتوسط الحسابي لإلناث في تلك اإلستراتيجيات. وأن جميع 

 .(α = 0.05إستراتيجيات حل المسألة الرياضية األخرى ليست دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )



 

تراتيجيات حال المسااالة الرياضاية التاي يسااتخدمها الطلباة فااي ( تحليال التباااين األحاادي لداللااة الفاروق فاي إساا10جادول )

 المرحلة األساسية العليا وفقا التحصيل العلمي

اإلسااااااااااااتراتيجيات  

 المستخدمة

مجمااااااااااااااااوع  مصدر التباين

 المربعات

درجاااااات 

 الحرية

متوسااااااط 

 المربعات

قيماااااااااة 

 )ف(

مسااتوى 

 الداللة 

 Between Groups .272 2 .136 البحث عن نمط

.660 .517 Within Groups 158.469 770 .206 

Total 158.741 772  

 Between Groups .259 2 .129 عمل قائمة أو جدول

.588 .556 Within Groups 169.385 770 .220 

Total 169.644 772  

 Between Groups 1.002 2 .501 الحزر واالختيار

2.380 .093  Within Groups 162.109 770 .211 

Total 163.111 772  

 Between Groups .759 2 .380 الحل العكسي

1.870 .155 Within Groups 156.281 770 .203 

Total 157.040 772  

اسااااااتخدام التبرياااااار 

 المنطقي

Between Groups .489 2 .244 

1.275 .280 Within Groups 147.552 770 .192 

Total 148.041 772  

اساااتخدام نماااوذج أو 

 رسم أو شكل

Between Groups .193 2 .096 

.411 .663 Within Groups 180.783 770 .235 

Total 180.976 772  

 Between Groups .338 2 .169 تبسيط المسألة

.696 .499 Within Groups 187.298 770 .243 

Total 187.637 772  

 Between Groups 1.192 2 .596 البحث عن معادلة

2.085 .125 Within Groups 220.106 770 .286 

Total 221.298 772  

 Between Groups .868 2 .434 الحذف

1.673 .188 Within Groups 199.662 770 .259 

Total 200.530 772  



 

جيات حل المسألة الرياضية التي يستخدمها الطلبة في ( عدم وجود فروق دالة إحصائيا في إستراتي10يتبين من الجدول )

 المرحلة األساسية العليا

خامسا: نتائج اإلجابة عن السؤال الخامس ونصه: هل توجد عالقة ارتباطية بين إستراتيجيات حل المسألة الرياضية 

(وإستراتيجيات حل المسألة التي يستخدمها المعلمون في المرحلة األساسية العليا )الصف الثامن، والتاسع، والعاشر

 الرياضية التي يستخدمها الطلبة ؟

ولالجابة عن هذا السؤال فقد تم استخراج معامالت االرتباط بين اإلستراتيجيات المستخدمة من قبل المعلمين والطلبة في 

 ( يوضح ذلك. 11حل السمسألة الرياضية، والجدول )

ل المسألة الرياضية من قبل المعلمين في المرحلة األساسية العليا وبين ( معامالت االرتياط بين استراتجيات ح11جدول )

 الطلبة. 

 مستوى الداللة معامل االرتباط اإلستراتيجية المستخدمة الرقم

 000. .300** البحث عن نمط 1

 000. .611** عمل قائمة أو جدول 2

 000. .321** الحزر واالختيار 3

 000. .601** الحل العكسي 4

 000. .260** استخدام التبرير المنطقي 5

 000. .224** استخدام نموذج أو رسم أو شكل 6

 000. .237** تبسيط المسألة 7

 001. .198** البحث عن معادلة 8

 000. .377** الحذف 9

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

بين  (α = 0.01ارتباطية إيجابية دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )( وجود عالقة 11يالحظ من الجدول )

اإلستراتيجيات التي يستخدمها المعلمون في حل المسألة الرياضية واإلستراتيجيات التي يستخدمها الطلبة في المرحلة 

 األساسية العليا لحل المسألة الرياضية. 

 االستنتاجات:

 ضيات التي يستخدمها المعلمون في المرحلة األساسية العلياأوال: إستراتيجيات حل المسألة الريا



 

  أكثر إستراتيجيات حل المسألة الرياضية استخداما من قبل المعلمين هي إستراتيجية الحزر واالختيار، وأقلها

 استخداما إستراتيجية استخدام نموذج أو رسم أو شكل.

 المعلمين في الصف الثامن األساسي كانت البحث عن  أكثر إستراتيجيات حل المسألة الرياضية استخداما من قبل

 نمط، وأقلها استخداما هي عمل قائمة أو جدول

  أكثر إستراتيجيات حل المسألة الرياضية استخداما من قبل المعلمين في الصف التاسع األساسي هي البحث عن

 نمط، وأقلها استخداما هي الحل العكسي 

 ضية استخداما من قبل المعلمين في الصف العاشر األساسي هي البحث عن أكثر إستراتيجيات حل المسألة الريا

 معادلة، وأقلها استخداما هي البحث عن نمط.   

 ثانيا: إستراتيجيات حل المسألة الرياضيات التي يستخدمها الطلبة في المرحلة األساسية العليا: 

 ة هي إستراتيجية الحل العكسي، وأقلها استخداما أكثر إستراتيجيات حل المسألة الرياضية استخداما من قبل الطلب

 إستراتيجية الحذف.  

  أكثر إستراتيجيات حل المسألة الرياضية استخداما من قبل الطلبة في الصف الثامن هي إستراتيجية الحزر

 واالختيار، وأقلها استخداما إستراتيجية استخدام نموذج أو رسم أو شكل. 

  الرياضية استخداما من قبل طلبة الصف التاسع األساسي هي البحث عن نمط، وأقلها أكثر إستراتيجيات حل المسألة

 استخداما إستراتيجية تبسيط المسألة

  ،أكثر إستراتيجيات حل المسألة الرياضية استخداما من قبل الطلبة في الصف العاشر األساسي هي الحل العكسي

 وأقلها استخداما هي استراتيجة الحذف. 

ف إستراتيجيات حل المسألة الرياضية التي يستخدمها المعلمون في المرحلة األساسية العليا وفقا لمتغيرات ثالثا: اختال

 الجنس، المؤهل العلمي وسنوات الخبرة الوظيفية 

 ( عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللةα = 0.05)  قي إستراتيجيات حل المسألة الرياضية التي

في المرحلة األساسية العليا وفقا لمتغيرات الجنس، ما عدا إستراتيجية البحث عن معادلة لصالح  يستخدمها المعلمون

 الذكور 

 ( عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللةα = 0.05)  في إستراتيجيات حل المسألة الرياضية وفقا لمتغير

 المؤهل العلمي للمعلمين. 

  عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند( مستوى الداللةα = 0.05)  في إستراتيجيات حل المسألة الرياضية وفقا لمتغير

 الخبرة الوظيفية للمعلمين، ما عدا إستراتيجية الحذف لصالح الفئة األكثر حبرة من المعلمين. 

الجيينس، رابعييا: اخييتالف حييل المسييألة الرياضيييات التييي يسييتخدمها الطلبيية فييي المرحليية األساسييية العليييا وفقييا لمتغيييري 

  ومستوى التحصيل العلمي؟



 

  ،وجود فروق دالة إحصائيا لكل من إستراتيجية استخدام نموذج أو رسم أو شكل، وإستراتيجية البحث عن معادلة

 وإستراتيجية الحذف لصالح الذكور.

  األساسية عدم وجود فروق دالة إحصائيا في إستراتيجيات حل المسألة الرياضية التي يستخدمها الطلبة في المرحلة

 العليا.

خامسا: العالقة االرتباطية بين إستراتيجيات حل المسألة الرياضية التي يستخدمها المعلمون في المرحلة األساسية 

 العليا وإستراتيجيات حل المسألة الرياضية التي يستخدمها الطلبة؟

 ( وجود عالقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائيا عند مستوى الداللةα = 0.01) ن اإلستراتيجيات التي يستخدمها بي

المعلمون في حل المسألة الرياضية واإلستراتيجيات التي يستخدمها الطلبة في المرحلة األساسية العليا لحل المسألة 

 الرياضية. 

 القسم الخامس: مناقشة النتائج والتوصيات

خدمها طالبات األقسام العلمية تصدت الدراسة الحالية للتعرف إلى أنواع اإلستراتيجيات المختلفة التي تست

( في حل المسائل العلمية كل في مجال تخصصها. وتصدت الدراسة كذلك للتعرف إلى تأثير فيزياء، كيمياء، وأحياء)

بعض العوامل، مثل: مستوى التطور التفكيري، والتحصيل الدراسي للطالبة )في مادة التخصص( في تفضيل الطالبات 

 ات، وذلك من خالل استقصاء حلول الطالبات لمجموعة من المسائل العلمية. لنوع معين من اإلستراتيجي

لقد بينت نتائج الدراسة الحالية أن أكثر اإلستراتيجيات التي يشيع استعمالها من قبل طالبات كل من الفيزياء  

يليها  )(اإلستراتيجية والكيمياء واألحياء هي اإلستراتيجية القاعدية، فبلغت نسبة الطالبات اللواتي يستخدمن هذه 

 إستراتيجية المحاولة والخطأ العشوائية. 

وإن شيوع اإلستراتيجية القاعدية بين طالبات كل من الفيزياء والكيمياء واألحياء يبدو أمرا معقوال، فعند مقابلة  

التي تعلمتها لحل المسألة  الطالبة لنوع من المسائل التي سبق وأن تعلمتها؛ فإنها تميل أوال إلى استخدام مجموعة القواعد

العلمية. ويبدو أن الطالبة تحاول أن تتذكر القواعد األساسية التي يبنى عليها حل المسألة العلمية وتتذكرها بهدف 

استخدامها في حل تلك المسألة، غير أنها عند مواجهتها صعوبة ما في تطبيق مثل هذه القواعد فإنها تتحول عن تلك 

خرى. وقد غلب على الطالبات في مثل هذه الحالة استخدام إستراتيجية المحاولة والخطأ. ومما يؤيد الطريقة إلى طريقة أ

%( الذين استخدموا اإلستراتيجية القاعدية في حل المسألة العلمية 13.3هذا التفسير ما لوحظ عند بعض الطالبات )

يجية القاعدية إلى إستراتيجية المحاولة والخطأ. السهلة، وعند مواجهة مسألة علمية صعبة تحولوا بدورهم من اإلسترات

، التي أشارت إلى أن اإلستراتيجية التي Nurrenbern, 1991وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي توصل إليها كل من 

سة يكثر استخدامها من قبل الطلبة في تلك المرحلة من الدراسة هي اإلستراتيجية القاعدية. بينما اختلفت نتائج الدرا

، التي بينت أن أكثر Days, Wheathly&Kulm, 1998الحالية مع نتائج الدراسة التي توصل إليها كل من: 

 اإلستراتيجيات استخداما من قبل الطلبة في حل المسائل العلمية هي إستراتيجية المحاولة والخطأ. 



 

رقا مختلفة مبتورة لم يتمكن %( استخدمت ط26واظهرت نتائج الدراسة الحالية أن هناك نسبة من الطالبات )

الباحثان من تصنيفها في إستراتيجية محددة؛ فمعظم هؤالء الطالبات لم يتقدمن في الحل أكثر من خطوة واحدة أو اثنتين. 

وبتفحص حلول الطالبات اللواتي استخدمن هذه اإلستراتيجية والمنطق الذي اتبعنه في محاولتهن حل هذه المسائل، تبين 

التي واجهنها في حل بعض المسائل ترجع إلى عدم معرفتهن الصحيحة للمفاهيم والمهارات والقواعد أن الصعوبات 

العلمية السليمة التي يتطلبها حل تلك المسائل )نحو: القدرة على كتابة المعادلة أو القانون وموازنتها وعدم فهم نص 

ت مع بعضها البعض للتوصل إلى ما هو مطلوب في السؤال، أو عدم تفسير المطلوب، أو عدم قدرتهن على ربط المعطيا

حل المسألة العلمية(. وقد يستدل من هذه النتائج على أن معرفة المفاهيم العلمية وفهمها من قبل الطالبات تعد عنصرا 

مما  رئيسا وأساسيا للتمييز بين الطالبات اللواتي لم يستخدمن أية إستراتيجية واللواتي استخدمن إستراتيجيات محددة؛

 يطرح سؤاال آخر غاية في األهمية، وهو: 

 أي نوع من إستراتيجيات التعلم يمكن ايصال الطالبة به إلى تسهيل مهمة حل المسألة العلمية؟  

إن ما حرص إليه الباحث في الدراسة الحالية هو تطوير إستراتيجية تعليمية فاعلة يستخدمها المعلمون من أجل  

العلمية في كل من: الفيزياء والكيمياء واألحياء لتحقق الدراسة الحالية، وإيجاد آلية من قبل تنمية مهارات حل المسألة 

 المعلمين لحل المسائل العلمية تلك. 

 : في ضوء نتائج الدراسة، فإن الباحثة توصي بما يلي: التوصيات

 مسائل الرياضيل من قبل االطالع على إستراتيجيات حل المسألة الرياضية، ومحاولة استخدامها اثناء حل ال

 المعلمين، واطالع الطلبة على تلك اإلستراتيجيات أثناء حل المسألة الرياضية لهم. 

 .استخدام أكثر من إستراتيجية عند التفكير في حل األمثلة والتمارين والمسائل الرياضية 

 مختلفة بحلها.إعداد برامج تدريبية لمعلم الرياضيات حول المسألة الرياضية واإلستراتيجيات ال 

 .إجراء دراسات مستقبلية حول واقع إستراتيجيات حل المسألة الرياضية في المرحلة الثانوية 

 



 

 قائمة المراجع

(. ثالثة جوانب من التطور في دراسة اإلبداع عالمالفكر، المجلاد الخاامس عشار، العادد 1985ابراهيم، عبد الستار )
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 نت لدى طلبة المرحلة األساسية العليا جودة الحياة وعالقتها باإلدمان على اإلنتر

 األستاذ الدكتور سامي محمد ملحم  معتصم "محمد سمير" حسن عبد الفتاح 

 جامعة عمان العربية                                                   جامعة عمان العربية              

 31/7/2018تاريخ القبول :                                       18/7/2018تاريخ االستالم :               

 الملخص

العليا، واستقصاء جودة الحياة وإدماناإلنترنتلدى طالب المرحلة األساسية  هدفت الدراسة إلى بحث العالقة بين

ف الدراسي الفروق في جودة الحياة واإلدمان على اإلنترنتالتي تعزى إلى كل من المتغيرات التالية : الجنس ، والص

والمستوى التحصيلي لألب ، والمستوى االقتصادي ألسرة الطالب. وتكون مجتمع الدراسة من طلبة المرحلة األساسية 

العليا )الصف الثامن والصف العاشر(، الملتحقين في مدارس العاصمة عمان في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

( طالبا وطالبة بالتساوي بين الجنسين، الذين تم اختيارهم 470ن )، في حين تكونت عينة الدراسة م2018 /2017

 بالطريقة القصدية العشوائية. 

ولتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها، تم تطوير مقياسين للكشف عن كل من إدماناإلنترنتوجودة 

ت ودراسة الظاهرة، كما هي في الواقع، الحياة، فتم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي، الذي يقوم على جمع البيانا

 والكشف عن العالقات بين متغيرات الدراسة لمعرفة مدى االرتباط بين هذه المتغيرات والتعبير عنها بصورة رقمية. 

 وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي: 

 .أن مستوى جودة الحياة وأبعاده الفرعية لدى الطلبة كانت بمستوى متوسط 



 

 على اإلنترنتوأبعاده الفرعية لدى الطلبة كانت بمستوى متوسط لكل األبعاد، باستثناء بعد سوء  أن درجة اإلدمان

 االستخدام، فقد كانت درجته منخفضة.

  وجود فروق دالة إحصائيالجودة الحياة لمتغير الصف الدراسي لصالح الصف الثامن األساسي، وعدم وجود فروق

 س، والمستوى التحصيلي لألب والمستوى االقتصادي. ذات داللة إحصائية لكل من متغيرات الجن

  والمستوى التحصيلي إلدماناإلنترنتلكل من متغيرات الجنس، والصف الدراسي، دالة إحصائياعدم وجود فروق

 .، والمستوى االقتصادي لألب

  ية.دالة إحصائيا بين جودة الحياة واإلدمان على اإلنترنت، وأبعادهما الفرعوجود عالقة ارتباطية 

وفي ضوء ما تم التوصل إليه، وما أسفرت عنه هذه الدراسة من نتائج، يوصي الباحثان بإجراء مزيد من 

 الدراسات المستقبلية حول إدماناإلنترنت، وجودة الحياة ضمن متغيرات وعينات جديدة.     

 لعليا: جودة الحياة، اإلدمان على اإلنترنت، طلبة المرحلة األساسية االكلمات المفتاحية



 

Life Quality and its Relationship to Internet Addiction Among Higher Basic Stage  

Muttasem (M.S) H. Abdel Fattah  Prof. Dr. Sami M. Milhem  

Abstract 

The study aims to search the relationship between the life quality and its relation to internet addiction 

among the students of the higher basic stage and its relation according to gender variable the student’s grade 

and the social level and economic level of the student’s family.  

The study population consists of all higher basic stages (from eight and tenth grades) who attended 

school in Amman during the first semester (2017/2018) whereas the sample included 470 students equally 

chosen according to the gender, who were selected by the available class method.  

For achieving the study goals and answering, its inquiries they have developed two measures 

detecting the internet addiction and the life quality using the descriptive method that depend on collecting 

data information and study the phenomenon as it is reality and detecting the relation between the study 

variable to recognize the connection between these variable and expressing them numerally (digitally) 

The study result showed what follows: 

1- The life quality level and its sub-dimension among the student was medium.  

2- The addiction degree on the internet and its sub dimension among the student was medium from 

all expect the misused dimension, it was low.   

3- There were statistically significant differences at the level of significance (α = 0.05) for the 

variable of the grade in favor of the eighth grade and the absence of statistically significant 

differences at the level of significance (α = 0.05) for each of the gender variables, the social 

level and the economic level. 

4- There were no statistically significant differences at the level of significance (α = 0.05) for each 

of the variables of gender, grade, social level, and economic level. 

5-  There is a significant correlation between the life quality the internet addiction and its sub-

dimensions (α = 0.05) 

And according to study results and what has been achieved the researcher recommends to 

conduct more studies about internet addiction and life quality within new variable and sample. . 

 

 



 

 

 مشكلة الدراسة وأهميتها 

 المقدمة:

باعتبارها تمثل باهتمام كبير في العديد من العلوم الطبية واالجتماعية والسياسية؛  جودة الحياةلقد حظي مفهوم 

درجة في رقي مستويات الخدمات المادية واالجتماعية التي تقدم ألفراد المجتمع، وتعبر عن حسن صحة اإلنسان 

 (.2014الجسدية والنفسية، ونظافة البيئة المحيطة به ،ورضا أفراد المجتمع عن الخدمات التي تقدم لهم )عمر،

(أنها " إدراك الفرد لوضعه المعيشي في Quality of life( وقد عرفت منظمة الصحة العالمية جودة الحياة 

 ,WHOسياق أنظمة الثقافة والقيم في المجتمع الذي يعيش فيه، وعالقة هذا اإلدراك بأهدافه وتوقعاته ومستوى اهتمامه )

في أن جودة الحياة تعبر عن رضا الفرد بقدرته  )Taylor &Rogdan, 1990 (( ، وبيّن تايلور وروجدان 1994

أنها الشعور الشخصي بالكفاءة ،وإجادة التعامل )Dodson, 1994(الحياة والشعور بالراحة والسعادة، وعرفها دودسون 

أن جودة الحياة بمفاهيمها المختلفة ترتبط بالقيم الشخصية للفرد التي يحدد  )Felce, 1997(مع التحديات. وبيّن فيلس 

 ياتية، وما تواجهه من مشكالت للسعي إلى تحقيق الرضا الذاتي. معتقداته حول كل ما يحيط به من متغيرات ح

( تصورا لستة محاور تندرج فيها جودة الحياة، تمثلت في كل من: جودة الصحة 2006وقدم منسي وكاظم )

حة العامة وجودة الحياة األسرية واالجتماعية ،وجودة التعليم والدراسة ،وجودة العواطف )الجانب العاطفي( ،وجودة الص

( أن جودة الحياة تعبر عن قضية إنماء اإلنسان وفقا 2005النفسية، وجودة شغل الوقت وإدارته. ويرى منصور )

 لمستويات ومعايير الصحة النفسية اإليجابية

أن جودة الحياة تمثل مفهوما  )Bonomi, Patrick, &Bushnel, 2000(ويؤكد بونومي وباتريك وبوشنيل 

خلة من النواحي الذاتية والموضوعية، وترتبط بالحالة الصحية والنفسية للفرد، ومدى واسعا يتأثر بجوانب متدا

االستقاللية التي يتمتع بها، والعالقات االجتماعية التي يشكلها، إضافة إلى عالقات الفرد ببيئته التي يعيش فيها. ويرتبط 

عن ذاته، ورضاه عن الحياة في العمل. وكذلك حالته الشعور بجودة الحياة بعدد من العوامل الذاتية ؛ نحو: مفهوم الفرد 

االجتماعية والسعادة التي يشعر بها. وكل هذه العوامل تؤثر في الشخص سلبا أو إيجابا ؛ إذتجعل من تقدير جودة الحياة 

لديه أمرا ضروريا لمحاوالت الشخص الدائمة في تحقيق مستوى معيشي أفضل؛ مما يحتم عليه الحصول على خدمات 

حية ونفسية تمكنه من التمتع بصحة جيدة، وتحقق له بالتالي اإلحساس بالرضا والسعادة في حياته، وفعاليته في أداء ص

دوره االجتماعي اإليجابي. وأن األفراد الذين يعانون من أمراض نفسية،مثل االكتئاب مثال، يعبرون عن جودة الحياة 

 (. 2006بطرق مختلفة عن الناس العاديين. )منسي وكاظم، 

وتمثل المراهقة مرحلة االنتقال من مرحلة الطفولة )مرحلة اإلعداد لمرحلة المراهقة( إلى مرحلة الرشد 

وهي المرحلة التي يمر فيها المراهق بتطورات وتغيرات جسمية ونفسية، فتتأثر بما قبلها من المراحل، وأنها والنضج،

يولوجيا وجنسيا، وعقليا وانفعاليا واجتماعيا ومهنيا، وقد وصفها مرحلة متعددة الجوانب؛إذ ينمو المراهق جسميا وفيز

وآخرون،أنها فترة عاصفة ومحنة  Lewinوكيرت ليفين   Hurlockواليزابيث هيرلوك  Stanley Hallستانلي هول

hing, Katscويؤكد كاتشنج )( Foltz, et al., 1995مليئة بالمشكالت، بل هي بداية ظهور المشكالت في حياة الفرد. )

( في هذا المجال على ان مرحلة التعليم الثانوي والجامعي هي من أهم المراحل التعليمية التي تؤثر في تنمية 1997



 

مدركات الطلبة لجودة حياتهم. ذلك انهم يمرون بمرحلة نمائية مهمة في حياتهم، وهم بصدد االستعداد اللتحاقهم بالمهن 

ومن ثم فإن نظرتهم لجودة حياتهم تؤثر في أدائهم الدراسي، وفي دافعيتهم المختلفة والزواج واالستقرار األسري، 

 لإلنجاز وتحقيق أهدافهم الذاتية المأمولة.

