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 للبحوث العربية عمان جامعة مجلة
 العلمي والدراسات العليا في جامعة عمان العربيةمجلة علمية محكمة تصدر عن عمادة البحث 
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 عضوًا الدكتور معين نصراوين

 عضوًا الدكتور ليث أبو عليقة

 سكرتيرة هيئة تحرير المجلة االستاذة دعاء الزعبي
 

 الهيئة االستشارية

 وزارة التعليم العالي / األردن هاني الضمور  األستاذ الدكتور

 الجامعة األردنية / األردن األستاذ الدكتور راتب السعود 

 جامعة الزرقاء الخاصة األستاذ الدكتور طالل الزعبي

 الهاشميةالجامعة  رئيس فواز العبد الحقاألستاذ الدكتور 

 هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي األستاذ الدكتور زيد البشايرة
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 جامعة المنصورة / مصر سمير أبو الفتوح األستاذ الدكتور
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 مدققًا لغويًا للغة اإلنجليزية الدكتورة مي الشيخلي
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 الرحمن الرحيمبسم اهلل 
 

 وعلى محمد اهلل رسول  على ونسلم  ونصلي  يحمد أن ينبغي كما سبحانه  نحمده نستعين،  وبه نتوكل عليه
 : بعد و. والتابعين وصحبه آله

 العلمي والنشاار العلمي البحث إن إذ متميز، جامعي تعليم ألي األساااسااية  الركائز أحد العلمي البحث يعد
 أو المحلي المساااتو  على ساااوا  وترتيبها الجامعات تصاااني  في العالمية الجهات تعتمدها التي المعايير أهم من

 وهم أال األمر، يعنيه من إلى الرصين  البشري  الجهد بإيصال  الجامعي العلمي النشر  يقوم إذ العالمي، أو القومي
  التعليمية والمؤسسات   الجامعات ضمن  العلمية بحوثهم نشر  في الباحثين جهود وتتضافر  المثقفة، المتعلمة الطبقة
 .المجتمع وخدمة العلمي اللقب على الحصول في لها يصبون التي الغايات تحقيق خالل من األخر 

 باستنهاض  اهتمامها جل انصب  التي العربية، عمان جامعة في العلمية المجلة تأسست   ذلك ضو   وعلى
  العلمية المسااااااتويات بأعلى العلمي البحث في الفاعلة المشاااااااركة في والباحثين التدريسااااااية الهيئة أعضااااااا  همم

 العلمي للبحث  رحبة  آفاًقا   ليفتح النور، إلى المجلة  من الثالث   والعدد  السااااااااد  العدد  اليوم خرج وقد  والتنظيمية، 
 لتصااااااابح للبحوث العربية  عمان  جامعة  مجلة  وتطورت وتقدمه،  الوطن تنمية  في البالغة   أهميتها  لها  مجاالت  في

 .االدارية البحوث وسلسلة االدارية، البحوث وسلسلة التربوية، البحوث سلسلة: سالسل ثالث ضمن
 العربية  عمان  جامعة   بها  تتسااااااام التي المتعددة  التميز جوانب  إلى جديدة   إضاااااااافة   تعد  المجلة  هذه  وإن

 وتمثل  للمجتمع، اآلنية  المتطلبات  مع وتجاوبها    الجامعة    هذه  تفاعل    على حي دليل  وأنها  فيها،  العلمي والبحث 
  المجلة أصاابحت قد و المعرفة، عصاار ضااروريات من أصاابحت التي العلمية الثقافة نشاار في منها جديًدا إسااهاًما

 من وغيرها  المعرفة  ودار الشاااااااهيرة المنظومة  بيانات   وقواعد  العالمية،    بيانات   قواعد  في مدرجة  

 .العالمية القواعد
 تتمكن لكي ومقترحاتكم، ودراساتكم،  بأبحاثكم، وإثرا ها دعمها، منكم نأمل المجلة هذه في فإننا وختاًما،

 .    أنشئت أجله من الذي بدورها القيام من
 

 الموفق واهلل  
 

 التحرير هيئة رئيس
 الطراونة إخالص أ.د.
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 شروط النشر
مجلة جامعة عمان العربية للبحوث

 جامعة عمان العربية
 

مجلة جامعة عمان العربية للبحوث مجلة علمية محكمة نصاا  ساانوية تصاادر عن عمادة البحث العلمي والدراسااات العليا 
في جامعة عمان العربية في ثالت سااالساال مت،صااصااة، وذلك في الحقول التالية: العلوم اودارية، والعلوم التربوية والنفسااية، وعلم 

ر البحوت العلمية األصااالية للباحثين في هذه الت،صاااصاااات كافة، ومراجعة الكتب الحديثة ذات الصااالة بأي من  القانون وتعنى بنشااا
اللغتين العربية واونجليزية. ويجب ان يتسااام البحث المقدم إليها بشاااروث البحث العلمي، وخطواته وفق ما هو متعار  عليه عربيا  

 وعالميا. 
 :  تعليمات النشر 

 نشر البحوث العلمية األصلية التي تتوافر فيها الجدة والمنهيجية.  -1
 أن ال تكون البحوث نشرت في مكان آخر، وأن  يتعهد صاحبها بعدم إرسالها إلى أية جهة أخر .  -2
 تقدم البحوث بإحد  اللغتين العربية أو اونجليزية، أو بأية لغة اخر  بموافقة هيئة التحرير.  -3
 حذ  أو ت،تزل أو تعيد صياغة أجزا  من البحث ، بما يتناسب مع أسلوبها ونهجها. لهيئة التحرير أن ت -4
 تقبل مراجعات الكتب القيمة والمقاالت العلمية الم،تصرة.  -5
 إذا سحب الباحث بحثه بعد التقييم فهو ملزم  بدفع تكالي  التقييم.  -6
 بالمواصفات التالية:    du.jojournal@aau.e-aauيقدم البحث عن طريق البريد االلكتروني للمجلة   -7

 سم 5. 2األيسر  سم، 5. 3 األيمن سم، 5. 2 السفلي سم، 2تكون الهوامش كما يلي: العلوي  .أ
 ويجب أن يكون العنوان دقيقًا ومعّبرًا عن محتو  البحث.  Boldمع  16 حجم ب،ط البحث عنوان يكتب .ب
للنصاااااااوص  (pt10) (Time New Roman)للنصاااااااوص العربية و   12 pt) (Time New Roman)حجم ال،ط ) .ج

 .Boldاونجليزية. وتكون العناوين الرئيسة 
 كلمة لكل منهما.  200يرافق مع البحث مل،صان، باللغتين العربية واونجليزية، بما ال يزيد على  .د
ة، وأن ال يتجاوز عدد الكلمات صفح  (30)أن ال تزيد عدد الصفحات البحث بما فيها األشكال والرسوم  والمالحق  على      .ه

 كلمة.   10000
 أن يحتوي البحث على اسم الباحث ورتبته العلمية  وعنوانه البريدي وااللكتروني.   .و
 للنشر العلمي: (American Psychological Association APA)الثوثيق:  تعتمد المجلة نظام  .ز

 إذا كان المرجع بحثًا في دورية:  •
اسااام الدورية )ب،ط مائلد، رقم المجلد، رقم العدد، أرقام الصااافحات، “ عنوان البحث”اسااام الباحث )الباحثيند بد ًا باسااام العائلة،. 

 سنة النشر. 
 إذا كان المرجع كتابًا:  •

 اسم المؤل  )المؤلفيند بد ًا باسم العائلة، عنوان الكتاب )ب،ط مائلد، اسم الناشر، سنة النشر. 
 إذا كان المرجع رسالة ماجستير أو دكتوراه:   •

 يذكر رسالة ماجستير أو دكتوراه ب،ط مائل، اسم الجامعة، السنة. “ عنوان الرسالة،”يكتب اسم صاحب الرسالة بد ًا باسم العائلة، 
 نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية:  المرجعإذا كان  •

 المدينة، أرقام الصفحات، سنة النشر. يكتب اسم الجهة، عنوان التقرير )ب،ط مائلد، 
 وقائع المؤتمر:   •

 اسم الباحث )الباحثيند بد ًا باسم العائلة، عنوان البحث )ب،ط مائلد، اسم المؤتمر، رقم المجلد، أرقام الصفحات، سنة النشر. 
 ألسما . يراعى أن تكون األشكال والرسوم التوضيحية والصور الفوتوغرافية وال،رائط واضحة المعالم وا -8
تعطى صااافحات البحث بما فيه صااافحات الرساااوم  والمالحق والجداول والهوامش أرقامًا متسااالسااالة من أول البحث إلى آخر     -9

 البحث . 
 . Boldيكون عناوين االشكال والجداول بلون غامق  -10
يرفق مع البحث عند تقديمه للمجلة ، القسااااااام ة الكلية ة الجامعة خطابًا موجهًا إلى رئيس التحرير يذكر فيه : عنوان البحث،                   -11

ورغبته في نشاااااره بالمجلة، وتعهده بأن ال يرساااااله إلى جهة أخر  من أجل النشااااار، وأن يذكر فيه عنوانه البريدي كاماًل )أو 
ية وساااايلة اتصااااال أخر  يراها مناساااابة. ويذكر تاريس إرساااااله، واساااامه الثالثي مع توقيعه  البريد اولكتروني إن أمكند، أو أ

 المعتمد. 
 كلمات مفتاحية )دالةد خاصة به، وتكون باللغتين العربية واونجليزية.   6يرفق مع البحث ما ال يزيد عن  -12
 د مستلة من بحثه. 10يعطى صاحب البحث نس،ة واحدة من المجلة، و) -13
 التحرير إجرا  التتغييرات التي يراها ضرورية ألغراض الصياغة. يحق لرئيس  -14
يمكن الحصااول على مجلة جامعة عمان العربية للبحوث من مكتبة جامعة عمان العربية، أو عمادة البحث العلمي والدراسااات   -15

 العليا مقابل دينارين للنس،ة الواحدة.  
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رة دنانير داخل األردن وخمسة وثالثون دوالرًا أمريكيًا أو ما يعادلها االشتراك السنوي لألفراد: سبعة دنانير وللمؤسسات: عش -16
 خارج األردن. 

د 50إذ ت،ضااع أبحاث الباحثين المقدمة للنشاار لرسااوم قدرها )   تعتمد المجلة وبشااكل جزئي على رسااوم النشاار لتمويل عملها،   -17

  -دينارا أو مايعادلها  تدفع على النحو االتي:
  

  
Account No. 0110/026002/9/500   
Bank Name: ISLAMIC Arab Bank البنك العربي االسالمي الدولي 
The name of the beneficiary : Amman Arab University
Swift Code ARABJOAX110  
IBAN: JO68 IIBA 1190 0000 0119 0000 0175 00  
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 في االجتماعي التواصل وسائل توظيف نحو الوطنية النجاح جامعة في التدريس هيئة أعضاء اتجاهات
 اإلنجاز بدافعية وعالقتها التعليمية العملية

 
 د. عبد الغني الصيفي
 جامعة النجاح الوطنية
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 وسااائل توظي  نحو الوطنية النجاح جامعة في التدريس هيئة أعضااا  اتجاهات عن الكشاا  إلى الدراسااة سااعت
 ،المتغيرين هذين بين االرتباطية العالقة وفحص لديهم، اونجاز دافعية ومستو  التعليمية العملية في االجتماعي التواصل

 هيئة عضاااو دّرساااها التي اولكترونية المسااااقات وعدد االجتماعي النوع متغيرات تأثيرات فحص إلى الدراساااة ساااعتو
 نحو التدريس هيئة أعضااااا  اتجاهات في والت،صااااص الحاسااااوب، اساااات،دام في المهارة ومسااااتو  وال،برة، التدريس،
 عينة اختيار تم الدراسااة هدا أ ولتحقيق اونجاز، دافعية وفي التعليمية، العملية في االجتماعي التواصاال وسااائل توظي 

 استبانة  تصميم  وتم تدريس، هيئة وعضوة  عضو  د97) حجمها بلغ يةالوطن النجاح جامعة في التدريس هيئة أعضا   من
 الرابط إلى الوصااااول اسااااتطاعوا الذين التدريس هيئة أعضااااا  من الدراسااااة عينة كانت وعليه البيانات، لجمع لكترونيةإ

 لتصااحيح ال،ماسااي ليكرت نظام اتباع وتم ،الدراسااة أداتي وثبات صاادق مؤشاارات من التأكد وتم لالسااتبانة، اولكتروني
 موجبة جا ت التعليمية العملية في االجتماعي التواصل  وسائل  توظي  نحو االتجاهات أن إلى النتائج وأشارت  األداتين،
 الحسااابي المتوسااط بلغ إذ مرتفعًا، اونجاز دافعية مسااتو  وكان د،0.73) معياري وبانحرا  د3.63) حسااابي بمتوسااط

 في تؤثر اولكترونية المساقات  وعدد االجتماعي النوع متغيرات أن النتائج وبّينت د،0.49) معياري وبانحرا  د4.16)
شكل   التعليمية العملية في االجتماعي التواصل  وسائل  توظي  نحو االتجاهات  الذكور المدرسون  كان إذ إحصائيًا؛  دال  ب

 هيئة عضو  دّرسها  التي اولكترونية المساقات  عدد زاد كلما أنه أيضا  وتبّين اوناث، المدرسات  من إيجابية اتجاهات أكثر
 لم والت،صاااص الحاساااوب اسااات،دام في المهارة ومساااتو  ال،برة متغيرات أما لديه، اويجابية االتجاهات زادت التدريس
 في الديمغرافية المتغيرات تؤثر ولم التعليمية، العملية في االجتماعي التواصااال وساااائل توظي  نحو االتجاهات في تؤثر
 التواصااااااال وساااااااائل   توظي  نحو االتجاهات   بين إحصاااااااائياً   ودالة  موجبة  ارتباطية   عالقة  هناك  وكان  اونجاز،  دافعية 

 واسااااتطاع د،α < 0.01 ،0.38 = )ر بيرسااااون ارتباث معامل بلغ إذ اونجاز، ودافعية التعليمية العملية في االجتماعي

 العملية في االجتماعي التواصاال  وسااائل  توظي  نحو االتجاهات تباينات من د%13) بمقدار التنبؤ اونجاز دافعية متغير
 العملية في االجتماعي التواصل  وسائل  توظي  لدعم السياسيات   بعض تعديل بضرورة  الدراسة  توصي  وعليه التعليمية،
 الوطنية. النجاح جامعة في ةالتدريسي الهيئة أعضا  لد  التعليمية
 النجاح جامعة التدريس، هيئة أعضااااااا  اونجاز، دافعية االجتماعي، التواصاااااال وسااااااائل :االتجاهات،المفتاحية الكلمات
 الوطنية.
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Abstract 

The study aimed to investigate the attitudes of faculty members at An - Najah 
National University towards the employment of social media in education, and it tried to 
reveal the achievement motivation among them. Moreover, it aimed to test the relationship 
between the attitudes towards the employment of social media in education and 
achievement motivation. The study also examined the effects of gender (male and female), 
number of electronic courses taught by the faculty member, experience, level of proficiency 
in the use of computer, and specialization in the attitudes towards employment social media 
in the education and in the achievement motivation. A sample consisted of (97) faculty 
members at An-Najah National University. An electronic questionnaire was designed to 
collect data. Therefore, the sample of the study was the faculty members who were able to 
reach the electronic link of the questionnaire and the indicators of the validity and reliability 
were checked. A 5 - point Likert-type scale was used to correct the instruments, and the 
results indicated that the attitudes towards the employment of social media in education 
was positive with a mean of (3.63) and standard deviation (0.73). The level of achievement 
motivation was high with a mean of (4.16) and standard deviation (0.49). The results showed 
that the gender and the number of e-courses affect the attitudes towards the employment 
of social media in education; where male faculty members had more positive attitudes than 
female faculty members. It was also found that the greater the number of electronic courses 
taught by the faculty member, the higher positive attitudes towards the employment of 
social media in education. The variables of experience, level of proficiency in the use of 
computer, and specialization did not affect the attitudes towards employment of social 
media in education. The correlation coefficient between attitudes towards the employment 
of social media in education and achievement motivation (r = 0.38, α <0.01). The 
achievement motivation would predict (13%) of the variations in the attitudes towards the 
employment of social media in education, and therefore the study recommends the need to 
modify some policies to support the employment of the means of social communication in 
the educational process of the faculty members at An-Najah National University. 
Keywords: Attitudes, social media, achievement motivation, faculty members, An-Najah 
National University.  
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 واهميتها: الدراسة خلفية

 وكي المستقبلية، تطلعاته وتحقيق وتنميته، تطويره على القادرة البشرية القو ب المجتمع رفد في اتالجامع تسهم
 الكفا ة، من عال مساااااتو  على تدريس هيئة أعضاااااا  إلى تحتاج فإنها فاعلة، بصاااااورة األكاديمي دورها الجامعة تؤدي
 المنشاااااااودة، التربوية  األهدا   وتحقيق المجتمع، حاجات   وتلبية  ال،برات، وتزايد  المعرفي التمدد  مواجهة  على والقدرة 
 التعليمية العملية بدأت التكنولوجيا؛ عن يساااتغني ال أصااابح الذي العصااار متطلبات العالي التعليم مؤساااساااات تواكب وكي
 ،(Twitter) وتويتر ،(Facebook) فيساابوكلا نحو: ،االجتماعي التواصاال وسااائل توظي  على تدريجية بصااورة تعتمد

 د.2010 )الحالفي، االتصال وسائل من وغيرها (YouTube) واليوتيوب

 خصاائص  من تمتلكه لما اونترنت؛ شابكة  على انتشااراً  األكثر هي اولكتروني االجتماعي التواصال  مواقع ُتعدُّو
 عليها، المتزايد اوقبال على العالم أنحا  كافة من اونترنت صفحي مت شّجع  مما األخر ؛ اولكترونية المواقع عن تمّيزها

 ُتتَّهم التي ،)الفيساابوكد وخصااوصاااً  الدوام على االجتماعية المواقع لها ضتتعر التي الشااديدة االنتقادات من الرغم علىو
 يللتنام مهمة وساايلة أنها ير  من وهناك وانهياره، عقده انفراث في ساااهمةوالم ،األسااري المجتمع على الساالبي بالتأثير

 الم،تلفة،  شاااااااعوب ال ثقافات    إلى والّتعرُّ  واالطالع اآلخر، مع والرؤ  المفاهيم  وتقريب  المجتمعات،  بين وااللتحام 
 د.2012 عابد،) االجتماعي التفاعل في ناجحة اتصال يلةسكو والمتميز الفاعل لدوره ضافةباو

 المست،دمة؛  التعريفات تعدد إلى هذا وأد  ،متسارع  بشكل   متنامية ظاهرة االجتماعي التواصل  وسائل  أصبحت 
 أنها االجتماعي التواصاال وسااائل دBoyd & Ellison, 2007) أليسااون يعّر و األكاديمي، أم العام االساات،دام في سااوا 

 واالتصاالت التفاعالت وإجرا  بياناتهم، وعرض ملفات إنشا  لألفراد تتيحو اونترنت، شبكة أو الويب إلى تستند خدمات
 المدونات ظهرت الرقمية والتكنولوجيا االتصااااالت وساااائل تقّدم وبسااابب الماضاااية، السااانوات مد  وعلى اآلخرين، مع

 كالواتس والمرئي الصوتي  واالتصال  البيانات وتبادل الفيديوهات نشر  ومواقع والفيسبوك  تويتر مثل والض،مة  الصغيرة 
 أصاااابحت والوسااااائل المواقع وهذا د.Reuben, 2008) المحمولة األجهزة خالل نم يتم إليها الوصااااول أصاااابحو أب،

 الكتشااا  فرصااًا توفر وأصاابحت والمناقشااات، الحوارات فتظهر كاملة، افتراضااية اجتماعية عوالم في يعيشااون األفراد
 د.Solis, 2008) جديدة معلومات ومشاركة

 يجمع الذي اونترنت، على نشاااااااأت التي التحليلية  أو االفتراضاااااااية  المجتمعات  أهم أحد الفيسااااااابوك موقع ويعدّ 
 ويشاااااير د،2011 المعطي، وعبد )حالوة بحق ت،يلي علم والفيسااااابوك العالم، بالد م،تل  من المشاااااتركين من الماليين
 مع التواصال  أو جدد أصادقا   إلى للتعّر  موقع أو أداة مجرد ليس االجتماعي التواصال  مواقع أن إلى د2011) البالونة

 للمعلومات، مهم ومورد بفاعلية، اساات،دامه تم إذا مبهرة تعليمية أداة بل العالم، في حولنا يجري ما معرفة أو األصاادقا ،
 عن ت،تل  فعالة أنشااااطة في الطلبة ودمج التواصاااال تحسااااين أجل من التعليمية العملية في اساااات،دامه للتربويين ويمكن
 العادية. التدريس أساليب

 وللتفاعل للتواصااااال الفرصاااااة إتاحة في كبير دور لها لما االجتماعي التواصااااال بوساااااائل مؤخرًا االهتمام وزاد
 لشاااابكات االنضاااامام بل نقله، يتم بيانات مل  مجرد تعد فلم ،طلبتهم ومع أنفسااااهم تدريس هيئة أعضااااا  بين االجتماعي

 المعلومات جميع تتضاااااامن شاااااا،صااااااية ملفات وإنشااااااا  افتراضااااااي، مجتمع بنا  خالل من الواحد المجتمع داخل عديدة
 ومتى كانوا اينما والطلبة االعضااا  جميع مع التواصاال من تمكنهم خاللها من التي التدريس، هيئة العضااا  الضاارورية
 والصاااااااور الملفات وتبادل األعمال هذه وتقاسااااااام بينهم، المشاااااااتركة األعمال جميع عرض إمكانية لهم تتيحو ،شاااااااا وا

 ,Pamuka, Ergun, Caker, & Yilmaz؛2014 )إبراهيم، ةالمرئي أو الصاااااوتية  الدردشاااااات  إجرا  أو والفيديوهات
 د.2013

 عن القليل ساااو  ُيعر  ال فإنه ،االجتماعي التواصااال لوساااائل الواساااع االسااات،دام من الرغم على الحقيقة وفي
 المجتمع في االجتماعي التواصااال وساااائل اسااات،دام وأن والتربوية، والتعليمية األكاديمية ساااياقاتال في ااسااات،دامه فوائد

 أي إختياري، بشااكل  معها تتعامل والجامعات العالي التعليم مؤسااسااات زالت فما التعليمية، العملية مجال في أو األكاديمي
 حول التساؤل  إلى يدعو الذي األمر الطلبة، مع والتواصل  التعليم مجال في باست،دامها  التدريس هيئة أعضا   تلزم ال أنه

 العملية في أساااااسااااية  أدوات االجتماعي التواصاااال وسااااائل أن القول يمكن ال اللحظة فحتى ذلك، خل  تق  التي الدوافع
 وعليه د،Harris, 2008; Davis III et al., 2012) التدريس هيئة أعضااا  وتفضاايل ل،يارات خاضااعة فهي التعليمية،

 في االجتماعي التواصل  وسائل  توظي  نحو الجامعات في التدريسية  الهيئة أعضا   اتجاهات معرفة الضروري  من بات
 التعليمية. ةالعملي

ّلا  يتم لن وهذا  قدات  معرفة  تم إذا إ تذة   أو المعلمين معت جامعيين  األسااااااااا قد و التكنولوجيا،  نحو ال لة  تت أثب ل  األد
 & Kane, Sandretto) التعليمية  وممارسااااااااتهم  الصااااااافية  بسااااااالوكاتهم  للتنبؤ المعلمين معتقدات  فهم أهمية  التجريبية 

Health, 2002; Pajares, 1992،التواصل  وسائل  ومنها التكنولوجيا نحو المعلم معتقدات بين حقيقي ارتباث وهناك د 

 العملية في يساااات،دمها التي واألدوات تدريسااااهم وطرق الطلبة مع التفاعل في يتبعها التي الساااالوكية واألنماث االجتماعي
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 أو التفاعل إلى يدفعهم قد الحاسااااوبية مهاراتهم ومسااااتو  الجامعات أساااااتذة أو المعلمين خبرة إن القول ويمكن التعليمية،
 خبراتهم مقدار بحسب األكاديمي اوطار في أم االجتماعي اوطار في سوا  االجتماعي؛ التواصل وسائل مع التفاعل عدم

 د.Kagan, 1992) الحاسوبية ومهاراتهم

 مع التواصل  في والنمطية التقليدية األساليب  است،دام  إلى يميلون الذين الجامعات أساتذة  أن نجد ذلك ضو   وفي
 المدرساااااايين وأن صااااااحيح، والعكس الحديثة، التكنولوجيا مع التعامل الحقيقية في يجيدون ال وتعليمهم وتقييمهم طلبتهم،
 االجتماعي، التواصااااال وساااااائل ومنها التكنولوجيا أدوات اساااااتثمار من طلبتهم يمنعون أو يتحفظون والتقليديين النمطيين

 هو ما كل اساااااتيعاب يساااااتطيعون والتحديث االبتكار إلى الميالون األسااااااتذة أن نجد بينما التعليمية، العملية في توظيفهاو
 & Kagan, 1992; Czerniak) االجتماعي التواصااااااال وساااااااائل ذلك ومن بارع، بشاااااااكل  عملهم في ويوظفونه جديد

Lumpe, 1996; Carpenter, Fennema, Peterson, Chiang & Loef, 1989.د 

 التواصاال وسااائل توظي  برزف ،التعليم مجال في ساايما وال ،فاعلة أداة االجتماعي التواصاال وسااائل تعد وعليه
ماعي  ية  في االجت هد   التعليمية  العمل بارها    يمكن إذ د؛2016 والقميزي، )الغمال  الم،رجات  تحساااااااين ب قة  اعت  طري

 تعمل نهاأ لىإ إضااااافة د،Siddiqui & Singh, 2016) الطلبة مع ومشاااااركتها المعرفة وتبادل نقل على لقدرتها مبتكرة

 ذلك غير إلى والمحاكاة المشكالت  حل على القائم والتعلم التعاوني، التعلم نحو: ها،وتطوير النشط  التعلم طرق دعم على
 فيما والقيم واألفكار اآلرا  وتبادل ،النقاش وحلقات الحوار خالل من الطلبة بين والتشاااااارك التفاعل وتعزيز الطرق، من
 د.Kebritchi, 2010) مبينه

 التعليمي الموق  تجعل التعليمية العملية في االجتماعي التواصاال وسااائل اساات،دام أن الدراسااات بعض ووجدت
 أنفساااااهم الطلبة بين المعرفة تبادل تتيح وأنها للمعرفة، متلقي مجرد ليس فهو إيجابية؛ أكثر الطالب ويصااااابح تفاعاًل أكثر
 المتعلمون يبقى فال التعليمية، بالمادة والعمودي األفقي بالتوساااع تسااامح وأنها أنفساااهم، والمعلمين والمعلمين، الطلبة وبين
 التعليمية  بالمادة   العالقة  ذات األخيرة المساااااااتجدات   على يطلعون إنهم إذ عليهم، أقرت التي التعليمية  للمحتويات  رهائن 
 خالل من مثيرة مادة التعليمية المادة من تجعل التكنولوجية بإمكاناتها االجتماعي التواصاااااال وسااااااائل وأن يتلقونها، التي

 تحرر وأنها واالسااااتيعاب، الفهم على الطلبة تعين التي البيانية واألشااااكال والمسااااموعات والفيديوهات الصااااور اساااات،دام
 ;Owen, Fox, & Bird, 2016; Lee, Lee, & Kim, 2015) ةالوجاهي   واللقا ات  المحاضااااااارات   قيود من الطلبة 

Capo, & Orellana, 2011.د 

 ال االجتماعي التواصااال وساااائل توظي  نحو المعلمين اتجاهات أن الدراساااات بعض وجدت آخر صاااعيد وعلى
 كثرة أن الممكن فمن يفعلونه؛ وما يّدعونه ما بين االتساااااق من حالة يوجد ال أنه ويبدو ممارساااااتهم، بالضاااارورة تعكس
 التعليمية العملية في االجتماعي التواصل  وسائل  توظي  من تمنعه الجامعي األستاذ  كاهل على الملقاة األكاديمية األعمال

 أن الدراسااات من الكثير وبّين سااابقًا، عرضااه تم كما ذلك في دورًا الجامعي األسااتاذ ومهارات خبرة وتؤدي ينبغي، كما
 ولعل التعليمية، العملية في االجتماعي التواصاال وسااائل توظي  نحو أساااتذتهم من أكثر إيجابية اتجاهات يمتلكون الطلبة
 مضاطراً  الجامعي األساتاذ  أصابح  وعليه ذلك، في عنهم في،تلفون أسااتذتهم  أما التكنولوحيا جيل هم طلبة أن إلى عائد هذا

 ,Piotrowski, 2015; Akbari) االجتماعي التواصاااااال وسااااااائل ومنها التكنولوجيا نحو الطلبة وقيم اتجاهات لمواكبة
Naderi, Yazdi, Simons, & Pilot, 2016; Verzosa Hurley, & Kimme Hea, 2014.د 

 الحيوية القضايا  ومعالجة والنقاش، الحوار على والعمل المعرفة، نقل في االجتماعي التواصل  وسائل  توظي و
 والطلبة، التدريس هيئة عضاااو تواجه التي الصاااعاب تجاوز في كثيرا يسااااعد قد االجتماعي التواصااال وساااائل خالل من
 المدر  من كال يحتاجها التي الفراغ وقاتأ وقلة الطرفين، كال على المناطة تالمسااااااؤوليا وكثرة األعمال ازدحام نحو:

 على والقدرة ،العمل والطلبة التدريس هيئة أعضا   دافعية زيادة على يعمل مما مباشر،  بشكل  والتواصل  لاللتقا  والطلبة
 د.2006 جلود،) إليهم الموكلة األعمال إنجاز

 واساااااات،دام التعليم تصااااااميم نحو ًاإيجابي واتجاهًا جديدًا دورًا تبني من التعليمية العملية على لقائمينا من ويؤمل
 وساااائل خالل من وتفعيلها ،التزامنية وغير التزامنية، التعليمية األنشاااطة تدعم التي المحتو ، لتقديم جديدة  إساااتراتيجيات

 التواصل  شبكات  نحو إيجابية اتجاهات متزايد نحو على يتبنون معلمين الحال بطبيعة يتطلب وهذا االجتماعي، التواصل 
 والعطا   العمل  نحو لإلنجاز  وحافزا  دافعا  المدرساااااااين  عند  ي،لق مما  المتعلمين، ،براتب وربطها  ،توظيفها و االجتماعي 

 د.2015 ،العنزي ؛2010 )الحالفي، الدائم
 ينقل  الذي  فهو ،التعليمية  العملية  في هماً م جز ًا ُيعد  التدريس  هيئة  عضاااااااو أن د2010) الحالفي أشاااااااار  وقد 

 الذي وهو وينشااارها، ويطورها المعرفة يؤكد الذي العنصااار أنهو تعلمهم، لنتاجات المقيم وهو ويوجههم، للطلبة المعرفة
 التدريس  مهنة  يتجاوز  دوره أنو والمجتمع، الجامعة   في والبنا   التطوير عملية  تقوم وعليه  المجتمع، خدمة   برامج ينفذ 
 يوليه أن بد ال لذا تنفيذها، على يحرص التي العلمية والنشااااااطات البرامج خالل من الطلبة شااااا،صااااايات  في التأثير إلى
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 أدواره ممارسااااة من ُيّمكنُه ما كل وتوفير واالهتمام، والرعاية العناية جل خاص بشااااكل والجامعات عام، بوجه المجتمع
 المنشود. بدوره التزامه من ويحّسن عمله نحو دافعيته مستو  يرفع الذي األمر ،الم،تلفة

يذكر  نث  هيرفلتون و ندروا  وكي ية  بأن  دHerivelto, Kenneth & Andrew, 2002) وأ جاز  دافع  لد   اون

 والطموحات الوظيفي، األدا  :محكات ثالثة إلى تساااااتندو لهم، والوظيفية المهنية بالحياة ةمرتبط التدريس هيئة أعضاااااا 
 الحاجات   من مجموعة  تمثل  الدافعية   بأن  دAnderson, 2001) أندرساااااااون  أشاااااااار حين في الحياة،  وجودة الوظيفية، 

 السااااالوك لتوجه الوظيفية، والقرارات التنظيمية، السااااالوكيات خالل من وتظهر ال،ارجية، بالبيئة تتأثر التي واالهتمامات
 .الوظيفية األهدا  تحقيق نحو

 الوصاااااااول أجل  من الجهد  بذل  إلى لدفعه   والمجتمع، للفرد بالنسااااااابة    المهمة  الدوافع  من اونجاز  إلى الحاجة  ف 
شغل  التي المهمة المشكالت  من مؤسساته    بكل المجتمع أفراد جميع لد  اونجاز دافعية دوتع لألهدا ،  المسؤولين  بال ت
 والحس واالنفعالية   العقلية  المهارات  من العديد   أفراده بإكسااااااااب   مرهون مجتمعاتهم  تقدم  ألن النفس، وعلما   والمفكرين
 د.Menall, Masuda, & Nicklin, 2010 ؛2011 )ردايدة، المجتمع تقدم يتطلبها التي حركية

 ما خالل من ذاته بتحقيق اونساااان يشاااعر إذ ذاته، تحقيق تجاه الفرد ساااعي في جوهريًا مكونًا اونجاز دافع ويعّد
 تحقيق إلى وحاجته لإلنجاز الفرد حاجة أنو أفضاااال، حياة أساااالوب من إليه يسااااعى وفيما أهدا ، من يحققه وفيما ينجزه
 بل اونجاز، على الفرد قدرة تتضاااامن ال فهي تحقيقها، إلى اونسااااان يسااااعى التي االجتماعية الحاجات أعلى يمثالن ذاته

 )بحري، طريقه وتعترض الفرد تتحد  صاااعبة مشااااكل حل إلى الدافع يعني وهو الحياة، في حقيقي شاااي  ونجاز حاجته
 د.2013

 من وأنواع الفرد، خبرات خالل ومن المحيطة، البيئة مع الفرد تفاعل خالل من مكتسااب دافع هو اونجاز ودافع
 بعدة يتأثر اونجاز دافع فإن لذلك أدائها؛ في واالساااتمرار الصاااعبة المهام تحقيق في والرغبة بالمنافساااة تتصااا  السااالوك
 والتفاعل  للدولة،   التعليمية  النظم في التربوية  والعمليات  لألفراد، االجتماعي  والدور  الساااااااائدة  الثقافية   القيم :منها  عوامل، 

 د.2012 رسالن،) الفرد تنشئة وأساليب الجماعة، أفراد بين
 التراث إلى لإلنجاز الدافع مفهوم أدخل من أول يعد (Murray) مواري بأن د2012) الساااااميري أشاااااارت وقد

 وعلى بسرعة األشيا  عمل إلى الميل أو الرغبة أنه على عرفهف الش،صية،  بديناميات المتعمقة دراساته  خالل من النفسي 
 ماكيالند أجراها التي الدراسات خالل من ال،مسينات بداية في باالنتشار بدأ المفهوم هذا إن إال اومكان، بقدر أفضل نحو

(McClehhand)  قبل،  من أنجز مما  أفضاااااااال وجه  على بمهامه    للقيام  الفرد يحرك ما  أنه  لإلنجاز  الدافع  عر  الذي 

 باألدا  المرتبط الوجدان أو الشااعور يعني فرضااي تكوين لإلنجاز الدافع دويع نتيجة، وأفضاال جهد وأقل وساارعة بكفا ة
 .التميز معايير لبلوغ المنافسة حيث التقييمي

 ومن المحيطة، البيئة مع الفرد تفاعل خالل من مكتسااب دافع هو بل فساايولوجية، أصااول له ليس اونجاز ودافع
 في واالستمرار  الصعبة  المهام تحقيق في والرغبة التفوق، ورا  بالندية تتص   السلوك  من وأنواع الفرد، خبرات خالل
 والعمليات  لألفراد، االجتماعي  والدور  السااااااااائدة  الثقافية    القيم :منها  عوامل،  بعدة  يتأثر  اونجاز  دافع فإن  لذلك    أدائها؛ 
 د.2005 العلي،) األطفال تنشئة وأساليب الجماعة، أفراد بين والتفاعل للدولة، التعليمية النظم في التربوية

 ومن قدراتهم، ومستو   بأدائهم الكبير االنشغال  إلى يميلون لإلنجاز القوية الدوافع ذوي التدريس هيئة أعضا  و
 من أكثر المشااكلة يواجهوا أن ويفضاالون راجعة، تغذية على يحصاالوا أن ويفضاالون واقعية، أهدافا يضااعون أنهم سااماتهم
 يساااامحون وال المسااااؤولية، حملت على وقادرين التنافسااااية، المواق  في لديهم ما أفضاااال ويعطون لحلها، المعونة طلب

  د.Whitman, Van Roy, & Viswesvaran, 2010) أهدافهم نحو تحركهم باعتراض

 من المنبثقة  والتعليمية  والتربوية  اودارية  الجامعة   أهدا   تحقيق في التدريس  هيئة  عضاااااااو دور من وانطالقاً 
 عمله  في ليتقدم  التكنولوجيا  عالم  في جديد   هو ما  على واالطالع المعرفة  لعالم  مواكبته  من بد  ال لذا  المجتمع، فلسااااااافة  
 التواصاااااال وسااااااائل توظي  على حثهم في دورها التدريس هيئة أعضااااااا  لد  اونجاز دافعية تؤدي قد وبالتالي وأدائه،

 عبر يتحقق قد الذي المردود وأن ،التربوية الم،رجات وتطوير الطلبة مساااتو  لتحساااين التعليمية العملية في االجتماعي
 يترتب وقد عملهم مجال في التدريسية  الهيئة أعضا   يحّمس قد التعليمية العملية في االجتماعي التواصل  وسائل  توظي 
 إن لذا المنشااااااودة، التربوية هدا األ وتحقيق ذواتهم، تحقيق وبالتالي ،لديهم اونجاز دافعية مسااااااتو  تحسااااااين ذلك على

 الطلبة إعداد بهد  تقليدية غير تعليمية كأدوات ضرورياً  أصبح  التعليمية البيئة في االجتماعي التواصل  شبكات  است،دام 
 أعضا   اتجاهات عن للكش   الدراسة  هذه جا ت لذا بأهميتها، المعلم لد  عالية قناعة يتطلب وهذا والمستقبل؛  للحاضر 
 وعالقتها التعليمية العملية في االجتماعي التواصاااااال وسااااااائل توظي  نحو الوطنية النجاح جامعة في التدريسااااااية الهيئة
 .لديهم اونجاز بدافعية
 وأسئلتها: الدِّراسة مشكلة
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 وسااائل تأثير حول والمثقفين األكاديميين بين جدل هناك وأن حدين، ذو سااالح االجتماعي التواصاال وسااائل تعّد
 أن وبما التعليمية، العملية في اسااات،دامها وجدو  ونفساااي واجتماعي واخالقي قيمي مساااتو  على االجتماعي التواصااال

 زمالئه ومواق  اتجاهات في تباينًا لمس فقد الوطنية النجاح جامعة في تدريس هيئة أعضااااا  من البحثية الورقة هذه معد
 وسائل  است،دام  أن ير  منهم فالبعض التعليمية؛ العملية في االجتماعي التواصل  مواقع است،دام  جدو  حول األكاديميين
 في االجتماعي التواصاال وسااائل اساات،دام ويعتبرون قيمة، ذات ليساات مسااألة التعليمية العملية في االجتماعي التواصاال
 اآلخر البعض نر  المقابل وفي ،التعليمية للعملية بصااااااالة تمت ال وأحاديث حوارات فتح إلى سااااااايؤدي التعليمية العملية
 لتحقيق فعالة وسائل  نهاأ يرون فهم التعليمية؛ العملية في االجتماعي التواصل  وسائل  توظي  نحو إيجابية اتجاهات لديهم

 م،رجات يحساااّان الذي األمر والجماعي الفردي المسااااتويين على والطلبة ساااااتذةاأل بين الحوار قنوات وفتح ،التواصاااال
 االجتماعي التواصاال مواقع توظي  يؤيد من هناك أن العالقة ذات الدراسااات أشااارت الصاادد هذا وفي التعليمية، العملية
ية  في ها،   من وهناك  التعليمية  العمل قدات  طبيعة  يعكس وهذا  يرفضااااااا تالي    التربويين، معت  ذلك  حول ممارساااااااااتهم   وبال
(Govender, 2012; Yuen, Yaoyuneyong & Yuen, 2011،المعلمين أن وجدت الدراسااااااات بعض ووجدت د 

 نحوها باتجاهاتهم مقارنًة التعليمية البيئات في االجتماعي التواصااااال وساااااائل توظي  نحو إيجابية أكثر اتجاهات يملكون
 د.Asterhan & Rosenberg, 2015; Ulrich & Karyonen, 2011) عام بشكل 

 من يبدو لذا التعليمية، العملية في االجتماعي التواصل وسائل توظي  نحو متباينة اتجاهات هناك أن يبدو وعليه
 توظيف نحو الوطنية النجاح جامعة في التدريسااااية الهيئة أعضاااااء اتجاهات ما اآلتي: الرئيس السااااؤال طرح المنطقي
 ؟اإلنجاز بدافعية وعالقتها التعليمية العملية في االجتماعي التواصل وسائل

 اآلتية: األسئلة السؤال هذا عن ويتفرع

 التدريسية الهيئة أعضا  لد  التعليمية العملية في االجتماعي التواصل وسائل توظي  نحو تجاهاتاال طبيعة ما .1
 ؟الوطنية النجاح جامعة في

 الوطنية؟ النجاح جامعة في التدريسية الهيئة أعضا  لد  اونجاز دافعية مستو  ما .2

 لد  اونجاز ودافعية التعليمية العملية في االجتماعي التواصل وسائل توظي  نحو االتجاهات بين العالقة ما .3
 ؟الوطنية النجاح جامعة في التدريسية الهيئة أعضا 

 است،دام في المهارة ومستو  ال،برة سنوات وعدد اولكترونية المساقات عددو الجنس متغيرات تؤثر هل .4
 ودافعية التعليمية العملية في االجتماعي التواصل وسائل توظي  نحو االتجاهات في والت،صص الحاسوب
 ؟الوطنية النجاح جامعة في التدريسية الهيئة أعضا  لد  اونجاز

 الدِّراسة: أهداف
 توظي  نحو الوطنية النجاح جامعة في التدريساااية الهيئة أعضاااا  اتجاهات إلى التعّر  الحالية الدراساااة هدفت

 بين العالقة واتجاه قوة وفحص لديهم، اونجاز دافعية مسااتو  وكشاا  ،التعليمية العملية في االجتماعي التواصاال وسااائل
 لديهم، اونجاز ودافعية التعليمية العملية في االجتماعي التواصاال وسااائل توظي  نحو التدريسااية الهيئة أعضااا  اتجاهات
 ومساااتو  ال،برة، سااانوات وعدد اولكترونية، المسااااقات عدد الجنس، متغيرات تأثير عن الكشااا  إلى الدراساااة وساااعت
 التواصاااال وسااااائل توظي  نحو التدريسااااية الهيئة أعضااااا  اتجاهات في والت،صااااص الحاسااااوب، اساااات،دام في المهارة

 اونجاز. ودافعية التعليمية العملية في االجتماعي
 الدِّراسة: أهمية

 االجتماعي التواصااال وساااائل نحو االتجاهات عن الكشااا  هما مهمين متغيرين تناولها في الدِّراساااة أهمية تكمن
 التعليمية  العملية  م،رجات  لتحساااااااين كبيرة آمال  عليها  يعقد  مهمة  شاااااااريحة   لد   اونجاز  ودافعية  التعليمية  العملية  في

 بمساااااتحدثات عالقة ذا نظريًا أدبًا تقدم كونها من الدراساااااة أهمية وتنبثق التدريساااااية، الهيئة أعضاااااا  وهي أال الجامعية
 في التعليم ووزارة الجامعة إدارة في المساااااؤولين الدراساااااة تفيد قدو التعليمية، العملية في اويجابي ودورها التكنولوجيا،

 المتجدد. المعرفة عالم ليواكب التعليم سياسيات تغيير في تسهم قد فعالة سياسات تبني
 الدراسة: حدود

 :اآلتية المحددات ضو  في الدراسة تحددت

  مد.2019ة2018) الدراسي للعام الثاني الدراسي الفصل ي:الزمان الحد .1

 فلسطين. -الغربية الضفة في نابلس في الوطنية النجاح جامعة ني:المكا الحد .2

 والطبيعية. اونسانية الت،صصات جميع في الوطنية النجاح جامعة في التدريس هيئة عضا أ :البشري الحد .3

 وتحليلها، مات البيانات لجمع است،دمت التي واالجرا ات باالدوات الحالية الدراسة نتائج تتحدد الموضوعي: الحد .4
 بدافعية وعالقتها التعليمية العملية في االجتماعي التواصل وسائل توظي  نحو تجاهاتاال على واقتصارها
 .األكاديمي اونجاز
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 الدراسة: محددات
 أداة على المساااااتجيبين إن إذ البيانات، لجمع المسااااات،دمة األداة وطبيعة العينة بطبيعة الدراساااااة محددات تتمثل

 اولكترونية موإيميالته االجتماعي التواصاااال مواقع عبر اولكتروني الرابط إلى الوصااااول اسااااتطاعوا الذين هم الدراسااااة
سية  الهيئة أعضا   وموقع ستجابوا  الذين فإن وعليه )زاجلد، الوطنية النجاح لجامعة التابع اولكتروني التدري  رابط على ا

 ويمتلكون رغبة لديهم والذي االجتماعي، التواصل  مواقع يزورون الذين التدريس هيئة أعضا   هم اولكترونية االستبانة 
 مع التعامل نحو سااااااالفًا باتجاهاتهم المبحوثين اساااااااتجابات وتتحدد اولكترونية، االساااااااتبانات عم للتعامل الالزمة المهارة

  اولكترونية. االستبانات
 

 المصطلحات: تعريف
  :الدراسة لمتغيرات واوجرائية االصطالحية التعريفات يلي فيما

 التي لسدإ ...والسااكايب والتويتر، )الفيساابوك، مثل اولكتروني التواصاال أشااكال جميع هي االجتماعي: التواصاال وسااائل
 والفيديوهات ،والرساااائل واالفكار، المعرفة، لمشااااركة اونترنت عبر نقاش حلقات بانشاااا  المسااات،دمون يقوم خاللها من

 د.Seaman & Tinti-Kane, 2013) أخر  ومحتويات

 كال ومن والت،صااصااات،  الرتب، ومتنوعي علمية، مؤهالت يحملون الذين المدرسااين جميع التدريسااية: الهيئة أعضاااء
 .2019-2018 للعام الثاني الدراسي للفصل الجنسين،

يا    تحقيق على الفرد قدرة  :اإلنجاز  دافعية   الفيزيقية  البيئة  على والسااااااايطرة صاااااااعبة،   أنها  اآلخرون ير  التي األشااااااا
 وبلوغ العقبات على والتغلب واالستقاللية،  االدا ، وسرعة  وتنظيمها، تناولها وحسن  المشاعر  في والتحكم واالجتماعية،

 الناجحة بالممارساااة وتقديرها بالذات واالعتزاز عليهم، والتفوق اآلخرين ومنافساااة الذات، على والتفوق االمتياز، معايير
 قدر نوتمك وإجادة بسااارعة إليه الموكلة األعمال ألدا  التدريس هيئة عضاااو رغبة إجرائيًا: وتعر  ،د2012 )رساااالن،
 التي االسااتبانة فقرات على التدريس هيئة أعضااا  اسااتجابات خالل من عليها الحصااول تم التي بالدرجة ويقا  اومكان،
 الغرض. لهذا انالباحث أعدها

 الذي األمر الموضاااااوع، لهذا الشاااااامل التقييم عملية بعد معين موضاااااوع تجاه الفرد يت،ذه الذي الموق  هي االتجاهات:
 التي بالدرجة إجرائيًا وتعّر  ،دAlbarracin & Vargas, 2010, p. 2) تجاهه الحياد أو رفضه  أو قبوله إلى به يؤدي

 التعليمية. العملية في االجتماعي التواصل وسائل توظي  نحو االتجاهات مقيا  في التدريس هيئة أعضا  عليها يحصل
 التعليمية االحتياجات تلبية إلى تهد  التي واوجرا ات األنشاااااااطة من ومنساااااااقة منظمة مجموعة هي التعليمية: العملية
 أكثر ش،صيته   من تجعل التي التعليمية المهارات من العديد المتعلم إكساب  إلى وتهد  ،محددة واألهدا  الشروث  ضمن 
 .دChalmers & Fuller, 2012) هأمام العمل فرص إتاحة في وتساهم ،واتزان قوة

 السابقة: الدراسات
 في ومعلماتها الرياضااايات معلمي اتجاهات إلى لتعّر ل هدفت دراساااة بإجرا  د2017) والشاااواهين حمادنة قام

 د80) من الدِّراساااة عينة وتكّونت الرياضااايات، تعليم في دالفيسااابوك) االجتماعي التواصااال موقع اسااات،دام نحو األردن
 التواصاااااال موقع اساااااات،دام نحو األردن في ومعلماتها الرياضاااااايات معلمي اتجاهات أّن النتائج أظهرتو ومعلمة، معلمًا

 وجود وكذلك   ،الجنس لمتغير ُتعز  إحصااااااااائية  داللة  ذات فروق توجد  وال ،مرتفعة  وبدرجة   إيجابية   كانت   االجتماعي 
 األكثر. ال،برة ولصالح التدريسية ال،برة لمتغير ُتعز  إحصائية داللة ذات فروق

 إحد  في التدريس هيئة أعضااااا  اساااات،دام درجة عن الكشاااا  إلى هدفت دراسااااة د2012) الرشاااايدي وأجر 
 هيئة عضااو د157) من الدراسااة عينة تكونت وقد التعليمية، العملية في االجتماعي التواصاال لمواقع السااعودية الجامعات
 التعليمية العملية في االجتماعي التواصاال لمواقع التدريس هيئة أعضااا  اساات،دام درجة أن إلى النتائج وأشااارت تدريس،

 متوسطة. بدرجة كان
 بوكسالفي لموقع ةسيالتدري الهيئة عضا أ است،دام مد  إلى لتعّر ل هدفت سةدرا دDuff, 2010) دو  أجر و

 قساااام من جامعيًا اسااااتاذًا د50) من الدراسااااة عينة وتكونت تايوان، جامعة في جريتأ وقد للتعليم، طلبتهم مع للتواصاااال
 الفيسااااااابوك نحو إيجابية واتجاهات رغبة لديهم التدريس هيئة أعضاااااااا  أن الدراساااااااة نتائج أظهرتو التعليم، تكنولوجيا
 كثيرة. فوائد من له لما الطلبة مع والتواصل التعليمية العملية في توظيفه إلى ويميلون

 العملية في الفيساااابوك اساااات،دام مد  عن الكشاااا  إلى هدفت سااااةراد دChristin, 2010) سااااتينريك وأجر 

 أن منهم مدرسااااااًا د40) رأي وكان التدريس، الهيئة أعضااااااا  من مدرسااااااًا د50) من الدراسااااااة عينة وتكونت التعليمية،
 الطلبة. لد  الذاتي التعّلم يعزز أنه كما والطلبة، المدرسين بين التواصل ويسّهل التعليمية العملية في مفيد الفيسبوك

 في االجتماعي التواصاااال مواقع اساااات،دام أثر إلى لتعّر ل دKarbinsiki, 2010) كاربنسااااكي دراسااااة وهدفت

سي  التحصيل  سية  الهيئة وأعضا   الطلبة واتجاهات األمريكية الجامعات إحد  طلبة لد  الدرا  مواقع توظي  نحو التدري
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 في االجتماعي التواصل  مواقع يست،دمون  الذي الطلبة أن إلى النتائج وأشارت  التعليمية، العملية في االجتماعي التواصل 
 توظي  نحو التدريساااية الهيئة وأعضاااا  الطلبة اتجاهات وأن الدراساااي، التحصااايل في إيجابيًا ذلك يؤثر التعليمية العملية
 إيجابية. كانت التعليمية العملية في االجتماعي التواصل مواقع

 هدفت دراساااااة  د2011) ردايدة أجرت الجامعات؛ في التدريس هيئة أعضاااااا   لد  اونجاز دافعية ي،ص وفيما
 األردن في اليرموك جامعة في التدريس هيئة أعضاااا  لد  الوظيفي اونجاز ودرجة الوظيفي الرضاااا درجة إلى لتعّر ل

 درجة أن الدراساااااااة نتائج أظهرت وقد تدريس، هيئة عضاااااااو د184) من الدراساااااااة عينة وتكونت نظرهم، اتوجه من
 عالقة وجود النتائج أظهرتو متوساااطة، بدرجة جا ت اليرموك جامعة في التدريس هيئة أعضاااا  لد  الوظيفي اونجاز
 .الوظيفي واونجاز الوظيفي الرضا بين للعالقة إحصائيًا دالة إيجابية

 مدرساااي لد  واوحباث الدافعية مصاااادر اساااتقصاااا  إلى هدفت دراساااة (Kiziltepe, 2008) كزيلتيب وأجر 

 نتائج ظهرتأو ،جامعيًا اسااتاذًا د300) على الدراسااة عينة واشااتملت تركيا، في اسااطنبول في الحكومية الجامعات إحد 
 وأظهرت الجامعي، التدريس في االحباث أو للدافعية المثيرة العوامل أكثر هو للطلبة األكاديمي المسااااااتو  أن الدراسااااااة
 التعليم نحو األساااااااتذة دافعية من تثبط التي العوامل أهم من الرواتب وتدني العلمي البحث دعم مسااااااتو  تدني أن النتائج

 جوانب بعض نحو ساااالبية نظر وجهات لديهم تركيا في الجامعات مدرسااااي من الغالبية أن النتائج أظهرت كما الجامعي،
 .لديهم اونجاز دافعية ان،فاض وبالتالي مالتعلي مهنة

  لد   العلمية  واونتاجية   اونجاز  دافعية  بين العالقة  إلى لتعّر ل هدفت   دراسااااااااة بإجرا   د2004) العتيبي وقام 
 أن إلى الدراسة  وتوصلت  تدريس، هيئة عضو  د200) الدراسة  عينة وبلغت سعود،  الملك بجامعة التدريس هيئة أعضا  
 هيئة لعضااااو العلمية واونتاجية اونجاز دافعية بين موجبة ارتباطية عالقة وهناك مرتفعة جا ت اونجاز دافعية مسااااتو 
 .التدريس

  لد  الوظيفي والرضا  العمل دافعية مستو   عن الكش   إلى هدفت دراسة  (Manning, 2003) ماننج وأجر 

 هيئة ألعضاااا  الجاذبة والعوامل األمريكية، ميشااايغان والية في الزنوج كليات في العلوم كلية في التدريس هيئة أعضاااا 
 وتكونت فقط، للزنوج ت،صص  التي الكليات من خاصة  كلية د33)و حكومية كلية د34) في العلوم تدريس نحو التدريس
 وأشااارت البيانات، جمع عملية في االسااتبانة الدراسااة واساات،دمت التدريس، هيئة أعضااا  من د485) من الدراسااة عينة
 بدرجة   كان  الكليات  هذه  في العاملين  التدريس  هيئة  أعضاااااااا  لد   الوظيفي والرضاااااااا العمل  دافعية  أن الدراساااااااة  نتائج 

 نفس من التدريس هيئة أعضاااا  توظ  بالساااود ال،اصاااة المجتمع كليات معظم أن إلى النتائج أشاااارت ذلككو متوساااطة،
 .الكلية فيها توجد التي المنطقة
 السابقة: الدراسات على التعقيب

 العملية في االجتماعي التواصااااال مواقع بتوظي  العالقة ذات الساااااابقة الدراساااااات معظم أشاااااارت ،عام بوجه
 ؛2017 والشاااااواهين، )حمادنة دراساااااات نحو وإيجابية مرتفعة جا ت التدريس هيئة أعضاااااا  اتجاهات أن إلى التعليمية

Duff, 2010; Christin, 2010; Karbinsiki, 2010،شارت  د سات  وأ  وتترواح محسومة  غير المسألة  أن أخر  درا

يد    بين تأي ما  د،Govender, 2012; Yuen, Yaoyuneyong & Yuen, 2011) والمعارضااااااااة   ال  دافعية  ي،ص وفي

 لد  اونجاز دافعية مسااتو  في التباين إلى السااابقة الدراسااات أشااارت الجامعات في التدريس هيئة أعضااا  لد  اونجاز
 ;Kiziltepe, 2008 ؛2004 العتيبي، ؛2011 )ردايدة، م،تلفة عوامل بساااابب وذلك الجامعات في العاملين األكاديميين

Manning, 2003،العملية في االجتماعي التواصااااااال مواقع توظي  نحو االتجاهات أن يبدو ال تقدم ما ضاااااااو  وفي د 

 ال لديهم، اونجاز دافعية مسااتو  حول واضااحة غير الصااورة زالت وما حساامت، قد الجامعيين األكاديميين لد  التعليمية
 وتوظي  اونجاز دافعية بين ربطت دراسات على يعثر لم الباحثان وأن مجتمعاتهم، في مرموقة مكانة يشغلون أنهم سيما
 الدراسااااات من الحالية الدراسااااة واسااااتفادت الجامعيين، األكاديميين بين التعليمية العملية في االجتماعي التواصاااال مواقع
 القيا . أدوات بنا  وكيفية النظري، األدب استعراض في السابقة
 :الدراسة منهج

 الوطنية النجاح جامعة في التدريس هيئة أعضااا  اتجاهات عن للكشاا  االرتباطي الوصاافي المنهج اساات،دام تم
 االرتباطية العالقة وفحص لديهم، اونجاز دافعية ومستو   التعليمية العملية في االجتماعي التواصل  وسائل  توظي  نحو
 التي اولكترونية المسااااقات وعدد االجتماعي النوع متغيرات تأثيرات فحص إلى الدراساااة ساااعتو المتغيرين، هذين بين

 هيئة أعضا   اتجاهات في والت،صص  الحاسوب،  است،دام  في المهارة ومستو   وال،برة، التدريس، هيئة عضو  دّرسها 
 .اونجاز دافعية وفي التعليمية، العملية في االجتماعي التواصل وسائل توظي  نحو التدريس
 م،تل  من الوطنية النجاح جامعة في التدريس هيئة أعضاااا  جميع من الدراساااة مجتمع تكّون :والعينة الدراساااة مجتمع

 هيئة عضااو  د600) يقارب ما الدراسااة  مجتمع حجم ويبلغ األكاديمية، الرتب وم،تل  الجنسااين  كال ومن الت،صااصااات  
 اسااااتطاعوا الذين التدريس هيئة أعضااااا  وهم متيساااارة عينة اختيار وتم ،جامعيًا أسااااتاذًا د97) العينة حجم وبلغ ،تدريس
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 بحساااب الدراساااة لعينة الديمغرافية التوزيعات يوضاااح اآلتي والجدول الدراساااة، ألداة اولكتروني الرابط إلى الوصاااول
 .متغيراتها

 المستقلة التغيرات بحسب الدراسة لعينة الديمغرافية التوزيعات (:1) جدول
 المئوية النسب التكرارات مستوياته المستقل المتغير

 الجنس
 64.2 62 ذكر

 35.8 35 أنثى

 اولكترونية المساقات عدد

 43.2 42 يوجد ال

 39.5 38 مساقات 1-5

 17.3 17 فأعلى 6

 ال،برة سنوات عدد
 45.7 44 سنوات 1-10

 54.3 53 سنوات 10 من أكثر

 است،دام في المهارة مستو 
 الحاسوب

 70.4 68 متقدم

 28.4 28 متوسط

 1.2 11 ضعي 

 الت،صص
 50.6 49 اونسانية العلوم

 49.4 48 الطبيعية العلوم

  الدراسة: أداتا
 وسااااااااائل  توظي  نحو االتجاهات   مقيا   األولى وكانت   الدراسااااااااة،  أغراض لتحقيق أداتين ببنا   الباحثان   قام 
 صياغة  كيفية االعتبار بعين األخذ وتم النفسي،  األدب على االطالع بعد وذلك التعليمية، العملية في االجتماعي التواصل 
 فقرة د30) اقتراح عن ذلك  وأسااااااافر والسااااااالوكيةد،   واالنفعالية   )المعرفية  مكوناتها   ومراعاة  االتجاهات   مقاييس  فقرات
 توظي  وتدعم تؤيد موجب بشكل  صياغتها تم التي والفقرات سالب، باتجاه اآلخر والبعض موجب باتجاه بعضها صيغت
 األداة واتبعت ذلك، فتعارض سالب بشكل  صياغتها تم التي الفقرات أما التعليمية، العملية في االجتماعي التواصل وسائل
 غير واالسااتجابة د4) الدرجة موافق واالسااتجابة د5) الدرجة بشاادة موافق االسااتجابة أعطيت إذ ال،ماسااي؛ ليكرت نظام
شدة  معارض واالستجابة  د2) الدرجة معارض واالستجابة  د3) الدرجة متأكد  التصحيح  مفتاح عكس وتم د،1) الدرجة ب
 لتواصل ا وسائل  توظي  نحو إيجابية اتجاهات المستجيبين  تبني إلى ذلك أشار  الدرجة زادت وكلما السالبة،  الفقرات لد 

 وسااائل توظي  نحو ساالبية اتجاهات المسااتجيبين تبني إلى ذلك أشااار الدرجة قلت وكلما التعليمية، العملية في االجتماعي
 موجب باتجاه بعضاااااها صااااايغت فقرة د28) فاحتوت اونجاز دافعية أداة أما التعليمية، العملية في االجتماعي التواصااااال
 الفقرات أما اونجاز، دافعية ارتفاع إلى تشاااير موجب بشاااكل  صاااياغتها تم التي والفقرات ساااالب، باتجاه اآلخر والبعض

 موافق االستجابة  أعطيت إذ ال،ماسي؛  ليكرت نظام األداة واتبعت ذلك، ان،فاض إلى تشير  سالب  بشكل   صياغتها  تم التي
  د2) الدرجة معارض واالسااتجابة د3) الدرجة متأكد غير واالسااتجابة د4) الدرجة موافق واالسااتجابة د5) الدرجة بشاادة

 ذلك أشار  الدرجة زادت وكلما السالبة،  الفقرات لد  التصحيح  مفتاح عكس وتم د،1) الدرجة بشدة  معارض واالستجابة 
 اونجاز. دافعية تدني إلى ذلك أشار الدرجة قلت وكلما اونجاز، دافعية ارتفاع إلى

 على الدراسااااااة أداتي توزيع تم إذ المحكمين، صاااااادق إلى بداية اللجو  تم الدراسااااااة، أداتي صاااااادق من وللتأكد
 المحكمين معظم وأشار  التربوية، والعلوم واورشاد  النفس علم ت،صص  من الوطنية النجاح جامعة مدرسي  من مجموعة

 ال بحيث واحدة، فكرة الفقرات تقيس وأن الطويلة، العبارات اختصاااار  وجوب مع للتطبيق الدراساااة  أداتي صاااالحية  إلى
 ضو  في الدراسة أداتي وتعديل التوجيهات ضو  في التعديالت إجرا  وتم المعنى، حيث من مركبة الواحدة الفقرة تكون
 ذلك.

 ويعّبر الكلية الدرجة في اوسااهام على األداة في فقرة كل بقدرة عنه وُيعّبر البنا ؛ صاادق طريقة اساات،دام تم كما
 على تطبيقهما تم الدراسة  ألداتي البنا  صدق  عن وللكش   لألداة، الكلية بالدرجة الفقرة ارتباث بمعامل إحصائياً  ذلك عن
 الرتب وم،تل  الجنساااين ومن األكاديمية الت،صاااصاااات  م،تل  من جامعيًا أساااتاذًا د34) حجمها بلغ اساااتطالعية عينة

 ساااتبقى التي الفقرات إلى للتعر  الكلية بالدرجة الفقرات ارتباث لمعامل اوحصاااائية الداللة محك اسااات،دم إذ األكاديمية،
 بحذ  القيام مع الدراساة،  أداتي صاالحية  إلى البنا  صادق  نتائج وأشاارت  تحذ ، أن يجب التي وتلك الدراساة  أداتي في
 ارتباطهما عدم بسااابب التعليمية العملية في االجتماعي التواصااال وساااائل توظي  نحو االتجاهات مقيا  من فقرات د4)

 العملية في االجتماعي التواصاااال وسااااائل توظي  نحو االتجاهات مقيا  اسااااتقر وبذلك للمقيا ، الكلية بالدرجة جوهريًا
باث  معامالت  قيم وتراوحت  فقرة، د26) على التعليمية  ما  ،د0.65-0.31) بين األداة هذه  لفقرات االرت  دافعية  مقيا   أ
 تراوحت فقرة د24) على المقيا  واساااتقر لألداة، الكلية بالدرجة جوهريًا ترتبط لم منه فقرات د4) حذ  تم فقد اونجاز
 .الدراسة أداتي صدق إلى تشير النتائج هذه وجميع د0.74-0.34) بين لألداة الكلية بالدرجة ارتباطها معامالت
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 Chronbach's) آلفا كرونباخ بطريقة الداخلي االتساااااااق معامل حساااااااب تم الدراسااااااة، أداتي ثبات من للتأكد
Alphaالعملية  في االجتماعي  التواصاااااااال وسااااااااائل  توظي  نحو االتجاهات   لمقيا   الثبات  معامل   بلغ وقد  أداة، لكل  د 

 .الدراسة أداتي ثبات إلى تشير المعامالت هذه وجميع ،د0.91) اونجاز دافعية ولمقيا  ،د0.78) التعليمية
 صالحيتهما من التأكد بعد إلكترونيًا الدراسة أداتي تصميم تم أنه ذكره الجدير ومن

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXv2jgnGNgsrS3tStR8cYJnXJGRUt88u0-
8578qd6-5k1vIg/formResponse. 

 ومناقشتها: الدراسة نتائج
 التواصل وسائل توظيف نحو االتجاهات طبيعة ما على: السؤال هذا نص مناقشتها:و األول بالسؤال المتعلقة النتائج أواًل:

 ؟الوطنية النجاح جامعة في التدريسية الهيئة أعضاء لدى التعليمية العملية في االجتماعي
 االتجاهات مقيا  لفقرات المعياريَّة، واالنحرافات الحسااابيَّة، المتوسااِّطات اساات،راج تمَّ السااؤال هذا عن لإلجابة

 الحساااابية، لمتوساااطاتها وفقًا تنازليًا الفقرات ترتيب وتم ؛التعليمية العملية في االجتماعي التواصااال وساااائل توظي  نحو
-5) وهو المد  طول احسب  إذ والمن،فضة؛  والمتوسطة  المرتفعة الدرجات بين للفصل  فترات ثالث بتحديد انالباحث وقام
 التقدير  انالباحث   اعتمد  وعليه  د1.33) هو الفترة طول فإن  وعليه  د1.33 = 3ة4) فترات 3 على هاقسااااااام   ثم د4 = 1

 النَّتائج. هذه يبيِّن التَّالي والجدول الدَّرجات، بين ما للفصل التَّالي،

 من،فضة. 2.33-1.00 من •

 متوسطة. 3.67 – 2.34 من •

 مرتفعة. 5.00 – 3.68 من •
 االجتماعي التواصل وسائل توظيف نحو االتجاهات لفقرات والتَّقديرات المعياريَّة واالنحرافات الحسابيَّة المتوسِّطات (:2) جدول

 التعليمية العملية في

 الفقرات
 المتوسط
 الحسابي

 للفقرات الحسابي المتوسط
 المعكوسة السلبية

االنحرا
 ف

المعيار
 ي

 التقدير

 الدراسة في االجتماعي التواصل وسائل توظي  إلى الطلبة أدعو
 )إيجابيةد. يتعلمونها التي المساقات ي،دم مما األكاديمية

 مرتفعة 88.  4.15

 مشاركة على الطلبة تساعد االجتماعي التواصل وسائل أن أر 
 على لالطالع والمصورة اولكترونية والكتب الدراسية المناهج

 )إيجابيةد. دراستهم مجال في المستجدات أحدث
 مرتفعة 89.  4.01

 التواصل لتحقيق فعالة ألنها االجتماعي التواصل وسائل أست،دم
 الفردي المستويين على والطلبة األساتذة بين الحوار قنوات وفتح

 )إيجابيةد. والجماعي
 مرتفعة 93.  3.99

 دور من الطالب تحويل في االجتماعي التواصل وسائل بدور أؤمن
 المعلومة في كمشارك اويجابي دور إلى للمعلومات كمتلقي السلبي

 )إيجابيةد. معها ومتفاعل
 مرتفعة 96.  3.89

 ألنها االجتماعي التواصل وسائل إلى باالنضمام الطلبة أنصح
 )إيجابيةد. األكاديمية حياتهم في تفيدهم

 
 مرتفعة 84.  3.85

 والطلبة تمكنني ألنها االجتماعي التواصل وسائل است،دام إلى ألجأ
 ذات المشكالت حل في والتعاون والمشاركة التساؤالت طرح من

 )إيجابيةد. التعليمية العملية يعزز مما بالمساقات العالقة
 مرتفعة 1.04  3.84

 في االجتماعي التواصل وسائل بتوظي  األكاديميين زمالئي أنصح
 )إيجابيةد. التعليمية العملية

 مرتفعة 95.  3.77

 التعليمية العملية في االجتماعي التواصل وسائل توظي  أن أر 
 الذي األمر الطلبة بين الهادفة النقاشات من للعديد المجال يفتح

 )إيجابيةد. لمساقاتهم وفهمهم استيعابهم على ينعكس
 مرتفعة 91.  3.73

 العملية أهدا  تحقيق من االجتماعي التواصل وسائل تمكنني
 التعليمية المادة الستعراض عديدة خيارات لي تتيح ألنها التعليمية

 )إيجابيةد. للطلبة وتقديمها
 مرتفعة 93.  3.68

 التعليمية العملية في االجتماعي التواصل وسائل توظي  أن أؤمن
 )إيجابيةد. المتعلمين دافعية من يرفع

 متوسطة 85.  3.67
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 كانت التعليمية العملية في االجتماعي التواصل  وسائل  توظي  نحو االتجاهات أنَّ د2) الجدول نتائج من يتضِّح 
 على الكلية الدرجة أن ذكره الجدير ومن ،د0.73) معياري وبانحرا  د3.63) الحساااااابي المتوساااااط بلغ إذ متوساااااطة،
 التواصل وسائل أن أر " نصها التي الفقرة حصلت المثال سبيل فعلى سلبية، الفقرات تصحيح إعادة بعد حسبت المقيا 

 الصياغة،  سلبية  الفقرة هذه أن علمًا د2.05) قدره حسابي  متوسط  على "شي   أي في التعليمية العملية تفيد ال االجتماعي
 ضااو  في الكلية الدرجة حساااب تم ذلك على وبناً  د،3.95) الحسااابي متوسااطها بلغ تصااحيحها مفتاح عكس تم وعندما
 السلبية. الفقرات جميع تصحيح عكس

 في االجتماعي التواصااااااال وساااااااائل توظي  إلى الطلبة أدعو" نصاااااااها التي الفقرة تقديرًا الفقرات أعلى كانتو
 حسابي  بمتوسط  مرتفعًا تقديرها وكان الصياغة  موحبة فقرة وهي "يتعلمونها التي المساقات  ي،دم مما األكاديمية الدراسة 
 وسااااااائل أن أر " هانصاااااا التي الفقرة فجا ت تقديرًا الفقرات أدنى أما د،0.88) قدره معياري وبانحرا  د4.15) قدره

ضاً  تقديرها وكان "شي   أي في التعليمية العملية تفيد ال االجتماعي التواصل   وبانحرا  د2.05) حسابي  بمتوسط  من،ف
 د.0.92) قدره معياري

 العملية في االجتماعي التواصاااال وسااااائل توظي  نحو االتجاهات على دقيق حكم اصاااادار يمكن ال الحقيقة وفي
 االتجاهات هذه طبيعة بتقدير والكفيل الحسابي،  للمتوسط  المعياري اونحرا  اوعتبار بعين يأخذ ال الحكم فهذا ،التعليمية
 د؛One Sample T-Test) واحدة لعينة ت اختبار هو المعياري  واونحرا الحسابي  المتوسط  على اعتمادًا دقيق بشكل 

 المتعلمين لد  اوبداع تنمي االجتماعي التواصل وسائل أن أعتقد
 )إيجابيةد. التعليمية العملية ي،دم ما

 متوسطة 90.  3.65

 لكل االجتماعي التواصل وسائل على مجموعات تصميم على أعمل
 المدر  بين فّعالة تعّلم بيئة ي،لق هذا ألن الجامعة في أدرسه مساق

 )إيجابيةد. والطلبة
 متوسطة 1.04  3.51

 العملية في االجتماعي التواصل وسائل توظي  من بد ال أنه أعتقد
 الوجاهية واللقا ات المحاضرات قيود من الطلبة تحرر ألنها التعليمية

 )إيجابيةد.
 متوسطة 1.10  3.49

 لمدر  الجيد الوقت توفر االجتماعي التواصل وسائل أن أر 
 )إيجابيةد. مناسب بشكل  التعليمية المادة محتو  يعرض كي المساق

 متوسطة 87.  3.48

 عملية االجتماعي التواصل وسائل عبر المساقات تعليم أن أر 
 )إيجابيةد. ومسلية ممتعة

 متوسطة 1.03  3.40

 توظي  يستطيعون ال الذين األكاديميين زمالئي من أستغرب
 )إيجابيةد. التعليمية العملية في االجتماعي التواصل وسائل

 متوسطة 99.  3.19

 عبر زمالئهم مع أو معي التفاعل يرفضون الذين الطلبة من أنزعج
 )إيجابيةد. التعليمية العملية مجال في االجتماعي التواصل وسائل

 متوسطة 1.10  3.16

 التعليمية العملية في االجتماعي التواصل وسائل است،دام أن أشعر
 )سلبيةد. والطالب للمدر  مرهقة مسألة

 متوسطة 99. 3.12 2.88

 سيجعل التعليمية العملية في االجتماعي التواصل وسائل است،دام أن أعتقد
 )سلبيةد. معهم الدارسين زمالئهم لمضايقات عرضًة الطلبة بعض

 متوسطة 99. 3.25 2.75

 من تحّسن أن يمكن االجتماعي التواصل وسائل أن مقتنع غير أنا
 )سلبيةد. التعليمية العملية

 متوسطة 1.06 3.41 2.59

 العملية في االجتماعي التواصل وسائل الست،دام داعي ال انه أر 
 من المدرسين قبل من الطلبة مضايقة إلى سيؤدي هذا ألن التعليمية
 خصوصياتهم وانتهاك الش،صية صفحاتهم على االطالع خالل

 )سلبيةد. الفردية وحرياتهم

 متوسطة 1.05 3.56 2.44

 األعمال وكثرة الوقت لقلة االجتماعي التواصل وسائل أوظ  ال
 )سلبيةد. مني المطلوبة

 متوسطة 1.07 3.60 2.40

 العملية في االجتماعي التواصل وسائل است،دام عدم إلى أدعو
 بصلة تمت ال وأحاديث حوارات فتح إلى سيؤدي هذا ألن التعليمية

 )سلبيةد. التعليمية للعملية
 متوسطة 1.04 3.63 2.37

 التواصل وسائل يست،دمون الذين المدرسين زمالئي ضد أق 
 يراد حق كلمة هذه أنه أعتقد ألنني التعليمية العملية في االجتماعي

 )سلبيةد. باطل بها
 من،فضة 98. 3.69 2.31

 االجتماعي التواصل وسائل است،دام إلى يدعون الذين من أنزعج
 )سلبيةد. زائدة وفلسفة للوقت مضيعة هذا ألن التعليمية العملية في

 من،فضة 95. 3.80 2.20

 أي في التعليمية العملية تفيد ال االجتماعي التواصل وسائل أن أر 
 )سلبيةد. شي 

 من،فضة 92. 3.95 2.05

 متوسطة 0.73 3.63 الكلية الدرجة
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 هو المتبع المقيا  وكون الفرضاااي، أو النظري المجتمع ومتوساااط العينة متوساااط بين للمقارنة اوختبار هذا يسااات،دم إذ
 وعليه والمن،فضااة، المرتفعة التقديرات بين ما تفصاال ونها د3) القيمة المجتمع متوسااط اعتبار فيمكن ال،ماسااي، ليكرت

 ذلك. يبيِّن التَّالي والجدول د،3) المحكّية القيمة مع العينة متوسط مقارنة تمَّ
 
 
 
 

 التواصل وسائل توظيف نحو االتجاهات المجتمع ومتوسط العينة متوسط بين للفرق واحدة لعينة ت اختبار نتائج (:3) جدول
 التعليمية العملية في االجتماعي

 المجتمع العينة
 ت قيمة

 درجات
 الحرية

 الداللة مستوى
 الحسابي المتوسط

 اإلنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

3.63 0.73 3 0.73 7.76** 96 0.000 

 نحو االتجاهات   لمقيا   الكلية  الدرجة   على الحكم اختال  يالحظ د3و) د2) الجدولين  نتائج  بين المقارنة   عندم 
 وذلك متوسااااطة كانت االتجاهات أن د2) الجدول نتائج أشااااارت فقد التعليمية، العملية في االجتماعي التواصاااال توظي 
 مستو   عند إحصائيَّاً  دالة فروق وجود تبّين فقد د3) الجدول نتائج أما الكلية، للدرجة الحسابي  المتوسط  قيمة أسا   على
 التعليمية العملية في االجتماعي التواصاااال وسااااائل توظي  نحو االتجاهات في العيِّنة متوسااااط بين دα = 0.01) الدَّاللة
 الحسابي  المتوسط  قيمتي أسا   في ذلك وجا  د،7.76 = )ت وموجبة إحصائية  دالة )تد قيمة فجا ت المحكية، والقيمة

 وهذا  د،2) الجدول  نتائج  من دقةً  أكثر د3) الجدول  نتائج  فإن  وعليه  المقيا ،  على الكلية  للدرجة   المعياري  واالنحرا 
 الباحث ويبرر ،ومرتفعة إيجابية تكان التعليمية العملية في االجتماعي التواصل  وسائل  توظي  نحو االتجاهات أنَّ يعني
 والطلبة األساتذة  بين الحوار قنوات وفتح التواصل  لتحقيق فعالة أدوات تعتبر االجتماعي التواصل  وسائل  أن النتيجة هذه
 من والطلبة وتمكنهم ،تسااااعدهم أنهاو التعليمية، العملية م،رجات يحسااّان الذي األمر والجماعي الفردي المساااتويين على
 تتيح أنهاو التعليمية، العملية يعزز مما ؛بالمساقات  العالقة ذات المشكالت  حل في والتعاون والمشاركة  التساؤالت  طرح
 تحويل على قادرة االجتماعي التواصااال وساااائل ويعتبرون دراساااتهم، مجال في المساااتجدات أحدث على االطالع للطلبة
 الطلبة تحرر وأنها معها، ومتفاعل المعلومة في كمشاااارك اويجابي دور إلى للمعلومات كمتلقي السااالبي دور من الطالب
 من التعليمية  العملية  في االجتماعي  التواصااااااال وساااااااائل  توظي  وبالتالي   الوجاهية،   واللقا ات  المحاضااااااارات  قيود من

 .العصر متطلبات
 تتيح وأنها تفاعاًل، أكثر التعليمي الموق  تجعل التعليمية العملية في االجتماعي التواصااال وساااائل اسااات،دام وأن

 بالمادة والعمودي األفقي بالتوسع تسمح وأنها أنفسهم، والمعلمين والمعلمين، الطلبة وبين أنفسهم الطلبة بين المعرفة تبادل
 األخيرة المساااااااتجدات   على يطلعون إنهم إذ عليهم؛ أقرت التي التعليمية  للمحتويات  رهائن  المتعلمون يبقى فال التعليمية 

 المادة  من تجعل  التكنولوجية  بإمكاناتها     االجتماعي  التواصااااااال وساااااااائل  وأن يتلقونها،  التي التعليمية  بالمادة   العالقة  ذات
ست،دام  خالل من مثيرة مادة التعليمية  الفهم على الطلبة تعين التي البيانية واألشكال  والمسموعات  والفيديوهات الصور  ا

 الدراساااااات إليه ذهبت ما مع هذا يتفق وقد ةالوجاهي واللقا ات المحاضااااارات قيود من الطلبة تحرر وأنها واالساااااتيعاب،
 ,Solis, 2008; Pamuka et al., 2013; Asterhan & Rosenberg, 2015; Ulrich & Karyonen) السااااابقة

2011; Owen et al., 2016; Lee et al., 2015; Capo, & Orellana, 2011د 

 الهيئة أعضاء لدى اإلنجاز دافعية مستوى ما على: السؤال هذا نص ومناقشتها: الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج ثانيًا:
 ؟الوطنية النجاح جامعة في التدريسية

 دافعية مقيا  لفقرات المعياريَّة، واالنحرافات الحسااااابيَّة، المتوسااااِّطات اساااات،راج تمَّ السااااؤال هذا عن لإلجابة
 الدرجات بين للفصاال فترات ثالث بتحديد انالباحث وقام الحسااابية، لمتوسااطاتها وفقًا تنازليًا الفقرات ترتيب وتم ؛اونجاز
 األول. السؤال في الوارد السابق التقدير است،دام وتم والمن،فضة؛ والمتوسطة المرتفعة

 اإلنجاز دافعية لفقرات والتَّقديرات المعياريَّة واالنحرافات الحسابيَّة المتوسِّطات (:4) جدول
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 الفقرات
 المتوسط
 الحسابي

 الحسابي المتوسط
 السلبية للفقرات

 المعكوسة

 االنحراف
 المعياري

 التقدير

 مرتفعة 0.77  4.37 ممتاز. نحو  وعلى بسرعة مني المطلوب أنجز
 عملي في ومهاراتي ومعلوماتي معارفي تطوير في رغبة لدي

 .)موجبةد
 مرتفعة 0.79  4.35

 عملي في مني المطلوب ونجاز كبيرًا جهدًا بذل أحاول
 .)موجبةد

 مرتفعة 0.65  4.33

 مرتفعة 0.65  4.27 .)موجبةد العمل في زمالئي نصائح أتقبل

 مرتفعة 0.66  4.20 .)موجبةد يتصادفن التي الصعبة حاالت في زمالئي استشير

 في المهني وضعي من تحّسن م،ططات أو مشاريع لدي
 .)موجبةد الجامعة

 مرتفعة 0.82  4.09

 مرتفعة 0.99  4.00 .)موجبةد ومسل  ممتع الجامعة في عملي أن اشعر

 مرتفعة 0.85  3.98 .)موجبةد أكثر ألتطور وأسعى عملي في إليه وصلت عما راضي أنا

 مرتفعة 0.90  3.85 .)موجبةد سريع العمل في تقدمي أن أشعر

 مرتفعة 1.10  3.81 .)موجبةد المهني مستقبلي عن واضحة صورة لدي

 من،فضة 1.11 3.72 2.28 .)سلبيةد لعملي إنجازي عند األخطا  في الوقوع أخشى
 من،فضة 1.10 3.79 2.21 .)سلبيةد توترني العمل داخل مشاكل لدي

 من،فضة 1.10 3.84 2.16 .)سلبيةد عملي مكان في األعصاب مشدود أنني أشعر
 من،فضة 0.96 4.05 1.95 .)سلبيةد من،فضة أصبحت للعمل دافعيتي أن أر 

 من،فضة 0.88 4.15 1.85 .)سلبيةد العمل في التركيز صعوبة من أعاني
 الجامعة في إنجازها مني المطلوب األعمال لمتابعة صعوبة أجد

 .)سلبيةد
 من،فضة 0.84 4.25 1.75

 من،فضة 0.65 4.26 1.74 .)سلبيةد متوتر تجعلني زمالئي وبين بيني المنافسة
 من،فضة 0.96 4.28 1.72 .)سلبيةد الجامعة في عملي إلى للذهاب باكرا نهوض في صعوبة أجد

 من،فضة 0.70 4.32 1.68 .)سلبيةد الغد إلى اليوم عمل أأجل الجامعة، في
 من،فضة 0.79 4.32 1.68 .)سلبيةد األكاديمي أدائي تحسين في صعوبة أجد
 عملي في الجهد من المزيد بذل على قادر غير نفسي أجد

 .)سلبيةد األكاديمي
 من،فضة 0.73 4.35 1.65

 باألعمال يقوموا كي الجامعة في بزمالئي باالستعانة أقوم
 .)سلبيةد مني المطلوبة

 من،فضة 0.83 4.40 1.60

 من،فضة 0.79 4.44 1.56 .)سلبيةد األكاديمي عملي ممارسة في صعوبة أجد
 من،فضة 0.57 4.49 1.51 .)سلبيةد مني المطلوبة األعمال بتنفيذ االلتزام أحب ال

 مرتفعة 0.49 4.16 الكلية الدرجة

 الوطنية النجاح جامعة في التدريس هيئة أعضاااا  لد  اونجاز دافعية مساااتو  أنَّ د4) الجدول نتائج من يتضاااِّح
 على الكلية الدرجة أن ذكره الجدير ومن ،د0.49) معياري وبانحرا  د4.16) الحسااااابي المتوسااااط بلغ إذ مرتفعًا، كان

 بتنفيذ االلتزام أحب ال" نصااها التي الفقرة حصاالت المثال ساابيل فعلى ساالبية، الفقرات تصااحيح إعادة بعد حساابت المقيا 
 مفتاح عكس تم وعندما الصااياغة، ساالبية الفقرة هذه أن علمًا د1.51) قدره حسااابي متوسااط على "مني المطلوبة األعمال

 جميع تصاااحيح عكس ضاااو  في الكلية الدرجة حسااااب تم ذلك على وبناً  د،4.49) الحساااابي متوساااطها بلغ تصاااحيحها
 السلبية. الفقرات

 فقرة وهي "ممتاز  نحو  وعلى بسااااااارعة  مني المطلوب أنجز" نصاااااااها  التي الفقرة تقديراً  الفقرات أعلى وكانت  
 أدنى أما د،0.77) قدره معياري وبانحرا  د4.36) قدره حسااااااابي بمتوسااااااط مرتفعًا تقديرها وكان الصااااااياغة، موجبة
 الصااااياغة ساااالبية الفقرة وهذه "مني المطلوبة األعمال بتنفيذ االلتزام أحب ال" هانصاااا التي الفقرة فجا ت تقديرًا الفقرات
 واحدة لعينة ت اختبار است،دام  وتم ،د0.57) قدره معياري وبانحرا  د1.51) حسابي  بمتوسط  من،فضاً  تقديرها وكان
(One Sample T-Testونها د3) القيمة المجتمع متوسااط اعتبار فيمكن ال،ماسااي، ليكرت هو المتبع المقيا  وكون د؛ 

 التَّالي والجدول د،3) المحكّية القيمة مع العينة متوساااط مقارنة تمَّ وعليه والمن،فضاااة، المرتفعة التقديرات بين ما تفصااال
 ذلك. يبيِّن

 الهيئة أعضاء لدى اإلنجاز لدافعية المجتمع ومتوسط العينة متوسط بين للفرق واحدة لعينة ت اختبار نتائج (:5) جدول
 الوطنية النجاح جامعة في التدريسية
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 المجتمع العينة
 ت قيمة

 درجات
 الحرية

 الداللة مستوى
 الحسابي المتوسط

 اإلنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

4.16 0.49 3 0.49 21.42** 96 0.000 

 العيِّنة متوسااط بين دα = 0.01) الدَّاللة مسااتو  عند إحصااائيًَّا دالة فروق وجود د،5) الجدول نتائج من يتضااح
 دافعية  أنَّ يعني وهذا  د،21.42 = )ت وموجبة  إحصاااااااائية   دالة  )تد قيمة  فجا ت  المحكية،  والقيمة  اونجاز  دافعية  في

 أعضا   لد  اونجاز دافعية مستو   أن أي الفرضي،  المتوسط  من إحصائياً  دال  وبشكل   أكبر جا ت العينة لد  اونجاز
 هيئة  أعضاااااااا  أن النتيجة  هذه  الباحث   ويبرر الفت،  وبشاااااااكل   مرتفع كان  الوطنية  النجاح  جامعة   في التدريساااااااية   الهيئة 

 الذي األمر أكتافهم على الملقاة والمساااااااؤوليات أدوارهم طبيعة جيد بشاااااااكل  يدركون الوطنية النجاح جامعة في التدريس
 هم،ونويوجه للطلبة المعرفة ونينقل نالذي مفه وجه، اكمل على بواجباتهم وااللتزام أعمالهم ونجاز دائمًا مستعدين  يجعلهم

 التأثير  إلى التدريس  مهنة  يتجاوز  دوره وأن والمجتمع، الجامعة   في والبنا   التطوير عملية  عليه  تقوم الجامعي  والمدر  
 دافعيته مسااتو  يرفع الذي األمر تنفيذها، على يحرص التي العلمية والنشاااطات البرامج خالل من الطلبة شاا،صاايات في
 المنشود. بدوره التزامه من ويحّسن عمله نحو

 دوره بأدا  مهتماً  تجعله الجامعي  األساااااااتاذ  يحتلها  التي االجتماعية   المكانة  ان إلى النتيجة  هذه الباحث  يبرر كما 
 على الحرص كل حريص هو وبالتالي الجامعي األستاذ  وش،صية   ذات من جز  تشّكل  التدريس ومهنة وجه، أكمل على
 من ذاته الجامعي األسااتاذ يحقق وبالتالي ،لديه اونجاز دافعية مسااتو  ارتفع إذا إّلا يتم لن وهذا بها والنهوض ذاته تحقيق
 في العمل بيئة وأن ،واالجتماعي األكاديمي مستواه  تحسين  من إليه يسعى  وفيما أهدا ، من يحققه وفيما ينجزه ما خالل
 الحوافز وت،صااااااص نصاااااايب مجتهد لكل مبدأ الجامعة إدارة تتبع إذ وتنافسااااااية، تعاونية بيئة هي الوطنية النجاح جامعة

 في التدريس هيئة أعضاااااااا  لد  اونجاز دافعية مساااااااتو  من يرفع الذي األمر أدائه، في تميزًا يظهر من لكل والجوائز
ية،  النجاح  جامعة     دافعية  بين العالقة  إلى التعر  هدفت    التي د2004) العتيبي دراسااااااااة مع تتفق النتيجة  وهذه  الوطن
 دافعية مسااتو  أن إلى الدراسااة توصاالت إذ سااعود، الملك بجامعة التدريس هيئة أعضااا  لد  العلمية واونتاجية اونجاز
 مرتفعة. جا ت اونجاز

 مصادر  استقصا     إلى هدفت التي (Kiziltepe, 2008) كزيلتيب دراسة  مع الحالية الدراسة  نتائج تتفق ال بينما

 من الغالبية   أن النتائج  أظهرتو تركيا،  في اساااااااطنبول في الحكومية  الجامعات   إحد   مدرساااااااي  لد   واوحباث  الدافعية  
 اونجاز دافعية ان،فاض وبالتالي مالتعلي مهنة جوانب بعض نحو ساااالبية نظر وجهات لديهم تركيا في الجامعات مدرسااااي
 الوظيفي اونجاز ودرجة الوظيفي الرضا  درجة إلى التعر  هدفت التي د2011) ردايدة دراسة  مع تتفق ال وأنها لديهم،
 درجة  أن الدراساااااااة  نتائج  أظهرت إذ نظرهم، اتوجه  من األردن في اليرموك جامعة   في التدريس  هيئة  أعضاااااااا  لد  

 ة.متوسط بدرجة جا ت اليرموك جامعة في التدريس هيئة أعضا  لد  الوظيفي اونجاز
 في االجتماعي التواصل وسائل توظيف نحو االتجاهات بين العالقة ما ومناقشتها: الثالث بالسؤال المتعلقة النتائج ثالثًا:

 ؟الوطنية النجاح جامعة في التدريسية الهيئة أعضاء لدى اإلنجاز ودافعية التعليمية العملية
 Pearson Product-Moment) بيرساااااااون ارتباااث معااامالت حساااااااااب تمَّ الساااااااُّؤال، هااذا عن ولإلجااابااة

Correlation Coefficientودافعية التعليمية العملية في االجتماعي التواصااااال وساااااائل توظي  نحو االتجاهات بين د 

 النَّتائج. هذه يبيِّن التَّالي والجدول ،اونجاز
 العملية في االجتماعي التواصل وسائل توظيف نحو االتجاهات بين االرتباط لمعامالت بيرسون اختبار نتائج (:6) جدول

 (97 = )ن اإلنجاز ودافعية التعليمية
 الداللة مستوى التعليمية العملية في االجتماعي التواصل وسائل توظيف نحو االتجاهات المتغيرات

 0.006 0.38 اونجاز دافعية

 في االجتماعي التواصااال وساااائل توظي  نحو االتجاهات بين االرتباث معامل أن د6) الجدول نتائج من يتضاااح
 عند إحصااااائية داللة ذو جا  الوطنية النجاح جامعة في التدريسااااية الهيئة أعضااااا  لد  اونجاز ودافعية التعليمية العملية

 أنه يعني وهذا د،0.38 )ر= بينهما االرتباث معامل بلغ إذ ،طردية بينهما العالقة وكانت دα = 0.01) الداللة مساااااااتو 

 اونجاز  دافعية  ارتفعت  التعليمية  العملية  في االجتماعي  التواصااااااال وساااااااائل   توظي  نحو موجبة  االتجاهات   كانت   كلما 
 في االجتماعي التواصاال وسااائل توظي  نحو موجبة االتجاهات كانت اونجاز دافعية ارتفعت كلما أي صااحيح، والعكس
 دSimple Linear Regression) البسيط ال،طي االنحدار تحليل اختبار است،دام إلى الباحث عمد كما ،التعليمية العملية

 التعليمية، العملية في االجتماعي التواصاااال وسااااائل توظي  نحو واالتجاهات مسااااتقل متغير اونجاز دافعية أن بافتراض
 وساااااائل توظي  نحو االتجاهات تباينات من د%13) بمقدار التنبؤ اساااااتطاع أن اونجاز دافعية متغير النتائج وأشاااااارت
  .التعليمية العملية في االجتماعي التواصل
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 يفكر الجامعي األستاذ تجعل اونجاز دافعية أن االنحدار ومعامل االرتباث بمعامل ال،اصة النتائج الباحث ويبرر
 تجعل اونجاز دافعية ارتفاع وأن لهم، التعليمي المحتو  وتقديم طلبته مع تواصله في المألو  عن وال،روج االبتكار في

ستطيع  وبالتالي النمطي، التدريس عن وال،روج التحديث إلى يميل الجامعي األستاذ  ستيعاب  ي  ويوظفوه جديد هو ما كل ا
 وساااااائل توظي  ذلك ومن السااااابل بشاااااتى التعليمية التربوية أهدافه تحقيق إلى يدفعه الذي األمر بارع بشاااااكل  عمله في

 االجتماعي التواصااال وساااائل ذلك ومن الساااابق األدب أوره ما مع يتفق وهذا التعليمية، العملية في االجتماعي التواصااال
(Kagan, 1992; Czerniak & Lumpe, 1996; Carpenter et al., 1989.د 

 ومبتكرة ومسلية  ممتعة التعليمية العملية تجعل مثيرة مميزات من يكفي ما فيها االجتماعي التواصل  وسائل  كما
ست،دام  يتم إذ أكثر، وإيجابية وتفاعلية  الفهم على الطلبة تعين التي البيانية واألشكال  والمسموعات  والفيديوهات الصور  ا

 هذا وبالتالي التعليم بيئة من يحساّان الذي األمر واونجاز، بالرضااا يشااعر الجامعي األسااتاذ يجعل الذي األمر واالسااتيعاب
سات  إليه ذهبت ما مع هذا ويتفق الجامعي، األستاذ  لد  اونجاز دافعية من يرفع سابقة  الدرا  ;Owen et al., 2016) ال

Lee et al., 2015; Capo, & Orellana, 2011). 

 المساقات وعدد الجنس متغيرات تؤثر هل على: السؤال هذا نص ومناقشتها: الرابع بالسؤال المتعلقة النتائج رابعًا:
 وسائل توظيف نحو االتجاهات في والتخصص الحاسوب استخدام في المهارة ومستوى الخبرة سنوات وعدد اإللكترونية

 ؟الوطنية النجاح جامعة في التدريسية الهيئة أعضاء لدى اإلنجاز ودافعية التعليمية العملية في االجتماعي التواصل
 لوجود دMANOVA) المتعدد التباين وتحليل المدا ويلكس اختباري انالباحث اساااات،دم السااااؤال هذا عن لإلجابة

 د،اونجاز ودافعية التعليمية العملية في االجتماعي التواصاااال وسااااائل توظي  نحو االتجاهات) واحد تابع متغير من أكثر
 ومسااااتو  ال،برة، ساااانوات وعدد اولكترونية، المساااااقات عددو الجنس،) المسااااتقلة الدراسااااة متغيرات أثر لفحص وذلك
 بذلك. ال،اصة النتائج يوضح د7) والجدول التابعة، المتغيرات في مجتمعًة دوالت،صص الحاسوب، است،دام في المهارة
 سنوات وعدد اإللكترونية، المساقات عددو الجنس،) المستقلة المتغيرات تأثير لفحص المدا ويلكس اختبار نتائج (:7) جدول

 مجتمعًة. التابعة الدراسة متغيرات في (والتخصص الحاسوب، استخدام في المهارة ومستوى الخبرة،

 في تؤثر اولكترونية  المسااااااااقات   وعدد  الجنس متغيري أن يتبّين د7) رقم جدول  في الظاهرة  النتائج  بحساااااااب
 د0.940) الجنس لمتغير المدا ويلكس قيمة بلغت إذ د،α = 0.05) اوحصااااائية الداللة مسااااتو  عند التابعة المتغيرات
 وبلغت د0.906) اولكترونية المساااقات عدد لمتغير المدا ويلكس قيمة وبلغت د،α < 0.05 ،3.82 = )  قيمة وبلغت
 اساااااات،دام في المهارة ومسااااااتو  ال،برة، ساااااانوات) المسااااااتقلة المتغيرات باقي أما د،α < 0.05 ،3.26 = )  قيمة

 توظي  نحو االتجاهات متغيري في الفروقات طبيعة ولفحص التابعة، المتغيرات في تؤثر لم دوالت،صااااص الحاسااااوب،
 والجدول ،المتعدد التباين تحليل اختبار اسااااات،دام تم اونجاز ودافعية التعليمية العملية في االجتماعي التواصااااال وساااااائل
 النتائج: هذه يوضح اآلتي

 في االجتماعي التواصل وسائل توظيف نحو االتجاهات في للفروقات (MANOVA) المتعدد التباين تحليل نتائج (:8) جدول

 اإللكترونية. المساقات وعدد الجنس يلمتغير تبعًا اإلنجاز ودافعية التعليمية العملية

 المتغيرات
 المستقلة

 ةيالحر درجات المربعات مجموع التابعة المتغيرات
 متوسط
 المربعات

 ف قيمة
 مستوى
 الداللة

 الجنس
 022. 5.433* 3.188 1 3.188 االتجاهات

 745. 106. 030. 1 030. اونجاز دافعية

 المساقات عدد
 اولكترونية

 015. 4.403* 2.584 2 5.167 االتجاهات

 541. 619. 177. 2 353. اونجاز دافعية

 وساااااااائل توظي  نحو االتجاهات في يؤثر الجنس متغير أن يتبّين د8) رقم جدول في الظاهرة  النتائج  بحساااااااب
 في د3.63) للذكور الحسااااابي المتوسااااط بلغ إذ ،دα = 0.02 ،5.43 = )  التعليمية العملية في االجتماعي التواصاااال

 العملية في االجتماعي التواصل وسائل توظي  نحو إيجابية أكثر اتجاهات الذكور يمتلك وبالتالي لإلناث، د3.20) مقابل
 في تأثيرًا اولكترونية المسااااااااقات عدد لمتغير كان المقابل وفي اونجاز، دافعية  في الجنس متغير يؤثر لم بينما  التعليمية، 

 الداللة مستوى ف قيمة Wilks' Lambda المستقل المتغير

 035. 3.818* 940. الجنس

 025. 3.257* 906. اولكترونية المساقات عدد

 500. 698. 985. ال،برة سنوات

 335. 1.107 976. الحاسوب است،دام في المهارة مستو 

 761. 274. 994. الت،صص
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 طبيعة ولمعرفة د؛α = 0.015 ،4.40 = )  التعليمية العملية في االجتماعي التواصل  وسائل  توظي  نحو االتجاهات
 البعدية، للمقارنات دLSD) اختبار باساااااات،دام الباحث قام اولكترونية المساااااااقات عدد بحسااااااب االتجاهات في الفروقات

 النتائج. يوضح اآلتي والجدول
 في االجتماعي التواصل وسائل توظيف نحو االتجاهات متوسطات بين (LSD) البعدية المقارنات اختبار نتائج (:9) جدول

 اإللكترونية. المساقات عدد لمتغير تبعًا التعليمية العملية
 فأعلى 6 مساقات 5-1 اإللكترونية المساقات عدد

 **0.84- *0.51- يوجد ال
 0.176  مساقات 1-5

 أكثر اتجاهات يمتلكون إلكترونية مساااااقات دّرسااااوا الذين الجامعيين األساااااتذة أن د9) الجدول نتائج من يتضااااح
 على بالجنس ال،اصاااااة النتائج الباحثان ويبرر التعليمية، العملية في االجتماعي التواصااااال وساااااائل توظي  نحو إيجابية
 التعليمية العملية في االجتماعي التواصل  وسائل  الست،دام  يكفي ما الوقت من لديهم الذكور الجامعيين األساتذة  أن اعتبار
 مدرسااات كونهن إلى باوضااافة وأمهات زوجات فهن كثيرة اجتماعية أدوارًا يلعبن اللواتي الجامعات بالمدرسااات مقارنًة

 على الملقى من بكثير أكثر كاهلهن  على الملقاة  االجتماعية   األدوار فإن  العربي المجتمع في يعشااااااان وكونهن جامعيات،  
 التواصااااااال وساااااااائل  توظي  نحو إيجابية   أكثر اتجاهات   لكونيمت الذكور  يجعل  الذي  األمر الجامعيين،  األسااااااااتذة  كاهل  

 المساااااقات عدد بأن ذلك الباحث فيبرر اولكترونية المساااااقات بعدد ال،اصااااة النتائج أما ،التعليمية العملية في االجتماعي
 المنصااات وتوظي  المساااقات، تصااميم مجال في التكنولوجية ب،برته مرتبطة الجامعي األسااتاذ دّرسااها التي اولكترونية

 وعليه  المجال،  هذا  في التعليم تكنولوجيا  إدارة كيفية  في دراية  أكثر هم وبالتالي   التعليمية،  العملية  في التكنولوجية  العلمية 
 .التعليمية العملية في االجتماعي التواصل وسائل توظي  نحو إيجابية أكثر اتجاهات يمتلكون
 الدراسة: توصيات

 ال الذين األساتذة خاصًة االجتماعي التواصل وسائل عبر المساقات إدارة بمهارات التدريس هيئة أعضا  تزويد .1
 اولكترونية. المساقات تدريس في خبرات يمتلكون

 لديهن. اونجاز دافعية مستو  لتحسين الجامعية للمدرسات والتسهيالت الحوافز تقديم .2

 االجتماعي. التواصل وسائل عبر المساقات وإدارة الوقت إدارة بمهارات الجامعيات المدرسات تزويد .3
 التواصل وسائل باست،دام خاصًة المساقات تطوير مجال في الجامعي للمدر  اولكتروني النشاث اعتماد يتم أن .4

 األكاديمي. تقييمه في أساسيًا محورًا يصبح إذ االجتماعي،
 :المراجع
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 في الثانوية المرحلة طلبة لدى اإلبداعي التفكير مهارات تنمية في الحكومية المدارس معلمي دور
 التربويين المشرفيين نظر وجهة من باالردن الكرك محافظة

 
 الخريشا باجي مّلوح أ.د.

 مؤتة جامعة
 05/08/2020 االستالم: تاريخ

 الجعافرة محمود فالح إكرام 
 والتعليم التربية وزارة

 30/9/2020 القبول: تاريخ
 الملخص

 التفكير مهارات تنمية في الكرك بمحافظة الحكومية المدار  معلمي دور على التعّر  إلى الدراساااة هذه هدفت
 مشاااارفًا د78) من الدراسااااة عينة تكونت وقد التربويين. المشاااارفين نظر وجهة من الثانوية المرحلة طلبة لد  اوبداعي
 التفكير مهارات من مهارة د34) على اشتملت المعلومات لجمع استبانة انالباحث صمم الدراسة أهدا  ولتحقيق .ومشرفة
 وتم للمشاااكالتد والحسااااساااية  والتوساااع، واألصاااالة، والمرونة، )الطالقة، :هي مجاالت، خمساااة في توزعت اوبداعي،

 االحادي. التباين وتحليل المسااااااتقلة للعينات ختبار)تدا مااساااااات،د تم البيانات ولتحليل وثباتها. االداة صاااااادق من التحقق
 جا ت  الثانوية   المرحلة  طلبة  لد   اوبداعي  التفكير مهارات  تنمية  في الحكومية  المدار   معلمي دور أن النتائج  أظهرت
 )الطالقة، مرتفعة بدرجة ومهارتين والتوسااااعد للمشااااكالت، والحساااااسااااية  مهارات:)األصااااالة، لثالث متوسااااطة بدرجة

 استجابات متوسطات بين د0.05) الداللة مستو  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج بينت كما والمرونةد.
 تضااامن بأن الدراساااة أوصااات النتائج ضاااو  في .وال،برةا العلمي، والمؤهلا ،الجنس لمتغير تعز  التربويين المشااارفين
 الطلبة  لد   تنميتها  وأساااااااااليب  اوبداعي  التفكير مهارات  المشااااااارفيين و المعلمين إعداد  برامج التعليم و التربية  وزارة
 اوبداعي التفكير مهاراتب يتعلق دليل إعداد وضرورة  للمشكالت،  والحساسية    والتوسع،  األصالة،  مجاالت في وخاصة 

 والتعلم. التعليم عملية في هتطبيق أجل من
 الكرك. محافظة التربويون المشرفون المدار ، المعلمون، اوبداعي، التفكير :المفتاحية الكلمات
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Abstract 
This study aimed at identifying the role of public schools’ teachers in Al-Karak 

governorate in developing the creative thinking skills of high school students from the 
Educational Supervisors' point of view. The sample of the study consisted of (78) male and 
female Educational Supervisors. To achieve the objectives of the study، the researchers 
developed a questionnaire consisted of (34) creative thinking skill items, which were divided 
into five dimensions (fluency, flexibility, originality, elaborateness and sensitivity problems). 
The Questionnaire was checked for validity and reliability. Mean , standard deviations,T-test 
and one way ANOVA were utilized. The results found that the role of public schools’ teachers 
in Al-Karak governorate in developing the creative thinking skills of high school students was 
medium in three skills (originality، elaborateness، and sensitivity problems), and in a high 
degree in two skills (fluency and flexibility). The results also indicated that there were no 
statistically significant differences at the level of significance (0.05) in Educational 
Supervisors' responses attributed to the variables of sex, qualification and experience. In 
light of the results, the study recommended that the Ministry of Education should include 
programs that focus on skills of creative thinking in the teachers and educational 
supervisors’ training programs, and include methods to develop thinking skills of high school 
students especially in the fields of (originality, elaborateness and sensitivity problems). Also 
the necessity of developing creative thinking skills guide to apply it in the teaching and 
learning process. 
Key words: Creative Thinking،Schools, Teachers, Educational Supervisors, Al-Karak 
Governorat 
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 :وأهميتها الدراسة خلفية

 وت،زين الم،تارة االمور جميع في التفكر و التفكير العقل سااامات ومن عباده على تعالى اهلل نعم من نعمة العقل
 ُقْل " تعالى: قوله ذلك، أمثلة ومن التفكير و بالعقل االهتمام على واضاااح دليل هذا وفي وتحديدها، المطروحة المعلومات

 د.50 االنعام، )سورة " َتَتَفكَُّروَن َأَفال َواْلَبِصيُر اأَلْعَمى َيْسَتِوي َهْل
 هذا صاااااحب وقد الحياه. مجاالت شااااتى في وسااااريع هائل تقدم إلى والتكنولوجية والمعرفية العلمية الثورة أدت

 لتحقيقها، تسااااعى التي واألهدا  التربية، على بدورها انعكساااات كبيرة واقتصااااادية واجتماعية، سااااياسااااية تحوالت التقدم
 التفكير مهارات  تعليمهم من بد  فال ذاكرتهم في المعلومات  ت،زين على الطالب قدرة  وعدم  الهائل   المعرفي للتقدم  ونظرًا

 )طاشااااااامان،   اكده  ما  وهذا  واساااااااتيعابهم،  وقدرتهم  نموهم مرحلة  تالئم واضاااااااحة  خطوات مجموعة  خالل من اوبداعي 
 على قدراته تنمية إلى تعداها بل المعرفة، الفرد اكتسااااب على االقتصاااار التربوية العملية هد  يعد لم "بأنه د13:2009

 المعرفة مع التعامل يستطيع  كي الالزمة المهارات إكسابه  ومحاولة العليا، العقلية العمليات باست،دام  وذلك السليم  التفكير
 بفعالية". أطيافه بم،تل 

 منها: متعددة، أنواعًا يتضمن  عام بشكل  التفكير أن إلى د2013 ،العسا  )و د،2008 ،صوافطة ( من كل أشار 

 اوبداعي التفكير حظي المتساااااارعة المتغيرات من السااااايل هذا وأمام اوبداعي، والتفكير الناقد، والتفكير العلمي، التفكير
 لها موضااوعًا منه تت،ذ التي والدراسااات األبحاث كثرة المكانة هذه على يدل ومما العالم، دول من العديد في هامة بمكانة
باحثين  واهتمام   التفكير أنواع اسااااااات،دام   على الطلبة  تدريب    بضااااااارورة نادت  التي التربوية  المجاالت  في والعاملين  ال
فة،  اوبداعي  ماد  ألن الم،تل ما  مقبول؛ غير أمرًا أصااااااابح المعرفة  تلقين على االعت  تنمية  في أثر من اوبداعي  للتفكير ل
 وطرح البديلة المساااارات سااالوك من تمكنه مهارات وإكساااابه التفكير، في التقليدية النماذج من وتحريره الفرد شااا،صاااية
 العالم. يشهدها التي التحديات مجابهة في يساهم مما تواجهه التي للمشكالت الجديدة الحلول

 معالجة   في واسااااااات،داماتها     فائدتها    حيث  من ومتجددة  صاااااااالحة   تبقى التي التفكير مهارات  تعليم أهمية  وتبرز
 ما  غالباً   ولكنها  بالطبع،  مهمة  المعار   :"إن فيقول األهمية  بالغة   حقيقة  إلى دBayer,2001) باير  يشاااااااير اذ المعلومات 

 عن النظر بغض ومحاكمتها   المعرفة  اكتسااااااااب من تمكننا  وهي ، أبدا  جديدة   فتبقى التفكير مهارات  أما  قديمة،   تصااااااابح
 معها". التعامل في التفكير مهارات تست،دم التي المعرفة انواع أو والزمان المكان

 والنقد الت،طيط تتضااامن التفكير عمليات من سااالسااالة  ويتطلب عامة التفكير أنماث أهم أحد اوبداعي التفكير يعد
 وخليل، ،ويساااااري ،حماد)و د،2016 )المندالوي، ويشاااااير والتعقيد. بالشااااامولية تتميز عقلية عملية فهو والتنبؤ، والتقييم
 وإعادة الغامضااااااة والمواق  المشااااااكالت كشاااااا  من يمكنه الذي الحر التفكير على الفرد قدرة هو اوبداع أن د 2014

 الذي للموق  ومالئمة متنوعة وأسااااااليب البدائل من ممكن عدد أكبر وتقديم جديدة، أنماث في ال،برة عناصااااار صاااااياغة
 وتنميتها. عليها التدريب يمكن القدرة وهذه الفرد، يواجه

 كل إليها أشار كما المهارات هذه أبرز ومن المهارات، من عدد إلى اوبداعي التفكير التربويون الباحثون صن 
 يلي: ما د2017 و)بطاح، د،2014و)سويدات، د،2004 و)قطامي، د 2010 )جروان، من

  الطالقة: .1
 عند االسااااااتعالمات أو المشااااااكالت أو األفكار أو المؤشاااااارات أو البدائل من عدد أكبر توليد على المقدرة وهي
 سااااابق خبرات أو لمعلومات واساااااتدعا  تذكر عملية جوهرها في وهي توليدها. في والسااااارعة معين، لمثير االساااااتجابة
 الفكرية،  الطالقة  أو المعاني  طالقة  الكلمات،  طالقة  أو اللفظية  الطالقة  وهي د2010 )جروان،اليها  اشاااااااار كما  تعلمها، 
 يمكن التي األفكار تعدد تتضااامن الطالقة: أن د2004 قطامي، ) وتر  التعبيرية. الطالقة والرساااومات، األشاااكال طالقة

 وسهولة  وتدفقها االفكار سيولة  محددة، ألشيا   وفوائد ومرادفات استعماالت،  استدعا   بها يتم التي السرعة  او استدعائها 
  توليدها.

 المرونة: .2
يد  على الفرد قدرة  عن المرونة  مهارة  تعبر كار  من عدد  أكبر تول لك  غير المتنوعة  األف كار  ت عة  األف  أو المتوق
 ساااااالًفا محددة ذهنية أنماث تبني يعني الذي الذهني الجمود عكس والمرونة فيها، يعيش التي البيئة أو الفرد لد  الشااااااائعة

 القدرة بأنها: د2017 ،بطاح) ويشااايراليها د.2014 ،ساااويدات( التكيفية والمرونة التلقائية المرونة للتغييروهي قابلة غير

ها  يتمتع التي يا    إلى رؤيته  زاوية  تغيير في المبدع  ب ها  والنظر األشااااااا يا  من إلي فة  زوا  فكرة حبيس يظل  ال بحيث  م،تل
 تغيير على القدرة إلى تشاااااااير المرونة أن د2004 قطامي، ) وتر  كما معين. منظور أو واحدة، رؤية زاوية أو واحدة،
 الذهني. الجمود عكس وهي الموق ، بتغير الذهنية الحالة

 األصالة: .3
 على للحكم كمحك اوبداعية النواتج على تركز التي التعريفات معظم بين المشاااترك القاسااام وهي التفرد، وتعني

 اوبداع ألن األفراد لد  اوبداعي األدا  ظهور في تساااااهم التي القدرات أهم من األصاااااالة مهارة وتعد اوبداع، مساااااتو 
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 والحداثة األصالة  فيه تتوافر أن البد اوبداعي العمل أن على عاًما اتفاًقا هناك أن كما وجديد، أصيل  هو ما كل إلى يشير 
 د2004 )قطامي، وأوضحت  كما د.2014 )سويدات،  جديد وبشكل  جديدة، عالقات في القديمة األفكار است،دام  مع حتى
 وتتصااا  الشاااائعة لالفكار ت،ضاااع ال التي الفكرة وهي متكررة، غير الفكرة كانت اذا أصااالية الفكرة تعتبر األصاااالة أن

 بالتميز.
 التوسع: .4

 جديدة، زيادة إلى بدورها تؤدي تكميلية افتراضاااات إلى الوصاااول يتضااامن التوساااع أن د2004 قطامي، ) تر 
 )ساااويدات، ير  كما خبرات. من المتعلم لد  يوجد فيما جديدة تنميات إلى والوصاااول ال،برة، مسااااحة عن عبارة وهي
 أن شاااأنها من لوحة أو مشاااكلة حل أو ما لفكرة ومتنوعة جديدة تفاصااايل إضاااافة على الفرد هوقدرة التوساااع بان د2014
 وتنفيذها. وإغنائها وتطويرها تحسينها على تساعد

  للمشكالت: الحساسية .5
 من والمجتمع النظم أو والمعدات األشيا   في وجودها واكتشا   وتحري المشكالت،  رؤية على الفرد قدرة وهي

 لها الحلول ووضاااع المشاااكلة واكتشاااا  المالحظات هذه لمثل التنبه في غيرهم من أسااارع هم فالمبدعون عيب. أو نقص
 المشااكالت من لكثير الفرد مالحظة تتضاامن للمشااكالت الحساااسااية أن د2004 ،قطامي (وبينت كما د.2014 )سااويدات،

 بالمشكالت. والشعور االحسا  وبالتالي والقصور النقص ونواحي األخطا ، ويدرك يواجهه، الذي الموق  في
 أن ويجب األفكار، وتوليد المشااكالت حل أساالوب يتضاامن تعليمي موق  أي من جزً ا اوبداعي التفكير يشااكل

 تشاااامل ولكن إنتاجهم، وزيادة الطلبة مهارات على تقتصاااار ال اوبداعي التفكير تنمية أن األمور وأوليا  المعلمون يعر 
 بقدراتهم شاااااعورهم وتنمية خيالهم، وتنمية وتصاااااوراتهم، مداركهم وتوسااااايع إدراكهم، وتنمية عندهم الوعي درجة تنمية

 وارتياد الم،اطر لتحمل نفسااه في مقدرته لزيادة اهلل خلقه كما نفسااه هو ليكون نسااان،إلل الحرية تسااوده جو في وبأنفسااهم
 د.13 :2012 )الوائلي، اوبداعي بالتفكير المجهول

 التنمية وسااااااائل من مهمة وساااااايلة وهو العلوم، مجاالت شااااااتى في اوبداع إلى الطريق هو التفكير تعليم ويعتبر
 والعقلية الفكرية بالمهارات بتزويده والتحليل والتجديد واالبتكار المسااااتقبل  مواجهة على قادرة شاااا،صااااية   ولبنا  والتقدم
 المنهجية لمسااااااار وفقًا التفكير على المتعلمين قدرات تنمية على الم،تلفة التعليم مراحل مناهج تركز أن البد لذا الالزمة.
  العلمية.

