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 للبحوث العربية عمان جامعة جملة
 العربية عمان جامعة يف العليا لدراساتوا العلمي البحث عمادة عن تصدر حمكمة علمية جملة

 

 

 التحرير هيئة
 رئيسًا الطراونة إخالص الدكتورة األستاذة
 ضوًاع يامني اعيلإمس الدكتور االستاذ

 عضوًا القضاة منذر الدكتور
 عضوًا غامن بسام الدكتور
 عضوًا نصراوين معني الدكتور
 عضوًا عليقة أبو ليث الدكتور
 اجمللة حترير هيئة سكرترية زعيبال دعاء االستاذة

 

 االستشارية اهليئة

 األردن / العالي التعليم وزارة  الضمور هاني الدكتور األستاذ
 األردن / األردنية اجلامعة  السعود راتب الدكتور األستاذ
 اخلاصة الزرقاء جامعة الزعيب طالل الدكتور األستاذ
 اهلامشية جلامعةا رئيس احلق العبد فواز الدكتور األستاذ
 العالي التعليم مؤسسات اعتماد هيئة البشايرة زيد الدكتور األستاذ
 األردن / األردنية اجلامعة الشرعة نائل الدكتور األستاذ
 األردن / الدستورية احملكمة الغزو حممد الدكتور األستاذ
 فلسطني / الوطنية النجاح جامعة احلاج طارق الدكتور األستاذ
 /اإلمارات اإلمارات جامعة السرطاوي العزيز عبد الدكتور األستاذ
 مصر / االسكندرية جامعة  مصطف  أمني الدكتور األستاذ
 األردن / االردنية اجلامعة الكيالني أمنار الدكتور األستاذ
 السعودية / فيصل امللك جامعة حريش عيس  الدكتور األستاذ
 مصر / املنصورة ةجامع الفتوح أبو مسري الدكتور األستاذ
 لبنان / اللبنانية اجلامعة عطاهلل جورج طوني الدكتور األستاذ

 

 واإلمالئي اللغوي التدقيق
 العربية للغة لغويًا مدققًا اجلراح لينا الدكتورة
 اإلجنليزية للغة لغويًا مدققًا الشيخلي مي الدكتورة
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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 

 آلىه  وعل  حممد اهلل رسول عل  ونسلم ونصلي حيمد أن ينبغي كما سبحانه مدهحن نستعني، وبه نتوكل عليه
  بعد: و والتابعني. وصحبه

 العلمىي  والنشىر  العلمي البحث إن إذ متميز، جامعي تعليم ألي األساسية الركائز أحد العلمي البحث يعد
 أو القىومي  أو احمللىي  املستوى عل  سواء يبهاوترت اجلامعات تصنيف يف العاملية اجلهات تعتمدها اليت املعايري أهم من

 املتعلمىة  الطبقىة  وهم أال األمر، يعنيه من إىل الرصني البشري اجلهد بإيصال اجلامعي العلمي النشر يقوم إذ العاملي،
 خىالل  مىن  األخىرى  التعليمية واملؤسسات اجلامعات ضمن العلمية حبوثهم نشر يف الباحثني جهود وتتضافر املثقفة،
 اجملتمع. وخدمة العلمي اللقب عل  احلصول يف هلا يصبون اليت الغايات قحتقي

 همىم  باستنهاض اهتمامها جل انصب اليت العربية، عمان جامعة يف العلمية اجمللة تأسست ذلك ضوء وعل 
 وقىد  نظيميىة، والت العلميىة  املستويات بأعل  العلمي البحث يف الفاعلة املشاركة يف والباحثني التدريسية اهليئة أعضاء
 أهميتها هلا جماالت يف العلمي للبحث رحبة آفاًقا ليفتح النور، إىل اجمللة من الثالث والعدد السادس العدد اليوم خرج
 سلسىلة  سالسىل:  ثالث ضمن لتصبح للبحوث العربية عمان جامعة جملة وتطورت وتقدمه، الوطن تنمية يف البالغة

 االدارية. البحوث وسلسلة رية،االدا البحوث وسلسلة الرتبوية، البحوث
 والبحىث  العربيىة  عمىان  جامعىة  بها تتسم اليت املتعددة التميز جوانب إىل جديدة إضافة تعد اجمللة هذه وإن

 جديىداا  إسىهاماا  ومتثل للمجتمع، اآلنية املتطلبات مع وجتاوبها اجلامعة هذه تفاعل عل  حي دليل وأنها فيها، العلمي
 بيانىات  قواعد يف مدرجة اجمللة أصبحت قد و املعرفة، عصر ضروريات من أصبحت اليت علميةال الثقافة نشر يف منها

EBSCO ،العاملية القواعد من وغريها املعرفة ودار الشهرية املنظومة بيانات وقواعد العاملية. 
 تىتمكن  لكىي  ومقرتحىاتكم،  ودراساتكم، بأحباثكم، وإثراءها ،دعمها منكم نأمل اجمللة هذه يف فإننا ،تامااخو

     أنشئت. أجله من الذي بدورها القيام من
 

 املوفق واهلل
 

 التحرير هيئة رئيس

 الطراونة إخالص د. أ.
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 شروط النشر

 جملة جامعة عمان العربية للبحوث
 جامعة عمان العربية

 
علمي والدراسات العليا يف جملة جامعة عمان العربية للبحوث هي جملة علمية حمكمة نصف سنوية تصدر عن عمادة البحث ال

جامعة عمان العربية يف ثالث سالسل متخصصة،  يف احلقول اآلتية: العلوم اإلدارية، والعلوم الرتبوية والنفسية ،وعلم القىانون وتعنى    
عربيىة  بنشر البحوث العلمية األصلية للباحثني يف هذه التخصصات كافىة، ومراجعىة الكتىب احلديثىة ذات الصىلة بىأي مىن اللغىتني ال        

 واإلجنليزية.، إذ جيب أن يتسم البحث املقدم هلا بشروط البحث العلمي، وخطواته وفق ما هو متعارف عليه عربيا  وعامليا.  

 :  تعليمات النشر 

  .نشر البحوث العلمية األصلية اليت تتوافر فيها اجلدية واملنهجية السليمة 

 د صاحبها بعدم إرساهلا إىل أية جهة أخرى. أن ال تكون البحوث قد نشرت يف مكان آخر، وأن  يتعه 

  .تقدم البحوث بإحدى اللغتني العربية أو اإلجنليزية، أو بأية لغة اخرى مبوافقة هيئة التحرير 

  .هليئة التحرير أن حتذف أو ختتزل أو تعيد صياغة أجزاء من البحث، مبا يتناسب مع أسلوبها ونهجها 

 ت العلمية املختصرة. تقبل مراجعات الكتب القيمة واملقاال 

 .يلزم الباحث بدفع تكاليف التقييم يف حال قيامه بسحب حبثه بعد حتكيمه 

 اجلوانب الفنية والشكلية:

 باملواصفات األتية:    aau-journal@aau.edu.joيقدم البحث عن طريق الربيد االلكرتوني للمجلة  

 سم. 2.5سم، األيسر 3.5سم، األمين  2.5سم ، السفلي 2تكون اهلوامش كما ياتي : العلوي  :اهلوامش
 وجيب أن يكون العنوان دقيقًا ومعّبرًا عن حمتوى البحث.  Boldمع  16:  يكتب عنوان البحث خبط حجم العنوان

للنصىوص اإلجنليزيىة.      Time New Roman  (10 ptللنصىوص العربيىة و )   Time New Roman (12 pt  ) :حجىم اخلىط  
 .   Bold وتكون العناوين الرئيسة

كلمة لكل منهما، ويرفق مع البحث ما ال يزيىد   200: يرافق البحث ملخصان ، باللغتني العربية واإلجنليزية، مبا ال يزيد عل  امللخصات
 كلمات مفتاحية  دالة  خاصة به، وتكون باللغتني العربية واإلجنليزية.    6) (عن

صفحة، وأن ال يتجىاوز عىدد    (30)فيها األشكال والرسوم  واملالحق عل  جيب أن ال تزيد عدد صفحات البحث مبا  عدد الصفحات:
 كلمة.   10000الكلمات 

 كما جيب أن حيتوي البحث عل  اسم الباحث ورتبته العلمية وعنوانه الربيدي وااللكرتوني، واسم جهة العمل اليت يتبع هلا.  
 .  American Psychological Association (APAتعتمد اجمللة  للنشر العلمي   نظام ) التوثيق:

  :اسم “ عنوان البحث،. ”)سنة النشر(بدءًا باسم العائلة. )الباحثني(يتم التوثيق كما يلي: اسم الباحث إذا كان املرجع حبثًا يف دورية
 الدورية)خبط مائل( ، رقم اجمللد، رقم العدد، أرقام الصفحات.. 

  :ني(  بدءًا باسم العائلة.)سنة النشر(. عنوان الكتاب )خبط مائل(، اسم الناشر، سنة النشر. اسم املؤلف )املؤلفإذا كان املرجع كتابًا 

  :يتم التوثيىق كمىا يلىي: اسىم صىاحب الرسىالة)أو األطروحىة( بىدءًا باسىم          إذا كان املرجع رسالة ماجستري أو أطروحة  دكتوراه
 دكتوراه  خبط مائل، اسم اجلامعة. يذكر رسالة ماجستري أو “ عنوان الرسالة،”العائلة.)سنة النشر( 

 يتم التوثيق كما يلي: يكتب اسم اجلهة،)السنة(. عنوان التقرير )خبط ذا كان املرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رمسية: إ
 مائل(، املدينة، أرقام الصفحات.   

  :أسم املؤمتر، رقم اجمللد، )خبط مائل(لة، عنوان البحث بدءًا باسم العائ )الباحثني(يتم التوثيق كما يلي: اسم الباحث وقائع املؤمتر ،
 أرقام الصفحات، سنة النشر. 
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 األشكال والرسوم واجلداول:
 يراع  أن تكون األشكال والرسوم التوضيحية والصور الفوتوغرافية واخلرائط واضحة املعامل واألمساء. 

 واهلوامش أرقامًا متسلسلة من أول البحث إىل آخر البحث .  تعط  صفحات البحث مبا فيه صفحات الرسوم  واملالحق واجلداول

 . Boldيكون عناوين االشكال واجلداول بلون غامق 
 التعهد:

ُيرفق الباحث عند تقدميه للمجلة تعهدًا  موجهًا  إىل رئيس التحرير يذكر فيه : عنوان البحىث، ورغبتىه يف نشىره باجمللىة، وتعهىده  وفقىا       
ال يرسله إىل جهة أخرى من أجل النشر، وأن يذكر فيه عنوانه الربيدي كاماًل )أو الربيىد اإللكرتونىي إن أمكىن(،    )  ( بأن  للنموذج رقم

 أو أي وسيلة اتصال أخرى يراها مناسبة، ويذكر تاريخ إرساله، وأمسه الثالثي مع توقيعه املعتمد. 

 يعط  صاحب البحث نسخة واحدة من اجمللة عند صدورها.

 حرير إجراء التغيريات اليت يراها ضرورية ألغراض الصياغة. حيق لرئيس الت

 ميكن احلصول عل  جملة جامعة عمان العربية للبحوث من مكتبة جامعة عمان العربية، أو عمادة البحث العلمي والدراسات العليا. 

ون دوالرًا أمريكيًا أو ما يعادهلا خارج االشرتاك السنوي لألفراد: سبعة دنانري وللمؤسسات: عشرة دنانري داخل األردن ومخسة وثالث
 األردن. 

( دينارا أو ما 50تعتمد اجمللة وبشكل جزئي عل  رسوم النشر لتمويل عملها، إذ ختضع أحباث الباحثني املقدمة للنشر لرسوم قدرها )
 يعادهلا  تدفع عل  النحو االتي:

  
Account No. 0110/026002/9/500   

Bank Name: ISLAMIC Arab Bank الدولي االسالمي العربي البنك 
The name of the beneficiary : Amman Arab University  

Swift Code ARABJOAX110  
IBAN: JO68 IIBA 1190 0000 0119 0000 0175 00  

  

 
 
 
 

  

 
  2016 © العربية عمان جلامعة حمفوظة الطبع حقوق مجيع

 يعىرب  فيهىا  يىرد  وما التحرير، هيئة رئيس من مسبقة موافقة عل  احلصول دون اقتباسه أو لةاجمل هذه من جزء أي نشر جيوز ال» مالحظة:
  .«العربية عمان جامعة سياسة أو التحرير هيئة آراء يعكس وال أصحابه آراء عن

 
 

  



2021
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4791400 – 06 – 00962402

aau-journal@aau.edu.jo

http://aau.edu.jo/Research/Researchjournal
 
 

  



2021
 

7 

 العدد حمتويات
 

 م2021 ، (1) العدد ، (5)  اجمللد
 

 الصفحة رقم احملتوى الرقم

1 
Faculty of Arts and Science Members at Amman Arab University and 
their Perspective of Distance learningReality in light of COVID-19 

9 

2 
درييب قائم عل  النظرية السلوكية املعرفية يف تطوير مهارات اللغة التعبريية لدى فاعلية برنامج ت

 30 عينة من الطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد.

3 
املرونة النفسية لدى طلبة ختصص اخلدمة االجتماعية يف كلية األمرية رمحىة اجلامعيىة وعالقتهىا    

 47 برتبة امليالد لديهم

 65 قبل أبنائهم ذوي اإلعاقة يف األردنتوقعات األهالي حول مست 4

5 
اخلدمات واألنشطة املقدمة للطلبىة ذوي اإلعاقىة يف اجلامعىات اخلاصىة وعالقتهمىا بىالتمكني       

 89 النفسي لديهم

 115 مستوى التسامح واإليثار لدى املعلمني القدام  واجلدد يف قصبة عمان 6

7 
يف املىدارس احلكوميىة التابعىة ملديريىة الرتبيىة      مستوى سلوك التنمر لدى طلبة املرحلة الثانويىة  

 133 .والتعليم للواء سحاب يف عمان

8 
مستوى إدراك طلبة صفوف التاسع والعاشر لقيم الوالء واالنتماء بعىد مشىاركتهم يف مشىرو     

 )بصمة وطن( الصيفي للمدارس احلكومية.
157 

9 
لىوط  لضىبط نوعيىة التعلىيم     تصورات طلبة الصف الثامن األساسي حول تطبيىق االختبىار ا  

 174 االلكرتوني يف مديرية لواء ماركا من وجهة نظرهم

10 
أثر تطبيق برنامج تعليمي تفاعلي حموسب يف تنميىة الطالقىة اللغويىة واالسىتيعاب القرائىي يف      

 194 اللغة العربية لدى طلبة املرحلة األساسية يف حمافظة البلقاء

11 
لثانوية احلكومية واخلاصة يف لواء وادي السىري ملفىاهيم القيىادة    مستوى إدراك مديري املدارس ا

 217 التشاركية ودرجة ممارستهم لتلك املفاهيم

12 
أثر تفعيل معايري جىودة التعلىيم يف حتسىني مهىارات القيىادة اإلداريىة لىدى مىديري املىدارس          

 252 احلكومية يف األردن

13 
الرتبيىة والتعلىيم يف العاصىمة عمىان وعالقتهىا       درجة تطبيق الالمركزية اإلداريىة يف مىديريات  

 278 مبستوى دافعية اإلجناز من وجهة نظر مديري املدارس

14 
اسرتاتيجيات تعليم القراءة والكتابة املستخدمة من قبل معلمي غرف املصىادر يف ضىوء بعى     

 302 املتغريات لدى عينة من طلبة صعوبات التعلم.

15 
وات اإلعاقىة وعالقتىه بدرجىة بتقبىل اجملتمىع هلىن يف األردن مىن        دور اإلعالم يف نشر قضايا ذ

 325 وجهة نظرهن



2021
 

8 

 الصفحة رقم احملتوى الرقم

16 
درجة مشاركة أولياء أمور الطلبة ذوي اإلعاقة يف الربنىامج الفىردي ألبنىائهم واملعوقىات الىيت      

 349 تواجههم

17 
مستوى التكيف النفسي لدى نزالء مراكىز اإلصىالح والتأهيىل يف حمافظىة العاصىمة يف ضىوء       

 374 بع  املتغريات.

 393 مستوى قلق املوت وعالقته باألعراض االكتئابية السائدة لدى عينة من امُلسنني يف األردن 18

19 
( من وجهة نظىر  covid 19درجة فاعلية نظام التعليم عن بعد يف ظل جائحة فريوس كورونا )

 414 الشمالية املشرفني الرتبويني ومدراء املدارس يف مديرية تربية لواء البادية

  



2021
 

9 

Faculty of Arts and Science Members at Amman Arab University and their 
Perspective of Distance learningReality in light of COVID-19 

 
Areej Jamil Khalifeh  Dr. Leena Ali Mahmmod Aljarrah  Dr. Raeda Mofid Ammari 

Faculty of Arts and Science 
Amman Arab Uinversity 

01/03/2021  13/02/2021 

 
Abstract 

The current study aims at revealing the reality of Distance learning and its impact on 
the process of education during Coronavirus spread, from the faculty members' point of 
view at Amman Arab University. To achieve the objectives of this study, the researchers 
followed descriptive approaches. The study sample reached (138) faculty members at AAU. 
The participants were selected by the comprehensive enumeration method. A 
questionnaire of (34) items was developed and distributed to collect the required data, 
whose reliability coefficient was (0.79). After conducting the statistical analysis using the 
(SPSS) program, the findings reveal that the level of Distance learning during COVID-19 in 
AAU from the faculty members' perspective is moderate, and the advantages of Distance 
learning during COVID-19 are moderate. However, the disadvantages of Distance learning 
results are high. The findings also indicate that there are no statistically significant 
differences at the level of significance (α ≤0.05) in the responses of the participants 
according to gender, academic qualification, academic rank, faculty, and years of 
experience variables. Due to the findings, the researchers recommend holding training 
courses in the field of Distance learning for both, teachers and students, to help eliminate 
all obstacles that prevent benefiting from the Distance learning system. 

Keywords: COVID-19, Amman Arab University, Distance learning, faculty members 
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 الملخص
 نظير وجهية مين العربيية عميا  جامعية في  كورونيا جائحية ظي  في  بعد عن التعليم واقع لمعرفة لبحثا هذا يهدف

 في  تيدريس هيئية عضيو (138) الدراسية عينية حجيم وبلي  التحليلي ، الوصيي  المنهج البحث وانتهج التدريس، هيئة أعضاء
 تيم والتي  المطلوبية البيانيا  لجميع فقير  (34) اسيتبانة تطيوير تيم. الشام  الحصر بطريقة اختيارهم تم العربية عما  جامعة
 أ  تبيين (SPSS) برنيامج باسيتددا  اإلحصيائ  التحليي  إجيراء وبعيد (.0.79) الدراسة عينة على مصداقيتها معام  تطبيق
 جيياء التييدريس هيئيية أعضيياء نظيير وجهيية ميين العربييية عمييا  جامعيية فيي  كورونييا جائحيية ظيي  فيي  اإللكترونيي  التعليييم مسييتو  
 لواقيع الدراسية عينية أفيراد اسيتجابا  بيين (α ≤0.05) الداللية مستو   عند إحصائية فروق  وجود عد  أيضا وتبين .متوسطا  
 والرتبية العلمي  والمؤهي  )الجينس متغييرا  الخيتفف تبعيا   العربيية عميا  جامعية في  كورونا جائحة ظ  ف  بعد عن التعليم

 بينميا متوسيطة. كاني  كورونيا فييرو  جائحية أثنياء بعد عن التعلم إيجابيا  وأ  والكلية(، الدبر ، سنوا  وعدد األكاديمية،
 هيئية أعضياء مين لك  بعد عن التعلم مجال ف  تدريبية دورا  بعقد الباحثا  وأوص  عالية. بعد عن التعلم سلبيا  كان 

 ل .العا التعليم مؤسسا  ف  اإللكترون  والتعليم التقليدي التعليم ودمج والطلبة، التدريس
  .العربية عما  جامعة كورنا، جائجة بعد، عن التعليم :المفتاحية الكلمات
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Introduction 
In the last decades, technology has developed considerably in various aspects 

where the education necessities and requirements have changed and teaching 
methodologies were affected by several factors (Gonzalez and St. Louis (2018). Due to the 
spread of Coronavirus, Distance learning occupies a fundamental role in the continuity of 
the academic process. Educators and teachers relied heavily on the contemporary 
technological development of modern means of communication such as computers, 
Internet, and videos. This is considered a revolution as teaching online courses for 
considerable numbers of students has become easy and effortless in a short period of time 
(Blazar, D. 2016). 

There are many benefits and features provided by Distance learning, which make it 
superior to traditional teaching methods. Distance learning reduces costs, there is no need 
to open new classrooms for students, the materials and electricity were also less than 
before, in addition to the transportation expenses. Moreover, it is available for all 
individuals and age groups. All individuals can benefit from the meetings and courses 
offered on the Internet, where they can gain new skills and experiences far from the 
restrictions of traditional schools. Furthermore, flexibility, as it is not related to a specific 
time, so individuals can learn at any time they want according to their schedules. 

Another point to consider is that Distance learning helps in investing time and 
increasing learning, as useless interactions between students were decreased by reducing 
chatting and excessive questions that waste time. It is environmentally friendly, as there is 
no use of papers and pens that may harm the environment when disposing of them 
(Ferriman, 2014; Shopova, 2014, Harasim, Calvert & Groeneboer, 1997). 

Educational institutions, like any institution in the world, suddenly found 
themselves forced to switch to Distance learning due to Covid-19 pandemic. Teachers were 
forced to implement innovative instructional methods and strategies in their teaching 
(Toquero, 2020). Thus, Distance Teaching ensured the continuation of the teaching and 
learning process by utilizing Internet, smartphones and computers to communicate 
remotely with students (Pace, Pettit, & Barker, 2020). 
1. Statement of the problem 

Before March 2020, no faculty member had thought that Distance learning would 
be the only gateway to reaching students and interacting with them to achieve academic 
goals. The Coronavirus  

Crisis resulted in intensively launching courses for teachers in the field of Distance 
learning and its various means to maintain the continuity of education and teaching in the 
second university semester of the 2020 academic year, and achieving physical distancing 
between students to preserve 

Their safety from getting infected with COVID 19. 
The adherence to the instructions of the Ministry of Health in Jordan has led to the 

prevention of all forms of physical rapprochement between citizens at all places such as 
markets, malls, schools, and even universities. Accordingly, Amman Arab University (hence 
forth AAU) is one of the institutions of higher education in Jordan, which sought to 
continue the second semester of the 2019/2020 academic year. 
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Fortunately, AAU has implemented blended learning for several courses due to the 
importance of Distance learning. Many tutorial videos were provided to teachers as well as 
students about the way of using Zoom and Big Blue Button (BBB) applications to perform 
their lectures efficiently. 

Blended Learning lectures are divided into two sections per week. The first one is a 
video call with students and in the second one, the teacher uploads material for students 
on the Distance learning site to study it during the week. Not to forget that a considerable 
number of Master’s students were  successfully able to defend their own theses in the 
same manner. A faculty member can complement their lectures by uploading many 
examples or videos for the lecture topic. For example, a teacher explains the present 
simple rule tenses in Grammar he/she could upload many exercises and resources as extra 
practice on the e-learning system. This leads us to “Effective Teaching” which provides 
students with the ability to learn what must be learned related to the objectives of the 
course (Atia,2008; Ali,2020). 

Because of implementing Blended learning a few years ago, Amman Arab University 
obtained the capability to encounter this crisis. They have shifted all the courses to 

online courses as well as they expanded their internet capacity. 
2. Objectives and Questions of the study: 

Most educational institutions around the world canceled in-person instruction and 
moved to remote learning and teaching in March 2020. According to UNESCO, the attempt 
to restrain the fast spread of the dangerous COVID-19 was to temporarily suspend all face-
to-face teaching in the majority of countries around the world educational institutions and 
universities at the end of April 2020. In fact, around (186) countries shut down their 
educational institutions, affecting approximately (74%) of total enrolled learners on the 
planet (Reimers and Schleicher, 2020) 

Like all universities in all parts of the world, Jordanian universities have continued 
eagerly 

teaching by instantly giving lectures electronically. This crisis came suddenly and 
without prior  

preparation for some universities and students (Wu, 2020). Faculty members 
undoubtedly noticed 

many positive and negative aspects, which accompanied Distance learning. 
Therefore, the researchers 

decided to efficiently conduct this study to find out the most important positive 
aspects to enhance 

 them, and to note the negative ones to reduce them, as well as to know the 
outputs of Distance learning from the faculty members' perspective, the study problem 
can be limited by the following questions: 

Q1. What is the reality of Distance learning in light of Corona pandemic in Amman 
Arab University from the faculty members' perspective? 

Q2. Are there statistical differences at the significance level (α≤0.05) in the 
responses of the study sample individuals to the reality of Distance learning in light of the 
Corona pandemic at Amman Arab University according to the different variables: gender, 
academic qualification, academic rank, and years of experience, faculty? 
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Q3. What are the advantages of Distance learning at Amman Arab University in light 
of the Corona pandemic? 

Q4. What are the disadvantages of Distance learning at Amman Arab University in 
light of the Corona pandemic? 
2.1. Significance of the study: 

Several academic studies have been efficiently performed about the unlimited 
effect of Covid -19on Distance learning in teaching but the current study was implemented 
at a Jordanian University AAU. The practical outcome of the study would also help AAU to 
identify the advantages  

and disadvantages of Distance learning. Moreover, to adequately develop successful 
programs and practical plans to progressively reduce the negative aspects of Distance 
learning to increase its potential effectiveness in the coming semesters. 
2.3. Limitation of the study: 

The study deals with the reality of Distance learning at AAU and its impact on 
education outcomes in light of COVID-19 according to the faculty members during the 
2019-2020and 2020-2021academic year. 
2.4. Terminology of study: 

1- Distance learning: Distance learning emerged because of technological 
developments. It is the education provided on the Internet, by using several electronic 
devices such as smartphones, laptops, and other tools where the educational materials are 
outside the boundaries of the traditional educational classroom (Koumi (2006); Basilaia 
and Kvavadze (2020). 

Besides, Abu Shkheidem, et al (2020) believed that Distance learning is a process of 
replacing Distance learning with the use of electronic means of communication with face-
to-face interaction in the classroom to achieve the planned educational outcomes. 

The researchers define Distance learning as one of the educational technologies 
that are based on Distance learning by using electronic means of communication to 
achieve the planned educational outcomes 

2- Blended learning: Several researchers have defined blended learning as an 
instructional curriculum that integrates traditional classroom learning with online 
materials. Educational interaction success depends on teachers and learners. During the 
online classes, students actively take part in the Distance learning process because it is a 
learner-centered education instead of teacher-centered education. (Friesen,2012; Poon, 
2013) 

Blended learning is one of the modern educational strategies that use multiple 
media to transmit and present information and new teaching methods; it emerged after 
Distance learning and replaced it as the second step in education that adopted the use of 
modern technologies in it. 

The researchers define Blended learning as the education that is based on a 
combination of Distance learning and knowledge management practices with face-to-face 

classrooms and contributes to the employment of asynchronous learning. 
2.4. Theoretical framework: 

A short time ago, it was believed that the Internet was nothing but a place for 
chatting, reading newspapers, shopping, then it started to be used in educational 
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institutions. Educators and teachers have a different perception of the Internet, 
smartphones, and computers, which have become essential educational tools.  
2.4. 1 Some advantages of using Distance learning in teaching: 

The dominant educational pattern in the future will be Distance learning, as the 
current generation is distinguished by its attachment to smartphones and the use of 
various applications, so the integration of technology into the educational process has 
become a global trend, and interaction with educational activities through mobile devices 
has become a medium for learning rather than traditional study (Yulia, 2020).  

Likewise, Al-Hayari (2019) pointed out that distance education achieves many 
positive aspects, including: 

First, increasing opportunities for communication between students and interaction 
among them, and thus motivating them to participate and express their opinions with ease 
and boldness, which consolidate justice and equality among them.  

Second, the possibility of obtaining a full explanation of the educational material at 
any time and communicating with the teacher faster outside the official working hours. E-
mail can be used for inquiries, and students consider it one of the best advantages of E-
learning.  

Third, modifying the academic material and presenting it in a scientific and dialogue 
manner at the same time to reach different levels of students’ intelligence.  

Fourth, the abundance of study material over time.  
Finally, the ability to access the curriculum easily at any time because of the 

absence of the need to be physically present in the classroom at a specific time. 
2.4.2. Some disadvantages of using Distance learning: 

Despite the presence of many benefits of Distance learning, it has some drawbacks 
as follows: 

a) Low level of motivation and organization, because Distance learning is subjective, 
and some people may find it difficult to motivate themselves to learn and resist playing 
and to organize Distance learning process. b) Isolation and loneliness, and this arise 
because students interact with computers and smartphones instead of directly 
communicating and interacting with each other (McCarthy, 2020).c) The lack of a strong 
infrastructure with Distance learning means and lack of experience in Distance learning 
systems in many educational institutions where students may sometimes struggle with 
linking to Distance learning and how to deal with the new teaching applications. e) The 
teachers’ insufficient experience in mastering and using digital technology. f) The 
possibility of the absence of the humanitarian factor in the educational process. g) Some 
teachers or students may find it difficult to buy expensive electronic devices. h) The 
absence of feedback from the teacher and the delay in obtaining it for a long time makes 
the process lose the advantages of Distance learning. (Zhong, 2020; Hetsevich, 2017; Al-
Hayari, 2019; Yulia, 2020) 
2. 4.3. Distance learning components: 

Distance learning is an educational system, as it is a grouping of several elements 
that interact in an organized manner to achieve goals, and each system can classify its 
components into Inputs, Outputs, and Processes, linked by feedback (Salem, 2004): 
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1. The inputs of the Distance learning system are represented in establishing the 
infrastructure for Distance learning, as this requires the provision of devices, lines of 
communication, the establishment of educational sites, the design and presentation of 
electronic courses, and the setting of academic goals in a suitable way. Moreover, Distance 
learning requires preparing teachers and administrators through training courses, 
qualifying learners to switch to the electronic system. 

2. The processes of the Distance learning system: namely, the registration and 
selection of e-courses, the learners’ follow-up of the lessons, either synchronously or 
asynchronously, and their use of Distance learning technologies such as e-mail, video 
conferences, etc. 

3. The outputs of the Distance learning system: It is demonstrated in achieving the 
goals and moving the learners to the required level of learning, developing the courses and 
websites of the educational institution. 

4. Feedback: It is a measure of the level of achievement of the objectives required 
from the learners and the extent of the impact of their learning, and then treating 
weaknesses and strengthening the dynamic aspects, which contributes to the continuity 
and vitality of the educational process and its effectiveness. 
3. Review of literature: 

The previous studies that dealt with the subject of the study were reviewed by 
research, and they were arranged from the oldest to the newest as follows: 

Faculty members are one of the essential components that affect Distance learning 
courses. Therefore, Al-Omari and Eyadat (2016) elucidated the perspective of the faculty 
members and students towards undertaking electronic tests in education at Yarmouk 
University. For the study sample, a questionnaire which was developed by the researchers 
was answered by (120) faculty members and (380) students and they were selected 
randomly. The study outcomes showed that the faculties members' and students' insight 
were of a moderate degree. The results also indicated that the status variable between the 
response of faculty members and students was statistically significant in favor of students. 
The faculty members' variable was in favor of humanitarian faculties. 

Another study was performed by Alsulimani & Kaabi (2018) to illuminate the 
readiness and ability of faculty members in employing a new learning tool at Jeddah 
University. The questionnaire consisted of (26) items that were answered by (70) teachers. 
The findings unveiled that the faculty members had a positive attitude towards the use of 
Distance learning and new technology tools to enhance education. 

In any new method of teaching, learners may face some obstacles in the process of 
their learning. Aljaraideh& Al Bataineh(2019) examined in their study the main barriers 
impeding students from using Distance learning in Jordan. A questionnaire was developed 
for the aim of the study. The sample of the study was (400) students who were chosen 
randomly. The results highlighted that the Distance learning infrastructure is one of the 
main obstacles that faculty members and students cannot use Distance learning in Jerash 
University. According to the obstacles, the gender variable represented a statistically 
significant difference in favor of females as well as the studying year variable showed that 
the first-year students faced many troubles. It also emphasized the important role of 
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decision-makers and faculty members to improve and develop the Distance learning 
processes. 

Bashir (2019) aimed at modeling the interaction of Distance learning, learner 
satisfaction, and intentions of continuous learning in Ugandan higher education 
institutions. This study depended on the survey approach, examining the effectiveness of 
Distance learning that was linked to the learner’s satisfaction and intentions of continuous 
learning. The questionnaire consisted of (28) items and was applied to (232) learners. The 
outcomes clarified that the Distance learning interaction consists of a three-factor 
structure: the learner interface, the feedback interaction, in addition to the Distance 
learning content. 

Similarly, Adnan & Anwar (2020) observed in their study the perspectives of 
Pakistani higher education students about the university Distance learning courses during 
COVID-19. The study surveyed the undergraduate and postgraduate to find their attitudes 
about online education in Pakistan. The findings of the study pointed out that Distance 
learning is insufficient to achieve a good level of teaching in underdeveloped countries. 
The technical and financial issues hinder a large number of students to access the internet. 
Moreover, other factors such as the absence of face-to-face interaction with the teacher, 
response time, and lack of traditional classroom socialization were among some other 
issues highlighted by higher education students. 

A study performed by Basilaia & Kvavadze (2020) targeted to study the experience 
of moving from education in schools to learning via the Internet during the spread of 
COVID-19 in Georgia. It was based on the statistics of the first week of the teaching process 
using Distance learning in a private school. The researchers concluded that the transition 
between traditional education and online education was successful and applicable. 
Teachers, students, and school administration have acquired some skills in the post-
epidemic period in various cases, such as those with special needs or through increasing 
the effectiveness of group teaching or increasing the independence of the student and 
obtaining new skills.  

Yulia (2020) conducted a descriptive study aimed at clarifying the ways in which 
COVID -19 affected the reshaping of education in Indonesia. It explained the types and 
strategies of learning that teachers use in teaching via the Internet due to the closure of 
universities. The study showed the advantages and effectiveness of using learning through 
the Internet. It concluded that there is a fast impact on the education system, as the 
traditional method of education was modified to teach through the Internet as it supports 
learning from home. The results proved the importance of using various strategies to 
increase the smoothness and improvement of online education. 

In the same vein, Bataineh, Atoub & Alsmadi (2020) wanted to examine the 
effectiveness of online teaching in Jordanian universities during Covid -19. The study aimed 
at identifying the obstacles that university students faced. The researchers developed a 
questionnaire for the study. The sample of the study consisted of (1000) students who 
were selected randomly from private and public universities. The results indicated that the 
majority of the Jordanian university students are not satisfied or content with the online 
teaching experience as most of the students faced some obstacles due to internet speed, 
technological difficulties, and online content design.  
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Researchers not only conducted studies to understand the effect of Distance 
learning on education during (COVID- 19) but also examined the students' mental health. 
Sahu (2020) examined in a study the impact of university closures due to COVID-19 on the 
education and mental health of students and faculty members, as it originated in Wuhan, 
China, and it has spread rapidly around the world. Thus, a large number of universities 
have postponed or canceled all university activities. As a result, faculty members have 
moved to the electronic teaching system. The results of the study explained how 
universities should implement laws to slow the spread of the virus where students and 
faculty members should receive regular information through e-mail, and their health and 
safety must be a top priority, and counseling services must be available to support 
students' mental health. Faculty should pay close attention to technology to make 
students' learning experiences rich and effective. 

Moreover, Favale, et al. (2020) elucidated the impact of the application of the 
lockdown on campus traffic and Distance learning during the COVID-19 pandemic and how 
it changed the traffic on campus Politecnico di Torino, and to use Distance learning 
platforms. It embraces remote teaching as well as searching for unwanted changes in 
(harmful) traffic. The outcomes uncovered that remote work and Distance learning are a 
viable solution to deal with the social distancing policy during the COVID-19 pandemic, and 
ease of controlling traffic on-campus university when accrediting Distance learning. 

Draissi and Yong (2020) sought to find a backup plan to the outbreak of COVID-19 
and implementing distance education in Moroccan universities. In this study, the 
researchers examined various documents consisting of news articles in daily newspapers, 
reports, and notices from the Universities' websites. They analyzed the content of these 
websites, and the results of the study indicated that COVID-19 is challenging universities to 
continue to overcome the difficulties facing both students and professors and to invest 
their efforts in scientific research to discover a vaccine. New teaching methods were based 
on increasing independence.  

Other researchers were concerned with the quality of teaching during various 
crises. Hodges, et al (2020) sought to find the difference between distance teaching in 
emergencies and online education in their study. The researchers designed a model 
consisting of evaluating conditions and a set of questions through which teaching can be 
evaluated in emergencies, and measuring the success of online Distance learning 
experiences. The study concluded that Distance learning experiences differ from learning 
in emergencies in terms of the quality of planning, and in terms of online courses provided 
in response to a crisis or disaster, and the faculties and universities that operate on 
preserving education during the COVID-19 pandemic. 

In a more extensive study, Abu Shkheidem, et al (2020) reexamined the 
effectiveness of Distance learning in light of the spread of the Coronavirus from the 
perspective of teachers at Kadoorie University. The descriptive analytical approach was 
used. The study sample consisted of (50) faculty members who taught their courses during 
COVID-19 using Distance learning system. The necessary data were collected using a 
questionnaire. The results of the study illuminated that the study sample's evaluation of 
the Distance learning effectiveness in light of the spread of the Coronavirus according to 
the faculty members was moderate. Their evaluation of the Distance learning continuity, 
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the obstacles in using it, the interaction of faculty members with it, and students' 
interaction in using Distance learning was moderate. The researchers recommended 
holding training courses in the field of Distance learning for both teachers and students to 
get rid of all obstacles that prevent benefiting from the Distance learning system. 

Al-Jamal (2020) completed a study aimed at identifying the reality of Distance 
learning in Palestinian universities and its impact on educational outcomes in light of the 
Corona pandemic while showing the impact of gender, academic year, university, and 
place of residence. An electronic questionnaire was used as a tool to collect data. The size 
of the study sample was (90) students, who were randomly selected. The descriptive-
analytical method was used to analyze the data and come up with results. The findings of 
the study implied that the advantages of Distance learning were moderate, while the 
disadvantages were high, and the outcomes were also found to be moderate. The results 
also showed that there are no statistically significant differences in the reality of Distance 
learning in Palestinian universities and its impact on educational outcomes depending on 
the variables of gender, school year, and place of residence. While it was found that, there 
are statistically significant differences according to the university variable, and in favor of 
Al-Quds Open University students. The Distance learning outcomes may vary according to 
the university. The study came out with several recommendations, as that university 
should design appropriate educational materials for Distance learning and keeps pace with 
its requirements, train the teachers to use various techniques in teaching with Distance 
learning system. 
4. Methodology 

4.1. Study methodology: To conduct the current study the descriptive approach 
was followed. The study sample consisted of (138) faculty members at Amman Arab 
University. The results of faculty members' responses were examined and analyzed. The 
sample was selected by sending (151) electronic questionnaires through WhatsApp and 
Facebook applications to faculty members at AAU, where the number of visits to the 
electronic questionnaire website reached (142), of which (138) had all the questions 
completely answered. The study sample of (138) faculty members was chosen on grounds 
of convenience. Table (1) explains the distribution of study sample individuals according to 
demographic variables. 

Table (1): Distribution of study sample individuals according to demographic variables 
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4.2. Instrument of the Study The researchers constructed a questionnaire 
consisting of (35) items, and it was directed to the faculty members working at Amman 
Arab University who practiced Distance learning during the spread of the Corona virus. The 
questionnaire was developed by reviewing studies that dealt with Distance learning as the 
study of (Yulia, 2020) and the study of (Basilaia & Kvavadze, 2020). The researchers 
benefited from the measures used in previous studies, and selected some items and 
reformulated them, and modified some items in light of the theoretical literature formed 
in distance learning. The questionnaire was finalized in (35) items with a five-pointer Likert 
scale. 

4.3 Statistical analysis: The data were collected using the questionnaire that was 
analyzed. Descriptive statistics were used to calculate the arithmetic means and standard 
deviations. The five-point Likert scale gradient was adopted to measure the relationship 
between some of the selected variables from the faculty members' perspective. The five-
pointer Likert scale: five points to (strongly agree), four points to (agree), three points to 
(neutral), two points to(disagree), and one point to (strongly disagree).  

As for the limits adopted by this study when commenting on the arithmetic mean of 
the variables contained in the study model, they are to determine the degree of approval, 
the researchers have defined three levels (high, medium, low) based on the following 
equation: 

Length of the period = (Upper Limit Alternative - Minimum Alternative) / Number of 
Levels Required 

(5-1) / 3 = 4/3 = 1.33, so the levels are as follows: 
• A low approval score of 1.00 - less than 2.33. 
• Average approval score of 2.33 - less than 3.66. 
• A high degree of approval from 3.66 to 5.00.  

5. Statistical Treatment Method: 
In order to achieve the objectives of the study and answer its questions, data were 

analyzed by the SPSS program and the following statistical treatment was used: 
1- Cronbach's Alpha equation: to check the stability of the study questionnaire. 
2- Frequencies and percentages: to identify the distribution of the respondents 

according to demographic factors. 
3- Arithmetic means and standard deviations: to know the level of the study 

sample's responses to the items of the questionnaire. 
4- Results of applying the Independent Samples T-Test to the field of the reality of 

Distance learning in light of the Corona pandemic, according to the variables of gender and 
academic qualification. 

5- Results of applying one Way Analysis of Variance (ANOVA) to the field of Distance 
learning reality in light of the Corona pandemic according to the variables: academic rank, 
years of experience, and faculty. 
5. 1. Validity and Reliability of the questionnaire: 

To ensure the validity of the study tool the researchers have done: 
First: Verifying the content: 

The validity of the questionnaire was verified by presenting it to a group of 
arbitrators in the Arabic language, measurement, evaluation, curricula, and teaching 
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methods, and the number reached (9) arbitrators, and adjustments were made in light of 
the comments received from the arbitrators and the amendment to the items in addition 
and deletion, and the scale became in its final form a component of (35) items. 
Second: Tool stability: 

To verify the stability of the questionnaire, the Cronbach's Alpha equation was 
applied to the respondents' answersfor it, as shown in Table (2). 

Table (2): Cronbach's Alpha coefficients for the study instrument domains 

 
The results in Table (2) show that the stability coefficients by Cronbach'sAlpha for 

the questionnaire ranged between (0.75-0.79), all of which are high and acceptable values 
for the purposes of the application as most studies indicated that the acceptance rate was 
(0.60) (Amir &Sonderpandian, 2002). 
6. Discussion and Findings 

The results of the study aim to know the reality of Distance learning in light of the 
Corona pandemic in AAU will be presented in this part from the faculty members' 
perspective, according to the following questions: 

First: The results related to the first question: What is the reality of Distance 
learning in light of the Corona pandemic in Amman Arab University from the faculty 
members' perspective? 

To answer this question, the arithmetic means and standard deviations of the 
sample members’ evaluation were extracted from the reality of Distance learning field 
items in light of the COVID-19 in AAU from the faculty members' perspective where table 
(3) illustrates this. 

Table (3): The arithmetic means and standard deviations of the sample individuals’ evaluation 
arranged in descending order according to the arithmetic mean 

Rating 
score 

Arithmetic 
means 

Standard 
deviation 

Item 
Number 
of items 

Rank 

High 4.30 0.95 
The Distance learning system allows the 

student to access the educational material at 
any time 

34 1 

High 4.07 0.85 
Adhere to the course plan during the distance 

education process 
17 2 

High 3.99 0.95 
Attaching the educational material for students 

is easy 
15 3 

High 3.98 0.76 
Faculty members can easily answer students' 

inquiries about the attached scientific material 
16 4 

High 3.84 0.96 
A guide for using the educational material site 
is provided for students and faculty members. 

28 5 

High 3.80 0.87 

The university provides electronic training 
extension courses that explain the mechanism 

of using the Distance learning system for 
teachers during the Corona crisis 

23 6 
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Rating 
score 

Arithmetic 
means 

Standard 
deviation 

Item 
Number 
of items 

Rank 

High 3.79 0.81 
The university administration is continuously 

evaluating the mechanism of distance teaching 
29 7 

High 3.74 0.93 

Students and faculty members have been 
trained by the university to use Distance 
learning by giving them some qualifying 

courses during the Corona crisis 

19 8 

High 3.73 1.19 
Enhances electronic communication between 

students and between students and faculty 
members 

9 9 

High 3.72 1.01 
The student can ask any questions and 

inquiries through Distance learning 
33 10 

High 3.70 1.10 
Distance learning materials are sent to 

students and received without technical 
obstacles 

22 11 

High 3.68 0.77 
The design of the website provided by the university 
forDistance learning facilitates the presentation of 

the material in an interesting way 
25 12 

Moderate 3.57 0.87 
Distance learning technology actively 

contributes to the continuity and success of the 
educational process in light of the Corona crisis 

27 13 

Moderate 3.54 0.80 
The university provides adequate technical 
support to facilitate the implementation of 

technology of the educational material 
26 14 

Moderate 3.51 1.05 
It increases the ability to collect and display 

information. 
2 15 

Moderate 3.49 1.02 
It sharpens technical performance skills while 

dealing with educational websites 
1 16 

Moderate 3.48 1.05 
There is a smooth transition from traditional 
education to Distance learning in light of the 

Corona crisis 
21 17 

Moderate 3.45 1.00 
The educational content enhances many 

exercises and assignments that aid learning 
18 18 

Moderate 3.44 0.90 
Faculty members possess sufficient skills to 

design effective electronic content 
24 19 

Moderate 3.27 1.02 
The techniques used in Distance learning are 
effective and cover all aspects of the course 

20 20 

Moderate 3.22 1.01 
Presenting the course electronically provides 

the student with additional skills 
32 21 

Moderate 3.20 1.29 It provides digital books and distribute them. 10 22 

Moderate 3.19 1.07 
Students interact with the Distance learning 

system continuously 
30 23 

Moderate 2.96 1.17 It helps in saving time and effort. 3 24 

Moderate 2.93 1.27 
It contributes to providing quality education at 

a lower cost 
8 25 

Moderate 2.90 1.14 
The student is evaluated continuously during 

the distance education process 
14 26 

Moderate 2.89 1.16 
The Distance learning method helps in 

understanding the scientific material clearly 
and smoothly 

31 27 
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Rating 
score 

Arithmetic 
means 

Standard 
deviation 

Item 
Number 
of items 

Rank 

Moderate 2.87 1.22 
It contributes to the exchange of knowledge 

among students. 
7 28 

Moderate 2.77 0.99 Various evaluating methods are used 13 29 

Moderate 2.74 0.95 
It promotes the analysis of information in a 

logical, mental way. 
5 30 

Moderate 2.68 0.91 It develops students' problem-solving skills 4 31 

Moderate 2.67 0.94 It enhances students' creative thinking skills. 6 32 

low 1.97 1.04 
There is high credibility in evaluating students 

through the Distance learning system 
12 33 

low 1.88 0.88 
Remote tests are a convenient method to 

assess student achievement 
11 34 

moderate 3.32 0.66 
The reality of Distance learning in light of the 

Corona pandemic as a whole 
 

It could be noticed that Table (3) results demonstrate that the arithmetic means of 
the study sample’s evaluation of the Distance learning field items ranged between (1.88-
4.30). The first place was item (34) " The Distance learning system allows the student to 
access the educational material at any time", with an arithmetic means (4.30) which has a 
high rating score as well as items (15) and (16).  

The results of these items are similar to Favale, et al (2020), Yulia (2020), and Draissi 
&Yong's (2020) studies. Teaching online provides ease of access to the academic material 
as it is available at any time and it helps faculty members and students to communicate 
effortlessly. It is worth noticing that item (17) "Adhere to the course plan during the 
distance education process" came along with the Hodges, et al. (2020) outcomes that the 
quality of online courses planning is very important and differs from traditional ones. 

The reason behind this is that the majority of AAU students are employees. They 
work in order to support their families and to be able to pay the university tuition fees. 
Therefore, the flexibility of Distance learning courses is so convenient for their 
circumstances. 

However, items (12)"There is high credibility in evaluating students through the 
Distance learning system" and (11) "Remote tests are a convenient method to assess 
student achievement", have an arithmetic means of (1.88) and (1.97) respectively where 
both have a low rating score. The results are compatible with Sahu (2020) to enhance 
teachers' role in teaching due to its importance. 

The arithmetic means for the field as a whole was (3.32) with a medium rating 
score, and this indicates that the level of Distance learning in light of the Corona pandemic 
at AAU from the faculty members' perspective was average. Adnan &Anwar (2020) and Al-
Jamal (2020) studies had similar outcomes where faculty members had a moderate rate. 
Although Distance learning is a good system, teachers should use several methods of 
evaluation to be fair and adequate.  

Second question: Are there statistical differences at the significance level (α≤0.05) 
in the responses of the study sample individuals to the reality of Distance learning in light 
of the Corona pandemic at Amman Arab University according to the different variables: 
gender, academic qualification, academic rank, and years of experience, faculty? 
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To answer this question, the arithmetic means and standard deviations were 
extracted from the study sample's evaluations from the reality of Distance learning field 
during COVID-19 at AAU according to the chosen variables.  

The Independent Samples T-Test was done for the two variables: gender and 
academic qualification, while the analysis of one-Way Analysis of Variance (ANOVA) was 
applied to the academic rank, years of experience, and faculty variables, the results are 
presented in Table (4) below: 

Table (4): The Independent Samples T-Test results of gender and academic qualifications 
variables 

Statistical significance T standard deviation arithmetic means level Variable 

0.08 1.78 
0.66 3.25 Male 

Gender 
0.64 3.46 female 

0.18 1.34 
0.71 3.16 M.A. 

qualifications 
0.65 3.36 PhD 

Table (4) shows that there are no statistical differences at the level of significance (α 
≤0.05) between the responses of the study sample individuals to the reality of Distance 
learning according to the gender and academic qualification variables, as the values of (T) 
reached (1.78) and (1.34), respectively, which are not statistically significant. The results 
are compatible with Al-Jamal (2020) study outcomes that these two variables do not affect 
learning. 

All faculty members were occupied in teaching their courses effectively and 
successfully during this crisis. Thus, these two variables were not in their priority. 
Table (5): Results of applying the analysis of one-Way Analysis of Variance (ANOVA) to academic 

rank, years of experience, and faculty variables 

 
Table (5) illustrates that there are no statistical differences at the significance level 

(α ≤0.05) between the responses of the study sample individuals to the reality of Distance 
learning according to the different variables: gender, academic qualification, academic 
rank, years of experience, and faculty, where the F-values were not statistically significant. 
Sahu (2020) and Basilaia & Kvavadze (2020) study results were parallel to this study where 
faculty members should have enough training in order to be effective in their teaching. 
Conversely, the results were incompatible with Al-Omari & Eyadat (2016) outcomes. 
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Faculty members of AAU were given some training courses as well as recorded 
videos available on the university's website. However, some of them needed some more 
practice. 

Third: Results related to the third question: What are the advantages of Distance 
learning in Amman Arab University from the faculty members’ perspective? 

To answer this question, the arithmetic means and standard deviations of the 
sample population evaluations were extracted from the field of "Advantages of Distance 
learning" items, and Table (6) illustrates this. 

Table (6): The arithmetic means and standard deviations regarding the advantages of Distance 
learning items arranged in descending order according to the arithmetic means 

rating 
score 

standard 
deviation 

Arithmetic 
means 

Item number Level 

High 0.79 3.73 
It is a platform for cooperation between 

students and faculty on the one hand and 
between faculty members themselves 

17 1 

High 0.75 3.67 
It enhances the student’s confidence in the 

information and the teacher 
12 2 

Moderate 1.13 3.64 
It provides a better presentation of educational 

materials than traditional education 
7 3 

Moderate 0.96 3.46 
It makes the student a part of the educational 

process 
14 4 

Moderate 0.82 3.44 

Enabling faculty members to employ educational 
methods and strategies that enable students to 
present what they have learned with their own 

methods, after their analysis and evaluation 

18 5 

Moderate 1.06 3.30 Save students time and effort in learning. 3 6 

Moderate 0.87 3.28 
It allows the use of modern, non-traditional 

educational aids 
15 7 

Moderate 1.00 3.25 
It gives an opportunity to learn and work at the 

same time 
10 8 

Moderate 1.06 3.17 
It contributes to facilitating students' 

understanding of the educational material. 
8 9 

Moderate 0.93 3.16 
It opens up the student's scientific horizons 

out of instructional education 
13 10 

Moderate 0.83 3.10 It promotes many types of thinking among students 19 11 

Moderate 1.14 3.03 
It gives an opportunity to learn about different 

methods of explanation for one article 
11 12 

Moderate 0.81 3.02 
It enables the students to reach the ideal way 

to present the materials and simplify them 
16 13 

Moderate 0.82 2.99 
It increases effective communication between 

me and other faculty members. 
9 14 

Moderate 1.15 2.95 
It contributes to providing proper feedback in 

raising my efficiency. 
6 15 

Moderate 1.22 2.88 
The student can retrieve the information any 

time he needs it 
1 16 

Moderate 1.08 2.70 
It promotes the exchange of experiences in 

various fields of education. 
4 17 

Moderate 1.11 2.64 It increases students' motivation to learn. 5 18 

Moderate 1.01 2.47 
It enhances the student's boldness by 

participating in educational topics. 
2 19 

Moderate 0.67 3.15 Advantages of Distance learning as a whole  
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The results of Table (6) shows that the arithmetic means of the study sample’s 
evaluation of advantages of Distance learning field ranged between (2.47-3.73). The first 
item was (17) "It is a platform for cooperation among students and faculty members on 
the one hand, and among the faculty members themselves", with an arithmetic means 
(3.73) with a high rating score. It is similar to Draissi &Yong's (2020) study that explained 
how students can anticipate effectively in their own learning. While item (2)"Enhances the 
student's boldness by participating in educational topics", with an arithmetic means (2.47) 
and a medium rating score was the last. The results highlighted that some obstacles may 
impede student's learning as Abu Shkheidem's (2020) study indicated. 

The arithmetic means of the field as a whole is (3.15) with a moderate rating score, 
and this indicates that the level of advantages of Distance learning at AAU from the faculty 
members’ perspective was moderate. These results are similar to Al-Jamal (2020) and Al-
Omari & Eyadat (2016) studies outcome where the advantages of online teaching at the 
universities were moderate. 

Although faculty members faced some technical difficulties, they were able to 
continue their lectures until the end of the course successfully. 

Fourth: Results related to the fourth question: What are the disadvantages of 
Distance learning in Amman Arab University from the faculty members’ perspective? 

To answer this question, the arithmetic means and standard deviations of the 
sample members' evaluation were taken from the "Disadvantages of Distance learning" 
item field, and Table (7) illustrates this. 
Table (7): The arithmetic means and standard deviations of the sample members’ evaluation of 

the disadvantages’ items arranged in descending order according to the arithmetic means 
Rating 
score 

Standard 
deviation 

Arithmetic 
means 

Item Number Level 

High 0.82 4.34 Loss of educational motivation among students 18 1 

High 0.97 4.24 
Students' interaction with Distance learning 

and lectures was affected by difficult or special 
living conditions 

16 2 

High 0.94 4.12 Increased lecture dropout rates 17 3 

High 1.13 3.83 It weakened social relations among students. 4 4 

High 0.82 3.80 There is no creativity in answering the exams. 3 5 

Moderate 1.08 3.64 
There is difficulty for faculty members to follow 

the large numbers of students through the 
available Distance learning tools 

14 6 

Moderate 1.06 3.60 Lack of an interactive educational environment 5 7 

Moderate 0.99 3.58 
Lack of credibility in student results due to 

fraud 
20 8 

Moderate 1.01 3.55 
Faculty members are having trouble preparing 

recorded lectures 
13 9 

Moderate 1.14 3.48 
The student faces problems and obstacles 
when studying the subject electronically 

15 10 

Moderate 0.68 3.46 
The students do not have enough packages to cover 

video presentations and large size materials 
6 11 

Moderate 1.09 3.36 
Increasing students' sense of stress, 

depression, and tension. 
2 12 

Moderate 1.06 3.30 
The absence of the spirit of competition among 

students 
8 13 
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Rating 
score 

Standard 
deviation 

Arithmetic 
means 

Item Number Level 

Moderate 1.08 3.25 
There is a power cut during the educational 

process 
11 14 

Moderate 0.96 3.17 
The necessity of faculty members to 

communicate with students outside the official 
working hours 

19 15 

Moderate 0.95 3.04 
The inability of students and faculty to rely on 
the Internet service, due to its bad and slow 

connection 
7 16 

Moderate 1.01 2.90 
There is a difficulty in direct communication 

between faculty members and students 
12 17 

Moderate 0.91 2.86 
Distance learning is not suitable for the courses 

offered. 
1 18 

Moderate 1.14 2.85 
Training sessions were held and faculty 

members were prepared for the mechanism of 
using Distance learning before the Corona crisis 

10 19 

Moderate 1.36 2.82 
All faculty members possess sufficient 
experience and skills suitable for using 

computers and the Internet 
9 20 

High 0.54 3.46 
The disadvantage of Distance learning as a 

whole 
  

It could be seen from Table (7) that the arithmetic means of the study sample’s 
evaluation of the disadvantage of Distance learning field ranged between (2.82-4.34). The 
first item was (18)"Loss of educational motivation among students" which has an 
arithmetic means (4.34) with a high rating score, as well as items (16) and (4) scored high. 
The idea of losing interest in attending classes and getting motivated to learn was revealed 
in the results of Sahu (2020), Bataineh, Atoub &Alsmadi (2020), and Bashir (2019) studies.  

The majority of the students like to interact and participate in traditional class with 
the lecturer and students. Consequently, the lack of this interaction caused many students 
to reduce their participation in Distance learning classes.  

Conversely, item (9) "All faculty members have sufficient experience and skills 
suitable for using computers and the Internet" and item (10) " Training sessions were held 
and faculty members were prepared for the mechanism of using Distance learning before 
the Corona crisis" have an arithmetic means (2.82) and (2.85) respectively where both 
have a moderate rating score. Basilaia & Kvavadze (2020) study indicated similar outcomes 
where intensive training courses should be given to faculty members as well as students to 
make sure that all are capable of using the computer programs efficiently and easily. 

However, some faculty members could not adapt quickly to this new system of 
teaching as they encountered some problems in using some computer programs due to 
their lack of experience in dealing with them or unable to modify their courses to be 
taught electronically. 

The arithmetic means of the field as a whole was (3.46) with a medium rating, and 
this indicated that the level of disadvantages of Distance learning according to faculty 
members was moderate. This result came incompatible with Al-Omari & Eyadat (2016) 
because the arithmetic means of the field was 'high' in their study.  
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Results and recommendations: 
COVID-19 influenced the traditional teaching method of academic institutions 

across the world. The universities opted for Distance learning lectures as an alternative 
way to carry on education. The analysis of the questionnaire highlighted some important 
conclusions regarding the perspectives and attitudes of the faculty members from AAU 
towards Distance learning. 

Faculty members have a moderate attitude towards Distance learning, which 
implies that they are comfortable with using online teaching. Hence, some of the faculty 
members need some training courses to improve their teaching methods. 

The results concerning the impact of the demographic factors such as gender, 
academic qualification, academic rank, and years of experience, faculties have not shown 
any significance.  

Generally, the results indicated the importance of investing the positive directions 
for students and faculty members towards Distance learning, developing plans and 
programs to benefit from these directions, and giving training courses in the field of 
Distance learning for faculty members. Moreover, the emphasis of the university needs to 
pay attention to the introduction of Distance learning method in university education and 
to spread electronic culture among students to achieve maximum interaction with this 
type of education. It is worth mentioning that providing an appropriate educational 
structure for the application of Distance learning at the university and removing all human, 
material, and technical obstacles that prevent its spread in the educational system in 
various stages and fields. 
8. Recommendations:  

Based on the analysis of the findings of the current study the researchers suggest 
the following recommendations be taken into consideration in the future: 

1. Researchers should conduct more studies in other universities to know the 
effectiveness of Distance learning in the presence of the unusual conditions to be able to 
generalize the results. 

2. Providing electronic materials and technologies that support the student’s 
Distance learning skills in order to facilitate the process of interaction and learning. 

3. Offering several training courses in the field of Distance learning for both, 
teachers and students,to help eliminate all obstacles that prevent benefiting from the 
Distance learning system. 
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 لدى التعبيرية اللغة مهارات تطوير في رفيةالمع السلوكية لنظريةا على قائم تدريبي برنامج فاعلية
 التوحد. طيف اضطراب ذوي  الطلبة من عينة

 
 اسامة محمد العنوز

 جامعة عمان العربية
 

 الدكتورة هيام موسى التاج
 جامعة عمان العربية

 08/03/2021تاريخ القبول:   30/01/2021تاريخ االستالم: 
 

 الملخص

 مهييارا  تطييوير فيي  السييلوكية لنظريييةا علييى قييائم تييدريب  برنييامج فاعلييية علييى التعييرف إلييى الحالييية الدراسيية هييدف 
 بمركيي  الملتحقييين الطلبيية ميين (9) ميين الدراسيية عينيية وتكونيي  التوحييد، طييي  اضييطرا  ذوي  ميين طلبيية لييد  التعبيرييية اللغيية
 المتيسير ، القصيدية بالطريقية ماختيياره تيم سينوا ، (8-5) بيين ميا أعمارهم تتراوح والذين الميرق، محافظة ف  للتوحد الوالء

 تييم الدراسيية أهييداف ولتحقيييق (،2020) للعييا  الصيييي  الدراسيي  لليصيي  إنييا،(، 5 ذكييور، 4) اآلتيي  النحييو علييى مييويعين
 حييث المناسيبة، السييوومترية الدصيائ  مين التحقيق تيم وقيد تيدريب ، برنيامج وبنياء التعبيريية اللغية مهيارا  مقييا  تطوير
 ومجيال والمحاكيا ، والتقلييد االجتمياع  والتواصي  التياعي  مجيال وهميا: مجيالين عليى مويعية فقر  (32) من المقيا  تكو  

 التسمية.
 ليييد  التعبيريييية اللغييية مهيييارا  فييي  (α=0.05) مسيييتو   عنيييد إحصيييائية داللييية ذا  فيييروق  وجيييود النتيييائج وأظهييير 

 مسيتو   عنيد إحصيائية داللية ذا  فيروق  وجيود النتيائج أظهير  كميا البرنامج، تنييذ بعد التوحد طي  اضطرا  ذوي  لطلبةا
(0.05=α) التتبع . القيا  ولصالح المجاال  لجميع الكلية الدرجة على 

 مهييارا  تنميية في  المعرفيية السيلوكية للنظريية مسيتند تيدريب  برنيامج فاعليية حيول دراسية بيججراء الباحثيا  وأوصيى
 التوحد. ي ط اضطرا  ذوي  الطلبة من مدتلية ألعمار التعبيرية اللغة

 .التوحد  اضطرا التعبيرية، اللغة المعرفية، السلوكية لنظريةا ،تدريب  برنامج :المفتاحية الكلمات
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The Effectiveness of a Training Program Based on Cognitive Behavioral 
Theory in Developing Expressive Language Skills Among a Sample of Students 

With Autism Spectrum Disorder. 
 

Osama Mohmmad AL-Anouz  Dr. Heyam Musa AL-Taj 
 
Abstract 

The current study aimed to identify the effectiveness of a training program based 
on behavioral theory in developing expressive language skills for students with autism 
spectrum disorder, and the sample of the study consisted of (9) students enrolled at the Al 
Walaa Center for Autism in Mafraq Governorate, whose ages ranged between (5) -8) years, 
they were chosen in the intentional method available, distributed as follows (4 males, 5 
females), for the summer semester of the year (2020), and to achieve the objectives of the 
study, a measure of expressive language skills was developed and a training program was 
built, and the psychometric characteristics were verified The occasion, where the scale 
consists of (32) items divided into two areas: the field of interaction, social communication, 
imitation and simulation, and the field of naming. 

The results showed statistically significant differences at (α = 0.05) in expressive 
language skills for students with autism spectrum disorder after implementing the 
program, and the results also showed statistically significant differences at (α = 0.05) on 
the total score for all fields and in favor of measurement Traceral. 

The researchers recommended conducting a study on the effectiveness of a training 
program based on the cognitive behavioral theory in developing expressive language skills 
for different ages of students with autism spectrum disorder. 

Key words: training program, cognitive behavioral theory, expressive language, 

autism disorder. 
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 :المقدمة
 األولويييا  لتصيدر تحتييا  التي  القضيايا ميين واعتبير  والبيياحثين، المدتصيين ِقبي  ميين بالغيا   اهتمامييا   اإلعاقية القي 

 السيينوا  فيي  بيياريا   اهتمامييا   لقييي  التيي  الهاميية اإلعاقيية ذوي  فئييا  ميين التوحييد طييي  اضييطرا  ويعييد والدراسيية. البحييث فيي 
 سيرعة في  يساهم مما االضطرا  ظهور احتمالية عن المبور والكشف التعرف أج  من المبذولة الجهود خفل من األخير 
 النمائيييية االضيييطرابا  أحيييد التوحيييد طيييي  اضيييطرا  يعيييد كميييا المبوييير. التيييدخ  خيييدما  وتع يييي  المناسيييبة الديييدما  تقيييديم
 فيميا سيواء اللغويية ممهيارته على يؤثر مما الليظ  وغير والليظ  االجتماع  تواصلهم وتعيق األطيال تصيب الت  المعقد 
 نقي  واضيطرا  والقليق باالكتئيا  تتمثي  والتي  أخير   مشيوف  حيدو، إليى باإلضيافة واالستقبالية، التعبيرية باللغة يتعلق
 .النشاط فرط مع االنتباه

 وأصييبح والمدتصييين، البيياحثين ميين الكثييير باهتمييا  حظييي  التيي  االضييطرابا  ميين التوحييد طييي  اضييطرا  يعتبيير
 الشييد ، حيييث ميين االضييطرا ، هييذا ميهييو  فيي  تغيييرا  عييد  ظهييور البحييو، تعاقييب ميين عديييد  سيينوا  دبعيي الواضييح ميين

 مين متجانسية غيير فئية   يعتبير أني  حييث ألخير، شيد  مين يدتليف التوحيد طيي  فاضيطرا  واألسيبا ، األنواع، واختفف
 العفقييا  فيي  االنحييراف  :فيي تتمثيي  عديييد  وخصييائ  صيييا  فيي  جميييعهم اشييترا  مييع والنييوع، والتشييدي ، الشييد ، حيييث

 مقارنييية تطيييورهم فييي  عيييا  تييي خر ميييع التديييي ، عليييى القيييدر  وعيييد  واالجتمييياع ، اللغيييوي  التواصييي  فييي  والتييي خر االجتماعيييية،
 (.2018 )ال ارع، الطبيعيين باألطيال

 ذوي  حالييية وصيييف عنيييدما (،Autism) التوحيييد مصيييطلح أطليييق َمييين أول (Kanar ) كيييانر النيسييي  الطبييييب ويعيييد
 وتصيينييها التوحييد، طييي  اضييطرا  لييذوي  الحاليية بتيصييي  القيييا  هدفيي  وكييا  (،1943) عييا  فيي  التوحييد طييي  اضييطرا 
 مجييددا   بييدأ ولقييد األطيييال، منهييا يعييان  التيي  التوحييد طييي  اضييطرا  لييذوي  األخيير   النيسييية الحيياال  عيين منيصيي  بشييو 

 وقتي  (،Bernard Rimland, 1965) مناليدري بيرنيارد النيسي  األخصيائ  كير  عنيدما التوحيد طيي  باضيطرا  االهتما 
 لألطيييال الوطنييية األمريوييية الجمعييية بت سيييس قييا  لييذل  اإلعاقيية، هييذه ميين يعييان  كييا  طيليي  وأ  خصوصييا ، التوحييد لدراسية
 باسيم اآل  الجمعيية هيذه وتعيرف (،National Society of Autistic Children, NSAC) التوحيد طي  اضطرا  ذوي 

 (.2016 )ال ريقا ، (Autism Society of America) للتوحد ةاألمريوي الجمعية
 عيين بييالعج  وتتمثيي  التوحييد، تشييدي  عنييد تسييتدد  تيي ال ال التيي  للتوحييد التقليييدي الشييو  كييانر تيسيييرا  وصييي 

 لتردييدا تطويرهيا، بعيد تواصيلية غيير بطريقية المنطوقية اللغية اسيتددا  اللغة، اكتسا  ف  الت خر االجتماعية، العفقا  بناء
 بييروتين والتمسيي  التغييير ميين واالن عييا  تكرارييية نمطييية بطريقيية اللعييب الضمائر)المصييادا (، عوييس الطبيعيي  غييير الكفميي 
 البريطانيية الجمعيية عين تقريير صيدر السيتينيا  أوائي  وفي  العادي. الجسمان  المظهر الجيد ، االستظهارية الذاكر  محدد،
 اليصياميين األطييال تشدي  ف  تستدد  لك  التسعة كري  نقاط باسم عرف  نقاط عتس من قائمة في  اقترح والذي العامة
 )الدطييييب، للتشيييدي  تكيييي  والتييي  الضيييرورية التسيييع النقييياط لعيييدد محيييدد  معلوميييا  وجيييود لعيييد  النقييياط هيييذه انتقيييد  وقيييد

 (.2018 الناطور، ال ريقا ، الروسا ، العماير ، يحيى، الصمادي، السرور، الحديدي،
 وعيدد شيد  وتتي ثر التوحد، طي  اضطرا  ذوي  األطيال بين مدتلية النمطية الحركا  مث  السلوكية ئ والدصا

 فيهيييا يعيييي  التييي  والبيئييية المرافقييية، واالضيييطرابا  واإلعاقيييا ، الذكائيييية، القيييدرا  مثييي : عيييد ، بعوامييي  ليييديهم الدصيييائ 
 والتشييدي  الكشييف، عمليتيي  فيي  كبييير  هميييةأ  ذا  دقيييق بشييو  وتحديييدها التوحييد، خصييائ  معرفيية فييج  ولهييذا الشييد ،
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 تناسيب التي  التربويية البيدائ  واختييار والتدريبيية، العفجيية، الطيرق  بتحدييد تتعليق هامية قرارا  اتداذ من عليهما يترتب لما
 (.Ellawadi & Weismer, 2015) حده على طي  ك  ومشوف  خصائ ،
 مجيييال فييي  االضيييطرا  ويظهييير الليظييي ، وغيييير يظييي الل التواصييي  مسيييتو   فييي  التوحيييد طيييي  اضيييطرا  ييييؤثر إذ
 اضيطرا  ذوي  األطييال فمعظيم اللغية اكتسيا  مسيتو   في  واضيح تي خر فهنيا  للتواص ، ك دا   اللغة استددا  ف  التواص 
 الحركيا  المثيال: سيبي  عليى التعبيير في  أخير   أنمياط اسيتددا  عين وعياج ين الليظي ، التعبيير عن عاج ين التوحد طي 
 & Fulton) العياديين األطييال عين االخيتفف مظياهر مين كثيير عليى وتحتيوي  متي خر بشيو  تنميو فاللغية ا ،اإليمياء او

Entremont, 2013).  
 لدييي  ويصييبح األساسييية المهييارا  فقييدا  التوحييد طييي  اضييطرا  ذوي  الطالييب عميير ميين سيينتين بعييد يظهيير حيييث

 فيي  ومشييوف  التكيييي  والسييلو  االجتماعييية، والمهييارا  ،والتعبيرييية االسييتقبالية اللغيية فيي  ومشيياك  طبيعييية، غييير حركييا 
 ألخير شيد  مين شيدتها في  تدتليف ذهنيية إعاقة يصاحب  منهم نسبة أ  كما وتكرارية، نمطية سلوكيا  وظهور التواص 
 (.2014 )الجابري،

 أو اشييارا  وأ منطوقيية كلمييا  الميييردا  تكييو   بحيييث والقواعييد، اللغوييية الميييردا  يشييم  تواصيي  نظييا  اللغيية وتعييد
 فهي  االجتماعيية الوسيائ  أهيم مين فاللغية والكلميا ، المييردا  هيذه بيين للجميع القيوانين مين قواعيد طرييق عن تجتمع رموي
 واللغيوي  االجتمياع  االتصيال تتييح عمليية أنهيا كميا لآلخيرين، الييرد ُيكمني  ميا وُتظهير والمشياعر األفكيار عين التعبيير تتيح
 يواجي  حييث التوحيد، طيي  اضيطرا  ذوي  الطاليب بهيا يتسيم الذي الرئيسة المشوف  أهم من غةالل تعد ولذل  األفراد، بين

 الميياييم مين الكثيير اكتسيا  في  القصيور في  تتمثي  اليتعلم في  مشيوف  التوحيد طيي  اضيطرا  ذوي  األطييال مين العديد
 (.2016 )الشام ، اآلخرين مع والتعام  االتصال على تساعدهم الت  األساسية

 مراعييا  مييع والتعبيرييية االسييتقبالية اللغيية تطييوير تسييتهدف التيي  والعفجييية التربوييية البييرامج ميين العديييد طييور  فقييد
 السييلوكية الييتعلم نظريييا  ميين العديييد علييى اعتمييادا   متنوعيية أسيياليب واسييتددم  التوحييد. طييي  أطيييال لييد  اليردييية اليييروق 

 محيدد تربيوي  أو تي هيل  أسيلو  يوجيد ال أني  وبالتيال  وتطبيقاتهيا. كيةالسيلو  النظريية على بغالبيتها اعتمد  والت  والمعرفية
 (.2015 )فاض ، األطيال هؤالء مهارا  تطوير أج  من

 كيي  التوحييد طيي  اضييطرا  مين يعييانو   اليذين األطيييال تربييية هيو اللغوييية المهيارا  علييى التيدريب ميين الهيدف إ 
 المجتميييع فييي  وفييياعلين عييياملين وأعضييياء ب نيسيييهم مسيييتقلين أشداصيييا   يصيييبحوا أ  يموييينهم مميييا طبيعيييية بيئييية فييي    و ؤ نشيييي

 (.2018 )ال ارع،
 المجيييرد ، أو الطويلييية أو المعقيييد  الجمييي  اسيييتددا  عليييى الييييرد قيييدر  ضيييعف فييي  التعبيريييية اللغييية مشيييوف  تتمثييي  
 قييدر  ضييعفو  للغيية، االجتميياع  السييياق إدرا  وضييعف الصييحيحة، اللغوييية والقواعييد والعبييارا  الكلمييا  اسييتددا  وضييعف
 والمييياييم المصييطلحا  مناقشيية وضييعف الصييحيحة، الكلمييا  اختيييار تشييم  فهيي  وبالتييال  الموضييوع، متابعيية علييى اليييرد

 (.2016 )ال ريقا ، واألفكار لمعان  السليمة اللغوية والصياغة الدبرا  عن والتعبير
 وأسئلتها: الدراسة مشكلة

 االسيييتقبالية، باللغيية المتمثيي  الليظيي  بالتواصييي  تتعلييق  مشييوف ميين التوحيييد طييي  اضييطرا  ذوي  األفييراد يعييان 
 طييي  اضييطرا  ذوي  األفييراد لييد  االجتميياع  التياعيي  تنمييية علييى التعبيرييية اللغيية مهييارا  تعميي  حيييث التعبيرييية، واللغيية
 بشييو  التعبيرييية اللغيية لمشييوف  انتشييار ا الحظيي  التوحييد اضييطرا  ذوي  األفييراد مييع العملييية خبرتيي  خييفل ميين و التوحييد،
 والدراسيييا  السيييابق األد  مراجعيية بعيييد التعبيرييية اللغييية مهييارا  بتنميييية العفقييية ذا  التدريبييية البيييرامج قليية و ليييديهم، واسييع



2021
 

34 

 أو ،المعقيد  الجمي  اسيتددا  يموينهم ال التوحيد طيي  اضيطرا  ذوي  األفيراد أ  إليى (2016) يريقيا  أشيار حيث السابقة،
 إدرا  فييي  وضيييعف الصيييحيحة، اللغويييية والقواعيييد والعبيييارا  الكلميييا  اسيييتددا  فييي  ضيييعف ليييديهم و المجيييرد ، أو ،الطويلييية
 عين والتعبيير ،والميياييم المصطلحا  مناقشة وضعف الموضوع، متابعة على القدر  ف  وضعف للغة، االجتماع  السياق
 النظريييية عليييى يقييو  تيييدريب  برنييامج بنييياء ميين بيييد ال كيييا  وبالتييال  واألفكيييار معييان لل السيييليمة اللغوييية والصيييياغة ،الدبييرا 
 لإلجابية الدراسية هيذه جياء  لذا التوحد، طي  اضطرا  ذوي  األفراد لد  التعبيرية اللغة مهارا  لتنمية والمعرفية السلوكية

 اللغييية مهيييارا  تطيييوير فييي  المعرفيييية السيييلوكية النظريييية عليييى قيييائم تيييدريب  برنيييامج فاعليييية ميييا التيييال : اليييرئيس السيييؤال عييين
 التالية: اليرعية األسئلة من  وتنبثق ؟التوحد طي  اضطرا  ذوي  الطلبة من عينة  لد التعبيرية

 عليييى الدراسييية أفيييراد ليييدرجا  الرتيييب متوسيييطا  بيييين (0.05α=) مسيييتو   عنيييد إحصيييائية داللييية ذا  فيييروق  توجيييد هييي  -1
 التدريب ؟ للبرنامج تع    والبعدي القبل  القياسين ف  التعبيرية اللغة مهارا  مقيا 

 عليييى الدراسييية أفيييراد ليييدرجا  الرتيييب متوسيييطا  بيييين (0.05α=) مسيييتو   عنيييد إحصيييائية داللييية ذا  فيييروق  توجيييد هييي  -2
 والتتبع ؟ البعدي القياسيين ف  التعبيرية اللغة ا مهار  مقيا 

 الدراسة: أهمية
 اآلت : النحو على توضيحهما يمون جانبين ف  الدراسة أهمية تتمث 

 النظرية األهمية
 اللغية وهيو المهتميين قبي  مين االهتميا  يلقيى يي ال ال موضيوع عليى الضوء إلقاء محاولة ف  الدراسة لهذه يةالنظر  األهمية تتمث  -1

 للتواص . الرئيسية المهارا  احد  تعتبر والت  التوحد طي  اضطرا  ذوي  األطيال عند
 الدراسة. مياييم حول المهتمين الباحثين قب  من إليها الرجوع يمون سابقة ودراسا  نظريا   إطارا   الدراسة هذه تقد  أ  يؤم  كما -2
 عناييية تلقييى برامجهييا تيي ال ال التيي  التوحييد طييي  اضييطرا  فئيية وهيي  تناولتهييا التيي  العينيية خييفل ميين الدراسيية اهمييية تظهيير كمييا -3

 مستمرا . واهتماما  
 وحد.الت طي  اضطرا  ذوي  فئة مشوف  احد  تستهدف الت  والبرامج التربوية التدخف  على الضوء إلقاء -4

 التطبيقية األهمية
  التوحد. طي  اضطرا  ليئة التعبيرية اللغة مهارا  لتطوير عمليا   تدريبيا   برنامجا   الدراسة تقد  أ  يؤم  -1
 مسيتقبلية. دراسيا  في  من  االستياد  يمون التعبيرية اللغة مهارا  لقيا  بالكياء  يتمتع مقياسا   الدراسة توفر أ  يؤم  -2

 الداصة. التربية ومراك  التعليمية المؤسسا  من العديد ف  استددامها ويمون كما
 علمية. أسس على القائمة الحديثة التعليم طرق  تبن  لضرور  االخصائيين نظر لي  الحالية الدراسة من يؤم  -3
 المهتمين. للباحثين مستقبلية بحثية أفكارا   الدراسة تقد  أ  يؤم  -4
 لتعليييم جديييد  بييرامج تبنيي  أو لتطييوير الماسيية للحاجيية الداصيية التربييية  ومراكيي التعليمييية المؤسسييا  انتبيياه لييي  يؤميي  -5

 المدتلية. المهارا 
 االجرائية: التعريفات
 والمعرفييية السييلوكية النظرييية والينيييا  األسييس مييع يتناسييب بشييو  وميينظم مدطيي  تييدريب  برنييامج هييو التاادريبي: البرنااامج
 (30) جلسية كي  ميد  جلسية، (72) مين تكيو   حييث التعبيريية، اللغيةب العفقية ذا  التدريبيية الجلسيا  مين عيدد من وتكو  
 التعبيرية. اللغة مهارا  على الطلبة لتدريب دقيقة.
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 والمعرفييية للسييلوكية النظييريتين لمبيياد  وفقييا   الييتعلم أسيياليب وتوظييف تييدمج التيي  النظرييية ب نهييا المعرفيااة: الساالوكية النظريااة
 واالنتبيياه والتسلسيي  والتشييوي  والنمذجيية والتلقييين الييذاكر  وتييدريب والتع ييي  النتيجييةو  والسييلو  واالسييتجابة المثييير علييى وتركيي 
 البرنامج. جلسا  ف  والتعرف واإلدرا 

 عليى والتعيرف وإشيارا  وألييا  كلميا  التعبيريية اللغية وتشيم  وأفكياره مشياعره عين التعبيير عليى اليرد قدر  التعبيرية: اللغة
 التعبيرية. اللغة مقيا  على المتحققة بالدرجة وتقا  المياييم داللة

 معيييايير باسيييتددا  التوحيييد طيييي  باضيييطرا  تشديصيييهم تيييم اليييذين األطييييال هيييم التوحاااد: طياااف اضاااطراب ذوي  األطفاااال
 فيي  الداصيية التربييية خييدما  يتلقييو   والييذين (DSM-5) الدييامس اإلصييدار واإلحصييائ  التشديصيي  الييدلي  فيي  التشييدي 

 .للتوحد الوالء مرك 
 وحدودها: لدراسةا محددات

 ي ت : بما وحدودها الدراسة محددا  تتمث 
 رسييم   يييابمق المشدصييين واإلنييا،( )الييذكور التوحييد طييي  اضييطرا  ذوي  األطيييال علييى الدراسيية هييذه اقتصيير  العينااة:

 رك بيالم الملتحقيين األطييال جمييع عليى المقييا  طبيق قد و الميرق  محافظة ف  للتوحد الوالء مرك  ف  التوحد ضطرا ال
 .2021/2020 الدراس  العا  من الصيي  الدراس  اليص  ف 

 .الحالية الدراسة لمجتمع مماثلة مجتمعا  على الدراسة هذه نتائج تعميم مد  يتحدد :التعميم إمكانية
 العينة. لدصوصية نظرا   وذل  الواحد  المجموعة بتصميم وتتمث  :الدراسة منهجية
 الصلة ذات السابقة الدراسات

 العربية: الدراسات :أوالا 
 مين عينية ليد  الليظي  التوصي  لتنميية تيدريب  برنيامج فاعليية عن الكشف إلى هدف  دراسة (2011) الديرا  قا 

 مصييابين طيييف   (12) ميين الدراسيية عينيية تكونيي  وقييد االجتميياع ، تييياعلهم علييى البرنييامج هييذا أثيير ومعرفيية التوحييد، أطيييال
 األدوا  تطبيييييق وتييييم وضييييابطة، تجريبييييية مجمييييوعتين علييييى مقسييييمين سيييينوا ، (4-6) بييييين مييييا أعمييييارهم تراوحيييي  بالتوحييييد

 (،ABC) التوحييييدي السييييلو  تقييييدير وقائميييية للتوحييييد، (DSM-IV) الرابييييع التشديصيييي  الييييدلي  معييييايير التالييييية: واالختبييييارا 
 برنيييامج ببنييياء ثالباحييي قيييا  ولقيييد االجتمييياع ، التياعييي  تقيييدير ومقييييا  الباحيييث(، )إعيييداد الليظييي  التواصييي  تقيييدير ومقييييا 
 لصيالح بالتوحيد المصيابين األطييال لد  الليظ  التواص  تنمية ف  التدريب  البرنامج فاعلية إلى الدراسة وتوصل  تدريب .

 التجريبية. المجموعة
 غييير التواصيي  مهييارا  لتنمييية تييدريب  برنييامج فاعلييية ميين التحقييق إلييى هييدف  دراسيية (2012) عويجييا  وأجيير 

 أعميارهم تراوحي  بالتوحد. مصابا   طيف   (20) من الدراسة عينة تكون  وقد دمشق. محافظة من لتوحدا أطيال لد  الليظ 
 )االنتبيياه، فيي  تمثليي  التيي  الليظيي  غييير التواصيي  مهييارا  لتقييدير قائميية بجعييداد الباحثيية قاميي  ولقييد سيينوا . (4-6) بييين مييا

 الداليية الصييو  ونبييرا  الوجيي  وتعبيييرا  الجسييدية ميياءا اإلي بعيي  فهييم اإلشييار ، واسييتددا  البصييري، والتواصيي  والتقليييد،
 وقيييد دقيقييية. (30) جلسييية كييي  ميييد  تدريبيييية جلسييية (32) بواقيييع أشيييهر (5) ميييد  تيييدريب  برنيييامج ببنييياء قامييي  كميييا عليهيييا(.
 تطبيقيي  عليى شيهرين ميرور بعيد الليظي  غييير التواصي  مهيارا  تنميية في  البرنيامج هييذه فاعليية إليى الدراسية نتيائج توصيل 

 البصري. والتواص  االنتباه مهارت  باستثناء المؤج  البعدي القيا  خفل من
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 المحيياوال  اسييتراتيجية باسييتددا  لغييوي  تييدريب  برنييامج فاعلييية قيييا  إلييى هييدف  دراسيية (2016) الدوايييد  واجيير  
 األطييال مين الدراسية هذه فرادأ اختيار تم وقد التوحد، ذوي  األطيال عينة لد  االستقبالية اللغة مهارا  تنمية ف  المنيصلة

 تقسيييمهم تييم الييذكور، ميين طيييف (30) علييى الدراسيية عينيية واشييتمل  للتوحييد، السييعودية الجمعييية فيي  الملتحقييين التوحييد ذوي 
 التجريبيية المجموعية أطييال بيين االسيتقبالية اللغية مهيارا  تنميية في  فيروق  وجود النتائج وأظهر  مجموعتين، إلى عشوائيا  

 المجموعية أطييال بيين المييردا  فهيم مهيار  تنميية في  فروق  وتوجد كما التجريبية، المجموعة ولصالح لضابطةا والمجموعة
 المجموعية أطييال بيين الجمي  فهيم مهيار  تنميية يدي  وفيميا التجريبيية، المجموعية ولصيالح الضيابطة والمجموعة التجريبية
 األخيير  النتيجية وأميا التجريبيية. المجموعية ولصيالح إحصيائية داللية ذا  فيروق  وجيود تبين الضابطة، والمجموعة التجريبية
 بييين الكلييية والدرجيية الجمي ، وفهييم الميييردا  فهيم متوسييطا  فيي  إحصييائية داللية ذا  فييروق  توجييد ال أني  خفلهييا ميين فتبيين

 .التجريبية المجموعة ف  األفراد لد  والمتابعة البعدية الدرجا 
 اللغويييية المهيييارا  لتنميييية تيييدريب  برنيييامج فاعليييية ميييد  معرفييية إليييى  هيييدف دراسييية (2019) المهييييري  أجيييري  كميييا
 (10) مين موونية عينية باختييار الباحثية قامي  الهدف، هذا ولتحقيق التوحد. طي  اضطرا  ذوي  األطيال لد  والتواصلية

 تراوحي  ممين ،بيدب  المبور التدخ  بمرك  الملتحقين التوحد طي  اضطرا  من يعانو   ممن إنا،( 3و ذكور، 7) أطيال
 عيدد بتيدريب الباحثية قامي  ثيم (.10.99) معيياري  وانحيراف شيهرا   (52.4) حسياب  بمتوسي  شيهرا   (66-36) بين أعمارهم

 برنييامج علييى القييائم المبويير التييدخ  فيي  التييدريب  البرنييامج بييدء قبيي  السييلوك  اللغييوي  التقييييم نمييوذ  لتطبيييق المعلمييا  ميين
 الدراسي  العيا  مين األول اليصي  خيفل أشيهر ثفثية لميد  وذلي  ABLLS-R األساسيية تعلموالي اللغة مهارا  تقييم بروتوكول
 باسيتددا  الدراسية فرضييا  فحي  وبعيد التيدريب . البرنيامج تنيييذ بعيد أخر   مر  المقيا  تطبيق ثم ومن ،2017 /2016
 بيين التجريبيية المجموعية أطييال تيبر  متوسيط  بيين إحصائيا   دالة فروق  وجود تبين ،Z قيمة واستدرا  ويلكوكسو   اختبار

 التقلييييد االسيييتقبالية، اللغييية البصيييري، األداء مجييياال  فييي  السيييلوك  اللغيييوي  التقيييييم نميييوذ  عليييى والبعيييدي القبلييي  القياسيييين
 التوصييا  مين مجموعية بوضيع الباحثية قامي  الدراسية، نتيائج عليى وبنياء االجتمياع . والتواصي  الليظي ، التقلييد الحرك ،
 العمريييية المراحيي  فييي  التوحييد ذوي  األطييييال ت هييي  فييي  األساسييية اليييتعلم اللغيية مهيييارا  تقييييم نظيييا  اسييتددا  مييييةأه أهمهييا:
 .المبور التدخ  وبرنامج اإلعاقة ذوي  مراك  ف  العاملة الكوادر وتدريب المبور ،

 لتنميية السيلوكية ةالنظريي ضيوء في  تيدريب  برنيامج فاعليية إليى التعيرف هيدف  وقيد (2019) سيويلم ابيو دراسية أما
 العمريية اليئية مين التوحيد طيي  اضيطرا  ذوي  مين أطييال (9) مين الدراسية أفيراد وتكيو   الوظيفيية، اللغية اسيتددا  مهارا 
 والبعييدي، القبلي  االختبيار ذو (One Single Subject Design) الواحيد  الحالية المينهج اسيتدد  سينوا ، (8 -4) مين

 مويعية فقير  (85) مين المقييا  تكيو   الوظيفيية، اللغية اسيتددا  مهيارا  لقييا  مقييا  تطيوير تيم الدراسية أهداف ولتحقيق
 التسلسيي  ومراعييا  والمتسلسييلة، المترابطيية الجميي  وإنتييا  الموضييوع، علييى والحيييا  الحييوار، )تبييادل رئيسيية مهييارا  (7) علييى

 تيم كميا وثباتي ، صيدق  دالال  مين لتحقيقا تيم اللغويية( غيير الجوانيب واسيتددا  البصيري، والتواصي  الحيوار، وبدء ال من ،
 ذوي  مين األطييال ليد  الوظيفيية اللغية اسيتددا  مهيارا  لتنميية السيلوكية النظريية تطبيقيا  عليى اعتميد تيدريب  برنامج بناء

 علييى والحيييا  الحييوار، )تبييادل السييبعة المهييارا  كيي  فيي  ملحوظييا   تحسيينا   الدراسيية نتييائج أظهيير  التوحييد، طييي  اضييطرا 
 واسييتددا  البصييري، والتواصيي  الحييوار، وبييدء ال منيي ، التسلسيي  ومراعييا  والمتسلسييلة، المترابطيية الجميي  وإنتييا  ،الموضييوع
 .التوحد طي  اضطرا  ذوي  من التسعة األطيال على اللغوية( غير الجوانب
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 األجنبية: الدراسات ثانياا:
 تنمييية فيي  الوالييدين اشييترا  أثيير لييىع التعييرف إلييى هييدف  دراسيية بييججراء (Goldfield, 2006) فيلييد جولييد قييا 
 (26) ميين الدراسيية عينيية تكونيي  وقييد لغوييية، اضييطرابا  ميين يعييانو   مميين عقليييا المعيياقين األطيييال لييد  اللغوييية المهييارا 
 تقسيييم تييم وقييد سيينوا ، سييبع إلييى سيينتين بييين أعمييارهم وتراوحيي  لغوييية، واضييطرابا  عقليي  تدلييف ميين يعييانو   وطيليية طييف

 تيدريب  لغيوي  لبرنيامج التجريبيية المجموعية خضع  ثم ضابطة، والثانية تجريبية األولى مجموعتين: إلى بالتساوي  األطيال
 وأداتيييين: لغييوي  تييدريب  برنيييامج الدراسيية واسييتددم  شيييهور. خمسيية لمييد  اللغويييية المعالجيية فيي  الواليييدين إشييرا  علييى قييائم

 الدراسية نتيائج أسيير  وقيد .(DLS-4) المطيو الرابيع اللغويية المهارا  مقيا  واألخر   الوالدين اتجاه لمعرفة استبانة األولى
 ذليي  فيي  اشييتراكهم نتيجيية للوالييدين االيجيياب  والييدور اللغوييية االضييطرابا  عييف  فيي  المطبييق اللغييوي  البرنييامج فاعلييية عيين

 .البرنامج
 للتيدريب برنيامج أثير عليى التعيرف إليى هيدف  بدراسية (Goorhuis & Knijff 2008) نيجيفو  جورييو  قا  كما

 ليديهم األوليى المجموعية األطييال، مين مجميوعتين على والتعبيرية االستقبالية اللغة مستو   تحسين ف  واليونولوج  النطق 
 .مصياحبة مشياك  دو   فق  لغوية اضطرابا  لديهم الثانية والمجموعة منديضة، عقلية لقدرا  مصاحبة لغوية اضطرابا 
 هنييا  أ  النتييائج أظهيير  وقييد تقريبييا . سيينتين إلييى اللغييوي  التييدريب مييد  امتييد  وقييد .طيييف   (31) ميين الدراسيية عينيية وتكونيي 

 أظهير  كميا والتعبيرية(، )االستقبالية اللغة جوانب كافة ف  المجموعتين على المقترح التدريب  اللغوي  للبرنامج ملموسا   أثرا  
 ترافقي  التي  األخير   المجموعية مين أكبر سنا  تح مصاحبة مشاك  دو   محدد  لغوية اضطرابا  من تعان  الت  المجموعة

 المقتييرح، التييدريب  البرنييامج ميين .ملحييو  بشييو  أفيياد  األخييير  أ  مييع العقلييية، القييدرا  بتييدن  لييديها اللغوييية االضييطرابا 
 .إيجابية بطريقة بعضهما ف  ويؤثرا  يتياعف  المعرف  والتطور اللغة أ  على أيضا   يؤكد وهذا

 أطييال ليد  التواصي  مهيارا  تقيييم إلى هدف  دراسة ((Amato & Fernandes, 2010ندي وفرنا اماتو واجر  
 المجموعييا ، بييين توجييد ا  يمويين التيي  العفقيية علييى والتعييرف النيياطقين وغييير النيياطقين التوحييد طييي  اضييطرا  ذوي  ميين

 (10) و نيياطقين (10) مجمييوعتين عليى مقسييمين التوحيد طييي  اضيطرا  ذوي  ميين طيي  (20) ميين الدراسية عينيية وتكوني 
 دقيقية 30 ليتير أمهياتهم ميع التوحيديين تياعي  تسيجي  تيم وقيد سينوا ، (10) إليى سينتين مين أعميارهم وتتيراوح ناطقين غير
 التواصيلية األعميال عيدد في  واضحا فرقا هنا  أ  النتائج أوضح  وقد المجموعا ، بين النتائج وتحلي  الييديو خفل من
 أثنياء اإليمياءا  ويسيتددمو   الواحيد الدقيقية خيفل النياطقين وغيير النياطقين التوحيد طيي  اضيطرا  ذوي  مين األطيال بين

 الناطقين. وغير الناطقين التوحد طي  اضطرا  ذوي  من األطيال هؤالء لد  التواص 
 السابقة: الدراسات على التعقيب

 التوحييد، طييي  اضييطرا  ذوي  طيييالاأل لييد  اللغييوي  التواصيي  مهييارا  تنمييية تناوليي  التيي  السييابقة الدراسييا  تنوعيي 
 القييا ، وطريقية المتبعية، العفجيية البيرامج وطبيعة العينة، اختيار وطريقة ومناهجها، أهدافها، ف  الدراسا  هذه اختلي  حيث
 Goorhuis& Knijff دراسة مث  والتعبيري  االستقبال  بشقية كو  اللغوي  الجانب الدراسا  بع  تناول  األهداف حيث فمن

 تنيياول مييا ومنهييا (،2012 ،عويجييا ) دراسيية مثيي  فقيي  االسييتقبال  الجانييب تنيياول مييا منهييا و (،Goldfield, 2006 ؛(2008
 مييا الدراسييا  فميين المنهجييية ناحييية ميين أمييا التعبيرييية، اللغيية الحالييية الدراسيية تناوليي  بينمييا الدراسيية، هييذه فيي  كمييا التعبيرييية اللغيية
 أميا (،(Amato & Fernandes, 2010 كدراسية واالرتبياط  الوصيي  المينهج اتبيع ما ومنها كدراسة، التجريب  المنهج اتبع 
 النيياطقين التوحييد طييي  اضييطرا  ذوي  ميين أطيييال لييد  التواصيي  مهييارا  تقييييم إلييى هييدف مييا منهييا أهييدافها فيي  الحالييية الدراسيية
 فيميا أميا و ،((Amato & Fernandes, 2010 تينالمجميوع بيين توجيد ا  يموين التي  العفقية عليى والتعيرف الناطقين وغير
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 تنميية في  المنيصيلة المحياوال  اسيتراتيجية باسيتددا  لغيوي  تيدريب  برنيامج اسيتددم  ميا الدراسيا  فمين المتبيع بالبرنيامج يتعليق
 قييائم برنييامج اسيتدد  مييا منهيا و ،(2016 ،الدوايييد ) التوحييد طيي  اضييطرا  ذوي  األطييال عينيية لييد  االسيتقبالية اللغيية مهيارا 
 األدوا  فييي  حييييث مييين واختليييي  المتبعييية، المنهجيييية فييي  بينهيييا فيميييا تشيييابه  وقيييد (2016 )يريقيييا ، دراسييية مثييي  اللعيييب عليييى

 ودراسييية (2019) المهييييري  دراسييية ميييع والمنهجيييية الهيييدف حييييث مييين وتشيييابه  (2016) الدواييييد  دراسييية مثييي  البيييرامج وطبيعييية
 العينية في  الحاليية الدراسية ميع تشيابه  (2019) سويلم أبو اسةدر  اما (2006) فيلد جولد ودراسة (،2018) واخرو   جوريو 
 مسييتند تييدريب  برنييامج علييى تركيي  ب نهييا سييبق  التيي  الدراسييا  جميييع عيين تدتلييف الحالييية الدراسيية بيي   ونجييد االختبييار، وطريقيية
 عير  مين الباحيث سيتيادوا التوحيد، طي  اضطرابا  ذوي  طلبة لد  التعبيرية اللغة مهارا  تطوير ف  السلوكية نظريةال على

 االسيتياد  عليى الباحيث وسيعم  الحالية، الدراسة ومتغيرا  الحالية، الدراسة لعينة العمري  المستو   تحديد ف  السابقة الدراسا 
 والبييرامج والمقياييس األدوا  عليى االطيفع وفي  الموضييوع في  السيابق النظيري  األد  عليى االطييفع في  السيابقة الدراسيا  مين

 ،الحقييا   النتييائج مناقشيية فيي  منهييا الباحثييا  سيسييتييد كمييا ادواتيي ، تطييوير فيي  الحقييا   منهييا واالسييتياد  الدراسييا  جميييع  فيي المقدميية
 التعبيرية. اللغة مهارا  تنمية ف  والمعرفية السلوكية النظرية بتناولها الحالية الدراسة وتتمي 

 واالجراءات الطريقة
 الدراسة: منهج

 التيدريب  البرنيامج فاعليية ميد  عليى للتعرف المناسب المنهج ُيعد الذي التجريب ، قب  ام المنهج الدراسة اعتمد 
 طييي  اضييطرا  ذوي  الطلبيية ميين عينيية لييد  التعبيرييية اللغيية مهييارا  تطييوير فيي  المعرفييية السييلوكية النظرييية علييى المسييتند
 العينة. لدصوصية نظرا   وذل  التوحد.

 الدراسة: أفراد
 للتوحيد اليوالء بمركي  الملتحقيين التوحيد، طيي  اضيطرا  مين يعانو   الذين الطلبة من (9) من الدراسة أفراد تكو  

 النحيو عليى ميويعين القصيدية، بالطريقية اختييارهم تيم حييث سينوا ، (8-5) بيين ميا أعميارهم وتتيراوح المييرق، محافظة ف 
 إنا،(. 5 ذكور، 4) اآلت 
 :الدراسة أدوات

 التدريب . والبرنامج التعبيرية، اللغة مقيا  تطوير على بالعم   الباحثا قا  الدراسة أهداف لتحقيق
 المقياس: ِصدق

 بطريقتين: المقيا  صدق دالال  باستدرا  الباحث قا 
 المحتوى: صدق أوالا:

 مقييا  السيابقة الدراسيا  مقياييس مين عيدد عليى االطيفع بعيد وذلي  التعبيريية اللغية مقييا  بتطيوير الباحثا  قا 
 وتييم (،ABLLS) ومقيييا  (،2019) سييويلم أبييو دراسيية ومقيييا  (،2019) المهيييري  ودراسيية (،2004) ذيييب الشييي  دراسيية
 حييول آرائهييم إلبييداء وذليي  والقيييا ، الداصيية، بالتربييية ُمتدصصييين ُمحومييين (8) علييى األولييي  بصييورت  المقيييا  عيير 
 تنييدر  الييذي ِلمجالهييا اليقييرا  وُمفئميية د،التوحيي طييي  اضييطرا  ذوي  الطلبيية لييد  التعبيرييية اللغيية لقيييا  اليقييرا  مفئميية
 نسييبة علييي  أتيييق بمييا األخييذ وتييم مناسييبة، يرونهييا لييم التيي  اليقييرا  حييذف أو وتعييدي  اللغيية، وسييفمة وضييوح ومييد  تحتيي ،

 بينهم. فيما (80%)
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 البناء: صدق مؤشرات ثانياا:
 (20) مين موونية عينية عليى ييا المق تطبييق خيفل مين التعبيريية اللغية لمقييا  البنياء صيدق مؤشرا  حسا  تم

 قييم تراوحي  فقيد للمقييا  الكليية والدرجية إليي ، تنتمي  اليذي والمجيال اليقير  درجة بين االرتباط معامف  حسا  وتم طالبا ،
 ذل : يوضح (1) والجدول (،0.79 – 0,52) كو  المقيا  على االرتباط

 التعبيرية. اللغة لمقياس الكلية والدرجة الفقرة درجة بين االرتباط معامالت قيم :1 الجدول
 األداة مع االرتباط معامل الفقرة رقم األداة مع االرتباط معامل الفقرة رقم األداة مع االرتباط معامل الفقرة رقم

1 .520 12 0.75 23 0.65 

2 .770 13 0.73 24 0.65 

3 .770 14 0.79 25 0.70 

4 .740 15 0.69 26 0.58 

5 .750 16 0.77 27 0.77 

6 .730 17 0.78 28 0.72 

7 .780 18 0.55 29 0.71 

8 0.65 19 0.72 30 0.63 

9 .760 20 0.75 31 0.63 

10 .630 21 0.72 
32 0.55 

11 .680 22 0.75 

 التعبيرية: اللغة مقياس ثبات
 فلقيد الداخل  االتساق معامف  على للتعرف وذل  أليا، كرونباخ معادلة باستددا  الثبا  معامف  باستدرا  الباحثا  قا 

 المماثلة. بالدراسا  مقارنة مقبولة قيمت  وتعد (،0.754) للمقيا  الداخل  االتساق قيم بلغ 
 :التدريبي البرنامج
 :للبرنامج العام الهدف

 ناسييبيت بمييا النيياطقين التوحييد طييي  اضييطرا  ذوي  الطلبيية لييد  التعبيرييية اللغيية مهييارا  تطييوير إلييى البرنييامج هييذا يهييدف
 هييو: الليظيي  والتييدريب الت هييي  ميين الهييدف أ  إذ .المعرفييية السييلوكية النظرييية باسييتددا  تييدريبهم، طريييق عيين وذليي  ال منيي ، وعمييرهم
 الطبيعيية المواقيف في  األقيرا  مع والتواص  التياع  وتحقيق االجتماع  للتوظي  التوحد طي  اضطرا  ذوي  الطلبة وتدريب تعليم

 واالجتماعية.
  للبرنامج: الخاصة األهداف

 التقلييييييد واالنتبيييياه، البصييييري  التواصيييي  ويتضييييمن والمحاكيييييا ، والتقليييييد االجتميييياع  والتواصيييي  التياعيييي  األول: المجييييال -1
 االجتماع . التياع  والمحاكا ،

 مجموعيية اليواكيي ، مجموعيية العائليية، أفييراد مجموعيية الجسييم، أجيي اء مجموعيية ويتضييمن التسييمية، مجييال الثييان : المجييال -2
 المواصيف ، مجموعية األليوا ، مجموعية المفبيس، مجموعية المن ل، أثا، مجموعة الحيوانا ، مجموعة روا ،الدض

 أسيييماء والت نييييث، التيييذكير الجميييوع، المثنيييى، المسيييافا ، الكمييييا ، األطيييوال، األحجيييا ، مجموعييية األشيييوال، مجموعييية
 الملكية. ضمائر المنيصلة، الضمائر اإلشار ،

 :البرنامج محتوى 
-5) مين العمريية اليئية في  لألطييال التعبيريية اللغية مهارا  أبري على اشتم  بحيث البرنامج محتو   باختيار الباحثا  قا 

 الطيوليية مرحليية فيي  واإلنتاجييية اللغوييية المظيياهر وتعييالج تقيييس التيي  والبييرامج االختبييارا  ميين العديييد ميين اسييتقاها والتيي  سيينوا ، (8
 .سنوا  (8-5) من العمرية لليئة وذل  الموتسبة واللغة  للميردا االجتماع  التوظي  وصوال  
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 التدريبي: للبرنامج الجلسات عدد
 شيييهور (3) ولميييد  اسيييبوعيا   جلسيييا  (6) بواقيييع دقيقييية، (30) جلسييية كييي  ميييد  جلسييية، (72) مييين البرنيييامج تكيييو  

 (.30/11/2020 – 15/8) البرنامج بتطبيق البدء تم حيث ونصف،
 يبية:التدر  الجلسة تطبيق خطوات

 ميين للتطبيييق قابيي  يوييو   أ  مراعييا  تييم ولقييد التييدريب ، للبرنييامج العاميية األهييداف ميين اشييتقاق  تييم إذ :الساالوكي الهاادف -1
 واحد. تعليم  موقف خفل

 وواضحة. صحيحة بطريقة السلو  وصف :األداء -2
 وال ما . الموا  تحديد خفل من ووضوح بدقة األداء تحديد :الظرف -3
 السلوك . للهدف المقبول األداء مستو   خفل  من حددن الذي المح  :المعيار -4
 األدوا . تل  إلى الطالب انتباه وجذ  الجلسا ، من جلسة ك  ف  استددامها سيتم الت  األدوا  كافة توفير :التمهيد -5
 حده. على البط لك  المعلوما  بتقديم الباحث قيا  وكيفية المستددمة، واالستراتيجية التعليم  األسلو  وتشم  اإلجراءات: -6

 التدريبي: البرنامج في المستخدمة واألساليب االستراتيجيات
 والتيي  التربوييية، وتطبيقاتهييا والمعرفييية السييلوكية النظييريتين لكييف عليهييا المتعييارف االسييتراتيجيا  ميين عييددا   الباحثييا  أسييتدد 

 والتعرف واالنتباه واإلدرا  التذكر تع ي و  والتسلس ، والتشوي ، والنمذجة، والجسدي، الليظ  والتلقين بالتع ي ، تتمث 
 التدريبية: الجلسة تقييم

 خفل: من التدريب  البرنامج تقييم تم

 التدريبية. بالجلسة البدء قب  تقييم -
 التدريبية. الجلسة أثناء تقييم -
 (.% 100) إتقا  بنسبة التدريبية الجلسة نهاية ف  ختام  تقييم -

 الدراسة متغيرات

 التدريب . البرنامج :المستقل المتغير
 التعبيرية. اللغة مهارا  :التابع المتغير

 الدراسة: في المستخدمة اإلحصائية األساليب
 SPSS-Statistical) االجتماعيية للعليو  اإلحصيائية الح مة باستددا  عليها الحصول تم الت  البيانا  إدخال تم

Package for Social Science) إحصائيا . معالجتها ليتم 
 المترابطة. للعينا  (Wilcoxon-Test) ولكوسو   اختبار استدد  تم األول السؤال على جابةلإل -1

 المترابطة. للعينا  (Wilcoxon-Test) ولكوسو   استددا  تم الثان  السؤال على لإلجابة -2

 ومناقشتها: الدراسة نتائج
 مسيييتو   عنييد إحصيييائية دالليية ذا  ق فيييرو  توجييد هييي  " علاااى: نااصَّ  الااا ي األول بالساااؤال المتعلقاااة النتااائج :أوَّالا 

(α=0.05) والبعييدي القبليي  القياسييين فيي  التعبيرييية اللغيية مهييارا  مقيييا  علييى الدراسيية أفييراد لييدرجا  الرتييب متوسيي  بييين 
 التدريب ؟" للبرنامج تع   

 علييى ةالدراسيي أفييراد ألداء المعيارييية واالنحرافييا  الحسييابية المتوسييطا  اسييتدرا  تييم األول، السييؤال عيين لإلجابيية
  (.2) الجدول ف  موضح هو كما والبعدي، القبل  القياسين ف  التعبيرية اللغة مهارا  مقيا 
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 القياسين يف التعبيرية اللغة مهارات لمقياس الدراسة أفراد درجات على المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (2) جدول
والبعدي القبلي  

 المجاالت
 البعدي القبلي

 المتوسط
 لحسابيا

 االنحراف
 المعياري 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 0.136 2.57 0.213 1.31 والمحاكا  والتقليد االجتماع  والتواص  التياع 

 0.096 2.53 0.161 1.28 التسمية

 0.097 2.54 0.169 1.29 كو  المقيا 

 مقييييا  عليييى والبعيييدي القبلييي  قياسيييينال فييي  الحسيييابية المتوسيييطا  بيييين ظاهريييية فيييروق  وجيييود (2) الجيييدول يبيييين
 للقيييا  الحسيياب  المتوسيي  كييا  حييين فيي  (1.29) القبليي  للقيييا  الحسيياب  المتوسيي  بليي  حيييث التعبيرييية، اللغيية مهييارا 
 اسيييتدد  تيييم الحسيييابية المتوسيييطا  بيييين اإلحصيييائية الييييروق  داللييية ولبييييا  للمقييييا . الكليييية الدرجييية عليييى (2.54) البعيييدي
  ذل . ُمبيَّن أدناها الجدول المترابطة. للعينا  (Wilcoxon-Test) ولكوسو   اختبار  الفمعلم االختبار
 في التعبيرية اللغة مهارات مقياس على الدراسة أفراد لدرجات المترابطة للعينات ولككسون  واختبار الرتب متوسط (3) جدول

 والبعدي القبلي القياسين
 الداللة مستوى  ”Z”ولككسون  قيمة الرتب مجموع الرتب متوسط العدد الرتب األداة مجاالت #

1 

 والتواص  التياع 
 والتقليد االجتماع 

  والمحاكا 
 بعدي –قبل 

 a0 .00 .00 السالبة

-2.689 .007* 
 b9 5.00 45.00 الموجبة

   c0 المتساوية

   9 المجموع

2 
 التسمية

 بعدي –قبل 

 d0 .00 .00 السالبة

-2.677 .007* 
 e9 5.00 45.00 الموجبة

   f0 المتساوية

   9 المجموع

 كو  المقيا   3
 بعدي –قبل 

 g0 .00 .00 السالبة

-2.668 .008* 
 h9 5.00 45.00 الموجبة

   i0 المتساوية

   9 المجموع

a.  بعدي والمحاكا  والتقليد الجتماع ا والتواص  التياع  < قبل  والمحاكا  والتقليد االجتماع  والتواص  التياع 
b.  بعدي والمحاكا  والتقليد االجتماع  والتواص  التياع  قبل > والمحاكا  والتقليد االجتماع  والتواص  التياع 
c.  بعدي والمحاكا  والتقليد االجتماع  والتواص  التياع  قبل = والمحاكا  والتقليد االجتماع  والتواص  التياع 
d. بعدي التسمية < قبل  التسمية 
e. بعدي التسمية قبل > التسمية 
f. بعدي التسمية قبل = التسمية  

g.  بعدي كو  المقيا  < قبل  كو  المقيا 
h.  بعدي كو  المقيا  قبل > كو  المقيا 
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i.  بعدي كو  المقيا  قبل = كو  المقيا 

 رتيييب متوسييي  بيييين (α= 0.05) حصيييائيةاإل الداللييية مسيييتو   عنيييد إحصيييائي ا دالييية فيييروق  وجيييود (3) الجيييدول يبيييين
 فيي  التعبيرييية اللغيية مهييارا  لمقيييا  والمحاكييا  والتقليييد االجتميياع  والتواصيي  التياعيي  مجييال علييى الدراسيية أفييراد لييدرجا 
 الداللييية بمسيييتو   (Z=-2.689) المجيييال عليييى ولكوسيييو   الختبيييار اإلحصيييائية القيمييية بلغييي  إذ والبعيييدي، القبلييي  القياسيييين

 القييييا  لصيييالح الييييروق  جييياء  (2) لجيييدول وبيييالعود  (،α= 0.05) عنيييد إحصيييائي ا دالييية القيمييية هيييذه تبيييروتع (،0.007)
  المجال. على البعدي

 رتيييب متوسييي  بيييين (α=0.05) اإلحصيييائية الداللييية مسيييتو   عنيييد إحصيييائي ا دالييية فيييروق  وجيييود (3) الجيييدول ويبيييين
 القيميية بلغيي  إذ والبعييدي، القبليي  القياسييين فيي  التعبيرييية ةاللغيي مهييارا  لمقيييا  التسييمية مجييال علييى الدراسيية أفييراد لييدرجا 

 عنيييييد إحصيييييائي ا دالييييية القيمييييية هيييييذه وتعتبييييير (،0.007) الداللييييية بمسيييييتو   (Z=-2.677) ولكوسيييييو   الختبيييييار اإلحصيييييائية
(0.05=α،) المجال. على البعدي القيا  لصالح اليروق  جاء  حيث  

 الرتيب متوسي  بيين (α= 0.05) اإلحصيائية الداللية مسيتو   ندع إحصائي ا دالة فروق  وجود (3) الجدول يبين كما
 القيميييية بلغيييي  إذ والبعييييدي، القبليييي  القياسييييين فيييي  التعبيرييييية اللغيييية مهييييارا  لمقيييييا  كويييي  المقيييييا  علييييى األفييييراد لييييدرجا 

 ليييةدا القيمييية هيييذه وتعتبييير (،0.008) الداللييية بمسيييتو   (Z=-2.668) الكلييي  المقييييا  عليييى ولكوسيييو   الختبيييار اإلحصيييائية
 المقيا . على البعدي القيا  لصالح اليروق  جاء  حيث (،α= 0.05) عند إحصائي ا

 والبعدي. القبل  التطبيقين ف  الدراسة أفراد لدرجا  اليروقا  يمث  (1) رقم البيان  والرسم
 والبعدي القبلي التطبيقين في الدراسة أفراد لدرجات الفروقات: (1) رقم البياني الرسم

 
 البعدي. القيا  لصالح الدراسة أفراد درجا  ف  ظاهرية فروقا  وجود (1) رقم البيان  رسمال من يظهر
 مسييتو   عنييد إحصييائية دالليية ذا  فييروق  توجييد هيي  " علااى: نااصَّ  الاا ي الثاااني بالسااؤال المتعلقااة النتااائج ثانياااا.

(α=0.05) البعيييدي القياسيييين فييي  بيرييييةالتع اللغييية مهيييارا  مقييييا  عليييى الدراسييية أفيييراد ليييدرجا  الرتيييب متوسيييطا  بيييين 
 والتتبع ؟"

 علييى الدراسيية أفييراد ألداء المعيارييية واالنحرافييا  الحسييابية المتوسييطا  اسييتدرا  تييم الثالييث، السييؤال عيين لإلجابيية
  (:4الجدول) ف  موضحة ه  كما والتتبع ، البعدي القياسين ف  التعبيرية اللغة مهارا  مقيا 
 القياسين في التعبيرية اللغة مهارات لمقياس الدراسة أفراد درجات على المعيارية نحرافاتواال  الحسابية المتوسطات (13) جدول

والتتبعي البعدي  
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 المجاالت
 التتبعي البعدي

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 0.091 2.84 0.136 2.57 والمحاكا  والتقليد االجتماع  والتواص  التياع 

 0.069 2.81 0.096 2.53 التسمية

 0.058 2.82 0.097 2.54 كو  المقيا 

 مقييا  عليى التتبعي  و البعيدي القياسيين في  الحسياب  المتوسيطا  بيين ظاهريية فيروق  وجيود (13) الجيدول يبين
 للقيييا  الحسيياب   المتوسيي كييا  حييين فيي  (2.54) البعييدي للقيييا  الحسيياب  المتوسيي  بليي  حيييث التعبيرييية، اللغيية مهييارا 
 اسيييتدد  تيييم الحسيييابية المتوسيييطا  بيييين اإلحصيييائية الييييروق  داللييية ولبييييا  للمقييييا . الكليييية الدرجييية عليييى (2.82) التتبعييي 
  ذل . ُمبيَّن أدناها الجدول المترابطة. للعينا  (Wilcoxon-Test) ولكوسو   اختبار الفمعلم  االختبار
 في التعبيرية اللغة مهارات لمقياس الدراسة أفراد درجات على المترابطة للعينات ولككسون  واختبار الرتب متوسط :14 جدول

 والتتبعي البعدي القياسين

 متوسط العدد الرتب األداة مجاالت #
 الرتب

 مجموع
 الرتب

 قيمة
 ”Z”ولككسون 

 مستوى 
 الداللة

1 

 االجتماع  والتواص  التياع 
 والمحاكا  والتقليد
 تتبع  – بعدي

 a0 .00 .00 السالبة

-2.689 .007* 
 b9 5.00 45.00 الموجبة

   c0 المتساوية

   9 المجموع

 التسمية 2
 تتبع  – بعدي

 d0 .00 .00 السالبة

-2.680 .007* 
 e9 5.00 45.00 الموجبة

   f0 المتساوية

   9 المجموع

 كو  المقيا 
 تتبع  – بعدي

 g0 .00 .00 السالبة

-2.670 .008* 
 h9 5.00 45.00 الموجبة

   i0 المتساوية

   9 المجموع

a.  التتبع  والمحاكا  والتقليد االجتماع  والتواص  التياع  < البعدي والمحاكا  والتقليد االجتماع  والتواص  التياع 
b.  التتبع  والمحاكا  والتقليد الجتماع ا والتواص  التياع  > البعدي والمحاكا  والتقليد االجتماع  والتواص  التياع 
c.  التتبع  والمحاكا  والتقليد االجتماع  والتواص  التياع  = البعدي والمحاكا  والتقليد االجتماع  والتواص  التياع 
d. التتبع  التسمية < البعدي التسمية 
e. التتبع  التسمية > البعدي التسمية 
f. التتبع  التسمية = البعدي التسمية 

g.  التتبع  كو  المقيا  < البعدي كو  المقيا 
h.  التتبع  كو  المقيا  > البعدي كو  المقيا 
i.  التتبع  كو  المقيا  = البعدي كو  المقيا 
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 رتييب متوسيي  بييين (α= 0.05) اإلحصييائية الدالليية مسييتو   عنييد إحصييائي ا داليية فييروق  وجييود (14) الجييدول يبييين
 فيي  التعبيرييية اللغيية مهييارا  لمقيييا  والمحاكييا  والتقليييد االجتميياع  والتواصيي  لتياعيي ا مجييال علييى الدراسيية أفييراد لييدرجا 
 بمسييتو   (Z=-2.689) المجييال علييى ولكوسييو   الختبييار اإلحصييائية القيميية بلغيي  إذ والتتبعيي ، والتتبعيي  البعييدي القياسييين
 عليى التتبعي  القييا  لصيالح الييروق  جياء  حييث (،α= 0.05) عنيد إحصيائي ا دالية القيمية هذه وتعتبر (،0.007) الداللة
  المجال.

 ليدرجا  رتيب متوسي  بيين (α= 0.05) اإلحصيائية الداللية مسيتو   عنيد إحصيائي ا دالة فروق  وجود الجدول ويبين
 القيميييية بلغيييي  إذ والتتبعيييي ، البعييييدي القياسييييين فيييي  التعبيرييييية اللغيييية مهييييارا  لمقيييييا  التسييييمية مجييييال علييييى الدراسيييية أفييييراد

 0.05) عنييد إحصييائي ا داليية القيميية هييذه وتعتبيير (،0.007) الدالليية بمسييتو   (Z=-2.680) ولكوسييو   بييارالخت اإلحصييائية
=α،) المجال. على التتبع  القيا  لصالح اليروق  جاء  حيث  

 متوسييي  بييين (α= 0.05) اإلحصييائية الداللييية مسييتو   عنييد إحصيييائي ا داليية فييروق  وجيييود (14) الجييدول يبييين كمييا
 القيمية بلغي  إذ والتتبعي ، البعيدي القياسيين في  التعبيريية اللغية مهيارا  لمقييا  كوي  المقييا  عليى داألفيرا لدرجا  الرتب

 دالييية القيمييية هيييذه وتعتبييير (،0.008) الداللييية بمسيييتو   (Z=-2.670) الكلييي  المقييييا  عليييى ولكوسيييو   الختبيييار اإلحصيييائية
 المقيا . لىع التتبع  القيا  لصالح اليروق  جاء  حيث (،α= 0.05) عند إحصائي ا

 والتتبع . والبعدي القبل  القيا  ف  الدراسة أفراد لدرجا  اليروقا  (11) رقم البيان  الرسم ويبين
(11) رقم البياني الرسم  

 
 التتبع . القيا  لصالح الدراسة أفراد درجا  ف  فروقا  وجود (11) رقم البيان  الرسم من يظهر

  النتائج مناقشة
 علييى والبعييدي القبليي  القياسييين فيي  الحسييابية المتوسييطا  بييين ظاهرييية فييروق  وجييود إلييى الحالييية الدراسيية توصييل 

 رتيب متوسي  بيين (α= 0.05) اإلحصيائية الداللية مسيتو   عند إحصائي ا دالة فروق  وجودو  ،التعبيرية اللغة مهارا  مقيا 
 فييي  التعبيرييية اللغيية مهييارا  لمقيييا   والمحاكييا والتقليييد االجتميياع  والتواصيي  التياعيي  مجييال علييى الدراسيية أفييراد درجييا 
 مييا إلييى عيي وه أو ذليي  تيسييير يمويين و المجييال، علييى البعييدي القيييا  لصييالح اليييروق  وجيياء  والبعييدي،  القبليي القياسييين
 النظريييية وأسيياليب اسييتراتيجيا  اسيييتددا  أ  حيييث التعبيرييية، اللغيية تنمييييةب خاصيية مهييارا  مييين التييدريب  البرنييامج تضييمن 
 سيييويلم أبيييو دراسييية أكدتييي  ميييا وهيييذا التوحيييد طيييي  اضيييطرا  ذوي  األطييييال لتيييدريب مناسيييبة وسييييلة ُيعيييد عرفييييةوالم السيييلوكية
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 اللغية تنميية في  كبيير دور لهيا والمعرفيية السيلوكية النظريية تحي  تنيدر  التي  السبعة المهارا  أ  إلى اشار الذي (2019)
 والمتسلسيييلة، المترابطيية الجميي  وإنتييا  الموضيييوع، علييى الحيييا و  الحييوار، تبييادلب والمتمثلييية األطيييال، هييؤالء لييد  التعبيرييية
 التيدريب  البرنيامج اشيتم  كميا ،اللغويية غيير الجوانيب واستددا  البصري، والتواص  الحوار، وبدء ال من ، التسلس  ومراعا 
 ذوي  األطييال ليد  تعبيرييةال اللغية بتنميية عفقية ذا  المعرفيية المهيارا  وهيذه والتعرف واالنتباه التذكر تع ي مهارا  على

 المييردا  فهيم مهيار  تنميية في  فيروق  وجيود إليى فيهيا أشيار والتي  (2016 )الدوايد ، دراسة أكدت  ما وهذا التوحد اضطرا 
 الجمي  فهيم مهيار  تنميية يدي  وفيميا التجريبيية، المجموعية ولصيالح الضيابطة والمجموعية التجريبيية المجموعية أطيال بين
 التجريبيية. المجموعية ولصيالح إحصائية داللة ذا  فروق  وجود تبين الضابطة، والمجموعة التجريبية ةالمجموع أطيال بين
 ويموين ،اآلخيرين ميع اجتماعيية عفقا  تكوين إلى الذا  حول التمرك  من الطالب نق  على التدريب  البرنامج ساعد كما

 اسيتثمار عليى والعمي  ميهيو ، غيير كفمي  كيا  ليو ىحتي الكيف  عليى الطاليب تشيجيع عليى يعمي  البرنيامج ب   ذل  تيسير
 اليييوري  التقليييد علييى الطالييب تشييجيع إلييى أد  ممييا والجسييدي، الليظيي  التلقييين اسييتددا  إلييى ضييافةباإل الصييوت ، الصييد 
 .(2019) المهييري  دراسية أكدتي  ميا وهذا ،التعبيرية اللغة مهارا  محور تعتبر الت  واألفعال واألقوال، لألصوا ، والمؤج 

 برنييامج اسييتددا  خييفل ميين التوحييد طييي  اضييطرا  ذي الطييي  لييد  االجتميياع  الجانييب بتنمييية الحييال  البرنييامج اهييتم كمييا
 أكدتيي  مييا هييذا و ،موأفكيياره متهييواذ عيين التعبييير علييى التوحييد طييي  اضييطرا  ذوي  األطيييال  قييدر  يييياد  علييى يعميي  تييدريب 
 تطبييق خيفل مين الدراسية، عينيةل العمريية المرحلية ميع تتناسب هال مدط  مواقف وضع تم حيث ،(2011) الديرا  دراسة

 عيين التعبيير مين يتمونيوا وأ  النجياح، بدبيرا  يميروا أ  عليى األطيييال وشيجع  التهدييد مين خاليية آمنية بيئية في  الجلسيا 
  ذواتهم،

 أ  إال (2012 عويجييا ، ؛2019 سييويلم، أبييو ؛2019 )المهيييري، السييابقة الدراسييا  عميي الحالييية الدراسيية اتيقيي و 
 بتناولهيا الحاليية الدراسية عين اختليي  (;Goorhuis, et al, 2008; Amato & Fernandes, 2010) مين كي  دراسية

  واالستقبالية، التعبيرية اللغة بشقي  الليظ  التواص 
 االستنتاجات:
 األطيييال ليد  التعبيرييية غيةالل مهيارا  تنمييية في  مهييم دور لهيا المعرفيية السييلوكية النظريية علييى القائمية البيرامج إ 

 التوحد. طي  اضطرا  ذوي 

 التوصيات:
 في  تسياعدهم أ  يموين التي  والمقترحيا ، التوصييا  مين مجموعية الباحثيا  يقيد  الحاليية الدراسية نتائج ضوء ف 
 وه : المرجو  اليائد  إلى الدراسة بنتائج الوصول

 اضييطرا  ذوي  األفييراد لييد  التعبيرييية اللغيية مهييارا  نميييةت فيي  والمعرفييية السييلوكية النظرييية علييى قائميية بييرامج توظييي  -
 التوحد. طي 

 األفييراد لييد  االسييتقبالية اللغيية مهييارا  تنمييية فيي  فاعليتهييا إلثبييا  السييلوكية النظرييية علييى قائميية مماثليية ا دراسيي إجييراء -
 التوحد. طي  اضطرا  ذوي 

 اللغية مهيارا  تنميية في  المعرفيية السيلوكية نظرييةلا عليى قيائم تيدريب  برنيامج فاعليية حيول ا دراسيال مين الم ييد جراءإ -
 التوحد. طي  اضطرا  ذوي  الطلبة من مدتلية ألعمار التعبيرية
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 واالجتماعييية اللغوييية المهييارا  تنمييية فيي  السييلوكية النظرييية توظييي  فيي  مهيياراتهم لتنمييية للمعلمييين تدريبييية دورا  عقييد -
  التوحد. ي ط اضطرا  ذوي  األفراد لد  واالنيعالية والسلوكية

  المراجع

 اضييطرا  أطيييال لييد  الوظيفيية اللغيية اسييتددا  مهييارا  لتنميية السييلوكية النظرييية ضيوء فيي  تييدريب  برنييامج فاعليية (،2019) ضييياء سييويلم، ابيو
  االرد . االردنية، الجامعة (،46) التربوية، العلو  دراسا  أردنية، عينة ف  التوحد طي 

 مقدمية عمي  ورقية الجدييد . التشديصيية المحويا  ظي  في  التوحيد طي  اضطرابا  تشدي  ف  الحديثة ا التوجه (.2014) محمد الجابري،
 السعودية. تبو ، جامعة المستقبلية" والتطلعا  الرؤ   الداصة للتربية األول "للملتقى
 األردنية. الجامعة منشور ، غير ماجستير رسالة التوحد. أطيال لد  الليظ  التواص  لتنمية تدريب  برنامج فاعلية (.2011) أيمن الدبرا ،
 إبيييراييم وال ريقيييا ، فييياروق  والروسييا ، موسيييى والعمييياير ، خولييية ويحيييى، جميييي  والصيييمادي، نادييييا والسييرور، منيييى والحدييييدي، جميييال الدطيييب،
 توييع.وال للنشر اليكر دار األرد : ،8ط الداصة، الحاجا  ذوي  الطلبة تعليم ف  مقدمة (.2018) مياد  والناطور،
 ليد  االسيتقبالية اللغية مهيارا  تنميية في  المنيصيلة المحاوال  استراتيجية باستددا  لغوي  تدريب  برنامج فاعلية (.2016) موسى احمد الدوايد ،
 سوريا. التربية، كلية-دمشق جامعة النيس، وعلم للتربية العربية الجامعا  اتحاد مجلة التوحد، ذوي  األطيال من عينة
 اليكر. دار عما : ،5ط التوحد. اضطرا  (.2018) ي نا ال ارع،

 للنشر. وائ  دار عما : ،2ط والعف . والتشدي  السلو  التوحد، (.2016) إبراييم ال ريقا ،
 الوطنية. فهد موتبة الريا : ،2ط معها. التعام  وكيفية وتطورها التوحد سما  (.2016) وفاء الشام ،
 وقييا  التوحيديين األطييال ليد  الذاتيية واالسيتقفلية واالجتماعية التواصلية المهارا  لتطوير تدريب  رنامجب تصميم (،2004) رائد ذيب، الشي 

 األردنية. الجامعة منشور ، غير دكتوراه  أطروحة فاعليت ،
 غييير ماجسييتير الةرسيي التوحييديين. األطيييال لييد  الليظيي  غييير التواصيي  مهييارا  تنمييية فيي  تييدريب  برنييامج فاعلييية (.2012) بشيير   عويجييا ،
 األردنية. الجامعة منشور ،
 طييي  اضييطرا  ذوي  األطيييال لييد  اللغييوي  التواصيي  مهييارا  بعيي  تنمييية فيي  اللعييب باسييتددا  تييدريب  برنييامج فاعلييية (.2015) ريمييا فاضيي ،
 األرد . األردنية، الجامعة منشور ، غير ماجستير رسالة التوحد،
 مجلية التوحيد، طيي  اضيطرا  ذوي  األطييال ليد  والتواصيلية اللغويية المهيارا  لتنميية تدريب  نامجبر  فاعلية (،2019) محمد. عوشة المهيري،
  البحرين. العلم ، النشر مرك -البحرين جامعة والنيسية، التربوية العلو 
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 وعالقتها الجامعية رحمة األميرة كلية في االجتماعية الخدمة تخصص طلبة لدى النفسية المرونة
 لديهم الميالد برتبة

 
 الخمايساة سعاود عمار الدكتور

 التطبياقياة البلقااء جامعاة
 06/12/2020 القبول: تاريخ  30/08/2020 االستالم: تاريخ

 
 الملخص

 الددمية تدصي  طلبية ليد  المييفد برتبية وعفقتهيا النيسيية المرونة مستو   ىعل التعرف إلى الدراسة هذه هدف 
 النيسيية المرونية مقييا  تطبييق وتم وطالبة، طالبا   (168) من العينة وتكون  الجامعية، رحمة األمير  كلية ف  االجتماعية

 الكلييية الدرجيية أ  إلييى النتييائج ر وأشييا .الدراسيية عينيية لييد  النيسييية المرونيية مسييتو   لتحديييد (2016) العيي ري  طييوره والييذي
 متوسي ، بمسيتو   جياء  الجامعيية رحمية األمير  كلية ف  االجتماعية الددمة تدص  طلبة لد  النيسية المرونة لمستو  
 فيي  اإلحصييائية الدالليية مسييتو   عنييد إحصييائيا   داليية فييروق  وجييود إلييى (Scheffe’ Test) شيييفي  اختبييار نتييائج أظهيير  كمييا

 المييفد رتبية مين فقي  الجامعيية رحمية األميير  كليية في  االجتماعيية الددمية تدصي  طلبية لصيالح وذلي  النيسية، المرونة
 تدصيي  طلبيية ميين األخييير( المولييود األوسيي ، المولييود الوحيييد، )المولييود األخيير   الميييفد رتييب بيياق  عيين األول( )المولييود
 .الجامعية رحمة األمير  كلية ف  االجتماعية الددمة

 رتبيية الجامعييية، رحميية األمييير  كلييية االجتماعييية، الددميية تدصيي  طلبيية النيسييية، المرونيية :تاحيااةالمف الكلمااات
 الميفد.
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Psychological Resilience among Students of the Social Work Major at 
Princess Rahma University College and Its Relationship to Their Birth Rank 

 

 
Dr-Omar Soud AlKhamaiseh  Al-Balqa Applied University 

 
Abstract 

This study aimed to identify the level of psychological resilience and its relationship 
to the level of birth among students of the social work major at Princess Rahma University 
College. The sample consisted of (168) male and female students. A measure of 
psychological resilience, developed by El-Ezary (2016) was used to determine the level of 
psychological resilience in the study sample. The results revealed that the level of 
psychological resilience among students of the social work major at Princess Rahma 
University College was moderate. Furthermore, the results of the (Scheffe’ Test) showed 
that there were statistically significant differences in psychological resilience, for the 
favour of students of the social work major at Princess Rahma University College due to 
the birth level (the first child). In contrast, there were no statistically significant differences 
in psychological resilience, for the favour of students of the social work major at Princess 
Rahma University College due to the rest of the other birth levels (the only child, the 
middle child, the last child) of Students the Social Work Major at Princess Rahma University 
College. 

Keywords: Psychological Resilience, Students of the Social Work, Princess Rahma 
University College, Birth Rank. 
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 المقدماة:
 وبي  الييرد، توافق أسا  وهو مجتمع ولك  فرد لك  وسفح النهضة، وباعث الغّمة وكاشف الُظلمة منير هو العلم

 القييييو  مراكيييي  فيييي  والصييييدار  العلييييو  فيييي  واإلبييييداع الرييييياد  يحقييييق المجتمييييع ويجعيييي  والتقييييدير الييييذات  االحتييييرا  اليييييرد يوسييييب
 المسييتقب ، فيي  حياتيي  طييابع تحييدد التيي  اليييرد حيييا  فيي  الميصييلية المراحيي  ميين الجامعييية المرحليية تعتبيير ولهييذا المجتمعييية،

 األكاديمييية والمتطلبييا  الجامعييية المسييؤوليا  وتحميي  والمثييابر  الجهييد بييذل علييي  يتوجييب المرحليية هييذه طالييب يجتيياي ولكيي 
 المرونية مين قيدرا   يتطليب ذلي  كي  األخير ، الحياتية الضغوطا  مواجهة إلى باإلضافة يدرس ، الذي بالتدص  المرتبطة
 متوافق. وأما  بسف  المرحلة هذه وتجاوي عبور من تمون  الجامع  الطالب لد  النيسية

 الحياتيية الضيغوطا  ميع بها ويتعاملو   األفراد بها يتياع  الت  الطريقة تحديد ف  حاسم عنصر النيسية فالمرونة
 بالمظييياهر تتصيي  الصيييا  وهييذه النيسييية المرونيية مييع تصيييلةم الصيييا  ميين واسييع مييد  فهنييا  االجتماعييية، والمتطلبييا 

 (.2012 )ال هيري، اليرد لد  التوافقية واالنيعالية والنيسية العقلية للحالة اإليجابية والقو  
 ورتبية بهيا، وتترعيرع نشي  الت  األسر  وتركيب لتشويلة معرفتنا ه  اليرد ممي ا  لنا تبين الت  النقاط أهم بين ومن

 ميين لهييا لمييا خييا ؛ بشييو  النيسيي  واإلرشيياد عييا  بشييو  اليينيس علييم فييروع ميين عييدد فيي  وهييا  بيياري موضييوع عتبييرت الميييفد
 عليى المييفدي بالترتييب االهتميا  أتسيع وقيد ليديهم. الحييا  أسيلو  وكشف اإلنسانية للشدصية األنماط فهم ف  بالغة أهمية
 النيسييييية بييييالمتغيرا  عفقتيييي  خييييفل ميييين وتناوليييي  سييييت درا خييييفل ميييين البيييياحثو   بيييي  أهييييتم حيييييث الماضييييية، السيييينوا  مييييدار

 (.2015 عل ، )بن المتباينة والديموغرافية واالجتماعية واإلكلينيوية
 وجيو  إليى األنظيار ليي  حياول اليذي دلير"آ "ألييرد العيالم المييفد رتبة ميهو  دراسة حاولوا الذين العلماء أهم ومن

 غييير أو المباشيير بشييو  أسييهم  والتيي  بيي  المحيطيية التيي ثيرا  لكيي  معرفتيي و  اليييرد، فييي  وترعييرع نشيي  الييذي الوضييع دراسيية
 األفيراد تقسييم مين يموننيا )ترتيبي ( األسير  في  الييرد فوضيع حياتهيا، أسيلو  ونمي  ونموهيا اليرد شدصية تكوين ف  المباشر
 (.2005 دلر،آ) إليها ينتمو   الت  العائلة ف  وترتيبهم لرتبهم طبقا  

 توافقيييا   األفيييراد يظهييير بموجبهيييا التييي  الديناميويييية العمليييية بمثابييية ُتعيييد والتييي  النيسيييية المرونييية ميهيييو  إليييى وبيييالرجوع
 التيييوتر تثيييير مصيييادر لليييبع  تعييير  أو تهدييييد، أو حيييياتهم، تعتييير  أو شيييديد ، محييين يواجهيييو   عنيييدما إيجابييييا   سيييلوكيا  
 (.2012 )المالك ، السار غير واالنيعال

 التعير  عنيد اليذات  وات اني  هدوئي  عليى والحييا  الثبيا  إليى الييرد مي  فكر  ه  النيس علم ف  النيسية والمرونة
 المواقيييف وتلييي  الضيييغوط لهيييذه اإليجابيييية والمواجهييية اليعيييال التوافيييق عليييى قدرتييي  عييين فضيييف   عصييييبة، مواقيييف أو لضيييغوط
  (.2013 حفو ، )أبو الصادمة

 الضييغوط مييع التوافييق علييى القييدر  اليييرد تكسييب  التيي الداصييية ب نهييا النيسييية المرونيية (2010) الحييارث  وتصييف
 فيييج  وعليييي  التوافيييق، تحقييييق عليييى تسييياعده التييي  اإليجابيييية والصييييا  الدصيييائ  مييين مجموعييية باكتسييياب  وذلييي  المدتليييية،
 التغيير. على بقدرتهم العميق إيمانهم خفل من منح إلى حياتهم ف  المحن تحوي  على القادرو   هم المرنين األشدا 

 الصيمود عليى القيدر  ليديهم بي   يمتيايو   النيسيية بالمرونية يتمتعيو   اليذين األفيراد أ  إلى (2014) لشمري ا ويشير
 ونشياطا   مبيادأ   وأكثير والسييطر ، للقيياد  ويميليو   اقتيدارا   وأكثر للضب ، داخلية وجهة وذوو أفض ، إنجاي ولديهم والمقاومة،

 أفض . دافعية وذوو
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 التيكيير عليى تشيم  والتي  ذاتييةال المعتقيدا  نظا  من تتكو   النيسية المرونة  عوام أ  (2013) العصيور وتر  
 إليى تشيير وكيذل  الذاتيية. والكيياء  متطيور، ذاتي  ميهيو  وأيضيا   واليتحوم، باالتساق والشعور الذا  بنمو والشعور اإليجاب 
 واليذي اليذا  تنظييم نظيا  وكيذل  والتحيدي، التغييير حييال والتوج  الهدف، حيال التوج  ه  والت  النيسية المرونة موونا 
 االنيعاال . وضب  ال من  التوافق يشم 

 للمتاعيب التعير  األول البعيد يتضيمن األبعياد ثنيائ  تكيوين (Rutter, 2008) روتير يير   كميا النيسيية فالمرونة
 إلييى يييؤدي ممييا األحييدا،، هييذه مييع اإليجيياب  التوافييق خييفل ميين فيوييو   الثييان  البعييد أمييا والصييدما ، الضيياغطة واألحييدا،

 إيجابية. نواتج
 الطيولييية مرحلييية فييي  النيسيييية للمرونييية والمدعمييية الم اجيييية والحالييية اليييذكاء، بمسيييتو   النيسيييية المرونييية تتحيييدد كميييا

 تنمييية فيي  التعليمييية المؤسسيية دور وأيضييا   األسيير ، منظوميية مييع الوثيقيية العفقييا  وتكييوين اليعاليية الوالدييية العفقييةو  المبويير ،
 الياعلية االتصيال مهيارا  وتطيوير واالسيتذكار، الحيي  عين وبعييدا   الميتعلم حيول متمركي  ودقييق ثيري  مينهج وتوفير كيرالتي
 (.2010 )البحيري، والقيم  الثقاف  اإلثراء مع بت امن والصعوبا  التحديا  مواجهة ف 

 الشدصييية رؤيييتهم خييفل ميين النيسييية بالمرونيية يتمتعييو   الييذين األفييراد سييما  (Wicks, 2005) ويوييس ويييذكر
 مواجهيية فيي  السييريعة واالسييتجابة المشييوف  حيي  علييى وقييدرتهم قيميي ، سييلم ضييمن والمعنييى الهييدف تحديييد علييى وقييدرتهم
 وقيدرتهم األنيا دفياع وآلييا  اليذا ، عليى واإليثيار بنياء  اجتماعية عفقا  تكوين على والقدر  االجتماع  والدعم األخطار،

  لألحدا،. اإليجاب  والتوقع المعرفية البنية وإعاد   االنيعاال بين التميي  على
 واأليمييييا  بييييالتغيرا  إحساسييييا   المجتمييييع أفييييراد أكثيييير أنهييييم إذ حساسيييية، عمرييييية بمرحليييية يمييييرو   الجامعيييية وطلبيييية

 والمجتمييع عييا  بشييو  اليييو  العييالم يشييهدها التيي  والتغيييرا  الظييروف ظيي  فيي  خاصيية حييولهم، ميين تحييد، التيي  والمشييوف 
 يجعلهيم وهيذا واليكريية. واالجتماعيية النيسيية التحديا  من كثير مع حقيقية مواجهة ف  يجعلهم مما خا ، و بش المحل 
 علييى كثيييرا   تييؤثر ال حتييى معهييا، للتعاميي  كافييية نيسييية مرونيية ميينهم تتطلييب التيي  الضيياغطة الحيييا  أحييدا، ميين وابيي  تحيي 
 (.2016 )ال عب ، األكاديم  ومستقبلهم وأدائهم واالجتماعية، النيسية وصحتهم توافقهم

 في  إبين كي  وضيع خفل من الميفد رتبة ميهو  وهو الحالية للدراسة الموم  اآلخر النظري  الجانب إلى وبالعود 
 وعليى أسيرت ، داخ  األبناء باق  عن تماما   مدتلية ظروف ف  ويتطور ينمو إبن وك  علي ، قويا   ت ثيرا   يمث  يال ما األسر 
 يعوييس إبيين كيي  حيييا  أسييلو  وأ  األبنيياء ميين غيييره ووضييع موقييف عيين تمامييا   يدتلييف واحييد كيي  ضييعوو  موقييف فييج  هييذا

 في  الجوهريية والييروق  األسير  في  اإلبين موقيع يحدثي  اليذي التي ثير عين والكشيف الداصية، ظروفي  مع التوافق ف  محاوالت 
 (.2015 عل ، )بن واألخير الثان  باإلبن بمقارنت  األول اإلبن شدصية نمو

 الييوالد  منييذ اليييرد يوتسييبها التيي  والدصييائ  السييما  ميين مجموعيية ب نهييا الميييفد رتبيية (2015) عليي  بيين وُتعييرف
 أتبيياع بيي   (2011) كييوري  وتضييي  شدصيييت . تكييوين فيي  طرفييا   تكييو   والتيي  األسيير  داخيي  وموضييع  ترتبييي  حسييب وذليي 

 النظييا  هيي  العائليية أ  باعتبييار العائليية داخيي  قييا العف علييى طبيعتهييا فيي  االجتماعييية األفييراد مشيياك  معظييم ييسييرو   دلييرآ
 حياتهم. باكور  ف  المؤثر األول االجتماع 

 فيي  عميقيية آثييارا   يتيير  لإلنسييا  الييوالدي الموقييع وإ  اليييرد، شدصييية صييياغة فيي  جييدا   هييا  دور ليي  الييوالد  فترتيييب
 هيو كميا صياغت  التي  الرئيسيية القيو   إحيد  وهي إنميا أسيرت  في  الميرء والد  وترتييب ييدر . ليم أ  ذلي  أدر  سيواء تكوين ،
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 ورغباتيي  مييا أميير علييى وثباتيي  الدييا  تصييميم  فييي  بمييا أيضييا ، حياتيي  فيي  فعلهييا لهييا أخيير   قييو   هنييا  لكيين اليييو ، علييي 
 (.1999 )ليما ، التوافقية وقدرات  الداصة

 وهييو األول واإلبيين الدييي ،و  وحيييد اإلبيين خييفل ميين النيسيي  الُعميير حسييب الميييفد رتبيية (2012) الهوارنيية ويصيينف
 واإلبين سينوا ، س  من أق  يمن  بياص  يصغره ومن يوبره من األسر  ف  يوجد والذي األوس  واإلبن األسر ، أفراد أكبر

 سنوا . س  من أق  يمن  بياص  واألخوا  األخو  من يوبره من وهنا  األسر  ف  األبناء أصغر وهو األخير
 أفيرادا   ييرو   وهيم الدهشية حالية تنتيابهم األفيراد مين الكثير أ  فيها تؤكد والت  (2011) كوري  مفحظة خفل ومن

 وقيد الدبيرا . بينيس وتي ثروا البيئية نييس في  عاشيوا وأنهيم خصوصيا   واضيح، بشيو  بعضيهم عين يدتلييو   العائلية نييس مين
 العائلييية حييييا  جوانيييب مييين ا  بعضييي يتقاسيييمو   األشيييقاء أ  فميييع المنطيييق، ميييع تسيييتقيم وال خاطئييية اليكييير  هيييذه أ  دليييرآ أعتبييير

 العائلة. ف  ترتيب  بحسب اآلخر عن يدتلف أخ لك  السيوولوج  الموقف أ  إال المشتركة،
 الحالييية، الدراسيية لموضييوع ونظييري  تربييوي  إسييناد وجييود إلييى والنظييري  التربييوي  األد  اسييتعرا  خييفل ميين ويبييدو

 كليية في  االجتماعيية الددمية تدصي  طلبية مين عينية ليد  مييدانيا   وجودهيا صحة من التحقق الباحث استثار الذي األمر
 النيسييية المرونيية بييين العفقيية الستقصيياء الدراسيية هييذه تيي ت  هنييا وميين التطبيقييية، البلقيياء جامعيية فيي  الجامعييية رحميية األمييير 
 الحالية. الدراسة عينة أفراد لد  الميفد ورتبة

 وأسئلتها: الدراسة مشكلة
 النيسيية وبصيحتهم بهيم واالهتميا  وسينده، المجتميع ركيي   يعتبيرو   كميا التربويية، العملية عناصر أهم من الطلبة يعتبر

 وذلي  ضيروريا   شييئا   أصيبح اآلخيرين ومعاملية بيالنيس اليتحوم في  والطيرق  األسياليب مين للعدييد الطلبية واميتف  جدا ، مهم ش ء
 والمسيياهمة الدولية مؤسسيا  بنيياء في  اليعيال الييدور لهيم سييوو   ولهييذا اآلخيرين عليى التيي ثير ثيم مين أوال   بييالنيس الرقي  أجي  مين

 تليي  إحييد  الجامعييية رحميية األمييير  كلييية فيي  االجتماعييية الددميية تدصيي  طلبيية ويعتبيير المتعييدد ، وظائيهييا فيي  جييذري  بشييو 
 جدا . كبير بشو  المدن  المجتمع تمس وظائف من المجتمع ب  ترفد بما الركائ 

 عملهيم في  رئييس شي ء باعتبارهيا مجيتمعهم، خدمية في  تسياعدهم التي  النيسيية لمرونةبا يتحلوا أ  بهؤالء حري  ولذل 
 مين األفيراد ف  القوي  والت ثير النجاح مؤشرا  ك حد المجتمع فئا  مع تعامفتهم ف  اإلجرائية االجتماعية للمهارا  وتطبيقاتهم

 شيييبا  يمثييي  إذ بيييالمجتمع، االهتميييا  يعنييي  امعيينالجييي الطلبييية بشيييريحة واالهتميييا  إليهيييا. يسيييعو   التييي  األهيييداف مييين هييي  والتييي 
 قييو  دو   ميين تنمييية وال الحيييا ، جوانيب مدتلييف فيي  التنمييية عصيب فهييم المجتمييع، شييرائح مين مهميية شييريحة والكليييا  الجامعيا 

 المواقييف فيي  فشييل  أو اليييرد لنجيياح الرئيسيية المحييددا  ميين أصييبح  النيسييية المرونيية أ  باعتبييار وانيعاليييا ؛ نيسيييا   متواينيية فاعليية
 مين يعيد ضيعيها فيج  المقابي  وفي  بياعليية للمواقيف المناسيبة االسيتجابة أداء مين ارتياعهيا حالية في  تموني  التي  فه  المتنوعة،

 اآلخرين. مع اليرد توافق سبي  ف  العوائق أكثر
 المييفد ورتبية النيسيية المرونية بيين العفقية نيوع استقصياء خيفل من المشولة هذه دراسة أهمية الباحث وجد تقد  ومما

 طلبيية وأ  خاصيية األردنيي ، المجتمييع موونييا  فيي  وأهمييية دور ميين اليئيية لهييذه لمييا االجتماعييية الددميية تدصيي  طلبيية فئيية عنييد
 سييوو   النيسيية بالمرونية يتمتيع اليذي اإلنسيا  وأل  مجتمعياتهم، حيا  ف  عليها سيعتمد الت  الركي   يمثلو   والكليا  الجامعا 

 مين والتدفيي  لمسياير  هاميا   شييئا   أصيبح  والتي  االجتماعيية التوافقيا  إيجياد في  واإلبيداع الحييا  هيذه ف  السير لىع القدر  ل 
 اآلتية: األسئلة عن لإلجابة الحالية الدراسة جاء  فقد وبالتحديد المتعدد . السيوولوجية الضغوطا 

 الجامعية؟ رحمة األمير  كلية ف  االجتماعية الددمة تدص  طلبة لد  النيسية المرونة مستو   ما -1
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 رحمييية األميييير  كليييية فييي  االجتماعيييية الددمييية تدصييي  طلبييية ليييد  المييييفد ورتبييية النيسيييية المرونييية بيييين العفقييية ميييا -2
 الجامعية؟

 الدراسة: أهداف
 على: التعرف إلى الدراسة هذه هدف 

 الجامعية. رحمة األمير  كلية ف  االجتماعية الددمة تدص  طلبة لد  النيسية المرونة مستو   -1
 الجامعية. رحمة األمير  كلية ف  االجتماعية الددمة تدص  طلبة لد  الميفد ورتبة النيسية المرونة بين العفقة -2

 الدراسة: أهمية
 عليى الضيوء وإلقياء النيسيية، العليو  مجياال  مين بعضيا   تثيري  وربما وتطبيقية نظرية قيمة ذا  الدراسة هذه تعتبر

 اآلتية: الجوانب من الدراسة أهمية ي ت  وفيما الجامعيين، الطلبة لد  المتغيرا  ببع  فقت وع النيسية المرونة
 وعليى المييفد ورتبية النيسيية المرونة معنى على للتعرف تتناول  الذي الموضوع أهمية من أهميتها الدراسة هذه تكتسب -1

 د.الميف برتبة وعفقتها النيسية بالمرونة المستهدفة اليئة تمتع مد 
 االجتماعييية الددميية تدصيي  طلبيية ميين عينيية علييى تجييري  سييوف أنهييا حيييث ميين أهميتهييا الدراسيية هييذه تكتسييب كمييا -2

 ميفدهم. ورتب لديهم النيسية المرونة مستو   بين ما العفقة ليح 
 والعربييي  المحليي  المسييتو   علييى الموضييوع حييول أجرييي  التيي  الدراسيييا  نييدر  ميين أهميتهييا الدراسيية هييذه تكتسييب كمييا -3

 تعييد حيييث األرد ، فيي  النيسيية العلييو  مجييال في  وبحثيييا   علميييا   فراغييا   تسيد بيياآلت  وهيي  المسيتهدفة اليئيية علييى لعيالم وا
 المجال. هذا ف  علميا   إسهاما  

 الضيوء وتسيلي  مسيتقبف   الدراسيا  مين م ييد أميا  المجيال فيتح في  تسياعد قيد كونهيا مين الدراسية هيذه أهميية تنبثيق كما -4
 أكثر. ب  واالهتما  البحث موضوع على

 الددمية تدصي  طلبية ليد  المييفد برتبية النيسيية المرونية عفقية تحدييد عليى تقيو  كونهيا عمليا   الدراسة أهمية تتضح -5
 ورتبيية النيسييية المرونيية بييين العفقيية طبيعيية توضيييح فيي  تسييهم نتييائج ميين الدراسيية بيي  خرجيي  مييا وبيياآلت  االجتماعييية،

 لدصو .ا وج  على اليئة هذه لد  الميفد
 النيسيييية المرونييية مسيييتو   عليييى للوقيييوف تسيييعى كونهيييا فييي  الدراسييية لهيييذه تطبيقييي  منظيييور مييين العلميييية األهميييية تبيييري -6

 عليييى بنيياءا   توصييييا  ميين تقترحيي  وبميييا االجتماعييية، الددميية تدصييي  طلبيية مييين عينيية لييد  المييييفد برتبيية وعفقتهييا
 نتائجها.

 واإلجرائية: النظرية التعريفات
 مصيييادر وحتيييى والتهدييييدا ، والم سيييا ، والصيييدمة، الشيييد  مواجهييية فييي  الجييييد التوافيييق عمليييية النفساااية: المروناااة

 والضيغوط والدراسية، العمي  وضيغوط الدطيير ، الصيحية والمشيوف  اآلخيرين، مع العفقا  مشوف  أو األسرية الضغوط
 .(Senderer, 2012) واقتدار بيعالية الحيا  ومواصلة الضغوط تل  من والتدل  االقتصادية

 فيي  المسييتدد  النيسييية المرونيية لمقيييا  المسييتجيبين العينيية أفييراد عليهييا يحصيي  التيي  الدرجيية ب نهييا إجرائيييا   وُتعييرف
 الكلية. بداللت  الدراسة،

 رحمية األميير  بوليية الملتحقيين الطلبية هيم الجامعياة: رحماة األميارة كلياة فاي االجتماعياة الخدمة تخصص طلبة
 الدراسية. الساعا  وبنظا  االجتماعية، الددمة تدص  ف  باالنتظا  التطبيقية، البلقاء ةلجامع التابعة الجامعية
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 التطبيقييييية، البلقييياء لجامعييية التابعييية الجامعيييية رحمييية األميييير  كليييية طلبييية هيييم الدراسييية، هيييذه فييي  إجرائييييا   وُيعرفيييوا
 مين الحاليية، الدراسية في  التطبيقيية األدا   إليى استجابوا والذين األصل ، الدراسة مجتمع من االجتماعية، الددمة بتدص 

 الدراسة. اهتما  ومجال موضوع ضوء ف  المقترحة والتوصيا  النتائج لتل  بتيسير والدرو  النتائج، تحلي  خفل
 فيي  اليييرد مركيي  أ  باعتبييار نيسيييت ، تحديييد فيي  كبييير دور لهييا والتيي  األسيير ، فيي  اليييرد مركيي  هيي  الماايالد: رتبااة

 التعياو   وقلية المنافسية شيد  مين النميو تعيوق  مصياعب من ل  يتعر  وما لليرد الحيا  أسلو  ف  باريا   بعا  طا يتر  األسر 
 .(2018 هللا، )عبد المحي  ذل  ف 

 األمييير  كلييية فيي  االجتماعييية الددميية طالييب يحييددها التيي  الميفدييية الرتبيية ب نهييا الدراسيية، هييذه فيي  إجرائيييا   وُتعييرف
 الدراسييية، هيييذه ألغيييرا  والُمعيييد النيسيييية المرونييية مقييييا  فييي  اليييوارد  الديموغرافيييية المعلوميييا  خيييفل مييين الجامعيييية رحمييية
 األخير(. المولود األوس ، المولود األول، المولود الوحيد، )المولود التالية الميفدية باليئا  الرتبة هذه وتتحدد

 الدراسة: محددات
 رحميية األمييير  كلييية فيي  االجتماعييية الددميية تدصيي  طلبيية عينيية علييى الحالييية الدراسيية فيي  النتييائج تعميييم يقتصيير

  (،2018/2019) الجيامع  العيا  مين والصيي  الثان  الدراسيين اليصلين خفل التطبيقية البلقاء لجامعة التابعة الجامعية
 السيوومترية. وخصائص  النيسية المرونة بمقيا  المتمثلة الدراسة أدا   على النتائج تعميم يقتصر كما

 الصلة: ذات السابقة لدراساتا
 مدتليية ومتغييرا  المييفد ورتبية النيسية المرونة تناول  الت  واألجنبية العربية السابقة الدراسا  من العديد وجد 

 قييا  إليى هيدف  والتي  (1994) والنييال كيياف  دراسة فقد ومنها والعالمية؛ والعربية المحلية المستويا  على ُأجري  والت 
 طالبيا   (188) مين الدراسية عينية وتكوني  الجامعية، طلبية مين عينية لد  الميفدي بالترتيب وعفقتها االجتماعية المسؤولية
 واخييتفف ال منيي ، والعميير االجتماعييية المسييؤولية بييين موجبيية ارتباطييية عفقيية وجييود إلييى الدراسيية نتييائج وأشييار  وطالبيية،
 والمسييييؤولية االجتمييياع  النيييوع بيييين فيييروق  وجيييود إليييى وكييييذل  ألخييير ، ميفديييية فئييية مييين االجتماعيييية المسيييؤولية مسيييتو  

 المسؤولية. تحم  انتشار معدل ف  االجتماع  النوع وعام  الميفد رتبة عام  تياع  وأيضا   االجتماعية،
 هيدف  فقيد (Beasley, Thompson & Davidson, 2003) ودافيدسيو   وثومبسيو   بيسيل  مين كي  دراسية أميا

 وقييد ذليي ، فيي  النيسييية والصييفبة المواجهيية أسييلو  وتيي ثير النيسييية، الضييغوط مواجهيية فيي  النيسييية المرونيية دور معرفيية إلييى
 بييين مييؤثر  موجبيية عفقيية وجييود العاميية النتييائج أظهيير  وقييد الجامعيية. طلبيية ميين وطالبيية طالبييا   (187) ميين العينيية تكونيي 
 السلبية. الضاغطة الحيا  أحدا، على أو نيعاليةاال المواجهة على الت ثير ف  النيسية والمرونة الضاغطة الحيا  أحدا،

 – و)اإلتي ا  (االنطيواء – االنبسياط) الشدصيية وأبعياد الميفدي الترتيب بين العفقة بدراسة (2007) بركا  وقا 
 فيي  الحوومييية المييدار  فيي  الثانوييية المرحليية طلبيية ميين وطالبيية طالبييا   (182) ميين العينيية تكونيي  وقييد والتحصييي ، اإلنيعييال(
 الشدصيية ُبعيد عليى الطيف  درجيا  بيين إحصائية داللة ذا  فروق  وجود عد  إلى النتائج أظهر  وقد طولكر . محافظة

 درجييا  بييين إحصييائيا   داليية فييروق  وجييود إلييى وكييذل  األسيير ، فيي  الييوالدي تييرتيبهم إلييى تعيي    بحيييث (االنطييواء – االنبسيياط)
 اظهير اليذي األوسي  اإلبين اتجياه في  اليوالدي تيرتيبهم إليى تعي    حييثب اإلنيعيال( – )اإلتي ا  الشدصيية ُبعيد عليى الطف 
 إحصيائيا   دالية فيروق  وجيود إليى أيضيا   وأشيار  اإلنيعيال. سيمة نحيو مييف   األخير اإلبن أظهر بينما اإلت ا ، سمة نحو ميف  
 أظهيير الييذي األول اإلبيين اتجيياه فيي  وذليي  األسيير  فيي  الييوالدي لتييرتيبهم تبعييا   التحصييي  فيي  الطييف  درجييا  متوسييطا  بييين
 األخر . اليئا  من اآلخرين باألبناء مقارنة الدراس  التحصي  ف  أفض  قدر 
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 النيسيية المرونية قييا  بهيدف دراسية (Caroline & Ehlers, 2008) وإيهلير كيارولين مين كي  أجير   حيين في 
 عين والكشيف متنوعية، وإثنية عرقية خلفيا  من الشبا  لد  والمرونة التكي  بطبيعة العفقة ذا  الثقافية للعوام  استنادا  
 والييدعم التكييي  علييى القييدر  وعييد  التكييي  مييع والتعاميي  العييا  والتكييي  الطيوليية بضييغوط المتعلقيية النيسييية المرونيية جوانييب
 النيسييية. للمرونيية جوانييب خمسيية لقيييا  الجامعيية طالبييا  ميين طالبيية (305) ميين العينيية تكونيي  وقييد واالجتميياع ، الثقيياف 
 والوضييع واإلثنييية العرقييية الدلفيييا  إلييى اسييتنادا   الميحوصييا  بييين اختلييي  الطيوليية ضييغوط خبييرا  أ  النتييائج أهييم نيي وكا

 القيدر  في  الثقافية تيؤثر كيي  تبيين التي  الثقافيية العوامي  السييما البيئيية الييروق  إليى اسيتنادا   النتيائج تيسيير وتم االجتماع ،
 سية.الني المرونة تنمية وف  التكي ، على

 العفقية عين الكشيف إليى هيدف  في  دراسة (Haddadi & Besharat, 2010) وبشارا  حدادي من ك  وأجر  
 (214) مين العينية تكوني  وقد النيسية، والصحة والقلق واالكتئا  النيسية والضغوط الضعف من وك  النيسية المرونة بين
 المرونية بيين سيلبية وعفقية النيسيية، والسيعاد  النيسيية المرونية بيين إيجابيية عفقية وجيود النتائج أظهر  وقد وطالبة. طالبا  

 المرونيية مقيييا  ألبعيياد سييلبية تيي ثيرا  وجييود أيضييا   النتييائج وأظهيير  والقلييق، واالكتئييا  النيسييية الضييغوط ميين وكيي  النيسييية
 السييطر  مين كي  في  فوالضيع النيسيية الصيحة عليى والتسيامح والمثيابر  الشدصيية والكيياء  الذا  تقدير خفل من النيسية

 والروحانية.
 لييد  الحيييا  عيين والرضييا النيسييية المرونيية مسييتو   ميين كيي  علييى التعييرف إلييى هييدف  بدراسيية (2013) شييقور  وقييا 

 بالنسييبة الحيييا  عيين والرضييا النيسييية المرونيية مسييتو   فيي  اليييروق  عيين الكشييف إلييى الدراسيية هييدف  وكييذل  الجامعيية، طلبيية
 الشييهري  الييدخ  للطالييب، الميييفدي الترتيييب التراكميي ، المعييدل التدصيي ، الجامعيية، اع ،االجتميي )النييوع المتغيييرا  لييبع 
 إلييى الدراسيية نتييائج أشييار  وقييد وطالبيية. طالييب (600) ميين الدراسيية عينيية وتكونيي  للوالييدين(، التعليميي  والمسييتو   لألسيير ،
 المرونيية بييين موجبيية إرتباطييية قييةعف ووجييود الحيييا ، عيين والرضييا النيسييية المرونيية ميين لكيي  المتوسيي  فييوق  مسييتو   وجييود
 التحصييي  لمتغييرا  تعيي    النيسيية المرونيية في  إحصييائية داللية ذا  فيروق  وجييود عيد  وكييذل  الحييا . عيين والرضيا النيسيية
 النتيائج أشيار  وأيضيا   للواليدين، التعليمي  والمسيتو   لألسر  الشهري  والدخ  للطالب الميفدي والترتيب والتدص  الدراس 

 للطالب. الميفدي والترتيب والتدص ، الدراس  التحصي  لمتغيرا  تع    الحيا  عن الرضا ف  فروق  جودو  عد  إلى
 التعييرف إلييى هييدف  والتيي  المراهييق، لييد  الميييفد برتبيية وعفقتهييا الييذا  بييجدار  (2015) عليي  بيين دراسيية واهتميي 

 وقييد فييرد. (46) ميين الدراسيية عينيية وتكونيي  األصييغر، واإلبيين األكبيير لإلبيين الميييفد ورتبيية الييذا  إدار  بييين مييا العفقيية علييى
 أني  كميا األكبير، لإلبين المييفد ورتبة الذا  إدار  بين إحصائية داللة ذا  إرتباطية عفقة وجود بعد  الدراسة نتائج أشار 

  األصغر. لإلبن الميفد ورتبة الذا  إدار  بين إحصائية داللة ذا  إرتباطية عفقة توجد ال
 لييد  االجتماعييية بالمهييارا  وعفقتهييا النيسييية المرونيية درجيية معرفيية بهييدف (2016) العيي ري  أجراهييا دراسيية وفيي 

 المرونيية درجيية أ  الدراسيية نتييائج وأظهيير  وطالبيية. طالبييا   (279) ميين الدراسيية عينيية وتكونيي  الشييرعية، العلييو  كلييية طلبيية
 عالييية، كانيي  العينيية أفييراد لييد  االجتماعييية المهييارا  درجيية أ  إلييى الدراسيية توصييل  كمييا عالييية، العينيية أفييراد لييد  النيسييية
 بالمهييييارا  وعفقتهييييا النيسييييية المرونيييية درجيييية فيييي  إحصييييائية دالليييية ذا  فييييروق  وجييييود عييييد  إلييييى الدراسيييية نتييييائج وأشييييار 

 إرتباطيية عفقية وجيود الدراسية نتيائج وأظهير  والتدص . التراكم  المعدل االجتماع ، النوع لمتغيرا  تع    االجتماعية
 االجتماعية. المهارا  ودرجا  النيسية المرونة درجا  بين إحصائيا   دالة موجبة طردية
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 الضياغطة الحييا  أحيدا، مين وكي  النيسيية المرونية بيين العفقية معرفة إلى هدف  دراسة (2016) ال عب  وأجر  
 نتييائج وأشيار  وطالبية. لبيا  طا (342) مين الدراسية عينية تكوني  وقييد دمشيق، جامعية طلبية مين عينية ليد  النيسيية والصيحة

 بييين إحصييائية دالليية ذا  فييروق  وجييود إلييى باإلضييافة النيسييية، والصييحة النيسييية المرونيية بييين داليية سييلبية عفقيية وجييود إلييى
 النيسيية المرونية مين كي  في  إحصيائية داللية ذا  فروق  وجود وعد  اإلنا،، ولصالح النيسية الصحة ف  الدرجا  متوس 
 بيين إحصيائية داللية ذا  فيروق  وجيود وكيذل  والتدصي ، االجتمياع  النيوع متغيير إليى اسيتنادا   طةالضاغ الحيا  وأحدا،
 األدبية. الدراسا  طلبة ولصالح النيسية المرونة ف  درجا  متوس 

 األبنييياء ييييدركها كميييا الوالديييية المعاملييية أسييياليب بيييين الميترضييية العفقييية (2018) وياييييية يسيييمينة دراسييية وتناولييي 
 مين وطالبية طاليب (38) مين الدراسية عينة تكون  وقد واألخير ، األولى الميفدية الرتبة باعتبار لذواتهم وتقديرهم المراهقين
 المعامليية أسيياليب بييين وقوييية موجبيية إرتباطييية عفقيية وجييود إلييى دراسيية نتييائج أشييار  وقييد األولييى. الجامعييية السيينة مسييتو  
 فيي  الميييفدي، الترتيييب فيي  األول المراهييق اتجيياه واأل  الميييفدي، الترتيييب  فيي األخييير المراهييق اتجيياه لييأل  بالنسييبة الوالدييية
 األول، اإلبيين اتجيياه لييأل  الييذا  وتقييدير الوالدييية المعامليية ب سيياليب يتعلييق فيمييا وموجبيية ضييعيية االرتباطييا  جيياء  حييين
 األخير. اإلبن اتجاه واأل 

 الصلة: ذات السابقة الدراسات على التعقيب
 تناولتهيا ب نهيا آخير جانيب مين المييفد ورتبية جانيب مين النيسية بالمرونة الصلة ذا  السابقة سا الدرا من يتضح

 والمسييتو   لألسيير  الشييهري  والييدخ  التراكميي  والمعييدل والتدصيي  االجتميياع  كييالنوع مدتليييةال ديموغرافيييةال متغيييرا لل وفقييا  
 بمتغيييير الصييلة ذا  السييابقة الدراسييا  ارتبطييي  أيضييا  و  (،2013) شييقور  كدراسيية الجامعيييا  طلبيية لييد  للوالييدين التعليميي 
 بحثي  بمتغيير الصيلة ذا  السيابقة الدراسيا  ارتبطي  وكيذل  الميفديية، الرتبية بيدو   فقي  النيسيية المرونية ميع نيسي  بحث 
 يدسييو  وداف وثومبسييو   بيسييل  ودراسيية (،1994) والنيييال كييياف  كدراسيية النيسيية المرونيية بييدو   فقيي  الميييفد رتبيية مييع نيسي 

(Beasley, Thompson & Davidson, 2003،) دراسيية يوجييد ال واإلشييار  العلييم ومييع (،2016) العيي ري  ودراسيية 
 هييييدفها فيييي  البحثييييية الصييييلة ذا  السييييابقة الدراسييييا  بيييياق  عيييين تدتلييييف والتيييي  الحالييييية، الدراسيييية فيييي  كمييييا معييييا   جمعتهمييييا

 ومعالجاتها.
 ذا  السييابقة الدراسييا  المنهجيييا  مييع متقاربيية بحثييية منهجييية  اسييتددم الحالييية الدراسيية فييج  ذليي ، علييى وتعقيبييا  

 نتيائج في  التعيار  مين شييئا   بوجيود لكين الحاليية، الدراسية بموضوع الداصة واألدا   والعينة الدراسة مجتمع وكذل  الصلة،
 البحيث مين الم ييد إجيراء تييحي مميا ومسيتقلة، تابعية كمتغييرا  المييفد ورتبية النيسية بالمرونة يتعلق فيما السابقة، الدراسا 

 هيذا مين الدراسية هيذه تنطليق ومجالها، الحالية الدراسة بموضوع ارتبط  الت  السابقة الدراسا  عدد ولقلة المجال، هذا ف 
 الواقع.

 أنهيييا فييي  منهيييا، والعالميييية العربيييية المحليييية السيييابقة الدراسيييا  مييين سيييابقاتها عييين مدتليييية الحاليييية الدراسييية وتعتبييير
 ميع النيسيية المرونية عفقية وتحدييدا   مسيتق ، بشيو  واألجنبيية العربيية السيابقة الدراسيا  تناولتي  أ  يسبق لم يرمتغ أضاف 
 سيواء الصيلة ذا  السيابقة الدراسيا  عينيا  عين الدصيائ  في  مدتليية عينية اختيارهيا إليى باإلضافة الميفد، رتبة متغير
 تطبييق وقي  األصيل  الدراسية لمجتميع ممثليين الحالية الدراسة عينة ادأفر  أ  كما ال ما . أ  الموا  مستو   على ذل  أكا 
 يقيد  مميا المعلوميا ، مين كبيير  بمجموعية غنييا   نظريا   إطارا   الحالية الدراسة وتقد  النظرية، المقدمة إثراء وف  الدراسة، أدا  

 والقراء. للمتدصصين شاملة صور 
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 الدراسة: إجراءات
 اإلحصييائية المعالجيية وطييرق  ومتغيراتهييا وأداتهييا، وعينتهييا، ولمجتمعهييا لمنهجهييا، وصيييا   الدراسيية إجييراءا  تتضييمن

 بياناتها. لمعالجة المستددمة
 الدراسة: منهج

 المتغييييرا  ولطبيعييية الحاليييية الدراسييية وأهيييداف لموضيييوع لمفءمتييي  وذلييي  التحليلييي ؛ الوصيييي  المييينهج تطبييييق تيييم
 يتعيد  وإنميا الدراسية، موضيوع حول وصفية بيانا  جمع مجرد عند يقف ال فهو الحالية، الدراسة ف  المستددمة والبيانا 

 الدراسة. موضوع الظاهر  بش   تعميما  إلى الوصول ثم البيانا ، لهذه والتيسير والرب  والتحلي  التشدي  إلى ذل 
 وعينتها: الدراسة مجتمع

 رحمييييية األميييييير  كليييييية  فييييي االجتماعيييييية الددمييييية تدصييييي  طلبييييية جمييييييع مييييين الحاليييييية الدراسييييية مجتميييييع تكيييييو  
 في  وذلي  الجامعيية، للكليية التابعة والتسجي  القبول وحد  سجف  ف  رسميا   والمسجلين التطبيقية، البلقاء الجامعية/جامعة

 تكوني  فيميا وطالبية. طاليب (168) عيددهم والبيال   (،2018/2019) الجيامع  للعيا  والصييي  الثيان  الدراسيين اليصلين
 وطالبييية طاليييب (168) مييين الحاليييية الدراسييية عينييية تكونييي  حييييث الدراسييية مجتميييع أفيييراد جمييييع مييين لييييةالحا الدراسييية عينييية

 اليصييلين فيي  وذليي  المعتمييد ، الدراسييية السيياعا  نظييا  خييفل ميين والتسييجي  القبييول وحييد  سييجف  فيي  رسييميا   والمسييجلين
 (1) والجيدول مجملي ، في  الدراسية عينية المجتميع مثي  حييث  (،2018/2019) الجيامع  للعيا  والصييي  الثيان  الدراسيين
 المولييود األول، الموليود الوحيييد، )الموليود الميفديية الرتبيية ليئيا  الييديموغراف  للمتغيير وفقيا   الدراسيية عينية أفييراد تويييع يظهير

 األخير(. المولود األوس ،
 الديموغرافي لمتغيرها وفقاا  الدراسة عينة أفراد توزيع (: 1 ) رقم الجادول

 الديموغرافي رالمتغي
 المئوية النسبة العاادد

 الميالد رتبة
 % 7 12 الوحيد المولود
 % 20 33 األول المولود
 % 45 75 األوس  المولود
 % 28 48 األخير المولود

 % 100 168 الكلي 
 فئييا  ةأربعيي علييى ومييويعين وطالبيية، طالبييا   (168) بليي  قييد الكليي  الدراسيية أفييراد عييدد أ  (1) الجييدول ميين يتضييح

 الميفدية. لرتبتهم الستجاباتهم وفقا   ومصنيين الميفدية، للرتبة
 الدراسة: أداة

 (40) ميين المقيييا  ويتكييو   (.2016) العيي ري  طييوره والييذي النيسييية، المرونيية بمقيييا  الحالييية الدراسيية أدا   تتمثيي 
 وبلي  ألييا كرونباخ بطريقة للمقيا  الثبا  بحسا  الع ري  وقا  الجامعيين، الطالبة لد  النيسية المرونة مستو   تقيس فقر 

 كرونبيياخ بطريقيية للمقيييا  الثبييا  معاميي  باسييتدرا  الحالييية الدراسيية فيي  الباحييث وقييا  (،0.756) الييداخل  االتسيياق معاميي 
 االتسيياق معاميي  وبليي  وطالبيية، طالييب (20) وعييددهم الدراسيية عينيية أفييراد خييار  ميين اسييتطفعية عينيية علييى وتطبيقيي  أليييا

 البحيييث إلغيييرا  الدراسييية، عينييية عليييى وتطبيقييي  المقييييا ، هيييذا بثبيييا  الوثيييوق  يموييين وعليييي  (،0.805) للمقييييا  ل اليييداخ
 العلم .
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 – كثيييرا   تنطبيق – دائميا   )تنطبيق وهي : الدماسي ، ليوير  التييدر  خيفل مين المقييا  بنيود عليى االسيتجابة وتمي 
 فيي  التييوال  علييى (1 – 2 – 3 – 4 – 5) اآلتييية: الييدرجا  خييذت  بحييث أبييدا (، تنطبييق ال – قليييف   تنطبييق – أحيانييا   تنطبييق
 حيييث (،5 – 4 – 3 – 2 – 1) اآلتييية: الييدرجا  ت خييذ فجنهييا سييالبة العبييارا  كانيي  إذا أمييا إيجابييية، العبييارا  كانيي  حييال
 تحديييد تمييي علييي  وبنيياء   (،38 ،36 ،34 ،32 ،30 ،28 ،13 ،5) رقييم اليقييرا  عييدا مييا إيجابييية المقيييا  فقييرا  جميييع إ 

 اليدرجا  ومجميوع كلي ، بشيو  المقييا  فقيرا  عليى اسيتجابات  متوسي  حسيا  خيفل مين للطالب النيسية المرونة مستو  
 (،40) الييدنيا والدرجيية (200) هيي  العظمييى الدرجيية وتصييبح الكلييية الدرجيية هيي  المقيييا  فيي  الطالييب عليهييا يحصيي  التيي 
 وبشييو  المقيييا  فقييرا  علييى اسيتجابات  متوسيي  حسييا  خييفل مين لطالييبل النيسييية المرونيية مسيتو   تحديييد يييتم علييي  وبنياء  
 كل .

 للحويم ثفثي  تيدر  إليى الدماسي  التيدر  وتحويي  بياناتهيا، وتحليي  الدراسية عينية أفيراد مين الدراسية أدا   جمع وَبعد
 برتبيية وعفقتهييا يييةالجامع رحميية األمييير  كلييية فيي  االجتماعيية الددميية تدصيي  طلبيية لييد  النيسييية المرونيية مسييتويا  عليى
 وتقسييم  للتيدر  األدنيى الحيد مين للتيدر  األعليى الحيد طيرح خيفل مين (،1.33) وهي  اليئية طيول تحدييد تيم ليديهم، الميفد
 الكميية الدراسية نتيائج عليى الحويم معييار فيج  ذلي  على وبناء   (،1.33 =3 ÷ 1 – 5) كاآلت : وه  المستويا  عدد على
 ميين متوسييطا   مسييتو   وتعنيي  3.67-2.34 وميين النيسييية، المرونيية ميين منديضييا   تو  مسيي وتعنيي  2.33-1.00 )ميين هييو:

 النيسية(. المرونة من مرتيعا   مستو   وتعن  5.00-3.68 وفوق  النيسية، المرونة
 اإلجراءات:
 الدصييائ  ميين التحقييق اآلتيي : النحييو علييى وهيي  الدراسيية، أهييداف لتحقيييق اإلجييراءا  ميين بمجموعيية الباحييث قييا 
 ميين وطالبيية طالبييا   (20) أفرادهييا عييدد بليي  اسييتطفعية عينيية علييى تطبيقيي  خييفل ميين النيسييية المرونيية لمقيييا  ةالسيييوومتري

 للطلبية الموحيد  التعليميا  شيرح تيم وقيد الدراسية، عينية عليى المقييا  بتطبييق الباحيث قيا  ثيم الجامعيية، رحمة األمير  كلية
 الدراسي  لليصي  األخيير الدراسي  األسيبوع مين التطبييق واسيتغرق  طبييق،الت أثنياء استيسياراتهم عين اإلجابية ثم التطبيق، قب 

 االسيتبانا  جميع ثيم  (،2018/2019) الجيامع  العيا  مين الصييي  الدراسي  لليص  الثالث الدراس  األسبوع وحتى الثان 
 النتائج. استدرا  ثم عليها، إجابتهم من الطلبة إنهاء بعد

 المتغيرات:
 الوحييييد، )الموليييود اآلتيييية باليئيييا  والمتمثلييية المييييفد رتبييية وهيييو: المسيييتق ، المتغيييير عليييى الحاليييية الدراسييية اشيييتمل 

 الجامعيية. رحمية األميير  كلية ف  االجتماعية الددمة تدص  طلبة لد  األخير( المولود األوس ، المولود األول، المولود
 مقيييا  وهييو الدراسيية، مقيييا  علييى الدراسيية عينيية أفييراد اسييتجابا  فيي  وتمثيي  النيسييية، المرونيية فهييو: التييابع، المتغييير أمييا

 رحمية األميير  كليية في  االجتماعيية الددمية تدصي  طلبية ليد  النيسيية المرونية مسيتو   خفل من وذل  النيسية، المرونة
 الجامعية.
 اإلحصائية: المعالجة

 باسييييتددا  (،SPSS) نسييييانيةواإل التربويييية للعلييييو  اإلحصييييائية اليييري  برنييييامج اسيييتددا  تييييم البيانييييا ، معالجييية أجيييي  مييين
 أغييرا  لتحقيييق وذليي  التحليليي ، الوصييي  الميينهج الباحييث اتبييع حيييث الحالييية؛ الدراسيية أسييئلة عيين اإلجابيية بهييدف الحاسييو ،
 االجتماعية الددمة تدص  طلبة لد  الميفد ورتبة النيسية المرونة بين العفقة على التعرف إلى تهدف الت  الحالية الدراسة
 واالنحرافييا  الحسييابية المتوسييطا  اسييتددا  تييم الحالييية للدراسيية األول السييؤال عيين ولإلجابيية الجامعييية. رحميية مييير األ كلييية فيي 
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 الحسييييابية المتوسييييطا  اسييييتددا  تييييم الحالييييية للدراسيييية الثييييان  السييييؤال عيييين ولإلجابيييية الدراسيييية، عينيييية أفييييراد لتقييييديرا  المعيارييييية
 للكشف وذل  (؛One Way Anova) األحادي التباين تحلي  إجراء تم كما الدراسة، عينة أفراد لتقديرا  المعيارية واالنحرافا 

 البعدييية؛ للمقارنييا  (Scheffe’ Test) شيييفي  اختبييار اسييتددا  تييم وكييذل  الدراسيية، عينيية أفييراد تقييديرا  بييين اليييروق  دالليية عين
 تبعييا   الجامعييية رحميية األمييير  كلييية فيي  يييةاالجتماع الددميية تدصيي  طلبيية لييد  النيسييية للمرونيية اليييروق  ومصييدر دالليية لتحديييد
 لديهم. الميفد رتبة لمتغير
 :ومناقشتها الدراسة نتائج

 كلييية فيي  االجتماعييية الددميية تدصيي  طلبيية لييد  النيسييية المرونيية مسييتو   مييا :ومناقشاات  األول السااؤال نتااائج
 الجامعية؟ رحمة األمير 

 مين الدراسية عينية أفيراد لتقديرا  المعيارية واالنحرافا  يةالحساب المتوسطا  حسا  تم السؤال، هذا عن ولإلجابة
 (2) والجييدول النيسييية، المرونيية مقيييا  فقييرا  علييى الجامعييية رحميية األمييير  كلييية فيي  االجتماعييية الددميية تدصيي  طلبيية
 كاآلت : وه  تنايليا ، ترتيبا   مرتبة المعيارية واالنحرافا  الحسابية المتوسطا  يبين

 الخدمة تخصص طلبة من الدراسة عينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (: 2 ) رقم الجادول
 تنازلياا  ترتيباا  مرتبة النفسية المرونة مقياس فقرات على الجامعية رحمة األميرة كلية في االجتماعية

 المقياس فقرات م
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المستوى  الرتبة المعياري 

 مرتيع 1 730. 4.33 النهائ . الرأي أقرر ثم لآلخرين استمع أ  إلى مبدئ  رأي هو رأي  أعتبر .8
 مرتيع 2 750. 4.31 والتقدير. االحترا  على مبنية اآلخرين مع عفقات  21

 مرتيع 3 690. 4.29 بسهولة. جديد  صداقا  تكوين على القدر  لدي 15

 مرتيع 4 0.72 4.25 اآلخر. أيالر  صوا  من بالرغم برأي  أتمس  .5

 معرفت  من بالرغم المحاضر يوجهها الت  األسئلة على اإلجابة من أخج  28
 الصحيحة. لإلجابة

 مرتيع 5 720. 4.22

 مرتيع 6 750. 4.21 والح ينة. السعيد  مناسباتهم ف  اآلخرين أشار  .3
 تيعمر  7 770. 4.14 اآلخرين. مع اجتماعية عفقا  لبناء أسعى .9

 مرتيع 8 770. 4.13 أخر . لمشولة التحر  ف  متعة أجد مشولة أح  عندما .7

 مرتيع 9 790. 4.12 بنيس . قرارات  أتدذ .1

 مرتيع 10 810. 4.07 المدالية. النظر بوجهة اقتنع  إذا بالدط  أعترف 11

 مرتيع 11 870. 4.03 لحيات . وأهدافا   خططا   أضع 10
 مرتيع 12 920. 3.86 اآلخرين. مع واص للت فرصة أي أغتنم 12
 مرتيع 13 1.00 3.74 المشوف . مواجهة من بالدوف أشعر 13
 مرتيع 14 920. 3.69 محنهم. ف  اآلخرين لمساعد  أسعى .6

 مرتيع 14 970. 3.69 عن . غائبة تكو   قد الت  حقائق  ألستوعب ل  المدالف للرأي أصغ  14

 متوس  15 1.15 3.22 أهداف . لتحقيق أسعى فجنن  العقبا  كان  مهما 16
 متوس  16 1.05 3.08 ش ء. أي فع  على أقد  أ  قب  جيدا   أفكر ما عاد  20
 متوس  16 1.44 3.08 التطوعية. واألعمال المجتمعية األنشطة ف  أشار  18
 متوس  17 1.197 3.04 الجديد. الش ء معرفة ف  ورغبة استطفع حب لدي 19
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 المقياس فقرات م
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 المستوى  الرتبة

 متوس  18 1.21 3.00 للنقاش. المطروح الموضوع إلثراء ضرور  الرأي ف  الدفف ب   أومن 17
 متوس  19 1.04 2.90 مؤلما . كا  مهما الواقع لمواجهة الجرأ   لدي .4
 متوس  20 1.03 2.87 أواجهها. أ  أستطيع مشوف  على تنطوي  الت  ه  المثمر  الحيا  أ  أعتقد 22
 متوس  21 1.29 2.85 األسر . ف  تواجهنا الت  المشاك  وح  هةمواج ف  أسرت  أشار  23
 متوس  22 0.85 2.84 وقوية. لطيي  شدصية ذو ب نن  نيس  أصف 25
 متوس  22 1.07 2.84 أسرت . أفراد مع األسرية المواضيع حول النقاشا  ف  أشار  24
 متوس  23 0.91 2.83 مبادئ . عم تعارض  إذا والديّ  بها يولين  الت  باألعمال القيا  أرف  26
 متوس  24 0.93 2.79 حلها. على يقدرو   ال الت  الدراسية المسائ  ح  ف  ل مفئ  المساعد  أقد  27
 متوس  25 0.88 2.77 رحب. بصدر االنتقاد أتقب  .2
 متوس  26 1.25 2.75 الشدص . رأي  مع تعارضها من بالرغم والديّ  أراء أحتر  29
 متوس  27 0.91 2.66 ما. أحد ل  أساء كلما الغضب يعالان أضب  40
 متوس  28 1.00 2.65 الدراسية. باألعباء انشغال  من بالرغم البيتية األعمال ف  أشار  31
 متوس  29 1.04 2.63 ب ساتذت . االتصال من بحر  أشعر 32
 متوس  30 0.96 2.62 بدراست . انشغال  من بالرغم الجامعية واجباتهم ح  ف  إلخوت  المساعد  أقد  33
 متوس  31 1.24 2.61 أفهمها. ال مواضيع عن أساتذت  من االستيسار ف  أتردد 34
 متوس  32 0.72 2.40 المحدد. المحاضر  وق  يتجاوي عندما والضيق بالمل  أشعر 36
 متوس  32 1.21 2.40 الحني . الشرع رأي على بناء والديّ  لتعليما  أمتث  35
 متوس  33 0.78 2.39 اموانيات . بحسب أستاذي رغبا  نيذأ 37
 متوس  34 0.39 2.38 االختبارا . خفل ألجيب منها اختار أسئلة وجود عد  يقلقن  38
 متوس  35 430. 2.34 الجامعة. داخ  الطفبية واليعاليا  األنشطة ف  أشار  39
 مندي  36 0.51 2.29 .اآلخرين أما  سؤاال   المحاضر ل  يوج  عندما أرتب  30

 متوس  - 1.02 3.25 الكلية الدرجة
 تدصي  طلبية ليد  النيسيية المرونية لمسيتو   الكليية الدرجية أ  إليى (2) جيدول في  اليوارد  التقيديرا  نتيائج تشير

 (3.25) الحسييياب  المتوسييي  بلييي  حييييث متوسييي ، بمسيييتو   جييياء  الجامعيييية رحمييية األميييير  كليييية فييي  االجتماعيييية الددمييية
 اسيييتمع أ  إليييى مبيييدئ  رأي هيييو رأيييي  )أعتبييير 8 رقيييم اليقييير  األوليييى المرتبييية فييي  جييياء كميييا (.1.02) المعيييياري  نحيييرافواال

 مرتيييع، النيسييية المرونيية ومسييتو   (0.73) معييياري  وانحييراف (4.33) حسيياب  بمتوسيي و  النهييائ ( الييرأي أقييرر ثييم لآلخييرين
 (4.31) حسياب  بمتوسي و  والتقيدير( االحتيرا  عليى مبنيية اآلخيرين ميع )عفقيات  21 رقم اليقر  الثانية المرتبة ف  جاء كما

 )أسييعى 6 رقييم اليقييرتين عشيير الرابعيية المرتبيية فيي  جيياء كمييا مرتيييع. النيسييية المرونيية ومسييتو   (0.75) معييياري  وانحييراف
 رتييييع،م النيسيييية المرونييية ومسيييتو   (0.96) معيييياري  وانحيييراف (3.69) حسييياب  وبمتوسييي  محييينهم( فييي  اآلخيييرين لمسييياعد 
 (3.69) حسييياب  وبمتوسيي  عنييي ( غائبيية تكييو   قيييد التيي  حقائقييي  ألسييتوعب ليي  المديييالف للييرأي أصيييغ  ) 14 رقييم واليقيير 

 ميا )عياد    20 رقيم اليقيرتين عشير سادسيةال المرتبة ف  جاء كما .مرتيع النيسية المرونة ومستو   (0.97) معياري  وانحراف
 المرونييية ومسيييتو   (1.05) معيييياري  وانحيييراف (3.08) حسييياب  توسييي وبم شييي ء( أي فعييي  عليييى أقيييد  أ  قبييي  جييييدا   أفكييير
 وانحيراف (3.08) حسياب  وبمتوسي  التطوعيية( واألعميال المجتمعيية األنشيطة ف  )أشار  18 رقم واليقر  متوس ، النيسية
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 نيسي  أصيف) 25 رقيم اليقيرتين وعشيرو   الثانيية المرتبية في  جياء كميا متوسي . النيسيية المرونية ومستو   (1.44) معياري 
 متوسي ، النيسيية المرونية ومسيتو   (0.85) معيياري  وانحيراف (2.84) حسياب  وبمتوسي  وقويية( لطييي  شدصيية ذو بي نن 
 وانحيييراف (2.84) حسييياب  وبمتوسييي  أسيييرت ( أفيييراد ميييع األسيييرية المواضييييع حيييول النقاشيييا  فييي  )أشيييار  24 رقيييم واليقييير 
 بالملييي  )أشيييعر 36 رقيييم اليقيييرتين وثفثيييو   الثانيييية المرتبييية فييي  اءوجييي متوسييي . النيسيييية المرونييية ومسيييتو   (1.07) معيييياري 
 المرونيية ومسييتو   (0.72) معييياري  وانحييراف (2.40) حسيياب  وبمتوسيي  المحييدد( المحاضيير  وقيي  يتجيياوي عنييدما والضيييق
 وانحيراف (2.40) حسياب  بمتوسي  الحنيي ( الشيرع رأي عليى بنياء والديّ  لتعليما  )أمتث  35 رقم واليقر  متوس ، النيسية
 )أرتبيي  30 رقييم اليقيير  واألخييير  وثفثييو   السادسيية المرتبيية فيي  وجيياء متوسيي . النيسييية المرونيية ومسييتو   (1.21) معييياري 
 المرونيية ومسييتو   (0.51) معييياري  وبييانحراف (2.29) حسيياب  وبمتوسيي  اآلخييرين( أمييا  سييؤاال   المحاضيير ليي  يوجيي  عنييدما
 مندي . النيسية

 التعير  عنيد االنيعيال  واالت ا  الهدوء على والحيا  الثبا  ف  المتوسطة الرؤية إلى ةالنتيج هذه الباحث ويع و
 القيدر  الجامعيية رحمية األميير  كلية ف  االجتماعية الددمة تدص  طلبة اكتسا  عن فضف   عصيبة، مواقف أو لضغوط
 الصيمود عليى متوسيطة وقيدر  التوافيق تحقييق عليى تسياعدهم ميا نوعيا   والتي  المدتليية الضيغوط ميع التوافيق على المتوسطة
 ميين الجامعييية رحميية األمييير  كلييية فيي  االجتماعييية الددميية تدصيي  طلبيية يمتلكيي  مييا بحوييم والنشيياط، وللمبييادأ   والمقاوميية
 المؤسسيية دور وأيضييا   النيسييية، للمرونية داعميية غييير هيي  والتي  الم اجييية الحاليية وكييذل  متوسيطة، ذكائييية وقييدرا  مسيتويا 
 أكثير بشيو  تسياهم ال والتي  الجامعيية رحمية األميير  كليية في  االجتماعيية الددمية تدصي  طلبية بهيا الملتحقينو  التعليمية
 التحييديا  مييع ويتوافقييوا يواجهييوا لكيي  لييديهم الياعليية االتصييال مهييارا  تطييوير أو التيكييير مهييارا  تنمييية فيي  قصييو   فاعلييية

 الحاضر. وقتنا ف  والمعلومات  الثقاف  اإلثراء مع المت امنة السيوولوجية والصعوبا 
 أكثيير وأنهييم حساسيية، عمرييية بمرحليية يمييرو   الجامعييا  طلبيية أ  علييى أكييد والنظييري  التربييوي  األد  أ  سيييما وال

 في  يجعلهيم مميا يشيهدها التي  والتغييرا  الظيروف ظي  في  خاصية والمشيوف  واأليميا  بيالتغيرا  إحساسيا   المجتميع أفراد
 والتييي  سييييوولوجيا   الضييياغطة الحييييا  أحييدا، وابييي  وتحييي  واالجتماعيييية النيسيييية التحييديا  مييين الكثيييير ميييع حقيقيييية مواجهيية
 وصييحتهم تييوافقهم علييى سييلب  وبشييو  تييؤثر ال حتييى معهييا، للتعاميي  كافييية النيسييية المرونيية ميين مرتيعيية مسييتويا  تتطلييب
 (.2016 )ال عب ، واالجتماع  األكاديم  وأدائهم النيسية

 إليى أشيار  والتي  (،2013) شيقور  دراسية نتيائج ميع واألدوا  العينية وبياختفف ج ئييا   السؤال هذا نتيجة وتدتلف
 المرونيية بييين موجبيية إرتباطييية عفقيية ووجييود الحيييا ، عيين والرضييا النيسييية المرونيية ميين لكيي  المتوسيي  فييوق  مسييتو   وجييود
 أخيير . بحثييي  لمتغيييرا  تعيي    يةالنيسيي المرونيية فيي  إحصييائية دالليية ذا  فييروق  وجييود وعييد  الحيييا ، عيين والرضييا النيسييية
 إليى أشيار  والتي  (،2016) العي ري  دراسية نتيائج ميع واألدوا  العينية وبياختفف ج ئييا   السيؤال هيذا نتيجية اختليي  وكذل 
 في  إحصيائية داللية ذا  فروق  وجود عد  إلى أشار  كما عالية، الشرعية العلو  كلية طلبة لد  النيسية المرونة درجة أ 

 إرتباطييية عفقيية وجييود إلييى وأيضييا   أخيير ، بحثييي  لمتغيييرا  تعيي    االجتماعييية بالمهييارا  وعفقتهييا النيسييية نييةالمرو  درجيية
 نتيجيية فيي  إتييياق يوجييد ال ب نيي  الباحييث وُيشييير االجتماعييية. المهييارا  ودرجييا  النيسييية المرونيية درجييا  بييين موجبيية طرديية
 الدراسية في  المعيالج البحثي  المتغيير اخيتفف بسيبب وذلي  سيابقا ، عرضيها تيم التي  السيابقة الدراسا  نتائج مع السؤال هذا

 تمييي ا   الحالييية الدراسيية ي يييد مييا وهييذا السييابقة، الدراسييا  فيي  الييوارد  البحثييية المتغيييرا  بيياق  عيين النيسييية( )المرونيية الحالييية
 وأصالة. وحداثة
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 الددمييية تدصيي  طلبييية لييد  المييييفد بييةورت النيسيييية المرونيية بيييين العفقيية ميييا :ومناقشاات  ثاااانيال الساااؤال نتااائج
 الجامعية؟ رحمة األمير  كلية ف  االجتماعية

 الدراسيية عينيية أفييراد لتقييديرا  المعيارييية واالنحرافييا  الحسييابية المتوسييطا  اسييتدرا  تييم السييؤال هييذا عيين لإلجابيية
 المييفد برتبية وعفقتهيا امعييةالج رحمية األميير  كليية في  االجتماعيية الددمة تدص  طلبة لد  النيسية بالمرونة الداصة
 عينيية أفيراد تقيديرا  بييين الييروق  داللية عين للكشييف (One Way Anova) األحييادي التبياين تحليي  إجييراء تيم كميا ليديهم،
 المعيارية: واالنحرافا  الحسابية المتوسطا  يبين اآلت  والجدول لديهم، الميفد رتبة لمتغير تبعا   الدراسة

 لدى النفسية بالمرونة والمتعلقة الدراسة عينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية توسطاتالم (: 3 ) رقم الجادول
 لديهم الميالد رتبة لمتغير تبعاا  الجامعية رحمة األميرة كلية في االجتماعية الخدمة تخصص طلبة

 االنحراف
 المعياري 

 العاادد الحسابي المتوسط
 الديموغرافي المتغير

 في االجتماعية الخدمة تخصص طلبة لدى الميالد ةرتب
 الجامعية رحمة األميرة كلية

 الوحيد المولود 12 3.30 1.20

 األول المولود 33 4.10 1.07
 األوس  المولود 75 3.13 0.81
 األخير المولود 48 2.30 0.89

 (.α ≤ 0.05) داللة مستو   عند إحصائيا   دال *
 والمتعلقييية الدراسييية عينييية أفيييراد تقيييديرا  بيييين ظاهريييية فيييروق  هنالييي  أ  إليييى (3) لجيييدو  فييي  اليييوارد  نتيييائج تشيييير

 ليديهم، المييفد رتبية لمتغيير تبعيا   الجامعيية رحمية األميير  كلية ف  االجتماعية الددمة تدص  طلبة لد  النيسية بالمرونة
 عينية أفيراد لتقيديرا  (One Way Anovaاألحيادي) التبياين تحليي  اسيتددا  تيم االحصيائية الداللية مسيتو   عين وللكشيف
 ذل : يبين (4) والجدول النيسية، المرونة مقيا  على الدراسة

 المرتبطة الدراسة عينة أفراد تقديرات بين الفروق  لداللة (One Way Anova) األحادي التباين تحليل (: 4 ) رقم الجادول
 لديهم الميالد رتبة لمتغير تبعاا  الجامعية رحمة ألميرةا كلية في االجتماعية الخدمة تخصص طلبة لدى النفسية بالمرونة

 الداللة مستوى  ( ف ) قيمة المربعات متوسط الحرية درجة المربعات مجموع التباين مصدر
 0.000 12.34 6.343 3 6.343 المجموعا  بين

 ييييي ييييي 6.33 164 6.33 المجموعا  داخ 

 ييييي ييييي ييييي 167 6.731 المجموع

 (.α ≤ 0.05) داللة مستو   عند إحصائيا   دال *
 بييين (α ≤ 0.05) دالليية مسييتو   عنييد احصييائية دالليية ذا  فييروق  وجييود إلييى (4) جييدول فيي  الييوارد  النتييائج تشييير

 رحميية األمييير  كلييية فيي  االجتماعييية الددميية تدصيي  طلبيية لييد  النيسييية بالمرونيية والمرتبطيية الدراسيية عينيية أفييراد تقييديرا 
 الداللية مسيتو   عنيد احصيائيا   دالية قيمية وهي  (12.34) )ف( قيمية بلغي  حييث ليديهم، المييفد رتبية لمتغيير ا  تبعي الجامعية

(0.05≥α)، األميير  كليية في  االجتماعيية الددمية تدص  طلبة لد  النيسية للمرونة اليروق  ومصادر داللة على وللتعرف 
 تظهير والتي  البعدية للمقارنا  (Scheffe’ Test) شيفي  اختبار ستددا ا تمَّ  ،لديهم الميفد رتبة لمتغير تبعا   الجامعية رحمة
 اآلت : الجدول ف  نتائج 
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 النفسية للمرونة الفروق  مصادر على للتعرف البعدية للمقارنات (Scheffe’ Test) شيفي  اختبار نتائج (: 5 ) رقم الجادول
 لديهم الميالد رتبة لمتغير تبعاا  جامعيةال رحمة األميرة كلية في االجتماعية الخدمة تخصص طلبة لدى

 المولود الديموغرافي المتغير
 الوحيد

 المولود
 األول

 المولود
 األوسط

 المولود
 الجامعية رحمة األميرة كلية في االجتماعية الخدمة تخصص طلبة لدى الميالد رتبة األخير

 0.78 *0.00 0.45 ييييي الوحيد المولود

 0.00 0.67 ييييي ييييي األول المولود
 0.09 ييييي ييييي ييييي األوس  المولود
 ييييي ييييي ييييي ييييي األخير المولود

 (.α ≤ 0.05) داللة مستو   عند إحصائيا   دال *
 مسيتو   عنيد إحصيائيا   دالية فيروق  وجيود إليى (5) جيدول في  الوارد  (Scheffe’ Test) شيفي  اختبار نتائج تشير

 رحمييية األميييير  كليييية فييي  االجتماعيييية الددمييية تدصييي  طلبييية لصيييالح وذلييي  النيسيييية، المرونييية فييي  (α ≤ 0.05) الداللييية
 الموليود األوسي ، الموليود الوحييد، )الموليود األخير   المييفد رتيب بياق  عين األول( )الموليود المييفد رتبية من فق  الجامعية
 جامعية.ال رحمة األمير  كلية ف  االجتماعية الددمة تدص  طلبة من األخير(

 طلبييية مييين األول( )الموليييود المييييفد رتبييية ليييد  النيسيييية المرونييية مظييياهر إرتبييياط إليييى النتيجييية هيييذه الباحيييث ويعييي و
 بياق  عين األول( )الموليود نميو في  جوهريية فيروق  ووجيود الجامعيية، رحمية األميير  كليية في  االجتماعيية الددمية تدصي 
 رتبية ليد  النيسيية المرونية بمظياهر وارتباطهيا ميفديية، رتبية لكي  وج السييوول الموقيف واخيتفف األخير ، الميفدية الرتب

 إنجيياي ولييديهم متطييور، ذاتيي  ميهييو  وكييذل  والييتحوم، واالتسيياق الييذا  ونمييو اإليجيياب  التيكييير خييفل ميين األول( )المولييود
 الوحيييد، )المولييود األخيير   فديييةالمي الرتييب بيياق  عيين ودافعييية ونشيياطا   مبييادأ   وأكثيير والسيييطر ، للقييياد  إقتييدارا   وأكثيير أفضيي 
 الميييفد ورتبيية النيسييية المرونيية بييين مييا اإلرتباطييية العفقيية علييى الباحييث يؤكييد وعلييي  األخييير(، المولييود األوسيي ، المولييود
 الجامعية. رحمة األمير  كلية ف  االجتماعية الددمة تدص  طلبة من األول( )المولود

 اليييرد يوتسييبها والدصيائ  السييما  مين مجموعيية المييفد رتبيية أ  عليى أكييد والنظيري  التربييوي  األد  أ  سييما وال
 أ  النمييو خييفل ميين شدصيييت ، تكييوين في  هامييا   طرفييا   تكييو   والتيي  األسيير  داخي  وموضييع  ترتيبيي  حسييب وذليي  الييوالد  منيذ
 في  بياريا   طابعيا   تير ي األسير  في  الييرد مركي  أ  باعتبيار نيسييت ، تحدييد في  كبيير دور لهيا واليذي األسير ، في  الييرد مرك 
 هللا، )عبيد المحيي  ذلي  في  التعياو   وقلية المنافسية شيد  مين النميو تعيوق  مصياعب مين ل  يتعر  وما لليرد الحيا  أسلو 
 عميقية آثيارا   مين لإلنسيا  اليوالدي للموقيع وميا الييرد، شدصيية صيياغة في  جيدا   هيا  دور لي  الوالد  ترتيب وكذل  ،(2018
 النيسيية المرونية ميع ويتطيابق يتوافيق ما وهو (،1999 )ليما ، اليو  علي  هو كما صاغت  الت  يسيةالرئ والقو   تكوين  ف 

 الحالية. للدراسة السؤال هذا نتائج خفل من األول( )المولود ورتبة
 إليى أشيار  والتي  (،2007) بركيا  دراسية نتيائج ميع واألدوا  العينة وباختفف ج ئيا   السؤال هذا نتيجة وتدتلف

 الييذي األوسيي  اإلبيين ولصييالح اإلنيعييال( – )اإلتيي ا  الشدصييية ُبعييد علييى الطييف  درجييا  بييين إحصييائيا   داليية فييروق  جييودو 
 شيقور  دراسية نتيائج ميع واألدوا  العينية وبياختفف ج ئييا   السيؤال هيذا نتيجية اختليي  وكيذل  اإلتي ا . سمة نحو ميف   أظهر

 نتيجية تدتليف وأيضيا   للطاليب. الميفدي للترتيب تع    الحيا  عن لرضاا ف  فروق  وجود عد  إلى أشار  والت  (،2013)
 إرتباطيية عفقية وجيود بعيد  أشيار  والت  (،2015) عل  بن دراسة نتائج مع واألدوا  العينة وباختفف ج ئيا   السؤال هذا
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 ج ئييا   السيؤال هيذا نتيجية اختليي  وكيذل  األصيغر. واإلبين األكبير لإلبين الميفد ورتبة الذا  إدار  بين إحصائية داللة ذا 
 بييين الميترضيية العفقيية اخييتفف إلييى أشييار  والتيي  (،2018) ويايييية يسييمينة دراسيية نتييائج مييع واألدوا  العينيية وبيياختفف
 جيديو  وال واألخيير . األوليى الميفديية الرتبية باعتبيار واأل  ليأل  ليذواتهم وتقيديرهم الميراهقين لألبناء الوالدية المعاملة أساليب
 البحثييية المتغيييرا  اخيتفف بسييبب وذلي  سييابقا ، عرضيها تييم التي  السييابقة الدراسييا  نتيائج مييع السيؤال هييذا نتيجية فيي  إتيياق

 السييابقة، الدراسييا  فيي  الييوارد  البحثييية المتغيييرا  بيياق  عيين الميييفد( ورتبيية النيسييية )المرونيية الحالييية الدراسيية فيي  المعالجيية
    وأصالة. وحداثة تمي ا   الحالية الدراسة ي يد ما وهذا

 التوصيات:
 وسيييابقاتها، الحاليييية الدراسييية نتيييائج عليييى وبنييياءا   الدراسييية، هيييذه لهيييا تعرضييي  التييي  والدراسيييا  األدبييييا  ضيييوء فييي 

 يل : بما الباحث يوص 
 ذوي  ليد  وخصوصيا   الجامعيية، رحمية األميير  كلية ف  االجتماعية الددمة تدص  طلبة لد  النيسية المرونة تع ي  -1

 التوافيق وتحييي  ليديهم النيسيية المرونية بتع يي  تتعليق منشيورا  عمي  خفل من واألخير، واألوس  الوحيد الميفد رتب
 تتييييح جماعييية أنشيييطة تييوفير إليييى باإلضييافة عصييييبة، مواقييف أو لضيييغوط التعيير  عنيييد اإليجابييية والمواجهييية اليعييال
 المرونيية جوانييب تيعييي  علييى تعميي  التيي  الداصيية نشييطةاأل وممارسيية المجتمييع مييع وإيجابييية بوييياء  المشيياركة للطلبيية
  لديهم. ممون حد ب قصى النيسية

 المييؤثر  والصييدما  الضيياغطة واألحييدا، للمتاعيب التعيير  ميين للييتدل  الكلييية لطلبية وتوجيهييي  إرشييادية بييرامج عمي  -2
 وتحسييين الجتميياع ا الييدعم علييى خفلهييا التركييي  ليييتم وتييدريب عميي  ورش خييفل ميين وذليي  النيسييية، مييرونتهم علييى
 أ  وخصوصييا   النيسيية، المرونية مسيتو   رفييع في  تسيهم أ  يموين التيي  ،ليديهم المعرفيية البنيية وإعيياد  األنيا دفياع آلييا 

 متوس . بمستو   جاء  الدراسة عينة أفراد لد  النيسية المرونة مستويا 
 المرونيية علييى األسييري  المنيياخ كيي ثر سييية،الني المرونيية فيي  المييؤثر  العواميي  حييول والبحييو، الدراسييا  ميين الم يييد إجييراء -3

 بالمرونية الطلبية شيعور ميد  عليى والتعيرف النيسية، والصحة التوافق على الضاغطة االنيعالية المواقف وأثر النيسية،
 الجامعيييا  فييي  والتقنيييية والعلميييية اإلنسيييانية التدصصيييا  وطالبيييا  طيييف  بيييين مقارنييية دراسيييا  خيييفل مييين النيسيييية
 واإلقليمية. العربيةو  المحلية والمعاهد

 والمراجع المصادر قائمة
 العربية: المراجع قائمة أوالا:
 – 1  (.29) العييدد العربييية، النيسييية العلييو  شييبوة الوقائييية. وقيمتهييا ومحييدداتها ماهيتهييا النيسييية المرونيية (.2013) السييعيد محمييد حييفو ، أبييو
55. 
 للثقافة. األعلى المجلس دار القاهر ، ،1ط بشر (، نجيب عادل )ترجمة: البشرية. الطبيعة (.2005) أليرد دلر،آ

 الديامس السينوي  الميؤتمر المعرفي . التقيييم ميوياني   ضوء ف  الموهوبين والشبا  األطيال لد  النيسية المرونة (.2010) الرقيب عبد البحيري،
 شييمس، عيين جامعية النيسيي ، اإلرشياد مركي  القيياهر : (،1) المجليد مصير، يييي رحبية( إرشيادية آفيياق نحيو المجتميع وتنمييية األسيري  )اإلرشياد عشير
 1 – 16. 

 جامعية مجلية الثانويية. المرحلية طلبية ليد  والتحصيي  والعصيابية االنبسياطية الشدصيية ببعيدي وعفقت  الوالدي الترتيب (.2007) يياد بركا ،
 .256 – 229  (،2) 10 األقصى،

 حييث مين واألخيير  األوليى الرتبية مين المراهقين من عينة على دراسة المراهق لد  الميفد تبةبر  وعفقتها الذا  إدار  (.2015) حليمة عل ، بن
 الج ائر. بسور ، والية واالجتماعية، اإلنسانية العلو  كلية بسور ، خضير محمد جامعة ماجستير، رسالة بسور . بمدينة الميفد
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 رسيييالة ُعميييا . سيييلطنة فييي  العيييا  التعلييييم طيييف  ليييد  المدرسيييية والبيئييية األسيييرية ةبالبيئييي وعفقتهيييا النيسيييية المرونييية (.2010) عائشييية الحيييارث ،
 مصر. القاهر ، التربية، كلية شمس، عين جامعة ماجستير،
 دمشق. جامعة طلبة من عينة لد  النيسية والصحة الضاغطة الحيا  أحدا، بين وسي  كمتغير النيسية المرونة (.2016) محمد أحمد ال عب ،
 .113 – 59  (،2) 32 دمشق، ةجامع مجلة

 التربيية كليية دييالى، جامعية ماجسيتير، رسيالة الجامعية. طلبية ليد  الضاغطة الحيا  ب حدا، وعفقتها النيسية المرونة (.2012) لمياء ال هيري،
 العراق. ديالى، اإلنسانية، للعلو 
 ماجسيتير، رسيالة غي  . بمحافظيا  اليلسيطينية الجامعيا  طلبية د لي الحييا  عين بالرضيا وعفقتهيا النيسية المرونة (.2012) عمر يحيى شقور ،
 فلسطين. غ  ، التربية، كلية األيهر، جامعة

 علييى تطبيقييية دراسيية السيووسييوماتية األمييرا  بييبع  المصييابين لييد  النيسييية بالصييفبة وعفقتهييا النيسييية الضييغوط (.2014) محمييد الشييمري،
 العليييو  كليييية األمنيييية، للعليييو  العربيييية نييياي  جامعييية ماجسيييتير، رسيييالة البييياطن. حيييير بمحافظييية عيييا ال خاليييد الملييي  مستشييييى فييي  إكلينيويييية عينييية

 السعودية. الريا ، واإلدارية، االجتماعية
 اليكر. دار عما ، ،2ط النيس . والعف  اإلرشاد نظريا  (.2018) قاسم محمد هللا، عبد

 رسييالة ُعمييا . بسييلطنة الشييرعية العلييو  كلييية طلبيية لييد  االجتماعييية بالمهييارا  تهيياوعفق النيسييية المرونيية (.2016) صييالح بيين سييالم العيي ري،
 ُعما . سلطنة ن و ، والية واآلدا ، العلو  كلية ن و ، جامعة ماجستير،
 اليلسيية بةشيع المعلميا  الطالبيا  ليد  التيدريس قليق وخي  اإليجاب  التيكير مهارا  لتنمية النيسية المناعة تنشي  (.2013) إيما  عصيور،
 .36 – 11  (،42) 3 السعودية، يي النيس وعلم التربية ف  عربية دراسا  واالجتماع.

 26  (،30) قطر، جامعة النيس، علم مجلة االجتماعية. بالمسؤولية وعفقت  الميفدي الترتيب (.1994) مايسة والنيال، الدين عفء كياف ،
– 37. 

 اليكر. دار عما ، ،1ط الدي (، وديع سامح )ترجمة: النيس . والعف  اإلرشاد ف  قوالتطبي النظرية (.2011) جيرالد كوري،
 القير . أ  جامعية طالبيا  ليد  المرونية ل يياد  النيسيية المرونية اسيتراتيجيا  عليى قيائم جمعي  إرشيادي برنيامج فاعليية (.2012) حنا  المالك ،
 .167 – 135  (،31) 3 السعودية، ييييي النيس وعلم التربية ف  عربية دراسا 
 الحيوارن (، إيياد )ترجمية: اليوالد . ترتييب في  األول للموليود والسيلب  اإليجاب  األثر وبلوغا   نش   األكبر المولود شدصية (.1999) كيين ليما ،

 الكلمة. دار دمشق، ،1ط
 (،1) 28 دمشيييق، جامعييية مجلييية لروضييية.ا أطييييال ليييد  اللغيييوي  بييالنمو الصيييلة ذا  المتغييييرا  بعييي  دراسييية (.2012) نيييواف معمييير الهوارنيية،
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 األردن في اإلعاقة ذوي  أبنائهم مستقبل حول األهالي توقعات
 

 الدكتورة سهام الخفش
 جامعة عمان العربية

 25/01/2021تاريخ االستالم: 
 

 األستاذ الدكتور وائل محمد مسعود
 جامعة عمان العربية

 30/01/2021تاريخ القبول :
 
  الملخص

 وعفقتهيا األرد  في  اإلعاقية ذوي  مين أبنائهم مستقب  حول األهال  توقعا  على التعرف إلى الدراسة هذه هدف 
 إليييى الوصيييول فييي  التحليلييي  الوصيييي  المييينهج الباحثيييا  واسيييتدد  والتربويييية، واالقتصيييادية االجتماعيييية المتغييييرا ، بيييبع 
 وثبييا  صييدق ميين التحقييق وبعييد الدراسيية لهييذه أدا   بتطيوير الباحثييا  وقييا  أسيير ، (247) ميين الدراسيية عينيية وتكونيي  النتيائج،
 العفقييا  ومحييور ،والييوظيي  االقتصييادي )المحييور هيي : محيياور، خمسيية علييى مويعيية فقيير  (57) ميين األدا   تكونيي  ،األدا  

 لتموييين المجتمعييية والتهيئيية والطبييية، الصييحية والرعاييية التعليميي ، األكيياديم  والمحييور المعيشيي ، واالسييتقفل االجتماعييية
 هيو أبنيائهم مسيتقب  عليى أألسير وخيوف التوقعيا  أكثير أ  الدراسية نتيائج أظهير  قيدو  المعيشي (، االستقفل من المعوقين

 المحيييور عليييى األهييي  توقعيييا  النتيييائج أظهييير  كميييا التعليمييي ، األكييياديم  والمحيييور الصيييحية الرعايييية محيييور مجيييال فييي 
 االجتماعيييية قيييا العف محيييور عليييى التوقعيييا  ومسيييتو   المحيييدد ، غيييير االجتماعيييية الحالييية لصيييالح جييياء اليييذي االقتصيييادي
 فيروق  أي الدراسية نتيائج تظهير ليم بينميا ،دينيار (400-250) مين المتندن  الدخ  ذوي  اآلباء لصالح المعيش  واالستقفل

 ميين الوالييدين لصييالح الصييحية الرعاييية لمحييور فروقييا النتييائج أظهيير  بينمييا األكيياديم ، للمحييور تعيي    إحصييائية دالليية ذا 
 أوصي  وقيد المعيوقين. وتمويين المجتمعيية التهيئية محيور عليى الوسي  إقليم ف  واأل   األ ولصالح سنة، (29-20) عمر

 المعوقين. من أخر   متغيرا  على الدراسا  من الم يد بججراء الدراسة
  اإلعاق . ذوي  األفراد مستقب  ،األه  توقعا  مقيا  ،اإلعاقة ذوي  أهال  :المفتاحية الكلمات
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Parent’s expectation about the future of their children with disabilities in 
Jordan 

 
Dr. Seham Alkhuffash  prof. Wael Mohammad Masoud 

 
Abstract 

The study aims at exploring the expectations of the Jordanian families toward the 
future of their disabled children and its relation to some factors. A descriptive and 
analytical statistic method is being used to reveal this relation. 

The study sample consist of 247 of parents and other family members. A special tool 
has been developed by the authors to meet the specific aim of the study. The tool consist a 
57 item divided to five major areas). The economic and functional; Academic and 
Education; Health and medical care; Social relation; and societal accommodation). 

The results of the study reviled that almost all the families expressed concern 
mainly about Health and Medical care and Education. A statistical relation is been found 
between Social relation the study factors and variables such as gender, monthly income, 
age, and place of residence. No relation has been found between the variables and the 
Academic and Education factor 

Key words: Parents of People with Disabilities, Parental Expectations Scale. The 
Future of the Disable Persons. 