وتعرف يونغ اإلدمان أنه اضطراب السيطرة على االندفاع في استخدام اإلنترنتالذي ال يتضمن السكر أو فقدان 

إدماناإلنترنتعلى أنه االستخدام المفرط وغير المثمر لالنترنت فيعرف  2015الوعي، أما تقرير السالمة على اإلنترنت

–من قبل األفراد المعتمدين عليه بشدة؛ لملء أوقات فراغهم ولألغراض الترفيهية واالجتماعية. )اي سي دي ال 

ية، (.فترجع أسباب إدماناإلنترنت إلى ضعف القدرة على مواجهة الضغوط الحياتية والمشكالت اليوم2015العربيه،

وعدم شغل أوقات الفراغ بنشاط نافع، وضعف القدرة على إنشاء عالقات اجتماعية بسبب عدم الثقة بالنفس والخجل 

واالنطواء، وفقدان العاطفة والحب، والشعور بالوحدة والخواء النفسي،والهروب من مواجهة اآلخر والواقع إلى أجواء 

راب النوم، والقلق، واإلرهاب االجتماعي، وعدم مراجعة المختصين خيالية، والمعاناة من اضطرابات نفسية، مثل: اضط

 .(2012للعالج )هاني،

 مشكلة الدراسة:

جودة الحياة، وعالقتها باإلدمان على اإلنترنتلدى طلبة المرحلة األساسية إن الغرض من هذه الدراسة هو التعرف إلى 

 . العليا في العاصمة عمان

 لدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التالية: سعت هذه اأسئلة الدراسة :عناصر

 ما مستوى جودة الحياة لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في العاصمة عمان؟  .1

 ما درجة اإلدمان على اإلنترنتلدى طلبة المرحلة األساسية العليا في العاصمة عمان؟ .2

اصمة عمان باختالف المتغيرات:  الجنس، هل يختلف مستوى جودة الحياة لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في الع .3

 والصف الدراسي للطلبة، والمستوى االجتماعي واالقتصادي ألسرة الطالب ؟

هل تختلف درجة اإلدمان على اإلنترنتلدى طلبة المرحلة األساسية العليا في العاصمة عمان باختالف المتغيرات  .4

 قتصادي ألسرة الطالب؟ :الجنس، والصف الدراسي للطلبة،والمستوى االجتماعيواال

لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في العاصمة جودة الحياة وإدماناإلنترنتهل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة بين  .5

 عمان؟

 أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة النظرية فيما ستضيفه من معلومات وإطار نظري حول جودة الحياة , األهمية النظرية:   –أ 

ناإلنترنت التي قد يستفيد منها باحثون آخرون ضمن هذا المجال. ولفت نظر التربويين وأولياء أمور الطلبة إلى وإدما

أهمية هذين المفهومين، وتأثيرهما على سلوك وأداء الطالب في البيت والمدرسة .إضافة للتعرف إلى مستويات جودة 

 تلدى عينة الدراسة.الحياة لدى عينة الدراسة، ومستوى اإلدمان على اإلنترن

تبرز األهمية التطبيقية لهذه الدراسة في تطوير أداتي القياس، المتمثلة في كل من: جودة الحياة األهمية التطبيقية:  –ب 

وإدماناإلنترنت، وما يفرز تطبيقهما على عينة الدراسة من نتائج تسهم في تعميم فائدتها على المسؤولين في المؤسسات 

ء أمور الطلبة والباحثين في المجال التربوي واإلرشاد النفسي ، وتساعد على بناء البرامج اإلرشادية التربوية، وأوليا



 

الخاصة؛ لتحقيق التوافق النفسي والصحة النفسية لدى مدمني اإلنترنتوحماية الطلبة من مساوئ اإلنترنت،إضافة إلى زيادة 

 سبل التواصل االجتماعي لدى أفراد المجتمع.

 اإلجرائية:التعريفات 

هي " إدراك الفرد لوضعه المعيشي في سياق أنظمة الثقافة والقيم في المجتمع الذي يعيش فيه، وعالقة هذا جودة الحياة :

( ، ويعرف إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في WHO, 1994اإلدراك بأهدافه وتوقعاته ومستوى اهتمامه. )

 ق أغراض هذه الدراسة. مقياس جودة الحياة المستخدم لتحقي

إدماناإلنترنتأنه حالة من االستخدام المرضي )ICDL,2015(العربية  –مؤسسة اي سي دي ال عرفت إدماناإلنترنت:

وغير التوافقي لإلنترنت، يؤدي إلى اضطرابات إكلينيكية.  ويعرف إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في 

 يق اغراض هذه الدراسة .مقياس إدماناإلنترنتالمستخدم لتحق

همطالب الصفوف الثامن والعاشر الملتحقون في مدارسهم خالل العام الدراسي طالب المرحلة األساسية العليا : 

2017/ 2018 

  :محددات الدراسة وحدودها 

ل الفصل العينة من طالب المرحلة األساسية العليا)الثامن والعاشر( الملتحقين في مدارس العاصمة عمانالخاصة خال .1

 2017/2018الدراسي األول للعام 

أدوات الدراسة المتمثلة في كل من مقياس جودة الحياة، وإدماناإلنترنتاللذين يعدهما الباحثان لتحقيق أهداف هذه  .2

 الدراسة، بعد التحقق من خصائصهما السيكومترية )الصدق والثبات(. 

لمجتمع الدراسة؛ وفقا لمدى صدق استجابات أفراد عينة  يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة على المجتمعات المماثلة .3

 الدراسة على أداتي الدراسة،  ومدى التحقق من الخصائص السيكومترية لتلكمااألداتين. 

 الدراسات السابقة

 أوال: الدراسات ذات الصلة بجودة الحياة:

فقد هدفت الدراسةللتعرف إلى  ،دراسة بعنوان تمايز الشعور بالسعادة وتقدير الذات Furr ), 2005أجرى فور)

العالقة بين الشعور بالسعادة وتقدير الذات، والكشف عن الفروق في الشعور بالسعادة وتقدير الذات وفق جنس الطلبة، 

ً من طلبة كلية146على عينة من ) ( من  64( من اإلناث، و) 82(بكلفورنيا الشمالية منهم  ( Forest Wake) (طالبا

،ومقياس تقدير الذات إعداد  Fordyce, 1988 )الدراسة: مقياس الشعور بالسعادة إعداد فورديس) الذكور ، واستخدمت

وتوصلت الدراسة: إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الشعور بالسعادة وتقدير  (Rosenberg, 1965) روزنبرغ

 .لح الذكورالذات، ووجود فروق دالة إحصائياً في الشعور بالسعادة وفي تقدير الذات لصا

لكشف وا( إلى تحديدمعدالتتحقيقأبعادجودةالحياةكنتيجةالستخدامتقنياتالمعلومات،2006وهدفت دراسة حبيب )

مستوىدخل ومدةتعاماللطالبمعبرامجالكمبيوترواإلنترنت،والتخصصالدراسي،والجنس، :عنتأثيرمتغيرات

ادجودةالحياةواإلحساس استخدامتقنياتالمعلوماتوتنميةأبعودرجةرضاالطالبعنحياته،واألسرة،

 .بالسعادة،والتعرفإلىبروفيألبعادالحياةلدىطالبوطالباتالمرحلةالثانويةبالمجتمعالعماني



 

واستخدامثالثأدواتاختبار .( طالبوطالبةبالصفالثالثالثانويمنمنطقةالباطنةجنوببسلطنةعمان  300من)   على عينةالدراسة

 "اإلحساسبالسعادة"واختبار "قأبعادجودةالحياةفعاليةاستخدامتقنياتالمعلوماتفيتحقي"هي اختبار

 :وقدأشارتإلىاختالف بروفيألبعادجودةالحياةباختالفكلمنمتغيري "األزماتالسلوكيةالمدرسية"واختبار

 شدةاألزماتالسلوكيةالمدرسية.ومستوىدخالألسرة، :انعدمالتأثيرلمتغيري، والتخصصالدراسيوالجنس،

فةمستوىقيمالعملوجودةالحياةلدىطلبةالجامعة،ومعرفةقيمالعماللتيتسهمفيجودة ( إلى معر2006وهدفتدراسةالضامنوحسن)

وتم استخدام .طالباوطالبة 286على عينةمن .الحياة،واالختالففيمقدارإسهامقيمالعملفيجودةالحياةفيضوءمتغيريالجنسوالكلية

 :مقياسجودةالحياةوقيمالعمل أداة للدراسة، وأظهرت نتائجالدراسة

 . دتجاوزتمتوسطاتهاالحسابيةالمتوسطالنظري،ماعدامتوسطيقيمةاللياقةالبدنية وقيمةالمخاطرةأنقيمالعملكافةق

( إلى معرفةمستوىجودةالحياةلدىطالبجامعةتبوك،فيضوءمتغيريالتخصصوالتقديرالدراسي   2008وهدفت دراسةسليمان )

 330 أدبي، (319  طالبا 649 لدراسةللطالب،وطبيعةالعالقةبينأبعادجودةالحياةوكلمندخالألسرةالشهري، وكانت عينةا

ومن نتائجالدراسة ، منجامعةتبوك، وتماستخداممقياسجودةالحياةالنفسيةلطلبةالجامعة  )علمي

 :جودةالحياةاألسرية،وجودة الحياةالنفسية،ومنخفضافيبعدينهما :أنمستوىجودةالحياةكانمرتفعافيبعدينمنأبعادجودةالحياةهما

مع ، ةالوقت،ومتوسطافيبعدجودةالصحة العامةجودةالحياةالتعليميةوجودةإدار

وجودتأثيرداإلحصائيافيمتغيرالتخصصعلىجميعأبعادجودةالحياةباستثناءبعدجودةإدارةالوقت،وكان 

 التأثيرلصالحالتخصصاتالعلميةفيأبعادجودةالحياةالعامة ، وأن هناك عالقة بين أبعاد جودة الحياة ودخالألسرةالشهري .

جودةالحياةبالسلوكاالجتماعيلدى ( إلى كشف العالقة بين 2012وهدفت دراسة مبارك )

 ( النساءالمتأخراتعنالزواج،إذتمبناءمقياسينأحدهمالقياسجودةالحياة واآلخرلقياسالسلوكاالجتماعي،تمتطبيقهماعلىعينةبلغت

(  45 – 30 (امرأةمن النساءالعامالتفيبعضمؤسساتالدولةومنرباتالبيوت،اللواتيتراوحت أعمارهنبين ) ٤٠٠

 وأنه ال توجد فروقفيجودةالحياةوفقالمتغيرالعمر. سنة،وقدتمالتوصاللىأنالنساءالمتأخراتعنالزواجليسلديهنشعوربجودةالحياة

 مع وجود فروقفيجودةالحياةعلىوفقمتغيرالعملوعدم وجودفروقفيالسلوكاالجتماعيللنساءالمتأخراتعنالزواج علىوفقمتغير      .

إلى معرفة عالقة جودة الحياة للتلميذ فى المستوى المتوسط بالتحصيل الدراسي، ( 2014وهدفت دراسة  كريمة )

وعرفت الفرق بين المنخفضين والمرتفعين في جودة الحياة من حيث الجنس والتفاعل الثنائي بينهما، ومن حيث 

ثي بينهما، وكذلك معرفة المنخفضين والمرتفعين في جودة الحياة والجنس وتاريخ الميالد ونوع المؤسسة والتفاعل الثال

الفروق بين الجنسين والفروق من حيث مستوى الدخل ونوع المؤسسة في جودة الحياة، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن 

مستوى جودة الحياة كان مرتفعا في كل من جودة الحياة األسرية واالجتماعية، يليه المدرسية والنفسية واالرتياح النفسي، 

 ارتباطية دالة إحصائية بين جودة الحياة والتحصيل الدراسي.  ودلت على وجود عالقة

( إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين جودة الحياة والرضا عن التخصص الدراسي للطالب 2015وهدفت دراسة حني )

زائر، ( طالب وطالبة من الملتحقين بالدراسة الجامعية بجامعة حمه لخضر بالوادي في الج100الجامعي، على عينة من )

(، ومقياس الرضا عن التخصص الدراسي لداليا يوسف 2006واستخدم في الدراسة مقياس جودة الحياة لمنسي وكاظم )

. وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود عالقة بين جودة الحياة والرضا عن 2015 /2014( خالل العام الدراسي 2008)

 ت الجنس، والتخصص. التخصص أو فروق لدى أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغيرا



 

بتقنينمقياسجودةالحياةلكاظمومنسيعلىالطلبةالجامعيينبجامعةزيانعاشوربوالية (2015)دراسة يحيى واهتمت

الجلفة،منأجلتقديردرجاتجودةحياةالطالبوالتحققمنالخصائصالسيكومتريةللمقياسبعدتطبيقه علىعينةالتقنين، 

 ولتحقيقهذا الهدفتماختيارعينةممثلةللمجتمعاألصلي،قوامها؛أبعادالمقياسومنثماشتقاقالمئينياتكمعاييرللدرجاتالخاملكلبعدمن

وقدأسفرتالدراسةعن ؛ طالبا،تماختيارهابطريقةعشوائيةعنقودية 847

 .لعينتينمستقلتين "ت" تمتعبنودالمقياسبمستوىعاٍلمنالفعاليةدلتعليهاالمؤشراتالكميةالمستخرجةمنتوظيفاختبار

 :ولةدلتعليهاالمؤشراتالكمية المستخرجةمنأساليبالصدقالتاليةوتتوافرفيالمقياسمؤشراتصدقمقب

 ثانيا: الدراسات ذات الصلة بإدماناإلنترنت:

( دراسة بعنوان:"إدماناإلنترنتوبعض آثاره النفسية واالجتماعية لدى طالب المرحلة الثانوية في 2008أجرى العمري )

( طالبا من طالب المرحلة 211قد تكونت عينة دراسته من )محافظة محايل التعليمية بالمملكة العربية السعودية. و

الثانوية في محافظة محايل التعليمية في فرعي التخصص الطبيعي والشرعي، وتم استخدام مقياس خاص 

بإدماناإلنترنتالذي صممه أبو حدي. واستبانة خاصة باآلثار النفسية واالجتماعية التي أعدها الباحث لتحقيق أهداف 

وتم التحقق من الخصائص السيكومترية ألداتي الدراسة، وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية الدراسة، 

في نسبة استخدام اإلنترنتفي كل من الصفوف الدراسية لصالح الصف الثالث الثانوي، والتخصص لفرعي الشرعي 

لثالث الثانوي هم األكثر تضررا في استخدام والطبيعي لصالح القسم الطبيعي، وبينت الدراسة أيضا أن طالب الصف ا

اإلنترنت، وأظهرت نتائج الدراسة كذلك اآلثار النفسية إلدماناإلنترنتمن قبل طالب الثالث الثانوي، وكان من أبرزها 

مشكالت النوم، والكآبة والحزن عندما ال يقوم الطالب باستخدام اإلنترنت، وبالنسبة لآلثار االجتماعية لنتائج هذه 

الدراسة فقد أظهرت  ميل أفراد عينة الدراسة للعزلة وعدم مخالطة اآلخرين، وأن الطالب من أفراد عينة الدراسة 

 يقضون أوقاتهم على اإلنترنتأكثر مما يقضونه مع أصدقائهم. 

( عن ظااهرة إدماناإلنترنتوعالقتهاا بمهاارات التواصال االجتمااعي لادى عيناة 2008وفى دراسة أجراها الحمصى )

( طالبا وطالباة مان تخصصاات علمياة متنوعاة، ومان مساتويات اقتصاادية متنوعاة. 150من طالب جامعة دمشق بلغت )

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين إدماناإلنترنتومهارات التواصل االجتماعي، وتبين 

الجنس؛ فاإلناث أكثار إدماناا لإلنترنات، وال توجاد فاروق تبعاا  أيضا وجود فروق في اإلدمان على اإلنترنتمن حيث عامل

 لمتغير المستوى االقتصادي وال التخصص العلمي في إدماناإلنترنت.

( بعنوان "اإلدمانعلىاإلنترنتوعالقتهباالستجاباتالعصابيةلدىعينة 2008وفي دراسة مقدادي وسمور )

 ( 570 ) يرات" ، تكونتعينةالدراسةمنمنمرتاديمقاهياإلنترنتفي عمان وإربد،فيضوءبعضالمتغ

، مناإلناث (130) منالذكورو ( 440 ) فرداًمنمرتاديمقاهياإلنترنت،كانمنهم 

 13.3 %أشارتنتائجالدراسةإلىأننسبةمدمنياإلنترنتكانت

مجاالتها؛حيثإنهبشوأشارتالنتائجإلىأنهناكعالقةذاتداللةإحصائيةبيناإلدمانعلىاإلنترنتواالستجاباتالعصابيةأوبعض.منأفرادالعينة

 0.34  واالستجاباتالنفسجسمية( 0.26 ) كلعامكانهناكعالقة إيجابيةوذاتداللةإحصائيةبينإدماناإلنترنتومجالياالكتئاب

 . أيأنهبزيادةدرجةاإلدمانعلىاإلنترنتيتوقعزيادةفيدرجةاالكتئابواالستجاباتالنفسجسميةبمقدارهذهالدرجات؛((

 ( 0.83 ) لةإحصائيةبينإدماناإلنترنتواالستجاباتالنفسجسميةلدىاإلناثأمابشكلخاصفقدكانهناكعالقةذاتدال



 

 ) دراساتالعلياال،والمستوىالتعليمي ( 0.69 ) وإدماناإلنترنتوالمقياسالكلي لالستجاباتالعصابية

(؛ أيأنهبزيادةدرجةإدماناإلنترنتيتوقع ( 0.83  والمستوىاالقتصاديالمرتفع(0.71

وقدكانتأبرزمؤشراتإدماناإلنترنتتدلعلىالتحمل،  .سميةلدىهذهالفئاتبمقدارقيممعامالت االرتباطأنتزداددرجةاالستجاباتالنفسج

 .أماأبرز مؤشراتاالستجاباتالعصابيةفكانتاستجاباتاكتئابية

(  Karbinsiki , (2010)منقبالرين كاربنسكي          )" وأُجريتدراسة بعنوان" أثرالفيسبوكعلىالتحصياللدراسي

علىالتحصياللدراسيلدىطلبة  "فيسبوك" حيثهدفتإلى  التعرفإلىأثراستخدامموقع،طالباجامعيافي نيويورك ) ٢١٩ ( وطبُقتعلى

الجامعات،وقداعتمدالباحثعلىمنهجالمسحاالجتماعيواالستبانةأداةلجمعالمعلومات،وتوصلت 

 "بوكالدراسةإلىأنالدرجاتالتييحصلعليهاطالبالجامعاتالمدمنونعلىشبكةاإلنترنتوتصفحموقعفيس

 .أكبرالشبكاتاالجتماعيةعلىاإلنترنت،أدنىبكثيرمنتلكالتييحصلعليهانظراؤهمالذيناليستخدمونهذاالموقع

إدماناإلنترنتوعالقته باالتوافق النفساي االجتمااعي لادى طاالب المرحلاة الثانوياة  -( بدراسة بعنوان 2010وقام العصيمي)

إدمانااإلنترنتوالتوافق النفساي االجتمااعي لادى طاالب المرحلاة  بمدينة الرياض، وهدفت الدراسة إلاى معرفاة العالقاة باين

( بااين متوسااطات 0.01الثانويااة بمدينااة الرياااض، وأفاارزت النتااائج إلااى وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى )

نفساي درجات الطاالب مادمني اإلنترنات،  وغيار مادمني اإلنتارنتمن طاالب المرحلاة الثانوياة فاي أبعااد مقيااس التوافاق ال

(بااين الدرجااة الكليااة 0.01االجتمااعي لصااالح غياار مادمني اإلنترناات. ووجااود عالقااة ارتباطياة سااالبة دالااة عنااد مساتوى )

 لمقياس إدماناإلنترنتوالدرجة الكلية لمقياس التوافق النفسي االجتماعي.

العالقة بين  ( إلى الكشف عنKalpidou, Costin & Morris, 2011وهدفت دراسة كالبيدو وكوستين وموريس )

استخدام أحد مواقع التواصل االجتماعي وهو الفيسبوك مع الصحة النفسية ومع احترام الذات ،والتكيف العاطفي لدى 

ً وطالبة في الجامعات األمريكية، وتم استخدام مقياس الصحة النفسية الذي تكون من )70من ) مكونةعينة  ( 76( طالبا

)التكيف األكاديمي ،والتكيف االجتماعي، والتكيف الشخصي والعاطفي،  فقرة تورزعت إلى أربع مجاالت، وهي:

والتكيف واالتجاهات نحو الكلية(، وكان من أهم نتائج الدراسة أن مستوى استخدام موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك 

سية، وهما: التكيف كان مرتفعاً، وأن هناك عالقة سلبية بين استخدام الفيسبوك مع مجالين من مجاالت الصحة النف

العاطفي واألكاديمي، وأن هناك عالقة إيجابية بين استخدام الفيسبوك مع مجالين للصحة النفسية هما: التكيف االجتماعي 

 والتوجه نحو الكلية.

(إلىتقصيأثراستخدام اإلنترنتعلىالتحصيالألكاديمي 2012وهدفتالدراسةالتي أجراها الطراونة والفنيخ )

طالباًوطالبةمنالطلبة  ( 595 ) ومهاراتاالتصاللدىطلبةجامعةالقصيم، على عينةمن، يواالكتئابوالتكيفاالجتماع

والصورةالمعربةلقائمةبيك  .الذينيستخدموناإلنترنتفيجامعةالقصيم،وتماستخدامالمعداللتراكميللداللةعلىالتحصياللدراسي

لجامعية،ومقياسمهاراتاالتصال ،ومقياسالتكيفاالجتماعيالمالئمللبيئةاالجتماعيةا (Beck)لالكتئاب

لدىطلبةالجامعة،وقدأشارتالنتائجإلىوجوددرجةأعلىبقليلمنالدرجةالمتوسطةلدى 

 :الطلبةمستخدمياإلنترنتلفترةزمنيةمتوسطةفيكلمندرجةالتكيفاالجتماعيومهارات االتصال،فيحينأندرجتي

التكيفاالجتماعي،ومهاراتاالتصالمنخفضةلدىالطلبةذوي 



 

إلنترنت،كماأظهرتالنتائجأندرجةاالكتئابمنخفضةلدىالطلبةمستخدمي االستخدامالمرتفعل

 .اإلنترنتلفترةزمنيةمتوسطة،فيحينأندرجةاالكتئابمرتفعةلدىالطلبةذوياالستخدام المرتفعلإلنترنت

فرع درعا في  –( بهدف التعرف إلى إدمان الشبكة المعلوماتية اإلنترنتلدى طلبة جامعة دمشق 2014وفي دراسة للعمار)

والتخصص، ومستوى التحصيل الدراسي، والوضع االقتصادي ،وعدد ساعات الجلوس على  ،وء متغيرات الجنسض

 674 )الشبكة المعلوماتية ، والمواقع المفضلة وتم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي للدراسة ، فتكونت عينة الدراسة من 

الباحث في دراسته مقياسا خاصا بإدمان الشبكة المعلوماتية طالباً وطالبة من مختلف كليات ومعاهد الجامعة، واستخدم (

تم إعداده من قبل الباحث لتحقيق أهداف الدراسة، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود عالقة ارتباطية بين إدمان 

تية والوضع الشبكة المعلوماتية والمعدل الدراسي ، بينما أظهرت وجود عالقة ارتباطية بين إدمان الشبكة المعلوما

االقتصادي، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في إدمان الشبكة المعلوماتية وفقا لمتغيرات الجنس، والتخصص 

 الدراسي.

( إلى معرفة العالقة بين استخدام وسائل التواصل االجتماعي وبين كل 2016وهدفت الدراسة التي أجراها الصوافي )

، والتحصيل الدراسي، وعدد الساعات ،ونوعية الوسيلة األكثر ارتيادا،  من متغيرات الصف الدراسي ، والجنس

( طالبا وطالبة من الصفين السابع والعاشر من 311والغرض من الموقع، وتم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من )

ج عدم وجود مدارس والية المضيبي، واستخدم في الدراسة مقياس خاص بوسائل التواصل االجتماعي، فأظهرت النتائ

فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة الصفين السابع األساسي والعاشر األساسي في استخدام وسائل التواصل االجتماعي  

 وفقا لمتغيري الجنس ومستوى التحصيل الدراسي.

 :التعقيب على الدراسات السابقة

لقة بكل من إدماناإلنترنت، وجودة الحياة. فقد وبالنظر إلى الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع هذه الدراسة والمتع

لوحظ أن تلك الدراسات قد أبرزت األهمية الكبيرة الستخدام الشبكة العنكبوتية في التواصل االجتماعي بين أفراد 

 المجتمع، وأن معظم هذه الدراسات قد ركزت على عينات من الطلبة الجامعيين أو طلبة المرحلة الثانوية باستثناء دراسة

( التي تناولت المرحلة األساسية، ولوحظ أن تلك الدراسات قد تناولت محاور متعدده قد تتاثر بمفهوم 2016)الصوافي ،

(، وكذلك التحصيل الدراسي مثل دراسة 2015جودة الحياة لدى الفرد، مثل األفكار الالعقالنية في دراسة )الشريف ،

 (.2014)كريمة،

قة بإدماناإلنترنتعلى طلبة الجامعات لعدة محاور، منها: االكتئاب والعزلة والتحصيل وتركزت الدراسات السابقة المتعل

الدراسي، والتواصل االجتماعي، والتوافق النفسي واالجتماعي، باستثناء دراسة العصيمي،  ويالحظ عدم وجود دراسات 

الب المرحلة األساسية العليا ؛ األمر الذي لدى ط–بحدود علم الباحثين  –تناولت العالقة بين جودة الحياة وإدماناإلنترنت

 يعزز من إجراء هذه الدراسة، ويعطيها موقعاً متميزا بين هذه الدراسات.

وتجدر اإلشارة إلى أن اطالع الباحثين على الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع جودة الحياة وإدماناإلنترنت،سوف 

ة، إضافة إلى إعداد أداتي الدراسة، وسيتم التعرف إلى الفئات التي تم تسمح له باإلفادة منها في تحديد مشكلة الدراس

دراستها، وفي التعرف إلى المتغيرات التي تناولتها، إضافة إلى تحديد موقع الدراسة الحالية من تلك الدراسات السابقة، 

 التي يؤمل أن تكون انطالقة لدراسات أخرى في هذا المجال.