 على تساااعد تعليميه، وأساااليب ومناهج امكانات من توفره بما العقل ترعى التي البيئة هي المدرسااة أنَّ شااك وال
 واالزدهار الرقي، من غايات تحقيق إلى ربالتفكي االهتمام خالل من المدرسااااااة وتسااااااعى للتالميذ، السااااااليم التفكير تنمية

 مظاهر وأحد التقدم، إلى االمم ساابيل هو التعليم أن إلى د2003 وحساان، والقفاص، أحمد،) ويشااير والثقافي. الحضاااري
 مجريات مع التكي  على تساااااعده التفكير لمهارات الفرد ممارسااااة ألن ذلك التفكير؛ على قادر جيل إعداد هو التقدم هذا

 وتفسااااااير جديدة، معرفة وبنا  المتجددة، للمواق  متعددة بدائل في والتفكير المتوقعة، غير المشااااااكالت وحل العصاااااار،
 متعددة. مجاالت في المعرفة وتطبيق الظواهر،

 فالمعلم الم،تلفة، التعليم مراحل في الطالب لد  مهاراته وتنمية التفكير تعليم في األهمية بالغ دوًرا المعلم يؤدي
 دور تفعل التي التعليمية االسااتراتيجيات يساات،دم الذي وهو الجيد، التفكير على طالبه يشااجع صاافيًا مناخًا يوفر الذي هو

 األمور ومن الم،تلفة، للمشاااكالت حلول واقتراح البيانات معالجة على قادرًا يجعله بما تفكيره واساااتثارة التعلم في التلميذ
 أشاااااكال من راقيًا شاااااكاًل اوبداع يعد حيث اوبداعي؛ التفكير مهارات الطلبة إكسااااااب بها العمل المعلم على يتوجب التي

 األنساني. النشاث
 الم،تلفااة، العقليااة مهاااراتهم تنميااة خالل من لطلبتااه اوبااداعيااة القاادرات إطالق للمعلم الرئيسااااااااة األدوار ومن

 يعطي الذي المت،صص  المعلم وجود "بضرورة  د3 :2011)سليم،  أكده ما وهذا الجديد، واألنتاج اوبداع على وتدريبهم
 وإثارة المناساابة، بالمصااادر تزويدهم خالل من وذلك وتجربتها، وصااياغتها التعميمات وضااع في االسااهام فرصااة طالبه

 واسـااااات،دام الطـاااااالب، بأفكـاااااار االهتمام إبدا  على القدرة لديه تكون وأن اوبداعي، اونتاج نحو وقيـاااااادتهم اهتماماتهم،
 يدفعهم مما فقط، النتيجة عرض من بداًل المشكلة  معالجة عند التفكير خطوات وعرض المشكالت،  لمعالجة بديلة أساليب 
  فّعـال". بشكل التعلم نتائج تقييم على والقدرة التفكير نماذج تطوير نحو

 على تالميذه  يدرب  أن يساااااااتطيع المعلم ان د2011 ،ساااااااليم)و د2002 ،جروان)و د2001 ،الزبيدي ) وير 
 المعلم تجاوز إذا إال يتم ال وهذا ،نقديًا إبداعيًا التعليم بجعل وذلك ،الدراساااااااي المنهج خالل من اوبداعي التفكير مهارات
 واسااتراتيجيات االيجابي المدرسااي والمناخ الصاا  في ايجابية بيئة على قائم تعليم إلى الجاهزة المعلومات تقديم أساالوب
 واالسااتيضاااح،  المفتوحة، االساائلة واساات،دام الطالب عند اوبداع تنمية في تساااعد التي باألنشااطة وقائمة جديدة، تدريس
 المعلم واساااااااتماع   ، الطالب بين التفاعل   انماث  وتطوير االجابات،   وتقبل  االجابة،   في للتفكير فرصاااااااة المتعلم واعطا  
 .السابرة االسئلة است،دام و الطالب الجابات
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 واضاااحة اساااتراتيجية على تعتمد أنها إذ العلمية، الطلبة مسااايرة في الحسااااساااة المراحل من الثانوية المرحلة ُتعد
 دور يأتي هنا ومن المرحلة، تلك في تفكيرهم ومستو   يتناسب  بما قدراتهم تعزيز من بد وال لديهم، التفكير مهارة لتنمية
 وال،طط المناهج، خالل من معهم، التعامل آلية وضاااع في ومعلمين ومشااارفين إداريين من التربوية العملية على القائمين

 تنمية في ُيسااهم فيما وغيرها للتعلم، المناساابة البيئة وتطوير التدريس، وعمليات واالختبارات، التقويم وعملية اوشاارافية،
 اوبداعي. للتفكير وصوًلا الطلبة لد  التفكير مهارات

 الطلبة لد  توفرها ينبغـاااااي التي األساسية والسمات المهمة، والعناصر الضرورات، من واالبتكار اوبداع ويعد
 وما وتنوعهـا،  الحاجات وتعدد الطموحات، لتزايد نتيجة وذلك الثانوية، المرحلة طلبة سيما ال الدراسية المراحل كافة في

 إدارة في واالبتكار باوبداع األخذ ضاااااارورة مع جوهرية نقطة جميعًا ومجاالتها الحياة نواحي في تحديات من تفرضااااااه
 الدراسة. هذا وجرا  دعا مما التعليمية العملية
 وأسئلتها: الدراسة مشكلة

ية  مكونات  تطوير إلى باساااااااتمرار   تربوي نظام  أي يحتاج  باث  ونظرًا التحديات،    لمواجهة  التعليمية  العمل  الرت
 التفكير بمهارات تسااليحهم مجتمعهم، على الطلبة حق من اصاابح والتطوير، والتكنولوجي العلمي بالتقدم اوبداعي التفكير
 فعاّاال معلم وجود التفكير تعليم نجاااح عواماال أهم ومن المجتمع، حاااجااات مع ليتال موا والتطوير النمو لهم يمكن حتى

 التفكير موضوع  فإنَّ لذا الدراسية.  الحصة  في وتطبيقها وست،دامها  جديدة أساليب  عن والبحث التفكير، مهارات يمار 
 المعلمون يساااات،دم مد  أي إلى للتعر  التعليم قضااااايا في عليها التركيز ينبغي التي المهمة الموضااااوعات من اوبداعي
 في القرار صااااااااانعي على يجااب هاااماًاا أمًرا بااات اوبااداعي التفكير بتنميااة االهتمااام أن كمااا اوبااداعي، التفكير مهااارات

 كافة. جوانبه من به االهتمام والتعليمية التربوية المؤسسات
 دراساااة توصااالت إذ اوبداعي، التفكير لمهارات المعلمين باسااات،دام يتعلق فيما الدراساااات هذه نتائج تباينت وقد

 دراساااة وتوصااالت اوبداعي، التفكير لمهارات االساااالمية التربية معلمي اسااات،دام مساااتو  تدني إلى د2009 ،الغامدي)
 دراساااااااة أما متوساااااااط، بمساااااااتو  اوبداعي التفكير مهارات يسااااااات،دمون الفيزيا  معلمي أن إلى د2016 )المندالوي،

 جدًا. كبيرًا كان اوبداع تنمية في المعلم مجال أن إلى توصلت فقد د 2008،بلواني(

سة  مشكلة  فإنَّ هنا ومن  نظر وجهة من اوبداعي التفكير مهارات تنمية في المعلمين دور تقصي  في تتمثل الدرا
 الذين التربويين المشاارفين عينة اعتمادها الدراسااة هذه أهمية يؤكد مما الدراسااية، المواد م،تل  في التربويين المشاارفين
 زياراتهم نتيجة  اوبداعي التفكير لمهارات  اسااااااات،دامهم  مد  لرصاااااااد المعلمين، هؤال  على الفني باوشااااااارا  يقومون
 إلى الدراسة  هذه سعت و والتطوير، للتدريب المعلمون إليها يحتاج التي الجوانب عن الكش   وبالتالي الصفية،  اوشرافية 
 األتية: األسئلة عن اوجابة

 والمرونة، والطالقة، )األصالة، اوبداعي التفكير مهارات تنمية الكرك بمحافظة الحكومية المدار  معلمي دور ما .1
 التربويين؟ المشرفين وجهة من الثانوية مرحلة طلبة لد  المشكالتد وحساسية والتوسع،

 محافظة في الثانوية المرحلة معلمي لدور دα≤0.05) داللة مستو  عند إحصائية داللة ذات فروق هناك هل .2

 ألي تعز  التربويين المشرفين تقديرات في الثانوية المرحلة طلبة لد  اوبداعي التفكير مهارات ةتنمي في الكرك
 التعليميةد؟ وال،برات العلمي، والمؤهل )الجنس، المتغيرات من

 الدراسة: أهداف
عد  ثانوية    المرحلة  طلبة  لد   اوبداعي  التفكير مهارات  تنمية  خالل من المعلم يلعبه  الذي  الدور  ُي  األمور من ال

 تنمية  في المعلم دور على والتأكيد   بها،  االهتمام  التربويين والمشااااااارفين والتعليم التربية  وزارة على يجب  والتي المهمة 
 يلي: ما إلى الدراسة هذه تهد  وعليه الطلبة، لد  اوبداعي التفكير

 المرونة، )طالقة، اوبداعي التفكير مهارات تنمية في الكرك بمحافظة الحكومية المدار  معلمي دور معرفة .1
  الثانوية. المرحلة طلبة لد  للمشكالتد الحساسية التوسع، األصالة،

 التربويين المشرفيين نظر وجهة من اوبداعي التفكير مهارات تنمية في الحكومية المدار  معلمي دور تحديد .2
 التعليميةد. ال،برات العلمي، المؤهل لمتغيرات)الجنس، تعز 

 مهارات تنمية في الحكومية المدار  معلمي دور عن المهنية، والتنمية المعلم إعداد على للقائمين توصيات تقديم .3
 الدراسة. اليها توصلت التي النتائج خالل من اوبداعي التفكير

  اوبداعي. التفكير مهارات تنمية في الطلبة مع التعامل كيفية إلى وإرشادهما التربوي والمشر  المعلم توجيه .4
 الدراسة: أهمية

 األتية: لالعتبارات كبيرة أهمية ذات الدراسة هذه تعد

 الرئيسة األسباب واحد الحديثة التربية اهدا  أهم من باعتباره الحالي العصر في اوبداعي التفكير موضوع أهمية .1
 والتكنولوجي. العلمي التقدم في
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 لد  اوبداعي التفكير تنمية في الحكومية المدار  معلمي دور عن واقعية رؤية الحالية الدراسة تقدم ان يمكن .2
 .الثانوية المرحلة طلبة

 في الحكومية والمدار  التربوية، العملية في القرار وصانعو والتعليم، التربية وزارة تستفيد ان الممكن من .3
 في تسهم لمعلميها ال،دمة أثنا  تدريبية برامج إعداد على تساعد أنها حيث الدراسة هذه نتائج من الكرك محافظة
 المجال. هذا في التدريسية مهاراتهم مستو  رفع

 اوبداعي. التفكير تطوير في المعلمين مهارات مستو  رفع في تسهم أن إلى توصياتها خالل من تتطلع .4
 المناهج وضع عند اوبداعي التفكير بمهارات العناية بضرورة الدراسيه المناهج م،ططي أمام حافزًا تشكل قد .5

 الدراسية.
 لها تطرقت التي بالموضوعات العالقة ذات بالمعلومات الباحثين تزود التي بالمواضيع العربية المكتبة إثرا  .6

 الدراسة.
 الدراسة: مصطلحات

 اآلتي: في الدراسة مصطلحات تتحدد
 المعلومات ومعالجة واسااااتدعائها،  المعرفة إدراك تتطلب عقلية عملية أنه التفكير دBayer, 2001) يراب يعر  التفكير:

سة  هذه لغايات اما .المعنى إلى والتوصل  الش،صية    ال،برات من االستفادة  للفرد تتيح عقلية تراكيب وبنا   فالتفكير الدرا
 وبرامج تعليمية مواد من الدراسااااااي الصاااااا  داخل الثانوية المرحلة معلم بها يقوم التي األنشااااااطة من مجموعة هو هو:

 الطلبة. لد  التفكير تنمية على تعمل والتي إثرائية
 اما .جديد" منتج أو جديدة عملية شااكل على للفكرة العملي "التطبيق أنه على دSchilling, 2008) شاايلنج يعرفه اإلبداع:

 معينة حاجة أو منفعة لتحقيق ومتنوعه جديدة أفكار انتاج على الطالب عند عقلية قدرة فهو: الدراسااااة هذه لغايات اوبداع
 التفكير. خالل من

 أو حلول، عن البحث في قوية رغبة توجهه وهاد  مركب، عقلي نشاااث هو د2010 )جروان، يعرفه اإلبداعي: التفكير
 إنتاج إلى تقود عملية أو ذهني نشااااث بأنه د2004 )قطامي، وتعرفه ساااابقًا. معروفة تكن لم أصااالية نواتج إلى التوصااال
  الشااريدة) أشااار وقد والمناهج. والمشااكالت لألفكار جديدة حلواًل ويتضاامن المجتمع في والقيمة واألصااالة بالجدة يتصاا 

 القديمة، األفكار تحليل يتضااااامن الذي المتشاااااعب التفكير أنماث من نمًطا يعد اوبداعي التفكير أن إلى د2010 وبشاااااارة،
 يكتسااابه وما الفرد بين المفاهيمية المساااافة وزيادة الذهني، التفاعل على اعتماًدا الجديدة، األفكار وتوليد المعرفة وتوسااايع

 الستثارة  وذلك الثانوية المرحلة معلم يست،دمها  مهارات من مجموعة أنه على يعر  الدراسة:  هذه ولغايات خبرات. من
 وجديدة. متنوعة استجابات ألنتاج تالميذه تفكير

 والتوساااااااع والمرونة  واألصاااااااالة  الطالقة  مهارات  بأنها:   د29 :2008 ،صاااااااوافطة ) يعرفها  اإلبداعي:  التفكير مهارات 
 والتوساااع، واألصاااالة، والمرونة، )الطالقة، مهارات من مجموعه هي الدراساااة: هذه ولغايات المشاااكالت". وحسااااساااية 

 تنمية على تعمل والتي طالبه مع تفاعله خالل من وذلك الثانوية المرحلة معلم بها يقوم التي للمشاااااكالتد والحسااااااساااااية 
مدار   معلمي دور معرفة  ويمكن الطالب لد   اوبداعي  التفكير ها  في الكرك محافظة    في الحكومية  ال  خالل من تنميت
 المهارات. هذه حول المعلومات لجمع المعدة االستبانه فقرات على الدراسة عينة أفراد استجابة

 الدراسة: حدود
 التالية: الحدود على الدراسة هذه اقتصرت

 اوبداعي التفكير مهارات لتنمية الحكومية المدار  معلمي دور معرفة على الدراساااة هذه اقتصااارت موضاااوعية: حدود
 الثانوية. المرحلة طلبة لد  للمشكالت والحساسية والتوسع، واألصالة، والمرونة، الطالقة، بـ: المتعلقة

 الكرك. محافظة في والتعليم التربية مديريات في التربويين المشرفين على الدراسة هده تاقتصر :بشرية حدود
 .2019-2018 الدراسي للعام الثاني الفصل خالل الدراسة هذه تطبيق تم زمانية: حدود

 السابقة: الدراسات
 الدراساااات وبعض اوبداعي، والتفكير اوبداع موضاااوع تناولت التي الدراساااات من العديد إلى الباحثان توصااال

  يلي: كما لألحدث األقدم من الدراسات ترتيب تم وقد والتعليمية، التربوية العملية في اوبداعي والتفكير اوبداع تناولت
 تنمية في الثانوية للمرحلة التاريس معلمي مسااااهمة مساااتو  على التعر  هدفت بدراساااة د2001 )خريشاااة، قام
 الثانوية للمرحلة التاريس معلمي من معلمًا د33) من الدراسااااة عينة تكونت طلبتهم، لد  واوبداعي الناقد التفكير مهارات

 إضافة  الدراسة،  لغرض هاادأعدب قام استبانة  الباحث است،دم  البيانات ولجمع المفرق، لقصبة  والتعليم التربية مديرية في
 مهارات تنمية في المعلمين مسااااهمة مساااتو  تدني على النتائج ودلت الدراساااة. حجرة داخل ألدائهم مالحظة بطاقة إلى

 تظهر ولم تربويًا، المقبول المساااتو  من أقل مسااااهمتهم مساااتو  كان فقد مجتمعة؛ والمهارات واوبداعي، الناقد التفكير
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 مهارات تنمية في مساهمتهم  مستو   في الحجرة داخل لمالحظتهم نتيجة أو التاريس معلمي آرا  بين إحصائياً  دالة فروق
 .التعليمي أوالمؤهل ال،برة، أو لمتغيرالجنس تعز  التفكير

 في االساااااااسااااااي  التعليم طلبة في المعلم أثر معرفة إلى هدفت دAntwerp, 2002 Van) انتورب فان واجر 

 لمعرفة وطالبة طالبًا د88) من الدراسة عينة تكونت اوبداعي. للتفكير أساسي كمتطلب الوهم و ال،يال بين العالقة تحديد
 أنها على والوهم ال،يال إلى ينظر ال أن يجب انه مقارنة دراسااااااة أوضااااااحت وقد .والجنس العلمية الدرجة متغيرات أثر

 هناك أن النتائج أظهرت كما الطفل. لد  ابداعي تفكير هناك كان إذا خصااااااوصااااااًا أحالم مجرد أو الفائدة عديمة أشاااااايا 
 البكالوريو   حملة  لصاااااااالح طلبتهم قبل  من والتصاااااااورات الت،يالت لهذه  المعلم ممارساااااااة   ألثر الطلبة  بين اختالفات 
 االختالفات. هذه في أثر له ليس الجنس وان العليا، العلمية والدرجات

 التعليم مهارات لبرنامج اوبداعي التفكير تعليمات حول بدراساااااة دMcgregory, 2002) غريغوريمك قام كما

 على المعلم قدرة  على االبداعي  التفكير برنامج  اثر معرفة  إلى هدفت   حيث  ،المتحدة  المملكة  في بيلور بجامعة   للمعلمين
 الفصاااال يدرسااااون ممن طالب د97من) الدراسااااة عينة تكونت .للطلبة اوبداعي التفكير مهارات برنامج في بدوره القيام

 للتفكير تورنس واختبار والكمية، النوعية دACT) البيانات وتحليل تقويم أداة الباحث أست،دم  .جامعةبال الصيفي  الدراسي 

 ما في: الدراسة  أسئلة  تمثلت وقد تجريبية. وأخر  ضابطة  مجموعات الى توزعت التي الدراسة  مجموعة على اوبداعي
 الدراسااة نتائج أظهرت وقد الجنس؟. باختال  ت،تل  وهل اوبداعيد التفكير )القرا ة، الطلبة مهارات على البرنامج أثر

 في دالة احصااااائية  فروق وجود النتائج وأبرزت الضااااابطة.  المجموعات لصااااالح  للبرنامج الطلبة أدا  بين تفاوت وجود
ية  ال،برات مجال  لذكور،  لصااااااااالح الجنس مجال  وفي الت،رج، حديثي  لصااااااااالح التعليم فاوت  هذا  وأن ا بة  بين الت  طل

 منهم. المتوقعة الطريقة بنفس يجيبوا لم الذين المجموعات بباقي مقارنة مجهود بأقل قاموا الذين لتجريبيةا المجموعات
 طلبة لد  اوبداعي التفكير تنمية في المعلم دور على التعر  الى هدفت دراسااااااة د2003 )الشااااااهاب، واجر 

 من الدراساااة عينة تكونت عمان. سااالطنة في أنفساااهم المعلمين و التربويين المشااارفين نظر وجهة من الحكومية المدار 
 د64و) معلما د2520) البالغ الدراسااااااة مجتمع من د%21) تمثل بنساااااابة تربويا مشاااااارفا د42و) ومعلمة معلما د501)

ست،دم  الطبقية. العشوائية  بالطريقة اختيارها تم،تربويا مشرفا  سة  ألغراض الباحث وا ستبانة  الدرا صا    اعدت ا  من خصي
 في لدورهم المعلمين ممارسة  ان النتائج أبرز من كان اوبداعي. التفكير تنمية في لدوره المعلم ممارسة  مد  كش   أجل
 الممارسااة درجة كانت فيما متوسااطة، بدرجة كانت التربويين المشاارفين نظر وجهة من طلبة لد  اوبداعي التفكير تنمية
 درجة  تقدير  في إحصاااااااائياً  داللة  فروق وجود النتائج  عالية،كماأظهرت    بدرجه   كانت   انفساااااااهم المعلمين نظر وجهة  من

 فروق توجد ال بيننما أنفسهم، تقدير ولصالح الوظيفي للمسمى يعز  اوبداعي التفكير تنمية في لدورهم المعلمين ممارسة
 وسااانوات الجنس، لمتغيرات تعز  اوبداعي التفكير تنمية في لدورهم المعلمين ممارساااة درجة في إحصاااائية داللة ذات

 .العلمي والمؤهل ال،برة،
 المـاااااااااااادار  في اوبداع تنمية في المدرساااااية اودارة دور إلى التعر  إلى د2008 )بلواني، دراساااااة وهدفت

 التنمية تلك ومعيقات وسااالفيت، وطوبا ، وجنين، وقلقيلية، وطولكرم، نابلس، :فلساااطين شااامال محافظات في الحكومية
 البكالوريو ، في والت،صص ال،برة، وسنوات العلمي، والمؤهل لمتغيـااااااارات:الجنس، تبعًا المـاااااااديرين نظر وجهة من

 إلى باوضااافة باعدادها، قامت اسااتبانة الباحثة اساات،دمت ومديرة. مديرًا د215) من الدراسااة عينة تكونت العمل. ومكان
 جدًا كبيرًا كان اوبداع تنمية في المعلم مجال أن إلى الدراسااة توصاالت الدراسااة. أهدا  تحقيق بغرض مفتوحين سااؤالين
 %74 نساابة  المحلي المجتمع مجال في وبلغت %75 نساابته  بلغت فقد المدرسااية  اودارة مجال في أما ،%86.7 بنساابة 
 المدرسية. البيئة مجال في نفسها النسبة وكانت

 الثانوية المرحلة في اوساااالمية التربية معلمي ممارساااة مد  بتحديد د2009 ،الغامدي) دراساااة اهتمت حين في
 المعلمين من عينة على طبقتها مالحظة بطاقة الباحثة اساااااات،دمت االبتكاري. التفكير تنمية لمهارات المكرمة مكة بمدينة

 مراكز خمسااة على المدار  هذه وتتوزع ثانوية، مدرسااة د19) في يعملون معلمًا د30) عددها مكة بمدار  المذكورين
 التربية معلمي أدا  متوسااط أن الدراسااة: اليها توصاالت التي النتائج ابرز ومن المكرمة. بمكة التعليم ودارة تتبع إشاارافية

 االساااااالمية التربية معلمي امتالك ضاااااع  على وتدل ضاااااعيفا، جا  االبتكاري التفكير تنمية لمهارات الكلي اوساااااالمية
 يظهرها التي التدريساااية للسااالوكيات االساااالمية التربية لمعلمي التدريساااية الكفاية وعدم االبتكاري التفكير تنمية لمهارات
 .االبتكاري التفكير وتنمية استثارة على تعمل التي و الدراسة حجرة داخل التعليمي نشاطهم في المعلمون

سة  أما  ومعلماتهـااااااااا اوسالمية  التربية معلمي ممارسة  واقع عن الكش   إلى هدفت فقد د2010 )البلوشي،  درا
 من كل متغير أثر وبيان الـااااااااصفية،  الغرفـااااااااة داخل اوبداعي التفكير مهارات تنمية أساليب  د10 - 8) الصفو   لطلبة
 معلمًا د40) من وعينتها الدراسة مجتمـااااااع تكون .عمان سلطنة في الممارسة درجة على المهارة ونوع وال،برة، النوع،
 من مهارات أربع على موزعة عبارة، د33) من تكونت التـااااااااااي المالحظةد )بطاقة الدراساااة أداة عليهم طبقت ومعلمة،
 اوسالمية  التربية معلمي ممارسة  درجة أن الدراسة  إليها توصلت  التي النتائج أهم ومن .اوبداعي التفكير تنمية مهارات
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 الذكور بين إحصااااائيا دالة فروق وجدت كما متوسااااطة، بدرجة كانت اوبداعي التفكير مهارات تنمية أساااااليب ومعلماتها
 ابينم األناث، لصاااااالح اوبداعي التفكير تنمية مهارات ومعلماتها اوساااااالمية التربية معلمي ممارساااااة درجة في واألناث
 .ال،برة لمتغير تعز  إحصائية داللة ذات فروق التوجد

 المرحلة طلبة لد  اوبداعي التفكير درجة معرفة إلى هدفت بدراسااة د2010 وحمادنة، عياصاارة) من كل وقام
 وطالبة طالًبا د250) من الدراسة  عينة تكونت والت،صصد.  والجنس، )المدرسة،  لمتغيرات وفًقا إربد مدينة في الثانوية

 تورانس اختبار تطبيق تم الدراسااااة هد  ولتحقيق .الطبقية العشااااوائية بالطريقة اختيارهم تم واألدبي العلمي الفرعين في
 المرحلة  طلبة  لد   اوبداعي  التفكير درجة  أن هي: الدراساااااااة  نتائج  أبرز وكانت   د.ا) األلفاظ  صاااااااورة اوبداعي  للتفكير
 لمتغيرات تعز  لالختبار  الكلية  الدرجة   في إحصاااااااائية  داللة  ذات فروق وجود النتائج  أظهرت كما  متوساااااااطة،  الثانوية  

 وجود عدم إلى النتائج اشارت و ال،اصة،  المدار  ولصالح  المدرسة  ومتغير العلمي، الت،صص  طلبة لصالح  الت،صص 
 اوبداعي. التفكير مهارات من مهارة كل على والمدرسة والت،صص الجنس بين تفاعل

 التفكير لمهارات الثانوية المرحلة معلمي معرفة درجة عن الكشاااا  إلى هدفت فقد د2011 )سااااليم، دراسااااة أما
 الدراساااي للعام الثانية عمان تربية مديرية في العامة المدار  ومعلمات معلمي من الدراساااة مجتمع تكون وقد اوبداعي،

 اختيارهم تم ومعلمة معلمًا د81) من تكونت فقد الدراسااة عينة أما .ومعلمة معلمًا د811عددهم) والبالغ د2010-2011)
 اوبداعي التفكير إختبار بتطوير الباحثة قامت الدراساااة أهدا  ولتحقيق األصااالي، المجتمع من د%10) بنسااابة عشاااوائيًا
 على وزعت سااااؤااُل: د23) من االختبار يتكون اللفظيه)أد بصااااورته اوبداعي للتفكير )تورانسد إختبارات على المعتمد
 المرحلة معلمي معرفة درجة أن إلى الدراسااة توصاالت وقد األصااالة. و المرونة و الطالقة -: هي رئيسااية مهارات ثالث
 سطة.متو بدرجة جا ت اوبداعي التفكير لمهارات الثانوية

 التفكير مهارات  مساااااااتو  معرفة  إلى هدفت   دراساااااااة د2011 العلييى،و والفلفلي الحدابي ) من كل  أجر  وقد 
 من الدراسااااة عينة تكونت اليمن. في التطبيقية والعلوم التربية كلية في العلمية األقسااااام في المعلمين الطلبة لد  اوبداعي

باً    د111) بة    طال بة  من وطال ية  في أحيا د -فيزيا  -)كيميا   العلمية  األقسااااااااام في المعلمين الطل ية  كل نة    -الترب  حجة،  مدي
-المرونة-)الطالقة اوبداعي التفكير مهارات لقيا  )أد اللفظية الصورة تورانس اختبار است،دام تم البحث هد  ولتحقيق
 ضعي ،  العلمية االقسام  في المتعلمين الطلبة لد  اوبداعي التفكير مهارات مستو   أن إلى الدراسة  توصلت  األصالةد. 
 الجنس لمتغير تبعًا اوبداعي التفكير مهارات مسااتو  في المعلمين الطلبة متوسااط بين إحصااائية داللة ذات فروق ووجود
 الت،صاااص لمتغير تبعا اوبداعي التفكير مهارات مساااتو  في احصاااائيًا دالة فروق وجود وعدم األناث، لصاااالح وجا ت
  أحيا د. -فيزيا  - )كيميا 

 مهـااااااارات تنميـااااااة نحو االجتماعية الدراسات معلمي اتجاهات معرفة إلى د2013 )العسا ، دراسة هدفت كما
 العلمي المؤهل بمتغيرات: وعالقتـه  الثالثـة،  عمـان  تربيـة  مديرية في العليا األساسية المرحلة طلبة لد  اوبداعي التفكير
 على موزعة فقرةد 45) من الدراسة أداة وتكونت .ومعلمـاااااة معلما د133) من مكونة عشوائية عينة اختيار تم وال،برة.

 المهارات عن الكش   نحو المعلمين اتجاهات اوبداعي، التفكير قدرات تنمية نحو المعلمين اتجاهات هي: مجاالت، ثالثة
 نحو المعلمين اتجاهات أن إلى الدراساااااة وتوصااااالت اوبداع. وتبني تشاااااجيع نحو المعلمين اتجاهات وتحديدها، اوبداعية
 نحو المعلمـاااااااااين  اتجاهات في إحصاااائية داللة ذات فروق وجود مع إيجابية، الطلبة لد  اوبداعي التفكير مهارات تنمية
 وعدم العليا، الدراساااات شاااهادة حملة ولصاااالح العلمي، المؤهل لمتغير تعز  الطلبة لد  اوبداعي التفكير مهارات تنمية
 لمتغير تعز  الطلبة لد  اوبداعي التفكير مهـاااااااارات تنمية نحو المعلمين اتجاهات في إحصائية  دالله ذات فروق وجود
  .)ال،دمة نوات)س ال،برة

 مادة تدريس في اوبداعي التفكير تطبيق صعوبات  عن الكش   إلى هدفت التي د2014 ،المطيري) دراسة  وفي
 العنقودية بالطريقة الدراسة عينة اختيار وتم الكويت. بدولة المتوسطة للمرحلة المعلمين نظر وجهة من االسالمية التربية

 معلمًا د200) العينة أفراد عدد وبلغ الكويت بدولة المتوساااااااطة المدار  في االساااااااالمية التربية معلمي من العشاااااااوائية
 أربعة على موزعة فقرة د42) من تكونت اساااااتبانة تطوير تم الدراساااااة أهدا  ولتحقيق االساااااالمية. التربية يدرساااااون
 من االساااالمية التربية مادة تدريس في اوبداعي التفكير تطبيق صاااعوبات مساااتو  أن الدراساااة النتائج كشااافت مجاالت،
 إحصااااائية دالة فروق وجود عن النتائج كشاااافت كما مرتفعًا، كان الكويت بدولة المتوسااااطة للمرحلة المعلمين نظر وجهة
 الفروق وكانت التدريسية،  لل،برة تعز  إحصائية  داللة ذات فروق ووجود تاسعد،  ثامن، سابع،  )ساد ،  للص   تعز 
  سنواتد. خمسة من )أقل فئة لصالح

 التفكير مهارات تنمية في اوساااالمية التربية معلمي دور عن الكشااا  إلى د2015 )راضاااي، دراساااة هدفت كما
 اختيارها تم ومعلمة معلمًا د135) من الدراساااة عينة تكونت األردن. في األسااااساااي العاشااار الصااا  طلبة لد  اوبداعي
 من رئيسااااية مجاالت خمسااااة تضاااامنت اسااااتبانه بتطوير الباحث قام الدراسااااة ولتحقيقهد  الطبقية. العشااااوائية بالطريقة
 صاااادقها من التحقق وتم التوسااااعد، للمشااااكالت، الحساااااسااااية الطالقة، المرونة، اوبداعي:هي)األصااااالة، التفكير مهارات
 العاشااار الصااا  طلبة لد  اوبداعي التفكير مهارات تنمية في اوساااالمية التربية معلمي دور أن النتائج أظهرت وثباتها.
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 )الطالقة، مرتفعة بدرجة ومهارتين للمشااكالتد الحساااسااية  األصااالة، )المرونة، مهارات لثالث متوسااطة بدرجة جا ت
 العلميد والمؤهل  )الجنس، لمتغيري تعز  إحصااااااااائية  داللة  ذات فروق وجود عدم  النتائج  وأظهرت كما  والتوساااااااعد،

 سنوات. 10 -6 ال،برة ذوي ولصالح ال،برة لمتغير تعز  إحصائية داللة ذات فروق ووجود
 التفكير لمهارات الفيزيا  معلمي ممارسة درجة على التعر  إلى هدفت دراسة د2016 )المندالوي، اجر  كما
 ارتباطية عالقة هناك كان ذلك فيما الصاااااافية.وبيان الغرفة داخل المالحظ نظر ووجهة طلبتهم، نظر وجهة من اوبداعي

 وجهة من ممارساااااتهم درجة وبين الطلبة نظر وجهة من اوبداعي التفكير لمهارات الفيزيا  معلمي ممارساااااة درجة بين
 وقام العاشاااار، و التاسااااع الصاااا  طلبة من وطالبة طالبًا د289) من مكونه عينة على إسااااتبانه توزيع تم المالحظ. نظر

 الفيزيا  معلمي ممارسااة درجة أن إلى الدراسااة نتائج توصاالت ومعلمة. معلمًا د30) أدا  بمالحظة أخر ومالحظ الباحث
 نظر وجهة من متوسااااطة بدرجة جا ت متوسااااطة،وكذلك بدرجة كانت طلبتهم نظر وجهة من اوبداعي التفكير لمهارات
 التفكير لمهارات الفيزيا  معلمي ممارسااة درجة بين ارتباطية عالقة وجود عدم تبين كما الصاافية. الغرفة داخل المالحظ
 المالحظ. نظر وجهة من مارستهم درجة وبين الطلبة نظر وجهة من اوبداعي

 التفكير لمهارات د10-1) الصاااااافو   معلمي اساااااات،دام  مد  التعر  إلى د2017 )العزري، دراسااااااة  وهدفت
 استبانة  الباحث واست،دم  ومشرفة.  مشرفاً  د88) من الدراسة  عينة تكونت التربويين. المشرفين  نظر وجهة من االبتكاري
 واألصااالة، والمرونة، :الطالقة، هي أبعاد أربعة على وزعت اوبتكاري، التفكير مهارات من مهارة د47) على اشااتملت

 نظر وجهة من االبتكاري التفكير لمهارات المعلمين اساات،دام  مسااتو   أن إلى النتائج وأشااارت  للمشااكالت.  والحساااسااية  
 المعلمين اسااااات،دام في إحصاااااائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج أظهرت كما متوساااااطًا، كان التربويين المشااااارفين
 والجنس. للت،صص تعز  االبتكاري التفكير لمهارات

 السابقة: الدراسات على التعقيب 3.2
 في أجريت دراساااات منها اوبداعي التفكير موضاااوع في بحثت التي الساااابقة الدراساااات من عدد إلى بالرجوع

  األجنبية. الدول في أجريت ودراسات محلية ودراسات العربية الدول
سات  معظم جا ت سابقة  الدرا سات  مع متفقة ال  المعلمين دور على التعر  وهو الرئيسي  هدفها في الحالية الدرا

 Antwerp،2002) انتورب فان ودراساااة د،2001 )خريشاااة، كدراساااة الطلبة لد  اوبداعي التفكير مهارات تنمية في
Van،2002) غريغوريمك ودراساااااة د ،Mcgregory،د،2008 )بلواني، ودراساااااة د،2003 )الشاااااهاب، ودراساااااة د 

 د،2013 )العساااا ، ودراساااة د،2011 )ساااليم، ودراساااة د،2010 )البلوشاااي، ودراساااة د،2009 )الغامدي، ودراساااة
 د.2017 )العزري، ودراسة د،2016 )المندالوي، ودراسة د،2015 )راضي، ودراسة د،2014 )المطيري، ودراسة

 كدراساااااة اوبداعي، التفكير وتعلم الطلبة لد  اوبداعي التفكير موضاااااوع في بحثت قد دراساااااات هناك أن كما
 معرفة إلى هدفت الدراسااااات بعض بينما د.2011 العلييى،و والفلفلي الحدابي) ودراسااااة د،2010 وحمادنة، عياصاااارة)

 د.2008 )بلواني، كدراسة اوبداع تنمية في المدار  مديري دور
 )الشاااهاب، دراساااة هي عينة حجم أكبر فكانت عينة حجم وأقل عينة حجم أكبر بين الدراساااة عينات تباينت وقد

 د2009 ،الغامدي  ) دراساااااااة هي عينة  حجم أقل  وكانت   والمعلمات،  المعلمين من د501) العينة  حجم كان  حيث  د2003
 الثانوية. للمرحلة االسالمية التربية معلمي من معلمًا د30) العينة حجم كان حيث

 فيها ورد مما االسااتفادة خالل من وصااياغته النظري األدب تشااكيل في السااابقة الدراسااات من الباحثان واسااتفاد
 وتحديد ،ومنهجيتها وإجرا اتها، أهدافها مع ينساااااجم بما الدراساااااة، أداة بنا  الى إضاااااافة والصاااااياغة، الترتيب حيث من

 تم التي الدراسااااات نتائج مع الدراسااااة نتائج ربطت حيث الدراسااااة نتائج مناقشااااة في منها االسااااتفادة تم كما المتغيرات،
 عليها. االطالع

 المعلم دور تناولت أنها في السااابقة  الدراسااات  عن اختلفت الحالية الدراسااة  أن يظهر ساابق  ما خالل ومن وبهذا
 الدراسااااااااات  من أي يتناولها   لم التي الكرك محافظة   في الثانوية   المرحلة  طلبة  لد   اوبداعي  التفكير مهارات  تنمية  في

 أداة خالل من وقياساااها اوبداعي التفكير في العلمية المهارات إلى تطرقت الحالية الدراساااة ان كما أجريت. التي الساااابقة
 التربويين. للمشرفين موجهة الدراسة

 واالجراءات لطريقةا
  الدراسة: منهج

 الحكومية المدار  معلمي دور بوصاااااا  يهتم والذي التحليلي، الوصاااااافي المنهج على الحالية الدراسااااااة قامت
 وذلك  التربويين، المشااااااارفيين نظر وجهة  من الثانوية   المرحلة  لد   اوبداعي  التفكير مهارات  تنمية  في الكرك بمحافظة  
 عينة على توزيعها تم اسااااتبانه بتطوير الباحثة قيام خالل من الالزمة البيانات لجمع تم وقد الدراسااااة، لمشااااكلة لمال مته
 الدراسة.
 الدراسة مجتمع



2021
 

37 

 والتي الكرك، محافظة في والتعليم التربية مديريات في التربويين المشاااااارفين جميع من الدراسااااااة مجتمع تكون
  د98) عددهم والبالغ الجنوبية، واألغوار الجنوبي، والمزار القصاااار، ولوا  الكرك، قصاااابة وهي: مديريات أربع تشاااامل
 والجنس: المديرية حسب الدراسة مجتمع أفراد توزيع يبين د1والجدول) ومشرفة، مشرفا

 والجنس المديرية حسب الدراسة مجتمع أفراد توزيع :(1) جدول
 المجموع اناث ذكور المديرية

 34 14 20 الكرك قصبة

 30 17 13 المزار

 13 4 9 الجنوبية االغوار

 21 8 13 القصر

 98 43 55 المجموع

 الدراسة عينة
 - 2018 الدراساااااي للعام الكرك محافظة في والتعليم التربية مديريات في التربوية اوحصاااااائيات إلى بالرجوع

 الدراسااة عينة توتكون االسااتطالعية، للعينة ومشاارقة مشاارفًا د20) اختيار تم ومشاارفة. مشاارفًا د98حصاار) تم د 2019
 توزيع يبين د2) والجدول الدراسة  مجتمع من د%79.6) نسبته  ما الدراسة  عينة شكلت  وقد ،ومشرفة  مشرفاً  د78) من
 :الدراسة متغيرات حسب الدراسة عينة أفراد

 الدراسة متغيرات حسب الدراسة عينة أفراد توزيع :(2) جدول
 المئوية النسبة التكرار المتغيرات مستويات المتغيرات

 الجنس
 56.5 44 ذكر

 43.5 34 أنثى

 100.0 78 الكلي 

 العلمي المؤهل

 15.4 12 بكالوريو 

 20.5 16 عالي دبلوم

 64.1 50 عليا دراسات

 100.0 78 الكلي 

 العلمية ال،برة

 3.8 3 سنوات 5 من أقل

 23.2 18 سنوات 10 من أقل – سنوات 5 من

 25.6 20 سنة 15 من أقل-سنوات 10

 47.4 37 فأكثر سنة 15

 100 78 الكلي 

 الدراسة أداة
 بموضاااااااوع المتعلق التربوي األدب على االطالع بعد  اساااااااتبانة  بتطوير انالباحث   قام الدراساااااااة اهدا  لتحقيق

 د2014 )ساااويدات، ودراساااة د2016 )المندالوي، دراساااةك الساااابقة الدراساااات ومراجعة اوبداعي" التفكير الدراساااة"

سة   االرردنية الجامعات في اوبداعي التفكير بموضوع  م،تصين  محكمين على عرضها  وبعد د.2010 )البلوشي،  ودرا
 خماسااي تقدير ساالم في تنظيمها تم مجاالت خمسااة على وزعت فقرة د34) من النهائية صااورتها في الدراسااة أداة تكونت
تدريج  يد    د،4) الوزن واعطيت  وموافق د،5) الوزن وأعطيت  جداً  )موافق د، ليكرت ) ال  د،3) الوزن واعطيت  ومحا
 دد.1الوزن) واعطيت االطالق على موافق وغير د،2الوزن) وأعطيت موافق وغير

 اآلتي: النحو على االستبانه مجاالت توزعت وقد

 د.13،5،32،27،23،21،11،25،1األرقام) ذات فقرات 9 وتمثله الطالقة: مجال .1
 د.17،14،3،12،7،16،2) األرقام ذات فقرات 7 وتمثله المرونة: مجال .2
 د.8،9،31،20،18،15) األرقام ذات فقرات 6 وتمثله األصالة: مجال .3
 د.6،30،10،19،33،24) األرقام ذات فقرات 6 وتمثله التوسع: مجال .4

 د.26،28،4،29،34،22) األرقام ذات فقرات 6 وتمثله للمشكالت: الحساسية مجال
 األداة صدق
 المضمون: صدق

 د12) على االولية بصورتها االستبانه توزيع خالل من المحكمين صدق باست،دام الصدق دالالت من التحقق تم
 فقرات من حذ   و تعديل   تم حيث  وتعديالتهم،  واقتراحاتهم  بآرائهم  األخذ  وتم ، األردنية  الجامعات   اسااااااااتذة   من محكماً 

نه     با بة   وذلك  تعديالتهم،  ضاااااااو  في االسااااااات فاق  بنسااااااا ياغة     تعديل    الطالقة  مجال  في تم إذ د،%80) ات  الفقرات صااااااا
 المرونة،  من فقرة وحذ   د17،14،16،2الفقرات) صاااااااياغة    إعادة  تم المرونة  مجال  وفي د،32،27،23،21،11،1)
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 ،6،30،10) الفقرات صااياغة إعادة تم توسااعال مجال وفي د،9،20،18) الفقرات صااياغة تعديل تم األصااالة مجال وفي
 د.26،22) الفقرات صياغة إعادة تم للمشكالت الحساسية مجال وفي د،3،33

  البنائي: الصدق
 الفقرة درجة بين االرتباث معامل بحساااااب الداخلي االتساااااق صاااادق باساااات،دام االسااااتبانه صاااادق من التحقق تم
 من عشوائيا  اختيارهم تم ومشرفة  مشرفاً  د20) بلغت استطالعية  عينة على الفقرة إليه تنتمي الذي المجال على والدرجة
 االرتباث: معامالت تبين د7 ،6 ،5 ،4 ،3والجداول) الدراسة، عينة في إدخالهم يتم ولم المجتمع داخل

 الطالقة مجال على الفرعية والدرجة الفقرة على الدرجة بين بيرسون ارتباط معامل :(3جدول)
 االرتباط معامل الفقرة

1 .44* 

5 .48* 

11 .58** 

13 .59** 

21 .56** 

23 .32* 

25 .81** 

27 .67** 

32 .55** 

 دα≤0.05) الداللة مستو  عند دالة )*د

 دα≤0.01) الداللة مستو  عند دالة )**د
 معامالت تراوحت حيث جيدة،  داخلي بنا   صااااااادق مؤشااااااارات الطالقة لمجال  تحقق بأنه د3الجدول)  من يتبين

 د.0.81-0.32) بين المجال لفقرات االرتباث
 المرونة مجال على الفرعية والدرجة الفقرة على الدرجة بين بيرسون ارتباط معامل :(4جدول)

 االرتباط معامل الفقرة

2 *.36 

3 **.53 

7 *.47 

12 **.60 

14 **.55 

16 **.63 

17 **.49 

 دα≤0.05) الداللة مستو  عند دالة )*د

 دα≤0.01) الداللة مستو  عند دالة )**د

 معامالت تراوحت حيث جيدة، داخلي بنا  صاااااادق مؤشاااااارات المرونة لمجال تحقق بأنه د4) الجدول من يتبين
 د.0.63-0.36) بين فقراتلل االرتباث

 األصالة مجال على الفرعية والدرجة الفقرة على الدرجة بين بيرسون ارتباط معامل :(5جدول)
 االرتباط معامل الفقرة

8 **.63 

9 **.57 

15 **.77 

18 *.47 

20 **.63 

31 **.66 

 دα≤0.05) الداللة مستو  عند دالة )*د

 دα≤0.01) الداللة مستو  عند دالة )**د

 معامالت تراوحت حيث جيدة، داخلي بنا  صااااادق مؤشااااارات األصاااااالة لمجال تحقق بأنه د5الجدول) من يتبين
 د.0.77-0.47) بين فقراتلل االرتباث

 التوسع مجال على الفرعية والدرجة الفقرة على الدرجة بين بيرسون ارتباط معامل :(6جدول)
 االرتباط معامل الفقرة

6 **.62 
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10 *.36 

19 **.74 

24 **.69 

30 **.87 

33 **.80 

 دα≤0.05) الداللة مستو  عند دالة )*د

 دα≤0.01) الداللة مستو  عند دالة )**د

 معامالت تراوحت حيث جيدة، داخلي بنا  صااااادق مؤشااااارات التوساااااع لمجال تحقق بأنه د6الجدول) من يتبين
 د.0.87-0.36) بين لفقراتل االرتباث

  مجال على الفرعية والدرجة الفقرة على الدرجة بين بيرسون ارتباط معامل :(7جدول)
 المشكالت لحل الحساسية

 االرتباط معامل الفقرة

4 *.39 

22 **.69 

26 **.92 

28 **.82 

29 **.59 

34 **.64 

 دα≤0.05) الداللة مستو  عند دالة )*د

 دα≤0.01) الداللة مستو  عند دالة )**د

 ،احصااائيا ودالة جيدة داخلي بنا  صاادق مؤشاارات للمشااكالت الحساااسااية لمجال تحقق بأنه د7الجدول) من يتبين
 د.0.92-0.39) بين المجال لفقرات االرتباث معامالت تراوحت حيث

 د:8الجدول) في كما االستبانه على الكلية والدرجة المجال على الدرجة بين االرتباث معامل حساب تم كما
 االستبانه على الكلية والدرجة المجال على الدرجة بين االرتباط معامل :(8جدول)

 الثبات معامل الفقرات عدد المجال

 88.** 9 الطالقة

 89.** 7 المرونة

 83.** 6 األصالة

 86.** 6 التوسع

 87.** 6 للمشكالت الحساسية

 دα≤0.01) الداللة مستو  عند دالة )**د

 االرتباث معامالت تراوحت حيث جيدة، داخلي بنا  صاادق مؤشاارات لالسااتبانة تحقق بأنه د8الجدول) من يتبين
 د.0.89 -0.83) بين

  االستبانه ثبات
 الداخلي لالتسااااق ألفا كرونباخ معادلة باسااات،دام ثباتها دالالت من التحقق تم وتحكيمها االساااتبانه بنا  تم أن بعد

 ،ككل ولالساااااتبانة ،األسااااابانة مجاالت من مجال كلل التبات معامل اسااااات،راج وتم د20)ن= االساااااتطالعية العينة على
 االستبانه: ثبات معامالت يبين د9والجدول)

  ألفا كرونباخ ثبات معامالت :(9جدول)
 الثبات الفقرات عدد المجال
 0.84 9 الطالقة
 0.80 7 المرونة
 0.82 6 األصالة

 0.87 6 التوسع

 0.87 6 للمشكالت الحساسية

 0.96 34 الكلي

 بين تراوح ولألبعاد  للكلي د0.96) بلغ ككل  لالساااااااتبانة    الفا  كرونباخ  الثبات  معامل   أن د9) الجدول  من يتبين
 د.0.80-0.87)

 االستبانه تصحيح
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 غير موافق، غير محايد، موافق، بشاااادة، )موافق ال،ماسااااي ليكرت تدريج حسااااب االسااااتبانه على االجابة تمت
 في الحسااابية المتوسااطات قيم مع التعامل وتم الترتيب، على د1 ،2 ،3 ،4 ،5) الدرجات وتعطى االطالقد، على موافق
 يلي: كما حسابه تم والذي التالي المعيار على بنا  البيانات تفسير

                       5 -1       =         4     = 1.33 
                         3                    3            

  اآلتية: المعايير على باالعتماد الموافقة درجة على الحكم ويتم
 الحسابي للمتوسط بالنسبة المستوى الحسابي المتوسط
 من،فض 2.33من أقل

 متوسط 2.33-3.66
 مرتفع 5.00-  3.67

 :الدراسة إجراءات

 الدراسة. بموضوع المتعلقة السابقة والدراسات النظري األدب على االطالع تم .1

 .األردنية الجامعات في التدريسية الهيئات أعضا  من المحكمين من لجنة على وعرضها الدراسة، أداة تطوير تم .2
 العينة مثلوا الدراسة مجتمع من والمتبقين الدراسة مجتمع من عشوائيا االستطالعية الدراسة عينة اختيار تم .3

 .النهائي بشكلها االستبانه عليهم وطبقت االساسية

 االرتباث معامل است،دام طريق عن الدراسة، موضوع مع توافقها ومد  وثباتها، األداة صدق من التحقق تم .4
 ألفا. كرونباخ ومعامل بيرسون،

 في والتعليم التربية مديريات إلى موجه مؤتة جامعة من البحثية اممهمته تسهيل كتاب على انالباحث حصل  .5
 الكرك. محافظة

 الكرك. محافظة من ومشرفة مشرفًا د78) من المكونه الدراسة عينة على الدراسة أداة توزيع تم .6

 النتائج. واست،الص البيانات لتحليل واالجتماعية األنسانية للعلوم (SPSS) اوحصائية الرزم است،دام تم .7
 الدراسة متغيرات

 وهي: المستقلة المتغيرات -أ
 أنثىد. فئتان:)ذكر، وله الجنس أواًل:
 علياد ودراسات عالي، دبلوم )بكالوريو ، فئات: ثالثة وله العلمي المؤهل ثانيًا:
 مستويات: اربعة وله التعليمية ال،برات ثالثًا:

 سنوات. 5 من أقل .1
 سنوات. 10 من أقل إلى سنوات 5 من  .2
 سنة. 15 من أقل إلى سنوات10 .3
 فأكثر. سنة 15  .4

 الثانوية. المرحلة طلبة لد  اوبداعي التفكير مهارات تنمية في الحكومية المدار  معلمي دور التابع: المتغير -ب
 اإلحصائية المعالجات

 التالية: اوحصائيات است،دام تم الدراسة اسئلة عن لإلجابة

 االول. السؤال عن لإلجابة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات .1
 ،دOne Way ANOVA) األحادي التباين وتحليل دIndependent T Test) المستقلة للعينات )تد اختبار .2

 الثاني. السؤال عن لإلجابة
 والتوصيات ومناقشتها الدراسة النتائج عرض
 من الثانوية المرحلة طالب لدى اإلبداعي التفكير مهارات تنمية في الحكومية المدارس معلمي دور ما األول: السؤال
 واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج تم السؤال عن لإلجابة الكرك؟ محافظة في التربويين المشرفين نظر وجهة

 ذلك: يبين (10) والجدول المعيارية،
 تنازليًا مرتبة الدراسة فقرات على للدرجات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(10) جدول

 المستوى الرتبة المعياري األنحراف الحسابي المتوسط المجال
 مرتفع 1 61. 3.68 الطالقة

 مرتفع 2 54. 3.67 المرونة

 متوسط 3 58. 3.59 األصالة

 متوسط 4 64. 3.52 للمشكالت الحساسية

 متوسط 5 63. 3.49 التوسع
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 متوسط -- 55. 3.60 الكلي

 لااد  اوبااداعي التفكير مهااارات تنميااة في الحكوميااة الماادار  معلمي دور أن د10) الجاادول خالل من يالحظ
 د3.60) حسابي  وبمتوسط  متوسطا  جا  الكرك محافظة في التربويين المشرفين  نظر وجهة من الثانوية المرحلة طالب

  د3.68) حساااااااابي وبمتوساااااااط مرتفع وبمساااااااتو  األولى المرتبة في الطالقة بعد جا  وقد د،0.55) معياري وانحرا 
 د3.49) حساااابي وبمتوساااط متوساااط وبمساااتو  االخيرة المرتبة في التوساااع بعد جا  بينما د،0.61) معياري وانحرا 
 د.0.63) معياري وانحرا 

 ال المعلمين بعض أن إلى متوساااطًا جا  اوبداعي التفكير مهارات تنمية في المعلمين دور أن السااابب يعز  وقد
كافي  الوعي يمتلكون  من يقلل  مما  المجتمع، تنمية  في ودورها  الطالب    لد   اوبداعي  التفكير تنمية  ألهمية  واودراك ال
 على اكدت التي د2009 )الغامدي، ودراسة  د2015 )راضي،  دراسة  إليه أشارت  كما الص ،  داخل لها المعلم ممارسة 

  لألساااائلة واساااات،دامهم والتلقين الحفظ عمليات تفضاااال مازالت التعليمية العملية في المعلمون يساااات،دمها التي الطرق أن
 المعلم معرفة في نقص إلى يعز  قد كما المهارات، هذه السااات،دام والتحفيز التوجيهات من المزيد تلقي وعدم المحدودة،
 المناخ  لتوفير تحتاج  أنها  على عالوة المناسااااااابين،  والتأهيل   التدريب   تتطلب  والتي والتعليم التعلم أسااااااااليب   في ودرايته 
 االختبارات في االردن طلبة نتائج تدني ذلك ويؤكد اوبداعي، والتفكير كلها التفكير عمليات يدعم الذي المناسااب الصاافي
سبب  يعود وقد .مؤخرًا الدولية سية  المناهج إلى كذلك ال ساليب  تصميمها  جا  والذي الدرا ستراتيجيات  ليتفع بأ  التدريس ا
 برامج على تشااتمل بحيث سااوا ، حد على التعلم وبطيئي والموهوبين العاديين الطالب من كل مع تتناسااب بحيث متأخرًا
 بعض في وضاااعفها المدار  جميع تشااامل ال والتي بالمدار  إنترنت خطوث توفر تتضااامن وأيضاااًا محوسااابة، تعليمية
 الحديثة. واالستراتيجيات باألساليب المناهج هذه تدريس مجال في التدريبية الدورات وتوفير االخر ، المدار 

بة     بة  في الطالقة  مهارة  مجال  لحلول وبالنسااااااا بل  أن إلى يعز  قد  مرتفع، وبمساااااااتو  األولى المرت  المعلم تق
 ،للطلبة المعلومات لتوصااايل المناسااابة واالسااااليب للطرق واسااات،دامه م،تلفة، بطرق عنها واالجابة الطالب لتسااااؤالت
 المشااار  مع اللقا ات خالل من للمعلم يمكن حيث متقدمًا، تدريبًا تتطلب ال تدريساااها بالمراد الساااابقة للمعلومات وربطه

 )ساااااااليم، دراساااااااة نتائج أظهرته ما وهذا ذلك، في تسااااااااعده أن تعيينه بداية في يتلقاها التي والدورات التعلم ومجتمعات
 تربوية فروع ووجود االخر ، اوبداعية بالمهارات مقارنه الطالقة مهارة ممارساااااة ساااااهولة إلى أشاااااارت التي د2011
 التعليمي. الموق  اثنا  الطالقة مهارات ومعرفة للممارسة المجال للمعلم تتيح كثيرة

 أن إلى السااااابب يعود فقد ،متوساااااط وبمساااااتو  االخيرة المرتبة في جا  فقد التوساااااع مهارة مجالل بالنسااااابة أما
 الكتساااب منها يسااتفيدون بحيث التعلم مصااادر وتنويع الم،تلفة، المراجع على االطالع الى الطالب يوجهون ال المعلمين
 وال حرفيًا، الدراساااااااي بالمنهاج يتقيدون المعلمين أن إلى يعز  قد كما مداركه. وتوساااااااع معارفه تنمي جديدة، معلومات
 التي التسااااااااؤالت طرح على طالبهم قدرات  مع متوافقاً  يجعلوه بحيث  كافية،   بمرونة  المناهج  مع التعامل   إلى يساااااااعون
 في المشااااااااركة   على وتشاااااااجيعهم العلمية،  قدراتهم  تنمي وعقلية  ذهنية  وتمارين  تدريبات   يوظفون وال تفكيرهم، تتحد  
 .الدراسية مهاراتهم تنمية في تسهم التي التدريبية والبرامج األنشطة

 تنمية في لدورهم المعلمين ممارسااااة أن أظهرت والتي د2003 )الشااااهاب، دراسااااة نتائج مع النتيجة هذه وتتفق
 التي د2001 )خريشااة، دراسااةو .متوسااطة بدرجة كانت التربويين المشاارفين نظر وجهة من طلبة لد  اوبداعي التفكير

 كان فقد مجتمعة؛ والمهارات واوبداعي، الناقد التفكير مهارات تنمية في التاريس معلمي مسااااهمة مساااتو  تدني أظهرت
 التربية معلمي أدا  جا  أن في د2009 ،الغامدي) دراسااااااةو تربويًا. المقبول المسااااااتو  من أقل مساااااااهمتهم مسااااااتو 
 ممارساااة واقع أن في د2010 )البلوشاااي، دراساااةو ضاااعي ، المساااتو  في االبتكاري التفكير تنمية لمهارات اوساااالمية
 الغرفـااااااة داخل اوبداعي التفكير مهارات تنمية أساليب د10 - 8) الصفو  لطلبة ومعلماتهـااااااا اوسالمية التربية معلمي

 طلبة لد  اوبداعي التفكير درجة أن الى اشارت  التي د2010 وحمادنه، عياصرة ) دراسة و متوسطة،  جا ت الـاااااااصفية  
 الثانوية المرحلة معلمي معرفة درجة أن أظهرت التي د2011 )ساااااااليم، دراساااااااةو متوساااااااطة. جا ت الثانوية المرحلة
 مهارات مسااتو  أن في د2011 العلييى،و والفلفلي الحدابي) دراسااةو متوسااطة، بدرجة كانت اوبداعي التفكير لمهارات
 أن أظهرت التي د2016 )المندالوي، دراسااااةو ،اضااااعيف كان العلمية االقسااااام في المعلمين الطلبة لد  اوبداعي التفكير
 متوسطة  بدرجة وكانت متوسطة،  كانت طلبتهم نظر وجهة من اوبداعي التفكير لمهارات الفيزيا  معلمي ممارسة  درجة
 معلمي دور أن النتائج أظهرت حيث د2015 )راضااااي، دراسااااةو الصاااافية، الغرفة داخل المالحظ نظر وجهة من كذلك
 دراساااااةو متوساااااطة. بدرجة جا ت العاشااااار الصااااا  طلبة لد  اوبداعي التفكير مهارات تنمية في اوساااااالمية التربية

تائج  أظهرت التي د2017 )العزري،  نظر وجهة  من االبتكاري  التفكير لمهارات  المعلمين اسااااااات،دام   مساااااااتو  أن الن
 ً.متوسطا كان التربويين المشرفين

 جدًا، كبيرًا كان اوبداع تنمية في المعلم مجال أن إلى أشااارت حيث د2008 )بلواني، دراسااة نتائج مع وت،تل 
 دراسااااة مع كذلك وت،تل  .ومكانه الدراسااااة مجتمع طبيعة اختال  إلى الحالية الدراسااااة مع االختال  هذا عزو ويمكن

 .إيجابية الطلبة لد  اوبداعي التفكير مهارات تنمية نحو المعلمين اتجاهات أن إلى أشارت التي د2013 )العسا ،
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 االستبانه: مجاالت من مجال كل لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات يلي وفيما
 الطالقة مجال أواًل:

 تنازليًا مرتبة الطالقة مجال لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(11) جدول

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 األنحراف
 المعياري

 المستوى الرتبة

 مرتفع 1 73. 3.90 .متنوعة بطرق عنها يجيب و الطلبة تساؤالت عن المعلم يتقبل .1

 مرتفع 2 75. 3.86 للطلبة المعلومات لتوصيل مناسبة علمية أساليب المعلم يست،دم .5

 مرتفع 3 77. 3.81 .المقترحة بالمواضيع السابقة العلمية المعلومات المعلم يربط .27

 مرتفع 4 76. 3.76 .المفاهيم بين بالربط العلمية االساليب المعلم يعتمد .23

11. 
 المناهج في المقترحة للمواضيع الواضحة العملية األدلة المعلم يقدم

 .عديدة بأساليب
 مرتفع 5 84. 3.68

 مرتفع 6 92. 3.67 .الطلبة لد  التفكير وثرا  الذهني العص  أسلوب المعلم يست،دم .32

 متوسط 7 97. 3.58 .المعلومات عن البحث في التكنولوجية التقنيات المعلم يوظ  .13

 متوسط 8 1.00 3.47 .مبتكرة علمية بأساليب المشكالت بحل المعلم يقوم .25

 متوسط 9 84. 3.42 .األسئلة عن لإلجابة كثيرة علمية أبدال وضع على المعلم يشجع .21

 مرتفع - 61. 3.68 الطالقة

 ويجيب الطلبة تساااااؤالت عن المعلم يتقبل" على تنص والتي د1) رقم الفقرة أن د11) الجدول خالل من يالحظ
  د،0.73) معياري وانحرا  د3.90) حسااابي وبمتوسااط مرتفع بمسااتو  االولى المرتبة في جا ت "متنوعة بطرق عنها
 التربية  ان كما  بها،  يتحلى أن المعلم على يجب  التي اآلداب من الطلبة  لتساااااااااؤالت المعلم تقبل  أن إلى ذلك  يعز  وقد 

 الذاتي، التعلم طرق من وألنها التعليمية، العملية محور هو فيها الطالب ألن كبيرًا؛ اهتمامًا الطالب أساااااائلة  توِلي الحديثة
 أن وعلى يتعلمون، كي  يتعلموا أن على الطلبة  مسااااااااعدة  ضااااااارورة التربية  في الحديثة   االتجاهات   عليه  تؤكد  ما  وهذا 

 على المعلم يشااجع " على تنص والتي د21) رقم الفقرة جا ت بينما ألنفسااهم، يفكروا وأن تعلمهم، في مسااتقلين يصاابحوا
 وانحرا  د3.42) حسابي وبمتوسط متوسط بمستو  االخيرة المرتبة في " األسئلة عن لإلجابة كثيرة علمية أبدال وضع

 والتوسع االطالع منه تتطلب أنها كما المهارة، هذه على التدريب إلى المعلم حاجة إلى ذلك يعز  وقد د،0.84) معياري
 الموضوع. حول

 التربية معلمي دور أن بينت التي )2015 )راضااااااي، دراسااااااة نتائج مع المجال هذا في الدراسااااااة نتائج وتتفق

شر  الص   طلبة لد  الطالقة مجال في اوبداعي التفكير مهارات تنمية في اوسالمية  سي    العا  مرتفع بمستو   جا  االسا
 الصفو   لطلبة اوسالمية  التربية معلمي ممارسة  واقع أن الى اشارت  التي د2010 )البلوشي،  دراسة و األولى، بالمرتبة

 اختلفت بينما مرتفعًا. جا  الـااااصفية الغرفـااااة داخل الطالقة مجال في اوبداعي التفكير مهارات تنمية ساليبأل د10 - 8)
  د10-1) الصفو   معلمي است،دام  ان،فاض بينت التي د2017 )العزري، دراسة  نتائج مع المجال هذا في الدراسة  نتائج

 التي د2009 ،الغامدي) دراساااااااةو الطالقة، مجال في التربويين المشااااااارفين نظر وجهة من االبتكاري التفكير لمهارات
 الطالقة مجال في التفكيراالبتكاري تنمية لمهارات الثانوية المرحلة في اوسالمية  التربية معلمي ممارسة  ان الى توصلت 
 اوبداعي التفكير لمهارات الثانوية المرحلة معلمي معرفة درجة ان أظهرت التي د2011 )سليم،  دراسة و ضعيفًا،  جا ت
 متوسطة. جا ت الطالقة مجال في
 

 المرونة مجال ثانيا:
 تنازليًا مرتبة المرونة مجال لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(12) جدول

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 األنحراف
 المعياري

 المستوى الرتبة

 مرتفع 1 65. 3.99 .وتنوعها الطلبة أفكار المعلم يحترم .14

 مرتفع 2 71. 3.69 .الصفية الغرفة داخل أفكار كافة وتقدير بتقبل المعلم يقوم .17

2. 
 حول األفكار من كم أكبر توليد على الطلبة المعلم يحث

 .المقترحة المواضيع
 متوسط 3 75. 3.65

3. 
 لمعلمين العلمية ال،برات من االستفادة على المعلم يحرص

 .المدرسة داخل آخرين
 متوسط 4 80. 3.64

 متوسط 5 81. 3.63 .العلمية األفكار طرح على الطلبة المعلم يشجع .7

16. 
 لد  األفكار تنويع في تسهم صفية ال أنشطة على المعلم يشجع

 .الطلبة
 متوسط 6 86. 3.49

 متوسط 7 83. 3.47 .متعددة زوايا من المناهج في العلمية للقضايا المعلم ينظر .12
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 مرتفع - 54. 3.67 المرونة

 في جا ت "وتنوعها الطلبة أفكار المعلم يحترم" على تنص والتي د14) رقم الفقرة أن د12) الجدول من يالحظ
 هذه ان إلى ذلك عزو ويمكن د،0.65) معياري وانحرا  د3.99) حسااااابي وبمتوسااااط مرتفع بمسااااتو  االولى المرتبة
 المعلم بصاااااافات ترتبط كونها التدريب تتطلب ال وهذه بها، يتمتع أن المعلم على يجب التي الساااااالوكيات من تعدُّ المهارة

 كافية فرصااااة اعطا  بضاااارورة مطالب والمعلم الثانوي، التعليم في التعليمية العملية محور الطالب وشاااا،صاااايته.وكون 
 الطالب   إعطا   بأن  د2016 )العزري، في إليه  دالمشاااااااار2012) وأخرون دين أكده  ما  وهذا  افكاره  عن للتعبير للطالب  
 رقم الفقرة جا ت بينما ال،اصة.  ابتكاراته تقديم على سيشجعه   التفكير في واسلوبه  الش،صية   خصائصه   ممارسة  فرصة 

 متوسط بمستو  االخيرة المرتبة في " متعددة زوايا من المناهج في العلمية للقضايا المعلم ينظر" على تنص والتي د12)
 بنا  في المعلم تشااارك ال التربية وزارة أن إلى ذلك يعز  وقد د،0.83) معياري وانحرا  د3.47) حساااابي وبمتوساااط
 وبنائه. المنهج حول للمعلمين دورات تعقد ال أنها كما المناهج،

 التربية معلمي دور أن في )2015 )راضااااي، دراسااااة نتائج مع المجال هذا في الدراسااااة نتائج اختلفت حين في

 متوسط، بمستو  جا  االساسي العاشر الص  طلبة لد  المرونة مجال في اوبداعي التفكير مهارات تنمية في اوسالمية
 د.2009 ،الغامدي)و د،2011 ،سليم)و د،2017 ،العزري)و د،2010 )البلوشي، من كل دراسات نتائج مع كذلك و

 األصالة مجال ثالثا:
 تنازليًا مرتبة األصالة مجال لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(13) جدول

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 األنحراف
 المعياري

 المستوى الرتبة

 مرتفع 1 77. 3.72 .الطلبة لد  األصيلة العلمية باألفكار االهتمام المعلم يبدي .8

 مرتفع 2 90. 3.69 .للمواق  أصيلة علمية تفسيرات تقديم على المعلم يحرص .9

 مرتفع 3 73. 3.67 .الطلبة تواجه التي المشكالت حل في اآلخرين عن المعلم يتميز .18

 متوسط 4 86. 3.55 .أمكن كلما األصيلة العلمية األفكار تطبيق على الطلبة المعلم يشجع .31

20. 
 مهارات تنمية في يسهم ما كل من اوفادة على المعلم يحرص

 .الطلبة لد  اوبداعي التفكير
 متوسط 5 80. 3.50

 متوسط 6 94. 3.40 .المناهج مع التعامل في فريدة طرق عن المعلم يبحث .15

 متوسط - 58. 3.59 األصالة

ية  باألفكاار   االهتماام  المعلم يبادي  " على تنص والتي د8) رقم الفقرة أن د13) الجادول  خالل من يالحظ  العلم
  د،0.77) معياري وانحرا  د3.72) حسابي  وبمتوسط  مرتفع بمستو   االولى المرتبة في جا ت " الطلبة لد  األصيلة 

 تتم ما غالبًا وأصاايلة فريدة لفكرة الطالب يتطرق فعندما جديد، كل انتباهه يجذب فرد أي أو المعلم أن إلى ذلك يعز  وقد
 في فريدة  طرق عن المعلم يبحث  " على تنص والتي د15) رقم الفقرة جا ت  بينما  فيها.  والتمعن لها،  المعلم انتباه  جلب 

 وقد د،0.94) معياري وانحرا  د3.40) حسااابي وبمتوسااط متوسااط بمسااتو  االخيرة المرتبة في " المناهج مع التعامل
 الواردة بالمعلومات واالكتفا  التدريس، في التقليدية واالساااااليب الطرق يساااات،دمون ما غالبًا المعلمين أن إلى ذلك يعز 
 وال للدرو ،  الواردة الحقائق  و للمفاهيم  مألوفة   وغير جديدة   معلومات  الطالب من يطلبون وال المدرساااااااي   الكتاب  في

 تحديدها  في د2009) عرفات) أكدة ما وهذا به يتقيدون  ما غالباً  حيث  بمرونة، المنهاج  مع التعامل  تطوير لىإ يساااااااعون
 بالمعلومات الطلبة أدمغة وحشاااو التلقين على تعتمد التي والتعليم التربية وأسااااليب اوبداعي التفكير على المؤثرة لعوامل
 اوبداعي. للتفكير ويس،روها أفكارهم يقدموا أن الطلبة أمام تفسح ال التي

 في اوسالمية التربية معلمي دور أن في )2015 )راضي، دراسة نتائج مع المجال هذا في الدراسة نتائج وتتفق

 دراسااةو متوسااط، بمسااتو  جا  االساااسااي العاشاار الصاا  طلبة لد  االصاااله مجال في اوبداعي التفكير مهارات تنمية
 تنمية أساليب  د10 - 8) الصفو   لطلبة ومعلماتهـااااااااا اوسالمية  التربية معلمي ممارسة  واقع أن في د2010 )البلوشي، 
 د2017 )العزري، دراسةو جدًا، قليلة بدرجة جا  الـاااااصفية الغرفـاااااة داخل األصالة مجال في اوبداعي التفكير مهارات

 دراسااةو ،االبتكاري التفكير لمهارات متوسااط بمسااتو  األصااالة لمهارة د10-1) الصاافو  معلمي اساات،دام ان،فاض في
  د.2011 )سليم، دراسةو د،2009 ،الغامدي)

 للمشكالت الحساسية مجال رابعًا:
 تنازليًا مرتبه للمشكالت الحساسية مجال لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(14) جدول

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 األنحراف
 المعياري

 المستوى الرتبة

 متوسط 1 96. 3.64 .أدائهم في القصور جوانب لمعرفة الطلبة المعلم يوجه .34

26. 
 المشكالت حل في تسهم التي الدقيقة المعلومات على التعر  الطلبة المعلم يشجع

 .تواجههم التي
 متوسط 2 83. 3.59
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28. 
 حدوث قبل المناسب الوقت في القرارات ات،اذ على الطلبة المعلم يشجع

 .المشكالت
 متوسط 3 96. 3.55

 متوسط 4 81. 3.53 .تفكيرهم مستو  يناسب بما القرارات ات،اذ على الطلبة المعلم يشجع 4.

 متوسط 5 84. 3.41 .المناهج مع التعامل في بالمشكالت استشرا  الطلبة المعلم يشجع .22

 متوسط 6 92. 3.37 .المناهج في التعقيدات لمواجهة الت،طيط على الطلبة المعلم يشجع .29

 متوسط - 64. 3.52 للمشكالت الحساسية

 جوانااب لمعرفااة الطلبااة المعلم يوجااه " على تنص والتي د34) رقم الفقرة أن د15) الجاادول خالل من يالحظ
  د،0.96) معياري وانحرا  د3.64) حسابي وبمتوسط متوسط بمستو  االولى المرتبة في جا ت " .أدائهم في القصور

 لمعرفة  الطلبة  المعلم وتوجيه  ومرشااااااادًا، موجهاً  فاصااااااابح  تغير قد  الحديثة   التربية  في المعلم دور ان إلى ذلك  يرجع قد 
 بها يتمتع أن يفترض التي والكفايات األسااااسااايات  من يعتبر الوقت وبنفس الدور، بهذا يرتبط أدائهم في القصاااور جوانب
 التعقيدات لمواجهة الت،طيط على الطلبة المعلم يشجع  " على تنص والتي د29) رقم الفقرة جا ت بينما ويمارسها.  المعلم
 عزو ويمكن د،0.92) معياري وانحرا  د3.37) حسابي  وبمتوسط  متوسط  بمستو   االخيرة المرتبة في " المناهج في
 عليه. تدريبه يتم وال الوزارة قبل من اشااااراكه يتم وال الدراسااااية، المناهج بنا  على مطلع غير المعلم أن إلى النتيجة هذه

 د.2017 )العزري، دراسةو د،2015 )راضي، دراسة مع المجال هذا في الدراسة نتائج وتتق 
 التوسع مجال خامسًا:

 تنازليًا مرتبة التوسع مجال لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(15) جدول

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 األنحراف
 المعياري

 المستوى الرتبة

 مرتفع 1 77. 3.86 .الموضوعات شرح تثري التوضيحية األمثلة المعلم يست،دم .10

33. 
 بهد  متعددة مراجع من اوفادة على الطلبة المعلم يوجه

 جديدة معلومات إلى الوصول
 متوسط 2 89. 3.58

 متوسط 3 93. 3.50 .الطلبة قدرات يناسب بما المناهج لتطوير المعلم يسعى .24

 متوسط 4 93. 3.44 .تفكيرهم لمستو  المتحدية األسئلة طرح على الطلبة المعلم يشجع .6

19. 
 لد  العقلية القدرات تنمية في تسهم ذهنية تمارين المعلم يجري

 .الطلبة
 متوسط 5 85. 3.40

30. 
 في تسهم تدريبية برامج في المشاركة على الطلبة المعلم يشجع

 .الدراسية مهاراتهم تنمية
 متوسط 6 1.03 3.17

 متوسط - 63. 3.49 التوسع

 تثري التوضيحية  األمثلة المعلم يست،دم  " على تنص والتي د10) رقم الفقرة أن د14) الجدول خالل من يالحظ
  د،0.77) معياري وانحرا  د3.86) حساابي  وبمتوساط  مرتفع بمساتو   االولى المرتبة في جا ت "الموضاوعات  شارح 
 ومساعدة  الموضوع،  ألثرا  التوضيحية  االمثلة بطرح المعلم يقوم ان في الطبيعي الوضع  منطلق من ذلك تفسير  ويمكن
 د30) رقم الفقرة جا ت  بينما  االختصاااااااااص. مجال  في االطالع يتطلب  قد  تدريبًا،   يتطلب  ال وهذا  فهمه،  على الطالب  
 المرتبة في " الدراسية مهاراتهم تنمية في تسهم تدريبية برامج في المشاركة على الطلبة المعلم يشجع " على تنص والتي
 اطالع عدم إلى ذلك عزو ويمكن د،1.03) معياري وانحرا  د3.17) حسااااابي وبمتوسااااط متوسااااط بمسااااتو  االخيرة
 ال،دمة. أثنا  في عليها تدريبًا يتلقوا لم انهم كما الجامعية، دراساااتهم واثنا  ال،دمة قبل ساااوا  البرامج تلك على المعلمين
 االسااالمية التربية معلمي ممارسااة واقع أن في د2010 )البلوشااي، دراسااة نتائج مع المجال هذا في الدراسااة نتائج وتتفق
 التي د2015 )راضاااي، دراساااة نتائج مع الدراساااة هذه نتيجة اختلفت حين في متوساااطة. بدرجة جا  التوساااع مجال في

 مرتفعة. بدرجة جا  التوسع مجال في التفكير مهارات تنمية في اوسالمية التربية معلمي دور ان الى توصلت
 الثانوية المرحلة معلمي دور في (α≤0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق هناك هل الثاني: السؤال

 التعليمية(؟ والخبرات العلمي، والمؤهل الدراسة)الجنس، متغيرات من ألي تعزى اإلبداعي التفكير مهارات تنمية في
 يلي: ما تم السؤال عن لإلجابة

 الجنس أواًل:
 بين الفروق داللة عن للكشاااااا  دIndependent T Test) المسااااااتقلة للعينات )تد اختبار نتائج اساااااات،رجت

 النتائج: هذه يبن د16والجدول) المتوسطات
 الثانوية المرحلة معلمي دور في الفروق لداللة (Independent T Test) المستقلة للعينات )ت( اختبار نتائج :(16) جدول

 للجنس تبعا اإلبداعي التفكير مهارات تنمية
 الداللة قيمة)ت( الحرية درجة المعياري األنحراف الحسابي المتوسط العدد الجنس المجال

 الطالقة
 57. 3.59 44 ذكر

76 -1.473 .145 
 65. 3.80 34 أنثى
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 المرونة
 49. 3.56 44 ذكر

-1.984 .051 
 58. 3.80 34 أنثى

 األصالة
 54. 3.53 44 ذكر

-1.048 .298 
 63. 3.67 34 أنثى

 التوسع
 59. 3.38 44 ذكر

-1.775 .080 
 67. 3.63 34 أنثى

 الحساسية
 للمشكالت

 64. 3.44 44 ذكر
-1.239 .219 

 65. 3.62 34 أنثى

 الكلي
 50. 3.51 44 ذكر

-1.574 .120 
 60. 3.71 34 أنثى

 معلمي دور في دα≤0.05) الداللة مسااااتو  عند إحصااااائية داللة ذات فروق وجود عدم د16الجدول) من يتبين

-) الكليااة= للاادرجااة )تد قيمااة بلغاات حيااث الجنس، لمتغير تعز  اوبااداعي التفكير مهااارات تنميااة الثااانويااة المرحلااة
 ،1.048- ،1.984- ،1.473) بلغت للمشكالتد الحساسية التوسع، األصالة، المرونة، )الطالقة، وللمجاالت د،1.574

  الترتيب. على د1.239- ،1.775-
 المرحلة معلمي لدور تقديرهم في والمشاااااارفات المشاااااارفين بين فروق وجود عدم في الساااااابب يعود أن ويمكن

 لكال والتعليم التربية وزارة تقدمها التي التدريبية البرامج تشاااااابه إلى الطلبة، لد  اوبداعي التفكير مهارات تنمية الثانوية
 وي،ضااعون انفسااهم، المعلمين يتابعون انهم كما نفسااها، التدريبية البرامج والمشاارفات المشاارفون يتلقى حيث الجنسااين،

للّ  مما  ال،برات لنفس قديرهم  في بينهما  الفراق ق ثانوية    المرحلة  معلمي لدور  ت  لد   اوبداعي  التفكير مهارات  تنمية  ال
 وطرائق أهدافها في تتشااااااابه والمعلمات المعلمون لها يتعرض التي الميدانية الورش و التدريبية الدورات أن كما الطلبة،
 ممارسااااتهم تشاااابه على يسااااعد وكذلك للمعلمين الشااا،صاااية والصااافات الثقافية الظرو  تشاااابه على يسااااعد مما تنفيذها

 اوبداعية. للمهارات
 وجود عدم في د2001 )خريشااة، دراسااة نتائج مع تتفق النتيجة هذه أن وجد السااابقة، للدراسااات مراجعة وبعد

 د،2011 )سااليم، ودراسااة د،Van Antwerp, 2002) بورأنت دراسااة ومع الجنس، لصااالح إحصااائية داللة ذات فروق

 توصالت  ما مع تتفق ال النتيجة هذه أن جدو أخر ، جهة ومن .د2017 )العزري، دراساة و د،2015 )راضاي،  دراساة و
 الذكور،  لصاااااااالح الطلبة  أدا  بين تفاوت  وجود بينت  التي دMcgregory, 2002 ) غريغوريمك دراساااااااة من كل  إليه 

 فروق جا ت فقد د2016 )مندالوي، ودراسة  د2010 )البلوشي،  ودراسة  د2011 العلييى،و والفلفلي الحدابي( دراسة و

 .د2009 ،الغامدي) دراسة ونتائج اوناث، لصالح إحصائية داللة ذات
 العلمي المؤهل ثانيا:

 المتوساااطات بين الفروق داللة عن للكشااا  دOne Way ANOVA) االحادي التباين تحليل نتائج اسااات،راج تم

 ذلك: يبين د17) والجدول
 مهارات تنمية الثانوية المرحلة معلمي دور في للفروق (One Way ANOVA) االحادي التباين تحليل نتائج :(17) جدول

 العلمي للمؤهل تبعا اإلبداعي التفكير

 العدد العلمي المؤهل المجال
 المتوسط
 الحسابي

 األنحراف
 المعياري

 المصدر
 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 الداللة ف

 الطالقة

 232. 2 464. المجموعات بين 87. 3.57 12 بكالوريو 

 377. 75 28.295 ال،طأ 67. 3.58 16 بكا+دبلوم 544. 615.

  77 28.759 المصحح الكلي 51. 3.74 50 فأكثر ماجستير

 المرونة

 478. 2 956. المجموعات بين 69. 3.49 12 بكالوريو 

 289. 75 21.642 ال،طأ 54. 3.54 16 بكا+دبلوم 198. 1.657

  77 22.599 المصحح الكلي 49. 3.75 50 فأكثر ماجستير

 األصالة

 267. 2 534. المجموعات بين 74. 3.40 12 بكالوريو 

 345. 75 25.895 ال،طأ 63. 3.57 16 بكا+دبلوم 465. 773.

  77 26.429 المصحح الكلي 53. 3.63 50 فأكثر ماجستير

 التوسع

 017. 2 033. المجموعات بين 77. 3.52 12 بكالوريو 

 412. 75 30.930 ال،طأ 71. 3.46 16 بكا+دبلوم 961. 040.

  77 30.963 المصحح الكلي 58. 3.49 50 فأكثر ماجستير

 الحساسية
 للمشكالت

 187. 2 375. المجموعات بين 87. 3.36 12 بكالوريو 
.442 .644 

 423. 75 31.747 ال،طأ 67. 3.50 16 بكا+دبلوم
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  77 32.121 المصحح الكلي 58. 3.55 50 فأكثر ماجستير

 الكلي

 174. 2 347. المجموعات بين 75. 3.47 12 بكالوريو 

 309. 75 23.159 ال،طأ 61. 3.54 16 بكا+دبلوم 572. 562.

  77 23.506 المصحح الكلي 48. 3.64 50 فأكثر ماجستير

 معلمي دور في دα≤0.05) الداللة مساااتو  عند إحصاااائية داللة ذات فروق وجود عدم د17) الجدول من يتبين

 = الكليااة للاادرجااة ) د قيمااة بلغاات حيااث العلمي، للمؤهاال تعز  اوبااداعي التفكير مهااارات تنميااة الثااانويااة المرحلااة
 ،0.615) = ) د قيم كانت للمشاااااكالتد الحسااااااساااااية التوساااااع، األصاااااالة، المرونة، )الطالقة، وللمجاالت د،0.562)

  الترتيب. على د0.442 ،0.040 ،0.773 ،1.657
ما  ما  أ عدم  يتعلق في ثانوية    المرحلة  معلمي دور في فروق وجود ب ية  في ال  تعز  اوبداعي  التفكير مهارات  تنم

 والدراساااااااات  البكالوريو   الم،تلفة  الدراساااااااية   المراحل  في الجامعة   طلبة  يتلقاها   التي المواد طبيعة  إلى العلمي للمؤهل 
 وبشااااكل التدريس في الحديثة الطرق على الطلبة تدريب يتم ما وقلياًل أنفسااااهم، المدرسااااين يد على يدرسااااون فهم العليا،
 للمؤهل تعز  فروق وجود النتائج تظهر لم لذا حوله، المعرفة نقص عليه يترتب مما اوبداعي، التفكير باسااات،دام خاص
سية  المراحل وبم،تل  الجامعات في العلمية المساقات  أن إلى النتيجة هذه عزو يمكن كما العلمي. سات  سوا   الدرا  الدرا
 وتوساااااع متسااااااوي، بشاااااكل قدراته من وتزيد للطالب والتميز النجاح وتحقق أهدافها ت،دم كالها األقل المراحل أم العليا

 .دراسته في اكتسبه لما وممارسة إطالعًا أكثر وتجعله مداركه
 ودراساااااة د2003 )الشاااااهاب، ودراساااااة د2001 )خريشاااااة، دراساااااة مع المجال هذا في الدراساااااة نتائج وتتفق
 العلمي. المؤهل لمتغير تعز  إحصائية  داللة ذات فروق وجود عدم في د2015 )راضي،  ودراسة  د2016 )المندالوي،

 لمتغير إحصاااائية داللة ذات فروق وجود بينت التي د2013 )العساااا ، دراساااة مع الدراساااة هذه نتيجة اختلفت حين في
 بين فروق وجود في دVan Antwerp,2002) بورانت دراساااة ومع العليا، الدراساااات لصاااالح وجا ت العلمي المؤهل

 حملة لصاااااالح طلبتهم قبل من اوبداعي للتفكير أسااااااساااااي كمتطلب والتصاااااورات الت،يالت المعلم ممارساااااة ألثر الطلبة
 د.2011 سليم، دراسة) نتائج مع اختلفت كما البكالوريو ،
 تعد حيث كالدافعية وممارسااااته اوبداعي بالتفكير مباشاااارة ترتبط أخر  عوامل وجود إلى الساااابب يعود قد كما

 إلى بالتوسع  والتميز، لإلبداع الحاضنة  المدرسية  البيئة توفر وكذلك التعلم، بيئة في مباشر  بشكل   تؤثر فهي تأثيرًا األكثر
 الجامعة. في ام المدرسة في سوا  طالب وهو درسها التي أو كمعلم، عمله أثنا  درسها أن وللمشر  سبق التي المناهج

 التعليمية الخبرة ثالثا:
 ذلك: يبين د18والجدول) دOne Way ANOVA) االحادي التباين تحليل است،دام تم

 مهارات تنمية الثانوية المرحلة معلمي دور في للفروق (One Way ANOVA) االحادي التباين تحليل نتائج :(18) جدول

 للخبرة تبعا اإلبداعي التفكير

 العدد الخبرة المجال
 المتوسط
 الحسابي

 األنحراف
 المعياري

 المصدر
 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 الداللة ف

 الطالقة

 297. 2 593. المجموعات بين 56. 3.83 21 سنوات10من أقل

 376. 75 28.165 ال،طأ 66. 3.62 20 سنة15من أقل-10 458. 790.

  77 28.759 المصحح الكلي 61. 3.64 37 فأكثر سنة15

 المرونة

 490. 2 981. المجموعات بين 52. 3.84 21 سنوات10من أقل

 288. 75 21.618 ال،طأ 62. 3.55 20 سنة15من أقل-10 189. 1.701

  77 22.599 المصحح الكلي 49. 3.63 37 فأكثر سنة15

 األصالة

 220. 2 440. المجموعات بين 57. 3.70 21 سنوات10من أقل

 347. 75 25.989 ال،طأ 62. 3.60 20 سنة15من أقل-10 533. 635.

  77 26.429 المصحح الكلي 58. 3.52 37 فأكثر سنة15

 التوسع

 1.045 2 2.089 المجموعات بين 60. 3.71 21 سنوات10من أقل

 385. 75 28.874 ال،طأ 65. 3.55 20 سنة15من أقل-10 073. 2.714

  77 30.963 المصحح الكلي 61. 3.33 37 فأكثر سنة15

 الحساسية
 للمشكالت

 481. 2 961. المجموعات بين 57. 3.69 21 سنوات10من أقل

 415. 75 31.160 ال،طأ 66. 3.50 20 سنة15من أقل-10 320. 1.157

  77 32.121 المصحح الكلي 67. 3.42 37 فأكثر سنة15

 الكلي

 403. 2 807. المجموعات بين 51. 3.76 21 سنوات10من أقل

 303. 75 22.699 ال،طأ 60. 3.56 20 سنة15من أقل-10 270. 1.333

  77 23.506 المصحح الكلي 54. 3.52 37 فأكثر سنة15
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 معلمي دور في دα≤0.05) الداللة مساااتو  عند إحصاااائية داللة ذات فروق وجود عدم د18) الجدول من يتبين

 = الكليااة للاادرجااة ) د قيمااة بلغاات حيااث التعليميااة، لل،برة تعز  اوبااداعي التفكير مهااارات تنميااة الثااانويااة المرحلااة
 ،0.790) = ) د قيم كانت للمشاااااكالتد الحسااااااساااااية التوساااااع، األصاااااالة، المرونة، )الطالقة، وللمجاالت د،1.333)

يب.  على د1.157 ،2.714 ،0.635 ،1.701 ما  الترت عدم  يتعلق وفي ثانوية    المرحلة  معلمي دور في فروق وجود ب  ال
 المشااااااارفين لااد  التعليميااة ال،برة أن إلى النتيجااة عزو فيمكن ال،برة، لمتغير تعز  اوبااداعي التفكير مهااارات تنميااة

 المشااار   وخبرة اوبداعي، التفكير باسااات،دام  التدريس على تدريبًا يتلقون وال التقليدية، التدريس بطرق تتعلق التربويين
 دور على الحكم على تسااااعده لطلبتهم، اوبداعي التفكير تنمية على تسااااعد التي األنشاااطة ممارساااة بدون يكتسااابها التي

 تنمية في المعلم دور تقدير في قدراته تتأثر ال المشاااار  أن إلى النتيجة هذه إرجاع يمكن كما التفكير، تنمية في المعلمين
 لألساااااااليب المشاااااار  امتالك مد  إلى تعود قد فهي خدمته، ساااااانوات عدد أو خبرته باختال  للطالب اوبداعي التفكير

 للتدريس ممارساااته في المعلم تحسااان مد  على للحكم مؤهاًل بالتالي يجعله مما التدريس، في وتوظيفها واالساااتراتيجيات
 التربية وزارة توفرها التي التدريبية الدورات نتيجة يأتي االغلب على وهذا الصاااااا ، في لطالبه اوبداعي التفكير لتنمية
 المهارات الكتساب  متساوية  الفرص يجعل مما خدمته، سنوات  عدد عن النظر بغض عليها المشرفين  تدريب يتم والتعليم
 .الدورات هذه خالل من قدراتهم وتنمية جميعًا، المشرفين لد 

 إحصاااائية داللة ذات فروق وجود عدم في د2001 )خريشاااة، دراساااة مع المجال هذا في الدراساااة نتائج وتتفق
 في د.2013 )العسا ،  دراسة  ومع د،2011 )سليم،  دراسة  ومع د2010 )البلوشي،  دراسة  ومع ال،برة، لمتغير تعز 
 ال،برة لمتغير إحصائية  داللة ذات فروق وجود بينت التي د2015 )راضي،  دراسة  مع الدراسة  هذه نتيجة اختلفت حين

 لصاااالح جا ت والتي دMcgregory، 2002) يغريغورمك دراساااة ومع سااانوات، 10-6 ال،برة ذوي لصاااالح وجا ت

 وكانت التدريسااية، لل،برة تعز  إحصااائية داللة ذات فروق وجود في د2014 )المطيري، دراسااة ومع الت،رج، حديثي
 سنواتد. 5 من )أقل فئة لصالح الفروق

  التوصيات
 باآلتي: الدراسة توصي ومناقشتها النتائج ضو  في

 النظر دون اوبداعي التفكير حول للمشرفين وتأهيلية تدريبية دورات بعقد والتعليم التربية وزارة قيام ضرورة .1
 وكيفية اوبداعي التفكير مهارات إمتالك في المعلمين مساعدة على القدرة وكسابهم -مؤهالتهم او خبرتهم إلى

 طلبتهم. التفكير مهارات لتنمية توظيفها

 .الطلبة لد  تنميتها وأساليب اوبداعي التفكير لمهارات والمشرفين معلمينال إعداد برامج تضمين .2

 مهارات مع التعامل كيفية مهارات للمعلمين تعقدها التي التدريبية الدورات بتضمين والتعليم التربية وزارة قيام .3
  المناهج. في اوبداعي التفكير

  المناهج. تطوير في المعلمين باشراك التعليم و التربية وزارة قيام .4
 متابعتها. المشر  يستطيع حتى اوبداعي التفكير تنمية مهارات بتقويم خاصة بنودًا المعلم تقويم استمارة تضمين .5
 التعليمي. الموق  في لها المعلمين تطبيق أجل من اوبداعي التفكير لمهارات المعلمين أدلة تضمين .6
 بحيث الجامعية، التعليمية المراحل م،تل  في مناهجها في اوبداعي التفكير مهارات بتضمين الجامعات قيام .7

 مرحلة. كل في ذلك في مساقات الطالب يتلقى
 العربية المراجع
  برامج ادارة تونس: .الجااامعي قباال التعليم في الطلبااة لااد  التفكير أسااااااااااليااب تنميااة دلياال أحالم. وحسااااااان، وليااد والقفاااص، نعيمااة أحمااد،

 .(2003التربية،)
 .د2017) ،وائل دار .عمان:العالي التعليم في معاصرة قضايا .أحمد بطاح،
  نظر وجهة من ومعيقاتها فلسااطين شاامال محافظات في الحكومية المدار  في اوبداع تنمية في المدرسااية االدارة دور .شااحادة انجود بلواني،
 .(2008) فلسطين، الوطنية: النجاح جامعة ،منشورة غير ماجستير رسالة مديريه.
 التعليم مرحلة من الثانية الحلقة طلبة تدريس في اوبداعي التفكير مهارات تنمية أساليب االسالمية التربية معلمي ممارسة واقع مريم. البلوشي،
 د.2010األردن،) مؤتة: جامعة ،منشورة غير ماجستير رسالة.ُعمان سلطنة في االساسي
 د.2002) الفكر، دار : عمان.ورعايتهم الموهوبين عن الكش  أساليب الرحمن. عبد فتحي ،جروان
 .2002 الفكر، دار عمان ،وتدريبه مفهومه اوبداع عبدالرحمن. فتحي جروان،
 .2010 والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار عمان: .وتطبيقات مفاهيم التفكير: تعليم عبدالرحمن. فتحي جروان،

  والعلوم التربية كلية في العلمية االقساااام في المعلمين الطلبة لد  اوبداعي التفكير مهارات والعلييى،تغريد.مساااتو  والفلفلي،هنا  الحدابي،داود
 د.2011) ،36-35 د.3)2 ،التفوق لتطوير العربية المجلة التطبيقية.
 د.2014حنين،) دار عمان: التدريس في اوبداع خليل. الفتاح، وعبد يسر  ورسمي، بدر حماد،

 البحوث مركز مجلة طلبتهم، لد  واوبداعي الناقد التفكير مهارات تنمية في الثانوية بالمرحلة التاريس معلمي مساااهمة مسااتو  علي. خريشااة،
 د.2001) ،45-13 د:19)10 ،قطر بجامعة التربوية
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  رسااالةاألردن. في األساااسااي  العاشاار الصاا  طلبة لد  اوبداعي التفكير مهارات تنمية في اوسااالمية التربية معلمي دور حاتم. ليث راضااي،
 د.2015) البيت:االردن، أل .جامعةمنشورة غير ماجستير
 د2001) الليبية، العربية الثورة مطابع ليبيا: ،الحديثة المدرسية االدارة ضو  في الفعالة الصفية االدارة عاشور. سلمان ،الزبيدي

 العربية: عمان جامعة .منشورة  غير ماجستير  رسالة اوبداعي. التفكير لمهارات الثانوية المرحلة معلمي معرفة طاهر.درجة محمد سليم،احالم 
 د.2011) االردن،

 في والوساااااطى العليا اودارة نظر وجهة من ميدانية دراساااااة اوداري: القرار ات،اذ فاعلية على اوبداعي التفكير أثر عبداهلل. أحمد ساااااويدات،
 د.2014) اربد، اليرموك: جامعة ،منشورة غير ماجستير رسالة األردن. في العامة التأمين شركات
  جامعة مجلة طالل. بن الحسااين جامعة طلبة لد  ميدانية دراسااة المتغيرات: ببعض وعالقته المركب التفكير موفق. وبشااارة، محمد، الشااريدة،
 د.2010) ،552 – 517 د،3)26 ،والنفسية التربوية للعلوم دمشق

  و التربويين المشااااااارفين نظر وجهة  من الحكومية  المدار   في الطلبة  لد   اوبداعي  التفكير تنمية  في المعلم دور حماد.  بن قيس الشاااااااهاب،  
 د.2003) األردن، اليرموك: جامعة ،منشورة غير ماجستير رسالة ُعمان. سلطنة في المعلمين
 د.2008) الثقافة، دار عمان: .العلوم نحو الطلبة واتجاهات اوبداعي التفكير مهارات تنمية الكريم. عبد وليد صوافطة،
 د.2009) الزمان، جليس دار عمان: .االجتماعية الدراسات في اوبداعي التفكير مرسال. غازي طاشمان،
 مجلة .التربويين المشاااارفين نظر وجهة من االبتكاري التفكير لمهارات د10-1) الصاااافو  معلمي اساااات،دام مد  سااااي . بن راشااااد العزري،
 د.2017) ،84-83د،4) 41 ،التربوية للبحوث الدولية

  الجامعة مجلة االساااسااية. المرحلة طلبة لد  اوبداعي التفكير مهارات نحو االجتماعية الدراسااات معلمي اتجاهات الفتاح. عبد جمال العسااا ،
 د.2013) ،292ص-269ص د.1)21 ،النفسية و التربوية للدراسات االسالمية
 لألبحاث النجاح جامعة مجلة األردن. في إربد مدينة في الثانوية المرحلة طلبة لد  اوبداعي التفكير درجة برهان. وحمادنة، محمد عياصااارة،
 د.2010) ،2620– 2590 د،9)24 األنسانيةد، )العلوم

 للعلوم القر  أم جامعة   مجلة  اوبداعي.  التقكير لمهارات  الثانوية   بالمرحلة   االساااااااالمية  التربية  معلم ممارساااااااة   مد   علي. بن فريد  الغامدي،  
 د.2009) ،311-310د،1)1،النفسية التربوية
 د.2004) الفكر، دار عمان: .األساسية للمرحلة التفكير تعليم نايفة. قطامي،

 بدولة المتوسطة  للمرحلة المعلمين نظر وجهة من االسالمية  التربية مادة تدريس في اوبداعي التفكير تطبيق صعوبات  عيسى.  المطيري،أحمد
 د.2014الكويت،) االوسط: الشرق جامعة ،منشورة غير ماجستير رسالة الكويت.

  غير ماجساااااااتير رساااااااالة األولى. إربد تربية  مديرية في اوبداعي التفكير لمهارات  الفيزيا  معلمي ممارساااااااة  درجة .إليا   جمال  المندالوي، 
 د.2016) اليرموك:اربد، جامعة ،منشورة
 د.2012) الزرقا ، الهاشمية: الجامعة ،منشورة غير ماجستير رسالة الفلسطينية. الجامعات طلبة لد  التفكير أنماث عبدالكريم. سعاد الوائلي،

 األجنبية: المراجع
Bayer, B. What Research Says About Thinking Skills in Costa. Arthur, Developing Minds, Alexaniria Virginia. 
AsCD, (2001). 
Kalelioglu, F. and Gulbahar, Y. The Effect of Instructional techniques on critical thinking and critical thinking 
disposition in online discussion. Education Technology and Society, 17(1), p248-258,(2014). 
McGregory, G. Creative Thinking Instruction for A college Skills Program a case Study. Unpublished DAT 
closeting , Baylor university, U.K. ,(2002). 
Schilling، Melissa. A. Strategic Management of technological innovation. international edition, Mc Grow – 
Hill, Singapore, (2008). 
Van Antwerp, G. Fantasy and Imagination as prerequisites for Creative thinking During Foundation base 
Education. Unpublished master thesis, university of South Africa, South Afr؛ica. (2002). 

 
 

  



2021
 

49 

 لديهم الذاتي بالتنظيم وعالقتها الخاصة التربية معلمي لدى النفسي الضغط مصادر
 

 الصمادي ماهر ريم
 العربية عمان جامعة

 10/12/2020 االستالم: تاريخ
 

 الجوالده عيد فؤاد .د أ.

 العربية عمان جامعة
 18/1/2020 القبول: تاريخ

 
  الملخص

 الذاتي بالتنظيم وعالقتها ال،اصااة التربية معلمي لد  النفسااي الضااغط مصااادر إلى للتعر  الدراسااة هذه هدفت
 النفسااي الضااغط صااادرلم مقيا  تطوير تمو ،االرتباطي الوصاافي المنهج اعتماد تم الدراسااة هذه أهدا  ولتحقيق ،لديهم
 د40) من مكون الذاتي للتنظيم مقيا  أيضااااًا تطوير وتم ،وثباته صاااادقه دالالت من التحقق تم وقد ،أبعاد د4) من مكونة
 من الدراساااة مجتمع وتكون القصااادية بالطريقة الدراساااة عينة واختيرت .وثباته صااادقه دالالت من التحقق تم وقد فقرة،

  د4.01) ككل النفسااي الضااغط لمصااادر الحسااابي المتوسااط أّن يلي: ما الدراسااة نتائج وأظهرت .ومعلمة معلما د332)
 البعد جا  بينما د،4.10) قدره حسابي  بوسط  مرتفع تقديره كان االقتصاديد  )البعد هو األبعاد أعلى وأّن مرتفع، وبتقدير
 عالقة وجود النتائج وأظهرت .األبعاد بين حساااابي متوساااط أدنى وهو مرتفع وتقديره د3.88) حساااابي بمتوساااط الذاتي
 المعلمين توعية بضاارورة وأوصاات الذاتي، والتنظيم ال،اصااة التربية معلمي لد  النفسااي الضااغط مصااادر بين عكسااية

 من منه تنعكس وما والتربوية التدريسية العملية في النفسي الضغط مصادر ت،فيض بأهمية التربوية والقيادات والتربوين
 .التعلم في الطلبة تقدم في ممارستها خالل

 الذاتي. التنظيم ال،اصة، التربية معلمي النفسي، الضغط الدالة: الكلمات
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Abstract 
The aim of this study is to identify the sources of psychological stress among the 

teachers of special education and its relationship with self-organization. To achieve the aims 
of the study, the analytical descriptive method was adopted. A measure of psychological 
stress sources was developed, consisting of (4) dimensions and verified its reliability, The 
development of a self-regulatory measure consisting of (40) paragraphs has been verified 
the signs of sincerity and stability. The sample of the study was chosen according to the 
intentional method and it consisted of (332) teachers and teachers. The results of the study 
showed that the mean of the sources of psychological pressure as a whole (4.01) and high 
estimate, and that the highest dimension is (the economic dimension) was high in the mean 
of (4.10), while the self dimension with an average of (3.88) Arithmetic mean between 
dimensions. The results showed that there is an inverse relationship between the sources of 
stress among teachers of special education and self-organization. It recommended that 
teachers, educators and educational leaders should be made aware of the importance of 
reducing the sources of psychological stress in the teaching and educational process and 
what is reflected in it through its practice in the progress of students in learning. 
Keywords: Psychological pressure, Special education teachers, Self-regulation. 
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 المقدمة
 من م،تلفة أشاااكااًل تسااابب الضاااغوث هذه إن إذ النفساااية، للضاااغوث رئيساااًا مصااادرًا العصااارية الحياة طريقة ُتعد
 وأمراض والحساسية،    الظهر، وآالم الدم، ضغط  وارتفاع الصداع،  نحو: ،واالجتماعية والفسيولوجية  النفسية  المشكالت 

 العمل. وفقدان الكحول، على واودمان واالكتئاب، الجلد،
 أثر وينتقل م،تلفة، أخطارًا له مسااااااببة للمجتمع تنتقل األفراد منها يعاني التي الضااااااغوث هذه فإن لذلك، ونتيجة

 عن الناتجة األمريكي االقتصاااد خسااائر قدرتف المجتمع. إلى ثم ومن فيها، يعمل التي المؤسااسااة  إلى الفرد من الضااغوث
شكل  ناتجة تكون أن المحتمل من ال،سارة  وهذه سنويًا،  دوالر مليار د75) من أكثر الم،تلفة الضغوث  آثار شر  ب  عن مبا

 الدافعية ان،فاض من تنتج مباشاارة غير خسااارة تكون وقد الضااائعة، واونتاجية الزائدة الطبية والنفقات العمل عن التغيب
 ال،اطئة المحاوالت من اتجةالن المشكالت  عن فضال  العمل، وحوادث اوبداع، وقلة حكيمة، غير قرارات وات،اذ للعمل،
 & Marianne, Melinda, Demott) والعقاقير األدوية تناول إلى اتجاههم مثل: ،الضااغوث من للت،لص األفراد عند

Heir, 2014.د 
 العـااااااااـااااااااالم يد على الماضي  القرن من العشرينيات  في النفسي  الضغط  بدراسة  المت،صصة   األبحاث بدأت لقد
 ويعد الجسمية، االضطرابات أسباب من محتمل سبب أنه على النفسي الضغط فسر الذي دCanon) كانون الفسيولـااوجي

 الضاغطة للعوامل فعل ردود األفراد معظم لد  أن رأ  إذ النفسي، الضغط بحوث مجال في الرواد من دSelye) سيالي

 واوحباث ،والقلق ،األلم نحو: وانفعالية، جسااااامية أعراض إلى بدورها تؤدي أن يمكن تكيفية، غير اساااااتجابات في تتمثل
 د.2017 )الصقر،

 يتعرضاااااااون حجمها أو ونشااااااااطها، نوعها، كان أيا المدار  في المعلمين مساااااااتويات اختال  على أنه ويعتقد
 الممنوحة الساالطة أن الدراسااات هذه أثبتتو الضااغوث، هذه مصاادر هي ال،ارجية أو الداخلية البيئة وإن عديدة، لضااغوث
 القرارات نوعية على أثرها ينعكس والتي تواجههم، التي والضااغوث بهم، المنوطة المسااؤوليات مع تتناسااب ال للمدرسااين

 د.2018 سي ، )أبو فاعليتها ودرجة يت،ذونها التي
 مفيدة،و إيجابية تكون عندما للعمل، له دافعا أحيانا تكون فقد للفرد، الش،صية   التجربة على تعتمد الضغوث  أنو

 الضغوث  عن الناتج بالتوتر الشعور  أن من انطالقا وضارة  سلبية  تكون عندما واالنزعاج القلق لمشاعر  سببا  تكون قد أو
 مع التعامل   يعتمد  وبالتالي   باساااااااتمرار.  الفرد له   يتعرض محتمل  تهديد   فيه  لموق  كيماوية   حيوية  اساااااااتجابة   عن عبارة 

 د.McStay, Trembath, & Dissanayke, 2014) لها االستجابة على الفرد مقدرة على الضغوث

 أصااابحت حيث التعليم تكنولوجيا مجال تطور في للمعلمين الذاتي والتنظيم النفساااية الضاااغوث بين العالقة وتبرز
 هذا لطبيعة ونظرًا بينها، الموجودة العالقات عن والكشاااااا  التعليمية الظواهر دراسااااااة في والمفيدة الهامة المجاالت من
 وأنظمة  والتقنيات  واألجهزة الوسااااااااائل  امتالك من به  يتمتع لما  األخر  المجاالت  في العلوم كل  ب،دمة   يقوم فهو العلم
 الضااااااروري من فكان األخر ، التعليمية األنظمة من وغيرها النقال والتعلم اولكتروني التعليم في المتمثلة الحديثة التعلم
 التربوي النفس علم مجال شاااااهد األخيرة اآلونة وفي اونساااااانية. العلوم من األخر  المجاالت مع المجال هذا يتداخل أن

 الضرورية المحـاااور وأحـااد للبحـااث، اهتمام محور الحالي الوقت في الذاتي التنظيم أصبح لذلك ونتيجـااة كبيرة، تغيرات
لذاتي  التنظيم تحدد  التي المكونات  تمييز والنماذج  النظريات  من العديد    حاولت   و التربوية،  للممارسااااااااة   على والعمل  ،ا

 النظريـااة النظريـااات تلـااك بين من وكان األكاديمي، واألدا  العمليات تلك بين المشتركة والتفـاااعالت العالقـااات توضيح
 من وبالرغم المعلومات. معالجـاااااااة ونظرية االجتماعية، الثقافية والنظرية االجتماعي، المعرفي التعلم ونظرية السلوكية،
 د.2011 )الكحلوت، الذاتي للتنظيم تفسيرها في النظريات تلك توجهات اختال 

 تجاه المتعلم ساالوك ووصاافت حددت والتي النفس، علم في الساالوكية المدرسااة نشااأة مع الذاتي التنظيم نشااأ وقد
 التعلم جودة لتحقيق المناسااـاااااااابة  الحلـااااااااول أحد الذاتي التنظيم يعدف ضااعي د. – بطي  – مميز – فعال – )نشااط تعلمه

 د.2015 )الهزيل، تعلمه عملية في نشط مشارك فالكل المنشودة
 اسااتفادة أو تقدير بدون عنده ما كل يبذل أنه كما يضاايع جهده بأن المعلم فيها يشااعر حالة النفسااي الضااغط ويعد

 قد بل العام. المدرسة  جو وعلى الطالب على سي   أثر لها يكون فقد عالجها في يسارع  لم إذا الحالة هذه وفي لألخرين.
 بشاااكل والتعليم للطالب المعلم نظرة على فتؤثر النظرة هذه تترساااس إذ نفساااه، التعليمي المعلم مساااتقبل إلى أثرها يتعد 
 دافعية لديه ليس الحالة بهذه يمر الذي والمعلم المدرساااة. نجاح أساااا  ونشااااطهم المعلمين تعاون أن إلى باوضاااافة عام.

 نشااااااااطات في والتعاون الجماعي العمل من زمالئه تثبيط في يأخذ بأن ساااااااو ا األمر يزيد قد بل والمشااااااااركة. للتعاون
 فقط. المكان إال يجمعهم ال الذين األفراد من مجموعة لتصابح  المدرساة  في التعاوني الجماعي الجو بذلك فيفتقد المدرساة. 

 تتسااع بحيث للمعلم، النفسااي الضااغط في يزيد أيضااا الجو وهذا مشااتركة. ومطالب هموم وال مشااتركة هدا أ تربطهم فال
 د.2018 )عيسى، فيها البقا  في بالرغبة يشعر فال له، مريحة غير ذاتها المدرسة تصبح الفصل من فبدال دائرته،
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 وعالقتها ال،اصااااة التربية معلمي لد  النفسااااي الضااااغط مصااااادر معرفة هو الدراسااااة هذه من الهد  فإن لذا
 لديهم. الذاتي بالتنظيم
  الدراسة مشكلة

 الذاتي بالتنظيم وعالقتها ال،اصة التربية معلمي لد  النفسي الضغط مصادر عن الكش  إلى الدراسة هذه سعت
 لديهم.

  وأسئلتها الدراسة مشكلة عناصر
  :اآلتي النحو على منها الغرض تحقيق يمكن الدراسة أسئلة نع اوجابة خالل ومن
 األردن؟ في ال،اصة التربية مراكز في ال،اصة التربية معلمي لد  النفسي الضغط مصادر ما
 األردن؟ في ال،اصة التربية مراكز في ال،اصة التربية معلمي لد  الذاتي التنظيم مستو  ما
 معلمي لد  النفساااي الضاااغط لمصاااادر دα= 0.05) الداللة مساااتو  عند إحصاااائية داللة ذات فروق يوجد هل

 في ال،اصاااااة التربية مراكز في العلميد المؤهلو العملية، ال،برةو العمر،و )الجنس، لمتغيرات تعز  ال،اصاااااة التربية
 األردن؟

 التربية  معلمي لد   الذاتي  للتنظيم دα= 0.05) الداللة   مساااااااتو  عند  إحصااااااااائية  داللة  ذات فروق يوجد  هل 

 األردن؟ في ال،اصة التربية مراكز في العلميد المؤهلو العملية، ال،برةو العمر،و )الجنس، لمتغيرات تعز  ال،اصة
 معلمي لد  النفسي  الضغط  مصادر  بين دα= 0.05) الداللة مستو   عند إحصائية  داللة ذات عالقة توجد هل

 األردن؟ في ال،اصة التربية مراكز في لديهم الذاتي والتنظيم ال،اصة التربية
  الدراسة أهمية

 هما: جانبين من الدراسة أهمية تنبثق
 

 النظرية األهمية
 النفساااااية المعلمين حياة في كبيرة أهمية لهما لمتغيرين الوصااااافية دراساااااتها في النظرية الدراساااااة أهمية تظهر
 لهذين وأوسااع أشاامل فهم على الضااو  تسااليط في الوصاافية ونتائجها النظري أدبها يساااعد مما واألكاديمية، واالجتماعية
 يأتي: ما النظرية الدراسة أهمية تظهر التي المهمة النقاث ومن بهما، المتعلقة والنظريات والمفاهيم المتغيرين

 قد التي المشاااكالت حجم تحدد إذ الذاتي، والتنظيم النفساااي الضاااغط لمصاااادر دقيقًا وصااافًا الحالية الدراساااة تقدم
 المعلم. منها يعاني

 لد  الذاتي والتنظيم النفساااااي الضاااااغط موضاااااوعي في التربوي األدب إلى نظرية إضاااااافة الدراساااااة هذه تقدم
 المعلمين.

 التي ،النفسي  الضغط  مصادر  حول وتثقيفهم ،األردن في ال،اصة  التربية مراكز في للمعلمين عامة توعية تقديم
 لديهم. الذاتي التنظيم إلى باوضافة ش،صياتهم على تؤثر قد

  التطبيقية: األهمية
 المبحوثة. المراكز ودارة التوصيات  من مجموعة الدراسة  اقترحت ليهاإ التوصل  تم التي النتائج على باالعتماد

 في لديهم الذاتي بالتنظيم وعالقتها ال،اصاااة التربية معلمي لد  النفساااي الضاااغط لمصاااادر الرئيس الدور توضاااح والتي
 هذه معلمي بعض بها يتصاا  التي النفسااي الضااغط لمصااادر المعلمين فهم وتطوير األردن، في ال،اصااة التربية مراكز

 إلى توجهتو الدراسااة، أداتا خالل من وذلك األعمال. اسااتمرارية يحقق الذي بالشااكل وتطورها، نموها وكيفية المدار 
 مصاااااااادر معرفة خالل من قدراتهم وتنمية ،المعلمين على بالمحافظة تتعلق التي التوصااااااايات من عدد القرار صااااااااحب
 النفسية. الضغوث

 واالجرائية النظرية التعريفات
  وهي: اوجرائية، التعريفات تبني تم فقد الدراسة ألغراض

 في وتجعله ،ومزاجية جسمية تغيرات إلى تؤدي التي واالنفعالية الجسدية التغييرات النفسية: الضغوث مصادر .1
 د.2017 )الصقر، ش،صيته في والتوازن التكامل تحقيق على قدرته في السلبي والتأثير والقلق التوتر من حالة

 أعدها التي النفسااااااية الضااااااغوث أداة على العينة أفراد عليها حصاااااال التي الدرجة أنها إجرائيًا انالباحث وعرفها
  الحالية. الدراسة لغايات انالباحث

 تحقيق أجل من الم،تلفة الحياة مواق  أثنا  المعلمون يسلكها التي واوجرا ات الطـرق مجموعـة الذاتي: التنظيم .2
 د.Tan & et. al, 2018) المنشودة األهدا 

 انالباحث أعدها التي الذاتي التنظيم أداة على العينة أفراد عليها حصاال التي الدرجة أنها إجرائيًا انالباحث وعرفها
 الحالية. الدراسة لغايات
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 وحدودها الدراسة محددات
  عمان. في ال،اصة التربية مراكز على الدراسة هذه اقتصرت المكانية: الحدود
  د.2019-2018) الدراسي العام من الصيفي الدراسي الفصل خالل الدراسة هذه ُأجريت الزمانية: الحدود
 د.2019ة2018) الدراسي العام في المنتظمين ال،اصة التربية معلمي على الدراسة هذه اقتصرت البشرية: الحدود
 الدراساااة، أدوات تطبيق وإجرا ات لمجتمعها الدراساااة عينة تمثيل مد  على النتائج هذه تعميم يتحدد الدراساااة: محددات
 اوسااتجابة في وجديتهم الدراسااة، عينة أفراد إجابات دقة عن فضاااًل لها، والثبات الصاادق من مقبولة معايير توافر ومد 
 الدراسة. في المست،دمة المقاييس على

 النظري اإلطار
 النفسي الضغط مصادر أواًل:

ستعمال  شاع  سابع  القرن مطلع في دStress) الضغط  مفهوم ا  هو وكما ،اوجهاد أو الضغط  يعني الذي عشر  ال

 أن إلى يشير  األخر والبعض الشدة،  أو الضيق  تعني التي د Stringege) الالتينية الكلمه من اشتق  اللفظ هذا أن معرو 

 د.Maclean & et. al, 2013) باالختناق الشعور تعني التي دDestese) الفرنسية الكلمه من اللفظ هذا اشتقاق

 الجوهرية أو الموثرة المحددات تمثل الضااااااغوث أن (Topper & et. al, 2017)وآخرون توبر أوضااااااح وقد

 هد  إلى للوصااول الفرد جهود تعوق أو تسااير شاا،صااي  أو بيئي لموضااوع خاصااية أو صاافة وإنها ،البيئه في للساالوك
 متطلبات وشااااباع الفرد لمحاوالت وتتعلق ،مباشاااارة دالالت لها التي الموضااااوعات أو باألشاااا،اص ترتبط وأنها ،معين
 بأخر . أو بطريقة الش،ص رفاهية في وتؤتر ،الموضوع لد  تتوافر التي القوه هو الموضوع فضغط حاجته

 ومساااتمرة حادة فعاليه اساااتجابه إلى تؤدي شاااأنها من خارجية أو داخلية تغيرات إلى تشاااير النفساااية الضاااغوثو
 أو الطالق مشاااااكالت :مثل ،الطارئة اوحداث أو السااااافر أو البيئي التلوث أو عمل ظرو  من ال،ارجية األحداث وتمثل
 علىأ في البارز مكانها األخيرة اآلونة في تحتل التي المهمة الضااااااغوث من البيئية الضااااااغوث فهذه العائلة أفراد حدأ وفاة
 فراداأل من %80 حوالي أن تؤكد االمريكيه اوحصاااائيات من والنفساااي العضاااوي بشاااقيها األمراض مساااببات من ةقائم
 أو النفساااية الداخلية اوحداث حياتهم، على سااالبي بشاااكل تؤثر التي الضاااغوث ساااببتها النفساااية أمراض من يعانون الذين

 الطبيعي المعدل عن نقصاااااااان أو زيادة هرمونية تغيرات أو األرق أو بالمرض اوصاااااااابة فتتمثل ،العضاااااااوية التغيرات
(Verkuil & et. al, 2010.د  

 يتعرضون  ال ولكنهم ،أخر إلى ش،ص  من ت،تل  لكنها جميعًا النا  لها يتعرض حالة النفسية  الضغوث  تعد لذا
 طريقة في النا  والختال  أخر، إلى فرد من ي،تل  الضاااغط تأثير نأل ؛نفساااها بالدرجة لم،اطرها بالنسااابة الجميع لها

 د.Stange & et. al, 2014) الضغوث لتلك إدراكهم

 هذه مع للتكي  فراداأل إليها يلجأ التي والطرق األساليب  نإف ومتعدده متنوعة النفسي  الضغوث  مصادر  أن وبما
 يميلون أفراد فهناك الشاا،صااية وسااماته الفرد وطبيعة النفسااي الضااغط مصاادر باختال  ت،تل  معها والتعامل ،الضااغوث

 لذلك ضغوث  من يعانوه ما ولتفريغ والتمرد الثورة إلى يميل األخر البعض أن حين في والعزله واالنطوا  االنسحاب  إلى
 ممارسااة إلى فيلجأوون ،ومطالب أوامر من لُه يتعرضااون ما على ساا،طهم إعالن إلى يميلون المراهقين من الكثير فنجد

 والعدوان بالثوره المراهقين سااالوك ويتمثل ،الصاااحية الحالة تدهور وبالتالي ،الشاااديد التعب إلى تؤدي سااالبيه سااالوكيات
 د.Eisma & et. al, 2017) اآلخرين على والتمرد

 النفسي الضغط أبعاد
 أو المنشااأ ذاتّية داخلّية أنها على تقساايمها الممكن فمن النفسااّية، الضااغوث لمصااادر التصاانيفات من الكثير هناك

 والمعتقدات األفكار من تنبع التي واالسااااااتجابات األفكار عن عبارة فهي الداخلّية المصااااااادر أما المنشااااااأ، خارجّية بيئّية
 ال،ارجّية المصاااادر وأما الم،تلفة، والضاااغوث الظرو  ومواجهة تحّمل على الفرد قدرة ومد  الواقعّية، وغير ال،اطئة
 إلى إضااااااااافة  الواقع، وبين والمعتقدات  والعادات  القيم بين والصاااااااراع االجتماعّية،    العوامل  تكون أن الممكن من فهي

 أو األقارب،  أحد  فقدان  نحو: الفرد؛ لها  يتعّرض أن الممكن من التي والمؤلمة  والعنيفة  المأسااااااااوّية    والتغّيرات األحداث 
 .Ottaviani & et) وهي ،أقسام  أربعة إلى النفسّية  الضغوث  العلما  بعض قّسم و وغيرها، المال من كبير مبلغ خسارة 

al, 2016د:  

  الطقس. حالة في المفاجئة والتغيرات التلّوث وحاالت المناخية، التقّلبات ومنها :واالقتصادي البيئّي البعد
 الم،تلفة،  والنمائّية    العمرّية  بالمراحل    المرور مثل:  ،للفرد الجسااااااامية   البنية  ت،ّص التي العوامل  وهي :ينفعال اال البعد 

بات   والحوادث واألمراض  تذبذب    عن تنتج التي المعدة  وآالم القلق، وحاالت  النوم، واضاااااااطراب المزمنة،  واوصااااااااا
  الطارئة. التغيرات حدوث من وال،و  والبيئّي االجتماعّي االستقرار
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 عند والتوتر وال،و  المالية، للمشاااااااكالت والتعرض والمهنّية، المصااااااايرّية والمقابالت المواعيد نحو :االجتماعي البعد
 محاولة إلى إضااافة المقّربين، األصاادقا  أو األقارب أحد وفقدان الجمهور، أمام عامة ندوة أو محاضاارة إلقا  على اوقدام
  .هاوإنجاز الم،تلفة المهام وجرا  الزمنية المتطلبات تلبية
 .الم،تلفة للمثيرات واستجاباته تفاعلة وطرق للفرد النفسّية البنية أي :الذاتي البعد
  الذاتي التنظيم ثانيًا:

 والبحوث، الدراسااات في منهما كل توظي  حسااب على دذاتيا المنظم والتعلم الذاتي التنظيم) المسااميات تشااابهت
 يقتصر وسو  ذاتيا، المنظم التعلم مهارات هي الذاتي التنظيم فمهارات والتعري  التوظي  في بينهما اختال  يوجد وال

 حددت التي النفس، علم في الساالوكية المدرسااة نشااأة مع الذاتي التنظيم نشااأ وقد الذاتي، التنظيم مصااطلح ذكر على المقال
 (Locke, 2013) ضعي  – بطي  – مميز – فعال – نشط) تعلمه تجاه المتعلم سلوك ووصفت

 تعلمه عملية في نشااطًا مشاااركًا المتعلم فيها يكون نشااطة عملية :أنه (Lin-Hi & Blumberg, 2016) ويعر 

 .واهتماماته ميوله حسب على ويناقش ويحاور يبحث
 واوجرا ات الطـاارق مجموعـااة :أنها الذاتي التنظيم مهارات دKing & et. Al, 2012) وآخرون كينج ويعر 

 مقيا  خالل من قياساااها ويمكن المنشاااودة، األهدا  تحقيق أجل من الم،تلفة التعلم مواق  أثنا  المتعلمون يسااالكها التي
 .الذاتي التنظيم مهارات

 يلي: فيما وتتل،ص ،الذاتي للتنظيم أهدا  عدة إلى دReinecke & et. Al, 2012) وآخرون رينيكي أشار وقد

 ‘بنفسه نفسه تعليم مسؤولية الفرد يتحملو بنفسه، الذاتي تعلمه لمواصلة المستمر التعلم وعادات مهارات اكتساب
 الحياة. مد  المستمرة التربية تحقيقو ،التعلم دائم مجتمع بنا و للمجتمع، الذاتي التجديد عملية في المساهمةو

 الصلة ذات السابقة الدراسات
  .العربية باللغة الدراسات : اوال

 بالتنظيم وعالقتها الساابع بئر في الثانوية المرحلة طلبة لد  المعرفية المرونة " بعنوان د2015) الهزيل دراسااة
  الذاتي"

 وعالقتها السااااااابع بئر في الثانوية المرحلة طلبة لد  المعرفية المرونة مساااااااتو  إلى للتعر  الدراساااااااة هدفت
 المرحلة طلبة من وطالبة طالب د400) من الدراساااة عينة وتألفت التحليلي، الوصااافي المنهج اعتماد تمف الذاتي. بالتنظيم
 ككل، الذات وتنظيم ،المعرفية المرونة بين إحصاااائيًا دالة ارتباطية عالقة وجود النتائج وأظهرت السااابع، بئر في الثانوية
 لصالح  الجنس لمتغير لتعز  الثانوية المرحلة طلبة د ل المعرفية المرونة مستو   في إحصائية  داللة ذات فروق ووجود
 الذكور.