  



2021
 

67 

  مقدم :
 ربويييةالت والدييدما  البييرامج تقدميي  مييا فيي  تكميين وأسييرهم أإلعاقيية ذوي  أألفييراد تواجيي  التيي  التحييديا  أبييري ميين إ 
 مين واليتمون المجتميع ميع التكيي  عليى القدر  من مناسب مستو   الى الوصول من لتموينهم اإلعاقة ذوي  لألفراد والت هيلية
 المعيش . اإلستقفل

 والت هيلييية التربوييية الدييدما  علييى حصييولهم بعييد اإلعاقيية ذوي  األفييراد سيييتمون هيي  : هييو هنييا يبييري الييذي والسييؤال
 ايجياد ) وظيفييا حيياتهم في  اإلستقفل من معها يستطيعو   لدرج  المجتمع ف  واإلجتماع  وظيي ال واإلندراط التدر  من

 ومجتمعييييا أسيييرهم( عييين بعيييدا المن ليييية شيييؤونهم وإدار  أسيييره تكييوين مييين )اليييتمون واجتماعييييا ومسييتقر( ودائيييم مناسيييب عميي 
 ؟. مجتمعهم( وتطوير تنمية ف   المساهم على وقادر  فاعل  كيئة أدوارهم وممارسة المجتمع ف  )اإلندما 

 بقيدر  يتعليق اليذي اليوظيي  الجانيب عليى ركي  مين فمينهم البياحثين مين العدييد إهتميا  على الموضوع هذا حاي لقد
 الدييدما  تطييوير ضييرور  علييى ركيي  ميين وميينهم ،وظيييي  علييى والحصييول العميي  فيي  المنافسيية علييى أإلعاقيية ذوي  األفييراد

 فيي  أإلنييدامج ميين تمويينهم التيي  المناسييبة والقييدرا  المهييارا  اإلعاقيية ذوي  ألألشييدا  لتييوف  والت هيلييي والتربوييية التعليمييية
 وأثير اإلعاقية ذوي  أبنيائهم مسيتقب  حيول أألهيال  وتوقعا  اتجاها  موضوع نال المستق .كما العي  على والقدر  المجتمع
 توقعييا  ببنيياء أألهيي  يقييو  أ  ضييرور  فيي  هييو البيياحثو   الييية وصيي  واب مييا خاصييا إهتمامييا المسييتقبلية حييياتهم علييى ذليي 

 ،Russell,2003 سيليم.) بشيو  ابنيائهم لمسيتقب  التدطيي  أجي  مين والدبيراء المدتصيين ميع التعاو   على والعم  ايجابية
Al-Zoubi ,2016، Alemdar.2018 &  Küçük، Walker & Hutchinson2018، Chen, Hahn,2019، 

 ,Donna. Conroy, Cerreto.2002، Heiman,2002، Qian,etal ،2019آخييرو ، هييادا   ،2010 ،ا القصيي

2012.) 
 علييى اإلعاقيية ذوي  أبنييائهم حصييول مييد  حييول األهيي  توقعييا  إستقصيياء بغيير  الدراسيية هييذه انطلقيي  هنييا ميين

 معيش .ال اإلستقفل متطلبا  مواجهة من التدر  بعد تمونهم ومد  المناسب  والددما  البرامج
  الدراسة: مشكلة

 ديموغرافيية ناحيية مين فهي  واألهميية القيمية عاليية مسيؤولية ه  وت هيلهم، ورعايتهم اإلعاقة ذوي  األفراد تربية إ 
 الدطيي  بتييوفير مطالبيية هيي  وإنسييانية اجتماعييية ناحييية وميين المجتمييع، أفييراد ميين %13-10 نسييبت  بمييا تعنييى واقتصييادية
 هييذه هيي  هييو: الدراسيية، هييذه فيي  الميتيير  والسييؤال .األفييراد لهييؤالء الداصيية االحتياجييا  بيييةتل بهييدف والتشييريعا  والبييرامج
 بالمهييارا  وتيي ودهم اإلعاقيية، ذوي  األفييراد تؤهيي  أ  تسييتطيع خييدما  ميين تقدميي  ومييا المؤسسييا  تتحملهييا التيي  المسييؤولية
 العييي  علييى القييدر  وبالتييال  المجتمييع، فيي  واالنييدما  التكييي  علييى القييدر  ميين مناسييب مسييتو   إلييى بهييم للوصييول المطلوبيية
  منها؟ تدرجهم بعد باستقفلية والعم 

 اإلعاقيية ذوي  األفييراد أهييال  وتوقعييا  آراء السييتطفع خاصيي  أداه  بتصييميم الباحثييا  قييا  السييؤال هييذا علييى لإلجابيية
 أل  تي هيلهم عليى قيادر  هيلييةالت  والمراكي  الميدار  مين عليهيا حصيلوا التي  البيرامج كاني  إذا وفيميا أبنيائهم، مسيتقب  حول
 أسرهم. عن مستق  بشو  حياتهم شؤو   إدار  على قادرين يوونوا
 : الدراسة أسئلة

 : األتية األسئلة على اإلجابة الدراسة حاول 
 ؟ ابنائهم مستقب  نحو اإلعاقة ذوي  األشدا  أهال  توقعا  ما -1
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 الحاليييية العميييير، القرابيييية، ودرجيييية األهيييي  )جنسحسييييب اإلعاقيييية ذوي  األشييييدا  أهييييال  توقعييييا  مسييييتو   يدتلييييف هيييي  -2
 الشهري(؟ والدخ  اإلقامة موا  االجتماعية،

 الدراسة: أهمية
 النظرية: أألهمية

 اإلعاقيية ذوي  أبنييائهم مسييتقب  حييول األهييال  توقعييا  علييى التعييرف إلييى تسييعى كونهييا ميين أهميتهييا الدراسيية تكتسييب
 إلجييراء الشيي   بهييذا والمهتمييين البيياحثين أمييا  الطريييق الدراسيية ههييذ تيييتح وقييد األهيي ، لتوقعييا  مقيييا  وتطييوير ،األرد  فيي 

 ميييواطن وتحديييد .كافيية الداصيية التربييية فئيييا  يشييم  أوسييع، نطيياق علييى المجييال هيييذا فيي  المرتبطيية الدراسييا  ميين الم يييد
 التوقعا . مقيا  أبعاد على اإلعاقة ذوي  ألهال  المتدنية التوقعا 
 التطبيقية: األهمية

 لتسييجي  ميينهم العظمييى الغالبييية يجتهييد لييذا أبنييائهم، مسييتقب  هييو اإلعاقيية ذوي  األفييراد أهييال  لييقيق مييا أكثيير لعيي 
 التيي  المناسييبة الوسيييلة فيهييا يجييدو   علهييم ،الداصيية االحتياجييا  بييذوي  تعنييى التيي  الت هييي  ومراكيي  المييدار  فيي  أبنييائهم
 عيين للكشييف اوال تسييعى الدراسيية هييذه فييج  هنييا ميين المسييتقبلية. حييياتهم وعلييى أبنييائهم تعليييم مسييتقب  علييى يطمئنييو   تجعلهييم
 عيين الكشييف إلييى وثانيييا المعيشيي ، االسييتقفل علييى وقييدرتهم اإلعاقيية ذوي  أبنييائهم مسييتقب  حييول األهييال  توقعييا  مسييتو  
 ومراكي  الداصية الحاجيا  ذوي  مدار  ف  حاليا المقدمة والت هيلية التربوية والددما  البرامج من األهال  توقعا  مستو  

  .المتغيرا  ببع  وعفقت  لت هي ا
  : اإلجرائي التعريف

  المستددمة. األدا   فقرا  على الدراسة عينة أفراد الستجابا  الكلية الدرجة ه  :األهل توقعات
 تعدادها بل  عينة ف  أبنائهم مستقب  على المعوقين أهال  توقعا  على للتعرف الدراسة حدود تقتصر :الدراسة حدود

  .2020-2019 الدراس  للعا  ةميالهاش األردنية المملكة ف  والجنو  والوس  الشمال محافظا  من أسر  (250)
 الدراسة: إجراءات

 الدراسة: منهج
 معينية ظياهر  ييدر  اليذي المينهج وهيو " الوصيي  التحليي  باسيتددا  الباحثيا  قيا  الدراسية أهداف تحقيق أج  من

 تيييدخ  دو   المسيييتجوبين خيييفل مييين البحيييث أسيييئلة عليييى اسيييتجابا  عليييى لالحصيييو  مموييين موجيييود  ميييا قضيييية أو حيييدثا   أو
 الباحث.
  الدراسة: مجتمع

 األرد  في  اإلعاقية نسيبة تقيدر حيث الداصة، االحتياجا  ذوي  األشدا  أسر جميع من الدراسة مجتمع يتكو  
 األشيدا  لحقيوق  علىاأل المجلس( إحصائية على بناء إنا، %57و ذكور، %43 منهم اإلعاقة، ذوي  من (%13) نحو
  (.2015، أإلعاق  ذوي 
  الدراسية: عينة

 ميييين عييييدد اسييييتبعاد تييييم حيييييث الداصيييية، االحتياجييييا  ذوي  أسيييير أهييييال  ميييين (250) ميييين الدراسيييية عينيييية تكونيييي 
 ميين البيانييا  موتمليية اسييتبانة (247) ميين تتكييو   الدراسيية عينيية أصييبح  وبالتييال  فيهييا، البيانييا  اكتمييال لعييد  االسييتبانا 

 (.1) رقم الجدول ف  موضح هو كما  األهال
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  المتغيرات. على بناء الدراسة عينة أفراد توزيع يوضح (1) رقم الجدول
 .الشهري  الدخل ،السكن مكان ،االجتماعية الحالة ،بالسنوات العمر ،الجنس متغيرات حسب الدراسة عينة أفراد توزيع ( 1 ) الجدول

 المئوية النسبة العدد الفئة المتغير 

 العينة ب فراد تتعلق لوما مع

 الجنس

 55.6 134 األ 

 24.1 58 األ 

 19.1 46 األخ 

 1.2 3 األخ

 100.0 241 المجموع

 بالسنوا  العمر

20-29 45 18.2 

30-39 88 35.6 

40-50 73 29.6 

 16.6 41 سنة 50 من أكثر

 100.0 247 المجموع

 االجتماعية الحالة

 16.2 40 أع  

 67.2 166 مت و 

 10.5 26 مطلق

 6.1 15 أخر  

 100.0 247 المجموع

 اإلقامة موا 

 34.7 84 الشمال

 25.2 61 الوس 

 40.1 97 الجنو 

 100.0 242 المجموع

 الشهري  الدخ 

250-400 154 68.4 

401-600 52 23.1 

 8.4 19 600 من أكثر

 100.0 225 المجموع

 يل : ما السابق الجدول من لنا بينيت
 المئوييييية النسييييبة يليهييييا ثييييم (،األ ) للجيييينس (%55.6) الجيييينس لمتغييييير تبعييييا   األفييييراد لتوييييييع مئوييييية نسييييبة أعلييييى بلغيييي  .1

 (.األخ) للجنس (%1.2) مئوية نسبة أدنى بلغ  بينما )األ (، للجنس (24.1%)

 النسييبة تليهييا ثييم (،39-30) للعميير (%35.6) بالسيينوا  مييرالع لمتغييير تبعييا   األفييراد لتوييييع مئوييية نسييبة أعلييى بلغيي  .2
 سنة(. 50 من )أكثر للعمر (%16.6) مئوية نسبة أدنى بلغ  بينما (،50-40) للعمر (%35.6) المئوية

 النسييبة يليهييا ثييم )متيي و (، للحاليية (%67.2) االجتماعييية الحاليية لمتغييير تبعييا   األفييراد لتوييييع مئوييية نسييبة أعلييى بلغيي  .3
 )أخر (. للحالة (%6.1) مئوية نسبة أدنى بلغ  بينما )أع  (، للحالة (%16.2) المئوية

 النسيبة يليهيا ثيم )الجنيو (، السيون لمويا  (%40.1) السيون مويا  لمتغيير تبعيا   األفيراد لتويييع مئوية نسبة أعلى بلغ  .4
 )الوس (. السون لموا  (%25.2) مئوية نسبة أدنى بلغ  بينما )الشمال(، السون لموا  (%34.7) المئوية
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 النسييبة يليهييا ثييم (،400-250) للييدخ  (%68.4الشييهري) الييدخ  لمتغييير تبعييا   األفييراد لتوييييع مئوييية نسييبة أعلييى بلغيي  .5
 (.600 من )أكثر للدخ  (%8.4) مئوية نسبة أدنى بلغ  بينما (،600-401) للدخ  (%23.1) المئوية

  الدراسة: أداة
 ضييوء وفيي  التربييوي، األد  علييى بيياالطفع قامييا حيييث الدراسيية، أهييداف قيييقلتح كيي دا   االسييتبانة الباحثييا  اسييتدد 

 عيين ،اإلعاقيي  ذوي  األشييدا  وأهييال  المدتصييين آراء ميين عينيية واسييتطفع الدراسيية، بمشييولة المتعلقيية السييابقة الدراسييا 
  قسمين: من  تتكون الت  الدراسة أدا   بتصميم الباحثا  قا  علي  وبناء ي المقابف  طريق

 موييا  االجتماعييية، الحاليية العميير، األسيير ، )جيينس المسييتجيب عيين شدصييية معلومييا  عيين عبييار  :األول مالقسيي
 الشهري(. والدخ  اإلقامة،

 أعطييى وقييد فقيير ، (57) النهائييية صييياغتها بعييد فقراتهييا عييدد بليي  التيي  .االسييتبانة محيياور عيين عبييار  الثييان : القسييم
  محور. لك  تبعا جدا( مندي  مندي ، متوس ، عال ، جدا، ال )ع الدماس  ليور  لمقيا  وفقا وي   فقر  لك 

 : وثباتها األداة صدق
 المدتصيين المحوميين مين (10) عشير  عليى بعرضيها األوليية، بصورتها إعدادها بعد األدا   صدق من التحقق تم 
 اإلعاقيية ذوي  أهييال  ميين 10 عييدد وعلييى مؤتيية، وجامعيية األردنييية، والجامعيية ،الطييليية جامعيي  ميين كيي  فيي  الداصيية بالتربييية
 .وأألهال  المحومين مفحظا  وفق اليقرا  على الفيمة التعديف  إجراء تم وقد استطفعية، كعينة

  األداة: ثبات من وللتحقق
 الثبيا  معامي  قيمة على جاء  حيث االستبانة، ثبا  معام  إليجاد وذل  ،كرونباخ أليا طريقة الباحثا  استدد 

  الثبا . من عالية بدرجة تتمتع االستبانة أ  على يدل مما اوهذ (0.915) الكل 
 الدراسة: محاور

 اآلتية: المحاور على الدراسة ترك 
 ودخي  ودائمي  مناسيب  وظييي  على الحصول من اإلعاقة ذوي  األشدا  تمون مد  على ويرك  الوظيي ، االقتصادي المحور -1

  فقر . (11) اليقرا  وعدد ثاب .

 ثقافيية تيي ثير ومييد  ،المجتمييع مييع التياعيي  علييى المعييوقين قييدر  علييى ويركيي  المعيشيي ، واالسييتقفل جتماعيييةاال العفقييا  محييور -2
  فقر . (14) فقرات  وعدد الشام ، واالندما  ،باستقفلية العي  على المعوقين مساعد  دو   الحيلولة ف  وعادات  المجتمع

 مين اإلعاقية ذوي  األشدا  تمون فر  من والتعليمية التربوية البرامج توفره ما مد  على ويرك  التعليم ، األكاديم  المحور -3
  فقر . (12) فقرات  وعدد إلي  الوصول يمون مستو   أعلى إلى والوصول التعليم

 احتياجيا  تلبي  وتجهيي ا  بيرامج مين والطبيية الصيحية المؤسسيا  تيوفره ميا ميد  عليى ويركي  والطبية، الصحية الرعاية محور -4
  فقرا . (10) فقرات  وعدد إلعاقة،ا ذوي  األشدا 

 ذوي  لألشييدا  المسييتق  والعييي  المجتمعيي  االنييدما  فيير  لتييوفير المجتمييع اسييتعداد مييد  علييى ويركيي  المجتمعيي ، المحييور -5
  فقرا . (10) فقرات  وعدد اإلتجاها  وأثر اإلعاقة

  اإلحصائية: المعالجة
 باسييتددا  البيانييا  معالجيية وتييم (SPSS) اإلحصييائ  جالبرنييام باسييتددا  اآلليي  الحاسييب إلييى البيانييا  إدخييال تييم
 أدا   وثبيا  صيدق مين للت كيد التاليية اإلحصيائية ا المعالجية اسيتددا  وتيم البيانيا ، لمعالجة المناسبة اإلحصائية األساليب
  الدراسة:
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 الدراسيية اورمحي مين محيور كي  اتسياق ميد  مين والت كييد ،اليداخل  االتسياق صيدق مين للت كيد : بيرسيو   ارتبياط معامي  -
  .محور ك  عليها يحتوي  الت  واليقرا 

  المئوية. والنسب التكرار -

  المعيارية واالنحرافا  المتوسطا  -

 Way ANOVA-1 األحادي التباين تحلي  -

 Least Significant Difference (LSD) اختبار -
  :السابقة الدراسات

 بتوقعييا  المتعلييق البحييث موضييوع تناوليي  التيي  يييةواألجنب العربييية الدراسييا  ميين لعييدد عرضييا   اليصيي  هييذا يتنيياول
 عليها: التعقيب مع أخر ، بمتغيرا  وعفقتها ،أإلعاق  ذوي  أبنائهم مستقب  نحو األهال 

 فيردا، 32 عليى دراسية ( (Richard ,Hastings and Helen, 2002 وهيليين وهاسيتينج ريتشيارد مين ك  أجر  
 وقييييد داو . متفيمييية وذوي  التوحيييد طييييي  وذوي  والشيييديد ( المتوسيييطة) ةالعقلييييي اإلعاقيييا  ذوي  مييين ألطيييييال أسييير يمثليييو  
 .أبنيييائهم مسييتقب  حييول إيجابييية توقعييا  تكييوين علييى اإلعاقيية ذوي  ألسييير مييؤثر  دعييم بييرامج تييوفر أهمييية الدراسيية أظهيير 
 ذوي  بنييائهمأ مسييتقب  حييول إيجابييية توقعييا  تكييوين علييى مسيياعدتها فيي  لألسيير االجتميياع  الييدعم أهمييية الدراسيية وأظهيير 
 التوقعا  هذه من أبنائهم تموين على للتدخ  مؤثر  برامج توفير وضرور  أهمية أبري  كما ،اإلعاقة

 مؤسسييا  فيي  التربويية والدييدما  البييرامج فاعليية مسييتو   علييى التعيرف بهييدف دراسيية (2014) السيريع أجيير   كميا
 التوحييد اضييطرا  ذوي  واألطيييال العقلييية اإلعاقيية ذوي  للألطيييا وخييدماتها برامجهييا تقييد  والتيي  األرد ، فيي  الداصيية التربييية

 االعتميياد معييايير : وهمييا األردنيي  المعييوقين األشييدا  لشييؤو   األعلييى المجلييس قبيي  ميين إصييدارهما تييم أداتييين باسييتددا 
 الديا  داالعتميا ومعايير رئيسا . مؤشرا   (89و) أبعاد ثمانية من األدا   وتكون  العقلية، اإلعاقة وبرامج لمؤسسا  الدا 

 أ  الدراسيية نتييائج وأظهيير  رئيسيييا. مؤشييرا (110و) أبعيياد ثمانييية ميين األدا   وتكونيي  التوحييد، اضييطرا  وبييرامج لمؤسسييا 
 ذا  كانيي  أبعيياد ثفثيية هنييا  أ  حييين فيي  والدييدما " البييرامج "ُبعييد وهييو: مرتيييع فاعلييية مسييتو   ذا كييا  واحييدا   ُبعييدا   هنييا 
 األبعياد بياق  وأميا والعياملين. "اإلدار  وُبعيد "التقيييم" وُبعيد التعليميية" "البيئية ُبعيد ل :التيوا عليى وهي  متوسيطة فاعلية مستو  
 وُبعيدا األسير " وتمويين ودعيم و"مشاركة والرسالة" واليكر "الرؤية ُبعد وه : متدنية فاعلية مستو   ذا  فكان  أربعة وعددها
  الذات . "التقييم و االنتقالية"، والددما  "الدمج

 هييدف  دراسية (,Klink.Groothoff Brouwer, Holwerda 2015,) وآخييرو   هوليويردا مين كي  جير  أ كميا
 ،وتييوظييهم العميي  علييى ومعلميييهم وذويهييم اإلعاقيية ذوي  ميين للعميي  المييؤهلين الشييبا  توقعييا  شييد  تيي ثير مييد  معرفيية إلييى

 ميين سيينة، (20-17) بييين أعمييارهم حيي تراو  والنمائييية، العقلييية اإلعاقيية ذوي  ميين الشييبا  ميين (341) الدراسيية عينيية شييمل 
 العمييي  سيييوق  الطلبييية بيييدخول أعليييى كانييي  المعلميييين توقعيييا  بييي   النتيييائج أظهييير  االجتمييياع ، الضيييما  فييي  المسيييجلين
 فيي  الطلبيية تهيئيية ضييرور  الدراسيية أوصيي  وقييد ،ذويهييم ميين أقيي  بمسييتو   توقعييا  لييديهم فكييا  أنيسييهم الطلبيية أمييا التنافسيي ،
  أبنائهم. مستقب  على أهمية من ل  لما تنافس  عم  ف  أبنائهم لدخول أمورهم أولياء ودعم ودعمهم، االنتقال مرحلة

 حيول األهي  يحملهيا التي  التوقعيا  وأثير أهميية عليى ((Macoy, etal 2016 وآخيرو   مياكوي  دراسية رك   وقد
 فير  حيول والمعلميين األهي  توقعا  على التعرف إلى الدراسة هدف  حيث والنمائية. العقلية اإلعاقة ذوي  أبنائهم مستقب 
 بشييو  تييؤثر والمدرسييين األهيي  توقعييا  أ  النتييائج وأظهيير  المسييتقب ، فيي  لهييم وظييائف إيجيياد وفيير  اإلعاقيية ذوي  تعليييم
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 وظييي  إيجياد عليى المنافسية عليى تشيجيعهم وميد  المدرسية من تدرجهم بعد اإلعاقة ذوي  األفراد عم  فر  على إيجاب 
 المجتمع. ف 

 إلييى هييدف  دراسية (Blustein, Carter,Mcmillan, 2016) ومياكميف  وكييارتر بلوسيتين ميين كي    أجيير  كميا
 شيمل  ،أبنيائهم مسيار عليى ذلي  ت ثير ومد  لهم، عم  فر  إليجاد المدرسة، بعد ما ألبنائهم اآلباء توقعا  مد  معرفة
 عمير فيوق  نمائيية، اضيطرابا  وذوي  بسييطة ةعقليي إعاقية مين يعانو   ألطيال واألمها  اآلباء من ( 1065) الدراسة عينة
 أبييدوا أنهييم كمييا األجيير، مدفوعيية االجتماعييية األنشييطة فيي  للعميي  األولوييية أعطييوا اآلبيياء أ  النتييائج أظهيير  حيييث سنةييي 22

 فقييد وعلييي  للعميي ، والتييدريب الدبيير  ينقصييهم أبنيياءهم وأ  العميي ، فيي  االندييراط عنييد أبنييائهم مسييتقب  حييول عديييد  مديياوف
  األجر. مدفوعة التطوعية باألعمال واالهتما  العم ، ف  مبور  تدريبة بدبرا  المعوقين إيفء بضرور  الدراسة أوص 

 المسيتقبلية الحييا  توقيع عوامي  مين مهيم كعام  األهال  توقعا  فح  إلى ( ,Anne 2016 ) آ  دراسة وسع 
 التوقعيا  أهميية الدراسية أظهير  وقيد المجتمعي . لتياع وا المستق  والسون العم  مجاال  ف  التوحد طي  ذوي  ألبنائهم،
 التوقعييا  أ  أيضييا الدراسيية أظهيير  كمييا والعميي ، االجتميياع  والتياعيي  المسييتق  العييي  ميين أبنييائهم تموييين فيي  اإليجابييية

 والجنس. الوظيي  وأدائهم األه  بدلفية تت ثر
 األطيييال مسييتقب  علييى وأثرهييا األهييال  توقعييا  أهمييية باكتشيياف ( Bush,2017) وآخييرو   بييوش دراسيية واهتميي 

 )الواليدين األهي  توقعيا  أ  الدراسية هيذه وأظهر  العاديين. األطيال ب هال  مقارن  التوحد طي  وذوي  داو   متفيم  ذوي 
 وأظهيير  المسييتقبلية. والتوقعييا  التعليييم مسييتو   علييى تييؤثر التيي  العواميي  أهييم ميين تعتبيير والمعلمييين (اآلخييرين األسيير  وأفييراد
 بها. يعملو   الت  الوظيية وطبيعة الوالدين تعليم ومستو   لألطيال الظاهري  السلو  بعوام  تت ثر التوقعا  أ  الدراسة

 هيدف  (.Barak, Elad,Siberq& Brezner,2017) وبرينير وسيبير  وايليد بيار  مين كي  بهيا قيا  دراسية وفي 
 ،واآلبيياء األمهيا  توقعييا  بيين فييرق  هنيا  وهيي  ،ليدماغ ا بالشيل  المصييابين أطييالهم مسييتقب  حيول األهيي  توقعيا  لمعرفية
 وقيد ،سينة (12-6) عمير مين لألطييال ،واألمهيا  اآلبياء من (49) بالدراسة شار  ،أبنائهم بين الوظيفية القدرا  ومستو  
 بي   ينتبي حييث ،للحركية الوظيفيية القيدرا  وميد  أبنائهم، بدصائ  األه  توقعا  ارتباط مد  إلى الدراسة نتائج أشار 
 وظيفيية بقيدرا  يتمتعيو   اليذين األطييال ميع مقارنية ،بالحركية صعوبة من تعان  الت  للحاال  انديض  قد األه  توقعا 
 تقيديم ضيرور  الدراسية وأوصي  ،عيا  بشيو  اآلبياء مين األمهيا  لد  التوقعا  ف  تباين النتائج أظهر  كما ،أعلى حركية
  .ب سرهم واالهتما  جسميا   المعوقين للطلبة أكبر بشو  الدعم برامج

 في  وأهمتهيا األه  توقعا  لقيا  خا  مقيا  تطوير على عمل  الت  (Francis,2019) فرانسيس دراسة أما
 والمجيال ،األكياديم  والمجيال ،االقتصيادي الوظيي  المجال ه  مستقبلية، مجاال  عد  ف  اإلعاقة ذوي  األطيال مساعد 
 فعاليية الدراسية أظهير  وقيد وآبيائهم. تلميذ 660 من تكون  عين  على المقيا  هذا تطبيق تم حيث والشدصية. ،الصح 
 لقياس . خط  ما قيا  ف  المقيا 

 إلييى هييدف  وقييد A.Almalky, Alqahtani,Traino,2020)) وتراينييو والقحطييان  المييالك  ميين كيي  دراسيية أمييا
 إليى المدرسية بعيد ميا االنتقيال إليى المعيوقين أبنيائهم تهيئية عليى قدرتها ومد  الداصة المدار  حول األه  توقعا  معرفة
 أسير مين (92) الدراسية ف  شار  ،السعودية العربية المملكة ف  واألسر المدار  تعاو   ومد  ،األكاديم  والتعليم ،العم 
 بهيييا  تقيييو  التييي  الشيييراكة نحيييو سيييلبية اتجاهيييا  يحمليييو   األهييي  أ  الدراسييية نتيييائج أظهييير  وقيييد ،الداصييية االحتياجيييا  ذوي 
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 وبيين بيينهم ميا التعياو   وأ  ،السيوق  احتياجيا  حسيب العمي  عليى أبنيائهم تيدريب بدصو  المحلية والمجتمعا  المدار 
  العم . إلى االنتقال لمرحلة أبنائهم لدعم الش ء، بع  قليلة العاملة الكوادر
 السابقة: الدراسات على تعقيب

 البيييرامج إيييفء أهمييية مجملهيييا فيي  تناوليي  قييد الدراسيييا  غالبييية أ  السييابقة، الدراسييا  عييير  خييفل ميين يفحيي 
 العيي  مين الداصة االحتياجا  ذوي  لتموين ،فائقة عناية الداصة التربية مدار  ف  والمجتمعية واالقتصادية ،األكاديمية
 األهي  عيا توق بيين ميا ارتبياط هنيا  أ  إليى الدراسيا  أشيار  كميا واالقتصيادي، االجتماع  االستقفل خفل من المستق 
 غييير باعتبارهييا ألبنييائهم المقدميية الدييدما  طبيعييية عيين األهيي  رضييى عييد  أيضييا المفحيي  وميين مسييتقبف، أبنييائهم ونجيياح
  .لهم كريمة حيا  لضما  كافية
  وتفسيرها: الدراسة نتائج

 قب مسيييت حيييول اإلعاقييية ذوي  األشيييدا  أهيييال  توقعيييا  ميييا :وهيييو الدراسييية أسيييئلة مييين األول السيييؤال عييين لإلجابييية
 األكياديم  المحيور االجتماعيية، العفقيا  محيور اليوظيي ، االقتصيادي )المحيور الدراسة محاور من محور ك  ف  ابنائهم

 عييال  ) التوقعييا  مسييتو   حسييب لترتيبهييا وفقييا أهميتهييا ودرجيي  المجتمييع( تهيئيية ومحييور الطبيي  الصييح  المحييور التعليميي ،
 جدا(؟ مندي  مندي ، متوس ، عال ، جدا،

 فيي  موضييح هييو كمييا الدراسيية أدا   مجيياال  ميين مجييال لكيي  المعيارييية واالنحرافييا  المتوسييطا  اسييتدرا  متيي فقييد
  التحلي . نتائج يبن الذي (2) رقم الجدول

  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: ( 2 ) جدول
 موافقة درجة المعياري  االنحراف الحسابي* المتوسط المجال الرقم
 مرتيعة 790. 3.970 والطبية صحيةال الرعاية 4
 مرتيعة 792. 3.693 التعليم  االكاديم  3
 متوسطة 726. 3.552 المجتمع تهيئة 5
 متوسطة 891. 3.420 والوظيي  االقتصادي المحور 1
 متوسطة 804. 3.412 المعيش  واالستقفل االجتماعية العفقا  2

 متوسطة 607. 3.587 كو  المجاال 

 (5) من لعظمىا الدرجة *
 والطبيية الصيحية الرعايية لمحيور بالنسيبة مرتيعيا جياء محيور لكي  التوقعا  مستو   أ  أعفه الجدول من لنا يتبين

 ومحيييور اليييوظيي  االقتصيييادي والمحيييور المجتميييع، تهيئييية ) المحييياور بييياق  حصيييل  بينميييا التعليمييي ، األكييياديم  والمحيييور
 مسيتو   نالي  قيد الدراسية محياور جمييع أ  القيول ويموين .متوسيطة درجي  لىع (المعيش  واالستقفل االجتماعية العفقا 
  التوقعا . لمستو   انديا  أي الجدول يظهر لم بحيث اإلعاقة، ذوي  األفراد أهال  توقعا  جيدامن

 : إلى النتيجة منطقية الباحثا  ويع و
 شياملة غيير الحووميية الصيحية ا فالديدم الصيح ، المسيتو   عليى للمعوقين المقدمة الددما  ف  واضح نق  هنا  -

  .المرضى ب عداد واكتظاظها كلها المعوقين الحتياجا 

 تغطيتهييا، يسييتطيعو   ال مادييية أعبيياء األهيي  يحميي  وهييذا جييدا   مولييية الدييا  القطيياع فيي  الصييحية الدييدما  أ  كمييا -
  .الدخ  مستو   تدن  بسبب
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 وجيود عيد  بسيبب أفضي ، مسيتقب  إليى الطلبية إعيداد مني  يتوقيع ال أني  إليى والتعليمي  األكياديم  الجانب نتيجة وتع و -
 فييج  ،الييدمج مراكيي  فيي  المنيياهج هييذه مثيي  تواجييد حييال وفيي  الداصيية، االحتياجييا  لييذوي  ومتدصصيية معدليية منيياهج
  اإلعاقة. ذوي  التفميذ مع التعام  على والقدر  الدبرا  تنقصهم المعلمين غالبية

 مين فيظهير األهميية درجي  حسيب تنايلييا وتصنييها المحاور فقرا  من فقر  ك  على العينة أفراد استجابة ولمعرفة
  (.7-3 ) من الجداول ف  اليقرا  خفل

  والوظيفي االقتصادي األول: المحور

 مرتبة والوظيفي االقتصادي المحور على الدراسة عينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: (3) جدول
 الحسابية المتوسطات حسب اا تنازلي

 المتوسط الفقرات الرقم
 الحسابي*

 االنحراف
 المعياري 

 درجة
 الموافقة

 على بناء وليس إنسان  منظور من المعاقين تشغي  إلى ينظرو   العم  أصحا  معظم 3
 قدراتهم.

 مرتيعة 1.094 3.857

 بصوره عملهم داءأ من لتموينهم المطلوبة التسهيف  تراع  ال المعاقين عم  أماكن 5
 مناسب 

 مرتيعة 1.171 3.792

 مرتيعة 1.149 3.738 مضمو   غير بها يعملو   الت  الوظائف ف  المعاقين عم  استمرارية إ  10

 ل  اتيح  لو العادي الشد  من أفض  وبطاقة يعم  أ  المعاق الشد  يستطيع 11
 اليرصة

 مرتيعة 1.217 3.738

 متوسطة 1.255 3.645 المواصف  لهم توفر ال نيمعاق توظف الت  المؤسسا  6

 متوسطة 1.245 3.616 المعوقين غير ألقرانهم مساوي  وغير كافية غير المعاقين للعاملين تمنح الت  الرواتب 4

 متوسطة 1.500 3.468 مناسب  وظيي  إيجاد من اإلعاقة ذوي  األشدا  تمون ال المتوفر  الت هي  خدما  1

 بشو  مستددم  وغبر قاصره اإلعاقة ذوي  تشغي  يد  فيما م الع قوانين تطبيق 2
 جدي

 متوسطة 1.489 3.413

 غير بها يعملو   الت  المؤسسا  ف  الوظيفية الحيا  ف  المعاقين دمج إموانية إ  9
 واقع 

 متوسطة 1.174 3.253

 متوسطة 1.220 3.040 المعاقين غير إنتاجية من أعلى ه  العم  ف  المعاقين إنتاجية مستو   إ  8
 متوسطة 1.325 2.908 االجتماع  الضما  ف  مشمولين غير الدا  القطاع ف  يعملو   الذين المعاقين 7

 متوسطة 8910. 3.420 والوظيي  االقتصادي المحور كو : المجال

 ( 5) من العظمى الدرجة *

  ه : ترتيبها حسب مرتيعة درجا  على حاي  الت  اليقرا 
 العمي  أمياكن مراعيا  عيد  الثيان  المسيتو   في  وجياء (3.857) بمتوسي  إنسيانيا بعدا ي خذ حيث المعاقين، تشغي 
 المسييتو   وفي  (3.738) وظيائيهم في  اإلعاقية ذوي  اسيتمرارية ضييما  عيد  ذلي ، تيف ثيم ( 3.738 ) بمتوسي  للتسيهيف ،

 اليرصية لي  اتيحي  ليو العيادي د الشي مين أفضي  وبطاقية يعمي  أ  يسيتطيع اإلعاقية ذو الشيد  أ  فقير ، جياء  الرابع
 (.3.420 ) متوس  بمستو   جاء  فقد للمحور الكلية الدرجة أما (.3.738)
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 المعيشي واالستقالل االجتماعية العالقات الثاني: المحور

 الستقاللوا االجتماعية العالقات على الدراسة عينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: (4) جدول
 الحسابية المتوسطات حسب تنازلياا  مرتبة المعيشي

 المتوسط الفقرات الرقم
 الحسابي*

 االنحراف
 المعياري 

 درجة
 الموافقة

 مرتيعة 1.309 4.149 ممات  بعد المعاقة ابنت  ابن / مصير هو حيات  ف  يقلقن  ما أكثر 7

 ال وا  من اإلعاقة ذوي  اداألفر  تموين دو   تحول وتقاليده وعادات  المجتمع ثقافة 1
 أسره وتكوين

 مرتيعة 1.078 4.028

 مرتيعة 1.310 3.927 معاقة بيتا  ال وا  على يقد  من هنا  أ  أعتقد ال 6

 مرتيعة 1.292 3.884 عنها النا  واطفع نشرها عن دائما وابحث المعاقين وقدرا  بمهارا  جدا افتدر 11

 االجتماعية المهارا  ت هي  على مناهجها ف   ترك ال المعاقين ومراك  مدار  إ  3
 أهلهم عن مستقل  أسره تكوين من تمونهم الت 

 مرتيعة 1.108 3.686

 ونظرت  لهم المجتمع تقب  عد  إلى يعود المجتمع ف  المعوقين إدما  عد  ف  السبب 14
 تجاههم السلبية

 متوسطة 1.254 3.644

 متوسطة 1.444 3.394 مطلقا رفضا ارف  بنات  دب ح لت ويج  المعاقين أحد ل  تقد  لو 5

 مع عفقا  تكوين من تمونهم الت  الفيمة التواص  مهارا  يملكو   ال اإلعاقة ذوي  8
 اآلخرين

 متوسطة 1.291 3.328

 قد مما الجنسية احتياجاتهم تلبية من اإلعاقة ذوي  األشدا  قدر  عد  من أخاف 9
 االنحراف إلى يدفعهم

 متوسطة 1.226 3.247

 أسرية حيا  بجدار  الداصة والقدرا  را االمه يمتلكو   وال مؤهلين غير اإلعاقة ذوي  2
 مستقل 

 متوسطة 1.224 3.218

 متوسطة 1.355 3.196 الواقع أر  على تطبيق  يمون ال شعار مجرد هو بالمجتمع المعاقين دمج 12
 متوسطة 1.529 2.939 بهم خاص  أسر ار وإد تكوين على قادرين غير ألنهم المعاقين يوا  مع لس  4

 ونظرت  لهم المجتمع تقب  عد  إلى يعود المجتمع ف  المعاقين إدما  عد  ف  السبب 13
 تجاههم السلبية

 متوسطة 1.233 2.931

 متوسطة 1.441 2.672 لها أدعا الت  االجتماعية المناسبا  ف  اإلعاقة ذوي  أبنائ  إشرا  عد  أفض  10
 متوسطة 804. 3.412 المعيش  واالستقفل االجتماعية العفقا  :كو  المجال

 (5) من العظمى الدرجة *
 متوسطة (3.412) هي للمحور الكلية الدرجة الثاني: المحور

  ترتيبها: حسب مرتيعة درجا  على حاي  الت  اليقرا 
  (4.15 ممات ) بعد المعاقة ابنت  ابن / مصير هو حيات  ف  يقلقن  ما أكثر -
 أعتقييد ال ،(4.028) أسيره وتكيوين الي وا  ميين اإلعاقية ذوي  األفيراد تمويين دو   تحييول وتقالييده، وعاداتي  المجتميع ثقافية -

 (3.93) معاقة بيتا  ال وا  على يقد  من هنا  أ 

 إلييى يعييود المجتمييع فيي  المعيياقين إدمييا  عييد  فيي  السييبب أ  هيي ، تقييدير أقيي  علييى حصييل  اآلتييية، اليقييرا  بينمييا
 فييي  اإلعاقييية ذوي  أبنيييائ  إشيييرا  عيييد  أفضييي  و ،( 2.93 ) بمتوسييي  تجييياههم السيييلبية ونظرتييي  لهيييم المجتميييع  تقبييي عيييد 

  ( 2.67 ) بمتوس  لها أدعى الت  االجتماعية المناسبا 
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 التعليمي( األكاديمي) الجالم الثالث: المحور

 تنازلياا  مرتبة التعليمي االكاديمي للمجال الدراسة نةعي أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: (5 ) جدول
 الحسابية المتوسطات حسب

 المتوسط الفقرات الرقم
 الحسابي*

 االنحراف
 المعياري 

 درجة
 الموافقة

 مرتيعة 915. 4.412 اإلعاقة لذوي  والجامع  العال  التعليم ف  التوسع مع أنا 8

 ف  نق  وجود مع المدار  من رجهمتد بعد اإلعاقة ذوي  سيذهب أين إلى اعرف ال 7
 الت هي  مراك  عدد

 مرتيعة 920. 4.251

 إلى تهدف الت  التعليمية واالستراتيجية الرؤيا إلى تيتقر الداصة التربية مدار  1
 الذا  على واالعتماد المستق  العي  من اإلعاقة ذوي  تموين

 مرتيعة 1.072 3.861

 مرتيعة 1.123 3.784 االستقفلية المهارا  من أكثر ميةاألكادي المهارا  على المدار  ترك  4

 التفميذ تؤه  الت  الحياتية بالمهارا  والمعلما  المعلمين بين كاف  اهتما  يوجد ال 5
 المعيش  االستقفل على اإلعاقة ذوي 

 مرتيعة 1.113 3.745

 وترك  خاص  تربوية سياس  لديها ليس الداصة التربية مدار  على المشرفة  اإلدارا 2
 والمارية التعليمية الجوانب من أكثر اإلدارية الجوانب على

 مرتيعة 1.118 3.672

 متوسطة 1.113 3.657 المعيش  االستقفل لمهارا  بالنسبة الداصة التربية مناهج ف  واضح خل  هنا  6

 لىع التدريب ف  الحوومية المدار  من أكبر بشو  تهتم واألهلية الداصة المدار  10
 االستقفلية المهرا 

 متوسطة 1.178 3.649

 العي  على قادرا يوو   أ  من المعاق الشد  تمون أ  المدار  من أتوقع ال 3
 متوسطة 1.139 3.607 المستق 

 متوسطة 1.048 3.560 المستقلة الحيا  متطلبا  وبين مها  من المدار  ب  تقو  ما بين ارتباط هنا  يوجد ال 11

 الحيا  متطلبا  على ترك  ال الداصة التربية مدار  ف  التعليم شطةوأن مناهج 12
 معها التكي  ووسائ  الواقعية

 متوسطة 1.055 3.494

 ف  للتطبيق قاب  غير شعار مجرد هو اإلعاقة ذوي  لألفراد األكاديم  التعليم  الدمج 9
 الحالية التربوية السياسا  ظ 

 متوسطة 1.313 3.388

 متوسطة 792. 3.693 اديم االك كو : المجال

 (5) من العظمى الدرجة *
  ترتيبها: حسب مرتيعة درجا  على حاي  الت  اليقرا  أ  حين ف  (3.693) متوس  للمحور الكلية الدرجة

 (4.412) اإلعاقة لذوي  والجامع  العال  التعليم ف  التوسع مع أنا -
  متوس  على حصل  فقد ار المد من تدرجهم بعد اإلعاقة ذوي  سيذهب أين إلى أعرف ال -

 متوس  على وحصل  الرؤيا إلى تيتقر الداصة التربية ف  المدار  (1) رقم اليقر  يليها ،(4.251) -
 (3.784) االستقفلية المهارا  من أكثر األكاديمية المهارا  على المدار  ترك  (4) رقم اليقر  يليها (،3.861)

  وه : تدنيةم توقعا  على التالية اليقرا  حصل  بينما
 ( 3.560 ) بمتوس  المستقلة الحيا  متطلبا  وبين مها  من المدار  ب  تقو  ما بين ارتباط هنا  يوجد ال -
 (3.494) معها التكي  ووسائ  الواقعية الحيا  متطلبا  على ترك  ال الداصة التربية مدار  ف  التعليم وأنشطة مناهج -
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 الحاليية التربويية السياسيا  ظي  في  للتطبييق قاب  غير شعار مجرد هو عاقةاإل ذوي  لألفراد األكاديم  التعليم  الدمج -
(3.38 ). 

 والطبية الصحية الرعاية مجال الرابع: المحور

 والطبية الصحية الرعاية محور على الدراسة عينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: (6) جدول
 الحسابية طاتالمتوس حسب تنازلياا .مرتبة

 المتوسط الفقرات الرقم
 الحسابي*

 االنحراف
 المعياري 

 درجة
 الموافقة

 مرتيعة 901. 4.372 أسرهم على كبيرا ماديا عبئا تشو  الصحية الرعاية متطلبا  3
 مرتيعة 1.082 4.163 اإلعاقة ذوي  احتياجا  كام  تغط  وضريبية جمركية إعياءا  هنا  يوو   أ  يجب 2

 الت مين حسا  على للمعاقين والتعويضية المساعد  واألجه   الوسائ  رتوفي يجب 7
 الصح 

 مرتيعة 1.156 4.115

 مناطق جميع يغط  الصح  واإلرشاد التثقي  لبرامج أكبر دور هنا  يوو   أ  يجب 10
 المملكة

 مرتيعة 1.081 4.040

 معاق طي ب تريق  الت  األسر تساعد أ  األولية الصحية الرعاية مؤسسا  على 4
 ب  العناية كيفية على وتدريبها

 مرتيعة 1.121 4.020

 مرك  ك  ف  خاص  وعيادا  صحية مراك  ت مين على الصحة ويار  تعم  أ  يجب 9
 اإلعاقة لذوي  مدرس  أو

 مرتيعة 1.125 3.943

 مرتيعة 1.028 3.911 اإلعاقة لذوي  الداصة االحتياجا  تلب  ال المتوفر  الصحية الرعاية وخدما  برامج 1

 أساليب على اإلعاقة ذوي  ألسر والت هي  التدريب خدما  ف  واضح تقصير هنا  5
 الصحية والرعاية الوقاية ووسائ 

 مرتيعة 1.090 3.911

 على سواء السلبيا  من الكثير وتشوبها كافي  غير المبور التشدي  ومراك  خدما  6
 مةالمستدد والمقاييس األدوا  أو المدتصين مستو  

 مرتيعة 1.036 3.840

 متوسطة 1.121 3.602 جدا ضعيية اإلعاقة ذوي  أسر بين الصح  الوع  نسب  8
 مرتيعة 790. 3.970 والطبية الصحية الرعاية كو : المجال

 (5) من العظمى الدرجة *
 حصيل  بينما ،(4.372 ) متوس  على " أسرهم على كبيرا ماديا عبئا تشو  الصحية الرعاية متطلبا  " فقر  حصل  وقد

 التوقعيا  أقي  أميا ،(4.16) بمتوسي  اإلعاقية ذوي  احتياجيا  كامي  تغطي  وضيريبية جمركيية إعيياءا  هنيا  يويو   أ  يجب " اليقر 
 الصيييحية والرعايييية الوقايييية ووسيييائ  أسييياليب عليييى اإلعاقييية ذوي  ألسييير والت هيييي  التيييدريب خيييدما  فييي  واضيييح تقصيييير هنيييا  " كانييي 

  (.3.602) بمتوس  جدا ضعيية اإلعاقة ذوي  أسر بين الصح  الوع  سب ن ،( 3.911 ) بمتوس 
  المعوقين وتمكين المجتمعية التهيئة مجال : الخامس المحور

 من المعاقين لتمكين المجتمع تهيئة على الدراسة عينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: (7) جدول
 الحسابية المتوسطات حسب تنازلياا  بةمرت المعيشي االستقالل

 الفقرات الرقم
 المتوسط
 الحسابي*

 االنحراف
 المعياري 

 درجة
 الموافقة

 الترويحية باألنشطة يتعلق فيما اإلعاقة ذوي  ألسر خاص  تسهيف  يوجد ال 9
 األفراد لباق  بالنسبة الوضع هو كما واالستمتاع

 مرتيعة 1.041 3.992
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 المتوسط الفقرات الرقم
 الحسابي*

 االنحراف
 المعياري 

 درجة
 الموافقة

 وغير المعوقين بين للجمع واألندية والمراك  الجمعيا   سيست ف  شديد قصور هنا  8
 مشترك  أنشط  ف  المعوقين

 مرتيعة 1.185 3.952

 ف  اإلعاقة ذوي  مع التعام  كيفية حول المعلوما  تنقصهم المجتمع أفراد من الكثير 6
 العامة المواقف

 مرتيعة 1.011 3.796

 مرتيعة 1.054 3.716 اإلعاقة من أنيسهم وقاية لكيفية  المعلوما تنقصهم المجتمع أفراد من الكثير 5

 مرتيعة 1.004 3.701 اإلعاقة ذوي  مع صداق  عفقا  تكوين الى يميلو   ال المجتمع أفراد من الكثير 7

 بحرية الحركة من اإلعاقة ذوي  األفراد تمون بيئية تسهيف  المجتمع ف  يوجد ال 2
 مرتيعة 1.084 3.688 واستقفلية

 متوسطة 1.088 3.445 اإلعاقة ذوي  لألفراد المناسب التقدير يظهرو   ال المجتمع أفراد 3
 متوسطة 997. 3.444 اإلعاقة ذوي  مع التعام  يحسنو   وال يرغبو   ال المجتمع أفراد من الكثير 4

 متوسطة 1.054 3.248 اإلعاقة ذوي  نحو السلبية ونظرتهم المجتمع أفراد اتجاها  ف  ملحو  تطور هنا  1

 أو المناسبا  ف  المشاركة من المعاق بنت  ابن / اصطحا  من يمنعن  الدج  10
 األسواق إلى اصطحابهم

 متوسطة 1.493 2.716

 متوسطة 726. 3.552 المجتمع تهيئة كو : المجال

 (5) من العظمى الدرجة **
 التييي  العبيييارا  أ  حيييين فييي  (3.552) متوسيييطة درجييي  عليييى الكليييية المحيييور نتيييائج حصيييل  الديييامس: المحيييور

 ه : المحور هذا ف  مرتيعة درجا  على حصل 
 بالنسييبة الوضييع هييو كمييا واالسييتمتاع الترويحييية باألنشييطة يتعلييق فيمييا اإلعاقيية ذوي  ألسيير خاصيية تسييهيف  يوجييد ال -

 (3.992) األفراد لباق 
 مشيترك  أنشيط  في  المعيوقين ييروغ المعيوقين بيين للجميع واألنديية والمراكي  الجمعييا  ت سييس في  شديد قصور هنا  -

( 3.952) 
 (3.796) العامة المواقف ف  اإلعاقة ذوي  مع التعام  كيفية حول المعلوما  تنقصهم المجتمع أفراد من الكثير -
 (3.796) اإلعاقة من أنيسهم وقاية لكيفية المعلوما  تنقصهم المجتمع أفراد من الكثير -

 (3.701اإلعاقة) ذوي  مع صداقة عفقا  ينتكو  إلى يميلو   ال المجتمع أفراد من كثير -
 (3.688واستقفلية) بحرية الحركة من اإلعاقة ذوي  األفراد تمون بيئية تسهيف  المجتمع ف  يوجد ال -

 : وتيسيرها الثان  السؤال على باإلجابة يتعلق فيما الدراسة نتائج -
 الحاليية العميير، القرابيية، ودرجيية هيي أأل )جيينس بيياختفف اإلعاقيية ذوي  األشييدا  أهييال  توقعييا  مسييتو   يدتلييف هيي  -

 الشهري(؟ والدخ  اإلقامة موا  ،االجتماعية
 اإلعاقية ذوي  األشيدا  أهيال  توقعيا  مسيتو   بياختفف والمتعليق الدراسية، أسئلة من الثان  السؤال عن لإلجابة

 االجتماعييية، العفقييا  رمحييو  والييوظيي ، االقتصييادي )المحييور الدراسيية ألدا   الدمسيية المحيياور ميين محييور بويي  يتعلييق فيمييا
 عفقيية متغّيييرا  ميين متغّييير كيي  مسييتويا  بيياختفف المجتمييع( تهيئيية محييور الصييحية، الرعاييية محييور األكيياديم ، المحييور
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 كميييا الشيييهري، واليييدخ  السيييون، ومويييا  ،االجتماعيييية والحالييية المسيييتجيب، وعمييير اإلعاقييية، ذو الشيييد  ميييع المسيييتجيب
 (.8-15) الجداول توّضحها

 يتعلق فيما أإلعاق  ذوي  األشخاص أهالي توقعات لمستوى  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: (8) مرق الجدول
ا والوظيفي االقتصادي بالمحور  .الدراسة متغّيرات من متغّير كل لمستويات وفقا

 المتوسط العدد المتغير مستويات المتغّير المحور
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

دي
صا
القت
ا

و  
ي 
وظي
ال

 

 اإلعاقة ذو بالشد  المستجيب عفقة
 0.909 3.409 134 أ 

 0.904 3.483 58 أ 
 0.885 3.297 49 أخ / أخ 

 المستجيب عمر

20 – 29 45 3.552 0.820 

30 – 39 88 3.378 0.775 
40 – 49 73 3.298 0.969 
 1.066 3.574 41 ف كثر 50

 للمستجيب االجتماعية الحالة

 0.868 3.384 40   أع
 0.902 3.338 166 مت و 
 0.938 3.727 26 مطلق

 0.642 3.867 15 أخر  

 السون موا 
 0.774 3.533 84 الشمال
 1.081 3.423 61 الوس 
 8730. 3.358 97 الجنو 

 الشهري  الدخ 
 0.855 3.352 154 400 من أق  – 250
 0.889 3.605 52 600 من أق  – 400

 1.236 3.239 19 ف كثر 600
 بمحور يتعلق فيما أإلعاق  ذوي  األشخاص أهالي توقعات لمستوى  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: (9) رقم الجدول

ا االجتماعية العالقات  الدراسة متغّيرات من متغّير كل لمستويات وفقا

 المتوسط العدد المتغير مستويات المتغّير المحور
 حسابيال

 االنحراف
 المعياري 

ا 
فق
الع

 
عية
تما
الج
ا

 

 اإلعاقة ذو بالشد  المستجيب عفقة
 7870. 3.404 134 أ 

 0.819 3.579 58 أ 
 0.809 3.189 49 أخ / أخ 

 المستجيب عمر

20 – 29 45 3.454 0.555 
30 – 39 88 3.429 0.789 
40 – 49 73 3.369 0.901 
 0.931 3.394 41 ف كثر 50

 للمستجيب االجتماعية الحالة
 0.698 3.330 40 أع  
 0.824 3.351 166 مت و 
 0.769 3.670 26 مطلق
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 0.850 3.819 15 أخر  

 السون موا 
 0.778 3.462 84 الشمال
 0.839 3.402 61 الوس 

 0.820 3.415 97 الجنو 

 الشهري  الدخ 
 0.774 3.490 154 400 من أق  – 250
 0.839 3.453 52 600 من أق  – 400

 649. 2.774 19 ف كثر 600
 يتعلق فيما أإلعاق  ذوي  األشخاص أهالي توقعات لمستوى  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: (10) رقم والجدول

ا األكاديمي بالمحور  الدراسة. متغّيرات من متغّير كل لمستويات وفقا
 ع م ن المتغير ستوياتم المتغّير المحور

م 
كادي
األ

 

 8170. 3.672 134 أ  اإلعاقة ذو بالشد  المستجيب عفقة

 7360. 3.826 58 أ 
 7740. 3.527 49 أخ / أخ 

 8530. 3.722 45 29 – 20 المستجيب عمر
30 – 39 88 3.611 .6990 
40 – 49 73 3.685 .9060 
 7240. 3.848 41 ف كثر 50

 8470. 3.662 40 أع   للمستجيب االجتماعية ةالحال
 8210. 3.668 166 مت و 
 5570. 3.827 26 مطلق
 7710. 3.806 15 أخر  

 8390. 3.801 84 الشمال السون موا 
 7330. 3.765 61 الوس 
 7520. 3.595 97 الجنو 

 7670. 3.674 154 400 من أق  – 250 الشهري  الدخ 
 8390. 3.554 52 600 من  أق – 400

 7610. 3.877 19 ف كثر 600
 يتعلق فيما أإلعاق  ذوي  األشخاص أهالي توقعات لمستوى  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات يبين: (11) رقم والجدول

ا الصحية الرعاية بمحور  الدراسة متغّيرات من متغّير كل لمستويات وفقا

 المتوسط العدد المتغير تمستويا المتغّير المحور
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

اية
لرع
ا

 
حية
ص
ال

 

 اإلعاقة ذو بالشد  المستجيب عفقة
 0.795 3.960 131 أ 

 8020. 4.031 58 أ 
 8010. 3.875 49 أخ / أخ 

 المستجيب عمر
20 – 29 42 4.224 .6090 
30 – 39 88 4.002 .6530 
40 – 49 73 3.796 .8560 



2021
 

81 

 1.040 3.963 41 ف كثر 50

 للمستجيب االجتماعية الحالة

 8120. 4.148 40 أع  
 8140. 3.961 163 مت و 
 5690. 3.858 26 مطلق
 8640. 3.827 15 أخر  

 السون موا 
 8930. 3.896 84 الشمال
 7640. 4.049 61 الوس 
 0.689 4.016 94 الجنو 

 الشهري  الدخ 
 0.806 3.926 151 400 من أق  – 250
 8080. 4.060 52 600 من أق  – 400

 7250. 4.126 19 ف كثر 600
 يتعلق فيما أإلعاق  ذوي  األشخاص أهالي توقعات لمستوى  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: (12) رقم والجدول

ا المجتمع تهيئة بمحور  دراسةال متغّيرات من متغّير كل لمستويات وفقا
 ع م ن المتغير مستويات المتغّير المحور

يئة
ته

 
مع
مجت
ال

 

 اإلعاقة ذو بالشد  المستجيب عفقة
 7240. 3.567 134 أ 

 6780. 3.766 58 أ 
 6850. 3.245 49 أخ / أخ 

 المستجيب عمر

20 – 29 45 3.662 .5680 
30 – 39 88 3.384 .7020 
40 – 49 73 3.633 .7860 
 7960. 3.668 41  كثرف 50

 للمستجيب االجتماعية الحالة

 6890. 3.440 40 أع  
 7320. 3.545 166 مت و 
 7600. 3.596 26 مطلق
 7100. 3.907 15 أخر  

 السون موا 
 8490. 3.489 84 الشمال
 7790. 3.779 61 الوس 

 0.562 3.487 97 الجنو 

 الشهري  الدخ 
 7710. 3.583 154 400 من أق  – 250
 5610. 3.490 52 600 من أق  – 400

 7930. 3.590 19 ف كثر 600
 توقعييا  لمسييتو   الحسييابية المتوسييطا  بييين ظاهرييية فييروق  وجييود (8-12) ميين األرقييا  ذا  الجييداول ميين ُيفحيي 

يا مويعية الدراسية ألدا   الدمسية المحيياور مين محيور كي  عليى اإلعاقية ذوي  األشيدا  أهيال   ميين متغّيير كي  لمسيتويا  وفق 
 السييون، وموييا  للمسييتجيب، االجتماعييية والحاليية المسييتجيب، وعميير اإلعاقيية، ذو الشييد  مييع المسييتجيب عفقيية متغّيييرا 
 خميس Way ANOVA-1 األحيادي التبياين تحليي  أسيلو  اسيتددا  تيم الييروق، هيذه داللية عين وللكشيف الشيهري. واليدخ 
 متغّييرا  مين متغّيير وكي  التيابع، المتغّيير هيو الدمسية المحاور من محور ك  على األهال  توقعا  مستو   باعتبار مرا 
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 والييدخ  السييون، وموييا  للمسييتجيب، االجتماعييية والحاليية المسييتجيب، وعميير اإلعاقيية، ذو الشييد  مييع المسييتجيب عفقيية
 التحلي . نتائج (16-13) الجداول وتوّضح المستقلة، المتغّيرا  ه  الشهري 

 أهالي توقعات لمستوى  الحسابية المتوسطات بين الفروق  داللة عن للكشف األحادي التباين تحليل نتائج: (13) رقم الجدول
 عالقة متغيرات من متغير كل مستويات الختالف تبعاا والوظيفي االقتصادي بالمحور يتعلق فيما أإلعاق  ذوي  األشخاص
 الشهري  والدخل السكن، ومكان للمستجيب، الجتماعيةا والحالة المستجيب، وعمر اإلعاقة، ذو الشخص مع المستجيب

 مجموع التباين مصدر المتغير
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 "ف"

 مستوى 
 الداللة

 الشد  مع المستجيب عفقة
 اإلعاقة ذو

 5680. 5680. 0.463 2 9260. المجموعا  بين

   8150. 238 194.045 المجموعا  داخ 
    240 194.971 المجموع

 المستجيب عمر
 2930. 1.248 1.000 3 3.001 المجموعا  بين

   8020. 243 194.843 المجموعا  داخ 
    246 197.844 المجموع

 للمستجيب االجتماعية الحالة
 0*040. 2.803 2.206 3 6.617 المجموعا  بين

   7870. 243 191.226 المجموعا  داخ 
    246 197.844 المجموع

 السون موا 
 4270. 8550. 6910. 2 1.381 المجموعا  بين

   8080. 239 193.105 المجموعا  داخ 
    241 194.486 المجموع

 الشهري  الدخ 
 1570. 1.867 1.511 2 3.022 المجموعا  بين

   8100. 222 179.743 المجموعا  داخ 
    224 182.765 المجموع

* α ≤ 0.05 
 المتوسيييطا  بيييين (α ≤ 0.05) إحصيييائية داللييية ذا  إجماليييية جوهريييية فيييروق  وجيييود (13) الجيييدول مييين ُيفحييي 

يييا واليييوظيي  االقتصيييادي بيييالمحور يتعليييق فيميييا اإلعاقييية ذوي  األشيييدا  أهيييال  توقعيييا  لمسيييتو   الحسيييابية  الخيييتفف تبع 
 Least اختبييييار اسييييتددا  تييييم اليييييروق، هييييذه مصييييدر عيييين وللكشييييف للمسييييتجيب. االجتماعييييية الحاليييية متغييييير مسييييتويا 

Significant Difference (LSD)  األربييع اليئييا  فيي  التوقعييا  لمسييتو   الحسييابية المتوسييطا  بييين البعدييية للمقارنييا 
 تحلييي  نتييائج عنهييا كشييي  التيي  اإلجمالييية اليييروق  أ  عيين االختبييار نتييائج كشييي  حيييث أخيير ( مطلييق، متيي و ، )أعيي  ،
 في  األهيال  توقعيا  مستو   ف  المحّدد  غير )أخر ( فئة ف  األهال  توقعا  مستو   اختفف إلى ُتع    األحادي التباين
 اليذين اإلعاقية ذوي  أهيال  ليد  أ  بمعنيى المحيّدد ؛ غيير )أخير ( فئية ولصيالح المطلقيين األهيال  فئة وف  ن،يالمت وج فئة
  صادي.االقت بالمحور يتعلق فيما أعلى توقعا  مستو   االجتماعية حالتهم يحّددوا لم

 لييديها فييج  مسييتقر ، وغييير واضييحة غييير اجتماعييية حاليية ميين تعييان  التيي  األسيير أ  إلييى: النتيجيية الباحثييا  ويعيي و
 االجتماعيية الحالية اسيتقرار بين منطق  ارتباط هنا  أ  حيث االقتصادي، بالمحور يتعلق فيما اإلحباط من عالية توقعا 

  خر.اآل على يؤثر كفهما وبذل  ،معا واالقتصادية
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 أهالي توقعات لمستوى  الحسابية المتوسطات بين الفروق  داللة عن للكشف األحادي التباين تحليل نتائج: (14) رقم الجدول
 الدراسة. لمتغيرات تبعاا المعيشي واالستقالل االجتماعية العالقات بمحور يتعلق فيما أإلعاق ا ذوي  األشخاص

 مجموع التباين مصدر المتغير
 المربعات

 جاتدر 
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 "ف"

 مستوى 
 الداللة

 الشد  مع المستجيب عفقة
 اإلعاقة ذو

 0*045. 3.152 2.013 2 4.026 المجموعا  بين

   0.639 238 152.034 المجموعا  داخ 
    240 156.061 المجموع

 المستجيب عمر
 9430. 1280. 0.085 3 2540. المجموعا  بين

   6620. 243 160.784 ا المجموع داخ 
    246 161.038 المجموع

 للمستجيب االجتماعية الحالة
 0530. 2.645 1.698 3 5.093 المجموعا  بين
   6420. 243 155.945 المجموعا  داخ 

    246 161.038 المجموع

 السون موا 
 8900. 1170. 0770. 2 1540. المجموعا  بين

   6570. 239 157.040 المجموعا  داخ 
    241 157.194 المجموع

 الشهري  الدخ 
 0*001. 7.175 4.368 2 8.736 المجموعا  بين

   6090. 222 135.145 المجموعا  داخ 
    224 143.881 المجموع

* α ≤ 0.05 
 المتوسيييطا  بيييين (α ≤ 0.05) إحصيييائية داللييية ذا  إجماليييية جوهريييية فيييروق  وجيييود (14) الجيييدول مييين ُيفحييي 

يا االجتماعية العفقا  بمحور يتعلق فيما اإلعاقة ذوي  األشدا  أهال  توقعا  لمستو   لحسابيةا  مسيتويا  الخيتفف تبع 
 للمقارنيا  (LSD) اختبيار اسيتددا  تيم الييروق، هيذه مصيدر عين وللكشيف اإلعاقية. ذو بالشيد  المسيتجيب عفقية متغير
 االختبيار نتيائج كشيي  حييث أخ( أو أخ  أ ، )أ ، الثف، اليئا   ف التوقعا  لمستو   الحسابية المتوسطا  بين البعدية
 في  األهيال  توقعيا  مسيتو   اخيتفف إليى ُتعي    األحادي، التباين تحلي  نتائج عنها كشي  الت  اإلجمالية اليروق  أ  عن
 مسيتو   اإلعاقية ذوي  آبياء ليد  أ  بمعنيى األ ؛ فئية ولصيالح أخ أو أخي  فئية مين األهيال  توقعا  مستو   عن األ  فئة

  اإلعاقة. لذوي  واألخو  األخوا  توقعا  بمستو   مقارنة االجتماعية العفقا  بمحور يتعلق فيما أعلى توقعا 
ا التباين تحلي  نتائج أظهر  ثانية، ناحية من  (α≤0.05) إحصيائية داللية ذا  إجماليية جوهريية فيروق  وجود أيض 

ييا االجتماعييية العفقييا  بمحييور يتعلييق فيمييا اإلعاقيية ذوي  األشييدا  ل أهييا توقعييا  لمسييتو   الحسييابية المتوسييطا  بييين  تبع 
 عيين وللكشييف فيي كثر(. 600 ،600 ميين أقيي  – 400 ،400 ميين أقيي  - 250) الشييهري  الييدخ  متغييير مسييتويا  الخييتفف
 اليئيا  في   التوقعيا لمسيتو   الحسيابية المتوسيطا  بيين البعدية للمقارنا  (LSD) اختبار استددا  تم اليروق، هذه مصدر
 اليييييروق  أ  عيييين االختبيييار نتييييائج كشيييي  حيييييث فيييي كثر( 600 ،600 مييين أقيييي  – 400 ،400 مييين أقيييي  - 250) اليييثف،
 اليدخ  ذوي  فئية في  األهيال  توقعيا  مسيتو   اخيتفف إليى ُتعي    األحيادي التباين تحلي  نتائج عنها كشي  الت  اإلجمالية

 اليدخ  ذوي  ولصيالح )600 مين أقي  ،400 مين أقي  – 250) ئتي ف مين كي  في  األهيال  توقعيا  مستو   عن ف كثر 600
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 العفقيييا  بمحيييور يتعليييق فيميييا أعليييى توقعيييا  مسيييتو   األقييي  اليييدخ  ذوي  مييين اإلعاقييية ذوي  أسييير ليييد  أ  بمعنيييى األقييي ؛
 األعلى. الدخ  ذوي  من األسر توقعا  و  تبمس مقارنة االجتماعية

  إلى: النتيجتين الباحثا  ويع و
 أ  حييث المسيتق ، والعيي  اجتماعيية عفقيا  بنياء في  عا  بشو  أبنائ  هم يحم  ما غالبا   األ  ووه األسر  ر  أ  -

 المجتميع في  انديراطهم بهيدف لهيم الديدما  تيوفير سبي  ف  األبناء إلى مادي دعم أكبر توفير إلى دائما يسعى األ 
 يقيد  ميا لقياء وبيرامج خيدما  مين العاليية إليجابييةا التوقعا  يجد ال المعانا  هذه رغم األ  أ  إال ،باستقفلية والعي 
  .ويت م 

 اليييدخ  ذوي  األهيي  لصييالح المعيشيي  واالسيييتقفل االجتماعييية العفقييا  محييور عليييى األهييال  توقعييا  جيياء  أ  أمييا -
 بي   األسير يجدو   وقد والترفي ، اإلنياق حجم ياد األسر  دخ  ياد كلما أن  النتيجة هذه وتع    فوق، فما دينار (600)

 اجتماعييا أبنيائهم انديراط دو   يحيول العيال  دخلهيم مسيتو   وأ  ألبنائهم، المستق  العي  ف  يساعد ال المتدن  الدخ 
  .المتدن  الدخ  ذوي  األه  من أكثر بشو  االجتماعية والتقاليد باألعراف مت ثرين األبناء يوا  على ويؤثر
 أهالي توقعات لمستوى  الحسابية المتوسطات بين الفروق  داللة عن للكشف األحادي التباين تحليل نتائج: (15) رقم الجدول

 الدراسة لمتغيرات تبعاا األكاديمي بالمحور يتعلق فيما العالقة ذوي  األشخاص

 مجموع التباين مصدر المتغير
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 "ف"

 مستوى 
 الداللة

 الشد  مع المستجيب عفقة
 اقةاإلع ذو

 1490. 1.919 1.196 2 2.392 المجموعا  بين

   623. 238 148.367 المجموعا  داخ 
    240 150.759 المجموع

 المستجيب عمر
 4690. 8480. 539. 3 1.617 المجموعا  بين

   636. 243 154.540 المجموعا  داخ 
    246 156.157 المجموع

 للمستجيب االجتماعية الحالة
 7420. 4150. 265. 3 7960. وعا المجم بين

   639. 243 155.361 المجموعا  داخ 
    246 156.157 المجموع

 السون موا 
 1720. 1.772 1.074 2 2.149 المجموعا  بين

   606. 239 144.896 المجموعا  داخ 
    241 147.045 المجموع

 الشهري  الدخ 
 2960. 1.224 752. 2 1.503 المجموعا  بين

   614. 222 136.314 المجموعا  داخ 
    224 137.817 المجموع

 المتوسييطا  بييين (α ≤ 0.05) إحصييائية دالليية ذا  إجمالييية جوهرييية فييروق  وجييود عييد  (15) الجييدول ميين ُيفحيي 
ييا األكييياديم  بيييالمحور يتعلييق فيميييا اإلعاقيية ذوي  األشيييدا  أهيييال  توقعييا  لمسيييتو   الحسييابية  أي مسيييتويا  الخيييتفف تبع 
 للمسيتجيب، االجتماعيية الحالية الُمسيتجيب، عمير اإلعاقية، ذو بالشيد  المسيتجيب )عفقية المستقلة المتغّيرا  من متغّير
 الشهري(. الدخ  السون، موا 
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 أهالي توقعات لمستوى  الحسابية المتوسطات بين الفروق  داللة عن للكشف األحادي التباين تحليل نتائج: (16) رقم جدول
 الدراسة. لمتغيرات تبعاا الصحية الرعاية بمحور يتعلق فيما أإلعاق  وي ذ األشخاص

 مجموع التباين مصدر المتغير
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 "ف"

 مستوى 
 الداللة

 الشد  مع المستجيب عفقة
 اإلعاقة ذو

 604. 505. 321. 2 642. المجموعا  بين

   636. 235 149.528 المجموعا  داخ 
    237 150.171 المجموع

 المستجيب عمر
 *046. 2.702 1.670 3 5.011 المجموعا  بين

   618. 240 148.380 المجموعا  داخ 
    243 153.390 المجموع

 للمستجيب االجتماعية الحالة
 390. 1.008 636. 3 1.909 المجموعا  بين

   631. 240 151.481 المجموعا  داخ 
    243 153.390 عالمجمو 

 السون موا 
 446. 811. 499. 2 999. المجموعا  بين

   616. 236 145.347 المجموعا  داخ 
    238 146.346 المجموع

 الشهري  الدخ 
 402. 916. 586. 2 1.172 المجموعا  بين

   640. 219 140.151 المجموعا  داخ 
    221 141.324 المجموع

* α ≤ 0.05 
 الحسيييابية المتوسيييطا  بيييين (α ≤ 0.05) إحصيييائية داللييية ذا  إجماليييية جوهريييية فيييروق  وجيييود (16) الجيييدول مييين يّتضيييح

ا الصحية الرعاية بمحور يتعلق فيما اإلعاقة ذوي  األشدا  أهال  توقعا  لمستو    المسيتجيب. عمر متغير مستويا  الختفف تبع 
 فيي  التوقعييا  لمسييتو   الحسييابية المتوسييطا  بييين البعدييية للمقارنييا  (LSD) اختبييار اسييتددا  تييم اليييروق، هييذه مصييدر عيين وللكشييف
 اليروق  أ  عن االختبار نتائج كشي  حيث ف كثر( 50 ،49 – 40 ،39 – 30 ،29 – 20) المستجيب عمر لمتغّير األربع اليئا 

 عين (29-20) العمير فئية في  هيال األ توقعيا  مستو   اختفف إلى ُتع    األحادي التباين تحلي  نتائج عنها كشي  الت  اإلجمالية
 ذوي  األشيييدا  أهيييال  ليييد  أ  بمعنيييى (؛29 – 20) العمييير فئييية ولصيييالح (49 – 40) العمييير فئييية مييين األهيييال  توقعيييا  مسيييتو  
 فئية مين األهال  توقعا  بمستو   مقارنة الصحية الرعاية بمحور يتعلق فيما أعلى توقعا  مستو   (29 -20) عمر فئة من اإلعاقة
 (.49 – 40) العمر

 قلقهيم يعني  وهيذا للواليدين األول الطيي  يويو   ربميا (20-29) مين ال مني  العمير هيذا في  أني  إليى النتيجة: الباحثا  ويع و
 الددما  أ  يجدو   وبالتال  والتوتر، للقلق مصدرا لهم كون  قد الطبية والددما  الصحية الرعاية نق  وأ  صحت ، على وخوفهم
  عاتهم.تطل مع تتوافق ال الصحية
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 أهالي توقعات لمستوى  الحسابية المتوسطات بين الفروق  داللة عن للكشف األحادي التباين تحليل نتائج: (17جدول)
 الدراسة. لمتغيرات تبعاا المجتمعية التهيئة بمحور يتعلق فيما أإلعاق  ذوي  األشخاص

 مجموع التباين مصدر المتغير
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 تالمربعا

 قيمة
 "ف"

 مستوى 
 الداللة

 الشد  مع المستجيب عفقة
 اإلعاقة ذو

 0*001. 7.334 3.647 2 7.295 المجموعا  بين

   4970. 238 118.368 المجموعا  داخ 
    240 125.662 المجموع

 المستجيب عمر
 0530. 2.591 1.352 3 4.057 المجموعا  بين

   0.522 243 126.833 المجموعا  داخ 
    246 130.890 المجموع

 للمستجيب االجتماعية الحالة
 2040. 1.541 8150. 3 2.444 المجموعا  بين

   5290. 243 128.446 المجموعا  داخ 
    246 130.890 المجموع

 السون موا 
 0*028. 3.643 1.930 2 3.860 المجموعا  بين

   5300. 239 126.595 المجموعا  داخ 
    241 130.455 المجموع

 الشهري  الدخ 
 7230. 3240. 1730. 2 3460. المجموعا  بين

   5330. 222 118.306 المجموعا  داخ 
    224 118.651 المجموع

* α ≤ 0.05 
 المتوسيييطا  بيييين (α ≤ 0.05) إحصيييائية داللييية ذا  إجماليييية جوهريييية فيييروق  وجيييود (17) الجيييدول مييين يّتضيييح

يا االجتماعيية التهيئية بمحيور يتعليق فيميا اإلعاقية ذوي  األشيدا  ل أهيا توقعيا  لمسيتو   الحسابية  مسيتويا  الخيتفف تبع 
 (LSD) اختبييييار اسييييتددا  تييييم اليييييروق، هيييذه مصييييدر عيييين وللكشييييف اإلعاقيييية. ذو الشيييد  مييييع المسييييتجيب عفقيييية متغيييير

 الشييد  ميع المسيتجيب عفقيية لمتغّيير اليثف، اليئييا  في  التوقعيا  لمسييتو   الحسيابية المتوسيطا  بييين البعديية للمقارنيا 
 نتيائج عنهيا كشيي  التي  اإلجماليية الييروق  أ  عين االختبيار نتيائج كشيي  حييث األخ( أو األخي  األ ، )األ ، اإلعاقة ذو

 األ  توقعيا  مسيتو   عين اإلعاقية ذو للشيد  األخ أو األخي  توقعيا  مسيتو   اخيتفف إلى ُتع    األحادي التباين تحلي 
 يتعلييق فيمييا أعلييى توقعييا  مسييتو   اإلعاقيية ذوي  لألشييدا  واألمهييا  اآلبيياء لييد  أ  بمعنييى  ؛واأل األ  ولصييالح واأل 
 اإلعاقة. ذوي  األشدا  إخو  أو أخوا  توقعا  بمستو   مقارنة االجتماعية التهيئة بمحور

 ينبي (α ≤ 0.05) إحصيائية داللية ذا  إجماليية جوهريية فيروق  وجيود عين التحليي  نتيائج كشيي  ثانيية، ناحيية مين
يا االجتماعيية التهيئة بمحور يتعلق فيما اإلعاقة ذوي  األشدا  أهال  توقعا  لمستو   الحسابية المتوسطا   الخيتفف تبع 
 (LSD) اختبيار اسيتددا  تيم الييروق، هيذه مصيدر عين وللكشيف الجنيو (. الوسي ، )الشمال، السون موا  متغير مستويا 
 الوسي ، )الشيمال، السيون مويا  لمتغّيير اليثف، اليئيا  في  التوقعيا  سيتو  لم الحسيابية المتوسيطا  بيين البعديية للمقارنا 
 يتعليق فيميا األحيادي التبياين تحليي  نتائج عنها كشي  الت  اإلجمالية اليروق  أ  عن االختبار نتائج كشي  حيث الجنو (
 باألهييال  مقارنيية الوسيي  ليييمإق فيي  يقيمييو   الييذين األهييال  توقعييا  مسييتو   اخييتفف إلييى ُتعيي    االجتماعييية التهيئيية بمحييور
 أهيال  ليد  أ  بمعنيى الوسي ؛ إقلييم في  يقيميو   اليذين األهيال  ولصيالح والجنو  الشمال إقليم  من ك  ف  يقيمو   الذين
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 مقارنية االجتماعيية التهيئية بمحيور يتعليق فيما أعلى توقعا  مستو   الوس  إقليم ف  يقيمو   الذين اإلعاقة ذوي  األشدا 
 والجنو . الشمال إقليم  من ك  ف  يقيمو   الذين األهال  توقعا  بمستو  

 لصيالح جياء المعيشي  االسيتقفل مين المعياقين لتمويين المجتميع تهيئية محيور بنتيجية يتعليق ميا أ  الباحثيا  وير  
 علييى هموقييدرت أبنييائهم قب تمسيي علييى قلقييا   األسيير  أفييراد أكثيير همييا الوالييدين أ  بسييبب منطقييية جيياء  النتيجيية وهييذه الوالييدين،
 أبنيائهم نحيو المجتميع اتجاهيا  من حساسية أكثر هما كذل  ،وفاتهم بعد وخاصة باستقفلية، والعي  االجتماع  االندراط
  بهم. الداصة حياتهم فلهم واألخوا  كاألخو  األسر  أفراد باق  أما عليهم، ح نا وأكثر

 أ  الباحثييا  وييسيير ،الوسيي  إقليييم لصييالح ء جييا المعيوق  لتموييين المجتمعييية التهيئيية محييور أ  الباحثييا  ييير   كميا
 ميين أكبير، ودعييم توعيية بييرامج إليى يحتييا  المجتميع تهيئيية إليى والحاجيية بالسيوا ، اكتظاظييا   األكثير اإلقليييم هيو الوسيي  إقلييم

  تعقيدا. أكثر المدينة فمجتمع أقو . اجتماعية عفقا  تربطها الت  والعشائر السوان  التعداد ف  األق  األقاليم
  الخالص :

 جيياء  اإلعاقيية ذوي  ألبنييائهم تقييد  التيي  والبييرامج الدييدما  ميين أألهييال  توقعييا  مسييتو   أ  الدراسيية أظهيير  لقييد
 وجهي  ومين أنهيا حييث والوظييفيية والتعليمية الصحية الددما  مستو   نحو شووكا األهال  أبد  فيما عا  بشو  منديض 

 كمييا الييذا  علييى واإلعتميياد المسيتق  العييي  ميين اإلعاقيي  ذو  أألشييدا  لتمويين المناسييب المسييتو   تقييد  ال أألهييال  نظير
 والعميي  المجتمييع فيي  اإلنييدما  ميين اإلعاقيية ذوي  األشييدا  مهميي  ميين يسييه  ال المجتمييع أ  ميين تدييوفهم أألهييال  أبييد 

 المستي . والعي 
  : التوصيات

  : يل  بما الباحثا  يوص 
 االنييدما  ميين اإلعاقية ذوي  األفييراد تموييين ألجي  الداصيية التربييية ومؤسسيا  مراكيي  فيي  المقدمية الدييدما  مسييتو   رفيع -

  باستقفلية. والعي  المجتمع ف 

  أبنائهم. لمستقب  إيجابية توقعا  بناء نحو وتوعيتهم األهال  تدريب -

 أخير   متغييرا  اسيتددا  ميع المعيوقين أبنيائهم مسيتقب  حيول األهي  توقعيا  عين واألبحيا، الدراسيا  مين الم يد إجراء -
 المعاق وعمر وشدتها اإلعاقة نوع مث 
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 النفسي بالتمكين وعالقتهما الخاصة امعاتالج في اإلعاقة ذوي  للطلبة المقدمة نشطةواأل  الخدمات
 لديهم

 
 الشريفة بتول حسين علي الحسني

 جامعة عّمان العربية
 08/09/2020تاريخ اإلستالم:

 
 الدكتورة لينا محمود المحارمة

 جامعة عّمان العربية
 12/01/2021تاريخ القبول: 

 
 الملخص

 الجامعيا  في  اإلعاقية ذوي  للطلبية المقدمية الطفبيية واألنشيطة الديدما  عين الكشيف إليى الحاليية الدراسية هدف 
 للديدما  مقييا  وهميا مقياسيين تطيوير تيم الدراسية هدافأ  ولتحقيق لديهم، النيس  بالتموين وعفقتهما األرد  ف  الداصة
 كيياء ،)ال أبعياد أربعية عليى مويعية فقير  (21) مين تكيو   واليذي النيسي  التمويين ومقييا  فقير ، (33) من وتكو   واألنشطة
 الثيييان  الدراسييي  اليصييي  فييي  المقياسيييا  طبيييق والثبيييا ، الصيييدق مؤشيييرا  لهميييا واسيييتدر  التييي ثير(، االسيييتقفلية، المعنيييى،

 ميييين الجسييييمية( السييييمعية، )البصييييرية، اإلعاقيييية ذوي  ميييين وطالبيييية طالبييييا   (139) ميييين موونيييية عينيييية علييييى (2018/2019)
 للتحليي  الصيالحة االسيتبانا  عدد بل  يسر ،تالمُ  بالطريقة تيارهماخ تم األرد  ف  العاصمة محافظة ف  الداصة الجامعا 

 الديييدما  مييين متوسييي  مسيييتو   وجيييود إليييى الدراسييية نتيييائج وأظهييير  طالبييية، (46و) طاليييب، (75) بواقيييع اسيييتبانة، (121)
 النتيائج شيار وأ ،ليديهم النيسي  التمويين مين مرتييع ومستو   الداصة، الجامعا  ف  اإلعاقة ذوي  للطلبة المقدمة واألنشطة

 الجامعيا  في  اإلعاقية ذوي  للطلبية المقدمية واألنشطة الددما  بين إحصائية داللة ذا  إيجابية ارتباطية عفقة وجود إلى
 األنشييطة بيرامج وفيي  المقدمية الديدما  فيي  النظير إعياد  بضييرور  الدراسية أوصيي  قيدو  النيسي . والتموييين األردنيية الداصية
 تطبيقهيا عليى والعمي  إعاقية، كي  خصوصيية ميع يتيق بما بها، المشاركة اإلعاقة ذوي  للطلبة يمون الت  المدتلية الطفبية
 إستمراريتها. وضرور 

 - الداصيية الجامعييا  فيي  اقييةاإلع ذوي  - الطفبييية األنشييطة - الدييدما  - اإلعاقيية ذوي  :المفتاحيااة الكلمااات
 النيس  التموين
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The Services And Activities Offered To Students With Disabilities In Private 
Universities And Their Relationship With Psychological Empowerment 

 
Alsharifah Battol Hussein Ali Alhassani   Prof. lina Al-maharmeh 

 
Abstract 

This study aimed at exploring the services and activities offered to students with 
disabilities at private universities and their relationships with psychological empowerment. 
In order to achieve the objectives of our study, two measures have been developed. The 
first measure was the Services and Activities Scale; consisting of (33) items and the second 
measure was the Psychological Empowerment Scale; consisting of (21) items. They were 
measured against four dimensions: Efficiency, Influence, Meaning and Independence. 
Reliability and validity of both instruments have been obtained. Both scales have been 
administered during the second semester (2018/2019) on a sample of (139) students with 
disabilities (hearing impairment, visual impairment and physical impairment) who were 
studying at private universities in Amman, Jordan. They were selected using convenience 
method. There were (121) easy to analyze questionnaires. The samples consisted of (75) 
males and (46) females. The results of the study showed that there is a medium level of 
services and activities which is offered to students with disabilities, at the same time there 
is the highest level of psychological empowerment. There was, also, a positive correlation 
between services and activities offered to students with disabilities at private universities 
as well as  

Psychological empowerment. The study recommended the need for reviewing the 
services provided and the various students activity programs which encourages the 
students with disabilities to participate in them, in consistent with the specificity of the 
students disabilities. Also, the study recommended the implementation and the 
continuation of these programs. 

Keywords: The Services - Activities Offeredto students - Disability students at 

private universities - psychological empowerment. 
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 :مقدمةال

 تميييس التييي  القيييرارا  إلتدييياذ اليعالييية المشييياركة ولتحقييييق المجتميييع، أفيييراد لجمييييع حيييق   والعمييي  والتعلييييم الكرامييية إ 
 تليي  ميين اإلسييتياد  لهييم تتيييح التيي  والييير  الذاتييية إموانيياتهم تع ييي  علييى القييدر  األفييراد تميينح إجييراءا  ميين البييد حييياتهم،

 اليذي اإليجياب  التيدخ  أشيوال أحيد التمويين ويعيد القيرار، صينع عملييا  في  اتهمصفحي ممارسة من وتموينهم اإلموانا ،
 والتي ثير الذاتيية، والياعليية الكيياء  في  مظياهره تبيري واليذي الحييا ، منياح  مدتليف في  والرضيا بالسيعاد  الييرد بشعور يهتم
 .الذات  والتحيي  الحقيق ، ومعناه العم  بقيمة الشعور وكذل  العم ، ف 

 خاصية ، اإلعاقية ذوي  األشيدا  تنميية مجيال وفي  عامية ، البشيرية التنميية مجيال في  شيائعا   التموين أصبح حيث
 والكييياءا ، اليردييية القييو  إلييى يشييير كمييا والقييدر ، الوصييول، وإموانييية والمشيياركة، اإلدمييا ، التموييين: مصييطلح يشييم  حيييث

 كدطيو  اإلعاقية تجياه النيا  موقيف تغيير إلى يهدف ميهوما   رهِ إعتباو  اإليجاب ، التغيير ف  تسهم أ  يمون الت  واألساليب
 يتميي و   المجتميع أفيراد مين مجموعية كيونهم (،Kamil & Shantini, 2015) اإلعاقية ذوي  األشيدا  إلدما  األما  إلى

 هيذه أ  إال العويس، أو اآلخيرين ومع أنيسهم مع وتوافقهم وتياعلهم نموهم إعاقة على تعم  قد معينة سما  أو بدصائ 
 يجعلهيمو  ،(2010 وجيود ، )عبييد وتقدمهم وتياعلهم نموهم على إيجاب  بشو  وتوجيهها إستثمارها عند تعم  الدصائ 
 والتهميي  اليقير مين ويحيد المحليية، ومجتمعاتهم ألسرهم والمعنوية المادية قدراتهم يقدمو   إموانيا  وذوي  منتجين أعضاءا  

(Samuel & Jacob, 2018.)  
 أ  يجييب الييذي الرئيسي  العنصيير ويعيد والجامعيية، للطاليب كبيييرا تحييديا الجامعيا  فيي  اإلعاقية ذوي  دمييا إ ويشيو 

 مييع للتكييي  واالسييتعداد الدراسيية، أعبيياء تحميي  علييى قدرتيي  هييو الجييامع ، بييالتعليم اإلعاقيية ذي الطالييب التحيياق عنييد يتييوفر
 ودرجيية لنييوع ُمفءميية دعييم خييدما  تتييوفر وأ  طا ،والنشييا والتجييار ، والمشيياريع كالمحاضييرا  الجييامع ، التييدريس نظييا 
 (.2018 والقطاونة، )المقداد إعاقت 

 الدييدما  تحسييين إلييى الرامييية اإلصيفحية الجهييود ميين رئيسيييا   جيي ءا   اإلعاقية ذوي  الطلبيية دمييج أصييبح لييذل ؛ ووفقيا  
 ممتياي برنيامج لتيوفير الديا  علييمالت ميع وبالتعياو   العيا ، التعلييم إطيار في  وضيعهم عليى التركي  طريق عن لهم المقدمة
 (.2017وجون ، وظب  )حسن الطلبة لجميع

 التشييريعية، القييوانين فيي  التغييييرا  خييفل ميين العييال  التعليييم فيي  اإلعاقيية ذوي  األشييدا  مشيياركة دعييم تييم وقييد
 إليهيييا الوصيييول يموييين التييي  والبيييرامج والمرافيييق واإلتصييياال  المعلوميييا  تكنولوجييييا وإسيييتددا  الشيييام ، التعلييييم وممارسيييا 
 العمييي  فييي  فرصييهم مييين ي ييييد العييال  التعلييييم بيي   اإلعاقييية ذوي  الطلبييية بييين متنيييام  إعتقيياد عنييي  نيييتج ممييا ويسييير، بسييهولة
 (.Hadjikakou & Hartas, 2008) المستقلة والمعيشة

 مييين سييينتح أ  يموييين المناسيييبة الطفبيييية واألنشيييطة الُمفءمييية الديييدما  لهيييم تتيييوفر اليييذين اإلعاقييية ذوي  فالطلبييية
 أ  حييييث الداصيية، احتياجاتهييا تلبييية تسييتطيع قوييية مجموعييا  الغالييب فيي  يشييولوا أ  يمويين وبالتييال  ومهيياراتهم معييارفهم
 (.Shogren & Shaw, 2016) الطلبة لد  النيس  التموين ف  مهما   دورا   تلعب الدراسية العوام 

 الداصيية الجامعييا  فيي  اإلعاقيية ذوي  لطلبييةل المقدميية واألنشييطة الدييدما  عفقيية لدراسيية الحاجيية بييري  هنييا وميين
 كميا التربيوي، للمجيال إضيافة تكيو   قيد والتي  اإلرتباطيية، الدراسيا  هيذه قلة إلى باإلضافة لديهم، النيس  بالتموين األردنية
 التي  االضيافية واألنشيطة الديدما  بعي  يوجيد أني  الباحثية رأ  اإلعاقية ذوي  مين يمفئها مع الباحثة احتكا  خفل ومن
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 كيياء  وذو متمونيين العم  سوق  إلى خروجهم وبالتال  ونيسيا   علميا   تموينهم على تؤثر والت  اإلعاقة ذوي  الطلبة يحتاجها
 العم . ب همية ويشعرو   وإستقفلية وت ثير

  :الدراسة مشكلة
 الداصية ا الجامعي في  اإلعاقية ذوي  للطلبة المقدمة واألنشطة الددما  عن الكشف هو الدراسة هذه من الغر 

 لديهم. النيس  بالتموين وعفقتهما
 :الدراسة أسئلة

 اآلتية: األسئلة عن الدراسة أجاب 
  الداصة؟ الجامعا  ف  لهم المقدمة واألنشطة للددما  اإلعاقة ذوي  الطلبة تقدير مستو   ما .1

  لديهم؟ النيس  للتموين الداصة الجامعا  ف  اإلعاقة ذوي  الطلبة تقدير مستو   ما .2

 للدييدما  اإلعاقيية ذوي  الطلبيية تقييديرا  بييين (α≤0.05) مسييتو   عنييد إحصييائية دالليية ذا  إرتباطييية عفقيية جييدتو  هيي  .3
 لديهم؟ النيس  للتموين وتقديراتهم لهم المقدمة واألنشطة

  :الدراسة أهمية
 النظرية: األهمية أوالا:

 الهامية، الموضيوعا  أحد  تطرح أنها ف  حثة"البا علم "حد على األرد  ف  األولى الدراسا  من الحالية الدراسة ُتعَّد -
 البياحثين تيييد قيد معرفية ستضيي  بيذل  وهي  مجتمعين، النيس  والتموين المقدمة واألنشطة الددما  ف  تبحث والت 

 منيرد . أو مجتمعة المتغيرا  هذه تتناول الحقة دراسا  إجراء ف  والمهتمين
 فيييي  ميييينهم الملتحقييييين عييييدد يييييياد  إلييييى تييييؤدي اإلعاقيييية ذوي  للطلبيييية المقدميييية الطفبييييية واألنشييييطة الدييييدما  تييييوفر أ  -

  وتنميتها. تطويرها على والعم  وقدراتهم وميولهم مواهبهم إكتشاف على وتساعدهم الجامعا ،
 )الكيياء (، والمقيدر  المعنيى، االسيتقفلية، الذا ، تقدير من بالم يد يشعرهم الطفبية لألنشطة اإلعاقة ذوي  ممارسة أ  -

 للمييوارد وصييولهم فيي  والمسيياعد  حقييوقهم ممارسيية ميين وتمويينهم المجتمييع، فيي  يؤدونهييا التيي  بيي دوارهم المتعلييق ثييرواأل
 إيجابية. بطريقة مجتمعاتهم ف  الت ثير ويستطيعو   القرارا  إتداذ على قادرين عالية كياء  ذو أفرادا   وجعلهم

 التطبيقية: األهمية ثانياا:
 يل : فيما التطبيقية يةالناح من الدراسة أهمية ستبري
 أ  يجييب التيي  الدييدما  علييى التعييرف الجامعييا  فيي  اإلعاقيية ذوي  دعييم مراكيي  علييى المشييرفين الدراسيية هييذه تييييد

 في  الطفبيية األنشيطة عليى المشيرفين تييد إنها كما ،نيسيا   الطلبة هؤالء تموين ف  دور لها والت  اإلعاقة ذوي  للطلبة تقد 
 ،نيسييا   الطلبية هيؤالء تمويين في  دور لهيا والت  اإلعاقة ذوي  للطلبة تقديمها بجموانهم الت  نشطةاأل على التعرف الجامعا 

 اإلسيتياد  يموين حييث الجامعيا ، ف  الملتحقين اإلعاقة ذوي  من للطلبة النيس  التموين لقيا  أدا   الدراسة هذه وفر  وقد
 ميين تييوفره بمييا الجامعييا ، فيي  اإلعاقيية لييذوي  الييدعم مراكيي  ىعليي والقييائمين والعيياملين واألخصييائيين البيياحثين قبيي  ميين منهييا

 دراسيا  إجيراء في  الدراسية هيذه مين عليها الحصول تم الت  النتائج من الباحثين إستياد  وإموانية ،والثبا  الصدق دالال 
 نتائج. من إلي  التوص  تم لما ومدعمة مشابهة أخر  

  الدراسة: مصطلحات

 اآلتية: صطلحا الم على الدراسة هذه اشتمل 
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 أو الجسييمية الوظييائف فيي  األمييد طوييي  قصييور لدييي  شييد  كيي  إعاقيية: ذا شدصييا   "يعييد اإلعاقااة: ذوي  الطلبااة
 الشيد  قييا  دو   السيلوكية والحيواج  الماديية العوائيق ميع تداخلي  نتيجة يحول العصبية، أو النيسية أو الذهنية أو الحسية
 لحقييوق  األعلييى )المجلييس باسييتقفل" األساسييية الحريييا  إحييد  أو الحقييوق  أحييد ممارسيية أو الرئيسييية، الحيييا  نشيياطا  ب حييد

 (.2017 اإلعاقة، ذوي  األشدا 
 والمشدصيين إعاقيا  وليديهم الداصية الجامعا  ف  الملتحقين الطلبة هم اإلعاقة: ذوي  للطلبة اإلجرائي التعريف

 لدراسة.ا أدوا  عليهم طبق  والذين جسمية أو بصرية أو سمعية سواء رسميا  
 تتضييمن  بمييا والت هيلييية االجتماعييية الدييدما  مجموعيية عيين عبييار  وهيي  اإلعاقااة: ذوي  للطلبااة المقدمااة الخاادمات

 لطبيعيية وتبعييا   إعياقتهم ودرجيية لنيوع طبقييا   اإلعاقية لييذوي  البيرامج هييذه وتقيد  وتشييغيلية، ونيسيية واجتماعييية صيحية بييرامج مين
 (.2012 وديا ، المعاط  )أبو لهم خدماتها تقد  الت  المؤسسة أهداف

 ذوي  للطلبيية المقدميية الدييدما  مجموعيية بهييا يقصييد اإلعاقااة: ذوي  للطلبااة المقدمااة للخاادمات اإلجرائااي التعريااف
 الدييدما  مقيييا  علييى الدراسيية عينيية أفييراد عليهييا حصيي  التيي  الدرجيية ضييوء فيي  تحديييدها تييم والتيي  الجامعيية، فيي  اإلعاقيية
 سة.الدرا هذه ألغرا  الُمعَّد واألنشطة

 وقيدرا  مهيارا  تتطليب أعميال مين وخارجهيا التعليميية المؤسسا  داخ  المتعلم في  مايشتر  ك  وه  األنشطة:
 متنوعيية لموضيوعا  تعلمي  تيدعم التي  الدبييرا  مين بم ييد عليي  تعيود نظامييية، غيير أو نظاميية عمليية، أو يدويية أو عقليية
 (.2003 ،والنجار )شحاتة

 فيي  اإلعاقية ذوي  للطلبية المقدميية األنشيطة مجموعية بهيا يقصييد اإلعاقاة: ذوي  طلباةال ألنشااطة اإلجرائاي التعرياف
يد واألنشيطة الديدما  مقييا  عليى الدراسية عينية أفيراد عليها حص  الت  الدرجة ضوء ف  تحديدها تم والت  الجامعة،  الُمعَّ
 الدراسة. هذه ألغرا 

 عليى بالسييطر  الشيعور تعويس التي  المهميا  ألداء اسي األس "اليدافع ب ني  النيسي  التموين ُعّرف النيس : التموين
 (.Lee, & Kim 2016) ب " يقومو   الذي العم  ف  النشطة والمشاركة األفراد، بعم  يتعلق فيما الذا 

 عينية أفيراد عليهيا حص  الت  الدرجة ضوء ف  النيس  التموين يعرف للطلبة: النفسي للتمكين اإلجرائي التعريف
 الدراسة. هذه ألغرا  الُمعَّد النيس  التموين  مقيا على الدراسة

 :وحدودها الدراسة محددات
 والجسيييمية والبصيييرية السيييمعية اإلعاقييية ذوي  مييين والطالبيييا  الطيييف  عليييى الدراسييية هيييذه تطبييييق تيييم البشيييرية: الحيييدود -

 األرد . - عّما  ف  الداصة الجامعا  ف  الملتحقين

 األرد . - عّما  ف  الداصة الجامعا   ف الدراسة هذه تطبيق تم الموانية: الحدود -

  (.2019-2018) الجامع  العا  من الثان  الدراس  اليص  ال مانية: الحدود -
 الدراسة: محددات

 والجسييمية والبصيرية السييمعية اإلعاقية ذوي  ميين والطالبيا  الطييف  مين الدراسيية عينية ت ليي  :الدراسااة عينااة أفاراد
 العلييييو  للتكنولوجيييييا، سييييمية األمييييير  البتييييرا، العربييييية، )عّمييييا  جامعيييية وهيييي  د األر  - عّمييييا  فيييي  الداصيييية الجامعييييا  فيييي 

 اليصيي  فيي  األوسيي ( الشييرق  ال يتونيية، اإلسييراء، الميتوحيية، العربييية اإلسييفمية، العلييو  فيفدلفيييا، األهلييية، عّمييا  التطبيقييية،
 (.2019-2018) الجامع  العا  من الثان 
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 ومقييييا  واألنشيييطة، الديييدما  مقييييا  الدراسييية، أهيييداف لتحقييييق اسيييا مقي وتطبييييق تطيييوير تيييم الدراساااة: أدوات
 للتطبيق. صفحيتهما من الت كد بعد النيس  التموين

 لمجتميع المماثلية المجتمعيا  عليى الدراسية أداتي  تطبيق وأموانية الدراسة هذه نتائج تعميم يمون التعميم: إمكانية
 الحالية. الدراسة

 السابقة الدراسات
 (Hedrick, Stumbo, Nordstrom & Morrill, 2011) وموريي  ونوردسيترو  وستومبو هيدر  دراسة هدف 

 خييفل ميين الدراسيية تطبيييق وتييم العييال ، التعليييم فيي  الشييديد  اإلعاقييا  ذوي  للشييد  المسيياند الييدعم واقييع عيين الكشييف إلييى
 المتحييد  الواليييا  فيي  لجامعيييةا بالمرحليية الشييديد  الجسييمية اإلعاقييا  ذوي  ميين شدصييا   (36) حييوال  علييى طبييق اسييتبيا 

 العينية مين (%11و) شدصي ، مسياعد ميع السيون خيدما  لهيم قيدم  العينية مين (%69) أ  النتائج وتوصل  األمريوية،
 الييدعم خييدما  لهييم يقييد  لييم الييذين األفييراد أ  الدراسيية وأوضييح  الدييدما ، ومعظييم الشدصيي  المسيياعد خييدما  لهييم قييدم 
 الددما . تل  لهم قدم  الذين مع مقارنة سلبية آثارا   لديهم ترك  قد المساند

 الحاجييييا  وعيييين ُعمييييا ، بسييييلطنة نيييي و   جامعيييية فيييي  اإلعاقيييية ذوي  مشييييوف  (2014) اليييييواعير دراسيييية تناوليييي 
 ولجميييع اإلرتبييياط ، الوصيييي  المييينهج الباحيييث واسيييتدد  اإلعاقيية، ونيييوع والجييينس، الدراسييي ، بالمسيييتو   وعفقتهيييا اإلرشييادية
 أ  النتييييائج وأظهيييير  اإلعاقيييية، ذوي  ميييين وطالبيييية طالبييييا   (32) ميييين العينيييية وت لييييي  االسييييتبانة، احييييثالب أسييييتدد  البيانييييا 

 داليية فييروق  وأظهيير  كمييا النيسييية، المشيياك  جيياء  األخييير  المرتبيية وفيي  األولييى، بالمرتبيية جيياء  األكاديمييية المشييوف 
 اإلعاقة. ولنوع اإلنا،، لصالح الجنس غيرولمت الماجستير، طف  لصالح الدراس  للمستو   وفقا   للمشوف  إحصائيا  

 حيييث اإلعاقيية، ذوي  ميين لطلبييتهم اليلسييطينية الجامعييا  تقييدمها التيي  الدييدما  (2016) دويوييا  دراسيية  بحثييو 
 مجياال  سيتة عليى ومقسيمة فقير  (56) مين ت ليي  البيانيا  لجميع اسيتبانة وأعيد المسيح  التحليل  الوصي  المنهج استدد 
 عينيية علييى االسييتبانة تطبيييق وتييم البنائييية، والتسييهيف  المسييتددمة التكنولوجيييا األكيياديم ، الجتميياع ،ا النيسيي ، اإلداري،
 وبينيي  اليلسييطينية، الجامعييا  فيي  االداريييين والمييوظيين والعيياملين التييدريس هيئيية أعضيياء ميين عضييو (688) ميين ةموونيي
 االجتماعييية الدييدما  كيياآلت : توفرهييا حسييب رتبييةم الجامعييا  فيي  اإلعاقيية ذوي  ميين للطلبيية المقدميية الدييدما  أ  النتييائج

 والمسياند  المسيتددمة والتكنولوجييا البنائيية التسيهيف  وأخييرا   اإلداريية، التسهيف  تليها اإلدارية ثم األكاديمية، ثم والنيسية،
 كافية وتطيوير منهجييةوالف المنهجيية، األنشيطة كافة ف  الطلبة هؤالء إشرا  بضرور  دويوا  وأوصى اإلعاقة، ذوي  لتعليم

  لهم. المقدمة الددما 
 في  اإلعاقية ذوي  لطلبيةل المقدمية الديدما  واقيع عين الكشيف إليى هدف  (2018) والقطاونة المقداد دراسة وكذل 

 مؤتييية، جامعييية فييي  اإلعاقييية ذوي  مييين وطالبييية طالبييياَ  (57) مييين عينييية عليييى توييعهيييا وتيييم إسيييتبانة إعيييداد وتيييم مؤتييية جامعييية
 والتنقيي  البنائييية التسييهيف  ومجييال األكاديمييية الدييدما  اإلدارييية، الدييدما  مجييال مجيياال : ثفثيية ميين ةموونيي واإلسييتبانة
 ثييم والتنقيي  البنائييية التسييهيف  خييدما  ثييم اإلدارييية الدييدما  األولييى المرتبيية فيي  جيياء  إذ كيياألت ، مرتبيية النتييائج وكانيي 
 األكاديمية. الددما  مجال

 المجتمعيية المشياركة تنميية في  الطفبيية األنشيطة دور عين الكشيف إليى هيدف  فقيد (2018) العيف أبو دراسة أما
 الطفبييية باألنشييطة يشيياركو   الييذين البصييرية اإلعاقيية ذوي  ميين طلبيية (10) ل حاليية دراسيية تييمو  اإلعاقيية، ذوي  الطلبيية لييد 
 بصيريا   المعياقين الطلبية سيتطيعي والتي  الجامعية في  الموجيود  األنشيطة نوعيية عين للكشف المنصور ، جامعة اآلدا  بولية
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 األنشيييطة فييي  اإلعاقييية ذوي  الطلبييية اشيييترا  أ  النتيييائج وأوضييح  ،اليرديييية وميييواهبهم مهييياراتهم تنمييي  والتييي  فيهيييا المشيياركة
 وكسيير شدصيييتهم تنمييية فيي  تسييهم وكييذل  عنهييا، والتعبييير المدتلييية هواييياتهم ممارسيية خييفل ميين مهيياراتهم ينميي  الطفبييية
 المجتمع. مع التعام  من  والدج الدوف حاج 

 السابقة: الدراسات على التعقيب
 الطفبيييية واألنشيييطة الديييدما  دور عييين الكشيييف وهيييو الدراسييية هيييذه هيييدف ميييع السيييابقة الدراسيييا  أهيييداف تباينييي 

 إليى السيابقة الدراسيا  أغليب هيدف  حييث النيس ، بالتموين األرد  ف  الداصة الجامعا  ف  اإلعاقة ذوي  للطلبة المقدمة
 ميع تشيابه  إذ الحاليية، كالدراسية مجتمعية دراسيتهم ييتم وليم حيد ، عليى كيف   النيسي  التمويين أو واألنشيطة الديدما  راسةد

 فيييي  اإلعاقيييية لييييذوي  المقدميييية الدييييدما  دراسيييية حيييييث ميييين (2016) دويوييييا  دراسييييةو  (،2018) والقطاونيييية المقييييداد دراسيييية
 أبيو دراسية أميا الجامعية، في  اإلعاقية ذوي  تواجي  التي  المشيوف  على التعرف (2014) اليواعير دراسة وتناول  ،الجامعة
 اإلعاقة. ذوي  الطلبة لد  الجامعا  ف  الطفبية األنشطة عن دراستها ف  فبحث  (2018) العف

 حييث مين المسيتهدفة، اليئية ف  الحالية الدراسة مع واألنشطة الددما  تناول  الت  السابقة الدراسا  اغلب إتيق 
 اختليي  بينميا ،أنيسيهم الطلبية عليى الدراسية تطبييق تيم حييث الجامعية في  اإلعاقية ذوي  الطلبية وه  الدراسة، نةوعي مجتمع
 فيي  االداريييين يينظوالمييو  والعيياملين التييدريس هيئيية أعضيياء ميين عينيية علييى اإلسييتبانة تطبيقهييا فيي  (2016) دويوييا  دراسيية

  اإلعاقة. ذوي  لطلبتهم ةاليلسطيني الجامعا  تقدمها الت  الددما  لبحث الجامعا 
 اإلرتبياط ، الوصيي  المينهج وهيو المتبيع المينهج أسيتددا  في  الحالية الدراسة مع (2014) اليواعير دراسة تتشاب 

 .(2016) دويوا  كدراسة التحليل  الوصي  للمنهج بجتباعها السابقة الدراسا  معظم وأختلي 
 كيي دا   باالسييتبانة تمثليي  والتيي  المسييتددمة األدا   حيييث ميين ةالحالييي الدراسيية مييع السييابقة الدراسييا  معظييم تشييابه 

  .الحالة دراسة استددم  الت  (2018) العف أبو دراسة مع الحالية الدراسة واختلي  البيانا ، لجمع
 ميين اإلسييتياد  كييذل  الحالييية، الدراسيية إلجييراء المتبعيية المنهجييية فيي  السييابقة الدراسييا  ميين الباحثيية سييتياد إ وقييد

 الدراسيا  نتيائج ميع ومقارنتهيا الدراسية إليهيا توصيل  التي  النتيائج وتيسيير النظيري، اإلطيار واثراء الدراسة أدا   ويرتط حيث
 معها. واالختفف االتياق مد  حيث من السابقة

 ذوي  للطلبييية المقدمييية واألنشيييطة الديييدما  ليييدور تناولهيييا فييي  السيييابقة الدراسيييا  عييين الحاليييية الدراسييية تميييي   كميييا
 األردنيية الداصية الجامعيا  وف  مجتمعة محاور عد  تناول  إذ النيس ، بالتموين األردنية الداصة الجامعا  ف  اإلعاقة
 اإلعاقية ليذوي  المقدمية الديدما  تسيتهدف ليم كونهيا في  السيابقة الدراسيا  إليي  افتقير  ميا وهيو مدتليية، إعاقا  من ولعينة
 موضييوعها، في  الحالييية الدراسية تتمييي  وبيذل  أوسييعودية، سيطينيةفل جامعييا  في  طبقيي  أنهيا كمييا ،الداصية جامعييا ال في 

 في . ستتم الذي التطبيق وموا  وعينتها،
 النظري  اإلطار

 أو العاطفيييية أو الحسيييية أو الجسيييمية )اإلعاقييية مثييي  المدتليييية الصيييعوبا  مييين يعيييانو   اليييذين هيييم اإلعاقاااة: ذوي 
 )خيدما  مثي  اإلقامية أو متدصصية أو إضيافية خيدما  طليب رداليي عليى تيير  التي  العاها ( أو التعليمية أو السلوكية
 (.,Webster 2019) الترفي ( أو التعليم

 جوانيييب مييين خاصييية ب نمييياط منهيييا كييي  تتميييي  فئيييا  إليييى اإلعاقييية ذوي  بتصيييني  المدتليييية التدصصيييا  وإهتمييي 
 وتشيم  فئية، بوي  الداصية ما الديد وتقيديم نمي ، كي  ميع التعام  ويسه  ومشوفتها احتياجاتها تحديد يتم حتى القصور،
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 االنيعاليية والحركية،االضيطرابا  الجسيمية اإلعاقية البصيرية، اإلعاقة السمعية، اإلعاقة العقلية، اإلعاقة اآلت : اليئا  هذه
 والموهوبييو ، المتيوقييو   اللغيية، واضييطرابا  الكييف  اضييطرابا  -التواصيي  اضييطرابا  ذوو التوحييد، اضييطرا  والسييلوكية،
 (2015 المعاط ، )أبو لمالتع صعوبا 

 اإلعاقة: ذوي  لألشخاص الجامعي التعليم
 الرعاييية فيي  متميي   موانيية يحتيي  كميا المجتمييع، أفييراد مين فييرد لكيي  الفيمية األساسييية الحقييوق  مين حييق التعليييم يعيد
 ماعيييييةاالجت والتنمييييية والتعليييييم التربييييية علميييياء ويؤكييييد ممويييين. إسييييتثمار أفضيييي  يمثيييي  حيييييث الييييدول لمدتلييييف االجتماعييييية
يدُ  إذ مجتميع، أي في  التنمية قاطر  التعليم أ َّ  على واإلقتصادية  مهمية وظيائف مين يؤديي  لميا البشيرية التنميية ركيائ  أهيم ُيعَّ

 التنمييية ومشييروعا  بييرامج تحقيييق فيي  نيشيي  سييوف فجننييا التعليييم أهملنييا إذا أنيي  بمعنييى والمجتمييع، واألسيير  اليييرد حيييا  فيي 
 جميييع ميين متضييافر  جهييود إلييى الحاجيية كانيي  لييذل ؛ (.2014 النصيير، )أبييو المطلييو  لشييو با واإلقتصييادية االجتماعييية

 بييين التعيياو   يعيد كمييا التعلييم، إلييى للوصيول متكافئيية فير  تييوفير وبالتيال  اإلعاقيية، ذوي  دميج فيي  النجياح لضييما  البليدا 
 لهيييم الداصييية التعليميييية االحتياجيييا  لتلبيييية ضيييروريا   أميييرا   اإلعاقييية ذوي  الطلبييية ومؤسسيييا  السياسيييا  وواضيييع  المهنييييين

(Amadio, 2009.) 
 ذوي  الطالييب تمويين والتيي  الجامعيية فيي  مناسييبة بيئيية تييوفير فيجييب الجامعييا  فيي  لييدمجهم بالنسييبة األميير وكييذل 

 التعليمييية العملييية جوانييب كافيية فيي  التعييدي  يييتم حيييث العيياديين، الطلبيية ميين كغيييره الجامعييية الحيييا  ممارسيية ميين اإلعاقيية
 ووضيع يتناسيب بما والعم  ،اإلعاقة ذوي  للطبة والتسجي  القبول إجراءا  لهم تسه  أ  الجامعة وعلى مووناتها، فبمدتل
 (.2013 )جرادا ، اإلعاقة ذوي  من الطلبة

 الطلبيية، هييؤالء لجميييع والتييدريب التعليييم فيير  إتاحيية يجييب الجييامع ، التعليييم فيي  اإلعاقيية ذوي  ميين الطلبيية ولييدمج
 والدراسيية الصيفية البيئية أنيسيهم ف  يدلق بحيث احتياجاتهم، يلب  بشو  البرنامج وتصميم العادي، عةالجام برنامج ضمن

 الجامعية مجتميع مين والتقبي  والمسياند  باليدعم محظيا   يوو   أ  البد إعاقت  درجة كان  مهما طالب ك  فج  لذا التدعيمية،
 الجييامع ، بيالتعليم إلتحياقهم عنيد اإلعاقيية ذوي  األشيدا  الحلصي ُتسيج  إيجابييية خطيو  وفي  (.2018 والقطاونية، )المقيداد

 بدصيم المعيوقين األشيدا  لشيؤو   األعليى المجليس ميع بالتنسييق (320) رقيم قرار بجصدار العال  التعليم مجلس قا  فقد
  (.2017 والبحو،، المعلوما  )مرك  الحوومية الجامعا  كافة ف  المعتمد  الساعا  رسو  على (90%)

 الجامعية تالخدما
 النيسييية المجيياال  فيي  الجامعييا  لطلبيية تقييد  التيي  والتسييهيف  الدييدما  كافيية هيي : الجامعييية بالدييدما  يقصييد

 (.2016 )الدويوا ، المستددمة والتكنولوجية البنائية والتسهيف  كافة واالجتماعية واإلدارية واألكاديمية
 الجامعات: في اإلعاقة ذوي  للطلبة المقدمة الخدمات
 اليصيول تصيميم في  والدقية اإلعاقية، ذوي  من الطلبة الحتياجا  والمناسبة، المتاحة التسهيف  جميع توفير تتضمنو 
 اليصييول هييذه مسيياحة مراعييا  يجييب كمييا وشييدتها، اإلعاقيية لنييوع تسييتجيب بمسييتل ما  تضييمينها يجييب كمييا الدراسييية، والقاعييا 
  (.Alhmouz, 2014) كو  والبيئة واألدوا ، اإلضاء ، وموقعها، والقاعا ،

 حيييث عليهييا، القائميية الجهييا  وبيياختفف بينهييا، فيمييا اإلعاقيية ذوي  ميين للطلبيية الدييدما  تقييديم فيي  الجامعييا  وتدتلييف
 تقييدمها التيي  الديدما  تليي  أبيري وميين الطلبية، شييؤو   عمياد  خييفل مين اآلخيير وبعضيها خاصيية، لجيا  خييفل مين بعضييها يقيد 

 (.2018 )شحاد ، األكاديمية الددما  اإلنشائية، التسهيف  خدما  اإلدارية، دما الد اإلعاقة: ذوي  للطلبة الجامعا 
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 الجامعات: في اإلعاقة ذوي  الطلبة تواج  التي المشكالت

 التحييديا  ميين مجموعيية إلييى تعييود العربييية الجامعييا  فيي  اإلعاقيية ذوي  ميين الطلبيية يواجههييا التيي  المشييوف  تعييود
  اآلت : ف  تتمث  والت 

 خاصة. رعاية وتلق  بالجامعا  االلتحاق ف  اإلعاقة ذوي  الطلبة حقوق  تضمن الت  واللوائح نظمةاأل ندر  -
 إليهييا يحتيياجو   التيي  المسيياعدا  فييج  الجامعييا ، بعيي  فيي  اإلعاقيية ذوي  الطلبيية لييبع  االسييتثنائ  القبييول حاليية فيي  -

 الجامعا . هذه معظم ف  متوفر  غير تكو   ما غالبا  

 حالة. لك  المناسبة التقييم ب ساليب التدريس ةهيئ أعضاء معرفة عد   -

 وإموانياتهم قيدراتهم في  الثقية عيد  نتيجية التعلييم، في  اإلعاقية ذوي  الطلبية أحقية حول عا  بشو  المجتمع  الوع  قلة -
 (.2018 )شحاد ، توظييهم. عند مهارتهم حتى أو التعليم، ف  لإلستمرار والبدنية العقلية

 خييفل ميين والداصيية الرسييمية الجامعييا  كافيية فيي  الجامعييية التشييريعية اإلخييتفال  جييةمعال الضييروري  فميين ولهييذا
 (2013 وآخرو ، )المومن  اإلعاقة، لذوي  والواجبا  الحقوق  كافة يوي  نظا  استصدار

 الطالبية: األنشطة

 في  تلعبي  اليذي بييرالك لليدور وذلي  الجيامع ، التعلييم ف  كبير بجهتما  يحظى هاما   جانبا   الطفبية األنشطة تمث 
 علييى تعميي  األنشييطة هييذه أ  حيييث واالجتماعييية، والنيسييية العقلييية جوانبهييا مدتلييف فيي  وتنميتهييا الطالييب شدصييية تكييوين
 تحيد، التي  المتنوعية المواقيف خيفل مين وذلي  الدراسيية، القاعة ف  والطلبة األستاذ بين التقليدية والعفقا  الحواج  كسر
 تواجهي  التي  المشيوف  ومقاومية وقدراتي  مهاراتي  تنميية عليى بالتيال  تعمي  والتي  األنشيطة، هيذه ف  الطالب مشاركة أثناء

 (.2012 والعمري، )السعيد
 اجتماعيية وأخير   نيسية وظائف ومنها تربوية وظائف منها حيث سواء األنشطة تؤديها الت  الوظائف تعدد  وقد

 (.2004 )محمود، شاملة تنمية اليرد شدصية تنمية إلى تهدف وجميعها
 والثقيييياف ، الييييدين ، النشيييياط فمنهييييا اإلنسييييانية الحيييييا  مجيييياال  بتعييييدد األنشييييطة مجيييياال  تعييييدد ف مجاالتهييييا، أمييييا
 (.Cannella-Malone, et al., 2016) السياس  العلم ، الترويح ، والين ، والرياض ، واالجتماع ،

 النفسي التمكين
 والمعنيى، االسيتقفلية، مين بم ييد خفلي  مين األفيراد يشيعر )نيسي ( سييوولوج  ميهيو  ب ني  النيسي  التموين يعرف

 مين وهيو (،McShane & Von Glinow, 2007) المنظمية في  يؤدونها الت  ب دوارهم المتعلق واألثر )الجدار (، والكياء 
 وتطييوير مجتمعيي ، فيي  المبييادر  يمييا  وامييتف  حياتيي ، علييى السيييطر  أجيي  ميين اليييرد يسييتددمها التيي  والممارسييا  األسيياليب
 (.Christens and et al., 2014) بيئت  ف  هامة مياييم

 التدريبييية العمليييا  ميين جمليية خييفل ميين اإلعاقيية لييذوي  الييير  إتاحيية ب نيي  يعييرف اإلعاقيية: لييذوي  النيسيي  التموييين
 المواقيييف فييي  ؤثر المييي القيييررا  إتدييياذ عليييى تسييياعدهم التييي  والمهيييارا  القيييدرا  وإكسيييابهم واألفكيييار، بالمعلوميييا  لت وييييدهم
 (.2011 )صالح، االجتماع  اإلندما  يحقق بما اإليجابية ومشاركتهم خفلها، من يتياعلو   الت  االجتماعية

 اآلت : خفل من النيس  التموين أهمية وتبري النفسي: التمكين أهمية
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 التموييين عملييية لييذل  إليييهم، لييةالموك المهييا  إكمييال علييى سينسييحب بييدوره وهييذا العيياملين، األفييراد ودافعييية لكييياء  دعميي  -
 التيكييييير فيييي  االسييييتقفلية خييييفل ميييين أنيسييييهم قييييياد  علييييى القييييدر  لييييديهم الييييذين العيييياملين األفييييراد تنمييييية إلييييى تسييييعى

(Anderson & Sandman, 2009.) 
 منييدمجا   متيييائف ، الشييد  وتجعيي  اإلعاقيية ذوي  األشييدا  ورفايييية صييحة علييى إيجيياب  تيي ثير لهييا التموييين نظرييية أ  -

 أ  كميييا والكيييياء ، بالمسيييؤولية شيييعوره خيييفل مييين العقبيييا  مواجهييية عليييى القيييدر  ولديييي  بهيييا، وملت ميييا   عملييي  مهيييا  فييي 
 مميا المهني  بالرضيا شيعوره يي داد وبالتيال  يؤديي ، اليذي العمي  بقيمية إحسيا  لديي  ينمو بالتموين يتسم الذي الشد 
 بالرضييا يشييعر وهييو عمليي  مهييا  إلنجيياي اليييرد يحييي  أ   ن شيي ميين داخليي  دافييع بمثابيية يعميي  والتموييين لإلبييداع، يدفعيي 
 .(Barton & Barton, 2011; Pieterse, Knippenberg, Schippers & Stam, 2010) والياعلية والكياء 

 النفسي التمكين أبعاد

 لمعنيى،)ا وهي  أبعياد أربعية مين تتكيو   لألفيراد النيسي  التمويين أبعياد أ  إليى البياحثين نظير وجهيا  معظيم إتيق 
 ,Choong) (؛2010) ييييد أبييا (؛2010) الحسيين  دراسيية الدراسييا  هييذه وميين التيي ثير(، االختيييار،-االسييتقفلية الكييياء ،

Wong & Lau, 2011)الدالييدي (؛2017) أمييا  (؛2017) والنييور األبييرو (؛2016) النواجحيية (؛2012) ئاميييدي ؛ 
 لهييم يوييو   وبالتييال  األفييراد، تحيييي  فيي  تسيياعد مسييمياتها إختلييي  وأ  األربعيية األبعيياد هييذه أ  البيياحثو   ويعتقييد (.2018)

 .(Rawat, 2011)عملهم ألدوار السلب  التوج  من بدال   المها  إلنجاي إستباقية توجها 
  العمل(: )أهمية المعنى -1

 الييرد دا ومعتقي اليدور متطلبيا  بيين وتناغم إنسجا  وجود ومد  لليرد، بالنسبة الهدف قيمة العم ، ب همية يقصد
 أهمييية المهميية، إنجيياي النشيياط، يحتاجهييا التيي  المهييارا  تنييوع هيي : جوهرييية خصييائ  بييثف، يتيي ثر وهييو وسييلوك ، وقيمتيي 
 (.2017 والنور، االبرو ؛Zhang & Bartol, 2010)شدصيا   ل  مهم عمل  ب   اليرد بشعور ويتعلق العم ،

  )الجدارة(: الكفاءة -2
 اليييرد بقييدر  واإلعتقيياد الييذا ، كييياء  إلييى وتشييير ،إليييهم الموكليية المهييا  أداء علييى ر بالقييد األفييراد شييعور بهييا يقصييد

 (.Sze, 2014) ؛(Nel, Stander & Latif, 2013) ومعرفت  ومهارات  خبرات ، إلى استنادا   بنجاح، المها  أداء على
  ال اتية(: اإلدارة أو )االختيار االستقاللية -3

 فيي  الحرييية إدرا  إلييى يشييير أنيي  كمييا العميي ، فيي  للشييروع االختيييار وحرييية تقفليةواالسيي بالسيييطر  الشييعور يعنيي 
 بعملهييم القيييا  كيفييية إختيييار فيي  الحرييية األفييراد يعطييى عنييدما االسييتقفلية إدرا  يمويين إذ المهييا ، وتنييييذ بييدء كيفييية اختيييار

(Bester, Stander & Van Zyl, 2015; Nel et al, 2015). 
 التأثير -4

 كمييا منيي  يتجيي أ ال جيي ء هييو الييذي النظييا  علييى يييؤثر أ  يمويين ب نيي  العاميي  اليييرد اعتقيياد أنيي  علييى لتيي ثيرا يوصييف
 عليى للتي ثير الييرد قيدر  هيو أو العمي ، نتيائج في  فرقيا   تحد، سلوكيات  ب   اليرد خفلها من ينظر الت  الدرجة الت ثير يمث 
  .(Zhang & Bartol, 2010) العم  بيئة ف  النتائج بع 

 واإلجراءات لطريقةا
  : الدراسة منهج

 .الحالية الدراسة أغرا  لمفءمت  المنهج هذا استدد  وقد االرتباط ، الوصي  المنهج استددا  على الدراسة هذه تقو 
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 الدراسة: عينة أفراد
 في  األردنيية الداصية الجامعيا  ف  الجسميةو  والبصرية السمعية اإلعاقة ذوي  الطلبة من الدراسة عينة إختيار تم

 اليئية لهيذه اإلحصيائيا  واسيتدرا  الدراسية، مجتميع حصير الباحثية عليى الصيعب مين كيا  حييث يسر ،تالمُ  بالطريقة عّما 
 قبيي  ميين التعيياو   ضييعف أو اإلعاقيية ذوي  ميين لييديهم المسييجلين بالطلبيية يتعلييق فيمييا الداصيية الجامعييا  سييجف  دقيية لعييد 
 الباحثية إسيتطاع  وقيد الموضيوع، وحساسيية السيرية بسبب اإلعاقة، ذوي  لبةالط عن معلوما  إعطاء ف  الجامعا  جميع
 التواصيي  علييى الباحثيية قييدر  لعييد  وهييذا وطالبيية طالبييا   (139) إلييى الوصييول تييم وطالبيية، طالبييا   (150) عيين بيانييا  جمييع

 توييييع تييم وبهييذا دهم،تواجيي أميياكن أو الهواتييف أرقييا  فيي  خطيي  إلييى تعييود ألسييبا  اإلعاقيية ذوي  الطلبيية جميييع إلييى والوصييول
 (18) اسيييتبعا د تيييم البيانيييا  اسيييترجاع وبعيييد إلكترونييييا ، أو هاتفييييا   معهيييم التواصييي  أو تواجيييدهم أمييياكن فييي  إسيييتبانة (139)

 تعبئيية فيي  بالمشيياركة الدراسيية عينيية أفييراد رغبيية عييد  بسييبب وذليي  اإلحصييائ ، التحلييي  ألغييرا  صييفحيتها لعييد  اسييتبانة
 ميا تمثي  والتي  اإلعاقية، ذوي  مين وطالبية طالبيا   (121) بيي النهائيية العينية فتمثلي  االسيتجابا ، لاكتميا عد  أو االستبانا 

  .الرئيسة العينة من (%80.6) نسبت 
 مئويييية بنسيييبة (46) اإلنيييا، عيييدد بلييي  بينميييا (،62.0)% مئويييية بنسيييبة (75) العينييية فييي  اليييذكور عيييدد بلييي  حييييث

 اإلعاقية تليهيا البصيرية، اإلعاقة ليئة (45.5)% اإلعاقة نوع لمتغير تبعا   لعينةا أفراد لتوييع نسبة أعلى بلغ و  ،(38.0)%
 (.%12.4) مئوية بنسبة السمعية اإلعاقة ثم (،42.1)% مئوية بنسبة الجسمية

 الدراسة: أدوات
 بعييد النيسيي  التموييين ومقيييا  واألنشييطة، الدييدما  مقيييا  الدراسيية، أهييداف لتحقيييق مقياسييا  وتطبيييق تطييوير تييم

 اآلت : النحو وعلى للتطبيق صفحيتهما من لت كدا
  ج أين: من وتكو   ،واألنشطة الخدمات مقياس أوالا:

 اإلعاقة. ونوع الجنس، من: والموونة الديمغرافية، المعلوما  يتضمن األول: الجزء

 واألنشطة: الخدمات مقياس فقرات الثاني: الجزء
 النظييييري  األد  إلييييى الرجييييوع خييييفل ميييين اإلعاقيييية ذوي  لبييييةللط المقدميييية واألنشييييطة الدييييدما  مقيييييا  تطييييوير تييييم
 (،2012) كييوش وأبييو الطهييراوي  راسييةد منهييا العفقيية ذا  والدراسييا  الدراسيية بموضييوع الصييلة ذا  بالمقيياييس واإلسييتعانة
 وقييد (2018) شيحاد  ودراسية (،2018) والقطاونية المقيداد اسييةودر  (،2018) العيف أبيو ودراسية ،(2016) دويويا  ودراسية
 للطلبية المقدمية واألنشيطة بالديدما  يتعليق وجميعهيا فقير ، (31) مين النهائية صورت  ف  واألنشطة الددما  مقيا  تكو  
 األبعيياد تنيياول تييم حيييث الدماسيي  ليويير  تييدر  اعتمييادا   األدا   تصييحيح وتييم ،األردنييية الداصيية الجامعييا  فيي  اإلعاقيية ذوي 

 التالية:
 فقر . (1-18) من اليقرا  ويتضمن الداصة، الجامعا  ف  اإلعاقة ذوي  للطلبة قدمةالم الددما  ويتناول األول الُبعد -
  فقر . (19-31) من اليقرا  ويتضمن الداصة، الجامعا  ف  اإلعاقة ذوي  للطلبة المقدمة باألنشطة والمتعلق الثان  الُبعد -

 واألنشطة: الخدمات مقياس صدق
 ذوي  مين المحوميين مين (10) عليى عرضيها تيم حييث المحتو ، قصد بجستددا  الدراسة أدا   صدق من الت كد تم

 الصييياغة سييفمة مييد  حيييث ميين اليقييرا  علييى للحوييم وذلي  ،الداصيية والتربييية اليينيس علييم مجييال فيي  واإلختصييا  الدبير 
 عيير  حيييث المناسييبة، التعييديف  اقتييراح تييم ثييم وميين وضييوحها، ودرجيية الدراسيية ألغييرا  اليقييرا  ُمفءميية ومييد  اللغوييية
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 لبييييا  (%80) معييييار وبجعتمييياد المحوميييين مفحظيييا  ضيييوء وفييي  األوليييية، بصيييورت  واألنشيييطة الديييدما  مقييييا  لييييهمع
 بعضيها حيذف وتيم أخير ، فقيرا  ميع ميدلولها وقير  تشيابهها بسبب المناسبة غير اليقرا  بع  حذف تم اليقر ، صفحية
 اليقيرا  بعي  عليى التعيدي  تيم كميا إليي ، تنتمي  اليذي دللُبعي بعضيها مناسيبة وعيد  الدراسية ألغيرا  مناسيبتها لعد  اآلخر
 الدراسييية أدا   محتيييو   صيييدق عليييى داللييية وتعيييديفتهم المحوميييين آراء الباحثييية واعتبييير  وضيييوحها، ل يييياد  صيييياغتها وإعييياد 

 عبيير قييدو  فقراتهييا، فيي  المقيييا  مضييامين بييين التييواي   تحقييق المطلوبيية، التعييديف  إجييراء وبعييد وتنوعهييا، فقراتهييا وُمفءميية
 لألدا . الظاهري  للصدق يشير مما فقراتها، مع التياع  ف  رغبتهم عن المحومين

 واألنشطة: الخدمات مقياس ثبات
–Test) االختبييييار تطبيييييق إعيييياد  طريقيييية باسييييتددا  الباحثيييية قاميييي  واألنشييييطة الدييييدما  مقيييييا  ثبييييا  ولحسييييا 

Retest) الميرتين بيين يمني  بييارق  الدراسية عينية خار  من قةاإلعا ذوي  من وطالبة طالب (20) على المقيا  طبق  إذ 
 معييامف  حسييا  وتييم (،Person Correlation) بيرسيو   معادليية الثبييا  لحسييا  الباحثية واسييتددم  يومييا ، (14) مدتي 

 مين فقير  كي  إتسياق إليى للتعيرف كرونبياخ( )ألييا معام  استددا  طريق عن المقيا  ف  اليقرا  من فقر  ك  بين اإلرتباط
 االختبار. نتائج (2) الجدول ويبين إلي ، تنتم  الذي الُبعد مع لمقيا ا

 واألنشطة الخدمات لمقياس بيرسون  ارتباط ومعامل ألفا كرونباخ الثبات معامل (:2) الجدول
 ألفا كرونباخ باستخدام الثبات معامل اإلعادة ثبات معامل الدراسة متغيرات

 0.942 0.887 الددما 
 0.948 0.845 األنشطة

 0.967 0.864 كو  واألنشطة الددما 
 معامييي  وقييييم (،0.864) بلغييي  واألنشيييطة للديييدما  اإلعييياد  لثبيييا  االسيييتقرار معامييي  قيمييية أ  (2) الجيييدول مييين يتضيييح

 الكليييية للدرجييية الثبيييا  معامييي  وبلييي  (0.948 – 0.942) بيييين تراوحييي  واألنشيييطة الديييدما  لمقييييا  اليرعيييية لألبعييياد ألييييا كرونبييياخ
 التطبيق. ألغرا  ومقبولة مرتيعة قيمة وه  (0.967) يا للمق

 واألنشطة: الخدمات مقياس تصحيح مفتاح
 وتيم المقياييس، وخصيائ  لقواعيد تبعيا   المقييا  ليقيرا  المسيتدد  الدماسي ( )ليوير  مقييا  يتيدر  أ  مراعيا  تم

  يل : كما (5-1) من التامة القيم إعطاءه
 المستوى 

 بشد  أوافق ال أوافق ال دمحاي أوافق بشد  أوافق
5 4 3 2 1 
 النحييو علييى معهييا التعاميي  تييم الدراسيية إليهييا توصييل  والتيي  الحسييابية المتوسييطا  قيييم فييج  تقييد  مييا علييى وإعتمييادا  

 التالية: للمعادلة وفقا   اآلت 

 اليئة= طول
 )للتدر ( الدنيا القيمة – العليا القيمة

= 
5-1 

= 1.33 
 3 )المستويا ( اليئا  عدد

 يل : وكما المستويا  فكان 
 2.33 - 1 مندي  -

 3.67 - 2.34 متوس  -

 5 - 3.68  مرتيع -
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  ج أين: من وتكو   ،النفسي التمكين مقياس ثانياا:

 اإلعاقة. ونوع الجنس، من: والموونة الديمغرافية، المعلوما  يتضمن األول: الجزء
 النيس : التموين مقيا  فقرا  :الثاني الجزء

 ذا  بالمقيياييس واإلسييتعانة النظييري  األد  إلييى الرجييوع خييفل ميين اإلعاقيية ذوي  للطلبيية النيسيي  التموييين قيييا م تطييوير تييم
 شييييييوجر   ودراسيييييية (،2010) الحسيييييين  ودراسيييييية (،2010) ييييييييد أبييييييا كدراسيييييية العفقيييييية ذا  والدراسييييييا  الدراسيييييية بموضييييييوع الصييييييلة
 صيورت  في  النيسي  التمويين مقييا  وتكَّيو   (2017) أميا  ودراسة (،2017) حمادي دراسة (،Shogren & Shaw, 2016وشاو)
 األدا   تصييحيح وتييم األردنيية، الداصيية الجامعييا  في  اإلعاقيية ذوي  للطلبيية النيسي  بييالتموين يتعلييق وجميعهيا فقيير ، (21) ميين النهائيية
 التالية: األبعاد تناول تم حيث الدماس  ليور  تدر  اعتمادا  

  (.1-6) من اليقرا  منويتض الكياء ، ويتناول األول الُبعد -

 (.7-11) من اليقرا  ويتضمن العم (، قيمة / العم  )أهمية المعنى ويتناول الثان  الُبعد -

 (.12-15) من اليقرا  ويتضمن الت ثير، ويتناول الثالث الُبعد -
 (.16-21) من اليقرا  ويتضمن االستقفلية، ويتناول الرابع الُبعد -

 النفسي: التمكين مقياس صدق
 الدبيير  ذوي  مين المحوميين مين (10) عليى عرضيها تيم حييث المحتييو ، صيدق بجسيتددا  الدراسية أدا   صيدق مين ت كيدال تيم
 ومييد  اللغوييية الصييياغة سييفمة مييد  حيييث ميين اليقييرا  علييى للحوييم وذليي  ،الداصيية والتربييية اليينيس علييم مجييال فيي  واإلختصييا 

 التموييين مقيييا  عليييهم عيير  حيييث المناسييبة، التعييديف  اقتييراح تييم ثييم وميين وضييوحها، ودرجيية الدراسيية ألغييرا  اليقييرا  ُمفءميية
 اليقيرا  بعي  حيذف تيم اليقير ، صيفحية لبييا  (%80) معييار وبجعتمياد المحوميين مفحظيا  ضيوء وفي  األولية، بصورت  النيس 
 وعييد  الدراسيية ا ألغيير  مناسييبتها لعييد  اآلخيير بعضييها حييذف وتييم أخيير ، فقييرا  مييع مييدلولها وقيير  تشييابهها بسييبب المناسييبة غييير

 آراء الباحثية واعتبير  وضيوحها، ل يياد  صيياغتها وإعياد  اليقيرا  بعي  عليى التعيدي  تيم كما إلي ، تنتم  الذي للُبعد بعضها مناسبة
 تحقيييق المطلوبييية، التعيييديف  إجيييراء وبعيييد وتنوعهيييا، فقراتهيييا وُمفءمييية الدراسييية أدا   محتيييو   صيييدق عليييى داللييية وتعيييديفتهم المحوميييين

 الظيياهري  للصييدق يشييير ممييا فقراتهييا، مييع التياعيي  فيي  رغبييتهم عيين المحومييين عبيير وقييد فقراتهييا، فيي  المقيييا  مضييامين بييين   التييواي 
 لألدا .
 النفسي: التمكين مقياس ثبات

 طبقي  إذ (Test–Retest) االختبيار تطبييق إعياد  طريقية باسيتددا  الباحثية قامي  النيسي  التمويين مقيا  ثبا  ولحسا 
 واسيتددم  يوميا ، (14) مدتي  الميرتين بيين يمني  بييارق  الدراسة عينة خار  من اإلعاقة ذوي  من وطالبة طالب (20) على المقيا 
 فيي  اليقييرا  ميين فقيير  كيي  بييين اإلرتبيياط معييامف  حسييا  وتييم (،Person Correlation) بيرسييو   معادليية الثبييا  لحسييا  الباحثيية
 ويبييين إلييي ، تنتميي  الييذي الُبعييد مييع المقيييا  ميين فقيير  كيي  إتسيياق إلييى للتعييرف كرونبيياخ( )أليييا معاميي  اسييتددا  طريييق عيين المقيييا 
 االختبار. نتائج (3) الجدول

 النفسي التمكين لمقياس بيرسون  ارتباط ومعامل ألفا كرونباخ الثبات معامل (:3) الجدول
 ألفا كرونباخ باستخدام الثبات معامل اإلعادة ثبات معامل الدراسة متغيرات

 0.860 0.802 الكياء 
 0.684 0.661 العم ( قيمة / العم  )أهمية المعنى

 0.720 0.687 الت ثير
 0.875 0.821 االستقفلية

 0.878 0.841 كو  النيس  التموين
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 معامي  وقيم (0.841) بلغ  واألنشطة للددما  اإلعاد  لثبا  االستقرار معام  قيمة إ  (3) الجدول من يتضح
 معامي  قيمية وبلغي  (،0.875 – 0.684) بيين ميا تراوحي  النيسي  التمويين لمقييا  لمقييا  اليرعيية دلألبعيا أليا كرونباخ
 التطبيق. ألغرا  ومقبولة مرتيعة قيمة وه  (0.878) للمقيا  الكلية للدرجة الثبا 
 النفسي: التمكين مقياس تصحيح مفتاح

 وتيييم المقييياييس، وخصيييائ  لقواعيييد تبعيييا   ا المقيييي ليقيييرا  المسيييتدد  الدماسييي ( )ليوييير  مقييييا  تيييدر  مراعيييا  تيييم
  يل : كما (5-1) من التامة القيم إعطاءه

 المستوى 
 بشدة أوافق ال أوافق ال محايد أوافق بشدة أوافق
5 4 3 2 1 
 النحييو علييى معهييا التعاميي  تييم الدراسيية إليهييا توصييل  التيي  الحسييابية المتوسييطا  قيييم فييج  تقييد  مييا علييى واعتمييادا  

 التالية: لمعادلةل وفقا   اآلت 

 اليئة= طول
 )للتدر ( الدنيا القيمة – العليا القيمة

= 
5-1 

= 1.33 
 3 )المستويا ( اليئا  عدد

 يل : وكما المستويا  فكان 
  2.33 - 1 مندي 

  3.67 - 2.34 متوس 

 5 - 3.68  مرتيع 

  الدراسة: إجراءات
 األتية باإلجراءا  الباحثة قام  الدراسة أهداف لتحقيق

 ومقاييسها. الدراسة وموضوع بمتغيرا  المتعلقة السابقة الدراسا  على واإلطفع األدبيا  مراجعة -1

 .الدراسة لتطبيق الفيمة الرسمية الموافقا  على الحصول تم -2

 النيس . التموين ومقيا  واألنشطة، الددما  بمقيا  والمتمثلة الدراسة أدات  إعداد -3

 مفحظاتهم. ضوء ف  المقترحة التعديف  وإجراء المدتصين المحومين من ةمجموع قب  من الدراسة أدات  تحويم -4

 تييم وقييد عّمييا ، فيي  الداصيية الجامعييا  فيي  اإلعاقيية( ذوي  )الطلبيية الدراسيية عينيية أفييراد علييى الدراسيية أداتيي  تطبيييق تييم -5
 سيييرية عليييى  كييييدوالت وأهميتهيييا أهيييدافها وشيييرح بالدراسييية المتعلقييية الجوانيييب بعييي  بتوضييييح الباحثييية قبييي  مييين التطبييييق

 ميع التعامي  في  والدقية الجديية ضيرور  عليى الت كييد إليى باإلضيافة فق ، العلم  البحث لغر  واستددامها المعلوما 
 للتطبيق. المناسبة والطرق  األماكن اختيار تم كما القيا ، أدوا 

 الييري  برنييامج بجسييتددا  هيياومعالجت الحاسييو  إلييى البيانييا  إدخييالو  اإلحصييائ ، للنحلييي  الصييالحة االسييتمارا  تيرييي  -6
 ومناقشييتها، النتييائج واسييتدرا  الدراسيية أسييئلة عيين لإلجابيية المناسييبة اإلحصييائية التحليييف  وإجييراء (SPSS) اإلحصييائية

 السابقة. الدراسا  نتائج مع ومقارنتها الدراسة نتائج إلي  توصل  ما ضوء ف  المناسبة والمقترحا  التوصيا  ووضع
 المستخدمة: اإلحصائية المعالجات
 ا اسيتددب إحصيائيا   البيانيا  معالجية تيم حييث الدراسية، أسيئلة عين لإلجابية الوصي  األحصاء أساليب استددا  تم

  كاآلت : (،SPSS) االجتماعية للعلو  اإلحصائية الح مة
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 الدراسة. عينة أفراد لوصف المئوية والنسب التكرارا  استدرا  -

 .للمقاييس البناء صدق مؤشرا  من وللت كد الدراسة، لمقاييس اإلعاد  ثبا  من للت كد بيرسو   ارتباط معام  استددا  -

  األدا . ثبا  من للت كد أليا كرونباخ اختبار استددا  -

 واألبعيياد الدراسيية أدا   فقييرا  علييى الدراسيية عينيية أفييراد اسييتجابا  مسييتو   إلييى للتعييرف الحسييابية المتوسييطا  إسييتددا   -
 الحساب . وسطها عن الدراسة عينة أفراد استجابا  تشت  مستو   إلى للتعرف المعيارية واإلنحرافا  كو ،

 الدراسة نتائج
 اآلت :ك كان  والت  الحالية، الدراسة لنتائج عرضا   اليص  هذا يتناول
 في  لهيم المقدمية واألنشيطة للديدما  اإلعاقية ذوي  الطلبية تقيدير مسيتو   ميا :األول بالسؤال المتعلقة النتائج أوالا:

  الداصة؟ جامعا ال
 أفيراد اسيتجابا  إليى للتعيرف المعياريية واالنحرافيا  الحسيابية المتوسيطا  استدرا  تم األول، السؤال عن لإلجابة

 ذل : يوضح (4) والجدول الداصة، الجامعا  ف  اإلعاقة ذوي  للطلبة المقدمة واألنشطة الددما  عن الدراسة عينة
 للطلبة المقدمة واألنشطة الخدمات عن الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية نحرافاتواال  الحسابية المتوسطات (:4) الجدول

 .تنازلياا. ترتيباا  مرتبة الخاصة" الجامعات في اإلعاقة ذوي 

 المستوى  الرتبة المعياري  االنحراف الحسابي المتوسط الُبعد الرقم
  متوس 1 0.92 2.95 اإلعاقة ذوي  للطلبة المقدمة الددما  1

 متوس  2 1.02 2.72 اإلعاقة ذوي  للطلبة المقدمة األنشطة 2
 متوس   0.92 2.84 للمقيا  الكلية الدرجة 

 الداصية، الجامعيا  في  اإلعاقة ذوي  للطلبة المقدمة واألنشطة للددما  الحسابية المتوسطا  أ  (4) الجدول من يتضح
 عيا  بشيو  الداصية الجامعيا  في  اإلعاقية ذوي  للطلبية المقدمية طةواألنشي الديدما  حياي  حييث (2.72 و 2.95) بين ما تراوح 
 ذوي  للطلبيية المقدمية الديدما  األوليى المرتبية فيي  جياء وقيد المتوسي ، المسيتو   مين وهييو (2.84) بلي  إجميال  حسياب  متوسي  عليى

 وثانييا   المتوسي ، لمسيتو  ا مين وهيو (0.92) معيياري  وبيانحراف (2.95) بلي  واليذي حسياب  متوسي  أعليى عليى حياي  وقيد اإلعاقة،
 المتوس . المستو   من وهو (1.02) معياري  وانحراف (2.72) بل  حساب  بمتوس  اإلعاقة، ذوي  للطلبة المقدمة األنشطة جاء 

 المتوسييطا  حسييا  تييم الداصيية، الجامعييا  فيي  اإلعاقيية ذوي  للطلبيية المقدميية واألنشييطة الدييدما  إلييى وللتعييرف
 النتائج: هذه يل  وفيما رية،المعيا واالنحرافا  الحسابية

 الخاصة: الجامعات في اإلعاقة ذوي  للطلبة المقدمة الخدمات -1

 للطلبة المقدمة الددما  فقرا  عن الدراسة عينة أفراد الستجابا  المعيارية واالنحرافا  الحسابية المتوسطا  استدرا  تم
 ذل : يوضح (5) والجدول الداصة، الجامعا  ف  اإلعاقة ذوي 

 المقدمة "الخدمات ُبعد فقرات عن الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:5) دولالج
 .تنازلياا. ترتيباا  مرتبة الخاصة" الجامعات في اإلعاقة ذوي  للطلبة

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 المستوى  الرتبة

 مرتيع 1 1.13 3.72 اإلعاقة. ذوي  للطبة والتسجي  القبول ءا إجرا الجامعة تسه  1

16 
 اإلعاقة ذوي  الطلبة مع والعاملو   التدريس هيئة أعضاء يتعام 

 والعطف. الشيقة عن بعيدا   جيد  بطريقة
 مرتيع 2 1.22 3.69
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18 
 ذوي  الطلبة مع التعام  يستطيع وطبيباَ  صحياَ  مرك اَ  الجامعة توفر

 اإلعاقة.
 متوس  3 1.28 3.50

 متوس  4 1.22 3.47 )أكاديميا (. اإلعاقة ذوي  بالطلبة الدا  باإلرشاد الجامعة تهتم 7

3 
 الطلبة مع للتعام  الفيمة المهارا  التدريس هيئة إعضاء يمتل 

 اإلعاقة. ذوي 
 متوس  5 1.13 3.41

 متوس  6 1.22 3.15 إعاقة. ك  خصوصية وفق اإلعاقة ذوي  الطلبة اإلمتحانا  نظا  يراع  17

 متوس  7 1.11 3.01 اإلعاقة. ذوي  الطلبة قدرا  تراع  بحيث التدريس أساليب تتنوع 4

2 
 لتشجيعهم الدراسية للرسو  منحة اإلعاقة ذوي  الطلبة الجامعة تمنح

 واضح. نظا  وفق الجامعية دراستهم مواصلة على
 متوس  8 1.54 2.97

 متوس  9 1.30 2.88 اإلعاقة. ذوي  للطلبة النق  ئ لوسا خاصة مواقف الجامعة ف  توجد 12

 متوس  10 1.38 2.87 اإلعاقة. ذوي  الطلبة الحتياجا  الُمفءمة التحتية البنية الجامعة توفر 11

6 
 الطلبة احتياجا  الجامعة ف  اإللكترونية التعليمية الددما  تلب 

 اإلعاقة. ذوي 
 متوس  11 1.29 2.86

 متوس  12 1.29 2.81 اإلعاقة. ذوي  للطلبة الُمفءمة التدريسية ئ الوسا الجامعة توفر 5

 متوس  13 1.37 2.75 اإلعاقة. ذوي  الطلبة نحو المجتمع  الوع  بتنمية الجامعة تهتم 15

 متوس  14 1.47 2.65 .)نيسيا ( اإلعاقة ذوي  بالطلبة الدا  باإلرشاد الجامعة تهتم 8

 متوس  15 1.38 2.52 اإلعاقة. ذوي  الطلبة ورعاية ملدع خا  مرك  الجامعة ف  يوجد 14

 متوس  16 1.22 2.45 اإلعاقة. ذوي  الطلبة بحقوق  خاصة تعليما  الجامعة تضع 9

 مندي  17 1.15 2.26 اإلعاقة. ذوي  الطلبة لمساعد  مرافقين الجامعة تعين 13

 مندي  18 1.34 2.21 كلهم.مشا لمناقشة اإلعاقة ذوي  الطلبة مع دورية لقاءا  الجامعة تنظم 10

 متوس   0.92 2.95 العا  الحساب  المتوس  

 (الخاصااة الجامعااات فااي اإلعاقااة ذوي  للطلبااة المقدمااة الخاادمات) لييي الحسييابية المتوسييطا  أ  (5) الجييدول ميين يتضييح
 وقييد المتوسيي ،   المسييتو  ميين وهييو (2.95) إجمييال  حسيياب  متوسيي  علييى الدييدما  حيياي  حيييث ،(2.21 و 3.72) بييين مييا تراوحي 
 وقييد المرتيييع، المسييتو   ميين وهييو (1.13) معييياري  وبييانحراف (3.72) بليي  حيييث حسيياب  متوسيي  أعلييى علييى (1) رقييم اليقيير  حيياي 
 (16) رقييم اليقيير  جيياء  الثانييية المرتبيية وفيي  اإلعاقيية(، ذوي  للطلبيية والتسييجي  القبييول إجييراءا  الجامعيية )ُتسييه  علييى اليقيير  نصيي 
 هيئية أعضياء )يتعامي  عليى اليقير  نصي  حييث المرتييع، المسيتو   من وهو (1.22) معياري  وبانحراف (3.69) بل  حساب  بمتوس 
 والعطف(. الشيقة عن بعيدا   جيد  بطريقة اإلعاقة ذوي  الطلبة مع والعاملو   التدريس

 مييين وهيييو (1.34) معيييياري  وبيييانحراف (2.21) حسييياب  بمتوسييي  (10) رقيييم اليقييير  جييياء  األخيييير  المرتبييية وفييي 
 مشيياكلهم(، لمناقشيية اإلعاقيية ذوي  الطلبيية مييع دورييية لقيياءا  الجامعيية )تُيينظم علييى اليقيير  نصيي  حيييث المييندي ، المسييتو  
 مييين وهيييو (1.15) معيييياري  وبيييانحراف (2.26) حسييياب  بمتوسييي  (13) رقيييم اليقييير  جييياء  األخيييير  قبييي  ميييا المرتبييية وفييي 

 اإلعاقة(. ذوي  الطلبة لمساعد  مرافقين الجامعة )ُتعين على اليقر  نص  وقد المندي ، المستو  
 الخاصة: الجامعات في اإلعاقة ذوي  للطلبة المقدمة األنشطة -2

 السييتجابا  المعيارييية واالنحرافييا  الحسييابية المتوسييطا  اسييتدرا  تييم السييؤال، بهييذا المتعلقيية اليقييرا  عيين لإلجابية
 ذل : يوضح (6) والجدول الداصة، الجامعا  ف  عاقةاإل ذوي  للطلبة المقدمة األنشطة فقرا  عن الدراسة عينة أفراد
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 المقدمة "األنشطة ُبعد فقرات عن الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:6) الجدول
 .تنازلياا. ترتيباا  مرتبة الخاصة" الجامعات في اإلعاقة ذوي  للطلبة

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري 

 المستوى  الرتبة

30 
 األنشطة ف  المشاركين اإلعاقة ذوي  من المتمي ين الطلبة الجامعة ُتكر 

 الطفبية.
 متوس  1 1.29 3.23

23 
 االجتماعية والمناسبا  المهرجانا  ف  اإلعاقة ذوي  الطلبة يشار 

 المدتلية.
 متوس  2 1.31 3.15

24 
 مدتلف ف  اإلبداعية األفكار على اقةاإلع ذوي  الطلبة الجامعة ُتشجع

 المجاال .
 متوس  3 1.36 3.13

25 
 وسائ  عبر اإلعاقة ذوي  الطلبة فيها ُيشار  الت  األنشطة الجامعة تنشر

 االجتماع . والتواص  اإلعف 
 متوس  4 1.40 2.93

 متوس  5 1.43 2.91 المدتلية. المجاال  ف  المتيوقين اإلعاقة ذوي  من الطلبة الجامعة تستقطب 27

31 
 من وميولهم نشاطاتهم لممارسة اإلعاقة ذوي  للطلبة الير  الجامعة تتيح

 تشويلها. يتم الت  والجمعيا  األندية خفل
 متوس  6 1.30 2.88

28 

 مجاال  ف  اإلعاقة ذوي  للطلبة الثقافية واللقاءا  البرامج الجامعة تنظم
 على سواء اإلنشاد( – القرآ  و تف – الدطابة – القصة – المقالة – )الشعر

 الجماع . أو اليردي المستو  
 متوس  7 1.38 2.69

29 
 المسرحية والينو   والحرف والموسيقى للرسم الينية المعار  الجامعة تقيم

 اإلعاقة. ذوي  لطلبة والتشويلية الشعبية والينو  
 متوس  8 1.26 2.66

22 
 اإلعاقا  ذوي  من الطلبة ينب اليردية اليروق  الطفبية األنشطة ُتراع 

 المدتلية.
 متوس  9 1.17 2.49

19 
 )أنشطة اإلعاقة ذوي  بالطلبة الداصة الطفبية النشاطا  الجامعة ُتوفر

 وغيرها(. اجتماعية فنية، رياضية، ثقافية، ترفيهية،
 متوس  10 1.32 2.44

26 
 الداصة  الجامعا مع اإلعاقة ذوي  للطلبة الرياضية اللقاءا  الجامعة تنظم

 والحوومية. األخر  
 متوس  11 1.24 2.39

 مندي  12 1.12 2.23 باإلستمرارية. اإلعاقة ذوي  بالطلبة الداصة الطفبية األنشطة تتسم 21

20 
 األلعا  لجميع اإلعاقة ذوي  للطلبة الرياض  النشاط برامج الجامعة تضع
 ( الطاولة... كر  البلياردو، الجر ، )كر  إعاقة ك  وطبيعة يتفئم بما

 مندي  13 1.22 2.21

 متوس   1.02 2.72 الحساب  العا  المتوس  

 (الخاصااة الجامعااات فااي اإلعاقااة ذوي  للطلبااة المقدمااة األنشااطة) لييي الحسييابية المتوسييطا  أ  (6) الجييدول ميين يتضييح
 وقييد المتوسيي ، المسييتو   ميين وهييو (2.72) إجمييال  حسيياب  متوسيي  علييى األنشييطة حيياي  حيييث (2.21 و 3.23) بييين مييا تراوحيي 
 وقيد المتوسي ، المسيتو   مين وهيو (1.29) معيياري  وبيانحراف (3.23) بلي  حييث حسياب  متوسي  أعليى عليى (30) رقم اليقر  حاي 
 جياء  الثانيية المرتبية وفي  الطفبيية(، األنشيطة في  المشياركين اإلعاقية ذوي  مين المتميي ين الطلبية الجامعية )ُتكر  على اليقر  نص 
 علييى اليقيير  نصيي  حيييث المتوسيي ، المسييتو   ميين وهييو (1.31) معييياري  وبييانحراف (3.15) بليي  حسيياب  بمتوسيي  (23) قييمر  اليقيير 

 المدتلية(. االجتماعية والمناسبا  المهرجانا  ف  اإلعاقة ذوي  الطلبة )ُيشار 
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 المسيييتو   مييين وهيييو (1.22) معيييياري  وبيييانحراف (2.21) حسييياب  بمتوسييي  (20) رقيييم اليقييير  جييياء  األخيييير  المرتبييية وفييي 
 وطبيعية ييتفء  بميا األلعيا  لجمييع اإلعاقية ذوي  للطلبية الرياضي  النشياط بيرامج الجامعية )تضيع عليى اليقير  نص  حيث المندي 

 (2.23) حسيياب  بمتوسيي  (21) رقييم اليقيير  جيياء  األخييير  قبيي  مييا المرتبيية وفيي  الطاوليية(، كيير  البلييياردو، الجيير ، "كيير  إعاقيية كيي 
 ذوي  بالطلبيية الداصيية الطفبييية األنشييطة )تتسييم علييى اليقيير  نصيي  وقييد المييندي ، المسييتو   ميين وهييو (1.12) معييياري  وبييانحراف
 باالستمرارية(. اإلعاقة
  األول: بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة

 الجامعية المقدمية واألنشيطة للددما  الداصة الجامعا  ف  اإلعاقة ذوي  الطلبة تقدير مستو   إ  النتائج أظهر 
 األوليى المرتبية في  اإلعاقة ذوي  للطلبة المقدمة الددما  وجاء  (،2.84) كل  حساب  بمتوس  متوس  بمستو   جاء لهم

 متوسي  حسياب  بمتوسي  اإلعاقية ذوي  للطلبة المقدمة األنشطة الثانية المرتبة ف  ثم (،2.95) بل  متوس  حساب  بمتوس 
 الطلبيية احتياجييا  مييا حييد   إلييى تعي  الجامعييا  أ  إلييى العينيية ألفييراد طةالمتوسي اإلسييتجابة هييذه تيسييير ويمويين (،2.72) بلي 
 فييي  اإلعاقييية ذوي  حقيييوق  سياسيييا  فعيييال بشيييو  وتطبيييق تعييي  وأنهيييا لهيييم، واألنشيييطة الديييدما  تيييوفير وأهميييية اإلعاقييية ذوي 

 حصيل  وقيد  ،المجياال مدتليف في  األخيير  السينوا  في  اإلعاقية ذوي  أظهيره اليذي بالتيوق  الوع  إلى وُتع    الجامعا ،
 و 3.72) ميييابين تراوحييي  حييييث الميييندي  إليييى والمتوسييي  المرتييييع بيييين متياوتييية درجيييا  عليييى الديييدما  مقييييا  فقيييرا 
 للطلبيية والتسييجي  القبييول إجييراءا  الجامعيية )تسييه  علييى نصيي  والتيي  األولييى بالمرتبيية (1) رقييم اليقيير  جيياء  وقييد (،2.21
 قيوانين وجيود إليى يعيود ذلي  أ  إليى الباحثية وتير   (،3.72) بلي  حيث  حساب متوس  أعلى على حاي  إذ اإلعاقة(، ذوي 
 الدراسيية نتييائج لكيين (،2018) والقطاونيية المقييداد دراسيية مييع يتيييق مييا وهييو الجامعييا  فيي  اإلعاقيية ذوي  الطلبيية لقبييول ميسيير 
 مسيتو   إليى دراسيتهم ائجنتي أشيار  فقيد الجامعيية والمينح الميادي اليدعم يدي  فيميا (2018) والقطاونة المقداد مع أختلي 
 رسيو  عليى (%90) بدصيم تلتي   والتي  أردنيية حووميية جامعية ف  طبق  دراستهم أ  إلى النتيجة وُتع    المنح ف  مرتيع

 فيي  طبقيي  فقييد الحالييية الدراسيية فيي  أمييا الحوومييية، الجامعييا  كافيية فيي  الملتحقييين اإلعاقيية ذوي  للطلبيية المعتمييد  السيياعا 
 مادييية تسيهيف  وجييد  وأ  الجامعيية، للرسييو  منحية اإلعاقية ذوي  الطلبيية بمينح ُتلييَ   ال والتي  األرد  فيي  خاصية جامعيا 

 اليقيير ، هييذه يديي  فيمييا متوسيي  مسييتو   النتييائج أظهيير  لييذل  نيسييها، الجامعيية لسياسيية تعييود ف نهييا معينيية بنسييب ميينح أو
 وفلسييية واضييحة سياسيية تضييع الداصيية الجامعييا  ميين الييبع  فييج  بحقييوقهم، الداصيية للتعليمييا  بالنسييبة الحييال وكييذل 
 بجامعاتهم. الملتحقين اإلعاقة بذوي  تتعلق

 يمتلكيو   التيدريس هيئية أعضياء وأ  اإلعاقية، ذوي  للطلبة األكاديم  باإلرشاد تهتم الجامعة أ  إلى النتائج وأكد 
 اإلعاقييية، ذوي  الطلبييية قيييدرا  تراعييي  بحييييث ليييديهم التيييدريس أسييياليب وتتنيييوع الطلبييية، هيييؤالء ميييع للتعامييي  الفيمييية المهيييارا 
 الُمفءميية التعليمييية الوسييائ  الجامعييا  وتييوفر مييا، حييد إلييى مرضيي  بشييو  إعاقيية كيي  خصوصييية اإلمتحانييا  نظييا  ويراعيي 

 ميع يتييق ميا وهيو متوسي ، بمسيتو   األخير   هي  جياء  والتي  التعليميية، احتياجياتهم ُتلبي  التي  اإللكترونيية والديدما  لهم
  متوس . بمستو   جاء  األكاديمية الددما  أ  نتائج  أظهر  الت  (2016) دويوا  دراسة

 اإلعاقيية، ذوي  الطلبية الحتياجيا  الُمفءمية التحتييية البنيية وتيوفر بنائيية تسيهيف  وجييود إليى الدراسية أشيار  كميا 
 رعاييةو  ليدعم خيا  مركي  بوجيود يدي  فيميا وكيذل  ميا، حيد   إليى ومرضي  متوس  بمستو   لهم خاصة مواقف توفر كما

 بمسيتو   جياء  فقيد لهيم النيسي  اإلرشياد وتيوفير معهيم، التعامي  يسيتطيع وطبيبيا   صيحيا   مركي ا   وبتيوفر اإلعاقية ذوي  الطلبة
 التسييهيف  فيي  ضييعياَ  هنييا  أ  إلييى دراسييت  نتييائج أشييار  إذ (2016) دويوييا  دراسيية مييع النتيجيية هييذه وأختلييي  متوسيي ،
 ودعيييم لرعايييية خاصيييا   مركييي ا   تيييوفر الجامعيييا  بعييي  وأ  بيييالغر ، تيييي  ال ف نهيييا وجيييد  وأ  المدتليييية، الجامعيييية البنائيييية



2021
 

107 

 تييوفيرا   األقي  هيي  لهيم النيسي  باإلرشيياد واألهتميا  الطلبية هييؤالء ميع للتعاميي  مديت  طبييب تييوفير وأ  اإلعاقية ذوي  الطلبية
 الجامعة. ف 

 لمسيياعدتهم مييرافقين تعيييين عييد  فيي  لييةمتمث صييعوبا  ميين يعييانو   اإلعاقيية ذوي  الطلبيية أ  إلييى النتييائج أشييار  كييذل 
 األخييييرتين الميييرتبتين فييي  اليقيييرا  هيييذه جييياء  حييييث مشييياكلهم لمناقشييية معهيييم ولقييياءا  إجتماعيييا  عقيييد وعيييد  الجامعييية، داخييي 
 خيا  مركي  إليى الجامعيا  إفتقيار إليى النتيجية وُتعي    التيوال ، عليى (2.21و) (2.26) حسابية بمتوسطا  مندي  بمستو  
 اليذي الميادي اليدعم افتقيار إليى وكيذل  المراك  هذه مث  انشاء بضرور  الجامعا  وع  وعد  اإلعاقة ذوي  الطلبة ورعاية لدعم
 الطلبة. هؤالء لمساعد  مرافقين تعيين تكلية يغط 

 بيين درجيا  عليى حصيل  فقيد الداصية الجامعيا  في  اإلعاقية ذوي  للطلبية المقدمية األنشيطة مقييا  ليقيرا  وبالنسبة
 رقييم اليقيير  األولييى المرتبيية فيي  جيياء  وقييد (،2.21 و 3.23) مييابين الحسيياب  المتوسيي  تييراوح حيييث المييندي ، لييىإ المتوسيي 

 هيييذه وتتييييق ،الطفبييية( األنشيييطة فيي  المشييياركين اإلعاقييية ذوي  ميين المتميييي ين الطلبيية الجامعييية )تكييير  علييى نصييي  والتيي  (30)
 فيي  المشياركين اإلعاقية ذوي  الطلبية وتشيجع تكيير  الجامعية أ  إليى نتائجهيا أشيار  حيييث (2018) العيف أبيو دراسية ميع النتيجية

 ُتعي    ميا، حيد   إليى ومرضي  متوسي  مسيتو   عليى حصيل  اليقيرا  أغلب وأ  ميولهم، ممارسة ف  المجال لهم وتتيح األنشطة،
 أهميية تعي  الجامعيا  بعي  أل  وهيذا أقيرانهم مين أق  بمستو   لكن األنشطة ف  يشاركو   اإلعاقة ذوي  الطلبة أ  إلى النتيجة
 حييياتهم، أسيلو  وعليى ذاتهيم تحقييق عليى وت ثيرهيا أموانياتهم وتوظيي  اإلعاقية ذوي  الطلبية قيدرا  تنميية في  الطفبيية األنشيطة

 بحثي  التي  دراسيتها في  (2018) العيف أبيو ذكير  كميا الجامعية، داخي  اجتمياع  تيواي   تحقييق عليى تساعد األنشطة هذه وأ 
 مواهيب عين للكشيف برامج وضع ضرور  على أكد  والت  ،بصريا   المعاقين للطلبة الجامعة ف  المقدمة ةالطفبي األنشطة عن

 .الجامعة ف  الطلبة هؤالء مشاركة تحد الت  المعوقا  من والتقلي  وتنميتها اإلعاقة ذوي  الطلبة

 التي  (،21) رقيم اليقير  في  جياء  مياك إسيتمراريتها، بعيد  تتصيف أنهيا إال وجيد  ليو األنشطة هذه أ  إلى النتائج وأشار 
 باالستمرارية(. اإلعاقة ذوي  بالطلبة الداصة الطفبية األنشطة )تتسم على نص  والت  مندي ، مستو   على حصل 

 الرياضي  النشياط بيرامج الجامعية تضيع) عليى نص  والت  مندي  مستو   على (20) رقم اليقر  حصل  وكذل 
 إليى النتيجية ُتعي    الطاولية(، كير  البليياردو، الجير ، "كر  إعاقة ك  وطبيعة يتفء  بما  األلعا لجميع اإلعاقة ذوي  للطلبة
 أشيار  حييث (2018) العيف أبيو دراسية ميع النتيجية هذه أختلي  حيث استقفلها، بمد  تقا  الرياضية األنشطة أغلب أ 
 اإلعاقة. ذوي  الطلبة منها يعان  الت  اإلعاقة طبيعة مع تتفء  الت  األنشطة توفير على تحر  الجامعة أ  إلى

  لديهم؟ النفسي للتمكين الخاصة الجامعات في اإلعاقة ذوي  الطلبة تقدير مستوى  ما الثاني: بالسؤال المتعلقة النتائج ثانياا:

 أفيراد اسيتجابا  إليى للتعيرف المعياريية واالنحرافيا  الحسيابية المتوسطا  استدرا  تم الثان ، السؤال عن لإلجابة
 ذل : يوضح (7) والجدول الداصة، الجامعا  ف  اإلعاقة ذوي  الطلبة لد  النيس  التموين مستو   عن الدراسة عينة

 لدى النفسي "التمكين مستوى  عن الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:7) الجدول
 .تنازلياا. ترتيباا  بةمرت الخاصة" الجامعات في اإلعاقة ذوي  الطلبة

 المستوى  الرتبة المعياري  االنحراف الحسابي المتوسط الُبعد الرقم
 مرتيع 1 0.51 4.38 الكياء  1

 مرتيع 2 0.52 4.35 االستقفلية 4

 مرتيع 3 0.49 4.05 العم ( قيمة / العم  )أهمية المعنى 2

 مرتيع 4 0.64 3.82 الت ثير 3

 مرتيع  0.41 4.15 للمقيا  الكلية الدرجة 
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 (الخاصاة الجامعاات فاي اإلعاقاة ذوي  الطلباة لادى النفساي التمكاين) ليي الحسابية المتوسطا  أ  (7) الجدول من يتضح
 علييى عييا  بشييو  الداصيية الجامعييا  فيي  اإلعاقيية ذوي  الطلبيية لييد  النيسيي  التموييين حيياي حيييث (3.82 و 4.38) بييين مييا تراوحيي 
 متوسي  أعليى عليى حياي وقيد الكيياء ، األوليى المرتبية في  جياء وقيد المرتييع، المسيتو   مين وهيو (4.15) بل  إجمال  حساب  متوس 
 بليي  حسيياب  بمتوسيي  االسييتقفلية، جيياء  وثانيييا   المرتيييع، المسييتو   ميين وهييو (0.51) معييياري  وبييانحراف (4.38) بليي  والييذي حسيياب 

 العمييي ( قيمييية / العمييي  )أهميييية المعنيييى جييياء الثالثييية تبيييةالمر  وفييي  المتوسييي ، المسيييتو   مييين وهيييو (0.52) معيييياري  وانحيييراف (4.35)
 حسيياب  بمتوسيي  التيي ثير جياء الرابعيية المرتبيية وفيي  المرتييع، المسييتو   ميين وهييو (0.49) معيياري  وبييانحراف (4.05) حسيياب  بمتوسي 

 المرتيع. المستو   من وهو (0.64) معياري  وبانحراف (3.82)
 حسيا  تيم الداصية، الجامعا  ف  اإلعاقة ذوي  الطلبة لد  النيس  نللتموي اليرعية اليقرا  مستو   إلى وللتعرف

 النتائج: هذه يل  وفيما المعيارية، واالنحرافا  الحسابية المتوسطا 
 بالكفاءة: المتعلق النفسي التمكين -1

 ذوي  الطلبة لد  ء الكيا فقرا  عن الدراسة عينة أفراد الستجابا  المعيارية واالنحرافا  الحسابية المتوسطا  استدرا  تم
 ذل : يوضح (8) والجدول الداصة، الجامعا  ف  اإلعاقة

 الطلبة لدى "الكفاءة ُبعد فقرات عن الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:8) الجدول
 تنازلياا. ترتيباا  مرتبة الخاصة" الجامعات في اإلعاقة ذوي 

 الفقرة الرقم
 توسطالم

 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 المستوى  الرتبة

2 
 أو )أكاديمية أكان  سواء   أل  الموكلة المها  إلنجاي الشدصية بقدرات  أثق

 نشاطا (.
 مرتيع 1 0.55 4.51

 مرتيع 2 0.57 4.40 مهام . ألداء الكافية والمهار  الدبر  لدي 3

 مرتيع 3 0.77 4.39 عالية. بوياء  بها أقو  الت  المها  أمار  1

 مرتيع 4 0.61 4.37 بمهام . قيام  أثناء التحديا  مواجهة أستطيع 5

 مرتيع 5 0.62 4.35 فورية. قرارا  تتطلب الت  المشوف  مع التعام  أستطيع 4

 مرتيع 6 0.80 4.26 لدي. والضعف القو  نقاط تشدي  على القدر  لدي 6

 عمرتي  0.51 4.38 العا  الحساب  المتوس  

 ميا تراوحي  (الخاصة الجامعات في اإلعاقة ذوي  الطلبة لدى الكفاءة) لي الحسابية المتوسطا  أ  (8) الجدول من يتضح
 رقيم اليقير  حياي  وقيد المرتييع، المسيتو   مين وهيو (4.38) إجميال  حسياب  متوسي  عليى الكيياء  حاي  حيث (4.26 و 4.51) بين
 علييى اليقيير  نصيي  وقييد المرتيييع، المسييتو   ميين وهييو (0.55) معييياري  وبييانحراف (4.51) بليي  حيييث حسيياب  متوسيي  أعلييى علييى (2)

 (3) رقيم اليقير  جياء  الثانيية المرتبية وفي  نشياطا ((، أو )أكاديمية أكان  سواء   إل  الموكلة المها  إلنجاي الشدصية بقدرات  )أثق
 والمهيار  الدبير  )ليدي عليى اليقير  نصي  حييث تييع،المر  المسيتو   مين وهيو (0.57) معيياري  وبيانحراف (4.40) بل  حساب  بمتوس 
 مهام (. ألداء الكافية

 المرتيع، المستو   من وهو (0.80) معياري  وبانحراف (4.26) حساب  بمتوس  (6) رقم اليقر  جاء  األخير  المرتبة وف 
 لدي(. والضعف القو  نقاط تشدي  على القدر  )لدي على اليقر  نص  حيث
 بالمعنى: المتعلق النفسي التمكين -2

 لييد  المعنيى فقييرا  عين الدراسيية عينية أفيراد السييتجابا  المعياريية واالنحرافييا  الحسيابية المتوسييطا  اسيتدرا  تيم
 ذل : يوضح (9) والجدول الداصة، الجامعا  ف  اإلعاقة ذوي  الطلبة
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 ذوي  الطلبة لدى "المعنى ُبعد فقرات عن دراسةال عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:9) الجدول
 .تنازلياا. ترتيباا  مرتبة الخاصة" الجامعات في اإلعاقة

 المستوى  الرتبة المعياري  االنحراف الحسابي المتوسط الفقرة الرقم
 مرتيع 1 0.56 4.30 بالمسؤولية. تشعرن  المها  تنييذ ف  المشاركة 10

 مرتيع 2 0.84 4.29 ل . بالنسبة معنى لها أمارسها الت  المها  ب   أشعر 8

 مرتيع 3 0.75 4.03 عالية. قيمة ذا  نشاطا  دراست  أثناء أمار  11

 مرتيع 4 0.94 3.85 مييد . مها  تنييذ ف  وقت  أستدد  ب نن  أشعر 7

 مرتيع 5 1.02 3.72 كيرد. ب هميت  الجامعة تشعرن  9

 يعمرت  0.49 4.05 العا  الحساب  المتوس  

 (الخاصاة الجامعاات فاي اإلعاقاة ذوي  الطلباة لادى المعناى) ليي الحسيابية المتوسيطا  أ  (9) الجيدول مين يتضح
 وقيد المرتييع، المستو   من وهو (4.05) إجمال  حساب  متوس  على المعنى حاي حيث (3.72 و 4.30) بين ما تراوح 
 المسيييتو   مييين وهيييو (0.56) معيييياري  وبيييانحراف (4.30) بلييي  حييييث حسييياب  متوسييي  أعليييى عليييى (10) رقيييم اليقييير  حييياي 
 (8) رقيم اليقير  جياء  الثانيية المرتبية وفي  بالمسؤولية(، تشعرن  المها  تنييذ ف  )المشاركة على اليقر  نص  وقد المرتيع،
 بي   )أشيعر عليى اليقير  نصي  حييث المرتييع، المسيتو   مين وهيو (0.84) معيياري  وبيانحراف (4.29) بل  حساب  بمتوس 

 ل (. بالنسبة معنى لها أمارسها الت  ها الم
 ميييين وهييييو (1.02) معييييياري  وبييييانحراف (3.72) حسيييياب  بمتوسيييي  (9) رقييييم اليقيييير  جيييياء  األخييييير  المرتبيييية وفيييي 

 كيرد(. ب هميت  الجامعة )تشعرن  على اليقر  نص  حيث المرتيع، المستو  
 بالتأثير: المتعلق النفسي التمكين -3

 لييد  التيي ثير فقييرا  عيين الدراسيية عينيية أفييراد السييتجابا  المعيارييية واالنحرافييا  سييابيةالح المتوسييطا  اسييتدرا  تييم
 ذل : يوضح (10) والجدول الداصة، الجامعا  ف  اإلعاقة ذوي  الطلبة

 الطلبة لدى "التأثير ُبعد فقرات عن الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:10) الجدول
 تنازلياا.. ترتيباا  مرتبة الخاصة" الجامعات في اإلعاقة ذوي 

 المستوى  الرقم المعياري  االنحراف الحسابي المتوسط الفقرة الرقم
 مرتيع 1 0.76 4.11 )المجتمع(. حول  من يدور ما على الت ثير أستطيع 12

15 
 اإلعاقة ذوي  من اآلخرين الطلبة تشجيع ف  إنجايات  تساهم

 األعمال. هذ مث  ف  ةالمشارك على
 مرتيع 2 0.75 3.93

 مرتيع 3 0.89 3.83 ب . الدا  القسم ف  يحد، ما على الت ثير أستطيع 14

 متوس  4 1.04 3.40 الجامعة. داخ  القرارا  ف  الت ثير أستطيع 13

 مرتيع  0.64 3.82 العا  الحساب  المتوس  

 (الخاصاة الجامعاات فاي اإلعاقاة ذوي  الطلباة لادى التااثير) لي الحسابية المتوسطا  أ  (10) الجدول من يتضح
 وقيد المرتييع، المسيتو   مين وهو (3.82) إجمال  حساب  متوس  على الت ثير حاي حيث (3.40 و 4.11) بين ما تراوح 
 المسيييتو   مييين وهيييو (0.76) معيييياري  وبيييانحراف (4.11) بلييي  حييييث حسييياب  متوسييي  أعليييى عليييى (12) رقيييم اليقييير  حييياي 
 رقيم اليقير  جياء  الثانية المرتبة وف  )المجتمع((، حول  من يدور ما على الت ثير )أستطيع على اليقر  نص  وقد ع،المرتي
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 عليييى اليقييير  نصييي  حييييث المرتييييع، المسيييتو   مييين وهيييو (0.75) معيييياري  وبيييانحراف (3.93) بلييي  حسييياب  بمتوسييي  (15)
 األعمال(. هذه مث  ف  المشاركة على اإلعاقة ذوي  من اآلخرين الطلبة تشجيع ف  إنجايات  )تساهم

 مييين وهيييو (،1.04) معيييياري  وبيييانحراف (3.40) حسييياب  بمتوسييي  (13) رقيييم اليقييير  جييياء  األخيييير  المرتبييية وفييي 
 الجامعة(. داخ  القرارا  ف  الت ثير )أستطيع على اليقر  نص  حيث المتوس ، المستو  

 باالستقاللية: المتعلق النفسي التمكين -4
 االسييتقفلية فقييرا  عيين الدراسيية عينيية أفييراد السييتجابا  المعيارييية واالنحرافييا  الحسييابية المتوسييطا  اسييتدرا  تييم

 ذل : يوضح (11) والجدول الداصة، الجامعا  ف  اإلعاقة ذوي  الطلبة لد 

 لدى االستقاللية"ب ُبعد فقرات عن الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:11) الجدول
 تنازلياا.. ترتيباا  مرتبة الخاصة" الجامعات في اإلعاقة ذوي  الطلبة

 المستوى  الرتبة المعياري  االنحراف الحسابي المتوسط الفقرة الرقم
 مرتيع 1 0.71 4.45 المهمة. ف  المتعلقة األمور ف  رأي  أبدي 18

 تيعمر  2 0.62 4.38 مهمت . تنييذ كيفية أقرر أ  أستطيع 17

20 
 عندما مهام  بها أؤدي الت  الطرق  بتغيير القيا  أستطيع

 ذل . ف  أرغب
 مرتيع 3 0.49 4.37

21 
 ف  تواجهن  الت  المشوف  مع التعام  ف  الحرية لدي

 مهام .
 مرتيع 4 0.65 4.33

19 
 أن  أعتقد الذي األسلو  البتكار االستقفلية بوام  أشعر

 أل . الموكلة المها  لتنييذ مناسب
 مرتيع 5 0.72 4.31

 مرتيع 6 0.76 4.23 أل . الموكلة المها  ف  للتصرف الصفحيا  لدي يتوفر 16

 مرتيع  0.52 4.35 العا  الحساب  المتوس  

 الجامعاااات فاااي اإلعاقاااة ذوي  الطلباااة لااادى االساااتقاللية) ليييي الحسيييابية المتوسيييطا  أ  (11) الجيييدول مييين يتضييح
 مييين وهيييو (4.35) إجميييال  حسييياب  متوسييي  عليييى االسيييتقفلية حييياي  حييييث (4.23 و 4.45) بيييين ميييا تراوحييي  (الخاصاااة
 (،0.71) معيياري  وبيانحراف (،4.45) بلي  حييث حسياب  متوسي  أعليى على (18) رقم اليقر  حاي  وقد المرتيع، المستو  

 جياء  الثانيية المرتبية وفي  المهمية(، في  المتعلقية األمور ف  رأي  )أبدي على اليقر  نص  وقد المرتيع، المستو   من وهو
 اليقيير  نصيي  حيييث المرتيييع، المسييتو   ميين وهييو (0.62) معييياري  وبييانحراف (3.38) بليي  حسيياب  بمتوسيي  (17) رقييم اليقير 
 مهمت (. تنييذ كيفية أقرر أ  )استطيع على

 مييين وهيييو (،0.76) معيييياري  وبيييانحراف (3.23) حسييياب  بمتوسييي  (16) رقيييم اليقييير  جييياء  األخيييير  المرتبييية وفييي 
 إل (. الموكلة المها  ف  للتصرف الصفحيا  لد  )يتوفر على اليقر  نص  حيث المرتيع، المستو  
  :الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة

 ليييديهم النيسييي  للتمويييين الداصييية الجامعيييا  فييي  اإلعاقييية ذوي  الطلبييية تقيييدير فييي  مرتييييع مسيييتو   النتيييائج أظهييير 
 اإلعاقية ذوي  الطلبية دعيم في  جهيودا   تبيذل الجامعيا  بعي  أ  إليى النتيجية وُتعي    (،4.15) بل  إجمال  حساب  بمتوس 
 وتشيجيعهم الشييقة عين بعييدا   حيياتهم مراحي  جمييع في  لهيم األهي  ومساند  نيس  الطالب جهود إلى كذل  لديهم، الملتحقين

 العليا. الدراسا  مراح  إلى وصلوا وبعضهم الجامعية المرحلة إلى الوصول إستطاعوا أ  إلى بقدراتهم والثقة
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 الطلبيييية هييييؤالء أ  إليييى اإلرتييييياع هيييذا ويعيييي    (4.38) حسييياب  بمتوسيييي  الكييييياء  ُبعيييد األولييييى المرتبييية فيييي  وجييياء
 عليى حاصيلين اإلعاقية ذوي  الطلبية بعي  فيج  كيذل  الجامعيية، المرحلية إليى للوصيول التحيديا  جمييع مواجهية استطاعوا
 حسيياب  ومتوسيي  مرتيييع بمسييتو   االسييتقفلية ُبعييد الثانييية المرتبيية فيي  وجيياء جيياال .الم مدتلييف فيي  الييذا  لتطييوير دورا 

 ولهييم الجامعيية، فيي  إلتحيياقهم منييذ التدصيي  إختيييار حرييية لهييم كييا  اإلعاقيية ذوي  الطلبيية أ  إلييى النتيجيية وُتعيي    (،4.35)
 بمسيييتو   (4.05) حسييياب  بمتوسييي  المعنيييى ُبعيييد ذلييي  يلييي  للمهيييا ، تنيييييذهم وطريقييية يمارسيييونها التييي  األعميييال فييي  الحريييية
 هيذه في  المشياركة وأ  عنيدهم قيمية لهيا ومهيا  أعميال يمارسيو   اإلعاقية ذوي  الطلبية أ  إلى النتيجة الباحثة وتيسر مرتيع،
 ميا وهيذا المجتميع، في  والففائيد  اليي   شيعور عين وتبعيدهم باإليجابيية تشعرهم المها  ت دية وأ  ذاتهم، من تع ي األعمال
 مين تمضي  إذا الحييا  بي   الحييات  والتوج  النيس  التموين عفقة عن فيها بحث الت  دراست  ف  (2016) واجح الن فسره
 (،3.82) حسياب  وبمتوسي  مرتييع بمسيتو   التي ثير ُبعيد جياء األخير  المرتبة وف  والي  ، المل  إلى تؤول ف نها هدف غير

 التي  القويية الشدصيية عليى تعتميد وأنهيا عيا  بشيو  األشيدا  جميع ب  ييمتا ال الُبعد هذا أ  إلى النتيجة الباحثة وتيسر
  مجتمع . ف  الت ثير يريد من يمتلكها أ  يجب

 التمويين عن تبحث الت  الدراسا  لقصور وهذا السابقة الدراسا  بين والمقارنة اإلختفف أوج  تحديد الباحثة تستطيع ولم
 هييؤالء متابعيية إ  وهي  إال الدراسيية، هييذه نتيائج مييع إتيقيي  الدراسيا  معظييم ا  إلييى ا ،الجامعي فيي  اإلعاقيية ذوي  الطلبية لييد  النيسي 
 مجتمعهم. ف  ت ثير لهم كيرد ب هميتهم وشعورهم عالية وكياء  استقفلية إلى بهم للوصول يمونهم الطلبة
 بااين (α≤0.05) مسااتوى  ناادع إحصااائية داللااة ذات إرتباطيااة عالقااة توجااد هاال الثالااث: بالسااؤال المتعلقااة النتااائج ثالثاااا:

 لديهم؟ النفسي للتمكين وتقديراتهم لهم المقدمة واألنشطة للخدمات اإلعاقة ذوي  الطلبة تقديرات
 العفقيية إلييى للتعييرف Pearson Correlation بيرسييو   ارتبيياط معاميي  اسييتدرا  تييم السييؤال، هييذا عيين لإلجابيية

 يوضييح (12) والجييدول لييديهم، النيسيي  والتموييين اإلعاقيية ذوي  ميين للطلبيية المقدميية واألنشييطة الدييدما  بييين مييا االرتباطييية
 ذل :

 لديهم. النفسي والتمكين اإلعاقة ذوي  من للطلبة المقدمة واألنشطة الخدمات بين ما العالقة (:12) الجدول
 ككل النفسي التمكين االستقاللية التأثير المعنى الكفاءة 

 الددما 
 355.** 270.** 94.2** 550.** 028.- بيرسو   ارتباط معام 

 000. 003. 001. 000. 763. االحصائية الداللة

 األنشطة
 *215.* 142. *190.* 397.** 061.- بيرسو   ارتباط معام 

 020. 120. 037. 000. 510. االحصائية الداللة

 الكل  واألنشطة الددما 
 297.** 214.* 252.** 496.** 048.- بيرسو   ارتباط معام 

 001. 018. 005. 000. 605. االحصائية الداللة

 (α=0.05) الداللة مستو   عند إحصائيا   دالة *
 (α=0.01) الداللة مستو   عند إحصائيا   دالة **

 (α=0.05) الداللية مسيتو   عنيد إحصيائية داللية ذا  إيجابيية ارتباطيية عفقية وجيود (12) الجيدول نتائج أظهر 
 داللية ذا  ارتباطيية عفقية وجيود وعيد  كوي ، النيسي  والتمويين واالسيتقفلية، تي ثير،وال والمعنيى، المقدمية الديدما  بين ما

 والكياء . المقدمة، الددما  بين ما (α=0.05) الداللة مستو   عند إحصائية
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 بيييين ميييا (α=0.05) الداللييية مسيييتو   عنيييد إحصيييائية داللييية ذا  إيجابيييية ارتباطيييية عفقييية وجيييود (12) الجيييدول مييين وتبيييين
 مسييتو   عنييد إحصييائية دالليية ذا  ارتباطييية عفقيية وجييود عييد  وتبييين كويي ، النيسيي  والتموييين والتيي ثير، المعنييى، و لمقدمييةا األنشييطة
 االستقفلية. والكياء ، المقدمة األنشطة بين ما (α=0.05) الداللة

 بييين مييا (α=0.05) الدالليية مسييتو   عنييد إحصييائية دالليية ذا  إيجابييية ارتباطييية عفقيية وجييود (12) الجييدول ميين ولييوح 
 ذا  ارتباطييية عفقيية وجييود عييد  ولييوح  كويي ، النيسيي  والتموييين واالسييتقفلية، والتيي ثير، والمعنييى، كويي  المقدميية واألنشييطة الدييدما 

 النيس . التموين أبعاد ك حد والكياء  كو  المقدمة واألنشطة الددما  بين ما (α=0.05) الداللة مستو   عند إحصائية داللة
  الثالث: بالسؤال المتعلقة ئجالنتا مناقشة

 الطلبية تقيديرا  بيين (α≤0.05) الداللية مسيتو   عند إحصائية داللة ذا  إيجابية ارتباطية عفقة وجود إلى النتائج أشار 
 التمويييين مسيييتو   أ  الييى النتيجييية الباحثييية وتعيي    ،ليييديهم النيسييي  للتموييين وتقيييديراتهم لهيييم المقدميية واألنشيييطة للديييدما  اإلعاقيية ذوي 

 ووجييود أمييامهم، الصييعوبا  وتييذل  بنجيياح العلمييية مسيييرتهم مواصييلة علييى تسيياعدهم جامعييية خييدما  تييوافر ظيي  فيي  يرتيييع النيسيي 
 مثلمييا فييي  ييي ثرو   المجتمييع فيي  قيميية ذوي  بيي نهم ويشييعرهم ب نيسييهم ثقييتهم ميين ي يييد ممييا إلكتشييافها، مييواهبهم عيين السييتار ترفييع أنشييطة
 ويجعلهييم يتطيور سيوف ونيسييا   وعلميييا   اجتماعييا   تقيدمهم مسيتو   في   وبالتييال  والرضيا، بالسيعاد  شيعورهم عيين ينيتج مميا بي ، يتي ثرو  
 إيجاب . نيس  تموين ذو طلبة

  :التوصيات
 باآلت : الدراسة توص  إليها، التوص  تم الت  النتائج ضوء ف 

 الجامعا . ف  اإلعاقة ذوي  الطلبة ورعاية لدعم مرك  إنشاء .1

 واحتياجاتهم. اإلعاقة ذوي  الطلبة مشاك  لمناقشة الدورية لقاءا وال اإلجتماعا  عقد .2

 اإلعاقة. ذوي  للطلبة الُمفءمة والوسائ  التعليمية العملية مستل ما  كافة توفير .3

 بما بها، المشاركة اإلعاقة ذوي  للطلبة يمون الت  المدتلية الطفبية األنشطة برامج وف  المقدمة الددما  ف  النظر إعاد  .4
 إستمراريتها. وضرور  تطبيقها على والعم  إعاقة، ك  خصوصية مع يتيق

 وذاتهم. أنيسهم نحو إيجابية نظر  وتشوي  اإلعاقة ذوي  الطلبة تموين ف  الجامعة دور على الت كيد .5

 حد ، ىعل جامعة لك  اإلعاقة ذوي  للطلبة المقدمة واألنشطة الددما  واقع عن للكشف الحالية للدراسة مماثلة دراسة إجراء .6
 تحسينها. على والعم  والضعف القو  نقاط على للوقوف وهذا

 المراجع:

 العربية: والمراجع المصادر أوالا:
 النجياح جامعية مجلية األرد . في  االجتمياع  الضيما  مؤسسية في  للعياملين المواطنية سيلو  على النيس  التموين اثر (.2010ريا ) ييد، أبا

 .520-493     (،2العدد) (،24)المجلد لألبحا،،
 والتموييين القائييد فيي  الثقيية خييفل ميين المنحييرف العميي  سييلو  فيي  العفقيية وجييود  السيييطر  موضييع أثيير (.2017الحميي  ) والنييور، هييادي االبييرو،
     (،2العيدد) (،13المجليد) األعميال، إدار  في  األردنيية المجلية الحووميية، البصير  مستشيفيا  في  العياملين عليى تطبيقيية دراسية النيس :
201-231. 
 كلية مجلة الداصة. االحتياجا  ذوي  الطف  لد  المجتمعية المشاركة تنمية ف  الطفبية األنشطة دور (.2018السعيد) محمد دينا العف، أبو

 /Http:// bfa.arts.alexu.edu.eg/ index.php/ arts .الراب  على 4/2019/ 27 تاري  ف  استرجاع  تم اإلسوندرية جامعة -اآلدا 

article/ view/ 30 
 ال هراء. موتبة الريا : ،االجتماع  و الطب  منظور من عملية معالجة – المجتمع صحة (.2012الدين) صفح وديا ، ماهر المعاط ، أبو
 ال هيراء دار السيعودية: العربيية المملكية المعياقين، رعايية الطبي  المجيال في  االجتماعيية للددمية العامية الممارسية (.2015مياهر) المعاط ، أبو

 والتوييع. للنشر
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 .والنشر للتدريب العربية المجموعة القاهر : حديثة، رؤية والمعاقين، اإلعاقة (.2014مدح ) النصر، أبو
 المؤسسيا  في  وأدائهيم للعياملين والقييادي النيسي  التمويين بيين العفقة على الوظيية" تجاه النيسية "للملكية الوسي  الدور (.2017نجو ) أما ،

 فلسطين. بغ  ، اإلسفمية الجامعة ف  التجار  كلية منشور ، غير ماجستير رسالة اليلسطينية، ألكاديميةا
 حالية-الجيامع  المييدا  في  حالية دراسية "الفمنهجيية" الجامعيية واليعالييا  األنشيطة في  اإلعاقية ذوي  الطلبة مشاركة (.2013إدريس) جرادا ،
 غي  ، اإلسيفمية، الجامعة  ،2013فبراير 13-12 من اليتر  ف  واآلمال الواقع الجامعا ، طلبة شئو   د لعما الدول  المؤتمر ،إعاقة ذي طالب

 فلسطين.
 تييم جييايا . .المعييوقين للطييف  النيسيي  والتكييي  االجتميياع  التياعيي  علييى الييدمج اثيير (.2017لييورين) وجييون ، عيسييى، وظبيي ، ،احمييد حسيين،

 https://www.researchgate.net/publication/316855384 الراب  على 4/5/2019 تاري  ف  استرجاع 

 .واالقتصييادية اإلدارييية للعلييو  القادسييية مجليية تطبيقييية. دراسيية العييال ، األداء فيي  وأثييره لليريييق النيسيي  التموييين (.2010كيياظم) كمييال الحسيين ،
 (.3العدد) (12المجلد)
 ،ياخييو لجامعيية اإلنسييانية العلييو  مجليية للعيياملين. الييوظيي  واألداء الييوظيي  االرضيي فيي  النيسيي  التموييين أبعيياد اثيير (.2017فيير ) سييعد حمييادي،
 .445-429 (،2العدد) (،5مجلد)

 اإلداريية للعليو  المثنيى مجلية القادسيية، بيئية مديرية ف  تطبيقية دراسة -اإلبداع  السلو  على وت ثيره النيس  التموين (.2018خيرية) الدالدي،
 .88-68     (،1العدد) (،8المجلد) واإلقتصادية،

 الهيئتييين أعضياء نظير وجهية ميين اليلسيطينية الجامعيا  في  الداصيية االحتياجيا  ذوي  للطلبية المقدمية الدييدما  واقيع (.2016)فديري  دويويا ،
 .252-223 (16العدد) (،4مجلد) ،النيسية و التربوية الدراسا  و لألبحا، الميتوحة القد  جامعة مجلة ،واإلدارية التدريسية

 األرد . طيبة. جامعة التعليم، وتقنيا  وسائ  باستددا  وتطويرها الطفبية األنشطة واقع تقويم (.2010عائشة) والعمري، ع ي  لسعيد،ا
 اللبنانية. المصرية الدار القاهر : ،والنيسية التربوية المصطلحا  معجم (.2003يينب) والنجار، حسن شحاتة،
 العليو  مجلية التعليميية، حاجياتهم تلبية ف  اليلسطينية الجامعا  ف  اإلعاقة ذوي  للطلبة المقدمة جامعيةال الددما  دور (.2018حاي ) شحاد ،

 .62-42     (،2العدد) (،19المجلد) ،واإلدارية اإلقتصادية
 ُعما . سلطنة قابو ، السلطا  جامعة ،االجتماع  االندما  من المعوقين تموين مؤشرا  (.2011فاروق) عماد صالح،

 والتوييع. للنشر صياء دار عّما : االجتماعية، الددمة مع وقية (.2010ح امة) وجود ، ماجد  بيد،ع
 المرحلة ف  الداصة االحتياجا  ذوي  الطلبة منها يعان  الت  واالكاديمية واالجتماعية النيسية المشوف  (.2014جفل) محمد أحمد اليواعير،
 اإلمييارا  دبيي ، المعيياقين، أمييور أولييياء وجمعييية لإلعاقيية الدليجييية الجمعييية لإلعاقيية، الدليجييية جمعيييةلل عشيير الرابييع المييؤتمر وقييائع الجامعييية.
 المتحد . العربية
  األرد  عّما ، اإلعاقا ، ذوي  لألشدا  الوطنية اإلستراتيجية (.2017المعوقين) األشدا  لشؤو   األعلى المجلس
 .191-184    (،4العدد) السعودية، أبها، المعلمين، كلية حولية التربوية، العملية  ف ودورها الطفبية األنشطة (.2004عثما ) محمود،
 المعنييية اللجنية إليى المقييد  ،األرد  في  اإلعاقية ذوي  األشييدا  حقيوق  اتياقيية حييول الميوايي  الظي / تقرييير (.2017والبحيو،) المعلوميا  مركي 
 عشر . السابعة الدور  ف  اإلعاقة ذوي  األشدا  بحقوق 
 نظيرهم، وجهية مين اإلعاقية ذوي  للطلبية مؤتية جامعية إدار  تقيدمها الت  الددما  واقع (.2018احمد) سينا والقطاونة، عبدهللا، مصطيى قداد،الم

 (.21العدد) (،7مجلد) ،والنيسية التربوية الدراسا  و لألبحا، الميتوحة القد  جامعة مجلة
 الداصية: االحتياجا  ذوي  طلبة الحتياجا  مفءمتها ومد  الجامعية التشريعا  (.2013إنصاف) والمومن ، فاي  والصمادي، فواي المومن ،
  .71-64     (،1عدد) (،7مجلد) قابو ، السلطا  جامعة ،والنيسية التربوية الدراسا  مجلة الجامعية، للتشريعا  تحليلة دراسة

 لألبحييا، الميتوحيية القييد  جامعيية مجليية األساسييية، المرحليية معلميي  ميين عينيية لييد  الحيييات  والتوجيي  النيسيي  التموييين (.2016يهييير) النواجحيية،
 316 -283     (،15عدد) (،4المجلد) ،والنيسية التربوية والدراسا 
 دهيو . جامعية في  العلمية األقسا  رؤساء آلراء استطفعية دراسة الوظيي  االغترا  ف  النيس  التموين أثر (.2013مصطيى) كرين ئاميدي،
 .351-331     (،113) العدد (،35) المجلد ،دينالراف تنمية

 



2021
 

114 

  األجنبية: المراجع :ثانياا 
Alhmouz, H., (2014). Experience of Student with Disabilities In a Public University in Jordan. International 
Journal of Special, 29 (1), 25-32. 
Amadio, M. (2009). Inclusive Education In Latin America And The Caribbean: Exploratory Analysis Of The 
National Reports Presented At The 2008. International Conference On Education. Springer Link, 39(3): 293-
305. 
Anderson, K., & Sandmann, L. (2009), Toward a Model of Empowering Practices in Youth-Adult 
Partnerships, Journal Of Extension ,Volume 47 Number 2 Article Number 2FEA5 , pp1-8. 
Availabl : https://www.merriam-webster.com/dictionary/special 
Barton, H. & Barton, L. (2011). Trust and psychological empowerment in the Russian work context. Human 
Resource Management Review, 21, 201-208 
Bester, J., Stander, M., & Van Zyl, E. (2015). leadership Empowering Behavior, Psychological Empowerment, 
Organisational Citizenship Behaviours and Turnover intention in a Manufacturing Division. Journal Of 
Industrial Psychology, 41(1). 
Cannella-Malone, H., Miller, O., Schaefer, J., Jimenez, E., Page, E., & Sabielny, L. (2016). Using video 
prompting to teach leisure skills to students with significant disabilities. Exceptional Children, 82, 463-478. 
doi: 10.1177/0014402915598778 
Choong, Y., Wong, K. & Lau, T. (2011). "Psychological Empowerment and Organizational Commitment in the 
Malaysian Private Higher Education Institutions", Journal of Academic Research International, 1 (3): 236-
245. 
Christens, B., Peterson, Ch. & Speer, P. (2014). Psychological Empowerment in Adulthood. Encyclopedia of 
Primary Prevention and Health Promotion, Springer Science- Business Media New York. 
Hadjikakou, K. & Hartas, D. (2008). Provision for Students with Disabilities in Cyprus Higher Education. 
Higher Education, Retrieved 25/3/2019: 
Hedrick, B., Stumbo, N. , Nordstrom, D. & Morrill, J (2011). Personal Assistant Support for Students with 
Sever Physical disabilities in Postsecondary Education, Journal of Postsecondary Education and Disability, 
Vol.(25), 161-177. 
http://go.warwick.ac.uk/wrap 
Kamil, M. & Shantini, Y. (2015). Education Empowerment Model for the Disabled Learners: A Case Study at 
Cicendo School for Special Education, International Education Studies, 8 (7), pp.139-143 
 Kim, K. & Lee, S. (2016). Psychological Empowerment. Oxford Bibliographies. (on-line). Available: 
http://www.oxfordbibliographies.com 
McShane, S. & Von Glinow, M. (2007). Organizational Behavior ,3e , Irwin-McGraw Hill. 
Nel, T, Stander, M. & Latif, J. (2015). Investigating Positive Leadership, Psychological Empowerment, Work 
Engagement and Satisfaction With Life in a Chemical Industry. Journal of Industrial Psychology, 41(1). 
Pieterse, A., Knippenberg, D., Schippers, M., & Stam, D. (2010). "Transformational and Transactional 
Leadership and Innovative Behavior: The Moderating Role of Psychological Empowerment", Journal of 
Organizational Behavior, 31 (1), 609-623. 
Rawat, P. (2011). "Effect of Psychological Empowerment on Commitment of Employees: An Empirical 
Study", International Journal of Historical and Social Sciences, 17 (2), 143-147. 
Samuel, R. & Jacob, K. (2018). Empowering People with Disabilities Journal of Psychological Medicine. 
Vol.40, No.4, PP.381–384. 
Shogren, K. & Shaw, L. (2016). The role of autonomy, self-realization, and psychological empowerment in 

predicting early adulthood outcomes for youth with disabilities. Remedial and Special Education, Vol.37. 
Sze, C. (2014). "Influence of Psychological Empowerment and Organizational Justice on Organizational 
Commitment".Thesis Submitted of the University Tunku Abdul Rahman, for the Degree Bachelor of 
Business Administration. 
Webster, Merriam (2019). Dictionary (on-line) 
Zhang, X. & Bartol, K. (2010). Linking Empowering Leadership and Employee Creativity: The Influence of 
Psychological Empowerment, Intrinsic Motivation, and Creative Process Engagement. Academy of 
Management Journal, 53(1).  

https://www.merriam-webster.com/dictionary/special
http://biz.korea.ac.kr/ko/faculty/management/homepage?id=kimk
http://www.oxfordbibliographies.com/


2021
 

115 

 عمان قصبة في والجدد القدامى المعلمين لدى واإليثار التسامح مستوى 

 
 البطوش هللا عطا آمنة الدكتورة

 والتعليم التربية وزارة
 30/01/2021 القبول: تاريخ   23/01/2021االستالم: تاريخ

 
 الملخص 

 وقيد عميا ، قصيبة تربيية ةمديريي في  المعلميين ليد  واإليثيار التسيامح مسيتو   عليى التعيرف الحاليية الدراسة هدف 
 مييين عشيييوائية عينييية اختييييار تيييم الحاليييية الدراسييية أهيييداف ولتحقييييق والجيييدد، القيييدامى المعلميييين مقارنييية عليييى الدراسييية عملييي 

 الثفثيية السيينوا  خييفل ُعّينييوا الييذين الجييدد المعلمييين ميين معلمييا (61) ميينهم ومعلميية، معلمييا (131) ميين تكونيي  المعلمييين
 مقييييا  هميييا مقياسيييين: تطيييوير تيييم وقيييد سييينة، (25) مييين أكثييير التعلييييم فييي  خيييدمتهم عليييى ضيييىم معلميييا (70و) األوليييى،
 إليى الدراسية نتيائج توصيل  وقيد وثبيا ، صيدق مين السييووماترية خصائصيهما مين التحقيق وتيم اإليثيار. ومقييا  التسامح،

 واإليثيار، التسيامح بيين موجبية ييةارتباط عفقية هنيا  وأ  متوسيطا، جياء عموميا المعلمين لد  واإليثار التسامح مستو   أ 
 المعلميين ليد  أعليى اإليثار مستو   كا  بينما الجدد، المعلمين لد  من  أفض  القدامى المعلمين لد  التسامح مستو   وأ 

 االهتميييا  ومنهيييا: التوصييييا  بيييبع  الديييرو  تيييم الحاليييية الدراسييية نتيييائج عليييى وبنييياء القيييدامى، المعلميييين ليييد  منييي  الجيييدد
 اإلنسييان ّ  والجانييب الييذا  تطييوير بجانييب تعنييى التيي  البييرامج بعيي  وتوجييي  القييدامى، المعلمييين وخاصيية موميياع بييالمعلمين
 واالجتماع . النيس  بتوافقهم االستمرار ف  لمساعدتهم

 المعلمين. اإليثار، التسامح، المفتاحية: الكلمات
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The level of tolerance and altruism among teachers old and new in the 
Kasbah of Oman 

 
Dr. Amenah Attallah Al-Btoush 

 
Abstract 

The current study aimed to identify the level of tolerance and altruism among 
teachers in the Kasbah of Oman. The study worked to compare old and new teachers, and 
to achieve the goals of the current study, a random sample of teachers consisting of (131) 
teachers and teachers was chosen, of whom (61) were teachers from the new teachers 
who were appointed During the first three years, and (70) teachers have gone on to serve 
in education more than (25) years, two measures have been developed, namely the scale 
of tolerance and the altruism scale, and their psychometric properties have been verified 
by honesty and consistency, and the results of the study have reached that the level of 
tolerance and altruism The teachers generally have a mean, And that there is a positive 
correlation between tolerance and altruism, and that the level of tolerance among 
teachers came to old teachers better than new teachers, whereas altruism was higher for 
new teachers than for old teachers, and based on the results of the current study, some 
recommendations were made, including: caring for teachers in general, especially old 
teachers, and directing some programs that concern the aspect of self-development And 
the human side to help them continue with their psychological and social compatibility. 

Key words: tolerance, altruism, teachers. 
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 البحث: مقدمة

 االجتماعيية والموانية للمركي  نظيرا واسيعا اقبياال تفقي  الت  المهن من وهو المجتمع، ف  أساسية ركي   المعلم يعد
 أو بشيو  وايثياره تسيامح  في  ييؤثر قيد مميا الكثيير ، أو القليلية الدبير  سينوا  ميع بالمهنية الييرد ارتبياط ويي داد بها، المرتبطة
 بآخر.

 أشيواال والشدصيية النميو عملييا  ت خيذ حييث منهيا األقي  المراح  لدراسة طبيعيا امتدادا الرشد مرحلة دراسة وتعد
 ومميييي ا  خصييائ  عنهيييا ييينجم الييييرد وهوييية شدصيييية فيي  تغييييرا  إيجابييا( أو )سيييلبا وتواكبهييا تصييياحبها المعييالم واضييحة
 وتكييوين االجتميياع  والتياعيي  تكييي ال والهوييية والضييمير والشدصييية النضييج عمليييا  وتطييور اكتمييال فيي  أساسييية سييلوكية
 (1988 )محمد، االجتماعية المسؤولية وتحم  والرعاية األسر 

 وجوهرييا ضيروريا أمرا الدول  المستو   على التسامح ثقافة نشر وأصبح الحديث، العالم ف  جوهري   أمر   التسامحو 
 .(افةوالثق والعلو  للتربية المتحد  األمم )منظمة اليونسوو منظمة ب  تضطلع

 فييي  إنماؤهيييا ينبغييي  التييي  المهمييية الميييياييم مييين التسيييامح ميهيييو  أ  إليييى sahin (2004)سييياهين دراسييية وتؤكيييد
 وجيود إليى أد  مميا واأليدلوجية الدلقية األطر الختفف وذل  األفراد بين االختففا  ياد  حيث الحديث المدن  المجتمع
 في  يسياهم التسيامح إ  حييث األفيراد. بيين التسيامح تنميية إليى ماسية حاجية في  نحن ولذل  األفراد. بين وضغوط صراعا 

 (.Martin، 2008المعنوية) الروح ورفع بالسعاد  شعوره من وي يد لليرد والجسمية النيسية الصحة مستو   رفع

 "بولكسييي " مييين كيي  فاسيييتدد  نيسييي  كميهييو  التسيييامح لتعريييي  محوييا  وضيييع حييياول ميين النيسييييين العلمييياء وميين
(Polsky،) ريدما "و"ف (Friedman) في  الحياد، التحيول كالتيال : جياء  للتسيامح تعرييهميا عند أساسية محوا  سبعة 

-Self الييييذات  الييييتمون فيييي  والتحييييول وانيعاالتيييي ، واتجاهاتيييي  معتقداتيييي  فيييي  اإلسيييياء  ليعيييي  رؤيتيييي  وفيييي  إلييييي  الُمسيييياء إدرا 

Empowerment، الذاتيييية والمسيييئولية Self -Responsibility،  مييين والتحيييول واألهيييداف، والقيييرارا  ختييييارا اال وفييي 
 الدصيال إدرا  في  وتحيول وبذات (، إلي  أساء ومن بذات  إلي  المساء وع  ) Duality Consciousness الم دو  الوع 

 المهتمييين البيياحثين انقسييا  فيي  سييببا   المحاكييا  هييذه كانيي  هنييا ميين (Sastre, et al،. 2003) إلييي . للُمسيياء األساسييية
 فييي  حقييي  عييين إليييي  المسييياء "تدلييي  يعنييي  التسيييامح أ ّ  يييير   األول: اليرييييق فيييريقين: إليييى ماهيتييي  أو التسيييامح معنيييى بتحدييييد
  (Barbee، 2008) والغضب. والغي  والمرار  األشياء على والتغلب إلي ، أساء ممن االنتقا 

 األفكيييار أو نيعييياال اال خيييي  فقييي  يتضيييمن ال أنييي  إليييى التسيييامح إليييى نظيييروا فقيييد اآلخييير االتجييياه أنصيييار أميييا
 حقي : في  أسياء مين تجياه إليي  المسياء ليد  إيجابيية تغييرا  حيدو، أيضيا   يتضيمن ولكن  المس ء، تجاه السلبية والسلوكيا 

 أو– حقيي  فيي  أسيياء ميين تجيياه إلييي  المسيياء لييد  يحييد، دافعيي  "تغييير ب نيي : االتجيياه لهييذا وفقييا   التسييامح تعرييي  جيياء ولهييذا
 وإصييدار الغييي ، أو منيي ، الغضييب أو االنيعييال فيي  حقيي  عيين تدلييي  أو تنايليي  فيي  إلييي  مسيياءال رغبيية فيي  ييينعوس -المسيي ء
 .(Orth, et al،. 2004) والديرية. والشيقة الحنو أشوال ك  وإبدائ  الجائر، األذ  ل  سبب من تجاه السلبية األحوا 

 أ  ميين (UNESCO،1995) سيوواليون منظمية إليي  ذهبي  ميا هيو التسيامح: لميهيو  الشياملة التعياري  أبيري ومين
 هييذا ويتعيي ي لييدينا، اإلنسييانية وللصيييا  التعبييير وألشييوال عالمنييا لثقافييا  الثييري  للتنييوع والقبييول االحتييرا  عيين عبييار  التسييامح
 سييييياق فييي  الوئييييا  مييين حاليييية التسيييامح ويعتبيييير والمعتقيييد. والضييييمير اليكييير وحرييييية والتواصييي  واالنيتيييياح بالمعرفييية التسيييامح

 أيضا. وقانون  سياس  واجب هو وإنما فحسب، أخفقيا واجبا ليس وهو االختفف،
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 االتجاهييييا  أنيييي  علييييى (eysenk، 1972) اي نيييي  اليييينيس علييييم موسييييوعة فيييي  (tolerance) التسييييامح ويعييييرف
 يحيدد التسيامح أ  إليى (Watson، 1976) واطسن أوين وتشير الرأي. حرية احترا  على تقو  الت  والسلوكية االجتماعية
 طبييا يعيرف بينميا ال . والجياف... والبرد الحرار  درجة مث  الصعبة الظروف تح  يتعاي  أ  الح  الكائن بقدر  ابيولوجي
  المتباينة. واألفكار العقائد مع والتكي  التعاي  عل  اليرد بقدر  واجتماعيا نيسيا ويتحدد العقار، تحم  عل  اليرد بقدر 

 الييذات  الضييب  عيين عبييار  ب نيي  ييير   والييذي للتسييامح ،Vogt) 1997) تعرييي  إلييى (Agaonov) أكييانوف ويشييير
 اتجاهيا  يحمي  أو خطير مصيدر يعتبيره أو عليي ، يعتير  أو الييرد، عليي  يدتليف قيد ميا ش ء تجاه واالنيعاال  للعواطف
 أفرادها. بين االنسجا  واستمرار سياسية أو اجتماعية جماعة بقاء على المحافظة بهدف وذل  نحوه سلبية

 والسييلوكيا  واألفكييار االنيعيياال  عيين لليييرد والعقليي  الييذهن  االنصييراف ب نيي : (Sinha، 2008) "شييين  عرفيي  فقييد
 السييلبية اليييرد إدراكييا  تعييدي  ب نيي : التسييامح (Crandell، 2008) كرانييدال عييرف حييين علييى إلييي . أسيياء ميين تجيياه السييلبية
 السيلبية اإلدراكيا  تلي  تتضيمن حييث إيجابيية: إليى السلبية كا اإلدرا تتحول بحيث صياغتها وإعاد  اإلساء  بيع  المتعلقة
 قييد حيييث اليعيي : هييذا علييى المترتبيية والعواقييب ذاتيي ، اإلسيياء  فعيي  تجيياه كييذا حقيي ، فيي  أسيياء ميين تجيياه إلييي  المسيياء اسييتجابة
 ابتفء. أو طبيعية كارثة أو قدري، حاد، أن  على اإلساء  ليع  إلي  المساء ينظر

 اآلخيير، بيي  يتصييف الييذي االخييتفف واحتيرا  قبييول وهيي  واحييد  ج ئييية في  التسييامح العلميياء ميين مجموعيية ويحصير
 أ  ميين اآلخييرين منييع عييد  أو اآلخييرين اخييتفف "قبييول عيين عبييار  التسييامح أ  ييير   والييذي (2012 )السيييقل ، هييؤالء وميين
 التسيامح (Janmaat, & Mo ns 2011) يعيرف اإلطيار نييس وفي  آخيريتهم". عن التدل  على إكراههم أو آخرين يوونوا
 عيين عبييار  التسييامح أ  كييذل  (Wilson، 1991) ولسييو   وييير   مدتلييية. ثقافييية خلفيييا  ميين أفييراد واحتييرا  قبييول أنيي  علييى
 شياذ  أو مدتليية تكيو   قيد سياسيية أو دينيية أفكيار يحمليو   اليذين لألشيدا  المدنية بالحقوق  لفعتراف اليرد استعداد مد 
 ما. نوع

 عبير ثابتية عامية ن عية عين تعبير فياألولى )كموقف( كحالة والتسامح )كن عة( كسمة التسامح إلى محالتسا وينقسم
 ظييروف إلييى ذلي  يرجييع وقيد والظييروف، المواقييف كي  فيي  غالبيا يتسييامح فهيو اليييرد لييد  أصيلية سييمة وأني  المواقييف مدتليف
 أمييا (،2000 )مييريوق، هللا عنييد بالتسييامح رهقييرا يحتسييب فهييو وتعييالى، سييبحان  بيياه ارتباطيي  إلييى أو االجتماعييية التنشييئة
 فييي  الييذي الموقييف اسييتبدال يمويين وهيي  حييدث  التيي  اإلسيياء  ودرجيية وشييد  بييالموقف يييرتب  التسييامح فييج  كحاليية التسييامح
 (.Nir، 2009) ل  بالنسبة المس ء الموقف أهمية مد  أو تعويض ، أو اإلساء ،

 رفايييية ميين وي يييد الييبع ، بعضييهم األفييراد بييين العدائييية وإنهيياء ،آمنيية بيئيية بنيياء إعيياد  فيي  التسييامح يسيياهم ولهييذا
 أسياء مين وبيين بيني  والمجافيا  الدصيومة عين والبعيد والسيف  األمين تيدعيم بهيدف اإليثيار ف  لدية الرغبة بتدعيم المتسامح

 (.Belicki, et al، 2004) إلي .

 إال المجتمييع، وفئييا  أفييراد بييين التسييامح عييد  دت اييي ظيياهر  تيسيير محييدد  أسييبا  توجييد ال أّنيي  العلميياء بعيي  وييير  
 أو األفيييراد بعيي  تجيياه متسييامحة غييير لمشييياعر اليييرد تبنيي  فيي  دورا يلعبييا  قييد رئيسييييين عيياملين هنييا  بييا  يييروو   أنهييم

 بييي  المحيييي  االجتمييياع  الوسييي  مييين الييييرد لييي  يتعييير  اليييذي (Stereotype) المجتمعييي  االنطبييياع أولهميييا الجماعيييا .
 نتيجييية الواحيييد المجتميييع فئيييا  بيييين االنسيييجا  وعيييد  التنيييوع وتيييير  ايديييياد وثانيهميييا وأفكييياره. معتقداتييي  عليييى ذلييي  وانعواسيييا 
 (.Gehrig، 1991) وغيرها والعلم  التكنولوج  والتطور المهاجرين لموجا 
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 حيين في  والمسي ء، إليي  المسياء مين كي  ليد  تحيوال   ُتحيد، حقيقية عمليية يشيو  الحقيقي  التسيامح كيا  فقد ولهذا
 ال ولهيذا االجتماعيية؛ لألعيراف ومجيارا   والسياسية الثقافة للضغوط استجابة سلوكيا   عن  التعبير يتم السطح  التسامح كا 

  (Teneboim، 2009) لدي . الحقيق  التسامح حدو، تستثير الت  والوجدانية المعرفية العمليا  ف  يعايش  من يستغرق 

 والتسيامح .،Genuine Forgiveness الحقيقي  التسيامح التسيامح: مين نمطيين بيين (Staub) "سيتو " مي  وقد
 تغيييرا   ُيحيد، و والوجيدان ؛ المعرفي  بيالموونين الحقيقي  التسيامح يديت  حييث .Superficial Forgiveness السيطح 
 مين االنتقيا   في حقي  عين طواعيية ذهنييا   إليي  المسياء ينصيرف حييث المسي ء؛ تجياه ومشاعره إلي  المساء أفكار ف  حقيقيا  

 (.2010 الصادق، وعبد )أنور والمود . الرحمة ويمنح  واالستياء والغي  الغضب مشاعر عن ويتدلى المس ء،

 إليي  الُمسياء يقيرر فيي  :Intentional Forgiveness المقصيود التسيامح منهيا: التسيامح من أخر   أنماط وهنا 
 ميا التسيامح مين الينم  هيذا ويشيب  تجاهي ، السيلبية مشياعره فإضيعا على بجدية ويعم  حق ، ف  أساء من مع يتسامح أ 

 الُمسيياء يدتييار حيييث ؛Unilateral Forgiveness األحييادي والتسيامح قييرار، علييى المبنيي  التسيامح "اكسييلين" علييي  أطليق
 تآسيي بال المسيي ء شييعور أي ال أ  العملييية هييذه يشييارك  المسيي ء كييا  إذا عمييا النظيير بغيي  إلييي  أسيياء ميين يسييامح أ  إلييي 
 مين مجموعية إليى ويشيير :Mutual Forgiveness المتبيادل والتسيامح إليي ، أسياء مين حيق في  فعي  عميا والدي ي  والنيد 

 جانييب ميين النييد  وإبييداء بالدطيي ، االعتييراف تتضييمن إلييي  والمسيياء المسيي ء ميين كيي  بهييا يقييو  التيي  األخفقييية السييلوكيا 
 مين معيا يتمونيا وبيذل  إليي ، أسياء بمين األذ  إيقياع في  حقي  عين يتدليى حييث إليي ؛ المسياء جانيب مين والتسيامح المس ء
 (Barbee, 2008) عفقتهما. استعاد 

 التي  والسيلوكيا  والمعيارف والمعلوميا  المشياعر من مجموعة يتضمن التسامح أ  الدراسا  بع  نتائج وتشير
 إيجابيييا يييرتب  حيييث الشدصييية العواميي   بييبع يييرتب  كمييا اآلخييرين، مييع والدففييا  الن اعييا  وتسييوية للتصييالح اليييرد تييدفع

 واالنيتييياح ،Open mindless)) اليييذهن تييييتح التيكيييير، مرونييية العقييي ، حريييية ،Agree balance الطيبييية أو بالتنييياغم
((Opinion، (الضيمير يقظية (Conscientiousness ، ، األفيق سيعة المعرفية، الدبير broad،  وسيلبيا الغميو  تحمي 

 ودينيية أخفقيية قيمية التسيامح إ  (.Wagner, 2007 ؛Brooks, 2005) الغميو  لدوجماتيية،وا والعصيابية، بالتسيلطية
 لعييد  تييدعو حقوقييية وقيميية واالخييتفف، بالحجيية تقبيي  سياسييية وقيميية واإلخيياء. المحبيية ميهييو  عيين بعيييدا فهمهمييا يمويين ال

  (.2003 )محسن، المواطنة إطار ف  والواجبا  الحقوق  وتحقق والعنصرية التميي 

 ألفكيياره متقييبف تجعليي  التيي  والسييلوكيا  والوجييدانيا  المعييارف ميين يمليي  مييا خييفل ميين بالصيييح الييبع  ويتمييي 
 فييي  متحوميييا   وشيييهوات  ن عاتييي  عليييى السييييطر  ممتلكيييا معهيييا، ومتسييياهف بمحاسيييبتها وجيييديرا   نيسييي ، عييين راضييييا   ومعتقداتييي ،
 وتعارضييا  آراء ومقييدرا   محترمييا   والبدنييية، النيسييية آالميي  تحميي  ىعليي قييادرا   والشييدائد، للضييغوط ومييتحمف   وتواينيي ، انيعاالتيي 
 والمجتمييع واألخييفق العقيييد  لقيييم مراعيييا   والييود، واللييين الصييدر وسييعة والصيييح السييماحة ميين بشيي ء اآلخييرين نظيير ووجهييا 
 .)2010 )شقير، والقانو .