 

 الطريقة واإلجراءات

 تم استخدام المنهج المسحي الوصفي االرتباطي لمناسبته تحقيق أغراض هذه الدراسة.الدراسة:  منهجية

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الخاصة في العاصمة عمان مجتمع الدراسة :

%( من مجتمع 50.85الذكور؛ أي بنسبة )( من 5350( طالبا وطالبة منهم )10521من لواء الجامعة،البالغ عددهم )

 %( من مجتمع الدراسة.49.15( من اإلناث أي ما نسبته )5171الدراسة. و)

( من طالب المرحلةاألساسية العليا للصافين الثاامن والعاشار /البرناامج الاوطني  470اختيار عينة من )عينة الدراسة: تم 

رس العمريااة الثانويااة/بنات، لمااا لهااا) الماادارس العمريااة ( بالطريقااة فااي كاال ماان الماادارس العمريااة الثانويااة/بنين، والماادا

 ( يوضح ذلك1القصدية العشوائية وفقا لمتغيرات هذه الدراسة.   والجدول )

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغيرات الجنس والصف ودخل االسرة1جدول )

 المجموع الجنس 

 اإلناث الذكور الفئة/ المستوى المتغير

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

الصف 

 الدراسي

 %48.5 228 %22.8 107 %25.7 121 الصف الثامن 

 %51.5 242 %27.2 128 %24.3 114 الصف العاشر

 %100.0 470 %50.0 235 %50.0 235 المجموع

المستوى 

 االجتماعي

 %73.8 347 %38.3 180 %35.5 167 منخفض

 %17.9 84 %8.3 39 %9.6 45 متوسط

 %8.3 39 %3.4 16 %4.9 23 مرتفع

 %100.0 470 %50.0 235 %50.0 235 المجموع

المستوى 

 االقتصادي

 %3.4 16 %0.6 3 %2.8 13 دينار  500أقل من 

 %24.0 113 %12.3 58 %11.7 55 1000وأقل من  500من 

 %72.6 341 %37.0 174 %35.5 167 دينار فأكثر 1000

 %100.0 470 %50.0 235 %50.0 235 عالمجمو

-  

 أداوات الدراسة : 

تم تطوير مقياس لجودة الحياة لطلبة المرحلة األساسية العليا اعتمادا على مقياس جودة الحياة أوال: مقياس جودة الحياة: 

الدراسة الحالية  ( ،وما آلت إليه الدراسات والبحوث ذات العالقة بموضوع2006،الذي تم إعداده من قبل منسي وكاظم )

( فقرة موزعة على ستة 60تكون المقياس بصورته األولية من )(. وقد2012( ، مبارك )2015، مثل: دراسات حتي )

 أبعاد فرعية على النحو اآلتي: 

ويقصد بها شعور الفرد بالرضا والسعادة حول صحته العامة، وقدرته على إشباع حاجاته من جودة الصحة العامة:  .1

 البيئة، ورقي الخدمات الصحية  التي تقدم له ليكون فيها الفرد راضيا ، وتسير حياته كما ينبغي له.خالل ثراء 

وتمثل شعور الفرد بالرضا والسعادة وقدرته على إشباع حاجاته من خالل ثراء البيئة، ورقي جودة الحياة األسرية:  .2

 الخدمات التي تقدم له خالل الحياة األسرية. 

وتعني شعور الفرد بالرضا والسعادة، وقدرته على إشباع حاجاته من خالل ثراء البيئة، رسية : جودة الحياة المد .3

 ورقي الخدمات التي تقدم له،في البيئة المدرسية. 



 

وتشير إلى شعور الفرد بالرضا والسعادة ،وقدرته على إشباع حاجاته من خالل ثراء البيئة، ورقي جودة العواطف:  .4

 في المجاالت النفسية  واالستفادة منها. الخدمات التي تقدم له 

وتشير إلى شعور الفرد بالرضا والسعادة، وقدرته على إشباع حاجاته من خالل ثراء البيئة، جودة الصحة النفسية:  .5

 ورقي الخدمات التي تقدم له، ويكون فيها الفرد متوافقا نفسيا.

قدرته على إشباع حاجاته من خالل ثراء البيئة، وتشير إلى شعور الفرد بالرضا والسعادة ،وجودة شغل الوقت:  .6

 ورقي الخدمات التي تقدم له في مجال إدارة الوقت واالستفادة منه.

 صدق مقياس جودة الحياة: 

( محكمين من ذوي االختصاص في الجامعات األردنية، وطليب مينهم 10تم عرض المقياس على )صدق المحكمين:   -أ 

لموضوع الدراسة الحالية، وسالمة اللغة، ومناسبته لعينة الدراسية، وكيذلك مالءمية  التحقق من مدى مالءمة المقياس

الفقرات ألبعاده الفرعية. وإبداء أية مالحظيات أو تعيديالت أو إضيافات يقترحونهيا، وقيد أخيذ الباحثيان بيحراء المحكميين 

بيين المحكميين لقيياس ميا وضيع  وأجرى التعديالت التيي اقترحهيا المحكميون. وقيد حقيق المقيياس نسيبة اتفياق مرتفعية

 %(.80لقياسه، وكانت نسبة االتفاق )

استخرج الباحثان معامالت االرتباط المصحح بين كل من الدرجة الكلية للمقياسوأبعاده  مؤشرات صدق البناء:  –ب 

 الفرعية، وبين الدرجة الكلية للبعد وفقراته، والجداول التالية توضح ذلك: 

بين الدرجة الكلية لمقياس صورة ( Corrected Item-Total Correlationالمصحح )تباط ( معامالت االر2جدول )

 الحياة وأبعاده الفرعية.

مقياس جودة الحياة 

 وأبعاده الفرعية

الصحة 

 العامة

الحياة 

 األسرية

االحياة 

 المدرسية

الصحة  العواطف

 النفسية

شغل 

 الوقت

جودة 

 الحياة

 **578. **936. **919. **873. **900. **914. 1 الصحة العامة

 **568. **950. **935. **899. **930. 1 **914. الحياة األسرية

 **615. **942. **926. **888. 1 **930. **900. الحياة المدرسية

 **628. **920. **912. 1 **888. **899. **873. العواطف

 **699. **950. 1 **912. **926. **935. **919. الصحة النفسية

 **609. 1 **950. **920. **942. **950. **936. شغل الوقت

 1 **609. **699. **628. **615. **568. **578. جودة الحياة

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

(  بين الدرجة الكلية α   =0.01( وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )2يبين الجدول )

للمقياس والدرجة الكلية لكل من أبعاده في الصحة العامة، والحياة األسرية، وجودة الحياة المدرسية ، والعواطف، 

مع الدرجة كل فقرة من فقرات أبعاد المقياس ( العالقة االرتباطية بين 3والصحة النفسية، وشغل الوقت. ويبين الجدول )

 الكلية لكل بعد.

بين درجة الفقرة، والدرجة الكلية ( Corrected Item-Total Correlationالمصحح )( معامالت االرتباط 3جدول )

 لألبعاد الفرعية لمقياس جودة الحياة

 شغل الوقت الصحة النفسية العواطف الحياة المدرسية الحياة األسرية الصحة العامة

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

1 0.17** 11 0.17** 21 0.10* 31 0.11* 41 0.11* 51 0.22** 

2 0.24** 12 0.17** 22 0.14** 32 0.16** 42 0.09* 52 0.12** 



 

3 0.15** 13 0.22** 23 0.20** 33 0.12** 43 0.12** 53 0.21** 

4 0.26** 14 0.19** 24 0.16** 34 0.18** 44 0.15** 54 0.25** 

5 0.15** 15 0.22** 25 0.12** 35 0.13** 45 0.21** 55 0.22** 

6 0.20** 16 0.24** 26 0.11* 36 0.17** 46 0.17** 56 0.24** 

7 0.26** 17 0.11* 27 0.10* 37 0.12** 47 0.21** 57 0.22** 

8 0.21** 18 0.18** 28 0.15** 38 0.15** 48 0.12** 58 0.23** 

9 0.12** 19 0.21** 29 0.09* 39 0.13** 49 0.13** 59 0.20** 

10 0.24** 20 0.15** 30 0.14** 40 0.13** 50 0.16** 60 0.21** 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

من فقرات مقياس جودة الحياة، مع الدرجة الكلية لكل ( إن معامالت االرتباط المصححة لكل فقرة 3يالحظ من الجدول )

(؛ α   =0.05)داللة ( وجميعها معامالت ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى ال.26** –.09*بعد قد تراوحت بين ) 

 مما يشير إلى صالحية المقياس ومناسبته للتطبيق في هذه الدراسة. 

-testوللتحقق من ثبات مقياس جودة الحياة؛فقد تم استخدام  طريقتي االتسااق الاداخلي )كرونبااخ ألفاا( وإعاادة االختباار )

retestالل تطبياق المقيااس علاى عيناة اساتطالعية ، ( للتحقق منصالحية المقياس للتطبيق في هذه الدراسة، وذلاك مان خا

( طالبا وطالبة من  طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس العمرياة  مان خاارج عيناة الدراساة ، وبفاصال 20قوامها )

 زمني مدته أسبوعان بين التطبيقين األول والثاني. والجدول التالي يوضح ذلك. 

 طريقة اإلعادة لكل من مجاالت وأبعاد مقياس جودة الحياة والمقياس ككل( معامالت ثبات كرونباخ ألفا و4جدول )

مقياس جودة الحياة وأبعاده  الرقم

 الفرعية

عدد 

 الفقرات

معامل الثبات بطريقة االتساق 

 الداخلي)كرونباخ ألفا(

معامل الثبات بطريقة 

 اإلعادة

 748. 763. 10 الصحة العامة 1

 760. 768. 10 الحياة األسرية 2

 766. 736. 10 الحياة المدرسية 3

 738. 746. 10 العواطف 4

 770. 781. 10 الصحة النفسية 5

 749. 706. 10 شغل الوقت 6

 806. 816. 60 جودة الحياة 7

(، بينما تراوحت 0.816 –0.706ألفا ألداة القياس قد تراوحت بين ) -( أن معامالت ثبات كرونباخ 4يظهر الجدول )

(، وتعتبر هذه النسب مقبولة لثبات أداة القياس من أجل قياس ما 0.80 – 0.73ات بطريقة اإلعادة بين )معامالت الثب

 وضعت لقياسه.

ُطلب من المفحوصين اإلجابة عن كّل فقرة من فقرات المقياس باختيار أحد البدائل الخمسة، اآلتية: تصحيح المقياس:

( للبديل الثاني، 4( للبديل األول، و)5بت الدرجة بإعطاءاألوزان التالية: )دائما، وغالبا ، وأحيانا، ونادرا ، وأبدا. وحس

( للبديل الخامس ، وذلك في حال الفقرات اإليجابية. وعكست هذهاألوزان 1( للبديل الرابع، و)2( للبديل الثالث، و)3و)

 5× 60ى مقياس جودة الحياة هو )في حال الفقرات السلبية؛ وبناء على ذلك، فإن الحد األعلى لتقديرات المفحوصين عل

( درجات، وان 5( درجة. وان الحد األعلى للمقياس بداللة الفقرة هو )60=  1× 60( درجة. والحد األدنى هو )300= 

وللحكم على مستوى جودة الحياة لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في (.  1الحد األدنى للمقياس بداللة الفقرة هو )

 -1في العاصمة عمان من لواء الجامعة،فقد تم اعتماد أن المتوسطات الحسابية التي تتراوح بين ) المدارس الخاصة



 

وأقل  -2,34( تعني أن مستوى طلبة المرحلة األساسية العليا منخفض. والمتوسطات الحسابية التي تتراوح بين  )2,33

 (مرتفع.5-3,68(، متوسط. وأن المتوسطات الحسابية التي تتراوح بين )3,68من 

اإلدمان على اإلنترنت اعتمادا على مقياس إدماناإلنترنت، الذي تم تطويره تم تطوير مقياس ثانيا: مقياس إدماناإلنترنت:

(، وما تم االطالع عليه من أدوات ذات عالقة مباشرة باإلدمان على اإلنترنتمثل دراسة أرنوط 2010من قبل العصيمي )

،   (& Davis , Flett)ديفيز وفليت دراسة، و(Thatcher& Goolam, 2005) (، ودراسةثاتشر وجوالم 2007)

( فقرة موزعة على ثمانية أبعاد فرعية، 79. وقد تكون المقياس بصورته األولية من )(Young, 1998)ودراسةيونج 

 هي على النحو اآلتي:

األنشطة وأكثرها قيمة في حياة ويشير إلى ذلك الذي يحدث عندما يصبح استخدام اإلنترنتأهم : salienceالبروز  .1

 الفرد. ويسيطر على تفكيره ومشاعره.

ويشير إلى الخبرة الذاتية المكتسبة التي يشعر بها كنتيجة الستخدام : mood modificationتعديل المزاج  .2

ى افتقاد اإلنترنتبشكل متواصل، ويمكن إدراكها كإستراتيجية يستخدمها في المواجهة لكي يتحاشى اآلثار المترتبة عل

 استخدامه لألنترنت

ويشير إلى العملية التي يزداد فيها كمية أو مقدار استخدام اإلنترنت،إذ يصل إلى المقدار أو : toleranceالتحمل  .3

 الكمية التي يشعر فيها بتحقيق االنتعاش والسعادة والرضا. 

و السعادة،و يترتب عليها وتشير إلى مشاعر عدم الراحة أ: withdrawal symptomsاألعراض االنسحابية  .4

آثار فسيولوجية تحدث عندما ينقطع عن استخدام اإلنترنت، أو تقل فترة استخدامه له؛ مما يترتب عليه مشاعر 

 بالكآبة وحدة الطبع وسرعة الهياج

ويشير إلى الصراعات التي تدور بين مدمن اإلنترنت، والمحيطين به؛نحو: الصراع بين :  conflictالصراع:  .5

والصراعات والتضارب بين إصراره على استخدام اإلنترنت، وبين غيره من  interpersonal conflictشخصي 

األنشطة األخرى )مثل: العمل والحياة االجتماعية، واألمنيات، واالهتمامات، والدراسة(. أو الصراع الذي يدور 

لق باستخدام اإلنترنت)الذي يتمثل في المتع intrapsychic conflictداخل الفرد ذاته، وهو الصراع البين نفسي 

 االستمرار أو التوقف، وخاصة عندما تنشأ مشكالت عن استمراره في استخدام اإلنترنت(. 

 ويقصد به الميل إلى العودة مرة أخرى،واالندفاع بشكل مفرط الستخدام اإلنترنت.:  relapseاالنتكاس  .6

الستخدام اإلنترنت؛ للحصول على اإلحساس والمشاعر ويقصد بها الحاجة الملحة :  dependenceاالعتمادية  .7

المصاحبة الستخدام اإلنترنت،التي يترتب على عدم استخدامها إحساسه بمشاعر مزعجة وكآبة، وتسبب له حالة من 

 التوتر واالنزعاج.

م ويقصد به ان المدمن يفقد اإلحساس بالجوانب األخالقية والدينية عند استخدا: abuseسوء االستخدام  .8

اإلنترنت؛فيرتبط إدمانه لهذا االستخدام فقط بما يحققه من إشباع لغرائزه، دون إدراك لما يسببه هذا اإلدمان من 

 ممارسات شاذة أو غير أخالقية أو توقعه تحت طائلة القانون.

 صدق مقياس إدمان اإلنترنت: 



 

ص فيي الجامعيات األردنيية، وطليب ( محكميين مين ذوي االختصيا10تم عيرض المقيياس عليى )صدق المحكمين:     –أ 

منهم التحقق من مدى مالءمة المقياس لموضيوع الدراسية الحاليية، وسيالمة اللغية، ومناسيبته لعينية الدراسية، وكيذلك 

مالءمية الفقيرات ألبعياده الفرعيية، وابييداء أيية مالحظيات أو تعيديالت أو إضيافات يقترحونهييا، وقيد أخيذ الباحثيان بييحراء 

عديالت التي اقترحها المحكمون،وقد حقق المقياس نسبة اتفاق مرتفعة بين المحكميين لقيياس ميا المحكمين، وأجرى الت

 %(.80وضعت لقياسه، وكانت نسبة االتفاق )

استخرج الباحثان معامالت االرتباط المصحح بين كل من الدرجة الكلية للمقياس وأبعاده مؤشرات صدق البناء:  –ب 

 لبعد وفقراته، والجداول التالية توضح ذلك: الفرعية، وبين الدرجة الكلية ل

بعد من أبعاد مقياس ( الرتباط كل Corrected Item-Total Correlation( معامل االرتباط المصحح )5الجدول )

 اإلدمان على اإلنترنت مع الدرجة الكلية للمقياس

مقياس اإلدمان 

 وأبعاده الفرعية

تعديل  البروز

 المزاج

األعراض  التحمل

 حابيةاالنس

سوء  االعتمادية االنتكاس الصراع

 االستخدام

مقياس 

 اإلدمان

         1 البروز

        1 **69. تعديل المزاج

       1 **68. **75. التحمل

األعراض 

 االنسحابية
.70** .65** .82** 1      

     1 **67. **71. **53. **58. الصراع

    1 **80. **78. **72. **61. **65. االنتكاس

   1 **78. **70. **77. **77. **64. **72. االعتمادية

  1 **50. **49. **56. **48. **48. **37. **35. سوء االستخدام

 1 **64. **89. **88. **84. **89. **90. **77. **82. مقياس اإلدمان

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

( بين الدرجة α   =0.01( وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )5جدول )يبين ال 

الكلية للمقياس، والدرجة الكلية لكل من أبعاده في البروز، وتعديل المزاج، والتحمل، واألعراض االنسحابية، والصراع، 

االرتباط بين المقياس وأبعاده الفرعية بين  واالنتكاس، واالعتمادية، وسوء االستخدام؛ حيث تراوحت معامالت

( العالقة 6. ويبين الجدول )  (α = 0.01( وجميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)0.900 –0.357)

 مع الدرجة الكلية لكل بعد كل فقرة من فقرات أبعاد المقياس االرتباطية بين 

فقرة من فقرات ( الرتباط كل Corrected Item-Total Correlation(: معامل االرتباط المصحح )6الجدول )

 مقياس إدماناإلنترنتمع الدرجة الكلية للبعد:

 األعراض االنسحابية التحمل تعديل المزاج البروز

معامل  رقم الفقرة

 االرتباط

معامل  رقم الفقرة

 االرتباط

معامل  رقم الفقرة

 االرتباط

معامل  رقم الفقرة

 االرتباط

1 .47** 11 .65** 21 .69** 31 .65** 

2 .79** 12 .65** 22 .66** 32 .55** 

3 .81** 13 .44** 23 .69** 33 .74** 

4 .73** 14 .71** 24 .65** 34 .80** 

5 .61** 15 .19** 25 .76** 35 .81** 

6 .52** 16 .56** 26 .64** 36 .76** 

7 .72** 17 .53** 27 .73** 37 .57** 



 

8 .63** 18 .74** 28 .64** 38 .49** 

9 .66** 19 .46** 29 .66** 39 .75** 

10 .65** 20 .57** 30 .56** 40 .77** 

 سوء االستخدام االعتمادية االنتكاس الصراع

معامل  رقم الفقرة

 االرتباط

معامل  رقم الفقرة

 االرتباط

معامل  رقم الفقرة

 االرتباط

معامل  رقم الفقرة

 االرتباط

41 .56** 51 .62** 59 .59** 69 .72** 

42 .74** 52 .76** 60 .73** 70 .69** 

43 .67** 53 .75** 61 .68** 71 .73** 

44 .73** 54 .76** 62 .66** 72 .77** 

45 .63** 55 .76** 63 .79** 73 .62** 

46 .66** 56 .74** 64 .71** 74 .75** 

47 .69** 57 .72** 65 .61** 75 .67** 

48 .60** 58 .71** 66 .68** 76 .68** 

49 .67**   67 .81** 77 .67** 

50 .60**   68 .65** 78 .73** 

      79 .47** 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ة الكلية لكل من فقرات مقياس إدماناإلنترنتمع الدرج( ان معامالت االرتباط المصححة لكل فقرة 6يالحظ من الجدول )

=   α)(، وجميعها معامالت ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة .810** –.191**بعد، قد تراوحت بين ) 

 (؛ مما يشير إلى صالحية المقياس ومناسبته للتطبيق في هذه الدراسة. 0.05

تخدام  طريقتي االتساق الداخلي )كرونباخ وللتحقق من ثبات مقياس إدماناإلنترنت؛ فقد تم اسثبات مقياس إدماناإلنترنت:

( للتحقق من صالحية المقياس للتطبيق في هذه الدراسة،؛وذلك من خالل تطبيق test-retestألفا( ،وإعادة االختبار )

( من طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس العمرية  من خارج عينة 20المقياس على عينة استطالعية قوامها )

 ، وبفاصل زمني مدته أسبوعان بين التطبيقين األول والثاني، والجدول التالي يوضح ذلك. الدراسة 

 ( معامالت ثبات كرونباخ الفا وطريقة اإلعادة  لكل من أبعاد مقياس إدماناإلنترنتوالمقياس ككل7جدول )

مقياس اإلدمان وأبعاده  الرقم

 الفرعية

عدد 

 الفقرات

معامل الثبات بطريقة االتساق 

 داخلي)كرونباخ ألفا(ال

معامل الثبات بطريقة 

 اإلعادة

 813. 858. 10 البروز 1

 716. 746. 10 تعديل المزاج 2

 821. 866. 10 التحمل 3

 868. 879. 10 األعراض االنسحابية 4

 839. 857. 10 الصراع 5

 851. 876. 10 االنتكاس 6

 869. 881. 8 االعتمادية 7

 864. 861. 11 سوء االستخدام 8

 952. 936. 79 اإلدمان على اإلنترنت 9



 

(، بينما تراوحت 0.88 –0.74ألفا الداة القياس قد تراوحت بين ) -( أن معامالت ثبات كرونباخ 7يظهر الجدول )

( ،وتعتبر هذه النسب مقبولة لثبات أداة القياس من أجل قياس ما 0.86 –0.71معامالت الثبات بطريقة اإلعادة بين )

 قياسه.وضعت ل

ُطلب من المفحوصين اإلجابة عن كّل فقرة من فقرات المقياس باختيار أحد البدائل الخمسة، االتية: تصحيح المقياس:

( للبديل الثاني، 4( للبديل األول، و)5دائما، وغالبا ، وأحيانا، ونادرا ، وأبدا. وحسبت الدرجة بأعطاء األوزان التالية: )

( للبدديل الخامس ، وذلك في حال الفقرات اإليجابية. وعكست هذهاألوزان 1ديل الرابع، و)( للب2( للبديل الثالث، و)3و)

في حال الفقرات السلبية؛ وبناء على ذلك، فإن الحد األعلى لتقديرات المفحوصين على مقياس اإلدمان على اإلنترنتهو 

( 5على للمقياس بداللة الفقرة هو )( درجة، وأن الحد األ60=  1× 60( درجة، والحد األدنى هو )300=  5× 60)

لدى طلبة المرحلة األساسية إدماناإلنترنتوللحكم على مستوى (.  1درجات، وأن الحد األدنى للمقياس بداللة الفقرة هو )

العليا في المدارس الخاصة في العاصمة عمان،من لواء الجامعة؛ فقد تم اعتماد معيار أن الفقرات التي يتراوح متوسطها 

لدى طلبة المرحلة األساسية العليا منخفض. والفقرات التي إدماناإلنترنت(، تعني أن مستوى 2.33 -1ابي بين )الحس

(، متوسط. والفقرات التي يتراوح متوسطها الحسابي بين 3.68وأقل من  -2.34يتراوح متوسطها الحسابي بين )

 (مرتفع.3.68-5)

 متغيرات الدراسة:

جودة الصحة العامة، وجودة الحياة األسرية، وجودة الحياة المدرسية، وجودة العواطف، : :  ومحاورها جودة الحياه - 1

 وجودة الصحة النفسية، وجودة شغل الوقت وإدارته.

البروز، وتعدياللمزاج، والتحمل، واألعراضاالنسحابية، والصراع، واالنتكاس، ومحاوره:إدماناإلنترنت: - 2

 واالعتمادية، وسوءاالستخدام. 