 م،يم في السوريين  الالجئين لد  االجتماعي بالتوافق وعالقته النفسي  الضغط  بعنوان: د2017) الصقر  دراسة 
 األردن في الزعتري

  لد  بينهما والعالقة االجتماعي والتوافق النفساااااي الضاااااغط من كل مساااااتو  عن الكشااااا  إلى الدراساااااة هدفت
 وعدد النفسي  الضغط  عن للكش   األولى للدراسة  أداتين است،دام  تم األردن، في الزعتري م،يم في السوريين  الالجئين
 وتم ،الجئ د100) من الدراسة  عينة وتكونت د،55) فقراته وعدد االجتماعي التوافق عن للكش   والثانية د،47) فقراته

  لد  االجتماعي التوافق مسااااتو  في إحصااااائية داللة ذات فروق وجود النتائج وأظهرت العشااااوائية. بالطريقة اختيارهم
 في إحصااااااائية داللة ذات فروق ووجود الذكور، لصااااااالح الجنس لمتغير تعز  الزعتري م،يم في السااااااوريين الالجئين
  فاقلد. سنة 20) لصالح العمر لمتغير تعز  الزعتري م،يم في السوريين الالجئين لد  االنفعالي التوافق مستو 

 المراهقين الطلبة لد  االجتماعي باالنسحاب  وعالقته واالنفعالي الذاتي التنظيم بعنوان: د2018) عيسى  دراسة 
 قاسم كفر في

 الطلبااة لااد  االجتماااعي باااالنساااااااحاااب وعالقتااه واالنفعااالي الااذاتي التنظيم إلى التعر  إلى البحااث هااذا هااد 
 الطبقية، العشااااااوائية بالطريقة اختيارهم تم وطالبًة طالبًا د207) من الدراسااااااة عينة وتكونت قاساااااام، كفر في المراهقين
 مساااااتو  وأن مرتفعًا، جا  قاسااااام كفر في المراهقين الطلبة لد  واالنفعالي الذاتي التنظيم مساااااتو  أن النتائج وأظهرت
 واالنفعالي الذاتي التنظيم بين إحصااااائية داللة ذات ارتباطية عالقة عدم وأظهرت من،فضااااًا. جا  االجتماعي االنسااااحاب

 قاسم. كفر في المراهقين الطلبة لد  االجتماعي االنسحاب وبين
  : نجليزيةاإل باللغة الدراسات ثانيًا

 الوظيفية والهوية الذاتي التنظيم بين العالقة في البحث إلى هدفت بدراسااة دAmstatted, 2006) امسااتاتيد قام

 فقرة د43) من مكونة استبانة  الدراسة  است،دمت و استراليا.  من ومعلمة معلمًا د286) عددهم بلغ المعلمين من عينة لد 
 وجود النتائج وأظهرت لديهم، الوظيفية الهوية مساااتو  لمعرفة اساااتبانة اسااات،دمتو المعلمين، لد  الذاتي التنظيم لقيا 
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 من للمعلمين الوظيفية  الهوية  في والتطور الوظيفي األدا  ومع جانب،   من الذاتي  التنظيم على القدرة  بين طردية  عالقة 
 أخر. جانب

 في للمعلمين الوظيفية الهوية مسااااتو  قيا  دHoi Yan Ching, 2008) تشاااانج يان هوي دراسااااة واسااااتهدفت

 بتشااااااكيل وعالقته المعلمين هؤال  عند الذاتي التنظيم ومسااااااتو  التعليمية والمسااااااؤوليات األدوار ومعرفة كونج، هونج
 قيا  كأداة فقرة د41) من مكونة اساااااتبانة واسااااات،دمت ومعلمًة، معلمًا د197) الدراساااااة عينة بلغتو الوظيفية. هويتهم
 المعلمين عند الذاتي التنظيم بين إيجابي ارتباث وجود أبرزها: من ؛نتائج عدة إلى الدراساااااة وتوصااااالت الوظيفية، للهوية

 بها تقوم التي التعليمية والممارساااااااات األدوار هذه أن باعتبار كمعلمين لهم التعليمية والممارساااااااات األدوار ومساااااااتو 
 الوظيفية الهوية مستو  في الجنسين بين فروق النتائج تظهر ولم الوظيفية، لهويتهم األساسية المكونات من هي المعلمون

 مجالو المدرسااي، التطور مجالو الطلبة، نمو مجالو للمعلم، والمهني الشاا،صااي النمو مجالو والتعليم، التعلم مجال في
 ذاتال  مراقبة  الثالث أبعاده  في المعلمين لد   الذاتي  التنظيم في فروق وجود عدم  وبالتالي   المهنية؛  وال،دمات   العالقات 
 الذات. وتعزيز الذات وتقييم

 من للمعلمين، الوظيفية الهوية معرفة إلى (Ealwar & Lizarraga, 2010) وليزاراجا أليوار دراساااااة وهدفت

 مساااجلين أمريكا، في ال،دمة أثنا  ومعلمة معلمًا د342) من الدراساااة عينة وتكونت الذاتي، التنظيم إساااتراتيجيات خالل
 يرتبط معقد  كلي مركب  للمعلم الوظيفية  الهوية  أن النتائج  أظهرت وقد  النفس. علم في العليا  الدراساااااااات   مسااااااااقات   في

 األحداث  أن النتائج  أظهرتو فيه،  يوجد  الذي  الثقافي  والواقع والعمر المعلم، يعيشاااااااها   التي والفشاااااااال النجاح  ب،برات
 تطور مد   تقييم على المعلمين سااااااااعد   الذاتي  التنظيم وأن للمعلمين، الوظيفية  الهوية  لتوضااااااايح ناجح  طريق الحوارية 
 لديهم. الوظيفية الهوية

 للمعلمين الوظيفية الهوية مستو  معرفة إلى دEalwar & Lizarraga, 2010) وليزارجا أليوار دراسة وهدفت

 من ال،دمة   أثنا   ومعلمة  معلماً  د342) من عينة  على الدراساااااااة   وأجريت  لهم، الذاتي  التنظيم إساااااااتراتيجيات  خالل من
 الباحث وزع التربوي النفس علم في تأهيلي مساااق في مسااجلين كانوا جميعهم معلم، د62و) معلمة د280) منهم امريكا؛

 42) من مكونة الذاتي التنظيم لقيا  وأخر  فقرةد 67) من مكونة الوظيفية الهوية مساااااااتو  لقيا  األولى اساااااااتبانتين 
 الفاشاااااالة، منها الناجحة الميدانية المعلمين ب،برات يرتبط كلي مركب الوظيفية المعلم هوية أن الدراسااااااة أظهرت فقرةد.
سياق  ضمن  ذاتهم إدارة على المعلمين وقدرة شارت و ال،برات، هذه فيه تتم الذي واالجتماعي التعليمي ال  أن إلى النتائج أ
لذاتي  التنظيم عوامل   الظرو ، تغير من الرغم على بنجاح  وتحقيقها  تعليمية  أهدا   وضاااااااع على المعلم بقدرة  ممثاًل ا
 تشاااااااكيل في المؤثرة العوامل أهم من الذاتية الكفا ة من العالي والمساااااااتو  التعليمية، المواق  وتقييم إدارة على وقدرته
 .ئهموبنا الوظيفية هويتهم

 تصااااورات معرفة إلى هدفت دارسااااة دTimostsuk & Ugaste, 2010) ويجاسااااتي تايموسااااتسااااوك أجر و

 هذه وعالقة المساااتقبلية، الوظيفية لهويتهم سااانواتد 3-1 من المدرساااي التدريس في )خبرة المبتدئين المعلمين ومدركات
 والية من ومعلمًة معلمًا د45) الدراسة  في اشترك و المعلمين. هؤال  لد  الذاتي التنظيم بمستو   والمدركات التصورات 
 مدركات   بين عالقة  وجود إلى البيانات   تحليل  وأشاااااااار المعلومات،  لجمع أداة المقابلة   واسااااااات،دمت   امريكا،  من فرجينيا 
 أكثر أن النتائج وأظهرت الذاتي، التنظيم مهارات من تمكنهم ومستو   المستقبلية  الوظيفية هويتهم عن المبتدئين المعلمين
  الذات. ضبط هو ارتباطًا واألقل الذات، وتعزيز الذات، مراقبة هي: الوظيفية بالهوية ارتباطًا المهارات
 السابقة الدراسات على التعقيب

 أن ُيلحظ الذاتي، والتنظيم النفسااااية الضااااغوث موضااااوع تناولت التي السااااابقة الدراسااااات اسااااتعراض نهاية في
 يالحظو واالجتماعية.   والنفساااااااية  التربوية  أهميته  من الرغم على الباحثين.  من قليل  عدد  باهتمام   حظي قد  الموضاااااااوع

 من الدراسات  هذه منهجية في االختال  إلى بإضافة  عنها، الكش   سعت  التي أهدافها في الدراسات  هذه وتباين اختال 
 قياسها. تم التي األبعاد في واالختال  النتائج، إلى التوصل أجل

 النفسااية الضااغوث تطور في بحثت الدراسااات فبعض النفسااية؛ الضااغوث موضااوع في بحثت عدة اتجاهات هناك
 لد  الذاتي التنظيم أو ،,owusu & Essel)2017) وأوسو  إسيل  دراسة  ومع دراسة  ومع د2017 )الصقر،  دراسة  مثل

 كفر في المراهقين الطلبة لد  واالنفعالي الذاتي التنظيم مساااتو  عن كشااافت التي د2018) عيساااى كدراساااة المراهقين،
 لمتغير تعز  النفساااية والمرونة واالنفعالي الذاتي التنظيم مساااتو  في إحصاااائيًا دالة فروق وجود إلى وأشاااارت قاسااام،
 اوناث. لصالح الجنس

 ال،اصة  التربية معلمي لد  النفساية  الضاغوث  مصاادر  بيان بهد  الحالية الدراساة  جا ت سابق  ما إلى واساتناداً 
 مما السااااابقة، الدراسااااات بتناوله تهتم لم ما وهذا األردن، في ال،اصااااة التربية مراكز في لديهم الذاتي بالتنظيم وعالقتها
 تعزيز في منها ساااتفادةاال مكانيةإ إضاااافة المتغيرات، هذه حول أخر  دراساااات نحو انطالقه الحالية الدراساااة من يجعل
 الجوانب. هذه حول التربوي األدب
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 تناول في الدراسااااات من غيرها مع الحالية الدراسااااة تلتقي السااااابقة، الدراسااااات مع الحالية الدراسااااة وبمقارنة
 ومحدد. مفصل بشكل ولن الحالية، الدراسة متغيرات

 إلى إضااااافة اساااات،دامها، ساااايتم التي واألدوات الدراسااااة، عينة حيث من غيرها عن الحالية الدراسااااة وت،تل 
 الذاتي. بالتنظيم وعالقتها المعلمين لد  النفسية الضغوث تناولت حيث الدراسة متغيرات

  الدراسة منهج
 االرتباطي. الوصفي المنهج باست،دام الدراسة هذه في الباحثان قام

  الدراسة مجتّمع
 د32) عددها وبلغ ،األردن في عمان العاصااااامة في ال،اصاااااة التربية مراكز جميع من الدراساااااة مجتمع تكون

 في يتبينو .http://www.mosd.gov.jo الرابط وعلى األردنية االجتماعية التنمية وزارة موقع على إسااااااتنادًا مركز

 د.1) الجدول
 الدراسة مجتمع يوضح :(1) جدول

 المعلمين عدد المديرية المركز اسم الرقم

 7 الجيزة ال،اصة للتربية التحدي مركز 

 17 الجيزة ال،اصة للتربية والرعاية العناية مركز 

 19 الجيزة ال،اصة للتربية ايوا  مركز 

 22 الباشا عين للتوحد الشامل التميز مركز 

 8 الباشا عين ال،اصة للتربية السوسنة مركز 

 36 عمان غرب أوكسجين مركز 

 14 عمان غرب ال،اصة للتربية العون مركز 

 21 عمان غرب ال،اصة للتربية العربي المركز 

 29 عمان غرب الشامل التميز مركز 

 19 عمان غرب القدرات وتنمية ال،اصة للتربية طوبى أكاديمية 

 31 عمان غرب الهدبان مركز 

 10 عمان غرب للتوحد انجاز مركز 

 23 عمان غرب للتوحد االستشاري المركز 

 40 عمان غرب الرازي مركز 

 36 عمان غرب ال،اصة للتربية الدولي المركز 

 25 عمان غرب الشرق أطلس مركز 

 27 ماركا ال،اصة للتربية األوسط الشرق معهد 

 9 ناعور CDR مركز 

 22 ناعور للتوحد تواصل مركز 

 47 ناعور العربي المركز 

 9 السير وادي ال،اصة للتربية إدراك مركز 

 20 السير وادي ال،اصة للتربية الرازي مركز 

 11 السير وادي المعاقين وتأهيل لرعاية أكسجين مركز 

 56 عمان شرق أطلس مركز 

 5 عمان غرب ال،اصة للتربية الهدبان مركز 

 28 عمان غرب الشاملة للرعاية األردنية الكندية األكاديمية مركز 

 13 عمان غرب ال،اص للتربية إصرار مركز 

 11 السير وادي اوعاقة لذوي التداوي 

 64 عمان غرب لبنى مركز 

 42 عمان غرب المتميزين األطفال مركز 

 8 الجيزة حياتي إنها مركز 

 26 عمانة الرابية باكير جودت مركز 

 755 المجموع

 الدراسة: عينة
 حجم إلى اساااتنادًا كعينة %25 اختيار تمف القصااادية، العينة طريقة اسااات،دام خالل من الدراساااة عينة اختيار تم
  ذلك: يوضح د2) والجدول المعلمين، عدد حيث من المراكز أكبر اختيار وتم المعلمين،

 الدراسة عينة يوضح (2) جدول
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  المعلمين عدد المركز اسم #

 36 أوكسجين مركز 1

 29  الشامل التميز مركز 2

 31 الهدبان مركز 3

 40 الرازي مركز 4

 47 العربي المركز 5

 56 أطلس مركز 6

 64 لبنى مركز 7

 42 المبتسمين األطفال مركز 8

 345 الكلي المجموع

 المختارة( )العينة الدراسة عينة خواص (3) الجدول

 العينة
 حجم
 العينة

 االستباّنات
 المستردة

 غير االستباّنات
 للتحليل الصالحة

 الصالحة االستباّنات
 للتحليل

 الصالحة االستباّنات نسبة
 الموزعة االستباّنات إلى

 %96.2 332 9 341 345 المعاينة وحدة

 المؤهل  )الجنس، وهي الديموغرافية   المتغيرات بوصااااااا  وذلك  الدراسااااااااة  أفراد خصااااااااائص عرض يمكنو
 :اآلتي النحو على النتائج وعرضت العمليةد، وال،برة األكاديمي،

 
 
 
 

 المتغيرات حسب الدراسة أفراد توزيع :(4) الجدول

 الديموغرافية   المتغيرات على بنا اً  وذلك  المتغيرات حسااااااااب الدراسااااااااة  مجتمع توزيع د4) الجدول  يوضاااااااح
 نساااابة أما ،د%60.2) الذكور نساااابة كانت حين في اوناث نساااابة من أعلى الذكور نساااابة فكانت ألفرادها، الموضااااوعة

 الفئة أّنو التحمل. على لقدرتهم نظرًا أعلى بشااااااكل الذكور تسااااااتقطب المراكز على يدل مما د،%39.8) فكانت األّناث
 الفئة أما د،%37.3) بنسبة  وذلك األخر  الفئات بين نسبة  أعلى هي كانت سنةد  45 من أقل إلى سنة  35 )من العمرية
  األردنية  المراكز أّن إلى ذلك  ويعز  د.%17.2) بلغت ف ،الفئات  بين نسااااااابة   َأَقلّ  كانت   سااااااانةد   45 من )أكثر العمرية 
 الكبيرة. طاقاتهم من االستفادة أجل من الشباب فئة من عدد أكبر تستقطب

 بين نسااااااابة أدنى أما د،%63.9) بنسااااااابة )البكالوريو د العّلمي للمؤهل كانت المؤهالت بين نسااااااابة أعلى أّن
سات  كانت العّلمية المؤهالت سبة  وذلك العلياد )الدرا سبة  ويتبعها %د15) بن سبة  )دبلومد متدنية بن  ما وهذا د.21.1%) بن

 فيها. والمعلمات للمعلمين التعليمي بالمستو  المراكز اهتمام على يدل

 المئوية النسبة التكرار المستوى المتغير

 الجنس

 60.2 200 ذكر

 39.8 132 أّنثى

 100.0 332 المجموع

 العمرية الفئة

 18.4 61 سنة 25 من أقل

 28.0 93 سنة 35 من أقل إلى سنة 25 من

 37.3 124 سنة 45 من أقل إلى سنة 35 من

 17.2 57 سنة 45 من أكثر

 100.0 332 المجموع

 األكاديمي المؤهل

 21.1 70 فأقل دبلوم

 63.9 212 بكالوريو 

 15.0 50 عليا دراسات

 100.0 332 المجموع

 العملية ال،برة

 34.6 115 سنوات 5 من أقل

 36.1 120 سنوات 10 – 5 من

 29.3 97 سنوات 10 من أكثر

 100.0 332 المجموع
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 بنساااااة وذلك سااااانوات 10 – 5 من أكثر خبرتهم كانت للذين نسااااابة أعلى كانت ال،برة سااااانوات حيث من أما
  سنوات. 10 من أكثر خبرة يملكون للذين كانت نسبة أدنى أّن إلى النتائج أشارتو %د،36.1)

 الدراسة: أدوات
 المراكز في ال،اصاااااااة   التربية  معلمي إلى موجه  مقيا   باعداد   انالباحث   قام  النفساااااااي: الضاااااااغط مقيا   أواًل:
 )ياغي، دراسة  مثل: السابقة  الدراسات  خالل ال،اصة  التربية معلمي لد  النفسي  الضغط  مصادر  على للحكم المبحوثة،
 )البديرات، دراسااااةو ،د2016 )جبارين، دراسااااةو ،د2015 )علي، دراسااااةو ،د2018 سااااي ، بوأ) دراسااااةو ،د2006
 د.2013 )الضامن، د،Weinstein, 2016) د،Schlebusch, 2015) ودراسة ،د2006

 المقياس تصحيح
 د:Sekaran, 2010) األتية المعادلة اعتماد تم فقد القطع درجات لتحديد

  د.3) الفئات عدد ة د1) األدنى الحد – د5) األعلى الحد = الفئة طول
 33.1 = 3ة4 = 3دة5-1)

 لتفسااااير اوحصااااائي المعيار د5) رقم الجدول يوضااااح وعليه القرار، الت،اذ المعتمدة المسااااتويات تكون وبذلك
 وأبعادها. االستبانه فقرات على الدراسة أفراد وجابات الحسابية المتوسطات

 وتقديراتها الحساّبية المتوسطات لتفسير اإلحصائي المعيار (5) الجدول
 الموافقة درجة الحسابي المتوسط

 من،فضة بدرجة 2.33 من َأَقّل – 1.00 من

 متوسطة بدرجة 3.67 من َأَقّل – 2.34 من

 مرتفعة بدرجة 5.00 من َأَقّل – 3.68 من

 هذه تعبر والتي ال،ماساااااايد، ليكرت )لمقيا  وفقًا االسااااااتبانة فقرات على الدراسااااااة أفراد إجابات وزعت كما
 نادرًا عالمات، 3 أحيانًا عالمات، 4 دائمًا عالمات، 5 دائمًا ) اوسااتبانة، فقرات مع المسااتجيب موافقة مّد  عن الفقرات
 المسااااتقل للمتغير فقرة د75) على موزعه أبعاد د4) من األولية بصااااورته المقيا  وتكون واحدةد، عالمة أبدًا عالمتان،
 االستبانه. في موضح هو كما وعددها ِحدة  على بعد كل فقرات توزيع د6) الجدول ويبين

 ِحدٍة على بعد لكل وعددها االستبانه فقرات توزيع (6) الجدول
 النفسي الضغط مصادر المستقل: المتغير

 د20 إلى 1) من األسئلة االجتماعي البعد

 د40 إلى 21) من األسئلة الذاتي البعد

 د58 إلى 41) من األسئلة االنفعالي البعد

 د75 إلى 59) من األسئلة االقتصادي البعد

 يلي: كما مجاالت عدة من ويتكون
 هما: ،قتينيبطر المقيا  صدق من التحقق تم المقيا : صدق
 والتقويم، والقيا  التربوي، النفس علم ت،صااصااات  في محكمين 10 على المقيا  عرض تم المحكمين: صاادق

 الصياغة  ودقة الفقرات، وضوح  مد  لتحديد وذلك األردنية، الجامعات من عدد في ال،اصة  والتربية النفسي،  واورشاد 
 أو بالحذ  الفقرات حول المالحظات وإعطا  الرأي إبدا  منهم والطلب قياساااااااها، المراد لألبعاد الفقرة ومالئمة اللغوية،
 المحكمين. من د%80) عليها اتفق التي بالمالحظات األخذ وتم التعديل،

 وعددها الدراسة،  مجتمع من إستطالعية  عينة على المقيا  تطبيق خالل من البنا  صدق  مؤشرات  حساب  تمو
 معامالت ترواحت وقد الكلية، الدرجة مع المقيا  فقرات من فقرة كل ارتباث معامالت حسااااب وتم ومعلمة، معلم د20)

 ذلك. يبين التالي والجدول د،0.82 -0.06) بين ما ككل األداة مع الفقرات ارتباث
 
 
 
 

 الكلية والدرجة الفقرات بين االرتباط معامالت (7) جدول

 رقم
 الفقرة

 معامل
 االرتباط

 الُبعد مع

 معامل
 مع االرتباط
 األداة

 رقم
 الفقرة

 معامل
 االرتباط

 الُبعد مع

 معامل
 مع االرتباط
 األداة

 رقم
 الفقرة

 معامل
 االرتباط

 الُبعد مع

 معامل
 مع االرتباط
 األداة

1 .479** .069 26 .645** .076 51 .161** .265** 

2 .605** .653** 27 .564** .418** 52 .116* .753** 

3 .451** .816* 28 .545** .265** 53 .183** .577** 

4 .525** .223** 29 .612** .467** 54 .227** .524** 
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5 .731** .157** 30 .525** .207** 55 .201** .253** 

6 .645** .076 31 .731** .223** 56 .187** .396** 

7 .564** .141** 32 1.000** .157** 57 .222** .434** 

8 .545** .265** 33 .645** .076 58 .479 .098* 

9 .612** .141** 34 .564** .141** 59 .296** .478** 

10 .703** .207** 35 .393** .265** 60 .150** .329** 

11 .506** .248** 36 .465** .116* 61 .110* .385** 

12 .494** .228** 37 .368** .127* 62 .126 .332** 

13 .404** .180** 38 .436** .157** 63 .177** .505** 

14 .204** .168** 39 .614** .250** 64 .192 .309** 

15 .100 .488** 40 .805** .209** 65 .176** .222** 

16 .225** .781** 41 .552** .090 66 .301** .074 

17 .156** .558** 42 .433** .200** 67 .145** .063 

18 .247** .461** 43 .440** .358** 68 .297** .129** 

19 .315** .367** 44 .507** .204** 69 .614** .228** 

20 .258** .217** 45 .559** .250** 70 .805** .209** 

21 .440** .093* 46 .418** .302** 71 .552** .090 

22 .236** .047 47 .387** .255** 72 .433** .200** 

23 .403** .064 48 .280** .195** 73 .440** .358** 

24 .731** .167** 49 .156** .263** 74 .507** .204** 

25 1.000** .157** 50 .169 .642** 75 .759** .250** 

 اختبار بهد  وذلك الداخلي، لالتسااااق دCronpach’s Alpha) الفا كرونباخ معامل اسااات،دمت المقيا : ثبات

 االساااتبانة. وفقرات مقاييس لجميع الداخلي التسااااق لفاأ كرونباخ معامل اسااات،راج تم اذ االساااتبانة، على االعتمادية مد 
 مساااتو  لقيا  الم،تلفة. المعلومات مصاااادر من الدراساااة بيانات لجمع احصاااائية كوحدة االساااتبانة انالباحث واسااات،دم
 ذلك. د8) الجدول ويوضح ألفا[، كرونباخ ]معامل است،دام تّم االستبانه لفقرات الداخلي االتساق

  الفا( )كرونباخ الداخلي االتساق معامالت (8) الجدول

 يوجد أّنه على يدل مما د70%) من أعلى كانت النفسي الضغط لمصادر الثبات معامل أّن د8) الجدول من يتبين

 كبيرة. ونسبة الدراسة سئلةأ عن االجابة في الدراسة أداة صالحية يؤكد ما وهذا ،الدراسة أداة فقرات بين داخلي اتساق
 الذاتي التنظيم مقياس ثانيًا:

 الذاتي التنظيم على للحكم المبحوثة، المراكز في ال،اصاااااااة  التربية  معلمي إلى موجه مقيا   باعداد انالباحث   قام
 د؛2018 )عيسااااى، ودراسااااة د؛2015 )الهزيل، دراسااااة مثل: ،السااااابقة الدراسااااات خالل ال،اصااااة التربية معلمي لد 

 د،Brown, Miller & Lawendowski, 1999) ودراساااااة ،د2018 )حساااااين، ودراساااااة د؛2016 )كيال، ودراساااااة

(Schunk,& Zimmerman, 2007،ودراسة د (Bandy & Moore, 2010،ودراسة د (Mowat, 2010.د 

 المقياس تصحيح
 عن الفقرات تعبرهذه التي ال،ماساايد، ليكرت )لمقيا  وفقًا االسااتبانة فقرات نع الدراسااة أفراد إجابات وزعت

 عالمتان، نادرًاو عالمات، 3 أحيانًاو عالمات، 4 دائمًاو عالمات، 5 )دائمًا ستبانة، اال فقرات مع المستجيب  موافقة مّد 
 .التابع للمتغير فقرة د40) من األولية بصورته المقيا  وتكون واحدةد، عالمة أبدًاو

 المقياس: صدق
 الدراسااااة، بمتغيرات وصاااالتها األساااائلة ارتباث إلى التّعر  بهد  وذلك الظاهري الصاااادق باختبار انالباحث قام

 عرضااها تّمو تساااؤالتها، نع واوجابة الدراسااة أهدا  تحقيق في الدراسااة، أفراد إجابات اّتساااق مّد  من أيضااا وللتأكد
 بها. األخذ وتم التعديالت بعض باجرا  المحكمون السادة قام وقد ،واالختصاص ال،برة ذوي على

 الداخلي االتساق ثبات معامل األبعاد المحور

 النفسي الضغط مصادر

 928. االجتماعي البعد

 941. الذاتي البعد

 898. االنفعالي البعد

 885. االقتصادي البعد

 .967 الكلي الداخلي االتساق معامل
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 وعددها الدراسااة، مجتمع من إسااتطالعية عينة على المقيا  تطبيق خالل من البنا  صاادق مؤشاارات حساااب تم
 معامالت ترواحت وقد الكلية، الدرجة مع المقيا  فقرات من فقرة كل ارتباث معامالت حسااااب وتم ومعلمة، معلم د20)

  ذلك. يبين التالي والجدول د،0.81 -0.50) بين ما ككل األداة مع الفقرات ارتباث
 الكلية والدرجة الفقرات بين االرتباط معامالت (9) جدول

 الفقرة رقم
 االرتباط معامل
 األداة مع

 الفقرة رقم
 االرتباط معامل
 األداة مع

 الفقرة رقم
 االرتباط معامل
 األداة مع

1 810. 16 .264** 31 .612** 

2 .669** 17 .275** 32 .703** 

3 .524** 18 .149** 33 .506** 

4 .645** 19 .194** 34 .645** 

5 .596** 20 .137* 35 .564** 

6 .526** 21 .233** 36 .545** 

7 .652** 22 .318** 37 .612** 

8 .598** 23 .193** 38 .525** 

9 .509** 24 .310** 39 .731** 

10 .557** 25 .433** 40 .645** 

11 .660** 26 .380**   

12 .616** 27 .631**   

13 .554** 28 .389**   

14 .462** 29 .287**   

15 .180** 30 .410**   

 اختبار بهد  وذلك الداخلي، لالتساااق د Cronpach’s Alpha) لفاأ كرونباخ معامل اساات،دمت المقيا : ثبات

 االساااتبانة. وفقرات مقاييس لجميع الداخلي التسااااق لفاأ كرونباخ معامل اسااات،راج تم ذإ االساااتبانة، على االعتمادية مد 
 مساااتو  لقيا  الم،تلفة. المعلومات مصاااادر من الدراساااة بيانات لجمع احصاااائية كوحدة االساااتبانة انالباحث سااات،دموا

 وهو د%95.2) الذاتي للتنظيم عاملالم قيمة وبلغت ألفا[، كرونباخ ]معامل است،دام  تّم االستبانه  لفقرات الداخلي االتساق 
 التنظيم أداة صااااالحية يؤكد ما وهذا ،الدراسااااة أداة فقرات بين داخلي اتساااااق يوجد أّنه على يدل مما ؛د70%) من أعلى

 كبيرة. ونسبة الدراسة سئلةأ عن االجابة في الذاتي
 الدراسة إجراءات

 بنا و وعينته. الدراسة  مجتمع تحديدو المقيا . لتطبيق الم،تصة  الجهات من الرسمية  الموافقات على الحصول 
 على المقيا  تطبيقو األداة. وثبات صاادق من التأكدو األردنية. الجامعات في المحكمين على المقيا  عرضو المقيا .
 المستقبلية. العلمية والروئ التوصيات تقديمو ومناقشتها. المطلوبة اوحصائية والمعالجات النتائج رصدو الدراسة. افراد

 التربية مراكز في ال،اصااااة التربية معلمي لد  النفسااااي الضااااغط مصااااادر ما األول: بالسااااؤال المتعلقة النتائج
 األردن؟ في ال،اصة

 على النتيجة وكانت ،حدة على كل الدراسة  لمتغيرات المعياري واالنحرا  الحسابي  المتوسط  من كل حساب  تّم
 :اآلتي النحو

 النفسي الضغط مصادر ألبعاد الحساّبية المتوسطات (10) الجدول
 التقدير درجة المعياري االنحراف الحسابي المتوسط األبعاد 

 الضغط مصادر
 النفسي

 مرتفعة 55594. 3.9771 االجتماعي البعد

 مرتفعة 64403. 3.8797 الذاتي البعد

 مرتفعة 49282. 4.0776 االنفعالي البعد

 مرتفعة 47037. 4.0996 االقتصادي البعد

 مرتفعة 49713. 4.0082 النفسي الضغط مصادر

 معياري وانحرا  د4.01) ككل النفساااااي الضاااااغط لمصاااااادر الحساااااابي المتوساااااط أّن د10) الجدول من يتبين
 د4.10) قدره حساااااااابي بوساااااااط مرتفع تقديره كان االقتصااااااااديد )البعد هو األبعاد أعلى وأّن مرتفع، وبتقدير د0.50)

 )البعد  وتاله د،0.49) وانحرا  د4.08) حسااااااااابي بوساااااااط جا   االنفعاليد  )البعد  وتاله د،0.47) معياري  وانحرا 
 وتقديره د3.88) كان الحسابي  فوسطه  الذاتي البعد وأخيرًا د،0.56) وانحرا  د3.98) حسابي  بوسط  جا  االجتماعيد

 معلمي لد  مرتفعة النفسااي الضااغط مصااادر درجة أّن على يدل ما وهذا األبعاد. بين حسااابي متوسااط أدنى وهو مرتفع
 األردن. في ال،اصة التربية مراكز في ال،اصة التربية
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 ال،اصة  التربية مراكز في ال،اصة  التربية معلمي لد  الذاتي التنظيم مستو   ما الثاني: بالسؤال  المتعلقة النتائج
 األردن؟ في

 عالقة وجود إثبات أجل من وذلك الذاتيد )التنظيم للمتغير المعياري واالنحرا  الحساااابي المتوساااط حسااااب تّم
 د.11) الجدول خالل من يتوضح ما وهذا ارتباطية،

 
 

 وفقراته الذاتي( )التنظيم للمتغير المعيارّية واالنحرافات الحساّبية المتوسطات (11) الجدول

 الفقرة الرتب الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 التقدير

 من،فضة 1.03 1.93 ينتابني. الذي والحزن الضيق بمشاعر أتحكم 23 1

 من،فضة 1.11 2.21 أنشطتي. تعترض التي اللحظات في وإيجابيًا متماسكًا أبقى 13 2
 متوسطة 1.30 2.44 بوضوح. التفكير على القابلية لدي 5 3
 من،فضة 1.08 2.18 ودوافعي. انفعاالتي على السيطرة علي يصعب 15 4
 من،فضة 1.22 2.32 الراهن. الوضع ألساير تفكيري بنمط أتحكم 9 5
 من،فضة 1.10 2.20 يلزم. ما إت،اذ في والتروي الموضوعية أمتلك 14 6
 من،فضة 1.04 2.07 بالطالب. والتفكير بأسرتي التفكير بين أفصل 19 7
 من،فضة 1.12 2.0 جدارتي. مستو  أسا  على ذاتي أقدر 20 8
 من،فضة 1.17 2.0 نظري. ووجهات أرائي بها ادعم التي األدلة أمتلك 21 9
 من،فضة 1.01 1.87 ي.أخط ثبوت حال في السلبية أفكاري عن أتراجع 25 10
 من،فضة 0.99 1.87 المفاجئة. األحداث مواجهة على القدرة لدي 24 11
 من،فضة 1.01 1.79 الحاجة. عند لآلخرين المساعدة أقدم 26 12
 من،فضة 1.04 2.07 اآلخرين. إقناع على القدرة أمتلك 19 13
 من،فضة 1.12 2.0 تحقيقها. بغية أهدافي إتجاه بمسؤولية أشعر 20 14
 من،فضة 1.17 2.0 األمور. بنتائج أتنبأ 21 15
 من،فضة 1.01 1.87 بالمدرسة. كبيرة  بشعبية  أتمتع 25 16
 من،فضة 0.99 1.87 المست،دمة الوسيلة عن النظر بغض أهدافي تحقيق على أعمل 24 17
 من،فضة 1.01 1.79 عنها. تأخرت إذا بالضيق وأشعر بمواعيدي ألتزم 26 18
 من،فضة 1.04 2.07 ألرائي. اآلخرين معارضة تغضبني 19 19
 من،فضة 1.12 2.0 طالبي. نحو بمسؤولية  أشعر 20 20
 من،فضة 1.17 2.0 واخالص . بانتظام  مهماتي وأكمل ألتزم 21 21
 من،فضة 1.01 1.87 واآلخر. الحين بين طالبي أحوال أتفقد 25 22
 متوسطة 1.36 2.53 بسهولة . صداقات  تكوين استطيع 1 23
 متوسطة 1.37 2.51 اآلخرين. تجاه بوعودي ألتزم 2 24
 متوسطة 1.35 2.46 بسهولة . لآلخرين أفكاري توصيل أستطيع 3 25
 متوسطة 1.33 2.43 م،تلفة. قدرات لديهم األفراد بأن أؤمن 7 26
 من،فضة 1.29 2.29 الطالب. ضبط على أقدر 11 27
 من،فضة 1.29 1.24 القائد. صفات نفسي في أر  27 28
 متوسطة 1.30 2.36 جديد. هو ما وابتكار التقليدية األساليب م،الفة أحب 8 29
 من،فضة 1.19 2.30 اآلخرين. حساب عل نجاحاتي أحقق 10 30
 من،فضة 1.19 2.25 المعرفة. بعدم االعترا  من أخجل 12 31
 من،فضة 1.18 2.15 طالبي لد  المسؤولية تحمل تنمية على القدرة أمتلك 16 32
 من،فضة 1.04 2.12 بالمدرسة. وجودي أثنا  بالسعادة أشعر 17 33
 من،فضة 1.03 2.07 بنفسي. بأعمالي القيام على أحرص 18 34
 من،فضة 1.05 1.97 واسعًة. العامة معلوماتي بأن أشعر 22 35
 متوسطة 1.36 2.46 بها. القيام اآلخرون يستطيع ال بأمور أقوم 4 36
 متوسطة 1.29 2.43 مسؤولياتهم وبيان أدوارهم تنويع خالل من الطالب مهارات أطور 6 37
 متوسطة 1.30 2.36 الطلبة. بين المتبادل االحترام تقوية على بجد أعمل 8 38
 من،فضة 1.19 2.25 فقط. التعليمية وليس الش،صية الجوانب بتطوير أهتم 12 39
 من،فضة 1.04 2.12 المهمات. انجاز أثنا  الدعابة من جو إدخال على أحرص 17 40
 من،فض 49525. 2.118 الذاتيد )التنظيم لبعد المتوسط معدل  

 لها كان بسهولة "  صداقات   تكوين استطيع  " على تنص التي والعشرين  الثالثة الفقرة أّن إلى د11) الجدول يشير 
 لها كانف والعشاارين الثامنة الفقرة أما متوسااطة. وبدرجة د1.36) معياري وانحرا  د2.53) قدره حسااابي وسااط أعلى
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 على يدل مما ". القائد صفات  نفسي  في أر  " على ونصت  د1.29) معياري وانحرا  د1.24) قدره حسابي  وسط  َأَقّل
 المعلمين. لد  من،فض الذاتي التنظيم متغير أّن

 لمصااادر دα= 0.05) الداللة مسااتو  عند إحصااائية داللة ذات فروق يوجد هل الثالث: بالسااؤال المتعلقة النتائج

 مراكز في العلميد المؤهل العملية، ال،برة العمر، )الجنس، لمتغيرات تعز  ال،اصة  التربية معلمي لد  النفسي  الضغط 
 األردن؟ في ال،اصة التربية

 التباين تحليل است،دام تم فقد النفسي الضغط  لمصادر  ال،اصة  التربية معلمي تطبيق درجة في الفرق من وللتأكد
 الجنس. متغير حسب دScheffe) المتعدد

 الجنس – أ
 للجنس المتعدد التباين تحليل اختبار نتائـــج (:12) رقم الجدول

Sig. F 
 مجموع متوسط

 المربعات
 درجات
 الحرية

 مجموع
 المربعات

 العنصر

 المجموعة بين 006. 1 006. 011. 918.

 المجموعة في 138.317 331 542.   االجتماعي البعد

 المجموع 138.323 330   
 المجموعة بين 724. 1 724. 1.230 268.

 المجموعة في 150.178 331 589.   الذاتي البعد
 المجموع 150.902 330   

 المجموعة بين 071. 1 071. 177. 674.

 المجموعة في 102.311 331 401.   االنفعالي البعد

 المجموع 102.382 330   

 المجموعة بين 003. 1 003. 016. 900.

 المجموعة في 56.314 331 221.   االقتصادي البعد
 المجموع 56.317 330   

 للتعر  يهد  والذي الحساااابية المتوساااطات بين والفروق المتعدد التباين اختبار نتائج إلى د12) الجدول يشاااير
 ويالحظ )الجنسد. الديموغرافي الُمتغير إلى تعز  التي النفسااي الضااغط مصااادر بين االسااتجابة معدالت في التباين إلى
 مستو   فإن للعناصر  فروقات وجود عدم على يدل مما ؛دα=0.05) من اكبر للعناصر  معنوية وجود الجدول خالل من

  د.α=0.05) من أكبر المتبقية العناصر لجميع دSig) اوحصائية الداللة

 العمر
 )العمر( إلى تعزى المبحوثين أفراد لتقييم الحسابية المتوسطات بين والفروق المتعدد التباين اختبار نتائج (:13) الجدول

Sig. F 
 مجموع متوسط

 المربعات
 درجات
 الحرية

 مجموع
 المربعات

 العنصر

 المجموعة بين 8.676 3 2.892 5.643 001.

 المجموعة في 129.647 298 512.   االجتماعي البعد
 المجموع 138.323 331   

 المجموعة بين 4.035 3 1.345 2.317 076.

 المجموعة في 146.868 298 581.   الذاتي البعد

 المجموع 150.902 331   

 المجموعة بين 5.042 3 1.681 4.368 005.

 المجموعة في 97.340 298 385.   االنفعالي البعد
 المجموع 102.382 331   

 المجموعة بين 1.625 3 542. 2.506 060.

 المجموعة في 54.692 298 216.   االقتصادي البعد

 المجموع 56.317 331   

ـدول       في إليها المشار Sig)) الداللة قيم وتشير ـ ـ ــة       ذات فروق وجود إلى د13) الجـ ـ ـ ـة             دالل ـ ـ ـ ـي ـ ـائ  عند إحصـ

 ومن )الُعمرد، لمتغير ُتعز  االنفعاليد البعدو االجتماعي، )البعد النفساااي الضاااغط لمصاااادر دα 0.05=) داللة مساااتو 

 يوضااح د14) رقم والجدول ،البعدية للمقارنات دScheffe) شاايفيه اساات،دام تم اوحصااائية الفروق هذه اتجاه تحديد أجل

 .ذلك
 العمر / (Scheffe) الفروقات معامالت قيم (:14) الجدول

 45 من أكثر 45 من أقل - 35 35 من أقل - 25 سنة 25 من أقل العمر المتغير
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 البعد
 االجتماعي

 33784. *37478. *54367.  سنة 25 من أقل

 16889. -16889.-   35 من أقل - 25

 -03694.-    45 من أقل - 35

     45 من أكثر

 البعد
 االنفعالي

 21641. *32336. *39510.  سنة 25 من أقل

 07175. -07175.-   35 من أقل - 25

 -10694.-    45 من أقل - 35

     45 من أكثر

 يتعلق فيما  نة العي أفراد اساااااااتجابة   في دα ≤ 0.05) إحصاااااااائية  داللة  ذات فروقاً  هناك  بأنّ  د14) الجدول  يبين

 ساااانةد 25 من )أقل الفئة بين )العمرد لمتغير ُتعز  االنفعاليد والبعد االجتماعي، )البعد لألبعاد الدراسااااة عينة بتوجهات
 في سااانةد 25 من )أقل الفئة لصاااالح د45 من أقل - 35 و)من سااانةد 25 من )أقل الفئة وبين د،35 من أقل - 25 و)من
 االنفعاليد. والبعد االجتماعي، )البعد الُبعدين
 األكاديمي المؤهل

 )المؤهل إلى تعزى المبحوثين أفراد لتقييم الحسابية المتوسطات بين والفروق المتعدد التباين اختبار نتائج (:15) الجدول

 األكاديمي(

Sig. F 
 مجموع متوسط

 المربعات
 درجات
 الحرية

 مجموع
 المربعات

 العنصر

 المجموعة بين 11.990 2 3.997 8.004 000.

 المجموعة في 126.333 299 499.   االجتماعي البعد

 المجموع 138.323 331   

 المجموعة بين 13.128 2 4.376 8.036 000.

 المجموعة في 137.775 299 545.   الذاتي البعد
 المجموع 150.902 331   

 المجموعة بين 9.944 2 3.315 9.072 000.

 المجموعة في 92.439 299 365.   االنفعالي البعد

 المجموع 102.382 331   

 المجموعة بين 4.273 2 1.424 6.923 000.

 المجموعة في 52.045 299 206.   االقتصادي البعد

 المجموع 56.317 331   

ـدول       في إليها المشار Sig)) الداللة قيم وتشير ـ ـ ــة       ذات فروق وجود إلى د15) الجـ ـ ـ ـة             دالل ـ ـ ـ ـي ـ ـائ  عند إحصـ

 تحديد أجل ومن األكاديميد، )المؤهل لمتغير ُتعز  أبعادها بجميع النفسااي الضااغط لمصااادر دα 0.05=) داللة مسااتو 

 .ذلك يوضح د16) رقم والجدول البعدية للمقارنات دScheffe) شيفيه است،دام تم اوحصائية الفروق هذه اتجاه
 األكاديمي المؤهل / (Scheffe) الفروقات معامالت قيم (:16) الجدول

 عليا دراسات بكالوريوس فأقل دبلوم العمر المتغير

 االجتماعي البعد

 *-50128.- *-54556.-  فأقل دبلوم

 11095.   بكالوريو 

    عليا دراسات

 الذاتي البعد

 *-52949.- *-57012.-  فأقل دبلوم

 04063.   بكالوريو 

    عليا دراسات

 االنفعالي البعد

 *-45256.- *-48550.-  فأقل دبلوم

 03294.   بكالوريو 

    عليا دراسات

 البعد
 االقتصادي

 -12885.- *-28225.-  فأقل دبلوم

 -15340.-   بكالوريو 

    عليا دراسات

 عينة هاتبتوج يتعلق فيما العينة أفراد استجابة  في دα ≤ 0.05) إحصائية  داللة ذات فروقًا هناك بأّن د16) الجدول يبين

 األبعاد، جميع في البكالوريو  لصااااااالح و)البكالوريو د )الدبلومد بين األكاديميد )المؤهل لمتغير ُتعز  األبعاد لجميع الدراسااااااة
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 االنفعاليد والبعد الذاتي، والبعد االجتماعي، )البعد لألبعاد العليا الدراسااات صااالح العلياد و)الدراسااات )الدبلومد بين فروق وهنالك
 فروق. له يوجد فال االقتصادي البعد أما

 التدريسية الخبرة
 التدريسية( )الخبرة إلى تعزى المبحوثين أفراد لتقييم الحسابية المتوسطات بين والفروق المتعدد التباين اختبار نتائج (:17) الجدول

Sig. F 
 مجموع متوسط

 المربعات
 درجات
 الحرية

 مجموع
 المربعات

 العنصر

 المجموعة بين 953. 2 318. 585. 625.

 المجموعة في 137.370 299 543.   االجتماعي البعد
 المجموع 138.323 331   

 المجموعة بين 1.595 2 532. 901. 441.

 المجموعة في 149.307 299 590.   الذاتي البعد

 المجموع 150.902 331   

 المجموعة بين 784. 2 261. 651. 583.

 المجموعة في 101.599 299 402.   االنفعالي البعد

 المجموع 102.382 331   

 المجموعة بين 3.124 2 1.041 4.953 002.

 المجموعة في 53.193 299 210.   االقتصادي البعد
 المجموع 56.317 331   

ـدول        في إليها المشار Sig)) الداللة قيم وتشير ـ ـ ـة        ذات فروق وجود إلى د17) الجـ ـ ـ ـ ـة               دالل ـ ـ ـ ـي ـ ـائ  مستو  عند إحصـ

 هذه اتجاه تحديد أجل ومن التدريساااايةد، )ال،برة لمتغير ُتعز  االقتصاااااديد )البعد النفسااااي الضااااغط لمصااااادر دα 0.05=) داللة

 ذلك. يوضح د18) رقم الجدول البعدية للمقارنات دScheffe) شيفيه است،دام تم اوحصائية الفروق

 التدريسية الخبرة / (Scheffe) الفروقات معامالت قيم (:18) الجدول
 10 من أكثر 10-5 من 5 من أقل العمر المتغير

 االجتماعي البعد

 -01392.- 11598.  5 من أقل

 -13830.-   10-5 من

    10 من أكثر

 الذاتي البعد

 02705. 15373.  5 من أقل

 -22763.-   10-5 من

    10 من أكثر

 االنفعالي البعد

 -00717.- 11580.  5 من أقل

 -12297.-   10-5 من

    10 من أكثر

 االقتصادي البعد

 *-27242.- -06696.-  5 من أقل

 -*-20546.   10-5 من

    10 من أكثر

 يتعلق فيما  العينة  أفراد اساااااااتجابة    في دα ≤ 0.05) إحصاااااااائية   داللة  ذات فروقاً  هناك  أّن د18) الجدول  يبين

 10 من و)أكثر سااااانواتد 5 من )أقل بين األكاديميد )المؤهل لمتغير ُتعز  االقتصاااااادي للبعد الدراساااااة عينة بتوجهات
 صالح  سنواتد  10 من و)أكثر سنواتد  10 – 5 )من بين فروق وهنالك سنواتد،  10 من )أكثر الفئة لصالح  سنواتد 
 سنواتد. 10 من )أكثر الفئة

 للتنظيم دα= 0.05) الداللة مساااتو  عند إحصاااائية داللة ذات فروق يوجد هل الرابع: بالساااؤال المتعلقة النتائج

 التربية مراكز في العلميد المؤهل العملية، ال،برة العمر، )الجنس، لمتغيرات تعز  ال،اصاااااة التربية معلمي لد  الذاتي
 األردن؟ في ال،اصة

 التباين تحليل است،دام تم فقد النفسي الضغط  لمصادر  ال،اصة  التربية معلمي تطبيق درجة في الفرق من وللتأكد
 الجنس. متغير حسب دScheffe) المتعدد

 الجنس – أ
 للجنس المتعدد التباين تحليل اختبار نتائـــج (:19) رقم الجدول

Sig. F العنصر المربعات مجموع الحرية درجات المربعات مجموع متوسط 

 المجموعة بين 094. 1 094. 335. 564.
 الذاتي التنظيم

 المجموعة في 71.318 330 280.  
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 المجموع 71.411 331   

 للتعر  يهد  والذي الحساااابية المتوساااطات بين والفروق المتعدد التباين اختبار نتائج إلى د19) الجدول يشاااير
 خالل من ويالحظ )الجنسد. الديموغرافي الُمتغير إلى تعز  والتي الذاتي التنظيم بين االساااتجابة معدالت في التباين إلى

 الداللة مسااااتو  فإن للعناصاااار فروقات وجود عدم على يدل مما ؛دα=0.05) من اكبر للعناصاااار معنوية وجود الجدول

  د.α=0.05) من أكبر المتبقية العناصر لجميع دSig) اوحصائية

 العمر
 )العمر( إلى تعزى المبحوثين أفراد لتقييم الحسابية المتوسطات بين والفروق المتعدد التباين اختبار نتائج (:20) الجدول

Sig. F العنصر المربعات مجموع الحرية درجات المربعات مجموع متوسط 

 المجموعة بين 2.569 3 856. 3.147 026.
 التنظيم
 الذاتي

 المجموعة في 68.843 298 272.  

 المجموع 71.411 331   

ـدول       في إليها المشار Sig)) الداللة قيم وتشير ـ ـ ــة       ذات فروق وجود إلى د20) الجـ ـ ـ ـة             دالل ـ ـ ـ ـي ـ ـائ  عند إحصـ

 است،دام تم اوحصائية الفروق هذه اتجاه تحديد أجل ومن )الُعمرد، لمتغير ُتعز  الذاتي للتنظيم دα=0.05) داللة مستو 

 .ذلك يوضح د21) رقم والجدول ،البعدية للمقارنات دScheffe) شيفيه
 العمر / (Scheffe) الفروقات معامالت قيم (:21) الجدول

 45 من أكثر 45 من أقل - 35 35 من أقل - 25 سنة 25 من أقل العمر المتغير

 الذاتي التنظيم

 23308. *27891 20082.  سنة 25 من أقل

 -07810.- *-27891.-   35 من أقل - 25

 *-27891.-    45 من أقل - 35

     45 من أكثر

 يتعلق فيما  العينة  أفراد اساااااااتجابة   في دα ≤ 0.05) إحصاااااااائية  داللة  ذات فروقاً  هناك  بأنّ  د21) الجدول  يبين

 د45 من أقل  - 35 و)من سااااااانةد  25 من )أقل  الفئة  بين لعمردا) لمتغير ُتعز  الذاتي  للتنظيم الدراساااااااة  عينة  بتوجهات 
 35 )من الفئة لصالح د45 من أقل - 35 و)من د35 من أقل - 25 )من الفئة وبين د،45 من أقل - 35 )من الفئة لصالح

 سنةد. 45 من )أكثر الفئة لصالح سنةد 45 من و)أكثر د45 من أقل - 35 )من الفئة وبين د،45 من أقل -
 األكاديمي المؤهل

 )المؤهل إلى تعزى المبحوثين أفراد لتقييم الحسابية المتوسطات بين والفروق المتعدد التباين اختبار نتائج (:22) الجدول

 األكاديمي(

Sig. F العنصر المربعات مجموع الحرية درجات المربعات مجموع متوسط 

 المجموعة بين 3.644 2 1.215 4.535 004.
 التنظيم
 الذاتي

 المجموعة في 67.767 299 268.  

 المجموع 71.411 331   

ـدول       في إليها المشار Sig)) الداللة قيم وتشير ـ ـ ــة       ذات فروق وجود إلى د22) الجـ ـ ـ ـة             دالل ـ ـ ـ ـي ـ ـائ  عند إحصـ

 الفروق هااذه اتجاااه تحااديااد أجاال ومن األكاااديميد، )المؤهاال لمتغير ُتعز  الااذاتي للتنظيم دα 0.05=) داللااة مساااااااتو 

 .ذلك يوضح د23) رقم والجدول ،البعدية للمقارنات دScheffe) شيفيه است،دام تم اوحصائية
 األكاديمي المؤهل / (Scheffe) الفروقات معامالت قيم (:23) الجدول

 عليا دراسات بكالوريوس فأقل دبلوم العمر المتغير

 الذاتي التنظيم

 *-21509.- *-26716.-  فأقل دبلوم

 04872.   بكالوريو 

    عليا دراسات

 يتعلق فيما  العينة  أفراد اساااااااتجابة   في دα ≤ 0.05) إحصاااااااائية  داللة  ذات فروقاً  هناك  بأنّ  د23) الجدول  يبين

نة  بتوجهات  لدراسااااااااة   عي لذاتي  للتنظيم ا لدبلومد  بين األكاديميد  )المؤهل  لمتغير ُتعز  ا كالوريو د  )ا  لصااااااااالح و)الب
 العليا. الدراسات لصالح العلياد و)الدراسات )الدبلومد بين فروق وهنالك البكالوريو ،

 التدريسية الخبرة
 )الخبرة إلى تعزى المبحوثين أفراد لتقييم الحسابية المتوسطات بين والفروق المتعدد التباين اختبار نتائج (:24) الجدول

 التدريسية(
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Sig. F 
 مجموع متوسط

 المربعات
 درجات
 الحرية

 مجموع
 المربعات

 العنصر

 الذاتي التنظيم المجموعة بين 6.523 2 2.174 8.477 000.

 المجموعة في 64.889 299 256.  

 المجموع 71.411 331   

ـدول       في إليها المشار Sig)) الداللة قيم وتشير ـ ـ ــة       ذات فروق وجود إلى د24) الجـ ـ ـ ـة             دالل ـ ـ ـ ـي ـ ـائ  عند إحصـ

 اوحصائية  الفروق هذه اتجاه تحديد أجل ومن التدريسيةد،  )ال،برة لمتغير ُتعز  الذاتي للتنظيم دα=0.05) داللة مستو  

 .ذلك يوضح د25) رقم والجدول ،البعدية للمقارنات دScheffe) شيفيه است،دام تم
 

 التدريسية الخبرة / (Scheffe) الفروقات معامالت قيم (:25) الجدول
 10 من أكثر 10-5 من 5 من أقل العمر المتغير

 الذاتي التنظيم

 *-27588.- 09100.  5 من أقل

 -19220.-   10-5 من

    10 من أكثر

 يتعلق فيما  العينة  أفراد اساااااااتجابة   في دα ≤ 0.05) إحصاااااااائية  داللة  ذات فروقاً  هناك  بأنّ  د25) الجدول  يبين

 10 من أكثر)و دسااااااانوات 5 من أقل ) بين داألكاديمي  المؤهل ) لمتغير ُتعز  الذاتي  للتنظيم الدراسااااااااة  عينة  بتوجهات 
 د.سنوات 10 من أكثر) الفئة لصالح دسنوات

 بين دα= 0.05) الداللة مسااااتو  عند إحصااااائية داللة ذات عالقة توجد هل ال،امس: بالسااااؤال المتعلقة النتائج

 األردن؟ في ال،اصة التربية مراكز في لديهم الذاتي والتنظيم ال،اصة التربية معلمي لد  النفسي الضغط مصادر
 الذاتي والتنظيم النفسي الضغط مصادر بين العالقة لفحص بيرسون اختبار نتائج (:26) الجدول

 الذاتي التنظيم النفسي الضغط االقتصادي االنفعالي الذاتي االجتماعي  المتغير البعد/

 االجتماعي

 -**251. **414. **161. **244. **406. 1 بيرسون معامل

 000. 000. 000. 000. 000.  المعنوية الداللة

 332 330 330 330 330 332 العينة مجموع

 الذاتي

 -**288. **453. **287. **267. 1 **406. بيرسون معامل

 000. 000. 000. 000.  000. المعنوية الداللة

 330 330 330 330 330 330 العينة مجموع

 االنفعالي

 -**391. **408. **360. 1 **267. **244. بيرسون معامل

 000. 000. 000.  000. 000. المعنوية الداللة

 330 330 330 330 330 330 العينة مجموع

 االقتصادي

 -**302. **389. 1 **360. **285. **161. بيرسون معامل

 000. 000.  000. 000. 000. المعنوية الداللة

 330 330 330 330 330 330 العينة مجموع

 النفسي الضغط

 -**377. 1 **389. **408. **453. **414. بيرسون معامل

 000.  000. 000. 000. 000. المعنوية الداللة

 330 330 330 330 330 330 العينة مجموع

 الذاتي التنظيم

 1 -**377. -**302. -**391. -**288. -**251. بيرسون معامل

  000. 000. 000. 000. 000. المعنوية الداللة

 332 330 330 330 330 332 العينة مجموع

 أبعاد بين عكساااية عالقة وجود على يدل والذ بيرساااون االرتباث لمعامل السااالبية القيم د26) اعاله الجدول يبين
 بيرسون  ارتباث معامل وأن بينهم. د0.05) من أقل معنوية وجود خالل من الذاتي، التنظيم وبين النفسي  الضغط  مصادر 
 العناصر. لجميع سلبي

 
 

  النتائج مناقشة
 ال،اصة التربية معلمي لد  النفسي الضغط مصادر ما " على ينص الذي األول: بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة

 األردن؟" في ال،اصة التربية مراكز في
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سؤال  المتعلقة النتائج أظهرت  وانحرا  د4.01) ككل النفسي  الضغط  لمصادر  الحسابي  المتوسط  أّن األول بال
 قدره حساااااااابي بوساااااااط مرتفع تقديره كان االقتصااااااااديد )البعد هو األبعاد أعلى وأّن مرتفع، وبتقدير د0.50) معياري

 وتاله د،0.49) وانحرا  د4.08) حسااااااابي بوسااااااط جا  االنفعاليد )البعد وتاله د،0.47) معياري وانحرا  د4.10)
 د3.88) كان الحسااابي فوسااطه الذاتي البعد وأخيرًا د،0.56) وانحرا  د3.98) حسااابي بوسااط جا  االجتماعيد )البعد
 سااارعة إلى النفساااي الضاااغط لمصاااادر المرتفعة الدرجات وتعبر األبعاد. بين حساااابي متوساااط أدنى وهو مرتفع وتقديره
 واوحباث الحزن في تظهر التي نساابّيًا الباردة االنفعاالت بعض تظهر وقد والتوتر، والقلق واالنفعال والغضااب االسااتثارة
 تفريغها ومحاولة الكامنة السااااالبية للطاقة فعل كردة للضاااااغوث المعلم تعرض عند تظهر والتي واالنساااااحاب، واالكتئاب
 األخطا  وإلقا  العالمات، من وغيرها التدخين إلى باوضافة  األظاهر، وقضم  الركبة، كهّز النمطّية؛ الجسمية  بالحركات
 اآلخرين. على الش،صّية

 مساااتو  في إحصاااائية داللة ذات فروق وجود أظهرتف ،د2017 )الصاااقر، دراساااة مع النتيجة هذه اتفقت وقد
 ذات فروق ووجود الذكور، لصااالح الجنس لمتغير تعز  الزعتري م،يم في السااوريين الالجئين لد  االجتماعي التوافق
 20) لصالح العمر لمتغير تعز  الزعتري م،يم في السوريين الالجئين لد  االنفعالي التوافق مستو  في إحصائية داللة
 شااملتهم التي االجتماعية الدراسااات معلمي امتالك مسااتو  بأن د2016) النبهاني دراسااة مع أيضااًا واختلفت فاقلد. ساانة

 أيضًا الدراسة نتائج تظهر ولم د%80) بـاااااااـااااااا ينالباحث قبل من حدد والذي تربويًا المقبول المستو  دون كانت الدراسة
 نتائج مع اتفقتو والنوع. الت،صااااص لمتغير تعز  الناقد التفكير مهارات مسااااتو  في إحصااااائيًا دالة ذات فروق وجود
 د%30.6) بنسبة  الدراسة  عينة لد  الصدمة  بعد ما وقلق نفسي  اضطراب  وجود أظهرتف د2016 )الزهراني، دراسة 

 بنسة والهلع د%3.8) بنسبة القهري الوسوا  واضطراب د%4.4) بنسبة ال،ال  رهاب ثم د،%9.4) بنسبة واالكتئاب
 ,owusu & Essel) 2017) وأوسو  إسيل  دراسة  مع واتفقت د.%3.1) بنسبة  األخر  الرهاب واضطرابات  د0.6%)

 البيئية الضااغوث االجتماعية، الضااغوث وهي: الطلبة لها يتعرض التي النفسااية للضااغوث الم،تلفة المصااادر أن أظهرتف
 الدراسااات هذه وتظهر .جدد أشاا،اص مع التعامل هو للطلبة النفسااية للضااغوث مصاادر أهم وكان األكاديمية، والضااغوث

سيولوجّية  الفعل رّدات ستجيب  التي الف  وعدم االضطراب  من حالة توّلد أن شأنها  من التي الم،تلفة للمثيرات الجسم  لها ي
 الم،او  هذه ولكن الم،تلفة. العضااااااالت وتشااااااّنج خفقانه، قوة وزيادة القلب نبضااااااات عدد ارتفاع ومنها االسااااااتقرار،
 وتشاااااامل بتغييرها. يقوم كي الجهد من الكثير وتأخذ بل طويلة زمنية لفترات المعلم تصاااااااحب والتوقعات والساااااالوكيات
 وتحدي ،إيجابية تفكير طريقة واختيار المعلم أفكار صاااااياغة وإعادة الداخلية الضاااااغط عوامل في التحكم إساااااتراتيجيات

 االسترخا . أساليب واست،دام ،السلبية األفكار
 في ال،اصااااااة التربية معلمي لد  الذاتي التنظيم مسااااااتو  ما " على نص الذي الثاني بالسااااااؤال المتعلقة النتائج

  األردن؟" في ال،اصة التربية مراكز
 صاااداقات  تكوين "اساااتطيع على تنص التي والعشااارين الثالثة الفقرة أّن الثاني بالساااؤال المتعلقة النتائج أظهرت

 الثامنة الفقرة أما متوسااااطة. وبدرجة د1.36) معياري وانحرا  د2.53) قدره حسااااابي وسااااط أعلى لها كان بسااااهولة "
 صاافات نفسااي في أر  " على ونصاات د1.29) معياري وانحرا  د1.24) قدره حسااابي وسااط َأَقّل لها كانف والعشاارين

 التنظيم أن إلى المن،فضاااااة القيم انالباحث فساااااريو المعلمين. لد  من،فض الذاتي التنظيم متغير أّن على يدل مما ". القائد
لذاتي  ية  للمهارات  ا ية    التعليم خل  األكاديم ية  إلى تنظر فهي من،فضااااااااة، المركز وخارج  دا ها  على التعلم عمل ية  أن  عمل

 المعلم وبين ومعلمه  الطالب   وبين ناحية،   من وذاته  المعلم بين االجتماعية   العالقات  من محدد  إطار  داخل  تتم اجتماعية  
 أخر . ناحية من المعلمين وأقرانه

 الطلبة لد  واالنفعالي الذاتي التنظيم و مساات أن فأظهرت د2018 )عيسااى، دراسااة مع النتيجة هذه اختلفت وقد
 ارتباطية عالقة عدم وأظهرت من،فضاااًا. جا  االجتماعي االنساااحاب مساااتو  وأن مرتفعًا، جا  قاسااام كفر في المراهقين

 قاساااااام. كفر في المراهقين الطلبة لد  االجتماعي االنسااااااحاب وبين واالنفعالي الذاتي التنظيم بين إحصااااااائية داللة ذات
 كان المراهقين لد  واالنفعالي الذاتي التنظيم مسااااااتو  أن فأظهرت دKaufman, et al., 2016) دراسااااااة مع واتفقت

 درجة أن فأظهرت د2013) والسعودي  الحجايا دراسة  مع ضمنياً  واختلفت الراشدين.  لد  متوسطاً  كان بينما من،فضًا، 
 متوساااااطة، جا ت الصااااافي التدريس أثنا  طلبتهم لد  الذاتي التعلم مهارات لتنمية اوساااااالمية التربية معلمي ممارساااااة

 درجة حول العلمي والمؤهل وال،برة، الجنس، لمتغيرات تعز  إحصائية  داللة ذات فروق وجود عدم الدراسة  أظهرتو
 اوفادة ومهارات بالرأي، المشاركة  مهارات تضمين  درجة أن فأظهرت د2014) الزبالي دراسة  مع اختلفتو الممارسة. 

 الذاتي التقويم ومهارات للتعلم، االساااتعداد مهارات تضااامين درجة كانت بينما متوساااطة، البيئة في المتاحة اومكانات من
 ) الفليت دراسااااة مع واختلفت الدراسااااية. البرنامج في الذاتي التعلم مهارات تضاااامين ضاااارورة الدراسااااة وأكدت عالية،
 وجود النتائج وأكدت ،%78 بلغ حيث كبيرة جا ت الذاتي التنظيم لمهارات الطلبة ممارسااااة درجة أن فأظهرت د2015
 إعداد مرحلة في هم الذين الطلبة لصااااالح الذاتي التنظيم لمهارات الطلبة ممارسااااة درجة في إحصااااائية داللة ذات فروق
 تعز  الذاتي التنظيم لمهارات الطلبة ممارساااة  درجة في إحصاااائية  داللة ذات فروق هناك تكن ولم الماجساااتير،  رساااالة 
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 التجريبية  المجموعة  أن فأظهرت  (Bailg & Tachyama, 2008) وتاكياما    بيل  دراساااااااة مع واختلفت  الجنس. لمتغير

 من أعلى المسااااق ذلك في األكاديمي تحصااايلها كان الذاتي التنظيم إساااتراتيجية باسااات،دام التعليمي المسااااق درسااات التي
 المجموعة طالب كان وكذلك الذاتي، التنظيم على القائم التدريبية البرنامج تتلق لم التي الضاااااااابطة المجموعة تحصااااااايل
 األخر . المواد في للرسوب عرضة أقل التجريبية

 =α) الداللة مستو   عند إحصائية  داللة ذات فروق يوجد هل " على نص الذي الثالث بالسؤال  المتعلقة النتائج
 العملية، ال،برةو العمر،و )الجنس، لمتغيرات تعز  ال،اصااااااة التربية معلمي لد  النفسااااااي الضااااااغط لمصااااااادر د0.05

 مصااادر المتغير لعناصاار فروقات وجود عدم النتائج أظهرت األردن؟" في ال،اصااة التربية مراكز في العلميد المؤهلو
 العناصاار لجميع دSig) اوحصااائية الداللة مسااتو  فإن )الجنسد الديموغرافي الُمتغير إلى تعز  والتي النفسااي الضااغط

 لمصادر دα=0.05) داللة مستو  عند إحصــائــيــــة داللــــة ذات فروق وجود النتائج أظهرتو ،دα=0.05) من أكبر

 أفراد اساااااتجابة في فروقات توجد أنه أي )الُعمرد، لمتغير ُتعز  االنفعاليد والبعد االجتماعي، )البعد النفساااااي الضاااااغط
 الفئة  بين )العمرد لمتغير ُتعز  االنفعاليد  والبعد  االجتماعي،  )البعد  لألبعاد  الدراساااااااة   عينة  بتوجهات  يتعلق فيما  العينة 
 )أقل الفئة لصااالح د45 من أقل - 35 و)من ساانةد 25 من )أقل الفئة وبين د،35 من أقل - 25 و)من ساانةد 25 من )أقل
 إحصــائــيــــة          داللــــة     ذات فروق وجود أيضًا وأظهرت االنفعاليد. والبعد االجتماعي، )البعد الُبعدين في سنةد 25 من
 توجد أنه أي األكاديميد، )المؤهل لمتغير ُتعز  أبعادها بجميع النفسااي الضااغط لمصااادر دα=0.05) داللة مسااتو  عند

 بين األكاديميد )المؤهل لمتغير ُتعز  األبعاد لجميع الدراسة  عينة بتوجهات يتعلق فيما العينة أفراد استجابة  في فروقات
 صالح  العلياد و)الدراسات  )الدبلومد بين فروق وهنالك األبعاد، جميع في البكالوريو  لصالح  و)البكالوريو د )الدبلومد

 فروق. له   يوجد  فال االقتصاااااااادي البعد  أما  االنفعاليد  والبعد  الذاتي،  والبعد  االجتماعي،  )البعد  لألبعاد  العليا  الدراساااااااات 
ـة       ذات فروق وجود النتائج تظهر وأخيرًا ـ ـ ـ ـة              دالل ـ ـ ـ ـي ـ ـائ  النفسي الضغط لمصادر دα=0.05) داللة مستو  عند إحصـ

 بتوجهات علقيت فيما العينة أفراد استجابة  في فروقات توجد أنه أي التدريسيةد،  )ال،برة لمتغير ُتعز  االقتصاديد  )البعد
 ساااانواتد 10 من و)أكثر ساااانواتد 5 من )أقل بين األكاديميد )المؤهل لمتغير ُتعز  االقتصااااادي للبعد الدراسااااة عينة

 الفئة صاااالح سااانواتد 10 من و)أكثر سااانواتد 10 – 5 )من بين فروق وهنالك سااانواتد، 10 من )أكثر الفئة لصاااالح
 الضغط  مصادر  تحديد خالل من الضغوث  مع الفعَّال التعامل بدأ في النتائج تلك انالباحث فسر يو سنواتد.  10 من )أكثر

 المعلمين اسااااتجابة تحفز التي والتحديات والم،او  بالمواق  قائمة وإعداد فيها. للتحكم إسااااتراتيجيات وتطوير النفسااااي
 وقائع.ال هذه بسبب نشأت أنها أخر  عوامل تبدو بينما للمعلمين حدثت وقائع وهي النفسي. للضغط

 الداللة مسااااااتو  عند إحصااااااائية داللة ذات فروق يوجد هل " على نص الذي الرابع بالسااااااؤال المتعلقة النتائج
(α=0.05المؤهل و العملية،  ال،برةو العمر،و )الجنس، لمتغيرات تعز  ال،اصااااااااة  التربية  معلمي لد   الذاتي  للتنظيم د 

ية  مراكز في العلميد تائج  أظهرت األردن؟" في ال،اصااااااااة   الترب لذاتي  للتنظيم فروقات  وجود عدم  الن  إلى تعز  التي ا
 وأظهرت ،دα=0.05) من أكبر العناصااار لجميع دSig) اوحصاااائية الداللة مساااتو  فإن )الجنسد الديموغرافي الُمتغير

 أي )الُعمرد، لمتغير ُتعز  الذاتي للتنظيم دα=0.05) داللة مستو  عند إحصــائــيــــة         داللــــة     ذات فروق وجود النتائج

 من )أقل الفئة بين )العمرد لمتغير ُتعز  الذاتي للتنظيم الدراسة  عينة بتوجهات يتعلق فيما العينة أفراد استجابة  في وجود
 35 و)من د35 من أقل - 25 )من الفئة وبين د،45 من أقل - 35 )من الفئة لصااالح د45 من أقل - 35 و)من ساانةد 25
 لصاااالح سااانةد 45 من و)أكثر د45 من أقل - 35 )من الفئة وبين د،45 من أقل - 35 )من الفئة لصاااالح د45 من أقل -

 دα=0.05) داللة مستو  عند إحصـااـااائـااـاايـااـااـااـااة    داللـااـااـااـااة  ذات فروق وجود أيضًا أظهرتو سنةد. 45 من )أكثر الفئة

 بتوجهات  يتعلق فيما  العينة  أفراد اساااااااتجابة    في فروقات  توجد  أنه  أي األكاديميد،  )المؤهل  لمتغير ُتعز  الذاتي  للتنظيم
 البكالوريو ،  لصاااااااالح و)البكالوريو د  )الدبلومد بين األكاديميد )المؤهل لمتغير ُتعز  الذاتي للتنظيم الدراساااااااة عينة 

 داللـااـااـااـااة ذات فروق وجود النتائج تظهر وأخير العليا. الدراسات لصالح العلياد و)الدراسات )الدبلومد بين فروق وهنالك
 في فروقات توجد أنه أي التدريسيةد، )ال،برة لمتغير ُتعز  الذاتي للتنظيم دα=0.05) داللة مستو  عند إحصــائــيــــة          

 5 من )أقل بين األكاديميد )المؤهل لمتغير ُتعز  الذاتي للتنظيم الدراسااة عينة بتوجهات يتعلق فيما العينة أفراد اسااتجابة
  سنواتد. 10 من )أكثر الفئة لصالح سنواتد 10 من و)أكثر سنواتد

 الداللة مساااااتو  عند إحصاااااائية داللة ذات عالقة توجد هل " على نص الذي ال،امس بالساااااؤال المتعلقة النتائج
(α=0.05ال،اصااة التربية مراكز في لديهم الذاتي والتنظيم ال،اصااة التربية معلمي لد  النفسااي الضااغط مصااادر بين د 

 وجود خالل من الذاتي، التنظيم وبين النفسي الضغط مصادر أبعاد بين عكسية عالقة وجود النتائج أظهرت األردن؟" في
 العناصر. لجميع سلبي بيرسون ارتباث معامل وأن بينهم. د0.05) من أقل معنوية

 المهني الضاااغط بين موجبة ارتباطيه عالقة وجود فأظهرت د2012 )عقون، دراساااة مع النتيجة هذه إتفقت وقد
 العمل، )ظرو  المهني الضاااااااغط أبعاد من بعد وكل القلق بين موجبة ارتباطية   عالقة ووجود د.1.98) بنسااااااابة  والقلق

لدور،  صاااااااراعو العمل،  عب  و لدور،  غموضو ا مدير،  مع العالقة و ا يذ،  مع العالقة و ال  الزمال ، مع العالقة و التالم
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 فأظهرت د2015 )الهزيل، دراسااااة مع أيضااااًا ضاااامنيًا ختلفتاو .المهنيةد والترقية المهني النموو التربوي، اوشاااارا و

 في إحصااااااائية داللة ذات فروق ووجود ككل، الذات وتنظيم المعرفية المرونة بين إحصااااااائيًا دالة ارتباطية عالقة وجود
 الذكور. لصالح الجنس لمتغير لتعز  الثانوية المرحلة طلبة لد  المعرفية المرونة مستو 

  التوصيات
 يلي: بما الباحثان وصيي الدراسة نتائج ضو  وفي

 التدريسية العملية في النفسي الضغط مصادر ت،فيض بأهمية التربوية والقيادات والتربوين المعلمين توعية .1
 التعلم. في الطلبة تقدم في ممارستها خالل من منه تنعكس وما ،والتربوية

 رفع في يساهم الذي لديهم الذاتي التنظيم مهارات لدعم األردن في ال،اصة التربية معلمي تدريب على العمل .2
 .وتقدمها والتربوية التدريسية العملية

 للمعلمين. النفسي الضغط لمصادر م،تلفة أبعاد تتناول أخر  دراسات إجرا  .3

 .م،تلفة وبيئات أخر  متغيرات مع الذاتي التنظيم تتناول أخر  دراسات إجرا  .4
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 من اإلداري األداء بفاعلية وعالقتها الرشيدة الحوكمة بمفاهيم الثانوية المدارس مديري وعي مستوى
 األردن في المعلمين نظر وجهة

 
 النسر أسعد حسن محمود

 العربية عمان جامعة
 21/09/2019 االستالم: تاريخ
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 الملخص

 وعالقتها الرشاااايدة الحوكمة بمفاهيم الثانوية المدار  مديري وعي مسااااتو  عن الكشاااا  إلى الدراسااااة هدفت
 ما  أي ومعلمًة؛  معلماً  د220) من الدراساااااااة   عينة  وتكونت  ،األردن في المعلمين نظر وجهة  من اوداري األدا  بفاعلية  
 الزرقا ،  بمحافظة   األولى الزرقا   مديرية   في ومعلمةً  معلماً  د560) عدده  البالغ  الدراساااااااة  مجتمع من د%39) نسااااااابته 

 لقيا  إحداهما باستبانتين، تمثلتا للدراسة أداتين بتطوير الباحثان قام الدراسة لهد  وتحقيقًا ،عشوائية عينة منهم يرتاخِت
 في الثانوية المدار  لمديري اوداري األدا  فاعلية مسااااتو  لقيا  واألخر  الرشاااايدة الحوكمة بمفاهيم الوعي مسااااتو 
 المدار  مديري وعي مساااتو  نَّأ الدراساااة نتائج أظهرتو وثباتهما. األداتين صااادق من التأكد تم وقد الزرقا ، محافظة
 مساااتو  أنَّو د،0.31) معياري وانحرا  د3.20) حساااابي بمتوساااط ،ًامتوساااط جا  الرشااايدة الحكومة بمفاهيم الثانوية
 إلى اأيضاًا النتائج وأشااارت د،0.42) معياري وانحرا  د3.25) حسااابي بمتوسااط متوسااطًا، جا  اوداري األدا  فاعلية
 داللة ذات فروق وجود عدمو ،الجنس لمتغير تبعًا دα=0.05) الداللة مساااااااتو  عند إحصاااااااائية داللة اتذ فروق وجود

 يجابيةإ عالقة وجودو ال،برة، ساااانوات ولمتغير ،العلمي المؤهل لمتغير تبعًا دα=0.05) الداللة مسااااتو  عند إحصااااائية

 الباحثان أوصاااااى الدراساااااة نتائج ضاااااو  وفي ،الرشااااايدة والحوكمة للمديرين اوداري األدا  فاعلية بين مرتفعة وبدرجة
 اوداري العمل في وتطبيقها الرشااايدة الحوكمة بمبادئ تعنى تدريبية بدورات الثانوية المدار  مديري إشاااراك بضااارورة
 الذكور. وخاصة المدرسي
 الزرقا . المدار ، مديري اوداري، األدا  الرشيدة، الحوكمة الوعي، :المفتاحية الكلمات
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Abstract 

The aim of this study is to explore level of awareness among high school principals in 
the concepts of good governance and its relation with the effectiveness of administrative 
performance as percieved by Teachers in Jordan. The study sample consisted of (220) 
teachers, with percentage of (39%) of the study population of (560) teachers. In order to 
achieve the objective of the study, the researchers developed two study tools represented 
by two questionnaires, one of them measure level of awareness in the concepts of good 
governance, and other to measure the level of effectiveness of administrative performance 
among high school principals in Zerqa Governorate, in addition the validity and reliability of 
these questionnaires has been verified. The results of the study showed that the level of 
awareness among high school principals in the concepts of good governance was medium, 
where the mean was (3.20) with a standard deviation (0.31). On the other hand the level of 
effectiveness of administrative performance among high school principals in Zerqa 
Governorate came medium, with mean (3.25) and a standard deviation (0.42). The results 
also rfered at the existence of statistical differences in the level of indication (a = 0.05), due 
the variable of scientific qualification, and the years of the experience variable, and the 
existence of a high positive relationship between the effectiveness of administrative 
performance of principals and the good governance. In light of findings of the study, the 
researcher recommended the necessity of secondary schools principals to join training 
courses concerning the principles of good governance and its application in administrative 
school work, due to males. 
Key words: Awareness, Good Governance, Administrative Performance, School principals, 
Zerqa. 
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 مقدمة:
 الجودة، من عالية وبدرجة وفاعلية، بكفا ة ألهدافها بتحقيقها مرهوٌن هاواستمرارِ  التربوية المؤسساتِ   وجود إنَّ

 ُبْعصااااَا أمٌر منها أيٍّ أهدا  تحقيق فإنَّ ؛فيها لعملبا والتزامًا ًةإيجابي ًامَيِق يمتلكون أفراٌد المؤساااااساااااات  لهذه يكن لم وإذا
 المهام منو ،وإنجاحها أهدافها لتحقيق التربوية المؤسسة وصول في الرئيس المحور هو المدرسة مدير أنَّ علمًا ،حقيقالت

 وتقديم ،يدانالم هذا في الفاعلة إساااهاماته ُزعزُِّي بشاااكل  بإعداده الكفيلة المساااتلزمات ةئتهي التربوية لمؤساااساااةل الضااارورية
 .اويجابي إطاره في الدور هذا ت،دم التي اونجازات
 العملية لمباد   وقيادته كفا ته على تتوقُ  تربوي  كقائد  إليه ُيْنَظُر أصااااااابح الذي المدرساااااااة مدير قدرة فإنَّ لذا
 خالل من وذلك  التعليمية،  النتاجات   مضااااااااعفة   أجل  من وتكلفة  ُجهد   وبأقلِّ   وإتقان،  مهارة  بكلِّ  رشااااااايدة   قيادةً  التربوية 

 األولى بالدرجة    المدرساااااااية   اودارة فاعلية   تتحدد و المدرساااااااي،  العمل  في المتعددة  وأدواره مهامه   تأدية   عبر اومكانيات  
 أجل من المدرساااة، في المتوفرة واومكانياِت العناصاااِر لكلِّ المباشاااُر ُهوالموجِّ الرئيُس ُكحرِّالُم هو ألنه مديرها؛ بفاعلية
  د.2011 )عبدالحكيم، المستقبل ُعدَُّة ُهْم الذين الَغِد بُبناِة النهوُض كلِّه ذلك وهدُ  ال،واآلم والطموحات األهدا  تحقيق

 التكنولوجيا تطور بسااااابب انتشااااارت التي والمشااااااكل صاااااعوباتال من العديد حاليال الوقت في مدار ال تواجه
 المدار  بين التطور مسااتو  في الشااديدة والتنافسااية وتضاا،مها، المعلومات في الكبيرة الزيادة في ظهرت التي وتقدمها،
 وزيادة ال،دمة، متلقِّي ساااالوك في يسااااتجد ما بساااابب تحدث التي شااااديدةال المنافسااااة خالل من وذلك ؛وم،رجاتها الثانوية

 عملية لتحساااين طريقة نحو: ،الحوكمة   مباد عتمادال المدار  لجو  إلى أدَّْت الساااابقة صاااعوباتال تلك كلُّف ،متطلباتهم
 مميزة أساااليَب إلى والوصااوِل الطلبة، يتناولها التي والثقافية المعرفية النسااب وارتفاع الدراسااية، المناهج وتقويِة التعليم،
 د.(Kendie, 2017التربوية العملية في وجديرة

 - تحديدًا المدار  -في التربوية المنظمات مساااايرة في التحديات مواجهة نَّأ د2010 ،وخضاااار )ساااالطان وير 

 ذلك  وارتبط م،علَُّت منظمات  إلى تقليدية    منظمات  من التحول ها محوُر جديدة     إدارية   قيادية     بمفاهيمَ  األخذ  عليها  يفرُض
 مفهوم المفاااهيم هااذه ومن المعاااصااااااار، التربوي والفكر المعرفي التطور واكباات التي التربويااة المفاااهيم بعض بظهور
 الرشيدة. الحوكمة

 كأساالوب اودارة عليها تعتمد التي بالذكر، الجديرة صااطلحاتالم من الثانوية المدار  في الرشاايدة الحوكمة ُتعد
 تطبيق على تعمل التي والتعليمات القوانين من جملة على تسااااتند ألنها وذلك ،الم،تلفة الحديثة التربوية المؤسااااسااااات في

 للوصااول مناساابة إسااتراتيجيات تتبع أن بد ال إليه تسااعى ما الرشاايدة الحوكمة ولتحقق األدا ، في والتميز الشاااملة الجودة
 يرتقي ناجح أساااااالوب هو الثانوية المدار  في الرشاااااايدة الحوكمة مباد   تطبيق إنَّ إذ التعليمية، المؤسااااااسااااااة  ألهدا 
  د.Lavonen,2017) التربوية التطورات مع تتناسب حديثة أكاديمية أساليب وابتكار المنهاج، تحسين خالل من بالمدرسة

 وتحقيقها مها،المه ربويةالت ساااااةالمؤسااااا إنجاز في كبيٌر دوٌر لها التربوية ودارةا أنَّ (2006) رةعياصااااا وير 

 طريق عن عمالهم،أ في اوداريون القادة يحققه الذي النجاح مد  على فشاالها أو ةالمؤسااساا هذه نجاُح يتوق  إْذ ألهدافها،
 خريناآل في التأثير من مُهَنكَِّمُت واتجاهات واسااتعدادات قدرات من لديهم لما وفقًا هم،ب المنوطة مهماومه ألدوارهم ديتهمأت

  وُتطوره. اوداري العمل ُتفعِّل التي الرشيدة بالحوكمة والمسؤولون والمعنيون الباحثون اهتمَّ لذا هدا ،األ تلك لتحقيق
سة  مشكلة  سة  هذه من الغرض إنَّ :الدرا  بمفاهيم الحكومية الثانوية المدار  مديري وعي مستو   إلى التعر  هو الدرا

 األردن. في المعلمين نظر وجهة من اوداري األدا  بفاعلية وعالقتها الرشيدة الحوكمة
 الدراسة: أسئلة

 ؟األردن في المعلمين نظر وجهة من الرشيدة الحوكمة بمفاهيم الثانوية المدار  مديري وعي مستو  ما .1

 ؟األردن في المعلمين نظر وجهة من الثانوية المدار  مديري لد  دارياو دا األ ليةعفا درجة ما .2
 وعي مستو  حول الدراسة عينة استجابات متوسطات بين دα=0.05) ةحصائيإ اللةِد ذات فروق توجد هل .3

 ،الجنس) لمتغيرات تعز  األردن في المعلمين نظر وجهة من الرشيدة الحوكمة بمفاهيم الثانوية المدار  مديري
 د؟برةال، وسنوات العلمي، المؤهلو
 األدا  فاعلية حول الدراسة عينة استجابات متوسطات بين دα=0.05) إحصائية داللة ذات فروق توجد هل .4

 العلمي، والمؤهل )الجنس، لمتغيرات تعز  المعلمين نظر وجهة من الثانوية المدار  مديري لد  اوداري
 ال،برةد؟ وسنوات

 من اوداري دا األ ةليعفا بينو الرشيدة الحوكمة بين دα=0.05) حصائيةإ داللة ذات ارتباطية عالقة توجد هل .5

 المعلمين؟ نظر وجهة
 الدراسة: أهمية

 العملية. هميةواأل النظرية هميةاأل هما: ُمِهمَّْين جانبين في الدراسة أهمية تظهر
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 هذه متغيرات نفس على تشااامل التي دراسااااتال من لغيرها ًاجديد مرجعًا الحالية الدراساااة تكون أن انالباحث ساااعىي أواًل:
 الباحثين من غيره يساااتطيع أدبية مادة الدراساااة هذه تكون أن آماًل اوداريد األدا  وفاعلية الرشااايدة، )الحوكمة الدراساااة
 إجرا  يتم فلم المهمة، العلمية اوضااااااافات من العديد على تحتوي الحالية الدراسااااااة ألن نظرًا أبحاثهم، في إليها الرجوع
 الباحثين. معرفة بحدود لها مشابهة دراسة
 ها،من تستفيد  أن يمكن التي الجهات بعض تحديد في ذلك ويظهر ،العملية الناحية من أهمية الحالية الدراسة  تتضمن  ثانيا:
 م:وه

 بها فيأخذوا الدراساااة بهذه ال،اصاااة النتائج من االساااتفادة الممكن من :والتعليم التربية وزارة في القرار أصاااحاب •
 نتائج من أيضا االستفادة الممكن ومن المدار ، مديري انتقا  على يشرفون الذين التربوية للقيادات همختيارا في
 المدار . مديري النتقا  إضافية معايير وضع في الدراسة هذه

 مواهبهم وإطالق ال،برات وإكساااابهم والندوات والجلساااات التدريبية بالبرامج إلحاقهم خالل من المدار : يرومد •
 وعيهم. درجة ترفع أن يمكن والتي

 .نيوالباحث نيلدارسل مرجعًا الدراسة هذه تكون أْن الممكن من نَّإ :التربويون الباحثون •
 واإلجرائية: اإلصطالحية التعريفات

 وهي: المصطلحات، من العديد الدراسة هذه في ورد
 :(Awarness) الوعي

 الشااااايَ  ووَعى َوْعيًا، أِعيِه الِعْلَم َوَعْيُت العربية اللغة قواميس وفي شاااااي  ، ضااااَامِّ على تدلُّ كلمٌة )لغًة(: الوعي
 وأْفَهْم. أحَفُظ أْي فالن  من أْوَعى وفالن واع ، فهو وَقِبَله، وَفِهَمه َحِفَظه وأْوعاه: َوْعيًا َيِعيه والحديَث

 ذاتيًا؛ منظمة بطريقة داخله تجري عمليات بمراقبة خالله من العقل يقوم الذي المسااااتو  هو :اصااااطالحًا الوعي
 ،)شاااحاته َنفسااِاها التفكير عملية في التفكير ضاااو  في القرار ات،اذ بأنه ُيعرَّ  كما ذاتها، التعلم بعملية وعي تكوين بهد 
 .د2003 ،عمار النجار،

 الحوكمة  بمفاهيم  المدار   مديري  لد   المكتسااااااابة  والمعرفة  القائم  اودراك مد   هو :جرائياً إ انالباحث   هفُ عرِّوُي
 قياسه  وتم من،فضًا،  وإما متوسطًا،  وإما مرتفعًا، يكون أْن إما وهو األردن، في اوداري األدا  بفاعلية وعالقتها الرشيدة 

 الدراسة. فقرات عن إجابته خالل المستجيب عليها حصل التي بالدرجة الحالية الدراسة في
 معايير على االرتكاز خالل من لممارساااااااتها اودارة اتقان هي د:Good Governance) الرشاااااايدة الحوكمة

 واالبتعاد أخر ، ناحية من األمور وأوليا  والطلبة ناحية، من المدرسة  إدارة بين العالقة تحدد منضبطة  وقواعد وقوانين
 د.2005 )سامي، الش،صية والمصالح األهوا  عن

 القيام من الثانوية المدار  إدارات ُنتمكََّت موجبهاب والتي الرشاااايد الحكم أنها إجرائيًا الرشاااايدة الحوكمة ُتعرَُّ و
 وهي الجمهور، ورضا  ،العاملين رضا  مستو   وزيادة ،بها الثقة تعزيز لىإ يتؤد عالية بجودة هدافهاأ وتحقيق ،بمهامها

 .الدراسة عينة على وزعت الذي األداة خالل من المستجيب عليه حصل التي مستو ال
 د. 2001)الشامان، وفاعلية بكفاية إدارية مهام من إليه ُيسَند لما الفرد إنجاز هو :اإلداري األداء

 الثانوية، المدرساااة إدارة ِلَبِق من الممارساااة والمهمات نشاااطةواأل الواجبات أنه: إجرائيًا دارياو دا األ ُ عرَّوُي
 على وزع الذي المقيا  خالل من المسااتجيب عليه حصاال الذي المسااتو  هيو وكفا ة، يةاعلبف المدرسااة أهدا  تحقيقل

 .الدراسة عينة
  :تيةاآل حدودال على الدراسة تقتصرا :ومحدداتها الدراسة حدود

 األولى الزرقا  مديرية في الثانوية المدار  في المعلمين على الحالية الدراسااااااة اقتصاااااارت :البشاااااارية الحدود
 ردن.األ في الزرقا  بمحافظة

 في األولى الزرقا   مديرية   في الحكومية  الثانوية   المدار   على الحالية   الدراسااااااااة  تطبيق تم :المكانية   الحدود 
 ردن.األ في الزرقا  محافظة

 د.2018-2019) الدراسي لعاما من الثاني الفصل خالل الحالية الدراسة تطبيق تم الزمنية: الحدود

 التالية: بالمحددات مرهونًا يبقى الدراسة هذه نتائج تعميم إنَّ :الدراسة محددات

 الدراسة. ألدوات والثباتد )الصدق السيكومترية ال،صائص دقة •

 الدراسة. أداتي على المستجيبين صدق درجة •
 اآلتية: المحاور وفق الدراسة متغيرات تناول تم :النظري اإلطار
 األسااااساااية  والقواعد المبادئ من جملة تحقيق إلى تساااعى بأنها الرشااايدة الحوكمة أهمية تبرز الرشااايدة: الحوكمة أهمية

 وذلك  التعليمية،  العملية  محور هو الذي  اوداري األدا  فاعلية   على والمتابعة   الرقابة   وأهمها  وتمامها،   األمور وصاااااااالح
 وعدم بيان إلى إضااااافة التربوية، المؤسااااسااااة ألدا  حاكمة قوانين وتعديل ومراجعة وفاعليتها، المنظمات كفا ة لتحسااااين
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 اودارة أدا  وتقويم أعضااائه، وواجبات اودارة مجلس ومهمات التنفيذية باودارة ال،اصااة والواجبات المهمات بين ال،لط
 د.2012 والقرشي، )برقان الثقة درجة ورفع المسا لة وتعزيز العليا،
 والحدِّ والمحسااوبية الوساااطة ومنع األدا ، على والمتابعة والرقابة والمساااواة والعدالة الشاافافية تحقيق :هاأهداف أهم ومن
 وتعزيز اوداري، األدا  فاعلية وتعزيز الشاااا،صااااية،  المصااااالح على العام الصااااالح وتقديم العامة اودارة اسااااتغالل من

 د.2013 المديرين)الفرا، لد  الثقة درجة ورفع المسا لة
 اليونساااااكو أوردتها التي والمباد   ال،صاااااائص من بجملة تتمتع فهي الرشااااايدة للحوكمة البالغة لألهمية ونظرًا

(UNESCOوهي: ،د  

  بالمؤسسة. الصلة ذوي األفراد بتعاون القرارات تحظى أْن :ةتشاركي •

 بمسااتو  يتعلق فيما وخاصااة المؤسااسااة في والنفوذ الساالطة أصااحاب محاساابة كيفية يظهر نظام وجود :محاساابية •
 بقراراتهم. المتعلق األدا 

 ،عرضااها في والنزاهة والوضااوح والمصااداقية ،المعلومات عن العام الرأي أمام فصاااحاو تعني وهي :شاافافية •
 .ليهاإ الوصول وسهولة وتوافرها

 البيئة وحماية ،الطبيعية المصااااادر وكذلك ،مكاناتواو للموارد لفضاااااأل االسااااتغالل تعنى وهي :وكفاءة ليةعفا •
 طموحات مع لنتائجا توافق بإحداث مؤساااااساااااات  من تملكه مما تتمكن والكفا ة ليةعالفا ظل في وأنه وصاااااونها،

 اتهم.مجتمع جاتحاو وتوقعات وأحالم

ستجابة  • ستجابة  بمعنى :ا سهيلها  ال،دمات بتقديم للدولة ال،اضعة  وال،اصة  العامة المؤسسات    ا  ال،دمة لممثلي وت
  )اليونسكود. معقول زمني طارإ في
 نهوضلل جا ت الرشاايدة الحوكمة هذه أنَّ نسااتنتج الرشاايدة الحوكمة خصااائص ألهم السااابق الطرح خالل منو
 ال،صوص وجه على ر االمدو التربوية ةالمؤسس أصبحت عولمة،ال ظل في االقتصادي للتقدم كأسا  والتدريب بالتعليم
 المجتمع لد  شااعور ولتوليد ،العمليات مع لتتناسااب المدرسااية المؤسااسااة دارةإو لتنظيم جديدة أشااكال حول البحث تجري

 القرار صاااانع عملية من جز  بأنهم المحلي المجتمع وكذا ،وطالب ،با أو ،داريينإو ،معلمين من يشاااامله بما المدرسااااي
 د.2012 مرزوق،) اوداري األدا  فاعلية وتقويم المدرسية، المؤسسة صالحو أساسي كمتطلب أبنائهم بمستقبل ال،اص
 الثانوية المدار  التربوية_ المؤسااااااسااااااات في الحوكمة لتحقيق :الثانوية المدارس في هاتحقيق في المساااااااهمة العوامل
 د:2014 )المسيلم، اآلتي حسب العوامل هذه وتتمثل عوامل، عدة توافر من ُبدَّ ال تحديدًا_
 يعتر  وأْن المجتمع، في تؤديها أْن يجب أخالقية رسااالة التربوية للمؤسااسااة  يكون أْن هنا والمقصااود المسااؤولية: أواًل:
 لهم، المقدمة ال،دمات وتحساااااين العاملين، وتجاه التعليمية المؤساااااساااااة  بيئة حماية نحو واجبات عليهم ألن المديرون بها

 اودارة. مجلس في والفاعلية الكفا ة بوجود المسؤولية وتتحقق
 بين والواجبات الحقوق في والعدل والمساواة  التعليمية، المؤسسة   في العاملين حقوق احترام بها والمقصود  العدالة: ثانيًا:

 فيها. العاملين
 وتعيين خاصااة، لجان تشااكيل طريق عن وذلك المصااالح تضااارب من التقليل الجانب هذا من والهد  االسااتقاللية: ثالثًا:
 المصالح. في تعارض أو تحيز أي من تجرد هنالك يكون وأْن اودارة، على بالتأثير سلطة ألي تسمح ال حسابات مدققي
 التصاااااويت حق مثل القوانين، من بالعديد الرشااااايدة الحوكمة قواعد من لمجموعة تداخل وهي :واألنظمة القوانين رابعًا:

 التعيين. وحق اودارة مجلس أعضا  وانت،اب
 

 :دارياإل داءاأل فاعلية
شير  مصطلح  اوداري األدا  سلوك  التعليمية بالمؤسسة    العاملين قيام إلى ي  اودارة، مبادئ ضو   في ما إداري ب

 الرقابة، والقيادة، والتوجيه اوشاارا ، التنظيم، الت،طيط، القرارات، صاانع في تتمثل والتي اودارة وظائ  لتحقيق وذلك
  وتكالي د. ووقت، ُجهد، بأقل )أْي رشيدة بصورة

 عن فيها العاملين األفراد ورغبات حاجاتها، بين الموازنة إحداث إلى تساااعى التعليمية المؤساااساااات أنَّ إلى نظرًا
 في أدائهم معدالت رفع على فتنعكس الحاجات تلك إشااباع على قدرة أكثر العمل ولجعل المناساابة، الوسااائل إيجاد طريق
 العمل.
 الحوكمة مفهوم بين الوثيق االرتباث إنَّ الثانوية: المدارس في اإلداري األداء بفاعلية الرشاااااايدة الحوكمة مفاهيم عالقة

 هناك وكذلك واألهدا ، األساااس حيث من أم واوجرا ات، المساااببات حيث من ساااوا  اوداري؛ األدا  وفاعلية الرشااايدة
 في تعني الرشااااايدة الحوكمة ونظام اوداري فاألدا  منها؛ كلٍّ تحقيق في المعتمدة اآلليات بين افيم عكساااااية وتغذية تفاعل

 دور تل،يص يمكن وعليه  واالجتماعية،   ةاالقتصااااااااادي  الرفاهية   تحقيق وباتجاه   والتطور، التقدم  باتجاه   التغيير جوهرها 
 كافة على تطبيقها وضارورة  المفهوم لهذا األسااساية   المبادئ خالل من اوداري األدا  فاعلية في الرشايدة  الحوكمة مبادئ
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 جوهريًا األسااااساااية المبادئ تلك تأثير من وانطالقًا الكلية، لألهدا  تحقيقًا الثانوية المدار  في اوداري الجهاز مفاصااال
 د.2002 )مصطفى، اوداري األدا  بعملية

 خالصة:
 السلطة  ممارسة  على يعتمد حكم أسلوب  هي الرشيدة  الحوكمة أنَّ إلى الباحثان توصل  ذكره سبق  ما خالل ومن

 أنه على الرشاااااايد الحكم وممارسااااااة ،واالجتماعية االقتصااااااادية الدولة موارد دارةإ في الحكومات قبل من للقيم اودارية
 ،والمسا لة  والشفافية،  واونصا ،  واألمانة، لية،عبالفا يتسم  بأسلوب  للحوكمة الم،تلفة المستويات  بواسطة  القوة ممارسة 
حديث    خالل ومن يا   اوداري األدا  عن ال ته    وق مدار   في فاعلي ثانوية،    ال جد  ال ية    أنَّ ن فاعل  هي دارياو األدا  في ال
 الموارد اسااااات،دام نحو وجماعية فردية جهود بذل إلى التربويين المديرين توجيه لىإ ساااااعىت ،مساااااتمرةو متفاعلة عملية
 كلما أنه إْذ األدا ؛ وفاعلية األدا  بين إيجابية عالقة هنالك وأنَّ التربوية، المؤسسات في الفاعلية من درجة علىأب المتاحة
 ة.ناجح إدارة هناك كانتو المديرين، لد  اوداري األدا  فاعلية زادت وجودته األدا  ناتج زاد

 السابقة: الدراسات ثانًيا:
 مديري وعي ومسااااتو  اوداري األدا  وفاعلية وتطبيقاتها الحوكمة لمفاهيم الدراسااااات من مجموعة تعرَّضاااات

 التالي: النحو على وهي بها المدار 
 في الحوكمة ممارسااااة مد  عن الكشاااا  لىإ رئيس  بشااااكل  هدفت دراسااااة د2016) قرواني أجر  :العربية الدراسااااات

 من صدقها  فحص استبانة  دَّأَع ،فيها والمعلمات المعلمين نظر وجهة من فلسطين  في قلقيلية محافظة في الثانوية المدار 
 لىإ الدراسااة توصاالتو ،التحليلي الوصاافي المنهج واساات،دم ومعلمًة، معلمًا د83) من العينة وتكونت ،مت،صااصااين  قبل

 وأوصت  ،الحوكمة أبعاد على مرتفعة بدرجة فلسطين  في الثانوية المدار  في للحوكمة ممارسة  وجود أهمها: من نتائج
 المتبعة. واالنظمة لل،صائص وفقًا ،الثانوية المدار  في الرشيدة الحوكمة ممارسةب االلتزام بضرورة الدراسة

 جرا اتإ بجودة وعالقتها الحوكمة مبادئ تطبيق مسااتو  عن لكشاا ا إلى هدفت بدراسااة د2016) محمود وقام •

 المدار   مديري  نظر وجهات  من الغربية  الضااااااافة   شااااااامال   محافظات   في والتعليم التربية  مديريات   في العمل 

 است،دمت و ،ومديرًة ًامدير د370) الدراسة  مجتمع بلغ ،التحليلي الوصفي  المنهج واست،دمت  ،الثانوية الحكومية

 الدراسااة  نتائج أظهرت .المديرين على ْتَعزُِّو التي االسااتبانة  باساات،دام  ،ومديرًة ًامدير د173) من تكونت عينة

 العينة أفراد بين العمل جودة جا ت حين في ،متوساااااااطة بدرجة جا ت الحوكمة مبادئ تطبيق مساااااااتو  أنَّ لىإ
 برامج تصااااميم خالل من المدار  في الحوكمة   دامب رسااااا إ بضاااارورة الدراسااااة وأوصاااات ،مرتفعة بدرجة
  .امتطلباته وتعزيز الحوكمة لتطبيق ومت،صصين خبرا  من تدريبية

 مبادئ تطبيق مساااااتو  إلى للتعر  هدفت د2017) والغامدي والمالكي، ال،ليوي، من كل أجراها دراساااااة وفي •

 الماادار  مااديرات نظر وجهااة من الرياااض بماادينااة التعليم وزارة في التربوي الت،طيط عمليااات في الحوكمااة

 مديرة، د223من) المكون الدراسااة مجتمع على وزعت وقد فقرة، د22) من تكونت اسااتبانة بنا  وتم الحكومية،

 جميع في مرتفعة بدرجة جا ت التربوي الت،طيط عمليات حوكمة درجة أنَّ الدراسااااة إليه توصاااالت ما أهم ومن
 بتطبيق باالسااتمرار أوصاات وقد الدراسااة، عينة أفراد نظر وجهة من متوسااطة وبدرجة الالمركزية، عدا األبعاد
  التعليم. بوزارة التربوي الت،طيط عمليات في الحوكمة

 المدار  ومديري معلمي لد  المسااا لة واقع إلى للتعر  هدفت(Ataphia, 2011)  أتافيا راسااةد األجنبية: الدراسااات

 التحليلي، الوصاافي المنهج على واعتمدت ،هافي المسااا لة تطبيق درجة إلى والتعر  نيجيريا، في الدلتا يةالو في الثانوية
 البساااايطة، العشااااوائية بالطريقة الدراسااااة عينة اختيرتو ،ار مد ثالث في يعملون فردًا د353) من عينة على وأجريت

 وعدم كبيرة، درجةب جا  المسا لة  تطبيق درجة أنَّ النتائج أظهرت وكذلك المسا لة،  استبيان  على عينةال أفراد واستجاب 
 وضاااع بضااارورة وأوصااات ،المساااا لة تطبيق حول والمديرين المعلمين توجهات بين إحصاااائية داللة ذات فروق وجود

 .الثانوية المدار  في المسا لة مبادئ تطبيق آلية حول والمديرين للمعلمين توجيهات

 أوليا  مشاااااركة حول مدار ال مديري نظر وجهات عن الكشاااا  لىإ هدفت (Duma, 2013) دوما دراسااااة •

 في مديرية   كل  من ريفية  مدرساااااااة  مدير  د25) من الدراساااااااة  عينة  وتكونت  ،المدار   في الحوكمة  في األمور

 من الدراساااااة أفراد عدد وبلغ ،د(Umgungundlovuلوفو وأمغونغاندو دSisonke) سااااايساااااونكي  مقاطعتي

 وبتحليل مسااحي،ال الوصاافي المنهج واساات،دمت ،ومديرًة مديرًا د200) من المذكورتين المقاطعتين في المديرين

سة  نتائج أظهرت ،االستبانة  باست،دام  المدار  مديري من جمعت التي البيانات  األمور أوليا  مشاركة  بأنَّ الدرا
 يةتدريب برامج توفير من بد ال أنهب الدراسة أوصتو ،التعليم مكونات في ضرورية دَُّعُت المدار  في الحوكمة في
 معرفتهم توظي  يساااتطيعوا حتى ومشااااركتهم، دورهم وإبراز المدار  في الحوكمة مفاهيم على األمور وليا أل
 .حوكمتها أنشطة في
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 في الوطنية  المدار   في الحوكمة  لطبيعة  تحليل  جرا إ لىإ هدفت  (Sheppard, 2011) شااااااايبارد  دراساااااااة •

 المنهج اساات،دام  وتم الدراسااة،  مجتمع من %د52) بنساابة  مديرًا د101) من الدراسااة  عينة واشااتملت  ،بريطانيا

 من جملة إلى توصااااالت ،المديرين على ْتَعزُِّو التي االساااااتبانة باسااااات،دام البيانات جمعتو التحليلي، الوصااااافي
 المدرسااااااة نوع على تعتمد الناجحة الحوكمة وأنَّ ،ثابتة ليساااااات الوطنية المدار  في الحوكمة أنَّ أهمها: النتائج
 الدراساااااااة   وأوصااااااات ،مالئماً  تدريباً   تتلقى أْن تحبذ  ال المدار   في دارية او الهيئات  وأنَّ ،دارةاو هيئة  وهيكل 

 وتدعيمها. الوطنية المدار  في الحوكمة ومعايير مباد   تعزيز ضافةإ بضرورة
 هذه تشاااابهت حيث ؛إجرائها وأماكن الدراساااة وعينة الدراساااات أهدا  في تنوع يوجد :الساااابقة الدراساااات على تعقيب
 والغامدي، والمالكي، ال،ليوي، من: كلٍّ دراسة في كما العربية البيئات على است،دامها في العربية الدراسات  مع الدراسة 

 كأداة لالستبانة واست،دامها ،د2011) شيبارد ودراسة د2013) دوما دراسة مع واختلفت د،2016) وقرواني د،2017)

 للدراسة.
 التربية مديريات في والعاملين والمعلمين المديرين السااااابقة الدراسااااات تناولت فقد الدراسااااة، عينة حيث من أما
 اختلفت  حين في د،2011) وأتافيا   د،2016) قرواني من: كلٍّ  دراساااااااة  في كما  هي بالمعلمين  المتمثلة  والعينة  والتعليم،

 والمالكي، ال،ليوي، د،2016) محمود من: كلٍّ دراساااة نحو للمديرين اوداري األدا  على واقتصااارت الدراساااات عينات

 د.2010) والغامدي

 المتبع المنهج هو الوصاافي المنهج كان فقد منهجيتها؛ في السااابقة الدراسااات بعض عن الحالية الدراسااة اختلفت
سة  اتبعت حيث والتحليلي، المسحي  بنوعيه: سات  بعض واختلفت االرتباطي، الوصفي  المنهج الحالية الدرا سابقة  الدرا  ال

 الدراسة  يميز ما د،2016) محمود دراسة  في كما والتعليم التربية مديريات على اقتصارها  حيث من الحالية الدراسة  عن

 وعالقتها  الرشااااااايدة  الحوكمة  مفاهيم  إلى للتعر  كبيرًا دورًا أعطت  أنها  - الباحثين  علم بحدود  -ساااااااابقاتها    عن الحالية  
 المدار  وهو للمجتمع مهمًا الباحثان يراه قطاع على الدراسااة تطبيق تم :يلي بما أيضااًا وتميزت اوداري، األدا  بفاعلية
 الدراسة  وسعت  واألساسي،    اوعدادي منها مدار  عدة على السابقة  الدراسات  في التركيز تم بينما األردن، في الثانوية
 على التعر  خالل من الرشاااااااياادة  الحوكمااة لمفاااهيم الثااانويااة الماادار  مااديري وعي مساااااااتو  إلى للتعر  الحاااليااة

 مديري لد  اوداري األدا  بفاعلية وعالقتها التمكيند المشااااااركة، والنزاهة، الشااااافافية والمحاسااااابة، مبادئها)المساااااا لة
 على ركز من منهم الرشاايدة الحوكمة لمبادئ اختياراتها في متنوعة السااابقة الدراسااات جا ت حين في الثانوية، المدار 
 مبادئ  أثر لتبين جا ت وأخر  فقط، اوداري ألدا با ربطها  من ومنهم والنزاهة، الشااااااافافية   وأخر  المساااااااا لة، مبادئ 

 وغيره. الجامعي والتعليم العالي التعليم في اوداري األدا  فاعلية في الحوكمة
سة،  لمنهجية عرض سيتم  :واإلجراءات طريقةال سة،  أفراد اختيار وطريقة الدرا ست،دمت  التي واألدوات الدرا  جمع في ا

 اوحصائية. المعالجة وأساليب الدراسة، وإجرا ات البيانات،
 هذه لطبيعة لمال مته وذلك االرتباطي المسااااحي الوصاااافي المنهج الحالية الدراسااااة اعتمدتالمسااااتخدم: الدراسااااة منهج

 وأهدافها. الدراسة
 بمحافظة األولى الزرقا  مديرية في الحكومية الثانوية المدار  معلمي جميع من الدراسة  مجتمع تكون الدراسة:  مجتمع
 والتعليم التربية مديرية من الباحثان عليها حصاال التي اوحصااائية بحسااب ومعلمًة معلمًا د560) عددهم والبالغ ،الزرقا 

  .2018-2019 الدراسي العام من الثاني للفصل األولى الزرقا 

 على للتعر  ،الدراسااااة مجتمع من د%39) وبنساااابة ومعلمًة معلمًا د220) من الدراسااااة عينة تكونت الدراسااااة: عينة

 نظر وجهة  من اوداري األدا  بفاعلية   وعالقتها  الرشااااااايدة   الحوكمة  بمفاهيم  الثانوية   المدار   مديري  وعي مساااااااتو 
 الدراسة. متغيرات على العينة أفراد توزيع يبين د1) والجدول األردن، في المعلمين

 
 
 
 

 .(220 )ن= ،الدراسية الخبرة العلمي، المؤهل الجنس، متغيرات على الدراسة عينة أفراد توزيع (1) جدولال
 المئوية النسبة التكرار الفئة المتغير

 الجنس

 43.6% 96 ذكر

 56.4% 124 أنثى

 100.0% 220 المجموع

 العلمي المؤهل

 82.7% 182 بكالوريو 

 17.3% 38 عليا دراسات

 100.0% 220 المجموع
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 التدريسية ال،برة

 28.2% 62 سنوات د5) من أقل

 71.8% 158 فأكثر سنوات د5)

 100.0% 220 المجموع

 كلٍّ جرا اتإ يوضاااح وساااو  ،الساااابقة الدراساااات في اسااات،دمت التي المقاييس بعض على االطالع تم الدراساااة: اتاأد
  منهما:
 ،)العزاويمن: كل اساات،دمها التي المقاييس إلى بالرجوع الرشاايدة الحوكمة مقيا  تطوير تم الرشاايدة: الحوكمة مقياس
 األولية بصورتها  األداة وتكونت األردنية، للبيئة يصلح  مقيا  بنا  وتم د،2016 و)قرواني، د،2012 و)غادر، ،د2018

 د11) والنزاهة والشااااافافية فقرة، د11) من وتكونت المساااااا لة كالتالي: وهي مجاالت أربع على موزعة فقرة د40) من
 فقرات. د8) والتمكين فقرات، د10) والمشاركة فقرة،
 ال،برة ذوي من المحكمين من د10) على المقيا  عرض تم :الرشااااايدة الحوكمة لمقياس الظاهري داةاأل صااااادق أواًل:

 اعتبرت وقد مالحظاتهم، ضو   في المقيا  فقرات بتعديل الباحثان وقام وغيرها، األردنية الجامعات لد  واالختصاص 
 صاياغة  تعديل تم لذلك ونتيجة واالختصااص،  ال،برة ذوي من المحكمين من %80 صاحتها  على أجمع إذا مقبولة الفقرة

 فقرات د5) تعديل وتم المساااا لة، مجال في فقرات د3) تعديل تم كاألتي: وذلك للتحكيم نتيجة لغوية صاااياغة فقراتد 9)
 األداة، فقرات من فقرة أي حذ  يتم لم أنه علمًا المشااااااااركة، مجال في واحدة د1) فقرة تعديل وتم الشااااااافافية، مجال في

 )الملحق التحكيم بعد مجاالت أربعة على موزعة فقرة د40) الفقرات عدد إلى النهائية صيغتها في االستبانة انتهت وبذلك
 د.3) رقم

 تم الرشاايدة  الحوكمة بمفاهيم الوعي مقيا  ثبات من التأكد بهد  :الرشاايدة  الحوكمة بمفاهيم الوعي مقياس ثبات ثانيًا:
 عينة خارج من معلمًا د20) من مكونة اساااااتطالعية عينة على والثانية األولى المرة بين أسااااابوعين بفارق نتْيمرَّ تطبيقه

 تم كما ،دTest. R.test) اوعادة ثبات الساات،راج التطبيقين بين بيرسااون ارتباث معامل حساااب وتم األصاالية، الدراسااة

 معامالت جميع أنَّ النتائج وأظهرت ،األصاااااالية العينة بيانات على (Cronbach’s Alpha) الفا كرونباخ بطريقة تطبيق

 .ذلك يوضح د2) جدول ،مرتفعة كانت الثبات
 
 
 
 

 مستوى لمقياس (Test. R.test) اإلعادة وثبات ،(Cronbach’s Alpha) لفاأ كرونباخ ثبات معامل نتائج (:2) جدولال

 .الرشيدة بالمفاهيم الوعي
 (Test. R.test) اإلعادة الثبات معامل لفاأ كرونباخ المحور

 0.90 0.92 والمحاسبة المسا لة

 0.81 0.94 والنزاهة الشفافية
 0.84 0.95 المشاركة
 0.81 0.93 التمكين

 0.84 0.98 ككل الرشيدة الحوكمة بمفاهيم الوعي مستو 

 :د2) الجدول من يظهر

–0.95) بين تراوحت الرشااااايدة الحوكمة بمفاهيم الوعي لمقيا  ألفاد كرونباخ )الداخلي االتسااااااق معامالت بلغ •
 بمفاهيم الوعي مسااتو ل لفاأ كرونباخ معامل بلغو والمحاساابة، لمسااا لةل وأدناها لمشاااركة،ل برزهاأ كان د0.92

 الدراسة. لمقيا  عالية ثبات درجة على وتدل مرتفعة معامالت وهي د0.98) ككل الرشيدة الحوكمة

–0.81) بين تراوحت فقد الرشايدة  الحوكمة بمفاهيم الوعي لمقيا  دtest. R. test) عادةاو لثبات بالنسابة  أما •

 بمفاهيم الوعي لمقيا  اوعادة ثبات معامل وبلغ )التمكيند لـااا وأدناها والمحاسبةد )المسا لة برزهاأ كان د0.90
 الدراسة. تطبيق ألغراض مرتفعة ثبات معامالت وهي د0.84) ككل الرشيدة الحوكمة

 عينة فرادأ آرا  قيا  بهد  ال،ماسااااي للتدريج ليكرت مقيا  مااساااات،د تم :الرشاااايدة الحوكمة مقياس تصااااحيح ثالثًا:
 درجات، 5 )دائمًاد اوجابة تأخذ إذ ة،االسااتبان فقرات لجميع الموافقة درجة حسااب د1-5) من الدرجات وإعطا  الدراسااة
 واحدة. درجة و)نادرًاد درجتان، و)قلياًلد درجات، 3 و)أحيانًاد درجات، 4 األحياند و)معظم

 3قيمةدة أدنى – قيمة )أعلى التالية: المعادلة حسااب الحسااابي المتوسااط على للحكم التالي التدريج اعتماد تم وقد
 اآلتي: النحو على ال،ماسي التدريج تقسيم يكون وعليه الواحد المستو  طول وهو 1.33 =

 .ةضعيف بدرجة حسابي متوسط دون فما 2.33 = د1.33 + 1) الضعي : المستو 
 .ةمتوسط بدرجة د3.66-2.34) من أنه أي 3.66 = د1.33 + 2.33) المتوسط: المستو 
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 .مرتفعة بدرجة فوق فما د3.67) من أنه أي 5 = د1.33 + 3.67) المرتفع: المستو 
 اآلتية: للمعادلة وفقًا المقيا  مستويات احتساب تمو

 1 + 1.33  =        4     =  5  - 1=    البدائل عدد

  3            3     المستويات عدد
 د2014 ،غبورمن:) كل اسااااااات،دمها التي المقاييس مراجعة بعد اوداري األدا  مقيا  تطوير تم اإلداري: األداء مقياس

 من األولية بصاااورتها األداة وتكونت األردنية، للبيئة يصااالح مقيا  بنا  وتم د،2016 محسااان، الطيطي، سااامرة، و)أبو

 فقرة. د16)
 ال،برة ذوي من المحكمين من د10) على المقيااا  عرض تم :اإلداري األداء مقياااسل الظاااهري األداة صاااااااادق أواًل:

 اعتبرت وقد مالحظاتهم، ضو   في المقيا  فقرات بتعديل الباحثان وقام وغيرها، األردنية الجامعات لد  واالختصاص 
 صاياغة  تعديل تم لذلك ونتيجة واالختصااص،  ال،برة ذوي من المحكمين من %80 صاحتها  على أجمع إذا مقبولة الفقرة
 االساااتبانة انتهت وبذلك األداة، فقرات من فقرة أي حذ  يتم لم أنه علمًا للتحكيم، نتيجة لغوية صاااياغة فقطد واحدة )فقرة
  د.3) رقم الملحق في التحكيم بعد فقرة د16) الفقرات عدد إلى النهائية صيغتها في

 أساابوعين بفارق مرتين تطبيقه تم اوداري األدا  فاعلية مقيا  ثبات من التأكد بهد  :اإلداري األداء مقياس ثبات ثانيًا:
 حسااااب وتم األصااالية، الدراساااة عينة خارج من معلمًا د20) من مكونة اساااتطالعية عينة على والثانية األولى المرة بين

 بطريقة تطبيق وتم د،0.88) وبلغ ،دTest. R.test) اوعادة ثبات السااااااات،راج التطبيقين بين بيرساااااااون ارتباث  معامل 

 ألغراض مرتفعة ثبات معامالت وهي د0.86) وبلغ ،األصلية  العينة بيانات على (Cronbach’s Alpha) لفاأ كرونباخ

 المقيا . تطبيق
 الدراسة  عينة فرادأ آرا  قيا  بهد  ال،ماسي  للتدريج ليكرت مقيا  مااست،د  تم :اإلداري األداء مقياس تصحيح  ثالثًا:

 و)معظم درجات، 5 )دائمًاد اوجابة تأخذ إذ ة،االسااتبان فقرات لجميع الموافقة درجة حسااب د1-5) من الدرجات وإعطا 
 واحدة. درجة و)نادرًاد درجتان، و)قلياًلد درجات، 3 و)أحيانًاد درجات، 4 األحياند

 3قيمةدة أدنى – قيمة )أعلى التالية: المعادلة حسااب الحسااابي المتوسااط على للحكم التالي التدريج اعتماد تم وقد
 اآلتي: النحو على ال،ماسي التدريج تقسيم يكون وعليه الواحد المستو  طول وهو 1.33 =

 .ةضعيف بدرجة حسابي متوسط دون فما 2.33 = د1.33 + 1:) الضعي  المستو 
 .ةمتوسط بدرجة د3.66-2.34) من أنه أي 3.66 = د1.33 + 2.33) المتوسط: المستو 
 .مرتفعة بدرجة فوق فما د3.67) من أنه أي 5 = د1.33 + 3.67) المرتفع: المستو 

  اآلتية: المعادلة تطبيق خالل من اوداري ألدا ا مستويات احتساب وسيتم
 1 +1.33  =      4      =     5  -  1 =    البدائل عدد

   3                3       المستويات عدد

 ومناقشتها: النتائج عرض
 ومناقشته: األول السؤال نتائج

 وعي مساااتو  لمجاالت المعيارية واالنحرافات الحساااابية المتوساااطات اسااات،راج تم األول الساااؤال عن لإلجابة
 .ذلك يبين د3) جدول المعلمين، نظر وجهة من ككل والمجاالت الرشيدة الحوكمة بمفاهيم المدار  مديري

 )ن= الكلية والدرجة الرشيدة الحوكمة بمفاهيم الوعي لمجاالت المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (3) جدولال

220.) 

 المجال الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 متوسطة 2 0.32 3.19 والمحاسبة المسا لة 1

 متوسطة 3 0.34 3.18 والنزاهة الشفافية 2

 متوسطة 4 0.42 3.13 المشاركة 3

 متوسطة 1 0.42 3.33 التمكين 4

 متوسطة  0.31 3.20 العام المتوسط

 الثانوية المدار  مديري وعي مستو  ل المعيارية واالنحرافات الحسابية  المتوسطات  أنَّ د3) الجدول من تضح ي

 جا  ثم ،متوساااااااطة وبدرجة التمكين مجال برزهاأ كان د،3.13– 3.33) بين تراوحت ككل الرشااااااايدة الحكومة بمفاهيم

 والنزاهة الشفافية  لمجال الحسابي  المتوسط  وبلغ متوسطة،  وبدرجة د3.19) حسابي  بمتوسط  والمحاسبة  المسا لة  مجال

 المتوسااط وبلغ متوسااطة، وبدرجة د3.13) المشاااركة لمجال الحسااابي المتوسااط بلغ وأخيرًا متوسااطة، وبدرجة د3.18)

 متوسطة. وبدرجة د3.20) العام
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 الثانوية المدار  مديري وعي لمساااتو  المعيارية واالنحرافات الحساااابية المتوساااطات أنَّ الدراساااة نتائج بينت
 بين شائعة  ليست  الحوكمة ثقافة ألن ذلك في السبب  يكون وقد ،متوسطة  وبدرجة د3.20) ككل الرشيدة  الحكومة بمفاهيم

 وأنَّ الواقع من قريبة  النتيجة  هذه  أنَّ الباحث   ويعتقد  المجال،  هذا  في تدريبة   دورات يتلق لم وغالبيتهم  المدار ،  مديري 
 .إجاباتهم في صادقين كانوا المعلمين
 جا  ثم متوسااااطة، وبدرجة التمكين مجال برزهاأ وكان د،3.13– 3.33) بين المجاالت متوسااااطات تراوحتو

 والنزاهة الشفافية  لمجال الحسابي  المتوسط  وبلغ متوسطة،  وبدرجة د3.19) حسابي  بمتوسط  والمحاسبة  المسا لة  مجال

 مجال وجا  متوسااااطة، وبدرجة د3.13) المشاااااركة لمجال الحسااااابي المتوسااااط بلغ وأخيرًا متوسااااطة، وبدرجة د3.18)

 أما للمعلمين، كبرأ بدرجة القرار ات،اذ وسااالطة المساااؤوليات من مزيد إعطا  إلى يؤدي كونه األولى المرتبة في التمكين
 القرارات ات،اذ  في المعلمين مشااااااااركة  من المديرين  ت،و  إلى ذلك  يعود وقد  خيرةاأل بالمرتبة   جا   المشااااااااركة  مجال 
  البسيطة. والمهام واألعمال الجداول إعداد في المشاركة وحصر

 الحوكمة مبادئ تطبيق مساااتو  أنَّ بيَّنت التي د2016) محمود دراساااة نتيجة مع الحالية الدراساااة نتيجة واتفقت

 د2016) محمود دراسة  أنَّ إال متوسطة،  بدرجة جا ت الغربية الضفة  شمال  محافظات في والتعليم التربية مديريات في

 المعلمين. نظر وجهة من كانت الحالية الدراسة بينما أنفسهم، المديرين نظر وجهة من كانت
 المدار  في للحوكمة ممارساااااة وجود بيََّنْت التي د2016) قرواني دراساااااة نتيجة مع الدراساااااة نتيجة واختلفت

 المعلمين نظر وجهة من والعدالة والتمكين والمساااا لة الشااافافية :الحوكمة أبعاد على مرتفعة بدرجة فلساااطين في الثانوية
 مجي  في أيضااااًا االختال  ظهر كما مرتفعة. وليساااات متوسااااطة بدرجة الحالية الدراسااااة نتيجة فكانت فيها، والمعلمات

 والمسا لة  الشفافية  مجال جا  فقد د2016) قرواني دراسة  في بينما الحالية الدراسة  في األولى المرتبة في التمكين مجال

 إدارات مديري أدا  في الحوكمة أن أظهرت التي د2015) البليهي دراسة  نتائج مع الحالية الدراسة  نتائج واختلفت أواًل،
 عالية. بدرجة تمار  السعودية العربية المملكة في كوا د )جي إطار ضو  في التعليم
 ومناقشته: الثاني السؤال نتائج

 األدا  فاعلية لمقيا  المعيارية واالنحرافات الحساااااابية المتوساااااطات اسااااات،راج تم الثاني الساااااؤال عن لإلجابة
 .ذلك يوضح د4) جدول ،اوداري

 
 (.220 )ن= اإلداري األداء فاعلية لمقياس المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (4) جدولال

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 متوسطة 4 0.72 3.40 بنا ة بصورة راجعة تغذية للمعلمين يوفر 1

2 
 يتعلق فيما آرائهم عن للتعبير المعلمين أمام المجال يفسح

 التربوية باألمور
 متوسطة 6 0.66 3.39

 متوسطة 3 0.73 3.42 ت،صصهم مجال في يستجد ما على المعلمين ُيطلع 3

 متوسطة 9 0.77 3.35 استشارتهم عبر المعلمين على المسؤوليات يوزع 4

 متوسطة 8 0.70 3.35 بها اوشادة عبر المعلمين إنجازات ُيقدِّر 5

6 
 فرص من تعزز المعلمين مع إيجابية عالقات شبكة يطور

 المهني أدائهم تجويد في مساهمته
 متوسطة 7 0.65 3.36

7 
 بين اونسانية العالقات شبكة توطد أنشطة تصميم على يعمل

 المعلمين
 متوسطة 5 0.75 3.40

8 
 يمارسونها التي باألدوار يتعلق فيما بإيجابية المعلمين يحاور

 المدرسة في
 متوسطة 11 0.75 3.30

 متوسطة 10 0.63 3.30 المدرسة في األدا  سير لتجويد خطط تصميم على يحرص 9

 مرتفعة 2 0.85 3.72 المعلمين آرا  يحترم 10

 متوسطة 13 0.63 3.27 الزمالة بروح المعلمين يعامل 11

12 
 تمنح إضافية مادية موارد توفير في تساعد لفعاليات ي،طط

 االستقاللية من مزيدًا المؤسسة
 متوسطة 12 0.70 3.28

13 
 تجويد في لإلفادة األمور أوليا  لمشاركة مالئمًا هامشًا يوفر

 المدرسي األدا 
 ضعيفة 16 0.69 2.25

14 
 للعملية تسييرهم في اويجابية اعتماد على المعلمين يشجع

 المدرسة في التعلمية التعليمية
 مرتفعة 1 0.87 3.78

 ضعيفة 15 0.72 2.28 المدرسية اجتماعاته في التكنولوجية الممكنات من َيفيُد 15

 متوسطة 14 0.79 3.23 العمل في بالجدارة يتمتع لمن النجاح ديمومة لدعم حوافز يقدم 16
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 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 متوسطة  0.42 3.25 العام المتوسط

 تراوحت اوداري األدا  فاعلية لمجال المعيارية واالنحرافات الحساااابية المتوساااطات أنَّ د4) الجدول من يظهر

 للعملية تسييرهم  في اإليجابية اعتماد على المعلمين يشجع  على وتنص د14) للفقرة أبرزها كان د،3.78– 2.25) بين

 "المعلمين آرا  يحترم" على تنص التي د10) رقم الفقرة جا ت  ثم مرتفعة،  وبدرجة   المدرسااااااااة  في التعلمية  التعليمية 

 في يساااااتجد ما على المعلمين ُيطلع على وتنص د3) رقم الفقرة جا ت ثم مرتفعة، وبدرجة د3.72) حساااااابي بمتوساااااط

 يوفر على تنص التي د13) رقم الفقرة جا ت وأخيرًا ،توساااطةم وبدرجة د3.42) حساااابي بمتوساااط تخصاااصاااهم  مجال

 د3.25) العام المتوساط  وبلغ .ضاعيفة  وبدرجة المدرساي  األداء تجويد في لإلفادة األمور أولياء لمشااركة  مالئمًا هامشااً 

 .متوسطة بدرجة
 الساابب يعود وربما ،متوسااطة بدرجة د3.25) اوداري األدا  فاعليةل العام المتوسااط أنَّ الدراسااة نتائج أظهرت

 حيث  من اوداري العمل  بتكامل    االهتمام  وعدم  الروتينية،  اليومية  األعمال  تسااااااايير على المديرين  تركيز إلى ذلك  في
 األدا  ذوي المعلمين على والتركيز بفاعلية،   األنشاااااااطة   ومتابعة   المتميزين، الطلبة  ملفات  ومتابعة   المدرسااااااااة،  تطوير
 األعمال. تكامل من وغيرها ن،فض،الم

 كانو د،3.78– 2.25) بين اوداري األدا  فاعليةل المعيارية واالنحرافات الحسااااااابية المتوسااااااطات تراوحتو

 في التعلمية  التعليمية  للعملية  تساااااااييرهم في اويجابية    اعتماد  على المعلمين "يشاااااااجع على وتنص د14) للفقرة أبرزها 
 د3.72) حسابي  بمتوسط  المعلمين" آرا  "يحترم على تنص التي د10) رقم الفقرة جا ت ثم مرتفعة، وبدرجة المدرسة" 

  مرتفعة، وبدرجة
 أدا  متابعة   من يتمكن لكي المعلمين مع الطيبة  العالقة  على بالحفاظ   المديرين  اهتمام  إلى النتيجة  عزو ويمكن 
 لذلك. المناسبة الظرو  وتهيئة التعليمية العملية تسيير خالل من أدائهم تحسين في واوسهام المعلمين،

 :ومناقشته الثالث السؤال نتائج
 متغيرات حسااب للمجاالت المعيارية واالنحرافات الحسااابية المتوسااطات حساااب تمَّ الثالث السااؤال عن لإلجابة

 للكش   دMANOVA) المتعدد التباين تحليل وتطبيق ذلك، يوضح  د5) جدول ال،برة، وسنوات  العلمي، المؤهل الجنس،

 في الفروق عن للكش   د3Way- ANOVA) الثالثي التباين وتحليل ،ذلك يوضح  د6) جدول المجاالت، في الفروق عن

 .ذلك يوضح د7) جدول ال،برة، وسنوات العلمي، والمؤهل الجنس، متغيرات الختال  تبعًا الكلية الدرجة
 الجنس، لمتغيرات تبعا الرشيدة الحوكمة بمفاهيم الوعي لمجاالت المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (5الجدول)

 (.220 )ن= الخبرة وسنوات العلمي، والمؤهل

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط الفئة المتغير المجال

 المسا لة
 والمحاسبة

 الجنس
 0.38 3.13 ذكر
 0.24 3.23 انثى

 المؤهل
 العلمي

 0.31 3.18 بكالوريو 
 0.33 3.22 عليا دراسات

 ال،برة
 0.36 3.13 سنوات من اقل
 0.29 3.21 سنوات 5 من اكثر

 والنزاهة الشفافية

 الجنس
 0.40 3.08 ذكر
 0.25 3.25 انثى

 المؤهل
 العلمي

 0.34 3.17 بكالوريو 

 0.29 3.22 عليا دراسات

 ال،برة
 0.33 3.17 سنوات 5 من اقل
 0.33 3.18 سنوات 5 من اكثر

 المشاركة

 الجنس
 0.48 3.03 ذكر

 0.34 3.20 انثى

 المؤهل
 العلمي

 0.44 3.11 بكالوريو 

 0.32 3.21 عليا دراسات

 ال،برة
 0.45 3.09 سنوات 5 من اقل
 0.41 3.14 سنوات 5 من اكثر

 التمكين
 الجنس

 0.48 3.24 ذكر
 0.34 3.39 انثى

 0.40 3.34 بكالوريو 
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 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط الفئة المتغير المجال
 المؤهل
 العلمي

 0.48 3.24 عليا دراسات

 ال،برة
 0.41 3.32 سنوات 5 من اقل
 0.42 3.32 سنوات 5 من اكثر

 ككل األداة

 الجنس
 0.37 3.11 ذكر
 0.22 3.26 انثى

 المؤهل
 العلمي

 0.30 3.19 بكالوريو 
 0.31 3.22 عليا دراسات

 ال،برة
 0.33 3.17 سنوات 5 من اقل
 0.29 3.21 سنوات 5 من اكثر

 ،والمحاسااااابة المسااااااءلة لمجاالت الحساااااابية المتوساااااطات بين ظاهرية فروق هناك أنَّ د5) الجدول من يظهر

 العلمي، المؤهل الجنس، لمتغيرات تبعًا األردن في المعلمين نظر وجهة من التمكين ،المشااااااااركة ،والنزاهة الشااااااافافية
 د6) جدول د،MANOVA) المتعدد التباين تحليل تطبيق تم الفروق لهذه االحصائية  الداللة عن وللكش   ال،برة، سنوات 

 ذلك. يوضح
 متغيراتل تبعًا الرشيدة الحوكمة بمفاهيم الوعي مستوى لمجاالت (MANOVA) المتعدد التباين تحليل نتائج (6) جدولال

 (.220 )ن= الخبرة( سنوات العلمي، المؤهل الجنس،) الدراسة

 المجال المتغير
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 F قيم
 الدالالت

 االحصائية

 الجنس
 0.07=هوتلنج

F=3.96 

Sig=0.00 

 0.044 4.108 0.408 1 0.408 والمحاسبة المسا لة

 0.000 14.826 1.602 1 1.602 والنزاهة الشفافية

 0.002 9.723 1.685 1 1.685 المشاركة

 0.013 6.320 1.083 1 1.083 التمكين

 العلمي المؤهل
 0.04 =هوتلنج

F=2.42 

Sig=0.05 

 0.529 0.397 0.039 1 0.039 والمحاسبة المسا لة

 0.328 0.961 0.104 1 0.104 والنزاهة الشفافية

 0.201 1.643 0.285 1 0.285 المشاركة

 0.188 1.744 0.299 1 0.299 التمكين

 ال،برة سنوات
 0.01=هوتلنج

F= 0.86 

Sig= 0.48 

 0.249 1.338 0.133 1 0.133 والمحاسبة المسا لة

 0.637 0.223 0.024 1 0.024 والنزاهة الشفافية

 0.920 0.010 0.002 1 0.002 المشاركة

 0.901 0.016 0.003 1 0.003 التمكين

 ال،طأ

   0.099 216 21.455 والمحاسبة المسا لة

   0.108 216 23.346 والنزاهة الشفافية

   0.173 216 37.434 المشاركة

   0.171 216 37.012 التمكين

 المصحح المجموع

    219 22.140 والمحاسبة المسا لة

    219 25.033 والنزاهة الشفافية

    219 39.457 المشاركة

    219 38.433 التمكين

 يلي: ما د6) الجدول من يظهر

 ،والنزاهة الشاااااافافية ،والمحاساااااابة المساااااااءلة المجاالت في الجنس لمتغير حصااااااائيةإ داللة ذات فروق يوجد •

  د4.108) والمحاساااابة المسااااا لة لمجال (F) قيمة فبلغت ،دα=0.05) الداللة مسااااتو  عند التمكين ،المشاااااركة

 الحساااابي المتوساااط وبلغ د3.23) حساااابي بمتوساااط اوناث لصاااالح الفروق وكانت د0.044) إحصاااائية وبداللة

 وكانت د0.000) إحصاااااااائية وبداللة د14.826) والنزاهة الشااااااافافية لمجال (F) قيمة وبلغت ،د3.13) للذكور

 (F) قيمة وبلغت د،3.08) للذكور الحسااااابي المتوسااااط وبلغ د3.25) حسااااابي بمتوسااااط اوناث لصااااالح الفروق

 د3.20) حسابي  بمتوسط  اوناث لصالح  الفروق وكانت د0.002) إحصائية  وبداللة د9.723) المشاركة  لمجال

 د0.013) إحصائية  وبداللة د6.320) التمكين لمجال (F)قيمة وبلغت د،3.03) للذكور الحسابي  المتوسط  وبلغ

 د.3.24) للذكور الحسابي المتوسط وبلغ د3.39) حسابي بمتوسط اوناث لصالح الفروق وكانت
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 قيمة فبلغت ،دα=0.05) الداللة مساااتو  عند العلمي المؤهل لمتغير تبعًا حصاااائيةإ داللة ذات فروق وجود عدم •

(F) قيمة وبلغت ،د0.529) إحصااااااائية وبداللة د0.397) والمحاساااااابة المسااااااا لة لمجال (F) الشاااااافافية لمجال 

 إحصائية  وبداللة د1.643) المشاركة  لمجال (F) قيمة وبلغت ،د0.328) إحصائية  وبداللة د0.961) والنزاهة

 .د0.188) إحصائية وبداللة د1.744) التمكين لمجال (F) قيمة وبلغت ،د0.201)

 قيمة فبلغت ،(α=0.05) الداللة مسااتو  عند ال،برة ساانوات لمتغير تبعًا حصااائيةإ داللة ذات فروق وجود عدم •

(F) قيمة وبلغت ،د0.249) إحصائية وبداللة د1.338) والمحاسبة  المسا لة  لمجال(F) والنزاهة الشفافية لمجال 

 إحصااااااااائية  وبداللة   د0.010) المشاااااااااركة  لمجال  (F) قيمة  وبلغت  ،د0.637) إحصااااااااائية  وبداللة   د0.223)

 .د0.901) إحصائية وبداللة د0.016) التمكين لمجال (F) قيمة وبلغت ،د0.920)
 متغيراتل تبعًا ككل المتوساطات  بين الفروق عن للكشا   د3Way- ANOVA) الثالثي التباين تحليل تطبيق وتمَّ

 ذلك. يوضح د7) جدول ال،برة، وسنوات العلمي، والمؤهل الجنس،
 الحوكمة بمفاهيم للوعي الكلية الدرجة في الفروق عن للكشف (3Way- ANOVAالثالثي) التباين تحليل نتائج (7)الجدول

 (.220=ن()الخبرة وسنوات العلمي، والمؤهل )الجنس، لمتغيرات تبعًا الرشيدة
 اإلحصائية Fداللة F قيمة المربعات متوسط الحرية درجات المربعات مجموع التباين مصدر

 0.001 12.262 1.116 1 1.116 الجنس

 0.580 0.308 0.028 1 0.028 العلمي المؤهل

 0.849 0.036 0.003 1 0.003 ال،برة سنوات
   0.09 216 19.660 ال،طأ

    219 20.849 المصحح المجموع

  :د7) الجدول من يظهر

ية   داللة  ذات فروق وجود • لداللة    مساااااااتو  عند  إحصااااااااائ عاً  دα=0.05) ا غت  الجنس، لمتغير تب مة  فبل  د(F قي
 بلغ بينما د،3.26) حسااااابي بمتوسااااط اوناث لصااااالح الفروق وكانت ،د0.001) إحصااااائية وبداللة د12.262)

 د.3.11) للذكور الحسابي المتوسط

 قيمة فبلغت العلمي، المؤهل لمتغير تبعًا دα=0.05) الداللة مساااتو  عند إحصاااائية داللة ذات فروق وجود عدم •

F)د0.580) إحصائية وبداللة د0.308) د. 