 اإلنسيا  كيا  وإذا تنميية. إليى يحتيا  أمير وهيو اآلخيرين إفاد  تتضمن الت  اإليجابية الجوانب من اإليثار يعد كما
 مجتمييع فيي  أجلهييم ميين والتضييحية اآلخييرين مسيياعد  إلييى يسييعى أ  ليي  فينبغيي  وأمانييي  ورغباتيي  مطالبيي  تحقيييق إلييى يسييعى
 االجتمياع  السيلو  مظياهر مين وغيرهيا والنيياق والوصيولية واالستغفل األنانية إلى المي  فظهر القيم من كثير في  اهت  
 مسياعد  عبير اآلخيرين نحيو وتصيرفات  سيلوك  يوجي  اليذي الدلق  سلوك  ومظاهر اليرد هوية مد  عن تعبر والت  بةالسال
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 في  ب هميتهيا يشيعروا وأ  األفيراد بيين العفقيا  في  ترسييدها ييراد سيلوكية قيمة هنا اإليثاري  السلو  ويعتبر آالمهم. وتقلي 
 (.1993 وعثما ، )عبده االجتماع  التكي  عمليا 

 هللا بهيا امتيدح التي  الدصيال أشيرف فاإليثيار عنيده؛ اإليثار قابلية ياد  اإلنسانية من نصيب  ياد كلما اإلنسا  أ 
 التعييياطف مييين العظييييم الحييي  ذو إال يبلغهيييا ال ذر   إليييى باإلنسيييانية وسيييموا بعييييدا شييي نا األخفقيييية مييين بلغيييوا قوميييا، سييبحان 

 حاجتي ، عليى النيا  مين غييره حاجية اإلنسيا  يقيد  أ  هيو فاإليثيار: ووجيوده. ،وجدانيية في  التركي  بواعيث وقو  واألخفقية
 (.1998 )هاشم، سواه  ليروي  ويعط  غيره ليشبع يجوع فقد يبذل ، لما احتياجات  برغم

 عليى تعيود فائيد  أو عانيد أي مني  ينتظير وال اآلخيرين لصيالح شيد  يؤديي  تصيرف أو فعي  ب ني  اإليثيار ويعرف
 ينبيع اليذي السيلو  ب ني : ( ((Friedman, et al, 1995و فرييدما  وعرفي  ( (Phares, 1998 بي  يقيو  اليذي الشيد 

 موجيييادا  عرفييي  كميييا .خارجيييية حيييواف  أو الموافييي   انتظيييار أو خارجييية ضيييغوط أي دو   اآلخيييرين لمسييياعد  الييييرد داخييي  مييين
(Moghaddam, 1998) : المنييافع أو اليوائييد االعتبييار عييين فيي  نضييع أ  دو   اآلخييرين مسيياعد  بيي  يقصييد سييلو  ب نيي 

 ذل  من علينا تعود أ  يمون الت 

 طيي  يتطيوع وفيي  اإليجياب  االجتمياع  السيلو  مسيتويا  مين مسيتو   "أعليى ب ني  اإليثار (2001) النمر وتعرف
  الطييي ميين خارجييية موافيي   انتظييار دو   يحتاجيي  أو يحبيي  ممييا بجيي ء أو بويي  التضييحية تكلييية مسيياعد  آخيير طييي  بمسيياعد 
 ميا للغيير يقيد  الييرد إ  حييث اإليجياب ، االجتمياع  السلو  درجا  أعلى يمث  أن  كما المجتمع، من أو للتضحية الملتق 
 إلي . يحتا  أو يحب  بش ء اليرد ضحى لو حتى إفاد  من يستطيع مما وأكثر يستطيع

 نيس  على الغير لتيضي  ويتعداه  س ،لني تحب  ما لغير  تحب أ  هو اإليثار أ  فير   (Batson, 2002) باترسو   أما
 يتصف الذي الشد  أ  على (Nussbaum, 2002) ونسبيو  وير   الغير. لمساعد  الذا  بذل وأيضا اآلخرين، نساعد وكي 

 بسهولة. األصدقاء تكوين على القدر  ولدي  اآلخرين، أج  من ويعم  باالجتماعية يتصف شد  هو باإليثارية

 ضييروري  اليعيي  وهيي : عديييد  مهميية جوانييب يتضييمن اإليثييار تعرييي  فييج  (Monroe, 2002) مييونروي  لييي ووفقييا
 اليعي ، هيذا عليى منعوسية تكيو   ربميا األفكيار تلي  أو المقاصد هذه كياية. جيد  ليس  األفكار أو الجيد  المقاصد لإليثار:
 لمسياعد  ومتعميدا مقصيودا يويو   اليعي  وهيدف مينعوس، فعي  رد أو شيعوريا يويو   أ  إميا الهدف يتضمن أ  يجب واليع 
 يجيب النشياط أو اليعي  فيج  ولهيذا مشيروطة، غيير تكيو   أ  يجيب واألفعيال النتيائج، مين أكبير أهميية لهيا والمقاصد اآلخر،

 )اإليثاري(. المؤثر أو للياع  التعوي  من نوع أي تتطلب ال بطريقة أداءه تم يوو   أ 

 بيييين االجتميياع  التياعيي  فيي  تييؤثر التيي  اجتماعييية الييينيس  اآلليييا ميين آلييية اإليثييار أ  (2003) إبييراييم ويييذكر
 أجلهييم. ميين والتضييحية بهييم واالرتبيياط الغييير مييع للتعيياطف الحقيقييية المييرآ   وهييو بيياآلخرين اإلنسييا  بعفقييا  فيييرتب  األفييراد
 والقيو  والشيهر  موانةوال االنتماء أهمها من األساسية والدوافع الحاجا  من العديد على اإليجاب  االجتماع  السلو  ويعتمد
 االجتماعية. التنشئة عمليا  وتدعمها اإلنسا  لد  مبورا في  الرغبة تظهر الذي واإليثار

 والرفاييية السيعاد  تحقييق إليى بي  القييا  خيفل مين الييرد ينشيد اليذي السيلو  "هيو اإليثيار: (2003) منيب وتعرف
 بمعنيياه والسييداء والكيير  نيسيي  عيين والرضييا بالسييعاد  شييعوره ىعليي بييدوره ييينعوس الييذي ذاتهييا حييد فيي  كغاييية لآلخييرين والنيييع
 هللا" رضاء ذل  ف  غايت  بالكر  يشعر أو موروه ب  ألم أو ضائقة ف  كا  فرد لك  واالجتماع  والنيس  المادي

 قابلييية ياد  اإلنسييانية ميين نصيييب  ياد كلمييا اإلنسييا  أ  (2000) أحمييد أكييد  حيييث بييذاتها اإلنسييانية هييو فاإليثييار
 باإلنسيانية وسيموا بعييدا   شي نا   األخفقيية مين بلغيوا قوما ، سبحان  هللا بها امتدح الت  الدصال، أشرف فاإليثار عنده، اإليثار
 أوضيح  ولقيد ووجيوده. وجدانيية، في  التركي  بواعيث وقيو  واألخفقيية التعاطف من العظيم الح  ذو إال يبلغها ال ذر   إلى
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 اإليثييار ويعتبيير اإليجيياب ، االجتميياع  السييلو  ميين جيي ء هييو اإليثييار أ  (Eisenberg,et al, 1999) وآخييرو   إيسيينبر 
 اإليجابية. االجتماعية الشدصية جوهر

 توجيد اليذي الشيد  ويتميي  غييرهم، مين اإليثيار عليى إقبياال أكثير األفيراد بعي  أ  (2004) جابر بن  أكد ولقد
 االجتمياع  والتوافيق المنغلقين، األشدا  من لإليثار ميف أكثر ا فاألشد والمرونة االنيتاح يل : بما اإليثار سمة عنده

 مسيتو   وارتيياع ليديهم، االنيعيال  والضيب  الثبيا  مسيتو   وارتيياع ليديهم، والقو  الجسمية الصحة مستو   وارتياع والتسامح،
 لآلخرين. الجيد   والدبرا الددمة تقديم ف  والرغبة اآلخرين، نحو السوية واالتجاها  ب نيسهم، األفراد ثقة

 يل : كما وه  اإليثاري، للسلو  مظاهر ثفثة وهنا 

 تلي  هيو ب ني  المسياعد  سيلو  (Clary, 1994) كيفري  ويعيرف Helping Behavior المسياعد : سيلو  : أوال
 انتظيار دو   اآلخيرين، بياألفراد المتعلقية المشياك  حي  أج  من المساعد  تقديم على األفراد يعم  خفلها من الت  األنشطة

 المساعد . هذه مقاب  ف  عائد أي

 الييذي السييلو  ذليي  ب نيي : المشيياركة سييلو  (1997) معيياذ وتعييرف Sharing Behavior المشيياركة سييلو  ثانيييا:
 فيمييا لآلخيير، اختيياره بمحيي  اليييرد مشياطر  علييى ينطييوي  كميا موييروه، بي  ألييم شييد  عين للتدفييي  طواعييية الييرد بيي  يقيو 

 .األشياء بع  من يدص 

 في  األول يتمثي  جي أين: عليى يشيتم  ب ني  التعياطف (Batson، 2002) باتسيو   ويعيرف التعاطف سلو  : ثالثا
 عين للتدفيي  الضيرورية األعميال بوافة للقيا  حما  وجود ف  الثان  ويتمث  اآلخر، الشد  بمشاعر مرتيع وع  وجود

 عليييى للتعييياطف اإلراديييية والموونيييا  المعرفيييية انييييةالوجد الموونيييا  يميييثف  الجييي ءا  وهيييذا  ورطتييي ، فييي  اآلخييير الشيييد 
 التوال .

 تحديييد إعيياد  بواسييطة إضييافية كدطييو  اإليثييار حييولEvolutionary Perspective التطييوري  المنظييور ويؤكييد
 وحصيييلت  الشييد  ذا  وقاييية أو حماييية التحديييد ذليي  أو التعرييي  هييذا بواسييطة إنتيياج ، كنجيياح الييذات  والمييي  االهتمييا 
 )المشييتر (، التبييادل  اإليثييار ميهييو  إلييى تييدعو التطورييية والنظريييا  العضييوي. للكييائن تطييوري  مييي  أو اهتمييا  هييو )ذريتيي (
 لكي  المحتملية اليائيد  كاني  إذا إيثياري  بشيو  تتصيرف التي  الحيوانيا  ييضي  الطبيعي  )االختييار( االنتقياء أ  يؤكيد والذي
 )العيييي ( البقيياء فييي  المواسييب لكييين صييغيرا الدطييير كييا  إذا أخيير ، وبولميييا  المحتميي . الجهيييد يتجيياوي إضيييافيا وقتييا فييرد

 (Westen ,1999) األثر  أو األنانية من أكثر تكيفية استراتيجية يعد اإليثار فج  كبير ، واإلنتاجية

 ينبيع اإليثياري  السيلو  هيذا وأ  أنيان ، دافيع هو اإليثاري  السلو  وراء الدافع أ  النيس  التحلي  منظور يرك  فيما
 المناسييبة والدييي  أحييدا، مييع يتعيياو   فالطييي  داخلييية؛ مسييتويا  علييى معنييا، وتتطييور تعييي  التيي  العليييا األنييا احتياجييا  ميين

 خييفل وميين األكبيير، الثقافية داخيي  الطييي  قبييول يويو   الوراثييية، والمسييتويا  القيييم هيذه وبتطبيييق ومسييتويات ، وقيميي ، لسيلوك 
 نوعيية في  تقيع للطيي  االجتماعيية األسيس فيج  للمجتميع األخفقيية لمسيتويا ا احتضيا  في  تيدريجيا الطيي  يي ت  العمليا 
 .(Williams, et al, 1996) وأبوي  الطي  بين المبور  التياعف 

 الدراسة: مشكلة

 واالعتيراف حيديثا، إليي  االلتييا  النيسيية البحيو، بيدأ  اليذي اإليجياب  االجتمياع  السيلو  صور أحد اإليثار يعد
 بيالمجتمع السيمو عليى يعمي  مميا المجتميع، أفيراد بيين المحبية أواصير توثيق وف  السليمة، الشدصية بناء ف  أهميت  بمد 

 طفبنيييا فييي  لغرسييي  ويسيييعو   بدراسيييت ، يهتميييو   االجتمييياعيو   الييينيس علمييياء جعييي  مميييا لمواطنيييي ، والرقييي  التقيييد  وتحقييييق
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 الييذي السيلو  هيذا تنميية إلييى الحاجية أميس في  اآل  ونحين الصييغر، منيذ عليي  أبنيائهم تشييجيع عليى األسير وحيث وأطيالنيا،
 نادرا. أصبح

 عبيييد ودراسيية ،((Feldman, 2004 فيليييدما  كدراسيية الدراسيييا  بعيي  نتييائج فتشيييير بالتسييامح يتعليييق فيمييا أمييا
 مثيي العييداو ، يييياد  إلييى ثييم المجتمييع، أفييراد بييين والدصييا  الكرايييية يييياد  إلييى يييؤدي التسييامح عييد  أ  إلييى ؛2004 الوهييا ،
 السيما  بيبع  ييرتب  التسيامح مسيتو   اندييا  أ  إليى إضيافة والجماعيا . األفيراد بيين العنيف يياد  ثم اليوضى انتشار

 ,Wagne واجنير مين كي  دراسية أشيار  كميا االجتمياع ، تيياعلهم في  األفيراد ليد  المرغوبية غيير والصيا  والدصائ 

 والعنف. التسامح بين سالبة عفقة وجود إلى ((2007

 ظيياهرتين بييين تقييار   دراسيية تجييري  أ  ارتيي   والقييدامى الجييدد المعلمييين ميين عييدد علييى الباحثيية إشييراف خييفل ومين
 وقاميي  واإليثييار، التسييامح فيي  المعلمييين لييد  تنييوع وجييود الباحثيية الحظيي  حيييث واإليثييار، التسييامح وهيي  لهمييا، نيسيييتين
 الحاليية الدراسية وتيدور لهم. واإليثار التسامح تنوع وتبين والجدد، القدامى المعلمين من عدد على استطفعية دراسة بججراء
 لديهم؟ الدبر  لسنوا  تبعا يدتلف وه  المعلمين لد  واإليثار التسامح مستو   على التعرف حول

 الدراسة: أسئلة

 عما ؟ قصبة ف  والجدد القدامى المعلمين لد  التسامح مستو   ما .1

 عما ؟ قصبة ف  لجددوا القدامى المعلمين لد  اإليثار مستو   ما .2

 واإليثار؟ التسامح مستو   ف  المعلمين بين (α=0.05) مستو   عن إحصائية داللة ذا  ارتباطية عفقة هنا  ه  .3

 القدامى المعلمين بين واإليثار التسامح مستو   ف  (α=0.05) مستو   عند احصائية داللة ذا  فروق  هنا  ه  .4
 ؟ الدبر  سنوا  الختفف تع    والجدد

 الدراسة أهداف

 عما . قصبة ف  والجدد القدامى المعلمين لد  التسامح مستو   عن الكشف -

 عما . قصبة ف  والجدد القدامى المعلمين لد  اإليثار مستو   عن الكشف -

 عما . قصبة ف  المعلمين لد  والتسامح اإليثار بين ارتباطية عفقة وجود على التعرف -

 .والجدد القدامى المعلمين بين واإليثار التسامح ف  الدبر  سنوا  لمتغير أثر وجود استقصاء -

 الدراسة: أهمية

 يل : مما الحالية الدراسة أهمية تنبع

 النظرية: األهمية أوال:

 وتحدييد المجيال، هيذا في  بالنيدر  تتسم الت  العربية والبحو، المعرفة رصيد إلى إضافة الحالية الدراسة نتائج تمث 
 .المعلمين لد  والتسامح اإليثار بين العفقة داللة مد 

 التطبيقية األهمية ثانيا:

 يجعليي  التسييامح لثقافيية وتشييرب  المعلييم لييد  التسييامح تنمييية علييى تعميي  أبحييا، إجييراء فيي  الحالييية الدراسيية تسييهم قييد
 سييامحالت بتنميية التربويية العمليية فاعليية ييياد  في  تسيهم وقيد المجتميع. في  التسيامح نشير إليى ييؤدي مميا تفمييذه في  ميؤثرا

 والجيييدد. القيييدامى للمعلميييين المشيييرف يقيييدمها التييي  التدريبيييية البيييرامج فييي  منهيييا يسيييتياد وقيييد فيهيييا، العييياملين ليييد  واإليثيييار
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 إلييى واإليثييار التسييامح قيييم نقيي  فيي  المعلمييين تييييد وقييد .للمعلمييين المقدميية اإلرشيياد عمليييا  فيي  النتييائج هييذه ميين واالسييتياد 
 المدار . ف  طفبهم

 واإلجرائية: لمفاهيميةا التعريفات

 النظير وجهيا  تكيو   أ  احتمالية لقبول اليرد استعداد مد  أن : على التسامح (Murphy, 1997) مورف  ير   :التسامح
 بالدرجيية إجرائيييا ويعييرف اجتماعييية. أو شدصييية معتقييدا  تقييييم أو حوييم إصييدار فيي  والتييردد صييحيحة، معهييا يدتلييف التيي 
 الحالية. الدراسة ف  المطور المقيا  على المعلمو   عليها يحص  الت 

 بغي  لآلخيرين منيعية لتحقييق يهيدف اليذي السيلو  ب ني  ( (Cialdini, et al,1996وآخيرو   سييالدين  عرفي  وقيد :اإليثاار
  .خاصة منافع أو مصالح من اليرد على سيعود عما النظر

 الحالية. الدراسة ف  رالمطو  المقيا  على المعلمو   عليها يحص  الت  بالدرجة إجرائيا ويعرف

 الدراسة: حدود

 .2019/2020 للعا  األول الدراس  اليص  :الزمانية الحدود

 الهاشمية. األردنية المملكة ف  عما  قصبة ف  الحوومية بالمدار  الدراسة تتحدد :المكانية الحدود

 سينة 25 خيدمتهم عليى مضيى اليذي امىوالقيد األوليى، اليثف، السينوا  خيفل الجدد والمعلما  المعلمو   :البشرية الحدود
 ف كثر.

 الحالية. الدراسة مقاييس على الدراسة أفراد استجابا  :الموضوعية الحدود

 السابقة: الدراسات

 بالتسامح: المتعلقة الدراسات

 يي داد التسيامح أ  الدراسية وبنيي  المصيري  المجتميع في  االجتمياع  التسامح (2004) الوها  عبد دراسة تناول 
 مين واألصيدقاء واألقيار  األسير  أفيراد بيين التسيامح مسيتو   وارتيياع دائمية، وثيقية عفقيا  ف  باليرد ترتب  الت  يئا ال مع

 اجتماعيية. عفقيا  وجيود عيد  حالية في  التسيامح درجية وتقي  والمسنين، كالمرضى الداصة اليئا  مع ثم األولى، المرتبة
 اليقير يليهيا األول، المقيا  ف  الضغوط يياد  إلى ترجع التسامح درجة  انديا ف  الرئيسية األسبا  أ  الدراسة وأوضح 

 اإلعف . وسائ  ت ثير ثم

 الصييفبة الوجييدان ، الييذكاء بييين العفقيية عيين الكشييف إلييى تهييدف دراسيية ((Feldman, 2004 فيلييدما  وأجيير  
 إليى الدراسية نتيائج وتوصيل  المجيدد. الجامعية طيف  من عينة لد  األكاديمية بالمدرجا  وعفقتهما والتسامح األكاديمية

 األكاديمية. الصفبة الوجدان ، الذكاء من وك  التسامح بين موجبة دالة عفقة وجود

 الثانويية الميرحلتين طلبية مين عينية ليد  الشدصيية متغييرا  بيبع  التسيامح عفقية تنياول فقيد (2005) يييا  أميا
 عليي  واالنيتيياح اإليجابييية الم اجييية والحاليية الييتيهم ميين بويي  موجبييا اطيياارتب التسييامح ارتبيياط عيين الدراسيية وأسييير  والجامعييية

 والطيبة. الضمير ويقظة الدبر 

 نتييائج وتوصييل  والتسييامح، الناقييد التيكييير بييين العفقيية عيين الكشييف إلييى (Yeazel, 2008) يييايل دراسيية هييدف 
 بيييالنيس، والثقييية ،Mindness Openالعقييي  فييي  التييييتح مييين وكييي  التسيييامح بيييين موجبييية دالييية عفقييية وجيييود إليييى الدراسييية

 .Truth seeking والمصداقية
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 مين طلبتهيا ليد  التسيامح قييم تع يي  في  اليلسيطينية الجامعا  دور على التعرف (2009) الم ين دراسة وتناول 
   أدا  تطبيييق وتييم وطالبيية طالبييا 294 ميين الدراسيية عينيية تكونيي  وقييد الغيير ، لهييذا اسييتبانة الباحييث أعييد وقييد نظييرهم وجهيية
 النتييائج أوضييح  متوسييطة، بدرجيية اليلسييطينية الجامعييا  فيي  تسييود التسييامح ثقافيية أ  عيين النتييائج وكشييي  عليييهم، الدراسيية

 العلم . التسامح وقيم االجتماع  التسامح قيم بعد الثالثة المرتبة ف  جاء  الدين  التسامح قيم أ 

 التسيامح عليى المتغييرا  بعي  أثر على التعرف إلى سع  والت  (Caliskan & Saglam, 2012) دراسة وف 
 كميا الطيف ، مين تسيامحا أكثير الطالبيا  أ  الدراسية نتيائج أظهير  تركيية، ميدار  خمسية من طالبا 899 تضمن  والت 
 التعليمي  المسيتو   أ  الدراسية بيني  وكيذل  سينا. األكبير الطيف  مين تسيامحا أكثر سنا األصغر الطف  أنا الدراسة بين 
 أثر. لأل  التعليم  للمستو   يون لم حين ف  الطف  لد  التسامح مستو   ىعل أثر لأل 

 المعلمييين الطلبيية لييد  التسييامح مسييتو   عيين الكشييف إلييى (2014) والعجميي  والعنيي ي  العجميي  دراسيية سييع  كمييا
 عليى التيدين ودرجية السيونية، والمحافظية العلمي ، والتدص  كالجنس، متغيرا  وأثر الكوي  بدولة األساسية التربية بولية

 الطلبية ليد  أ  الدراسية نتيائج أظهير  وقيد وطالبية. طالبيا (506) قوامهيا عشيوائية عينية اختييار تيم ليديهم. التسامح مستو  
 (،2.04 ) = اليدين  التسيامح يليي  (،1.80 ) = الثقياف  التسيامح األوليى المرتبية في  جياء حييث التسيامح من مرتيعة درجة
 داللييية ذا  فيييروق  هنيييا  يوييين فليييم الديموغرافيييية المتغييييرا  بييي ثر يتعليييق فيميييا أميييا (.132. ) = السياسييي  التسيييامح وأخييييرا

 المحافظية لمتغيير إحصيائيا دالية فيروق  بري  حين ف  التدين، ودرجة العلم  والتدص  الجنس لمتغيرا  تع    إحصائية
 السونية

 اليدين  التسيامح لقييم اإلسيفمية ةالتربيي معلمي  اميتف  درجية عليى التعرف إلى (2015) الناجم دراسة هدف  كما
 نظير وجهية مين الثانويية المرحلية طيف  ليد  القيم هذه تنمية ف  ودورهم أنيسهم، اإلسفمية التربية معلم  نظر وجهة من

 تضييمن : التيي  البحييث أدوا  بجعييداد الباحييث قييا  الهييدف هييذا ولتحقيييق اإلسييفمية، التربييية تدصيي  التربييويين المشييرفين
 معلميي  دور واسييتبانة الييدين ، التسييامح لقيييم اإلسييفمية التربييية معلميي  امييتف  درجيية واسييتبانة الييدين ، سييامحالت قيييم قائميية
 للتربيية معليم (200) العينية أفيراد عيدد بل  وقد الثانوية، المرحلة طف  لد  الدين  التسامح قيم تنمية ف  اإلسفمية التربية

 بدرجيية الييدين  التسييامح لقيييم اإلسييفمية التربييية معلميي  امييتف  عيين لنتييائجا كشييي  وقييد تربويييا. مشييرفا (50و) اإلسييفمية،
 متوسطة

 باإليثار: المتعلقة الدراسات

 لفنضيما  األفيراد دافعيية في  أساسيية كعوامي  االجتماعيية والمسياند  والثقية اإليثيار دراسية (2001) هللا عبيد تناول
 (225) اليذكور بيين تقسيم  القياهر ، جامعية اآلدا  بوليية دارسينال من مبحوثا (474) من الدراسة عينة تكون  للجماعة،
 بالعفقييا  اإلمييداد ومقيييا  لكييوش، الثقيية، وبطارييية الباحييث، إعييداد ميين اإليثييار مقيييا  اسييتددا  تييم وقييد (،249) واإلنييا،

 اإليثيار بيين فقيةع وجيود إليى الدراسية نتيائج توصل  ه ، كريج إعداد من للجماعة االنضما  دافعية ومقيا  االجتماعية،
 للجماعة. لفنضما  الدافعية ب بعاد تنبئ االجتماعية والمساند  والثقة اإليثار وأ  للجماعة، لفنضما  الدافعية وأبعاد

 تيم اليذا ، عين واإلفصياح باإليثيار وعفقتهيا األصدقاء بين الثقة أبعاد على التعرف (2004) سيد دراسة وتناول 
 األصييدقاء فيي  للثقيية مقيييا  إعييداد وتييم القيياهر ، بجامعيية واإلنييا، الييذكور الطييف  ميين بحوثييام (406) علييى الدراسيية تطبيييق
 الدراسيية نتييائج كشييي  الصييداقة، لقييو  ومقيييا  الدراسيية، عينيية يييفء  الييذا  عيين لإلفصيياح ومقيييا  لإليثييار جديييد ومقيييا 
 إمويا  في  الثقية بعيد ييرتب  ليم بينميا يثيار،اإل أبعياد بمدتليف األصيدقاء في  الثقية أبعياد جمييع بيين دال ايجاب  ارتباط وجود
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 تنبيئ كميا اليذا ، عين اإلفصياح وأبعياد األصيدقاء في  الثقية أبعياد بيين دال ايجياب  ارتباط ووجود األصدقاء، على االعتماد
 لييد  آمييا الييذكور عينيية لييد  األصييدقاء فيي  بالثقيية الترتيييب علييى بييالنيس والثقيية الييذا  عيين واإلفصيياح اإليثييار متغيييرا  أ 

 فيي  بالثقية التنبييؤ عليى قييدر  الشدصيية المتغيييرا  أكثير هميا الترتيييب عليى بييالنيس والثقية الييذا  عين اإلفصيياح فكيا  اإلنيا،
 األصدقاء.

 التربيييية كليييية طيييف  ليييد  الشدصيييية أبعييياد وبعييي  اليييذا  وتحقييييق اإليثيييار بيييين العفقييية (2005) عمييير وتنييياول
 اليرقيية طييف  ميين وطالبيية طالبييا (300) ميين الدراسيية عينيية تكونيي  الطفبييية، األنشييطة بممارسيية ت ثرهييا ومييد  ببورسييعيد
 هي : مقياييس ثفثية مين الدراسية أدوا  وتكوني  السيويس، قنيا  جامعية سعيد، بور ف  التربية بولية العامة والشعب الرابعة،
 داليية ارتباطييية قييةعف توجييد أنيي  إلييى النتييائج توصييل  اإليثارييية، ومقيييا  الشدصييية، أبعيياد ومقيييا  الييذا ، تحقيييق مقيياييس
 لإليثييار، األساسييية )العواميي  اإليثارييية مقيييا  وأبعيياد الييذا  تحقيييق مقيييا  علييى األنشييطة فيي  المشيياركين للطييف  بالنسييبة
 االنيعال ( والجانب الذاتية واإليثار، البيئية العوام 

 كلييية طييف  لييد  ثييارواإلي النيسيي  األميين بييين العفقيية علييى التعييرف إلييى (2016) اسييوندران  دراسيية هييدف  كمييا
 وطالبيية طالبييا (320) ميين الدراسيية عينيية وت لييي  الدراسيي ، والتدصيي  الدراسييية والسيينة للجيينس وفقييا بييينهم واليييروق  التربييية
 )إعيداد واإليثيار (2006 وشري  هللا عبد )إعداد النيس  األمن مقياس  واستدد  دمشق، جامعة ف  التربية كلية طف  من

 في  التربيية كليية طيف  بين وفروق  واإليثار، النيس  األمن بين موجبة ارتباطية عفقة وجود إلى ئجالنتا وأشار  الباحثة(،
 طيف  لصيالح الدراسي  للتدصي  ووفقيا األخيير السينة طيف  لصيالح الدراسيية للسنة وفقا واإليثار النيس  باألمن الشعور
 الجنس. إلى تع    فروق  هنا  يون لم حين ف  يثار،اإل ف  النيس  اإلنشاد طف  ولصالح النيس  األمن ف  النيس علم

 السابقة: الدراسات على التعقيب

 الدراسيييا  ولكييين الشيييبا  ومنهيييا مدتليييية، عينيييا  ليييد  واإليثيييار التسيييامح إليييى التطيييرق  السيييابقة الدراسيييا  تناولييي 
 تسيتييد التي  الحاليية، الدراسية ب  ستقو  ما وهو التدريس، ف  المعلم خبر  حسب واإليثار التسامح لمقارنة تتطرق  لم السابقة
 النتائج. مناقشة وف  المقاييس، تطوير وعند الدراسة، منهجية ف  السابقة الدراسا  من

 واإلجراءات: الطريقة

 الدراسة: منهجية

 وأسئلتها. الدراسة لموضوع لمفءمت  نظرا   االرتباط ، الوصي  المنهج الحالية الدراسة استددم 

 ها:وعينت الدراسة مجتمع

 فيي  عمييا  العاصييمة فيي  الحوومييية عمييا  قصييبة مييدار  فيي  والجييدد القييدامى المعلمييين جميييع ميين الدراسيية مجتمييع تكييو  
 اليذين الجيدد المعلميين مين معلميا (61) مينهم ومعلمية معلما (131) من موونة عشوائية عينة اختيار وتم الهاشمية، األردنية المملكة
 سنة. (25) من أكثر التعليم ف  خدمتهم على مضى ممن ومعلمة معلما (70)و األولى الثف، السنوا  خفل تعينوا

 الدراسة: أدوات

 التسامح: مقياس أوال:

 والمقييياييس واألدوا  اإليجييياب ، الييينيس بعليييم المتعليييق النظيييري  األد  إليييى الرجيييوع خيييفل مييين المقييييا  تطيييوير تيييم
 (.2009 والمييي ين، 2004 فيييرا ، وابيييو ؛2005 تة،وشيييحا ؛2010 )شيييقير، دراسييية مثييي  السيييابقة الدراسيييا  فييي  المسيييتددمة

 يحملهيا التي  األفكار بمعنى المعرف  )التسامح وه  أبعاد ثفثة على مويعة فقر  (35من) األولية بصورت  المقيا  وتكو  
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 لهييايحم التيي  االنيعيياال  بيي  ويقصييد الوجييدان  التسييامح فقيير (، 12) فقراتيي  وعييدد التسييامح فيي  تسيياعده اآلخييرين عيين المعلييم
 فيهييا ويسييامح اليييرد يقيمهييا التيي  العفقييا  بيي  ويقصييد االجتميياع  والتسييامح فقيير (، 11) فقراتيي  وعييدد اآلخييرين عيين المعلييم
 إيجابية. فقرا  وتضم الدماس  ليور  مقيا  وفق اإلجابة وبدائ  فقر (. 12) فقرات  وعدد اآلخرين

 بطريقتين: المقيا  صدق دالال  من الت كد تم :المقياس صدق

 ودقيية ومناسيبتها انتمائهيا حييث مين بيقراتي ، أرائهييم إلبيداء محوميين عشير عليى المقييا  عيير  تيم حييث :المحتاوى  صادق
 المقيييا  فيي  لتضيمينها اليقيير  صييفحية عليى ميينهم (%80) اتييياق اعتمياد وتييم األردنييية، للبيئية ومناسييبتها اللغوييية صيياغتها

 اليقرا . بع  وتعدي   فقرا (3حذف) تم المحومين آراء على االطفع وبعد

 ثيم بعيد، لكي  الكليية العفمية ميع (32والبالغية) المقييا  فقيرا  مين فقير  كي  ارتبياط معامي  إيجياد تم :الداخلي البناء صدق
 معلمييا (30عييددها) بليي  اسييتطفعية عينيية علييى المقيييا  تطبيييق بعييد وذليي  للمقيييا ، الكلييية العفميية مييع فقيير  كيي  ارتبيياط
 أ  تبيين وقيد اليقير ، لقبيول في على (0.30) ارتبياط معامي  اعتمياد وتيم مجتمعهيا داخي  ومن الدراسة عينة خار  من ومعلمة
 المقيييا . ميين حييذفها تييم فقييرتين باسييتثناء (0.30) االرتبيياط معاميي  وهييو قبولهييا معيييار تجيياوي  قييد المقيييا  فقييرا  جميييع
 فقر . (30من) النهائية بصورت  المقيا  تكو   فقد وبذل 

 موونيية اسييتطفعية عينيية علييى االختبييار تطبيييق خييفل ميين التسييامح لمقيييا  الثبييا  معاميي  حسييا  تييم :سالمقيااا ثبااات
 وتييم أسييابيع، ثفثيية مقييداره يمنيي  وبياصيي  مييرتين مجتمعهييا داخيي  وميين الدراسيية عينيية خييار  ميين ومعلميية معلمييا (30ميين)

 ميين الييداخل  االتسيياق مؤشييرا  إيجيياد تييم ذل وكيي الكلييية، ودرجتيي  المقيييا  ألبعيياد التطبيقييين بييين االرتبيياط معييامف  حسييا 
 كرونبيياخ معييامف  ونتييائج (0.94-0.81) بيين تراوحيي  اإلعيياد  ثبيا  ارتبيياط معييامف  أ  تبييين وقيد أليييا، كرونبيياخ خيفل
 ألغيرا  السيتددام  بالمقييا  الثقية ويموين مناسيبة كاني  الكليية ودرجت  المقيا  ألبعاد (0.84-0.80) بين تراوح  أليا
 الحالية. سةالدرا

 أوافيق، متوسيطة، بدرجية أوافيق بشيد ، أوافيق هي : بيدائ  خمسية مين المقييا  ليقرا  اإلجابة سلم تكو   :المقياس تصحيح
 بدرجيييية وأوافييييق (،5بشييييد ) أوافييييق البييييدي  ي خييييذ بحيييييث درجييييا  إلييييى البييييدائ  هييييذه تحوييييي  وتييييم بشييييد . أوافييييق ال أوافييييق، ال

 (150-30بيين) تتيراوح المقييا  عليى الدرجية ميد  فيج  وبيذل  (،1بشيد ) أوافق وال (2أوافق) وال ،(3وأوافق) (،4متوسطة)
 اسيتددا  تيم المقييا  عليى اليدرجا  مستويا  ولتحديد المعلم، لد  التسامح مستو   ارتياع إلى العليا الدرجة وتشير درجة،
-5اليئية=) وطيول الميترضية، سيتويا الم للمقيا (/عيدد األدنيى الحد -للمقيا  األعلى اليئة=)الحد طول التالية: المعادلة

 فمييا 2.33) مييندي : التييال : النحييو علييى كانيي  المقيييا  درجييا  مسييتويا  فييج  المعادليية هييذه علييى وبنيياء   ،1.33=3(/1
 ف على(. 3.68) عال : (،3.67 -2.34) متوس : دو (،

 اإليثار: مقياس ثانيا:

 والمقييياييس واألدوا  اإليجييياب ، الييينيس بعليييم قالمتعلييي النظيييري  األد  إليييى الرجيييوع خيييفل مييين المقييييا  تطيييوير تيييم
 وتكيييو   ؛(.2016 واسيييوندران ، ؛2003 وإبيييراييم، ؛1993 وعثميييا ، )عبيييد دراسييية مثييي  السيييابقة الدراسيييا  فييي  المسيييتددمة
 المعليم يحملهيا التي  القييم بي  ويقصيد اإليثاريية )القييم وهي  أبعياد ثفثية عليى مويعية فقير  (40من) األولية بصورت  المقيا 

 عيين اليييرد يحملهييا التيي  المشيياعر بهييا ويقصييد اإليثارييية والمشيياعر فقيير ، (15) فقييرا  وعييدد اإليثييار فيي  وتسيياعده حياتيي   فيي
 بهيا يقيو  التي  السيلوكيا  ابيري بهيا ويقصيد اإليثياري  والسيلو  فقير (، 15) البعيد فقيرا  وعيدد اإليثيار في  وتساعده اآلخرين
 إيجابية. فقرا  وتضم الدماس  ليور  مقيا  وفق اإلجابة وبدائ  فقرا (، 10) فقرات  وعدد اإليثار ف  وتساعده اليرد



2021
 

127 

 بطريقتين: المقيا  صدق دالال  من الت كد تم :المقياس صدق

 ودقيية ومناسيبتها انتمائهيا حييث مين بيقراتي ، أرائهييم إلبيداء محوميين عشير عليى المقييا  عيير  تيم حييث :المحتاوى  صادق
 المقيييا  فيي  لتضيمينها اليقيير  صييفحية عليى ميينهم (%80) اتييياق اعتمياد وتييم األردنييية، ئيةللبي ومناسييبتها اللغوييية صيياغتها

 فقرا .. (5) صياغة تعدي  تم وإنما اإلضافة أو الحذف يتم لم المحومين آراء على االطفع وبعد

 ثيم بعيد، لكي  الكليية ةالعفمي ميع (40والبالغية) المقييا  فقيرا  مين فقير  كي  ارتبياط معامي  إيجياد تم :الداخلي البناء صدق
 معلمييا (30عييددها) بليي  اسييتطفعية عينيية علييى المقيييا  تطبيييق بعييد وذليي  للمقيييا ، الكلييية العفميية مييع فقيير  كيي  ارتبيياط
 أ  تبيين وقيد اليقير ، لقبيول في على (0.30ارتبياط) معامي  اعتمياد وتيم مجتمعهيا داخي  ومين الدراسية عينية خيار  مين ومعلمة
 النهائيية بصيورت  المقييا  تكيو   فقيد وبيذل  (.0.30) االرتبياط معامي  وهو قبولها معيار اوي تج قد المقيا  فقرا  جميع
 فقر . (30من)

 معلميا (30مين) موونية اسيتطفعية عينية عليى االختبيار تطبييق خيفل مين اإليثيار لمقييا  الثبا  معام  حسا  تم :المقياس ثبات
 بيين االرتبياط معيامف  حسيا  وتيم أسيابيع، ثفثية مقيداره يمني  وبياصي  ينمرت مجتمعها داخ  ومن الدراسة عينة خار  من ومعلمة

 معيامف  أ  تبيين وقيد ألييا، كرونبياخ خفل من الداخل  االتساق مؤشرا  إيجاد تم وكذل  الكلية، ودرجت  المقيا  ألبعاد التطبيقين
 المقييييا  ألبعييياد (0.90-0.87) بيييين تراوحييي  ألييييا كرونبييياخ معيييامف  ونتيييائج (0.95-0.88) بيييين تراوحييي  اإلعييياد  ثبيييا  ارتبييياط
 الحالية. الدراسة ألغرا  الستددام  بالمقيا  الثقة ويمون مناسبة كان  الكلية ودرجت 

 أوافيق، متوسيطة، بدرجية أوافيق بشيد ، أوافيق هي : بيدائ  خمسية مين المقييا  ليقرا  اإلجابة سلم تكو   :المقياس تصحيح
 متوسيطة بدرجية وأوافيق (،5بشيد ) أوافيق البيدي  ي خيذ بحييث درجيا  إليى البيدائ  هيذه يي تحو  وتيم بشيد . أوافق ال أوافق، ال
 (200-40بيييين) تتيييراوح المقييييا  عليييى الدرجييية ميييد  فيييج  وبيييذل  (،1) بشيييد  أوافيييق وال (2) أوافيييق وال ،(3) وأوافيييق (،4)

 اسيتددا  تيم المقييا  عليى اليدرجا  ا مسيتوي ولتحدييد المعليم، ليد  اإليثيار مستو   ارتياع إلى العليا الدرجة وتشير درجة،
-5اليئية=) وطيول الميترضية، المسيتويا  للمقيا (/عيدد األدنيى الحد -للمقيا  األعلى اليئة=)الحد طول التالية: المعادلة

 فمييا 2.33) مييندي : التييال : النحييو علييى كانيي  المقيييا  درجييا  مسييتويا  فييج  المعادليية هييذه علييى وبنيياء   ،1.33=3(/1
 ف على(. 3.68) عال : (،3.67 -2.34) متوس : دو (،
 ومناقشتها: الدراسة نتائج

 عمان؟ قصبة في والجدد القدامى المعلمين لدى التسامح مستوى  ما األول: السؤال

 (1) والجييدول التسييامح لمقيييا  المعيارييية واالنحرافييا  الحسييابية المتوسييطا  حسييا  تييم السييؤال هييذا عيين لإلجابيية
 النتائج. يبين

 اإليثار لمقياس المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:1) الجدول

 الترتيب التقدير المعياري  االنحراف الحسابي المتوسط البعد الرقم

 3 متوس  1.25 3.12 المعرف  التسامح 1

 2 متوس  1.23 3.20 الوجدان  التسامح 2

 1 متوس  1.13 3.34 االجتماع  التسامح 3

  متوس  0.78 3.22 الكلية الدرجة 4

 التسيييامح مييين متوسيييطة درجييية عموميييا حققيييوا قيييد والجيييدد القيييدامى المعلميييين أ  الحيييال  السيييؤال نتيجييية مييين يفحييي 
 بدرجيية اآلخييرين مييع مييا نوعييا التسييامح ييضييلو   أنهييم يظهيير ممييا (0.78) معييياري  وانحييراف (3.22) بليي  حسييا  بمتوسيي 
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 في  الطيف  بعي  ميع خبيراتهم تسيامحهم مين ويقلي  اآلخيرين، ميع تعياملهم اآلخيرين ميع تسامحهم من ياد وربما متوسطة،
 معيياري  وانحيراف (3.34) بلي  حسياب  بمتوسي  االجتمياع  التسيامح في  جياء للتسيامح مستو   أعلى أ ّ  ويفح  المدرسة،

 التسييامح جيياء وقييد (123) معيياري  وانحييراف (3.20) بليي  حسياب  بمتوسيي  المشيياعر في  الوجييدان  التسييامح وتيفه (1.13)
 األخير . بالدرجة المعرف 

 التي  المهنية وطبيعية الطيف  ميع لتعياملهم نظيرا أعليى بدرجية االجتمياع  بالجانيب التسيامح المعلميو   حقيق وربما
 بحقهم. يدط وا قد اآلخرين أ  رغم اآلخرين مع مستمر اختفط من تقتضي  وما التعليم مهنة وه  بها يعلموا

 التيي  (2015) النيياجم دراسيية نتييائج مييع تتيييق كمييا (،2009) الميي ين دراسيية نتييائج مييع الحييال  السييؤال نتييائج وتتيييق
 وجيييد  التييي  (2014) والعجمييي  والعنييي ي  العجمييي  دراسييية نتيييائج ميييع تدتليييف بينميييا التسيييامح، مييين متوسييي  مسيييتو   وجيييد 
 العينة. لد  التسامح من مرتيع مستو  

 عمان؟ قصبة في والجدد القدامى المعلمين لدى اإليثار مستوى  ما الثاني: السؤال

 (2) والجييدول اإليثييار لمقيييا  المعيارييية واالنحرافييا  الحسييابية المتوسييطا  حسييا  تييم السييؤال هييذا عيين لإلجابيية
 النتائج. يبين

 االيثار لمقياس المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:2) الجدول

 الترتيب التقدير المعياري  االنحراف الحسابي المتوسط البعد الرقم

 3 متوس  1.16 3.42 اإليثارية القيم 1

 2 متوس  1.03 3.55 اإليثارية المشاعر 2

 1 متوس  1.13 3.61 اإليثاري  السلو  3

  متوس  0.79 3.53 الكلية الدرجة 4

 بمتوسي  اإليثيار مين متوسطة درجة عموما حققوا قد والجدد القدامى المعلمين أ  الحال  السؤال نتيجة من يفح 
 العاميية حييياتهم فيي  الجوانييب بعيي  فيي  اإليثييار ييضييلو   أنهييم يظهيير ممييا (0.79) معييياري  وانحييراف (3.53)  بليي حسييا 
 الجوانييب ميين جانييب أكثيير اإليثيياري  السييلو  جيياء وقييد المهنيية، فيي  بيي مفئهم واخييتفطهم اآلخييرين مييع تعيياملهم عنييد وخاصيية
 اإليثارية. القيم ثم نوم اإليثارية المشاعر وتفه اإليثار ف  المعلمين لد  ظهر  الت 

 ذلييي  ومييين بهيييا يعمليييوا التييي  منيييتهم نتيجييية والتطوعيييية اإليثاريييية األعميييال بيييبع  يقوميييو   المعلميييين لكيييو   ذلييي  ويعييي   
 والتصحيح. العفما  وتجهي  ،الدط  إعداد ف  البع  بعضهم ومساعد  غيابهم، حالة ف  ال مفء بع  عن التعوي 

 مسااتوى  فااي المعلمااين بااين (α=0.05) مسااتوى  عاان إحصااائية داللااة ذات اطيااةارتب عالقااة هنااا  هاال الثالااث: السااؤال
 وااليثار؟ التسامح

 واإليثيار التسيامح بيين (Pearson Correlation) بيرسيو   ارتبياط معيامف  قييم حسيا  تيم السيؤال عين لإلجابة
 (.3الجدول) ف  مبين هو كما والجدد، القدامى المعلمين لد 

 عمان قصبة في المعلمين لدى واإليثار التسامح بين (Pearson Correlation) بيرسون  ارتباط معامالت (:3) جدول
 للتسامح الكلية الدرجة االجتماعي التسامح الوجداني التسامح المعرفي التسامح المتغير

 **0.38 **0.26 **0.58 **0.34 االيثارية القيم

 **0.41 **0.31 **0.34 **0.34 االيثارية المشاعر

 **0.44 **0.28 **0.41 **0.41 االيثاري   السلو 

 **0.61 **0.38 **0.46 **0.50 لإليثار الكلية الدرجة
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 (0.05مستو ) عند إحصائيا دالة *

 العفقييية قيمييية بلغييي  وقيييد واإليثيييار التسيييامح بيييين موجبييية ارتباطيييية عفقييية وجيييود الحاليييية الدراسييية نتيييائج مييين يتبيييين
 مين يظهير وكيذل  اإليثيار، عليى قدرتي  ياد المعليم ليد  التسيامح ياد كلميا أني  عليى دليي مميا (0.61) بينهميا الكليية بالدرجة
 التسيامح أبعياد ياد  فكلميا االيجياب  وباالتجياه إحصيائية داللة وذا  مرتبطة جاء  األبعاد جميع أ  السابق الجدول نتائج
 اآلخر. المتغير يياد  الى يؤدي احدهما يياد  وا  ايجابيين متغيرين هما المتغيرين كف أ  على يدل وهذا اإليثار، أبعاد

 تتييق كميا (،Yeazel, 2008) ييايل دراسة ومع (2005) ييا  دراسة نتائج مع ج ئيا الحال  السؤال نتيجة وتتيق
 (2004) سييد دراسية نتيائج وميع إيجابية، أخر   أبعاد مع اإليثار بين عفقة وجد  الت  (2001) هللا عبد دراسة نتائج مع
 اإليثييار بييين عفقيية وجييد  التيي  (2005) عميير ودراسيية أخيير ، ومتغيييرا  اإليثييار بييين عفقيية هنييا  أ ّ  عيين كشييي  التيي 

 ايجابية. أخر   ومتغيرا  اإليثار بين عفقة وجد  الت  (2016) اسوندران  دراسة نتائج ومع إيجابية أخر   ومتغيرا 

 بااين واإليثااار التسااامح مسااتوى  فااي (α=0.05) وى مساات عنااد احصااائية داللااة ذات فااروق  هنااا  هاال الرابااع: السااؤال
 الخبرة؟ سنوات الختالف تعزى  والجدد القدامى المعلمين

 عليييى األداء متوسيييطا  بيييين الييييروق  ليحييي  (t-test) ) ( اختبيييار اسيييتددا  تيييم فقيييد السيييؤال هيييذا عييين لإلجابييية
  ذل . يوضح (4) والجدول للمعلم، التدريسية الدبر  تبعا   واإليثار، التسامح على اإلحصائية الداللة

 معلمين ) التدريسية الخبرة لمتغير تبعاا  المعلمين بين وااليثار التسامح على األداء لمتوسطات )ت( اختبار نتائج (:4) الجدول
 قدامى( معلمين جدد،

 العدد التدريسية الخبرة الُبعد
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 درجة
 الحرية

 قيمة
 )ت( المتغير

 وى مست
 الداللة

 التسامح
 1.42 2.56 61 جدد معلمين

129 5.00- 0.00 
 0.81 3.59 70 قدامى معلمين

 اإليثار
 1.44 2.80 61 جدد معلمين

129 4.23- 0.00 
 0.71 3.66 70 قدامى معلمين

   قيمية غي بل حييث الجيدد المعلميين مين التسيامح في  أفضي  كيانوا القيدامى المعلميين أ ّ  (4) الجيدول مين يظهر
 نظييرا القييدامى المعلمييين أ  علييى يييدل (مميياα=0.05) اإلحصييائية الدالليية مسييتو   عنييد إحصييائيا داليية قيميية وهيي  (5.00)

 مييين التسييامح فيي  أكثيير فهييم اكبيير بشيييو  المهنيي  لنضييجهم ونظييرا الطلبيية مييع التعامييي  فيي  ودورهييم التييدريس فيي  لدبييراتهم
 الجدد. المعلمين

 وهي  (4.23)   قيمية بلغي  حييث الجيدد المعلميين مين اإليثيار في  أفضي  كيانوا مىالقيدا المعلمين أ ّ  يظهر كما
 وبيذل العطياء في  ورغبيتهم لتعلييما في  خبيراتهم نتيجية وربميا (α=0.05) اإلحصائية الداللة مستو   عند إحصائيا دالة قيمة
 الجوانب. بع  ف  أنيسهم على يؤثرو   فجنهم الجهد

 تسييامحا، أكثيير كييانوا سيينا األصييغر ا  وجييد  التيي  (Caliskan &Saglam, 2012) دراسيية نتييائج مييع وتدتلييف
 .الدراسة عليها المطبق اليئة الختفف االختففا  تعود وربما

 عطيييائهم وسييينوا  خبيييراتهم خيييفل مييين حصيييلوا قيييد القيييدامى المعلميييين لكيييو   نظيييرا الحاليييية النتيجييية الباحثييية وتعييي و
 أ  كمييا وااليثييار، التسييامح لييديهم ياد ولييذل  اآلخييرين، ومسيياعد  اءالعطيي نحييو افضيي  واتجيياه فكييري  توجيي  علييى بالمييدار 
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 مدتليية طيرق  إيجياد في  يرغبيو   وبالتيال  أفض  بشو  ذواتهم حققوا فقد اآلخرين مساعد  على يحرصو   القدامى المعلمين
 اآلخرين. مع التعام  عند متنوعة

  التوصيات:

 يل : بما الباحثة توص  الدراسة نتائج على بناء

 مرتيع. مستو   إلى متوس  مستو   من لرفع  المعلمين لد  واإليثار التسامح  ي تع -1

 اآلخر. المتغير وتحسين يياد  إلى يؤدي احدهما إ  حيث واإليثار التسامح بين العفقة بطبيعة االهتما  -2

 المهن . لتكي ا ف  يساعدهم بما الجدد وخاصة للمعلمين إرشادية خدما  تقديم لضرور  بالمدار  المرشدين توجي  -3

 حاجاتهم. وتيهم المعلمين لمساعد  اإلنسان  كاالتجاه إنسانية أكثر فلسفية اتجاها  تبن  لضرور  المشرفين توجي  -4

 .الجدد المعلمين لد  التسامح لرفع للمعلمين إرشادية برامج تطوير -5

 .الجدد المعلمين لد  اإليثار لرفع للمعلمين إرشادية برامج تطوير -6

 المعلميييين ليييد  واإليثييار بالتسيييامح وارتباطهيييا اإليجيياب  الييينيس لعليييم أخيير   عناصييير تتنييياول الدراسييا  مييين م ييييد إجييراء -7
 والجدد. القدامى
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 والتعليم التربية لمديرية التابعة الحكومية المدارس في الثانوية المرحلة طلبة لدى التنمر سلو  مستوى 
 .عمان في سحاب للواء

 
 اربيحات ايمان : الباحثة
 والتعليم التربية وزارة

 10/03/2020 القبول: تاريخ    12/02/2020 االستالم: تاريخ
 
 صااالخاااالما

 التابعيية الحوومييية المييدار  فيي  الثانوييية المرحليية طلبيية لييد  التنميير سييلو  مسييتو   تقصيي  إلييى الدراسيية هييذه هييدف 
 عينيية وتكونيي  ،التحصييي  ومسييتو   األكيياديم ، والتدصيي  الدراسيي ، والمسييتو   الجيينس، متغييير ضييوء فيي  سييحا ، للييواء

 خييفل وذلي  سيحا ، لليواء لتعلييموا التربيية لمديريية التابعية الحووميية الميدار  طلبية مين وطالبية طالب يا (387) مين الدراسية
 الدراسية أهيداف ولتحقييق العشيوائية، بالطريقية اختيارهيا تم والت  (،2019/2020) الدراس  العا  من األول الدراس  اليص 
 مسييتو   أ ّ  الدراسية نتيائج وأظهير  المقييا . وثبيا  صيدق دالال  مين التحقيق بعيد التنمير، سيلو  مقييا  الباحثية طيور 
 لصيالح الجينس لمتغيير تبعيا إحصيائي ا دالية فيروق  وجود إلى النتائج وأشار  متوسطة، بدرجة جاء الدراسة ةعين لد  التنمر
 لمتغيير تبعيا إحصيائية داللة ذا  فروق  وجود عد  النتائج وأظهر  ،واالجتماع  والليظ  الجسدي التنمر أبعاد ف  الذكور

 لصيييالح األكييياديم  التدصييي  لمتغيييير تبعيييا إحصيييائية ليييةدال ذا  فيييروق  وجيييود النتيييائج أظهييير  كميييا ،الدراسييي  المسيييتو  
ييا إحصيائية دالليية ذا  فيروق  وجيود إلييى النتيائج شييار أو  األدبي ، التدصي   مسييتو   لصيالح الدراسيي  التحصيي  لمتغيير تبع 
 فيةهاد أنشيطة تتضيمن بيرامج والتعلييم التربيية ويار  تبّني  أهمهيا: مين التوصييا  مين مجموعة تقديم تم وقد األق . التحصي 

 واالبتكار. اإلبداع نحو وتوجههم العمرية فئاتهم بجميع الطلبة طاقا  وتستثمر التنمر سلو  من تحد
 عما . سحا ، لواء الحوومية، المدار  الثانوية، المرحلة طلبة التنمر، سلو  :المفتاحية الكلمات
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The level of bullying behavior among high school students in the public 
schools affiliated to the Directorate of Education of the Sahab District in 

Amman. 
 

Abstract 
This study aimed at investigating the level of bullying behavior among high school 

Jordanian students in the public schools of the Directorate of Education of Sahab, 
according to the variables of gender, academic level, academic branch, and academic 
achievement level. The study sample consisted of (387) male and female students who 
were randomly chosen from public schools of Sahab. This research was applied during the 
first semester of the academic year (2019/2020). To achieve the goals of the study, the 
researcher developed a tool (scale) to measure bullying behavior. The validity and 

reliability of the scale were verified. 
 According to the results of the study; The sample showed a moderate level of 

bullying behavior on the developed scale. Further, the results indicated the presence of 
statistically significant differences according to the gender variable in favor of males in 
physical, verbal and social bullying and the overall indicator of bullying. However, the 
results showed that there were no statistically significant differences on the variable of the 
academic level at each of: verbal bullying, social bullying, property onbullying, and the 
overall indicator of bullying. In addition, the results showed statistically significant 
differences according to the variable of academic branches in favor of the literature 
branch. The results also showed that there are statistically significant differences in the 
overall indicator of bullying, according to the academic achievement variable in favor of 
the lower achievement level. The paper also included a set of recommendations; the most 
important of which is for the Ministry of Education to adopt programs that include 
purposeful activities that limit bullying behavior, while direct students of all age categories 
towards creativity and innovation. 

Key words: bullying behavior, high school students, public schools, Sahab District, 

Amman. 
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 سة:الدرا قدمةم
 هللا يرضييي  ميييا حيييدود فييي  يوظيهيييا أ  سيييتطاعا فيييجذا واالنيعييياال ، والغرائييي  اليييدوافع فيييي  وأودع اإلنسيييا  هللا خليييق

 وثقافية هللا بحيدود االلتي ا  دو   وغرائي ه حاجات  إشباع وراء انساق إذا وفيما حول ، من ومع ذات  مع امتوافق   متكيي ا فسيعي 
 االنحييييراف إلييييى والوصييييول الحقييييوق  وسييييلب حوليييي  ميييين علييييى والتنميييير واالعتييييداء للتسييييل  ودهسيييييق ذليييي  فييييج  مجتمعيييي  وقيييييم

 مفئميية غييير المدرسييية البيئيية جعيي  ممييا التعليمييية، المؤسسييا  فيي  االنتشييار واسييعة ظيياهر  التنميير ويعييد (.2014)مطيير،
 مين كثيير في  انتشيارها وايداد تنميروال العنيف حيواد، كثير  األخيير  اآلونية وفي  تحقيقها، الواجب التربوية األهداف لتحقيق

 الميود ، عليى تقيو  التي  الروحيية والقييم واالستقرار، بالهدوء يمتاي كا  الذي العرب  مجتمعنا فيها وبما العالمية المجتمعا 
 مجتمعنيييا فييي  المقبيييول غيييير السيييلو  أنمييياط أحيييد التنمييير ويعيييد والليييين، والرفيييق، والسيييف ، والسيييلم الجيييوار، وحسييين والرحمييية،

 (.1997 )العيسوي، الراسدة اإلنسانية الحضار  حبصا

ا رالتنم ويعد  عليى يعتميد حييث األقيرا ، تيرب  التي  عفقيا ال في  متكيرر بشيو  يحيد، متيواي   غيير عدواني ا سلوك 
 وأظهير  )الضيحية( عليي  المتنمر هو خرواآل باالعتداء يقو  الذي وهو متنمر أحدهما ،طرفين بين والتحوم السيطر  فر 
 الضيييحايا األطيييال أصييبح فقييد ذليي  ميين أبعييد إلييى وخلصييي  للتنميير، يتعرضييو   الييذين األفييراد أعييداد ت ايييد الدراسييا  ئجنتييا

 أسييبا  علييى لوقييوفا فيي  القييرار وصييناع البيياحثين قبيي  ميين جيياد  رغبيية أظهيير ممييا ميينهم، أضييعف هييم ميين علييى متنمييرين
 شيبح مين تدل للي األوليى الدطيو  أ  إليى البياحثين ظيممع اتييق قيد(.و 2009 والصيراير ، )قطيام ، مواجهتي  وكيفيية التنمر
 بنياءو  المحبية،و  اليود عليى قائمية العنيف مين وخاليية صيحيحة ةتربي أبنائها ةتربي على بتركي ها األسر ، من يبدأ الظاهر  هذه

 (.Milan&Kolko,1985) وإبائهم األبناء بين الصداقة عفقة
  الدراسة: مشكلة

 الغيير  فيي  نشيي   سييلبية لظيياهر  مدتلييية أسييماء ،(bullying) اإلسييتقواء االستئسيياد، لترهيييب،ا التسييل ، البلطجيية، التنميير،
 األرد ، إليى المجياور  اليدول مين المتعاقبية والهجيرا  السيوا  داعيدأ  وت ايد الثقاف  والغ و العولمة ت ثيرا  بيع  مدارسنا تغ و وبدأ 
 أو الليظيي ، سييواء المدتلييية ب شييوال  الطلبيية بييين التنميير مواقييف ميين يييدالعد التربييوي  الميييدا  فيي  عملهييا خييفل الباحثيية رصييد  حيييث

 اإلدارا  قبيييي  مييين الشيييوو   لتكييييرار الباحثييية اسيييتمع  وكمييييا االلكترونييي ، أو المعنيييوي، أو الممتلكييييا ، عليييى االعتيييداء أو الجسيييم ،
 يشيييير مميييا وإناث يييا ذكيييور ا الطلبييية بيييين ر الظييياه هيييذه اليديييياد لمسيييهم حيييول ميييوراأل وأوليييياء التربيييويين والمرشيييدين والمعلميييين المدرسيييية
 ميين وعلييى  قرانيي ب األذ  المتنميير يلحييق حيييث بييالدطور  الدصييو  وجيي  علييى الثانوييية المرحليية طلبيية عنييد التنميير ويتسييم النتشييارها.

 والدراسيية، واالجتماعيية النيسيية والصيراعا  األيميا  اليوميية حياتهم وتسود ،لعصبيةبا المتنمرين األشدا  ويتصف ،وبنيس  حول 
 مين التنمير حالية تدتليف حييث ،بياليرد الداصية العمريية المرحلية متطلبيا  لمواجهية تي ت  وحاجيا  لدوافع ترجمة التنمر سلو  وي ت 
 المرشيدين ميع بالتعياو   المدرسيية اإلدارا  وتتصيد  فيهيا، نشي  التي  والبيئية ،وأسباب  ،تكراره مرا  وعدد ،شدت  حسب خرآل شد 
 عين علييهم المتنمير الطلبية مين للعدييد عي وف حياال  بوجيود مبيالين غير الحد، بانتهاء تنته  نية  آ بمعالجة   المشولة لهذه التربويين
 فيهييا ينيوي  مييره كي  وفيي  ،ضيحاياهم عليى المتنمييرين قبي  ميين وضيغ  تهديييد مين يلحقي  ومييا الحيد، لهييذا فعي  كييرد  للمدرسية اليذها 
 المتنمير وهميا أهميية األكثير المعادلية أطيراف متجياهلين أساسي  بشيو  التنمير سيلو  عليى التركيي  ييتم التنمر أسبا  معرفة ثو  الباح
 المرحلية طلبية ليد  التنمير مسيتو   لتقصي  الدراسية هيذه جياء  هنيا ومين ،السيلو  هيذا بمسيتو   تيؤثر الت  والمتغيرا  علي  متنمروال

 التحصييي  ومسييتو   الدراسيي ، المسييتو   )الجيينس، غيييرا مت ضييوء فيي  سييحا  لييواء لمديرييية التابعيية الحوومييية المييدار  فيي  الثانوييية
 .األكاديم ( والتدص 
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 :الدراسة أسئلة

  ؟ سحا  للواء التابعة الحوومية المدار  ف  الثانوية المرحلة طلبة لد  التنمر سلو  مستو   ما -1

 الحووميية الميدار   في الثانوية المرحلة طلبة لد  التنمر سلو  ف  (0.05)أليا= إحصائية داللة ذا  فروق  توجد ه  -2
 ؟ الدراس  والمستو   الجنس لمتغيري  تع    سحا  للواء التابعة

يييا التنمييير لسيييلو  سيييحا  لليييواء التابعييية الحووميييية الميييدار  فييي  الثانويييية المرحلييية طلبييية اميييتف  درجييية تدتليييف هييي  -3  تبع 
 الدراس ؟ التحصي  ومستو   األكاديم  التدص  الختفف

 الدراسة: هدافأ
 تعيي    والتيي  سييحا  للييواء التابعيية الحوومييية المييدار  فيي  الثانوييية المرحليية طلبيية لييد  التنميير سييلو  مسييتو   تقصيي  -1

 الدراس . والمستو   الجنس لمتغيري 

 الحوومييية المييدار  فيي  الثانوييية المرحليية طلبيية لييد  التنميير سييلو  فيي  إحصييائية دالليية ذا  فييروق  وجييود عيين الكشييف -2
 الدراس . والمستو   سالجن لمتغيري  تع    والت  سحا  للواء التابعة

ييا سييحا  للييواء التابعيية الحوومييية المييدار  فيي  الثانوييية المرحليية طلبيية لييد  التنميير سييلو  مسييتو   فيي  اليييروق  بحييث -3  تبع 
 الدراس . التحصي  ومستو   األكاديم  التدص  الختفف

 الدراسة: أهمية
 والتيييي  مجتمعنييييا فيييي  شيييييوع ا األكثيييير السييييلوكية المشييييوف  علييييى الضييييوء تسييييلي  منطلييييق من الدراسيييية أهمية ت ت 

 هما: ،ناحيتين ف  تتمث  الدراسة أهمية أ  القول ويمون األخير ، اآلونة ف  الباحثين اهتما  محور أصبح 
 وميد  التنمير بسيلو  يتعلق نظري  ب د  التربوي  والميدا  الباحثين ت ويد إلى الحالية الدراسة تسعى النظرية: األهمية أوالا:
 طلبييةال لييد  التنميير سييلو  فيي  إحصيائية دالليية ذا  فييروق  وجييود عيين لكشييفا إليى باإلضييافة دار ،الميي فيي  كظيياهر  وجيوده
  .التحصي  ومستو   الدراس ، والمستو   األكاديم  التدص و  نسللج تع    والت  الدراسة عينة

 السييييوومترية الدصيييائ  يذ التنمييير سيييلو  بمقييييا  البييياحثين ت وييييد فييي  الدراسييية أهميييية تكمييين العملياااة: األهمياااة ثانيااااا:
 تعييدي ل بييرامج لتصييميم المجييال وإتاحيية الطلبيية، لييد  التنميير مسييتو   عيين بالكشييف التطبيقييية األهمييية تبييري كمييا المناسييبة،
  .الدراسة إليها توصل  الت  النتائج خفل من المتنمرين سلو 

  :واإلجرائية المفاهيمية التعريفات
 ال بي خر ، أو بطريقية آخير شيد  ييذاءإ عليى شيد  إقيدا  ب ن  رالتنم (Beane, 2005) بيا  عرف ا:اصطالحا  التنمر
 بشييو  ويتكييرر المتييواي ، غييير العييدوا  ميين كنييوع التنميير ويصيينف ،همييابين القييو  الخييتفف مواجهتهييا علييي  المتنميير يسييتطيع
 المدرسة. ف  روتين  ويصبح يوم ،

 الباحثيية قبيي  ميين والمطييور التنميير مقيييا  لييىع اسييتجابت  خييفل ميين الطالييب عليهييا حصيي  التيي  بالدرجيية :إجرائياااا  عاارفيو 
  الدراسة. أهداف لتحقيق
  :ومحدداتها الدراسة حدود

 لمديريييية التابعييية الحووميييية ميييدار ال فيي  عشييير( والثيييان  عشييير )الحيييادي لصيييينا وطالبيييا  طيييف  :البشااارية الحااادود -
  سحا . لواء ف  والتعليم التربية

 .عما  ف  سحا  للواء والتعليم التربية مديرية المكانية: الحدود -



2021
 

137 

 (.2019/2020) للعا  األول الدراس  اليص  :الزمنية الحدود -

 وثبات . صدق  درجة حيث من الدراسة هذه ف  المستدد  المقيا  بطبيعة الدراسة نتائج تعميم ويتحدد
 النظري: اإلطار
 اختلييف وقييد االجتميياع، وعلييم يساليين علييم مجييال فيي  الميكييرين باهتمييا  التنميير ميهييو  حظيي  (:Bullying) التنماار مفهااوم
ا للتنمر تعرييهم ف  العلماء  التعرييا : هذه بع  يل  وفيما منها، ينطلق الت  النظرية للدلفيا  تبع 

 مييدار وعلييى متكييرر بشييو  السييلبية فعيياللأل مييا فييرد تعيير  أنيي  علييى التنميير (Olweus, 2001) أولييويس يعييرف
ا آخيير شييد  راحيية إصييابة أو جيعييا ب شييد  بقيييا  "السييلب  "اليعيي  ويحييدد أكثيير. أو فييرد ميين اليييو   خييفل ميين ،متعمييد 

  .أخر   بطرق  أو الجسدي االتصال أو الكلما 
 أو الجسيييمية المسيييتمر  بالمضيييايقة الضيييحية عليييى للسييييطر  اسيييتراتيجية  نييي ب (2Huebner,200) هيييوبينير ويييير  

 ما. شد  لقهر وجسدية وليظية نيسية ق طر  األقو   الشد  فيها يوظف حيث القو ، ف  مدتليين فردين بين الليظية
 غيير سيلو  إليى متكيرر  بصيور  ما شد  تعر   ب ن Sarah, & (Wolk 2002) وسار  ول  من ك  ير   كما

ا، السييلو  هييذا يوييو   حيييث أكثيير، أو فييرد ميين مقبييول  أو النيسيي  أو الجسييم  الجانييب فيي  للضييحية األذ  ويسييبب مقصييود 
 فييي  يويو   وال ا،حقيقي يي يويو   أ  بييد فيف تنميير أني  عليى السييلو  يوسيم ولكيي  وان ،العيد السييلو  عين مدتلييف وهيو العياطي ،

 .اتنمر   والعقلية الجسمية القدرا  ف  تساوي  لديهما أثنين بين الصراع يعد ال ولهذا والضحية، المتنمر بين تواي  
 سلوكا تعوس الت  المؤذية لسلبيةا األفعال من سلسلة  ب ن (Sullivan & Cleary ،2004) وكفري  سليا  من ك  نبيّ  كما
 والضحية. المتنمر من ك  بين العفقة مي ا  ف  القو   تواي   عد  على امبني   اإيذائي  

 بيين قوتي  في  ويدتليف الوقي  ميع ويتكيرر عيدوان ، سيلو  ب ن  التنمر (,Bumaster 2007) بومستر عرف كما
 ،عليييي  بيييالمتنمر اإلضيييرار بقصييد عيييدوان  سيييلو ) :هييي  ،ا موونيي ةثفثييي التنمييير ميهيييو  ويتضييمن عليييي ، والمتنمييير المتنميير

  (.علي  والمتنمر المتنمر بين القو  في  وتتياو  ال من، خفل السلو  هذا يتكررو 
 (:Types of bullying) التنمر أنواع

 التنميير للييذهن يتبيادر ؟التنميير هييو ميا السييؤال فعنييد التنمير أنييواع أبييري وهيو :(bullying Physical) الجساادي ماارنالت -1
 أي أو السيييحب أو الشيييعر شيييد أو الصييييع أو القييير  أو اليييرفس أو الضييير  :مثييي  ،متعيييدد  بصيييور ويويييو   الجسيييدي،
  .(Ross,1998) الضحية بجسم األذ  إيقاع بها يمون طريقة

 االجتماعيييية األنشيييطة بيييبع  القييييا  مييين األشيييدا  بعييي  بمنيييع وتيييتم (:bullying Social) االجتمااااعي التنمااار -2
 .(2004 )فيلد، حولهم الشائعا  بث أو صداقتهم رف  أو بجبعادهم

 الكاذبيية اإلشيياعا  نشيير أو والتييوبي  التهديييد أو واللعيين والشييتم بالسييب ويتمثيي  (:bullying Verbal) اللفظااي التنماار -3
 Smith,2008).) بالسما  تتص  تسمية إعطاء أو مقبولة، غير وألقا  بمسميا  الضحية تسمية أو الضحية عن

 المفبييس وتم يييق الغييير كتييب بييجتفف المتنميير بقيييا  ويتمثيي  :property on (Bullying) الممتلكااات علااى التنماار -4
  (.2018 )سعدية، فيها األذ  بجلحاق وإفسادها الممتلكا  وسرقة

 أو اللمييس أو قييذر ، ميييردا  أو بهييا، ينيياد  جنسييية ألقييا  اسييتددا ب ويتمثيي  (:bullying Sexual) الجنسااي التنماار -5
2002 ) ا االغتصيي بمسييمى صييبحت بيي  ،التنميير مسييمى بييذل  تعييد ت فعييف   الممارسيية حييدث  وإ  الممارسيية،ب التهديييد

Sarah, & Wolke .)  
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 البرييييد باسيييتددا  مييياإ التكنولوجييييا توظيييي  خيييفل مييين النيييوع هيييذا ثييي ويتم :)bullying Cyber) اإللكتروناااي التنمااار -6
 الشييبوة اسييتددا  طريييق عيين علييي  للمتنميير مسيييئة رسييائ  مضييمونها فيي  تحميي  والتيي  ،النصييية لرسييائ ا أو اإللكترونيي 
 &Qing,2007) المحايييييد لتنمييييرا اسييييم ييييي عل ويطلييييق المتييييوفر ، االجتميييياع  التواصيييي  وسييييائ  حييييد إ أو العنكبوتييييية

Tanya).  

 التنمر: أسباب
 أ  النظرييا   فسير  فقيد الغريي  ، إليى العيدوا  أسيبا  بجرجياع النيسيية النظرييا  بعي  تتج  :جينية بيولوجية أسباب -1

 العييدوا  غرييي   ولدييي  يولييد اإلنسييا  أ  أي الييداخل ، التييواي   ليحقييق اآلخييرين علييى يعتييدي باإلحبيياط أحييس إذا اإلنسييا 
 سيييييييلو  ةموونييييييي ضيييييييواب  بيييييييدو   تظهييييييير أنهيييييييا أو الغريييييييي  ، هيييييييذه ضيييييييب  فييييييي  السيييييييلو  قواعيييييييد دور يومييييييين وهنيييييييا
 .(Kauffman,1981التنمر)

 نميياذ  مفحظيية خييفل ميين السييلو  هييذا يييتعلم اليييرد   بيي التنميير سييلو  تيسيير تيي ال األسييبا  ميينف )النم جااة(: القاادوة -2
 حيال في  التنمير ممارسية فرصية وت ييد تقلييدها، عليى فيعمليو   التلي يونيية النمياذ و   ورفاقي ومعلميي  والديي  عند العدوا 
 (.2004 )فرنافا، السلو  هذا على عقا  المتنمر يتلقَ  لم وإذا لذل ، المناسبة الظروف توفر 

 التنمير سيلو  محركيا  حيد إ هي  الداطئة والمعتقدا  األفكار أ  ينالباحث بع  فير   :الخاطئة والمعتقدات األفكار -3
 اسيتمر إذا يحترموني  النا  ب   فيعتقد خاطئ سلو  التنمر سلو  أ  ينكر حيث في ، االستمرار تشجيعو  صاحب  عند
  .(Alkinson & Hornby,2002) ممارست  ف 

 الطالييب ييير   فعنييدما التنميير، سييلو  ظهييور إلييى بييالنق  واإلحسييا  الييذا  ميهييو  تييدن  يييؤدي :بااالنقص اإلحساااس -4
 أني  نيسي  يشيعر لكي  اآلخير لضير  يتوج  ذل ، يستطيع ال وهو مرتيعة عفما  على يحص  آخر اطالب   أ  المتنمر

  (.2003)الشهري، علي  الجسدية قوت  فر  مجال ف  ي عل التيوق  ويستطيع عن  يق  ال

 يييرغ والعقييا  والقسييو  ل ائييد ا الحمايييةك أبنييائهم مييع الوالييدين ممارسييا ك أسييرية بعواميي  تييتلد  والتيي  :بيئيااة أسااباب -5
 اليييدور وضيييعف الطلبييية بيييين العدالييية تحقييييق وعيييد  الدراسييي  باليشييي  تتمثييي  مدرسيييية العوامييي  إليييى باإلضيييافة مبيييرر،ال

 تييوفير علييى اقييدرته وعييد  األسيير  دخيي  كتييدن  جتماعيييةاالو  اديةقتصيياال للعواميي  بجالضييافة الرقابيية، غيييا و  اإلرشييادي
  (.Smith,2000) ممتلكاتهم علىو  اآلخرين على والتنمر للسرقة يدفعهم مما هاألبنائ األساسية الحاجا 

يي سييبب ا اإللكترونييية األلعييا  تعييد :التقنيااة والثااورة اإلعااالم -6  هييذا تعيي ي مييياييم ميين تحوييي  لمييا التنميير أسييبا  ميين ارئيس 
 النقياط، أعليى عليى والحصيول لفنتصيار األسياليب كافية الييرد  يسيتدد حييث ،الدارقية القيو و  ،الدصو  سحقك السلو 
 اليوميية الحييا  يعتبيرو   األلعيا ، هذه على المدمنين األفراد نجدف ،األلعا  هذه أغلب عن التربوي  الهدف بغيا  علم ا
 (.2015وحسن، ي )بهنساو  اله امتدادا المدرسية األوقا  فيها بما

 التنمر: سلو ل المفسرة النظرية االتجاهات
 التنمير يبيدأ حييث طيولتي ، في  الييرد تطيور فهيم عليىالتنمر  لسيلو  تيسييرها في  النظريية هيذه تعتميد التطورية: النظرية أوالا:
 إذ سييطرتهم، فير  فبهيد اآلخيرين األفيراد حسيا  عليى أنيسيهم عين بالدفاع األفراد يقو  عندما المبور  الطيولة مرحلة ف 

 أ  (Hawley) هيييول  ويييير   إخيييافتهم. أجييي  مييين المشيييوف  وافتعيييال اآلخيييرين اسيييتي اي إليييى   و المتنمييير  األشيييدا  يميييي 
 اآلخيرين عليى سييطرتهم لير  مجتمعهم ف  انتشار ا األكثر الوسائ  باستددا  وتطورهم نموهم مراح  عبر يبدأو   األطيال
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 أقي  التنمير يصيبح الوقي  مضي  وميع الجسيدية، األنمياط مين شييوع ا أكثير يعيد واليذي التنمير مين الليظية األنماط كتوظي 
ا  .(2009 والصراير ، قطام  بالعمر) الطي  تقد  مع وضوح 
ااا:  مييين حالييية إلييى ليصييي  للييييرد األساسييية الحاجيييا  علييى نظريتييي  فييي  (Maslow) ماسييلو يركييي  اإلنساااانية: النظرياااة ثانيا
 ليتكييي  ضييروريا ، خمييس فيهييا يتييوفر أ  يجييب فيهييا يعييي  التيي  البيئيية أ  حيييث النيسيي ، واالسييتقرار االجتمييياع  التكيي 
 وحاجييا  والحييب، االنتميياء وحاجيييا  ا ،ييييمألا إلييى الحاجييةو  اليسيييولوجية، الحاجييا  وهيي : سييليم بشييو  ااجتماعي يي ويتطييور
 ال فالييذين اآلخييرين، مييع دلهيياتبا الحاجييا  هييذه علييى يحصيي  ال ميين بمقييدور وليييس الييذا ، تحقيييق وحاجييا  الييذا ، تقييدير

 اليييرد سييلج  الحاجييا  هيذه تلبيية عييد  حيال وفي  ،حييولهم مين مييع تبادلي  بمقيدورهم يوييو   لين الحيب مشيياعر عليى يحصيلو  
ييا (Ornstein ) اورنسييتين وأشييار والفمبيياال ، لع لييةل  أشييبع  إ  فطريييية حاجييا  فييرد لكيي  أ  إلييى ماسييلو نظرييية ميين منطلق 

 ) اآلخييرين وعلييى ذاتيي  علييى والتنميير لفعتييداء يتوجيي  فسييوف إشييباعها يتحقييق لييم وإ  اآلخييرين، مييع التجيياو  علييي  يسييه 
 (.2008 سلطا ،

 مييتعلم سييلو  يييردال سييلو  بيي   االجتميياع ، الييتعلم نظرييية رائييد (Bandura) بانييدورا ييير   :االجتماااعي الااتعلم نظريااة ثالثاااا:
 بييين التياعي  حصييلة إال هيو ميا اليتعلم أ  عليى بانيدورا ويركي  ،إليها ينتم و  فيها يعي  الت  االجتماعيية البيئة من يتعلم 

 و ،بيي  ويعتنييو   يربونيي  مميين بيي  المحيطييين األفييراد سييلو  الطييي  فيوتسييب إلييي  ينتميي  الييذي االجتميياع  ومحيطيية اليييشد 
 يفحي  فعنيدما ،اليرد لو س تطور ف  هاما   دورا   تلعب االجتماع  التعلم خفل من الموتسبة دبرا ال أ  عليى باندورا يؤكد

 اليييرد بيي   النظرييية هييذه وتؤكييد .(2005)المسييعودي، بتقليييدها لهييا باإلسييتجاب  قييو ي ثييم يسييجلها الجدييييد  السييلوكية النميياذ 
 لديي  يعي ي مميا ،نهمبيي النجوميية مسيتو   إليى ووصيول  واألقيرا ، األصيدقاء مين حول  هم من قب  من سلوك  يع ي المتنمر
 قيدو  أقراني ، علييى لفعتيداء يدفعي  وهيذا لي ، تع يي ا   يعيد يبغي  ميا عليى المتنمير حصول أ  كما االختفف،و  بالتمي  الشعور

 ميييرار ا حولييي  مييين عليييى الجسيييدي وعدوانييي  أفكييياره لتنيييييذ يتشيييجع بيييذل و  المدرسييية، إدار  مييين أو أسيييرت  مييين عقابيييا   يواجييي  ال
 (.2010)الحجا ،

 سييلو  أ  أي ،بتوابعيي  محوييو  اإلنسييان  السييلو  أشييوال بيياق  مثيي  التنميير سييلو  و  السييلوكي يعتبيير :الساالوكية النظريااة :رابعاااا
 عيف  وييتم سيلبية، أو عقابيية نتائجي  تكيو   عنيدما وتيندي  معي ي ، أو إيجابية نتائج  تكو   عندما حدوث  احتمال يت ايد التنمر
 والعيي ل، والعقييا ، ي كييالتع   المتنوعيية، لو السيي تعييدي  أسيياليب توظييي  خييفل ميين النظرييية هييذه تيسييير علييى بنيياء التنميير سييلو 

 بالتع ي ، مرتب  متعلم سلو  هو النظرية هذه حسب التنمري  والسلو  (.1988 )الدطيب، التياضل  والتع ي  ال ائد والتصحيح
 د،يحيي ال التنميير فسييلو  يقييو ، التنميير سييلو  تكييرار احتمييال فييج  يريييد مييا وحقييق األصييغر أخييي  علييى األكبيير األخ تنميير فييجذا

 .(Huesman,Klein& Fisher,1983) اإلنسان  السلو  أشوال باق  مث  مثل  لقوانين يدضع وإنما بالصدفة
ا  والغيدد كالجينيا ، الحي  الكيائن في  البيولوجيية العوامي  مين مجموعية عليى النظرية هذه ترك  :البيولوجية النظرية :خامسا
 العنيف بيين عفقية وجيود إليى الحديثية الدراسيا  بعي  أشيار  حييث العصيب ، والجهياي ،تيريهيا التي  والهرمونا  الصماء
 أ  أي أخير ، ناحيية مين العصيب  الجهياي في  الكهربيائ  النشاط ومستو   ،جينا وال الغدد، واضطرابا  ناحية من ب نواع 
 صييياحبة الصيييماء الغيييدد وتعيييد ،امنييييرد   اسيييبب   يويييو   أ  يعقييي  وال المتداخلييية األسيييبا  مييين مجموعييية نتيييا  هيييو التنمييير سيييلو 

 واالتييي ا  والجنسييي  الجسيييم  النميييو عييين مسيييؤولة تعيييد والتييي  للهرمونيييا  بجفرايهيييا المدتليييية، الجسيييم أنشيييطة عليييى السييييطر 
ييي (27) إليييى العلمييياء توصييي  حييييث االنيعيييال ،  عليييى خيييا  تييي ثير منهيييا لكييي  الصيييماء الغيييدد تيريهيييا الهرمونيييا  مييين انوع 
 (.2007 )يياد ، المدتلية السلوكا 
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  :التنمر أثار
 االضيطرا  مواجهية ييتم حييث الغيذاء عيادا  واضطرا  الوي   يقدا ب وتتمث  :التنمر ضحية الطفل على التنمر آثار أوالا:

 مين واالنسيحا  واألصيحا ، األهي  عين لع ليةل الضيحية ميي وت  ،الطعيا تنياول عين اإلحجيا  أو ميتوحة بشهية إما النيس 
 العيييا  والمظهييير بالهنيييدا  الملحيييو  اإلهميييال وكيييذل  ،حولييي  مييينم خرينوبييياآل باليييذا  الثقييية فقيييدا و  ،االجتماعيييية النشييياطا 

 تغيييبلل األكاذيييب الخييتفق يلجيي  حيييث االجتميياع  الرهييا و    منيي الدييرو  أو للبييي  الييذها  عنييد والتييردد المسييتمر الدييوفو 
 بييالقلق رالمسييتم الشييعور يسييود كمييا ،الضييحية جسييد علييى مبييرر  غييير وكييدما  عفمييا  ظهييور يفحيي  وقييد ،المدرسيية عيين

 المعيييد  كييياآل  األسيييبا  مجهولييية مرضيييية بييي عرا  اليييبع  إصيييابةو  ،سيييبب بيييدو   البوييياءو  ،والغضيييب العصيييبيةو  والديييوف،
 .(Pepler & Craig,2000) .الشديد والدوف القلق بسبب الفإرادي التبول حصول تكرار إلى باإلضافة ،والصداع

 لييير  والمييي  ر،المتنميي الطييي  عنييد والنرجسييية الظهييور حييب بت ايييد آثيياره وتتمثيي  :المتنماار الطفاال علااى التنماار آثااار ثانياااا:
 ،ونييوذه سييطرت  عليى للت كييد أخفق  غير ب سلو  اوأحيان   مرتيع بصو  التحد،و  ،الجسدي والعنف القو  خفل من نيوذه
 تعياط  حيد ليىإ يصي  وقيد ،حولي  مين إييذاء عنيد باليذنب يشيعر ال أني  كميا ،ضحاياه على القص  الختفق لكذ ل ويلج 

 .(Pepler & Craig,2000) مستقبف   اإلجرام  السلو  وظهور والكحول، المددرا 
  السابقة: الدراسات

 اليي من فيي  التربييوي  الميييدا  فيي  هيياعن البحييث بييدأ التيي  الشييائعة اهرو الظيي كجحييد  كبييير  أهمييية التنميير سييلو   احتيي
  الحاضر

 الدراسيا  لمجموعية عير  يل  وفيما التنمر، بسلو  يتعلق فيما غطتها الت  الجوانب ف  الدراسا  تنوع  حيث
 :السلو  هذا حول عليها االطفع تم الت 

 مقطعيية دراسية (Mishra, Thapa, Marahatta& Mahotra, 2018) ومااهوتر ومارهاتاا وثاباا مشرا أجر  
 ميين اطالب يي (405) ميين ةالدراسيي عينيية وتكونيي  النيسييية، بالصييحة وعفقتيي  التنميير سييلو  مسييتو   تقصيي  بهييدف نيبييال فيي 

 اسييتدد  الدراسيية أهييداف ولتحقيييق بيوثييا ، مدينيية فيي  والثييامن والتاسييع العاشيير الصيييوف ميين والداصيية الحوومييية المييدار 
 الميييدار  فيي  التنميير نسييبة أ  الدراسيية نتييائج وأظهيير  النيسيييية، لصييحةا ومقيييا  التنميير سييلو  مسييتو   قيييا م البيياحثين
، بمسييتو   التنميير جيياء وقييد لحوومييية،ا المييدار  فيي  منهييا أعلييى الداصيية  العاشيير بالصيييين أعلييى التنميير مسييتو   وجيياء عييال 
  للتنمر. ضحايا التاسع الصف طلبة واكان حين ف  والثامن

 االجتمييياع  التواصييي  شيييبوا  اسيييتددا  مسيييتو   تقصييي  إليييى هيييدف  األرد  فييي  بدراسييية (2018عاشاااور) وقامييي 
 بييي الدراسيية عينيية وتمثلي  الداصيية، المييدار  في  الجامعيية لييواء فيي  ثيانوي  األول الصييف طلبيية ليد  التنميير بسييلو  وعفقتهيا

 آخيير ومقييا  التنمير مقييا  الباحثية اسيتددم  الدراسية أهيداف ولتحقييق الثيانوي، األول الصيف مين وطالبية اطالب ي (584)
 وأشيار  متوسيطة، جيةبدر  جياء التنمر مستو   أ  نتائجال أظهر  وقد االجتماع ، التواص  شبوا  استددا  مستو   لقيا 
 وجيود النتيائج أظهير  حيين في  الجينس، لمتغيير تعي    التنمير سيلو  في  إحصيائية داللة ذا  فروق  وجود عد  إلى النتائج
  العلم . اليرع لصالح األكاديم  لليرع تع    التنمر مستو   ف  فروق 

 المييدار  مييدراء آراء علييى التعييرف بهييدف تركيييا فيي  أجرييي  التيي  (Uzonboylu,2017) اوزنبيلااو دراسيية وفيي 
 تيم ثانويية، ميدار  (6) في  ومعلميين ميدراء آراء استقصياء خيفل مين التركيية، الثانويية المدار  ف  التنمر حول والمعلمين
 التنمييير أسييبا  حييول نظيييرهم لوجهييا  تيسيييري  اسيييتطفع إجييراء تييم الدراسييية أهييداف ولتحقيييق ،مدرسييية (25) ميين اختيييارهم
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 الدراسية نتيائج وأشيار  ،المحتيو   تحليي  وطريقة البيانا  لجمع المقابلة الباحث استددا  كما السلو ، هذا لمنع وتوصياتهم
 الطلبيية وإثييار  الليظييية، والشييتائم اآلخييرين، ضيير  وهيي : للتنميير رئيسييية أنييواع ثفثيية واجهييوا قييد والمعلمييين المييدراء أ  إلييى

 .لبعضهم
 طلبية ليد  التنمير بسيلوكيا  وعفقتهيا االجتماعيية المهيارا  إليى التعرف هدف  دراسة (2015) دخان أجر   كما

 الثانويييية، المرحلييية مييين وطالبييية طاليييب (398) بيييي الدراسييية عينييية وتمثلييي  فلسيييطين، فييي  الناصييير  بمنطقييية الثانويييية المرحلييية
 ق فيرو  وجيود الدراسية نتيائج وأظهير  التنمر، مقيا و  االجتماعية المهارا  مقيا  الباحث أستدد  الدراسة أهداف ولتحقيق
 والمعنوي. والليظ  الجسدي التنمر مجال ف  الذكور لصالح الجنس لت ثير تع   

 بدافعيية وعفقتي  المدرسي  التنمير مسيتو   تقصي  إليى هيدف  والتي  (2015) وحسن بهنساوي  أجراها دراسة وف 
 ليييةالمرح طلبييية مييين وطالبييية طاليييب (243) مييين الدراسييية عينييية وتكونييي  مصييير، فييي  سيييوي  بنييي  محافظييية فييي  اإلنجييياي

 إليى الدراسية نتيائج وأشيار  التنمير، ومقييا  ،اإلنجياي دافعيية مقييا  الباحثيا  اسيتدد  الدراسية أهداف ولتحقيق اإلعدادية،
 خيفل مين المدرسي  بيالتنمر التنبيؤ موانييةإل النتيائج أشيار و  ،اإلنجياي ودافعية التنمر بين إحصائي ا دالة سالبة عفقة وجود
 بنسيييبة مسيييتو   أعليييى الليظييي  التنمييير حقيييق حييييث عيييال   بمسيييتو   جييياء التنمييير بييي   لنتيييائجا أظهييير  كمييياو  اإلنجييياي، دافعيييية

 (.%22) بمستو   االجتماع  التنمر ثم (%28) بمستو   جسم ال التنمر ثم (40%)

 طلبييية ليييد  المدرسييي  المنييياخ وواقيييع التنمييير بيييين العفقييية إليييى التعيييرف إليييى هيييدف  دراسييية (2013) مرقااا  وأجييير 
 الدراسييية أهيييداف ولتحقييييق وطالبييية، اطالب ييي (800) بيييي الدراسييية عينييية تمثلييي و  الدليييي ، مدينييية فييي  ليييياالع األساسيييية المرحلييية

 بدرجيية جيياء مييرنالت مسييتو   أ  إلييى الدراسيية نتييائج وأشييار  المدرسيي ، المنيياخ ومقيييا  التنميير مقيييا  الباحثيية اسييتددم 
 مسيتو   في  إحصيائية داللية ذا  فيروق  وجيود جالنتيائ أظهر  كما ،الدلي  مدينة ف  األساسية المرحلة طلبة عند منديضة
 الدراسيي  التحصييي  مسييتو   لمتغييير تعيي    التنميير مسييتو   فيي  فييروق  ووجييود الييذكور، لصييالح الجيينس لمتغييير تعيي    التنميير
  المقبول. التحصي  ذوي  الطلبة لصالح

 المدرسي  ميرنلتا عفقية عين الكشيف الدراسية هيدف و  ،السيعودية العربيية المملكية ف  دراسة (2011) خوج وقام 
 لقييييا  األوليييى أداتيييين الباحثييية اسيييتددم  الدراسييية أهيييداف ولتحقييييق االبتدائيييية، المرحلييية طلبييية ليييد  االجتماعيييية بالمهيييارا 
 وطالبية طالب يا (243) مين الدراسية عينية وتكوني  الطلبية، ليد  االجتماعيية المهيارا  مسيتو   لقييا  والثانيية التنمير مستو  
 التنمير بيين سيالبة إحصيائية داللية ذا  عفقية وجيود إليى الدراسية نتيائج شيار وأ جيد ، ينيةمد ف  الساد  الصف طلبة من

 االجتماعية. والمهارا  المدرس 
 االجتماعيية القييم بتمثي  التنمير عفقية عليى التعيرف إليى هيدف  ،األرد  ف  (2010) الحجاج أجرتها دراسة وف 

 الدراسية عينية وتمثلي  ،الطييلية محافظية ف  الحوومية المدار  ف  المتنمرين الطلبة لد  الضمير ويقظة بالنق  والشعور
 الدراسية نتيائج وأشيار  والعاشير(، والتاسيع )الثيامن، الصيوف من العليا األساسية المرحلة طلبة من وطالبة طالب ا (289) بي

 لسييلو  الثييامن الصييف ةطلبيي امييتف  النتييائج أظهيير  كمييا بييالنق ، والشييعور التنميير فيي  اإلنييا، ميين أعلييى الييذكور أ  إلييى
  العاشر. الصف طلبة من أعلى بمستو   التنمر

  السابقة الدراسات على التعقيب

 – الباحثية عليم حسيب – دراسيا  وجيود عيد  تبيين الحاليية، الدراسية بمتغييرا  العفقية ذا  الدراسيا  اسيتعرا  خفل من
 بييين العفقية استعراضيها تيم التيي  الدراسيا  تناولي  وقيد ،معيةمجت ضييوءها في  الحاليية الدراسية أجرييي  التي  المتغييرا  جمييع تناولي 
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 في  كميا االجتماعيية وبالمهيارا  (،2018 )عاشيور، دراسية في  كميا االجتماع  التواص  شبوا  كاستددا  متنوعة ومتغيرا  التنمر
 والشيييعور االجتماعيييية القييييمو  ،(2013 )مرقييية، دراسييية فييي  كميييا المدرسييي  المنييياخ واقيييع(،وب2011و)خيييو ، ،(2015 )دخيييا ، دراسييية
 حيين ف  (،20115 وحسن، )بهنساوي  دراسة ف  كما اإلنجاي بدافعيةو  (،2010 )الحجا ، دراسة ف  كما الضمير وبيقظة بالنق 
 أراء السيتطفع المقابلية فيها استدد  والت  (Uzonboylu,2017) اوينبيلو دراسة عن الوصي  منهجها ف  الحالية الدراسة اختلي 
 ,Mishra, Thapa) وميياهوترا ومارهاتييا وثابييا مشييرا دراسيية مييع الوصييي  منهجهييا فيي  اتيقيي  حييين فيي  والمعلمييين، ر المييدا مييدراء

Marahatta& Mahotra, 2018) (،2015 وحسيين، )بهنسياوي  ودراسية (،2015 )دخيا ، ودراسيية (،2018 )عاشيور، ةودراسي 
 طلبية ليد  التنمر مستو   على للتعرف الدراسة بهذه القيا  أهمية جاء  هنا من (.2010 )الحجا ، ودراسة (2011 )خو ، ودراسة
 التيي  الدراسييا  فيي  -الباحثية علييم حسييب – مجتمعية تناولهييا يييتم ليم متعييدد  متغيييرا  ضيوء فيي  سييحا ، ليواء فيي  الحوومييية الميدار 

  .عليها اإلطفع ُأِتيحَ 
  واإلجراءات( )الطريقة الدراسة منهجية

 طلبيية لييد  التنميير سييلو  مسييتو   علييى للتعييرف وذليي  ،التحليليي  الوصييي  الميينهج علييى الدراسيية اعتمييد  الدراسااة: نهجيااةم
 .عما  ف  سحا  للواء التابعة الحوومية المدار  ف  الثانوية المرحلة
 الصييين مين سيحا  لليواء التابعية الحووميية الميدار  في  الثانويية مرحليةل طلبية مين الدراسة مجتمع تكو   الدراسة: مجتمع
 (1064) الطييف  عييدد بليي  حيييث وطالبيية، طالب ييا (2235) وعييددهم واألدبيي  العلميي  بيرعييي  عشيير لثييان وا عشيير الحييادي
 (.2019/2020) العا  من األول الدراس  لليص  طالبة (1171) الطالبا  عدد وبل  طالب ا
 العينيية وهييذه العشييوائية، العينيية بطريقيية اختيييارهم تييم والييذين وطالبيية طالب ييا (387) ميين الدراسيية عينيية تكونيي  الدراسااة: عينااة
ي الدراسية لمجتمع ممثلة  رقيم الجيدول ويبيين .(Krejcie & Morgan, 1975) قبي  مين الموضيوع االسترشيادي للجيدول اتبع 

ا الدراسة عينة أفراد توييع (1 )   لمتغيراتها: تبع 
 لمتغيراتها: تبعاا  الدراسة عينة أفراد توزيع (1) جدول

 المئوية لنسبةا التكرار الفئة الرقم المتغير

 الجنس

 %42.4 164 ذكر 1

 %57.6 223 أنثى 2

 %100 387 المجموع  

 األكاديم  المستو  

 %56.3 218 عشر الحادي 1

 %43.7 169 عشر الثان  2

 %100 387 المجموع  

 األكاديم  اليرع

 %46.5 180 علم  1

 %53.5 207 أدب   2

 %100 387 المجموع 

 التحصي  مستو  

 %14.2 55 ممتاي 90-100 1

 %27.6 107 جدا جيد 80-89 2

 %44.2 171   جيد 70-79 3

 %9.3 36 متوس  60-69 4

 %4.7 18 ضعي  50-59 5
 %100 387 المجموع 
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 التالية: الدطوا  وفق التنمر مستو   مقيا  الدراسة هذه ألغرا  الباحثة طور  الدراسة: أداة
 السيابق األد  تحليي  إليى وبيالرجوع إجرائيية، خطيوا  عليى ااعتمياد   المقييا  هذا تطوير مت :التنمر سلو  مستوى  مقياس
 (2007) والصيبحين (،Olweus,2001) كمقييا  التنمير سيلو  على والدالة المتوفر  المقاييس ومحتو   النظري، واإلطار
 عييير  تيييم كميييا المحتيييو ، صيييدق عليييى دلييييف   اإلجيييراءا  هيييذه الباحثييية واعتبييير  (،2018) وسيييعدية ،(2007) والصيييراير 
 فقراتيي  مفءميية مييد  علييى للحوييم وذليي  محومييين،ال ميين مجموعيية علييى فقيير  (35) ميين والموييو   األولييية بصييورت  المقيييا 
 دمسيةال لألبعياد وتمثيلهيا فقراتي  بيدائ  فاعليية وميد  لغتهيا ووضيوح اليقيرا ، عيدد مناسيبة ومد  األردنية، البيئة ف  للطلبة
 تييم وقيد السيلو ، لقيييا  وضيع  والتي  الممتلكييا ( عليى والتنمير والجنسيي  واالجتمياع  والليظي  سييم ،)الج :وهي  ،للتنمير
  فقرات . مفءمة مد  على للحوم وذل  المطلوبة، التعديف  وإجراء المحومين بمفحظا  األخذ
  المقياس: صدق

 هيئيية أعضيياء ميين محومييينال ميين مجموعيية علييى بعرضيي  للمقيييا  الظيياهري  للصييدق التوصيي  تييم الظاااهري: الصاادق -
 والتعليييم التربييية ويار  وفيي  ،الجامعييا  فيي  التربييوي  اليينيس وعلييم النيسييية، والصييحة اإلرشيياد تدصصييا  فيي  التييدريس
 مفءمية ميد  حييث مين المقييا  فقيرا  حول واقتراحاتهم مفحظاتهم إلبداء المقيا ، صدق من للتيقن وذل  األردنية
 الموافقية معييار عتميدا  المحوميين مفحظيا  عليى وبنياء لمجاالتهيا. وانتمائهيا مثيلهيات ومد  اللغوية، الصياغةو  اليقرا 

يي ذليي  علييى وبنيياء الحييذف، أو الصييياغة إعيياد  أجيي  ميين اليقييرا  علييى (80%)  فقييرا  (6) حييذف تييم لمفحظيياتهم اوتبع 
 عليى اإلبقياء وتيم علييم،والت التربيية ويار  في  المدتصيين رأي حسيب وذلي  الجنسي ، التنمير ببعيد والداصة المقيا  من

 (4) ضييمن فقيير  (29) ميين النهائييية صييورت  فيي  المقيييا  وتكييّو   ،هاعضييب صييياغة وإعيياد  تعييدي ، دو   اليقييرا  بعيي 
 الممتلكا . على التنمر وبعد ،االجتماع  التنمر بعدو  الليظ ، التنمر وبعد الجسدي، التنمر بعد ه : ،أبعاد

 ميع فقير  كي  درجية ارتبياط ميد  يبيين واليذي (Pearson Correlation) ارتبياط معامي  باسيتدرا  تيم :البنااء صادق -
 التيي  أو السيالبة اليقيرا  وتعتبير التميي ، علييى المقييا  فقيرا  مين فقير  كي  قييدر  لتحدييد وذلي  لمحورهيا؛ الكليية الدرجية
 (2) رقيم والجيدول (Linn, & Gronlund, 2012:136) حيذفها وييضي  متدنيية (0.25) عين ارتباطهيا معامي  يقي 

 .لمحورها الكلية والدرجة الدراسة أدا   فقرا  بين االرتباط معامف  يوضح

 المقياس أبعاد بين االرتباط ومعامالت ،ل  الكلية والدرجة المقياس بأبعاد التنمر مقياس فقرات ارتباط معامالت (2) رقم جدول
 ل . الكلية والدرجة

 الفقرة الرقم
 االرتباط معامل

 بالكلي لبعدا بالبعد بالكلي

 0.475 0.560 قدم  أو بيدي مستددما يمفئ  بضر  أقو  1

 التنمر
 الجسدي

0.79 

 0.634 0.593 بجانب  يجلس الذي يميل  بدفع أقو  2

 0.592 0.481  مرورهم عند بقدم  يمفئ  أعرق  3

 0.660 0.694 نتشاجر عندما أرضا الطلبة بجلقاء أقو  4

 0.374 0.544 أعصاب  ف  ومأتح ال أغضب عندما 5

 0.685 0.644 آذانهم أو شعرهم من يمفئ  أشد 6

 0.441 0.710  األلم لهم وأسبب يمفئ  أقر  7

 0.362 0.708 يؤذونن  الذين األشدا  من االنتقا  أحب 8

 0.66 التنمر 0.754 0.649 بهم واسته    يمفئ  من أسدر 9
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 الليظ  0.704 0.713 وعدهموأت يمفئ  أقاطع 10

 0.775 0.653  يمفئ  وج  ف  أصرخ 11

 0.571 0.809 يمفئ . عن محببة غير شائعا  أنشر  12

 0.681 0.784 اآلخرين عند يمفئ  سمعة تشوي  أتعمد 13

 0.691 0.744  بها يقوموا لم ب عمال يمفئ  أتهم 14

 0.622 0.685  لهم محببة غير ألقا  يمفئ  على أطلق 15

 0.574 0.727 باإليذاء أتوعدهم و الطلبة أهدد 16

 0.732 0.696 موا  ك  وف  دائم ا القائد أكو   أ  أفض  17

 التنمر
 االجتماع 

0.84 

 0.703 0.677 عن  اآلخرو   يعتقده ما بش   أقلق خسر  إذا 18

 0.475 0.480 سن ا من  أصغر منهم على السيطر  أفض  19

 0.632 0.585 األقو   ب نن  حول  من يعتقد أ  أحب 20

 0.591 0.504 يمفئ  على بسيطرت  شدصيت  بقو  أشعر 21

 0.564 0.531 أجدهم أينما يمفئ  إذالل أتعمد 22

 0.475 0.534 ويرهبون . من  يمفئ  يداف أ  أحب 23

 0.596 0.522 لهم أعيدها ال الطلبة من أستعيرها الت  األشياء 24

 على التنمر
 الممتلكا 

0.69 

 0.674 0.588 وأخربها. يمفئ  ممتلكا  أتلف 25

 0.575 0.688 بالقو . يمفئ  ممتلكا  أخذ 26

 0.644 0.622 .منهم أكثر يمفئ  يمتلكها الت  لألشياء أحتا  27

 0.561 0.790 الطلبة. من عليها أحص  الت  األشياء بع  وجود أنكر 28

 0.722 0.787 علمهم. دو   يمفئ  من األشياء بع  أخذ 29

 ارتبياط ومعيامف  الكليية والدرجية المقييا  ب بعياد التنمير مقييا  فقرا  ارتباط معامف  أ  (2) الجدول خفل من يفح 
  ة.الحالي الدراسة لغايا  مقبولة قيم وه  (0.84 – 0.37) بين تراوح  الكلية بالدرجة المقيا  أبعاد
 :المقياس ثبات

 معادليية حسييب الييداخل  االتسيياق بطريقيية الثبييا  معاميي  حسييا  بطريقيية التنميير سييلو  مسييتو   مقيييا  ثبييا  ميين التحقييق تييم
 أليييا كرونبيياخ قيميية أ  إلييى باإلضييافة (% 84.2- 72.8) بييين تييراوح إذ (،Cronbach's Alpha Coefficient) أليييا كرونبيياخ
 مناسييبة خفلهييا مين عليهييا الحصيول تييم التي  البيانييا  وأ  بالثبييا ، الدراسية أدا   وصييف يموين الييذ (،%84.2) كاني  اليقييرا  لجمييع
 لغاييا  مفئمية القييم هيذه واعتبير  اليداخل ، االتسياق معامي  يبيين (3) والجيدول عاليية، اعتماديية لدرجية وتدضع المتغيرا ، لقيا 
 (.Sekaran & Bougie, 2016) الدراسة هذه

 :الدراسة أداة لفقرات (Cronbach Alpha) الداخلي االتساق معامل قيم (3) رقم جدول

 البعد
 التنمر

 الجسدي

 التنمر
 اللفظي

 االجتماعي التنمر
 على التنمر

 الممتلكات
 الفقرات جميع

Cronbach Alpha 0.767 0.820 0.755 0.728 0.842 

 29 6 7 8 8 اليقرا  عدد

 One-Sample) اختبييييار إجييييراء تييييم (:Natural Distribution Test) الطبيعيييي  التوييييييع اختبييييار وتييييم

Kolmogorov-Smirnov Test،) مين أكبير الحياال  عيدد كيا  حيال في  طبيعييا   البيانيا  توييع الختبار يستدد  والذي 
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 أكبيير للبيانييا  Sig قيميية تكييو   أ  الطبيعيي  التوييييع شييروط وميين للبيانييا  الطبيعيي  التوييييع يبييين (4) رقييم والجييدول (،50)
 (.Field, 2013, 247) (0.05) من

 :(K-S) معامل على باالعتماد للبيانات الطبيعي التوزيع (4) رقم جدول
 Variables الممتلكات على التنمر االجتماعي التنمر اللفظي التنمر الجسدي التنمر الكلي المؤشر

1.088 1.251 1.333 0.824 0.670 K-S 

0.187 0.087 0.057 0.506 0.760 Sig 

 حييث طبيعييا ، كيا  البيانيا  تويييع أ  إلى تشير والت  (4) رقم الجدول ف  الموضحة االختبار بيانا  على ا  بناء
  (.5) من أق  (K-S) وقيمة (0.05) من أكبر قيمة (Sig) قيم حقق 
 :التنمر مستوى  مقياس على الدرجات استخراج طريقة

 بشييد ، )أوافييق بييين عليهييا اإلجابيية تتييدر  والتيي  قيييا ،الم فقييرا  لتييدر  الدماسيي  ليويير  مقيييا  اعتميياد علييى بنيياء
يا (1-2–3–4-5) اليدرجا  وتقابلهيا بشيد ( موافيق غيير موافق، غير محايد، أوافق،  آراء عليى وللحويم اليقيرا ، لكافية تباع 

 حييد معادليية حسييب االسييتجابا  لتلي  المعييدل المييد  وكييا  الحسييابية، المتوسيطا  اسييتدرا  بعييد المقيييا  علييى المسيتجيبين
 (.Subedi, 2016) المستويا  عدد على مقسومة اإلجابة لبدائ  األدنى القيمة –األعلى القيمة :التالية القطع

5-1 = 
 اليئة. طول تساوي  القيمة وهذه 1.33 = 4

3 3 

 وه : التنمر سلو  مستو   على للحوم اآلت  المعيار اعتماد تم وقد
 مرتيع. (5 إلى 3.68) من متوس  (3.67 إلى 2.34) من مندي  (2.33 إلى 1) من

 اإلحصائية: المعالجة
 عين ولإلجابية (Spss) واالجتماعية اإلنسانية للعلو  اإلحصائية الح مة برنامج إلى البيانا  بجدخال الباحثة قام 

 لو سييي مقييييا  عليييى الدراسييية عينييية أفيييراد ليييدرجا  المعياريييية واالنحرافيييا  الحسيييابية المتوسيييطا  اسيييتدرج  األول السيييؤال
 التدصيي  ومتغيييري  الدراسيي  والمسييتو   للجيينس تعيي    التيي  اليييروق  وليحيي  والثالييث الثييان  السييؤال عيين ولإلجابيية التنميير.

 الثنيائ  التبياين تحليي و  ،(way ANOVA 4) الربياع  التبياين تحليي  اختبيار إجيراء تيم فقيد التحصيي ، ومسيتو   األكياديم 
 ومتغيييري  و الثييان  السييؤال فيي  الدراسيي  المسييتو   و الجيينس متغيييري  أثيير عيين للكشييف (way MANOVA 2) المتعييدد

 .التنمر لمستو   الكلية الدرجة ف  الثالث السؤال ف  التحصي  ومستو   األكاديم  التدص 
  ومناقشتها: الدراسة نتائج عرض

ي الج ء هذا يتضمن  نحيوال عليى وكاني  أسيئلتها عين اإلجابية خيفل مين الدراسية إليهيا توصيل  التي  للنتيائج اعرض 
 التال :
 فااي سااحاب للااواء التابعاة الحكوميااة الماادارس فاي الثانويااة المرحلااة طلباة لاادى التنماار سالو  مسااتوى  مااا"األول: الساؤال
 ؟"عمان

 الميحوصييين إلجابييا  والرتبيية المعيارييية واالنحرافييا  الحسييابية المتوسييطا  اسييتدرا  تييم السييؤال هييذا عيين لإلجابيية
 فييي  والموضيييحة الممتلكيييا ( عليييى التنمييير االجتمييياع ، التنمييير الليظييي ، التنمييير الجسيييدي، )التنمييير التنمييير سيييلو  لمسيييتو  
  (.5) رقم الجدول
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 :التنمر سلو  نحو الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (5) جدول
 التقدير درجة الرتبة المعياري  االنحراف الحسابي المتوسط المجال

 متوسطة 2 0.641 3.16 الجسدي التنمر األول: المجال

 متوسطة 1 0.920 3.21 الليظ  التنمر الثان : المجال

 متوسطة 3 0.631 2.93 االجتماع  التنمر الثالث: المجال

 منديضة 4 0.499 1.70 الممتلكا  على التنمر الرابع: المجال

 متوسطة 0.362 2.81 الكلية الدرجة

 (3.21–1.70) بييين مييا تراوحيي  التنميير سييلو  لمجيياال  الحسييابية لمتوسييطا ا قيييم أ  (5) الجييدول ميين يتضييح
 لسيلو  الكلي  المعيدل وبلي  أقلهيا، عليى الممتلكيا " عليى "التنمير ومجيال أعفهيا، عليى الليظ " "التنمر مجال حص  حيث
 للييواء التابعيية وميييةالحو المييدار  فيي  الثانوييية المرحليية طلبيية لييد  التنميير سييلو  مسييتو   أ  يتضييح وبهييذا (2.81) التنميير
 الدراسة. عينة طلبةال نظر وجهة حسب متوس  بمستو   جاء قد عما  ف  سحا 

 لها: الموونة للمجاال  تبعا   الدراسة مقيا  ليقرا  المعيارية واالنحرافا  الحسابية للمتوسطا  عر  يل  وفيما
 إلجابيييييا  والرتبييييية المعياريييييية افيييييا واالنحر  الحسيييييابية المتوسيييييطا  اسيييييتدرا  تيييييم :الجسااااادي التنمااااار األول: المجاااااال -1

  (: 6) الجدول ف  يفح  كما الجسدي التنمر لمستو   الميحوصين
 الجسدي: التنمر األول المجال لفقرات والرتبة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (: 6) جدول

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 رتبة
 الفقرة

 درجة
 ماالستخدا

 متوسطة 6 0.9 2.68 قدم  أو يدي مستددما يمفئ  بضر  أقو  1

 مرتيعة 1 0.99 3.87 بجانب  يجلس الذي يميل  بدفع أقو  2

 متوسطة 7 1.08 2.68  مرورهم عند بقدم  يمفئ  أعرق  3

 متوسطة 2 1.09 3.52 نتشاجر عندما أرضا الطلبة بجلقاء أقو  4

 متوسطة 8 1.03 2.60 اب أعص ف  أتحوم ال أغضب عندما 5

 متوسطة 4 1.13 3.30 آذانهم أو شعرهم من يمفئ  أشد 6

 متوسطة 3 1.02 3.43  األلم لهم وأسبب يمفئ  أقر  7

 متوسطة 5 1.05 3.22 يؤذونن  الذين األشدا  من االنتقا  أحب 8

 أعلييى علييى حصييل  قييد بجييانب  يجلييس الييذي يميليي  بييدفع أقييو  وهيي  الثانييية اليقيير  أ  (6 ) الجييدول ميين يفحيي 
 اليقير  حصيل  فيميا (0.99) وقيدره معيياري  وانحيراف مرتيعية درجية إليى يشير متوس  وهو (3.87) وقدره بمتوس  استجابة
 إلييى يشييير متوسيي  وهييو (2.60) وقييدره بمتوسيي  اسييتجابة أقيي  علييى أعصيياب  فيي  أتحوييم ال أغضييب عنييدما وهيي  الدامسيية
 (.1.03) هوقدر  معياري  وانحراف متوسطة درجة

 الميحوصيين إلجابيا  والرتبية المعياريية واالنحرافيا  الحسابية المتوسطا  استدرا  تم :اللفظي التنمر الثاني: المجال -2
  (:7) الجدول ف  يفح  كما الليظ  التنمر لمستو  

 لفظي:ال التنمر الثاني: المجال لفقرات والرتبة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:7) جدول 

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 رتبة
 الفقرة

 درجة
 االستخدام

 مرتيعة 2 1.28 3.71 بهم واسته    يمفئ  من أسدر 9
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 متوسطة 4 1.34 3.35 وأتوعدهم يمفئ  أقاطع 10

 مرتيعة 1 1.07 3.91  يمفئ  وج  ف  أصرخ 11

 متوسطة 7 1.37 2.49 يمفئ  عن محببة غير شائعا  أنشر  12

 متوسطة 8 1.38 2.57 اآلخرين عند يمفئ  سمعة تشوي  أتعمد 13

 متوسطة 6 1.32 2.75  بها يقوموا لم ب عمال يمفئ  أتهم 14

 متوسطة 3 1.16 3.65  لهم محببة غير ألقا  يمفئ  على أطلق 15

 متوسطة 5 1.26 3.21 باإليذاء أتوعدهم و الطلبة أهدد 16

 أعليييى عليييى حصيييل  قييد يمفئييي  وجييي  فييي  أصييرخ أقيييو  وهييي  عشييير الحادييية اليقييير  أ  ( 7) الجيييدول مييين يفحيي 
 اليقير  حصيل  فيميا (1.07) وقيدره معيياري  وانحيراف مرتيعية درجية إليى يشير متوس  وهو (3.91) وقدره بمتوس  استجابة
 متوسييطة درجيية إلييى يشيير متوسيي  وهييو (2.57) وقيدره بمتوسيي  اسييتجابة أقيي  عليى يمفئيي  سييمعة أشيوه وهيي  عشيير الثالثية

 (.1.38) وقدره معياري  وانحراف
 إلجابيييا  والرتبييية المعياريييية واالنحرافيييا  الحسيييابية المتوسيييطا  اسيييتدرا  تيييم :االجتمااااعي التنمااار الثالاااث: المجاااال -3

  (:8 ) الجدول ف  يفح  كما االجتماع  التنمر لمستو   الميحوصين
 االجتماعي: التنمر الثالث: المجال لفقرات والرتبة المعيارية افاتواالنحر  الحسابية المتوسطات (:8 ) جدول

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 رتبة
 الفقرة

 درجة
 االستخدام

 متوسطة 3 1.07 3.25 موا  ك  وف  دائم ا القائد أكو   أ  أفض  17

 متوسطة 4 1.07 3.30 عن  اآلخرو   يعتقده ما بش   أقلق خسر  إذا 18

 متوسطة 7 1.07 2.22 سن ا من  أصغر منهم على السيطر  أفض  19

 متوسطة 2 1.11 3.52 األقو . ب نن  حول  من يعتقد أ  أحب 20

 متوسطة 1 1.15 3.64 يمفئ  على بسيطرت  شدصيت  بقو  أشعر 21

 متوسطة 6 1.09 2.24 أجدهم أينما يمفئ  إذالل أتعمد 22

 متوسطة 5 1.17 2.32 ويرهبون . من  ئ يمف يداف أ  أحب 23

 قيييد يمفئييي  عليييى ت سييييطر ب شدصييييت  بقيييو  أشيييعر وهييي  والعشيييرين الثانيييية اليقييير  أ  ( 8) الجيييدول مييين يفحييي 
 وقيييدره معيييياري  وانحيييراف متوسيييطة درجييية إليييى يشيييير متوسييي  وهيييو (3.64) وقيييدره بمتوسييي  اسيييتجابة أعليييى عليييى حصيييل 

 بمتوسيي  اسييتجابة أقيي  علييى سيينا منيي  أصييغر ميينهم علييى السيييطر  أحييب وهيي  شييرع التاسييعة اليقيير  حصييل  فيمييا (1.15)
 (.1.07) وقدره معياري  وانحراف متوسطة درجة إلى يشير متوس  وهو (2.22) وقدره

 إلجابييا  والرتبيية المعيارييية واالنحرافييا  الحسييابية المتوسييطا  اسييتدرا  تييم :الممتلكااات علااى التنماار الرابااع: المجااال -4
  (:9 ) الجدول ف  يفح  كما الممتلكا  على التنمر و  لمست الميحوصين

 الممتلكات: على التنمر الرابع: المجال لفقرات والرتبة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:9 ) جدول

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 رتبة
 الفقرة

 درجة
 االستخدام

 منديضة 2 0.86 1.80  لهم. أعيدها ال الطلبة نم أستعيرها الت  األشياء 24

 منديضة 3 0.80 1.75 وأخربها. يمفئ  ممتلكا  أتلف 25

 منديضة 4 0.69 1.65 بالقو . يمفئ  ممتلكا  أخذ 26
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 منديضة 1 0.88 1.82 .منهم أكثر يمفئ  يمتلكها الت  لألشياء أحتا  27

 منديضة 5 0.67 1.59 الطلبة. من عليها أحص  الت  األشياء بع  وجود أنكر 28

 منديضة 6 0.66 1.56 علمهم. دو   يمفئ  من األشياء بع  أخذ 29

 على حصل  قد منهم أكثر يمفئ  يمتلكها الت  لألشياء أحتا  وه  والعشرين السابعة اليقر  أ  (9 ) الجدول من يفح 
 اليقيير  حصيل  فيميا (0.88) وقيدره معيياري  وانحييراف منديضية درجية إليى يشيير متوسيي  وهيو (1.82) وقيدره بمتوسي  اسيتجابة أعليى

 إليى يشيير متوسي  وهيو (1.56) وقدره بمتوس  استجابة أق  على علمهم دو   الطلبة من األشياء بع  أخذ وه  والعشرين التاسعة
 (.0.66) وقدره معياري  وانحراف متوسطة درجة

 تيدعم سيتراتيجيا ال المدرسيية اإلدارا  تبّني  ضيعف إليى يعيود قد ب ن  لتنمرا لسلو  المتوس  المستو   الباحثة وتع و
 تلبي  متنوعية ةأنشيط بتوفير االهتما  عد  وإلى ،واألما  بالراحة الطلبة يشعر لن وعلي  المدرسة مجتمع ف  اإليجابية العفقا 
 فيي  المدرسييية اإلدارا  تييردد إلييى باإلضييافة ،إيجيياب  هييو مييا كيي  نحييو لتوجيههييا طاقيياتهم اسييتثمار فيي  وتسييهم الطلبيية احتياجييا 

 مميا ،المدرسية مين الطاليب فصي  حيد تصي  قيد إجيراءا  اتدياذ عليهيا يترتب والت  المدرس ، االنضباط وقوانين تعليما  تيعي 
 مسيتو   أ  أظهير  التي و  ،(2015 وحسين، )بهنسياوي  دراسية ميع الدراسية هيذه نتيائج تتيق ولم .الظاهر  هذه من الحد ف  يسهم

 )عاشييور، دراسيية مييع الدراسيية نتيجيية اتيقيي  حييين فيي  عييال، بمسييتو   جيياء سييوي  بنيي  محافظيية طلبيية قبيي  ميين التنميير ممارسيية
 .متوس  بمستو   جاء عما  ف  الجامعة لواء ف  الداصة المدار  طلبة لد  التنمر مستو   أ  إلى أشار  والت  ،(2018
 فاي الثانوياة المرحلاة طلبة لدى التنمر سلو  في (α ≤ 0.05) مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد "هل الثاني: السؤال

 "؟ الدراسي( والمستوى  )الجنس لمتغيري  تعزى  عمان في سحاب للواء التابعة الحكومية المدارس
 إجييراء تييم فقييد التنميير لمسييتو   الكلييية الدرجيية علييى الدراسيي  والمسييتو   الجيينس متغيييري  ألثيير تعيي    التيي  اليييروق  وليحيي 

 يوضييح (10) والجييدول الدراسيية، عينيية أفييراد السييتجابا  الكلييية الدرجيية علييى (way ANOVA 4) الربيياع  ينالتبييا تحلييي  اختبييار
 للمتغيرا : تبعا   التنمر لمستو   الحسابية المتوسطا 

 :الدراسي والمستوى  الجنس لمتغيري  تبعاا  التنمر لمستوى  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:10) جدول

 الجنس الرقم البعد

 الدراسي المستوى 

 المجموع عشر الثاني عشر الحادي

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الجسدي التنمر

 0.75 3.41 0.79 3.36 0.73 3.44 ذكر 1

 0.49 2.99 0.46 2.97 0.51 3.02 أنثى 2

 0.64 3.17 0.60 3.09 0.66 3.22 المجموع 3

 الليظ  التنمر

 0.97 3.31 0.90 3.34 1.01 3.30 ذكر 1

 0.87 3.14 0.94 3.20 0.80 3.06 أنثى 2

 0.92 3.21 0.93 3.24 0.91 3.18 المجموع 3

 التنمر
 االجتماع 

 0.58 3.00 0.64 3.02 0.56 2.99 ذكر 1

 0.66 2.88 0.58 2.91 0.73 2.84 أنثى 2

 0.63 2.93 0.60 2.94 0.65 2.92 المجموع 3

 على التنمر
 الممتلكا 

 0.43 1.65 0.48 1.66 0.41 1.64 ذكر 1

 0.54 1.73 0.55 1.73 0.53 1.73 أنثى 2
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 0.50 1.70 0.53 1.71 0.48 1.69 المجموع 3

 الكلية الدرجة
 للمقيا 

 0.37 2.92 0.38 2.92 0.37 2.92 ذكر 1

 0.34 2.74 0.34 2.76 0.33 2.72 أنثى 2

 0.36 2.81 0.36 2.81 0.36 2.82 المجموع 3

ا المتوسطا  ف  ظاهرية فروق  وجود إلى (10) الجدول نتائج تشير  في  الدراسي  المسيتو   و الجينس لمتغيري  تبع 
 لمسييتو   الكلييية الدرجيية  فيي الدراسيي  المسييتو   و الجيينس متغيييري  أثيير عيين وللكشييف وألبعيياده، التنميير لمسييتو   الكلييية الدرجيية
 (:11) الجدول ف  يظهر كما الثنائ  التباين تحلي  استددا  تم فقد التنمر

 التنمر: لمستوى  الكلية الدرجة في الدراسي المستوى  و الجنس ألثر الثنائي التباين تحليل اختبار نتائج (:11) جدول

 المصدر الرقم
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسطات
 المربعات

 ف اختبار
 الداللة

 االحصائية

 000. 23.944 2.967 1 2.967 الجنس 1

 499. 459. 057. 1 057. الدراس  المستو   2

   124. 384 47.587 الدط  3

    386 50.564 المصحح الكل  4

 الدرجييية فييي  (α ≤ 0.05) دالليية مسيييتو   عنيييد إحصييائية داللييية ذا  فييروق  وجيييود إليييى (11) الجييدول نتيييائج تشييير
 اإلنيا، عليى اليذكور تييوق  يفحي  الحسابية المتوسطا  إلى وبالنظر الجنس لمتغير تبعا   الطلبة لد  التنمر لمستو   كليةال

 دالليية ذا  فييروق  وجييود عييد  إلييى أيضييا   النتييائج تشييير كمييا اإلنييا،، لييد  منيي  أعلييى الييذكور لييد  التنميير أ  إلييى يشييير ممييا
 الدراس . المستو   لمتغير تبعا   التنمر لمستو   الكلية رجةالد ف  (α ≤ 0.05) داللة مستو   عند إحصائية

 خيفل مين التنمير مسيتو   أبعياد عليى الدراسي  المسيتو   و الجينس متغييري  ألثر تع    الت  اليروق  حسا  تم كما
 (:12) الجدول ف  يظهر كما (way MANOVA 2) المتعدد الثنائ  التباين تحلي  اختبار إجراء

 أبعاد في الدراسي والمستوى  الجنس ألثر (way MANOVA 2) المتعدد الثنائي التباين تحليل راختبا نتائج (:12) جدول
 التنمر:

 التابعة المتغيرات الرقم المصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسطات
 المربعات

 ف اختبار
 الداللة

 االحصائية

 الجنس
 )ق= = المدا ويلكس
 ،11.67 ف= ،89

 (4 د.ح=

 000. 40.409 14.916 1 14.916 يالجسد التنمر 1

 046. 4.015 3.374 1 3.374 الليظ  اتنمر 2

 045. 4.044 1.600 1 1.600 االجتماع  التنمر 3

 119. 2.441 606. 1 606. الممتلكا  على التنمر 4

  الدراس  المستو  
 المدا ويلكس

 ف= ،0.99 )ق=
 (4 د.ح= ،0.691

 364. 826. 305. 1 305. الجسدي التنمر 1

 285. 1.148 965. 1 965. الليظ  اتنمر 2

 457. 554. 219. 1 219. االجتماع  التنمر 3

 927. 008. 002. 1 002. الممتلكا  على التنمر 4

 الدط 

   369. 384 141.742 الجسدي التنمر 1

   840. 384 322.748 الليظ  التنمر 2

   396. 384 151.934 االجتماع  التنمر 3
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   248. 384 95.317 الممتلكا  على التنمر 4

 المصحح الكل 

    386 158.431 الجسدي مرنالت 1

    386 326.527 الليظ  تنمرلا 2

    386 153.585 االجتماع  التنمر 3

    386 95.963 الممتلكا  على التنمر 4

 والثيان  األول البعيد في  (α ≤ 0.05) داللية سيتو  م عنيد إحصيائية داللية ذا  فيروق  وجيود إليى (12) الجيدول نتائج تشير
 عليى اليذكور تييوق  يفحي  الحسيابية المتوسيطا  إليى وبالنظر الجنس لمتغير تبعا   الثانوية المرحلة طلبة لد  التنمر لمستو   والثالث
 أبعاد من أي ف  (α ≤ 0.05) داللة مستو   عند إحصائية داللة ذا  فروق  وجود عد  إلى أيضا   وتشير الثفثة، األبعاد ف  اإلنا،
 الدراس . المستو   لمتغير تبعا   الثانوية المرحلة طلبة لد  التنمر مستو  

 فيي  السييائد  التربييية طبيعيية بسييبب يوييو   قييد الييذكور لصييالح التنميير سييلو  فيي  فييروق  وجييود فيي  السييبب بيي   الباحثيية وتيير  
 والعدوانيية الجيرأ   عليى اليذكور ييةترب ييتم وكميا جسيدية، قيو  مين ليديهم ميا إظهيار عليى وتشيجعهم اليذكور تيدعم التي  الشرق  المجتمع
 وأظهير  أقيرانهم. ميع الجسيدية القيو  واسيتددا  السييطر  ليير  يميليو   هيميجعل مميا لآلخيرين الدضيوع وعيد  علييهم يعتيدي مين عليى
 اليذكور يجعي  مميا ،اإلنيا، مين ثيرأك للعنيف و  يميلي حييث اليذكور  هرميو  ب ميرتب  الذكور عند العنف ب   الدراسا  من العديد نتائج

 مييع النتيجيية هييذه تتيييقو  (.2007 )يييياد ، غيييره ميين أكثيير الجسييدي التنميير ُيمارسييو   لييذل  الجسييدية، قييو ال فيي  اإلنييا، علييى يتيوقييو  
 الدصيو  وجي  وعليى اليذكور لصيالح التنمير سيلو  في  فيروق  وجيود أظهير  التي و  (2013 ،مرقي ) ودراسة (2015)دخا ، دراسة
  .الجسدي لتنمرا بعد ف 

 قيد ،الدراسي  المسيتو   لمتغيير تبعيا   الدراسية عينية ليد  إحصيائية داللية ذا  فيروق  وجود عد  نتيجة الباحثة وتع   حين ف 
 المرحليية ليينيس ينتميييا  الصيييين هييذين طلبيية أ  إلييى بجالضييافة ،شييهور يتجيياوي ال الصيييين بييين العمييري  ال منيي  اليييرق   أ ىإليي يعييود

 هييذه وتتييق التنميير، مسيتو   في  الدراسيي  للمسيتو   تي ثير يوجييد ال مميا واالنيعاليية، العقليييةو  الجسيمية ائ الدصي نيييس في  ويشيتركو  
 لصييالح فييروق  أظهيير  والتيي  (2010 )الحجييا ، دراسيية مييع تتيييق وال ،(2013 )مرقيية، ودراسيية (2018)عاشييور، دراسيية مييع النتيجيية
  العاشر. الصف طلبة على الثامن الصف طلبة

 الثانوياة المرحلاة طلباة لادى التنمار سالو  فاي (α ≤ 0.05 ) مساتوى  عناد إحصاائية داللة ذات فروق  توجد "هل الثالث: السؤال
 "؟ التحصيل( ومستوى  )التخصص لمتغيري  تعزى  عمان في سحاب للواء التابعة الحكومية المدارس في

 إجيراء تيم فقيد التنمير لمسيتو   ةالكليي الدرجية عليى التحصيي  ومسيتو   التدصي  متغييري  ألثير تع    الت  اليروق  وليح 
 يوضييح (13) والجييدول الدراسيية، عينيية أفييراد السييتجابا  الكلييية الدرجيية علييى (way ANOVA 4) الربيياع  التبيياين تحلييي  اختبييار

 للمتغيرا : تبعا   التنمر لمستو   الحسابية المتوسطا 
 التحصيل: ومستوى  التخصص لمتغيري  عاا تب التنمر لمستوى  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:13) جدول

 الرقم البعد
 مستوى 
 التحصيل

 التخصص

 المجموع األدبي العلمي

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الجسدي التنمر

 0.69 2.81 0.83 2.92 0.50 2.70 ممتاي 1

 0.51 2.96 0.53 3.04 0.47 2.87 جدا جيد 2

 0.53 3.30 0.47 3.30 0.59 3.30 جبد 3

 0.87 3.61 0.90 4.06 0.35 3.03 متوس  4

 0.74 3.32 0.86 3.57 0.42 3.02 ضعي  5
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 0.64 3.17 0.69 3.26 0.57 3.05 المجموع 6

 الليظ  التنمر

 1.07 2.77 1.18 3.20 0.72 2.33 ممتاي 1

 0.62 2.93 0.73 2.98 0.46 2.88 جدا يدج 2

 0.83 3.35 0.82 3.41 0.83 3.28 جبد 3

 1.14 3.80 0.96 3.88 1.36 3.70 متوس  4

 1.22 3.65 1.07 4.01 1.32 3.20 ضعي  5

 0.92 3.21 0.92 3.34 0.90 3.06 المجموع 6

 االجتماع  التنمر

 0.84 2.61 0.80 2.87 0.79 2.33 ممتاي 1

 0.44 2.83 0.50 2.86 0.35 2.79 جدا جيد 2

 0.64 3.06 0.55 3.07 0.72 3.05 جبد 3

 0.56 3.15 0.69 3.31 0.23 2.95 متوس  4

 0.52 2.84 0.51 3.06 0.42 2.57 ضعي  5

 0.63 2.93 0.60 3.01 0.65 2.84 المجموع 6

 الممتلكا  على التنمر

 0.40 1.55 0.38 1.58 0.42 1.52 ممتاي 1

 0.44 1.64 0.47 1.65 0.41 1.63 جدا جيد 2

 0.55 1.78 0.55 1.83 0.55 1.72 جبد 3

 0.49 1.65 0.55 1.74 0.37 1.53 متوس  4

 0.46 1.77 0.37 1.90 0.53 1.60 ضعي  5

 0.50 1.70 0.51 1.74 0.48 1.65 المجموع 6

 للمقيا  الكلية الدرجة

 0.45 2.49 0.51 2.71 0.23 2.26 ممتاي 1

 0.24 2.65 0.32 2.69 0.08 2.60 جدا جيد 2

 0.21 2.94 0.21 2.97 0.21 2.91 جبد 3

 0.39 3.14 0.17 3.35 0.43 2.89 متوس  4

 0.54 2.97 0.49 3.22 0.46 2.67 ضعي  5

 0.36 2.81 0.37 2.91 0.32 2.71 المجموع 6

يا المتوسيطا  في  ظاهريية فيروق  وجود إلى (13) الجدول نتائج تشير  التحصيي  ومسيتو   التدصي  لمتغييري  تبع 
 الكلييية الدرجيية فيي  التحصييي  ومسييتو   التدصيي  متغيييري  أثيير عيين وللكشييف وألبعيياده، التنميير لمسييتو   الكلييية الدرجيية فيي 

 (:14) الجدول ف  يظهر كما الثنائ  التباين تحلي  استددا  تم فقد التنمر لمستو  
 التنمر: لمستوى  الكلية الدرجة في التحصيل ومستوى  التخصص ألثر الثنائي باينالت تحليل اختبار نتائج (:14) جدول

 المصدر الرقم
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسطات
 المربعات

 ف اختبار
 الداللة

 االحصائية

 000. 39.164 3.242 1 3.242 التدص  1

 000. 46.477 3.848 4 15.391 التحصي  2

   083. 381 31.542 الدط  3

    386 50.564 المصحح الكل  4
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 الدرجييية فييي  (α ≤ 0.05) دالليية مسيييتو   عنيييد إحصييائية داللييية ذا  فييروق  وجيييود إليييى (14) الجييدول نتيييائج تشييير
 الييرع في  الطلبية تييوق  يفحي  الحسابية المتوسطا  إلى وبالنظر التدص  لمتغير تبعا   الطلبة لد  التنمر لمستو   الكلية
 الييرع في  الطلبية ليد  مني  أعليى األدبي  الييرع في  طلبة لد  التنمر أ  إلى يشير مما العلم  اليرع ف  الطلبة على األدب 
 .العلم 

 المدرسييية واإلدارا  األسيير اهتمييا  ينصييب حيييثنا،مجتمع فيي  السييائد  الثقافيية إلييى تعيي    قييد النتيجيية هييذه أ  الباحثيية وتيير  
 إحيييراي علييييهم يعيييول مييين وهيييم واإلبيييداع، النبيييو  مييين حالييية يشيييولو   الطلبييية الءؤ هييي بييي   لقنييياعتهم العلمييي  الييييرع طلبييية عليييى والمعلميييين
 اليئيية هييذه نحييو موجيي  االهتمييا  يوييو   لييذل  ومعلميييهم المدرسيية بسييمعة ترتقيي  والتيي  العاميية، الثانوييية امتحييا  فيي  العالييية المعييدال 
 الهادفية، واألنشيطة اليتعلم نحيو موجي  وقيتهم جمييع يجعي  مميا دافعتييهم ييياد  عليى تعمي  منهجية ال وأنشطة خاصة ببرامج بجشراكهم

 نتيجية تتييق وليم ومويرر . روتينيي  بيرامج في  إشيراكهم ييتم حييث العلمي  بياليرع اقيرأنهم عين يقي  اهتمام ا األدب  اليرع طلبة يتلقى فيما
 )عاشييور، دراسيية مييع  ،العلميي اليييرع عيين األدبيي  اليييرع طلبيية لصييالح التنميير مسييتو   فيي  فييروق  وجييود أظهيير  والتيي  الحالييية الدراسيية
ا التنمر سلو  ف  فروق  وجود أظهر  والت  (2018   .العلم  اليرع طلبة لصالح التدص  لمتغير تبع 

 الكليية الدرجية في  (α ≤ 0.05) داللية مسيتو   عنيد إحصيائية داللية ذا  فيروق  وجيود إليى أيضا   النتائج تشير كما
 أدناه. صيل تي سيجر   الذي التحصي  لمتغير تبعا   التنمر لمستو  

 ميين التنميير مسييتو   أبعيياد علييى التحصييي  ومسييتو   التدصيي  متغيييري  ألثيير تعيي    التيي  اليييروق  حسييا  تييم كمييا
 (:15) الجدول ف  يظهر كما (way MANOVA 2) المتعدد الثنائ  التباين تحلي  اختبار إجراء خفل

 مر:نالت أبعاد في التحصيل ومستوى  التخصص ألثر (way MANOVA 2) المتعدد الثنائي التباين تحليل اختبار نتائج (:15) جدول

 التابعة المتغيرات الرقم المصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسطات
 المربعات

 ف اختبار
 الداللة

 االحصائية

 التدص 
 )ق= = المدا ويلكس
 ،10.62 ف= ،0.899

 (4 د.ح=

 001. 10.769 3.750 1 3.750 الجسدي التنمر 1

 003. 8.840 6.546 1 6.546 ظ اللي اتنمر 2

 009. 6.922 2.537 1 2.537 االجتماع  التنمر 3

 071. 3.269 793. 1 793. الممتلكا  على التنمر 4

 التحصي 
 المدا ويلكس

 ف= ،0.64 )ق=
 (16 د.ح= ،11.28

 000. 15.456 5.382 4 21.527 الجسدي التنمر 1

 000. 12.493 9.250 4 37.001 الليظ  اتنمر 2

 000. 7.596 2.784 4 11.137 االجتماع  التنمر 3

 026. 2.786 676. 4 2.703 الممتلكا  على التنمر 4

 الدط 

   348. 381 132.662 الجسدي التنمر 1

   740. 381 282.105 الليظ  اتنمر 2

   367. 381 139.654 االجتماع  التنمر 3

   243. 381 92.412 الممتلكا  على التنمر 4

 المصحح الكل 

    386 158.431 الجسدي التنمر 1

    386 326.527 الليظ  اتنمر 2

    386 153.585 االجتماع  التنمر 3

    386 95.963 الممتلكا  على التنمر 4
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 لثيان وا األول البعيد في  (α ≤ 0.05) داللية مسيتو   عنيد إحصيائية داللية ذا  فيروق  وجيود إليى (15) الجيدول نتائج تشير
 األدبيي  التدصيي  طلبيية متوسييطا  أ  يفحيي  الحسييابية المتوسييطا  إلييى وبييالنظر التدصيي  لمتغييير تبعييا   التنميير لمسييتو   والثالييث
 لمتغييير تبعييا األربعيية التنميير أبعيياد فيي  إحصييائية دالليية ذا  فييروق  وجييود إلييى أيضييا   وتشييير العلميي ، تدصيي  متوسييطا  ميين أعلييى

 ذل  يوضح (16) والجدول تيوق ، المجموعا  أي لمعرفة شيفي  بطريقة البعدية ارنا المق إجراء تم علي  وبناء التحصي 
  :التنمر أبعاد في التحصيل مستوى  لمتغير تبعاا  المجموعات في الفروق  داللة لتحديد شيفي  اختبار نتائج (:16) جدول

 ائيةاإلحص الداللة المعياري  الخطأ الفرق  متوسط األخرى  المجموعات المجموعة البعد

 األول البعد

 ممتاي

 684. 09790. 1480.- جدا جيد

 000. 09147. -4889.* جيد

 000. 12650. -7957.* متوس 

 039. 16023. -5119.* ضعي 

 جدا جيد

 000. 07274. -3409.* جيد

 000. 11369. -6478.* متوس 

 212. 15033. 3639.- ضعي 

 جيد
 092. 10820. 3069.- متوس 

 1.000 14622. 0230.- ضعي 

 596. 17034. 2839. ضعي  متوس 

 الثان  البعد

 ممتاي

 859. 14277. 1638.- جدا جيد

 001. 13339. -5762.* جيد

 000. 18447. -1.0258* متوس 

 007. 23366. -8833.* ضعي 

 جدا جيد

 005. 10607. -4125.* جيد

 000. 16579. -8621.* متوس 

 031. 21921. -7196.* ضعي 

 جيد
 090. 15779. 4496.- متوس 

 722. 21323. 3071.- ضعي 

 988. 24840. 1425. ضعي  متوس 

 الثالث البعد

 ممتاي

 313. 10045. 2195.- جدا جيد

 000. 09385. -4485.* جيد

 002. 12979. -5385.* متوس 

 734. 16440. 2329.- ضعي 

 جدا جيد

 053. 07463. 2291.- يدج

 115. 11665. 3190.- متوس 

 1.000 15424. 0134.- ضعي 

 جيد
 956. 11102. 0899.- متوس 

 724. 15002. 2156. ضعي 

 549. 17477. 3056. ضعي  متوس 

 894. 08171. 0856.- جدا جيد ممتاي الرابع البعد
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 075. 07634. 2233.- جيد

 941. 10558. 0932.- متوس 

 635. 13373. 2138.- ضعي 

 جدا جيد

 275. 06071. 1377.- جيد

 1.000 09489. 0076.- متوس 

 903. 12547. 1281.- ضعي 

 جيد
 722. 09031. 1301. متوس 

 1.000 12204. 0096. ضعي 

 949. 14217. 1206.- ضعي  متوس 

 النظيير عنييد ويفحيي  التحصييي  مسييتو   لمتغييير تبعييا   إحصييائية ةدالليي ذا  فييروق  وجييود (16) الجييدول ميين يفحيي 
 جميييع علييى نسييبيا الطلبيية لييد  التنميير مسييتو   ارتيييع الدراسيي  التحصييي  مسييتو   اندييي  كلمييا أنيي  اإلحصييائية الدالليية إلييى

 األبعاد.
 عليى تينعوس تي وال المتنميرين فيراداأل سيما  حيد إ ه  الدراسية القدر  تدن   أ إلى النتيجة هذه تيسير يوو   وقد

 الدصيييائ  ذي اليييبالط عييين األقيييرا  يبتعيييد حييييث التحصيييي ، مسيييتو    تيييدن إليييى بيييدورها وتيييؤدي ،اليييتعلم عليييى الييييرد قيييدر 
 لليتعلم، قابليتي  مين يقلي  مما يمفئ ، من امنبوذ   المتنمر فيصبح مع ، العم  ويرفضو   من  ويسدرو   المتدنية، األكاديمية

 مؤسسيت  نحيو سيلبية اتجاهيا  يحمي  يجعلي  مميا النيسي  للضغ  مصدر أقران  وتمي  تيوق  المتنمر ير   أخر   ناحية ومن
 واجباتييي  فيهمييي  والغضيييب، بيييالح    يشيييعره مميييا سييين ا، منييي  أصيييغر هيييم ممييين الطلبييية وتهدييييد الممتلكيييا  كتدرييييب التعليميييية
 مميا المدرسية عين غيابي  معيدل وي ييد الحصي  في  تناولي  ييتم لميا إدراكي  فيقي  تركيي ه ويضيعف امشيتت   ويصيبح المدرسية،
 نتيجيية مييع الدراسيية هييذه نتيجيية وتتيييق (.2009 الصييراير ، و )قطييام  المييندي  التحصييي  ذوي  ميين فيمسيي  علييي  ييينعوس
  .األق  التحصي  ذوي  الطلبة لصالح التنمر مستو   ف  ذا  فروق  وجود أظهر  والت  (2013 )مرقة، دراسة

 التوصيات:
 وإدار  الييينيس ضيييب ك الطلبييية: ليييد  واالجتماعيييية الحياتيييية المهيييارا  تنميييية فييي  مسيييهت إرشيييادية تدريبيييية بيييرامج تصيييميم -

 .التنمر خطر من وقايةال يحقق بما الحوار وإدار  الغضب

 البيئييية فييي  التنمييير اندييييا  يضيييمن بميييا المدرسيييية،  اإلدارا قبييي  مييين المدرسييي  االنضيييباط لتعليميييا  الجييياد التيعيييي  -
 المدرسية.

 نحيو وتيوجههم العمريية، فئياتهم بجمييع الطلبية طاقيا  تسيتثمر هادفية أنشيطة تتضيمن بيرامجل علييموالت التربية ويار   تبنّ  -
 واالبتكار. اإلبداع

 المدتلييية، واألنشييطة اليتعلم عملييية فيي  ليدمجهم الياعليية األسيياليب بتيوفير التحصييي  ضييعاف للطلبية الكيياف  الييدعم تقيديم -
  التنمر. خطر من يةللوقا وميولهم، واحتياجاتهم استعداداتهم مراعا  مع

 البحثية: المقترحات
 المدرسة. نحو واتجاهاتهم وضحاياهم، المتنمرين الطلبة تحصي  ف  التنمر سلو  أثر ف  تبحث دراسة إجراء -

 األطيال. ريا  ومرحلة والدنيا العليا األساسية كالمرحلة مدتلية دراسية مراح  على مماثلة دراسة إجراء -
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 )بصمة مشروع في مشاركتهم بعد واالنتماء الوالء قيمل والعاشر التاسع صفوف طلبة إدرا  مستوى 
 .الحكومية للمدارس الصيفي (وطن

 (حالة دراسة الجنوبي المزار لواء مديرية مدارس)
 

 النوايس  سليمان ابراهيم نجاح د.
 والتعليم التربية وزارة

 8/01/2020 القبول: تاريخ  25/11/2019 االستالم: تاريخ
 

 الملخص:
 مشياركتهم بعيد واالنتمياء اليوالء لقيم والعاشر التاسع الصيوف طلبة ادرا  مستو   على التعرف الى الدراسة هدف 

 واالنتمياء اليوالء حالية( دراسية الجنوب  الم ار لواء مديرية مدار  ) الحوومية للمدار  الصيي  ( وطن )بصمة مشروع ف 
 فيي  المشيياركين والعاشيير التاسييع وفالصييي طلبيية ميين الدراسيية مجتمييع تيي لف ،الييوطن  المشييروع فيي  االشييترا  قبيي  بةالموتسيي
 .الجنسيين كيف مين امشيارك 1200 وعددهم الجنوب  الم ار لواء / والتعليم التربية مديرية باشراف الصيي  الوطن  المشروع

 تكونيي  ،البيانيا  لتجميييع اسيتبان  تطييوير عليى الدراسيية واعتميد  ،وطالبية طالبييا 210 بلغي  عشييوائية عينية اختيييار تيم كميا
 االجتميياع  النييوع وكييذل  واالمهييا  لفبيياء العلميي  المسييتو   تضييمن  والتيي  الديموغرافييية البيانييا  شييم  :األول جيي أين ميين

 (16) ميين فتكيو   انةاالسيتب مين الثيان  الجي ء اميا ،مينهم كيف اليهيا ينتمي  التي  الصييوف اليى باالضيافة ،المشياركين للطلبية
 .االجتمياع  والبعيد األسيري، والبعيد اليوطن ، البعيد : وهي  وطين بصيمة مشيروع تنيييذ مين المسيتهدفة االبعياد تضيمن  فقر 
 اشيرا  بعيد جيدا عاليية بنسيبة تحسينا أظهير  وطين بصيمة مشيروع في  المتمثلية االبعياد جمييع ا  الدراسة نتائج اظهر  لقد

 ،مشييروعال فيي  االشييترا  قبيي  االبعيياد هييذه هميييةأ  لمسييتو   ادراكهييم مييع مقارنيية فيهييا صيييي ال الييوطن  المشييروع فيي  الطلبيية
 ادرا  مسيتو   يدتليف : اني  عليى تين  التي  الرئيسية البديلية اليرضيية وقبيول الرئيسية الصييرية اليرضية رف  يتم وبالتال 
 عين وطين بصيمة برنيامج في  مشياركتهم قبي  ليةالمدت بابعادها الموتسبة واالنتماء الوالء لقيم والعاشر التاسع صيوف طلبة

 مين النيوع هيذا لمثي  الميادي اليدعم بتقيديم الدراسية توص  .االشترا  بعد اكتسبوها الت  واالنتماء الوالء لقيم ادراكهم مستو  
 .مستقبف لها التدطي  المنوي  االنشطة محاور ف  الطلبة اراء واخذ المشاريع

 وطن "بصمة الوطن  المشروع ،القيم،تماءاالن ،لوالءا :المفتاحية الكلمات
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The Extent to Which Students In 9th
, and 10th Grades have Gained Loyalty and 

Belongingness Values When they are Involved in the National Summer 
Project (National Fingerprint) for Public Schools. 

 (Distrct of Southern Al - Mazar Schools Case Study) 
 

Najah Ibrahim Nawaiseh – Assistant Professor 
Directorate of Education / Southern Al-Mazar. 

 
ABSTRACT 

This study aims at identifying the extent to which students in grades 9th and 10th 
have achieved loyalty and belonging values by involving them in the national fingerprint 
project. This project was implemented by Ministry of Education in comparison with the 
same values acquired prior to participation in the national project. The project has been 
supervised by the Directorate of Education / Southern Al-Mazar. 1200 participants of both 
genders were involved, only 210 were selected on a random basis for the study purpose; a 
questionnaire was designed and given by hand to this sample. This questionnaire consisted 
of (16) paragraphs that included the three dimensions of the project implementation: 
national dimension, family and the social one). Results of the study showed that all the 
dimensions represented have reported improvements compared with attitude for the 
same sample participating in the project; whilst the relative importance for all paragraphs 
differed.The study reached group of recommendations; that all projects similar to this 
needs to be supported and motivated. Moreover, students who were involved should take 
part in such a case for the future activities plans. 

Keywords: Loyalty, Belonging, Values, National Project " Finger Print” 
 
 
 
 
 

  



2021
 

159 

 المقدمة
 لي  يحيي  اليذي الوطن،والنسييج ذل  علي  يقو  الذي االسا  الواحد الوطن أبناء بين ما واالنتماء الوالء قيم تشو 

 أو فيهييا التهيياو   اليمويين والتيي  الوطنييية وحييدتها علييى دوليية كيي  تحيير  لييذا والمسييتقب ، للحاضيير ضييمانا يعييد كمييا الكيييا ،
 قيد األردنيية الدولية التي  ويؤكيد ،واالجتمياع  واالقتصيادي السياسي  الدولية نأمي عليى أخطيار مين ذلي  في  لميا فيهيا؛ العبث
 اليوالء قييم ميهيو  وترسيي  الصيالح الميواطن إنتيا  في  المؤسسيا  هيذه ألهميية والجامعة،وذل  والمدرسة األسر  على رك  

 ييؤدي الوحيد  ارساء ف  االيجاب  ورهافد،الديمقراطية واالتجاها  القيم غر  ف  فاعلية األكثر ه  فاألسر  لدي ، واالنتماء
 سيينوا  أهيم هي  الدراسيية مرحلية ال  الوطنيية التربييية وسيائ  اهيم ميين تعيد المدرسية وكييذل  لليوطن، اليوالء علييى التنشيئة اليى

 بيييين والتماسييي  الوحيييد  تحقييييق فييي  مهيييم بيييدور المدرسييية تقيييو  حييييث النشيييئ، لهيييذا الوطنيييية والقناعيييا  االتجاهيييا  تكيييوين
 الرأ ،عييدد )الت ،جريييد  الطائفييية او اإلقليمييية او العرقييية الظييروف نتيجيية تتطييور قييد التيي  اليرقيية أسييبا  يالييةوإ المييواطنين

 أسييا  لهييا ال  بشييري  كييائن ألي واالجتماعييية النيسييية الحاجييا  ضييمن ميين والييوالء االنتميياء إلييى الحاجيية وتعتبيير ،(1275
 تيدفع الحاجيا  مين للعدييد اشيباع مصيدر ذلي  ا  إذ ،الجماعية إطيار في  االيجياب  للتياعي  الييرد تدفع الحاجة فطري،وهذه

 واليوالء لفنتمياء الحاجية فيهيا بميا الحاجيا  مين للعدييد إشيباع مصيدر ذلي  ا  إذ الجماعة إطار ف  االيجاب  للتياع  اليرد
 والشييعور بييالنيس لثقيةوا السييليم للنميو يييؤدي ذلي  ال  والييوالء االنتمياء إلييى يحتيا  طيولتيي  منيذ فاإلنسييا  ،(2000 )اقصييعة،
 واالنتمياء اليوالء قييم تعمييق فيا  ذلي  عليى الطي ،وبنياء   شدصيية تكامي  بنياء في  وفياعف ميؤثرا دورا األسر  وتلعب ،باألمن
 االيجابيية القييم الييرد اكسا  يمون خفلها من والت  باليرد المحيطة البيئة مع ويتناسب تربويا   جهدا   يتطلب مت صف   وجعل 

 ممييا (،1991 )عبييدالتوا ، بيي  والتمسيي  الييوطن اجيي  ميين والتضييحية والعطيياء البييذل نحييو سييلوك  توجيي  التيي  يييةواالجتماع
 اليوطن  المشيروع أهداف ف  مجسدا مانجده وهذا ومياييم قضايا من ب  يرتب  وما والوالء االنتماء موضوع دراسة يستدعى

 عبيدهللا بين الحسيين األميير سيمو العهيد ولي  مؤسسية مين بيدعم والتعلييم التربيية ويار  قبي  مين المنييذ " وطن الصيي "بصمة
 طاقيياتهم تسييتثمر وأنشييطة وفعاليييا  بييرامج تنييييذ خييفل ميين الطلبيية لييد  الوطنييية الهوييية تع ييي  الييى يهييدف والييذي الثييان 
 لليوطن مياءواالنت اليوالء قييم يعي ي الوطن،كميا عليى ايجياب  اثير ويتير  سيلوكهم وعليى علييهم يينعوس ميييد هو بما وأوقاتهم
 الشيييبا  اسيييتياد  اهميييية الدراسيييا  مييين العدييييد اشيييار  وقيييد الصييييفية العطلييية خيييفل الطلبييية فيييرا  أوقيييا  واسيييتثمار والقيييياد 
 والعطييياء المشييياركة ثقافييية وتع يييي  ميييواهبهم واسيييتثمار المشييياركين طاقيييا  تحييييي  (،1999 ،)عميييرا  الييييرا  وقييي  السيييتثمار
 ميين مجموعيية وإكسييابهم والتواصيي ، الحييوار وتعلييم المشيياركين شدصييية ا ،صييق والواجب الحقييوق  معرفيية وتعميييق المجتمعيي 
 المهيارا  واكتشياف وتنميية طاقياتهم وتحييي  قيدراتهم وتطيوير بياالخر والقبيول والحيوار الناقيد التيكير ف  والتجار  المهارا 
 الصيراير ، ،)الكركي  اإلبداعيية طاقياتهم وتحييي  ،المجتمعيية والددمية التطيوع  العمي  قييم (،تع يي 2002)الدعيج، وصقلها
2018) 

 (وطن )بصمة االردني الوطني المشروع عن نب ة
 بمشييياركة 2016/2017الدراسييي  للعيييا  الصييييفية العطلييية خيييفل األوليييى نسيييدت  فييي  المشيييروع هيييذا تنيييييذ تيييم لقيييد

 مدرسية بواقيع التعلييمو  التربيية ميديريا  مدتليف في  مدرسية (84) مين والعاشر التاسع الصيين ف  وطالبة طالبا (22217)
 العهد،ومؤسسية ولي  مؤسسية مث  والتعليم التربية لويار  رافد  وطنية مؤسسا  وساهم  مديرية، ك  من انا، واخر   ذكور
 االردنية،ومديريييية والمرشيييدا  الكشيييافة وجمعيييية،العرب ( )الجيييي  االردنيييية المسيييلحة والقيييوا  والتنميييية، للتعلييييم رانييييا الملكييية
 غيداء وجبية تقيديم على البرنامج اشتم  للتنميةكما الثان  عبدهللا المل  السياحة،وصندوق  وويار ،المدن  فاعوالد العا  االمن
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 البرنيامج يتضيمن )nodewww.moe.gov.jo.( دور  كي  نهايية طاليب دينارلكي  (20) و المشيروع في  مشار  طالب لك 
 والمهييارا  ،الينيي  والنشيياط ،والحييواري  الثقيياف  والنشيياط ،التوعوييية واألنشييطة العسييوري، التييدريب م تشيي ،األنشييطة ميين عييددا  

 هييذا ويتكييو   ،(2018 الصييراير ، ،ال ريقييا ) التطييوع  والعميي  المجتمعييية الرياضيي ،والددمة والنشيياط،واإلرشادية الكشييفية
 الكشييفية والمهييارا  ،العسيوري  التييدريب هيي  محياور عييد  ميين 2017/2018 الدراسي  العييا  خييفل تنيييذه تييم الييذي المشيروع
  االنسانية والقيم ،والبرمجة ،التيكير ومحوا  ،والموسيقى الينو   ومهارا  ،الرياضية والمهارا  ،واالرشادية
  الدراسة: مصطلحات

 إليى االنتمياء في  ييردال يرغيب حييث بجماعية، الييرد ارتباط هو االنتماء أ  االجتماعية العلو  معجم ف  ورد وقد : االنتماء
 يتضيمن "شيعور : ب ني  تعرييي  تيم كميا ،الشيركة أو النيادي أو األسير  مثي  بهيا نيسي  ويوحيد شدصييتها يتقم  قوية جماعة
 وتوحييده بيياآلخرين، االرتبيياط إلييى اإلنسييا  حاجيية يشييبع وهييو بالجماعيية الوثيييق واالرتبيياط والتقبيي ، والقبييول المتبييادل، الحييب
 فيي  االنتميياء أوجيي  وتتمثيي  االجتميياع ، الوسيي  فيي  متمييي   موانيية فيي  يسييتحوذ فييردا بوونيي  يشييعرو  بييالقبول ليحظييى معهييم،
 ميين الييدؤ  الجيياد والعميي  واليديير "االعتيي اي ب نيي  االنتميياء يعتبيير كمييا (،2004 ،)يهييرا  فييي  يحيييا الييذي بوطنيي  اليييرد ارتبيياط
 نييس في  حييا الضمير كا  الضمير،وكلما تربية وهو وعمف، فكرا والوطن للدين الحقيق  االنتسا  وهو العا  الصالح أج 

 .(1995 ،والطاها  ")القاعود وحقيقيا عميقا انتمائ  كا  كلما المواطن
 يمثي  (1993 )عبيدالتوا ، وطني  تجياه الطاليب يحملهيا التي  االيجابيية والسيلوكيا  واالحاسييس المشياعر جملة هو الوالء:
 إليهيا االنتمياء ميدي إلي  ويشيير لجماعتي  الييرد ت يييد إلي  وييدعو الجماعية ويقيوي  اتييةالذ الهويية ويدعم االلت ا  جوهر الوالء

 الكليييية الحمايييية بهيييدف لليييوالء المتبادلييية االلت اميييا  مييين أعضيييائها حاجيييا  بوييي  االهتميييا  عييين مسيييئول  الجماعييية ويعتبييير
 .(2000،")خضر
 تنيييذه بيدأ واليذي الهاشيمية األردنيية المملكية في  الحووميية الميدار  في  تطبيقي  تم مشروع :وطن "بصمة الوطني المشروع
 (19/8/2018 -5/8/2018 ) الثانييييية اليتيييير  إمييييا،(4/8/2018 – 21/7/2018) ميييين األولييييى اليتيييير  همييييا فتييييرتين علييييى

 ومهييارا  ،الرياضييية المهييارا  واإلرشييادية، الكشييفية والمهييارا  ،العسييوري  التييدريب : المحاورالتالييية علييى المشييروع ويشييتم 
 مين مويو   األردني  للعليم بجداريية تتمثي  شرف وثيقة ووه ،والبرمجة اإلنسانية، والقيم ،التيكير ومحوا  والموسيقى، نو  الي

 الحوومية. للمدار  والعاشر التاسع الصيين طلبة على تطبيق  وتم واليئا  الشرائح مدتلف من األردنيين بصما 
  Methods واالجراءات الطريقة
 :Problem of the Study الدراسة مشكلة

 موضيوع دراسية أهميية واالجتماعيية الوطنيية التربيية لمبحيث التربيوي  اإلشيراف في  عملهيا خفل من الباحثة وجد 
 وتغيييرا  خصييائ  بمجموعيية اليئيية هييذه لتمييي  وذليي  ،والعاشيير التاسييع الصيييين لطلبيية والييوالء االنتميياء قيييم وبداصيية القيييم
 اتجاهييا  تحييدد خصييبة ألرضييية تشييوي  فيي  المسيياهمة بناءالشدصيييةوبالتال  لمييؤثرف وا ولييدورهاالياع  المراهقيية سيين نتيجيية
 بنيياء فيي  مهمييا   دورا   واالنتميياء بييالوالء المتمثليية الوطنييية القيييم تلعييب غدواعييد.و ميينح طريقيي  مفمييح رسييم فيي  وتسيياعد الطلبيية

 صيييما  وه ،حضيييارتها ورمييي  الدولييية و قييي لكونهيييا عليهيييا، والتركيييي  دراسيييتها مييين بيييد ال لذا،الشيييعو  ليييد  القيميييية المنظومييية
 منهييا  لرفييد والتعليييم التربييية ويار  توجهيي  فقييد ماسييبق علييى وتنمو،وبنيياء   الييدول تتقييد  العليا،وبهييا ومصييالح  للييوطن األمييا 
 الييوالء قيييم الطالييب ليوتسييب اساسيييا   رافييدا   "وطيين "بصييمة الصيييي  الييوطن  كالمشييروع اإلبداعييية بالمبييادرا  الوطنييية التربييية

 لطلبية واالنتمياء اليوالء قييم معنيى تثبيي  إلعياد  الماسة الحاجة ول ياد ،متوقع هو كما خفل  من بهويت  واالعت اي االنتماءو 

http://www.moe.gov.jo/
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 المحياور مين ولفسيتياد  المديريية في  والمدنيية الوطنيية التربيية مبحيث على إشرافها خفل من ذل  ومفحظة الصيوف هذه
 الجانييب وبداصية جوانبهيا بوافية الطاليب شدصييية صيق  عليى تعمي  التي  الصيييي  الييوطن  المشيروع في  تطبيقهيا تيم التي 

 خيفل مين واالنتمياء الوالء قيم بابعاد المرتبطة القيم منظومة على الوقوف ف  تساهم الحالية الدراسة فا  وبالتال  ،الوطن 
 تنيييذ وسييتم ،التربيية ميديريا  جمييع في  يموالتعلي التربيية ويار  قب  من تنييذه تم الذي بصمة الوطن  المشروع ف  االشترا 

 مشييولة صيييغ  لهييذا،2017/2018 الدراسيي  العييا  خييفل الجنييوب  الميي ار للييواء والتعليييم التربييية مديرييية فيي  الدراسيية هييذه
 المشيروع في  إشيراكهم خيفل مين اليوطن  واالنتمياء اليوالء لقييم والعاشير التاسيع الصييين طلبية اكتسا  مستو   الدراسةحول

 : التالية التساؤال  طرح خفل من وذل  الحوومية للمدار  ( وطن )بصمة الصيي  ن الوط

 .وطن( بصمة) الصيي  الوطن  المشروع بجبعاد المرتبطة القيم لمجموعة الدراسة عينة ادرا  مستو   ما -1

 بعيد وطين( بصيمة) الموتسيبة الصييي  اليوطن  للمشيروع المجتمعية باألبعاد يتعلق فيما مقبول ادرا  مستو   هنا  ه  -2
 .المشروع تنييذ قب  بالقيم مقارنة مشروعال ف  االشترا 

 : Importance الدراسة أهمية
 نظيم مجموعية ترسيي  اليى تسعى والت  ،وطن بصمة برنامج من المتوقعة االستياد  خفل من األهمية الدراسة تكتسب -1

 تعتبييير األصييييلةوالت  واالسيييفم  العربييي  مجتميييعال قييييم عييين فصيييلها يموييين ال والتييي  واالنتمييياء اليييوالء بقييييم عفقييية لهيييا
 متحضر. عصري  مجتمع ألي مهما موضوعا

 الحوومييية الجهييا  بعيي  تجريهييا التيي  البييرامج أو المشيياريع بتقييييم المتعلقيية المجتمعييية الدراسييا  مجييال فيي  المسيياعد  -2
 المشيروع هيذا وتطبييق لداصيةوا الحووميية للميدار  والتعلييم التربيية ويار  وبداصية وطين بصيمة مشيروع حالية ف  كما
 واالنتماء. الوالء قيم لترسي  وذل  المدار  كافة على

 االسيفمية والمقدسيا  والشيؤو   االوقياف وويار  الشيبا  مؤسسيا  ميع والشيراكة التعياو   بيا  فيتح ف  الدراسة هذه تييد -3
 .الراجعة التغذية خفل من وذل  بالموضوع عفقة ذا  اخر   وجها 

 :Objectives الدراسة أهداف
 توقعاتيي  عيين بمعلومييا  الطالييب ت ويييد أثيير يتركيي  مييا بيييا  خييفل ميين الهييدف تحديييد تييم الدراسيية مشييولة علييى بنيياء

 ( وطييين )بصيييمة الصييييي  اليييوطن  المشيييروع فييي  االشيييترا  خيييفل مييين واالنتمييياء اليييوالء لقييييم اكتسييياب  او االسيييتجابة لدرجييية
  خفل: من وذل  الجنوب  الم ار مديرية / الحوومية للمدار 

   .الحوومية المدار  طلبة لد  واالنتماء الوالء قيم بعادأل الطلبة ادرا  أهمية مستو   على التعرف -1
 الصيييي  الييوطن  المشييروع فيي  مشيياركتهم خييفل ميين واالنتميياء الييوالء لقيييم المبحييوثين اكتسييا  مسييتو   علييى تعييرفال -2

 .المشروع ف  المشاركة قب  االدرا  بمستو   ذل  ومقارنة وطن( )بصمة

  الدراسة فرضيات
 المدتلييية بابعادهييا واالنتماءالموتسييبة الييوالء لقيييم والعاشيير التاسييع صيييوف طلبيية ادرا  مسييتو   يدتلييف الرئيسااة: الفرضااية
 واالنتمياء اليوالء لقييم ادراكهيم مسيتو   عين وطين بصيمة برنيامج في  مشياركتهم قبي  واالجتمياع ( ،واالسيري  ،الوطن  )البعد
  التالية: اليرعية اليرضيا  اليرضية هذه من ويتيرع ،المشروع ف  المشاركة دبع اكتسبوها الت 
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 واالنتمياء اليوالء قييم أبعياد مين كواحيد اليوطن  بالبعد المرتبطة للقيم الطلبة ادرا  مستو   يدتلف : االولى الفرعية الفرضية
 في  المشياركة بعيد اليوطن  بالبعيد لمرتبطيةا للقييم ادراكهيم مسيتو   عين الصييي  اليوطن  المشروع برنامج ف  مشاركتهم قب 

 .المشروع
 واالنتمياء اليوالء قييم أبعياد مين كواحيد االسيري  بالبعيد المرتبطية للقييم الطلبية ادرا  مستو   يدتلف :الثانية الفرعية الفرضية

 في  المشياركة بعيد االسيري  بالبعيد المرتبطية للقييم ادراكهيم مسيتو   عين  الصييي اليوطن  المشروع برنامج ف  مشاركتهم قب 
 المشروع.
 اليييوالء قييييم أبعييياد مييين كواحيييد بالبعيييداالجتماع  المرتبطييية للقييييم الطلبييية ادرا  مسيييتو   يدتليييف :الثالثاااة الفرعياااة الفرضاااية
 بعييد االجتماع بالبعييد المرتبطيية للقيييم ادراكهييم مسييتو   عيين الصيييي  الييوطن  المشييروع برنييامج فيي  مشيياركتهم قبيي  واالنتميياء

 المشروع. ف  لمشاركةا
 السابقة: الدراسات

ييا التربييوي  النظييا  نييال  الصيييي  الييوطن  بالمشييروع المتعلقيية الدراسيية هييذه اقتصيير  وقييد البيياحثين، ميين كبييير ا اهتمام 
 في  المشياركين الطلبية عيدد ارتيياع الى أد  نتائجها ضوء ف  دراسة والتنمية للتعليم رانيا الملكة مؤسسة نيذتها دراسة على

 وقيي  ب ييياد  الدراسيية وأوصيي ،للبرنامج وتطلعيياتهم ومفحظيياتهم الطلبيية أراء خييفل ميين مييدتها ويييياد  الييدور  لهييذه البرنييامج
 فيي  والتوسييع البرنييامج منيييذي عييدد الطلبيية،ويياد  ميين المسييتهدفة اليئيية مشيياركة وتوسيييع،أسبوعيين الييى أسييبوع ميين البرنييامج
 او مستشيارين ليصيبحوا عاميا   17و 15 بيين أعميارهم تتيراوح اليذين الطلبة المحل ،وتدريب المجتمع مؤسسا  مع الشراكا 
 (, Mandel 2010) دراسيية،بالموضوع عفقيية لهييا التيي  األجنبييية الدراسييا  وميين ،المسييتقب  فيي  المديمييا  فيي  متطييوعين

 الطييف  لييد  المواطنيية قيييم تنشييي  علييى بالموسييي  الدولييية الجامعيية وبييرامج أنشييطة اثيير علييى التعييرف الييى اسييتهدف  التيي 
 والتيييدريب المجتمعيييية المشييياركة عليييى القيييائم والبحيييث اليييتعلم طريقييية ا  اليييى الدراسييية وتوصيييل  ،بالموسيييي  الدوليييية عييةالجام

 الطيف  ليد  المواطنة قيم تدعيم على الجامعة داخ  تعلمهم ف  معها والتياع  المجتمع قضايا مع التعام  على المستمر
 The State) دراسيية اشييار  كييذل  ،المواطنيية قيييم تع ييي  علييى سيياعد  للمجتمييع تحييد، التيي  التغيييرا  فيي  وانغماسييهم

University, 2010)  وتوصيل  ،بنسيليانيا واليية في  الصيف خيار  الطيف  ييضيلها الت  االنشطة تعرف الى هدف  الت 
 ميين مونييتهم لألنشييطة ممارسييتهم وا  الفصييفية األنشييطة ميين كبيييرا قييدرا لهييم تييوفر الجامعيية ا  الطييف  إدرا  الييى الدراسيية
 غييير ميين وعيييا أكثيير األنشييطة فيي  المشيياركين ا  الدراسيية أثبتيي  وقييد،مدتلية مجتمعييا  ميين الطييف  ميين بالعديييد االلتقيياء

 التعييرف (John Allen,2010) اجراهييا التيي  الدراسيية تناوليي  السياسييية. والمشيياركة واالنتميياء المواطنيية بقضييايا المشيياركين
 ركيي   األجنبييية السييابقة الدراسييا  ا  مفحظيية ويمويين ،الييوطن  واالنتميياء االجتميياع  التواصيي  بييين مييا العفقيية قييو  علييى
 المجتمعية المشياركة عليى القائمية اليتعلم طريقية وا  (Mandel ,2010) دراسية مثي  الوطنيية القيم على األنشطة اثر على

 الييوطن  االنتميياء  تع ييي فيي  المدرسيية دور (John Allen) دراسيية عيي ي  كمييا ،واالنتميياء الييوالء قيييم تع ييي  فيي  سيياعد 
 عليى التعيرف اليى هيدف  الى (2005 ،)حسين دراسة العربية الدراسا  ومن .واالنتماء التواص  بين العفقة على والتركي 
 عليى والوقيوف االساسي  اليتعلم تفمييذ ليد  اليوطن  اليوع  لتنميية المتنوعة بمجاالتها التربوية االنشطة ب  تقو  الذي الدور
 التعليييم مرحليية فيي  التربوييية االنشييطة تقييو  أنيي  ،الدراسيية نتييائج ميين وكا ،الييدور هييذا لنجيياح الفيميية بيياد والم المعوقييا  اهييم

 ا  حييين فيي  ،(2005 )حسييين، التفميييذ لييد  الييوطن  الييوع  تنمييية فيي  ملحييو  بييدور االعييدادي الثالييث للصييف االساسييي 
 األنشيطة عليى والتعيرف الطفبيية االنشيطة يةباهم الطف  وع  مستو   على التعرف إلى هدف  (2006 )حجايي، دراسة
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 المقترحيا  إليى والتوصي  الطفبيية لفحتياجيا  األنشيطة إشيباع معوقيا  على والتعرف،الطف  فيها يشتر  الت  الطفبية
 الطييف  ألدرا  توعييية عييد  هنييا  أ  الدراسيية نتييائج وأوضييح  ،الطفبييية األنشييطة ميين واسييتيادتهم الطييف  مشيياركة لييدعم
 ليييس األنشييطة عيين اإلعييف – للمشيياركة الحييواف  وقليية الشييبا  رعاييية أخصييائ  إلييى ذليي  ويرجييع الطفبييية األنشييطة ةألهميي
 ،الشيبا  حييا  في  اهميية االنتمياء دوائير اكثير االسير   أ مصير في  اجراهيا التي  (2008 )الباق ، دراسة كشي  كما ،كافيا
 المحلي  للمجتميع واالنتمياء السيون لمنطقية االنتمياء ا  اتضيح كميا سيةوالدرا العمي  يميفء ثيم ،الدينيية والمؤسسيا  اليدين ثم

 وجماعيية كاالسيير  الصييغير  االولييية الييدوائر ا  فيي  تكميين االنتميياء مشييولة ا  الواضييح فميين سييابقاتها ميين اقيي  درجيية يحتيي 
 للتعيرف هيدف  فقيد (2012 )مغامسي ، دراسية اما والقوم ، الوطن  كاالنتماء المتسعة الدوائر تيوق  اهمية تحت  االصدقاء

 عينية عليى المسيح  الوصيي  المينهج الباحثة واتبع ،الطالبا  لد  االخفقية القيم تع ي  ف  الجامعية األنشطة دور على
 الطفبييية االنشييطة تع يهييا التيي  الدلقييية القيييم اكثيير ا  النتييائج واظهيير  طالبيية (72) بلغيي  القيير   ا  جامعيية طالبييا  ميين
 تياثير مسيتو   ا  (2014 ،والشيمايلة )الد اعي  دراسية اظهير  كميا ،العياف قيمة ثم التعاو   وقيمة الوالدين بر قيمة كان 

 مشيياركة فيي  تمثيي  تيياثير اكبيير ا  الييى النتييائج تشييير والمعرفيي  الثقيياف  المجييال فيي  االنتميياء تع ييي  فيي  ودورهييا المواطنيية
 فيي  واالنظميية القييوانين المييواطنين احتييرا  الييى ويعييود وطنيي  فيي  المسييؤول يقرهييا التيي  بييالطرق  المجتمييع باصييفح المييواطن
 واليدخ ،العلم  والمؤهي ،)الجنس اثرالمتغييرا  حسيا  خفل من الدراسة بين  كما ،الهاشمية قيادتهم حول والتيافهم االرد 

 راسييةكد االنتميياء تع ييي  فيي  المواطنيية دور مجييال علييى وتياعلهييا العلميي  والمؤهيي  الجيينس تيياثيرللمتغير وجييود عييد  الشييهري(
 تنمييية في  ملحيو  بيدور األساسي  التعلييم مرحلية في  تقييو  الطفبيية األنشيطة ا  حسيين دراسية بيني  كميا (2005 ،)حسيين
 عليي  اكيد  ميا وهيذا اليوطن ، اليوالء تع يي  في  الدلقيية القييم دور (2012 )مغامسي ، دراسية اظهر  كما ،الوطن  الوع 
 خيفل مين نفحي  ،والمسياوا   الواليدين بير حييث مين عليهيا الطلبية وتيدريب نيةاإلنسيا القييم عليى التركيي  ف  الحالية الدراسة

 تميي ا هنيا  أ  نتائجهيا بيني  حييث ،اليوطن  اليوع  تع يي  في  األنشيطة اثير عليى ركي   أنهيا العربيية الدراسا  استعرا 
 .المؤثر  االيجابية السما  أيجاد ف  المشاركين غير عن األنشطة ف  المشاركين الطلبة لد 

 : السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة مميزات
 حييول والتيييافهم واالنظميية القييوانين احتييرا  خييفل ميين الييوطن  الييوع  تع ييي  مجملهييا فيي  السييابقة الدراسييا  تناوليي 

 تتعلييق قيييم مجموعيية علييى يركيي  والييذي ،بحداثتيي  يتصييف الموضييوع هييذا أ  تيير   -الباحثيية علييم حييدود فيي  –أنهييا اال القييياد 
 وطيين بصييمة مشييروع يدي  فيمييا االجتميياع ( والبعييد ،واالسير  ،)المواطنيية واالنتميياء الييوالء قييم بموضييوع ارتبيياط لهييا بابعياد
 المتغييييرا  بعييي  اليييى الدراسييية تعرضييي  كميييا ،الحووميييية الميييدار  فييي  والعاشييير التاسيييع الصييييوف طلبييية نظييير وجهييية مييين

  .سابقا ترد لم الت و  واأل  لأل  التعليم  مستو  بال عفقة لها الت  الديموغرافية
  Methodology الدراسة منهجية

  المستخدمة االحصائية واالساليب البيانات على الحصول ومصادر الدراسة أداة
 علييى االطييفع وبعييد الدراسيية متغيييرا  ضييوء فيي  اسييتبانة تصييميم طريييق عيين األولييية البيانييا  علييى الحصييول تييم
 ذا  والدراسييا  والكتييب االييدوريا  ميين لمجموعيية موتبيي  مسييح خييفل ميين ةالثانوييي البيانييا  الييى اضييافة ،السييابقة الدراسييا 
 الميييدار  فييي  والعاشييير التاسيييع الصييييوف مييين المشييياركين الطيييف  جمييييع مييين الدراسييية مجتميييع يتكيييو   .بالموضيييوع العفقييية
 بحسييب طالبيية (400و) طالبييا (800) عييددهم والبييال  الجنييوب  الميي ار لييواء / والتعليييم التربييية مديرييية الييى التابعيية الحوومييية
 المدتييار  الدراسيية عينيية وتتكييو   ،2017/2018 الدراسيي  العييا  خييفل والتعليييم التربييية مديرييية عيين صييادر  داخلييية إحصييائية
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 (220) المويعييية االسيييتبانا  عيييدد بلييي  لقيييد .(Sekaran ،2016) العشيييوائية المعاينييية اسيييلو  باسيييتددا  فيييردا (220) مييين
 األسييئلة معظييم عيين اإلجابيية اكتمييال لعييد  نظييرا اسييتبانة (15) حييذف وتييم ،اسييتبان  ( 215 ) فبلغيي  المسييترد  أمييا ،اسييتبان 
 ميين اسييتبان  (200) عييددها والتيي  (%90.91) بلغيي  للتحلييي  الصييالحة االسييتبانا  نسييبة أ  يعنيي  وهييذا ،تتضييمنها التيي 

 االجتمياع  النيوع حييث مين نالمبحيوثي تصيني  وليد  ،المسيترد  االسيتبانا  مين (%93.02) ونسيبة ،المويعية االسيتبانا 
 عليى األدا   تطبييق تم.طالبية 80 الدراسية عينية في  الطالبيا  عدد بينما ،120 الطلبة عدد إ  نفح  االستبانا ، فري بعد

 همييا مركيي ين علييى مييويعين وكييانوا والطييف  الطالبييا  علييى المشييروع تطبيييق فيي  البييدء قبيي  الطلبيية ميين المسييتهدفة العينيية
 5/8/2018 بتيياري  القبلييية االسييتبانة تعبئيية وتييم ،للبنييا  الثانوييية مؤتيي  بنييا  ومدرسيية للبنييين ثانويييةال جعييير مدرسيية مركيي 
 عليى البعديية االسيتبانة تطبيق تم 23/8/2018 بتاري  االخير اليو  وف  اسبوعين لمد  المشروع لبرنامج الطلبة تلق  وبعد
 يعتمييد الييذي الميدخ  الييى التجربية تصييميم علييى الباحثية إسييتند  وقيد ،معملييية تجربية إجييراء تييم لقيد .الطلبيية مين العينيية نييس
 أخير   مير  القييا  ييتم ثيم ،التجريبي  المتغيير إدخيال قبي  بالدراسة الداصة المتغيرا  قيا  يتم بحيث واحد  مجموعة على
 .(1996 ،)بدر أثره تحديد بهدف التجريب  المتغير إدخال بعد

  : Variablesالدراسة متغيرات

 المشيروع برنيامج ف  االشترا  لد  واالنتماء الوالء قيم بموضوع تتعلق أبعاد مجموعة من الدراسة يرا متغ تتكو  
 هييذه وتتيييرع ،(X16) ولغاييية (X1) ميين األسييئلة وتقيسييها 2018 /2017 الدراسيي  للعييا  (وطيين )بصييمة الصيييي  الييوطن 
 : التال  (1) رقم الجدول ف  كما الموضحة األسئلة تقيسها ابعاد سبعة الى االبعاد

 بعد كل تقيس التي األسئلةو األبعاد / (1) رقم جدول

 واالنتماء الوالء قيمأبعاد التسلس 
 االسئلة

 االسئلة عدد
 الى من

 National 1 6 6 الوطن  البعد 1
 Family 7 11 5 األسري  البعد 2
 Social 12 16 5 االجتماع  البعد 3

 16 المجموع
  التحليل في لمتبعةا اإلحصائية األساليب

 كمؤشيير الحسيياب  والوسي  ،العينيية ألفيراد النوعييية المتغييرا  خصييائ  لمعرفيية كمؤشير النسييبية والتكيرارا  التكييراري  التويييع
 Five Likert Scale) الدماسي  ليويارد مقييا  بحسيب والمعيد  لإلسيتبانة المسيتجيبين نظير وجهية مين أهميتهيا بحسب البنود لترتيب

 ميا العفقية لمعرفية المقييا  مسياحة عليى اإلجابية ونسيبة ،الحسياب  وسيطها عين القييم تشيت  مسيتو   لمعرفة معياري ال واإلنحراف ،(
 Reliability) المصييداقية معاميي  خيييفل ميين ومصيييداقيتها الدراسيية أدا   ثبييا  وإختبيييار ،للسييؤال وي   وأعلييى الحسييياب  الوسيي  بييين

Coefficient) اليا كرونباخ (Cronbach’s Alpha)، ي يد عندما مصداقيتها الى واإلطمئنا  البحث نتائج على اإلعتماد يمون ذإ 
 – Two Paired متطيابقتين لعينتيين ) ( إختبيار اليى اضيافة ،(Sekaran,2016) ،(%60) وهي  المقبولية النسيبة عليى المعامي 

Samples T test)) إجابييا  متوسييط  بييين وق فيير  وجييود بعييد  المتعلييق الصيييري  الييير  وإلختبييار 0.05 معنوييية مسييتو   عنييد 
  .والبعدي القبل  اإلجراءين ف  المجموعة

 (Reliability Test) القياس أداة إعتمادية درجة وإختبار صدق
 بهيييذا والمهتميييين التربيييويين مييين عيييدد عليييى عرضيييها طرييييق عييين الدراسييية ألدا   الظييياهري  الصيييدق مييين التحقيييق تيييم
 مصييييداقية مسييييتو   يقيييييس اختبييييار وهييييو ،(Cronbach's Alpha) اختبييييار اسييييتددا  تييييم وقييييد ،توييعهييييا قبيييي  الموضييييوع
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 اليبع  ليد  وجييد  اليقيرا  لبع  عالية مصداقية درجة النتائج أظهر  وقد ،اإلستبانة أسئلة عن اإلجابة ف  المستجيبين
 , Sekaran) فيي كثر (%60) وهيي  جيييد  االختبييار أدا   عنييدها تعتبيير التيي  المقبوليية النسييبة مييع مقارنتهييا تييم مييا اآلخييراذا

 فيي  الطلبيية عينيية إلجابييا  (%78.6) البالغيية األدا   ثبييا  مسييتو   يوضييح الييذي التييال  (2) رقييم الجييدول فيي  وكمييا (2016
 .الثانية المرحلة ف  (%73.1) و ،األولى المرحلة

 التجريبي المتغير ادخال وبعد قبل الدراسة اداة لفقرات الثبات معامالت / 2 رقم جدول

 والوالء االنتماء بعد
 اليا نباخكرو 
 بعدي قبل 

 97.1 71.3 الوطن  البعد
 84.4 84.8 األسري  البعد
 74.0 91.5 االجتماع  البعد

 73.1 78.6 المجموع
 معيامف  ا  (3) الجيدول مين ويتضيح ،والبعديية القبلية الدراسة ابعاد متغيرا  بين االرتباط معامف  احتسا  تم

 بييييين مييييا متييييداخ  ارتبيييياط وجييييود عييييد  يعنيييي  ممييييا (Sekaran,2016) كبييييير  ليسيييي  االختبييييار بنييييود بييييين بيرسييييو   ارتبيييياط
  .المتغيرا 

 للمقياس الداخلي لالتساق االحصائية الداللة (/3) رقم جدول
 

# 
  البعدية االبعاد  القبلية االبعاد

Na Fa So Na Fa So 

عاد
االب

 
 

بلية
الق

 

Na 1      

Fa .814** 1     

So .834** .841** 1    

عاد
االب

 
 

دية
لبع
ا

 
 

Na .803** .783** .747** 1   

Fa .824** .813** .832** .842** 1  

So .821** .811** .839** .831** .817** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

# Na ( وطن  بعد ) , Fa  (اجتماع ) so ,(عائل ) .
  الدراسة عينة خصائص تحليل

 متغيييييرا  ثفثيييية خييييفل ميييين شدصييييية معلومييييا  األول الجيييي ء تضييييمن ،نيرئيسيييي جيييي أين علييييى اإلسييييتبانة إشيييتمل 
 المسييتقلة المتغيييرا  ميين بويي  الداصيية األسييئلة ميين مجموعيية علييى إشييتم  فقييد الثييان  الجيي أ أمييا ،(4) رقييم الجييدول يوضييحها

 خصيييائ  تحليييي  يلييي  وفيميييا مسيييتقف، شيييرمتغيراع سيييتة عيييددها بلييي  والتييي  ،السيييابقة الدراسيييا  مييين مجموعييية أفريتهيييا التييي 
 الديموغرافي : المتغيرا 

 الفرضيات وإختبار االبيانات تحليل
  اليرضيا  وإختبار ،النتائج ومناقشة ،بالتحلي  الدراسة بيانا  تناول الج ء هذا ف  سيتم

  الدراسة عينة خصائص : أوال
 / للبنيا  الثانويية ومؤتي  للبنيين الثانويية جعيير مدرسيت  في  والعاشر التاسع صيوف طلبة من الدراسة عينة تتكو  

 مين (%55) أ  الجيدول هيذا مين يتضيح إذ ،العينية تلي  خصيائ  يوضيح التيال  ( 4) رقيم والجيدول ،الجنيوب  الم ار لواء
 ذكيور مين الطلبية عليى االسيتبانا  تويييع ا  يعني  وهيذا ،االثيا، مين (%45) ونسيبة الذكور الطلبة من هم العينة ميردا 
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 ميين لفمهييا  فيهيا العلمييية الميؤهف  تشييو  العينيية مييردا  ميين كبيير  نسييبة أ  كميا ،مييا حييد اليى امتقاربيي يويو   يويياد وانيا،
 فيي كثر تييوجيه  العلميي  مسييتواهم الييذين لفبيياء العلمييية المييؤهف  نسييبة ا  حييين فيي  %79.5 نسييبت  مييا أكثيير أو تييوجيه 
 الشيييهاد  امهييياتهم تحمييي  ممييين هيييم العينييية مييين %48 أ  وجيييد كميييا ،اايضييي متقاربييية نسيييب وهيييذه %73.5 نسيييبت  ميييا شيييول 

 وهييذا ،%36.5 ميينهم االولييى الجامعييية الشييهاد  حمليية نسييبة فشييول  االبيياء بدصييو  أمييا ،ادنييى كحييد األولييى الجامعييية
 .للوالدين المناسب العلم  للت هي  نظرا االستبانة ليقرا  لعينة افراد اجابا  حول جيدا انطباعا يعط 

 الدراسة عينة لخصائص التكراري  التوزيع / (4) رقم جدول
 % العدد المتغير فئات  المتغير الرقم

 الصف 1
 %60 120 التاسع
 %40 80 العاشر
 %100 200 المجموع

 االجتماع  النوع 2
 %55 106 ذكر
 %46 93 أنثى
 %100 200 المجموع

 لأل  التعليم  المستو   3

 %7.5 15  متعلمة غير
 %13 26 توجيه  من أق 

 %23.5 47 توجيه 
 %8 16 مجتمع كلية

 %48 96  جامعية
 %100 200 المجموع

 لأل  التعليم  المستو   4

 %1.5 3  متعلم غير
 %25 50 توجيه  من أق 

 %33.5 67 توجيه 
 %3.5 7 مجتمع كلية

 %36.5 73  جامع 
 %100 200 المجموع

  الفرضيات واختبار الدراسة بابعاد المتعلقة البيانات عرض : ثانيا
 الييوطن  المشييروع فيي  االشييترا  وبعييد قبيي  واالنتميياء الييوالء قيييم لميهييو  ادراكهييم مسييتو   حييول المبحييوثين آراء اسييتطفع -1

 :كاآلت  النتائج كان  وقد ،االولى اليرعية اليرضية واختبار الصيي 

 مسيتو   وتقييس االسيتبانة ضيمن ادرجي  فقيرا  سيتة حيول المشياركين آراء بتحليي  المتعليق (5) رقم الجدول يشير
 الييوطن  بالبعييد االرتبيياط ذا  واالنتميياء الييوالء وقيييم الوطنييية الهوييية بميهييو  يتعلييق فيمييا وطيين بصييمة مشييروع ميين االسييتياد 
 ،البعيد بهيذا المرتبطية نتمياءواال اليوالء وقييم الوطنيية الهوية ميهو  حول تصور من الطلبة هؤالء لد  موجود هو بما مقارنة
 بيين ميا تتيراوح أهميية وبنسبة عالية أو قوية بدرجة تتيق أنها األسئلة جميع إجابة حول المشاركة اليئة نظر وجهة كان  لقد
 %86.30) اليئية وضيمن جيدا عاليية درجية البعديية الموافقية نسيبة بلغي  حيين في  ،القبلية لفجابة (78.3% - 61.80%)
 مقارنيية (%88.20) نسييبية وباهمييية (4.41) الييوطن  البعييد فقييرا  لجميييع البعدييية لفجابييا  حسيياب  سيي ومتو  (90.3% -
 كمييا (،6) رقييم الجييدول ميين يتضييح وكمييا (%75.14) نسييبية وباهمييية ( 3.757) القبلييية لفجابييا  الحسيياب  المتوسيي  مييع
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 اعليييى ميييع مقارنييية (%90.3) نسييبية وباهميييية ( 4.515) اليييوطن  البعييد فقيييرا  ضيييمن حسييياب  متوسيي  درجييية اعليييى بلغيي 
 (4) رقييم جييدول ميين (5) رقييم لليقيير  وتعييود (%78.3) نسييبية وباهمييية (3.915) البييال  القبلييية لفجابييا  حسيياب  متوسيي 
 (2) رقيم للسيؤال فتعيود البعديية لفجابية حسياب  متوسي  ادنيى اميا ،ممي   وطنية مبادرا  اقتراح ف  بالمساهمة تتعلق والت 
 وباهميية (4.315) والبيال  البعديية لفجابية الحسياب  المتوسي  ميع مقارنية (%65.50) نسيبية وباهميية (3.275) بلي  حيث
 اليييدفاع منتسيييبو مثييي  اليييوطن يديييد  مييين احتيييرا  بقيمييية اليقييير  هيييذه تتعليييق حييييث (،5) رقيييم الجيييدول مييين (%86.30) نسيييبية
 فييي  االشيييترا  بعيييد اليييوطن  بالبعيييد المتعلقييية القييييم لجمييييع ارتيعييي  الحسيييابية المتوسيييطا  ا  نفحييي  عيييا  وبشيييو  ،الميييدن 
 ا  يعنييي  مميييا ،المشيييروع فييي  االشيييترا  قبييي  القييييم لجمييييع الحسيييابية بالمتوسيييطا  مقارنييية وطييين بصيييمة اليييوطن  المشيييروع
 وقبيييول العدميييية اليرضيييية رفييي  ييييتم وبالتيييال  ،اليييوطن  المشيييروع فييي  االشيييترا  بعيييد القييييم هيييذه اهميييية ييييدركو   المبحيييوثين
 بالبعيييد المرتبطيية للقيييم الطلبيية ادرا  مسييتو   ا  يظهيير والييذي (6) رقييم الجييدول ميين ايضييا يتضييح وكمييا ،يلييةالبد اليرضييية
 يدتليف ( وطين )بصيمة الصييي  اليوطن  المشيروع برنيامج في  مشياركتهم قبي  واالنتمياء الوالء قيم أبعاد من كواحد الوطن 
 وجهيية ميين األسييئلة فقيرا  جميييع ال  وذليي  المشيروع، فيي  اشييراكهم بعييد اليوطن  بالبعييد المرتبطيية للقييم ادراكهييم مسييتو   عين
 متوسيطا  ميع مقارنية ( 5-4) اليتير  حيدود ضيمن يقيع منهيا لكي  الحسياب  المتوسي  ا  فيهيا يظهير ،المبحوثة العينة نظر

 ا مقييي بحسييب الدراسيية هييذه فيي  المعتمييد المقيييا  وهييو (3) علييى الحييالتين كلتييا فيي  ت يييد والتيي  (4 -3) القبلييية االجابييا 
 االجابييا  ميين لكيي  المعييياري  اإلنحييراف بليي  كمييا ،%60 ميين أكبيير عييا  بشييو  التيي ثير مسييتو   وكييا  ،المسييتدد ، ليويير 
 تشييت  عييد  علييى يييدل ممييا ،الحسيياب  المتوسيي  نصييف ميين أقيي  وهييو التييوال  علييى (1.028و) ،(0.064) والقبلييية البعدييية
 كمييا (Two paired-Samples T-Test) اختبييار تددا إسيي تييم النتيجيية هييذه صييحة ميين وللت كييد .المبحييوثين عينيية آراء

 (T) قيميية أ  الجييدول فيي  (SPSS) االحصييائ  التحلييي  برنييامج نتييائج مطالعيية ميين نجييد إذ (،7) رقييم الجييدول ميين يتضييح
 أ  وبميييا ،%5 مييين أقييي  (0.000) المحسيييو  الداللييية مسيييتو   أ  كميييا ،الجدوليييية مييين أكبييير وهييي  (15.339) المحسيييوبة=

 الدالليية مسييتو   قيميية أو ،الجدولييية القيميية ميين أقيي  المحسييوبة القيميية كانيي  إذا ،العدمييية اليرضييية تقبيي   هيي القييرار قاعييد 
 قيميية أو الجدولييية القيميية ميين أكبيير المحسييوبة القيميية تكييو   عنييدما البديليية اليرضييية قبييول ويييتم ،%5 ميين أكبيير المحسييوبة
 اليرضييية وقبييول العدمييية اليرضييية رفيي  يييتم فانيي  ابقة،السيي القاعييد  علييى وبنيياء ،%5 ميين أقيي  المحسييوبة الدالليية مسييتو  
 .البديلة

 للمشروع الوطني البعد من واالنتماء الوالء قيم لمفهوم الطلبة ادرا  مستوى  / (5) رقم جدول
 المستجيبين إلجابات المئوية النسبة

رقم االستبانة فقرات
ال

 

 القبلية االجابات البعدية االجابات
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

 الوطن يدد  من احترا  27 53 98 18 4 135 36 10 15 4
 المدن  الدفاع كرجال

1 
2 7.5 5% 18% 67% %2 %9 %49 26.5 13.5 

 2 الوطنية الرموي احترا  41 16 110 23 10 124 40 16 15 5
2.5 7.5 8 20 62 5 11.5 55 8 20.5 

 مبادرا  اقتراح ف  المساهمة 30 28 88 46 8 138 25 17 17 3
 3 ممي   وطنية

1.5 8.5 8.5 12.5 69.5 4% 23% 44% 14% 15% 

 المعالم على المحافظة 21 19 125 27 8 143 21 15 17 4
 التاريدية. و الدينية

4 
2% 8.5% 7.5 10.5 71.5 4 13.5 62.5 9.5 10.5 
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 رافقالم على المحافظة 103 30 21 39 7 151 18 16 13 2
 العامة

5 
1% 6.5% 8% 9.5% 75.5% 3.5% 19.5% 10.5% 15% 51.5% 

 أثر تر  ف  المساهمة 31 14 118 28 9 132 37 16 12 3
 الوطن على ينعوس إيجاب 

6 
3% 6% 8% 18.5% 66% 4.6% 14% 59% 7% 15.5% 

 * الوطني البعد قيم حول لالجابات المعيارية واإلنحرافات الحسابية المتوسطات / (6) رقم جدول

 الفقرة القبلية االجابات البعدية االجابات
 م ع % الترتيب

 

 م ع % الترتيب
 2 88.30% 1.018 4.415 2 68.10% 0.903 3.405 1 

5 86.30% 1.063 4.315 3 65.50% 1.070 3.275 2 

4 87.80% 1.050 4.390 5 62.60% 1.058 3.130 3 

3 88.20% 1.071 4.410 6 61.80% 0.898 3.090 4 

1 90.30% 0.961 4.515 1 78.30% 1.310 3.915 5 

2 88.30% 0.973 4.415 4 63.00% 0.996 3.150 6 

 اليقرا  جميع 3.757 1.028 75.14%  4.410 0.064 88.20% 

 * النسبية األهمية = % ،المعياري  االنحراف = ع ،الحساب  المتوس  =  

 الدراسة ضياتفر  اختبار نتيجة (/7) رقم جدول

 الفرضية
 االجابات

t Sig. (2-tailed) 
 القبلية البعدية

1 Pair 1  000. 15.339 وطن  وطن 

2 Pair 2  000. 7.940 أسري  أسري 

3 Pair 3  000. 9.219 اجتماع  اجتماع 

 االسيري  بالبعيد يتعليق افيمي واالنتمياء اليوالء وقييم الوطنيية الهويية لميهيو  ادراكهيم مسيتو   حيول آراءالمبحوثين استطفع -2
 :كاآلت  النتائج كان  وقد ،الثانية اليرعية اليرضية واختبار الصيي  الوطن  المشروع ف  االشترا  وبعد قب 

 مسيتو   وتقييس االسيتبانة ضمن ادرج  فقرا  خمس حول المشاركين آراء بتحلي  المتعلق (8) رقم الجدول يشير
 هيو بميا مقارنية االسيري  بالبعيد االرتبياط ذا  واالنتمياء الوالء وقيم الوطنية الهوية  بميهو  يتعلق فيما مشروعال من االستياد 
 وجهية كاني  لقد ،البعد بهذا المرتبطة واالنتماء الوالء وقيم الوطنية الهوية ميهو  حول تصور من الطلبة هؤالء لد  موجود
 ميا تتيراوح أهميية وبنسيبة عيال بمستو   تتيق أنها (11) رقم الى (7) رقم من األسئلة جميع إجابة حول المشاركة اليئة نظر
 %83.3) اليئية وضيمن جيدا عيال بمستو   البعدية الموافقة نسبة بلغ  حين ف  ،القبلية لفجابا  (%76.7 - %74) بين
 ميع مقارنية (%86.4) نسيبية وباهميية (4.32) االسيري  البعد فقرا  لجميع البعدية لفجابا  حساب  ومتوس  (91.9% -
 بلغيي  كمييا ،(9) رقييم الجييدول ميين يتضييح وكمييا (%75.15) نسييبية وباهمييية (3.757) القبلييية لفجابييا  الحسيياب  توسيي الم

 (10) رقيييم لليقييير  وتعيييود (%76.7) نسيييبية وباهميييية (3.835) االسيييري  البعيييد فقيييرا  ضيييمن حسييياب  متوسييي  درجييية اعليييى
 الحسياب  المتوسي  ارتييع حييث االلكترونيية، حيواللجرائم فييةالكا المعرفية اليى الطاليب بيامتف  تتعليق والت  القبلية لفجابا 

 امييا ،(%84.9) بلغيي  نسييبية وباهمييية (4.290) الييى وطيين بصييمة مشييروع فيي  االشييترا  بعييد الموضييوع لهييذا الطلبيية لييتيهم
 مييع مقارنيية (%83.3) نسييبية وباهمييية (4.165) بليي  حيييث (7) رقييم للسييؤال فتعييود البعدييية لفجابيية حسيياب  متوسيي  ادنييى

 (،9) رقيم الجيدول مين (%75.2) نسيبية وباهميية (3.760) والبيال  (7) رقيم اليقير  لينيس القبليية لفجابة الحساب  المتوس 
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 المتوسيييطا  ا  نفحييي  عيييا  وبشيييو  المدتليييية، األسيييرية المناسيييبا  فييي  بيعاليييية الطلبييية بمشييياركة اليقييير  هيييذه تتعليييق حييييث
 بالمتوسيطا  مقارنية وطين بصيمة اليوطن  المشيروع في  االشترا  بعد الوطن  دبالبع المتعلقة القيم لجميع ارتيع  الحسابية
 فيي  االشييترا  بعييد القيييم هييذه اهمييية يييدركو   المبحييوثين ا  يعنيي  ممييا ،المشييروع فيي  االشييترا  قبيي  القيييم لجميييع الحسييابية
 (9) رقييم الجييدول ميين ايضييا يتضييح وكمييا ،البديليية اليرضييية وقبييول العدمييية اليرضييية رفيي  يييتم وبالتييال  ،الييوطن  المشييروع
 في  مشياركتهم قبي  واالنتمياء الوالء قيم أبعاد من كواحد االسري  بالبعد المرتبطة للقيم الطلبة ادرا  مستو   ا  يظهر والذي
 اشيراكهم بعيد اليوطن  بالبعيد المرتبطية للقييم ادراكهيم مسيتو   عين يدتليف ( وطين )بصيمة الصيي  الوطن  المشروع برنامج
 منهيا لكي  الحسياب  المتوسي  ا  فيهيا يظهير ،المبحوثة العينة نظر وجهة من األسئلة فقرا  جميع ال  ل وذ ،المشروع ف 
 (3) علييى الحييالتين كلتييا فيي  ت يييد والتيي  (4 -3) القبلييية االجابييا  متوسييطا  مييع مقارنيية ( 5-4) اليتيير  حييدود ضييمن يقييع
 مييين أكبيير عييا  بشييو  التييي ثير مسييتو   وكييا  ،د ،المسييتد ليوييير  مقيييا  بحسييب الدراسيية هيييذه فيي  المعتمييد المقيييا  وهييو
 عليى ييدل مميا ،الحسياب  المتوسي  نصيف مين أقي  والقبليية البعديية االجابيا  مين لكي  المعيياري  اإلنحراف بل  كما ،60%
-Two paired-Samples T) اختبييار إسييتددا  تييم النتيجيية هييذه صييحة ميين وللت كييد .المبحييوثين عينيية آراء تشييت  عييد 

Test) القييرار قاعييد  علييى وبنيياء ،%5 > (0.000) المحسييو  الدالليية مسييتو   أ  كمييا (،7) رقييم الجييدول ميين يتضييح كمييا 
 .البديلة اليرضية وقبول العدمية اليرضية رف  يتم

  وطن بصمة لمشروع االسري  البعد من واالنتماء الوالء لمفهوم الطلبة ادرا  مستوى  / (8) رقم جدول
 نالمستجيبي إلجابات المئوية النسبة

رقم االستبانة فقرات
ال

 

 القبلية االجابات البعدية االجابات
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

 المناسبا  ف  بيعالية أشار  106 21 17% 31 25 95 60 30 13 2
 المدتلية األسرية

7 
1% 6.5% 15% 30% 47.5 12.5 15.5 8.5% 10.5 53% 

 العطلة خفل اليرا  أوقا  استثمر 74 67 18 16 25 114 49 15 17 5
 الصيفية

8 
2.5 8.5% 7.5 24.5 57% 12.5 %8 %9 33.5 37% 

 خفل من والتقدير االحترا  اظهر 83 21 69 16 11 120 37 19 21 3
 األسري  التعام 

9 
1.5 10.5 9.5 18.5 60% 5.5 8% 34.5 10.5 41.5 

 بالجرائم الكافية لمعرفةا امتل  67 72 32 19 10 116 50 13 18 3
 االلكترونية

10 
1.5 9% 6.5 25% 58% 5 % 9.5% 16% 36.5 33.5 

 من السلبية باآلثار الوع  امتل  78 27 61 25 9 122 77 1 0 0
 11 المددرا  تناول

0 0 0.5% 38.5% 61% 4.5% 12.5 30.5 13.5 39% 

 * األسري  البعد قيم حول لالجابات معياريةال واإلنحرافات الحسابية المتوسطات / (9) رقم جدول
 القبلية االجابات البعدية االجابات

 الفقرة
 م ع % الترتيب م ع % الترتيب

5 83.3% .976 4.165 2 75.20% 1.521 3.760 7 

3 86.0% 1.037 4.300 3 74.90% 1.360 3.745 8 

4 85.0% 1.092 4.250 3 74.90% 1.232 3.745 9 

2 85.8% 1.030 4.290 1 76.70% 1.142 3.835 10 

1 91.9% .550 4.595 4 74.00% 1.232 3.700 11 

 اليقرا  جميع 3.757 0.049 75.15%  4.320 0.220 86.40 
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 * النسبية األهمية = % ،المعياري  االنحراف = ع ،الحساب  المتوس  =  
 االجتميياع  بالبعييد يتعلييق فيمييا واالنتميياء الييوالء وقيييم الوطنييية الهوييية لميهييو  ادراكهييم مسييتو   حييول آراءالمبحييوثين اسييتطفع -3

 :كاآلت  النتائج كان  وقد الثالثة، اليرعية اليرضية واختبار الصيي  الوطن  المشروع ف  االشترا  وبعد قب 

 مسيييتو   وتقييييس االسيييتبانة ضيييمن ادرجييي  فقيييرا  خميييس حيييول المشييياركين آراء بتحليييي  المتعليييق (8) رقيييم الجيييدول يشيييير
 موجييود هيو بميا مقارنية االسييري  بالبعيد االرتبياط ذا  واالنتمياء اليوالء وقيييم الوطنيية الهويية بميهيو  يتعلييق فيميا مشيروعال مين  االسيتياد
 اليئيية نظيير وجهيية كانيي  لقييد ،البعييد بهييذا المرتبطيية واالنتميياء الييوالء وقيييم الوطنييية الهوييية ميهييو  حييول تصييور ميين الطلبيية هييؤالء لييد 

 (%76.7 - %74) بييين مييا تتييراوح عالييية أهمييية بنسييبة تتيييق أنهييا (11) رقييم الييى (7) رقييم ميين األسييئلة جميييع إجابيية حييول المشيياركة
 حسيياب  ومتوسيي  (%91.9 - %83.3) اليئيية وضييمن جييدا عالييية بنسييبة البعدييية الموافقيية نسييبة بلغيي  حييين فيي  ،القبلييية لفجابييا 
 القبلييية لفجابييا  الحسيياب  المتوسيي  مييع مقارنيية (%86.4) يةنسييب وباهمييية (4.32) االسييري  البعييد فقييرا  لجميييع البعدييية لفجابييا 

 البعيد فقيرا  ضيمن حسياب  متوسي  درجية اعلى بلغ  كما ،(9) رقم الجدول من يتضح وكما (%75.15) نسبية وباهمية (3.757)
 المعرفيية الييى الطالييب بييامتف  تتعلييق والتيي  القبلييية لفجابييا  (10) رقييم لليقيير  وتعييود (%76.7) نسييبية وباهمييية (3.835) االسييري 
 اليى وطين بصمة مشروع ف  االشترا  بعد الموضوع لهذا الطلبة لتيهم الحساب  المتوس  ارتيع حيث ،االلكترونية حواللجرائم الكافية

 (4.165) بليي  حيييث (7) رقييم للسييؤال فتعييود البعدييية لفجابيية حسيياب  متوسيي  ادنييى امييا ،(%84.9) بلغيي  نسييبية وباهمييية (4.290)
 نسيييبية وباهميييية (3.760) والبيييال  (7) رقيييم اليقييير  لييينيس القبليييية لفجابييية الحسييياب  المتوسييي  ميييع مقارنييية (%83.3) نسيييبية وباهميييية

 عييا  وبشييو  ،المدتلييية األسييرية المناسييبا  فيي  بيعالييية الطلبيية بمشيياركة اليقيير  هييذه تتعلييق حيييث (،9) رقييم الجييدول ميين (75.2%)
 بالمتوسيطا  مقارنية اليوطن  المشيروع ف  االشترا  بعد الوطن  بالبعد المتعلقة القيم ميعلج ارتيع  الحسابية المتوسطا  ا  نفح 

 المشييروع فيي  االشييترا  بعييد القيييم هييذه اهمييية يييدركو   المبحييوثين ا  يعنيي  ممييا ،المشييروع فيي  االشييترا  قبيي  القيييم لجميييع الحسييابية
 ا  يظهيير والييذي (9) رقييم الجييدول ميين ايضييا يتضييح وكمييا ،يلييةالبد اليرضييية وقبييول العدمييية اليرضييية رفيي  يييتم وبالتييال  ،الييوطن 
 اليوطن  المشيروع برنيامج في  مشياركتهم قبي  واالنتمياء اليوالء قييم أبعياد مين كواحد االسري  بالبعد المرتبطة للقيم الطلبة ادرا  مستو  
 فقيرا  جمييع ال  وذلي  ،المشروع ف  اشراكهم بعد الوطن  بالبعد المرتبطة للقيم ادراكهم مستو   عن يدتلف (وطن )بصمة الصيي 
 مييع مقارنيية ( 5-4) اليتيير  حييدود ضييمن يقييع منهييا لكيي  الحسيياب  المتوسيي  ا  فيهييا يظهيير ،المبحوثيية العينيية نظيير وجهيية ميين األسييئلة

  مقييا بحسيب الدراسية هيذه في  المعتميد المقييا  وهيو (3) عليى الحيالتين كلتيا في  ت ييد والتي  (4 -3) القبليية االجابا  متوسطا 
 Two) اختبييار إسييتددا  تيم النتيجيية هيذه صييحة ميين وللت كيد .%60 ميين أكبير عييا  بشييو  التي ثير مسييتو   وكيا  ،المسييتدد ، ليوير 

paired-Samples T-Test) قاعيد  على وبناء ،%5 > (0.000) المحسو  الداللة مستو   أ  (،7) رقم الجدول من يتضح كما 
 .البديلة رضيةالي وقبول العدمية اليرضية رف  يتم القرار

 وطن بصمة لمشروع االجتماعي البعد من واالنتماء الوالء وقيم الوطنية الهوية لمفهوم الطلبة ادرا  مستوى  / (10) رقم جدول
 المستجيبين إلجابات المئوية النسبة

رقم االستبانة فقرات
ال

 

 القبلية االجابات البعدية االجابات
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

 المناسبا  ف  بيعالية أشار  81 59 30 19 11 115 84 0 0 1
 12 والوطنية الدينية

0.5 0 0 42% 57.5 5.5 9.5% 15% 29.5 40.5 

1 11 0 44 144 10 18 40 48 84 
 13 المجتمع أفراد مع أتعاو  

0.5 5.5 0 22% 72% 5% 9% 20% 24% 42% 

1 0 10 56 133 8 25 46 37 84 
 14 الوطن  الترا،  أحتر 

0.5 0 5% 28% 66.5 4% 12.5 23% 18.5 42% 

 15 التطوعية باألعمال أقو  100 27 39 24 10 126 62 0 11 1
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 المجتمعية والددما  50% 13.5 19.5% 12% 5% 63% 31% 0 5.5% 0.5%

1 0 0 55 144 9 44 33 22 92 
 16 جديد  صداقا  تكوين أستطيع

0.5% 0 0 27.5% 72% 4.5% 22% 16.5% 11% 46% 

 * األجتماعي البعد قيم حول لالجابات المعيارية واإلنحرافات الحسابية المتوسطات / (11) رقم جدول
 القبلية االجابات البعدية االجابات

 الفقرة
 م ع % الترتيب م ع % الترتيب

4 91.20% .555 4.560 2 78.00% 1.195 3.900 12 

3 91.90% .796 4.595 3 77.80% 1.194 3.890 13 

2 92.00% .634 4.600 4 76.40% 1.219 3.820 14 

5 90.10% .802 4.505 1 78.30% 1.275 3.915 15 

1 94.10% .519 4.705 5 74.40% 1.357 3.720 16 

 اليقرا  جميع 3.849 0.081 76.98%  4.593 0.119 91.90% 

 * النسبية األهمية = % ،ري المعيا االنحراف = ع ،الحساب  المتوس  =  
  والتوصيات النتائج مناقشة

 لييواء وتعليييم تربييية مييدار  فيي  والعاشيير التاسييع صيييوف طلبيية تصييورا  علييى التعييرف الييى الحالييية الدراسيية تهييدف
 2017/2018 الدراسيي  العييا  خييفل الصيييي  الييوطن  المشييروع فيي  مشيياركتهم ميين االسييتياد  درجيية حييول الجنييوب  الميي ار
  .المشروع هذا ف  المشاركة قب  لتصورا با مقارنة

 نسييبة شييول  كمييا ،(%92.5) البالغيية االمهييا  نسييبة مقابيي  (%98.5) لفبيياء التعليييم مسييتو   نسييبة أظهيير  :أوال
  التوال  على ( %79.5) ،(%73.5) فوق  فما التوجيه  شهاد  يحملو   من

 3.849 = الحسيياب  )المتوسيي  الثالثيية لمرتبييةا وطيين بصييمة فيي  االشييترا  قبيي  االجتميياع  البعييد احتيي  لقييد :ثانيااا
 ،وصيداقا  عفقيا  وتكيوين واالحتيرا  التعياو   مين الريي  بها يتصف الت  القيم لطبيعة وذل  ،(%76.98 نسبية وباهمية

 ىالي النسيبية االهميية وياد  المشيروع في  االشترا  بعد البعد هذا فقرا  من االستياد  درجة او الحساب  المتوس  ارتيع لقد
 رقييم اليقيير  الييى تعييود البعدييية للمقارنييا  حسيياب  متوسيي  مسييتو   اعلييى كانيي  حيييث ،(4.593) حسيياب  ومتوسيي  91.90%

 بصيمة مشيروع يغطيهيا الت  المحاور لطبيعة نظرا جديد  وصداقا  عفقا  تكوين المبحو، باستطاعة تتعلق والت  (16)
 وهيذه ،المدتليية المناسيبا  في  وأظهياره اليوطن  التيرا،  احتير إ ليىع الطلبية بحيث تتعليق والت  (14) رقم اليقر  يليها ،وطن

 The state) دراسييييية ميييييع واتيقييييي  ،الثالثييييية المرتبييييية احتلييييي  حييييييث (2005) حسيييييين دراسييييية ميييييع اختليييييي  النتيجييييية

university,2010)  االنتمييياء بقضيييايا وعييييا اكثييير االنشيييطة فييي  المشييياركين هيييؤالء وا  صيييداقا  و عفقيييا  تكيييوين فييي 
 .والوالء

 الحسيياب  المتوسيي  ارتيييع حيييث ،وطيين بصييمة مشييروع ميين اسييتيادوا الطلبيية فييا  ،الييوطن  البعييد وبدصييو  :ثالثااا
 المشييروع فيي  االشييترا  قبيي  االتصييورا  بمتوسيي  مقارنيية ،(%88.2) نسييبية هميييةب و  (4.41) الييى البعييد هييذا فقييرا  لجميييع

 رقيم اليقير  اهمهيا فقيرا  مجموعية اليى البعيدي الحساب  المتوس  ف  االرتياع ويع    ،(%75.14) نسبية واهمية (3.757)
 اليدفاع رجيال مثي  اليوطن يديد  مين بياحترا  والتمعلقية (1) رقيم اليقر  يليها ،العامة المرافق على بالمحافظة والمرتبطة ،(5)

 .وغيرهم والمعلمين العا  واالمن المدن 

 فقيرا  جمييع اليى الحسياب  المتوسي  ارتييع اذ سيري،اال للبعيد واضحا تحسنا المبحوثين اجابا  اظهر  كما :رابعا
 ،(%86.4) نسييبية واهمييية (4.320) الييى (%75.15) نسييبية واهمييية (3.757) ميين المشييروع فيي  االشييترا  قبيي  البعييد هييذا
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 واللتييا  (10و) ،(11) ارقييا  فقرتيي  وبداصيية االسييري  البعييد فقييرا  لجميييع ملحييو  تحسيين وجييود يعنيي  ذليي  فييا  وبالتييال 
 للمجتمييع الشيياغ  الشييغ  هيي  والتيي  المدييدرا  تنيياول عيين الناتجيية السييلبية باآلثييار الييوع  الييى المبحييوثين بييامتف  تتعلقييا 
 نسيبية واهميية (4.595) حسياب  وبمتوسي  والداصية الرسيمية المؤسسا  كافة تحقيقة الى يسعى هدف اهم عليها والقضاء

 والتيي  االلكترونييية الجييرائم حييول الكافييية المعرفيية امييتف  علييى الطالييب بمقييدر  المتعلقيية (10) رقييم اليقيير  وكييذل  ،(91.9%)
 .(%85.8) نسبية واهمية (4.290) حساب  وبمتوس  من  التحوط يجب مهم عنصر ه 

 التوصيات
 : أهمها التوصيا  من مجموعة تقديم يمون فان  نتائج من الحالية الدراسة الي  توصل  ما ضوء ف 

 وباسييتددا  الحوومييية الهاشييمية االردنييية المملكيية مييدار  ميين اخيير   ومنيياطق يئييا ب لتشييم  الدراسيية هييذه مثيي  تكييرار -1
 ال اذ ،وطيين( )بصييمة الصيييي  الييوطن  للمشييروع المحتييو   حيييث ميين اكثيير تمثيييف لتظهيير اخيير   تشديصييية اختبييارا 
   معينة. ريفية منطقة على القتصارها نظرا وذل  ،الحالية الدراسة نتائج تعميم يمون

 .شموال أكثر ولتصبح اليائد  لتعم التالية للسنوا  الصيي  الوطن  المشروع ف  الدا  التعليم طلبة مشاركة -2

 لييديهم القصييور نييواح  لتغطييية المدتلييية أالنشييطة ميين الطلبيية احتياجييا  تدطييي  عنييد متدصصيية لجييا  وجييود ضييرور  -3
 عنييد الفيميية واالعتبييارا  ماديييةال االموانييا  تييوفير ضييرور  مييع ،المجييال هييذا فيي  ميينهم االغلبييية آراء اخييذ خييفل ميين

 ليدعم المحلي  المجتميع مؤسسيا  مين والمعنيوي  الميادي الدعم تقديم وضرور  ،مستقبلية مشاريع اية ف  الطلبة مشاركة
 .الفمنهجية االنشطة

 المراجع
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 غي   بمحافظيا  األساسي  التاسيع الصيف بيةطل ليد  واليلسيفية التاريديية الميياييم بع  اكتسا  مستو   (.2000).احمد الرحمن عبد اقصيعة،
 غ   ، االسفمية الجامعة ،ماجستير" "رسالة الوطن ، بانتمائهم وعفقت 
 .القر   ا  ماجستير،جامعة رسالة الطالبا ، لد  الدلقية القيم تقرير ف  الجامعية الطفبية األنشطة دور .(2012محمد.) عبير مغامس ،

 (. 16/7/2018) للموقع العود  تاري  ،www.moe.jo والتعليم التربية ويار  موقع
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 االلكتروني التعليم نوعية لضبط الوطني االختبار تطبيق حول األساسي الثامن الصف طلبة صوراتت
 نظرهم وجهة من ماركا لواء مديرية في

 
 الخريشا نمر هبة د.
 األردن -التعليم التربية وزارة

 22/03/2021: القبول تاريخ     16/01/2021 :االستالم تاريخ
 

 الملخص
 لضييب  الييوطن  االحتبييار تطبيييق حييول األساسيي  الثييامن الصييف طلبيية تصييورا  معرفيية لييىإ الدراسيية هييذه هييدف 

 الثيامن الصيف طلبية مين وطالبية طالبيا (204) مين الدراسية عينية تكوني  ماركيا، ليواء مديريية في  االلكتروني  التعليم نوعية
 الموونية االسيتبانة اسيتددا  تيم (.2018/2019) الدراسي  العا  خفل عما ، العاصمة ف  ماركا لواء مديرية ف  ساس ّ األ
 بعيد االلكتروني ، التعلييم نوعيية لضيب  اليوطن ّ  االختبيار تطبييق حيول الطلبة تصور  لقيا  البيانا  لجمع فقر  (22) من
 اليوطن ّ  االختبيار تطبيق حول األساس ّ  الثامن الصف طلبة تصورا  أ  لى:إ النتائج شار أو  وثباتها، صدقها من قالتحق  
 ليييألدا   ةالكلّيييي للدرجييية الحسييياب   المتوّسييي بلييي  إذ مرتيعييية، كانييي  ماركيييا ليييواء ةمديرّيييي فييي  االلكترونييي  التعلييييم ييييةنوع لضيييب 

 اليوطن ّ  االختبيار تطبييق حيول األساسي  الثيامن الصف طلبة تصورا  ف  ةإحصائيّ  داللة ذي فرق  وجود عد و  ،(.3.98)
 ذا  فييروق  ووجييود وإنييا،(. ذكييور، الجيينس) رلمتغّييي تعيي    ماركييا اءلييو  تربييية ةمديرّييي فيي  االلكترونيي ّ  التعليييم نوعييية لضييب 
 االلكتروني  التعلييم نوعيية لضيب  اليوطن  االختبيار تطبيق حول األساس ّ  الثامن الصف طلبة تصّورا  ف  إحصائّية داللة
 بيييريأ مييين كيييا  النتيييائج ضيييوء فييي  .العربيييية اللغييية مبحيييث ولصيييالح المبحيييث، لمتغّيييير تعييي    ماركيييا ليييواء تربيييية مديرّيييية فييي 

 فيي  التعليمييية العملييية فيي  االلكترونييية االختبييارا  اسييتددا  وتكثييي  بتع ييير والتعليييم التربييية ويار  قيييا  ضييرور  التوصيييا :
 .العلمية المباحث مدتلف ف  االلكترونية االختبارا  ببناء االهتما و  الطلبة. أداء قيا 

 .الطلبة تصورا  التعليم، نوعية لضب  الوطن  االختبار االلكترون ، التعليم المفتاحية: الكلمات
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Eighth-Grade Students' Perceptions of the Application of The National Test 
for Quality Assurance of E-learning in Marka Education Directorate 

 
Abstract 

The aim of this study is to explore eighth-grade students’ perceptions of the 
application of the national test for quality assurance of e-learning in Marka education 
directorate in the capital city of Jordan. The sample of the study comprised 204 eight-
grade students in Marka education directorate in the academic year 2018/2019. Data were 
collected using a reliable and valid questionnaire consisted of 22 items designed to assess 
students’ perceptions. The results pointed out a high degree of eighth-grade students’ 
perceptions on the application of the national test for quality assurance of e-learning 
(Mean = 3.98). Furthermore, it was noted that there were no statistically significant 
differences in eighth-grade students’ perceptions on the application of the national test for 
quality assurance of e-learning that can be attributed to sex (male or female). On the other 
hand, the results revealed that there were statistically significant differences in eighth-
grade students’ perceptions on the application of the national test for quality assurance of 
e-learning that can be attributed to learning courses in favor of Arabic course. 
Consequently, the Ministry of Education is called to intensify using electronic tests in order 
to measure students’ performance as well as paying more attention to developing 
electronic tests in various educational courses to be used by teachers.  