 : وهما فئتان:ذكر، أنثى. الجنس - 3

 وهما مستويان: الصف الثامن، الصف العاشر. الصف الدراسي – 4

 دينار 1000دينار، اعلى من 1000دينار إلى  500دينار، من  500: وهي ثالثة مستويات: اقل من دخل األسرة -5

 :وهو ثالثة مستويات:منخفض، متوسط، مرتفعالمستوى االجتماعي-6

وقد تضمنتاالطالع على األدب التربوي في موضوع الدراسة، واختيار مجتمع الدراسة  وعينتها، راسة: اجراءات الد

وتطوير أداتي الدراسة المتمثلة بكل من جودة الحياة وإدماناإلنترنت، وتطبيق أداتي الدراسة على عينة التطبيق، ومن ثم  

 النتائج ومناقشتها وكتابة التوصيات وتحليلها، واستخراج SPSSجمع البيانات  باستخدام برنامج 

 نتائج الدراسة

ما مستوى جودة الحياة لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في النتائج المتعلقة باالجابة عن السؤال األول ونصه: 

 العاصمة عمان؟ 

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى جودة الحياة وأبعاده الفرعية 8جدول )

جودة الحياة وأبعاده  لرقما

 الفرعية

عدد 

 الفقرات

الحد األعلى 

 للمتوسط

المتوسط 

الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

 المستوى



 

 بداللة الفقرة

 متوسط 1.49 2.78 27.12 10 الصحة العامة 1

 متوسط 1.34 3.27 32.09 11 الحياة األسرية 2

 متوسط 1.42 2.99 29.29 10 الحياة المدرسية 3

 متوسط 1.23 3.55 34.91 9 اطفالعو 4

 متوسط 1.46 2.99 29.29 10 الصحة النفسية 5

 متوسط 86. 2.98 29.85 10 شغل الوقت 6

 متوسط 30. 3.05 182.88 60 جودة الحياة 7

 

: ) ( أن المتوسطات الحسابية، بداللة الفقرة لمقياس جودة الحياة وأبعاده الفرعية، قد تراوحت بين 8يتبين من الجدول )

وللحكم على مستوى جودة الحياة لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الخاصة في العاصمة ( .3.55 - 2.78

عمان من لواء الجامعة؛فقد تم اعتماد المعيار اإلحصائي الذي يشير إلى أن الفقرات التي يتراوح متوسطها الحسابي بين 

األساسية العليا في المدارس الخاصة في العاصمة عمان من لواء الجامعة (، تعني أن مستوى طلبة المرحلة 2.33 -1)

(، تعني أن مستوى طلبة المرحلة 3.68وأقل من  -2.34منخفض. وأن الفقرات التي يتراوح متوسطها الحسابي بين )

ات التي يتراوح األساسية العليا، في المدارس الخاصة في العاصمة عمان من لواء الجامعة متوسط، بينما تشير الفقر

(، وأن مستوى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الخاصة، في العاصمة عمان 5-3.68متوسطها الحسابي بين )

من لواء الجامعة مرتفع.وعليه، فإن مستوى جودة الحياة وأبعاده الفرعية كانت بمستوى متوسط، وأن أعلى مستوى 

 ة، وأدنى مستوى كان لجودة الصحة العامة.لجودة الحياة كان لجودة الحياة األسري

وقد تعزى هذه النتائج إلى البيئة الثرية التي ينتمي إليها غالبية طلبة العينة، التي تتيح لهم االطالع على أنواع الكماليات 

لعاب وأساليب الترفيه بشكل دوري، فعلى الرغم من توفير األهل لهم العيشة الكريمة ومستوى الترفيه المناسب من أ

ورحالت، يبقى لديهم الشغف بتجربة  ما هو جديد وامتالكه ؛ ويعزى االنخفاض في مستوى بعد جودة الصحة العامة إلى 

جهل الطالب في أهمية امتالكه لجسد سليم ورياضي، وأثر ذلك على تفوقه الدراسي وحياته االجتماعية؛ مما يحتم على 

هذا البعد لهؤالء الطلبة. وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة المرشدين إجراء ندوات وحصص توجيه جمعي حول 

(،  2008(، ودراسةسليمان)2012(.واختلفت مع نتائج دراسةنعيسة )2006( ، ودراسةحبيب )2015الشريف)

 (.2006ودراسةالضامن وحسن )

دى طلبة المرحلة األساسية العليا في ما درجة اإلدمان على اإلنترنتلالنتائج المتعلقة باالجابة عن السؤال الثاني ونصه: 

 العاصمة عمان؟ 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية درجة اإلدمان على اإلنترنتلدى طلبة المرحلة األساسية العليا في 9جدول )

 العاصمة عمان

اإلدمان على  الرقم

اإلنترنتوأبعاده 

 الفرعية

عدد 

 الفقرات

الحد األعلى 

 للمتوسط

المتوسط 

الحسابي بداللة 

 الفقرة

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 86. 2.98 29.85 10 البروز 1

 متوسطة 72. 2.99 29.92 10 تعديل المزاج 2

 متوسطة 89. 2.52 25.22 10 التحمل 3



 

 متوسطة 93. 2.52 25.24 10 األعراض االنسحابية 4

 منخفضة 86. 2.28 22.80 10 الصراع 5

 متوسطة 1.00 2.52 20.18 10 االنتكاس 6

 متوسطة 1.00 2.87 28.70 8 االعتمادية 7

 منخفضة 78. 1.69 18.66 11 سوء االستخدام 8

 متوسطة 73. 2.53 200.60 79 مقياس اإلدمان 9

( أن المتوسطات الحسابية بداللة الفقرة لمقياس اإلدمان على اإلنترنت،  وأبعاده الفرعية قد 9يتبين من الجدول )

وللحكم على درجة اإلدمان على اإلنترنتلدى طلبة المرحلة األساسية العليا في ( . 2.99 - 1.69حت بين : ) تراو

المدارس الخاصة في العاصمة عمان من لواء الجامعة؛ فقد تم اعتماد المعيار اإلحصائي الذي يشير إلى أن الفقرات 

ة اإلدمان على اإلنترنتلدى طلبة المرحلة األساسية العليا (، تعني أن درج2.33 -1التي يتراوح متوسطها الحسابي بين )

في المدارس الخاصة في العاصمة عمان من لواء الجامعة منخفض، وأن الفقرات التي يتراوح متوسطها الحسابي بين 

لخاصة (، تعني أن درجة اإلدمان على اإلنترنتلدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس ا3.68وأقل من  -2.34)

(، أن 5-3.68في العاصمة عمان من لواء الجامعة متوسط. بينما تشير الفقرات التي يتراوح متوسطها الحسابي بين )

درجة اإلدمان على اإلنترنتلدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الخاصة في العاصمة عمان من لواء الجامعة 

رنتلدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الخاصة في العاصمة مرتفع.وعليه، فإن درجة اإلدمان على اإلنت

عمان من لواء الجامعةوأبعاده الفرعية، كانت بدرجة متوسط لكل من أبعاد البروز، وتعديل المزاج، والتحمل، 

ى درجة واألعراض االنسحابية، والصراع، واالنتكاس، واالعتمادية ، ومنخفضة في بعد سوء االستخدام، وأن أعل

لإلدمان على اإلنترنتكانت لبعد تعديل المزاج، وأدنى درجة كان لبعد سوء االستخدام.وقد تعزى هذه النتائج إلى جهل 

مجتمع الدراسة بمخاطر الجلوس ساعات طويلة على اإلنترنتعلى صحتهم، وتحصيلهم العلمي وحياتهم االجتماعية ، أما 

ينة الدراسة فربما سببه البيئة المحافظة التي تربى فيها معظم طلبة المدرسة، انخفاض درجة بعد سوء استخدام اإلنترنتلع

 فالمدارس المأخوذ منها عينة الدراسة تحرص على درجة معينة من االلتزام الديني لدى طلبتها.

 .(Kalpidou, Costin & Morris, 2011كالبيدو وكوستين وموريس )دراسة وقد اختلفت نتيجة هذه الدراسة مع 

هل يختلف مستوى جودة الحياة لدى طلبة المرحلة األساسية العليا لنتائج المتعلقة باالجابة عن السؤال الثالث ونصه: ا

 في العاصمة عمان باختالف متغيراتالجنس والصف الدراسي والمستوى االجتماعيواالقتصادي ألسرة الطالب؟

 توى جودة الحياة وأبعاده الفرعية وفقا لمتغير جنس الطالب( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمس10جدول )

الحد األعلى  العدد الجنس جودة الحياة وأبعاده الفرعية الرقم

 للمتوسط

المتوسط الحسابي 

 بداللة الفقرة

االنحراف 

 المعياري

 60. 2.65 26.53 235 الذكور الصحة العامة 1

 46. 2.78 27.84 235 اإلناث  

 44. 3.20 32.00 235 الذكور ةالحياة األسري 2

 38. 3.23 32.31 235 اإلناث  

 51. 2.97 29.71 235 الذكور الحياة المدرسية 3

 46. 2.89 28.99 235 اإلناث  

 526. 3.45 34.57 235 الذكور العواطف 4

 48. 3.53 35.37 235 اإلناث  



 

 51. 2.96 29.60 235 الذكور الصحة النفسية 5

 42. 2.90 29.09 235 اإلناث  

 58. 3.00 30.07 235 الذكور شغل الوقت 6

 54. 3.04 30.43 235 اإلناث  

 35. 3.04 182.51 235 الذكور جودة الحياة 7

 25. 3.06 184.05 235 اإلناث  

 

 ( أن هناك فروقا ظاهرية بسيطة بين المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمستوى10يالحظ من الجدول )

(، 3.04جودة الحياة، وأبعاده الفرعية؛ وفقا لمتغير جنس الطالب ؛ فبلغ المتوسط الحسابي للذكور لمستوى جودة الحياة )

 (3.06بينما بلغ المتوسط الحسابي على مقياس جودة الحياة لإلناث )

الفرعية وفقا لمتغير الصف ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبيان مستوى جودة الحياة وأبعاده 10جدول )

 الدراسي

الحد األعلى  العدد الصف جودة الحياة وأبعاده الفرعية الرقم

 للمتوسط

المتوسط الحسابي 

 بداللة الفقرة

االنحراف 

 المعياري

 52. 2.72 27.20 228 الثامن الصحة العامة 1

 55. 2.71 27.17 242 العاشر  

 43. 3.20 32.00 228 الثامن الحياة األسرية 2

 39. 3.23 32.30 242 العاشر  

 51. 2.96 29.69 228 الثامن الحياة المدرسية 3

 46. 2.90 29.03 242 العاشر  

 51. 3.55 35.51 228 الثامن العواطف 4

 49. 3.44 34.46 242 العاشر  

 50. 2.96 29.60 228 الثامن الصحة النفسية 5

 43. 2.91 29.11 242 العاشر  

 61. 3.09 30.95 228 الثامن قتشغل الو 6

 50. 2.95 29.59 242 العاشر  

 33. 3.08 184.97 228 الثامن جودة الحياة 7

 27. 3.02 181.69 242 العاشر  

 

لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على مقياس  ( أنه توجد فروق ظاهرية بسيطة ل10يالحظ من الجدول )

عية؛ وفقا لمتغير الصف الدراسي، وبينما كان المتوسط الحسابي لمستوى جودة الحياة في جودة الحياة وأبعاده الفر

 ز1(3.02(، فإن المتوسط الحسابي على المقياس في الصف العاشر هو )3.0830الصف الثامن )

لمتغير  ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبيان مستوى جودة الحياة وأبعاده الفرعية وفقا11جدول )

 المستوى االجتماعي

جودة الحياة  الرقم

 وأبعاده الفرعية

الحد األعلى  العدد المستوى االجتماعي

 للمتوسط

المتوسط الحسابي 

 بداللة الفقرة

االنحراف 

 المعياري

 53. 2.68 26.82 347 منخفض الصحة العامة 1

 55. 2.81 28.19 84 متوسط  

 48. 2.82 28.25 39 مرتفع  

 42. 3.21 32.12 347 منخفض األسرية الحياة 2



 

 40. 3.25 32.53 84 متوسط  

 35. 3.16 31.66 39 مرتفع  

 50. 2.92 29.27 347 منخفض الحياة المدرسية 3

 41. 3.01 30.15 84 متوسط  

 45. 2.83 28.35 39 مرتفع  

 51. 3.50 35.04 347 منخفض العواطف 4

 51. 3.48 34.88 84 متوسط  

 41. 3.45 34.51 39 عمرتف  

 46. 2.91 29.10 347 منخفض الصحة النفسية 5

 50. 3.02 30.26 84 متوسط  

 47. 2.95 29.51 39 مرتفع  

 55. 3.01 30.12 347 منخفض شغل الوقت 6

 61. 3.04 30.44 84 متوسط  

 47. 3.10 31.00 39 مرتفع  

 31. 3.04 182.51 347 منخفض جودة الحياة 7

 28. 3.10 186.46 84 طمتوس  

 28. 3.05 183.30 39 مرتفع  

 

( أن هناك فروقا ظاهريا بسيطة لمستوى جودة الحياة وأبعاده الفرعية؛ وفقا لمتغير المستوى 11وتبين من الجدول )

االجتماعي؛فبلغت المتوسطات الحسابية على المقياس للمستويات الثالث : منخفض، ومتوسط، ومرتفع على التوالي 

(3.04  ،3.10  ،3.05) 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبيان مستوى جودة الحياة وأبعاده الفرعية وفقا لمتغير 12جدول )

 المستوى االقتصادي

جودة الحياة  الرقم

 وأبعاده الفرعية

الحد األعلى  العدد المستوى االقتصادي

 للمتوسط

المتوسط الحسابي 

 بداللة الفقرة

ف االنحرا

 المعياري

 65. 2.78 27.87 16 500أقل من  الصحة العامة 1

 52. 2.69 26.96 113 1000وأقل من  500  

 53. 2.72 27.23 341 فأكثر 1000  

 67. 3.05 30.50 16 500أقل من  الحياة األسرية 2

 39. 3.24 32.47 113 1000وأقل من  500  

 40. 3.21 32.13 341 فأكثر 1000  

 86. 3.00 30.06 16 500أقل من  المدرسية الحياة 3

 43. 2.92 29.29 113 1000وأقل من  500  

 48. 2.93 29.34 341 فأكثر 1000  

 79. 3.37 33.75 16 500أقل من  العواطف 4

 47. 3.50 35.04 113 1000وأقل من  500  

 49. 3.50 35.00 341 فأكثر 1000  

 82. 3.00 30.00 16 500أقل من  الصحة النفسية 5

 44. 2.88 28.87 113 1000وأقل من  500  

 45. 2.94 29.47 341 فأكثر 1000  

 73. 3.16 31.68 16 500أقل من  شغل الوقت 6

 58. 3.01 30.14 113 1000وأقل من  500  



 

 54. 3.02 30.22 341 فأكثر 1000  

 63. 3.06 183.87 16 500أقل من  جودة الحياة 7

 25. 3.04 182.79 113 1000من وأقل  500  

 29. 3.05 183.41 341 فأكثر 1000  

 

( وجود فروق ظاهرية بسيطة للمتوسطات الحسابية على مقياس جودة الحياة؛ وفقا لمتغير 12يتبين من الجدول )

 500ي، ودينار شهر 500المستوى االقتصادي؛فبلغت المتوسطات الحسابية وفقا لمتغير المستوى االقتصادي )أقل من 

 (3.05،  3.04،  3.06دينار شهري، وأكثر من ألف دينار شهري على التوالي ) 1000وأقل من 

( تحليل التغاير لداللة الفروق في مستوى جودة الحياة لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في العاصمة عمان 13جدول )

 لألب واالقتصادي ألسرة الطالب . وفقا لمتغيرات:الجنس والصف الدراسي للطلبة والمستوى التحصيلي

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى  قيمة )ف(

 الداللة 

 267. 1.237 116. 1 116. الجنس

 040. 4.236 396. 1 396. الصف الدراسي

 214. 1.546 144. 1 144. المستوى االجتماعي

 981. 001. 5.055 1 5.055 المستوى االقتصادي

   093. 465 43.461 الخطأ

    469 44.057 الكلي

لمتغير الصف الدراسي،  (α = 0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )13يالحظ من الجدول )

(، وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند 4.236لصالح الصف الثامن األساسي؛فبلغت قيمة )ف( لمتغير الصف الدراسي )

(. بينما بلغ المتوسط الحسابي 3.08، وبلغ  المتوسط الحسابي على المقياس للصف الثامن ) (α = 0.05ستوى الداللة )م

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 28( للصف العاشر األساسي، بينما أفرز الجدول )3.02على المقياس )

المستوى االجتماعي والمستوى االقتصادي؛فبلغت قيم )ف( على كل من متغيرات الجنس، و (α = 0.05مستوى الداللة )

 = α( وهي قيم ليست دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  )001.،  1.546،  1.237على المتغيرات على التوالي )

ويعزى وجود الفروق لصالح طالب  الصف الثامن الدراسي)الذكور واإلناث( ،إلى أنالطالب في هذه المرحلة ما  .(0.05

ال متعلقا بوالديه ويرضى بالمستوى الحياتي والمعيشي الذي يوفرانه، بينما طالب الصف العاشر يبدأ بالبحث عن ز

االستقاللية، والتمرد على المستوى الحياتي والمعيشي الموجود، ويسعى لتشكيل مستوى حياته كما يريد هو ووفق آراء 

وقد يعزى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح متغير إلنترنت.أقرانه، واألفكار التي يستقيها من اإلعالم وشبكة ا

الجنس إلى أن الذكور واإلناث في مجتمع الدراسة ينتمون إلى نفس البيئة ونفس المستوى االقتصادي، ومن خالل 

 استعراض نتائج الدراسات السابقة حول مستوى جودة الحياة فقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة

(.وخالفتها 2006(، ودراسةالضامن وحسن)2015(،ودراسةالشريف )2015حني)

(.ويعزى عدم وجود 2006(،ودراسةحبيب) 2012(،ودراسةنعيسة)Furr،2005(،ودراسةفور)2014دراسةكريمة)

ولياء فروق ذات داللة إحصائية لصالح متغير المستوى االجتماعي ؛ بسبب التشابه الكبير بين المستويات االجتماعية أل

لطالب والطالبات، وعدم تأثير هذا المتغير، بقدر ما تساهم المدرسة ووسائل اإلعالم في تحديد مستوى جودة الحياو لدى 



 

ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة بجودة الحياة، لم يجد الباحثان في حدود علمه دراسة مجمتع الدراسة. 

 تلفت.أو اخ اتفقت نتيجتها مع هذه الدراسة

"هل تختلف درجة اإلدمان على اإلنترنتلدى طلبة المرحلة األساسية النتائج المتعلقة باالجابة عن السؤال الرابع ونصه: 

العليا في العاصمة عمان باختالف المتغيرات :الجنس والصف الدراسي للطلبة والمستوى االجتماعي واالقتصادي ألسرة 

 الطالب؟ "

بية واالنحرافات المعيارية لبيان درجة اإلدمان على اإلنترنتوأبعاده الفرعية وفقا لمتغير ( المتوسطات الحسا14جدول )

 جنس الطالب

اإلدمان على اإلنترنتوأبعاده  الرقم

 الفرعية

الحد األعلى  العدد الجنس

 للمتوسط

المتوسط الحسابي 

 بداللة الفقرة

االنحراف 

 المعياري

 88. 2.99 29.90 235 الذكور البروز 1

 86. 2.98 29.81 235 اإلناث  

 73. 2.99 29.99 235 الذكور تعديل المزاج 2

 71. 2.98 29.85 235 اإلناث  

 91. 2.56 25.64 235 الذكور التحمل 3

 87. 2.48 24.80 235 اإلناث  

 94. 2.56 25.60 235 الذكور األعراض االنسحابية 4

 92. 2.48 24.87 235 اإلناث  

 91. 2.36 23.67 235 الذكور الصراع 5

 81. 2.19 21.92 235 اإلناث  

 97. 2.52 20.22 235 الذكور االنتكاس 6

 1.03 2.51 20.13 235 اإلناث  

 1.00 2.90 29.05 235 الذكور االعتمادية 7

 99. 2.83 28.34 235 اإلناث  

 87. 1.91 21.07 235 الذكور سوء االستخدام 8

 62. 1.47 16.25 235 اإلناث  

 74. 2.59 205.18 235 الذكور اإلدمان على اإلنترنت 9

 72. 2.48 196.01 235 اإلناث  

 

لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبيان درجة اإلدمان ( وجود فروق ظاهرية ل14يتبين من الجدول )

(، بينما بلغ المتوسط 2.59للذكور ) على اإلنترنتوأبعاده الفرعية، وفقا لمتغير جنس الطالب؛فبلغ المتوسط الحسابي

 .(2.48الحسابي لإلناث )

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبيان درجة اإلدمان على اإلنترنتوأبعاده الفرعية وفقا لمتغير 15جدول )

 الصف الدراسي

اإلدمان على اإلنترنتوأبعاده  الرقم

 الفرعية

الحد األعلى  العدد الصف

 للمتوسط

توسط الحسابي الم

 بداللة الفقرة

االنحراف 

 المعياري

 91. 2.98 29.82 228 الثامن البروز 1

 82. 2.98 29.88 242 العاشر  

 78. 3.03 30.30 228 الثامن تعديل المزاج 2

 65. 2.95 29.56 242 العاشر  



 

 92. 2.56 25.66 228 الثامن التحمل 3

 86. 2.48 24.81 242 العاشر  

 98. 2.55 25.50 228 الثامن االنسحابية األعراض 4

 89. 2.50 25.00 242 العاشر  

 89. 2.29 22.96 228 الثامن الصراع 5

 84. 2.26 22.64 242 العاشر  

 1.02 2.53 20.29 228 الثامن االنتكاس 6

 99. 2.50 20.07 242 العاشر  

 1.04 2.90 29.02 228 الثامن االعتمادية 7

 96. 2.84 28.40 242 العاشر  

 79. 1.68 18.55 228 الثامن سوء االستخدام 8

 78. 1.70 18.76 242 العاشر  

 78. 2.55 202.14 228 الثامن اإلدمان على اإلنترنت 9

 68. 2.52 199.15 242 العاشر  

 

رجة لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية؛ لبيان د( وجود فروق ظاهرية ل15يالحظ من الجدول )

اإلدمان على اإلنترنتوأبعاده الفرعية؛ وفقا لمتغير الصف الدراسي؛فبلغ المتوسط الحسابي على المقياس للصف الثامن 

 .( للصف العاشر2.52( بينما بلغ المتوسط الحسابي على المقياس )2.55األساسي )

ى اإلنترنتوأبعاده الفرعية وفقا لمتغير ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبيان درجة اإلدمان عل16جدول )

 المستوى االجتماعي

اإلدمان على  الرقم

اإلنترنتوأبعاده 

 الفرعية

الحد األعلى  العدد المستوى االجتماعي

 للمتوسط

المتوسط الحسابي 

 بداللة الفقرة

االنحراف 

 المعياري

 87. 2.98 29.81 347 منخفض البروز 1

 87. 3.01 30.14 84 متوسط 

 87. 2.96 29.64 39 رتفعم 

 70. 2.99 29.90 347 منخفض تعديل المزاج 2

 75. 2.99 29.98 84 متوسط 

 77. 2.99 29.97 39 مرتفع 

 88. 2.52 25.20 347 منخفض التحمل 3

 96. 2.57 25.76 84 متوسط 

 84. 2.43 24.30 39 مرتفع 

األعراض  4

 االنسحابية

 92. 2.48 24.87 347 منخفض

 1.03 2.65 26.51 84 متوسط 

 82. 2.57 25.79 39 مرتفع 

 86. 2.27 22.71 347 منخفض الصراع 5

 85. 2.29 22.92 84 متوسط 

 89. 2.32 23.28 39 مرتفع 

 99. 2.50 20.01 347 منخفض االنتكاس 6

 1.07 2.57 20.57 84 متوسط 

 97. 2.60 20.84 39 مرتفع 

 1.00 2.87 28.79 347 منخفض االعتمادية 7



 

 1.05 2.81 28.16 84 متوسط 

 86. 2.90 29.05 39 مرتفع 

 78. 1.67 18.45 347 منخفض سوء االستخدام 8

 81. 1.73 19.13 84 متوسط 

 71. 1.77 19.53 39 مرتفع 

اإلدمان على  9

 اإلنترنت

 73. 2.52 199.76 347 منخفض

 75. 2.57 203.20 84 متوسط 

 67. 2.56 2.56 39 مرتفع 

( وجود فروق ظاهرية للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية؛ لبيان درجة 16يالحظ من الجدول )

اإلدمان على اإلنترنتوأبعاده الفرعية، وفقا لمتغير المستوى االجتماعي؛فبلغ المتوسط الحسابي لكل من المستوى 

 ( .2.56،  2.57،  2.52والي )االجتماعي المنخفض، والمتوسط، والمرتفععلى الت

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبيان درجة اإلدمان على اإلنترنتوأبعاده الفرعية وفقا لمتغير 17جدول )

 المستوى االقتصادي

اإلدمان على  الرقم

اإلنترنتوأبعاده 

 الفرعية

الحد األعلى  العدد المستوى االقتصادي

 للمتوسط

ي المتوسط الحساب

 بداللة الفقرة

االنحراف 

 المعياري

 1.00 2.90 29.06 16 500أقل من  البروز 1

وأقل من  500 

1000 
113 28.96 2.89 .88 

 85. 3.01 30.19 341 فأكثر 1000 

 87. 3.08 30.81 16 500أقل من  تعديل المزاج 2

وأقل من  500 

1000 
113 28.94 2.89 .73 

 70. 3.02 30.20 341 فأكثر 1000  

 1.01 2.67 26.75 16 500أقل من  التحمل 3

وأقل من  500 

1000 
113 23.80 2.38 .87 

 89. 2.56 25.62 341 فأكثر 1000 

األعراض  4

 االنسحابية

 1.12 2.70 27.00 16 500أقل من 

وأقل من  500 

1000 
113 24.67 2.46 .91 

 93. 2.53 25.34 341 فأكثر 1000 

 99. 2.27 22.75 16 500من  أقل الصراع 5

وأقل من  500 

1000 
113 22.17 2.21 .83 

 87. 2.30 23.00 341 فأكثر 1000 

 1.24 2.50 20.06 16 500أقل من  االنتكاس 6

وأقل من  500 

1000 
113 19.66 2.45 .98 

 1.00 2.54 20.35 341 فأكثر 1000 

 92. 2.97 29.75 16 500أقل من  االعتمادية 7

 1.03 2.83 28.36 113وأقل من  500 



 

1000 

 99. 2.87 28.76 341 فأكثر 1000  

 68. 1.64 18.12 16 500أقل من  سوء االستخدام 8

وأقل من  500 

1000 
113 18.09 1.64 .73 

 80. 1.71 18.87 341 فأكثر 1000 

اإلدمان على  9

 اإلنترنت

 87. 2.58 204.31 16 500أقل من 

من  وأقل 500 

1000 
113 194.69 2.46 .71 

 73. 2.56 202.38 341 فأكثر 1000 

 

الحسابية واالنحرافات المعيارية؛ لبيان درجة  ( وجود فروق ظاهرية للمتوسطات17يتبين من الجدول )

تغير اإلدمان على اإلنترنتوأبعاده الفرعية؛ وفقا لمتغير المستوى االقتصادي؛فبلغ المتوسط الحسابي لمستويات الم

،  2.46،  2.58دينار شهري( على التوالي ) 1000، وأكثر من  1000وأقل من  500، و 500االقتصادي )أقل من 

2.56.) 