 (Fقيمة فبلغت ال،برة سنوات  لمتغير تبعًا دα=0.05) الداللة مستو   عند إحصائية  داللة ذات فروق وجود عدم •
 د0.849إحصائية) وبداللة د0.036) د

 الجنس، لمتغير تبعًا دα=0.05) الداللة مساااتو  عند إحصاااائية داللة ذات فروق وجود الدراساااة نتائج أظهرت

 بينما ،د3.26) حسابي  بمتوسط  اوناث لصالح  الفروق وكانت د،0.001) إحصائية  وبداللة د12.262) د(F قيمة فبلغت

  د.3.11) للذكور الحسابي المتوسط بلغ
 الذكور، مدار  إدارات من أكثر الحوكمة  تمار   اوناث مدار  إدارات أنَّ َيَرْيَن المعلمات  أنَّ على ذلك ويدل

 على تعود الحوكمة  وأنَّ الذكور،  المديرين  من الحوكمة  بمبادئ  التزاماً  أكثر المديرات  أنَّ إلى ذلك  في السااااااابب   ويعود
 التربوية السااياسااات ورساام البشاارية، للموارد أفضاال إدارة تحقيق أهمها: إيجابية  بآثار  التعليمية والعملية المدرسااي العمل

 والنزاهة. الشفافية من درجة أعلى وتحقيق بفاعلية،

 العلمي، المؤهل لمتغير تبعًا دα=0.05) الداللة مستو  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج وبينت •

 د.0.580) إحصائية وبداللة د0.308) د(F قيمة فبلغت

 مديري  وعي مساااااااتو  بأنَّ  الم،تلفة  العلمية  المؤهالت حملة  من الدراسااااااااة  عينة  أفراد اتفاق  على ذلك  ويدل 
 المتوسط. عن يزد لم الرشيدة الحوكمة بمفهوم المدار 

 فروق وجود أظهرت التي د2017) والغامدي والمالكي، ال،ليوي، دراساااااة نتيجة مع الدراساااااة نتيجة واختلفت
 الكلية الدرجة حول العلمي المؤهل متغير باختال  الدراساااة عينة أفراد اساااتجابات متوساااطات بين إحصاااائية داللة ذات

 العلمي مؤهلهن ممن والفاااعليااة  بااالكفااا ة  يتعلق فيمااا التربوي الت،طيط عمليااات في الحوكمااة مبااادئ تطبيق لاادرجااة 
 .بكالوريو 

 لمتغير تبعًا دα=0.05) الداللة مسااتو  عند إحصااائية داللة ذات فروق وجود عدم الحالية الدراسااة نتائج وبينت •

 د.0.849) إحصائية وبداللة دF) (0.036)قيمة فبلغت ال،برة سنوات

 في مهمة الرشيدة  الحوكمة أنَّ على يجمعون لديهم، ال،برة سنوات  إلى النظر ودون المعلمين أنَّ على ذلك ويدل
 المعلمين يشااااجع الذي األمر عادل، بشااااكل المدرسااااة في والصااااالحيات المسااااؤوليات توزيع على وتعمل اوداري العمل
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 مديري  تطبيق بأنَّ  العام  االعتقاد  من يقتربون ال،برة لمتغير تبعاً  العينة  أفراد جميع إنَّ إذ واوبداع،  االبتكار  من ويمكنهم
 المتوسط. عن يزد لم الحوكمة لمفاهيم المدار 

 :ومناقشته الرابع السؤال نتائج
 اوداري األدا  فاعلية لمقيا  المعيارية واالنحرافات الحسابية  المتوسطات  حساب  تمَّ الرابع السؤال  عن لإلجابة

 الثالثي التباين تحليل وتطبيق ذلك، يوضاااااااح د8) جدول ال،برة، وسااااااانوات العلمي، المؤهل الجنس، متغيرات حساااااااب
(ANOVAلدرجة    في الفروق عن للكشااااااا  د ية  ا ية    الكل فاعل عاً  دارياو دا األ ل  والمؤهل  الجنس، متغيرات الختال  تب

 ذلك. يوضح د9) جدول ال،برة، وسنوات العلمي،
 
 
 
 
 

 والمؤهل الجنس،) المتغيرات الختالف تبعًا اإلداري األداء فاعليةل المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (8الجدول)
 (.220)ن= (الخبرة وسنوات العلمي،

 

 اوداري األدا  فاعلية الدراسااااة لمجال الحسااااابية المتوسااااطات بين ظاهرية فروق وجود د8) الجدول من يظهر
 الثالثي التباين تحليل تطبيق تمَّ اوحصائية  الداللة عن وللكش   ،العلمي والمؤهل وال،برة الجنس متغيرات الختال  ًاتبع
(3Way- ANOVAذلك. يوضح د9) جدول الكلية، للدرجة د 

 سنوات العلمي، المؤهل الجنس، متغيرات بين الفروق عن للكش  د3Way- ANOVA) التباين تحليل تطبيق تمَّ

 ذلك. يوضح د9) جدول ال،برة،
 )الجنس، لمتغيرات تبعًا اإلداري األداء فاعلية في الفروق عن للكشف (3Way- ANOVA) التباين تحليل نتائج (9)الجدول

 (.220=ن) (الخبرة العلمي،سنوات المؤهل
 اإلحصائية Fداللة F قيمة المربعات متوسط الحرية درجات المربعات مجموع التباين مصدر

 0.006 7.730 1.342 1 1.342 الجنس

 0.560 0.340 0.059 1 0.059 العلمي المؤهل

 0.784 0.075 0.013 1 0.013 ال،برة سنوات

   0.174 216 37.491 ال،طأ

    219 38.883 المصحح المجموع

 :د9الجدول) من يظهر

ية   داللة  ذات فروق وجود • لداللة    مساااااااتو  عند  إحصااااااااائ عاً  (α=0.05) ا غت  الجنس، لمتغير تب مة  فبل  د(F قي
 بلغ بينما د،3.32) حساااااابي بمتوساااااط اوناث لصاااااالح الفروق وكانت ،د0.006) إحصاااااائية وبداللة د7.730)

 د.3.16) للذكور الحسابي المتوسط

 قيمة فبلغت العلمي، المؤهل لمتغير تبعًا (α=0.05) الداللة مساااتو  عند إحصاااائية داللة ذات فروق وجود عدم •

F)د0.560) إحصائية وبداللة د0.340) د. 

 (Fقيمة فبلغت ال،برة سنوات  لمتغير تبعًا (α=0.05) الداللة مستو   عند إحصائية  داللة ذات فروق وجود عدم •
 د.0.784إحصائية) وبداللة د0.075) د

 األدا  فاعلية   وزيادة  بالمدار    المت،ذة  واوجرا ات بالقوانين  االلتزام نسااااااابة  ارتفاع  ورا  السااااااابب  يكون وقد 
 آلرا  تقديراً  أكثر اوناث  وأنَّ الذكور،  من إليهن الموكلة  والمهام  بالقوانين  والتزاماً  تفاعالً  أكثر اوناث  أنَّ إلى اوداري

 الثانوية. المدار  لمديري اوداري األدا  بفاعلية أعلى آرا هن نجد ولذلك المديريات؛
 وخبرة العلمية مؤهالتهم عن النظر وبغض المعلمين نظر وجهة من المدار  مديري أنَّ على أيضااااااا يدل وهذا

 أهدافها،   وتحقيق والتعليم التربية  برامج بتنفيذ  يقوم إنهم إذ متوساااااااطة؛  بدرجة   اوداري األدا  بفاعلية   يتميزون المعملين

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد الفئة المتغير

 الجنس
 0.53 3.16 96 ذكر
 0.28 3.32 124 انثى

 المؤهل
 العلمي

 0.41 3.24 182 بكالوريو 
 0.44 3.28 38 عليا دراسات

 سنوات
 ال،برة

 0.41 3.24 62 سنوات 5 من اقل
 0.42 3.25 158 سنوات 5 من اكثر
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 المدرسااة، أهدا  وتحقيق التغيرات لمواكبة التعليم نوعية تحسااين أجل من بفاعلية والتطوير التغير عن مسااؤولون وأنهم
 وفاعلية. كفا ة بكل والتقويم والمتابعة والرقابة والتنسيق والتنظيم الت،طيط بمهمات ويقومون

 مجـاالت  فـي  األدا  فاعليـة  درجـة  أنَّ بينت التي د2010) العمرات دراسة نتيجة مع الدراسة هذه نتيجة واتفقت
 متوسطة. كانت والقيادة، الدراسي، والتحصيل المدرسـية، االختبـارات

 :ومناقشتها الخامس السؤال نتائج
 وفاعلية الرشيدة الحوكمة بين دPearson Correlation) االرتباث معامالت حساب تمَّ السؤال هذا عن لإلجابة

 ذلك. يوضح د10) جدول ،المعلمين نظر وجهة من للمديرين اوداري األدا 
 (.220 )ن= اإلداري األداء فاعلية وبين الرشيدة الحوكمة بين االرتباط معامالت (10) الجدول

 اإلحصائية الداللة االرتباط معامل الحسابي المتوسط المقياس

 3.20 الرشيدة الحوكمة

 اوداري األدا  فاعلية 0.00 0.827
 للمديرين

3.25 

بدرجة    إيجاابياة   عالقة  وجود د10) جدول  من النتاائج  أظهرت  للماديرين  اوداري األدا  فاعلياة   بين مرتفعاة  و
 الرشيدة  للحوكمة الحسابي  المتوسط  وبلغ د،0.00) إحصائية  وبداللة د0.827) االرتباث معامل فبلغ الرشيدة  الحوكمةو
 د.3.25) اوداري األدا  لفاعلية وبلغ د3.20)

 في أفضاال نتائج يحقق الرشاايدة الحوكمة بمبادئ المدار  مديري التزام أنَّ إلى ذلك في الساابب الباحثان ويعزو
 المدرساااااة يزود الذ  اودارة منهج تسااااايير في الحوكمة بأهمية مرتفع وعي لديهم المدار  مديري وأنَّ اوداري، األدا 

 تطبيق وأنَّ مرتفع، وأدا  بكفا ة التعليمية العمليات تدار خالله من الذ  األسااااالوب تحدد التى والساااااياساااااات باوجرا ات
 وترفع المعلمين أدا  من تحسااااان عناصااااار جميعها والمساااااا لة والتمكين والنزاهة الشااااافافية منها والتي الحوكمة مبادئ

 متميزة. وتجعلها التعليمية بالعملية وتنهض إنتاجيتهم
 التوصيات:
 باآلتي: ناالباحث أوصى الدراسة نتائج ضو  في

 المديرين لد  لتزيد اوداري األدا  فاعلية على وأثرها الرشيدة الحوكمة ميادين في الدراسات من مزيد إجرا  .1
 الحوكمة. بمفاهيم وعيهم

 في تطبيقها وكيفية الرشيدة الحوكمة بمبادئ تعنى تدريبية بدورات الثانوية المدار  مديري إشراك ضرورة .2
 الذكور. وخاصة المدرسي اوداري العمل

 واالبتكار. التجديد مسؤولية لتحمل للمعلمين محفزة بيئة وتوفير بإيجاد المدار  مديرو يقوم أْن .3
 والمراجع المصادر قائمة
  العربية: المراجع : أواًل

 وبيت القد  جامعتي في األكاديمية الدوائر لرؤسااااا  اوداري األدا  واقع د.2016) أحالم ومحساااان محمد، والطيطي أحمد، محمود أبوساااامرة

 39-56 .ص ص د،36)1 ،العالي التعليم في للبحوث العربية الجامعات اتحاد مجلة فيهما، التدريس هيئة أعضا  نظر وجهة من لحم
 عولمة  الدولي  العلمي المؤتمر إلى مقدم  بحث  التحديات،   مواجهة  في ودورها  الجامعات   حوكمة  د.2012) اهلل عبد  والقرشاااااااين أحمد  برقان، 
   .16-15 ص ص لبنان، طرابلس، الجنان، جامعة المعرفة، عصر في اودارة
  المصاااارية، األعمال بيئة في المنشااااورة المالية القوائم جودة على وأثرها الشااااركات حوكمة في المراجعة لجان دور د.2005) مجدي سااااامي،

  التجارة. كلية االسكندرية، جامعة ،واالقتصادية اودارية المحاسبية وأبعادها الشركات لحوكمة ال،امس المؤتمر
  األردن. -عمان ،وموزعون ناشرون :الفكر دار ،متعلمة كمنظمات التربوية المؤسسات د.2010) ضحى وخضر، سوزان سلطان،

  الملك جامعة مجلة نظرهم، وجهة من الوظيفي أدائهم في ومديرياتهم المدار  لمديري تدريسية برامج من يقدم ما أثر د.2001) أمل الشامان،
 .377-438 ص ص د،2)13 ،سعود

 اللبنانية. المصرية الدار ،والنفسية التربوية المصطلحات معجم د.2003) حامد وعمار زينب، والنجار حسن، ،شحاتة

 الثاني،  الجز  ،د1) العدد  ،التربوية  العلوم مجلة  المشااااااااركة،  خالل من اودارة لتطوير مدخل   الجامعات   حكومة  د.2011فاروق)  الحكيم، عبد 

 .مصر القاهرة، جامعة
 .38-34  ص ص الحامد. ومكتبة دار .عمان:التربوية اودارة في الدافعيةو القيادة د.2006) علي ،رةعياص

  جامعة   د،10-17-2012) المعرفةد  عصااااااار في اودارة )عولمة  الدولي  العلمي المؤتمر ومعاييرها،   الحوكمة  محددات  د.2012) محمد  غادر، 

 .طرابلس الجنان،
 ميدانية دراساااة المعاصااارة" التربوية االتجاهات ضاااو  في العامة الثانوية المدار  مديري أدا  لتطوير مقترح موذجأن د.2015ماهر) غبور،
 دمشق. جامعة التربوية، واودارة المقارنة التربية في الدكتوراة درجة لنيل مقدمة رسالة دمشق"، مدينة في

  ،الزيتونة جامعة مقدم منشاااور بحث غزة، قطاع في الفلساااطينية الجامعات في بها للنهوض التحديات وأهم الحوكمة واقع د.2013ماجد) الفرا،

 .115-106 ص ص
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  الجامعات   اتحاد  مجلة  والمعلمات،  المعلمين نظر ووجهة  فلساااااااطين في الثانوية   المدار   في الحوكمة  ممارساااااااة  مد  د.2016)الد خ  ،قرواني
 .157-111ص ص د،4)14 ،النفس وعلم للتربية العربية

  شاااااامال محافظات في والتعليم التربية مديريات في العمل إجرا ات بجودة وعالقتها الحوكمة مباد   تطبيق مسااااااتو د.2016جمال) محمود،
 فلسطين. النجاح، جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة ،الثانوية الحكومية المدار  مديري نظر وجهات من الغربية الضفة

 .78 -56ص ص المصرية، االنجلو مكتية القاهرة، ،إستراتيجي منظور _ المقترح التعليم حوكمة د.2012فاروق) مرزوق،

  نظرهم: وجهة من لهم الممنوحة للصالحيات الكويت دولة في التعليمية حولي منطقة في المدار  مديري تقييم درجة د.2014) محمد المسيلم،

 .223-193ص ص ،35 العدد ،1 المجلد،التربوية لألبحاث الدولية المجلة ميدانية، دراسة

 بالقاهرة. العربية اللغة مجمع ،الوسيط المعجم د.2010محمد.) والنجار، حامد، القادر، وعبد أحمد، والزيات، إبراهيم، مصطفى،

 .133-129 ص ص والثقافة، والعلم للتربية المتحدة األمم منظمة ،1ث ،التعليم في المساواة تحقيق في الحوكمة أهمية د.2009) اليونسكو

 األجنبية المراجع :ثانيًا
Ataphia, D. (2011) : An Assessment of Accountability among Teacher in secondary School in Delta State, 
African Journal of Social Scienes, Vol. (1), pp 115-125 
Duma, M.(2013).The Princpals Views on parent participation in Governance of Rural Schools. University of 
Zululand, republic of south Africa. 
Kendie, S.(2017). constraints principals face in enhansing democratic school governance in kenyan public 
secondary schools.british journal of education, 5 (7) ,pp 60-68. 
Lavonen, (2017).Governance Decentralisation in Education :Finish Innovation in Education. Red. Revista De 
Education A Distancia , (53), pp 1-22. 
Sheppard, A.P.L.(2011).An analysis of the nature of the governance of international School and potential for 
securing appropriate governance. 
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 وعالقتها الدين صالح محافظة في الحكومية الثانوية المدارس مديري لدى اإلستراتيجية اإلدارة
 التربويين المشرفين نظر وجهة من اإلداري باإلبداع

 
 جودت جاسم مهدي
 جامعة عمان العربية

 14/12/2019تاريخ االستالم: 
 

 حمد حراحشةأد. عالء 
 جامعة عمان العربية

 14/1/2020تاريخ القبول: 
 الملخص

 في الدين صالح  محافظة في الحكومية الثانوية المدار  مديري ممارسة  درجة إلى للتعر  الدراسة  هذه هدفت
 المنهج الباحثان واسااات،دم التربويين، المشااارفين نظر وجهة من اوداري باوبداع وعالقتها اوساااتراتيجية لإلدارة العراق

 أربعة على موزعة اوساااااتراتيجية لإلدارة فقرات األولى تضااااامنت البيانات، لجمع أداتين وطورا االرتباطي، الوصااااافي
 توزيع وتم فقرة، د20) وعددها   اوداري، اوبداعي  مقيا   الثانية   األداة وتضااااااامنت   فقرة، د30) من وتكونت  مجاالت، 
 أظهرت وقد العراق، في الدين صااااالح محافظة في تربوية ومشاااارفة مشاااارفًا د175) قوامها عينة على الدراسااااة أداتي
 جا ت اوسااااااتراتيجية لإلدارة الدين صااااااالح محافظة في الحكومية الثانوية المدار  مديري ممارسااااااة درجة أّن النتائج
 أيضًا وأظهرت متوسطة، بدرجة كذلك جا  المدار  مديري لد  اوداري اوبداع مستو  أّن وأظهرت متوسطة، بدرجة
 لد  اوداري اوبداع مساااااتو  وبين اوساااااتراتيجية اودارة ممارساااااة درجة بين إيجابية طردية ارتباطية عالقة هناك أن

 بعقد الدراسة  أوصت  النتائج ضو   وفي التربويين، المشرفين  نظر وجهة من الدين صالح  محافظة في المدار  مديري
  اوستراتيجية. لإلدارة ممارستهم لتحسين المدار  لمديري تدريبية دورات
 المدار . مديرو التربويون، المشرفون اوداري، اوبداع اوستراتيجية، اودارة :المفتاحية الكلمات

  



2021
 

89 

The Strategy Administration of Government Secondary School Principals in 
Salah Aldeen Province and its Relationship with Management Creativity from 

the Educational Supervisors 'Point of View 
 

Jawdat, J. Mahdi  
Amman Arab University 

 
Dr. Alaa Harahsheh  

Amman Arab University 
   

 
Abstract 

This study aimed at identifying the degree of practice of headmasters in 
governmental secondary schools at Salah Aldeen Governorate in Iraq with strategic 
management and its relation with administrative creativity from perspective of educational 
supervisors. The researcher used correlational descriptive method and developed two tools 
to collect information, first of which consisted of (30) items of strategic management 
distributed into four domains, while second consisted of (20) items of administrative 
creative measurement. The two tools of study were distributed to population of study 
consisted to (175) male and female educational supervisors at Salah Aldeen Governorate in 
Iraq. The findings of study showed that the degree of practice of headmasters in 
governmental secondary schools at Salah Aldeen Governorate to strategic management was 
medium. The findings of study also showed that the level of administrative creativity by 
schools headmasters was likewise medium. Moreover, the study concluded that there was 
positive direct correlational relationship between the degree to practice strategic 
management and level of administrative creativity by headmasters in schools at Salah 
Aldeen Governorate from perspective of educational supervisors. In light of study findings, 
the researcher recommended the following: Holding training courses for schools 
headmasters aiming to improve their practice to strategic management. 
Key Words: Strategy Administration, Management Creativity, Educational Supervisors, 
School Principals. 
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 المقدمة
 بال،طط  النظر إعادة  يتطلب  الهائل؛   التكنولوجي للتقدم  نتيجة  الحياة،  مجاالت  كافة   في الحاصاااااااال  التطور يعد 
 هذا مع وتتال م تواكب ودارة وحاجتها المؤسسات،    هذه أهم من التعليمية المؤسسات    وتعد مؤسساتها،    ودارة المستقبلية 
 يتم وغايات ومبادئ وأهدا  خطط وفق تكون أن يجب العصر، تطورات مع وتتال م فعالة اودارة تكون وحتى التطور،
 اودارة. في باوستراتيجية التربوي األدب في عر  ما وهو والبعيد، القريب المد  على تحديدها

 على تعمل ألنها المدرسااية، اودارات عمل في والتغيير للتطوير الحديثة النماذج أحد اوسااتراتيجية اودارة وتعّد
 واوبداع، والتميز واالبتكار المشااااركة على المعتمدة اودارية الممارساااات إلى التقليدية اودارية الممارساااات من االنتقال
 القرارات وات،اذ واألنشااااطة الفعاليات ودارة وفعال، متميز أدا  لتحقيق المسااااتقبل، تحديات لمواجهة الطرق إحد  وهي

 عن واضااحة رؤية وتكوين والفعالية، الكفا ة عنصااري بين الموازنة خالل من أدائها وتحسااين بالمدرسااة، اوسااتراتيجية
 د.2011 والمليجي، )ضحاوي المستقبل في المدرسة اتجاه

 لهم، الفردية المسااؤوليات وتحديد المدرسااة، في العاملين بين التكامل تحقيق على اوسااتراتيجية اودارة وتساااعد
 القدرة زيادة يعني مما المتطورة، األفكار وتكوين بلورة على والتشاااااجيع المدرساااااة، في التنظيمي الصاااااراع من والتقليل
 والقدرة المدرسااة، مسااتو  وتحسااين التنافس بزيادة اوسااتراتيجية اودارة وتسااهم المدرسااة، داخل واالبتكار اوبداع على
 معها تتناساااااب التي القرارات وصااااانع المدرساااااة، تواجه التي الجوهرية القضاااااايا تحديد خالل من والتطور، النما  على

 د.2005 )حبتور،
 والداخلية، ال،ارجية للتغيرات واالستجابة  التكي  على تساعد  اوستراتيجية  اودارة أّن د2013) مساعدة  وتر 
سة  مستقبلية،  لرؤية دائما تحتاج والمؤسسة     وتحقيق المؤسسة،    تقدم وتحقيق لعملها، وال،ارجية الداخلية المتغيرات ودرا
 والممارسة. بالفكر فيها اوداري اوبداع

 بااالقيمااة يحظى إنتاااج إلى يفضاااااااي الراقي، التفكير من بنوع تمتاااز معرفيااة عقليااة عمليااة أنااه اوبااداع ويعر 
 د.2002 )جروان، جديدًا شيئًا المعرفة إلى ويضي  واألهمية،
 عمل وأساليب  وطرق خدمات أو وحلواًل أفكارًا تكون قد جديدة أشيا   إيجاد على القدرة فهو اوداري اوبداع أما

 يمكن التي ومعارفه، الفكرية وطالقته العقلية قدراته وفق وحلها، للمشااااكالت رؤيته في الفرد تميز على يبنى وهو مفيدة،
 والحلول األفكار  توليد  على القدرة  تنمي التي المتفاعلة،   العمل  وعالقات  القدوة،  والقيادة  المالئم، المناخ  بوجود تطويرها 
 د.2004 )عبا ، المبتكرة

 داخل العمل تطوير في تسهم  التي األفكار ويقدم التقليدية، والممارسات  الروتين، يكسر  الذي هو المبدع والمدير
 في العاملين تطوير على ويعمل المدرساااااااة، ثقافة من جز ًا وجعلها اوبداعية، األفكار وتشاااااااجيع وخارجها، المدرساااااااة
 د.2004 )الحر، لديهم اوبداعية الملكات وإبراز تواجههم، قد التي التحديات لمواجهة كفا تهم، ورفع المدرسة،

 لحل المتعددة البدائل وت،يل تصاااااور تساااااتطيع التي اوبداعية، رؤيتهم هو المبدعين اوداريين يميز ما أهم ومن
 بالثقة المبدعون اوداريون ويتميز الحلول، واختبار التجارب وإجرا  الصااحيحة، األساائلة طرح على والقدرة المشااكالت،

 الالزمة، االقتراحات وتقديم الصاااااااعبة، المواق  وتحمل بساااااااهولة، االساااااااتساااااااالم وعدم باآلخرين، الثقة وزرع بالنفس
 د.2004 )طافش، الفردية واالستقاللية

 المؤساااساااة خدمات وتحساااين المحيطة، البيئة لمتغيرات االساااتجابة على القدرة في اوداري اوبداع أهمية وتبرز
ما  قدرات  وتنمية  الجميع، على بالنفع  يعود ب عاملين،  الفكرية  ال فادة   لل مادية    البشااااااارية   للموارد المثلى واالسااااااات  فيها،  وال

 )حريم، فاعليتها وزيادة بساارعة ونجاحها المؤسااسااة، أدا  وتنشاايط اونمائية، والبرامج المتوفرة اومكانات بين والموازنة
 د.2009

 الضاااع ، هذا لمعالجة فعالة آليات عن البحث يتطلب العراق، في المدار  في التعليمية الم،رجات ضاااع  إّن
 م،رجات ضاااع  أساااباب إحد  فعالة إساااتراتيجية إدارة وجود عدم ولعل يجب، كما دورها لتؤدي بالمدار  والنهوض
 على إيجابًا ينعكس مما المدرسة، في والتنظيمي اوداري الجانب تحسين إلى تؤدي والفعالة اوستراتيجية فاودارة التعليم،

 التعليمية. والعملية المدرسين
 المدار  مديري لد  اوساااتراتيجية اودارة ممارساااة درجة إلى التعر  الدراساااة هذه من الغرض إّن :الدراساااة مشاااكلة
 التربويين. المشرفين نظر وجهة من اوداري باوبداع وعالقتها الدين صالح محافظة في الحكومية الثانوية
 الدراسة أسئلة

 :األتية األسئلة عن الدراسة أجابت

 وجهة من اوستراتيجية لإلدارة الدين صالح محافظة في الحكومية الثانوية المدار  مديري ممارسة درجة ما .1
 التربويين؟ المشرفين نظر

 نظر وجهة من الدين صالح محافظة في الحكومية الثانوية المدار  مديري لد  اوداري اوبداع مستو  ما .2
 ؟التربويين المشرفين
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 المدار  مديري ممارسة درجة بين دα=0.05) الداللة مستو  عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد هل .3

 مستو  وبين التربويين المشرفين نظر وجهة من اوستراتيجية لإلدارة الدين صالح محافظة في الحكومية الثانوية
 لديهم؟ اوداري اوبداع

 الدراسة أهمية
 النظرية: هميةاأل

 اوداري. واوبداع اوستراتيجية اودارة موضوعي في العربية للمكتبات نظري أدب الدراسة هذه تضي  أن يؤمل .1

 والعالقة ،اوداري واوبداع اوستراتيجية دارةاو وهي ومتغيراتها، موضوعها من نوالباحث يستفيد أن يمكن .2
 بينهما. االرتباطية

 التربوية. العملية في عليها للتركيز اوداري واوبداع ،اوستراتيجية اودارة على الضو  تسلط أن يؤمل .3
 :العلمية األهمية ثانًيا:

 عن إضافية بمعلومات زويدهمت خالل من العراقية التربية وزارة في القرار أصحاب الدراسة هذه تفيد أن يمكن .1
 المدار . مديري لد  لتعزيزها بهما، متعلقة وتوصيات اوداري واوبداع اوستراتيجية اودارة مفهومي

 المدار  مديري لد  اوداري واوبداع اوستراتيجية اودارة مفهومي توضيح الدراسة اتيأد خالل من يمكن .2
  الدين. صالح محافظة في الثانوية

 اودارة لشرح المدار  لمديري تعقد التي الندوات في ونتائجها الدراسة في النظري األدب من االستفادة يمكن .3
 إليها. التوصل يتم التي النتائج خالل من المدار ، مديري اهتمام درجة وتوضيح اوستراتيجية،

 
  واإلجرائية: النظرية التعريفات

 وتحديد البعيد، المد  على غاياتها وتحديد رسااالتها، ورساام للمؤسااسااة، المسااتقبلية الرؤ  تصااور" :اإلسااتراتيجية اإلدارة
 فيها، والضااااع  القوة ونقاث بها، المحيطة والم،اطر الفرص ببيان يسااااهم مما بيئتها، وبين بينها المتوقعة العالقات أبعاد
 د.35 :2006 )المغربي، البعيد" المد  على فيها المؤثرة اوستراتيجية القرارات الت،اذ

 خالل من ،اوسااتراتيجية لإلدارة الدين صااالح محافظة في الحكومية الثانوية المدار  مديري ممارسااة :إجرائيًا
 عليها سااايحصااال التي الكلية الدرجة خالل من ذلك ويقا  فيها، والضاااع  القوة ونقاث وأهدافها، المدرساااة رساااالة تحديد

 الدراسة. أداة مقيا  على المستجيب
 حلول إلى توصله  جديدة إدارية أساليب  استنباث  في اوبداعية الش،صية    للمهارات المدير استعمال  هو" :اإلداري اإلبداع
 والتجريب واالختبار المنطقي التحليل على باالعتماد المشاااكلة تلك لمعالجة جديدة تصاااورات أو إدارية لمشاااكلة ابتكارية

 د.38 :2001 )القحطاني،
 في للمشااااااااكل وإداعية  ابتكارية  حلول ويجاد  وخبراته وقدراته مهاراته  المدرساااااااة  مدير يساااااااتثمر أن :إجرائياً 

 الدراسة. أداة مقيا  على المستجيب عليها سيحصل التي الكلية الدرجة خالل من ذلك ويقا  مدرسته،
 الدراسة: حدود

 يلي: ما على الدراسة حدود تقتصرس
 .العراق في الدين صالح محافظة في الحكومية الثانوية المدار  على الحالية الدراسة اقتصرت المكانية: الحدود
 د.2020ة2019) الجامعي العام من األول الدراسي الفصل خالل الدراسة هذه تطبيق تم :الزمنية الحدود
 في الدين صاااالح محافظة في التربية مديرية في التربويين المشااارفين على الحالية الدراساااة اقتصااارت :البشااارية الحدود
 العراق.

 السابقة والدراسات النظري األدب
 اإلستراتيجية اإلدارة

 المنافساااة وازدياد والتقني، العلمي المجال في التنافس ازدياد من العالم يشاااهده وما الحاصااالة التطورات ظل في
 قوانينها وتطبيق التعليمية، العملية تسااايير على فقط يركز روتينيا أمرًا يعد لم المدير دور فإن التعليمية، المؤساااساااات بين

 لتوفير والجهود اومكانات كل وبذل التعليمية، المؤسسة   تجاه مسؤولياته  بتحمل مطالبًا أصبح  بل فقط، والتعليمية اودارية
 واساااااااتثمار مساااااااؤولياتهم، لتحمل وإعدادهم والمتعلمين، المعلمين بمساااااااتو  واالرتقا  لإلداع، المالئمة التعليمية البيئية
 د.2008 )الل،اوي، المدرسة يفيد ما كل في اوبداعية مطاقاته

 الطاقات لتوجيه األمثل الطريق واعتبارها بها، واالرتقا  المجتمعات تشااااكل في دورها في اودارة أهمية وتبرز
 القادة وإيجاد المتميزة، البشرية بالكوادر ورفدها المستقبلية، ألهدافها المجتمع مؤسسات جميع تحقيق يضمن بما البشرية،
 من والحااد العماال، مجاااالت في اويجااابيااة الرؤ  دعم خالل من والرقي، التقاادم نحو بااالمجتمع النهوض على القااادرين

 د.2013 )اليامي، الطرق بأيسر األهدا  وتحقيق الصعوبات، وتذليل المشكالت،
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 وأشاااكال أنواع وظهرت كبير، بشاااكل اودارة علم تناولوا والم،تصاااين الباحثين فإّن لإلدارة، األهمية لهذه نتيجة
 ال،طط وضاااااااع أنها:  اوساااااااتراتيجية  اودارة وتعر  اوساااااااتراتيجية،  اودارة وأحدثها   أهمها  من ولعلّ  لإلدارة، متعددة 

 بها المحيطة والبيئة ورساااالتها المؤساااساااة بين التالؤم يكفل بما البعيد، المد  على أهدافها وتحديد للمؤساااساااة، المساااتقبلية
 د.2010 )الدوري، فاعلة بطريقة

 دراسة  خالل من المؤسسة،   أهدا  لتحقيق تسعى  بالديناميكية، تتسم  عقالنية إداعية عملية اوستراتيجية  واودارة
 تعزز أن يمكن والتي ودارتها، المناساااااابة اوسااااااتراتيجية لوضااااااع بها، المحيطة والظرو  وال،ارجية الداخلية ظروفها
 د.2003 )الفرا، وفاعلية بكفا ة المؤسسات بين موقعها

 الميدان وأهمها الميادين جميع في األذهان في واودارة القيادة لدور الحقيقية الصااورة اوسااتراتيجية اودارة تبين
 في والضااع  القوة جوانب تشاا،يص على والقدرة اوداري، العمل على األضااوا  تسااليط على القدرة المتالكها التربوي،
 د.Hamtick, 2002) وال،ارج الداخل من شمولية نظرة إليها والنظرة المؤسسة،

 القوانين وتحديد للمؤساااااساااااة،  األمد البعيدة األهدا  وضاااااع في دورها في اوساااااتراتيجية اودارة أهمية وتبرز
 وفاعلية، بكفا ة ال،ارجية البيئة مع التكي  على وتساااعدها فاعليتها، من وترفع المؤسااسااة، قدرة من تزيد التي واألنظمة

 المؤساااساااة،  لنجاح المالئمة الفرص واساااتثمار العمل، كفا ة على للحكم الموضاااوعي المعيار بإيجاد اودارة هذه تساااهمو
 تساااهمو ساااريعًا، أمرا وحلها المشاااكالت اكتشاااا  يجعل مما المؤساااساااة، في والضاااع  القوة نقاث حول البيانات وتجميع
 د.2003 ،الدين شمس) جيد بشكل المؤسسة داخل البشرية الموارد وتوزيع العمل، أساليب بتطوير اوستراتيجية اودارة

ها    في اوساااااااتراتيجية   اودارة أهمية  وتظهر  هذه  أهم ومن اودارات، تواجه  التي التحديات    مواجهة  على قدرت
 في جديدة وأسااااااليب جدد منافساااااين ظهور مع المنافساااااة حدة وزيادة األعمال، بيئة في والنوعي الكمي التغير التحديات
 جميع تعدت بل ،المحلية البيئة على مقتصرة المنافسة تعد فلم العالمية، مجال األعمال دخول إلى إضافة باستمرار، العمل
 التنافسااية، لتحقيق أداة أصاابحف ،المؤسااسااات على جديدة تحديات فرض الحاصاال التكنولوجي التغير أّنو المكانية، الحدود
  )ياساااين، المجتمعات بعض في الداعمة الموارد نقص إلى إضاااافة جديدة، تحديات في المؤساااساااة وضاااع اساااتثماره وعدم
 د.2010

 القضااااايا تحديد في المدرسااااية اودارة مساااااعدة في اوسااااتراتيجية اودرة فتسااااهم التعليمية المؤسااااسااااات في أما
 على وتعمل ،المدرسااة إمكانات مع تتناسااب التي القرارات وات،اذ صاانع عملية وتسااهل المدرسااة، ت،ص التي الجوهرية

 المدار ، مديري لد  الرقابة تفعيل في اودارة هذه تسهم و المدرسة،  أهدا  مع يتعارض ال بما والقوانين األنشطة  تنفيذ
 تواجهها، أن يمكن التي والمشااكالت مؤسااسااة،ال وأهدا  رؤية ووضااوح الجماعي، العمل ودعم عنده، المسااؤولية وتنمية
  د.2010 )الدوري، التعليمية والعملية المدرسة أهدا  تحقيق بهد 

 تتال م لها، مستقبلية  رؤ  ووضع  نتائجها، وتحسين  تطوير في المدرسة  في اوستراتيجية  اودارة تطبيق ويسهم 
 مما ؛المجموعة ضااامن األفراد دمج على وتعمل ورساااالتها، المدرساااة قيم مراعاة مع ولكن واألحوال، الظرو  تغير مع
 تؤديو المدرساااااة، في للعاملين الفردية المساااااؤولية وتوضااااايح الصاااااراعات، حدة من ويقلل العمل، في التنظيم من يزيد

 الصااااحيح االتجاه نحو العمل أفراد وتوجيه للعمل، الشاااامولية والنظرة الفعالة األنشااااطة تحقيق إلى اوسااااتراتيجية اودارة
 د.2005 )حبتور، المدرسة أهدا  لتحقيق

 اوستراتيجية،  اودارة خطوات أول يعّد الذي اوستراتيجي  التحليل نحو مراحل، بعدة اوستراتيجية  اودارة وتمّر
 للمؤسسة   الداخلية البيئة وتشمل  وال،ارجي، الداخلي المستويين  على المؤسسة   بيئة دراسة  اوستراتيجي  التحليل ويتضمن 

 العناصر  فتشمل  للمدرسة  ال،ارجية البيئة أما معنوية، أم مادية عناصر  كانت سوا   المدرسة  حدود داخل العناصر  كافة
 د.2005 )السالم، وقدراتها مهامها وعلى عليها وتؤثر ،المدرسة خارج

 أهدا  إنجاز وكيفية للمؤساااااساااااة، الطويل المد  على خطط وضاااااع يتضااااامن الذي اوساااااتراتيجي الت،طيط ثم
 في القوة نقاث وتعزيز والبعيد، القريب المسااااااتو  على ال،طط وضااااااع أي لها، الزمني البعد مراعاة مع المؤسااااااسااااااة، 

 د.2011 والمليجي، )ضحاوي لذلك الفعالة األساليب واختيار فيها، الضع  نقاث وتالفي المؤسسة،
 لها،  الت،طيط تم التي االساااااااتراتيجة  وفق األعمال  ومتابعة   المهام  بتنفيذ  القيام  فيها  يتم حيث  والتطبيق التنفيذ  ثم

 ثم ،المؤسااااسااااة في تغييرات إحداث والتطبيق التنفيذ عملية تتضاااامن وقد اوسااااتراتيجية، اودارة في الفعلية المرحلة وهي
 ورصااااد الت،طيط، عملية فاعلية مد  ومعرفة تنفيذها، نساااابة وتحديد لألعمال ومتابعة تقييم عملية وهي والمتابعة التقييم

 العاملين جميع والمتابعة التقييم عملية وتشاااامل ضااااوئها، على المؤسااااسااااة أهدا  تحقق ومد  تواجهها، التي المشااااكالت
 تمر التقييم عملية إنو اوسااااتراتيجية، اودارة مراحل جميع والمتابعة التقييم عملية تأخذ أن والبد المؤسااااسااااة، وعناصاااار
 ومقارنة   ذلك،  ضاااااااو  في الفعلي األدا  وقيا   لها،  األدا  معايير  اختيار  ثم تقييمه،  المطلوب بتحديد   تبدأ  عدة  بمراحل 
 د.2005 )حبتور، المناسبة اوجرا ات وات،اذ الموضوعة، بالمعايير الفعلي األدا 

 قد وإمكانات موارد إلى اوسااتراتيجية اودارة حاجة نحو: ،عدة صااعوبات اوسااتراتيجية اودارة تطبيق يواجه قد
 اودارة لتعري  ومحدد  واضاااااااح اتفاق  وجود وعدم  لها،  التمويل  وضاااااااع  المؤساااااااساااااااات،  بعض في متاحة   تكون ال
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 مع فيها، ووالعاملين المؤسسة   أهدا  لتقييم مقاييس وضع  وصعوبة  تحقيقها، في واآلليات األهدا  وتنوع اوستراتيجية، 
 .د2005 )السالم، اوستراتيجية اودارة ب،طط العاملين التزام لضبط فعالة آلية وجود عدم

 لمفهوم تطور باعتبارها     وتطبيقًا،  فكرًا اوداري الهرم قمة  اوساااااااتراتيجية   اودارة أّن د2005) عساااااااا   ير 
 المؤسااسااة، كفا ة ورفع زالتمي بهد  لل،ارج الداخلية النظرة مع والمسااتقبل، بالحاضاار تهتم فهي اوسااتراتيجي، الت،طيط
 من وحمايتها مواردها، وتوجيه المؤسااسااة، رسااالة لتحقيق تسااعى متواصاالة وإداعية ديناميكية وعملية عقالنية إدارة وتعد

  واوبداع. االبتكار مستو  إلى فيها بالعاملين والوصول ،تهددها يمكن التي األخطار
 اإلداري اإلبداع

 األهدا  أحد باعتباره التربوي، والميدان اودارة مجال في والمهمة الحديثة المواضاااايع من اوداري اوبداع يعّد
 وكل واودارة، اوبداع هما كلمتين من يتكون نجده المصطلح  هذا إلى النظر خالل ومن الحديثة، التربية إليها تسعى  التي
 المجتمع. مؤسسات في ال،اصة وأهميتها مدلوالتها لها كلمة

كارنة     وعدّ  قدمها    مبادرة  هو اوداري اوبداع  أّن د2011) السااااااا يدي  النمط عن بال،روج  تميزه اوداري ي  التقل
 في ال،لل أو المفقودة العناصااار ومالحظة للمشاااكالت، بالحسااااساااية  إداريا المبدع الشااا،ص ويتميز التفكير، في المألو 
 العمل.

 إلى إضااافة الفعالة، القيادة على والمقدرة المؤسااسااة، وتطوير اودارة، في الجديدة األفكار إنتاج على القدرة وهو
 المؤسااسااة في المشااكالت حل على والقدرة والطالقة المرونة صاافات وامتالك والتميز، باألصااالة تتساام التي األفكار تقديم
(Al-Kurdi, 2010.د 

 تلقى التي العمل، تطوير شأنها من التي واألفكار الجديدة، األساليب ابتكار على بالمقدرة اوداري اوبداع ويتميز
 وتحفيز ،للمواهب تشااااجيع من اوداري اوبداع يقدمه ما إلى إضااااافة خارجها، أو المؤسااااسااااة  في العاملين قبل من قبوال

 باألهدا  مطابقة نتاج أفضاال على والحصااول الصااحيحة، الرؤية وجود مع المؤسااسااة، أهدا  لتحقيق البشاارية، للملكات
 د.2017 والمصاروة، )المصاروة
 حل في البدائل طرح على والقدرة الواساااااااع، وال،يال البعيدة، بالرؤية فتتل،ص المبدع اوداري خصاااااااائص أما
 واالسااتطالع، البحث وحب بالروتين، التقيد وعدم الجديد، لتجربة والسااعي االسااتسااالم، وعدم بالنفس، والثقة المشااكالت،

 جميع من واالساااااااتفادة  العمل،  لتطوير دائما  والساااااااعي ابتكارية،   بطرق األعمال  وإنجاز  الفردية،  باالساااااااتقاللية   والتمتع
 األفراد وتشااجيع األخطا ، نفس في الوقوع وعدم عمله، في السااابقة والتجارب ال،برات على والبنا  المتوافرة، ال،برات
 د.2004 )الحر، المؤسسة داخل المبدعين
 في والمثابرة العمل، في والمرونة بالنفس، الثقة مثل: عدة، شااا،صاااية صااافات يمتلك أن فيجب المبدع اوداريو
 ويثير الشاااكل يحتمل بما واالهتمام للمشاااكلة، حل من أكثر إيجاد نحو والميل المشاااكالت، مواجهة في والتماساااك العمل،

 واالتزان التساؤالت،  وكثرة األفق، وسعة  اآلخرين، دوافع وتفهم العمل، وتنظيم المسؤولية،  تحمل على والقدرة التساؤل، 
 وإنجاز  لآلخرين، مألوفة   غير أفكار  وتقديم  واالساااااااتدالل،   التحليل  على والقدرة  واالتجاهات،   الميول وتنوع االنفعالي، 
 )خير العمل  نحو المرتفعة  ةوالدافعي   والرغبة  التنافس،  وحب  الذكا ،   من عالية   درجة  وامتالك ابتكارية،   بطرق األعمال 

 د.2009 اهلل،
 ونشاااااطها أدائها تعزيز في لدوره والتجديد، التغيير وسااااائل أحد أنه المدرسااااة في اوداري اوبداع أهمية وتبرز

 كل وتقديم إنجاز في والسااارعة وتعقدها، المجتمعية المشاااكالت وزيادة المتساااارعة التغيرات ظل في ونجاحها وفاعليتها،
 األنشاااااااطة وتوفير والطلبة، للمعلمين جاذبية أكثر المدرساااااااية البيئة وجعل المحيطة، الظرو  مع والتكي  جديد، هو ما

 والمجتمع الساااوق متطلبات مع يتوافق بما التعليمية الم،رجات مساااتو  وتحساااين المدرساااة، أهدا  تحقق التي المتنوعة
   د.2009 )حريم،

 الظرو  توافر ظل في للتنمية قابل شااااي  وهو جديدة، بطرق المشااااكالت لحل أساااااسااااي  اوداري اوبداع إّنو
 زيادة مع وخارجها، المؤسسة   داخل واالحترام الثقة من مزيدا اوداري الش،ص  إكساب  في أيضاً  وتبرزأهميته المالئمة،

 االستقرار  وتحقيق المؤسسة،   في المعنوية الروح ورفع المبدعون، اوداريون بها يعمل التي بالمؤسسة   المجتمع أفراد ثقة
 د.2011 )ال،صاونة، األحداث مع السريع والتكي  والمنافسة، االستمرار على القدرة المؤسسة ومنح الوظيفي،

 والمهارات المعرفة على الفرد فيها يحصااال حيث اوعداد من تبدأ منعددة، بمراحل اوداري اوبداع عملية وتمّر
 بالجهد تتصاا  مرحلة وهي االختبار مرحلة ثم بها، واوحسااا  أمامه المشااكلة وضااع من تمكنه التي ال،برة، ومكونات
 اوبداع فكرة انبثاق وتتضاامن والتحقق، اوشاارا  مرحلة ثم للمشااكلة، حل إلى للوصااول المبدع الشاا،ص قبل من الشااديد
 د.2002 )العميان، لها التجريبي االختبار ثم المشكلة، لحل تؤدي التي الجديدة الفكرة ووالدة

 للمشاااااااكالت والحسااااااااساااااااية   والمرونة  والطالقة  األصاااااااالة  نحو: ،عدة  مهارات  اوبداعيون  اوداريون ويمتلك 
 المؤسسة    تسعى  التي الغايات ويتضمن  باألهدا  يرتبط الذي اوبداع نحو: عدة، تصنيفات  اوداري ولإلداع والم،اطرة،
 الذي  واوبداع  العاملين،  بين والعالقات  واوجرا ات القواعد  ويتضااااااامن ،التنظيمي بالهيكل    المرتبط واوبداع  لتحقيقها، 
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 ب،دمة المرتبط واوبداع المؤساااساااة،  داخل متطورة عمليات ويتضااامن والفاعلية، الكفا ة على يركز وهو بالعملية يرتبط
 د.2011 )الحريري، المؤسسة في الجوهرية بالتغييرات االهتمام ويتضمن المتلقين

 وعدم والفشااااال، الم،اطرة من وال،و  بالنفس، الثقة ضاااااع  مثل: عدة، صاااااعوبات اوداري اوبداع واجهي قد
 القدرة وإنكار للعمل، والدافعية الحافز وجود وعدم لألمور، المتشااااائمة والنظرة والتردد المبتكرة، األفكار عن اوفصاااااح

 د.2001 )بابكر، بالوقت االهتمام وعدم الزائد، واوجهاد والكسل، وال،مول والجمود اوبداع، على
 المؤساااااااسااااااااات  ألهاادا  بين الظاااهر التفاااوت خالل من إليهااا، والحاااجااة واوبااداع اودارة بين العالقااة تظهر
 وحتى الناجحة، اودارة عن دائما البحث يتطلب مما التعليمية، المؤسااااسااااة عن الحديث يتم عندما وباألخص وم،رجاتها،

 د.2009 )ال،فا ، بتميز المؤسسة أهدا  لتحقيق العمل في اوبداعي النهج اعتماد من البد ناجحة اودارة تكون
 واوبداع، اودارة نمط بين متداخلة عالقة توجد إذ إدارتها، في كبير بشكل مرتبط المدرسة في اوبداع تحقيق إّن

 له، داعمة إدارية وممارساااااات غياب ظل في يتحقق أن يمكن ال اوبداع أنو فشااااالها، أو المدرساااااة نجاح إلى يؤدي مما
 د.2011 )خصاونة، لتحقيقه السبل جميع له وتوفر وتنميه، تشجعه

 السابقة الدراسات
 األردن في المدار  مديري لد  اوداري اوبداع مساااتو  إلى لتعر ل هدفت دراساااة د2015) المرعي أجرت

 فقرات تضمنتا  البيانات لجمع واستبانتان  الوصفي،  المنهج است،دام  تم المعلمين. لد  اوبداعي التفكير بمهارات وعالقته
 معلمي من ومعلمة معلما د346) من الدراسااااااة عينة وتكونت المعلمين، لد  اوبداعي التفكير ومهارات اوداري اوبداع
 مديري لد  اوداري اوبداع مساااااتو  أّن النتائج وأظهرت عمان، العاصااااامة في الحكومية المدار  في الثانوية المرحلة
 عدم النتائج وأظهرت متوساااااااطة، بدرجة جا  المعلمين نظر وجهة من عمان العاصااااااامة في الثانوية الحكومية المدار 
 داللة  ذات فروق وجود مع الجنس، لمتغير وفقا  الدراساااااااة   عينة  أفراد تقديرات  في إحصاااااااائية   داللة  ذات فروق وجود

 فأكثر. سنوات 10 لصالح ال،برة متغير ووفق العليا، الدراسات لصالح العلمي المؤهل لمتغير وفقا إحصائية
 اودارة المتوساااااااطة   المرحلة  مدار   مديري  تطبيق درجة  إلى لتعر ل د2016) المطيري دراسااااااااة وهدفت   
 الدراسة است،دمتو الكويت. دولة في اوسالمية التربية معلمي نظر وجهة من التنظيمي بالتطوير وعالقتها اوستراتيجية

ستبانتين:  الوصفي،  المنهج سة  عينة وتكونت التنظيمي، للتطوير والثانية اوستراتيجية  لإلدارة واحدة وا  د379) من الدرا
 مديري تطبيق درجة أّن إلى الدراسااة وتوصاالت الكويت، دولة في المتوسااطة للمرحلة المدار  معلمي من ومعلمة معلمًا
 في اوسالمية  التربية معلمي نظر وجهة من التنظيمي التطوير ومستو   اوستراتيجية  اودارة المتوسطة  المرحلة مدار 
 مديري تطبيق درجة بين إحصااائيًا دالة موجبة ارتباطية عالقة وجود النتائج وأظهرت مرتفعة، بدرجة جا  الكويت دولة

 التنظيمي. والتطوير اتيجيةاوستر لإلدارة المتوسطة المرحلة مدار 
 اوداري. اوبداع حول تركيا في المدار  مديري تصااورات تحديد إلى دBakir, 2016) باكير دراسااة وسااعت

 من الدراسااااة عينة وتكونت اوداري، اوبداعي حول المديرين تصااااورات لتحديد ومقيا  الوصاااافي، المنهج اساااات،دام تم
 بشاااادة متوافقة جا ت المدار  مديري تصااااورات أّن النتائج وأظهرت تركيا، في ملطية مدينة مدار  في مديرًا د233)
 اوبداع. وإستراتيجية المدخالت إدارة مع تمامًا ومتوفقة المؤسسة وإدارة التنظيمي والهيكل الثقافة بعدي مع

سة  وتناولت  المدار  مديري دور دMoindi& Changeiywo& Sang, 2016) وسانغ  وشانغيو  موندي درا

 الدراسة  عينة وتكونت الوصفي،  المنهج است،دام  تم اوستراتيجية.  اودارة تطبيق تعزز التي المبادرات تبني في كينيا في
 المبادرات  تبني في كينيا  في الثانوية   المدار   مديري  دور أّن النتائج  وأظهرت كينيا،  في الثانوية   المدار   مديري  من
 مرتفعة. بدرجة جا  اوستراتيجية اودارة تعزز التي

 ومهارات لمدار  في التنظيم بين العالقة الكتشا   دراسة  دOmur& Argon, 2016) وارغون عمر وأجر 

 في ومعلمة معلما د272) من الدراسااااة عينة وتكونت الوصاااافي، المنهج اساااات،دام تم المدار . لمديري اوداري اوبداع
 في التنظيم درجااة أن النتااائج وأظهرت الماادار ، في اوداري اوبااداع ومقيااا  التنظيم مقيااا  اسااااااات،اادام وتم تركيااا،

مدار   مدار   مديري  لد   اوداري اوبداعي  مهارات  ودرجة  ال ثانوية    ال يا  في ال نت    المعلمين نظر وجهة  من ترك  كا
 عند  اوداري اوبداع  ومهارات  التنظيم بين إحصاااااااائيا   دالة  إيجابية   ارتباطية   عالقة  وجود النتائج  وأظهرت متوساااااااطة، 

 المدار . مديري
 في الثانوية المدار  في اوسااااااتراتيجية اودارة تطبيق درجة لمعرفة بدراسااااااة د2017) والعلياني درادكة وقام
 عقبات إلى إضااافة اوسااتراتيجية، لإلدارة مجاالت د5) الدراسااة أداة وتضاامنت الوصاافي، المنهج اساات،دام تم السااعودية.

 الساااااااعودية،  في الطائ   مدار   في ومعلماً  وكياًل د363) من الدراساااااااة  عينة  وتكونت  اوساااااااتراتيجية،  اودارة تطبيق
 النتائج وأظهرت متوسطًا،  جا  الطائ  في المدار  مديري لد  اوستراتيجية  اودارة تطبيق درجة أّن النتائج وأظهرت

  أيضًا. متوسطة جا ت اوستراتيجية اودارة تطبيق دون تحول التي المعوقات أّن
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 االبتدائية   المدار   مديري  تطبيق درجة  دYenipınar & Akgün, 2017) وآكجان  ينبينار  دراساااااااة وتناولت  

 على توزيعها استبانة خالل من البيانات جمع وتم الوصفي، المنهج است،دام تم اوستراتيجية. للقيادة تركيا في والمدرسين
 اساااااطنبول، محافظة في االبتدائية المدار  في ومعلمة معلم د400و) ومديرة مديرا د192) من المكونة الدراساااااة عينة

 مرتفعة. بدرجة جا ت والمعلمين المدار  مديري لد  وتطبيقها اوستراتيجية القيادة تقييم أن النتائج وأظهرت
 المدار  مديري لد  اودارية والمهارات اوداري اوبداع مسااتو  إلى تعر لل د2017) نوري دراسااة وهدفت

 اودارية، والمهارات اوداري اوبداع لقيا  واساااااتبانتين الوصااااافي، المنهج الدراساااااة اسااااات،دمت العراق. في اوعدادية
 األولى والرصافة  األولى الكرخ تربية لمديريتي التابعة المدار  في ومدرسة  مدرساً  د300) من الدراسة  عينة وتكونت

 وجهة  من المدار   مديري  لد   اودارية  والمهارات  اوداري اوبداع  مساااااااتو  أّن النتائج  وأظهرت بغداد،  محافظة   في
 لد   اودارية  والمهارات  اوداري اوبداع  بين العالقة  ضاااااااع  النتائج  وأظهرت من،فضاااااااة، بدرجة   جا   المعلمين نظر

 المدار . مديري
 مديري لد  اوداري اوبداع توافر درجة عن لكشاا ل هدفت دراسااة د2017) والمصاااروة المصاااروة وأجر 

ست،دام  تم األردن. في الحكومية المدار  ست،دام  تم الوصفي،  المنهج ا ستبانة  ا  اوبداع فقرات وتضمنت  البيانات لجمع ا
 الدراسااة عينة وتكونت للمشااكالت، والحساااسااية  واألصااالة والمرونة الطالقة :هي ،مجاالت أربعة على موزعة اوداري

 توافر درجة  أّن النتائج  وأظهرت األردن، في عبيد  بني لوا  في الجكومة  المدار   معلمي من ومعلمة  معلماً  د762) من
 وجود عدم  النتائج  وأظهرت متوساااااااطة،  بدرجة   جا   عبيد  بني لوا  في الحكومية  المدار   مديري  لد   اوداري اوبداع 
 العلمي. والمؤهل وال،برة الجنس لمتغيرات وفقًا الدراسة عينة أفراد تقديرات في إحصائية داللة ذات فروق

 ال،اصااااة المدار  ومديرات مديري لد  اوداري اوبداع درجة إلى للتعر  بدراسااااة د2018) الحجار وقامت
 معلمًا د313) من الدراسااة عينة وتكونت الوصاافي، المنهج اساات،دام تم التنظيمية. للثقافة بممارسااتهم وعالقته األردن في

 الثقافة ودرجة اوداري اوبداع لقيا  اساااتبانتين واسااات،دام عمان، في ال،اصاااة األسااااساااية  المدار  معلمي من ومعلمة
 وأظهرت متوساااااااطًا، جا  المدار  مديري لد  التنظيمية والثقافة اوداري اوبداع درجة أّن النتائج وأظهرت التنظيمية،
 التنظيمية. والثقافة اوداري اوبداع بين إحصائيا دالة إيجابية ارتباطية عالقة وجود النتائج

 ومديرات  مديري  لد   اوداري اوبداع  مهارات  توافر درجة  معرفة  إلى د2019) الساااااااكر دراسااااااااة وهدفت   
 المنهج اسااااااات،دام   تم ومعلميهم. المديرين  نظر وجهة  من اوداري األدا  بتطوير وعالقتها  األردن في الثانوية   المدار  
 د300) من الدراساااة عينة وتكونت اوداري، األدا  لتطوير وأخر  اوداري اوبداع مهارات لقيا  واساااتبانة الوصااافي،

 اوبداع  مهارات  توافر درجة  أّن النتائج  وأظهرت البلقا ،  محافظة   في الثانوية   المدار   في ومديرة  ومدير  ومعلمة  معلم
 وجود عدم  النتائج  وأظهرت متوساااااااطة،   كانت   الثانوية   المدار   ومديرات  مديري  لد   اوداري األدا  ودرجة  اوداري
 ووجود وال،برة، العلمي والمؤهل الجنس لمتغيرات تعز  الدراسااااة عينة أفراد تقديرات بين إحصااااائية داللة ذات فروق
 اوداري. واألدا  اوداري اوبداع بين ارتباطية عالقة
 السابقة الدراسات من الحالية الدراسة موقع

 يمكن اوداري واوبداع اوسااتراتيجية اودارة ت،ص التي السااابقة الدراسااات بعض من عرضااه تم ما ضااو  في
  اآلتي: إلى التوصل

 والعلياني درادكة ودراسااااة د،2016) المطيري دراسااااة :نحو ،الدراسااااات بعض مع الحالية الدراسااااة تشااااابهت •
 عند اوسااااتراتيجية اودارة تناولت التي د،Yenipınar & Akgün, 2017) وآكجان ينبينار ودراسااااة د،2017)

 المدار . مديري

 دBakir, 2016) باكير ودراسااة ،د2018) الحجار دراسااة :نحو ،الدراسااات بعض مع الحالية الدراسااة تشااابهت •

 في اوداري اوبداع تناولت التي د2017) نوري ودراسااة د،Omur& Argon, 2016) وارغون عمر ودراسااة

 المدار .

 أداة االسااتبانة اعتماد إلى إضااافة الوصاافي، المنهج اساات،دام في السااابقة الدراسااات مع الحالية الدراسااة تشااابهت •
 البيانات لجمع

 الحكومية المدار  مديري تطبيق درجة معرفة حيث من الساااااااابقة الدراساااااااات عن الحالية الدراساااااااة وتميزت
 التربويين المشرفين  نظر وجهة من اوداري داعبباو ذلك وعالقة اوستراتيجية  لإلدارة الدين صالح  محافظة في الثانوية
 .انالباحث علم وفق سابقًا دراسته يتم لم ما وهو

 واإلجراءات الطريقة
 الدراسة منهجية

 الدراسة. هذه ألهدا  لمال مته االرتباطي الوصفي المنهج الدراسة هذه اتبعت
  الدراسة مجتمع
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 العراق في الدين صااااااالح محافظة في الثانوية للمرحلة التربويين المشاااااارفين جميع من الدراسااااااة مجتمع تكون
 ومشاااارفة مشاااارفًا د175) من العينة فتكونت ،منه اسااااتطالعية كعينه د25) اسااااتثنا  تم تربويًا، مشاااارفًا د200) وعددهم
 د.2020-2019) للعام الدين صالح محافظة في التربية وزارة إحصائية وفق تربوية،

 الدراسة عينة
 د175) توزيع تمف تربوية، ومشاااارفة مشاااارفا د175) بلغت الشااااامل، المسااااح بطريقة الدراسااااة عينة اختيار تم
 االستطالعية  العينة على استبانة  د25) توزيع بعد العراق، في الدين صالح  محافظة في التربويين المشرفين  على استبانة 
 للدراسة.

 الدراسة أداتا
 الدراسة: هذه في أداتين است،دام تم

 اإلستراتيجية( اإلدارة ممارسة درجة )استبانة األولى األداة
 بعض على واالطالع اوساااااااتراتيجيااة،  باااودارة ال،اااص النظري األدب إلى بااالرجوع األداة هااذه تطوير تم
 اسااتبانة تطوير ثم د.2016) المطيري ودراسااة د2017) والعلياني درادكة دراسااة نحو الصاالة، ذات السااابقة الدراسااات

 المشرفين  نظر وجهة من اوستراتيجية  لإلدارة الدين صالح  محافظة في الثانوية المدار  مديري ممارسة  درجة لقيا 
 التربويين.

 اإلستراتيجية( اإلدارة ممارسة درجة )استبانة األولى الدراسة أداة صدق
 المحكمين على األولية بصااااااورتها عرضااااااها خالل من األولى الدراسااااااة ألداة المحتو  صاااااادق من التحقق تم

 العبارات ووضااوح والمجاالت، الفقرات، مال مة مد  لتحديد األردنية، الجامعات في التربوية اودارة في المت،صااصااين
 النهائية. بصورتها الدراسة أداة إلى للوصول اوضافة أو الحذ  بعمليات والقيام وصياغتها،

 (اإلداري اإلبداع مستوى استبانة) الثانية داةاأل
 الدراسااااااااات  بعض على واالطالع اوداري، باوبداع   ال،اص  النظري األدب مراجعة  بعد  األداة هذه  تطوير تم
 اوبداع مسااتو  لقيا  اسااتبانة تطوير ثم د،2018) الحجار ودراسااة د2017) نوري دراسااة نحو الصاالة، ذات السااابقة
  التربويين. المشرفين نظر وجهة من الدين صالح محافظة في الثانوية المدار  مديري عند اوداري

 (اإلداري اإلبداع مستوى استبانة) الثانية الدراسة أداة صدق
 على الموضاااااحة األولية بصاااااورتها عرضاااااها خالل من الثانية الدراساااااة ألداة المحتو  صااااادق من التحقق تم
 ووضوح  والمجاالت، الفقرات، مال مة مد  لتحديد األردنية، الجامعات في التربوية اودارة في المت،صصين    المحكمين
 صياغة  إعادة وتم النهائية، بصورتها  الدراسة  أداة إلى للوصول  اوضافة  أو الحذ  بعمليات والقيام وصياغتها،  العبارات
 الفقرات. بعض في واومالئية اللغوية الصياغة وتصحيح الفقرات، بعض
 الدراسة تيأدا ثبات
 اإلستراتيجية( )اإلدارة األولى األداة

 Cronbach`s) ألفا  كرونباخ  الداخلي  االتساااااااااق طريقة  تطبيق خالل من الدراسااااااااة  أداة ثبات  من قالتحق تم
Alpha،اوعادة وطريقة دTest-retest) ،) خارج من ومشااارفة مشااارفًا د25) من تكونت عينة على األداة تطبيق تم إذ 

 العينة على تطبيقها تم )أسااابوعيند مضاااي وبعد األولى، للمرة عليهم الدراساااة أداة تطبيق وتم األسااااساااية، الدراساااة عينة
 التطبيق. نتائج يبين د1والجدول) أخر ، مرة نفسها

 ((Test-retest عادةاإل وطريقة (Cronbach`s Alphaألفا) كرونباخ الداخلي االتساق تيبطريق الثبات معامالت (1) الجدول

قم
لر

ا
 

 لمجالا
 ألفا كرونباخ الداخلي االتساق طريقة
(Cronbach`s Alpha) 

 اإلعادة بطريقة الثبات
test-retest)) 

 0.79 0.84 والبشري البيئي التحليل 1

 0.80 0.79 اوستراتيجية صياغة 2

 0.82 0.81 والمتابعة التنفيذ 3

 0.83 0.78 التقييم 4

 0.88 0.86 الكلية الدرجة 

 د،0.84و) د0.78بين) ما  لإلبعاد  وتراوح د،0.86) بلغ قد  الكلية  للدرجة   اوعادة  ثبات  أّن د1) الجدول  نتائج  من يالحظ
 تعّد القيم هذه وجميع ،د0.83و) د0.79) بين ما لألبعاد وتراوحت د0.88) الكلية للدرجة كرونباخ الداخلي االتساااااااق قيمة وبلغت
 الحالية. الدراسة ألغراض مناسبة

 اإلداري( )اإلبداع الثانية: األداة
فا  كرونباخ  الداخلي  االتساااااااااق طريقة  تطبيق تم الدراسااااااااة  أداة ثبات  من للتحقق  وطريقة  ،دCronbach`s Alpha) أل

 للمرة معليه الدراساااااة أداة تطبيق تمف ،ومشااااارفة مشااااارفًا د25) من تكونت عينة على األداة تطبيق تم إذ د، (Test-retestعادةاو
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 واالتساااق د0.79) اوعادة بطريقة الثبات قيمة وبلغت  ،أخر مرة نفسااها العينة على تطبيقها تم دأساابوعين) مضااي وبعد األولى،
 الحالية. الدراسة ألغراض مناسبة القيم هذه وجميع د0.82) الداخلي

 الدراسة يأدات تصحيح
 وُتعطى االساااتبانة، فقرات من فقرة لكل إجابات خمس يعطي الذي ال،ماساااي دLikertليكرت) مقيا  اعتماد تم

  ،الدراسة عينة على االستبانة فقرات عرضو د،5-1) من الفقرة عن اوجابة درجة تمثل رقمية أوزانا اوجابات فيه
 الفقرات: على للحكم معايير ثالثة است،دام تم وقد

 د.2.33 -1) من من،فضة درجة •

 د.3.67 -2.34 ) من متوسطة درجة •

 د.5.00 - 3.68) من مرتفعة درجة •
 اإلحصائية لمعالجةا

 د.Cronbach-Alpha) ألفا كرونباخ معادلة است،دام تم الدراسة أداتي ثبات ويجاد •

 المعيارية. واالنحرافات الحسابية المتوسطات است،دام تم والثاني األول السؤال عن لإلجابة •

 )بيرسوند. االرتباث معامل است،دام تم الثالث السؤال عن لإلجابة •
 ومناقشتها النتائج عرض

  الدراسة: ألسئلة وفقًا ومناقشتها الدراسة إليها توصلت التي النتائج عرض يلي فيما
سة  سؤال  عن اإلجابة نتائج  الدين صالح  محافظة في الحكومية الثانوية المدار  مديري ممارسة  درجة ما :األول الدرا
 التربويين؟ المشرفين نظر وجهة من اوستراتيجية لإلدارة

  المدار  مديري ممارسااااة درجة المعيارية واالنحرافات الحسااااابية المتوسااااطات اساااات،راج تم السااااؤال هذا عن لإلجابة
 ذلك. يبين د2) والجدول التربويين، المشرفين نظر وجهة من اوستراتيجية لإلدارة الدين صالح محافظة في الحكومية الثانوية

 في الحكومية الثانوية المدارس مديري ممارسة لدرجة والرتب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:2) الجدول
 تنازليًا مرتبة التربويين المشرفين نظر وجهة من اإلستراتيجية لإلدارة الدين صالح محافظة

 الدرجة الرتبة المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المجال التسلسل

 مرتفعة 1 0.81 3.74 التقييم 4

 متوسطة 2 0.87 3.55 اوستراتيجية صياغة 2

 متوسطة 3 0.84 3.54 والمتابعة التنفيذ 3

 متوسطة 4 0.79 3.48 والبشري البيئي التحليل 1

 متوسطة 0.75 3.57 الكلية الدرجة

 في الحكومية الثانوية المدار  مديري ممارساااااة لدرجة الحساااااابي المتوساااااط أن د2) الجدول نتائج من يالحظ

 بانحرا  د3.57) بلغ إذ متوسااطًا؛ جا  التربويين المشاارفين نظر وجهة من اوسااتراتيجية لإلدارة الدين صااالح محافظة
 وبدرجة د0.81) معياري بانحرا  د3.74) حسااابي بمتوسااط "التقييم" مجال األولى الرتبة في وجا  د،0.75) معياري
  د0.79) معياري وانحرا  د3.48) حسابي  بمتوسط  والبشري"  البيئي "التحليل مجال جا  األخيرة الرتبة وفي مرتفعة،
 في الحكومية  الثانوية   المدار   مديري  عاتق  على الملقاة  الكبيرة األعبا   إلى النتيجة  هذه  وتعز  متوساااااااطة.   وبدرجة  
 لمديري يتيح الذي بالشكل  وتطبيقها المدار ، لمديري اوستراتيجية  اودارة سمات  وضوح  وعدم الدين، صالح  محافظة
 يؤدي مما العراق، بها يمر التي واالقتصادية السياسية   الظرو  إلى ذلك يعز  وقد مرتفعة، بصورة  ممارستها  المدار 

 اوستراتيجية. باودارة مت،صصة تدريبية دورات يراجعوا أن من المدرا  مديري تمكين عدم إ 
 اآلتي: الّنحو على الّنتائج فكانت مجال كّل لفقرات بالّنسبة أّما

 ": التقييم " مجال .1
 ذلك. يبين د3والجدول) "التقييم" مجال لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات ايجاد تم

 تنازليًا مرتبة "التقييم" مجال لفقرات والرتبة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:3) الجدول

 الفقرة التسلسل
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الرتبة

29 
 خالل من بها العمل يجب التي والطرق األساليب يراجع

 األدا  تقييم
 مرتفعة 1 0.93 3.83

 مرتفعة 2 0.98 3.82 المستقبلية ال،طط لوضع والمتابعة التقييم نتائج من يستفيد 30
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 الفقرة التسلسل
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 3 0.97 3.79 المدرسة في العاملين لتقييم األدا  معايير يحدد 25

27 
 في العاملين لد  الضع  نقاث ويعالج القوة نقاث من يعزز

 المدرسة
 مرتفعة 4 1.04 3.75

28 
 في والتعليمية التربوية األهدا  تحقيق درجة يتابع

 المدرسة
 متوسطة 5 1.02 3.67

 متوسطة 6 1.03 3.59 األدا  معايير تحديد في والموضوعية الواقعية يراعي 26

 مرتفعة 0.81 3.74 الكلية الدرجة 

 د3.74) بلغ إذ المرتفعة بالدرجة جا  قد "التقييم" لمجال الحساااااابي المتوساااااط أن د3) الجدول نتائج من يالحظ
 التي والطرق األسااااااليب يراجع " على نصااااات التي د29) الفقرة األولى الرتبة في وجا ت د0.81) معياري وبانحرا 

 وفي مرتفعة، وبدرجة د0.93) معياري وانحرا  د3.83) حساااااابي بمتوساااااط "، األدا  تقييم خالل من بها العمل يجب
 بمتوسااط األدا "، معايير تحديد في والموضااوعية الواقعية يراعي " على نصاات التي د26) الفقرة جا ت األخيرة الرتبة

 مجاالت من التقييم بعد ألهمية النتائج هذه تعز  وقد متوسااااااطة. وبدرجة د1.03) معياري وانحرا  د3.59) حسااااااابي
 المدار . مديري عمل صلب في يدخل أنه إذ اوستراتيجية؛ اودارة

 " اوستراتيجية "صياغة مجال .2
 يبين د4والجدول) اوسااتراتيجية" "صااياغة مجال لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسااابية المتوسااطات ايجاد تم

 ذلك.
 
 

  تنازليًا مرتبة اإلستراتيجية" "صياغة مجال لفقرات والرتبة المعيارية واالنحرافات الحسابية تالمتوسطا (:4) الجدول

 الفقرة التسلسل
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 1 0.99 3.84 للمدرسة التنفيذية ال،طط يضع 13

 مرتفعة 2 0.99 3.79 التربية فلسفة مع ينسجم بما المدرسة رؤية يصوغ 11

 متوسطة 3 1.07 3.61 الدولية التجارب ضو  في الممكنة الممارسات يضع 12

 متوسطة 4 1.15 3.57 المدرسة إستراتيجية صياغة في المعلمين يشرك 16

 متوسطة 5 1.17 3.53 أهدافها لتحقيق اوستراتيجي الت،طيط أثنا  للمدرسة المتاحة اومكانيات يراعي 14

 متوسطة 6 1.49 3.29 المدرسة أهدا  لتحقيق واضحة رؤية يضع 10

 متوسطة 7 1.29 3.24 المدرسة أهدا  لتحقيق بديلة خططًا يضع 15

 متوسطة 0.87 3.55 الكلية الدرجة

 إذ المتوسطة  بالدرجة جا  قد اوستراتيجية"  "صياغة  لمجال الحسابي  المتوسط  أن د4) الجدول نتائج من يالحظ
 التنفيذية ال،طط "يضع على نصت التي د13) الفقرة األولى الرتبة في وجا ت د0.87) معياري وبانحرا  د3.55) بلغ

 الفقرة جا ت األخيرة الرتبة وفي مرتفعة، وبدرجة د0.99) معياري وانحرا  د3.84) حسااااابي بمتوسااااط للمدرسااااة"،
 معياري وانحرا  د3.24) حساااابي بمتوساااط "، المدرساااة أهدا  لتحقيق بديلة خططًا يضاااع " على نصااات التي د15)
 المدار ، مديري لد  اوسااتراتيجية  صااياغة  وضااوح  عدم إلى ربما النتيجة هذه تعز  وقد متوسااطة.  وبدرجة د1.29)

 المثالي. بالشكل ةاوستراتيجي لصياغة الكافية والكفا ات المهارات امتالك وعدم

 " والمتابعة "التنفيذ مجال .3
 ذلك. يبين د5والجدول) والمتابعة" "التنفيذ مجال لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات ايجاد تم

 تنازليًا مرتبة والمتابعة" "التنفيذ مجال لفقرات والرتبة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:5) الجدول
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 الفقرة التسلسل
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 1 1.00 3.87 التعلمية التعليمية بالعملية ال،اصة والوسائل األدوات بتوفير يهتم 21

 مرتفعة 2 0.92 3.86 الفريق بروح العمل على معه العاملين يشجع 23

 مرتفعة 3 1.06 3.83 المدرسة في العاملين مع إيجابية عالقات بنا  على يعمل 22

 مرتفعة 4 1.00 3.71 المدرسة أهدا  تنفيذ في المرونة يراعي 24

 متوسطة 5 1.21 3.45 تأخير دون المدرسة تواجه التي المشكالت حل في ُيسهم 17

 متوسطة 6 1.37 3.30 المهام لتنفيذ المناسبة األدا  معايير يحدد 19

 متوسطة 7 1.32 3.26 بعدالة معه العاملين على المهام يوزع 18

 متوسطة 8 1.42 3.03 المهني اونجاز بمسار يرتبط والعقاب للثواب نظاما يضع 20

 متوسطة 0.84 3.54 الكلية الدرجة

 إذ المتوسطة  بالدرجة جا  قد اوستراتيجية"  "صياغة  لمجال الحسابي  المتوسط  أن د5) الجدول نتائج من يالحظ
 األدوات بتوفير "يهتم على نصاااات التي د21) الفقرة األولى الرتبة في وجا ت د0.87) معياري وبانحرا  د3.54) بلغ

 مرتفعة، وبدرجة د1.00) معياري وانحرا  د3.87) حسااابي بمتوسااط التعلمية"، التعليمية بالعملية ال،اصااة والوسااائل
 المهني"، اونجاز بمساااار يرتبط والعقاب للثواب نظاما "يضاااع على نصااات التي د20) الفقرة جا ت األخيرة الرتبة وفي

 المدار  مديري التزام إلى النتيجة هذه وتعز  متوسطة.  وبدرجة د1.42) معياري وانحرا  د3.03) حسابي  بمتوسط 
 بها. بالقيام وااللتزام بهم، المناطة باألعمال

 " والبشري البيئي "التحليل مجال .4
 د6والجدول) والبشااااري" البيئي "التحليل مجال لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسااااابية المتوسااااطات ايجاد تم

 ذلك. يبين
 تنازليًا مرتبة والبشري" البيئي "التحليل مجال لفقرات والرتبة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:6) الجدول

 الفقرة التسلسل
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 1 0.84 3.97 للمدرسة الالزمة البشرية الموارد يحدد 2

 مرتفعة 2 0.91 3.85 المدرسة أهدا  لتحقيق المادية الموارد يحدد 1

 مرتفعة 3 1.03 3.75 التعليمية العملية بد  قبل الم،تلفة المدرسة إمكانات يحدد 5

 مرتفعة 4 0.96 3.74 المدرسة في العاملين لد  التنظيمية الثقافة ينمي 3

 متوسطة 5 1.06 3.67 المدرسة على تؤثر التي المجتمع في ال،اصة التغيرات يتابع 8

 متوسطة 6 1.32 3.17 المدرسة لتطوير المحلي المجتمع مع بالشراكة يهتم 6

 متوسطة 7 1.30 3.11 المدرسة في للعاملين التدريبية االحتياجات يحدد 9

 متوسطة 8 1.37 3.06 الم،تلفة وفعالياتها المدرسة أنشطة يتابع 7

 متوسطة 9 1.45 3.00 لهم مناسبتها من للتأكد للعاملين الممنوحة الصالحيات يراجع 4

 متوسطة 0.79 3.48 الكلية الدرجة

 المتوسطة  بالدرجة جا  قد والبشري"  البيئي "التحليل لمجال الحسابي  المتوسط  أن د6) الجدول نتائج من يالحظ
بة  في وجا ت  د0.79) معياري  وبانحرا   د3.48) بلغ إذ  الموارد يحدد  " على نصاااااااات التي د2) الفقرة األولى الرت

 األخيرة الرتبة وفي مرتفعة، وبدرجة د0.84) معياري وانحرا  د3.97) حسابي  بمتوسط  "، للمدرسة  الالزمة البشرية 
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 حسااابي بمتوسااط "، لهم مناساابتها من للتأكد للعاملين الممنوحة الصااالحيات يراجع " على نصاات التي د4) الفقرة جا ت
 والبشاااري البيئي التحليل مجال كون إلى النتيجة هذه تعز  وقد متوساااطة. وبدرجة د1.45) معياري وانحرا  د3.00)
 ومتابعتها. األمور بهذه خاصة أقسام لوجود وذلك والتعليم التربية مديريات صالحيات من هو

 محافظة في الحكومية الثانوية المدار  مديري لد  اوداري اوبداع مستو  ما :الثاني الدراسة سؤال عن اإلجابة نتائج
 ؟التربويين المشرفين نظر وجهة من الدين صالح

 لد  اوداري اوبداع لمستو   المعيارية واالنحرافات الحسابية  المتوسطات  است،راج  تم السؤال  هذا عن لإلجابة
 يبين د7) والجدول التربويين، المشاااااارفين نظر وجهة من الدين صااااااالح محافظة في الحكومية الثانوية المدار  مديري
 ذلك.

 في الحكومية الثانوية المدارس مديري لدى اإلداري اإلبداع لمستوى المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:7) الجدول
 التربويين المشرفين نظر وجهة من الدين صالح محافظة

 الفقرة التسلسل
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المستوى الرتبة

 مرتفع 1 0.98 3.85 المدرسية المشكالت لحل متنوعة أبدال إيجاد على المقدرة يظهر 2

 مرتفع 2 1.04 3.84 المدرسة في العمل مجال في جديدة أساليبًا يقدم 1

 مرتفع 3 0.97 3.79 اودارة في اوبداع تنمي التي التدريبية الدورات في يشارك 6

 مرتفع 4 1.00 3.78 اوداري العمل في الحديثة التكنولوجيا يوظ  18

 مرتفع 5 1.04 3.75 الحديثة اودارة ألساليب متميزا انموذجا يقدم 17

 مرتفع 6 1.01 3.74 تنظيميًا المدرسة ضبط في تسهم التي الفعالة القرارات يت،ذ 4

 مرتفع 7 1.01 3.73 المدرسة في المبدعة األفكار يشجع 5

 مرتفع 8 1.05 3.71 منها للحد ويسعى حدوثها قبل اودارية المشكالت يتوقع 13

 مرتفع 9 1.06 3.60 المدرسة لتطوير البنا ة األفكار يقدم 3

 مرتفع 10 0.97 3.69 المدرسة أمور ودارة المد  بعيدة رؤية يمتلك 12

 مرتفع 10 1.02 3.69 والمجتمع المدرسة بين التواصل يعزز 14

 متوسط 12 0.98 3.65 اودارية المهام ونجاز الوقت إدارة يحسن 15

 متوسط 13 0.99 3.65 معه للعاملين الوظيفي االنضباث تحقيق على يعمل 16

 متوسط 14 1.06 3.53 متجدد بشكل العمل أساليب في تغييرات إحداث على يحرص 11

 متوسط 15 1.20 3.34 اوداري الروتين من للت،في  والمقترحات الحلول يقدم 19

 متوسط 16 1.19 3.33 اودارة مجال في جديد هو ما كل معه للعاملين يشرح 20

 متوسط 17 1.26 3.17 لديهم اوبداع لتنمية المهنية التنمية فرص معه للعاملين يوفر 8

 متوسط 18 1.34 3.15 المدرسة في واوبداع للتجديد الالزمة المتطلبات توفير على يحرص 9

 متوسط 19 1.37 3.13 المدرسة في للعاملين المالئم الدعم المناخ يوفر 10

 متوسط 20 1.51 2.87 المدرسة في العاملين بين اويجابي التنافس يشجع 7

 متوسط  0.75 3.56 الكلية الدرجة 

 الثانوية المدار  مديري لد  اوداري اوبداع لمسااااااتو  الحسااااااابي المتوسااااااط أن د7الجدول) نتائج من يالحظ
 د3.56) بلغ إذ المتوسااااااطة  بالدرجة جا  قد التربويين المشاااااارفين  نظر وجهة من الدين صااااااالح  محافظة في الحكومية
 أبدال  إيجاد  على المقدرة  يظهر " على نصاااااااات التي د2) الفقرة األولى الرتبة  في وجا ت  د0.75) معياري  وبانحرا  
 الرتبة وفي مرتفع، وبمستو   د0.98) معياري وانحرا  د3.85) حسابي  بمتوسط  "، المدرسية  المشكالت  لحل متنوعة
 حسااااابي بمتوسااااط "، المدرسااااة في العاملين بين اويجابي التنافس يشااااجع " على نصاااات التي د7) الفقرة جا ت األخيرة

 التدريب إلى المدار  مديري حاجة إلى النتيجة هذه تعز  وقد متوسااط. وبمسااتو  د1.51) معياري وانحرا  د2.87)
 والنهوض التطوير إلى تساااااعى ال تقليدية إدارات هي المدرساااااية اودارات أغلبية إن إذ اوداري؛ اوبداع ممارساااااة على

 وارجون عمر وارغون عمر دراسااااة مع نساااابيًا السااااؤال هذا عن اوجابة نتائج اتفقت وقد المدرسااااية، اودارة بمقومات
(Omur& Argon, 2016متوسط. اوداري اوبداع من متوسط مستو  بينت التي د2018) الحجار ودراسة د 

سة  سؤال  عن اإلجابة نتائج  دα=0.05) الداللة مستو   عند إحصائية  داللة ذات ارتباطية عالقة توجد هل :ثالثال الدرا

 نظر وجهة من اوسااااتراتيجية لإلدارة الدين صااااالح محافظة في الحكومية الثانوية المدار  مديري ممارسااااة درجة بين
 لديهم؟ اوداري اوبداع مستو  وبين التربويين المشرفين
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 لإلدارة الدين صالح محافظة في الحكومية الثانوية المدارس مديري ممارسة درجة بين بيرسون ارتباط معامالت (:8) الجدول
 لديهم اإلداري اإلبداع مستوى وبين التربويين المشرفين نظر وجهة من اإلستراتيجية

 اإلستراتيجية اإلدارة
 اإلداري اإلبداع

 البيئي التحليل
 والبشري

 صياغة
 اإلستراتيجية

 التقييم والمتابعة التنفيذ
 الكلية الدرجة

 اإلستراتيجية إلدارة
 **0.702 **453. **0.523 **0.617 **0.605 اوداري لإلبداع الكلية الدرجة

 دα =0.01) مستو  عند دال **

 ممارسة  درجة بين دα=0.01) مستو   عند إحصائياَ  دالة إيجابية ارتباطية عالقة وجود د8) الجدول نتائج تبين

 التربويين المشااارفين نظر وجهة من اوساااتراتيجية لإلدارة الدين صاااالح محافظة في الحكومية الثانوية المدار  مديري
 الكلية الدرجة بين االرتباث معامالت وتراوحت د،0.702) االرتباث معامل بلغ إذ لديهم، اوداري اوبداع مسااااتو  وبين
 داللة  وذات إيجابية   ارتباطات   وجميعها  د0.617و) د0.523) بين ما  اوساااااااتراتيجية   اودارة ومجاالت  اوداري لإلداع

 إيجابا ذلك ينعكس اوساااااتراتيجية اودارة يمار  الذي المدير أن إلى النتيجة هذه تعز  وقد .دα=0.01) عند إحصاااااائية

 وتطبيقاتها مجاالتها بجميع اوسااتراتيجية اودارة ممارسااة أهمية إلى ويعز  مدرسااته، في اوداري اوبداع مسااتو  على
 د.2018الحجار) دراسة نتائج مع السؤال هذا عن اوجابة نتائج اتفقت وقد اوداري، اوبداع مستو  على إيجابًا تنعكس

  التوصيات
 يلي: بما الدراسة توصى سبق ما على بناً 

 اوستراتيجية. لإلدارة ممارستهم لتحسين المدار  لمديري تدريبية دورات عقد •

 وتطويرها. اوستراتيجية ال،طط إعداد تتضمن المدار  لمديري تدريبية دورات عقد •

 الصاااااااالحيات  منحهم خالل من الدين  صاااااااالح محافظة   في الحكومية  المدار   لمديري  اوداري اوبداع  تعزيز •
 الكافية.

 والمحاضرات. التدريبية الورشات عقد خالل من الحكومية المدار  مديري لد  اوداري اوبداع مستو  تطوير •
 العربية باللغة المراجع
 للنشر. السعودية الدار الدمام: .اوبداعي التفكير د.2001) فيصل بابكر،
 الفكر. دار عمان: .اوبداع د.2002) فتحي جروان،
  من التنظيمية للثقافة ممارساااتهم بدرجة وعالقته عمان في ال،اصاااة األسااااساااية المدار  مديري لد  اوداري اوبداع د.2018) رؤ  الحجار،
 األردن. األوسط، الشرق جامعة .المعلمين نظر وجهة
 المسيرة. دار عمان: .متغير عالم في جديدة إدارة اوستراتيجية اودارة د.2005) العزيز عبد حبتور،
 ال،ليج. لدول التربية مكتب منشورات السعودية: .المستقبل مدرسة أدوات د.2004) العزيز عبد الحر،

 الثقافة. دار عمان: .المؤسسات في التغيير إدارة د.2011) رافدة الحريري،
 حامد. دار عمان: .المنظمة وظائ  اودارية العمليات النظريات الحديثة اودارة مبادئ د.2009) حسين حريم،

 للنشر. حامد دار عمان: .األعمال منظمات في واالبتكار اوبداع إدارة د.2011) عاك  خصاونة،
 دجلة. دار عمان: .البشرية الموارد لتنمية حديثة منهجية الحديثة اودارة مبادئ د.2009) المعطي عبد ال،فا ،

 أسامة. دار عمان: .اوداري اوبداع د.2009) جمال اهلل، خير
 الوكال  نظر وجهة  من الطائ   بمدينة   الثانوية   المدار   مديري  لد   اوساااااااتراتيجية  اودارة تطبيق د.2017) محمد  والعلياني،  أمجد  درادكة، 

 .250 -223 د،2)29 ،التربوية العلوم مجلة والمعلمين.
 اليازوري. دار عمان: .دراسية وحاالت مفاهيم اوستراتيجية اودارة د.2010) زكريا الدوري،
 للنشر. وائل دار عمان: .اوستراتيجية اودارة أساسيات د.2005) مؤيد السالم،

 للنشر. المسيرة دار عمان: .اوداري اوبداع د.2011) بالل السكارنة،
 في اوداري األدا  بتطوير وعالقتها  الثانوية   المدار   ومديرات  مديري  لد   اوداري اوبداع  مهارات  توافر درجة  د.2019) خلود الساااااااكر،
 األردن. األردنية، الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة .ومعلمين المديرين نظر وجهة من البلقا  محافظة
 الحديثة. األكاديمية دار القاهرة: .اوستراتيجية اودارة د.2003) باسم الدين، شمس

 العربي. الفكر دار مصر: .تطبيقية ونماذج مستقبلية رؤ  التعليم: في اوستراتيجي الت،طيط د.2011) رضا والمليجي، بيومي ضحاوي،
 الفرقان. دار عمان: .المدرسية واودارة التربوي اوشرا  في اوبداع د.2004) محمود طافش،
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 األردن في االجتماعية الدراسات معلمي لدى الجغرافية الثقافة مستوى
 

 د. محمد عبدالرحمن الخوالدة
 وزارة التربية والتعليم

 23/6/2020تاريخ القبول:   25/2/2020تاريخ االستالم: 
 

 ملخص
 تربية مديرية في االجتماعية الدراساااات معلمي لد  الجغرافية الثقافة مساااتو  عن الكشااا  إلى الدراساااة هدفت

 مساااتو  في دα≤0.05) الداللة مساااتو  عند إحصاااائية داللة ذات فروق هنالك كانت إذا ما ومعرفة عَمان، ماركاة لوا 

 الباحث طبق الدراسااااااة أهدا  ولتحقيق والت،صااااااص. الجنس، االجتماعية النوع :يمتغير إلى تعز  الجغرافية ثقافتهم
بارا  يار  نوع من اخت عدد  من االخت يا و الموقع، هي: محاور،  خمسااااااااة على توزعت  فقرة، د40) من تكون ،مت  الجغراف
 عينة تكونت وقد ،الجغرافية واألدوات وال،رائط الجغرافية، والمشااااكالت البيئي والنظام البشاااارية، الجغرافياو الطبيعية،
 الدراسي  العام في ماركا، لوا  تربية لمدار  التابعة االجتماعية الدراسات  معلمي من ومعلمة معلما د151) من الدراسة 
 حد تتعَد لم أّنها بمعنى المحاور، لجميع )متوسااطد  الجغرافية الثقافة مسااتو   أن الدراسااة  نتائج وأظهرت .2020ة2019
 أيضا  النتائج ودلت من،فض. بمستو   الجغرافية واألدوات بال،رائط ال،اصة  الثقافة محور وظهر د،%75) وهو التمكن
 إلىو اوناث. لصاااااالح ذلك وكان فقط، الموقع محور في الجنس متغير إلى تعز  إحصاااااائية داللة ذات فروق وجود إلى

  الجغرافية. ت،صص لصالح وكان ،الت،صص متغير إلى تعز  إحصائية داللة ذات فروق وجود
  االجتماعية. الدراسات معلمو الجغرافية، الثقافة :المفتاحية الكلمات
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"The level of geographical culture for teachers of social studies in Jordan" 
 

Dr. Muhammad Abdul Rahman Al-Khawaldeh  
Ministery of Education 

 
Abstract 

The study aimed to reveal the level of geographical culture among social studies 
teachers in the Directorate of Education of the Marka / Amman district, and to find out 
whether there are statistically significant differences at the level of significance (0.05≥α) in 
the level of their geographical culture due to variables: gender / gender, And specialty. To 
achieve the goals of the study, the researcher applied a multiple-choice test consisting of 
(40) items, distributed on five axes: location, physical geography, human geography, 
ecosystem, geographical problems, maps and geographical tools. The study sample 
consisted of (151) male and female teachers from the social studies teachers belonging to 
the schools of Education for the Marka Brigade, in the academic year 2019/2020. The results 
of the study showed that the level of geographical culture (average) for all axes, meaning 
that it did not exceed the limit of mastery which is (75%), and the culture axis of maps and 
geographical tools appeared, at a low level. The results also indicated that there were 
statistically significant differences attributable to the gender variable in the site axis only, 
and that was for the benefit of females. And the presence of statistically significant 
differences attributable to the variable of specialization and was in favor of geography 
specialization.  
Key words: Geographic culture, teachers of social studies  
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 المقدمة
 والمجتمع وطنهم تجاه لمساااااااؤوليتهم المدركين الطلبة إعداد عاتقها على يقع التي الوساااااااائل أهم من التربية تعد 

 َفِتئ ما عاَلم فِي اويجابية ومهاراته معارفه وبنا  ش،صيته،   وتشكيل  الفرد، تنمية في واضح  أثر الثقافية وللتربية الدولي.
 أو انغالق غير من اآلخر على الواعي االنفتاح خالل من االتصاااال، ووساااائل التكنولوجي، التقدم بفعل ويصاااغر؛ ينكمش
 د.2008 النبي، )عبد ذوبان

 واألمكنة،  الشاااااااعوب، بين والعالقات  االرتباطات   إدراك إلى الثقافات   من كغيرها  الجغرافية  الثقافة   وتساااااااعى
 أّن إال د،(National Council for the Social Studies, 2002 العالم، أنحا  في الموجودة واالقتصاديات  والبيئات،

 المرغوبة،  الجغرافية  الثقافة   الطلبة  إكسااااااااب في الكبيرة ومساااااااؤولياتها    التربوية  بالنظم  مرهونا  يبقى الثقافة   تلك  تحقيق
 كاملة دراية على يكون وأن التربوي، المهني واوعداد الت،صاااااااصاااااااية، العلمية بالكفا ة يتصااااااا  الذي الك   وبالمعلم
 ير  حيث د،2001) ساااعادة ذلك على ويؤكد واحد، آن في ومربيًا معلمًا يكون أن له يسااامح الذي بالقدر ،العلم بأطرا 

 التعليم يتَّجه أْن يعني وهذا التعليم، وظيفة لتحقيق أساًسا   شرًطا  ُيعد والبيئة، المنهج بين والتالزم بالحياة التربية ارتباث أن
 َتكتسااااب ال فالثقافة متفرِّقة، ومعار  حقائق تحصاااايل لمجرَّد وليس منتجة، لحياة المتعلم الفرد إعداد إلى األولى بالدرجة
 أفضل. بصورة الحياة في وتطبيقها است،دامها إمكانية خالل من إال أهميَّتها

 المعرفية أبعادها مع األفراد تفاعل خالل من متكاملة شااااااا،صاااااااية لبنا  تساااااااعى االجتماعية الدراساااااااات وألن
 العالم ودراك البشااااااارية، المجتمعات بين العالمية الثقافة عشااااااارةال معاييرها أحد في روعي فقد واالجتماعية، والوجدانية

 د.Martorella, 2001) العالمية واألولويات الوطنية االهتمامات ضمن فيه يعيشون الذي

 فيها البحث مجاالت وتتعدد يوم، بعد يوما ميدانها يتسااااع -االجتماعية الدراسااااات بقية شااااأن نهاأشاااا -والجغرافية
 واالقتصادي االجتماعي بالواقع وإحساسا اتصااًل أكثر أصبحت إذ والمعقدة؛ المتعددة العصر ومشاكل الحياة أمور لتشمل

 د.2010 بينهما)ال،والدة، التفاعل وأساليب والبيئة اونسان بدراسة ُتعنى لكونها لإلنسان؛ والمعيشي
يه،  يا    وعل بة  تزويد  إلى تساااااااعى فالجغراف جاهات    القيم من لديهم  ما  وتنمي والمعار ،  بالمعلومات    الطل  واالت

 وبطريقة علمي بأساالوب تواجههم قد التي المشااكالت حل على قادرين يجعلهم مما حياتهم؛ في يوظفونها التي والمهارات
 في أيضا  إسهاماتها  تبرز بل والحاضر،  الماضي  في الشعوب  حياة دراسة  على تقتصر  ال أنهاو د.2011 )صالح،  سليمة 
 د.2007 )السكران، جمعا  للبشرية المشترك التراث

 باعتبارها المتعلمين، عند غيابها م،اطر من للحد الجغرافية بالثقافة المعنيين بعض اهتمام جا  األسااااااباب ولهذه
 ،2009 )زراع، وطنااه قضااااااااايااا ل،اادمااة دائمااًا والمتوجااه والمنتج الملتزم المواطن ثقااافااة في المهمااة المكونااات إحااد 
 ال،مساااة المواد إحد  باعتبارها األمريكية التعليمية الساااياساااات ضااامن الجغرافية بتبني بوضاااوح ذلك وتجلى د.567ص

  د.2008 )صالح، والعشرين الحادي القرن أمريكا بها ستواجه التي األساسية
 ،(Association American of Geography) األمريكية  الجغرافية  الجمعية  من مشاااااااتركة   لجنة  قدمت   و

 على يؤكااد علميااا دليال  (National Council for Geography Education) الجغرافيااة للتربيااة القومي والمجلس

 )أبو للمستقبل  والت،طيط الحاضر،  وتحليل الماضي،  تفسير  على الطلبة لمساعدة  التربية في الجغرافية الثقافة دور أهمية
 د.2008 وحسين، الوفا 

 معلمي على لزاماا  كاان  التربوياة،  مناااهجنااا في التعليميااة المراحال  أبجاادياات  من الجغرافيااة الثقااافاة  كاانات   ولمااا
 فهم إذا إال تدريساااااااها    يمكن ال إذ أهدافها؛   تحقيق من ليتمكنوا الجغرافية  الثقافة   بطبيعة  اولمام  االجتماعية   الدراسااااااااات 

 ذات المؤكدة  والحقائق  العلمي، والتفكير التبرير، على القائمة   قدراته   وتطوير المتعلم إعداد  في ودورها  قيمتها  معلموها 
 د.2005 )محمود، متنوعة ثقافات ذوي مواطنين باعتبارهم لنا ل األهمية

 معرفة بأنها: بعضهم  فهافيعّر الجغرافية الثقافة ماهية تحديد في الجغرافية علما  عند الجدلية اوشكالية  وظهرت
 األماكن  وفهم وقرا ة معرفة  على والقدرة  د.Torrens, 2001) الم،تلفة  الجغرافية  واهرالظ توزيع معرفة  أي ؛األماكن 

 ,Biens) والبشاااارية الطبيعية بالجغرافية والمعرفة ،واألماكن ال،رائط ومعرفة ،دKeeling, 2003) وثقافتهم والسااااكان
 وتوزيع المساااااااميات،  وقرا ة تعيين من بال،رائط  اولمام  :بأنها   الجغرافية  الثقافة   مفهوم د2010) حمدان  وتبنى د.1990

 الجغرافية،  المفاهيم  د2010) الحليم عبد  عند  الجغرافية  الثقافة   وتبنت  األماكن.  تلك  بين القائمة   العالقات  وتحليل  األماكن 
 تبيان في د2012) درويش دراساااااااة جا ت حين في المعاصااااااارة. العالمية بالقضاااااااايا والوعي ال،ريطة، فهم ومهارات
قافية    الجغرافية  تة   على موزعة  الث  قرا ة - ال،ريطة  ىعل األماكن  مواقع معرفة  – الجغرافية  )التعريفات  محاور:  سااااااا
 الجغرافيةد. والمشكالت األحداث – البشرية الجغرافية – الطبيعية الجغرافية – ال،ريطة

 الجغرافية )محاور للجغرافية الت،صاااصاااية  المعايير بمحتو  الحالية الدراساااة اهتمت سااابق، ما على وتأسااايساااا 
 والنظام البشاارية، والجغرافية الطبيعية، والجغرافية الموقع، وهي: المطلوبة، الجغرافية الثقافة على لالسااتدالل الرئيسااةد
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ية،  والمشاااااااكالت البيئي ية  واألدوات وال،رائط الجغراف ية  )وزارة الجغراف  هذا  في روعي وقد  د،2013 والتعليم، الترب
  األردنية. مدارسنا في  تدّر التي الدراسية المناهج محتو  التقسيم

سة  هذه وجا ت سات  معلمي لد  الجغرافية الثقافة مستو   لتقصي  الدرا  لوا  تربية مديرية في االجتماعية الدرا
  سبق. فيما إليها المشار المحاور على بناً  والت،صص، بالجنس، اعالقته بيانو ماركا

 وأسئلتها الدراسة مشكلة
 الدراساااااااات معلمي على تربويًا مشااااااارفًا باعتباره الميدانية الباحث خبرة خالل من الدراساااااااة مشاااااااكلة برزت

 ت،صااصاااتهم  اختال  على االجتماعية الدراسااات مدرسااي جميع قيام حظول إذ ماركا، لوا  تربية مديرية في االجتماعية
 الجغرافية  مبحث  بتدريس  االجتماعية   الدراساااااااات   مجال  وومعلم والجغرافيا  التاريس  معلمو يقومف المبحث،  هذا  بتدريس 
 الثانوية مدارسااانا في الجغرافية مادة أنو والثانوية، العليا األسااااساااية المرحلتين في مساااتقًلا مبحًثا ظهوره من الرغم على

 أسااباب إلى ذلك ويعود ي،تارها، ال أو المادة هذه دراسااة ي،تار أن له الثانوي الثاني الصاا  في الطالب أن أي اختيارية؛
 التدريسااية للمهارات أدائهم في المعلمين بعض لد  الواضااح والضااع  ،بعضااهم يزعم كما المادة صااعوبة منها: عديدة،
 الدراسااات معلمي لد  الجغرافية الثقافة مسااتو  عن للكشاا  الدراسااة هذه جا ت لذلك الجغرافية، الثقافة لتحقيق الالزمة

 :التاليين السؤالين عن اوجابة خالل من االجتماعية،

 ماركا؟ لوا  في الحكومية المدار  في االجتماعية الدراسات معلمي لد  الجغرافية الثقافة مستو  ما .1

  االجتماعية الدراسات معلمي لد  الجغرافية الثقافة مستو  في إحصائية داللة ذات فروق توجد هل .2
 والت،صص؟ الجنس، :يمتغير إلى تعز 

 
 

 الدراسة أهمية
 الدراسات  معلمي لد  الجغرافية الثقافة مستو   :وهو تناولته الذي الموضوع  من أهميتها الحالية الدراسة  تستمد 
 الدراساااة هذه تكون وقد تدريساااها، وأهمية الجغرافية، بالثقافة المتعلقة الهامة المواضااايع من وهو األردن، في االجتماعية
 االجتماعية الدراسااات معلمي لد  الجغرافية الثقافة مسااتو  في بحثت التي -الباحث اطالع حدود في – األولى المحاولة

 هما: جانبين في الدراسة أهمية تتمثل لذا ..األردن في
 الرئيسة. الجغرافية بمحاور وعالقتها الجغرافية بالثقافة المتعلقة المفاهيم بيان في ويتمثل النظري: الجانب أوال:
 الدراساااااااات   معلمي لد   الجغرافية  الثقافة   مساااااااتو  على للتعر  الميداني  بالكشااااااا    ويتمثل  :التطبيقي الجانب   ثانيا:  

 الديمغرافية. المتغيرات من مجموعة ضمن األردن في االجتماعية
 للتدريس، ممارسااتهم عند االجتماعية الدراسااات معلمي من: كل الدراسااة هذه نتائج من يسااتفيد أن المتوقع ومن

 يمكن وكذلك المعلمين. تقييم في يست،دمونها  التي المعايير كأحد الجغرافية الثقافة باعتماد االجتماعية الدراسات  يمشرف و
 تعلم عملية  المهني فالنمو  التعليم، بوظيفة  قيامه    مّدة  طوال للمعلم والمهني العلمي النمو متابعة   ل المعنية  للجهات  تقديمها   
 علمية بمعرفة تزويدهم مسااتهدفة د،Life – Long Learning) للمعلمين الكلية الوظيفية الحياة تسااتغرق مسااتمرة دينامية

 من المجال  هذا  في عميقة  أفكاراً  ساااااااةاالدر  هذه  تفتح أن لؤَُّيو .التعليمية  العملية  ي،دم  بما  ،الجغرافية  الثقافة   عن متطورة
 الجغرافية. الثقافة من م،تلفة جوانب تناول خالل

 الدراسة محددات
 :يلي مافي الحالية الدراسة مجريات تتحدد

 معلمي لد  الجغرافية الثقافة مسااتو  على الدراسااة هذه في قياسااه جر  الذي الجغرافية الثقافة مسااتو  اقتصاار •
 ماركا. لوا  تربية في الحكومية المدار  في االجتماعية الدراسات

 مد.2020ة2019الدراسي) العام على الدراسة فيها أجريت التي الزمنية الفترة اقتصرت •

 والوصاااافية،  االسااااتداللية  اوحصااااائية  ب،صااااائصااااها   وأدواتها، وعينتها، مجتمعها،و الدراسااااة،  إجرا ات كانت •
 الدراسة. نتائج صحة مد  لبيان هامحدداتو
 اإلجرائية التعريفات

 :التالية اتالتعريف على الحالية الدراسة اشتملت

 المحاور ضااااااامن تحديدها تم التي الجغرافية والمشاااااااكالت والمهارات، المعار ، :الجغرافية الثقافة مساااااااتوى •
 الجغرافية، والمشاااااكالت البيئي النظامو البشااااارية، الجغرافياو الطبيعية، الجغرافياو الموقع، للجغرافيا: الرئيساااااة
  الجغرافية. واألدوات وال،رائط

 االختبار على إجابته خالل المعلم عليها يحصاااال التي الدرجة به يقصااااد :الجغرافية الثقافة لمسااااتوى اإلجرائي التعريف

 الغرض. لهذا المعّد
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 ت،صاااااااصااااااااات في علمية  مؤهالت يحملون الذين  والمعلمات  المعلمين جميع :االجتماعية   الدراسااااااااات  يمعلم •
سات  مجال ومعلم والتاريس، )الجغرافية، ساد   ) الص :  من الجغرافية مبحث سون ويدّر ،االجتماعيةد الدرا  -ال

  .2020ة2019 الدراسي للعام ماركا لوا  لمديرية التابعة الحكومية المدار  في ثانويد الثاني
 

 السابقة والدراسات النظري اإلطار
 قدو الجغرافية. بالثقافة المتعلقة السابقة الدراسات ومراجعة وتحليل النظري، األدب مراجعة إلى البند هذا يهد 

 :هما رئيسين قسمين إلى الفصل اشتمل
 النظري األدب األول: القسم

 التي األسااااااليب في وكذلك العلمي، والمحتو  الجغرافي، المنهج في كبيرة تحوالت األخيرة السااااانوات شاااااهدت
 من البشااااااري المحتو  على طرأ ما التحوالت هذه أسااااااباب من ولعل المطلوبة، الجغرافية الثقافة تحقيق في عليها يعتمد
 الجغرافيين ألعمال المتتبع وكأن معروفة، باألمس تكن لم موضاااااوعات يعالجون الجغرافيون أصااااابح حيث كبير، تطور
 ت،تل  بطريقة ،الم،تلفة والبشااارية الطبيعية والموضاااوعات الظواهر دراساااة على بالتركيز المتزايد االهتمام ذلك يلمس
 د.1997 )الشلبي، الماضي في عليه كانت عما

 للعالم الفسيولوجية  التركيبة وتذوق بينها، والعالقات والبيئات النا  دراسة  اآلن الجغرافية الثقافة مفهوم وأصبح 
 في االقتصااادي والتطور والبيئة البشااري بالنشاااث والمعار  الحقائق ربط الضااروري من أصاابح ولذلك يعيشااون، الذي

 د.American Geographical Society, 1994) دراستها المراد المناطق

 الوحدة شاااااعار تحت مد2000) عام القاهرة في عقد الذي العرب للجغرافيين الثاني الملتقى به أوصاااااى ما وهذا
 ليق  وذلك ؛للملتقى المقدمة والدراسااااااات البحوث كل طباعة بضاااااارورة أوصااااااىف الجغرافي، التنوع خالل من العربية
 لهم تتوافر حتى المعاصاارة، الفترة في الجغرافيين يشااغل ما على الم،تلفة التعليم بمراحل الجغرافية مناهج على القائمون
 والعمل الدولية، وعالقاته الكبير، وطنه بشؤون  الملم العربي المواطن لبنا  أساسية   تعليمية مادة الجغرافية بأهمية القناعة
 الكثيفة المعرفة عصااااار  مع تنساااااجم  ال موضاااااوعات  من يشاااااوبها  مما والت،لص الجغرافية، المناهج بأحدث األخذ على

 د.2000 العرب، للجغرافيين الثاني )الملتقى
 تعثرها إلى أد  مما المؤرخين، من موضااااوعاتها على وتجَن اتهام موضااااع ظلت خلت لقرون الجغرافية لكنو

 تنقل )نفعيد غائي كعلم بدايتها ظهرتف والمنهج، المضاااااامون في عليها متفق ومحددة واضااااااحة شاااااا،صااااااية  بلورة في
 د:1996 )كرون، الغايات تلك ومن ومتطلباته العصر حاجة وفق آخر إلى حقل من اهتماماتها

 أرسطو قدمها التي كالدراسات ،عليها االستحواذ وكيفية المجاورة، البلدان بمعرفة اهتم السلطوي: التوسع .1
  الميالدد. قبل 323-365) المقدوني لألسكندر

 آثارها وتلمس ،اآللهة بفكرة الرتباطها ؛وتحركاتها والنجوم الكواكب لمعرفة الغاية هذه ظهرت الديني: الفضول .2
 البشر. في

 العظيم، البحري الكش  عصر مرحلة مع ترافق الذي االستعمار عصر بداية في ظهرت التجارية: المكاسب .3
 ثرواتها. غاللالست األرض مجاهل بكش  واالهتمام

 اوحصائية بالجغرافية باالهتمام تعنىف ،عشر الثامن القرن نهاية منذ الغاية هذه سادت القومية: الروح نمو .4
 ومدنها. وسكانها بمساحتها يتعلق ما وبكل ،ةيالسياس الكيانات حدود لتوقيع السياسية والجغرافية
 والمصاااالح الثقافات أجل من الشاااعوب تقريب في قليلة عقود حتى الجغرافية ةدراسااا قلت الغايات، تلك وبسااابب

 المتشااائمة النظرة سااادت ولهذا اآلخرين، على والساايطرة التوسااع على تبعث المذكورة الغايات تلكف ،للبشاارية المشااتركة
 على ةالمبنّي والبشاارية الطبيعية شااطريها في الحديثة الجغرافية ظهرت حين الثانية، العالمية الحرب نهاية حتى للجغرافية

 حساااااابها في خلْدُت بل الرياضاااااية، الطبيعية القوانين على تعتمد ال التي اونساااااانية اللمساااااة ذات ،الصااااارفة العلوم منهج
 منها محاولة والسااياسااية، ،واالقتصااادية واالجتماعية ،البشاارية األنشااطة في المؤثرة المرنة البشاارية والظرو  الرغبات

 للبشااااارية المشاااااتركة المصاااااالح على والقائمة المتبادلة العالقات على يبعث جديد قالب في ت،دمها التي العلوم لملمة إلى
 د.1996 )كرون، جمعا 

 فروعا منهما كل ويحوي البشاارية، والجغرافيا الطبيعية، الجغرافيا هما: رئيساايين، فرعين إلى الجغرافيا وتنقساام
 واضح  مفهوم إلى النهاية في ليصل  ويتكامل امعه يتفاعل بل الفروع، بقية عن ينفصل  ال أحدهما كان وإن ،مميزة ثانوية
 الجغرافيا. إطار في ومحدد

 توزيع يتناول الذي العلم وإنما األرض، ساااطح عن المعلومات لجمع أداة ليسااات الجغرافية أن سااابق مما يتضاااح
 الطبيعية  البيئة  بين المتبادلة   العالقات  دراساااااااة على التركيز مع األرض، ساااااااطح على الم،تلفة  الظواهر وتحليل  وربط
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 الجغرافية إلى الوصاافية الجغرافية من الكمية واألساااليب القياسااية بالطرق واالنتقال الم،تلفة، وأنشااطته اونسااان وتوزيع
 د.2010 )ال،والدة، التفسيرية الكمية

 سطح  على بالموقع المتمثلةو بعضا  مع المتشابكة  والمفاهيم األفكار من مجموعة بأنها: أيضا  الجغرافيا ووصفت 
 د.Stoltman, 1992) تتغير وكي  المناطق تتشكل وكي  األرض، مع اونسان وتفاعل والبيئة، األرض،

 مما البشر؛ في تأثيرها ومد و األرض يدر  الذي العلم أنه: الجغرافية لعلم عامًا تعريًفا د2005) يحيى ويورد
 على يعمل  الجغرافية  علم أّن أي وال،ارجية؛   الداخلية   وعالقاتهم  وتكاملهم  وقوتهم البشااااااار رفاهية   في التأثير  إلى يؤدي
 والتعليمية. واألمنية والسياسية االقتصادية جوانبه جميع من المجتمع فاعلية زيادة

 األرض دراساااااة أو ،اونساااااان موطن بوصااااافها األرض بدراساااااة تعنى الجغرافية أن على الجغرافيون معْجوُي
 سااطح على الموجودة والبشاارية الطبيعية الظواهر بين المتبادلة العالقات بدراسااة تهتم أنها أي البشاارية؛ موطن بوصاافها
 النواحي إبراز في تسااهم ألنها وذلك مهمًا؛ علمًا المتطور عصاارنا في الجغرافية وأصاابحت د.2010 )السااماك، األرض

 وتفاعل الطبيعية الظواهر وتدريس ا،تصاااانيفه في اونسااااان وجهود البيئة، ومعطيات اسااااتثمارها، وطرائق االقتصااااادية
 وربطها البيانية، واألشاااكال والرساااوم ال،رائط اسااات،دام بكيفية تعنى الجغرافية أنو د.2000 )الساااكران، معها اونساااان
 حياتنا   في االجتماعية   الدراساااااااات  من اساااااااتنتاجها    يمكن التي والتعميمات  والحقائق  والمفاهيم  المعلومات  توظي  بكيفية 

 اليومية  محياته  في ذلك  من واالساااااااتفادة  ال،ريطة،  توجيه  وكيفيه  وقرا تها،  ال،رائط، رسااااااام على تدريبهم  مثل  اليومية، 
 ).2008 )الوليعي،

 الظاهرات من كثير وتفسااير دراسااة األول كبيرين: محورين في الجغرافية علم أهدا  تحدد أْن يمكن هنا، ومن
 هذه نتائج اساات،دام والثاني العالقات، هذه تحكم مبادئ و بتعميمات وال،روج بينها، العالقات وتحديد والبشاارية، الطبيعية
  ببيئته. عالقته عن الناشئة والسياسية واالقتصادية االجتماعية اونسان مشكالت من كثير حل في الدراسات

 جديد بكل طلبته تزويد عن ومساااؤواًل الجغرافيا، وأهدا  وعمليات لطبيعة ومدركًا واعيًا المعلم يكون أن بد فال
 المعلومات هذه توظي  على وتشاااجيعهم لديهم، الجغرافي التفكير مهارات تنمية عن مساااؤواًلو الجغرافيا، ت،صاااص في

 ودراساااااااة  وتعلمها،  الجغرافيا  نحو طلبته  عند  اويجابية   االتجاهات   وتنمية  بالجغرافيا،   يتعلق فيما  وال،برات والمهارات 
 تسااااهم التي اليومية القرارات صاااانع في يساااااعدهم ذلك وكل والمجتمع، الجغرافيا من كل بين والتفاعل العالقة ومناقشااااة
 يومية.ال حياتهم في تواجههم التي المشكالت حل في كبيرة بدرجة

 ،2001منظور، )ابن وفهمه  حذقه    أي الشاااااااي  وثق  ،َقَ َث الجذر  إلى يعودف اللغة  في الثقافة    مصاااااااطلح أما 
 ،1978)مؤنس، مثقفًا رجاًل أصاابح حتى المعرفة، فروع شااتى في واسااعًا اطالعًا أطلع بمعنى الرجل وتثق  د،684ص
 فتعرفه )أليساااااكود والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة رأي حساااااب االصاااااطالحي الكلمة هذه مدلول أما د،340ص
 متفاوتة")عليوه   وبدرجات   أفراده بها  ويتأثر  المجتمع، تساااااااود التي واألحكام  واألعرا  والقيم المعار ،  مجموعة  نه:" أ

 والفن المعتقدو المعرفة يشاامل الذي الكلي المركب ذلك " أنها: الثقافة "تايلور" َ ّروع د.505ص ،2017والصااباريني،
  د.6ص ،2017 )زريق، المجتمع" في عضوا بوصفه اونسان بهاسيكت التي والعادات والقانون واألخالق واألدب

 المشكالت  نحو واالتجاهات والمهارات المعار  من القدر "أنها: العلما  بعُض فهاعّر فقد الجغرافية: الثقافة أما

 صااالح، ( ومجتمعه" بيئته في تواجهه التي اليومية للحياة الفرد وعداد الالزمة العلمي التفكير ومهارات العلمية والقضااايا

 وما الجغرافية، بعلم تتصاااال التي والقيم واالتجاهات والمهارات المعار  من عريضااااة قاعدة " أنها أو د.4ص ،2011

 وهي د.148ص ،2013 )عمر، الحياة  في وتطبيقاته   وأهدافه   الجغرافية  علم لطبيعة  الكامل   اودراك من ذلك  على يترتب 

 فهم إلى يهد   الذي  الحقل  هي أو د.406ص ،2016 العال،  )عبد  " الجغرافية  ومبادئ  األماكن  مواقع معرفة  : أيضاااااااا

 ،2016 وعمار،  )المومني تعنيه  ما  وتفساااااااير ،المكانية    التوزيعات  ودراسااااااااة البيئة،  مع وتفاعالتهم  واألماكن،  النا  
 د.126ص

 أفراد من ومتعلم معلم لكل  الضااااااارورية   الثقافة    مجاالت  حد أ هي الجغرافية  الثقافة    ّنإف  سااااااابق ما  على وبنا ً 
 وعلم الجغرافية الثقافة بين للربط الباحث منه انطلق الذي المدخل هي الجغرافية لعلم الرئيسااااة المحاور كانتو المجتمع،
 :التالي النحو على الجغرافية

  (Location Geographical) الجغرافي الموقع أوال:

حد  الموقع يعاد  يد   بدراساااااااتاه؛    الجغرافياا  علم يهتم التي المحااور  أهم أ ماكن  لتحاد لدول  والقااّرات  لظواهرا أ  وا
 غيره من أكثر الجغرافيا علم يبرز الساااياق هذا وفي المواقع، فهم تعّزز التي الم،تلفة التقنيات باسااات،دام إليها لوصاااولوا
ـة  يليعطـ  ب،ـصوصية  العلوم من  الموقع ويقسم فيه. نعيش الذي العالم إدراك إلى بسهولة للوصول األماكن ومعرفة رؤي
 د:2002 والفرا، )محمدين رئيسين قسمين إلى

 سطح إلى الواصلة الشمسية األشعة سقوث زاوية يحدد العرضد ودوائر الطول خطوث من )الموقع الفلكي الموقع .1
 حياته. وظرو  اونسان في المؤثرة المناخ خصائص من الكثير يحدد وبالتالي وكميتها، األرض
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 سلبا م،تل  بشكل اونسان في يؤثر المائيةد والمسطحات المجاورة للدول بالنسبة )الموقع الجغرافي الموقع .2
 والتواصل التطور على تساعد جغرافية مواقع فتوجد منعزلد، أو )متصل الموقع خصائص بحسب وذلك وإيجابا،

 اونسان في سلبا وتؤثر التطور، هذا مثل تعيق منعزلة مواقع وتوجد األخر ، العالمية والحضارات الشعوب مع
 وحياته.