Key words: e-learning, national test for quality assurance of education, students' 
perceptions.  
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 المقدمة:
 وخاصية العدييد  العلميية الحييا  مجاال  ف  الحاسو  إدخال إلى بقو  العالم يسعى أ  إلى المعرف  االنيجار أد 

 واسييترجاعها، المعلومييا  تديي ين علييى كالقييدر  مبتكيير  فريييد  بسييما  الحاسييو  تمييي  إلييى ذليي  ويعييد التعليميي . النظييا  فيي 
 مين االسيتياد  إليى الحاجية دعي  وهنيا متنوعية. بدبيرا  الطاليب وي ود تعلم،ال وموضوع الطالب بين التياع  فرصة وتهيئة

 تطييوير فيي  كمسيياعد للييتعلم كيي دا   واسييتددام  صييا التدص   بمدتلييف التييدريس فيي  المييدار  بمدتلييف التعليييم فيي  الحاسييو 
 التعليم.

 فييي  العيياملين دفعيي  امّمييي التكنولييوج ، التطييور اسييتمرار ظييي  فيي  االلكترونييية لفختبيييارا  الواسييع االنتشييار ظهيير
 ،(2018 )محميد، أقي . يمني  بوقي  الحاسيو  باسيتددا  الطلبة أداء تقييم ف  لتساعدهم معها التعام  إلى التربوي  المجال

 فوائيد لعيد  وذلي  ،(Liu &Lu, 2015) الطلبية تعل م تقييم أثناء ف  االلكترونية االختبارا  استددا  الى التطور هذا أد  لقد
 والجهييد المييال تييوفير اليوائييد هييذه وميين والورقةييي القلييم علييى تعتمييد التيي  التقليدييية باالختبييارا  مقارنيية الختبييارا ا هييذه تحققهييا
 فيي  واسييتددامها االختبييارا  تليي  تديي ين علييى والقييدر  وقيي ، أسييرع فيي  أدائهييم حييول للطلبيية الراجعيية التغذييية وتقييديم والوقيي ،
 ممثليية والتعليييم التربيية ويار  قاميي  فقيد لييذل  التطيور، هييذا عين منيي    ب األرد  يوين ولييم ،(Hewson, 2012) قادميية ميرا 
 قييا  طرييق عين التعليم نوعية ضب  إلى يهدف محدد  مباحث ف  أكثر أو لصف وطني ا اختبار ا بجعداد االمتحانا  بجدار 

 .االلكترونية االختبارا  باستددا  الطالب يمتلكها أ  المتوقع األساسية التعلم مهارا 
 الدراسة: كلةمش

 التيي  االلكترونييية االختبييار  نحييو االساسيي  الثييامن الصييف طلبيية تصييورا  إلييى التعييرف فيي  الدراسيية مشييولة تكميين
 هيذه جياء  وقيد وطبيعتها، االختبار عقد جراءا إ حيث من والتعليم، التربية ويار  ف  واالختبارا  االمتحانا  دار إ هادتعق

 .حديث ا صار األرد  ف  التعليم نوعية لضب  الوطنية االختبارا  مجال ف  لكترونيةاال االختبارا  استددا  أل  الدراسة
 اآلتية: األسئلة خفل من واضح بشو  الدراسة مشولة إظهار ويمون

 التعليييم نوعييية لضييب  الييوطن  االحتبييار تطبيييق حييول األساسيي ّ  الثييامن الصييف طلبيية تصييورا  مييا :األول السااؤال
 ماركا؟ واءل مديرية ف  االلكترون ّ 

 تطبييييق حيييول األساسييي ّ  الثييامن فالّصييي طلبييية تصيييورا  فيي  إحصيييائية داللييية وذ فيييرق  وجييدي هييي  :الثااااني الساااؤال
 الجنس؟ لمتغير تع    ماركا لواء تربية مديرية ف  االلكترون  التعليم نوعية لضب  الوطن  االختبار

 تطبيييق حييول األساسيي  الثييامن لصييفا طلبيية تصييورا  فيي  إحصييائية دالليية ذا  فييروق  توجييد هيي  :الثالااث السااؤال
 واللغية العربيية، اللغية) المبحيث لمتغيير تعي    ماركا لواء تربية مديرية ف  االلكترون  التعليم نوعية لضب  الوطن ّ  االختبار

 (؟والعلو  والرياضيا ، االنجلي ية،

 الدراسة: هدف
 نوعيية لضيب  اليوطن  تبيارخاال تطبييق ولحي األساسي  الثيامن الصيف طلبية را تصيوّ  عن الكشف إلى الدراسة هذه هدف 

 األساس . الثامن الصف طلبة را تصوّ  ف  الدراسية والماد  ،الجنس ي،متغير  أثر وبيا  ماركا، لواء مديرية ف  االلكترون  التعليم
 الدراسة: أهمية

 المهييارا  تقييييم  فيي المسييتددمة التعليمييية التقنيييا  إلحييد  تتطييرق  كونهييا ميين الدراسيية لهييذه الكبييير  األهمييية تنبييع
 اآلتية: بالنقاط تلديصها يمون والت  االلكترونية، االختبارا  وه  األساسية
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 االلكترونية. االختبار  نحو األساس  الثامن الصف طلبة را تصوّ  معرفة -

 .االلكترونية االختبار  نحو الطلبة تصورا  ف  الطالب جنس متغير دور معرفة -

 .االلكترونية االختبار  نحو الطلبة را تصوّ  ف  ةالدراسي الماد  متغير دور معرفة -

 ترونيةكاالل االختبارا  أهمية إبراي ف  علمي ا إسهام ا الدراسة هذه روفِّ تُ  -

 اسيتددا  تبني  تجياه المناسيبة اإلجرائية بالدطوا  القيا  من القرار دذيومتّ  الدبراء ُتمّون قد قيمة الدراسة هذه تضي  -
 االلكترونية االختبارا 

 والجهد. الوق  كتوفير الممي ا  من الكثير رتوفّ  كونها االلكترونية االختبارا  أهمية رايإب -

 عليها. والتغلب الطالب تواج  قد الت  العوائق إلى التعرف -

 ممي اتها. استعرا  خفل من االلكترونية االختبارا  استددا  على المعلمين تشجيع -

 اإلجرائية: والتعريفات الدراسة مصطلحات
 الوجييود عييالم وتكوينييية تكيفييية بقييدر  يدتييرق  الييذي للعقيي  معرفيي  نشيياط ب نهييا (2013 )العليي ، عرفهييا :وراتتصاا

 طلبيية يراهييا آراء أو نظيير وجهييا  ي نهييا إجرائي ييا: وتعييرف اإلموييا . بييراب  بيي  يييرتب  ولكيين نطاقيي  خييار  هييو مييا إلييى المييادي
 بميييد  الدراسييية هيييذه فييي  وتقيييا  االلكترونيييية، تبيييارا االخ حيييول ماركيييا ليييواء تربيييية ميييدار  فييي  األساسييي  الثيييامن الصيييف

 االستبانة. فقرا  على استجاباتهم
 التعليييم مرحلتيي  فيي  التلميييذ علييى يطلييق وعيياد  العلييم يطلييب الييذي الشييد  ب نيي  (2018 )شييل ، عرفهييا :الطلبااة

 الدراسييي  للعيييا  ماركيييا اءليييو  تربيييية ميييدار  فييي  األساسييي  الثيييامن الصيييف طلبييية همبييي ن إجرائي يييا: وتعيييرف والثانويييية. األساسيييية
2018/2019. 

 مدتلييية نميياذ  ميين تتكييو   محوسييبة موضييوعية اختبييارا  ب نهييا (2017 )الدييياط، عرفهييا :االلكترونيااة االختبااارات
 الطالييب يي يؤدّ  اختبيار إليى ورقيي  اختبيار مين تحويلهيا تييمَّ  تقيييم أدوا  ب نهيا إجرائي يا: وتعييرف عشيوائ . بشيو  للطلبية تعطيى
  .حاسو  جهاي على
 الدراسة: حدود

 األرد . ف  ماركا لواء تربية مدار  على الدراسة هذه تطبيق اقتصر :المكانية الحدود
 .2018/2019 الدراس  للعا  الثان  الدراس  اليص  ف  الدراسة هذه طبق  :الزمانية الحدود
 ماركا. لواء ةتربي مدار  ف  األساس  الثامن الصف طلبة على الدراسة هذه اقتصر  :البشرية الحدود

 وثباتها. فيها المستددمة األدوا  صدق بمد  الدراسة هذه تعميم تحديد ف  فتتمث  الدراسة دا محدّ  أما
 النظري: اإلطار

 االلكترونية االختبارت
 دفعييي  التييي  التربويييية المسيييتجدا  مييين الكثيييير منهيييا انبثقييي  المعلوميييا ، تكنولوجييييا فييي  السيييريعة را التطيييو   بعيييد

 أقيي ، وجهيد بوقيي  التعلميية التعليمييية العمليية أهييداف تحقييق فيي  لتسياعدهم معهييا التعامي  إلييى التربيوي  المجييال في  العياملين
 (2005 )العمري، التعليمية. المؤسسا  ف  حتميا   أمرا   والتغيير ضروريا   منهجا   التطور أصبح فقد

 الحاسيو  تقنيية خاصية المعلوميا ، تكنولوجييا تطيور مين اسيتياد  التي  الهامية القطاعيا  من التعليم قطاع ويعد
 اسيتددا  خيفل مين للطاليب المعلومية إيصيال عليى يعتميد اليذي اإللكتروني  التعليم ظهور ف  األثر ل  كا  اممّ  واإلنترن ،
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 التكنوليوج  التطيور يي ال وال ورسيوما ، وصيور  صيو  مين متعيدد  ووسيائ  وشيبوا  حاسيب مين الحديثية االتصال آليا 
 إنجيييايا  قييييا  عمليييية فيي  تسيييتدد  التييي  األدوا  أكثييير ميين تعيييد والتييي  المحوسيييبة باالختبييارا  يسيييمى ميييا ليظهييير مسييتمرا  

يي مييد  علييى الحوييم وإصييدار وتحصيييلهم، المتعلمييين،  االختبييار  وبنيياء تصييميم فيي  الحاسييو  يسييتدد  وهنييا األهييداف، قتحق 
 .العلمييي ّ  نميييوهم وميييد  التعليميييية الطيييف  ليييةلحا شييياملة تقيييارير وإعيييداد وتسيييليمها وتصيييحيحها وإدارتهيييا للطيييف  وتقيييديمها
 باسييتددا  وتييتم ،هيياوتقويم التعليمييية العملييية لقيييا  الحديثيية الوسييائ  إحييد  االلكترونييية االختبييارا  وتعييد (2018 )حلييس،
 (2018 )محمد، الورقية. لفختبار  بديف   وتعتبر الذكية، واألجه   الحاسو 

 االلكترونية االختبارات مفهوم
 عليييى يتعيييين بحييييث الحاسيييو  عليييى القيييائم االختبيييار اب نّهييي المحوسيييبة االختبيييارا  (Sareen، 2018، 1) يعيييرف

 الشاشية عليى يظهير بحييث الشاشية، عليى أميامهم تظهير الت  األسئلة عن لإلجابة والماو  الشاشة استددا  من المستدد 
 ب نهيييا المحوسييبة االمتحانييا  (15،)ملحيييس، يعييرف الشاشيية. عليييى عشييوائ  بشييو  تعييير  متعييدد ميين أسيييئلة المعظييم فيي 

 خيييفل مييين األسيييئلة عليييى اإلجابييية ييييتم بحييييث الطلبييية لتقيييويم االمتحانيييا  إعيييداد ييييتمّ  خفلييي  مييين اليييذي اإللكترونييي  النظيييا 
 وعييادا ، )العميري  وعيرف التصيحيح. في  ةوالشييافيّ  ةالمصيداقيّ  يضيمن بميا إلكترونييا   االمتحانا  تصحيح ويتم الحاسو ،

 باسيتددا  الطاليب يؤديي  اختبار إلى ورق  اختبار من تحويلها جر   تقييم أدوا  ب نها المحوسبة ختبارا اال (473 ،2016
 عيير  يييتم حيييث اآلليي ، الحاسييو  خييفل ميين تييتم التيي  االختبييارا  ب نهييا (6،وال كييري، )الديي ي  فهيياويعرّ  الحاسييو . جهيياي
 اللمس(. شاشة الي ر ، المياتيح، )لوحة اإلدخال أدوا  باستددا  مباشر  عنها الطالب ويجيب الشاشة على االختبار بنود

 منها: العناصر من عدد توفير إلى تحتا  المحوسبة االختبارا  أ  (2010 )عماش ، ويذكر
 لفختبار المستدد  أو المتعلم -

 االختبار تصميم مستندا  إعداد ف  تسهم والت  اآلل ، الحاسب برامج ح مة -

 الذكية( األلواح اسو ،ح )جهاي إلكترونية عر  أجه   -

 سيهولة مين الطلبية لجمييع يسيمح مما الجلو  ومقاعد الصوتية والمؤثرا  والتهوية الجيد  كاإلضاء  ومجه   معد  بيئة -
 .االختبار متابعة

 االلكترونية: االختبارت استخدام مميزات
 المحوسبة: ارا االختب استددا  م ايا من ا  عدد Thurlow, Lazarus, Albus & Hodgson (2010) ذكر

 التكلية. قلة -

 والسرية. كاألمن اللوجستية العوام  توفير -

 االختبار. مع الطلبة تياع  موانيةإ -

 الطلبة. من كبير عدد تغطية موانيةإ -

 .اإلعاقة ذوي  الطلبة من أكبر عدد تقديم إموانية -

 الطالييب، مسييتو   حسييب حييا االمت صييعوبة تعييدي ك متحييي  ، غييير االمتحييا  إدار  عملييية بيي   Burns (2018) وأضيياف
 القيرارا  اتدياذ في  تسياعدو  بسيهولة، تكيو   االختبيار مراجعية عمليةو  وتياعلي ا، جذاب ا االختبار  عَ وجَ  فوري ا، الدرجا  على الحصولو 

 الفيمة. التقارير وإعداد أسرع بشو 

 التعليم: في الحاسوب استخدام مجاالت
 شيوع ا: األكثر التصنييا  هذه ومن التعليم، ف  الحاسو  الستددا  التصنييا  من العديد هنا 
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  Computer Assisted Instruction (CAI) الحاسو  بمساعد  التعليم .1

 أي مباشييير، بشيييو  للطاليييب التعليميييية المييياد  وشيييرح وتقيييديم الطاليييب ميييع المباشييير بالتياعييي  الحاسيييو  يقيييو  وفيييي 
 تعليم . كوسي  الحاسو  هنا يستدد 

  Computer Managed Instruction (CMI) بالحاسو  المدار التعليم .2
 فيي  الطييف  ليرشييد الطييف ، عيين المعلومييا  وإدار  بتجميييع يقييو  حيييث الطالييب أداء بييجدار  الحاسييو  يقييو  وفييي 

 (2007 ومباري، )سويدا  عامة. بصية التعليمية واإلدار  الذات  اليردي تعلمهم
 القييا  إليى باإلضيافة التقيارير، وإنشياء الطاليب تقيد  ميد  عين ا بياني وتدي ين صيحيح تو  االختبيار بنياء وتتضمن

 للطالييب المناسييب العييف  المعلييم يقييد  علييي  وبنيياء والقييو ، الضييعف مييواطن لتحديييد الطلبيية ألداء والتحلييي  التشييدي  بعملييية
 (2004 )عيادا ، حاجت . حسب

 مسيييتمر ، بصيييور  مهيييمتعل   فييي  ةالطلبييي تقيييد  ميييد  عييين بسيييج  االحتييييا  (2007 ومبييياري، )سيييويدا  أضييياف وقيييد
 أخطائها. وتحلي  االختبارا  ونتائج الطلبة بيانا  وتد ين ومستوياتهم، الطلبة نتائج عن التقارير وطباعة

 االختبارات: بناء
 فيي  التعليمييية األهييداف وضييع يتطلييب وهييذا االختبييار، بنيياء علييى المعلييم تسيياعد التيي  البرمجيييا  ميين العديييد يوجييد

 االختبيارا ، ببني  يسيمى ميا االختبيارا  بنياء في  المسيتددمة االسيتراتيجيا  ومين ومفحظتهيا. قياسها موني إجرائية صور 
 .(2010 )ماي ، عشوائية. بطريقة منها االختيار ويتم األسئلة من كبير  مجموعة وضع يتم حيث
 ت:ااالختبار  تقديم

 السيير وكلميية ورقميي ، الطالييب، اسييم منتتضيي طالييب كيي  عيين بيانييا  بجمييع الحاسييو  يقييو  االختبييار، إعطيياء قبيي 
 بعييي  وظيييائف اإلجابييية، كيفيييية األسيييئلة، عيييدد نوعييي ، )هدفييي ، باالختبيييار الداصييية التعليميييا  عييير  ييييتم ثيييم بييي ، الديييا 
ا األسيييئلة عييير  ييييتم االختبيييار بيييدء وميييع اإلجابييية(، فييي  تسيييتدد  قيييد التييي  الميييياتيح  سيييواء اإلجابييية وييييتم اآلخييير، تليييو واحيييد 
 باإلجابيية إجابتيي  بمقارنيية الحاسييو  يقييو  اإلجابيية الطالييب يدتييار أ  وبمجييرد الييي ر ، طريييق عيين أو اتيحالمييي لوحيية باسييتددا 
 وينتهي  الداطئية، اإلجابية حالية في  صيير ا أو صيحيحة إجابتي  كاني  إذا نقطة ل  سبُتحو  البرنامج، ف  المحدد  الصحيحة
 أميا ،المحيدد  األسيئلة جمييع عير  ينتهي  حتى االختبار يستمر التحصيلية االختبارا  في  االختبار، نوع حسب االختبار

 .(2007 ومباري، )سويدا  هنا. االختبار يتوقف ثم الطالب علي  يحص  محدد معيار هنا  يوو   اإلتقا  اختبارا  ف 
 النتائج: ورصد االختبارات تصحيح

 صيور  في  أدائي  مسيتو   بللطالي نُيبييّ  كميا خيا ، مليف في  تدي   و  الشاشية عليى النتيجية بعر  الحاسو  يقو 
 اآلتية: المعلوما  على يحتوي  مطبوع تقرير تقديم ويستطيع مئوية، نسبة أو درجة

 عفماتهم. مع الطلبة ب سماء قائمة -

 لييم الييذين الطلبيية ونسييبة صييحيحة إجابيية فقيير  كيي  عيين أجييابوا الييذين الطلبيية نسييبة فيهييا موضييح االختبييار بيقييرا  قائميية -
 فقر . أي جيبواي

 (2004 )عيادا ، االختبار. ثبا  االختبار، عفما  مد  العفما ، متوس  مث  لفختبار: لوصي ا االحصاء -

 المدتليية الدراسيية الميواد في  الطلبية بنتيائج الداصية المعلوميا  قاعيد  لبنياء األساسيية القاعيد  النتيائج هيذه وتشو 
 (2007 )عبود، والتعلم. التعليم عملية ومدرجا  المناهج تقديم إعاد  ف  منها لإلفاد  مدار  عد  ف  أو المدرسة ف 
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 بالحاسوب: المدار التعلم في تااالختبار  أنواع
 وه : بالحاسو ، المدار التعلم ف  االختبار  أنواع من عدد هنا 

 عين الطاليب يجييب حييث الدراسية، في  للطاليب المناسبة البداية نقطة تحديد على يساعد اختبار هو :التسكين اختبارت .1
 االسييتراتيجية هييذه ولكيين الصييعوبا ، تواجهيي  بييدأ  عنييدها التيي  النقطيية تحييدد إجابتيي  خييفل وميين االختبييار، ميييردا  يييعجم
 يسييتطيع ال كثييير  ألسييئلة تعرضيي  نتيجيية ليي  يتعيير  قييد الييذي السييلب  األثيير إلييى وباإلضييافة الطالييب ميين طييويف   وقت ييا ت خييذ

 عنهييا يجيييب أ  الطالييب اسييتطاع فييجذا الحرجيية، النقيياط بعيي  حديييدت هيي  أفضيي  أخيير   اسييتراتيجية وهنييا  عنهييا. الإلجابيية
 أ  إليى أخير   إليى حرجية نقطية مين الطاليب وينتقي  مباشير ، لهيا السيابقة النقاط عن يجيب أ  يستطيع فجن  صحيحة إجابة
 دراسييتة فيي  الييبالط لهييذا المناسييبة البداييية نقطيية هيي  النقطيية هييذه وتكييو   االختبييار، يتوقييف وهنييا يتقييد  يعييد لييم ئيي أدا يتضييح

 مين أقي  أسيئلة عين لإلجابية يتعير  ال كميا كثيير ، فشي  لدبرا  يتعر  ال الطالب أ  االستراتيجية هذه وتمتاي البرنامج،
 المستو . تحديد ف  ودقيقة سريعة طريقة تعتبر وأيضا مستواه،

 تواجيي  التيي  والعقبييا  عوبةالصيي معرفيية تتطلييب التيي  المواقييف تليي  فيي  يسييتدد  اختبييار هييو :التشخيصااية االختبااارات .2
 االختبييار، فيي  الطالييب عليهييا الحاصيي  الييدرجا  توييييع دراسيية طريييق عيين ليي  المفئييم العييف  تحديييد يمويين حتييى الطالييب
 للتدريس. محتلية طرق  استددا  أو التدريس من م يد إلى تحتا  الت  النقاط لتحديد المعلوما  هذه من ويستياد

 وتصيحح دراسيتها، بعد الدراسية الماد  محتو   ف  الطالب أداء مستو   معرفة إلى يهدف ختبارا هو :التحصيلية االختبارات .3
 النسيب  وينهيا ف  الدرجة تدتلف وعندما الطالب، عنها أجا  الت  الصحيحة الميردا  عدد على تدل درجة تحديد أسا  على
 المئوية. النسبة إلى أو .(. جيدجدا، )ممتاي، ا  ليظي ا  تقدير  ماإ الطالب ويعطى لفختبار العظمى الدرجة إلى الدرجة هذه تنسب

 يصيي  أدائيي  فيي  األدنييى الحييد كييا  إذا إال متمون ييا الطالييب يعييد وال التحديييد، سييابقة معييايير وضييع يييتم :نالااتمك   اختبااارات .4
 يصيي  أ  تشييترط ةكمّييي معييايير فهنييا  أهييدافها، بيياختفف االختبييارا  هييذه معييايير وتدتلييف المطلييو ، المعيييار مسييتو   إلييى

 صحيحة. بصور  متتالية أسئلة عن اإلجابة يطلب أ  أو معين، كمّ  إلى الطالب

 تشيغي  كمهيار  مموين، وقي  أقي  وفي  بدقية الطاليب بهيا يقيو  ميا مهيار  قييا  عنيد االختبيارا  هذه تستدد  :الموقوت  االختبارات .5
 (2004 )عيادا ، ال من. معيار االعتبار نيبع األخذ مع تيحالميا لوحة على الكتابة أو القراء  سرعة وتركيبها، األجه  

 االلكترونية: االختبارات مزايا
 وه : المحوسبة، االختبارا  ممي ا  أبري إلى (2012 )أحمد، أشار -
 األسئلة. ف  عالتنوّ  -

 لفختبار. يمن  وق  تحديد ةإموانيّ  -

 ار.االختب ف  الطالب أداء ومعرفة لفختبار فوري  الكترون  تصحيح -

 المصدر. إلى االختبار نتائج إرسال إموانية -

 الطف . تقويم عملية ف  والصدق الشيافية عنصر رتوف   -

 موا . يأ وف  وق  أي وف  الطلبة من كبير  مجموعة على هاؤ إجرا يمون -
 االلكترونية: االختبارات عيوب

 العييييو  بعييي  مييين تدليييو ال فجنهيييا وخصيييائ  مميييي ا  مييين المحوسيييبة االختبيييارا  بييي   تتمّيييي مميييا اليييرغم وعليييى
 (2009 )اسماعي ، ومنها: والقصور

 كبير. وجهد وتدريب مهار  الجيد  الموضوعية االختبار  إعداد يتطلب -
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 العليا. المهارا  قيا  صعوبة -

 االختبارا . إجراء أثناء عط  أي لتجنب تهاومتابع وبرمجياتها اإللكترونية األجه   لمراقبة المستمر  الحاجة -

 المعلوما . تكنولوجيا مع للتعام  كافية وخبر  مهارا  إلى  الطف حاجة -

 االمتحانا . وإدار  المعلوما  تكنولوجيا ومهارا  التقييم تنييذ أساليب على المعلمين تدريب إلى الحاجة -

 التعليم نوعية لضبط الوطني االختبار
 إنشياء تيمّ  المعرفة، اقتصاد نحو التعليم تطوير خطة حسب التربوية العملية ف  المعلوما  تكنولوجيا إدما  بهدف

 لتنيييييذ برمجيييية تطيييوير تيييمّ  ذلييي  أجييي  ومييين ،2005 عيييا  واالختبيييارا  االمتحانيييا  إدار  فييي  اإللكترونيييية االختبيييار  قسيييم
 مسيييتدد  )اسيييم باسيييتددا  محوسيييبة إلكترونيييية بطريقييية الطلبييية عليييى واالختبيييارا  االمتحانيييا  إدار  تعقيييدها التييي  االختبيييارا 

 ميين كبييير  عينيية علييى المحوسييب الييوطن  االختبييار تطبيييق إلييى القسييم ويسييعى باالختبييار، معنيي  طالييب لكيي  مييرور( وكلميية
 (2009 والتعليم، التربية )ويار  األساس . والعاشر والثامن الثالث، للصيوف والتعليم التربية مديريا  جميع

 العربيييية اللغتيييين مباحيييث فييي  األساسييي  ثيييامنال الصيييف لطلبييية وطنييي  اختبيييار بيييججراء والتعلييييم التربيييية ويار  قامييي 
 النظيا  جيود  أداء عليى والوقيوف قيدراتهم، وقييا  للطلبية التعلييم نوعية ضب  إلى هدف والعلو ، والرياضيا ، واإلنجلي ية،
 لتقيديم مينهم %15 اختييار تم لإلختبار، األساس  الثامن الصف ف  وطالبة طالب ألف (105.760) خضع فقد التعليم ،

 الطلبييية بييياق  أميييا فيييورا ، نتيجتييي  ومعرفييية االختبيييار لتقيييديم بييي  خاصييية ميييرور كلمييية خيييفل مييين محوسيييبة بطريقييية تبييياراالخ
 /5 /6 الموافيق االثنيين ييو  االختبيار إجيراء وتم ضوئ ، قار   ورقة على الّطالب ليجيب ورق  بشو  لفختبار سيدضعو  

 ونصف. ساعة ولمد  صباحا   العاشر  الساعة تما  ف  2019
 التعليم نوعية لضبط الوطني االختبار

 الصييييف فيييي  الطلبيييية امييييتف  مييييد  لقيييييا  االختبييييارا ( )مديرييييية والتعليييييم التربييييية ويار  تعييييده سيييينوي  اختبييييار هييييو
 (2019 االختبارا ، )مديرية فيها. اختبروها الت  المباحث ف  ةاألساسيّ  مالتعل   لمهارا  المستهدف

 الوطني االختبار أهداف
 إلى: الوطن  اراالختب يهدف

 والقو . الضعف نقاط وتحديد مهمتقد   مسار وتحديد الطلبة ومتابعة تقويم ف  المعلمين مساعد  -

 المناسبة. التطوير قرارا  اتداذ ف  تساعدهم التعليم جود  عن بمعلوما  القرار متدذي ت ويد -

 التعليم. عملية ارسةمم أثناء ف  الدراسية المناهج ف  عليها التركي  يجب الت  الجوانب إبراي -

 المطور . المناهج ف  للصف األساسية التعلم لمهارا  األدنى الحد تحديد -

 االختبار: منهجية
 االختبار بناء -

 المدار  تحديد -

 واإللكترونية الورقية بصورت  لفختبار سيتقدمو   الذين الطلبة عينة اختيار -

 االختبار بتطبيق البدء -

 راالختبا لنتائج اإلحصائ  التحلي  -

 ومناقشتها النتائج عر  -
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 العربية: اللغة لمبحث الوطني االختبار
 محيياور: علييى موّيعيية واحييد  كراسيية فيي  ُوِضييع  متعييدد، ميين االختيييار نييوع ميين فقيير  (40) ميين االختبييار تكييو  

 اآلتية: المهارا  على الطلبة أداء وتقيس والكتابة، اللغوية، والتطبيقا  القراء ،
 وتحليلها. ودالالتها أفكارها وتوضيح وتراكيبها، ميرداتها معان  هموف األدبية، النصو  قراء  -

 يوتب. أو يقرأ ما ف  وتوظييها المتعّلمة اللغوية القواعد تطبيق -

 صحيحة. كتابة المقرر  اإلمفئية القضايا كتابة -
 واإللكترونية. الورقية بالصورتين العربية اللغة اختبار تطبيق وتم -

 اإلنجليزية: للغةا لمبحث الوطني االختبار
 القيراء  محياور: على موّيعة واحد  كراسة ف  ُوِضع  متعدد، من االختيار نوع من فقر  (36) من االختبار تكو  

 اآلتية: المهارا  على الطلبة أداء وتقيس والمحادثة، والكتابة
- Using a variety of reading strategies to enhance reading comprehension. 
- Reading for information and enjoyment of literary text._90 words. 
- Translate simple sentences from Arabic into English and vice versa. 
- Writing different types of texts for different purposes using writing convention._60 

word. 
- Communicate effectively of thoughts and ideas in classroom discussion and 

presentation. 

 واإللكترونية. الورقية بالصورتين العربية اللغة اختبار تطبيق وتم 
 الرياضيات: لمبحث الوطني االختبار

 محيياور: علييى موّيعيية واحييد  كراسيية فيي  ُوِضييع  متعييدد، ميين االختيييار نييوع ميين فقيير  (40) ميين االختبييار تكييو  
 اآلتية: المهارا  على الطلبة أداء وتقيس  ،واالحتماال واإلحصاء الهندسة القيا ، الجبر، عليها، والعمليا  األعداد

 عليها. الحسابية العمليا  وإجراء الحقيقية األعداد تمثي  -

 والتناسب. النسبة تطبيق -

 وحلها. الجبرية التعابير تمثي  -

 )القيا ( والمجسما  األشوال خصائ  توظي  -

 )الهندسة( والمجسما  األشوال خصائ  توظي  -

 االحتماال  ميهو  طبيقوت اإلحصائية البيانا  تحلي  -
 واإللكترونية. الورقية بالصورتين العربية اللغة اختبار تطبيق وتم  -

 العلوم: لمبحث الوطني االختبار
 محيياور: علييى موّيعيية واحييد  كراسيية فيي  ُوِضييع  متعييدد، ميين االختيييار نييوع ميين فقيير  (42) ميين االختبييار تكييو  

 وتقييس البيئية، وعليو  واليضياء، األر  وعليو  والحركية، والقيو  والطاقية، مياد وال والوراثية، وبيئاتهيا، الحية والكائنا  الماد ،
 اآلتية: المهارا  على الطلبة أداء

 بها. والتنبؤ العلمية الظواهر تيسير ف  االستقصاء توظي  -

 األكسجين( مع والففل ا  اليل ا  )لتياعف  الكيميائية المعادال  كتابة -
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 منها. المعلوما  واستدف  والجداول ةالبياني والرسو  األشوال قراء  -

 موجا ( بيئية، مشوف  جيولوجية، تراكيب حية، )كائنا  تصني  -
 واإللكترونية. الورقية بالصورتين العربية اللغة اختبار تطبيق وتم

 السابقة: الدراسات
 العربية: الدراسات

 بالجامعييا  التدريسييية الهيئيية ضيياءأع تقبيي  علييى المييؤثر  العواميي  علييى التعييرف إلييى (2018) حلييس دراسيية هييدف 
 دقييية النظيييا ، جيييود  الددمييية، جيييود  المعلوميييا ، )جيييود  فييي  متمثلييية المحوسيييبة االمتحانيييا  جيييود  عليييى للعمييي  اليلسيييطينية
 اإلسيفمية الجامعية في  التدريسيية الهيئية أعضياء مين الدراسية مجتمع وتكو   االستددا (. سهولة المتوقعة، المنيعة القيا ،

 عليى اسيتبانة تويييع تيم تيدريس هيئية عضيو (250) مين الدراسة عينة وتكون  موظي ا، (450) عددهم والبال  فلسطين، ف 
 العينة.

 جييود  عييامل  وخاصيية المحوسييبة، االمتحانييا  فيي  متحققيية جميعهييا العواميي  أ  النتييائج أهييم الدراسيية أظهيير  وقييد
 المعلوما . وجود  الددمة،

 يلتحقيو   اليذين األجانب للطف  العربية اللغة ف  اختبارا  إعداد أسس تحديد إلى (2018) محمد دراسة وجاء 
 األجنبي  الطاليب بي  يلتحيق اليذي اللغيوي  المستو   تناسب تعليمية برامج ووضع بغيرها، للناطقين العربية اللغة تعليم ببرامج
 بغيرها. الناطقين لغير وخاصة غا الل مجال ف  تنعقد الت  العالمية االختبار  من االستياد  ومد  اللغة، تعلم  أثناء

 االختبيار عيدادإ و  مصيداقية، أكثير يجعلي  مميا االختبيار تصيميم في  العلميية األسيس اتبياع إليى الدراسية أوص  وقد
 االختبار. وق  مراعا  مع الماد  أهداف مع ينسجم االلكترون 

 تطبييق نحيو تبيو  جامعية  في التيدريس هيئية أعضياء اتجاهيا  عين الكشف إلى (2017) جديع ال دراسة وهدف 
 هيئييية عضيييو بيييين تحيييول التييي  المعوقيييا  ومعرفييية والتدصييي ، الجييينس، المتغييييرا  ضيييمن االلكترونيييية االختبيييارا  نظيييا 

 تبيو ، بجامعية التربيية وكليية العليو  كليية تيدريس هيئية أعضياء مين الدراسية مجتميع وتكيو   االختبيار. هذا وتطبيق  التدريس
 التربيية، كليية مين تيدريس هيئية عضيو (50) و العليو ، كليية مين تيدريس هيئية عضيو (50) بلغ  قصدية عينة اختيار وتم
 اتجاهييا  يحملييو   التييدريس هيئيية أعضيياء أ  إلييى النتييائج أهييم إلييى توصييل  وقييد فقيير . (20) ميين موونيية اسييتبانة توييييع وتييم

 نتييائج وأثبتي  اليذكور، اتجاهييا  مين ىأعلي كاني  اإلنييا، التيدريس هيئية اتجاهيا  وأ ّ  االلكترونييية، االختبيار  نحيو ايجابيية
 االختبار. وتطبيق التدريس هيئة أعضاء بين تحول معوقا  وجود الدراسة

 االلكترونيية، االختبيار  حيول الميتيوح التعلم طف  اتجاها  على التعرف إلى هدف  (2017) حسنين دراسة أما
 مين وطالبية طالب يا (283) مين موونية عينية أختيير  د ،األر  في  الميتوحية العربيية الجامعية طلبية من الدراسة مجتمع تكو  
 الطلبية ميي  ت كييد وه : النتائج، أهم إلى توصل  وقد فقرا . (9) من موونة استبانة توييع تم الجامعة، ف  التربية برنامج
 الورقية. االختبار  على وتيضيلها االلكترونية االختبار  استددا  إلى

 المحوسييبة االختبييارا  نحييو والمدرسييين الطلبيية اتجاهييا  معرفيية إلييى هييدف   التيي (2017) الدييياط دراسيية وجيياء 
 العينييية باسيييتددا  وطالبييية، طالب يييا (338) مييين الدراسييية عينييية تكونييي  األرد ، فييي  التطبيقيييية البلقييياء بجامعييية األعميييال بوليييية

 ميين موونيية اسييتبانة توييييع تييمّ  األعمييال، كلييية ميين مدرسييين (5و) طالبيية، (182و) طالب ييا (156) بواقييع الطبقييية، العشييوائية
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 عينيية مييع ةنييالمقنّ  شييب  المقييابف  أسييلو  اسييتددا  وتييمّ  االختبييار، وطبيعيية االختبييار، إجييراءا  بعييدي: لقيييا  فقيير  (35)
 المدرسين.

 االلكترونيية، االختبيارا  نحيو والمدرسيين الطلبية ليد  ايجابيية اتجاهيا  وجيود وهي : النتائج، أهم إلى توصل  وقد
 عفقية ووجيود اليذكور، الطلبية لصيالح الطاليب جينس متغيير باختفف المحوسبة االختبارا  نحو الطلبة جاها ات واختفف
 للطالب. التراكم  والمعدل المحوسبة لفختبارا  الطلبة اتجاها  بين إيجابية طردية

 جامعيية فيي  والطلبيية التييدريس هيئيية أعضيياء تصييورا  عيين الكشييف إلييى (2016) وعيييادا  العمييري  دراسيية هييدف و 
 (380و) تيدريس، هيئية عضيو (120) مين الدراسة عينة ن تكوّ  االلكترونية، االختبارا  استددا  حول األرد  ف  اليرمو 
 فقر . (27) من موونة استبانة توييع تمّ  الطبقية، العشوائية العينة باستددا  وطالبة، طالب ا

 ووجيود متوسيطة، بدرجية جياء  والطلبية التيدريس هيئية أعضياء را تصيوّ  أ  وهي : النتيائج، أهيم إليى ل توّص  وقد
 ولمتغييير الطلبيية، لصييالح الحاليية لمتغييير تعيي    والطلبيية التييدريس هيئيية أعضيياء اسييتجابا  بييين إحصييائية دالليية ذا  فييروق 
 اإلنسانية. الكليا  لصالح الكلية

 تنمييية علييى كترونيييةاالل االختبييارا  فيي  االسييتجابة نميي  اخييتفف أثيير معرفيية إلييى (2017) السييلم  دراسيية وهييدف 
 طالب يا (60) مين الدراسية عينية ني تكوّ  ،جيد  بمحافظية الرياضييا  مياد  ف  الثانوية المرحلة طف  لد  المعرف  التحصي 

 )مجموعية األوليى المجموعية تجيريبيتين: مجميوعتين إليى العينية قسيم  السيعودية، في  جيد  بمدينية ثانوي  األول الصف من
 وتييم مجموعيية، لكيي  طالب ييا (30) بواقييع متعييدد( ميين االختيييار )اسييتجابة الثانييية والمجموعيية لة(المنسييد القائميية اسييتجابة نميي 
  الرياضيا . ماد  ف  تحصيل  اختبار إلى همعخضاإ

 في  المجميوعتين درجيا  متوسيط  بين إحصائية داللة ذا  فروق  وجود عد  وه : النتائج، أهم إلى توصل  وقد
  اإللكترونية. االختبار  تصميم ف  المعرف  التحصي  تنمية على اعليتهاف تساوي  وثب  التحصيل ، االختبار

 الجييييوف بجامعيييية التييييدريس هيئيييية أعضيييياء اتجاهييييا  علييييى التعييييرف إلييييى هييييدف  (2017) الجنيييي وري  دراسيييية أمييييا
 رونييية(االلكت االختبييارا  االلكترونيي ، الواجييب الشييبوة، عبيير )اختبييارا  االلكترونيي  التقييويم أدوا  توظييي  نحييو بالسييعودية
 الجيوف، جامعية في  تيدريس هيئية عضيو (86) مين الدراسية عينية وتكون  التعليمية، العملية ف  بورد بف  نظا  باستددا 
 فقر . (30) من موونة استبانة من الدراسة أدا   وتكون 

 أدوا  توظييي  نحييو التييدريس هيئيية أعضيياء لييد  ةايجابّييي اتجاهييا  وجييود وهيي : النتييائج، أهييم إلييى توصييل  وقييد
 العلميية، والدرجية )الجينس، متغييرا  في  التقيويم أدوا  توظيي  نحيو االتجاهيا  في  فيروق  وجيود وعد  االلكترون ، التقويم

 والتدص (.
 األجنبية: الدراسات

 العلييا الثانويية الميدار  طلبية اتجاهيا  مين التحق يق إليى Gloria, Aremu & Eyong (2019) دراسية هيدف 
 عشييوائية عينييا  اعتميياد تييم الحاسييو  باسييتددا  المنيييذ  االختبييارا  وكييذل  والورقيية، القلييم سيي بوا المنيييذ  االختبييارا  نحييو
 النتيائج كشيي  .االسيتبيا  عين عبيار  البيانا  جمع أدا   كان  .نيجيريا النيجر، والية طالب ا 876 من موونة وبسيطة طبقية
 باسيتددا  المنييذ  االختبيارا  وكيذل  والورقة، القلم بواس  ذ المني االختبارا  نحو العليا الثانوية المدار  طلبة اتجاها  أ 

 االختبيارا  نحيو العلييا الثانويية الميدار  طلبية اتجاهيا  عليى تي ثير أي لي  لييس الطاليب جنس وأ  سلبية، كان  الحاسو 
 .الحاسو  باستددا  المنيذ  االختبارا  وكذل  والورقة، القلم بواس  المنيذ 
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 مقابيي  فيي  المحوسييبة االختبييارا  فيي  الطالييب أداء مقارنيية إلييى Garas & Hassan (2018) دراسيية هييدف 
 حيييث ،2015 للعيا  الصييي  الدراسي  اليصي  خيفل ياييد جامعية فيي  الماليية المحاسيبة مقدمية مياد  في  الورقيية االختبيارا 

 داللية ذا  فيروق  اليوجيد ني أ النتيائج أظهير  حييث طالبية، (62و) طاليب (16) وطالبية: ا  طالب (78) الدراسة عينة تكون 
 فيي  اإلنييا، ميين أفضيي  الييذكور أداء أ  تبييين كمييا المحوسييبة، االختبييارا  ونتييائج للطييف  الورقييية الييدرجا  بييين احصييائية
 الورقية. االختبارا  ف  الذكور على تيوق  واإلنا، االلكترونية االختبارا 

 العليو  اختبيار تجياه الطلبية انطباعا  من قالتحق   إلى Mahfira, Sanjaya & Rusyati (2017) دراسة هدف 
 فيي  الثانوييية المرحليية طلبيية ميين طالبييا (98) ميين الدرسيية عينيية وتكونيي  الحاسييو ، باسييتددا  الكترونيييا المنيييذ االفتراضيي 

  العليو  اختبيار تجياه الطلبية انطبياع لقييا  للدراسية كي دا   االسيتبيا  اسيتددا  تيم أندونيسييا، في  بانيدون  شيرق  ميدار  احد 
 الكترونيييا المنيييذ االفتراضيي  العلييو  اختبييار اسييتددا  نحييو الطلبيية لييد  إيجيياب  انطبيياع وجييود النتييائج وأظهيير  االفتراضيي ،
 وتيضيي  االفتراضي ، العليو  اختبار تطبيق عند كبير  مشولة يواجهوا ولم إيجابية بتجربة الطلبة وتمتع الحاسو ، باستددا 
 .تبارا االخ من النم  هذا الستددا  الطلبة

 بطيريقتين: األدبي  الين  اختبيارا  بيين المقارنية Hosseini, Abidin & Baghdarnia (2014) دراسية تناول 
 في  األوليى السينة في  اإلتجلي يية اللغية طف  على طبق  المحوسبة، االختبارا  على معتمد  وطريقة والقلم، الورقة طريقة
 اللغييية كتيييا  مييين الختبيييار خضييياعهمإ تيييم طالب يييا، (106) الدراسييية عينييية تكونييي  حييييث إييييرا ، فييي  طهيييرا  فييي  آياد جامعييية

 فقيير  (30) ميين موونيية اسييتبانا  توييييع وتييم محوسييب، شييو  علييى واألخيير   ورقيي  واحييد  مدتليتييين، فتييرتين فيي  اإلنجلي ييية
 مين أفضي  ةالورقيي االختبيار  أداء في  المشياركين نتيائج أ  الدراسية نتيائج كشيي  المحوسيبة، االختبيارا  من موقيهم حول

 االختبيار  عليى المحوسيبة االختبيارا  أداء ييضيلو   الطلبية أ ّ  إليى النتيائج أشار  كما المحوسبة، االختبارا  ف  نتائجهم
 الورقية.
 بالدراسة: الصلة ذات الدراسات على التعقيب

 االختبييييارا  نحييييو التييييدريس هيئيييية وأعضيييياء الطلبيييية اتجاهييييا  دراسيييية إلييييى الدراسييييا  بعيييي  هييييدف  :الدراسااااة أهااااداف .1
 والدييياط (،2017) وحسيينين (،2017) جييديع وال ،Gloria, Aremu & Eyong (2019) دراسيية مثيي : االلكترونييية

 بينميا (2016) وعييادا  العميري  و ،Mahfira, Sanjaya and Rusyati (2017) و (،2017) والجني وري  (،2017)
 االمتحانيييا  جيييود  عليييى التيييدريس هيئييية أعضييياء تقبييي  عليييى الميييؤثر  العوامييي  عليييى التعيييرف (2018) حليييس دراسييية هيييدف 

 للطيييف  العربيييية اللغييية فييي  االلكترونيييية االختبيييارا  إعيييداد أسيييس بتحدييييد قامييي  (2018) محميييد دراسييية بينميييا االلكترونيييية،
 Hosseini, Abidin & Baghdarnia و Garas & Hassan (2018) و (2017) السييلم  دراسية أمييا األجانيب،

 وااللكترونية. الورقية االختبارا  ف  الطالب أداء ةمقارن إلى هدف  (2014)
 Gloria, Aremu & Eyong دراسيية فيي  أعفهييا العينيية بلغيي  السييابقة، الدراسييا  عينيية اختلييي  :الدراسااة عينااة .2

 السييلم  دراسيية فيي  أقلهييا العينيية وبلغيي  النيجيير. والييية فيي  ثانوييية مدرسيية ميين طالب ييا (876) العينيية بلغيي  حيييث (2019)
 .السعودية ف  جد  بمدينة ثانوي  األول الصف من طالب ا (60) العينة بلغ  حيث (2017)

 السابقة: الدراسات من اإلفادة جوانب أبرز
 الدراسة. مجال ف  سابقة دراسا  من اإلستياد  -

 للدراسة. النظري  اإلطار إثراء ف  اإلسها  -
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 الدراسة. أسئلة كتابة -

 الدراسة. أدا   تصميم -

 المناسبة. حصائيةاال الوسائ  اختيار -

 الدراسة: وإجراءات الطريقة
  الدراسة: منهجية

 الدراسة. ألغرا  لمناسبت  التحليل ّ  الوصي ّ  المنهج استدد  الدراسة أهداف تحقيق أج  من
 الدراسة: مجتمع

 ل والبيا ماركيا ليواء تربيية في  الحووميية الميدار  ف  األساس  الثامن الصف طلبة جميع من الدراسة مجتمع تمث 
 مدرسية (22) ذكيور، مدرسية (19) التيال : النحيو عليى كاني  مدرسة (54) ف  طالبة، (4244) و طالب ا (2934) عددهم
 فيها. وااللكترون  الورق  الوطن  االختبار تطبيق تم محتلطة، مدرسة (13) إنا،،
 الدراسة: عينة

 اختييير  مدتلطيية، مييدار  (3) ا،،إنيي مييدار  (9) ذكييور، مييدار  (6) منهييا: مدرسيية (18) الدراسيية عينيية بلغيي 
 (213) ووّيعييي  عشيييوائية، بطريقييية االلكترونييي  لفختبيييار تقيييدموا اليييذين الطلبييية عليييى االسيييتبانا  ووّيعييي  (،%35) بنسيييبة
 استبانا . (9) منها واستبعد استبانة، (204) واسترد  استبانة،

 الدراسة: ةأدا
 الثييامن الصييف طلبيية تصييورا  لقيييا  الدراسيية هييدف يييقتحق بغيير  وذليي  االسييتبانة، وهيي  الدراسيية أدا   اعييداد تييم
 تيم وقيد نظيرهم، وجهية مين ماركيا ليواء مديريية في  االلكتروني  التعلييم نوعيية لضب  الوطن  االختبار تطبيق حول األساس 

 بموضييوع المتصييلة العلمييية والرسييائ  واألبحييا، الدراسييا  بعيي و  ،النظييري  االد  علييى طييفعاال خييفل ميين االسييتبانة بنيياء
 مين االوليية اصيورته في  االسيتبانة  تكوني وقيد ،(2017) وحسينين (،2018) ومحميد (،2018) حليس دراسية مثي  الدراسة

 الييدرجا  تاخييذ بحيييث بشييد ( أوافييق ال أوافييق، ال محايييد، موافييق، بشييد ، موافييق الدماسيي ) التييدر  السييلم وفييق فقيير ، (20)
 (.1 ،2 ،3 ،4 ،5 التالية)
  :الدراسة أداة صدق

 مين مجموعية عليى االختبيار عير  تيم إذ الظياهري، الصيدق اسيتددا  تيم فقيد للصيدق االسيتبانة تحقيق من للت كد
 االردنييييية والجامعييييا  فيييي  التربييييوي  اليييينيس وعلييييم والقيييييا  التعليييييم وتكنولوجيييييا والتعليييييم التربييييية فيييي  المدتصييييين المحومييييين
 صييفحيتهاو  ،وضييوحها ومييد  االسييتبانة فقييرا  نميي التحقييق إليييهم وطلييب محومييين، (10) عييددهم وبليي  الينيييين والمييوجهين

 مديريية في  االلكتروني  التعلييم نوعيية لضيب  اليوطن  االختبيار تطبييق حيول األساسي  الثامن الصف طلبة تصورا  لقيا 
 المحوميين ( %80 ) عليهيا اتييق اذا صيادقة اليقير  وعد  الدراسة، أهداف مع اتساقها ومد  ،نظرهم وجهة من ماركا لواء
 اضييافة وتميي  تعييديلها، المحومييين بعيي  طلييب التيي  اليقييرا  بعيي  تعييدي  وتييم المحومييين بمفحظييا  األخييذ وتييم ر،فيي كث

 فقر . (22) من موونة االستبانة أصبح  وبذل  المحومين، من فقرتين
  بطريقتين: األدا   ثبا  من قالتحقُ  تم :الدراسة أداة ثبات

 مييين اسيييتطفعية عينييية عليييى االسيييتبانة تطبييييق تيييم حييييث ،الييييا اخكرونبييي باسيييتددا  اليييداخل  االتسييياق طريقييية :أوالا 
ا (30) عددهم بل  عينتها خار  ومن الدراسة مجتمع   (.0.80 ) الطريقة هذهب الكل  الثبا  معام  وبل  فرد 
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 مين اسيتطفعية عينية عليى االسيتبانة تطبييق تيم حييث (test /re-test) االختبيار وإعياد  االختبيار طريقية :ثانيااا 
 أسيبوعين، ميرور بعيد نيسيها العينية عليى االسيتبانة تطبييق تيم ثيم ا.فيرد   (30) عيددهم بل  عينتها خار  ومن الدراسة عمجتم

 المعييامف  هييذه وتعييد (.0.84) الطريقيية بهييذه الكليي  الثبييا  معاميي  وبليي  التطبيقييين. بييين بيرسييو   االرتبيياط معاميي  وحسييب
 الحالية. الدراسة ألغرا  مقبولة

  ة:الدراس إجراءات
 الحووميية الميدار  مين الدراسية عينية اختييار تيم وثباتهيا، صدقها من والتحُقق ،الدراسة أدا   إعداد من االنتهاء بعد

 والتعليييم التربييية ويار  ميين المهميية لتسييهي  كتييا  علييى الحصييول تييمو  الدراسيية لتنييييذ عشييوائية بصييور  ماركييا لييواء تربييية فيي 
 ،وطالبيية طالبييا (213) عييددها البييال  الدراسيية عينيية علييى الدراسيية أدا   تطبيييق تييم ،الدراسيية تنييييذ فيي  الباحييث مهميية لتسييهي 
 الطلبية اجابيا  تيريي  تيمّ  وقد المويعة، االستبانا  من (%96) مانسبت  أي (204) اإلحصائ  لتحلي  خضع ما عدد وبل 

 واسيييتدرا  البيانيييا  وتحليييي  (SPSS) االجتماعيييية للعليييو  اإلحصيييائية الح مييي  برنيييامج باسيييتددا  الحاسيييو  اليييى وادخالهيييا
 النتائج.

 اإلحصائية: المعالجة
  :تيةاآل االحصائية الوسائ  استددا  تم أهدافها وتحقيق الدراسة أسئلة عن اإلجابة أج  من

 درجية عليى الحويم تيم وقيد ،والرتبية المعياريية حرافيا نواال الحسيابية المتوسيطا  إسيتددا  تيم األول السؤال عن لإلجابة -1
 :اآلتية المعادلة باستددا  الحساب  المتوس  على باالعتماد ا التصور 
 1.33 = 4 = 1-5 =للبدي  الدنيا القيمة – للبدي  العليا القيمة
  3      3                 المستويا  عدد            

  2.33 - 1 من المنديضة التصورا  درجة تكو   وبذل 
  3.67 -2.34 من المتوسطة التصورا  ودرجة
 .5-3.68 من المرتيعة التصورا  ودرجة

 للعينييييا  (t-test) واختبييييار المعيارييييية، واالنحرافييييا  الحسييييابية المتوسييييطا  سييييتددا ا تييييم الثييييان  السييييؤال عيييين لإلجابيييية-2
 المستقلة.

 One ) األحيادي التبياين تحليي  المعياريية، واإلنحرافيا  الحسيابية المتوسيطا  سيتددا ا تيم ليثالثا السيؤال عين لإلجابية-3

way ANOVA)، البعدية. للمقارنا  شيفي  واختبار 

 اليا. كرونباخ ومعادلة: بيرسو ، ارتباط معام  استددا  تم الدراسة أدا   ثبا  من للتحقق-4

 ومناقشتها: الدراسة نتائج
 كتروناياالل التعلايم نوعياة لضبط الوطني االحتبار تطبيق حول األساسي الثامن الصف طلبة تصورات ما األول: السؤال

 ماركا؟ لواء مديرية في
 الثييامن الصييف طلبيية لتصييورا  المعيارييية واالنحرافييا  الحسييابية المتوسييطا  حسييا  تييم السييؤال هييذا عيين لإلجابيية

 .ذل  (1) الجدول ويظهر ماركا، لواء مديرية ف  االلكترون  التعليم نوعية لضب  الوطن  االحتبار تطبيق حول األساس 
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 االحتبار تطبيق حول األساسي الثامن الصف طلبة لتصورات والرتب المعيارية واالنحرافات حسابيةال المتوسطات (1) الجدول
 تنازلياا  مرتبة ماركا لواء مديرية في االلكتروني التعليم نوعية لضبط الوطني

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 التصورات الرتبة المعياري 

 مرتيعة 1 0.81 4.46 قصير وق  ف  نتيجت  على الحصول من االلكترونية االختبارا  ُتمون  7

 مرتيعة 2 0.88 4.44 والمعلم الطالب على والجهد الوق  االلكترونية االختبارا  توفر 10

 مرتيعة 3 0.85 4.39 الكمبيوتر شاشة على واضحة االلكترونية االختبارا  ف  األسئلة تكو   17

 مرتيعة 4 0.98 4.22 دقة أكثر االلكترونية االختبارا  نتائج 12

 مرتيعة 5 1.08 4.17 والقلم الورقة اختبارا  على االلكترونية االختبارا  استددا  أفض  2

 مرتيعة 6 0.86 4.14 اإلجابا  بين التدمين على االلكترونية االختبارا  تشجعن  20

 مرتيعة 7 1.03 4.11 رون االلكت االختبار انعقاد أثتاء كمبيوتر اخصائ  وجود ب همية اشعر  19

 مرتيعة 8 0.89 4.10 لفختبار استعدادا   للدراسة دافعيت  من ت يد االلكترونية االختبارا  1

 الورقة اختبار ف  من  أقصر المحوسب االختبار ف  أقضي  الذي الوق  11
 والقلم

 مرتيعة 9 1.06 4.09

 مرتيعة 9 1.15 4.09 والقلم الورقة اختبار من كثرأ االلكترونية االختبارا  تقديم عند بالراحة أشعر 22

 مرتيعة 11 1.04 4.01 لدي الدوف عام  من االلكترونية االختبارا  تقل  4

 مرتيعة 12 1.04 3.98 لتشغيلها معقد  برامج إلى االلكترونية االختبارا  تحتا  ال 9

 اعتبار أي   دو  فق  النهائية اإلجابة على االلكترونية االختبارا  تعتمد 21
 الح  لدطوا 

 مرتيعة 13 1.20 3.97

 مرتيعة 14 1.16 3.88 والقلم الورقة اختبارا  من أكثر االلكترونية االختبارا  بنتائج أثق 5

 مرتيعة 14 0.99 3.88 الطلبة بين اليردية اليروق  االلكترونية االختبارا  تراع  16

 مرتيعة 16 1.33 3.83 الغ  فر  من االلكترونية االختبارا  تقل  6

 مرتيعة 17 1.07 3.81 والقلم الورقة باختبار مقارنة األخطاء ارتكا  عند بالحر  اشعر ال 3

 مرتيعة 18 1.07 3.76 كبير  االلكترونية االختبارا  ف  السرية 14

 متوسطة 19 1.27 3.66 الدراسية المواد لك  تصلح 15

 متوسطة 20 1.26 3.60 االلكترون  لفختبار المدص  الوق  انتهاء من وخوف قلق وجود 18

 متوسطة 21 1.17 3.57  الستددامها تدريب إلى االلكترونية االختبارا  تحتا  ال 8

 متوسطة 22 1.13 3.48 أق  بالدط  وقوع  إموانية 13

 0.48 3.98 الكلية الدرجة

 

 مرتيعة

 نوعيية لضيب  اليوطن  االحتبيار تطبييق حيول األساسي  الثيامن الصيف طلبية تصورا  أ  (1) الجدول من يفح 
 (،0.48) معييياري  وانحييراف (3.98) الحسيياب  المتوسيي  بليي  إذ مرتيعيية، كانيي  ماركييا لييواء مديرييية فيي  االلكترونيي  التعليييم
 حييييث (،3.48 -4.46) بيييين الحسيييابية المتوسيييطا  تراوحييي  إذ ،والمتوسيييطة ةالمرتيعييي اليييدرجتين فييي  األدا   فقيييرا  وجيياء 
 عليى" تين  التي  (7)  اليقير  األوليى الرتبية ف  وجاء  المتوسطة، الدرجة ف  فقرا  (4) مرتيعة، بدرجة قر ف (18) جاء 
 معييياري  وانحييراف (4.46) حسيياب  بمتوسيي  ،قصييير" وقيي  فيي  نتيجتيي  علييى الحصييول ميين االلكترونييية االختبييارا  ُتمونيي 

 الوقييي  االلكترونيييية االختبيييارا  تيييوفر عليييى" تييين  تييي ال (10)  اليقييير  الثانيييية الرتبييية فييي  وجييياء  مرتيعييية، وبدرجييية (0.81)
 قبي  الرتبية في  وجياء  مرتيعة، وبدرجة (0.88) معياري  وانحراف (4.44) حساب  بمتوس  ،والمعلم" الطالب على والجهد
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 (3.57) حسياب  بمتوسي  السيتددامها" تدريب إلى االلكترونية االختبارا  تحتا  ال "أن  على تن  الت  (8)  اليقر  االخير 
 وقيييوع  إموانييية علييى" تيين  التيي  (13)  اليقيير  االخييير  الرتبيية فيي  وجيياء  متوسييطة، وبدرجيية (1.17) معييياري  وانحييراف
 .متوسطة وبدرجة (1.13) معياري  وانحراف (3.48) حساب  بمتوس  " أق  بالدط 

 منهييا: والتيي  بييةالطل ليي  خضييع الييذي االلكترونيي  باالختبييار مرتبطيية خصييائ  عييد  إلييى النتيجيية هييذه تعيي    وقييد
 الدييي  كحجيييم واضيييح غيييير يويييو   قيييد اليييذي اليييورق  االختبيييار بديييفف الحاسيييو ، شاشييية عليييى االلكترونيييية األسيييئلة وضيييوح
 راجعية تغذيية الطاليب يعطي  مميا االختبيار انتهياء بعيد مباشير  نتيجتي  عليى يحص  الطالب وكو   الورقية، الطباعة ونوعية
 يشييعر ممييا الراجعيية التغذييية علييى حصييول  فيهييا يطييول التيي  الورقييية ختبييارا اال علييى الطالييب ييضييل  اليينم  وهييذا سييريعة
 والجهييد الوقيي  وتييوفر أسييه  ألنهييا الورقييية علييى االلكترونييية االحتبييارا  ييضييلو   الطلبيية أ  كمييا والضييجر، بالمليي  الطالييب
 أسيئلة نمي  تسيتدد  الغاليب  في االلكترونيية االختبيارا  أ  وخاصية األسيئلة ومراجعية اإلجابية عنيد الكتابية حييث من عليهم

 الطلبية ثقية أ  كميا االختبيار، مين القليق وعيد  الراحة من بنوع الطالب تشعر االلكترونية األسئلة وهذه متعدد، من االختيار
 المصييحح يدطييئ قيد التيي  الورقيية االختبييارا  التصييحيح نتيائج ميين ثقيتهم ميين أكثيير تكيو   قييد االلكترونيية االختبييارا  بنتيائج

 مجال. أي للدط  فيها يوو   ال أ  على برمجتها تكو   قد والت  االلكترونية االختبارا  بدفف بتصحيحها
 والجنييي وري  (،2017) الديييياط و (،2017) حسييينين و (،2017) جييديع ال دراسييية ميييع الدراسيية هيييذه نتيييائج وتتيييق

 دراسيية أميا ،Hosseini, Abidin & Baghdarnia (2014) و ،Sanjaya and Rusyati (2017) ,و (،2016)
 ,Gloria دراسيية بينمييا متوسييطة، بدرجيية والطلبيية التييدريس هيئيية أعضيياء تصييورا  جيياء  فقييد (2016) وعيييادا  العمييري 

Aremu & Eyong (2019) االختبييارا  نحيو الثانوييية الميدار  طلبيية اتجاهيا  أ  إلييى تشيير الدراسيية نتيائج كانيي  فقيد 
 سلبية. كان  االلكترونية

 االختبااار تطبيااق حااول األساسااي الثااامن الصااف طلبااة تصااورات فااي إحصااائية داللااة وذ فاارق  دوجااي هاال :الثاااني السااؤال
 الجنس؟ لمتغير تعزى  ماركا لواء تربية مديرية في االلكتروني التعليم نوعية لضبط الوطني

 الثييامن الصييف طلبيية لتصييورا  المعيارييية واالنحرافييا  الحسييابية المتوسييطا  حسييا  تييم السييؤال هييذا عيين لإلجابيية
 الجينس لمتغيير تبعيا ماركيا ليواء تربيية مديريية في  االلكتروني  التعلييم نوعيية لضيب  اليوطن  االختبار تطبيق حول األساس 
  ذل . (2) الجدول يظهرو  المستقلة، للعينا  (t-test) اختبار تطبيق تم كما ،إنا،( )ذكور،
 نوعية لضبط الوطني االختبار تطبيق حول األساسي الثامن الصف ةطلب لتصورات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (2) الجدول

 (إناث ذكور،) الجنس لمتغير تبعا المستقلة للعينات (t-test) واختبار ماركا، لواء تربية مديرية في االلكتروني التعليم
 الداللة مستوى  ت قيمة المعياري  االنحراف الحسابي المتوسط العدد الجنس

 0.49 4.04 76 ذكور
1.353 0.178 

 0.47 3.95 128 إنا،

 الثيييامن الصيييف طلبييية تصيييورا  فييي  إحصيييائية داللييية ذي فيييرق  وجيييود عيييد  إليييى (2) الجيييدول فييي  النتيييائج تشيييير
 الجينس لمتغيير تعي    ماركيا ليواء تربيية مديريية ف  االلكترون  التعليم نوعية لضب  الوطن  االختبار تطبيق حول األساس 

 داليية غييير قيميية وهيي  ،(0.178) دالليية وبمسييتو   (1.353) بلغيي  إذ المحسييوبة ) ( ةقيميي إلييى اسييتنادا   (،وإنييا، ذكييور،)
 احصائي ا.
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 وهيذا إناثيا، أو ذكيورا كيانوا سيواء الجنسيين من الطلبة تناسب االلكترونية االختبارا  أ  إلى النتيجة هذه تع    وقد
 وذلي  االلكترونيية االختبيارا  نحيو الطلبية تصيورا  في  الييروق  أو التياثير إيجياد في  محاييد متغيير الجينس متغيير أ  يعن 
 االلكترونية. لفختبار  مي   تعد وهذه سواء، حد على أنثى أو ذكرا كا  سواء المتعلم تراع  االختبارا  هذه أل 

 ميع تتييق وليم (،2017) والجني وري  ،Gloria, Aremu & Eyong (2019) دراسية مع الدراسة هذه نتائج وتتيق
 دراسيية أمييا الييذكور، اتجاهييا  ميين أعلييى لإلنييا، التييدريس هيئيية اتجاهييا  أ  أظهيير  التيي  (2017) جييديع ال سييةدرا نتييائج
 الذكور. لصالح المحوسبة االختبارا  نحو الطلبة اتجاها  اختفف (2016) وعيادا  والعمري  (2017) الدياط
 االختباار تطبياق حاول األساساي الثاامن الصاف طلباة تصاورات فاي إحصائية داللة ذات فروق  توجد هل :الثالث السؤال
 واللغااة العربيااة، )اللغااة المبحااث لمتغياار تعاازى  ماركااا لااواء تربيااة مديريااة فااي االلكترونااي التعلاايم نوعيااة لضاابط الااوطني

 والعلوم(؟ والرياضيات، االنجليزية،
 الثييامن الصييف بييةطل لتصييورا  المعيارييية واالنحرافييا  الحسييابية المتوسييطا  حسييا  تييم السييؤال هييذا عيين لإلجابيية

يا ماركيا ليواء تربيية مديريية في  االلكتروني  التعليم نوعية لضب  الوطن  االختبار تطبيق حول األساس   المبحيث لمتغيير تبع 
 .ذل  (3) الجدول ويظهر ،(والعلو  والرياضيا ، االنجلي ية، واللغة العربية، اللغة)

 االختباار تطبياق حاول األساساي الثامن الصف طلبة لتصورات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (3) الجدول
 واللغااة العربيااة، اللغااة) المبحااث لمتغياار تبعاااا ماركااا لااواء تربيااة مديريااة فااي االلكترونااي التعلاايم نوعيااة لضاابط الااوطني

 (والعلوم والرياضيات، االنجليزية،
 المعياري  االنحراف الحسابي المتوسط العدد المبحث

 0.38 4.41 51 العربية اللغة

 0.37 3.83 52 اإلنجلي ية اللغة

 0.46 3.80 52 الرياضيا 

 0.44 3.89 49 العلو 

 0.48 3.98 204 المجموع

 األساسي  الثيامن الصيف طلبية لتصيورا  الحسيابية المتوسيطا  بيين ظاهريية فيروق  وجود (3) الجدول من يفح 
ييا ماركييا لييواء تربييية مديرييية فيي  رونيي االلكت التعليييم نوعييية لضييب  الييوطن  االختبييار تطبيييق حييول  اللغيية)المبحث لمتغييير تبع 

 بليي  حسيياب  متوسي  أعلييى عليى العربييية( )اللغية مبحييث طلبية حصيي  إذ (،والعليو  والرياضيييا ، االنجلي يية، واللغيية العربيية،
 (االنجلي ييية للغييةا) مبحييث طلبيية وجيياء (،3.89) بليي  حسيياب  بمتوسيي  الثانييية بالرتبيية )العلييو ( مبحييث طلبيية وجيياء (،4.41)

 (،3.80) بليي  إذ )الرياضيييا ( مبحييث لطلبيية الحسيياب  المتوسيي  جيياء وأخيييرا   ،(3.83) بليي  حسيياب  بمتوسيي  الثالثيية بالرتبيية
 تحليييي  تطبيييق تيييم (α = 0.05) دالليية درجييية عنييد إحصييائية داللييية ذا  المتوسييطا  بيييين اليييروق  كانييي  إذا فيمييا ولتحديييد
 :(4) الجدول يوضح  الذي النحو على التباين تحلي  نتائج وجاء  (،One way ANOVA ) األحادي التباين

 لضبط الوطني االختبار تطبيق حول األساسي الثامن الصف طلبة تصورات في الفروق  داللة إليجاد األحادي التباين تحليل (4) الجدول
 (والعلوم والرياضيات، االنجليزية، واللغة العربية، للغةا) المبحث لمتغير تبعاا ماركا لواء تربية مديرية في االلكتروني التعليم نوعية

 الداللة مستوى  ف قيمة المربعات متوسط الحرية درجات المربعات مجموع التباين مصدر

 0.000 24.803 4.236 3 12.707 المجموعا  بين

   0.171 200 34.155 المجموعا  داخ 

    203 46.862 المجموع
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 احصائيا دال اليرق  *

 طلبية تصيورا  في  (α = 0.05) درجية عنيد إحصيائية داللية ذا  فيروق  وجيود إلى (4) الجدول ف  النتائج رتشي
يا ماركيا ليواء تربيية مديريية في  االلكتروني  التعلييم نوعيية لضيب  اليوطن  االختبيار تطبييق حيول األساسي  الثامن الصف  تبع 
 بلغيييي  إذ المحسييييوبة ف ةقيميييي إلييييى اسييييتنادا   (،والعلييييو  ا ،والرياضييييي االنجلي ييييية، واللغيييية العربييييية، اللغيييية)المبحث لمتغييييير

 تطبيييق حييول األساسيي  الثييامن الصييف طلبيية تصييورا  فيي  اليييروق  عائدييية ولمعرفيية ،(0.000) دالليية وبدرجيية (،24.803)
ييا ماركييا لييواء تربييية مديرييية فيي  االلكترونيي  التعليييم نوعييية لضييب  الييوطن  االختبييار  اراختبيي تطبيييق تييم المبحييث لمتغييير تبع 
 :النتائج يبين التال  والجدول البعدية، للمقارنا  شيفية

 التعليم نوعية لضبط الوطني االختبار تطبيق حول األساسي الثامن الصف طلبة تصورات في للفروق  شيفية اختبار (5) الجدول
 المبحث لمتغير تبعاا ماركا لواء تربية مديرية في االلكتروني

 المتوسط المبحث
 الحسابي

 الرياضيات االنجليزية اللغة العلوم لعربيةا اللغة
4.41 3.89 3.83 3.80 

 *0.61 *0.58 *0.52 - 4.41 العربية اللغة

 0.09 0.06 -  3.89 العلو 

 0.03 -   3.83 اإلنجلي ية اللغة

 -    3.80 الرياضيا 

 إحصائي ا دال اليرق  *
 متوسيي  مييع مقارنتيي  عنييد (العربييية اللغيية) مبحييث طلبيية متوسيي  لصييالح كييا  اليييرق  أ  السييابق الجييدول ميين يظهيير

 صييالح اليييرق  كييا  وكييذل  إحصييائي ا، دال اليييرق  وهييذا (0.61) المتوسييطين بييين اليييرق  بليي  إذ ،(الرياضيييا ) مبحييث طلبيية
 المتوسيطين بيين الييرق  بلي  إذ ،(االنجلي يية اللغية) مبحث طلبة متوس  مع مقارنت  عند (العربية اللغة) مبحث طلبة متوس 

 متوسي  ميع مقارنتي  عنيد (العربيية اللغية) مبحيث طلبية متوسي  صالح اليرق  كا  وكذل  إحصائي ا، دال اليرق  وهذا (0.58)
 دالية تكيو   فليم المقارنيا  بيقيية أميا إحصيائي ا، دال الييرق  وهذا (0.52) المتوسطين بين اليرق  بل  إذ ،(العلو ) مبحث طلبة

 إحصائي ا.
 بقيييية مييين وأوضيييح أدق بطريقييية صييييغ  قيييد االلكترونييي  العربيييية اللغييية اختبيييار أ  إليييى النتيجييية هيييذه تعييي    وقيييد
 األخير   التدصصيا  في  الطلبية تصيورا  مين أفضي  العربية اللغة تدص  من الطلبة تصورا  كان  ولذل  االختبارا 
 هيذه إليى أد  قيد  اليبع بعضيهما ميع وتياعلهميا العيامف  هيذا  يويو   فقد للطلبة األ  اللغة ه  العربية اللغة أ  وخاصة
 بهييا يقييو  عيياد  والتيي  معينيية حسييابا  إلييى تحتييا  التيي  االختبييارا  ميين بعييد فهييو الرياضيييا  الختبييار بالنسييبة أمييا النتيجيية،
 (2018) محميد دراسية ميع النتيجية هيذه وتتييق الكترونييا. يقيدمها أ  الطاليب عليى فيصيعب والقليم الورقية باسيتددا  الطالب
 (2017) والسلم 

 :التوصيات
 أداء قييا  في  التعليميية العمليية في  االلكترونيية االختبيارا  استددا  وتكثي  بتع ير والتعليم التربية ويار  قيا  ضرور  -

 مرتيعة. كان  استددام  حول تصوراتهم با  الحالية الدراسة اظهر  حيث الطلبة

 ونية.االلكتر  االختبارا  مع التعام  كيفية على المدار  طلبة تدريب إلى الحاجة -

 عليها. الكترون  اختبار وضع فيها يصعب الت  المواد بع  االعتبار بعين األخذ -
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 والمعلم. للطالب ممي ا  من فيها بما االلكترونية االمتحانا  استددا  أهمية وع  نشر -

 طلبتهم. تعليم أثناء ف  منها ليييدوا المعلمين قب  من الكترونية أسئلة بن  إنشاء ضرور  -

 االلكترونية(. االختبارا  لعقد التحتية )البنية االكترونية االختبار  لعقد وإنترن  أجه  و  مدتبر توفير -

 والمراحي  الدراسيية الميواد مدتليف في  وتيكييرهم الطلبة تحصي  على االختبارا  من النوع هذا أثر حول دراسا  إجراء -
 الدراسية.
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 اللغة في القرائي واالستيعاب اللغوية الطالقة تنمية في محوسب تفاعلي تعليمي برنامج تطبيق أثر
 البلقاء محافظة في األساسية المرحلة طلبة لدى العربية

 
 البدوي  نصر رنا

 العربية عمان جامعة
 10/01/2021 االستالم: تاريخ

 
 المومني علي د.جهاد

 العربية عمان جامعة
 08/03/2021 القبول: تاريخ

 
 الملخص

 مياد  تيدريس  في الذك ( الهدهد برنامج ) محوسب تياعل  تعليم  برنامج تطبيق أثر على التعرف الدراسة هدف 
 اتبييع البلقيياء. محافظيية فيي  األساسييية المرحليية طلبيية لييد  القرائيي  واالسييتيعا  اللغوييية الطفقيية تنمييية فيي  ودوره العربييية اللغيية

 للعييا  األساسيي  الثالييث الصييف طلبيية ميين وطالبيية طالبييا   (70) ميين الدراسيية عينيية وتكونيي  التجريبيي ، شييب  الميينهج الباحثييا 
 اسييييتددا  وتيييم البلقيييياء، محافظييية فيييي  الباشيييا عيييين لمديرييييية التابعييية الثانوييييية القادسيييية رسييييةمد فييي  2020/2021 الدراسييي 

 تي ثير لبييا  وبعيدي؛ قبلي  اختبيارين وعمي  الدراسية، مجتميع من قصدي بشو  اختيارهما تم وضابطة( )تجريبية مجموعتين
 الضييابطة بالمجموعيية مقارنيية القرائيي ( سييتيعا واال اللغوييية )الطفقيية التييابعين المتغيييرين فيي  التجريبييية للمجموعيية المعالجيية

 المجميوعتين. لكيف العربية اللغة مقرر من الثالث الصف كتا  من وحد  تدريس تم حيث االعتيادية، بالطريقة درس  الت 
 لييدرجا  الحسييابية المتوسييطا  بييين (= 0.05) مسييتو   عنييد إحصييائية دالليية ذو فييرق  وجييود الدراسيية نتييائج أظهيير  وقييد
 التيييدريس لطريقييية يعييي    القرائييي  واالسيييتيعا  اللغويييية الطفقييية اختبييياري  فييي  والضيييابطة التجريبيييية الدراسييية جميييوعت م أفيييراد

 .التجريبية المجموعة ولصالح
   القرائ . االستيعا  ،اللغوية الطفقة المحوسب، التياعل  التعليم : المفتاحية الكلمات
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  The Effect of Applying a Computerized Interactive Educational Program In 
Developing Linguistic Fluency and Reading Comprehension In Arabic 

Language Among The Basic Stage Students in Balqa Governorate 

 

 
Abstract 

This study aimed to identify the impact of the application of an interactive 
computerized educational program (Smart Hodhod program) in the teaching of The Arabic 
language and its role in the development of linguistic fluency and reading absorption 
among students of the basic stage in Balqa governorate. The researchers followed the 
semi-experimental curriculum, and the sample of the study consisted of (70) students from 
the third grade of the basic year 2020/2021 in al-Qadisiyah High School of The Ain Al-Basha 
Directorate in Balqa governorate, and two groups (experimental and female) were used, 
which were selected in a My intention is from the study community, and two pre- and 
post-testing tests were conducted to show the effect of treatment of the experimental 
group in the two variables (linguistic fluency and reading absorption) compared to the 
control group that studied in the usual way, where a unit of the third grade book was 
taught from the Arabic language course for both groups. The results of the study showed a 
statistically significant difference at the level (0.05) between the mathematical averages of 
the grades of the experimental study groups and the control in the tests of linguistic 
fluency and reading absorption due to the teaching method in favor of the experimental 
group 

Keywords: Interactive computerized education, linguistic fluency, reading 
assimilation. 
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  المقدمة
 ويتطلييب المعاصيير  الحيييا  منيياح  شييتى فيي  اسييتغفل خييير الحديثيية التقنيييا  اسييتغفل علييى المعرفيية عصيير يركيي 

 تكنولوجيييا غييد  فقييد األصييعد ، كافيية علييى التقليدييية العمليييا  أسيياليب فيي  النظيير وإعيياد  المسييتقبلية بالرؤييية اإلرتقيياء ذليي 
 هيذا وفي  اجتماعيية، ندبية أو معيين مجيال عليى مقتصير  رفاييية أدوا  مجرد وليس  حيا ، وسيلة واالتصاال  المعلوما 
 فاألجييييال والتيكيييير؛ الحييييا  نمييي  فييي  حقيقيييية وثيييور  جيييذري، تغييييير إلحيييدا، محييير  كييي هم التعليمييي  النظيييا  يبيييري اإلطيييار
 المعرفية، مجتميع بوابية التعليم يعد كما ووسائل ، التغيير سب  توافر  إ  نوعية نقلة تحقيق على األقدر ه  دائما   الصاعد 
 والمواقيييع المتعيييدد ، )كالوسيييائ  الوسيييائ  أفضييي  اإللكترونييي  التعلييييم وييييوفر المشيييرقة، جوانبييي  وأحيييد مييية،الها ركيييائ ه وأحيييد

 الحديثية التقنيية والمعلوميا  العلميية المنجي ا  عليى اإلطيفع تتييح الت  وغيرها( التعليمية والمنظما  التياعلية، اإللكترونية
 .(2017 )عبا ، ومواكبتها

 عليى ويعتميد والمعلوميا ، االتصيال تكنولوجيا باستددا  للمتعلم يقد  للتعليم تياعليا   نظاما   اإللكترون  التعليم ويعد
 االختبيارا  وتنظييم والتوجيي  اإلرشياد سيب  وتيوفر اإللكترونيية الشيبوا  عبير المقررا  تعر  متكاملة رقمية إلكترونية بيئة

 والمهيارا  المعيارف نقي  في  والشيبوا  الحاسيو  عليى أساسيا   التعلييم يعتميد إذ وترقيمهيا؛ والعملييا  المصيادر إدار  وكذل 
 محتييو   تقييديم ويييتم الرقميي ، والتعاميي  االفتراضييية التييدريس وغييرف بالحاسييو  والييتعلم الويييب عبيير الييتعلم تطبيقاتيي  وتضييم
 (.2015 )بسيون ، المدمجة واألقرا  والييديو السمعية واألشرطة اإلنترن  عبر الدرو 

 الثييور  لمواكبيية وذليي  اإللكترونيي ؛ بييالتعليم المتعلقيية المحوسييبة التياعلييية التعليمييية البييرامج نميي العديييد ظهيير  لقييد
 التيي  البييرامج هييذه وميين الطلبيية أعيداد بايدييياد مقارنيية المدرسييين أعييداد بينق  المتعلقيية المشييوف  وحيي  والتكنولوجييية العلميية
 لطلبيية العربييية اللغيية لتعليييم برنييامج وهييو الييذك ، الهدهييد برنييامج هييو محوسييب إلكترونيي  بشييو  العربييية اللغيية لتعليييم ظهيير 
 ذكي ، )محتيو   عليى يعتميد ذكي ، إلكتروني  عربي  برنامج أول يعتبر إبداع ، اثرائ  ذك  ب سلو  الدنيا األساسية المرحلة
 (:(Alhodhod ,2012 أبريها الدصائ  من بعدد الذك  الهدهد منها  ويتمي  المستدد ( سلو  وقيا  ذكية، أجه  

 مهيارا  وبنياء بينهيا، فيميا واليرب  األشيياء، عليى التعيرف للطلبية تتييح إثرائيية مواد ويحتوي  واإلثرائ  اإلبداع  المحتو   -
 تطويرها. تم ممي   وبصرية وسمعية ولغوية عقلية

 تدليو تكياد ال والتي  التياعليية األليواح خيفل ومين األيبياد خيفل مين حديثية تقنيية بطريقية المنهيا  يطيرح الهدهد برنامج -
 ويتجلييى واأليبيياد التياعلييية لأللييواح م دوجيية نسييدة أو التياعلييية لأللييواح نسييدة علييى الحصييول يتيياح بحيييث منهييا مدرسيية
 الطلبة يحملها مطبوعة كتب وجود عد  ف  الهدهد برنامج ذكاء

 لكي  الديا  اليدور اءوإعطي الطلبية إضيافة خيفل مين الصف إدار  للمعلم المنها  يتيح حي  بعد؛ عن الصفية اإلدار  -
 .والمشاركة األداء ف  طالب

 فيصيبح اللغيوي؛ النطيق وتصيحيح السيليمة اللغويية للميردا  الطلبة اكتسا  ف  ها  دور لها العربية اللغة أ  كما
 دهوتعويي العربيية، اللغية وعبيارا  مييردا  مين للم ييد تعلمي  خفل من للطلبة اللغوية الحصيلة وت داد بالحروف تحوما   أكثر
 لدييي  يتكييو   اللغوييية الميييردا  الطلبيية يوتسييب وعنييدما بطفقيية، الييتكلم علييى قييادرا   ليصييبح ،والجميي  الكلمييا  وتركيييب النطييق

 واالسيتماع والكتابية كيالقراء  باللغية: المتعلقية المهيارا  لدي  وتنمو قرأه  عمَ  والتحد، االستيعا  على قادرا   ويصبح محصول
  (.2012 دقة، )أبو تعلم  نم  على تنعوس يةلغو  طفقة أكثر ليصبح والتحد،؛
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 لمييياييم الطلبيية حييي  اآل  مقبييوال   يعييد لييم ألنيي  المتعلمييين، ميين الم موليية اإلبييداع جوانييب أحييد اللغوييية الطفقيية وتعييد
 اإلنتيا  عليى قيادرين يجعلهيم العربيية اللغية ومتعلمي  دارسي  ليد  أساسي  مطليب فاإلبيداع ،وإبداع إضافة دو   العربية اللغة
 منهييا اللغوييية الطفقيية بتنمييية عديييد  دراسييا  اهتميي  وقييد ممويين، قييدر بيي كبر والحلييول والمترادفييا  واألليييا  األفكييار وتوليييد
 عليى قضياء هيذا وفي  المتعلميين، ليد  اللغويية والطفقية اإلبداع تنمية ضرور  على أكد  الت  (2013 الشبفوي، ) دراسة
 علييى الطلبيية نييدر  أ  يجييب حيييث والحييي ، االسييتظهار علييى المتعلمييو   فيهييا يركيي  والتيي  اللغيية تعليييم فيي  التقليدييية الطييرق 
 وكيذل  وموقعيا ، موانية   يمث  الذي كاالستماع اللغة مهارا  بتنمية يوو   وذل  سليمة، لغوية بتراكيب بطفقة اللغة استددا 
  .(2008 شحات ، ) وي اللغ االستقبال مهارا  يشوف  معا   وهما االتصال عملية ف  تسهم الت  القراء 

 األخيييير ، العمليييييا  كيييي  حولهييييا تتمحييييور التيييي  القييييراء  لعملييييية حقيقيييييا   جييييوهرا   يعييييد فهييييو القرائيييي  االسييييتيعا  أمييييا
 اسيتيعا  عليى تتوقييا  القيراء  في  واليب ء فالسيرعة جميعها، القراء  عمليا  وأسا  القرائية المهارا  ذرو  هو فاالستيعا 

 التيي  والشدصييية المتداخليية العمليييا  ميين مجموعيية ألنيي  آلخيير، شييد  ميين القرائيي  سييتيعا اال ويدتلييف يقييرأ، لمييا القييار  
 .2018Stanley ,،( Petscher and Catts) القراء  وسياق القرائ ، والن  القار ، وه : عناصر ثفثة تتضمن

 تدريسيي  فيي  المعلييم يتبعهييا التيي  التييدريس طريقيية إلييى الطلبيية لييد  القرائيي  واالسييتيعا  اللغييوي  الضييعف يعيي    وقييد
 الحاجيية دعي  وهنيا ،جهيد ب قي  المرجيو  األهيداف تحقيق التي  الطرائيق أفضي  المعليم يدتيار أ  الضيروري  فمين وعليي  لهيم،
 المشيياركة تحقيييق خييفل ميين لييديهم التحصييي  مسييتو   ورفييع الطلبيية انتبيياه لجييذ  ومشييوقة جديييد  طييرق  إيجيياد ضييرور  إلييى

 (.2008 والعديل ،  )سمار  المعلمين بين والتواص  اليعالة

 واالسييتيعا  اللغوييية الطفقيية تنمييية فيي  الييذك  الهدهييد برنييامج أثيير عيين للكشييف الدراسيية هييذه جيياء  سييبق وممييا
 بالطريقيية العربييية اللغيية تدريسييهم سيييتم الييذين بالطلبيية مقارنيية األساسيي  الثالييث الصييف طلبيية لييد  العربييية اللغيية فيي  القرائيي 

 .االعتيادية

  الدراسة مشكلة

 اسيتددا  إليى الحاجية ميد  يفحي  وتدريسيهم، األولى األساسية الصيوف طلبة مع الباحثين أحد تعام  فلخ من
 العربييية، كاللغيية األساسييية المييواد فيي  وخصوصييا   للييتعلم ودافعيتهييا جييذبها ل ييياد  اليئيية هييذه تييدريس أثنيياء التياعلييية األسيياليب

 ظهير وقيد العربيية، باللغية والكتابية القيراء لتعلييمهم متنوعية تقليديية وأنشيطة أسياليب اسيتددا  إليى عياد  المعلميو   يلج  حيث
 ضيييمن  2021-2020 الحييال  العييا  اعتميياده وتييم بيياألرد  العربييية اللغيية بتعليييم الدييا  التييياعل  الهدهييد برنييامج مييؤخرا  
 يسيبقها ليم التي  د اليريي الدراسية هيذه وتي ت  تيياعل ، وبشيو  محوسيبة وأسياليب أنشيطة مين يتضمن  لما وذل  درس  منصة
 في  العربيية اللغية لتيدريس محوسيب تيياعل  تعليمي  كبرنيامج اليذك  الهدهيد برنيامج تطبييق أثير عين للكشيف سيابقة دراسا 
 مشييولة تحديييد ويمويين البلقيياء، محافظيية فيي  األساسيي  الثالييث الصييف طلبيية لييد  القرائيي  واالسييتيعا  اللغوييية الطفقيية تنمييية
 اآلتية: األسئلة على اإلجابة خفل من الدراسة

 لفسيتجابا  الحسيابية المتوسيطا  بيين (=0.05) مسيتو   عنيد إحصيائية داللية ذا  فيروق  توجيد هي  األول: السيؤال -
 برنيامج وفيق )التيدريس التيدريس لطريقة تع    والتجريبية الضابطة المجموعتين طلبة لد  اللغوية الطفقة مقيا  على

 ؟ االعتيادي( / الهدهد
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 لفسيتجابا  الحسيابية المتوسيطا  بيين ( =0.05) مسيتو   عنيد إحصائية داللة ذا  فروق  توجد ه  الثان : السؤال -
 وفييق )التييدريس التييدريس لطريقيية تعيي    والتجريبييية الضييابطة المجمييوعتين طلبيية لييد  القرائيي  االسييتيعا  مقيييا  علييى
 ؟ االعتيادي( / الهدهد برنامج

 الدراسة أهمية

 هما: ببعدين الحالية الدراسة أهمية تتمث 

 النظرية: األهمية أوالا:

 تييدريس في  اليذك  الهدهيد برنييامج توظيي  خيفل مين الحديثيية التربويية االتجاهيا  مسياير  إلييى الدراسية هيذه سيع 
 أشيار  إذ ،البلقياء محافظية ف  األساس  الثالث الصف طلبة لد  القرائ  واالستيعا  اللغوية الطفقة لتنمية العربية؛ اللغة
 فورييية راجعيية تغذييية وتقديميي  االبتكييار، علييى وتشييجيعهم الطلبيية عيين المليي  إبعيياد علييى وقدرتيي  كياءتيي  إلييى راسييا الد معظييم
 المتياح ووقتي  وسيرعت  قدرتي  مع يتفء  بما تعلمهم ف  التقد  الطلبة لك  يسمح مما التعليم، تيريد عملية ف  واإلسها  لهم،
 تبييين حيييث الييذك ؛ الهدهييد ببرنييامج المتعلييق النظييري  األد  إثييراء  فيي إضييافة تشييو  كمييا خجيي ، أو خييوف دو   الييتعلم فيي 

 المحوسييبة البيرامج اسيتددا  أثير تناولي  التي  السيابقة الدراسيا  فيي  نيدر  وجيود النظيري  ليألد  مراجعتهيا خيفل مين للباحثية
 طرائيييق إغنيياء إطيييار فيي  بالحاسييو  متمثلييية الجديييد  التكنولوجييييا وإدخييال القرائيي ، واالسيييتيعا  الطفقيية مهيييارا  تنمييية فيي 

 التقليدية. بالطرائق التقيد وعد  التدريس

 العملية: األهمية ثانياا:

 التعليمي  المييدا  في  العربيية اللغية ومعلميا  معلمي  تشيجيع في  علمي  بشيو  الدراسية هيذه تسيهم أ  المؤمي  مين
 العربيية؛ اللغية مياد  في  القرائي  السيتيعا وا اللغويية الطفقية مهيارا  تنمية ف  المتعلقة التدريس استراتيجيا  ممارسة على
 بيييرامج عقيييد علييى والتعلييييم التربييية ويار  وتشيييجيع كمييا التعليميييية، العمليييية تطييوير فييي  لإلسييها  المقتيييرح البرنييامج خيييفل ميين

 المنيياط والمهييا  األدوار تحقيييق فيي  وفعاليتهييا كياءتهييا ميين لت يييد المحوسييب؛ التييياعل  التعليييم فكيير  بتطييوير للمعلمييين تدريبييية
 لفسييتياد  والدطيي  الدراسييية المنيياهج وبنيياء تصييميم فيي  المنيياهج وواضييع  التربييويين المشييرفين الدراسيية هييذه تييييد وقييد بهييا،
 .من  االستياد  يتم محوم تياعل  تدريس  ببرنامج والمهتمين الباحثين ت ويد وأيضا   أخر ، تعليمية مباحث ف  منها

 واإلجرائية االصطالحية التعريفات

 ب سييلو  تعيير  الحاسييو  علييى مبرمجيية تعليمييية مييواد إنتييا  عيين عبييار  هييو " اصييطفحا : المحوسييب التييياعل  تعليييمال -
 التعليميية المياد  في  اليدرو  كي  عنيوا  وضيوح مراعيا  ميع منطقي  بتسلسي  متعيدد  وسيائ  باسيتددا  التعلم مث  شيق

 .(497 ،2010 ،حشي  أبو تحقيقها") المرجو التعليمية واألهداف واإلرشادا 

 " اليييذك  الهدهيييد " باسيييم يعيييرف محوسيييب تيييياعل  تعليمييي  برنيييامج هيييو إجرائييييا : المحوسيييب التيييياعل  التعلييييم برنيييامج -
 عبير محوسيب بشيو  اليدرو  عر  خفل من وتياعل  ممتع بشو  العربية اللغة الطلبة إكسا  إلى يهدف التعليم 
 .العربية اللغة لمتع نحو الثالث الصف طلبة دافعية يثير بشو  البرنامج

 بييذل غييير وميين طبيعيي  وبمعييدل متواصيي  بشييو  وجريانيي  وسفسييت  الكييف  انسيييا  هيي " اصييطفحا : اللغوييية الطفقيية -
 (.245 ،2003 فارع، الطبيع ") الكف  لتحقيق شرط وه  ،يذكر جهد

 اللغية تعلمهيم أثنياء لغويية ليبوأسيا تعبييرا  اسيتددا  عليى األساس  الثالث الصف طلبة قدر  : إجرائيا   اللغوية الطفقة -
 الباحثا . نيذه الذي اللغوية الطفقة اختبار ف  الطلبة عليها حص  الت  الدرجة خفل من ذل  ويقا  العربية
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 الييين  فييي  والضيييمنية الصيييريحة المعيييان  إدرا  عليييى تركييي  عقليييية ب ن "عمليييية عيييرف اصيييطفحا : القرائييي  االسيييتيعا  -
 )قحيييوف، " والسيييياقا  السيييابقة الدبيييرا  ضيييوء فييي  المقيييروء ونقيييد التياصيييي ، بيييين ب والييير  األفكيييار، وتنظييييم المقيييروء،
2016، 11.)  

 القرائييييية النصييييو  لييييتعلم األساسيييي  الثالييييث الصييييف طلبيييية واسييييتيعا  فهييييم علييييى القييييدر  إجرائيييييا : القرائيييي  االسييييتيعا  -
 عليهيا حصي  التي  الكليية الدرجية لخيف مين ذل  ويتم ( الذك  الهدهد ) تعليم  برنامج خفل من المدتلية بمستوياتها

 .الدراسة لهذه المعد القرائ  االستيعا  اختبار ف  الطلبة

 ومحدداتها: الدراسة حدود

 يل : مما الدراسة حدود تكون 

 البلقاء. محافظة ف  الباشا عين لمديرية التابعة الثانوية القادسية مدرسة ف  الدراسة هذه تطبيق تم :المكانية الحدود

 التابعية الحووميية الثانويية القادسيية مدرسية في  األساسي  الثاليث الصيف طلبة على الدراسة هذه تطبيق تم :البشرية الحدود
 البلقاء. محافظة ف  الباشا عين لمديرية

  .2020/2021 الدراس  العا  من األول الدراس  اليص  ف  الدراسة هذه تطبيق تم :الزمانية الحدود

 لطلبية والتعلييم التربيية ويار  ليد  المعتميد  العربيية اللغية لمياد  أحليى( )مدرسيت  بعنيوا  األوليى الوحد  :الموضوعية الحدود
 المجموعييية لطلبييية بالنسيييبة اليييذك ( )الهدهيييد التيييياعل  التعليمييي  البرنيييامج باسيييتددا  تدريسيييها تيييم األساسييي ، الثاليييث الصيييف
 الضابطة. المجموعة بطلبة مقارنة التجريبية

 الدراسة: محددات

 : اآلت  ف  الدراسة دد تح

 لمديريية التابعية الثانويية القادسيية مدرسية في  العربيية اللغية مياد  طلبة من عينة أفراد على الدراسة نتائج تعميم اقتصار -
 .البلقاء محافظة ف  الباشا عين

 يمويين ال وبالتييال  األدوا ، وثبييا  صييدق ضييوء فيي  الدراسيية فيي  اسييتددم  التيي  األدوا  علييى النتييائج تعميييم اقتصييار -
 أخر . أدوا  تستدد  عندما النتائج نيس على الحصول ضما 

 النظري  اإلطار

 اإللكترونيييي  التعليييييم وتقنيييييا  منيييي ، االسييييتياد  وكيفييييية وعناصييييره اإللكترونيييي  التعليييييم ميهييييو  الجانييييب هييييذا يتنيييياول
 اللغوييية الطفقيية مهييارا  عيير و  وممي اتيي ، تييياعل  تعليميي  كبرنييامج الييذك  الهدهييد برنييامج وميهييو  وممي اتيي ، وتطبيقاتيي 
 العربية. اللغة ف  القرائ  واالستيعا 

 اإللكتروني التعليم

 ووسييائط  وشييبوات  الحاسييو  ميين والمعاصيير  الحديثيية االتصييال آليييا  اسييتددا  علييى يعتمييد التعليييم ميين نييوع هييو
 تعرييييا  وهنييا  (.2014 وعليييا ، )شييبول اإلنترنيي  وبوابييا  إلكترونييية وموتبييا  ورسييوما  وصييور  صييو  ميين المتعييدد 
 التوظيي  عليى قائمية متكاملية "منظومية أني : عليى (42 ،2017 وحييات ، )الحسين تعريي  منهيا اإللكتروني  للتعليم متعدد 
 الحاسيييو  بتطبيقيييا  غنيييية بيئييية إيجييياد خيييفل مييين واليييتعلم التعلييييم عمليتييي  فييي  واالتصييياال  المعلوميييا  لتكنولوجييييا اليعيييال

 عناصير بيين المتبيادل التياعي  يحقيق وبما موا  وأي وق  أي ف  التعلم مصادر إلى الوصول من المتعلم تمون واإلنترن 
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 التعلييم ألغيرا  المدتلية التكنولوجيا وتطبيقا  وسائ  "استددا  ب ن : ((Nichols,2003,2 نيوولس عرف  كما المنظومة"
 والتعلم".

 وأجهييي   وملحقاتهيييا، الحاسيييو  أجهيي   مثييي : ماديييية،ال المتطلبييا  مييين مجموعييية تييوافر اإللكترونييي  التعلييييم ويتطلييب
 تييوافر يتطلييب وكييذل  التعليمييية، والبرمجيييا  التدريسييية، والقاعييا  اإلنترنيي ، عبيير االتصييال وشييبوة اإللكترونييية، العيير 
 مهييارا  علييى والطلبيية المعلييم وتييدريب األجهيي  ، وصيييانة بتشييغي  المتدصصيية الينييية الكييوادر مثيي : مادييية، غييير متطلبييا 

 )شيييبول اإللكترونييي  اليييتعلم لتطبييييق ميييدرو  وتدطيييي  منهجيييية وجيييود إليييى باإلضيييافة المعلوميييا ، تكنولوجييييا ميييع لتعامييي ا
 (.2014 وعليا ،

 الوقي  في  يتعلمي  أ  يريد ما تعلم خفل من المتعلم على تعود الت  اليوائد ف  اإللكترون  التعليم أهمية وتتلد 
 ويمّوين االسيتيعابية، قيدراتهم في  األفيراد يدتليف حييث الدصوصيية، مين جيو في  ييتعلمف تناسب ، الت  وبالكيفية يدتاره الذي

 (.2017،وحيات  )الحسن يحتاج  الذي بالقدر التعليم  المحتو   تكرار من المتعلم

 اإللكتروني التعليم تطبيقات

 اإللكترونيي  التعليييم ا تطبيقيي فيي  االسييتثمار علييى العميي  فيي  األخييير  اآلونيية فيي  التعليمييية المؤسسييا  اهتمييا  ايداد
 ضيوء في  اإللكتروني  التعلييم عليى أساسي  بشيو  يعتميد التعليميية المؤسسيا  نجياح أصيبح حييث كورونيا؛ أيمية ظهيور مع

 التعليمييية، المنظوميية لنجيياح حاسييما   أمييرا اإللكترونيي  التعليييم نجيياح ميين جعيي  بييدوره والييذي التقليدييية المنيياهج وسييائ  غيييا 
 :أهمها من اإللكترون  للتعليم التطبيقا   بع ظهر  فقد لذل  ونتيجة

 والمحتيو   األهيداف بيين اليدمج في  التكنولوجيية المسيتحدثا  توظيي  وهيو " learning) :(Blended المدمج التعليم -1
 إلحيدا، اإللكتروني ؛ والتعلييم لوجي  وجهيا   اليتعلم أسيلوب  خيفل من المعلوما  توصي  وطرق  التعلم وأنشطة ومصادر
 أني  عليى أيضيا   ويعيرف (.8 ،2010 )حسين، للطلبية" ومرشيدا   معلميا   بووني  التيدريس هيئية وعضيو الطلبية بيين التياع 
 نمييوذ  لتقييديم المتاحيية التقنيييا  واسييتغفل واإللكترونيي  التقليييدي( )التعليييم الصييي  التعليييم خصييائ  بييين تميي   "عملييية
  )Milheim,2006,44( متكام "

 لليدمج المتاحية المصيادر كافية السيتغفل تعليميية وسيلة أن  على المدمج ليمالتع تعري  يمون سبق ما على وبناء  
 تكنولوجيييا توظييي  كيفييية هييو المييدمج التعليييم يمييي  مييا أهييم وأ  النتييائج، أفضيي  لتحقيييق واإللكترونيي ؛ الصييي  التعليييم بييين

 والميدر  الطلبية تمويين في  اعدتسي بدورها والت  الحاسو  برمجيا  مدتلف مع والتعام  التعليمية الدرو  ف  المعلوما 
  بسهولة. وتطبيقاتهما اإلنترن  وشبوة الحاسو  مع التعام  من
 بعيد، عين التعلييم أهداف لتحقيق الفسلكية التقنيا  على المتنق  التعليم يعتمد (:learning Mobile) المتنق  التعليم -2

 سيبب وقيد الفسيلكية. الوسيائ  إليى السيلكية لوسيائ ا مين اإللكتروني  التعليم نق  الذي المحمول، الهاتف استددا  مث :
 والمؤسسيييا  عيييا ؛ بشيييو  اليوميييية الحييييا  فييي  التكنولوجييييا مجيييال فييي  الكبيييير التطيييور التقنييييا  مييين النيييوع هيييذا ظهيييور

 لمواكبييية والجامعيييا  الميييدار  بيييين اإللكترونيييية المعرفييية بنشييير تهيييتم المؤسسيييا  هيييذه أ  أي خيييا ، بشيييو  التعليميييية
 .التطورا 

 مين النيوع هيذا ويديد  موانيية، أو يمانيية بقييود ييرتب  ال اليذي التعلييم وهيو (:Learning) Distance بعد عن تعليمال -3
 إيصيال عليى يعم  أن  أي بالمراسلة يتمّ  ما عاد  والذي التعليمية المؤسسة ف  تواجدها يصعب الت  الطلبة فئة التعليم
 وجييود دو   المعلييم، عيين الجغرافييية مسييافت  بعييد  مهمييا اإللكترونيي  البريييد عبيير موييا  أي فيي  للطلبيية التعليميي  المقييرر
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 علييى تطبيقيي  فيي  يعتميد بعييد عيين التعليييم أ  إليى اإلشييار  ويجييب التعليمييية، المؤسسيا  داخيي  جغرافييية أو موانييية حيدود
 التطبيقييا  علييى يعتمييد سييابقا   ذكييره تييم الييذي المتنقيي  التعليييم أ  حييين فيي  الحاسييو ، مثيي  السييلكية اإللكترونييية التقنيييا 
  (.2017 )الحسن، البع  بعضها عن النوعين يمي  ما وهذا الفسلكية

 مييين مجموعييية أنهيييا عليييى التعليميييية البرمجييييا  تعريييي  يموييين (:software Educational) التعليميييية البرمجييييا  -4
 الحاسيو  تجعي  ليميا التع وهذه معينة، مها  تنييذ أج  من اآلل  الحاسب توجي  على تعم  الت  والتعليما  األوامر
  الحاسو . بلغة تكتب الت  والتطبيقا  البرمجة لغا  مستددما   يعم 

 تدييي ين عليييى تعتميييد حاسيييوبية تطبيقيييا  مجموعييية أنهيييا عليييى تعرييهيييا يموييين ): Multimedia( المتعيييدد  الوسيييائ  -5
 وبولمية عاليية. وبجيود  ةتياعليي بطريقية والين  والرسيو  واليييديو والصور  الصو  على تحتوي  أشوال بعد  المعلوما 
 لغيية شييو  فيي  والبصييرية السييمعية الوسييائ  عناصيير بييين متكاميي  ميي يج ميين مجموعيية المتعييدد  الوسييائ  فييج  أخيير ،
 (.2011 )إبراييم، متحركة ورسو  موتوبة ونصو  منطوقة

 التفاعلي التعليمي البرنامج مفهوم

 التياعيي  هييذا ويتطلييب والمعلييم، الحاسييو  بييين ياعيي الت أو والمعلييم، المييتعلم بييين التياعيي  علييى يعتمييد برنييامج هييو
 وهييذه إجاباتيي ، صييحة ميين للت كييد الراجعيية التغذييية وإعطائيي  المييتعلم ردود تسييجي  ثييم وميين المعروضيية للمعلومييا  اسييتقباال  
 قيفالمو  طرفي  بيين حيوار "ب ني  التيياعل  البرنيامج ويعيرف للتعلييم، األخر   الوسائ  من غيره عن الحاسو  تمي  الداصية
 سيهلة، تكيو   أ  يجيب التي  المسيتدد  واجهية خفل من والعر ؛ المستدد  بين التياع  ويتم والبرنامج( )المتعلم التعليم 
 إلييى بنيسيي  ويتوصيي  ليوتشييف العيير  في  ويبحيير راجعيية تغذييية ويتلقييى المحتييو   في  فيسييير المسييتدد ؛ انتبيياه تجييذ  حييث

 (.273 ،2008 وإسماعي ، )شمى يرغبها" الت  المعلوما 

 التفاعلي البرنامج خصائص

  : يل  فيما تتمث  محدد  خصائ  التياعل  للبرنامج

 المييتعلم لت ويييد الحاسييو  علييى القائميية التعليييم بييرامج خييفل ميين تقييد  التيي  التسييهيف  إلييى ويشييير التواصييل : الحييوار -
 وبرنامجييا   بيعيي ، بييدأ مسييتددما   لمييا  متع هنييا  أ  االتصييال ويعنيي  بييالمحتو ، واالتصييال التعليمييية العملييية فيي  بييالتحوم
 تتوليييد وليييذل  لهيييا، واالسيييتجابة المسيييتددمين أفعيييال تيسيييير فييي  الحاسيييو  دور ويتمثييي  اليعييي ، لهيييذا يسيييتجيب حاسيييوبيا  
 والحاسو . اإلنسا  بين تواصل  لحوار صيغة

 بنيية عناصير استكشياف في  حوملليت المناسيبة الحريية مين قيدرا   المتعلم البرنامج يعط  حيث التعليم: ف  التحوم إموانية -
 فيي  واليتحوم الدطيوا ، سيرعة وفيي  يناسيب ، بميا تنظيمهيا وإعيياد  عرضيها تتيابع وفي  منهييا، واالختييار القائمية المحتيو  
 مين االنتهياء بعيد كامي  بشيو  إنهائي  أو ثانيية، مير  إليي  والعود  مؤق  بشو  وق  أي ف  من  والدرو  البرنامج إنهاء

 دراست .

 المتعلمييين حاجييا  مدتلييف مييع والمواءميية التكييي  علييى القييدر  البرنييامج لييد  يوييو   أ  يعنيي  وهييذا واءميية:والم التكييي  -
 عليى البرنيامج يشيتم  أ  يتطليب وهيذا مناسيبة بطريقية حيد  عليى ميتعلم كي  ألفعيال فيسيتجيب رغبياتهم، وتلبية األفراد،
 واألساليب. واألنماط القدرا  ف  المدتليين المتعلمين هؤالء تناسب متعدد  تعلم ومسارا  خيارا 
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 وبنائهييا، المعلومييا  واستكشيياف والتقصيي  البحييث فيي  اليرصيية المييتعلم البرنييامج يعطيي  الييتعلم: فيي  اإليجابييية المشيياركة -
 الرسيو ، وعمي  الملدصيا  وكتابية المفحظيا  وتسيجي  وكتابتهيا جدييد  بنية ف  وصياغتها وتنظيمها، ييولتها وإعاد 
 (.2003 )خميس، التدريبا  وح 

  ال كي الهدهد بتطبيق التعريف

 أول ويعتبير وتيياعل ، إثرائي  ب سيلو  األساسيية الصييوف لطلبية العربيية اللغية لتعلييم محوسيب تياعل  برنامج هو
 الهدهيييد شيييركة بيييرامج أحيييد وهيييو المسيييتدد ، سيييلو  وقييييا  ذكيييية، وأجهييي   ذكييي ، محتيييو   عليييى يعتميييد ذكييي  عربييي  برنيييامج
 باللغيية ممتييع عييالم  محتييو   بتقييديم تعنييى ناشييئة كشييركة 2011 عييا  األرد  فيي  ت سسيي  التيي  اللألطييي اإلبييداع  للمحتييو  
 قامييا حيييث البشييتاوي  محمييد وأخيهيا البشييتاوي  شيييماء المهندسيية ييد علييى الييذك  الهدهييد برنيامج ت سييس وقييد لألطيييال، العربيية
 االكتسييا  ميين األطيييال تموييين عبيير والمتوسييطة، المبويير  الطيوليية عييالم إلثييراء إبداعييية بطريقيية ليعميي  الهدهييد فريييق بتكييوين
 وآميييالهم وأفكيييارهم أنيسيييهم عييين والتعبيييير ذواتهيييم استكشييياف عليييى قيييادرين وليصيييبحوا كلغييية، العربيييية للغييية والممتيييع السيييلس

 والتحيديث والتطيوير االبتكيار مين متكاملية ليدور  الهدهيد أعميال تدضع حيث الممتعة، اللغة بوابة عبر وتطلعاتهم وأحفمهم
 واجهية (1) الشيو  ويمثي  التعليمي ، المحتيو   ميع وتيياعفتهم األطييال انيعياال  إليى بشيغف والمفحظة االستماع يتم يماف

 الذك . الهدهد برنامج

 

 ال كي الهدهد برنامج واجهة (1) شكل

 ال كي الهدهد منهاج ومتطلبات عناصر

 : أهمها ومتطلبا  عناصر عد  الذك  الهدهد منها  يتضمن

 مهيارا  وبنياء بينهيا، فيميا الرب  األشياء، على التعرف للطلبة تتيح إثرائية مواد ويحتوي  اإلثرائ : و اإلبداع    المحتو  -1
 العربية. اللغة لتعلم األساسية المرحلة طلبة فهم لتعميق تطويرها تم ممي   وبصرية وسمعية ولغوية عقلية

 األلييواح خييفل وميين األيبيياد خييفل ميين حديثيية تقنييية ريقييةبط المنهييا  يطييرح بحيييث للبرنييامج: الحديثيية التقنييية توظييي  -2
 ذكياء ويتجليى واأليبياد، التياعليية لألليواح م دوجية ونسيدة التياعلية لأللواح نسدة على الحصول يتاح بحيث التياعلية،
 العمي  تميارين اختييار هيو بي  يقو  أ  المعلم على ما وك  الطلبة، يحملها مطبوعة كتب وجود عد  ف  الهدهد برنامج
 وتنيييذ العربيية اللغية حيروف عليى والتيدر  بالكتابية الطلبية ليقيو  المدرسية؛ في  الطابعية اآللية إلى وإرسالها يريدها الت 
  العم . أوراق

 الطلبية لكي  الديا  اليدور وإعطياء الطلبية إضيافة خيفل مين الصيف إدار  للمعليم البرنيامج يتييح حييث الصفية: اإلدار  -3
 والتقييييم المحياوال  وعييدد المشياركة حيييث مين الطلبيية بوي  الداصيية القيراءا  المنهييا  وييوفر اكميي والمشياركة األداء في 

 (.2011)الهدهد، التدريسية العملية سير على اليوم  واالطفع الطلبة تقارير متابعة المدرسة إلدار  يتيح كما العا ،
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 القرائي واالستيعاب اللغوية الطالقة مهارات

 هيذه وفي  واالسيتيعا  والتعبيير الكتابية ومهيار  المحادثية كمهيار  العربيية باللغية المتعلقية ا المهار  من العديد هنال 
 اآلت : النحو على عرضهما ويمون القرائ  واالستيعا  اللغوية الطفقة مهارت  على التركي  تم الدراسة

 وذا  المناسيبة اللغويية االسيتجابا  مين نمموي قيدر أكبير إنتا  سرعة على القدر  ب نها تعرف :اللغوية الطالقة مهارة أوالا:
 ه : أساسية أقسا  أربعة إلى اللغوية الطفقة مهار  تقسم و محدد ، يمنية فتر  ف  الداللة

 محدد يمن ف  ما ليكر  المعنى ف  المفئمة واالستجابا  األفكار، من العديد بجنتا  وتتمث  اليكرية: الطفقة -

 ميين يطلييب محييدد وقيي  فيي  األليييا  ميين ممويين عييدد أكبيير توليييد أو إنتييا  سييرعة لييىع القييدر  وتعنيي  الليظييية: الطفقيية -
 بسرعة. منيصلة ميردا  ف  كالتيكير الميحو 

 تعمي  والتي  معينة، عفقا  عن تعبر الت  الكلما  من عدد أكبر إنتا  سرعة على القدر  وتعن  االرتباطية: الطفقة -
 عفقية لهيا التي  الكلميا  ليبع  المترادفيا  مين عيدد إنتيا  أو وكتابية ومعانيهيا، الكلميا  فهيم عليى القيدر  قييا  على
 للكلما . مدتلية مترادفة معا    إعطاء على القدر  ه  آخر، وبمعنى أخر   بولمة

 مييين عيييدد أكبييير إنتيييا  إليييى الطفقييية مييين النيييوع هيييذا ويشيييير المعيييان ، منظوميييا  إنتيييا  عييين تعبييير التعبيريييية: الطفقييية -
 وصييياغة الكلمييا ، تراكيييب ومنهييا: األفكييار، وحييدا  ميين معطييى أو معييروف هييو مييا يييقطر  عيين األفكييار منظومييا 
 المهارا : هذه ومن الطفقة، بمهار  ترتب  أخر   مهارا  وهنال  (.2016 وداخ ، )ياير ليظية صور  ف  األفكار

 بسهولة. وفهمها باللغة الموتوبة النصو  قراء  على القدر  وتعن  القراء : مهار  -1

 باللغة. موتوبة نصو  صياغة على القدر  وتعن  :كتابةال مهار  -2

 وفهم . باللغة الحديث متابعة على القدر  وتعن  اليهم: مهار  -3

 األصليو . متحدثوها ييهمها بطريقة اللغة تحد، على القدر  وتعن  التحد،: مهار  -4

 .(2019 والشورج ، )جقماقج  الرسائ  / النصو  فهم مستو   وتعن  القراء : فهم مهار  -5

 مييين مجموعييية عييين عبيييار  وهيي  المييييردا ، معنيييى إليييى الوصييول تسيييتهدف عمليييية" هييي  :القرائاااي االساااتيعاب مهاااارة ثانيااااا:
 المعرفيييية، وخلييتييي  الّسيييابقة خبراتييي  عليييى بنييياء   المييياد  بتيسيييير أوال القيييار   يقيييو  حييييث المعنيييى، السيييتنباط اليرعيييية العملييييا 

 اإلدرا  عليييى أساسيي  بشيييو  تعتمييد ومترابطيية معّقيييد  عملييية وهييي  والقييار ، الكاتييب بيييين تياعيي  عمليييية يعتبيير فاالسييتيعا 
 Chebaani) األحويا  وإصيدار واالسيتنتا  واليّرب  والّتحليي  والّتركيي  االنتبياه يتطليب ليذا الحسي ؛ اإلدرا  من أكثر العقل 

,2011.) 

 السابقة الدراسات

 اللغوية: الطالقة تناولت دراسات أوالا:
 تنمييية فيي  وأثرهييا الموجيي  التدييي  علييى قائميية إسييتراتيجية حييول دراسيية (2019) والشييورج  قج جقمييا ميين كيي  أجيير   -

 عشييوائية، بطريقيية اختيييارهم تييم طالبيية (49) ميين الدراسيية عينيية وتكونيي  الرابييع، الصييف طالبييا  لييد  اللغوييية الطفقيية
 تيم ) (. المجموعية في  طالبية (25و) )أ(، المجموعة ف  طالبة (24) من موونتين مجموعتين على توييعهم تم حيث

 دالليية ذو فييرق  وجييود النتييائج وأظهيير  فقيير ، (12) ميين تكونيي  الباحييث قبيي  ميين اللغوييية الطفقيية الختبييار أدا   تصييميم
 التييي  التجريبيييية المجموعييية طلبييية ليييد  اإلبداعيييية اللغويييية الطفقييية تنميييية متوسييي  بيييين (0.05) مسيييتو   عنيييد إحصيييائية
 الموج . ي التد إستراتيجية خفل من درس 
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 تييم حيييث الدييامس، الصييف طلبيية علييى اللغوييية الطفقيية تنمييية فيي  العقيي  ألعييا  أثيير (2019) داخيي  دراسيية وتناوليي  -
 ميع البعيدي واالختبيار قبلي ، اختبيار في  التيابع المتغيير عليى المسيتق  المتغيير مين الناتج األثر لمعرفة فرضيت  وضع

 تقسيييمهم تييم بحيييث (61) الشييعبتين فيي  الطلبيية عييدد بليي  حيييث ية،القصييد العينيية اعتميياد تييم وقييد الضييابطة. المجموعيية
 النتييائج وأظهيير  الضييابطة. ) ( شييعبة فيي  طالبييا   (31و) التجريبييية، )أ( شييعبة فيي  طالبييا   (30) اآلتيي : النحييو علييى
 اسيييتددموا اليييذين الضيييابطة المجموعييية طلبييية عليييى العقييي ( )ألعيييا  اسيييتددموا اليييذين التجريبيييية المجموعييية طلبييية تييييوق 

 الييذين البعييدي االختبييار فيي  التجريبييية المجموعيية طلبيية تيييوق  وأظهيير  كمييا الطفقيية. مهييارا  لتنمييية العادييية الطريقيية
 المستق . للمتغير يتعرضوا لم الذين القبل  االختبار ف  التجريبية المجموعة طلبة على العق  أللعا  وفقا   درسوا

 ليد  اللغويية الطفقية تنميية في  منتسوري  أنشطة استددا  عليةفا من التحقق إلى هدف  بدراسة (2017) عطيي  وقا  -
 أسيييوط. بمدينيية والتعليييم التربييية لييويار  التابعيية األطيييال بريييا  الملتحقييين األطيييال وهييم الييتعلم صييعوبا  ذوي  األطيييال
 الواحييد  التجريبييية المجموعيية ذا  التجريبيي  شييب  الميينهج واسييتددم  وطيليية، طيييف   (25) ميين الدراسيية عينيية وتكونيي 
 األطييال عين الكشيف ومقييا  الموافيق، اليذكاء اختبار من ك  إعداد تم الدراسة هدف ولتحقيق وبعدي، قبل  بتطبيقين

 ذوي  لألطييال اللغويية الطفقية لتنميية منتسيور   ألنشيطة المعلمية دلي  اللغوية، الطفقة ومقيا  التعلم، صعوبا  ذوي 
 كميا البعيدي التطبيق لصالح األطيال درجا  متوسط  بين إحصائيا   دال فرق  وجود النتائج وأظهر  التعلم، صعوبا 

 أنشيطة اسيتددا  فاعليية يؤكد مما كبيرا   كا  البحث تجربة ف  البرنامج استددا  عن الناتج األثر حجم أ  النتائج بين 
 التعلم. صعوبا  ذوي  لألطيال اللغوية الطفقة تنمية ف  منتسور  

 الطفقية مهيارا  تنميية في  األطييال أد  ضيوء في  مقتيرح برنامج أثر على التعرف إلى (2017) السيد دراسة وهدف  -
 مين األول اليصي  في  بمصير بورسيعيد محافظية في  العربيية اللغية مياد  في  االبتيدائ  األول الصيف طلبية لد  اللغوية
 بيبع  قائمية إعيداد جر   ةالدراس هدف ولتحقيق وطالبة، طالبا   (30) من الدراسة عينة وتكون  ،2016/2017 العا 

 المقتيييرح، للبرنيييامج المعليييم دليييي  وإعيييداد االبتيييدائ  األول الصيييف طلبييية ليييد  تنميتهيييا الواجيييب اللغويييية الطفقييية مهيييارا 
 البرنييامج فعالييية النتييائج وأظهيير  المفحظيية، بطاقيية وكييذل  اللغوييية الطفقيية مهييارا  قيييا  اختبييار الدراسيية وتضييمن 
 االبتدائ . األول الصف طلبة لد  اللغوية لطفقةا مهارا  تنمية ف  المقترح

 :القرائي االستيعاب تناولت دراسات :ثانياا 

 االسيتيعا  تنميية في  العقلي  للتصيور مستند تدريب  برنامج أثر تقص  إلى هدف  دراسة (2019) وريق  العتو  أجر   -
 طالبيا   (80) مين الدراسية عينية وتكوني  ،األرد  في  العربيية اللغية مياد  في  األساسي  السيابع الصف طلبة لد  القرائ 
 (42) مين تكوني  )تجريبيية( مجميوعتين إليى عشيوائيا   تقسييمهم جير   األساسيية، ربياح بين بيفل مدرسية ف  الذكور من

 علييييى وتطبيقيييي  القرائيييي  لفسييييتيعا  اختبييييار تطييييوير وجيييير   طالبييييا ، (38) ميييين تكونيييي  )ضييييابطة( ومجموعيييية طالبييييا ،
 علييى طبييق والييذي تدريبييية جلسيية (18) ميين والموييو   العقليي  للتصييور المسييتند البرنييامج تطبيييق وبعييد قبيي  المجمييوعتين
 المجموعيية أفييراد تيييوق  الدراسيية نتييائج وأظهيير  االعتيادييية، بالطريقيية الضييابطة المجموعيية وتييدريس التجريبييية المجموعيية
 مسييتويا  جميييع وفيي  القرائيي  االسييتيعا  لمقيييا  الكلييية الدرجيية فيي  إحصييائيا   داليية بيييروق  الضييابطة علييى التجريبييية
 القرائ . االستيعا 

 الصيف طلبية عليى القرائي  االسيتيعا  في  اإللكترونيية التعليمية األلعا  أثر (2018) وصوالحة سماره دراسة وتناول  -
 كميا األلعيا ، لهيذه إلكترونييا ودلييف اإللكترونيية األلعيا  مين مجموعية الباحثا  صمم الدراسة أهداف ولتحقيق السابع،
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 الدراسية عينية وتمثلي  والتيذوق . والنقيدي والحرفي  االسيتنتاج ، التاليية: االسيتيعا  مسيتويا  لقيا  اختبار تصميم تم
 مسيتويا  في  ( ≤0.05) مسيتو   عنيد إحصيائية داللية ذي أثير وجيود إلى الدراسة وتوصل  وطالبة. طالبا   (118) بي

 ذي أثيير وجييود أظهير  كمييا اسييتددامها، تيم التيي  اإللكترونييية مييةالتعلي لأللعييا  األثيير هيذا ويعيي    المدتلييية االسيتيعا 
 والحرف . النقدي المستويين ف  للجنس تع    والت  اإلنا، لصالح (≤0.05) مستو   عند إحصائية داللة

 أثيير تقصيي  إلييى 2016Cardoso، Grimshaw،(Waddington) ووادنغتييو   وكيياردويو، جريمشييو، دراسيية وهييدف  -
 عينيية وتكونيي  كنييدا، فيي  اليرنسييية اللغيية كلييية طلبيية لييد  اللغوييية الطفقيية تنمييية فيي  إلكترونييية ةتعليمييي لعبيية اسييتددا 
 كيياآلت : مجمييوعتين فيي  الدراسيية أفييراد تييويع حيييث التجريبيي ، شييب  الميينهج باسييتددا  وطالبيية، طالبييا   (20) ميين الدراسيية
 أسيييابيع، سيييتة ميييدار وعليييى الواحيييد  الجلسييية فييي  دقيقييية (15) لميييد  إلكترونيييية تعليميييية لعبييية باسيييتددا  تعلمييي  تجريبيييية
 لعبيية بيياآلت : الدراسيية أدوا  وتمثليي  الّصييف، داخيي  التياعيي  أنشييطة خييفل ميين االعتيادييية بالطريقيية تعلميي  وضييابطة
 باللغييية ومصيييطلحا  وأفعييال أسيييماء نطييق طرييييق عيين صيييوتيا   معهييا التياعييي  ليييتم البييياحثو   طورهييا إلكترونيييية تعليمييية
 حيول ليظييا   قصيير  لقصية الطلبة تسجي  خفل من إلي  االستجابة وتم اللغوية الطفقة ف  اختبار الى إضافة اليرنسية
 اللعبية السيتددا  ُتعي    التجريبية المجموعة لصالح اللغوية الطفقة ف  فروق  وجود النتائج وأظهر  الصيفية، عطلتهم
 اإللكترونية. التعليمية

 مهيييارا  تحسيييين فييي  التبيييادل  التعلييييم إسيييتراتيجية أثييير تقصييي  ليييىإ هيييدف  دراسييية (2014) سيييرحا  أبيييو أجييير   كميييا -
 األوليييى، ال رقييياء مديريييية فييي  العربيييية اللغيية مييياد  فييي  العاشييير الصيييف طلبيية ليييد  واإلبيييداع  الناقيييد القرائييي  االسييتيعا 
 وتكوني  ،ع واإلبيدا  الناقيد القرائي  االسيتيعا  مهيارا  اختبيار في  المتمثلة الدراسة أدا   صمم  الدراسة هدف ولتحقيق
 ،وطالبية طالبيا   (72) من تكونتا تجريبيتين شعبتين : شعب أربع على مويعين وطالبة، طالبا   (144) من الدراسة عينة

 وأظهير  ،القصيدية العينية اعتمياد تيم وقيد العاشر، الصف طلبة من وطالبة طالبا   (72) من تكونتا ضابطتين وشعبتين
 الطلبية ولصيالح المسيتددمة، التدريس إستراتيجية ف  (=0.05) مستو   عند إحصائية داللة ذا  فروق  وجود النتائج
 اإلنييا،، ولصييالح للجيينس تعيي    إحصييائية دالليية ذا  فييروق  ووجييود المتبييادل، التييدريس خييفل ميين تدريسييهم تييم الييذين
 والجنس. اإلستراتيجية بين للتياع  تع    إحصائية داللة ذا  فروق  وجود عد  وكذل 

 القرائي  االسيتيعا  تحسيين في  الذاتيية والمتابعية التبيادل  التعلييم أثير عين دراسية (,2011chebaani) شييبان  وأجر   -
 ثيييف، اليييى تقسييييمهم تيييم طالبيييا   (59) مييين الدراسييية عينييية وتكونييي  إسيييبانيا، فييي  األساسييي  الرابيييع الصيييف طلبييية ليييد 

 والثالثية الذاتيية، والمتابعية التبيادل  التعلييم إسيتراتيجية وفيق والثانيية التبيادل  التعلييم إسيتراتيجية وفيق األوليى مجموعا :
 علييى األوليتييين المجمييوعتين تيييوق  النتييائج وأظهيير  القرائيي ، االسييتيعا  لقيييا  اختبييار طبييق ثييم االعتيادييية، بالطريقيية
 المجميييوعتين بيييين إحصيييائية داللييية ذي فيييرق  وجيييود عيييد  أظهييير  كميييا االعتياديييية، بالطريقييية درسييي  التييي  المجموعييية
 .التجريبيتين

  العربية اللغة مادة في المحوسبة والبرامج التعليمة البرمجيات تناولت دراسات ثالثاا:

 تنميةو يم دألكاا لتحصيلا ف   سومح تعليم  نامجرب رثأ معرفيييييية إلييييييى هييييييدف  دراسيييييية (2018) طراونيييييية أجيييييير   -
 الثانوييية طالييب أبيي  بيين جعييير مدرسيية فيي  العربييية اللغيية ف  سيي ألساا لسابعا فلصا طلبيية لييد  الناقييد رلتيكيا را مها

 ،يب رلتجا شييييب  لمنهجا واعتمييييد  لهاشمية.ا نيةردألا بالمملكة الجنييييوب  الميييي ار فيييي  والتعليييييم التربييييية لمديرييييية التابعيييية
 عيين التجريبييية درسيي  حييث ضييابطة(، و يبيةر)تج مجمييوعتين عليى تييوييعهم تييم طالبييا 50 مين الدراسيية عينيية وتكوني 
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 ذا  روق ف ودجو النتيييائج وأظهيير  االعتياديييية. بالطريقيية الضيييابطة درسيي  بينما  ،سولمحا لتعليم ا نامجرلبا طريييق
 فيييي  والمحوسييييب التعليميييي  البرنييييامج باسييييتددا  التييييدريس فعالييييية تبييييري التجريبييييية، المجموعيييية لصييييالح إحصييييائية داللييية

 الناقد. التيكير مهارا  وتنمية األكاديم ، التحصي 

 تنمييية فيي  محوسييب تعليميي  برنييامج باسييتددا  الدصوصيي  الييتعلم ثييرأ تقصيي  إلييى (2017) الدصيياونة دراسيية وهييدف  -
 مهيارا  يقييس اختبيارا   الباحيث أعيد الدراسة هدف ولتحقيق إربد محافظة ف  التاسع الصف طلبة لد  اإلعرا  مهارا 
 مين يا  قصيد اختييارهم تيم طالبيا   (77) مين الدراسية عينية وتكوني  وثباتي ، صيدق  مين الت كيد وجير   الطلبة لد  اإلعرا 
 طالبييا   (39) عيددها بلي  ضيابطة مجموعية همييا مجميوعتين إليى عشيوائيا   وتيوييعهم إربييد محافظية ميدار  مين مدرسيتين
 مسيتو   عنيد إحصيائية داللية ذا  فيروق  وجيود عيد  النتيائج وأظهير  ،طالبيا   (38) أفرادهيا عيدد بل  تجريبية ومجموعة

(0.05=)  والتجريبية الضابطة المجموعة بين اإلعرا  مهارا  ف. 

 الصيف طلبية تحصيي  عليى محوسيب تعليمي  برنيامج تي ثير ميد  معرفية إليى هيدف  دراسية (2015) جاسيم أجر   كما -
 بشيو  اختيارهيا تم وطالبة، طالبا   (120) من الدراسة عينة وتكون  العراق. ف  العربية اللغة عدقوا  ف  المتوس  األول
 وتوييعهييا بييالتعليم. صييلة ذا  تعليمييية ووسييائ  حاسييو  أجهيي   افيهي يتييوافر التيي  قييار ذي محافظيية مييدار  ميين قصيدي
 الضيييابطة. المجموعييية فييي  وطالبييية طاليييب (60) و التجريبيييية المجموعييية فييي  وطالبييية طاليييب (60) مجميييوعتين عليييى

 االختبيار درجيا  متوسي  بيين ( (0.05= الداللية مستو   عند إحصائية داللة ذا  فروق  وجود عد  النتائج وأظهر 
 داللييية ذا  فيييروق  وجيييود وعيييد  العربيييية، اللغييية قواعيييد مييياد  فييي  والتجريبيييية الضيييابطة المجميييوعتين لطلبييية التحصييييل 
 الضيابطة المجموعية وطلبية التجريبيية المجموعية لطلبة درجا  متوس  بين ( =0.05) الداللة مستو   عند إحصائية
 .الجنس لمتغير تع   

 (2010Alexander ,، Commander، Greenberg & Ward) وارد غرينبيير ، كومانييدر، ألكسييندر، وأجيير   -
 بحثيي  حيييث اإلنترنيي ، عبيير المناقشييا  فيي  الناقييد التيكييير لتع ييي  األربعيية األسييئلة إسييتراتيجية اسييتددا  حييول دراسيية
 عبييير المناقشيييا  فييي  الناقيييد التيكيييير لتع يييي  اسيييتددامها تيييم التييي  األربعييية األسيييئلة إسيييتراتيجية تييي ثير وصيييف الدراسييية
 الدراسية، موضيوع ميع للتياعي  مت امنية مناقشيا  ثيف، في  التربويية المسياقا  في  الدريجيو   الطلبية ار وش اإلنترن ،

 إسيتراتيجية تحليي  خيفل مين الناقيد التيكيير مسيتو   ل يياد  الدراسة أسئلة على باإلجابة الطلبة قا  الثانية المناقشة وقب 
 عليييى للطلبييية تعليقيييا  إضيييافة خيييفل مييين الناقيييد التيكيييير فاعليييية اختبيييار عبييير وتيسييييرها وتطبيقهيييا األربعييية، األسيييئلة

 عليى النتيائج وأكيد  واشينطن. جامعية اقترحتي  اليذي التكامل  الناقد التيكير بمعيار ومقارنتها االنترن  عبر المناقشا 
 اإلنترن . عبر المناقشا  خفل من الناقد التيكير تع ي  ف  األربعة األسئلة إستراتيجية ت ثير

 السابقة الدراسات لىع التعقيب

 والمرحلييية الدراسييا  هييذه فيي  مدتلييية متغيييرا  فيي  تنييوع وجييود لنييا تبييين السييابقة الدراسييا  اسييتعرا  خييفل ميين
 اللغويية الطفقية تنميية في  وأثيره مقتيرح برنيامج أهميية على للتعرف هدف فبعضها عليها الدراسة تطبيق جر   الت  الدراسية
 دراسييية أميييا البرنيييامج. هيييذا فاعليييية فييي  إيجابيييية نتيييائج أظهييير  والتييي  (2016) سييييد سيييةكدرا االبتيييدائ  المرحلييية طلبييية ليييد 

 ذوي  مييين لألطييييال اللغويييية الطفقييية تنميييية فييي  وأثيييره )منتسيييور ( برنيييامج اسيييتددا  أهميييية بحثييي  التييي  (2017) عطييييي 
 ودراسية اللغويية، الطفقية را مهيا عليى البرنامج هذا تطبيق عن الناتج الكبير اليرق  الدراسة أوجد  بحيث التعلم صعوبا 
 اسيتددم  التي  المجموعية ليد  اللغويية الطفقية تنيام  أظهير  والتي  ( Cardoso& et al ,2016) وآخيرو   جريمشيو



2021
 

207 

 يييتم كعاميي  اللغوييية الطفقيية تنمييية علييى التركييي  فيي  الحالييية الدراسيية مييع الدراسييا  هييذه وتتيييق اإللكترونييية التعليمييية اللعبيية
 ليد  القرائي  االسيتيعا  لتحسيين التبيادل  التعليم إستراتيجية أثر عن الكشف إلى هدف  أخر   دراسا  نا وه علي . الت ثير
 مهيييارا  لتحسيييين التبيييادل  التعلييييم إسيييتراتيجية وتطبييييق بتوظيييي  أوصييي  التييي  (2014) سيييرحا  أبيييو دراسييية مثييي  الطلبييية

 تنميييية فيي  وأثييره العقليي  للتصييور المسييتند لبرنيييامجا دور أظهيير  التيي  (2019) وريق  العتييو  دراسيية و القرائيي  االسييتيعا 
 التيدريب تطبييق ضيرور  الدراسية أكيد  فقيد وبالتيال  األساسي  السابع الصف طلبة على تطبيقها تم الت  القرائ  االستيعا 

 تبيادل ال التعلييم أثير عين تحدث  والت  (2011chebaani) شيبان  ودراسة الطلبة، لد  القرائ  االستيعا  مهارا  لتنمية
 االسييتيعا  اختيييار يعييد إسييبانيا، فيي  األساسيي  الرابييع الصييف طلبيية لييد  القرائيي  االسييتيعا  تحسييين فيي  الذاتييية والمتابعيية
  الحالية. الدراسة مع السابقة الدراسا  بين مشتركا   عامف   القرائ 

 طلبية ليد  العربيية للغيةا قواعيد تحسيين في  المحوسيب التعليمي  البرنيامج أثير بيني  فقيد (2015) جاسيم دراسة أما
 العربييية اللغية تيدريس فيي  المحوسيب التيياعل  التعليمي  البرنييامج أثير لبييا  جياء  الحالييية الدراسية أ  حييث األول؛ الصيف

 الباحثيا  اسيتياد وقيد ،البلقياء محافظية في  األساسي  الثاليث الصيف طلبية عند القرائ  واالستيعا  اللغوية الطفقة تنمية ف 
 مييع الحالييية، للدراسيية المناسييبة واألدا   الميينهج واختيييار اإلحصييائية واألسيياليب الدراسيية عينيية بتحديييد سييابقةال الدراسييا  ميين
 بي   الدراسية هيذه في  الباحثيا  وي مي  ،سيابقة دراسيا  في  مجتميع بشيو  لمتغيراتهيا التطيرق  يجيرِ  ليم الدراسية هيذه ب   العلم
 تيرب  دراسيا  وجيود نيدر  ليوح  حييث العربيية، للغية الحديثية دريسي الت بطرائيق المتعليق النظيري  لألد  نوعية إضافة تكو  
 علييى سييترك  الدراسيية وهييذه القرائيي . واالسييتيعا  اللغوييية الطفقيية مهييارا  وتنمييية لتحسييين محوسييب برنييامج اسييتددا  بييين

 الثاليث الصيف طلبية  ليد القرائي  واالسيتيعا  اللغويية الطفقية تنميية في  أثيره وبييا  تعليمي  كبرنيامج اليذك  الهدهد برنامج
 قبي  مين العربيية اللغية تعلييم في  البرنيامج اعتمياد لحداثية نظرا   سابقة دراسا  ف  سابقا   ل  التطرق  يتم لم ما وهذا األساس ،

 األولى. الثفثة الصيوف ف  األساسية المرحلة الطلبة لد  والتعليم التربية ويار 

  واإلجراءات المنهجية

 الدراسة منهج  أوالا:

 اللغوييية الطفقيية تنمييية فيي  العربييية اللغيية تييدريس فيي  محوسييب تييياعل  تعليميي  برنييامج تطبيييق فاعلييية ميين تحقييقلل
 باسييتددا  التجريبيي  شييب  الميينهج علييى الحالييية الدراسيية اعتمييد  األساسيي ، الثالييث الصييف طلبيية لييد  القرائيي  واالسييتيعا 
 تي ثير لبييا  وبعيدي؛ قبلي  اختبيارين وعمي  الدراسية، ميعمجت من قصدي بشو  اختيارهما تم وضابطة( )تجريبية مجموعتين
 الضييابطة بالمجموعيية مقارنيية القرائيي ( واالسييتيعا  اللغوييية )الطفقيية التييابعين المتغيييرين فيي  التجريبييية للمجموعيية المعالجيية
 فلكيييي العربييييية اللغيييية مقييييرر ميييين الثالييييث( الصييييف كتييييا  ميييين تدريس)وحييييد  تييييم حيييييث االعتيادييييية، بالطريقيييية درسيييي  التيييي 

  .المجموعتين

 الدراسة أفراد ثانياا:

 األساسي  الثاليث الصيف شيعب مين عشوائيا   شعبتين الباحثا  اختار ثم القصدية، بالطريقة الدراسة أفراد اختيار تم
 طالبيا   (70) مين تكوني  البلقياء محافظية في  الباشيا عيين لمديريية التابعة )المدتلطة( الحوومية الثانوية القادسية مدرسة من
 كمجموعيية الشييعبتين هيياتين إحييد  اختيييار وتييم ،2020/2021 الدراسيي  للعييا  األساسيي  الثالييث الصييف طلبيية ميين البييةوط

 وطالبية، طالبيا   (35) أفرادهيا عيدد وبلي  اليذك (، )الهدهيد التيياعل  البرنيامج باسيتددا  التعليميية المياد  تدريسها وتم تجريبية
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 طالبيا   (35) أفرادهيا عيدد وبلي  االعتياديية، بالطريقة التعليمية الماد  دريسهات وتم ضابطة كمجموعة الثانية الشعبة واعتبر 
 والتجريبية. الضابطة الدراسة مجموعت  ف  الدراسة عينة أفراد توييع (1) الجدول ويوضح وطالبة،

  والتجريبية الضابطة الدراسة مجموعتي في الدراسة أفراد توزيع (:1) الجدول

 الكل ال كور اإلناث المجموعة

 35 20 15 الضابطة

 35 19 16 التجريبية

 70 المجموع

 الدراسة أداتا ثالثاا:

 تنميية في  العربيية اللغة تدريس ف  محوسب تياعل  تعليم  برنامج فاعلية على التعرف ف  الدراسة هدف لتحقيق
 أحييدهما اختبييارين إعييداد تييم قيياء،البل محافظيية فيي  األساسيي  الثالييث الصييف طلبيية لييد  القرائيي  واالسييتيعا  اللغوييية الطفقيية
 برنيامج واسيتددا  المحتيو   لتنيييذ دليي  عمي  تيم ليذل  باإلضيافة القرائي ، االسيتيعا  لقيا  واآلخر اللغوية، الطفقة لقيا 
  .التجريبية للمجموعة الذك  الهدهد

 

 اللغوية الطالقة اختبار األولى: األداة

 بجعيداد الديا  التربيوي  األد  عليى االطيفع بعيد البياحثين قبي  مين ةاللغويي الطفقية مهيار  لقيا  اختبار بناء تم
 العربييية للغيية المقييرر المنهييا  وكلمييا  ميييردا  علييى واالطييفع األساسيي ، الثالييث الصييف لطلبيية اللغوييية الطفقيية اختبييارا 
 مسييتو   قيييا  إلييى اراالختبيي هييذا ويهييدف عليهييا، بنيياء   الطلبيية يقيييم التيي  الجوانييب وتحديييد األساسيي ، الثالييث الصييف لطلبيية
 تقييييم تييم وقييد العمرييية، اليئيية هييذه يناسييب بمييا القيييا  لهييذا المحييدد  الجوانييب وفييق اللغوييية الطفقيية فيي  الثالييث الصييف طلبيية
 الباحثييا  قييا  وقييد جماعيييا ، تقييييمهم لصييعوبة التقييييم فيي  ووسييائ  طييرق  ميين أعمييارهم تقتضييي  مييا وفييق فييردي بشييو  الطلبيية
 مهيارا  (4) عليى مويعية فرعيية أسيئلة (7) مين تكيو   واليذي األوليية بصيورت  اللغويية الطفقية مهيار  لقيا  اختبار بوضع
 وقسييم  اللغوييية، بالطفقيية المتعلقيية المهييارا  لقيييا  وذليي  درجيية (20) الكلييية االختبييار درجييا  مجمييوع بليي  وقييد رئيسييية،
 اآلت : النحو على

 الليظية. الطفقة مهار  -

 التعبيرية. الطفقة مهار  -

 اليكرية. الطفقة هار م -

 االرتباطية. الطفقة مهار  -

 اللغوية الطالقة اختبار صدق

 المحتوى: صدق

 ميين مجموعيية علييى األوليية صييورت  فيي  االختبيار عيير  تييم اللغويية الطفقيية الختبييار المحتيو   صييدق ميين للتحقيق
 المنييياهج فييي  لتدصصييا ا مدتليييف ميين األردنيييية الجامعييا  فييي  التيييدريس هيئيية أعضييياء ميين االختصيييا  ذوي  المحومييين
 بليي  األرد  فيي  والتعليييم التربييية ويار  فيي  العربييية للغيية ومشييرفين معلمييين إلييى باإلضييافة والتقييويم، والقيييا  التييدريس وطييرق 
 اليقيرا ، مفئمية بميد  تتعليق التي  وآرائهيم مفحظياتهم إبيداء مينهم طلب حيث (،9) ملحق ف  مبين هو كما (،9) عددهم

 تعييدي ، أو حييذف أو إضيافة ميين األداء فيي  مناسيبا   يرونيي  مييا وإجيراء لهييا، اللغوييية الصيياغة سييفمةو  ووضييوحها، ومناسيبتها
 علييى الحصييول هييو اليقييرا  علييى اإلبقيياء فيي  المعيييار وكييا  المحومييو ، اقترحهييا التيي  والتوصيييا  بالمفحظييا  األخييذ وتييم
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 (9) ميين موييو   النهائييية بصييورت  وأصييبح ،االختبييار صييدق علييى للحوييم مناسييبة الطريقيية هييذه وتعييد فيي كثر (%80) موافقيية
 المهيارا  لقييا  وذلي  درجية (40) الكليية االختبيار درجا  مجموع بل  وقد رئيسية، مهارا  (4) على مويعة فرعية أسئلة

 مهييارا  (3ميين) وتكونيي  الليظييية الطفقيية مهييار  يليي : كمييا مويعيية مهييارا  (4 ) علييى وقسييم  اللغوييية، بالطفقيية المتعلقيية
 ليي  وخصيي  فرعييية مهييارا  (3) ميين تكونيي  التعبيرييية الطفقيية ومهييار  االختبييار، فيي  درجييا  (6) لهييا خصيي و  فرعييية

 االختبيار، في  درجيا  (3) لهيا وخصي  فرعيية واحيد  مهار  من تكون  اليكرية الطفقة ومهار  االختبار، ف  درجة (26)
 فيي  مبييين هييو كمييا االختبييار، فيي  درجييا  (5) الهيي وخصيي  فرعييية واحييد  مهييار  ميين وتكونيي  االرتباطييية الطفقيية ومهييار 
 (.2) ملحق

  اللغوية: الطالقة اختبار ثبات

 طلبية مين اسيتطفعية عينة على األولية صورت  ف  االختبار تطبيق تم اللغوية، الطفقة اختبار ثبا  من للتحقق
 تابعيية أخيير   مدرسيية وميين لدراسييةا عينيية غييير ميين اختيييارهم تييم وطالبيية، طالبييا   (20) عييددهم بليي  األساسيي  الثالييث الصييف
 ريتشاردسيو   كيودر معادلية حسيب اليداخل  االتسياق بطريقية الثبيا  معامي  حسيا  وتيم البلقياء، في  والتعلييم التربيية لمديرية

(Kuder-Richardson،) أ  عليى تيدل النتيجية وهيذه (،0.87) المعادلية بهيذه المحسيو  الثبيا  معام  قيمة بلغ  حيث 
  عالية. ثبا  ةبدرج يتمتع المقيا 

 القرائي االستيعاب اختبار الثانية: األداة

 الديييا  التربييوي  األد  عليييى االطييفع بعيييد الباحثييا  قبييي  ميين القرائييي  االسييتيعا  مهيييار  لقيييا  اختبيييار بنيياء تييم
 للغية المقيرر المنهيا  وكلميا  مييردا  عليى واالطيفع األساسي ، الثاليث الصيف لطلبية القرائ  االستيعا  اختبارا  بجعداد
 قيييا  إلييى االختبييار هييذا ويهييدف عليهييا، بنيياء   الطلبيية يقيييم التيي  الجوانييب وتحديييد األساسيي ، الثالييث الصييف لطلبيية العربييية
 وقيد العمريية، اليئية هيذه يناسيب بميا القييا  لهيذا المحيدد  الجوانيب وفيق القرائي  االسيتيعا  ف  الثالث الصف طلبة مستو  

 قييا  وقييد جماعيييا ، تقييييمهم لصييعوبة التقييييم فيي  ووسييائ  طييرق  ميين أعمييارهم قتضييي ت مييا وفييق فييردي بشييو  الطلبيية تقييييم تييم
 (5) علييى مويعيية فرعيي  سييؤال (12) مين تكييو   األولييية، بصييورت  القرائيي  االسيتيعا  مهييار  لقيييا  اختبييار بوضييع الباحثيا 

 باالسييتيعا  المتعلقيية ارا المهيي لقيييا  وذليي  درجيية (12) الكلييية االختبييار درجييا  مجمييوع بليي  وقييد رئيسييية، اسييتراتيجيا 
 اآلت : النحو على وقسم  القرائ ،

 والعنوا . الصور  خفل من الن  بمحتو   التنبؤ إستراتيجية -

 .الن  حول السابقة بالمعرفة التيكير إستراتيجية -

 .الن  حول األسئلة طرح إستراتيجية -

 .الحسية الصور تكوين إستراتيجية -

 .الن  من اآلتية  اءاألج بمضامين تنبؤا  وضع إستراتيجية -

 القرائي االستيعاب اختبار صدق

 المحتوى: صدق

 مين مجموعية عليى األوليية صيورت  في  االختبار عر  تم القرائ  االستيعا  الختبار المحتو   صدق من للتحقق
 المنييياهج فييي  التدصصييا  مدتليييف ميين األردنيييية الجامعييا  فييي  التيييدريس هيئيية أعضييياء ميين االختصيييا  ذوي  المحومييين
 بليي  األرد  فيي  والتعليييم التربييية ويار  فيي  العربييية للغيية ومشييرفين معلمييين إلييى باإلضييافة والتقييويم، والقيييا  التييدريس وطييرق 
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 اليقيرا ، مفئمية بميد  تتعليق التي  وآرائهيم مفحظياتهم إبيداء مينهم طلب حيث (،9) ملحق ف  مبين هو كما (،9) عددهم
 تعييدي ، أو حييذف أو إضيافة ميين األداء فيي  مناسيبا   يرونيي  مييا وإجيراء ا،لهيي اللغوييية الصيياغة وسييفمة ووضييوحها، ومناسيبتها

 علييى الحصييول هييو اليقييرا  علييى اإلبقيياء فيي  المعيييار وكييا  المحومييو ، اقترحهييا التيي  والتوصيييا  بالمفحظييا  األخييذ وتييم
 موونيا   النهائيية ت صيور  في  االختبيار ليصيبح االختبار؛ صدق على للحوم مناسبة الطريقة هذه وتعد ف كثر، (%80) موافقة
 سيي  مين وتكوني  والعنيوا ، الصيور  خيفل مين الين  بمحتيو   التنبيؤ إسيتراتيجية يلي : كميا مويعية اسيتراتيجيا  أربعية مين

 والسادسيية والدامسيية الثالثيية لليقيير  درجييا  وسيي  والرابعيية والثانييية األولييى لليقيير  درجييا  ثييف، تدصييي  تييم حيييث فقييرا 
 لهييا وخصصيي  فقييرا  خمييس إلييى قسييم  اليين  حييول األسييئلة طييرح إسييتراتيجية وأمييا ، درجييا تسييع الكلييية الدرجيية لتصييبح
 ثيف، مين وتكوني  الحسيية الصيور تكوين وإستراتيجية درجا ، خمس الكلية الدرجة لتصبح درجة، فقره لك  درجا  خمس
 الين  مين اآلتيية جي اءاأل بمضيامين تنبيؤا  وضيع وإسيتراتيجية درجيا ، ثيف، الكليية الدرجية لتصبح درجة فقر  لك  فقرا 

 درجتين. الكلية الدرجة لتصبح درجة فقر  لك  وخصص  فقرتين من وتكون 
 القرائي االستيعاب اختبار ثبات

 مين اسيتطفعية عينية عليى األوليية صيورت  في  االختبيار تطبييق تيم القرائي ، االسيتيعا  اختبيار ثبيا  مين للتحقق
 تابعية أخير   مدرسة ومن الدراسة عينة غير من اختيارهم تم وطالبة، لب اطا (20) عددهم بل  األساس  الثالث الصف طلبة

 وريتشاردسيو   كيودر معادلية حسيب اليداخل  االتسياق بطريقية الثبيا  معامي  حسيا  وتيم البلقاء، ف  والتعليم التربية لمديرية
(Kuder-Richardson،) أ  عليى تيدل النتيجية هوهيذ (،0.84) المعادلية بهيذه المحسيو  الثبيا  معام  قيمة بلغ  حيث 

  عال. ثبا  بدرجة يتمتع المقيا 

 الدراسة إجراءات

  : يل  بما الدراسة إجراءا  تلدص 

  للطلبة. األساس  الثالث الصف وتحديد األساسية، الدراسية المرحلة اختيار -1

 الثاليييث للصيييف لعربييييةا اللغييية مقيييرر مييين األوليييى الوحيييد  واختييييار عليهيييا، الدراسييية إلجيييراء العربيييية اللغييية مييياد  اختييييار -2
 )مدرسيت  بعنيوا  وهي  (2020/2021) الدراسي  للعيا  األرد  في  والتعلييم التربيية ويار  عن الصادر  الطبعة األساس 
 أحلى(.

 الذك (. )الهدهد التياعل  التعليم  البرنامج باستددا  الوحد  درو  لتطبيق كمرشد المعلم دلي  إعداد -3

 لعيا  األول الدراسي  اليصي  خيفل مين اليتير  في  البحيث إلجيراء ال منية المد  تحديد تم الوحد : لتدريس ال منية الدطة -4
 (12) والضييابطة التجريبييية المجمييوعتين لكييف الوحييد  تييدريس لتنييييذ الفيميية الحصيي  عييدد كييا  وقييد  ،2020/2021
 الوحيد  لتيدريس التعلييمو  التربية ويار  أقرت  الذي الحص  عدد نيس وهو حصة، لك  دقيقة (45) بواقع دراسية حصة

 المعتاد . بالطريقة

 القادسييية مدرسيية وهيي  الدراسيية، أدوا  لتطبيييق قصييدي بشييو  اختيارهييا تييم التيي  المدرسيية ميين موافقيية علييى الحصييول -5
 المهميية تسييهي  كتييا  بموجييب وذليي  البلقيياء، محافظيية فيي  الباشييا عييين لمديرييية التابعيية )المدتلطيية( الحوومييية الثانوييية
 الباحثا . قب  من الدراسة أدوا  تطبيق مهمة تسهي  يتم لك  العربية عما  جامعة نم إليها الموج 

 دراسييتين شيعبتين اختييار ثيم ومين بالمدرسية، األساسي  الثالث الصف طلبة من القصدية بالطريقة الدراسة أفراد اختيار -6
 ضابطة. واألخر   تجريبية لتكو   أحدهما واختيار الشعب بين من
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 ميد  الدراسية تطبييق اسيتغرق  وقيد المجميوعتين، لكيف التدريس وبعد قب  العينة أفراد على وتطبيقها اسةالدر  أدوا  إعداد -7
 دراسية. حصة (12) بواقع دراسية أسابيع (4)

 العينة. على البعدية الدراسة أدوا  تطبيق بعد النتائج تحلي  -8

 الدراسة تصميم

 تييم التصييميم هييذا علييى وبنيياء وبعييدي، قبليي  باختبييارين نلمجمييوعتي التجريبييية شييب  التصيياميم ميين الدراسيية هييذه تعييد
 كمجموعيية والثانيية تجريبييية مجموعية لتكييو   إحيداهما واختيييار األساسي ، الثالييث الصيف شييعب مين عشييوائيا   شيعبتين اختييار
 أفيراد عليى يية(اللغو  والطفقية القرائ  )االستيعا  القبلية االختبارا  بتطبيق الباحثا  قا  المجموعتين، توييع وبعد ضابطة،

 بالتدريس. البدء قب  والضابطة التجريبية للمجموعتين الدراسة عينة

 التيياعل  التعليمي  البرنيامج باسيتددا  التجريبيية- المجميوعتين لكيف للمحتيو   الدراسيية الحصي  تنييذ تم أ  وبعد
 اللغوييية( والطفقيية القرائيي  )االسييتيعا  البعدييية الدراسيية أدوا  تطبييق تييم -االعتيادييية بالطريقيية والضييابطة الييذك (، )الهدهيد
 اآلت : بالشو  رم ي ا الدراسة تصميم عن التعبير ويموننا المجموعتين، كف على

O1 O2 x O1 O2= EG 
O1 O2 – O1 O2= CG 

 إ : حيث
EG: الذك (. )الهدهد التياعل  التعليم  البرنامج باستددا  تدريسها تم الت  التجريبية المجموعة 

CG: االعتيادية. بالطريقة تدريسها تم الت  الضابطة وعةالمجم 

X: الذك (. )الهدهد التياعل  التعليم  البرنامج باستددا  التدريس بتطبيق المعالجة 

O1: اللغوية( )الطفقة وبعدي قبل  تحصي  اختبار. 

O2: القرائ (. )االستيعا  وبعدي قبل  تحصي  اختبار 
 الدراسة متغيرات

  اآلتية: المتغيرا  لىع الدراسة اشتمل 

 وه : المستقلة، المتغيرا  -1

  فئتا : ولها تدريس طريقة .أ

 الذك (. )الهدهد التياعل  التعليم  البرنامج باستددا  التدريس -

  االعتيادية. بالطريقة التدريس -

 أنثى. ذكر، فئتا : ول  الجنس . 

 القرائ . يعا واالست ،اللغوية الطفقة هما: متغيرين على وتشتم  التابعة: المتغيرا  -2

 ومناقشتها الدراسة نتائج

 ومناقشت  األول بالسؤال المتعلقة النتائج أوالا:

 مقيييا  علييى لفسييتجابا  الحسييابية المتوسييطا  بييين (=0.05) مسييتو   عنييد إحصييائية دالليية ذا  فييروق  توجييد هيي  -
 الهدهييد برنييامج وفييق لتييدريس)ا التييدريس لطريقيية تعيي    والتجريبييية الضييابطة المجمييوعتين طلبيية لييد  اللغوييية الطفقيية
  ؟ االعتيادي( / الذك 
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 طلبيية لتحصييي  المعيارييية واالنحرافييا  الحسييابية المتوسييطا  قيييم إيجيياد تييم فقييد ،األول السييؤال هييذا عيين ولإلجابيية
 وطلبييية التجريبيييية المجموعييية لطلبييية والبعيييدي، القبلييي  القياسيييين فييي  اللغويييية الطفقييية اختبيييار فييي  األساسييي  الثاليييث الصيييف
  (.2) جدول ف  مبين هو كما الضابطة، موعةالمج

 األساسي الثالث الصف طلبة لتحصيل والبعدي القبلي القياسين في المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:2) الجدول
 المجموعة لمتغير تبعاا  اللغوية الطالقة مهارة اختبار في

 العدد المجموعة

 البعدي القياس القبلي القياس

 وسطالمت

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 3.97 37.26 5.17 20.46 35 تجريبية

 4.55 25.83 6.82 23.69 35 ضابطة

 وبلي  (20.46) بلي  قيد التجريبيية للمجموعية القبلي  القييا  في  الحسياب  المتوسي  قييم أ  (2) الجدول من يتضح
 التجريبييييية المجموعيييية ألفييييراد البعييييدي القيييييا  فيييي  الحسيييياب  المتوسيييي  قيميييية بلغيييي  نمييييابي (23.69) الضييييابطة للمجموعيييية

 بالقيييا  مقارنيية مجموعيية كيي  فيي  البعدييية المتوسييطا  قيييم تحسيين ويفحيي  (25.83) الضييابطة للمجموعيية وبليي  (37.26)
 البعييدي القيييا  فيي  ةالضييابط والمجموعيية التجريبييية المجموعيية متوسيي  بييين )ظاهرييية( فييروق  وجييود كييذل  ويفحيي  القبليي 
 األحيادي التبياين تحليي  اسيتدد  فقيد اإلحصيائية الناحيية مين اليروق  هذه أهمية مد  ولتحديد التجريبية، المجموعة ولصالح

 (.3) الجدول ف  مبين هو كما (،One Way Ancona) المصاحب

 الثالث الصف طلبة لتحصيل البعدي القياس في (One Way Ancona) المصاحب األحادي التباين تحليل نتائج (:3) الجدول
 المجموعة لمتغير تبعاا  اللغوية الطالقة مهارة اختبار في األساسي

 التباين مصدر
 مجموع

 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات
 قيمة)ف(

 مستوى 
 2(ç) ايتا مربع الداللة

  0.10 2.73 48.59 1 48.59 القبل  القيا 

 0.66 *0.00 129.45 2301.17 1 2301.17 المجموعة

    17.78 67 1191.06 الدط 

     69 3525.37 المجموع

 فاكثر(. (0.14) كبير (، 0.14) - ( 0.06) متوس  ،ضعي  (0.06) من اق  : لكوهن وفقا األثر )حجم

 إلييى يشييير ممييا (،0.00) يسيياوي  دالليية وبمسييتو   ،(129.45) بلغيي  قييد )ف( قيميية أ  (3) الجيييدول ميين يتضييح
 الثالييث الصييف طلبيية لتحصييي  البعييدي القيييا  فيي  الدراسيية مجمييوعت  متوسييطا  بييين إحصييائية دالليية ذا  وق فيير  وجييود

 األعلى. ألن  التجريبية للمجموعة الحساب  المتوس  لصالح تكو   اليروق  هذه وداللة ،اللغوية الطفقة مهار  ف  األساس 

 تنميية في  العربيية اللغية لتعلييم الذك ( )الهدهد برنامج استددا  أثر عن الناتج الت ثير حجم قيمة الجدول يبين كما
 مئويية( نسيبة شيو  )عليى القيمية هيذه بلغي  حييث (η2) ايتيا مربيع قيمية عليي  تدل والذي الطلبة لد  اللغوية الطفقة مهار 

 األثر. لحجم )كوهن( العالم لتصني  وفقا مرتيعة القيمة هذه وتعتبر (66.0)

 مهييار  تنمييية فيي  العربييية اللغيية لتعليييم الييذك ( )الهدهييد برنييامج السييتددا  اإليجيياب  ثييراأل تبييين فقييد النتيجيية وبهييذه
 تطبيييق وفييق العربييية اللغيية ميياد  تييدريس أ  إلييى النتيجيية هييذه وتعيي    األساسيي ، الثالييث الصييف طلبيية لييد  اللغوييية الطفقيية
 أسياليب ميع تتماشيى تطبيقيا  طرييق عين ويقوالتشي والتيكيير اإلثيار  عناصير مين تيوفر لميا إيجياب  تي ثير لها الذك  الهدهد
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 حرييية علييى وتشييجيعهم آخيير إلييى نميي  ميين والتحييول التيكييير ميين لهييا حصيير ال فرصييا   لهييم تتيييح ممييا للطلبيية الميضييلة الييتعلم
 للطلبييية يموييين جذابييية ورسيييوما  وبييي لوا  مشيييوقة، بطريقييية لليييتعلم وجيييذبهم وإجابييياتهم أفكيييارهم وتعيييدد الدييييال وسيييعة التعبيييير
 ربييي  علييى وقيييدرتهم مهيياراتهم وتنمييية عملهيييم، أوراق علييى ونمييذجتها تقلييييدها ومحاوليية وتيسيييرها ومفحظتهيييا يهيياإل التعييرف
 نتيائج ميع الدراسية هيذه واتيقي  سيليمة، بطريقية بطفقية التحد، على وقدرتهم الموجود الن  أو الصور  طريق عن األفكار
 االبتيدائ  األول الصيف طلبية لد  اللغوية الطفقة مهار  تنمية نتائجها أظهر  الت  (2017)السيد، كدراسة سابقة دراسا 
 األفكيار وتكيوين القيراء  مين مونيتهم التي  التجريبيية المجموعية لصيالح محوسيب تياعل  برنامج طريق عن تدريسهم تم الت 

 ومشوقة. رائعة بطريقة واإلجابا 
 ومناقشت  الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج ثانياا:

 مقيييا  علييى لفسييتجابا  الحسييابية المتوسييطا  بييين (=0.05) مسييتو   عنييد إحصييائية دالليية ذا  ق فييرو  توجييد هيي  -
 الهدهييد برنييامج وفييق )التييدريس التييدريس لطريقيية تعيي    والتجريبييية الضييابطة المجمييوعتين طلبيية لييد  القرائيي  االسييتيعا 

  ؟ االعتيادي( / الذك 

 طلبيية لتحصييي  المعيارييية واالنحرافييا  الحسييابية المتوسييطا  قيييم إيجيياد تييم فقييد الثييان ، السييؤال هييذا عيين ولإلجابيية
 وطلبيية التجريبييية المجموعيية لطلبيية والبعييدي، القبليي  القياسييين فيي  القرائيي  االسييتيعا  اختبييار فيي  األساسيي  الثالييث الصييف

 (.4) الجدول ف  مبين هو كما الضابطة، المجموعة

 األساسي الثالث الصف طلبة لتحصيل والبعدي القبلي القياسين في يةالمعيار  واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:4) الجدول
 المجموعة لمتغير تبعاا  القرائي االستيعاب اختبار في

 العدد المجموعة

 البعدي القياس القبلي القياس

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 1.74 16.91 5.73 12.57 35 تجريبية

 2.06 14.77 4.02 12.49 35 ضابطة

 للمجموعية وبلي  (12.57) بل  قد التجريبية للمجموعة القبل  القيا  ف  الحساب  المتوس  قيم أ  (4) الجدول من يتضح
 للمجموعيية وبليي  (16.91) التجريبييية المجموعيية ألفييراد البعييدي القيييا  فيي  الحسيياب  المتوسيي  قيميية بلغيي  بينمييا (12.49) الضييابطة
 فييروق  وجييود كييذل  ويفحيي  القبليي  بالقيييا  مقارنيية مجموعيية كيي  فيي  البعدييية المتوسييطا  قيييم تحسيين ويفحيي  (14.77) الضييابطة
 الناحييية ميين اليييروق  هييذه أهمييية مييد  ولتحديييد البعييدي القيييا  فيي  الضييابطة والمجموعيية التجريبييية المجموعيية متوسيي  بييين )ظاهرييية(
  (.5) الجدول ف  مبين هو كما (One Way Ancona) المصاحب األحادي التباين تحلي  استدد  فقد اإلحصائية

 الثالث الصف طلبة لتحصيل البعدي القياس في (One Way Ancona) المصاحب األحادي التباين تحليل نتائج (:5) الجدول
 المجموعة لمتغير تبعاا  القرائي االستيعاب اختبار في األساسي

 التباين مصدر
 مجموع

 المربعات

 اتدرج

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 قيمة

 )ف(

 مستوى 
 الداللة

 ايتا مربع
(ç)2 

  0.05 3.91 13.60 1 13.60 القبل  القيا 

 0.26 0.00* 22.91 79.77 1 79.77 المجموعة

    3.48 67 233.31 الدط 

     69 327.27 المجموع
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 ف كثر( (0.14كبير) (، 0.14 من اق  - 0.06) متوس  ،ضعي  0.06 من اق  : لكوهن وفقا األثر )حجم
 وجيود إليى يشيير مما (،0.00) يساوي  داللة وبمستو   ،(22.91) بلغ  قد )ف( قيمة أ  (5) الجيدول من يتضح

 األساسي  الثاليث الصيف طلبية لتحصيي  البعيدي القييا  في  الدراسية مجميوعت  متوسيطا  بيين إحصيائية داللة ذا  فروق 
 األكبر. كا  إذ التجريبية للمجموعة الحساب  المتوس  لصالح تكو   اليروق  هذه داللةو  ،القرائ  االستيعا  اختبار ف 

 تنميية في  العربيية اللغية لتعلييم الذك ( )الهدهد برنامج استددا  أثر عن الناتج الت ثير حجم قيمة الجدول يبين كما
 القيمية هيذه بلغي  حييث (η2) ايتيا عمربي قيمية عليي  تيدل واليذي األساس  الثالث الصف طلبة لد  القرائ  االستيعا  مهار 
 األثر. لحجم ( )كوهن العالم لتصني  وفقا مرتيعة القيمة هذه وتعتبر (26.0) مئوية( نسبة شو  )على

 مهييار  تنمييية فيي  العربييية اللغيية لتعليييم الييذك ( )الهدهييد برنييامج السييتددا  اإليجيياب  األثيير تبييين فقييد النتيجيية وبهييذه
 الهدهيد برنيامج وفيق العربيية اللغية مياد  تيدريس أ  إليى النتيجية هيذه وتعي    األساسي ، الثاليث طلبة لد  القرائ  االستيعا 

 يجييدو   التطبيييق عملييية أثنيياء الطلبيية ال  االعتيادييية الطرائييق بعوييس منظميية وبدطييوا  للقييراء  متعييدد  طرائقييا   يتيييح الييذك 
 فيي  صييور وتكييوين المطروحيية لألسييئلة دتليييةم إجابييا  وضييع حتييى أو ومراجعتهييا وتييذكرها المعلوميية لمسييح جديييد  طرائييق
 اليروتين وتغييير والحيي  النشياط وييياد  ليديهم القرائي  االسيتيعا  يحسين مما ب دائهم ثقتهم من ي يد مما الن  عن مديلتهم

 كدراسيية سييابقة دراسييا  نتييائج مييع الدراسيية هييذه واتيقيي  ،والتحييدي المتعيية ميين جييو وإضييافة المباشيير التييدريس أسيياليب ميين
 ميين القرائيي  االسييتيعا  مهييار  تنمييية فيي  المحوسييب التييياعل  التعليميي  البرنييامج قييدر  أظهيير  التيي  (2019،وريق  و )العتيي

 التجريبية. المجموعة لصالح البرنامج

 التوصيات

 يل : بما الباحثا  ىأوص ،الدراسة هذه خفل من إليها التوص  تم الت  النتائج ضوء ف 

 فيي  الييدنيا األساسييية المرحليية الطلبيية لجميييع العربييية اللغيية تعليييم فيي  هادفيية تعليمييية كميياد  الييذك  الهدهييد برنييامج تيعييي  -1
 وسليمة. وممتعة شيقة بطريقة اللغة لتلق  لهم اليرصة إلتاحة وذل  ،المدار  جميع

 وتهيئييية مدارسيييهم فييي  العربيييية اللغييية تعلييييم فييي  اليييذك  الهدهيييد برنيييامج توظيييي  عليييى األساسيييية المدرسييية إدار  تشيييجيع -2
 لذل . الفيمة ظروفال

 توظييي  وكيفيية اليذك  الهدهيد برنيامج اسيتددا  عليى الدنيا األساسية المراح  ف  العربية اللغة ومعلما  معلم  تدريب -3
 لديهم. المعرفية الحصيلة ويياد  أفض  نتائج تحقيق أج  من التدريس ف 

 المحتييو   ضييمن اليذك  الهدهييد برنييامج مينتضي علييى التركييي  بضيرور  التعليمييية المنيياهج تطيوير علييى القييائمين تشيجيع -4
 الدراسية. المراح  مدتلف ف  للمقررا  التدريس 

 األخر . اللغة مهارا  تعليم ف  الذك  الهدهد برنامج حول الدراسا  من الم يد إجراء -5

 المراجع قائمة

 العربية باللغة المراجع أوالا:

 والنشر. للطباعة الوفاء دار اإلسوندرية: (،1)ط التعلم، مصادر ومراك  المدرسية بالموتبا  المتعدد  الوسائ  (.2011) السعيد. إبراييم،

 الميؤتمر ،غي   محافظا  ف  المحوسب التياعل  التعليم برنامج نحو الدولية الغو، وكالة مدار  ومعلم  اتجاها  ..(2010)يك  حشي ، أبو
 .513-491 غ  ، قصى،األ جامعة أكتوبر، 28-27التعليم، التكنولوجية التربية العلم 

 غيي  . فيي  نحييوه واالتجياه النحييو فيي  العاشيير الصيف طالبييا  تحصييي  فيي  الميدمج التعليييم علييى قييائم برنيامج فاعلييية (.2013) إلهييا . الييري ، أبيو
 فلسطين. اإلسفمية، الجامعة منشور ، غير ماجستير رسالة
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 ،"مسييحية دراسيية" فلسييطين فيي  والبييير  هللا را  محافظيية فيي  األساسييية رحلييةالم طلبيية لييد  القييراء  فيي  الييتعلم صييعوبا  (.2012) نادييية. دقيية، أبييو
 (.7) 26 فلسطين، النجاح، جامعة،هللا را  ،اإلنسانية العلو  لألبحا،: النجاح جامعة مجلة

 العاشير الّصيف طلبية ليد  داع واإلبي الّناقيد القرائي  االسيتيعا  مهيارا  تحسين ف  الّتبادل  الّتعليم إستراتيجية أثر (.2014) عايد. سرحا ، أبو
 .(2) 02 األرد ، البي ، آل جامعة ،والدراسا  للبحو، المنار  مجلة األساس ،

 (.1) 2 والتوييع، للنشر العلمية الكتب دار سوريا: ،اإللكترون  والتعليم التعليم تكنولوجيا (.2015) الحميد. عبد بسيون ،

 رسيالة ،العيراق في  المتوسي  األول الصيف طلبية ليد  العربيية اللغية قواعد تحصي  ف  حوسبم تعليم  برنامج فاعلية (.2015مشتاق.) جاسم،
 األرد . البي ، آل جامعة والتدريس، المناهج قسم التربوية، العلو  كلية منشور ، غير ماجستير

 طالبيا  ليد  اإلبداعيية اللغويية الطفقية تنميية في  وأثرهيا الموجي  التديي  عليى قائمية إسيتراتيجية (.2019) لجيين. والشورج ، شيماء جقماقج ،
 .116-83 ،(4)15 ،األساسية التربية كلية أبحا، مجلة .اإلعدادي الرابع الصف

 السييودا  جامعيي  تطبيقيية دراسيية بعيد عيين التعليييم لطلبية المهنييية التربيية برنييامج لتطبييق تعليمييية حقيبيية إعيداد .(2017) السيير. تيا  أميي  الحسين،
 .السودا  منشور ، غير ستيرماج رسالة ،الميتوحة

 جامعية ،التربيية كليية مجلية ،السيودا  في  العيا  التعلييم بيرامج تطيوير في  اإللكتروني  التعليم توظي  (.2017) الطيب. وحيات ، عصا ، حسن،
 .70-44 ،(8)1 مصر، ،حلوا 

  s.edu.eg:http//emagman اإللكترون  الموقع على متوافر ،المدمج التعليم (.2010) اسماعي  حسن،

 التاسييع الصييف طلبيية ليد  اإلعييرا  مهييارا  تنميية فيي  محوسييب تعليميي  برنيامج باسييتددا  الدصوصيي  التعلييم أثيير (.2017) منقييذ. الدصياونة،
 .األرد  األوس ، الشرق  جامعة التربوية، العلو  كلية والمناهج، اإلدار  قسم منشور ، غير ماجستير رسالة ،إربد محافظة ف  األساس 

  الكلمة. دار مصر: ،التعليم تكنولوجيا منتوجا  (.2003) محمد. خميس،

 جامعية ،التربيية كليية مجلية االبتيدائّ ، الديامس الصيف تفمييذ عنيد اللغويية الطفقة مهارا  تنمية ف  العق  ألعا  أثر (.2019) سماء. داخ ،
 (.36) 2 مصر، حلوا ،

 المنهجية. دار األرد : ،والتطبيق النظير بين اللغوية المهارا  (.2016) سماء. وداخ ، سعد، ياير،

 كلييية لطلبيية الدراسيي  التحصييي  فيي  أثرهييا القيييا  التعليييم تقنيييا  لمقييرر تياعلييية الكترونييية برمجييية وتطبيييق تصييميم (. 2008 ) عميياد. يهرانيي ،
 السعودية. العربية المملكة القر ، أ  جامعة منشور ، غير دكتوراه  رسالة ،الباحة ف  المعلمين

 (.1) 1 والتوييع، للنشر المسير  دار عما : ،التربوية العلو  ف  ومصطلحا  مياييم (.2008) السف . عبد والعديل ، نواف، سمار ،

 وكالية ميدار  في  الّسيابع الّصيف طلبة لد  القرائ  االستيعا  ف  اإللكترونية الّتعليمية األلعا  أثر (.2018) محمد. ،ةوصوالح عل ، سماره،
 .56-45 ،(23)8 ،والنيسية التربوية والدراسا  لألبحا، الميتوحة القد  جامعة مجلة األرد ، ف  الّدولّية الغو،

 ،نموذجييا بعييد عيين والتعليييم اإللكترونيي  التعليييم التطبيييق ومعوقييا  التغيييير حتمييية بييين الج ائييري  التعليييم مرفييق عصييرنة (.2019) عليي . سنوسيي ،
 الج ائر. المسيلة، بوضياف، حمدم جامعة منشور ، غير ماجستير رسالة

 ألمنيياء اإللکترونييية المقييررا  تصييميم المهييار  تنمييية علييى اإللكترونيي  بالکتابيية الصييور  أنميياط بعيي  اخييتفف فاعلييية (.2019) أحمييد. سييويد ،
 .104-75 ،(12)35 مصر، ،حلوا  جامعة ،التربية كلية مجلة .التعلم مصادر

 رسييائ  ،بتدائييةاإل المرحليية تفمييذ لييد  اللغويية الطفقيية مهيارا  تنمييية في  وأثييره األطييال أد  ضييوء  في مقتييرح برنيامج (.2017) آمييال. السييد،
 .(24) 5 بورسعيد، جامعة ،التربية كلية مجلة التربية، كلية التدريس، وطرق  المناهج قسم ماجستير،

 األول الصيييف تفمييييذ عنيييد اللغويييية الطفقييية عليييى وأثيييره التيييدريس فييي  للقصييية العربيييية اللغييية معلمييي  اسيييتعمال واقيييع (.2013) سيييعد. الشيييبفوي،
 جامعة ،واإلنسانية التربوية للعلو  األساسية التربية كلية مجلة التربية، كلية التدريس، وطرق  المناهج قسم ،المقدسة كربفء محافظة ف  بتدائ اإل

 .803-786 ،(13)32 العراق، باب ،

 والتوييع. للنشر الصياء دار عما : ،اإللكترون  يمالتعل (.2014) ربح . وعليا ، مهند، شبول،

 وجهيية مين )الجييوال( المتنقي  الييتعلم عليى القييائم التعليميية للبييرامج اآللي  الحاسييب معلمي  اسييتددا  واقيع (.2019) يهييير. صيالح يهييير الشيمران ،
 (. 227) 5 السلم ، هللا عطية بن إبراييم واإلنسانية: واللغوية الشرعية للدراسا  مسال  ،القنيذ  بمحافظة التعليم بجدار  نظرهم

 اليكر. دار :األرد  ،التعليم تقنيا  ف  مقدمة (.2008) سامح. واسماعي ، نادر، شمى،
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 (.1) 7 والتوييع، والنشر للطباعة المصرية الدار القاهر : ،والتطبيق النظرية بين العربية اللغة تعليم (.2008) حسن. شحادت ،

 السييابع الصييف طلبيية لييد  الناقييد التيكييير مهييارا  وتنمييية األكيياديم  التحصييي  فيي  محوسييب تعليميي  برنييامج أثيير (.1820) يييونس. الطراونيية،
 45 األرد ، ،األردنيية الجامعية ،التربويية العليو  في  دراسيا  مجلية التربيية، كليية التيدريس، وطيرق  المناهج قسم العربية، اللغة ماد  ف  األساس 

(4.) 

 (.1) 5 والمعرفة، اليكر دار بيرو : ،والتكنولوجيا المعرفة ثور  (.2017) بشار. عبا ،

 السييابع الصييف طلبيية لييد  القرائيي  االسييتيعا  تنمييية فيي  العقليي  للتصييور مسييتند تييدريب  برنييامج أثيير (.2019) هللا. عبييد وريق، عييدنا ، العتييو ،
 األرد ، اليرمو ، جامعة والنيسية، التربوية والدراسا  لألبحا، الميتوحة القد  جامعة مجلة التدريس، وطرق  مناهج قسم ،األرد  ف  األساس 

9 (26.) 

 غيييير ماجسييتير رسييالة اليييتعلم، صييعوبا  ذوي  الروضيية ألطييييال اللغوييية الطفقيية لتنميييية منتسييوري  أنشييطة اسيييتددا  (.2017) يينييب. عطييييى،
 مصر. أسيوط، جامعة ،والتربية الطيولة مجلة التربية، كلية التدريس، وطرق  المناهج قسم منشور ،

 للنشر. وائ  دار : عما  األرد ، ،المعاصر  اللغويا  ف  مقدمة (.2003) شحده. فارع،
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 القيادة لمفاهيم السير وادي لواء في والخاصة الحكومية الثانوية ارسالمد مديري  إدرا  مستوى 
 المفاهيم لتلك ممارستهم ودرجة التشاركية

 
 السليحات سليم زياد

 العربية عمان جامعة
 12/07/2020 االستالم: تاريخ

 
 الشقران ابراهيم رامي الدكتور

 العربية عمان جامعة
 7/12/2020 القبول: تاريخ

 
 الملخص

 السيير وادي ليواء في  والداصية الحووميية الثانويية الميدار  ميديري  إدرا  مسيتو   على التعرف إلى الدراسة هدف 
 عينييية وتكونييي  اإلرتبييياط ، الوصيييي  المييينهج الدراسييية اتبعييي  الميييياييم، لتلييي  ممارسيييتهم ودرجييية التشييياركية القيييياد  لميييياييم
 القصييدية بالطريقيية اختيييارهم وتييم السييير، وادي لييواء فيي  اصييةوالد الحوومييية المييدار  ميين ومييدير  مييديرا   (35) ميين الدراسيية
 الثانوييية المييدار  مييديري  إدرا  مسييتو   لقيييا  األول الجيي ء جيي أين: ميين تكونيي  للدراسيية أدا   تطييوير تييم الشييام (. )المسييح
 لقيييا  ثييان ال والجيي ء مجيياال ، (4) علييى مويعيية فقيير  (44) ميين وتكونيي  التشيياركية، القييياد  لمييياييم والداصيية الحوومييية

 عليى مويعية فقير  (43) مين وتكوني  التشياركية، القيياد  لميياييم والداصة الحوومية الثانوية المدار  مديري  ممارسة درجة
 ميييديري  إدرا  مسيييتو   إ  اآلتيييية: النتيييائج إليييى الدراسييية توصيييل  وثباتهيييا. األدا   صيييدق مييين الت كيييد تيييم وقيييد مجييياال ، (4)

 إحصيائيا   دالية فيروق  وجيود عد  )مرتيع(؛ بمستو   جاء  قد التشاركية القياد  لمياييم ةوالداص الحوومية الثانوية المدار 
 ُتعي    التشياركية القيياد  ميياييم إدرا  مسيتو   حول الدراسة عينة استجابا  متوسطا  بين (α≤0.05) الداللة مستو   عند

 قيد التشياركية القيياد  لميياييم والداصية ومييةالحو الميدار  ميديري  ممارسية درجة إ  التعليم (؛ والقطاع )الجنس، لمتغيري 
 عينية اسيتجابا  متوسيطا  بيين (α≤0.05) الداللية مسيتو   عنيد إحصيائيا   دالية فيروق  وجيود عيد  )مرتيعية(، بدرحة جاء 
 النتييائج أظهيير  كمييا التعليميي (؛ والقطيياع )الجيينس، لمتغيييري  ُتعيي    التشيياركية القييياد  مييياييم ممارسيية درجيية حييول الدراسيية
 ميياييم ممارسية درجية وبيين التشياركية القيياد  ميياييم إدرا  مسيتو   بين إحصائية داللة ذا  )ايجابية( طردية عفقة وجود
 الميييدار  لميييديري  دوري  بشيييو  التيييدريب ورش عقيييد أهميييية الباحيييث: أوصيييى الدراسييية نتيييائج ضيييوء وفييي  التشييياركية. القيييياد 
 فيي  واإلدارييية التعليمييية العملييية تطييوير فيي  المهييم لييدورها ممارسييتها بوأسييالي التشيياركية القييياد  وأسييس مييياييم حييول الثانوييية
 المدرسة.

 المدار  مدراء السير، وادي لواء التشاركية، القياد  القياد ، :المفتاحية الكلمات
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Abstract 
The present study aimed to explore the extent of awareness among public and 

private secondary school principals in Lewa’ Wadi Al-Seer about collaborative leadership 
concepts. It aimed to explore the extent of practicing such leadership by those principals. A 
correlative descriptive approach was adopted. The sample consists from 35 female and 
male principals who were selected from the public and private schools located in Lewa’ 
Wadi Al-Seer. It was selected purposively. An instrument was developed. It consists from 
two parts. The first part aims to identify the extent of awareness among public and private 
secondary school principals about collaborative leadership concepts. It consists from 44 
items and sheds a light on 4 areas. The second part aims to identify the extent of practicing 
such leadership by public and private secondary school principals. It consists from 43 items 
and sheds a light on four areas. The validity and reliability of the study’s instrument were 
measured. It was found that the extent of awareness among public and private secondary 
school principals about collaborative leadership concepts is high. It was found that there 
isn’t any statistically significant difference- at the statistical significance level of (α≤0.05)-
between the respondents’ extent of awareness about collaborative leadership concepts 
which can be attributed to (gender, or educational sector). It was found that the extent of 
practicing such leadership by public and private secondary school principals is high. It was 
found that there isn’t any statistically significant difference- at the statistical significance 
level of (α≤0.05)-between the respondents’ extent of practicing such leadership which can 
be attributed to (gender, or educational sector. It was found that there is a statistically 
significant positive correlation between the extent of awareness among public and private 
secondary school principals in Lewa’ Wadi Al-Seer about collaborative leadership concepts 
and the extent of practicing such leadership by them. In the light of the study’s results, the 
researcher recommends holding workshops for secondary school principals in a regular 
manner about the foundations and concepts of collaborative leadership and the way of 
practicing collaborative leadership. Such workshops should be held because collaborative 
leadership plays a significant role in developing the educational and administrative 
processes in schools. 

Keywords: Leadership, collaborative leadership, Lewa’ Wadi Al-Seer, school 
principals.  
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 األول الفصل
 وأهميتها الدراسة خلفية
 مقدمة

 كبييييير  تحييييديا  التعليمييييية؛ ومنهييييا المؤسسييييا  مدتلييييف فيييي  والثقافييييية واالجتماعييييية االقتصييييادية التحييييوال  شييييول 
 التحيييديا  كافييية لمواكبييية التعليميييية لألنظمييية الجذريييية المراجعييية إليييى والتغييييرا  التطيييورا  هيييذه أد  حييييث القيييرار، لصيييانع 
 والمنظمية التشياركية، والمنظمية المسيتقب ، كمدرسية اليكريية، الميدار  مين عيدد بيروي وإلى واإلدارية، كنولوجيةوالت المعرفية
 الذاتية. التعليمية والمنظمة المنتجة، التعليمية

 بقياداتهييا أساسيي  بشييو  تهييتم أ  ميين بييد ال كييا  لييذا والمعرفيي ، اإلداري  التمييي  إلييى التعليمييية المؤسسييا  وتتطلييع
 سييلطة ونقيي  العيياملين، تموييين يعنيي  التعليمييية المؤسسييا  فيي  الحديثيية القييياد  أنميياط فممارسيية العميي ، فيي  ءتهمكيييا ومييد 
 الينم  ذلي  إنجاح اج  من والتياع  المشاركة موضوع ضرور  على يؤكد مما العاملة، اإلدارية المستويا  باق  إلى القرار
 (.2013 )السعود، الممارسا  من

 يويو   قيد أعميال وإنجياي لتحقييق المؤسسية في  واإلدار  األفيراد بيين ميا اليعيال للتواصي  مهم  قةطري القياد  وُتعتبر
 وفي  عيا  بشيو  اإلنسيان  السيلو  في  ت ثيرهيا في  القيياد  أهميية وتبيري التياعي ، مين النيوع هيذا بيدو   تحقيقهيا الصعب من

 تنييييذ فيي  لإلسييها  للمرؤوسييين اليرصيية يتيييح يييثح العميي ، فيي  إنسيياني ا جييو ا يدلييق فالقائييد خييا ، بشييو  اإلداري  السييلو 
 وهيذا قائيدهم، ونحو العم  نحو واتجاهاتهم قيمهم وعلى ب نيسهم، ثقتهم تع ي  ف  ينعوس مما اإلدارية العمليا  من الكثير
 (.2007 )الحريري، قيادتهم حسن وعلى العاملين حاجا  فهم على القائد يساعد األمر

 بييالقيم تهييتم قييياد  إلييى يحتيياجو   فهييم العيياملين، حاجييا  وتلبييية والتعيياو   الشييور   مبييدأ علييى اليعاليية القييياد  وتقييو 
 تسياعد تنظيميية وبيئية ايجياب  عمي  منياخ إيجياد عليى وتعمي  غييرهم عين تمي هم الت  اليردية الدصائ  وتحتر  اإلنسانية
 المسييئولية وتحميي  للعميي  متحمسييين أفييراد إلييى القيياد  يحتييا  الوقيي  نيييس وفيي  السييلطا ، وتيييوي  واإلبييداع التمييي  علييى

 بيين وتيهيم وتعياو   تياعي  عمليية اعتبارهيا عليى التشياركية القيياد  أهميية تتضيح وهنيا األفضي ، تحقيق إلى والتطلع والنضج
 (.2013 )خلييا ، ومرؤوسي  القائد

 إدرا  في  ختففيا  وا تباينيا   هنيا  أ  وجيد فقيد الحويوم ، التعلييم قطاع ف  يعم  الباحث وكو   سبق ما خفل ومن
 والدراسيا  النظيري  ليألد  بيالرجوع الباحث وقا  كما التشاركية، القياد  لمياييم والداصة الحوومية الثانوية المدار  مديري 
 قبي  مين الميياييم تلي  ممارسية ودرجة التشاركية القياد  إدرا  مستو   بين ربط  دراسة أي علم ( )حسب يجد ولم السابقة
 الدراسييا : بعيي  توصيييا  علييى وبنيياء عمييا ، العاصييمة فيي  السييير وادي لييواء فيي  والداصيية ووميييةالح المييدار  مييديري 

 التشيياركية القييياد  مييياييم ممارسيية موضييوع فيي  البحييث ضييرور  علييى أكييد  والتيي  (،2019 الدصيياونة، ؛2019 )العمييري،
 الثانويية الميدار  ميديري  إدرا  سيتو  م عليى للتعيرف الدراسية هيذه بمثي  القييا  الباحيث ارتي   فقيد أخير ؛ بمتغيرا  وربطها
 المياييم. لتل  ممارستهم ودرجة التشاركية القياد  لمياييم السير وادي لواء ف  والداصة الحوومية

 الدراسة: مشكلة

 التي  القياديية األسياليب أحيد  هي  التشياركية فالقيياد  فيي ، تبحيث اليذي الموضيوع أهميية مين الدراسية مشولة ت ت 
 أهميية تكمين حييث األداء، مسيتو   رفيع على وتعم  القرارا  اتداذ ف  والمشاركة وتيويضها، الصفحيا  يياد  على تعم 
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 لميياييم السيير وادي ليواء في  والداصية الحووميية الثانويية الميدار  ميديري  إدرا  مسيتو   عين تكشيف أنها ف  الدراسة هذه
 المياييم. لتل  ممارستهم ودرجة التشاركية القياد 

  الدراسة: لةمشك عناصر

 التالية: التساؤال  عن اإلجابة الدراسة حاول 
 وجهية مين التشياركية القياد  لمياييم السير وادي لواء ف  والداصة الحوومية الثانوية المدار  مديري  إدرا  مستو   ما -1

 نظرهم؟

 ميين التشيياركية قييياد ال لمييياييم السييير وادي لييواء فيي  والداصيية الحوومييية الثانوييية المييدار  مييديري  ممارسيية درجيية مييا -2
 نظرهم؟. وجهة

  الدراسة: أهمية
 القيادييية األسيياليب أحييد  هيي  التشيياركية فالقييياد  فييي ، تبحييث الييذي الموضييوع أهمييية ميين الدراسيية هييذه أهمييية تيي ت 

 تكمين حييث األداء، مسيتو   رفيع عليى وتعمي  القيرارا  اتدياذ في  والمشياركة وتيويضها، الصفحيا  يياد  على تعم  الت 
 السييير وادي لييواء فيي  والداصيية الحوومييية الثانوييية المييدار  مييديري  إدرا  مسييتو   عيين تكشييف أنهييا فيي  الدراسيية هييذه يييةأهم

 خفل: من الدراسة أهمية وتظهر المياييم، لتل  ممارستهم ودرجة التشاركية القياد  لمياييم
 وبهيذا التشياركية، القيياد  لميياييم الميدار  يري مد إدرا  مجال ف  الحديثة الدراسا  من الدراسة هذه تعد النظرية: األهمية
 التوصي  بهيدف مدتليية جوانيب مين الموضيوع هذا لتناول للباحثين جديد  آفاق فتح على وتعم  العربية، الموتبة تثري  فه 
 عا . بشو  النظري  األد  دعم ف  سيسهم الذي األمر أشم  دراسا  إلى

 القييو  مييواطن ومعرفيية المييدار ، فيي  التشيياركية القييياد  ايجابيييا  علييى تعييرفال الدراسيية هييذه تييييد قييد :التطبيقيااة األهميااة
 اإلدارية. التطورا  لمواكبة بالمدار  النهو  لمحاولة راجعة تغذية لتكو   السير وادي لواء ف  للمدار  والضعف
 واإلجرائية: اإلصطالحية التعريفات

 الدراسة: ف  الوارد  المصطلحا  ب هم تعري  يل  فيما
 لهيييا المناسيييبة الحليييول ووضيييع المشيييوف  ومناقشييية القيييرارا ، اتدييياذ فييي  العييياملين إشيييرا  عمليييية هييي  التشااااركية: ياااادةالق

 فيي  لمرؤوسييي  المييدير وتبييادل وتياعيي  وتواصيي  "مشيياركة أنهييا علييى ُتعييرف كمييا ،.Pardo M, al et)2012) وتنيييييذها
 التعليمييا ، حسييب ليي  المدوليي  الصييفحيا  ميين جيي ءا   موتيويضييه المؤسسيية، داخيي  تجييري  التيي  اإلدارييية العمليييا  مدتلييف
 والقييرارا  والمعلومييا  األفكييار تبييادل ويييتم العميي ، تواجيي  التيي  والينييية اإلدارييية المشييوف  لمناقشيية بجسييتمرار بهييم وااللتقيياء
 (.24 ،2013 والبحيري، والمغيدي )محمود بينهم" فيما والتعاو   الثقة يدلق مما الممونة، الحلول أفض  إلى للوصول
 وتحدييد للمحسوسيا ، معنى واعطاء والبيانا  والمياييم المعلوما  وفهم تيسير على المدرسة مدير مقدر  اإلدرا : مستوى 
 ويقييا  المدرسيي ، العميي  فيي  تطبيقهييا وكيفييية أهميتهييا ومعرفيية التشيياركية، القييياد  بمييياييم والمتمثليية المييدر  للشيي ء دالليي 
 قييا  التيي  االسييتبانة علييى الدراسيية عينية أفييراد اسييتجابا  خييفل ميين الدراسيية هيذه فيي  التشيياركية القييياد  مييياييم إدرا  مسيتو  
 وتطويرها. بجعدادها الباحث
 في  ويطبقهيا المدرسية مدير بها يقو  الت  والوظائف والعمليا ، واألنشطة، والسلوكيا  األعمال مجموعة :الممارسة درجة
 ميين الدراسيية هييذه فيي  التشيياركية القييياد  مييياييم ممارسيية درجيية وتقييا  التشيياركية، اد القييي بمييياييم والمتمثليية المدرسيي  العميي 
 وتطويرها. بجعدادها الباحث قا  الت  االستبانة على الدراسة عينة أفراد استجابا  خفل
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 : الدراسة حدود
 يل : ما على الدراسة حدود اقتصر 

 السير. وادي لواء ف  والداصة الحوومية الثانوية مدار ال مديري  على الدراسة هذه تطبيق اقتصرالبشرية: الحدود

 العاصيمة في  السيير وادي ليواء ف  والداصة الحوومية الثانوية المدار  على الدراسة هذه تطبيق اقتصر المكانية: الحدود
 عما .