( تحليل التغاير لداللة الفروق في درجة اإلدمان على اإلنترنتلدى طلبة المرحلة األساسية العليا في العاصمة 18جدول )

 ي للطلبة والمستوى االجتماعي واالقتصادي ألسرة الطالب .عمان وفقا لمتغيرات:الجنس والصف الدراس

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى  قيمة )ف(

 الداللة 

 087. 2.932 1.587 1 1.587 الجنس

 659. 196. 106. 1 106. الصف الدراسي

 755. 098. 053. 1 053. المستوى االجتماعي

 365. 823. 446. 1 446. تصاديالمستوى االق

   541. 465 251.724 الخطأ

    469 253.937 الكلي

 

لكل من متغيرات  (α = 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )18يتبين من الجدول )

لمتغيرات على التوالي الجنس، والصف الدراسي، والمستوى االجتماعي، والمستوى االقتصادي فبلغت قيم )ف( لتلك ا

وقد يكون  .(α = 0.05(، وهي قيم ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )823.،  098.،  196.،  2.932)

السبب تشابه البيئة التي يعيش فيها طالب الثامن والعاشر، ونحن في وقت اصبح اإلنترنتفيه متاحا لجميع االعمار، وفي 

ابت إلى جهاز الخلوي،مما يلقي بالعبء على اولياء االمور والمعلمين في ضبط ومراقبة اي وقت من جهاز الحاسوب الث

ومن خالل استخدام الطلبة لالنترنت، وضرورة عمل الندوات والمحاضرات من قبل المرشدين حول هذا الموضوع.

( في 2016ع دراسة الصوافي)استعراض نتائج الدراسات السابقة حول مستوى إدماناإلنترنت، فقد اتفقت نتائج الدراسة م

أما الدراسات التي خالفت نتائجها نتيجة السؤال، فكانت  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغير الصف الدراسي.

 وجود فروق ذات داللة إحصائية( التي أجريت على طالب المرحلة الثانوية، وقد أظهرت 2008دراسة العمري )

د يكون السبب هو عمر الطالب فهم أكبر سنا ، ووجود المغريات الكثيرة على شبكة لصالح  طلبة الثالث الثانوي؛ وق

( 2014اإلنترنت،مثل: التواصل مع األصدقاء القدامى، والتعرف إلى اصدقاء جدد. واتفقت معنتائج دراسة العمار)



 

ها دراسة الطراونه ( فيعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح متغير الجنس. وخالفت2016ودراسة الصوافي )

 (.2008( والحمصي)2012والفنيخ )

لدى طلبة جودة الحياة وإدماناإلنترنتهل توجد عالقة ارتباطية بين النتائج المتعلقة باالجابة عن السؤال الخامس: 

 المرحلة األساسية العليا في العاصمة عمان؟

 ى طلبة المرحلة األساسية العليا في العاصمة عمانلدجودة الحياة وإدماناإلنترنت( العالقة االرتباطية بين 19جدول )

 اإلدمان على اإلنترنت جودة الحياة البيان المقياس

 Pearson جودة الحياة

Correlation 
1 .270** 

 Sig. (2-tailed)  .000 

 N 470 470 

 Pearson اإلدمان على اإلنترنت

Correlation 
.270** 1 

 Sig. (2-tailed) .000  

 N 470 470 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في جودة الحياة وأبعاده الفرعية وإدماناإلنترنت( العالقة االرتباطية بين 20جدول )

 العاصمة عمان

اإلدمان  جودة الحياة البيان

على 

 اإلنترنت
الصحة 

 العامة

الحياة 

 سريةاأل

الحياة 

 المدرسية

الصحة  العواطف

 النفسية

شغل 

 الوقت

جودة 

 الحياة

        1 الصحة العامة

       1 **235. الحياة األسرية

      1 **346. **190. الحياة المدرسية

     1 **217. **242. **140. العواطف

    1 **366. **337. **346. **303. الصحة النفسية

   1 **274. **341. **222. 080. **211. شغل الوقت

  1 **609. **698. **627. **615. **568. **578. جودة الحياة

 1 **270. 082.- **316. 048. **229. **312. **234. اإلدمان على اإلنترنت

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

لدى طلبة المرحلة األساسية العليا اإلدمان على اإلنترنتوأبعاده الفرعية وجودة الحياة ن ( العالقة االرتباطية بي21جدول )

 في العاصمة عمان
جودة  اإلدمان على اإلنترنت البيان

 الحياة

تعديل  البروز

 المزاج

األعراض  التحمل

 االنسحابية

سوء  االعتمادية االنتكاس الصراع

 االستخدام

 إدمانااإلنترنت

          1 البروز

         1 **69. تعديل المزاج

        1 **68. **75. التحمل

األعراض 

 االنسحابية
.70** .65** .82** 1       

     **80. 1 **67. **71. **53. **58. الصراع

     1 **80. **78. **72. **61. **65. االنتكاس

    1 **78. **70. **77. **77. **64. **72. االعتمادية

   1 **51. **50. **56. **49. **49. **38. **36. سوء االستخدام

  1 **64. **89. **88. **84. **89. **90. **77. **82. مقياس اإلدمان



 

 .19** .25** .24** .23** .25** .27** .22** .12** .27** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

بين جودة الحياة  (α = 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )اول يتضح وجود عالقة ارتباطية ومن الجد

واإلدمان على اإلنترنت،وأبعادهما الفرعية. وقد يكون السبب في أن شبكة اإلنترنتتتيح للطالب االطالع على وسائل 

يؤدي به إلى مقارنة وضعه الحالي مع ما يشاهد على العيش والترفيه وأنواع الكماليات واالختراعات أوال بأول؛ مما 

اإلنترنت؛ لتكون النتيجة هي رفع مستوى شروطه المعيشية والصحية والترفيهية )جودة الحياة(؛ لكي يكون سعيدا، 

وعندما يصطدم بالوضع االقتصادي لألسرة فإنه يهرب إلى اإلنترنت؛ بحثا عن عالم خيالي يلبي طموحه ورغباته؛ من 

مباحة وغير مباحة، فيقع في فخ اإلدمان ، وقد يؤدي المستوى العلمي المنخفض للوالدين دورا سلبيا في عدم  أمور

ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة بإدماناإلنترنت، لم يجد الرقابة على الطالب في استخدام اإلنترنت.

مستوى جودة الحياة وعالقته بإدماناإلنترنتلدى طلبة المرحلة الباحثان في حدود علمه دراسة هدفت لدراسة العالقة بين 

 .األساسية

يوصي الباحثان بناء على النتائج التي توصل إليها بتوعية الطلبة حول أبعاد جودة الحياة لدى طلبة  توصيات الدراسة:

نتائج حاجة الطلبة لمثل هذه المرحلة األساسيه؛ وذلك من خالل وضع البرامج اإلرشادية المناسبة لهم، فقد تبين من ال

 البرامج، وإجراء دراسات مقارنة بين مختلف المراحل العمرية في مستويات اإلدمان على اإلنترنت، وجودة الحياة.

 قائمة المراجع

 أوال: المراجع العربية: 

اتف الجوال أثر استخدام وسائل االتصال الحديثة على الحوار األسري: اله(. 2014األحمري، فاطمة بنت محمد )

رسالة ماجستير  .والشبكة العنكبوتية )اإلنترنت(. دراسة مطبقة على عينة من األسر السعودية بمدينة الرياض

 غير منشورة. عمادة الدراسات العليا. جامعة الملك سعود. المملكة العربية السعودية. 

ية واالضطرابات النفسية لدى المراهقين، (.إدماناإلنترنتوعالقته بكل من أبعاد الشخص2007ارنوط، بشرى اسماعيل )

 .55مجلة كلية التربية ،جامعة الزقازيق ، العدد

،ندوة علم فعاليةاستخدامتقنياتالمعلوماتفيتحقيقأبعادجودةالحياةلدىعيناتمنالطالب العمانيين  . (2006حبيب،مجديعبدالكريم)

 معة السلطان قابوس. مسقط.. جا2006ديسمبر،  19 – 17النفس وجودة الحياة المنعقدة ما بين 

إدماناإلنترنتعند الشباب وعالقته بمهارات االتصاالت االجتماعي دراسة ميدانية على عينة (. 2008الحمصي، روال: )

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق.دمشق.من طالب جامعة دمشق

رسالة ماجستير  .ي لدى الطالب الجامعيجودة الحياة وعالقتها بالرضا عن التخصص الدراس(. 2015حني، خديجة )

 غير منشور. كلية العلوم االجتماعية واالنسانية. جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي. الجزائر. 

قياسجودةالحياةلدىعينةمنطالبجامعةتبوكبالمملكةالعربيةالسعوديةوتاثيربعض ). 2008( سليمان،شاهرخالد

 117دد،مجلةرسالةالخليجالعربي،العالمتغيراتعليها



 

جودةالحياة وعالقتها باألفكار الالعقالنية المرتبطة بقلق االمتحان لدى تالميذ .(2015الشريف، حفيان محمد العيد )

رسالة غير منشورة،كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية،جامعة الشهيد حمه لخضر ، السنةالثالثة ثانوي

 . الجزائر.بالوادي

استخدام وسائل التواصل االجتماعي لدى طلبة الحلقة الثانية من .(2016ن راشد )الصوافي،عبد الحكيم بن عبد هللا ب

، مكتبة جامعة نزوى  التعليم األساسي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة عمان وعالقته ببعض المتغيرات

 االلكترونية،سلطنة عمان.

ودةالحياةلدىطلبةجامعةالسلطان قيمالعملودورهافيج. (2006الضامن،منذرعبدالحميدوحسن ،عبدالحميدسعيد  )

 . ،وقائعندوةعلمالنفسوجودةالحياة، جامعةالسلطان قابوس ، مسقطقابوس

استخداماإلنترنتوعالقته  .(2012الطراونه،نايف سالم والفنيخ، لمياء سليمان )

 بالتحصيالألكاديميوالتكيفاالجتماعيواالكتئاب ومهاراتاالتصاللدىطلبة جامعةالقصيم

 .1سالميةللدراساتالتربويةوالنفسية،الجامعة اإلسالمية ،المجلدالعشرين،عمجلةالجامعةاإل،

إدماناإلنترنتوعالقته بالتوافق النفسي االجتماعي لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة (. 2010  (العصيمي ،سلطان

عربية للعلوم قسم العلوم االجتماعية، جامعة نايف ال–، رسالة غير منشوره،كلية الدراسات العليا الرياض

 االمنية، المملكه العربية السعودية.

فرع  –(. إدمان الشابكة المعلوماتية )اإلنترنت( وعالقته ببعض المتغيرات لدى طلبة جامعة دمشق 2014العمار،خالد )

 .395،ص  1،ع 30مجلة جامعة دمشق،م درعا ،
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الضغوط النفسية وعالقتها بالفاعلية الذاتية والرضا عن المهنة لدى الممرضين العاملين في 

 القطاع الحكومي في األردن.

 محمد إبراهيم الدبس                                                          أ.د يوسف القطامي

لعربية                                                           جامعة عمان العربيةجامعة عمان ا  

9/10/2018تاريخ القبول:                                         26/6/2018تاريخ االستالم:   
 الملخص 

الرضا عن المهنة لدى هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الضغوط النفسية وعالقتها بالفاعلية الذاتية و

الممرضين العاملين في القطاع الحكومي في االردن. وقد وتم اختيار عينة الدراسة الحالية من مستشفيات القطاع 

الحكومي باألردن من محافظتي عمان، ومأدبا بالطريقة العشوائية وتم اختيار مستشفى النديم الحكومي في محافظة مأدبا 

( ممرضاً وممرضة، حيث تم 230سين في محافظة عمان، وتكونت عينة الدراسة من )ومستشفى التوتنجي واالمير ح

 ( استبانة.230( استبانة وتم استعادة )290توزيع )

أن األهمية النسبية للمتوسط العام لفقرات الضغوط النفسية ذات وأظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال األول 

(.  كما أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال 0.66وبانحراف معياري ) (2.96مستوى متوسط، حيث بلغ المتوسط العام )

الثاني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تصورات الممرضين العاملين في المستشفيات الحكومية في األردن 

روق في مستوى نحو مستوى الضغوط النفسية وفًقا لمتغيرات: الجنس، وفترات الدوام، وسنوات الخبرة، حيث تباينت الف

 دالة إحصائيا.غير الضغوط النفسية وقد جاءت 

وأظهرت نتائج السؤال الثالث إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تصورات الممرضين العاملين في 

 بينهماأو العالقة  المستشفيات الحكومية في األردن نحو مدى الفاعلية الذاتية وفقًا لمتغيرات: الجنس، وفترات الدوام،

حيث وجد أن قيم )ف( لجميع المتغيرات جاءت مختلفة كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة وفقا لمتغيرات 

بينما توجد فروق دالة إحصائيا في درجة فاعلية الممرضين والممرضات تعزى إلى الخبرة وإلى العالقة بين الدراسة. 

 على التوالي.  0.037و 0.015الخبرة وفترة الدوام عند مستوى الداللة 



 

وأشارت نتائج السؤال الرابع إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تصورات الممرضين العاملين في 

المستشفيات الحكومية في األردن نحو درجة الرضا عن المهنة وفقًا لمتغيرات: الجنس، وفترات الدوام، وسنوات الخبرة؛ 

 لة إحصائيًا.حيث وجد أنه ال توجد فروق دا

بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  خامسكما أشارت النتائج المتعلقة بالسؤال ال 

(α=0.05 في مستوى الشعور بالضغوط النفسية ومدى الفاعلية الذاتية لدى الممرضين العاملين في المستشفيات )

لدوام، وسنوات الخبرة، وتتميز هذه العالقة بأنها عالقة طردية الحكومية في األردن تعزى لمتغيرات: الجنس، وفترات ا

 ضعيفة.

 الضغوط النفسية، الفاعلية الذاتية، الرضا عن المهنةالكلمات المفتاحية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Psychological Stress and Its Relationship with Self-Efficacy and 

Job Satisfaction among Government Sector Nurses in Jordan 

Mohammad Aldibes                          Professor. Yusuf AL-Qutami  

 

Abstract 

This study aims at investigating the correlation between the psychological stress and both self-

efficacy and job satisfaction among public sector nurses in Jordan. The sample consisted of 230 nurses chosen 

randomly from three public hospitals. They were Al Nadeem hospital in Madaba Directorate, and both Al 

Tutangey and Prince Hassan in Amman Directorate. The 290 questionnaire were distributed and 230 were 

received. 

Results of the first question showed that the relative importance of the average of the items of 

psychological pressure is (2.96) and a standard deviation of (0.66). The results of the second question showed 

that Jordanian nurses’ complaint of psychological stress had no statistical significant differences among the 

variables of the study: sex, experience, or the time of work. 

The results of the third question of the study showed that although there were no significant 

differences among Jordanian nurses on their self-efficacy. It can be attributed to sex, time of work, the 

relationship between time and work, sex and time work, and the relationship among sex, experience and the 

time of the work; there were significant statistical differences among them that can be attributed to both 

experience, and the relationship between the time of the work and the experience. The estimation for both of 

them were (0.015), and (0.037) respectively.  

Job satisfaction’s question results indicated that there were no statistical difference among the nurses.  

The fifth question results also showed that there is a weak positive relationship between psychological 

stress and self-efficacy (α=0.05),  due to the study variables. 

The Jordanian nurses that can be attributed to any of the study variables. 



 

Key Words: Psychological Stress, Self-Efficacy, Job Satisfaction 

 المقدمة

باألحداث والتغيرات في شتى مجاالت مليء ن اإلنسان المعاصر يعيش في عصر أليس من المفارقة الجزم 

 في علم النفسرة الباحثين والمختصين ختالف نظاومع ، الضغط النفسيازدياد مستوى لها الدور في كان الحياة مما 

ن هناك إجماع على أن الضغط أللضغط النفسي من حيث طبيعته ومصادره وأسبابه إال ع جتماالاعلماء واء واألطب

 المجتمع.ئح النفسي أصبح منتشراً انتشاراً واسعاً لدى األفراد من مختلف شرا

توتر واضطراب لضغط النفسي، الذي يعرف بأنه مهنة التمريض من المهن التي يتعرض العاملون فيها ل تعدو

أم مهنية أسرية اء أكانت نتيجة المشكالت والصعوبات والمعوقات سوالشخص التي يشعر بها اختالل التوازن وحالة من 

تعد مهنة التمريض من المهن كما   في إشباع حاجاته البيولوجية أو النفسية.سبيله بيئية التي تعترض أم اجتماعية أم 

بية ذات التأثير المباشر على المريض، وهي حلقة الوصل بين مقدمي الرعاية الطبية من أطباء وصيادلة وفنيي الط

مختبر وأشعة من جهة والمرضى من جهة ثانية. وتتحمل هذه المهنة العبء األكبر من تقديم الخدمات الصحية للمرضى، 

 (.2010وخاصة المقيمين في المستشفيات )أبو الحصين، 

عامل من عوامل الشخصية والدافعية وأحد موجهات السلوك، فالفرد  (Self-Efficacyالذاتية ) الفاعلية وتعد

، لبيئةافي التحكم على الذي يؤمن بقدرته يكون أكثر نشاطاً وتقديراً لذاته، ويمثل ذلك مرآة معرفية للفرد وتشعره بقدرته 

يقوم لتي التكيفية ل والوسائل األفعال اخالمن لبيئة معطيات افي التحكم على حيث تعكس معتقدات الفرد عن ذاته وقدرته 

ت لمجاالافي ز يجابية باإلنجاإعالقة الذاتية للفاعلية (، و2007ة )المزروع، لحيامواجهة ضغوط افي بالنفس لثقة ، وابها

يق ألهدافه، فالسلوك تحقفي يساهم بما وضغوطات عمله، مشكالته ا لدافعية الفرد لمواجهة مهمً، وتعتبر مثيًرا لمختلفةا

ة، لحياأحداث امع وتوافقه ته رامهاعليته وتوقعاته عن فاا يعتقده الفرد عن ساسي على مكل أبشيعتمد إلنساني ا

  (.Bandura, 1997والسلوكات المطلوبة للتعامل بنجاح )

هذا المفهوم ن عوا عبرولمهن مختلف الباحثين في امن اهتمام العديد بعن المهنة فقد حظي لرضا مفهوم اما أ

في ت ختالفاااللى عدم وجود تعريف محدد إفي ، ويعود السبب لهتعريف محدد على ت حيث أنهم لم يتفقوا تعريفابعدة 

أنه شعور من عن المهنة لرضا وقد تطور مفهوم المختلفة. ابالمهن المحيطة والمتطلبات المرتبطة لبيئة الظروف وا

 (.Blandford, 2000عن المهنة وجوانبه المتعددة )لرضا مكونات اإلى مفهوم يحدد عمله الفرد نحو يحمله 

هذه المصطلحات، الروح المعنوية من ، وعملهن نحو إلنسالمشاعر امختلفة ء مصطلحات لعلماوقد أطلق ا

 (. 2004عن المهنة )العتبي، لرضا نحوه واتجاه النفسي للموظف، واال

(، الذي  ,p:Sari 2004 22ري )ساتعريف منها المهنة وعن لرضا ت لمفهوم التعريفاامن وقد ورد العديد 

لما تحققه له مدى إدراك الفرد لمشاعر على هم نحو أعمالهم، بحيث تعتمد هذه العاملين عن مشاعرانه تعبير أعلى يشير 

 تتعلقشخصية من عناصر لمهنة ومعنوية، ويتكون الرضا عن اية دمنافع ماتقدمه من ما ت وغبات ورحاجامهنته من 

 البيئة. بوعناصر تتعلق  ،بعمل الفرد ونفسه كممرض

 مشكلة الدراسة:



 

إن الهدف من هذه الدراسة التعرف على الضغوط النفسية وعالقتها بالفاعلية الذاتية والرضا عن المهنة لدى 

 الممرضين العاملين في القطاع الحكومي في األردن.

 أسئلة الدراسة: 

 تساؤالت التالية:حاولت هذه الدراسة اإلجابة على ال

 ما مستوى الشعور بالضغوط النفسية لدى الممرضين العاملين في القطاع الحكومي في األردن؟ .1

في  الممرضين العاملينهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الشعور بالضغوط النفسية لدى   .2

 برة؟القطاع الحكومي في األردن تعزى لمتغير الجنس وأوقات الدوام وسنوات الخ

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية للفاعلية الذاتية لدى الممرضين تعزى  .3

 لمتغير الجنس، وأوقات الدوام، وسنوات الخبرة؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لدرجة الرضا عن المهنة لدى الممرضين  .4

 وام، وسنوات الخبرة.تعزى لمتغير الجنس، وأوقات الد

هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الشعور بالضغوط النفسية وافاعلية الذاتية والرضا  .5

  في القطاع الحكومي في االردن؟لدى الممرضين العاملين عن المهنة 

 أهمية الدراسة:

 تنبثق أهمية هذه الدراسة من ناحيتين نظرية وتطبيقية:

 :األهمية النظرية

  ،تتمثل أهمية الدراسة النظرية من خالل ما تقدمة من أطر نظرية ومعلومات حول متغيرات دراسة الضغوط النفسية

والرضا عن المهنة، والفاعلية الذاتية يمكن اإلستفادة منها من قبل الباحثين والمهتمين في الميدان إلجراء دراسات 

 الحقه.

 كن أخذها بالحسبان في التعامل مع هذه الشريحة المهمة في المجتمع.أن توفر الدراسة الحالية بيانات ونتائج يم 

 األهمية التطبيقية:

  تساهم هذه الدراسة في إمكانية توظيف نتائج ومعلومات تتعلق بالحياة النفسية لدى الممرضين، بحيث تأخذ هذه

وط النفسية التي المعلومات حيزاً من وعي المسؤولين، وبالتالي سيتم وضع خطط وبرامج لتخفيف الضغ

 يتعرض لها العاملون في هذه المهنة.

  إمكانية تزويد العاملين بمهنة التمريض بمعلومات حول معرفتهم بالضغوط النفسية التي يتعرضون لها، وبالتالي

 تساعدهم في تطوير خطط للتخفيف منها.

 فسية، والرضا عن المهنة، أن توفر الدراسة الحالية أدوات لقياس متغيرات الدراسة أآل وهي الضغوط الن

والفاعلية الذاتية، تتوفر فيها الخصائص السيكومترية من صدق وثبات ألفراد عينة الممرضين العاملين في 

 المستشفيات الحكومية، وذلك الستخدامها في دراسات الحقة.

 التعريفات االصطالحية وإلجرائية: 



 

  :الضغوط النفسية( عرف ماسالش وليثرp: 54 Maslach and Liether, 1997 الضغط النفسي بأنه )

اإلحساس باإلجهاد النفسي والجسمي، وتبلد المشاعر، وانخفاض مستوى العمل واإلنجاز الشخصي. ويعرف إجرائياً 

بالدرجة الكلية التي حصل عليها المفحوص نتيجة استجاباته على فقرات المقياس الذي تم تطويره في الدراسة 

 الحالية.

 ويعرفها الباحثان ماسالش وليثر  تية:الفاعلية الذا(p: 60 Maslach and Liether, 1997) بأنها توقعات ،

تفاؤلية وثقة الفريق الطبي في قدراته الذاتية التي تمكنه من التعامل مع المواقف الضاغطة ومواجهة المشكالت 

ي ويعرف إجرائيا بالدرجة الكلية التي بمرونة والمثابرة في العمل بصورة فعالة، مما يحقق له الرضا والتوافق النفس

 حصل عليها المفحوص نتيجة استجاباته على فقرات مقياس الفاعلية الذاتية الذي تم تطويره في هذه الدراسة.