 على وانعكاسااااااااتها    المعلمين لد   المطلوبة  الجغرافية  الثقافة   يغر  فيه  المواقع إلى والتعر  العالم  فتصاااااااور
 وقت في الموقع ويزدهر بها. يمر التي التاري،ية والمرحلة المكان، لطبيعة تبعًا وإيجابا سااااالبا تتغير الموقع فقيمة الطلبة،

 يمسي حتى آخر وقت في بالضع  الموقع يصاب وقد الواسع، الجغرافي محيطه في ومؤثر فعال بشكل دوره ليمار  ما
 تكمن هنا ومن والصراعات.  الحروب أو المواصالت  طرق تغيير نتيجة ،الضيق  الجغرافي حيزه حدود يتعد  ال تأثيره
 )شااااااار ، الزمن مرور مع مكان  كل  معالم  في الترابط هذا  يؤثر وكي  ،األماكن  ترابط بمعرفة  الجغرافية  الثقافة   أهمية 
 د.2010

 موقع تحديد خالل من بارزة، ومواقع معالم على األرضااااااية الكرة سااااااطح على الجغرافي الموقع تحديد ويعتمد
 في أّما دقيقة، غير بساااايطة تحديدات من هنالك إلى وما الجبل، من الشاااامال إلى أو النهر، من بالقرب فيقال معّينة، مدينة
 تحديد أصااابح فقد العرض، ودوائر الطول خطوث طريق عن األرضاااية للكرة الوهمّية التقسااايمات خالل ومن هذه، أّيامنا
 ،الجغرافي ومدلوله الفلكي بمعناه المكان هي الجغرافيا فإن وعليه، د.2011 صااااااالح، ) ودقيقًا سااااااهاًل الجغرافي الموقع
 دقيقة، بصااااورة   المواقع تحديد عمليات االلكترونية البرامج وسااااّهلت  د.1997)الشاااالبي،  الجغرافية الفلساااافة  جوهر وهو
 .كان حيثما اونسان متناول في وجعلها ،البرامج هذه بتطوير كبر  شركات قامتف

  (Physical geography) الطبيعية الجغرافيا ثانيا:

 من باونسااااان المحيطة البيئة مظاهر بدراسااااة تهتم التي الرئيسااااة الجغرافيا فروع إحد  الطبيعية الجغرافيا تعد
 أّنها أيضا  وُتعر  د،1993 عيانة، )أبو والمحيطية البحرية المائية المسطحات  وكذلك نباتي، وغطا  ومناخ، تضاريس، 

شكال  والتضاريس،  والما ، اليابس، توزيع حيث من األرض سطح  على الطبيعية الظواهر يدر  الذي العلم سطح،  وأ  ال
تدخل    ال مما ؛ الحيوي والغال  ،الجوي والغال  يه  ي هد  و د.2005 )يحيى، اونسااااااااان ف كل   فهم إلى ت  األرض، شااااااا
  د.2010 شر ، (والحيواني النباتي غطائها وخصائص المناخية، وتغيراتها

لدارساااااااين   بعض وير  يا  أن ا ية  الجغراف لك  هي الطبيع يا  من الفرع ذ لذي  الجغراف ية  الظواهر يدر   ا  الطبيع
 د.2010 )السماك، والهوا  والما ، األرضية، القشرة فيشمل لألرض،

 والتربة، الصااااا،ور، دراساااااة وتتضااااامن األرض، لساااااطح الجغرافية الظواهر دراساااااة أنها: بعضاااااهم ويعرفها
 د.2001)سعادة، الجوي والغال  والمحيطات، والبحار، والجيمورفولوجيا، والتضاريس،
 التي الطبيعية للمكونات ذكر إال هي ما الطبيعية الجغرافيا موضاااااوعات  أّن يتضاااااح  التعريفات، تلك على وبناً 

 من بعضااها لويحّو الرئيسااة، احتياجاته لسااد المنفعة بها ويحقق ليسااتثمرها يحيا، وعليها أرضااه في لإلنسااان اهلل أودعها
 في تأثيرها   مد   في الطبيعية  البيئة  مكونات  تتباين  وعليه  الضااااااارورية،  حياته   مقومات  منها  يساااااااتمد  ثروات إلى موارد
 البشاااري للطموح نتاجا يعد المكونات هذه اساااتثمارو العلمي، وتقدمه اونساااان نشااااث حساااب كبيرا، تباينا البشااار أنشاااطة
 وتقدمه.

 النباتية الحياة  اختال  أو السااااااايول، أو الزالزل، أو المطر، مثل:  جغرافية،  ظواهر الطبيعية  الجغرافية  تتناول و
 هذا أساااااباب وتحليل ال،ريطة، على موقعها بتحديد تقوم ثم الظاهرة، هذه حدوث أساااااباب فتذكر وتوزيعاتها، والحيوانية،
 التقليل أو الحد إمكانية مع ،اونساااان على الظواهر هذه تأثير تدر  ثم ،المرجّوة النتائج إلى للوصاااول تنتهي ثم التوزيع،

 د. 2011 )صالح، األرضية العلومب دراسته لطبيعة المحور هذا في ينالمت،صص أكثر هو والجغرافي م،اطرها، من
 يسااتفيد قد التي الطبيعية والظواهر المكونات بدراسااة اهتماما تولي الثقافية الجغرافية أن الباحث ير  ساابق مما

 عن بحقائق التزود خالل من االقتصااادية؛  أنشااطته  وسااالمة  ،سااالمته  على حفاظا وقوعها يتجنب التي أو اونسااان،  منها
 هذه اساااتغالل وإمكانية فيها، الثروة وموارد مقدراتها إلى للوصاااول عليها يسااايطر التي أو فيها، يعيش التي البالد طبيعة
 عمرانية. ومشروعات اقتصادية أنشطة من بها يرتبط وما ،الموارد

 
 

 (Human Geography) البشرية الجغرافيا ثالثا:

 والصور  والبيئة، اونسان  بين المتبادلة والتفاعالت ،البيئة في اونساني  النشاث  دراسة  البشرية  الجغرافية تتناول
 .ريفيًا أم كان حضااااااريًا العمران وأنماث السااااااكان، توزيع مثل المحلية بيئته مع اونسااااااان تفاعل عن الناجمة االجتماعية
 والساااااياساااااية،  االقتصاااااادية، والجغرافيا والمدن الساااااكان، جغرافية مثل: فروع، عدة البشااااارية الجغرافيا تحت وينطوي

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 عيانة، )أبو وأساابابها البشاارية الهجرات وأنواع لهم، الم،تلفة واألنشااطة السااكان بتوزيع تهتم أنهاو وغيرها، والسااياحية
 د.1993

 استغاللها  وكيفية الثروة، ومصادر  االقتصادي،  النشاث  عن المعلومات أهم دارسيها  إلى البشرية  الجغرافيا وتقدم
 بما البيئة في للساااكان  البشااار   النشااااث  على الضاااو   يتلق المعلومات وهذه التجاري، التبادل وطرق الطبيعية، وأهميتها
  الطبيعية. رواتهاث مع يتناسب

 فيه، نعيش الذي العالم فهم إلى المتعلمين توجيه إلى أساااااااسااااااا تهد  الجغرافية الثقافة فإن ساااااابق ما على وبناً 
 د:2011 )صالح، يلي مام المتعلمين لتمكين واالستنتاج، ،والربط ،التحليل خالل من حقائقه، وإدراك

 والمشكالت مجتمعه، وبين وبينه ،الطبيعية وبيئته اونسان بين المستمر التفاعل على تقوم التي العالقات إدراك .1
 المشكالت. هذه مواجهة فى وأساليبه ،التفاعل هذا عن الناجمة

 التي والبشرية الطبيعية والمشكالت البيئية، الظرو  مناهضة في السابقة األجيال مجهودات على الوقو  .2
  الفشل. أو بالنجاح إزا ها تصرفوا وكي  واجهتهم،

 الوطن، هذا وحدة إبراز مع العربية األمة وأفراد العربي الوطن أجزا  بين والمعنوية المادية الروابط إدراك .3
 الحاضر. الوقت في العالمي المستو  على وأهميته ومركزه،

 الشعوب ودور الحياة، محاور م،تل  في خاصة العربية والحياة ،عامة البشرية الحياة شمل الذي التطور إدراك .4
  اونسانية. الحضارة نمو في

 ومشكالتها وإمكاناتها العالم، من األخر  األجزا  طبيعة عن المترابطة الواضحة المعار ب الطالب تزويد .5
  أفضل. حياة لتوفير السعي أثنا  في هزأحر الذي النجاح ونوع بيئاتهم، لظرو  سكانها مناهضة وأساليب

 (Ecosystem and geographic problems) الجغرافية والمشكالت البيئي النظام رابعا:

 الموارد، ونقص البيئة لتدهور واساااااتجاباته النظام هذا مع اونساااااان تفاعل ومد  البيئي، بالنظام الجغرافية تهتم
 بحيث البشااارية، األنشاااطة على تركز إنها حيث اويكولوجية، لألنظمة التكاملي المفهوم توسااايع في الجغرافية تساااهم كما
 والتنمية والغذائي الساااااكاني التوازن دراساااااة خالل من لإلنساااااان، واالقتصاااااادية االجتماعية النواحي المفهوم هذا ييغط

  د.1993 )عامر، االقتصادية
 البيئة ظرو  أن تر  التي البيئية الحتمية فكرة أبرزها لعل ،وبيئته اونسان  بين العالقة في متعددة آرا  ظهرت

 أثر للمجتمعات الحضاااري والتطور الحديثة االبتكارات ولكن وحضااارته، اونسااان على تساايطر المناخ خاصااة الطبيعية
 عيانة، )أبو بيئاتهم اساااااتغالل في البشااااار جهد مد  تحدد التي هي الجغرافية اومكانية فكرة وأصااااابحت المفهوم، هذا في

 د.1993
 والغابات، التربة، مشكالت  وبعض المياه، توفير مشكلة  مثل: المشكالت،  من العديد بمعالجة الجغرافية واهتمت

 ًاوسعي  البيئة، قي اونسان  ألثر استجابة  التلوث؛ مشكالت  وبعض العشوائية،  العمرانية المراكز ونمو المعدنية، والموارد
 هذه دراسة أهمية الجغرافي نظر وجهة من ويتضح ورفاهيته، تقدمه في يسهم بما تواجهه، التي المشكالت كافة حل على

 المظاهر على التأكيد مع البيئة بت،طيط ال،اصاااة الجغرافية الدراساااات وفي عامة البيئية الدراساااات نطاق في المشاااكالت
 د.2005 )يحيى، البيئة مع اونسان لتفاعالت اويجابية

 المحافظة وكيفية الجوفيةد، المياهو األمطار،و )األنهار، المياه مصاادر  إلى التعر  في الجغرافيا دراساة  وتساهم 
 والقناطر. السدود  وإقامة والت،زين، والصر ،  الري، مشروعات  طريق عن اونسان  حياة في استغاللها  وطرق عليها،

 التي بالمشاااااكالت للتنبؤ علمية أسااااااليب تطوير المتوافرة، الم،تلفة المعطيات اسااااات،دام طريق عن يساااااتطيع والجغرافي
 ومن وأخطارها،   المشاااااااكالت هذه  من للحد  المناسااااااابة    الحلول واقتراح ذلك،  عن الناتجة   والعواقب  البيئة،  لها  تتعرض
 العالم وأخيرًا فالقارات، الدول، ثم األقاليم، مساااااتو  من تبدأ أي الهرمي؛ الطابع الدراساااااات هذه مثل تأخذ أّن المفترض
 .د2011)صالح،

 ،الدول بين الساااياساااية الحدود تت،طى التي الجغرافية األبعاد ذات الساااياساااية بالمشاااكالت أيضااًاا الجغرافيا وتهتم
 بعض حصص  وتوزيع البحرية، الجزر وامتالك اوقليمية، المياه وتقسيم  الدول، بين السياسية   الحدود ترسيم  منها: التيو

 تباين في الموضاااوعات هذه دراساااة أهمية وتكمن عليها. والسااايطرة المالحية والقنوات والمضاااائق الدولية، األنهار مياه
 للقالقل إثارة من عنها ينتج وما فيها، المشاااتركة الجغرافية المقومات في الدول وأطماع ،حيالها الساااياساااية النظر وجهات
 د.2010 )ال،والدة، والدولية اوقليمية والحروب الداخلية

 بطابع  تتميز إذ الواحدة،  الدولة   داخل  حلها  يتم وال الدول،  حدود  محورها  بت،طي المشاااااااكالت هذه  وتتصااااااا 
 هذه وتأخذ د،2004 ساااليمان،  المشاااكلة)  نحو النظر وجهات تعدد نتيجة الحل على االتفاق عدم في يكمن الذي الصاااراع 
 قائما يظل المستقبل  في استمرارها  يةحتمالا أن كما تحل، حتى طويلة لفترة تستمر  أنها أي االستمرارية،  صفة  المشكالت 
 د.1993 )الحريري،
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سة  وإن سعى  أن يجب همةم ضرورة  الدولية األبعاد ذات الجغرافية المشكالت  درا  بمعرفة وذلك لحلها؛ الدول ت
 لها مناساااب حّل إيجاد يمكن ال عالمية مشاااكلة أية وإن د.2010 )ال،والدة، الدول بين والساااالم التفاهم طبيعة على آثارها
 اوجرا ات وهذه الدولي، المستو   على لحّلها مت،صصة   طرائق عن والبحث اوقليم، مستو   على تمهيدي حضير بت إاّل
 الجغرافية والثقافة عامة، الجغرافيا وظائ  أهم من تعد التي المشاااااااكالت لحل  المكاني  التنظيم عملية  من مهماً  جز ًا تعد 
 د.2009 سليمان،( ال،صوص وجه على

 (Maps and Geographic tools) الجغرافية واألدوات الخرائط خامسا:

 ذات رساااومات أو د،2001 )ساااعادة، منه جز  أو األرض لساااطح مصاااغرة صاااورة أنها على ال،ريطة  تعّر
 لنقل تساااات،دم الجغرافيا أدوات من أداة ال،ريطة تكون وبهذا د،2000)السااااكران، منه جز  أو األرض لسااااطح قياسااااات
 األرض. سطح من لجز  مصغر بتمثيل وتوضيحها المعرفة

 يكون أن االجتماعية الدراسات  مدر  على ينبغي التي الضرورية  المهارات من ال،ريطة است،دام  مهارة وتعد
 الحليم، )عبد األشاااااايا  وأماكن للمواقع توضاااااايحات من يؤديه ما بساااااابب القدرة؛ من عالية بدرجة منها ومتمكنا بها ملما

 ؛وتفساايرها ال،ريطة قرا ة مهارةك ،تنميتها إلى الفعال التدريس يسااعى التي المهارات د2000السااكران) وحدد د.2010
  ال،ريطة. على واالتجاهات األماكن تحديد المتعلم يستطيع لكي

 التي والفضااااائية الجوية الصااااور خالل من الجغرافية واألدوات ال،رائط علم تطوير في التكنولوجيا وأسااااهمت
 اآللية األنظمة واساااات،دام د،GPS) الجغرافية المواقع لتحديد واونترنت الصااااناعية األقمار اساااات،دام عن فضااااال تقدمها،

 البيانات جمع في جديدة نماذج أعطى مما د،GIS) وعرضها ،وتحليلها ،واسترجاعها ،وت،زينها ،المكانية البيانات اللتقاث

 االساااات،دامات تلك تقتصاااار وال د.2006 )عبداهلل، والبيئية الطبيعية مواردالو األرض بسااااطح المتعلقة ال،رائط ورساااام
 ت،صصاتهم. اختال  على األش،اص معظم بها يستعين جغرافية ثقافة أصبحت بل فحسب، الجغرافيين على التكنولوجية
سوب،  أجهزة من مجموعة عن عبارة الجغرافية المعلومات نظم أن د:1993 )راضي،  ويضي    لذلك معدة وبرامج الحا
 الموجودة الجغرافية  المعلومات  تحويل  هي لهم الرئيساااااااة والوظيفة  واألجهزة، البرامج هذه  على يعملون مدربين  وأنا  

  واستدعاؤها. معها التعامل يسهل وأرقام بيانات إلى رموز هيئة على والتي بال،رائط
 على الحصول  به: يقصد  الذي ،(Remote Sensing) ُبعد عن االستشعار   الجغرافية التطبيقات أشهر  من ولعل

 إلى التعر  ثم ومن معينة، مسااافة الهد  عن تفصااله اسااتشااعار جهاز بواسااطة طبيعية ظاهرة أو ما هد  عن معلومات
 د.2006 اهلل، )عبد الجوية أو الفضائية للصور والتحليل المعالجة ووسائل بأجهزة باالستعانة الهد 

 دار  نيمّك مما الجغرافية؛ الظاهرة عن وشاملة حديثة معلومات يوفر أنه في بعد عن االستشعار أهمية ترجعو
 اسااااات،دام في التغير ودراساااااة الطبيعية، والموارد البيئية، األخطار ومراقبة دقيقة، خرائط على الحصاااااول من الجغرافيا
 التضاريسية، الظواهر ومعرفة الزراعية، الحقول في باألمراض المصابة المناطق تحديد وكذلك د،Land Use) األرض

 د.1996 عودة، ) المجتمعمنا يستفيد التي التطبيقات من والعديد السائدة، والص،ور التربة ونوع
 فقد العنكبوتية، الشاااااابكة على الحديثة الجغرافية لل،ريطة الكبر  االنطالقة بداية أنه على د2005) عام خوُيؤّر

 أي دون مجاني بشكل  الشبكة  لزوار عرضها يو ،ال،رائط بتصفح  خاص ومحرك برنامج من أكثر إطالق العام ذلك شهد 
 MSN) "إيرث و"فيرتشوال غوغل، شركة عن الصادر الشهير (Google Earth)إيرث غوغل برنامج أبرزها من قيد،

Virtual Earth) مابس "ياهو وخدمة مايكروسااوفت، عن الصااادر (Yahoo Maps) زراع، ياهو شااركة من المقدمة( 

 د.2009
 مهارات إتقان إلى تسااعى بل فحسااب، الجغرافية المعرفة على تقتصاار ال الجغرافية الثقافة أنَّ ساابق مما يتضااح

 د.2013 )جواد، معا والطريقة بالمادة أي الجغرافية، المعرفة على الحصول  في تسهم  التي واألدوات األساليب  است،دام 
 على التدريب فرص تتضاااامن  معنى ذات مواق  إلى تحتاج بل فقط، والمعلومات ال،برات اكتساااااب  على تعتمد ال وأنها

 اونسانية. المصالح ل،دمة وتطبيقها المهارات
 السابقة الدراسات الثاني: القسم

 يتلقاها   التي العلمية  المعرفة  مصاااااااادر من مصااااااادر ألنها  الباحثين؛  عند  بالغة   بأهمية   الجغرافية  الثقافة   حظيت 
 متنوعة دراسات إجرا  خالل من وحياتية، وظيفية بطريقة وال،برات والمهارات المعار  من ُجملًة وتكسبهم  المعلمون،

 في الدول أسما   إلى التعر  في الثقافية االختالفات تأثير مد  حول دراسة  د1998) مشوقة  أجر  فقد ،المجال هذا في
 األردنية،  الجامعات   طلبة  من مجموعتين من الدراساااااااة  عينة  وتكونت  ذلك،  في المؤثرة العوامل  ومعرفه  العالم،  خريطة 

سة  وأظهرت جغرافيا، ت،صص  واألمريكية، سبه  وكانت األردنية، على األمريكية الجامعات طلبة تفوق الدرا  اوجابات ن
 د.%85.6) إلى األردنيين عند ان،فض بينما ،د%91.5(مريكاناأل الطلبة لد  الصحيحة

 مجتمع في االجتماعية الدراسااااات مناهج تطوير إلى هدفت بدراسااااة دHarrison, 2001) "هارسااااون" وقامت

 وتقديم األهدا  وتوضاااااايح الثقافات، ومقارنة الثقافة، محور المطور منهاجه وتضاااااامن إساااااارائيل، داخل الثقافات متعدد
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 المطور، للمنهج تصاااميمه في الجغرافية الثقافة ومنحى ،والفردي العقلي المنحى مسااات،دما األخر ، الثقافات عن األمثلة
 ثقافاتهم فهم على الطلبة مساااعدة شااأنها من التي ،االجتماعية الدراسااات مناهج تطوير ضاارورة إلى النتائج أشااارت حيث
 الجغرافية. الثقافة وبث ،العالمي االتصال على للمساعدة اآلخرين، وثقافة

 الجغرافية الجمعية من أصااال ةمعّد ةاسااتبان تعديل على اعتمدت دراسااة  (Winship, 2005) "ونشااب" وأجر 

 طلبة عند ذلك في المؤثرة والعوامل العالمية، واألحداث الجغرافية، الثقافة مسااااتو  لمعرفة المتحدة الواليات في الوطنية
 14 بين الصاااحيحة اوجابات معدل وتراوح وطالبًة، طالبًا (463) من عينة على الدراساااة تطبيق وتم فيرجينيا، في معهد
بة  من د%81(وحصاااااااال درجة،  44 إلى مل  درجة،  د77.35 (على الطل جة  في أثرت التي والعوا نت    النتي  الجنس، كا

 .باللغات والمعرفة السكن، وحالة والمعدل، العمر، مثل: تأثير له يوجد ال اآلخر والبعض األخبار، وسماع والسفر،
سة  وهدفت سطين  بجغرافية الثقافة مستو   إلى لتعر ل د2010) حمدان درا  اآلداب كليتي طلبة عند الطبيعية فل

 والمستو ،  فلسطين،  جغرافية مساق  ودراسة  والكلية، الجنس، متغيرات أثر ومعرفة بغزة، اوسالمية  بالجامعة والتربية
 وتركزت متعدد، من اختيار نوع من فقرة د27) من اختبار تصااااااميم تم لذلك نفسااااااه. المسااااااتو  في األكاديمي والمعدل

 بنسبة  وطالبًة طالبًا د1301) على االختبار تطبيق تم ،د والمناخ والمياه، والسطح،  )الموقع، :مجاالت ةأربع في الفقرات
 أفراد عند د %56) إلى عام بشكل  المستو   ان،فض إذا سلبية  النتيجة وكانت ،والتربية اآلداب كليتي طلبة من %د22)

 إحصااائية داللة ذات فروقا الدراسااة نتائج وأظهرت %د،60) وهي المحك، درجة إلى تصاال لم الدرجة أن بمعنى العينة،

 مساق  ودراسة  والكلية، الجنس، متغيرات: إلى تعز  الطبيعية فلسطين  بجغرافية الثقافة مستو   في د0.05) مستو   عند

 األكاديمي. والمعدل والمستو  فلسطين، جغرافية
 المفاهيم  تنمية  في الجغرافية  الثقافة   في مقترح برنامج  أثر إلى لتعر ل د2010) الحليم عبد  دراسااااااااة ساااااااعت  

 بجامعة التربية بكلية الجغرافيا شعبة  طالب لد  المعاصرة  العالمية بالقضايا  والوعي ال،ريطة فهم ومهارات ،الجغرافية
 للبرنامج إحصاااااائية  داللة ذي أثر وجود إلى الدراساااااة  توصااااالت  وقد وطالبة، طالبًا د40) من العينة وتكونت أسااااايوث، 
 وتنمية ال،ريطة، فهم ومهارة الجغرافية، المفاهيم تنمية في د01 .0) مسااتو  عند تجريبيتين وحدتين في ممثاًل ،المقترح
 بين إحصااااائًيا دالة ةارتباطي عالقة وجود عدم أيضااااا النتائج وأظهرت الطلبة، لد  المعاصاااارة العالمية بالقضااااايا الوعي
 أفراد لد  المعاصاارة العالمية بالقضااايا الوعي ومقيا  ال،ريطة، فهم مهارة واختبار الجغرافية، المفاهيم اختبار درجات
 الجغرافية. الثقافة متطلبات على التربية بكلية الجغرافيا شعبة مقررات من د%80تحتوي) الو العينة،

 الُمشار  دKenneth T. Carano & Michael J.Berson.2010) بيرسون  وميشيل  كارانو، كينت دراسة  أّما

 األمية ومحو الجغرافية المعرفة لبنا  النمطية األفكار كسااااااار إلى هدفت فقد د2016) وعمار المومني دراساااااااة في إليها
 بالثقافة المتحدة الواليات في الشباب  معرفة نسبة  أن إلى وتوصلت  التقنية، المعرفة خالل من الثقافية والتوعية الجغرافية
  األخر . الصناعية البلدان من العديد في الشباب نسبة من قلأ الجغرافية
 وفاعلية االبتدائية، المرحلة لتالميذ الجغرافية الثقافة مساااااااتو  معرفة إلى د2016) العال عبد دراساااااااة هدفتو

 المرحلة  تالميذ  من عينة  لد   الجغرافيا  لتعليم والقومية  الدولية   المعايير  ضاااااااو  في بناؤها   تّم مقترحة  دراساااااااية   وحدة 
 توصاااااالت وقد القليوبية، محافظة مدار  بإحد  الساااااااد  الصاااااا  تالميذ من تلميذا د22) من العينة وتألفت االبتدائية،
 وإلى الوحدة، تدريس قبل الدراسااة مجموعة لد  د%75التمكن) لحد صاالي لم الجغرافية الثقافة مسااتو  أن إلى الدراسااة
 المقترحة. الدراسية الوحدة تدريس بعد التمكن حد من أكثر

 لطلبة التمثيلية واألنماث الجغرافية الثقافة بين العالقة عن الكشااا  إلى د2017وعمار) المومني دراساااة وهدفت
 موزعة فقرة د40) من مكونة ةاستبان  ببنا  الباحثان قام الدراسة  وألغراض سعود،  الملك بجامعة المشتركة  األولى السنة 
 الدراساااة نتائج وأظهرت وطالبة، طالبا د563) الدراساااة عينة وبلغت التمثيلية، واألنماث الجغرافية الثقافة مجاالت: على
 الثقافة بين متوسطة  طردية ارتباطيه عالقة وجود مع اوناث، عن الذكور الطلبة لد  مرتفع الجغرافية الثقافة مستو   أّن

 د.0.61) وبلغت التمثيلية واألنماث الجغرافية
 الصلة: ذات الدراسات على تعقيب

 اآلتية: النقاث است،الص يمكن السابقة للدراسات الباحث استعراض خالل من
 :يلي ما على السابقة الدراسات بعض ركزت لقد 

 مشاااااااوقة  دراساااااااة في وتمثلت  العالم،  خريطة  في الدول  أساااااااما   إلى التعر  في الثقافية   االختالفات  تأثير  بيان  •
 الثقافة وبث ،العالمي االتصال على للمساعدة اآلخرين ثقافة فهمو ،الجغرافية الثقافة مستو  معرفة أّما د،1998)

 دراساااااااة في ذلك تمّثل فقد ،الجغرافية والثقافة المعرفة وبنا  الجغرافية، والثقافة الهوية إلى والتعر  الجغرافية،

سة  د،Harrison,2001) هارسون  من: كل سة  ،Winship (2005) ودرا  Kenneth T. Carano) ودرا
& Michael J.Berson, 2010.د 
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 دراسااااااة في هذا وتمثل الدراسااااااة، عينة في توافرها الواجب الجغرافية الثقافة مجاالت ت،دم ادوات وتطوير بنا  •
 وعمار  المومني، ودراساااااااة د،2010) الحليم عبد  ودراساااااااة د،2010) حمدان  ودراساااااااة د،2016) عبدالعال  

 د2017)

  د2010) حمدان دراسة الطبيعية، فلسطين بجغرافية الثقافة مستو  إلى التعر  •

 العال عبد دراسااااة نحو: ،المتغيرات ببعض وعالقتها ،مسااااتقل كمتغير الجغرافية الثقافة الدراسااااات بعض تناول •
 د.2010) الحليم عبد دراسةو د،2010) حمدان ودراسة د،2016)

 د.2017) وعمار المومني دراسة نحو ،التمثيلية باألنماث وعالقتها ،الجغرافية الثقافة است،دام •

 بالقضااااايا والوعي ،ال،ريطة فهم ومهارات ،الجغرافية المفاهيم تنميةو ،الجغرافية الثقافة في مقترح برنامج تقديم •
 د..2010) الحليم عبد دراسة نحو المعاصرة، العالمية

 الدراسات  معلمي عند الجغرافية الثقافة مستو   بكش   اختصت  أنها السابقة  الدراسات  عن الدراسة  هذه يميز ما
  والت،صص. الجنس، :يبمتغير وعالقته عَمان، ماركاة لوا  تربية في االجتماعية

 :اآلتية في الصلة ذات الدراسات من الباحث استفاد وقد

 في االجتماعية الدراساااااات معلمي عند الجغرافية الثقافة مساااااتو  لعرض الجغرافية في المناساااااب المنهج تحديد •
 عَمان. ماركاة لوا  تربية مديرية

 الجغرافية. الثقافة محاور وعداد المناسبة العلمية المنهجية إلى التعر  •

 الدراسة. عينة على وتطبيقه المعرفي االختبار صياغة •
  الدراسة إجراءات

 حيث ،المحددة األهدا  لتحقيق وذلـاااك الدراسـاااة، أسئلة ضو  في العلمي البحث منهجية جرا اتاو هذه تص 
 أداة إعداد عملية بها مرت التي لل،طوات عرضا  وكـااااااااذلك وإجرا اتهـااااااااا، ، الدراسـااااااااة  وعينة لمجتمع وصفاً  تتضمن 
  المناسبة. االستنتاجات إلي للوصول البيانات لتحليل است،دمت التـي اوحـصائية واألسـاليب الدراسة،

 الدراسة منهجية أوال:
 المسااااحي فالمنهج الدراسااااة، هذه لطبيعة لمال مته التحليلي الوصاااافي المسااااحي المنهج الحالية الدراسااااة اتبعت

 ُتمَكن موضاااوعية، بصاااورة واقعها على والوقو  وتحديدها، الدراساااة، موضاااوع الظاهرة وصااا  إلى يهد  الوصااافي
 االجتماعية الدراسااات معلمي معرفة مسااتو  عن الكشاا  إلى تسااعى الدراسااة وهذه ألساابابها. علمي اسااتنتاج من الباحث
  الالزمة. السيكومترية بال،صائص ويمتاز الغرض، لهذا خصيصا ُطَور اختبار خـالل مـن األردن في الجغرافية بالثقافة
  الدراسة مجتمع ثانيا:

 ماركا لوا  مديرية فـاااااي الحكومية المدار  فـاااااي االجتماعية الدراسات معلمي جميع من الدراسة مجتمع تكَون
  ومعلمة. معلمـًا د383) عـددهم بلـغو ،2020ة2019 الدراسـي للعـام
 الدراسة عينة ثالثا:

 د12) على موزعة ،األصلي المجتمع مـاان تقريبا %42 بنـااسبة ومعلمة امعلم د160) من الدراسة عينة تكونت
ستراتد  للمدار  تجمع سترد  تجمع كل من ومعلمة معلما د13) أخذ وتم ،ماركا لوا  منـاااااااااطق في )كل  -1) بين يقع )كل
 بطريقة المعلمين الباحـاااث اختارف د،12 -11) بين يقع )كلسترد تجمع كل من ومعلمة معلما د15) اخذ تم حين في د،10

 أوراق عدد فأصبح  مكتملـاااااااة، غير أوراق د9) رفض تم وقد التقويم، بعملية القيام في رغبة لديهم الذين قاصدا  عشوائية 
 لمتغيراتها. تبعا الدراسة عينة توزيع يبين د1) والجدول ورقة. د151) المعتمدة االختبار

 متغيراتها حسب الدراسة عينة توزيع (1 ) الجدول
 النسبة العدد الفئة المتغير

 االجتماعي النوع
 %45.7 69 ذكر

 %54.3 82 أنثى

 األكاديمي الت،صص

 %22.5 34 الجغرافيا

 %31.8 48 تاريس

 %45.7 69 اجتماعية دراسات مجال معلم

  الدراسة أدوات رابعا:
 الدراساااااااات معلمي لد  الجغرافية الثقافة مساااااااتو  يقيس تحصااااااايلي اختبار بنا  تم الدراساااااااة أهداف لتحقيق
ماعية،    بار  نتكّو حيث  االجت بار  بنمط فقرة د40) من االخت عدد  من اخت يا:  الرئيسااااااااة المحاور  على موزعة  مت  للجغراف

 الفقرات ويمثلها  ،البشااااااارية   الجغرافيا و ،د16-9) الفقرات ويمثلها  ،الطبيعية  الجغرافيا  د،8-1) الفقرات ويمثله  الموقع،
 ويمثلها ،الجغرافية واألدوات وال،رائط د،32-25) الفقرات ويمثله ،الجغرافية والمشاااااااكالت البيئي النظامو د،24 -17)
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مل   األول جزئيين من األداة وتكونت  د.40-33) الفقرات نات    على اشااااااات يا ية  ب ثل ،تعريف  المؤهل و ال،برة،و الجنس، :م

 االختبار. فقرات على اشتمل الثاني والجز  الت،صص،و العلمي،
 القريب  النظري األدب علي طالعه وا التدريس،  مجال  في الباحث   خبرة :على باالعتماد   االختبار  إعداد  تم وقد 

سة  مجال من سية  الهيئة أعضا   من الزمال  بعض ب،برات واالستعانة  .الجغرافية بالثقافة المتعلقة الدرا سام  من التدري  أق

 د.2 )ملحق النهائية صورتها في ظهرت حتى ،واليرموك االردنية الجامعة في التدريس وأساليب واوحصا ، الجغرافية
 
 

 نوعيته واختيار االختبار مفردات صياغة
 بإعداد المتعلقة واألجنبية العربية الساااااابقة والدراساااااات ،التربوي األدب على االطالع بعد االختبار مفردات صاااااياغة تم
 هذه من واحد بدائل د4) فقرة ولكل فقرة د40) من يتكون متعدد من اختيار بنمط االختبار نوعية اختيار ثم وصياغتها،  االختبارات

 ذاتية من وخلوه،تصاااحيحه وساااهولة ،الجغرافية موضاااوعات من كبيرة عينة بتغطية األسااائلة من النوع هذا زلتمّي صاااحيح؛ البدائل
 الجغرافية الثقافة محاور تغطيل متّمصااُا بل الجغرافية، لمادة ًاتحصااايلي اختبارًا تكن لم أنها األداة تصاااميم عند وروعي ح.المصاااّح
 .االجتماعية الدراسات معلمي عند توفرها يفترض التي الذكر آنفة ال،مس

 االختبار تعليمات
 فيها  راعى والتي االختبار،  فقرات عن اوجابة   كيفية  لبيان  الدراساااااااة   لعينة  التعليمات  من مجموعة  الباحث   قدم 
 عنه. اوجابة طريقة بينو ،االختبار مفردات غير من نموذجك مثالب ذلك وعزز الوضوح،

 االختبار صدق
 االجتماعية الدراساااااات مناهج مجال في الم،تصاااااين المحكمين من مجموعة على لالختبار المبدئية الصاااااورة عرض تم
 والتعليم التربية وزارة في ومعلميها الجغرافيا مشرفي وبعض ،جامعيين أساتذة من والتقويم، القيا  علم ومجال تدريسها، وأساليب
 ومد  الدراسااااة،  بموضااااوع  الفقرات ارتباث ومد  العلمي، والمضاااامون  اللغوية الصااااياغة  مال مة حول: آرائهم وبدا  األردنية،
 البدائل بعض واستبدال  الوضوح،  لزيادة العبارات بعض صياغة  أعيدت المحكمين توجهات ضو   وفي الكلي، األسئلة  عدد مناسبة 
 .د2ملحق ) فقرة د40) النهائية صورته في االختبار ظهر حتى بأخر 

  لالختبار االستطالعية التجربة
 معلمي من عينة  على م2020ة2019 العام  من األول الدراساااااااي  الفصااااااال بداية   في اساااااااتطالعيا  االختبار  تجربة  تمت 

 بهد  وذلك أسبوعين، امتدت زمنية فترة خالل مرتين بواقع معلما د30) من مكونة الدراسة عينة خارج من االجتماعية الدراسات
  من: التحقق

 االختبار ثبات
 مرة االختبار تطبيق أعيد أسااااابوعين وبعد ،األولى للمرة االساااااتطالعية العينة على تطبيقه بعد االختبار ثبات حسااااااب تم

 في تقديراتهم لبيان بيرسااون ارتباث معامل اساات،دام تم د،test-retest) االختبار وإعادة االختبار طريقة وباساات،دام عليهم، أخر 

 معادلة وفق الداخلي االتساااااق بطريقة الثبات معامل حساااااب أيضااااا وتم د،%88) الثبات معامل فبلغ الدراسااااة، أداة على المرتين
 إلى يشير  مما الجغرافيا، محاور من محور لكل الداخلي االتساق  معامالت وقدرت د،%90) بلغت إذ دK-R-20) كيودوريتشتسون  

 إبدا  شاافاهًة المعلمين من بوُطل االختبار، تطبيق بعد عليها الحصااول يتم التي بالنتائج الوثوق ويمكن مرتفع، ثبات ذو االختبار أّن
 األخطا  ببعض المتعلقة تلك عدا استفسارات   أية المعلمين يبد ولم والبدائل، للفقرات وضوح  عدم أو غموض أي حول استفساراتهم  
 ذلك. يبين د2) والجدول وضوًحا. أكثر بأخر  الواضحة غير النسس باستبدال ذلك تجاوز وتم التصوير، وضوح وعدم ،المطبعية

  مجتمعة وللمحاور الجغرافيا، محاور من محور لكل الجغرافية الثقافة مستوى اختبار ثبات معامالت (2الجدول)
 (K-R-20) الداخلي االتساق بيرسون ارتباط معامل المحور الرقم

 0.86 0.81 الموقع 1

 0.89 0.84 الطبيعية الجغرافيا 2

 0.80 0.86 البشرية الجغرافيا 3

 0.77 0.87 الجغرافية والمشكالت البيئي النظام 4

 0.89 0.82 الجغرافية واألدوات ال،رائط 5

 0.90 0.88 الجغرافية الثقافة لمستو  الكلية الدرجة

 التمييز على االختبار فقرات وقدرة الصعوبة
 صااااااحيحة، إجابة أجابوا الذين المعلمين عدد حصاااااار خالل من االختبار لفقرات الصااااااعوبة معامل حساااااااب تم
 العالقة ّنبأ علما الكلي، اوجابات عدد نع الصااحيحة اوجابات عدد تقساايم مَث ومن خاطئة، إجابة أجابوا الذين والمعلمين

 معامل :اآلتي النحو على د2006 )الساااايد، ًاواحد يساااااوي ومجموعها عكسااااية، عالقة والسااااهولة الصااااعوبة معامل بين
 السهولة معامل -1 = الصعوبة
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 علما  عند مقبوال هذا ويعد د،1ملحق،) د 0.62-0.33) بين االختبار لفقرات الصاااااااعوبة معامل قيم وتراوحت
 أسااائلة تعد هذا وعلى د0.80 -0.20بين) يقع الصاااعوبة معامل كان إذا بالساااؤال باالحتفاظ ينصاااح ألنه والتقويم، القيا 
 الصعوبة. نسبة في متفاوتة االختبار

 د1)ملحق، د، 0.75-0.21) بين تراوحت إليه تنتمي الذي السؤال مع التمييز على الفقرات قدرة قيم أن يالحظو
سبة  القيم هذه تّدوُع سة  وجرا  منا ستبعد  ولم ،الدرا  التمييز معامل يكون أن يجب ألنه االختبار، فقرات من أي الباحث ي
  د.1-0.20) من المد  ضمن يقبل حتى
 االختبار زمن

 الزمن جمع خالل من االختبار أساااائلة عن اوجابة من العينة أفراد جميع انتها  بعد المناسااااب الزمن حساااااب تم
 أن أي د،2على) وقساامته دقيقة، د50) واحد أبطأ اسااتغرقه الذي الزمن مع دقيقة، د40) وهو معلم أساارع اسااتغرقه الذي
 دقيقة. د45) هو االختبار أسئلة عن لإلجابة المناسب الوقت

 االختبار تصحيح
 اآلتية: اوجرا ات وفق االختبار تصحيح تم

 مجموع بلغ وبذلك واحدة، درجة فقرة لكل صخصاّا متعدد، من االختيار نوع من فقرة د40) من االختبار تكون
 أعلى كانت وبذلك )صااافرد، خاطئة إجابة ولكل واحدة درجة صاااحيحة إجابة لكل أعطيت درجة. د40) االختبار درجات
 التي الفقرات معاملة عنها يجيب ال التي الفقرة ملتووُع )صفراد.  درجة وأدنى ،درجة د40) المعلم عليها يحصل  درجة
 خاطئة)صفراد. إجابة المعلم عنها أجاب

 اإلحصائي المعيار
 اوحصاااائي المعيار اسااات،دم حدة، على محور وكل الدراساااة، عينة أفراد لد  الجغرافية الثقافة مساااتو  لتحديد

 المئينية النساااااابة تدل بينما متدن، مسااااااتو  على د%50 من المئينية)األقل النساااااابة تدل حيث المئوية، النساااااابة على بنا 
  مرتفع. مستو  على تدل فأكثرد %75 من ) المئينية والنسبة متوسط، مستو  على د%75 من اقل -%50)من

 الدراسة متغيرات

 :)التصنيفية( ةالمستقل المتغيرات .1

  أنثىو ذكر، :مستويان وله الجنس،

 اجتماعية. دراسات مجال معلمو تاريس،و جغرافيا، مستويات: ثالثة له الت،صص

 عدد دبرص الجغرافية، الثقافة مستو  اختبار على والمعلمات نيالمعلم أدا  مستو  في يتمثل :التابع المتغير .2

 )الموقع، المحاور: على مأ )العام المعدل) االختبار كل على كانتأ سوا  ؛االختبار على الصحيحة اوجابات

 الجغرافيةد. واألدوات ال،رائطو الجغرافية، والمشكالت البيئي النظامو البشرية، الجغرافياو الطبيعية، الجغرافياو
 اإلحصائية المعالجات

 والمتوسطات،  المئوية، النسب  الباحث است،دم  ،الدراسة  مشكلة  في ذكرهما الوارد الدراسة  سؤالي  عن لإلجابة
 العينة  على تطبيقه  بعد  االختبار  ثبات  لحسااااااااب  بيرساااااااون ارتباث  معامل   واسااااااات،دم   والرتبة،  المعيارية   واالنحرافات 
 وقيا  االختبار نتائج لتحليل أساابوعان مقداره زمني بفاصاال Test- retest)) أخر  مرة تطبيقه وإعادة االسااتطالعية،

 وتحليل د.K-R-20) كيودوريتشاتساون   معادلة وفق الداخلي االتسااق  بطريقة الثبات معامل حسااب  أيضاا  وتم ثباته. درجة

 البعدية. للمقارنات دSeheffe) شفيه واختبار ،One Way ANOVA األحادي التباين

 ومناقشتها الدراسة نتائج
 الدراساااااااات معلمي لد  الجغرافية الثقافة مساااااااتو  ما على: ينص الذي األول بالساااااااؤال المتعلقة النتائج أواًل:
 واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم السؤال هذا عن لإلجابة ماركا؟. لوا  في الحكومية المدار  في االجتماعية
 على الحكم تم وقد ماركا، لوا  تربية في االجتماعية الدراسااات معلمي لد  الجغرافية الثقافة لمسااتو  والرتبة، المعيارية
 عند يقع الذي الحسااابي فالمتوسااط د75 ،50) المئينات، باساات،دام من،فضااا، أو متوسااطا أو مرتفعا، ؛ الحسااابي المتوسااط
 والمتوساااااط متوساااااطا، يكون د75-50) المئينين بين يقع الذي الحساااااابي والمتوساااااط مرتفعا، يكون فأكثرد 75) المئين

 .ذلك يوّضح د3) رقم الجدول من،فضا. يكون د50) المئين عن يقل الذي الحسابي
 االجتماعية الدراسات معلمي لدى الجغرافية للثقافة والمستوى والرتبة، المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(3) الجدول

 ماركا لواء تربية في

 المحور الرقم
 العظمى النهاية

 للعالمة
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المستوى الرتبة

 مرتفع 1 1.26 6.60 8 الموقع 1

 مرتفع 2 1.16 6.58 8 البشرية الجغرافيا 3

 متوسط 3 1.75 5.89 8 الجغرافية والمشكالت البيئي النظام 4
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 متوسط 4 1.58 5.75 8 الطبيعية الجغرافيا 2

 من،فض 5 2.15 4.70 8 الجغرافية واألدوات ال،رائط 5

 متوسط  5.15 29.52 40 الجغرافية الثقافة لمستو  الكلية الدرجة

 ماركا لوا  تربية في االجتماعية الدراسااااااات معلمي لد  الجغرافية الثقافة مسااااااتو  أن د3) الجدول من يالحظ
 الثقافة محاور وجا ت د،5.15) معياريال نحرا االو د،29.52) الحساااابي  المتوساااط  بلغ إذ متوساااطًا،  عام بشاااكل  كان

 وجا  د،4.70 -6.60) بين الحسااابية المتوسااطات تراوحت إذ والمن،فض، والمتوسااط المرتفع المسااتويات في الجغرافية

 د،1.26) معياري  وانحرا  ،د6.60) حساااااااابي بمتوساااااااط بالموقع،  ال،اص  الجغرافية  الثقافة   محور األولى الرتبة  في

 ،د6.58) حساااابي بمتوساااط ،البشااارية بالجغرافيا ال،اصاااة الثقافة "محور الثانية الرتبة في وجا  مرتفع، ثقافة وبمساااتو 

 البيئي بااالنظااام ال،اااص الثقااافااة محور الثااالثااة الرتبااة في وجااا  مرتفع، ثقااافااة وبمساااااااتو  د،1.16) معياااري وانحرا 

 الرتبة في وجا  متوسااط، ثقافة وبمسااتو  د،1.75) معياري وانحرا  د5.89) حسااابي بمتوسااط الجغرافية، والمشااكالت

 وبمساااتو  د،1.58) معياري وانحرا  ،د5.75) حساااابي بمتوساااط الطبيعية، بالجغرافيا ال،اص الثقافة "محور الرابعة
 حسابي  بمتوسط  الجغرافية، واألدوات بال،رائط ال،اص الثقافة "محور واألخيرة ال،امسة  الرتبة في وجا  متوسط،  ثقافة
  من،فض. ثقافة وبمستو  د،2.15) معياري وانحرا  د4.70)

 ليست  المحاور بهذه معرفتهم أّن إال متوسطا،  جا  ال،مسة  بالمحاور الدراسة  عينة أفراد معرفة مستو   أن ومع
شود،  بالمستو   لديهم متوفرة سة  هذه في المعتمد للمعيار وفقا المرتفع، المستو   إلى معرفتهم تصل  لم إذ المن  وهو الدرا
 الدراسااااات مجال ومعلم التاريس لت،صااااصااااي  الجامعة في المعطاة المساااااقات عدد أن إلى ذلك يعز  وقد فأكثر. 75%

 دراساااتهم أثنا  المعلمون يدرساااها التي المواد تركيز ضاااع  وإلى الجغرافية، الثقافة مساااتو  لرفع كا  غير االجتماعية
 أثنا   بها  االهتمام  تدني  أو الجغرافية،  الثقافة   على المعلمين اطالع قلة  إلىو الجغرافية،  الثقافة   مساااااااتو  على الجامعية  
 المعلومات حسااااااااب على )البيداغوجياد   التربوية  البرامج على التركيز حيث  ،وبعدها   ال،دمة،   قبل  المعلمين إعداد  برامج

 تفقده طويلة لسنوات  المعلمين تعيين تأخر إلى أيضا  األسباب  تعز  وقد التدريس، أثنا  امتالكها مفترضين  الت،صصية،  
 مجال  في خبرته  خالل من ذلك  الباحث   الحظ وقد  الجغرافية.  الثقافة   في يحتاجها   التي الت،صاااااااصاااااااية   المعلومات  بعض

 ساااابقا؛ درساااوها التي والمعلومات المواد نسااايان من منهم الكثير معاناةو ،االجتماعية الدراساااات معلمي على اوشااارا 
سب  سة  مع النتيجة هذه وتتفق الوظيفة. انتظار طول فترة ب  مستو   ان،فض إذا سلبية  النتيجة كانتف د2010حمدان) درا
 %د. 60) وهي المحك، درجة إلى تصل لم الدرجة أّن بمعنى ،الجغرافية الثقافة

 مبادئ مادة دراسة من المعلمين نفور إلى فيعز  الجغرافية واألدوات ال،رائط محور مستو  ان،فاض سبب أَما
 القوانين وحفظ ال،رائط، مبادئ  أساااااااس فهم على تعتمد  علمية  مادة  ال،رائط مبادئ  مادة  ألن وذلك  الجامعة؛   في ال،رائط
 وال،رائط، المنتظمة، وغير المنتظمة، الهندسية  األشكال  رسم  في والدقة الحسابية،  العمليات وإجرا  وتطبيقها، الرياضية 
 معلمي معظم أّنو العالمية.   المواقع وتحديد   الجغرافية،  المعلومات  نظم مادة  وصاااااااعوبة   وتحليلها،  البيانية،   وموالرسااااااا

 الحساااااابية بالعمليات يتعلق فيما قليلة الثقافية وخلفيتهم األكاديمي، األساااااا  في األدبي الفرع من االجتماعية الدراساااااات
  وقوانينها.

  الجغرافية، المهارات مستو   تدني في د2010) الحليم عبد ودراسة  د،1998) مشوقة  دراسة  مع النتيجة هذه وتتفق
  المهارة. تلك تنمية في يهتموا لم المدرسين أكثر أّن في د2001 )سعادة، أكده ما وهذا ال،رائط، بمهارات ال،اصة

 تربية في االجتماعية الدراسات معلمي لدى الجغرافية الثقافة مستوى يختلف هل الثاني: السؤالب المتعلقة النتائج ثانيًا:
 والتخصص(؟ االجتماعي، )النوع باختالف ماركا لواء

  اآلتي: النحو على السؤال هذا عن اوجابة تمت

 :الجنسد ) االجتماعي النوع متغير .1
 الدراساااااات معلمي لد  الجغرافية الثقافة لمساااااتو  المعيارية واالنحرافات الحساااااابية المتوساااااطات حسااااااب تم
  ذلك. د4) الجدول ويظهر ،دt-test) اختبار تطبيق تمو االجتماعي، النوع لمتغير تبعا ماركا لوا  تربية في االجتماعية

 تربية في االجتماعية الدراسات معلمي لدى الجغرافية الثقافة لمستوى المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (4) الجدول
 االجتماعي النوع لمتغير تبعا (،t-test) واختبار ماركا، لواء

 المحور
 النوع

 االجتماعي
 العدد

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 ت قيمة
 المحسوبة

 الداللة مستوى

 الموقع
 0.042 2.050- 1.39 6.38 69 ذكر

   1.10 6.79 82 أنثى

 0.273 1.100- 1.58 5.59 69 ذكر الطبيعية الجغرافيا
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 المحور
 النوع

 االجتماعي
 العدد

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 ت قيمة
 المحسوبة

 الداللة مستوى

   1.57 5.88 82 أنثى

 البشرية الجغرافيا
 0.757 0.310- 1.21 6.55 69 ذكر

   1.13 6.61 82 أنثى

 والمشكالت البيئي النظام
 الجغرافية

 0.470 0.724 1.78 6.00 69 ذكر

   1.73 5.79 82 أنثى

 الجغرافية واألدوات ال،رائط
 0.271 1.106 2.23 4.91 69 ذكر

   2.09 4.52 82 أنثى

 الثقافة لمستو  الكلية الدرجة
 الجغرافية

 0.847 0.193- 5.28 29.43 69 ذكر

   5.07 29.60 82 أنثى

 الدرجة على دα≤0.05) مساااتو  عند إحصاااائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى د4) الجدول في النتائج تشاااير

 االجتماعي، النوع لمتغير تبعا ماركا لوا  تربية في االجتماعية الدراسااااات معلمي لد  الجغرافية الثقافة لمسااااتو  الكلية
 داللة ذات فروق وجود عدم وكذلك د،0.847) داللة وبمساااتو  د0.193-) بلغت إذ المحساااوبة )تد قيمة إلى اساااتنادًا

 بين بلغت إذ المحسااااااوبة )تد قيم إلى اسااااااتنادًا الجغرافية الثقافة محاور معظم في دα≤0.05) مسااااااتو  عند إحصااااااائية

 اونعاشااااااية التدريبية الورش أّن إلى ذلك يعز  ربماو د،0.757 -0.271) بين داللة وبمسااااااتو  د0.310 - 1.106)
 لم ولهذا  المعلمين، عند  االجتماعي  النوع االعتبار  بعين تأخذ   ال ال،دمة   أثنا   االجتماعية   الدراساااااااات   لمعلمي تعقد  التي
 مبحثب م،تصااة غير ألنها موسااعة؛ بصااورة الجغرافية الثقافة مسااتو  تعالج ال الورش هذه أّنو المتغير، لهذا أثٌر يظهر

  االجتماعية، الدراسات مجال ومعلم التاريس تشمل بل ،الجغرافية
 داللة وبمسااتو  د2.050-) بلغت إذ المحسااوبة )تد قيمة إلى اسااتنادًا فقط الموقع محور في فرق جدُو حين في

 المتوسط  عن د6.79) بلغ الذي الحسابي  متوسطهن  ارتفاع بدليل اوناث لصالح  المحور هذا في الفرق وكان د،0.042)
 لديهم الجغرافية الثقافة مسااتو  بزيادة المعلمين اهتمام قلة إلى الفرق ذلك يعز  قدو ،د6.38) بلغ الذي للذكور الحسااابي
 لطبيعتهَن والفلكية الجغرافية المواقع بتحديد اوناث اهتمام دقة إلىو معلومات. من المدرسااية الكتب تطرحه بما واالكتفا 

 حمدان ودراساااة د2016) عبدالعال دراساااة مع النتيجة هذه وتتفق بعناية. وتحديدها ،األشااايا  مواقع بتفاصااايل تهتم التي
 الثقافة مساااااااتو  في الذكور لصاااااااالح قافر أظهرت التي د2016وعمار) المومني دراساااااااة في عنها وت،تل  د،2010)

  الجغرافية.

 األكاديمي الت،صص متغير .2
 الدراساااااات معلمي لد  الجغرافية الثقافة لمساااااتو  المعيارية واالنحرافات الحساااااابية المتوساااااطات حسااااااب تم
  ذلك. د5) الجدول ويظهر األكاديمي، الت،صص لمتغير تبعا ماركا لوا  تربية في االجتماعية

 
 
 
 

 تربية في االجتماعية الدراسات معلمي لدى الجغرافية الثقافة لمستوى المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (5) الجدول

 األكاديمي التخصص لمتغير تبعا ماركا لواء
 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد األكاديمي التخصص المحور

 الموقع

 1.41 6.94 34 جغرافيا

 1.20 6.54 48 تاريس

 1.20 6.48 69 اجتماعية دراسات مجال معلم

Total 151 6.60 1.26 

 الطبيعية الجغرافيا
 1.62 6.56 34 جغرافيا

 1.56 5.54 48 تاريس
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 1.46 5.49 69 اجتماعية دراسات مجال معلم

Total 151 5.75 1.58 

 البشرية الجغرافيا

 1.26 7.15 34 جغرافيا

 1.25 6.29 48 تاريس

 0.95 6.51 69 اجتماعية دراسات مجال معلم

Total 151 6.58 1.16 

 والمشكالت البيئي النظام
 الجغرافية

 1.38 7.03 34 جغرافيا

 1.73 5.35 48 تاريس

 1.69 5.70 69 اجتماعية دراسات مجال معلم

Total 151 5.89 1.75 

 واألدوات ال،رائط
 الجغرافية

 2.07 6.71 34 جغرافيا

 1.86 4.38 48 تاريس

 1.76 3.94 69 اجتماعية دراسات مجال معلم

Total 151 4.70 2.15 

 لمستو  الكلية الدرجة
 الجغرافية الثقافة

 6.11 34.38 34 جغرافيا

 3.95 28.10 48 تاريس

 3.79 28.12 69 اجتماعية دراسات مجال معلم

Total 151 29.52 5.15 

 معلمي لد  الجغرافية الثقافة لمساااتو  الحساااابية المتوساااطات بين ظاهرية فروق وجود د5) الجدول من يالحظ
 على )جغرافياد فئة أصاااحاب حصااال إذ األكاديمي، الت،صاااص لمتغير تبعا ماركا، لوا  تربية في االجتماعية الدراساااات

 بمتوساااط  ،الثانية بالرتبة اجتماعيةد دراسااااات مجال )معلم فئة أصااااحاب وجا  د،34.38) بلغ إذ حسااااابي متوسااااط أعلى

 كانت إذا فيما ولتحديد د،28.10) بلغ إذ )تاريسد فئة ألصاااحاب الحساااابي المتوساااط جا  وأخيرًا ،د28.12) بلغ حساااابي

 One) األحادي التباين تحليل تطبيق تّم دα≤0.05) داللة مساااااتو  عند إحصاااااائية داللة ذات المتوساااااطات بين الفروق

way ANOVA،د:6) الجدول يوضحه الذي النحو على التباين تحليل نتائج وجا ت د 
 
 
 

 في االجتماعية الدراسات معلمي لدى الجغرافية الثقافة مستوى في الفروق داللة اليجاد األحادي التباين تحليل :(6) الجدول
 األكاديمي التخصص لمتغير تبعا ماركا لواء تربية

 التباين مصدر المحور
 مجموع
 المربعات

 الداللة مستوى ف قيمة المربعات متوسط الحرية درجات

 الموقع

 0.196 1.647 2.571 2 5.143 المجموعات بين

   1.561 148 231.016 المجموعات داخل

    150 236.159 المجموع

 الطبيعية الجغرافيا

 0.003 6.187 14.446 2 28.892 المجموعات بين

   2.335 148 345.545 المجموعات داخل

    150 374.437 المجموع

 البشرية الجغرافيا

 0.003 6.036 7.644 2 15.287 المجموعات بين

   1.266 148 187.428 المجموعات داخل

    150 202.715 المجموع

 البيئي النظام
 الجغرافية والمشكالت

 0.000 11.238 30.264 2 60.528 المجموعات بين

   2.693 148 398.558 المجموعات داخل

    150 459.086 المجموع

 واألدوات ال،رائط
 الجغرافية

 0.000 26.128 90.756 2 181.512 المجموعات بين

   3.473 148 514.077 المجموعات داخل

    150 695.589 المجموع

 لالختبار الكلية الدرجة

 0.000 26.064 518.044 2 1036.088 المجموعات بين

   19.876 148 2941.581 المجموعات داخل

    150 3977.669 المجموع
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 الثقافة مسااتو  في دα≤0.05) مسااتو  عند إحصااائية داللة ذات فروق وجود إلى د6) الجدول في النتائج تشااير

   قيمة إلى استناداً  األكاديمي، الت،صص  لمتغير تبعا ماركا، لوا  تربية في االجتماعية الدراسات  معلمي لد  الجغرافية
 مسااااااتو  عند إحصااااااائية داللة ذات فروق وجود وكذلك د،0.000) داللة وبمسااااااتو  د،26.064) بلغت إذ المحسااااااوبة

(0.05≥αد6.036 -26.128) بين بلغت  إذ المحساااااااوبة؛  ) د قيم إلى اساااااااتناداً  الجغرافية  الثقافة   محاور  معظم في د 

 إذ المحساااوبة ) د قيمة إلى اساااتنادًا الموقع محور في فرق يوجد ال حين في د،0.003 -0.000) بين داللة وبمساااتو 
 ظهرت التي والمحاور الكلية الدرجة في الفرق كان فئة أي لصالح ولمعرفة د،0.196) داللة وبمستو   د1.647) بلغت
 النتائج. يبين التالي د7) والجدول البعدية للمقارنات دشيفيه) اختبار تطبيق تم فقد فروق فيها

 
 
 
 
 
 

 ظهرت التي والمحاور الكلية والدرجة الخاصة الجغرافية الثقافة مستوى في للفروق البعدية للمقارنات شيفيه اختبار (7جدول)
 األكاديمي. التخصص لمتغير تبعا فروق فيها

 األكاديمي التخصص المحور
 المتوسط
 الحسابي

 تاريخ مجال معلم جغرافيا

6.56 5.54 5.49 

 الطبيعية الجغرافيا

 *1.07 *1.02 - 6.56 جغرافيا

 0.05 -  5.54 تاريس

 -   5.49 مجال معلم

 البشرية الجغرافيا

 األكاديمي الت،صص
 المتوسط
 الحسابي

 تاريس مجال معلم جغرافيا

7.15 6.51 6.29 

 *0.86 *0.64 - 7.15 جغرافيا

 0.22 --  6.51 مجال معلم

 -   6.29 تاريس

 والمشكالت البيئي النظام
 الجغرافية

 األكاديمي الت،صص
 المتوسط
 الحسابي

 تاريس مجال معلم جغرافيا

7.03 5.70 5.35 

 *1.68 *1.33 - 7.03 جغرافيا

 0.35 -  5.70 مجال معلم

 -   5.35 تاريس

 واألدوات ال،رائط
 الجغرافية

 األكاديمي الت،صص
 المتوسط
 الحسابي

 مجال معلم تاريس جغرافيا

6.71 4.38 3.94 

 *2.75 *2.33 - 6.71 جغرافيا

 0.44 -  4.38 تاريس

 -   3.94 مجال معلم

 لمستو  الكلية الدرجة
 الجغرافية الثقافة

 األكاديمي الت،صص
 المتوسط
 الحسابي

 تاريس مجال معلم جغرافيا

34.38 28.12 28.10 

 *6.28 *6.26 - 34.38 جغرافيا

 0.02 -  28.12 مجال معلم

 -   28.10 تاريس

 إحصائي دال الفرق *
 ظهرت التي والمحاور الجغرافية الثقافة لمساااتو  الكلية الدرجة في الفرق أن إلى د7) الجدول في النتائج تشاااير

 المعلمين مع مقارنتهم عند )جغرافياد ت،صاااص من المعلمين لصاااالح كان األكاديمي. الت،صاااص لمتغير تبعا فروق فيها
 مادة في ت،صاااصمال إّن إذ ؛منطقية النتيجة هذه الباحث وعد اجتماعيةد. دراساااات مجال ومعلم )تاريس، ت،صاااصاااي من

 االجتماعية  الدراساااااااات مجال  معلمي معرفة أن حين في الجغرافية،  الثقافة  لمحاور  وإدراكا معرفة أكثر يكون الجغرافية 
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 الجغرافية، ت،صاص  مع مسااق  من بأكثر واشاتراكهم  لقربهم وذلك ،التاريس معلمي من أعلىو الجغرافية، معلمي من اقل
 مساااتو  لرفع كا   غير المواد هذه عدد فإّن درساااوها وإْن الجامعة، في جغرافية مواد يدرساااون ال التاريس معلمي وألن
  الجغرافية. ثقافتهم

 
 التوصيات
 :يلي بما الباحث يوصي الدراسة، نتائج ضو  في

 ت،َصص ذوي المعَلمين على الجغرافيا مبحث في الثانوية والمرحلة العليا األساسية المرحلة تدريس اقتصار .1
 اجتماعية. دراسات مجال ومعلم التاريس، ت،صص حملة من تدريسها في وقدرة كفا ة أكثر ألنهم فقط؛ الجغرافية

 نظرا الجغرافية الثقافة بمحاور اجتماعية دراسات مجال ومعلم التاريس بمعلمي خاصة عمل وورش دورات عقد .2
 الدراسة. نتائج عليه دلت كما معرفتهم مستو  لتدني

 .لديهم الجغرافية الثقافة مستو  لرفع ال،دمة وأثنا  قبل االجتماعية الدراسات معلمي إعداد برامج عمل .3

 كل في المطلوبة الثقافة ومستويات الجغرافية محاور حول فصوال االجتماعية الدراسات معلمي أدلة تضمين .4
  محور.

 ومديريات عينات على االجتماعية الدراسات معلمي لد  الجغرافية الثقافة مستو  تبين مستقبلية دراسات إجرا  .5
 وغيرها. األردن في أخر 
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 عمان العاصمة بمحافظة الجامعة لواء في الثانوية المرحلة مدارس ُمعلمي لــــدى المهني الـتوافق
  فّيـــالوظي االرتباط بتعزيـــز وعالقتــه

 
 نور جاسر حيمور

 جامعة عمان العربية
 02/02/2020تاريخ االستالم: 

 
 رامي ابراهيم الشقران د.

 جامعة عمان العربية
 09/09/2020تاريخ القبول: 

 
 الملخص

 الحكومية المدار  في الثانوية المرحلة معلمي لد  المهني التوافق مساااااتو  على التَّعر  إلى الدراساااااُة هدفت
 ،االرتباطي الوصاااااافي المنهِج على الدراسااااااة اعتمدت نظرهم، وجهة من الوظيفي االرتباث بتعزيز وعالقته وال،اصااااااة

 محافظة ةالجامعة لوا  في وال،اصاااااة الحكومية الثانوية المدار  من ومعلمة معلًما د322) من الدراساااااة عينة تكونتو
 وتحــقيــًقا     العشوائية، الطبقيــة   بالطريــقة   اختيـــارهــا      تــم   الكـلي،  الدراسة مجتمع من د%16) وبنسبة ،ّمانع العاصمة
 وتكونت المهني، التوافق مستو  لقيا  األول: الجز  جزأين، من تكونت للدراسة أداة تطويــــر      تمَّ الدراســة   ألهـــدا     

 د26) من تكونت  إذ الوظيفي، االرتباث  مساااااااتو  لقيا   الثاني:  والجز  مجاالت،  خمساااااااة على موزعة  ةفقر د60) من
 الثانوية المرحلة معلمي لد  المهني التوافق مستو   أّن إلى الدراسة  توصلت  قدو ،وثباتها صدقها  من التأكد تم وقد ،فقرة
 الوظيفي االرتباث أّن إلى توصلت كما )متوسطةد،  بدرجة جا  المعلمين نظر وجهة من وال،اصة  الحكومية المدار  في
 إيجابية ارتباطية عالقة ووجود د،ة)متوسااااط بدرجة جا  وال،اصااااة الحكومية المدار  في الثانوية المرحلة معلمي لد 
 بزيادة الدراسااة أوصاات الدراسااة نتائج ضااو  وفي ،الوظيفي واالرتباث المهني التوافق مسااتو  بين إحصااائية داللة ذات

 العطا  على لحثهم للمعلمين المقدمة الحوافز وزيادة جاذبة، بيئة إلى وتحويلها التعليمية للمؤساااساااات  العمل ببيئة االهتمام
 للمعلمين. الوظيفي االرتباث زيادةو نجاز،واو

 .الوظيفي االرتباث المهني، التوافق :المفتاحية الكلمات
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Abstract 
The study aimed to identify the level of professional compatibility of secondary school 

teachers in public and private schools and its relationship in promoting the job engagement 
from their perspectives. The study used the descriptive relational method. The sample of 
the study consisted of (322) male and female in public and private secondary schools in 
Amman governorate/university district, and with a percentage (16%) of the total study 
population, the study sample was chosen in the stratified random method, and in order to 
achieve the aims of the study a questionnaire was developed, and consists of Two parts, the 
first part: to measure the level of professional compatibility, and it consisted of (60) items 
distributed in five domains, and the second part: to measure the level of job engagement, 
and it consisted of (26) items after ensuring its validity and consistency. 

The results of the study were: The level of professional compatibility of secondary 
school teachers in public and private schools came (moderate) degree, The level of job 
engagement among secondary school teachers in public and private schools came 
(moderate) level. There is a statistical significant positive relationship between all the 
domains of (level of professional compatibility), and between all the domains of (job 
engagement). 

According to the study results, the study recommends: By increasing interest in the 
work environment of educational institutions and turning it into an attractive environment, 
increasing the incentives provided to teachers to urge them to give and achieving 
achievement, and increasing the job correlation of teachers. 
Key words: professional compatibility, job correlation. 
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 :مقدمة
 فيها يحقق أن ينبغي التي األمكنة وأهم باستمرار،  الفرد يزاولها التي نسانية وا األنشطة  أهم من العمل ميدان دّعُي

 في ومكانته حياته على كبير بشااااكل يؤثر إذ ،فيه وقته من طويلة فتره يقضااااي نهأل النفسااااي؛ التوافق من قدر أكبر الفرد
 نجاح ويعتمد لديه، إيجابية مشااااااااعر وتكوين والنفساااااااية، جتماعية،الاو المادية حاجاته لتلبي المهنة جا ت قدو المجتمع،
 التي البيئة ظرو  نمراعي ونها،يواجه التي الم،تلفة المواق  مع موخبراته الشاا،صااية  العاملين ساامات على المؤسااسااة 

 األوامر يصااااااادر أن وكذلك ،ينظمو ي،طط أن عليه فالموظ  ا؛مهنًي همنفساااااااأ تطوير مد  على تعتمد كما ،هافي ونيعمل
 المؤسسة. أدا  من عال  مستو  على يحافظ كي يلزم؛ وحيث وقتها في والقرارات

 عن الفرد رضاااا يقا  خالله ومن الفشااال، أو بالنجاح مهنة أي على للحكم الالفّع المؤشااار المهني التوافق وُيعد
 النتائج  يحقق حتى منه،  مطلوب هو ما  وحساااااااب وجه،  أكمل  على عمله  بمهام  الفرد لقيام  ضاااااااروري أمر وهو مهنته، 
 في الفرد اساااتقرار إلى يؤدي والذي عام، بوجه المهني التوافق لتحقيق ًلاافّع اإساااهاًم يساااهم الذي األمر عمله، في المميزة
  د.2010 )ربيع، العمل

 بالنجاح ويشعره  وطموحه، ميولهو تهاقدر يناسب  عمل على الش،ص  حصول  اللخ من المهني التوافق ويتحقق
 مع جتماعيةالا اتهقالع على ينعكس ذلك وكل ئه،الوزم رؤسااااااائه ورضااااااا والتقدير، القبول خالله من ويدرك والتفوق،
 في ساااتمرارالا على اقادًر يجعله الذي األمر ؛المهنية بيئته مكونات عن النفساااي الرضاااا إلى ويؤدي المهنية، البيئة أفراد
 من وترفع أدائه، من تحساااان التي والمهارات ال،برات اكتساااااب إلى الدائم والسااااعي عمله، إتقان على والحرص العطا 
 د.2006 ،)عوض نتاجهوإ كفا ته

 تحيط التي ةيالبيئ العوامل م،تل  مع الفرد توافق ويشاامل عمله، بيئة مع الفرد توافق عن المهني التوافق ويعبر
 فالتوافق ؛الذاتية خصاااائصاااه  مع وتوافقه الزمن، بمرور العوامل هذه على تطرأ التي التغيرات مع وتوافقه العمل، في به

 السوق  ظرو  مع وتوافقه ،العمل في همطالب مع توافقه وكذلك ئه،الزم ومع العمل، صاحب  مع الفرد توافق هو المهني
 د.2007 ،يطعطبو) وميوله ال،اصة قدراته معو المتغيرة

شمل  هوو ،المهني للتوافق سا  ألا المظهر العمل عن الرضا  ويعّد  من بالموظ  يحيط وما ،جماليوا الرضا  ي
 التي والمؤسااااسااااة العمل، بيئة بجوانب تتعلق التي للموظ  يجابيةوا المشاااااعر وكل رتياح،الوا منألبا هشااااعرت مؤثرات
 في المعنوية الجوانب يشاااااامل كما عام، بوجه العمل وطبيعة وساااااااعات أجر من بعمله المتعلقة الظرو  وكل بها، يعمل

 والرقي وال،برات، المهارات وتكساااابه وطموحاته، وميوله، ورغباته، حاجاته إشااااباع في تتمثل التيو ،نفسااااه الشاااا،ص
 د.2013 ،)العميان ونوعه نجازوا حجم في تمثلت والتي بالنجاح، توقعاته كل وتحقق بوظيفته،
 االحترام أسااا  على قائمة وعدالة وثقة أصاايلة بقيم ؤسااسااةالم تتمتع عندما يزداد بمؤسااسااته الموظ  رتباثا ّنإ
سه  الموظ  بين تكون وااللتزامات الوعود حيث المتبادل، س،ير  أّن كما ،العمل في ورئي سهم  ؤسسة   الم أعضا   ت  في أنف
 عدم حالة وفي دوره، أدا  أثنا  اوعاطفًي ا،وذهنًي اجسديً  نفسه  عن رّبيع الفرد ّنأ يعني االرتباث، خالل من عملهم، أدوار

 د.2013 )المحاسنة، منه المطلوب رالدو أدا  أثنا  اوعاطفًي ،ًياوذهن اجسدًي ينسحب الفرد فإّن االرتباث
 الموظفين رتباثا المفهوم هذا ويعكس اويجابية، والتنظيمية اودارية المفاهيم  أبرز من ُيعدّ  ةالوظيف ب  االرتباث  إّن

 في إيجابية حالة عن عبارة فهي بفعالية، عملهم ؤدوني بأنهم فيشااعروا ونشاااث، حيوية من به نيتميزو وما بعملهم اايجابًي
 بشااكل وزمالئهم همئرؤسااا مع للتواصاال للموظفين الفرص خلق الوظيفي االرتباث ويتيح بالوظيفة، المرتبط العمل تحقيق
  دجيااا بشاااااااكااال  الوظيفاااة باااأدا  الفعلي االهتماااام إلى الموظفين تااادفع وتحفيزياااة تشاااااااجيعياااة  بيئاااة خالل من ،كبير
(Tehseen,2015.د 

 يمثل أنه كما فعال، بشكل  بالوظيفة المرتبطة األعمال ألدا  األفراد لتحفيز جديًدا امفهوًم الوظيفي االرتباث وُيعّد
 ،اآلخر منهمااا كاال وياادعم اآلخر، الطر  بحاااجااات درايااة على الطرفين فكال ومنظمتااه، الموظ  بين إيجااابيااة عالقااة

 االرتباث اساااتراتيجية على المؤساااساااة  تعتمد ولذلك ا،واقتصاااادًي اإدارًي للمؤساااساااة  الفقري العمود هي البشااارية فالموارد
 همإرتباط لكساااب اهنًيم هموتطوير االساااتقرار، تحقيق في وقدرة ،اوإرتباًط كفا ة، أكثر بشااارية موارد لتشاااكيل الوظيفي
 مادية مزايا من إياه منحه يتم ما نظير وجهده، وخبراته وقته من الموظ  يقدمه لما وذلك ؛عليهم والمحافظة ة،بالمؤسااساا
 .د2011 )الساعدي، العمل داخل ومعنوية

 افاعًل ادوًر تؤدي التي المؤسسات   أهم من هي مدار الف كبيًرا، ابعًد تأخذ درسة بالم معلمال تربط التي العالقة إّن
مً    ية  في اوها نا ً  باعتبارها     التنمية  عمل يات  من المزيد  بإحداث    يقوم اوأكاديميً    اعلميً  اتنظيميً  ب  المجتمع، في ريالتغي عمل
 تهموفاعلي المعلمين كفا ة على يعتمد وهذا المعار ، بأحدث والمزودة المدربة لعناصااربا المجتمع هارفد خالل من وذلك

  د.2009 )السكارنة،
 مودوره معمله أدا  من متمكنه التي ال،صائص من مجموعة يمتلكوا أن المعلمين على تحتم التعليم مهنة إّن كما

 م،رجات  جودة ياه عل عتماد تو الوظيفي، واالرتبااث  المهني االلتزام من عاالياة   درجاة  على وايكون وأن وفااعلياة،   بكفاا ة 
 د.2006 ،ملحم) التعليمي النظام مدخالت في المهمة العناصر أحد هو والذي ،التعليمية العملية
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 الدراسة: مشكلة
  لد   المهني التوافق مساااااااتو  في واختالًفا  تبايًنا   هنالك   أّن وجدا  التعليمي، القطاع  في الباحثين  عمل  خالل من
 د2013) المحاااسااااااانااة أورد وقااد التعليميااة، الم،رجااات في اختال  إلى يؤدي االختال  وهااذا الماادار ، في المعلمين
 النتاجات    تحقيق في تؤثر أيضااااااااًا، المدار   وفي المعلمين بين المهني واالرتباث  التوافق درجة  أّن د2013) والعميان 
 النظري لألدب وبالرجوع النتاجات، بهذه أيضااًا تسااهم فهي ومدرسااتهم، بمهنتهم المعلمين ارتباث إلى باوضااافة التعليمية،

 الوظيفي واالرتباث المهني التوافق بين ربطت علمية دراسااااة أي -علمها حسااااب- الباحثان يجد لم السااااابقة والدراسااااات
 واالرتباث المهني التوافق بين المفترضاااة االرتباطية العالقة عن للبحث الدراساااة بهذه القيام الباحثان ارتأ  لذا للمعلمين،
 المدار  في الثانوية المرحلة معلمي  لد المهني التوافق مسااااتو  إلى للتَّعر  الدراسااااة فجا ت المعلمين. لد  الوظيفي
 هم.نظر وجهة من في الوظيفي باالرتباث وعالقته الجامعة لوا  في وال،اصة الحكومية
 :الدراسة( )أسئلة الدراسة مشكلة عناصر

 :تيةاآل األسئلة عن الدراسة أجابت
 من الجامعة لوا  في وال،اصااة الحكومية الثانوية المرحلة مدار  معلمي لد  المهني التوافق مسااتو  ما األول: السااؤال
 ؟نظرهم وجهه

 الجامعة لوا  في وال،اصااة الحكومية الثانوية المرحلة مدار  معلمي لد  الوظيفي االرتباث مسااتو  ما :الثاني السااؤال
 نظرهم؟ وجهه من

 حول الدراسة  عينة استجابات  بين دa=0.05) مستو   عند احصائية  داللة ذات رتباطيةا عالقة هناك هل الثالث: السؤال 

 ؟المعلمين نظر وجهة من الوظيفي االرتباث مستو  بينو المهني التوافق مستو 
 الدراسة: أهمية

 علم )حساااااب جًدا القليلة الدراساااااات من تعتبر إذ تتناوله، الذي الموضاااااوع أهمية من الدراساااااة هذه أهمية تنبع
 بمسااتو  وعالقتها والحكومية ال،اصااة عّمان مدار  في المهني التوافق مسااتو  أساااسااي  بشااكل تناولت التي الباحثيند
 صااااحابأو ،المدار  مديريو معلمي من كل الدراسااااة هذه تفيد نأ ؤملالم من أنه كما ،المعلمين لد  الوظيفي االرتباث
يات   الدراسااااااااة  هذه  ت،رج أن يمكن حيث  األردنية،  والتعليم التربية  وزارة في القرار  أجل  من وزارةال تتبناها    بتوصااااااا

 التطوير.
 عملية. وأخر  نظرية جانبين: إلى الدراسة ةأهميَّ تنقسُمو

  النظرية: األهمية أوًلا:
 يلي: بما النظرية األهمية تكمن

 مباشر بشكل الوظيفي باالرتباث وعالقته المهني التوافق مستو  دراسة حوَل تمَّت التي والبحوث الدراسات ندرة •
 .األردنيَّة التَّعليم بيئة في

 التربويَّة المؤساااااااساااااااات  لجميع مهًما ُيعد والذي الوظيفي االرتباثو المهني التوافق مفهوِم على الدراساااااااة تركز •
  .األردن في والتعليميَّة

 مؤساااااساااااات ال في تطبيقه وإمكانية وال،اصاااااة الحكومية المدار  معلمي لد  الوظيفي التوافق مفهوم توضااااايح •
 .التعليمية

 المهني، بالتوافق  المتعلقة  والمعرفية  النظرية  بالدراساااااااات    واألردنيَّة  العربيَّة  المكتبة  الحاليَّة   الدراساااااااة  ُتثري قد  •
 .الوظيفي االرتباث بمفهوم المتعلقة الدراسات وكذلك

 :العملّية األهمية ثانًيا:
 :يلي بما العملّية األهمية تكمن

 التربوية مؤسسات   لل اوداري بالمستو   النهوض في تطبيقه يسهم  ربما الذي المهني التوافق إلى الدراسة  تطرقت •
 ثقافة وغر  واألدا ، االنتاجية لزيادة الالزمة وال،طط السااياسااات لصااياغة للتوصاال المعلمين وإفادة ،والتعليمية
 .العمل في واوبداع الكفؤ، الوظيفي والعمل المدرسة، في المتميز العمل

 عن إضااافية بمعلومات زويدهمت خالل من التربويين والمت،صااصااين  ينالقائمو المعلمين الحالية الدراسااة تساااعد •
 الاادورات عقااد مثاال: ،فيهمااا متعلقااة وتوصااااااايااات بينهمااا، والعالقااة الوظيفي واالرتباااث المهني التوافق مفهومي
 في التعزيز لممارسااااة عملية تطبيقية إجرا ات خالل من بينهما العالقة من االسااااتفادة آليات وتوضاااايح التدريبية
 المدار .

 ،العاملين الوظيفي االرتباث من تزيد التي القرارات بات،اذ التعليمية المؤسااااسااااات في القرارات مت،ذي تزود كما •
  المجال. هذا في والمهتمين الباحثين وكذلك
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 التوافق حوَل واألبحاث الدراسات  من المزيِد وجرا  والمهتمين الباحثين أماَم الطَّريق الدراسة  تفتح أن يمكن كما •
 م،تلفة. ُأخر  جوانب من الوظيفي واالرتباث المهني

 اإلجرائية:و صطالحيةاال تَّعريفاتال
 كاآلتي: وهي ،المصطلحات من العديد الدراسة هذه في ورد

 الوظيفة أو المهنة وبين بينه واالنسجام  التكّي  تحقيق أجل من الفرد بها يقوم التي المستمرة  العملية"هو: المهني التوافق
 .د24 :2013 )حجازي، "العمل وبين وبينه يؤديها، التي

 الحكومية المدار  في الثانوية المرحلة معلمي بين واالنسااااااجام التكّي  مسااااااتو  بأنَّه: إجرائًيا المهني التوافق ويعرف
 األداة فقراة على الدراسااة عينة أفراد عليها يحصاال التي بالدرجة الحالية الدراسااة في ويقا  الجامعة لوا  في وال،اصااة
 لذلك. المعدة

  لد  الوال  زرع في وذلك حقيقية وشااااااراكة والموظ ، المؤسااااااسااااااة  بين ثابتة راساااااا،ة "عالقة:هو الوظيفي االرتباط
 المبادرات وسااائل كل دمج في البشااري واالسااتثمار إليها، ينتمون التي المؤسااسااة  لصااالح الجهد قصااار  لبذل الموظفين
 وتشاااااجيع بالنفع، تعود التي العوامل من وغيرها األدا ، وثقافة المواهب وإدارة والتطوير والتأهيل والتدريب والتشاااااجيع

  د.12 :2004 الحوامدة،)العمل" بيئة محيط في والتوازن والوال ، والزمالة التعاون روح
 الجامعة لوا  في وال،اصة الحكومية المدار  في الثانوية المرحلة معلمي شعور :بأنه إجرائًيا الوظيفي االرتباط ويعرَّف

 التكي  على والقدرة العاطفي واالستقرار  فيه والتفاني للعمل الطاقة توفر وبالتالي مدارسهم،  نحو إيجابية بحالة عمان في
 لذلك. الُمعدَّة األداة فقرات عن الدراسة عينة أفراد استجابات خالل من الحالية الدراسة في ويقا  العمل؛ بيئة مع

 ومحدداتها: الدراسة حدود
 اآلتية: والمحددات الحدود على الدراسة تقتصر

 العاصاامة محافظة الجامعةة لوا  في وال،اصااة الحكومية الثانوية المدار  على الدراسااة هذه اقتصاارت ة:المكانيَّ الحدود
 .عّمان

 .د2020ة2019) الدراسي العام من األول الفصل خالل الدراسة هذه تطبق :ةمانيَّالزَّ الحدود
 الجامعةة لوا  في ومعلماتها وال،اصااة الحكومية الثانوية المدار  معلمي على الدراسااة هذه تقتصاارا ة:البشااريَّ الحدود
 .عّمان العاصمة محافظة
  نظرهم. وجهة من الوظيفي باالرتباث وعالقته للمعلمين، المهني التوافق على اقتصرت الموضوعية: الحدود

 ال،صائص ضو  فيو الدراسة، اةدأ على الدراسة عينة فرادأ استجابة صدق بمد  الدراسة هذه نتائج تتحدد كما
 لمجتمع المشاااااابهة المجتمعات على الدراساااااة هذه نتائج تعميم يمكنو ،الدراساااااة ألداة والثباتد )الصااااادق السااااايكومترية

 .الدراسة
 الصلة ذات السابقة الدراسات

 المهني: بالتوافق الصلة ذات الدراسات أواًل:
 المديرية    في للموظفين المهني التوافق مساااااااتو  معرفة  الى هدفت    دراسااااااااة (Rivera,2008) يراريف أجرت

ست،د  تم ،الالتينية أمريكا في المغتربين وغير بالمغتربين ال،اصة  سة  عينة وتكونت الوصفي،  المنهج ماا  ثمانية من الدرا
 دراساااةال نتائج أبرز من وكان المهني، لتوافقل امقياسااا فكانت الدراساااة أداة أما ،)اوناث من 6و الذكور من (2 فرنسااايين

 مع الناجحة   الشااااااا،صاااااااية   عالقاتهم  على المغتربين واعتماد  المهني، التوافق يات لعم في اويجابي  ودورها  التقنية  كفا ة 
 .األخر  الفروع في الموظفين جميع ومع والزمال  والعمال المرؤوسين
 نوع وبين الوظيفي توافقوال الذات فعالية بين العالقة تحديد إلى هدفت دراساااة (Voris, 2011) فور  أجر و

 عينة  وتكونت  األمريكية،  المتحدة  الواليات  في كنتاكي  والية  في ال،برة حديثي  ال،اصاااااااة   التربية  معلمي لد   الشاااااااهادة 
 التربية  لمعلم الذات  فعالية   بين إيجابية   عالقة  وجود إلى الدراساااااااة   نتائج  وانتهت  ومعلمة،  امعلمً  د222) من الدراساااااااة  
 حديثي المعلمين لد  أقل كانت المهني توافقوال الذات، فاعلية أّن النتائج كشاااافت كما الطلبة، تحصاااايل وزيادة ال،اصااااة
 .ال،برة

 الذات  إدارة مهارات  على التعر  إلى هدفت   دراسااااااااة د2012) وعبدالحميد   والموافي مسااااااالم أبو أجر  كما 
 من البيانات لجمع كأداة االساااتبانة الدراساااة واسااات،دمت الوصااافي، المنهج مااسااات،د تم للمعلم، المهني بالتوافق قتهاالوع

 في المنصااااورة مدينة في العام الثانوي التعليم معلمي من ومعلمة امعلًم د270) من الدراسااااة عينة وتكونت المسااااتجيبين
 ذات فروق وجود عدمو متوسااطة، بدرجة جا  للمعلم المهني التوافق مسااتو  أّن إلى الدراسااة نتائج توصاالت وقد ،مصاار

 توصلت كما سوا ، حد على والمعلمات المعلمين من كل عند الذات إدارة مهارات درجات متوسطات بين إحصائية ةاللد
 .المهني والتوافق الذات إدارة مهارات بين اإحصائًي موجبة دالة رتباثا تالمعام جودو إلى النتائج
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 المدركة   الذاتية   بالفاعلية    قته الوع المهني التوافق على التعر  إلى هدفت   بدراساااااااة  د2013) لرواحية ا وقامت  
نة  لد   مديرية    في الموظفين من عي مة    ال عا ية  ال ية    بمحافظة    والتعليم للترب لداخل ها  اسااااااات،دمت     الجزائر. في ا  المنهج في

 مديرية في اموظًف د261من) عينتها تكونت التي المستهدفة  الفئة من البيانات لجمع كأداة واالستبانة  االرتباطي، الوصفي 
 للمديرية، التابعين التربوي شااااااارا الا ومكتب ،التربوي التدريب ومركز ،الجزائر في الداخلية بمحافظة والتعليم لتربيةا

 قةالع وجود النتائج وأظهرت عة،مرتف بدرجة جا ا الذاتية والفاعلية المهني التوافق يامساااتو  أّن إلى الدراساااة  وتوصااالت 
 التوافق مسااتو  في إحصااائيا دالة فروق وجود وعدم ،المدركة الذاتية والفاعلية المهني التوافق بين إحصااائيا دالة موجبة
 الجنس لمتغير تعز  المهني التوافق مستو  في إحصائيا دالة فروق توجد بينما الدراسي، المؤهل لمتغير تعز  المهني
 .سنة د15) من أكثر لصالح ال،برة سنوات لمتغيرو الذكور، لصالح

 المدار  مدرساااي لد  المهني التوافق دVeeraiah& Prahallada, 2014) وبراهادا فيرايه دراساااة وتناولت

 الوظيفي، والرضا المهني التوافق لقيا  وأداة الوصفي، المنهج است،دام تم الوظيفي، الرضا على وأثره الهند في الثانوية
 الهند، في كارناتاكا والية في الثانوية المدار  مدرسااااااي من ومدرسااااااة مدرسااااااًا د1536) من الدراسااااااة عينة وتكونت
 وجود النتائج  أظهرت كما  للمدرساااااااين،   الوظيفي والرضااااااااا المهني التوافق بين طردية  عالقة  وجود النتائج  وأظهرت
 اوناث. من أكثر الذكور ولد  ال،اص من أكثر الحكومية المدار  مدرسي لد  المهني التوافق من أعلى مستويات

 مع وصااحتهم المعلمين توافق مسااتو  إلى التعر  دJordan et al, 2016) وزمالئه جوردان دراسااة وهدفت

 البيانات، على للحصااااااول المقابالت واختيار النوعي، المنهج اساااااات،دام تم فرنسااااااا، في للمعلمين المهني التوافق مبادرة
 كانوا  المعلمين أّن النتائج  وأظهرت فرنساااااااا،  في أوفيرني منطقة  مدار   في معلماً  د49) من الدراساااااااة   عينة  وتكونت 
 مستو   وكان للصحة،  كمروجين المهنية هويتهم فهم في قليلة صعوبة  ولديهم الصحة  تعزيز في المشاركة  في مترددين
 إيجابي. منظور ومن مرتفعًا المهني التوافق مبادرة مع توافقهم

 دولة في ال،اصة التربية معلمي لد  المهني التوافق مستو  معرفة إلى هدفت بدراسة د2016) الصالح قام كما
 والمؤهل الدراساااية، والمرحلة ال،برة، وسااانوات معها، يتعامل التي اوعاقة ونوع الجنس، متغيرات ضاااو  في ،الكويت
 معلمي من ومعلمة امعلًم د1689) من الدراسااااااة عينة تتكون وقد لها، كأداة االسااااااتبانة الدراسااااااة اساااااات،دمت العلمي،
 في ال،اصااة التربية معلمي لد  المهني التوافق مسااتو  أّن النتائج وأظهرت الكويت، دولة في ال،اصااة التربية ومعلمات

 ال،برة، وسااااااانوات الجنس، متغيرات ألثر تعز  إحصااااااااائية  داللة  ذات فروق وجود عدم و ،امرتفعً  كان  الكويت  دولة 
 ،الحركية اوعاقة لصاااااااالح اوعاقة نوع متغيرات ألثر تعز  إحصاااااااائية داللة ذات فروق وجدت فيما العلمي، والمؤهل
 لمعلمي المهني التوافق بمسااااااتو  المتعلقة المجاالت جميع على االبتدائية المرحلة معلمي لصااااااالح الدراسااااااية والمرحلة
  الكويت. دولة في ال،اصة التربية

 والتوافق المهنية الضااااغوث بين الفروق عن الكشاااا  إلى د2016) وعداد عاللي أجراها التي الدراسااااة وهدفت
 المؤهاال وهي: الااديموغرافيااة المتغيرات لبعض اتبعاًا الجزائر في مليلااة عين في تاادائيالبا الطور مااديري لااد  المهني
 ،المهنية الضغوث ) استبيانين  مااست،د  وتم ،امديًر د40) من تتكون عينة على الدراسة  أجريتو المهنية، وال،برة ،العلمي

 والتوافق المهنية  الضاااااااغوث بين موجبة  رتباطية  ا قة الع ودوج إلى النتائج  وتوصااااااالت  البيانات،   لجمع دالمهني لتوافقوا
 إحصائية  فروق ووجود ،العلمي المؤهل لمتغير تعز  المهنية لضغوث ا حول إحصائية  ةاللد ذات فروق ووجود ،المهني
 فروق دووجو ،العلمي المؤهل باعتبار المهني للتوافق فروق دووجو ،المهنية ال،برة لمتغير تبًعا المهنية للضااغوث تعز 
 .المهنية ال،برة باعتبار المهني للتوافق إحصائية اللةد ذات

سة  د2018) رقية وأجرت ستكشافية    درا  قةالالع عن الكش   إلى خاللها من هدفت الجزائر، في سعيدة  بوالية ا
 من المهني التوافق على التعر و أخر  جهة  من المهني وتوافقه  جهة  من لمهنته  ال،اصااااااااة  التربية  مربي ختيار ا بين
 في لمربيا رغبة  معرفة  بالتالي   و جتماعي الا والبعد  الشااااااا،صاااااااي  والبعد  العملي البعد  في المتمثلة  أبعاده  قيا   اللخ
 وقد المساااتجيبين، من البيانات لجمع كأداة االساااتبانة الدراساااة اسااات،دمت ،لذلك واساااتعداداته المجال هذا في ساااتمراراال

 المراكز على موزعينال ال،اصاااااااة التربية مربي من مربيةو مرب  د100) العينة أفراد بلغو الوصااااااافي المنهج اعتمدت
  لد  المهني والتوافق المهني ختياراال بين ةيارتباط قةالع دوجو إلى الدراساااة نتائج توصااالتو .ال،اصاااة والمؤساااساااات 

 وجود النتائج أظهرت كما ة،ثالالث الفرعية بعاداألو المهني ختياراال بين رتباطيةا قةالع ووجود صااااة،ال،ا التربية مربي
 لمتغير تعز  المهني التوافق في أخر  فروق ووجود ،الجنس لمتغير تعز  المهني تيار الخا في اإحصاااااااائيً   دالة  فروق
 .ال،برة

 معلمي لد  المهني والتوافق الذاتي، الوعي بين العالقة على التعر  إلى هدفت دراسااة د2018النجار) وأجر 
 لقيا  واآلخر الذاتي، للوعي ومقياساااان الوصااافي، المنهج اسااات،دام تم فلساااطين، في غزة بمحافظات ال،اصاااة المدار 
 مقيا  في درجة أعلى أن الدراسااااة نتائج وأظهرت ومعلمة، معلما، د105) من الدراسااااة عينة وتكونت المهني، التوافق
 وتوجيه المشاااااعر، عن واوفصاااااح باآلخرين، والوعي األفكار، إدراك مجال يله الذات، تقييم لمجال كانت الذاتي الوعي
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 الطلبة، مع االجتماعية العالقات مجال هو شااايوعًا المهني التوافق مقيا  مجاالت أكثر أن أيضااًاا النتائج وبينت السااالوك،
 إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج وأوضحت الذاتي، والتقبل والترقية، الزمال ، مع االجتماعية العالقات ويليه
 مقيا   في إحصاااااااائية   داللة  ذات فروق وجود عدم  النتائج  بينت  كما  الكلية،  والدرجة   الذاتي  الوعي مقيا   مجاالت  بين

  .التعليمية والمرحلة وال،برة، العلمي، والمؤهل الجنس، لمتغيرات يعز  المهني والتوافق الذاتي، الوعي
 التربويين المسااتشااارين بين المهني والتكي  الذاتية اودارة بين العالقة لتحديد دراسااة د2019) نجاجرة وأجرت

 اساات،دمت كما التحليلي، الوصاافي المنهج الدراسااة اساات،دمت فلسااطين، في لحم بيت محافظة في الحكومية المدار  في
شاًرا    د168) عددهم بلغ الذين الدراسة،  عينة أفراد من البيانات لجمع كأداة االستبانة   وأظهرت واوناث، الذكور من مست
 النتائج وأظهرت التربويين، للمسااتشااارين  المهني والتكي  الذاتية اودارة بين إحصااائية داللة ذات عالقة هناك أّن النتائج
 اودارة مستو   في بسيط  اختال  وجود إلى النتائج أشارت  كما عالًيا، كان للمستشارين   المهني التكي  مستو   أّن أيًضا 
 لمتغيرات وفًقا التربويين للمستشارين   الوظيفي التعديل مستو   في فروق توجد لم فيما التربويين، المستشارين   بين الذاتية
 ولصالح  الماجستير،  شهادات  حاملي لصالح  فروق هناك كانت بينما ال،برة، وسنوات  العلمي والمؤهل االجتماعي، النوع
  .فأقل سنوات 5 خبرة لديهم من

 المديرية   في الموظفين من عينة  لد   المهني التوافق إلى للتعر  دراسااااااااة د2019) وحمود الروايحة  وأجر 
 د260) من الدراسااااة عينة وتكونت االرتباطي، الوصاااافي المنهج اساااات،دام تم عمان، ساااالطنة في والتعليم للتربية العامة
 التوافق مقيا  تطوير تم كما عمان، سلطنة في الداخلية بمحافظة والتعليم التربية مديرية في العاملين من وموظفة موظًفا
 عدم عن النتائج أساافرت كما مرتفعة، بدرجة جا  الدراسااة عينة لد  المهني التوافق أّن الدراسااة نتائج وأساافرت المهني،
 إحصااائًيا دالة فروق وجدت بينما الدراسااي، المؤهل لمتغير تعز  المهني التوافق مسااتو  في إحصااائيًا دالة فروق وجود
 ساانوات لمتغير تعز  إحصااائًيا دالة فروق وجدت كما الذكور، لصااالح الجنس لمتغير تعز  المهني التوافق مسااتو  في

  .سنة د15) من أكثر لصالح ال،برة
 :الوظيفي باالرتباط الصلة ذات الدراسات :ثانًيا

 مديريات على بالوظيفة االرتباث على التنظيمية العدالة أثر معرفة إلى هدفت دراسااااة د2010) الساااالنتي أجر 
 موضاااااع المديريات في العاملين أرا  بين معنوية اختالفات هناك كانت إذا ما وتحديد بمصااااار، دمياث بمحافظة ال،دمات
 واالساااتبانة الوصااافي، المنهج اسااات،دام تم بالوظيفة، واالرتباث التنظيمية العدالة من كل توافر بدرجة يتعلق فيما التطبيق
 من عامال د1163) من الدراسااااااة عينة وتكونت بالوظيفة، واالرتباث التنظيمية العدالة فقرات تتضاااااامن للدراسااااااة كأداة

 في العاملين  أرا  بين معنوية  اختالفات  وجود إلى الدراساااااااة   وتوصااااااالت  دمياث،  بمحافظة   ال،دمات   بمديريات   العاملين 
 التنظيمية العدالة تأثير اختال  إلى باوضاااااااافة بالوظيفة، واالرتباث التنظيمية العدالة من كل توافر درجة عن المديريات

 التطبيق. موضع المديريات باختال  بالوظيفة االرتباث على
 االرتباث  ينب التفاعل   في البحث  إلى هدفت   دراساااااااة (Hernaus & Vokic,2015) وفوكك  هيرنو  وأجرت

 مؤسااااسااااة برأك في موظفًا د567) قوامها عينة على الدراسااااة لتمشااااو التنظيمي،  الوالو الوظيفي الرضااااىو الوظيفي،
 الوظيفي الرضاااى أن إثبات إلى إضاااافة ثة،الالث اترتغيمال بين إيجابية القةع وجود إلى النتائج توصااالت حيث كرواتية،

 إلى إضااااافة التنظيمي،  الللو محدًدا بريعت الوظيفي االرتباث أن وكذلك التنظيمي  الوالو الوظيفي لإلرتباث محدًدا بريعت
 .التنظيمي  الوالو الوظيفي الرضى بين قةالالع على الوسيط تأثيرة

 االرتباث وأبعاد الوظيفية الحياة جودة أبعاد بين االرتباث عالقة قيا ل هدفت دراسة  د2017) النجار أجرت كما
 الوظيفي، االرتباث أبعاد على الوظيفية الحياة جودة أبعاد تأثير وقيا  غزة، قطاع في الفلساااطينية الجامعات في الوظيفي

 الجامعية بالمستشفيات   الدائمين اوداريين العاملين من عاماًل د338) الدراسة  عينة كونتتو الوصفي،  المنهج است،دام  تم
 االرتباث وأبعاد الوظيفية الحياة جودة أبعاد بين معنوية إرتباث عالقة وجود ىإل النتائج وتوصاااااالت ،المنصااااااورة بجامعة

 في معنوية  فروق وجود عدم و ،الوظيفي االرتباث  أبعاد  على الوظيفية  الحياة  جودة ألبعاد  معنوي تأثير  ووجود الوظيفي،
  مساااتو في معنوية فروق ووجود االجتماعية، والحالة للنوع وفقًا الدائمين اوداريين للعاملين الوظيفي االرتباث  مساااتو

 .للعمر وفقًا الدائمين اوداريين للعاملين الوظيفي االرتباث
 ومن اساااات،دمتها التي العينات حيث من بينها فيما تباينت أنها ُيالحظ السااااابقة الدراسااااات اسااااتعراض خالل من

 مشكلتها،  وصياغة  الدراسة،  أداتي إعداد في السابقة  الدراسات  من الحالية الدراسة  استفادت  وقد وأهدافها، أدواتها حيث
  فيها. المست،دمة اوحصائية واوجرا ات فيها، الواردة المفاهيم على واوطالع

 وعالقتها المهني التوافق مستوى بين االرتباطية للعالقة تناولها السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة يميز وما
 الباحثين(. علم حدود في) السابقة الدراسات من أي تبحثه لم ما وهو ،المعلمين نظر وجهة من الوظيفي باالرتباط

 الدراسة: يةمنهج
 .وأهدافها الدراسة هذه لطبيعة لمناسبته وذلك ،االرتباطي وصفيال المنهج است،دام الدراسة هذه في تم

 :الدراسة مجتمع
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 محافظة ةالجامعة لوا  في وال،اصااااة الحكومية الثانوية المدار  في المعلمين جميع من الدراسااااة مجتمع تكون
 للعاااام والتعليم التربياااة وزارة إحصاااااااااائياااات حساااااااااب ومعلماااة امعلمااًا د2023) عاااددهم الباااالغ عمااّاان العااااصاااااااماااة
لدراساااااااي)   مً  د521) منهم د2019ة2018ا ثانوية    المدار   في ومعلمة  امعل مً  د1502)و الحكومية،  ال  في ومعلمة  امعل
 ال،اصة. الثانوية المدار 

 الدراسة: عينة
 امعلًم د322) من الدراسااااااة عينة وتكونت وال،اصد، )الحكومية للقطاعين وفًقا عشااااااوائية طبقية عينة أخذ تم
 الكلي. الدراسة مجتمع من د%16) بنسبةو ومعلمة

 الدراسة: ةأدا
  الدراسة  بمتغيرات الصلة  ذات السابقة  الدراسات  بعض الى الرجوع خالل من الدراسة  أداة بتطوير الباحثان قام
 هما: جزأين من وتكونت

 :المهني التوافق مستو  .1
 المدار  في المهني التوافق مسااتو  إلى التعّر  بهد  "المهني التوافق مسااتو " اسااتبانة بتطوير ناالباحث قام

 النظري دباأل إلى الرجوع خالل من وذلك المعلمين، نظر وجهة من عمان العاصااااامة في وال،اصاااااة الحكومية الثانوية
 رقيةو ،د2019) نجاجرة دراساااات: مثل بالموضاااوع الصااالة ذات الساااابقة الدراساااات إلى وبالرجوع بالمتغير، المتعلق

 التعديالت  إجرا  وبعد  مجاالت،  خمساااااااة على موزعة  فقرة د61) من األولية  صاااااااورتها  في األداة وتكونت  .د2018)
  وباذلاك   واحادة،  فقرة وحاذ   المحكمين من د%80) بااتفاااق  حاالهااا  على المجاااالت بقياات المحكمين آرا  وفق المطلوباة 
 واألدا  االجتماعية، والعالقات واونجاز، العمل، بيئة التالية: المجاالت على موزعة فقرة د60) النهائية األداة تضاااااامنت
 االقتصادي. والمجال المهني،

 الوظيفي: االرتباث .2
 معلمي لد   الوظيفي االرتباث  مساااااااتو  إلى التعّر  بهد   الوظيفي" "االرتباث  اساااااااتبانة   بتطوير ناالباحث   قام 

 ذات الدراسااااات ببعض باالسااااتعانة عمان، العاصاااامة في الجامعة لوا  في وال،اصااااة الحكومية الثانوية المرحلة مدار 
 وفق التعديالت إجرا  وبعد فقرة، د26) من األولية صااااااورتها في األداة وتكونت .د2017)النجار دراسااااااة :مثل العالقة
 صاااااااياغة  ضااااااامن التعديالت  بعض إجرا  مع فقرة د26) من مكونة  النهائية   صاااااااورتها  في األداة بقيت  المحكمين آرا 

 الفقرات.
 الدراسة: أداة صدق

 هيئة أعضاااا  من محكمين د10) على األولية بصاااورتها عرضاااها خالل من الدراساااة ةأدا صااادق من كدأالت تم
 مد  إلى التعر  بهد  وذلك ،التربوية العلوم كليات في ال،برة وساااااانوات الكفا ة ذوي األردنية الجامعات في التدريس
 والفقرات المجاالت على اوبقا  تم ولقد ،اللغوية الناحية من معانيها ووضوح  صياغتها  وسالمة  للمقيا  الفقرات مال مة
 د.%80) بنسبة المحكمين قبل من عليها اوجماع تم التي

 
 الدراسة: أداة ثبات

 وطريقة ،دCronbach`s Alpha) ألفا كرونباخ الداخلي االتساق طريقة تطبيق تم الدراسة أداة ثبات من للتحقق

 التطبيق. نتائج يبين د1والجدول) د، (Test-retestعادةاو
-Test عادةاإل وطريقة (Cronbach`s Alpha) ألفا كرونباخ الداخلي االتساق تيبطريق الثبات معامالت :(1) الجدول

retest)) 

 المهني التوافق مجاالت
 ألفا كرونباخ الداخلي االتساق طريقة
(Cronbach`s Alpha) 

 اإلعادة بطريقة الثبات
test-retest)) 

 0.80 0.81 العمل بيئة

 0.79 0.77 االنجاز

 0.82 0.81 االجتماعية العالقات

 0.84 0.78 المهني األدا 

 0.84 0.80 االقتصادي المجال

 0.79 0.83 الوظيفي االرتباث فقرات

 االتساق لقيمة بالنسبة د،0.83و) د0.77) بين ما الجزأين في لألداة النتائج تراوح د1) الجدول نتائج من يالحظ
 ألغراض مناسااااااابة    تعد  القيم هذه  وجميع اوعادة،  لقيم بالنسااااااابة    ،د0.84و) د0.79) بين وما  لألبعاد  كرونباخ  الداخلي 
 الحالية. الدراسة
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 وتعطى جدًا مرتفعة :هي مسااتويات خمسااة حددت إذ ،ال،ماسااي ليكرت تدرج اعتماد تم الدراسااة أداة ولتصااحيح
 جدًا ومن،فضااة د،2)الوزن وتعطى ومن،فضااة د،3الوزن) وتعطى ومتوسااطة د،4) الوزن وتعطى ومرتفعة د،5الوزن)
 الحسابية: المتوسطات على للحكم اآلتية المعايير است،دام وتم د،1) الوزن وتعطى

 .د 2.33 -1.00 ) من من،فضة درجة
  .د 3.67 – 2.34 ) من متوسطة درجة
 .د 5.00 – 3.68 ) من مرتفعة درجة

 :اآلتية للمعادلة وفًقا حسابها تمو
   1.33 =   4   =    د1-5) =    للتدريج األدنى الحد – للتدريج األعلى الحد = الفئة طول

    3            3               المطلوبة المستويات عدد                              
 اإلحصائية: المعالجة

 المعيارية. واالنحرافات الحسابية المتوسطات است،دام تم الثاني األول السؤال عن لإلجابة •

  .بيرسون االرتباث معامل است،دام تم الثالث السؤال عن لالجابة •

 ثبات  من للتأكد   دTest-retest) اوعادة  طريقة و دCronbach-alpha) ألفا  كرونباخ  معادلة   اسااااااات،دام   تم •

 .األداة
 الدراسة نتائج
 في وال،اصة  الحكومية الثانوية المرحلة مدار  معلمي لد  المهني التوافق مستو   ما :األول السؤال  عن اإلجابة نتائج
 ؟نظرهم وجهه من الجامعة لوا 

 معلمي لد  المهني التوافق لمسااتو  المعيارية واالنحرافات الحسااابية المتوسااطات اساات،راج تم السااؤال هذا عن لإلجابة
 ذلك. يبين د2) والجدول المعلمين نظر وجهه من عمان العاصمة في الجامعة لوا  في وال،اصة الحكومية الثانوية المرحلة مدار 

 في الثانوية المرحلة مدارس معلمي لدى المهني للتوافق والرتب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(2الجدول)
 تنازلًيا مرتبة نظرهم وجهه من الجامعة لواء في والخاصة الحكومية المدارس

 الدرجة الرتبة المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المجال التسلسل
 ةمتوسط 1 830. 3.42 المهني األدا  4

 متوسطة 2 740. 3.27 االجتماعية العالقات 3

 متوسطة 3 700. 3.23 االنجاز مجال 2

 متوسطة 4 730. 3.11 االقتصادي 5

 متوسطة 5 670. 3.07 العمل بيئة 1
 متوسطة 0.68 3.25 الكلية الدرجة

 المرحلة مدار  معلمي لد  المهني التوافق لمساااااااتو  الحساااااااابي المتوساااااااط أّن د2) الجدول نتائج من يالحظ
 معياري بانحرا  د3.25) بلغ إذ متوسااااطة بدرجة جا  نظرهم وجهه من الجامعة لوا  في وال،اصااااة الحكومية الثانوية

 وفي د0.83) معياري  بانحرا   د3.42) حساااااااابي بمتوساااااااط المهني" "األدا  مجال  األولى الرتبة  في وجا   د،0.68)
 ويفساار متوسااطة. وبدرجة د0.67) معياري بانحرا  د3.07) حسااابي بمتوسااط العمل" "بيئة مجال جا  االخيرة الرتبة

 فمهمة  به؛  يقومون الذي  للعمل  كبر  أهمية  هناك  أّن يعتبرون ومعلماتها   المدار   معلمي أّن إلى النتيجة  هذه  الباحثان  
 معلمين من معهم يعمل  من ِقبل  ِمن واالحترام بالتقدير   المعلم يحظى حيث  آخر، عمل  أي قيمة  عن قيمتها  تقل  ال المعلم

  وتعليماته. العمل قواعد اّتباع على يحافظ المعلم فإّن ذلك إلى باوضافة أعمال، من المعلم به يقوم ما ويقدرون وإداريين،
 من إذ وواجباته،   مهماته   أدا  في لنجاحه   المهمة  المؤشااااااارات من للمعلم المهني التوافق أّن إلى ذلك  يعز  كما 

 نتيجة مسااتمرًا المهني التوافق عدم كان حال في الوظيفي، الرضااا بعدم ويشااعر المعلم يضااطرب قد المهني التوافق غير
 المشااكالت وطبيعة العمل ضااغوث على كليًا يعتمد المهني والتوافق الساايئة، واالجتماعية والنفسااية المادية العمل ظرو 
 باقتدار ومواجهتها الضغوث  تحمل من صاحبها  تمكن للمعلم ةالناضج  أو المتوازنة الش،صية   أّن كما الفرد، يواجهها التي
  المهنة. مع السوي التكي  على تساعده أنها عن فضاًل تضطرب، أو ش،صيته تهتز أن دون من

 التوافق عن نتائجها جا ت إذ د2012) وعبدالحميد والموافي مسلم أبو دراسة نتائج مع الدراسة نتائج اتفقت وقد
 د2019) ونجاجرة ،د2016) الصاااالح من كل دراساااات نتائج مع الدراساااة هذه نتائج واختلفت متوساااطة. بدرجة المهني

 مرتفعة. بدرجة فيها المهني التوافق نتائج جا ت التي د2019وحمود) والروايحة
 اآلتية: الجداول توضح كما مجال لكل المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات إيجاد تم كما

 المهني األدا  مجال .1
 تنازليًا مرتبة المهني األداء مجال لفقرات والرتبة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(3) الجدول
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 الفقرة التسلسل
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 1 960. 3.69 آخر عمل أي قيمة عملي يساوي 42

 متوسطة 2 1.03 3.52 به أقوم الذي العمل مع ومهاراتي خبراتي تتناسب 55

 متوسطة 3 920. 3.49 العمل إجرا ات فهم والتعاميم واورشادات اللوائح تتيح 52

 متوسطة 4 1.01 3.48 للمعلمين المهني النمو على المسؤولون يحرص 46

 متوسطة 5 1.01 3.43 المهنية قدراتي من بكثير اقل بحجم أقوم 50

 متوسطة 6 1.07 3.41 أعمل من به اقوم ما أهمية بالعمل زمالئي يقدر 43

 متوسطة 7 1.04 3.40 وضيفيًا للتقدم لي متاحة الفرصة 51
 متوسطة 8 1.01 3.39 لآلخرين بالنسبة أهمية ذو عملي يعتبر 45
 متوسطة 8 0.59 3.39 التعليمية العملية تطوير في ألهميته الحالي عملي أحب 47
 متوسطة 8 0.97 3.39 متنوعة ومهام أعمال من به أقوم ما عني المسؤولون يقدر 48
 متوسطة 8 0.89 3.39 عملي مجال في قيمة خبرة أكتسب 49
 متوسطة 12 0.99 3.34 مداركي توسيع على مهنتي تعمل 54
 متوسطة 13 0.93 3.31 وأنظمته وتعليماته العمل قواعد أتبع 44
 متوسطة 14 1.01 3.28 العلمي فضولي إشباع على مهنتي تعمل 53

 متوسطة 0.83 3.42 الكلية الدرجة

 د3.42) بلغ إذ متوسطة بدرجة جا  قد المهني األدا  لمجال الحسابي المتوسط  أّن د3) الجدول نتائج من يالحظ
 ضااارورية عمله مجال في بالمعلم المحيطة واالجتماعية المادية العوامل أّن إلى ذلك ويعز  د،0.83) معياري بانحرا 
 اوداري التسلط أو العمل، في العالقات وسو  الصعبة العمل ظرو  أّن كما مريحة، ظرو  في العمل استمرار لضمان
 التي د42) الفقرة األولى الرتبة في وجا  األدا . وضاااع  العمل عن الرضاااا على ويؤثر باالساااتيا ، الشاااعور إلى يؤدي
 مرتفعة، وبدرجة د0.96) معياري بانحرا  د3.69) حسااابي بمتوسااط آخر" عمل أي قيمة عملي "يساااوي على نصاات
 الفقرة وجا ت التعليم، ووظيفة المعلم لقيمة وإدراكه عمله أدا  عند واالساااااتقرار بالراحة المعلم شاااااعور إلى ذلك ويعز 

 وانحرا  د3.28) حسابي وبمتوسط األخيرة الرتبة في العلمي" فضولي إشباع على مهنتي على"تعمل نصت التي د53)
 أّن كما عليهم، تترتب التي الوظيفية بااللتزامات المعلمين معرفة إلى ذلك ويعز  متوساااااااطة، وبدرجة د1.01) معياري
 للمعلمين، الدقيق والت،صاااص والشاااهادات المؤهالت مراعاة مع ودقيق، محدد بشاااكل المعلمين مساااؤوليات تحدد اودارة
 التعيين. عند واضحة ومعايير أسس وفق

 االجتماعية العالقات مجال .2
 تنازليًا مرتبة االجتماعية العالقات مجال لفقرات والرتبة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(4) الجدول

 الفقرة التسلسل
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 1 1.00 3.69 جيدة اجتماعية عالقات إقامة أستطيع 40
 مرتفعة 2 0.96 3.68 إليها أنتمي التي الجماعة في بأهميتي أشعر 33
 متوسطة 3 0.99 3.41 الوظيفية والمهارات ال،برات العمل في وزمالئي أنا أتبادل 36
 متوسطة 4 0.99 3.40 المجتمع في والتقدير االحترام من مناسبة مكانة أكتسب 41
 متوسطة 5 1.02 3.31 اآلرا  وتبادل المناقشات في زمالئي أشارك 32
 متوسطة 6 0.98 3.30 المحلي المجتمع مع االجتماعية عالقاتي توسع كمعلم وظيفي 30
 متوسطة 6 0.96 3.30 االجتماعية المناسبات في زمالئي أشارك 31
 متوسطة 6 0.93 3.30 الزمال  بين تحدث التي ال،الفات لحل أسعى 38
 متوسطة 9 0.98 3.15 العمل داخل المشكالت حل في زمالئي أشارك 37
 متوسطة 10 0.92 2.99 المدرسة في العاملين من والحب بالقبول أحظى 34
 متوسطة 11 0.93 2.89 العمل في الزمال  مع الفراغ أوقات أقضي 35
 متوسطة 12 0.91 2.97 لي زمالئي انتقادات كثرة من أنزعج 39

 متوسطة 0.47 3.27 الكلية الدرجة

 بلغ إذ متوسااطة بدرجة جا  قد االجتماعية العالقات لمجال الحسااابي المتوسااط أّن د4) الجدول نتائج من يالحظ
 المجتمع، في واالحترام التقدير المعلمين ُتكسااااب التعليم وظيفة أّن إلى ذلك ويعز  د،0.47) معياري بانحرا  د3.27)

 " على نصاااااااات التي د40) الفقرة األولى الرتبة  في وجا   المحلي، المجتمع مع االجتماعية   المعلمين عالقات  وتوساااااااع
 ويعز  مرتفعة، وبدرجة د1.00) معياري بانحرا  د3.69) حساااابي بمتوساااط "جيدة اجتماعية عالقات إقامة أساااتطيع

 تتساااام الفرد شاااا،صااااية أّن كما بينهم، السااااائدة الودية والعالقات المعلمين، بين واالجتماعية المهنية الحياة أهمية إلى ذلك
 العالقات، هذه دون جيد بشاااكل مهامه يؤدي أن المعلم واليساااتطيع الجماعة ضااامن الفرد نشااااث يضااامن مما باالجتماعية
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 حسااااااابي وبمتوسااااااط األخيرة الرتبة في لي" زمالئي انتقادات كثرة من أنزعج على" نصاااااات التي د39) الفقرة وجا ت
 بالرضا تشعرهم المعلمين بين الحسنة العالقة أّن إلى ذلك ويعز  متوسطة، وبدرجة د0.91) معياري بانحرا  د2.79)

 له. االنتقادات وقلة المعلم ش،صية باحترام والشعور معه، الجيد والتوافق له، واالرتياح العمل عن
 اإلنجاز مجال

 تنازليًا مرتبة اإلنجاز مجال لفقرات والرتبة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(5) الجدول

 الفقرة التسلسل
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 ةمتوسط 1 920. 3.40 المجتمع في عالية قيمة وذات سامية مهنتي أعتبر 28

 متوسطة 2 880. 3.39 وطمأنينة بأمان مني المطلوبة باألعمال أقوم 27

 متوسطة 3 061. 3.36  للمدرسة وانتما  اعتزاز بكل بمهنتي أقوم 25

 متوسطة 4 1.02 3.31 ذلك لفعلت اخر  لمهنة المهنة ترك فرصة لي أتيحت لو 29
 متوسطة 5 0.98 3.30 المثمر والعمل باونجاز الشعور وظيفي لي توفر 23
 ةمتوسط 6 0.90 3.28 التعليمية العملية ت،دم إضافية وأنشطة بأعمال أبادر 22
 متوسطة 7 0.92 3.22 المهمة األهدا  ونجاز أولوية إعطا  على أحرص 21
 متوسطة 8 0.92 3.20  اوتقان من عالية بدرجة بعملي أقوم 17
 متوسطة 9 0.88 3.17 طارئ اي حدوث عند العمل خطط بتعديل أقوم 18
 ةمتوسط 10 0.94 3.16 به أقوم عمل ألعي المسبق الت،طيط على أحرص 20
 متوسطة 11 0.88 3.15  العمل في ومحددة ثابتة تقييم معايير لنفسي اضع 16
 متوسطة 12 0.91 3.12 عملي في سعيدا وأكون أستمتع 26
 متوسطة 13 0.84 3.10  لعملي أدائي أثنا  والنشاث بالحيوية أشعر 24
 متوسطة 14 0.89 3.03 الظرو  كل في أعمالي إنجاز على أحرص 19

 متوسطة 0.70 3.23 الكلية الدرجة

 د3.03) بلغ إذ متوساااااطة بدرجة جا  قد اونجاز لمجال الحساااااابي المتوساااااط أّن د5) الجدول نتائج من يالحظ
 ويقوم العام،  مدار  على المعلم بها  يقوم التي اونجازات  من الكثير هناك  أّن إلى ذلك  ويعز  د،0.70) معياري  بانحرا  
 عمل،  ألي المسااااااابق الت،طيط على حرصاااااااهم خالل من المعلمين، لتقييم ثابتة   معايير  وهناك  اوتقان  من بدرجة   بعمله 

 مهنتي أعتبر " على نصااااااات التي د28) الفقرة األولى الرتبة  في وجا   أهمية،  األكثر األهدا   ونجاز  األولوية  وإعطا  
 ويعز  متوسااطة، وبدرجة د1.06) معياري بانحرا  د3.40) حسااابي بمتوسااط "المجتمع في عالية قيمة وذات سااامية
 إكساب  إلى يؤدي ذلك وكل كافة، المجتمع ومؤسسات   أفراد مع والتعاون التفاعل فرصة  تمنحه المعلم وظيفة أّن إلى ذلك
قدير  المعلم عات    من واالحترام الت طا جاز  على أحرص على" نصاااااااات التي د19) الفقرة وجا ت  المحلي، المجتمع ق  إن
 متوساااطة، وبدرجة د0.89) معياري بانحرا  د3.03) حساااابي وبمتوساااط األخيرة الرتبة في الظرو " كل في أعمالي
 أدا ها عليهم يوجب الذي وضااميرهم لدينهم إرضااا  بأمانة المهنة لهذه وأدائهم لعملهم المعلمين إخالص إلى ذلك ويعز 
  الظرو . بكل

 االقتصادي المجال
 تنازليًا مرتبة االقتصادي المجال لفقرات والرتبة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(6) الجدول

 الفقرة التسلسل
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 متوسطة 1 970. 3.19 عملي في واوتقان بالكفا ة متعلقة ترقيتي 60

 متوسطة 2 0.90 3.15 بها اعمل التي العملية الدرجة مع الراتب يتناسب 56

 متوسطة 3 900. 3.13 متميزا عمال يؤدي عندما ماديا حافزا الموظ  ينال 59

 متوسطة 4 0.88 3.08 أبذله الذي والجهد عملي طبيعة مع الراتب يتناسب 57

 متوسطة 5 0.85 3.02 للرفاهية كافية فرصة راتبي لي يوفر 58
 متوسطة 0.73 3.11 الكلية الدرجة

 د3.11) بلغ إذ متوساااطة بدرجة جا  االقتصاااادي للمجال الحساااابي المتوساااط أّن د6) الجدول نتائج من يالحظ
 على وقدرته العمل، عن بالرضا  الفرد شعور  في االقتصادي  الجانب أهمية إلى ذلك ويعز  د،0.73) معياري بانحرا 
 الفقرة األولى الرتبة في وجا  فيه، أكبر مجهود وبذل العمل، في المهني التوافق من يزيد مما آخر، عمل دون به االكتفا 

  د0.97) معياري بانحرا  د3.19) حسابي  بمتوسط  "عملي في واوتقان بالكفا ة متعلقة ترقيتيعلى" نصت  التي د60)
 الوظيفية الترقية أّن كما الكفا ة، وجدت إن الترقية في وآخر معلم بين التفريق عدم إلى ذلك ويعز  متوسااااااطة، وبدرجة
 نصااات التي د58) الفقرة وجا ت عمله، لتحساااين يدفعه مما وجهده المعلم بعمل مرتبطة عادلة وقواعد أساااس على مبنية
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  د0.85) معياري بانحرا  د3.02) حساااابي وبمتوساااط األخيرة الرتبة في للرفاهية" كافية فرصاااة راتبي لي يوفر على"
 األخر . والوظائ  بالمهن قياسًا المعلمين رواتب ضع  إلى ذلك ويعز  متوسطة، وبدرجة

 العمل بيئة مجال
 تنازليًا مرتبة العمل بيئة مجال لفقرات والرتبة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(7) الجدول

 الفقرة التسلسل
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 ةمتوسط 1 860. 3.30 مناسب اوجازات نظام أن أر  3

 متوسطة 2 840. 3.20 الوظيفي العمل لمقومات عملي مكان يفتقر 15

 متوسطة 3 0.97 3.19  أبذله الذي للجهد مناسبة الممنوحة العالوات أن أر  5

 متوسطة 4 0.90 3.15 بنفسي ثقتي من تزيد كمعلم مهنتي 1

 متوسطة 5 0.90 3.14 عملي مكان في هدوئي على أحافظ 4

 ةمتوسط 6 0.95 3.13 والتجديد الجذب وضع  بالرتابة به أقوم الذي العمل يتص  8

 متوسطة 7 0.88 3.10 الموظفين بين المعاملة في تمييزا هناك أن أر  13

 متوسطة 8 0.88 3.08 نواجهها التي الصعبة العمل مواق  حل في المسؤولون يساهم 14

 متوسطة 9 0.89 3.05 العاملين من معينة فئة على التدريبية البرامج تقتصر 11

 ةمتوسط 10 0.92 3.03 معلمًا أعمل بأنني أفت،ر 6

 متوسطة 11 0.85 3.02 إليه أطمح الذي المهني المستقل مع مهنتي طبيعة تتال م 9

 متوسطة 12 0.83 2.96 المتبادل واالحترام بالثقة واودارة المسؤولين مع عالقتي تمتاز 12

 متوسطة 13 0.91 2.95 اودارية األعمال كثرة تضايقني 7

10 
 التدريب خالل من أدائي وتحسين مهاراتي لتطوير مجاال المهنة هذه في أجد

 المستمر
 متوسطة 14 0.84 2.93

 متوسطة 15 0.88 2.89 المستقبل مهنة اخيتار فرصة لي أتيحت لو معلم مهنة أختار 2

 متوسطة 0.67 3.07 الكلية الدرجة

 د3.07) بلغ إذ متوساااااطة بدرجة جا  العمل بيئة لمجال الحساااااابي المتوساااااط أّن د7) الجدول نتائج من يالحظ
 العمل، في والتعليمات واألنظمة القوانين اتباع على يحرصااون المعلمين أّن إلى ذلك ويعز  د،0.67) معياري بانحرا 

 أكثر االهتمام ضرورة  يعني مما المحلي، المجتمع في ومكانتها وظيفته بأهمية شعوراً  تعطيه المعلم وظيفة طبيعة أّن كما
 الفقرة األولى الرتبة في وجا  المهام، إنجاز على تساااعده  التعليمية العملية مع يتال م بما مجهزة مالئمة عمل بيئة بتوفير