 (.2020/2019) الجامع  العا  من الثان  الدراس  اليص  خفل الدراسة هذه تطبيق تم الزمنية: الحدود

  الدراسة: محددات
  : التالية بالمحددا  مرهونة تبقى الدراسة هذه نتائج تعميم أ 

 الدراسة. أدا   فقرا  على الدراسة عينة أفراد استجابة صدق مد  -
 الدراسة. ألدا   الثبا ( )الصدق، السيوومترية الدصائ  -

 الثاني الفصل

 السابقة والدراسات النظري  اإلطار

 النظري  اإلطار أوالا:
 شييو  عليى جيياء  ومسيتمر  متتابعيية تطويريية وحركيية التعلييم، مجييال في  وواسييعا متنوعيا اهتمامييا العيالم دول تشيهد

 هيذه شيمل  وقيد التعليميية، النظميية العملية مدرجا  من للرفع التطويرية، التربوية والبرامج اإلصفحا  من متعدد  سلسلة
 مهامهيييا اتسييياع فييي  اتضيييح  متعيييدد  تغييييرا  القيييياد  لحيييق فقيييد ليييذل  وكنتيجييية القيييياد ، التطويريييية والبيييرامج اإلصيييفحا 
 .ومجاالتها

 الرؤيييييية، )صيياحب العميي  بيئيية فيي  إيجيياب  تي ثير لهيا التاليية القياديية األنمييياط أ  (Fullan, 2001) فييوال  وير  
 ذلييي  فسييير وقييد العمييي ، بيئييية فييي  سيييلب  تيي ثير همييافل والضيياب  القسييييييري  اليينم  أمييا والييييييديمقراط (، التشييييييارك ، التواصييييييل ،

 حيييين فييي  يرييييدو ، كميييا ولييييس يريييييد بمييييا ويليييي مهم يطييييالبهم القائييييد أل  واإلجبييياري، القسييييري  الييينم  يرفضيييو   األفيييراد بيييي  
 لإلحتيراق تيؤدي قيد التميي  أجي  ميين المسييتمر  ومناداتيي  علييهم، وييمنييت  بضييغط  يشيعرو   ألنهيم الضياب  الينم  يرفضيو  
 وهييذا المسييتمر ؛ القائييد طلبييا  تحقيييق يسييتطيعو   ال فيهيييا العيياملين أل  التعليمييية؛ المؤسسيية بيئيية تييدمير وبالتييال  النيسيي ،
 .لديهم المعنوية الروح انحيدار الى يؤدي

 رضييا يييياد  إلييى ؤد تيي إذ وااللتيي ا ، واالتييياق االستشييار  بعواميي  مييرتب  التشيياركية للقييياد  اإليجيياب  التيي ثير فييج  لييذا
 في  ويشياركهم العياملين، في  والثقية الحميا  ي رع التشارك  فالقائد األداء، على إيجابا ينعوس بما العم  بيئة عن العاملين
 فيي  جهييدهم لبييذل ويسييعو   القييرارا ، هييذه تبعييا  القائييد مييع ويتحملييو   أكبيير، وثقيية بقناعيية فيعملييو   القييرارا ، صيينع عملييية
 (.Safa, 2011) قرارا  من  إلي توصلوا ما إنجاح

 الشيييو  تمييار  قييياد  فهييي  القاعييد ، ميين القريبيية الديمقراطيييية القييياد  أشييوال احييد  إليييى التشيياركية القييياد  وتشييير
 يتجي  بي  دائيم؛ بشيو  نظيام  غيير حتيى وال نظامييا قائيدا أحيدهم يوو   ال بحيث الياعلين من مجموعة طرف من التعاون 
 الطريقية إليى تشيير ال فهي  ومويعية، مقسيمة األقطيا  متعيدد  قيياد  انهيا أي والمشيتر ، اون التعي العمي  نحيو منييتح بشو 

 المسيؤوليا  تويييع عليى الجماعية فيهيا تحير  تعاونيية طريقية إنهيا بي  فحسيب؛ جماعية لقيياد  القائد  يتبعها الت  التعاونية
 (.2006 )ثيرلر، معها التياع  باستمرار
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 التشاركية القيادة مفهوم
 هييي  العربيييية اللغييية فييي  فالقيييياد  للبييياحثين، واإلداريييية النظريييية الدلفييييا  واخيييتفف لتنيييوع تبعيييا القيييياد  تعريييييا  د تعيييد

 التي ثير ممارسية ب نهيا القيياد  وتعرف (،1955منظور، )ابن النا  توجي  يتولى الذي وهو القائد، ومنها "قاد"، اليع  من مصدر
 وبنياء وبلورتي ، الجمياع  الهدف رؤية على المقدر  القائد يمتل  بحيث مشتر ، هيدف قوتحقي بينهم، التعاو   لدلق األفراد على
 ,Ciulla المؤسسية في  العاملين جميع وبين بين  اإليجابية والعفقة األلي  وجود يتطلب بما وتع ي ها، بينهم فيما المشيتركة الثقية

2004).)  
 علييى أيضييا والمقيدر  المؤسسيية فيي  والتشياركية التعاونييية الييروح بيث علييى المقييدر  فهي  الحييديث المنظييور في  القييياد  أميا

 (.2006عايد، )أبو وبياعلية وكلية جهد وأق  ب قصر اإلنتا  من قدر أكبر على والحصول الطاقا  توظي 
  القيييرارا واتدييياذ صييينع عمليييية فييي  المرؤوسيييين جمييييع مشييياركة ب نهيييا: فتعيييرف التشييياركية القيييياد  لميهيييو  بالنسيييبة أميييا

 لهييم، الممنوحيية المسييؤوليا  مييع يتناسييب بمييا معيي ، للعيياملين سييلطات  بعيي  القائييد خفلهييا ميين وييييو  العميي ، بويفييية المرتبطيية
 (.2010 والشي ، حمود(وابتكارية إبداعية قدرا  من لديهمما واستثمار لفتصاال ، فعال نظا  لتوفير ويسعى
 التشاركية القيادة أهمية

 داخيي  والحرييية المرونيية ميين كبييير  درجيية واإلداريييين المعلمييين ميينح علييى القييدر  فيي  التشيياركية القييياد  أهمييية ميينتك
 ملي ء جيو خيفل مين األهيداف لتحقييق القيرارا  بعي  ف  رأيهم وأخذ األعمال من ببع  بالقيا  تيويضهم تم إذا المدرسة
 (2018 واللوقا ، )الشمري  المتبادل باالحترا 

 التيييي  اإلدارييييية مييييشاكلهم ومناقشييية معهيييم وااللتقييياء للمرؤوسيييين الميييدير دعيييو  إليييى التشييياركية القيييياد  تسيييعى كميييا
 لبييذل ويحيييي هم ليييديهم، الثقيية يدلييق بمييا لهييا الممونيية الحلييول أفضيي  إلييى الوصييول ومحاوليية تحليلهييا علييى والعميي  تييواجههم،
 أو اليرديية والمقترحيا  بالتوصيييا  المييدير ي خييد عنييدما وخصوصيا اإلنتاجيية، مين أعليى مسيتو   لتحقييق والطاقيا  الجهود

 .(2010 القرارا )العرابيد، واتداذ األهيداف تحدييد لي  تيسر بدورها الت  واإلداريين المعلمين يبذيها الت  الجماعية
 التشاركية القيادة نجاح في المؤثرة العوامل

 بالعواميي  االهتمييا  مين البييد كييا  ليذا اإلدار ؛ نجيياح فيي  عيدد مت فوائييد وليي  فاعي  قيييادي نميي  التشياركية القييياد  تعيد
 هيذا وفي  لتطبيقهيا، المناسيبة والظيروف الوقي  واختييار تواجههيا، التي  العقبيا  من والتدل  اإلدار  إنجاح ش نها من الت 

 اآلتية: الظروف ف  فعالية أكثر تكو   التشاركية القياد  أ  إلى (2015 مسامح، )أبو يشير الصدد
 العاملين. بمشاركة يسمح الذي والمناسب الكاف  الوق  جودو  -
 عنها. الناجمة اليوائد من أق  القيادية العملية ف  للمشاركة المتكبد  المالية التكالي  تكو   أ  -
 متمي  . وعلمية ثقافية قدرا  المشاركو   يمتل  عندما -
  .اآلخرين مشاركة نتيجة مرك ه تهديد بعد  والطم نينة باألما  القائد يشعر عندما -
 سيييثريها فيهييا المشيياركة أ  أي جوهرهييا، فيي  روتينييية غييير اإلدارييية القييياد  قبيي  ميين تتدييذ التيي  القييرارا  تكييو   عنييدما -

 التعليمية. المؤسسة أهداف تدد  فعالة قرارا  وينتج
 التشاركية القيادة أهداف

 تنمييية تيتم حيييث اليرييق؛ مسييتو   عليى عمليي  ركنظيي القياديية الممارسيية ميهيو  تقييديم عليى التشيياركية القيياد  تعمي 
 الييرق  عليى تعتميد تعاونيية قيياد  هي  بي  الرسيمية، القيياد  في  لليذين أو األعليى في  اليذين أولئ  فق  ليس األفراد سلوكيا 

  (. ,Kocolowski(2010 والمسؤوليا  للواجبا  جماع  تبادل مع البع  بعضها ف  تؤثر والت  الجماعا  أو
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 الييدنيا الصييوف في  وتنمييتهم اإلسيتراتيجية، الدطي  في  والمعلميين اإلدارييين إشيرا  إليى التشياركية د القييا وتهيدف
 المعنوييية،كما روحهييم ميين ورفييع أرائهييم عيين للتعبييير للمرؤوسييين المجييال وإتاحيية التنظيييم، فيي  وبيعاليتهييا ب هميتهييا وأشييعارها
 أ  عييين فضيييف البيييدائ  اختييييار فييي  الناضيييجة والعقيييول دد والمتعييي الواسيييعة الدبييير  ذوي  مييين القصيييو   االسيييتياد  إليييى تهيييدف

 .(2010)العرابيد، التنييذ دو   تحول الت  العقبا  لتدفي  تؤدي كما القرار، معارضة تمنع المشاركة
 التشاركية القيادة خصائص

 العميي  داخيي  يةالتشييارك للقييياد  ممارسييتهم فيي  القيياد  يتبعهييا التيي  األسيياليب واخييتفف القيادييية لألنميياط التنييوع أد 
 يل : بما (2018 )حريهللا، وضحها التشاركية،حيث الدصائصللقياد  من العديد إلى
 أفكييارهم مييع يتناسييب بمييا التاميية االختيييارا  المرؤوسييين وأعطيياء مشيياكلهم فيي  واالهتمييا  المرؤوسييين شدصييية احتييرا  -1

 واقتراحاتهم.
 واحترا . بورامة األفراد جميع مع التعام  -2
 المرؤوسين. لجميع الذات  ضب ال على التركي  -3
 االحترا . على القائمة اإلنسانية والعفقا  والتطوير واالبتكار اإلبداع على تشجيعهم -4

 وتحيي هم. التشاركيين القاد  مع المتبادلة الثقة المرؤوسين إكسا  -5
 .المؤسسية االهداف لتحقيق ورفعها المعنوية الروح يياد  -6
 المحبة. من جو سياد  مع تعصب دو   الرأي أبداء حرية يياد  -7
 الذاتية. للرقابة وفقا تعم  والت  والمعلمين لإلداريين المهن  النمو فر  وإتاحة -8
 باألهمية. وشعورهم ثقتهم يع ي بما العاملين جميع بين المساوا   -9

 التشاركي للقائد الالزمة المهارات
 القياد  ويدتليف يمتلكونهيا، التي  القياديية للمهيارا  التعليميية، العمليية نجياح في  كبيير  أهمية التشاركية القياد  تمث 

 عايييد، )أبييو يليي  مييا إلييى المهييارا  هييذه تصيينف مييا وغالبييا ومهييارا ، خبييرا  ميين يوتسييبون  لمييا تبعييا الييبع  بعضييهم عيين
  (:2009 ميا، ؛2006
 فالدطية للمسيتقب ، شيراقااست الدطية تمث  بحيث للعم ، التدطي  ف  التربوي  القائد يحتاجها مهار  ه  :التصويرية المهارة
 ميين ويتوقييع تغيييره، اتجاهييا  وفيي  جوانبيي  وفيي  خططيي  فيي  واالستبصييار فييي  المتييوافر  واإلموانييا  الواقييع دراسيية علييى تقييو 
 أعميال وتنظييم الجيرأ ، لديي  ويويو   التطيور إموانيا  مين يائسا يوو   أ  من  ينتظر ال كما حالما يوو   ال أ  التربوي  القائد

 عنيد ويجيب لهيا، والحلول وقوعها قب  بالمشوف  اإلحسا  على قادرا   يوو   المهار  هذه يمتل  الذي القائد اكم ل  التابعين
 .األذواق كافة إلرضاء والتوافق االنسجا  القائد يحقق أ  ما لش ء التدطي 
 والطرائيق والقواعيد باألصيول معرفية والدبير ، المعرفية تعويس ميا وغالبيا التنييذي، بالجانب تتعلق مهار  ه و : الفنية المهارة
 المسييؤول يوتسييبها مهييار  وجيي ،وه  أحسيين علييى بهييا االنتييياع وترتيبييا  ومتطلبييا  الطرائييق هييذه اسييتددا  فيي  عملييية وخبيير 

 لتييدريبهم للقيياد  اإلدارا  تعقييدها التيي  العميي  ورشييا  فيي  بالمشيياركة أو الذاتييية القييدر  تنمييية إلييى الهادفيية الواعييية بالممارسيية
 خبييرا يويو   المهيار  لديي  اليذي المدرسية ميدير ذلي  ومثيال المدرسية، بيرامج إعيداد عليى القيدر  المهمياتوف  أداء رتطيوي على
 وإدار  االجتماعيا  تنظييم في  مقييم تربوي  كمشرف والعم  التقارير وكتابة السجف  حي  وف  المعلمين نصا  معرفة ف 

  .االتصاال  وإجراء الحوار
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 تيوفر أهميية تظهير التربيوي  المييدا  وفي  والنشياط للعمي  وحي هم وتعاونهم النا  ثقة اكتسا  مهار  ه  :اإلنسانية المهارة
 انيعاالتيي  وضيب  سيلوك  وتعيدي  مباشير ، نيسي  باإلنسيا  تتعليق أساسيا التربيوي  العمي  أهيداف أل  كبيير بشيو  المهيار  هيذه

 بي  بهيا، االلت ا  على يرغم وتعليما  لها يذعن أوامر مع ت ت  ال اآلخرين، مع والتكي  والحوار التيكير ف  طرق  وتطوير
 .التعليم ف  بهجة يجد جعل  من ت ت 

 التشاركية القيادة ممارسة مجاالت
 منها: ومجاال  أشوال عد  تطبيقها ف  التشاركية القياد  تتدذ
 القرارات: اتخاذ في أوالا:المشاركة
 القائييد تمييي  واإلبييداع واالبتكييار االقتراحييا  إبييداء علييى جيعللتشيي سييعي  والمعييارف للمعلومييا  المييدير مشيياركة إ 
 وكيفييية أهييدافها وتحديييد الشييركة وإسييتراتيجيا  سياسييا  تحديييد فيي  المرؤوسييين يشييار  التشييارك  القائييد أ  كمييا التشييارك ،
 القيرار صيناعة عملية ج ف لذا اإلدارية، العملية جوهر هو التربوي  القرار أ  التربوية اإلدار  ف  المدتصو   ويشير تحقيقها،
 ميين القييرار فصييناعة أنواعهييا، بشييتى لييإلدار  األساسييية الوظييائف فيي  وتييؤثر مسييتمر ، عمليييا  بطبيعتهييا هيي  وتنييييذه واتديياذه
 النهائييية بصييورت  القييرار اتديياذ أمييا المييؤثر ، البيئييية العواميي  ضييوء وفيي  مت نييية بصييور  دراسييتها تييتم التشيياركية العملييية خييفل
  (.2018 القائد)الرميدي، وليا مسؤ  من فتكو  
  اإلنسانية: العالقات مبدأ تطبيق ثانياا:

 القائييد بييين العفقيية علييى تقييو  تعاونييية عملييية جوهرهييا فيي  القييياد  كييو   خييفل ميين اإلنسييانية العفقييا  أهمييية تبييري
 فعليى العياملين، بيين نيدما واال التيآلف تحقييق عليى والعمي  حاجياتهم واشيباع العاملين بحقوق  االهتما  وتعن  والمرؤوسين،

 أعميالهم وإنجياي واإلبيداع، االبتكار على قدراتهم تنمية عل  يساعد والذي للعم ، المناسب التنظيم  المناخ يوفر أ  المدير
 العياملين جمييع ومشياركة األهداف تنييذ وكيفية اإلدار  وسياسا  أيضا العم  أسلو  وضوح ويسهم أق ، وق  وف  بوياء 
 كي  وسيلطا  مسؤوليا  فوضوح المدتلية، اآلراء من واالستياد  الجماع  العم  فر  إتاحة ف  القرارا  اتداذ عملية ف 
 (.2020 والصنا ، )الجهم  العم  عل  العاملين إقبال من ي يد تداخ  بدو   التعليمية المؤسسة داخ  فرد

 ذا  تعيد التي  السيابقة، الدراسيا  من مجموعة على حص  السابق النظري  األد  على الباحث اّطفع خفل من
 النحييو علييى وكانيي  واألجنبييية، العربييية الدراسييا  وتضييمن  األقييد ، إلييى األحييد، ميين إدراجهييا وتييم الدراسيية بموضييوع عفقية
 التال :

 ميدار  قائيدا  لد  ومعوقاتها التشاركية القياد  ممارسة واقع على للتعرف بدراسة (2020والصنا ) الجهم  قا 
 االبتدائييييية المرحليييية معلمييييا  نظيييير وجهيييية ميييين السييييلطة( وتيييييوي  القييييرار، )اتديييياذ لمجييييال  بيشيييية بمحافظيييية عييييا ال التعليييييم

 أنواقييع إلييى الدراسيية نتييائج وتوصييل  معلميية، (2943) ميين الدراسيية مجتمييع تكييو   وقييد بيشيية بمحافظيية والثانوييية والمتوسييطة
 متوسطة. بدرجة السلطة تيوي  مجال جاء كما ة،متوسط بدرجة جاء القرار اتداذ لمجال التشاركية القياد  ممارسة

 التشيياركية للقييياد  الديير  بمحافظيية الثانوييية المييدار  قائييدا  ممارسيية علييى للتعييرف بدراسيية (2019دروييي ) وقييا 
 الثانويية الميدار  معلميا  جمييع مين الدراسية مجتميع تكيّو   وقد المعلما ، نظر وجهة من القرارا  اتداذ بياعلية وعفقتها
 إلييى الدراسيية نتييائج وتوصييل  معلميية، (128 ) فيي  الدراسيية عينيية وتمثليي  معلميية، (443) عييددهن بليي  إذ الديير ؛ ظييةبمحاف
 الثيان  المجيال جياء وقيد متوسيطة، بدرجية جياء  التشياركية القيياد  محيور فقيرا  جمييع على الدراسة عينة موافقة درجة أ 

 بالمرتبية جياء فقيد المحلي " المجتميع ميع "العفقية الثاليث المجيال أميا متوسطة، وبدرجة األولى بالمرتبة اإلنسانية" "العفقا 
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 وبدرجيية الثالثيية بالمرتبيية والقيادييية" اإلدارييية المهييا  فيي  المعلمييا  "إشييرا  األول المجييال جيياء كمييا متوسييطة، وبدرجيية الثانييية
 للقيييياد  الدييير  بمحافظييية الميييدار  قائيييدا  ممارسييية درجييية بيييين طرديييية عفقييية وجيييود إليييى النتيييائج أتوصيييل  كميييا متوسيييطة،
 دالليية ذا  فييروق  وجييود عييد  النتييائج أظهيير  كمييا المعلمييا ، نظيير وجهيية ميين القييرارا  اتديياذ فاعلييية ومسييتو   التشيياركية
 بياعلييية وعفقتهييا األخفقييية للقييياد  الديير  بمحافظيية المييدار  قائييدا  ممارسيية درجيية فيي  الدراسيية عينيية أراء بييين إحصييائية

 .الددمة وسنوا  العلم ، التدص  لمتغير تع ي  فروق  توجد كما العلم ، المؤه  متغيرل تع ي  القرارا  اتداذ
 ألبعياد اإلسيوندرية بمحافظية العيا  التعلييم ميدار  ميديري  ممارسية واقيع عن للكشف دراسة (2019) حر  وأجر  

 معلميا، (231) مين الدراسية ةعيني تكوني  وقد الوصي ؛ المنهج استددا  تم وقد المعلمين، نظر وجهة من التشاركية القياد 
 اإلنسيانية العفقيا  لبعيدي اإلسيوندرية بمحافظية العيا  التعلييم ميدار  ميديري  ممارسية واقيع أ  إلى الدراسة نتائج وتوصل 
 متوسطة. بدرجة جاء الصفحيا  وتيوي 

 اليييوالء   مسيييتو  ييييو  تشيييار  القيييياد  الميييدار  قييياد  ممارسييية درجييية عليييى للتعيييرف بدراسييية (2018) الحيييارث  وقيييا 
 وأشييار  معلميية، (362) ميين الدراسيية عينيية وتكونيي  ليي  التحلييي  الوصييي  الميينهج اسييتددا  تييم وقييد الريييا ، فيي  التنظيمييية

 المعلميا  نظير وجهية مين التشياركية للقيياد  الرييا  بمدينية الثانويية الميدار  قائيدا  ممارسية درجية أ  إليى الدراسية نتائج
 قيييادا  ممارسييية درجييية بيييين إحصيييائية داللييية ذا  إيجابيييية عفقييية وجيييود إليييى تيييائجالن أشيييار  كميييا مرتيعييية، بدرجييية جييياء 
 اإلداري  األداء ممارسيية درجيية فيي  إحصييائية دالليية ذا  فييروق  وجييود التنظيمييية الييوالء ومسييتو   التشيياركية للقييياد  المييدار 
 .العاطي  والوالء

 والقييييياد  األكيييياديم  التييييياؤل نبييييي العفقيييية علييييى التعييييرف إلييييى (2019) وحميييياد وعيييييروط سييييماوي  دراسيييية وهييييدف 
 الوصيييي  المييينهج اسيييتددا  تيييم وقيييد البلقييياء، محافظييية فييي  المعلميييين نظييير وجهييية مييين الميييديري  ليييد  ومسيييتواها التشييياركية
 إلييى الدراسية نتيائج وأشيار  العشيوائية، بالطريقية اختييارهم تيم ومعلمية معلميا (399) مين الدراسية عينية وتكوني  االرتبياط ،

 احصيائية داللية ذا  فيروق  وجيود وإليى مرتيعية، بدرجية جياء الميديري  ليد  التشياركية والقيياد  األكياديم  التياؤل مستو   أ 
 والجنس. العلم  المؤه  لمتغير تع   

 الثانويييية الميييدار  قائيييدا  ليييد  التشييياركية القيييياد  واقيييع عليييى التعيييرف إليييى (2019) العميييري  دراسييية وهيييدف  كميييا
 ميين الدراسيية مجتمييع   وتكييو  التحليليي ، الوصييي  الميينهج اسييتددا  وتييم لمييا ،المع نظيير وجهيية ميين مشييي  خميييس بمحافظيية
 العشيوائية، بالطريقية اختييارهم تم معلمة (193) عددهن والبال  مشي ، خميس بمحافظة الداصة الثانوية المدار  معلما 
 لمحيييور بالنسيييبة أميييا ،متوسييي  مشييياركة بمسيييتو   (17.3) التشييياركية القيييياد  درجييية متوسييي  أ  إليييى الدراسييية نتيييائج وأشيييار 
 المشياركة محيور أميا متوسيطة، بدرجية كان  إذ المعلما ؛ نظر وجهة من المناسب التقدير َتْلقَ  لم فه  اإلنسانية العفقا 

 درجيية تصيي  ولييم أيضييا، متوسييطة درجيية علييى السييلطة تيييوي  محييور وحصيي  متوسييطة، بدرجيية جيياء فقييد القييرار صيينع فيي 
ييا العينيية أفييراد اسييتجابا  متوسييطا  بييين إحصييائية داليية فييروق  توجييد ال أنيي  نتييائجال كشييي  كمييا الكياييية. حييد التيييوي   وفق 
 الدبر ، وسنوا  العلم  المؤه  لمتغيرا 

 للقيييياد  نجيييرا  منطقيييية فييي  العييييا  التعلييييم ميييدار  قيييياد  ممارسييية درجيييية لتحدييييد بدراسيية (2019) الدصيياون  وقييا 
 درجيية بييين ارتباطييية عفقيية هنييا  كييا  إذا مييا وبيييا  المعلمييين، نظيير وجيي  ميين ليديهم داري اإل اإلبييداع ومسيتو   التشيياركية
 الدراسييية عينييية وتكونييي  التحليلييي ، الوصيييي  المييينهج اسيييتددا  وتيييم اإلداري، اإلبييييداع ومسييييتو   التشيييياركية القييييياد  ممارسيييية

 ممارسيية درجيية أ  إلى الدراسة نتائج وأشار  البسييطة، العشيوائية بالطريقية اختييارهم تيم معلمية، (112) معلميا ، (114من)
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 في  إحصيائيا دالية فيروق  وجيود عيد  أيضييا وكشييي  كبييير ، نجييرا  منطقيية فيي  التشيياركية للقييياد  العييا  التعليييم ميدار  قياد 
 العلمييي ، المؤهيي  الجيينس، للمتغييييرا  تعييي    يةالتشيييارك للقيييياد  نجيييرا  منطقييية فييي  العيييا  التعلييييم مييدار  قيياد  ممارسيية درجيية
 فيروق  وجيود وعييد  كبييير، نجييرا  منطقيية في  العيا  التعلييم ميدار  قياد  ليد  اإلداري  اإلبيداع مسيتو   وأ  التدريسيية، الدبير 
 وجييود النتيييائج شيييي ك كميييا نجييرا ، منطقيية فيي  العييا  التعليييم مييدار  قيياد  لييد  اإلداري  اإلبيييداع مسييتو   فيي  إحصييائيا داليي 
 ومسيتو   التشياركية للقيياد  نجيرا  منطقية في  العيا  التعليييم مييدار  قيياد  ممارسيية بيين إحصيائية داللة ذا  ارتباطيية عفقة
 .اإلداري  اإلبيداع

 حوطيية محييافظت  في  المييدار  قياد  تطبيييق لتع يي  مقترحييا  إلىتقييديم هيدف  دراسيية (2018) المحير  وأجيير   كميا
 التيي  والصييعوبا  التطبيييق، درجيية عيين والكشييف التربييويين، المشييرفين نظيير وجهيية ميين التشيياركية للقييياد  والحريييق تميييم بنيي 
 اليذين التربيويين المشيرفين جمييع من الدراسة مجتمع وتكو   المسح ، الوصي  المنهج الدراسة تطبيقها،واستددم  من تحد

 نتييائج وأشييار  مشييرفا ، (٥٧) عييددهم والبييال  والحريييق تميييم بنيي  حوطيية محييافظت  فيي  التعليييم إدار  فيي  المييدار  ييي ورو  
 للقييياد  والحريييق تميييم بنيي  حوطيية محييافظت  فيي  المييدار  قيياد  تطبيييق درجيية أ  علييى الدراسيية أفييراد موافقيية إلييى الدراسيية

 عليييى ميييوافقتهم إليييى باإلضيييافة كبيييير ، تطبيقهيييا مييين تحيييد التييي  الصيييعوبا  درجييية أ  عليييى وميييوافقتهم متوسيييطة، التشييياركية
 .كبير  بدرجة تطبيقها تع ي  مقترحا 

 الثانوييية المييدار  قيياد  لييد  التشيياركية القييياد  واقييع علييى التعييرف إلييى (2018) واللوقييا  الشييمري  دراسيية وهييدف 
 والتعيرف اإلنسيانية( العفقيا  القيرار، اتدياذ )التييوي ، التاليية: لألبعياد وفقيا   المعلميين نظير وجهية مين حائي  بمدينية للبنيين
 تيم وقيد المعلميين، نظير وجهية مين حائي  بمدينية للبنيين الثانويية الميدار  ف  التشاركية القياد  لتطوير المقترحة السب  على

 حائيي  بمدينيية الثانوييية المييدار  معلميي  ميين معلمييا 856 ميين الدراسيية عينيية وتكونيي  التحليليي ، الوصييي  الميينهج اسييتددا 
 الميدار  قياد  أ  ييرو   الثانويية المرحلية معلمي  مين الدراسية عينية أفيراد أ  إلى الدراسة نتائج وتوصل  لعملهم، والم اولين
 معلميي  ميين الدراسيية عينيية أفييراد وأ  عالييية. بدرجيية التشيياركية القييياد  أبعيياد جميييع يمارسييو   حائيي  مدينيية فيي  للبنييين الثانوييية
 بمدينيية للبنييين الثانوييية المييدار  فيي  اركيةالتشيي القييياد  لتطييوير المقترحيية السييب  علييى عالييية بدرجيية موافقييو   الثانوييية المرحليية
 .حائ 

 التشيياركية للقييياد  تربيية محافظيية مييدار  قيياد  ممارسيية درجيية علييى التعييرف إلييى (2018) البقميي  دراسيية وهييدف 
 ميين الدراسيية عينيية وتكونيي  المسييحى، الوصييي  الميينهج اسييتدد  وقييد المعلمييين، لييد  المعنوييي  الييروح علييى ت ثيرهييا ومييد 

 تربية بمحافظية الحووميية الميدار  قاد  لد  التشاركية القياد  ممارسة درجة أ  إلى الدراسة نتائج توصل و  معلما، (638)
 تربية بمحافظية بنيين الحووميية بالميدار  المعلميين ليد  المعنوية الروح مستو   أ  تبين كما مرتيعة، ممارسة بدرجة جاء 
 بنييين الحوومييية المييدار  معلميي  لييد  المعنوييية الييروح أبعيياد حييدك  الييذات ( )البعييد أ  تبييين كمييا ايضييا، مرتيعيية بدرجيية جيياء

 وجميعهيا اإلداري( )البعيد الثيان  الترتييب في  ويلي  حساب  بمتوس  نظرهم وجهة من األول الترتيب ف  جاء تربة بمحافظة
 ار الميييد معلمييي  اسيييتجابا  متوسيييطا  بيييين إحصيييائية داللييية ذا  فيييروق  وجيييود عيييد  تبيييين كميييا مرتيعييية، بدرجييية جييياء 

 أبعيياد لجميييع التشيياركية للقييياد  بنييين الحوومييية المييدار  قيياد  ممارسيية لدرجيية تقييديرهم حييول تربيية بمحافظيية بنييين الحوومييية
 اإلنسييانية( العفقييا  تيعييي  المعلومييا ، وبنيياء االتصييال السييلطة، تيييوي  القييرار، اتديياذ فيي  )المشيياركة التشيياركية القييياد 
 متوسييطا  بيين إحصييائية داللية ذا  فيروق  وجييود عيد  تبيين حييين في  الدبير ، وا وسيين العلمي  المؤهي  اخييتفف إليى تعي   
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 تعي    والتي  إجمياال   ليديهم المعنويية اليروح لمسيتو   تقيديرهم حيول تربية بمحافظية بنيين الحووميية المدار  معلم  استجابا 
 الدبر . لسنوا  تع    فروق  وجود تبين حين ف  العلم ، المؤه  اختفف إلى

 فيي  التشيياركية القييياد  تطبيقييا  تحلييي  عيين الكشييف إلييى هييدف  دراسيية ((Tarkan, 2016 اركييا ت وأجيير   كمييا
 بيين ذلي  في  الييروق  عليى والتعيرف مقارنية(، )دراسية أمريويا في  نيوييور  واليية في  هدسيو   منطقية في  االبتدائيية المدار 
 مييين (481) مييين الدراسييية عينييية ونييي وتك المسيييح ، الوصيييي  المييينهج اسيييتددا  وتيييم الحووميييية، وغيييير الحووميييية الميييدار 
 في  تطبيق التشياركية القيياد  أ  إليى الدراسية هذه نتائج وأشار  خاصة، مدار  وعشر حوومية مدار  عشر ف  المعلمين
 وغييير الحووميية الميدار  بيين التطبييق في  فيرق  يوجيد وال نيويييور ، واليية في  هندسيو   نهير منطقية في  االبتدائيية الميدار 
 .الحوومية

 السييلو  علييى وأثرهييا التشيياركية القييياد  بييين العفقيية استكشيياف إلييى (Sagnag, 2016) سيياجناح دراسيية وهييدف 
 تييم و معلمييا، (850) ميين الدراسيية عينيية تكونيي  وقييد المسييح ، الميينهج اسييتددا  تييم وقييد التنمييية، نحييو الموجهيية التنظيمييية
 وسيلو  التشياركية القياد  بين إيجابية عفقة وجود لىإ الدراسة نتائج وأشار  مدرسة، (68) من العشوائية بطريقة اختيارهم
 الداخلية. الدافعية التغيير نحو التنظيمية المواطنة

 األقسيا  رؤسياء قبي  مين التشياركية القيياد  ممارسية درجية عليى التعيرف إليى (2016) وآخيرو   تقيف دراسة وهدف 
 عينية وتكوني  دمشيق، جامعية كلييا  التدريسييةف  الهيئية أعضياء نظير وجهية مين القيرارا  اتداذ بيعالية ودورها األكاديمية
 نتييائج أشييار  وقييد التحليليي ، الوصييي  الميينهج علييى االعتميياد تييم وقييد التدريسييية. الهيئيية أعضيياء ميين (361) ميين الدراسيية
 مشييقد جامعيية كليييا  فيي  األقسييا  رؤسيياء قبيي  ميين التشيياركية القييياد  ممارسيية واقييع بييين ارتباطييية عفقيية وجييود إلييى الدراسيية
 درجيا  متوسيطا  بيين فيروق  وجيود عيد  إلى أشار  كما الدراسة. عِينة أفراد نظر وجهة من لديهم القرارا  اتداذ وفاعلية
 بييين فييروق  ووجييود الجيينس، لمتغيِّيير تبعييا القييرارا  اتديياذ فاعلييية واسييتبانة التشيياركية القييياد  اسييتبانة علييى الدراسيية عينيية أفييراد

 الكميييية نيييوع لمتغيِّييير تبعيييا القيييرارا  اتدييياذ واسيييتبانة التشييياركية القيييياد  اسيييتبانة عليييى لدراسيييةا عيِّنييية أفيييراد درجيييا  متوسيييطا 
 ذوي  التدريسييية الهيئيية أعضياء لصييالح العلمَيية المرتبيية لمتغِييير وتبعيا النظرييية، الكلييا  فيي  التدريسييية الهيئية أعضيياء لصيالح
 سيينوا  عييدد ذوي  التدريسييية الهيئيية أعضيياء لصييالح لتدريسيييةا الدبيير  سيينوا  عييدد لمتغِييير وتبعييا األعلييى، العمرَييية المرتبيية
 .األكثر التدريسية الدبر 

 تيييم وقييد تحسييينها، وسييب  التشيياركية القييياد  تطبيييق واقييع إلييى التعييرف ,Gyasi) (2015 غياسيي  دراسيية وهييدف 
 أ  إليى الدراسية تيائجن وتوصيل  غانيا، في  مدرسية (٣٠) مين الدراسية عينية تكوني  وقد التحليل ، الوصي  المنهج استددا 
 .التشاركية بالطريقة اتداذها تم القرارا  أ  إلى أشار  كما مرتيعة، بدرجة جاء  التشاركية القياد  ممارسة

 التربيية مواتيب ميديري  ليد  التشياركية القيياد  ممارسية درجية عليى التعرف إلى (2013) القرش  دراسة هدف  كما
 ميين الدراسيية مجتمييع تكييو   وقييد الطييائف، بمدينيية الثانوييية بالمرحليية المدرسييية ر اإلدا مشييوف  حيي  فيي  وإسييهامها والتعليييم،

 أيضييا النتييائج وتوصييل  متوسييطة، بدرجيية كانيي  التشيياركية القييياد  ممارسيية أ  إلييى الدراسيية نتييائج وتوصييل  مييديرا، (160)
 تعيود بالعياملين مرتبطية دارييةاإل المشيوف  مين للحيد التشياركية القيياد  ممارسية حول إحصائية داللة ذا  فروق  وجود إلى

 ف كثر(. سنوا  10) لصالح الدبر  سنوا  الختفف
 القيرار صينع ف  المعلمين مشاركة بين العفقة على التعرف إلى ,Mosheti) 2013) موشيت  دراسة هدف  كما
 معلميي  ميين الدراسيية تمييعمج تكييو   وقييد بوتسييوانا، فيي  الثانوييية المييدار  معلميي  بييين التنظيميي  لفلتيي ا  الييوظيي  واالرتييياح
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 الميدار  معلمي  مشياركة درجية أ  إليى الدراسة نتائج وتوصل  معلما، (220) عددهم وبل  بوتسوانا، ف  الثانوية المدار 
 متوسطة. بدرجة جاء  قد الثانوية

 تحسيين في  وأثرهيا التشياركية القيياد  سيلو  عليى التعيرف إليى (,Liu Huang, (2010ولييو هيوانج دراسية وهيدف 
 الجنوبييية، كوريييا مؤسسييا  فيي  والتعيياو   التبييادل أسييا  علييى قائميية عملييية أو تحيي ييية عملييية طريييق عيين العميي  فيي  ألداءا

 نظييريين نميوذجين اسييتددا  تيم كميا التحليليي ، الوصيي  المينهج اسييتددا  تيم وقييد موظييا، (527) مين الدراسيية عينية وتكوني 
 علييى للرؤسيياء القييياد  سييلو  ألثيير النيسييية اآللييية الكتشيياف واسييع اقنطيي وعلييى التبييادل  والنمييوذ  التحيييي ي  النمييوذ  وهمييا

 في  التبيادل  النميوذ  من أكثر قو  يمل  التشاركية للقياد  التحيي ي  النموذ  أ  إلى الدراسة نتائج توصل  وقد المرؤوسين،
 المرؤوسيين حالية في  لتحييي ي ا النميوذ  مين أكثير شيرح عليى قيدر  يملي  النموذ  فج  ذل  ومع اإلداريين، المرؤوسين حالة
 بالثقيية مرتبطية وكييذل  المنظميية المواطنيية سيلو  بيي داء ميرتب  التشيياركية القيياد  سييلو  أ  إليى أشييار  كميا اإلداريييين، غيير

 العمي  لسيياق تي ثير هنالي  أ  إليى أشار  أ  كما اإلداريين، المرؤوسين عينة حالة ف  النيس  التموين من أكثر بالمشرف
 القياد . لنظريا  المحتملة واآلفاق التشاركية للقياد  النيسية اآلليا  ومدتلف القياد  على

 تصييورا  عين للكشيف,Murphy, Wasonga, & Jarrett) 2010ومييارف ) ووسيييونغا جييار  دراسيية وهييدف 
 داخيييي  السيييائد  نظيمييييةالت والقيييييم الطلبييية تحصيييي  فيييي  وأثرهيييا التشييياركية للقييييياد  ممارسيييتهم حيييول المعلمييييين ميين لمجموعيية
 تييم وقيد مييديرا ، ( 28و) معلمييا ، ( 216) ميين الدراسيية عينيية تكونيي  إذ التحليي ، الوصي  المنهج استددا  تم وقد المدرسية.
 الدراسية نتيائج وتوصيل  األمريوييية، المتحييد  الواليييا  فيي  منديضيية أو التحصيي  مرتيعية سيواء ميدار  عيد  ميين اختييارهم

 الدراسية أشيار  كميا المدرسية، في  السيائد  التنظيميية القيييم وبييين التشيياركية القييياد  أسييلو  بييين إرتباطييية عفقية وجيود إليى
 القيييياد  ألسيييلو  المدرسييية مييييدير تبنييي  فييي  إيجابيييا   تيييؤثر كانييي  التحصيييي  مرتيعييية الميييدار  فييي  المؤسسيييية القييييم أ  إليييى

 .التشاركية
 قة:الساب الدراسات على التعقيب

  اآلت : إلى التوص  يمون السابقة الدراسا  استعرا  ضوء ف 
 بينهيا، فيميا وتبياين اخيتفف هنيا  بي   التشياركية القيياد  حيول السيابقة الدراسيا  اسيتطفع خفل من الباحث ير  

 نقيياط أربييع خييفل ميين الدراسييا  هييذه مناقشيية وتييم اختلييف وبعضييها الحالييية، الدراسيية مييع اتيقيي  دراسييا  هناليي  أ  حيييث
  النتائج. العينا ، األدوا ، األهداف، وه : رئيسية

 األهداف: حيث من
 قائييدا  لييد  ومعوقاتهييا التشيياركية القييياد  ممارسيية واقييع علييى التعييرف (2020والصيينا ) الجهميي  دراسيية هييدف 

 الديير  بمحافظيية الثانوييية المييدار  قائييدا  ممارسيية إلييى التعيرف إلييى (2019دروييي ) دراسيية وهييدف  العييا ، التعليييم ميدار 
 عين الكشيف إليى (2019حير ) دراسة وهدف  ،المعلما  نظر وجهة من القرارا  اتداذ بياعلية وعفقتها التشاركية للقياد 
 أمييا المعلمييين، نظيير وجهيية ميين التشيياركية القييياد  ألبعيياد اإلسييوندرية بمحافظيية العييا  التعليييم مييدار  مييديري  ممارسيية واقييع
 في  التنظيميية اليوالء مسيتو   ييو  تشيار  القيياد  الميدار  قياد  ممارسية درجية عليى لتعرفا فهدف  (٢٠١٨الحارث ) دراسة

 والقييييياد  األكييياديم  التييييياؤل بيييين العفقييية علييييى التعيييرف إليييى (2019) وحميييياد وعييييروط سيييماوي  دراسيييية هيييدف  ،الرييييا 
 الميييدار  قائيييدا  ليييد  ركيةالتشيييا القيييياد  واقيييع عليييى التعيييرف إليييى (2019) العميييري  دراسييية هيييدف  ومسيييتواها، التشييياركية
 منطقييية فيي  العيييا  التعليييم مييدار  قييياد  ممارسيية درجييية تحديييد إلييى التعيرف إلى (2019الدصاون ) دراسة وهدف  الثانوية،
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 تع ييي  فيي  مقترحييا  تقييديم إلييى (2018) المحيير  دراسيية هييدف  ليييديهم، اإلداري  اإلبييييداع ومسيييتو   التشيييياركية للقيييياد  نجيييرا 
 الشييييمري  دراسيييية وهييييدف  تطبيقهييييا، ميييين تحييييد التيييي  والصييييعوبا  التطبيييييق، درجيييية عيييين والكشييييف المييييدار  قيييياد  تطبيييييق
 .حائ  بمدينة للبنين الثانوية المدار  قاد  لد  التشاركية القياد  واقع على التعرف إلى (2018واللوقا )

 التشيياركية للقييياد  تربيية محافظيية مييدار  قيياد  ممارسيية درجيية علييى التعييرف إلييى (2018) البقميي  دراسيية وهييدف 
 تحليي  عين الكشيف إلى هدف  دراسة ((Tarkan, 2016 تاركا  وأجر   المعلمين، لد  المعنوي  الروح على ت ثيرها ومد 

 بيين العفقية استكشياف إليى (Sagnag, 2016) سياجناح دراسية هيدف  االبتدائيية، الميدار  في  التشياركية القيياد  تطبيقا 
 إليى التعيرف ) ,Gyasi (2015 غياسي  دراسة هدف  التنمية، نحو الموجهة التنظيمية السلو  على وأثرها ةالتشاركي القياد 
 القيياد  ممارسية درجية عليى التعيرف إلى ( 2013) القرش  دراسة هدف  كما ،تحسينها وسب  التشاركية القياد  تطبيق واقع

 & Olghaدراسيية هييدف  المدرسييية، اإلدار  مشييوف  حيي   فيي وإسييهامها والتعليييم، التربييية مواتييب مييديري  لييد  التشيياركية

Gorgeous,2013)) ومعرفييية المييدار  فيي  المجيياال ، مدتلييف فيي  القيييرارا  اتديياذ فيي  المعلمييين مشيياركة إلييى للتعييرف 
 بييين العفقيية علييى التعييرف إلييى (Mosheti, 2013) موشيييت  دراسيية هييدف  كمييا مدارسييهم، وعلييى المعلمييين علييى ت ثيرهييا
 ,HUANG et al وآخيرو   هيوانج دراسية وهيدف  التنظيمي ، لفلتي ا  اليوظيي  واالرتيياح القيرار صنع ف  المعلمين مشاركة

 عمليية أو تحيي يية عمليية طرييق عين العم  ف  األداء تحسين ف  وأثرها التشاركية القياد  سلو  على التعرف (إلى(2010
 , Murphy and Wasonga ,2010) ومييارف  ووسييونغا جييار  دراسيية وهييدف  والتعياو ، التبيادل أسيا  عليى قائمية

Jarrett) الطلبييية تحصيييي  فييي  وأثرهيييا التشييياركية للقيييياد  ممارسيييتهم حيييول المعلميييين ميين لمجموعيية تصييورا  عيين للكشييف 
 دراسية (Masumoto and Brown, 2009) بيراو   وويلتي  مسيوموتو وأجير   المدرسيية، داخيي  السييائد  التنظيمييية والقيييم
 الطلبة. أداء على فاعلية األكثر القيادية األنماط على التعرف إلى الدراسة هدف 

 النتيجية هيذه واختليي  (2018البقم ) دراسة مع الحالية الدراسة واتيق  ، على للتعرف فهدف  الحالية الدراسة أما
 (.2019) وحر  (2019) دروي  ودراسة (2020) والصنا  الجهم  دراسة نتيجة مع
 عينة:لوا المجتمع حيث من

 الدراسية مجتميع تكيو   والتي  (2020والصينا ) الجهمي  كدراسية والعينة المجتمع ف  السابقة الدراسا  تنوع  لقد
 دراسيية عينيية تكوني  حييين في  معلميية، (128) مين عينتهييا تمثلي  والتيي  (2019درويي ) ودراسيية معلمية، (2943ميين) فيهيا

 عينيية وتكونيي  التحليليي  الوصييي  الميينهج اسييتددا  تييم فقييد (2018) الحييارث  دراسيية أمييا معلمييا، (231) ميين (2019حيير )
 االرتبييياط ، الوصيييي  المييينهج اسيييتددا  تيييم فقيييد (2019) وحمييياد وعييييروط سيييماوي  دراسييية أميييا (معلمييية،362) مييين الدراسييية
 العمييري  دراسيية مجتمييع ليي ب حييين فيي  العشييوائية، بالطريقيية اختيييارهم تييم ومعلميية معلمييا (399) ميين الدراسيية عينيية وتكونيي 

 الدراسيييية عينيييية فتكونيييي  (2019الدصيييياون ) دراسيييية أمييييا العشييييوائية، بالطريقيييية اختيييييارهم تييييم معلميييية ( 193) ميييين (2019)
 المجتمييع فبليي  (2018المحيير ) دراسيية أمييا البسييييطة، العشيييوائية بالطريقييية اختييييارهم تيييم معلمييية، ( 112) معلميييا ، (114ميين)
 الثانويية الميدار  معلمي  مين (معلميا 856) مين الدراسية عينية تكوني  (2018واللوقيا ) الشيمري  ةدراسي وف  مشرفا ، (57)

 وأجيييييير   معلميييييا، (638) مييييين الدراسيييييية عينييييية فتكونييييي  (2018البقميييييي ) دراسييييية أميييييا لعملهييييييم، والمييييي اولين حائييييي  بمدينييييية
 وفي  خاصية، ميدار  عشيرو  حووميية ميدار  عشير ف  نعلما (481) من عينتها تكون  دراسة ((Tarkan, 2016تاركا 
 عينية تكوني  (2016وآخيرو ) تقيف دراسيةو  معلميا، (850) مين الدراسية عينية تكوني  (,Sagnag 2016 سياجناح) دراسية
 القرشي  دراسية أميا غانيا، في  مدرسية Gyasi, ( (30) 2015 (غياس  دراسة عينة بلغ  حين فرداف  ( 361) من الدراسة
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 Olghaدراسية أمييا معلميا، (220) المجتميع بلي  موشيييت  دراسية وفي  ميديرا، (160) ميين الدراسية مجتميع فتكيو   (2013)

&Gorgeous,2013) ) وآخيييرو   هيييوانج ودراسييية اليونيييا ،مناطق معلمييي  مييين معلميييا (143)مييين الدراسييية عينييية تكونييي ف 
(2010 HUANG et al,)  ومييارف  ووسييونغا جييار  ودراسيية موظييا، (527) مين عينتهيا تكوني  التي Murphy and 

Wasonga, Jarrett, 2010))  بيراو   وويلتي  مسيوموتو وأجير   مييديرا ، (28و) معلمييا ، (216) ميين عينتهيا تكونيي  التي 
Masumoto and Brown, 2009)) الدراسية عينية تكوني  حيث كالييورنيا، ف  مدار  ثف، من عينتها تكون  دراسة 

 ومعلمة. معلما   (500و) مديرا ، (300) من
 لليواء التابعية والداصية الحوومية المدار  مديري  من ومدير  مدير (50من) عينتها تكون  فقد الحالية راسةالد أما

 ميع اختليي  حيين في  (،2019العميري) ودراسية (،2019) وحمياد وعييروط سيماوي  دراسية ميع الدراسة واتيق  السير، وادي
 (.2018الحارث ) دراسة

 المتغيرات حيث من
 القيييياد  ممارسيية واقيييع (2020والصيينا ) الجهمييي  كدراسيية الدراسيية متغييييرا  حيييث مييين لسييابقةا الدراسيييا  تنوعيي  لقييد
 ممارسية (2019حير ) دراسيةو  القيرارا ، اتدياذ بياعليية وعفقتهيا التشياركية القيياد  ممارسة (2019دروي ) دراسةو  التشاركية،

 سييماوي  ودراسية التنظيميية، الييوالء ومسيتو   والتشياركية القيياد  ممارسيية درجية (2018) الحيارث  ودراسيية التشياركية، القيياد  أبعياد
 القييياد  واقييع (2019) العمييري  ودراسيية ومسييتواها، التشيياركية والقييياد  األكيياديم  التييياؤل بييين العفقيية (2019) وحميياد وعيييروط

 ودراسييييييية اإلداري، اعاإلبيييييييييد ومسييييييييتو   التشييييييييياركية للقييييييييياد  القييييييييياد  ممارسيييييييية درجييييييييية (2019الدصييييييياون ) ودراسييييييية التشييييييياركية،
 القيياد  واقيع 2018واللوقيا ) الشيمري  دراسةو  التشاركية، للقياد  المدار  قاد  تطبيق تع ي  ف  مقترحا  تقديم (2018المحر )

,Tarkan تاركا  وأجر   المعنوية، الروح على ت ثيرها ومد  التشاركية القياد  ممارسة درجة (2018البقم ) دراسةو  التشاركية،

 عليى وأثرهيا التشياركية القياد  بين العفقة(Sagnag, 2016)ساجناح ودراسة التشاركية، القياد  تطبيقا  تحلي  راسةد ((2016
 القيرارا  اتدياذ وفعاليية التشياركية القيياد  ممارسية درجية (2016وآخيرو ) تقف دراسة و التنمية، نحو الموجهة التنظيمية السلو 
 القييياد  ممارسيية (2013) القرشيي  دراسييةو  تحسييينها، وسييب  التشيياركية القييياد  طبيييقت واقييع ,Gyasi) (2015 غياسيي  ودراسيية

 المعلمييين مشيياركة بييين العفقيية Mosheti) 2013) موشيييت  ودراسيية المدرسييية، اإلدار  مشييوف  حيي  فيي  وإسييهامها التشيياركية
 اتدياذ في  المعلميين مشياركة (Olgha & Gorgeous, 2013) ودراسية التنظيمي ، لفلتي ا  اليوظيي  واالرتيياح القيرار صنع ف 

 عين العمي  في  األداء تحسيين في  وأثرهيا التشياركية القيياد  سيلو  (,HUANG et al 2010) وآخيرو   هيوانج ودراسة القرارا ،
 Murphy and)وميييارف  ووسييييونغا جيييار  ودراسييية والتعييياو ، التبييادل أسييا  عليييى قائميية عملييية أو تحيي يييية عملييية طريييق

Wasonga, Jarrett 2010)مسييوموتو ودراسيية التنظيميييية، والقييييم الطلبييية تحصيييي  فييي  وأثرهيييا التشييياركية اللقيييياد  ممارسيية 
 الطلبة. أداء على فاعلية األكثر القيادية األنماط (Masumoto and Brown, 2009) براو   وويلت 

 (،2018) الحيييارث  دراسييية ميييع الحاليييية اسيييةالدر  واتيقييي  التشييياركية، القيييياد  متغيييير فتناولييي  الحاليييية الدراسييية أميييا
 (.2018) المحر  دراسة مع الحالية الدراسة واختلي 
 لثالث الفصل

 الدراسة إجراءات
 ميين التحقييق وطييرق  وتطويرهييا، الدراسيية أدا   بنيياء وإجييراءا  وعينتهييا، الدراسيية لمجتمييع وصييي ا اليصيي  هييذا يتضييمن

 بيانيا  لمعالجية اسيتددامها تيم التي  األسياليب اليصي  هيذا تضيمن كما ة،الدراس عينة على تطبيقها وكيفية وثباتها، صدقها
 الدراسة.
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 الدراسة: منهجية
 الدراسة. هذه طبيعة لمفئمت  الحالية، الدراسة ف  االرتباط  الوصي  المنهج استددا  تم

 الدراسة: مجتمع
 خيفل السيير وادي ليواء في  الداصةو  الحوومية الثانوية المدار  ومديرا  مديري  جميع من الدراسة مجتمع تكّو  

 قسيم إحصيائيا  عليى بنياء ومدير ، مديرا   (50) عددهم بل  حيث ،2019/2020 الدراس  العا  من الثان  الدراس  اليص 
  السير. وادي لواء وتعليم تربية مدرية ف  التدطي 

 الدراسة: عينة
 خيفل السيير وادي ليواء في  والداصية الحووميية الثانويية المدار  ومديرا  مديري  جميع من الدراسة عينة تكّون 

 المسيييح بطريقييية اختييييارهم تيييم وقيييد وميييدير ، ميييديرا   (50) عيييددهم والبيييال   2019/2020 الدراسييي  العيييا  مييين الثيييان  اليصييي 
 مجتمييع مين (%30) نسيبت  ميا شيول  والتي  وميدير  ميديرا   (15) عيددها والبيال  االسيتطفعية العينية اسيتثناء وبعيد الشيام ،

 فقييد علييي  وبنيياء الدراسيية. أدا   ثبييا  ميين الت كييد أجيي  ميين وذليي  العشييوائية، بالطريقيية باختيييارهم الباحييث قييا  حيييث دراسيية،ال
 تويييع تيم وقيد الكلي ، الدراسية مجتميع مين (%70) نسيبت  ميا وشيول  وميدير  ميديرا   (35) مين النهائيية الدراسة عينة تكون 

 للتحلييي  صييالحة ووجييد  (،Google Drive) تقنييية طريييق عيين جميعييا   عهااسييترجا وتييم الباحييث قبيي  ميين عليييهم االسييتبانة
 متغيراتهييا حسييب الدراسيية عينيية أفييراد يبينتوييييع (1) رقييم والجييدول اإلحصييائ . للتحلييي  جميعهييا خضييع  حيييث اإلحصييائ ،
  التعليم (. والقطاع )الجنس،

 لدراسةا متغيرات حسب الدراسة لعينة المئوية والنسب التكرارات: (1) الجدول
 المئوية النسبة التكرار المستوى  المتغير

 الجنس
 40.0 14 ذكر

 60.0 21 انثى

 100.0 35 المجموع

 التعليم  القطاع
 62.9 22 حووم 

 37.1 13 خا 

 100.0 35 المجموع
 الدراسة: أداة

 المتغيييرا  األول لجيي ءا تضييمن أجيي اء، ثفثيية ميين موونيي  للدراسيية أدا   بتطييوير الباحييث قييا  الدراسيية أهييداف لتحقيييق
 الميدار  وميديرا  ميديري  قبي  من التشاركية القياد  مياييم إدرا  مستو   عن للكشف الثان : والج ء والوظيفية، الشدصية
 وميديرا  ميديري  قبي  مين التشياركية القيياد  ميياييم ممارسية درجية عين للكشف الثالث والج ء السير، وادي لواء ف  الثانوية
 السير. وادي لواء ف  الثانوية المدار 
 القياااادة لمفااااهيم والخاصاااة الحكومياااة الثانوياااة المااادارس وماااديرات ماااديري  إدرا  مساااتوى  قيااااس أداة الثااااني: الجااازء

  التشاركية:
 ميين: كييف   كدراسييا  الدراسيية بموضييوع المباشيير  العفقيية ذا  السييابقة والدراسييا  النظييري  األد  علييى اإلطييفع تييم

 أدا   تكّوني  وقيد االسيتبانة. فقيرا  وتطيوير لبنياء الدراسيا  بهيذه الباحيث اسيتعا  (،حييث2019) المحر  (؛2019) العمري 
 الميييدار  وميييديرا  مييديري  إدرا  مسيييتو   ضيييمن مجيياال  (4) عليييى مويعييية فقيير  (44) مييين األوليييية صييورتها فييي  الدراسيية
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 الثانوييية المييدار  ومييديرا  مييديري  را إد مسييتو   قيييا  أدا   (2) رقييم الجييدول ويوضييح التشيياركية. القييياد  لمييياييم الثانوييية
  مجال. ك  فقرا  وعدد والمجاال ، النهائية، صورتها ف  التشاركية القياد  لمياييم

 التشاركية القيادة مفاهيم إدرا  مستوى  تقيس التي االستبانة فقرات وعدد مجاالت: (2) الجدول
 الفقرات عدد المجال الرقم

 15 القياد  نم  1

 12   العم تطوير 2
 7  القرارا  اتداذ ف  التشاركية 3
 10 المدرس  العم  بيئة 4

 44 المجموع     

 القياااادة لمفااااهيم والخاصاااة الحكومياااة الثانوياااة المااادارس وماااديرات ماااديري  ممارساااة درجاااة قيااااس أداة الثالاااث: الجااازء
 التشاركية:

 اطليييع الثانوييية، الميييدار  ومييديرا  مييديري  قبييي  ميين التشيياركية القيييياد  مييياييم ممارسيية درجييية لقيييا  أدا   لتطييوير
 (،2019)الدصيياون ، دراسيية الدراسيية،مث : بموضييوع المباشيير  العفقيية ذا  السييابقة والدراسييا  النظييري  األد  علييى الباحييث
 مويعية فقير  (43) مين األوليية صيورتها في  الدراسية أدا   تكّوني  وقيد ،(2018 )المحير ، ودراسية ،(2019)العمري، ودراسة
 ممارسيية درجيية قيييا  أدا   (3) رقييم الجييدول ويوضييح ،التشيياركية القييياد  مييياييم ممارسيية درجيية ضييمن مجيياال  (4) علييى
  مجال. ك  فقرا  وعدد والمجاال ، النهائية، صورتها ف  التشاركية القياد  لمياييم الثانوية المدار  ومديرا  مديري 

 التشاركية القيادة مفاهيم ممارسة درجة تقيس التي االستبانة فقرات وعدد مجاالت: (3) الجدول
 الفقرات عدد المجال الرقم

 13 المدرس  األداء 1

 13  المدرسة ف  العاملين مع العفقة 2
 8  الطلبة مع العفقة 3
 9 المحل  المجتمع مع العفقة 4

 43 المجموع       

  الدراسة: أداة وصف
  لتالية:ا األج اء تضمن  استبانة عن عبار  الدراسة أدا  

 )ذكيير، الجيينس اآلتييية: المتغيييرا  فيي  والمتمثليية الدراسيية عينيية ألفييراد والوظيفييية الشدصييية البيانييا  وتضييمن األول: الجاازء
 وخا (. )حووم ، التعليم : القطاع أنثى(،
 تقيييس قيير ف (44و) مجيياال ، (4) األدا   تضييمن  وقييد التشيياركية، القييياد  مييياييم إدرا  مسييتو   لقيييا  أدا   الثاااني: الجاازء
 (12و) القيياد (، )نمي  لمجيال فقير  (15) وبواقع ،التشاركية القياد  لمياييم الثانوية المدار  ومديرا  مديري  إدرا  مستو  
 العميييي  لمجال)بيئيييية فقييييرا  (10و) القييييرارا (، اتديييياذ فيييي  )التشيييياركية لمجييييال فقييييرا  (7و) العميييي (، لمجييييال)تطوير فقيييير 

 (5) جييدا   عالييية : التييال  النحييو وعلييى المتييدر ، الدماسيي  ليويير  سييلم شييو  علييى دا  األ فقييرا  صييياغة تييم وقييد المدرسيي (.
 ميين طلييب حيييث واحييد ، درجيية (1) جييدا   متدنييية درجتييا ، (2) متدنييية درجييا ، (3) متوسييطة درجييا ، (4) عالييية درجييا ،
 فيي  )×( إشييار  بوضييع وذليي  ة،التشيياركي القييياد  لمييياييم إدراكهييم مسييتو   يعوييس الييذي البييدي  اختيييار الدراسيية عينيية أفييراد
  اليقر . على المستجيبين موافقة مستو   يمث  الذي الموا 
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 تقيييس فقيير  (43و) مجيياال ، (4) األدا   تضييمن  وقييد التشيياركية، القييياد  مييياييم ممارسيية درجيية لقيييا  أدا   :الثالااث الجاازء
 ميييع )العفقييية لمجييال فقييير  (13و) المدرسيي (، )األداء لمجيييال فقيير  (13) وبواقيييع التشيياركية، القيييياد  مييياييم ممارسييية درجيية

 وقيد المحلي ( المجتميع ميع )العفقية لمجيال فقيرا  (9و) الطلبية(، ميع )العفقية لمجيال فقرا  (8و) المدرسة(، ف  العاملين
 عالييية درجييا ، (5) جييدا   عالييية : التييال  النحييو وعلييى المتييدر ، الدماسيي  ليويير  سييلم شييو  علييى األدا   فقييرا  صييياغة تييم
 الدراسية عينية أفيراد من طلب حيث واحد ، درجة (1) جدا   متدنية درجتا ، (2) متدنية درجا ، (3) متوسطة درجا ، (4)

 موافقية مسيتو   يمثي  اليذي المويا  في  )×( إشيار  بوضيع وذلي  التشاركية، القياد  ممارسة درجة يعوس الذي البدي  اختيار
  اليقر . على المستجيبين

 الحكم: ومعيار التصحيح مقياس
 لميييياييم ممارسيييتهم ودرجييية التشييياركية، القيييياد  لميييياييم الثانويييية الميييدار  وميييديرا  ميييديري  إدرا  مسيييتو   لتقيييدير

 التال : المعياري  المح  اعتماد تم فقد نهائية، باستنتاجا  والدرو  النتائج، تيسير وألغرا  التشاركية، القياد 
 التقدير درجة الفترة طول

 جدا   عالية 5.00-4.2 من
 عالية 4.2 من أق  -3.4 من
 متوسطة 3.4 من أق  -2.6 من
 متدنية 2.6 من أق  -1.8 من

 جدا   متدنية 1.8 من أق 
  الدراسة: أداة صدق

 عيير  حيييث (،Content validity) المحتييو   صييدق طريقيية الباحييث اعتمييد الدراسيية، أدا   صييدق ميين للتحقييق
 والقيييياد  التربويييية اإلدار  فييي  اليييدكتوراه  درجييية يحمليييو   ممييين محوميييين (10) ليييىع األوليييية بصيييورتها الدراسييية( )أدا   الباحيييث
 طليب وقيد الحووميية، األردنية الجامعا  ف  والمحاضرين التدريسية الهيئة أعضاء من المدتلية، التربوية والعلو  والتدطي 
 مسييتو   لقيييا  ومناسييبتها ليقييرا ،ل اللغوييية الصييياغة سييفمة مييد  حييول وآرائهييم مفحظيياتهم إبييداء المحومييين ميين الباحييث
 اليييذي للمجيييال فقييير  كييي  مناسيييبة وميييد  لهيييا، ممارسيييتهم ودرجييية التشييياركية القيييياد  لميييياييم الثانويييية الميييدار  ميييديري  إدرا 

 بصييورتها االسييتبانة لبنيياء تيريغهييا تييم االسييتبانا  اسييتعاد  وبعييد مناسييبة، يرونهييا فقيير  أييية حييذف أو وإضييافة فييي ، وضييع 
 وفيي  لليقييرا . اللغوييية الصييياغة أو اإلضييافة أو للحييذف المحومييين ميين (%80) إجميياع علييى الباحييث اعتمييد دوقيي ،النهائييية
 النهائيية بصيورتها الدراسية أدا   خرجي  حتيى باقتراحياتهم اآلخيذ فقيد االستبانة، على المحومين من الوارد  المفحظا  ضوء
 أدا   وأصيبح  كميا التشياركية، القيياد  ميياييم إدرا  و  مسيت تقييس مجاال  (4) على مويعة فقر ، (44) من تكون  بحيث
 (.4) على مويعة فقر ، (43) من تتكو   النهائية بصورتها التشاركية القياد  ممارسة درجة قيا 
  الدراسة: أداة ثبات

 ونبياخوكر  (Test-retest) االختبيار( وإعياد  )االختبيار طريقية باسيتددا  الباحيث قيا  الدراسية أدا   ثبا  من للت كد
 مين وميدير  ميديرا   (15) مين موونية الدراسية، عينية مين مجموعة على الدراسة أدا   توييع تم إذ ،(Cronbach Alpha) اليا

 اختييارهم تيم حييث (،Google Drive) تقنيية خيفل السيير،من وادي ليواء في  والداصية الحووميية الثانوية المدار  مديري 
 للمييير  علييييهم الدراسييية أدا   تطبييييق تيييم حييييث الرئيسيييية، الدراسييية عينييية مييين تبعادهماسييي تيييم وقيييد المتيسييير ، العشيييوائية بالطريقييية
 بييين االرتبيياط معاميي  حسييا  تييم ذليي  وبعييد أخيير ، ميير  نيسييها العينيية علييى تطبيقهييا تييم )أسييبوعين( مضيي  وبعييد األولييى،
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 وكرونبياخ )بيرسيو ( االرتبياط امي مع باستددا  التشاركية( القياد  مياييم إدرا  )مستو   التطبيقين ف  الدراسة أدا   مجاال 
 معامي  يلي : كميا التشاركية القياد  مياييم إدرا  مستو   مجاال  على االستجابا  نتائج بين االرتباط معام  بل  وقد ،اليا

 اتديياذ فيي  التشيياركية مجييال ،(0.70) العميي  تطييوير مجييال ،(0.83) القييياد  نميي  مجييال (،0.93) الكليي  للمقيييا  االرتبيياط
 االتسييياق بطريقييية الدراسييية أدا   الثبيييا  معامييي  حسيييا  تيييم كميييا .(0.84) المدرسييي  العمييي  بيئييية مجيييال ،(0.86)  القيييرارا

 مجييال (،0.83القييياد ) نميي  يليي : كمييا الدراسيية، أدا   ولمجيياال  (0.94) الكليي  للمقيييا  بليي  وقييد ،كرونبيياخ( الييداخل )أليا
 رقييم والجييدول (.0.91) المدرسيي  العميي  بيئيية مجييال ،(0.88) القييرارا  اتديياذ فيي  التشيياركية مجييال (،0.86) العميي  تطييوير

 عليى ألييا( كرونباخ الداخل : )االتساق الثبا  معام  وقيم االختبار(، إعاد  -)االختبار االرتباط معامف  قيم يوضح (4)
  التشاركية. القياد  مياييم إدرا  لمستو   الكلية والدرجة مجاال 

 واالتساق االختبار( وإعادة )االختبار بطريقة التشاركية القيادة مفاهيم إدرا  مستوى  اسقي أداة ثبات معامل: (4) الجدول
 ألفا( )كرونباخ الداخلي

 الفقرات عدد المجال الرقم
 ارتباط معامل

 بيرسون 

 الداخلي االتساق معامل
 كرونباخ( )ألفا

 0.83 0.83 15 القياد  نم  1

 0.86 0.70 12 العم  تطوير 2

 0.88 0.86 7 القرارا  اتداذ ف  التشاركية 3

 0.91 0.84 10 المدرس  العم  بيئة 4

 0.94 0.93 44  الكلية الدرجة

 التشيياركية( القييياد  مييياييم ممارسيية )درجيية قيييا  أدا   علييى االسييتجابا  نتييائج بييين االرتبيياط معاميي  حسييا  تييم كمييا 
 نتييائج بييين االرتبيياط معاميي  بليي  وقييد (.0.86) الكليي  للمقيييا  االرتبيياط معاميي  بليي  وقييد )بيرسييو (، االرتبيياط معاميي  باسييتددا 

 ميع العفقة مجال (،0.88) المدرس  األداء مجال يل : كما التشاركية، القياد  مياييم ممارسة درجة مجاال  على االستجابا 
 معامي  حسيا  تيم كميا .(0.81) المحل  المجتمع مع العفقة (0.76) الطلبة مع العفقة مجال (،0.83) المدرسة ف  العاملين
 وقيد (، ألييا اليداخل )كرونباخ االتسياق طريقية باسيتددا  التشياركية( القيياد  ميياييم ممارسة )درجة الدراسة أدا   فقرا  بين الثبا 
 مجيييال (،0.89) المدرسييي  األداء يلييي : كميييا الدراسييية، أدا   مجييياال  فقيييرا  وبيييين (،0.93) الكلييي  للمقييييا  الثبيييا  معامييي  بلييي 

 .(0.84) المحليي  المجتمييع مييع العفقيية مجييال (،0.82) الطلبيية مييع العفقيية مجييال (0.87) المدرسيية فيي  العيياملين مييع ةالعفقيي
 التشيياركية، القييياد  مييياييم ممارسيية درجيية مجييال علييى االسييتجابا  نتييائج بييين االرتبيياط معييامف  قيييم يوضييح (5) رقييم والجييدول
 أليا(. كرونباخ الداخل : )االتساق اليقرا  بين الثبا   معام وقيم االختبار(، وإعاد  )االختبار بطريقة

 واالتساق االختبار( وإعادة )االختبار بطريقة التشاركية القيادة مفاهيم ممارسة درجة قياس أداة ثبات معامل: (5) الجدول
 ألفا( )كرونباخ الداخلي

 المجال الرقم
 عدد

 الفقرات

 ارتباط معامل
 بيرسون 

 )ألفا الداخلي االتساق معامل
 كرونباخ(

 0.89 0.88 13 المدرس  األداء 1

 0.87 0.83 13  المدرسة ف  العاملين مع العفقة 2

 0.82 0.76 8  الطلبة مع العفقة 3
 0.84 0.81 9 المحل  المجتمع مع العفقة 4

 0.93 0.86 43 الكلية الدرجة
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  الدراسة: إجراءات

 الدراسة: أهداف لتحقيق التالية واإلجراءا  الدطوا  الباحث اتبع
 الدراسة. بموضوع المتعلقة السابقة والدراسا  النظري  األد  على اإلطفع -1
 الدراسيية بموضييوع  المباشيير  العفقيية ذا  السييابقة، واليييدراسا  النظييري، لييألد  الرجييوع خييفل ميين الدراسيية أدا   تطييوير -2

 التشاركية(. قياد ال مياييم ممارسة ودرجة التشاركية، القياد  مياييم إدرا  )مستو  
 اليدكتوراه  يحمليو   ممين المتدصصيين المحوميين مين مجموعية عليى عرضيها خيفل من الدراسة أدا   صدق من التحقق -3

 والمحاضيرين التدريسيية الهيئية أعضياء من المدتلية، التربوية والعلو  والتدطي  والقياد  التربوية اإلدار  تدصصا  ف 
 اليقييرا ، هييذه صييحة مييد  حييول وآرائهييم مفحظيياتهم إبييداء المحومييين ميين حييثالبا طلييب وقييد األردنييية، الجامعييا  فيي 

  مناسبة. يرونها فقرا  أية وإضافة إلي ، تنتم  الذي للمجال فقر  ك  ومناسبة الدراسة، أهداف لتحقيق ومناسبتها
 االختبيار بطريقية اسيةالدر  عينة من ومدير  مديرا   (15) من موونة عينة على تطبيقها خفل من األدا   ثبا  من التحقق -4

  اليقرا . بين الداخل  االتساق لحسا  أليا( )كرونباخ وباستددا  (،Test – re test) االختبار وإعاد 
 والتعلييم التربيية مديريية إليى موجهة العربية عما  بجامعة التربية كلية عماد  من رسمية موافقا  على الباحث حصول -5

  الدراسة. عينة على دراست  تطبيق ف  الباحث مهمة لتسهي  عما ، العاصمة بمحافظة السير وادي لواء ف 
 عفقية لهيم اليذين والميديرا  الميديرين مين (،Google Drive) تقنيية خيفل مين الدراسية عينية عليى اإلسيتبانا  تويييع -6

 استيسييارا  أييية عيين واإلجابيية االسييتبانة، فقييرا  وشييرح وأبعادهييا، الدراسيية أهمييية توضيييح بعييد الدراسيية بموضييوع مباشيير 
 المويعيية، االسييتبانا  باسييترداد الباحييث وقييا  إسييتبانة، (35) المويعيية االسييتبانا  عييدد بليي  وقييد االسييتبانة، أسييئلة حييول
 للتحليييييي  وخضيييييع  اإلحصيييييائ ، للتحليييييي  صيييييالحة وجميعهيييييا اسيييييتبانا  (35) المسيييييترد  االسيييييتبانا  عيييييدد بلييييي  وقيييييد

 اإلحصيييائية التحليييف  إلجييراء مقبوليية نسييبة وهيي  (،%100) المسييترجعة االسييتبانا  نسييبة تكييو   وبهييذا ،اإلحصييائ 
 النتائج. واستدرا  المناسبة

 الدراسة. أسئلة عن لإلجابة (SPSSالمناسبة) اإلحصائية التحليف  واستددا  حاسوبيا ، البيانا  ادخال تم -7
 الدراسة: متغيرات

 )الوسيطة(: المستقلة المتغيرات أوالا:
 .(انثى ذكر،) : الجنس -1

 خا (. )حووم ، التعليم : عالقطا -2

 التابعة: المتغيرات ثانياا:

 التشاركية. القياد  مياييم إدرا  مستو   تقدير -1

 التشاركية. القياد  ممارسة درجة تقدير -2

  اإلحصائية: المعالجة
  اآلتية: اإلحصائية األساليب استددا  تم أهدافها تحقيق أج  ومن الدراسة أسئلة عن لإلجابة

 حسييييا  تييييم حيييييث )الرئيسيييييين( والثالييييث األول السييييؤال عيييين لإلجابيييية المعيارييييية واالنحرافييييا  بيةالحسييييا المتوسييييطا  -1
  الدراسة. أدا   وفقرا  مجاال  على الدراسة عينة الستجابا  المعيارية واالنحرافا  الحسابية المتوسطا 

 والرابع. الثان  الدراسة سؤال عن لفجابة (Manova)المتعدد التباين تحلي  اختبار -2
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 الدامس. الدراسة سؤال عن لإلجابة (Pearson coefficients) بيرسو   ارتباط معامف  مصيوفة -3

  الدراسة أدا   ثبا  معام  لحسا  )كرونباخ ليا( الداخل  االتساق معام  -4

  الدراسة. أدا   ثبا  من للتحقق (test-retest) االختبار إعاد  – االختبار -5

 الارابع الفصال
 الدراسة نتائج

 المناسييبة اإلحصييائية بييالتحليف  القيييا  تييم وقييد الدراسيية، إليهييا توصييل  التيي  للنتييائج عرضييا   اليصيي  ذاهيي تضييمن
 الدراسة. إليها توصل  الت  النتائج ألبري مناقشة اليص  هذا تضمن كما الدراسة، أسئلة عن لإلجابة وذل 

 لاواء فاي والخاصاة الحكومية الثانوية دارسالم مديري  إدرا  مستوى  ما األول: الرئيس السؤال عن لإلجابة نتائج عرض
 نظرهم؟. وجهة من التشاركية القيادة لمفاهيم السير وادي

 المعيارييييية واالنحرافييييا  الحسييييابية المتوسييييطا  اسييييتدرا  خييييفل ميييين األول الييييرئيس السييييؤال عيييين اإلجابيييية تميييي 
 يبين: (6) رقم والجدول عا ، بشو  للمجاال 

 مرتبة التشاركية القيادة مفاهيم إدرا  مستوى  لمجاالت والمستوى  المعيارية واالنحرافات ةالحسابي المتوسطات: (6) رقم جدول
 الحسابي المتوسط حسب تنازلياا 

 اإلدرا  مستوى  المعياري  االنحراف الحسابي المتوسط المجال الرقم
 جدا عال  0.54 4.49 المدرسة العم  بيئة 4

 جدا عال  0.47 4.42 العم  تطوير 2

 جدا عال  0.51 4.39 القياد  نم  1
 جدا عال  0.54 4.39 القرارا  اتداذ ف  التشاركية 3

 جدا عال  0.46 4.42 كو  التشاركية القياد  مياييم إدرا  مستو  
 نظير وجهية مين التشياركية القياد  مياييم ادرا  لمستو   الكل  الحساب  المتوس  أ  (6) رقم الجدول نتائج تظهر

 بمثي  وهيذا (0.46) معيياري  بيانحراف (4.42) بلي  قيد السير لواء ف  والداصة الحوومية الثانوية مدار ال ومديرا  مديري 
 (،4.49) بلي  حسياب  بمتوسي  األوليى المرتبية المدرسيية العمي  بيئية مجيال واحت  التصحيح، لمعيار وفقا جدا عال مستو  
 نميي  المجييالين ميين كيي  جيياء الثالثيية المرتبيية وفيي  (4.42) حسيياب  بمتوسيي  العميي  تطييوير مجييال جيياء الثانييية المرتبيية وفيي 
 .منهما لك  ( 4.39) حساب  بمتوس  القرارا  اتداذ ف  والتشاركي  القياد 
 الساير وادي لاواء في والخاصة الحكومية الثانوية المدارس مديري  إدرا  مستوى  "ما األول: الفرعي السؤال نتائج عرض

  ؟". نظرهم وجهة من القيادة مطن مجال في التشاركية القيادة لمفاهيم
 هيييذا فييي  نظيييرهم وجهييية مييين التشييياركية القيييياد  لميييياييم الثانويييية المرحلييية ميييدار  ميييديري  ادرا  مسيييتو   ولمعرفييية

 الجيدول في  وكميا كوي ، والمجيال فقير  لكي  والمسيتو   المعيارية واالنحرافا  الحسابية المتوسطا  استدرا  تم فقد المجال،
 (:7) رقم

 تنازلياا  مرتبة ككل وللمجال " القيادة "نمط األول المجال لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(7) الجدول

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 مستوى 
 االدرا 

 جدا عال  0.88 4.57 العم . ف  وممارست  التغيير تقب  على التشجيع 4

 جدا عال  0.82 4.54 المعلمين. مع جتماعيةوا إنسانية عفقا  بناء 2
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 جدا عال  0.85 4.54 تواجههم. الت  العم  مشوف  ح  ف  المعلمين مشاركة 11

 جدا عال  0.89 4.51 المدرس . العم  مراح  كافة ف  والوضوح الشيافية 12

 جدا ل عا 0.85 4.49 المعلمين. بين الواحد اليريق بروح والعم  التعاو   عملية تع ي  6

 جدا عال  0.89 4.49 بعدالة. المعلمين بين والمها  المسؤوليا  توييع 10

 جدا عال  0.78 4.49 وخبرات . إموانيات  من واالستياد  المحل  المجتمع مؤسسا  مع التواص  15

 للعم  األفض  األسلو  اختيار ف  لفستقفلية المعلمين أما  اليرصة اتاحة 14
 إنجايه. المراد

 جدا عال  0.85 4.43

 جدا عال  0.94 4.40 مستمر . بصور  للمعلمين والمسؤوليا  المها  بع  تيوي  1
 جدا عال  0.88 4.40 إليهم. الموكلة بالمسؤوليا  للقيا  المعلمين مع التعاو   13

 جدا عال  0.96 4.31 للمدرسة. التنييذية الدط  وضع ف  المعلمين إشرا  3

 جدا عال  1.03 4.26 عليهم. والواجبا  المها  توييع عند المعلمين ايا وكي قدرا  مراعا  5

 جدا عال  0.97 4.23 المساءلة. مبدأ على الت كيد مع العم  ف  الفمرك ية تطبيق 9

 عال  1.09 4.17 المدرسة. داخ  العم  إجراءا  وتسهي  البيروقراطية تقلي  7

 عال  1.14 4.00 تابية.الك والدطابا  التعاميم استددا  تقلي  8

 .جدا عال  0.51 4.39 كو  المجال

 (0.51) معيياري  وانحيراف (4.39) بلي  قيد القيياد  نمي  لمجيال الكل  الحساب  المتوس  أ  (7) جدول من يظهر
 إدرا  وبمسيتو   (4.00-4.57) بيين ميا المجيال ليقرا  الحسابية المتوسطا  وتراوح  جدا عال  إدرا  مستو   يمث  وهذا
 المرتبيية علييى "العميي . فيي  وممارسييت  التغيييير تقبيي  علييى التشييجيع " اليقيير  حصييل  حيييث والعييال ( جييدا )العييال  بييين تييراوح
 إنسييييانية عفقييييا  بنيييياء " اليقيييير  وحصييييل  (،0.88) مقييييداره معييييياري  وانحييييراف (4.57) مقييييداره حسيييياب  بمتوسيييي  األولييييى

 حييين في  (.0.82مقييداره) معيياري  وانحيراف (4.54) مقييداره سياب ح بمتوسي  الثانييية المرتبية عليى" المعلمييين ميع واجتماعيية
 بمتوسييي  األخيييير  قبييي  ميييا المرتبييية عليييى "المدرسييية. داخييي  العمييي  إجيييراءا  وتسيييهي  البيروقراطيييية تقليييي  " اليقييير  حصيييل 
 ابييييا والدط التعيييياميم اسيييتددا  تقلييييي  " اليقييير  حصييييل  بينمييييا (،1.09) مقيييداره معييييياري  وانحيييراف (4.17) مقييييداره حسييياب 
 (.1.14) مقداره معياري  وانحراف (4.00) مقداره حساب  بمتوس  األخير  المرتبة على "الكتابية
 وادي لااواء فااي والخاصااة الحكوميااة الثانويااة الماادارس مااديري  إدرا  مسااتوى  "مااا الثاااني: الفرعااي السااؤال نتااائج عاارض
  ؟". همنظر  وجهة من العمل تطوير مجال في التشاركية القيادة لمفاهيم السير
 استدرا  تم فقد ،التشاركية القياد  مجاال  ك حد العم  لتطوير الثانوية المدار  ومدرا  مديري  إدرا  مستو   ولمعرفة  

 : (8) رقم الجدول ف  وكما كو ، والمجال فقر  لك  المعيارية واالنحرافا  الحسابية المتوسطا 
 ككل وللمجال العمل" "تطوير الثاني المجال لفقرات اإلدرا  ومستوى  ريةالمعيا واالنحرافات الحسابية المتوسطات: (8) الجدول

 تنازلياا  مرتبة

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 االدرا  مستوى 

 مع المعلوما  ف  والتشار  للتواص  للمدرسة إلكترون  وبريد موقع انشاء 12
 للمدرسة. والدارج  الداخل  التعليم  المجتمع

 جدا عال  0.61 4.57

 جدا عال  0.89 4.51 المها . تنييذ أثناء المعلمين ونشاطا  أعمال لجميع المستمر التقييم 6

 جدا عال  0.81 4.49 العم . تطوير متطلبا  يلب  بما للمعلمين التدريبية االحتياجا  تحديد 1
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 جدا عال  0.82 4.49 المدرسة. ف  المدتلية اإلدارية المستويا  بين االتصال تسهي  11

 اكتسابها تم الت  التدريبية والمعارف المهارا  تطبيق على المعلمين حث 3
 العم . جود  لتحسين

4.48 0.82 
 جدا عال 

 جدا عال  0.85 4.48 المدرسة. داخ  العم  تعيق الت  المشاك  لح  والدراسا  بالبحو، القيا  8

 جدا عال  0.95 4.48 المطلوبة. مالاألع إلنجاي المدرسة ف  العم  فرق  بناء 9

 جدا عال  0.88 4.43 المهنية. قدراتهم تنم  الت  التدريبية بالبرامج االلتحاق على المعلمين تشجيع 2

 جدا عال  0.85 4.40 المعلمين. من مستقبلية إدارية قيادا  بناء 10

 جدا عال  1.05 4.31 الصفحيا . وتداخ  العم  ف  االيدواجية من الحد 5

 جدا عال  1.13 4.20 المعلمين. مع العم  ف  المتعلقة الدبرا  تبادل 7

 عال  0.91 4.14  المعلم. أداء لتحسين الصفية ال يار  تقويم استثمار 4

 .جدا عال  0.47 4.42 كو  المجال

 (0.47) عييياري م بييانحراف (4.42) بليي  قييد العميي  تطييوير لمجييال الكليي  الحسيياب  المتوسيي  أ  (8) جييدول ميين يظهيير
 الحسييابية المتوسييطا  تراوحيي  وقييد العميي  تطييوير مجييال فيي  التشيياركية القييياد  مييياييم إدرا  ميين جييدا عييال مسييتو   يمثيي  وهييذا
 حيييث جييدا( والعييال )العييال بييين تييراوح ادرا  وبمسييتو   (4.41 -4.57) بييين مييا تراوحيي  العميي " "اتطييوير الثييان  المجييال ليقييرا 
 الييييداخل  التعليمييي  المجتميييع ميييع المعلوميييا  فييي  والتشيييار  للتواصييي  للمدرسييية إلكترونييي  وبرييييد موقيييع انشييياء " اليقييير  حصيييل 
 " اليقير  وحصيل  (،0.61) مقيداره معيياري  وانحيراف (4.57) مقيداره حسياب  بمتوسي  األوليى المرتبية على " للمدرسة والدارج 
 (4.51) مقييداره حسيياب  بمتوسيي  الثانييية المرتبيية علييى "المهييا . تنييييذ أثنيياء المعلمييين ونشيياطا  أعمييال لجميييع المسييتمر التقييييم

 مييا المرتبية عليى "المعلميين. ميع العميي  في  المتعلقية الدبيرا  تبيادل " اليقير  حصييل  حيين في  (.0.89مقيداره) معيياري  وانحيراف
 ال يييار  تقييويم اسييتثمار " اليقيير  حصييل  بينمييا (،1.13) مقييداره معييياري  وانحييراف (4.20) مقييداره حسيياب  بمتوسيي  األخييير  قبيي 

  (.0.91) مقداره معياري  وانحراف (4.14) مقداره حساب  بمتوس  األخير  المرتبة على " المعلم أداء لتحسين الصفية
 وادي لااواء فااي والخاصااة الحكوميااة الثانويااة الماادارس مااديري  إدرا  مسااتوى  "مااا الثالااث: الفرعااي السااؤال نتااائج عاارض
  نظرهم؟ وجهة من القرارات اتخاذ في التشاركية مجال في التشاركية القيادة لمفاهيم السير

 نظيرهم، وجهية مين القيرارا  اتدياذ في  التشاركية لمجال والداصة الحوومية الثانوية المدار  مديري  ادرا  مستو   ولمعرفة
 (:9) رقم الجدول ف  وكما كو ، والمجال فقر  لك  اإلدرا  ومستو   المعيارية واالنحرافا  الحسابية المتوسطا  استدرا  تم فقد

 ككل وللمجال القرارات" اتخاذ في "التشاركية الثالث المجال لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: (9) الجدول
 تنازلياا  مرتبة

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 االدرا  مستوى  المعياري 

 جدا عال  0.88 4.60 المدرسية. لبرامجوا الدط  تطوير لجهة القرارا  نتائج استثمار 5

 جدا عال  0.85 4.57 بالعم . المتعلقة القرارا  مناقشة أثناء المعلمين آراء احترا  6

 جدا عال  82. 4.51 للجميع. وتبليغها المدرسة بعم  المتعلقة القرارا  اصدار 7

 جدا عال  0.88 4.40 تهم.رغبا على وبناء المعلمين بمشاركة االجتماعا  جدول مواعيد تنظيم 4

 جدا عال  0.72 4.34 العم . بتنظيم تتعلق قرارا  إلتداذ المعلمين بع  تيوي  2

 جدا عال  0.87 4.31 العم . ف  المتعلقة للقضايا اقتراحالبدائلوالحلواللمناسبة 3

 ال ع 1.36 3.97 المدرس . بالعم  المتعلقة القرارا  اتداذ عمليا  ف  المعلمين اشرا  1
 جدا عال  0.54 4.39 كو  المجال
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 بيانحراف (4.39) بلي  قيد القيرارا  اتدياذ في  التشياركية لمجيال الكلي  الحسياب  المتوس  أ  (9) جدول من يظهر
 في  "التشياركية الثاليث المجيال ليقيرا  الحسيابية المتوسيطا  تراوحي  وقيد جيدا، عيال إدرا  مسيتو   ويمث  (0.54) معياري 
 اسييتثمار اليقيير  حصييل  حيييث والعاليااة( جاادا العاليااة بااين مااا) ممارسيية وبدرجيية (3.97 -4.60) بييين مييا " القييرارا  اتديياذ
 وانحييراف (4.60) مقييداره حسيياب  بمتوسيي  األولييى المرتبيية علييى "المدرسييية. والبييرامج الدطيي  تطييوير لجهيية القييرارا  نتييائج

 الثانيية المرتبية عليى "بالعمي . المتعلقية القيرارا  مناقشية ءأثنا المعلمين آراء احترا " اليقر  وحصل  (،0.88) مقداره معياري 
 اقتراحالبدائلوالحلواللمناسييبة " اليقيير  حصييل  حييين فيي  (.0.85) مقييداره معييياري  وانحييراف (4.57) مقييداره حسيياب  بمتوسيي 
 مقيييداره اري معيييي وانحيييراف (4.31) مقيييداره حسييياب  بمتوسييي  األخيييير  قبييي  ميييا المرتبييية عليييى " العمييي  فييي  المتعلقييية للقضيييايا

 األخيير  المرتبية عليى " المدرسي  بالعمي  المتعلقية القيرارا  اتداذ عمليا  ف  المعلمين اشرا  اليقر  حصل  بينما (،0.87)
  (.1.36) مقداره معياري  وانحراف (3.97) مقداره حساب  بمتوس 
 الساير وادي لاواء فاي والخاصة وميةالحك الثانوية المدارس مديري  إدرا  مستوى  "ما الرابع: الفرعي السؤال نتائج عرض

  نظرهم؟ وجهة من المدرسي العمل بيئة مجال في التشاركية القيادة لمفاهيم
 نظيرهم، وجهة من المدرس  العم  بيئة لمجال والداصة الحوومية الثانوية المدار  مديري  إدرا  مستو   ولمعرفة

 الجييدول فيي  وكمييا كويي ، والمجييال فقيير  لكيي  اإلدرا  ومسييتو   المعيارييية واالنحرافييا  الحسييابية المتوسييطا  اسييتدرا  تييم فقييد
 (:10) رقم

 مرتبة ككل وللمجال المدرسي" العمل "بيئة الرابع المجال لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: (10) الجدول
 تنازلياا 

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 مستوى 
 اإلدرا 

 جدا عال  0.60 4.63 وتكريمهم. المتمي ين المعلمين جهود تقدير 8

 جدا عال  0.65 4.60 العم . ف  لتحيي هم للمعلمين والددماتية والينية التعليمية المستل ما  توفير 7

 جدا عال  0.56 4.57 والضغوط. الصراعا  من خالية للعم  مناسبة بيئة توفير 4

 جدا عال  0.78 4.54 اإلبداع. على المشجعة التعليمية البيئة تهيئة 2

 ف  األعمال سير طبيعة عن المعلمين أما  ودقيقة صحيحة معلوما  توفير 6
 المدرسة.

 جدا عال  0.66 4.54

 جدا عال  0.92 4.51 المدرس . العم  ف  المعلمين وطاقا  خبرا  استغفل 1
 جدا عال  0.61 4.51 المعلمين. مع والودية بااليجابية تتصف عفقا  بناء 9

 جدا عال  0.85 4.40 الذات . والتطوير التعلم نحو المعلمين دافعية تع ي  5

 جدا عال  0.73 4.34 المعلمين. وبين المدرسية اإلدار  بين فعالة اتصال وسائ  توفير 10

 جدا عال  0.99 4.29 للمعلمين. التنظيم  الوالء لتع ي  االيجاب  المدرس  المناخ تهيئة 3

 جدا عال  0.92 4.51 كو  مجالال
 بيييانحراف (4.51) بلييي  قيييد المدرسييي  العمييي  بيئييية لمجيييال الكلييي  الحسييياب  المتوسييي  أ  (10) جيييدول مييين يظهييير

 بيئييية " الرابييع المجيييال ليقييرا  الحسييابية المتوسيييطا  تراوحيي  كمييا جيييد،ا عييال  ادرا  مسييتو   يمثييي  وهييذا (0.92) معييياري 
 تقيدير " اليقير  حصيل  حييث ،والعيال ( جيدا )العيال  بيين تيراوح ادرا  وببمستو   (4.29 -4.63) بين ما " المدرس  العم 
 مقيييداره معيييياري  وانحيييراف (4.63) مقيييداره حسييياب  بمتوسييي  األوليييى المرتبييية عليييى "وتكيييريمهم. المتميييي ين المعلميييين جهيييود
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 المرتبيية علييى " العميي  فيي  تحيييي همل للمعلمييين والددماتييية والينييية التعليمييية المسييتل ما  تييوفير " اليقيير  وحصييل  (،0.60)
 اتصييال وسييائ  تييوفير " اليقيير  حصييل  حييين فيي  (.0.65مقييداره) معييياري  وانحييراف (4.60) مقييداره حسيياب  بمتوسيي  الثانييية
 معيياري  وانحيراف (4.34) مقيداره حسياب  بمتوسي  األخير  قب  ما المرتبة على "المعلمين. وبين المدرسية اإلدار  بين فعالة
 المرتبيية علييى " للمعلمييين التنظيميي  الييوالء لتع ييي  االيجيياب  المدرسيي  المنيياخ تهيئيية " اليقيير  حصييل  بينمييا (،0.73) مقييداره
  (.0.99) مقداره معياري  وانحراف (4.29) مقداره حساب  بمتوس  األخير 
 باين (α≤ 0.05) الداللاة مساتوى  عناد إحصاائية داللة ذات فروق  توجد "هل الثاني: الرئيس الدراسة سؤال نتائج عرض

 :لمتغياري  تعازى  التشااركية القياادة مفااهيم إدرا  مساتوى  حاول والخاصاة الحكومياة الثانوياة المادارس ماديري  استجابات
 (؟.الخاص الحكومي،) التعليمي القطاع ؛(أنثى ذكر،) الجنس

 القييياد  مييياييم  ادرا لمسييتو   المعيارييية واالنحرافييا  الحسييابية المتوسييطا  اسييتدرا  تييم السييؤال هييذا عيين لإلجابيية
 النتائج: تبين (13) (12) (11) والجداول التعليم  والقطاع الجنس، باختفف التشاركية
 من السير وادي لواء في التشاركية القيادة مفاهيم ادرا  لمستوى  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: (11) الجدول

 الجنس. رمتغي وباختالف الثانوية المدارس مديري  نظر وجهة

 العدد الجنس المجال
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 القياده نم 
 0.466 4.51 14 ذكر

 0.532 4.30 21 أنثى

 0.511 4.40 35 المجموع

 العم  تطوير
 0.592 4.44 14 ذكر

 0.484 4.40 21 أنثى

 0.471 4.42 35 المجموع

 القرارا  اتداذ ف  التشاركية
 0.407 4.48 14 ذكر

 0.619 4.32 21 أنثى

 0.544 4.40 35 المجموع

 المدرس  العم  بيئة

 0.443 4.43 14 ذكر

 0.609 4.54 21 أنثى

 0.545 4.49 35 المجموع

 الكلية الدرجة

 0.398 4.47 14 ذكر

 0.497 4.39 21 أنثى

 0.457 4.43 35 المجموع

 القيااادة مفاااهيم ادرا  لمسااتوى  الحسييابية المتوسييطا  بييين اهريييةظ فييروق  وجييود (11) الجييدول نتييائج ميين يفحيي 
 فيميا ولمعرفية ،المادير جانس متغيار وبااختالف الثانوياة المادارس ماديري  نظار وجهة من السير وادي لواء في التشاركية

 (.12) لجدولا ذل  يبين كما المتعدد، التباين تحلي  استدرا  تم إحصائية داللة ذا  الظاهرية اليروق  هذه كان  إذا
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 من السير وادي لواء في التشاركية القيادة مفاهيم ادرا  لمستوى  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: (12) الجدول
 )حكومي/خاص( التعليمي القطاع متغير وباختالف الثانوية المدارس مديري  نظر وجهة

 

 المتوسط العدد التعليمي القطاع المجال
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 القياده نم 
 0.512 4.38 22 حووم 

 0.531 4.41 13 خا 

 0.511 4.40 35 الكلية الدرجة

 العم  تطوير
 0.469 4.44 22 حووم 

 0.491 4.37 13 خا 

 0.471 4.41 35 الكلية الدرجة

 القرارا  اتداذ ف  التشاركية
 0.494 4.36 22 حووم 

 0.637 4.44 13 خا 

 0.544 4.41 35 ليةالك الدرجة

 المدرس  العم  بيئة

 0.448 4.50 22 حووم 

 0.698 4.48 13 خا 

 0.544 4.49 35 الكلية الدرجة

 الكلية الدرجة

 0.418 4.42 22 حووم 

 0.535 4.41 13 خا 

 0.457 4.42 35 الكلية الدرجة

 القييييياد  مييييياييم ادرا  لمسييييتو   ابيةالحسيييي المتوسييييطا  بييييين ظاهرييييية فييييروق  وجييييود (12) الجييييدول نتييييائج ميييين يفحيييي 
 ،خيا ( )حويوم ، التعليمي  القطياع متغيير وبياختفف الثانويية الميدار  ميديري  نظر وجهة من السير وادي لواء ف  التشاركية
 الجييدول ذلي  يبييين كميا المتعيدد، التبيياين تحليي  اسيتدرا  تييم إحصيائية داللية ذا  الظاهرييية الييروق  هيذه كانيي  إذا فيميا ولمعرفية

(13.) 
 ادرا  لمستوى  الحسابية المتوسطات بين الفروق  داللة لفحص (MANOVA) المتعدد التباين تحليل نتائج: (13) الجدول

 (. التعليمي القطاع )الجنس، متغيرات باختالف المديرين نظر وجهة من السير وادي لواء في التشاركية القيادة مفاهيم

 المتغير التباين مصدر
 مجموع
 المربعا 

 ف
 متوسطا 
 المربعا 

 ف
 مستو  
 الداللة

 الجنس

 0.233 1.477 0.392 1 0.392 القياد  نم 

 0.782 0.078 0.018 1 0.018 العم  تطوير

 0.399 0.730 0.223 1 0.223 القرارا  اتداذ ف  التشاركية

 0.577 0.318 0.099 1 0.099 المدرس  العم  بيئة

 0.592 0.294 0.064 1 0.064 الكلية الدرجة

 التعليم  القطاع

 0.978 0.001 0.000 1 0.000 القياد  نم 

 0.658 0.200 0.047 1 0.047 العم  تطوير

 0.735 0.117 0.036 1 0.036 القرارا  اتداذ ف  التشاركية
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 المتغير التباين مصدر
 مجموع
 المربعا 

 ف
 متوسطا 
 المربعا 

 ف
 مستو  
 الداللة

 0.981 0.001 0.000 1 0.000 المدرس  العم  بيئة

 0.954 0.003 0.001 1 0.001 الكلية الدرجة

 الدط 

 0.265 32 8.487 القياد   نم
  

 0.234 32 7.496 العم  تطوير
  

 0.306 32 9.786 القرارا  اتداذ ف  التشاركية
  

 0.312 32 9.978 المدرس  العم  بيئة
  

 0.220 32 7.028 الكلية الدرجة
  

 الكل 

 35 682.969 القياد  نم 
   

 35 690.299 العم  تطوير
   

 35 683.898 القرارا  ذاتدا ف  التشاركية
   

 35 717.030 المدرس  العم  بيئة
   

 35 690.907 الكلية الدرجة
   

 (α=0.05) عند دال *
 ادرا  لمسااتوى  الحسييابية المتوسيطا  بييين إحصييائية دالليية ذا  فييروق  وجيود (عييد 13) الجييدول نتييائج ميين يفحي 

 عليى الجانس متغيار وبااختالف الثانوياة المادارس ماديري  نظار وجهة من السير وادي لواء في التشاركية القيادة مفاهيم
 .(0.05) من اكبر "ف" بي الداصة الداللة قيم بلغ  إذ المجاال ، جميع وعلى الكلية الدرجة

 ادرا  لمسااتوى  الحسييابية المتوسييطا  بييين إحصييائية دالليية ذا  فييروق  وجييود عييد  (13) الجييدول نتييائج تبييين كمييا
 القطاااع متغياار وباااختالف الثانويااة الماادارس مااديري  نظاار وجهااة ماان السااير وادي لااواء فااي التشاااركية القيااادة مفاااهيم
 .(0.05) من اكبر "ف" بي الداصة الداللة قيم بلغ  إذ المجاال ، جميع وعلى الكلية الدرجة على التعليمي
 الساير وادي لاواء فاي ةوالخاصا الحكومياة الثانوياة المدارس مديري  ممارسة درجة الثالث:ما الدراسة سؤال نتائج عرض

 نظرهم؟. وجهة من التشاركية القيادة لمفاهيم
 لكي  المعياريية واالنحرافيا  الحسيابية المتوسيطا  اسيتدرا  خفل من الثالث الرئيس السؤال عن اإلجابة تم  فقد
  النتائج: يعر  (14) والجدول ،لليقرا  ثم عا  بشو  للمجاال 
 الثانوية المدارس مديري  ممارسة درجة لمجاالت والمستوى  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: (14) رقم جدول

 الحسابي المتوسط حسب تنازلياا  مرتبة التشاركية القيادة لمفاهيم والخاصة الحكومية

 المتوسط المجال الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الممارسة درجة المعياري 

 جدا عال  0.54 4.61 الطلبة مع العفقة 3
 جدا عال  0.56 4.51 المدرس  اإلداري  األداء 1

 جدا عال  0.46 4.49 المدرسة ف  العاملين مع العفقة 2

 جدا عال  0.63 4.38 المحل  المجتمع مع العفقة 4

 جدا عالية 0.50 4.50 كو  التشاركية القياد  مياييم ممارسة درجة
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 وجهيية ميين التشيياركية القييياد  مييياييم ممارسيية لدرجيية  الكليي الحسيياب  المتوسيي  أ  (14) رقييم الجييدول نتييائج تظهيير
 وهيذا (0.50) معيياري  بيانحراف (4.50) بلي  قيد السيير ليواء ف  والداصة الحوومية الثانوية المدار  ومديرا  مديري  نظر
 بلي  اب حسي بمتوسي  األوليى المرتبة الطلبة مع العفقة مجال واحت  التصحيح، لمعيار وفقا جدا عالية ممارسة درجة يمث 
 مجيال جياء الثالثية المرتبية وفي  (4.51) حسياب  بمتوس  المدرس  االداري  األداء مجال جاء الثانية المرتبة وف  (،4.61)

 المجتميييع ميييع العفقييية مجيييال جييياء الرابعييية المرتبييية وفييي  (4.49) بلييي  حسييياب  بمتوسييي  المدرسييية فييي  العييياملين ميييع العفقييية
 (.4.38) حساب  بمتوس  المحل 
 وادي لاواء فاي والخاصاة الحكومياة الثانوياة المدارس مديري  ممارسة درجة األول:ما الفرعي الدراسة سؤال جنتائ عرض
 نظرهم؟. وجهة من المدرسي اإلداري  األداء لمجال السير

 تيييم فقيييد ،نظيييرهم وجهييية مييين المدرسييي  اإلداري  ليييألداء الثانويييية المرحلييية ميييدار  ميييديري  ممارسييية درجييية ولمعرفييية
 (:15) رقم الجدول ف  وكما كو ، والمجال فقر  لك  والمستو   المعيارية واالنحرافا  الحسابية ا المتوسط استدرا 
 مرتبة ككل وللمجال " المدرسي اإلداري  األداء " األول المجال لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: (15) الجدول

 تنازلياا 

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الممارسة درجة المعياري 

 األهداف لتحقيق المدرسة ف  العاملين بين والتنسيق التكام  أشجع 1
 المنشود .

 جدا عال  0.65 4.63

 ضعف مفحظة عندما العاملين مع بالتعاو   تصحيحية إجراءا  أتدذ 3
 المدرسة. ف  األداء

 جدا عال  0.60 4.63

 جدا عال  0.50 4.60 المدرس . العم  مجال ف  المشوف  ح  ف  العاملين مع أتشار  5

 عادل بشو  المدرسة ف  األعمال لجميع المستمر التقييم بعملية أقو  7
 وموضوع .

 جدا عال  .0.77 4.60

 داخ  ابداعية أفكار تقديم على العاملين تساعد تشاركية عم  بيئة أوفر 11
 المدرسة.

 جدا عال  0.60 4.60

 جدا عال  0.81 4.57 المدرسة. ف  العاملين مع بالتعاو   التعليمية ءا واإلجرا السياسا  أنيذ 8

 جدا عال  0.82 4.46 المدرس . العم  وإجراءا  لقواعد العاملين إتباع من ودي بشو  أت كد 2

 ف  العاملين بين الصفحيا  وتداخ  االيدواجية من الحد على أعم  6
 المدرسة.

 جدا عال  0.82 4.46

 العم  مياص  مدتلف ف  القرارا  اتداذ ف  العاملين عم أتشار  13
 المدرس .

 جدا عال  0.70 4.46

 جدا عال  0.56 4.43 المدرسة. داخ  العم  سير حول والوضوح الشيافية أعتمد 9

 جدا عال  0.69 4.43 المدرسة. ف  العاملين مع بالتشار  بالعم  المتعلقة األهداف أحدد 10

 ف  العاملين مها  لتسهي  الفيمة والوسائ  جهي ا والت الموارد أوفر 4
 المدرسة.

 جدا عال  0.91 4.37

 جدا عال  0.84 4.34 العم . ف  الصفحيا  وتيوي  الفمرك ية أطبق 12

 جدا عال  0.56 4.51 كو  المجال
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 معييياري  رافوانحيي (4.51) بليي  قييد المدرسيي  األداء لمجييال الكليي  الحسيياب  المتوسيي  أ  (15) جييدول ميين يظهيير
 (4.34-4.63) بيييين ميييا المجييال ليقيييرا  الحسيييابية المتوسييطا  وتراوحييي  جييدا، عاليييية ممارسييية درجيية يمثييي  وهييذا (0.56)

 العيياملين بييين والتنسيييق التكامي  أشييجع " اليقييرتين مين كيي  حصييل  حيييث والعيال ( جييدا )العييال  بيين تييراوح ممارسيية وبدرجية
 ضيعف مفحظية عنيدما العياملين ميع بالتعياو   تصحيحية إجراءا  أتدذ " اليقر و  "المنشود .. األهداف لتحقيق المدرسة ف 

 (0.65) مقييداره التييوال  علييى معييياري  وانحييراف (4.6) مقييداره حسيياب  بمتوسيي  األولييى المرتبيية علييى " المدرسيية فيي  األداء
 بعمليية أقيو  و" " لمدرسي ا العمي  مجيال ف  المشوف  ح  ف  العاملين مع أتشار  " اآلتية: اليقرا  وحصل  (،0.60و)

 عليى العياملين تسياعد تشياركية عمي  بيئية أوفير " "و وموضيوع  عيادل بشيو  المدرسية ف  األعمال لجميع المستمر التقييم
 علييى مقييداره معييياري  وانحييراف (4.60) مقييداره حسيياب  بمتوسيي  الثانييية المرتبيية علييى " المدرسيية داخيي  ابداعييية أفكييار تقييديم
 مهييا  لتسييهي  الفيميية والوسييائ  والتجهييي ا  المييوارد أوفيير " اليقيير  حصييل  حييين فيي  .(0.60و) (0.77و) (0.50) التييوال 
 (،0.91) مقييداره معييياري  وانحييراف (4.37) مقييداره حسيياب  بمتوسيي  األخييير  قبيي  مييا المرتبيية علييى "المدرسيية.. فيي  العيياملين
 مقييداره حسيياب  بمتوسيي  األخييير  المرتبيية علييى "العميي . فيي  الصييفحيا  وتيييوي  الفمرك ييية أطبييق " اليقيير  حصييل  بينمييا
  (.0.84) مقداره معياري  وانحراف (4.34)

 لااواء فااي والخاصااة الحكوميااة الثانويااة الماادارس مااديري  ممارسااة درجااة :مااا الثاااني الفرعااي الدراسااة سااؤال نتااائج عاارض
 نظرهم؟. وجهة من المدرسة في العاملين مع العالقة لمجال السير وادي

 تيم فقيد نظيرهم، وجهة من المدرسة ف  العاملين مع للعفقة الثانوية المرحلة مدار  مديري  ممارسة ةدرج ولمعرفة
 : (16) رقم الجدول ف  وكما كو ، والمجال فقر  لك  والمستو   المعيارية واالنحرافا  الحسابية المتوسطا  استدرا 
 وللمجال " المدرسة في العاملين مع العالقة " الثاني المجال تلفقرا المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: (16) الجدول

 تنازلياا  مرتبة ككل

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 درجة
 الممارسة

 جدا عال  0.73 4.63 األمث . الوج  على أعمالهم ينج و   الذين للعاملين الحواف  ُأقد  13

 جدا عال  0.81 4.57 العاملين. من مستقبلية وإدارية ةتعليمي قيادا  بناء ف  ُأساهم 12

 جدا عال  0.61 4.54 المدرسة. ف  العاملين جميع مع واجتماعية إنسانية عفقا  بناء على أحر  1
 جدا عال  0.61 4.54 الوظيفية. مهامهم تنييذ أثناء للعاملين ايجابية معاملة ُأبدي 2

 جدا عال  0.61 4.54 منهم. المطلوبة والواجبا  العم   بججراءا العاملين معرفة على أحر  3

 جدا عال  0.70 4.54 المدرسة. ف  والضغوط الصراعا  من وخالية صحية عم  بيئة ُأوفر 8

 جدا عال  0.61 4.54 المهنية. قدراتهم تنم  الت  التدريبية بالبرامج االلتحاق على العاملين ُأشجع 9

 جدا عال  0.62 4.48 وخارجها. المدرسة داخ  يواجهونها الت  العاملين ظروف أتيهم 5

 جدا عال  0.60 4.46 المدرسة. ف  العاملو   يبذل  الذي الجهد ُأثمن 4

 جدا عال  0.60 4.43 المدرسة. ف  العاملين قب  من المطروحة واآلراء والتوصيا  االقتراحا  أتقب  11

 جدا عال  0.65 4.40 لعاملين.ا بين تنش  قد الت  الدففا  ح  ف  أتدخ  10

 جدا عال  0.69 4.37 وحاجاتهم. رغباتهم على وبناء   العاملين بمشاركة المدرسية االجتماعا  جداول ُأنظم 7

 جدا عال  0.64 4.34 المدرسة. ف  العاملين كاه  على الملقى العم  عبء تقلي  على أعم  6

 جدا عال  0.46 4.49 كو  المجال
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 (4.49) بليي  قييد المدرسيية فيي  العيياملين مييع العفقيية لمجييال الكليي  الحسيياب  المتوسيي  أ  (16) جييدول ميين يظهيير
 بييين مييا المجييال ليقييرا  الحسييابية المتوسييطا  وتراوحيي  جييدا، عالييية ممارسيية درجيية يمثيي  وهييذا (0.46) معييياري  وانحييراف

 اليييذين للعييياملين الحيييواف  ُأقيييد  "  اليقييير  حصيييل  حييييث والعيييال ( جيييدا )العيييال  بيييين تيييراوح ممارسييية وبدرجييية (4.63-4.34)
 التيوال  عليى معيياري  وانحيراف (4.63) مقيداره حسياب  بمتوسي  األوليى المرتبية عليى "األمث . الوج  على أعمالهم ينج و  
 الثانيييية المرتبييية عليييى " العييياملين مييين مسيييتقبلية وإداريييية تعليميييية قييييادا  بنييياء فييي  ُأسييياهم " اليقييير  وحصيييل  (0.73) مقيييداره
 جييداول ُأنظييم " اليقيير  حصييل  حييين فيي  .(0.81) التييوال  علييى مقييداره معييياري  وانحييراف (4.57) مقييداره حسيياب  بمتوسيي 

 حسيياب  بمتوسيي  األخييير  قبيي  مييا المرتبيية "علييى وحاجيياتهم رغبيياتهم علييى وبنيياء   العيياملين بمشيياركة المدرسييية االجتماعييا 
 كاهي  عليى الملقيى العمي  عيبء تقليي  عليى أعمي  " اليقير  حصل  بينما (،0.69) مقداره معياري  وانحراف (4.37) مقداره

  (.0.64) مقداره معياري  وانحراف (4.34) مقداره حساب  بمتوس  األخير  المرتبة على "المدرسة. ف  العاملين
 وادي لاواء فاي والخاصاة الحكومياة الثانوية المدارس مديري  ممارسة درجة الثالث:ما الفرعي الدراسة سؤال نتائج عرض
 نظرهم؟. وجهة من الطلبة مع العالقة لمجال السير

 اسييتدرا  تييم فقييد نظييرهم، وجهيية ميين الطلبيية مييع للعفقيية الثانوييية المرحليية مييدار  مييديري  ممارسيية درجيية ولمعرفيية
 (:17) رقم الجدول ف  وكما كو ، والمجال فقر  لك  والمستو   المعيارية واالنحرافا  الحسابية المتوسطا 
 مرتبة ككل وللمجال " الطلبة مع العالقة " الثالث المجال لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية توسطاتالم: (17) الجدول

 تنازلياا 

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 درجة
 الممارسة

 جدا عال  0.41 4.80 وتكريمهم. مواف تهم خفل من والموهوبين المتمي ين الطف  ُأقدر 4

 جدا عال  0.76 4.66 .الطف  تواج  الت  والصعوبا  المناسبةلحفلمشاك  القرارا  تدذأ 6

 جدا عال  0.77 4.63 الدراس . واإلبداع التمي  على الطف  ُأشجع 2

 المدرسية والمسابقا  والبرامج األنشطة ف  المشاركة على الطف  أحث 3
 المدتلية.

 جدا عال  0.60 4.63

 جدا عال  0.73 4.60 الداصة. االحتياجا  ذوي  الطف  بمتطلبا  أهتم 8

 النيسية الطف  حاجا  تحديد على المدرسة ف  العاملين ُأشجع 5
 والتعليمية.

 جدا عال  0.74 4.57

 جدا عال  0.85 4.57 والمحتاجين. اليقراء للطف  المادي الدعم ُأوفر 7

 المدرسة داخ  ةالتطوعي األعمال ف  المشاركة على الطف  ُأشجع 1
 وخارجها.

 جدا عال  0.88 4.40

 .جدا عال  0.54 4.61 كو  المجال

 معيياري  وانحيراف (4.61) بلي  قيد الطلبية ميع العفقية لمجيال الكلي  الحسياب  المتوس  أ  (17) جدول من يظهر
 (4.40-4.80) بيييين ميييا المجييال ليقيييرا  الحسيييابية المتوسييطا  وتراوحييي  جييدا، عاليييية ممارسييية درجيية يمثييي  وهييذا (0.54)

 خييفل ميين والموهييوبين المتمييي ين الطييف  ُأقييدر " اليقيير  حصييل  حيييث والعييال ( جييدا )العييال  بييين تييراوح ممارسيية وبدرجيية
 (0.41) مقيداره التيوال  عليى معيياري  وانحيراف (4.80) مقيداره حسياب  بمتوسي  األوليى المرتبية على "وتكريمهم.. مواف تهم
 بمتوسييي  الثانيييية المرتبييية عليييى ".الطيييف  تواجييي  التييي  والصيييعوبا  المناسبةلحفلمشييياك   القيييرارا أتديييذ " اليقييير  وحصيييل 
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 الميييادي اليييدعم ُأوفييير " اليقييير  حصيييل  حيييين فييي  .(0.76) التيييوال  عليييى مقيييداره معيييياري  وانحيييراف (4.66) مقيييداره حسييياب 
 مقيييداره معيييياري  وانحيييراف (4.57) مقيييداره حسييياب  بمتوسييي  األخيييير  قبييي  ميييا المرتبييية "عليييى والمحتييياجين. اليقيييراء للطيييف 

 عليييى "وخارجهييا. المدرسيية داخييي  التطوعييية األعمييال فيي  المشييياركة علييى الطييف  ُأشيييجع " اليقيير  حصييل  بينمييا (،0.85)
  (.0.88) مقداره معياري  وانحراف (4.40) مقداره حساب  بمتوس  األخير  المرتبة
 وادي لاواء فاي والخاصاة الحكومية الثانوية المدارس مديري  ممارسة درجة :ما الرابع الفرعي الدراسة سؤال نتائج عرض
 نظرهم؟. وجهة من المحلي المجتمع مع العالقة لمجال السير

 تييم فقييد نظييرهم، وجهيية ميين المحليي  المجتمييع مييع للعفقيية الثانوييية المرحليية مييدار  مييديري  ممارسيية درجيية ولمعرفيية
 (:18) رقم الجدول ف  وكما كو ، والمجال فقر  لك  مستو  وال المعيارية واالنحرافا  الحسابية المتوسطا  استدرا 
 ككل وللمجال " المحلي المجتمع مع العالقة " الرابع المجال لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: (18) الجدول

 تنازلياا  مرتبة

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 درجة
 الممارسة

 جدا عال  0.92 4.51 المحل . المجتمع أفراد من والمتعاونين لداعمينا ُأكر  2

 المحل  المجتمع وأفراد المدرسة ف  العاملين من مشتركة لجا  تشوي  على أعم  7
 القائمة. المشوف  لح 

 جدا عال  0.74 4.46

 اليكرية والمسابقا  المنتديا  إقامة ف  المحل  المجتمع مؤسسا  مع أتعاو   1
 الهادفة. ثقافيةوال

 جدا عال  0.81 4.43

9 
 المحل  المجتمع وأفراد لمؤسسا  والمادية المالية المساهمة تع ي  على أعم 

 التعليما  حسب وذل  اإلحتياال ، ورعاية المدرسية، المرافق بع  لتجديد
 الويار . ف  واألنظمة

 جدا عال  0.88 4.43

 وأنشطتها وبرامجها المدرسة، ورؤية لةبرسا المحل  المجتمع أفراد بتعري  أقو  3
 المدتلية.

 جدا عال  0.74 4.40

 المدرسة لعفقة وتقويم  تياعل  كوسي  والمعلمين( )اآلباء مجالس دور ُأفع  4
 المحل . بالمجتمع

 جدا عال  0.88 4.37

 جدا عال  0.90 4.34 المدرسية. االجتماعا  ف  األمور أولياء ومقترحا  بآراء أهتم 5

 داخ  التعليمية العملية شؤو   مناقشة ف  المحل  المجتمع أفراد مشاركة ُأشجع 8
 المدرسة.

 جدا عال  0.72 4.31

 واليترا  المناسبا  ف  المحل  المجتمع ألفراد المدرسة أبوا  فتح على أعم  6
 مرافقها. من لفستياد  المسائية

 جدا عال  1.02 4.20

 جدا عال  0.63 4.38 كو  المجال

 وانحيراف (4.38) بلي  قيد المحل  المجتمع مع العفقة لمجال الكل  الحساب  المتوس  أ  (18) جدول من يظهر
-4.51) بييين مييا المجييال ليقييرا  الحسييابية المتوسييطا  وتراوحيي  جييدا، عالييية ممارسيية درجيية يمثيي  وهييذا (0.63) معييياري 
 أفيييراد مييين والمتعييياونين اليييداعمين ُأكييير  " اليقييير  حصيييل  حييييث، والعيييال ( جيييدا )العيييال  بيييين تيييراوح ممارسييية وبدرجييية (4.20

 (0.92) مقييداره التييوال  علييى معييياري  وانحييراف (4.51) مقييداره حسيياب  بمتوسيي  األولييى المرتبيية علييى "المحليي ... المجتمييع
 المشييوف  لحيي  المحليي  المجتمييع وأفييراد المدرسيية فيي  العيياملين ميين مشييتركة لجييا  تشييوي  علييى أعميي  " اليقيير  وحصييل 
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 حييين فيي  .(0.74) التييوال  علييى مقييداره معييياري  وانحييراف (4.46) مقييداره حسيياب  بمتوسيي  الثانييية المرتبيية علييى القائميية."
 ميا المرتبية "عليى المدرسية. داخي  التعليميية العملية شؤو   مناقشة ف  المحل  المجتمع أفراد مشاركة ُأشجع " اليقر  حصل 
 فيييتح علييى أعميي  " اليقيير  حصييل  بينمييا (،0.72) مقييداره معييياري  وانحييراف (4.31) مقييداره حسيياب  بمتوسيي  األخييير  قبيي 

 األخييير  المرتبيية علييى "مرافقهييا.. ميين لفسييتياد  المسييائية واليتييرا  المناسييبا  فيي  المحليي  المجتمييع ألفييراد المدرسيية أبييوا 
  (.1.02) مقداره معياري  وانحراف (4.20) مقداره حساب  بمتوس 
 بااين (α=0.05) مسااتوى  عنااد احصااائية داللااة ذات فااروق  توجااد هاال الرابااع: الاارئيس لدراسااةا بسااؤال المتعلقااة النتااائج

 لمتغيار تعازى  التشااركية القياادة لمفااهيم الممارساة درجاة حاول والخاصاة الحكومياة الثانوياة المدارس مديري  استجابات
  التعليمي؟ والقطاع الجنس

 القيياد  لميياييم الممارسية لدرجية المعياريية واالنحرافيا  ةالحسيابي المتوسطا  استدرا  تم السؤال هذا عن لإلجابة
 النتائج: تبين (21) (20) (19) والجداول التعليم  والقطاع الجنس، باختفف التشاركية
 من السير وادي لواء في التشاركية القيادة لمفاهيم الممارسة لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: (19) الجدول

 المدير. جنس متغير وباختالف الثانوية المدارس مديري  نظر وجهة
 المعياري  االنحراف الحسابي المتوسط العدد الجنس المجال

 المدرس  االداري  االداء
 0.392 4.64 14 ذكر

 0.641 4.41 21 أنثى

 0.560 4.53 35 المجموع

 ف  العاملين مع العفقة
 المدرسة

 0.335 4.62 14 ذكر

 0.517 4.40 21 أنثى

 0.461 4.51 35 المجموع

 الطلبة مع العفقة
 0.331 4.79 14 ذكر

 0.617 4.48 21 أنثى

 0.539 4.62 35 المجموع

 المحل  المجتمع مع العفقة
 0.420 4.64 14 ذكر

 0.689 4.21 21 أنثى

 0.627 4.41 35 المجموع

 الكلية الدرجة
 0.319 4.67 14 ذكر

 0.574 4.38 21 أنثى

 0.502 4.52 35 المجموع

 القياادة لمفااهيم الممارساة لدرجاة الحسابية المتوسطا  بين ظاهرية فروق  وجود (19) الجدول نتائج من يفح 
 فيميا ولمعرفية ،المادير جانس متغيار وبااختالف الثانوياة المادارس ماديري  نظار وجهة من السير وادي لواء في التشاركية

 (.20) الجدول ذل  يبين كما المتعدد، التباين تحلي  استدرا  تم إحصائية داللة ذا  ريةالظاه اليروق  هذه كان  إذا
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 من السير وادي لواء في التشاركية القيادة لمفاهيم الممارسة لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: (20) الجدول
 )حكومي/خاص( عليميالت القطاع متغير وباختالف الثانوية المدارس مديري  نظر وجهة

 المتوسط العدد التعليمي القطاع المجال
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 المدرس  االداري  االداء
 0.634 4.41 22 حووم 

 0.379 4.66 13 خا 

 0.560 4.53 35 الكلية الدرجة

 المدرسة ف  العاملين مع العفقة
 0.497 4.42 22 حووم 

 0.384 4.61 13 خا 

 0.461 4.51 35 الكلية لدرجةا

 الطلبة مع العفقة
 0.592 4.57 22 حووم 

 0.449 4.67 13 خا 

 0.539 4.62 35 الكلية الدرجة

 المحل  المجتمع مع العفقة
 0.580 4.32 22 حووم 

 0.709 4.50 13 خا 

 0.627 4.41 35 الكلية الدرجة

 الكلية الدرجة
 0.534 4.42 22 حووم 

 0.440 4.61 13 خا 

 0.502 4.52 35 الكلية الدرجة

 القييياد  لميياييم الممارسيية لدرجية الحسييابية المتوسيطا  بيين ظاهرييية فيروق  وجييود (20) الجيدول نتييائج مين يفحي 
 التعليميييييي  القطيييييياع متغييييييير وبيييييياختفف الثانوييييييية المييييييدار  مييييييديري  نظيييييير وجهيييييية ميييييين السييييييير وادي لييييييواء فيييييي  التشييييياركية

 المتعيدد، التبياين تحليي  اسيتدرا  تيم إحصيائية داللية ذا  الظاهريية الييروق  هيذه كاني  إذا فيميا ولمعرفية )حووم /خا (،
 (.21) الجدول ذل  يبين كما

 درجة حول الحسابية المتوسطات بين الفروق  داللة لفحص (MANOVA) المتعدد التباين تحليل نتائج: (21) الجدول
 التعليمي(. القطاع )الجنس، متغيرات باختالف التعليمي والقطاع الجنس غيرلمت تعزى  التشاركية القيادة لمفاهيم الممارسة

 المتغير التباين مصدر
 مجموع
 المربعات

 ف
 متوسطات
 المربعات

 ف
 مستوى 
 الداللة

 الجنس

 0.289 1.164 0.357 1 0.357 المدرس  االداري  األداء

 0.196 1.742 0.359 1 0.359 المدرسة ف  العاملين مع العفقة

 0.107 2.755 0.776 1 0.776 الطلبة مع العفقة

 0.054 3.997 1.455 1 1.455 المحل  المجتمع مع العفقة

 0.123 2.515 0.605 1 0.605 الكلية الدرجة

 التعليم  القطاع

 0.246 1.395 0.428 1 0.428 المدرس  االداري  األداء

 0.306 1.084 0.223 1 0.223 المدرسة ف  العاملين مع العفقة

 0.690 0.162 0.046 1 0.046 الطلبة مع العفقة

 0.524 0.415 0.151 1 0.151 المحل  المجتمع مع العفقة



2021
 

249 

 المتغير التباين مصدر
 مجموع
 المربعات

 ف
 متوسطات
 المربعات

 ف
 مستوى 
 الداللة

 0.354 0.885 0.213 1 0.213 الكلية الدرجة

 الدط 

 0.307 32 9.810 المدرس  االداري  األداء
  

 0.206 32 6.591 المدرسة ف  العاملين مع العفقة
  

 0.282 32 9.014 الطلبة مع قةالعف
  

 0.364 32 11.653 المحل  المجتمع مع العفقة
  

 0.241 32 7.702 الكلية الدرجة
  

 الكل 

 35 721.160 المدرس  االداري  األداء
   

 35 713.562 المدرسة ف  العاملين مع العفقة
   

 35 752.781 الطلبة مع العفقة
   

 35 686.086 لمحل ا المجتمع مع العفقة
   

 35 715.779 الكلية الدرجة
   

 (α=0.05) عند دال *
 الممارساة لدرجاة الحسيابية المتوسيطا  بيين إحصائية داللة ذا  فروق  وجود (عد 21) الجدول نتائج من يفح 

 ميين اكبيير "ف" بييي الداصيية الدالليية قيييم بلغيي  إذ المجيياال ، جميييع وعلييى الكلييية الدرجيية علييى التشاااركية القيااادة لمفاااهيم
(0.05). 

 الممارساة لدرجاة الحسيابية المتوسيطا  بيين إحصيائية داللية ذا  فيروق  وجود عد  (21) الجدول نتائج تبين كما
 التعليمااي القطاااع متغياار وباااختالف السااير وادي لااواء فااي الثانوياة الماادارس مااديري  قباال ماان التشاااركية القيااادة لمفااهيم
 .(0.05) من اكبر "ف" بي الداصة الداللة قيم بلغ  إذ لمجاال ،ا جميع وعلى الكلية الدرجة على

 مسااتوى  عنااد إحصااائية داللااة ذات ارتباطياا  عالقااة توجااد هاال ومناقشاات : الخااامس الرئيسااي بالسااؤال المتعلقااة النتااائج
 ركية؟.التشا القيادة مفاهيم ممارسة درجة وبين التشاركية القيادة مفاهيم إدرا  مستوى  بين (α≤ 0.05) الداللة

 الدراسية عينية اسيتجابا  متوسيطا  بيين بيرسو ، ارتباط معامف  مصيوفة استدرا  تم السؤال هذا على لإلجابة
 لييواء الثانويييةف  المييدار  التشيياركيةف  القييياد  لمييياييم الممارسيية درجيية وبييين التشيياركية القييياد  مييياييم ادرا  مسييتو   حييول
  : ذل  يبين (22) لوالجدو  المديرين، نظر وجهة من السير وادي

 الكلية والدرجة المجاالت على التشاركية القيادة مفاهيم ادرا  مستوى  بين )بيرسون( إرتباط معامالت مصفوفة: (22) الجدول
 الكلية والدرجة المجاالت على التشاركية القيادة مفاهيم ممارسة ودرجة

 المدرسي األداء المتغير
 العاملين مع العالقة
 المدرسة في

 مع قةالعال
 الطلبة

 المجتمع مع العالقة
 الكلية الدرجة المحلي

 **0.573 **0.604 **0.431 **0.604 **0.480 القياد  نم 
 **0.550 **0.500 **0.433 **0.570 **0.520 العم  تطوير

 **0.619 **0.577 **0.540 **0.629 **0.553 القرارا  اتداذ ف  التشاركية
 **0.597 **0.567 **0.486 **0.637 **0.521 المدرس  العم  بيئة

 **0.652 **0.634 **0.520 **0.682 **0.576 الكلية الدرجة
 (α=0.01) عند دال **
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 القييييياد  مييييياييم إدرا  مسييييتو   بييييين إحصييييائية دالليييية ذا  )ايجابييييية( عفقيييية وجييييود (21) الجييييدول نتييييائج تظهيييير
 والدرجييية المجييياال  عليييى التشييياركية القيييياد  ميييياييم مارسيييةم درجيية وبيييين الكليييية والدرجييية المجييياال  جمييييع عليييى التشيياركية
 لهيا المرافقية االحتماليية والقييم السيابق الجيدول في  الظياهر  المحسيوبة )بيرسو ( االرتباط معامف  قيم على اعتمادا الكلية،
  (0.682 -0.431) بين تراوح  اذ (α=0.01) الداللة مستو   عند إحصائيا دالة وجميعها

 التوصيات:

 ولففياد  المعلميين توجيي  في  المشيرفين خبيرا  مين لفسيتياد  الثانويية للميدار  االشيرافية ال ييارا  تكثيي  رور ض
 الجيييد  لمعييرفتهم المييدار  قيياد  فيي  المييديرين مسياعد  فيي  واشييراكهم المدرسيين خبييرا  ميين االسيتياد  وضييرور  خبييراتهم مين

 بالطلبة.
 المراجع قائمة

 العربية المراجع
 صادر. دار بيرو : .العرب لسان (.1955 محمد) ر،منظو  ابن
 وعفقتهييا التشيياركية للقييياد  عمّييا  فيي  الداصيية األردنييية الجامعييا  فيي  األكاديمييية األقسييا  رؤسيياء ممارسيية درجيية (.2013لطيييي ) الدييير، أبييو

 األوس . الشرق  جامعة منشور ، غير ماجستير رسالة .المشوف  ح  على بالمقدر 
 إربد. األم ، دار .الياعلة التربوية القياد  ف  حديثة اتجاها  (.2006 ) أحمد عايد، أبو
 غيير ماجسيتير رسيالة ،معالجتهيا وسيب  غي   محافظيا  في  المدرسيية اإلدار  في  التشارك  النم  استددا  معيقا  (.2013) عفي  عطية، أبو

 .غ   اإلسفمية، الجامعة منشور ،
 ماجسييتير رسييالة .التشيياركية بالقييياد  وعفقتهييا الشيياملة الجييود  إلدار  والتعليييم التربييية مييديريا  مييديري  ممارسيية درجيية(.2015أحمييد) مسييامح، أبييو
 اإلسفمية الجامعة منشور ، غير

 ،ةالتربيي كليية مجلة المعلمين. لد  المعنوية بالروح وعفقتها التشاركية للقياد  تربة محافظة مدار  قاد  ممارسة درجة (.٢٠١٨فيحا ) ،البقم 
١٢٥١-١٢٢٢ (،١١)٣٤. 
 جامعية في  األكاديمية األقسا  رؤساء قب  من التشاركية القياد  ممارسة درجة (.2016) باسم  حفوه، محمد، حفق، فاض ، حنا، ريا ، تقف،
 ق.دمش جامعة منشوره، غير ماجستير رسالة التدريسية. أعضاءالهيئة نظر وجهة من القرارا  اتداذ فاعلية ف  ودورها دمشق

 الدولييية المجليية بيشيية. بمحافظيية المييدار  قائييدا  لييد  ومعوقاتهييا التشيياركية القييياد  ممارسيية واقييع (.2020الجييوهر ) والصيينا ، بدرييي ، الجهميي ،
 .61-11 (،1)35 والنيسية، التربوية للعلو 

 غييير ماجسييتير رسييالة الريييا . بمدينيية ثانويييةال المرحليية معلمييا  لييد  التنظيميي  بييالوالء وعفقتهييا التشيياركية القييياد  (.2018عيييد ) الحييارث ،
 اإلسفمية. سعود بن حممد اإلما  جامعة منشور ،
 مجلية التشياركية. القيياد  أبعياد ضيوء في  اإلسيوندرية بمحافظية العيا  التعلييم ميدار  لميديري  اإلداريية الممارسيا  تطيوير (.2019محميد) حير ،
 .252-159 (،4)19 ،التربية كلية
 المييدار  لمييديري  التنظيميي  بييالوالء وعفقتهييا التشيياركية للقييياد  غيي   بمحافظييا  والتعليييم التربييية مييديري  ممارسيية درجيية (.٢٠١٨ايمييا ) هللا، حييري

 .اإلسفمية الجامعة منشور ، غير ماجستير رسالة .الحوومية
 مناهج.ال دار عما : .التربوية القرارا  اتداذ ف  التربوية القياد  مهارا  (.2007) رافد  الحريري،
 والتوييع. للنشر الصياء دار عما : .المتمي   المنظما  ف  الجود  إدار  (.2010روا ) والشي ، خضير، حمود،

 من لديهم اإلداري  اإلبداع بمستو   وعفقتها التشاركية للقياد  نجرا  منطقة ف  العا  التعليم مدار  قاد  ممارسة درجة (.2019فؤاد) الدصاون ،
 .675-656 (،43)1 ،واإلنسانية التربوية للعلو  األساسية التربية كلية مجلة .المعلمين نظر وج 

 والتوييع. للنشر العلمية اليايوري  دار عما : .القائد المدرسة مدير (.2013) عود  نجاح خلييا ،

https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=269&uiLanguage=ar
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 (،٣٥)٥ ،التربييية كلييية مجليية مشييي . خميييس بمحافظيية الداصيية الثانوييية المييدار  قائييدا  لييد  التشيياركية القييياد  واقييع (.٢٠١٩منييال) العمييري،
٤٤٥-٤١٧. 

 مين األرد  في  الميدار  ميديري  ليد  التشياركية بالقيياد  وعفقتي  األكياديم  التيياؤل (.٢٠١٩يبي ) وحمياد، مصيطيى، وعييروط، فيادي، سماوي،
 .٥٢٠-٤٩٨ (،١)٤٦ دراسا ، مجلة .المعلمين نظر وجهة

 اإلدار  مشيوف  حي  في  وإسيهامها والتعلييم التربيية مواتيب ميديري  ليد  التشياركية القيياد  ممارسية (.2013) خليف بين فهيد بن هللا عبد القرش ،
 .يةالسعود العربية المملكة القر ، أ  جامعة منشور ، غير ماجستير رسالة بالطائف. الثانوية بالمرحلة المدرسية
 والتوييع. للنشر المناهج عما :دار .حديثة اتجاها  - نظريا  – مباد  التربوية اإلدار  (.2010محمود) هناء القيس ،
 فيي  العلميي  البحييث مجليية التشيياركية. للقييياد  والحريييق تميييم بنيي  حوطيية محييافظت  فيي  المييدار  قيياد  تطبيييق واقييع (.2018الكييريم) عبييد المحير ،
 .41-1 (،19)14 ،التربية

 ميين المعنوييية بييالروح وعالقتهييا التشيياركية للقييياد  المورميية بمويية والتعليييم التربييية مواتييب مييديري  ممارسيية درجيية (.2015) محمييد خالييد المحمييادي،
 .المورمة موة القر ، أ  جامعة منشور ، غير ماجستير رسالة ،المشرفين نظر وجهة

 والتوييع. للنشر الكتا  عالم القاهر : .التعليمية المؤسسا  ف  القياد  .(2013) السيد والبحير ، الحسن، والمغيد ، محمد، محمود،
 للبحييو، تشييرين جامعيية مجليية الصييناعية، الشييركا  بعيي  علييى مقارنيية ميدانييية دراسيية نجاحيي : وأدوا  اإلداري  القائييد أدوار (.2009عليي ) ميييا،

 .91-1(،5) 31 والقانونية، االقتصادية العلو  سلسلة ،العلمية والدراسا 
 رسالة .المعلمين أداء بمستو   وعفقتها غ   بمحافظا  الثانوية المدار  مديري  لد  التشاركية القياد  (.2017) محمد أحمد يوسف النمروط ،
 .غ   ،اإلسفمية الجامعة منشور ، غير ماجستير
 األجنبية المراجع
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 في الحكومية المدارس مديري  لدى اإلدارية القيادة مهارات تحسين في التعليم جودة معايير تفعيل ثرأ
 األردن

 
 الزاملي حسين محمود سوسن :إعداد

 01/12/2019 القبول: تاريخ              19/11/2019 االستالم: تاريخ
 

 الملخص
 في  األرد  في  الميدار  تقيييم في  المعتميد  التعلييم جيود  معيايير تيعيي  أثير عليى التعرف إلى الدراسة هذه هدف 

 اختييار تيم هيدفال ولتحقييق ،فيهيا المعلميين نظير وجهية مين الحووميية الميدار  مديري  لد  اإلدارية القياد  مهارا  تحسين
 التعلييم جيود  معيايير تيعيي  درجية لقييا  إحيداهما اسيتبيانا ، عليهيا طبيق ومعلمية، معلم (322) من تكون  عشوائية عينة
 (36) ميين وتكونيي  ،المييدار  مييدراء لييد  اإلدارييية القييياد  مهييارا  لقيييا  واألخيير   فقيير ، (40) ميين تكونيي و  المدرسيية، فيي 
 الدراسيية وخلصيي  والتحليليي ، االرتبيياط  بشييقي  الوصييي  الميينهج اسيتددا  تييم وقييد وثباتهمييا، صييدقهما ميين التحقييق تييمو  فقير ،
 جييياء  الدراسييية عينييية ليييد  الحووميييية الميييدار  فييي  لييييمالتع جيييود  معيييايير تيعيييي  درجييية أ  أهمهيييا: النتيييائج مييين جملييية إليييى

 ميييدراء ليييد  اإلداريييية القيييياد  مهيييارا  وتحسييين معييياييرال تيعيييي  بيييين إحصيييائية داللييية ذا  ايجابيييية عفقييية وجيييودو  مرتيعييية،
 ضييوء وفيي  ،الجييود  معييايير تيعييي  درجيية فيي  اإلنييا، ولصييالح الجيينس لمتغييير تعيي    إحصييائيا   داليية ا  فروقيي وجييودو  ،المييدار 
 االهتمييا  يييياد و  المعييايير، بتيعييي  الملت ميية المييدار  ع ييي تل خييا  نظييا  وضييع هييا:من التوصيييا  بعيي  اقتييراح تييم النتييائج

 العمييي  ورشيييا  خيييفل مييين والتطيييوير للتحسيييين مفئمييية واألكثييير ،الجيييود  نحيييو األساسييي  الناقييي  باعتبارهيييا بهيييا بيييالتثقي 
 .المتدصصة

 اإلدارية. القياد  مهارا  ،مالتعلي جودة معايير :المفتاحية الكلمات
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The Impact of activation of Standards of Quality Education for Improving the 
Administrative Leadership Skills of the Principals at Public Schools 

 
Prepared by Sawsan Al- Zamili 

 
Abstract 

This study aims to identify the impact of the Standards of Quality Education for 
improving the Administrative Leadership Skills of the principals at public schools in Jordan. 

 To achieve that two questionnaires have been used: The first is to measure the 
degree of applied the standards of quality education in school consisting of (40) items, the 
other is to measure the Administrative Leadership Skills of schools principals consisting of 
(36) items. 

The study sample contents of (322) teachers (Male & Female).  
And the descriptive method was used in this study. 
 The most important conclusions are: the Standards of Quality Education which was 

applied show high degree; more else there is positive relationship between applied the 
Standards and improving the principals administrative leadership skills, and there are 
differences variable to gender and to the side of females. 

The study show that is very important to put special procedures to reward the 
schools which activate those standards, also it is very important to provide more 
knowledge about it for schools principals. 

Key Words: The Standards of Quality Education, the Administrative Leadership 
Skills. 
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 :المقدمة
 في  المسيتمر التحسيين تقتضي  واضحة فلسية ذو حديث إداري  ك سلو  التعليم ف  الشاملة الجود  إدار  بري  لقد

يا محيور ا تعتبير التي  بالقيياد ِ  أساسي  بشيو  منوطية عمليية وهي  ،المدير  أو المنيتج جود  لتكام  كمؤشر األداء  ترتكي  مهم 
 إليى سييؤدي عاليية وكيياء  مبدعية، تطويريية رؤيية تمتل  واعية تربوية قياد  فوجود لذل  المدرسِة، ف  األنشطة معظم علي 
 ممييا ميير ، كيي ِ  وفيي  األولييى، ميير ال ميين صييحيحة بطريقيية المحييدد  للمعييايير وفقييا   العميي  إنجيياي نحييو العيياملين جهييود توجييي 
 وتحسيينا   المدرسية، في  األعميال لكافة مناسب تطوير إحدا،ِ  ف  ستساهم بدورها والت  الشاملة، الجود  تحقيقِ  ف  سيساهم
 . والتميّ  االستمرارية يضمن الذي بالشو  لمدرائها اإلدارية القياد ِ  مهارا  ف  مفئما  

 قبيي  ميين ورسييالت  ،أهدافيي  ليحقييق فّعييال بشييو   لدفعيي المطلوبيية القييو  هيي  التعليميي  النظييا  فيي  الجييود  أ  وحيييث
 ذا  المعييييايير مييين مجموعيييية تيييوفر مييين البييييد تطبيقهيييا فعنيييد ،والتعليييييم بالتربيييية العفقييية ذا  األطييييراف ومدتليييف المجتميييع
 هييي:1427 )الورثييا ، أورد وقييد ،ألداءليي المطلييو  النمييوذج  بالمسييتو   وتعنييى ،والتربويييية التعليميييية العملييية تدييد  مواصيييا 

 التربويية المؤسسية أفيراد مين فيرد كي  اشيترا  يتطليب تحقيقهيا كيو   مين تنبيع التعليم ف  للجود  معايير وجود أهمية أ  (38
 فيي  توافرهييا ينبغيي  التيي  والشييروط ،المواصيييا  هيي  التعليييم فيي  الجييود  معييايير ج فيي وعلييي  ،البرنييامج هييذا ميين جيي ءا   ليصيبح
 ونظيييا  التييدريس، وطرائييق األهييداف، حيييث ميين التعليمييية والبييرامج اإلدار ،) ميين كيي  جييود  فيي  تتمثيي  تيي وال التعليييم نظييا 
 علييى وتعميي  ،بييالجود  تتصييف مدرجييا  إلييى تييؤدي والتيي  (،المادييية والتجهييي ا  واألبنييية المعلمييين،و  واالمتحانييا ، التقييويم
 (.2002 )عل ، المستييدين احتياجا  تلبية

 فبب  العمليبب  النمببو جوانبب  تتضييمن التيي  المدرجييا  فيي  التعليمييية البييرامج أهييداف تحقييق مييد  أيضييا   تعنيي  وهيي 
 فيرد وكي  ،والمشيرف ،والميدر  ،والميدير ،الطاليب مين اليداخل  المسيتييد رضا يحقق بما التعليمي  العملي  وخدمات الطال 
 ،)جبببو ر والددميييية ،اإلنتاجيييية ات بمؤسسييي والمجتميييع ،األميييور أوليييياء مييين الديييارج  المسيييتييد كيييذل و  ،(المدرسييية فييي  عامييي 
 أو الطاليب يعرفي  عميا يعبير أ  يجيب التعلييم في  فجني  األداء، لتحسيين وآليية ،محي  هيو المعييار أ  وبما .(2000:34 

 األداء. هذا تقييم من للتمون التعليمية، المؤسسة داخ  ب دائ  يقو  أ  يستطيع وما ،المعلم
 دولية كي  في  المسيتددمة المعيايير وتنوعي  ،المنظميا  فعاليية خفلهيا مين تقيا  التي  الجيود  محياور تنوع  وقد

 مين عليي  متييق مطليق معييار يوجيد ال أني  عليى اليونسيوو أكيد  فقيد السيياق هيذا وف  التعليم، جود  مجال ف  العالم حول
 ثمانيية بيين مين أني  حييث أوروبيا في  واضيح بشو  األمر هذا ويتمث  وعيوب ، مي ات  المعايير من معيار لكي  وأ  الجمييع،
 إليى المعيايير تحدييد عنيد الدطي  واضيع  يسيعى ال متشييابهة، كييياء  ذا  تربويية وأنظمية متشابهة اقتصاديا  ذا  أقطار
 (.1998 )اليونسوو، بفدهم لوضع األنسب يقيررو   بي  الدييال  الكمال من حالة تحقيق

 فيي  التربييية ويار  فيي  المييدار  أداء لتقييييم اعتمييد  التيي  يمالتعليي جييود  معييايير نشيي   علييى نتعييرف أ  أردنييا إذا أمييا
 علييي  يطلييق مييا وهييو المعييايير، هييذه نشيي   بييذر  وهييو والمديرييية؛ المدرسيية تطييوير برنييامج إلييى بداييية نتطييرق  أ  ففبييد األرد 

 إنتييا  فيي  يسيياهم ممييا التغيييير، قييياد  إلييى وصييوال   القييدرا  وبنيياء ،األداء تحسييين علييى ليسيياعد صييمم وقييد (،SDI) اختصييارا  
 عليى يعمي  برنيامج وهيو ،والمجتميع المدرسية بيين حقيقيية شيراكة بناء على ويساعد المعرفة، اقتصاد مهارا  يمتلكو   طلبة
 في  اليرئيس المحيور أ  إليى تسيتند والتي  ،التطويريية الممارسيا  نحيو التحيول في  للتعلييم الوطنية اإلستراتيجية رؤية ترجمة
 .مديرها هو فيها الرئيس  القائد  أو  ،رسةالمد هو التربوي  النظا 



2021
 

255 

 المعرفي  االقتصياد نحيو التعلييم تطيوير مشيروع مين األوليى المرحلية أثنياء البرنيامج لهيذا التنييذيية الدطة بدأ  وقد
(ERFKE I)،  السياسيية أهييداف توجييي  )إعييداد وهيي : موونييا  أربييع ميين  ت ليييو  (،2009 إلييى 2003) ميين امتييد  والتيي 

 مدرجييا  لتحقيييق وتطويرهييا والممارسييا  البييرامج وتغيييير واإلداري، الحوييوم  اإلصييفح خييفل ميين تيجياتهاواسييترا التربوييية
 التركييي  وأخيييرا   بييالجود ، تتمييي  مناسييبة تعليمييية بيانييا  لتجهييي  الييفي  الييدعم وتييوفير المعرفيية، اقتصيياد مييع تنسييجم تعليمييية
 الثانيية للمرحلية األول المويو   البرنيامج هيذا أصبح ثم ومن المبور (، الطيولة مرحلة منذ للتعلم المبور االستعداد تنمية على

 تطيوير برنيامج )ت سييس موونيا : خميس مين تي لف واليذي ،(ERFKE II) المعرفي  االقتصياد نحيو التربوي  التطوير لمشروع
 تحسييين و الداصية، البييرامج وتطيوير والتعلييم، الييتعلم وتطيوير المؤسسيي ، والتطيوير ،والتقيييم ،والمتابعيية والمديريية، المدرسية
 .المهارا  من عالية مستويا  الجامع  قب  ما التعليم مرحلة ف  الطلبة إكسا  إلى مجتمعة تهدفو  التعليمية(، البيئة

 إليييى مسيييتند  تطويريييية خطيية إعيييداد كيفيييية أهمهييا محييياور عيييد  عليييى مييواقعهم فييي  القييياد  علييي  لييييدر  صيييمم وقييد 
 أساسييها علييى متقيييّ  التيي  التعليييم جييود  معييايير عليهييا اسييتند  التيي  المؤشييرا  وهيي  رييية،والمدي للمدرسيية الياعليية المؤشييرا 
 إليييى الحاجييية بيييري  والتييي  الوحيييد ، هيييذه ت سييييس عقيييب وذلييي  والمسييياءلة، التعلييييم جيييود  وحيييد  مقّيمييي  ِقَبييي  مييين الميييدار 
 الكيييياء  ورفيييع ،الحاجيييا  ددوحييي ،منهجيييية أهيييداف حيييدد قيييد (SDI) برنيييامج أ  إليييى أشيييار  الدراسيييا  أ  بسيييبب اسيييتحداثها
 نحييو التربييوي  النظييا  توجييي  يييتم لييم نيي أ ذليي  فيي  والسييبب المرجييو ، التطويرييية النتييائج لتحقيييق كافيييا   يويين لييم لكنيي  المؤسسييية،
 إليى أشيار  فيهيا التعلييم أنظمة تحسين على عمل  الت  الدول معظم ف  الدراسا  أ  إلى باإلضافة والمساءلة الفمرك ية
 الصيفحيا  وتييوي  التمويين أجي  مين محيدد  معيايير ضيمن المسياءلة يويي  واسيع نطياق على مهن  نظا  دوجو  ضرور 
 األردني ( والتعليم التربي  وزارة )المصدر: .والمديريا  المدار  إلى

 بمعييال  تييرتب  بحيييث والتعليييم التربييية ر ويا فيي  نشيي   إدارييية وحييد  فهيي  والمسيياءلة التعليييم جييود  وحييد  عيين أمييا
 فب  الحب  ولهبا ،وإجراءاتهبا عملهبا فب  التبا  باالسبتالل  وتتمتب  صبدر ا،يُ  تعليمبات بموج  التنظيم  هيكلها وُيحدد الويير،
 صيدور بعيد وذلي  ،العفقية ذا  للتشيريعا  وفقيا   وأعمالهيا ،بمهامهيا المتعلال  والوثائ  ،والدراسات ،المعلومات إلى الوصو 
  6/12/2015 بتببباري  البببوزراء مجلببب  قبببرر  مبببا علبببى وبنبباء   ،الدسبببتور مببب  (31) المييياد  بمقتضيييى السيييامية الملكييية اإلراد 

 المييادتين بمقتضييى والصييادر ، 2016 لسببن  (7) رقييم والتعليييم التربييية لييويار  والمسيياءلة التعليييم جييود  نظييا  علييى بالموافقيية
 . 1994 لسن  (3) رقم موالتعلي التربي  قانون  م  (45و) (14)

 هيدف و   ،2016 عبا  آذار شبهر فب  رسبميا   أعمالهبا وباشبرت  ،2014 عيا  مين نيسا  شهر ف  ت سيسها تم وقد
 والمييديريا  الييويار  وهيي  ،مسييتويا  ثييف، علييى محييدد  ومؤشييرا  ،معييايير وفييق وتطويرهييا ،التربوييية العملييية تحسييين إلييى

 التعليمييا  بمقتضييى وتطويرهييا ،التربوييية العملييية تحسييين يييتم التيي  والمؤشييرا  ،المعييايير تحديييد إلييى هييدف  كمييا والمييدار ،
  .الغاية لتل  تصدر الت 

 تحتهيا وينيدر  اليويار  إدارا  إحيد  هي  والتي  ،الداخليية الرقابية وحيد  عين عملهيا ف  منيصلة أنها اإلشار  وتجدر
 مهامي  مين الذي والجود  المعايير قسم ومنها واإلدارية، المالية االنحرافات من للحد وجودة رقابة نظام رؤية وتتبنى أقسا  عد 

 والمييدار  التربييية ومييديريا  الييويار  مركيي  فيي  الجييود  نظييا  تطبيييق متابعييةو  الييويار ، فيي  القياسييية اإلجييراءا  تيعييي  متابعيية
 والشيافية. الحووم  األداء لتمي  الثان  هللا عبد المل  بجائ   والمشاركة الحوومية، األطيال وريا  للنظا ، المطبقة

 مؤشييرا ال إلييى مسييتند ال معيياييرال هيي  األرد  فيي  المييدار  تقييييم فيي  المعتمييد  التعليييم جييود  معييايير فييج  وعلييي 
 وبيئيية ،والتعليييم الييتعلم) :وهيي  ،رئيسييية مجيياال  أرببب  إلببى تالسببيمها تببم وثيالبب  عبب  عبببارة  بب و والمديرييية، للمدرسيية الياعليية
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 مجموعهببا مؤشببرات عببدة إلببى المجبباالت  بب   مبب  مجببا  كبب  تالسببيم وتببم (،واإلدار  والقييياد  ،لمجتمييعوا والمدرسيية ،الطالييب
 و ببب  ،مسبببتويات خمببب  مببب  يتكبببون  (Rubric) لفظببب  تالبببدير سبببلم خبببل  مببب  مؤشبببر كببب  قيبببا  ويبببتم ،مؤشبببرا   عشبببرون 
 جدا(. قوي  قوي، مالبو ، متدن ، )ضعيف،

 اختففيا سيتجد فجني  معييار كلمية عين للبحيث المراجيع إليى وعالرجي عنيد أني  إليى السياق هذا ضمن اإلشار  ويجدر
 تعنييي  أنهيييا قيييال مييين ومييينهم ،)معييييار( إليييى ترجمهيييا مييين فمييينهم البييياحثين بعييي  ليييد  (Standard) لكلمييية الترجمييية فييي 

 آخيير و ميهيي المعيييار بميهييو  ارتييب  فقييد لييذا ،للقيييا  قابليية واضييحة عبييار  أنهييا علييى اتيقييوا أنهييم إال المعيارييية(، )المسييتويا 
 وحيد  منهيا وتنبثيق المعييار، عين تنبثيق التي  األبس  الصياغة إلى يشير (Indicator) المؤشر أ  حيث (المؤشرا ) ووه

 ثيييف، غالبيييا ي خيييذ ليظييي  ميييدر  فييي  المعييييار وتشيييرح تيسييير والتييي  ،(Rubric -القياسيييية )الوحيييد  وهييي  ،صيييغرأ قياسيييية
  مستويا .

 تحسييين منهييا كثييير  ممييي ا  يحقييق التعليييم فيي  الجييود  نظييا  تطبيييق أ  ةالتربوييي الدراسييا  أثبتيي  قييدف عييا  وبشييو 
 ويحقيييق ووجيييدانيا ، ومهارييييا ، معرفييييا، المدتليييية التعلييييم جوانيييب فييي  التعليمييي  للمنيييتج السيييليم النميييو إليييى ييييؤديو  مدرجيييا ال

 إدار  ميين لعيياملينا معنويييا  رفييع إلييى يييؤديو  والتسيير ، ،والرسييو  ،الهييدر ميين كيي  علييى ويقضيي  تكلييية، ب قيي  األهييداف
 رضيييا ييييياد  عليييى ويعمييي  ،عليهيييا المحاسيييبة أهميييية يثبييي و  ،األخطييياء تييييادي إليييى ييييؤديو  الصيييعوبا ، ويعيييالج ومعلميييين،
 .المدتلية احتياجاتهم تلبية خفل من التعليم نظا  عن المستييدين

 المدرسية في  القائيد لكهيايمت التي  المهيارا  مين يحسين قيد المدرسة ف  الجود  معايير تيعي  فج  أخر   ناحية ومن
 بالضيرور  لييس النياجحين القياد  أ  إليى السيياق هيذا في  نشيير أ  البيد إذ الوقي ، نييس في  توصيييها ودقة شموليتها نتيجة
 خيفل مين وشيحذها تعلمها، ويمون موتسبة، القيادية السما  أغلب أ  تثب  فالحقيقة باليطر ، موهوبين ولدوا قد يوونوا أ 

 لليييتعلم قابلييية تواصيييلية وقيييدرا  شدصيييية، سيييما  عيييد  مظلتهيييا تحييي  تضيييم مهيييارا  وهييي  والمواقيييف، ريب،والتيييد التميييرين،
 والمؤسسة. اليريق لنجاح ميتاح ه  وبالتال  قائد، أي لنجاح عنوا  وه  والتطوير،

 تنيييييذ أجييي  مييين الميييدير بهيييا يتميييي  أ  يجيييب صييييا  ب نهيييا: اإلداريييية القيييياد  مهيييارا  (2001)الميييف، عيييرف وقيييد
 .المهمة الوظائف من وغيرها القرارا ، واّتداذ والتحلي ، كالتدطي ، اإلدارّية لوظائفا

 والتقنيييا  ،واإلجييراءا  ،الطيييرق  تتضييمن متدصصيية وقييدرا  ،سييلوكية ممارسييا  ب نهييا (2009 )شييها ، عرفهيياو 
 وتتييييضمن ،عاليييية وفاعليييية ،بوييياء  التربييوي  القائيييد يواجههييا التيي  اإلدارييية واألعميييال ،المواقييييف كافييية ميييع للتعاميي  الفيميية
 .والذهنية واإلنسانية، والينية، الذاتية، المجاال 

 والينييية اإلدارييية الجوانييب كافيية تغطيي  أ  يجييب المدرسيية قائييد يمتلكهييا  أ يجييب التيي  المهييارا   جفيي عييا  وبشييو 
 .والقيادية

 تييوفر يتطلييب المعرفيية تصيياداق أ  (Bennis, 2001) وبينيييس (Drucker, 2003) دراكيير ميين كيي  ويؤكييد كمييا
 اليتعلم عمليية وتع يي  التعياو   تيسير ف  تسهم مفئمة تنظيمية يياك  إليجاد التنييذيين والمديرين القاد  ف  خاصة مهارا 
 ميييع تتنييياق  المعرفييية اقتصييياد فييي  التنظيمييي  النجييياح بتحقييييق الداصييية فالوصييييا  العييياملين، بيييين المعرفييية تبيييادل وتشيييجيع
 .مقاومتها ويتم مبررها تيقد الت  التسلطية رميةاله القياد  أسلو 

 واألنظمية ،بياللوائح تتعليق التي و  فنيية مهيارا ال هي : اإلداري  للقائيد المهارا  أهم  أ (1993 العديل ،) وذكر كما
 .هيييممع والتعامييي  العّميييال، سيييلو  فهيييم عليييى بالقيييدر  تتعليييق التييي و  نسيييانيةاإل مهيييارا الو  .الينيييية األميييور وكافييية والمعلوميييا 
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 وتتعليق تنظيمييةال مهيارا الو  .والتغييير والتطيوير واالستنتا  والدراسة التحلي  على القائد بقدر  تعنى وه  يكريةال مهارا الو 
 .الجهود وتنسيق ،المها  توييع على القائد وقدر  ،بالمنظما  تهتم الت  النظريا  بيهم

 يل : كما حسن محمد أوردها وقد
 ومتطلباتهييا، ،وعفقاتهييا ،ومراحلهييا المرؤوسييين، أعمييال بوافيية وملمييا   ،لعمليي  متقنييا   القائييد وييو  ي أ  وهيي  الينييية: المهييار  -1

 العم . إلنجاي المتاحة والوسائ  للطرق  ومدركا   ،وتحليلها ،المعلوما  استددا  على قادرا   يوو    أو 
 عليى قدرتي  ميد و  ومجموعيا ، ادكي فر  المرؤوسيين حاجا  التعرف على القائد كياء  مد  وتتضمن اإلنسانية: المهار  -2

 اليييروح بنييياء عليييى قدرتييي  كيييذل و  إجبيييار، أو قهييير دو   وقيييو  بحميييا  العمييي  إليييى ييييدفعهم أ و  شدصيييياتهم، يحتييير  أ 
 المتبادل. واالحترا  الثقة بينهم يولد وأ  النيس ، الرضا لهم يحقق أ  وعلى ،ةللمجموع المعنوية

 السيلطة اسيتددا  إجياد  وكيذل  متكام ، نظا  أنها أسا  على للمنظمة نظرال على القائد قدر  وه  التنظيمية: المهار  -3
 واألنظمة. اللوائح وتنييذ والتدطي ، الجهود وتنسيق الواجبا  وتوييع العم  تنظيم على والقدر  والصفحيا ،

 واالسيييتعداد ،المرونييية كييذل  تعنييي و  بالمقارنييية، واالسييتنتا  ،والتحليييي  ،الدراسييية علييى القائيييد قيييدر  وهيي  اليكريييية: المهييار  -4
 فوالظيييرو  ،العصييير متطلبيييا  حسيييب وتطويرهيييا ،المنظمييية ييييريتغ عليييى القيييدر  ل وكيييذ اآلخيييرين، أفكيييار لتقبييي  اليييذهن 

 .(2011 :121 حسن،)
 وعلييى ،الرؤييية تكييوين علييى القائييد مقييدر  تعنيي  وهيي  ،البيياحثين بعيي  قبيي  ميين اإلدراكييية المهييارا  إضييافة تييم وقييد

 شييبوة فهييم علييى القائييد وقييدر  ،ببعضييها )الداخلييية( اليرعييية ومووناتهييا ،وظائيهييا تييرب  التيي  قييا العف شييبوة وإدراكيي  تيهميي 
 األخر . والنظم ،في  يعم  الذي التربوي  النظا  بين العفقا 

 وبليو  األهيداف تحقييق عين األول المسيؤول هيو المدرسية ميدير أ  مين تنبيع فهي  المهيارا  تل  امتف  أهمية أما
 عليى مقتصير  المدرسيية القيياد  تعد "لم أن  وحيث التربوية، القياد  نظريا  وتطور المدرسة ميهو  تطور ضوء ف  الغايا 
 اإلداريية، باألعميال يتصي  ميا بوي  وتعن  واحد، آ  ف  والينية اإلدارية النواح  بين تجمع أصبح  ب  الروتينية، األعمال

 بيييالمجتمع المدرسيية وربييي  الينيي ، واإلشيييراف التربوييية، واألنشيييطة ،والمنيياهج واإلدارييييين، والمعلمييين، بيييالطف ، يتصيي  ومييا
  (2010 :3 )صالحة، المحل ".
  :الدراسة مشكلة

 فيي  المييدار  لتقييييم المعتمييد  التعليييم جييود  معييايير تيعييي  أوجييده الييذي األثيير معرفيية فيي  الدراسيية مشييولة تمحييور 
 الموضيوع هيذا تناولي  التي  القليلة الدراسا  من تعتبر دراسة ه و  ،المدراء لد  اإلدارية القياد  مهارا  تحسين ف  األرد 
 المييدار  تقييييم مهامهييا أهييم ميين والتيي  ،األردنييية والتعليييم التربييية ويار  فيي  والمسيياءلة التعليييم جييود  وحييد  إنشيياء لحداثيية نظييرا  

 المعايير. تل  على استنادا  
 القييياد  مهييارا  تحسييين فيي  التعليييم جييود  معييايير ييي تيع أثيير مييا :األتيي  الرئيسيي  السييؤال فيي  المشييولة تحييدد  وقييد

 األرد ؟ ف  الحوومية المدار  مديري  لد  اإلدارية
 الدراسة: أسئلة

 ؟فيها والمعلما  المعلمين نظر وجهة من األرد  ف  الحوومية المدار  ف  التعليم جود  معايير تيعي  درجة ما -1
 تعييي    التعلييييم جيييود  معيييايير تيعيييي  درجييية فييي  (≤) ةالدالييي مسيييتو   عنيييد إحصيييائية داللييية ذا  فيييروق  يوجيييد هييي  -2

 الدبر (؟ وسنوا  والمؤه  )الجنس الدراسة لمتغيرا 
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 والمعلمييا  المعلمييين نظيير وجهيية ميين األرد  فيي  الحوومييية المييدار  مييديري  لييد  اإلدارييية القييياد  مهييارا  مسييتو   مييا -3
 فيها؟

 راءمييد لييد  اإلدارييية القييياد  مهييارا  وتحسيين التعليييم  جييود معييايير تيعييي  بييين إحصييائية دالليية ذا  عفقيية توجييد هيي  -4
 المدار ؟

  :الدراسة أهمية
 في  الحديثية النظرييا  تبني  أهميية ومن األرد ، ف  ومعايره ،التعليم جود  موضوع أهمية من الدراسة أهمية تنبثق

 فيي  والهيدر ،والجهيد ،الوقي  وتقلي  ،الصييحيح المسيار عليى األعميال تضيع ألنهييا وذلي  بالنتيائج، اإلدار  هيامن والتي  ،اإلدار 
 مدتليف في  اإلدارييين القياد  فعاليية في  الييرق  يحيد، ميا وهيذا وتحسيين ، لتجوييده للعم  معايير إلى بحاجة فالمدراء الموارد

 وهميا والتطبيقي  النظيري  الجيانبين خيفل مين الدراسية أهميية تنياول تيم وقد المسؤول، شدصية ف  تكام  ويحد، المنظما 
 :اآلت  نحوال على
  :نظرية هميةاأل

 تطييوير برنييامج ميين نشيي   التيي و  التعليييم، فيي  الجييود  معييايير موضييوع تناولهييا فيي  للدراسيية النظرييية األهمييية تبييري
 تحسييينو  لتقييييم الهاشييمية األردنييية المملكيية فيي  والمسييائلة التعليييم جييود  وحييد  وطورتهييا عليهييا وعمليي  والمديرييية، المدرسيية
 والقيياد  والمجتميع، والمدرسية الطاليب، وبيئية والتعلييم، )اليتعلم :وهي  ،رئيسيية مجياال  أربيع خيفل نمي وذلي  ،التعلييم جود 

 .واإلدار (
 باعتبيار الميدار  ميدراء يمتلكهيا أ  يجيب التي  اإلداريية القيياد  مهيارا  عين نظري  إطار تقد  الدراسة فج  وكذل 

 التي  وهي  واالسيتراتيجيا ، ،السياسيا  لتنيييذ وسيلة وه  وأهدافها، ،والمؤسسة ،العاملين بين االرتباط نقطة ه  القياد  أ 
 عليييى السيييطر  علييى وتعمييي  المنظميية، أهييداف وبيييين ،بييينهم التييواي   تحقييييق علييى وتعميي  ،قيييدراتهم وتنميي  ،العيياملين تييدعم

 واإلشييراف ،والتوجييي  ، والتدطييي ،بييالتنظيم تهييتم التيي  فيي  اإلدار  أمييا األهييداف، تحقيييق لتسييهي  والمتوقعيية الظيياهر  المشيياك 
  والتنسيق.
 التطبيقية: األهمية

 مين عيا ، بشيو  والتربوييو   ،العلييا الدراسيا  وطلبية ،التعلييم جيود  مجيال في  البياحثين الحاليية الدراسة من يستييد
 خفل:

 ية.اإلدار  القياد  مهارا  وميهو  ،التعليم ف  الشاملة والجود  التعليم جود  لميهو  وصيا الدراسة توفر -
 تعنييى والتيي  بالموضييوع، الصييلة ذا  البحثييية المجيياال  فيي  اسييتددامها يمويين التيي  المقيياييس ميين عييددا الدراسيية تييوفر -

 المعوقيا  هي  ميا ومعرفية ،األداء تحسين أج  من التدريبية االحتياجا  تحديد علي  وبناء   ،المدار  ف  األداء بقيا 
 .الجود  تطبيق تدعم برامج بناء ف  يساهم مما

 :اإلجرائية لتعريفاتا

 التدطييييي  وتتضييييمن الشيييياملة الجييييود  لتحقيييييق المطلوبييية المواصيييييا  ميييين مجموعيييية :التعلاااايم جااااودة معااااايير -1
 القيرار، واتدياذ المدرسية في  اإلنسيانية والعفقيا  البشيرية، الميوارد وإدار  الطيف ، لتحصيي  المسيتمر  والمراقبية االستراتيج 

  .(2001 )الغنا ، التربوية العملية أطراف جميع مع والعفقة
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 تييم والتيي  ،الحالييية الدراسيية إلجييراء المعييد  التعليييم جييود  معييايير اسييتبانة فيي  المتضييمنة بالمعييايير إجرائيييا وتعييرف
 هي  والتي  ،الحاليية صييغتها في  والمديريية للمدرسية الياعلة النوعية المؤشرا  إلى المستند  الجود  معايير من استدفصها

 المدرسية الطاليب، بيئية والتعلييم، )اليتعلم :وهي  ،رئيسية مجاال  أربع إلى تقسيمها تم مؤشرا   عشرين تحوي  وثيقة عن عبار 
 والتعلييييم التربيييية ويار  بيييين بالتنسييييق نشييي  اليييذي والمديريييية المدرسييية تطيييوير برنيييامج نتيييا  وهييي  واإلدار (؛ القيييياد  والمجتميييع،
 مهيارا  يمتلكيو   طلبية لتديريج التغييير لقيياد  قيدراتها وبنياء ،المدرسية داءأ تحسيين إليى ويهيدف ،الكنديية والحوومة األردنية
 اليروح وعمياده اإلنسيانية، القييم قوامي  مجتمعي  تيواي   لبنياء المجتميع ميع حقيقيية شيراكة وإرسياء المعرفية، اقتصياد ف  عالية

 والتعليييم التربييية ويار  )المصييدر لثييةالثا األلفييية مييع التعيياي  علييى القييادر اإلنسييا  وصييناعة المسييتقب ، وصييناعة ،التطوعييية
 األردنية(.
 تتمثي  وهي  عملي  ومجيال اإلداري  مسيتواه  كيا  أييا اليرئيس بهيا يتحليى عامية "صيية :اإلدارية القيادة مهارات -2 
 ،التوجييييي  عليييى قيييادرا اليييرئيس تجعييي  التييي  واالسيييتعدادا  ،والميييؤهف  ،والدبيييرا  ،والقيييدرا  ،الدصيييائ  مييين بمجموعييية
 )1998:381 )عقيل ، ب " ويقتنعو   ،يحبون  وجعلهم ،لمرؤوسي  المعنوية الروح رفع من فتمون  لسليمينا واإلشراف

 القائييد بهييا يقييو  التيي  والجامعييية ،التربوييية المؤسسييا  فيي  والتربوييية ،اإلدارييية والنشيياطا  ،الممارسييا  أيضييا   وهيي 
 وبقيية ،والطلبية ،درسيينمال ميع المباشير وغيير ،المباشير تياعلي  خيفل مين قسيم رئييس أ  عمييدا أ  ميديرا كا  سواء التربوي 
 المؤسسية إليى باالنتمياء ويشيعرو   ،يتعياونو   وجعلهيم ،معهيم إنسيانية عفقيا  وبنياء ،فييهم التي ثير بقصيد اآلخيرين العاملين
 (1994:31 )عبا ، أهدافها" تحقيق ف  ويسهمو   ،بها يعملو   الت  والجامعة التربوية

 إنسيييانية،و  فنيييية،و  )تنظيميييية، مهيييارا  :وهييي  ،الحاليييية الدراسييية اسيييتبانة فييي  المتضيييمنة ارا بالمهييي إجرائييييا وتعيييرف
 إدراكية(.و 

 :ومحدداتها الدراسة حدود
 .األولى ال رقاء تربية مديرية ف  الحوومية المدار  :المكانية الحدود
 . 2018/2019 الدراس  العا  من الثان  الدراس  الفص  :الزمنية الحدود
 .األولى ال رقاء لمنطقة والتعليم التربية مديرية ف  والمعلما  المعلمين :لبشريةا الحدود
 تيوافر وميد  أدواتهيا، تطبييق وإجيراءا  لمجتمعهيا، الدراسية عينية تمثيي  مد  على بناء   الحالية الدراسة نتائج تعميم ويتحدد
 المقييياييس عليييى االسيييتجابة فييي  وجيييديتهم هييياعينت أفيييراد إجابيييا  دقييية عييين فضيييف   لهيييم، والثبيييا  الصيييدق مييين مقبولييية معيييايير

 الدراسة. ف  المستددمة
 السابقة: الدراسات

 )حياتم دراسية ومنهيا ،متعيدد  مجياال  عليى وانعواسيها ،التعلييم في  الجيود  موضيوع تناول  الت  الدراسا  تعدد 
 بمحافظيية الثانوييية المييدار  ري لمييدي اإلداري  األداء تحسييين فيي  الياعليية المدرسيية برنييامج )دور بعنييوا : (2017 السيييفوي،

 الموونية العشيوائية العينية عليى طبيق اليذي االسيتبيا  الباحث استدد  وقد غ  ، محافظة ف  طبق  الت  تطويره( وسب  غ  
 نيي أ إلييى الدراسيية توصييل  وقييد التحليليي ، الوصييي  الميينهج الباحييث اسييتدد و  الثانوييية، المييدار  ميين ومييدير  مييدير (30) ميين
 ال نيي أ لييىإو  ،نظييرهم وجهيية ميين المييدار  لمييديري  اإلداري  األداء تحسييين فيي  جييدا كبييير دور الياعليية مدرسييةال لبرنييامج كييا 
  الددمة(. سنوا  المديرية، المؤه ، )الجنس، الدراسة لمتغيرا  تع    إحصائية داللة ذا  فروق  يوجد
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 معييايير ضييوء فيي  المدرسييية  القيييادا أداء تطييوير )متطلبييا  بعنييوا : (2017 والحبيييب، سييليما  )آل دراسيية أمييا
 القيييادا  تطييوير متطلبييا  معرفيية إلييى هييدف  فقييد السييعودية(، العربييية بالمملكيية التعليييم تقييويم لهيئيية المدرسييية القييياد  جييود 

 وقيد التحليلي ، الوصيي  المينهج الباحيث اسيتدد  وقيد التعلييم، تقيويم لهيئية المدرسية القياد  جود  معايير ضوء ف  المدرسية
 إليى الدراسية وتوصيل  معلميا ، (22521و) حووميية، مدرسة قائد (10118) من الموونة العينة على استبيا  احثالب طبق
 دعييم أهمهييا ميين وكييا  المدرسييية، القيييادا  أداء تطييوير متطلبييا  علييى العينيية أفييراد بييين متوسييطة بدرجيية موافقيية هنييا  أ 

 وتقويميي  المدرسيي  األداء تطييوير ثقافيية ونشيير والتطييوير سييينالتح نحييو بالمدرسيية تتجيي  التيي  واألدوا  واألسيياليب األنشييطة
 معيايير السيتيياء العاملين تحيي  وكذل  وظيفيا، العاملين لتموين الصفحيا  تيوي  على القائمة المرنة السياسا  وتبن 
 محييدد  اسييتراتيجي  وبنيياء للمييدار ، التقييويم بهيئيية والتعرييي  للقيييادا ، الحييواف  ميين بم يييد الدراسيية وأوصيي  التقييويم، هيئيية
 التعليم. تقويم لهيئة المدرسية القياد  جود  معايير ضوء ف  القاد  واختيار إلعداد

 الحووميية الميدار  في  القياديية للمهيارا  الجدد المديرين ممارسة درجة) :بعنوا  دراسة (2011 شاهين،) وأجر 
 الجيييدد الميييديرين ممارسييية درجييية عليييى التعيييرف إليييى الدراسييية هيييدف و (،تنميتهيييا وسيييب  نظيييرهم وجهييية مييين غييي   بمحافظيييا 
 الميينهج الباحثيية اسييتددم و  تنميتهييا، وسييب  نظييرهم وجهيية ميين غيي   بمحافظييا  الحوومييية المييدار  فيي  القيادييية للمهييارا 
 تييم وقييد اليكرييية(، اإلنسييانية، الينييية، )الذاتييية، المهييارا  شييم  فقيير  (79) ميين موييو   اسييتبيا  وويعيي  التحليليي ، الوصييي 
 (155) عيددهمو ،(2008/2010) العيامين في  تعييينهم تيم اليذينو  ،غي   محافظيا  في  الجيدد الميديرين جميع على تطبيق 

 اليكرييية، ثييم الينييية فالمهييارا  الذاتييية، المهييارا  تليهييا األولييى، المرتبيية علييى حصييل  اإلدارييية المهييارا  أ  النتييائج وأظهيير 
 العاليييية الدرجييية عليييى المحافظييية عليييى التوصييييا  تلدصييي  وقيييد ة،الدامسييي المرتبييية عليييى حصيييل  اإلنسيييانية المهيييارا  أميييا

 لت هيي  بيرامج وضيع ميع واإلنسيانية اليكريية للمهيارا  أهميية وإعطياء واإلداريية، والينيية، الذاتية، القيادية، المهارا  لممارسة
 لتشيييجيع إضيييافة ية،المدرسييي اإلدار  فييي  المسيييتجدا  كييي  عليييى واطفعهيييم التدطيييي ، فييي  إشيييراكهم وت كييييد الجيييدد، الميييدراء
  .المدار  مدراء بين والتبادلية التعليمية ال يارا 

 ميييدار  فييي  الشييياملة الجيييود  معيييايير تطبييييق درجييية) :بعنيييوا  دراسييية بيييججراء (2011عبيييده، )أببببو الباحثييية وقامييي 
 مييديرا و  ميديري  جمييع يضيم مجتميع عليى أجريي  الدراسية أهداف ولتحقيق ،(فيها المديرين نظر وجهة من نابلس محافظة
 توصيل  وقيد ة،الدوليي الغييو، ووكاليية اليلسطينية، الوطنية السلطة المشرفتين السلطتين لكلتا التابعة نابلس محافظة ميدار 
 أوصي  وقيد المجياال ، جمييع في  الشياملة الجيود  إدار  لمعيايير متوسيطة تطبييق درجية جيودو  منهيا نتيائج عيد  إليى الباحثة
 بييييين والييييوطن  المحليييي  المجتميييع مسيييتو   عليييى بالتمييياي  واالعتيييراف للموافيييآ ، اسيييا وسي نظيييا  وضييييع بضيييرور  الباحثييية
 ،واإلبيداع ،اإلنجياي أسيا  علييى المعلميين لترقييا  التنظيميية اللوائح وضع أهمية إلى باإلضافة األساس ، التعليم مؤسسا 
 المهنة. ف  والعطاء والدبر 

 اإلدار  جييود  )تحسيين بعنيوا : دراسية بيججراء (2002 حسييين، العظييم عبيد )سيفمة قيا  فقييد الجيود  مجيال في  أميا
 وإبعادهييا ،ومبادئهييا ،المدرسييية اإلدار  فيي  الجييود  تحسييين مييياييم علييى التعييرف إلييى الدراسيية وهييدف  مصيير(، فيي  المدرسييية
 فيي  يةالمدرسيي اإلدار  جييود  لتحسييين مسييتقبل  تصييور إلييى للوصييول والمراحيي ، الدطييوا  ثييم وميين وخصائصييها، ومحييدداتها
 يقيو  اليذي اليدور مضيمو   وضيوح عيد  منها:و  الجود  محددا  وه  ،النتائج من مجموعة إلى الباحث توص  وقد مصر،

 المعاصييير ، اإلدار  عليييو  فييي  المسيييتحدثا  تبنييي  عييين المدرسيييية اإلدار  وقصيييور محتيييواه، تحدييييد إليييى واالفتقيييار الميييدير بييي 
 أو مهنيية ألسيبا  للعياملين األداء مسيتو   واندييا  للحيواف ، جييد نظا  دوجو  وعد  ،األقدمية على الترقيا  نظا  واعتماد
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 اإلدارييية، التكنولوجيييا وإهمييال التييدريب، بييرامج وضييعف ،المدرسيية فيي  والتجهييي ا  المادييية اإلموانيييا  تييوفر وعييد  نيسييية،
 التعليمية. العملية عن المدرسة إدار  انشغال إلى تؤدي الت  المتابعة لجا  كثر و 

 المدرسيية اإلدار  تطيوير برنيامج )أثير بعنيوا : (2001 )الطاليب، دراسية اإلدار  تطيوير تناولي  الت  ألبحا،ا ومن
 وقيد العامية، اإلدار  معهيد في  العلييا اإلدار  ليدور  مقيد  بحيث وهو جرش(، محافظة ف  المدار  ومديرا  مديري  أداء على

 فقير  (57) مين مويو   اسيتبيا  طبيق وقيد ،التحليلي  الوصيي  منهجال الباحث استدد  ومدير ، مدير (27) من العينة تكون 
 وقيييياد  ،اإلبداعيييية والقيييياد  ،اإلجرائييي  والبحيييث ،فرييييق فييي  والعمييي  ،التدطيييي  :وهييي  للبرنيييامج الدمسييية المجييياال  غطييي 
 الييذين ديرا والميي ،المييديرين أداء تطييوير علييى المدرسييية اإلدار  تطييوير برنييامج ثييرأ أ  إلييى الدراسيية توصييل  وقييد التغيييير،
 تطبييق في  باالسيتمرار الدراسية أوصي  وقيد ،البرنيامج هيذا مجياال  في  يتعليق فيميا واضيحا   كا  التدريب  للبرنامج تعرضوا
 الدطيية إعييداد فيي  المحليي  والمجتمييع الطلبيية ومشيياركة المملكيية مييدار  كافيية علييى وتعميميي  المدرسييية اإلدار  تطييوير برنييامج

 (.2010 )المساعيد، التطويرية
 The new look in principal- The effective school“ :بعنيوا  (Lauder AN.2000) دراسية مياأ

programs التيي  التدريبييية البييرامج وتطييوير تحييديث إلييى هييدف  قييدف المييدار (، مييديري  إعييداد برنييامج فيي  معاصيير  )رؤييية 
 ميين الدراسيية عينيية وتكونيي  لتحليليي ،ا الوصييي  الميينهج الباحييث اسييتدد  وقييد أمريوييا، فيي  المييدار  مييديري  بجعييداد تدييت 

 التغذييية فيي  والتنويييع وتحييديثها للبييرامج المسييتمر  المراجعيية أ  منهييا: نتييائج إلييى الدراسيية أسييير  وقييد مدرسيية، مييدير (56)
 األداء مجياال  عليى قائمية واضيحة معايير تبن ل أهمية وجود كذل و  المدرسة، فاعلية تحسين ف  يساهم أ  يمون الراجعة
 لمنصيب الترشييح شيروط تضيمين ضيرور  كاني  التوصييا  بيريأ أ  كميا المنظمة(، الشدصية، البرنامج، وظيية،)ال :وه 
 العم . بيئة إدار  على والقدر  ،والقياد  ،التدطي  مهارا  مدرسة مدير

 السابقة: الدراسات على التعقيب
 وعليي  متغييرا ، بعيد  وارتباطهميا ،همياتطبيق ودرجية ،القيياد و  الجيود   موضيوع تناول  الت  الدراسا  تعدد  لقد

 ميين كيي  أ  ونفحيي  وأمريوييا، ،وفلسييطين ،ومصيير ،األرد  فيي  تييم مييا منهييا متعييدد  بيئييا  فيي  دراسييا  علييى االطييفع تييم
 لبرنييامج كييا  نيي أ ووجييدا ،أدائهييم تحسيين علييى المييدار  مييدراء تييدريب أثيير تنيياوال (2001 و)الطالييب، ،(2017 )السيييفوي،
 فيي  بحثيي  فقييد (2002 حسييين، العظيييم عبييد )سييفمة دراسيية أمييا ،ديهمليي اإلداري  األداء تحسييين فيي  جييدا   يييرا  كب دورا   التطيوير
 اإلداريية القيياد  مهيارا  في  بالبحث (2011 شاهين،) وقام  كما معيقاتها، أهم واستنتج ،مصر ف  التعليم جود  معوقا 
 في  الجيود  معيايير تطبييق درجية في  بحثي  فقيد (2011عبيده، و)أب دراسة أما تنميتها، وسب  ،المدار  مدراء يمتلكها الت 

  األفض . التطبيق لضما  والتماي  ،والتع ي  ،للترقيا  نظا  وضع ضرور  إلى وتوصل  ،المدار 
 للمدرسية الياعلية المؤشيرا  إليى المسيتند  التعلييم جيود  معيايير تناولي  أنهيا في  السابقة الدراسا  عن الدراسة هذه وتمي  

 في  المعيايير هيذه أهمية أيضا   وتناول  األردنية، والتعليم التربية ويار  ف  والمديرية المدرسة تطوير برنامج نتا  ه  الت و  ديرية،والم
  الموضوع. هذا تناول  الت  القليلة الدراسا  من تعتبر وه  ،تحديدا   المدار  مدراء لد  اإلدارية القياد  مهارا  تحسين

 المحيياور وتحدييد الدراسية، هيذه إلجيراء الميينهج اختييار خيفل مين السيابقة الدراسييا  مين حالييةال الدراسية واسيتياد 
 والتوصيا . ،والمقترحا  ،النتائج صياغة ف  وكذل  االستبيا ، تصميم وف  ،للدراسة الرئيسة
  :الدراسة منهجية

 .الحالية اسةالدر  لموضوع فئمت مل والتحليل  االرتباط  بشقي  الوصي  المنهج استددا  تم
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  :الدراسة مجتمع
 األوليى ال رقياء في  والتعلييم بييةالتبر مديريب  مبدار  فب  يعمليو   ومعلمية معليم (4063) مين الدراسة مجتمع تكو  

 حوومية. مدرسة (142) عددها البال 
  :الدراسة عينة

 أصيي  مبب  اسببترداد ا تببم ومعلمبب    ،معلمببا   (322) بلغيي  إذ البسيييطة العشييوائية بالطريقيية الدراسيية عينيية اختيييار تييم
 ذلك: (1) الجدو  ويبي  المديري ، مدار  م  مدرس  (35) ف  تطبيالها وتم استبيان، (370)

راسة عينة أفراد توزع (:1) الجدول   الخبرة وسنوات العلمي والمؤهل الجنس حسب الدِّ

 المئوية النسبة العدد الفئات المتغيرات

 الجنس

 %40 130 ذكر

 %60 192 أنثى
 100% 322 كل ال

 العلم  المؤه 

 %86 276 ف ق  بوالوريو 

 %14 46 ف على ماجستير

 100% 322 المجموع

 الدبر  سنوا 

 %24 76 سنوا  خمس من اق 

 %24.2 78 سنوا  10 أق  -5 بين

 %51.8 168 ف كثر سنوا  10

 100% 322 المجموع

 :الدراسة أداتا

  يم:التعل جودة معايير استبيان :أوالا 
 بنييود بييين ميين المدرسيية مييدير بمهييا  تخببت  التبب  البنبود إدراج خببل  مبب  التعلببيم جببودة معببايير اسببتبيان تطببوير تبم

 (.172) أص  م  فالط وصفا   ،(40) إدرا  تم أي األرد ، ف  التعليم لجود  العشرين المعايير وثيقةل األداء وصف

 المحوميين مين (4) عليى األوليية بصورت  بعرض  وذل  المحومين صدق باستددا  االختبار صدق من التحقق تم :الظاهري  الصدق
 اتييق التي  اليقيرا  عليى اإلبقياء تيم حييث واقتراحياتهم، وآرائهيم بتعيديفتهم األخيذ وتيم والتقيويم، والقيا  التربوية باإلدار  المتدصصين

 أي حييذف ييتم ليم حييث التعيدي ، أو الحيذف اضييوئه في  ييتم مقبولية قيمية النسيبة هييذه وتعيد المحوميين، مين (%80) مين أكثير عليهيا
 فقر .

 درجيية بييين االرتبيياط بحسييا  الييداخل  االتسيياق صييدق باسييتددا  المقيييا  صييدق ميين التحقييق تييم :الااداخلي االتساااق صاادق
 إدخيالهم ييتم وليم ،المجتميع داخي  مين عشيوائيا اختييارهم تيم معلميا   (30) بلغي  اسيتطفعية عينية عليى الكلية والدرجة اليقر 
  االرتباط: معامف  يبين (2) والجداول الدراسة، عينة ف 

 (40)ن= الكلية والدرجة الفقرة على الدرجة بين بيرسون  ارتباط معامل بحساب الجودة معايير الستبيان الداخلي البناء صدق (:2) جدول
 لفقرةا االرتباط معامل الفقرة االرتباط معامل الفقرة االرتباط معامل الفقرة االرتباط معامل

.513 31 .320 11 .452 21 .404 1 

.448 32 .437 12 .400 22 .641 2 

.419 33 .437 13 .336 23 .485 3 

.564 34 .399 14 .451 24 .410 4 

.352 35 .417 15 .533 25 .442 5 
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.409 36 .367 16 .319 26 .313 6 

.472 37 .341 17 .308 27 .525 7 

.517 38 .403 18 .426 28 .391 8 

.389 39 .452 19 .468 29 .468 9 

.561 40 .304 20 .398 30 .403 10 

 االرتبياط معيامف  تراوحي  حييث جييد ، داخلي  بنياء صيدق مؤشيرا  لفستبيا  تحقق ب ن  (2) الجدول من يتبين
 (.0.641-0.304) بين

 أليييا كرونبيياخ معادليية حسييب الييداخل  االتسيياق بطريقيية الثبييا  معاميي  حسييا  تييم فقيد الدراسيية، أدا   ثبييا  ميين للتأكببد :الثبااات
 :ذلك يوضح (3) والجدول معلمة، معلم (40) من موونة الدراسة عينة خار  من عينة على

 للمجاالت الداخلي لالتساق الفا كرونباخ ثبات معامالت قيم(:3) الجدول

 الثبات معامل المجال المتغير
 0.89 والتعلم التعليم التعليم جودة معايير

 0.91 الطالب بيئة

 0.82 والمجتمع المدرسة

 0.90 واإلدار  القياد 

 0.92 الكل 

 وتعييد (0.91-0.82) بييين تراوحيي  وللمجيياال  (0.92) للكليي  بلغيي  الثبببات معبباملت قببيم أن (3) الجييدول بييين
 .البحث لغايا  مقبولة القيم هذه
 دارس:الم مديري  لدى اإلدارية القيادة مهارات استبيان :ثانياا 

 اإلدار  القيياد  مهيارا  مسيتو   لرفع تطويري  برنامج ثرأ )معرف  دراسة ف  المستدد  االستبيا  من االستياد  تم 
 أدا   وهيي  ،(2005 شييها ،) شييها  شييهرياد للباحثيية (نينييو   محافظيية مركيي  فيي  االبتدائييية المييدار  مييديري  لييد  والتربوييية
 تطيوير تيم ثيم ومين فقي ، واإلنسيانية( الذاتية، )الينية، األبعاد م  بك  لمتعل ا الجزء م  االستفادة تم فالرة (79) من موونة
 فالرة. (36) الدراسة هذه ف  المستددمة اليقرا  عدد ليصبح اإلدراكية المهارا  بعد إضافة خفل من األدا   هذه

 مين (4) عليى األوليية بصيورت  بعرضي  وذلي  المحوميين صيدق باسيتددا  االختبار صدق من التحقق تم :الظاهري  الصدق
 عليى اإلبقياء تيم حييث واقتراحياتهم، وآرائهم بتعديفتهم األخذ وتم والتقويم، والقيا  التربوية باإلدار  المتدصصين المحومين
 أو الحيييذف ضيييوئها فييي  ييييتم مقبولييية قيميية النسيييبة هيييذه وتعيييد المحوميييين، مييين (%80) ميين أكثييير عليهيييا اتييييق التييي  اليقييرا 
 فقر . أي حذف يتم لم حيث التعدي ،
 درجيية بييين االرتبيياط بحسييا  الييداخل  االتسيياق صييدق باسييتددا  المقيييا  صييدق ميين التحقييق تييم :الااداخلي االتساااق صاادق
 إدخيالهم ييتم وليم ،المجتميع داخي  مين عشيوائيا   اختييارهم تيم معلميا   (30) بلغ  استطفعية عينة على الكلية والدرجة ،اليقر 
 االرتباط: معامف  بيني (4) والجداول الدراسة، عينة ف 

 الكلية والدرجة الفقرة على الدرجة بين بيرسون  ارتباط معامل بحساب اإلدارية القيادة مهارات الستبيان الداخلي البناء صدق (:4) جدول
 (40)ن=

 معامل
 معامل الفقرة االرتباط

 معامل الفقرة االرتباط
 معامل الفقرة االرتباط

 معامل الفقرة االرتباط
 معامل الفقرة االرتباط

 الفقرة االرتباط
**.432 31 *.308 25 *.367 19 **.671 13 **.603 7 **.471 1 
**.555 32 **.426 26 **.671 20 **.674 14 **.491 8 **.590 2 
**.447 33 **.468 27 **.485 21 **.570 15 **.497 9 **.523 3 
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**.672 34 **.398 28 **.539 22 **.397 16 **.628 10 **.513 4 
**.458 35 **.513 29 **.620 23 *.337 17 **.572 11 **.470 5 
**.528 36 .448 30 **.533 24 **.423 18 **.671 12 **.492 6 

 (.α≤0.05) الداللة مستو   عند دالة )*(
 (.α≤0.01) الداللة مستو   عند دالة )**(

 االرتبياط معيامف  تراوحي  حييث جييد ، داخلي  ءبنيا صيدق مؤشيرا  لفستبيا  تحقق ب ن  (4) الجدول من يتبين
 (.0.641-0.304) بين

 أليييا كرونبيياخ معادليية حسييب الييداخل  االتسيياق بطريقيية الثبييا  معاميي  حسييا  تييم فقيد الدراسيية، أدا   ثبييا  ميين للتأكببد :الثبااات
 :ذلك يوضح (5) والجدول معلمة، معلم (40) من موونة الدراسة عينة خار  من عينة على

  للمجاالت الداخلي لالتساق ألفا كرونباخ ثبات معامالت قيم (:5) الجدول
 الثبات معامل المجال المتغير

 اإلداري  القيادة مهارات

 0.90 الذاتية المهارا 

 0.88 الينية المهارا 

 0.91 اإلنسانية المهارا 

 0.91 اإلدراكية المهارا 

 0.93 الكل 

 وتعييد (0.91-0.88) بييين تراوحيي  وللمجيياال  (0.93) للكليي  بلغيي  لثببباتا معبباملت قببيم أن (5) الجييدول يبييين
 .البحث لغايا  مقبولة القيم هذه

 الدراسة: إجراءات
 معييامف  وحسييا  ،المقيياييس إعييداد ثييم وميين ،النظييري  األد  مراجعيية خييفل ميين الدراسيية نتييائج إلييى التوصيي  تييم

 فيي  االسيتبيا  وتطبييق ،والتعليييم التربيية ويار  مين باحييث ةمهمي تسيهي  كتيا  علييى الحصيول تيم وقييد لهميا، والثبيا  الصيدق
 النتائج. وإظهار ،البيانا  لتحلي  اإلحصائية المعالجة استددا  ثم ومن العينة، مدار 
 الدراسة: متغيرات

 ةوالمدرسيي الطالييب، وبيئيية والتعليييم، الييتعلم :وهيي  ،مجيياال  أربييع ميين وتتكييو   التعليييم، جييود  معييايير المسييتق : المتغييير -1
 واإلدار . والقياد  والمجتمع،

 وإدراكية. وإنسانية، وفنية، ذاتية، مهارا  :وه  ،عناصر أربع من وتتكو   ،اإلدارية القياد  مهارا  التابع: المتغير -2
  :اإلحصائية المعالجة

 :التال  النحو على الدراس  أسئل  ع  لإلجاب  (SPSS) اإلحصائ  البرنامج استددا  تم
  .المعيارية واالنحرافا  ،الحسابية المتوسطا  استددا  تم والثالث األو   السؤا ع  لإلجابة -
 واختبيار ،المتعيدد التبياين وتحليي  ،المعياريية واالنحرافيا  ،الحسابية المتوسطا  استددا  تم الثان  السؤا  ع  لإلجاب  -

 شيفي .
  .بيرسو   االرتباط معام  استدرا  تم الرابع السؤال على لإلجابة -
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 التقيدير مسيتو   عليى مؤشيرا   لتكيو   العينية أفيراد إلجابيا  الحسيابية المتوسيطا  اعتمياد تيم التقيدير مسيتو   إليى للتعيرف -
 ثفثية إليى التقيدير مسيتويا  بتقسييم وذلي  الحسيابية، المتوسيطا  تقيدير عليى الحويم ف  التال  المعيار على باالعتماد
 التالي : ل المعاد على باالعتماد منخفض( متوسط، )مرتف ، مستويا 

 (1.33=5/3 - 1 = المستويات /عددللبدائ  األدنى الحد – للبدائ  األعلى )الحد

 الطريقية لهيذه المحسيو  الثبا  معام  بل  حيث النصفية التج ئة ثبا  باستددا  المقيا  ثبا  من الت كد تم كما
(0.85%.) 

  :كالتالي التقديرات ذلك بعد فتصبح
 منخفضا . را  مؤش (2.33) يساوي  أو من اق  -1
 متوسطا . مؤشرا   (3.67) تساوي  أو م  واق  (2.34) تساوي  أو اكبر -2

 مرتفعا . مؤشرا   (3.68) تساوي  أو من اكبر -3
 الدراسة: نتائج

  ؟فيها والمعلمات المعلمين نظر وجهة من الحكومية المدارس في التعليم جودة معايير تفعيل درجة ما األول: السؤال
 علييى الدراسية عينية أفييراد السيتجابا  المعياريية واالنحرافيا  الحسييابية المتوسيطا  حسيا  تييم السيؤال عين لإلجابية

 ذل : يبين (6) والجدول الجود  استبيا 
 الجودة استبيان على الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:6) جدول

 الدرجة لرتبةا المعياري  االنحراف الحساب  المتوس  البعد

 ةمتوسط 4 47. 3.54 والتعليم التعلم

 ةمرتيع 3 59. 3.85 الطالب بيئة
 مرتيعة 1 75. 4.16 والمجتمع المدرسة

 مرتيعة 2 64. 4.15 واإلدار  القياد 

 مرتيعة -- 46. 3.89 الكل 

 وبمتوسي  ،مرتيعية ء جيا الدراسية عينية ليد  التعلييم جيود  معيايير تيعي  درجة أ  (6) الجدول خفل من يفح 
 فييي  جيياء قييد والمجتمييع المدرسيية مجييال فيي  المعيييايير تيعييي  أ  تبييين حيييث (،0.46) معييياري  وانحييراف ،(3.89) حسيياب 
 والتعليييم الييتعلم مجييال جيياء بينمييا (،0.75) معييياري  وانحييراف ،(4.16) حسيياب  وبمتوسيي  ،مرتيعيية وبدرجيية ،األولييى المرتبيية

 (.0.47) معياري  وانحراف ،(3.54) حساب  وبمتوس  ،طةمتوس وبدرجة ،األخير  المرتبة ف 
 يلي: كما بعد كل لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب وتم
 والتعليم: التعلم أوال:

 والتعليم التعلم بعد لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:7جدول)

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 رافاالنح
 المعياري 

 الدرجة الترتيب

 مرتيعة 1 82. 3.75 .الوطنية والتوجها  والنظافة العامة الممتلكا  على للمحافظة مبادرا  يتبنى 8
 متوسطة 2 76. 3.65 .التدريس تطوير ف  التقويم نتائجل المدرسة توظي  يدعم 11

 متوسطة 3 80. 3.60 .لبةالط أداء حول نوعية حوارا  المدرسة ف  المعلمو   ممارسة يدعم 10

9 
 تدريس الستراتيجيا  المعلمين استددا  حول مفحظا  المدرسة مدير يوج 

 ومتنوعة مناسبة
 متوسطة 4 74. 3.56
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 متوسطة 5 78. 3.55 .الطالب بواقع المعرفة رب  حول للمعلمين مفحظا  المدرسة مدير يوج  1

2 
 المدرسة خار  المجتمع  مؤسسا مع شراكا  تبن  على المدرسة مدير يشجع

 .الطلبة تعلم لتحسين لتوظيها
 متوسطة 6 79. 3.54

7 
 خفل من الطلبة شدصيا  ف  والقيم األخفق ونمذجة تع ي  المدير يشجع

 .الهادفة األنشطة
 متوسطة 7 80. 3.53

 متوسطة 8 78. 3.51 .السلو  على للحوم معايير بوضع المدرسة مجتمع المدير يشار  5

3 
 المدرسية التجهي ا  من القصو   اإلفاد  إلى واإلداريين المعلمين  يوج

 .الطلبة بحاجا  ترتب  أنشطة لتنييذ المعلوما  وتكنولوجيا
 متوسطة 9 79. 3.48

6 
 أو الصفية الغرف داخ  الطلبة لد  السلو  لتوجي  محدد  معايير المدرسة لد 

 .اإلدار  أو المعلمين غرف أو الممرا 
 متوسطة 10 82. 3.45

 متوسطة 11 84. 3.36 المستقبلية المهن نحو الطلبة توعية يدعم 4

 متوسطة -- 47. 3.54 والتعليم التعلم 

 النظافية أو العامية الممتلكيا  على للمحافظة مبادرا  يتبنى) على تن  والت  ،(8) رقم اليقر  أ  (7) الجدول من يفح 
 بينميا (،82.) معيياري  وبيانحراف ،(3.75) حسياب  وبمتوسي  ،مرتيعية وبدرجية ،األوليى المرتبية في  جياء  قيد (الوطنية التوجها  أو

 وبدرجييية ،األخيييير  المرتبييية فييي  جييياء  قيييد (المسيييتقبلية المهييين نحيييو الطلبييية توعيييية ييييدعم) عليييى تييين  والتييي  ،(4) رقيييم اليقييير  جييياء 
  (.84.) معياري  وبانحراف ،(3.36) حساب  وبمتوس  ،متوسطة

  لب:الطا بيئة ثانيا:

 الطالب بيئة بعد لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:8) جدول

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الترتيب المعياري 

17 
 على والمحافظة واألخفق النب  ف  قدو  واإلداريو   المعلمو   مث ت دعمي

 .وحمايتها العامة الممتلكا 
 مرتيعة 1 82. 4.02

 مرتيعة 2 84. 3.98 .والمعلمين الطلبة بين التعاون  الجماع  العم  المدير شجعي 18

15 
 أية من وخلوها الطلبة لتدريس وسفمتها والساحا  الصيوف صفحية من يت كد

 مرتيعة 3 88. 3.97 .الطلبة سفمة يهدد ما أو معيقا 

 مرتيعة 4 89. 3.95 .العاملينو  المعلمين أداء حول عالية توقعا  المدرسة مدير لد  19

 مرتيعة 5 90. 3.92 .نشرها على ويعم  النجاح قص  المدرسة مدير يدعم 20

23 
 اللجا  ف  بالمشاركة الطلبة لجميع الير  وتتاح الطفبية القيادا  دعمي

 مرتيعة 6 97. 3.89 .وبعدالة المدرسية والمجالس

 مرتيعة 7 98. 3.87 .والتنمر الجسدي العنف من يدلو تعاونيا مناخا رعىي 16

 مرتيعة 8 89. 3.86 .الطلبة عند االيجاب  السلو  تع ي صفية بيئة توفير يدعم 12

14 
 للجميع المعروفة األساسية الصحية السياسا  من مجموعة المدرسة لد 
 .والطلبة األمور أولياء فيهم بمن موحد بشو  الجميع من تطبيقها يتم

 مرتيعة 9 79. 3.79

13 
 الطلبة سلو  تعدي  ف  اإليجابية المهارا  واإلدارية التدريسية الهيئتين تمتل 

 ...(.السلوك  التعاقد المحو، اإليجاب ، التع ي  النمذجة،)
 مرتيعة 10 85. 3.76

21 
 المسارا  واختيار العلم  البحث منهجية من طلبةلل المدرسة نيتمو يدعم

 متوسطة 11 91. 3.65 .قدراتهم تناسب الت  التعليمية

 متوسطة 12 89. 3.54 .المدرسة ف  متنوعة علمية أندية توفير المدرسة مدير يدعم 22

 مرتيعة -- 59. 3.85 الطالب بيئة 



2021
 

267 

 النبيييي  فييي  قييييدو  واإلدارييييو   المعلميييو   يمثيييي ) عليييى تييين  والتيييي  ،(17) رقيييم اليقييير  أ  (8الجييييدول) مييين يفحييي 
 حسياب  وبمتوسي  ،مرتيعية وبدرجية ،األوليى المرتبية في  جياء  قيد (وحمايتهيا ميةالعا الممتلكيا  عليى والمحافظية واألخفق

 أندييية تييوفير المدرسيية مييدير يييدعم) علييى تيين  والتيي  ،(22) رقييم اليقيير  جيياء  بينمييا (،82.) معييياري  وبييانحراف (4.02)
 وبيييانحراف ،(3.54) حسييياب  وبمتوسييي  ،متوسيييطة وبدرجييية ،األخيييير  المرتبييية فييي  جييياء  قيييد (المدرسييية فييي  متنوعييية علميييية
  (.89.) معياري 
 :والمجتمع المدرسة ثالثاا:

 والمجتمع المدرسة لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:9) جدول

 األميور أوليياء إشيرا  عليى المدرسية ثقافية تركي ) عليى تين  والتي  ،(24) رقيم اليقير  أ  (9) الجيدول مين يفحي 
 ،األولييى المرتبيية فيي  جيياء  قييد (أبنييائهم تعلييم بشيي   المعلمييين مييع حوارييية استشييارية وجلسييا  لقيياءا  فبب  (وأمهييا  آبيياء  )

 عليى تين  والتي  ،(25) رقيم اليقير  جياء  بينما (،85.) معياري  وبانحراف ،(4.22) حساب  وبمتوس  ،متوس  وبمستو  
 وبدرجيية ،األخييير  المرتبيية فيي  جيياء  قييد (المدرسيية لصييالح منهييا ويسييتييد ،خارجيية مصييادر خارطيية درسييةالم مييدير نييىيتب)

 (.82.) معياري  وبانحراف (4.10) حساب  وبمتوس  مرتيعة
  واإلدارة: القيادة رابعا:

 واإلدارة القيادة بعد لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:10جدول)

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الترتيب المعياري 

34 
 أج  من  ومؤسسات المحل  المجتمع مع التواص  وأدوا  باستراتيجيا  المدرسة تنوع

 مرتيعة 1 73. 4.29 التعليمية(. المؤسسة تد  وتشريعا  وقوانين، أنظمة، من يستجد ما على إطفعهم

 مرتيعة 2 88. 4.27 والتعوي . شغالاإل لحص  برنامج المدرسة مدير يوفر 40

31 
 ونوعية واألدوار المسؤوليا  إلى بالرجوع واألدوار المها  وتويع العاملين تموين يتم

 مرتيعة 3 80. 4.23 .األداء

26 
 علمية، منهجية وفق بني  الت  المدرسة ورسالة رؤية المدرسة مدير يتبنى

 .المدرسة تطوير فريق كةوبمشار  الذاتية، المراجعة بيانا  على وبناء  
 مرتيعة 4 83. 4.20

 مرتيعة 5 83. 4.19 أمث . استددام ا والتقنية والمادية البشرية الموارد المدرسة مدير يستدد  39

 مرتيعة 6 78. 4.16 والتعليم. التعلم على ينعوس بما الموارد باستثمار المدرسة مدير يقو  38

37 
 األولويا  على التركي  لضما  السنوية الصرف أوج  المدرسة تحل 

 التطويرية.
 مرتيعة 7 86. 4.15

 مرتيعة 8 83. 4.14 .العاملين بين االجتماع  التياع  عفقا  لبناء المفئمة األجواء المدرسة توفر 32

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الترتيب المعياري 

24 
 وجلسا  لقاءا  ف  األمور أولياء إشرا  على المدرسة ثقافة ترك 

 .أبنائهم تعلم بش   المعلمين مع حوارية استشارية
 مرتيعة 1 85. 4.22

25 
 لصالح منها يستييد خارجة مصادر خارطة المدرسة مدير يتبنى

 .المدرسة
 مرتيعة 2 82. 4.10

 مرتيعة -- 75. 4.16 والمجتمع المدرسة 
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35 
 ومؤشرا  المتوقعة النتائج يتضمن والمتابعة للتقييم عا  إطار وجود يدعم

  النتائج. تحقق قيا ل البيانا  جمع وأدوا  األداء،
 مرتيعة 9 81. 4.13

27 
 ف  ورد ما وحسب ورسالتها رؤيتها من المدرسة وفعاليا  أنشطة جميع تنطلق

 .التطويرية الدطة
 مرتيعة 10 85. 4.12

 مرتيعة 11 88. 4.11 .المسؤوليا  تحم  ف  الجماعية المشاركة على المدرسة ترك  29

30 
 لتحسين قرارا  التداذ والمتابعة التقييم جنتائ توظي  المدرسة مدير يدعم

 .والتعليم التعلم عملية
 مرتيعة 12 76. 4.10

28 
 تباد  )التدري ، للعاملين المهن  للنمو واضحة خطة المدرسة قياد  لد 

 العليا(. الدراسات الدورات، الزيارات،
 مرتيعة 13 90. 4.09

33 
 ف  مؤسسية وتقاليد وعمليا  وممارسا  إجراءا  المدرسة مدير يوفر

 العاملين. مع التواص 
 مرتيعة 14 80. 4.08

 مرتيعة 15 88. 3.96 للجميع. وتعلنها الداخلية المصادر خارطة المدرسة تتبنى 36

 مرتيعة -- 64. 4.15 واإلدار  القياد  
 التواصيي  أدوا و  باسييتراتيجيا  المدرسيية تنييوع) علييى تيين  والتيي  ،(34) رقييم اليقيير  أ  (10) الجييدول ميين يفحيي 

 مين يسيتجد ميا عليى اطفعهيم أجي  من اجتماعا  مشاركا ، دعوا ، ) المدن  المجتمع ومؤسسا  المحل  والمجتمع مع
 حسياب  وبمتوسي  ،مرتيعية وبدرجية ،األوليى المرتبية في  جياء  قيد التعليميية( المؤسسية تدي  وتشيريعا  وقوانين، أنظمة،

 (.73.) معياري  وبانحراف ،(4.29)
 في  (للجمييع وتعلنهيا الداخليية المصيادر خارطية المدرسية تتبنيى) عليى تين  والتي  ،(36) رقيم اليقير  اء جي بينما

 (.88.) معياري  وبانحراف ،(3.96) حساب  وبمتوس  ،متوسطة وبدرجة ،األخير  المرتبة
 التعلايم جاودة اييرمعا تفعيل درجة في (≤) الدالة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  يوجد هل الثاني: السؤال
 الدراسة؟ لمتغيرات تعزى 
 الجنس: أوالا:

 التعلييم جيود  معيايير تيعيي  درجية في  الييروق  لداللة المستقلة للعينا  اختبار) ( استددا  تم السؤال عن لإلجابة
  ذل : يبين (11) والجدول للجنس تبعا   الحوومية المدار  ف 

 للجنس تبعاا  التعليم جودة معايير تفعيل درجة في الفروق  لداللة لةالمستق للعينات )ت( اختبار نتائج (:11جدول)
 الداللة )ت( قيمة الحرية درجة المعياري  االنحراف الحسابي المتوسط العدد الجنس البعد

 والتعليم التعلم
 51. 3.45 130 ذكر

320 

-2.946 .003 
 44. 3.61 192 أنثى

 الطالب بيئة
 60. 3.74 130 ذكر

-2.796 .005 
 58. 3.93 192 أنثى

 والمجتمع المدرسة
 84. 4.04 130 ذكر

-2.316 .021 
 68. 4.24 192 أنثى

 واإلدار  القياد 
 66. 4.09 130 ذكر

-1.282 .201 
 63. 4.19 192 أنثى

 الكل 
 48. 3.81 130 ذكر

-2.780 .006 
 44. 3.95 192 أنثى
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 معايير تيعي  لدرجة الكل  ف  (α≤0.05) الداللة مستو   عند إحصائية داللة ذا  فروق  وجود (11) الجدول من يفح 
 يظهير كميا (.2.780-) للكلي = ) ( قيمية كاني  حييث اإلنيا،، ولصالح ،الجنس لمتغير تع    الحوومية المدار  ف  التعليم جود 
 والمجتمع( ةوالمدرس الطالب، بيئة والتعليم، )التعلم الثفثة األبعاد ف  فروق  وجود

 إحصيائية داللية ذا  فيروق  وجيود تظهير ليم بينميا الترتيب، على (2.316- ،2.796- ،2.946-) ) (= قيم كان  حيث
 (.1.282-) ) (= قيمة كان  حيث واإلدار ( )القياد  بعد ف 

 العلمي: المؤهل ثانياا:
 جييود  معييايير التيعييي  درجيية فيي  وق الييير  لدالليية المسييتقلة للعينييا  ) ( اختبييار اسييتددا  تييم السييؤال عيين لإلجابيية

 ذل : يبين (12) والجدول العلم  للمؤه  تبعا   التعليم
 للمؤهل تبعاا  في التعليم جودة معايير تفعيل درجة في الفروق  لداللة المستقلة للعينات )ت( اختبار نتائج (:12) جدول

 العدد المؤهل البعد
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 الداللة )ت( قيمة الحرية درجة المعياري 

 التعلم
 والتعليم

 49. 3.54 276 بوا+دبلو 

320 

-.101 .920 
 33. 3.55 46 عليا دراسا 

 الطالب بيئة
 59. 3.84 276 بوا+دبلو 

-.531 .596 
 63. 3.89 46 عليا دراسا 

 المدرسة
 والمجتمع

 71. 4.19 276 بوا+دبلو 
1.935 .054 

 95. 3.96 46 عليا دراسا 

 القياد 
 واإلدار 

 63. 4.15 276 بوا+دبلو 
.339 .735 

 69. 4.19 46 عليا دراسا 

 الكل 
 46. 3.90 276 بوا+دبلو 

.101 .919 
 49. 3.89 46 عليا دراسا 

 تيعيي  لدرجية الكلي  في  (α≤0.05) الداللية مسيتو   عنيد إحصيائية داللية ذا  فيروق  وجيود عد  (12) الجدول من يفح 
 والمدرسييية الطاليييب، بيئيية والتعلييييم، )الييتعلم ولألبعييياد (،0.101) للكليي  ) ( قيمييية كانيي  حييييث المؤهيي ، لمتغيييير تبعييا   الجيييود  معييايير

 الترتيب. على (0.339 ،1.935 ،0.501- ،0.101-) ) (= قيم كان  واإلدار ( القياد  والمجتمع،
  الخبرة: ثالثاا:

 للخبرة تبعا التعليم جودة معايير تطبيق درجة في الفروق  اللةلد األحادي التباين تحليل (:13) جدول

 العدد الخبرة البعد
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 التباين مصدر المعياري 

 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 ف المربعات

 مستوى 
 الداللة

 التعلم
 والتعليم

 اق 
 48730. 3.3170 76 5من

 بين
 2.689 2 5.378 المجموعا 

 210. 319 66.904 الدط  44130. 3.5720 78 5-10 000. 12.820

 أكثر
  321 72.282 الكل  45187. 3.6353 168 10من

 بيئة
 الطالب

 اق 
 55177. 3.6086 76 5من

 بين
 9.444 3.179 2 6.359 المجموعا 

 
.000 
 

 337. 319 107.387 الدط  56161. 3.9915 78 5-10
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 أكثر
  321 113.745 الكل  60073. 3.8968 168 10من

 المدرسة
 والمجتمع

 اق 
 76580. 4.0592 76 5من

 بين
 2.592 2 5.183 المجموعا 

4.643 
 

.010 
 

 558. 319 178.053 الدط  63033. 4.3782 78 5-10

 أكثر
  321 183.236 الكل  78716. 4.0952 168 10من

 القياد 
 واإلدار 

 اق 
 79867. 4.0000 76 5من

 بين
 1.921 2 3.842 المجموعا 

4.738 
 

.009 
 

 405. 319 129.318 الدط  54795. 4.3145 78 5-10

 أكثر
  321 133.160 الكل  59115. 4.1389 168 10من

 الكل 

 اق 
 54148. 3.6977 76 5من

 بين
 2.137 2 4.273 المجموعا 

10.595 
 

.000 
 

 202. 319 64.331 الدط  34875. 4.0168 78 5-10

 أكثر
  321 68.605 الكل  44437. 3.9256 168 10من

 تيعييي  درجيية فيي  (α≤0.05) الدالليية مسييتو   عنييد إحصييائية دالليية ذا  فييروق  وجييود (13) الجييدول ميين يفحيي 
 األربعة. اليرعية األبعاد ف  فروق  وجود وكذل  ،(10.595=) للكل  )ف( قيمة كان  حيث للدبر ، تع    الجود  معايير

 ذل : يبين (1-13) والجدول البعدية للمقارنا  )شيفي ( اختبار استددا  تم اليروق  اتجاه تحديدول
 للخبرة تبعاا  التعليم جودة معايير تطبيق درجة في الفروق  التجاه البعدية للمقارنات )شيفي ( اختبار نتائج (:1-13جدول)

 الداللة المتوسطين بين الفرق  )ب( الخبرة )أ( الخبرة البعد

 والتعليم التعلم
 5من اق 

5-10 *.25504- .003 

 000. -31830.* 10 من أكثر

 602. -06325.- 10 من أكثر 5-10

 الطالب بيئة
 5من ق أ

5-10 *.38290- .000 

 002. -28827.* 10 من أكثر

 493. 09463. 10 من أكثر  5-10

 والمجتمع المدرسة
 5من ق أ

5- 10 *.31899- .031 

 941. -03603.- 10 من أكثر

 023. 28297.* 10من أكثر 10 -5

 واإلدار  القياد 
 5من ق أ

5-10 *.31453- .010 

 289. -13889.- 10 من أكثر

 133. 17564.  10من أكثر  5-10

 الكل 
 5من ق أ

5-10 *.31914- .000 

 001. -22790.* 10 من أكثر

 334. 09124. 10 من أكثر 10 -5
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 مين بيين وذلي  ،بعيادلألو  للكلي  التعلييم جيود  معيايير تطبييق درجية في  فيروق  وجيود (1-13) الجيدول مين يفح 
 ،سينوا (10-5) بيين خبيرتهم مين ولصيالح ،(10 مين أكثيرو) ،سينوا (10-5) خبيرتهم ومن ،سنوا ( 5 من ق أ) خبرتهم

 (.10 من أكثرو)
 المعلماين نظار وجهاة مان األردن فاي الحكومياة المدارس يري مد لدى اإلدارية القيادة مهارات مستوى  ما الثالث: السؤال

 فيها؟ والمعلمات
 علييى الدراسية عينية أفييراد السيتجابا  المعياريية واالنحرافيا  الحسييابية المتوسيطا  حسيا  تييم السيؤال عين لإلجابية

 ذل : يبين (14) والجدول ،القياد  استبيا 
 القيادة استبيان على الدراسة عينة أفراد الستجابات ريةالمعيا واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:14) جدول

 المستوى  الرتبة المعياري  االنحراف الحسابي المتوسط المهارة

 مرتيع 2 70. 3.87 الذاتية

 متوس  3 73. 3.67 الينية
 مرتيع 1 87. 3.96 اإلنسانية

 متوس  4 73. 3.55 اإلدراكية

 مرتيع -- 58. 3.77 الكل 

 الحووميية الميدار  ميديري  ليد  اإلداريية القيياد  مهيارا  في  التحسين مسيتو   أ  (14) الجيدول خيفل مين يفح 
 جيياء  حيييث (،0.58) معييياري  وانحييراف ،(3.77) حسيياب  وبمتوسيي  ،مرتيعييا   جيياء والمعلمييا  المعلمييين نظيير وجهيية ميين

 جيياء  بينمييا (،0.87) معييياري  رافوانحيي (3.96) حسيياب  وبمتوسيي  مرتيييع وبمسييتو   األولييى المرتبيية فيي  اإلنسييانية المهييار 
 (.0.73) معياري  وانحراف ،(3.55) حساب  وبمتوس  ،متوس  وبمستو   ،األخير  المرتبة ف  اإلدراكية المهار 

 يل : كما مهار  ك  ليقرا  المعيارية واالنحرافا  ،الحسابية المتوسطا  حسا  وتم
 ال اتية المهارة لفقرات المعيارية واالنحرافات ةالحسابي المتوسطات (:15) جدول ال اتية: المهارات أوال:

 المتوس  اليقر  الرقم
 الحساب 

 االنحراف
 المستو   الترتيب المعياري 

 مرتيع 1 94. 4.03 .العالية باألمانة يتحلى 6

 مرتيع 2 94. 3.98 .القرار اتداذ مهار  لدي  7

 مرتيع 3 96. 3.96 .عال  انيعال  ات ا  درجة المدرسة مدير يظهر 2

 مرتيع 4 95. 3.92 .األمور يحسم إجراء اتداذ على قادر 3

 مرتيع 5 96. 3.91 .اآلخرين مع التكي  على بالقدر  يتسم 5

 مرتيع 6 98. 3.89 .العم  ف  بالنيس الثقة من عالية بدرجة يتصف 8

 مرتيع 7 95. 3.87 .اآلخرين ف  الت ثير على قادر 4

 متوس  8 67. 3.39 .عالية وقيادية تربوية بقدر  المدرسة مدير يتمتع 1
 مرتيع -- 70. 3.87 الذاتية المهارا  

 المرتبيية فيي  جيياء  قييد (العالييية باألمانيية يتحلييى) علييى تيين  والتيي  ،(6) رقييم اليقيير  أ  (15) الجييدول ميين يفحيي 
 تين  والتي  ،(1) رقيم قير الي جياء  بينميا (،94.) معيياري  وبيانحراف ،(4.03) حسياب  وبمتوسي  ،مرتييع وبمستو   األولى
 حسياب  وبمتوسي  ،متوسي  وبمسيتو   ،األخير  المرتبة ف  جاء  قد (عالية وقيادية تربوية بقدر  المدرسة مدير يتمتع) على
  (.67.) معياري  وبانحراف ،(3.39)
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  الفنية: المهارات ثانياا:
 الفنية المهارة لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:16) جدول

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المستوى  الترتيب المعياري 

 مرتيع 1 90. 3.77 .المدرس  المبنى احتياجا  على يشرف 20

 مرتيع 2 89. 3.73 الكياء . من عالية بدرجة المتاحة الموارد جميع يستثمر 18

 مرتيع 3 89. 3.71 المدرسية. الحص  تنظيم على يشرف 17

 مرتيع 4 90. 3.70 فنيا. ومتابعتها السجف  جميع تنظيم على ادرق 19

 مرتيع 5 90. 3.68 .المبادرا  متابعة على وقادر مبادر 11

 مرتيع 6 90. 3.68 .وحضورها والدورا  الورشا  جميع متابعة خفل من ذات  تطوير على يعم  16

 س متو  7 91. 3.67 .واإلبداع التطوير على المعلمين يحي  13

 متوس  8 88. 3.66 .اإلدارية مهام  إلى باإلضافة فنية خبر  لدي  12

 متوس  9 90. 3.65 للمعرفة. وناق  التربوي  الميدا  مستجدا  على مطلع 15

 متوس  10 91. 3.63 عالية. بدرجة األهداف تحقيق على قدرت  من واثق 14

 متوس  11 88. 3.61 .التدطي  مهار  يمتل  10

 متوس  12 88. 3.56 .وجد إ  مسؤوليت  تحم  على وقادر القرار بدط  يعترف 9

 متوس  -- 73. 3.67 الينية المهارا  
 قييد (المدرسيي  المبنييى احتياجييا  علييى يشييرف) علييى تيين  والتيي  ،(20) رقييم اليقيير  أ  (16الجييدول) ميين يفحيي 

 رقيم اليقير  جياء  بينميا (،90.) معيياري  حرافوبان ،(3.77) حساب  وبمتوس  ،مرتيع وبمستو   ،األولى المرتبة ف  جاء 
 وبمسيتو   ،األخيير  المرتبية في  جياء  قيد (وجد إ  مسؤوليت  تحم  على وقادر القرار بدط  يعترف) على تن  والت  (9)

  (.88.) معياري  وبانحراف ،(3.56) حساب  وبمتوس  ،متوس 
  اإلنسانية: المهارات ثانياا:

 اإلنسانية المهارة لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:17جدول)

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المستوى  الترتيب المعياري 

 مرتيع 1 92. 4.14 .ومتسامح عطوف 21

 مرتيع 2 97. 4.06 .المها  توييع عند ويراعيها المعلمين ميول يدر  22

 مرتيع 3 1.00 3.95 .علي  نالمعلمي ويشجع التعاون  العم  أهمية يدر  26

 مرتيع 4 99. 3.95 .المعلمين بين المشوف  يح  23

 مرتيع 5 99. 3.94 .والطلبة المعلمين بين المتبادل التياع  يشجع 30

 مرتيع 6 1.01 3.93 .جهودهم على المعلمين ويشور يقدر 24

 مرتيع 7 99. 3.92 .باستمرار معلمي  أحوال يتيقد 25

 مرتيع 8 1.06 3.91 .القرارا  اتداذ ف  لمينالمع يشر  27

 مرتيع 9 1.01 3.90 .المعلمين بين اإلنسانية العفقا  يراع  29

 مرتيع 10 1.04 3.85 .المدرسية القرارا  اتداذ عند األهداف يوضح 28

 مرتيع -- 87. 3.96 اإلنسانية المهارا  
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 األوليييى المرتبييية فييي  جييياء  قيييد (ومتسيييامح عطيييوف) عليييى ن تييي والتييي  ،(21) رقيييم اليقييير  أ  (17) الجيييدول مييين يفحييي 
 يوضييح) علييى تيين  والتيي  ،(28) رقييم اليقيير  جيياء  بينمييا (،92.) معييياري  وبييانحراف ،(4.14) حسيياب  وبمتوسيي  ،مرتيييع وبمسييتو  
 وبيييانحراف ،(3.85) حسيياب  وبمتوسييي  ،مرتيييع وبمسييتو   ،األخيييير  المرتبيية فييي  جيياء  قييد (المدرسيييية القييرارا  اتدييياذ عنييد األهييداف
  (.1.04) معياري 
  اإلدراكية: المهارات رابعاا:

 اإلدراكية المهارة لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:18جدول)

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المستوى  الترتيب المعياري 

 متوس  1 85. 3.62 .مستقبف   المنظمة علي  ستكو   لما رؤية القائد لد  31

 متوس  2 90. 3.58 .المدرسة ف  العاملين بين العفقا  شبوة يتيهم 35

36 
 المدرسة لمجتمع واإلبتكارية اإلبداعية األفكار عن القائد يعلن

 الجميع منها ليستييد
 متوس  3 89. 3.58

32 
 الدارج  والمجتمع المدرسة بين مصادر خارطة بناء على قادر

 .التعليمية مليةالع لصالح الجهود لحشد
 متوس  4 82. 3.57

34 
 للمواد هدر حدو، يمنع الذي بالشو  األدوار توييع على قادر

 .إلي  الموكلة والشد  المهمة طبيعة مع يتفء  وبما البشرية
 متوس  5 83. 3.49

 متوس  6 81. 3.49 .المفئم بالشو  ويديرها داخلية مصادر خارطة يبن  33

 متوس  -- 73. 3.55 اإلدراكية المهارا  

 قيد (مسيتقبف   المنظمية عليي  سيتكو   لميا رؤيية القائيد لد ) على تن  والت  ،(31) رقم اليقر  أ  (18) الجدول من يفح 
 ،(33) رقيم اليقير  جياء  بينميا (،82.) معيياري  وبيانحراف ،(3.62) حسياب  وبمتوسي  متوس ، وبمستو   ،األولى المرتبة ف  جاء 
 وبمتوسي  ،متوسي  وبمسيتو   األخيير  المرتبية في  جياء  قيد (المفئيم بالشيو  ويديرها داخلية مصادر خارطة بن ي) على تن  والت 
 (.81.) معياري  وبانحراف ،(3.49) حساب 

 ماديري  لادى اإلدارياة القياادة مهاارات وتحسان التعليم جودة معايير تفعيل بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد هل الرابع: السؤال
 رس؟المدا

 ذل : يبين (19) والجدول بيرسو   ارتباط معام  استددا  تم السؤال عن لإلجابة
 اإلدارية القيادة ومهارات التعليم جودة معايير بين بيرسون  ارتباط معامل (:19جدول)

 الكلي القيادة اإلدراكية اإلنسانية الفنية ال اتية  

 والتعليم التعلم
 338.** 255.** 390.** 064. 369.** االرتباط معام 

 000. 000. 000. 249. 000. الداللة

 الطالب بيئة
 417.** 317.** 392.** 224.** 368.** االرتباط معام 

 000. 000. 000. 000. 000. الداللة

 المدرسة
 والمجتمع

 313.** 199.** 288.** 110.* 405.** االرتباط معام 

 000. 000. 000. 048. 000. الداللة

 واإلدار  د القيا
 394.** 244.** 384.** 154.** 457.** االرتباط معام 

 000. 000. 000. 006. 000. الداللة

 الكل 
 488.** 339.** 485.** 194.** 518.** االرتباط معام 

 000. 000. 000. 000. 000. الداللة
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 الميدار  في  التعلييم جيود  معايير قتطبي بين إحصائية داللة ذا  ايجابية عفقة وجود (19) الجدول من يفح 
 بليي  حيييث ،والمعلمييا  المعلمييين نظيير وجهيية ميين المييدار  ومييديرا  مييديري  لييد  القييياد  مهييارا  تحسييين علييى الحوومييية
 (.0.488) االرتباط معام 

  :والتوصيات النتائج مناقشة
 الدراسييية عينيية لييد  التعليييم جييود  ييرمعييا تيعييي  درجيية أ  إلييى األول السييؤال فيي  النتييائج أشييار  األول: السااؤال مناقشااة
 تعي    وقيد ،أيضيا   مرتيعة وبدرجة ،األولى المرتبة ف  والمجتمع المدرسة مجال ف  معاييرال تيعي  جاء وقد مرتيعة، جاء 
 ميع أيضيا   بيالت امن ،المجتمعيية المشياركة أهميية عليى ركي  اليذي والمديريية المدرسية تطيوير برنيامج أقدميية إليى النتيجة هذه
 .والحسا  القراء  مبادر   وه األساسية، الحوومية المدار  ف  ميّعلة المجتمعية بالمشاركة تهتم مبادر  جودو 

 هييذه فيي  السييبب يعيي    دوقيي متوسييطة، وبدرجيية ،األخييير  المرتبيية فيي  والتعليييم الييتعلم مجييال فيي  المعييايير جيياء وقييد
 والورقيييية، ،اإلداريييية األعميييال مييين بالعدييييد النشيييغال  ار  نظييي للمعلميييين الميييدير يقدمييي  اليييذي الينييي  اليييدعم ضيييعف إليييى النتيجييية
 ممييا ،المييدار  معظييم فيي  مسييتمر بشييو  متابعيية إلييى بحاجيية المدرسييية البيئيية فيي  معوقييا  وجييود بسييبب الصيييانة وعمليييا 
 خييار  ميين التربوييية بالمسيياند  والمتدصصيية المعنييية الجهييا  ميين مهنييية وتنمييية مباشيير دعييم وجييود أهمييية ويظهيير يسييتوجب

 مييا مييع ميياتوافق وهييو ،والمعلييم المييدير ميين لكيي  المهنييية الييتعلم مجتمعييا  خييفل ميين أو الصييف داخيي  أكييا  سييواء لمدرسيية،ا
 األداء مسيتو   اندييا  منهيا ظهير والتي  ،التعلييم جيود  معوقا  دراست  ف  (2002 حسين، العظيم عبد )سفمة استنتج 
 التيييدريب، بيييرامج وضيييعف ،المدرسييية فييي  والتجهيييي ا  الماديييية ييييا اإلموان تيييوفر وعيييد  نيسيييية، أو مهنيييية ألسيييبا  للعييياملين
 .التعليمية العملية عن المدرسة إدار  انشغال إلى تؤدي الت  المتابعة لجا  كثر و  اإلدارية، التكنولوجيا وإهمال

 الداللييية مسيييتو   عنيييد إحصيييائية داللييية ذا  فيييروق  وجيييود إليييى الثيييان  السيييؤال فييي  النتيييائج أشيييار  الثااااني: الساااؤال مناقشاااة
(≤0.5)  ولصيييالح الجييينس لمتغيييير تعييي    الحووميييية الميييدار  فييي  التعلييييم جيييود  معيييايير تيعيييي  لدرجييية الكلييي  النييياتج فييي 

 اإلنا،.
 معظيم خيفل مين أيضيا   النتيجية هيذه ظهير  وقيد ،المؤنثية والميدار  البنيا  ميدار  في  للعيا  ظاهر  نتيجة وه 

 والتعلييييم التربيييية ليييويار  االلكترونييي  )الموقيييع عليييى نشيييرها تيييم والتييي  ،والمسييياءلة التعلييييم جيييود  لوحيييد  اليييوارد  التقيييييم تقيييارير
 فهيي  للنقييد وحساسييتها األنثييى لطبيعية نظييرا الت اميا   أكثيير اإلنيا، أ  منهييا والتي  متعييدد ، أسيبا  لهييا ظياهر  وهيي  األردنيية(.

 التنيافس فيهيا يظهير التي  األعميال ف  تهاذا تجد كذل  ه و  في ، وضع  الذي الموا  تستحق أنها لتثب  كبرأ جهدا   تبذل
 الذكور. من نظرائها من أكثر

 لدرجيية (≤) الدالية مسيتو   عنيد إحصيائية دالليية ذا  فيروق  وجيود عيد  إليى أيضييا   الدراسية نتيائج أشيار  وقيد
 قبيي  ميين ييرمعييا تطبيييق علييى الحوييم أ  إلييى السييبب يعيي    وقييد العلميي ، المؤهيي  لمتغييير تعيي    التعليييم جييود  معييايير تيعييي 
 الحويم في  فيروق  وجيود النتيائج أشيار  حييث التربوي، العم  ف  بالدبر  ب  العلمية بالدرجة كثيرا يرتب  ال المدرسة مجتمع
-5) خبيرتهم ومين ،سينوا ( 5 مين قي أ) خبيرتهم من بين وذل  ،ألبعادلو  لكل ا الناتج من ك ل المعايير تطبيق درجة على
 أنيي  إلييى السيبب يعيي    وقيد ،(10 ميين أكثيرو) ،سيينوا (10-5) خبيرتهم ميين ولصيالح ،(10 ميين أكثير) كييذل و  ،سينوا (10
 مدتلية. نظر وجها  من حوم وإعطاء األمور تقييم على القدر  ايداد  كلما الدبر  سنوا  عدد ارتيع  كلما
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 المييدار  مييديري  لييد  اإلدارييية القييياد  مهييارا  مسييتو   أ  إلييى الثالييث السييؤال فيي  النتييائج أشييار  الثالااث: السااؤال مناقشااة
 وبمسيتو   األوليى المرتبية في  اإلنسيانية المهيار  جياء  وقيد ،مرتيعا   جاء فيها والمعلما  المعلمين نظر وجهة من الحوومية
  متوس . وبمستو   ،األخير  المرتبة ف  اإلدراكية المهار  جاء  بينما مرتيع،

 شيبوةل الميدير وإدرا  تيهيم وعليى الرؤيية تكيوين على لقائدا مقدر  تعن  اإلدراكية المهارا  أ  إلى سابقا   اشرنا وقد
 عليى  جييد نوعيية ذو تيدريب وجيود عد  إلى المهار  هذه درجة انديا  يع    قدو  ومووناتها، وظائيها ترب  الت  العفقا 

 عييد  كيذل و  ركيةالتشييا الرؤيية ب همييية كياف  وعيي  وجيود وعييد  وأولوياتهيا، المدرسيية وحاجية يييتفئم بميا والرسييالة الرؤيية رسيم
 ومقارنية الدبيرا  للتبيادل الميدار  ميدراء بيين تبادليية ييارا  وجود وعد  ،المصادر خرائ  من االستياد  بويفية وع  وجود
 األداء.

 المهيييارا  مسيييتو    تيييدن وجيييود أظهييير  ،سيييابق ا إليهيييا اإلشيييار  تيييم (2011 شييياهين،) بهيييا قيييا  مشيييابهة دراسييية وفييي 
 وإشيراكهم ،الجيدد الميدراء لت هيي  بيرامج بوضيع الباحيث أوصيى قيدف ،غي   في  الميدار  ميدراء بعي  لد  واإلنسانية اليكرية
 بييين والتبادلييية التعليميية ال يييارا  تشييجيع إليى إضييافة   المدرسييية، اإلدار  في  المسييتجدا  كيي  عليى واطفعهييم التدطييي ، في 

 .المدار  مدراء
 في  التعلييم جيود  معيايير تطبييق بيين إحصيائية داللية ذا  ايجابيية عفقية وجيود إليى النتائج أشار  الرابع: السؤال مناقشة
 ،(0.488) االرتبياط معامي  بلي  حييث ،الميدار  وميديرا  ميديري  ليد  اإلدارية القياد  مهارا  تحسينو  الحوومية المدار 

 ارتييييع كلميييا ،التعليييم ود جيي معييايير وتبنيي  ،الشيياملة الجييود  إدار  بتطبيييق االهتمييا  ياد كلمييا أنيي  إلييى النتيجيية هييذه عيي   ت وقييد
 علييى المدرسية بمسيتو   الرقي  هيو األساسي  هدفي  متكامف   وإداريا علميا   منهجا   الشاملة الجود  إدار  باعتبار القياد ، مؤشير
 لهييا ومهييد  وصيييتها والتيي  اإلدارييية القييياد  مهييارا  ميين العديييد امييتف  علييى المدرسيية مييدير تسيياعد فهيي  األصييعد ، جميييع
 رؤيية تبني  عليى والقيدر  ،األداء ونوعية واألدوار المسؤوليا  إلى بالرجوع المها  وتوييع ،العاملين تموين مث  اييرالمع تل 

 واسييتددا  ،المدرسيية تطييوير فريييق وبمشيياركة الذاتييية، المراجعيية بيانييا  علييى بنيياء  و  ،علمييية منهجييية وفييق المدرسيية ورسييالة
 األجيواء ريتيوفو  ،المسيؤوليا  تحمي  في  الجماعيية المشاركة على والتركي  ،أمث  ااستددام   والتقنية والمادية البشرية الموارد
 علييى والتركييي  ،للعيياملين المهنيي  للنمييو واضييحة خطيية وتييوفير ،العيياملين بييين االجتميياع  التياعيي  عفقييا  لبنيياء المفئميية

 لدييي  فيتولييد القائييد، لييد  اإلدارييية هييارا والم القييدرا  تنمييية إلييى النهاييية فيي  تييؤدي التيي  المتطلبييا  ميين وغيرهييا األولويييا ،
 األولويييا  تحديييدو  العميي ، فييرق  وتشيوي  والرقابيية، واإلشييراف، والتوجييي ، ،والتنظيييم ،األهيداف وتحديييد ،التدطييي  علييى القيدر 
 نقياط نيدع والوقيوف ،وتع ي هيا القيو  نقاط لمعرفة وتقييمها، األعمال متابعة سه يُ  مما اليعال، األداء ومؤشرا  معايير وفق

 التحسين.

 فييي  الجيييود  نظيييا  تطبييييق لضيييما  متعيييدد  متطلبيييا  تيييوفير مييين البيييد فجنييي  فييي  إليييي  اإلشيييار  تيييم ميييا عليييى وبنييياء  
 قييياد  تبنيي  ب همييية المدرسيية مييدير لييد  القناعيية وتييوفير ،العليييا اإلدارا  ميين الت ييييد إيجيياد منهييا والتيي  التربوييية المؤسسييا 
 واألكثيير وأهميتهييا، بالمعييايير، تثقيييهم ويييياد  الجديييد ، الثقافيية ميع يتوافييق بمييا التيي طير  إلعياد األهييم العنصيير كونيي  التغييير،
 مين المدرسية داخي  ذاتي  تقيييم إجيراء خيفل مين أو اليويار  مسيتو   عليى أكيا  سيواء دوري  تقيييم إجيراء هيو سبق مما أهمية

 .الحلول إليجاد والتحديا  المعوقا  على والوقوف والتحسين التطوير ج أ
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 سيليما  )آل دراسية منهيا والتي  ،المرفقية الدراسيا  نتيائج وبيين بينها توافق وجود الحالية الدراسة نتائج من ويتضح
 النيوع  والتيدريب المعايير من كف   أهمية على الدراستا  أكد  حيث ،(AN. Lauder 2000) ودراسة (،2017 والحبيب،

 .اإلدارية القياد  مهارا  تحسين ج أ من األداء تطوير على
 أمييرا   األرد  فيي  والتعليييم التربييية ويار  فيي  حاليييا المعتمييد  كالمعييايير التعليييم لجييود  مقننيية معييايير وجييود فييج  وعلييي 

 ميين كيي  علييى الوقييوف خفليي  ميين المييدير يسييتطيع رائييع مؤشيير ووهيي واالسييتدامة، المسييتمر التجويييد ضييما ل األهمييية بييال 
  الطلبة. نتائج تحسين ج أ من األفض  نحو لواالنتقا ،التحسين ومواطن القو  جوانب

 :التوصيات

 :النتائج تحلي  إلى استنادا إليها التوص  تم الت  المقترحة التوصيا 
 نظيا  وضيع يقتيرح النتيجية هيذه ولتع يي  مرتيعية، جياء  الدراسية عينة لد  التعليم جود  معايير تيعي  درجة أ  النتائج أظهر  -1

 .الفمرك ية إلى للوصول تمهيدا   التعليم جود  معايير بتيعي  الملت مة مدار لل والموافئا  ،للتع ي  خا 
 رفيع أجي  مين فيقتيرح ليذا متوسيطة وبدرجية األخيير  المرتبية في  جياء والتعلييم اليتعلم مجال ف  المعايير تيعي  أ  النتائج أظهر  -2

 مفئميية األكثيير واعتبارهييا ،الجييود  نحييو األساسيي  ناقيي ال باعتبارهييا التعليييم جييود  بمعييايير بييالتثقي  االهتمييا  يييياد  الدرجيية هييذه
 ميهييو  وضييوح عييد  بسييبب ،المتدصصيية العميي  ورشييا  خييفل ميين وذليي  فقيي ، للتدطييي  أدا   ليسيي  فهيي  والتطييوير للتحسييين
 جييوال ال أظهيير  كمييا للييبع  التعليمييية العملييية تحسييين فيي  منهييا االسييتياد  ليييةآو  ،التعليييم فيي  الشيياملة والجييود  الجييود  معييايير
 االستبانا . توييع أثناء الميدانية

 القيييا  علييى المييدار  مييدراء تشييجيع يقتييرح لييذا اإلنييا، مييدار  لصييالح الجييود  معييايير تيعييي  فيي  فييروق  وجييود النتييائج أظهيير  -3
 ،لجيييود ا إلدار  والمباشييير  اليعليييية النتيييائج عليييى لفطيييفع للمعيييايير مرتييييع تيعيييي  حققييي  التييي  للميييدار  تبادليييية ميدانيييية ب ييييارا 

 الجييود  تحقيييق نحييو فعاليية كوسيييلة الحوومييية المييدار  مييدراء قبيي  ميين المعييايير هييذه تبنيي  ويييياد  انتهاجهييا، علييى ولتشييجيعهم
 الشاملة. والجود 

 جياء والمعلميا  المعلميين نظير وجهية من الحوومية المدار  مديري  لد  اإلدارية القياد  مهارا  مستو   أ  إلى النتائج أشار  -4
 المسييتو ، علييى المحافظيية علييى المييدراء لتشييجيع والتع ييي  للموافئييا  خييا  نظييا  وضييع يقتييرح النتيجيية هييذه تع ييي ول مرتيعييا،
 المهيييار  وهييي  ،متوسييي  وبمسيييتو   ،األخيييير  المرتبييية فييي  اإلدراكيييية المهيييار  مسيييتو   أ  الدراسييية أظهييير  المهيييارا  هيييذه وضيييمن
 رؤييية إعييداد كيفييية فيي  المييدار  لمييدراء خاصيية دور  إعييداد يييتم أ  ر المهييا هييذه درجيية لرفييع يقتييرح لييذا ،الرؤييية بتكييوين المرتبطيية
 .التطويرية األولويا  من مستمد  للمدرسة تشاركية

 التركيي  ومجموعا  الشدصية المقابلة أهمية إغيال عد  مع المملكة مديريا  مستو   على المشابهة الدراسا  من الم يد إجراء -5
 الحوومية. المدار  ف  الجود  معايير تيعي  لمعيقا  مقارنة اسا در  إجراء كذل و  الدراسة، إجراء أثناء
 المراجع:

 تطييويره، وسييب  غيي   بمحافظييا  الثانوييية المييدار  لمييديري  اإلداري  األداء تحسييين فيي  الياعليية المدرسيية برنييامج دور (.2017) حيياتم السيييفوي،
 بغ  . اإلسفمية الجامعة التربية، كلية ماجستير، رسالة

 تقيويم لهيئية المدرسيية القيياد  جيود  معيايير ضيوء في  المدرسيية القييادا  أداء تطيوير متطلبا  (.2017) الرحمن عبد والحبيب ييد ،سليما  آل
 (.199-183 : ) ،35العدد باب ، جامعة واإلنسانية، التربوية للعلو  األساسية التربية كلية مجلة السعودية: العربية بالمملكة التعليم

 تيعيلي ، وسيب  الميدار  لميديري  اإلداري  األداء تطيوير في  بغي   الدولية الغو، بوكالة التربوي  التطوير مرك  دور (.2010) حمدأ فاي  صالحة،
 غ  . اإلسفمية، الجامعة منشور ، غير ماجستير رسالة

 :السيعودية العربيية المملكية اإلحسياء بمحافظية ميدانيية دراسة التعليم، في  الشياملة الجود  لمعايير المعلمين تقب  مد  (.2006) عدنا  الورثا ،
 .منشور  غير ماجستير رسالة سعود، المل  جامعة
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 تنميتها، وسب  نظرهم وجهة من غ   بمحافظا  الحوومية المدار  ف  القيادية للمهارا  الجدد المديرين ممارسة درجة (.2011) عبير شاهين،
 غ  . اإلسفمية، الجامعة ماجستير، رسالة
 بمعنويياتهم، وعفقتهيا بغيداد جامعية مدرسيو يراهيا كميا العلميية األقسا  ورؤساء الكليا  لعمداء الجامعية التربوية القياد  (.1994) محمد ،عبا 
 منشور . غير دكتوراه  أطروحة رشد، ابن التربية، كلية بغداد: جامعة
 والعلو . للتربية العربية المنظمة :تونس والمعلوما ، االتصال ور ث ضوء ف  التربوية اإلدار  وتقنيا  أساليب .(2000) الدين صفح جوهر،
-التحييديا  المصييرية المدرسيية فيي  التعليييم جييود ) السييابع العلميي  المييؤتمر مصيير، فيي  المدرسييية اإلدار  جييود  تحسييين .(2002) سييفمة حسييين،
 .طنطا جامعة التربية، كلية :مصر ،(الير -المعايير
 .والتوييع للنشر وائ  دار :عما  الشاملة، الجود  إلدار  لمتكاملة جيةالمنه .(2001عمر) العقيل ،
 الجييود  إدار  معييايير ضييوء فيي  السييعودية العربييية المملكيية مييين الشيييرقية بالمنطقيية االبتدائييية المدرسيية مييدير  أداء فاعلييية (.2001) نعيميية الغنييا ،
 . البحري .البحرين جامعة منشور ، غير ماجستير رسالة الشاملة،

 الدليج. لدول العرب  التربيية موتيب األوليى، الوحد  ومقاييسها، معاييرها -التربوية المنشآ  (.1998) اليونسوو،
 مركيي  فيي  االبتدائييية المييدار  مييديري  ليد  والتربوييية اإلدار  القييياد  مهييارا  مسييتو   لرفييع تطيويري  برنييامج ثييرأ معرفيية (.2009) شييهرياد شيها ،
 (.48-7) : التربية، ويار  العراق: التربوية، لدراسا ا مجلة نينو ، محافظة
 العربييية المملكيية التطييوير، وأسيياليب الواقييع اإلحسيياء: بمحافظيية العييا  التعليييم مييدار  مييديرا  لييد  اإلدارييية المهييارا  (.2011) أسييماء المييف،

 ماجستير. رسالة باإلحساء، فيص  المل  جامعة السعودية:
 (.2001) الشروق، دار عما : الحديثة، رسيةالمد اإلدار  محمد. عابدين،
 والتوييع. للنشر والتنمية األداء تطوير مرك  القاهر : األداء، ف  الجود  وتطبيقا  معايير -األداء إدار  مهارا  (.2011) محمد حسن،

  ما .ال جليس دار األرد : -عما  الثانوية، المدار  ف  المؤسس  األداء فعالية (.2010) ميض  المساعيد،
 :فلسيطين -نيابلس فيهيا، الميديرين نظير وجهية مين نيابلس محافظية ميدار  في  الشياملة الجود  معايير تطبيق درجة (.2011) فاطمة عبده، أبو

 التربوية. اإلدار  ف  ماجستير رسالة الوطنية، النجاح جامعة
 والتوييع. شرللن يهرا  دار األرد : -عما  ومياييم، وأسس أصول اإلدار  (.1997عمر) عقيل ،

 التربييية مسييتقب  مجليية ،الشيياملة الجييود  معييايير ضييوء فيي  السييعودية العربييية بالمملكيية التعليييم نظييا  لتطييوير مقتييرح تصييور (.2002) نادييية عليي ،
 .والتعليم للتنمية العرب  المرك  القاهر : ،27 العدد العربية،

 .توييعوال للنشر دبي  :القاهر  القياد ، مهارا  .(2011) محمد حسن،
 :األجنبية المراجع

Bennis, W. “Farewell to old leadership", in Management and Leadership in the Information Age, Abu 
Dhabi: Emirates Centre for Strategic Studies and Research, 29-58, London: The Free Press, (2001). 
Drucker, P. F, The Essential Drucker, the Best of Sixty Years of Peter Drucker's Writing on Management, 
New York: Harper Business, (2003). 
 (SDI) School and Directorate Improvement, Ministry of Education, Jordan. 