  ويعرفهالرضا عن المهنة : ( بيرنوسكBernousc. 2002 p: 92 بأنه نتيجة متغيرات عدة، ويحسب من خالله )

بالدرجة الكلية التي حصل عليها ا هو متحصل عليه من قبل الفرد. ويعرف إجرائياً ما هو متوقع من العمل وبين م

 المفحوص نتيجة استجاباته على فقرات مقياس الرضا عن المهنه الذي تم تطويره في هذه الدراسة.

  :المستشفيات التابعة لوزارة الصحة األردنية والتي تشرف عليها مالياً وإداريا.القطاع الحكومي 

 الوردية التي يقوم الممرض بالعمل فيها أثناء عمل الدراسة، نهارية أو ليلية. ت الدوام:أوقا 

 :عدد السنوات التي عمل بها الممرض، وألغراض هذه الدراسة سيتم تقسيمها الى ثالث مستويات: سنوات الخبرة 

 : ثالث سنوات فما دون.المستوى األول

 ات.سنوات إلى ست سنو أربع: من المستوى الثاني

 : أكثر من سبع سنوات.المستوى الثالث

 محددات الدراسة وحدودها:

 يتحدد تعميم الدراسة في ضوء ما يلي:

  :2018تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام الحدود الزمانية. 

  :ان، ومأدبا )مستشفى األمير طبقت هذه الدراسة على المستشفيات الحكومية األردنية في محافظتي عمالحدود المكانية

 الحسين، مستشفى التوتنجي، مستشفى النديم الحكومي(. 

 الموجودين  2017( ممرضاً وممرضة في شهر ديسمبر من عام 290: تم توزيع استبانة الدراسة الحالية على)الحدود البشرية

 مستشفى النديم(.في المستشفيات الحكومية األردنية )مستشفى األمير الحسين، مستشفى التوتنجي، 

  إمكانية تعميم النتائج التي تم التوصل إليها في الدراسة الحالية على مدى تحقق دالالت الصدق والثبات ألدوات الدراسة ومدى

 تمثيل العينة لمجتمع الدراسة، وصدق استجابة أفراد العينة.

 

 الدراسات السابقة ذات الصلة

رف بمستوى الرضا الوظيفي لدى األطباء السعوديين العاملين في دراسة هدفت إلى التع (2011وأجرى الرحيلي )

المستشفيات الحكومية. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الرضا الوظيفي لدى األطباء السعوديين العاملين في المستشفيات 

السعودية. وتوصلت  والمراكز الصحية والحكومية، من خالل رصد عوامل الرضا الوظيفي للطبيب السعودي داخل المؤسسة



 

الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أبرزها وجود ارتباط بين الرضا الوظيفي، وبين كل من المتغيرات التالية )العمل، 

والعمر، والحالة االجتماعية، والدخل الشهري، واالسم الوظيفي، والتخصص، وسنوات العمل(، ما عدا متغير الجنس، إذ تبين 

قة ارتباطية بينة وبين الرضا الوظيفي بين األطباء. مبررات استخدم هذه الدراسة هي مستوى الرضا أنه ال توجد أي عال

 الوظيفي مع متغير سنوات الخبرة.

بدراسة هدفت إلى دراسة مستوى الضغوط النفسية لدى مرضى القولون ( 2016قام كل من المومني وعمارين ).

دفت هذه الدراسـة إلـى تحديـد مسـتوى الضـغوط النفسـية وغرافية، هالعصبي في ضوء بعض المتغيرات الطبية والديم

ً بالقولون العصبي، تم اختيارهم من 275لـدى مرضـى القولون العصبي. تكونت عينة الدراسة من ) ( مريضاً مصابا

لجمــــع البيانـــــات، مختلـف المستشـفيات والمراكـز الصـحية فـي مدينـة إربـد، األردن، بالطريقــــة المتيســـــرة. و

الـــذي أعــده ليمــاير  (Measures Stress Psychological PSM-9اســــتخدم مقيـــــاس الضــــغوط النفســـــية )

أظهرت نتائج الدراسة  وقام الباحثان بتعريبه، والتأكد مـن صـدقه وثباتـه. (Tessier & Lemyre,2003وتيســـاير )

فسـية لـدى مرضـى القولـون العصـبي، كان مرتفعاً، كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة أن مستوى الضغوط الن

إحصائية في مستوى الضغوط النفسية تعزى لمتغيري نوع القولون العصبي، ومدة اإلصابة بالقولون العصبي، حيث 

سنوات(. وفي ضوء النتائج التي  5ل مـن أقـ-كانت الفروق لصـالح نـوع اإلسـهال المتكـرر، ومـدة اإلصـابة مـن )سـنة 

توصلت إليها الدراسة قدم الباحثان مجموعـة مـن التوصيات، منها: االبتعاد عن األمور التي تزيد األعراض، مثـل 

مبررات استخدام هذه الدراسة  .التـوتر، والقلـق، أو أية ضغوط نفسية أخرى، واالبتعاد عن األطعمة التي تهيج القولون

 سة الضغوط النفسية.هي درا

بدراسة هدفت إلى دراسة استراتيجيات الضغط المهني لدى الممرضين العاملين في  (2017قامت تواتي )

( 131( ممرًضا وممرضة ومقسمين )308مصالح معالجة السرطان في مستشفيات الجزائر، وشملت عينة الدراسة )

المركز االستشفائي فرانس فانون والمستشفى الجامعي ( ممرضة العاملين بمصالح معالجة السرطان ب177ممرًضا و)

حسيبة بن بوعلي بالبليدة، المركز االستشفائي بيار وماري كوري بمصطفى باشا، المستشفى الجامعي ببني مسوس، 

 المستشفى الجامعي بالرويبة، ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة: ال توجد فروق دالة إحصائيًا في درجة تعرض

الممرضين لمصادر الضغط المهني التي تعزى لمتغير الحالة المدنية، ال توجد فروق دالة إحصائيًا في استراتيجيات 

الموجهة تعزى لمغير السن لدى الممرضين العاملين بمصالح معالجة السرطان األبعاد مقياس استراتيجية المواجهة 

ل، ال توجد فروق دالة إحصائيًا في استراتيجيات المواجهة تعزى ماعدا البحث عن الدعم اإلجتماعي وإيجاد حلول للمشاك

لمتغير الجنس لدى الممرضين العاملين بمصالح معالجة السرطان ماعدا البعد الخاص بإيجاد الحلول، توجد فروق دالة 

ة بالبعدين إيجاد إحصائيًا في تعامل أفراد العينة مع مصادر الضغوط المهنية تعزى لمتغير األقدمية المهنية والمتعلق

 الحلول للمشاكل والبحث عن الدعم االجتماعي.

باجراء هذه الدراسة في  (،Chang and Edwards, 2015شانج وإدواردز ) وقام كل من

المستشفيات في مدينة تايون باستخدام منظور النظرية المهنية المعرفية اإلجتماعية، تم فحص العالقات بين 

ممرضة يعملن في المستشفيات اإلقليمية في  314التكيف، والرضا عن المهنة لعينة من  الفاعلية الذاتية، وأساليب



 

وأشارت النتائج إلى أن الفاعلية الذاتية ترتبط ارتباطا إيجابيا مع أسلوب التكيف الذي يركز على المشاكل . تايوان

لفاعلية الذاتية على الرضا عن وكان تأثير ا. والرضا عن المهنة، ويرتبط سلبا مع التعامل مع عاطفة التركيز

وقد يستخدم علماء النفس ومديرو الرعاية الصحية هذه النتائج لتصميم برامج التدخل ذات . المهنة غير مباشر

مبررات استخدام هذه الدراسة هي دراسة الفاعلية الذاتية . الصلة من أجل تعزيز فعالية الممرضات والفعالية الذاتية

 .لمستشفياتوالرضا عن المهنة في ا

إلى تحديد ما إذا كانت الكفاءة الذاتية في اتخاذ ( choi and jung,2018قام كل من شوي وجون )

القرار الوظيفي والدعم االجتماعي توفران تأثيراً معتدالً بين الحواجز المهنية والضغوط الوظيفية لطلبة التمريض 

( ممرض في السنة الرابعة في ستة جامعات 300على ) من السنة الرابعة الذين يستعدون للعمل، واشتملت العينة

تقع في أربع مدن في كوريا، واشارت النتائج الى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الحواجز المهنية وضغط 

البحث عن العمل، واشارت النتائج ايًضا الى وجود عالقة ارتباطية سالبة بين الكفاءة الذاتية في صنع القرار 

اذ القرار الوظيفي والدعم االجتماعي وضغط البحث عن العمل، وكان للكفاءة الذاتية واتخاذ القرار الوظيفي واتخ

الوظيفي والدعم االجتماعي آثار معتدلة كبيرة في العالقة بين الحواجز المهنية وضغط البحث عن عمل بين طالب 

الذاتية في اتخاذ القرار الوظيفي والدعم التمريض الذين يستعدون للعمل، وتشير نتائج الدراسة إلى أن الكفاءة 

 االجتماعي هما عامالن مهمان في الحد من اإلجهاد الوظيفي لدى طالب التمريض الذين يستعدون للعمل. 

 تعقيب على الدراسات السابقة

 :من خالل استعراض الدراسات السابقة يمكن مالحظة ما يلي

فسية وعالقتها بالفاعلية الذاتية والرضا عن المهنة هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن الضغوط الن

لدى الممرضين العاملين في القطاع الحكومي في األردن، وكشفت الدراسة عن الضغوط النفسية التي يواجها 

الكادر التمريضي في القطاع الحكومي في االردن ومدى فاعليتهم الذاتية ومدى رضاهم عن مهنتهم بالنسبة 

 .الجنس، وأوقات الدوام، وسنوات الخبرة: وهيلمتغيرات الدراسة 

كما هدفت الدراسات السابقة الى قياس الضغوط النفسية والرضا الوظيفي، أو الفاعلية الذاتية والرضا 

 .الوظيفي، أو الضغوط النفسية والفاعلية الذاتية، أو كل متغير على حدا

الدراسة االستبانة كأداة رئيسية في جمع  استخدمت الدراسات السابقة التي تمت االشارة إليها في هذه

 .البيانات، وفي الدراسة الحالية ايًضا تم استخدام االستبانة كأداة رئيسية

(. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أبرزها وجود ارتباط بين الرضا الوظيفي، 2011)الرحيلي،  :النتائج 

مر، والحالة االجتماعية، والدخل الشهري، واالسم الوظيفي، والتخصص، وبين كل من المتغيرات التالية )العمل، والع

 وسنوات العمل(، ما عدا متغير الجنس، إذ تبين أنه ال توجد أية عالقة ارتباطية بينة وبين الرضا الوظيفي بين األطباء. 

ا مع أسلوب التكيف الذي أشارت النتائج إلى أن الفاعلية الذاتية ترتبط ارتباطا إيجابي( 2015شانج، إدواردز، )

وكان تأثير الفاعلية الذاتية . يركز على المشاكل والرضا عن المهنة، ويرتبط سلبا مع التعامل مع عاطفة التركيز

وقد يستخدم علماء النفس ومديرو الرعاية الصحية هذه النتائج لتصميم برامج . على الرضا عن المهنة غير مباشر



 

مبررات استخدام هذه الدراسة هي دراسة . ز فعالية الممرضات والفعالية الذاتيةالتدخل ذات الصلة من أجل تعزي

 .الفاعلية الذاتية والرضا عن المهنة في المستشفيات

 :يمكن إجمال إفادة الباحث من الدراسات السابقة فيما يلي

 .االهتداء إلى مصادر ومراجع وبحوث الدراسات -1

 .داف الدراسةاختيار األساليب اإلحصائية التي تخدم أه -2

 .بناء اإلطار النظري للدراسة وتكوين صورة شاملة للموضوع -3

ومن أهم ما يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة أنها تناولت الضغوط النفسية وعالقتها بالفاعلية 

والممرضات العاملين في  الذاتية والرضا عن المهنة، كما تتميز هذه الدراسة بعينة الدراسة التي اشتملت على الممرضين

القطاع الحكومي التي تعاني في الوقت الحالي من ضغط بسبب الظروف المحيطة باألردن من توافد الجئين وازدياد 

أعداد المواطنين األردنيين وعدم القدرة االقتصادية للعالج في المستشفيات الخاصة في ظل نقص الكوادر التمريضية 

ي وزارة الصحة األردنية، مما أدى إلى زيادة الضغط النفسي على الكوادر الصحية عامة ونقص اإلمكانات االقتصادية ف

وكادر التمريض خاصة من الممرضين والممرضات، باإلضافة إلى قلة الدراسات التي تناولت الضغوط النفسية للكادر 

 التمريضي في القطاع الحكومي في األردن وذلك بحدود علم الباحث.

 منهج الدراسة 

عتبر هذه الدراسة دراسة وصفية ارتباطية كونها تهدف إلى التعرف على الضغوط النفسية وعالقتها بالفاعلية ت

الذاتية والرضا عن المهنة لدى الممرضين العاملين في القطاع الحكومي، وتحليلها وتحديدها، حيث صمم الباحث استبانة 

لها والتعليق على نتائجها. وقام الباحث خالل إعداده لالستبانة بما يتناسب مع أهداف وفرضيات الدراسة وتوزيعها وتحلي

 بأخذ آراء ومقترحات نخبة من األساتذة األكاديميين بهدف إعدادها بصورتها النهائية.   

 مجتمع وعينة الدراسة 

دد يتكون مجتمع الدراسة من المستشفيات القطاع الحكومي في األردن وكون مجتمع الدراسة كبير حيث يبلغ ع

( ونتيجة لذلك تم 7987( مستشفى وبلغ عدد الممرضين والممرضات في هذه المستشفيات )32المستشفيات في األردن )

التوتنجي الحكومي، مستشفى اختيار محافظتين وهما محافظة العاصمة عمان ومحافظة مأدبا بطريقة عشوائية )مستشفى 

غت عدد االستبانات الموزعة على الممرضين والممرضات ومستشفى النديم الحكومي(، وبل االمير حسين الحكومي،

 ( استبانة.230( استبانًة، وتم استرداد )290)

وتتضمن هذه الجداول ادناه وصفًا للخصائص التعريفية والديموغرافية ألفراد عينة الدراسة، وهي: )الجنس،   

وية للمتغيرات الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة، وأوقات الدوام، وسنوات الخبرة(. فقد تم إيجاد التكرارات والنسب المئ

 وذلك على النحو التالي:

 الجنس 

 (: توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس1الجدول )

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير



 

 

 الجنس

 %53.5 123 ذكر

 %46.5 107 أنثى

 %100 230 المجموع

( أي ما 107%(، أما اإلناث فقد بلغ عددهن )53.5( أي ما نسبته )123بلغ ) ( أن عدد الذكور2يتضح من الجدول )   

%(، وربما يعود ذلك إلى زيادة إقبال الشباب في اآلونة األخيرة على دراسة تخصص التمريض مقارنة 46.5نسبته )

 باإلناث، اللواتي ال يزلن يجدن بعض المعيقات والمقيدات لالنخراط في دراسته.

 الدوام أوقات 

 (: توزيع أفراد العينة حسب متغير أوقات الدوام2الجدول )                          

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 

 أوقات الدوام

 %57.8 133 صباحي

 %42.2 97 مسائي

 %100 230 المجموع

( أي ما 97اإلناث فقد بلغ عددهن ) %(، أما57.8( أي ما نسبته )133( أن عدد الذكور بلغ )3يتضح من الجدول )   

 %(.42.2نسبته )

 

 

 

 

 

 سنوات الخبرة: 

 (: توزيع أفراد العينة حسب متغير سنوات الخبرة3الجدول )

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 

 

 سنوات الخبرة

 %23 53 سنوات فأقل 3

 %30.5 70 سنوات 6 – 4

 %46.5 107 سنوات فأكثر 7

 %100 230 المجموع

( 107سنوات فأكثر(، حيث بلغ عددهم ) 7( إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة هم ممن لديهم خبرة )3يشير الجدول )   

سنوات فأقل( المرتبة األخيرة، بينما احتل األفراد الذي  3%(، في حين احتل األفراد الذين لديهم خبرة )46.5وبنسبة )

 الثانية. سنوات( المرتبة 6- 4يملكون خبرة )

 اختبار صدق وثبات أداة الدراسة 

 مقياس الضغوط النفسية: 



 

عن الضغوط النفسية التي يتعرض لها الممرضين العاملين في القطاع قام الباحث بتطوير استبانة للكشف    

لسابقة ، وذلك بعد االطالع على االدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسة الحالية والدراسات االحكومي في األردن

(، ومقياس اتحاد إدارة الضغوط Holmes and Raha,1967المرتبطة بها وتم االستفادة من  مقياس هلموز وراها )

(، ومقياس ISAM( )International Stress Management Association UK, 2013الدولي البريطاني) 

( الذي اعده الباحثان كروس SSS( )The Standard Stress Scaleard Stress Scaleالضغوط النفسية المقنن)

( PSS( )Perceived Stress Scale(، ومقياس الضغوط النفسية المدركة )Cross, and Seeba, 2014وسيبا ) 

(  لما يناسب الدراسة الحالية ومجتمع الدراسة الذي طبق Sheldon Cochen, 1994الذي اعده الباحث شيلدن كوتشن)

ة الدراسة من جزئيين: تضمن الجزء األول معلومات عامة عن عينة الدراسة، والجزء أدا وتكونتعلية هذا المقياس، 

 تعلق بالضغوط النفسية.( فقرة  ت16ويتكون من )  الثاني تضمن مقياس أداة الدراسة

 

 صدق األداة:

للتحقق من صدق األداة اعتمد الباحث صدق المحتوى إذ قام بعرض األداة على أحد عشر المحكًما من    

(، وذلك 2أعضاء هيئة التدريس في مجال علم النفس واإلرشاد والتربية الخاصة بالجامعات االردنية. )ملحق رقم: 

بغرض معرفة ما تقيسه الفقرات من األداء المطلوب، ومدى صلة فقرات المقياس بالمتغير المراد قياسه، والحكم على 

وقد أخذ الباحث بمالحظات المحكمين؛ فحذف بعض  الفقرات وصياغتها ودرجة وضوحها، ومناسبتها للمجاالت.

العبارات وأضاف عبارات أخرى حسب توجيهاتهم، واعتمد موافقة المحكمين جميعهم على الفقرة مؤشراً على صدق 

 الفقرة.

 ثبات األداة:

-Split) الثبات بالتجزئة النصفيةبعد التأكد من صدق أداة الدراسة جرى التأكد من ثباتها باستخدام طريقة    

Half Reliability)( وهو مقبول لغايات هذه الدراسة.0.746، وكان معامل الثبات لألداة ككل ،) 

 

 معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية للضغوط النفسية(: 4الجدول )

ا

 لرقم

 معامل االرتباط الفقرة

0.35 أرى أن ساعات أوقات الدوام غير كافية إلنجاز مهامي 1

2 

0.27 أتجاهل المشكالت التي أوجهها في العمل لعلها تختفي لوحدها 2

7 

0.44 أرى بأن التزاماتي المالية تؤثر في مزاجي 3

3 



 

0.53 أجد نفسي أفكر في مشكالت عملي حتى في وقت الراحة 4

3 

0.50 أشعر بأن ثقتي في نفسي وتقديري لذاتي أقل مما أرغب 5

2 

0.55 وإن نمت قدًرا كافيًا أشعر باإلجهاد والتعب حتى 6

6 

0.46 أرى بأن سير السيارات بشكل بطيء يزعجني 7

0 

0.36 أنفجر غاضبًا إذا أثارني شخص أو شيء 8

7 

0.71 أشعر بتذبذب في المزاج وصعوبة في التركيز والتذكرة لكثرة أعبائي 9

2 

1

0 

0.33 أرى الخطأ وأنتقد أكثر مما أمدح حتى وإن استحق اآلخرون ذلك

9 

1

1 

0.37 أشد على أسناني بكثرة

4 

1

2 

0.60 أشعر بآالم في العضالت والرقبة والكتفين وأسفل الظهر

2 

1

3 

0.57 أشعر بضعف القدرة على أداء المهام أكثر من ذي قبل

5 

1

4 

0.63 أشعر بعدم قدرتي على ممارسة اهتماماتي وهواياتي

1 

1

5 

0.52 أشعر بعدم العدالة في معاملة رؤسائي لي

3 

1

6 

0.58 أجد صعوبة في إنجاز مهماتي لكثرتها

4 

 

( تبين أن أقل قيمة حصلت عليها لمعامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية 4ومن خالل الجدول )

( وتعود هذه القيمة للفقرة أتجاهل المشكالت التي اوجهها في العمل لعلها تختفي لوحدها، 0.277للضغوط النفسية هي )

( وتعود 0.712على قيمة حصلت عليها لمعامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية للضغوط النفسية )وبلغت أ



 

أشعر بتذبذب في المزاج وصعوبة في التركيز والتذكرة لكثرة أعبائي، وهذا يدل على أن ازدياد الضغوط النفسية للفقرة 

 التركيز والذاكرة. تؤثر على تذبذب المزاج للممرضين والممرضات وتؤثر على

المكون من خمس  (Likert Scale)تم اعتماد مقياس ليكارت األهمية النسبية لمقياس الضغوط النفسية، حيث 

 (. 5درجات لتحديد درجة أهمية كل بند من بنود االستبانة وذلك كما هو موضح الجدول )

 

 (: مقياس تحديد األهمية النسبية لمقياس الضغوط النفسية5الجدول )

 5 4 3 2 1 الدرجة

ً  نادراً  ابداً ال األهمية النسبية ً  أحيانا ً  غالبا  دائما

ً كما تم وضع مقياس  ً لهذه األرقام إلعطاء الوسط الحسابي مدلوال باستخدام المقياس الترتيبي  ا ترتيبيا

 لألهمية وذلك لالستفادة منها فيما بعد عند تحليل النتائج. وذلك كما يأتي:

 =األهمية النسبية 
 الحد األدنى للبديل –الحد األعلى للبديل   

= 
  5 – 1 

 =0.8 
 5     عدد المستويات                

 حيث يعتبر المستوى: 

 .1.8إلى أقل من  – 1.00منخفًضا جداً إذا بلغ المتوسط الحسابي من 

 .2.6إلى أقل من  – 1.8منخفضاً إذا بلغ المتوسط الحسابي من 

 .3.4إلى أقل من  – 2.6المتوسط الحسابي من  متوسطاً إذا بلغ

 .4.2إلى أقل من - 3.4مرتفعاً إذا بلغ المتوسط الحسابي من 

 .5ولغاية - 4.2مرتفعاً جداً إذا بلغ المتوسط الحسابي من 

 مقياس الفاعلية الذاتية:

القطاع الحكومي في  عن الفاعلية الذاتية لدى الممرضين العاملين فيقام الباحث بتطوير استبانة للكشف    

، وذلك بعد االطالع على االدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسة الحالية والدراسات السابقة المرتبطة بها وتم األردن

 General Self(، ومقياس الفاعلية الذاتية للمعلمين) Bandura’s Instrument) االستفادة من مقياس باندورا

Efficacyوازر وزانج( الذي اعده الباحثان ش (Zhang,1995Schwarzer, and ،) ومقياس استبانة الفاعلية الذاتية  (

Self-Efficacy Questionnaire( الذي اعدته مؤسسة البحث التعاونية  )Research Collaboration, 2015 لما )

من جزئيين: تضمن الجزء يناسب الدراسة الحالية ومجتمع الدراسة الذي طبق علية هذا المقياس، وتكونت أداة الدراسة 

تعلق ( فقرة  ت16ويتكون من )  األول معلومات عامة عن عينة الدراسة، والجزء الثاني تضمن مقياس أداة الدراسة

 بالفاعلية الذاتية.

 صدق األداة:

عشرة من المحكمين من  للتحقق من صدق األداة اعتمد الباحث صدق المحتوى إذ قام بعرض األداة على   

(، وذلك بغرض 2ة التدريس في مجال علم النفس واإلرشاد والتربية الخاصة بالجامعات االردنية. )ملحق أعضاء هيئ



 

معرفة ما تقيسه الفقرات من األداء المطلوب، ومدى صلة فقرات المقياس بالمتغير المراد قياسه، والحكم على الفقرات 

ث بمالحظات المحكمين، فحذف بعض العبارات وصياغتها ودرجة وضوحها، ومناسبتها للمجاالت. وقد أخذ الباح

 وأضاف عبارات أخرى حسب توجيهاتهم، واعتمد موافقة المحكمين جميعهم على الفقرة مؤشراً على صدق الفقرة.