 وبدرجة د0.86) معياري وانحرا  د3.30) حسااابي بمتوسااط "مناسااب اوجازات نظام أن أر " على نصاات التي د3)
 أوقات مع الدراسة  لمال مة مرنة، عمل جداول ومنحهم تحسين،  إلى يحتاج اوجازات نظام أّن إلى ذلك ويعز  متوسطة 
 مهنة  اخيتار  فرصاااااااة لي أتيحت  لو معلم مهنة  أختار  على" نصااااااات التي د2) الفقرة وجا ت  وجدت،  إن األخر  العمل 

 إلى ذلك ويعز  متوسطة،  وبدرجة د0.88) معياري بانحرا  د2.93) حسابي  وبمتوسط  األخيرة الرتبة في المستقبل" 
 لتقديم المعلمون ويساااااااعى بها، يمر التي األحداث معظم في تؤثر والتي بوظيفته، المعلم حياة مكونات معظم ارتباث مد 

 مالئم بشاااااكل التعب هذا يقابل ما على المعلمين حصاااااول عدم إلى باوضاااااافة حياتهم، مراحل جميع في لألفراد المعرفة
 المحدودة. والموارد القدرات نتيجة
 وال،اصااة الحكومية الثانوية المرحلة مدار  معلمي لد  الوظيفي االرتباث مامسااتو  :الثاني السااؤال عن اإلجابة نتائج
 ؟ نظرهم وجهه من الجامعة لوا  في

 االرتباث لمساااتو  والرتب المعيارية واالنحرافات الحساااابية المتوساااطات اسااات،راج تم الساااؤال هذا عن لإلجابة
 نظر وجهه من عمان العاصاااامة في الجامعة لوا  في وال،اصااااة الحكومية الثانوية المرحلة مدار  معلمي لد  الوظيفي
 ذلك. يبين د8والجدول) المعلمين،

 
 المرحلة مدارس معلمي لدى الوظيفي االرتباط لمستوى والرتب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(8الجدول)

 تنازلًيا مرتبة نظرهم وجهه من الجامعة لواء في والخاصة الحكومية الثانوية

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 1 1.01 4.04 المدرسة. في العاملين مع جيدة عمل بعالقات أرتبط 8

 مرتفعة 2 890. 4.02 المدرسة. في عملي عن لزمالئي أتحدث عندما أعتز 12

 مرتفعة 3 910. 3.98 واألدا . التطوير في أفضل مستويات مدرستي بتحقيق أهتم 11
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 مرتفعة 4 970. 3.97 المدرسة. في للعمل قراري عن بالرضا أشعر 19

 مرتفعة 5 1.01 3.94 مشكالتهم. على التغلب في والطلبة العاملين كافة أساعد 10

 مرتفعة 6 1.04 3.92 األخر . الوظائ  من أكثر وظيفي أمان فيها وظيفتي بأن أثق 7

 مرتفعة 7 1.01 3.89 عملي. في الشديد باالستغراق أشعر 24

 مرتفعة 8 1.05 3.87 فيها. المتميزين العاملين على تحافظ المدرسة بأن أثق 18

 مرتفعة 9 1.07 3.84 حالًيا. بها أعمل التي المدرسة في البقا  عند الوظيفي مستقبلي على أحافظ 3

 مرتفعة 10 1.03 3.80 المدرسة. عمل ونجاح الجهد من مزيًدا أبذل 20

 مرتفعة 10 920. 3.80 المدرسة. في للعمل الذهاب عند بالسعادة أشعر 21

 مرتفعة 12 980. 3.74 المدرسة. في والطلبة العاملين كافة أحترم 9

 متوسطة 13 1.08 3.60 أؤديه. الذي العمل من الهد  تماًما أفهم 25

 متوسطة 14 1.24 3.47 كريمة. وحياًة مستقبًلا لي الممنوحة الحقوق تؤمن 15

 متوسطة 15 1.22 3.40 المدرسة. هذه في وفاعاًل بناً  عضًوا نفسي أعتبر 14

16 
 آخر مكان في وظيفة لي توفرت لو حتى المدرسة هذه في البقا  في أرغب

 أفضل. ومميزات براتب
 متوسطة 16 1.29 3.39

 متوسطة 17 1.29 3.37 .مستمر بشكل المدرسة سمعة عن أدافع 17

 متوسطة 18 1.37 3.35 المدرسة. في لي تقدم التي المعنوية الحوافز عن بالرضا أشعر 5

 متوسطة 19 1.32 3.23 المدرسة. بهذه العمل لوتركت سلًبا أتأثر 4

 متوسطة 20 1.34 3.22 لمدرستي. باالنتما  أشعر 13

 متوسطة 21 850. 3.20 تقاعدي. حتى المدرسة في لل،دمة أستعد 6

 متوسطة 22 880. 3.13 .طاقاتي كل وظيفتي تبرز 23

 متوسطة 23 880. 3.07 عملي. في تنفجر طاقاتي أن أشعر 22

 متوسطة 24 870. 3.01 بها. أعمل التي المدرسة تجاه داخلي بارتباث أشعر 1

 متوسطة 25 870. 2.93 بسرعة. تعالج المدرسة في مشكالتي أن أشعر 2

 متوسطة 26 890. 2.74 طويلة. لساعات عملي في ستمرأ 26
 متوسطة 0.63 3.54 الكلية الدرجة

 الحكومية في الثانوية المرحلة مدار  معلمي لد  الوظيفي االرتباث لمستو   الحسابي  المتوسط  أّن النتائج بينت
 وقد د،0.63) معياري بانحرا  د3.54) بلغ إذ المتوسطة  بالدرجة جا  قد نظرهم وجهه من الجامعة لوا  في وال،اصة 
 الرتقا  المطلوب بالعمل وقيامهم المدرسة،  وسمعة  بمستقبل  الوثيق المعلمين ارتباث مد  إلى النتيجة هذه الباحثان يفسر 

 قوية عاطفة وجود مع المتميز، للمعلم مشاارقة صااورة يقدمون بذلك فهم نجاح، من فيها يتحقق وما وتطويرها، المدرسااة
 أدائهم في ي،لصااون المدار  معلمي أّن إلى أيضااًا النتيجة هذه الباحثان يفساار وقد المدرسااي، العمل نحو إيجابية ونزعة
  .الوظيفية هممهام ألدا  األولوية المعلم يعطي وبالتالي الطلبة، أبنائهم تجاه واجًبا يعتبرونه الذي الوظيفي

 "،المدرسة.  في لينالعام مع جيدة عمل عالقاتب "أرتبط على نصت  والتي د4) الفقرة األولى الرتبة في وجا ت
 اللجان ووجود ،العمل وفرق اعاتمجب هتماماال إلى ذلك الباحثان يعزو وقد مرتفعة، وبدرجة د4.04) حساااابي بمتوساااط

ماعية،    تأكيد    االجت فة    نشااااااار على وال قا ه  تيال ماعي، لجا العمل  ث مة    قات الالع دعم لىإ د ت قائ  ماعي، لجا العمل  على ال
 اونساااااااانية   العالقات  من االساااااااتفادة  على والعمل  ،ضااااااالألفا ازونج ا لتحقيق والتعاون  والتكامل   ،اونسااااااااني والتفاعل  

 وتدعيمها. واالجتماعية
 بمتوساااااط "،طويلة. لسااااااعات عملي في ساااااتمرأ " على نصااااات والتي د26) الفقرة جا ت االخيرة الرتبة وفي

 الوظيفي االرتباث من نوع الوظيفي االساااتغراق أّن إلى النتيجة هذه الباحثان ويعزو متوساااطة. وبدرجة د2.74) حساااابي
 المطلوبة الوظيفية مهامه ألدا  ويساااعى ورغباته، طموحاته تحقق التي الوظيفة في يتفانى والمعلم العمل، في واوخالص

 .به المنوطة والواجبات المهام لتنفيذ األولوية ُيعطي حيث والتعليمات، األنظمة حسب منه
 التنظيمية والعوامل الشااا،صاااية المعايير من بمجموعة الوظيفي االرتباث تأثر إلى ذلك الباحثان يعزو أن ويمكن

 االرتباث  في المؤثرة العوامل  نحو المعلمين باتجاهات     يرتبط الوظيفي واالرتباث  بالعمل،   المحيطة  ال،ارجية   والظرو 
 وإشااااراك الوظيفي، والرضااااا األهدا ، ووضااااوح والمكافآت، الحوافز ونظام الحاجات، إشااااباع في والمتمثلة الوظيفي،
  المؤسسية. العمل وثقافة التنظيمي، المناخ وتحسين العاملين،

  .الوظيفي لالرتباث متوسطة بدرجة النتائج جا ت إذ د2017) النجار دراسة نتائج مع الدراسة نتائج اتفقت وقد
سؤال  عن اإلجابة نتائج ستجابات  بين دα=0.05) مستو   عند احصائية  داللة ذات ارتباطية عالقة هناك هل :الثالث ال  ا

 ؟المعلمين نظر وجهة من الوظيفي االرتباث مستو و المهني التوافق مستو  حول الدراسة عينة
 التوافق مساااتو  حول الدراساااة عينة اساااتجابات ينب بيرساااون ارتباث معامل ايجاد تم الساااؤال هذا عن لالجابة

 ذلك. يبين د9والجدول) الوظيفي، االرتباث مستو و المهني
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 مستوى وبين المهني التوافق مستوى حول الدراسة عينة استجابات متوسطات بين بيرسون ارتباط معامالت :(9) الجدول
 الجامعة لواء في الثانوية المدارس في الوظيفي االرتباط

 الوظيفي االرتباط استبانة
 المهني التوافق استبانة

 الوظيفي االرتباط الكلية الدرجة

 0.445** العمل بيئة
 0.428** اونجاز

 0.568** االجتماعية العالقات
 0.554** المهني األدا 
 0.407** االقتصادي المجال

 0.591**  الكلية الدرجة

 دα = 0.01) عند **دال
 الدرجة بين دα=0.01) مستو  عند حصائيةإ داللة ذات يجابيةإ ارتباطية عالقة وجود د9) الجدول نتائج بينت

 أّن النتائج تبين كما د،0.591) االرتباث معامل بلغ إذ "،المهني التوافق " واساااتبانة "،الوظيفي االرتباث" الساااتبانة الكلية
 ودالة ايجابية كانت قد الوظيفي" "االرتباث الكلية والدرجة المهني" "التوافق اساااااتبانة مجاالت بين االرتباث معامالت قيم

 عملية  أّن إلى ذلك  الباحثان   ويعزو د.0.568و) د0.407) بين ما  تراوحت  إذا ،دα=0.01) مساااااااتو  عند  إحصاااااااائياً  

 االرتباث مسااااتويات يرفع بدوره وهذا األكمل، الوجه على ومسااااؤولياتهم بواجباتهم للقيام تدفعهم للمعلمين المهني التوافق
 الشاااااعور يساااااود حيث المدرساااااة، في العاملين كافة بين العالقات تحساااااين في المهني التوافق يؤثر كما لديهم، الوظيفي
 السااالوكية المميزات من العديد هناك حيث عمله، مع الجيد التوافق له يتحقق وبالتالي عنه، والرضاااا العمل، في باالرتياح

 واسااات،دام واحترامهم المعلمين تقدير ومنها بينهم، المتبادلة الثقة روح وتشاااجع والمدير المعلم بين جيدة عالقة توفر التي
 والعمل  بالدورات   وااللتحاق  أعماله   ممارساااااااة   على يقبل  العلم يجعل  المهني التوافق أّن كما  اللوائح، تطبيق في المرونة 
 التوافق أّن كما الوظيفي، االرتباث لها يوفر الذي األمر وإجرا اته عمله وتطور نفساااااااه يطور لكي معارفه صاااااااقل على

 العوامل أحد هو والذي المدرساااااااة في الساااااااائدة وال،ارجية الداخلية العمل بيئة معرفة في الرئيساااااااة العوامل من المهني
 التي للمدرسااااااة والئهم وكسااااااب في التأثير يمكنه المعلمين، لد  المرتفع المهني فالتوافق الوظيفي، االرتباث في المؤثرة
 مزيدًا تعطيهم فهي للعاملين، المعنوية الروح ورفع الصااااراع، وتجنب العمل، طرق تحسااااين إلى يؤدي مما بها، يعملون

 صااااانع عملية في الفاعلة المشااااااركة له تتيح التنظيم بيئة بأّن الفرد إحساااااا  من الوال  به يتأثر ما مع االساااااتقاللية، من
 وحسااااااااساااااااه للمعلم الوظيفي االرتباث من ذلك زاد مرتفعًا المهني التوافق كان فكلما موجبة بينهما فالعالقة لذلك القرار.
 بصااانع مرورًا ال،طط، ووضاااع الساااياساااات رسااام من بد ًا أشاااكاله، بكافة المدرساااي العمل مع االيجابي وتفاعله بأهميته
 المدرسة. أهدا  بتحقيق وانتهاً  المحلي، والمجتمع والطالبات الزمال  مع والعالقة وات،اذه، القرار

 لتوصياتا
 يلي: بما الدراسة أوصت ،إليها التوصل تم التي نتائجال ضو  في

 جاذبة. بيئة إلى وتحويلها التعليمية للمؤسسات العمل ببيئة االهتمام •

 العلمي. فضوله وشباع للمعلمين الفرصة إتاحة على المدار  مديري تشجيع •

 للمعلمين. الوظيفي االرتباث ولزيادة واونجاز، العطا  على لحثهم للمعلمين المقدمة الحوافز زيادة •

 الوظيفي واالرتباث المهني التوافق مساااتو  على للوقو  جديدة متغيرات إضاااافة مع الدراساااات من مزيد اجرا  •
 بالغة. أهمية من الموضوع لهذا لما

 الحياتية المعلمين ومتطلبات حاجات ووشاااباع االقتصاااادي الوضاااع مع لتتال م الرواتب مساااتو  رفع ضااارورة •
 على إيجابي بشكل ينعكس ممَّا المادي؛ واالستقرار الوظيفي باألمن المعلم شعور زيادة في دور له لما واألسرية،
 العمل. في وتميزه معنوياته

 المراجع ائمةق
 العربية: المراجع

 مجلة  للمعلم. المهني بالتوافق  قتها الوع الذات  إدارة مهارات  د.2012) نبيل  آية  الحميد،  وعبد  حامد   فؤاد ،يوالمواف أحمد  محمود مسااااااالم، بوأ
 .67 -45،)24) العدد د،2) مجلد ،النوعية التربية البحوث

 ائر.الجز منتوري، جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة .المهني بالتوافق قتهاالوع شرا وا طبيعة د.2007) سفيان ،بوعطيط
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 .433-419 ص ص ،د4) العدد د،9المجلد) .التربوية العلوم في األردنية المجلة .الغربية الضفة

 والثقة التنظيمي والوال  الوظيفي األدا  من وكل األدا  تقويم نظام ةوعدال فاعلية إدراك مستو   بين العالقة د.2004) صالح  نضال  الحوامدة،
 .99-1 ،د1)1 ،اودارية العلوم :سعود الملك جامعة مجلة .ميدانية دراسة األردنية: ال،دمية الوزارات في التنظيمية
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 .والتوزيع للنشر المسيرة دار :عّمان .والمهني الصناعي النفس علم د.2010) .محمد ربيع،
  رسااالة ،سااعيدة بوالية اسااتكشااافية ميدانية دراسااة - ال،اصااة التربية مربي لد  المهني بالتوافق وعالقته المهني االختيار .د2018) شاايس رقية،

 الجزائر. الطاهر، موالي جامعة واالنسانية. االجتماعية العلـوم كــلية منشورة، غير ماجستير
  العامة المديرية في الموظفين من عينة لد  المدركة الذاتية بالفاعلية تهالقوع المهني التوافق د.2013) يوسااا  بن محمد بنت بدرية ،الرواحية
 ُعمان. سلطنة ،نزو  جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة .الداخلية بمحافظة والتعليم للتربية

 مجلة ُعمان، بسااالطنة الداخلية بمحافظة والتعليم للتربية العامة المديرية في الموظفين من عينة لد  المهني التوافق .د2019) وحمود الروايحة
 د.10) العدد د3) المجلد الجنان،

 .والتوزيع للنشر الوراق مؤسسة :عّمان .البشرية الموارد وإدارة التنظيمي السلوك في معاصرة فكرية مستجدات د.2011) .مؤيد الساعدي،
 .والتوزيع للنشر المسيرة دار :عّمان.واوداري التنظيمي التطوير د.2009) بالل السكارنة،
  القاهرة، جامعة والتأمين، واودارة المحاسبة مجلة ميدانية. دراسة بالوظيفة: االرتباث على التنظيمية العدالة أثر د.2010) السعيد لميا السلنتي، 
   .717-653 د،75) عدد د،1مجلد)

  .منشااورة ماجسااتيرغير رسااالة .الكويت دولة في ال،اصااة التربية مدار  معلمي لد  المهني التوافق مسااتو  د.2016) جمال أحمد الصااالح،
  .األردن البيت، آل جامعة
شورة.  غير ماجستير  رسالة  .االبتدائي الطور مدرا  لد  المهني بالتوافق وعالقتها المهنية الضغوث  د.2016) وسام  وعداد، دالل عاللي،   من
 الجزائر. مهدي، بن العربي جامعة
   .والتوزيع للنشر وائل دار عّمان: .األعمال منظمات في التنظيمي السلوك د.2013محمود) العميان،
 .الجامعية المعرفة دار :اوسكندرية .والمهني الصناعي النفس علم في دراسات د.2006) عبا  عوض،

 .والتوزيع للنشر جرير دار :عّمان .والتطبيق النظرية بين الوظيفي االدا  وتقييم إدارة .د2013)محمد إبراهيم المحاسنة،
 للتنمية. العربية المنظمة :القاهرة .معاصر إداري كمفهوم التمكين .د2006) يحيى ملحم،

  جامعة .لحم بيت محافظة في الحكومية المدار  في التربويين المرشاادين لد  المهني بالتوافق وعالقتها الذات إدارة د.2019سااهير) نجاجرة،
   .فلسطين ال،ليل،
 األقصااااى مجلة ،غزة قطاع بمحافظات ال،اصااااة المدار  معلمي لد  المهني بالتوافق وعالقته الذاتي الوعى .د2018) محمود يحيى ،النجار
 .3 -1،د1)عدد د،1) مجلد ،والنفسية التربوية للعلوم
  لالقتصاااد كامل عبداهلل صااالح مركز مجلة تطبيقية. دراسااة :الوظيفى االرتباث على الوظيفية الحياة جودة تأثير د.2017) محمد حميدة النجار،

 .270 – 225 د،62عدد) د،21مجلد) االزهر، جامعة ،االسالمي
 األردن. عمان، .االردن في التعليم إحصائيات د.2018) األردنية والتعليم التربية وزارة
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Abstract  

There are skills that students must have to be able to translate. The research aims to 
discover the difficulties that face BA students when translating prepositions of movement 
from English into Arabic and to know who has the higher proficiency males or females. The 
research also aims to discover the appropriate translation techniques students can use in 
translating from the experts' perspective who are university instructors. The research 
sample consisted of 60 students (30 males and 30 females) randomly chosen who are 
majoring in English and translation and who have completed at least one course in 
translation selected from three private universities in Jordan. In order to achieve the 
objectives of the research, the researcher used two instruments: a translation test consisted 
of 30-statements applied to the sample of research and a questionnaire applied to 30 
experts from public and private universities. The results of the two instruments showed that 
students encountered difficulties in translating the prepositions of movement associated to 
lack of competence in students' language, in English and in Arabic which is the mother 
tongue. Also associated to their humble experience in translation, to their unfamiliarity of 
the movement prepositions and to their failure to translate these prepositions correctly into 
the nearest equivalent in Arabic. In addition to grammatical, syntactical and semantic 
difficulties. Results revealed that the use of the communicative translation is one of the most 
successful techniques in translation. Motivating students to practice translating prepositions 
of movement in lectures through continuing exercises is a procedure which scored the 
highest percentage in the experts' questionnaire. 
Key words:  Competence, Communicative translation, Prepositions of movement, 
Translation
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 اللغة من بالحركة المتعلقة الجر حروف ترجمة عند البكالوريوس طالب تواجه التي الصعوبات
 الفصحى العربية اللغة إلى اإلنجليزية

 
 نادية لطفي داود

 وزارة التربية والتعليم
 13/09/2020تاريخ االستالم:

 
 محمد الحناقطة د.

 جامعة الشرق األوسط
 13/10/2020تاريخ القبول:

 الملخص

 بالحركة المتعلقة الجر حرو  ترجمة عند الجامعة طالب تواجه التي الصاااااعوبات لمعرفة الدراساااااة هذه تهد 
 نظر وجهة  من الحرو  هذه  لترجمة   مة مال كثراأل التقنيات  لمعرفة  ضاااااااافة باو  اوناث  مأ الذكور  كفا ة  كثراأل ومعرفة 
 والترجمة اونجليزية اللغة ت،صااص في اوناث من 30و الذكور من 30 ا؛طالب 60 من الدراسااة عينة تكونتو ال،برا .
 وهي ،ردناأل في خاصااااااة جامعات ثثال من عشااااااوائيا اختيارهم تم الترجمة في اواحد امقرر قلاأل على درسااااااوا ممن
 اختبار عدادإ تم المطلوبة النتائج على الحصاااااول وبهد  وساااااط.األ الشااااارق ةوجامع الزيتونة ةوجامع سااااارا او ةجامع
 على تطبيقه تم ثم الدراساااة عينة خارج عشاااوائية عينة على البداية في تطبيقه تم وقد،جملة 30 من مكون للطالب ترجمة
 ترجمة عند اساات،دامها يفضاال التي التقنيات فضاالأ لمعرفة الترجمة في لل،برا  ةاسااتبان جرا إ تم ثم ومن الدراسااة عينة

 من العديد يواجهون والترجمة اونجليزية اللغة ت،صاااااص في الجامعة طالب أن الدراساااااة نتائج أظهرتو الجر. حرو 
 وجود وعدم  الترجمة  في الطالب   خبرة قلة  لىإ ذلك  ويعز  بالحركة؛   المتعلقة  الجر حرو  ترجمة  لد   الصاااااااعوبات  

 عن فضاااااااال الجر حرو  لبعض ئمة الالم المرادفات  اختيار  في وفشااااااالهم ،نجليزية واو العربية  باللغتين  اللغوية  الكفا ة 
 الجر حرو  ترجمة في التقنيات فضااااالأ نأ الدراساااااة وكشااااافت اللغوية. والدااللت والتراكيب القواعد في الصاااااعوبات

 توصااااي وكذلك ،باساااات،دامها الدراسااااة توصااااي التي ،ال،برا  نظر وجهة من التواصاااالية الترجمة هي بالحركة المتعلقة
 الحرو  وربط ،الترجمة  على المساااااااتمرة والتدريبات   القرا ة من بمزيد  وذلك  ،اللغوية  الطالب   كفا ة  برفع الدراسااااااااة 
 الجر بحرو  الطالب تعري  لىإ تهد  تدريبية دورات تنظيم على للعمل ضااااافةإ ،المحاضاااارة داخل وتطبيقها بمواق 

 للترجمة. فضلاأل ساليبواأل هميتهاأو
 .الترجمة ،بالحركة المتعلقة الجر حرو  ،التواصلية الترجمة ،الكفا ة :االفتتاحية الكلمات
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Introduction: Generally speaking translation is a risky process in which a spoken or 
written text or message in one language is transferred into a spoken or written text or 
message in another language. This process needs knowledge in the source language and the 
target language to give the process a kind of reliability. Recently many studies discussed the 
subject of translating prepositions. Translators always find the translation of prepositions a 
problematic issue to discuss and to account for solutions. Prepositions are small entities but 
have great importance; they are not just connectors but also have semantic power to 
understand the message in the sentences efficiently. Prepositions are important parts of 
speech and a problematic ones at the same time. Before commencing this research, it is 
worth defining prepositions.  

According to Webster's new English dictionary a preposition is "a word or expression 
that combines with a noun or pronoun to form a phrase."(1976: p.395).That means a 
preposition is a part of speech that introduces a prepositional phrase. For example, in the 
sentence "Ahmad is sleeping in the bedroom", grammatically speaking 'in' is a preposition, 
introducing the prepositional phrase 'in the bedroom'. A preposition is defined According to 
Oxford Word Power Dictionary (2015), as a word or a phrase that is used before a noun or 
pronoun to show place, time, direction, etc. 

According to Wishon & Burks (1980: p.285)"Prepositions are connective words that 
show the relationship between the nouns following them and one of the basic sentence 
elements: subject, verb, object, or complement". It can be seen from the above mentioned 
definitions that prepositions are of great importance to complete and enrich the 
construction of the sentence. 

Few studies have investigated differences in using English prepositions. For instance 
Hansard (2012), divided the prepositions into two kinds according to their uses in sentences. 
Hansard explains that prepositions can be used for place or position and for direction. These 
two kinds can have either a positive or a negative impact. Prepositions of direction appear 
with verbs of motion while prepositions of place appear with verbs, describing states or 
conditions. 

Huge numbers of Arab EFL (English Foreign Language) university students have many 
problems in translating prepositions correctly. This research aims at identifying the 
difficulties that face BA (Bachelor of Arts) students when translating prepositions of 
movement from English into standard Arabic. The research uses the qualitative approach. 
The first difficulty that faces BA students is that prepositions take place more often in English 
than they do in Arabic and thus some prepositions in English have equivalents in Arabic and 
others do not have. Some of the EFL students may use the literary translation method when 
translating prepositions that leads to making errors syntactically and semantically. 

The second difficulty is that the performance of the BA English students differs 
according to the student’s gender. Many studies according to (Halima 2001, Stroka 2012 and 
AlYaari 2013) have tackled samples oriented to the two genders, samples addressed to 
males, and others to females. These studies will be addressed throughout this research. The 
difficulties that Students face can be accompanied with the wrong method or technique the 
students follow during the process of translation. In another word the kind of translation is 
related to the skills of the translator according to Baker (1992), who believed that qualified 
translator should be conversant with some translation strategies while processing a 
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translation mission. According to Newmark (1988) communicative translation is one of the 
most successful techniques that student can use in their translation because it concentrates 
on the message rendition to the target language readership in an acceptable and persuasive 
way which resembles Nida's functional equivalent technique. 
Research Problem 

This research is designed to investigate the difficulties that face BA students when 
translating prepositions of movement from English into standard Arabic. 
Research Questions 

In order to achieve the objectives of the research, this research attempts to answer 
the following questions: 

1. What are the difficulties that the BA students face when translating prepositions of 
movement from English into standard Arabic? 

2. Who are more competent in translating the prepositions of movement males or 
females? 

3. What are the right techniques that students can use when translating movement 
prepositions from the perspective of the experts? 

Significance of the Research: Many studies have been conducted in the field of translating 
prepositions but there are little about translating prepositions of movement. Many BA 
students are not familiar with the use of prepositions of movement in Arabic and English in 
spite of its great importance. In addition to the lack of students’ knowledge in standard 
Arabic which is the target language and in English which is the source language. The 
researcher believes that this research is going to be beneficial for those who are studying 
English and translation, for translators and for those who are interested in this field of 
knowledge. 
Procedural Definition  
Competence: (Theoretically) refers to the ability or skill that is needed for something. 
Oxford word power 2015. (Operationally), it means the ability to translate the prepositions 
of movement from English into Arabic. 
Communicative translation:"it attempts to render the exact contextual meaning of the 
original in such a way that both content and language are readily acceptable and 
comprehensible to the readership "( Newmark.1988.p47). 
Connective word: a word used to connect words, phrases, clauses and sentences as a 
conjunction. (Oxford, 2015). 
Prepositions: "Prepositions are connective words that show the relationship between the 
nouns following them and one of the basic sentence elements: subject, verb, object, or 
complement." (Wishon & Burks, 1980: p.285). 
Prepositions of movement: The prepositions used to show movement to or from a place. 
For example: to, through, across. We use to to show movement with the aim of a specific 
destination. For example: I moved to Germany in 1998. We use through to show movement 
from one side of an enclosed space to the other. For example: The train went through the 
tunnel. We use across to show movement from one side of a surface or line to another 
(Oxford, 2015). 
Prepositional phrase: Stageberg (1981, p. 169) states that prepositions are "words like of, in 
and to which are usually followed by a noun, noun phrase, personal pronoun, or noun 
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substitute called the object of the preposition. The unit of preposition-plus-object of 
preposition is called a prepositional phrase." 
Semantic power: The "power semantic" is a term linguists and some social scientists use to 
indicate ways language can skillfully and powerfully carry distinctions of power. "All texts 
have aspects of the expressive, the informative and the vocative function: the sentence 'I 
love you' tells you something about the transmitter of the utterance, the depth of his/ her 
feelings and his/ her manner of expressing her/himself; it gives you a piece of straight 
information; and it illustrates the means he/she is using to produce a certain effect (action, 
emotion, reflection) upon his/her reader"(Newmark1988, p.21). 
Translation: (Theoretically) The process of rendering of the meaning of a word or text from 
one language into another language word or text (a written or spoken) Oxford (2015). 
(Operationally), it means difficulties that face BA students when translating prepositions of 
movement from English into standard Arabic. 
Limitations and Delimitations of the Research 
  This research was conducted in Amman/ Jordan during the second semester of the 
academic year 2016/2017. The Student Test which is one of the two instruments of the 
research was applied at three private universities, Al Esra'a University, Al Zaitounah 
University and The Middle East University. 

The findings of the research cannot be generalized to all BA students. They are limited 
to the sample of the research who are the second semester BA students of the academic 
year 2016/2017 in The Middle East University, Al Esra'a University and Al Zaitounah 
University. The results of the research are restricted to the instruments used in the research, 
which are, a translation test for BA students and an experts’ questionnaire. 
Related Previous Studies 
Theoretical Studies: Prepositions: Prepositions are terms that precede noun phrases (in 
most, not all, languages in the world). This term has been defined by many scholars and 
dictionaries. 

Wishon & Burks, (1980) explain that prepositions in English are connectors which join 
the nouns that follow them with other basic parts of the sentences: object, verb, subject, or 
complement. 

According to Oxford Word Power Dictionary (2015), a preposition is a word or a 
phrase that is used before a noun or pronoun to show place, time, direction, etc. 

Hattab (2012) describes prepositions as short words that connect certain parts to give 
particular implications. She demonstrates the significant role of prepositions in conveying 
the right spoken or written message between people. She clarifies that prepositions pose a 
problematic aspect of language difficulties in translation, in spite of the academic level of 
the learners for different semantic and lexical reasons. Such as having more than one use, 
or no one for one translation. Also the position of the preposition that plays essential role, 
some verbs are usually followed by prepositions before the object of the verb; these are 
called dependent prepositions and they are followed by a noun or a gerund ('ing' form which 
affect the meaning. 
Types of Prepositions: There are many types of prepositions. According to Alexander (1988) 
and Yule (1998) prepositions indicate a relationship between one word and another word in 
English and most other languages. Prepositions are divided basically into three main types 
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according to their function: prepositions of place, those of time, and those for other uses 
(not of place and time). But the same preposition can sometimes be used in different ways, 
e.g. 

• Your lunch is on the table. (Place) 

• I saw Bob on Monday. (Time) 

• Do you have any books on Latin America? (Other) 
Prepositions of Place: They are prepositions which are used to indicate the place where a 
thing is located. Quirk, Greenbaum, Leech, & Svartivik (1985) explained that we have many 
prepositions of place but basically we have three to indicate. The first on is at; it is used to 
locate a point at a certain place. For example: The shop is at the end of the street. You can 
pay at the exit/entrance of the parking. She is waiting for me at the corner of the street. But 
we have some exceptions which do not follow this rule. For example: at home/ at work/at 
college/at the office/at school/at the side. 

The second one is in, it is used for spaces. For examples: in Egypt/ in London/in the 
living room/ in the market/in the bag/ in the building. But we have some exceptions which 
do not follow this rule. For example: in the book/in newspaper/in magazine/ in the sky. 

The third one is on, it is used for surfaces. For example: on the roof/ on the sofa/ on 
the bike/on the cover/ on the page. But there are some exceptions which do not follow this 
rule. For example: on the bus/on the train/on the radio/on the laptop/ on the right/on the 
way. 
Prepositions of Time: They are prepositions which are used to indicate time relationship 
between nouns. According to Greenbaum (1997), we have many prepositions of time but 
basically we have three to illustrate. The first one is at; it is used for precise time. For 
example: at nine o’clock/ at 4:30pm/ at the moment/at the same time/at the present time/at 
sunrises/at sunset/at noon. 

At night is an exception to this rule. 
The second one is in; it is used for periods of time such as months, years, decades, 

and for a long time. For example: in April/ in 2002/ in the 70’s/ in this century. But there are 
exceptions to this rule; for example: in the morning/in the afternoon/in the evening.  

The third one is on; it is used for days. For example: on Sunday/ on June (the) first/ 
on the following day. 
Prepositions of Movement:  There are many prepositions which have different functions 
and used for different purposes. But the researcher is interested in this research in the 
prepositions of movement; they are prepositions which are used to show movement to or 
from a place. Quirk, Greenbaum, Leech, & Svartivik (1985) indicate that we have many 
prepositions of movement but basically we have ten prepositions of movement to highlight 
in this research. 

The first one is to which is used when you have a specific destination in your mind. 
The destination can be a number of things like: 

A place, for example: I am going to the university. 
An event, for example: Are you going to the party? 
A person, for example: I am going to your father to talk about you. 
A position, for example: The bookshop is to your left. 
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(See Appendix A: Figures illustrating the uses of movement prepositions, p.78)  
The second one is towards which is basically used to indicate a direction rather than 

a destination. For example: The child was running towards his mum. 

 
The third one is through which is basically used to show the movement across 

something. 
The ship sailed through the channel./ The car went through the tunnel. 

 
The fourth one is across which is used to show the movement from one end to the 

other end.  
Kareem walked across the road./ Samira swam across the river. 

 
The fifth one is in which is used to show something’s position in relation to place 

surrounding it. For example: I am going to have a picnic in the park. It can also be used as 
prepositions of movement; it is used to show the purpose of the movement. For example: 

Let's have dinner in my place. 

 
The sixth one is into which shows the movement from outside to inside, It comes with 

some movement verbs. For example: I got into the classroom./ I jumped into the swimming 
pool. 
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The seventh one is on which is used to show something’s position in relation to a 

surface. For example: There was a box on the table./The rain is falling on the roof 

 
The eighth which is onto, is usually used to show movement towards a two-

dimensional surface. For example: 
Let’s get back onto the path. 
He stepped onto the platform. 

 
The ninth which is over is used to show the position of something when it is above 

something else. 
The bag is over the desk in the bedroom./ The cat jumped over the wall. 

 
The tenth one is along, which is used to show the movement across the line. For 

example: We were walking along the river. 
He drove the car along the road carefully. 

 
Prepositions as Part of Prepositional Phrases and Phrasal Verbs: Generally, in linguistic 
theories, prepositions have been treated as a single category Jackendoff (1973), it has been 
acknowledged that they belong to one of the four major lexical categories, beside nouns, 
verbs, and adjectives. But, it is a controversial issue. First, as a lexical category; it is 
problematic. All of the other three major lexical categories (Nouns, verbs, and adjectives) 
are willingly able to add new members and are called open-class categories, and therefore 
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are characterized by a high rate of membership. Prepositions, called a close-class category 
and they are characterized by a limited and small membership. Sometimes it is difficult for 
students to differentiate between prepositions and particles. 
Difficulties in Translating Prepositions: Prepositions can be difficult to recognize even for 
the native speakers. Therefore, second language learners consider prepositions as a 
problematic issue. Generally speaking English prepositions have all the time been a cause of 
vast difficulty for second language learners in spite of their mother tongue (Celce-Murcia & 
Freeman 1983). Generally learners have a tendency to relate the prepositions in English to 
the prepositions in their mother tongue. The basic reason is that there is a variation in 
number of prepositions and a lack of one to one mapping between the languages. Also, in 
English phrasal verbs and prepositional verbs are highly idiomatic, which makes it difficult 
for learners to distinguish between them. 

According to Celce-Murcia (2001), English language learners have three kinds of 
problems with prepositions: a) using the incorrect prepositions, b) ignoring or omitting 
preposition where it is needed and c)using an additional preposition where it is not needed. 

These problems relate to many reasons that include 1) intralingual transfer, 
2) interlingual transfer, 3) avoidance, 4) guessing , 5) context of learning. The first one is 
intralingual transfer which refers to errors that take place during a limited learning of the 
target language according to (Brown, 1987). 

Also intralingual refers to the ignorance of the rules limits which according to Richards 
and Sampson (1974) means applying rules to contexts to which they do not apply. 

The second reason is interlingual transfer which refers to an interference of the 
mother tongue to the target language. The third problem is context of learning; these errors 
refer to weak presentation of prepositions in texts, and sometimes do not mention them at 
all. Brown pointed out that some textbook writers focus on some features of the language 
and abandon others according to their belief or experiences. (Brown, 1987). 

The fourth reason is guessing, which means that students try to guess the right 
meaning of the preposition when they do not know or have a doubt about its meaning 
(Herskovits,1998). The fifth reason is avoidance; some of the students avoid translating the 
prepositions words as if they are not there, because they find them difficult to translate. 

Koffi (2010) shows that prepositions have multiple meanings which is a semantic 
characteristic. According to him, the majority of prepositions in English have a variety of 
meaning depending on the context. 

Alayesh (2012) clarifies that some English prepositions are more difficult than other 
prepositions and they are the most difficult aspects of English for students throughout 
learning. He also noticed that the level of the difficulty is not always the same, but students 
may face much more difficulties in using some prepositions than others. Another issue is 
that prepositions in English generally have more than one meaning. 
Translation methods and techniques: Translating confronts a condition that there is no 
single standard technique which can suit all the ever-changing issues and problems in 
varying interpretation conditions. Thus, the translating process as indicated by researchers 
resembles the process of human life, which requires following and cross referencing a few 
standards to make means for living. 
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According to Nida (1964), old terms for instance, literal, free and faithful translation 
were taken away in favor of two essential sorts of equivalence: 1) Standard equivalence 
which resembles semantic translation) dynamic equivalence which resembles the 
communicative translation. Nida explains that there are two types of equivalence to be 
applied to the prepositions which are standard equivalence which centers consideration 
around the similitude of form between the SL text and the TL text as well as on the content 
while dynamic equivalence is based on the equality of reaction. 

Newmark(1988) comments on the difference between translation methods and 
translation procedures. He explains that, translation methods deal with the whole texts, 
while translation procedures are used for smaller parts of language and sentences. He 
verified the following methods of translation: 
Word-for-word translation: This is often demonstrated as interlinear translation.The SL 
word order is preserved and the words translated singly by their most common meanings, 
out of context. 
Literal translation: in which the SL grammatical constructions are converted to their nearest 
TL equivalents, but the lexical words are again translated singly, out of context. 
Faithful translation: it attempts to produce the precise contextual meaning of the original 
within the constraints of the TL grammatical structures. 
Semantic translation: it differs from 'faithful translation' only in as far as it must take more 
account of the aesthetic value of the SL text. 
Adaptation: This is the freest form of translation, and is used mainly for plays (comedies) 
and poetry; the themes, characters, plots are usually preserved, the SL culture is converted 
to the TL culture and the text is rewritten. 
Free translation: it produces the matter without the manner, or the content without the 
form of the original. Usually it is a paraphrase much longer than the original, a so-called 
'intralingual translation', often prolix and pretentious, and not translation at all. Idiomatic 
translation: it reproduces the 'message' of the original but tends to distort nuances of 
meaning by preferring colloquialisms and idioms where these do not exist in the original. 
Communicative translation: it attempts to render the exact contextual meaning of the 
original in such a way that both content and language are readily acceptable and 
comprehensible to the readership (p:45-47). 
Paraphrasing technique: it is defined according to Trupe (2005) as a way of conveying 
someone else’s idea in another way by using your personal words and structures. When an 
idea is paraphrased, it must be a reiteration of the original one; in the meantime, it must be 
different not only in terminology but in its syntactic structure as well.  

As shown in the theoretical studies, it is obvious that students encounter different 
difficulties during the process of translation due to their knowledge, experience, different 
backgrounds and the competence in languages. Also translators used different strategies 
and methods according to the different types of texts and different knowledge of the 
translators themselves.   
Empirical Studies: There are a large number of studies which deal with translation in general 
but a few about translating prepositions. 

Halima (2001) conducted a research that analyzed matched writing samples of 100 
native Arabic speakers' writing on WST (Writing for Science and Technology) topics in English 
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and Arabic.The aim of this research was to explore the writing errors of the students’ writing 
in Arabic and English for Science and Technology. The original valuation of acceptable WST 
is carried out by three English speaking and two Arabic speaking WST teachers using ten 
measurements. The findings show that though students have studied English as a foreign 
language for eight years, and they are honestly good at punctuation, capitalization, and 
spelling, but they still have major difficulties in syntax. His research shows that the class level 
proficiency has an obvious influence on the performance of students. A significant 
proportion of the total errors were the errors of prepositions which harmonized with Arab 
studies who have found MTI and proportion of preposition errors are significant.  

Halima related Arab learners’ difficulties to the fact that learners transfer linguistic 
errors of Arabic speech to their English writing and vice versa.  

Golvar (2009) examined in his research the relationship connection between the type 
of the two gender of the translator and the gender of the evaluator of the translation of that 
translator. He tested a sample which consisted of 60 participants, 30 males and 30 females 
to achieve good results. The test comprised 20 questions about a chapter in a short story 
with three multiple choices answers. One related to a female translation and one of a male 
translation and the third one was a wrong translation.The examined participants were 
requested to choose the appropriate translation that matches with their own translation if 
they were the translators.The results of the research revealed that there were no differences 
between the two genders' translation and attributed that to the easiness of the text used in 
the translation text. 

Dweik & Suleiman (2013) explored the problems that Jordanian graduate students 
encounter when translating English culturally–bound expressions. 60 M.A graduate students 
in three Jordanian universities were the sample of study. A translation test was given which 
comprises of 20 statements of culture-bound expression based on Newmark’s classification 
of cultural terms for example, collocations, idioms and proverbs.. Also the researchers used 
interviews with experts in translation to have more extra facts about problems, reasons and 
answers. The study discovered several kinds of translation problems such as: inability to give 
the right equivalence in the second language, and lack of knowledge of translation 
techniques and strategies. 

Al Yaari (2013) conducted a research to identify the difficulties that Saudi EFL students 
may encounter when translating the English prepositions at, in and on into Arabic. Also the 
researcher attempted to find out who have more competence in translating these 
prepositions males or females. The sample consisted of Fifty (50) Saudi EFL students (25 
males, 25 females).The findings showed that Saudi students face problems when translating 
simple prepositions from English into Arabic correlated to use and usage of these 
prepositions. There was a noticeable difference in the performance of the two genders 
where males scored lower marks than females. These findings support the position that 
developed skills and abilities tangled in translation seem to be more powerfully motivated 
in the English-Arabic tasks in women when compared to men. 

Akhtar, Rizwan and Sohail (2017) investigated the kind of the problems and troubles 
in writing skills of the graduate ESL learners. The researchers used a sample consist of (250) 
male and female students from sciences and arts colleges. They used two forms of tests to 
collect their data; the first test asked the subjects to fill blanks with prepositions in idiomatic 
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and prepositional phrases. The second test was a composition test about terrorism; it was a 
controlled discussion question that was to be answered in an essay form with 250-300 words 
approximately. The results revealed that students had different grammatical and semantic 
problems in using prepositions related to the interference of their L1 and lack of linguistic 
competence. 
Procedures and Methodology: The methodology that was followed in this research provides 
the population and the sample of the research and describes the instruments and their 
validity and reliability. It also discusses the way the test was implemented and the data is 
analyzed. At the end it presents the steps that were used throughout the research.  
Population and Sample of the Research: The population of the current research consisted 
of all BA students majoring in English language and translation who are enrolled at private 
universities in Jordan. The researcher selected from this population a random sample of 60 
BA students (30 males and 30 females) majoring in English language and translations in the 
second semester of the academic year (2016-2017) who had finished at least one course in 
translation, 20 student from the Middle East University, 20 from Al Esra'a University and 20 
from Al Zaitounah University. The selected students were given a test in translation which 
included the prepositions of movement. 

The demographic background information about the students included social data 
such as gender, age, place of research and the number of the participants.: 
Instruments of the Research: To achieve the purpose of the research, the researcher used 
the following two instruments: 1-Translation Test: The researcher designed a translation 
test for BA students to find out what kinds of difficulties the sample was going to face during 
the translation process and who more competent males or females. After establishing the 
test's validity and reliability, the test was given to the selected sample. The test consists of 
30 statements which were suitable for different student's levels. (See Appendix B, p79-82 
The Translation Test). 

The main focus of this test is the translation of the prepositions of movement besides 
the correct contextual meaning required to be achieved. To evaluate the level of translation 
the researcher planned to use the following measurements: The first one is correct 
translation; this is when the translation of the prepositions of movement and the contextual 
meaning of the statement is correct. The second one is acceptable translation; this is when 
the translation is carried out by using the paraphrasing techniques. The third one is wrong 
translation; this is when the translation of the prepositions of movement and the contextual 
meaning of the statement is incorrect. The fourth one is no translation; this is when the 
examined student skipped the translation of the statement. The researcher used model 
translation to correct the translation test which was provided by an expert in the field of 
linguistics and translation. (See Appendix C, p83-84 for: The Model Answer for the 
Translation Test). 
2- Experts Questionnaire: The researcher designed a questionnaire for experts in translation 
(University Professors). The questionnaire consisted of 10 items and was distributed to 30 
participants. The researcher adopted a five-term Likert scale format to conclude the experts' 
responses. They were strongly agree, agree, neutral, disagree, and strongly disagree. The 
researcher used this instrument to collect qualitative data about the right techniques that 
students and experts can adopt to help students during the process of translating 
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prepositions of movement from English into standard Arabic.(See Appendix D, p85-86 for: 
The Experts' Questionnaire Items) 
Validity and Reliability of the Instruments: To guarantee the validity of the instruments, 
they were given to a group of experts in translation (university instructors). The experts were 
asked to comment on the test and the questionnaire. For this reason, a pre-test was carried 
out to meet such requirements of the validity of the test. The experts were chosen according 
to their experiences in the field of teaching English language and translation. The professors 
gave the researcher valuable suggestions and recommendations which have been seriously 
taken into consideration.To achieve a high degree of reliability of the test, the researcher 
used the test-retest technique for students who did not participate in the test but have the 
same characteristics of the participating sample to participate in test-retest. Two weeks later 
the test was carried out again to the same participants to check if the responses were stable 
or not. The results were compared and the test achieved stability. The same procedure was 
carried out for the expert's questionnaire and the questionnaire also achieved stability. 
Validity and Reliability of the Translation Test  
Validity constructs indices: The correlation between each item and total degree for the 
translation test was calculated and the result shows that correlation values rounded 
between 0.41 and 0.69, which indicates a good construct validity for this test. The reliability 
for the test was assured through (test-retest) by applying the test on a sample consisting of 
25 student outside research sample and after 2 weeks test was applied again, and the 
Pearson product correlation was found to be 0.79. The Cronbach alpha was calculated for 
internal consistency at 0.88. All these values are considered acceptable for this research. 
Validity and Reliability of the Expert's Questionnaire  
Validity constructs indices: The correlation between item and total degree was calculated 
and the result shows that correlation values rounded between 0.44 and 0.71, which are 
considered acceptable for this research purposes. 
Reliability: The reliability for the tool of the right techniques students can use when 
translating movement prepositions from expert perspective was assured through (test-
retest) by applying the test on a sample consisting of 15 participant outside research sample 
and after 2 weeks the test was applied again, and the Pearson product correlation was found 
at 0.81. The Cronbach alpha for internal consistency was found at 0.91. All these values are 
considered acceptable for this research. 
 Procedures of the research: The researcher followed the following procedures in order to 
conduct her research: Reviewing the theoretical literature and empirical studies related to 
the research. Developing two instruments: Translation test and experts' questionnaire and 
submitted them to experts to establish their validity. Considering the University Jury's 
comments and fulfilled them. Identifying the population and sample of the research. 
Presenting the designed instruments to a group of experts to comment on their validity and 
reliability. Obtaining a permission letter from the Middle East University to facilitate the 
researcher's mission. Performing the test and distributing the questionnaire. Analyzing and 
interpreting data and reporting the results. Presenting the results of the test. Discussing the 
findings by referring to the studies mentioned in literature reviews. Drawing conclusion, 
providing recommendation and suggestions for further studies. All references were listed 
according to APA style. Attaching the needed appendices 
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Results and Discussion:  
Results of Question One: The finding of the first question which states: What are the 
difficulties that face the BA students when translating prepositions of movement from 
English into standard Arabic? 

To answer this question a translation test was corrected and table 1 shows student's 
translating test results while table 5 shows later the problems that faced student during the 
test. 
Students Performance in the Test: Results of students' performance in the test are 
presented first in Table 1 below. Answers are presented in four categories: correct answer, 
acceptable answer, wrong answer and no answer. It can be seen from the results that is 
shown in table 1, the highest percentage is (44%) for correct answers, 24% was introduced 
by females and 20% was introduced by males specially in statement No 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 
14, 20, 21, 23, 27.28, and 29.There is little variation in the number of correct answers 
between males and females with the predominance of females' correct answers. The 
percentage of wrong answers was 18%. Point zero eight 0.08% of the wrong answers were 
given by females and (0.1%) for males especially in statement No1, 15, 16, 17, 18 and 19. 
Again there is a slight variation in the number of wrong answers between males and females 
with the predominance of males' wrong answers. For example Statement (1)   

1. On the way we came across an old beggar. 
Suggested model answer: السااااان كبيرفي متساااااول صاااااادفنا الطريق في  (See Appendix C for: Model 
Translation) 

Fĩ ʔaltarĩq sã̩dafanã motasawwelun kabĩrun fi ʔalsseni. (See Appendix E for: A Guide 
to Arabic Transliteration). 

As shown in Table (1), only (7) students (11.67) provided the correct translation (6) 
females (10%) and (1) male (1.67%). Meanwhile, (19) of the respondents (31.67%) (11) 
females(18.33%) and(8) males(13.33%) rendered an acceptable translation. 
Statement (2) 

We can get onto the bus here. 
Suggested model answer:. هنا الحافلة إلى الصعود يمكننا  

Yumkenunã ʔalsu̩oũd ʔela ʔal h̩ãfelatu hunã. 
As shown in Table (4), only one male (1.67%) student provided correct answer. 

Meanwhile (36) students (60%) (19) Females (31.67%) and (17) males(28.33%) translated it 
to (yomkenonã ʔalrokũb fĩ ʔlh̩ãfelahhonã) هنا الحافلة في الركوب يمكننا  ; they provided acceptable 
translation. (14) Of the respondents (23.33%); (5) females(8.33%) and (9) males(15%) 
provided wrong translation for this statement. 

 
 
 
 
 

Table1. Students' Translation Performance in the English-Arabic Test  
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Statement 

No 

CT AT WT NT 

Fe
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M
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s 
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s 
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s 

To
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s 

M
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s 
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Fe
m
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s 

M
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s 
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tal 

1 
Fr. 6 1 7 11 8 19 9 16 25 4 5 9 

% 10 1.67 11.67 18.33 13.33 31.67 15 26.67 41.67 6.67 8.33 15 

2 
Fr. 0 1 1 19 17 36 5 9 14 6 3 9 

% 0.00 1.67 1.67 31.67 28.33 60 8.33 15 23.33 10 5 15.00 

3 
Fr. 25 18 43 5 10 15 0 1 1 0 1 1 

% 41.67 30.00 71.67 8.33 16.67 25.00 0.00 1.67 1.67 0.00 1.67 1.67 

4 
Fr. 26 26 52 0 2 2 4 1 5 0 1 1 

% 43.33 43.33 86.67 0.00 3.33 3.33 6.67 1.67 8.33 0.00 1.67 1.67 

5 
Fr. 23 23 46 5 4 9 1 2 3 1 1 2 

% 38.33 38.33 76.67 8.33 6.67 15.00 1.67 3.33 5.00 1.67 1.67 3.33 

6 
Fr. 22 20 42 5 5 10 0 4 4 3 1 4 

% 36.67 33.33 70.00 8.33 8.33 16.67 0.00 6.67 6.67 5 1.67 6.67 

7 
Fr. 8 8 16 17 20 37 5 1 6 0 1 1 

% 13.33 13.33 26.67 28.33 33.33 61.67 8.33 1.67 10.00 0.00 1.67 1.67 

8 
Fr. 20 22 42 4 4 8 6 3 9 0 1 1 

% 33.33 36.67 70.00 6.67 6.67 13.33 10.00 5.00 15.00 0.00 1.67 1.67 

9 
Fr. 2 3 5 27 24 51 1 2 3 0 1 1 

% 3.33 5.00 8.33 45.00 40.00 85.00 1.67 3.33 5.00 0.00 1.67 1.67 

10 
Fr. 17 14 31 7 8 15 4 8 12 2 0 2 

% 28.33 23.33 51.67 11.67 13.33 25.00 6.67 13.33 20.00 3.33 0.00 3.33 

11 
Fr. 16 10 26 9 20 29 5 0 5 0 0 0 

% 26.67 16.67 43.33 15.00 33.33 48.33 8.33 0.00 8.33 0.00 0.00 0.00 

12 
Fr. 22 17 39 5 9 14 2 3 5 1 1 2 

% 36.67 28.33 65.00 8.33 15.00 23.33 3.33 5.00 8.33 1.67 1.67 3.33 

13 
Fr. 23 11 34 6 7 13 1 3 4 0 9 9 

% 38.33 18.33 56.67 10.00 11.67 21.67 1.67 5.00 6.67 0.00 15.00 15.00 

14 
Fr. 24 18 42 6 10 16 0 2 2 0 0 0 

% 40.00 30.00 70.00 10.00 16.67 26.67 0.00 3.33 3.33 0.00 0.00 0.00 

15 
Fr. 9 20 29 8 4 12 13 6 19 0 0 0 

% 15.00 33.33 48.33 13.33 6.67 20.00 21.67 10.00 31.67 0.00 0.00 0.00 

16 
Fr. 12 12 24 6 6 12 12 12 24 0 0 0 

% 20.00 20.00 40.00 10.00 10.00 20.00 20.00 20.00 40.00 0.00 0.00 0.00 

17 
Fr. 8 6 14 10 14 24 10 9 19 2 1 3 

% 13.33 10.00 23.33 16.67 23.33 40.00 16.67 15.00 31.67 3.33 1.67 5.00 

18 
Fr. 9 13 22 6 5 11 14 12 26 1 0 1 

% 15.00 21.67 36.67 10.00 8.33 18.33 23.33 20.00 43.33 1.67 0.00 1.67 

19 
Fr. 4 4 8 6 9 15 17 16 33 3 1 4 

% 6.67 6.67 13.33 10 15 25 28.33 26.67 55.00 5 1.67 6.67 

20 
Fr. 19 15 34 8 9 17 2 6 8 1 0 1 

% 31.67 25 56.67 13.33 15.00 28.33 3.33 10.00 13.33 1.67 0.00 1.67 

21 
Fr. 17 13 30 11 13 24 1 4 5 1 0 1 

% 28.33 21.67 50.00 18.33 21.67 40.00 1.67 6.67 8.33 1.67 0.00 1.67 

22 
Fr. 10 6 16 10 6 16 5 3 8 5 15 20 

% 16.67 10.00 26.67 16.67 10.00 26.67 8.33 5.00 13.33 8.33 25.00 33.33 

23 
Fr. 20 17 37 3 3 6 5 3 8 2 7 9 

% 33.33 28.33 61.67 5.00 5.00 10.00 8.33 5.00 13.33 3.33 11.67 15.00 

24 
Fr. 13 9 22 12 3 15 2 10 12 3 8 11 

% 21.67 15.00 36.67 20 5 25 3.33 16.67 20 5 13.33 18.33 

25 
Fr. 7 1 8 11 14 25 6 6 12 6 9 15 

% 11.67 1.67 13.33 18.33 23.33 42 10 10 20 10 15 25 

26 
Fr. 14 3 17 7 15 22 6 6 12 3 6 9 

% 23.33 5 28.33 11.67 25 36.67 10 10 20 5 10 15 

27 
Fr. 15 13 28 4 7 11 2 3 5 9 7 16 

% 25.00 21.67 46.67 6.67 11.67 18.33 3.33 5 8.33 15 11.67 26.67 

28 Fr. 17 15 32 6 6 12 5 3 8 2 6 8 
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Statement 

No 
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% 28.33 25 53.33 10.00 10.00 20.00 8.33 5 13.33 3.33 10.00 13.33 

29 
Fr. 18 13 31 5 4 9 2 3 5 5 10 15 

% 30.00 21.67 51.67 8.33 6.67 15.00 3.33 5 8.33 8.33 16.67 25 

30 
Fr. 6 5 11 17 10 27 3 8 11 4 7 11 

% 10.00 8.33 18.33 28.33 16.67 45.00 5.00 13.33 18.33 6.67 11.67 18.33 

To
ta

l 

Fr. 432 357 789 256 276 532 148 165 313 64 102 166 

% 0.24 0.20 0.44 0.14 0.15 0.30 0.08 0.1 0.18 0.04 0.06 0.09 

CA: Correct Answer   AA: Acceptable Answer   WA: Wrong Answer   NA: No Answer    
Fr: Frequency                %  :    Percentage 
Lack of knowledge may be attributed to students' lack of knowledge in English and 

Arabic language and limited experience in translation and translation techniques; they are 
considered as novice translators which indicates that translators need more than language 
skills. They need general knowledge and sometimes specialized knowledge; they need to 
have the competence of analyzing, and choosing the appropriate equivalents or translating 
techniques. Also they need to be aware of the right usage of the dictionaries both hard and 
soft types which leads to the importance of good management of the time during the search 
for equivalents skills. Some students' wrong translations and no translations relate to the 
underestimation of the time provided for the translation test.  

This finding agrees with the research of Akhtar, Rizwan and Sohail (2017) and with 
Dweik & Suleiman (2013) who find that the lack of knowledge in translation techniques and 
translation strategies is one of the problems that students have encountered.  

Lack of familiarity of the prepositions of movement is also one of the difficulties that 
showed a high percentage in the results of the translation test. This is related to students' 
lack of interest in the importance of the prepositions and their uses in general and 
preposition of movement in particular.. These findings agree with Celce-Murcia (1983)and 
Al Yaari (2013). 
The difficulties That Student Faced in The Translation Test: From the analysis of the 
students' performance in the translation test, we identify some difficulties that students face 
during the process of translation. The difficulties are presented in five categories: lack of 
knowledge in both languages Arabic and English, lack of familiarity with English prepositions 
of movement, grammatical errors, syntactic errors and semantic errors. 

The results shows that "lack of knowledge" was the first difficulty that faced students 
with frequency 77% then "Lack of familiarity with English prepositions" with frequency 70%. 
Results of Question Two: Below findings are related to the second question which states: 
Who is more competent in translating the prepositions of movement males or females 
according to the results of the student's test? 

 
 

Table2. Means of Standard Deviation and (T-Test) Result for Student Translating the repositions 
of Movement According to the Results of the Student's Test as Gender Vary. 

 Gender Mean standard deviation t Df Sig 

Total Male 33.00 10.67 -1.722 58 0.090 
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Female 37.33 8.72 

Table 6 shows that there are no statistically significant differences in student 
translating the prepositions of movement according to the results of the student's test as 
gender vary where the t value reached -1.722 at level α ≤ 0.090 and the degree of freedom 
reached 58. The significance 0.09 is higher than 0.05. If t ≤ 0.05, it is statistically significant.  
Findings of question two revealed that there were no significant differences between the 
performance of females and males ,and this may related to the same circumstances and 
experience that the both genders share. Also the two genders share the same concerns 
which at the recent time are far away from all source of worthy knowledge, this due to the 
temptations of civilization like technology, internet and smart phone services which give 
them everything easily and quickly. Also it may be attributed to the type of the simple 
statements which are used in the student test. These findings agree with Golvar (2009)and 
Al Yaari (2013)  
 Results of Question Three: The findings of the third question which sates: What are the 
right techniques that students can use when translating movement prepositions from expert 
perspective? 

Findings for this question were collected from the questionnaire that was conducted 
by the researcher. A group of (30) experts (University Professors) were asked to fill the 
questionnaire to discover their views about the right techniques which students can use 
when translating movement prepositions to overcome the difficulties they encounter.The 
researcher used the following equation to identify the student right techniques when 
translating movement prepositions from expert perspective. Interval Width = (Maximum 
Point – Minimum Point) \ Number of Levels. Interval Width = (5-1) \ 3 = 1.33. From 1 to 2.33 
is considered low level of using. From 2.34 to 3.67 is considered moderate level of using. • 
From 3.68 to 5 is considered high level of using 

Table 3 shows the results of means levels and ranksfor the Student right techniques 
when translating movement prepositions from expert perspective.  Table 3 shows that the 
mean for the total degree for the techniques students can use when translating movement 
prepositions from expert perspective were 3.51 with standard deviation 0.51, all the means 
came in the moderate level. In the first rank came item 2 which state" I raise the students’ 
attention to the use of English prepositions of movement. 
(e.g.across/through/along/towards/over/into/onto/to/in)." with mean 4.33 and standard 
deviation 0.71, and in the last rank came item 9 which state " I think semantic translation is 
the most appropriate.  

 
 
 
 
 
 

Table3. Means Standard for the Student Right Techniques When Translating Movement 
Prepositions from Expert Perspective.  

Item 
No 

Item 
Standard 
deviation 

Mean Level Rank 
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2 
I raise the students’ attention to the use of English 

prepositions of movement. (e.g. 
across/through/along/towards/over/into/onto/to/on/in). 

0.71 4.33 high 1 

7 
Students divide the sentence into words and translate 

them individually rather than as whole entities. 
1.33 3.87 high 2 

3 
I provide my students with various practices on English 

prepositions of movement. 
0.41 3.80 high 3 

8 
I think communicative translation is the most 

appropriate technique that student should follow in 
translating prepositions. 

0.71 3.67 moderate 4 

1 
I face difficulties in teaching prepositions in the 

university. 
0.81 3.60 moderate 5 

5 
Students try to find one equivalent for the without 
considering the contextual meaning of the target 

language. 
0.89 3.60 moderate 6 

10 
I think paraphrasing is the most appropriate technique 
that student should follow in translating prepositions. 

1.14 3.27 moderate 7 

6 
Females are more competent than males in translating 

prepositions in general and those of movement in 
particular. 

0.94 3.07 moderate 8 

4 Proposition tests are ignored at University level. 1.01 2.94 moderate 9 

9 
I think semantic translation is the most appropriate 
technique that student should follow in translating 

prepositions. 
0.78 2.92 moderate 10 

 Total 0.51 3.51 Moderate 

The Results of the questionnaire revealed that the most successful technical 
procedure to achieve good translation by students is to draw their attention to the use of 
the prepositions of movement and to provide them with continuous training in the lectures. 
The findings agrees with Alayesh (2012), Newmark’s (1988) and Nida(1968).  
Recommendations: According to the results of the research the researcher suggests the 
followings: 

• This researcher recommends that further research may be conducted on the 
differences between the use of similar prepositions such as in/into- on/onto- 
to/towards...etc. 

• Researchers need to conduct studies about the effect of linking the use of 
prepositions of movement to reality in the lectures on students' understanding. 

• Researcher are advised to research the benefit of organizing training courses by 
university instructors that aimed at familiarizing students with the use of 
prepositions of movement and explaining the appropriate methods to translate 
them in an extensive way. 
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Appendix A : Figures illustrating the uses of movement prepositions. 

 

 

Appendix B 
The Translation Test 
Translation Test 

Gender: Male                    Female  
Please translate the following sentences only without translating the situations if they are 

written before, taking in consideration the prepositions of movement which are implemented in the 
sentences:  

1. The children are describing their mother, what they saw on the way home: 
On the way we came across an old beggar. ……………………………………………………………………………………… 

2. Some school students want to go to school by bus: 
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We can get onto the bus here. ……………………………………………………………………………………… 

3. The employee tries to talk to his manage: 
I followed Mr. Jackson along the corridor.  ……………………………………………………………………………………… 

4. The boy to his mum: 
I am going to the university ……………………………………………………………………………………… 

5. A boy answering a lady asking about where the bathroom is: 
The bathroom is to your left. ……………………………………………………………………………………… 

6. The ship sailed through the channel.  …………………………………………………………………………………… 

7. The car went through the tunnel. ……………………………………………………………………………………… 

8. I got into the classroom. ……………………………………………………………………………………… 

9. I jumped into the swimming pool. ……………………………………………………………………………………… 

10. There is a mirror over the sink. ……………………………………………………………………………………… 

11. He drove the car along the road carefully. ……………………………………………………………………………………… 

12. We could hear the rain falling on theroof. ……………………………………………………………………………………… 

13. Let's have dinner in my place. ……………………………………………………………………………………… 

14. I moved to Germany in 1998.  ……………………………………………………………………………………… 

15. Where is Jack?: He's gone to the seashore. ……………………………………………………………………………………… 

16. We walked across the park. ……………………………………………………………………………………… 

17. We walked through the park. ……………………………………………………………………………………… 

18. They drove across the city. ……………………………………………………………………………………… 

19. They drove through the city. ……………………………………………………………………………………… 

20. The dog is running towards me. ……………………………………………………………………………………… 

21. Some student on their way to Oxford university: 
I think we’re heading towards Oxford now, we must have gone wrong 

……………………………………………………………………………………… 
22. The same Oxford's Students in the previous statement 

Let’s get back onto the path. 
……………………………………………………………………………………… 
23. He kicked the ball towards the goal. ……………………………………………………………………………………… 

24. They couldn’t get the new sofa through the door. …………………………………………………………………………… 

25. A Couple talking to their friends after returning from a drive-by: 
We drove through some spectacular countryside. …………………………………………………………………………… 

26. The audience applauded warmly when: 
The singer stepped onto the platform. ……………………………………………………………………………………… 

27. Professor of Geography asks his students to look at the moon: 
You won’t be able to see it unless you look through the monoculars. ………………………………………… 

28. I'll jump over the wall and open the gate. ……………………………………………………………………………………… 

29. The aircraft flew low over the lake. ……………………………………………………………………………………… 

30. We were walking along the river when it started to rain. ……………………………………………………………… 

Appendix C 
Model Answers for the Translation Test 

Model Translation provided by:  

1. Name: Dr. Ferial Marabha 

2. Specialization: PHD.in Educational psychology 
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3. Place of the work: Liwaa Al-jame'ah educational directorate/Ministry of Education 

4. Work experience: English supervisor 

  .السن في كبير متسول صادفنا الطريق في .1

 .هنا الحافلة إلى الصعود يمكننا .2

 .الممر طول علي جاكسون السيد تابعت  .3

 .الجامعة إلى ذاهب أنا  .4

 .يسارك على الحمام .5

 .القناة عبر السفينة ابحرت .6

 .النفق داخل السيارة مرت .7

 .الص  غرفة دخلت .8

 .السباحة بركة داخل قفزت  .9

 .المغسلة الحوضة فوق مرآة هناك .10

 .بحذر الطريق طوال المركبة قاد .11

 .السطح على يتساقط المطر سماع يمكننا .12

 .منزلي في العشا  طعام نتناول دعنا .13

 .1988 عام المانيا في للعيش انتقلت .14

 .الشاطي  إلى ذهب .15

 .م،رجهد الى مدخله )من المنتزه في تمشينا .16

 آخرد. م،رج من وخرجنا منتصفه من )دخلنا المنتزه في تمشينا .17

 .المدينة عبر السيارةةالمركبة قادوا .18

 .المدينة عبر السيارةةالمركبة قادوا .19

 .نحوي متجها الكلب يركض .20

  م،طئين. كنا أخطأناة اننا البد اكسفورد. نحو نتجه االن اننا أعتقد .21

  الطريق. إلى نعود دعونا .22

  الهد . المرمىةنحو باتجاه الكرة ركل .23

 .الباب من االريكة ادخال يستطيعوا لم .24

 .الجميلة الريفية المناطق بعض عبر السيارة في تجولنا .25

 .المنصة إلى المغني صعد .26

 المناظير. خالل من نظرتم اذا اال رؤيته على قادرين تكونوا لن .27

 .البوابة وأفتح الحائط فوق سأقفز .28

 البحيرة. فوق من،فضة الطائرة حلقت .29

 تمطر. السما  بدأت عندما النهر طولةبمحاذاةد )على نسير كنا .30
Appendix D 
The Experts Questionnaire Items 

No Statement 

St
ro

n
gl

y 

ag
re

e
 A

gr
e

e
 N

e
u

tr
al

 D
is

ag
re

e
 

St
ro

n
gl

y 

d
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ag
re

e
 

d
is

ag
re

e
 

1 I face difficulties in teaching prepositions for college students.      

2 
I raise the students’ attention to the use of English prepositions of 

movement.(e.g.across/through/along/towards/over/into/upon/to/in). 
     

3 
I provide my students with various practices on English prepositions of 

movement. 
     

4 Preposition in grammar tests are ignored at University level.      

5 
Students try to find one equivalent for the word without considering the 

contextual meaning of the target language. 
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6 
Females are more competent than males in translating prepositions in 

general and those of movement in particular. 
     

7 
Students divide the sentence into words and translate them individually 

rather than as whole entities. 
     

8 
I think communicative translation is the most appropriate technique that 

students should apply in translating prepositions. 
     

9 
I think semantic translation is the most appropriate technique that 

students should apply in translating prepositions. 
     

10 
I think paraphrasing is the most appropriate technique that students 

should apply in translating prepositions. 
     

 
Appendix E 

A Guide to Arabic Transliteration 

Arabic is written in the Arabic alphabet. There are many different ways of writing this 
in Roman characters. This is called a "transliteration." The table below shows one of the 
different transliteration systems of the Arabic alphabet (Adapted from Al-Arabiyya) 

Arabic letters 
(consonants) 

Transliteration 
Arabic letters 
(consonants) 

Transliteration 

  ʔ ض ḍ 

 ṭ ث B ب

 ẓ ظ T ت

 ʕ ع Θ ث

 Gh غ J ج

 ḥ   f ح

 Q ق Kh خ

 K ك D د

 l ل Ð ذ

 M م R ر

 n ن Z ز

  S ه h 

 W و Sh ش

 y ي ṣ ص

Vowels Transliteration 

------- َ a 

-------- ُ u 

-------- ِ i , e 

 u --و ----

--ا ----- ā 

 ū و

-- ي-----  ī 

 iyy ---- َي

َ و AW 

َو ُ  Uww 

َ ي Ay 
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 التاريخي التفكير مهارات تنمية في االفتراضية المتاحف على قائم مقترح تعليمي برنامج فاعلية
 مدينة في المتوسط الثاني الصف طالب لدى والمواطنة االجتماعية الدراسات مادة في األثري والوعي

  جدة
 

 المعلوي ربيد بن إسماعيل
 المكرمة مكة - القرى أم جامعة

 16/06/2020تاريخ االستالم: 

 العميري علي بن فهد د. أ. 
 المكرمة مكة - القرى أم جامعة

 05/10/2020 تاريخ القبول:
 

 المستخلص
 مهارات تنمية في فاعليته وقيا  االفتراضية،  المتاح  على قائم مقترح تعليمي برنامج بنا  إلى الدراسة  هدفت

 والوعي التاري،ي  التفكير مهارات  في النمو مقدار  بين االرتباطية   العالقة  نمط وتحديد   األثري، والوعي التاري،ي  التفكير
 المدار  في المتوسااط الثاني الصاا  طالب على الدراسااة مجتمع واشااتمل المتوسااط. الثاني الصاا  طالب لد  االثري

 الثاني الصااااا  طالب في الدراساااااة عينة وتمثلت طالب. د12055) عددهم والبالغ جدة، مدينة تعليم في للبنين الحكومية
 الدراسة واتبعت طالبًا. د30) وعددهم جدة، مدينة في سعود آل زالعزي عبد بن فهد بن فيصل األمير مدرسة في المتوسط
 لمهارات المواق  اختبار وهما: البيانات، لجمع أداتين واساُات،دمت الواحدة. المجموعة تصااميم ذو-التجريبي شاابه المنهج
 اوحصااائية األساااليب من مجموعة باساات،دام البيانات وُحللت البعديد.ة )القبلي األثري الوعي ومقيا  التاري،ي، التفكير
  د.SPSS) االجتماعية للعلوم اوحصائية الحزمة برنامج خالل من المناسبة واالستداللية الوصفية

 طالب درجات متوسطي  بين دα≤0.01) الداللة مستو   عند إحصائية  داللة ذات فروق وجود النتائج وأظهرت

 األثري الوعي ومقيا   التاري،ي  التفكير لمهارات  المواق  اختبار  في والبعدي  القبلي التطبيقين في الدراساااااااة   مجموعة 
 التأثير معامل بلغ حيث العينة، في المقترح التعليمي للبرنامج مرتفع تأثير النتائج أظهرت أيضااًا البعدي. التطبيق لصااالح

 للمتغيرين المعدل للكساااب بالك معامل نسااابة ووصااالت التوالي. على د0،99 ، 0،98) المعتمدين للمتغيرين إيتاد مربع)
 التعليمي للبرنامج  المعتمدين  للمتغيرين مرتفعة  فاعلية   على يدل  مما  التوالي، على د%1،37 ،%1،59) إلى المعتمدين 
 عند د0،854) بلغت حيث وموجبة، وطردية قوية بأنها توصاااااا  ارتباطية عالقة وجود عن النتائج وكشاااااافت المقترح.
 لقيمة خطية تنبؤيه اعتمادية عالقة وجود عن النتائج كشااااافت كما المعتمدين. المتغيرين بين دα≤0.01) الداللة مساااااتو 

 نتائج  على وبنا   المعتمدين.  المتغيرين بين دα≤0.01)) الداللة   مساااااااتو  عند  التوالي، على د0،28 ،2،58) بلغت  بيتا 

 التوصيات. من مجموعة ُقدمت الدراسة؛
 والمواطنة، االجتماعية الدراساااات األثري، الوعي التاري،ي، التفكير مهارات االفتراضاااية، المتاح  :المفتاحية الكلمات
  المتوسط. الثاني الص  طالب
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The effectiveness of a proposed educational program based on virtual 
museums in developing historical thinking skills and archaeological 

awareness in the subject of social studies and citizenship among middle 
school students in Jeddah 

 

 
Prof. Fahad Ali Alomairi 
Umm Al Qura University 

 Ismail Rubayd Almalwi 
Umm Al Qura University 

 
Abstract 

The study sought to build a proposed educational program based on virtual museums 
and measure its effectiveness in developing skills of historical thinking and archaeological 
awareness, and determining the pattern of the correlation between the amount of growth 
in skills of historical thinking and archeological awareness among middle school students. 
The study community included the second intermediate class students in government 
schools for boys in the city of Jeddah, and they numbered (12055) students. The sample of 
the study was represented by the second intermediate class of students in Prince Faisal bin 
Fahd bin Abdul-Aziz Al Saud School in the city of Jeddah, and they numbered (30) students. 
The study followed a quasi-experimental approach - with one group design. Two tools were 
used to collect data: test of attitudes for historical thinking skills, and archeological (pre / 
post) awareness scale. The data were analyzed using a set of appropriate descriptive and in 
ferential statistical methods through the SPSS program.  

The results showed that there were statistically significant differences at the level of 
significance (α≤0.01) between the mean scores of the study group students in the pre and 
post applications in the attitudes test of historical thinking skills and the archeological 
awareness scale in favor of the post application. The results also showed a high effect of the 
proposed educational program in the sample, where the influence coefficient (ETA squared) 
for the two approved variables was (0,98 and 0,99), respectively. The ratio of Black's 
modulus to the adjusted gain of the accredited variables reached (1.59% and 1.37%), 
respectively, indicating a high effectiveness of the approved variables for the proposed 
educational program. The results revealed a correlation described as strong, direct, and 
positive, reaching (0,854) at the level of significance (α≤0.01) between the two approved 
changes. The results also revealed a linear predictive dependence relationship of the Beta 
value of (2,58,0,28), respectively, at the level of significance ((α≤0.01) between the two 
approved variables. Based on the results of the study, a set of recommendations was 
presented.  
Key words: virtual museums, historical thinking skills, archaeological awareness, social 
studies and citizenship, middle school second graders.   
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 وأدبياتها الدراسة خلفية
عد  تاح   ُت ية   الم هات    من االفتراضااااااا جا ثة    االت حدي ناهج،  في ال ية  لتطورات ونظرًا الم تاح  التقن  المعرفي واالنف
 والعشرين  الحادي القرن يشهد  حين في ،والعولمة العصر  مستجدات  مع يتفق إعدادا الطلبة إعداد يتم أن األمر استوجب 
 حقيقيًا تحديًا التغيرات هذه وتشاااااكل .الحياة ومجاالت ميادين م،تل  في ومتالحقة ساااااريعة تغيرات المعاصااااار الميالدي
 والمهارية، والوجدانية المعرفية قدراته وتنمية الصااااااعد، الجيل تنشااااائة في الفاعلة األداة باعتبارها المعاصااااارة، للتربية
  وتطوره. بنائه في ومساهمًا المجتمع في باويجاب مؤثرًا عنصرًا ليصبح واجتماعيًا وتربويًا علميًا وإعداده

 إلى الزمن بمرور تحولت بل الفنية، للقطع م،زنًا ليسااات فهي الشاااعوب، حياة في هام بدور المتاح  تضاااطلعو
 فدورها قلتها ومع قليلة، اوسااالمي العالم في الحر  متاح  مازالت يالحظ لكن الهوية، وترساايس الثقافة لصااناعة أماكن
 لديه مجتمع أي وحدة قيام في رئيس عنصاااار هو الذي الثقافي التراث حفظ هي المتاح  مهام أهم أحد إن واضااااح، غير
 األرشاااااااي  بوظيفااة تقوم المتاااح  فااإن .تاااري،يااة  مصاااااااااادر أمااة أي افتقاادت مااا وإذا الثقااافي، موروثااة في تنوع

 الحرفي بالمنتج االهتمام هذا يكون أن أولى باب ومن .الثقافي ماضيها عن المادي للتعبير األقل على(Archives)الوطني

 بياناتلل بنوك الراهن الوقت في المتاح  أصاابحت لقد األندلس، إلى الصااين من وثرائه بتنوعه اوسااالمية الحضااارة في
((Data Bank، األهمية  تأتي  هنا  من ،عديدة   البحثية  مسااااااااراتو م،تلفة  مجاالت  في تسااااااات،دم  قد  التي المادة  تحفظ إذ 

 التي الصاااناعة، عملية وتسااالسااال الفنية القطع صاااناعية مهارات توثق أن يمكن إذ الحر ، مجال في للمتاح  القصاااو 
 البشاارية للمجتمعات المدونة غير للثقافة سااجاًل تعد وبذلك معينة، وجغرافية واقتصااادية وثقافية بيئية ظرو  وفق أنتجت

 .د2020 الطريفي، ؛2013 ،بوكرزازه ؛2011 )الغباري،
 أكثر وهي المعاصاااااار، المجتمع في ةمهم ةمكان األثرية المتاح  والساااااايما االفتراضااااااية المتاح  اليوم وتتبوأ

 التراث عرض أهمية ازدادت قليلة سنوات ومنذ المتحفية، عروضها في الحديثة والتقنيات اوعالم وسائل تطبُق إذ نشاطًا
 فقد المتاح ، في انتشارها  أوج في بأنها الحاضر  الوقت في األثار وتتميز عرضها،  طرق وتنوعت المتاح  في األثري

 متاح  أنشااائت فقد األثرية، التنقيبات لتطور مباشااارة نتيجة ذلك وكان المتاح ، وفعاليات نشااااطات أولويات اساااتحوذت
 في طرق المتاح  اسااااااات،دمت ذلك إلى واضاااااااافة بالرياض، الوطني المتح  ذلك ومن العالم أقطار من عدد في جديدة

 )التابعي،  المعاصااااااارة   المجتمعات  ومتطلبات  الحديثة   التقنيات  مع لتتال م مساااااااتمر تطور في وهي المتحفية،  العروض
 د.2020 الشهري، ؛2016 عبدالعزيز، ؛2014 الحجي، ؛2012

 الديمقراطية،   بتعزيز المتحدة  األمريكية  الواليات  في بدايتها   منذ  المتاح   ارتباث  إلى التربوي األدب يشااااااايرو
 الحديثة التربية أن إلى التعلم نظريات في الم،تصاااااون ذهب كما الوطن، هوية بترسااااايس المتحفية التربية ارتبطت وبذلك
 الكتاب  غير الثقافي  الثرا  غاية   في أخر  مصاااااااادر فهناك  تعليمية،  مؤساااااااساااااااات  وغيرها  المتاح   من تت،ذ  أن يجب 

 التحديات والساايما ،الراهنة التحديات مقابل في ملحة حاجة المتحفية التربية ُتعد وبذلك المتاح ، طليعتها وفي المدرسااي
 األجيال تنشاائة في واوسااالمية العربية والثقافة التراث دور تهميش الحالية المرحلة في تحاول التيو ،واوعالمية الثقافية

 ،الوطني االنتما   لديهم  وتنمى ،والحضااااااااري التاري،ي  بتراثهم الطلبة  ربط على تعمل  المتحفية  التربية  إذ ،الصااااااااعدة  
سهم  كما ،لديهم التاري،ي التفكير ومهارات سهم    مستو   رفع في ت  رقيه في والمساهمة  حياضه  عن والذود بوطنهم إحسا
 .دBickford, Clabough, & Taylor,2020؛ 2016 أحمد، ؛2014 وأحمد، جمعة ؛2007 )الكندري، وازدهاره

 فيو للمواطنين. والتثقي  التعليم مصااادر أهم أحد المتقدم العالم دول من كثيرال في التعليمي لمتح ا إلى وينظر
 4 من العمرية المرحلة في الطلبة أنب د2006 ،18) الحميد في هإلي المشااااار دGreen, 1998) جرين يؤكد الشااااأن هذا

 وتعليمهم الطلبة تثقي  في كبير دور من لها لما الم،تلفة، المتاح  تعدها تثقيفية برامج في إشااراكهم ينبغي ساانة 12 إلى
 مناساااابة تعليمية بيئة التعليمي المتح  ويوفر .والعملية العلمية حياتهم في تفيدهم ومنجزات خبراتو مهارات وإكسااااابهم

 التعليمي المتح  برامج مع الفرد تفاعل   على تعتمد  وعملية،  علمية  خبرات زواره إكسااااااااب إلى تهد   برامج خالل من
 للمتاح  التعلمية البيئة أن يالحظ هاو ،والمتعة بالدافعية تتساااام خاصااااية بالمتح  للتعلم يجعل ما وهو حاسااااة، من بأكثر
ئات  من غيرها  عن ت،تل  يه  أكدت  ما  وهذا  األخر . التعليمية  البي  المنظور أبرز حيث  د2012) العنزي دراسااااااااة عل
 يالتعليم الموق  لتعطي الدراسااي الفصاال مع تتكامل حيث متكاملة، تعلمية تعليمية مؤسااسااات  بوصاافها للمتاح  الجديد
 وتفرده. هويته

  بذاته. مسااااتقل دراسااااي كمجال المتحفية التربية مفهوم ترسااااس حيث م،1979 عام في ةالمتحفي التربية وظهرت
 مؤتمر أول دThe International Council of Museum): (ICOM) للمتاح  الدولي المجلس أقام عندما ذلك وكان

 خالل من المتاح  مجال في متقدمة ثورة بدورها احدثت والتي قواعده، وترسااايس المتحفي والتعليم التربية مفهوم لتحديد
 التعليمية  العملية  في المتحفية  التربية  تضااااااامين على التأكيد   المؤتمر هذا  توصااااااايات   أهم من وكان  قواعدها.   ترسااااااايس
  .د2020البلوي، ؛2015ي،خالمشو ؛2015بغدادي، ؛2007)برعي،
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 التعلم مصاااادر  كأحد النش  منها يساااتفيد  تربوية تعليمية كمؤساااساااة   المتاح  دور إن د2007) الكندري يؤكدو
 اوبداعي  التفكير ومهارات  العلمي التفكير كمهارات  الم،تلفة  تفكيرال انماث  تنمية  إلى الهادفة   الحديثة   بالتربية   المرتبطة 
 والمفاهيم األفكار توضااااايح على ةسااااااعدالم في إيجازها يمكن التي الفوائد من العديد لها لما التاري،ي، التكفير ومهارات

لة   ذات فة،      الصااااااا قا ئة  في المجتمع منجزات وتحفظ بالث ية  البي جذب  ،المحل باه  وت يت  على وتعمل  الزوار، وميول انت  تثب
 العلمية األفاق وتوسااع العبر، اسااتلهام في وتساااعد ،التاري،ية الحقب على الضااو  وتساالط ،الزوار أذهان في المعلومات

 التعلم طرق وتجدد جديدة، مجاالت وتفتح ،الحقائق عن البحث وتشااااجع المجتمع، في الثقافية اوسااااهامات وتبرز ،للطلبة
 العقل. إعمال إلى تدعواو ،البيئة مع والتفاعل واالستقصا  لالستكشا  وتحفز التربية، وسائل وتنوع

 التعليم وساااااااائل من وسااااااايلة العالم أقطار معظم في المتاح  أن ير  الذي المتحفية التربية مفهوم من انطالقًاو
 المتاح  زيارة عند إيجابي سااااااالوك الطلبة إكسااااااااب إلى تهد  المتحفية التربية فإن والتربوية، التعليمية البرامج وتقديم

 الحيوي بدورها   إيماناً    منها  العلمية  واالساااااااتفادة   البحث،  طرق على وتدريبهم  للعلم، عا  وو للتاريس،  كحرم واحترامها 
 الصفو  داخل تحقيقه يمكن ال بما مقتنياتال تعرضه لما الطلبة نفو و عقول على اويجابي وأثرها التربية، في والمؤثر
 ظهرت وقد الواساااع وانتشاااارها داونترنت) المعلوماتية الشااابكة وبظهور التقليدية. التدريس وطرق بالوساااائل الدراساااية
 في اولكترونية  المدرساااااااة   ظهور غرار على التقليدية   األنماث  تلك  توازي التيو االلكترونية  التعليمية  األنماث  من العديد  
 المكتبة مقابل في اولكترونية والمكتبة ،ةالتقليدي لوالفصااااااا مقابل في ةاولكتروني لووالفصااااااا التقليدية، المدرساااااااة مقابل

 بالمتح  يسااااااامي ما ظهر فقد للمتاح  بالنسااااااابة الحال كذلكو التقليدي. الكتاب  مقابل  في اولكتروني والكتاب  التقليدية، 
 التعليمية األنظمة التقنية الثورة كساااابتا فقد وبذلك .)الكالساااايكيد التقليدي المتح  مقابل في داولكتروني) االفتراضااااي

 التي الهائلة والقدرات اومكانيات من العديدب تتص  مستحدثة أنظمة منها جعلت التي والسمات المزايا من العديد التقليدية
 .(Buiani, 2006 ؛2008 الشيعة، ؛2007)أمين، التعلمية التعليمية العملية دعم في منها واالستفادة دراستها تستحق

 للمعلمين تساااامح والتي التقنية التاري،ية المنظومة في الحديثة الوسااااائل أحد االفتراضااااية التعليمية المتاح  عدُت
 من متنوعة مجموعة االفتراضاااية المتاح  تمتلك حيث الم،تلفة، التعليمية المواق  في فعااًل توظيفًا بتوظيفها والمعلمات
 يمكن فإنه   ذلك  وعلى .الطلبة  لد   المهارات و واالتجاهات   والقيم المعار   بتنمية  وثيقاً  ارتباطاً   ترتبط التي األنشاااااااطة  
 الدراساااااااات   مناهج  مع تكاملي  إطار  في دمجها  يمكن تعليمية  مواد والمعلمات  للمعلمين تقدم  أن االفتراضاااااااية   للمتاح  

 ؛2012 )جمعة، العلمية المادة م،رجات من تعزز فريدة متحفيه تجربة ت،لق بحيث خاصااااة، والتاريس عامة االجتماعية
Castel, 2004د. 

 المتاح  تطبيق أن د(Salar, Huseyin, Colak, & Kitis. 2013 وكيتس وكوالك وحسااااااين ساااااااالر وير 

 حيث النطاق عالمية وصول إمكانية االفتراضية المتاح  تقدم أهمها: ومن المزايا، من العديد له التدريس في االفتراضية
 تقدم كما بأكمله. للعالم متاحة لجعلها وذلك ،المعلوماتية الشااابكة على ووضاااعها روابطها برقمنة المتاح  من العديد تقوم

 است،دام  ويمكن سريعة.  بطريقة المتاح  مع لتواصل ا امكانية بعد عن للمست،دمين  مستمراً  اتصاالً  االفتراضية  المتاح 
 المتاح  سااهمُت كما المسااتمر. والتعلم بعد عن للتعلم كوساايلة الصااحيحة بالطريقة تصااميمها تم إذا االفتراضااية، المتاح 

 المتاح   تطبيقات  قبل  من المصااااااامم القديمة   الثقافة   نشاااااااااث يقدم  أن ويمكن المؤكد،  الرقمي التمييز في االفتراضاااااااية  
 بالثقة جديرة صاااحيحة معلومات مصاااادر بمثابة االفتراضاااية المتاح  وتعد المؤكد. الرقمي للتمييز إمكانية االفتراضاااية

 أصااااابحت فقد لذلك ونتيجة .وتداولها هانشااااار فرص وكذلك معلومات،ال لتلك الوصاااااول فرصو تساااااهيالت، تقدم حيث
 .المعلوماتية الشبكة عبر متاحةو صادقة معلومات مصادر بمثابة االفتراضية المتاح 
 عن تتميز أنها كما ،والزماني المكاني البعدين بين تربط كونها في خاصااة بطبيعة االجتماعية الدراسااات تتساامو

 النش  من جيل إعداد في أكبر بدور سااااااهاماو في خصاااااابة بيئة جعلها مما ،االجتماعية بطبيعتها الدراسااااااية المواد باقي
 أن األمر حقيقة فيو د.2006 الباسااااط، وعبد المنعم )عبد فيه يعيشااااون الذي المجتمع في نابغين أفراد ليكونوا الصاااااعد

 الكافي اوحسااا  أيصااال أهمها من لعل الصااعوبات، من العديد تعترضااها حيث تدريسااها، في سااهلة ليساات التاريس مادة
 مادة  ليسااااااات  لكونها  فهمها  يصاااااااعب   مجردة طبيعة  ذات التاري،ية   والمفاهيم  الحقائق  أن كما  ،والزماني  المكاني  بالبعد  

 المتاح  وتضاطلع  وإدراكها، فهمها الطلبة على يصاعب  التي الراشادين  أعمال يصا   التاريس أن إلى أضاافة  محساوساة،  
 د.1998 ،سنينة وأبو اللقاني ؛1988 عمة، )أبو الصعوبات تلك على التغلب في رائد بدور

 يستقل  أن يمكن ال إذ االفتراضية  المؤسسات   باقي ب،ال  االفتراضي  المتح  أن يتضح  سبق؛  ما على تأسيسا  
 من العديد فيجمع المكانية الحدود على يتغلب أنه إال واقعية، متاح  محتويات يعرض فهو الواقعية، المؤساااااااساااااااات عن

 سااوا  حد على والدارسااين للباحثين خدمة يؤدي أنه كما واحد، مكان في ليعرضااها العالم من م،تلفة أرجا  من المقتنيات
 توساااااااعاً  فيها  برز والتي الحديثة   التوجهات  ظل  وفي تناولتها.   التي والبحوث بالدراساااااااات   المقتنيات  تلك  ربطي كونه  في

 إلى التقليدي  التعلم من للتحول مطالبة   هناك  أصااااااابح حيث  ،الم،تلفة  الحياة  مجاالت  طالت   التي الجديدة   التقنية  لتطبيقات 
 البيئات مع لتتماشااى الذهن، وحضااور األفكار وتدفق الكاملة بالمشاااركة تتميز التي التعلم من األنواع وبتلك التقني، التعلم

  .العالم دول من الكثير في الثالثة الميالدية األلفية بداية من التعليم تسود بدأت التي االفتراضية
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 المراحل جميع في التاريس لتدريس وحديثة ومتنوعة جديدة مداخل عن البحث نحو الدائم السااااعي كان هنا؛ ومن
 لجعل كمحاولة التاريس مادة لتدريس االفتراضاااااية المتاح  مدخل تطبيق على حفزي الذي األمر العام، بالتعليم الدراساااااية
 التاريس مادة أن الطلبة تشااعر وكما المعالم، وواضااحة ومشااوقة حية مادة االجتماعية الدراسااات فروع من وغيره التاريس
 ليس الحاضر الوقت وأن الحياة، قيد على مازالوا التاريس صنعوا  الذين أولئك كان لو كما شعرهم ي وأيضاً  بالحياة، نابضة 
 على تعمل والتي التقليدية المتاح  اساااات،دام تعترض التي للصااااعوبات ونتيجة التاريس، صاااانعوا الذين ألولئك امتداد إال
 الدراسة هذه فكرة جا ت وقد .لألثار م،ازن مجرد األوقات بعض في المتاح  تصبح حيث ،المتاح  من االستفادة عدم

سات  تدريس في االفتراضية  التعليمية المتاح  تطبيقات عن للكش    قد ينالباحث وأن خاصة  )التاريسد، االجتماعية الدرا
 االفتراضاااية المتاح  توظي  تناولت التي الساااابقة الدراساااات في ندرة التربوي األدب على ماطالعه خالل من واالحظ
  التاريس. مادة تدريس وتحديدًا االجتماعية، الدراسات تدريس في

 االفتراضاااااية بالمتاح  المتصااااالة الساااااابقة الدراساااااات من مجموعة وجدت فقد التربوي؛ األدب إلى وبالرجوع
 مدار  في المتحفية التربية تحقيق بغية للمتاح  التربوي الدور معرفة إلى هدفت التي د2006) الضااااااويحي كدراسااااااة
 بهاو األثرية، ومواقعها بآثارها غنية السااااعودية العربية المملكة أن الدراسااااة نتائج واظهرت .السااااعودية العربية المملكة
 التربية مجال في وإعداده الطرق، بأحدث تأهيله يمكن ما البشاااااري  الكادر من وتمتلك ،المتاح  من به يساااااتهان  ال عدد

.متميزة متحفية تربية تقديم إلى سيؤدي ذلك وأن المتحفية،
 درو  في المفتوح التعليم طلبة تحصيل  ومستو   اتجاهات تحديد دUlsoy, 2010) أولوسوي  دراسة  وقصدت 

 االفتراضية  المتاح  لتطبيق تفضيل  وجود النتائج وبينت .التاريس تدريس يف االفتراضية  المتاح  تطبيق نتيجة التاريس
 تدريس في االفتراضااااية المتاح  مداخل ساااات،داما نتيجة التاريس درو  نحو إيجابية اتجاهات ونمو التاريس، درو  في

 األثري الوعي تنميااة في اولكترونيااة المتاااح  على قاائم  برناامج  فااعليااة  د2012) التااابعي دراسااااااااة وهادفات   .التاااريس
 تدريس فاعلية إلى النتائج أظهرت كما االعدادي، األول الصاااا  تالميذ لد  االجتماعية الدراسااااات مادة في والتحصاااايل

 جمعة دراسة وهدفت الدراسة. عينة طالب لد  والتحصيل األثري الوعي تنمية في عليها وحافظ بلدك آثار أعر  وحدة
 الوعي تنمية  في )التاريسد  االجتماعية   الدراساااااااات  في كترونية لاو المتاح   على قائم  برنامج  فاعلية   قيا   إلى د2012)

 وأظهرت مصااار، في دمياث بمحافظة اوعدادي األول الصااا  تالميذ من عشاااوائية عينة على الدراساااة وطبقت .األثري
 المتنوعة اوثرائية لألنشااااااطة والمتكامل والفاعل الجيد والت،طيط التنوع لتحقيق االفتراضااااااية المتاح  فاعلية الدراسااااااة

 وص.صالن وتحليل والحوارات التاكالمق
 زيارة أثر من التحقق إلى دYildlrlm, Gor &Tahdroglu, 2012أغلو) وتاهير وغور يالدريم دراسة  وسعت 

 نتائج وأظهرت .االجتماعية الدراساااات درو  نحو اوبتدائي ال،امس الصااا  تالميذ اتجاهات على فتراضااايالا مت، ال
 دراساااااة هدفتو االفتراضاااااي. المتح  بزيارة مدعومة تكون عندما االجتماعية الدراساااااات تعليم نحو إيجابية الدراساااااة

 ةطلب من د258) من عينة وآرا  اتجاهات على التعر  إلى دMemişoğlu,& Kamçı, 2013) وكامساااي ميميساااوجلو

 نتائج وكشفت  االجتماعية. الدراسات  تعليم في االفتراضية  المتاح  است،دام  حول تركيا في بولو بمدينة الثانوية المرحلة
 الدراسااات تدريس في االفتراضااية المتاح  توظي  في والمعلمين والمدرسااة المنهج جانب من إهماال هناك أن الدراسااة

  .أهميتها من الرغم على التاريس تدريس سيما وال االجتماعية
 الوعي لتنمية  المتحفية  التربية  على قائم  مقترح برنامج  فاعلية   إلى د2014) وأحمد  جمعة  دراساااااااة وقصااااااادت

سلطنة  األساسي    التعليم من الثانية الحلقة تالميذ لد  الوطني والحس األثري سة  نتائج وأظهرت عمان، ب  فاعلية إلى الدرا
 هدفت  و التاريس.  ومبحث  األثار  علم دراسااااااااة نحو إيجابية   التجاهات   الوطني والحس األثري الوعي تنمية  في المتح 
 مصر  تاريس تدريس في واالفتراضية  الواقعية التاري،ية المتاح  است،دام  أثر على التعر  إلى د2015) صالح  دراسة 
 تفوق الدراسااة نتائج وأظهرت اوعدادي، األول الصاا  تالميذ لد  السااياحي والوعي التاري،ية المفاهيم تنمية على القديم
 والوعي التاري،ية   المفاهيم  تنمية  في االفتراضاااااااية   التاري،ية   المتاح   طريقة  على الواقعية  التاري،ية   المتاح   طريقة 
  اوعدادي. األول الص  تالميذ لد  السياحي

 مهارات تنمية في االفتراضاااااية المتاح  توظي  فاعلية من التحقق إلى د2015) المشاااااوخي دراساااااة وساااااعت
 نتائج وأظهرت فلسطين،  في االبتدائي ال،امس الص   طالبات لد  نحوها واالتجاه الحاسوب  مادة في االبتكاري التفكير

لدراسااااااااة   مام  في زيادة  هناك  أن ا ية     المناهج  في االبتكاري  التفكير بتنمية  االهت لدراسااااااا فة،  ا  المتاح   وتوظي  الم،تل
 وكشااافت الم،تلفة. الدراساااية المناهج في بفعالية إمكانيتها من واالساااتفادة التعليمية العملية في موساااع بشاااكل االفتراضاااية

 حول الثانوية المرحلة ةطلب وتوجهات أرا  على التعر  دKampouropoulou, et al., 2015) كامبوروبولو دراسااة

 المرحلة ةطلب أن إلى الدراسااة نتائج وأوضااحت اليوناني. التراث على المحافظة في ودورها االفتراضااية المتاح  أهمية
 تحصااااااايلهم من وتزيد الدراساااااااية  المواد في مهاراتهم  وتنمية  للتعلم جذابة بيئة  االفتراضاااااااية  المتاح   أن يرون الثانوية 
  الثقافي. الوطني التراث على المحافظة نحو إيجابيًا يتوجهون ةالطلب جعل قد التعليم في توظيفها وأن ،المعرفي
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سة  وهدفت  التفكير مهارات لتنمية التاريس تدريس في االفتراضية  المتاح  فاعلية قيا  إلى د2018) يابد درا
 في االفتراضاااية للمتاح  عالية فاعلية الدراساااة نتائج وأظهرت مصااار، في اوعدادي األول الصااا  تالميذ لد  التأملي
 الدراسااات تحليل إلى دIslek, & Asiksoy,2019) وأساايكسااوي إيسااليك دراسااة وركزت التأملي. التفكير مهارات تنمية

 إن الدراساااااااة نتائج وأظهرت المحتو . تحليل منهج خالل من التعليم في االفتراضاااااااية المتاح  اسااااااات،دام تناولت التي
 كانت اساات،دامها تجاه ةوالطلب المعلمين آرا  وأن االجتماعية الدراسااات وفي الفنية التربية في تأثر االفتراضااية المتاح 
 المعرفي التحصيل و األثري الوعيو التاري،ي التفكير مهارات من كل تنمية في سهم ُت االفتراضية  المتاح  إنو إيجابية،

  التاريس. مادة في
 المفاهيم تنمية في فاعليته وقيا  مقترح افتراضاااااي متح  تصاااااميم إلى د2020) الشاااااهري دراساااااة وساااااعت

 إلى الماساااااة الحاجة الدراساااااة نتائج وأظهرت الساااااعودية. العربية المملكة في الثانوية المرحلة طالبات لد  الحاساااااوبية
 على المعلمين وتحفيز تحسااينها، في كبير أثر من لها لما التعليمية العملية في وتوظيفها التقنية المسااتحدثات من االسااتفادة
 دراساااة  وعمدت .التعليمية العملية في لتوظيفها بغيت لكترونيةاو المواقعو البرامج بواساااطة  افتراضاااية  متاح  تصاااميم 
نا   إلى د2020) الطريفي تاري،ية    الطرائ  مدخل    على قائم  دراساااااااي برنامج  ب يا  و ال ته    ق ية  في فاعلي فاهيم  تنم  الم
 مدينة في المتوسطة  المرحلة طالبات لد  والوطنية االجتماعية الدراسات  مقرر في التاري،ي التفكير ومهارات التاري،ية
تائج  وأظهرت الرياض.  ية    الن تدريساااااااي   البرنامج  فاعل تاري،ية    المفاهيم  تنمية  في ال تاري،ي  التفكير ومهارات  ال  لد   ال
  المتوسط. األول الص  طالبات من الدراسة مجموعة

 االجتماعية الدراساااات مناهج في االفتراضاااية بالمتاح  االهتمام تدني الساااابقة؛ الدراساااات نتائج من ويساااتنتج
 طليعتها وفي الحديثة المداخل توظي  إلى تدعوا والتي المنشودة التربوية الغايات مع يتنافى وهذا التاريس. منهج وخاصة
 فكره جا ت ومنها التاريس. يسوتدر منهج خاص وبشااكل االجتماعية الدراسااات تدريس مناهج في االفتراضااية المتاح 

 التفكير مهارات تنمية في فاعليته وقيا  االفتراضااااااية المتاح  على قائم تعليمي برنامج بنا  في المتمثلة الدراسااااااة هذه
 المتوسطة. المرحلة طلبة لد  األثري والوعي التاري،ي

 
   الدراسة مشكلة

ثات    لدخول  نتيجاة   مجاال  في التربويين المفكرين من الكثير ناد   وحياث  التعليم، مجاال  في التقنياة  المساااااااتحاد
 ظهر فقد )اولكترونيةد، االفتراضااية المتاح  مجال في العالمية التجارب من االسااتفادة أهمية إلى االجتماعية الدراسااات
 الكش   إلى الحالية الدراسة  سعت  ذلك؛ على وتأسيساً   .التربوي التاريس مجال في االفتراضية  المتاح  بتوظي  االهتمام

 العلمية والمادة والمواطنة االجتماعية دراساااااااتلل العلمية المادة تدريس في االفتراضااااااية التعليمية المتاح  تطبيقات عن
تاريس،  على تطبيق يا   ال ها    وق ية    درجة  على متغيرين في فاعليت طاً    ومرتبطين األهمية،  من عال با قاً  ارت تاريس،    وثي  بال
 في المتوسااااط لثانيا الصاااا  طالب على تطبيقًا المتوسااااطة بالمرحلة األثري والوعي التاري،ي، التفكير مهارات وهما:
  .جدة مدينة
 وفرضياتها الدراسة أسئلة

 ةماد في التاري،ي التفكير مهارات تنمية في االفتراضية المتاح  على قائمال المقترح تعليميال برنامجال فاعلية ما .1
 جدة؟ مدينة في المتوسط الثاني الص  طالب لد  مواطنةوال االجتماعية الدراسات

 الدراسات ةماد في األثري الوعي تنمية في االفتراضية المتاح  على قائمال المقترح تعليميال برنامجال فاعلية ما .2
 جدة؟ مدينة في المتوسط الثاني الص  طالب لد  مواطنةوال االجتماعية

 مجموعة طالب درجات بين دα≤0.05) الداللة مستو  عن إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد هل .3

 مادة في األثري الوعي ومقيا  التاري،ي التفكير لمهارات المواق  اختبار في البعدي التطبيق في الدراسة
  والمواطنة؟ االجتماعية الدراسات

 كاآلتي: وهي الدراسة، أسئلة عن اوجابة بغية الصفرية الفرضيات وضعت وقد

 في الدراسة مجموعة درجات متوسطي بين دα≤0.05) الداللة مستو  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .1

 والمواطنة. االجتماعية الدراسات مادة في التاري،ي التفكير مهاراتل المواق  ختبارا في والبعدي القبلي التطبيقين

 التاري،ي التفكير مهارات تنمية في االفتراضية المتاح  على القائم المقترح التعليمي للبرنامج فاعلية توجد ال .2
  .الدراسة مجموعة طالب لد  والمواطنة االجتماعية الدراسات مادة في

 في الدراسة مجموعة درجات متوسطي بين دα≤0.05) الداللة مستو  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .3

  المواطنة. االجتماعية الدراسات مادة في األثري الوعي مقيا  في والبعدي القبلي التطبيقين

 في ثرياأل الوعي مستو  تنمية في االفتراضية المتاح  على القائم المقترح التعليمي للبرنامج فاعلية توجد ال .4
   الدراسة. مجموعة طالب لد  المواطنة االجتماعية الدراسات مادة
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 التفكير مهارات في النمو مقدار بين دα≤0.05) الداللة مستو  عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد ال .5

 الدراسة. مجموعة طالب لد  والمواطنة االجتماعية الدراسات مادة في األثري الوعي ومستو  التاري،ي

 مهارات في النمو مقدار بين دα≤0.05) الداللة مستو  عند احصائية داللة ذات تنبؤيه اعتمادية عالقة توجد ال .6

 الدراسة. مجموعة طالب لد  والمواطنة االجتماعية الدراسات مادة في األثري الوعي ومستو  التاري،ي التفكير
 الدراسة أهداف

 اآلتية: األهدا  تحقيق إلى الحالية الدراسة هدفت

 والوعي التاري،ي التفكير مهارات تنمية في االفتراضية المتاح  على القائم المقترح التعليمي للبرنامج تصور بنا  .1
 المتوسط. الثاني الص  طالب لد  والمواطنة االجتماعية الدراسات مادة في األثري

 التاري،ي التفكير مهارات تنمية في االفتراضية المتاح  على القائم المقترح التعليمي البرنامج فاعلية عن الكش  .2
  المتوسط. الثاني الص  طالب لد  والمواطنة االجتماعية الدراسات مادة في

 األثري الوعي مستو  تنمية في االفتراضية المتاح  على القائم المقترح التعليمي البرنامج فاعلية عن الكش  .3
 المتوسط. الثاني الص  طالب لد  والمواطنة االجتماعية الدراسات مادة في

 مادة في األثري الوعي ومستو  التاري،ي التفكير مهارات في النمو مقدار بين االرتباطية العالقة نمط تحديد .4
 المتوسط. الثاني الص  طالب لد  والمواطنة االجتماعية الدراسات

 في األثري الوعي ومستو  التاري،ي التفكير مهارات في النمو مقدار بين التنبؤية االعتمادية العالقة نمط تحديد .5
 المتوسط. الثاني الص  طالب لد  والمواطنة االجتماعية الدراسات مادة

 الدراسة أهمية
 :اآلتي من الحالية الدراسة أهمية أنبثقت

 في االفتراضية المتاح  توظي  في المناهج تطوير عمليات لىع والمسؤولين القائمين الدراسة هذه تفيد أن يؤمل .1
 التاريس. مبحث تدريس خاص بشكلو والمواطنة، االجتماعية الدراسات مادة تدريس

 في اوفادة شأنها من التي بال،برات والمواطنة، االجتماعية الدارسات مجال في والعاملين الباحثين تزويد يتوقع .2
  التاريس. وتعلم تعليم سيما وال االجتماعية، الدراسات وتعلم تعليم في االفتراضية المتاح  توظي 

 االجتماعية الدراسات مادة في األثري الوعي ومستو  التاري،ي التفكير مهارات الدراسة هذه تنمي أن يؤمل .3
 المتوسط. الثاني الص  طالب لد  والمواطنة

 باست،دام التاريس معلمي والسيما ،والمواطنة االجتماعية الدراسات معلمي تبصير في الدارسة هذه سهمُت أن يتوقع .4
 التعليمية. العملية في االفتراضية المتاح 

 حيث السعودية، العربية المملكة في التربوية المكتبة وخاصة العربية التربوية المكتبة الدراسة هذه تثري أن يتوقع .5
 الدراسات مادة في االفتراضية المتاح  تناولت التي – ينالباحث إطالع حسب – النادرة الدراسات من تعد

 خاصة. بصفة المتوسطة المرحلة وفي السعودي العام بالتعليم والمواطنة االجتماعية
 الدراسة محددات

 المتاح  على القائم المقترح التعليمي البرنامج فاعلية قيا  على الدِّراسااااَاة اقتصااااارت الموضاااااوعيَّة: المحددات •
 .والمواطنة االجتماعية الدراسات مادة في األثري والوعي التاري،ي التفكير مهارات تنمية في االفتراضية

 المتوسط. الثاني الص  طالب من ميسرة عينة على الدراسة هذه أجرا  تم البشريَّة: المحددات •

 الحكومية سااااعود آل العزيز عبد بن فهد بن فيصاااال األمير مدرسااااة في الدِّراساااَاة هذه ُطبقت المكانيَّة: المحددات •
 السعوديَّة. العربيَّة المملكة في اودارية المكرمة مكة منطقةب جدة مدينة في للبنين

 .مد2020) ه1441 الدراسي للعام الثاني الفصل في الدراسة هذه قيطبت تم الزمانيَّة: المحددات •
 الدراسة مصطلحات

 المعالجة تحدثه أن يمكن الذي "األثر بأنها: د230،2003والنجار) شحاتة  عرفها د:Effectiveness) الفاعلية •

 التابعة". المتغيرات أحد في مستقال متغيرًا باعتبارها التجريبية
 التعليمي البرنامج في المتمثل المساااااتقل المتغير يحدثه الذي اويجابي التغير مقدار بأنها: إجرائيا تعريفها ويمكن

 والوعي التاري،ي التفكير مهارات في والمتمثلين التابعين المتغيرين تنمية في االفتراضاااااااية المتاح  على القائم المقترح
 المتوسط. الثاني الص  طالب لد  األثري

 ذات منهجية  خطوات" بأنه:   د43،2009) إبراهيم عرفه  د:Instructional Program) التعليمي البرنامج  •

 المرتبطااة والمعلومااات المفاااهيم من مجموعااة عرض خاللااه من يتم نظااام تكوين إلى تهااد  تجريبيااة، قواعااد
 ".التعليمي البرنامج نجاح لضمان المناسبة باألنشطة
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يًا:  التعليمي البرنامج  تعري  ويمكن نه    إجرائ تاري،ية    الموضاااااااوعات   من مترابطة  مجموعة  بأ مة    ال قائ  على ال
 متكاملة.و منظمة خبرات صورة في المتوسط الثاني الص  لطالب تقديمها ُيراد والتي االفتراضية، التعليمية المتاح 

  د8،2013) العميري عرفها  :دSocial Studies and Citizenship) والمواطنة  االجتماعية   الدراساااااااات •

 التاري،ية   الموضاااااااوعات  من عدد  الكتب  هذه  وتعالج  الساااااااعودي، العام  التعليم في للطلبة  المقررة "الكتب  بأنها:  
 طبيعة مع لتتال م مد2011ة2010ه)1432ة1431 الدراسي العام من ابتدا  تطويرها وتم والوطنية، والجغرافية
  السعودي". المجتمع في والتطلعات والتحديات والقضايا المشكالت

 حقيقي لمتح  افتراضااية "بيئة بأنها: د24،2015) المشااوخي تعر  د:Museums-E) االفتراضااية المتاحف •

 شاااااااكل   على المقتنيات  وعرض وتصاااااااني  وت،زين، وتنظيم جمع فيها  يتمو الواقع، في موجود غير ت،يلي أو
 للمعلومات ومصااااادر فيديو، ومقاطع رقمية، بيانات لقواعد باوضااااافة متعددة، وسااااائط باساااات،دام رقمية كائنات

 معها،  والتفاعل   وقت،  أي وفي مكان  يأ من إليها  الوصاااااااول من االفتراضاااااااي الزائر تمكن بحيث  كترونية، لاو
 زيارة من عليها الحصااااول يمكن التي تلك تحاكي بطرق ال،برات واكتساااااب والتمتع للتعلم مالئمة فرص وتوفر
  الحقيقي". المتح 

ية   المتاح   عر تو يا  االفتراضااااااا لدراسااااااااة   هذه  في إجرائ ها    ا ية  تفعيل  عن عبارة  :بأن  وت،زين جمع في التقن
 يحاكي  األبعاد  ثالثي بشاااااااكل  افتراضاااااااي متح  طريق عن وعرضاااااااها  القديمة،   األثرية  القطعو والمقتنيات  المنجزات
 والمهارات المعار  يكسااابهم بما وساااهولة يسااار بكل عليها واالطالع إليها النظر للطلبة يساااهل حيث التقليدية، المتاح 
 .االفتراضية المتاح  تلك تحتويه بما المتصلة والوعي وال،برات

تاريخي  التفكير مهارات  • ها  د:Historical Thinking Skills) ال ها:    د3،2019) خريسااااااااات تعرف لك  بأن  "ت

 المادة فهم على يساااعده بما معين، تاري،ي محتو  دراسااته أثنا  الطالب يكتساابها التي واألدائية العقلية المهارات
 الزماني  واودراك التاري،ي،  البحث  مهارات  واسااااااات،دام   التاري،ية،   لألحداث  وتفسااااااايرها   وتحليلها  التاري،ية،  
 بشأنها". القرارات وات،اذ األحداث، لتلك والمكاني
 كل  عند  التاري،ي  التفكير مهارات ل المواق  اختبار  في الطالب عليها  يحصااااااال التي بالعالمات   إجرائيًّا  وتقا  

 الكليَّة. العالمة إلى باوضافة مهارة،

 المفاهيم من لمجموعة الفرد "اكتسااااااب بأنه: د2012 ،20) جمعة يعرفه د:Consciousness) األثري الوعي •

 عليها". والحفاظ معها التعامل في إيجابي سلوك تكوين على تعمل والتي ثارباآل المتعلقة والحقائق والتعميمات
 إلى باوضااااااافة ،فقرة كل عند األثري الوعي مقيا  في الطالب عليها يحصاااااال التي بالعالمات إجرائيًّا قا يو
 الكليَّة. العالمة

 المرحلة من الثانية الساااانة في وهم عام،14 عمارهمأ الذين الطالب بهم يقصااااد :المتوسااااط الثاني الصااااف طالب •
 .ًاأسبوعي حصص 3 بمعدل والمواطنة االجتماعية الدراسات مادة جميعهم ويتعلم المتوسطة،

 وإجراءاتها الدراسة منهجية
 في للبنين الحكومية المدار  في المتوسااط الثاني الصاا  طالب على الدراسااة مجتمع اشااتمل :وعينتها الدراسااة مجتمع
 العشوائية. العينة بطريقة الدراسة عينة اختيار تم وقد جدة. مدينة
 هذه لطبيعة المالئم المنهج لكونه الواحدة المجموعة تصاااميم ذو-التجريبي شااابه المنهج الدراساااة اتبعت الدراساااة: منهج

 الدراسة.
 االفتراضية: المتاحف على القائم التعليمي البرنامج بناء

 االفتراضية، بالمتاح  منها يتصل ما سيما وال ،التعليمية برامجال تناول الذي التربوي، األدب على االطالع بعد
 تضمن والذي المقترح، التعليمي البرنامج بنا  تم ذلك؛ ضو  وفي المجال. هذا في السابقة الدراسات من االستفادة وكذلك
 اوجرائية، األهدا  من موضاااااوع كل يتكون بحيث موضاااااوعًا، عشااااار خمساااااة على اشاااااتملت تعليمية، وحدات أربعة

 والقرا ات التعلمية، واألنشاااااااطة التعليمية، والوساااااااائل ونماذجه، البنائي التدريس واساااااااتراتيجيات التعليمي، والمحتو 
 التفكير مهارات عشر  ال،مسة  الموضوعات  هذه تضمنت  وقد الصلة.  ذات والمراجع وأدواته، التقويم وأنماث اوضافية، 
 المقترح. التعليمي البرنامج لمكونات موجز عرض وباآلتي األثري، الوعي ومجاالت التاري،ي،

  المقترح: التعليمي البرنامج عليها قام التي األسس-أواًل

  البرنامج. بأهدا  المقترحة التعليمية الوحدات ارتباث .1

  متوسط. الثاني الص  لطالب المقترحة التعليمية الوحدات مالئمة .2

  .االفتراضية بالمتاح  المقترحة التعليمية الوحدات ربط .3

 االفتراضية. للمتاح  األمثل االست،دام في الطالب كفاية رفع .4
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 االضافية. والقرا ات التعلمية باألنشطة المقترح التعليمي البرنامج أثرا  .5

 والبعدي. والبنائي القبلي كالتقويم التقويم من متعددة أنماث است،دام .6

 المقترح. التعليمي البرنامج موضوعات في والتنوع والشمول والحداثة الدقة مراعاة .7
 المجتمع ثقافة من اشااااااتقاقها مراعاة التعليمي البرنامج أهدا  صااااااياغة عند تم :المقترح التعليمي البرنامج أهداف-ثانيًا

 المتوساااطة، المرحلة وخصاااائص وميولهم، وحاجاتهم الطالب، وطبيعة التعلم، عملية ونوعية التربية، وفلسااافة وحاجاته،
 البرنامج تضااامن تحديدًا؛ أكثر وبصاااورة ال،صاااوص. وجه على والمواطنة االجتماعية الدراساااات ومنهج عامًة وأهدافها
 اآلتية: األهدا  المقترح التعليمي

 االفتراضية. المتاح  مفهوم على التعر  .1

 االفتراضية. والمتاح  التقليدية المتاح  بين المقارنة .2

 االفتراضية. المتاح  خالل من تنميتها يمكن التي التاري،ي التفكير مهارات على التعر  .3

 االفتراضية. المتاح  خالل من تنميتها يمكن التي األثري الوعي مجاالت أهم على التعر  .4

 الحياتية. المجاالت جميع في التاري،ية األثار تقدير .5

  األثرية. المعروضات من عدد أقصى إلى الوصول في االفتراضية المتاح  بأهمية أدراك .6

  .والوعي المهارات وتنمية المعار  اكساب في االفتراضية المتاح  دور تقدير .7

 الم،تلفة. التاري،ية المجاالت في االفتراضية المتاح  تطبيقات توظي  مهارة ممارسة .8

 االفتراضية. المتاح  تطبيقات باست،دام التاري،ي التفكير مهارات ممارسة .9

 األثري. الوعي ونشر التاريس في االفتراضية المتاح  تطبيقات بين الربط .10
 اآلتية: المواصفات ضو  في أهدفها صياغة تم فقد المقترح، التعليمي للبرنامج الرئيسي الهد  ولتحقيق

 الص  لطالب تنميتها المطلوب األثري الوعي ومجاالت التاري،ي التفكير مهارات لجميع التعلم نتاجات شمولية .1
 المتوسط. الثاني

 المعلم من كل جهود تكون بحيث ومالحظاتها، قياسها، يسهل ومحددة واضحة عبارات في النتاجات صياغة .2
 أفضل. تعلم تحقيق على ينعكس مما المقصودة، التعليمة األهدا  تحقيق نحو متجه والطالب

 القاعدة تحتوي بحيث مجال، كل موضوعات محتو  إعداد عند اوجرائية، األهدا  صياغة قاعدة تطبيق مراعاة .3
 ومعيار الهد ، تحقيق وشرث الهد ، مستو  ونوع التعليمي، المحتو  إلى يشير الذي اوجرائي الفعل على

 إليه. الوصول الطالب من المطلوب السلوك
 التعليمية. األهدا  تحقيق درجة كش  في يساعد بما والموضوعية، بدقة، التقويم اتصا  .4
 :المقترح التعليمي البرنامج محتوى-ثالثًا

 التعليمي البرنامج عليها يقوم التي األساسية العناصر أحد المحتو  ُيعد :المقترح التعليمي البرنامج معايير .1
 من تمكن بطريقة ونظمت االختيار، عليها وقع التي وال،برات والمهارات المعار  نوعية به ويقصد المقترح،
 محتو  في ُروعي كما الطالب، بين الفردية الفروق أعدادها عند االعتبار في وأخذ البرنامج، أهدا  تحقيق

 اآلتي: في تمثلت معايير مجموعة توافر المقترح التعليمي البرنامج

ومحددة. واضحة أهدا  على البنا -أ
إعدادها. عند والمنطقي السيكولوجي التنظيم مراعاة-ب
الطالب. مستو  مع يتناسب بما واالتساع، العمق حيث من بالتوازن اتصافها-ج
لتعلم. ونموذج استراتيجية من أكثر است،دام إمكانية-د
فيها. األدا  ومستو  تكراراها، ودرجة بها، القيام كيفية إيضاح مع الطالب، من المطلوبة األنشطة وص -ه
الطالب. حققه ما درجة لتقدير حديثة، تقويم وأدوات أنماث است،دام-و
األثري. الوعي ومجاالت التاري،ي، التفكير مهارات تعلم إتقان إلى تؤدي تعلم خبرات على تضمين-ز
العلمية. االستزادة من الطالب تمكين لغرض اوضافية القرا ات مصادر تقديم-ح
 الدر ، عنوان في: تتمثل والتي األساسية، المكونات على المقترح التعليمي البرنامج اشتمال روعي-ي

 التعلمية، والوسائل ونماذجه، البنائي التدريس واستراتيجيات الدر ، ومحتو  الدر ، وأهدا 
 والتقويم. االضافية، والقرا ات التعلمية، واألنشطة

  وهما: قائمتين، على المقترح التعليمي البرنامج تضمن المقترح: التعليمي البرنامج قائمتا .2
 ؛2004،أدعيس ؛1999،)الصاااافدي التربوية واألدبيات التاري،ية للمراجع بالرجوع التاريخي: التفكير مهارات قائمة -أ

 ؛2019،خريساااااااات ؛2018،،والدة الو الرحامنة   ؛2018،الراشاااااااد ؛2015،حساااااااين ؛2010،اهلل عبد  ؛2009،األمير
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 يظهر كما  مجاالت،  د5) على موزعة  مهارة،  د43) في التاري،ي  التفكير مهارات  حصااااااار تم فقد  .د2020 الشاااااااهري،
 د.1) الجدول
 تنميتها المطلوب االفتراضية المتاحف على القائم المقترح التعليمي البرنامج في المضمنة التاريخي التفكير مهارات (1) جدول

 المتوسط الثاني الصف طالب لدى
  المهارة الرقم

 خاص  عام المجال

 الزمني التتابع مهارات-األول المجال

 التاري،ية الجغرافية ال،ريطة على التاري،ي الحدث موقع تحديد 1 1

 زمني سلم على التاري،ية األحداث رسم 2 2

 الحدث وقوع لمكان والبشرية الطبيعية وال،صائص التاري،ي الحدث بين الربط 3 3

 التاري،ي للحدث الالحقة الفترة خصائص توضيح 4 4

 الم،تلفة التاري،ية األحداث بين المقارنة 5 5

 التاري،ية األحداث لظواهر والمستقبل والماضي الحاضر بين التمييز 6 6

 التاري،ي واالستيعاب الفهم مهارات-الثاني المجال

 التاري،ية لألحداث المهمة المفاهيم تحديد 1 7

  التاري،ية المعلومات على للحصول البيانية الرسوم است،دام 2 8

 التاري،ية المعلومات على للحصول ال،رائط است،دام 3 9

 التاري،ية للرواية األساسية الفكرة تحديد على القدرة 4 10

 عايشوه الذين نظر وجهة من الماضي وص  على القدرة 5 11

 التاري،ي الحدث تناولها حسب التاري،ية الروايات تصني  6 12

 التاري،ية لألحداث الدليل تحديد 7 13

 التاري،ية لألحداث النتائج تحديد 8 14

 التاري،ية لألحداث المعنى صياغة أعادة 9 15

 التاري،ية لألحداث والمستقبل والحاضر الماضي بين الربط 10 16

 التاري،ي والتحليل التفسير مهارات-الثالث المجال

 التاري،ية الوثائق مصدر تحديد 1 17

 التاري،ية الوثائق مصداقية معرفة على القدرة 2 18

 التاري،ية واألشكال ال،رائط قرا ة 3 19

 التاريس مجر  في جذرية تغيرات إلى أدت التي التاري،ية القرارات تفسير 4 20

 التاريس مجر  في جذرية تغيرات إلى أدت التي التاري،ية القرارات تحليل 5 21

 التاري،ية واآلرا  التاري،ية الحقائق بين التميز 6 22

 المتحيز والرأي المحايد التاري،ي الرأي بين التميز 7 23

 التاري،ية باألدلة التاري،ية التفسيرات دعم 8 24

 المعاصرة للمشكالت حلول لوضع الماضي من المستفادة الدرو  است،الص 9 25

 المعاصرة التاري،ية باألحداث المتصلة المحتملة المستقبلية اآلثار توقع 10 26

 التاري،ي البحث مهارات-الرابع المجال

 التاري،ية المشكلة تحديد 1 27

 التاري،ية والمراجع السجالت في الثغرات تحديد 2 28

 التاري،ية للمشكلة األسئلة صياغة 3 29

 التاري،ية للمشكلة الفرضيات صياغة 4 30

 التاري،ية المشكلة عن والمعلومات البيانات لجمع المناسبة المصادر تحديد 5 31

 وتحليلها التاري،ية والمعلومات البيانات تصني  6 32

 التاري،ية للمشكلة الفرضيات صحة اختبار 7 33

 التاري،ية والمعلومات البيانات تحليل على المترتبة النتائج است،الص 8 34

 التاري،ية المشكلة دراسة نتائج على المترتبة لالستنتاجات التوصل 9 35

  التاري،ية المشكلة عن إليها المتوصل العلمية للمادة والباطني الظاهري النقد 10 36

 القرارات وات،اذ األحكام إصدار مهارات-ال،امس المجال

 التاري،ي الحدث حول المثارة المتعددة اآلرا  نقد 1 37

 التاري،ي للحدث والقرائن األدلة تقويم 2 38

 التاري،ية للقرارات المد  وطويلة القصيرة اآلثار تقويم 3 39

 والثقافية الفكرية لتوجهاته وفقا الرأي كاتب أهدا  استنتاج 4 40

 السابقة التاري،ية بالقرارات الجديد التاري،ي القرار مقارنة 5 41

 والقرائن باألدلة ودعمها عصرها، ظرو  ضو  في التاري،ية األحداث على موضوعية أحكام إصدار 6 42
  التاري،ية

 المستقبلية التاري،ية باألحداث المتصلة بالنتائج التنبؤ 7 43
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تاري،ية    للمراجع بالرجوع  :األثري الوعي مجاالت  قائمة   -ب يات  ال تابعي، ) التربوية  واألدب  ؛2014،ةب الطوال ؛2012ال
 موزعة فقرة، د55) في األثري الوعي مقيا  حصااااار تم فقد دJohansson,2019 ؛2019 ،العميري ؛2015صاااااالح،

 د.2) الجدول يظهرها كما مجاالت، د5) على
 تنميتها المطلوب االفتراضية المتاحف على القائم المقترح التعليمي البرنامج في المضمنة األثري الوعي مجاالت (2) جدول

 المتوسط الثاني الصف طالب لدى
 الفقرة الرقم

 المجال
 التقدير

 أبدًا نادرًا أحيانًا غالبًا دائمًا الخاص العام

 األثري الوعي أهمية-األول المجال

      وطني في والمجتمع الفرد حياة في األثري الوعي بأهمية أومن 1 1

      وطني في تحقيقها إلى األثري الوعي يسعى التي الدوافع أدرك 2 2

      وطني في المجتمع أفراد بين األثري الوعي أهمية نشر في ايجابي بدور أقوم 3 3

      وطني في األثار عن للصور ملفا أصمم أن أستطيع 4 4

      وأغراضها أهدافها بتنوع تمتاز األثار أن أر  5 5

 الوعي تنمية في األثرية والمصطلحات بالمفاهيم اولمام بضرورة أومن 6 6
 األثري

     

 في حدثت التي األثرية األحداث من الكثير فهم في ُيسهم األثري الوعي أن أر  7 7
 وطني

     

 في األثار على المحافظة في الوطني والتراث للسياحة العامة الهيئة بأهمية أومن 8 8
 بالدنا

     

 بين األثري الوعي نشر على القدرة لديها الم،تلفة اوعالم وسائل أن أعتقد 9 9
 وطني في المجتمع أفراد

     

      وطني في األثار حماية في الم،تصة الجهات مع التعاون بأهمية أومن 10 10

      المعاصرة  الحياة ضروريات من ضرورة أصبح األثري الوعي أن أعتقد 11 11

      وطني في األثرية بالمناطق االهتمام في الدولة جهود أقدر 12 12

 في األثرية المناطق داخل الوطنية االحتفاالت في المشاركة على أحرص 13 13
 وطني

     

      وطني في األثار على المحافظة في فعال دور لها السياسية القرارات أن أر  14 14

 الوعي أهمية نشر في ايجابي بدور تقوم االفتراضية المتاح  أن أعتقد 15 15
  وطني في المجتمع أفراد بين األثري

     

 العمراني األثري الوعي-الثاني المجال

      وطني في األثرية العمرانية للمعالم الت،ريب من الحد في الدولة جهود أقدر 1 16

 وطني في األثرية المعالم لها تتعرض التي للم،اطر الرئيس السبب أن أدرك 2 17
 المجتمع أفراد سلوك إلى أصله في يرجع

     

      وطني في األثرية العمرانية المعالم بعض لزيارة أخطط أن أستطيع 3 18

      وطني في األثرية العمرانية للمعالم المثالية البيئة على بالمحافظة كثيرا أهتم 4 19

      وطني في األثرية العمرانية المعالم مستقبل على بالقلق أشعر 5 20

       وطني في األثرية العمرانية المعالم تهدد التي الم،اطر من للحد القوانين سن أويد 6 21

 في األثرية العمرانية للمعالم النظافة حمالت في المشاركة ضرورة أويد 7 22
 المدرسة في البيئة جماعة بها تقوم التي وطني

     

      مشتركة مجتمعية مسئولية وطني في األثرية العمرانية البيئة على المحافظة نأب أومن 8 23

      وطني في األثرية العمرانية المعالم زيارة على يحرصون األجانب السياح أن أعي 9 24

 األثري الوعي نشر في ايجابي بدور تقوم االفتراضية المتاح  أن أعتقد 10 25
 وطني في المجتمع أفراد بين العمراني

     

 الزراعي األثري الوعي-الثالث المجال

 الجميلة األجوا  خلق في والمراعي للغابات النباتي الغطا  أهمية أدرك 1 26
 الحراري واالحتبا  التصحر لظاهرة المانعة والمريحة

     

 في الجبلية المناطق في األثرية الزراعية بالمدرجات االهتمام ضرورة أر  2 27
 وطني

     

 في الغذائي األمن تحقيق في رائد بدور تضطلع )العثريةد البعلية الزراعة أن أدرك 3 28
 وطني

     

 تحقيق في القديمة واآلبار العيون به تضطلع الذي الزراعي الدور أدرك 4 29
 وطني في والمائي الغذائي األمن

     

 الجوفية المياه مستو  ورفع الزراعية الرقعة زيادة في األثرية السدود أهمية أدرك 5 30
 وطني في

     

 المسحاة،) القديمة الزراعية األدوات است،دام على المحافظة أهمية أر  6 31
 ذلكد غير .. المنجل، المحراث، الفأ ،

     

 العيون على القائمة المروية الزراعة لترشيد ماسة حاجه هناك أن أعتقد 7 32
 وطني في الجوفية واألبار

     

      وطني في القديمة الزراعية المناطق أزور عندما والسرور بالمتعة أشعر 8 33
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 الفقرة الرقم
 المجال

 التقدير

 أبدًا نادرًا أحيانًا غالبًا دائمًا الخاص العام

 في تقام التي الزراعية المنتجات لتسويق الشعبية المهرجانات حضور على أحرص 9 34
 وطني

     

 األثري الوعي نشر في ايجابي بدور تقوم االفتراضية المتاح  أـن أعتقد 10 35
 وطني في المجتمع أفراد بين الزراعي

     

 الصناعي األثري الوعي-الرابع المجال

      وطني في الصناعية النهضة تحقيق في مهمة األثرية اليدوية الصناعات أن أدرك 1 36

 التي المواقع في سيما وال وطني في التراثية الصناعية المهن بممارسة أعتز 2 37
  فيها نشأت

     

      وطني في القديمة الصناعية المهن بعض أمار  أن أستطيع 3 38

      وطني في الحضاري بالموروث التعري  في األثرية الصناعات قيمة أقدر 4 39

      وطني في األثرية والحر  الصناعات أهم عن اوعالم ينقله ما أتابع 5 40

      الصناعي األثري بالوعي المتعلق اوعالمي المحتو  أنتقي 6 41

      وطني في األثرية والنارية البيضا  األسلحة على والمحافظة االمتالك قيمة أدرك 7 42

      وطني في األثرية والنارية البيضا  األسلحة است،دام سو  عن الناتجة الم،اطر أعي 8 43

 الشائع األثرية والنارية البيضا  األسلحة أنواع على التعر  أستطيع 9 44
 وطني في است،دامها

     

 األثري الوعي نشر في ايجابي بدور تقوم االفتراضية المتاح  أن أعتقد 10 45
 وطني في المجتمع أفراد بين الصناعي

     

 االقتصادي األثري الوعي-ال،امس المجال

 داخل من السياح قبل من الزيارة تستحق سياحية أثار يمتلك وطني أن أر  1 46
 بالدنا وخارج

     

 وُتسهم السياح تجذب أن تستطيع وطني في األثرية والمعالم المواقع أن أعتقد 2 47
 لوطني االقتصاد تنمية في

     

      للمواطنين وظيفية ُفرص توفير في ُتسهم وطني في األثرية السياحة أن أعتقد 3 48

      وطني في لألثار االقتصادية القيمة أقدر 4 49

 في األثرية والمعالم المواقع من االقتصادية االستفادة بأهمية أومن 5 50
 وطني

     

 الجانب في إيجابية اسهامات من األثرية الصناعات تقدمة ما أدرك 6 51
 وطني في االقتصادي

     

 لالعتنا  موازنه الدولة لها ت،صص أن تستحق وطني في األثار بإن أومن 7 52
 بها

     

      ذلك عن بحثًا أكتب عندما وطني في لألثار االقتصادية األهمية ايضاح على أحرص 8 53

 تناقش التي االقتصادية والندوات المؤتمرات في المشاركة أهمية أر  9 54
 وطني في األثار موضوعات

     

 األثري الوعي نشر في إيجابي بدور تقوم االفتراضية المتاح  أن أعتقد 10 55
 وطني في المجتمع أفراد بين االقتصادي

     

 المقترح: التعليمي البرنامج تدريس -رابعًا
 وهي: ونماذجه، البنائي التدريس اساااااااتراتيجيات من مجموعة اسااااااات،دمت :البنائية التدريس ونماذج اساااااااتراتيجيات -أ

 اسااتراتيجيةو ،الذهني العصاا  اسااتراتيجيةو ،االسااتقصااا  اسااتراتيجيةو ،االسااتكشااا  اسااتراتيجيةو ،القصااة اسااتراتيجية
 ،الدائري البيت اساااااتراتيجيةو ،الساااااباعية التعلم دورة اساااااتراتيجيةو ،الذاتي التسااااااؤل اساااااتراتيجيةو ،العملية العروض

 الت،يل اسااتراتيجيةو ،المفاهيم خرائط اسااتراتيجيةو ،إبداعيًا المشااكالت حل اسااتراتيجيةو ،السااداسااية األبعاد اسااتراتيجيةو
 .التوليدي التعلم نموذجو ،التعاوني التعلم نموذجو ،التفكير خرائط استراتيجيةو ،التاري،ي

 التعليمي البرنامج موضااااوعات تقديم عند الحديثة التعلمية الوسااااائل من االسااااتفادة تمت :التعلمية والوسااااائل التقنيات-ب
 لعرض دPrezi – Slide dog –Emaze) االفتراضاااية المتاح  على القائمة المرئية العروض اسااات،دمت فقد المقترح،

سبورة و والزمنية، التاري،ية ال،رائطو التاري،ية، األفالمو والملصقات،  الصور و المقترح، التعليمي للبرنامج المحتو   ال
 الذكية.