Lauder ، A ( 2000). The New L00k in Principals ، Preparation Programs. Nassp Bulletion،Vol. 84 ، No. 617،pp. 

23-28 
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 بمستوى  وعالقتها عمان العاصمة في والتعليم التربية مديريات في اإلدارية الالمركزية تطبيق درجة
 المدارس مديري  نظر وجهة من اإلنجاز دافعية

 
 العناسوة أحمد محمد
 لعربيةا عمان جامعة

 28/02/2021 االستالم: تاريخ
 

 الشقران ابراهيم راميالدكتور 
 العربية عمان جامعة

 08/03/2021 القبول: تاريخ
 

 الملخص
 عمييا  العاصييمة فيي  والتعليييم التربييية مييديريا  فيي  اإلدارييية الفمرك ييية تطبيييق درجيية معرفيية إلييى الدراسيية هييدف 

 الوصيي  المينهج اسيتددا  تيم الدراسية أهيداف ولتحقييق ،الميدار  ميديري  نظير وجهية مين اإلنجياي دافعيية بمسيتو   وعفقتها
 للييواء التابعيية والداصيية الحوومييية المييدار  مييديري  كافيية ميين الدراسيية مجتمييع وتكييو   ،الدراسيية أهييداف لمفءمتيي  االرتبيياط 
 مييدير ا (300) ةالداصي الميدار  مييديري  عيدد بلي  بينميا ومييدير ، ميدير ا (177) الحووميية الميدار  مييديري  عيدد وبلي  ماركيا،
 األول: الجي ء جي أين، مين تكوني  للدراسية أدا   تطيوير تيم وميدير . مديرا   (280) من تتكو   الدراسة عينة كان  فيما ومدير ،
 توصيل  وثباتهميا. صيدقهما من الت كد وتم اإلنجاي، دافعية مستو   لقيا  الثان : والج ء اإلدارية، الفمرك ية درجة لقيا 
 فيي  والتعليييم التربييية مييديريا  فيي  المييدار  مييديري  لييد  اإلدارييية الفمرك ييية تطبيييق درجيية إ  التالييية: ئجالنتييا إلييى الدراسيية
 التربيييية ميييديريا  فييي  الميييدار  ميييديري  ليييد  اإلنجييياي دافعيييية مسيييتو   جييياء كميييا متوسيييطة، بدرجييية جييياء  عميييا  العاصيييمة
 تطبييييق درجييية حيييول إحصيييائية داللييية ذا  فيييروق  وجيييود عيييد  وتبيييين كميييا متوسيييطة، بدرجييية عميييا  العاصيييمة فييي  والتعلييييم

 اإلنجياي دافعيية مسيتو   حول إحصائية داللة ذا  فروق  وجود عد  وتبين كما الدراسة، لمتغيرا  تع    اإلدارية الفمرك ية
 اإلداريية الفمرك يية تطبييق درجية بيين إيجابيية ارتباطيية عفقية وجيود الدراسية نتيائج وأظهير  كميا الدراسية. لمتغييرا  تع   
 تع ييي  فيي  ُتسييهم التيي  األسيياليب أهييم أ  إلييى الدراسيية توصييل  كمييا المييدار ، مييديري  لييد  اإلنجيياي دافعييية مسييتو   ينوبيي

 أوصييى الدراسيية نتييائج ضييوء وفيي  الحديثيية. اإلدارييية التوجهييا  علييى المييديرين تييدريب هيي  العميي  فيي  الفمرك ييية تطبيييق
 رقابييية ودو   العلييييا اإلدارا  مييين تيييدخ  دو   مسيييتق  بشيييو  ومهيييامهم ب عميييالهم القييييا  مييين الميييديرو   ييييتمون أ  الباحيييث،
  مشدد .

 اإلنجاي دافعية ،اإلدارية الفمرك ية :المفتاحية الكلمات
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The Degree of Applying Administrative Decentralization in Educational 
Directorates of the Capital Amman and its Relationship with the level of 

Motivation Achievement as Percieved by School Principals 
 

Muhammad Ahmad Al-Anaswah  Dr. Rami Ibrahim Al-Shaqran 
 
Abstract 

The study aimed to identify The Degree of Applying Administrative Decentralization 
in Educational Directorates of the Capital Amman and its Relationship with the level of 
Motivation Achievement as Percieved by School Principals.The researcher used the 
descriptive correlative method. The study society consisted of (177) principals, while the 
number of private school principals reached (300) principals, the final study sample 
consisted of (280) principals. The researcher developed a questionnaire consisted of two 
parts: the first to measure The Degree of of Applying Administrative Decentralization, the 
second part to measure the the achievement motivation level. Validity and reliability 
coefficient were ensured for the tool. The findings of the study were: the degree of 
Applying administrative decentralization among school principals came medium, the level 
of achievement motivation among school directors came also medium, There are no 
statistical significant differences on all domains of the tool (level of applying Administrative 
decentralization), & (on the tool as a whole) due to all the variables, also there are no 
statistical significant differences on all domains of the tool (level of achievement 
motivation), on the tool as a whole due to due to all the variables. There is a statistical 
significant positive relationship between all the domains of (Administrative 
decentralization), and between all the domains of (achievement motivation). The study 
also found that the most important method that contributes to promoting decentralization 
at work is training principals on modern administrative trends. In light of the results of the 
study, the researcher recommendes the following: The principals should be able to carry 
out their work and tasks independently without interference from higher management and 
without tight control. 

Key words: Administrative Decentralization, Achievement Motivation 
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 المقدمة:
 فيياإلدار  صييغير ، أ  الحجييم كبييير  المؤسسيية أكانيي  وسييواء بهييا، تييدار التيي  للطريقيية يعييود قييد مؤسسيية أي نجيياح إ 

 حيييث أهييدافها، لتحقيييق يعملييو   الييذين األشييدا  ميين عييدد ميين المؤسسيية وتتكييو   العميي ؛ فيي  إغياليي  يمويين ال مهييم عاميي 
 المؤسسة. داخ  والجماعية اليردية الجهود توجي  خفل من األهداف تل  وانجاي تحقيق على اإلدار  تعم 

 ف  والتنظيم التدطي  على القائمين بين الجدل، من كثير حولها ُيثار جوهرية مس لة الفمرك ية أو المرك ية اإلدار  وتعد
ا المرك ية، ييضلونها األكثرية، وهم واآلخرو   ُمبرراتهم، ولهم مرك ية، ُييضلونها فالبع  والتعليم، التربية  منطقية، وقائع إلى استناد 
 (.2019 )حريم، ناجحة عالمية تجار  ومن

 وييياد  التكليية تقليي  هيو مؤسسية أي في  إداري  أو ميدير لكي  اليرئيس الهيدف أ  إلى (2003) األغبري  أشار وقد
 أقي  ميوارد نسيتدد  عنيدما المؤسسيا   كيياء وتي داد والتوظيي ، والتوجيي ، والتنظييم، اليعال، التدطي  خفل من المدرجا 
 المدرجا . أو المنافع من الم يد وتحقيق )مدخف (

 تعييد إذ مت ايييد؛ نحييو علييى تسييير والثقافييية واالجتماعييية اإلدارييية السييلطة المرك ييية أ  (2014) شييحاد  أشييار وقييد
 أفيراد إليى بالمقابي  تحتيا  اإلداريية مرك ييةلف المسيتمر  الحاجية فيج  ليذا اإلدار ، عملية ف  األسا  العنصر البشرية الموارد
 اإلدارييية، العمليييا  متطلبييا  كثيير  بسييبب التطبيييق مهميية فالفمرك ييية المناسييبة، بيياإلدار  العميي  تنييييذ علييى قييادرين مييدربين
 أفرادها. وعدد متطلباتها وتنام  رقعتها واتساع

 أثقييي  مّميييا أنشيييطتها، جمييييع تميييار  كانييي  إذ ؛السيييائد  اإلدار  كانييي  المرك ّيييية اإلدار  أ  (2014) شيييحاد  وذكييير
 اإلدار  ميين والتقلييي  الجديييد ، واألعمييال تتناسييب اإلدار ، المرك ييية لظهييور أد  الييذي األميير عملهييا، نتييائج وقليي  تنظيمهييا،
 في  مرك ّييةوالفَّ  المرك ّيية مين بقيدر تحتي  أ  من مؤسسة لك ّ  ُبدَّ  فف كل ؛ بشو  يوو   أ  يمون ال ذل  أ ّ  إالّ  المرك ّية،

، تييوي » أّنهييا: منهييا الفمرك ّييية، لييإلدار  ميياييم عييد  شييحاده أورده ومّمييا واحييد، وقي   العليييا اإلدار  ُسييلطا  بعيي  أو كيي ِّ
 أو اإلدارا  تييرتب  ال بحيييث اإلدارييية، التبعّييية فيي  المرونيية» أو ،«األعمييال مؤسسييا  فيي  األقيي  والوظييائف الوحييدا  إلييى

 عليى للمؤسسية اإلدارّيية الوظييية ت ديية تكيي  بحييث ببعضها، المؤسسة إدار  ف  َهَرميًّا تتدرَّ  إذ سسة،المؤ  إدار  ف  األقسا 
ا، ُيحِد،ُ  ال وج    وعلى بعض ، مع يتضار  ال وج      «.المؤسسة أهداف ف  تعارض 

 إلييى واإلدارّييية، السياسييية،و  واالجتماعييية االقتصييادّية، المجيياال  شيتى فيي  العيياَلم فيي  المتنامييية التغي ييرا  وأدَّ  كميا
 واالجتماعييييية السياسييييية، كالمشييياك  الحلييييول، إيجييياد معيييي  الصيييعب ميييين بشييييو    العولمييية، أوجييييدتها جدييييد  تحييييديا  ظهيييور

 التنميييية أ ّ  إليييى وبيييالنظر الصيييعا ، تجييياوي عليييى قيييدر  أكثييير حليييول ايجييياد يسيييتدع  باسيييتمرار، تت اييييد التييي  واالقتصيييادية
 والفمرك ّيية اإلدارّيية المرك ّيية بيين التكامي  ضيرور  إليى الحاجة أت  فقد المدتلية، اإلدارّية الوحدا  على تعتمد المجتمعية
 واالقتصييادّي، والسياسييّ ، الثقييافّ ، المسييتو   علييى داخلييية تغييييرا  إيجيياد يييتمّ  بحيييث المجتمعييية، التنمييية لتحقيييق اإلدارّييية؛

 (.2017 هللا، )عبد المجتمع  االستقرار تحقيق ف  يساهم بشو    واالجتماع ّ 
 ضييواب  يتطلييب أنيي  إالَّ  مهمييا ، أميير ا والتعليييم التربييية فيي  الفمرك ييية تطبيييق نحييو التوجيي  كييا  إذا أنيي  الباحييث وييير  

 إذ األرد ، فييي  اإلدارييية الفمرك ييية يفئييم ال ربمييا المتحييد  الواليييا  فييي  التعليييم فيي  المرك ييية إدار  ميين ينيييع فمييا محييدده،
 الجييييد اإلداري  الييينم  اختييييار وإ  التعليميييية، واالسيييتراتيجيا  الثقافيييية والتوجهيييا  االجتماعيييية ألنظميييةوا الثقافيييا  تدتليييف
 سيوء فيج  ذلي  عويس عليى المؤسسية، في  والثقية بالراحية سيشيعرو   االفيراد أل  لإلنجياي؛ دافعيية إليجياد بالضيرور  سيؤدي
 وفيي  اإلنجيياي. دافعييية علييى سيييؤثر وبالتييال  اليييرد عميي  علييى بييذل  ليييؤثر التييوتر ميين حاليية سيييدلق اإلداري  اليينم  اختيييار
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ييا يعميي  الباحييث وكييو   سييبق مييا ضييوء  تطبيييق درجيية فيي  واختفف ييا تباين ييا هنييا  أ  وجييد فقييد والتعليييم التربييية ويار  فيي  معلم 
 بييييقتط أهميييية عليييى أكيييد  والتييي  السيييابقة الدراسيييا  ليييبع  الباحيييث وبرجيييوع والتعلييييم، التربيييية مؤسسيييا  فييي  الفمرك يييية
 في  اإلداريية الفمرك يية تطبييق درجية معرفية عليى تركي  والتي  الدراسية بهذه القيا  ارت   لذا التربوي؛ العم  ف  الفمرك ية
 المدار . مديري  لد  اإلنجاي دافعية مستو   ف  وعفقتها ماركا لواء عما / العاصمة ف  والتعليم التربية مديريا 
 الدراسة مشكلة

 فيي  والتعليييم التربييية مديرييية فيي  اإلدارييية الفمرك ييية تطبيييق درجيية إلييى التعييرف هييو راسييةالد هييذه ميين الغيير  إ 
 .نظرهم وجهة من المدار  مديري  لد  اإلنجاي دافعية بمستو   وعفقتها ماركا لواء عما / العاصمة
  الدراسة مشكلة عناصر

 اآلتية: األسئلة عن اإلجابة الدراسة حاول 
 وجهية مين ماركيا ليواء عميا / العاصيمة في  والتعلييم التربيية مديريية في  اإلداريية الفمرك يية يقتطب درجة ما :االول السؤال
 المدار ؟. مديري  نظر

 ماركيا ليواء عميا / العاصيمة في  والتعليم التربية مديرية ف  المدار  مديري  لد  اإلنجاي دافعية مستو   ما :الثاني السؤال
 نظرهم؟. وجهة من

 الميدار  ميديري  اسيتجابا  متوسيطا  بيين (α=0.05) مسيتو   عنيد إحصيائية داللية ذا  فيروق  توجيد هي  الثالث: السؤال
 نظيير وجهيية ميين العميي ( قطيياع العلميي ، المؤهيي  الدبيير ، سيينوا  )الجيينس، لمتغيييرا  تعيي    اإلنجيياي دافعييية مسييتو   حييول
 المدار ؟. مديري 

 الفمرك يييية تطبيييق درجييية بييين (α=0.05) تو  مسيي عنيييد إحصييائية داللييية ذا  ارتباطييية عفقيية هنيييا  هيي  الراباااع: السااؤال
 .ماركا؟ لواء عما / العاصمة ف  والتعليم التربية مديرية ف  اإلنجاي دافعية مستو   وبين اإلدارية
 الدراسة أهمية

 النظرية األهمية
 التي  لباحيث(ا عليم )حسيب القليلية الدراسيا  مين ُتَعد   إذ تتناول ، الذي الموضوع أهمية من الدراسة هذه أهمية تنبع

 في  ودورهيا عميا  العاصمة ف  ماركا بلواء والتعليم التربية إدار  ف  اإلدارية الفمرك ية تطبيق درجة أساس  بشو  تناول 
 التربيية ويار  في  القيرار وأصيحا  المدار ، مديري  من ك  الدراسة هذه تييد أ  المؤم  من أن  كما اإلنجاي. دافعية تع ي 
 ستكشييف أنهييا فيي  الدراسييية هيييذه أهمييية وتكميين الييويار . تتبناهييا بتوصيييا  الدراسيية هييذه تديير  أ  يمويين إذ األردنييية، والتعليييم
 درجية وييياد  لهيم، الموكلية المهيا  إلنجياي ماركيا بمنطقية للتعلييم العامية اإلدار  في  العاملين قب  من الفمرك ية تطبيق دور

  واحد. كيريق العم  نحو بهم ج والتو  ،التربية إدارا  ف  للعاملين اإلنجاي دافعية
  التطبيقية األهمية

 إنجيياي دافعييية يييياد  فيي  الفمرك ييية دور معرفيية فيي  القييائمين وتوصييياتها الدراسيية نتييائج تسيياعد أ  الباحييث ي ميي 
 الفمرك يية تطبييق معوقيا  عليى الوقيوف محاولية في  المسيؤولين تسياعد أ  يموين يل : ما خفل من لهم الموكلة األعمال

ييا سييتكو   الدراسيية هييذه نتييائج أ  كمييا خييا . بوجيي  التعليييم إدارا  فيي  داريييةاإل  العميي  فيي  القييرار وأصييحا  للبيياحثين مرجع 
 الموتبية تميد سيوف كميا تنييذها. ف  سرعة تحتا  الت  األعمال وإنجاي إلتما  الدوائر من كثير ف  الفمرك ية تطبيق على

 تقيييديم سيييرعة إليييى تسيييعى والتييي  العفقييية ذا  المؤسسيييا  لكافييية أهميتييي و  الموضيييوع هيييذا عييين المعرفييية مييين بم ييييد العربيييية
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 ودورهمييا اإلداريية، الفمرك يية وهميا حيديثين، إدارييين موضيوعين عليى تركيي  ب نهيا الدراسية هيذه أهميية تبيري كميا الديدما .
 اإلنجاي. دافعية تع ي  ف 

 واإلجرائية اإلصطالحية التعريفات
 الدراسة: ف  الوارد  المصطلحا  ب هم تعري  يل  فيما

 القيرار، واتدياذ بيالتدطي  المتعلقة المؤسسة، أنشطة تيوي  أو توييع خفلها من يتم الت  العملية ه  :اإلدارية الالمركزية
ا  عليهيييا تقيييو  التييي  اإلدار  مبييياد  أهيييم مييين تعيييد التييي  اإلداريييية التنظيميييا  أنيييواع مييين نيييوع وهييي  السيييلطة، مرك يييية عييين بعييييد 

يا وتعني  المرك يية، عوس  وه الديمقراطية،  موقيع عين بعييدا والسيلطا  والقيرارا  والسيلطا ، العملييا ، تويييع عمليية أيض 
 (.Rocker,2004) السلطة أو الرئيس المرك 
 لشدصيية ُتمينح والتي  التعليميية، الحووميية للمؤسسية العيا  النظيا  مين جي ء ب نهيا بأنها: إجرائيا اإلدارية الالمركزية وتعرف
 األعليى وإشيرافها السيلطة وإشيراف رقابية تحي  وتعمي  العمي ، احتياجيا  وتسيريع  تلبيية أجي  مين الموظيو ، لهايمث معنوية

 هيذه في  وتقيا  اإلداريية. المسيتويا  مدتليف عليى القيرار اتدياذ وعمليية والصيفحيا  المهيا  تويييع عليى وتؤكيد للمؤسسة،
 الدراسة. أدا   مجاال  على الدراسة عينة استجابة خفل من الدراسة
 ،أفضي  وبنتيجية اقي  وبجهيد وسيرعة بويياء  قب  من أنج ه مما أفض  وج  على بمهام  للقيا  اليرد حاجة اإلنجاز: دافعية
 الوصييول لغايية اليدائم والتنشييي  باالسيتمرار السيلو  هييذا يتصيف إذ ومواجهتهيا، التحييديا  عليى للتغليب مرتيييع بشيو  ميدفوع

 (.petri, 2016) قوية ومثابر  ةعالي بهمة القصو   بالسرعة لألهداف
 في  معيين هيدف لتحقييق التعلييم إدار  داخي  الموظيف ييدفع داخلي  سيلو  عين عبيار  بأنهاا: إجرائياا اإلنجاز دافعية وتعرف
 العميي . إلنجيياي األساسييية المتطلبييا  كافيية المؤسسيية تييوفير مييع وأهدافيي ، المؤسسيية أهييداف تطييابق عبيير وذليي  العميي ، بيئيية

 الدراسة أدا   مجاال  على الدراسة عينة استجابة خفل من دراسةال هذه ف  وتقا 
  : الدراسة حدود

 يل : ما على الدراسة حدود اقتصر 
 فييي  والتعليييم التربييية لمديرييية التابعييية والداصيية الحوومييية المييدار  ميييديري  علييى الدراسيية هييذه اقتصييير  البشاارية: الحاادود
 ماركا. لواء عما / العاصمة
 عميا  للعاصيمة والتعلييم التربيية لمديريية التابعية والداصية الحووميية الميدار  عليى الدرسية هذه اقتصر  المكانية: الحدود
 ماركا. لواء

 (.2020/2021) الجامع  العا  من األول الدراس  اليص  خفل الدراسة هذه تطبيق تم الزمانية: الحدود

  الّسابقة والّدراسات الّنظري  األدب
 اإلدارية ةالالمركزي األول: المحور

 إداريية، تعليميية أ  اقتصيادية، مؤسسيا  أكان  سواء تنوعها، على المؤسسا  نجاح عوام  من عامف   اإلدار  ُتَعد  
ييا اإلدار  وتعييد كمييا وتطورهييا، المجتمعييا  تقييد  علييى تعميي  الحويميية اإلدار  أ  كمييا  كييذل ؛ الييدول مسييتو   علييى للتقييد  ميتاح 
 شيهد وقيد ومتيوافر ، موجيود  جميعهيا العناصير كاني  ليو حتيى بيدونها تكيو   أ  يموين ال الت  للتنمية األسا  المحر  فه 
 الحييديث، اإلداري  اليكيير مجييال فيي  متسييارعة بييوتير  تصيياعد  التيي  التطييورا  ميين الكثييير الماضيي  القيير   أواخيير فيي  العييالم
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 بغيييية وذلييي  والتجاريييية الصيييناعية بالمؤسسيييا  وخاصييية الفمرك يييية، مييين متعيييدد  أشيييوال إليييى المرك يييية اإلدار  مييين للتحيييول
 والتحسن. التطور

 كاني  التي  واآلميال الطموحا  تحقق تعد لم الت  المرك ية، التعليمية اإلدار  على االعتماد تراجع ذل  على وبناء  
 وتحسيييين مدرجاتهيييا بتطيييوير يسيييمح بميييد  الميييدار ، لميييديري  كبيييير  صيييفحيا  وُأنيطييي  التعليميييية، المؤسسيييا  ترصيييدها
 (.2018 )حسين، لآلداء معينة معايير ظ  ف  تعليمية إنجايا  من حقق  عما مساءلتها مقاب  التربوية، وظائيها
 الالمركزية: واإلدارة المركزية اإلدارة مفهوم

 األقيييد  المرك ّيييية وُتعيييد اإلداريييية، والفمرك يييية المرك يييية بييين والمؤسسيييا  اليييدول فييي  اإلداري  الّتنظييييم طيييرق  تتييراوح
يياومي اسييتعماال    علييى اإلدارييية المرك ّييية باسييتددا  سيييطرتها بسيي  اسييتطاع  الييدول ميين الكثييير أ  البييديه  وميين بينهمييا، هوم 
 المرك ييية، اإلدار  عيين للتدليي  الحاجيية أظهيير األصييعد  جميييع علييى الحاصيي  التطييور أ  إال لهييا، التابعيية المؤسسييا  جميييع

  (.2012 )حفق، اإلدارية ها الم توييع على تقو  الت  الفمرك ية طريقة إلى واالنتقال
 معنييى هييذا المؤسسيية. فيي  األشييدا  ميين محييدد عييدد يييد فيي  السييلطا  تجميييع أساسيي  إداري  أسييلو  والمرك ييية

 الوظيائف لتجمييع تيؤدي الدولية نشياط طرائق من )طريقة فه  العامة اإلدار  منطلق من تعرييها أما المؤسسة، ف  المرك ية
 اإلدارييية القييرارا  باتديياذ يتعلييق فيمييا اإلدارييية اليييروع اسييتقفل عييد  مييع معيي  العميي  علييى نوالقييائمي الييويير يييد فيي  اإلدارييية
 (.2013)الطير، المرك ية( الحوومة رؤية بحسب

 مرك ييية سييلطة فيي  وتجميعهييا القييرارا ، اتديياذ صييفحيا  وتيي طير حصيير أنهييا (2011) الحيياف  عبييد عرفهييا وقييد
 أنهييا علييى عرفهييا كمييا فيهييا، اإلداريييين طريييق عيين اإلدارييية الوظيييية فيي  اخلييةالد األمييور كيي  فيي  بالتصييرف تنيييرد رئيسييّية،
 إدار  فيي  القييرارا  باتديياذ الصييفحيا  تجميييع أنهييا علييى وعرفهييا واحييد. شييد  أو معينييين، أفييراد يييد فيي  السييلطا  حصيير
 واتديياذ السييلطة أ  تعنيي  المرك ييية اإلدار  فييج  هنييا وميين المييديرين. ميين ومحييدود معييين عييدد أو معييين، شييد  أو معينيية،
 باتدياذ اإلنييراد وحيدهم يموينهم بحيث األشدا ، من المؤسسا  ف  العليا المستويا  أي اإلداريين، بيد محصور  القرارا 
 العليا. المستويا  من مشاركة أية غير من والتصرف القرارا 

 تدتلييف التيي  األنشييطة مين ثيييرللك اإلدارا  ممارسيية بعييد ظهير  الفمرك ييية اإلدار  أ  (2017) عبييدهللا أشييار وقيد
 البتكييار وذليي  اإلدار ؛ المرك ييية ظهييور إلييى أد  ممييا المركيي ي، اإلدار  جهيياي أثقيي  مّمييا الروتينييية، اإلدارييية النشيياطا  عيين

 اإلدار  أ  يعنيي  ال وهييذا المرك ييية، اإلدار  عيين العييبء تقلييي  يعنيي  ممييا الجديييد ، المتطلبييا  تناسييب جديييد  أخيير   قييوانين
 سييوي ا، والفمرك يية المرك يية مين قيدر تمتلي  أ  مين مؤسسية لكيي ّ  بيد ال حييث مطلقية؛ المرك يية إدار  إليى تحولي  المرك يية

 الييبع  أو الكيي  تيييوي » أنهييا Kreitner كريتنيير عرفيي  ميين ومنهييا الفمرك ّييية، اإلدار  لميهييو  عييد  تعرييييا  ورد  وقييد
 أ  William ولييا  وأشيار «.األعميال مؤسسيا  في  األدنيى أو قي األ والوظيائف الوحيدا  فيروع إليى العلييا اإلدار  لسلطا 
 إذ المؤسسية، إدار  في  مرتبطية غيير األقسيا  اإلدارا  تكيو   بحييث اإلداريية، التبعيية في  الُمرونية» تعني  الفمرك ية اإلدار 
 اإلدارييية الوظيييية ت دييية تضييمن بحيييث ببعضييها، المؤسسيية إدار  فيي  أعلييى إلييى أسييي  وميين ألسييي  فييوق  ميين هرمي ييا تتييدَر 

 وويليي  ميياكغين عرفهييا وكمييا «.المؤسسيية أهييداف فيي  تباين ييا ويحقييق بعضيي ، مييع تعييار  بيي  يوجييد ال وجيي    علييى للمؤسسيية
McGinn and Welc :أدنى مستو    إلى أعلى مستو   من السلطة صفحيا  نق » ب ّنها.» 

 ليييبع  والتعليميييا  واألحويييا  األوامييير اروإصيييد القيييرارا ، واتدييياذ السيييلطة إسيييناد ب نهيييا: (2017) العيييدوا  وعرفهيييا
 أّنهييا: علييى اإلداريية الفمرك ّييية تعريي  يمويين هييذا ومين اإلداري. الهيويي  داخي  األدنييى اإلدارييية المسيتويا  فيي  المرؤوسيين
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 ،اإلداري  والتنظييم اإلدار  عمليية في  المرؤوسيين مين كبيير عيدد بجشيرا  تهيتم التي  اإلداريية التنظيميا  وأسياليب الطرق  أحد
 األق . اإلدارية المستويا  إلى القرارا  اتداذ سلطة عبرتحري 

 أرجياء جمييع في  المنتشير  اإلداريية األنظمية عين تعبير التي  األمثلية مين والفمرك يية المرك يية أ  ذلي  من نستنتج
 مي اتهييا هيي  ومييا منهمييا لكيي  التطبيييق كيفييية حيييث ميين عييد ، نييواح فيي  األخيير   عيين منهييا واحييد  كيي  تدتلييف لكيين العييالم،

 األفيييراد، مييين محيييدد عيييدد مسيييؤولية ضيييمن القيييرار اتدييياذ تركيييي  فيهيييا يويييو   عمليييية المركييي ي  النظيييا  إدار  ُتَعيييد   إذ وعيوبهيييا،
 المرك يية تعيد حييث العليا، اإلدار  لموافقة األق  بالمستويا  العفقة ذا  والموضوعا  واإلجراءا  القرارا  جميع وتدضع
 للسلطة. مثاال  

 التعليم يف الالمركزية
 ذاتهييا، بحييد هييدف ا ليسيي  وهيي  ،«التعليييم المرك ييية» الماضييية القليليية العقييود فيي  تييداولها، ايداد التيي  المييياييم ميين

ل المقا  ف  تمث  جديد ، فلسية تمث  ولكن  التربيية )ويار  العلييا المسيتويا  مين الصفحيا ، من والم يد السلطا  نق  األوَّ
 (.2018 )العطار، التعليمية( واإلدارا  المدار  ومديري  )مديريا ، نىاألد مستويا  إلى والتعليم(،

 القيرارا  تعيدد  المثال: سبي  على التعليم، ف  حق ا الفمرك ي  االتجاه وجود على بها نستدل ما األمور من وثمة
 قبي  موافقتهيا، عليى لحصيولا وجو  أو العليا، المستويا  بمراجعة اإلل ا  غير من الدنيا، المستويا  ف  وتتدذ تقرر الت 
يييا المسيييتويا  أكثييير عنيييد وتيعيلييي ، إجيييراؤه ييييتم القيييرار كيييا  إذا القيييرارا ، اتدييياذ  إليييى التغيييير إ  والقضيييية، بالمشيييولة التماس 

 وتسييتند واالقتصييادية، والثقافييية االجتماعييية األنشييطة تشييم  عديييد ، مجيياال  يتضييمن أ  ميييرمن ال التعليييم، فيي  الفمرك ييية
 يتوجييب فجنيي  ثييم وميين وغيرهييا، المشيياركة( أنميياط وتحديييد والتقييويم والتنييييذ والتدطييي  )البحييث منهييا: لركييائ ،ا ميين لمجموعيية

 هييذه تتطلبهييا التيي  الحاجييا  مييع بييال  باهتمييا  التعاميي  الفمرك ييية، عملييية عيين المسييؤولة والتربوييية اإلدارييية الجهييا  علييى
 دور تيعيي  األهيداف: هيذه ومين التنيييذ، تقبي  التي  الدطية بنياء اضيوئه في  ييتم التي  األساسية، األهداف لصياغة العملية،
ا وجعلي  مرئياتيي ، وتحقييق المحليي ، المجتميع  تشييدي  خييفل مين التعليمييية، العمليية تواجيي  التي  المشييوف ، حيي  في  شييريو 
 حلييييين؛الم أفيييراده تعريييي  أجييي  مييين وطريقتييي ، العمييي  وآلييييا  األهيييداف، صيييياغة فييي  مشييياركت  ذلييي  جانيييب إليييى الواقيييع،

 (.2014 )المتكس ، األفراد تجاه التعليم ومسؤولية التعليم، تجاه بمسؤوليتهم
 التطيوير السيتدامة الوحيد الضما  ُيعدّ  المجتمعية والمشاركة المرك ي  تنظيم  ييو  ف  التعليم وتنمية تطوير إ 

 التعليييم فيي  المدنييية للمجتمعيا  أكبيير دور وإتاحيية الفمرك ييية نحيو التوجيي  م ايييا وميين والمرجيو ، المطلوبيية األهييداف وتحقييق
 عفقاتهيا وتقويية وإمواناتي  خبراتي  مين وتستييد المدن  تمعلمجا بمؤسسا  لترتب  المحلية لإلدارا  الير  إتاحة خفل من

 اتدياذ  في سيرعة مين ذلي  عين ينتج وما قدرتها ورفع المحلية لإلدارا  واإلدارية الينية القدرا  لتنمية إضافة مع ، المتبادلة
ا القييرار  واالبتكييار اإلبييداع علييى الت كيييد عبيير المعرفيية مجتمييع نحييو التوجيي  لمسيياند  أ  كمييا البيروقراطييية، الهياكيي  عيين بعيييد 

 (.2018 )حسين، تمعلمجا الحتياجا  تلبية اليردية والدصوصية
 المرك ييييية بييييين   الميييي فيهييييا ظهيييير التيييي  التعليييييم، إدار  فيييي  الشييييام  للتطييييوير الحديثيييية والدطييييى االتجاهييييا  وميييين
 المتنوعيية؛ واإلدارييية التنظيمييية للمسييتويا  قيادييية أدوار إعطيياء أ  حيييث المقلييو ( التنظيميي  )بييالهر  يسييمى مييا والفمرك ييية

 المركيي ي، الجهيياي عيين والّتنييذيية الّتكتيوييية المهييا  ميين العيبء وتدفييي  التعليمييية األهييداف تحقييق فيي  يسيياعد أ  شيي ن  مين
يا وجعل   ثغراتي  وسيد التعلييم وتمويي  التعلييم تطيوير تجوييد في  المتمثلية اسيتراتيجية خطي  لتحيديث بالمهيا  ثقي م غيير متيرغ 

 (.2014 )شحاذ ،
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  اإلدارية الالمركزية أبعاد
 عليهيييا تقيييو  التييي  األكثريييية حومييي  التييي  األنمييياط أبيييري مييين إداري  تنظييييم الفمرك يييية أ  (2012) الحيييفق ذكييير
 وقيد المركي ، عين البعييد  والسيلطة الوظيائف، تويييع عليى تقيو  فهي  المرك ية، ميهو  عوس ه و  والديمقراطية، االستقفلية
 نييذكر كثييير ؛ أبعيياد علييى الفمرك ييية تشييتم  حيييث بهييا، تطبييق التيي  األنميياط تغييير بسييبب ج ئيًّييا الفمرك ييية ميهييو  يدتلييف
 منها:

 التي  وظائيهيا ممارسية لهيا يتسينى حتيى المرك ّيية، لطةالس   عن الفمرك ّية الهيئا  استقفل خفل من االستقفلية: بعد -1
 التقرير. ُسلطة إلى باإلضافة عليا، لسلطة في  ترجع ال بشو  األمور بع  ف  القرارا  اتداذ منها تقتض 

 الميرؤو  هيذا يويو   وأ  معيين، عمي  بجنجياي للقييا  عني  ينيو  مين القائد يحدد ما خفل من الصفحية: تيوي  بعد -2
 بواسييطة السييلطة وتمييرر الصييفحية تنقيي  أ  يعنيي  فييالتيوي  ليي ، حييدده الييذي أدائيي  مسييتو   عيين المييدير ا أميي مسييؤوال  
 المرؤوسين. بين المها  خصدصة خفل من ل ، تابع أخر لشد  القائد

 المعنوييية الييروح ورفييع الموظييف، تحيييي  علييى تعميي  المهنيي  والتطييوير التييدريب عملييية إ  المهنيي : والنمييو الّتييدريب بعييد -3
 الييذي الموييا  فيي  والكييياء  اإلنتييا  يرفييع الييذات  بالرضييى الموظييف يشييعر وعنييدما الييذات ، الرضييى يتحقييق بالتييال  دييي ل

، بي  يلتحق أ  يرغب الذي أو في ، يعم   والطاقية الوقي  تيوفير تسياعد التدريبيية اليدورا  تسياعد ذلي ؛ بجانيب مسيتقبف 
يييلوكيا  وتعيييدي  الثقافييية وتعمييييق ود ،الجييي لضيييب  والوصيييول المتوقعييية األخطييياء وتقليييي  والجهيييد،  التيكيييير وطريقييية الس 
 والوظيفية. العملية والدبرا  المعلوما  وتجديد السليمة،

اخل ، نظامهيا في  اإلدارية اليروع استقفلية مد  ويعن  التنظيم : البعد -4  ذلي  عليى حاصيلة الييروع هيذه كاني  فيجذا اليدَّ
 فتكيو   ليإلدارا  اليداخل  للنظيا  عيا  بتي طير المرك يية السيلطة قام  ما إذاو  قوية، الفمرك ية تكو   المشبع االستقفل
 الغايية لهيذه تعليميا  وضيغ  أو اإلداريية للييروع اليداخل  النظيا  المرك يية الحوومية وضيع  وإذا متوسطة، الفمرك ية

 ضعيية. هشة الفمرك ية فتكو  
  اإلنجاز دافعية الثاني: المحور

 ك حييد األخييير  السيينوا  فيي  بييد  وقييد اإلنسييانّية، الَعفقييا  منظوميية فيي  الهاميية األطيير أحييد اإلنجيياي دافعييية ُتَعييد  
 آخير؛ وبشيو  العمي ، في  الموظيف كيياء  ومجيال الدراسي  التحصيي  ومجيال االجتمياعّ ، اليّنيس علمِ  ف  الرئيسة المداخ 

 السيلو  فهيم في  مهمية عوام  من اإلنجاي لدافعية لما االجتماعية. الدوافع فهم من أكبر اهتمام ا لإلنجاي الدافع تيسير نال
 اليرد. لد  الذَّا  لتحقيق باب ا لإلنجاي الدافع يعد كما وتنشيُط ، وتوجيه  اإلنسان ّ 

 بيني  وقيد كيائتهيا، وميد  المؤسسية تميي  مسيتو   يقيع عياتقهم فعليى مووناتهيا، أهيم من المؤسسا  ف  العاملو   األفراد ُيَعد  
يلوكية والدراسيا  األبحيا، مين الكثيير  الرغبية هيذه فعليى عملهيم، في  العياملين وترغييب Motivation اليدوافع عليى التركيي  أهميية الس 
 فيهيا تتطليبُ  التي  المواقيف في  لليشي  األشيدا  تقب ي  في  الرئيسية اليدوافع مين اإلنجياي دافعيية وُتعيد كميا المؤسسة. استراتيجية تقو 

 (.2008 )غباري، اليرد سلو  ف  ومسيطر  متحومة قو  لإلنجاي الدافعية تصبح أ  يمون لذا التمي ،
افعّية الدافع تعريف  والدَّ

يلو  هيذا ويتحيدد للييرد، معيين لسيلو  ييؤدي مشيبعة غير اليرد لد  حاجة هو Motivation الدافع  اليدافع بقيو  الس 
 للطعيا  اإِلنسيا  وتنياول الحاجية، ههذ إشباع وبمجرد الجوع، وهو طبيع  واقع من ي ت  الطعا  عن فالبحث الشد ، لد 

لو  هذا ينقض   (.2015 )مطر، الس 
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 والدارجييية الداخلييية العواميي  ميين مجموعيية إلييى (2011) خليييية أشييار كمييا Motivation الييدوافع مصييطلح يشييير
 دفلهيي للوصييول tendency ن عيية إلييى يشييير Motivation فالييدافع يدتيي ، أ  يمويين الييذي التييواي   إلعيياد  األفييراد تحيير 
 عنيد الحي  للكيائن تنشي  حالة need والحاجة خارجية. أو داخلية ورغبا  حاجا  إلرضاء تكو   الغاية وهذه معينة، وغاية
 ميا فهيو Goal الغايية أميا نسبي ا، ومستقر مت    وضع ف  اليرد لبقاء تل   الت  السيوولوجية أو البيولوجية المطالب انحراف
  الوق . بنيس دوافع  وإشباع علي  الحصول ف  اليرد يرغب

 يشيبع ألني  حياف  فالشير  Incentive الحياف  تسيمى الدارجيية بالبيئية مرتبطية أي خارجية؛ الحاجة تكو   وعندما
افعّية العط ، دافع  تحير  التي  Internal or external الدارجيية أو الداخليية الحاجيا  مجموعة عن عبار  ه  إذ  فالدَّ
ييلو  اسييتمرارية علييى الحاجيية هييذه وتحيياف  معييين، غيير  أو هييدف أو غاييية تحقيييق نحييو وتوجهيي  اإِلنسييا  سييلو   حتييى الس 
 (.2013 )البار، الَهدف ذل  يتحقق

 غيييير «بيولوجيييية فطريييية دوافيييع» تسيييمى الداخليييية المصيييادر مييين تييي ت  التييي  اليييدوافع أ  (2009) شوشيييا  وأشيييار
 أميا الحي    عين واالبتعياد الييرح وطليب اليدفء عليى والمحافظية والِجينس، والَعطي ، الجيوع، دافع ذل  على ومثال موتسبة،
 مييييع الحييييّ ، المدرسيييية، )أسييييرت ، فيييي  اليييييرد عليهييييا نشيييي  التيييي  االجتماعييييية التنشييييئة حصيييييلة الموتسييييبة أو المتعلميييية الييييدوافع

 فيةثقا تسيود التي  والعقيا  الثوا  عمليا  خفل من الدوافع هذه وتع ي وتنمو األخر ، التنشئة مؤسسا  وباق  األصدقاء(
 العمي  إليى والحاجية والتسيل ، للسييطر  الحاجية للصيداقة، والحاجية التحصيي ، إليى الحاجية عليهيا: األمثلية ومين ما. مجتمع
 الناجح.

 علييي  نسييتدلُ  وإّنمييا ورؤيتيي ، مفحظتي  يمويين ال إذ للحاجيية، السيييوولوج  الجانييب هيو الييدافع إ  القييول يمويين وبهيذا
ييلو  ميين  علييى للحيييا  الجسييد رغبيية إلييى يشييير الييذي التييواي   بيي  يييرتب ُ  فرضييّ ، تكييوين لييدافعفا اليييرد، علييى يظهيير الييذي الس 

 ويوليد تيوتر ا ُيعيد فيالجوع وخيضي ، الّتيوتر مين مسيتمر    حلقية اإِلنسيان  الّسيلو  أ  الينيس علماء ينظر لهذا الداخلية، سفمت 
 الييرد شيعر إذا إال يعيود ال اليذي التيوتر هيذا خيي  عليى الجيوع دافيع بجشباع الرغبة تلبية وتعم  الطعا ، إلى وحاجة رغبة
 أخر . مر  بالجوع
افعّية وظائف  الدَّ

 لإلنجيياي كبييير  قييو  وإعطييائهم األفييراد سييلو  توجييي  فيي  تسيياهم تحصييى، ال تكيياد وكثييير ، متعييدد  وظييائف للدافعييية
 وظائيها: أهم ومن والعم ،

افعّية أ  (2015) مطر ير   حيث  فهي  اإِلنسيان ، الّسيلو  في  تحيير التي  للحقيائق نياإدراك تسيهي  عليى تعمي  الدَّ
ييلو  وتوجييي  وتحديييدها الّتع ييي  عملييية تيسييير فيي  مهميية  التيي  التحييوال  فيي  والمسيياعد  معييين، هييدف نحييو behavior الس 
لو ( المثيرا  )تحوم المثير ضب  عملية على تظهر  تحصيل  أو إنجايه يتم حتى معين سلو  ف  واالستمرارية بالس 

افعّية أ  اكم  مين المثيابر  كاني  وربميا ميا، مهمية إنجياي عليى اإِلنسيا  ُمثيابر  ف  ها  دور ا تلعب Motivation الدَّ
افعّيييية ميييد  تقيييدير فييي  ُتسيييتدد  التييي  المقييياييس أفضييي  افعّيييية إ َّ  اإِلنسيييا ، هيييذا عنيييد الدَّ  مهيييا  أربيييع تحقيييق المعنيييى بهيييذا الدَّ
 وه : أساسية،

افعّية أ ّ  :أوالا  افعّية اليرد، سلو  ستثيرت الدَّ  تكيو   ال قيد أنهيا ميع معيين، بسيلو  للقييا  األفيراد تحير  التي  ه  فالدَّ
يلو ، ذل  حدو، ف  السبب افعّيية مين مسيتو   أفضي  أ  الينيس علمياء بيّين وقيد الس   هيوَ  إيجياب  وإنتيا  تحصي  لتحقييق الدَّ
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 الحيد عين العيال  المسيتو   أ  كميا االكتيرا،، وعيد   الملي يسيبب الميندي  الدافعيية مسيتو   أل  وذلي  المتوس ، المستو  
لو  ف  سلبيا  عامف  فهما والتَّوتر، القلق يياد  إلى يؤدي والمعقول الطبيع   (.Sivakumar ،2016) اإِلنسان  الس 

ااااا افعّييييية :ثانيا ييييا النييييا  يحملهييييا التيييي  Expectations التوقعييييا  وشييييولية نوعييييية فيييي  تييييؤثر Motivation الدَّ  تبع 
 كبيير  عفقية لهيا Expectations والتوقعيا  فيرد. كي  بهيا يتميي  التي  الّطميوح مسيتو   في  تيؤثر فجنهيا بالتيال  شاطاتهم؛لن

 (.2011 )خليية، لها تعر  قد الشد  كا  الت  واليش  النجاح وتجار  بدبرا 
افعّييية :ثالثاااا  بهييا، االهتمييا ِ  عليييهم توجييبي والتيي  تهمهييم التيي  المعلومييا  نحييو األفييراد سييلو  توجييي  فيي  تييؤثر الدَّ

 دافعيية لديي  اليذي الشيد  أ  تير   المعلوميا  بمعالجية تهيتم التي  الّنظريية إ  ذلي ، لسيلو  المناسبة الطريقة على وتدلهم
افعّيية ذوي  يمفئي  مين أكثير معلميي  إلى ينتب  للتعلم عالية  األهميية   غايية في  مسي لة Attention )واالنتبياه لليتعلم القليلية الدَّ
 هيييؤالء أ  كميييا (.Long memory الطويلييية واليييذاكر  الميييد  Short memory القصيييير  اليييذاكر  إليييى المعلوميييا  دخيييالإل

 فيي  محاوليية فيي  جدييية أكثيير وهييم لييذل ، احتيياجوا إذا اآلخييرين ميين المسيياعد  لطلييب ميييوال   أكثيير العيياد  فيي  يوونييو   األفييراد
 (.2009 )الغامدي، فهم غير من حيظ ا وحيظها بسطحية وراألم مع التعام  من بدال   معنى، إلى وتحويل  التعليم

افعّييية :رابعاااا  يوييو   عنييدما good performance جيييد أداء علييى اإِلنسييا  حصييول إلييى تييؤدي Motivation الدَّ
 وتحصيييف   إنجيايا الطييف  أكثير الييتعلم نحيو الميدفوعين الطلبيية أ -ميثف  -التَّعليييم مجيال في  المفحيي  ومين نحييوه، رغبي  لديي 

 (.Bal ،2018) أداء وأفضلهم

 اإلنجاز دافعية
 كميا- الرغبية وهيذه العمي ، ذلي  ف  والتمي  والنجاح جيد، بعم  القيا  ف  الكبير  الرغبة ف  التحصي  دافع يتمث 

 قلةمسيت بطريقية للعمي  الكبيير  والرغبة والمتعة، العال ، بالطموح تمتاي-المجال هذا ف  الباحثين كبار أحد موليفند وصيها
Singly،  المغيييييامر  عليييييى تنطيييييوي  التييييي  األعميييييال وتيضيييييي  حلهيييييا، عليييييى والقيييييدر  والتحيييييديا  المشيييييوف  مواجهييييية وفييييي 

Adventure ا كبير  أو قليلة، مداطر على إال تنطوي  ال الت  المهما  بدل والمجايفة  (.2008 )غباري، جد 
 وهيو الحيية، الكائنيا  مين غييره دو   التحدييد،ب لإلنسيا  الشدصيية اليدوافع مين اإلنجياي دافيع (2015) مطر وُيَعد  

افع، هيذا مين ليديهم المقبيول المسيتو   في  يدتلييو   واألشيدا  والتيوق(. التمي  نحو )السع  يسمى ما  يير   مين فهنيا  اليدَّ
 وتقيا  النَّجياح، مين قيدر ب قي  يوتييو   آخيرو   أشدا  وهنا  التمي ، حد إلى والوصول الصعبة للمهما  التصدي أهمية
ييم اختبييار أهمهييا ميين معينيية، باختبييارا  العيياد  فيي  اإلنجيياي عيييةداف  يدتبييروا أ  األشييدا  ميين يتطلييب الييذي الموضييوع تيه 

 الميحيو ، عنيد اإلنجياي مسيتو   واسيتدرا  إجابياتهم تحليي  ييتم إذ وتيسيير، معنيى مين أكثير منهيا ك  تحم  صور  ثفثين
 واضيحة غيير صيور  إليى الحاجية غيير مين والكتيب( )كالمقياال  وبيةالموت الميواد عبير -اإلنجياي دافعية- قياسها يمون كما
م اختبار حالة ف  كما  (.TAT الموضوع )تيه 

افعّيية ُتَعيد    واإلقبييال للموقيف لفنتبيياه الييرد وتوجيي  تيدفع داخلييية حالية إليى تشييير باالسيتمرارية، تتمييي  حالية للييتعلم الدَّ
افعّييية تييوفر مهميية فييج  هييذا ومييع اإلنجيياي، يييتم حتييى فييي  واالسييتمرار بنشيياط، علييي   التحصييي  تحقيييق ويييياد  الييتعلم نحييو الدَّ

Attainment اإلنجيياي أو Achievement والمؤسسيية البيئيية ميين كيي  فيهييا يشييتر  وإنمييا فقيي ، البيئيية عيياتق علييى تلقييى ال 
 فقييد ،Socialization االجتماعييية بالتنشييئة وثيقيية عفقيية علييى والتحصييي  اإلنجيياي فدافعييية االجتماعييية. العفقييا  وبعيي 
 تميي وا مين أميا البيي ، في  باسيتقفلية تمتعوا قد كانوا للتحصي  عالية دافعية لديهم الذين األطيال أ  البحو، نتائج أشار 
 (.2013 )البار، االستقفلية على بتشجيعهم يقمن لم أمهاتهم أ  وجد قليلة للتحصي  بدافعية
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 يعمليو   Achievement لإلنجياي High motivation مرتييع دافيع مليديه الذين األفراد أ  (2011) خليية وير  
 هييؤالء مقارنيية وعنييد الحيييا ، ميين كثييير  مواقييف وفيي  حييياتهم، فيي  أكبيير نجاحييا  ويحققييو   غيييرهم، ميين أكبيير وجدييية بطاقيية

 أ  وجييد لإلنجيياي؛ Low motivation قليليية بدافعييية يتمتعييو   ولكيينهم الييذكاء، ميين مسييتواهم نيييس فيي  هييم بميين األشييدا 
 المشيوف ، وحي ّ  الحسيابّية، المهميا  مين اإلنتهياء في  السيرعة اختبيار في  أفض  العفما  من درجاتها األولى المجموعة
 دافعييية فيي  والمرتيعييو   المجتمييع، فيي  أكثيير تقييدم ا يحييريو   أنهييم كمييا أفضيي ، أكاديمييية تعليمييية عفمييا  علييى ويحصييلو  
 أ  أو متوسيي ، بواقييع يقبلييوا أ  إمييا الييذين اإلنجيياي دافعييية فيي  نديضييو  الم بعوييس الييير ، تحييّين فيي  واقعيييو   التَّحصييي 
 تحقيق . على قدرتهم من أكبر بش ء يطمحوا

 اإلنجايالمرتيعيية ودافعييية Low motivation المنديضيية اإلنجيياي دافعييية ذوي  األشييدا  بييين كبييير  فييروق  وهنييا 
High motivation، افعّييي ذوي  أ  الدراسييا  نتييائج بينيي  فقييد ييا أكثيير يوونييو   High motivation المرتيعيية ةالدَّ  فيي  نجاح 
افعّيييية ذوي  مييين أكثييير أعميييالهم فييي  ونجاحيييا  وظيييائيهم فييي  أعليييى رتيييب عليييى ويحصيييلو   )المدرسييية(، التعليميييية البيئييية  الدَّ

ييا المنديظيية. افعّييية ذوي  وأيض  ، وفيهييا الصييعوبة كثييير  مهييا  الختيييار يميلييو   العالييية الدَّ  لعييد  البسيييطة المهييا  ويتجنبييو   تحييد 
افعّية لذوي  األخر   الممي ا  ومن الّتحدي، توفر  راجعية تغذيية عليى الحصيول في  عارمية رغبية لديهم يوجد أن  المرتيعة الدَّ
 يرغبييو   وال اليييردّي، اإلنجيياي علييى الموافييآ ِ  فيهييا تُبنييى التيي  والوظييائف األعمييال ييضييلو   ذليي  علييى وبنيياء عملهييم، حييول
 (.Sivakumar ،2016) الموظيين رواتب افيه تتساو   من لد  بالعم 

 وأفكياره سيلوك  تحريي  عليى تعمي  التي  لليرد، الداخلية الظروف من مجموعة   ه  اإلنجاي: دافعية تعري  ويمون
 علييى للتغلييب مرتيييع بشييو  مييدفوع سييلو  فالدافعييية (؛2013 )بييويي ي، الملحيية والحاجيية الرغبيية بقييو  مييا هييدف تحقيييق نحييو

 القصييو   بالسييرعة لألهييداف الوصييول لغاييية الييدائم والتنشييي  باالسييتمرار السييلو  هييذا يتصييف حيييث ،ومواجهتهييا التحييديا 
 (.2015 )مطر، قوية ومثابر  عالية بهمة
  لإلنجاز الدافعية أبعاد

 حيييث واإلتقييا (، والتمييي  المثييابر  المنافسيية، بييالنيس، )الثقيية وهيي  أبعيياد أربعيية ميين لإلنجيياي الدافعييية أبعيياد تتكييو   
 :أ َّ 
 اليييرد شييعور بييالنيس الثقيية أ  (2014) القضييا  بييين فقييد عييد ، جوانييب عيين تعبيير :Self confidence بييالَّنيس الثِّقيية -1

 وييير   وتصييرفات ، سييلوك  علييى ييينعوس بمييا طموحاتيي ، وتحقيييق إلشييباع والتطلييع ُقدراتيي ، ومييد  ِلواِقعيي  وِإدراكيي  بويانيي 
 وتدفعي  مفيميتي  فتبقيى وُأسيرت ، محيطي  من يوتسبها اإلنّسا ، فرأظا ُنُعومة منذ ت ت  بالنيس الثقة أ  (2015) مطر

 والتيوق. النَّجاح نحو باستمرار
ييراع والتحييدي التييوتر حاليية عيين المنافسيية تعبيير :The competition المنافسيية -2  أو اثنييين بييين عيياد    يحصيي  الييذي الصِّ

 المسيتمر والصيراع المؤسسية، وأداء البيئي ، لتحيولا بيين ربي  حلقية فهي  القيدرا ، في  والمتكيافئْين الُمتنافسيين مين أكثر
 يميي ه بشيو  الميي ا  عليى والحصيول عليي ، والتييوق  اآلخير إياحة إلى يهدف منافس فرد ك  أ  حيث الَبقاء، أج ِ  من
 (.Ethlyn ،2010) والَبقاء االستمرار ل  وتضمن أفض َ  تنافسي ا موان ا وتمنح  منافس  عن

 العمي ، في  واالسيتمرارية األهيداف تحقييق عليى الصيبر خيفل مين النجياح سر ه  مثابر ال :perseverance المثابر  -3
 أهدافييي  إليييى ليصييي  عليهيييا، والقضييياء للعقبيييا  تجييياويه كيفيييية إليييى الييييرد توجييي  التييي  الطرييييق خارطييية المثيييابر  ُتعيييد إذ

 (.2014 )قوراري، وطموحات 
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التمي  :Excellence and mastery واإلتقا  الّتمي  -4  الوظيفيية المعيايير حدها ف  تتجاوي إيجابية سمة   أو مهار    ُيَعد 
 عاميي    البشييرّية خبييراء عرفيي  كمييا والتمييي  الَجماعيية، أو العميي  فريييق أو الشييد  وشدصييية أداء خييفل ميين واإلجرائييية،
 ليييد  فوالضيييع القيييو  نقييياط عليييى التعييير ف فييي  يسييياعد كميييا بعقفنيييية. اليكريييية ميييوارده إدار  عليييى الييييرد يسييياعد إيجييياب 

ع  الشد ، يا يويو   أ  بيدور االكتياء من بدال   القياد  لمرك  للوصول والسَّ  تطيوير عليى يعمي  فيالتمي  لآلخيرين. تابع 
 أعليى مين اإلتقيا  كلمة وُتَعد   القمة. إلى للوصول فرص  تعطي  الت  المسؤوليا  أخذ ف  التدر   وبالتال  اليرد، دافعية
ب  الِحي ِ  درجا   (.2009 )شوشا ، ألموره اليرد يمتنظ ف  والضَّ

  الصلة ذات السابقة الدراسات
:  الالمركزية باإلدارة الصلة ذات الدراسات أوالا

 نظير وجهية مين ليوكفئهم الصيفحيا  لتييوي  الميدار  ميديري  ممارسية ميد  حيول بدراسية (2018) حسين قا 
 الميينهج وكييا  البيانييا ، جمييع فيي  االسييتبانة لباحييثا اسييدد  الطييائف، بمحافظيية والثانوييية المتوسييطة المييدار  فيي  الييوكفء
، (120) عيييددها كيييا  التييي  البسييييطة العشيييوائية العينييية الباحيييث واسيييتدد  الدراسييية، فييي  المتبيييع المييينهج هيييو الوصيييي   وكييييف 
 بدرجيية كانيي  لييوكفئهم الصييفحيا  لتيييوي  المييدار  مييديري  ممارسيية أ  منهييا: النتييائج ميين العديييد إلييى الدراسيية وتوصييل 

 بدرجية كاني  واألشيراف، التنظييم، التدطيي ، مجال ف  لوكفئهم الصفحيا  لتيوي  المدار  مديري  ممارسة وأ  لية.عا
 عالية. بدرجة جاء  لوكفئهم الصفحيا  لتيوي  المدار  مديري  لد  الصفحيا  تيوي  ف  المعوقا  وإ  عالية.

 مين المورمية بموية التربيويين القياد  ليد  اإلداري  لعمي ا في  الفمرك ية تطبيق حول بدراسة (2016) الشقرا  وقا 
 واسيتدد  المسيح ، الوصيي  المينهج الباحيث واسيتدد  االسيتبانة، هي  الدراسية أدا   وكاني  اإلدارييين، الميوظيين نظر وجهة
 الصييفحيا ، وتيييوي  االسييتقفلية، ) الدراسيية أدا   مجيياال  وكانيي  العينيية، اختيييار فيي  العشييوائية الطبقييية الطريقيية الباحييث
ييا (230) ميين الدراسيية عينيية وتكونيي  العميي ( فيي  الفمرك ييية التع ييي  وأسيياليب  وقييد مويية، مدينيية تعليييم إدار  فيي  إداري ييا موظي 
 بدرجية جياء التربيويين القياد  ليد  اإلداري  العمي  في  الفمرك يية تطبييق أ  منهيا: النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصل 
 الدبر (. سنوا  و العلم  المؤه  ) الوسيطة الدراسة لمتغيرا  تع    إحصائية داللة ا ذ فروق  وجود وعد  متوسطة،

  بالمرحلة المدرسية اإلدار  ممارسة مد  حول (2014) المتكس  بها قام  دراسة وف 
 المنطقييية فييي  للمدرسييية اإلداريييية الفمرك يييية فييي  المدرسييية ميييدير دور حيييول (Jel,2000) جيييي  أجراهيييا دراسييية فييي 

 عليى العينية واشيتمل  التحليلي ، الوصيي  والمينهج المعلوميا ، جميع في  االسيتبانة الباحث استدد  كالييورنيا، ف  ميةالتعلي
ييا (150)  ممارسيية بييين ارتباطييية عفقيية وجييود عيين النتييائج وأسييير  العشييوائية، بالطريقيية العينيية اختييير  وقييد ومعلميية، معلم 

 للمعلمين. الوظيي  الرضا مستو   ويياد  بالمدار  المديرين قب  من الفمرك ية
 هييدف  ،«المدرسيية تطييور الييى الفمرك ييية تييؤدي هيي » بعنييوا  دراسيية فيي  (Levacic،2005) ليياسيييت  دي وقييا 

 غينيييا وهيي  افريقيييا غيير  دول فيي  الواقعيية المنيياطق فيي  بالفمرك ييية المييدار  ومييديري  اإلداريييين رأي لمعرفيي  الدراسيي  هييذه
 تطييور مييد  فيي  الفمرك ييية بييدور ارائهييم لمعرفيي  الدراسيي  لعينيية الموجهيي  االسييتبانة البيياحثو   اسييتدد  وقييد والسيينغال ومييال 
ا قصييور ا هنيا  أ  هي  النتييائج مين مجموعية إليى الدراسيية توصيل  وقيد التعلييم،  هييذه في  الفمرك يية تنييييذ عمليية في  واضيح 
 بييين مييا الصييفحيا  لتييدخ  أ  كمييا لتموييي ،ا عملييية و القييرار اتديياذ عملييي  فيي  المجتمعييية مشيياركتها ضييعف نتيجيي  الييدول

 تييراب  فيي  واضييح ضييعف وهنييا  الفمرك ييية، الييى المرك ييية ميين التحييول عملييية المييدار  وإدارا  والتعليييم التربييية مييديريا 
 العم . سوق  ف  حاجة و اإلدارية االهداف
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 اإلنجاز بدافعية الصلة ذات الدراسات ثانياا:
افعّيييةال حييول بدراسيية (2018) اليوسييف قييا   ضييوء فيي  األردنييية الجامعيية فيي  العليييا الدراسييا  طلبيية لييد  لإلنجيياي دَّ

 الطريقيية العينيية اختيييار فيي  واسييتعم  الباحييث، إعييداد ميين لإلنجيياي للدافعييية مقيييا  ببنيياء الباحييث قييا  المتغيييرا ، ميين عييدد
 نتيييائج وأظهييير  دراسيييت ، فييي  الوصيييي  المييينهج اسيييتدد  وقيييد وطالبييية، طالب يييا (733) عليييى طبقييي  التييي  الطبقيييية العشيييوائية
 داللية ذا  فيروق  ووجيود اإلنجياي، دافعيية من عال   بمستو   يتمتعو   األردنية الجامعة ف  العليا الدراسا  طلبة أ  الدراسة
 لصيالح األكياديم  البرنيامج نيوع لصيالح إحصيائية داللية ذا  فيروق  ووجيود األكياديم ، التحصي  مستو   لصالح إحصائية

 الدكتورا . طلبة
 العياملين ليد  اإلنجياي دافعيية تنميية في  جمعي  إرشياد برنيامج بنياء فاعلية حول بدراسة (2014) المقيمية قام و 

 الميينهج باسييتددا  الباحثيية قاميي  وقييد الشييرقية، شييمال بمحافظيية والتعليييم للتربييية العاميية بالمديرييية المعلومييا  تقنييية دائيير  فيي 
 عيامف  (7) عاملية، (14) ضيم  والتي  البسييطة العشيوائية بالطريقية العينة اختير  وقد الدراسة، لهذه لمناسبت  التجريب 
 وجيود إليى النتيائج وتوصيل  المعالجية، وال للتجربية يدضيعن ليم األخرييا  عامف  (7) الي بينما للتجربة، خضع  قد تلق 
 المجموعيييية لصيييالح نيييي كا اإلنجييياي دافعيييية أبعيييياد فييي  والضيييابطة التجريبييييية المجيييوعتين بيييين إحصييييائية داللييية ذا  فيييروق 

 التجريبية.
 في  للطاليب األكياديم  التحصي  على وحاف ه المعلم فاعلية ت ثير» معرفة بهدف دراسة (Bal,2018) بال وأجر  

 عليييى الطيييف  وتحيييي  المعليييم كييياء  آثيييار فيي  الدراسييية هييذه بحثييي  «والثانوييية الثانويييية المييدار  طيييف  بييين العليييو  تعليييم
 الييدافع باسييتددا  وروسيييا إيييرا  فيي  الموجييود  والثانوييية الثانوييية المييدار  فيي  العلييو  تعليييم فيي  للطييف  الدراسيي  التحصييي 
 باسيتددا  فرضييتين اختبيار تيم العليو ، تعلييم في  تحصيي  واختبيار قيا  ك دوا  الكياء  ومقيا  األكاديم  األداء لمقيا 
 مقارنييية تحلييييف  إجيييراء تيييم األكييياديم ، تحصييييلهم حييييث مييين للطيييف  الديموغرافيييية الييييروق  لتقيييييم اإلحصيييائ . البرنيييامج
 حييث مين كبيير ا الجنسيية اخيتفف كيا  ولكين كبيير ا يوين ليم الجنسيين بيين االخيتفف أ  النتائج أظهر  .t اختبار باستددا 
 لمعلييمل الذاتييية للكييياء  كبييير تيي ثير وجييود إلييى األخيير   النتييائج أشييار  كمييا العلييو ، تعليييم فيي  للطييف  األكيياديم  التحصييي 
 العلو . تعليم ف  األكاديم  التحصي  على وتحيي ه

 كلييييا  فييي  المعلميييين للمتيييدربين اإلنجييياي تحييييي » حيييول (Sivakuma ، 2016) سييييياكما بهيييا قيييا  دراسييية وفييي 
 الباحييث قييا  لييذل  التربيية. كليييا  فيي  المتييدربين المدرسيين لييد  اإلنجيياي دوافيع إيجيياد هييو الدراسيية مين الهييدف كييا  «التربيية
 تحليلهيا تيم البيانيا  جميع بعيد البسييطة، العشيوائية العينية طريقية اعتميد البحيث، لغاييا  مناسيبة وفرضييا  أهيداف ياغةبص

 كلييا  في  المتيدربين المدرسيين ليد  اإلنجياي دوافيع بين عفقة وجود إلى النتيجة وخلص  اإلحصائية، األساليب باستددا 
  واللغة. دالموا ومجموعا  والجنس الكليا  ونوع التربية

 السابقة: الدراسات عن الحالية الدراسة يميز ما
 يييتم التي  األوليى الدراسية فهي  الدراسية؛ لمجتميع اختيارهيا فيي  السيابقة الدراسيا  بياق  عين الحاليية الدراسية انييرد 

 مرك يييةالف ممارسيية درجيية إلييى التعييرف إلييى هييدف  التيي -الباحييث علييم حييدود- فيي  الوحيييد  كييذل  ماركييا، لييواء فيي  إجراؤهييا
 الميدار  ميديري  نظر وجهة من اإلنجاي دافعية بمستو   وعفقتها عما  العاصمة ف  والتعليم التربية مديريا  ف  اإلدارية
 ُتسيهم قيد التي  العوام  وقياسها الدراسة، استبانة ف  اليقرا  بع  بتطوير الحالية الدراسة تمي   كما والداصة، الحوومية
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 والمويييا  والعينييية والمجتميييع موضيييوعها فييي  تمي هيييا جوانيييب تعويييس أنهيييا عليييى فضيييف   عمييي ،ال فييي  الفمرك يييية تع يييي  فييي 
 والمستجيبين.

 واإلجراءات الطريقة
 الدراسة منهج

 وغاياتها. الحالية الدراسة ألهداف لمفءمت  االرتباط ، الوصي  المنهج استددا  تم الدراسة أهداف لتحقيق
 الدراسة مجتمع

 ميييديري  عيييدد فبلييي  ماركيييا، لليييواء التابعييية والداصييية الحووميييية الميييدار  ميييديري  ييييعجم مييين الدراسييية مجتميييع تكيييو  
 الدراسييي  للعيييا  ومييدير  ميييدير ا (300) الداصيية الميييدار  مييديري  عيييدد بلييي  بينمييا وميييدير ، مييدير ا (177) الحووميييية المييدار 
 خيفل األردنيية والتعلييم تربييةال ويار  في  عملهيم رأ  عليى ميدير ا (477) الكلي  الدراسة مجتمع عدد ليوو   ،2019/2020
  (.2020/ 2019) الدراس  العا 
 الدراسة عينة

 ميييدير ا (300) مييين وتتييي لف األصيييل ، المجتميييع مييين (%60) بنسيييبة متيسييير  عشيييوائية عينييية باختييييار الباحيييث قيييا  
ييا الجغرافييية المنطقيية اعتمييد  حيييث ماركييا، للييواء التابعيية المييدار  مييديري  ميين ومييدير   االسييتبانا  وويعيي  لفختيييار، أساس 
 (280) اسييترجاع وتييمّ  اسييتبانة، (300) توييييع تييمّ  حيييث اإللكترونييية، المواقييع خييفل ميين google drive إلكترونيي  بشييو 
 (20) أخيذ وتيم ،لوحيده متغيير لكي  المناسيب اإلحصائ  األسلو  استددا  وتم اإلحصائ ، التحلي  لغايا  صالحة استبانة
 حسيب العينية عيدد إجميال  يبيين اليذي (1) الجيدول ف  كما مويعة الدراسة. أدا   ثبا  يا لغا الدراسة عينة خار  من عينة

 .العم ( وقطاع الدبر ، وسنوا  العلم ، والمؤه  )الجنس، متغيرا 
  العمل وقطاع الخبرة وسنوات العلمي والمؤهل الجنس متغيرات حسب وعينت  الدراسة مجتمع أفراد توزع: (1) الجدول

 النسبة التكرار فئاتال المتغيرات

 25.7 72 ذكر الجنس

 74.3 208 أنثى
 14.3 40 بوالوريو  العلم  المؤه 

 85.7 240 عليا دراسا 

 72.1 76 سنوا  10 من أق  الدبر  سنوا 

 27.9 204 ف كثر سنوا  10

 52.8 145  حوومية  العم  قطاع
 48.2 135  خاصة 

 100.0 280 المجموع

 الدراسة أداة
 اآلتي: النحو على جزئين إلى األداة تقسيم تم

:  (اإلدارية الالمركزية مستوى ) لقياس األول الجزء أوالا
 الفمرك يية تطبييق درجية إليى التعيرف بهيدف األوليى االسيتبانة بتطيوير الباحيث قيا  الدراسية أهيداف تحقييق لغايا 

 الصيييلة ذا  السيييابقة الدراسيييا  إليييى وبيييالرجوع غير،بيييالمت المتعليييق النظيييري  األد  إليييى الرجيييوع خيييفل مييين وذلييي  ،اإلداريييية
 تعرييي  االسييتبانة وتضييمن  (.2014) المتكسيي  ودراسيية (،2009) حسييونة ودراسيية (،2016) الشييقرا  كدراسيية بالموضييوع
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 االسيييتبانة تكّونييي  وقيييد العمييي (، وقطييياع الدبييير  وسييينوا  العلمييي ، والمؤهييي  )الجييينس، بييييي والمتمثلييية الّديمغرافيييية بيييالمتغّيرا 
 تييوي  ومجيال فقيرا ، (8) ويتضيمن االسيتقفلية مجال وه : مجاال ، (4) على مويعة فقر  (34) من األولية بالصيغة

 تع ييي  فيي  ُتسييهم التيي  األسيياليب فقييرا ، (9) وتضييمن المهنيي  والنمييو التييدريب ومجييال فقييرا ، (10) وتضييمن الصييفحيا 
 فقرا . (7) وتضمن العم  ف  الفمرك ية تطبيق
 الدراسة: أداة صدق

 فيي  التييدريس هيئيية أعضيياء ميين محومييين (8) علييى األولييية بصييورتها بعرضييها الدراسيية أدا   صييدق ميين الت كييد تييم
 مفءميية مييد  إلييى التعييرف بهييدف وذليي  واإلدارييية، التربوييية العلييو  كليييا  فيي  والدبيير  الكييياء  ذوي  ميين األردنييية الجامعييا 
 اإلجميياع تييم التيي  اليقييرا  علييى اإلبقيياء تييم وقييد اللغوييية، الناحييية ميين معانيهييا ووضييوح صييياغتها وسييفمة للمقيييا  اليقييرا 
 (34) مين األوليية بالصييغة االستبانة تكّون  إذ ذل ؛ يوضح (2) والملحق (%80) بنسبة وكان  المحومين قب  من عليها
 التعييديف  إجييراء وتييم فقيير ، (34) ميين النهائييية بصييورتها االسييتبانة تكونيي  التحويييم وبعييد مجيياال ، (4) علييى مويعيية فقيير 

 ه : مجاال ، (4) على مويعة االستبانة وبقي  المقترحة؛
 فقرا . (8) وتضمن االستقفلية مجال

 فقر . (10) وتضمن الصفحيا  تيوي  مجال

 فقر . (9) وتضمن المهن  والنمو التدريب مجال

 فقر . (7) وتضمن العم  ف  الفمرك ية تطبيق تع ي  ف  ُتسهم الت  األساليب مجال
 الدراسة: أداة ثبات

 بطريقتين: األدا   هذه ثبا  معامف  استدرا  تم لقد
 (.test-retestاالختبار) وإعادة االختبار طريقة .1

 االسيتبانة تطبييق تيم إذ (،test-retest) االختبيار وإعياد  االختبيار طريقية باسيتددا  األدا ، ثبيا  معام  إيجاد تم
يييا (14) يمنييي  بييييارق  ميييرحلتين عليييى وميييدير  ميييدير ا (20) عليييى  باسيييتددا  وذلييي  الثيييان ، والتطبييييق األول التطبييييق بيييين يوم 
ييا (،Pearson) بيرسيييو   ارتبييياط معاميي   االتسييياق طريقييية للدراسييية. الرئيسييية العينييية ضيييمن يييدخلوا ليييم المسيييتجيبين بييي   علم 
 الدراسة. أدا   لمجاال  الثبا  عامف م يبين (2) والجدول (Chronbach Alpha)أليا كرونباخ معادلة باستددا  الداخل 

 الدراسة: أداة صدق
 الجامعييا  فيي  التييدريس هيئيية أعضيياء ميين محومييين (8) علييى األولييية بصييورتها بعرضييها الدراسيية أدا   صييدق ميين الت كييد تييم

 وسيييفمة مقييييا لل اليقيييرا  مفءمييية ميييد  إليييى التعيييرف بهيييدف وذلييي  التربويييية، العليييو  كلييييا  فييي  والدبييير  الكيييياء  ذوي  مييين األردنيييية
 بنسيبة وكاني  المحوميين قبي  مين عليهيا اإلجمياع تم الت  اليقرا  على اإلبقاء تم وقد اللغوية، الناحية من معانيها ووضوح صياغتها

 التحويييم وبعييد مجيياال ، (4) علييى مويعيية فقيير  (30) ميين األولييية بالصيييغة االسييتبانة تكّونيي  إذ ذليي ؛ يوضييح (2) والملحييق (80%)
 المقترحة. التعديف  إجراء وتم فقر ، (30) من النهائية بصورتها انةاالستب تكون 
 الدراسة نتائج عرض
 ماان ماركااا لااواء عمااان/ العاصاامة فااي والتعلاايم التربيااة مديريااة فااي اإلداريااة الالمركزيااة تطبيااق درجااة مااا االول: السااؤال
 المدارس؟ مديري  نظر وجهة

 الفمرك يييية تطبييييق لدرجييية المعياريييية واالنحرافيييا  الحسيييابية المتوسيييطا  اسيييتدرا  تيييم السيييؤال هيييذا عييين لإلجابيييةو 
 .المدار  مديري  نظر وجهة من ماركا لواء عما / العاصمة ف  والتعليم التربية مديرية ف  اإلدارية



2021
 

293 

 اتالمتوسط حسب تنازلياا مرتبة اإلدارية الالمركزية تطبيق لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (2) جدولال
 مجاالتها من مجال لكل الحسابية

 المتوسط مجاالت الرقم الرتب
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة المعياري 

 متوسطة 0.81 3.38 المهن  والنمو التدريب 3 1

 متوسطة 0.78 3.35 الصفحيا  تيوي  2 3

 متوسطة 0.88 3.24 االستقفلية 1 3
 متوسطة 0.72 3.32 اإلدارية الفمرك ية درجة

-0.79) معيييياري  وبيييانحراف ،(3.38-3.24) بيييين ميييا تراوحييي  قيييد الحسيييابية المتوسيييطا  أ  (2) الجيييدول نيبيييي
 وبييانحراف ،(3.38) بليي  حسيياب  متوسيي  بيي على األولييى المرتبيية فيي  " المهنيي  والنمييو التييدريب " مجييال جيياء فقييد (،0.88
 حسياب  وبمتوسي  الثالثية المرتبية في  " يا الصيفح تييوي  " مجيال جاء بينما "متوسطة"، وبدرجة (،0.816) بل  معياري 
 األخيييير  المرتبييية فييي  " االسيييتقفلية " مجيييال جييياء بينميييا "متوسيييطة، وبدرجييية (،0.78) بلييي  معيييياري  وانحيييراف (،3.35) بلييي 

 لدرجيييية الحسيييياب  المتوسيييي  وبليييي  "متوسييييطة"، وبدرجيييية (،0.88) بليييي  معييييياري  وانحييييراف (،3.24) بليييي  حسيييياب  وبمتوسيييي 
 "متوسطة". وبدرجة (،0.72) معياري  وبانحراف (3.32) كو  اريةاإلد الفمرك ية

 االستقاللية األول: المجال
ا مرتبة االستقاللية بمجال المتعلقة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (5) جدولال  الحسابية المتوسطات حسب تنازليا

 المتوسط الفقرات الرقم الرتب
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 درجةال

1 2 
 الت  للمها  تنييذهم عند أنيسهم على المديرو   يعتمد

 إليهم. إسنادها تم
 متوسطة 0.96 3.41

2 4 
 عند المشوف  ح  على المقدر  المديرو   يمتل 

 العليا. لإلدارا  الرجوع دو   وقوعها
 متوسطة 1.11 3.38

3 3 
 طريقة اختيار ف  الكافية الحرية المديرو   يمتل 

 المرسومة. األهداف لتحقيق اسبةالمن العم 
 متوسطة 1.06 3.32

4 6 
 وتطبيقها اإلبداعية األفكار بجبداء للمديرين ُيسمح

 العليا. لإلدارا  الرجوع دو   مباشر 
 متوسطة 1.14 3.25

 متوسطة 1.09 3.22 والموضوعية. بالعدالة العليا اإلدارا  قرارا  تتسم 8 5

5 7 
 المناسبة الير  فيرتو  على العليا اإلدارا  تعم 

 باستقفلية. إليهم الموكلة باألعمال للقيا  للمديرين
 متوسطة 1.17 3.15

7 1 
 بشو  ومهامهم ب عمالهم القيا  من المديرو   يتمون

 العليا. اإلدارا  من تدخ  دو   مستق 
 متوسطة 1.31 3.14

 طةمتوس 1.26 3.08 رقابة. وجود دو   وأعمالهم مهامهم المديرو   ينيذ 5 8

 متوسطة 0.84 3.24 كو  االستقفلية مجال

 بدرجيية اليقييرا  جميييع وجيياء  (،3.41-3.08) بييين مييا تراوحيي  قييد الحسييابية المتوسييطا  أ  (5) الجييدول يبييين
 إسينادها تيم التي  للمهيا  تنييذهم عند أنيسهم على المديرو   يعتمد " على تن  والت  (2) رقم  اليقر  جاء  وقد "متوسطة"،

 بينميييا "متوسيييطة"، وبدرجييية (،0.96) بلييي  معيييياري  وبيييانحراف ،(3.41) بلييي  حسييياب  وبمتوسييي  األوليييى المرتبييية  فييي "إلييييهم.
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 بلي  حسياب  وبمتوسي  األخيير  بالمرتبية "رقابية. وجيود دو   وأعميالهم مهيامهم الميديرو   ينييذ " ونصيها (5) رقم اليقر  جاء 
 (،3.24) كوي  االسيتقفلية لمجيال الحسياب  المتوس  بل  وقد "متوسطة"، وبدرجة ،(1.26) بل  معياري  وانحراف (،3.08)

 "متوسطة". وبدرجة (،0.84) بل  معياري  وبانحراف
 الصالحيات تفويض الثاني: المجال

 المتوسطات حسب تنازلياا مرتبة الصالحيات تفويض بمجال المتعلقة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (3) جدولال
 الحسابية

 المتوسط الفقرات الرقم الرتب
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة المعياري 

 ةمتوسط 1.09 3.52 تيويضهم. عند لهم الممنوحة الصفحيا  بحدود المديرو   ُيل   14 1

 مستل ما  من يل   ما شراء المديرين بع  صفحية العليا اإلدارا  تمنح 15 2
 العم  ف  يحتاجونها وفنية إدارية

 متوسطة 1.14 3.47

3 16 
 المحل  المجتمع مؤسسا  مع التنسيق من المديرين العليا اإلدارا  ُتمون

 العم . داخ  وإموانياتها خدماتها من لفستياد 
 ةمتوسط 1.05 3.46

4 12 
 بقدراتهم تثق الذين للمديرين الصفحيا  بع  العليا اإلدارا  تمنح

 وخبراتهم.
 ةمتوسط 1.11 3.39

5 10 
 لإلدارا  الرجوع دو   تيويضهم عند القرارا  اتداذ من المديرو   يتمّون

 العليا.
 ةمتوسط 1.02 3.35

 ةمتوسط 1.00 3.32 أعمالهم. إلنجاي الكافية المرونة المديرو   ُيمنح 11 6

 متوسطة 1.07 3.32 العم . ف  القيادية األدوار ممارسة على المديرين العليا اإلدارا  تشجع 13 7

8 17 
 اآلراء لتبادل المديرين مع دورية اجتماعا  علياال اإلدارا  تعقد

 والمقترحا .
 ةمتوسط 1.16 3.26

 ةمتوسط 1.15 3.22 العم . ف  القائمة المشوف  ح  ف  المديرين العليا اإلدارا  ُتشر  18 9

 ةمتوسط 1.19 3.14 القرارا . اتداذ ف  المشاركة ف  للمديرين ُيسمح 9 10

 متوسطة 0.78 3.35 كو  الصفحيا  تيوي  مجال
 بدرجيية اليقييرا  جميييع وجيياء  (،3.52-3.14) بييين مييا تراوحيي  قييد الحسييابية المتوسييطا  أ  (3) الجييدول يبييين
 عنيييد لهيييم الممنوحييية الصيييفحيا  بحيييدود الميييديرو   ُيلييي   " عليييى تييين  والتييي  (14) رقيييم  اليقييير  جييياء  حييييث "متوسيييطة"،
 بينمييا "متوسييطة"، وبدرجيية (،1.09) بليي  معييياري  وانحييراف ،(3.52) بليي  حسيياب  وبمتوسيي  األولييى المرتبيية فيي  "تيويضييهم.

 بلي  حسياب  وبمتوسي  األخيير  بالمرتبية "القيرارا . اتدياذ في  المشياركة في  للميديرين ُيسيمح " ونصيها (9) رقيم اليقير  جاء 
 كوي  الصيفحيا  تييوي  لمجيال الحسياب  المتوسي  بل  وقد "متوسطة"، وبدرجة ،(1.19) بل  معياري  وانحراف (،3.14)
 "متوسطة". وبدرجة (،0.78) بل  معياري  وانحراف (،3.35)

 المهني والنمو التدريب الثالث: المجال
 الحسابية المتوسطات حسب تنازلياا مرتبة المهني والنمو التدريب بمجال المتعلقة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (4) جدولال

 سطالمتو  الفقرات الرقم الرتب
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة المعياري 

 ةمتوسط 1.04 3.45 جيد. بشو  وواجباتهم بمهامهم المديرين قيا  على العليا اإلدارا  تحر  24 1

 متوسطة 1.09 3.44 لألساليب وفق ا العم  ف  اإلدارية الممارسا  تطوير على العليا اإلدارا  تساعد 25 2
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 الحديثة.

3 22 
 مجال ف  الجديد  المعارف واكتسا  التعلم فر  للمديرين لياالع اإلدارا  تتيح

 .العم 
 ةمتوسط 1.00 3.41

 ةمتوسط 1.11 3.41 العم . ف  كياء  إدارية قيادا  إعداد ف  العليا اإلدارا  ُتسهم 23 3

4 26 
 يلب  بما للمديرين التدريبية االحتياجا  تحديد على العليا اإلدارا  تعم 

 عم ال تطوير متطلبا 
 ةمتوسط 1.06 3.39

 ةمتوسط 1.06 3.34 المستمر. والتعلم للتدريب المديرين لجميع متساوية فر  العليا اإلدارا  توفر 21 5

 متوسطة 0.97 3.34 المديرين. قدرا  لتطوير التدريبية البرامج تنييذ على العم  يتم 20 5

 ةمتوسط 1.24 3.33 المديرين. بين فيما والمهارا  الدبرا  تبادل على العليا اإلدارا  تشجع 19 6

 ةمتوسط 1.22 3.31 المتمي ين. للمديرين الوظيفية الترقية تحقيق على العليا اإلدارا  تحر  27 7

 متوسطة 0.81 3.38 كو  المهن  والنمو التدريب مجال

 "متوسيطة"، بدرجية اليقيرا  جمييع وجياء  (،3.44-3.31) بيين ميا تراوح  قد الحسابية المتوسطا  أ  (4) الجدول يبين
 فيي  "جيييد. بشييو  وواجبيياتهم بمهييامهم المييديرين قيييا  علييى العليييا اإلدارا  تحيير  " علييى تيين  والتيي  (24) رقييم  اليقيير  جيياء  فقييد

 (27) رقييم اليقيير  جيياء  بينمييا "متوسييطة"، وبدرجيية (،1.04) بليي  معييياري  وانحييراف ،(3.44) بليي  حسيياب  وبمتوسيي  األولييى المرتبيية
 (،3.31) بلي  حسياب  وبمتوسي  األخيير  بالمرتبية " المتميي ين للمديرين الوظيفية الترقية تحقيق على العليا اإلدارا  تحر  " ونصها
 وبانحراف (،3.35) كو  المهن  والنمو تدريب لمجال الحساب  المتوس  بل  وقد "متوسطة"، وبدرجة ،(1.22) بل  معياري  وانحراف
 وسطة"."مت وبدرجة (،0.81) بل  معياري 
 عماان/ العاصامة فاي والتعلايم التربياة مديرياة فاي المادارس ماديري  لدى اإلنجاز دافعية مستوى  ما" ونّص : الثاني: السؤال نتائج
 نظرهم". وجهة من ماركا لواء

 مييديري  لييد  اإلنجيياي دافعييية لمسييتو   المعيارييية واالنحرافييا  الحسييابية المتوسييطا  اسييتدرا  تييم السييؤال هييذا عيين لإلجابيية
 والتعليم. التربية مديرية ف  لمدار ا

  والتعليم التربية مديرية في المدارس مديري  لدى اإلنجاز دافعية لمستوى  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (5) جدولال
 مستوى  المعياري  االنحراف الحسابي المتوسط المجاالت الرقم الرتب

 مرتيع 0.73 3.71 واالتقا  التمب  4 1

 متوس  0.71 3.65 المنافسة 2 2

 متوس  0.72 3.61 المثابر  3 3

 متوس  0.71 3.60 بالنيس الثقة 1 4
 متوس  0.67 3.64 كو  اإلنجاي دافعية مستو  

 وقيد (،0.74-0.70) معيياري  وبيانحراف ،(3.71-3.60) بيين ميا تراوحي  قيد الحسيابية المتوسيطا  أ  (5) الجيدول يبين
 وبمسييتو   (،0.73) بليي  معييياري  وانحييراف ،(3.71) بليي  حسيياب  متوسيي  بيي على األولييى المرتبيية فيي  " تقييا واال التمبيي  " مجييال جيياء
 "متوسي "، وبمسيتو   (،0.71) معيياري  وانحيراف (،3.65) حسياب  بمتوسي  الثانيية المرتبة ف  " المنافسة " مجال جاء وقد "، "مرتيع
 جياء بينميا "متوسي "، وبمسيتو   (،0.71) معيياري  وانحيراف (،3.61) حسياب  سي بمتو  الثالثية المرتبية في  " المثيابر  " مجال جاء وقد

 وبلي  "متوسي "، وبمسيتو   (،0.71) بلي  معيياري  وانحيراف (،3.60) بلي  حساب  وبمتوس  األخير  المرتبة ف  " بالنيس الثقة " مجال
 "متوسطة". وبدرجة (،0.67) معياري  وبانحراف (3.64) كو  اإلنجاي دافعية لمستو   الحساب  المتوس 

 حيد ، عليى مجيال كي  فقيرا  عليى الدراسية عينية أفيراد لتقديرا  المعيارية واالنحرافا  الحسابية المتوسطا  حسا  تم وقد
 اآلت : النحو على وكان 
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 بالنفس الثقة األول: مجال
 الحسابية المتوسطات حسب تنازلياا بةمرت بالنفس الثقة بمجال المتعلقة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (6) جدولال

 المتوسط الفقرات الرقم الرتب
 الحسابي

 االنحراف
 المستوى  المعياري 

 مرتيع 1.25 3.70 والعملية. المعرفية قدرات  ف  أثق 35 1

 متوس  0.93 3.66 اآلخرين. من بالتقدير أشعر 37 2

 متوس  0.96 3.65 العم . أهداف لتحقيق دائم ا أسعى 38 3

 متوس  0.93 3.63 ذات . عن إيجابية صور  لدي 36 4

 متوس  0.99 3.61 واقتدار. بثقة أعمال  مسؤولية أتحم  43 5

 متوس  1.01 3.60 المطلوبة الثقة اآلخرين منح على أحر  39 6

 متوس  1.03 3.55 بياعلية. والمشوف  العقبا  مواجهة أستطيع 40 7

 متوس  1.02 3.54 إل . ُتسند مهمة أي ف  انجح أ  بجموان  أ  أشعر 41 8

 متوس  1.08 3.51 الحرية. من قدر ا تمنحن  الت  اليردية األعمال أفض  42 9

 متوس  0.71 3.60 كو  بالنيس الثقة مجال

 "متوسيطة"، بدرجية اليقيرا  جمييع وجياء  (،3.70-3.51) بيين ميا تراوح  قد الحسابية المتوسطا  أ  (6) الجدول يبين
 وبمسيييتو   (،1.257) بليي  معييياري  وانحييراف ،(3.70) بليي  حسيياب  وبمتوسيي  األوليييى المرتبيية فيي  جيياء  وقييد (35) اليقيير  ناءباسييتث
 التي  اليرديية األعميال أفضي  " ونصيها (42) رقيم اليقير  جياء  بينميا ،"والعمليية. المعرفيية قيدرات  ف  أثق " على تن  الت  "مرتيع"
 وقيد "متوسي "، وبمسيتو   ،(1.088) بلي  معياري  وانحراف (،3.51) بل  حساب  وبمتوس  األخير  ةبالمرتب " الحرية من قدر ا تمنحن 

 "متوسطة". وبدرجة (،0.718) بل  معياري  وانحراف (،3.60) كو  بالنيس للثقة الحساب  المتوس  بل 
 المنافسة الثاني: المجال
 الحسابية المتوسطات حسب تنازلياا مرتبة المنافسةب لقةالمتع المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (7) جدولال

 الفقرات الرقم الترتيب
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المستوى  المعياري 

 مرتيع 0.89 3.78 صعبة. البع  يعتبرها الت  المشوف  لح  أسعى 48 1

2 44 
 اآلخرين مع منافسة هنا  تكو   عندما ممون جهد أقصى أبذل

 للعم .  أفض هو ما لتحقيق
 مرتيع 1.13 3.76

3 46 
 تواجهن  الت  المشوف  لبع  جديد  حلول ابتكار إلى أسعى

 العم . ف 
 متوس  1.00 3.63

 متوس  1.00 3.62 واقع. إلى األهداف لتحوي  الفيمة اإلجراءا  أتدذ 49 4

 متوس  1.06 3.61 النجاح. وتحقيق اليش  تيادي على اإلصرار لدي 47 5

 متوس  1.03 3.56 والشدصية. الوظيفية طموحات  لتحقيق الذات  الدافع لدي 45 6
 متوس  0.76 3.65 كو  المنافسة مجال

 بدرجيية اليقييرا  جميييع وجيياء  (،3.78-3.56) بييين مييا تراوحيي  قييد الحسييابية المتوسييطا  أ  (7) الجييدول يبييين
 بليي  معييياري  وانحييراف ،(3.78) بليي  حسيياب  سيي وبمتو  األولييى المرتبيية فيي  جيياء  حيييث (48) اليقيير  باسييتثناء "متوسييطة"،

 التيي  (44) واليقيير  "، صييعبة الييبع  يعتبرهييا التيي  المشييوف  لحيي  أسييعى " علييى تيين  التيي  "مرتيييع" وبمسييتو   (،0.89)
 "مرتييع"، بمسيتو   للعمي ." أفضي  هيو ميا لتحقييق اآلخيرين ميع منافسية هنيا  تكيو   عنيدما مموين جهد أقصى أبذل " تن 
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 األخيييير  بالمرتبييية " والشدصيييية الوظيفيييية طموحيييات  لتحقييييق اليييذات  اليييدافع ليييدي "ونصيييها (45) رقيييم يقييير ال جييياء  بينميييا
 لمجييال الحسيياب  المتوسيي  بليي  وقييد "متوسيي "، وبمسييتو   ،(1.03) بليي  معييياري  وانحييراف (،3.56) بليي  حسيياب  وبمتوسيي 

 ة"."متوسط وبدرجة (،0.76) بل  معياري  وانحراف (،3.65) كو  بالنيس الثقة
 المثابرة الثالث: المجال
 الحسابية المتوسطات حسب تنازلياا مرتبة بالمثابرة المتعلقة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (8) جدولال

 المتوسط الفقرات الرقم الترتيب
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 المستوى 

 مرتيع 1.12 3.78 نهايت . حتى العم  أداء ف  أستمر 50 1

 مرتيع 0.98 3.70 األعمال. معظم ف  الذاتية قدرات  على أعتمد 57 2

 متوس  0.93 3.67 العم  ف  والنجاح لألفض  دائم ا أعم  51 3

 متوس  0.94 3.67 والتحديا . الصعبة المواقف على التغلب على القدر  لدي 52 4

 متوس  1.02 3.61 النجاح. تحقيق سبي  ف  الصعوبا  أتحم  54 5

 متوس  0.99 3.57 النجاح. تحقيق سبي  ف  الصعوبا  أتحم  55 6

 متوس  0.96 3.53 العقبا . كان  مهما عم  أي إنجاي أستطيع 53 7

 متوس  1.23 3.35 األعمال. بع  إلنجاي أحيان ا اآلخرين مساعد  أطلب 56 8

 متوسطة 0.72 3.60 كو  المثابر  مجال

 بدرجيية اليقييرا  جميييع وجيياء  (،3.78-3.35) بييين مييا تراوحيي  قييد حسييابيةال المتوسييطا  أ  (8) الجييدول يبييين
 بليييي  معييييياري  وانحييييراف ،(3.78) بليييي  حسيييياب  وبمتوسيييي  األولييييى المرتبيييية فيييي  وجيييياء  (50) اليقيييير  باسييييتثناء "متوسييييطة"،

 عليى "أعتميد تين  التي  (57) واليقير  "،نهايتي  حتيى العمي  أداء في  أسيتمر " عليى تين  التي  "مرتيع" وبمستو   (،1.12)
 أحيان يا اآلخيرين مسياعد  أطلب " ونصها (56) رقم اليقر  جاء  بينما "مرتيع"، بمستو   األعمال." معظم ف  الذاتية قدرات 
 وبمسييييتو   ،(1.23) بليييي  معييييياري  وانحييييراف (،3.35) بليييي  حسيييياب  وبمتوسيييي  األخييييير  بالمرتبيييية األعمييييال" بعيييي  إلنجيييياي
 "متوس ". وبمستو   (،0.72) بل  معياري  وانحراف (،3.60) كو  المثابر  جاللم الحساب  المتوس  بل  وقد "متوس "،
 والتوصيات الدراسة نتائج مناقشة

ييييا الدراسيييية إليهييييا توصيييل  التيييي  النتييييائج ألبييييري مناقشيييية اليصيييي  هييييذا تضيييمن ييييا أسييييئلتها لتسلسيييي  وفق   ألهييييم وعرض 
 اآلت : النحو وعلى التوصيا 

 ماان ماركااا لااواء عمااان/ العاصاامة فااي والتعلاايم التربيااة مديريااة فااي اإلداريااة زيااةالالمرك تطبيااق درجااة مااا االول: السااؤال
 المدارس؟ مديري  نظر وجهة

 األول: بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة
ييا إحصييائي ا تحليلهييا بعييد النتييائج بّينيي   فيي  اإلدارييية الفمرك ييية تطبيييق درجيية أ  الدراسيية، عينيية أفييراد إلجابييا  وفق 

 ضيمن المجياال  جمييع في  جياء  الميدار  ميديري  نظر وجهة من ماركا لواء عما / العاصمة ف  التعليمو  التربية مديرية
 عليى ذلي  ييدلو  (،0.88-0.79) معيياري  وبيانحراف ،(3.38-3.24) بيين ميا المتوسيطا  تراوحي  قدف المتوسطة، الدرجة
 اإلدارييية" "الفمرك ييية أ  إلييى النتيجيية تليي  حييثالبا ويعيي و جييد بشييو  المييدار  مييديري  قبيي  ميين اإلدارييية" الفمرك ييية" اتبياع
 تجعي  والتي  المدرسية داخي  العمي  لتنميية األساسيية المحركيا  مين فهي  التعليميية؛ المؤسسية نجياح عوامي  مين عام    ه 

 ميييديري  لييد  الييوع  كمييية يييياد  عيين النتيجيية تليي  وتعبيير كمييا السييلطة، مرك ييية عيين بعيييد  القييرارا  واتديياذ اإلدار  عملييية
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 بييالنيع ذليي  يعييود اإلدار  عملييية فيي  الديمقراطييية واسييتددا  القييرارا  مشيياركة تييم بحييال أنيي  ومعرفيية المديرييية داخيي  مييدار ال
 العطيار دراسية نتيجية ميع النتيجية تلي  واتيقي  كميا كيياء ، وأجيود وقي  ب سيرع أعمالهيا وتنيييذ التعليمية المؤسسة عم  على
 بدرجية التعلييم عمليية في  اإلدارية الفمرك ية واتباع ممارسة إلى نتائجها ر اشا الت  (2014) المتكس  ودراسة (،2018)

 مرتيعة. بدرجة يمار  الصفحيا  تيوي  ا  اشار  الت  (2018) حسين دراسة نتيجة مع واختلي  متوسطة،
 اآلت : النحو على فكان  اإلدارية الفمرك ية تطبيق مجاال  لمناقشة بالنسبة أما

 :المهني والنمو التدريب مجال .1
 جمييع وجياء  ،(0.18) معيياري  وبيانحراف (3.38) بلي  حساب  بمتوس  األولى المرتبة على المجال هذا حص 

 وُيعي    (،7) الجيدول أشيار كميا (؛3.45-3.31) بيين الحسيابية المتوسطا  تراوح  وقد المتوسطة، الدرجة ضمن اليقرا 
 والمهيارا  الدبيرا  تبيادل على تساعدهم كونها المهن  والنمو التدريب ليةعم نحو اإليجابية المدار  مديري  نظر  إلى ذل 
 المجيال هيذا ويعمي  كميا ،العمي  نطياق داخي  والمتنوعية الجدييد  المعيارف اكتسيا  مين تمونهم أنها إلى إضافة ،بينهم فيما
 العواميي  هييذه كيي  فييج  ،اإلدار  عملييية فيي  والحديثيية المتقدميية لألسيياليب تقديميي  خييفل ميين اإلدارييية الممارسييا  تطييوير علييى
 معنويية وبيروح صيحية بيئية في  المهيا  إنجياي على وتساعدهم المدار ، لمديري  ومحبب ا إيجابي ا موان ا العم  بيئة من تجع 

 الحاليية الدراسية واختليي  ،والطاقيا  الجهيد مين الم ييد وبيذل العمي ، نطياق في  أكبير بشو  اندماجهم من ي يد مما مرتيعة؛
 (2016) الشيقرا  دراسية وميع العا ، التعليم تطوير ف  ودورها اإلدارية الفمرك ية تناول  الت  (2018) العطار دراسة مع

 .التربويين القاد  لد  اإلداري  العم  ف  الفمرك ية تطبيق تناول  الت  بمتغيراتها
 المييديرين قييا  علييى لعليياا اإلدارا  تحيير  " عليى نصيي  والتي  (24) اليقيير  أ  (7) الجيدول نتييائج وأظهير  كميا

 (1.04) معييييياري  وانحييييراف (3.45) حسيييياب  بمتوسيييي  األولييييى، المرتبيييية علييييى حصييييل  جيييييد" بشييييو  وواجبيييياتهم بمهييييامهم
يا جييد؛ وأداء بويياء  ب عميالهم الميديرين قييا  ب هميية النتيجية هيذه الباحيث وييسير ،متوسي  وبمسيتو    اإلدار  بي   يشيعرهم ممَّ
يا اإلدارييية ممارسييا ال تطيوير إلييى تسييعى العلييا  ميينهم فيتطلييب ،اإلداري  أدائهيم تطييوير علييى وتحير  الحديثيية لألسيياليب وفق 
 بالمدرسة. بالعم  المتعلقة المسؤولية وتحم  باإلنجاي أحساسهم يياد  ذل 

 للميييييديرين الوظيفيييييية الترقيييييية تحقييييييق عليييييى العليييييا اإلدارا  تحييييير  " عليييييى نصييييي  والتييييي  (27) اليقييييير  واحتليييي 
 وجيود ضيرور  إليى ذلي  يع    وقد ة،متوسط وبدرجة (1.221) معياري  وانحراف (3.31) حساب  متوس  على المتمي ين"،
 ب نهييا الترقييية هييذه أهمييية وتكميين ومتطلبيياتهم، حاجيياتهم تلبييية وبالتييال  المييديرين عميي  مسييتو   مييع لتييتفء  اإلدارييية الترقيييا 

 العم . ف  وتمي هم المعنوية روحهم على إيجاب  بشو  ينعوس اممَّ  واالستقرار؛ الوظيي  باألمن المديرين شعور من ت يد

 الصالحيات تفويض مجال .2
 وجييياء  ،(0.785) معيييياري  وبيييانحراف (3.35) بلييي  حسييياب  بمتوسييي  الثانيييية المرتبييية عليييى المجيييال هيييذا حصييي 

 (،6) الجيدول أشيار كميا (؛3.14-3.52) بيين الحسيابية المتوسيطا  تراوحي  وقيد المتوسيطة، الدرجية ضمن اليقرا  جميع
 يعميي  بشييو  الصييفحيا  تيييوي  فيي  كبييير ا دور ا لهييا العليييا لييإلدار  القيادييية الشدصييية أ  إلييى النتيجيية هييذه الباحييث وييسيير
 التيي  الصييفحيا  ميين الم يييد المييدير ميينح أ  كمييا معلميهييا، وبيي داء بالمدرسيية والنهييو  اإلبييداع نحييو المييديرين تحيييي  علييى

 تكيو   أكثير بصيفحيا  وتيويضي  الميدير إعطياء وأ  كميا لهيم، المباشر التحيي  طرق  من طريقة بةبمثا يعد العم  يتطلبها
 اإلدار  قبي  مين اهتميا  محي  وأنهيم التعليميية المؤسسية في  العمي  ب هميية المديرين يشعر سبق ما فك  تنييذه؛ المراد ضمن
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 ب نهيا (2018) حسيين دراسية ميع الحاليية الدراسية واتيقي  سيهم،ب ني ثقيتهم مين وي ييد بمسؤولياتهم لفلت ا  يدفعهم ممَّا العليا؛
 .لوكفئهم الصفحيا  لتيوي  المدار  مديري  ممارسة مد  تناول  بحيث بمتغيراتها

 عنيد لهيم الممنوحة الصفحيا  بحدود المديرو   "يلت   على نص  والت  األولى بالمرتبة (14) اليقر  وجاء  كما
 أ  إليييى النتيجيية هييذه الباحيييث ويعيي و متوسييطة، وبدرجييية (1.09) معييياري  وانحييراف (3.52) حسييياب  بمتوسيي  تيويضييهم"،

 قواعييد تشييوي  علييى يعميي  فييذل  اإلدار ، عملييية فيي  المهميية األمييور ميين لهييم الممنوحيية الصييفحيا  بحييدود المييديرو   التيي ا 
  إلي . الموكلة المهمة ف  أدائ  ينتحس إلى يدفع  ممَّا بالتحديد؛ عملة المدير يعرف خفلها ومن تجاويها يصعب وحدود

 وجياء  القيرارا "، اتدياذ في  المشياركة للميدير "يسيمح عليى نصي  والتي  األخيير  المرتبية ف  (10) اليقر  وجاء 
 عليييى العمييي  ضيييرور  إليييى النتيجييية هيييذه تشيييير إذ متوسيييطة؛ وبدرجييية (1.19) معيييياري  وانحيييراف (3.14) حسييياب  بمتوسييي 
 الحديثية اإلدارييية التوجهيا  جمييع أ  وخاصية لهيم، الصفحيا  بع  وتيوي  القرارا  داذات ف  المدار  مديري  إشيرا 
 كميا الصيحيح؛ اإلداري  والتغييير التطييوير إلحييدا، أسيياسا   كونهيا اليرييق ضيمن والعمي  الصيفحيا  تييوي  مبدأ إلى تتج 
 النهيو  في  فعياال   دور ا لهيم أ  ُيشيعرهم لعم ا ومشاك  بحلول يتعلق فيما بآرائهم واألخذ للمديرين الصفحيا  تيوي  أ 

  وج . أكم  على الدور بهذا للقيا  جهد أقصى بذل إلى يدفعهم ممَّا التعليمية؛ بالمؤسسة
 االستقاللية مجال .3

 جمييع وجياء  ،(0.84) معيياري  وبيانحراف (3.24) بل  حساب  بمتوس  األخير  المرتبة على المجال هذا حص 
 الجيدول أشيار كميا (؛3.08-3.41) بيين المجيال لهيذا الحسيابية المتوسيطا  تراوح  وقد المتوسطة، جةالدر  ضمن اليقرا 

 حي  في  انيسيهم على المديرو   يعتمد خفل  فمن المجال بهذا العليا اإلدار  قب  من اهتمام ا هنا  ب  َّ  الباحث وييسر ؛(5)
 يشيجعهم مميا أكبير، بشيو  أرائهيم بجبيداء لهيم السيماح وييتم علييا،ال لإلدار  الرجوع دو   وقوعها عند تواجههم الت  المشوف 

 باسيتقفلية، وحلهيا تيواجههم التي  والتحديا  المواقف جميع مواجهة من ليتمونوا أنيسهم لتطوير والسع  أعمالهم اتقا  على
 تناولييي  ب نهيييا (2018) العطيييار دراسييية ميييع الحاليييية الدراسييية واختليييي  العمييي ، فييي  التميييي  مسيييتويا  أعليييى إليييى والوصيييول
 .العا  التعليم تطوير ف  ودورها اإلدارية الفمرك ية
 التوصيات

 يل : بما الباحث يوص  الدراسة، نتائج ضوء ف 
 مشدد . رقابة ودو   العليا اإلدارا  من تدخ  دو   مستق  بشو  ومهامهم ب عمالهم القيا  من المديرو   يتمون أ  -

 المهمة. القرارا  صناعة وف  العم ، ف  القائمة المشوف  ح   ف المديرين العليا اإلدارا  ُتشر  أ  -

 التعليمية. المؤسسة نجاح عوام  من عامف   تعد ألنها اإلدارية؛ لفمرك يةا تطبيق أهمية حول الوع  نشر -

 بالعم . الفمرك ية تطبيق تع ي  ف  تسهم الت  األساليب أهمية حول الوع  تشر -
 المدار . لمديري  ومرن  مناسبة ومها  عم  امجبر  بوضع العليا اإلدار  قيا  -
 وجهيا  ومين أخير ، بمتغييرا  اإلنجياي دافعيية ومسيتو   االداريية بالفمرك يية تتعليق مستقبلية وأبحا، بدراسا  القيا   -

 ومدتلية. أخر   نظر
 فيي  تسييهم لتيي ا األسيياليب ومجييال المهنيي ، والنمييو كالتييدريب اإلدارييية الفمرك ييية تطبيييق مجيياال  تيعييي  علييى العميي  -

 الصفحيا ". "تيوي  ومجال العم " ف  الفمرك ية تطبيق تع ي 
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 رفييع وبالتييال  المييدير؛ فاعلييية علييى لتيي ثيره وذليي  المييدار ، مييديري  عنييد اإلنجيياي نحييو الدافعييية بوجييود االهتمييا  إيييفء -
  لدي . األداء فاعلية درجة

 والمراجع المصادر
 العربية: المصادر
 األرد . المسير : دار .والتطبيق النظرية التربوي  والتدطي  اإلدار  (.2013) حسنين. محمد العجم ،
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 الج ائر. البوير ، أكل ، محمد جامعة ماجستير، مذكر  ،االنجاي دافعية على النيس  غ الض ت ثير (. 2013 كريم) بوري ي،
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 اإلدارييين الميوظيين لد  اإلنجاي دافعية تع ي  ف  ودورها المورمة بموة ليموالتع التربية إدار  ف  اإلدارية الفمرك ية (.2016) األحمدي ترك ،
 القر . أ  جامعة منشور ، غير ماجستير رسالة .نظرهم وجهة من

 االرد . الحامد، دار عما : ،البشرية الموارد إدار  (.2014) أحمد محيو  جود ،
 مييديري  نظيير وجهيية ميين العاصييمة محافظيية فيي  والتعليييم التربييية مييديريا  فيي  ةالفمرك ييي اإلدرا   تطبيييق درجيية (.2009) عييادل أسييامة حسييون ،
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 منتوري. جامعة دكتورا : اطروحة ،اإلبتدائية المرحلة معلم  لد  اإلنجاي بدافعية وعفقت  للمديرين القيادي النم  (.2009) شرق  رابح،

 رسيييالة ،العلميّييية األقسيييا  ورؤسييياء معييياونيهم نظييير وجهييية مييين بغيييداد جامعييية لعميييداء لفمرك يّيييةا اإلدار  واقيييع (،2014) يعقيييو  يوسيييف شيييحاذ ،
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 األرد . عما : الحامد، دار ،الحديثة اإلدار  أسس (.2017) الحا  عبا  محمد عبدهللا،-
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 بتصّرف. .14-15 ،11



2021
 

301 
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 بعض ضوء في المصادر غرف معلمي قبل من المستخدمة والكتابة القراءة تعليم ستراتيجياتا
 .التعلم صعوبات طلبة من عينة لدى المتغيرات

 
 الطويط تيسير محمد
 والتعليم التربية وزارة

 10/01/2021 االستالم: تاريخ
 

 الشبول مهند د.
 العربية عمان جامعة

 08/03/2021 القبول: تاريخ
 

 لخصالمُ 
 المصيادر ُغيرف معلمي  قبي  مين المستددمة والكتابة القراء  تعليم استراتيجيا  الى التعرف الحالية الدراسة هدف 

 الميدار  في  المصيادر غيرف معلم  من ومعلمة معلما   (150) من الدراسة عينة َأفراد تكون  المتغيرا . بع  ضوء ف 
 الدراسييييي  العيييييا  مييييين اأَلول الدراسييييي  اليصييييي  خيييييفل اربيييييد محافظييييية فييييي  والتعلييييييم التربيييييية لميييييديريا  التابعييييية الحووميييييية

 الباحيث قبي  مين المطيور  والكتابية القيراء  تعلييم اسيتراتيجيا  اسيتبانة اسيتددا  تيم الدراسية أَهداف ولتحقيق  .2020/2021
  وثباتها. صدقها دالال  من التحقق تم حيث

 بييييين ميييين حسيييياب  ُمتوسيييي  أَعلييييى علييييى حصييييل  قييييد ةالكلميييي علييييى التعييييرف اسييييتراتيجية َأ  الييييى النتييييائج توصييييل 
 تعليييم اسييتراتيجيا  بييين ميين حسيياب  ُمتوسيي  أَعلييى علييى اليييدوي  الديي  اسييتراتيجية حصييل  كمييا القييراء  تعليييم اسييتراتيجيا 

 القييييراء  تعليييييم السييييتراتيجيا  الحسييييابية المتوسييييطا  بييييين ِإحصييييائية دالليييية ذا  فييييروق  وجييييود النتييييائج وَأظهيييير  الكتابيييية.
 الدرجيية عليى الدبير  سينوا  عيدد متغيير بياختفف المصيادر ُغييرف معلمي  قبي  مين الُمسيتددمة الكتابية تعلييم تيجيا واسيترا
 السيتراتيجيا  الحسيابية المتوسيطا  بيين ِإحصائية داللة ذا  فروق  وجود لعد  النتائج َأشار  كما جميعها، واألَبعاد الكلية
 الجيييينس، العلميييي ، )المَؤهيييي  المتغيييييرا  بيييياختفف المصييييادر غييييرف لميييي مع قبيييي  ميييين المسييييتددمة والكتابيييية القييييراء  تعليييييم

  والتدص (.
 عيدد َأكبير اسيتددا  عليى اليتعلم مصيادر ُغيرف معلمي  حيث َأبريهيا كيا  التوصييا  مين بعيدد الدراسة خرج  وقد

 االسييتراتيجيا  دا اسيتد فيي  والتنيوع الييتعلم صيعوبا  ذوي  الطلبيية تيدريس فيي  والكتابية القييراء  تعلييم اسييتراتيجيا  مين مموين
 والكتابية القيراء  مهيارا  تطيوير في  ِإيجياب  َأثير مين االستراتيجيا  لهذه لما معينة، استراتيجية على التركي  وعد  التعليمية
 التعلم. صعوبا  ذوي  للطلبة

 التعلم. صعوبا  ذوي  الطلبة المصادر، غرف معلم  التعليم، استراتيجيا  المفتاحية: الكلمات
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Strategies of Reading and Writing Teaching Used by Resource Room Teachers 
in Light of Some Variables on Sample of Students with Learning Disabilities. 

 
Mohamed Taisear El-Twait    Dr. Mohanad AL Shbool 

 
Abstract 

This study aimed to identify reading and writing teaching strategies used by 
resource room teachers in light of some variables. The study sample consisted of (150) 
male and female teachers working in the learning resource rooms in Irbid Governorate 
during the first semester of the 2020/2021 academic year. To achieve the objectives of the 
study, the reading and writing strategies scale was used, which was developed by the 
researcher, where the indications of its validity and reliability were verified. 

The results found that the word recognition strategy got the highest arithmetic 
mean among the reading strategies, and the handwriting strategy got the highest 
arithmetic mean among the writing strategies. The results also showed statistical 
significant differences between the arithmetic averages of reading teaching strategies and 
writing teaching strategies used by resource room teachers according to the variable of the 
difference in the number of years of experience on the total score and all dimensions, and 
the presence of differences according to the gender variable in favor of females on the 
word recognition strategy, and the results indicated the absence of statistical significant 
differences between the arithmetic means of the writing and reading teaching strategies 
used by the resource room teachers according to the different variables (academic 
qualification, teacher gender, and specialization). 

The study came out with a number of recommendations, the most prominent of 
which was encouraging teachers of learning disabilities room resource to use the largest 
possible number of reading strategies and not to focus on a specific strategy, as these 
strategies have a positive impact on developing the reading skill for students with learning 
disabilities. 

Keywords: Teaching strategies, Resource Room Teachers, Students with Learning 
Disabilities. 
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 مقدمة
 لمواجهيية وإِعييداده اليييرد تربيية خييفل ميين اإِلنسييانية لحضيارتنا بالغيية أَهمييية وذا  سييامية رسيالة التعليييم رسييالة ُتعتبير

 وقييدو    ة،والمعرفيي العلييم للييواء اأَلول الحاميي  المعلييم يعتبيير ِإذ تطييوره؛ فيي  والمسيياهمة بييالمجتمع والنهييو  الحيييا  صييعوبا 
 والميَؤليين البياحثين اهتميا  َتركي  ولهيذا طلبتي  عليى بهيا يفيي  الت  والمعارف ب ، يقو  الذي الكبير للعم  نظرا   بها ُيحتذ 
 اليذين االعاقية ذوي  اأَلشيدا  ِفئيا  انتشيار ييياد  وبسيبب التربويية. العمليية َأطيراف كيَ هم المعليم عليى التربيوي  المجال ف 
 تجييياوي عليييى تسييياعدهم التييي  الُمفئمييية التربويييية للبيييرامج لحييياجتهم باإِلضيييافة الداصييية، والرعايييية ليييدعما لتقيييديم بحاجييية ُهيييم

 االهتمييا  ياد فقييد فييي ؛ فيياعليتهم وبيييا  الُمجتمييع فيي  اندييراطهم فيي  وتسيياهم معانيياتهم، ميين وُتقليي  تييواجههم التيي  التحييديا 
 والعاميي  البشييري، المهنييد  الداصيية التربييية معلييم يعتبيير حيييث عملهييم علييى تييؤثر التيي  وبييالعوائق الداصيية التربييية بمعلميي 
 (.2007 وخليية، )عيسى اإلعاقة ذوي  الطلبة لد  المهارا  مستو   تحسن ف  الرئيس 

 مييا بلغيي  حيييث الييتعلم؛ صييعوبا  فئيية هيي  العييالم فيي  انتشييارا   الداصيية التربييية فئييا  َأكثيير َأ  بالييذكر الجييدير وميين
 الداصية التربيية مجيال ف  الُمدتصو   عليها ُيطلق إذ غموضا   اأَلكثر اليئة وه  داصة،ال التربية فئا  من (50%) نسبت 

 (.2017 )الحسين، الدفية اإِلعاقة مصطلح

يين للطييي  اأَلساسييية المهييارا  كانيي  ولمييا  قبيي  ميين المتبعيية التعليمييية لفسييتراتيجيا  فييِج  للييتعلم، قابليتيي  ميين ُتحسَّ
 عليى والجهيد الوقي  وتيوفير اليهيم، تحسيين في  اأَلكبير اليدور اليتعلم صعوبا  ذوي  لبةالط تعليم ف  الداصة التربية معلم 
 المعلوميية إِليصييال المعلييم يتَّبُعهييا التيي  الوسيييلة هيي  التعليمييية فاالسييتراتيجية والمعلييم؛ الطالييب وهمييا التعليمييية العملييية طرفيي 
 ييتييو ، )أبييو التعليمييية العملييية طرفيي  علييى ت ثيُرهييا ظَهييريَ  ِإيجابييية فعالييية ذا  التعليمييية االسييتراتيجية تكييو   وعنييدما للطييي 
2004.) 

 الصييعوبا  تجيياوي ميين تمويينهم التيي  المييييد  الحياتييية المهييارا  إلييى الطلبيية بتوجييي  التعليمييية االسييتراتيجيا  تهييتم
 المهيارا  مفحظية د مي لتحديد البيانا  باستددا  تهتم كما وقياسها مفحظتها يمون بمهارا  وتعرييهم منها، يعانو   الت 
 االنتقيال عمليية لتع يي  السيلوكية المباد  استددا  على التعليمية االستراتيجيا  هذه وترك  والعفجية، التعليمية العملية ف 

 (.(Dubose, 2006 اأَلخطاء وتصحيح التياضل  التع ي  يتضمن الذي المثير لضب 

 األساسييية المهيارا  اليتعلم صيعوبا  ذوي  الطلبية تعلييم عليى  تركي الحديثية التعليميية االسيتراتيجيا  َأ  ليوح  وقيد
 صييعوبا  ذوي  الطلبيية تعليييم فيي  الُمتبعيية التدريسييية واأَلسيياليب التعليمييية االسييتراتيجيا  تقييع حيييث الييتعلم، لعملييية الفيميية
 اسيييتراتيجية مثييي  ةالتعليميييي االسيييتراتيجيا  مييين مجموعييية وَيُضيييم الُسيييلوك  النميييوذ  هميييا: َأساسييييين نميييوذجين ضيييمن اليييتعلم

 وميين المعرفيي  النمييوذ  هييو األخيير والنمييوذ  الَّييدقيق، الييتعلم واسييتراتيجية الميينظَّم، التييدريس واسييتراتيجية المباشيير، التييدريس
 اسيتراتيجيا  عليى والتيدر  المعرفيية، المهيارا  تدريس التعلم صعوبا  ذوي  الطلبة تعليم ف  الُمستددمة استراتيجيات  َأبري
 (.Kotopoulos, 2008) الذا  تنظيم راتيجيا واست التعلم،

 صيعوبا  ذوي  الطلبية تعلييم في  اليعالية التعليميية االسيتراتيجيا  اسيتددا  في  المعلميين تنوع عد  حديثا   لوح  لقد
 مييين العدييييد قيييا  فقيييد الصيييفية؛ الغرفييية داخييي  التطبييييق مرحلييية إليييى البحيييو، ونتيييائج النظيييري  العليييم ترجمييية وِلصيييعوبة اليييتعلم،
 ذوي  الطلبيييية تييييدريس فيييي  اليعاليييية التعليمييييية االسييييتراتيجيا  السييييتددا  توصيييييا  بوضييييع المجييييال بهييييذا الُمهتمييييين ثينالبيييياح

 العمليية لطرفي  التطبييق ِإجيراءا  وتوضييح اليرديية، التعليمية والدطة اليردي، التربوي  البرنامج كاستددا  التعلم، صعوبا 
 تيييدريس فييي  اليعيييال المييينظم التعلييييم واكتسيييا  اكسيييا  عليييى لتوصييييا ا هيييذه تحيييث حييييث والمعليييم؛ الطاليييب وهميييا التعليميييية
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 عليى لفطيفع الدراسة هذه ِإجراء يتم سوف اأَلسبا  ولهذه تعلم. صعوبا  من يعانو   الذين للطلبة اليومية الحيا  مهارا 
 لفسيييتراتيجيا  اربيييد محافظييية فييي  اليييتعلم صيييعوبا  ذوي  الطلبييية فئييية ميييع العييياملين الداصييية التربيييية معلمييي  تطبييييق درجييية

 والياعلة. السليمة بالطريقة التعلم صعوبا  ذوي  الطلبة تدريس ف  استددامها على والحث التعليمية
 الدراسة: ُمشكلة

 ُغيرف معلمي  قبي  مين المسيتددمة والكتابة القراء  تعليم استراتيجيا  الى التعرف هو الدراسة هذه من الغر  ا 
 المتغيرا . بع  ضوء ف  المصادر

 :الدراسة لةأسئ
 التالية: اأَلسئلة عن اإِلجابة الدراسة هذه حاول 

 المصادر؟ غرف معلم  قب  من المستددمة القراء  تعليم استراتيجيا  ما -

 المصادر؟ غرف معلم  قب  من المستددمة الكتابة تعليم استراتيجيا  ما -

 وعييدد العلميي ، )المَؤهيي  بيياختفف ادرالمصيي غييرف معلميي  قبيي  ميين المسييتددمة القييراء  تعليييم اسييتراتيجيا  تدتلييف هيي  -
  والتدص (؟ المعلم، وجنس الدبر ، سنوا 

 وعييدد العلميي ، )المَؤهي  بيياختفف المصييادر غيرف معلميي  قبيي  مين المسييتددمة الكتابيية تعلييم اسييتراتيجيا  تدتلييف هي  -
  والتدص (؟ المعلم، وجنس الدبر ، سنوا 

 الدراسة: َأهمية

 غيييرف معلمييي  قبييي  مييين المسيييتددمة والكتابييية القيييراء  تعلييييم اسيييتراتيجيا  ىعلييي التعيييرف اليييى الدراسييية هيييذه تسيييعى
 خييفل ميين الييتعلم صييعوبا  ذوي  الطلبيية تعليييم بييرامج لهييا تسييعى التيي  الُمدرجييا  يحقييق بمييا اربييد محافظيية فيي  المصييادر
 ستسيهم التي  والعمليية ظرييةالن الجوانيب في  الدراسة هذه أَهمية تنبع وبالتال  التعليم. عملية ف  االستراتيجيا  هذه استددا 

  الدراسة. هذه بها

  النظرية: األهمية َأوالا:
 المقدمية والكتابية القيراء  تعلييم اسيتراتيجيا  اليى التعيرف عليى ركي   أنهيا في  الدراسية لهيذه النظرية اأَلهمية تكمن

 تسيل  كميا المصيادر، رفغي معلمي  قبي  مين االسيتراتيجيا  هيذه اسيتددا  واقيع عين والكشف التعلم، صعوبا  ذوي  للطلبة
 ميين تتضييمن  بمييا النظييري  األد  إثييراء فيي  الدراسيية هييذه تسييهم أ  يتوقييع وبييذل  منهييا، اليعاليية االسييتراتيجيا  علييى الضييوء

 ودرجية اليتعلم صيعوبا  ذوي  للطلبية المقدمية والكتابية القيراء  تعلييم اسيتراتيجيا  ألهيم معرفتي  حيول نظري  وإطار معلوما 
 مييين اليئييية لهييذه المقدمييية الدييدما  نوعيييية تحسييين فييي  تسييهم أ  يموييين التيي  المصيييادر غييرف مييي معل قبيي  مييين اسييتددامها
 الطلبة.
  التطبيقية: األهمية ثانياا:

 هيذه فيي  إليي  التوصي  سيييتم ميا تطبيييق فيي  التعييلم صعيوبا  ذوي  الطلبة معلم  اشرا  في  الدراسية هذه نتائج تيييد قد -
 التعلم. صعوبا  ذوي  للطلبة والكتابة القراء  تعليم استراتيجيا  استددا  آلية لحو  وتوصيا  اقتراحا  من الدراسية

 مين المسيتددمة والكتابية القيراء  ف  التعليمية االستراتيجيا  أَهم عن تكشف والثبا  الصدق بدالال  تتمتع َأدا   تطوير -
 التعلم. صعوبا  ذوي  الطلبة تعليم ف  المصادر غرف معلم  قب 
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 غيرف ومعلمي  عيا ، بشيو  اربيد محافظية في  الداصية التربيية مجيال في  والمعنييين المهتميين بت وييد اسةالدر  هذه تقو  -
 بميا اليتعلم صيعوبا  ذوي  الطلبية ميع المسيتددمة والكتابية القيراء  تعلييم اسيتراتيجيا  بيَ هم خيا  بشيو  التعلم مصادر
 الصفية. الغرفة داخ  التعليمية االستراتيجيا  تل  توظي  ف  يسهم
 واإلجرائية: النظرية التعريفات

 :التالية المصطلحا  على الدراسة اشتمل 

 الُمدططييية اإِلجيييراءا  لوصيييف المسيييتدد  الواسيييع الُمصيييطلح هييي  )اصاااطالحاا(: القاااراءة تعلااايم اساااتراتيجيات -
 المطبوعية الكلميا  وترجمية الحيروف، وتجمييع في  مهارا  وتحسين فهم على الطالب تساعد الت  والصريحة

 (.2011،64 )الدطيب، نىمع الى

 َأدا   علييى اربييد محافظيية فيي  الييتعلم مصييادر غييرف معلميي  عليهييا حصيي  التيي  الدرجيية بَ نهييا :ِإجرائيييا   وُتَعييرَّف -
 التعلم. صعوبا  ذوي  للطلبة القراء  تعليم الستراتيجيا  استددامهم مد  لقيا  الباحث أَعدها الت  الدراسة

 تجعيي  دقيقيية مهييارا  تتضييمن التيي  المنظميية األَنشييطة ميين مجموعيية ب نهييا وُتَعييرَّف )اصااطالحاا(: الكتابااة تعلاايم اسااتراتيجية
 فيي  السيرد مهييارا  ِإظهيار علييى الطيي  قييدر  تحسيين بجانييب الكتابية عملييية في  السييهولة إليى التعقيييد مين يصيي  الطيي  عقي 
 (.2011،65 )الدطيب، والحروف الجم  كتابة

 الدراسية َأدا   عليى اربيد محافظية في  اليتعلم مصيادر غيرف معلمي  عليهيا حص  الت  الدرجة بَ نها ِإجرائيا : وُتَعرَّف
 التعلم. صعوبا  ذوي  للطلبة الكتابة تعليم الستراتيجيا  استددامهم مد  لقيا  الباحث أَعدها الت 

 والدصييائ  السييما  ميين بالعديييد يتسييمو   الت هييي  ميين عييال   قييدر علييى َأشييدا  هييم المصادر)اصااطالحاا(: غاارف ُمعلمااي
 أكاديميية صيعوبا  ليديهم اليذين للطلبية الداصية التدريسيية الديدما  وتقيديم والتقيويم التشيدي  بعملييا  للقيا  تؤهلهم الت 
 (.2009،174 )بطر ، العادية صيوفهم ف  تجاويها يستطيعو   ال

فوا  اسيتراتيجيا  بتطبييق ويقوميو   اليتعلم صيعوبا  ذوي  الطلبية ميع العياملين اأَلشيدا  جمييع بيَ نهم ِإجرائيا : وُيَعرَّ
 اربد. محافظة ف  الحوومية للمدار  التابعة المصادر ُغرف ف  والكتابة القراء  تعليم

 التي  األساسيية النيسيية العملييا  في  أكثر أو واحد  ف  اضطرا  لديهم الذين الطلبية هم (:اصطالحاا ) التعالم صعاوبات ذوي  الطلباة
 والكتابيية والقييراء  والكييف  والتيكييير االصييغاء فيي  صييعوبا  بظهييور تبييدو والتيي  عمالها،واسييت المنطوقيية أو الموتوبيية اللغيية فهييم تتضييمن

 وحبسيية اء القيير  وعجيي  البسييي  الوظييييي  والدليي  الدماغييية واإلصييابة اإلدرا  صييعوبا  مثيي  حيياال  المصييطلح ويتضييمن والحسييا ،
 بي ء أو العقليية )اإلعاقية العقليية القدر  بتدن  تتعلق عوام  الى تعود الت  التعلم مشوف  حاال  المصطلح هذا يتضمن وال الكف ،
 .(Lerner, 2003,161) االقتصيادية أو الثقافييية أو البيئيية أو االنيعالية االضطرابا  أو البصريية أو السمعيية اإلعاقة أو التعلم(

 والتعليييم التربييية لمييديريا  التابعيية المييدار  فيي  الييتعلم مصييادر غييرف فيي  الملتحقييين الطلبيية بيي نهم إجرائيييا : ويعرفييوا
 والتعليم. التربية ويار  معايير حسب تشديصهم تم والذين اربد محافظة ف 

 تعليم صيعوبا  مين عيانو  ي الذين الطف  إعطاء يتم منيصلة عفجية دراسية غرف ه  (:اصطالحاا ) التعلم مصادر غرف
 تشيم  تعليميية بيئية الغيرف هيذه وتيوفر ميؤهلين، أشيدا  مين تربويية وجلسيا  أكاديمييا   وعفجيا   وخاصاّ  مباشرا   تعليما   فيها
 (.Swanson & Vaughn 2010,43,) التعلم مصادر من العديد

 الميدار  داخي  تربويية جلسيا  قي لتل اليتعلم صيعوبا  ذوي  الطلبية السيتقبال المعيد  الغيرف ب نهيا إجرائييا : وتعرف
 اربد. محافظة ف  والتعليم التربية لمديريا  التابعة الحوومية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
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 :الدراسة محددات
 أهمها: المحددا  من بعدد الدراسة هذه نتائج تعميم تتحدد

 وال منية. والموانية البشرية بحدودها العينة: -

 والثبا (. )الصدق، السيوومترية وخصائصها الدراسة: أدا   -

 الدصييائ  ميين والتحقييق الدراسيية، أدا   علييى الدراسيية عينيية أفييراد اسييتجابا  صييدق لمييد  وفقييا   الدراسيية: تعميييم موانيييةإ -
 األدا . لتل  السيوومترية

  السابقة: والدراسات النظَّري  اإِلطار
 عنييدما الماضيي  القيير   ميين السييتينيا  منتصييف فيي  الييتعلم صييعوبا  لييذوي  التعليمييية الدييدما  بتقييديم االهتمييا  بييدأَ 

 بييدأَ  (1973) عييا  وفيي  الداصيية، التربييية مجييال فيي  َأساسيي  كميهييو  الييتعلم صييعوبا  ميهييو  (kirk) كييير  صيياموي  أَعليين
 تهيتم وطنيية ُمنظمية ت سييس خيفل مين اأَلمريويية المتحد  الواليا  ف  التعلم صعوبا  من يعانو   الذين باأَلطيال االهتما 
 السيييائد  التسيييميا  َأفضييي  مييين اليييتعلم صيييعوبا  مصيييطلح اسيييتددا  َأ  المنظمييية واعتبييير  اليييتعلم صيييعوبا  ذوي  باألطييييال

(Lerner, 2003.) 
 اسيتراتيجيا  أو طيرق  َأو بيرامج باسيتددا  التوصيية الصيعب فمين اليتعلم صيعوبا  ذوي  الطلبة بتعليم يتعلق وفيما

 لتعلييم اسيتددام  يموين واحيد ُأسيلو  َأو برنيامج هنيا  فلييس متجانسية. غيير فئية يشيولو   ألَنهيم جميعا ؛ لهم موحد  تعليمية
 (.2014 )الديا ، الطلبة هؤالء جميع

 مييين العدييييد فرضييي  التعليميييية العمليييية ومنهيييا المدتليييية الحييييا  مجييياال  كافييية فييي  والمسيييتمر السيييريع التغييييير ِإ 
 الطيف  لتعلييم التعليميية امجالبير  ِإعيداد َأصيبح فقيد اليتعلم عمليية في  سيواء حيد   عليى والطاليب المعليم تواجي  الت  المشوف 

 نيافع غيير سُيصيبح الدراسية سينوا  خيفل ومهيارا  حقيائق مين الطالب يتعلم  ما أَل  التربوية للعملية اأَلساسية المها  من
 العدييد عليى الطيف  تيدريب التعليميية األَنظمية عليى المهيم مين َأصيبح ليذل  حيياتهم؛ مين القادمية السينوا  في  مفئم وغير
 (.2015 )ال ريقا ، الحيا  ُمتطلبا  مع للتكيي  وذل  التدريس وُطُرق  اتيجيا االستر  من

 مسيياعد  َأجيي  ميين مهمييا   َأمييرا   الييتعلم صييعوبا  ذوي  الطلبيية مييع التدريسييية االسييتراتيجيا  واسييتددا  توظييي  ُيعييد
 نتيائج عليى اليتعلم صيعوبا  ذوي  الطلبية لتيدريس المناسيبة االسيتراتيجية اختييار ويتوقيف التعليمية، العمليية ف  الطلبة هؤالء

 اليتعلم لصيعوبا  الصيحيح والتشيدي  التقيييم نتيائج َأ  حييث التدصصيا ؛ متعيدد الشيام  التقييم ليريق الدقيق التشدي 
 البرنييامج ِإعييداد يييتم التقييييم نتييائج َأسييا  وعلييى الصييحيحة. المسيياعد  لتقييديم الصييحيح الطريييق فهيي  اأَلهمييية ميين قييدر علييى

 َأسييا  علييى ُتبنييى تعليمييية َأنشييطة يتضييمن والييذي منهييا يعييان  التيي  الصييعوبة ودرجيية لنييوع وفقييا   للطالييب اليييردي التربييوي 
 (.2012 )الحرب ، الطي  عند والقو  الضعف جوانب

 فيي  كبييير  موانيية يحتيي  َأنيي  اال حييديثا   الييتعلم صييعوبا  ذوي  للطلبيية االسييتراتيجيا  تييدريس كييو   ميين الييرغم وعلييى
 خاصيية الدراسييية المنيياهج ضيمن االسييتراتيج  التييدريس بِجدخيال المجييال هييذا في  البيياحثو   اهييتم فقيد الييتعلم. صييعوبا  بيرامج
  (.2019 )الناج ، التعلم صعوبا  ذوي  بالطلبة

 والتقليي  مقصيود ، تعليميية خبيرا  واكتسيا  تعليميية بَ نشيطة القييا  عليى الطلبية لحيث االسيتراتيجية ُتسيتدد  حيث
 المعلوميا  معالجية ونظرييا  المعرفيية النظرييا  مين اليتعلم السيتراتيجيا  النظيري  اأَلسا  سَتمدويُ  الداطئة االستجابة من

 (.2014 وعواد، )محمد المدتلية
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 مين والهيدف بالغر  وع  على الطالب يجع  المصادر، غرفة معلم قب  من الجيد االستراتيجية تعليم فِج  وعلي 
 هيييييذه وصيييييف اليييييى المصييييادر غرفييييية معليييييم يحتيييييا  وبالتييييال  االسيييييتراتيجية، هيييييذه بهيييييا تعميييي  التييييي  والكيفيييييية االسييييتراتيجية
 لكيفيييية بِجرشييياده يقيييو  ثيييم الراجعييية بالتغذيييية الطاليييب ُيييي ود وَأ  تنيييييذها، َأثنييياء اليييتعلم صيييعوبا  ذي للطاليييب االسيييتراتيجيا 

 ودر  تطبيقهيا مين انتهيى قد علمالم يوو   َأ  بعد االستراتيجية بتطبيق الطالب قيا  من يت كد ثم االستراتيجية، هذه توظي 
 (.2015 )سليما ، عليها الطف 
 القراءة

 العلميية الثيور  ظي  في  ِإليهيا يحتيا  ميا َأكثير فهي  حياتي  في  الييرد يمتلكها َأ  يجب الت  المهارا  من القراء  ُتعد
 ُتعييد لييذل  والمجتمييع؛ اليييرد علييى تعييود كبييير  َأضييرار الييى يييَؤدي ومهاراتهييا القييراء  ِإتقييا  فعييد  المتسييارع. المعرفيي  واالنيجييار
 ميين اللغييوي  النشيياط فييروع علييي  ُتبنييى الييذي اأَلسييا  فهيي  المدرسيي ، التعليييم مرحليية فيي  اأَلساسييية المهييارا  أهييم ميين القييراء 
  (.2017 )اليرا، العمو  وج  على اإِلنسانية حيا  ف  عظيمة أَهمية ذا  فالقراء  وكتابة؛ وحديث، استماع،

 اأَلخييير  اليتير  في  حظيي  وقيد اللغيية. مهيارا  مين ومهيار  اللغيوي  النشياط مجيياال  ضيمن مين قيراء ال ُتصينف كميا
 وسييلة فهي  التربيوي؛ التنميوي  البنياء عليها يقو  الت  الصلبة اأَلرضية تمث  كونها التربوية المؤسسا  قب  من بال  باهتما 
 فهيم يتطليب مميا القيار   يتلقاهيا التي  الرموي تيسير ُتمث  عقلية مليةع كونها واالختراع؛ لفبتكار وسيلة َأنها كما اللغة لتعلم

 (.2015 )ال ارع، بينها والرب  المعان 
ييو  ب نهييا (Lerner, 2003) ليرنيير أشييار فقييد القييراء  بصييعوبة يتعلييق وفيمييا  صييعوبا  فئيية ميين اأَلكبيير النسييبة ُتشَّ

يو  نسيبتهم َأ  إليى النتيائج تشيير حييثُ  التعلم  تشيو  القيراء  صيعوبا  فيِج  وبالتيال  اليتعلم. صيعوبا  ذوي  نمي (%80) ُتشَّ
 ُيطَلييق كمييا َأو القييراء  فصييعوبا  تعلمهييم عملييية فيي  رئيسيي  عييائق وتشييو  الييتعلم صييعوبا  لطلبيية بالنسييبة اأَلصييعب الحلقية
 عين َتنيُتج لصيعوبا ا هيذه َأ  العلميية التيسييرا  ومين وَأشيهرها، الداصية اليتعلم صيعوبا  أَهيم مين ُتعيد )الديسلكسيا( عليها

 تيَؤثر َأ  يموين كميا والتهجئية. والكتابية القيراء  في  صيعوبا  اليى ييَؤدي مما للدما  العصبية التركيبة ف  بيولوج  ِإختفف
 الوقي  إدار  عليى والقيدر  اليدما ، إليى تصي  التي  المعلوميا  ميع التعامي  وحركيا  الذاكر  مث  عديد  ِإدراكية مناطق على

  (.2014 وريد، الديار وأبو )البحيري  التنظيم ومهارا  االتجاها ، تميي  على والقدر  الحرك  البصري  سقوالتنا وتنظيم ،
 صيعوبا  ذوي  الطلبية َأو العياديين للطلبية ذلي  كيا  سيواء القيراء  لتعلييم واالسيتراتيجيا  الطيرق  مين العدييد وهنا 

 القييار   بييين التياعيي  علييى الطريقيية هييذه تقييو  ِإذ اسييتدداما ؛ هيياوَأكثر  الطييرق  هييذه َأشييهر ميين الكلييية الطريقيية ُتعييد حيييث الييتعلم
 الكلميا  قيراء  خيفل مين كامي  بشيو  القرائيية النصيو  ميع اليعليية الممارسية طرييق عن تتطور القراء  فمهارا  والن ،

 .(Askildson, 2008) منها تتكو   الت  اأَلصوا  الى تحليلها بدل كام  بشو  الطلبة قب  من
 تطييوير بهييدف للكلمييا  الصييحيحة والرمييوي التشيييير فيي  علييى َأساسيي  بشييو  تعتمييد التيي  الصييوتية طريقييةال وهنييا 

 اليى الكلميا  تحليي  عليى اليتعلم صعوبا  ذوي  الطلبة تدريب على التشيير ف  عملية تقو  حيث للكلما ، الصوت  الوع 
 واليدعيس )صيديق معنيى ذا  كلمية لتشيوي  ع اليب بعضيها ميع وتركيبهيا دمجهيا ييتم ثيم ومين منها. تتكو   الت  اأَلصوا 
 (.2017 ومصلح،

 علييى يعتمييد للقييراء  الييتعلم صييعوبا  ذوي  الطلبيية لتعليييم الييذكر السييابقة االسييتراتيجيا  ميين أي اسييتددا  أ  حيييث
 نتيائج نولكي الطيريقتين مين أَلي الطيف  اسيتجابة عليى َأيضا   يعتمد كما توظييها، على والقدر  لفستراتيجية المعلم اكتشاف
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 تدريسيهم ييتم اليذين الطيف  ميع مقارنية   النتيائج َأفضي  ُيحققيو   الطيريقتين بولتا تعليمهم يتم الذين الطف  َأ  بين  البحو،
 (.2013 نيا ، )أبو الُكلية للطريقة االنتقال يتم ِإتقانها وبعد َأوال   الصوتية بالطريقة القراء  تعليم يتم حيث واحد . بطريقة
 الكتابة

 وَأفكياره ذاتي  عين للتعبير وسيلة فه  اإلنسا  حيا  ف  كبير  أَهمية ولها لغة، أَلي اأَلساسية الينو   من الكتابة ُتعد
 َأجي  مين يوتبي  ميا ويسيتعم  نيسي  بي  تتحد،ُ  وما خاطره، ف  يجولُ  ما يوتب فاإِلنسا  والعلو ، المعرفة َأنواع لنق  ووسيلة
 ونقي  المعرفية صيروح وتشيييد العليم بنياء في  الكتابية وُتسيهم اأَلخيرين. مين عليهيا  تحصي الت  والمعارف المعلوما  ِإيصال
 (.2015 )حسين، المواد لجميع النجاح تحقيق ف  وشرط الصحيح، التعلم نحو طريق الصحيحة والكتابة األد .

 مهيارا  تعُليم اليى بحاجية اليبفالط الطلبية؛ ومينهم اأَلفيراد لكي  وميييدا   مهميا   أميرا   ومهاراتهيا الكتابية تعلييم ُيعيد لذل 
 الطاليب تمتيع وبيدو   الكتابية، ليتعلم اأَلساسيية اأَلهيداف مين ُتعتبير التي  الوظيفيية الكتابية وخاصية المدتليية بَ شوالها الكتابة
 بَ نهييا الكتابيية ُتعاميي  َأ  ميين ُبييد ال لييذل  المسييتقبلية الحياتييية اأَلهييداف ميين العديييد الييى الوصييول عيين سيييمنع المهييار  بهييذه

 (.Dagili, 2000) المدرس  المنها  ف  ومتواجد َأساس  ُعنصر
 َأنهيييا عليييى نيسيييها عييين وتكشيييف الكتابييية، قيييدرا  عليييى تيييَؤثر التييي  اليييتعلم صيييعوبا  َأنيييواع َأَحيييد هيييو الكتابييية وُعسيير

 إليى تحتيا  الكتابية َأ  إال اليورق  عليى اأَلفكيار عين التعبيير في  ومشيولة بالييد، الكتابية في  وُضيعف اإِلميفء، ف  صعوبا 
 فقييد كافيييا ؛ ليييس الكتابيية فيي  ُعسيير الطييي  لييد  َأ  القييول فييج  المعلومييا  معالجيية ومهييارا  الحركييا  ميين ُمعقييد  مجموعيية
 الداصيية بالوسييائ  الييتعلم خييفل ميين يسييتييد َأ  الممويين ميين ولكنيي  الموتييو  التعبييير فيي  اضييطرابا  الطالييب لييد  يوييو  

 الكتابيية ميين ليييتمون المطلوبيية المهييارا  هييذه الطالييب يييتعلم اإِلضييافية الممارسيية عنييد وكييذل  التعليمييية، بيئتيي  فيي  الموجييود 
(Cortiella, 2011). 

 التيدريس ُأسيلو  فهنيا  للطلبة، الكتاب  والتعبير الكتابة على تساعد الت  واالستراتيجيا  الطرق  وتتنوع تتعدد كما
 المعلييم، يتبعهيا وواضيحة متسلسيلة خطييوا  عليى سيلو األُ  هيذا يعتمييد حييث الكتياب ، التعبيير صييعوبا  عيف  في  المباشير

 التييدريبا  واسييتددا  لهييا كنمييوذ  المعلييم عيير  خييفل ميين المحتييو   وتييدريس تعلمهييا، سييبق التيي  المهييارا  بمراجعيية تبييدأ
 عليييى تييينعوس الدطيييوا  وهيييذه لييي ، الراجعييية التغذيييية وتقيييديم الطاليييب، َأداء ومراقبييية للطاليييب، والمسيييتقلة الموجهييية والتميييارين
 (.2011 )ثان ، الكتاب  التعبير ف  مستواهم تحسين

 لتنظيييم لهييا؛ المدطيي  الدرامييية واألَنشييطة اإِلجييراءا  ميين مجموعيية تتضييمن التيي  التعليمييية الييدراما طريقيية وهنييا 
  ؛اليدرام السيياق ميع بهيا يتيياعلوا تمثيليية َأدوارا   الطيف  لعيب خيفل من فيها المواقف وتجسيد الدراسية، النصو  محتو  
 بتحسييين تتصيي  تعليمييية أَهييداف تحقيييق بهييدف الحيياف ، لييديهم تبييث وشيييقة جذابيية بطريقيية التياعيي  فرصيية لهييم تييوفر بحيييث

 (.2017 والحداد، )الشوابوة وشوف   مضمونا   الكتابية المهارا 
 الصلة: ذات السابقة الدراسات ثانياا:
 القراءة: تعليم استراتيجيات تناولت التي الدراسات أوالا:

 ليييواء مييدار  فيي  اليييدنيا اأَلساسييية المرحليية طلبيية تموييين درجيية بعنييوا  (2019) الحجاييييا السييراحين دراسيية اء جيي
 تسيييعة عليييى ميييويعين وطالبييية طالبيييا   (345) مييين الدراسييية عينييية تكونييي  حييييث الجهريييية القيييراء  مهيييارا  بعييي  مييين الحسيييا

 توصيييل  كميييا األساسيي ، الثاليييث الصيييف بييةلطل الضيييرورية المهيييارا  ميين مجموعييية اليييى الدراسيية نتيييائج وتوصيييل  مييدار .
 دراستها. تم  الت  القرائية المهارا  ف  الضعي  المستو   من كانوا الطلبة غالبية َأ  الى النتائج
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 ليد  القرائي  اليهيم تيدريس في  المسيتددمة االسيتراتيجيا  في  الييروق  معرفية اليى (2018) الديتف  دراسة وهدف 
 للصييف معلمييا  (4) ميين الدراسيية عينيي  وتكونيي  الكوييي . فيي  االبتدائييية بالمرحليية اديينوالعيي الييتعلم، صييعوبا  ذوي  الطلبيية
 الطييف  مييدار  ميين االبتييدائ  الرابييع للصييف عربييية لغيية معلمييا  (10) و الييتعلم صييعوبا  مييدار  ميين االبتييدائ  الرابييع

 ذا  فيروق  وجيود عيد  اليى لنتيائجا توصيل  وقيد المقار   التحليل  الوصي  البحث منهجية الدراسة استددم  وقد العاديين؛
 ومعلميا  اليتعلم، صيعوبا  ذوي  الطلبية معلميا  بيين القرائي  اليهيم في  المسيتددمة اليتعلم اسيتراتيجيا  في  ِإحصائية داللة
 الرابع. الصف طلبة من الحوومية المدار  ف  العاديين الطلبة

 ,Kemp) كيميب َأجير  واالسيتنتاج  الحرفي  ئي القرا اليهيم عليى الصيياغة ِإعياد  اسيتراتيجية فاعليية َأثير ولمعرفة

 االسيتراتيجية تنيييذ تيم حييث َأمريويا. في  َأالسوا والية ف  التعلم صعوبا  ذوي  من الرابع الصف طلبة على دراسة (2017
 اذ كيا  (RAP) الصيياغة إعياد  اسيتراتيجية اسيتددا  أ  اليى النتيائج وَأشيار  (sim) االسيتراتيج  التيدخ  نميوذ  باستددا 

 الحرف . المستو   من َأكثر كا  االستنتاج  القرائ  اليهم مستو   ف  التحسن ولكن َكُك ، القرائ  اليهم على إيجاب  َأثر
 مهيار  لتحسيين التبادل  والتدريس المباشر التدريس استراتيجيت  فاعلية لمقارنة بدراسة (2016) العبداال  قا  كما
 الديييامس الصيييف فييي  القيييراء  فييي  اليييتعلم صيييعوبا  طيييف  مييين طاليييب (30) ىعلييي الدراسييية وُطبقييي  القرائييي ، االسيييتيعا 
 فيروق  لوجيود النتيائج أشيار  وقيد التجريبي . شيب  المينهج الدراسية واسيتددم  مجموعيا ، ثفثية على توييعهم تم االبتدائ .

 التيدريس باسيتراتيجية سي ُدرّ  التي  التجريبيية المجموعية بيين البعدي االختبار ف  األداء متوسطا  بين إحصائية داللة ذا 
 البعيدي االختبيار متوسيطا  بيين ِإحصيائية داللية ذا  وفروقيا   التجريبيية. المجموعية لصيالح الضيابطة والمجموعة المباشر،
 كميييا التجريبيييية. المجموعييية لصيييالح الضيييابطة والمجموعييية التبيييادل  التيييدريس اسيييتراتيجية باسيييتددا  درسييي  التييي  للمجموعييية
 اسيييتراتيجية اسيييتددا  ومتوسييي  المباشييير التيييدريس اسيييتراتيجيا  اسيييتددا  متوسيييطا  بيييين فيييروق  ودوجييي اليييى النتيييائج َأشيييار 
 القرائ . االستيعا  مهارا  تحسين ف  فاعلية َأكثر كان  الت  التبادل  التدريس استراتيجية لصالح التبادل  التدريس

 القرائي  اليهيم تيدريس تيجيا واسيترا طيرق  عليى التعرف الى (Ko & Hughes, 2015) وهوغ  كو دراسة وسع 
 اسييتددم  حيييث الثانوييية؛ المرحليية فيي  بالتييدريس يقميين معلمييا  (8) علييى الدراسيية وُطبقيي  الييتعلم. صييعوبا  ذوي  للطلبيية
 المتعلقية األَنشيطة مين عيددا   ُيمارسين المعلميا  َأ  النتيائج َأظهير  الدراسية عينة مع والمفحظة المقابلة استراتيجية الدراسة
 بصيو  القيراء  كاني  فقيد التيدريس عمليية في  مفحظية الممارسيا  َأكثير اميا المطليو  بالمسيتو   لييس ولكن قرائ ال باليهم
 لعييد  َأيضييا   النتييائج وَأشييار  المعرفييية. الدييرائ  واسييتددا  السييابقة، المعرفيية وتنشييي  اليييردي والعميي  األسييئلة، وطييرح عييال،
 الصيوف. ف   القرائ اليهم استراتيجيا  ممارسة على َأدلة وجود

 تنميية في  التعليميية االسيتراتيجيا  بعي  فاعليية عليى التعيرف اليى منهيا هدف دراسة (2015) ال ارع َأجر   بينما
 عينيية تكونيي  حيييث جييد ؛ بمدينيية االبتدائييية المرحليية فيي  الييتعلم صييعوبا  ذوي  التفميييذ بعيي  لييد  القرائيي  اليهييم مهييارا 
 الدالليية، الدريطية التاليية:) االسيتراتيجيا  تطبييق وتيم جيد  منطقية ف  مدار  ،ثف على مويعين طالبا   (12) من الدراسة

 داليية فيروق  لوجييود الدراسية نتييائج وتوصيل  القرائيي . اليهيم مهيارا  علييى َأثرهيا لمعرفيية التعياون ( والييتعلم التبيادل ، والتيدريس
 البرنامج. فاعلية على يَؤكد والذي ديالَبع القيا  لصالح القرائ  لليهم والَبعدي القبل  القيا  ف  ِإحصائيا  

 الكتابة: تعليم باستراتيجيات المتعلقة السابقة الدراسات ثانياا:
 ليد  الكتابية مهيارا  تحسيين في  التياعليية السبور  استددا  َأثر عن الكشف بهدف (2019) العن ي  دراسة جاَء 

 (20) مين المويو   االتجاهيا  ومقيا  الكتابة، مهارا  اختبار الباحثة استددم  نحوها. واتجاهاتهم التعلم صعوبا  طلبة
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 وتجريبييية، ضييابطة مجمييوعتين: الييى العينيية قسييم  بحيييث وطالبيية طالبييا   (50) عييددها بليي  عينيية علييى الدراسيية ُطبقيي  فقيير .
 لتييدريسا لطريقيية يعيي    الكتابيية مهييارا  اختبييار علييى المجمييوعتين أَلداء ِإحصييائية دالليية ذا  فييروق  وجييود النتييائج وَأظهيير 
 الضيابطة المجموعية بيَ داء ُمقارنية   التياعليية السيبور  باسيتددا  الكتابية مهيارا  درسيوا الذين التجريبية المجموعة َأداء لصالح
 متغيير بيين وللتياعي  الجينس، لُمَتغيير َأثير وجيود عيد  النتيائج َأكثير وَأظهير  التياعليية، السيبور  باسيتددا  يدرسيوها لم الذين
 الجنس.و  التدريس طريقة

 توظيي  عليى قيائم تعليمي  برنيامج فاعلية على التعرف الى هدف  بدراسة (2016) والهدبان  حسين من ك  وقا 
 اليتعلم صيعوبا  ذوا  مين طالبية (20) مين العينة وتكون  اإِلمفئية الصعوبا  بع  لعف  المتعدد  الحوا  استراتيجية

 تطبيييق تييم وقييد وتجريبييية؛ ضييابطة مجمييوعتين الييى العينيية فييرادأَ  تقسيييم تييم بحيييث اأَلساسيي  الدييامس الصييف طالبييا  ميين
 والمجموعيية التجريبييية المجموعيية بييين ِإحصييائية دالليية ذا  فييروق  لوجييود نتييائج وَأشييار  التجريبييية المجموعيية علييى البرنييامج
 التجريبية. المجموعة لصالح الضابطة

 المهيارا  بعي  لتنميية ُمقتيرح برنيامج فاعليية لمعرفية هيدف  والتي  (2015) ومحميود الوهيا  وعبيد التودري  دراسة وجاَء 
 طالبية (45) مين الدراسية عيني  وتكون  الثانوية، المرحلة ف  التعلم صعوبا  لذوا  العرب  الد  جماليا  استددا  على قائم الينية
 اإِلدرا  مقيييا  الدراسيية لغايييا  البيياحثو   واسييتدد  َأسيييوط مدينيية فيي  الييتعلم صييعوبا  ذوا  ميين ثييانوي  اأَلول الصييف طالبييا  ميين

 َأشييار  البياحثين. قبيي  مين المعيد والبرنييامج الدي  في  تحصيييل  واختبيار الشدصيي ، التقيدير ومقييا  المصيييوفا  واختبيار البصيري،
 رحالُمقتَي البرنيامج فاعليية اليى النتيائج َأشيار  كميا البعدي. التطبيق ف  الطالبا  لصالح ِإحصائية داللة ذا  فروق  وجود الى النتائج
 العرب . الد  جماليا  استددا  على باالعتماد الينية المهارا  تنمية ف 

 فيي  الييتعلم صييعوبا  ذوي  الطييف  َأداء مسييتو   تحديييد الييى خفلهييا ميين هييدف  دراسيية (2014) حراحشيية وَأجيير 
 مييين طالبييية (192و) طالبيييا   (192) مييين العينييية وتكونييي  المييييرق، محافظييية فييي  المصيييادر لغيييرف التيييابعين اإِلميييفء مهيييار 

 العربيية اللغية منهيا  ضمن من ِإمفئية ُنصو  من الُمكّو   اإِلمفء اختبار استددم  وقد المصادر؛ غرف ف  الملتحقين
 فيي  المجموعيية ألَثيير ُتعيي    ِإحصييائية دالليية ذا  فييروق  وجييود النتييائج َأظهيير  االبتييدائ . والرابييع والثالييث الثييان  للصيييوف
 ُتعي    فيروق  وجيود عيد  اليى َأيضيا   وتوصل  العاديين. الطف  لصالح اليروق  وجاء  ة،الكلي الدرجة وف  المهارا  جميع
 عليى الكتابية في  والرابيع الثاليث الصييين مين كي  لصالح الدراس  الصف لمتغير ُتع    فروق  ووجود الطالب، جنس لُمتغير
 السطر.

 ,Lane, Harris, Graham, Stomy, Sandmel) وسياندم  وسيتوم  وجراهيا  وهيار  ليين دراسية وجياَء 

 يعيانو   اليذين الثيان  الصيف طلبية عنيد اليدويية الكتابية لتنميية اليذات  التنظييم عليى قائمة استراتيجية تطوير بعنوا  (2010
 سييلوكهم ضييب  علييى تسيياعدهم باسييتراتيجية وت ويييدهم الكتابييية القييدر  وتحسييين تطييوير بهييدف الكتابيية فيي  اضييطرابا  ميين

 وَأظهيير  طالبييا   (12) مقييدارها عينيي  علييى الواحييد  الحاليية تصييميم البيياحثو   واسييتدد  إيجابييية. يييةاجتماع بعفقييا  ليتمتعييوا
 الَبعدي. االختبار على الكتاب  والتعبير الكتابية القدر  ف  ِإحصائية داللة ذا  فروق  وجود النتائج

 السابقة: الدراسات على التعقيب

 مييين االسيييتياد  تيييم كميييا الدراسييية، مشيييولة تحدييييد فييي  السيييابقة  الدراسيييا مييين اسيييتياد  قيييد الحاليييية الدراسييية هيييذه ا 
 واالسيتياد  دراسيتها تمي  التي  المجتمعيا  اليى التعرف وتم الدراسة، َأدا   وبناء النظري  اأَلد  صياغة ف  السابقة الدراسا 

 ميين الحالييية الدراسيية موقييع تحديييد الييى باإلضييافة الدراسيية، متغيييرا  تحديييد فيي  واإلفيياد  الدراسيية، وعينيية مجتمييع تحديييد فيي 
 المناسبة. بالتوصيا  والُدرو  الحالية الدراسة نتائج تيسير كل  ذل  من واأَلهم السابقة الدراسا 
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 واإِلجراءات الطريقة
 الدراسة: منهجية

 كيَ دا   االسيتبانة اسيتددا  تيم كميا الحاليية. للدراسية لمفئمتي  الدراسية هيذه في  التحليلي  الوصيي  المنهج استددا  تم
 وثباتها. ِصدقها من التحقق تم َأ  َبعد البيانا  لَجمع

 وَعينُتها: الدراسة ُمجَتَمع
 فيي  والتعليييم التربييية لمييديريا  التييابعين المصييادر غييرف ومعلمييا  معلمييين جميييع ميين الدراسيية مجتمييع َأفييراد تكييو  

 وقيد ،2021 /2020 الدراسي  العيا  مين اأَلول الدراسي  اليصي  خيفل ومعلمية ُمعلميا   (150) عددهم والبال  اربد، محافظة
 عينتهييا. هييو الدراسيية ُمجتمييع يوييو   وبييذل  الشييام ، المسييح بطريقيية للدراسيية كعينيية الدراسيية مجتمييع َأفييراد جميييع اختيييار تييم

 الدراسة. عينة َأفراد توييع يوضح (1) والجدول
 متغيراتها حسب الدراسة عينة َأفراد عتوزي (:1) الجدول

 لمجموعا العدد الفئة المتغير
 150 126 24 عليا دراسا  بوالوريو  العلم  المَؤه 

 150 120 30 سنوا  خمس من َأكثر فَ ق  سنوا  خمس الدبر  سنوا  عدد
 150 79 71 ُأنثى ذكر المعلم جنس
 150 65 85 ُأخر   تدصصا  خاصة تربية المعلم تدص 

 الدراسة: َأداة
 ُغييرف معلميي  قبيي  ميين الُمسييتددمة والكتابيية القييراء  تعليييم يجيا اسييترات علييى للتعييرف مقيييا  بتطييوير الباحييث قييا 
 ميين الييتعلم صيعوبا  ذوي  الطلبيية مييع اربيد محافظيية في  والتعليييم التربييية لميديريا  التابعيية الحوومييية الميدار  فيي  المصيادر
 ودرويي  شعيشيع وَأبيو عيو  كدراسية الدراسية بموضيوع المرتبطية السيابقة الدراسيا  في  النظيري  اأَلد  اليى الرجيوع خفل

 (،Ko & Hughes,2015) وهييوغ  كييو دراسييةو  ،(Kemp,2017) كيمييب ودراسيية (،2017) ال بييو   ودراسيية (،2019)
 تعلييم اسيتراتيجيا  محيور هميا: رئيسيتين محورين على مويعة فقر  (37)    المقيا  تكو   وقد (.2014) الديا  ودراسة
 طبيق اليذين الطلبية وكيا  فرعيية. اسيتراتيجيا  ثيف، من منهما ك  يتكو   ا اللذ الكتابة تعليم استراتيجيا  ومحور القراء ،
 الكتابية، في  تعليم وصيعوبا  القيراء  في  تعليم صيعوبا  مين يعيانو   فيها تعليمهم يتلقو   الت  المصادر غرف معلم  على

 ومتوسطة. شديد  بدرجا  لديهم متياوتة الصعوبا  هذه وكان 
 التدريس: استراتيجيات مقياس صدق دالالت

 (10) علييى اأَلولييية بصييورتها عرضييها خييفل ميين الدراسيية أَلدا   المحتييو   صييدق دالال  ميين بييالتحقق الباحييث قييا 
 بهييدف وذليي  (2) ُملحييق األردنييية. الجامعييا  ميين عييدد فيي  الداصيية التربييية فيي  واالختصييا  الدبيير  ذوي  ميين ُمحومييين
 الصييياغة دقيية اآلتييية: المعييايير وفييق والتحويييم الدراسيية دافأَهيي مييع لتتناسييب لييأَلدا   المحتييو   صييدق دالال  علييى الوقييوف
 اأَلخيييذ وتيييم اللغويييية. الناحيييية مييين المعنيييى وضيييوح وميييد  اليقيييرا ، صيييياغة وسيييفمة لفسيييتبانة، اليقيييرا  ومفءمييية اللغويييية،

 بعيد مين فقير  ذفحي تيم القراء  تعليم استراتيجيا  محور في  الُمحومين؛ من (%80) عليها وافق الت  الُمقترحة بالتعديف 
 اسيييتراتيجية بعيييد اليييى فقييير  واضيييافة اللغويييية، الطفقييية اسيييتراتيجية بعيييد مييين فقيييرتين وحيييذف الكلمييية عليييى التعيييرف اسيييتراتيجية
 بعيد مين فقيرتين وحيذف الكتياب ، التعبيير بعد الى فقر  إضافة تم الكتابة، تعليم استراتيجيا  محور وف  القرائ . االستيعا 
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 اأَلدا   ِإخيرا  وتيم وقيد فيهيا، اإلمفئيية األخطياء وتصيحيح اليقيرا ، ليبع  اللغويية الصيياغة إعياد  تيم كميا اللغوية. الطفقة
 النهائية. بصورتها
 التدريس: استراتيجيات مقياس ثبات دالالت

 (20) ميين تكونيي  اسييتطفعية عينيية علييى تطبيقهييا تييم التييدريس اسييتراتيجيا  اسييتبانة ثبييا  مَؤشييرا  علييى للتعييرف
 وإِعييياد  اأَلول التطبييييق بيييين ُأسيييبوعا  بينهميييا ييصييي  يمنيتيييين فتيييرتين عليييى الدراسييية عينييية إطيييار خيييار  مييين لميييةومع معلميييا  
 ثبييا  معادليية تطبيييق تييمَ  كمييا بيرسييو . ارتبيياط معاميي  باسييتددا  الثبييا  معاميي  حسييا  تييم ثييم (،Test Re-test) التطبيييق
 ذل . يوضح (2) والجدول كُو ، واأَلدا   التدريس  استراتيجيا مقيا  مجاال  جميع على أليا( )كرونباخ اأَلدا  

 الكلية. والدرجة القراءة تدريس استراتيجيات بمجاالت الخاصة ألفا كرونباخ معامالت (:2) الجدول
 االعادة ثبات الفا كرونباخ المجال الرقم

 0.87 0.84 الكلمة على التعرف 1
 0.81 0.80 القرائية الطفقة 2

 0.83 0.79  القرائ االستيعا  3
 0.90 0.77 الكلية الدرجة 4

 كييا  (0.84-0.79) بيين تراوحيي  القيراء  تعليييم السيتراتيجيا  أليييا كرونبياخ معييامف  َأ  (2) الجيدول ميين يظهير
 اإِلعيييياد  ثبييييا  معييييامف  تراوحيييي  كمييييا القرائيييي ". "االسييييتيعا  لمجييييال وَأدناهييييا الكلميييية"، علييييى التعييييرف " لمجييييال أعفهييييا

 يتعليييق وفيميييا الدراسييية. أَلغيييرا  ومقبولييية مرتيعييية الثبيييا  معيييامف  وجمييييع (،0.87-0.81) بيييين لتيييدريسا السيييتراتيجيا 
 الكتابة: تعليم استراتيجيا  ثبا  بدالال 

 الكلية. والدرجة الكتابة تدريس استراتيجيات بمجاالت الخاصة الفا كرونباخ معامالت (:3) الجدول
 دةاإِلعا ثبات الفا كرونباخ المجال الرقم
 0.81 0.82 الكتاب  التعبير 1
 0.84 0.81 االمفء تدريس 2

 0.80 0.78 اليدوي  الد  3
 0.89 0.86 الكلية الدرجة 4

 كيا  (0.82-0.78) بيين تراوحي  الكتابية تعلييم السيتراتيجيا  الييا كرونبياخ معيامف  َأ  (3) الجيدول مين يظهر
 السيتراتيجيا  اإِلعياد  ثبيا  معيامف  تراوحي  كميا اليدوي". "الد  لمجال هاوَأدنا الكتاب "، التعبير "المجال لمجال أَعفها
 الدراسة. أَلغرا  ومقبولة مرتيعة الثبا  معامف  وجميع (،0.84-0.80) بين الكتابة تعليم

 الدراسة: مقياس تصحيح
 درجية، (1) جيدا   متدنيية بدرجية التيال : الدماسي  ليوير  تدريج استددا  خفل من اأَلدا   فقرا  على اإِلجابة تم 

 حيييث درجييا ؛ (5) جييدا   كبييير  بدرجيية درجييا ، (4) كبييير  بدرجيية درجييا ، (3) متوسييطة بدرجيية درجيية، (2) متدنييية بدرجيية
 المتوسيطا  تصيني  عليى العمي  وتيم لليقير . درجية َأدنيى (1) الدرجية ُتمثي  بينميا اليقير  على درجة أَعلى (5) الدرجة ُتمث 

 اآلتية: المعادلة باستددا  اإِلحصائ  المعيار استدد  خفل من مستويا  ثف، الى العينة فرادأَ  الستجابا  الحسابية
 1.33 = 4  = 1- 5 = للقيم اأَلدنى البدي  – للقيم اأَلعلى البدي   = اليئة طول

  3      3                   المستويا  عدد                            
 كالتال : ةالثفث المستويا  فكان 
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 1-2.33 من مندي  مستو   -
 2.34- 3.67 من متوس  مستو   -
 3.68-5.00 من مرتيع مستو   -

 التالية: واإلجراءا  للدطوا  وفقا   الدراسة تنييذ تم :الدراسة إجراءات
 العفقة. ذا  والمقاييس الحالية بالدراسة المرتبطة السابقة والدراسا  النظري  اأَلد  مراجعة تم -

  لها. والثبا  الصدق دالال  من والتحقق الدراسة ا  َأد تطوير تم  -
 والتعليم. التربية ويار  الى موجها   الجامعة من مهمة تسهي  كتا  على الحصول تم -

 أدا   ثبا  من للتحقق الدراسة عينة إطار خار  من ومعلمة معلما   (20) من موونة استطفعية عينة على الدراسة أدا   توييع تم -
 الدراسة.

 يدوييية بطريقيية اربييد محافظيية فيي  المصييادر بغييرف العيياملين والمعلمييا  المعلمييين ميين الدراسيية عينيية علييى الدراسيية َأدا   عتويييي تييم -
 الكترونية. استبانة تصميم خفل من الكترونية وبطريقة مباشر 

 ومناقشتها. النتائج را استد ثم (،SPSS) اإلحصائية الح مة استددا  خفل من ِإحصائيا   وتحليلها البيانا  جمع على العم  تم -

 نتائج. من الدراسة إلي  توصل  ما ضوء ف  المناسبة التوصيا  وضع تم -

 الدراسة: ُمَتغيرات
  :التالية المتغيرا  على الدراسة اشتمل 

 القرائ . االستيعا  القرائية، الطفقة الكلمة، على التعرف وأبعادها: القراء : تعليم استراتيجيا  -

 اليدوي. الد  اإِلمفء، تدريس الكتاب ، التعبير وأبعادها: الكتابة: تعليم استراتيجيا  -

  عليا. دراسا  بوالوريو ، مستويا : ول  العلم  المَؤه  -

 سنوا . خمس من َأكثر فَ ق ، سنوا  خمس مستويا : ولها الدبر  -

 ُأنثى. ذكر، مستويا : ول  الجنس -

 ُأخر .  تدصصا الداصة، التربية مستويا : ول  الدراس  التدص  -
 ومناقشتها: الدراسة نتائج

 اسييتراتيجيا  علييى للتعييرف هييدف  والتيي  الدراسيية َأسييئلة علييى اإِلجابيية عيين تمدضيي  التيي  النتييائج عيير    يتضييمن
 االت : النحو على المصادر غرف معلم  قب  من المستددمة والكتابة القراء  تعليم
 عليى العينية أفيراد إلجابيا  المعياريية واالنحرافيا  الحسيابية المتوسيطا  اسيتدرا  تم :اأَلول بالسَؤال المتعلقة النتائج أوالا:
 ذل : يبين (4) والجدول القراء  تعليم استراتيجيا  مجال

 مرتبة المصادر غرف معلمي قبل من المستخدمة القراءة تعليم الستراتيجيات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:4) الجدول
 تنازلياا.

 االستخدام درجة الرتبة المعياري  االنحراف الحسابي المتوسط االستراتيجية لالتسلس
 مرتيعة 1 0.46 3.71 الكلمة على التعرف 1

 متوسطة 2 0.51 3.53 القرائية الطفقة 2

 متوسطة 3 0.55 3.52 القرائ  االستيعا  3

 0.49 3.59 الكلية الدرجة
 

 متوسطة
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 حسييياب  بُمتوسييي  اأُلوليييى بالمرتبييية جييياَء  الكلمييية" عليييى "التعيييرف سيييتراتيجيةا َأ  (4) الجيييدول نتيييائج مييين ُيفحييي 
 (3.53) حسيياب  بمتوسيي  القرائييية" "الطفقيية اسييتراتيجية تليهييا مرتيعيية، ممارسيية وبدرجيية (0.46) معييياري  وانحييراف (3.71)

 بُمتوسيي  القرائيي " االسييتيعا " اسييتراتيجية جيياَء  اأَلخييير  الرتبيية وفيي  متوسييطة، ممارسيية وبدرجيية (0.51) معييياري  وانحييراف
 متوسطة. ممارسة وبدرجة (0.55) معياري  وانحراف (3.52) حساب 
 علييى التعييرف "اسييتراتيجية َأ  الييى ِإليهييا التوصيي  تييم التيي  النتييائج َأظهيير  :اأَلول بالسااَؤال المتعلقااة النتااائج مناقشااة ثانياااا:
 هيذه الباحيث ويع و المصادر ُغرف معلم  قب  من المستددمة  القراء استراتيجيا  بين من اأُلولى بالمرتبة جاء  الكلمة"
 الفحقيية، التعليمييية المراحيي  فيي  القرائييية المهييارا  وتنمييية تطييوير فيي  الكلميية علييى التعييرف اسييتراتيجية أَهمييية الييى النتيجيية
 َتكُميين كمييا المصييادر فُغيير  معلميي  قبيي  ميين القييراء ، عملييية فيي  التقنيي  الجانييب تطييوير فيي  االسييتراتيجية هييذه أَهمييية وِإدرا 
 هيذه ُتعيد ِإذ اليتعلم؛ صيعوبا  ذوو الطلبية منهيا ُيعيان  التي  القيراء  تعليم صيعوبا  َأسيا  ُتعد بَ نها االستراتيجية هذه أَهمية

 الطلبية منهيا يعيان  التي  اأَلكاديميية الصيعوبا  من الكبير  النسبة وَأ  خاصة القراء  لمهارا  الرئيس  الميتاح االستراتيجية
 (2019) ودروييي  شعيشييع وأبيو عييو  دراسية نتييائج مييع النتيائج هييذه وتتييق القييراء  لصييعوبا  تعيود الييتعلم صيعوبا  ذوي 
 الكلمة. على التعرف لمهار  الروضة طف  لحاجة َأشار  الت 

 راتيجيا اسيت بيين مين اأَلخيير  المرتبية عليى حصيل  قيد القرائي " "االستيعا  استراتيجية َأ  الى النتائج َأشار  كما
 االبتدائييية المرحليية ميين اأُلولييى الصيييوف فيي  وخاصيية الُمعلمييين اهتمييا  لعييد  النتيجيية هييذه الباحييث ويعيي و القييراء . تييدريس
 عليى التركيي  بي  عليهيا التركيي  يجيب ال الحقية مرحلية القرائي  اليهيم مرحلة بَ   واعتقادهم االستراتيجية هذه تدريس أَلهمية

 ذوو الطلبية بيَ   المعلميين قبي  مين الدياطئ الُمسيبق لفعتقياد النتيجية هذه الباحث يع و كما اسية.اأَلس القراء  استراتيجيا 
 صعوبا . من يعانو   ما بسبب القرائ  االستيعا  مهارا  واستيعا  ِإدرا  على قادرين غير التعلم صعوبا 

 أفييراد إلجابييا  المعيارييية واالنحرافييا  لحسيابيةا المتوسييطا  اسييتدرا  تييم :الثاااني الدراسااة سااَؤال عاان االجابااة نتااائج ثالثاااا:
 :ذل  يبين (5) والجدول الكتابة تعليم استراتيجيا  مجال على العينة

 المصادر ُغرف معلمي قبل من المستخدمة الكتابة تعليم الستراتيجيات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:5) الجدول
 تنازلياا. مرتبة

 االستخدام درجة الرتبة المعياري  االنحراف الحسابي المتوسط يجيةاالسترات التسلسل
 مرتيعة 3 0.67 4.05 اليدوي  الد  1

 مرتيعة 2 0.56 3.70 االمفء تدريس 2

 متوسطة 1 0.54 3.38 الكتاب  التعبير 3

 مرتيعة  0.55 3.72 الكلية الدرجة

 (4.05) حسييياب  بمتوسيي  اأُلولييى بالمرتبيية جيياَء  ي"اليييدو  "الديي  اسييتراتيجية َأ  (8) الجييدول نتييائج ميين فحيي يُ 
 معيياري  وانحيراف (3.70) حسياب  بمتوسي  االميفء" "تيدريس اسيتراتيجية تليهيا ُمرتييع، وبمسيتو   (0.67) معياري  وانحراف

 (3.38) حسيييياب  بمتوسييي  الكتيييياب " "التعبيييير اسييييتراتيجية جييياَء  اأَلخيييير  الرتبيييية وفييي  مرتيعيييية، ممارسييية وبدرجييية (0.54)
 .مرتيعة ممارسة وبدرجة (0.55) معياري  وانحراف

 اسيتراتيجية َأ  اليى السيَؤال هيذا في  إليهيا التوصي  تيم التي  النتيائج َأشيار  الثااني: بالساؤال المتعلقة النتائج مناقشة :رابعاا 
 هيييذه تيييدريس جييياهت اإِليجابيييية المعلميييين إِلدراكيييا  النتيجييية هيييذه الباحيييث ويعييي و اأُلوليييى المرتبييية فييي  جييياء  الييييدوي" "الدييي 

 مين يعيانو   اليذين فيالطف  خيا  بشيو  اليتعلم صعوبا  ذوي  الطلبة ولد  عا ، بشو  الطلبة لد  وأَهميتها االستراتيجية
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 لكتابية المعليم فهيم فعيد  اأَلكياديم . تحصييلهم في  وخاصية سلب  بشو  المشوف  هذه عليهم تنعوس قد الد  ف  مشاك 
 المعليم بيين العفقية عليى ييَؤثر مميا موتيو  هيو ميا عيا  بشو  ييهم ال َأن  َأو الموتو  الن  قراء  يوم  ال تجعل  الطالب
 التيي ثير عيين نايييي  الطالييب تحصييي  علييى سييلب  بشييو  ييينعوس وقييد المعلييم؛ يضييع  الييذي التقييدير علييى يييَؤثر َأو والطالييب
 .المعلم َأو للطالب ذل  كا  سواء الد  ف  مشاك  وجود يعوس  الذي السلب  النيس 

 قيدرا  عليى تيؤثر الكتابيية فالمشياك  لأَلفيراد، المسيتقبلية المهنية اختييار عليى الدي  ف  الكتابية المشاك  تؤثر كما
 في  اأَلكياديم  للنجياح مهمية والكتابية الكتابية، َأسيا  هيو الييدوي  فيالد  المسيتقبلية. المهنية واختيار أفكارهم نق  ف  الطلبة
 الدي  تعلييم في  التركي  على استجاباتهم ف  المعلمين تركي  جاءَ  وبالتال  الطف  ولك  اأَلكاديمية والمراح  الميردا  ك 

 الكتابة. عملية ف  أهمية من ل  لما اليدوي 
 فيي  األخييير  المرتبيية احتليي  قييد الكتيياب " "التعبييير اسييتراتيجية َأ  الييى الثييان  بالسييؤال المتعلقيية النتييائج توصييل  كمييا
 بشيو  اليتعلم صيعوبا  ومعلمي  عيا ، بشيو  المعلميين بعي  معرفية لعيد  النتيجية هيذه لباحيثا ويعي و المعلمين استجابا 
 هيذه عليى الطلبة لتدريب الكاف  الُجهد يبذلو   ال َأنهم أو اأَلكاديم  للنجاح وضرورتها الكتاب  التعبير مهار  بَ همية خا 

 واالسييتراتيجيا  الطييرق  فيي  خييا  بشييو  علمالييت مصييادر غييرف معلميي  بعيي  معرفيية لعييد  هييذا ُيعيي    وقييد االسييتراتيجية؛
اليية  ذوي  الطلبيية َأ  المعلمييين بعيي  شييعور عيين نايييي  االسييتراتيجية. هييذه تعليييم فيي  وتوظييهييا اسييتددامها ُيمويين التيي  اليعَّ

 تلييي  تعليييم عليييى قيييادرين غيييير فهيييم لهيييم، بالنسيييبة لصيييعوبتها االسيييتراتيجية هيييذه تعليييم عليييى قيييادرين غيييير اليييتعلم صيييعوبا 
 نظرهم. وجهة من يجيةاالسترات
 واالنحرافيا  الحسيابية المتوسيطا  اسيتدرا  تيم السيَؤال هيذا عين لإِلجابة الثالث: الدراسة سؤال عن االجابة نتائج :خامساا 

 سينوا  وعيدد العلمي ، )المَؤهي  بياختفف المصيادر غيرف معلمي  قب  من المستددمة القراء  تعليم الستراتيجيا  المعيارية
 ذل . يبين (6) والجدول والتدص ( علم،الم وجنس الدبر ،
 المصادر غرف معلمي قبل من المستخدمة القراءة تعليم الستراتيجيات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(6) الجدول

 والتخصص(. المعلم، وجنس الخبرة، سنوات وعدد العلمي، )المَؤهل باختالف
 المعياري  النحرافا الحسابي المتوسط العدد العلمي المَؤهل

 الكلمة على التعرف
 0.30 3.79 24 بوالوريو 

 0.48 3.69 126 عليا دراسا 

 القرائية الطفقة
 0.46 3.49 24 بوالوريو 

 0.52 3.54 126 عليا دراسا 

 القرائ  االستيعا 
 0.50 3.51 24 بوالوريو 

 0.56 3.53 126 عليا دراسا 

 الكلية الدرجة
 0.29 3.60 24 بوالوريو 

 0.42 3.59 126 عليا دراسا 

 المعياري  االنحراف الحساب  المتوس  العدد الدبر  سنوا  عدد

 الكلمة على التعرف
 0.29 3.54 30 ف ق  سنوا  خمس

 0.48 3.74 120 سنوا  خمس من َأكثر

 القرائية الطفقة
 0.29 3.31 30 فَ ق  سنوا  خمس

 0.54 3.57 120 سنوا  خمس من َأكثر
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 القييييراء  تعليييييم السييييتراتيجيا  الحسييييابية المتوسييييطا  بييييين ظاهرييييية فييييروق  وجييييود (6) الجييييدول نتييييائج ميييين ُيفَحيييي 
 والتدصي (، المعليم، وجينس الدبير ، سينوا  وعيدد العلم ، )المؤه  باختفف المصادر غرف معلم  قب  من المستددمة
 يبيين (7) والجيدول المتغييرا  المتعيدد التبياين تحليي  اسيتدرا  تيم إحصيائية داللية ذا  الييروق  هيذه كاني  إذا فيميا ولمعرفة
 ذل .

 الحسابية المتوسطات بين الفروق  داللة لفحص (Manaova) المتغيرات المتعدد التباين تحليل نتائج (:7) الجدول
 وجنس الخبرة، سنوات وعدد العلمي، )المَؤهل باختالف المصادر غرف معلمي قبل من المستخدمة القراءة تعليم الستراتيجيات

 والتخصص(. المعلم،

 التباين مصدر
 مجموع
 الحرية درجة المربعات

 متوسط
 المربعات

 الداللة مستوى  ف

 العلم  المَؤه 

 0.526 0.044 0.080 1 0.080 الكلمة على التعرف

 0.799 0.065 0.017 1 0.017 القرائية الطفقة

 0.946 0.005 0.001 1 0.001 القرائ  االستيعا 

 0.873 0.026 0.004 1 0.004 الكلية الدرجة

 0.025 5.119 1.011 1 1.011 الكلمة على التعرف الدبر  سنوا  عدد

 القرائ  االستيعا 
 0.38 3.32 30 فَ ق  سنوا  خمس

 0.56 3.57 120 سنوا  خمس من َأكثر

 الكلية الدرجة
 0.15 3.39 30 فَ ق  سنوا  خمس

 0.42 3.62 120 سنوا  خمس من َأكثر

 المعياري  االنحراف الحساب  المتوس  العدد الجنس

 الكلمة على التعرف
 0.51 3.61 71 ذكر

 0.39 3.80 79 ُأنثى

 القرائية الطفقة
 0.55 3.51 71 ذكر

 0.48 3.54 79 ُأنثى

 القرائ  االستيعا 
 0.58 3.52 71 ذكر

 0.52 3.54 79 ُأنثى

 الكلية الدرجة
 0.43 3.55 71 ذكر
 0.37 3.63 79 ُأنثى

 المعياري  االنحراف الحساب  المتوس  العدد التدص 

 الكلمة على التعرف
 0.43 3.71 85 خاصة تربية

 0.49 3.71 65 أخر   تدصصا 

 القرائية الطفقة
 0.48 3.58 85 خاصة تربية

 0.55 3.47 65 أخر   تدصصا 

 القرائ  االستيعا 
 0.53 3.58 85 خاصة تربية

 0.56 3.46 65 أخر   تدصصا 

 الكلية الدرجة
 0.35 3.62 85 خاصة تربية

 0.45 3.55 65 أخر   تدصصا 
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 0.016 5.971 1.532 1 1.532 القرائية الطفقة

 0.028 4.948 1.448 1 1.448 القرائ  االستيعا 

 0.003 8.843 1.327 1 1.327 الكلية الدرجة

 الجنس

 0.007 7.562 1.494 1 1.494 الكلمة ىعل التعرف

 0.682 0.168 0.043 1 0.043 القرائية الطفقة

 0.790 0.071 0.021 1 0.021 القرائ  االستيعا 

 0.174 1.863 0.280 1 0.280 الكلية الدرجة

 التدص 

 0.953 0.003 0.001 1 0.001 الكلمة على التعرف

 0.147 1.868 0.479 1 0.479 القرائية الطفقة

 0.154 2.057 0.602 1 0.602 القرائ  االستيعا 

 0.201 1.648 0.247 1 0.247 الكلية الدرجة

 الدط 

 0.198 145 28.645 الكلمة على التعرف
  

 0.257 145 37.200 القرائية الطفقة
  

 0.293 145 42.423 القرائ  االستيعا 
  

 0.150 145 21.762 الكلية الدرجة
  

 كل ال

 150 2095.753 الكلمة على التعرف
   

 150 1907.284 القرائية الطفقة
   

 150 1912.684 القرائ  االستيعا 
   

 150 1956.106 الكلية الدرجة
   

 تعلييم السيتراتيجيا  الحسيابية المتوسيطا  بيين إحصيائية داللية ذا  فيروق  وجيود (7) الجيدول ف  النتائج َأظهر 
 جميعهيا واالبعياد الكليية الدرجة على الدبر  سنوا  عدد متغير باختفف المصادر غرف معلم  قب  من مةالمستدد القراء 
 )َأكثير الدبير  فئية لذوي  تع    اليروق  هذه َأ  يفح  الحسابية المتوسطا  لجدول وبالعود  (α=0.05) الداللة مستو   عند
 عليى التعيرف اسيتراتيجية عليى اإِلنيا، لصيالح الجينس لمتغيير ِتبعا   فروق  وجود الى النتائج َأشار  كما سنوا (. خمس من

 (.α=0.05) الداللة مستو   عند الكلمة
 السيتراتيجيا  الحسيابية المتوسيطا  بين ِإحصائية داللة ذا  فروق  وجود عد  (7) الجدول نتائج من ُيفَح  كما

 والتدصي ( المعليم، وجنس العلم ، )المَؤه   المتغيرا باختفف المصادر غرف معلم  قب  من المستددمة القراء  تعليم
  جميعها. واألَبعاد الكلية للدرجة (0.05) من َأكبر "ف" بقيم الداصة الداللة قيم بلغ  ِإذ

 فيروق  وجيود اليى السيؤال هيذا في  ِإليهيا التوصي  تيم التي  النتائج َأظهر  :الثالث بالسَؤال المتعلقة النتائج مناقشة سادساا:
 ِتبعيا   المصيادر غيرف معلم  قب  من المستددمة القراء  تعليم الستراتيجيا  الحسابية المتوسطا  بين ئيةِإحصا داللة ذا 

 مين َأكثير الدبير  ذوي  مين المعلميين َأ  يعني  مميا سنوا (. خمس من )أكثر الدبر  فئة لصالح وذل  الدبر  سنوا  لمتغير
 ذوي  ميين المعلمييين َأ  الييى النتيجيية هييذه الباحييث ويعيي و تيعيية.مر  بدرجيية القييراء  اسييتراتيجيا  بتعليييم يقومييو   سيينوا  خمييس
 لهيييذه لميييا القيييراء  اسيييتراتيجيا  تعلييييم أَهميييية َأدركيييوا قيييد المتراكمييية خبيييراتهم خيييفل مييين سييينوا ( خميييس مييين )َأكثييير الدبييير 

 القيراء  وأَلهميية بجاني مين كافية التعليميية المجياال  في  اليتعلم صيعوبا  ذوي  الطلبية تقد  ف  كبير َأثر من االستراتيجيا 
 َأنيييواع َأكثييير ُتعيييد القيييراء  صيييعوبا  َأ  المعلميييين ِإدرا  اليييى ِإضيييافة َأخييير. جانيييب مييين التعليميييية العمليييية فييي  مباشييير بشيييو 

 َأ  كمييا الصييعوبا . هييذه معالجيية ميين ُبييدّ  ال وبالتييال  الييتعلم صييعوبا  ذوي  الطلبيية منهييا ُيعييان  التيي  التعليمييية الصييعوبا 
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 صييعوبا  ذوي  الطييف  ميين العديييد بتعليييم وقيياموا وعاصييروا عايشييوا قييد فييَ كثر( سيينوا  )خمييس لدبيير ا ذوي  ميين المعلمييين
 الصييييوف مييين الطيييف  هيييؤالء عليييى القيييراء  صيييعوبا  تييي ثير اكتشييييوا وبالتيييال  المصيييادر. غيييرف فييي  عملهيييم خيييفل اليييتعلم

 اسييتراتيجيا  تعليييم علييى تسيياعد التيي  ليييةالمدت االسييتراتيجيا  ميين العديييد طييوروا قييد خبييرتهم خييفل ميين َأنهييم كمييا المدتلييية
 التعلم. صعوبا  ذوو للطلبة المدتلية القراء 

 وقييد العلميي ، المَؤهيي  لمتغييير ِإحصييائية دالليية ذا  فييروق  يوجييد ال َأنيي  الثالييث السييَؤال ميين الُمنبثقيية النتييائج أشييار 
 صييعوبا  ذوي  للطلبيية القييراء  سييتراتيجيا ا بتعليييم يقومييو   العلمييية مييَؤهفتهم اخييتفف علييى المعلمييين َأ  الييى ذليي  يعيي   
 َأو الداصية التربيية تدصي  في  وخصوصيا   علييا( )دراسا  العلم  المَؤه  َأو بوالوريو  العلم  المَؤه  َأ  حيث التعلم؛

 عييا  بشيو  التعليييم اسيتراتيجيا  تعلييم أَهمييية عليى َأكيد  التيي  الدراسيية الُمقيررا  ميين العدييد عليى احتييو  اليتعلم صيعوبا 
 خا . بشو  القراء  واستراتيجيا 

 المعلميين مين كي  َأ  يعني  وهذا المعلم جنس لمتغير ِإحصائية داللة ذا  فروق  وجود لعد  أيضا   النتائج وَأشار 
 ذوو الطلبية تعلييم في  المهني  بواجبي  يقيو  جنسي  عين النظير بصيرف فالمعلم القراء  استراتيجيا  بتعليم مهتمين والمعلما 
 والدبيييرا  تدريبيييية واليييدورا  العلميييية الميييَؤهف  مييين نيسييي  القيييدر يمتلكيييو   والمعلميييا  المعلميييين َأ  كميييا م.اليييتعل صيييعوبا 
 تعلييييم فييي  عملهيييم عليييى ِإيجييياب  بشيييو  تييينعوس والتييي  المصيييادر غيييرف فييي  عملهيييم خيييفل مييين اكتسيييبوها التييي  التعليميييية

 التعلم. وصعوبا  ذوي  للطلبة القراء  استراتيجيا 
 تعليييم في  التدصي  لمتغييير ِإحصيائية داللية ذا  فيروق  وجييود عيد  الثاليث بالسيَؤال المتعلقيية ئجالنتيا َأظهير  كميا
 الداصية التربيية تدصصيا  ذوي  مين اليتعلم صيعوبا  معلمي  أَغليب بي   النتيجية هيذه الباحث وُييسر القراء . استراتيجيا 

 ذوي  الطلبية لتعلييم جييد بشيو  ميَؤهلين فُهيم ل وبالتيا اليتعلم صيعوبا  في  العيال  اليدبلو  عليى الحاصلين من أو عا  بشو 
 ميع عملهيم َأثنياء أو الجامعيية دراسيتهم َأثنياء تلقيوا قيد تدصصياتهم اخيتفف عليى المعلميين هيؤالء َأ  كميا التعلم. صعوبا 
 تَؤكيد التي  اليتعلم صيعوبا  مجال ف  التدريبية والبرامج والدورا  الدراسية المقررا  من العديد التعلم صعوبا  ذوي  الطلبة
 القراء . استراتيجيا  تعليم أهمية على

 واالنحرافيا  الحسيابية المتوسيطا  اسيتدرا  تيم السيؤال هيذا عين لإلجابية الراباع: الدراساة ساؤال عان اإلجابة نتائج سابعاا:
 سينوا  عيددو  العلمي ، )المَؤهي  بياختفف المصيادر غيرف معلم  قب  من المستددمة الكتابة تعليم الستراتيجيا  المعيارية
 ذل . يبين (8) والجدول والتدص (، المعلم، وجنس الدبر ،
 المصادر غرف معلمي قبل من المستخدمة الكتابة تعليم الستراتيجيات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:8) الجدول

 والتخصص(. المعلم، وجنس الخبرة، سنوات وعدد العلمي، )المؤهل باختالف
 المعياري  االنحراف الحسابي المتوسط العدد ميالعل المَؤهل

 الكتاب  التعبير
 0.60 3.37 24 بوالوريو 

 0.56 3.38 126 عليا دراسا 

 اإِلمفء تدريس
 0.59 3.76 24 بوالوريو 

 0.54 3.68 126 عليا دراسا 

 اليدوي  الد 
 0.59 4.10 24 بوالوريو 

 0.69 4.04 126 عليا دراسا 

 الكلية الدرجة
 0.28 3.76 24 بوالوريو 

 0.43 3.72 126 عليا دراسا 
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 الكتابيييية تعليييييم السييييتراتيجيا  الحسييييابية المتوسييييطا  بييييين ظاهرييييية فييييروق  وجييييود (8) ولالجييييد نتييييائج ميييين ُيفَحييي 
 والتدصي (، المعليم، وجينس الدبير ، سينوا  وعيدد العلم ، )المَؤه  باختفف المصادر غرف ُمعلم  قب  من الُمستددمة
 يبيين (9) والجيدول المتغييرا  المتعيدد التبياين تحليي  اسيتدرا  تيم ِإحصيائية داللية ذا  الييروق  هيذه كاني  ِإذا فيميا ولمعرفة
 ذل .

 تعليم الستراتيجيات الحسابية المتوسطات بين الفروق  داللة لفحص (Manova) المتغيرات المتعدد التباين تحليل نتائج (:9) الجدول
 والتخصص(. لم،المع وجنس الخبرة، سنوات وعدد العلمي، )المَؤهل باختالف المصادر ُغرف معلمي قبل من المستخدمة الكتابة

 الداللة مستوى  ف المربعات متوسط الحرية درجة المربعات مجموع التباين مصدر

 المَؤه 
 العلم 

 0.923 0.009 0.003 1 0.003 اليدوي  الد 

 0.349 0.882 0.261 1 0.261 اإِلمفء تدريس

 0.455 0.562 0.232 1 0.232 الكتاب  التعبير

 المعياري  االنحراف الحساب  المتوس  العدد الدبر  سنوا  عدد

 الكتاب  التعبير
 0.53 3.52 30 فَ ق  سنوا  خمس

 0.57 3.35 120 سنوا  خمس من َأكثر

 اإِلمفء تدريس
 0.52 3.59 30 فَ ق  سنوا  خمس

 0.55 3.72 120 سنوا  خمس من َأكثر

 اليدوي  الد 
 0.60 3.58 30 فَ ق  سنوا  خمس

 0.65 4.14 120 سنوا  خمس من َأكثر

 الكلية الدرجة
 0.49 3.56 30 فَ ق  سنوا  خمس

 0.39 3.76 120 سنوا  خمس من َأكثر

 المعياري  االنحراف الحساب  المتوس  العدد الجنس

 الكتاب  التعبير
 0.55 3.36 71 ذكر

 0.59 3.39 79 نثىأُ 

 اإِلمفء تدريس
 0.54 3.76 71 ذكر

 0.55 3.64 79 ُأنثى

 اليدوي  الد 
 0.64 4.07 71 ذكر

 0.71 4.02 79 ُأنثى

 الكلية الدرجة
 0.40 3.75 71 ذكر

 0.42 3.70 79 ُأنثى

 المعياري  االنحراف الحساب  المتوس  العدد التدص 

 الكتاب  التعبير
 0.55 3.42 85 خاصة تربية

 0.58 3.32 65 أخر   تدصصا 

 اإِلمفء تدريس
 0.49 3.72 85 خاصة تربية

 0.62 3.66 65 ُأخر   تدصصا 

 اليدوي  الد 
 0.63 4.11 85 خاصة تربية

 0.73 3.97 65 أخر   تدصصا 

 الكلية الدرجة
 0.36 3.77 85 خاصة تربية

 0.47 3.66 65 ُأخر   تدصصا 
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 0.381 0.773 0.126 1 0.126 الكلية الدرجة

 سنوا  عدد
 الدبر 

 0.189 1.740 0.559 1 0.559 اليدوي  الد 

 0.320 0.998 0.296 1 0.296 اإِلمفء تدريس

 0.00 16.529 6.820 1 6.820 الكتاب  التعبير

 0.029 4.892 0.800 1 0.800 الكلية الدرجة

 الجنس

 0.924 0.009 0.003 1 0.003 اليدوي  الد 

 0.158 2.014 0.597 1 0.597 ءاإِلمف تدريس

 0.630 0.233 0.096 1 0.096 الكتاب  التعبير

 0.402 0.706 0.116 1 0.116 الكلية الدرجة

 التدص 

 0.302 1.073 0.345 1 0.345 اليدوي  الد 

 0.293 1.113 0.330 1 0.330 اإِلمفء تدريس

 0.090 2.919 1.205 1 1.205 الكتاب  التعبير

 0.058 3.637 0.595 1 0.595 الكلية الدرجة

 الدط 

   0.321 145 46.565 اليدوي  الد 

   0.296 145 42.979 اإِلمفء تدريس

   0.413 145 59.829 الكتاب  التعبير

   0.146 145 23.722 الكلية الدرجة

 الكل 

    150 1756.621 اليدوي  الد 

    150 2092.860 اإِلمفء تدريس

    150 2522.447 الكتاب  رالتعبي

    150 2104.731 الكلية الدرجة

 تعليييم السييتراتيجيا  الحسييابية المتوسييطا  بييين ِإحصييائية دالليية ذا  فييروق  وجييود عييد  الجييدول نتييائج ميين ُيفحيي 
 إذ والتدصي ( المعليم، وجينس العلمي ، )المَؤهي  المتغييرا  بياختفف المصيادر غيرف معلمي  قبي  مين المسيتددمة الكتابة
 جميعها واالبعاد الكلية للدرجة (0.05) من أكبر "ف" بقيم الداصة الداللة قيم بلغ 

 تعليييم السييتراتيجيا  الحسييابية المتوسييطا  بييين ِإحصييائية دالليية ذا  فييروق  وجييود (9) الجييدول ميين ُيفحيي  كمييا
 واسييتراتيجية الكلييية الدرجيية علييى الدبيير  سيينوا  عييدد متغييير بيياختفف المصييادر غييرف معلميي  قبيي  ميين المسييتددمة الكتابيية
 حالية، لكي  (0.05) مين َأق  "ف" بقيم الداصة الداللة قيم كان  ِإذ (؛α=0.05) الداللة مستو   عند فق  الكتاب " "التعبير
  فَ كثر. سنوا  خمس متغير الى ُتع    اليروق  هذه َأ  ُيفَح  الحسابية المتوسطا  لجدول وبالعود 
 إحصيائية داللية ذا  فيروق  وجيود الرابيع بالسيَؤال المتعلقية النتيائج َأظهير  الراباع: بالساَؤال تعلقاةالم النتائج مناقشة ثامناا:
 المعلمييو   هييؤالء َأ  يعنيي  ممييا فييَ كثر( سيينوا  )خمييس الدبيير  ذوي  المعلمييين لصييالح وذليي  الدبيير  سيينوا  عييدد لمتغييير ِتبعييا  

 النتيجية هيذه الباحيث ويعي و المصادر. غرف ف  المعلمين من غيرهم من أكثر بدرجة الكتابة استراتيجيا  بتدريس يقومو  
 العملييية فيي  الكتابيية أَهمييية علييى التعييرف ميين مونييتهم والتيي  المصييادر غييرف معلميي  قبيي  ميين الموتسييبة الدبيير  أَهمييية الييى

 ذوي  للطلبية تابيةالك اسيتراتيجيا  تعلييم أهمية َأدركوا سنوا ( خمس من )َأكثر الدبر  ذوي  من فالمعلمين والحياتية. التعلمية
 الباحيث يجيد وبيذل  الكتابية في  التدريسيية االستراتيجيا  من العديد طوروا قد خبراتهم خفل من َأنهم كما التعلم. صعوبا 

 ُتَمكين التعلييم في  الطويلية فالدبر  الكتابة. استراتيجيا  تدريس ف  المعلمين من غيرهم من َأقدر الدبرا  ذوي  المعلمين َأ 
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 تيييدريس فييي  قيييدراتهم مييين ت ييييد اليييتعلم صيييعوبا  مجيييال فييي  تعليميييية وورش تدريبيييية دورا  عليييى الحصيييول مييين المعلميييين
 يعني  مميا العلمي . المَؤهي  لمتغيير تبعيا   إحصيائية داللية ذا  فيروق  وجيود لعيد  َأيضا   النتائج وَأشار  الكتابة. استراتيجيا 

 بالمهيييارا  مييي ودو   فهيييم نيسييي ، بالقيييدر الكتابييية مهيييارا  بتيييدريس يقوميييو   العلميييية ميييؤهفتهم اخيييتفف عليييى المعلميييين َأ 
 السيَؤال نتيائج وتوصل  التعلم، صعوبا  لذوي  الكتابة مهارا  ضمنها ومن اأَلكاديمية المهارا  لتدريس الفيمة اأَلكاديمية

 نيسي  بالجهيد يقوميو   والمعلميا  فيالمعلمين المعليم. جينس لمتغيير ِتبعيا   ِإحصيائية داللية ذا  فيروق  وجيود لعيد  َأيضيا   الرابع
 ذوي  الطلبيية لتعليييم الكافييية الدبيير  ويمتلكييو   ومييدربين مييؤهلين والمعلمييا  المعلمييين ف غلييب الكتابيية، اسييتراتيجيا  تعليييم فيي 

 التعلم. صعوبا 
 مميين المعلمييين َأ  يعنيي  ممييا التدصيي  لمتغييير تبعييا   ِإحصييائية دالليية ذا  فييروق  وجييود لعييد  النتييائج وخلصيي 

 لتعلييم دائميا يسيعو   التدصصيا  مين غييره َأو اليتعلم صيعوبا  دبليو  في  ميَؤهف   َأو الداصية التربيية في  ميَؤهف  يحملو  
 يغيير ال التدصي  فياختفف الكتابيية، االستراتيجيا  التعلم صعوبا  ذوي  لتعليم مَؤهلو   فهم الكتابة. استراتيجيا  الطلبة
 التعلم. صعوبا  لذوي  الكتابة مهارا  تدريس على المعلم قدر  من

 التوصيات:
 معينية، اسيتراتيجية على التركي  وعد  القراء  استراتيجيا  من عدد َأكبر استددا  على المصادر ُغرف معلم  تشجيع -

 التعلم. صعوبا  لذوي  القراء  مهار  تطوير ف  إيجاب  َأثر من االستراتيجيا  لهذه لما

 مهيييار  لتحسيييين بدقييية خطواتهيييا بتنيييييذ واالهتميييا  تابييية،الك اسيييتراتيجيا  اسيييتددا  عليييى المصيييادر غيييرف معلمييي  تيييدريب -
 التعلم. صعوبا  ذوي  للطلبة الكتابة

 لمعلمي  والكتابية القيراء  اسيتراتيجيا  اسيتددا  لتع يي  التدريبيية اليدورا  تنيييذ ف  التربوي  االشراف دور وتطوير تيعي  -
 العلمية. ومؤهفتهم خبراتهم عن النظر بصرف المصادر غرف

 صييعوبا  ذوي  الطلبيية تعليييم فيي  المدتلييية التدريسييية واالسييتراتيجيا  الطييرق  وفاعلييية جييدو   فيي  تبحييث سييا درا إجييراء -
 التعلم.

 المراجع:
 العربية: المراجع أوالا:
 دكتيوراه  رسالة التعلم، صعوبا  ذوي  لد  األكاديم  الذا  وميهو  والتحصي  الدراسية المهارا  تنمية ف  تدريب  برنامج أثر جمال، ييتو ، أبو
 .2004 األردنية، الجامعة ،منشور  غير
 .2013 الدول ، الناشر دار الثانية، الطبعة المعرفية واالستراتيجيا  التدريس طرق  التعلم: صعوبا  ،سعد بن ابراييم نيا ، أبو

 .2014 الطي ، وتعليم تقويم مرك  ،قرائيا   المعسرين األطيال تدريس غافين، وريد، مسعد الديار، وأبو جاد البحيري،
 2009.،المسير  دار التعلم، صعوبا  ذوي  األطيال تدريس بطر ، بطر ،

 الينيية المهيارا  بعي  لتنميية مقتيرح برنيامج الحمييد، عبيد سيرو  عبيير ومحميود، فرغلي  محميد أم  الوها ، وعبد محمد حسين عو  التودر ،
 .420،2015-31،5،402،أسيوط جامعة-التربية كلية جلةم التعلم. صعوبا  لذوا  العرب  الد  جماليا  استددا  على قائم
 تلمييذا  مين اليتعلم صيعوبا  ليذوي  الكتياب  التعبير مهارا  تنمية ف  المباشر التدريس مقاب  االستراتيجية تدريس فاعلية عيد، محمد نور ثان ،

 .2011ب ،العر  الدليج جامعة ،منشور  غير ماجستير رسالة الكوي ، دولة ف  االبتدائية المرحلة
 في  المصادر غرف طلبة على تطبيقية دراسة األرد : ف  اإلمفء مهار  ف  التعلم صعوبا  ذوي  الطف  أداء مستو   تحديد عياف، حراحشة،
 .2014 ،223-193 ،44،7،دراسا  مجلة ،الميرق  محافظة مدار 
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 تلمييذا  من التعلم صعوبا  ذوا  لد  الليظية لرياضية المشولة ح  مهارا  تنمية ف  االستراتيجية تعليم فاعلية سعيد، سليما  سعاد الحرب ،
 .2012 العرب ، الدليج جامعة ،منشور  غير ماجستير رسالة االبتدائية، المرحلة
 صييةالدا التربييية مجليية االعاقييا ، ذوي  مييع للتعاميي  المثلييى الطريقيية الداصيية: التربييية فيي  األدليية علييى المبنييية الممارسييا  الكييريم، عبييد الحسييين،
 .2017 ،91_53 ،6،21 ،والت هي 
 لييد  اإلمييفء صييعوبا  بعيي  لعييف  المتعييدد  الحييوا  اسييتراتيجية علييى قييائم تعليميي  برنييامج فاعلييية بجييداء، والهييدبان ، أحمييد هللا عبييد حسييين،
 .32،2016-2،6،1،والبحث للدراسة الدول  المعهد مجلة التعلم، صعوبا  ذوا 

 تربويييية دراسيييا  مجلييية اليييتعلم، صيييعوبا  ذوي  عنيييد اإلمفئيييية األخطييياء وتشيييدي  قييييا  فييي  اإلدرا  قيييةطري فاعليييية أحميييد، هللا عبيييد حسيييين،
 2015.،378-21،1،353،واجتماعية

 االبتيدائ  بالمرحلية والعياديين اليتعلم صيعوبا  ليذوي  القرائ  اليهم تدريس ف  المستددمة االستراتيجيا  ف  اليروق  محمد، حمد عذاري  الدتف ،
 .2018 العرب ، الدليج جامعة ،منشور  غير ماجستير رسالة ،الكوي  ف 

 .2011 اليكر، دار ،الداصة الحاجا  ذوي  تعليم استراتيجيا  محمد، جمال الدطيب،
 بنتييائج المسييند  والحسييا  والكتابيية القييراء  تييدريس السييتراتيجيا  األرد  فيي  المصييادر غييرف معلميي  تطبيييق درجيية الحيياف ، عبييد أفنييا  الييديا ،
 .2014 األردنية، الجامعة ،منشور  غير ماجستير رسالة العلم ، البحث
 صييعوبا  ذوي  التفميييذ بعيي  لييد  القرائيي  اليهييم مهييارا  تنمييية فيي  التعليمييية االسييتراتيجيا  بعيي  فاعلييية إبييراييم، بيين عابييد بيين نيياي  اليي ارع،
 .434،2015-405 ،16،3 ،التربية ف  العلم  البحث مجلة بجد ، االبتدائية بالمرحلة التعلم

 .2015،للنشر وائ  دار الداصة، التربية ف  التدريس طرائق إبراييم، ال ريقا ،
 الجهريية، القيراء  مهيارا  بعي  مين الحسيا ليواء ميدار  في  اليدنيا األساسيية المرحلية طلبية تموين درجية سيليما ، محميد ناي  الحجايا، السراحين
 2019.،229-31،2،311،التربوية العلو  مجلة

 الييتعلم، صيعوبا  ذوي  التفمييذ ليد  القرائييية الطفقية تحسيين في  القيراء  اسييتراتيجيا  بعي  عليى التيدريب أثيير عمير، صيفح منتصير  ،سيليما
 .2015 ،72-44،1،117،واإلنسانية التربوية العلو  وبحو، لدراسا  العربية المجلة

 الصيف طالبيا  لد  الكتاب  التعبير مهارا  تحسين ف  التعليمية الدراما  استددا أثر سليم، الكريم عبد والحداد، عل ، سليما  سامية الشوابوة،
 .2017 ،57-44،4،43،دراسا  مجلة األساس ، العاشر
 الصيوتية الطريقية عليى قائمية اسيتراتيجية فاعليية علي ، أحميد عميرا  ومصيلح، إسيماعي ، نياج  رقية والدعيس، الي يد، أبو محمود وليد صديق،

 للدراسيا  األول اليدول  التربيوي  الميؤتمر مجلية الكوي ، بدولة التعلم صعوبا  ذوي  االبتدائية المرحلة تفميذ لد  العربية اللغةب القراء  تعليم ف 
  .2017 ،384-44،2،370،والنيسية التربوية

 ذوي  الطلبيية لييد  القرائيي  تيعا االسيي مهييارا  تحسييين فيي  التبييادل  والتييدريس المباشيير التييدريس اسييتراتيجيت  فاعلييية مقارنيية بسييا ، العبييدالف ،
 .525،2016-547 ،43،1 ،التربوية العلو  دراسا : مجلة )الديسلكسيا(، القراء  ف  التعلم صعوبا 
 ماجسيتير رسيالة نحوهيا، واتجياههم اليتعلم صيعوبا  طلبية لد  الكتابة مهار  تحسين ف  التياعلية السبور  استددا  أثر حسن، عقلة لبنى العن ي،
  .2019 اليرمو ، جامعة  ،منشور  غير

 .2007 والنشر، للطباعة الوفاء دار الداصة، االحتياجا  ذوي  الم  يتعلم كي  السيد، وليد وخليية، عل ، مراد عيسى،
 مجليية (.6-1) األساسييية المرحليية معلميي  آراء وفييق ومعالجتهييا مفحظتهييا وأسيياليب وتشديصييها القييراء  تعلييم صييعوبا  صييالح، إسييماعي  اليييرا،
  .346،2017-310 ،25،2 بغ  ، اإلسفمية الجامعة-والنيسية التربوية للدراسا  اإلسفمية امعةالج

 الداصييية التربيييية مجلييية اليييتعلم. صيييعوبا  ليييذوي  العفجييي  التيييدخ  واسيييتراتيجيا  أسييياليب أحميييد، أحميييد وعيييواد، محميييد هللا عبيييد عيييادل محميييد،
 .1،2014-1،3،126،والت هي 
-44،58،137،واالجتماعيية اإلنسيانية للعليو  جيي  مجلية أنموذجيا ، الذهنيية الديرائ  القرائي : اليهيم وتنميية التيدريس اسيتراتيجيا  آمال، الناج ،

153،2019.  
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 وجهة من األردن في لهن المجتمع بتقبل بدرجة وعالقت  اإلعاقة ذوات قضايا نشر في اإلعالم دور
 نظرهن

 
 تالعبداال منال
 العربية عمان جامعة

 12/10/2019 : االستالم تاريخ
 

 حميدان نبيل د.
 العربية عمان جامعة

 30/12/2019 القبول: تاريخ
 

  الملخص
 المجتميييع تقبييي  بدرجييية وعفقتييي  اإلعاقييية ذوا  قضيييايا نشييير فييي  االعيييف  دور عليييى التعيييرف اليييى الدراسييية هيييدف 

 وتمثيي  الحالييية، الدراسيية اهييداف مييع لتتناسييب وضييعها تييم أسييئلة علييى اإلجابيية خييفل وميين نظييرهن، وجهيية ميين لهييم األردنيي 
 عميا  العاصيمة في  الهاشيمية األردنيية المملكية في  فيوق  فميا سينة (20) أعميارهم البال  اإلعاقة ذوا  على الدراسة مجتمع

 انحيياء بيياق  علييى النتييائج تعميييم إموانييية فيي  يسيياعد مييا وهييذ للمملكيية، كافيية ردنيي األ المجتمييع طبقييا  جميييع ميين تتكييو  و 
 ا  وبعيد السيابق االد  عليى باالعتمياد الباحثية قبي  مين بنائهيا تيم اسيتبانة مين تكون  الت  الدراسة أدا   توييع وتم المملكة،

 واسييتعان  للدراسيية، األصييل  المجتمييع نميي فييردا   (70علييى) األردنييية الجامعييا  دكيياتر  ميين اخصييائيين قبيي  ميين تحويمهييا تييم
 أهمهيا نيذكر نتيائج عيد  اليى الدراسية وتوصيل  ،وتحليلهيا البيانيا  تيرييع اجي  من (Spssاإلحصائية) الح   برمجية الباحثة

 واظهيير  مجييتمعهم، ضييمن اإلعاقيية بييذوي  الداصيية بالقضييايا التوعييية علييى بالعميي  وأفييراده المجتمييع بييين توافييق هنييا  ا 
 يي داد المجتميع في  اإلعاقية ذوا  قضيايا نشير في  االعيف  دور ب يياد  أني  بمعنى إيجابية ارتباطية عفقة هنا  ا  الدراسة
 بييياإلعف  المتدصصييية الجمعييييا  فييي  اإلعاقييية بيييجعف  خاصييية لجنييية ت سييييس عليييى الدراسييية واوصييي  لهييين. المجتميييع تقبييي 
 واإلعاقة. اإلعف  مجال  ف  الدبرا  تطوير ف  يساهم بما الداصة. التربية ف  ومتدصصو   إعفميو   فيها يشتر 

 المجتمع. تقب  اإلعاقة، ذوا  االعف ، :مفتاحية كلمات
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The Role of Media in the Dissemination Issues Of Women with Disability 
Their Point Of View and Its Relation to the Degree of Social Acceptance in 

Jordan 
 

Manal Al-Abdallat                         Nabil Humaidan 

 
Abstract 

The study aimed to identify the role of the media in disseminating issues of women 
with disabilities and its relationship to the degree that Jordanian society accepts them 
from their point of view, and by answering questions that were developed to suit the goals 
of the current study, and the study community is represented on those with disabilities 
who are aged (20) years and above in The Hashemite Kingdom of Jordan in the capital, 
Amman, and it consists of all layers of Jordanian society for all of the Kingdom, and this 
helps in the possibility of generalizing the results to the rest of the Kingdom, and the study 
tool consisting of a questionnaire was built by the researcher based on the previous 
literature and after it was judged by Specialists One of the doctors of Jordanian universities 
on (70) individuals from the original community for the study, and the researcher used the 
software of statistical packages (Spss) in order to divide the data and analyze it, and the 
study reached the most important result that there is a consensus between the community 
and its members to work to raise awareness of the issues of people with disabilities within 
their community , there is a positive correlation in the sense that with the increased role of 
the media in disseminating issues of women with disabilities in society, society increases 
their acceptance of them. The study recommended the establishment of a committee for 
informing disability in specialized media associations, with the participation of media 
professionals and special education. To contribute to developing experiences in the fields 
of media and disability. 