 ثبات األداة:

-Splitبعد التأكد من صدق أداة الدراسة جرى التأكد من ثباتها باستخدام طريقة الثبات بالتجزئة النصفية )      

Half Reliability( وكان معامل الثبات لألداة ككل ،)وهو مقبول لغايات هذه الدراسة.0.785 ،) 

 

 معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية للفاعلية الذاتية(: 6الجدول )

ا

 لرقم

 معامل االرتباط الفقرة

1

7 

0.46 أؤثر في قرارات القسم

3 

1

8 

0.51 مة في القسمأعبر عن الرأي بحرية في قضايا ها

6 

1

9 

0.61 أسعى لتوفير المواد والتجهيزات األساسية لألزمة للعمل بطرق شتى

5 

2

0 

0.62 أعمل على إضفاء صفة األمن على المكان الذي أعمل فيه

3 

2

1 

0.56 أُشِعر المرضى بالراحة والطمأنينة 

3 

2

2 

0.63 أنا مصدر ثقة للزمالء وللمرضى 

9 

2

3 

0.63 حتاجونهأساعد زمالئي فيما ي

5 

2

4 

0.70 أتعاون من زمالئي ومع اإلدارة في تسيير العمل

6 

2

5 

0.69 أعمل على توفير بيئة مريحة في القسم

4 

2

6 

0.63 أستطيع أن أحل أي مشكلة مهما كانت

3 



 

2

7 

أستمر في محاولة إنجاز أي شيء مهم لي أو ما أكلف به من المؤسسة إلى أن أنتهي من 

 تحقيقه

0.66

7 

2

8 

0.69 ق بقدرتي على تحقيق األهداف التي رسمتها لنفسيأث

4 

2

9 

0.67 أركز على مواجهة المشاكل الصعبة وال ألتفت إلى أي مثبط 

9 

3

0 

0.66 أستطيع وضع عددًا من الحلول عندما أواجه مشكلة في العمل

8 

3

1 

0.45 أحافظ على هدوئي عندما أواجه صعوبات في العمل

0 

3

2 

0.62 ل أي مشكلة تواجهنيأعتمد على نفسي في ح

2 

( تبين أن أقل قيمة حصلت عليها لمعامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية 6ومن خالل الجدول )

، وبلغت أعلى أحافظ على هدوئي عندما أواجه صعوبات في العمل( وتعود هذه القيمة للفقرة 0.450للفاعلية الذاتية هي )

أتعاون من ( وتعود للفقرة 0.706االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية للفاعلية الذاتية )قيمة حصلت عليها لمعامالت 

زمالئي ومع اإلدارة في تسيير العمل، وهذا يدل على أن ازدياد الفاعلية الذاتية تؤدي الى زيادة التعاون بين الممرضين 

 والممرضات واالدارة في تسير أمور العمل.

المكون من خمس  (Likert Scale)تم اعتماد مقياس ليكارت قياس الفاعلية الذاتية، حيث األهمية النسبية لم

 (.7درجات لتحديد درجة أهمية كل بند من بنود االستبانة وذلك كما هو موضح الجدول )

 (: مقياس تحديد األهمية النسبية لمقياس الفاعلية الذاتية7الجدول )

 5 4 3 2 1 الدرجة

 كثيراً جداً  كثيراً  متوسط قليل بداً الا األهمية النسبية

ً كما تم وضع مقياس  ً لهذه األرقام إلعطاء الوسط الحسابي مدلوال باستخدام المقياس الترتيبي  ا ترتيبيا

 لألهمية وذلك لالستفادة منها فيما بعد عند تحليل النتائج. وذلك كما يأتي:

 األهمية النسبية =
 نى للبديلالحد األد –الحد األعلى للبديل   

= 
  5 – 1 

 =0.8 
 5     عدد المستويات                

 حيث يعتبر المستوى: 

 .1.8إلى أقل من  – 1.00منخفًضا جداً إذا بلغ المتوسط الحسابي من 

 .2.6إلى أقل من  – 1.8منخفضاً إذا بلغ المتوسط الحسابي من 

 .3.4من إلى أقل  – 2.6متوسطاً إذا بلغ المتوسط الحسابي من 



 

 .4.2إلى أقل من - 3.4مرتفعاً إذا بلغ المتوسط الحسابي من 

 .5ولغاية - 4.2مرتفعاً جداً إذا بلغ المتوسط الحسابي من 

 مقياس الرضا عن المهنة: 

عن مدى الرضا عن المهنة لدى الممرضين العاملين في القطاع الحكومي قام الباحث بتطوير استبانة للكشف    

بعد االطالع على االدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسة الحالية والدراسات السابقة المرتبطة بها  ، وذلكفي األردن

 Minnesota Satisfaction Questionnaire Psychometricوتم االستفادة من مقياس منيسوتا للرضا عن المهنة)

Properties and Validation in Population of Portuguese, 2012ناسب الدراسة الحالية ومجتمع ( لما ي

الدراسة الذي طبق علية هذا المقياس، وتكونت أداة الدراسة من جزئيين: تضمن الجزء األول معلومات عامة عن عينة 

 تعلق بالرضا عن المهنه.( فقرة  ت17ويتكون من ) الدراسة، والجزء الثاني تضمن مقياس أداة الدراسة

 صدق األداة:

داة اعتمد الباحث صدق المحتوى إذ قام بعرض األداة على عشرة من المحكمين من للتحقق من صدق األ   

(، وذلك بغرض 2أعضاء هيئة التدريس في مجال علم النفس واإلرشاد والتربية الخاصة بالجامعات االردنية. )ملحق 

ياسه، والحكم على الفقرات معرفة ما تقيسه الفقرات من األداء المطلوب، ومدى صلة فقرات المقياس بالمتغير المراد ق

وصياغتها ودرجة وضوحها، ومناسبتها للمجاالت. وقد أخذ الباحث بمالحظات المحكمين؛ فحذف بعض العبارات 

 وأضاف عبارات أخرى حسب توجيهاتهم، واعتمد موافقة المحكمين جميعهم على الفقرة مؤشراً على صدق الفقرة.

 ثبات األداة:

-Splitاة الدراسة جرى التأكد من ثباتها باستخدام طريقة الثبات بالتجزئة النصفية )بعد التأكد من صدق أد      

Half Reliability،) ( وهو مقبول لغايات هذه الدراسة.0.817وكان معامل الثبات لألداة ككل ،) 

 معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية للرضا عن المهنة(: 8الجدول )

 امل االرتباطمع الفقرة الرقم

3

3 

0.49 أشعر بأن مهنتي توفر لي االستقرار الوظيفي

4 

3

4 

0.70 أرى أن الفرص التي تتاح لي في العمل تستثمر قدراتي بشكل مالئم 

6 

3

5 

0.43 أشعر أن الراتب مكافئ للمسؤوليات المناطة بي

4 

3

6 

0.49 أرى أن فرص الترقية في وظيفتي متاحة لي

6 

3

7 

0.66 حرية في توظيف آرائي ووجهة نظريأشعر بدرجة من ال

6 



 

3

8 

0.64 أشعر بدرجة من الحرية في توظيف أساليبي الخاصة في أداء العمل

4 

3

9 

0.71 أرى أن بيئة العمل تتيح لي القيام بعملي بحرية 

6 

4

0 

0.41 أشعر أن الطريقة التي يتعامل فيها زمالئي في العمل جيدة

2 

4

1 

0.64 ليه عند القيام بعمل جيد مناسبةأشعر أن الثناء الذي أحصل ع

7 

4

2 

0.48 أشعر باإلنجاز أثناء العمل 

3 

4

3 

أرى أن إعالمي بما يجري في األقسام األخرى خالل رؤسائي بشكل رسمي يوفر لي أداء أفضل 

 في عملي

0.63

5 

4

4 

0.59 أشعر بوضوح أهداف العمل

2 

4

5 

0.65 خص القسمأرى أن مديري وزمالئي يشركوني في اتخاذ قرارات ت

1 

4

6 

0.59 أجد المصادر التي تساهم في إنجاز المسؤوليات 

8 

4

7 

0.46 أشعر بالمرونة في تنظيم برنامج الدوام )المناوبة(

4 

4

8 

0.65 أجد أن عملي يلبي طموحي

8 

4

9 

0.66 أشعر أن عملي يتفق مع قدراتي

8 

 

االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية  ( تبين أن أقل قيمة حصلت عليها لمعامالت8ومن خالل الجدول )

، أشعر أن الطريقة التي يتعامل فيها زمالئي في العمل جيدة( وتعود هذه القيمة للفقرة 0.412للرضا عن المهنة هي )

( وتعود 0.716وبلغت أعلى قيمة حصلت عليها لمعامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية للرضا عن المهنة )

أرى أن بيئة العمل تتيح لي القيام بعملي بحرية، وهذا يدل على أن ازدياد الرضا عن المهنة يزاد بإزدياد الحرية قرة للف

 بالعمل.



 

المكون من خمس  (Likert Scale)تم اعتماد مقياس ليكارت األهمية النسبية لمقياس الرضا عن المهنة، حيث 

 (. 9تبانة وذلك كما هو موضح الجدول )درجات لتحديد درجة أهمية كل بند من بنود االس

 (: مقياس تحديد األهمية النسبية لمقياس الرضا عن المهنة9الجدول )

 5 4 3 2 1 الدرجة

غير راض  األهمية النسبية

 ً  مطلقا

راض إلى حد 

 قليل

راض بشكل 

 معقول

راض بشكل 

 كبير 

راض بشكل 

 كبير جداً 

ً كما تم وضع مقياس  ً لهذه األرقام  ا إلعطاء الوسط الحسابي مدلوال باستخدام المقياس الترتيبي ترتيبيا

 لألهمية وذلك لالستفادة منها فيما بعد عند تحليل النتائج. وذلك كما يأتي:

 األهمية النسبية =
 الحد األدنى للبديل –الحد األعلى للبديل   

= 
  5 – 1 

 =0.8 
 5     عدد المستويات                

 ستوى:حيث يعتبر الم 

 .1.8إلى أقل من  – 1.00منخفًضا جداً إذا بلغ المتوسط الحسابي من        

 .2.6إلى أقل من  – 1.8منخفضاً إذا بلغ المتوسط الحسابي من 

 .3.4إلى أقل من  – 2.6متوسطاً إذا بلغ المتوسط الحسابي من 

 .4.2إلى أقل من - 3.4مرتفعاً إذا بلغ المتوسط الحسابي من 

 .5ولغاية - 4.2اً إذا بلغ المتوسط الحسابي من مرتفعاً جد

 اختبار ثبات أداة الدراسة

 Cronbach's)للتأكد من ثبات األداة تم استخدام التجزئة النصفية وقد تم استخدام معامل كرونباخ ألفا    

Alpha Equation) ( 1لجدول )لالتساق الداخلي لحساب معامل ثبات األداة لكل متغير من متغيرات الدراسة، وا

 يوضح نتائج ذلك:

 (: قيم معامل االتساق الداخلي لفقرات أداة الدراسة10الجدول )

ال

 رقم

 قيمة ألفا  البعد

 0.785  الضغوط النفسية 1

 0.887  الفاعلية الذاتية 2

 0.881  الرضا عن المهنة 3

لفقرات أداة الدراسة تراوحت ما بين ( أن قيم معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا 10نالحظ من الجدول )      

(، وهذا مؤشر على االتساق بين فقرات أداة الدراسة، 0.60(، وبالتالي تكون جميع القيم أكبر من )0.887 – 0.785)

 وموثوقية أداة الدراسة، إضافة إلى إمكانية االعتماد عليها إلجراء التحليل اإلحصائي.

 الطريقة واالجراءات



 

 ، قام الباحث باإلجراءات اآلتية:لتحقيق هدف الدراسة

 .تم مراجعة األدبيات والكتب والدراسات السابقة ذات الصلة لالستفادة منها 

 .تم بناء أدوات الدراسة واستخراج دالالت الصدق والثبات لها 

 (ووزارة الصحة ملحق4تم أخذ الموافقات الالزمة وكتب تسهيل المهمة مثل: جامعة عمان العربية ملحق رقم ،) 

 (.5رقم)

 .تم تحديد مجتمع الدراسة وعينته 

  تم تطبيق أدوات الدراسة على الممرضين في القطاع الحكومي في المملكة األردنية الهاشمية في محافظتي )عمان

 ومأدبا(.

 ( أُستخدم التحليل اإلحصائي باستخدام البرنامج اإلحصائيSPSS.في التحليل اإلحصائي ) 

 إلحصائيةتصميم الدراسة والمعالجات ا 

إلدخال بيانات االستبانة ليتم معالجتها وفق  SPSS)تم استخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 االختبارات المحددة التي تحقق غرض البحث، وتحديداً تم استخدام األساليب التالية: 

 .السؤال األول تم استخدام: متوسطات حسابية وانحرافات معيارية 

  السؤال الثاني( :تم استخدامANOVA.) 

 .السؤال الثالث تم استخدام: معامل ارتباط بيرسون 

 ( :السؤال الرابع تم استخدامANOVA.) 

 ( :السؤال الخامس تم استخدامANOVA.) 

 نتائج الدراسة

يعرض هذا الجزء من الدراسة وصفًا لمتغيرات الدراسة وفقرات االستبانة، وقد تم احتساب المتوسطات 

نحرافات المعيارية للفقرات؛ بغرض الحكم على درجة الموافقة، وتحديد األهمية النسبية عند كل فقرة، الحسابية واال

 وكانت النتائج كما يلي:

اإلجابة عن السؤال األول: ما مستوى الشعور بالضغوط النفسية لدى الممرضين العاملين في القطاع الحكومي في 

 األردن؟

راج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد الضغوط النفسية، لإلجابة عن هذا السؤال تم استخ   

 ( يبين ذلك:11والجدول )

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الضغوط النفسية11الجدول )

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

األهمية  الرتبة

 النسبية



 

 منخفض 14 1.49 2.35 أوقات الدوام غير كافية إلنجاز مهامي أرى أن ساعات 1

أتجاهل المشكالت التي أوجهها في العمل لعلها تختفي  2

 لوحدها

 متوسط 11 1.29 2.79

 مرتفع 3 1.50 3.40 أرى بأن التزاماتي المالية تؤثر في مزاجي 3

 متوسط 6 1.39 3.15 أجد نفسي أفكر في مشكالت عملي حتى في وقت الراحة 4

 منخفض 15 1.34 2.23 أشعر بأن ثقتي في نفسي وتقديري لذاتي أقل مما أرغب 5

 مرتفع 2 1.32 3.60 أشعر باإلجهاد والتعب حتى وإن نمت قدًرا كافيًا 6

 متوسط 5 1.36 3.21 أرى بأن سير السيارات بشكل بطيء يزعجني 7

 توسطم 10 1.26 2.89 أنفجر غاضبًا إذا أثارني شخص أو شيء 8

أشعر بتذبذب في المزاج وصعوبة في التركيز والتذكرة  9

 لكثرة أعبائي

 متوسط 7 1.23 3.13

أرى الخطأ وأنتقد أكثر مما أمدح حتى وإن استحق اآلخرون  10

 ذلك

 منخفض 13 1.32 2.43

 منخفض 16 1.41 2.20 أشد على أسناني بكثرة 11

 مرتفع 1 1.31 3.77 أسفل الظهرأشعر بآالم في العضالت والرقبة والكتفين و 12

 متوسط 12 1.33 2.75 أشعر بضعف القدرة على أداء المهام أكثر من ذي قبل 13

 متوسط 4 1.35 3.38 أشعر بعدم قدرتي على ممارسة اهتماماتي وهواياتي 14

 متوسط 9 1.48 3.01 أشعر بعدم العدالة في معاملة رؤسائي لي 15

 متوسط 8 1.28 3.03 ي لكثرتهاأجد صعوبة في إنجاز مهمات 16

 متوسط  0.66 2.96 المقياس العام

( أن األهمية النسبية للمتوسط العام لفقرات الضغوط النفسية ذات مستوى متوسط، حيث بلغ 11يتبين من الجدول )   

والكتفين  (. وقد جاءت الفقرة "أشعر بآالم في العضالت والرقبة0.66( وبانحراف معياري )2.96المتوسط العام )

(، وبأهمية نسبية مرتفعة، بينما احتلت الفقرة "أشد على أسناني 3.77وأسفل الظهر" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي )

 (، وبأهمية نسبية منخفضة.2.20بكثرة" المرتبة األخيرة، وبمتوسط حسابي )

في مستوى الشعور  (α=0.05لة )اإلجابة عن السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال

بالضغوط النفسية لدى الممرضين العاملين في القطاع الحكومي في األردن تعزى لمتغير الجنس، وأوقات الدوام، 

 وسنوات الخبرة؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الشعور بالضغوط  

مرضين العاملين في المستشفيات الحكومية في األردن وفقًا لمتغيرات: الجنس، وأوقات الدوام، وسنوات النفسية لدى الم

 ( يبين ذلك:12الخبرة، والجدول )



 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الضغوط النفسية وفق ا لمتغيرات الجنس 12الجدول )

 وأوقات الدوام وسنوات الخبرة

الحد األعلى  العدد الفئة/المستوى لمتغيرا الرقم

 للمتوسط

المتوسط الحسابي 

 بداللة الفقرة

االنحراف 

 المعياري

 0.69 2.95 47.12 123 الذكور الجنس 1

 0.62 2.97 47.54 107 اإلناث

 0.67 2.92 46.80 133 صباحي أوقات الدوام 2

 0.64 3.00 48.03 97 مسائي

 

3 

 

 

 سنوات الخبرة

 0.76 3.09 49.51 53 ت فأقلسنوا 3

 0.70 2.97 47.46 70 سنوات 6 – 4

 0.57 2.88 46.14 107 سبع سنوات فأكثر

ومن ثم تم إجراء تحليل التباين الثالثي لداللة الفروق في مستوى الشعور بالضغوط النفسية لدى الممرضين    

( 13: الجنس، وأوقات الدوام، وسنوات الخبرة، والجدول )العاملين في المستشفيات الحكومية في األردن وفقًا لمتغيرات

 يبين ذلك:

 (: تحليل التباين الثالثي لفقرات الضغوط النفسية وفق ا لمتغيرات الجنس وأوقات الدوام وسنوات الخبرة13الجدول )

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى  قيمة )ف(

 الداللة

 0.910 0.013 0.006 1 0.006 الجنس

 0.384 0.760 0.334 1 0.334 أوقات الدوام

 0.128 2.072 0.910 2 1.821 سنوات الخبرة

 0.674 0.178 0.078 1 0.078 الجنس _أوقات الدوام

 0.628 0.467 0.205 2 0.410 الجنس _سنوات الخبرة

 0.202 1.610 0.707 2 1.414 أوقات الدوام _سنوات الخبرة

 0.805 0.217 0.095 2 0.190 نس _أوقات الدوام _سنوات الخبرةالج

   0.439 218 95.756 الخطأ

    229 99.937 الكلي

( إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تصورات 13تشير المعطيات اإلحصائية في الجدول )   

الضغوط النفسية وفقًا لمتغيرات: الجنس، وأوقات  الممرضين العاملين في المستشفيات الحكومية في األردن نحو مستوى

، 0.178، 2.072، 0.760، 0.013الدوام، وسنوات الخبرة؛ حيث وجد أن قيم )ف( لجميع المتغيرات بلغت بالترتيب )



 

(، 0.805، 0.202، 0.628، 0.674، 0.128، 0.384، 0.910(، وبمستوى داللة بلغت )0.217، 1.610، 0.467

 (.α=0.05غير معنوية عند مستوى الداللة )حيث إن هذه القيم 

في مدى الفاعلية الذاتية  (α=0.05اإلجابة عن السؤال الثالث: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 لدى الممرضين العاملين في القطاع الحكومي في األردن تعزى لمتغير الجنس وأوقات الدوام وسنوات الخبرة؟

ن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى الفاعلية الذاتية لدى لإلجابة ع   

الممرضين العاملين في المستشفيات الحكومية في األردن وفقًا لمتغيرات: الجنس، وأوقات الدوام، وسنوات الخبرة، 

 ( يبين ذلك:14والجدول )

رافات المعيارية لفقرات مدى الفاعلية الذاتية وفق ا لمتغيرات الجنس (: المتوسطات الحسابية واالنح14الجدول )

 وأوقات الدوام وسنوات الخبرة

الحد األعلى  العدد الفئة/المستوى المتغير الرقم

 للمتوسط

المتوسط الحسابي 

 بداللة الفقرة

االنحراف 

 المعياري

 0.72 3.80 60.82 123 الذكور الجنس 1

 0.61 3.69 59.07 107 اإلناث

 0.65 3.81 60.94 133 صباحي أوقات الدوام 2

 0.69 3.67 58.72 97 مسائي

 

3 

 

 

 سنوات الخبرة

 0.59 3.63 58.13 53 سنوات فأقل 3

 0.76 3.58 47.27 70 سنوات 6 – 4

 0.61 3.92 62.72 107 سبع سنوات فأكثر

ي مدى الفاعلية الذاتية لدى الممرضين العاملين في المستشفيات ومن ثم تم إجراء تحليل التباين الثالثي لداللة الفروق ف   

 ( يبين ذلك:15الحكومية في األردن وفقًا لمتغيرات: الجنس، وأوقات الدوام، وسنوات الخبرة، والجدول )

ات (: تحليل التباين الثالثي لفقرات مدى الفاعلية الذاتية وفق ا لمتغيرات الجنس وأوقات الدوام وسنو15الجدول )

 الخبرة

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى  قيمة )ف(

 الداللة

 0.190 1.725 0.729 1 0.729 الجنس

 0.799 0.065 0.027 1 0.027 أوقات الدوام

 0.15 4.314 1.822 2 3.645 سنوات الخبرة

 0.502 0.453 0.191 1 0.191 الجنس _أوقات الدوام

 0.831 0.186 0.078 2 0.157 سنوات الخبرةالجنس _

 0.037 3.347 1.414 2 2.828 أوقات الدوام _سنوات الخبرة

 0.558 0.585 0.247 2 0.494 الجنس _أوقات الدوام _سنوات الخبرة

   0.422 218 92.092 الخطأ

    229 102.824 الكلي

توجد فروق ذات داللة إحصائية في تصورات الممرضين ( إلى أنه ال 15تشير المعطيات اإلحصائية في الجدول )   

العاملين في المستشفيات الحكومية في األردن نحو مدى الفاعلية الذاتية وفقًا لمتغيرات: الجنس، وأوقات الدوام؛ حيث 

 (، وبمستوى داللة بلغت0.585، 0.186، 0.453، 0.065، 1.725وجد أن قيم )ف( لجميع المتغيرات بلغت بالترتيب )

بينما  (.α=0.05(، حيث أن هذه القيم غير معنوية عند مستوى الداللة )0.558، 0.831، 0.502، 0.799، 0.190)



 

هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الفاعلية الذاتية لدى الممرضين تعزى لسنوات الخبرة وإلى التفاعل بين 

 سنوات الخبرة وأوقات الدوام.

لدرجة الرضا عن المهنة  (α=0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) اإلجابة عن السؤال الرابع:

 لدى الممرضين العاملين في القطاع الحكومي في األردن تعزى لمتغير الجنس وأوقات الدوام وسنوات الخبرة؟

درجة الرضا عن المهنة لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل   

لدى الممرضين العاملين في المستشفيات الحكومية في األردن وفقًا لمتغيرات: الجنس، وأوقات الدوام، وسنوات الخبرة، 

 ( يبين ذلك:16والجدول )

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات درجة الرضا عن المهنة وفق ا لمتغيرات الجنس 16الجدول )

 أوقات الدوام وسنوات الخبرةو

الحد األعلى  العدد الفئة/المستوى المتغير الرقم

 للمتوسط

المتوسط الحسابي 

 بداللة الفقرة

االنحراف 

 المعياري

 0.74 2.70 45.98 123 الذكور الجنس 1

 0.66 2.83 48.10 107 اإلناث

 0.72 2.80 47.65 133 صباحي أوقات الدوام 2

 0.69 2.71 46.02 97 مسائي

 

3 

 

 

 سنوات الخبرة

 0.78 2.85 48.40 53 سنوات فأقل 3

 0.67 2.59 44.04 70 سنوات 6 – 4

 0.68 2.83 48.17 107 سبع سنوات فأكثر

ومن ثم تم إجراء تحليل التباين الثالثي لداللة الفروق في درجة الرضا عن المهنة لدى الممرضين العاملين في  

 ( يبين ذلك:17في األردن وفقًا لمتغيرات: الجنس، وفترات الدوام، وسنوات الخبرة، والجدول )المستشفيات الحكومية 

 (: تحليل التباين الثالثي لفقرات الرضا عن المهنة وفق ا لمتغيرات الجنس وأوقات الدوام وسنوات الخبرة17الجدول )

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى  (قيمة )ف

 الداللة

 0.244 1.364 0.654 1 0.654 الجنس

 0.859 0.032 0.015 1 0.015 أوقات الدوام

 0.070 2.695 1.292 2 2.584 سنوات الخبرة

 0.202 1.641 0.787 1 0.787 الجنس _أقات الدوام

 0.683 0.383 0.183 2 0.367 سنوات الخبرة الجنس_

 0.051 3.014 1.445 2 2.890 أوقات الدوام _سنوات الخبرة

 0.479 0.739 0.354 2 0.708 الجنس _أقات الدوام _سنوات الخبرة



 

   0.479 218 104.507 الخطأ

    229 114.227 الكلي

( إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تصورات الممرضين 17تشير المعطيات اإلحصائية في الجدول )  

ومية في األردن نحو درجة الرضا عن المهنة وفقًا لمتغيرات: الجنس، وأوقات الدوام، العاملين في المستشفيات الحك

، 0.383، 1.641، 2.695، 0.032، 1.364وسنوات الخبرة؛ حيث وجد أن قيم )ف( لجميع المتغيرات بلغت بالترتيب )

(، حيث أن 0.479، 0.051، 0.683، 0.202، 0.070، 0.859، 0.244(، وبمستوى داللة بلغت )0.739، 3.014

(. ويظهر الجدول أن مستوى الرضا الوظيفي يتأثر بشكل كبير α=0.05هذه القيم غير معنوية عند مستوى الداللة )

. وكذلك التفاعل بين أوقات 0.07بسنوات خبرة العاملين في المستشفيات إذ إنه يصبح داال إحصائيا عند مستوى الداللة 

 . 0.051فروقا ذات داللة إحصائية إذا إنه دال إحصائيا عند مستوى الداللة الدوام وسنوات الخبرة كاد أن يشكل 

في  (α=0.05اإلجابة عن السؤال الخامس: هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

ية في األردن تعزى مستوى الشعور بالضغوط النفسية والفاعلية الذاتية لدى الممرضين العاملين في المستشفيات الحكوم

 لمتغير الجنس، وأوقات الدوام، وسنوات الخبرة؟

(: العالقة في مستوى الشعور بالضغوط النفسية ومدى الفاعلية الذاتية لدى الممرضين العاملين في 18الجدول )

 القطاع الحكومي في األردن

 الفاعلية الذاتية الضغوط النفسية البيان المتغير

 

 الضغوط النفسية

Pearson Correlation 1 0.105 

Sig. (2-tailed)  0.112 

N 230 230 

 

 الفاعلية الذاتية

Pearson Correlation 0.105 1 

Sig. (2-tailed) 0.112  

N 230 230 

( في مستوى الشعور α=0.05( بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )18يتضح من الجدول )  

سية ومدى الفاعلية الذاتية لدى الممرضين العاملين في المستشفيات الحكومية في األردن تعزى لمتغيرات: بالضغوط النف

الجنس، وفترات الدوام، وسنوات الخبرة، وتتميز هذه العالقة بأنها عالقة طردية رغم ضعفها؛ القتراب قيمتي معامل 

  بيرسون من الصفر.