 بطبيعة األنشااطة وتتساام الحديث. المنهج عناصاار من مهمًا رئيسااًا عنصاارًا التعلمية األنشااطة ُتمثل التعلمية: األنشااطة-ج
 وتشااكيل لديهم والتطور النمو في كبير تأثير من لها ولما لطلبة، والفكري المعرفي األثرا  إلى دومًا تهد  حيث خاصااة،
 البرنامج إثرا  في األنشااااااطة هذه تضاااااامين أهمية أكد مما قدراتهم. لتنمية حقيقية بفرص تزويدهم على وتعتمد خبراتهم،
 وهي: العملية،  والتطبيقات  المهارات  من مجموعة  في تتمثل  والتي االفتراضاااااااية،  المتاح   على القائم  المقترح التعليمي

 د.2017)العميري، والتنبؤ واالستنتاج، والمقارنة، والتحليل، والتفسير، االستكشا ،
 البحثية، والمؤتمرات العلمية المجالت في المنشورة والدراسات المت،صصة، الكتب على اشتملت الخارجية: القراءات-د

 .المعلوماتية الشبكة على والمدونات
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 أنماث  وقيا   المرجوة، األهدا   تحقق من التأكد   إلى التقويم عملية  هدفت   المقترح: التعليمي البرنامج  تقويم-خامسااااااااً  
 اآلتي: في التقويمية المراحل وتتمثل إليه. وصلوا الذي بالمستو  الطالب وتعري  األهدا ، تلك حددتها التي السلوك

 الطالب امتالك درجة على التعر  بغية التعليمي، البرنامج من موضاااااوع كل تطبيق قبل أُجري القبلي: التقويم •
 األثري. الوعي ومجاالت التاري،ي، التفكير لمهارات

 المباشااااارة األسااااائلة طرق عن وذلك المقترح، التعليمي البرنامج موضاااااوعات تدريس خالل تم البنائي: التقويم •
 وضااااامان الطالب دور تفعيل إلى باوضاااااافة موضاااااوع كل في التعليمية األهدا  تحقيق مساااااتو  عن للكشااااا 

  باستمرار. أنتباههم وجلب واستشارتهم، التعليمي، الموق  في ودمجهم مشاركتهم،

 مستو   تحديد خالله من وتم المقترح، التعليمي البرنامج موضوعات  دراسة  من االنتها  بعد تم النهائي: التقويم •
 ُطبق. الذي التعليمي البرنامج فاعلية درجة على الحكم وبالتالي الطالب، أدا  على طرأ الذي التقدم

 الدراسة بيانات جمع أداتا
 التاريخي: التفكير لمهارات المواقف اختبار-أواًل

 التالية: لل،طوات وفق التاري،ي التفكير لمهارات المواق  اختبار بنا  تم االختبار: بناء-1
 التفكير مهارات ضو   في التطبيق، موضع  المقترح التعليمي بالبرنامج المتعلقة التعلمية األهدا  صياغة  تحديد -أ

 التاري،ي.
 )الدرو د الموضاااااااوعات وعدد تعلمها، تم التي الموضاااااااوعات على بنا  لالختبار المواصااااااافات جدول إعداد -ب

 للموضاااوعات النسااابي الوزن المعادلة: وفق موضاااوع لكل النسااابي الوزن حدد كما المقترح، التعليمي للبرنامج

 . 100%ككل الموضوعات تدريس حصص عدد الموضوعة حصص عدد الدراسية=
 المعادلة: باساااات،دام مهاراه لكل النساااابي الوزن وحدة للموضااااوعات التاري،ي التفكير لمهارات النتاجات تحديد -ج

 ُحدد ذلك ضاااااااو  وفي .100% للمهارات الكلي المجموع المهاراتة أهدا  عدد لألهدا = النسااااااابي الوزن
 د45) من األولية نسااااا،ته في المواق  اختبار تكون حيث للمواصااااافات، وفقًا االختبار ألسااااائلة الكلي المجموع
 التفكير لمهارات وشاااااموليتها والفقرات، األسااااائلة صاااااياغة في والعلمية اللغوية الساااااالمة ُروعي وقد ساااااؤااًل،
 واضحة  البدائل تكون أن مراعاة تم كما للطالب، العمري للمستو   ومناسبتها  الغموض، عن وبعدها التاري،ي،

 محتملة البدائل تكون وأن المطروحة، األربعة البدائل بين من صاااااحيح فقط واحدًا بدياًل يكون وأن ومتجانساااااة،
 الطالب. نظر وجهة من الصحة

 لالختبار الدرجات قيمة تتراوح وبالتالي ال،اطئة. لإلجابة وصاااااافرًا صااااااحيحة، إجابة لكل واحدة عالمة إعطا  -د
 لتطبيق الالزم حسااااااااب تم فقد  االختبار  زمن عن أما  أعلى. كحد  عالمة  43 ولغاية   أدنى كحد  صااااااافر من ككل 

 العينة، طالب على وقسااااامته العينة من طالب كل احتاجه الذي الزمن بجمع االساااااتطالعية العينة على االختبار
 دقيقة. د43) لالختبار الالزم الزمن فكان

 االختبار: صدق -2
 من مجموعة  على ساااااااؤااًل د45) من المكونة  األولية  نسااااااا،ته  في االختبار  عرض تم لالختبار:  الظاهري  الصااااااادق -أ

لدراسااااااااات   مجال  في التربويين المحكمين ماعية    ا تاريس،  علم في واألكاديميين  والتقويم، والقيا   التربوية  االجت  وبلغ ال
 أسااااااائلة،   د4) حذفت   حيث  المحكمين، أبداها   التي والمالحظات  اآلرا  من االساااااااتفادة   وتمت  محكمًا.  د30) مجموعهم
 سؤال. د43) من مكونًا النهائية نس،ته في االختبار وأصبح اآلخر، البعض وُعدل سؤالين، وأضي 

 مكونة العينة خارج ومن الدراسااة مجتمع من اسااتطالعية عينة على االختبار تطبيق جر  :لالختبار البنائي الصاادق -ب
 االرتباث معامل وبلغ التطبيق، في المحصلة  الدرجة بين دPerson) بيرسون  ارتباث معامل حساب  وتم طالبًا. د15) من

 ,Cohen)االختبار تطبيق في الثقة نحو تدفع مرتفعة قيمة وهي ،دα ≥ ,01,0) اوحصائية الداللة مستو  عند د0،811)

Manion & Morrison,2017). إحصائياً  مقبولة قيم وتعتبر د،0،79 -0،21) ببين الصعوبة  معامالت قيم وتراوحت 

 دقة، )أبو إحصااااائيًا مقبولة قيم وٌتعد د،0،86 -0،29) بين التميز معامل قيم تراوحت بينما د.2005 والكحلوت، )العاني
 د.2008

 عالية قيمة وهي د،0،96) النتيجة وجا ت ،دKR-20) وريتشااااااردساااااون  كيودر معادلة اسااااات،دام تم االختبار: ثبات -3

 سااؤااًل د43) من المكونة النهائية نساا،ته في للتطبيق وجاهزًا صااالحًا االختبار أصاابح وهكذا ،Iackson,2015)) للثبات

 ال،مس )المهاراتد المجاالت االختبار وتضااااااامن صاااااااحيح. فقط إحداهما األربع البدائل ذو متعدد  من االختيار  نوع من
 أساائلة؛ د10) التاري،ي واالسااتيعاب الفهم ومهارة أساائلة؛ د6) الزمني التساالساال مهارة وهي: التاري،ي، للتفكير الرئيسااة
 وات،اذ االحكام إصاادار ومهارة أساائلة؛ د10) التاري،ي البحث ومهارة أساائلة؛ د10) التاري،ي والتحليل التفسااير ومهارة
 ة.أسئل د7) القرار

 األثري: الوعي مقياس-ثانيًا
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ناء  -1 يات  مراجعة  بعد  األثري الوعي مقيا   إعداد  تم المقياس:  ب  االطالع عقب  وكذلك    العالقة،  ذات التربوية  األدب
 كدراساااااة خاصاااااة بصااااافة األثري الوعي ومقيا  عامة الوجدانية الجوانب لقيا  صاااااممت التي المقاييس من عدد على

 فقرات على الدراساااة عينة اساااتجابات درجة لتقدير ال،ماساااي المقيا  اسااات،دام وتم د.2019العميري، ؛2012)التابعي،
 أبدًاد. نادرًا، أحيانًا، غالبًا، دائمًا، وهي: المقيا ،

 التطبيق. موضع المقترح التعليمي بالبرنامج المتعلقة التعليمية النتاجات تحديد -أ
 النسبي  الوزن حدد كما الموضوعات  وعدد تعلمها، تم التي الموضوعات  على بناَ  للمقيا  المواصفات  جدول إعداد -ب
 حص عدد الموضااوعة تدريس حصااص عدد الدراسااية= للموضااوعات النساابي الوزن اآلتية: المعادلة وفق موضااوع لكل

 .100% ككل الموضوعات تدريس
 أهدا  عدد لألهدا = النسااابي الوزن معادلة: باسااات،دام مجال لكل النسااابي الوزن وحدد المقيا ، مجاالت تحديد تم -ج

يا   لفقرات الكلي المجموع ُحدد  ذلك  ضاااااااو  في .100% لألهدا   الكلي المجموع الموضاااااااوعة قاً  المق جدول  وف  ل
 اللغوية الساااااالمة الفقرات صاااااياغة في ُروعي وقد فقرة، د53) من األولية بنسااااا،ته المقيا  تكون حيث المواصااااافات،

 ومناسبتها  تقيسها،  التي للمجالت وانتمائها الغموض، من وخلوها الم،تارة، األثري الوعي لمجاالت وشموليتها  والعلمية،
 لطالب. العمري للمستو 

ماً  أعطيت  حيث  المقيا   درجات  إعطا   -د باً    درجات،  د5) دائ ناً    درجات،  د4) وغال  د2) ونادراً  درجات،  د3) وأحيا
 العينااة على المقيااا  لتطبيق الالزم الزمن حسااااااااااب تم فقااد المقيااا  زمن عن أمااا واحاادة، درجااة د1) وأباادًا درجااة،

 الزمن فكان العينة، طالب عدد على وقسااامته االساااتطالعية العينة من طالب كل احتاجه الذي الزمن بجمع االساااتطالعية
 دقيقة. د55) الالزم

 المقياس: صدق -2
 على فقرة د53) من المكونة األولية نسااااا،ته في بعرضاااااه المقيا  صااااادق من التأكد تم :للمقياس الظاهري الصااااادق -أ

 علم في واألكاديميين  والتقويم، والقيا   التربوية،  االجتماعية    الدراسااااااااات  مجال  في التربويين المحكمين من مجموعة 
 مناساااابته حيث من المقيا  وفقرات مجاالت حول رأيهم إبدا  منهم وطلب محكمًا. د30) إلى مجموعهم ووصاااال اآلثار،
 ومقترحات دقيقة مالحظات قدموا وقد لغويًا. وسالمتها  مدلولها، ووضوح  مجال، لكل الفقرات وانتما  الدراسة،  ألهدا 
 اساااااتكمالها تم وقد الفقرات. بعض في الصاااااياغة تعديل وكذلك فقرات، د6) وإضاااااافة فقرات، د4) حذ  تم حيث نيرة.
 فقرة. د55) من مكونًا النهائية نس،ته في المقيا  وأصبح عهًا،جمي
 ومن الدراسااة  مجتمع من طالبًا د15) من مكونة اسااتطالعية  عينة على المقيا  تطبيق تم :للمقياس البنائي الصاادق  -ب

 مسااتو  عند د0،848) اوجمالية قيمته وبلغت د،Person) بيرسااون ارتباث معامل واساات،دم الدراسااة، مجموعة خارج

 & Cohen, Manion) المقياااا  تطبيق في للثقاااة تااادعو مرتفعاااة قيماااة وهي د،α≥0،01) اوحصاااااااااائياااة  الاااداللاااة

Morrison,2017.د 

  الكلية  للدرجة   النتيجة  وجا ت  ،دCronbach Alpha) كرونباخ  آلفا  معادلة   وفق الثبات  معامل   تطبيق تم :المقياس  ثبات  -3

  است،دامه  صالحية  على يدل مما الثبات، من عالية بدرجة يتمتع المقيا  أن إلى وتشير  مرتفعة قيمة وهي د،0،81) للمقيا 
(Jackson, 2015.وهي: مجاالت، خمساااااة على موزعة فقرة د55) في األثري الوعي لمقيا  النهائية النسااااا،ة وظهرت د  

  الزراعي األثري الوعي ومجااال فقرات؛ د10) العمراني، األثري الوعي ومجااال فقرة؛ د15) األثري الوعي أهميااة مجااال
  فقرات. د10) االقتصادي األثري الوعي ومجال فقرات؛ د10) الصناعي األثري الوعي ومجال فقرات؛ د10)

 الدراسة إجراءات
 اآلتية: ال،طوات في الدراسة إجرا ات تمثلت

 ووضاااع أسااائلتها، وطرح الدراساااة مشاااكلة تحديد بهد  الحالية، بالدراساااة المتعلق التربوي األدب على االطالع -1
 عليها. والتعقيب السابقة الدراسات وعرض أهميتها، وتحديد أهدافها، وتأطير فرضياتها،

 وعينتها. الدراسة مجتمع تحديد -2
 الدراسة. منهج تحديد -3
 التربوية،  االجتماعية   الدراساااااااات   في الم،تصاااااااين من وتحكيمه  أدواته.  وإعداد  المقترح، التعليمي البرنامج  بنا   -4

 ومقترحاتهم. مالحظاتهم ضو  في وتعديله والتقويم. والقيا 
 كذلك جدة. مدينة بتعليم للبنين الحكومية المتوساااااااطة المرحلة مدار  إحد  في المقترح التعليمي البرنامج تطبيق -5

 الدراسة. بيانات جمع ألداتي والبعدي القبلي التطبيق
 الدراسة. لبيانات اوحصائي لتحليلا -6
 ومناقشتها. وتفسيرها الدراسة نتائج عرض -7
 المقترحات. وطرح التوصيات تقديم -8
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 الدراسة بيانات تحليل في المستخدمة اإلحصائية األساليب
 واالنحرافات الحسااااابية، والمتوسااااطات المئوية، والنسااااب التكرارات، على: وأشااااتمل البساااايط الوصاااافي اوحصااااا  -1

 والتجانس. المعياري، وال،طأ المعيارية،
 االتساااق صاادق لقيا  بيرسااون ارتباث ومعامل التميز، ومعامل الصااعوبة، معامل في: وتمثل االسااتداللي اوحصااا  -2

 كيودر ومعاااادلاااة د،)التاااابعين المعتمااادين المتغيرين بين االرتبااااطياااة العالقاااة ولقياااا  البيااااناااات جمع داتيأل الاااداخلي
 الوعي مقيا  ثبات لقيا  كرونباخ فاآل ومعادلة ،التاري،ي التفكير لمهارات المواق  اختبار ثبات لقيا  وريتشاااردسااون

 المعدل للكساااااااب Blak)) بالك ومعامل التأثير، حجم لقيا  إيتا مربع ومعامل المترابطة، للعينات )تد واختبار األثري،

  ال،طية. التنبؤية االعتمادية العالقة لقيا  بيتا ومعامل الفاعلية، لقيا 
  ومناقشتها وتفسيرها الدراسة نتائج

 للدراسة: األول السؤال عن اإلجابة
 في التاري،ي  التفكير مهارات  تنمية  في االفتراضاااااااية  المتاح   على قائم ال المقترح تعليميال برنامج ال فاعلية   ما 

 جدة؟ مدينة في المتوسط الثاني الص  طالب لد  مواطنةوال االجتماعية الدراسات ةماد
 وهما: عنهما، واوجابة امفحصه ثم ومن صفريتين، فرضيتين بطرح السؤال هذا عن اوجابة تمت

  :األولى الفرضية
 في الدراسة  مجموعة درجات متوسطي  بين دα≤0.05) الداللة مستو   عند إحصائية  داللة ذات فروق توجد ال

 والمواطنة. االجتماعية الدراسات مادة في التاري،ي التفكير مهاراتل المواق  ختبارا في والبعدي القبلي التطبيقين
 التطبيقين في الدراسة مجموعة درجات متوسطي بين الفروق داللة لمعرفة مرتبطتين لعينتين )ت( اختبار نتيجة (3) جدول

  التاريخي التفكير مهاراتل المواقف الختبار والبعدي القبلي

 العدد التطبيق المهارة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 بين الفرق
 المتوسطين

 ت قيمة
 مستوى
 الداللة

 الزمني التتابع 1
 1،20 1،73 30 القبلي

3،90 17،20 0،000 
 0،49 5،63 30 البعدي

2 
 واالستيعاب الفهم

 التاري،ي
 1،26 2،70 30 القبلي

6،47 31،16 0،000 
 0،64 9،17 30 البعدي

3 
 والتحليل التفسير

 التاري،ي
 1،75 2،40 30 القبلي

6،97 21،08 0،000 
 0،55 9،37 30 البعدي

 التاري،ي البحث 4
 1،40 2،37 30 القبلي

7،16 32،55 0،000 
 0،50 9،53 30 البعدي

5 
 وات،اذ األحكام اصدار

 القرارات
 1،10 1،87 30 القبلي

4،80 22،16 0،000 
 0،48 6،67 30 البعدي

 الكلية الدرجة
 3،85 11،07 30 القبلي

29،30 47،55 0،000 
 1،95 40،37 30 البعدي

  43 لالختبار الكلية الدرجة *
تاري،ي  البحث  مهارة  أن د3) جدول ال يوضاااااااح  المتوساااااااطين بين الفارق  حيث  من األولى بالمرتبة    جا ت  ال

 قيمة وهي د32،55) )تد قيمة وبلغت د،7،16) بمقدار الفارق ظهر حيث والبعدي القبلي التطبيقين لدرجات الحساااابيين
 متوساااااطي بين فروق وجود يعني مما د،0،05) من أصاااااغر قيمة وهي .د0،000) الداللة مساااااتو  عند إحصاااااائيًا دالة

 البحث  مهارة  في التاري،ي  التفكير مهارات ل المواق  الختبار  والبعدي  القبلي التطبيقين في الدراساااااااة   مجموعة  درجات 
 مقارنة د9،53) وصاااااال والذي األكبر الحسااااااابي المتوسااااااط ذو البعدي التطبيق لصااااااالح الفروق هذه وتعود ،التاري،ي
  د.2،37) بلغ الذي القبلي للتطبيق الحسابي بالمتوسط

 لدرجات الحسااابيين المتوسااطين بين الفارق حيث من التاري،ي والتحليل التفسااير مهارة الثانية بالمرتبة وجا ت
 عند إحصااااااائيًا دالة قيمة وهي د21،08) )تد قيمة وبلغت د،6،97) بمقدار الفارق ظهر حيث والبعدي القبلي التطبيقين
 مجموعة درجات متوسااااااطي بين فروق وجود يعني مما د،0،05) من أصااااااغر قيمة وهي .د0،000) الداللة مسااااااتو 
 ،التاري،ي والتحليل التفسااير مهارة في التاري،ي التفكير مهاراتل المواق  الختبار والبعدي القبلي التطبيقين في الدراسااة
 الحسابي  بالمتوسط  مقارنة د9،37) وصل  والذي األكبر الحسابي  المتوسط  ذو البعدي التطبيق لصالح  الفروق هذه وتعود
 د.2،40) بلغ الذي القبلي للتطبيق

 لدرجات الحساااابيين المتوساااطين بين الفارق حيث من التاري،ي واالساااتيعاب الفهم مهارة الثالثة بالمرتبة وحلت
 عند إحصااااااائيًا دالة قيمة وهي د31،16) )تد قيمة وبلغت د،6،47) بمقدار الفارق ظهر حيث والبعدي القبلي التطبيقين
 مجموعة درجات متوسااااااطي بين فروق وجود يعني مما د،0،05) من أصااااااغر قيمة وهي .د0،000) الداللة مسااااااتو 
 ،التاري،ي واالستيعاب  الفهم مهارة في التاري،ي التفكير مهاراتل المواق  الختبار والبعدي القبلي التطبيقين في الدراسة 
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 الحسابي  بالمتوسط  مقارنة د9،17) وصل  والذي األكبر الحسابي  المتوسط  ذو البعدي التطبيق لصالح  الفروق هذه وتعود
 د.2،70) بلغ الذي القبلي للتطبيق

 الحسااااابيين المتوسااااطين بين الفارق حيث من القرارات وات،اذ األحكام اصاااادار مهارة الرابعة بالمرتبة وجا ت
 دالااة قيمااة وهي د22،16) )تد قيمااة وبلغاات د،4،80) بمقاادار الفااارق ظهر حيااث والبعاادي القبلي التطبيقين لاادرجااات
 درجات متوسااطي بين فروق وجود يعني مما د،0،05) من أصااغر قيمة وهي .د0،000) الداللة مسااتو  عند إحصااائيًا
 األحكام اصااااادار مهارة في التاري،ي التفكير مهاراتل المواق  الختبار والبعدي القبلي التطبيقين في الدراساااااة مجموعة
 مقارنة د6،67) وصل  والذي األكبر الحسابي  المتوسط  ذو البعدي التطبيق لصالح  الفروق هذه وتعود ،القرارات وات،اذ

 د.1،87) بلغ الذي القبلي للتطبيق الحسابي بالمتوسط
 لدرجات الحساااابيين المتوساااطين بين الفارق حيث من الزمني التتابع مهارة )األخيرةد ال،امساااة بالمرتبة وحلت

 عند إحصااااااائيًا دالة قيمة وهي د17،20) )تد قيمة وبلغت د،3،90) بمقدار الفارق ظهر حيث والبعدي القبلي التطبيقين
 مجموعة درجات متوسااااااطي بين فروق وجود يعني مما د،0،05) من أصااااااغر قيمة وهي .د0،000) الداللة مسااااااتو 
 هذه وتعود ،الزمني التتابع مهارة في التاري،ي التفكير مهاراتل المواق  الختبار والبعدي القبلي التطبيقين في الدراسااااااة
 للتطبيق الحسااابي بالمتوسااط مقارنة د5،63) وصاال والذي األكبر الحسااابي المتوسااط ذو البعدي التطبيق لصااالح الفروق
 د.1،73) بلغ الذي القبلي

 الدرجة في والبعدي القبلي التطبيقين لدرجات الحساابيين  المتوساطين  بين الفارق أن د3) جدولال يوضاح  وأيضااً 
 لالختبار  الكلية  الدرجة   في )تد قيمة  بلغت و د،29،30) بمقدار  ظهر التاري،ي  التفكير مهارات ل المواق  الختبار  الكلية 

 عند إحصااااااائية داللة ذات فروق وجود يعني ومما .د0،000) بلغت مسااااااتو  عند إحصااااااائيًا دالة قيمة وهي د47،55)
 الكلية الدرجة في والبعدي القبلي التطبيقين في الدراسااااااة مجموعة درجات متوسااااااطي بين دα≤0.01) الداللة مسااااااتو 

 األكبر الحسااااابي المتوسااااط ذو البعدي التطبيق لصااااالح الفروق هذه وتعود .التاري،ي التفكير مهاراتل المواق  الختبار
 د.11،07) بلغ الذي القبلي للتطبيق الحسابي بالمتوسط مقارنة د،40،37) إلى وصلت حيث

سة  النتيجة هذه وتتفق سات  نتائج من مجموعة مع الحالية للدرا سابقة  الدرا  القبلي التطبيقين بين فرق وجود في ال
 القائمة المقترحة التعليمية البرامج است،دام  في دα≤0.01) إحصائية  بداللة مصحوبة  التاري،ي التفكير لمهارات والبعدي

 .(2020 الشهري،  ؛2018 دياب، ؛2012)جمعة، كدراسة  السابقة  اتدراس ال نتائج بعض مع االفتراضية  المتاح  على
 .الحالية الدراسة نتيجة مع اختلفت-الباحثين اطالع حد على-سابقة دراسة توجد لم آخر؛ جانب ومن

 توجد على: تنص التي األولى الموجهة البديلة الفرضية  وقبول األولى، الصفرية  الفرضية  رفض إلى يقود وهذا
 القبلي التطبيقين في الدراسااة مجموعة درجات متوسااطي بين دα≤0.01) الداللة مسااتو  عند إحصااائية داللة ذات فروق

 .البعدي التطبيق لصالح والمواطنة االجتماعية الدراسات مادة في التاري،ي التفكير مهاراتل المواق  الختبار والبعدي
 التاريخي التفكير مهارات تنمية في االفتراضية المتاحف على القائم المقترح التعليمي برنامجلل التأثير حجم نتيجة (4) جدول

 الدراسة مجموعة طالب لدى

 المهارة الرقم
 عدد

 المهارات
 الحرية درجة ت قيمة

 لتأثيرا حجم
 آيتا( )مربع

 0،91 29 17،20 6 الزمني التتابع مهارة 1

 0،97 29 30،30 10 يالتاري، واالستيعاب الفهم مهارة 2

 0،93 29 22،93 10 التاري،ي والتحليل التفسير مهارة 3

 0،97 29 18،36 10 التاري،ي البحث مهارة 4

 0،94 29 18،23 7 القرارات وات،اذ األحكام اصدار مهارة 5

 0،98 29 42،14 43 الكلية الدرجة

 المتاااح   على القااائم  المقترح التعليمي البرنااامج  لتطبيق المرتفع اويجااابي  ريثتااأ ال حجم د4) جاادول ال يظهر
 ،الدراسااة مجموعة طالب لد  والمواطنة االجتماعية الدراسااات مادة في التاري،ي التفكير مهارات تنمية في االفتراضااية

 التاري،ي  واالساااااااتيعاب  الفهم مهارة  من كل  وجا ت  د،0،98) لالختبار  الكلية  الدرجة   في ريثتأ ال حجم قيمة  بلغت  حيث 
 على القااائم المقترح التعليمي البرنااامج أحاادثااه الااذي التااأثير حجم حيااث من األولى بااالمرتبااة التاااري،ي البحااث مهااارةو

 د،0،94) بمقدار القرارات وات،اذ األحكام اصااادار مهارة الثانية المرتبة في تليها د،0،97) بمقدار االفتراضاااية المتاح 
 بمقاادار الزمني التتااابع مهااارة جااا ت وأخيرًا د،0،93) بمقاادار التاااري،ي والتحلياال التفساااااااير مهااارة الثااالثااة المرتبااة ثم
 & Cohen, Manion) كوهين تصاااااااني  حساااااااااب المرتفع التااأثير حجم مساااااااتو  في جااا ت وجميعهااا د.0،91)

Morrison,2017د.0،80 = )ح كانت إذا مرتفعًا يكون التأثير حجم أن إلى أشار الذي د  

 للمتاح  التأثير حجم تحديد استهدفت  التي السابقة  الدراسات  بعض نتائج مع الحالية للدراسة  النتيجة هذه وتتفق
 مع مساااتقل كمتغير االفتراضاااية المتاح  على قامت ساااابقة ودراساااات التاري،ي التفكير مهارات تنمية في االفتراضاااية

 ومن ( Kampouropoulou, et al., 2015؛2020الشاااااهري، ؛2012 )جمعة، كدراساااااة التابعة المتغيرات اختال 
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 أن على النتيجة هذه وتدل .الحالية الدراسة نتيجة مع اختلفت -ينالباحث اطالع حد على-سابقة دراسة توجد لم آخر؛ جانب
 في إيجابي تأثير له والمواطنة االجتماعية الدراسااات مادة في االفتراضااية المتاح  على القائم المقترح التعليمي البرنامج
 الدراسة. مجموعة طالب لد  التاري،ي التفكير مهارات تنمية

 
  الثانية الفرضية

 التاري،ي التفكير مهارات تنمية في االفتراضااااااية المتاح  على القائم المقترح التعليمي للبرنامج فاعلية توجد ال
 .الدراسة مجموعة طالب لد  والمواطنة االجتماعية الدراسات مادة في

 الدراسة مجموعة طالب لدى التاريخي التفكير مهارات تنمية في لبالك المعدل الكسب نسبة (5) جدول

 المهارة الرقم
 عدد

 المهارات
 درجة متوسط
 القبلي االختبار

 درجة متوسط
 البعدي االختبار

 المعدل الكسب نسبة
 بالك

 1،56 5،63 1،73 6 الزمني التتابع 1
 1،52 9،17 2،70 10 التاري،ي واالستيعاب الفهم 2
 1،60 9،37 2،40 10 التاري،ي والتحليل التفسير 3

 1،64 9،53 2،37 10 التاري،ي البحث 4

 1،61 6،67 1،87 7 القرارات وات،اذ األحكام اصدار 5

 1،59 40،37 11،07 43 الكلية الدرجة

 بلغت وبقيمة ىاألول بالمرتبة جا ت التاري،ي البحث لمهارة لبالك المعدل الكساااااب نسااااابة أن د5) الجدول يبين
 مهارة  تليها  د،%1،61) بلغت  وبقيمة  ةالثاني   المرتبة  في القرارات وات،اذ  األحكام  اصاااااااادار مهارة  تليها  د،% 1،64)

 ةالرابع  المرتبة  في الزمني التتابع  مهارة  ثم د،% 1،60) بلغت  وبقيمة  ةالثالث   المرتبة  في التاري،ي  والتحليل  التفساااااااير
 بلغت بقيمة ةداألخير) ةال،امساااا المرتبة في التاري،ي واالسااااتيعاب الفهم مهارة جا ت وأخيرًا د،%1،56) بلغت وبقيمة

  د5) جدول ال بيني كما  .%د 1،20) الفاعلية   لتحديد   بالك حددها   التي المحك  القيمة  من أكبر القيم هذه  وجميع د،1،52)
 قيمة وهي د،% 1،59) بلغت التاري،ي التفكير مهاراتل المواق  الختبار الكلية للدرجة لبالك المعدل الكساااب نسااابة أن
 البرنامج فاعلية إلى يشاااااااير مما د.2015)شاااااااراز، %د 1،20) الفاعلية لتحديد بالك حددها التي المحك القيمة من أكبر

 الدراسة. مجموعة طالب لد  التاري،ي التفكير مهارات تنمية في االفتراضية المتاح  على القائم المقترح التعليمي
 األهمية تناولت التي السااااااابقة الدراسااااااات بعض نتائج إليه توصاااااالت ما تدعمها الحالية للدراسااااااة النتيجة وهذه

 .(2020 الطريفي، ؛2012 )جمعة، كدراسة التاري،ي التفكير لمهارات والتعليمية المعرفية
 على: تنص التي الثانية الموجهة البديلة الفرضااية وقبول الثانية، الصاافرية الفرضااية رفض تم ؛ذلك ضااو  وفي

 مادة  في التاري،ي  التفكير مهارات  تنمية  في االفتراضاااااااية   المتاح   على القائم  المقترح التعليمي للبرنامج  فاعلية   توجد 
  .الدراسة مجموعة طالب لد  والمواطنة االجتماعية الدراسات

 للدراسة الثاني السؤال عن اإلجابة
 الدراسات ةماد في األثري الوعي تنمية في االفتراضية المتاح  على قائمال المقترح تعليميال برنامجال فاعلية ما
 جدة؟ مدينة في المتوسط الثاني الص  طالب لد  مواطنةوال االجتماعية

  الثالثة الفرضية
 في الدراسة  مجموعة درجات متوسطي  بين دα≤0.05) الداللة مستو   عند إحصائية  داللة ذات فروق توجد ال

 المواطنة. االجتماعية الدراسات مادة في األثري الوعي مقيا  في والبعدي القبلي التطبيقين
 
 

 التطبيقين في الدراسة مجموعة درجات متوسطي بين الفروق داللة لمعرفة مرتبطتين لعينتين )ت( اختبار نتيجة (6) جدول
  األثري الوعي مقياس في والبعدي القبلي

 المجال الرقم
 عدد

 الفقرات
 العدد التطبيق

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 بين الفرق
 المتوسطين

 ت قيمة
 مستوى
 الداللة

 15 األثري الوعي أهمية 1
 3،30 25،10 30 القبلي

42،10 51،26 0،000 
 2،74 67،20 30 البعدي

 10 العمراني األثري الوعي 2
 2،19 16،50 30 القبلي

27،53 41،69 0،000 
 2،85 44،03 30 البعدي

 10 الزراعي األثري الوعي 3
 2،20 16،33 30 القبلي

28،27 49،83 0،000 
 2،78 44،60 30 البعدي

 10 الصناعي األثري الوعي 4
 2،49 16،83 30 القبلي

27،54 39،84 0،000 
 2،68 44،37 30 البعدي

 10 االقتصادي األثري الوعي 5
 2،01 15،93 30 القبلي

27،07 57،33 0،000 
 2،67 43،00 30 البعدي
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 55 الكلية الدرجة
 6،27 90،70 30 القبلي

152،50 90،92 0،000 
 6،05 243،20 30 البعدي

  275 للمقيا  الكلية الدرجة *
 المتوساااااااطين بين الفارق  حيث  من األولى بالمرتبة   جا   األثري الوعي أهمية  مجال  أن د6) الجدول  يوضاااااااح

 وهي د51،26) )تد قيمة  وبلغت  د،42،10) بمقدار  الفارق  ظهر حيث  والبعدي  القبلي التطبيقين لدرجات   الحساااااااابيين
 متوسااطي بين فروق وجود يعني مما .د0،05) من أصااغر قيمة وهي د0،000) داللةال مسااتو  عند إحصااائيًا دالة قيمة

 لصاااااااالح الفروق هذه  وتعود ،األثري الوعي أهمية  مجال  في والبعدي  القبلي التطبيقين في الدراساااااااة   مجموعة  درجات 
 بلغ الذي القبلي للتطبيق الحسابي  بالمتوسط  مقارنة د67،20) وصل  والذي األكبر الحسابي  المتوسط  ذو البعدي التطبيق

   د.25،10)
 لدرجات   الحسااااااااابيين المتوساااااااطين بين الفارق  حيث  من الزراعي األثري الوعي مجال  الثانية   بالمرتبة   وحل 

 عند إحصااائيًا دالة قيمة وهي د49،83) )تد قيمة وبلغت د،28،27) بمقدار الفارق ظهر حيث والبعدي القبلي التطبيقين
 الدراسة مجموعة درجات متوسطي بين فروق وجود يعني مما .د0،05) من أصغر قيمة وهي د0،000) داللةال مستو 

 المتوسااط ذو البعدي التطبيق لصااالح الفروق هذه وتعود ،الزراعي األثري الوعي مجال في والبعدي القبلي التطبيقين في
  د.16،33) بلغ الذي القبلي للتطبيق الحسابي بالمتوسط مقارنة د44،60) وصل والذي األكبر الحسابي

 لدرجات الحسااااابيين المتوسااااطين بين الفارق حيث من الصااااناعي األثري الوعي مجال الثالثة المرتبة في ويليه
 عند إحصااائيًا دالة قيمة وهي د39،84) )تد قيمة وبلغت د،27،54) بمقدار الفارق ظهر حيث والبعدي القبلي التطبيقين
 الدراسة مجموعة درجات متوسطي بين فروق وجود يعني مما .د0،05) من أصغر قيمة وهي د0،000) داللةال مستو 

 المتوسط  ذو البعدي التطبيق لصالح  الفروق هذه وتعود ،الصناعي  األثري الوعي مجال في والبعدي القبلي التطبيقين في
  د.16،83) بلغ الذي القبلي للتطبيق الحسابي بالمتوسط مقارنة د44،37) وصل والذي األكبر الحسابي

 لدرجات   الحساااااااابيين المتوساااااااطين بين الفارق  حيث  من العمراني األثري الوعي مجال  الرابعة  بالمرتبة   وجا  
 عند إحصااائيًا دالة قيمة وهي د41،69) )تد قيمة وبلغت د،27،53) بمقدار الفارق ظهر حيث والبعدي القبلي التطبيقين
 الدراسة مجموعة درجات متوسطي بين فروق وجود يعني مما .د0،05) من أصغر قيمة وهي د0،000) داللةال مستو 

 المتوسااط ذو البعدي التطبيق لصااالح الفروق هذه وتعود ،العمراني األثري الوعي مجال في والبعدي القبلي التطبيقين في
  د.16،50) بلغ الذي القبلي للتطبيق الحسابي بالمتوسط مقارنة د44،03) وصل والذي األكبر الحسابي

 الحسااابيين المتوسااطين بين الفارق حيث من االقتصااادي األثري الوعي مجال )األخيرةد ال،امسااة بالمرتبة وحل
عدي  القبلي التطبيقين لدرجات    فارق  ظهر حيث  والب قدار  ال غت  د،27،07) بم مة  وبل مة  وهي د57،33) )تد قي لة  قي   دا
 درجات متوسااااطي بين فروق وجود يعني مما .د0،05) من أصااااغر قيمة وهي د0،000) داللة مسااااتو  عند إحصااااائيًا
 التطبيق لصااالح الفروق هذه وتعود ،االقتصااادي األثري الوعي مجال في والبعدي القبلي التطبيقين في الدراسااة مجموعة
 بلغ الذي القبلي للتطبيق الحساااااابي بالمتوساااااط مقارنة د43،00) وصااااال والذي األكبر الحساااااابي المتوساااااط ذو البعدي

   د.15،93)
 الدرجة في والبعدي القبلي التطبيقين لدرجات الحساابيين  المتوساطين  بين الفارق أن د6) الجدول يوضاح  وأيضااً 

ية  يا   الكل غت  د،152،50) بمقدار  ظهر األثري الوعي لمق مة  وبل لدرجة    في )تد قي ية  ا يا   الكل غت  للمق  د90،92) بل
 الداللة مساااتو  عند إحصاااائية داللة ذات فروق وجود يعني مما .د0،000) داللة مساااتو  عند إحصاااائيًا دالة قيمة وهي
(α≤0.01الوعي لمقيا   الكلية  الدرجة   في والبعدي  القبلي التطبيقين في الدراساااااااة   مجموعة  درجات  متوساااااااطي بين د 

 مقارنة د،243،20) إلى وصاالت حيث األكبر الحسااابي المتوسااط ذو البعدي التطبيق لصااالح الفروق هذه وتعود األثري،
 كشاافت التي د2012) جمعة دراسااة نتيجة مع النتيجة هذه وتتفق د.90،70) بلغ الذي القبلي للتطبيق الحسااابي بالمتوسااط

  البعدي. القيا  لصالح الطالب لد  األثري الوعي مستو  ارتفاع عن
 توجد" على: تنص التي الثالثة الموجهة البديلة الفرضية  وقبول الثالثة، الصفرية  الفرضية  رفض إلى يقود وهذا

 القبلي التطبيقين في الدراسااة مجموعة درجات متوسااطي بين دα≤0.01) الداللة مسااتو  عند إحصااائية داللة ذات فروق

 .البعدي التطبيق لصالح والمواطنة االجتماعية الدراسات مادة في األثري الوعي مقيا  في والبعدي
 طالب لدى األثري الوعي تنمية في االفتراضية المتاحف على القائم المقترح التعليمي برنامجلل التأثير حجم نتيجة (7) جدول

 الدراسة مجموعة
 آيتا( )مربع تأثيرال حجم الحرية درجة ت قيمة الفقرات عدد المجال الرقم

 0،98 29 51،26 15 األثري الوعي أهمية 1

 0،98 29 41،69 10 العمراني األثري الوعي 2

 0،98 29 49،83 10 الزراعي األثري الوعي 3

 0،94 29 39،84 10 الصناعي األثري الوعي 4

 0،99 29 57،33 10 االقتصادي األثري الوعي 5
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 0،99 29 90،92 55 الكلية الدرجة

 المتاااح   على القااائم  المقترح التعليمي لبرنااامج ا لتطبيق المرتفع اويجااابي  التااأثير  حجم د7) جاادول ال يظهر
  ،الدراساااة مجموعة طالب لد  والمواطنة االجتماعية الدراساااات مادة في األثري الوعي مساااتو  تنمية في االفتراضاااية

 من األول بالترتيب االقتصاااااادي األثري الوعي مجال وجا  د،0،99) للمقيا  الكلية الدرجة عند التأثير حجم قيمة بلغت
ية   المتاح   على القائم  المقترح التعليمي البرنامج  أحدثه   الذي  التأثير  حجم حيث   في تليها  د،0،99) بمقدار  االفتراضااااااا

ية    المرتبة  ثان  الزراعي األثري الوعي ومجال  العمراني، األثري الوعي ومجال  األثري، الوعي أهمية  مجال  من: كل  ال
 التأثير  حجم مساااااااتو  في جا ت  وجميعها  د0،94) بمقدار  الصاااااااناعي   األثري الوعي مجال  وأخيرًا د،0،98) بمقدار 
 يكون التأثير حجم أن إلى أشاااااار الذي دCohen, Manion & Morrison,2017) كوهين تصاااااني  حساااااب المرتفع

 د.0،80 = )ح كانت إذا مرتفعًا
 للمتاح  التأثير حجم تحديد استهدفت  التي السابقة  الدراسات  بعض نتائج مع الحالية للدراسة  النتيجة هذه وتتفق
 توجد لم آخر؛ جانب ومن د.2012)جمعة، كدراساااة التابعة المتغيرات اختال  مع األثري الوعي تنمية في االفتراضاااية

 التعليمي البرنامج أن على النتيجة هذه وتدل .الحالية الدراساااة نتيجة مع اختلفت-الباحثين اطالع حد على-ساااابقة دراساااة
 والوعي تنمية في إيجابي تأثير له والمواطنة االجتماعية الدراسااااااات مادة في االفتراضااااااية المتاح  على القائم المقترح
 الدراسة. مجموعة طالب لد  األثري

 الرابعة الفرضية
 في ثرياأل الوعي مسااتو  تنمية في االفتراضااية المتاح  على القائم المقترح التعليمي للبرنامج فاعلية توجد ال

  .الدراسة مجموعة طالب لد  المواطنة االجتماعية الدراسات مادة
 الدراسة مجموعة طالب لدى األثري الوعي تنمية في لبالك المعدل الكسب نسبة (8) لجدو

 المجال الرقم
 عدد

 الفقرات
 الدرجة
 الكلية

 درجة متوسط
 القبلي االختبار

 درجة متوسط
 البعدي االختبار

 الكسب نسبة
 بالك لمعدل

 1،33 67،20 25،10 75 15 األثري الوعي أهمية 1

 1،35 44،03 16،50 50 10 العمراني األثري الوعي 2

 1،39 44،60 16،33 50 10 الزراعي األثري الوعي 3

 1،38 44،37 16،83 50 10 الصناعي األثري الوعي 4

 1،37 43،00 15،93 50 10 االقتصادي األثري الوعي 5

 1،37 243،20 90،70 275 55 الكلية الدرجة

 بقيمة ىاألول بالمرتبة جا  الزراعي األثري الوعي مجال في لبالك المعدل الكسااااب نساااابة أن د8) الجدول يبين
 الثالثة بالمرتبة وحل %د، 1،38) بلغت بقيمة الصاااااناعي األثري الوعي مجال الثانية بالمرتبة يليهو %د، 1،39) بلغت
 بقيمة العمراني األثري الوعي مجال الرابعة بالمرتبة وجا  %د، 1،37) بلغت  بقيمة  االقتصاااااااادي األثري الوعي مجال 
 وجميع د،% 1،33) بلغت بقيمة األثري الوعي أهمية مجال )األخيرةد ال،امسة بالمرتبة حل وأخيرًا د،% 1،35) بلغت
 الكساااااااب نسااااااابة أن د8) الجدول يبين كما .د%1،20) الفاعلية لتحديد بالك حددها التي المحك القيمة من أكبر القيم هذه

لدرجة    لبالك المعدل  ية  ل يا   الكل مة  من أكبر قيمة  وهي د،% 1،37) بلغت  األثري الوعي لمق  حددها    التي المحك  القي
 المتاح  على القائم المقترح التعليمي البرنامج فاعلية إلى يشاااير مما د.2015)شاااراز، %د 1،20) الفاعلية لتحديد بالك

 الدراسة. مجوعة طالب لد  األثري الوعي مستو  تنمية في االفتراضية
 المرتفع اويجابي التأثير عن كشاافت التي السااابقة الدراسااات بعض نتائج مع الحالية للدراسااة النتيجة هذه وتتفق

 دراسااااااااةكا  األثري الوعي تنمياة  في االفتراضاااااااياة  المتااح   على القاائماة   المقترحاة  التعليمياة  البرامج اسااااااات،ادام  عناد 
 المتاح   فاعلية   عدم  ُتثبت -الباحثين  اطالع حد  على-ساااااااابقة  دراساااااااات على ُيعثر لم آخر؛ جانب   ومن د.2012)جمعة، 

  األثري. الوعي تنمية في االفتراضية
 على: تنص التي الرابعة الموجهة البديلة الفرضية  وقبول الرابعة، الصفرية  الفرضية  رفض تم ؛ذلك ضو   وفي

ية   المتاح   على القائم  المقترح التعليمي للبرنامج  فاعلية    توجد   مادة  في األثري الوعي مساااااااتو  تنمية  في االفتراضااااااا
 .الدراسة مجموعة طالب لد  والمواطنة االجتماعية الدراسات

 للدراسة: الثالث السؤال عن اإلجابة
 مجموعة طالب درجات بين دα≤0.05) الداللة مساااااااتو  عن إحصاااااااائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد هل

 األثري؟ الوعي ومقيا  التاري،ي التفكير لمهارات المواق  اختبار في البعدي التطبيق في الدراسة
 :الخامسة الفرضية
 مجموعة طالب درجات ينب دα≤0.05) الداللة مساااااااتو  عند إحصاااااااائية داللة ذات ارتباطية   عالقة توجد ال 

 الدراسااااات مادة في األثري الوعي ومقيا  التاري،ي، التفكير مهاراتل المواق  اختبار في البعدي التطبيق في الدراسااااة
 .والمواطنة االجتماعية
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تائج  أظهرت باطية    عالقة  وجود الن تابعيند.  المعتمدين  المتغيرين بين ارت باث  معامل    قيمة  بلغت  حيث  )ال  االرت
 التطبيق في الدراسة مجموعة طالب درجات بين دα≤0.01) داللةال مستو  عند إحصائيًا دالة قيمة وهي ـااااااا،د0،854)

 الفرضاااااااية   رفض تم ؛النتيجة  لهذه  ووفقاً  .األثري الوعي مجاالت  ومقيا   التاري،ي  التفكير مهارات  اختبار  في البعدي 
 ذات موجبة قوية ارتباطية عالقة توجد أنه: على تنص التي ال،امسة  الموجهة البديلة الفرضية  وقبول ال،امسة،  الصفرية 
 اختبار في البعدي التطبيق في الدراساااااة مجموعة طالب درجات ينب دα≤0.01) الداللة مساااااتو  عند إحصاااااائية داللة

 .األثري الوعي ومقيا  التاري،ي التفكير مهارات
 السادسة الفرضية

 مهارات في النمو مقدار بين دα≤0.05) الداللة مستو   عند احصائية  داللة ذات تنبؤيه اعتمادية عالقة وجدت ال

  .الدراسة مجموعة طالب لد  والمواطنة االجتماعية الدراسات مادة في األثري الوعي ومستو  التاري،ي التفكير
  األثري الوعي مقياس في الدراسة مجموعة طالب بدرجات للتنبؤ التحديد معامل (9) جدول

 والمواطنة االجتماعية الدراسات مادة في

 االرتباط معامل
 معامل
 التحديد

 ف قيمة
 مستوى
 الداللة

 الداللة مستوى ت قيمة االنحدار معامل الثابت قيمة

0،854 0،73 75،18 0،000 137،16 2،58 11،20 0،000 

سة  مجموعة درجات بين إحصائياً  دالة طردية عالقة هناك أن د9) الجدول يوضح   في البعدي التطبيق في الدرا
 مساااااااتو  عند  دالة  وهي د0،854) االرتباث  معامل   بلغ حيث  ،التاري،ي  التفكير مهارات  واختبار  األثري الوعي مقيا  

 في الحاصاالة  التباينةالتغيرات من د0،73) نساابته  ما يفساار  االرتباثد معامل )مربع التحديد ومعامل .دα≤0.01) داللةال

 والباقي ،التاري،ي التفكير مهارات عن ناتج األثري الوعي مساااااتو  من د%73) أن أي األثري، الوعي مقيا  درجات
  أخر . ومتغيرات عوامل إلى يعز  د27%)

 د0،000) الداللة مساااتو  قيمة ألن إحصاااائيًا دالة وهي ،د75،18) بلغت   قيمة أن د9) جدولال يوضاااح كما
 بعبارةو األثري، الوعي مقيا  في الدراساااة مجموعة طالب بدرجات التنبؤ يمكن أنه يعني مما .دα≤0.01) من أصاااغر

 معامل قيمة بلغت كما .األثري الوعي مسااااتو  في قويًا اسااااهامًا سااااهمُت التاري،ي التفكير مهارات إن القول يمكن أخر 
 التاري،ي  التفكير مهارات  في زيادة  كل  أن يعني مما  المتغيرات، بقية  تحييد  بافتراض  د2،58) التأثير  درجة  أو االنحدار 
 التي ت قيمة األثر هذا معنوية ويؤكد .د2،58) بمقدار األثري الوعي مساتو   في زيادة إلى سايؤدي  واحدة درجة بمقدار
 التنبؤ يمكن وبالتالي د.0،000) الداللة مسااااتو  قيمة ألن ؛دα≥0.01) داللةال مسااااتو  عند دالة وهي د،11،20) بلغت

 التفكير مهارات  اختبار  في درجاتهم  معرفة  خالل من األثري الوعي مساااااااتو  في الدراساااااااة   مجموعة  طالب بدرجات  
تاري،ي  ثابت    الجز  قيمة  بلغت  حيث  ،ال تاري،ي  التفكير مهارات  درجات  من ال  التعويض يمكن ثم ومن .د137،16) ال

 البديلة الفرضاااية وقبول الساااادساااة، الصااافرية الفرضاااية رفض تم ؛سااابق ما ضاااو  وفي .عليها سااايحصااال درجة أي عن
 طالب بدرجات دα≤0.01) الداللة مسااااتو  عند إحصااااائية داللة ذو تنبؤ يوجد أنه: على تنص التي السااااادسااااة الموجهة

 .التاري،ي التفكير مهارات اختبار في درجاتهم من األثري الوعي مقيا  في الدراسة مجموعة
 الدراسة خالصة

 االستنتاجات
 على والقائم بناؤه تم الذي المقترح التعليمي البرنامج أن الباحثان يسااتنتج النتائج؛ في ذكره تقدم ما على تأساايسااا 

 األثري. والوعي التاري،ي  التفكير مهارات  تنمية  في إيجابية   تعلمية  تعليمية  نتاجات   عن أثمر قد  االفتراضاااااااية،  المتاح  
 اآلتي: في تحقق ما إجمال ويمكن

 لمفاهيم المتوساااط الثاني الصااا  طالب اكسااااب االفتراضاااية المتاح  على القائم المقترح التعليمي البرنامج عن نتج -1
 الدور له كان مما وإنتاجها. تصاااميمها في المسااات،دمة، التقنيات وأحدث وأنوعها، وأسااااساااياتها،  االفتراضاااية، المتاح 
 في التاري،ية التقنيات فيها تتطور الذي المعاصااار الوقت في ساااميا وال وممارساااتها، تعلمها من الطالب تمكين في الكبير
  ميادينها. م،تل 

 يدركون بحيث التاري،ي، التفكير عمليات في التحكم على مساااعدتهم االفتراضااية للمتاح  الطالب اساات،دام عن نتج -2
 باعتبار المهارات وإدراك المتناثرة، المعلومات من مجموعة وليس البعض، ببعضااااااها مرتبطة مفاهيم ذات كوحدة التعلم
 عام. بشكل حياتهم في الطالب تعلمه تم ما واست،دام أكثر. بكفا ة التعلم على يساعد ارتباث من بينها ما
 للطالب، الواقعية والحياة المدرساااة بين الربط في االفتراضاااية المتاح  على القائم المقترح التعليمي البرنامج سااااعد -3

 السعودية. العربية المملكة في األثرية بالمواقع تتعلق مشكالت من يالحظونه ما واست،دام
 التوصيات
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قائم  المقترح التعليمي البرنامج  من اوفادة  -1 تاح   على ال ية   الم ية،  للبرامج التطويرية  ال،طط في االفتراضااااااا  التعليم
 المرحلة  لطلبة  م،صاااااااص والمواطنة  االجتماعية   للدراساااااااات   جديد   منهج في إدراجها  خالل من الدراساااااااية    والمناهج 

 االجتماعية الدراساااااااات ُكتب في دراساااااااية وحدات هيئة على المقترح التعليمي البرنامج هذا تضااااااامين أو المتوساااااااطة،
  المتوسطة. المرحلة صفو  على موزعة والمواطنة

 السعودي،  العام التعليم مراحل في والمواطنة االجتماعية الدراسات  وتدريس مناهج في االفتراضية  المتاح  توظي  -2
  الطلبة. لد  األثري الوعي ومجاالت التاري،ي، التكفير مهارات تنمية بغية
 واألجهزة الحديثة التقنية، البرامج على القائمة المتعددة تطبيقاتها وتطوير االفتراضاااااااية، المتاح  وتعلم تعليم نشااااااار -3

  الشأن. هذا في التكامل تحقيق بهد  االعالم ووسائل المدني المجتمع مؤسسات مع والتنسيق الذكية.
 المقترحات

 المتغيرات بعض بتنمية وربطها االفتراضاااااية المتاح  على القائمة األصااااايلة التربوية الدراساااااات من المزيد إجرا  -1
 وأنماث  المساااااااتقبلي. التفكير ومهارات  التأملي،  التفكير ومهارات  المكاني،  التفكير كمهارات  األخر ؛ )التابعةد   المعتمدة 
 السعودية. العربية المملكة في المتوسطة المرحلة طلبة لد  البصري والذكا  المكاني، كالذكا  المتعددة؛ الذكا ات

 طلبة لد  التاريس تعلم نحو واالتجاه الدافعية تنمية في فاعليتها وقيا  االفتراضية،  المتاح  على تعتمد بدراسة  القيام -2
  المتوسطة. المرحلة طلبة خاص وبشكل السعودي، العام التعليم

 ت،صاااااااصاااااااهم  في الحديثة   التقنيات  لتوظي  ومهاراتهم  كفاياتهم   لتنمية  التاريس  لمعلمي مقترح تدريبي  برنامج  بنا   -3
ية،   كالمتاح     ية  المعلومات  ونظم االفتراضااااااا تاري،ية    الجغراف تاري،ية.    للموضاااااااوعات   تدريساااااااهم   في ال لك  ومن ال  ت

 األثري. الوعي ومجاالت التاري،ي، التفكير مهارات تدريس الموضوعات
 المراجع

 العربية المراجع-أواًل
 الكتب. عالم القاهرة: ،والتعلم التعليم ومفاهيم مصطلحات معجم د.2009) عزيز. إبراهيم،

 والتوزيع. للنشر آفاق دار غزة: ،2ث ،فعال لتعلم واوجرا ات المفاهيم الصفي: والتقويم القيا  د.2008) سنا . دقة، أبو
  من السااااد  الصااا  في االجتماعية المواد دراساااة نحو التالميذ واتجاهات تحصااايل على المتاح  اسااات،دام تأثير د.1988) فوزية. عمة، أبو

 مصر. القاهرة، شمس، عين جامعة التربية، كلية منشورة، غير ماجستير رسالة ،األساسي التعليم
  مهارات وبعض التاري،ية األدلة اساات،دام مهارات تنمية في المعرفة ورا  ما اسااتراتيجيات اساات،دام على قائم برنامج د.2016) رشااا. أحمد،
 مصر. اوسماعيلية، السويس، قناة جامعة التربية، كلية منشورة، غير دكتوراه أطروحة ،الطالب لد  التأملي التفكير
 مبحث  نحو واتجاهاتهم   الطلبة  لد   المهارات  تلك  لتطوير التاري،ي  التفكير مهارات  على قائمة   تعليمية  وحدة  بنا   د.2004) أحمد.  أدعيس،
 األردن. إربد، اليرموك، جامعة التربية كلية منشورة، غير دكتوراه أطروحة ،التاريس
  محافظة في العليا األسااااساااية للمرحلة التاريس محاضاااري لد  التاري،ي التفكير مهارات لتنمية تدريبي برنامج فعالية د.2009) عنود. األمير،
 األردن. إربد، اليرموك، جامعة التربية، كلية منشورة، غير دكتوراه أطروحة ،المفرق
 غير دكتوراه أطروحااة ،التعليم تكنولوجيااا طااالبااات  على وفعاااليتااه  اونترناات عبر إلكتروني لمتح  مقترح نموذج د.2007) زينااب. أمين،

 السعودية. العربية المملكة جدة، العزيز، عبد الملك جامعة التربية، كلية منشورة،
سنوي  العلمي المؤتمر تنموي، منظور العربي: والوطن بمصر  النوعي التعليم تطوير في ودورها المتحفية التربية د.2007) مرفت. برعي،  ال
  جامعة النوعية، التربية كلية ،م2007ة5ة32-21 من المدة في المنعقد ،مصاار في النوعي التعليم في واالعتماد الجودة ضاامان معايير – الثاني

 مصر. المنصورة، المنصورة،
 تالميذ لد  التاري،ي التفكير مهارات وتنمية التحصاااايل على التاريس تدريس في التاري،ية الوثائق اساااات،دام أثر د.2015) صاااافوت. بغدادي،
 مصر. قنا، الوادي، جنوب جامعة التربية، كلية منشورة، غير ماجستير رسالة ،اوعدادية المرحلة
 في الوطنية الهوية وتعزيز األثري السااااياحي الوعي مفاهيم تنمية في المتحفية التربية على قائم تعليمي برنامج فاعلية د.2020) نورة. البلوي،
سات  مادة   جامعة التربية، كلية منشورة،  غير دكتوراه أطروحة ،العال محافظة في ثانوي األول الص   طالبات لد  والوطنية االجتماعية الدرا
 السعودية. العربية المملكة المكرمة، مكة القر ، أم

 والبيئااة الويااب تااأثيرات ظاال في الجزائريااة الوطنيااة المتاااح  في اليقظااة خاليااا عبر المعرفااة إتاااحااة تجليااات د.2013) كمااال. بوكرزازه،
 .119-91 د،21) 22 تونس،-للتوثيق األعلى المعهد-والمعلومات للتوثيق المغربية المجلة اولكترونية،
 لد  االجتماعية الدراسات  مادة في والتحصيل  األثري الوعي تنمية في اولكترونية المتاح  على قائم برنامج فاعلية د.2012) أحمد. التابعي،
 مصر. المنصورة، المنصورة، جامعة التربية، كلية منشورة، غير ماجستير رسالة ،االعدادي األول الص  تالميذ
  اوعدادي، األول الصااااا  تالميذ لد  األثري الوعي تنمية في االجتماعية الدراساااااات في اولكترونية المتاح  فاعلية د.2012) أحمد. جمعة،
 .27-14 د،2) 38مصر،-القاهرة-شمس عين جامعة-االجتماعية للدراسات التربوية الجمعية مجلة
  من الثانية   الحلقة  تالميذ  لد   األثري الوعي لتنمية  المتحفية  التربية  على قائم  مقترح برنامج  فاعلية   .د2014) والي. وأحمد،  رضااااااااا جمعة، 
   .144-114 د،7) 56 مصر،-القاهرة-شمس عين جامعة-االجتماعية للدراسات التربوية الجمعية مجلة ُعمان، بسلطنة األساسي التعليم
 .577-553 د،1) 3 سوريا،-دمشق جامعة مجلة المعاصر، وواقعها-تطورها-هويتها اآلثار: متاح  د.2014) سعيد. الحجي،
  غير ماجستير  رسالة  ،األردن في األساسي   العاشر  للص   التاريس كتاب في التاري،ي التفكير مهارات توافر درجة د.2015) سلوان.  حسين، 
 األردن. المفرق، البيت، آل جامعة التربية، كلية منشورة،
 .105-103 د،1) 1الرياض،-السديري الرحمن عبد مؤسسة ،العربي الوطن في المتحفي التأسيس أهمية د.2006) جميل. الحميد،
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  طالبات لد  التاري،ي التفكير مهارات تحسااااين في دSCAMPER) سااااكامبر اسااااتراتيجية باساااات،دام التدريس أثر د.2019) مها. ال،ريسااااات،

 .601-583 د،1)46األردن،-عّمان-األردنية جامعة-العلمي البحث عمادة األردن، في األساسي الساد  الص 
  االعدادي، األول الص   تالميذ لد  التأملي التفكير مهارات تنمية في التاريس تدريس في االفتراضية  المتاح  فاعلية د.2018) وسام.  دياب،
 .224-201 د،29) 116 مصر،-بنها-بنها جامعة-التربية كلية مجلة

 في المعاصاااارة التاري،ية بالقضااااايا والوعي التاري،ي التفكير مهارات بعض لتنمية الجارية األحداث مدخل فعالية د.2018) مبارك. الراشااااد،
 جنوب جامعة بالغردقة، التربية كلية منشااااورة، غير ماجسااااتير رسااااالة ،الكويت بجامعة التربية بكلية التاريس شااااعبة طالب لد  الكويت دولة

 مصر. قنا، الوادي،
  مهارات تنمية في التاريس لتعلم الدافعية ومستو  باييبي استراتيجية باست،دام التاريس تدريس أثر د.2018) ناصر. وال،والدة، حسن الرحامنة،
 .259-238 د،5) 26فلسطين،-غزة-والنفسية التربوية للدراسات اوسالمية الجامعة مجلة األساسي، الثامن الص  طلبة لد  التاري،ي التفكير
 للبنانية.ا المصرية الدار القاهرة: والنفسية، التربوية المصطلحات معجم د.2003) زينب. والنجار، حسن شحاتة،
 العلمية. خوارزم دار جدة: ،SPSS للبيانات اوحصائي التحليل د.2015) محمد. شراز،

 العربية بالمملكة الثانوية المرحلة طالبات لد  الحاساااااااوبية المفاهيم تنمية في مقترح افتراضاااااااي متح  فاعلية د.2020) وجدان. الشاااااااهري،
 السعودية. العربية المملكة جدة، جدة، جامعة التربية، كلية منشورة، غير ماجستير رسالة ،السعودية
 التربية، كلية منشااورة، غير ماجسااتير رسااالة ،اوعدادي المسااتو  المدرسااية الكتب خالل من التراث مفهوم تطور د.2008) محمد. الشاايعة،
 المغرب. الرباث، السويسي، ال،امس محمد جامعة
 التاري،ية المفاهيم تنمية على القديم مصاار تاريس تدريس في-واالفتراضااية الواقعية-التاري،ية المتاح  اساات،دام أثر د.2015) جمعة. صااالح،
 مصر. دمنهور، دمنهور، جامعة التربية، كلية منشورة، غير ماجستير رسالة ،اوعدادي األول الص  تالميذ لد  السياحي والوعي
 كلية منشااورة، غير ماجسااتير رسااالة التاري،ي، التفكير لمهارات الثانوية للمرحلة التاريس معلمي معرفة مسااتو  د.1999) حسااين. الصاافدي،
 األردن. إربد، اليرموك، جامعة التربية،

 مجلة ومتاحفها، الساااعودية العربية المملكة بمدار  المتحفية التربية تحقيق وإمكانات التربوي ودورها المتاح  د.2006) محمد. الضاااويحي،
 د.171-143) د،1)17 مصر، حلوان،-حلوان جامعة- الفنية التربية كلية-والفنون الفنية التربية في البحوث
تاري،ية    الطرائ  مدخل    على قائم  تدريساااااااي   برنامج  د.2020) هنا .  الطريفي، ته    ال تاري،ية    المفاهيم  تنمية  في وفاعلي   التفكير ومهارات  ال
 كلية منشاااااورة، غير دكتوراه أطروحة ،الرياض بمدينة المتوساااااطة المرحلة طالبات لد  والوطنية االجتماعية الدراساااااات مقرر في التاري،ي
 السعودية. العربية المملكة الرياض، اوسالمية، سعود بن محمد اومام جامعة التربية،
 تنمية في أثره وقيا  السااياحية للتربية المعرفية البنية ضااو  في األساااسااي  العاشاار للصاا  الجغرافيا كتاب تطوير د.2012) عمر. الطوالبة،
 األردن. إربد، اليرموك، جامعة التربية، كلية منشورة، غير دكتوراه أطروحة ،السياحي الوعي
 المفتوحة. العربية الجامعة إصدارات الكويت: ،المدرسية االختبارات وبنا  والتقويم القيا  د.2005) أحمد. والكحلوت، نزار العاني،
 اونجلو مكتبة القاهرة: ،المتقدمة التكنولوجيا واسااات،دام االجتماعية الدراساااات تدريس د.2006) حساااين. الباساااط، وعبد منصاااور المنعم، عبد

  المصرية.
 الفنية الثقافة على وأثرها االعدادي األول الصاااااا  لتالميذ الفنية التربية تدريس في الذكية الساااااابورة اساااااات،دام د.2016) هد . العزيز، عبد

 .299-251د،1)7 مصر،-المنيا-المنيا جامعة-التربية كلية بحوث مجلة االفتراضية، المتاح  تحو واتجاها
  مهارات وتنمية التحصاااايل على التاريس تدريس في المعرفية والتلمذة التبادلي التدريس اسااااتراتيجية اساااات،دام أثر د.2010) عاط . اهلل، عبد

  د،1)30 مصاار،-القاهرة-شاامس عين جامعة-االجتماعية للدراسااات التربوية الجمعية مجلة الثانوي، األول الصاا  طالب لد  اري،يالت التفكير
118-140. 

 المجلة ،السااعودية العربية المملكة في المتوسااطة للمرحلة والوطنية االجتماعية الدراسااات كتب في السااياحية التربية د.2013) فهد. العميري،
 .402-389 د،4) 9 األردن،-إربد-اليرموك جامعة-التربوية العلوم في األردنية
يا  التفكير مهارات  تعزز تعلمية  تعليمية  بيئات  توفير في التدريس  هيئة  أعضااااااااا  دور د.2017) فهد.  العميري،   الدراسااااااااات  طلبة  لد   العل
 .135-101 د،5)9 اليمن،-صنعا  جامعة-الجودة وضمان الجامعي التعليم في دراسات مجلة القر ، أم جامعة في التربوية االجتماعية
 اكساب  في فاعليتها وقيا  والوطنية االجتماعية التربية مادة ضمن  االستهالكية  التنشئة  على قائمة تعليمية وحدة بنا  د.2019) فهد. العميري،
 النفساااية الدراساااات في الجامع مجلة المكرمة، مكة مدينة في االبتدائي السااااد  الصااا  تالميذ لد  االساااتهالكي والوعي االساااتهالكية المفاهيم
 .206-167 د،2)4الجزائر،-المسيلة-بوضيا  محمد جامعة-التربوية والعلوم
 طلبة لد  والتحصاااايل االسااااتداللي التفكير مهارات تنمية في التاري،ي المتح  توظي  على قائم تعليمي برنامج أثر د.2012) فهاد. العنزي،
  التربوية، العلوم كلية منشاااااورة، غير دكتوراه أطروحة ،نحوها واتجاهاتهم االجتماعية الدراساااااات في الرياض مدينة في المتوساااااطة المرحلة
 األردن. عّمان، األردنية، الجامعة
  المرحلااة تالميااذ لااد  التاااري،ي التفكير مهااارات وبعض الوطني بااالتراث الوعي لتنميااة مقترح رقمي ديول مو د.2011) عماااد. الغباااري،
 مصر. طنطا، طنطا، جامعة التربية، كلية منشورة، غير دكتوراه أطروحة ،اوعدادية
 والطفولة. لألمومة اوقليمي المركز إصدارات الكويت: ،للناشئة وطنية هوية بنا  نحو د.2007) لطيفة. الكندري،
 الثقافة. دار مكتبة عّمان: ،االجتماعية الدارسات تدريس أساليب د.1998) عودة. سنينة، وأبو أحمد اللقاني،

 لد  نحوها واالتجاه الحاسااوب مادة في االبتكاري التفكير مهارات تنمية في االفتراضااية المتاح  توظي  فاعلية د.2015) لميا . المشااوخي،
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 ذوي الطلبة لدى الحسي التكامل مهارات تنمية في باللعب التعلم إلى مستند تدريبي برنامج فاعلية
 التعلم. صعوبات
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 الملخص
 لد  الحسااااي التكامل مهارات تنمية في باللعب التعلم إلى مسااااتند تدريبي برنامج إعداد إلى الدراسااااة هذه هدفت

 عينة وتكونت عمان، بالعاصاااامة ال،اصااااة المدار  إحد  في المصااااادر بغرفة الملتحقين التعلم صااااعوبات ذوي الطلبة
 د،2020) للعام الثاني الدراساااااي للفصااااال طالب، د10) عددهم والبالغ والرابعد الثاني، ) الصااااافين طلبة من الدراساااااة
 ال،صااااااااائص من التحقق تم وقد  تدريبي  برنامج  وبنا   الحساااااااي التكامل    مقيا   تطوير تم الدراسااااااااة  أهدا   ولتحقيق

 الشاااكل بين العالقة إدراك ،الحركي البصاااري التآزر ) ومنها أبعاد عشااارة المقيا  شااامل حيث المناسااابة، السااايكومترية
 الكتابة ،األصااابع على التعر  اللمسااي، المثير موقع الناقص، الجز  تكملة الشااكل، نسااس الفراغ، في المكان واألرضااية،

 الجسمد. وضع محاكاة الحركي، التوازن اليد، ك  على
 في باللعب التعلم إلى المسااتند التدريبي البرنامج إساات،دام في إحصااائية داللة ذات فروق وجود النتائج وأظهرت

 داللة  ذات فروق وجود عدم  النتائج  أظهرت كما  التعلم، صاااااااعوبات   ذوي الطلبة  لد   الحساااااااي التكامل   مهارات  تنمية 
 الص . لمتغير تعز  إحصائية داللة ذات فروق وجود وعدم الجنس، لمتغير تعز  إحصائية

 التكامل مهارات تنمية في باللعب التعلم إلى مستند تدريبي برنامج فاعلية حول دراسة بإجرا  الباحثتان وأوصت
 .التعلم صعوبات ذوي الطلبة من م،تلفة ألعمار الحسي

 التدريبي. باللعب،البرنامج الحسي،التعلم التعلم،التكامل صعوبات :المفتاحية الكلمات
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The Efficiency Of a play-based Learning training programe in Developing 
Skills of sensory integration Among the Students With Learning disabilities. 
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Abstract 

This study aimed to prepare atraining program based on Learning by playing in 
developing sensory integration skills for students with Learning disabilities enrolled in the 
resource room in a private school in the capital. Amman, The sample of the study consisted 
of students of the second and fourth grades in a private school in the capital. Amman, and 
they are (10) students for the second semester of the year (2020).to achieve the goals of the 
study, the sensory integration scale was developed and atraining program was built.suitable 
psychometric properties were verified, as the scale included ten dimension ,including. 
Where the included ten dimensions including ( visual kinetic synergy, awareness of the 
relation ship between shape and floor, space in space, copying shaps, supplementing the 
missing parts, Touch exiting site ,finger recognition,hand writing, motor balance, body 
position simulation) The results showed that there were no statistically significant.differens 
in the use of the training program based on Learning by playing in developing sensory 
integration skills among students with Learning difficulties, and the results also showed that 
ther were no statistically significant differences attributable to the gender variable. and the 
absence of statistically significant Differences attributable to the class variable.  

The researcher recommended conducting a study on the effectiveness of atraining 
program basesd on Learning by playing in developing sensory integration skills for Different 
students with Learning disabilities.  
Key Words: Learning disabilities, sensory integration ,Learning to play ,Training program 
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 :المقدمة
 ويظهر الميدان، هذا في العاملة المؤسسات بإهتمام َحظيت التي ال،اصة التربيِة فئاِت إحد  التعلم صعوبات ُتّعد

 الدراسااااات من العديد أجريت التعلم بصااااعوبات اوهتمام تزايد ومع الفئة، لتلك المقدمِة وال،دمات البرامِج خالل من ذلك
 التعلم، صعوبات  ذوي وخصائص  المؤثرة بالعوامل المتعلقة تلك سوا   التعلم، صعوبات  موضوعَ  تناولت التي والبحوث

 والعالج. التش،يص آلية أو
 المشكالت،  وطبيعة الشدة،  محك بإختال  تصن   التعلم صعوبات  أن إذ محيرة، بأنها التعلم صعوبات  توص   
 صاااعوبات تتأثر حيث عليهم، جدًا صاااعبة الدراساااة بأن يجدون ما غالبًا التعلم صاااعوبات طلبة أن كما النمائية، والمرحلة
 تواصله وطريقة المعلومات مع الش،ص بها يتعامل التي والكيفية جديدة، أشيا  الش،ص بها يتعلم التي الطريقة في التعلم
 والكتابة، القرا ة، مثل: األساسية   المهارات تعلم كيفية في تؤثر أن يمكن كما المدرسة.  في التعلم فقط وليس اآلخرين، مع

 والتفكير. الوقت وت،طيط التنظيم مثل المهارات تعلم طريقة وفي والرياضيات،
 األساااسااية النفسااية العمليات من أكثر أو واحدة في إضااطراب بأنها: التعلم صااعوبات د2012) ال،طيب ويعر 

 اونتباه، بضع  التعليمية الصعوبات ترتبط كذلك التهجئة، أو الحساب، أو القرا ة، أو الكتابة، أو اللغة، بفهم العالقة ذات
 المفاهيم. تطوير أو التذكر، أو المشكالت، حل أو

 البصااري، الضااع  أو العقلي، كالت،ل  ،األخر  اوعاقة حاالت من حالة عن تنجم ال التعلم صااعوبات أن كما
 ذلك. غير أو إقتصادي، أو ثقافي أو بيئي حرمان أو السمعي، الضع  أو

 لبرامج يحتاجون أنهم يعني مما وحركية، حساااية صاااعوبات من التعلم صاااعوبات ذوي الطلبة من الكثير ويعاني
 المعرفية، المهارات تطوير في المسااااااااعدة على البرامج تلك تقوم أن الضاااااااروري ومن مهاراتهم، لتنمية الت،طيط جيدة

 المتعددة.  الحوا  خالل من التعلم خالل من وذلك  الحساااااااية،  والقدرات  ي،الحرك والتناساااااااق  التوازن، مثل:  والحركية، 
 هي وساايلة أفضاال وإن فعله. في يرغب لما وي،طط إكتساابه، ما ليثبت الكافي، الوقت توفير يجب المهارات تلك ولتطوير
  المهمة. وإتقان أدا  على الطالب وتدريب ألجزا  المهمة تحليل

 في الشااامل النمو على الطالب تساااعد التي المتنوعة األنشااطة بتوفير اوهتمام الطفولة بمرحلة للم،تصااين ينبغي
 مرحلة في األطفال يمارسها  التي المهمة األنشطة  من واحدًا اللعب نشاث  ويعد والنفسية،  والجسمية  العقلية الجوانب جميع

 لديه، فطري اساااااتعداد أنه كما سااااالوكه، مظاهر من ومظهر األسااااااساااااية، الطفل حاجات من حاجة اللعب إن إذ الطفولة،
 أن كما به، يشعرون  وما به يفكرون بما ي،بروننا أن اللعب خالل من األطفال ويستطيع  حياته، ضرورات  من وضرورة 
 في يساااااهم وغيرها، والصاااالصااااال  والمعجون، واأللوان، والمكعبات، الدمى، مثل األلعاب نم للكثير األطفال اسااااتعمال
 د.2014 )العناني، ممتعة وبطريقة بسهولة المعلومات إيصال

 طريق عن األنشطة  وتقديم له، والت،طيط باللعب االهتمام بضرورة  أوصت  التي الدراسات  من العديد هنالك إن
 توفير خالل من واللعب البحث حرية لهم تتيح لألطفال مناسااااابة تربوية بيئة وإعداد لألطفال، تشاااااويقًا أكثر لتكون اللعب
 يساااااير للتعلم رئيس مصااااادر اللعب أن يتضاااااح هنا من ودوافعهم، األطفال بميول التعليم برامج وربط التعليمية، األلعاب
 يقود باألخر ، منها كل إرتباث ومد  ال،طوات هذه تحديد وإن باألخر ، منها كل وتتأثر تؤثر منظمة خطوات ضاااااامن
 د.2003 )الحيلة، واوبداع التفكير إلى الطفل

 تحفيز فإن التعلم، على الطالب مسااااااعدة عاتقها على يقع التي المهمة التربوية المؤساااااساااااة  هي المدرساااااة تعد
 لديهم. الحسي التكامل مهارات تطوير في يساهم باللعب التعلم على الصغار الطالب

 التكامل   مهارات  تنمية  في باللعب   التعلم إلى مساااااااتند   تدريبي  برنامج  إعداد  أهمية  إلى الباحثتان   وجه  ما  وهذا 
 التعلم. صعوبات ذوي الطلبة لد  الحسي

 معينة، بطريقة األفراد تصر   أسباب  توضيح  على تساعد  التي المهارات أحد الحسي  التكامل مصطلح  ويعتبر
 الساامع حاسااتي طريق عن فقط ليس لحظة، كل في اونسااان مس إلى تدخل الحسااية المعلومات من له حصاار ال عدٌد هناك

 ويكامل ،عليه المتدفقة الحسااااية المثيرات تلك بين ينظم أن المس وعلى الحوا ، جميع خالل من أيضااااًا ولكن والبصاااار،
 من المعلومات تستقبل  كما المعرفة، إكتساب  مراحل من مرحلة الحسي  التكامل ُيّعد الحوا  خالل فمن.ثابت بشكل  بينها
 والتصااااااار  والحركة التعلم على قادرًا الشااااااا،ص ليكون لدينا األحاسااااااايس كل بتنظيم يقوم والدماغ بنا، المحيطة البيئة

 والحاساااة الدهليزية، والحاساااة واللمس، والشااام، والتذوق، والبصااار، السااامع، وهي الحوا  من بسااالسااالة  فعالة، بطريقة
 دAyres, 2005) المشكالت وحل والتفكير، المفهوم، وتكوين التعلم، مثل: الحسي للتكامل مراحل هناك أن كما الجلدية،

 مهارات تنمية على الباحثة عملت لذا تعلم، صااعوبات إلى يؤدي قد الحسااية العملية في إضااطراب أي حدوث إن
كامل    ما  تدريبي؛  برنامج  خالل من الحساااااااي الت باه  على الطالب    قدرة  على ينعكس أثر من له   ل تالي    والتركيز اونت  وبال
 .التعليمية العملية إستثمار
  الدراسة: مشكلة
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 تنمية في باللعب التعلم إلى مسااااتند تدريبي برنامج فاعلية أثر على التعر  في الحالية الدراسااااة مشااااكلة حددت
 التعلم. صعوبات ذوي الطلبة لد  الحسي التكامل مهارات
 البساايطة أو السااهلة بالعملية ليساات الطلبة لد  الموجودة الحسااية األنظمة بين الحسااي التكامل عملية حدوث نإ

 تسااجيل على تساااعد محددة حسااية عتبة وتوافر الطلبة يتلقاها التي الحسااية المعلومات ألنواع واضااًحا إدراًكا تتطلب فهي
 المعلومات هي ما تحديد على الطلبة من قدرة تتطلب كما مناسااااابة، أفعال بردود واوساااااتجابة صاااااحيح بشاااااكل المعلومة
 حالة في الطلبة يبقى وهكذا وتنفيذها. اوستجابة تنظيم ثم ومن تجاهلها، فيتم المهمة غير المعلومة هي وما لمهمةا الحسية
  حياتهم. في توازن

سير  في الحسي  التكامل نظرية تبحث حيث سلوك،  بالتعلم ال،اصة  المشكالت  تف  في تل  إلى ترجع ال والتي وال
 جين األمريكية الوظائفية المعالجة هي العصبي  الحسي  للتكامل نظرية أسس  وضع  من وأول المركزي، العصبي  الجهاز
 باألذن المرتبطة الدهليزية الحاساااااااة وهي أخر  حوا  يوجد لدينا المعروفة ال،مس الحوا  أن أضاااااااافت وقد أيريس،
 بالنسااابة والجسااام رأ ال وضاااع طريق عن الفراغد،وذلك -الحركة -الجاذبية)التوازن عن معلومات توفر والتي الداخلية،
 ،المسااتقبلة  الحسااية  المعلومات توفر والتي والمفاصاال  بالعضااالت  المرتبطة العميقة الحسااية  والمثيرات األرض، لسااطح 

  (Thompson.c., 2011) والعضالت المفاصل من األجزا  من واألربطة

 الدراسة: أسئلة
  اآلتية: األسئلة عن اوجابة الدراسة هذه تناولت

 باللعب التعلم إلى مستند تدريبي برنامج وست،دام د0,05=∝) الداللة مستو  عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد هل .1

 التعلم؟ صعوبات ذوي الطلبة لد  الحسي التكامل مهارات تنمية في
 التعلم إلى مستند تدريبي برنامج وست،دام د0,05=∝) الداللة مستو  عند إحصائية داللة ذات فروق يوجد هل .2

 لمتغير)الجنسد؟ تعز  التعلم صعوبات ذوي الطلبة لد  الحسي التكامل مهارات تنمية في باللعب
 التعلم إلى مستند تدريبي برنامج وست،دام د0,05=∝) الداللة مستو  عند إحصائية داللة ذات فروق يوجد هل .3

 )الص د؟ لمتغير تعز  التعلم صعوبات ذوي الطلبة لد  الحسي التكامل مهارات تنمية في باللعب
  الدراسة: أهمية

 التكامل مهارات تنمية في باللعب التعلم بأهمية متعلق نظري بأدب العربية المكتبة تزويد إلى الدراسة هذه تسعى
 ويمكن التعلم، صاااعوبات لذوي الحساااي التكامل حول معلومات بتوفير وذلك التعلم، صاااعوبات ذوي الطلبة لد  الحساااي
  مهمين: جانبين في الحالية الدراسة أهمية إبراز

 توفر بأن الباحثتان وتأمل مهمة لمتغيرات تناولها في الدراسة لهذه النظرية األهمية تظهر النظرية: األهمية .1
 تنمية في باللعب التعلم إلى مستند تدريبي برنامج بإست،دام تتعلق وأن الدراسة متغيرات حول نظرًيا أدًبا الدراسة
 مهم جانب على التركيز خالل من أهميته تظهر كما التعلم، صعوبات ذوي الطلبة لد  الحسي التكامل مهارات

 الحسي. التكامل وهو الطلبة من الفئة هذه تعلم عملية تسهيل في يسهم جدًا
 باللعب التعلم إلى مستند تدريبًيا برنامًجا وفرت بأنها الحالية للدراسة التطبيقية األهمية تتحدد :التطبيقية األهمية .2

 أخصائي تساعد أن الدراسة هذه لنتائج ويمكن التعلم، صعوبات ذوي للطلبة الحسي التكامل مهارات تنمية في
 ذوي للطلبة الحسي التكامل مهارات تنمية في مناسب تدريبي برنامج تطبيق في األمور وأوليا  ال،اصة، التربية

 لديهم. األدا  تحسن في اعدتس التعلم صعوبات
  :الدراسة مصطلحات

 اآلتية: المصطلحات على الدراسة هذه اشتملت
نامج  هارات  المعار   من لمجموعة  منطقي تنظيم تدريبي: ال البر كل   التي والم يات    مجموعها  في تشااااااا فا ية.  الك  التعليم
 تقويم معيار هنا ويصبح  البرنامج. أهدا  وتحقيق الكفايات لهذه اوتقان لمستو   الوصول  عن مسؤوًلا  المتدرب ويصبح 
 د2005 وحوالة، السميع )عبد المعلومات من يعر  مما بدًلا عمله يستطيع ما هو المعلم أدا 

 وتهتم والدقيق، المنظم الت،طيط على تقوم التي والتدريبات األنشااااطة من منظمة ساااالساااالة بأنه إجرائًيا: ويعر 
 التذوق، الشاام، البصاار، )الساامع، الحوا  تساات،دم أنشااطة إساات،دام بهد  علمية ألسااس وفًقا وتحليلها المشااكلة بدراسااة
 التعلم إلى مساااتند تدريبي برنامج  خالل من الحساااي التكامل مهارات لتنمية الجلديةد، الحاساااة الدهليزية، الحاساااة اللمس،
 البرنامج. هذا عليها سيقوم التي المهارات من العديد إطار في وذلك التعلم، صعوبات ذوي الطلبة لد  باللعب
 نفس في ويحقق والوجدانية، والجسااامية العقلية وقدراتهم سااالوكهم لتنمية الطالب به يقوم موجه نشااااث إنه :باللعب التعلم
   د2014العناني، ) والتسلية المتعة الوقت
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 تسهم تربوية ألعاب توظ  التي الجلسات من عدد على يشمل منظم تعليمي نشاث أنه :على إجرائًيا باللعب التعلم ويعرف
 تعليمية أهدا  إلى الوصاااااول أجل من التعلم نحو ورغبته وفاعليته الطالب نشااااااث زيادة في وتسااااااهم التعلم، إحداث في

 والمهارات. والمعلومات األفكار الطالب وكساب المعلم إشرا  تحت النشاث هذا يتم أن على ؛ محددة

 أو الذوق، أو اللمس، أو السااااامع، أو )الرؤية، الحوا  من تأتي التي المعلومات إسااااات،دام هو الحساااااي: التكامل •
 بشكل  جسده  إست،دام  من اونسان  لتمكين وذلك اليومية؛ الحياة في الجلديةد الحاسة  أو الدهليزية، الحاسة  أو الشم، 
 د2012 )محمد، المحيطة. البيئة مع فعال

 من عدًدا ويتضاااامن الحوا ، خالل من تسااااتثار التي المهارات من مجموعة أنه :على إجرائيًا الحسااااي التكامل ويعرف
 الشااكل، نسااس الفراغ، في الموضااع واألرضااية، الشااكل بين العالقة إدراك الحركي، البصااري )التآزر الفرعية المهارات

 وتقا  الحركيد التوازن الجساااام، وضااااع محاكاة اليد، ك  على التعر  األصااااابع، على التعر  اللمسااااي، المثير موقع
 للغرض. المعد المقيا  على الطالب عليها يحصل التي بالدرجة

 النفساااااية العمليات من أكثر أو واحدة في إضاااااطراب من يعانون الذين الطلبة هم: التعلم صاااااعوبات ذوي الطلبة •
 على مكتملة غير قدرة في تتجسااااد قد التي المكتوبة، أو المحكية، اللغة إساااات،دام أو بالفهم، ال،اصااااة األساااااسااااية
 اودراكية، كاوعاقة أحوااًل المصاااااااطلح هذا ويشااااااامل الكتابة، أو،القرا ة أو التحدث، أو التفكير، أو اوصاااااااغا ،
 على التطورية، الكالمية والحبسااة اللغة، وصااعوبات الطفي ، الدماغي الوظيفي والقصااور الدماغية، واوصااابة

 أو ساامعية، أو،بصاارية إعاقات من ناتجة تعلمية مشااكالت من يعانون الذين الطالب يشاامل ال المصااطلح هذا أن
 د.2009، )الوقفي اقتصادي. أو ثقافي، أو بيئي، حرمان من أو انفعالي، اضطراِب أو عقلي، ت،ل   أو حركية،

 المقننة، وغير المقننة، التقييم أدوات من بمجموعة التعلم بصاااااعوبات المشااااا،صاااااون الطلبة أنهم على إجرائًيا: ويعرفون
 التربية  خدمات   لتلقي المصااااااااادر بغر  ويلتحقون والتعليم، التربية  وزارة قبل  من بها  المعتر  الغرض، لهذا  والمعدة 
 ال،اصة. المدار  إحد  في والرابع الثاني الصفين في هم ممن عمان، العاصمة مدار  في ال،اصة

 ومحدداتها: الدراسة حدود
 الدراسة: حدود

 .األردن عمان_ العاصمة في ال،اصة المدار  إحد  في الدراسة هذه طبقت المكانية: الحدود •

 .د2020 ( الدراسي العام من الثاني الفصل في الدراسة هذه تنفيذ تم الزمانية: الحدود •

 والرابع الثاني الصاافين من التعلم بصااعوبات المشاا،صااين  الطلبة على الدراسااة هذه تطبيق تم البشاارية: الحدود •
 عمان_االردن. العاصمة في ال،اصة المدار  إحد  في المصادر بغر  الملتحقين األساسي

 لمجتمع مماثلة   مجتمعات  على إليها  التوصااااااال سااااااايتم التي النتائج  تعميم إمكانية   مد   تحديد   تم التعميم: إمكانية   •
 المناسبة. السيكومترية بال،صائص الدراسة أدوات تمتع وبمد  مجتمعها، مع المجتمعات وتشابه الدراسة

 الصلة ذات السابقة والدراسات التظري اإلطار
  التعلم صعوبات أوًلا:

 لمصااطلح تعري  تقديم تناولت التي الجهات تعددت وقد التعلم، صااعوبات مفهوم تناولت التي التعريفات تنوعت
 يلي: ما التعريفات هذه أشهر ومن مت،صصة ولجان م،تصين بين التعلم صعوبات
 الفدرالي: التعريف

 : ومنها النواحي من للعديد شامًلا تعريًفا الفدرالي التعري  قدم حيث
 أو المكتوبة اللغة فهم في المتضاامنة  األساااسااية   النفسااية  العمليات من أكثر أو واحد في إضااطراب  العامة: الناحية من -1

 أو الكالم، أو التفكير، أو اوسااتماع، على الفرد قدرة في قصااور أو كإضااطراب يظهر قد والذي إساات،دامها، أو المنطوقة
 .الحسابية أوالعمليات ،أوالتهجئة الكتابة، أو القرا ة،

 وال،لل الدماغ، وإصاااابات اودراك، صاااعوبة مثل: معينة حاالت المصاااطلح هذا يتضااامن المتضااامنة: االضاااطرابات -2
 الكالمية. والحبسة القرا ة، وعسر الدماغي، الوظيفي

 حركية، أو سمعية،  أو بصرية،  إعاقات عن الناتجة التعلم مشكالت  المصطلح  هذا يتضمن  ال المستثناة:  االضطرابات  -3
 د.2013 ،الحياري لعمايرة،ا )جروان، إقتصادي أو ثقافي، أو بيئي، حرمان أو انفعالي، إضطراب أو عقلية، أو

 التعلم: صعوبات انتشار نسبة
 من التعريفات إختال  بساااااابب وذلك كبيرًا اختالًفا التعلم صااااااعوبات ذوي الطلبة أعداد حول التقديرات ت،تل 

 ال التعلم صاااعوبات حدوث نسااابة أن بعضاااهم يعتقد حين ففي للتشااا،يص، عليها متفق إختبارات توفر عدم وبسااابب جهة
 )ال،طيب، %5-3 هي عمومًا المعتمدة النساااابة أن إال %20 إلى تصاااال قد النساااابة أن آخرون ويعتقد % 1 إلى تصاااال

 د2017 الحديدي،
 الحسي التكامل ثانًيا:
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 المعلومات، هذه تنظيم على تعمل ثم الحوا ؛ طريق عن البيئة من المعلومات تتلقى طبيعية عصاااابية عملية هو
 عملية وتتم اليومية، الحياة في والعمل التعلم أجل من الم،تلفة للتحديات المالئمة اوسااااتجابة وت،طيط تنفيذ في وتساااات،دم
 معالجتها ثم الدماغ إلى وإرساااالها الم،تلفة الحوا  من المعلومات اونساااان إساااتقبال خالل من العصااابي الحساااي التكامل
 المالئمة. االستجابات وإعطا 

 ويميز ويعدل يسااااااجل أيريس جين وعرفت (Ayres.J.2005) فيها التي العملية بأنه: الحسااااااي التكامل ويعر 

 البيئة. على ردًا هاد  تكيفي سلوك ونتاج الحسية واألنظمة الحسي، النظام خالل من المستقبلة واألحاسيس األفراد،
 باللعب التعلم ثالًثا:

 حيث حياتهم، من األولى األشاااااهر من وتبدأ جماعي، أو فردي بشاااااكل حياتهم في اللعب سااااالوك الطلبة يمار 
 وباستمرار. العمر بتقدم لديهم اللعب يتطور ثم حولهم، من االشيا  نحو وأيديهم أعينهم بتحريك أنفسهم مع يلعبوا

ست،دمها  ومستلزمات  أدوات له صمم  إذ التعليمي، اللعب على أكدوا الذين المربين أوائل من فروبل ويعد  في وا
 د.2008 جمال، )الزريقات، بالهدايا وسميت روضته

 األشااااايا  أدا  يتعلمون فهم الطلبة، جوانب جميع اللعب يمثل حيث خاصاااااة، بطريقة اللعب تعري  الكثير حاول
 ببط . يتعلم والبعض بسرعة يتعلم فبعضهم الترتيب، بنفس

 مواق  لعبة في في،تلفوا نموهم، في ب،برات الطلبة يمر إذ للطلبة، العقلي المظهر بأنه: اللعب أريكساااون عر 
 واالكتشا . والت،طيط بالتجربة الواقع على يسيطروا نموذجية

 السابقة الدراسات
 التكامل تناول لدراسااااات مقارنة كمجموعات دراسااااة 30 نتائج فحص إلى هدفت حيث (Han, 2015) دراسااااة

 األساااااسااااي التعليم مرحلة بين المراحل وتنوعت النمائية، والصااااعوبات التعلم صااااعوبات ذوي األطفال من لكل الحسااااي
 عند إحصااائية داللة وجود عن الحسااي بالتكامل العالج تقارن التي الدراسااات نتائج وأساافرت المدرسااة، قبل ما ومرحلة
 .دالة غير الفروق كانت البديلة، بالتدخالت الحسي بالتكامل العالج مقارنة نتائج وأسفرت الداللة، مستو 

سة  وضحت  كما ست،دام  قواعد على الحسي  التكامل تأثير إكتشا   (Giess, 2012)درا  لذوي برنامج القرا ة،با

 تم األكاديمية القرا ة صاااعوبات ذوي المراهقين من وطالبة طالب د9) من الدراساااة عينة تكونت وقد القرا ة، صاااعوبات
 د30) من انتقاؤهم

 ما  أعمارهم  وتراوحت  إناثد  5 ذكور، 4) ثانوي  الثاني  إلى اوبتدائي  الثالث   من الصااااااافو  طالب من طالباً  
 تم حيث والتهجئة، للقرا ة ارتون نظام ومقيا  الكلمة، قرا ة كفا ة اختبار الدراساااة  اسااات،دمت  د،17.5 إلى 15،2بين)

 أي نطق في مشكلة يواجه هل الطلبة المعالج يسأل البداية ففي الكلمة، بنا  ثم المقاطع وقرا ة التهجئة على الطلبة تدريب
 لبيان آخر لتدريب بإخضاااااعه المعلم فيقوم الحر  ذكر الطالب يسااااتطيع لم إذا الجلسااااات خالل عليه تدريبه ليتم حر ،
 بين الفرق على الطفل تدريب يتم القصاايرة واألصااوات المقاطع لتدريس بالنساابة أما المشااكلة، فيها يواجه التي الحرو 
 تعتمد والتي عامة بصاافة الحسااي التكامل وفنيات األصااابع تهجئة اساات،دام يتم كما الساااكن، والصااوت المتحرك الصااوت
 تحساان  الدراسااة  نتائج وأظهرت متحرًكا، أم ساااكًنا  الحر  كان سااوا   إليه واالسااتماع  ورؤيته للحر  الطلبة لمس على
 تحديد إلى هدفت د2011) الرحيم عبد دراسااااااة الحسااااااي.أما التكامل على المعتمد التدخل برنامج تطبيق بعد الطلبة آدا 

 العاديين، الطلبة لد  األولى الثالثة للصاااااافو  الكتابةد القرا ة، النطق، )االسااااااتماع، العربية اللغة في التعلم صااااااعوبات
 الكتابةد القرا ة، النطق، العربية)االساااتماع، اللغة في التعلم لصاااعوبات المؤدية األساااباب لعالج تعليمية أنشاااطة وتصاااميم
 الطلبة عدد كان األول للصاا  بالنساابة الدراسااة عينة تكونت وقد السااعودية، العربية المملكة في األولى الثالثة للصاافو 

 وكان ضاااابطة مجموعة الصااافين من الطلبة باقي اعتبار وتم طالًبا، د17) المحددين الصااافين في التعلم صاااعوبات ذوي
 تم وقد د15) المحددين الصاافين في التعلم صااعوبات ذوي الطلبة عدد كان الثاني للصاا  بالنساابة طالًبا_ د114) عددهم
 الطلبة عدد كان الثالث للصااا  وبالنسااابة طالًبا، د105) عددهم وكان ضاااابطة مجموعة الصااافين في الطلبة باقي اعتبار
 عددهم وكان ضاااابطة مجموعة الصااافين في الطلبة باقي اعتبار تم وقد طالًبا، د18) الصااافين في التعلم صاااعوبات ذوي
 التجريبية المجموعتين بين التحصاااايل في فروق وجود عدم توضااااح األول الصاااا  أن النتائج وأشااااارت طالًبا، د107)

 المهارات على تدربت قد التجريبية المجموعة أن إلى يشااااير وذلك البعدي، لالختبار بالنساااابة األول للصاااا  والضااااابطة
 في فروق وجود عدم تبين الثاني للصاا  بالنساابة أما طالبها، مهارة زيادة في ذلك أسااهم وقد األنشااطة خالل من اللغوية

 المجموعتين بين التحصاااااايل في فرق وجود وعدم الثاني، للصاااااا  والضااااااابطة التجريبية المجموعتين بين التحصاااااايل
 بين التحصاايل في فروق وجود عدم تبين الثالث للصاا  بالنساابة أما البعدي، لالختبار الثاني للصاا  والضااابطة التجريبية

 التعر  إلى هدفت التي د2005عفانة) ودراسة البعدي، لالختبار بالنسبة الثالث للص  والضابطة التجريبية المجموعتين
 والثالث الثاني الصاااافين طلبة لد  الرياضاااايات، في والمؤجل الفوري التحصاااايل في التعليمية األلعاب إساااات،دام أثر إلى

 تم األساااسااي  الثاني للصاا  دراساايتين شااعبتين من الدراسااة عينة تكونت حيث القد ، ضااواحي مدار  في األساااسااين، 
 الثانية المجموعة و التربوية، األلعاب باسااات،دام ودرسااات التجريبية األولى المجموعة لتكون عشاااوائي، بشاااكل توزيعهما
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 تم األساااسااي الثالث للصاا  دراساايتين شااعبتين من أيضاًاا العينة تكونت كما التقليدية، بالطريقة ودرساات ضااابطة الشااعبة
 معامل   حسااااااااب تم كما  المجموعتين، تكافؤ  من للتحقق قبلي اختبار  بإجرا   الباحثة   قامت   وقد  الطريقة،  بنفس توزيعهما 
 األسااااساااي، الثالث للصااا  د0،88) قيمة بلغت كما د0،81) الثاني للصااا  قيمته بلغت حيث التحصااايل، الختبار الثبات

 يتعز  الرد تحصاااايلال في داللة مسااااتو  عند احصااااائية داللة ذات فروق وجود :عدم يلي ما الدراسااااة نتائج وأظهرت
 معًا. والتفاعل الحسي ،التدريس لطريقة
 واإلجراءات الطريقة

 الدراسة: منهج
 عن واوجابة الدراساااااة طبيعة مع لتوافقه وذلك التجريبي، شااااابه المنهج الدراساااااة هذه في الباحثتان اسااااات،دمت

 أسئلتها.
 وعينتها: الدراسة مجتمع

 العاصااامة في ال،اصاااة المدار  إحد  في المصاااادر بغرفة الملتحقين الطلبة من الحالية الدراساااة مجتمع تكون
 المدار  إحد  بزيارة الباحثة قامت حيث قصاادية، بطريقة الدراسااة عينة إختيار تم وقد د.2020) الدراسااي للعام عمان

 التربوي التشاا،يص حسااب التعلم صااعوبات فئة ضاامن والمشاا،صااين الدراسااة عينة لتحديد عمان العاصاامة في ال،اصااة
 الدراساااااة عينة توزيع تم وقد الجنساااااين. كال من طالب د10) العينة أفراد عدد كان وقد ثروت، األميرة كلية من المعتمد
 التالي: الجدول في كما

 والصف الجنس، لمتغيري وفقًا الدراسة أفراد توزيع (:1) رقم الجدول
 الرابع الثاني الصف الجنس

 4 2 الذكور
 2 2 اوناث
 6 4 المجموع
 10 الكلي المجموع

 الدراسة: أدوات
 بالبرنامج الممثلة الدراساااااااة أداة بإعداد الباحثتان قامت أسااااااائلتها عن واوجابة ،الدراساااااااة أغراض من لتحقيق

 اآلتية: بال،طوات تطويرهما وتم الحسي، التكامل ومقيا  التدريبي،
 التدريبي: البرنامج -أواًل

 د5) بواقع جلساااااااة، د22) من تكون تدريبي برنامج تطوير تم الدراساااااااات من العديد على الباحثتان إطالع بعد
 الباحثتان وإساااااات،دمت شااااااهور، ثالثة البرنامج تنفيذ إسااااااتغرق حيث دقيقة، 30 جلسااااااة كل مدة أساااااابوعًيا، جلسااااااات

 ويغطي التعاوني، التعلم التكرار، الحث، التعزيز، المحاكاة، النمذجة، والمناقشااااااة، التوضاااااايح : التالية اوسااااااتراتيجيات
 إدراك الحركي، البصاااري التآزر اآلتي: النحو على وهي الحساااي التكامل بمهارات وتتمثل المجاالت من د10) البرنامج
 على التعر  اللمسي،  المثير موقع الناقص، الجز  تكملة الشكل،  نسس  الفراغ، في المكان واألرضية،  الشكل  بين العالقة

 الحساي  التكامل مهارات تنمية إلى هدفت والتي الجساام. وضااع محاكاة الحركي، التوازن اليد، ك  على الكتابة األصااابع،
 باللعب. التعلم خالل من التعلم صعوبات ذوي للطلبة
 البرنامج: صدق
 المحتوى صدق

 اوختصاااص وذوي التدريسااية الهيئة أعضااا  من المحكمين من مجموعة على البرنامج بعرض الباحثتان قامت
 األردنية، الجامعة العربية، عمان جامعة التالية: وال،اصاااااة الحكومية الجامعات من د11) وعددهم ال،اصاااااة التربية في

 بنسااااااابة  المحكمون اقترحها  كما  التعديالت  بإجرا   الباحثة   قامت   وقد  التطبيقية،  البلقا   جامعة   اوساااااااالمية،  العلوم جامعة  
80%. 

 التدريبي البرنامج محتوى (:2) رقم الجدول
 التدريبي البرنامج محتو 

 الرئيسي الهد  التعلم. صعوبات ذوي الطلبة لد  الحسي التكامل مهارات تطوير

 لديهم. الحسي التكامل مهارات لتنمية بها يكلفوا التي األلعاب التعلم صعوبات ذوي الطلبة يؤدي أن-1
 األلعاب. بتأدية القيام عند إليهم الموجهة المهام الطلبة ينفذ أن-2
 المطلوبة. اللعبة تنفيذ أثنا  بالسعادة الطلبة يشعر أن-3
 البرنامج. جلسات حضور على الطلبة يقبل أن-4
 المطلوبة. المهام تأدية أو األسئلة على اوجابة عند مراعاتها يجب التي التعليمات في الطلبة يلتزم أن-5
 المهام. تأدية أثنا  زمالئهم مع الطلبة يتعاون أن-6

 العامة األهدا 
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 الحركي. البصري التآزر مهارة تطوير -1
 واألرضية. الشكل بين العالقة مهارة تطوير-2
 الفراغ. في المكان مهارة تطوير-3
 الشكل. نسس مهارة تطوير-4
 الناقص. الجز  تكملة مهارة تطوير-5
 اللمسي. المثير موقع مهارة تطوير-6
 اليد. أصابع على التعر  مهارة تطوير-7
 اليد. ك  على الكتابة مهارة تطوير -8
 الحركي. التوازن مهارة تطوير-9
 الجسم. وضع محاكاة مهارة تطوير-10

 الفرعية األهدا 

 الجلسة زمن دقيقة 30

 التدريب مكان مهارة. بكل ال،اصة األركان
 المست،دمة االستراتيجيات التعاوني التعلم التكرار، النمذجة،المحاكاة،الحث، والمناقشة، التوضيح التعزيز،
 المست،دمة الوسائل التدريب. أماكن في الموجودة والمعدات األلعاب

 يلي: ما يتضمن بحيث البرنامج تطبيق وإجرا ات خطوات مع يتناسب بما المكان تجهيز يتم أن بعد
 للعينة المحددة الشروث وفق مقصود بشكل اختيارهم تم الذين البحثد )عينة الطلبة توزيع يتم التدريب بداية 

 سمعي، ،)لمسي لديه الذي االضطراب على بنا  االلعاب من مجموعة يطبق طالب كل العمر، ناحية من
 االركان من ركن كل ضمن يشاؤون كما والعمل التحرك حرية الطلبة ترك ثم ومن حركي،.... بصري،

 إجرا ات تحديد ثم األلعاب. ومشاركتهم الطلبة بتدريب العمل فريق ويبدأ العمل. فريق بوجود دقيقة30 لمدة
  التدريبي. البرنامج في كما العشرة المجاالت من مجال بكل خاصة

 الجلسة إجرا ات

 التالية المعلومات يشمل بما المعلمات إحد  بمساعدة مباشرة الجلسة أثنا  السلوكية مالحظاتها بتسجيل الباحثتان قامت
 التدريبد. استغرقه الذي الوقت الطالب، فعل )ردة األلعاب: من مجموعة تطبيق وبعد

 التقييم

 :الحسي التكامل مقياس -ثانيًا
 ألغراض العالقة  ذات والمقاييس  والدراساااااااات  الساااااااابق التربوي األدب على باوطالع  الباحثتان   قامت   أن بعد 
 الحساااااي التكامل د،ومقيا 1980) البصاااااري والتآزر الحساااااي للتكامل .Ayres,J آيريس جين )مقيا  مثل: الدراساااااة

 على وتطبيقه الحساااااي التكامل مقيا  تطوير إمكانية الباحثة وجدت د2017) وطعمية والطنطاوي، للشااااا،ص، لألطفال
 موزعين مهمة د100) من المقيا  تكون وقد الدراسااة، ألغراض الساايكومترية بال،صااائص يتمتع كونه الدراسااة، عينة
 يلي: كما مهام د10) على موزع محور وكل محاور د10) على

 ال،روج دون محددة مسااااااااحة داخل األشاااااااكال تلوين ويشااااااامل مهامد  10) الحركي: البصاااااااري التآزر  :األول المحور
 ال،طوث. وتتبع مساعدة ب،طوث والتوصيل مساعدة، خطوث بدون عنها،التوصيل

 أشكال  مع وتتداخل تتقاطع التي األشكال  تمييز ويشمل  مهامد 10 واألرضية:)  الشكل  بين العالقة إدراك :الثاني المحور
 الصور. بين االختالفات تمييز أو الصورة داخل م،تفية أو أخر 

 اليمين في تقع التي الجساااااام وأجزا  والكلمات األشااااااكال تمييز ويشاااااامل مهامد 10) الفراغ: في المكان الثالث: المحور
 معكوسًا. وضعًا تأخذ التي األشكال بين من المتطابق الوضع ذات األشكال وتمييز واليسار
 أدوات إساات،دام دون بيده بينها وزوايا خطوث من المكون الشااكل نسااس ويشاامل مهامد 10) الشااكل: نسااس الرابع: المحور
 الرصاص. وبقلم مساعدة
 الناقصة، الصورة أجزا  تكملة الناقص، الصورة أجزا  تكملة ويشمل مهامد 10) الناقص الجز  :تكملةالخامس المحور
 وعليه الطالب وكت  وذراع يد من لمسااها يتم م،تلفة أماكن ويشاامل مهامد 10) اللمسااي: المثير :موقعالسااادس المحور
 العينين. مغمض وهو الفاحص يلمسها سو  الذي المكان تحديد

 وهو عشوائي باختيار يديه أصابع أسما   على الطالب تعر  ويشمل  مهامد 10) األصابع:  على التعر  :السابع  المحور
 العينين. مغمض
 جلد على رسااامها يتم وكلمات وأرقام وأشاااكال حرو  كتابة وتشااامل مهامد 10 ) اليد: ك  على الكتابة الثامن: المحور

 العينين. مغمض وهو اليد
 جسمه  ووضع  توازنه على بالحفاظ الطالب بها يقوم أوضاع  عدة ويشمل  مهامد 10) الحركي: التوازن التاسع:  المحور

 باتزاند. والوقو  قفز، جري، ،مشي الحركية) األلعاب من مجموعة خالل من
 صااور لعدة بالضاابط الجساام وضااع بمحاكاة الطالب يقوم أن وتشاامل مهامد 10) الجساام: وضااع محاكاة :العاشاار المحور
 يراها. التي النموذج أو للصورة طبقًا وعضالته مفاصله بتحريك والقيام
 المحكمين: صدق
  المحتوى: صدق أواًل:
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 الجامعات من عدد في التدريساااااااية الهيئة أعضاااااااا  من مجموعة على األولية صاااااااورته في المقيا  عرض تم
 الفقرات إنتما  ومد  المقيا ، فقرات مناساابة حول ومالحظاتهم آرائهم بإبدا  قاموا حيث د،11) عددهم والبالغ األردنية

 األخذ تم ومالحظاتهم المحكمين آرا  ضو  وفي للمقيا ، اللغوية الصياغة ووضوح المقيا ، محاور من محور كل إلى
 .%80 بنسبة عليه اوتفاق تم بما

 الخبراء قبل من تعديلها تم التي التعلم صعوبات ذوي الطلبة لدى الحسي التكامل مقياس فقرات (:3الجدول)
 المجال اسم التعديل الفقرة الفقرة رقم

5 
 بدون الشكلين بين الطالب يصل :التوصيل

 مساعدة. خطوث
 الشكلين بين للتوصيل ونهاية بداية وضع

 البصري التآزر
 الحركي

5-10 
 في شكل كل انسس األشكال من مجموعة أمامك

 له المقابل المكان
 الشكل نسس لألصعب األسهل من األشكال بين التبديل

 اليدد أصابع )أسما  التالي الرسم إلى أشر 1-10
 الطالب معرفة حول مالحظة إضافة

 االصابع اسما 
 اليد بأصابع التعر 

 البناء: صدق مؤشرات ثانيًا:
 تنتمي الذي وبالبعد الكلية بالدرجة الفقرة إرتباث معامالت إيجاد خالل من البنا  صااادق مؤشااارات إسااات،راج تم

 وهي د، 0.30) عن وتزيد موجبة كانت جميعها أنها أذ الحالية؛ الدراسة ألغراض مقبولة القيم هذه جميع كانت وقد إليه،
 مناسبة. قيمة

 لفقراته الكلية الدرجة وبين الدراسة أداة فقرات من فقرة كل بين رتباطاإل معامالت (:4) رقم الجدول

 الفقرة رقم
 الفقرة بين االرتباط معامل

 للمقياس الكلية والدرجة
 االرتباط معامل
 البعد مع

 الفقرة رقم
 بين االرتباط معامل
 الكلية والدرجة الفقرة

 للمقياس

 االرتباط مل معا
 البعد مع

1 0.34* 0.53** 61 **0.62 0.72** 

2 0.45** 0.60** 62 *0.43 0.51** 

3 0.55** .75** 63 0.51** 0.65** 

4 0.47** .74** 64 0.42** .750** 

5 0.39* .70** 65 0.54** .740** 

6 **0.42 .80** 66 0.65** .700** 

7 **0.50 .61** 67 0.51** .80** 

8 0.54** 0.68** 68 **0.63 .61** 

9 **0.50 .75** 69 0.50** .65** 

10 **0.65 .67** 70 0.56** .75** 

11 *0.45 .60** 71 0.49** .74** 

12 0.54** .46** 72 0.56** 0.70** 

13 **0.54 .61** 73 0.62** 0.70** 

14 0.72** .63** 74 0.56** .790** 

15 0.71** .61** 75 0.51** .70** 

16 0.65** 0.72** 76 0.59** .72** 

17 0.54** 0.62** 77 0.56** .79** 

18 0.56** 0.70** 78 0.67** .61** 

19 0.63** 0.71** 79 0.56** .65** 

20 0.65** .75** 80 0.49** 0.54** 

21 0.61** .71** 81 0.73** 0.70** 

22 0.71** .70** 82 0.54** 0.70** 

23 *0.53 .70** 83 0.43** .73** 

24 0.56** .51** 84 0.58** .74** 

25 **0.54 .65** 85 0.57** .72** 

26 0.73** **0.53 86 0.59** 0.71** 

27 **0.52 **0.61 87 0.47** .75** 
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 الفقرة رقم
 الفقرة بين االرتباط معامل

 للمقياس الكلية والدرجة
 االرتباط معامل
 البعد مع

 الفقرة رقم
 بين االرتباط معامل
 الكلية والدرجة الفقرة

 للمقياس

 االرتباط مل معا
 البعد مع

28 **0.67 **0.71 88 0.54** .74** 

29 0.67** 0.63** 89 0.54** .70** 

30 0.36** 0.65** 90 0.59** .70** 

31 0.76** 0.61** 91 0.71** .72** 

32 0.45** .78** 92 0.54** .79** 

33 0.65** .70** 93 0.65** .61** 

34 *0.49 .71** 94 0.67** .65** 

35 **0.42 .80** 95 0.52** 0.56** 

36 0.50** .61** 96 0.76** 0.70** 

37 0.56** 0.68** 97 0.80** 0.70** 

38 **0.50 .73** 98 0.65** .73** 

39 **0.65 .66** 90 0.85** .74** 

40 *0.45 .69** 91 0.62** .72** 

41 0.44** .46** 92 0.54** 0.71** 

42 0.60** .51** 93 0.86** .75** 

43 0.65** .69** 94 0.57** .74** 

44 0.80** .60** 95 **0.49 .70** 

45 0.65** 0.72** 96 **0.48 .72** 

46 0.85** 0.63** 97 0.45** .62** 

47 0.62** 0.70** 98 0.56** .69** 

48 0.54** 0.61** 99 **0.52 .51** 

49 0.86** .75** 100 **0.65 .65** 

50 0.57** .71**    

51 **0.49 .70**    

52 **0.48 .74**    

53 0.45** .65**    

54 0.56** 0.68**    

55 **0.52 .71**    

56 **0.65 .66**    

57 0.93** .69**    

58 0.73** .46**    

59 **0.52 .51**    

60 0.83** .69**    

 المقياس: ثبات
 بعض في وطالبة طالبًا د20) من تكونت إستطالعية  عينة على الدراسة  أداة تطبيق تم المقيا  ثبات من للتحقق

 اوتساااااق ثبات معامل حساااااب ذلك بعد وتم التطبيق إعادة تمت أساااابوعين مرور وبعد،ال،اصااااة التربية ومراكز مدار 
 .ألفاد الثبات)كرونباخ معامل إلى التالي الجدول ويشير اوعادة، وثبات ألفا، كرونباخ معادلة بداللة الداخلي

 
 اإلعادة وثبات الداخلي اإلتساق بطريقتي الثبات معامل (:5) رقم جدول

 ألفا كرونباخ اإلعادة ثبات المجال
 0.82 0.80 الحركي البصري التآزر

 0.79 0.81 العالقة إدراك

 0.83 0.79 الفراغ في المكان
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 0.78 0.77 الشكل نسس

 0.80 0.82 الناقص الجز  تكملة

 0.81 0.83 اللمسي المثير موقع

 0.79 0.80 االصابع على التعر 

 0.84 0.81 اليد ك  على الكتابة

 0.79 0.84 الحركي التوازن

 0.77 0.78 الجسم وضع محاكاة

 0.87 0.85 الكلية الدرجة

 مناسااااااابة   جميعها  كانت قد اوعادة بطريقة  والثبات  الداخلي اوتسااااااااق بطريقة  الثبات  قيم أن الجدول  نتائج  بينت 
 الحالية. الدراسة ألغراض
 الدراسة أداة تصحيح

 خاطئة. إجابة لكل د0) وعالمة صحيحة إجابة لكل د1) عالمة إعطا  تم
 الدراسة متغيرات

  باللعب. للتعلم المستند التدريبي البرنامج المستقل: المتغير •

  الحسي. التكامل مهارات التابع: المتغير •
  الدراسة: في المستخدمة اإلحصائية األساليب

 الدراسة: أسئلة عن ولإلجابة البيانات لمعرفة األتية اوحصائية الوسائل إست،دام تم
  اوحصائي. دspss) برنامج خالل من اوختبار وتحليل بتفريغ الباحثتان قامت -
 المعيارية. واونحرافات الحسابية المتوسطات حساب -
 واليس. كروسكال وإختبار ويتني؟، مان إختبار الالمعلمي اوحصا  -

 الدراسة نتائج
 الحالية: الدراسة أسئلة عن اوجابة نتائج

 د0.05=∝) الداللة مستو   عند إحصائية  داللة ذو أثر يوجد هل :نصه  والذي األول الدراسة  سؤال  على اإلجابة نتائج
 التعلم؟ صعوبات ذوي الطلبة لد  الحسي التكامل مهارات تنمية في باللعب التعلم إلى مستند تدريبي برنامج وست،دام

 القبلي ختباراو من لكل المعيارية نحرافاتواو الحساااابية المتوساااطات حتساااابإ تم األول الساااؤال على لإلجابة
 :ذلك يبين د6) رقم الجدول في والنتائج البعدي ختبارواو

 
 

 ذوي الطلبة لدى الحسي التكامل لمهارات والبعدي القبلي للتطبيق المعيارية نحرافاتواإل الحسابية المتوسطات (:6الجدول)
 التعلم صعوبات

 المجال
 البعدي التطبيق يالقبل التطبيق

 المتوسط
 الحسابي

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المعياري االنحراف

 0.63 8.80 0.79 5.80 الحركي البصري التآزر

 0.42 9.80 0.70 8.60 العالقة إدراك

 0.32 9.90 0.84 6.40 الفراغ في المكان

 1.73 6.90 1.78 4.60 الشكل نسس

 0.00 10.00 1.25 7.00 الناقص الجز  تكملة

 0.63 9.80 0.63 5.80 اللمسي المثير موقع

 0.00 10.00 0.01 4.00 االصابع على التعر 

 0.70 7.60 0.42 2.80 اليد ك  على الكتابة

 0.79 9.20 0.70 6.40 الحركي التوازن

 0.32 8.90 0.57 6.90 الجسم وضع محاكاة

 3.18 90.90 4.67 58.30 الكلية الدرجة

 الحسااابي المتوسااط بلغ بحيث الحسااابية، المتوسااطات بين ظاهرية فروق وجود األول السااؤال نتائج من ويالحظ
 معياري بانحرا  د90.9) البعدي لإلختبار الحسابي  المتوسط  بينما د4.67) معياري بانحرا  د58.3) القبلي لإلختبار

 النتائج وأشاااارت المرتبطة للعينات ويلكساااون باختبار القيام تم احصاااائيًا دالة الفروق هذه كانت اذا ما ولمعرفة د،3.18)
 داللة ذات فروق وجود إلى
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 لمقيا  البعدي التطبيق ولصااالح االبعاد لجميع " إحصااائيًا دالة "ز" قيمة كانت إذ الكلية الدرجة على إحصااائية
 التعلم. صعوبات ذوي الطلبة لد  الحسي التكامل مهارات

 الداللة مسااااااتو  عند إحصااااااائية داللة ذات فروق يوجد هل :نصااااااه والذي الثاني الدراسااااااة سااااااؤال عن اإلجابة نتائج
 ذوي الطلبة لد  الحساااااااي التكامل مهارات تنمية في باللعب التعلم إلى مساااااااتند تدريبي برنامج وسااااااات،دام د0.05=∝)

 )الجنسد؟ لمتغير تعز  التعلم صعوبات
 القبلي ختباراو من لكل المعيارية نحرافاتواو الحساااابية المتوساااطات حتساااابإ تم ثانيال الساااؤال على لإلجابة

 :ذلك يبين د7) الجدول في والنتائج البعدي ختبارواو
  الجنس ختالفإب التعلم صعوبات ذوي الطلبة لدى الحسي التكامل لمهارات المعيارية نحرافاتواإل الحسابية المتوسطات :(7الجدول)

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد الجنس – المجال

 الحركي البصري التآزر

 632. 9.00 6 ذكور

 577. 8.50 4 اناث

 632. 8.80 10 المجموع

 الشكل بين العالقة إدراك
 واألرضية

 408. 9.83 6 ذكور

 500. 9.75 4 اناث

 422. 9.80 10 المجموع

 الفراغ في المكان

 408. 9.83 6 ذكور

 0.000 10.00 4 اناث

 316. 9.90 10 المجموع

 الشكل نسس

 1.862 6.33 6 ذكور

 1.258 7.75 4 اناث

 1.729 6.90 10 المجموع

 الناقص الجز  تكملة

 0.000 10.00 6 ذكور

 0.000 10.00 4 اناث

 0.000 10.00 10 المجموع

 اللمسي المثير موقع

 816. 9.67 6 ذكور

 0.000 10.00 4 اناث

 632. 9.80 10 المجموع

 األصابع على التعر 

 0.000 10.00 6 ذكور

 0.000 10.00 4 اناث

 0.000 10.00 10 المجموع

 اليد ك  على الكتابة

 837. 7.50 6 ذكور

 500. 7.75 4 اناث

 699. 7.60 10 المجموع

 الحركي التوازن

 816. 9.33 6 ذكور

 816. 9.00 4 اناث

 789. 9.20 10 المجموع

 الجسم وضع محاكاة

 408. 8.83 6 ذكور

 0.000 9.00 4 اناث

 316. 8.90 10 المجموع

 الكلي المجموع

 3.777 90.33 6 ذكور

 2.217 91.75 4 اناث

 3.178 90.90 10 المجموع

 الطلبة لد  الحسي  التكامل لمهارات الحسابية،  المتوسطات  بين ظاهرية فروق وجود السابق  الجدول من يالحظ
 الحالية. للدرجة د0.05) من أكبر دZ) بـ ال،اصة الداللة قيم كانت إذ،الجنس باختال  التعلم صعوبات ذوي
 الداللة مسااااااتو  عند إحصااااااائية داللة ذات فروق يوجد هل :نصااااااه والذي الثالث الدراسااااااة سااااااؤال عن اإلجابة نتائج

 ذوي الطلبة لد  الحساااااااي التكامل مهارات تنمية في باللعب التعلم إلى مساااااااتند تدريبي برنامج وسااااااات،دام د0.05=∝)
 لمتغير)الص د؟ تعز  التعلم صعوبات
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 القبلي ختباراو من لكل المعيارية نحرافاتواو الحساااابية المتوساااطات حتساااابإ تم ثالثال الساااؤال على لإلجابة
 التالي: الجدول في والنتائج البعدي ختبارواو

 التعلم صعوبات ذوي الطلبة لدى الحسي التكامل لمهارات المعيارية نحرافاتواإل الحسابية المتوسطات (8) رقم الجدول
  الصف ختالفإب

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد الصف                     المجال

 الحركي البصري التآزر

 957. 8.75 4 الثاني

 408. 8.83 6 الرابع

 632. 8.80 10 المجموع

 الشكل بين العالقة إدراك
 وال،لفية

 577. 9.50 4 ثانيال

 0.000 10.00 6 رابعال

 422. 9.80 10 المجموع

 الفراغ في المكان

 0.000 10.00 4 ثانيال

 408. 9.83 6 رابعال

 316. 9.90 10 المجموع

 الشكل نسس

 1.915 6.50 4 ثانيال

 1.722 7.17 6 رابعال

 1.729 6.90 10 المجموع

 الناقص الجز  تكملة

 0.000 10.00 4 ثانيال

 0.000 10.00 6 رابعال

 0.000 10.00 10 المجموع

 اللمسي المثير موقع

 1.000 9.50 4 ثانيال

 0.000 10.00 6 رابعال

 632. 9.80 10 المجموع

 األصابع على التعر 

 0.000 10.00 4 ثانيال

 0.000 10.00 6 رابعال

 0.000 10.00 10 المجموع

 اليد ك  على الكتابة

 500. 7.25 4 ثانيال

 753. 7.83 6 رابعال

 699. 7.60 10 المجموع

 الحركي التوازن

 500. 8.75 4 ثانيال

 837. 9.50 6 رابعال

 789. 9.20 10 المجموع

 الجسم وضع محاكاة

 500. 8.75 4 ثانيال

 0.000 9.00 6 رابعال

 316. 8.90 10 المجموع

 الكلية الدرجة

 2.828 89.00 4 ثانيال

 2.927 92.17 6 رابعال

 3.178 90.90 10 المجموع

 الطلبة لد  الحسي  التكامل لمهارات الحسابية،  المتوسطات  بين ظاهرية فروق وجود السابق  الجدول من يالحظ
 واألبعاد الكلية للدرجة د0.05) من أكبر دZ) بـااااااااا ال،اصااة الداللة قيم كانت إذصاا ،ال ختال إب التعلم صااعوبات ذوي

 جميعها.
 التوصيات:
 في تسااااعدهم أن يمكن التي،والمقترحات التوصااايات من مجموعة الباحثة تقدم الحالية الدراساااة نتائج ضاااو  في
 وهي: المرجوة الفائدة إلى الدراسة بنتائج الوصول
 خالل من الحسي التكامل مفاهيم وإدخال التعلم، صعوبات فئة مع التعامل في العالمية التجارب من اوستفادة .1

 المجتمع. وعلى الطلبة على المشكلة هذه أثر حدة من الت،في  في سيساهم الذي األمر مدارسنا، في اللعب
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 لد  الحسي التكامل مهارات تنمية في باللعب التعلم إلى مستند تدريبي برنامج فاعلية حول مماثلة دراسة إجرا  .2
 عينات وعلى م،تلفة، عمرية مراحل لتشمل المجتمع طلبة من أخر  عينات لد  التعلم صعوبات ذوي الطلبة
 الحالي. البحث في عليها المطبق العينة من حجًما أكبر

 التدريبي البرنامج إست،دام على القائم التدريبي البرنامج لتطبيق المعلمين اتجاهات على للتعر  دراسات إجرا  .3
 التعلم. صعوبات ذوي الطلبة لد  الحسي التكامل مهارات تنمية في باللعب التعلم إلى المستند

 صعوبات ذوي الطلبة مع للتعامل م،تلفة واستراتيجيات أساليب إست،دام كيفية على للمعلمين تدريبية دورات عقد .4
 وإطالعهم تعلمهم، وطرق معهم التعامل وأساليب وحاجاتهم خصائصهم على والتعر  عنهم الكش  وكيفية التعلم
التعلم. صعوبات ذوي بالطلبة ال،اصة والبحوث التقارير كتابة وكيفية الم،تلفة والعالجية التدريبية البرامج على

 المراجع قائمة
 العربية المراجع
 النفساااااااي الطب  جمعية  الفكر. دار عمان:  ،ال،اصااااااااة  التربية  في مقدمة    ال،اصااااااااة  الحاجات    ذوي الطلب د.2013وأخرون) فتحي جروان،

 تيسااير ترجمة: ،DSM-IV-TRالنفسااية لالضااطرابات المعدل الرابع واألخصااائي التشاا،يصااي  الدليل إلى السااريع المرجعد.2007األمريكية،)

  الباحث نشر دمشق: حسون،
 المسيرة. دار عمان: وعمليا، وتعليميا سيكولوجيا ،انتاجها وتقنيات التربوية األلعاب د.2003) محمد الحيلة،

 الفكر. دار عمان: ،ال،اصة التربية إلى المدخلد.2017منى)،والحديدي جمال، ال،طيب،
 والتوزيع. للنشر وائل دار : عمان ،العادية المدار  في ال،اصة الحاجات ذوي الطلبة تعليم د.2012ال،طيب،جمال)

 الفكر. دار عمان: ،التعلم مشكالت ذوي الطلبة تدريسد.2008) رضا والجمال، إبراهيم، الزريقات،
  نحوها، واتجاهاتهم النحوية للقواعد اوعدادي الثالث الصاااااا  تالميذ تحصاااااايل على الدور لعب اساااااات،دام فاعلية د.2011فهمي) الرحيم، عبد

 العزيز. عبد الملك السعودية:جامعة العربية المملكة منشورة، غير ماجستير رسالة
 والتوزيع. للنشر الفكر .عمان:داروتدريبه تنميته المعلم: إعدادد.2005سهير.) وحوالة، مصطفى السميع، عبد

 والثالث الثاني الصااااافين طلبة لد  الرياضااااايات في والمؤجل الفوري التحصااااايل في التعليمية األلعاب اسااااات،دام أثر.د2005انتصاااااار) عفانة،
 فلسطين القد : جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة القد ، ضواحي مدار  في األساسين
  من األولى بالحلقة التعلم صااااعوبات ذوي للتالميذ والكتابة القرا ة مهارات تحسااااين في البصااااري اودراك تدريب أثر د.2012) مروة محمد،
 القاهرة. جامعة التربوية، الدراسات معهد دكتوراة، رسالة ،األساسي التعلم

 .ثروت األميرة كلية منشورات عمان: ،والتطبيقي النظري -التعلم صعوبات د.2009راضي) الوقفي،
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 أعضاء لدى الوظيفي األداء بمستوى وعالقتها الرياضية التربية كليات في السائدة التنظيمية الثقافة
 الحكومية األردنية الجامعات في التدريس هيئة

 
 براهيم محمد طعامنهإ

 جامعة عمان العربية
 رامي إبراهيم الشقران د. 