Keywords: media, people with disabilities, community acceptance. 
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 راسةللد العام اإلطار

 أ  إيجابيية كاني  سيواء نحيوهم المجتميع نظير  في  كبيير بشيو  اإلعاقة ذوي  لألشدا  اإلعف  تناول طريقة تؤثر
 فيي  اإلعاقيية ذوي  األشييدا  ظهييور النييادر وميين بهييم، التعرييي  ميين ي يييد بوثافيية قضيياياهم تغطييية تنيياول أ  كمييا سييلبية،
 أو عليييهم، للشيييقة تييدعو نمطييية بصييور  معهييم التعيياط  يييتم امج،البيير  هييذه فيي  يظهييرو   وعنييدما انهييم اال المعروفيية، البييرامج
 مبييدأ اإلعييف  يطبييق أ  يجييب العادليية المواينيية ولتحقيييق ميينهم. ومتوقعيية طبيعييية وغييير خارقيية إنجييايا  ك صييحا  إظهييارهم
 أل  األخير ؛ عيف اإل وسيائ  إليى باإلضيافة والرادييو، المعتياد ، التليياي بيرامج ومنها اإلعفمية، الوسائ  جميع ف  الشمول
 بشييييو  ونيهمهييييم نتقييييبلهم، لكيييي  الحييييواج  وكسيييير اإلعاقيييية ذوي  لألشييييدا  والمتييييواي   العييييادل التمثييييي  فيييي  يسيييياعد هييييذا

 (2008 أفض )شاهين،
 أسييبا  لعييد  نيسييها فرضيي  طبيعييية ظيياهر  الحديثيية المجتمعييا  ميين مجتمييع أي فيي  اإلعاقيية ذوي  فئيية وجييود ويعييد

 الحيييرو ، المسيييتمر، التصييينيع بحركييية ارتبطييي  التييي  السيييريعة االجتماعيييية التحيييوال  بببسييي نشييي   التييي  البيولوجيييية، منهيييا
 فيي  األساسييية الموضييوعا  ميين االجتماعييية المسييؤوليا  وتعييد حياتيي ، فيي  اإلنسييا  لهييا يتعيير  التيي  والضييغوط الن اعييا ،

 كائنيا اإلنسيا  أ  أثبتي  خفلهيا من الت  النيس ، والعف  اإلرشاد نظريا  من عدد ظهر وقد النيس ، والعف  النيس علم
 وتنيوع المعيوقين أعيداد ت اييد ميع حيث لحظة، ك  ف  بها يقو  اختيارا  طريق عن يمارسها الحرية مع كام  ارتباط مرتب 

 المناسييبة الظيروف وتهيئية المجتميع، في  إدمياجهم بغير  الداصيية اليئيا  بهيذه الحديثية المجتمعيا  اهتميا  ت اييد االعاقيا 
 ذوي  نحييييو السييييلبية االتجاهييييا  ميييين الحييييد إلييييى يييييؤدي ممييييا عادييييية، وتعليمييييية اجتماعييييية بيئييييا  فيييي  وتييييياعلهم لمشيييياركتهم
 (.2006 الداصة)سيد، االحتياجا 

 أصييحا  علييى وأ  وخييا ، عييا  بشييو  المجتمييع علييى وتتيي ثر تييؤثر اجتماعييية مشييولة ب نهييا اإلعاقيية إلييى وينظيير
 لتبنيي  التوجيي  علييى والتركييي  اإلعاقيية ذوي  لألشييدا  مسيياند  بيئيية روتطييوي إعييداد فيي  المشيياركة مسييؤولية تحميي  العفقيية
 ب شييوال  لإلعييف  بييد وال النطيياق، واسييع اجتماعيييا   تغيييرا   وتتطلييب وفكرييية، ثقافييية قضييية اإلعاقيية أل  االجتميياع ؛ الميهييو 
 مهييم دور ليي  يوييو   أ  – وغيرهييا االجتميياع  التواصيي  ومواقييع واإلنترنيي  والمجييف  والصييحف والراديييو التلييياي – المدتلييية

 القضيييايا بعييي  حيييول ونظيييرتهم النيييا  ميييياييم ُيغيييير والرسيييائ  والصيييور الكلميييا  فاختييييار العيييا ، اليييرأي عليييى التييي ثير فييي 
 الكبيير اليدور وهيذا المجتميع، في  وأدوارهيم األشيدا  ليبع  نظيرتهم يغيير كيذل  المدتليية، ب نواعهيا االجتماعية والمشاك 

 يواجهونهيييا التييي  الكثيييير  الحيييواج  معرفييية وخاصييية أفضييي ، بشيييو  وفهمهيييم اإلعاقييية ذوي  ا باألشيييد المجتميييع تعريييي  فييي 
 المشيياركة إلييى يتطلعييو   اإلعاقيية ذوي  فاألشييدا  لهييم. مناسييبة بيئيية وتهيئيية والعميي ، والتوظييي  والتعليييم بالصييحة وتتعلييق
 (.2006 مشاركتهم)شييق، أما  تقف الت  الحواج  إيالة على المشاركة هذه نجاح ويعتمد المجتمع، ف  فعال بشو 

 وأسئلتها: الدراسة مشكلة
 الييرأي علييى عميقييا   تيي ثير تييؤثر ا  خفليي  ميين يمويين بحييال اإلعييف  وسييائ  فيي  االعفمييية والقصيي  الصييور تيي ت 

 وسيليم صيحيح بشيو  اإلعيف  وسيائ  في  اإلعاقية ذوي  األشيدا  تغطيية ييتم ميا ونيادرا   االجتماعيية. القواعيد وترسي  العا 
 يقيد  األعيف  نير   وليم عيف ، عين يبحثو   انهم او االحسا  او بالشيقة لهم نتقد  ا  أسا  على صورتهم يتكو   دائما اذا

 عليييهم ويتعييين المنييتج، المجتمييع ميين جيي ء انهييم واثبييا  واالنييدما  التيي قلم علييى وقييدرتهم اإلعاقيية ذوا  وكافييية وافييية بصييوره
 ومحييياول للمجتميييع تقيييديمهم فييي  القصيييور يظهييير االعيييف  ا  كميييا ،العويييس عليييى أو وُمعِطلييية م سييياوية حالييية عليييى التغليييب
 بطريقيي  يركيي  لييم االعييف  ا  كمييا الطبيعيييين، األشييدا  مييع جمييب الييى جمبييا   يوييو   ا  علييى قييادرو   انهييم علييى اظهييارهم
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 ذوي  قضيايا نشير في  االعيف  دور عليى التعيرف هيو الدراسية هيذه مين الهيدف إ  ويندمجو . يتقبلهم كي  بيا  على وافية
 لهن. األردن  المجتمع تقب  بدرجة وعفقت  نظرهن وجهة من اإلعاقة
 الدراسة: مشكلة عناصر

 فيي  االعييف  ودور االعاقيية ذوي  ميين للمييرأ   المجتمييع تقبيي  درجيية علييى التعييرف محاوليية فيي  الدراسيية مشييولة تتحييدد
 نظرهن. وجهة من قضاياهم نشر

 لتالية:ا األسئلة عن اإلجابة الدراسة هذه ستحاول
 نظرهن؟ وجهة من اإلعاقة ذوا  قضايا نشر ف  االعف  دور ما -1

 نظرهن؟ وجهة من اإلعاقة ذوي  من للمرأ   األردن  المجتمع تقب  درجة ما -2

 لها؟ األردن  المجتمع تقب  ودرجة اإلعاقة ذوا  قضايا نشر ف  االعف  دور بين ارتباطي  عفقة هنال  ه  -3

 الدراسة: أهمية
 حقييوقهم، نشيير فيي  اإلعييف  ودور اإلعاقيية ذوي  ميين للمييرأ   المجتمييع تقبيي  درجيية وبيييا  لتحديييد دراسييةال أهمييية تيي ت 

 نشيير طريييق عيين المجتمييع فيي  وانييدماجهم اإلعاقيية ذوي  األشييدا  مشيياركة تعتيير  التيي  والحييواج  العقبييا  أهييم وإبييراي
 لهيييم، الفيمييية المعلوميييا  وتيييوفير اإلعاقييية ذوي  األشيييدا  احتياجيييا  لتلبيييية المفئمييية التيييدابير وت هيييي  وحقيييوقهم، االعيييف 
 للمييرأ   المحلي  المجتميع تقبي  درجيية عليى منصيبا   سييوو   المرحليية هيذه في  والتركيي  معهييم، للتعامي  المؤهلية الكيوادر وكيذل 
  ذل . ف  االعف  ودور االعاقا  ذوي  من

 التالية: الجوانب ف  الحالية الدراسة تتمث 
 البحيث خيفل مين اإلعاقية ذوا  قضيايا نشير في  األعيف  لدور الواضح األثر عن البحث  ف وتكمن :العلمية األهمية أوال
 بييين تبيياين ميين هنييا  يوييو   قييد مييا إلييى والتوصيي  بداصيية، االعاقيية ولييذوا  عاميية للمييرأ   األردنيي  المجتمييع تقبيي  درجيية فيي 

 عليى بالمسيتهدف المحقيق مقارنية يموين فلهياخ من الت  االستبانة ه  واألدا   فعف . تحقق  الت  والنتائج المستهدفة النتائج
 المعاير . لعملية الثان  الوج  هو فالقيا  القيا . عملية ه  وهذه مسبقا المحدد  المعايير أسا 
 وميا وتحليلهيا، الموضيوعة األسيئلة خيفل مين نتيائج مين الدراسية إليي  تتوصي  سيوف فيميا وتكمن :التطبيقية األهمية ثانياا:
 ذل . من االستياد  وإموانية ا ،توصي من تطرح  سوف

 اإلجرائية: والتعريفات الدراسة مصطلحات
 العناصير تشيو  التي  الوظيائف مين أكثير أو واحد  بوظيية القيا  على اليرد مقدر  من الحد ه  اصطالحاا: اإلعاقة وتعرف

 الحييدود ضييمن وذلي  االقتصييادية ا النشياط أو-االجتماعييية العفقيا  ممارسيية – باليذا  العناييية اليوميية/ لحياتنييا األساسيية
 طبيعية تعتبر الت 

 أو جسيم  قصيور مين موتسيبة بيئيية أو َخلقيية أو وراثيية عوامي  نتيجية يعيان  فيرد هيو اصطالحاا: المعاق الشخص تعريف
 ةوالجسييمي اليكرييية واألنشييطة األعمييال بعيي  أداء أو تعلييم وبييين بينيي  ويحييول نيسييية، أو اجتماعييية آثييار علييي  يترتييب عقليي 
  .والنجاح المهار  من كافية بدرجة العادي اليرد يؤديها الت 

 وخصائصيي  وجنسيي  بعمييره المييرتب  الحيييا ، فيي  الطبيعيي  دوره أداء لمتطلبييا  اليييرد تلبييية علييى القييدر  عييد  اجرائياااا: اإلعاقااة
 والجسيمية والبصيرية والسيمعية ييةالعقل كاإلعاقية المدتلية، اإلعاقة أنواع المعنى هذا نطاق ف  ويدخ  والثقافية، االجتماعية
 التعلم. وصعوبا 
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 ظييروف تسيه  حتيى الغييير بمسياعد  إال ميا بعميي  القييا  يسيتطيع ال الييذي الشيد  انهيا عليى اجرائيييا تعيرف اإلعاقاة ذوات
 مستق . بشو  وظائي  لت دية حيات 

 بيين المعلوميا  مين قيدر أكبير ونشير والمعرفية واليكير العليم بمصيادر النيا  جمياهير ت وييد هيو :اصطالحاا  االعالم تعريف
 او كييالراديو مسييموعة أكانيي  سييواء المتنوعيية وسييائل  خييفل ميين وذليي  كثيييرين، أشييدا  ومواقييف آراء بنشيير وذليي  النييا ،
 أهميية مين لي  لميا وذلي  المجتميع، في  الدامسية السيلطة اإلعيف  اعتبيار ويموننيا كالتليياي، معيا   اإلثنين أو كالجرائد، مقروء 
 فييج ّ  وبييذل  المعرفيية مصييدر فهييو المجتمييع، أفييراد علييى كبييير تيي ثير فلإلعييف  أنيسييهم. واألفييراد المجتمييع فيي  يييركب وتيي ثير
 وهيو النيا ، بيين الثقافة لنشر مهم فاإلعف  والبيئة. المجتمع ف  يذكر تغيير أ  إلحدا، طريقنا ف  األهم الوسيلة اإلعف 
 .ومووناتها الحضار  مباد  لترسي  مهم

 وتواكيييب واضيييحة وتكيييو   للجمهيييور مصيييداقي  ذو خبييير او معلومييية إيصيييال عليييى قيييادر  وسييييلة كييي  وهييي  اجرائيااااا: االعاااالم
 وقضاياه. العا  الرأي ومتابع  العامة القضايا وتراقب االحدا،

 ومحددتها الدراسة حدود
 على: الدراسة اقتصر 

 ف كثر. عا  (20) لغو  يب من اإلعاقة ذوا  من فردا (70) على الدراسة اشتمل  :بشرية الحدود
  عما . العاصمة محافظة ف  الهاشمية األردنية المملكة ف  اإلعاقة ذوا  على الدراسة تطبيق اقتصر المكانية: الحد

 .(2019-2018) الثان  الدراس  لليص  ال منية اليتر  خفل الدراسة هذه إجراء تم :الزمنية الحد
 نظييرهن وجهيية ميين اإلعاقيية ذوا  قضييايا نشيير فيي  اإلعييف  دور أثيير اءاستقصيي علييى الدراسيية اقتصيير  الدراسااة: محااددات
 الحصييول ضييما  يمويين ال لييذا المجتمييع(، وتقبيي  )االعييف ، تييابعين متغيييرين فيي  االرد  فيي  المجتمييع تقبيي  بدرجيية وعفقتيي 
 اخرين. متغيرين استدد  لو فيما النتائج نيس على

 السابقة والدراسات النظري  االدب
 االعالم

 علييى تي ثير وأكثرهييا الثقافية وسيائ  وأخطيير اهيم مين وغيرهييا واالجتمياع اليينيس عليم علمياء رأي حسييب عيف اال يعيد
 التوعيييية ووسيييائ  المعرفييية روافييد فيهيييا يقييي  التييي  خييا  بشيييو  العربيييية المجتمعيييا  وعلييى عيييا  بشيييو  والمجتمعيييا  االسيير
 (.2004)عمرا ، المجتمع على لإلعف  كبير ت ثير هنا  فا  ثم ومن المدتلية

 أحسيين إذا فانيي  النيييو  الييى والبهجيية السييعاد  وإدخييال والترفييي  االمتيياع علييى االعييف  وسييائ  قييدر  الييى فباإلضييافة
 تعييدي  وكييذل  المجيياال  مدتلييف فيي  وتنميهييا عقييولهم وبنيياء وجييدانهم صييق  علييى يسيياعد ا  يمويين واعييداده ليي  التدطييي 
 هيم اإلعاقية ذوي  األشيدا  ا  وخصوصيا المدتليية وقضياياهم قهمبحقيو  وتعرييهم اإلعاقة ذوي  األشدا  تجاه اتجاهاتهم

 عليييييى إيجابييييييا ميييييؤثره منتجييييي  بشيييييري  طاقييييية تكيييييو   ا  يموييييين التييييي  المجتمعيييييا  بوييييي  البشيييييرية الطاقييييية مييييين هيييييا  جييييي ء
 (.2008المجتمعا )حيدر،
 عاقييية(إ  وضيييعية فييي  للشيييد  المجتميييع )نظييير  المجتمعيييية بيييالتطورا  باإلعاقييية االعيييف  عفقييية طبيعييية وتيييرتب 

 االسيتهفل هيذا ميع اتسياقا   .المجتميع( في  فاع  كعنصر لنيس  المعاق )نظر  أخر   جهة من والحقوقية النيسية وبالتطورا 
 فهييو االعاقيية، ميهييو  تحديييد بجشييوالية مرتبطيية أساسييية مفحظيية استحضييار يسييتدع  واالعاقيية االعييف  موضييوع طييرح فييج 

 بشييو  بعييد يحسييم لييم واالجتماعييية، االنسييانية العلييو  ميين العديييد فيهييا تقيياطعي التيي  المييياييم ميين العديييد غييرار علييى ميهييو 
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 مييع تتياعيي  العلمييية المييياييم ا  اعتبييار علييى طبيعيي  أميير وهييذا وتجاذبيي ، تتنايعيي  التيي  والمنيياهج للمقاربييا  بييالنظر نهييائ 
 لألشييدا  الدولييية االتياقييية تبنتهييا التيي  الحقوقييية للمقاربيية خُليي  التييدافع هييذا داخليي ، والصييراعا  وتطييوره المجتمييع حركييية
 بالشيد  المحيطية بالبيئية تيرتب  وأنهيا التطيور، قييد اليال بي  ثابتا ميهوما ليس  كونها اإلعاقة ت عّرف كدلفية إعاقة، ذوي 
 االعاقية تعتبير ال التي  االعاقية، ذوي  لحقيوق  الدوليية لفتياقيية ووفقيا ذاتي ؛ بالشيد  ارتباطهيا مين أكثير اعاقية وضيعية ف 
 حييامل  األشييدا  تشييجع ال ومجتمعييية، اقتصييادية ثقافييية، معمارييية، معرفييية، حييواج  لوجييود نتيجيية هيي  إنمييا طّبييية حاليية

 ضييرور  وبالتييال  الشييام ؛ انييدماجهم يييؤخر الييذي الشيي ء ومنصييف، عييادل بشييو  العاميية الحيييا  فيي  المشيياركة علييى االعاقيية
 .(2004)عمرا ، والسلوكيا ، الحواج  هذه رفع

 المواقيف عليى تيؤثر اإلعاقيا  ذوي  األشيدا  مشياك  لمعالجية البليدا  بعي  وضيعتها التي  السياسة ياالقضا أ 
 أشييوال ميين شييو  لضييما  إجييراءا  وضييع تييم اليييو ، العييالم بلييدا  بعيي  وفيي  تجاههييا. األوسييع المجتمييع يوونهييا قييد التيي 

 أ  يموين بميا القييا  عليى قيادرو   أنهيم عليى اإلعاقية ذوي  األشيدا  تصوير يتم بحيث اإلعاقة، ذوي  لألشدا  المساوا  
 الدوليييية العمييي  منظمييية تييين  المثيييال، سيييبي  عليييى اإلعيييف ، محطيييا  وإدار  األعميييال اميييتف  ذلييي  فييي  بميييا الجمييييع ييعلييي 

 المعيياقو   الصييحييو   يييديرها إعفمييية عملييية هييو بوييين فيي  "One Plus One" الثقيياف  التبييادل مركيي  أ  علييى (2010)
 (.2010بالكام )الظييري،

 بتشييريع فقييا  والدوليية المجتمييع نهييو  فيي  الكبييير األثيير ليي  موضييوع عيين اليييدين موتييوف يقييف لييم األرد  ا  كمييا
 الصيحف في  نشير اليذي الديير التعدي  ذل  عن ونتج العالم تطورا  حسب وتعديل  اإلعاقة ذوي  ب مور يهتم خا  قانو  

 واليذي الرسيمية، بالجرييد  والصيادر اإلعاقية ذوي  شيدا األ حقيوق  قيانو   2017 لسينة (20) رقيم قيانو   والمسمى الرسمية
 (.2017 لسنة 20 اإلعاقة)قانو   ذوي  بحقوق  يتعلق ما لك  الشاملة الحديثة القوانين من يعتبر

 هيذه كيا  من يتج أ ال ج ء هم اإلعاقة ذوي  من واألشدا  وتركيبتها وصياتها طبيعتها ف  المجتمعا  وتدتلف
 يعني  ذلي  فيج  متبادلية ومسيؤولية تياعليية عفقية ب نهيا ونصينيها باإلعاقية اإلعيف  عفقية عين ،نتحد وعندما المجتمعا ،

 اسييتغفل ا  وكميا المجتمييع، في  االعاقيية ذوي  األشيدا  قضييايا إثيار  فيي  اإلعيف  وسييائ  توظيي  أهمييية ونعي  نييدر  أننيا
 مجتمعييا االعاقية ذوي  فئية دميج وبضيرور  اإلعاقية بميهيو  يتعليق فيميا المجتميع أفيراد لك  الشاملة التوعية ف  الوسائ  هذه
 (.2008)حيدر، الحال ، وقتنا ف  فاعلية واألكثر األقو   تعتبر ه 

 عياتق عليى يقيع وبيذل  والمسيتمر الييوم  أفيراده ولنشياط المجتميع لصيور العاكسية الميرآ   األعيف  وسائ  وتعد كما
 وميين والداصيية، العامية بصيييت  الحضيياري  التيواي   فيي  تغيييير أو لاخيتف ألي وتبعييية كبييير  مسيؤولية المتنوعيية الوسييائ  هيذه
 وبمييا والثقيياف  اليكييري  التحضييير فيي  القييدر  لهييا ويوييو   المجتمييع تدييد  حيوييية وظيييية األعييف  وسييائ  تييؤدي المنطلييق هييذا

 ومعطييا  فظيرو  ميع يتناسيب اليذي وبالشيو  المدتليية وشيرائح  المجتميع فئيا  جمييع لد  ومباد  قيما تبلور با  يؤهلها
 التيي  التوجيي  عمليية ييتقن ومتطيور ومتدصيي  كييوء إعفمي  جهياي تيوافر في  إال يتحقييق لين هيذا وبالت كييد المجتميع، ذلي 
 صييدق علييى اعتمييادا وموضييوعية واقعييية بصييي  وتمثيلهييا السييائد  والسييلبيا  المشييوف  تشييدي  فيي  األسييا  الدطييو  تعييد

 وسيائ  عمي  لنجياح االشيتراطا  أهيم من نعده أ  يمون الذي الوطن  ف اإلخ مبدأ توافر ضرور  مع والتجرد المعلوما 
 في  تظهير بالت كييد والتي  المشيوف  لكي  ومناسيبة جذريية ومعالجيا  حليول إليى الوصول اج  من اإلطار هذا ف  األعف 
 البنياء حركية عطيي ت إليى بالنتيجية تيؤدي ومعوقيا  أيميا  مين اليوطن يعانيي  وما والثقاف  االقتصادي التردي حاال  ضوء

 .(2000األفض )القضا ، نحو والتغيير والتنمية
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 المجتمع في ودورها االعالم وسائل
 الميواطن ثقافية ودعم البشرية بالتنمية اساسا تهتم بوصيها الشاملة التنمية عملية ف  مهما دورا اإلعف  لوسائ  إ 

 االفكيييار فييي  ييييؤثر ميييا لكييي  التعييير  مييين ووقيييايتهم مواطنيييي  وتدليييي  بيييالوطن لفرتقييياء الطموحييية الدطييي  تنيييييذ لنجييياح
 (.2006)عمار، والميول واالتجاها 
 حيييث االنسييا  علييى وت ثيرهييا وظائيهييا طبيعيية ميين انطفقييا متمييي   موانيية االوقييا  كيي  فيي  اإلعييف  وسييائ  تحتيي و 
 واالقتصياد السياسية  وهي إال بنائهيا في  رئيسية اركيا  ثيف، عليى تعتميد الحاضر عصرنا ف  المتطور  العالم دول اصبح 
 االجتماعيية التنشيئة عليى الت ثير وكذل  اليرد عند والمعتقدا  واالتجاها  القناعا  بناء ف  الوسائ  هذه وتسهم واإلعف ،

 االنسيا  عليى ت ثيرهيا حييث مين اإلعيف  وسيائ  وتدتلف .والنيس  واالجتماع  اليكري  االنسا  بناء على بدورها تؤثر الت 
 (.2007واضحة)القرن ، اتجاها  ذا  برامج خفل من مباشر  بطريقة و  تك ا  اما فه 

 حيييث ميين نسييبيا القلييي  سييو   يحقييق أ  يمويين ال فجنيي  الصييحيح، االتجيياه فيي  خطييو  التطييور هييذا اعتبييار ويمويين
 موييييدي التغييييير، إليييى الحاجييية ويحجيييب االعاقييية، ذوي  وثقافييية المعييياق الشيييد  لحالييية واضيييح إنكيييار إنييي  المعيييوقين. تمويييين

 عليى مباشير بشيو  التركيي  يبقيى الديريية. المنظميا  قبي  مين اليدعم إليى يحتياجو   اإلعاقية ذوي  األشيدا  ب   االنطباع
 اعتبيار يموين ال وبالتيال ، مطلو . هو ما عوس في ؛ نعي  الذي المجتمع على التركي  من بدال   االعاقة ذوي  األشدا 
 أساسي  جي ء هي  أنهيا حقيقية إلخيياء الديريية الجمعييا  قبي  مين دايية تسويق ممارسة مجرد من أكثر التركي  ف  التحول
 (.2006التعطي )عمار، من

 ذوي  دميج عليى القيرار وأصيحا  الشيركا  تحيث التي  القانونيية النصيو  اصيدار عين األردني  المشيرع يغي  ولم
 حييق علييى اكييد حيييث العاقييةا ذوي  لحقييوق  2017 القييانو   ميين (17) الميياد  جيياء  اذا ومجتمعيياتهم، شييركاتهم فيي  اإلعاقيية
 ونصيي  كمييا بسييببها، أو اإلعاقيية أسييا  علييى تعليمييية مؤسسيية أي ميين الشييد  اسييتبعاد يحظيير علييى نيي  والييذي الييتعلم
 بييذاتها اإلعاقيية تعتبيير وال بسييببها، أو اإلعاقيية أسييا  علييى التييدريب أو العميي  ميين الشييد  اسييتبعاد يجييوي ال (25) الميياد 
 أو لهميييا بالتقيييد  الداصييية النمييياذ  أو وظييييية أو عمييي  عييين اإلعفنيييا  تنطيييوي  أ  جيييويي ال فيهميييا. االسيييتمرار مييين مانعيييا  
 اإلعاقة(. ذوي  لحقوق  2017 القانو   من (17) اإلعاقة)الماد  من الدلو اشتراط شغلهما

 للمناصييير  المطليييو  المسيييتو   إليييى يصييي  ليييم بشيييو  اإلعاقييية مواضييييع يتنييياول قيييد اإلعيييف  ا  يتبيييين تقيييد  ميييا مييين
 بيييالمجتمع االعاقيية ذوي  دمييج فييي  بالقييانو   المتعلقيية السياسييا  وتغييييير المجتمييع، اتجاهييا  تغييييير فيي  الحقوقييية والمطالبيية
 عليى للتي ثير تقيبلهم في  االيجياب  التياعي  دائير  إليى الشييقة نظير  مين القضيية هيذه تحويي  يستطيع اإلعف  أ ّ  اال المحل ،
 اليرصييية أتاحييي  عليييى يعمييي  ا  االعيييف  عليييى ويتوجيييب الييييو ، نيييةالمهيم التكنولوجييييا وأ  خاصييية ودمجهيييم، العيييا  اليييرأي

 يمويين التيي  المدتلييية االجتميياع  التواصيي  ومواقييع والمرئيي  والمسييموع والموتييو  المقييروء أشييوالها بويي  النييا  بييين للتواصيي 
ا الوسييائ  هييذه تيي ثير ويوييو   وحقوقهييا، اإلعاقيية ذوي  األشييدا  بواقييع النهييو  فيي  اسييتثمارها  تشييريع يييقتطب دو   محييدود 
 الحيييا  فيي  كاميي  بشييو  االنييدما  ميين االعاقيية ذوي  األشييدا  تمويين التيي  للسياسييا  إطييار ا يييوفر التميييي  لموافحيية شييام 

 المجتمع. ف  السائد  واالجتماعية االقتصادية
 االعاقة ذوات

 لييم العربييية دالييبف أ  حييين فيي  المعييوقين ومؤسسييا  بمراكيي  المت ايييد االهتمييا  بييدأ عشيير التاسييع القيير   بييدايا  فيي 
 وأوروبيا، المتحيد  الوالييا  في  وخاصية العشيرين القر   أواخر ف  واضح بشو  التربية ميدا  نما وقد اهتما ، أي لديها يون
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 الداصيية والقييوانين التشييريعا  صييدور منهييا المظيياهر ميين العديييد فيي  النمييو تمثيي  وقييد العربييية، والييدول آسيييا، شييرق  ودول
 الداصيية، التربييية فئييا  ميين فئيية لكيي  الفيميية والمييؤهف  الكييوادر، وتحييدد بييرامجهم تنظيييم والتيي  العيياديين غييير باألطيييال
 التربييية ميييدا  فيي  واألبحييا، الدراسييا  وإجييراء اإلعاقيية، فئييا  ميين فئيية بويي  الداصيية والتشييدي  القيييا  أدوا  وظهيير 
 التربييية بيئييا  الداصيية الدولييية والمييؤتمرا  النييدوا  عقييد وكييذل  المتدصصيية، العلمييية والكتييب المجييف  وظهييور الداصيية
 العيالم دول مين عيدد في  الداصية التربيية ميدا  ف  والتربوية العلمية المؤهف  تمنح الت  األكاديمية البرامج وفتح الداصة
 التعريييا  بظهيور المدتليية، الداصية التربية جوانب ف  التطور هذا وأد  .والدكتوراه  والماجستير البوالوريو  مستو   على
 التربوييية، والبييرامج فئية بويي  الداصية والتشييدي  القييا  وأدوا  ظهورهييا وأسييبا  المدتليية الداصيية التربيية ليئييا  محيدد ال

 (.2007)احمد، والدمج المبور والتدخ  الوقاية وبرامج والتشريعا ، القوانين وظهور
 الكثييير األخييير  اليتيير  فيي  دأ بيي حيييث واللييوائح، القييوانين مسييتو   علييى ولكيين ُتيعيي ، بييدأ  االعاقيية ذوي  حقييوق  وإ 

 )القرنيي ، والثقيياف . والعلميي  والينيي  اليكييري  حراكيي  فيي  فاعليية المجتمييع فيي  فئييا  كيي  تكييو   أ  أهمييية باكتشيياف البلييدا  ميين
2007.) 

 نيوع ميع يتناسيب بميا الفيمية الديدما  تقيديم ت كييد عليى الدول جميع من صدر  الت  القوانين جميع خص  كما
 ووجيو  وحقوقي ، واختياراتي  وميول  واحتياجات  واالجتماعية االقتصادية وظروف  االعاقة، ذوي  درجة اراستقر  ومد  ودرجة
 الئيق، معيشي  مسيتو   وفي  االجتمياع  الضيما  في  حقهيم ذلي  في  بميا األخيرين، ميع المسياوا   قد  على حقوقهم إعطائهم
 وتع يي  المسياوا   عين واالسيتبعاد اليقير مين الحيد في  و بق تساهم الت  االقتصادية والسياسا  البرامج ف  مشاركتهم وضما 
 والتضييمين الصييحية للرعاييية والوصييول الييدخ  تيي مين خييفل ميين احتياجيياتهم تلبييية بهييدف االجتميياع  والتماسيي  االسييتقرار

 .(2000 االجتماعية)القضا ، والعدالة االقتصادي االستقرار يتحقق حتى والكوار، االيما  من وحمايتهم المجتمع داخ 

 حييياتهم عليى ت ثيرهيا وميد  االجتمياع  اإلعيف  لوسيائ  اإلعاقية ذوي  األشيدا  اسيتددا  واقيع رصيد المهيم ومين
 ومبيادرا  عمليية بحليول والديرو  االجتماع  اإلعف  مع اإلعاقة ذوي  من األشدا  وتجار  نماذ  على الضوء وتسلي 
 اسيييتددا  وتع يييي  اإلعاقييية قضيييايا فييي  االجتمييياع  اإلعيييف  دور لتيعيييي  والمؤسسييي  الييييردي المسيييتو   عليييى للتطبييييق قابلييية

 وفي  كامي ، غيير بشيو    وليو باليعي ، الييو  يتحقيق ما وهو العملية حياتهم ويسه  يدد  بما ل  اإلعاقة ذوي  من األشدا 
 اإلعاقية ذوي  ثقية في  بيال  تي ثير مين لهيا لميا المعيوقين نحيو إيجابيية أو سيلبية اتجاهيا  أيية تبليور عمليية تبيري العمي  عالم
 فيي  اليييو  نفحظيي  الييذي الحاصيي  التطييور إ  ت هيليي . عملييية وثييم االنيعييال  واسييتقراره االجتميياع  تكيييي  فيي  وبالتييال  بنيسيي 
 (.2008 )حيدر، العصور عبر امتد ب  وضحاها ليلة بين ليحد، يون لم الداصة التربية ميدا 

 التي  وهي  والمجتمعيية، األسيرية البيئتي  ف  اإلعاقة ذوي  شدصية تدعيم على اإلجتماعية العفقا  تساعد وحيث
 فييجذا معي ، يتياعي  اليذي العيالم في  والثقية بيالنيس بالثقية الشيعور عليى يسياعد واليذي بياأل ، والشيعور الهياد  الجيو لي  تهييئ

 . سيرت ب عفقتي  وخاصة شدصيت ، وف  كيان  ف  تؤثر فجنها مع  يتعاطو   الذين النا  مع اإلعاقة ذوي  عفقا  ضعي 
 المحبييية مييين بالحرميييا  يشيييعره مميييا باإلنتمييياء، شيييعوره ويدتيييي  العيييائل  أمنييي  ييقيييد فجنييي  بمحيطييي  عفقاتييي  ضيييعي  ميييا وإذا

 عيد  عليي  ترتيب معي  يتعامي  ومين اإلعاقية ذوي  بين العفقا  شبوة تم ق  ما وإذا واالستقرار، والثبا  والهدوء والتعاطف
 فييي ، ومبييال  سييلب  تعويضيي  عييدوان  بسييلو  مييردودا ذلي  فسيييوو   عجيي ه، أو بعاهتيي  معايرتيي  أو منيي  السييدرية أو ليي  تقبلي 
 وكي  حولي  مين كي  عليى والناقمية الثيائر  الشيديد  الحساسيية وتنتابي  الدج ، أو السلبية أو االنطواء إلى يدفع  الشعور وهذا
 (.2000 إجتماعية)القضا ، ال شدصية من  يجع  ذل 
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 وخارجها األسرة لداخ اإلجتماعية األدوار فشل
 أنييواع إلييى اإلشييار  فيي  الييدور ميهييو  ويسييتدد  معينيية، موانيية يشييغ  مميين المتوقييع السييلو  يعنيي  الييدور ميهييو  إ 

 تغيير ا لي  تسيبب إعاقت  فج  االعاقة ذوي  أدوار متطلبا  إختفف ومع معينة موانة يشغ  لشد  والمحدد  المقرر  السلو 
 العجي  حييا  إليى سيوية طبيعيية حييا  مين االعاقية ذوي  وبنقي  اإلعاقية أو اإلصيابة و،حيد بعيد وكيذل  حيات ، ف  إجتماعي ا
 مييا فيحييد، اإلصييابة بعييد اسييتجابت  وتدتلييف توقعاتيي  مييع يتعييار  التيي  األدوار فيي  تغييير ميين عليهييا يترتييب ومييا والقصييور
 حييي  يحييياول وعندئيييذ الجدييييد  أدواره ليييتعلم المفئمييية اليييير  ي خيييذ اليييذي الوقييي  فييي  االدوار، فييي  التوقعيييا  بصيييراع يسيييمى

 (.2007 ومتاعب )القرن ، ومشوفت  صراعات  من ي يد مما والكب  والتملق والمناور  التحاي  طريق عن أدواره صراعا 
 ،االعاقيية ذوي  بحييق إجحيياف ب نهييا غالبيتهييا فيي  وتتمثيي  االجتماعييية، المشييوف  ميين العديييد االعاقيية ذوي  ويعييان 

 وإنتهيياء الداخلييية المن لييية تيينقفتهم ميين ابتييدأ   كافيية   اليومييية الحيييا  متطلبييا  تييوفير فيي  همغييير  علييى عييبء بيي نهم وإشييعارهم
 (:2006 يل )شييق، كما المشوف  هذه توضيح ويمون .بمجتمعهم المحيطة البيئة ف  بتحركهم

 األسرية المشكالت
 في  االعاقية ذوي  وسلو  التواي   لقاعد  يدضع اجتماع  بناء األسر  أ  حيث ألسرت  إعاقة تشو  اليرد إعاقة إ 
 تييواي   ميين يقليي  ممييا والحييير ، بالييذنب بالشييعور مسييرف بسييلو  بيي  المحيطييين قبيي  ميين تقابيي  االكتئييا  أو القلييق أو الغضييب
 وتحتيي  كمييا األسيير ، أفييراد بييين الييدين  االلتيي ا  ومييد  وثقافتهمييا، الوالييدين تعلييم مسييتو   علييى يتوقييف وهييذا وتماسييوها، األسيير 
 إلييى يييؤدي قييد وهييذا اآلخييرين، مييع النِّدييية بعييد  وشييعوره االعاقيية ذوي  حيييا  فيي  قصييو   أهمييية واألصييدقاء فقيياءالر  جماعيية
 أ  االعاقيية ذوي  ويسييتعبد وإضييرارهم، الجييدد األصييدقاء مييع التصيياد  إلييى االعاقيية ذوي  بعيي  يلجيي  وقييد واإلنطييواء اإلنعيي ال

 مين كميإلذ متطرفية بجماعيا  أحيانيا ييرتب  أ  يموين نياوه اإلعاقية، ذوي  حاجيا  إلشيباع شي ء أي يعم  صديق أي يقو 
  (.2007 )احمد، اآلخرين النا  هجر 

 المحلي المجتمع إطار في التأهيل
ا االعاقيية ذوي  الشييد  اسييتعاد  انهييا علييى وتعييرف  والمهنييية والعقلييية الجسييمية قدراتيي  ميين لإلفيياد  كيانيي  ميين جيي ء 

 جسيمي ا االعاقية ذوي  الشيد  ويطيور يسيتعيد أ  إلى تهدف الت  المتسقة العملية وهو المستطاع، وبقدر اقتصادية بطريقة
 المنظمية العمليية تلي  أيضيا وهيو وشدصيي ا، اجتماعي يا ميييد  حييا  وقضياء العمي  عليى القيدر  من ممون قدر أكبر عقليا أو

 والنيسييية واالجتماعييية ةالطبييي النييواح  ميين ممونيية درجيية أعلييى إلييى االعاقيية ذوي  اليييرد إيصييال إلييى تهييدف التيي  والمسييتمر 
 للتنمييية اسييتراتيجية المحليي  المجتمييع إطييار فيي  الت هييي  يعييد   إليهييا الوصييول يسييتطيع التيي  واالقتصييادية والمهنييية والتربوييية

 ونظيييييييرتهم النييييييا  معييييييارف فيييييي  تغيييييييير إلحييييييدا، المجتمييييييع صييييييعيد علييييييى الطاقييييييا  تيعييييييي  إلييييييى يهييييييدف االجتماعييييييية
 ذوي  لقيييدرا  إظهيييار هنيييا  يويييو   أ  الت هيليييية البيييرامج أهيييداف أحيييد مييين فيييج  ليييذل  (2013الحميييوي، وسلوكهم.)الصيييباح،

 علييى مقتصيير  ليسيي  الييدمج عملييية إ  ضييدهم، التيرقيية إياليية طريييق عيين وواجبيياتهم، حقييوقهم وتوسيييع وكييياءاتهم، االعاقيية
 والنيسيييية والصيييحية، واالقتصيييادية، االجتماعيييية النيييواح  يشيييم  بييي  ،االعاقييية ليييذوي  والتنقييي  والتعلييييم والوظيييائف الديييدما 
 األنظييار، عيين االعاقيية ذوي  عيي ل عملييية إلييى إضييافة ،االعاقيية ذوي  حقييوق  قييانو   تطبيييق فيي  القصييور أ  حيييث والتربوييية،
 (2007 االعاقة.)احمد، ذوي  وحقوق  اإلنسان  العم  أخفقيا  يناف  المعدي، المر  أصابها منبوذ  فئة وك نهم
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 ملالع مكان مجال في االعاقة ذوي  واقع
يا العمي  أمياكن ف  اإلنشائية التسهيف  وجود عد  ف  تمث  الت  الهندسية الحواج  وتقف  االعاقية ذوي  أميا  عائق 

 القييا  عيد  وإ  األبنيية، عليى التسيهيف  هيذه بجدخيال يوترثيو   ال العمي  أصيحا  أ  كميا العم ، مجتمع ف  اإلندما  ف 
 تشييغي  إموانيية مين يحيد االعاقية ذوي  إلسيتعمال وتطويرهيا تحويرهييا وينيم التي  والمعيدا  األجهي   بعي  عليى بالتعيديف 

 (.2004 )عمرا ، عم  إلصابا  تعرضهم إموانية من متدوفين العم  أربا  ويجع  االعاقة ذوي 
 عليى يتوجيب حييث والجمعييا  والمؤسسيا  الهيئيا  جمييع عياتق على تقع االعاقة ذوي  دمج مسؤولية أ  ش  ال

 في  لي  الداصية الديدما  تتيوفر أ  عليى قدراتي ، حسيب اليوظيي  ألدائي  الممونية الوسيلة معرفة بعد المعاق توظي  هؤالء
 بسيهولة االجتماعيية الطبيعيية حياتي  ليميار  مصياعد، سيفلم، منها اكتم  ما ت ويدها أو إنشائها منذ العامة المرافق جميع
 تدريبي  بعيد إال ذلي  ييتم وال حير  دو   وقدرا  مؤهف  من يمل  ما فيعط  حر ، دو   االجتماع  التياع  فيتحقق ويسر،
 مجيييال فييي  العفقيييا  هيييذه لتنميييو وعفقتييي  معارفييي  دائييير  وتوسييييع بييياآلخرين اإلخيييتفط عليييى أسيييرت  محيييي  فييي  طيولتييي  منييذ

 ،االجتماع )العييييدر  دوره أداء فيييي  فعيييياال إسييييهام ا ويسييييهم االجتماعييييية، الحيييييا  بييييذل  فيعتيييياد ذليييي  بعييييد والمجتمييييع المدرسيييية
2016.) 

 مين أكثير أو واحيد  بوظييية القييا  عليى الييرد قيدر  مين تحيد التي  الحالية انهيا عليى االعاقية ذوي  ميهو  بين وحيث
 عالمييية قضييية وأصييبح  وسييائل  فيي  االعاقيية ذوي  االعييف  تنيياول وقييد اليومييية، الحيييا  فيي  أساسييية تعتبيير التيي  الوظييائف
 االمير االعاقية ذوي  قضيايا تنياول في  القصيور بعي  هنيا  ا  جتمعاتنيام مين نفحي  ذلي  وميع إقليميية، أو محلية وليس 
 القضييييية هييييذه لددمييية عليهييييا التركييييي  يجيييب التيييي  االعفمييييية الطيييرق  أفضيييي  حييييول الرؤيييية وضييييوح عييييد  عييين نشييييئ اليييذي

 (.2016)ج ماوي،
 ال هنية والصورة اإلعاقة

 الصييور  وبييين رسييائ  ميين يبثيي  ومييا اإلعييف  بييين %70 تشييو  وثيقيية عفقيية ثميية أ  إلييى الدراسييا  بعيي  أشييار 
 مرجعهييا المجتمييع فيي  اإلعاقييا  ذوي  األشييدا  عيين الذهنييية الصييور  أ  يؤكييد وهييذا المجتمعييا ، فيي  األفييراد لييد  الذهنييية
 وتكيوين الذهنيية الصيور  بيين العفقية ميهيو  مين وانطفق يا إيجاب يا، أو سلب ا الصور هذه يع ي أ  ش ن  ومن اإلعف ، وسائ 
 الذهنييية الصييور  لبنيياء الجيييد التدطييي  خييفل ميين الجهييود تضييافر هيي  لنجاحهييا الركييائ  أهييم فييج  اإلعييف  عبيير ا العيي الييرأي

ا المياييم تغيير ف  والمساهمة اإليجابية  بي  وحسيب، المجتميع ف  اعتبارية وواجبا  حقوق  ذا  فئة أنهم وصيهم عن بعيد 
 (.2009)الدطيب، التنمية ف  اكهموإشر  طبيع  بشو  حياتهم ممارسة ف  حقهم على الت كيد

 االعاقة نحو المجتمع اتجاهات
 حيييث الييوطن ، االقتصيياد مجميي  فيي  بيي  فحسييب المعييوق  علييى تيي ثيره يوييو   ال نحييوهم سييلبية اتجاهييا  ظهييور إ 

 أنيي  حيييث المعييوقين. نحييو العيياملين( )وميينهم األفييراد بعيي  بييين سييلبية اتجاهييا  وجييود إلييى الدراسييا  ميين العديييد أشييار 
 يالييي  ميييا المعيييوقين نحيييو السيييلبية االتجاهيييا  أ  أال المعيييوقين نحيييو اإليجابيييية إليييى السيييلبية االتجاهيييا  انتقيييال مييين لرغموبيييا

 (.2006)سيد، الحاضر الوق  حتى هؤالء إياء تباينا   يعوس مما والمؤسسا  األفراد لد  موجود 
 بييينهم التميييي  ميين االعاقيية ذوي  لحماييية الفيميية اإلجييراءا  تحقيييق بضييرور  المنييادا   األخييير  السيينوا  فيي  وبييدأ 

 وقيد المجتميع، في  المتيوفر  والديدما  األنشيطة مدتليف مين االسيتياد  إليى الوصيول مين وتمويينهم العياديين، نظيائرهم وبين
 اسيييتددا  واقيييع رصيييد لمهيييم سيييواء حيييد عليييى والناميييية المتقدمييية المجتمعيييا  مييين الكثيييير فييي  االنتشيييار فييي  االتجييياه هيييذا بيييدأ
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 وتجيييار  نمييياذ  علييى الضيييوء وتسييلي  حيييياتهم علييى ت ثيرهيييا وميييد  االجتميياع  اإلعيييف  لوسييائ  اإلعاقييية وي ذ األشييدا 
 الييردي المسيتو   عليى للتطبييق قابلية ومبيادرا  عمليية بحلول والدرو  االجتماع  اإلعف  مع اإلعاقة ذوي  من األشدا 
 يديد  بميا لي  اإلعاقية ذوي  مين األشيدا  اسيتددا   وتع يي اإلعاقية قضيايا في  االجتمياع  اإلعف  دور لتيعي  والمؤسس 
 (.2014)هادف، كام  غير بشو    ولو باليع ، اليو  يتحقق ما وهو العملية حياتهم ويسه 

 التعريي  إليى تهيدف معينية إعفميية ضيواب  وفيق االسيتمرارية، في  المرجيو  الطموحيا  تتسيع اإلعيف  اتساع ومع
 فييي  حاصييرها أو بي  حوصيير  الييذي اإلعاقية طييوق  كسير علييى وقييدرتها أيضيا، جاياتهيياوان وخييدماتها وفئاتهيا اإلعاقيية بقضيية
 تجييياه والواقعيييية اإليجابيييية إليييى المجتميييع دفييية توجيييي  فييي  اإلعيييف  هيييذا يسييياهم وأ  سيييائدا ، كيييا  اليييذي االجتمييياع  التوجييي 

 االهتمييا  عيين بعيييدا   كييا  قريييب، وقيي  إلييى العربيي  اإلعييف  فيي  أمييا اليييمن، يديي  فيمييا هييذا اإلعاقيية. ذوي  ميين األشييدا 
 ذوي  أخبييار تييرد ال حيييث المرئيي ، أو المسييموع أو المقييروء اإلعييف  فيي  مسيياحة أييية لهييم تكيين فلييم االعاقيية؛ ذوي و باإلعاقيية

 مين تقيا  الت  المؤتمرا  أو العلمية الندوا  مع فق  تت امن وه  نادرا ، إال العربية اإلعف  وسائ  ف  الداصة االحتياجا 
 االعاقيية ذوي  عيين العالمييية األنبيياء وكيياال  ميين بوثافيية األخبييار تييدفق ورغييم المؤقيي . االعييف  طييابع عليهييا بويغليي أجلهييم،

 .(2008للغاية)شاهين، محدودا   يعتبر يذاع أو يبث أو العرب  الوطن ف  منها ينشر ما فج  وحقوقهم،

 السابقة: الدراسات
 الدراسيييا  ألهيييم عييير  يلييي  وفيميييا الدراسييية بموضيييوع المتعلقييية السيييابقة الدراسيييا  عليييى بييياالطفع الباحثييية قامييي 

  األحد،. حتى األقد  من لها ال منية المد  حسب الدراسا  ترتيب تم حيث الحالية الدراسة بعنوا  المتعلقة
 هيدف  المعياقين. نحيو الجامعية طيف  واتجاها  لإلعاقة االعف  وسائ  تناول بين العفقة (.2006) سيد دراسة

 تكوني  وقيد المعياقين، نحيو الجامعية طيف  واتجاهيا  لإلعاقية وسيائ  تنياول طريقية بيين العفقية على تعرفال الى الدراسة
 ال منيية أعميارهم متوسي  انيا، (158و) ذكيور (158) مينهم الجامعية وطالبيا  طيف  مين فيردا (316) مين الدراسة العينة

 نحيييو االتجييياه ومقييييا  لإلعاقييية االعيييف  وسيييائ  تنييياول اسيييتبانة وهييي  المسيييتددمة الدراسييية أدوا  وكانييي  سييينة (22.26)
 طيف  واتجاهيا  لإلعاقة االعف  وسائ  تناول طريقة بين احصائيا دالة سالبا عفقة وجود الى النتائج وتوصل  المعاقين
 مجييال فيي  المتدصصييين وغييير المتدصصييين العينيية افييراد بييين احصييائيا داليية فروقييا هنييا  ا  كمييا المعيياقين نحييو الجامعيية

 الداصة. التربية ف  المتدصصين لصالح الداصة ربيةالت
 مسييحية دراسيية الداصيية االحتياجييا  ذوي  نحييو السييعوديين اإلعفميييين اتجاهييا  بعنييوا  (.2007) القرنيي  دراسيية

 السيعوديين اإلعفمييين اتجاهيا  عليى التعيرف اليى الدراسية هيدف  السيعودية. اإلعف  وسائ  ف  واالهتماما  الصور  عن
 المقيروء اإلعيف  وسيائ  منسيوب  مين عينية وعليى المسح  المنهج على الباحث اعتمد وقد الداصة، االحتياجا  ذوي  نحو

 يييوكر مقيييا  اسييتددم  التيي  البحييث السييتبانة اسييتجابوا فييردا   (141) العينيية بلغيي  حيييث المملكيية، فيي  والمرئيي  والمسييموع
 وسيييائ  اهتميييا  أ  يييرو   اإلعفمييييين أ  إلييى الدراسييية جنتييائ وأشيييار  الداصيية، االحتياجيييا  ذوي  نحييو االتجاهيييا  لدراسيية
 تليهييا اليئييا ، بهييذه اهتمامييا   تعطيي  التيي  الوسييائ  مقدميية فيي  التلي يييو   وييي ت  محييدود، الداصيية االحتياجييا  بييذوي  اإلعييف 
 اإلعاقية مين الوقايية موضيوعا  تقيدم  كميا اإلعاقيا ، باق  على الجسدية الحركية اإلعاقة وتقدم  االنترن  ثم الصحافة

 اإلعفمييية للصييور  تحليلهييا فيي  الدراسيية وبينيي  السييعودية، اإلعييف  وسييائ  اهتمامييا  فيي  األخيير   الموضييوعا  بيياق  علييى
 يشيير ييوكر مقييا  باسيتددا  اإلعفميين اتجاها  متوس  أ  كما باإليجابية، تتسم الصور  أ  الداصة االحتياجا  لذوي 
 الداصة.  االحتياجا ذوي  نحو إيجابية توجها  إلى
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 الييى الدراسيية هيدف  العربييية. التلي يونيية الييدراما في  اإلعاقيية ذوي  االشيدا  صييور  " (2012) صيالحة أبييو دراسية
 أحييد كونيي  حاليية دراسيية المسلسيي  اتدييذ وقييد العربييية، التلي يونييية الييدراما فيي  اإلعاقيية ذوي  األشييدا  صييور  علييى التعييرف
 علييى الدراسيية موضييوع العميي  اشييتم  وقييد الييدرام ، لبنائهييا أساسييا   عاقييةاإل موضييوع شييو  التيي  العربييية الدرامييية األعمييال
 المبيار  رمضيا  شهر خفل عربية تلي يونية قنا  من أكثر على وبث  (2010) عا  أنتج  تلي يونية( )ساعة حلقة ثفثين
 لرصييد المسلسيي  حلقييا ل المفحظيية خييفل ميين الحاليية بدراسيية المتمثيي  النييوع  الميينهج الدراسيية اسييتددم  نيسيي ، العييا  ميين

 والوقييوف أكثيير وللتعمييق وأسييرهم، اإلعاقيية ذوي  باألشييدا  والمتعلقيية المسلسيي  لهييا عيير  التيي  والذهنييية النمطييية الصييور
 ذوي  األشيدا  صيور  أ  إليى الدراسية توصيل  إيصالها، حاول الت  والرسالة اعتمدها الت  والمصادر العم  غايا  على

 لفسييتغفل وعرضيي  ضييعيية كائنييا  بوصيييهم تصييورهم التيي  التقليدييية للنظيير  حبيسيية ياليي  مييا العربييية الييدراما فيي  اإلعاقيية
 األسيير  علييى عبييئ أنيي  علييى اإلعاقيية ذو الشييد  وتقييد  أسييرهم، وخدميية رعاييية إلييى وتحتييا  واإلحسييا  الشيييقة وتسييتدع 
 أقرتهيا التي  اإلعاقية ذوي  األشدا  حقوق  اتياقية تضمنتها الت  للحقوق  وييتقر اليومية احتياجات  إشباع ف  عليها ويعتمد
 دول. (108) عليها وصادق  دولة (153) ووقعتها (2006) عا  المتحد  األمم

 الت هيليية المراكي  في  الحركيية اإلعاقية ذوي  األشيدا  ت هي  مشوف  بعنوا  (.2013) والحموي الصباح دراسة
 الت هيليية المراكي  في  الحركيية اإلعاقية ذوي  األشيدا  ت هيي  مشيوف  درجة على التعرف الى الدراسة هدف  اليلسطينية.
 درجيية السييون، مويا  العلميي ، المؤهيي  )الجينس، الدراسيية بمتغيييرا  وعفقتهيا فيهييا، والعيياملين نظيرهم وجهيية ميين اليلسيطينية،
 الدراسية عينية ن تكو  عاملين((. الحركية، اإلعاقة )ذوي  العملية الحالة للعاملين، الوظيي  المسمى الدبر ، سنوا  اإلعاقة،

 الضييية فيي  اليلسييطينية الت هيلييية المراكيي  فيي  العيياملين ميين مبحوثييا   (94و) الحركييية، اإلعاقيية ذوي  ميين مبحوثييا   (186) ميين
 نتييائج وأظهير  وثباتهيا، صييدقها اسيتدرا  بعيد المشييوف  عليى التعيرف أجي  ميين خاصية اسيتبانة تطييوير تيم حييث الغربيية،
 مين اليلسيطينية الت هيليية المراكي  في  الحركيية اإلعاقية ذوي  األشيدا  ت هيي  تواجي  لتي ا المشيوف  درجة أ  إلى الدراسة
 تبعيا   إحصيائية داللية ذا  فيروق  وجيود المهني ، الت هيي  مشيوف  وأكثرها مرتيعة كان  العاملين نظر ووجهة نظرهم وجهة
 المراكي  هيذه في  العياملين نظر وجهة من الحركية اإلعاقة ذوي  األشدا  ت هي  تواج  الت  المشوف  ف  الدبر  لسنوا 
 الوظيييية مسييمياتهم الييذين العيياملين لصييالح الييوظيي  المسييمى ولمتغييير سيينوا (، 5 ميين )أقيي  خبييرتهم سيينوا  الييذين لصييالح

 ذوي  لألشييدا  المهنيي  التييدريب بييرامج تطييوير بضييرور  الدراسيية وأصييو  طبيعيي (. وعييف  واجتميياع ، نيسيي ، )أخصييائ 
 في  للمعيوق  المسياند  تيوفر التي  الميدعو  التوظيي  بيرامج إليى واالنتقيال العمي ، سوق  متطلبا  مع تفئمت الحركية اإلعاقة
 العم . بيئة

ي لييد  اإلنسييا  حقييوق  بقضييايا الييوع  نشيير فيي  ودوره اإلعييف  بعنييوا  دراسيية (2016جييابر) اجيير    اإلعاقيية متحييدِّ
 مين وذلي  المجتميع؛ في  اإلعاقية ليذوي  اإلنسيا  حقوق  قضاياب التوعية ف  والمرئ  المسموع اإلعف  دور دراسة إلى هدف 
 عيِّنية عليى ميدانيَّية دراسية وإجراء البرامج، تل  ف  باالتصال القائمين ودراسة البرامج، من لعيِّنة تحليليَّة دراسة إجراء خفل
 اإلعيييف  بيييرامج نمييي عينييية علييى اإلعفمييي  المسيييح مييينهجَ  الباحيييث اسييتدد  الداصييية. القيييدرا  ذوي  األشيييدا  مييين عمدييية
 وسيائ  عليى اعتميادهم أثيرِ  ميد  لقييا  الداصية القيدرا  ذوي  األشدا  من وعينة اإلعف ، وسائ  ف  والمرئ  المسموع
 تحقييق في  اإلعيف  وسيائ  عليى االعتمياد نظريية فيرو  بتطبيق الباحثُ  وقا  اإلنسا ، حقوق  بقضايا التوعية ف  اإلعف 
 الموييوفين، قضيايا كاني  التحليي  موضيع البيرامج تناولتها الت  القضايا أكثر أ  إلى الدراسة نتائج وانتَهْ   الدراسة. فرو 

يي  اليئييا  تليي  إ  حيييث والذهنييية، الحركييية، اإلعاقيية ذوي  واألشييدا  ييا الدوليية وتُييوِل  المجتمييع، فيي  كبيير   ركييي     ُتمثِّ  اهتمام 
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 الثقافييية القضييايا ميين ذكرهييا ورد التيي  البييرامج فيي  ذكُرهييا وردَ  التيي  الموضييوعا  نوعيَّيية وجيياء  وقضيياياهم، بحقييوقهم كبييير ا
 مين (%20) بنسيبة الصيحيَّة القضيايا ثيم (%22.9) بنسبة االجتماعيَّة القضايا نوعيَّة تليها (،%33.1) بنسبة تناوال   األكثر
 منظمييا  ثييم ُلمعيياقين،ا األشييدا  لقضييايا تنيياوال   األكثيير المحليَّيية الحووميَّيية المنظمييا  وجيياء  الموضييوعا . عييدد نسييبة

 (، %92.3) بنسيبة األقلييا  حقيوق  التحليي ؛ موضيع البيرامج في  تنياوال   األكثير السياسيية الحقيوق  وجاء  المدن ، المجتمع
 بنسييبة أنواعهيا بوي ِّ  المشياركة حريية في  الحيق   جياء ثيم والطيي ، والُمسينِّين، والميرأ ، الداصية، القيدرا  ذوي  في  تتمثَّي  والتي 

 (.%71.8) بنسيييبة والترشييييح التصيييوي  فييي  الحيييق   ثيييم (،%76.3) بنسيييبة والتعبيييير اليييرأي حريييية فييي  الحيييق   مثييي (،82.1%)
 الحييا  حمايية في  الحيق   ثيم (،%97.4) بنسيبة الشدصيية والسيفمة الحريية في  الحق   تناوال ؛ األكثرُ  المدنيَّة الحقوقُ  وجاء 
 بهيا ميرَّ  التي  واألمنيَّية السياسيية الظيروف إليى ذلي  ويرجيع ؛(%92,3) بنسيبة األمين في  والحق (،%94) بنسبة الداصة
 التقيد   لتحقييق الداصية؛ الحييا  وحمايية واألمين، الشدصيية السيفمة إليى الميواطنين كافية وحاجية يونيو، (30) عقب مصر

 الييي وا  فييي  الحيييق ثيييم (،%97.4) بنسيييبة الصيييحية الرعايييية فييي  الحيييق   تنييياوال : االجتماعيَّييية الحقيييوقِ  أكثيييرُ  وجييياء  والتنميييية.
 والعمي  الملكيَّية في  الحيق   تنياوال : االقتصيادية الحقيوق  أكثير وجياء  (.%87.2) بنسيبة االجتمياع  والضما  أسر ، وتكوين
يد مميا المصيرية؛ لإلذاعيا  يسيتمعو   العينية مين (%77.1) بنسيبة الميدانيَّية الدراسة نتائج من وكا  (.%92,3) بنسبة  يؤكِّ
 في  الحيق أولويَّية أ  للمبحيوثين بالنسيبة اإلنسيا  حقيوق  أولويا  وجاء  القضايا، بوافية التوعية ف  موعالمس اإلعف  دور

 بنسييبة الصييحية والرعاييية الدييدما  تييوفير فيي  الحييق ثييم (،%83.8) بنسييبة السييون فيي  الحييق ثييم (،%85.3) بنسييبة التعليييم
(79,7%.) 

 والدييا ، الرسييم  اإلعييف  فيي  اإلعاقيية ذوي  باألشييدا  ةالمعنيَّيي البييرامج فتييرا  يييياد  بضييرور  الباحييثُ  وُيوصيي 
 األشييدا  واحتياجييا  وحقييوق  اإلنسييا ، حقييوق  بقضييايا والدبيير  الييوع  لييديهم يتييوفَّر باالتصييال القييائمين ميين كييوادرَ  وإعييداد

 البرامج. تل  ف  للمشاركة الداصة االحتياجا  ذوي  من القادرين األشدا  بع  وإدما  الُمعاقين،
 مجتميع تشيو  طيولكر ، محافظة ف  المعاقين يوجا  تواجهها الت  المشوف  بعنوا  الت  (2016) ي ج ماو  قا 

 ميين (%50) ميين تمثيي  عشييوائية عينيية اختيييار وتييم طييولكر ، فيي  المعيياقين التحيياد المتيي وجين المنتسييبين جميييع ميين الدراسيية
 البيانييييا  جمييييع فيييي  واالسييييتمار  لمقابلييييةا واسييييتددم  المعيييياقين، يوجييييا  ميييين يوجيييية (84بيييي ) والمتمثليييي  المعيييياقين نسيييياء

 وثقافيييية واجتماعيييية اقتصيييادية مشييياك  مييين تعيييان  المعييياقين يوجيييا  أ  إليييى الدراسييية خلصييي  وقيييد المطلوبييية، والمعلوميييا 
 المحليية التشيريعا  عليهيا نصي  التي  اإلنسيانية حقيوقهم عليى يحصيلو   ال وأبنيائهم المعياقو   ومت اييد، كبيير بشيو  ونيسية
 مين وأسيرهم، المعياقين بقضيايا المجتمعي  اليوع  نشر أج  من اإلعف ، وسائ  قب  من كاف اهتما  هنا يوجد ال والدولية،

 المعياقين يوجيا  دعيم في  واألهليية الحووميية المؤسسيا  دور في  كبيير قصيور هنا  لمشوفتهم، ناجعة حلول إيجاد أج 
 لهن. والتموين التكي  إموانية من ويقل  هامن يعانين الت  المشوف  من يياقم مما واجتماعيا ، نيسيا ،

 تناوليي  ميدانييية، دراسيية األردنييية الجامعيية فيي  اإلعاقيية ذوي  الطلبيية تواجيي  التيي  التحييديا  (2016) العييدر  دراسيية
 والبيئييية والدراسييية اإلدارييية النييواح  مدتلييف فيي  األردنييية الجامعيية فيي  اإلعاقيية ذوي  الطلبيية تواجيي  التيي  التحييديا  الدراسيية

 الطلبييية، مييين عينيية ميييع الشدصييية المقابلييية خييفل مييين وتعبئتهييا االسيييتبانة باسييتددا  الدراسييية بيانييا  جمعييي  الجتماعييية،وا
 اليذين وطالبية، طالبيا 81 عيددهم والبيال  االجتمياع  المسيح منهج باستددا  البسيطة العشوائية بالطريقة اختيارهم تم والذين
 الصيعوبا  العدييد مين يعيانو   الجامعية في  اإلعاقية ذوي  الطلبية أ  إليى ائجالنتي أشار  الدراسة، عينة من (%19) يمثلو  
 في  متمثلية دراسيية وصيعوبا  االجراءا  مفئمة وعد  األكاديم  اإلرشاد قلة ف : والمتمثلة التسجي  إجراءا  ف  اإلدارية
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 الموتبية افتقيار في  متمثلية بيئيية وبا وصيع التعلميية، المياد  اسيتيعا  وعيد  االمتحانيا  وأداء العياديين الطلبة مع المنافسة
 لهيييم، المهيييي   عيييير واألرصيييية والطيييرق  الجامعيييية والحييييف  األنشييطة فييي  المشييياركة وصيييعوبة مناسيييبة دراسيييية قاعيييا  إلييى

 إيجياد وصيعوبة لهيم العياديين الطلبية مين السيلبية والنظير  لظيروفهم المدرسيين مراعيا  عيد  ف : متمثلة اجتماعية وصعوبا 
 هم.مع العفقة

 األجنبية: الدراسات
 اطهيييار اليييى هيييدف  الضيييعف. وسياسييية ،واإلعيييف  ،اإلعاقييية بعنيييوا  دراسييية ( Goggin,2009) جيييوجين  واجييير  

 والترتيبيا  المعاصير  الثقافية ف  وموانتها اإلعف  وسائ  ليهم األمد وطويلة كبير  أهمية ذو موضوع هو الضعف ا  وبيا 
 اإلعييييف  وسييييائ  مناقشييييا  فيييي  اإلعاقيييية ذوي  واألشييييدا  اإلعاقييية اسييييتدعاء يييييتم مييييا اغالب يييي اليومييييية. والحيييييا  االجتماعيييية
ا الواضيح األثير هنيا  ا  الباحيث بيين وقيد والضعف.  القابليية مشياك  مناقشية أوال ، والوسيائ . السيائد  الضيعف ميياييم لنقيد 
 في  البحيث حالية عين عامة لمحة تقديم نيا ،ثا واإلعاقة. المعاصر اإلعف  ليهم كوسيلة حالي ا، المتصور النحو على للت ثر،
 المييياييم بهييا تسيياعدنا التيي  الكيفييية فيي  التيكييير ثالث ييا، المطلوبيية. األولوييية ذا  البحييو، هيي  ومييا واإلعاقيية، اإلعييف  وسييائ 

 مجموعية هنيا  أ  حيين في  ا  الدراسية أظهير  وقيد والضعف، اإلعف  وسائ  حول مناقشا  فتح على لإلعاقة الحساسة
 هيذا لتحقييق المسيتقب  في  العمي  مين الكثيير هنيا  أ  عليى الباحيث اقتيرح وقيد والضيعف، اإلعاقية حول العم  من طور مت

 أفضيي  تصييور لوضييع والصييحافة اإلعييف  وسييائ  دراسييا  فيي  جديييد عميي  اسييتددا  وكييذل - اإلعييف  وسييائ  علييى التيي ثير
 هنا. مييد  كتوجيها  يراه  ما إلى لإلشار  وج  م ختامية بمفحظا  فق  اليضاء يسمح لهذا. الثقافية لألبعاد

 العييال  التعليييم إلييى الوصييول ل ييياد  واحييد  دوليية مبييادر  بعنييوا : (.Mock & Love, 2012 ) ولييوف مييو  قييا 
 الذهنييية اإلعاقيية ذوي  الشييبا  إشييرا  فيي  الدوليية دور علييى التعييرف الييى الدراسيية هييدف  الذهنييية اإلعاقيية ذوي  لألشييدا 
 أ  حييييث شييام ، جيييامع  تعليييم عليييى الحصييول فييير  تحسيين أجييي  ميين الممولييية والجهييا  والميييدار  ا والجامعيي وأسييرهم
 التركيي  تيم النوعيية الدراسية هيذه وفي  المتحيد ، الوالييا  أنحياء جمييع في  ايديياد في  الطلبة من اليئة لهذه التعليمية الير 
 المينهج باسيتددا  الذهنيية اإلعاقية ذوي  للطيف  ل العا التعليم على الحصول حول والمعتقدا  والممارسا  السياسا  على

 التعياو   وتع يي  لألسر، المعلوما  إلى الوصول تحسين مث  المعنية، الجها  بين المشتركة المواضيع تحديد فتم النوع ،
 تيوتر وجيود إليى النتيائج وأشار  المناسب، األكاديم  والدعم والدورا  الكلية إلى للوصول والدعو  والمدار ، الوكاال  مع
 اإلعاقيييا  ذوي  الطلبييية توعيييية ب هميييية الدراسييية وأوصييي  السياسيييا ، تنيييييذ فييي  المحلييي  والمسيييتو   الدولييية أنحييياء جمييييع فييي 

 الدراسية. والدطة الجامعا  مرافق ف  التسهيف  وتقديم بحقوهم
 اإلعاقيا  ي ليذو  اإلعيف  وسيائ  تصيوير حيول األدبييا  مراجعية (,Inimah et el 2012) واخرو   لينها  اجر 

 كينييا اختييار وتيم عيالم . منظيور مين اإلعاقية ذوي  لألشيدا  اإلعييف  وسيائ  تصيوير إليى الدراسية هيذه تهيدف كينييا. في 
يا تمثييف   ممثلين كانوا اإلعاقة ذوي  األشدا  أ  الدارسة واظهر  الدراسة. إلجراء  اإلعيف . وسيائ  في  فيادح بشيو  ناقص 
 لييم الييدول بعيي  أ  مراجعتهييا تميي  التيي  الوثييائق ميين والنييام . المتقييد  العييالمين نميي كيي  فيي  موجييود  العاميية النظيير  هييذه

 بشيو  الظهيور في  المعياقو   األشيدا  نجيح العيالم، بليدا  بعي  في  فعيال. بشيو  التعمييم مع التعام  من باليع  تتمون
 ييييديرها التييي  التلي يونيييية جالبيييرام تعمييي  حييييث باليييدنمار ، الرئيسييي  البيييث فيييي  نجيييح اليييذي البليييد عليييى األمثلييية ومييين واضيييح،

 ذوو األشييدا  ينييّدد أخيير ، بلييدا  وفيي  بنجيياح. الييتعلم صييعوبا  ميين يعييانو   الييذين واألشييدا  اإلعاقيية ذوو األشييدا 
 اإليجابيية المواقيف عليى تيؤثر وال ه يلية لقضياياهم اإلعفميية التغطيية أ  إليى تعميمهيا إليى تيدعو التي  والمنظما  اإلعاقة
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 مقيياال  إحييد  فيي  األدبيييا . مراجعيية بحييث ميين جيي ء هييذا أ  مفحظيية المهييم ميين األوسييع. لمجتمييعا تجيياه بهييم المتعلقيية
 كاملة. بحث نتائج نعط  قد الدوريا ،

 التحييييديا  ذا  للجماعييييا  اإللكترونييييية اإلعييييف  وسييييائ  تقييييارير بعنييييوا  دراسيييية (Akpan,2015) اكييييبن اجيييير  
 يونييو إليى 2015 ينياير مين نيجيرييا ،إبيو  أكيوا الحووميية لتليي يونييةا اإلذاعية خدمية )حالة الريفية المجتمعا  ف  الجسدية
2015) 

 ومينح األنشيطة حول الوع  خلق ف  ت ثير ا أحدث  الت  االتصال وسائ  أهم من وحد  ا  وإظهار بيا  الى الدراسة هدف 
 كوسيييلة التلي يييو   وخاصيية ،اإلعييف  ائ وسيي نظيير فيي  واسييعة إسييقاطا  األفييراد ميين فئيية كيي  تغييريم يييتم لييم لكيين التلي يييو . هييو المركيي 

 اليرغم عليى جسيدي ا المعياقين هيو التلي ييو   شاشية عين االبتعياد إليى عياد    يميليو   اليذين األشيدا  مين اليئة هذه من واحد للتواص .
 المقدمية فيةالصيح التقيارير مسيتو   فحي  على الورقة هذه ترك  المجتمع. ف  المجموعة تشولهم الذين السوا  من الكبير العدد من
 Akwa Ibom State Broadcasting Corporation تلي يو   خدمة يستددمو   الذين جسدي ا المعاقين األشدا  مجموعة إلى

(AKBC) لييتواتر المتاخمية البحيث أسيئلة عين اإلجابية إليى جاهيد  الورقة تسعى .2015 ويونيو يناير بين ما اليتر  ف  حالة كدراسة، 
 سييوف إبيو . أكييوا واليية مجتمعييا  في  وجييد  جسيديا المعيياقين حيول المقدميية التلي يونيية اإلخبارييية بيرامجال ميين القصي  وفئيية ،بيروي
 التلي يو . طريق عن إبو  أكوا والية ف  جسديا المعاقين ريبورتا  ف  كبير  أهمية أي هنا  كا  إذا ذل  من تنش 

 اعفميا   اإلعاقة ذوا  مواضيع تناول يتم كي  اظهار بيا  الى هدف  دراسة Öğüç, & Kasap, (2018) من ك  اجر  
 الطريقية عليى الت كييد البحيث هيذا ويحياول للمنشورا  المضمو   تحلي  خفل من قبر . شمال ف  وخاصة ،اإلنترن  منشورا  ف 
 فيي  ورللجمهيي المعيياقين األشييدا  تقييديم كيفييية إظهييار جانييب إلييى اإلعاقيية ذوي  األشييدا  قضييية اإلعييف  وسييائ  بهييا تنيياق  التيي 

 بي  يضيطلع اليذي والعمي  محمييين غيير كي فراد اإلعاقية تقيديم عليى البحيث يركي  المعيوقين. ضيد التمييي  ومناقشية االسيتهف  مجتمع
 واسيع اعتقياد اإلعفمية المؤسسا  لد  األنشطة. بهذه القيا  أثناء المعاق الطي  تشيير ف  ف  وخاصة   اليرد مع للتعاطف المجتمع
 فييي  الحييواج  تييينجح وأييين كيييي  الدراسيية هيييذه تنيياق  "محتييياجين". كيي فراد اإلعاقيييا  تييير  أنهيييا فيي  تميي يييية نهيياب  ب خبارهيييا النطيياق
 اليذات  التقيييم في  ميؤثر عامي  هيو المعياق لليرد اإلعف  وسائ  منظور ا  الى الدراسة توصل  وقد اإلنترن ، شبوة على تصميمها

 ،بييالنيس الثقيية اليييرد فقييدا  إلييى يييؤدي المعيياق اليييرد تجيياه اإلعييف  لوسييائ  سييلب ال اليينهج المجتمييع. فيي  موانيي  ليحيي  ،المعيياق لليييرد
 خييار  ،المجتمييع ميين الشيييقة ميين بشييعور معيي  التعاميي  يييتم الييذي ،اإلعاقيية ذي الشييد  طييرد يييتم نيسييها. / نيسيي  علييى اللييو  إللقيياء

 المجتمع. ف  المشاركة نقطة عند مشاك  مواجهة خفل من المجتمع
 الدراسة: منهج

 تسيييتهدف التييي  الدراسييية هيييذه لطبيعييية لمناسيييبت  االرتبييياط  التحليلييي  المييينهج الدراسييية هيييذه فييي  الباحثييية اسيييتددم 
 قضاياهم. نشر ف  اإلعف  ودور االعاقة لذوا  المجتمع تقب  درجة وصف
 الدراسة: مجتمع

 فيي  الهاشييمية األردنييية المملكيية فيي  فييوق  فمييا سيينة (20) أعمييارهم البييال  اإلعاقيية ذوا  علييى الدراسيية مجتمييع تمثيي 
 فردا . (412) على العامة اإلحصاءا  دائر  إحصائية حسب عددهم ويقدر عما  العاصمة

 :الدراسة عينة
 ميين موونيي  ميسيير  عينيية اختيييار وتييم العاصييمة محافظيية ميين اإلعاقيية ذوا  ميين عشييوائية عينيية ميين الدراسيية عينيية تكونيي 

 (10) مييينهم اسيييتدد  اسيييتبانة (85اسيييترداد) وتيييم فيييردا، (90) عليييى االسيييتبان  عتوييييي وتيييم عميييا  امانييية فييي  يعمليييو   مييين فيييردا (260)
 عليهم. اإلجابة اكتمال لعد  استبانا  (5) ع ل وتم للدراسة (75و) الصدق، لفختبار
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 العامة اإلحصاءات دائرة احصائيات حسب عمان العاصمة سكان بين اإلعاقة ل وي  المئوية النسبة (1) رقم جدول
 عمان امان  من الدراسة عينة اناث ذكور 20 من أكبر العاصمة االعاقة ذوي 

 %11 بنسب  15,000 136821
750 

 وانا، ذكور 260 412 338 %5 بنسب  وه 

 الدراسة: أدوات
 في  اإلعيف  ليدور األول الشيق شيقين مين مووني  اسيتبان  وهي  الدراسية أدا   بنياء عليى الباحثة عمل  الدراسة هذه ألغرا 

 اآلت : النحو على وذل  المجتمع، لدور والثان : اإلعاقة، وي ذ قضايا نشر
 اإلعاقة: ذوي  قضايا نشر في اإلعالم اداة

 والدراسييا  النظييري  األد  إلييى الرجييوع خييفل ميين ،اإلعاقيية ذوي  قضييايا نشيير فيي  اإلعييف  لييدور األدا   ببنيياء الباحثيي  قاميي 
 )احميييد، دراسييية  وأيضيييا (2014 )القرنييي ، ودراسييية (2013والحميييوي، دراسة)الصيييباح ومنهيييا الدراسييية موضيييوع تناولييي  التييي  السيييابقة
 فقر . (15) من األولية بصورت  األدا   وتكون  (2007
 االداة: صدق
 المحتوى  صدق اوالا:

 فقيرا  عير  عليى الباحثي  عملي  إليهيا تنتمي  اليذي وللمجيال للمقييا  اليقيرا  مفءمة ومد  المقيا  صدق من للتحقق
 ،الداصيية التربييية فيي  المتدصصييين األردنييية الجامعييا  أسيياتذ  ميين محومييين (8) ميين تتكييو   المحومييين ميين مجموعيية علييى المقيييا 
 وإعيياد  بمفحظيياتهم األخييذ تييم لييذل  اللغوي.وتبعييا   ووضييوحها لمجاالتهييا انتمائهييا ودرجيية للمقيييا ، اليقييرا  مناسييبة ميين للت كييد وذليي 
 .التعدي  تم وقد ،النهائية بصورت  المقيا  إلى التوص  أج  من وذل  جديد ، فقرا  وإضافة واستبعاد العبارا  بع  صياغة

 البناء صدق مؤشرات ثانياا:
 الييي ، تنتميي  الييذي البعييد ومييع الكلييية الدرجيية مييع اليقييرا  ارتبيياط معييامف  ايجيياد خييفل ميين البنيياء صييدق ميين التحقييق تييم
 ذل . يبين (2والجدول)

 الفقرة. الي  تنتمي ال ي والبعد لفقرات ، الكلية الدرجة وبين االعالم" "دور مقياس فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامالت (2جدول)

 البعد مع االرتباط معامل للمقياس الكلية والدرجة الفقرة بين االرتباط معامل  الفقرة رقم

1 **0.69 **0.58 

2 **0.62 **0.57 

3 *0.43 *0.45 

4 *0.71 *0.43 

5 *0.43 **0.52 

6 **0.72 **0.67 

7 **0.55 **0.57 
8 *0.42 **0.61 
9 **0.55 *0.43 

10 **0.53 *0.43 
11 *0.45 *0.55 

12 *0.43 *0.41 
13 **0.54 *0.43 

14 **0.67 *0.42 

15 **0.50 **0.63 
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 (.α=0.01) الداللة مستو   عند دال **
 (.α=0.05) الداللة مستو   عند دال *

 دالييية جميعهيييا كانييي  قيييد للمقييييا  الكليييية والدرجييية اليقييير  بيييين االرتبييياط معيييامف  قييييم أ  (2الجيييدول) مييين يفحييي 
 الييذي والبعييد اليقيير  بييين االرتبيياط معييامف  كانيي  وكييذل  (،0.43) إلييى (0.72) بييين مييا القيييم هييذه تراوحيي  إذا احصييائيا،

 مقبول. بناء بصدق المقيا  تمتع إلى ُيشير الذي األمر احصائيا ، ودالة (0.30) عن ت يد جميعها كن  فقد الي  تنتم 
 المقياس: ثبات

 خييفل ميين وذليي  (T – test) االختبييار إعيياد  طريقيية خييفل ميين للمقيييا  الثبييا  معاميي  بحسييا  الباحثيية قاميي 
 معامي  احتسيا  تم كما لإلعاد  أسبوعين وبيارق  الدراسة عينة خار  من االعاقة ذوي  من (10) قوامها عينة على تطبيقها
 النتائج. هذه يبين (3 والجدول) لآلدا ، الداخل  االتساق من للتحقق (Cronbach’s Alpha) ياأل كرونباخ

  للمقياس الفا( الداخلي)كرونباخ واالتساق اإلعادة بطريقة الثبات معامل قيم ( 3 الجدول)
 الفا( )كرونباخ الداخلي االتساق اإلعادة بطريقة الثبات البعد الرقم

 0.87 0.84 االعف  دور 1

 0.84 0.76 المجتمع دور 2

 0.89 0.80 االعاقة ذوي  3

  0.86 الكلية الدرجة

 تراوحي  وللمجياال  (0.86) بلغي  قيد الكليية للدرجية اإلعياد  بطريقية الثبيا  قييم أ  (3الجيدول) نتائج من يفح 
 وهيي  (،0.84و) (0.89) بييين مييا تراوحيي  فقييد اليييا كرونبيياخ بدالليية الييداخل  االتسيياق قيييم أمييا (،0.76و) (0.84) بييين مييا

 الحالية. الدراسة ألغرا  مناسبة جميعها
 القطع: ودرجات الدراسة اداة تصحيح

 االنييييدما  واسييييتبانة الراعييييية القييييياد  السييييتبانة الحسييييابية المتوسييييطا  علييييى للحوييييم اآلتييييية المعادليييية اسييييتددا  وتييييمّ 
  الوظيي :

  للبدي  الّدنيا القيمة – للبدي  العليا القيمة = اليئة طول
  المستويا  عدد                       
                  5 – 1  =  4 = 1.33  
                    3         3   
 يوييو   و (، 3.67 – 2.34ميين) المتوّسيي  المسييتو   ويوييو   (،2.33 – 1) ميين المييندي  المسييتو   يوييو   وبييذل 

 .( 5.00 – 3.68 ) من المرتيع المستو  
 : راسةالد إجراءات

 اآلتية: لإلجراءا  وفقا   الباحث عم  الدراسة أهداف لتحقيق
 والمقاييس. الصلة ذا  دراسا  حيث من بالموضوع المتعلق النظري  األد  مراجعة -1
 الحالية. الدراسة تطبيق مهم  تسهي  أج  من المعنية الرسمية الجها  من الموافقا  على الحصول -2
 وتطويرها. الدراسة ادا   إعداد -3
 .لفدا   المناسبة والثبا  الصدق دالال  را استد -4
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 الدراسة. ادا   عن لفستجابة الدراسة عينة موافقة ضما  -5
 الدراسة. ادا   فقرا  على االجابة ف  الكاف  الوق  واعطائهم الدراسة عينة على الدراسة ادا   توييع -6
 تديي  التيي  الشدصييية المعلومييا  وهيي  عناصييرها اكتمييال ميين والت كييد وتييدقيقها، بتصيينييها والقيييا  البيانييا  جمييع –8 -7

 الحاسييو  فيي  إدخالهييا ثييم وميين االحصييائ  التحلييي  ألغييرا  اليقييرا  جميييع علييى االسييتجابة ميين والتحقييق المسييتجيب،
 النتائج. على والحصول البيانا  لتحلي  (SPSS) االحصائية الح   برمجية حسب االحصائ  التحلي  واجراء

  نتائج. من الدراسة إلي  توصل  ما ضوء ف  المناسبة التوصيا  وضع -8
 اإلحصائية: األساليب

 اآلتية: اإلحصائية المعالجا  استددا  تم الدراسة أسئلة عن لإلجابة
 أفييراد السييتجابا  والرتييب المعيارييية واإلنحرافييا  الحسييابية المتوسييطا  اسييتددا  تييم األول الدراسيية سييؤال علييى لإلجابيية -1

 الدراسة. مقيا  على الدراسة
 أفييراد السييتجابا  والرتييب المعيارييية واإلنحرافييا  الحسييابية المتوسييطا  اسييتددا  تييم الثييان  الدراسيية سييؤال لييىع لإلجابيية -2

 الدراسة. مقيا  على الدراسة
 (.MANOVA) المتعدد التباين تحلي  استددا  تم الثالث الدراسة سؤال على لإلجابة -3

 الدراسة نتائج
 وجهاة مان اإلعاقاة ذوات قضاايا نشار فاي االعاالم دور ماا " علاى: يانص والا ي األول الدراسة سؤال عن اإلجابة نتائج

 نظرهن؟"
 عليييى العينييية أفيييراد ليييدرجا  المعياريييية واإلنحرافيييا  الحسيييابية المتوسيييطا  حسيييا  تيييم السيييؤال هيييذا عييين لإلجابييية

  النتائج: يلد  (4) والجدول الدراسة، أدا   مجاال 
 الدراسة مجاالت على العينة أفراد لدرجات اريةالمعي واإلنحرافات الحسابية المتوسطات (4) جدول

 المستوى  الرتبة المعياري  اإلنحراف الحسابي المتوسط البعد الرقم

 متوس  1 0.46 2.62 االعف  دور 1

 متوس  3 0.50 3.55 المجتمع دور 3

 متوس  2 0.52 3.45 االعاقة ذوي  2

 متوس  0.21 3.01 الكلية الدرجة
 الحسيياب  المتوسيي  بليي  إذ المتوسيي ، بالمسييتو   جيياء  لمسييتو   الكلييية الدرجيية أ  (4) لالجييدو  نتييائج ميين يفحيي 

 دور" بعيييد األوليييى الرتبييية فييي  وجييياء (،2.44) و (2.62) بيييين ميييا لألبعييياد وتراوحييي  (،0.21) معيييياري  بيييانحراف (3.01)
 ".االعاقة ذوي " بعد االخير  الرتبة وف  "االعالم

 بعد: لك  الحسابية للمتوسطا  عر  يل  وفيما
  االعالم" "دور بعد اوالا:

 يبييين (5) والجييدول االعييف " "دور بعييد ليقييرا  والرتييب المعيارييية واالنحرافييا  الحسييابية المتوسييطا  اسييتدرا  تييم
 ذل .
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 لياا.تناز مرتبة " االعالم "دور لبعد والرتب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (5) الجدول

 الافاقارة الرقم
 وسطال

 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري 

  المستوى   الرتبة

 متوس  1 1.30 2.76 اإلعاقة. بذوي  الداصة بالقضايا التوعية على المدتلية اإلعف  وسائ  تعم  6

 متوس  2 1.49 2.74 اإلعاقة. ذوي  لتقب  االجتماع  الوع  نشر على التواص  مواقع تعم  2

 متوس  3 1.42 2.72 اإلعاقة. ذوي  تقب  ب همية المجتمع ي بتثق المدتلية اإلعف  وسائ  تهتم 5

4 
 الحيا  ف  أساس  كشري  اإلعاقة ذوي  دور على اإلعف  وسائ  ترك 

 االجتماعية.
 متوس  4 1.42 2.63

 متوس  5 1.40 2.63 اإلعاقة. ذوي  حاال  عن بالتثقي  اإلعف  يساهم 8

 متوس  6 1.40 2.63 اآلخر. الرأي وتقب  حوار طرح مياييم ترجمة على اإلعف  يعم  3

9 
 على ومقدرتهم اإلعاقة ذوي  عن الصحيحة المعلوما  بتقديم اإلعف  يساهم

 بالمجتمع. االندما 
 متوس  7 1.39 2.61

 متوس  8 1.36 2.54 اإلعاقة. بذوي  الداصة القضايا نشر ف  اإلعف  يسهم 1

 متوس  9 1.31 2.37 النشر.  ف اإلعاقة ذوي  لقضايا أهمية اإلعف  يعط  7

 متوس   0.46 2.62 الكلية الدرجة

 (0.46) معيياري  بيانحراف (2.62) بل  " االعف  دور " لبعد الحساب  المتوس  أ  (5) الجدول نتائج من يفح 
 التوعيية عليى المدتليية اإلعيف  وسيائ  تعمي  " عليى نصي  والتي  (6) اليقير  األوليى المرتبة ف  وجاء  متوس ، وبمستو  
 الرتبيية وفيي  متوسيي ، وبمسييتو   (1.30) معييياري  وانحييراف (2.76) حسيياب  وبمتوسيي  " اإلعاقيية. بييذوي  الداصيية بالقضييايا
 حسيياب  بمتوسيي  النشيير." فيي  اإلعاقيية ذوي  لقضييايا أهمييية اإلعييف  "يعطيي  علييى نصيي  والتيي  (7) اليقيير  جيياء  األخييير 

  متوس . وبمستو   (1.31) معياري  وانحراف (2.37)
  " المجتمع محور بعد" ثانياا:

 ذل . يبين (6) والجدول المجتمع محور " بعد ليقرا  والرتب المعيارية واالنحرافا  الحسابية المتوسطا  استدرا  تم
 تنازلياا. مرتبة " المجتمع محور " بعد لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (6) جدول

  المستوى  الرتبة المعياري  اإلنحراف ابيالحس الوسط الافاقارة الرقم

1 
 للتعري  المجال اإلعاقا  ذوي  المجتمع يعط 

 قضاياهم. عن
 متوس  1 1.45 2.65

 متوس  2 1.37 2.60 اإلعاقة. بذوي  خاصة نق  وسائ  المجتمع يوفر 4

3 
 عن الصحيح اليكر إيصال على المجتمع يعم 

 اإلعاقة. ذوي  قدرا 
 متوس  3 1.37 2.45

6 
 ف  اإلعاقة ذوي  بجشرا  المحل  المجتمع يقو 

 األنشطة.
 متوس  4 1.32 2.38

5 
 بحقوق  للتعري  تدريبية دورا  بعقد المجتمع يقو 

 اإلعاقة. ذوي 
 مندي  5 1.36 2.32

2 
 حاجا  حول مؤتمرا  بعقد المحل  المجتمع يقو 

 ومشوفتهم. اإلعاقة ذوي 
2.30 1.33 

6 
 مندي 

 متوس   0.50 3.55 الكلية الدرجة
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 (0.50) معيييياري  بيييانحراف (3.55) بلييي  "المجتميييع" لبعيييد الحسييياب  المتوسييي  أ  (6) الجيييدول نتيييائج مييين يفحييي 
 المجيييال اإلعاقيييا  ذوي  المجتميييع يعطييي  " عليييى نصييي  والتييي  (1) اليقييير  األوليييى الرتبييية فييي  وجييياء  متوسييي ، وبمسيييتو  
 األخيييير  الرتبيية وفيي  متوسييي ، وبمسييتو   (1.45) معييياري  وانحيييراف (2.65) حسيياب  وبمتوسيي  " قضييياياهم. عيين للتعرييي 
 ومشيييوفتهم." اإلعاقييية ذوي  حاجيييا  حيييول ميييؤتمرا  بعقيييد المحلييي  المجتميييع يقيييو  " عليييى نصييي  والتييي  (2) اليقييير  جييياء 
  مندي . وبمستو   (1.33) معياري  وانحراف (2.30) حساب  بمتوس 

 " اإلعاقة ذوي  " بعد ثالثا:
 ذل . بين (7) والجدول " اإلعاقة ذوي  " بعد ليقرا  والرتب المعيارية واالنحرافا  سابيةالح المتوسطا  استدرا  تم

 اإلعاقة ذوي  " بعد لفقرات والرتب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (7جدول)

 الوسط الافاقارة الرقم
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري 

  المستوى   الرتبة

 متوس  1 1.47 2.60 اإلعاقة. ذوي  عن المجتمع يحملها الت  الداطئة األفكار من أعان  5

 متوس  2 1.43 2.57 المجتمع. داخ  التنق  ف  صعوبة أجد 4

 متوس  3 1.40 2.49 المجتمع. مع االندما  ف  قدرات  عن التعبير ف  فرصة إيجاد صعوبة أواج  3

 متوس  4 1.35 2.46 إعاقت . رغم بالمجتمع االندما  ف  حق  عن أدافع 7

 متوس  5 1.40 2.45 ل . اآلخرين نظر  تغيير ف  صعوبة أواج  6

 متوس  6 1.37 2.41 اإلعف . إلى صوت  إيصال ف  صعوبة أجد 1

 متوس  7 1.33 2.36 بنجاح. حيات  مواصلة أج  من عن  اآلخرين أفكار أقاو  8

 مندي  8 1.28 2.16 ب . الداصة القضايا عن يدافع اإلعف  جع  ف  صعوبة أواج  2

 متوسطة 0.45 2.44 الكلية الدرجة

 وبمسيتو   (0.45) معيياري  بيانحراف (2.44) بلي  االعاقية" "ذوي  لبعيد الحسياب  المتوس  أ  (7) الجدول نتائج من يفح 
 ذوي  عييين ميييعالمجت يحملهيييا التييي  الداطئيية األفكيييار مييين أعيييان  " علييى نصييي  والتييي  (5) اليقييير  األولييى الرتبييية فييي  وجييياء  متوسيي ،
 نصي  والتي  (2) اليقر  جاء  األخير  الرتبة وف  متوس ، وبمستو   (1.47) معياري  وانحراف (2.60) حساب  وبمتوس  اإلعاقة."

 (1.28) معييياري  وانحييراف (2.16) حسيياب  بمتوسيي  " بيي . الداصيية القضييايا عيين يييدافع اإلعييف  جعيي  فيي  صييعوبة أواجيي  " علييى
  مندي . وبمستو  

 وجهاة مان اإلعاقاة لا وات األردناي المجتماع تقبال درجاة ماا علاى:" يانص وال ي الثاني الدراسة سؤال عن ةاإلجاب نتائج
 نظرهن؟"

 عليييى العينييية أفيييراد ليييدرجا  المعياريييية واإلنحرافيييا  الحسيييابية المتوسيييطا  حسيييا  تيييم السيييؤال هيييذا عييين لإلجابييية
  النتائج يلد  (8) والجدول الدراسة، أدا   مجاال 
 نظرهن وجهة من اإلعاقة ل وات األردني المجتمع تقبل درجة لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية سطاتالمتو  (8) جدول

 التباين مصدر
 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 الداللة مستوى  ف

 الدط 

 820. 052. 011. 1 011. االعف  دور

 578. 310. 084. 1 084. المجتمع دور

 019. 5.522 1.339 1 1.339 قةاالعا ذوي 

 210. 1.576 320. 1 320. الكلية الدرجة
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 الكل 

 165. 1.938 528. 1 528. االعف  دور

 925. 009. 002. 1 002. المجتمع دور

 110. 2.571 522. 1 522. االعاقة ذوي 

 758. 095. 004. 1 004. الكلية الدرجة

 الداللية قييم بلغي  فقيد ،الحسيابية المتوسيطا  بيين (α =0.05) عند يةاحصائ داللة ذا  فروق  وجود عد  يفح 
 حالة لك  (0.05) من أكبر "ف" بي الداصة

 قضاايا نشار فاي االعاالم دور باين ارتباطيا  عالقة هنالك هل :على ينص ال ي الثالث الدراسة سؤال على اإلجابة نتائج
 ؟" لها األردني المجتمع تقبل ودرجة اإلعاقة ذوات

 ذل . يبين (9) والجدول وابعاده الكلية الدرجة بين بيرسو   ارتباط معام  استدرا  تم السؤال هذا عن ابةلإلج
 بيرسون  ارتباط معامالت (9) الجدول

 الرقم
 

 االعاقة ذوي 
 اإلعالم دور

 دور
 المجتمع

 ذوي 
 االعاقة

 الكلية الدرجة

 **0.59 **0.30 **0.53 **0.42 االعف  دور 1
 **0.64 **0.36 **0.57 **0.48 المجتمع دور 2
 **0.63 **0.60 **0.59 **0.43 االعاقة ذوي  3

 **0.64 **0.41 **0.52 **0.44 الكلية الدرجة

 الدرجيية بيين (α =0.05) عنيد احصيائية داللية ذا  ايجابيية ارتباطيية عفقية وجيود (9) الجيدول نتيائج مين يفحي 
 ب يياد  أني  بمعنيى إيجابيية ارتباطيية عفقية وجود إلى تشير وه  (0.69الكل ) االرتباط معام  قيمة بلغ  إذ ابعاده، الكلية
 اإلعاقة. لذوي  المجتمع تقب  ي داد االعف  دور

 والتوصيات النتائج مناقشة
 والمرتبطيية الباحثيية لهييا توصييل  التيي  التوصيييا  اهييم يطييرح كمييا لهييا مناقشيية ويقييد  النتييائج أهييم الجيي ء هييذا يلديي 

 والتوصيا . للمناقشة عرضا   يل  يماوف الدراسة بنتائج
 " نظرهن؟ وجهة من اإلعاقة ذوات قضايا نشر في االعالم دور ما على:" ينص وال ي األول السؤال مناقشة

 في  وجياء المتوسي ، بالمسيتو   جياء  للمستو   الكلية الدرجة أ  والسؤال االستبان  على اإلجابة نتائج من يفح 
 الحقيوق  نشير في  اليدوار لي  االعيف  ا  يعني  وهيذا االعاقة"، "ذوي  بعد االخير  الرتبة وف  ف "االع "دور بعد األولى الرتبة
 اسييتدرا  تيم اليذي االعيف " "دور البعيد ا  نير   جميعهيا كوي  االبعيياد عليى اإلجابية خيفل ومين النتيائج، أظهير  ميا حسيب

 " علييى تيين  التيي  اليقيير  وجيياء  متوسيي ، بمسييتو  و  جيياء ليي  ليقييرا  والرتييب المعيارييية واالنحرافييا  الحسييابية المتوسييطا 
 ويعي    متوسي  وبمستو   األولى المرتبة ف  " اإلعاقة. بذوي  الداصة بالقضايا التوعية على المدتلية اإلعف  وسائ  تعم 
 جيياءا  االعاقيية، بييذوي  الداصيية القضييايا وافهييا  إيصييال فيي  االعييف  لييدور هييو التوعييية فيي  األولييى األهمييية ا  الييى هييذا

 اإلعاقية ذوي  لقضيايا أهميية لإلعيف  ا  اليقير  جياء  حييث القضيايا هيذه نشير في  تقصيير هنا  ان  على العينة استجابا 
 نتيائج ميع تقاربي  قيد البعيد هيذا اعليى اليي  توصيل  التي  النتيائج ا  ونير   متوسي . وبمستو   األخير  الرتبة ف  النشر." ف 

 خييفل ميين الباحثيية الحظيي  حيييث (2016) ج ميياوي  دراسيية ومنهييا ري النظيي االد  فيي  عرضييها تييم التيي  الدراسييا  بعيي 
 بشييولها اإلعاقيية لموضييوع بتناولهييا الحالييية الدراسيية مييع تشييابه  التيي  والقضييايا األفكييار ميين العديييد السييابقة الدراسييا  تنيياول
 (.2016) العدر  دراسة مع واختلي  والواسع، العا 
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 المجتميع. محيور " بعيد ليقيرا  والرتيب المعياريية واالنحرافيا  يةالحسياب المتوسيطا  اسيتدرا  تم " المجتمع محور
 اكيد وقيد ب نيسيهم قضياياهم يقيدمو   ب   اإلعاقة لذوي  الحق يعط  المجتمع ا  على البعد هذا رك  حيث متوس ، بمستو  
 األوليييى ة"بالمرتبييي قضييياياهم. عييين للتعريييي  المجيييال اإلعاقيييا  ذوي  المجتميييع يعطييي  " عليييى تييين  التييي  اليقييير  وجيييود ذلييي 

 يوييو   وا  اإلعاقيية ذوي  بقضييايا األكثيير لفهتمييا  بحاجيي  ييي ال ال المجتمييع ا  علييى البعييد هييذا واكييد كمييا متوسيي ، وبمسييتو  
 اإلعاقيييية ذوي  حاجيييا  حيييول ميييؤتمرا  بعقيييد ال يييياد  خيييفل مييين اال  يلعبييي  اليييذي اليييدور مييين واكبييير فعيييال دور للمجتميييع

 ومشوفتهم.
 يعيان  التي  الداطئية األفكيار ميد  عليى األساسيية بالدرجة رك   العينة جابا است ا  نر   اإلعاقة ذوي  بعد وف 

 يعمي  االعيف  جعي  عليى والعمي  النظير  هيذه بتغيير يقيو  ا  المجتميع عليى وكيي  لهيم، المجتمع ونظره اإلعاقة ذوي  منها
 غيير انهيم عليى اإلعاقية ليذوي  ينظير يي ل ال المجتميع ا  اليى هيذا ويعي    اإلعاقة، بذوي  الداصة القضايا عن الدفاع على

 اال (2013) والحميوي الصيباح دراسية ميع النتيائج واختليي  للمجتميع، منتجيين افيراد يوونيوا وا  بيالمجتمع باالندراط قادرو  
 االحتياجيا  ذوي  نحيو السيعوديين اإلعفمييين اتجاهيا  عليى ركي   التي  (2007) القرني  دراسية ميع متقاربي  جياءا  انها

 السعودية. اإلعف  وسائ  ف  مسحية دراسة على  قام والت  الداصة
 نظرهن وجهة من اإلعاقة ل وات األردني المجتمع تقبل درجة ما على ينص ال ي الثاني السؤال مناقشة

 الحسياب  المتوسي  أ  النتيائج أظهير  وقد ليقرا  والرتب المعيارية واالنحرافا  الحسابية المتوسطا  استدرا  تم
 ا  يظهييير اليييذي االمييير قضييياياهم عييين للتعريييي  المجيييال اإلعاقيييا  ذوي  المجتميييع إعطييياء إليييى ذلييي  ويعييي    (3.45) بلييي 

 ا  النتيييائج وأظهييير  معهيييم، والتعامييي  وجيييودهم متطليييب تيي مين ويسيييتطيع بيييينهم اإلعاقييية ذوي  لوجيييود التقبييي  عنيييده المجتمييع
 اإلعاقية وذوا  المجتميع بيين باتيياق التوصي  اجي  مين ومشيوفتهم اإلعاقة ذوي  حاجا  حول مؤتمرا  بعقد يقو  المجتمع

 األفكيار مين يعيان  االعاقية ذوا  بعي  ا  النتيائج بيني  كميا احيدهما، بحيق المسا  دو   الطرفين مع تتناسب حلول الى
 دراسييية مييع الدراسيية تواقيييي  وقييد الدراسيية، نتيييائج مجميي  فيي  عوسيييها اثبيي  مييا وهيييذا عيينهم المجتمييع يحملهيييا التيي  الداطئيية
 (.2016) العدر  دراسة مع واختلي  (،2013) والحموي الصباح
 اإلعاقاة ذوات قضاايا نشار فاي االعاالم دور باين ارتباطيا  عالقاة هنالاك كانات علاى: يانص الا ي الثالث السؤال مناقش
 لها؟" األردني المجتمع تقبل ودرجة

 بييين ايجابييية اطيييةارتب عفقيية وجييود أظهيير  وقييد وابعيياده الكلييية الدرجيية بييين بيرسييو   ارتبيياط معاميي  اسييتدرا  تييم
 الدراسيية إجييراءا  تؤكييده مييا وهييذا اإلعاقية لييذوي  المجتمييع تقبيي  ييي داد االعييف  دور ب يياد  أنيي  بمعنييى وابعيياده، الكلييية الدرجية
 أوضياع يدي  فيميا وخاصية االعف  بنشره يقو  ما يتقب  المجتمع ال  القضايا بنشر يقو  ا  االعف  على يجب ا  على

 والتي  (Hollins & Foly, 2013) وفيول  هيولين  ميع الحاليية الدراسية واختليي  لألخير، الييرد وتقبي  المجتميع مع االندما 
 وجهيية ميين االعييف  علييى ركيي   الحالييية الدراسيية نتييائج بينمييا االنترنيي ، اسييتددا  حاليية فيي  الطلبيية تجييار  ا  علييى أسسيي 
  المجتمع. تقب  بدرجة وعفقت  نظرهن

 التوصيات
 نشيير فيي  ودوره االعييف  بمجييال تعنييى التيي  الدراسييا  ميين الم يييد بيي جراء الباحثيية توصيي  نتييائج ميين تقييد  مييا علييى بنيياء -1

 لهن. األرد  ف  المجتمع تقب  بدرجة وعفقت  اإلعاقة ذوا  قضايا
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 إعفميييو   فيهييا يشييتر  الييذي االعييف  وخاصيية بيياألعف  تهييتم التيي  تدريبييية دورا  وإقاميية اللجييا  ت سيييس علييى العميي  -2
 الداصة. التربية ف  ومتدصصو  

 توعيية و المجتميع تقبي  بميهو  اإلعاقة بذوا  الدا  القانو   وتطبيق اإلعاقة بميهو  يعنى خا  دلي  ب عداد القيا  -3
 اإلعاقة. مجال ف  المستجدا  حول األفكار ولتبادل اإلعاقة ذوي  لحقوق  المجتمع

 :والمراجع المصادر قائمة
 ماجستير رسالة الشمس، وراء التلي يون  المسلس  حالة دراسة العربية: الدراما ف  اإلعاقة ذوي   األشدا صور  (.2012) نسرين صالحة، أبو
 األرد . األوس ، الشرق  جامعة ،اإلعف  ف 

 والتقنيي ، االقتصييادي التموييين بييين المعاقيية، للمييرأ   الدييامس الملتقييى الييى مقدميية عميي  ورقيية ،المجتمييع فيي  المعاقيية المييرأ   (.2007) دنيييا أحمييد،
 المنامة.
 الرائييد للمييؤتمر المقدميية البحثييية األوراق ،اإلعاقيية متحييدي لييد  اإلنسييا  حقييوق  بقضييايا الييوع  نشيير فيي  ودوره اإلعييف  (2016صييابر) جييابر،
 www.alukah.net/social/6نوفمبر ف  الييو ، بجامعة اإلعاقة لمتحدي
 الميرأ   دراسيا  برنيامج في  ماجسيتير رسالة ،طولكر  محافظة ف  قينالمعا يوجا  تواجهها الت  المشوف  (.2016) مصطيى سمير  ج ماوي،

 فلسطين. نابلس، الوطنية، النجاح جامعة ،العليا الدراسا  بولية
 سوريا. دمشق، ،المعاقة المرأ   عند وال وا  الجنسية الحيا  إشواليا  (.2008) رجاء حيدر،

 االرد . االردنية، الجامعة التربوية، العلو  كلية الحركية"، االعاقة ية"والصح الجسمية االعاقا  ف  مقدمة (.2009) جمال الدطيب،
 االرد . االردنية، الجامعة االولى، الطبعة السمعية، االعاقة (.1997) محمد جمال الدطيب،

 جامعية التربية، كلية مجلة ،المعاقين نحو الجامعة طف  واتجاها  لإلعاقة االعف  وسائ  تناول بين العفقة (.2006) عل  السيد احمد سيد،
 (.139-99)     (،67) العدد (،16مجلد) مصر، نبها،

 بصييورت  وعفقتهييا المصييري  بييالتلي يو   الداصيية االحتياجييا  ذوي  بييرامج تعوسييها كمييا المعيياق الطييي  صييور  (.2008) رمضييا  محمييد شيياهين،
 (.238-207 )   ،مصر ة،الطيول دراسا  ،مسحية( )دراسة اإلعدادية المرحلة تفميذ لد  الذهنية

 الثانية. الطبع  والنشر، للطباعة بر  رحمة جد ، ،االلكترون  االعف  (2006شييق،حسين)
 الجامعيية مجليية اليلسييطينية، الت هيلييية المراكيي  فيي  الحركييية اإلعاقيية ذوي  األشييدا  ت هييي  مشييوف  (.2013) عايييد والحمييوي، سييهير الصييباح،
 .2013 يناير، 326-293  األول، العدد والعشرو ، الحادي المجلد ،لنيسيةوا التربوية للدراسا  اإلسفمية
 اإلنسيانية العليو  الدراسيا  مجلية ميدانيية، دراسية األردنيية الجامعية في  اإلعاقية ذوي  الطلبة تواج  الت  التحديا  (.2016) أحمد إبراييم العدر ،

 .2016 ،5 ملحق ،43 الملجد ،واالجتماعية
 والثالييث، الثييان  العييددا  واالجتماعييية، اإلنسييانية والعلييو  االدا  كلييية مجليية الداصيية، االحتياجييا  لييذوي  اإلسييف  نظيير  .(2008) روا  عمييار،
 الج ائر. بسور ، خيضر، محمد جامعة
 جامعيية ماجسييتير، رسييالة الكييويت ، الشييبا  لييد  السياسييية الثقافيية تع ييي  فيي  الكويتييية المحلييية األعييف  وسييائ  دور (.2014) هللا عبييد العنيي ي،
 االرد . األوس ، الشرق 
 في  واالهتماميا  الصيور  عين مسيحية دراسية الداصية االحتياجيا  ذوي  نحيو السعوديين اإلعفميين اتجاها  (.2007) شوي  بن عل  القرن ،
 المملكة تبادلية(، ومسؤولية تياعلية )عفقة واإلعاقة اإلعف  عن لإلعاقة الدليجية للجمعية السابع للمتليى مقد  بحث السعودية، اإلعف  وسائ 
 السعودية. العربية
 ميدانييية دراسيية واألسيياتذ : اإلداريييين نظيير وجهيية ميين الداصيية االحتياجييا  ذوي  ت هييي  فيي  المهنيي  التكييوين دور (.2014) ساسيي  نجييا  هييادف،

 الجرائريية الجمهوريية سيويود ، بواليية ذهنييا عيوقينللم البييداغوج  النيسي  والمركي  سيمعيا، المعوقين مدرسة الداصة االحتياجا  ذوي  بمؤسست 
  بسور . خيضر محمد جامعة ،الشعبية الديمقراطية
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 تواجههم التي والمعوقات ألبنائهم الفردي البرنامج في اإلعاقة ذوي  بةالطل أمور أولياء مشاركة درجة
 

 تحرير إسماعيل خطاب
 جامعة عمان العربية

 14/3/2021تاريخ االستالم: 
 

 الدكتورة هيام موسى التاج
 جامعة عمان العربية

 26/5/2021تاريخ القبول: 
 

 الملخص
 ألبنييائهم الييردي البرنيامج في  اإلعاقية ذوي  الطلبية أميور يياءأول مشياركة درجية إليى التعيرف الحاليية الدراسية هيدف 

 لتحقيييق اإلعاقيية، ذوي  ميين الطلبيية أمييور أولييياء ميين أميير وليي  (100) ميين الدراسيية عينيية تكونيي  تييواجههم، التيي  والمعوقييا 
 مين التحقيق تيم سيتبانة،با المتمثلية الدراسة أدا   بتطوير اوقامت التحليل  الوصي  المنهج تا الباحث اتبع  الدراسة هذه أهداف
 فيي  اإلعاقيية ذوي  ميين الطلبيية أمييور أولييياء لمشيياركة الكلييية الدرجيية أ  إلييى الدراسيية نتييائج أشييار  وثباتهييا، صييدقها دالال 
 واليعالييا  األنشيطة الطلبية أمور أولياء مشاركة بعد عدا ما أبعادها بجميع مرتيعة جاء  ب بنائهم الدا  اليردي البرنامج

 الطلبية أميور أوليياء مشياركة درجية في  إحصائي ا دالة فروق  وجود إلى الدراسة نتائج أشار  كما متوسطة، بدرجة جاء  قد
 أشييار  بينميا البويالوريو ، شييهاد  حملية ولصيالح العلميي  المؤهي  لمتغيير تعيي    ألبنيائهم الييردي البرنييامج في  اإلعاقية ذوي 

 ألبنيائهم الييردي البرنيامج ف  اإلعاقة ذوي  الطلبة أمور أولياء ةمشارك درجة ف  إحصائي ا دالة فروق  وجود عد  إلى النتائج
 أولييياء مشياركة درجية في  إحصيائي ا دالية فيروق  وجيود عييد  إليى الدارسية نتيائج وأشيار  االقتصيادي، المسيتو   لمتغيير تعي   
 مين عيدد وجود إلى النتائج  أشار  وأخير ا اإلعاقة، نوع لمتغير تع    ألبنائهم اليردي البرنامج ف  اإلعاقة ذوي  الطلبة أمور

 حاجية أبريهيا: مين ألبنيائهم المعيد  اليردية البرامج ف  اإلعاقة ذوي  من الطلبة أمور أولياء مشاركة من تحد الت  المعوقا 
 ميين التوعييية حمييف  قليية ابنييائهم، مييع للتعاميي  الفيميية الحديثيية والتقنيييا  بالمعلومييا  لت ويييديهم اإلعاقيية ذوي  أمييور أولييياء
 الييدعم تقييديم ضييرور  أهمهيا: ميين التوصيييا  ميين بمجموعية الدراسيية أوصيي  وقييد األخير ، والجمعيييا  والمؤسسييا  ميةالحوو 
 االجتماعية. بالنواح  المدتصة الحوومية الهيئا  قب  من اإلعاقة ذوي  ألسر والمعنوي  المادي

 دي.الير  البرنامج األمور، أولياء مشاركة اإلعاقة، ذوي  الطلبة :المفتاحية الكلمات
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The Degree of Involvement of student Parents with Disabilities in the 
Individual Program for their Children and the Obstacles facing them 

 

Tahreer Ismail Khattab  Dr. Heyam Musa Al-Taj 

 
Abstract 

The current study aimed to identify the degree of participation of parents of 
students with disabilities in the individual program for their children and the obstacles they 
face. The study sample consisted of (100) parents of students with disabilities, to achieve 
the objectives of this study, the researcher followed the descriptive and analytical 
approach and developed the study tool Represented by a questionnaire, the indications of 
its validity and reliability were verified. The results of the study indicated that the total 
degree of participation of parents of students with disabilities in the individual program for 
their children was high in all its dimensions, except after the participation of the students' 
parents in the activities and events had a moderate degree, as indicated by the results of 
The study indicated that there were statistically significant differences in the degree of 
participation of parents of students with disabilities in the individual program for their 
children due to the scientific qualification variable in favor of holders of a bachelor’s 
degree, while the results indicated that there were no statistically significant differences in 
the degree of participation of parents of students with disabilities in the individual 
program for their children due to a variable The economic level, and the results of the 
study indicated that there were no statistically significant differences in the degree of 
participation of parents of students with disabilities. The time in the individual program for 
their children is due to the variable of the type of disability, and finally, the results 
indicated that there are a number of obstacles that limit the participation of parents of 
students with disabilities in the individual programs prepared for their children, most 
notably: the need for parents of people with disabilities to provide them with the 
information and modern technologies necessary to deal with their children, The lack of 
awareness campaigns from the government, institutions and other associations. The study 
recommended a set of recommendations, the most important of which are: The need to 
provide material and moral support to families of people with disabilities by government 
agencies concerned with social aspects. 

Keywords: Students with Disabilities, Involvement Parent's, Individual Program 
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 وأهميتها الدراسة مشكلة
 المقدمة:

 أمامي  تدليق التي  والتحيديا  الصيعوبا  لمواجهية كثيير  ووسائ  متنوعة ب ساليب الدليقة بدء منذ االنسا  استعا 
 والتي  العلميية المييادين مدتليف في  الحضيار  لتطيور األولى المراح  منذ لإلنسا  مفيمة المعرفة ف  الرغبة وأل  يو ، ك 
 األسير  وأل  فيهيا، حيديث وكي  التغييرا  لمواكبية اإلنسيانية المعرفية حيدود ألقصى انطلق  الت  الداصة التربية ضمنها من
 الطيي  يليج اليذي الميدخ  فهي  ومتطلباتي  أفرادهيا مين فيرد كي  حاجيا  تيهيم عليى األجدر وألنها للطي  األول الحاضن تعد
 فقي  عليي  تيؤثر ال الطي  إعاقة أ  إذ األسر  تواج  الت  التحديا  أهم من ةاإلعاق وتعتبر ب بعادها، الحيا  إلى خفل  ممن
 فيرد بوي  المناطية األدوار في  والدلي  وظائيهيا في  التغيير حييث مين أسيرت ، وبداصية حولي  مين كي  على بآثاره ينعوس ب 
 أفرادها. من

 اإلعاقييية، ذوي  األطييييال أسييير ميييع العمييي  الداصييية التربيييية خيييدما  فعاليييية عليييى للحويييم المعيييايير أهيييم أحيييد يعتبييير
 والروسيا  والصيمادي )الدطييب المعيوقين األفيراد أسير عين الحيديث عنيد الداصية الحاجيا  ذا  األسير مصطلح ونستدد 
 (.2019 والناطور، والعماير ، والسرور وال ريقا  ويحيى والحديدي
 دور مين لهيا لميا التربويية والديدما  امجالبير  تنييذ ف  األمور أولياء مشاركة ب همية الحديثة التوجيها  ناد  وقد 

 (2007 )التييويجري، الداصيية التربييية خييدما  إلييى يحتيياجو   الييذين أطيالهييا وتعليييم تربييية فيي  أساسيييا   شييريوا   باعتبارهييا فعييال
 فتعيد (2006 واإلميا ، )القمي  األخصائيين قب  من لطيلهم الموضوع العفج  البرنامج نجاح ف  للوالدين ها  دور فهنا 

 ويجييب دول، عييد  فيي  التربوييية التشييريعا  تتطلبيي  أمييرا   اإلعاقيية ذوي  ألطيييالهم المقدميية البييرامج فيي  األمييور أولييياء شيياركةم
 المدتليية، القيرارا  اتداذ ف  وحقهم بطيلهم المتعلقة المعلوما  على االطفع مث  مجاال  عد  ف  األمور أولياء مشاركة

 دورا   العمليييية الناحيييية مييين األميييور أوليييياء مشييياركة وتلعيييب (.2015 )اليييرميح، نيييائهمألب المعيييد الييييردي بالبرنيييامج ومشييياركتهم
 والحنيييو، )الدوسيييري  أهلييي  عليييى الطيييي  اعتمييياد فتييير  تييي داد حييييث النيييواح ، مدتليييف مييين الطيييي  شدصيييية بنييياء فييي  ملحوظيييا  
 التجييار  يعيي ي ممييا المجتمييع فيي  والمواقييف اليومييية الحيييا  متطلبييا  فيي  ألبنييائهم األهيي  ميين المقييد  الييدعم وييي داد (2018
 مييع تعاونييية عفقيية بنيياء فيي  الوقيي  بمييرور أبنييائهم األمييور أولييياء مشيياركة وتسيياعد هييذا بييينهم فيمييا الييرواب  ويقييوي  األبوييية

 ,Kruijsen, Ketelaar, Boeije, Jongmans, Gorter, Verheijden, Lindeman) ألطيييالهم المعييالجين

Verschuren, 2014). 
 األهي  ورفي  نكيرا  عليي  يترتيب مميا لألسير، استثنائية ونيسية مادية صعوبا  على تنطوي  ما با  غال اإلعاقة إ 
 أهي  نظير وجهية فمين الهيا ، بيدورهم األهي  قييا  دو   تحيول التي  المعوقيا  عليى الضيوء تسيلي  علينيا وجيب وهنا لواقعهم،
 مييع للمشياركة لتييؤهلهم المناسيبة المهييارا  يمتلكيو   ال وأنهييم لهيم مناسييبة غيير والبييرامج األنشيطة وأميياكن أوقيا  أ  األطييال
  (.2009 )عبيدا ، ابنائهم
  الدراسة: مشكلة

 الييردي البرنيامج في  اإلعاقية ذوي  الطلبية أميور أوليياء مشياركة درجية على الضوء إلقاء إلى الحالية الدراسة سع 
 ذا  متغييرا  سيتكو   ب نهيا تيا الباحث ارتي   لتي وا المتغيرا  من العديد ضوء ف  وذل  تواجههم، الت  والمعوقا  ألبنائهم
 اإلعاقة. ذوي  من الطلبة أمور أولياء لد  المشاركة درجة على مباشر ت ثير

 القيييرارا  وصييينع لهيييم المقدمييية الديييدما  فييي  ومشييياركتهم أسيييرهم ميييع بتيييرابطهم اإلعاقييية ذوي  األطييييال شيييعور إ 
 ميع التعامي  في  خبرتهيا خيفل مين تيا الباحث الحظي  وقيد األهميية، ييةغا ف  أمر ألبنائهم اليردي البرنامج وتنييذ المدتلية
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 وكلمييا وأسييرت ، الطييي  علييى اليائييد  فيي  تسييهم ألبنييائهم المعييد  الدطيي  فيي  مشيياركتهم أ  اإلعاقيية ذوي  الطلبيية أمييور أولييياء
 المشيياركة كانيي  وكلمييا التعييرف، أهمييية تييا الباحث وجييد  وبالتييال  أكبيير، ثمارهييا كانيي  أكبيير بدرجيية فعاليية المشيياركة كانيي 
 فييي  األميييور أولييياء مشييياركة درجييية إلييى التعيييرف أهميييية تييا الباحث وجيييد  وبالتيييال  أكبيير، ثمارهيييا كانييي  أكبيير بدرجييية فعاليية

 المعوقيييا  وتيييذلي  الياعلييية المشييياركة لضيييما  سيييعي ا أوليييى، كدطيييو  تيييواجههم التييي  والمعوقيييا  ألبنيييائهم المقدمييية الديييدما 
 العقبا . من النوع هذا مث  إيالة شانها من الت  والحلول مقترحا ال بع  لوضع وصوال   أمامهم،

 الييردي البرنيامج في  اإلعاقة ذوي  الطلبة أمور أولياء مشاركة درجة على التعرف ف  الدراسة مشولة تتحدد وبذل 
  تواجههم. الت  والمعوقا  ألبنائهم
  :الدراسة أسئلة

  ية:اآلت األسئلة عن اإلجابة الدراسة هذه ستحاول
 ؟نظرهم وجهة من ألبنائهم اليردي البرنامج ف  اإلعاقة ذوي  الطلبة أمور أولياء مشاركة درجة ما األول: السؤال
 بييياختفف ألبنيييائهم الييييردي البرنيييامج فييي  اإلعاقييية ذوي  الطلبييية أميييور أوليييياء مشييياركة درجييية تدتليييف هييي  الثااااني: الساااؤال
 االقتصادي(؟ والمستو   العلم ، )المؤه  الطلبة أمور ب ولياء الداصة المتغيرا 

 متغيير بياختفف ألبنيائهم الييردي البرنيامج في  اإلعاقية ذوي  الطلبية أميور أوليياء مشياركة درجية تدتليف هي  الثالث: السؤال
 اإلعاقة؟ نوع

 نظرهم؟ وجهة من ألبنائهم اليردي البرنامج ف  اإلعاقة ذوي  الطلبة أمور أولياء مشاركة معوقا  ما الرابع: السؤال
 :الدراسة أهمية

 مين ي مي  إذ اإلعاقية، ذوي  وهي  أال الطلبية مين معينة فئة نحو موجهة دراسة كونها ف  الدراسة هذه أهمية تتجلى
 التال : النحو على وه  والتطبيق  النظري  البعدين على أهمية ذا  تكو   أ  الحالية الدراسة

 النظرية: األهمية أوالا:
 يدي  فيميا المدتليية القيرارا  باتدياذ المشياركة في  األسير دور أهميية عليى الضوء  تسلي ف  الدراسة هذه أهمية تبري -1

 والتقييم. التشدي  مث  ألبنائهم المقدمة الددما 
 نجاحها. لضما  األسر  بوجود التعليمية والدط  اليردية والدط  البرامج صياغة أهمية إلى النظر لي  -2
 في  اإلعاقية ذوي  الطلبية أسير مشياركة أهميية حيول نظيري  إطيار توفير على تعم  أ ، الدراسة هذه من تا الباحث ت م  -3

 مشاركتهم. من الحد ف  وتسهم بها تمر قد الت  والمعوقا  ألبنائهم اليردي البرنامج تنييذ
 األسييري، المجييال فيي  والعيياملين والمسييؤولين والبيياحثين المهتمييين قبيي  ميين الدراسيية هييذه ميين اإلسييتياد  تييا الباحث ت ميي  -4

 الداصة. لتربيةا ومجال
  التطبيقية: األهمية ثانياا:

 بشييو  والتربييويين الداصيية التربييية وأخصييائيين لألسيير الفيميية المعرفيية تقييديم فيي  الدراسيية هييذه تييييد أ  تييا الباحث ت ميي  -1
  بالمعوقيا المهنييين وت وييد ألبنيائهم المقدمية الديدما  نجياح في  الطلبية أميور أوليياء بي  يقيو  اليذي اليدور ب همية عا 
 بييدورهم األهيي  قيييا  دو   تحييول التيي  المعوقييا  تييذلي  علييى العميي  وبالتييال  ليهمهييا جيياد  كمحاوليية األسيير تواجيي  التيي 
 الها .

 مشابه . أخر   دراسا  ف  الدراسة أدوا  من االستياد  إموانية -2
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 بييرامج بنيياء فيي  لدراسييةا هييذه ميين اليهييا التوصيي  تييم التيي  النتييائج ميين واألخصييائيين البيياحثين يسييتييد أ  تييا الباحث ت ميي  -3
يا فرديية أسرية خطة وإعداد اإلعاقة، ذوي  من للطلبة المدتلية الحاجا  مع تتناسب فردية  احتياجيا  تلبيية تضيمن أيض 
 اإلعاقة ذوي  ك سر األسر

  وأ عليهيا، والتركيي  باألسير  االهتميا  لضيرور  المسيؤولين نظير وتوصيياتها الدراسية نتائج تلي  أ  تا الباحث ت م  كما -4
 اليعالة. مشاركتهم يضمن ما توفير على مستقبف   تحر 

  واإلجرائية: النظرية التعريفات
 خيدما  تقيديم تقتضي  حاجية عنهيا يينجم متياوتية بنسب عج  أو ضعف حالة من يعانو   الذين األطيال هم اإلعاقة: ذوي 

 الرئيسيييية اإلعاقييية فئيييا  وتشيييم  (2019 وآخيييرو ، )الدطييييب واليييتعلم للنميييو تقليديييية غيييير فييير  تيييوفير وتسيييتدع  خاصييية
 واالضييطرابا  التواصيي  واضييطرابا  السييمعية واإلعاقيية والصييحية الجسييمية واإلعاقييا  البصييرية واإلعاقيية العقلييية اإلعاقيية
  (.2013 : 19 )محمود، التوحد طي  واضطرابا  واالنيعالية السلوكية

 الرسيمية التشيدي  ألدوا  وفقيا   الرسيمية اإلعاقيا  ا فئي مين بواحيد  المشدصيين األطيال جميع هم إجرائياا: اإلعاقة ذوي 
 التوحد(. اضطرابا  التواص ، اضطرابا  السلو ، واضطرابا  العقلية، )اإلعاقة ذوي  من األطيال وهم

 التشييدي  ألدوا  وفقييا   اإلعاقييةب رسييميا   المشدصييين الطلبيية أمييور أولييياء هييم إجرائياااا: اإلعاقااة ذوي  الطلبااة أمااور أولياااء
 التوحد(. اضطرابا  التواص ، اضطرابا  السلو ، واضطرابا  العقلية، )اإلعاقة التالية اإلعاقا  بجحد  الرسمية
 ال واليذين واالخصيائيين التربيويين المرشيدين طرييق عن كتابت  تتم إعاقة ذوي  طي  لك  موتوبة خطة هو الفردي: البرنامج

 اليرديييية االحتياجيييا  لمقابلييية خاصييية بصييييغة يعيييد اليييذي لتعليمييي ا البرنيييامج عليييى إلشيييراف أو لتقيييديم ميييؤهلين يوونيييوا أ  بيييد
 (. 30: 2013 )هارو ، اإلعاقة ذوي  لألطيال
ااا: الفاردي البرناامج  ميين الموضيوعة الدراسية عينية ضييمن المشيمولين اإلعاقية ذوي  مين طييي  لكي  المعيد البرنيامج هيو إجرائيا

 احتياجاتهم. مع يتوافق بما المدرسة أو المرك  قب 
 المعلمين توصيا  تنييذ على قدرتهم من وتحد المشتر ، العم  على األمور أولياء تعيق ومواقف اعتقادا  ه  ت:المعوقا

 (.2009 )عبيدا ، والمدتصين
  الدراسة. هذه ألغرا  المعد  األدا   على اإلعاقة ذوي  الطلبة أمور أولياء عليها سيحص  الت  الدرجة :اجرائيا المعوقات

  النظري  اإلطار
 واألطييال األسير  ميهو  على نرك  حيث الدراسة موضوع ف  نظري  أد  من تا الباحث ل  توصل  ما هنا ر نع

 والمعوقييا  االعاقيية ذوي  أطيييالهم رعاييية فيي  األمييور أولييياء ودور وأشييوالها وأهميتهييا األسييرية المشيياركة وكييذل  اإلعاقية ذوي 
 الصييلة ذا  السييابقة الدراسييا  ميين وعييدد اليييردي والبرنييامج ،وأسييبابها أنواعهييا حيييث ميين اإلعاقييا  وكييذل  منهييا تحييد التيي 

  الدراسة. بموضوع
  المقدمة

 التربوييييية دروسيييي  أولييييى ويتلقييييى وينمييييو يترعييييرع فييهييييا للطييييي ، واألساسيييي  األول الحاضيييين األسيييير  كانيييي  لطالمييييا
 التربويية البيئية تيوفير عاتقهيا عليى ويقيع متطلباتي ، وإدرا  حاجاتي  بيتيهم األولى ه  للطي  الحاضنة فاألسر  لذا والتعليمية،
 ظي  في  جلي  بشيو  اليدور هيذا ويتضيح للطيي ، واالجتمياع  النيسي  االسيتقرار تحقييق في  تسيهم الت  السوية واالجتماعية
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 األسيير  وييقييد الييدور هييذا علييى سييلب ا يييؤثر عقلييية أو جسييدية إعاقيية ميين يعييان  طييي  وجييود أ  إال طبيعييية، أسييرية بيئيية وجييود
 (.2017 طالب، )بن واالجتماع  النيس  واستقرارها طبيع ال تواينها

 (Individualized Program) الفردي البرنامج
 المتحييد  الواليييا  في  المعيياقين لألطييال التعليييم بقيانو   عييرف واليذي (P.L. 94142) رقيم القييانو   تيعيي  بييدء منيذ
 كافيية بييدوره أليي   والييذي ،(1975) عييا  (IDEA) ( Individuals with Disabilities Education Act) األمريوييية
 بيئييا  تييوفير مييع اإلعاقيية ذوي  ميين الطلبيية لكافيية المناسييبة المجانييية والتدريبييية التعليمييية الدييدما  بتقييديم تقييو  بيي   الواليييا 
 الديدما  عليى الطلبية مين اليئية هيذه حصيول ضيما  في  إجرائيية كدطيو  وذلي  (.2011 طاليب، أبيو) لتعلمهم معقده غير
 مييين األمريوييي  الكيييونجر  طليييب الصيييدد هيييذا وفييي  ليييديهم، اإلعاقيييا  حيييد  مييين التدفيييي  فييي  ستسيييهم والتييي  لهيييم سيييبةالمنا

 ذوي  مين الطلبية لكافة االحتياجا  كافة تلب  الت  اليردية التربوية البرامج من مجموعة بتطوير تقو  أ  المعنية المؤسسا 
  (.Hallahan & Kauffman, 2012) اإلعاقة

 ذوي  مييين الطلبييية لكافييية التعلييييم قيييانو   لتيعيييي  موتوبييية البيييرامج تلييي  تكيييو   أ  األمريوييي  كيييونجر ال اشيييترط وقيييد
 التربيية في  األسيا  هيو الييردي البرنيامج أ  إليى الداصية التربيية أدبييا  من العديد أشار  فقد األمر حقيقة وف  اإلعاقة،
 (.2012 ال ريقا ،) الداصة

 جيياء إذ األطيييال، وبيياألخ  اإلعاقيية ذوي  بحقييوق  العناييية عيين غائبيية كيينت لييم األردنييية التشييريعا  بيي   نلحيي  كمييا
 اإلعاقيية ذوي  األطيييال حقييوق  ضييما " :علييى ليؤكييد (ح) اليقيير  الرابعيية الميياد  فيي  (2017) سيينة المعدليية بصيييغت  القييانو  
 الحيييا  تييوفير تضييمن التيي  المييواد ميين وغيرهييا ،"المجتمييع فيي  ومشيياركتهم دمجهييم وتع ييي  مهيياراتهم وتنمييية قييدراتهم وتطييوير
 مصييلحة فيي  منهييا ميياد  (48) تصييب ميياد  (52) علييى ليحتييوي  المعدليية بصيييغت  القييانو   جيياء إذ اإلعاقيية، لييذوي  الكريميية
 (.2017 لسنة 20 رقم قانو  ) اإلعاقة ذوي  حقوق  وحماية

 دتصيييينوالم بعنايتييي  المعنييييين واألشيييدا  الطيييي  واليييدي مييين لكييي  اليرصييية مييينح تيييم فقيييد القيييانو   هيييذا وبتطبييييق
 (.2016 والعتيب ، التميم ) البرنامج لتنييذ المطلوبة والمفحظا  المداخف  بتقديم يقوموا ب   الداصة التربوية والمراك 

 هييو (IEP) (Individualized Education Program) اليييردي التربييوي  البرنييامج يعتبيير الصييدد هييذا وفيي 
يييا والمصيييمم للطلبييية التعليمييي  المدطييي   وذلييي  اإلعاقييية بنيييوع وثييييق بشيييو  تيييرتب  والتييي  الداصييية تياجييياتهماح لتلبيييية خصيص 
  (.Hallahan & Kauffman, 2012) اليردي البرنامج تنييذ فتر  طوال بالطي  الداصة األهداف لتحقيق

 وقييرار اليييردي البرنييامج وتنييييذ إعييداد فيي  يسييهمو   والييذين اإلحاليية بيريييق يعرفييو   مييا أو المحتملييو   المشيياركو   أمييا
 التعلييم هيئية عين ممثي  ( ) .األوليى بالدرجية عليي  الشيرعيو   األوصيياء أو الطيي  واليدي (أ) فهيم بالطي  الدا  ةاإلحال
 .المنطقية لينيس التابعية الداصية المراكي  أو الميدار  في  الديا  التعلييم معلمي  ( ) .الطيي  بهيا يعي  الت  المنطقة ف 
 البرنيامج تنيييذ مين المترتبية التعليميية لآلثيار ميسر ا يعد والذي سابق ا ورينالمذك األعضاء أحد (هي) .العا  التعليم معلم  (د)

 أحييد إلييى اإلحاليية) االنتقييال بدييدما  المعنيييو   (ي) .وشييدتها اإلعاقيية نييوع بحسييب ذليي  ويحييدد نيسيي  الطالييب (و) .اليييردي
 (.2016 ،الصادق عبد) الحاجة عند وذل  (المدتصة المراك 

 مين الواليدين مين لكي  اليعليية المشياركة ضيما  ف  تتمث  فه  اليردية التربوية البرامج تقدمها الت  اإلسهاما  أما
 ضيرور  عليى تؤكيد الداصية التربيية ف  والتعليما  والتنظيما  القوانين أ  حيث ألطيالهم، واإلحالة والتنييذ التدطي  حيث
 (.2012 الرشيد، عبد) ألطيالهم اليردي البرنامج ف  الوالدين دمج
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 ييتمون حتيى كياف بوقي  لهيا التحضيير قبي  الييردي البرنيامج أجي  مين المقابلية بدصو  الوالدين إبف  ر ضرو و 
 بالتعياو   أساسي  بشيو  شيركاء الواليدين يويو   أ  يجيبو  .(2011 محميد،) الفيمية الترتيبا  وإجراء الحضور من الوالدين

 الدييا  اليييردي البرنييامج واعييداد تطيوير فيي  وكييذل  الييةاإلح قيرار اتديياذ وحتييى الحاليية تشييدي  بدايية منييذ التقييييم فريييق ميع
 (.Quinn & Oldmeadow, 2013) ب بنائهم

 المشياركة عليى والمقيدر  الحيق اإلعاقية ذوي  مين الطيي  واليدي ليد  يويو   أ  المشياركة في  المساوا   حق ويتضمن
 القيرار صينع عملييا  في  المغي    ذا  المشياركة ذلي  يتضيمن إذ ب طييالهم، الداصية والمناقشيا  القيرارا  كافية في  اليعلية
 إبطييال يييتم أ  يمويين إذ اإلعاقيية، ذوي  لألشييدا  التعليييم قييانو   عليهييا نيي  التيي  الحقييوق  أحييد وهييو الدييا  التعليييم فيي 

 (.Wright, 2012) علي  الوالدين موافقة عد  حال ف  واإلحالة التقييم فريق قب  من المعد اليردي البرنامج صفحية
 ومشياركتهم الواليدين حضيور مين للت كيد اإلجيراءا  مين عيدد اتبياع الداصية والمراك  المدرسة عاتق على يقع كما

 لحضييور لهييم اليرصيية اتاحيية ميين للت كييد مقييدم ا المتاحيية االتصييال قنييوا  ب حييد الوالييدين تبلييي ك اليييردي البرنييامج اجتميياع فيي 
 وأخييذ التشيياور بعييد وذليي  المعنييية األطيراف افييةلك المناسييب والموييا  الوقيي  في  االجتميياع وموييا  موعييد تحديييد و .االجتمياع

 تتييوفر لييم إذا بعييد عيين االجتميياع فيي  الوالييدين مشيياركة تضييمن التيي  واألسيياليب الوسييائ  ميين مجموعيية تييوفيرو  .الجميييع آراء
 (.2016 والعتيب ، التميم ) االجتماع لموا  اليعل  الحضور على القدر  لديهم

 :الفردي البرنامج وأهمية أهداف
 تيوفره بميا اإلعاقية، ذوي  لألطييال الداصية التربيية خدما  تقديم ف  األسا  حجر ه  اليردية التربوية رامجالب إ 

 التربويييية البيييرامج وتنيييييذ تصيييميم فييي  سيييوي ا للعمييي  أنيسيييهم والطلبييية الديييدما  ومقيييدم  والمعلميييين الواليييدين لكييي  فرصييية مييين
 .اليردية

 Individuals with) المعيييياقين لألطيييييال التعليييييم و  قييييان فيييي  ورد  التيييي  والتنظيمييييا  اإلجييييراءا  أ  كمييييا

Disabilities Education Act)  أميا والتربويية، واألسيرية واإلداريية القانونيية الصيبغة اليردية التربوية البرامج على تضي 
 :يل  فيما تتمث  فه  اإلعاقة ذوي  الطلبة وتعليم تربية ف  اليردي البرنامج استددا  أهمية منها تنبثق الت  األسس

 إدراجي  أو الدياطئ التسيوين ضحية الطي  يقع ال حتى وأسرت ، الطي  من لك  وقائية مضلة اليردي البرنامج يوفر أ  -1
  .المفئمة غير اليردية التربوية البرامج ضمن

 .الداصة التربية واخصائ  لمعلم  توج  أفض  اليردي البرنامج يعوس أ  -2
 العريضية الدطيوط يتبيين ضيوئها عليى والت  اليريد  الطي  بدصوصية واعتراف رارإق بمثابة اليردي البرنامج يوو   أ  -3

 .اليردي التربوي  للبرنامج
 (.Robert, 2015) الطي  أداء وتقييم لقيا  طريقة أفض  اليردي البرنامج يمث  أ  -4
 تنميية عليى اإلعاقية ذي الطيي  مسياعد  في  اليرصية التربيويين والمدتصيين المعلمين من لك  اليردي البرنامج يتيح أ  -5

 .وج  ب فض  قدر 
 (.Erten, 2017) الداطئة الممارسا  من أطيالهم حماية ف  األسر مشاركة إموانية اليردي البرنامج يوفر أ  -6

 األسرية المشاركة أهمية
 يييذتني ميين الرئيسييية األهييداف أهييم أحييد أطيييالهم لتربييية الفيميية والمهييار  المعرفيية اكتسييا  علييى األسيير  مسيياعد  تعييد

 ال إذ تنييييذها، فيي  األسيير  وإشييرا  تعيياو   علييى أساسيي  بشييو  تعتمييد البييرامج فهييذه الداصيية، التربييية وبييرامج اليردييية البييرامج
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 أكانيي  سييواء خاصيية خييدما  ميين للطييي  يقييد  مييا فكيي  ،(ييي2010 الدطيييب،) أسييرت  دو   للطييي  الدييدما  هييذه تقييديم يمويين
 مواقييف فيي  تعميمهييا لضييما  األسيير  فيي  وامتييداد ارتبيياط لهييا يويين لييم إذا هييافاعليت تكتميي  ليين نيسييية أو اجتماعييية أو تربوييية
 بييين والطيبيية الحسيينة العفقييا  بيي   (2011) محمييد فيي  الييوارد (Freeland) فريفنييد ذليي  علييى أكييد وقييد مشييابهة، أخيير  
 في  للمشياركة تقبلها جةدر  على ينعوس مما أطيالها، نحو ونجاحها األسر  عفقة على إيجاب  أثر لها واألخصائيين األسر 
 .البرامج هذه وتنييذ تطوير

 نمييوهم فيي  األطيييال تحسيين علييى إيجيياب  أثيير لهييا والبييي  الداصيية التربييية مراكيي  بييين قوييية عفقييا  إقاميية أ  إذ
 النميو حييث مين والطيي  األسير  مين ك  على اليائد  من بالكثير يعود أ  ش ن  من الذي األمر المهارا ، أغلب ف  وادائهم

 اليذي األمير لهيم االنيعاليية الحالية تحسين وكيذل  أطييالهم، ميع الواليدين تعامي  ومهيار  مسيتو   وتحسين الطيي  لد  معرف ال
 (.2017 طالب، بن) ب طيالهم عفقاتهم يحسن

 قبييي  مييين وأهدافييي  الطيييي  لحاجيييا  الكامييي  اليهيييم تييوفر مييين بيييد ال األسيييرية المشييياركة وييييياد  التوجييي  هيييذا ولتحقيييق
 ال كميا يعيشيها، التي  التربويية بالبيئية واضحة معرفة ومعرفتهم التعليمية العملية ف  لتطوره فهمهم من بد ال  وكذل األسر ،

 األسير  إدرا  إليى باإلضيافة البيي ، إليى المراكي  مين الموتسيبة المهيارا  لتعمييم المناسيبة الطيرق  عليى األسر  تعرف من بد
 (.Wright, 2012) ألطيالهم الدعم مصادر وفيرت ف  ب  تقو  الذي الدور وألهمية لمسؤولياتها
 التواصييي  فييير  ييييياد  فييي  فتتمثييي  الياعلييية، األسيييرية المشييياركة جيييراء األخصيييائيين عليييى تعيييود التييي  اليوائيييد أميييا
 تقييد  التيي  والتربوييية اليردييية البييرامج فاعلييية ميين ملحييو  وبشييو  ي يييد بييدوره وهييذا واألسيير ، المركيي  بييين واليعييال اإليجيياب 
 لليدور األخصيائيين نظير  تغييير إليى تيؤدي المركي  مع المستمر  األسرية المشاركة أ  إلى باإلضافة اإلعاقة، ذوي  لألطيال
 عمليية أ  كميا ب طييالهم، الداصية النيواح  بوافية إشيراكهم في  الجهيد مين الم ييد وبيذل األسير  قب  من ب  القيا  يجب الذي

 واليييدعم التواصيي  أ  ذليي  تطييوره، ومراقبيية الطييي  لتييدريب ألخصيييائيينا دافعييية يييياد  علييى تعميي  أ  شيي نها ميين المشيياركة
 اليييوري  التع ييي  علييى األخصييائيين حصييول فيي  يسييهم الوالييدين قبيي  ميين الراجعيية التغذييية وتقييديم األسيير  قبيي  ميين المسييتمر
 (.Erten, 2017) األطيال مع بذلها الت  لجهودهم

 التعليمية العملية في األسرية المشاركة أشكال
 اليردييية البييرامج وتنييييذ تدطييي  فيي  أسييرت  مشيياركت  جييراء والمركيي  الطييي  علييى تعييود التيي  اليوائييد ميين للعديييد انظيير  

 عييين األسييير  خرجييي  وبهيييذا واحيييد، آ  فييي  واجتماعي يييا إنسييياني ا وواجب يييا مطلب يييا المشييياركة هيييذه أصيييبح  والتعليميييية، والتربويييية
 االجتماعيية النيواح  مين العدييد في  ذلي  يتدطيى دورهيا أصيبح وإنميا قي ،ف فسيولوجي ا أطيالها مساعد  ف  التقليدي الميهو 

 وقييد تنييييذها، فيي  ومقييدر  معرفيية ذا  تكييو   أ  األسيير  علييى رئيسييية أدوار أربعيية هنييا  أصييبح وبييذل  واإلنسييانية، والتعليمييية
 هييذه فيي  إعاقيية ذو طييي  وجييود فرضييها التيي  للمشيياك  حلييول إيجيياد علييى كيي فراد عملهييم ضييرور  فيي  األدوار هييذه تمحييور 
 بييدور قيييامهم وكييذل  طيلهييم، ومهييارا  بقييدرا  خاصيية معلومييا  تقييديم فيي  األخصييائيين مشيياركتهم ضييرور  وكييذل  األسيير ،
 الواليدين عليى واجب يا أصيبح وأخيير ا والمهياري، التعليمي  تقيدمهم ومتابعية ورعيايتهم اإلعاقية ذوي  أطييالهم تدريس ف  المدر 

 الدطييييب،) للطيييي  والتربيييوي  الييييردي البرنيييامج فييي  والميييدار  الداصييية التربيييية مراكييي  مييين  كييي ميييع الشيييري  دور يلعبيييوا أ 
2010.) 

 ,Al -Baddareen) اإلعاقيا  ذوي  أسير مين اليعالية المشياركة جيراء األخصيائيين عليى تعيود التي  اليوائيد ومين

Ghaith & Akour, 2014:) 
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ييا أكثيير يوونييوا أ  مسيياعدتهم فيي  كبييير وبشييو  تسييهم -1  التيي  المعلومييا  ميين اسييتياد  وأكثيير وأسييرت  الطييي  جييا لحا تيهم 
 االجتماعيية المجياال  كافية في  وتطيورهم تحسينهم وميد  اإلعاقة ذوي  من أطيالهم لحالة متابعتهم جراء األسر تقدمها

 .والصحية
 إلعاقيةا ذوي  مين األطييال تحصيي  ييياد  في  األخصيائيين نجياح فير  ييياد  في  الياعلية األسرية المشاركة تسهم كما -2

 .واالجتماعية والحركية الدراسية المستويا  كافة على
 يبيذلو   يجعلهيم اليذي األمير اإلعاقية، ذوي  مين األسير قبي  مين لهيم المقيد  اليدعم جراء ب نيسهم األخصائيين ثقة ايدياد -3

 .المعاق الطي  لحالة والمتابعة الجهد من الم يد
 ,Laws and Millward) اليييردي البرنييامج فيي  ليعالييةا مشيياركتهم جييراء األسيير علييى تعييود التيي  اليوائييد وميين

2014:) 
 وذا  المحلي  المجتميع في  المتيوفر  اليدعم مصيادر بمدتليف وتبصيريهم لتيدريبهم الفيمية المهيارا  من العديد إكسابهم -1

 .معاق طي  وجود جراء عليهم الناتج الضغ  تدفي  ف  منها االستياد  يمونهم والت  بطيلهم، العفقة
 تسيهي  في  ذلي  يسيهم إذ واألخصيائيين، اإلعاقية ذوي  مين األطييال ليذوي  األسير بيين إيجابيية مشياركة فقا ع ت سيس -2

 الييدعم عملييية لتحسييين االخصييائيين قبيي  ميين لهييم المعلومييات  الييدعم تييوفيرو  .أطيييالهم وتعليييم تربييية فيي  األسيير  مهميية
 .اإلعاقة ذوي  من ألطيالهم األسر  قب  من المقد  األكاديم 

 الجهيود تقيدير فكير  ليديهم تتبليور وكيذل  األخصائيين، من الصادر  للقرارا  اإلعاقة ذوي  من األسر تقب  إموانية ت داد -3
 .أبنائهم معالجة ف  األخصائيين يبذلها الت 

 مييع الرسييمية غييير والنقيياش الحييوار قنييوا  وفييتح اإلعاقيية، ذوي  ميين للطييي  الددميية توصييي  فيي  ومتييين مهييم إطييار بنيياء -4
 .الداصة التربية مجال ف  المهتمين
 ,Charkraborty) اليييردي البرنييامج فيي  ألسييرت  اليعاليية المشيياركة جييراء الطييي  علييى تعييود التيي  اليوائييد وميين

2016:) 
 يعمي  اليذي االمير واألخصائيين، األسر  قب  من ثنائ  دعم من ل  يتوفر لما أكاديمي ا، نجاح  فر  يياد  على العم  -1

 .الدعم من الم يد ل  يقد و  أمام  الصعوبا  تذلي  على
 بشييو  اليتعلم وعملييية المني ل نحييو إيجابيية اتجاهيا  تبنيي  عليى ويعميي  لديي  السيلو  وتعييدي  واليتعلم النمييو فير  تي داد -2

 أفكيياره تحيير  جييراء معرفييية، تييواي   حاليية إلييى وصييوال   وذليي  األداء علييى اإلعاقيية ذوي  ميين الطييي  مقييدر  يييياد  و .عييا 
 .معارف  وايدياد الداخلية

 اإليجييياب  للجيييو نتيجييية والتيييدريب اليييتعلم فييي  رغبيييتهم ايديييياد جيييراء اإلعاقييية ذوي  مييين لألطييييال الدافعيييية مسيييتو   ارتيييياع -3
 خارجيية موافئيا  مين الطيي  عليي  يحصي  وميا الييردي البرنيامج في  واالخصيائيين األسر من ك  اندما  من المتشو 
 .ب  يقو  نشاط أي على

 غيير ونيوع رسم  نوع وهما فق  إثنين نوعين إلى األسرية المشاركة قسم فقد (Robert, 2015) روبر  قسم وقد
 اإلدارا  أو الداصيية التربييية مراكيي  تنظمهييا التيي  النشيياطا  فيي  المشيياركة تليي  هيي  الرسييمية األسييرية فالمشيياركة رسييم ،
 المسياند ، التعليميية اليرديية رامجالبي تنيييذ عليى الواليدين تيدريب ف  الرسمية األسرية المشاركة تتمث  كما المدتلية، التعليمية
 المعلوميا  هيذه وتقيديم المركي  او المني ل في  ذلي  اكا  سوا ء وواقع  مباشر بشو  أطيالهم ألداء الوالدين مفحظة وكذل 
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 الترفيهييية النشيياطا  فيي  المشيياركة ميين الوالييدين بيي  يقييو  بمييا تتمثيي  فهيي  رسييمية الغييير للمشيياركة بالنسييبة امييا .لألخصييائيين
 & Quinn وأولييد كييونن أوردهييا فقييد المنيي ل داخيي  فيي  الوالدييية المشيياركة يديي  وفيمييا .التطوعييية واالعمييال فصييفيةوال

Oldmeadow, 2013.) هما جانبين ف: 
 واالسييها  االجتماعييية المهييارا  تطييوير أجيي  ميين المنيي ل داخيي  المدتلييية والتكيفييية والمهارييية التعليمييية النشيياطا  تقييديم -1

 .التعليم وإثراء المتقدمة المهارا  ف  واالسها  األساسية، المهارا  تعليم ف 
 وكيذل  للطيي ، والسيفمة الصيحة وضيما  آمين ومسون ومفبس وشرا  طعا  من للطي  األساسية االحتياجا  توفير -2

 ميييا وهيييذا للييتعلم، اإليجابيييية والظيييروف المدرسييية االحتياجيييا  وتيييوفير المعيياق، للطيييي  المن لييي  والتييدريب الرعايييية تقييديم
 .ألطيالهم األمور أولياء بها يقو  الت  األدوار عن للحديث يدفعنا

 األسرية المشاركة معوقات
 إال طيلهيم، وتعليم تربية عملية ف  اإلعاقة ذوي  األطيال أمور ب ولياء المتمثلة األسرية المشاركة أهمية من بالرغم

 المعوقييا  هييذه أغلييب أ  إذ الميي مول، بالشييو  المشيياركة هييذه تيعييي  ميين تحييد التيي  العوائييق ميين العديييد هنييا  ييي ال ال أنيي 
 بعيي  أ  تيير   الداصيية التربييية فمراكيي  ،(واألسيير  الداصيية التربييية مراكيي ) الطييرفين كييف ميين السييلبية االتجاهييا  مصييدرها
 مين ثييرالك هنيا  أ  المراكي  بعي  تر   كما أصف ، فهمها إلى تسعى وال اإلعاقة طبيعة فهم على القدر  لديها ليس األسر
 بي مور األسير انشيغال منهيا، أسيبا  لعد  وذل  إيجاب  بشو  المعاق للطي  المطلو  الدعم تقديم ف  متعاونة الغير األسر
 مشيياركة ميين تحييد التيي  األخيير   المعوقييا  أهييم وميين (.(Wright, 2012 الواقييع لألميير واستسييفمهم مبيياالتهم وعييد  أخيير  
 ألهميييية إدراكهيييم عيييد  وكيييذل  المواصيييف ، وجيييود وعيييد  الوقييي  ضييييق اقيييةاإلع ذوي  أطييييالهم وتيييدريب تعلييييم فييي  األسييير

 للمسياعد  الفيمية للمهيارا  اميتفكهم بعيد  اعتقيادهم إليى باإلضيافة ألبنائهم، المعد  والتربوية اليردية البرامج ف  مشاركتهم
 (.2016 ال عب ،) لهم والمهنيين األخصائيين تقب  بمد  يثقو   ال األسر بع  ا  كما طيلهم، وتعليم تربية ف 

 اإلعاقيية ذوي  األطيييال أمييور وأولييياء األخصييائيين بييين القائميية العفقيية علييى تييؤثر والتيي  األخيير   المعوقييا  وميين
 أطيييالهم قييدرا  مسييتو   توضييح التيي  والمعلومييا  الدييدما  تقييديم فيي  بالتقصييير لألخصييائيين االسيير أتهييا  سييلب ، بشييو 

 فيي  دورهييم عيين راضييين غييير اإلعاقيية ذوي  األطيييال امييور أولييياء ميين فالعديييد رهم،لمشيياع مراعيياتهم عييد  وكييذل  ومهيياراتهم،
 دورهيم ويقتصير سيلبيو   مسيتقبلو   بي نهم اليردية للبرامج التدطي  اجتماعا  ف  الدور هذا ويصيو   الداصة التربية مراك 
 (.2016 ،الصادق عبد) فق  الرسمية األوراق على التوقيع على

 تشييو  والتيي  االفتراضيا  ميين مجموعيية إليى (Dust & Dempsy, 2007) مبسيي ود دسيي  مين كيي  يشييير كميا
يييا  عليييى يجيييب والتييي  ب طييييالهم الديييا  الييييردي البرنيييامج فييي  األسييير  مشييياركة مييين تحيييد التييي  المعوقيييا  مييين للكثيييير أساس 

 :ه  االفتراضا  وهذه الطي  وأسر  المرك  بين ما اليجو  لتقلي  بها االهتما  األخصائيين
 فيي  التربوييية النشيياطا  فيي  مشيياركهم عييد  تيسيير كثييير  أسييباب ا هنييا  وأ  األعمييار مدتلييف ميين ب بنييائهم لييدينالوا يهييتم -

 .المراك  أو المدرسة
 وقيي  ميين تدتلييف ومشيياركتهم تواجييدهم فييج  ولييذل  أطيييالهم، نمييو ميين المدتلييية األوقييا  فيي  مدتلييية حاجييا  للوالييدين -

 .آلخر
 .معين لمد  ولو أطيالهم تد  الت  النشاطا  ف  المرك  أو ةالمدرس يشاركوا أ  يمون الوالدين معظم -
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 وصيلتهم قيد تكيو   أ  يموين المعلوميا  وهيذه طيلهيم إعاقية حالية حيول السيابق مين أفضي  معلوما  اآل  الوالدين لد  -
 .األخر   االتصال ووسائ  التلياي طريق عن

 االتصياال  مين الكثيير هنيا  إ  السيابقة، السينوا ب مقارنية للواليدين أفضي  خيدما  األييا  هيذه والمراكي  المدار  تقد  -
 أو المدرسيية فيي  العيياملين قبيي  ميين والتعيياو   المرونيية تييوفر إلييى باإلضييافة للمنيي ل، ترسيي  التيي  والمفحظييا  الهاتفييية
 .المرك 
 بي   دنجي فجننيا ليذا ألطييالهم، المعيد  اليرديية البيرامج في  الواليدين مشياركة عليى سلب ا ستؤثر المعوقا  هذه مث  إ 

 واخصيائيين وإدارييين مهنييين مين الداصية المراكي  عين المسيؤولين قبي  من بها اإللت ا  الواجب المباد  من مجموعة هنا 
 (:2014 هارو ،) يل  ما المباد  هذه ومن اإلعاقة ذوي  األطيال وأسر

 .متكافئة عفقة إيجاد خفل من واألخصائيين األسر بين المتبادل االحترا  -1
 .أطيالهم قدر  تنمية ف  نحوهم إيجابية اتجاها  وجود مع واألخصائيين المهنيين يةخصوص احترا  -2
 .افعالهم وردود بمشاعرهم واالهتما  ك صدقاء إليهم والنظر  اإلعاقة ذوي  األطيال ألسر األخصائيين احترا  -3
 للبييرامج والتنييييذ تدطييي ال فيي  مشيياركتهم لضييما  الطييرق  ميين العديييد باسييتددا  لألسيير  األولييية الحاجييا  تلبييية ضييرور  -4

 .والتربوية اليردية
 المتحييي   وغييير الكامليية المعلومييا  تبييادل إلييى باإلضييافة الطييي ، حيييا  فيي  الثابيي  الشيي ء هيي  األسيير  أ  علييى الت كيييد -5

 .والدعم التيهم عن تنم والت 
 مين بوي  المتعلقية المدتليية لفحتياجا  واالستجابة اليعال التواص  ومهار  والشمولية بالمرونة األخصائيين يتصف أ  -6

 .ووالدي  الطي 
 ا  يجييب اإلعاقيية ذوي  ميين أطيييالهم وتعليييم تنشييئة أجيي  ميين الوالييدين لمسيياعد  برنييامج أي بيي   القييول يمويين وبهييذا

 طيلهييم، نحييو مشيياعرهم وخاصيية للوالييدين، النيسيي  الجانييب دعييم فيي  تتمثيي  والتيي  للوالييدين األساسييية الحاجييا  علييى يركيي 
 معييارف وكييذل  طيلهييم، أمثييال ميين اإلعاقيية ذوي  األطيييال تنشييئة وممارسييا  ومبيياد  الطييي  بنمييو معرفييةال إلييى باإلضييافة
 الحيييب ،) وتعلييييمهم األطييييال تنشيييئة مجيييال فييي  وتطبيقاتييي  السيييلو  تعيييدي  وبمبييياد  اليييتعلم وأسييياليب محتيييو   فييي  وتيييدريبا 
2011.) 

 الصلة ذات السابقة الدراسات
 بموضيوع الصيلة ذا  الدراسيا  ألهيم عرضيا   يلي  وفيميا والعربيية، األجنبيية  الدراسيا مين العديد على االطفع تم

 :الدراسة هذه
 ,Iacolino, Pellerone, Pace, Ramaci)وكاسيييتورين وبايسيييراميس وبيلييييرو   ايوولينيييو مييين كييي  أجييير  

Castorina, ,2006) ليد  اليذي وروالتصي اإلعاقية ذوي  األطييال أميور أوليياء مشياركة درجية استقصياء إليى هدف  دراسة 
 المييينهج البيياحثو   اتبيييع إذ ايطاليييا، فيي  اإلعاقييية ذو لطيلهييم بالنسيييبة األسيير  وعميي  واألمومييية األبييو  حيييول األبييوين اليي وجين
 تيييم معييياق، طيييي  (100) ليييديهم اليييذين الواليييدين، األيوا  مييين (50) العينييية وشيييمل  دراسيييتهم إجيييراء فييي  التحليلييي  المسيييح 
 جوانيب لتقيييم Family Assessment Device (Epstein، Baldwin، & Bishop، 1983) األسير  تقييم أدا   استدد 
 السييلوكية والسيييطر  والمشيياركة، العاطفييية واالسييتجابة واألدوار، واالتصييال، المشييوف ، حيي  مثيي  األسيير ، أداء ميين محييدد 
 والتماسيي  التكييي  قابلييية ا لقييي ،(Olson، 2001) األسييري  والتماسيي  التكييي  علييى القييدر  تقييييم ومقيياييس .العييا  واألداء
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 فييي  .والرضيييا والتواصييي  التماسييي  أبعييياد فييي  أعليييى نتيييائجهم كانييي  المعاقيييا  البنيييا  واليييدي أ  النتيييائج وأظهييير  األسيييري،
 عنييدما األسيير  عميي  طبيعيية أ  إلييى النتييائج وأشييار  .المرونيية بعييد فيي  عالييية درجييا  الييذكور األبنيياء والييدي أظهيير المقابيي ،
  .وإعاقت  الطي  بنوع يت ثر قد معوق  طي  هنا  يوو  

 فيي  األسييرية المشيياركة تيعييي  فيي  المهنيييا  دور علييى التعييرف إلييى هييدف  دراسيية (2007) التييويجري  أجيير  بينمييا
 تيم البيانيا  ولجميع التحليلي ، الوصيي  المنهج الباحثتا  اتبع  حيث السعودية، ف  العقلية اإلعاقة لذوا  التعليمية العملية
 المشياركة معوقيا  الحاليية، األسيرية المشياركة أشيوال األسيرية، المشياركة ميهو  محاور ثفثة على شمل  استبان  استددا 
 ميين اليكرييية التربييية وبييرامج معاهييد فيي  العييامف  المهنيييا  ميين (110) بلغيي  عينيية علييى االسييتبانة تطبيييق تييم .األسييرية
 وقيد النيسيية، والددمية االجتماعيية والددمية والكيف  النطيق عيف  خدمة ف  متمثلة المساند  الددما  وأخصائيا  معلما 
 المشياركة أشيوال محيور نتائج وجاء  ،(%90,4) بنسبة األسرية المشاركة ميهو  على الدراسة عينة اتياق النتائج أظهر 
 (%76,6) بةبنسي بنيوده عليى الدراسة عينة اتيق  فقد األسرية المشاركة معوقا  بمحور يتعلق وفيما سلبية الحالية األسرية

 قبي  مين الواليدين وتيدريب إرشياد خدمية تيعيي  عيد  في  المهنييا  نظر وجهة من األسرية المشاركة معوقا  أهم تمثل  وقد
 اندييا  وقتهيا، معظيم يشيغ  بعمي  األ  انشيغال التعليميية، العمليية في  بالمشياركة األسير  ُيلي   ميا تيوفير وعد  المسئولين،
 للتعياو   المتاحية اليير  بطبيعية والمدرسية األسير  معرفية وعيد  الطالبيا ، تتعلمي  أ  مويني ميا نحو األسر  توقعا  مستو  
 .المشتر 

 المبوير التيدخ  بيرامج في  الوالديية المشياركة واقيع عين الكشيف إليى هيدف  دراسية أجير  فقيد (2013) القدس  أما
 (85) ميين تكونيي  عينيية علييى وذليي  .سييوريا فيي  المبويير التييدخ  مراكيي  فيي  العيياملين نظيير وجهيية ميين المعييوقين لألطيييال

 أشييوال وهيي  أبعيياد ثفثيية ميين مؤلييية اسييتبانة تصييميم وتييم التحليليي  الوصييي  الميينهج الباحثتييا  اتبعيي  حيييث اختصاصيييا،
 الوالديية المشياركة أشيوال أكثير أ  إليى التوصي  وتيم الوالديية، المشياركة معوقا  الوالدية، المشاركة فوائد الوالدية، المشاركة
 وأقيي  الفصييفية، األنشييطة فيي  المشيياركة المدرسييية، االجتماعييا  حضييور االختصاصيي ، مييع المعلومييا  تبييادل هيي  تكييرار ا
 الداصيية الجلسييا  فيي  المشيياركة تنميتهييا، المطلييو  المهييارا  علييى المنيي ل فيي  الطييي  تييدريب هيي  حييدوثا   المشيياركة أشييوال
 نظيير وجهيية ميين الوالدييية المشيياركة تحققهييا التيي  يوائييدال أكثيير وإ  .اليييردي البرنييامج وضييع فيي  المشيياركة الطييي ، بتييدريب
 علييى الوالييدين قييدر  يييياد  واألسيير ، االختصاصيييين بييين التواصيي  عملييية تحسييين هيي  المبويير التييدخ  مراكيي  فيي  العيياملين
 بعييد النيسييية، الضييغوط الوالدييية المشيياركة معوقييا  أهييم وميين المهييارا ، تعميييم علييى الطييي  قييدر  يييياد  الطييي ، مييع التعاميي 
 عين المسيؤول هيو االختصاص  ب   الوالدين اعتقاد المشاركة، على قدرتهما بعد  الوالدين اقتناع األسر ، من ل عن المرك 
 مسيياعد  علييى الوالييدين قييدر  عييد  للطييي ، المقدميية الدييدما  جييدو   بعييد  االقتنيياع الطييي ، إعاقيية ميين الدجيي  الطييي ، رعاييية
 .شاركةالم ب همية الوالدين معرفة عد  الطي ،

 إلييى هييدف  دراسيية ((McNeilly, Macdonald, Kelly, 2017 وكييايل  وماكدونالييد ميوييانل  ميين كيي  وأجيير  
 إيرلنييدا فيي  اإلعاقيية ذوي  ابنييائهم رعاييية حييول المهنيييين مييع المتدييذ  القييرارا  فيي  المشيياركة فيي  الوالييدين تجييار  استكشيياف
 األطييييال أميييور أوليييياء مييين (77) مييين العينييية تكونييي  وعيييية،الن والمقيييابف  المسيييح منهجيييية الدراسييية اسيييتددم  .الشيييمالية
 يميا  أخيذ :البيانيا  مين محياور بثفثة النتائج وبري  سنة 28و 3 بين أعمارهم تتراوح اإلعاقا  من مجموعة مع والشبا 
 أ  ئجالنتيييا أشيييار  وقيييد القيييرار، صييينع جوانيييب جمييييع فييي  والمشييياركة الصيييحيح، التيييواي   وتحقييييق المعرفييية، وعيييد  المبيييادر ،
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 عليى األمثلية مين العدييد أظهروا الوالدين أنهم من الرغم على بآرائهم األخذ أو لهم االستماع يتم ال كثير  أحيا  ف  الوالدين
 .بقراراتهم المعنيين إلبف  الكافية المعلوما  لهم تتوفر ولم كام  بشو  اشراكهم يتم لم ولكن الجيد  الممارسة

 التربوييية الدطيية فيي  الوالدييين مشيياركة يعيي ي برنامييج فاعلييية معرفيية إليى هييدف  سيةبدرا (2017) الجوالد  قا  كما
 أولييياء ميين (30) ميين العينيية تكونيي  األرد ، فيي  ال رقيييياء بمحافظيييية الصييييم الطلبيييية لييييد  النيسيييي  التكيييييف لتحسييييين اليردييييية
 برنييامج اسييتدد  كمييا النيسيي ، التكيييي  أدا   وطييور دراسييت  إجييراء فيي  التحليليي  الوصييي  الميينهج الباحييث اتبييع إذ األمييور،
 النتيائج أظهير  الصيم، الطلبية ليد  النيسي  التكيي  تحسيين في  اليرديية التربويية الدطية في  الواليدين مشاركة يع ي تعليم 
 تحسييييين فيييي  اليردييييية التربوييييية ةالدطيييي فيييي  الوالدييييين مشيييياركة تع ييييي  فيييي  التعليميييي  للبرنامييييج إحصائيييييا داليييية فييييروق  وجيييود
 .التجريبييية المجموعيية ولصالييح الصييم الطلبيية لييد  النيسيي  التكيييف

 البييرامج فيي  األمييور أولييياء مشيياركة مييد  علييى التعييرف هييدف  فقييد (2018) والحنييو للدوسييري  أخيير   دراسيية وفيي 
 نجياح في  مشياركتهم وأهميية أنيسيهم، األمور وأولياء المعلمين نظر وجهة من اليكرية اإلعاقة لذوي  المقدمة اليردية التربوية
 في  ألبنيائهم الييردي البرنيامج في  األميور أوليياء مشياركة معوقيا  عليى والتعيرف للطيف ، المقدمية اليرديية التربويية البرامج
 ميين (30)و معلييم (156) علييى العينيية شييمل  كمييا دراسييت ، فيي  التحليليي  الوصييي  الميينهج الباحييث اتبييع إذ .الريييا  مدينيية
 أ  إليى النتيائج وأشيار  .األميور أوليياء عليى وتوييعي  اسيتبيا  بناء تم وقد السعودية ف  اليكرية اإلعاقة ذوي  األمور أولياء

 أوليييياء مشييياركة وأ  مرتيعييية، أهميييية ذا  تعيييد اليكريييية اإلعاقييية ذوي  للتفمييييذ الييييردي البرنيييامج فييي  األميييور أوليييياء مشييياركة
 معوقييا  محييور خييفل وميين .البييرامج ميين المرجييو  األهييداف ميين عيي ي  ألبنييائهم اليردييية التربوييية البييرامج ادإعييد فيي  األمييور
 المعوقيا  أهيم وأ  أبنائهم، حاال  على ايجابية بنتائج تعود سوف مشاركتهم أ  ف  ثقتهم عد  تبين األمور أولياء مشاركة
  .نيعا   تجدي ال التربوي  البرنامج إعداد ف  مشاركتهم أ  من المعلمين ج   كان 

 دراسيية ( Marino, Tremblay, Khetani, Anaby, 2018) وعنيياب  وخيتيان  وتريمبليي  ميارينو أجيير   كميا
 وبحثيي  (التغيييير فيي  الرغبيية المشيياركة، التكييرار،) أبعيياد ضييمن اإلعاقيية ذوي  أبنييائهم مييع األسيير مشيياركة وصييف إلييى هيدف 
 في  اليدخ  ومسيتو   لألسير  العيا  األداء أي األسيرية العوام  وتناول  اإلعاقة وشد  الطي  عمر مث  عليها المؤثر  العوام 
 أولييياء ميين (90) الدراسيية عينيية وبلغيي  Cross-sectional design المستعرضيية الدراسيية اسييتددا  تييم .شيييواغو مدينيية
 هنييا  وكييا  األنشييطة، تكييرار علييى بنيياء   األمييور أولييياء مشيياركة ضييعف النتييائج أظهيير  وقييد اإلعاقيية، ذوي  األطيييال أمييور
ا أقيي  بالطييي  الداصيية العواميي  مسيياهمة وكانيي  مشيياركتهم، فيي  األسيير  لعميي  كبييير تيي ثير  وشييد  الطييي  عميير) مثيي  وضييوح 

  (.اإلعاقة
ا العقلييية اإلعاقيية ذوي  األطيييال أسيير مشيياركة مسييتو   معرفيية إلييى هييدف  التيي  (2019) صييبح دراسيية وفيي   وتحديييد 

 فيي  أمييا   (213) ميين الدراسيية عينيية تكونيي  إذ المشيياركة، ميين تميينعهم التيي  والمعوقييا  وييرالمب التييدخ  بييرامج فيي  األمهييا 
 ومعيقيا  التيدخ  بيرامج في  األسير مشياركة" أدا   الباحثتيا  طيور  كما التحليل ، الوصي  المنهج الباحثتا  اتبع  األرد ،

 كيييا  المبوييير التيييدخ  بيييرامج فييي  العقليييية اإلعاقييية ذوي  األطييييال أسييير مشييياركة مسيييتو   أ  إليييى النتيييائج أشيييار  ،"مشييياركتهم
 عميير لمتغيييرا  تعيي    األطيييال أسيير مشيياركة فيي  احصيائية دالليية ذا  فييروق  وجييود عييد  النتييائج واظهيير  متوسيي  بمسيتو  

 مشياركة في  احصيائية داللة ذا  فروق  وجود إلى النتائج أشار  بينما األسر ، أفراد عدد أو لأل  التعليم  المستو   أو األ 
 لصييالح والمتييدن  المرتيييع المسييتو   بييين االقتصييادي االجتميياع  المسييتو   لمتغييير تعيي    المبويير التييدخ  بييرامج فيي  األسيير
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 الشييعور كانيي  التييدخ  بييرامج فيي  األسيير مشيياركة ميين تحييد التيي  المعوقييا  أبييري أ  إلييى أيضييا   النتييائج وأشييار  المرتيييع،
 .اآلخرين واألطيال األسرية ا بالواجب واالنشغال الكاف  للوق  واالفتقار المستمر بالجهاد

 الرياضييا  تحصيي  في  الواليدين مشياركة برنيامج أثير عليى التعيرف إليى هيدف  دراسية (2019) غنييم أجير  كميا
 وذكيور انيا، السيمعية اإلعاقية ذوي  األطييال مين (54) الدراسة عينة شمل  .السمعية اإلعاقة ذوي  للطلبة النيس  والتكي 

 تجريبييية إحييداهما مجمييوعتين إلييى الدراسيية أفييراد وقسييم  دراسييتها، فيي  التجريبيي  شييب  الميينهج ا الباحثتيي اتبييع إذ األرد ، فيي 
 .للمجمييوعتين قبلييية كاختبييارا  النيسيي  التكييي  مسييتو   لقيييا  واآلخيير الرياضيييا  فيي  اختبييار تطبييق تييم ضييابطة واألخيير  
 المجموعيية أفييراد واليدي يدضييع ليم بينمييا سي درا فصيي  لميد  الوالييدين مشياركة برنييامج إليى التجريبييية المجموعية أفييراد أخضيع

 وجيود إليى النتيائج أشيار  .بعديية كاختبيارا  النيسي  والتكيي  الرياضييا  اختبياري  تطبييق أعييد ثيم البرنيامج لهيذا الضيابطة
 المجموعييية لصيييالح النيسييي  والتكيييي  الرياضييييا  فييي  والضيييابطة التجريبيييية المجميييوعتين بيييين إحصيييائية داللييية ذا  فيييروق 

  .لديهم النيس  التكي  ومستو   الرياضيا  تحصي  ف  الوالدين مشاركة لبرنامج فاعلية وجود على يدل مما التجريبية
 ,Gray, Hu, Tonge, Sanders, Sofronoff) وتييم وانييليد وسيوفرونوف وسيندريس وتيونج وهيو جيري  وأجير  

Einfeld, Team, 2019) ذوي  األطيييال أمييور ألولييياء  المجتمعيي األبييوي  التييدخ  مييد  عيين الكشييف إلييى هييدف  دراسيية 
 الييذين األطيييال أميور ألولييياءStepping Stones Triple P (SSTP) برنييامج مشيروع اسييتددا  إذ أسيتراليا، فيي  اإلعاقية
 لألطييييال العيييا  السيييلو  اندييييا  الواليييدين تيييدريب بيييرامج نتيييائج وكانييي  أسييير  (186) العينييية وشيييمل  إعاقيييا  مييين يعيييانو  

 اسييتددا  واندييي  ،(اإليجيياب  والتشييجيع االتسيياق) واألموميية األبييو  مهييارا  وتحسيين  ملحييو  بشييو  العاطفييية والمشييوف 
 .التحسينا  استمرار مع القسرية، األبو  استراتيجيا 
 تقييميا  استكشياف إليى هيدف  التي Nowak, Broberg , Starke, 2020)) سيتري  بروبر ، نوا ، دراسة وف 

 عيين والرضييا وتقييميي  القييرار واتديياذ الييدعم تدطييي  فيي  للمشيياركة اإلعاقيية ذوي  طييياللأل المتاحيية للييير  والمهنيييين الوالييدين
 في  (144) بلغي  اإلعاقية ذوي  األطييال اميور أوليياء مين عشيوائية عينية شيارك  .المشاركة لهذه لألطيال الحال  المستو  
 كانيي  القييرار صيينع عمليييا  فيي  ر مباشيي للمشيياركة اإلعاقيية ذوي  لألطيييال المتاحيية الييير  أ  إلييى النتييائج وأشييار  السييويد
 اعتميد .سينا   باألصيغر مقارنية أفضي  أنهيا عليى سينا   األكبير األطييال مشياركة فير  بتقيييم والمهنييو   الواليدين قيا  .محدود 
 علييى االعتميياد ميين أكثيير الييدعم خييدما  بشيي   وآرائهييم الطييي  الحتياجييا  الوالييدين نظيير وجهيية علييى األخصييائيين معظييم

 .الطي  عم المباشر التواص 
 :السابقة الدراسات على التعقيب

 وواقييع ودرجيية مييد  علييى التعييرف إلييى بالمجميي  هييدف  قييد ب نهييا السييابقة الدراسييا  اسييتعرا  خييفل ميين نفحيي 
 والمعلمييين اآلبيياء نظيير وجهيية ميين اإلعاقيية ذوي  ميين ألطيييالهم المقدميية اليردييية التربوييية البييرامج فيي  األمييور أولييياء مشيياركة

 ,Iacolino, Pellerone, Pace, Ramaci) وكاسيتورين وبايسيراميس وبيلييرو   ايوولينيو مين كي  راسيةكد واالخصيائيين،

Castorina, 2006) وخيتيييان  وتريمبليي  مييارينو ودراسيية (2018) والحنييو الدوسييري  ودراسييية ،(2013) القدسيي  ودراسيية 
 وتييونج وهييو جييري  سييةودرا (2019) صييبح ودراسيية ( Marino, Tremblay, Khetani, Anaby, 2018) وعنيياب 

 وهيذا ،Gray, Hu, Tonge, Sanders, Sofronoff, Einfeld, Team, 2019)) وتييم وانييليد وسيوفرونوف وسيندريس
 إليى جيدي بشيو  تتطيرق  وليم اليرديية البيرامج في  األسير مشياركة واقيع وصف على رك   قد الدراسا  هذه أغلب أ  يعن 
 عيين الكشييف حاوليي  قييد (2019) صييبح دراسيية بييا  نلحيي  حييين فيي  ركة،المشييا هييذه مسييتو   علييى المترتبيية اآلثييار معرفيية
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 بنيياء الدراسييا  بعيي  حاوليي  حييين فيي  اليردييية، البييرامج فيي  اإلعاقيية ذوي  ميين األسيير مشيياركة دو   تحييول التيي  المعوقييا 
 دور عليييى التعييرف وكييذل  ب بنييائهم الداصييية اليردييية البييرامج فيي  اآلبييياء مشيياركة فيير  يييياد  عليييى يعميي  تييدريب  برنييامج

 وكييييايل  وماكدونالييييد ميوييييانل  ودراسيييية ،(2007) التييييويجري  ميييين كيييي  كدراسيييية المشيييياركة هييييذه نسييييب يييييياد  فيييي  المهنيييييا 
McNeilly, Macdonald, Kelly, 2017))، عليى التعيرف إلى (2019) غنيم دراسة وهدف ،(2017) الجوالد  ودراسة 

 علييى المفحي  وميين السيمعية، اإلعاقيية ذوي  للطلبية لنيسيي ا والتكيي  الرياضيييا  تحصيي  فيي  الواليدين مشيياركة برنيامج أثير
يييا لهيييا الرئيسييية األدا   كانييي  إذا التحليليي  الوصيييي  المييينهج اتبعيي  قيييد ب نهيييا الدراسييا  هيييذه كافيية  ييييتم والتييي  االسييتبانة جميع 

 .الداصة التربية مراك  ف  والمعلمين االخصائيين أو الوالدين من عينة على إما تطبيقها
 جراءاتواإل الطريقة
 الدراسة: منهج

 حيييث ميين الدراسيية هييذه ألغييرا  لمفئمتيي ِ  وذليي  الحالييية، الدراسيية فيي  التحليليي  الوصييي  الميينهج الباحثتييا  اتبعيي 
ا وتحليلها دقيقا   وصيا   ووصيها المبحوثين من البيانا  جمع  الدراسة. أسئلة عن لإلجابة تمهيد 

 الدراسة: مجتمع
 في  أبنيائهم والملتحيق الجنسيين، كيف مين اإلعاقية ذوي  الطلبية أميور أوليياء جميع من الحالية الدراسة مجتمع تَكو  

 .عما  العاصمة ف  الداصة التربية مراك 
 الدراسة: عينة

 مراكي  مين المتيسير  بالطريقية اختييارهم تيم ،اإلعاقية ذوي  الطلبية أميور أوليياء من (100) من الدراسة عينة تكون 
 لدصييائ  وصيي ا (1) الجيدول ويبييين  (،2019/2020) الدراسي  العيا  خييفل عميا  مةالعاصي محافظيية في  الداصية التربيية
  اإلعاقة ذوي  الطلبة أمور أولياء

 100ن= اإلعاقة ذوي  الطلبة أمور بأولياء الخاصة المتغيرات حسب الدراسة عينة أفراد توزيع (1) جدول
 % المئوية النسبة التكرار المتغير مستويات المتغير

ؤه 
الم

الع 
م 
ل

 

 %30 30 دو   فما متوس  دبلو 
 %50 50 بوالوريو 

 %20 20 عليا دراسا 
 %100 100 المجموع

و  
مست
ال

 
دي
صا
القت
ا

 

 %50 50 دينار 500 من اق 

 %25 25 دينار 1000 من أق  إلى – 500

 %23 23 دينار 1000 من أكثر

 %100 100 المجموع
 درجييية يحمليييو   ممييين كانييي  اإلعاقييية ذوي  مييين الطلبييية أميييور ألوليييياء األكبييير النسيييبة بييي   (1) الجيييدول لنيييا يتبيييين
 مييؤهلهم كييا  مميين أميير وليي  (30) هنييا  كييا  حييين فيي  أميير، وليي  (50) بواقييع (%50) بلغيي  مئوييية وبنسييبة البوييالوريو 

ا (20) هنييا  كييا  وأخييير ا (،%30) بلغيي  مئوييية وبنسييبة دو   فمييا متوسيي  دبلييو  العلميي   ميين يييالاألط أمييور أولييياء ميين فييرد 
 عينيية ألفيراد االقتصيادي المسييتو   يدي  فيميا أميا (،%20) بلغيي  مئويية وبنسيبة العلييا دراسيياتهم أكمليوا ممين اإلعاقية ذوي 
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 حيين في  (،%50) بلغي  مئويية وبنسبة دينار (500) عن الشهري  دخلهم ق  ممن أمر ول  (50) هنا  ب   فنجد الدراسة
 لنجييد (،%25) بلغيي  مئوييية وبنسييبة دينييار (1000-500) بييين مييا شييهري ال دخلهييم تييراوح مميين أميير وليي  (25) هنييا  كييا 
 (.%23) بلغ  مئوية وبنسبة دينار (1000) عن دخلهم ياد ممن أمر ول  (23) هنا  ب   أخير ا
 اإلعاقة ذوي  من الطلبة لدصائ  وصي ا (2) رقم الجدول لنا يبين كما

 100ن= اإلعاقة ذوي  من الطلبة خصائص (2) جدول
 % المئوية النسبة التكرار المتغير مستويات المتغير

 نوع
اقة

إلع
ا

 

 21% 21 عقلية إعاقة

 %20 20 السلو  اضطرابا 

 19% 19 التواص  اضطرابا 

 22% 22 التوحد اضطرابا 

 %18 18 أخر  
 %100 100 المجموع

 فقيد مدتليية، ونسيب ب عيداد اقيا اإلع من عدد على تويعوا قد الدراسة عينة أفراد ب   (2) رقم الجدول من يفح 
 يعييادل مييا أي (%22) بلغيي  مئوييية وبنسييبة التوحييد اضييطرابا  ميين يعييانو   الييذين األطيييال أولئيي  ميينهم األكبيير العييدد كييا 
 اإلعاقية ذوي  مين طيي  (21) هنيا  بيا  ذلي  بعيد لنجيد التوحيد، اضيطرابا  مين يعيانو   ممن اإلعاقة ذوي  من طي  (22)

 (%19) بلغي  مئويية وبنسيبة اإلعاقية ذوي  مين طي  (19) هنا  ب   نفح  ثم ومن (،%21) لغ ب مئوية وبنسبة العقلية
 مين يعيانو   ممين (%20) بلغي  مئويية وبنسيبة طيي  (20) هنيا  بي   نجيد كما التواص ، ف  اضطرابا  من يعانو   ممن

 مميين (%18) بلغيي  مئوييية وبنسييبة اإلعاقيية ذوي  ميين طييي  (18) وجييود العينيية علييى لييوح  كمييا السييلو ، فيي  اضييطرابا 
 للدراسة. المعد األدا   ف  ذكرها يتم لم وسلوكية عقلية اضطرابا  من يعانو  

  الدراسة: أداة
 اليييردي البرنييامج فيي  اإلعاقيية ذوي  الطلبيية أمييور أولييياء مشيياركة درجيية عيين للكشييف الفيميية البيانييا  جمييع بهييدف

 النظييري  األد  إليى الرجيوع بعيد وذليي  بالدراسية، خاصية اسيتبانة تطييوير عليى العمي  تيم تييواجههم، التي  والمعوقيا  ألبنيائهم
 (،2013 )القدسي ، ودراسية (،2018 والحنيو، )الدوسيري  ودراسية (،2019 )صيبح، دراسية مثي  السابقة الدراسا  من وعدد

 مجييال ن الثيا والجي ء شدصيية، بيانييا  األول الجي ء أجي اء، ثفثية عليى االسييتبانة اشيتمل  وقيد (،2009 )عبييدا ، ودراسية
 اليقيرا  اليرديية والدط  البرامج صياغة ف  والمشاركة (،5-1) من اليقرا  التقييم عملية ف  )المشاركة وأبعاده: المشاركة

 المسياند  الديدما  بيرامج في  والمشياركة (،16-12) مين اليقيرا  والتدريبيية التعليميية العمليية ف  والمشاركة (،11-6) من
 تحييد التيي  المعوقييا  الثالييث والجيي ء ((،26-22) ميين اليقييرا  واليعاليييا  األنشييطة فيي  ركةوالمشييا (،21-17) ميين اليقييرا 

 (.54-27) من اليقرا  ب طيالهم الدا  اليردي البرنامج ف  األسر  مشاركة من
 الحكم: ومعيار التصحيح مفتاح

 موافيق، بشيد ، )موافيق وهيو الدماسي ، ليوير  تيدريج حسيب اليقيرا  عليى الطلبية أميور أوليياء قبي  من اإلجابة تم
 الترتيييب علييى (1 ،2 ،3 ،4 ،5) يليي  كمييا عددييية قيييم إلييى تحويلهييا سيييتم والتيي  بشييد ( موافييق غييير موافييق، غييير محايييد،
 الموجبة. لليقرا 
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 المعادليية ضييمن اإلحصييائ  المعيييار اسييتددا  تييم تييواجههم التيي  والمعوقييا  الطلبيية أمييور أولييياء أدا   علييى وللحوييم
 اآلتية: اإلحصائية

الحد األعلى−الحد االدنى = الفئة طول
عدد المستويا  

 = 𝟏−𝟓

𝟑
  = 1.33 

  كاآلت : ثفثة المستويا  ستكو   بالتال 
 (.2.33 أق -1) من منديضة درجة -
 (.3.67 – 2.34) من متوسطة درجة -
 (.5- 3.68) من مرتيعة درجة -

 األداة: صدق دالالت
 ريقتين:ط خفل من األدا   صدق دالال  استدرا  تم

 المحتوى: صدق .1
 الييردي البرنيامج في  اإلعاقة ذوي  الطلبة أمور أولياء مشاركة درجة استبانة عر  تم المحتو   صدق من للتحقق

 التربيييية فييي  الدبييير  ذوي  مييين محويييم (15) عيييددهم بلييي  المحوميييين مييين مجموعييية عليييى تيييواجههم التييي  والمعوقيييا  ألبنيييائهم
 اللغية وسيفمة وضيوحها وميد  اليقيرا  في  رأيهيم إلبداء وذل  (،3 رقم )ملحق التربوي  والتقويم القيا  ف  وخبراء الداصة
يا بالمفحظا  واالخذ التعديف  اجراء تم وقد األدا ، ألبعاد اليقرا  انتماء ومد  والصياغة  بنسيبة عليي  االتيياق تيم لميا وفق 

 األمثليية وميين النهائييية بصييورتها األدا   يبييين (2) رقييم والملحييق األولييية، بصييورتها األدا   يوضييح (1) رقييم والملحييق (80%)
 التعديف : على

 لتصيبح التعليميية" الدطي  إعيداد في  "أشيار  عليى نصي  والتي  (6) رقيم اليقير  مث  اليقرا  بع  صياغة تعدي 
 ب بن ". الدا  اليردي التربوي  البرنامج إعداد ف  "أساعد

 بمجاالتيي  بييابن  الداصيية الطبيعيي  العييف  بييرامج إعييداد فيي  "أشييار  علييى نصيي  والتيي  (11) رقييم اليقيير  إضييافة
 فقر . (54) من النهائية بصورتها األدا   تكون  بينما فقر  (61) من األولية بصورتها األدا   تكون  وقد المدتلية"،

 لألداة البناء صدق مؤشرات .2
 الكلييية الدرجيية مييع األدا    فقييرا ارتبيياط معييامف  اسييتدرا  خييفل ميين لييألدا ، البنيياء صييدق مؤشييرا  اسييتدرا  تييم
 تكوني  الدراسية مجتميع ومين الدراسية عينية خيار  مين اسيتطفعية عينية عليى تطبيقي  بعيد وذلي  إليي ، تنتمي  الذي والمجال

 ذل : يوضح (3) رقم والجدول اإلعاقة، ذوي  من الطلبة أمور أولياء من (20) من
 تواجههم التي والمعوقات ألبنائهم الفردي البرنامج في اإلعاقة ذوي  الطلبة ورأم أولياء مشاركة ألداة البناء صدق دالالت (3) رقم جدول

 الفقرة المجال
 معامل
 مع االرتباط

 المجال

 معامل
 مع االرتباط
 األداة

 الفقرة المجال
 معامل
 مع االرتباط

 المجال

 معامل
 مع االرتباط
 األداة

 ألبنائهم اليردي البرنامج ف  اإلعاقة ذوي  الطلبة أمور أولياء مشاركة األول: المجال

 ف  المشاركة :األول البعد
 التقييم عملية

 :الثالث البعد 0.422** 0.744** 1
 ف  المشاركة
 التعليمية العملية

 والتدريبية

12 **0.907 **0.442 

2 **0.406 **0.373 13 **0.836 **0.323 

3 **0.894 *0.245 14 **0.872 **0.267 

4 **0.838 *0.235 15 **0.917 **0.417 

5 **0.629 **0.365 16 **0.304 **0.276 
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 ف  المشاركة :الثان  البعد
 والدط  البرامج صياغة

 اليردية

 :الرابع البعد 0.467** 0.867** 6
 ف  المشاركة

 الددما  برامج
 المساند 

17 0.833** 0.237* 

7 **0.792 **0.416 18 0.834** 0.216* 

8 **0.930 **70.51 19 0.874** 0.204* 

9 **0.940 **0.555 20 0.409** 0.839** 

10 **0.895 **0.530 21 0.304** 0.839** 

11 **0.922 **0.518     

 ف  المشاركة الدامس البعد
 واليعاليا  األنشطة

22 .891**0 .458**0 

 
23 0.901** .474**0 

24 .938**0 .640**0 25 .892**0 .638**0 

26 .706**0 .413**0    

 اليردي ف  البرنامج المشاركة ف  تواجههم الت  المعوقا  :الثان  المجال

 

1 0**.544 0**.604 

 

15 0**.606 0**.474 

2 0**.429 0**.423 16 0**.479 0**.445 

3 0**.306 0**.360 17 0**.741 0**.645 

4 0**.422 0**.365 18 0**.703 0**.581 

5 0**.610 0**.432 19 0**.643 0**.569 

6 0**.654 0**.504 20 0**.727 0**.610 

7 0**.733 0**.537 21 0**.697 0**.595 

8 0**.788 0**.635 22 0**.457 0**.427 

9 0**.715 0**.536 23 0**.454 0**.323 

10 0**.609 0**.479 24 0**.443 0**.365 

11 0**.797 0**.588 25 0**.648 0**.594 

12 0**.637 0**.489 26 0**.864 0**.677 

13 0**.801 0**.578 27 0**.584 0**.461 

14 0**.819 0**.514 28 0**.668 0**.722 

 اليييردي البرنييامج فيي  اإلعاقيية ذوي  الطلبيية أمييور أولييياء مشيياركة ألدا   البنيياء صييدق مؤشييرا  أ  (3) الجييدول يبييين
 كوي  األدا   ميع اليقيرا  ارتبياط معيامف  بي   نجيد إذ األميور، أولياء بمشاركة الدا  المجال وهو األول، لمجالا ألبنائهم

 باسييتثناء (α=0.01) الدالليية مسييتو   عنييد إحصييائية دالليية ذا  جميعهييا كانيي  وقييد (0.839-0.216) بييين مييا تراوحيي  قييد
 تراوحيي  حييين فيي  (α=0.05) الدالليية مسييتو   عنييد صييائيةاح دالليية ذا  كانيي  والتيي  (19 ،18 ،17 ،4 ،3) رقييم اليقييرا 

 وفيميا اإلنسيانية، الدراسيا  مين النيوع هذا مث  ف  مقبولة نسبة وه  (0.940-0.304) بين ما فقر   بو الدا  البعد مع
 ميا اوحي تر  قيد كوي  األدا   ميع اليقيرا  ارتبياط معيامف  بي   نجد تواجههم" الت  "المعوقا  األدا   من الثان  المجال يد 
 جميعهييا كانيي  وقييد (،0.864-0.306) بييين مييا فقيير  بويي  الدييا  المجييال مييع تراوحيي  حييين فيي  (0.722-0.323) بييين
 القيول يموين وبهيذا ،كوي  واألدا   المجيال ميع اليقيرا  ارتبياط مين لكي  (α=0.01) الداللية مسيتو   عنيد إحصائية داللة ذا 
 اإلنسانية. الدراسا  من النوع هذا مث  ف  ومقبول مرتيع بناء بصدق يتمتع األدا   إ 

  األداة ثبات دالالت
  بطريقتين األدا   ثبا  من التحقق تم
 طريقيية خييفل ميين الثانييية والطريقيية الثبييا  لتقييدير أليييا كرونبيياخ لمعادليية وفقييا   الييداخل  االتسيياق حسييا  خييفل ميين

 تطبييق تيم إذ والبعيدي، القبلي  التطبيقيين بين و  بيرس ارتباط معام  باستددا  (Test & retest) االختبار وإعاد  االختبار
 بعيد علييهم األدا   تطبييق وإعياد  الدراسية، عينية خيار  مين األميور أوليياء مين (20) مين موونة استطفعية عينة على األدا  
 القيم. هذه يوضح (4) رقم والجدول اسبوعين، مدت  يمن  فاص 
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 األداة التومجا ألبعاد الداخلي االتساق ثبات (4) رقم جدول

 اإلعادة ثبات ألفا كرونباخ الفقرات البعد المجال الرقم

1 
 مشاركة
 أولياء
 األمور

 0.809 0.818 5-1 التقييم عملية ف  المشاركة
 0.901 0.955 11-6 اليردية والدط  البرامج صياغة ف  المشاركة

 0.817 0.838 16-12 والتدريبية التعليمية العملية ف  المشاركة
 0.833 0.850 21-17 المساند  الددما  برامج ف  المشاركة

 0.906 0.915 26-22 واليعاليا  األنشطة ف  المشاركة
 0.915 0.948 28-1 تواجههم الت  المعوقا  2

 ألبنيائهم الييردي البرنيامج في  اإلعاقية ذوي  الطلبية أميور أوليياء مشياركة درجية أدا   ثبا  دالال  (4) الجدول يبين
 قيييد األول بالمجيييال الداصييية األدا   ألبعييياد اليييداخل  االتسييياق ثبيييا  معيييامف  قييييم بيييا  نجيييد إذ ،تيييواجههم التييي  عوقيييا والم

 كميا (،0.948) المعوقيا  لمجيال اليداخل  االتسياق ثبيا  معامي  قيمية كاني  حيين في  (0.955-0.818) بيين ما تراوح 
 معيامف  قييم كافية بي   المفحي  ومين (0.915-0.809) تراوحي  قيد اإلعياد  ثبا  معامف  قيم با  الجدول من نفح 
   (2014) والشييرييين الكيفنيي  ميين كيي  حييددها والتيي  الدراسييا  ميين النييوع هييذا فيي  المقبوليية النسييبة تجيياوي  قييد الثبييا 

(0.70.) 

 ومناقشتها الدراسة نتائج
 الييردي البرنيامج في  اإلعاقية ذوي  الطلبية أميور أوليياء مشياركة درجة على الضوء إلقاء إلى الحالية الدراسة هدف 

 التعليمي  والمسيتو   اإلعاقية نيوع في  تمثلي  والتي  المتغييرا  مين العدييد ضيوء في  وذل  تواجههم، الت  والمعوقا  ألبنائهم
ا المحور هذا ويتناول ،لألسر  واالقتصادي  - اآلت : النحو وعلى الدراسة ألسئلة تبعا   مرتبة الدراسة لنتائج عرض 

 فااي اإلعاقااة ذوي  الطلبااة أمااور أولياااء مشاااركة درجااة "مااا علااى: ياانصَّ  والاا ي األول الدراسااة بسااؤال لمتعلقااةا النتااائج
 نظرهم؟" وجهة من ألبنائهم الفردي البرنامج

 ألبعيياد والرتييب النسييبية واألويا  المعيارييية واالنحرافييا  المتوسييطا  حسييا  تييم األول؛ الدراسيية سييؤال عيين لإلجابيية
 ذل : يوضح (3) رقم والجدول الدراسة أدا   من (األمور أولياء كةمشار ) األول المجال

 تنازلياا مرتبة األمور أولياء مشاركة األول للمجال المعيارية واالنحرافات المتوسطات (3) رقم جدول
 المشاركة درجة الرتبة المعياري  االنحراف الحسابي المتوسط البعد الرقم
 مرتيعة 1 0.77 4.32 د المسان الددما  برامج ف  المشاركة 4

 مرتيعة 2 0.77 4.19 التقييم عملية ف  المشاركة 1

 مرتيعة 3 1.06 3.97 والتدريبية التعليمية العملية ف  المشاركة 3

 مرتيعة 4 1.17 3.72 اليردية والدط  البرامج صياغة ف  المشاركة 2

 متوسطة 5 1.14 3.52 واليعاليا  األنشطة ف  المشاركة 5

 مرتيعة 0.98 3.94 الكلية الدرجة

 الديا  الييردي البرنيامج في  اإلعاقية ذوي  مين الطلبية أميور أوليياء مشياركة درجية بي   (3) الجيدول مين لنيا يتبيين
 في  جياء حييث (،0.98) معيياري  وانحراف (3.94) بل  حساب  بمتوس  المرتيعة المشاركة درجة ضمن جاء  قد ب بنائهم
 مشياركة وبدرجية (0.77) معيياري  وانحيراف (4.32) حسياب  بمتوسي  المسياند  الديدما  مجبيرا ف  المشاركة األولى الرتبة

 معيييياري  وانحيييراف (4.19) حسييياب  بمتوسييي  التقيييييم عمليييية فييي  المشييياركة بعيييد الثانيييية الرتبييية فييي  جييياء حيييين فييي  مرتيعييية،
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 حسيياب  بمتوسيي  والتدريبييية تعليميييةال العملييية فيي  المشيياركة بعييد الثالثيية الرتبيية فيي  وجيياء مرتيعيية، مشيياركة وبدرجيية (3.97)
 البييرامج صييياغة فيي  المشيياركة بعييد الرابعيية الرتبيية فيي  وجيياء مرتيعيية، مشيياركة وبدرجيية (1.06) معييياري  وانحييراف (3.97)

 الدامسية الرتبية وفي  وأخيير ا مرتيعية، مشياركة وبدرجية (1.17) معيياري  وانحيراف (3.72) حساب  بمتوس  اليردية والدط 
 متوسطة. مشاركة وبدرجة (1.14) معياري  وانحراف (3.52) حساب  بمتوس  واليعاليا  األنشطة ف  كةالمشار  بعد جاء

 فاي اإلعاقاة ذوي  الطلبة أمور أولياء مشاركة درجة تختلف هل على: نصَّ  وال ي الثاني الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج
 االقتصادي( المستوى  العلمي، )المؤهل الطلبة أمور ءبأوليا المتعلقة المتغيرات باختالف ألبنائهم الفردي البرنامج

 الدراسية عينية أفيراد السيتجابا  المعياريية واالنحرافيا  الحسيابية المتوسيطا  استدرا  تم السؤال هذا على لإلجابة
 مييين متغيييير لكييي  البعديييية للمقارنيييا  (scheffe) شييييفي  واختبيييار (MANOVA) المتعيييدد التبييياين تحليييي  اسيييتددا  تيييم كميييا
 يل : كما متغيرا ال

:  العلمي المؤهل أوالا
 العلمي المؤهل لمتغير تبعاا الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (9) رقم جدول

 في المشاركة العدد المؤهالت
 التقييم عملية

 في المشاركة
 البرامج صياغة
 الفردية والخطط

 في المشاركة
 ميةالتعلي العملية

 والتدريبية

 في المشاركة
 الخدمات برامج

 المساندة

 في المشاركة
 األنشطة
 والفعاليات

 الكلي

 متوس  دبلو 
 دو   فما

30 4.28 
0.460 

3.22 
1.26 

3.52 
1.03 

4.41 
0.503 

3.13 
1.18 

3.71 
0.684 

 4.43 50 بوالوريو 
0.529 

4.00 
0.748 

4.23 
0.612 

4.29 
0.667 

3.83 
0.755 

4.15 
0.518 

 4.26 20 عليا راسا د
0.575 

3.89 
0.969 

4.20 
0.644 

4.0 
0.722 

2.87 
0.546 

3.84 
0.438 

 المعيييد الييييردي البرنيييامج فييي  الطلبييية أميييور أوليييياء مشييياركة فييي  ظاهريييية فيييروق  وجيييود (9) الجيييدول مييين لنيييا يتبيييين
 .األدا   أبعاد من بعد لك  اليرعية والدرجا  الكلية الدرجة من لك  ألطيالهم

 االقتصادي لمستوى ا ثانياا:
 االقتصادي المستوى  لمتغير تبعاا الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (10) رقم جدول

 المستوى 
 في المشاركة العدد االقتصادي

 التقييم عملية

 في المشاركة
 البرامج صياغة
 الفردية والخطط

 في المشاركة
 التعليمية العملية
 تدريبيةوال

 في المشاركة
 الخدمات برامج

 المساندة

 في المشاركة
 األنشطة
 والفعاليات

 الكلي

 4.41 50 د 500 من أق 
0.545 

3.60 
1.30 

3.79 
1.06 

4.41 
0.664 

3.50 
1.19 

3.94 
0.760 

 من أق  إلى 500
 د 1000

25 4.39 
0.468 

4.02 
0.550 

4.21 
0.541 

4.30 
0.521 

3.54 
0.695 

4.09 
0.398 

 1000 من رأكث
 د

23 4.15 
0.438 

3.37 
0.532 

4.05 
0.287 

4.02 
0.581 

3.57 
0.779 

3.83 
0.344 

 المعيد الييردي البرنيامج في  الطلبية أميور أوليياء مشياركة في  ظاهريية فيروق  وجود عد  (10) الجدول من لنا يتبين
 اسيتددا  تيم الييروق  هيذه داللة عد  من لت كدول األدا ، أبعاد من بعد لك  اليرعية والدرجا  الكلية الدرجة من لك  ألطيالهم
 .المتعدد التباين تحلي  اختبار



2021
 

369 

 فاي اإلعاقاة ذوي  الطلبة أمور أولياء مشاركة درجة تختلف هل على: نصَّ  وال ي الثالث الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج
 اقة(؟اإلع )نوع أنفسهم بالطلبة المتعلقة المتغيرات الختالف ألبنائهم الفردي البرنامج

 الدراسية عينية أفيراد السيتجابا  المعياريية واالنحرافيا  الحسيابية المتوسيطا  استدرا  تم السؤال هذا على لإلجابة
 يل : كما اإلعاقة نوع لمتغير (MANOVA) المتعدد التباين تحلي  استددا  تم كما

 اإلعاقة. نوع لمتغير تبعاا الدراسة ينةع أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (11) رقم جدول

 في المشاركة العدد اإلعاقة نوع
 التقييم عملية

 في المشاركة
 البرامج صياغة
 الفردية والخطط

 في المشاركة
 التعليمية العملية

 والتدريبية

 في المشاركة
 الخدمات برامج

 المساندة

 في المشاركة
 األنشطة
 والفعاليات

 الكلي

 4.26 21 عقلية إعاقة
0.596 

3.79 
0.911 

4.04 
0.685 

4.36 
0.710 

3.73 
0.759 

4.04 
0.601 

 4.20 20 السلو  اضطرابا 
0.282 

4.0 
0.000 

4.0 
0.000 

4.0 
0.000 

4.0 
0.217 

4.04 
0.543 

 4.50 19 التواص  اضطرابا 
0.500 

4.50 
0.606 

4.51 
0.585 

4.63 
0.449 

3.66 
0.926 

4.36 
0.515 

 4.39 22 التوحد اضطرابا 
0.480 

3.32 
1.17 

3.72 
1.00 

4.27 
0.605 

3.14 
1.11 

3.77 
0.638 

 4.46 18 اخر  
0.377 

4.10 
0.325 

4.12 
0.605 

4.08 
0.543 

4.32 
0.252 

4.22 
0.351 

 المعيد الييردي البرنيامج في  الطلبية أميور أوليياء مشياركة في  ظاهريية فيروق  وجود عد  (11) الجدول من لنا يتبين
  األدا ، أبعاد من بعد لك  اليرعية والدرجا  الكلية الدرجة من لك  اإلعاقة نوع الختفف تبعا ألطيالهم
 فااي اإلعاقااة ذوي  الطلبااة أمااور أولياااء مشاااركة معوقااات مااا علااى: نااصَّ  والاا ي الرابااع الدراسااة بسااؤال المتعلقااة النتااائج
 نظرهم؟ وجهة من ألبنائهم الفردي البرنامج

 لمجياال  والرتيب النسيبية واألويا  المعياريية واالنحرافا  المتوسطا  سا ح تم األول؛ الدراسة سؤال عن لإلجابة
 ذل : يبين (18) رقم والجدول الدراسة أدا   من تواجههم( الت  )المعوقا  الثان  البعد وفقرا 
 في الطلبة ورأم أولياء مشاركة دون  تحول التي للمعوقات والرتب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (12) رقم جدول

 ألبنائهم الفردي البرنامج

 المتوسط الفقرة الرتبة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 درجة
 المعوقات

 مرتيعة 1.02 4.20 ابن  مع للتعام  الفيمة الحديثة والتقنيا  بالمعلوما  ت ويدي إلى الحاجة 1 23

 مرتيعة 2.91 3.96 االولى بالدرجة المرك  قعات على تقع اليردي البرنامج تنييذ مسؤولية أ  قناعت  2 1

 مرتيعة 1.26 3.72 والمعنوي  المادي الدعم إلى حاجت  3 22

 متوسطة 1.27 3.64 االخر   والجمعيا  والمؤسسا  الحوومة من التوعية حمف  قلة 4 24

 متوسطة 1.17 3.40 امام  عائقا يشو  سون  موا  عن المرك  ابتعاد 5 4

 متوسطة 1.36 3.38 فردي بشو  بابن  الداصة التعليمية لألهداف المرك  تحديد عد  6 10

 متوسطة 1.26 3.36 بابن  الداصة الدطة وضع ف  بالمشاركة ل  المرك  إل ا  عد  7 16

 متوسطة 1.25 3.35 تدخ  ألي تقبلهم وعد  مع  األخصائ  تعام  طريقة 8 21

 متوسطة 1.25 3.28 االبد إلى فق وسترا تتحسن لن ابن  اعاقة ب   معرفت  9 20

 متوسطة 1.35 3.17 اليردي بالبرنامج المشاركة من يمنعن  اليوم  بالعم  انشغال  10 3
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 متوسطة 1.37 3.16 فق  األخصائيين على البن  والتقييم التشدي  اعتماد 11 15

 متوسطة 1.27 3.00 البن  الُمعد البرنامج موونا  فهم صعوبة 12 5

 متوسطة 1.11 2.98 المرك  يقدمها الت  التدريبية الدورا  ةقل 13 12

 متوسطة 1.28 2.92 المرك  وبين بين  العفقة توتر من ت يد المرتيعة المالية االعباء 14 25

 متوسطة 1.22 2.77 المدتلية واليعاليا  باألنشطة مشاركت  من المرك  حد 15 11

 متوسطة 1.18 2.76  ابن مع التعام  ف  للدبر  افتقاري  16 19

 متوسطة 1.28 2.73 ابن  عن المسؤول األخصائ  وبين بين  النظر وجها  اختفف 17 17

 متوسطة 1.30 2.71 بذل  مشاركت  دو   اإلحالة قرار المرك  اتداذ 18 9

 متوسطة 1.14 2.70 مشاركت  من يحد ومتكرر مستمر بشو  األخصائيين كادر تغيير 19 18

 متوسطة 1.27 2.64 اليردي البرنامج إعداد ف  المشاركة أهمية ل  يوضح ال المرك  20 6

 متوسطة 1.25 2.61 مييد  غير البن  اليردي بالبرنامج مشاركت  ب   قناعات  21 2

 متوسطة 1.24 2.60 القرارا  اتداذ ف  إشراك  عد  22 14

 متوسطة 1.35 2.54 هاعداد عند اليردي البرنامج على المرك  قب  من اطفع  عد  23 7

 متوسطة 1.21 2.50 التعليمية االهداف صياغة عند وتيضيفت  اولويات  يراع  ال المرك  ف  العم  فريق 24 13

 متوسطة 1.18 2.41 بابن  الدا  التعليم  القرار صنع ف  المشاركة من المرك  استثناء 25 8

 وسطةمت 1.56 2.40 اإلعاقة ذوي  من طي  من اكتر وجود 26 27

 متوسطة 1.15 2.36 المرك  وبين بين  وقنوات  التواص  ضعف 27 26

 منديضة 1.49 2.19 المشاركة من يمنعن  يوج /يوجت  عن انيصال  28 28

 متوسطة 0.82 2.92 كو  البعد
 ييرديال البرنيامج في  الطلبية أميور أولياء مشاركة دو   تحول الت  المعوقا  من عدد وجود (12) الجدول لنا يبين

 أ  إال (،%58.34) نسيب  ووي   (2.92) بلي  حسياب  بمتوسي  متوسيطة بدرجية عيا  بشيو  جياء  والتي  ب بنيائهم الدا 
 "الحاجية عليى تين  والتي  (23) رقم اليقر  ب   نجد كما المنديضة، إلى المرتيعة من شدتها ف  تراوح  قد المعوقا  هذه
 (4.20) حسياب  بمتوسي  األوليى الرتبية في  جاء  قد ابن " مع للتعام  يمةالف الحديثة والتقنيا  بالمعلوما  ت ويدي إلى

 عليى تقيع الييردي البرنامج تنييذ مسؤولية ب   "قناعت  على نص  والت  (1) رقم اليقر  تلتها ثم (،1.02) معياري  وانحراف
 (22) رقيم اليقير  تلتهيا ثيم لثانية،ا بالرتبة (2.91) معياري  وانحراف (3.96) حساب  بمتوس  األولى" بالدرجة المرك  عاتق
 في  وجياء  (،1.26) معيياري  وانحيراف (3.72) حسياب  بمتوسي  والمعنيوي" الميادي الدعم إلى "الحاجة على نص  والت 
 حسيياب  بمتوسيي  المشيياركة" ميين يمنعنيي  يوج /يوجتيي  عيين "انيصييال  علييى نصيي  والتيي  (28) رقييم اليقيير  األخييير  الرتبيية

 (.1.49) معياري  وانحراف (2.19)
 فااي اإلعاقااة ذوي  الطلبااة أمااور أولياااء مشاااركة درجااة مااا علااى: نااص والاا ي األول بالسااؤال المتعلقااة النتااائج مناقشااة
 نظرهم؟ وجهة من ألبنائهم الفردي البرنامج

 ب بنيائهم الديا  الييردي البرنيامج في  اإلعاقية ذوي  من الطلبة أمور أولياء مشاركة درجة أ  إلى الدراسة توصل 
  المرتيعة. المشاركة درجة ضمن جاء  قد عا  بشو 

 وصييياغة التقييييم عملييية فيي  اإلعاقيية ذوي  ميين الطلبيية أمييور أولييياء مشيياركة درجيية أ  إلييى الدراسيية توصييل  كمييا
 مرتيعة. بدرجة جاء  قد المساند  الددما  وبرامج والتدريبية التعليمية والعملية اليردية والدط  البرامج
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 ذوي  الطلباة أماور أوليااء مشااركة درجاة تختلاف هال علاى: ناصَّ  والا ي الثااني الدراساة بسؤال قةالمتعل النتائج مناقشة
 المساااتوى  العلماااي، )المؤهااال الطلباااة أماااور بأوليااااء المتعلقاااة للمتغيااارات تبعااااا ألبناااائهم الفاااردي البرناااامج فاااي اإلعاقاااة

 االقتصادي(
 اليييردي البرنييامج فيي  اإلعاقيية ذوي  الطلبيية أمييور أولييياء مشيياركة درجيية فيي  اخييتفف وجييود إلييى الدراسيية توصييل 

ا ألبنائهم  البوالوريو . شهاد  حملة ولصالح العلم  المؤه  لمتغير تبع 
 والدطيي  البييرامج صييياغة فيي  الطلبيية أولييياء أمييور مشيياركة درجيية فيي  اخييتفف وجييود إلييى الدراسيية توصييل  كمييا

ييا واليعاليييا  األنشييطة فيي  المشيياركة ل وكييذ والتدريبييية التعليمييية العملييية فيي  المشيياركة وكييذل  اليردييية  المؤهيي  لمتغييير تبع 
 أولييياء أميور مشياركة درجية في  اخيتفف يوجيد ال أني  إليى الدراسية توصيل  كميا البويالوريو ، شيهاد  حملية لصيالح العلمي 
ا المساند  الددما  وبرامج التقييم عملية ف  الطلبة  العلم . المؤه  لمتغير تبع 

 ذوي  الطلباة أماور أوليااء مشااركة درجاة تختلاف هال علاى: ناصَّ  والا ي الثالاث الدراساة بسؤال قةالمتعل النتائج مناقشة
 اإلعاقة؟ نوع لمتغير تبعاا ألبنائهم الفردي البرنامج في اإلعاقة

 الييردي البرنيامج في  اإلعاقة ذوي  الطلبة أمور أولياء مشاركة درجة ف  اختفف يوجد ال أن  إلى الدراسة توصل 
ا ألبنائهم  اإلعاقة. نوع لمتغير تبع 

 يدتلييو   ال اإلعاقية نيوع اخيتفف وعليى اإلعاقية ذوي  من الطلبة أمور أولياء أ  إلى النتيجة هذه الباحثتا  وتع و
 الواجبييا  أحييد هيي  باألطيييال األسييرية فالعناييية اإلعاقيية، نييوع اختلييف إ  وحتييى ألبنيياهم والرعاييية العناييية تقييديم ضييرور  فيي 

 ذوي  مين أكيانوا ألطييالهم اليسييولوجية والحاجيا  والحمايية الرعايية تيوفير األسر  عاتق على يقع إذ سر ،األ على الميروضة
 ذوي  مييين األطيييال حييق كيلييي  والتيي  المدتلييية والتعييياليم التشييريعا  كافيية عليييي  نصيي  مييا وهيييذا سييليمين، كييانوا ا  اإلعاقيية
 االهتمييا  ميين الم يييد يلقييى المييري  فالطييي  مرتيعيية أسييرية روابيي  ميين اإلنسييانية المجتمعييا  بيي  تمتيياي مييا وكييذل  اإلعاقيية،
 أولوياتهيا ترتييب وتعييد بوسيعها ميا كي  األسير  تبيذل قد ذل  من العوس على إنما إعاقت  بسبب عن  التدل  يتم وال والرعاية

 ميير ال واجب يا مير اأ يصيبح ألبنيائهم المعيد الييردي البرنيامج في  األسير  مشياركة فيج  وبالتيال  المعياق، الطي  عف  أج  من
  عفجهم. محاولة ف  الجهد من الم يد وبذل أبنائهم عن التدل  عد  فكر  من األسر تتبناه بما وذل  من ،

 اإلعاقاة ذوي  الطلباة أماور أوليااء مشااركة معوقاات ماا علاى: ناصَّ  الا ي الراباع الدراساة بسؤال الخاصة النتائج مناقشة
 نظرهم؟ ةوجه من ألبنائهم الفردي البرنامج في

 مين الطلبية أميور أوليياء حاجية أهمها: كا  متوسطة بدرجة جاء  ومعظمها عديد  معوقا  وجود النتائج أظهر 
 الحوومييية مييين التوعيييية حميييف  قلييية ابنيييائهم، ميييع للتعامييي  الفيمييية الحديثييية والتقنييييا  بالمعلوميييا  ت وييييديهم اإلعاقييية ذوي 

 عائقيا يشيو  اإلعاقية ذوي  مين األطييال أمور أولياء سون موا  عن رك الم ابتعاد وكذل  األخر ، والجمعيا  والمؤسسا 
يييا المعوقيييا  ومييين أميييامهم  مييين يمنعنييي  الييييوم  بالعمييي  انشيييغال  اإلعاقييية ذوي  مييين األطييييال أميييور أوليييياء بييي  أقييير ميييا أيض 

 تييوتر ميين ت يييد المرتيعيية المالييية واالعبيياء المركيي ، يقييدمها التيي  التدريبييية الييدورا  قليية وكييذل  اليييردي، بالبرنييامج المشيياركة
 بشييو  األخصييائيين كييادر تغيييير وكييذل  أبنييائهم، مييع التعاميي  في  للدبيير  األمييور أولييياء وافتقييار المركيي ، وبييين بينيي  العفقية
 أبنائهم. عف  ف  لفستمرار والمعنوي  المادي الدعم إلى حاجتهم وكذل  اإلعاقة، ذوي  من طي  من اكتر ووجود مستمر،

 التوصيات
 ي ت : كما التوصيا  من بعدد توص  الباحثتا  إليها توصل  الت  النتائج ضوء ف 
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 بيالنواح  المدتصية الحووميية الهيئيا  قبي  مين اإلعاقية ذوي  مين األطييال ألسير والمعنيوي  المادي الدعم تقديم ضرور  -1
 هييؤالء مييع للتعاميي  ةالفيميي الحديثيية التقنيييا  ميين العديييد تتضييمن والتيي  لهييم الضييرورية الحاجييا  لتيي مين االجتماعييية،
 األطيال.

 الحووميية الهيئيا  قبي  مين الموتوبية والنشيرا  التوعيية حميف  خيفل مين اإلعاقية ذوي  مين الطلبة أمور أولياء توعية -2
 فيي  للمشيياركة وتحيييي هم ألبنييائهم. اليييردي البرنييامج وتنييييذ تدطييي  فيي  مشيياركتهم بضييرور  الداصيية، التربييية ومراكيي 
  اليردي. البرنامج وتنييذ تدطي  إلى اإلحالة قرار اتداذ مرحلة من ابتداء ألبنائهم المدتلية العف  مراح 

 الرياضيية، المسيابقا  كاالحتيياال ، المراكي  في  ُتقيا  التي  واألنشيطة باليعالييا  االشيترا  ب همية األمور أولياء توعية -3
 .والرحف 

 المراجع: قائمة
 العربية: المراجع
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 بعض ضوء في العاصمة محافظة في والتأهيل اإلصالح مراكز نزالء لدى النفسي التكيف مستوى 
 المتغيرات.
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 الملخص

 العاصيمة محافظية في  والت هيي  اإلصيفح مراك  ن الء لد  النيس  التكي  مستو   معرفة إلى الدراسة هذه هدف 
 فيي  والت هييي  اإلصييفح مراكيي  نيي الء ميين نيي يف   (250) ميين الدراسيية عينيية وتكونيي  الوصييي ، الميينهج أسييتدد  وقييد عمييا ،
 وثبات . صدق  من التحقق وتم ،النيس  التكي  مقيا  تطوير تم الدراسة أهداف ولتحقيق عما ، محافظة

 العاصييمة محافظيية فيي  والت هييي  اإلصييفح مراكيي  نيي الء لييد  النيسيي  التكييي  مسييتو   أ  الدراسيية نتييائج وأظهيير 
 داليية ذا  فييروق  وجييود عييد  النتييائج بينيي  كمييا مرتيعييا ، جيياء الشدصيي  البعييد عييدا مييا األبعيياد، لكافيية متوسييطة بدرجيية جيياء

 الديمغرافية. للمتغيرا  تبعا النيس  للتكي  الحسابية المتوسطا  بين إحصائية
 والت هي . اإلصفح مراك  الن الء، النيس ، التكي  : المفتاحية الكلمات
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The level Psychological Adjustment among Inmates of Reform Centers in the 
Capital Amman in the light of Some Variables 

 

Simon Machail Hijazeen     Dr. Mo’en Salman Nasraween 
Amman Arab Uinversity 

 

Abstract 
The present study aims at examining the degree of psychological adjustment among 

inmates of the Correctional and Rehabilitation Centers in the capital, Amman. The sample 
of the study consists of (250) inmates from various Correctional and Rehabilitation Centers 
in the governorate, and for the sake of achieving the objectives of the study, a scale to 
measure the psychological adaptation been developed. Its validity and reliability have been 
verified accordingly. 

The results of the study have shown that the level of psychological adjustment 
among inmates at the Correctional and Rehabilitation Centers in the capital was moderate 
in relation to all dimensions, except for the personal dimension which was high, moreover 
study results showed no significant differences between the pysyclological adjustment 
artihemtic means due to the study variables. 

Keywords:Psychological adjustment, inmates, Correctional and Rehabilitation 
Centers. 
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 مقدمة
 ُيعيّدل فجني  فيي  يعيي  اليذي المويا  عليى تغي ير يطيرأ فعندما البيئة، لتغي ر استجابة سلوك  تغيير إلى اإلنسا  يمي 

 وميع اليذا  ميع متصياعد تياعي  هيو فيالتكّي  حاجاتي  إلشيباع ومناسيبة جدييد  وسيائ  عن ويبحث التغّير، لهذا وفقا   سلوك 
 تغيير إحيدا، هيدفها مسيتمّر  حركية فيالتكّي  ليذا بي ، ويتي ّثر ييؤّثر اليرد أ  بمعنى متبادل ياع الت وهذا البيئة، ومع اآلخرين

 االّتي ا  مين بحالية النيسيية لحاجاتي  إشيباع إليى فييؤّدي ذاتي ، ميع والتوافيق االنسيجا  درجية إليى يصي  حتى اليرد، سلو  ف 
 باالضطرا . إصابت  إلى يؤدي إشباعها وعد  النيس 

 المظيياهر هييذه وميين واالجتميياع  النيسيي  والييوع  والنضييج النمييو علييى تييدلّ  التيي  المظيياهر ميين موعييةمج وللتكّييي 
 هييذا مييؤّثرا  أ ّ  حييين فيي  والمسييؤولية بييالوع  واإلحسييا  االجتماعييية والمشيياركة متواينيية، كامليية شدصييية علييى المحافظيية
 لتحقييييق اليييرد سييع  هيي  التكّيييي  علييى در فالقيي الطيوليية، خبيييرا  وتعّلييم والشدصييية، األولييية الحاجيييا  نقيي  هيي  التكّييي 
 (.2013 )ال بو ، ب  المحيطة البيئة ومطالب الشدصية مطالب  بين التواي  

 الحاجيييا  بيييين التوافيييق عليييى والقيييدر  بيييالتواي   يتّمثييي  اليييذي الحسييين التكّيييي  األول التكّيييي : مييين شيييوف  وهنيييا 
 هييو الثيان  والنييوع باليذا ، الثقيية وتع يي  واالطمئنيا  الراحيية مين بحاليية عليي  يعيود ّممييا بي ، المحيطيية والمتطلبيا  الشدصيية
 وطشيييطوش، )غرايبييية مناسيييب بشيييو  لحاجاتييي  إشيييباع  لعيييد  الييييرد شدصيييية فييي  اّتييي ا  بعيييد  يتّمثييي  اليييذي السييي ء التكّيييي 
2016.) 