 مناقشة النتائج

ال األول: أظهرت نتائج تحليل أداة الدراسة أن مستوى الشعور بالضغوط النفسية لدى النتائج المتعلقة بالسؤ

( 2.96الممرضين العاملين في المستشفيات الحكومية في األردن جاء بدرجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي له )

تبة األولى، يليه بعد "الشعور (، وقد احتل بعد " ظهور اآلالم الجسدية والشعور بها" المر0.66وبانحراف معياري )

باإلجهاد والتعب"، ثم بعد "االلتزامات المالية"؛ حيث ظهرت األبعاد السابقة بأهمية نسبية مرتفعة. وجاء في المرتبة 

الرابعة بعد "صعوبة ممارسة االهتمامات والهوايات"، يليه بعد "سير السيارات البطيء"، ثم بعد "التفكير الدائم في 

ل"، فبعد "كثرة األعباء"، وجاء بعده بعد "الصعوبة في إنجاز المهمات لكثرتها"، ثم بعد "الظلم في معاملة مشكالت العم

الرؤساء"، تاله بعد "العمل بروح الفريق"، ثم بعد "التعبير عن الرأي بحرية"، يليه بعد "التركيز على مواجهة جميع 



 

خفضة. وجاء في المرتبة الثالثة عشر بعد "القدرة على حل جميع المشاكل"؛ وهذه األبعاد جميعها ظهرت بأهمية نسبية من

المشاكل"، تاله بعد "ضيق الوقت"، ثم بعد "الشعور المحدود بالثقة بالنفس وتقدير الذات"، وأخيًرا حل بعد "كثرة الشد 

 على األسنان" المرتبة األخيرة؛ حيث ظهرت تلك األبعاد السابقة بأهمية نسبية منخفضة.

هذه النتائج تبين أن الضغوط النفسية تظهر اواًل على حالة الجسد ألفراد العينة من الممرضين  ومن خالل

والممرضات على شكل آالم في العضالت والرقبة والكتفين وأسفل الظهر، ومن ثم تظهر على شكل تعب وإجهاد حتى 

أيًضا أن مستوى الشعور بالضغوط النفسية يؤثر وإن نام أفراد العينة قدًرا كافيًا من النوم، ومن خالل هذه النتائج نرى 

مزاج بحيث قد يصبح العلى الحالة النفسية ألفراد عينة الدراسة من الممرضين والممرضات من خالل التأثير على 

المزاج متقلبًا لدى الممرضين والممرضات مما يؤثر على سير العمل، ومن خالل النتائج نرى أن الفقرات التي كان 

( تبين ان الضغوط النفسية تؤثر على سلوكيات أفراد عينة الدراسة من الممرضين 2.8-2.6لحسابي لها بين)المتوسط ا

 والممرضات في أثناء العمل متمثلة بالغضب الشديد، وتجاهل مشكالت العمل، وضعف في أداء المهام. 

ور الممرضين بالضغوط ( والتي أظهرت أن درجة شع1998وقد اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة الشافعي، )

( والتي 2008النفسية أعلى منها لدى العاملين في مهنة التدريس ومقسم الهاتف. وكذلك دراسة كل من رجاء واألحمد، )

درست الضغوط التي تتعرض لها العامالت في المستشفيات السورية في دمشق، حيث أظهرت أن الممرضات يشعرن 

 بالضغوط النفسية بشكل كبير.

في تصورات  (α=0.05أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) :المتعلقة بالسؤال الثانيالنتائج 

الممرضين العاملين في المستشفيات الحكومية في األردن نحو مستوى الضغوط النفسية تعزى لمتغيرات: الجنس، 

 وفترات الدوام، وسنوات الخبرة.

من ضغوط نفسية مختلفة؛ وأن الفرق بين الممرضين في درجة وهذا يدل على أن هؤالء الممرضين يعانون  

شعورهم بالضغوط النفسية على متغيرات الدراسة، الجنس، وأوقات الدوام سواء كانت صباحية أو مسائية، وسنوات 

ن تظهر الدراسات التالية ان هناك اتفاق مع دراسة الباحث م الخبرة طويلة أو قصيرة أو متوسطة غير دالة إحصائيا.

( والتي 2010الضريبي، ) حيث متغيرات الدراسة الجنس، والخبرة، وأوقات الدوام، والفروق الدالة إحصائيًا. فدراسة

أجريت على عمال مصانع في دمشق والتي أظهرت أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في طريقة التعاطي 

ن الفروق الدالة إحصائيا تعزى إلى المؤهل والعمر. أما واالستجابة للضغوط النفسية تعزى إلى الخبرة لدى الموظف. وأ

( والتي أجريت على معلمي الطالب ذوي االحتياجات الخاصة والتي أكدت أنه ال توجود فروف 2010دراسة عواد، )

دالة إحصائيا في درجة الشعور بالضغوط تعزى ألي من الجنس أو المؤهل أو التخصص. كما تماهت مع نتائج دراسة 

ال توجد فروق دالة إحصائيا في  ( التي أظهرت أنهPlasrisdoy and Agaliotis, 2008)يدو وأغاليوستيس بالنس

دراجة شعور كل من معلمي ومعلمات التربية الخاصة بالضغوط النفسية تعزى إلى الجنس أو الخبرة وال حتى الحالة 

على الممرضين والممرضات العاملين في مراكز ( والتي أجريت 2010بينما أظهرت دراسة أبو الحصين، ) االجتماعية.

العناية الحثيثة في قطاع غزة أن هناك فروق دالة إحصائيا في درجة الشعور بالضغوط النفسية تعزى للجنس ولصالح 

اإلناث. ولربما يعود االختالف بين نتائج دراسة أبو الحصين ودراسة الباحث إلى القسم الذي يعمل فيه الممرض ونوع 

الذين يتعاملون معهم إذ ال يخفى على أحد أن مستشفيات غزة بشكل عام مستشفيات مأزومة خاصة وأن  المرضى



 

العدوان على غزة ال يتوقف والمرضى الذين يراجعون قسم العناية الحثيثة مصابون بعيارات نارية أو حروق بليغة 

ون االختالف بين نتائج الدراستين يعود إلى اختالف فضاًل أن المستشفيات أحيانا تكون أهدافا للعدوان، ولهذا يمكن أن يك

بيئة العمل ومكانه، فمستشفيات عمان ومأدبا تعمالن في ظروف طبيعية، وال يتعرض العاملون إلى التهديد الخارجي 

( في درجة شعور طالب 2016بحمد هللا.  وكذلك اختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من بلقاسم وشتوان، )

أظن أن هذا الفرق واضح إذ إن االناث في المرحلة الثانوية  لمرحلة الثانوية بالضغوط النفسية تعزى إلى متغير الجنس.ا

ومراحل التعليم بشكل عام يظهرن حرصا شديدا على التعلم وبينهن تنافس عاٍل مما يسبب ذلك الشعور بالضغط الذي 

قات لفروق بسيطة قلت عن توقعهن لتصورهن عن أدائهن الدراسي بينما يفوق أقرانهن من البنين. فكثيرا ما تبكي المتفو

 ال نراه عند األتراب من الذكور.

ويتضح من مناقشة الفروق اإلحصائية في درجة شعور الممرضين والممرضات في مستشفيات الحكومة 

ولت هذا المتغيرات حسب علم بالضغوط، أنه لم يسبق أن درست هذه المتغيرات في األردن. كما أن الدراسات التي تنا

الباحث قليلة، وقد كان مجتمع الدراسة لها معلمين، أو عمال أو طالب. وبهذا ال يمكن الجزم أن االختالف أو االتفاق في 

الدراسة مختلف من حيث طبيعة المهنة، ولربما مختلف من  عنتائج الدراسة يعزى لمتغيرات الدراسة فقط إذ إن مجتم

 ية أيضا وبعضها أضاف إلى االختالفات السابقة االختالف في مكان إجراء الدراسة أيضا. حيث الفروق العمر

النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: وقد أظهرت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

(α=0.05في تصورات الممرضين العاملين في المستشفيات الحكومية في األردن نحو )  مدى الفاعلية الذاتية تعزى

لمتغيرات: الجنس، وفترات الدوام. بينما هناك فروق دالة إحصائيا تعزى إلى الخبرة، كما توجد فروق دالة إحصائيا 

تعزى للعالقة بين الخبرة وأوقات الدوام.  ويعزي الباحث هذه النتيجة بأن الفاعلية الذاتية غير مرتبطة بجنس دون 

وام دون غيرها، بشكل عام. إذ يمكن أن يكون من شأن اإلنسان أن يكون فاعال إال أن في موقف ما ال اآلخر، وال بفترة د

يكون كذلك. والفاعلية الذاتية ترتبط بمهارة الفرد في العمل التي تتطور بمرور الزمن وبمستوى وتنوع الخبرات التي 

ة وتطورها مما ينعكس على مستوى الشعور بالفاعلية يمر فيها. فكل موقف خبرة والعمل مع األقران خبرة تحسن المهار

( والتي أجريت على عينة من المرشدين 2012الذاتية إيجابًا. وقد اختلف مع نتائج هذه الدراسة دراسة البهدل، )

والمرشدات في المملكة العربية السعودية والتي أظهرت أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى سنوات الخبرة 

في درجة شعور عينة الدراسة بالفاعلية الذاتية. والتي يمكن النظر إليها أنها نتيجة تستحق أن تدرس من جوانب أخرى 

فلربما ال يتعرض المرشد للتدريب أو لربما أن السبب يعود إلى حداثة تعيين المرشدين في المدارس ولربما يعود السبب 

مرشد واحد في أبنيتها رغم أن النظام السعودي حدد عدد محدد من  إال أن المدارس غالبا ال تحتوي على أكثر من

 350الطالب لكل مرشد ويختلف هذا العدد باختالف المرحلة الدراسية بحيث ال يزيد عدد الطالب مع المرشد الواحد عن 

أن المرشد يؤدي  في المرحلة الثانوية، ولربما يعود السبب إلى 250مسترشدا في المرحلة األساسية الدنية ويصل إلى 

 أعمااًل إدارية ال عالقة لها بمهنته.

النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: بينت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

(α=0.05 في تصورات الممرضين العاملين في المستشفيات الحكومية في األردن نحو درجة الرضا عن المهنة تعزى )

ت: الجنس، وفترات الدوام، وسنوات الخبرة. ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن الرضا عن المهنة أيًضا غير مرهون لمتغيرا



 

بجنس معين، وال فترة دوام معينة، وال حتى عدد سنوات خبرة معينة. لكن المتمعن بنتائج الدراسة يجد أن درجة المعنوية 

بين تصبح أكثر معنوية عندما ترتبط  0.07ة ئيا عند مستوى الدالللمتغير الخبرة وعالقته بالرضى الوظيفي دال إحصا

. هذا يبين درجة تأثر الرضا الوظيفي بكل 0.051الخبرة بأوقات الدوام لتصبح ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 من الخبرة ووقت الدوام. 

( والتي أظهرت أنه ال توجد 2013وقد انسجمت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة الشوابكة والطعاني، )

فروق إحصائية تعزى إلى متغيري الجنس أو الخبرة لدى العاملين في المكتبات الجامعية الحكومية وقد أظهرت الدراسة 

كل من طشطوش، رامي، أن الراتب له داللة إحصائية في درجة الشعور بالرضا الوظيفي. كما تناغمت مع دراسة 

( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الشعور بالرضا 2013د، وبني عطا، زايد)جروان، علي، ومهيدات، محم

عن المهنة بين معلمي غرف المصادر تعزى إلى الجنس. وقد أظهرت أن المؤهل له دور دال إحصائيا في مستوى 

 الرضا عن المهنة.

ستوى الرضا عن المهنة للعاملين ( فقد أظهرت أن الفروق اإلحصائية في م2011أما دراسة الحيدر وطالب، ) 

في قطاع الصحة في الرياض يعزى إلى عامل المكافأة وعوامل تتصل بالمساحة من الحرية التي تسمح له باستخدام 

 قدراته في العمل وأن الرضا عن المهنة ينخفض في حال شعر العاملون في الصحة بإمكانية تعرضهم للعدوى. 

ي أظهرت أن الرضا عن المهنة لدى األطباء السعوديين يعزى إلى العمر، ( والت2011أما دراسة الرحيلي، )

والحالة اإلجتماعية والدخل والمسمى الوظيفي وسنوات الخبرة، بينما ال يتأثر الرضا عن المهنة لدى األطباء بجنس 

لمهنة إال ما أظهرت الطبيب. يتضح من الدراسة أن المتغيرات المتصلة بالجنس أو الخبرة ال عالقة لها بالرضا عن ا

( من أن الخبرة تلعيب دور في تعزيز مستوى الرضا عند األطباء السعوديين. بينما لم تتطرق 2011دراسة الرحيلي، )

أين من الدراسة إلى أوقات الدوام وعالقتها بالرضا عن المهنة. ويبدو من الدراسة التي أجريت على مجتمع وعينة 

ا عن المهنة يزداد بازدياد الراتب والمسمى الوظيفي والمسؤوليات المناطة به مختلفة عن مهنة التمريض أن الرض

ودرجة الثقة الممنوحة للموظف وهي عوامل ترتبط بالحاجات أقلها الحاجات الفسيولوجية ويزداد مستوى الرضا عن 

( من 2011دراسة الرحيلي، ) المهنة كلما أتاحت المهنة للعاملين فيها حاجات تقدير الذات وتحقيق الذات وهذا ما بينته

تأثر مستوى الرضا عن المهنة باإلمكانية المتاحة للموظف في استخدام قدراته وبالمسمى الوظيفي له، وهي من عوامل 

 تحقيق الذات. كما يتأثر بدخل الطبيب والذي يرتبط بالحاجات الفسيولوجية عند ماسلو. 

ى ما تحققه المهنة للموظف من تقدير للذات أو تحقيق وبهذا يتضح أن الرضا عن المهنة يظهر من خالل مد

لها، كما يرتبط بما تسهم به هذه المهنة من تلبية لحاجة الموظف للحب واالنتماء والحاجة لألمن وتلبيتها الحاجات 

 الفسيولوجية لديهم.

( في مستوى α=0.05النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

الشعور بالضغوط النفسية ومدى الفاعلية الذاتية لدى الممرضين العاملين في المستشفيات الحكومية في األردن تعزى 

 لمتغيرات: الجنس، وفترات الدوام، وسنوات الخبرة، وهي عالقة طردية ضعيفة جدًا.

اعلية الذاتية عالقة طردية ضعيفة، وهذا ومن خالل ما سبق نجد أن العالقة التي تربط الضغوط النفسية والف

يدل أن إزدياد الضغوط النفسية على الممرضين والممرضات قد تزيد من فاعليتهم الذاتية وكلما قلت الضغوط النفسية 



 

لربما تقل فاعلية الذات لديهم، وبمعنى آخر أن ازدياد فاعلية الذات لدى الممرضين والممرضات رغم أنهم يوجهون 

عالية يدل على أن الممرضين والممرضات في القطاع الحكومي لديهم قدرة على العمل بفاعلية ذاتية عالية  ضغوط نفسية

حتى وإن كان هناك ضغوط نفسية كبيرة تمارس عليهم. وحيث أن هذه الدراسة لم تتعامل مع بيئة ال يشعر الممرضون 

الممرضين تزداد فاعليتهم بازدياد الضغط النفسي فضال فيها بالضغوط النفسية فقد ال يكون من المنطق أن نحكم على أن 

أن العالقة في هذه الدراسة ضعيفة.  ولربما تعزى هذه العالقة الضعيفة إلى أن الممرضين تزداد كفاءتهم في المواقف 

تزيد تلك الحرجة. فالعاملون غالبا ما يستجيبون بفاعلية أكبر عندما يشعرون بالخطر على وظائفهم وبالنسبة للممرضين 

 الفاعلية لتعاملهم مع حاالت إنسانية تستدعي االهتمام. 

لذلك ال يمكن الجزم فيما إذا اختلفت الدراسة أو اتفقت مع الدراسة األخرى، إذ أظهرت دراسة أبو الحصين، 

ن ( أنه ال توجد عالقة دالة إحصائيا بين مستوى الشعور بالضغوط ودرجة الكفاءة الذاتية لدى الممرضي2010)

والممرضات العاملين في مستشفيات غزة. فالعالقة بين مستوى الشعور بالضغوط والفاعلية الذاتية في هذه الدراسة 

( والتي أجريت على عينة من المعلمين والطالب في السعودية أن 2005عالقة ضعيفة. بينما أظهرت دراسة إبراهيم، )

 النفسية ودرجة فاعليتهم المهنية.هناك عالقة عكسية بين درجة شعور المعلمين بالضغوط 

ودراسة كل من طشطوش،  (Plasrisdoy and Agaliotis, 2008)أما دراسة بالنسيدو وأغاليوستيس 

( فقد تناولت كال منهما العالقة بين الشعور بالضغوط 2013رامي، جروان، علي، ومهيدات، محمد، وبني عطا، زايد)

تان الدراستان أن هناك عالقة عكسية )سالبة( بين درجة الشعور بالضغوط النفسية والرضا عن المهنة، وقد اتفقت ها

 النفسية ومستوى الرضا عن المهنة.

ومن هنا يتضح أن االختالف بين الدراسات المذكورة ودراسة الباحث يدور ضمن هامش بسيط فالعالقة 

بنود ألداة الدراسة ال تقيس الضغوط  طردية ضعيفة جدا وهي عكسية في الدراسات األخرى ولربما يعود السبب إلى أن

النفسية التي تهدد حياة العاملين في الصحة أو تتسبب لهم بالحرمان من الوظيفة أو بمعنى آخر أن نمط الضغوط النفسية 

الذي يعاني منه العاملون ال يهدد صحتهم البدنية، وال يهدد حياتهم، كما أنه ال يصل إلى مستوى تهديد حياتهم المهنية 

صادر أرزاقهم فالنظام في مستشفيات القطاع الحكومي يسهم في وقاية  العاملين من اإلصابة باألمراض إما بسبب ان وم

الموظفين مؤهلين جداً في طرق الوقاية من اإلصابة باألمراض أو أن المستشفيات تتصف بمستوى من الجودة يضمن 

 عدم انتقال األمراض الى العاملين.

مح لإلدارات الصحية بتهديد العاملين في القطاع العام في مصادر أرزاقهم، لذا فإن الضغط كما أن النظام ال يس

كان طرديًا ضعيفًا يتصل بنمط التعامل بين اإلدارة والعاملين والعبء والعالقات اإلنسانية فهي ضغوط استطاع العاملون 

 ية.  التعامل معها بإيجابية مما حد من تأثيرها السلبي على فاعلية الذات

 التوصيات

 بناًء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإنها توصي بما يأتي: 

 إجراء دراسة مماثلة في المستشفيات الحكومة في المملكة األردنية الهاشمية في مناطق الشمال والجنوب. .1

لكاااادر الطباااي مااان إجاااراء دراساااة مماثلاااة فاااي المستشااافيات الحكومياااة فاااي المملكاااة األردنياااة الهاشااامية علاااى جمياااع ا .2

 أطباء وممرضين وصيادلة وفني مختبر وفني أشعة.



 

 :المراجع العربية 

الضغوط النفسية لدى الممرضين والممرضات العاملين في   المجال الحكومي (. 2010أبو الحصين، محمد فرج هللا )

 ة، غزة، فلسطين.. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، كلية التربيعالقتها بكفاءة الذات

الفاعلية الذاتية وعالقتها بعوامل الشخصية لدى المرشدين الطالبيين الملتحقين بدبلوم التوجيه (. 2012البهدل، دخيل)

-139(، ص ص 1(، العدد)15، المجلد )مجلة العلوم التربوية والنفسية. واإلرشاد ببعض الجامعات السعودية

177. 

مجلة الضغط المهني لدى الممرضين العاملين في مصالح معالجة السرطان.  (. استراتيجيات2017تواتي، نجية )

 .83-76(، ص ص 18. العدد )االكاديمية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية قسم العلوم اإلجتماعية

جستير رسالة ما. الرضا الوظيفي لدى األطباء السعوديين العاملين في المستشفيات الحكومية(. 2011)الرحيلي، رينا سعد

 .غير منشورة، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة الملك عبد العزيز، جــــدة

(. إتخاذ القرار وعالقته بكل من فاعلية الذات والمساندة اإلجتماعية لدى عينة من المرشدين 2007العتيبي، بندر. )

 مكة المكرمة.الطالبيين بمحافظة الطائف، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، 

(. فاعلية الذات وعالقتها بكل من الدافعية لإلنجاز والذكاء الوجداني لدى عينة من طالبات جامعة 2007المزروع، ليلى )

 .90-67(، ص ص 1(، العدد)8، المجلد). مجلة العلوم النفسية والتربويةأم القرى

القلون العصبي في ضوء بعض المتغيرات  (. الضغوط النفسية لدى مرضى2016المومني، فواز، وعمارين، سالم )

 .302-287(، ص ص 3(، العدد)12، المجلد )المجلة االردنية في العلوم التربويةالطبية والديموغرافية. 
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 جامعة عمان العربية للبحوثمجلة 

 

 

 

 

مجلة جامعة عمان العربية للبحوث : مجلة علمية محّكمة تصدر عن عمادة 

 ات العليا في جامعة عمان العربيةالبحث العلمي والدراس

 

 هيئة التحرير

 رئيس هيئة  التحرير أ.د. رياض الشلبي

 عضوا   أ.د. محمد ابو صالح

 عضوا   أ.د. سليمان بطارسة

 عضوا   سامي ملحمأ.د. 

 عضوا   أ.د. غسان كنعان

 امينا  للسر السيده دعاء الزعبي

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مجلة جامعة عمان العربية للبحوث

 

 

 الهيئة االستشارية

 

 الجامعة األردنية / األردن أ.د هاني  الضمور                     

 الجامعة األلمانية / األردن ا.د. هشام غرايبة

 جامعة النجاح الوطنية / فلسطين جأ.د. طارق الحا

 جامعة اإلمارات / اإلمارات ا.د. عبد العزيز السرطاوي

 جامعة االسكندرية / مصر أ.د. أمين مصطفى

 الجامعة األردنية / األردن أ.د. أنمار الكيالني

 جامعة الملك فيصل / السعودية أ.د. عيسى حيرش

 رجامعة المنصورة / مص أ.د. سمير أبو الفتوح

 الجامعة األردنية / األردن ا.د. راتب السعود

 الجامعة اللبنانية / لبنان أ.د. طوني جورج عطاهللا

 المحكمة الدستورية / األردن ا.د. محمد الغزو

 

 المحرر اللغوي )اللغة العربية( د. لينا الجراح

 المحرر اللغوي )اللغة االنجليزية( د. مي الشيخلي

 لمجلةاكرتيرة تحرير س السيده دعاء الزعبي

 



 

 

 