 جمييييع فييي  منتشيير  وهييي  األرد ، فييي  بييالن الء تهيييتمّ  التييي  المؤسسييا  مييين واحيييد  والت هييي  اإلصيييفح مراكييي  ُتمّثيي 
 أو جنايية، أو جنحية ارتكيب قيد يويو   حييث باختيياره ال عني  رغميا   الن يي  إليهيا يدخ  الهاشمية، االردنية المملكة محافظا 
 بالسييييجن إقامتيييي  فتييير  خييييفل اليومييييية، بحياتييي  سيييييبدأ اليييذي الجديييييد التكّييييي  عليييى قدرتيييي  لعييييد  قانونيييية، أو إدارييييية مداليييية

 (.2014 )الوريوا ،

 وقياده ارتكبي  اليذي الجير  أو السيلو  عليى ذاتي  مسيامحة عليى قدرت  عد  وه  للن ي ، نيسية لةمشو تنش  هنا من
 هيي  الني الء مشياك  أكثير أ ّ  وُيفحيي  مّهميا، وعيامف عليي ، نيسيييا   ضيغطا   يوّليد األمير وهييذا والت هيي ، اإلصيفح مراكي  إليى

 (.2013 ال واهر ، ) اآلخرين الن الء ومع ذواتهم مع وعفقتهم تكّييهم على يؤّثر فهو الغضب
 يرتكبيو   اليذين الني الء نسيبة تكيو   أ  إلى يؤّدي مما للن ي  النيس  التكّي  على سلبيا   أثرا   االوضاع هذه لمث  إ ّ 

 اإلصيفح بمراكي  تتعّليق بعوام  مرتب  للن ي  النيس  التكي  أثر فج ّ  وبهذا جدا ، عالية السجن بيئة داخ  المتكرر  الجرائم
 بيالتكي  ينجحيو   الني الء بعي  أ ّ  وُيفحي  اآلخيرين، وبيالن الء النيسيية، بالعوام  ترتب  فقد تعقيدا ، من لها لما  هي والت
 فيي  والمشيياركة العميي  فيي  واالنييدما  بيياالندراط النيي الء بعيي  قيييا  إلييى ذليي  يعييود وقييد والت هييي ، اإلصييفح مركيي  حيييا  مييع

 الني الء، بياق  ميع إيجابيية عفقيا  وبنياء الن يي ، بتكيي  يسيهم ّمميا األخير ، المهينو  وال راعة كالتعليم، اإلصفحية البرامج
 (.Salovet 2000; Kimmett, 2002) للن ي  النيسية الضغوطا  نسبة انديا  إلى فيؤّدي

 النيسيية حاجياتهم تلبيية خيفل مين المراكي  ني الء ليد  النيس  التّكي  تحسين ف  هاما   دورا   اإلصفح مراك  تؤدي
 نيي الء لييد  والمعرفييية النيسييية بالجوانييب واهتمامهييا لهييم، المقّدميية النشيياطا  خييفل ميين وذليي  مييواهبهم، وتنمييية والجسييمية،

 لهييم الملجيي  هيي  الع ليية فتصييبح الجديييد الواقييع مييع التكييي  فيي  صييعوبا  يواجهييو   النيي الء بعيي  أ ّ  إال اإلصييفح، مراكيي 
 (.2009 شوري  ؛2012 الغن  )عبد
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 الحرمييا  نمييوذ  منهييا: الن ييي  لييد  التكييي  فّسيير  نميياذ  ثفثيية وجييود ُيفحيي  السييابقة، التيي ثيرا  هييذه خييفل فميين
 ِ(The deprivation model،) تشيييو ّ  السيييجو ، حييييا  داخييي  األوضييياع أ ّ  عليييى يييينّ   اليييذي النظيييري  النميييوذ  هيييذا 

 حياتي  عين بعييدا   يعشييها، التي  ا الحرمي حالية مواجهية في  التكّيي  عليى الن يي  المجموعا  هذه تساعد وأح ا ، جماعا 
 مدتلييف تعويس عييد  مواقيف الن ييي  يشيّو  بوسياطت  الييذي التكّييي  بالسييلو  النميوذ  هيذا ُيشييير حييث أسييرت ، وأفيراد السيابقة
 Layeليي ) المعرفييية الثقافيية إلييى الرجييوع بييدو   والت هييي ، اإلصييفح مراكيي  بيئيية داخيي  منيي  المطلوبيية االلتيي ا  حقييوق  أنييواع

,2005). 
 السيييابق النميييوذ  ضيييد االنتقيييادا  تطيييّور  وقيييد (،The importation model) االسيييتيراد الثيييان : النميييوذ 

 تي ثيره سيّيما ال السيجن، قبي  ميا التجيار  هيو النميوذ  هيذا يؤّيد الذي فالموقف االستيراد، بنموذ  يعرف ما إلى )الحرما (،
 الن ييي  بتكّييي  عفقتيي  النمييوذ  هييذا محييددا  فتكييو   سييجينلل الشدصييية والدصييائ  اإلجرامييية القيييم علييى االعتميياد علييى
 بالمعرفيية للتيي قلم الكاميي  واإلدرا  الييوع  النمييوذ  هييذا ويشييّو  السييجو ، لبيئيية والثقافيية المعرفيية خييفل ميين السييجن، داخيي 
 التي  والدبيرا  قةالسياب االجتماعيية التنشيئة خيفل مين التكّيي  عمليية الن يي  يقبي  حييث للن يي ، والذاتيية الشدصيية والثقافة
 .(Burke, 2007؛Klonsky, 2007السجن) دخول  قب  بها مرّ 

 الييرد إدرا  كيفيية الميهيو  بهيذا وُيقصيد (،Inmate Self-Concept) للن يي  اليذات  الميهو  الثالث: النموذ  أما
 يجعي  اليذا  بقيمية ميندي ال الشيعور أ ّ  حييث للسيجن، الداخليية البيئية من ب  المحيطة والظروف الذا  واقع مع للتياع 
 عليى يصيعب سيلوكية عواقيب لي  الشيعور هذا وأ ّ  للتكي  قدرت  على سلبا   يؤّثر مما الصعوبا ، مواجهة على عاج ا   اليرد
 (.Nock, 2005 ؛Whitlock, 2006) لدي  التكّي  درجة تحديد اليرد

 دقيقية علميية نتيائج إليى للتوّصي  المتغييرا  مين عدد على اعتمادا   للن الء، النيس  التكّي  على الضوء تسلي  يبدأ
 بالوحيد  وشيعورهم السيجن، بيئية ميع بيالتكي  والصيعوبا  النيسية الضغوط الن الء من كثير يواج  إذ التكّي ، مشولة حول

 بعي  وشيعور للسيجن، الداخليية والبيئية اآلخيرين ميع تكيّييهم وعيد  السيجو ، داخي  مينهم المتطلبة باألعمال القيا  وضعف
 (.2008 )عبيد، بالسجن إقامتهم طوال والت قلم الرضا بعد  ن الءال

 هييذه أ ّ  (2018) عييا  منييذ الهاشييمية األردنييية المملكيية فيي  للسييجو   كمرشييد   عمليي  خييفل ميين الباحييث الحيي  وقييد
 أو  ،األردنيي العييا  األميين منتسييب  جهيياي علييى االعتييداء إّمييا النيي الء بعيي  ومحاوليية المشييولة، تييياقم إلييى أّد  الضييغوطا 

 اإلصيييفح مراكيي  إدار  تييدخ   إلييى الحيياال  ميين كثييير فيي  أّد  اليييذي األميير السييجن، داخيي  المقيمييين النيي الء بعيي  علييى
 نيي الء لييد  النيسيي  التكّييي  مشييولة علييى الوقييوف تحيياول الدراسيية هييذه فييج ّ  لييذل  بييينهم والدففييا  النيي اع حيي ّ  علييى للتغل ييب
 بمسيامحة وعفقتي  النيسي  التكّيي  مسيتو   فهيم خيفل من وذل  عما ، – صمةالعا محافظة ف  والت هي  اإلصفح مراك 
 )غنييا ، لييديهم المسييامحة درجيية تع ييي  وبالتييال  النيي الء، لييد  النيسييية الضييغوطا  ميين التدفييي  علييى يسيياعد مّمييا الييذا ،
 (.2018 العوجى، ؛2017

 كيي  وتيي ثير لييديهم الييذا  ومسييامحة النيسيي  التكّييي  بييين العفقيية توضيييح أجيي  ميين الدراسيية، هييذه جيياء  هنييا ميين
 اآلخر. على منهم

  الدراسة مشكلة
 عين اإلجابية في  الدراسية مشيولة وتيتلدّ   النيسي ، التكّيي  ميهيو  عليى التعير ف هيو الدراسية هذه من الغر  إ ّ 

 اآلتية: األسئلة
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 عما ؟ العاصمة ةمحافظ ف  والت هي  اإلصفح مراك  ن الء لد  النيس  التكّي  مستو   ما :األول السؤال
 والعمير العلمي  المؤّهي  بياختفف والت هيي  اإلصيفح مراكي  ني الء ليد  النيسي ، التكي  مستو   يدتلف ه  :الثاني السؤال
 الجريمة؟ ونوع الحوم ومد  االجتماعية والحالة

 الدراسة: أهمّية
 ولهييذه العاصييمة، محافظيية فيي  والت هييي  اإلصييفح مراكيي  لييد  النيسيي  التكّييي  اكتشيياف فيي  الدراسيية أهمّييية تظهيير

 يل : كما وتطبيقية نظرية أهمّية الدراسة
  النظرية: األهمّية

 وهيي  أال األهمّييية غاييية فيي  ليئيية وتناولهييا النيسيي ، التكّييي  موضييوع حداثيية ميين النظرييية الدراسيية هييذه أهمّييية تنبثييق
 والمهتميين للبياحثين ويّمكين العربيية الموتبية ُييييد قيد نظرييا   أدبيا   الدراسية هيذه تقّد  كما والت هي ، اإلصفح مراك  ن الء فئا 

 الدراسية متغييرا  عليى الضوء إلقاء ف  الدراسة هذه تسهم قد كما الدراسة هذه مع تتشاب  قد الت  بحوثهم ف  من  االستياد 
 بينها. ما العفقة وتكشف
 التطبيقية: األهمّية

 في  والمرشيدين والتربيويين البياحثين قبي  مين نتائجهيا، مين سيتياد اال يموين ب ن  تتّمث  تطبيقية أهمّية الدراسة لهد  
 هيذه تيوفر كميا والت هيي ، اإلصيفح مراكي  إرشياد عليى القائمية والجمعييا  العيا ، والقطاع والت هي ، اإلصفح مراك  مجال

 إعيييداد فييي  إليهيييا وعوالرجييي منهيييا، االسيييتياد  والمهتميييين للبييياحثين يموييين مناسيييبة، سييييوومترية خصيييائ  ذا  أدوا  الدراسييية
 أداتهم.

 اإلجرائية: وتعريفاتها الدراسة مصطلحات
 ما. ش ء على للتعود اليرد قابلية هو :اللفظي بمعناه التكّيف

 والتدالف. التنافر وعد  التقار ، التوافق، تعن  كلمة ه  اللغة: ف  التكّي 
 مييع والتوافيق اليتفؤ  مين لييتمّون خارجييا ، أو داخلييا والتغييير للتعيدي  الييرد خفلهيا مين يسيعى عمليية هيو :النفساي التكّياف
 ,Bier) والرضييا النجيياح ميين حييد ب قصييى تواجهيي ، التيي  التحييديا  مييع للتعاميي  التغييير بهييدف حوليي ، ميين البيئيية متطلبييا 

2008 p: 144.) 
 التكيييي  مقييييا  عليييى المسيييتجيب عليهيييا يحصييي  التييي  الكليييية بالدرجييية الدراسييية هيييذه فييي  إجرائييييا   التكّيييي  وُيعيييّرف

 الحالية. الدراسة ألغرا  الباحثا  أعده الذي النيس 
 سييلوكا   الرتكييابهم النيي الء فييي  يوجييد عالييية، أسييوار بعييّد  محيياط موييا  أنيي  علييى إجرائيييا   ويعييّرف :والتأهّياال اإلصااالح مراكااز
 ).2006 ي ،)الجم سجو " عليها ُيطلق إذ الن ي ،" خفلها يدضع معينة، ليتر  والقوانين لألنظمة مداليا  

 بتييييياري  (4656) رقيييييم الرسيييييمية الجرييييييد  (2004) لسييييينة (9) رقيييييم والت هيييييي  اإلصيييييفح مراكييييي  قيييييانو   وبحسيييييب
 (.2016 صفية، )أبو السلو " تعدي  ف  المهار  الن ي  اكتسا  الى تهدف أنها "  29/04/2004

 ومّحدداتها: الدراسة حدود
 ي ت : ما على الدراسة حدود اشتمل 

  والت هي . اإلصفح مراك  ن الء على الدراسة هذه قتصر ا :بشرية حدود
  . (2021 /2020 ) األول اليص  خفل الدراسة هذه تطبيق تمّ  :زمانية حدود
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 عّما . – العاصمة ف  والت هي  اإلصفح مراك  :مكانية حدود

 وعلييى أدواتهييا علييى الدراسية عينيية أفييراد اسييتجابة صيدق بمييد  الدراسيية، هيذه نتييائج تعميييم إموانييية تتحيدد :الدراسااة محااددات
 كرونا. جائحة فتر  خفل الدراسة، أدوا  وثبا  صدق مد 

 النفسي التكّيف
 هيذه أ ّ  غيير االعتياديية، حياتي  مين محسيوبة غيير مرحلية ُتعتبير السيجن، بيئية داخي  الن ي  حيا  ف  االندراط إ ّ 

 نطياق خيار  تجعلي  التي  والصيعوبا  التحيّديا  بعي  اجي تو  فه  حيات ، من بها يمرّ  الت  المراح  كسائر ليس  المرحلة
 أل ّ  متنوعية، ومييادين أشيوال عليى الن يي  حيا  ف  النيس  التكّي  يظهر حيث روتين، من علي  اعتاد وما النيسية، الراحة
 بيئيية فيي  ييي تكيّ  أمييا  وتحييديا  وتعقيييدا  ارتباطييا  ميين فيهييا لمييا البيئيية، هييذه داخيي  بميييرده يعييي  أ  يسييتطيع ال الن ييي 
 وتمّتعهيا الشدصيية ات ا  عوام  أهمّ  من التكّي  فيعدّ  األفراد، بين والعطاء األخذ ف  التعام  أساسياتها من فالحيا  السجن
 وسيائ  عين وتبحيث البيئية، لمتغييرا  اسيتجابة سيلوكها تغييير إليى تمي  الحية، الكائنا  أ ّ  نر   حين ف  النيسية، بالصحة
 حاجاتيي  إلشييباع مناسييبة بيئيية إيجيياد علييى ليسيياعده لسييلوك ، تغيييير عيين يبحييث فجنيي  الن ييي  كييذل  ،حاجاتهييا إلشييباع جديييد 

 (.2014 اليومية)الجبوري،
 للتكيف: المفسرة النظريات

 اآلت : النحو وعلى التكي  لتيسير هدف  الت  النظريا  من لمجموعة عر  يل  فيما
  النفسي: التحليل نظرية اوالا:

 األسييييبا  يعيييي  ال اليييييرد أ  أي شييييعوري، ال يوييييو   مييييا غالبييييا   النيسيييي  التكييييي  أسييييلو  أ  (Freud) فرويييييد ُيعييييد
 (،Id) للهييو الضييرورية، ومتطلباتيي  رغباتيي  إشييباع تحقيييق يسييتطيع المتكييي  فيياليرد سييلوكيات ، ميين للكثييير الكامنيية الحقيقييية
 فيي  التكييي ، سييوء أشييوال ميين شييو  نعيي عبييار  والييذها ، العصييا  أ  فرويييد ييير   حيييث اجتماعيييا ، مقبوليية ووسييائ  بطييرق 
 وه : سما  ثف، تشُم  النيسية بالصحة المتمتعة للشدصية األساسية السما  أ  ير   حين

 األعليى واالنيا (،Ego) واالنيا (،Id) الهيو وه  أقسا  لثفثة الشدصية وتقسم الحب، وبقدر  العم ، بقدر  (،Ego) األنا قو 
(Super Ego،) محوومية وهي  الغرائي ، مهيدد وهي  النيسيية للطاقية الرئيسي  والمنبيع للشدصيية، األصيل  رالعنصي الهيو ُتمث  حيث 
 األنيا مبيدأ ميع وبيالنقي  االجتماعيية، العوامي  مراعيا  دو   األلم، عن واالبتعاد التوتر من التدل  على يهدف الذي اللذ ، مبدأ من
 المنطقي  بيالتيكير تتميي  فهي  الشدصيية، وُتنظم وتسطير تحوم الت  يذيةالتني القو  فجنها الواقع، ومع الدارج  العالم مع يرتب  الذي

 والُمثي  المغروسية، والمبياد  للقييم المدي و   دور ُتمثي  التي  العليا، األنا دور ي ت  حين ف  الثقافة، تيرضها معايير ضمن والواقع ،
 إليى للوصيول وتجهيد واقعيّ ، هيو ميا ولييس مثيال ّ  هيو ميا ُتمثي  فهي  المثالية، واالنا الضمير من تتكو   حيث واالجتماعية األخفقية
 النيسي  بيالميهو  مرتبطية وك نها الشدصية، نسيج ف  والمجتمع اآلباء قيم انصهار على تعم  كما واللذ ، المتعة إلى وليس الكمال،
 التوافييق فرويييد يييرب  وبهييذا  ،واليينق بالييذنب الشييعور العقييا  بينمييا الييذا ، وحييب بيياليدر الشييعور هييو فييالثوا  والعقييا ، الثييوا  عيين

 ومتطلباتي ، العيالم بيين الوسيي  هيو يويو   بحييث األعليى، واالنيا الهو على وُيسيطر يتحوم الذي والمنيذ المبدأ فهو األنا بقو  والتكي 
 (.2015 وعربيا ، اسعد )أبو متواينة اليرد شدصية يوو   متواي   األنا كا  إذا بينهم، المي ا  هو بمعنى أي

 السلوكية: النظرية :ثانياا 
 خيفل مين ُمكتسيب التكيي  بي   (،Watson& Skinner) وسيونر واطسين السيلوكية، النظريية هذه أصحا  ير  

 يتضيييمن التكييييي  السيييلو  وأ  مضيييطربا ، أو سيييويا   السيييلو  كيييا  سيييواء محيطييي  مييين الييييرد، يعيشيييها التييي  والدبيييرا  اليييتعلم
 قابي  الييرد سيلو  وأ  والتيدعيم، بالتع ي  ستقاب  والت  المدتلية الحيا  معار ل اليرد استجابة كيفية إلى ُتشير الت  الدبرا 
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 الشيعوري، الجهيد طرييق عين تي ت  ال التكيي  عمليية بي   ويعتقيدا  معينة، تعليمية وأجواء ظروف بجيجاد التغير أو للتعدي 
 الييرد أ  بيدوره أتيى اليذي بنيدورا العيالم نميابي الييرد، لهيا يتعير  التي  البيئية التلميحيا  طرييق عين الي  بطريقة تتشو  وإنما
 الُمثييرا  بيين المتبيادل للتياعي  نتيائج ه  الشدصية، وسما  السلو  ب   آكد حيث ميوانيوية، الي  بطريقة طبيعت  تتشو 
 التكيفيية ا السيم تكيوين ف  التقليد خفل من للتعلم كبيرا   دورا   أعطى كما والشدصية، العقلية والعلميا  اإلنسان ، والسلو 

 (.2015 وعربيا ، )أسعد التكيفية غير أو
 اإلنسانية: النظرية ثالثا:

 مطالبييي  وتكيييو   خيييير   بطبيعتييي  الييييرد إ  (،Maslow) وماسيييلو (Rojers) روجيييري مثييي  النظريييية هيييذه رواد يييير  
 ويويو   بي ، المحيي  لمجتميعا وميع ذاتي  ميع بهيا يتوافيق التي  أعمالي  مسؤولية ف  واإلراد  الحرية ولدي  المجتمع، مع مماثلة
 المجتمع. مع ومتوافقة اجتماعيا   مقبولة تكو   الت  السلوكيا  على وُيقب  تصرفات ، عن مسؤوال  

 ال ف ني  حاجاتي ، بجشيباع باالضيطرا  أحيّس  وإذا لذاتي  التيواي   وتحقييق مشيوفت ، ح  على قادر  اليرد طبيعة وأ 
 عييد  أ  حييين فيي  وغيرهييا، اليسيييولوجية األساسييية حاجاتيي  إشييباع تييم إذا إال  توافقيي يحقييق ال اليييرد وأ  ذاتيي  تحقيييق يسييتطيع
 النظير بغي  الييرد، ب هميية اإليميا  إليى النظريية هيذه وتهيدف للييرد وتكيييا   توافقيا   يحقيق أ  يموين ال الحاجا ، هذه تحقيق
 بنيسي ، المشيوف  هيذه حي  ىعلي تسياعده التي  الشدصيية، طبيعتي  في  الطيبية العناصير لديي  أ  تير   فهي  مشوفت ، عن
 وفي  حياتي ، في  متكيي  غير تجعل  الت  العوام  يتيهم أ  باستطاعت  اليرد أ  ميادها فرضية على النظرية بّين  وقد هذا

 (.2015 وعربيا ، )أسعد إيجاب  بشو  شدصيت  جوانب وتغير نيس  توجي  على القدر  امتفك 
 والتأهيل. اإلصالح مراكز نزالء لدى النفسي التكيف

 هي  الن يي ، أهيداف تحدييد عليى اليدقيق قياسي  يعتميد حيث صحيح، بشو  تعريي  ُيصعب بناء   الن ي  إصفح ُيعد
 يسييتند أ  يجييب أ  نيسيييا ؟ الن ييي  يتيي قلم هيي  اإلصييفح؟ لمراكيي  والقييوانين القواعييد يتبييع الن ييي  أ  النيياجح اإلصييفح يعنيي 

 جينكينيييي  فييييا  دراسيييية أشييييار  الحوييييم مييييد  بعييييد بيييي  يعييييي  الييييذي المجتمييييع مييييع التكييييي  علييييى الن ييييي  قييييدر  علييييى اإلجييييراء
(Vanginnekenl, 2015،) السيلو  نمي  عليى معتميدا   آخير إليى فيرد مين يدتليف ألني  كمبيّرر والتكيي  التي قلم فردية إلى 

 سييوء أ  ىإليي الدراسيية أشييار  كمييا األحيييا  بعيي  فيي  ومتضيياربة متنوعيية السييجن أهييداف أل  نظييرا   الن ييي  يسييتوعب  الييذي
 مقارنية ضيعييا ، لدي  التكي  مستو   يصبح أ  إلى يؤدي مّما أكبر، علي  الحوم مد  تكو   عندما أكبر يوو   الن الء سلو 
 أكبر. الن الء لهؤالء التكي  مستو   أ  ُوجد حيث محدود  مدتها بجرائم األولى، للمر  عليهم الحوم يتم الذين الن الء مع

  لة:الص ذات السابقة الدراسات
 النيسي  التكيي  متغييرا  بعي  أثير معرفية إلى هدف  رومانيا، ف  أجري  بدراسة (Elena ,2012) إلينا وقام 

 مراكي  في  الميراهقين مين عينية عليى الدراسية وأجري  اإلصفحية المؤسسا  ف  المراهقين ليئة السلوك  بالتعدي  المرتبطة
 قبيي  ميين علييي  االسييتجابة تميي  تقييييم مقيييا  باسييتددا  البيانييا   وجمعيي رومانيييا فيي  نيي يف   (220) عييددهم بليي  االصييفح
 احصييائيا   داليية ارتباطييية عفقيية وجييود الدراسيية، نتييائج بينيي  النيسييية(، واألعييرا  المؤسسيي  السييلو  )تقييييم السييجو   موظيييو
 النيس . لتكي ا تحقيق على الن الء وقدر  السجن بيئة ف  واالداري  المؤسس  السلو  سوء بين (α=0.05) مستو   عند

 ليد  والجسيدية النيسيية والصيحة العياطي  التكيي  بين العفقة معرفة إلى هدف  دراسة (2014) الوريوا  وأجر  
 التوّجي  تيدن  بيين إحصيائية دالية عفقية وجيود إليى الدراسية نتيائج أشيار  محووميا ، (135) من الدراسة عينة تكون  الن الء
 الشيعور وإ  أفضي ، بشيو  الن يي  تكيي  إليى تيؤدي الحيات  التوج  يياد  وإ  لوحد ،با والشعور النيسية والضغوط الحيات 
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 النيسييية الضيغوط بيين إحصيائية عفقية وجيود عيد  النتيائج بينيي  كميا االكتئياب ، والمي ا  بالوحيد  الشيعور ميع يي داد السيلب 
 قيدر  أقي  النيسيية بالضيغوط يشعرو   الذين  أ كذل  النتائج وكشف االكتئاب  والم ا  الجسدية والعافية بالوحد  الشعور مع
 التكي . على

 مراكييي  نييي الء ليييد  النيسييي  للتكيييي  إرشيييادي برنيييامج فاعليييية مييين التحقيييق إليييى (2016) الجنيييدي دراسييية وهيييدف 
 الضييية فيي  والت هييي  اإلصييفح مراكيي  نيي الء ميين الدراسيية عينيية تكونيي  فلسييطين، -الغربييية الضييية فيي  والت هييي  اإلصييفح
 الواحيد ، المجموعية تصميم التجريب  شب  المنهج استدد  وقد العالية، األحوا  ذوي  من ن يف، (40) عددهم لبال وا الغربية
 وتيم تدريبيية، جلسية (16) عليى اشيتم  اليذي المقتيرح اإلرشيادي البرنيامج طبيق وكيذل  النيسي  للتكيي  شقير مقيا  وطبق
 التكيي  مقييا  في  البعيدي والتطبييق القبلي  التطبييق بيين فيروق  وجيود الدراسية نتيائج بين  شهور، ستة لمد  البرنامج تنييذ

 التدريب . البرنامج تطبيق بعد الن الء لد  النيس  التكي  ايدياد بمعنى البعدي التطبيق لصالح اليروق  وكان  النيس ،
 دا،األحيييي لييييد  النيسيييي  بييييالتكي  وعفقتيييي  الييييذا  ميهييييو  إلييييى التعييييرف هييييدف  دراسييييت  (،2017) عييييود  وأجيييير  

 السيييون )موييا  الديموغرافييية المتغيييرا  بعيي  وأثيير االحييدا،(، )جميييع االجتماعييية التنمييية ويار  فيي  المسييجلين الجييانحين
 اسييتدد  المسييجلين، األحييدا، جميييع ميين الدراسيية مجتمييع تَكييو   وقييد لييديهم، النيسيي  والتكييي  الييذا  ميهييو  علييى الحييال (
 الجيانحين األحيدا، ليد  اليذا  ميهيو  أ  إليى الدراسية نتيائج وأشار  س الني التكي  ومقيا  الذا  ميهو  مقيا  الباحث
 األحيييدا، ليييد  واالنيعيييال  واالجتمييياع ، النيسييي ، التكيييي  مسيييتو   أ  إليييى النتيييائج أشيييار  وكميييا البعيييد أميييا متوسيييطا   كيييا 

 داللية ذا  إيجابيية ارتباطيية عفقية لوجيود النتيائج أشيار  كميا مرتيعيا ، كا  فقد األسري  البعد أما متوسطا ، أيضا   الجانحين
 المتوسيطا  بيين إحصيائية داللية ذا  فيروق  وجيود الدراسة نتائج أظهر  كما النيس ، والتكي  الذا  ميهو  بين إحصائية
 فيي  إحصييائية دالليية ذا  فييروق  وجييود عييد  النتييائج أظهيير  كمييا العميير، متغييير بيياختفف الييذا  ميهييو  لمقيييا  الحسييابية
  الحال . السون موا  لمتغير تبعا النيس  التكي  بمقيا  الداصة العينة أفراد تقديرا 

 المتحييد  الواليييا  فيي  السييجو   نيي الء لييد  التكّييي  مسييتو   لمعرفيية هييدف  بدراسيية (Bernt, 2018) بيرنيي  وقييا 
 التي  السيجن بيئية ميع التكيي  عليى الن يي  قيدر  عليى تي ثيره ميد  مين للتحقيق الحرميا  نميوذ  استددا  تم حيث االمريوية،
 فيي  أهمييية األكثيير المؤشيير هييو الحرمييا  نمييوذ  أ ّ  النتييائج وأظهيير  نيي يف   (440) ميين الدراسيية عينيية وتكونيي  بيي ، يعييي 
  السجن. بيئة داخ  االجتماعية بالعفقا  الرتباط  وذل  بها يعيشو   الت  الجديد  البيئة ف  الن الء تكي 

 النيسيية بالمؤلييا  بالبحث الدراسة هذه هدف  ريطانيا،ب ف  أجري  بدراسة (McNeeley،2019) ماكنيل  قام 
 واألميرا  النيسيية بالمشياك  وارتباطهيا النيسي  االهتميا  وايديياد واإلجيرا ، النيسيية الظيروف بيين والرب  بالسجو ، المتعلقة
 تكوني  األميد، طويلية بدراسية السيجن بيئية داخي  الحييا  ميع النيسي  التكيي  تي ثير على الدراسة وأكد  األخفقية، والعوام 
 الييذا  ليو  كيذل  إيجابييا ، ارتباطيا   العيار بجريمية تيرتب  )األنييا( أ  الدراسية نتيائج وأظهير  ني يف ، (316) مين الدراسية عينية
 إيجابية. بالذنب والشعور الذا  على اللو  إلغاء بين العفقة كان  حيث الذنب، بجريمة يتص 

 السابقة: الدراسات على التعقيب
 مراكي  ني الء ليد  النيسي ، التكيي  بيين العفقية عليى للتعيرف هيدف ميا فمنها هدفها، ف  السابقة الدراسا  تباين 

 وارتباطيي  التكيي  إليى هييدف ميا ومنهيا (،2017) عييود  دراسية في  كمييا بيينهم، العفقية ودرجيية األكياديم  والبعيد االصيفح،
 بالصيحة التكيي  عفقية اليى هيدف ميا ومنهيا (،2018) بيرن  دراسة ف  كما الذات ، باإلدرا  واالرتباط الحرما ، بمقيا 
 االجتمياع  اليدعم كيفيية إليى هيدف ميا ومنهيا (2014) عايد دراسة ف  كما التكي ، على وأثرها بالوحد  والشعور النيسية،
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 دراسية إليى هيدف ما ومنها (،2012) مرسي  دراسة ف  كما االجتماع ، العم  فعالية وتحسين النيس ، التكي  على وأثره
 الجانيييب (،2019) مييياكينل  دراسييية وكيييذل  اليرديييية، بيييالمتغيرا  التكيييي  اخيييتفف بنتيجييية السيييجين، لتكيييي  النيسيييية اآلثيييار
 توافيق ميع االرتبياط درجية إليى هيدف ميا ومنها بالذا ، بالشعور وارتباط  النيس  التكي  ودرجة بالسجو ، المتعّلق النيس 
 (.2016) الجندي دراسة ف  كما الن ي ،

 ودراسية (،2017) عيود  سيليم دراسية في  كميا هيدفها، ف  الحالية الدراسة مع تتيق الت  السابقة الدراسا  جمع تم
 بالييذا ، وعفقتيي  النيسيي  التكييي  علييى الدراسييا  هييذه جميييع تطبيييق تييمّ  حيييث (،2019) ميياكنيل  ودراسيية (،2018) برييي 
 بالذا . وعفقت  النيس  التكي  حول اإلصفح ك مرا ن الء على تطبيقها سيتم الحالية الدراسة وكذل 

 (،2014) الوريويا  دراسية في  كميا األرد  في  تطبيقهيا تيمّ  ميا فمنهيا تطبيقهيا، مويا  ف  السابقة الدراسا  تباين 
  فيي كميا المتحييد ، الوالييا  فيي  تطبيقهيا تيمّ  مييا ومنهيا (،2019) ميياكنيل  دراسية فيي  كميا بريطانييا فيي  تطبيقهيا تييمّ  ميا ومنهيا
 (،2016) نبييي  ودراسيية (،2017) عيود  سييليم دراسية فيي  كميا فلسييطين، في  تطبيقهييا تيمّ  مييا ومنهيا (،2018) بيرنيي  دراسية
 وتحدييدا   األرد  في  تطبيقهيا فسييتمّ  الحاليية الدراسية أميا (،2012) مرسيي  دراسية في  كميا اسيبانيا، في  تطبيقهيا تمّ  ما ومنها
  عما . – العاصمة محافظة ف 

 اإلصيفح مراكي  ني الء ليد  النيسي  التكيي  بيين العفقية تناولهيا في  السيابقة الدراسا  عن الحالية، راسةالد تتمّي 
 األرد . ف  تجر   الت  نوعها من األولى الباحثا  علم حدود ف  وه  العاصمة، محافظة ف  والت هي 

 واإلجراءات المنهجية
 الدراسة. هذه أغرا  لتحقيق لمناسبت  االرتباط ، الوصي  المنهج إتباع تمّ 

 الدراسة: مجتمع
 -العاصيمة محافظية ف  الجويد (، ومرك  ماركا، )مرك  والت هي  اإلصفح مراك  ن الء من الدراسة مجتمع تّكو  

 مراكييي  إدار  العييا / األميين مديرييية إحصيييائية حسييب نيي يف   (2500) عييددهم والبيييال  (،2020/2021) العييا  خييفل عمييا ،
 ذل . يوضح (1) لجدولوا والت هي ، اإلصفح

 المكان. حسب موزعين العاصمة محافظة في والتأهيل اإلصالح مراكز نزالء عدد (1) الجدول
 العدد المكان اسم
 1300 ماركا إصفح مرك 
 1200 الجويد  إصفح مرك 

 2500 المجموع
 الدراسة: عينة

 مين ني يف   (250) مين العينية لتتكيو   البسيطة، العشوائية بالطريقة الدراسة مجتمع من (%10) نسبة ما اختيار تمّ 
 التطبيييق تييم حيييث (2020/2021الجييامع ) العييا  خييفل عمييا  – العاصييمة محافظيية فيي  والت هييي  اإلصييفح مراكيي  نيي الء
 األول. اليص  خفل

 الدراسة: لعينة الديموغرافية الدصائ  وصف
 (.N=250) الدراسة لعينة وغرافيةالديم للخصائص المئوية والنسب التكرارية التوزيعات (9) جدول
 % المئوية النسبة التكرار الفئة المتغير
 68.4 171 سنة 18-35 العمر
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 22.4 56 سنة 45-36
 9.2 23 سنة 60-46

 الجريمة نوع

 18.4 46 سرقة
 11.6 29 قت 

 12.8 32 اخفقية
 43.8 87 مددرا 
 5.2 13 مالي 
 17.2 43 اخر  

  التعليم المستو  

 47.2 118 مدرسية شهاد 
 33.6 84 عامة ثانوية شهاد 

 13.6 34 جامعية شهاد 
 5.6 14 عليا دراسا 

 االجتماعية الحالة

 44.8 112 مت و 
 5.6 14 ارم 
 12 30 مطلق
 37.6 94 اع  

 الحوم مد 
 15.6 39 اق  او اشهر ثفثة
 34.8 87 اق  او سنة نصف
 49.6 124 اكثر او سنة

 النفسي: التكيف الدراسة:مقياس أداة

 وتيمّ  (،2004) بنيا  (،1996) جبريي  التكيي  مقييا  اسيتددا  تيمّ  السيابقة، والدراسا  األدبيا  إلى الرجوع بعد 
 اإلجابية وتكيو   عميا ، – العاصيمة محافظية في  والت هي  اإلصفح مراك  ن الء لد  النيس  التكي  لتقيس اليقرا  تعدي 
 للمقيا . والثبا  الصدق دالال  استدرا  وسيتم أبدا (، نادرا ، أحيانا ، غالبا ، )دائما ، الدماس  ليور   تدر  وفق علي 

 النفسي: التكيف مقياس صدق دالالت
 المحتوى  صدق

 محومييييين (10) علييييى األولييييية بصييييورت  عرضيييي  خييييفل ميييين للمقيييييا  المحتييييو   صييييدق دالال  ميييين التحقييييق تييييمّ 
 المقيييا ، فقييرا  ميين فقيير  كيي  مفئميية مييد  إلييى التعييرف بهييدف وذليي  واإلرشييادي، بييوي التر  اليينيس علييم فيي  متدصصييين

 وتكييو   ،المحومييين مفحظييا  علييى بنيياء   المقيييا  فقييرا  تعييدي  ّتييم ذليي  وبعييد لغويييا ، اليقييرا  صييياغة دقيية مييد  وكييذل 
 (. ) من النهائية بصورت  المقيا 
 البناء: صدق مؤشرات

 الدراسية، مجتميع مين والت هيي  اإلصيفح مراكي  ني الء من ن يف   (30) من موونة تطفعيةاس عينة على المقيا  تطبيق تمّ 
 -0.30) بييين ميا القييم هييذه تراوحي  حييث للمقييا  الكلييية والدرجية المقييا  فقيرا  ميين فقير  كي  بيين االرتبيياط معيامف  حسيا  وتيم

 مناسب. بناء بصدق القيا  أدا   لتمتع تشير وه  (0.74
 جييدول فيي  كمييا النيسيي  التكييي  لمقيييا  الكلييية والدرجيية للبعييد الكلييية الدرجيية بييين بيرسييو   ارتبيياط امف معيي حسييا  تييم كمييا

(3). 
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 للمقياس الكلية والدرجة للبعد الكلية الدرجة بين بيرسون  ارتباط معامل (3) جدول
 للمقياس الكلية الدرجة مع بيرسون  ارتباط معامل البعد المقياس

 النيس  التكي 

 **0.772 الشدص 

 **0.807 االنيعال 
 **0.746 االسري 
 **0.752 االجتماع 

  (α= (0.01 مستو   عند احصائيا دالة **
 تراوحيي  للمقيييا  الكلييية والدرجيية للبعييد الكلييية الدرجيية بييين بيرسييو   ارتبيياط معاميي  قيييم بييا  (3) جييدول نتييائج ميين يتضييح

 الدراسييية ألغيييرا  مناسيييب بنييياء بصيييدق تتمتيييع الدراسييية أدا   أ  لنتيييائجا هيييذه وتشيييير احصيييائيا، دالييية وجميعهيييا (0.746-0.807بيييين)
 الحالية.

 النفسي التكيف مقياس ثبات
 اسيتطفعية عينية عليى االدا   تطبييق بعيد الدراسية، ألدا   اليداخل  االتسياق لقييا  الييا كرونباخ معام  استدرا  تم

 ،االساسييية الدراسيية عينيية ميين اسييتبعادها وتييم مةالعاصيي محافظيية فيي  االصييفح مراكيي  نيي الء ميين نيي يف   (30) ميين تكونيي 
 اليا. كرونباخ بداللة الداخل  االتساق قيم يبين (4) جدولالو 

 الداخلي لالتساق الفا كرونباخ معادلة بداللة الثبات قيم (4) جدول
 البعد الفقرات تسلسل الفقرات عدد الفا كرونباخ قيمة

 الشدص  9-1 9 0.785

 ال االنيع 19-10 10 0.788

 االسري  29-20 10 0.821
 االجتماع  39-30 10 0.805
 الكلية الدرجة 39-1 39 0.795

-0.821) بيين تراوحي  قيد النيس  التكي  مقيا  ألبعاد اليا كرونباخ معام  بداللة الثبا  قيم أ  (،4الجدول) من يتضح

 يتسيم المقييا  فيج  وبالتيال  الحالية، الدراسة ألغرا  مناسبة جميعها وه  وبالتال  (0.795) للمقيا  كلية ثبا  وبدرجة (0.785
 :Nunnally & Bernstein 1994 الدراسية عينية كامي  عليى وتطبيقهيا البيانيا  لجميع موثوقية أدا   تجعلي  مميا عاليية ثبيا  بدرجة

246-265)). 
 الدراسة: أداتي تصحيح

 (1) أبيييدا   درجتيييين، (2) نيييادرا   (،3) أحيانيييا   (،4) غالبيييا   (،5) دائميييا   التيييال : الدماسييي  ليوييير  تيييدريج اسيييتددا  تيييم
 التالية: المعادلة إستددا  تم الحسابية المتوسطا  على وللحوم درجة.

 1.33 =  4 = 1-5 = )للتدر ( األدنى الحد -األعلى الحد = اليئة طول
 3      3                                           اليئا  عدد
 يل : ماك المستويا  تكو   وبذل 

 (.2.33-1) : مندي  -
 (.3.67 -2.34) متوس : -

 (.5-3.68) : مرتيع -



2021
 

385 

 الدراسة: إجراءات

 الذا . بمسامحة وعفقت  النيس  بالتكي  المتعلقة السابقة والدراسا  النظري، األد  مراجعة -
 تسيهي  أجي  مين الت هيي ،و  المراكي  إدار  العيا / األمين مديريية اليى العربيية عميا  جامعة من موج  مهمة تسهي  على الحصول -

 والت هي . إلصفح مراك  ن الء على التطبيق مهمة

 والت هي . اإلصفح ن الء مراك  أعداد حصر أج  من العاصمة، محافظة ف  والت هي  اإلصفح مراك  ييار  -

 الدراسة. مجتمع من (%10) نسبة ما شول  والت  الن الء، مع مباشر  البسيطة العشوائية بالطريقة الدراسة عينة اختيار -

 والثبا . الصدق من والتحقق الدراسة، أدوا  إعداد -

 عليها. اإلجابة وطريقة لهم، الدراسة أهداف بشرح القيا  بعد الدراسة، عينة على الدراسة أدوا  توييع -

 (.SPSS) االحصائية الريمة استددا  خفل من إحصائيا وتحليلها البيانا  جمع -

 ومناقشتها. النتائج عر  -

 نتائج. من الدراسة ل  ستتوص  ما ضوء ف  المناسبة التوصيا  وضع -

 الدراسة: متغيرات

 مندي (. متوس ، مرتيع، ) مستويا  ثف، ول  النفسي: التكيف

 الديمغرافية: الدراسة متغيرات

 فئا . ثف، ول  العمر -

 أخر . مالي ، مددرا ، أخفقية، قت ، سرقة، الجريمة: نوع -

 عليا. دراسا  جامعية، شهاد  عامة، ثانوية مدرسة، شهاد  التعليم : المستو   -

 أع  . مطلق، أرم ، مت و ، االجتماعية: الحالة -

 أكثر. أو سنة سنة، نصف أشهر، ثف، شهر، الحوم: مد  -

 اإلحصائية: المعالجات

 االتية: االحصائية المعالجا  استددا  تمّ  الدراسة أسئلة عن لإلجابة

 المعيارية. واالنحرافا  بيةالحسا المتوسطا  االول: السؤال
 (.Manovaمتعدد) تباين تحلي  الثالث: السؤال

 والتأهيال اصاالح مراكاز نازالء لادى النفساي التكياف مستوى  هو ما نّص : وال ي األول الدراسة سؤال على اإلجابة نتائج
 العاصمة"؟ محافظة في

 ألبعيياد والرتبيية النسييبية واالهمييية المعيارييية واالنحرافييا  المتوسييطا  حسييا  تييم األول الدراسيية سييؤال علييى لإلجابيية
  (.10) بجدول مبين هو كما النيس  التكي  مقيا 

 النفسي. التكيف مقياس البعاد والرتبة النسبية واالهمية المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (10جدول)
 الرتبة النسبية االهمية المعياري  االنحراف الحسابي الوسط البعد 
 1 مرتيعة 0.65 3.95 الشدص  لبعدا 1
 2 متوسطة 0.95 3.55 االنيعال  البعد 2
 3 متوسطة 0.89 3.34 األسري  البعد 3
 4 متوسطة 0.87 3.31 االجتماع  البعد 4
  متوسطة 0.51 3.45 الكل  
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 وانحيراف (3.95) حسياب  بمتوسي  االوليى بالمرتبية جياء "الشدصي " البعيد أ  (10) جيدول بيانيا  من لنا يتضح
 معييياري  وانحييراف (3.55) حسيياب  بمتوسيي  االنيعييال  بعييد الثانييية بالمرتبيية وتلييية مرتيعيية نسييبية ب همييية (0.65) معييياري 

 (،0.89) معيياري  وانحيراف (3.55) حسياب  بمتوسي  االسيري، البعيد الثالثية المرتبة وجاء متوسطة، نسبية ب همية (0.95)
 المتوسي  بلي  حيين (،0.87) معيياري  وانحيراف (،3.31) حسياب  بمتوسي  االجتمياع  البعيد واالخيير  الرابعة بالمرتبة وجاء

 متوسطة. نسبية ب همية (0.51) معياري  وبانحراف (3.45) النيس  التكي  لمقيا  الكل  الحساب 
 بعد. ك  ليقرا  المعيارية واالنحرافا  الحسابية للمتوسطا  عر  يل  وفيما

 البعد. هذا ليقرا  الوصي  التحلي  (11) بجدول يل  وفيما فقرا  تسعة على البعد هذا اشتم  حيث : الشخصي البعد
 الشخصي. البعد حول العينة افراد الستجابات والرتبة النسبة واالهمية المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (11) جدول

 االنحراف الحسابي الوسط الفقرة الرقم
 المعياري 

 االهمية
 بةالرت النسبية

 2 مرتيعة 1.11 4.08 قيمة. ذو إنسا  أنن  أشعر 1
 9 متوسطة 0.98 2.76 بالنيس. الثقة تنقصن  2
 4 مرتيعة 1.00 3.96 بالتياؤل. مليئة حيات  أجع  3
 3 مرتيعة 1.02 4.04 اآل . علي  أنا مّما أفض  كن  لو أتمنى 4
 1 مرتيعة 0.98 4.10 أفش . عندما جديد من أحاول 5
 7 متوسطة 1.01 3.20 باالنطواء. رأشع 6
 5 مرتيعة 0.94 3.84 الضرور . عند أفكاري  من أعّدل 7
 8 متوسطة 0.41 2.83 غيري. من ش نا أق ّ  أنن  أشعر 8
 6 متوسطة 0.97 3.50 الن الء. مع حسنة عفقت  أ  أر   9
  متوسطة 0.65 3.59 الكل  

 (4.10-2.76) بييين تراوحيي  الشدصيي  للبعييد ليقييرا  سييابيةالح المتوسييطا  بييا  (11) جييدول بيانييا  ميين يتضييح
 وانحيييراف (4.10) حسييياب  بمتوسييي  االوليييى بالمرتبييية " أفشييي  عنيييدما جدييييد مييين أحييياول ونصيييها" (5) اليقييير  جييياء  حييييث

 االخييير  بالمرتبيية " بييالنيس الثقيية تنقصيين  " ونصييها (2) رقييم اليقيير  جيياء  بينمييا مرتيعيية، نسييبية ب همييية (0.98) معييياري 
 عليييى الشدصييي  بعيييد حييياي عامييية وبصيييور  متوسيييطة نسيييبية ب هميييية (0.98) معيييياري  وانحيييراف (2.76) حسييياب  متوسييي ب

 متوسطة. نسبية ب همية (0.65) معياري  وبانحراف (3.59حساب ) متوس 
 بعد.ال هذا ليقرا  الوصي  التحلي  (12) بجدول يل  وفيما فقرا  عشر  على البعد هذا اشتم  حيث : االنفعالي البعد

 االنفعالي. البعد حول العينة افراد الستجابات والرتبة النسبة واالهمية المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (12) جدول

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 االهمية
 الرتبة النسبية

 6 متوسطة 1.10 3.56 السبب. معرفة دو   الم ا  تقلبا  من أعان  10
 10 متوسطة 0.91 3.04 بالسعاد . أشعر 11
 3 مرتيعة 1.11 3.68 بالح  . أشعر 12
 7 متوسطة 0.81 3.49 نيس . أحب 13
 5 متوسطة 1.21 3.58 القلق. من أشوو 14
 4 متوسطة 1.10 3.64 بسرعة. أغضب 15
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 2 مرتيعة 0.90 3.78 البواء. ف  برغبة أشعر 16
 8 متوسطة 0.61 3.44 مشاعري. جرح السه  من ليس أن  أشعر 17
 1 مرتيعة 1.08 3.93 بالسجن. البقاء ف  الرغبة بعد  أشعر 18
 9 متوسطة 1.09 3.35 باليرح. مليئة حيات  19
 متوسطة 0.90 3.55 الكل  

 (3.04-3.93) بييين تراوحيي  االنيعييال  لبعييد ليقييرا  الحسييابية المتوسييطا  بييا  (12) جييدول بيانييا  ميين يتضييح
 (3.93) حسيياب  بمتوسيي  االولييى بالمرتبيية " بالسييجن البقيياء فيي  الرغبيية بعييد  أشييعر ونصييها" (18) رقييم اليقيير  جيياء  حيييث

 االخيير  بالمرتبية بالسيعاد " أشيعر " ونصيها (11) رقيم اليقير  جياء  بينميا مرتيعية، نسيبية ب هميية (1.08) معياري  وانحراف
 متوسي  عليى االنيعيال  بعيد حياي عامية وبصور  متوسطة بيةنس ب همية (1.09معياري) وانحراف (3.04) حساب  بمتوس 
 متوسطة. نسبية ب همية (0.90) معياري  وبانحراف (3.55حساب )

 البعد. هذا ليقرا  الوصي  التحلي  (13) بجدول يل  وفيما فقرا  عشر  على البعد هذا اشتم  حيث :االسري  البعد
 االسري. البعد حول العينة افراد الستجابات والرتبة النسبة واالهمية اريةالمعي واالنحرافات الحسابية المتوسطات (13) جدول

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 االهمية
 النسبية

 الرتبة

 1 مرتيعة 1.13 4.18 أسرت . مع أتعاو   20
 6 متوسطة 1.12 3.36 أسرت . وبين بين  خففا  تحد، 21
 2 مرتيعة 1.10 3.96 أسرت . أحب 22
 8 متوسطة 1.05 2.75 معاملت . يسيئو   أسرت  أفراد 23
 3 مرتيعة 1.08 3.84 ب سرت . أثق 24
 9 متوسطة 1.10 2.64 أسرت . ف  غريب أنن  أشعر 25
 5 متوسطة 1.10 3.56 القرار. اتداذ ف  أسرت  أفراد مع أتشاور 26
 7 وسطةمت 0.91 3.04 حريت . من ُيحدّ  األسر  جو أ  أشعر 27
 4 مرتيعة 1.13 3.83 أسرت . أفراد مع الوق  من الكثير أقض  أ  أحب 28
 10 متوسطة 1.21 2.30 أسرت . غير أخر   أسر  من كن  لو أتمنى 29
 متوسطة 0.98 3.34 الكل  

 حييث (2.30-4.12) بيين تراوحي  االسيري  بعيد ليقيرا  الحسيابية المتوسيطا  با  (13) جدول بيانا  من يتضح
 (31.1) معييياري  وانحييراف (4.18) حسيياب  بمتوسيي  االولييى بالمرتبيية أسييرت " مييع أتعيياو   ونصييها" (20) رقييم اليقيير  ء جييا

 االخيير  بالمرتبية " أسيرت  غيير أخير   أسير  مين كن  لو أتمنى ونصها" (29) رقم اليقر  جاء  بينما مرتيعة، نسبية ب همية
 متوسي  عليى االسيري  بعيد حياي عامية وبصيور  متوسيطة نسيبية ييةب هم (1.21معيياري) وانحيراف (2.30) حسياب  بمتوس 
 متوسطة. نسبية ب همية (0.89) معياري  وبانحراف (3.34حساب )

 هييذا ليقييرا  الوصييي  التحلييي  (13) رقييم بجييدول يليي  وفيمييا فقييرا  عشيير  علييى البعييد هييذا اشييتم  حيييث االجتماااعي البعااد
 البعد.
 االجتماعي. البعد حول العينة افراد الستجابات والرتبة النسبة واالهمية المعيارية اتواالنحراف الحسابية المتوسطات (14) جدول

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 االهمية
 الرتبة النسبية



2021
 

388 

 7 متوسطة 1.20 2.97 الضرور . عند اآلخرين شعور أجرح 30
 4 متوسطة 1.71 3.33 الن الء. بين بشعبية أتمتع 31
 5 متوسطة 1.12 3.32 الغرباء. الن الء مقابلة أتجنب 32
 10 متوسطة 1.31 2.94 السجن داخ  النشاطا  ف  أشار  33
 8 متوسطة 1.80 2.95 يحسدونن . الن الء أ  أشعر 34
 6 متوسطة 1.02 3.22 الن الء. نقد أتقب  35
 2 مرتيعة 1.12 3.91 الن الء مع حسنة عفقت  ا  أر   36
 3 متوسطة 1.90 3.54 الن الء. مع السجن ف  تواجهن  الت  المشوف  ح  على أعم  37
 9 متوسطة 1.31 2.95 إلرادت . الن الء خضع إذا بالراحة أشعر 38
 1 مرتيعة 1.19 3.93 يحتاجها. لمن المساعد  لتقديم أتطّوع 39
 متوسطة 0.87 3.31 الكل  

 (3.93-2.94) بييين تراوحيي  االجتميياع  بعييد ليقييرا  لحسييابيةا المتوسييطا  بييا  (14) جييدول بيانييا  ميين يتضييح
 (3.93) حسييياب  بمتوسييي  االوليييى بالمرتبييية " يحتاجهيييا لمييين المسييياعد  لتقيييديم أتطيييّوع ونصيييها" (39) اليقييير  جييياء  حييييث

 داخييي  النشييياطا  فييي  أشيييار  " ونصيييها (33) رقيييم اليقييير  جييياء  بينميييا مرتيعييية، نسيييبية ب هميييية (1.19) معيييياري  وانحيييراف
 حياي عامية وبصيور  متوسيطة نسيبية ب هميية (1.13) معيياري  وانحيراف (2.94) حسياب  بمتوسي  االخير  بالمرتبة " سجنال
 متوسطة. نسبية ب همية (0.87) معياري  وبانحراف (3.31حساب ) متوس  على االجتماع  بعد

 جيياء  العاصييمة، افظييةمح فيي  والت هييي  اإلصييفح مراكيي  نيي الء لييد  النيسيي  التكييي  مسييتو   أ  النتييائج أظهيير 
 األخيير ، المرتبية في  "االجتمياع " والُبعيد األوليى، المرتبية في  الشدصي " " الُبعيد جياء حييث االبعياد، لكافية متوسطة بدرجة
 عليى حياي اليذي الشدصي  البعيد وخاصة ال من، من مد  قضاء بعد السجن بيئة ف  الن الء وانسجا  تكي  إلى ذل  ويعود
 فيي  المتواجييد  واألنظميية القييوانين طبيعيية حيييث ميين الييداخل ، واالسييتقرار بالراحيية لشييعورهم وذليي  ء،النيي ال لييد  مرتيعيية درجيية

 األول البعييد فيي  أفشي "، عنييدما جديييد مين أحيياول " الشدصي ، البعييد ميين (5) فقير  فسييرت  مييا وهيذا اإلصييفحية، المؤسسيا 
 النيس . التكي  بعد من

 عليى تسياعده للييرد الداخليية البيئية أ  إذ مهيم رئيس  كسبب النيس ، التكي  أهمية على العلماء من العديد ويؤكد
 التواي )غبيياري، مسييتو   فيي  وسييلوك  دوافعيي  بييين التيي قلم علييى وقدرتيي  للن ييي ، الداخلييية المحييددا  وكييذل  التكييي ، مسييتو  
2010.) 

 كييذل  تعلمهييا، قييد التيي  والسييلوكيا  للسييجن، الداخلييية البيئيية فيي  الن ييي  وتيي قلم تكييي  إلييى النتيجيية هييذه تعيي    وقييد
 للتمتييع مديالف مصيدر ُيعيدّ  اليذي القليق، وإياليية دوافعي ، ميع والتناسيق التوافيق عليى الن ييي  بقيدر  يتمثي  اليذي اليذات  التكيي 
 بيالظروف البحيث إليى أشيار  والتي  (،2019مياكنيل ) دراسية نتيائج ميع الحاليية الدراسية نتيائج واتيقي  ل . النيسية بالصحة
 االخفقية. بالعوام  وارتباط  النيس  واالهتما  الجريمة، وطبيعة النيسية الظروف بين والرب  بالسجو ، لقةالمتع النيسية
 الجريماة، ناوع )العمار، بااختالف وأبعااده النفساي التكياف مستوى  يختلف نص :هل وال ي الثاني بسؤال المتعلقة النتائج
 الحكم(؟ مدة االجتماعية، الحالة التعليمي، مستوى 

 الدراسيية عينيية افييراد لييدرجا  المعيارييية واالنحرافييا  الحسييابية المتوسييطا  اسييتدرا  تييم السييؤال هييذا علييى جابييةلإل
 (.19) بجدول موضح هو كما للمقيا ، الكلية الدرجة وعلى بعد لك  الكلية الدرجة على
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 الجريمة، نوع )العمر، باختالف لنفسيا التكيف مقياس ابعاد لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية االوساط (19) رقم جدول
 .الحكم( مدة االجتماعية، الحالة التعليمي، مستوى 

 الفئة المتغير
 الكلي االجتماعي البعد االسري  البعد االنفعالي البعد الشخصي البعد
 وسط

 حسابي
 انحراف
 معياري 

 وسط
 حسابي

 انحراف
 معياري 

 وسط
 حسابي

 انحراف
 معياري 

 وسط
 حسابي

 انحراف
 ري معيا

 وسط
 حسابي

 انحراف
 معياري 

 العمر
35-18 3.62 0.62 3.59 0.62 3.36 0.62 3.36 0.70 3.48 0.53 
45-36 3.52 0.58 3.49 0.55 3.41 0.49 3.16 0.64 3.39 0.44 
60-46 3.51 0.43 3.34 0.38 3.04 0.43 3.31 0.60 3.29 0.39 

 

 الفئة المتغير
 الكلي االجتماعي البعد االسري  البعد االنفعالي البعد الشخصي البعد
 وسط

 حسابي
 انحراف
 معياري 

 وسط
 حسابي

 انحراف
 معياري 

 وسط
 حسابي

 انحراف
 معياري 

 وسط
 حسابي

 انحراف
 معياري 

 وسط
 حسابي

 انحراف
 معياري 

 نوع
 الجريمة

 0.65 3.75 0.73 3.70 0.80 3.58 0.76 3.76 0.68 3.99 سرقة
 0.45 3.29 0.57 2.96 0.56 3.29 0.57 3.40 0.52 3051 قت 

 0.41 3.48 0.66 3.35 0.50 3.30 0.54 3.68 0.57 3.58 اخفقية
 0.43 3.36 0.58 3.28 0.48 3.28 0.49 3.46 0.55 3.42 مددرا 
 0.38 3.41 0.81 3.22 0.43 3.45 0.67 3.43 0.34 3.56 مالي 
 0.49 3.36 0.70 3.18 0.56 3.23 0.55 3.52 0.58 3.56 اخر  

 مستو  
 التعليم 

 0.56 3.53 0.70 3.41 0.61 3.45 0.64 3.60 0.71 3.66 مدرسية
 0.42 3.42 0.72 3.25 0.52 3.32 0.53 3.54 0.47 3.57 ثانوية
 0.27 3.28 0.36 3.17 0.37 3.15 0.53 3.83 0.35 3.42 جامعية
 0.73 3.28 0.81 3.15 0.87 3.00 0.65 3.49 0.64 3.48 عليا

 الحالة
 الجتماعيةا

 0.51 3.42 0.71 3.25 0.60 3.33 0.59 3.49 0.60 3.62 مت و 
 0.55 3.63 060 3.49 0.80 3.58 0.54 3.72 0.69 3.73 ارم 
 0.56 3.47 0.60 3.33 0.61 3.54 0.61 3.40 0.68 3.62 مطلق
 0.46 3.43 0.69 3.35 0.50 3.25 0.58 3.63 0.56 3.51 اع  

 الحوم مد 

 3 من اق 
 0.67 3.64 0.74 3.59 0.76 3.59 0.71 3.62 0.79 3.80 اشهر

 سنة نصف
 0.50 3.48 0.65 3.39 0.52 3.40 0.63 3.61 0.61 3.54 اق  او

 0.42 3.35 0.65 3.16 0.53 3.22 0.52 3.48 0.51 3.55 اكثر او سنة
 عليى الدراسية عينية ألفيراد بيةالحسا المتوسطا  درجا  بين ظاهرية فروق  وجود (19) الجدول بيانا  من يتضح

 الحالية التعليمي ، مسيتو   الجريمية، نيوع )العمير، المتغيرا  بحسب للمقيا  الكلية الدرجة وعلى المقيا  ابعاد من بعد ك 
 اختبييار اسييتددا  تييم (α=0.05) دالليية مسييتو   عنييد احصييائيا دالليية ذو اليييروق  هييذه ا  وللتحقييق الحوييم( مييد  االجتماعييية،

 (.21) بجدول مبين هو كما وذل  MANOVA ددالمتع التباين
 )العمر، لمتغيرات تبعاَ  النفسي للتكيف الحسابية المتوسطات بين الفروق  داللة لفحص المتعدد التباين تحليل نتائج (21) جدول

 الحكم(. ومدة و االجتماعية، والحالة التعليمي، المستوى  الجريمة، نوع
 الداللة قيمة ف قيمة المربعات متوسط الحرية رجاتد المربعات مجموع البعد التباين مصدر
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 العمر
 0.886المبدا: ويلكس

 1.716: ف قيمة
 0.077دااللة: قيمة

 0.806 0.216 0.039 2 0.079 الشدص  البعد
 0.286 1.026 0.299 2 0.598 االنيعال  البعد

 0.760 0.275 0.058 2 0.166 االسري  البعد

 0.091 2.441 0.791 2 1.581 االجتماع  البعد

 0.428 0.854 0.139 2 0.278 الكل 

 الجريمة نوع
 0.189المبدا: ويلكس
 1.414 : ف قيمة
 0.110دااللة: قيمة

 0.069 2.100 0.384 5 1.919 الشدص  البعد

 0.339 1.146 0.271 5 1.355 االنيعال  البعد

 0.257 1.326 0.279 5 1.394 االسري  البعد

 0.150 1.651 0.535 5 2.674  االجتماع البعد

 0.255 1.331 0.216 5 1.082 الكل 

 التعليم  مستو  
 0.933 المبدا: ويلكس
 1.1977 : ف قيمة
 0.086داللة: قيمة

 0.886 0.214 0.039 3 0.118 الشدص  البعد

 0.241 1.417 0.355 3 1.005 االنيعال  البعد

 0.155 1.775 0.373 3 1.120 االسري  البعد

 0.196 1.586 0.514 3 1.541 االجتماع  البعد

 0.174 1.681 0.273 3 0.820 الكل 

 اجتماعية حالة
 0.880المبدا: ويلكس
 1.802: ف قيمة
 0.060دااللة: قيمة

 0.592 0.368 0.117 3 0.350 الشدص  البعد

 0.110 2.049 0.485 3 1.454 االنيعال  البعد

 0.139 1.859 0.391 3 1.173 االسري  البعد

 0.562 0.686 0.222 3 0.666 االجتماع  البعد

 0.400 0.989 0.161 3 0.482 الكل 

 الحوم مد 
 0.847المبدا: ويلكس
 1.567 : ف قيمة
 0.080دااللة: قيمة

 0.411 0.894 0.163 2 0.327 الشدص  البعد

 0.142 1.981 0.468 2 0.937 االنيعال  البعد

 0.658 0.420 0.088 2 0.176 االسري  البعد

 0.712 0.341 0.110 2 0.221 االجتماع  البعد

 0.977 0.024 0.004 2 0.008 الكل 

 الدط 

   0.183 141 25.758 الشدص  البعد

   0.236 141 33.338 االنيعال  البعد

   0.210 141 29.651 االسري  البعد

   0.324 141 45.663 االجتماع  البعد

   0.163 141 22.920 الكل 

 الكل 

    250 3314.790 الشدص  البعد

    250 3239.304 االنيعال  البعد

    250 2882.920 االسري  البعد

    250 2861.422 االجتماع  البعد

    250 3033.519 الكل 
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 النيسي  للتكيي  الحسيابية المتوسيطا  بيين إحصيائية داللية ذا  فيروق  وجيود عد  (21) جدول بيانا  من يتضح
 للتكييي  الكلييية الدرجيية علييى الحوييم( مييد  االجتماعييية، الحاليية التعليميي ، مسييتو   الجريميية، نييوع )العميير، للمتغيييرا  تعيي   
  حالة. لك  (0.05) من أكبر "ف" بي الداصة الداللة قيم بلغ  إذ واالبعاد النيس 

 النيسيي  للتكييي  الحسييابية المتوسييطا  بييين حصييائيةإ داليية ذا  فييروق  وجييود عييد  السييؤال هييذا علييى اإلجابيية نتييائج أظهيير 
 األساسيية، الحاجيا  بجشيباع التكي  لمستو   الحقيق  المعنى إلى ُيشير وهذا الدراسة، متغيرا  باختفف االصفح مراك  ن الء لد 
  السجن. بيئة داخ  الن ي  حيا  حول والمتغيرا  الظروف اختلي  مهما

 أميا اغليبهم ينديرط حييث الجدييد  بيئيتهم في  الني الء إلدميا  والت هيي  االصيفح مراكي  ار اد سيع  إليى النتيجية هذه وُتع    
 بالتدصصيا  لي مفئهم واليوورش اليدورا  بعقد الن الء من البع  ويقو  ومؤهفت ، خبرات  حسب كف   صناعية أو يراعية أعمال ف 

 التكيي  عليى الن يي  تسياعد كلهيا العوام  وهذه بعد، عن دراست  اكمال وحتى والمطالعة القراء  من يتمون اآلخر وبعضهم المدتلية،
 الجديد . الحيا  هذه مع والت قلم االصفح مرك  بيئة مع النيس 

 ميع تتوافيق وخدماتيية صيحية رعايية بيرامج وتوفير الدولية المعايير حسب اصفحية برامج وجود إلى النتيجة هذه تع    كما
 والت هيي  االصيفح مراكي  أدار  أ  كميا الن الء، من حسنا سلوكا   يسل  لمن ومعنوية مادية متنوعة ف حوا توجد كما الدولية، المعايير
 بقصيييد الحرفيييية، المشييياغ  فييي  أو الحاسيييوبية مدتبيييرا  فييي  سيييواء االخيييرين يمفءهيييم بتيييدريب النييي الء مييين الكيييياءا  أصيييحا  تكليييف

 االجتميياع  والباحيث النيسي  والطبيييب النيسييين لألخصيائيين يييارا  وهناليي  االكياديم ، للتعلييم ميدار  توجييد كميا ،الحيرف اكسيابهم
 احيانا . ألسرهم العو   وتقديم للن الء حالة دراسا  بججراء يقو  والذي

 تسياعدهم والمهين الحيرف واكسيابهم الني الء سيلو  لتعدي  وسعيها االصفح مراك  بها تقو  الت  المصاحبة الرعاية أ  كما
 تطبيق ديني  كمرشيد بهيا يعمي  الباحيث كيو   بحويم والتي  والت هيي  االصيفح فمراكي  ليديهم، السلبية الشحنا  ي وتير  النيس  بالتكي 
 أو االلتقيياء معينيية شييروط ضييمن للنيي الء وتتيييح المدتلييية، ب نواعهييا الصييحية الدييدما  لهييم وتييوفر النيي الء رعاييية فيي  الدولييية المعييايير
 ب وجاتهم. الشرعية الدلو 

 إليى ييؤدي اليذي الحييات  بالتوجي  أشيار  والتي  (،2014الوريويا ) دارسة نتائج مع نسبيا   الحالية الدراسة نتائج اتيق  وقد
 اشيار  التي  (،2012) مارسيي  دراسية ميع الحالية، الدراسة نتائج اختلي  حين ف  السجن، بيئة داخ  الن ي  حيا  ف  أفض  تكي 
 علييى اللييو  إلقيياء عيين المسييؤولية بجسييناد النيسيي  التعييدي  ويتصيي  النيسيي ، التكي بيي تييرتب  الحيييا  وأحييدا، االجتميياع  الييدعم إ  فيهييا

 وجيود نتائجهيا بيني  والتي  (Elena ,2012) إلينا دراسة نتائج مع السؤال هذا عن اإلجابة نتائج واتيق  كما العنف، مرتكب  ضحية
 علييى النيي الء وقييدر  السييجن بيئيية فيي  واالداري  سسيي المؤ  السييلو  سييوء بييين (α=0.05) مسييتو   عنييد احصييائيا   داليية ارتباطييية عفقيية
 النيس . التكي  تحقيق

 التوصيات
 يل : بما الباحثين يوص  الحالية الدراسة نتائج إلي  توصل  ما على بناء

 ييؤدي مميا المدتصيين، المرشيدين وتيوفير واإلرشياد، واليوع  الدينيية، المحاضيرا  خيفل مين للن الء، الدين  الوايع على التركي  -
 والتثقيفية. التوعوية البرامج وتيعي  السجن، بيئة داخ  النيس  التكي  تحسين إلى

 أجي  مين الني الء، مع التواص  ف  لهم الدورا  واعطاء واإلرشاد المساعد  تقديم ف  الديرية، والجمعيا  المنظما  مع التعاو   -
 مين خيروجهم بعيد وخاصية والت هيي ، اإلصيفح مراكي  ف  العم  اجراءا  حول إرشادي دلي  بجعداد السيما اإلرشادية، التوعية
 الحوم. مد  انتهاء

 التيي  المشييوف  وعيين أنيسييهم عيين والتعبييير السييجن، بيئيية داخيي  االجتماعييية واالنشييطة بالعميي  للمشيياركة للنيي الء فيير  إعطيياء -
  تدتلجهم
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 ردناأل  في الُمسنين من عينة لدى السائدة االكتئابية باألعراض وعالقت  الموت قلق مستوى 
 

 الطراون  حسين هيا هالدكتور 
 االردنية الجامعة

 23/5/2021القبول تاريخ  9/5/2021 االستالم تاريخ
 
  ُملخصال

 الُمسينين مين عينية ليد  السيائد  االكتئابيية بياألعرا  وعفقتي  الميو  قلق مستو   إلى التعرف إلى الدراسة هدف 
 بييدار الُمقيمييين ميين ُمسيينا   (40) همييا: مجمييوعتين إلييى مقسييمين ُمسيينا ، (80) ميين الدراسيية عينيية تكونيي  حيييث األرد ، فيي 
 بيين ميا أعميارهم تراوحي  وذويهيم، أسرهم مع المقيمين من ُمسنا   (40و) االجتماعية التنمية ويار  إلى التابع البيضاء ر االس  
 .االكتئابية األعرا  ومقيا  المو ، قلق مقيا  وهما: الدراسة أدات  تطبيق تم سنة(.74 -60)

 ،(%52.19) بلي  األرد  في  الُمسينين مين عينية ليد  الميو  قليق انتشيار مسيتو   أ  إليى الدراسية نتائج أوضح 
 هنييا  وأ  كمييا ،(%52.82) بلغيي  األرد  فيي  الُمسيينين ميين عينيية لييد  السييائد  االكتئابييية األعييرا  مسييتو   أ  حييين فيي 

 ايضيياَ  الدراسيية نتييائج أوضييح  كييذل  ،االكتئابييية األعييرا و  اليرعييية وأبعيياده المييو  قلييق بييين إحصييائياَ  داليية موجبيية عفقيية
 واألعييرا  المييو  قلييق ميين كيي  فيي  واإلنييا،( ،)الييذكور الجيينس حيييث ميين الُمسيينين بييين إحصييائية دالليية ذا  فييروق  وجييود

  ذا فييروق  توجيد كييذل  ،االكتئابيية األعييرا  ُمتغيير فيي  اإلنيا، ولصييالح الميو  قلييق ُمتغيير فيي  اليذكور لصييالح االكتئابيية
 قلييق مين كي  في  سينة( 69 - 65) الُعمريية اليئية ذو   مين الُمسينين لصيالح العمير حييث مين الُمسينين بيين إحصيائية داللية
 والمقيمييين ،األهيي  مييع )للُمقيمييين اإلقاميية حيييث ميين الُمسينين بييين إحصييائية دالليية ذا  فييروق  توجييد كمييا ،كتئييا الوا الميو 
  .اإليواء دار ف  المقيمين الُمسنين لصالح ،االكتئابية ا واألعر  المو  قلق من ك  ف  ( إيواء مؤسسة ف 

 الُمسنين. االكتئابية، األعرا  المو ، قلق مستو   :المفتاحية الكلمات
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The Level of Death Anxiety and its Relationship With Depressive Symptoms 
For a Sample of The Elderly In Jordan 

 
Dr. Haya Hussain AL-Tarawneh 

 
Abstract  

  The study aimed to identify the level of death anxiety and its relationship with 
depressive symptoms for a sample of the elderly in Jordan. The study sample consisted of 
(80) elderly people (40) elderly residents in the role of social care and (40) elderly residents 
with their families. Between (60-74) years. The two scales were administrated: The 
measure of death anxiety and the scale of depressive symptoms. 

   The results of the study showed that the prevalence of death anxiety in a sample 
of elderly in Jordan reached 52.19%. The level of depression symptoms for a sample of 
elderly in Jordan reached 52.82%, results also showed that there were a positive statistical 
significant relationship between death anxiety, and the results of the study showed 
statistically significant differences between the elderly in terms of sex (males and females) 
in both death anxiety and depressive symptoms in favor of males in the death anxiety 
variable and in favor of females in the variant of depressive symptoms , There are also 
statistically significant differences for the elderly in terms of age for the benefit of elderly 
people (65- 69 years) in both anxiety and death and depression , There are also statistically 
significant differences between the elderly in terms of residence (whom live in parents and 
whom live in shelter institution) in both death anxiety and depressive symptoms, in favor 
of the elderly whom live in shelter institution.  

Key Words: Level of Death Anxiety, Depressive Symptoms, Elderly. 
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 :الُمقدمة
ا ُقيوَّ  َبْعيد ِمنْ  َجَع َ  ُثمَّ  ُقوَّ  َضْعف َبْعد ِمنْ  َجَع َ  ُثمَّ  َضْعف ِمنْ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي }ّللاَّ  تعالى: قال  َميا َيْدُليق َوَشيْيَبة َضيْعي 

 (.54 )الرو : اْلَقِدير{ اْلَعِليم َوُهوَ  َيَشاء
 والعقلييية الجسييمية جوانبهييا فيي  الطيوليية مرحليية فيي  بضييعف تبييدأ رحليية هيي  اإلنسييا  حيييا  أ  الكريميية اآلييية تبييين

 المييرحلتين هيياتين ويتوسيي  أيضييا ، والعقلييية الجسييمية جوانبهييا فيي  السيين كبيير مرحليية فيي  بضييعف وتنتهيي  بضييعف، وتنتهيي 
 عيين داالبتعييا فيي  يبييدأ حييين الحسيير  تصيييب  بينمييا مووناتهييا، بجميييع القييو  بمظيياهر اإلنسييا  فيهييا يتمتييع التيي  الشييبا  مرحليية
 (.2002 )العمر، أكبر ضعف إلى ضعف من ينتق  نيس  يجد عندما الشبا  مرحلة

 الجسيييمية التغييييرا  فييي  ومفمحهيييا آثارهيييا تظهييير بحتييية، بيولوجيييية عمليييية مجيييرد ليسييي  الشييييدوخة مرحلييية وُتعيييد
 حيين ذاتي  ومين الييرد، مين المجتميع موقيف في  تتمثي  ونيسيية اجتماعيية ظاهر  أنها ب  اليرد، على تطرأ الت  واليسيولوجية

 تتمثي  قييودا   األفيراد هيؤالء عليى اليير  ييتم وكميا تعسيفية، بطريقية المرحلية هيذه المجتميع يحيدد وقيد معيين، سين إليى يص 
 أوجيي  ميينهم الكثييير ممارسيية عييد  ذليي  علييى ويترتييب وأعمييالهم، وظييائيهم ميين بالتقاعييد عليييهم الحوييم فيي  صييورها أوضييح فيي 

 جسييم  خمييول التغيييرا  هييذه علييى ويترتييب االمييرا ، وتييراكم الييدخ  وانديييا  المدتلييية ةواالجتماعييي اليومييية النشيياطا 
 ,Baltes بييالمو  والتيكييير بالمسييتقب  والتيكييير االكتئييا  ميين عييرا أ و  القلييق منهييا نيسييية اضييطرابا  مييع يترافييق وعقليي 

Freudn & Ebne, 2006; Manni, 2000))  
 أفكييار لدييي  يتولييد نسييا إلا أل  وتعقيييداتها مشييوفتها تكثيير مريييةع مرحليية الشيييدوخة ا  إلييى (2016) قالقييي أشييار

 االقامييية مويييا  منهيييا مدتليييية ظيييروف بييياختفف لديييي  النيسيييية الحالييية تتييي ثر كميييا موتييي ، موعيييد واقتيييرا  عميييره، نهايييية حيييول
  والجنس. االجتماعية والمساند 

 حيي  كيائن لكي  بطبيعتيي  ويعتبير لقليق،ا مصيادر أحييد أساسياَ  المسيتقب  في  التيكييير أ  (1997) الديالق عبيد ويير  
 صيعب، أمير فيي  التيكيير ف   لذا بالحيا ، ارتباط  ينه  المو  وأ  خاصة، حيات  ف  منها يستييد لن لكن  مستقبلية، خبر 
 اكتئابيية، أعيرا  وجيود أو الميو  كقليق القليق: مين خوفياَ  فيها يبدي والت  اإلنسا  كاه  على النيسية االضطرابا  ويياقم
 التيكير. ف  جمود أحيانا   أو

 ذا  وانيعالييية نيسييية مشييوف  ميين عنهمييا ينييتج ومييا الُمسيينين حيييا  علييى تييؤثر التيي  النيسييية االضييطرابا  وأكثيير
 فيي  التيكيير بسيبب المسيتمر والقليق التيوتر مين حالية في  دائميا   يجعلهيم مميا واالكتئا ، القلق ه  حياتهم على واضح ت ثير

 حياتيي  فيي  الماضييية نجاياتيي إ عيين رضيياه ومييد  اليييرد طبيعيية علييى يعتمييد رفضيي  أو المييو  كيير ف تقبيي   أو  منيي ، والدييوف
 (.2001 غانم، ؛2008 وصبح ، )شري 

 أكثير يقيار  ميا عليى واضيح تي ثير لهيا التي  شييوعا ، النيسيية أكثراالضطرابا  من واالكتئا  المو  قلق وُيعد كما
 تييؤثرا  النيسييية االضييطرابا  وأ ّ  هييذا للُمسيينين، الرعاييية ودور سييا مؤس فيي  ويعيشييو   يقيمييو   الييذين الُمسيينين نصييف ميين
 عليى كبيير بشيو  ييؤثر كميا والع لية، واليي   بيالح    المواقيف من كثير ف  يشعرو   يجعلهم مما الُمسنين، حيا  على بشد 
 الضييق مين حالة ف  لُمسنا يجع  مما ،الطاقة ومستويا  والنشاطا  اآلخرين، مع والتعام  النو  مث  لديهم الحيا  أنماط

 Meeks ؛ 2010 ،وعواشي  )عواشي  حياتي  سيير عليى تيؤثر التي  األفكيار بعي  ف  والتيكير األج  اقترا  من والدوف

& Sanders, 2008.) 
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 الشيام  بيالتوتر وُتصييب  اإلنسيا ، تواجي  التي  الصيعبة المواقيف ليبع  طبيعي  فع  رد عا ، بشو  القلق ويعتبر
 إبيييراييم،) صيييام  قاتييي  فيييالقلق ،األخييير   النيسيييية االضيييطرابا  مييين العدييييد وراء ويقيييف الُعصيييا ، رمحيييو  وهيييو والمسيييتمر،

  (.2009 بف ، ؛2009 غانم، ؛2010
 هي  تي ثيرا   الصيدما  أنيواع في كثر اأُلخير ، القلق أنواع ف  سببا   ُيعد ألن  تعقيدا ، القلق أنواع أكثر المو  قلق وُيعد

 عيشية أبيو ؛2013 صيالحة، )أبيو واألليم واإلييذاء واإلبياد  الميو  مين الديوف ميع مواجهية ف   وتجعل اليرد حيا  تهدد الت 
  (.2007 الحليم، وعبد 2012 هللا، وعبد

 والتيوجس واليي ع الديوف مشياعر مثي : واالنيعاليية النيسيية األعيرا  مين يملية في  المو  قلق أعرا  تظهر وقد
 والتشيياؤ  واالنطييواء، والحيي  ، النييو ، وتعييذر بيياألرق  واإلصييابة الشييديد  بالكآبيية والشييعور واالن عييا ، الييذات  والهلييع والتييوتر
 والتيذكر والتركيي  االنتبياه ضيعف مثي  المعرفيية األعيرا  مين يملية في  تظهير قيد أو (،2006المد وم ، ؛2009 )أحمد،
 ؛2008 عيييادل،) القهريييية دوافعوالييي العقفنيييية غيييير األفكيييار مييين والمعانيييا  القيييرار، اتدييياذ عليييى القيييدر  وعيييد  المشيييولة، وحييي 

 (.2005 وستير ، 2010 إبراييم،
 االضييطرابا  بييين الثانييية المرتبيية يحتيي  فهييو انتشييارَا، النيسييية االضييطرابا  أكثيير ميين ايضيياَ  االكتئييا  وُيعييد هييذا،

 ميين بييالرغم الجنسييين بييين ُيمييي  ال أنيي  كمييا األعمييار، ُمدتلييف فيي  األفييراد وُيصيييب االنتشييار حيييثُ  ميين القلييق بعييد النيسييية
 .(Law, 2019 ; Macphee & Andrews, 2018) بينهما انتشاره نسبة اختفف

 ،المعنويية اليروح وهبيوط واألسيى واليي  ، البيؤ  " مثي  نيسيية تكيو   قيد األعيرا  مين ُيملية في  االكتئا  ويظهر
 بالييييذنب" والشييييعور واليشيييي ، ،يييييةاالجتماع والع ليييية والوحييييد  واالنسييييحا  االنطييييواء االنيعييييال، فتييييور واألرق، والتييييوتر والقلييييق

 ،الحركيي  النيسيي  الييب ء العييا ، النشيياط ضييعف ،مثيي  جسييمية تكييو   قييد أو ،(Traywick , 2017 ؛ 2009 ،)عبييدالحليم
 نقي  في  تتمثي  عامية أعيرا  تكيو   قد أو،( Schuyler, 2010) النو  واضطرا  الصحة على واالنشغال المر  توهم

  (.2010 ،الجبوري  ؛ 2011 ،نصر ؛2015 ،)الحومى االجتماع  التوافق وسوء بالحيا  التمتع وعد  اإلنتا 
ة وسيوولوجية بطبيعة يتسمو   الذين المواطنين من مهمة شريحة " الُمسنين وُيَمِث ْ   الكامي  واليوع  اليتَّيهم تستل   خاصَّ
 المشيييوف  مييين الحيييد بهيييدف ذلييي و  العمريييية، المرحلييية بهيييذه المرتبطييية والميييؤثرا  العوامييي  حييييث مييين ومتطلبييياتهم الحتياجييياتهم
 عليى الحييا  تكيي  التي  الرعايية وسيائ  أنسيب إيجياد خيفل مين الُمسينين هيؤالء ُيواجههيا قد الت  الحياتية والّصعوبا  االنيعالية
 (.103 ،2016 ،)منيب "الحيا  من عالية بنوعية التَّمتع َثمَّ  ومن واالجتماع ، الّشدص  وتوافقهم والمادي المعنوي  كيانهم

 الحييييا ، عيين الرضيييا وعييد  بالوحيييد  والشييعور االجتماعيييية، الع ليية إليييى يميلييو   الُمسييينين يجعيي  العمييير فيي  فالتقييد 
 موعيييد واقتيييرا  أعميييارهم، نهايييية حيييول أفكيييار ليييديهم ويتوليييد المياصييي ، كالتهابيييا  صيييحية وأميييرا  مشيييوف  مييين ويعيييانو  
  .(Henry , 2013 ; Ogg , 2005) واالكتئا  القلق إلى بهم يؤد  ما وهذا موتهم،

 وادراكييي  الواقيييع، فهيييم فييي  ضيييعف هنيييا  بييي   الحظييي  الُمسييينين، مييين مجموعييي  عليييى الباحثييية اطيييفع خيييفل ومييين
 بيالتراجع، صيحت  وتبيدأ سيلبية مشياعر لديي  فيتوليد الضيعي ، وجسيده الضيعيية، بجمواناتي  تصيطد  هيدافاَ أ  يبني  قيد وبالتال 

 لدي . واالكتئا  والتوتر القلق تجلب مجهولة خبر  وهو لمو ا على مقب  ب ن  جيداَ  يعلم الُمسن أ  كما
  :الدراسة مشكلة

 نيوع عامية بصيييور  يوتنيهيا والتي  أجلي ، بياقترا  اإلنسيا  تنبيئ الت  العمريية المراح  أكثر من الُمسنين مرحلة تعد
 والعجيييي  بالدميييول يشيعر األغليب عليى فالُمسن ،.ال .واالجتماع  والنيس  اليسيولييوج  المستو   على واالكتئا  القلق من
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 لهييذه السييابقة العمريييية المراحيي  فيي  والمتعيية واليعالييية بالنشيياط حافليية حياتيي  كانيي  أ  بعييد الكبييير، واليييرا  والحيي    والع ليية
 غيرا بيالت يشيعر عنيدما خاصية للُمسين، بالنسبة والي   الح    من نوعا   يضي  وفعاليتها الحيا  حيوية فتور إ  إذ المرحلة،

 أكثرهيا ومين عليي  وطي   التغييرا  هيذه أشيد مين يويو   وقيد والمييادين األصيعد  كافيييية وعليى الي من مرور مع ل  تحد، الت 
 لديهم. عا  بشو  االجتماع  التياع  قلة هو والع ليية للح    مدعا 

 دور علييييى نالمشييييرفي واالجتميييياعيين النيسيييييين االختصاصييييين ميييين للعديييييد السييييريرية المفحظييييا  بعيييي  أشييييار 
 وحيير  وارتبيا  وتحيديا  صيعوبا  يواجهيو   األحييا  مين كثيير في  بي نهم للُمسينين، االجتماعية الرعاية ومراك  المؤسسا 

 بياآلخرين عفقياتهم خيفل لهيم ومعطلية م عجية تصيبح قيد والتي  واالجتماعيية النيسيية حيالتهم ميع والتي قلم التكي  ف  كبير 
 بعييي  وجيييود إليييى باإلضيييافة والتكييييي  والمهنييي  واالجتمييياع  العملييي  نتييياجهمإ عليييى ؤثريييي اليييذي االمر،اليوميييية الحييييا  فييي 

  بها. يعيشو   الت  البيئة ف  لديهم العمرية المرحلة خفل االكتئا  من وأعرا  والقلق النيس  كاإلرهاق النيسية الت ثيرا 
 وبسيبب األرد ، ومنهيا تقريبيا   العيالم لدو  جمييع في  كبارالسين أعيداد وايدياد وتعقيداتها، الحيا  ظروف تغير ومع  

 رفيع إليى ذلي  أد  مميا المعرفيية، بنييتهم وفي  أفكارهم على سلبا   ذل  أثر أدوارهم، وتغير االجتماعية الُمسنين موانة تراجع
 ال اليئية، بهيذه والمرشيدين الينيس علمياء اهتميا  مين اليرغم وعليى " ليديهم، االكتئيا  مين أعيرا  وجيودو  المو  قلق مستو  
 الحاليية الدراسية مشيولة ظهر  هنا ومن (،16 ،2009)بف ، ودراسة (113 ،2016 ، )منيب محدود " لها الدراسا  ت ال
 يعتيريهم فيميا خصوصياَ  اليوميية الحييا  في  التكيفيية الصيعوبا  بعي  مين يعيانو   كيونهم الُمسينين ليئية الدراسية بهيذه القييا 
 السيؤال مين المتييرع التيال  اليرئيس السيؤال في  الحاليية الدراسية مشيولة ور تبلي وقيد االكتئيا . مين اعيرا و  للميو  قلق من

  اآلت :
 األرد ؟ ف  الُمسنين من عينة لد  السائد  االكتئابية واألعرا  المو  قلق مستو   ما

 :الدراسة أسئلة
 التالية: االسئلة عن االجابة الحالية الدراسة حاول 

 األرد ؟ ف  الُمسنين نم عينة لد  المو  قلق انتشار مستو   ما -1
 األرد ؟ ف  الُمسنين من عينة لد  السائد  االكتئابين األعرا  مستو   ما -2
  األرد ؟ ف  الُمسنيين من عينة لد  االكتئابية واألعرا  المو  قلق مستو   بين عفقة توجد ه  -3
 األعيييرا  تو  ومسييي الميييو  قليييق مسيييتو   فييي  α≤0.05)) داللييية مسيييتو   عنيييد إحصيييائية داللييية ذا  فيييروق  توجيييد هييي  -4

 اإلقامة؟ وصية والعمر الجنس متغيرا  إلى تع    الدراسة عينة لد  االكتئابية
 :الدراسة أهمية

  تطبيقية: وأخر   نظرية أهميتين؛ إلى الدراسة أهمية تنقسم
  النظرية: هميةألا

 وأعييرا  المييو  قلييق بييين العفقيية حييول أجرييي  التيي  والبحييو، الدراسييا  نييدر  ميين للدراسيية النظرييية األهمييية تنبييع
 الحاليية الدراسية أهميية وتنبيع كيذل  أسيرهم. ميع والمقيميين للمسينين الرعايية بيدور المقيمين الُمسنين من عينة لد  االكتئا 

 اليئيا ، لكافية مهمياَ  أميراَ  واالكتئا  المو  قلقب المتعلقة والمعرفية النظرية بالدراسا  واالردنية العربية للموتبا  إثرائها من
 ،اآلخيرين ميع والتعامي  ذاتي  ميع التعامي  في  ايجابيية أكثير يجعلي  نيسيية بصيحة الُمسين تمتيع أ  حيث الُمسنين ةفئ خاصة
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 قلييق حيياال  عيين مبويير كشييف فيي  يييييد قييد الييذي األميير الُمسيين، واحتياجييا  مشيياك  علييى الضييوء تسييلي  فيي  تسيياعد كييذل 
 الحقَا. معها التعام  صعوبة ت داد مرضية حالة ىإل الوق  مرور مع تحويلها قب  الُمسنين، لد  واالكتئا  المو 

  التطبيقية: هميةألا
 ميين للتدفييي  وإرشييادية عفجيييية وخطيي  بييرامج وضييع ضييرور  فيي  تسييهم أنهييا ميين للدراسيية التطبيقييية األهمييية تنبييع

 أسيرهم. ميع ميينوالمقي الرعايية بيدور الُمسينين ليد  الحييا  عين الرضيا مسيتو   ييياد  على تعم و  واالكتئا  المو  قلق حد 
 بهييم الُمرتبطيية النيسييية والمتغيييرا  الُمسيينين يئييةل التعييرف علييى المسيياعد  هيياُيمون مسييتقبلية لدراسييا  اآلفيياق تيييتح وأنهييا كمييا
 ليد  االكتئيا  وأعيرا  الميو  قليق مين كي  لقييا  السييوومترية بالدصيائ  يتسما  مقياسين بجعداد إسهامها عن فضف  

 الُمسنين.
  واالجرائية: حيةاالصطال التعريفات

 Death Anxiety الموت: قلق -
 كيييالقبر، بييي ، المتصيييلة والموضيييوعا  الميييو  حيييول تيييدور سيييار  غيييير نيعالييييةا خبييير  " ب نييي  الميييو  قليييق وُعيييرف

 .(15 ،2016 )القيق، المدتلية" المو  مظاهر من الشديد والدوف المميتة واألمرا 
 اإلعيداد وكيفيية الميو ، بعيد المجهيول مين القليق إليى ُتشيير سيار  غير نيعاليةا حالة " ب ن  المو  قلق وُعرف كما

 .(14 ،2015 ،)شوق  " والوحد  القدر ، وعد  العج ، من والقلق للمو ،
 في  الباحثية طورتي  الذي المو  قلق مقيا  على الميحو  عليها يحص  الت  الكلية الدرجة ب ن  إجرائيا   وُيعرف

  الدراسة. هذه
 Depression :االكتئاب -

 تقلبييا  يوييو   أ  يمويين منهييا فييالبع  السييلوكية، والتغيييرا  السييالبة النيسييية الحيياال  تنييوع " ب نيي  االكتئييا  ُعييرفي
 بالكآبية الشيعور مين يتيراوح أ  يموين المي ا  في  والتغيير ،إكلينيويية نيسيية مشيوف  اآلخر والبع  طبيعية، عادية م اجية
  (.Iqbal et al., 2018, 269")فعال نحو على األعمال أداء عن والعج  للعالم، السالبة والرؤية السوداوية، إلى الدفي 

 والبهجييية بالسيييعاد  الشيييعور وفقيييدا  االكتئييياب  المييي ا  فييي  يظهييير نيسييي  اضيييطرا  " ب نييي  االكتئيييا  وُعيييرف كميييا
 قيدر  عيد  ىإلي ييؤدي مميا قليي ، وتركيي  منديضية وطاقية مضيطربة، وشيهية ونيو  ميندي ، لليذا  واحترا  الذنب ومشاعر

 (.Traywick, 2017, 17) " اليومية بمسئوليات  القيا  على اليرد
 عيين سييلبية نظيير وجهيية مييع للضييغوط، الفتكيفييية المجابهيية اسييتراتيجيا  نتييا  " ب نيي  االكتئييا  ايضيياَ  ُعييرف كييذل 

 .(Hoffman et al., 2017, 68") للمثير السلبية المظاهر على الشديد االنتباه  تركي الو  والُمستقب ، والعالم الذا 
 هييذه فيي  طورتيي  التيي  االكتئييا  أعييرا  مقيييا  علييى الميحييو  عليهييا يحصيي  التيي  الكلييية الدرجيية ب نيي  :إجرائيييا   الباحثيية وُتعييرف
 الدراسة.

 Elderly الُمسنين: -
 إليييى وحييييويتهم قيييوتهم تتجييي  اليييذينو  فيييوق، فميييا سييينة( 60) بلغيييوا اليييذين األفيييراد بييي نهم (2008) عيييو  أبيييو أشيييار
 بالحاجية الشيعور معي  يي داد اليذي األمير الشييدوخة، أميرا  وخاصة باألمرا ، لإلصابة تعرضهم ايدياد مع االنديا ،

 الُمشيوف  مدتليف مواجهية عليى القدر  ف  ضعيا   لديهم وأصبح لهم الداصة والطبية والنيسية االجتماعية والرعاية والعناية
 واالجتماع . النيس  التوافق لتحقيق والنيسية والعقلية الجسمية ت إموانا استغفل وصعوبة الحياتية، والتغيرا 
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 في  مياإ األرد ، في  ويسيون فيوق، فميا عامياَ  (60) عمير تجياوي اليذي الشيد  ب ني  الُمسن: إجرائياَ  الباحثة ُتحدد
  وذويهم. ُأسرهم مع أو الُمسنين رعاية دور

 :الدراسة حدود
ي في  ويقيم فوق  فما عاماَ  (60) عمره تجاوي الذي الُمسن لىع الحالية الدراسة تم  البشرية: الحدود -1  البيضياء ر داراألس 

  عما . ف  ذويهمو  سرهمأ مع يسونو   والذين
يير  فيي  الُمسيين علييى الدراسيية هييذه تطبيييق تييم الموانييية: الحييدود -2  فيي  وذويهييم اسييرهم مييع يسييونو   والييذين البيضيياء دارالألس 

 .عما 
 (.2019 /2018) العا  خفل دراسةال هذه تطبيق تم ال مانية: الحدود -3

 :الدراسة محددات
 أدواتها. على الدراسة عينة أفراد واستجابة وصدق بمد  الدراسة هذه نتائج تتحدد -1
  هذا. الدراسة لمجتمع والثبا ( )الصدق السيوومترية الدصائ  ضوء فس الدراسة هذه نتائج تتحدد -2

 هذا. الدراسة لمجتمع شابهةالم المجتمعا  على الدراسة هذه نتائج تعميم يمون -3

  الصلة: ذات السابقة الدراسات
 باالكتئاب: الصلة ذات السابقة الدراسات أواَل:

 بدراسية ملحوظياَ  هتمامياَ ا  هتميواا  قيد البياحثين مين العدييد أ  تبيين المنشيور ، والدراسيا  بحيا،ألا عليى االطيفع بعد
 Hoeksema et) هوكسييما قيا  فقيد الُمسينين. مين عينية ليد  السيائد  االكتئابيية بياألعرا  وعفقتي  الميو  قليق مسيتو  

al., 2018) ميين الدراسية عينية تكوني  إذ االكتئيا . في  والُمسينا  الُمسينين بيين اليييروق  عليى التعيرف إليى هيدف  دراسيةب 
 صيائيةإح داللية ذا  فيروق  وجيود الدراسية نتيائج أوضيح و  االكتئيا ، مقييا  فيهيا البياحثو   استدد  وُمسنة، مسن (100)

 الُمسنا . لصالح االكتئا  ف  والُمسنا  الُمسنين بين
 الُمسييينين مييين عينييية ليييد  االكتئيييا  أعيييرا  بعييي  عليييى التعيييرف إليييى هيييدف  دراسييية (2008) المحميييداوي  أجييير  

 االكتئيييا ، أعيييرا  مقييييا  فيهيييا الباحيييث اسيييتدد  وُمسييينة، مسييين (50) مييين عينتهيييا تكونييي  إذ بالسيييويد. العربيييية للجاليييية
 اإلنييا، بيي   الدراسيية نتييائج وأوضييح  كمييا الدراسيية، عينيية لييد  الُمسيينين لييد  االكتئييا  أعييرا  وجييود ائجهييانت وأوضييح 
 الُمسنين. الذكور من باالكتئا  شعورا   أكثر كن   الُمسنا 

 األعيييرا  لمشييياعر دالييية فيييروق  هنيييا  أ  هيييانتائج أوضيييح  بدراسييية (Culbertson, 1997) كولبرسيييتو   قيييا 
 أعيرا  مقييا  فيهيا الباحيث اسيتدد  وُمسينة، ُمسيناَ  (70) مين تكوني  عينية عليى اإلنيا، ولصيالح نالجنسيي بيين االكتئابية
 االكتئابية. لألعرا  بالنسبة الرج  من معانا  أكثر المرأ   أ  الدراسة نتائج وأوضح  االكتئا ،

 :الموت بقلق الصلة ذات السابقة الدراسات ثانيَا:
 الُمسينين. ليد  الميو  قليق مسيتو   عليى التعيرف إليى هيدف  دراسية (Aziza & Ron , 2018) ور   ع يي  أجير  

 وجيود الدراسية نتيائج أوضيح و  الميو ، قليق مقييا  فيهيا البياحثو   سيتدد ا وُمسنة، مسن (154) من الدراسة عينة تكون 
 ايضيياَ  راسييةالد نتييائج وأوضيح  كمييا الُمسيينا ، لصييالح الميو  قلييق فيي  والُمسيينا  الُمسينين بييين إحصييائية دالليية ذا  فيروق 
 قلييق في  أسييرهم ميع نيالمقيميي والُمسينين االجتماعييية الرعايية بيدور نيالمقيميي الُمسينين بييين إحصيائية دالليية ذا  فيروق  وجيود
 االجتماعية. الرعاية بدور نيالمقيم الُمسنين لصالح المو 
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 الحيييا . عيين ابالرضيي وعفقتيي  الُمسيينين لييد  المييو  قلييق علييى التعييرف إلييى هييدف  دراسيية (2015) محمييود وأجير  
 عفقية وجيود الدراسية نتيائج أوضيح  الميو . قليق مقييا  الباحيث سيتدد ا وُمسينة. مسن (308) من الدراسة عينة تكون 
 إحصيائية داللية ذا  فيروق  وجيود الدراسية نتيائج أوضيح  كميا الُمسينين، ليد  الحييا  عين والرضيا المو  قلق بين ارتباطية

 الُمسنا . لصالح المو  قلق ف  والُمسنا  الُمسنين بين
 مسييتو   لمعرفيية أسييرهم مييع نيالمقيميي والُمسيينين الرعاييية، بييدور المقيمييين الُمسيينين بييين اليييروق  علييى التعييرف وعيين

 الُمسيينين ميين (222) إلييى مقسييمو   وُمسيينة، اَ مسيين (436) ميين عينتهييا تكونيي  دراسيية، (2009) بييف  أجيير   ،المييو  القلييق
 ذا  فييروق  وجييود الدراسيية نتييائج أوضييح  المييو . قلييق مقيييا  الباحييث تدد سيياو  اإلنييا،. الُمسيينا  ميين (214و) الييذكور،
 المقيميين الُمسينين فئية لصيالح القليق في  أسيرهم ميع نيالمقيمي والُمسينين الرعاية بدور المقيمين الُمسنين بين إحصائية داللة
 الرعاية. بدور

 عينيية تكونيي  والشييبا . الُمسيينين ميين كيي  لييد  المييو  قلييق علييى التعييرف إلييى هييدف  بدراسيية (2008) لحلييوا وقييا 
 نتييائج أوضييح  المييو ، قلييق مقيييا  الباحييث اسييتدد  الجامعيية. طلبيية ميين شييا  (60و) وُمسيينة، مسيين (40) ميين الدراسيية
 يضياَ أ الدراسية نتيائج أوضيح  كميا الُمسينين، فئية لصيالح الميو  قليق مسيتو   في  إحصيائية داللة ذا  فروق  وجود الدراسة
 اإلنا،. لصالح المو  قلق ف  الُمسنين من نا،واإل الذكور بين فروق  وجود

 الُمسينين ليد  للحييا  والنظير  السيار  واألحيدا، الميو  قليق عليى التعيرف إليى هيدف  دراسية (2004) غيانم وأجير  
 الباحييث اسييتدد  وُمسيينة. اَ مسيين (400) ميين الدراسيية عينيية تكونيي  أسييرهم. مييع يعيشييو   والييذين الرعاييية دور فيي  والُمسيينا 
 سيالبة ارتباطيية عفقية وجيود الدراسية نتيائج أوضيح  للحيا . النظر  ومقيا  السار ، األحدا، ومقيا  المو ، قلق مقيا 
 والنظيير  المييو  قلييق بييين موجبيية ارتباطييية عفقيية وجييود الدراسيية نتييائج أوضييح  كمييا السييار ، واألحييدا، المييو  قلييق بييين

 للحيا . السلبية
 :معاَ  االكتئابية واألعراض الموت قبقل الصلة ذات السابقة الدراسات ثالثَا:

 واالكتئيا  الميو  قليق مين بوي  وعفقتي  اليدين  االلتي ا  عليى التعرف إلى هدف  دراسة (2004) عمر أجر   كما
 بموييية االجتماعيييية الرعايييية بيييدار الُمقيميييين مييين وُمسييينة مسييين (200) مييين الدراسييية عينييية تكونييي  والُمسييينا . الُمسييينين ليييد 

 أوضييح  االكتئييا . أعييرا  ومقيييا  المييو ، قلييق ومقيييا  الييدين ، ليي ا اال مقيييا  اسييتدد  تييم جييد . ومحافظيية المورميية
 واالكتئا . المو  قلق وبين الدين  االلت ا  بين ارتباطية عفقة وجود الدراسة نتائج

 ليد  االكتئيا  وأعيرا  الميو  قليق مسيتو   عليى للتعيرف هدف  دراسة (Lovelance, 1997) لوفيلنو  وأجر  
 وأوضييح  ،الرعاييية دور ب حيييييد  المقيمييين ميين ُمسيينا   (60) ميين الدراسيية عينيية تكونيي  ،الرعاييية دور فيي  المقيمييين نينالُمسيي

 كيييذل و  ،(suicide) االنتحيييار إليييى ييييييؤدي الشيييريحة هيييذه لييييييد  لفكتئيييا  المبوييير التشيييدي  عمليييية أهميييال بييي   الدراسييية
 نتيييائج وأوضيييح  كميييا االكتئيييا ، عييين المبييييييكر للكشيييف تاحيييا  مي تكيييو   قيييد الميييو  قليييق أعيييرا  أ  إليييى ،الدراسييية أوضيييح 
 كانييي  حيييين فييي  الُمسييينين، لصيييالح القليييق أعيييرا  فييي  والُمسيينا  الُمسييينين بيييين حصيييائيا  إ دالييية فيييروق  وجيييود ايضييياَ  الدراسيية
  بالُمسنين. قياسا   اكتئابا   أكثر الُمسنا 

 وميين اسييتددمتها التيي  العينييا  حيييث ميين ينهيياب فيمييا تباينيي  أنهييا ُيفحيي  السييابقة الدراسييا  اسييتعرا  خييفل ميين
 مشيييولتها وصيييياغة الدراسييية أداتييي  إعيييداد فييي  السيييابقة الدراسيييا  مييين الحاليييية الدراسييية اسيييتياد  وقيييد وأهيييدافها أدواتهيييا حييييث

 فيها. المستددمة اإلحصائية واإلجراءا  فيها الوارد  المياييم على واإلطفع
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 السيائد  االكتئابيية بياألعرا  وعفقتي  الميو  قليق مسيتو   تناولهيا لسيابقةا الدراسا  عن الحالية الدراسة يمي  وما
 الباحثة(. عا  حدود )ف  السابقة الدراسا  من أي تبحث  مالم وهو األرد  ف  الُمسنين من عينة لد 

 واإلجراءات: المنهجية
 :الدراسة منهج

  الحالية: الدراسة ألهداف ت لمفءم االرتباط  الوصي  المنهج استددا  تم الدراسة أهداف لتحقيق
 :الدراسة مجتمع

 (150) عيددهم والبيال  عميا  في  الرعاييةو  اإلييواء دور لجمييع المقيميين الُمسينين جمييع مين الدراسة مجتمع تك و  
 العيييا  مييين رعايييية دور (6) عليييى ميييويعين االجتماعيييية، التنميييية ويار  إحصيييائيا  حسيييب عامييياَ  (60) تجييياويوا ممييين ُمسييينا  

 المعميول وشيروط تعليما  حسب األرد  ف  الُمسنين مؤسسا  ف  اإلقامة شروط عليهم تنطبق الذينو  (،2019 /2018)
 ذل . يوضح (1) رقم والجدول االجتماعية، التنمية ويار  ف  بها

 األردن في للُمسنين الرعاية دور على الدراسة مجتمع أفراد توزيع (1) رقم الجدول
 المئوية النسبة المقيمين عدد الرعاية دار اسم المئوية النسبة المقيمين عدد الرعاية دار اسم
ر  دار  %10 15 للُمسنين شماء سمير دار %66.7 100 البيضاء الألس 
 %2.1 3 للُمسنين ال هراء دار %8 12 للعج   السف  دار
 %6.6 10 للُمسنين البر دار %6.6 10 اإلنسانية العناية بي 

 % 100.00 150 الكليييييييييي  المجموع
  :الدراسة عينة

ير  بيدار الُمقيميين مين ُمسينا   (40) بواقيع األرد ، في  ُمسنا   (80) من الدراسة عينة اختيار تم  التيابع البيضياء الألس 
 أعميارهم تراوحي  وذويهيم، أسيرهم ميع المقيميين من ُمسنا   (40و) والعقلية، الصحية لظروفهم نظراَ  االجتماعية التنمية لويار 
 المتوسيي  بليي  حيييثُ  ال منييى، الُعميير فيي  الدراسيية عينيية أفييراد بييين التكييافؤ تحقيييق إلييى سييع  وقييد سيينة(، 70 -60) ينبيي مييا

  ذل . يوضح (2) رقم والجدول (،3.4)± المعياري  واالنحراف (65.7) العينة أفراد ألعمار الحساب 
  الحالية الدراسة عينة خصائص (2) جدولال

 المئوية ةالنسب التكرار الفئة المتغير

نوع
ال

 

 %50 40 ذكور

 %50 40 إنا،

امة
اإلق

 

 %50 40 ذويهم مع ُمقيمين

 %50 40 الرعاية بدور ُمقيمين

سن
ال

 

 %34 27 سنة 64 - 60

 %44 35 سنة 69- 65

 %22 18 ف كثر سنة 70

 :الدراسة اتيأد
 الدراسيية بمتغيييرا  الصييلة ذا  بقةالسييا الدراسييا  بعيي  إلييى الرجييوع خييفل ميين الدراسيية أدا   بتطييوير الباحييث قييا 

  من: وتكون 
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 الباحثة( :)إعداد الموت قلق مقياس .1
 صييورتها فيي  عييددها بليي  العبييارا  ميين مجموعيية بجعييداد القيييا  تييم الُمسيينين لييد  المييو  قلييق ُمسييتو   إلييى للتعييرف

 ُتعطيىو  )أحيان يا( درجيا ، ثف، ُتعطىو  )دائما ( من ُمكو   ثفث  ِمي ا  خفل من اعليه االستجابة يتم عبار  (30) األولية
  واحد  . درجة   ُتعطى و)نادرا ( درجتا ،

 السيياد  بعيي  علييى األولييية صييورت  فيي  المقيييا  عيير  تييم فقييد المييو  قلييق ُمسييتو   مقيييا  صييدق ميين وللتحقييق
 صيياغة حيول مبيآرائه ليإلدالء (،8) وعددهم النيس  والطب النيسية والصحة النيس علم مجال ف  الُمتدصصين الُمحومين
 ضيوء وفي  المقييا ، علييهم طبقنسييُ  اليذين للميحوصيين وكيذل  تقيس ، الذي للمحور ُمناسبتها ومد  واتجاِهها، العبارا ،
 المقيا . عبارا  بع  تعدي  تم فقد آرائهم

 ا الموونييي بطريقييية العيييامل  التحليييي  إجيييراء تيييفه الِمقييييا  لعبيييارا  االرتباطيييية المصييييوفة بحسيييا  القييييا  تيييم ثيييم
 الياريمييييياكس بطريقييييية للَمحييييياور ُمتعاميييييد تيييييدوير ميييييع (Hotelling) لهيييييوتلينج Principle Components األساسيييييية

(Varimax) لكيياي ر Kaiser، ومحيي  اسييتدراجها تييم  التيي للعواميي  صييحيح واحييد الكييامن الجييذر محيي  اسييتددا  تييم وقييد 
 األقيي ، علييى جوهرييية عبييارا  ثييف، علييى يحتييوي   أ هييو العاميي  جوهرييية ومحيي  ،35,0 ≤ بالعاميي  للبنييد الجييوهري  التشييبع
 35,0 ≤ بالعام  للبند الجوهر   التشبع ومح  استدراجها تم الت  لعوام ا يوضح (3) رقم والجدول

 35,0 ≤ بالعامل للبند الجوهري  التشبع ومحك استخراجها تم التي العوامل (3) جدولال

 تييم ولييذا 35,0 ≤ بالعاميي  الجييوهري  التشييبع مسييتو   إلييى تصيي  لييم عبييارا  (4) هنييا  أ  (3) جييدول ميين يتضييح
 ،عبيار  (26) بلي  قيد 35,0 ≤ بالعامي  الجيوهر   التشيبع مسيتو   إليى  وصيل ت ال العبارا  عدد أ  يتضح كما ،استبعادهم
 ،المييو  فكيير  ميين الييي ع إلييى ُتشييير أنهييا وجييد األول العاميي  بهييا تشييبع التيي  العبييارا  وبيحيي  عواميي ، ثييف، علييى مويعيية
 فيي  والمييوتى الجثييث صييور ُمشيياهد  أو ،القبييور ييييار  حتييى أو ،فكرتيي  عيين الحييديث ميين والدييوف ،باسييتمرار فييي  والتيكييير
  عبارا . (9) علي  تشبع وقد " المياجئ المو  من الي ع " العام  هذا تسمية يمون لذا ،األفف 

 قريييب   وأنيي  يفحقيي  المييو  بيي  َّ  الييرد شييعور إلييى ُتشييير أنهييا وجييد الثيان  العاميي  بهييا تشييبع التيي  العبييارا  وبيحي 
 يمويين لييذا االحتضييار، لحظيية فيي  الوقيي  ُمعظييم وتيكيييره مبويير ، سيين فيي  المييو ُ  ييي ي ت أ  ميين وخوفيي  لحظيية، أي فيي  منيي 

  عبارا . (9) علي  تشبع وقد "، المو  لحظة من القلق " العام  هذا تسمية
 حياد، أو مي من  بمير  الميو  مين الديوف إليى ُتشيير أنهيا وجيد الثاليث العامي  بهيا تشبع الت  العبارا  وبيح 

 ُمتوهمييا   بالطييائرا  السييير وتجنييب حياتيي ، يهييدد خطييير ميير  أي انتقييال ميين خوفييا اآلخييرين مييع التعاميي  عنييد والحييذر أليييم،
 الميو  قليق " العامي  هيذا تسيمية يموين ليذا سييار ، تصيدم  أ  مين خوفا   الشارع ف  الوقوف وتجنب لحظة، أي ف  وقوعها

 عبارا . (8) لي ع تشبع وقد " واألمرا  بالحواد،
 

 العامل
 ُمتشبعة الغير باراتالع عدد 35,0 ≤ بالعامل الُمتشبعة العبارات

 التباين نسبة الكامن الج ر العبارات عدد 35,0 ≤ بالعامل
 2 %4.7 2.07 9 األول العام 
 1 %4.3 1.89 9 الثانى العام 
 1 %4.1 1.83 8 الثالث العام 

 4  26 المجموع
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 :الموت قلق لمقياس الداخلي االتساق صدق
 درجييا  بييين االرتبيياط ُمعييامف  قيييم بحسييا  وذليي  المييو  قلييق لمقيييا  الييداخل  االتسيياق صييدق ميين التحقييق تييم
 ارتبيياط معييامف  قيييم تراوحيي  وقييد المييو ، قلييق مقيييا  أبعيياد ميين بعييد كيي  علييى الكلييية والدرجيية العبييار  علييى الميحوصييين

 وتراوحي  ،(0.68 - 0.31) بيين ميا الثيان  البعيد ارتباط معامف  قيم تراوح  كما ،(0.67 - 0.34) بين ما األول دالبع
 درجيييية بييييين االرتبيييياط معييييامف  قيييييم تراوحيييي  حييييين فيييي  ،(0.67 - 0.30) بييييين مييييا الثالييييث البعييييد ارتبيييياط معييييامف  قيييييم

 عنيد دالية حصيائيةإلا القييم هيذه جمييع كاني  وقيد ،(0.90 -0.83) بين ما للمقيا  الكلية والدرجة البعد على الميحوصين
 .0.01 ُمستو  
  الموت: قلق مقياس درجات ثبات

 ،0.88 جتميا  ثبيا  معامي  قيمية بلغي  حييثُ  النصيفية، التج ئية بطريقية الِمقيا  درجا  ثبا  بحسا  القيا  تم
 اسيتددا  إليى ُيطميئن مما ُمرتيعة ثبا  قيم وه  ،0.92 براو   – سبيرما  ثبا  معام  وبل  ،0.80 أليا ثبا  معام  وبل 
 الحالية. الدراسة ف  المقيا  ذل 

  :النهائية صورت  في الموت قلق مقياس وصف
 ميين الييي ع " هيي : أبعيياد ثييف، علييى مويعيية العبييارا  وهييذه عبييار ، (26) ميين النهائييية صييورت  فيي  المقيييا  يتكييو  

 ثيف، إليى للمقييا  الكليية الدرجية وتنقسيم "، الميو  لحظية في  التيكيير ،واألميرا  بيالحواد، الميو  قلق المياجئ، المو 
 (،38 – 26) بيين ميا المنديضية الدرجية وتتيراوح ومرتيعية ومتوسيط ، منديضية، بيين ميا تتيراوح الشيد  حييثُ  مين مسيتويا 
 التال : النحو على ةاليرعي المقيا  أبعاد تعري  ويمون (،78 – 59) بين ما والمرتيعة (،58 – 39) بين ما والمتوسطة

 ميين والدييوف باسييتمرار، فييي  التيكييير فيي  الييدائم اليييرد وانشييغال المييو ، فكيير  ميين الييي ع هييو المييياجئ: المييو  ميين الييي ع -1
 فييي  الُبعيييد هيييذا ويتمثييي  األفيييف ، فييي  والميييوتى الجثيييث صيييور ُمشييياهد  أو القبيييور، يييييار  حتيييى أو فكرتييي ، عييين الحيييديث
 (.22 ،20 ،16 ،12 ،11 ،10 ،8 ،4 ،1) التالية العبارا 

 عنييد والحييذر أليييم، حيياد، أو ميي من بميير  المييو  ميين بييالدوف اليييرد شييعور هييو واألمييرا : بييالحواد، المييو  قلييق -2
 أي في  وقوعهيا ُمتوهميا   بالطيائرا  السيير وتجنيب حياتي ، يهيدد خطيير مير  أي نتقالا من خوفا اآلخرين مع التعام 
 ،7 ،5 ،2) التالييية العبييارا  فيي  الُبعييد هييذا ويتمثيي  سيييار ، تصييدم  أ  ميين خوفييا   الشييارع فيي  الوقييوف وتجنييب لحظيية،

18، 21، 23، 24، 25، 26.) 
 الميو ُ  يي ي ت أ  مين وخوفي  لحظية، أي في  مني  قرييب   وأني  يفحقي  الميو  بي  َّ  اليرد شعور المو : لحظة ف  التيكير -3

 ،13 ،9 ،6 ،3) التالييية العبييارا  فيي  ُبعييدال هييذا ويتمثيي  ،االحتضييار لحظيية فيي  الوقيي  ُمعظييم وتيكيييره مبويير ، سيين فيي 
14، 15، 17، 19). 
 الموت: قلق مقياس تصحيح طريقة

 ب عطيياء تصييحيحها يييتم أبعيياد (3) علييى ةمقسييم عبييار  (26) ميين النهائييية صييورت  فيي  المييو  قلييق مقيييا  تكييو  
 وُتعطيى و)نيادرا ( درجتيا ، ُتعطيى )أحيان يا( درجيا ، ثيف، وُتعطيى )دائميا ( من ُمكو   ثفث  ِمي ا  خفل من درجا  ثف،
 (78) هيي  درجيية علييىأ و  (26) هيي  للمقيييا  درجيية أدنييى تكييو   وبييذل  المقيييا ، عبييارا  جميييع علييى وذليي  واحييد  . درجيية  
 بجميع للمقييا  اليرضي  المتوسي  اسيتدرا  خيفل مين ذلي  (52) يسياوي  للمقييا  الكليية للدرجة اليرض  المتوس  ويوو  
 في  يضير  ثيم ومين (،2) يناثني النياتج فيويو   بدائ ، (3) البالغة البدائ  عدد على وقسمتها (3+2+1) الثف، البدائ  قيم
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 تيدل في على الدرجية هيذه عليى الميحيو  حصيول ويعني  (52) هيو اليرضي  المتوسي  فيويو   (26) المقييا  عبارا  عدد
 المو . قلق لدي  ب ن 
  الباحثة( )إعداد: االكتئابية: األعراض مقياس .2

 في  عيددها بلي  العبيارا  مين مجموعية بجعيداد القييا  تيم الُمسينين مين عينية لد  االكتئابية األعرا  على فللتعر 
 درجيييا ، ثيييف، وُتعطيييى )دائميييا ( مييين ُمكيييو   ثفثييي  ِميييي ا  خيييفل مييين علييييهم االسيييتجابة ييييتم عبيييار  (40) األوليييية صيييورتها
 واحد  . درجة   وُتعطى )نادرا ( درجتا ، وُتعطى )أحيان ا(

 التحليييي  إجيييراء تيييفه الِمقييييا  لعبيييارا  االرتباطيييية المصييييوفة بحسيييا  للمقييييا  العيييامل  الصيييدق مييين التحقيييق تيييم
 للَمحيياور ُمتعامييد تييدوير مييع ((Hotelling لهييوتلينج Principle Components األساسييية الموونييا  بطريقيية العييامل 
 تييم التيي  للعواميي  صييحيح واحييد الكييامن الجييذر  محيي اسييتددا  تييم وقييد ،Kaiser لكيياي ر ((Varimax الياريميياكس بطريقيية

 عبيييارا  ثيييف، علييى يحتيييوي  أ  هيييو العاميي  جوهريييية ومحييي  ،35,0 ≤ بالعاميي  للبنيييد الجيييوهري  التشييبع ومحييي  اسييتدراجها
 35,0 ≤ بالعام  للبند الجوهري  التشبع ومح  استدراجها تم الت  العوام  يوضح (4) رقم والجدول األق ، على جوهرية

 35,0 ≤ بالعامل للبند الجوهري  التشبع ومحك استخراجها تم التي العوامل (4) جدولال

 تييم ولييذا 35,0 ≤ بالعاميي  الجييوهري  التشييبع مسييتو   إلييى تصيي  لييم عبييارا  (6) هنييا  أ  (4) جييدول ميين يتضييح
 عبيار ، (34) بلي  قيد 35,0 ≤ بالعامي  الجيوهر   التشيبع مسيتو   إليى وصي  اليذي العبيارا  عيدد أ  يتضيح كميا استبعادها،

 والكآبية، بيالح    الييرد شعور إلى ُتشير أنها وجد األول العام  بها تشبع الت  العبارا  وبيح   ،عوام ثف، على مويعة
 " العامي  هيذا تسيمية يموين ليذا واإلحبياط، باليشي  وشيعوره حياتي ، عين رضياه وعيد  األوقيا ، ُمعظيم األم  وفقدا  والي  ،
  عبار . (12) علي  تشبع وقد والتشاؤ " الح   

 وتيضييل  النيسيية، والوحيد  بالع لية اليرد شعور إلى ُتشير أنها وجد الثان  العام  بها تشبع الت  العبارا  وبيح 
 والوحييد  الع ليية " العاميي  هييذا تسييمية يمويين لييذا وذوييي ، أسييرت  أفييراد وسيي  بالغربيية وشييعوره األوقييا ، معظييم بميييرده الجلييو 
  عبار . (12) علي  تشبع وقد "، النيسية

 وعيييد  كميتييي  واخيييتفل النيييو  اضيييطرا  إليييى ُتشيييير أنهيييا وجيييد الثاليييث العامييي  بهيييا تشيييبع تييي ال العبيييارا  وبيحييي 
 حياتي ، ُمجرييا  كافية عليى وتيؤثر واالكتئيا  القليق مين الييرد معانا  على تدل بصور  التنيس ف  بضيق والشعور انتظام ،

 عبارا . (10) علي  تشبع وقد " النو  اضطرا  " العام  هذا تسمية يمون لذا
 االكتئابية: األعراض لمقياس الداخلي االتساق دقص

 بييين االرتبيياط ُمعييامف  قيييم بحسييا  وذليي  االكتئابييية األعييرا  لمقيييا  الييداخل  االتسيياق صييدق ميين التحقييق تييم
 قيييم تراوحيي  وقييد االكتئابييية، األعييرا  مقيييا  أبعيياد ميين بعييد كيي  علييى الكلييية والدرجيية العبييار  علييى الميحوصييين درجييا 
 - 0.44) بيين ميا الثيان  البعيد ارتبياط معيامف  قييم تراوحي  كميا ،(0.73 - 0.38) بيين ميا األول البعيد تباطار  معامف 

 العامل
 ُمتشبعة الغير العبارات عدد 35,0 ≤ بالعامل الُمتشبعة العبارات

 التباين نسبة الكامن الج ر العبارات عدد 35,0 ≤ بالعامل
 3 %7.3 3.67 12 األول العام 
 2 %7.0 3.11 12 الثانى العام 
 1 %6.4 2.40 10 الثالث ام الع

 6  34 المجموع
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 االرتبيياط معييامف  قيييم تراوحي  حييين فيي  ،(0.75 - 0.51) بيين مييا الثالييث البعييد ارتبياط معييامف  قيييم وتراوحي  ،(0.62
 حصيائيةإلا القييم هيذه جمييع كان  وقد ،(0.92 -0.86) بين ما للمقيا  الكلية والدرجة البعد على الميحوصين درجة بين
 .0.01 ُمستو   عند دالة
 االكتئابية: األعراض مقياس درجات ثبات

 وبليي  ،0.84 جتمييا  ثبييا  معاميي  قيميية بلغيي  حيييثُ  النصييفية، التج ئيية بطريقيية الِمقيييا  درجييا  ثبييا  حسييا  تييم
 ذلي  اسيتددا  إليى ُيطميئن مميا ُمرتيعة ثبا  قيم وه  ،0.82 او  بر  – سبيرما  ثبا  معام  وبل  ،0.75 أليا ثبا  معام 
 الحالية. الدراسة ف  المقيا 
  النهائية: صورت  في االكتئابية األعراض مقياس وصف

 الحيي    " هيي : أبعيياد ثييف، علييى مويعيية العبييارا  وهييذه عبييار ، (34) ميين النهائييية صييورت  فيي  المقيييا  يتكييو  
 الشييد  حيييثُ  ميين مسييتويا  ةثفثيي إلييى للمقيييا  الكلييية الدرجيية وتنقسييم "، النييو  اضييطرا  نيسييية،ال والوحييد  الع ليية والتشيياؤ ،
 – 51) بيين ميا والمتوسيطة (،50 – 34) بيين ميا المنديضية الدرجية وتتيراوح ومرتيعية ومتوسيط ، منديضة، بين ما تتراوح
 التال : النحو على اليرعية المقيا  أبعاد تعري  ويمون (،102 – 77) بين ما والمرتيعة (،76
 حياتيي ، عيين رضيياه وعييد  األوقييا ، ُمعظييم األميي  وفقييدا  والييي  ، والكآبيية، بييالح    اليييرد شييعور هييو والتشيياؤ : الحيي    -1

 ،12 ،9 ،8 ،6 ،3) التالييية العبييارا  فيي  الُبعييد هييذا ويتمثيي  العاميي ، هييذا تسييمية يمويين لييذا واإلحبيياط، باليشيي  وشييعوره
16، 19، 21، 26، 32، 33، 34.) 

 وشييعوره األوقييا ، معظييم بميييرده الجلييو  وتيضيييل  النيسييية، والوحييد  بالع ليية اليييرد شييعور هييو النيسييية: والوحييد  لع لييةا -2
 ،28 ،27 ،23 ،22 ،17 ،5 ،4 ،2 ،1) التاليييية العبيييارا  فييي  الُبعيييد هيييذا ويتمثيي  وذويييي ، أسيييرت  أفيييراد وسييي  بالغربيية

29، 30، 31.) 
 علييى تييدل بصييور  التيينيس فيي  بضيييق والشييعور انتظاميي ، وعييد  كميتيي  لواخييتف النييو  اضييطرا  هييو النييو : اضييطرا  -3

 ،10 ،7) التالييية العبييارا  فيي  الُبعييد هييذا ويتمثيي  حياتيي ، ُمجريييا  كافيية علييى وتييؤثر واالكتئييا  القلييق ميين اليييرد معانييا 
11، 13، 14، 15، 18، 20، 24، 25.) 
 :االكتئابية األعراض مقياس تصحيح طريقة

 تصييحيحها يييتم هيي : أبعيياد (3) علييى مويعيي  وهيي  عبييار  (34) ميين النهاييية صييورت  فيي  االكتئابييية األعييرا  مقيييا  تكييو  
 وُتعطيى و)نيادرا ( درجتيا ، ُتعطيى )أحيان يا( درجيا ، ثيف، وُتعطيى )دائميا ( مين ُمكيو   ُثفثيى ِميي ا  خيفل مين درجيا  ثف، ب عطاء
 ويوييو   (102) هيي  درجيية واعلييى (34) هيي  للمقيييا  درجيية أدنييى تكييو   وبييذل  المقيييا ، عبييارا  جميييع علييى وذليي  واحييد  . درجيية  

 البييدائ  قيييم بجمييع للمقيييا  اليرضيي  المتوسيي  اسييتدرا  خييفل ميين وذليي  ،(68) يسيياوي  للمقيييا  الكلييية للدرجيية اليرضيي  المتوسيي 
 المقييا  فقيرا  عيدد في  يضير  ثيم ومين (،2) يناثن الناتج فيوو   بدائ ، (3) البالغة البدائ  عدد على وقسمتها (3+2+1) الثف،

 اكتئابية. أعرا  لدي  ب ن  تدل ف على الدرجة هذه على الميحو  حصول أ  ويعن  (68) اليرض  المتوس  فيوو   (34)
 اإلحصائية: المعالجات

 اإلحصيائية الريمية برنيامج باستددا  اإلحصائية المعالجة تم  وترمي ها، الحاسو  جهاي ف  البيانا  إدخال بعد
 وقييد وفقراتهييا الدراسيية لمجيياال  المعيارييية واالنحرافييا  الحسييابية المتوسييطا  اسييتدرا  تييم إذ ،(SPSS) جتماعيييةاال للعلييو 

  اآلتية: اإلحصائية األساليب استددم 
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 بييراو   – وسييبيرما  Pearson Coefficient )بيرسييو   (،Alpha Cronbach كرونبيياخ أليييا) معادليية اسييتددا  تييم -
Spearman – Brown،  جتما Guttman - لألداتين الداخل  االتساق معام  إليجاد. 

 الدراسة. مجتمع ف  المئوية والنسب التكرارا  استددا  تم -
 والُرتييب النسييبية واألويا  المعيارييية واالنحرافييا  الحسييابية المتوسييطا  اسييتددا  تييم والثييان : األول السييؤال عيين لإلجابيية -

 .االكتئابية واألعرا  المو  قلق  لمقياس
 عليى الُمسينين درجيا  بيين الميو  قليق مقييا  لمقياسي  االرتبياط ُمعامي  قيمية حسيا  تيم لثالث:ا السؤال عن بةلإلجا -

 .االكتئابية األعرا  مقيا  على الُمسنين ودرجا  اليرعية، وأبعاده المو  قلق مقيا 
 داللية لحسيا  شييفي  اختبيارو  األحيادي التبياين تحليي و  t. Test ) ( اختبيار اسيتددا  تيم رابيع:ال السيؤال عين لإلجابية -

  الُمتوسطا . بين اليروق 
  :ومناقشتها نتائجال عرض
 األردن"؟ في الُمسنين من عينة لدى الموت قلق انتشار مستوى  ما " ونصا : األول السؤال نتائج

 مين لكي  والُرتيب النسيبية واألويا  المعيارية واالنحرافا  الحسابية المتوسطا  حسا  تم السؤال هذا عن ولإلجابة
  ذل . ُيوضح (5) الجدولو  المو  قلق لمقيا  الكلية والدرجة اليرعية األبعاد

 لمقياس الكلية والدرجة الفرعية األبعاد من لكل والُرتب النسبية واألوزان المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (5) جدولال
 الموت. قلق

 الُرتب النسبى الوزن  المعيارى  االنحراف لحسابىا الُمتوسط الموت قلق لمقياس الفرعية األبعاد
 3 %46.29 6.6 12.50 المياجئ المو  من الي ع

 1 %51.40 7.4 13.88 واألمرا  بالحواد، المو  قلق
 2 %47.58 6.2 11.42 المو  لحظة من القلق
 %52.19 13.31 40.71 المو  لقلق الكلية الدرجة

 األرد ، فيي  الُمسيينين ميين عينيية لييد  المييو  لقلييق اليرعييية األبعيياد ارانتشيي مسييتو   اخييتفف (5) جييدول ميين يتضيح
 ميين القلييق " ثييم (،%51.40) مقييداره نسييبى بييوي   " واألمييرا  بييالحواد، المييو  قلييق " األبعيياد هييذه مقدميية فيي  جيياء حيييثُ 
 كمييا (،%46.29) مقييداره نسييبى بييوي   " المييياجئ المييو  ميين الييي ع " ثييم (،%47.58) مقييداره نسييبى بييوي   " المييو  لحظيية
  (.%52.19) بل  قد األرد  ف  الُمسنين من عينة لد  المو  قلق انتشار مستو   أ  يتضح

 نتشيارا  ا األكثير المسيتويا  مقدمية في  الميو  لحظية مين القلق وجود أ  الير  هذا نتيجة ضوء ف  الباحثة وتر  
 األهيي  ُميارقيية ُيصيياحب ُ  المييو  وأ  خاصيية  ،المييو  لحقيقيية للُمسيينين الييذات  للت ميي  نتيجيية   طبيعيي  أميير   لهييو المييو  لقلييق

 الميو  لحظية مين القليق مسيتو   ارتيياع ُييسير قيد ميا وهيو ،فيي  رجعيةَ  ال انتهياء الدنيا ب مور وانتهاء واآلمال والمال واألحبة
 يجعي  ميا هيو ،شديدين وكر    َهمِ  من ُيصاحب ُ  وما ،الُمسنين لد  والنا  بالحيا  اإلحسا  فقد أ  ير   كما ،الُمسنين لد 

 األكثير الثيان  المسيتو   الُمسنين لد  المياجئ المو  من الي ع بلو  ُييسر وهذا ،لحظة ك  ف  المو  حدو، يتوقع الُمسن
 وارتيياع معيين، بمير  اإلصيابة مين يصياحبها وميا للُمسينين واليسييولوجية الجسيمية الحالية أ  كيذل   ،الميو  لقليق نتشارا  ا

 فيي  وآال  وصييداع والعييرق، التيينيس سييرعة ويييياد  القلييب، ضييربا  معييدال  ويييياد  الدموييية، الشييرايين وانقبييا  الييد  ضييغ 
 والتي  اإلنسيا  عليى الحييا  تيرضيها التي  المواقيف مين والعديد وبرودتها، األطراف وارتجاف الجلد، وجياف والبطن، الظهر
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 لييد  واألمييرا  بييالحواد، المييو  قلييق  بلييو  ُييسيير وهييذا المييو ، قلييق إلييى تدفعيي  مباشيير غييير أو مباشيير بشييو  علييي  تييؤثر
  المو . لقلق نتشارا  ا األكثر الثالث المستو   الُمسنين

  األردن"؟ في الُمسنين من عينة لدى السائدة االكتئابية األعراض مستوى  ما " : ونصا  الثاني: السؤال نتائج
 لكي  والُرتيب النسيبية واألويا  ارييةالمعي واالنحرافيا  الحسيابية المتوسيطا  حسيا  تيم التسياؤل، هيذا عين ولإلجابة

  ذل . ُيوضح (6) الجدولو  االكتئابية، األعرا  لمقيا  الكلية والدرجة اليرعية األبعاد من
 لمقياس الكلية والدرجة الفرعية األبعاد من لكل والُرتب النسبية واألوزان المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (6) جدولال

 بية.االكتئا األعراض
 الُرتب النسبى الوزن  المعيارى  االنحراف الحسابى الُمتوسط االكتئابية األعراض لمقياس الفرعية األبعاد

 2 %59.38 4.5 21.38 والتشاؤ  الح   
 3 %58.08 3.8 20.91 النيسية والوحد  الع لة

 1 %62.13 3.3 18.64 النو  اضطرا 
 %52.82 10.16 53.88 االكتئابية لألعرا  الكلية الدرجة
 األرد ، في  الُمسينين مين عينية ليد  االكتئابيية لألعيرا  اليرعيية األبعياد مسيتو   اخيتفف (6) جيدول مين يتضح

 نسيبى بيوي   " والتشياؤ  الحي    " ثيم (،%62.13) مقيداره نسيبى بيوي   " النيو  اضيطرا  " األبعياد هيذه مقدمة ف  جاء حيثُ 
 األعيييرا  مسيييتو   أ  يتضيييح كميييا (،%58.08) مقيييداره نسيييبى بيييوي   " يةالنيسييي والوحيييد  الع لييية " ثيييم (،%59.38) مقيييداره

 (.%52.82) بل  قد األرد  ف  الُمسنين من عينة لد  السائد  االكتئابية
 ثيم النيو  اضطرا  ف  المتمث  االكتئابية األعرا  مستو   اختفف أ  الير  هذا نتيجة ضوء ف  الباحثة وتر  

 الديوف مشياعر مين ُيصياحبها وميا الُعمريية المرحلية هيذه طبيعية أ  إليى يرجيع قد النيسية والوحد  الع لة ثم والتشاؤ  الح   
 ،واألرق  واإلصيابة الشيديد  والكآبية بالح    والشعور ،والبهجة بالسعاد  الشعور وفقدا  الذات  والهلع والتوتر والتوجس والي ع

 فيي  مشيياركة وقييو    ، ألسيير  ربييا   كييا  قييد الُمسيين وأ  صييةخا ،البويياء وكثيير  والتشيياؤ ، واالنطييواء، ،والع ليية النييو ، واضييطرا 
 يشيعر ذلي  كي  بعيد وأصيبح ،عدييد  صيبامن وتيولى ،متنوعية بدبرا  ومر ، كثير  اجتماعية أدوارا   ولعب ، واإلنتا  العم 
 .النيسية والع لة والوحد  الهوية بيقدا 
 الُمسانين مان عيناة لادى االكتئابياة واألعاراض وتالما قلاق مساتوى  باين عالقاة توجاد هل" ونصا : الثالث: السؤال نتائج

 األردن"؟ في
 وأبعياده الميو  قليق مقيا  على الُمسنين درجا  بين االرتباط ُمعام  قيمة حسا  تم التساؤل، هذا عن ولإلجابة

  ذل . وضحيُ  (7) جدولوال االكتئابية، األعرا  مقيا  على الُمسنين ودرجا  اليرعية،
 االكتئابية. األعراض مقياس على الُمسنين ودرجات الفرعية، وأبعاده الموت قلق مقياس على سنينالمُ  درجات (7) جدولال

 االكتئابية األعراض
 الموت قلق

 الحزن 
 والتشاؤم

 والوحدة العزلة
 لألعراض الكلية الدرجة النوم اضطراب النفسية

 االكتئابية
 **0.79 **0.73 **0.77 **0.89 المياجئ المو  من الي ع

 **0.84 **0.77 **0.71 **0.78 واألمرا  بالحواد، المو  لقق
 **0.80 **0.80 **0.75 **0.80 المو  لحظة من القلق
 **0.92 **0.83 **0.81 **0.86 المو  لقلق الكلية الدرجة
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 بييةاالكتئا واألعيرا  اليرعيية وأبعياده المو  قلق بين إحصائياَ  دالة موجبة عفقة هنا  أ  (7) جدول من يتضح
 والتي  (2004) غيانم دراسية نتيائج ميع اليير  هيذا نتيجية وتتييق اليير . صيحة تحقق على يدل وهذا ،0.01 مستو   عند

 ميع اليير  هيذا نتيجية وتتييق كميا للحييا . السيلبية والنظير  الميو  قليق بيين موجبية ارتباطيية عفقية وجود نتائجها أوضح 
 المييو  قلييق وبييين الييدين  االلتيي ا  بييين موجبيية ارتباطييية عفقيية ودوجيي نتائجهييا أوضييح  والتيي  (2004) عميير دراسيية نتييائج

 وجيود نتائجهيا أوضيح  والت  (Lovelance, 1997) لوفيلونس دراسة نتائج مع الير  هذا نتيجة تتيق كذل  واالكتئا .
 كتئا .اال عن المبور للكشف ميتاحا   تكو   قد القلق أعرا  وأ  واالكتئا ، القلق بين موجبة ارتباطية عفقة

 معظيم أ  السيابقة والدراسيا  النظريية األطر إلي  أشار  ما ضوء وف  ،الير  هذا نتائج ضوء ف  الباحثة وتر  
 وظيروف ،األوقيا  معظيم في  ونبيذ إهميال مين يعيانوه لميا وذلي  اَ ُمغلقي للحيا  إدراكهم أصبح الُمسنين من الدراسة عينة أفراد

 واجتماعييييا   نيسييييا   علييييهم أثييير  والتييي  ،االجتمييياع  واليييدعم االجتماعيييية ند المسيييا صيييور شيييتى خفلهيييا فقيييدوا قهريييية أسيييرية
 أفيراد وأ  خاصية ،واالكتئيا  الميو  قليق بيين ارتباطية عفقة وجود الطبيع  فمن وبالتال  ،توافقهم سوء إلى أد  ووجدانيا  
 الميو  قليق أو ،الميياجئ المو  من ي عبال المتعلقة سواء وأعراض  المو  قلق من يعانو   الذين الُمسنين من الدراسة عينة

 ،الحييا  مين واالنسيحا  االكتئيا  صيور لشيتى انعويا  إال مياه  ،المو  لحظة توقي  من القلق أو ،واألمرا  بالحواد،
 أو المييو  فيي  والتيكييير ،األليييم الماضيي  ذكريييا  فيي  واالنغمييا  ،واإلرهيياق بالتعييب والشييعور ،واإلحبيياط ،الشييديد والحيي   
 .لديهم االكتئا  مستو   ياد ،الُمسنين من العينة أفراد لد  المو  قلق مستو   ياد كلما أن  يأ ،االنتحار

اا : الرابااع: السااؤال نتااائج  قلااق مسااتوى  فااي (α≤0.05) داللااة مسااتوى  عنااد إحصااائية داللااة ذات فااروق  توجااد هاال" ونصا
 اإلقامة"؟ وصفة والعمر الجنس متغيرات إلى تعزى  الدراسة عينة لدى االكتئابية األعراض ومستوى  الموت

 وعنيد ،1.99 ُتسياو   0.05 مسيتو   عنيد الجدوليية"  ] ،t-test " " قيمية حسيا  تيم التساؤل، هذا عن ولإلجابة
 إنييا،( ذكييور،) الجيينس حيييث ميين الُمسيينين درجييا  متوسييط  بييين اليييروق  دالليية إلييى للتعييرف [2.63 ُتسيياو   0.01 مسييتو  

 ذل . ُيوضح (8) جدول االكتئابية، واألعرا  المو  قلق من ك  ف 
 األعراضو  الموت قلق من كل في إناث( ذكور،) الجنس حيث من ُمسنينال درجات متوسطي بين الفروق  داللة (8) جدولال

 االكتئابية.
 " ت " قيمة المعيارى  االنحراف الحسابى الُمتوسط العدد النوع المقياس

 المو  قلق
 8.7 48.4 40 الذكور

6.83** 
 6.2 40.2 40 اإلنا،

 االكتئابية األعرا 
 5.6 47.1 40 الذكور

8.16** 
 5.3 56.9 40 اإلنا،

 في  واإلنيا،( اليذكور،) الُمسينين درجيا  متوسط  بين إحصائية داللة ذا  فروقا   هنا  أ  (8) جدول من يتضح
 األعييرا  ُمتغييير فيي  اإلنييا، ولصييالح المييو ، قلييق ُمتغييير فيي  الييذكور لصييالح االكتئابييية، واألعييرا  المييو  قلييق ميين كيي 

 نتائجهيا أوضيح  والتي  (Hoeksema et al., 2018) هوكسييما راسيةد نتيائج ميع اليير  هيذا نتيجية وتتييق  االكتئابيية.
 مييع اليير  هييذا نتيجية وتدتلييف الُمسينا . لصييالح كتئيا اال فيي  والُمسينا  الُمسيينين بيين إحصييائية داللية ذا  فييروق  وجيود
 بييين إحصييائية دالليية ذا  فييروق  وجييود نتائجهييا أوضييح  حيييثُ  (Aziza and Ron , 2018) ور   ع ييي  دراسيية نتييائج

 (2015) محمييود دراسيية نتييائج مييع الييير  هييذا نتيجيية تدتلييف كمييا الُمسيينا . لصييالح المييو  قلييق فيي  والُمسيينا  الُمسيينين
 فيي  الُمسيينا . لصييالح المييو  قلييق فيي  والُمسيينا  الُمسيينين بييين إحصييائية دالليية ذا  فييروق  وجييود نتائجهييا أوضييح  حيييثُ 
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 أكثيير الُمسيينا  اإلنييا، أ  نتائجهييا أوضييح  والتيي  (2008) المحمييداوي  دراسيية نتييائج مييع الييير  هييذا نتيجيية تتيييق حييين
 أوضيح  حييثُ  (2008 )الحليو، دراسية نتيائج ميع اليير  هيذا نتيجية تدتليف كيذل  الُمسينين. اليذكور مين باالكتئا  شعورا  
 ميع  اليير  هيذا نتيجية تتيق حين ف  اإلنا،. لصالح المو  قلق ف  الُمسنين من واإلنا، الذكور بين فروق  وجود نتائجها
 بييين االكتئييا  لمشيياعر داليية فييروق  هنييا  أ  نتائجهييا أوضييح  والتيي  (Culbertson, 1997) كولبيرسييتو   دراسيية نتييائج

 تيوقيين قيد النسياء أ  حييث االكتئابيية، لألعيرا  بالنسيبة الرجي  مين معانيا  أكثير الميرأ   أ  حيث اإلنا،، ولصالح الجنسين
 وتتييق كميا الضيعف. يعيادل بميا باالكتئيا  واإلصيابة المعانيا  نسيبة حييث مين األخيير  الثفثين السنوا  خفل الذكور على
 فييروق  وجييود نتائجهييا أوضييح  حيييثُ  (Lovelance, 1997) لوفيلييونس دراسيية نتييائج مييع كلييية بصييور  الييير  هييذا نتيجيية
 اكتئابيا   أكثير سينا المُ  كاني  حيين في  حيين، في  الُمسينين، لصيالح القليق أعيرا  في  والُمسنا  الُمسنين بين احصائيا   دالة
  بالُمسنين. قياسا  

 فيي  حقيقي  لتهدييد يتعرضيو   عنيدما عامية بصييية الُمسينين مين العينية أفيراد أ  اليير  هييذا نتيجية ضيوء في  الباحثية وتير  
 كييا  التي  المراكيي  وتبيدل ،االجتماعييية األدوار تغيير نتيجية ،واسييتقرار بي من فييي  يعيشيو   كيانوا الييذين اآلمين ومجييتمعهم أسيرهم محيي 
 ،واألدوار االجتماعيية العفقيا  في  الهجير مين حالية يعيي  وأصيبح ،واالغتيرا  بالع لية والشعور ،الحيا  مراح  وتغير بتبدل يشغلها
 الميييو  فكيير  تصيييبح بحيييث ،واجتماعييية واقتصيييادية نيسييية ومشييوف  ،عيييا  جسييم  وضيييعف وبدنييية صييحة مشيييوف  لدييي  وظهييور
 المجتمعييا  وتقاليييد وعييادا  ثقافيية كانيي  ولمييا ،حياتيي  لحظييا  ميين لحظيية كيي  فيي  المييو  عيتوقيي بحيييث ،باسييتمرار ذهنيي  فيي  حاضيير 
ييير  شيييؤو   عليييى القيييا  مييين األكبييير النصييييب تحميي  اليييذكور عليييى تيييير  خاصييية بصييية واألردنيييية عامييية بصيييية العربييية  وتلبيييية الألس 

 والقو  لدللجَ  إظهارا   أكثر ايوونو  أ  الذكور من تطلب العادا  هذه كو   إلى باإلضافة ،وم ك  وملبس ومشر  مسون من احتياجاتها
 وبالتييال  ،اإلنييا، لي  تعرضيي  ميا ييييوق  قييد أكبير ضييغوط أميا  الييذكور يضيع وهييذا واألحييدا، المواقيف مدتلييف مواجهية فيي  والصيفبة

 .باإلنا، ُمقارنة الذكور الُمسنين لد  المو  قلق مستو   ارتياع الطبيع  فمن
 بقلية دائميا   يتصيف والتي  العربيية المجتمعيا  ف  االجتماعية التنشئة نم    ف ،الير  هذا نتيجة ضوء ف  كذل 

 وت كيييد التعبييير بحرييية لهييم تسييمح بحيييثُ  وعائلتيي ، لوالييده امتييدادا   الييذكر وأ  الييذكور، علييى الميروضيية االجتماعييية الضييغوط
 سيلو  يويو   حيين في  االسيتقفل، وتحقييق ا اليذ إثبيا  أج  من الوالدين ُسلطة من الَتحُررِ  إلى دائما   ويسعو   االستقفل،

 ارتييياع ييسيير مييا وهييذا االجتماعييية، السيييطر  مبييدأ علييى قائميية وتقاليييد لعييادا  خاضييعا   الُمجتمعييا  هييذه فيي  اإلنييا، وأدوار
 الذكور. عن اإلنا، لد  االكتئابية األعرا  مستو  

 متوسيط  بيين الييروق  داللية عين للكشف Scheffe Test شيفي  واختبار األحادي، التباين تحلي  حسا  تم لذل 
 ذل . ُيوضح (9) جدولوال الُعمر، حيث من الُمسنين درجا 

 االكتئابية. واألعراض الموت قلق من كل في للُمسنين الثالث الُعمرية للفئات األحادي التباين تحليل (9) لالجدو

 درجة المربعات مجموع التباين مصدر الُمتغير
 الداللة مستوى  ف قيمة المربعات متوسط الحرية

 قلق
 المو 

 35657.225 2 71314.449 المجموعا  بين
 77 158462.671 المجموعا  داخ  0.01 44.32

804.379 
 79 229777.120 المجموع

 األعرا 
 االكتئابية

 6075.094 2 1250.188 المجموعا  بين
 77 33513.167 المجموعا  داخ  0.01 35.71

170.118 
 79 45663.355 مجموعال
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 70 سيينة، 69 - 65 سيينة، 64 - 60) الُعميير حيييثُ  ميين الُمسيينين لييدرجا  "ف" قيميية أ  (9) جييدول ميين يتضييح
 دالييية قييييم وهييي  االكتئابيييية األعيييرا  ُمتغيييير فييي  35.71 وُتسييياو   الميييو ، قليييق ُمتغيييير فييي  44.32 ُتسييياو   فييي كثر( سييينة

 64 - 60)  للُمسينين اليثف، الُعمريية المجموعيا  بيين فيروق  وجيود إليى النتيجية هيذه وتشير ،0.01 مستو   عند إحصائيا  
 إجيراء تيم اليروق  هذه مصدر ولمعرفة االكتئابية. واألعرا  المو  قلق من ك  ف  ف كثر( سنة 70 سنة، 69- 65 سنة،
 سينة، 64 - 60) سينينللمُ  اليثف، الُعمرية المجموعا  بين اليروق  داللة عن للكشف شيفي  اختبار باستددا  بعدي تحلي 
 المتوسيييطا  (10) جيييدولال ويوضيييح االكتئابيييية. واألعيييرا  الميييو  قليييق مييين كييي  فييي  فييي كثر( سييينة 70 سييينة، 69- 65

 الييثف، الُعمرييية المجموعييا  بييين بييين اليييروق  لدالليية "شيييفي " الختبييار المتعييدد  والمقارنييا  المعيارييية واالنحرافييا  الحسييابية
 المو . قلق ف  ف كثر( سنة 70 سنة، 69- 65 سنة، 64 - 60) للُمسنين
 بين بين الفروق  لداللة "شيفي " الختبار المتعددة والمقارنات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (10) جدولال

 الموت. قلق في فأكثر( سنة 70 سنة، 69 - 65 سنة، 64 - 60) للُمسنين الثالث الُعمرية المجموعات

 المتغير
 التابع

 المستقلة غيراتالمت
 المتوسط ن الُعمرية( )الفئات

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري 

 المتعددة المقارنات
 المجموعة
 بين الفروق  الثانية المجموعة األولى

 المتوسطات
 الخطأ

 المعياري 

 قلق
 المو 

 64- 60 27.18 42.86 27 سنة 64- 60
 سنة

 5.47 *51.52- ف كثر سنة 70

 4.98 *26.82- سنة69 - 65

 69 - 65 31.87 44.16 35 سنة 69- 65
 سنة

 4.75 *24.69- ف كثر سنة 70

 4.98 26.82 سنة 64 - 60

 سنة 70 24.52 40.34 18 ف كثر سنة 70
 ف كثر

 4.75 24.69 سنة 69 - 65

 5.47 51.52 سنة 64- 60

 قلييق مسييتو   فيي  اليييروق  مصييدر أ  أظهيير  ،بعديييةال للمقارنييا  شيييفي  اختبييار نتييائج أ  (10) جييدول ميين يتضييح
 ويوضيح سينة(. 69 – 65) العمريية اليئية مين الُمسينين ليد  ثيم ومن (ف كثر سنة 70) العمرية اليئة لد  أعلى كا  المو 
 ا اليئيي بييين اليييروق  لدالليية "شيييفي " الختبييار المتعييدد  والمقارنييا  المعيارييية واالنحرافييا  الحسييابية المتوسييطا  (11) جييدول
 االكتئابية. األعرا  ف  ف كثر( سنة 70 سنة، 69 - 65 سنة، 64- 60) للُمسنين الثف، الُعمرية

 الفئات بين الفروق  لداللة "شيفي " الختبار المتعددة والمقارنات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (11) جدولال
 االكتئابية. األعراض في فأكثر( سنة 70 سنة، 69 - 65 سنة، 64- 60) للُمسنين الثالث الُعمرية

 المتغير
 التابع

 المتغيرات
 المستقلة

 الُعمرية( )الفئات
 المتوسط ن

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري 

 المتعددة المقارنات
 المجموعة
 األولى

 المجموعة
 الثانية

 بين الفروق 
 المتوسطات

 الخطأ
 المعياري 

 األعرا 
 االكتئابية

 64 - 60 6.63 52.68 27 سنة 64- 60
 سنة

 2.18 *19.66 ف كثر سنة 70

 2.51 4.59 سنة 69 - 65

 69- 65 14.67 56.01 35 سنة 69 - 65
 سنة

 2.18 15.07 ف كثر سنة 70

 2.29 4.59- سنة 64- 60

 سنة 70 13.93 48.02 18 ف كثر سنة 70
 ف كثر

 2.51 *15.07- سنة 69- 65

 2.29 *19.66- سنة 64- 60
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 األعييرا  فيي  اليييروق  مصييدر أ  أظهيير  البعدييية، للمقارنييا  شيييفي  اختبييار نتييائج أ  (11) جييدول ميين يتضييح
 ويوضيييح سييينة(.69-65) العمرييية اليئييية لصييالح ثيييم وميين سييينة( 64 -60) للُمسييينين العمرييية اليئييية لصييالح كيييا  االكتئابييية
 مؤسسيية فيي  ومقيييم األهيي ، مييع )ُمقيييم اإلقاميية صييية يييثح ميين الُمسيينين درجييا  متوسييط  بييين اليييروق  دالليية (12) جييدول
 االكتئابية. واألعرا  المو  قلق من ك  ف  إيواء(

 إيواء( مؤسسة في ومقيم األهل، مع )ُمقيم اإلقامة صفة حيث من الُمسنين درجات متوسطي بين الفروق  داللة (12) جدولال
 االكتئابية. واألعراض الموت قلق من كل في

 " ت " قيمة المعيارى  االنحراف الحسابى الُمتوسط العدد النوع المقياس

 المو  قلق
 4.8 38.4 40 األه  مع ُمقيم

8.85** 
 3.6 46.9 40 إيواء مؤسسة ف  مقيم

 األعرا 
 االكتئابية

 6.2 51.5 40 األه  مع ُمقيم
5.69** 

 6.1 58.9 40 إيواء مؤسسة ف  مقيم
 ميييع الُمقيميييين) الُمسييينين درجيييا  متوسيييط  بيييين إحصيييائية داللييية ذا  فروقيييا   هنيييا  أ  (12) جيييدول مييين يتضيييح

 مؤسسية في  المقيميين الُمسينين لصيالح االكتئابيية، واألعيرا  الميو  قليق مين كي  ف  إيواء( مؤسسة ف  والمقيمين األه ،
 والتيي  (Aziza & Ron , 2018) ور   عيي ي ودراسيية (2009) بااالن دراسيية نتييائج مييع الييير  هييذا نتيجيية تتيييقو  .إيييواء

 ميع نالمقيميي والُمسينين االجتماعيية الرعايية بيدور نالمقيمي الُمسنين بين إحصائية داللة ذا  فروق  وجود نتائجها أوضح 
  جتماعية.اال الرعاية بدور نيالمقيم الُمسنين لصالح المو  قلق ف  أسرهم

 للُمسينين االجتماعيية الرعايية ورود يوائييةاال المؤسسيا  مين بيالرغم أني  اليير  هذا نتيجة ضوء ف  الباحثة وتر  
 مييع اإلقاميية أ  إال ،عاميية بصييية واالكتئييا  القلييق حييد  تدفييي  علييى تعميي  التيي  اإلرشييادية البييرامج ُمعظييم بتطبيييق يهتمييو  
 عليييى الُمسييينين هيييؤالء نييييو  فييي  الباعيييث تظييي  ومناسيييباتهم وأعييييادهم حيييياتهم شيييؤو   ومشييياركتهم واألحيييياد واألبنييياء األسييير 

 ،األهي  ميع الُمقيميين) الُمسينين بيين إحصيائية داللية ذا  فيروق  وجيود ُييسير ميا وهيو ،النيسي  واالسيتقرار راحةوال الطم نينة
  .إيواء مؤسسة ف  المقيمين الُمسنين لصالح ،االكتئابين واألعرا  المو  قلق من ك  ف  ( إيواء مؤسسة ف  والمقيمين

 :توصياتال
 يل : بما الباحثة  توص الدراسة، نتائج ضوء ف 

 المرشيدين قبي  مين عليهيا والقييا  الُمسينين ليد  واالكتئيا  الميو  قليق لعيف  وعفجيية ارشيادية بيرامج صياغة ضرور  -
  واالجتماعيين النيسيين نواالختصاصيي

 إهمييال أل  الُمسيينين، لييد  االكتئييا  وأعييرا  المييو  قلييق أعييرا  لتشييدي  المبويير االكتشيياف علييى العميي  ضييرور  -
  االنتحار. ف  محاوال  إلى يؤدي قد األعرا  لهذه بورالم التشدي  عملية

 جيييد  خطيية ووضييع والثَّقافييية، الرياضييية النييوادي بجميييع الثَّقافييية األنشييطة مجيياال  وتوسيييع الُمسيينين بنييوادي االهتمييا  -
 الُمسنين. جهود ومن منها واالستياد  الينية األنشطة لتنمية

 وخصائصييييهم مشيييوفتهم عليييى الضيييوء لتسيييلي  بالُمسييينين العييييا  ليييرأيا لتوعيييية اإلعفمييي  بالجانيييب االهتميييا  ضيييرور  -
  الُمسنين. بقضايا المجتمع أفراد وع  ل ياد  تصيبهم، قد الت  واالضطرابا  وقضاياهم

 وعيد  خير ،ألا المحافظيا  مدتليف في  الُمسين برعايية تهيتم التي  المؤسسيا  تلي  إنشياء في  بالتوسيع واالهتميا  العم  -
 عما . العاصمة ف  تركي ها
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 نظر وجهة من (covid 19) كورونا فيروس جائحة ظل في عدب عن التعليم نظام فاعلية درجة
 الشمالية البادية لواء تربية مديرية في المدارس ومدراء التربويين المشرفين

 
 الخزاعلة عقلة د.عبدهللا ا
 التربوي  والتأهيل األشراف قسم رئيس
 الغربية الشمالية البادية لواء تربية مديرية

 05/05/2021 القبول: تاريخ         28/02/2021 االستالم: تاريخ
 

 ملخص
 (covid 19) كورونيا فييرو  جائحية ظي  في  بعيد عن التعليم نظا  فاعلية درجة على التعرف الدراسة هذه سع 

 أسييئلة عيين ولإلجابيية الغربييية. الشييمالية البادييية لييواء تربييية مديرييية فيي  المييدار  ومييدراء التربييويين المشييرفين نظيير وجهيية ميين
 ليواء تربيية مديريية في  العياملين من ومدير  مديرا   (54و) تربوي، مشرف (19) من موونة عينة باختيار لباحثا قا  الدراسة
 وجيير   كمييا كييامف ، التربييويين المشييرفين مجتمييع اختيييار تييم حيييث (،2021) الدراسيي  العييا  خييفل الغربييية الشييمالية البادييية
 واسيتدد  وميدير ، مديرا   (147) عددهم والبال  الكل  الدراسة مجتمع من البسيطة العشوائية بالطريقة المدار  مدراء اختيار
 مين الحاليية الدراسية أدا   تكوني  وقيد أهيدافها، وتحقييق الدراسية أسيئلة عن لإلجابة المسح  الوصي  البحث منهجية الباحث

 الدراسية نتيائج دلي  وقد ين،التربوي المحومين من مجموعة على عرضها بعد وذل  بعد، عن التعليم واقع تناول  فقر  (19)
 المشيرفين نظير وجهية مين (covid 19) كورونيا فييرو  جائحية ظي  ف  بعد عن التعليم نظا  فاعلية درجة أ  إلى الحالية
 حسياب  وبمتوسي  .متوسيطة كليية بدرجية جياء  قد الغربية الشمالية البادية لواء تربية مديرية ف  المدار  ومدراء التربويين

 فيروق  وجيود عيد و  ،التربويين المشرفين فئة لصالح (3.03) بل  حساب  وبمتوس  المدار ، مدراء فئة لحلصا (3.44) بل 
 الشييمالية البادييية لييواء فيي  بعييد عيين التعليييم نظييا  فاعلييية درجيية فيي  (α = 0.05) دالليية مسييتو   عنييد إحصييائية دالليية ذا 

 النتييائج كشييي  بينمييا والجيينس، الدراسييية المرحليية لمتغييير وفقييا   المييدار  ومييدراء التربييويين المشييرفين نظيير وجهيية ميين الغربييية
 ميين بمجموعيية الدراسيية أوصيي  وقييد مييدير. فئيية لصييالح اليييروق  كانيي  حيييث الييوظيي  المسييمى حسييب علييى فييروق  وجييود

 تموينهم خطي  خيفل مين بعيد عين التعلييم مواكبية مين يتمونيوا ليم اليذين للطلبة نيس  الدعم برامج تقديم ضرور  التوصيا :
 التعليم. فاقد عوي ت من

  الغربية. الشمالية البادية لواء كورونا، فيرو  بعد، عن التعليم فاعلية درجة :المفتاحية الكلمات
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The Effectiveness Degree of distance learning system during Covid19 
pandemic as Perceived by Educational supervisors and School Principals in 

North-west Badia Educational Directorate. 
 
Abstract 

The purpose of the study is to investigate the effectiveness degree of distance 
learning system during Covid19 pandemic as Perceived by Educational supervisors and 
School Principals in North-west Badia Educational Directorate. To answer the questions of 
the study the researcher selected a sample of (19) supervisors and (54) male and female 
school principals working at North-west Badia Educational Directorate during the years of 
2021;the entire population of educational supervisors was selected, and school principals 
were chosen through simple random selection from the population totaling (147) 
principals. The researcher adopted the descriptive survey approach to answer the study 
questions and achieve its objectives, and the current study tool consisted of (19) items 
regarding the status of distance education, after presenting it to a group of educational 
referees. the findings of the study indicated that the effectiveness degree of distance 
learning system during Covid19 pandemic came in an average level with a mean of (3.44) 
for principals and (3.03) for supervisors. There are no significant statistical differences at 
the level of significance (α = 0.05) in the degree of effectiveness of the distance education 
system in the Northwest Badia District from the viewpoint of educational supervisors and 
school principals according to the educational stage and gender variable, while the results 
revealed that there are differences according to the job title where they were The 
differences are in favor of the principals. The study recommended a set of 
recommendations: The necessity of providing psychological support programs for students 
who were unable to keep pace with distance education through plans that enable them to 
compensate for the lost education. 

Key Words: Distance Education. Coronavirus. North Badia district. 
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 المقدمة
 لي  كيا  حيث (covid 19) كورونا فيرو  وباء ظهور من (2020) عا  مطلع خفل البشرية المجتمعا  عان 

 وقيد والدينيية، والتربويية واالقتصادية والسياسية االجتماعية الحيا : مجاال  شتى ف  المجتمعا  هذه على سلبية انعواسا 
 إلييى الوجيياه  التعليييم ميين المييياجئ التحييول خييفل ميين الوبيياء هييذا آثييار ميين الدصييو  وجيي  علييى التعليميي  القطيياع عييانى
 بعد. عن التعليم

 وعلييى الوبيياء، هييذا آثييار ميين مواطنيهييا لحماييية ةالوقائييي التييدابير اتديياذ علييى بالعميي  العييالم دول سييارع  فقييد وعلييي 
 بيالتعليم الوجياه  التعلييم تسيتبدل أ  التعليمية المؤسسا  على ل اما   اصبح فقد والجامعا ، المدار  طلبة الدصو  وج 
 ليييمالتع منصييا  بتوظييي  التربوييية العملييية علييى القييائمين اعتيياق علييى بالمسييؤولية القييى قييد المييياجئ التحييول وهييذا بعييد، عيين
 (.2020 )حسن، مقرراتهم لتدريس الفيمة المدتلية والبرمجيا  بعد، عن

 حييث التعليميية العمليية مجيال في  اسيتددامها للمعليم يموين التي  الحديثية الرقميية الوسائ  من بعد عن التعلم ويعد
 أنظمييي  خيييفل مييين صيييالاالت عملييييا  عليييى التركيييي  إليييى التعلييييم فييي  واألوامييير والنميييوذ  الشيييرح طريقييية مييين التركيييي  تنقييي 

 وبسفسييية منظمييية بطريقييية للتفمييييذ تقيييد  حييييث المدتليييية، التعليميييية والمواقيييع التعليميييية المنصيييا  مثييي  حديثييية اتصييياال 
  (.2012 )النفيس ، والمسموعة المرئية الصوتية المؤثرا  واستددا 

 وتيتم محيدد ، أوقيا  أو ب مياكن قييدالت دو   يدتارون  الذي الوق  ف  التعلم على المتعلمين يساعد بعد عن ملوالتع
 تقيديم ييتم حييث التقليديية الكتيب في  يقيد  عميا إعيداده تقنيية في  يدتليف مسيبقا   معيد مبيرمج محتيو   خيفل من التعليم عملية

 (.2005 )سالم، مت امن وغير مت امن بشو  بيئة شو  ف  المحتو  
 السابقة والدراسات النظري  اإلطار

 مقييررا  شييو  علييى التعليمييية المييواد إعييداد إعيياد  فييي  يييتم التعليييم أنميياط ميين نميي  "ب نيي  بعييد عيين الييتعلم ويعييرف
 والمعلميييين المتعلميييين بيييين االتصيييال تع يييي  أجييي  مييين المدتليييية، االتصيييال وسيييائ  خيييفل مييين بنشيييرها القييييا  ثيييم الكترونيييية
 ميييع يتناسيييب بميييا ووقييي  ا موييي أي فييي  التعليمييي  المحتيييو   ميييع التياعييي  عليييى الطلبييية وتسييياعد كميييا التعليميييية، والمؤسسييية
 (.72 :2018 )األخر ، التعليمية" احتياجات 

 تتمتيع ال التي  التعليميية الدراسيية أسييياليب جمييع ب ني  بعيد عين اليتعلم (Holmberg, 1995) هيولمبر  وعرف كما
 تدضييييع ولكيييين يدييييية،التقل الدراسيييية قاعييييا  داخييي  طفبهيييم ميييع يحضيييرو   معلميييين قبييي  مييين والمسيييتمر المباشيير باإلشييراف
 المنشود . األهداف لتحقيق التعليمييية المؤسسيية قبيي  ميين مستمر وتوجييي  وتنظيييم لتدطييي  التعليييم عملية

 فئيييا  مدتليييف إليييى التعليميييية العمليييية إليصيييال "محاولييية هيييو بعيييد عييين اليييتعلم أ  (20 :2007) عيييامر وبيييين كميييا
 نشي   صياحب  التي  القييود بعي  عليى والقضياء وجياه ، بشيو  التعليمية لمؤسسا ا إلى الحضور تستطيع ال الت  الطلبة
ا كان  سواء التقليدية، التعليمية المؤسسا  وتطور  الدراسية". المؤهف  ف  أو المادية اإلموانيا  أو السن ف  قيود 

 )المطبوعيا ، مثي  ليدييةتق أكاني  سيواء المدتليية، التعليميية الوسيائ  مين مجموعية خيفل مين ييتم بعيد عن والتعلم
 التعليميية، المنصيا  االنترنيي ، وشيبوا  اآللي ، )الحاسيب مثي  حديثية أو البروشيورا ( التسيجي ، أشيرطة الرادييو، التلياي،
 (.2017 )هاشم، والمتعلم المعلم بين جغرافية مساحا  تيص  حيث المحمولة( والهواتف االلكترونية، والبوابا 
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 جمييييع فيي  تكتسيييب مسييتمر  تعليميييية عملييية بعيييد عيين التعليييم بييي   يفحيي  السيييابقة المييياييم اسيييتعرا  خييفل ميين
 وسييرعة التعليييم عملييية اسييتمرار إلييى تهييدف التيي  التعليمييية المنصييا  خييفل وميين متعييدد  رقمييية وسييائ  خييفل ميين األوقييا 
 المدتلية. االتصال وسائ  عبر والمها  الواجبا  وإرسال وتبادلها، المعلوما  على الحصول

 عليى والتركيي  الحياتيية المهيارا  وتع ي  الطلبة، لجميع التعليم فر  إتاحة خفل من بعد عن التعلم أهمية وتنبع
 لحاجييا  والمناسييبة المفئميية التعليّمييية الظييروف َوْفييقَ  التعليييم يتيييح إذ التعليييم فيي  والمرونيية والعشييرين، الواحييد القيير   مهييارا 
 التعليميييية المنييياهج تقيييديم خيييفل مييين واالبتكيييار والتجدييييد التعلييييم، عملّيييية ارّيةاسيييتمر  وتحقييييق المتعلميييين وأوقيييا  وظيييروف
 الطلبية، قيدرا  حسيب التقيويم وأساليب المنهج موضوعا  تنظم بحيث المتعلم واستقفلية وتياعلية، مبتكر  بطرق  للمتعلمين
 علييى إيجابييا   ييينعوس وبمييا المدتلييية عليميييةالت والتقنّيييا  التعليمييية الوسييائ  اسييتددا  فيي  التنييوع خييفل ميين الياعلييية وكييذل 
 (.2020 وحجايي، )الهمام ، التعليم  المحتو  

 علييى الحصييول فيي  األفييراد فيير  إتاحيية خييفل ميين التعليييم ديمقراطييية مبييدأ يحقييق أنيي  بعييد عيين الييتعلم يمييي  ومييا
 وذليي  المتعييدد  التعليييم أشييوال  فيي والمشيياركة المسييتمر ، المعرفييية التطييورا  مواكبيية خييفل ميين والتطييور والحداثيية التعليييم،

 أي فيي  المعلوميية علييى والحصييول التعليييم، فيياتهم لميين فرصيية إيجيياد خييفل ميين والمرونيية للتكنولوجيييا، المت ايييد باالسييتددا 
 وييييوفر تعليمييية، وحلقييا  دورا  لعميي  جديييد  صيييوف إنشيياء تكييالي  تييوفير خييفل ميين التكلييية قليية إلييى باإلضييافة وقيي ،

 والمراكييي  الميييدار  إليييى لليييذها  حاجييية ال أنييي  إليييى إضيييافة المدرسييية، فييي  المسيييتددمة الميييواد مييين يرهييياوغ والمييياء الكهربييياء
 .(Ferriman, 2014) التعليمية
 أفييراد لييد  االجتماعييية التهيئيية ضييرور  أهمهييا: متطلبييا ال ميين مجموعيية لهييا بعييد عيين الييتعلم عملييية فيي   وعلييي  
 تييوفر مثيي  التعليييم ميين النييوع لهييذا التحتييية البنييية وتهيئيية التعليييم، ميين لنييوعا هييذا لتقبيي  الطلبيية أمييور أولييياء وخاصيية المجتمييع
 آخيير، إلييى موييا  ميين التعليييم نقيي  علييى تسيياعد التيي  المطلوبيية االتصييال خطييوا  تييوفير وكييذل  المدربيية التعليمييية الكييوادر
 وورش بييرامج عقييد وضييرور  التعليييم، ميين النييوع هييذا وإعييداد تصييميم فيي  التربوييية العملييية علييى القييائمين مشيياركة وضييرور 
 المنشيييود الهيييدف تحقيييق حتييى بعيييد عييين التعلييييم ووسييائ  البرمجييييا  ميييع التعامييي  علييى والمعلميييين الطيييف  لتيييدريب تدريبييية
 (.2003 )الغرا ،

 والحجييايي  الهميام  بينتهيا والتي  بعيد عين اليتعلم عملّيية علييى القيائمين تواجي  التي  التحيّديا  مين مجموعية وهنالي 
  : يل كما (2020)
 التعلييم فكير  تقّبي  وعيد  بعضيهم لد  رفض  ّثمَ  ومن بعد، عن التعليم النوع لهذا األمور وأولياء المتعّلمين استعداد عد  -1

 بعد. عن

 الوسيائ  ليديهم توجيد ال هممين كبيير  نسيبة إنهيا حييث المياجئية، المرحلية لهذه مستعدين غير والمعلما  المعلمين بع  -2
 ميين النييوع هييذا مييع للتعاميي  الكافييية الدبيير  وجييود عييد  إلييى باإلضييافة بعييد، عيين التعليييم دعييم ميين تمونهييا التيي  الفيميية
 التعليم.

 إليى باإلضيافة الميندي ، العلمي  المسيتو   ذا  لألسير والثقافيية االقتصيادية اإلموانييا  في  االختففيا  بع  وجود -3
 .والمتوس  الضعي  الدخ 

 لهم. بالنسبة تحديا   يشو  مما  تطبيق وجانب عملية مدتبرا  تتطلب التدصصا  بع  -4
 متطور . إموانيا  إلى يحتا  التعليم من النوع هذا كو   المالية والمدصصا  اإلموانيا  ف  قلة -5
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 الداصة. االحتياجا  ذوي  طلبة ومتطلبا  حاجا  يلب  ال التعليم من النوع هذا -6
 جميييع تمّويين التيي  التقنّييية امييتف  تييوافر وعييد  ،االّتصييال شييبوا  وضييعف التحتّييية البنييى فيي  المتعلقيية التقنّييية التحييّديا  -7

 .المعلوما  إلى الوصول من المجتمع شرائح

 بعييد عيين التعليييم أ  ميين الييرغم فعلييى التكنولوجيييا، أدوا  علييى كبييير بشييو  االعتميياد يييتم أنيي  ايضييا   التحييديا  ومين
 االنترنيي ، االتصيال شيبوا  أو حاسيو  أجهي   أو ذكيية هواتيف لديهم يتوفر ال قد منهم الكثير أ  إال األفراد، لجميع متاح

 فيي  صييعوبة األشييدا  بعيي  يجييد فقييد ذاتيييا ، يوييو   بعييد عيين التعليييم كييو   والتنظيييم التحيييي  مسييتو   غيييا  إلييى باإلضييافة
 أجهيي   مييع الطلبيية تياعيي  بسييبب وتنشيي  والوحييد ، ولع ليية التعليييم، عملييية وتنظيييم اللعييب، ومقاوميية التعليييم علييى نيسيي  تحيييي 
 .(Hetsevich, 2017) بعضا   بعضهم مع مباشر  بطريقة وتياعلهم تواصلهم من بدال   ذكية وهواتف بحواسي

 مهييارا  واكتسيا  المعلوميا  واسيتقبال االتصيال، في  االلكترونيية الوسييائ  اسيتددا  عليى يعتميد بعيد عين فيالتعليم
 المنصيا  عليى يعتميد ألني  دراسيية، صييوف أو يةمدرسي مبيا    وجود التعليم من النوع هذا يستل   وال المعلوما ، تكنولوجيا
 )هاشييم، التقليدييية واليصييول بالمبييان  ارتباطيي  ميين أكثيير واالتصيياال  المعلومييا  وشييبوا  االلكترونييية والوسييائ  التعليمييية
2017.) 

 في  المعلومية عليى الحصيول سيهولة أهمهيا عيد  م اييا لي  بعيد عين التعلييم أ  يفحي  السيابق اسيتعرا  خفل من
 تيرييد مبيدأ تحقييق ف نهيا وكيذا  المدتليية، التعليميية والمواقع التعليمية المنصا  الرجوع خفل من الطالب يحتاج  وق  أي

 األردني ، المجتميع عليى الحيديث التعلييم مين النيوع هيذا عليى والطلبية المعلميين تيدريب عيد  أيضيا   عليي  يؤخيذ ومميا التعليم،
 التعليم. من النوع هذال األمور أولياء تقب  عد  إلى باإلضافة
 السابقة الدراسات

 النحيو عليى عرضيها تمو  الحالية الدراسة بموضوع الصلة ذا  والبحو، السابقة الدراسا  إلى بالرجوع الباحث قا 
 -األت :

 تضيييمين خيييفل مييين التيييدريس وفائيييد  العمليييية القيمييية ىعلييي التعيييرف إليييى (Chen, 2015) تشيييين دراسييية هيييدف 
 معلميية (467) علييى ويعيي  التيي  الدراسيية أدا   الباحييث اسييتدد  وقييد األطيييال، ريييا  مرحليية فيي  بعييد عيين التعليييم تكنولوجيييا
 التدريسييية كالبيئيية الطييي ، شدصييية ا بتطييور  وعفقتهييا المدتلييية والمييؤثرا  المبويير  الطيوليية مرحليية علييى الدراسيية وركيي  

 التعليمية. العملية على ايجابيا ت ثيرا   تؤثر المعلوما  تكنولوجيا أ  الدراسة نتائج دل  وقد التعليم. وتكنولوجيا
 في  األسيا  بميدار  اإللكتروني  التعليم استددا  واقع معرفة إلى (Mudawi, 2017) مضوي  دراسة سع  بنما

 (150) قوامهيا عشيوائية عينية ىعلي .تحدييدا   األساسية المرحلة معلم  على الدراسة طبق  وقد ،السودا  ف  الدرطو  والية
 نتيييائج دلييي  وقيييد فقييير ،. (25) متضيييمنة الدراسييية أدا   تصيييميم وتيييم المسيييح ، الوصيييي  المييينهج الدراسييية  واسيييتددم ،معلميييا  
 بعييد  اعتقييادهم منهييا أسييبا  لعييد  التعليمييية العملييية فيي  التعليييم تكنولوجيييا اسييتددا  يحبييذو   ال المعلمييو   بعيي  أ  الدراسيية
 وتسياعد فعيال بشيو  التعليميية الرسيالة توصي  ف  التعليم تكنولوجيا أ  الدراسة نتائج ودل  كما اقتصادية. ألسبا  جدواها
 بينهم. اليردية اليروق  وتعالج التفميذ واتجاها  قدرا  معرفة على

 التعلييم طريقية تغييير في  مقتيرح تقيديم إليى هيدف  دراسية (Chayim & Offir, 2019) وأوفيير شيايم وأجير   كميا
 الدراسيية عينيية اختيييار خييفل ميين التجريبيي  شييب  الميينهج الدراسيية واسييتددم  الوسييي . المعلييم نمييوذ  خييفل ميين بعييد عيين

 والمجموعييية ومعلمييية معلميييا   (6) مييين وتكونييي  الضيييابطة مجميييوعتين إليييى تقسييييمهم تيييم ومعلمييية معلميييا   (12) مييين الموونييية
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 مسيجلة محاضيرا  ضيمن افتراضيية بيئية في  بعيد عين التعلييم بواسيطة تدريبهم تم ومعلمة، معلما   (6) من تكون  التجريبية
  التجريبية. المجموعة ولصالح إحصائية داللة ذا  فروق  وجود النتائج أظهر  وقد المتعدد ، وبالوسائ  بالييديو

 التعلييم مين االنتقيال تجربية دراسية هيدف  (Basilaia, Kvavadze, 2020) وكيافياديه باسييليا أجراهيا دراسية وفي 
 إحصييائيا  علييى أسييند  حيييث جورجيييا، فيي  كورونييا فيييرو  وبيياء انتشييار لخييف االنترنيي  عبيير التعليييم إلييى المييدار  فيي 

 التعليييم إليى لوجي  وجهييا   التعلييم مين االنتقييال في  وتجربتهيا الداصية المييدار  إحيد  في  التييدريس عمليية مين األول األسيبوع
 (EduPage منصييت  اسييتددا  وتييم اإلنترنيي  عبيير التعليييم نتييائج بمناقشيية قاميي  حيييث كورونييا، جائحيية خييفل اإللكترونيي 

(Gsuite  ا التعليمية، العملية ف  الباحثيا  توصي  اإلنترني  عبر التدريس عملية من األول األسبوع إحصائيا  إلى واستناد 
 التييي  والمهيييارا  النظيييا  ميين االسيييتياد  ويموييين ناجحيييا ، كييا  االنترنييي  عبييير والتعلييييم التقليييدي التعلييييم بيييين االنتقيييال أ  إلييى

 اليذين الداصية االحتياجيا  ذوي  مثي  مدتليية حياال  في  الوباء بعد ما فتر  ف  المدرسة وإدار  الطف و  المعلمو   اكتسبها
 والحصييول الطالييب لييد  االسييتقفلية يييياد  أو الجميياع  التييدريس فاعلييية يييياد  خييفل ميين أو ،إضييافية لسيياعا  بحاجيية هييم
 جديد . مهارا  على

 ظي  في  بعيد عين التعلييم نظيا  فاعليية درجة على التعرف ف هد دراسة (Al-Shdifat, 2020) الشدييا  وأجر 
 الحاليييية الدراسييية أهيييداف عييين ولإلجابييية الميييدار . ميييدراء نظييير وجهييية مييين المييييرق  قصيييبة ليييواء ميييدار  فييي  كورونيييا وبييياء

 المهاريييية، )المعرفيييية، مجييياال  ثفثييية ضيييمن الدارسييية أدا   إعيييداد خيييفل مييين المسيييح  الوصيييي  المييينهج الدراسييية اسيييتددم 
 قييد بعيد عين التعلييم توظييي  واقيع أ  الدراسية نتيائج وتوصييل  وميدير ، ميديرا   (145) مين الدراسيية عينية وتكوني  قويميية(،الت
 فاعليية لدرجية الدراسية عينية أفيراد تقيديرا  في  إحصائية داللة ذا  فروق  هنا  أ  النتائج ودل  كما متوسطة. بدرجة جاء
  اإلنا،. لحولصا االجتماع ، للنوع بعد عن التعليم نظا 

 في  جياء كميا التعليميية، العمليية في  بعيد عين التعلييم فعاليية عين بحثي  ب نهيا يفح  السابقة الدراسا  باستعرا 
 ميين بعييد عيين التعليييم تجربيية فيي  السييابقة الدراسييا  بعيي  وبحثيي  (،2020 )الشييدييا ، ودراسيية (2017 )مضييوي، دراسيية
 .(Basilaia, Kvavadze, 2020) وكيافاديه باسيليا دراسة ف  جاء كما العملية اليائد  حيث

 في  تضيمين  وأهميية بعيد عين التعلييم لموضيوع تطرقهيا حييث مين السابقة الدراسا  مع الحالية الدراسة توافق  وقد
 التعليم. تكنولوجيا ف  العلمية التطورا  ومواكبة (covid 19) كورونا فيرو  جائحة لمواكبة التعليمية العملية

 وجهيية ميين بعييد عيين التعليييم نظييا  فاعلييية درجيية معرفيية خييفل ميين السييابقة الدراسييا  عيين لدراسييةا هييذه تمييي   وقييد
 وجيي  علييى الميييرق  محافظيية فيي  الغربييية الشييمالية البادييية لييواء تربييية مديرييية فيي  المييدار  ومييدراء التربييويين المشييرفين نظيير

 متغيرا . عد  ضوء ف  الدصو 
 الدراسة: مشكلة

 المجتمعيا  مين كغييره األردني  المجتميع عليى ترتبي  التي  السيلبية اآلثار خفل من اليةالح الدراسة مشولة انبثق 
 واالجتماعييية االقتصيادية الحييا  جوانييب مدتليف عليى تي ثيره أمتييد وقيد (covid 19) كورونيا فييرو  وبيياء ظي  في  البشيرية

 تمثلي  صيارمةال اإلجيراءا  مين ح مية تدياذا خفل من ذل  ف  األكبر األثر التعليم  للجانب كا  وقد والنيسية والتعليمية
 العمليية عليى القيائمين عليى فير  مميا مدتليية، أوقا  عد  وف  الوباء هذا على للسيطر  والج ئ  الكل  الحظر فر  ف 

 انقطاعهيا، وعيد  التعليميية العمليية ديمومية السيتمرار الرئيسية الدييارا  ك حيد بعيد عين التعلييم نحيو التوج  بضرور  التربوية
 (،2020) الشييدييا  دراسيية أكدتيي  ميا وهييذا ،الييبفد عاشييتها التي  االسييتثنائية الظييروف هييذه ظي  فيي  األنسييب البييدي  ويو  يلو 
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 وميدراء التربيويين المشيرفين نظير وجهية مين بعيد عين التعلييم نظيا  فاعليية درجية عليى للتعرف الدراسة هذه جاء  هنا ومن
 األرد . ف  النائية المناطق من كونها الدصو  وج  على الغربية ةالشمالي البادية لواء تربية مديرية ف  المدار 

 الدراسة أسئلة
 اآلتّية: األسئلة عن اإلجابة الحالّية الدراسة وتحاول

 التربويين؟ المشرفين نظر وجهة من الغربية الشمالية البادية لواء ف  بعد عن التعليم نظا  فاعلية درجة ما -1

 ؟ المدار  مدراء نظر وجهة من الغربية الشمالية البادية لواء ف  بعد نع التعليم نظا  فاعلية درجة ما -2
 ليواء في  بعيد عين التعلييم نظيا  فاعليية درجية في  (α = 0.05) داللة مستو   عند إحصائية داللة ذا  فروق  توجد ه  -3

 )النيييوع اآلتيييية المتغييييرا  ضيييوء فييي  الميييدار  وميييدراء التربيييويين المشيييرفين نظييير وجهييية مييين الغربيييية الشيييمالية الباديييية
 التعليمية(؟ المرحلة االجتماع ،

 الّدراسة أهمية
 فيييرو  وبيياء جائحيية ظيي  فيي  بعييد عيين التعليييم موضييوع علييى تسييليطها خييفل ميين الحالييية الدراسيية أهمييية انبثقيي 

 الغربيية الشيمالية الباديية ليواء ميدار  في  وخاصية التعليميية العمليية في  بعيد عين التعلييم فاعليية مد  على والتعرف كورونا
 خيفل مين التعلييم تكنولوجييا في  المعاصر  االتجاها  مع تتماشى كونها الّدراسة أهمية وانبثق  كما الدصو ، وج  على

 من: ك  الّدراسة نتائج من يستياد أ  ويمون االلكترون ، االفتراض  التعليم نحو التقليدي التعليم من الدرو 
 ميين الدصييو  وجيي  علييى الغربييية الشييمالية البادييية لييواء فيي  المييدار  وومعلميي المييدار  ومييدراء التربييويين المشييرفين -1

 مدارسهم. ف  بعد عن التعليم نظا  فاعلية درجة بصور  وضعهم خفل

 عليى لفطيفع والتعلييم التربيية ويار  في  بعيد عين التعلييم عمليية على القائمين الدراسة هذه نتائج تساعد أ  ويمون كما -2
 الغربية. الشمالية البادية لواء مدار  ف  بعد عن التعليم نظا  فاعلية درجة

 عين التعلييم نظيا  فاعليية درجية وهي  الحاليية الّدراسية موضيوع خفل من بعد عن التعليم حق  ف  جديد  معرفة إضافة -3
 البحيو، مين م ييد إجيراء إليى والمتدصصين الباحثين حث إلى باإلضافة الغربية، الشمالية البادية لواء مدار  ف  بعد
 نتائج. من الّدراسة هذه إلي  تتوص  بما الصلة ذا  الدراسا و 
 

 الّدراسة أهداف

  اآلتية: األهداف تحقيق إلى الحالية الّدراسة سع 
  .الدصو  وج  على الغربية الشمالية البادية لواء مدار  ف  بعد عن التعليم نظا  فاعلية درجة معرفة -

 ،التعليمييية المرحليية االجتميياع ، )النييوع المتغيييرا  ضييوء فيي  بعييد عيين التعليييم نظييا  فاعلييية درجيية فيي  اليييروق  معرفيية -
 (؟الوظيي  المسمى

 ومحدداتها الّدراسة حدود
 الغربية. الشمالية البادية لواء ف  المدار  ومدراء التربويين المشرفين على الّدراسة اقتصر  البشرية: الحدود -
 الغربية. الشمالية البادية لواء تربية ريةمدي مدار  على الّدراسة هذه اقتصر  الموانية: الحدود -
 .2021 الدراس  العا  من األول الدراس  اليص  خفل الّدراسة هذه طبق  ال مانية: الحدود -

 .السيوومترية الدصائ  ضوء ف  الدراسة هذه نتائج تعميم سيقتصر الموضوعية: الحدود -
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 اإلجرائية الّتعريفات
 نحييو الغربييية الشييمالية البادييية لييواء فيي  المييدار  ومييدراء التربييويين المشييرفين رضييا درجيية وهيي  بعييد: عيين التعليييم واقييع -

 ) الدماسي  ليوير  لمقييا  وفقيا   الدراسية، أدا   عليى الدراسية عينية أفراد استجابة بمد  قياسها تم والت  بعد عن التعليم
 (.جدا   متدنية متدنية، متوسطة، ،كبير  جدا ، كبير 

 علييى تنيسييية أمييرا  ليي  يسييبب ممييا التنيسيي  الجهيياي عبيير لإلنسييا  ينتقيي  فيييرو  عيين عبييار  -كورونييا: فيييرو  وبيياء -
 الوخيميية الحيياد  التنيسييية المتفيميية مثيي  وخاميية األشييد األمييرا  إلييى الشييائعة البييرد نيي ال  ميين حييدتها وتتييراوح الرئيية،

  التنيسية األوس  الشرق  متفيمة وأيضا   )سار (،

 مدينيية ميين الشييرق  باتجيياه متيير كيلييو ثفثيية بعييد علييى الميييرق  محافظيية حييدود ضييمن قييعي الغربييية: الشييمالية البادييية لييواء -
 .2كم (283.7) مساحت  تبل  حيث نسمة، 155899) ) سوان  عدد ويبل  الميرق،

 اليصي  خيفل الغربيية الشيمالية الباديية ليواء تربيية مديريية في  العاملين جميع وهم المدار : ومدراء التربويين المشرفين -
 .2021 الدراس  العا  من األول  الدراس

 واإلجراءات الطريقة
 واألدوا  العينية اختييار فيهيا تيم الت  والطريقة وعينتها الدراسة، ومجتمع الدراسة لمنهجية وصيا   الج ء هذا تضمن

 اسيتددم  التي  اإلحصيائية والمعالجيا  ومتغيراتها، الدراسة وإجراءا  وثباتها، صدقها من التحقق وطرق  فيها، المستددمة
 الدراسة. نتائج إلى للوصول
 :الدراسة منهج

 أنسيب المينهج هيذا يعيد حييث المسيح ، الوصيي  المينهج اسيتددا  تم أسئلتها عن ولإلجابة الدراسة أهداف لتحقيق
 عليى إلكترونييا   الدراسية أدا   تويييع خيفل مين البيانيا  جميع طرييق عن يتم حيث الدراسة، هذه مث  ف  المستددمة المناهج
 المناسبة. باألساليب إحصائيا   تحليلها تمو  الدراسة عينة أفراد

 :الدراسة مجتمع
 الشييمالية البادييية لييواء مييدار  فيي  العيياملين المييدار  ومييدراء التربييويين المشييرفين جميييع ميين الّدراسيية مجتمييع تكييّو  

 عيدد وبلي  تربيوي، مشرف (19) المشرفين عدد بل  حيث (2021 -2020) العا  من األول الّدراس  اليص  خفل الغربية
 ومدير . مديرا   (147) المدار  مدراء

 :الدراسة عينة
 بلغي  مئويية بنسيبة تربيوي  ومشيرف مشيرفة (29) عدده والبال  كاملة التربويين المشرفين عينة باختيار الباحث قا 

 العيا  خيفل وميدير  ميديرا   (54) عيددهم بلي  حييث البسييطة العشيوائية بالطريقة المدار  مدراء عينة اختيار وتم (،100%)
 عينيية توييييع (1) الجييدول ويبييين الكليي ، الدراسيية مجتمييع ميين (%40) بلغيي  مئوييية بنسييبة (2021-2020) األول الدراسيي 
 المستقلة. المتغيرا  حسب الدراسة

 متغيراتها مستويات حسب الدراسة عينة أفراد توزيع (1) الجدول
 %لمئويةا النسبة العدد الفئة/المستوى  المتغير

 الجنس
 %57.5 42 ذكر

 %42.5 31 أنثى

 %74.0 54 مدير الوظيي  المسمى
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 %26.0 19 مشرف

 التعليمية المرحلة
 %65.8 48 األساسية

 %34.2 25 الثانوية

 100% 73 المجموع
  الدراسة: أداة

 التربييييوي  األد  إليييى جييييوعالر  خيييفل مييين الدراسيييية أدا   بتطيييوير الباحييييث قيييا  الحاليييية الدراسيييية أدا   تصيييميم لغاييييا 
 واسييتند (covid 19) كورونييا فيييرو  جائحيية ظيي  فيي  بعييد عيين التعليييم نظييا  فاعلييية بدرجيية المتعلقيية السييابقة والدراسييا 
 (2020) الشيييدييا  كدراسييية السيييابقة الدراسيييا  فييي  المسيييتددمة المقييياييس عليييى األدا   إعيييداد فييي  أساسيييية بصيييور  الباحيييث
 (.2017) مضوي  ودراسة

 وفييق درجييا  خمسيية ميين تكييو   َسييّلم علييى وذليي  المجيياال  فقييرا  ميين فقيير  كيي  أمييا  إشييار  المسييتجيب يدتييار إذ
 خييفل ميين بجعطيياء األدا   وُصييحح  ،جييدا ( متدنييية متدنييية، متوسييطة، ،كبييير  جييدا ، كبييير  ) هيي  الدماسيي  ليويير  مقيييا 
 لألدا . والثبا  الصدق دالال  من التحقق تم كما الذكر، السابقة للدرجا  (1 ،2 ،3 ،4 ،5) التالية األويا  إعطائها
 الدراسة أداة صدق

  الظاهري: الصدق
 واالختصيا  الدبير  ذوي  مين المحوميين مين مجموعية عليى عرضيها خيفل مين الدراسية أدا   صيدق مين الت كد تم

 مين وتعيديفتهم، اتهمبمفحظي األخيذ تيم حيث األردنية. الجامعا  ف  العاملين من التعليم وتكنولوجيا والتدريس المناهج ف 
 :حيث

 الدراسة. مجال مع وتوافقها اليقرا  مفَءمة مد  -1

 .اللغوية الصياغة صفحية مد  معرفة -2
 .ضمن  أدرج  الذي للمجال اليقر  انتماء -3
 .مناسبة يرونها تعديف  أي إجراء -4

 تيم حييث .النهائية هابصورت الدراسة أدا   اعتماد تم المحومين مجموعة من (%80) عن ي يد ما إجماع على وبناء  
 .فقر  (18) النهائ  عددها ليصبح اليقرا  بع  واستبدال تعدي 
  الدراسة ألداة )المحتوى( البناء صدق

 عينية مين اسيتبعادهم وتيم الدراسة، مجتمع من مستجيبا   (18) قوامها استطفعية عينة على الدراسة أدا   تطبيق تم
 ذل . يبين (2) والجدول الكلية، الدرجة مع فقر  ك  ةدرج بين ارتباط معامف  حسا  وتم الدراسة.

 

 الكلي() المجال مع مجال كل فقرات بين االرتباط معامالت قيم (:2) الجدول

 االداة مع االرتباط الفقرة
 (**)834. كورونا فيرو  وباء أيمة ظ  ف  التعليمية العملية وديمومة استمرارية ف  ساهم قد بعد عن التعليم ب   اعتقد

 (**)805. مستمر بشو  بعد عن التعليم منصا  مع الطلبة يتياع 

 (**)743. كورونا فيرو  وباء ظ  ف  بعد عن التعليم من الطلبة استياد  مد  عن بالرضا أشعر

 (**)863. كو  والمجتمع والطلبة لألهال  بالنسبة بعد عن التعليم ميهو  وضوح عد 

 (**)743. الحديثة التكنولوجيا مهارا  ستددا ا على الطلبة بعد عن التعليم يشجع

 (**)808. بعد عن التعليم ف  واالستيسارا  األسئلة طرح الطالب يستطيع
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 (**)898. الطالب يحتاج  وق  أي ف  التعليمية للماد  الوصول للطلبة بعد عن التعليم أنظمة تتيح

 (**)876. .وميهو  واضح بشو  التعليمية الماد  عر  ف  بعد عن التعليم ُيسهم

 (**)940. التعلم صعوبا  ذوي  طلبة يدد  لم بعد عن التعليم ب   اعتقد

 (**)895. فنية عوائق بدو   بعد عن التعليمية الواجبا  واستف  إرسال عملية تتم

 (**)874. كورونا فيرو  وباء ظ  ف  بعد عن التعليم إلى الوجاه  التعليم من االنتقال ف  سفسة هنا 

 (**)847. مستمر بشو  اتصال وأدوا  أجه   إلى يحتا  كون  لألهال  اقتصاديا   عبئا   شو  بعد عن التعليم

 (**)917. بعد عن التعليم منصا  على الطلبة إقبال نسبة عن بالرضا اشعر

 (**)907. المدتلية االلكترونية والمواقع التعليمية المنصا  مع التعام  مهارا  المعلمو   يمتل 

 (**)819. مرتيعة نتائج يحصلو   بعد عن التعليم ف  الطلبة جميع كو   عادل غير يوو   الطلبة تقييم عملية

 (**)814. الطلبة لد  االجتماعية المهارا  ينم  لم دبع عن التعليم ب   اعتقد

 (**)809. المدتلية االلكترونية والمواقع التعليمية المنصا  مع التعام  يجيدو   الطلبة بع 

 (**)799. الطلبة بين اليردية اليروق  يراع  بعد عن التعليم

 حيييث مناسييبة، كانيي  الكلييية، واألدا   الدراسيية ومجييال األدا   فقييرا  بييين االرتبيياط معييامف  أ  (2) الجييدول يظهيير
 مفئمية وهي  (،0.20) مين اكبر الكلية واألدا   المجاال  فقرا  وبين الدراسة ومجاال  األدا   فقرا  بين االرتباطا  جاء 

  الحالية. الدراسة أهداف لتحقيق ألغرا 

  : الدراسة أداة ثبات
 معامي  بلي  التطبييق مرتي  في  األدا   عليى الميحوصيين درجيا  بين بيرسو   ارتباط معام  أ  النتائج أظهر  فقد

 بلي  كوي  ليألدا   (Cronbach’s Alpha) ألييا" "كرونبياخ اليداخل  االتساق ثبا  معام  أما (.0.932) لألدا   الكل  الثبا 
 غرضييها وتحقيييق الدراسيية هييذه لغايييا  مفئميية القيييم هييذه ُعييد  وعلييي  مرتيييع. ثبييا  معاميي  ذا  أنهييا وُيفحيي  (.0.921)

 بنتائجها. والوثوق 
  الدراسة أداة تصحيح

 عيين تعبيير التي  البييدائ  هيذه أحييد المسييتجيب يدتيار بييدائ  خمسية وضييع تييم ليألدا ، الكلييية الدرجية احتسييا  لغاييا 
 كبيير  البيدي  عليى (5) الدرجة أعطي  إذ لليقرا ، التوال  على الدمسة للبدائ  (1 ،2 ،3 ،4 ،5) الدرجا  وأعطي  رأي ،
 متدنييية، البييدي  علييى (2) الدرجيية وأعطييي  متوسييطة، البييدي  علييى (3) الدرجيية وأعطييي  كبييير ، للبييدي  (4) والدرجيية جييدا ،

 كوي ، واألدا   والمجياال  لليقيرا  الحسيابية المتوسيطا  مسيتو   عليى وللحوم .جدا   دنيةمت البدي  على (1) الدرجة وأعطي 
 اآلتية: المعادلة باستددا  اإلحصائ  المعيار اعتمد

  الديارا  عدد على مقسوم ا قيمة( أدنى – قيمة )أعلى اليئة= مد 
 اآلت : النحو على الحوم معيار يصبح وبذل  0.8=5÷ 4=1-5 اليئة= مد 

 الحسابية المتوسطات درجة لتحديد اإلحصائي المعيار (:3) ولالجد
 الدرجة الحسابي المتوسط

 متدنية 2.33 من أق  1.00 من

 متوسطة 3.67 من أق  2.33 من

 كبير  5- 3.67 من
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 اإلحصائية: المعالجة أساليب

 معيارية.ال واالنحرافا  الحسابية المتوسطا  استددا  تم الدراسة أسئلة من األول السؤال -
 المعيارية. واالنحرافا  الحسابية المتوسطا  استددا  تم الثان  السؤال -

 المتعدد. الثفث  التباين المعيارية، واالنحرافا  الحسابية المتوسطا  استددا  تم الدراسة أسئلة من الثالث السؤال -

 النتائج عرض
 (covid 19) كورونيا فييرو  جائحية ظي  ف  بعد عن التعليم نظا  فاعلية درجة على التعرف الدراسة هذه هدف 

 تميي  ذليي  لتحقيييق الغربييية الشييمالية البادييية لييواء تربييية مديرييية فيي  المييدار  ومييدراء التربييويين المشييرفين نظيير وجهيية ميين
 لذل : عر  يل  وفيما تسلسلها، وفق أسئلتها عن اإلجابة
 نظار وجهاة مان الغربياة الشامالية البادياة لاواء فاي بعاد عن مالتعلي نظام فاعلية درجة ما " على: نص ال ي األول السؤال نتائج
 المدارس؟ مدراء

 عليى الدراسية عينية أفراد لتقديرا  المعيارية واالنحرافا  الحسابية المتوسطا  حسا  تم السؤال؛ هذا عن لإلجابة
 ويبييين المييدار ، مييدراء نظيير وجهيية ميين الغربييية الشييمالية البادييية لييواء فيي  بعييد عيين التعليييم نظييا  فاعلييية درجيية درجيية فقيرا 
 ذل . (4) جدول
 عن التعليم نظام فاعلية درجة فقرات على الدراسة عينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:4) جدول

 ةالحسابي المتوسطات وفق تنازلياا  مرتبة المدارس مدراء نظر وجهة من الغربية الشمالية البادية لواء في بعد
 رقم
 الفقرة

 المتوسط الفقرة
 الحسابي*

 االنحراف
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

 كبير  1 1.003 3.78 الطلبة لد  االجتماعية المهارا  ينم  لم بعد عن التعليم ب   اعتقد 16

12 
 أجه   إلى يحتا  كون  لألهال  اقتصاديا   عبئا   شو  بعد عن التعليم

 مستمر بشو  اتصال وأدوا 
 كبير  2 1.071 3.72

17 
 والمواقع التعليمية المنصا  مع التعام  يجيدو   ال الطلبة بع 

 المدتلية االلكترونية
 كبير  3 1.106 3.72

 كبير  4 1.021 3.70 الطلبة بين اليردية اليروق  يراع  لم بعد عن التعليم 18

10 
 عوائق بدو   بعد عن التعليمية الواجبا  واستف  إرسال عملية تتم

 فنية
 متوسطة 5 1.071 3.61

15 
 التعليم ف  الطلبة جميع كو   عادل غير يوو   الطلبة تقييم عملية

 مرتيعة نتائج يحصلو   بعد عن
 متوسطة 6 1.144 3.56

 متوسطة 7 1.145 3.46 .وميهو  واضح بشو  التعليمية الماد  عر  ف  بعد عن التعليم ُيسهم 8

1 
 العملية وديمومة استمرارية ف  ساهم قد بعد عن التعليم ب   اعتقد

 كورونا فيرو  وباء أيمة ظ  ف  التعليمية
 متوسطة 8 944. 3.43

 متوسطة 9 983. 3.43 مستمر بشو  بعد عن التعليم منصا  مع الطلبة يتياع  2

 متوسطة 10 1.075 3.43 بعد عن التعليم ف  واالستيسارا  األسئلة طرح الطالب يستطيع 6

 متوسطة 11 1.033 3.37 بعد عن التعليم منصا  على الطلبة إقبال نسبة عن بالرضا اشعر 13

14 
 والمواقع التعليمية المنصا  مع التعام  مهارا  المعلمو   يمتل 

 المدتلية االلكترونية
 متوسطة 12 1.121 3.37
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3 
 ظ  ف  بعد عن التعليم من الطلبة استياد  مد  عن بالرضا أشعر

 كورونا فيرو  وباء
 متوسطة 13 1.046 3.33

7 
 أي ف  التعليمية للماد  الوصول للطلبة بعد عن التعليم أنظمة تتيح

 الطالب يحتاج  وق 
 متوسطة 14 952. 3.33

 متوسطة 15 1.099 3.33 التعليم صعوبا  ذوي  طلبة يدد  لم بعد عن التعليم ب   اعتقد 9

5 
 جياالتكنولو  مهارا  استددا  على الطلبة بعد عن التعليم يشجع

 الحديثة
 متوسطة 16 792. 3.30

11 
 بعد عن التعليم إلى الوجاه  التعليم من االنتقال ف  سفسة هنا 

 كورونا فيرو  وباء أيمة ظ  ف 
 متوسطة 17 1.027 3.24

4 
 والطلبة لألهال  بالنسبة بعد عن التعليم ميهو  وضوح عد 

 كو  والمجتمع
 متوسطة 18 1.129 2.83

 متوسطة  833. 3.44 كورونا فيرو  جائحة ظ  ف  بعد عن التعليم نظا  فاعلية درجة

 (5) العليا والدرجة (1) الدنيا الدرجة *
 وبدرجييية (3.78و) (2.83) بيييين تراوحييي  قيييد المجيييال ليقيييرا  الحسيييابية المتوسيييطا  أ  (4) الجيييدول مييين يفحييي 

 االجتماعيية المهيارا  ينمي  لم بعد عن التعليم ب   اعتقد " نصها والت  (16) اليقر  جاء  حيث كبير . درجة إلى متوسطة
 أ  إلييى ذليي  عيي و ويمويين (،1.003) معييياري  وبييانحراف (،3.78) بليي  حسيياب  بمتوسيي  األولييى المرتبيية فيي  " الطلبيية لييد 
 مهيار  مثي  االجتماعيية المهيارا  لهيذه اميتفكهم ويضيعف االجتمياع  تطيورهم يعييق قيد الوجاه  التعليم عن الطلبة غيا 
 ,Chen) تشيين دراسية أكدتي  ميا وهيذا والمناقشية الحيوار ومهيار  األصيدقاء اختييار ومهيار  اآلخيرين ميع والتواصي  صالاالت

 المهيارا  قواعيد ترسيي  في  كبيير دور ولها الحياتية الطلبة مهارا  على إيجاب ا ت ثيرا   تؤثر المدرسية البيئة أ  على (2015
  الطلبة. لد  االجتماعية
 مسيتمر" بشيو  اتصيال وأدوا  أجهي   إليى يحتا  كون  لألهال  اقتصاديا   عبئا   شو  بعد عن "التعليم فقر  تفها ثم

 التعلييم أ  إليى النتيجية هيذه الباحيث ويعي و (،1.071) معيياري  وبيانحراف (3.72) بلي  حسياب  بمتوسي  الثانية المرتبة ف 
 وذكييية الكترونييية أجهيي   ميين التعليييم ميين النييوع هييذا يحتاجهييا التيي  المتطلبييا  خييفل ميين األهييال  كاهيي  أثقيي  قييد بعييد عيين

 الكترونيية، أجهي   عيد  إليى تحتيا  ف نهيا الطلبية مين كبيير عيدد ليديها التي  األسر وخاصة االنترني ، شبوا  إلى باإلضافة
 ألسييبا  يعييود جييدواها بعييد و  األسيير  كاهيي  أثقيي  بعييد عيين التعليييم أ  (Mudawi, 2017) مضييوي  دراسيية أكدتيي  مييا وهييذا

 والثقافيية االقتصيادية اإلموانييا  في  االختففيا  بعي  وجيود عليى (2020) والحجايي  الهمام  أكدت  ما وهذا اقتصادية.
 لألهال .  والمتوس الضعي  الدخ  إلى باإلضافة المندي ، العلم  المستو   ذا  لألسر

 والطلبييية لألهيييال  نسيييبةبال بعيييد عييين التعلييييم ميهيييو  وضيييوح "عيييد  عليييى نصييي  والتييي  (4) اليقييير  جييياء  حيييين فييي 
 عييد  إلييى ذليي  عيي و ويمويين (1.129) معييياري  وبييانحراف (،2.83) حسيياب  بمتوسيي  األخييير  المرتبيية فيي  كويي " والمجتمييع

 عين التعلييم النيوع لهيذا األميور وأولياء المتعّلمين استعداد عد  بسبب بعد عن التعليم من النوع لهذا الطلبة أمور أولياء تقب 
 والتعليييم المدرسيية أسييوار عيين الطلبيية غيييا  وكييذل  ،بعييد عيين التعليييم فكيير  تقّبيي  وعييد  بعضييهم لييد   رفضيي ّثييمَ  وميين بعييد،

 تيوفر ضيرور  إليى فضيف   انترنيي ، وشيبوا  اتصيال وسيائ  من المرتيعة االقتصادية متطلبات  إلى ذل  يعود وقد الوجاه ،
 باسيييليا دراسيية نتييائج مييع اختلييي  وقييد ،التعليييم ميين نييوعال هييذا مييع للتعاميي  األميير وليي  يحتاجهييا التيي  التكنولوجيييا المهييارا 
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 االنترني  عبير التعلييم نحيو التقلييدي التعلييم مين االنتقيال أ  إلى أشار  والت  (Basilaia, Kvavadze, 2020) وكيافاديه
 .ناجحا   كا 

 نظار وجهاة مان الغربياة ليةالشما البادية لواء في بعد عن التعليم نظام فاعلية درجة ما على" نص وال ي الثاني السؤال
 التربويين؟ المشرفين

 فقيرا  عليى الدراسية عينية أفيراد لتقيديرا  المعياريية واالنحرافيا  الحسيابية المتوسيطا  حسيا  تم السؤال؛ هذا عن لإلجابة
 ذل . (5) جدول ويبين المشرفين، نظر وجهة من الغربية الشمالية البادية لواء ف  بعد عن التعليم نظا  فاعلية درجة درجة

 عن التعليم نظام فاعلية درجة فقرات على الدراسة عينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:5) جدول
 الحسابية المتوسطات وفق تنازلياا  مرتبة المشرفين نظر وجهة من الغربية الشمالية البادية لواء في بعد

 رقم
 الفقرة

 الفقرة
 المتوسط
 *الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

12 
 والمواقع التعليمية المنصا  مع التعام  مهارا  المعلمو   يمتل 

 المدتلية االلكترونية
 متوسطة 1 1.284 3.26

 متوسطة 2 1.316 3.21 كو  والمجتمع والطلبة لألهال  بالنسبة بعد عن التعليم ميهو  وضوح عد  8

 متوسطة 3 1.425 3.16 بعد عن التعليم ف  واالستيسارا  ةاألسئل طرح الطالب يستطيع 6

7 
 أي ف  التعليمية للماد  الوصول للطلبة بعد عن التعليم أنظمة تتيح

 الطالب يحتاج  وق 
 متوسطة 4 1.463 3.16

 متوسطة 5 1.385 3.16 فنية عوائق بدو   بعد عن التعليمية الواجبا  واستف  إرسال عملية تتم 10

3 
 وباء ظ  ف  بعد عن التعليم من الطلبة استياد  مد  عن الرضاب أشعر

 كورونا فيرو 
 متوسطة 6 1.329 3.11

 متوسطة 7 1.329 3.11 التعليم صعوبا  ذوي  طلبة يدد  لم بعد عن التعليم ب   اعتقد 9

 متوسطة 8 1.370 3.11 الطلبة بين اليردية اليروق  يراع  لم بعد عن التعليم 18

1 
 العملية وديمومة استمرارية ف  ساهم قد بعد عن التعليم ب   اعتقد

 كورونا فيرو  وباء أيمة ظ  ف  التعليمية
 متوسطة 9 1.433 3.05

 متوسطة 10 1.393 3.05 .وميهو  واضح بشو  التعليمية الماد  عر  ف  بعد عن التعليم ُيسهم 4

 متوسطة 11 1.453 3.00 مستمر بشو  بعد عن التعليم منصا  مع الطلبة يتياع  2

 متوسطة 12 1.333 3.00 بعد عن التعليم منصا  على الطلبة إقبال نسبة عن بالرضا اشعر 13

14 
 أجه   إلى يحتا  كون  لألهال  اقتصاديا   عبئا   شو  بعد عن التعليم

 مستمر بشو  اتصال وأدوا 
 متوسطة 13 1.247 3.00

15 
 عن التعليم ف  الطلبة عجمي كو   عادل غير يوو   الطلبة تقييم عملية

 مرتيعة نتائج يحصلو   بعد
 متوسطة 14 1.433 2.95

 متوسطة 15 1.286 2.89 الحديثة التكنولوجيا مهارا  استددا  على الطلبة بعد عن التعليم يشجع 5

17 
 والمواقع التعليمية المنصا  مع التعام  يجيدو   ال الطلبة بع 

 المدتلية االلكترونية
 متوسطة 16 1.500 2.84

 متوسطة 17 1.357 2.79 الطلبة لد  االجتماعية المهارا  ينم  لم بعد عن التعليم ب   اعتقد 16

11 
 ف  بعد عن التعليم إلى الوجاه  التعليم من االنتقال ف  سفسة هنا 

 كورونا فيرو  وباء أيمة ظ 
 متوسطة 18 1.336 2.68

 متوسطة  1.156 3.03 كورونا جائحة ظ  ف  بعد عن التعليم نظا  فاعلية درجة 
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 (5) العليا والدرجة (1) الدنيا الدرجة *
 وبدرجيييييية (3.26و) (2.68) بييييييين تراوحيييييي  قييييييد المجييييييال ليقييييييرا  الحسييييييابية المتوسييييييطا  أ  (5) الجييييييدول يبييييييين
 واقيعوالم التعليميية المنصيا  ميع التعامي  مهارا  المعلمو   "يمتل  على نص  والت  (12) اليقر  جاء  حيث )متوسطة(.
 هيييذه الباحيييث ويعييي و (،1.284) معيييياري  وانحيييراف (،3.26) حسييياب  بمتوسييي  األوليييى المرتبييية فييي  " المدتليييية االلكترونيييية

 الرخصية عليى حصولهم تتطلب والت  للمعلمين الترقيا  نظا  على والتعليم التربية ويار  فرضتها الت  األنظمة إلى النتيجة
 ُعقييد  التيي  العميي  ُورش وكييذل  الوظيفييية الترقييية علييى للحصييول المسييتقب  لتعليييم  اإلنتيي دور  أو الحاسييو  لقييياد  الدولييية

 أكدتيي  مييا وهييذا بعييد عيين التعليييم نحييو الوجيياه  التعليييم مين االنتقييال فتيير  خييفل التعليييم ميين النييوع هييذه مييع للتعاميي  للمعلميين
 لتحسيين فتراضييةالا ا بيئيال في  بعيد عين المعلميين تيدريب فاعليية عليى (Chayim & Offir, 2019) وأوفيير شيايم دراسية

 عليى والتركيي  الحياتيية المهيارا  وتع يي  الطلبية، لجمييع التعلييم فير  تاحةإل االفتراضية اليصول ف  التعليمية ممارساتهم
 حاجييا ل والمناسييبة المفئميية التعليّمييية الظييروف َوْفييقَ  التعليييم يتيييح إذ التعليييم فيي  والمرونيية والعشييرين، الواحييد القيير   مهييارا 
 التعليم عملّية استمرارّية وتحقيق المتعلمين وأوقا  وظروف

 عين التعلييم إليى الوجياه  التعلييم مين االنتقال ف  سفسة هنا  " على نص  الت و  (11) اليقر  حصل  حين ف 
 (،1.336) معييياري  وبييانحراف (،2.68) حسيياب  بمتوسيي  األخييير  المرتبيية فيي  " كورونييا فيييرو  وبيياء أيميية ظيي  فيي  بعييد

 حيياال  ايدييياد نتيجيية اضييطرارية بصييور  جيياء  بعييد عيين التعليييم نحييو التحييول عملييية أ  إلييى النتيجيية هييذه الباحييث ويعيي و
 بييينهم، هللا قييدر ال الوبيياء تيشيي  ميين والمعلمييين الطلبيية سييفمة علييى والتعليييم التربييية ويار  وحيير  كورونييا بييييرو  اإلصيابة
 الشيييدييا  دراسييية أكدتييي  ميييا وهيييذا ،انقطاعهيييا وعيييد  التعليميييية العمليييية يموميييةد السيييتمرار الرئيسييية الدييييارا  ك حيييد وأيضيييا  

 التعليييم ميين الدييرو  خييفل ميين التعليييم تكنولوجيييا فيي  المعاصيير  االتجاهييا  مييع تماشييىي التعليييم ميين النييوع وهييذا (.2020)
 والتطيييوير اإلصيييفح مفميييح فيييةلكا المواكبييية العالميييية التوجهيييا  ميييع ويتييييق ،االلكترونييي  االفتراضييي  التعلييييم نحيييو التقلييييدي
  التربوي 
 درجاة فاي (α = 0.05) داللاة مساتوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد هل " على: نص ال ي الثالث السؤال نتائج

 فاي المادارس ومادراء الترباويين المشارفين نظار وجهة من الغربية الشمالية البادية لواء في بعد عن التعليم نظام فاعلية
 التعليمية(؟ المرحلة الوظيفي المسمى االجتماعي، )النوع اآلتية اتالمتغير  ضوء

 عليى الدراسية عينية أفراد لتقديرا  المعيارية واالنحرافا  الحسابية المتوسطا  حسا  تم السؤال؛ هذا عن لإلجابة
 الميدار ، وميدراء ربيويينالت المشيرفين نظير وجهية مين الغربيية الشيمالية الباديية ليواء في  بعيد عين التعليم نظا  فاعلية درجة
  ذل . (6) جدول ويبين التعليمية(، المرحلة الوظيي  المسمى االجتماع ، )النوع لمتغير وفق ا

 في بعد عن التعليم نظام فاعلية درجة على الدراسة عينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (6) جدول
 المدارس ومدراء التربويين المشرفين نظر وجهة من الغربية الشمالية البادية لواء

 المعياري  االنحراف العدد الحسابي المتوسط المستوى/الفئة المتغير

 االجتماع  النوع

 897. 42 3.35 ذكر

 1.003 31 3.31 أنثى

 937. 73 3.33 المجموع

 الوظيي  المسمى
 833. 54 3.44 مدير

 1.156 19 3.03 مشرف
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 937. 73 3.33 المجموع

 التعليمية المرحلة

 888. 48 3.23 األساسية

 1.015 25 3.53 الثانوية

 937. 73 3.33 المجموع

 درجااة علييى الدراسيية عينيية أفييراد لتقييديرا  الحسييابية المتوسييطا  بييين ظاهرييية فييروق  وجييود (6) جييدول ميين ُيفحيي 
 وفقيا المادارس ومادراء الترباويين المشرفين نظر وجهة نم الغربية الشمالية البادية لواء في بعد عن التعليم نظام فاعلية

 (7) جيدول ويبيين الثفثي ، التبياين تحليي  تطبييق تيم الظاهريية، الييروق  لهيذه اإلحصيائية الداللية ولتحديد الدراسة، لمتغيرا 
 ذل .
 في بعد عن التعليم نظام فاعلية درجة على الدراسة عينة أفراد لتقديرات الحسابية للمتوسطات الثالثي التباين تحليل (:7) جدول

  الدراسة لمتغيرات وفقا المدارس ومدراء التربويين المشرفين نظر وجهة من الغربية الشمالية البادية لواء
 اإلحصائية الداللة ف قيمة المربعات متوسط الحرية درجات المربعات مجموع المتغير

 069. 3.427 2.718 1 2.718 الجنس

 012. 6.755 5.358 1 5.358 الوظيي  المسمى

 873. 026. 020. 1 020. الدراسية المرحلة

   793. 65 51.561 الدط 

    73 874.676 المجموع

    72 63.194 المعدل المجموع

 (α = 0.05) اإلحصائية الداللة مستو   عند إحصائية داللة ذو* 
 فاعليية درجية في  (α = 0.05) داللية ستو  م عند إحصائية داللة ذا  فروق  وجود عد  (7 ) الجدول من ُيفح 

 لمتغييير وفقييا   المييدار  ومييدراء التربييويين المشييرفين نظيير وجهيية ميين الغربييية الشييمالية البادييية لييواء فيي  بعييد عيين التعليييم نظييا 
 فئية لصيالح الييروق  كاني  حييث اليوظيي  المسيمى حسيب عليى فيروق  وجيود النتائج كشي  بينما والجنس، الدراسية المرحلة
 بعيد عين التعلييم فعاليية درجة نحو واحد  نظر  لديهم المدار  ومدراء التربويين المشرفين أ  إلى ذل  الباحث ويع و ،مدير
 عملييية خييفل األمييور وأولييياء والطلبيية المعلمييين مييع المباشيير التمييا  نتيجيية المييدار  مييدراء لييد  النظيير  هييذه اختلييي  وقييد

  الواقع. أر  على ومتابعتها بعد عن التعليم
 التوصيات

 يل : بما الحالية الدراسة توص  الدراسة نتائج استعرا  خفل من
  صعبة. اقتصادية أوضاع من يعانو   الذين لألهال  والتعليم التربية ويار  قب  من الدعم برامج توفير -

 التعليمية. العملية ديمومة الستمرار التعليم من النوع هذا ب همية األمور أولياء توعية ضرور  -
 فاقيد تعيوي  مين تموينهم خط  خفل من بعد عن التعليم مواكبة من يتمونوا لم الذين للطلبة نيس  الدعم برامج يمتقد -

 التعليم.

 إجييراء وأيضييا   الهاشييمية، األردنييية المملكيية فيي  بعييد عيين التعليييم تجربيية تقييييم مثيي  والدراسييا  األبحييا، ميين الم يييد إجييراء -
 بعد. عن للتعليم يةواالجتماع النيسية باآلثار تتعلق دراسة
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