 جامعة عمان العربية
 11/12/2019 تاريخ القبول:  15/04/2019تاريخ االستالم: 

 
 الملخص

 بمسااتو  وعالقتها الرياضااية التربية كليات في السااائدة التنظيمية الثقافة درجة لىإ التعر  الدراسااة هذه هدفت
 المسااحي المنهج على الدراسااة اعتمدت وقد الحكومية، األردنية الجامعات في التدريس هيئة أعضااا  لد  الوظيفي األدا 

 الدراسة  ألهدا  وتحقيًقا تدريس، هيئة عضو  د115) وبلغ كاماًل الدراسة  مجتمع من الدراسة  عينة وتكونت االرتباطي،
 من تنتكّوو الرياضاية،  التربية كليات في الساائدة  التنظيمية الثقافة األول: ن،أيجز من تتكون للدراساة،  اساتبانة  تطوير تم
 د20) من تنتكّوو التدريس، هيئة أعضاااا  لد  الوظيفي األدا  مساااتو  والثاني: مجاالت، د6) على موزعة فقرة د39)

 اآلتية: النتائج إلى الدراسة وتوصلت ،فقرة

 وجهة من الحكومية األردنية الجامعات في الرياضااية التربية كليات في السااائدة التنظيمة لثقافةل الكلية درجةال أن •
 الدراسة. مجاالت لجميع متوسطة بدرجة جا ت التدريس هيئة عضا أ نظر

 كليات في السااااااائدة ةيالتنظيم الثقافة لدرجة دα =0.05) مسااااااتو  عند إحصااااااائية داللة ذات فروق وجود عدم •

 التدريسية. وال،برة العلمية للرتبة وفًقا نظرهم وجهة من الحكومية األردنية الجامعات في الرياضية التربية

 األردنية  الجامعات   في الرياضاااااااية  التربية  كليات  في التدريس  هيئة  أعضاااااااا  لد  الوظيفي األدا  مساااااااتو  أن •
 متوسط. بمستو  جا  نظرهم وجهة من الحكومية

 الوظيفي األدا  ومساااااااتو  الرياضاااااااية   التربية  لكليات  التنظيمية  الثقافة   درجة  بين ةإيجابي   ارتباطية   عالقة  وجود •
 حصائًيا.إ دالة قيمة وهي د0.69) بلغ التدريس هيئة ألعضا 

 :الباحثان يوصي الدراسة نتائج ضوء وفي

 زيادة على والعمل وعاداتهم، التدريس هيئة أعضاااااا  لثقافة الرياضاااااية التربية كليات إدارات مراعاة ضااااارورة •
 الحكومية. األردنية الجامعات في الرياضية التربية كليات في واومكانات الموارد

 أعضا   لد  الوظيفي المستو   تحسين  على تعمل الرياضية  التربية كليات إدارات قبل من وسائل  توفير ضمان  •
 المكافآت نظام وتفعيل القرارات، صاانع في والمشاااركة والتدريب، الوظيفية، حقوقهم ضاامان مثل: التدريس هيئة

 والحوافز.

  ومدروسة. محددة إستراتيجيات وفق لكلياتهم مستقلة ثقافات تكوين في الكليات عمدا  مشاركة على العمل •
 الرياضية. التربية كليات الوظيفي، األدا  التنظيمية، الثقافة :المفتاحية الكلمات
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Abstract 

The purpose of this study was to determine the organizational culture, and its relation 
to the level of performance of the faculty members in the Jordanian public universities.The 
study was based on the descriptivesurvey correctional approach.The study sample consisted 
of the whole study community which is (115) faculty member. In order to achieve the 
objectives of the study, a questionnaire which consisted of two parts was developed. Part 
one was a questionnaire to detect the prevailing organizational culture in the faculties of 
physical education,which consisted of (39) parts divided into (6) areas. The second part was 
a questionnaire to reveal the level of performance of faculty members, which consisted of 
(20) paragraphs. The results were as following: 

• The organizational culture prevailed in the faculties of physical education in the 
Jordanian public universities from the point of view of the faculty members,came in 
all fields of the study as medium. 

• There were no statistically significant differences at the level of (α = 0.05) for the 
degree of organizational culture prevailed in faculties of physical education, among 
faculty members in Jordanian public universities from their point of view, according 
to the scientific rank and teaching experience. 

• The level of performance of the faculty members of the faculties of physical education 
in Jordanian public universities from their point of view was at an average level. 

• There is a positive relationship between the organizational culture of the faculties of 
physical education and the level of performance of faculty members was 0.69. 

In light of the study results, the researcher recommends the following: 

• The necessity of considering the cultures and customs of the faculty staff, as well as 
having more resources in the faculties of physical education in the Jordanian 
universities.  

• Improving the job performance of the faculty staff ensured by the administration of 
the physical education faculty such as: ensuring their functional rights, training, 
participating in dicision making and activating the reward system.  

• The collages’ deans should participate in the formation of independent cultures of 
their colleges according to specific strategies.  

Key words: Organizational Culture, Job Performance, Faculties of Physical Education. 
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 :مقدمةال
 وتقدمها، الدول نهضاااااة عليه ُتبنى أسااااااساااااية  ركيزة ٌيعّد الذي العالي التعليم على العالم دول من العديد تحرص

 بالمهارات متساالح جيل إعداد خالل من به، والساامو المجتمع تطوير في كبيٌر دوٌر وال،اصااة الرساامية للجامعات ويوجد
 من مرتفع مساااااتو  بلوغ على الجامعات تلك تحرص هنا ومن والعملية، العلمية العملية في للنجاح تؤهله التي والقدرات
 والطرق واألدوات األساااااااليب واساااااات،دام واوسااااااتراتيجيات األهدا  وتطوير المتميز، األدا  وتحقيق والفاعلية الكفا ة
 وتطلعات. أهدا  من إليه تصبو ما تحقيق في التكنولوجي والتقدم المعرفة إلى االستناد خالل من الفاعلة

 عبًئا عاتقها على تحمل التي ،التعليم خدمة على تعمل التي ؤسااااساااااتالم أهم من العالي التعليم مؤسااااسااااات وُتعّد
 ،واالبتكار بداعاو بمهارات المجتمع فرادأ وتزويد ،الفكري المال رأ  وبنا  ه،وتطوير البشري  العنصر  تعليم في كبيًرا

 ،ونظرية ةعلمّي وت،صااصااات ،بشاارية عناصاار من لديها وما ،قوية معرفية أساااسااية ةبنّي من تملكه لما ؛العلمية والقدرات
 د.2007 ،)العصيمي ورقّيه المجتمع تقدم على نعكسي مما معلوماتية ومصادر بحثية مراكز من هتوفر ما على عالوة

 م،تل  في مقدرتها وزيادة المجتمعات بتنمية تتعلق متنوعة مساااااؤوليات  بها ناثُي تعليمية مؤساااااساااااة   والجامعة
 وأعضااااا  داراتهاإ أساااااليب خالل من ورقّيه العلمي التقدم وتواكب ،أدائها تطوير على تعمل الجامعة فإن لذلك ،الجوانب
 ،)سااميع ومجتمعهم طالبها في ثيرأالت وتسااتطيع ،بفعالية االسااتمرار مكانيةإ تكسااب التي وم،رجاتها ،فيها التدريس هيئة

 د.2010
 الحيوية وبرامجه مؤسساته    إدارة على قدرته هو سواه  عن تربوي مجتمع أّي تميز التي ال،صائص  أهم من إن

 بااالمنظومااة الكليااات في األهاادا  تحقيق يرتبط إذ ،وازدهااار بتميز باال وكفااا ة بفاااعليااة فقط ليس ،الجوانااب جميع من
سة   أّي فنجاح ،القانونية والتشاريعات  ،الساائدة  ثقافةال طريق عن الحركة بوصالة  الكليات رساالة  تجعل التي اودارية  مؤسا

 إلى الوصااول بهد  المتواصاال، والتطوير للتحسااين شاااملة بفلساافة الكليات التزام خالل من فيها اودارة نجاح بمثابة هو
 د.2000 )ال،طيب، فيها واالستمرار البقا  لضمان الجميع مشاركة إلى تحتاج فهي ولهذا المنشودة، الغايات

 ال،برات من مجموعة بمساااعدة تقدمها متعددة أهدافًا تحقق تعليمية مؤسااسااات  الرياضااية التربية كليات أن وبما
 مظهرها،  في بدنية   كانت   نإو فهي التنظيمية،  وبنيتها  والنظرية  والمعرفية  التطبيقية  العملية  مناهجها   خالل من التربوية 

 احتياجات بين المساااتمر التوازن إيجاد إلى تساااعى فهي وعالقاتها، جوهرها في وخلقية ونفساااية واجتماعية عقلية أنها إال
 وعملياته  ومدخالته أهدافه حيث  من الجامعية   بالبيئة  االهتمام  كان هنا  ومن وطلبتها،  عامليها  واحتياجات  المحيط المجتمع
 لتلبية  والتوقعات  واألعرا  والعادات  القيم مع يتناساااااااب   وبما  ،البشاااااااري والعامل   تقويمه  وأسااااااااليب   وأدواته  ومناهجه  
 د.2006 الهيجا ، )أبو الجميع احتياجات

 االفتراضات تقاسم هي المنظمة ثقافة أن (Park, Ribiere, & Schulte, 2004)تشلتس وربير بارك وأضا 
 ويتعلق ،الداخلي والتكامل ال،ارجي  للتكّي المشااااكالت وحل البيئة مع تعاملها أثنا  في المنظمة تعلمتها التي األساااااسااااية

 تحقيق إلى فيشير  الداخلي التكامل أما بمتطلباتها، واويفا  ،البيئية للتغيرات ستجابة لال المنظمة بإمكانية ال،ارجي التكي 
 ّدعُت وبهذا المنظمة، داخل الم،تلفة والمسااااتويات الت،صااااصااااات ذات والجماعات األفراد م،تل  بين والتوافق االنسااااجام
 مشكالتهم. حّل كيفية على وتعليمهم الجدد العاملين لضبط وسيلة التنظيمية الثقافة

  عديدة جوانب مؤساااساااة  لكّل ألن وتطويرها؛ بها خاصاااة ثقافة بنا  إلى بمجملها التعليمية المؤساااساااات  وتساااعى
 وأساالوب تصاااالتها،ا وأنماث واوجرا ات، العمل ونظام المؤسااسااة،  عمر مثل: من المؤسااسااات،  من غيرها عن تميزها
 مع تتوافق بشرية  قو  استقطاب  على تعمل ثقافتها على الحفاظ من المؤسسات    هذه تتمكنول والمعتقدات، والقيم، القيادة،
 د.2013 )المساعدة، وفلسفتها قيمها

 التنظيمية: الثقافة مفهوم
 ظهر لذلك التربوية، المؤساااساااات  في كبيًرا تأثيًرا لها وأّن المجتمع، ثقافة من رئيسااًاا جزً ا التنظيمية الثقافة ُتعدُّ

 بوضاااع أيضاااا واهتموا الثقافة، بمصاااادر االنتروبولوجيا وعلما  النفس، وعلما  االجتماع، علما  قبل من واضاااح اهتمام
 د.2017 )البلوي، نظرهم وجهة تعكس لها تعريفات

 األسااااساااية  غاياته تجاه التنظيم أعضاااا  يمتلكها التي والمعتقدات القيم أنها"مجموعة د2011) الساااكارنة يعّرفها
 لألفراد وتعليمها تكوينها في فرد كّل يشااااارك كما بها الشااااعور ويتم مدونة غير تكون وقد الغايات، تلك تحقيق وأساااااليب

 المؤسسة". في الجدد
 تتطور التي والممارسااااات والطقو  والمعتقدات والرموز المعاني "منظومة أنها فعّرفها د2015) القريوتي أما
 خصاااائص حول التنظيم أعضاااا  بين عاًما فهًما ت،لق إذ ؛ للتنظيم خاصاااة سااامة وتصااابح السااانوات، مرور مع وتساااتقر
 فيه". األعضا  من المتوقع والسلوك التنظيم

 المؤساااااااساااااااة  في عليها  المتعار   والمعتقدات  واألعرا  والمبادئ  القيم من مجموعة  تعريفها:  للباحثين  ويمكن
 وجه. أكمل على أعمالهم أمور لتييسير ؛ بتطبيقها العاملين األفراد يقوم إذ التعليمية،
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 أثر من لها لما واساااااًعا اهتماًما نالت التي الحديثة اودارية المصاااااطلحات أحد أنها التنظيمية الثقافة أهمية وتبرز
 والمؤسسات المنظمات ُتواجه التي والمشكالت الحلول إيجاد في مهم عامل وأنها العمل، بيئة في اودارة مساعدة في كبير
 اودارة بين التعاون  خالل من إال ذلك  يتم أن يمكن وال المنشاااااااودة، األهدا   تحقيق من يمّكنها  بما  أنواعها  اختال  على

 المؤساااساااات  لتلك التنافساااية الميزة وتحقيق المؤساااساااي،  األدا  مساااتو  على إيجاًبا ينعكس وبما وتشااااركهم، والعاملين
 د.2010 )الطراونة، األخر  المؤسسات باقي مع التربوية

 والبيئة  المجتمع من مكتسااااااابة  ولكنها  ،فطرية  غريزة ليسااااااات الثقافة   أن دHenriegle, 2016) هنرجل  وير 

 يكتساااااابو مكاني، وآخر زماني يببعد محددة معينة ثقافةب إنساااااااني مجتمع كّل يتميز إذ ،فيها الفرد يعيش التي ةالمحيط
 ،المدرسة أم ،األسرة ضمن أكانت سوا  ؛بينها يتنقل التي االجتماعية واألوساث فيه، يعيش الذي المجتمع من ثقافته الفرد
 كذلكو والتجربة، ال،برة خالل ومن المقصود،  غير أو المقصود  التعليم طريق عن الثقافة اكتساب  ويتم ،العمل منظمة أم
 .اآلخرين مع وتفاعله وعالقاته الفرد صلة خالل من

 تتمثل  التنظيمية  للثقافة    مكونات  عدة  هناك  أن د2017) والبلوي د2013) وأحوا  د2012) عليان  بّينت  وقد 
 باآلتي:

 هذه ومن المرؤوسين، سلوك توجيه على يعمل الذي للمؤسسة الداخلي القانون أو المرجع وهي تنظيمية: القيم .1
 وإجرا اته. العمل بقوانين وااللتزام الوقت، إدارة وأهمية األفراد، بين المساواة القيم:

 وتكون المؤسسات، لتلك وفائدتها ألهميتها بها؛ االلتزام العاملين على المعايير من جملة وهي :تنظيمية األعراف .2
 .مكتوبة غير األعرا  هذه

 العمل؛ فترة خالل المؤسسة تحددها التي بها المتنبأ المستقبلية والتوجيهات التوقعات وهي :تنظيمية التوقعات .3
 الرئيس بين المتبادلة التوقعات ذلك: ومن المؤسسة، من الفرد يتوقعها التي أو المرجوة األهدا  لتحقيق

 الفرد. احتياجات دعم على تساعد تنظيمية بيئة وتوفير واالحترام بالتقدير والمتمثلة والمرؤو 

 العمل ماهية حول تدور التي العاملين، ذهن في الراس،ة واألفكار التصّورات من جملة وهي تنظيمية: المعتقدات .4
 مكونات إن المؤسسات. تلك في القرارات صنع في العاملين مشاركة كيفية المعتقدات: تلك ومن ،إنجازه وآليات
 متميزة، وتعليمية تنافسية بيئة لتحقيق والتعليمية؛ التربوية المؤسسات إليها تسعى الذكر السابقة التنظيمية الثقافة
 المؤسسة نجاح على إيجاًبا ينعكس مما العمل، بيئة في فيه المرغوب للسلوك مرجعًيا إطاًرا مجملها في وتمثل

  وتمّيزها.
 األدا  تقييم وأن تنميتها، في واوسهام  المؤسسات   نجاح على تعمل التي والمرتكزات العوامل أهم من األدا  ُيعدُّ
 نظام المنظمة أو للمؤسسة    واألدا  وتميزها، وتنميتها تطويرها في المهّمه العوامل أحد والمؤسسات    للمرؤسين  الوظيفي
 لما الفعالة؛ األساااسااية العناصاار من المؤسااسااات في للعاملين األدا  إن إذ للمرؤوسااين، الفردي األدا  على يرتكز تكاملي
 د.2012 والزهراني، )اللوزي، الموكلة المهام ونجاز المطلوبة والمقدرات اومكانات من به يتمتع

 يقلّل مما ؛فرادهاأ أدا  على الذاتية الرقابة بمثابة تعد التعليمية المؤسااااسااااة  داخل التنظيمية الثقافة ومبادئ قيم إن
 األفراد، ساالوك لتوجيه رساامية وتعليمات أنظمة بوضااع اودارة اهتمام ومن المؤسااسااة،  في الرقابية الوسااائل إلى الحاجة
عاملين،  لد   المعنوية  الروح وتعزز ماعية    القيم وإثرا  ،إنسااااااااانيتهم ها وتأكيد    ال ًبا    تحكم التي لديهم  االجت  من مهًما  جان
 د.2012 والعرموطي، ،الهادي عبد ،عريقات ،)الطراونة الوظيفي وأدائهم سلوكهم

 البشرية، لمواردها األمثـاال االسـااتغالل خـااالل مـاان تعليمية مؤسسة ألّي أساسية أهمية الوظيفي األدا  لشّك لقد
 للتش،يص أداة بـاااال العـاااااملين، علـااااى الـااااسلطة وفرض للسيطرة، أداة مجرد ليست فهي الوظيفي، األدا  قيا  وأدوات
 وتقديم المناساااااب، القرار ات،اذ في العليا اودارة مسااااااعدة أجل من وذلك ،جميعهم العاملين ألدا  والموضاااااوعي المحكم

 تحسين خالل من ذلك ويتأتى عالية، بكفا ة الموارد تلـااك إدارة مـاان نهـااالتمّك ؛البشرية الموارد ودارة الالزمة المعلومات
 في تطرأ التي المتغيرات كّل مع والتعامل التطور على المقدرة مؤسسةلل لتـصبح واستغاللها؛ وتنظيمها المتاحـة  المـوارد 

 د.2010 شرخ، )أبو والوظائ  المهام إنجاز سّلم
 الوظيفي: األداء مفهوم

 في الموظفون يزاولهااا التي والمهمااات "األنشاااااااطااة  هو: الوظيفي األدا  مفهوم أن د2015) حالوة بّين وقااد
 وفاعلية بكفا ة المؤسسة   أهدا  لتحقيق بنجاح، العمل مجال في تحقق التي الفعلية والنتائج فيها، يعملون التي المؤسسات  
 المحددة". العمل وطرق واوجرا ات والقواعد اودارية والنظم المتاحة الموارد

 ومد  المرؤوساااااااين، كفا ة تحديد خاللها من يتم إدارية عملية الوظيفي األدا  "أن د2013) المحاسااااااانة وير 
  العمل". أثنا  في يحرزونه الذي التقدم سرعة ومد  سلوكهم على والحكم إليهم، الموكلة لألعمال إنجازهم

 تحااديااد بعااد العاااملين قباال من المبااذول للجهااد نهااائيااة محصااااااالااة أنااه: الوظيفي األدا  تعري  للباااحثين ويمكن
 منهم. المطلوبة والمهمات والواجبات المسؤوليات
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 الوظيفي: األداء أهمية
 عملهم أدا  على األفراد لمقدرة مقياساً  كونها من تظهر الوظيفي األدا  أهمية أن د2018) حمدان بني بّينت وقد

 أدائهم لتحسين  دافعًا ُتعّد التي والحوافز الترقيات، على الحصول  في العاملين يساعد  الذي األمر والمستقبل،  الحاضر  في
 الوظيفي. واألمان باالستقرار العاملين ُيشعر المتميز الوظيفي األدا  وأن العمل، في

 للمهمات العاملين ممارساااااااة من تنطلق الوظيفي األدا  أهمية أّن إلى د2011) وعناني مجاهد  من كل وأشاااااااار
 مناسب وقت  في المطلوبة المهمات إنجاز من ُيمّكن بما العمل ومتطلبات الوظيفي التوصي  وفق منهم المطلوبة الوظيفية
 المؤسسات. تلك أدا  عن إيجابية صورة ُيعطي وبما ممكن، جهد أقل وفي

 الوظيفي: األداء تحسين في وعالقتها التنظيمية الثقافة
 في وأدائهم العاملين جهود دعم على تعمل تنظيمية ثقافة بوجود الوظيفي األدا  من مرتفع مساااتو  تحقيق يمكن

 تلك في العاملين بين وتعاون تجانس هناك يصاااااابح إذ لألدا ، الفعالة اودارة على مشااااااجعة بيئة فتكون المؤسااااااسااااااات، 
 د.2013 )أحوا ، موحد قيمي إطار في المؤسسات

 التنظيمية  الثقافة    كانت    فإذا  كليهما،  على ينعكس الوظيفي واألدا  التنظيمية  الثقافة    بين قوية  عالقة  وجود وأن
 والتميز. اوبداع على للحصول لها دافًعا وتصبح المؤسسات، تطوير إلى سيؤدي ذلك فإن قوية،

 مفهوم منها: األساااااسااااية  المفاهيم من عدد على األردنية الجامعات في الرياضااااية التربية كليات فلساااافة كزتوتر
 االحتياجات يواكب بدوره هو الذي العالي التعليم دور يأتي ثم والمجتمع، للفرد وأهميتها الرياضة مفهومو البدنية، التربية
 أعماله ويؤدي ،منه الُمتوقع يلبي مؤسااااسااااي  عمل فريق ضاااامن الرياضااااية التربية كليات إدارات مع بالتعاون الفئة لهذه

 .د2008 ،حمودة) المراتب ألفضل الرياضية التربية كليات في االرتقا  إلى تهد  صورة بأفضل
 الدراسة: مشكلة

 وعالقتها الرياضاااية التربية كليات في الساااائدة التنظيمية الثقافة درجة إلى التعر  الدراساااة هذه من الغرض إن
 نظرهم. وجهة من الحكومية األردنية الجامعات في التدريس هيئة أعضا  لد  الوظيفي األدا  بمستو 
 :الدراسة( )أسئلة الدراسة مشكلة عناصر

 التالية: األسئلة عن الدراسة أجابت
 وجهة من الحكومية األردنية الجامعات في الرياضااية التربية كليات في السااائدة التنظيمة الثقافة درجة ما األول: السااؤال

 ؟التدريس هيئة نظرأعضا 
 األردنية الجامعات في الرياضية  التربية كليات في التدريس هيئة أعضا   لد  الوظيفي األدا  مستو   ما :الثاني السؤال 
 نظرهم؟ وجهة من الحكومية
  الثقافة   درجة  بين دα =0.05) الداللة   مساااااااتو  عند  إحصاااااااائية  داللة  ذات رتباطية  ا عالقة  هناك  هل  :الثالث   الساااااااؤال

 هيئة أعضااااا  لد  الوظيفي األدا  مسااااتو  بينو األردنية الجامعات في الرياضااااية التربية كليات في السااااائدة التنظيمية
 نظرهم؟ وجهة من التدريس

 الدراسة: أهمية
 :عملّية وأخر  نظرية يتينأهم إلى الدراسة أهمية تنقسم

 
 النظرية: األهمية أوًلا:

 في الرياضااااية التربية وكليات عام بشااااكل التعليمية للمؤسااااسااااات  التنظيمية بالثقافة المتعلق النظري األدب إثرا  •
 .الوظيفي باألدا  المتعلق النظري األدب إلى باوضافة خاص بشكل الحكومية األردنية الجامعات

 تسااااااعد أن الممكن من ،الوظيفي واألدا  التنظيمية الثقافة حول والمقترحات التوصااااايات بعض الدراساااااة تمقّد •
 خاصة. الرياضية التربية وكليات عامة، األردنية بالجامعات القرار أصحاب

 :العملّية األهمية ثانًيا:
 يأتي: بما العملّية األهمية تكمن

 األردنية الجامعات في الرياضاااااية التربية كليات في التدريس هيئة أعضاااااا  الدراساااااة هذه تفيد نأ الباحثان يأمل •
 الوظيفي. واألدا  السائدة التنظيمية الثقافة بين العالقة أهمية ظهارإ خالل من الحكومية

 عامة العربية المكتبة وإثرا  العلم، وطلبة والمهتمين والباحثين المسااااااؤولين الدراسااااااة هذه تفيد أن الباحثان يأمل •
 وعالقتها  التنظيمية  الثقافة   الى التعر  بغية  الرياضاااااااية    التربية  وكليات  الجامعات  و خاصاااااااة   األردنية  والمكتبة 
 الوظيفي. األدا  بمستو 
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 اإلجرائية:و اإلصطالحية تعريفاتال
 وهي: ،المصطلحات من العديد الدراسة هذه في ورد

 في العاملون  يتبناها   أن مكان باو  التي العامة   طرواأل والقواعد  المحددات  ":أنها  اصاااااااطالًحا   وتعرف التنظيمية  الثقافة  
 بصورة  اليومية والتربوية داريةاو جرا اتهاإو المؤسسة   عمل لتيسير  مشترك  مفاهيمي طارإ تشكيل  جلأ من ،ما مؤسسة  
 د.2018 ،وحمودي ،الناصر ) عامة"

 التربية كليات في السائدة وال،برات والمباد  والقيم واألعرا  التوقعات من مجموعة إجرائًيا: التنظيمية الثقافة عرفوُت
 .لذلك المعّدة األداة خالل من وتقا  ،ردنيةاأل الجامعات في الرياضة

 وتحمل مهامه بـاااأدا  الموظ  قيام عن المعبرة العالقة اتذ السلوك من "مجموعة:أنه اصطالًحا ويعّرف الوظيفي األداء
 مع والتفاعل االتصال  عن فضالً  ،الوظيفة في المطلوبة الفنية وال،برة ،التنفيذ وكفا ة ،دا األ جودة وتتضمن  ،مسؤولياته 

 بكلّ  لها  واالساااااااتجابة   بها،  وااللتزام العمل  في دارية او بالنواحي  بداع واو ،جديدة   مهام  وقبول ،المنظمة  أعضاااااااا  باقي 
 د.2011 ،الصرايرة ) وفعالية" حرص
 الجامعات   في الرياضاااااااية    التربية  كليات  داخل  التدريس  هيئة  أعضاااااااا  به  يقوم ما  كلّ  إجرائًيا:  الوظيفي األداء ويعرف

 األداة خالل من وتقا   م،منه المطلوبة  دارية واو كاديمية  األ المهام  إنجاز  إلى تؤدي وممارسااااااااات  أعمال  من ،ردنية األ
 .لذلك المعّدة
 ومحدداتها: الدراسة حدود

 )األردنية، وتشاامل ،الحكومية األردنية الجامعات في الرياضااية التربية كليات على الدراسااة هذه تطبق :المكانية الحدود
 .ومؤتةد والهاشمية، واليرموك،

 .د2019ة2018) الدراسي العام من األول الفصل خالل الدراسة هذه تطبق :الزمانية الحدود
 األردنية الجامعات في ةيالرياضاااا التربية كليات في التدريس هيئة أعضااااا  على الدراسااااة تقتصاااارا :البشاااارية الحدود

  الحكومية.
 أو بمتغيراتها الدراسة  استبانة  فقرات على الدراسة  عينة أفراد استجابة  بدرجة الدراسة  نتائج تحدد :الموضوعية  الحدود
 عنوانها.
 الدراسة: محددات

 .الدراسة اةدأ على الدراسة عينة فرادأ استجابة صدق بمد  الدراسة هذه نتائج تتحدد .1
 الدراسة. ألداة والثباتد )الصدق السيكومترية ال،صائص ضو  في الدراسة هذه نتائج تتحدد .2
 .الدراسة لمجتمع المشابه المجتمعات على الدراسة هذه نتائج تعميم يمكن .3
 الصلة: ذات السابقة الدراسات ثانًيا:

 الدراسااة  بمتغيري تتعلق التي الدراسااة  بموضااوع  الصاالة  ذات السااابقة  الدراسااات  من عددًا الباحثان اسااتعرض 
 األقدم إلى األحدث من تساالساالها وفق واألجنبية العربية للمكتبة شااامل مسااح عمل وبعد الوظيفي، واألدا  التنظيمية الثقافة
 األتي: النحو على

 العربية: الدراسات
 األحدث من عرضااها وتم التنظيمية بالثقافة الصاالة ذات واألجنبية العربية الدراسااات من عدًدا الجز  هذا يتناول

  اآلتي: النحو على لألقدم
 التنظيمية: الثقافة أواًل:

 التنظيمية الثقافة أثر عن الكش   فرًدا د260) من تكونت عينة على ُأجريت التي د2017) عبداهلل دراسة  هدفت
شمية،  األردنية المملكة في الدولية الغوث وكالة في العمل أخالقيات تعزيز في ست،دام  تم الها  التحليلي، الوصفي  المنهج ا

 مرتفع مسااتو   وجود أبرزها: من كان عدة، لنتائج الدراسااة  توصاالت  الدراسااة،  بيانات لجمع أداة االسااتبانة  واساات،دمت 
 أثر ووجود التنظيمية، المعتقدات لبعد متوسااط  ومسااتو   التنظيمية، والتوقعات التنظيمية، القيم بعدي في التنظيمية للثقافة
 العمل. أخالقيات تعزيز في التنظيمية الثقافة ألبعاد إحصائية داللة ذات

 في اوداري واوبداع التنظيمية الثقافة بين العالقة تقصاااااي الدراساااااة هد  كان فقد د2017) الميموني دراساااااة
 خالل من االرتباطي الوصاااااافي المنهج اساااااات،دام تم المعلمين، نظر وجهة من الكويت دولة في الثانوية المرحلة مدار 
 الدراسة، بيانات لجمع استبانتين واست،دمت البسيطة، العشوائية بالطريقة اختيروا ومعلمة معلًما د240) من تكونت عينة

 نظر وجهة من الفروانية في الثانوية المرحلة مدار  في التنظيمية الثقافة من مرتفعة درجة وجود إلى الدراسااة توصاالت

 الثقافة درجة بين د= 0،05) اوحصااااائية الداللة مسااااتو  عند إحصااااائيا دالة ارتباطية عالقة وجود وكذلك المعلمين،
 بين اوحصاااااائية الداللة مساااااتو  عند إحصاااااائًيا دال فرق ووجود المعلمين، نظر وجهة من اوداري واوبداع التنظيمية
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 حملة ولصااااالح العلمي للمؤهل وتبًعا اوناث، ولصااااالح الجنس لمتغير ُيعز  اوداري واوبداع التنظيمية الثقافة مسااااتو 
 الماجستير.
 المدار  في السااائدة التنظيمية الثقافة بين العالقة عن الكشاا  منها الهد  كان التي د2017) البلوي دراسااة أما

 فتم المعلمين، نظر وجهة من األخالقي القرار لصااااااانع المديرين ممارساااااااة ودرجة البلقا  محافظة في الحكومية الثانوية
 العشاااااوائية بالطريقة اختيارهم تم ومعلمة معلًما د269) من تكونت عينة خالل من التحليلي الوصااااافي المنهج اسااااات،دام
 إلى الدراسة  توصلت  اوحصائي  التحليل عملية إجرا  وبعد الدراسة،  بيانات لجمع استبانتين  واست،دمت  النسبية،  الطبقية
 مستو   بين ارتباطيه عالقة ووجود المعلمين، نظر وجهة من البلقا  محافظة في المدار  لمديري مرتفع مستو   وجود
 الثقافة لمساااتو  اوحصاااائية الداللة مساااتو  عند إحصاااائًيا دالة فروق ووجود األخالقي، القرار وصااانع التنظيمية الثقافة

 درجة  ولصاااااااالح العلمي المؤهل  ولمتغير المعلم، خبرة لمتغير وتبًعا  اوناث،  ولصاااااااالح الجنس لمتغير ُتعز  التنظيمية 
 المدار . في التنظيمية الثقافة مستو  حول الدراسات من مزيد بإجرا  الدراسة توصلت قد البكالوريو ،

 الطبقية  بالطريقة   اختيروا ومعلمة  معلًما  د327) من تكونت  عينة  على ُأجريت  التي د2017) عثمان  دراسااااااااة
 العاصمة في ال،اصة الثانوية المدار  مديري لد  التنظيمي التراخي مستو  معرفة منها الهد  كان النسبية، العشوائية
 خالل من التحليلي الوصااافي المنهج اسااات،دام ثم المعلمين، نظر وجهة من مدارساااهم في التنظيمية بالثقافة وعالقته عمان

 من متوساااط مساااتو  وجود أبرزها: من كان النتائج، من جملة إلى الدراساااة وتوصااالت الدراساااة بيانات لجمع اساااتبيانين
 عالقة وجود وكذلك المعلمين، نظر وجهة من عمان العاصمة  في ال،اصة  الثانوية المدار  مديري لد  التنظيمية الثقافة

 لد  التنظيمية الثقافة ومساااااتو  التنظيمي التراخي مساااااتو  بين اوحصاااااائية الداللة مساااااتو  عند دالة إيجابية ارتباطيه
 المديرين.

 واقع إلى التعر  وإدارًيا،  قائًدا   د317) من تكونت  عينة  على ُأجريت  التي د2013) أحوا  دراساااااااة وهدفت  
 الوظيفي، األدا  ومستو  التنظيمية الثقافة بين والعالقة ال،اصة الحكومية األردنية الجامعات في السائدة التنظيمية الثقافة

 واوداريين األكاديميين القادة تقدير درجة أن إلى الدراسااااة توصاااالت الدراسااااة، بيانات لجمع أداة االسااااتبانة اساااات،دمت
 وكذلك الوظيفي، األدا  من متوسط  ومستو   كبيرة، تقدير بدرجة جا ت األردنية الجامعات في التنظيمية الثقافة لمستو  
 ولصاااالح الوظيفي والمسااامى اوناث، ولصاااالح الجنس متغير ألثر ُتعز  الداللة مساااتو  عند إحصاااائيًا دالة فروق وجود
  سنوات. 10 من أكثر ال،برات ذوي ولصالح ال،برة ولمتغير اوداريين، القادة

 في التمريض كليات في التنظيمية الثقافة مساااتو  عن الكشااا  منها الهد  كان بدراساااة د2011) المرافي وقام
 اسااااات،دام تم المتغيرات، من عدد ضاااااو  في الوظيفي التدريس هيئة أعضاااااا  أدا  بمساااااتو  وعالقتها األردنية الجامعة
 االساااتبانة واسااات،دمت الجامعة، في تدريس هيئة عضاااو د110) من تكونت عينة خالل من االرتباطي الوصااافي المنهج
 أن إلى الدراساااة الدراساااة،وتوصااالت  بيانات لجمع أداة الوظيفي، واألدا  التنظيمية الثقافة الدراساااة متغيري تناولت التي

 ذات فروق وجود وعدم والمرتفعة، المتوسااااطة الدرجتين في جا  التدريس هيئة أعضااااا  لد  التنظيمية الثقافة مسااااتو 

 ُتعز  التدريس هيئة أعضا   لد  التنظيمية الثقافة مستو   في د= 0،5) اوحصائية  الداللة مستو   عند إحصائية  داللة
 الوظيفي األدا  مستو   جا  كما ال،برة، وسنوات  األكاديمية الرتبة لمتغيري ُتعز  الدالة الفروق ووجود الجنس، لمتغير
 الوظيفي األدا  ومساااتو  التنظيمية الثقافة مساااتو  بين طردية عالقة ووجود عالية، بدرجة التدريس هيئة أعضاااا  لد 
 األردنية. الجامعة في التمريض كليات في التدريس هيئة أعضا  لد 

 األجنبية: الدراسات
سة  هدفت  ومستو   المعلمين ورضا  التنظيمية الثقافة بين العالقة عن الكش   إلى دLenox, 2016) لينكس درا

 مسااااتو  عن للكشاااا  د(Krakower & Zammuki مقيا  اساااات،دام تم األكاديمي، الطلبة بإنجاز ذلك وعالقة األدا ،

 إلى الدراسة  توصلت  اوحصائية  المعالجة إجرا  وبعد ومعلمة، معلم  د200) من تكونت عينة خالل من التنظيمية الثقافة
 مستو   عند إحصائياً  دالة فروق وجود وعدم المدرسة،  وحجم واالقتصادية  االجتماعية بحالتهم صلة  له الطلبة إنجاز أن

 مستو   عند إحصائًيا  دالة فروق ووجود الجنس، لمتغير ُتعز  الوظيفي والرضا  التنظيمية الثقافة بين اوحصائية  الداللة
 الماجستير. درجة ولصالح العلمي للمؤهل ُتعز  الوظيفي والرضا التنظيمية الثقافة بين اوحصائية الداللة

 جامعات خمس في التدريساااااية الهيئة بين التنظيمية الثقافة تقييم هدفت بدراساااااة (Onach, 2013) اوناش وقام

 بيانات لجمع أداة االسااااااتبانة واساااااات،دمت تدريس، هيئة عضااااااو د250) من الدراسااااااة عينة تكونت اوهايو في حكومية
 قبل من التنظيمية الثقافة مع انسااااجاًما هناك أن إلى الدراسااااة توصاااالت اوحصااااائي التحليل عملية إجرا  وبعد الدراسااااة،
 الجامعات أن إلى الدراساااة وتوصااالت غيرهم، من أكثر الجامعي الحرم في ال،مس الجامعات في التدريس هيئة أعضاااا 
 التنظيمية. الثقافة مع واالنسجام اويجابية هذه بمثل تكن لم القديمة
 الوظيفي: األداء ثانيًا:
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 األحدث من عرضاااها وتم الوظيفي باألدا  الصااالة ذات واألجنبية العربية الدراساااات من عدًدا الجز  هذا يتناول
 اآلتي: النحو على لألقدم

 العربية: الدراسات
  لد  التغيير إدارة إسااااتراتيجيات بين العالقة عن الكشاااا  منها الهد  كان دراسااااة د2018) حمدان بني أجرت

 الدراساااااة عينة تكونت جرش، محافظة في المعلمين نظر وجهة من الوظيفي واألدا  الحكومية الثانوية المدار  مديرات
 إجرا  الدراساااااة،وبعد بيانات لجمع اساااااتبانتين تطوير وتم العشاااااوائية، بالطريقة اختيارهم تم ومعلمة، معلًما د365) من

 مديري لد  التغيير إستراتيجيات  ممارسة  من متوسطة  درجة هناك أن إلى الدراسة  توصلت  اوحصائية  المعالجة عملية
 عند دالة إيجابية عالقة وجود عن الدراساااة كشااافت كما متوساااطة، بدرجة جا  الوظيفي لألدا  بالنسااابة وكذلك المدار ،
 الوظيفي. األدا  ومستو  التغيير إدارة إستراتيجيات بين اوحصائية الداللة مستو 

 األدا  مسااااااتو  إلى التعر  هدفت فقد معلمة، د458) من تكونت عينة على دراسااااااة د2018) فرفورة أجرت
 العاصمه  محافظة في المعلمات نظر وجهة من التنظيمية بالثقة وعالقته ال،اصة  الثانوية المدار  مديرات لد  الوظيفي
 المعالجة واساااات،دمت الدراسااااة، بيانات لجميع اسااااتبانات واساااات،دمت االرتباطي، الوصاااافي المنهج اساااات،دام تم عمان،

 من الثانوية المدار  مديرات لد  الوظيفي األدا  من متوساااط مساااتو  وجود الدراساااة نتائج أظهرت وقد اوحصاااائية،
 الثقة مساااااتو  من كّل بين اوحصاااااائية الداللة مساااااتو  عند إيجابية ارتباطيه عالقة وجود وكذلك المعلمات، نظر وجهة

 الوظيفي. األدا  ومستو  التنظيمية
 المدار  مديري اسااااات،دام درجة بين العالقة عن الكشااااا  هدفت التي د2017) الزيودي أجراها دراساااااة وفي

 المتغيرات من عدد ضاااو  في الوظيفي المعلمين أدا  ومساااتو  للحوافز عمان في والتعليم التربية مديريات في ،اصاااةال
ست،دام  تم الديموغرافية،  من تكونت الطبقية العشوائية  بالطريقة اختيارها تم عينة خالل من االرتباطي الوصفي  المنهج ا

 توصاااالت اوحصااااائية المعالجة إجرا  وبعد الدراسااااة، بيانات لجمع أداة االسااااتبانة واساااات،دمت ومعلمة، معلًما د380)
 مديريات في ال،اصاااااة المدار  في الوظيفي المعلمين أدا  مساااااتو  أن أبرزها: من كان النتائج من عدد إلى الدراساااااة
 األدا  مستو   في إحصائياً  دالة فروق وجود عدم وكذلك مرتفعة، بدرجة كان نظرهم وجهة من عمان في التعليم التربية
 دالة ليسااات عالقة وجود وكذلك والت،صاااص، العلمي، والمؤهل التعليمية والمرحلة للجنس ُيعز  المعلمين لد  الوظيفي
 وكانت الوظيفي، المعلمين أدا  مسااتو  وبين للحوافز، ال،اصااة المدار  مديري قبل من االساات،دام درجة بين إحصااائًيا
 جدًا. ضعيفة العالقة
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 من تكونت عينة على ُأجريت التي (Hertz, Peretz ,& Kurland, 2016) وكورالند وبيرينز هيرتز دراساااة

 مستو   تحسين  في المدار  مديري لد  االبتكارين القيادة أثر عن الكش   هدفت فقد الضفة،  شمال  من معلًما د1474)
 الوصااااافي المنهج اسااااات،دام تم الغربية، الضااااافة مدار  في التنظيمي التعلم تشاااااجيع وفي المعلمين، لد  الوظيفي األدا 

 أن إلى الدراسااة توصاالت اوحصااائية المعالجة عملية إجرا  وبعد البيانات، لجمع اساات،دمت اسااتبيانة خالل من التحليلي
 المعلمين. أدا  لتحسين المبادرات وتنمية اوداري االبتكار بين الداللة مستو  عند إحصائية داللة ذات أثًرا هناك

 لمااديري الوظيفي األدا  في تؤثر التي العواماال على للتعر  هاادفاات دراساااااااااة (Hall, 2011) هااال وأجر 

 التحليلي الوصااافي المنهج اسااات،دام ثم األمريكية، المتحدة الواليات في المديرين هؤال  مساااتو  عن والكشااا  المدار ،
 وُأجريت مدير، د310) من تكونت التي الدراسااة عينة أفراد على توزيعها تم التي االسااتبيانة خالل من النوعي، والمنهج
 ومستو   المدير ش،صية    بين عالقة هناك أن إلى الدراسة  توصلت  اوحصائي  التحليل عملية إجرا  وبعد معهم، المقابلة
 الصالحيات. وتفويض القيادية، بالصفات التحلي نحو: ،األدا  مستو  من تزيد عوامل هناك وأن الوظيفي، األدا 
 الحالية: الدراسة وموقع السابقة الدراسات على التعقيب :ثالثًا

 األهدا : حيث من •
 بمستو   وعالقتها الرياضية  التربية كليات في السائدة  التنظيمية الثقافة درجة عن الكش   الحالية الدراسة  هدفت

 مما الساااااابقة الدراساااااات تتناوله لم ما وهو الحكومية األردنية الجامعات في التدريس هيئة أعضاااااا  لد  الوظيفي األدا 
شكل  سة  واتفقت العربية، للمكتبة إضافة  ي سة  مع الحالية الدرا سة  د2011) المرافي درا  وت،تل  د،2013) أحوا  ودرا
 د.2017) البلوي ودراسة د2017) الميموني دراسة مع الحالية الدراسة

 والعينة: المجتمع حيث من
 التربية كليات في تدريس هيئة أعضااااااا  من كامًلا الدراسااااااة مجتمع من عينتها تكونت فقد الحالية الدراسااااااة أما
 دراساااااة مع الحالية الدراساااااة واتفقت د،2019-2018) الدراساااااي العام في عملهم رأ  على زالوا ما الذين الرياضاااااية
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 دراسااااةو د2017) البلوي دراسااااة مع الحالية الدراسااااة وت،تل  ،(Onach, 2013) اوناش ودراسااااة د2011) المرافي

 د.2013) أحوا  ودراسة دLenox, 2016) لينكس

  المتغيرات: حيث من
 في التدريس هيئة أعضاااااااا  لد  الوظيفي واألدا  التنظيمية الثقافة هما: متغيرين فتناولت  الحالية   الدراساااااااة أّما

 وت،تل  د،2013) أحوا  ودراساااااة د2011) المرافي دراساااااة مع الحالية الدراساااااة واتفقت الرياضاااااية، التربية كليات
 ,Hall) هال ودراسة  د2017) الميموني ودراسة  د2017) البلوي ودراسة  د2017) اهلل عبد دراسة  مع الحالية الدراسة 
2011). 

 السابقة: الدراسات من الحالية الدراسة يمّيز ما
 السااائدة التنظيمية الثقافة درجة إلى التعّر  تحاول التي- الباحثان علم وفق- نوعها من األولى الدراسااة هذه ُتعّد
  األردنية  الجامعات   في الرياضاااااااية   التربية  كليات  في التدريس  هيئة  أعضاااااااا  لد   الوظيفي األدا  بمساااااااتو  وعالقتها 
 كعينة. الدراسة مجتمع أفراد جميع تناول وتم الحكومية،

 الصاالة ذات النظري اوطار وكتابة االسااتبانة، وهي الدراسااة أداة إعداد في السااابقة الدراسااات من االسااتفادة وتم
 الدراسة. بموضوع
 جراءاتواإل الطريقة

 وثباتها، وصاااااادقها ألداتها، ووصاااااا  وعينتها ومجتمعها المساااااات،دمة، الدراسااااااة منهجية الجز  هذا تضاااااامن
 اآلتي: النحو على وكانت ومتغيراتها، اوحصائية المعالجة وأساليب وإجرا اتها

 الدراسة: منهجية
 الحالية. للدراسة لمال مته وذلك ،االرتباطي المسحي المنهج على الدراسة اعتمدت

 :وعينتة الدراسة مجتمع
 كليات في الحكومية األردنية الجامعات في التدريسية  الهيئة أعضا   من عضواً  د115) من الدراسة  عينة تتكون

 إذ الشااروث، تسااتوِ  لم ألنها البدنيةد؛ التربية قساام-التربوية العلوم )كلية البيت آل جامعة اسااتثنا  وتم الرياضااية، التربية
 د.2018) األردنية العالي التعليم وزارة من المتوفرة واوحصائيات المعلومات وفقكامًلا، الدراسة مجتمع العينة تمثل

 التدريسية والخبرة العلمية والرتبة الجامعة لمتغيرات تبًعا الدراسة ةعين توزيع (:1) الجدول

 الجامعة

 العلمية الرتبة

 المجموع

 التدريسية الخبرة

 أستاذ
 ستاذأ

 مشارك
 محاضر مساعد/ أستاذ

 )مدرس(
 10 من أقل

 سنوات
 سنوات 10

 فأكثر

 23 18 30 10 6 14 األردنية

 19 13 40 20 6 14 اليرموك

 15 11 28 11 8 9 مؤتة

 9 7 17 7 5 5 الهاشمية

 66 49 115 48 25 42 المجموع

 الدراسة: ةأدا
 الدراسة: لهذه ةأدا است،دام تم

 التنظيمية: لثقافةا استبانة
 التربية  كليات  في التنظيمية  الثقافة   درجة  إلى التعّر  بهد   التنظيمية"  "الثقافة   اساااااااتبانة    بتطوير الباحثان   قام 
 إلى وبالرجوع بالمتغير، المتعلق النظري دباأل إلى الرجوع خالل من وذلك ،الحكومية األردنية الجامعات في الرياضية
 ودراسااة ،دLenox, 2016) لينكس دراسااةو ،د2017) البلوي دراسااة :مثل بالموضااوع الصاالة ذات السااابقة الدراسااات

 .د2013) أحوا 
 السااااااياسااااااات  ) يأتي: ما وفق مجاالت د6) على موزعة فقرة د37) من األولية بالصاااااايغة  االسااااااتبانة  تنوتكّو
 التنظيميااة القيم ومجااال فقرات، د5) على فتحتوي والتعليمااات األنظمااة مجااال أمااا فقرات، د7) وتضااااااامن واوجرا ات
 وتضاامن التنظيمية التوقعات ومجال فقرات، د6) على تحتوي فكانت التنظيمية المعتقدات مجال فقرات،أما د6) وتضاامن

 فقرات. د7) على تحتوي فكانت التنظيمية تجاهاتاال مجال فقرات،أما د6)
 الوظيفي: األداء استبانة

 هيئة أعضااااا  لد  الوظيفي األدا  مسااااتو  إلى التعّر  بهد  الوظيفي"، "األدا  اسااااتبانة بتطوير الباحثان قام
ت  يات  في ريسدال ية  كل جامعات    في ةي الرياضااااااا   الترب ية،  ال لك  األردن  المتعلق النظري األدب إلى الرجوع خالل من وذ

 فرفورة ودراساااة ،د2018) حمدان بني دراساااة :مثل بالموضاااوع الصااالة ذات الساااابقة الدراساااات إلى وكذلك بالمتغير،
 .فقرة د35) من األولية بالصيغة االستبانة تنوتكّو ؛(Hall, 2011) هال ودراسة د،2017) الرفوع ودراسة ،د2018)

 الدراسة: أداة صدق
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 التنظيمية: الثقافة استبانة صدق
 هيئة أعضاااا  من محكمين د10) على األولية بصاااورتها عرضاااها خالل من الدراساااة ةأدا صااادق من كدأالت تم
 مال مة  مد   إلى التعر  بهد   وذلك  ،التربوية  العلوم قسااااااام في وال،برة الكفا ة  ذوي األردنية  الجامعات   في التدريس 
 اوجماع تم التي الفقرات على اوبقا  تم ولقد ،اللغوية الناحية من معانيها ووضاااوح صاااياغتها وساااالمة للمقيا  الفقرات
 لمجال فقرة إضافة  تم إذ فقرة، د39) من النهائية بصورتها  االستبانة  تكونت إذ د،%80) بنسبة  المحكمين قبل من عليها
 المقترحة. التعديالت إجرا  وتم السائدة، التنظيمية تجاهاتاال مجالل فقرة إضافة وتم السائدة، التنظيمية القيم

 الوظيفي: األداء استبانة صدق
 هيئة أعضاااا  من محكمين د10) على األولية بصاااورتها عرضاااها خالل من الدراساااة ةأدا صااادق من كدأالت تم
 مال مة  مد   إلى التعر  بهد   وذلك  ،التربوية  العلوم قسااااااام في وال،برة الكفا ة  ذوي األردنية  الجامعات   في التدريس 
 اوجماع تم التي الفقرات على اوبقا  تم ولقد ،اللغوية الناحية من معانيها ووضاااوح صاااياغتها وساااالمة للمقيا  الفقرات
 االساااااااتبانة تكونتو المقترحة؛ التعديالت إجرا  وتم ،فقرة د15) حذ  تم إذ ؛د%80) بنسااااااابة المحكمين قبل من عليها

 فقرة. د20) من النهائية بصورتها
 الدراسة: أداة ثبات

 ،دCronbach`s Alpha)ألفا كرونباخ الداخلي االتسااااق طريقة اختبار تطبيق تم الدراساااة أداة ثبات من للتحقق

   ذلك. يوضح د2) الجدول في موضحة هي كما د (Test-retestعادةاو وطريقة
-Test عادةاإل وطريقة (Cronbach`s Alpha) ألفا كرونباخ الداخلي االتساق تيبطريق الثبات معامالت (2) الجدول

retest) ) 

 فيما الحالية، الدراساااة ألغراض وكافية الثبات على دالة القيم هذه وعدت د،0.91-0.71) بين ما القيم تراوحت
 مجموعة على الدراساااااة أداة توزيع تم إذ د0.93و) د0.83) بين ما د (Test-retest اوعادة بطريقة الثبات قيم تراوحت

 تم وقد المتيساارة، العشااوائية بالطريقة ماختياره تم ،التدريس هيئة أعضااا  من د20) من تكونت الدراسااة، عينة أفراد من
 تطبيقها تم دأساابوعين) مضااي وبعد األولى، للمرة معليه الدراسااة أداة تطبيق تمف الرئيسااة، الدراسااة عينة من ماسااتبعاده

  .أخر مرة نفسها العينة على
 
 الدراسة: جراءاتإ

 اآلتية: باوجرا ات القيام تم
 االستبانة لتطبيق األردنية؛ العالي التعليم وزارة إلى هموّج العربية عمان جامعة من مهمة تسهيل كتاب على الحصول -1

 .الرياضية التربية كليات في الحكومية األردنية الجامعات في التدريس هيئة أعضا  من الدراسة عينة أفراد على
 )األردنية،  األردنية  الجامعات    لىإ هموجّ  األردنية  العالي  التعليم وزارة من مهمة  تساااااااهيل   كتاب  على الحصاااااااول -2

 عينتها. أفراد ىعل الدراسة ةأدا لتطبيق ومؤتةد، والهاشمية، واليرموك،
 الكليات. عمدا  مع وبالتعاون التدريس هيئة أعضا  على ستباناتالا توزيع تم-3
 العلمية، الرتبة وهي: األسااااااساااااية، الثانوية المتغيرات وفق الدراساااااة عينة أفراد تحديد تم البيانات تفريغ عملية وبعد -4

 عينة ألفراد الكلي للمجموع وبالنسبة  متغير، لكّل المناسبة  اوحصائية  األساليب  است،دام  تم أنه علًما التدريسية،  وال،برة
 وفق معبأة ،التحليل عملية من اساااتبانات ثالث اساااتبعاد تم أن وبعد تدريس، هيئة عضاااو د112) عددها والبالغ الدراساااة
 .د%97) قدرها استرجاع وبنسبة األصول

  خاصة. جداولب وُفرغت المطلوبة، البيانات جمع تم -5
 بمستو   وعالقتها الرياضية  التربية كليات في السائدة  التنظيمية الثقافة درجة إلى للتعر  :اةلألد المستويات  تحديد تم -6

 ال،اصااااااة الفقرات من فقرة كل إعطا  تم ،الحكومية األردنية الجامعات في التدريس هيئة أعضااااااا  لد  الوظيفي األدا 
 .ال،ماسي ليكرت مقيا  وزن وفق باالستبانة

قم
لر

ا
 

 المجال
 ألفا كرونباخ الداخلي االتساق طريقة
(Cronbach`s Alpha) 

-Test اإلعادة بطريقة الثبات

retest) ) 

 0.93 0.77 السائدة التنظيمية اوجرا ات 1

 0.85 0.86 السائدة القانونية التشريعات 2

 0.86 0.79 السائدة التنظيمية القيم 3

 0.89 0.91 السائدة التنظيمية المعتقدات 4

 0.90 0.83 السائدة التنظيمية التوقعات 5

 0.83 0.71 السائدة التنظيمية االتجاهات 6

 0.95  التنظيمية الثقافة استبانة
 0.85  الوظيفي األدا  استبانة
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 الدرجات. عددة للبديلد األدنى القيمة– للبديل األعلى )القيمة تحديد:ال في اآلتية المعادلة است،دام وتم
 -:اآلتي النحو على الدرجات أصبحت فقد وعليه للفقرة، الفئة طول 1.33 = 3ة د1–5)
 .ةمرتفع د5.00-3.68) ة،متوسط د3.67-2.34) ة،من،فض د1-2.33)

 على الحصااااول أجل من دSPSS)االجتماعية للعلوم اوحصااااائية الرزم برنامج باساااات،دام حصااااائًياإ البيانات تحليل تم -7

 النتائج.
  السابقة. الدراسات بنتائج تهامقارن ثم مناقشتهاو ،النتائج است،الص -8
 .إليها التوصل تم التي النتائج ظل في المناسبة التوصيات تقديم -9

 :إلحصائيةا المعالجة
  اآلتية: اوحصائية الوسائل اماست،د تم

 المعيارية. واالنحرافات الحسابية المتوسطات است،دام تم :ولألا السؤال عن لإلجابة .1
 المعيارية. واالنحرافات الحسابية المتوسطات است،دام تم لثاني:ا السؤال عن لإلجابة .2
 ومستو  السائدة التنظيمية الثقافة درجة بين دPearson) رتباثاو معامل حساب تم ثالث:ال السؤال عن لإلجابة .3

 .التدريس هيئة أعضا  نظر وجهة من الحكومية األردنية الجامعات في الوظيفي األدا 
 ي.الداخل االتساق معامل ويجاد لفاأ كرونباخ معادلة است،دام تم .4
 .د (Test-retest عادةاو طريقة است،دام تم .5

 
 

 ومناقشتها: الدراسة نتائج
 الرياضاااية التربية كليات في الساااائدة التنظيمية الثقافة درجة  تعّرو الدراساااة نتائجل اعرضااًا جز ال هذا تضااامن

 وفيما ،نظرهم وجهة من الحكومية األردنية الجامعات في التدريس هيئة أعضاااا  لد  الوظيفي األدا  بمساااتو  وعالقتها
 الدراسة: إليها توصلت التي النتائج ألهم عرض يلي

 وجهة من الحكومية األردنية الجامعات في الرياضااية  التربية كليات في السااائدة  التنظيمة الثقافة درجة ما :األول السااؤال 
 ؟التدريس هيئة أعضا  نظر

 مجال لكل والدرجة والرتبة المعيارية واالنحرافات الحسااابية المتوسااطات حساااب تم األول السااؤال عن لإلجابة
  ذلك. يوضح د3) والجدول عام، بشكل

 الرياضية التربية كليات في السائدة التنظيمة لثقافةا ودرجة والرتبة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:3) الجدول
 تنازلًيا ومرتبة للمجاالت وفًقا التدريس، هيئة أعضاء نظر وجهة من الحكومية األردنية الجامعات في

 المجال الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 توسطةم 1 0.90 3.43 السائدة القانونية التشريعات 2
 توسطةم 2 0.73 3.34 السائدة التنظيمية القيم 3
 توسطةم 3 0.68 3.29 السائدة التنظيمية المعتقدات 4
 توسطةم 4 0.65 3.28 السائدة التنظيمية االتجاهات 6
 توسطةم 4 0.84 3.28 السائدة التنظيمية التوقعات 5
 توسطةم 6 0.63 2.49 السائدة التنظيمية اوجرا ات 1

 متوسطة3.190.58ككل التنظيمية الثقافة

 األردنية الجامعات في الرياضاااااية التربية كليات في الساااااائدة التنظيمية الثقافة درجة أن د3) الجدول من يالحظ
  د3.19) ككل الحسااااابي المتوسااااط بلغ وقد ،متوسااااطة بدرجة جا ت قد التدريس هيئة أعضااااا  نظر وجهة من الحكومية

 الحسااابية المتوسااطات تراوحت إذ ،المتوسااطة الدرجة ضاامن السااتة المجاالت جميع وجا ت د،0.58) معياري نحرا اب
 د.2.49–3.43) بين

 بانحرا  د3.43) الحساااابي المتوساااط بلغ إذ األولى المرتبة على الساااائدة القانونية التشاااريعات مجال وحصااال
 حسااابي بمتوسااط الثانية المرتبة على حاز فقد السااائدة التنظيمية القيم مجال عن أما متوسااطة، وبدرجة د0.90) معياري

 بالمرتبة فجا  السااائدة التنظيمية اوجرا ات مجال أما أيضاًاا، متوسااطة وبدرجة د0.73) بلغ معياري وانحرا  د3.34)
 متوسطة. وبدرجة د0.63) معياري وانحرا  د2.49) حسابي بمتوسط واألخيرة السادسة

 الجامعات   في الرياضاااااااية   التربية  كليات  قيادات  قبل  من مبذولة   جهوًدا هنالك   أن النتيجة  هذه  الباحثان   ويفسااااااار
 ربما أو محدد، إطار ضاامن العمل تحكم التي القانونية بالتشااريعات التقيد إلى ذلك ويعود الطموح، مسااتو  دون األردنية
 بعض. بعضها عن الرياضية التربية كليات إدارات ثقافة اختال  إلى إضافًة المتاحة واومكانات الموارد لشح
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 ،دLenox, 2016) لينكس ودراسااااة د،2017) عثمان من كل دراسااااة نتائج مع الدراسااااة هذه نتائج اتفقت وقد

 دراسة  نتائج عن الدراسة  نتائج واختلفت متوسطة،  جا ت السائدة  التنظيمة الثقافة أن ،(onach, 2013) اوناش ودراسة 

 نتائج جا ت إذ د2013) أحوا  ودراساااااة د،2017) البلوي ودراساااااة د،2017) الميموني ودراساااااة ،د2017) عبداهلل
 .السائدة التنظيمة الثقافة لدرجة مرتفعة بدرجة دراساتهم
 األردنية الجامعات في الرياضاااية التربية بكليات التدريس هيئة أعضاااا  لد  الوظيفي األدا  مساااتو  ما :الثاني الساااؤال
 نظرهم؟ وجهة من الحكومية

 فقرة، لكل والمستو   والرتب المعيارية واالنحرافات الحسابية  المتوسطات  حساب  تم الثاني السؤال  عن لإلجابة
  ذلك. يوضح د4) والجدول
 بكليات التدريس هيئة أعضاء لدى الوظيفي األداء مستوىو والرتب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:4) الجدول

 تنازلًيا ومرتبة للفقرات وفًقا ،نظرهم وجهة من الحكومية األردنية الجامعات في الرياضية التربية
 رقم

 الفقرة
 الفقرات

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المستوى الرتبة

 مرتفع 1 0.77 3.74 بالعمل. المتعلقة االجتماعات بحضور ألتزم 12

 مرتفع 2 0.69 3.71 .األفضل األدا  لتحقيق الكلية في المتوفرة الموارد جميع ُأوظ  15

 مرتفع 3 0.86 3.70 العمل. لمغادرة اضطراري عند المباشر الرئيس م،اطبة يتم 20

 متوسط 4 0.75 3.62 عملي. أعبا  جدولة على المقدرة أمتلك 16

 متوسط 4 0.81 3.62 وظيفتي. بمهام للقيام الالزمة المعرفية المهارة لدي 4

 متوسط 6 0.78 3.56 لزمالئي. معرفية خبرة من لدي ما ُأقّدم 9

 متوسط 7 0.91 3.50 عملي. تحكم التي والقراراتد )بالتعليمات أتقيد 1

 متوسط 8 0.83 3.41 .للكلية تطويرية أهدا  أتبنى 6

 متوسط 8 0.87 3.41 الرسمي. الدوام بأوقات تتعلق م،الفة أّي أتجنب 3

 متوسط 10 0.79 3.33 بعملي. رتقا لال الالزمة ال،طط أضع 17

 متوسط 11 1.00 3.25 العمل. موق  متغيرات وفق المناسب القيادي األسلوب أتبع 10

 متوسط 12 0.93 3.20 عملي. أسرار على أحافظ 7

 متوسط 12 1.05 3.20 العمل. في الهرمي التسلسل أراعي 19

 متوسط 14 0.73 3.19 نجاحها. في للمساهمة بها أعمل التي الكلية بمستقبل أهتّم 2

 متوسط 15 0.81 3.07 العمل. لوقت اويجابي االستثمار على أحرص 5

 متوسط 16 0.89 2.86 العمل. عن المزيد معرفة إلى أسعى 8

 متوسط 17 1.07 2.80 بالعمل. القيام أثنا  الحما  بروح أتمتع 14

 متوسط 18 0.82 2.47 الحالية. المهام إلى إضافة جديدة مسؤوليات تحّمل إلى أتطلع 13

 متوسط 19 0.72 2.45 العمل. لتطوير ابداعية اقتراحات أقدم 11

 من،فض 20 0.76 2.22 الحديثة. واالتصاالتد التكنولوجيا )وسائل است،دام على المقدرة أمتلك 18

 توسطم 0.67 3.22  ككل األداه مستو 

 الرياضااية التربية كليات في التدريس هيئة أعضااا  لد  الوظيفي األدا  مسااتو  أن د4) الجدول نتائج من يتبين
 جا ت األولى الثالثة الفقرات باستثنا  متوسط بمستو  جميعها جا ت نظرهم وجهة من الحكومية األردنية الجامعات في

 المتوسااط وكان د2.22-3.74) بين المتوسااطات وتراوحت من،فض، بمسااتو  جا ت األخيرة والفقرة مرتفع، بمسااتو 
 د.0.67) المعياري وبانحرافه د3.22) ككل الحسابي

 بمتوسااااااط ،"بالعمل المتعلقة االجتماعات بحضااااااور ألتزم" على تنص التي األولى بالمرتبة د12) الفقرة جا ت

 الثانية وبالمرتبة المرتفع بالمستو   جا ت د15) والفقرة مرتفع، وبمستو   د0.77) معياري وانحرا  د3.74) حسابي 
  د3.71) حساااابي بمتوساااط "،األفضااال األدا  لتحقيق الكلية في المتوفرة الموارد جميع ُأوظ " على الفقرة تلك ونصااات
 د.0.69) معياري وانحرا 

 "،العمل  لتطوير ابداعية   اقتراحات  أقدم " د11) الفقرة األخيرة وقبل  عشااااااارة التاساااااااعة    المرتبة  على وحازت 
 "أمتلك على نصاات التي د18) الفقرة أما متوسااط، وبمسااتو  د0.72) معياري وانحرا  د2.45) بلغ حسااابي بمتوسااط
 وبمسااااتو  واألخيرة العشاااارين بالرتبة جا ت فقد الحديثة"، واالتصاااااالتد التكنولوجيا )وسااااائل اساااات،دام على المقدرة

 د.0.76) معياري وانحرا  د2.22) بلغ حسابي وبمتوسط من،فض،
 يحقق فإنه إنجازه المطلوب للعمل مناساابًا التدريس هيئة أعضااا  لد  األدا  كان إذا النتيجة هذه الباحثان ويفساار

 مقبول، غير المستو   كان إذا أما د،والتوّسع  والنمو، كالبقا ،) المنشودة  أهدافها تحقيق نحو الكليات سيقود و منه الغرض
 وسااائل إيجاد الواجب من فإنه تها،تصاافي إلى أحيانا يؤّدي قد بل أهدافها، تحقيق في الكليات أمام اكبيًر عائقا ساايشاّاكل ّنهإف

 فيتوجب ومتابعتهم، تدريبهم ذلك ومن لديهم الوظيفي األدا  مسااتو  تحسااين يتم الرياضااية التربية كليات إدارات قبل من
 ُدرساااااااات ألنها  ،األهدا   هذه  على المترّتبة  التكالي   عن النظر بغض ،لها قب من المحّددة  األهدا   تحقيق الكليات  على
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شعارهم  ،التدريس هيئة ألعضا   المعنوّية الروح رفعو سابًقا،   في ومشاركتهم  المسؤولية،  تحّمل إلى ودفعهم بالعدالة، وإ
 القرارات. صنع

 بمتوسااااط ،"بالعمل المتعلقة االجتماعات بحضااااور ألتزم" على تنص التي األولى بالمرتبة د12) الفقرة وجا ت

 أعضاااا  اهتمام ساااعي إلى النتيجة هذه الباحثان ويعزي مرتفع، وبمساااتو  د0.77) معياري وانحرا  د3.74) حساااابي
 المتعلقة بالقرارات المشاااااركة أو وتطويره العمل تنمية ت،ص التي بالشااااؤون الرياضااااة التربية كليات في التدريس هيئة
 االجتماعات. بحضور االلتزام لغاية العمدا  قبل من المتبع اوداري النمط ربما أو األهدا ، وتحقيق العمل بسير

 الموارد جميع ُأوظ " على الفقرة تلك  ونصااااااات الثانية   وبالمرتبة   المرتفع بالمساااااااتو   جا ت  د15) الفقرة أما 
 على دليل وهذا د،0.69) معياري وانحرا  د3.71) حسااااااابي بمتوسااااااط "،األفضاااااال األدا  لتحقيق الكلية في المتوفرة
 يتوفر وما جهدهم بكامل يسااااعون فلذلك رزقهم، مصاااادر وُيعّد الثاني بيتهم وكأنه لعملهم التدريس هيئة أعضااااا  إخالص
  م،رجاتهم. جودة لتحسين والمنافسة لالرتقا  لديهم

 "،العمل  لتطوير ابداعية   اقتراحات  أقدم " د11) الفقرة األخيرة وقبل  عشااااااارة التاساااااااعة    المرتبة  على وحازت 
 هيئة أعضا   مشاركة  قلة إلى ذلك وُيعز  متوسط،  وبمستو   د0.72) معياري وانحرا  د2.45) بلغ حسابي  بمتوسط 
 سااياسااات  )رساام تتضاامن التي وتنميتها الكليات لتطوير التأساايسااية  االجتماعات في الرياضااية التربية كليات في التدريس
 والموازنةد. العمل،

ست،دام  على المقدرة "أمتلك على نصت  التي د18) الفقرة أما  فقد الحديثة"، واالتصاالتد  التكنولوجيا )وسائل  ا
  د،0.76) معياري وانحرا  د2.22) بلغ حسااااابي وبمتوسااااط من،فض، وبمسااااتو  واألخيرة العشاااارين بالمرتبة جا ت
 شبكات  وضع   األجهزة، وقدم الجانب، بهذا التدريبية )الدورات تشمل  التي التحتية البنية ضع   إلى النتيجة هذه وتفسر 

 لبعض التكنولوجية المهارات فقدان ربما أو والتطوير، التنمية عمليات من يحّد التدريساااااااي العب  ربما أو االتصاااااااالد،
 التدريس. هيئة أعضا 

 د،2018) فرفورة دراساااة ونتائج ،د2018) حمدان بني من كل دراساااة نتائج مع الدراساااة هذه جنتائ اتفقت وقد
سة  نتائج واختلفت متوسط،  بمستو   جا  الوظيفي األدا  مستو   أن سة  نتائج عن الدرا سة  د،2017) الزيودي درا  ودرا
 .الوظيفي األدا  مستو ل مرتفع بمستو  دراساتهم نتائج جا ت إذ ،(Hall, 2011) هال

 التنظيمية الثقافة درجة بين دα =0.05) الداللة مستو  عند إحصائية داللة ذات رتباطيةا عالقة هناك هل :الثالث السؤال

 من التدريس هيئة أعضااا  لد  الوظيفي األدا  مسااتو  بينو األردنية الجامعات في الرياضااية التربية كليات في السااائدة
 نظرهم؟ وجهة

 ومستو   السائدة  التنظيمية الثقافة درجة بين دPearson) رتباثالا معامل حساب  تم ثالثال السؤال  عن لإلجابة

 د.5) جدول في يظهرو ،التدريس هيئة أعضا  نظر وجهة من الحكومية األردنية الجامعات في الوظيفي األدا 
 في التدريس هيئة أعضاء لدى الوظيفي األداء ومستوى السائدة التنظيمية الثقافة درجة بين االرتباطية العالقة (5) دولج

 همنظر وجهة من الحكومية األردنية الجامعات

 
 
 
 
 
 
 
 

 عند دالة ** د.0.05)
 التدريس هيئة أعضا   نظر وجهة من دPearsonبيرسون)  ارتباث معامل بحساب  ثالثال السؤال  عن اوجابة تم

 من مجال كّل بين دPearson) بيرسون االرتباث معامل حساب  وتم الوظيفي، واألدا  التنظيمية الثقافة الدراسة  ةأدا على

فة    مجاالت  قا مل    جا   إذ ككل،  الوظيفي واألدا  التنظيمية  الث باث  معا  اوجرا ات مجال  بين دPearsonبيرساااااااون) ارت

 القيم وبين د،0.83) الوظيفي واألدا  السائدة  القانونية التشريعات  مجال وبين د،0.79الوظيفي) واألدا  السائدة  التنظيمية
 وبين د،0.79) الوظيفي واألدا  الساااااااائدة التنظيمية المعتقدات مجال وبين د0.81) الوظيفي واألدا  الساااااااائدة التنظيمية
  د؛0.77) الوظيفي واألدا  السائدة التنظيمية االتجاهات وبين د،0.80) الوظيفي واألدا  السائدة التنظيمية التوقعات مجال
 درجة بين االرتباث معامل بلغو د،α =0.05) الداللة مسااتو  عند إحصااائية داللة ذات قوية عالقة وجود على يدل وهذا

 دالة قيمة وهي د0.69التدريس) هيئة ألعضاااااااا  الوظيفي األدا  ومساااااااتو  الرياضاااااااية التربية لكليات التنظيمية الثقافة
 المتغيرين. بين إيجابية ارتباطية عالقة وجود يعني مما دα =0.05) داللة مستو  عند احصائًيا

 التدريس هيئة ألعضاء الوظيفي األداء التنظيمية فةاالثق مجاالت

 0.79** السائدة التنظيمية اوجرا ات

 0.83 ** السائدة القانونية التشريعات

 0.81**  السائدة القيمالتنظيمية

 0.79**  السائدة التنظيمية المعتقدات

 0.80**  السائدة التنظيمية التوقعات

 0.77**  السائدة التنظيمية االتجاهات

 0.69** ككل التنظيمية الثقافة
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 مسااتقلة ثقافة تكوين مع األعمال أدا  في وطريقتها مكانتها على المؤسااسااة  حافظت كّلما أنه النتيجة هذه وُتفساار
 تحساين  على والعمل المرجوة، األهدا  تحقيق نحو ُقدًما والساير  العاملين ذهن في العمل مبادئ ترسايس  إلى ذلك أد  بها

 الوظيفي األدا  تحساااين على ينعكس عليها،مما للقضاااا  والعمل لتجنبها الضاااع  مواطن وبيان وتطويرها، القوة مواطن
 ومستقباًل. حاليًا وتطويره

 د،2011) المرافي دراسةو د2013) أحوا  ودراسة دLenox, 2016) لينكس دراسة مع الدراسة هذه واتفقت

 الوظيفي. واألدا  التنظيمية الثقافة متغيري بين إيجابية ارتباطية عالقة هناك أن
 التوصيات:

 وهي: التوصيات، من بمجموعة الدراسة خرجت ذلك على وبناً  النتائج، من مجموعة عن الدراسة أسفرت

 زيادة على والعمل وعاداتهم، التدريس هيئة أعضاااااا  لثقافة الرياضاااااية التربية كليات إدارات مراعاة ضااااارورة •
 الحكومية. األردنية الجامعات في الرياضية التربية كليات في واومكانات الموارد

 أعضا   لد  الوظيفي المستو   تحسين  على تعمل الرياضية  التربية كليات إدارات قبل من وسائل  توفير ضمان  •
 المكافآت نظام وتفعيل القرارات، صاانع في والمشاااركة والتدريب، الوظيفية، حقوقهم ضاامان مثل: التدريس هيئة

 والحوافز.

 ومدروسة. محددة إستراتيجيات وفق لكلياتهم مستقلة ثقافات تكوين في الكليات عمدا  مشاركة على العمل •

لة    دراسااااااااة إجرا  • ماث يات  عمدا   وعي درجة  في تبحث  م فة    مكونات  في الكل قا ية  الث ياتهم  التنظيم  ودورهم لكل
 اتجاهها.

 المراجع ائمةق
 العربية: المراجع أوًلا:
  الجامعة دكتوراه، أطروحة ،األردنية الجامعة في الرياضااية التربية كليات في الشاااملة الجودة إدارة تطبيق مد  د.2006) شاايما  الهيجا ، أبو

 األردن. عمان: األردنية،
  نظر وجهة من ةینیالفلسااط االتصاااالت شااركة في فىیالوظ األدا  مسااتو  على الحوافز أثر مییتق د.2010) الرزاق عبد نادر شاارخ، أبو

 فلسطين. غزة: األزهرة، جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة ن،یالعامل

تاح  أحوا ، فة   .د2013) مف قا ية  الجامعات    في التنظيمية  الث قادة  كمايتصاااااااورها    الوظيفي باألدا   وعالقتها  األردن   واوداريون، األكاديميون  ال
 األردن. ،إربد اليرموك، جامعة منشورة، غير دكتوراه أطروحة
  صااااانع لعملية المديرين ممارساااااة بدرجة وعالقتها البلقا  محافظة في الحكومية الثانوية المدار  في التنظيمية الثقافة د.2017) عبير البلوي،
 األردن. عمان، األوسط، الشرق جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة المعلمين، نظر وجهة من األخالقي القرار
  ،المعلمين نظر وجهة  من الوظيفي باألدا   وعالقتها  الثانوية   المدار   مديري  لد   التغيير إدارة إساااااااتراتيجيات   د.2018) حنان  حمدان،  بني

 األردن.،عمان العربية، عمان جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة
  دار بيروت: ،الحكومي القطاع  موظفي على تطبيقية  دراساااااااة : الوظيفي األدا  على وأثرها  الوظيفية  الحياة  غموض د.2015) عماد  حالوة،
 الكتاب.
  والرياضاااااةوالصاااااحة، البدنية للتربية األول الدولي المؤتمر الرياضاااااية التربية كليات في التعليم جودة تحساااااين د.2008) خالد محمد حمودة،
 الكويت.
 د.3) العدد ،العربية الجامعات اتحاد مجلة الجامعية، اودارة في تطبيقات الشاملة: الجودة إدارة د.2000) أحمد ال،طيب،
  العاملين لد  الوظيفي باألدا  وعالقته األردنية والتعليم التربية وزارة في النساااائية القيادات لد  اوداري اوبداع واقع د.2017) فاتن الرفوع،
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 في المعلمين نظر وجهة  من بينهما  والعالقة  الحكومية  المدار   مديري  لد   اودارية  والممارساااااااات   التنظيمية  الثقافة   د.2012) ديمة  عليان، 
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 األردن. عمان: والتوزيع، للنشر وائل دار ،4ث والتنظيم، المنظمة نظرية د.2015) محمد القريوتي،
  بالمملكة لها التابعة والمحافظات الباحة منطقة بأمارة للعاملين الوظيفي األدا  في المؤثرة العوامل د.2012عمر) والزهراني، موسااى اللوزي،
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 والتوزيع. للنشر جرير دار عمان: ،والتطبيق النظرية بين الوظيفي األدا  تقييم إدارة د.2013) إبراهيم المحاسنة،
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 للمعلمين الصفي باألداء وعالقتها القيادية للمهارات الخاصة األساسية المدارس مديري امتالك درجة
 األردن في والمعلمين المديرين نظر وجهة من

 
 أيمن عبد الفتاح 

 جامعة عمان العربية
 

 د. أمين أبو الوي أ.
 جامعة عمان العربية

 15/6/2019 تاريخ القبول:  13/5/2019تاريخ االستالم: 
 

 الملخص
 في عمان قصااابة لوا  في ال،اصاااة األسااااساااية  المدار  مديري امتالك درجة إلى التعر  الدراساااة هذه هدفت

 وتكونت نوالمعلمي المديرين نظر وجهة من للمعلمين الصفي  باألدا  وعالقتها القيادية للمهارات عمان العاصمة  محافظة
 المساااااحي الوصااااافي المنهج الدراساااااة اسااااات،دمت وقد ومعلمة. معلما د140و) ومديرة، مديرا د45) من الدراساااااة عينة

ست،دمت  االرتباطي، سة  أداة االستبانة  وا سة  نتائج أظهرت وقد وثباتها، صدقها  من التأكد تم أن بعد للدرا  درجة أن الدرا
 مساااتو   وأن متوساااطة،  جا ت معلميهم نظر وجهة من القيادية للمهارات ال،اصاااة  األسااااساااية   المدار  مديري امتالك
 ذات ارتباطية عالقة هناك وأن متوسطا،  جا  مديريهم نظر وجهة من ال،اصة  األساسية   المدار  لمعلمي الصفي  األدا 
 وبين القيادية للمهارات ال،اصااة  األساااسااية   المدار  مديري امتالك درجة بين (α=0.01) مسااتو   عند إحصااائية  داللة

 ال،اصة  األساسية   المدار  مديري امتالك درجة برفع الدراسة  أوصت  وقد األردن. في للمعلمين الصفي  األدا  مستو  
 الهادفة. التربوية اللقا ات واجرا  المجال هذا في المت،صصة الدورات خالل من وذلك القيادية للمهارات
 المهارات القيادية، األدا  الصفي. مفتاحية:الكلمات ال
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Abstract 

This study aimed to identify the degree of private basic schools principals possession 
of leadership skills and it’s relationship with teachers classroom performance from principals 
and teachers point of view in Jordan. The sample of the study consists of (45) principals, 
male and female, and (140) teachers, male and female from private basic schools principals 
and teachers in Amman the capital of Jordan. The study used Questionnaire as the study 
tool after insuring it’s validity and stability. The study concluded that the degree of private 
basic schools principals possession of leadership skills from their teachers point of view was 
Average and the teachers classroom performance from their principals point of view was 
Average and there was close relationship with statistical significance at (α=0.01) level 
between the degree of private basic schools principals possession of leadership skills and 
the level teachers classroom performance in Jordan.The study concluded several 
recommendations such as working on raising the degree of private basic schools principals’ 
possession of leadership skills through specialized courses in this field and purosefull 
educational sessions  
Keywords: leadership skills, class room performance. 
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 ومشكلتها. الدراسة خلفية
 المعرفي االنفجار عصااااار في التربوية النظرة تتسااااام األميند القوي اساااااتأجرت من خير إن )... تعالى اهلل قال

 التعليمية العملية في والشاااامول التكامل مفهوم على القائمة الحديثة للمدرسااااة التربوية اودارة مساااايرة في والتأمل بالعمق
 العملية محور دتع الصاااااافية اودارة ألن ناجحة، تربوية قيادة بوجود إال يتأتى ال والشاااااامول التكامل تحقيق وأن التعلمية،
 فكانت   ،والغزوات بالمعارك   وحديثاً   قديما   إطالقه  عند  يرتبط القيادة  مفهوم أن إلى هنا  اوشاااااااارة وتجدر  ،ولبها  التعليمية 
 وقت من ت،تل  وخصااااائصااااها  القيادة صااااورة فإن ولذا والمواق ، األحداث معالم أبرز النا  أذهان في القيادة تشااااكل
 القائد  اهلل عبد بن محمد الكريم رسااولنا ويعد القائد، بشاا،صااية  وثيقا ارتباطا ترتبط ولكنها آلخر؛ شاا،ص ومن آلخر،
 العسكرية القوة وبين والتربوية األخالقية والقيم اونسانية بين والسالم الصالة عليه جمع البشرية عرفته قائد أفضل القدوة

 ،المتميزة الفردية المواهب وتقدر ،اونساااانية بالمبادئ تعنى قيادة إلى يحتاجون المرؤوساااين أن مابو د.2008 )العجمي،
مل  ئة  تحقيق على وتع طات،   وتفويض الم،اطر  وتحمل  ،واوبداع  التميز على تعين عمل  بي قادة  فإن  السااااااال  بدورهم  ال

 يقومون مرؤوسين  إلى وليس ،يمكن ما أفضل  تحقيق إلى ويتطلعون ،المسؤولية  لتحمل يتوقون مرؤوسين  إلى يحتاجون
 )القاضااااااي، والمرؤوسااااااون القائد فيها ويتعاون يتفاعل عملية باعتبارها القيادة أهمية يوضااااااح وهذا ،فقط األوامر بتنفيذ
 د.2006

 المحافظة المعلم هد  يعد لم كوكذل روتينيا، ساايرا التعليم شااؤون تساايير الصاافية اودارة اهتمام محور يعد ولم
سي  فصله  في النظام على سية  للمواد التالميذ اتقان على والعمل ،الدرا  كل توفير حول يدور الهد  أصبح  بل ،فقط الدرا

 هذا وفي د.2006 أحمد،) البيئة مع تفاعله  ضاااو في للمتعلم الشاااامل النمو تحقيق في تسااااعد التي واومكانات الظرو 
 إضافة  ،والفكرية ،يةنسان واو ،والفنية ،الذاتية المهارات :وهي ،أصنا   خمسة  إلى القيادية مهاراتال تقسيم  يمكن اوطار
 .ةدارياو المهارات إلى

 ومنها: ،قادة يصبحوا  حتى األفراد في توافرها الواجب والسمات  القدرات الذاتية المهارات تشمل  :الذاتية المهارات أواًل:
 النفسااية والصااحة والقامة الهيئة :مثل ،المدير في توافرها الواجب الجساامية االسااتعدادات في تتمثل الجساامية: الساامات -أ

  ،)حسن  التحمل على والقدرة والنشاث  والحيوية والبدنية العصبية  القوة في تتمثلو الفسيولوجية.  واالستعدادات  والجسمية 
 لألمور الصاااااااحيح بالفهم تتمثل المدرساااااااة مدير قبل من امتالكها الواجب العقلية القدرات العقلية: القدرات -ب .د2004
 حلول ايجاد  على يعمل  وعندما   تابعيه   مع يتعامل   عندما   ذكيا  نبيها  يكون أن المدير  من فمطلوب والذكا ،   االدراك وقوة

 حوله  تدور  الذي  المركز هي العقلية  القدرات  أن الباحثان   وير  د،2006 ربيع،) يواجهها  التي للمشاااااااااكل  صاااااااحيحة  
 وهي المبادأة بروح المدرسااااة مدير يتصاااا  أن يجب واالبتكار: المبادأة -ج القيادية. المهارات مجال في الذاتية القدرات
 توفير على قادرا يكون وأن الجديدة، لألفكار مصااااادرا المدرساااااة مدير يكون أن يعني وهذا وال،لق، اوبداع على القدرة
 العقل  األحيان  بعض في المدير  على يطلق ولهذا  د،2006 )ربيع، والمبادرة  اوبداع  على المرؤوساااااااين يسااااااااعد   مناخ 

 ،للقيادة الالزمة المهارات مجمل اسااات،دام  على قادرا يكون أن على القائد السااامة  هذه تسااااعد  : النفس ضااابط  -د المدبر.
 وهناك االنفعالي، بالنضااااااج القائد يتمتع أن وتعني العاطفي، أو االنفعالي االتزان هي أخر  بساااااامة ترتبط الساااااامة وهذه

 للضاااااغوث ال،ضاااااوع وعدم النا ، من جمع مواجهة على قدرته منها القائد في الصااااافة هذه وجود على تدل مؤشااااارات
 التي القرارات على تؤثر أن النفعاالته السااااماح وعدم النفس، ضاااابط على بالقدرة القائد تمتع يعني ما ،د2004 ،)حساااان
 يت،ذها.

 لذلك بمرؤوسااايه، مباشااارال هاتصاااال مجال في وب،اصاااة للقائد جدا مهمًا أمرا الفنية المهارات تعد :الفنية المهارات ثانيًا:
 فرد كل  ودور إنجازه  وطرق تكتنفه  التي والصاااااااعوبات  وطبيعته  وحجمه  العمل  بأهدا    تامة   دراية  على يكون أن يجب 
 في دورها في الفنية المهارات أهمية وتكمن ،د1995 ،)الشري   العمل في هو دوره كذلكو التعليمية المؤسسة    أفراد من

 بها، يعملون التي للمؤسسة   انتمائهم وزيادة ،لهم الوظيفي الرضا  وزيادة ،لهم الوظيفي واألدا  للموظفين اونتاجية تحسين 
 المهارات وتشااير د.2006 ،المغربي) ودراية بإتقان المهام وممارسااة األنشااطة إنجاز على القدرة تعني الفنية والمهارات

 بما  وذلك ،للعمل  بالنسااااااابة  والفاعلية   الكفاية  لتحقيق المدرساااااااة  مدير في توفرها الواجب المهارات  إلى مجملها  في الفنية 
 ات،اذ – التنظيم" هي: العناصر  من جملة الفنية المهارات في وتندرج لألدوات، األمثل ست،دام الوا إجرا ات من تتضمنه 
 في المت،صاااصاااة  المعرفة هي الفنية فالمهارة .د2004 ،)رسااامي "االتصاااال – الرقابة – التوجيه – الت،طيط – القرار
  د.1998 وآخرون، )الدويك بفاعلية الهد  يحقق المعرفة هذه است،دام في والكفا ة العلم، فروع من فرع

 في: تتمثل تربويا قائدا هبوصف المدرسة مدير بها يقوم التي مهام
 م،تل  في النمو على التالميذ ومساااعدة ،التعليمية للعملية المساابق الت،طيطو ،للمدرسااة العامة السااياسااة  وضااع

 ،للمدرساة  السانوية  العامة الميزانية عملو ،المدرساي  الجدول إعدادو ،مهنيا المعلمين أدا  تحساين  على العملو ،الجوانب
 المدرساااااي، المنهاج وتحساااااين الموظفين، على والمساااااؤوليات المهام توزيعو ،والمعلمين الطالب الجتماعات الت،طيطو

 :أهمها منو الفنية بالمهارات ترتبط التي مهنيةال سماتال إلى إضافة



2021
 

215 

 يجعله ما تحقيقه إلى يسااعى الذي بالهد  إيمانه القائد لنجاح الضاارورية الساامات من تحقيقه: وبإمكانية بالهد  اويمان -أ
 يعتمد بالهد  القائد إيمان ولكن الهد . هذا لتحقيق جهده قصار   يبذل وتجعله تحقيقه، بضرورة  لمرؤوسيه  اقناعا أكثر
 أن على بالهد  االيمان ويعتمد تحقيقه. للمرؤوسااااين يمكن واقعيا الهد  يكون أن بد فال الهد ، هذا تحقيق إمكانية على
 تحقيقه تم إذا ساااااااتتحقق التي والمزايا الهد  تحقق بإمكانية نفساااااااه وإقناع مرؤوسااااااايه إقناع على القدرة القائد في يتوفر

 د.1980 كنعان،)
 توالمؤهال المهارات من لجملة المدير بامتالك المساااااؤولية تحمل على القدرة تتمثل المساااااؤولية: تحمل على القدرة -ب
 لتنفيذ يصااااادرها التي قراراته مساااااؤولية المدير يتحمل أن تعنيو ناجحة، بطريقة المدرساااااة إدارة على قادرا تجعله التي

 ،)ربيع غيره على المالمة القا  أو األعذار اختالق طريق عن المساااااؤولية من يتهرب ال نأو بالعمل، ال،اصاااااة األعمال
 د.2006

 المهمة  وغير المهمة  الجوانب  تمييز على قدرته   القائد   لد   متوفرة السااااااامة  هذه  أن على تدل  التي األمور من الحزم: -ج
 يدافع قرار إلى يصل وعندما المشكلة، لحل المتاحة البدائل بين من المناسب البديل اختيار على قادرا يكون وأن للمشكلة،

 )كنعان، ت،صااااااصااااااه  خارج تكون التي األمور على الحكم على القائد قدرة أيضااااااا الدالئل ومن تردد، وبدون بقوة عنه
 الحزم. مكان اللين وضع أو اللين مكان في الحزم وضع عدم ضرورة مع د.1980

 يستوجب  به يقوم الذي الدور ألن اونسانية،  بالمعار  المدرسة  مدير يلم أن السمة  بهذه ويقصد  الشامل:  العميق الفهم -د
 جميع في مت،صااااااصااااااا القائد يكون أن يعني ال وهذا غنية، ثقافة لديه يكون وأن ،حوله ما بكل شاااااااملة معرفة يمتلك أن

 للقائد، ضااارورية تعتبر الساااابقة وال،برة د،2004 )حسااان، علم كل في المعرفة من ئًاشاااي لديه يكون أن يعني بل العلوم،
 ألن ؛اآلخرين ثقة لكسااب الضاارورية الحساانة الساامعة اكتساااب إلى أيضااا تؤديو بالنفس، بالثقة الشااعور إلى تؤدي ألنها
 .د1980 ،)كنعان الناجحة القيادة سمات من بالنفس الثقة

 في القائد كفا ة هي الحاضر  الوقت في الناجحين للقادة سمة  أهم أن الدراسات  بعض أظهرت :اإلنسانية  المهارات ثالثا:
 من السااامة هذه أن الدراساااات هذه نتائج وبينت معهم، التعامل في الجيد وسااالوكه موظفيه، مع طيبة إنساااانية عالقات بنا 
 قادرا القائد يكون أن تعني اونسانية  المهارات وأن ،د2004 ،)حسن  اوداري عمله في للقائد أهمية القيادية السمات  أكثر
 المرؤوسااااين بين الجماعي العمل روح يبث وأن جهودهم، قتنسااااي في مبدعًا يكون وأن تابعيه، مع تفاعلال يجيد أن على
 المهارات تتوفر ولكي والتعاون، االنساااااااجام من جو في والمهام بالمساااااااؤوليات للنهوض الهمم يحفز ما د2006 ،)ربيع

 د:2006) المغربي أوردها كثيرة أبعاد وجود من بد ال القائد في اونسانية
 على يحصاااال وأن لألفراد، المتباينة الجهود من االسااااتفادة يحساااان وأن المتآلفة، المجموعات اختيار القائد يحساااان أن .1

 المنظمة. لتطوير لديهم موجودة أفكار أفضل
 خالل من والعمل لإلنتاج دوافعهم واسااااتثارة لديهم، اويجابية تالساااالوكيا ودعم األفراد، وتحفيز تشااااجيع على القدرة .2

 التسهيالت. تقديم
 لألفراد. رشادواو والتوجيه التنسيق خالل من العمل لمجموعات فاعلة قيادة عمل .3
 هابطد. – صاعد – )أفقي العمل مجموعات بين ةإداري اتصاالت عمل .4
 األفراد. على الواقع النفسي الضغط ت،في  على العمل .5

 :كما عدة مهارات إلى اونسانية المهارات د2008) اآلغا وقسم
 والتنساااايق والتعاون بالتواصاااال يتساااام أن وهو ،فعال اتصااااال عمل على القائد قدرة هي واالتصااااال: التواصاااال مهارة -أ

 وأهدا  المدرساااااة وأهدا  المعلمين أهدا  تحقيق في يساااااهم وهذا والمدير، المعلمين بين المتبادل واالحترام المساااااتمر
 الفريق بروح والعمل المعلمين لد  المعنوية الروح ارتفاع إلى يؤدي والمدير المعلمين بين الفعال االتصاااااااال ألن ،القائد
 للمؤسسة. االنتما  زيادة وكذلك
 والمعلمين المسااااااؤولين مع وعالقات فعالة اتصاااااااالت يقيم أن المدرسااااااة مدير على إن اآلخرين: مع عالقات إقامة -ب

 أفضل. بشكل القرارات ات،اذ وليستطيع التعاون، من درجة أقصى على ليحصل األمور وأوليا 
 في والمعلمين العاملين تنظيم على قادرا يكون أن في تظهر اونساااااانية المدرساااااة مدير مهارات إن العمل: فريق بنا  -ج

 واوبداع. والكفا ة المسؤولية أصحاب من المجموعات هذه وتكوين متعاونة، فرق أو عمل مجموعات
 بعض وتفويض لهم، والمعنوي المادي الدعم تقديم خالل من يظهر لمرؤوسيه المدرسة مدير تقدير إن اآلخرين: تقدير -د

 انجاح في اليشااااركو القرار صااانع في يشااااركون وجعلهم المساااؤولية، وتحمل ،القيادة على وتدريبهم للقادرين السااالطات
 المدرسة.

 العقلية. والمهارات االدراكية، والمهارات التصورية، المهارات أيضا وتسمى )الذهنية(: الفكرية المهارات رابعا:
 بين الموجود العالقات  وفهم يرأساااااااه، الذي  التنظيم رؤية  إدراك على قادرا  القائد   فيها  يكون التي المهارة  وهي

 يتصاااااااور أن على يقدر  وأن األجزا ، بقية  على أجزائه  من ما  جز  في يحدث  قد  الذي  التغير تأثير  يعر  وأن أجزائه، 
 د.1980 )كنعان، فيه الموجودة بالمجتمع المنظمة وعالقة بالمنظمة، الموظفين عالقة ويفهم
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 طلبات يحقق وبشااكل ،ويحققها المدرسااة أهدا  يالئم بما نشاااطه ةمارسااوم عملهل القائد فهم :اإلدارية المهارات خامسااا:
 والشاامولي الكلي ودراك على يدل بحصااافة للموق  لعملية القائد ممارسااة أن د،1980 )كنعان، حاجاتهم ويشاابع التابعين
 دBernard، 334 :1983) اودارة العملية في األساسية المظاهر في يتواجد الذي المنظم

 يجسااد باسااتبصااار  المسااتجدات ومواجهة الموق  مجمل إلى ونظرته متكامل ككل لمؤسااسااته  اوداري إدراك إن
  :منها ،اودارية للمهارات كثيرة تصنيفات وهناك العملي بمفهومها اودارية المهارة

 قدرات على كبير بشكل تؤثر نهاأل وذلك اودارية، العملية جوهر هي القرارات ات،اذ عملية إن القرارات: ات،اذ مهارة -أ
 المعلمين عدادإو ،والمتابعة والتوجيه والت،طيط التنظيم اسااتذكرنا فإذا المرجوة، األهدا  يحقق أن على كتنظيم المدرسااة
  د.1992 )نشوان، العمليات هذه جميع في مشتركة القرار ات،اذ عملية أن نجد مهنيا وتنميتهم

 تعتمد المهارة هذه نإ إلى بالنظر للقائد، بالنساااااابة اودارية المهارات أهم من هي المهارة هذه إن الوقت: إدارة مهارة -ب
 إطااار في العماال نجااازو المتاااح الوقاات في ةالمطلوباا األعمااال ونجاااز الوقاات ت،طيطب الكفااا ة في القااائااد جاادارة على

 )اآلغا، للقائد همةمال واألدوات المبادئ من اسااتغالله هو وتنظيم الوقت وإدارة ندرة، الموارد أشااد هو فالوقت األولويات.
 د.2008

 خاللها من يساااااااتطيع معينة مهارات القائد لد  يكون أن تتطلب واللجان االجتماعات إدارة االجتماعات: إدارة مهارة -ج
  فيه، والمشاااااركين االجتماع موضااااوع تحديد على القدرة المهارات هذه ومن واالجتماعات. اللجان هذه في فعالية تحقيق

 وتنظيم المواق ، تنسااااااايق ألن ،د2008 ،اآلغا ) وتوزيعها  العمل  لهذا  عمل  ورقة  وإعداد  منه،  تحقيقها  المراد واألهدا  
شة  الحوار،  نجاح دليل واقتدار بكفا ة الزمال  مع المؤسسة    لقا ات لقا  بكل ال،اص األعمال جدول وتنفيذ اآلرا ، ومناق
 .المنشودة المؤسسة أهدا  تحقيق إلى وطريق

 يحدث أن ويمكن ،الطالب سلوك  وضبط  الص   داخل النظام في التحكم "عملية به يقصد  الص :  ضبط  مفهوم
 )مرعي عنها"  ال،روج وعدم  المدرساااااااية    بالقوانين  االلتزام إلى التالميذ  انقياد  إلى يؤدي مما  ؛م،تلفة  بطرق التحكم هذا 

 بمسألة  وال،برة الدراية من بلغ مهما المعلم ألن الص ؛  بضبط  متعلقة مشاكل  هناك يكون وقد د،1986 : 84 ،وآخرون
 المفيد ومن ،ت،ريبي سااالوك أنماث ويمارساااون صااافيةال مشااااكلال يثيرون طلبة وجود عدم يعني ال فهذا ،الصااا  ضااابط
 الضاااروري ومن د،2009 ،)المقيد المشااااكل هذه حدوث دون الحيلولة على تسااااعد التي باألساااباب ملما يكون أي للمعلم
 الهدو  يسااااااوده ال جو في التعلمية التعليمية العملية تنجح أن الممكن غير من ألنه وروية، بهدو  المشاااااااكل تلك مواجهة
 .والنظام

 التهكم نحو: المعلم؛ من السااااالبية التصااااارفات بعض بسااااابب تنشاااااأ المشاااااكالت من كثير أن إلى المفيد من ولعل  •
 المشااكالت ساابب يكون األحيان بعض وفي د،2001 الجاساار،) بعصاابية والتحدث التهديدات وإطالق والساا،رية

 بإشغال  ويقوم المعلم، عن فينصر   المعلم ينشغل  الطالب يجعل ما التعلمية التعليمية اوجرا ات وضوح  عدم هو
شرا  سبباً  الطالب يكون وقد الصفية،  الغرفة داخل الفوضى  وإحداث اآلخرين،  فهناك الصفية،  المشكالت  في مبا
بة  بعض عة    التهريج إلى ينزعون الطل كاتهم  العبث  أو اآلخرين ومداف قات   ت،ريب  أو بممتل قات    الملصااااااا  والبطا

 المدرساااية اودارة تكون قد أخر  وأحيانا ،د2001 ،)الجاسااار ..الس.نفساااها فةالغر بممتلكات العبث أو واللوحات
 اودارة قيام وعدم الطلبة لشاااكاوي المدرساااية اودارة اساااتماع عدم ذلك؛ ومن المشاااكالت حدوث في السااابب هي

 واضاااااااحة غير المدرساااااااية التعليمات تكون أن أو أبنائهم، منجزات على الطلبة أمور أوليا  باطالع المدرساااااااية
 الطلبة، حاجات تلبي ترفيهية أو رياضاااااااية أو اجتماعية أو ثقافية أنشاااااااطة توفير عدم أو ،د1998 عصااااااافور،)

 وجود في والنفسااية االجتماعية الطلبة ظرو  بعض لعبت وربما إيجابي، جانب في طاقاتهم تفريغ على وتساااعد
 الطالب سلوك على تنعكس نفسية أو اجتماعية مهددات وجود أو آمنة أسرية بيئة وجود عدم عن ناتجة المشكالت

 ذلك: من الذكر آنفة المشااااكالت لمواجهة العامة المقترحات بعض د2001) قطامي ويذكر الصااا ، غرفة داخل
 والمواجهة ،ذلك تعالج قوانين وضااع خالل من وقوعها قبل الصاافية المشااكالت جةلمعاب الوقاية أساااليب اساات،دام
 التذكير ،البسااايط اللفظي التذكير ،المرغوب السااالوك مدح ،لفظية غير تلميحات اسااات،دامب للمشاااكالت المباشااارة
 المتكرر.

 امتالك درجة وهو الدراسة  هذه في األول المتغير تناولت التي الدراسات  من العديد هناك :الصلة  ذات السابقة  الدراسات 
 مساااتو  وهو الثاني المتغير تناولت أخر  دراساااات هناك أنو القيادية، للمهارات ال،اصاااة األسااااساااية المدار  مديري
 .للمعلمين الصفي األدا 

نا   إلى هدفت    دراسااااااااة د2007) هالل أجرت • فة    مدار   لمعلمي الصااااااافي األدا  لتقويم مقترح برنامج  ب قا   الث
 األولى :فئتين من الدراساااة مجتمع وتكون فاعليته، وقيا  المعاصااارة، واالتجاهات الواقع ضاااو  في العساااكرية

 الدراسااااي للعام د20) عددهم والبالغ العسااااكرية والثقافة التعليم مديرية في التربويين المشاااارفين جميع في تمثلت
 والبالغ  العساااااااكرية  والثقافة   التعليم مديرية   في المدار   مديري  جميع على اشاااااااتملت  والثانية   د،2005-2006)
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 تقبل أن النتائج وأظهرت للدراسااة، أداة االسااتبانة واساات،دمت د،2006-2005) الدراسااي العام في د20عددهم)
 الصفي. المعلم أدا  في أساسيا دورا كلها تؤدي التعليمية، الوسائل واست،دام للدر  والت،طيط للمعلم الطلبة

 هده تطبيق وتم الص ،  أفضل  تحديد إلى هدفت دراسة  د2009 المقيد، :في )الوارد(Stensmo)  ستنسمو    قام •

 بإدارة خاصاااة مصاااطلحات خمساااة على الدراساااة وركزت ال،امس، الصااا  في يعلمون معلمين على الدراساااة
 الباحث است،دم  وقد الفردي، العمل – المجموعات عمل – التحفيز – الصفي  الضبط  – الت،طيط وهي: ،الص  
 والمواق  والطالب المعلم بين العالقة أن الدراسة  هذه نتائج أهم من وكان الش،صية،   والمقابلة المالحظة أسلوب 
 الموق  طبيعة إلى يرجع وذلك ،األخر من أفضاااال الصاااا  إدارة في معين أساااالوب اليوجد وأنه ،جيدة الصاااافية
  التعليمي.

 الحكومية المدار  معلمي لد  القيادية الصااااافات توافر درجة إلى لتعر ل هدفت دراساااااة د2015) حمد أجر  •
  الدراساااة عينة وتكونت عمان، العاصااامة في مديريهم نظر وجهة من التعلم نحو الطليبة بدافعية وعالقتها الثانوية
 أهمها من،النتائج من العديد إلى الدراسااة وتوصاالت للدراسااة، أداة االسااتبانة الباحث واساات،دم مديرا، د167) من
 وجهة من عمان العاصااااامة محافظة في الحكومية الثانوية المرحلة معلمي لد  القيادية الصااااافات توافر درجة أن
 متوسطة. كانت المديرين نظر

 هدفت بدراسااة د2017 ،الحليمي : في )الواردان (Nadarasa & Thuraisingam) وثيرساانجام ندراسااا قام •

 الثانوية المدار  في للمعلمين الوظيفي الرضااااااا على المديرين لد  القيادة أساااااااليب تأثير مد  إلى التعر  إلى
 من وكان ومعلمة، معلما د320) من الدراساااة عينة وتكونت للدراساااة، أداة االساااتبانة واسااات،دمت جافنا، بمنطقة
 لها المستبدة  القيادة وأن للمعلمين، الوظيفي الرضا  على إيجابي تأثير لها الديمقراطية القيادة أن الدراسة  نتائج أهم
 .للمعلمين الوظيفي الرضا على سلبي تأثير

 هذه أهمية يؤكد ما وهذا معا المتغيرين تجمع دراسااااااة  الباحث يجد لم ولكن السااااااابقة:  الدراسااااااات  على التعقيب •
 الدراسة
  تبين الصلة ذات السابقة للدراسات الباحث مراجعة بعد

سة  هذه اتفقت • سة  أداة في الدرا سة  مع االستبانة  وهي الدرا سا  د،2015) حمد د، 2007) هالل من: كل درا  ندرا

 سااااااتنساااااامو مع واختلفت د2017 ،الحليمي في: )الواردان (Nadarasa & Thuraisingam) وثيرساااااانجام

(Stensmo) د. 2009 المقيد، في: )الوارد 

 امتالك درجة أن الدراسااااااة هذه نتائج من كانف نتائجها أحد في د2015) حمد دراسااااااة مع الدراسااااااة هذه اتفقت •
 دراسااة نتائج من وكان ،متوسااطة معلميهم نظر وجهة من القيادية للمهارات ال،اصااة األساااسااية المدار  مديري
 العاصااااااامة محافظة في الحكومية الثانوية المرحلة معلمي لد  القيادية الصااااااافات توافر درجة أن د2015) حمد
 .متوسطة المديرين نظر وجهة من عمان

 الدراسة: مشكلة
 ،القيادية للمهارات ال،اصااة األساااسااية المدار  مديري امتالك درجة لىإ التعر  هو الدراسااة هذه من الغرض

  والمعلمين. المديرين نظر وجهة من للمعلمين الصفي باألدا  وعالقتها
 الدراسة: مشكلة عناصر

 اآلتية: األسئلة عن الدراسة هذه أجابت

 ؟األردن في معلميهم نظر وجهة من ةالقيادي للمهارات ال،اصة األساسية المدار  مديري امتالك درجة ما .1
 األردن؟ في مديريهم نظر وجهة من ال،اصة األساسية المدار  لمعلمي الصفي األدا  مستو  ما .2
 المدار  مديري امتالك درجة بين د α = 0.01) مستو  عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة هناك هل .3

 األردن؟ في للمعلمين الصفي األدا  مستو  وبين القيادية للمهارات ال،اصة األساسية
 الدراسة: أهمية

 اآلتية: النقاث من الدراسة هذه أهمية تنبثق
 .الدراسة هذه أهمية يؤكد ما وهذا ،معا المتغيرين تجمع دراسة الباحث يجد لم ولكن

 الصفي  باألدا  وعالقتها القيادية للمهارات ال،اصة  األساسية    المدار  مديري امتالك لدرجة الدراسة  هذه تناول •
 مسبوقة  غير دراسة  أنها الباحثين علم حدود في بوصفها  األردن في والمعلمين المديرين نظر وجهة من للمعلمين

 المذكورة. بالمتغيرات وعالقتها اوطار هذا في

 اودارة حق في وتوظيفها الدراسااااااة،  إليها توصاااااالت  التي والنتائج الدراسااااااة  وأدوات النظري األدب من اوفادة •
 القرار. صانعي لد  المدرسية
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 كل في والمتمثلة الدراسة  تناولتها التي ال،مسة  المجاالت في المتضمنة  القيادية بالمهارات الت،صص  حقل إثرا  •
 في الت،صاااص أهل الجهود إلى يضاااا  إثرا  يعد ما واوداري واودراكي واونسااااني والفني الذاتي المجال: من

 الدراسة. فيها أجريت التي والبيئة الزمان االعتبار بعين األخذ مع التربوية اودارة
  وإجرائيا: مفاهيميا المصطلحات تعريف

 الحركات من ساالساالة وفق تقانإو ودقة بسااهولة المعقدة األدائية باألعمال القيام على "القدرة اصااطالحا: :المهارة •
 من عدد أو معين شاااا،ص بها يقوم التي ،مباشاااارة غير أو مباشاااارة بصااااورة مالحظتها يمكن التي واوجرا ات
  د.297 ص ،2001وقطامي، )قطامي ما" مهمة أدا  أو معين نتاج أو هد  لتحقيق ساااعيهم أثنا  في األشااا،اص
 لذلك. المعدة األداة خالل من وتقا  جهد وأقل وقت أقل في ما عمل إنجاز على القدرة أنها إجرائيا وتعر 

 التعليمية المواق  في المعلم يمارسها  التي الفعلية التدريسية  العمليات "مجمل :اصطالحا  للمعلمين: الصفي  االداء •
 أنه إجرائيا: ويعر  .د71 ص ،1987 الكريم، وعبد )مصاااااباح " الصااااا  غرفة في طالبه مع بها يتفاعل التي

 أفراد اساااتجابات خالل من الدراساااة هذه في تقا  التي الدراساااة أهدا  لتحقيق المسااات،دمة والوساااائل األسااااليب
 الدراسة. أداة على الدراسة عينة

 ومحدداتها: الدراسة حدود

 :ناآلتي والحدود المحددات ضو  في الدراسة هذه نتائج تعميم يمكن

 ال،اصة. األساسية المدار  ومديرو معلمو البشرية: الحدود •

 عمان. العاصمة محافظة في عمان قصبة لوا  مدار  المكانية: الحدود •

 .2018ة2017 لعام الثاني الدراسي الفصل الزمانية: الحدود •

 أدواتها. على الدراسة عينة أفراد واستجابة صدق مد  •

 هذا. الدراسة لمجتمع والثباتد )الصدق السيكومترية ال،صائص •
  واالجراءات: الطريقة

 اآلتي: حسب وإجرا اتها الدراسة طريقة تمثلت فقد الدراسة أهدا  لتحقيق
 هذه أهدا  لتحقيق األنساااب المنهج بوصااافه االرتباطي المساااحي الوصااافي المنهج الدراساااة اسااات،دمت :الدراساااة منهج

 العاصمة  محافظة في عمان قصبة  لوا  في ال،اصة  األساسية    المدار  مديري من الدراسة  مجتمع تكون وقد الدراسة، 
 والبالغ ال،اصااااة األساااااسااااية  المدار  معلمي وجميع مدرسااااة، د83) على موزعين ومديرة مديرا د83) عددهم والبالغ
 مدرسة.  د 83 ) على موزعين عمان العاصمة  محافظة في عمان قصبة  لوا  في وكلهم ومعلمة معلم د 1393 ) عددهم
 عينة بلغت حين في ومديرة، مديرًا د45) عددهم فلغ الدراسااة  مجتمع من %54 المديرين من الدراسااة  عينة شااكلت  وقد

سة  سية    المدار  معلمي من الدرا سبته  ما عمان قصبة  لوا  في ال،اصة  األسا سة  مجتمع من %10 ن  عددهم البالغ الدرا
 ومعلمة. معلما د140)

 )المعلمين( الدراسة وعينة مجتمع (1) رقم جدول
  المجتمع د%10) العينة

 المعلمون 573 58
 المعلمات 820 82
 المجموع 1393 140

 )المديرين( الدراسة وعينة مجتمع (2) رقم جدول
  المجتمع د%54) العينة

 المديرون 30 16
 المديرات 53 29
 المجموع 83 45

 األسااااساااية المدار  مديري امتالك درجة لقيا  اساااتبانة األولى؛ للدراساااة أداتين بتطوير الباحثان قام الدراساااة: أدوات
 مجال األول ،تمجاال خمسااة من االسااتبانة هذه وتكونت األردن. في معلميهم نظر وجهة من القيادية للمهارات ال،اصااة
 االدراكية، المهارات مجال والرابع اونسااااانية، المهارات مجال والثالث الفنية، المهارات مجال والثاني الذاتية، المهارات
 اودارية. المهارات مجال وال،امس

 تم وقد المحكمين، من مجموعة على األولية بصاااايغتها عرضااااها خالل من األداة هذه صاااادق من التحقق تم وقد
  اآلتية: اوجرا ات خالل من األولى، الّدراسة أداة ثبات من الّتأّكد تّمو النهائية. صيغتها إلى وصلت أن إلى بآرائهم األخذ

 من مكّونة اسااتطالعّية عّينة على المقيا  تطبيق تّم ذإ (test-retest):االختبار( وإعادة )االختبار طريقة أّواًل:

 على المقيا  تطبيق إعادة جر  األّول الّتطبيق على أسبوعين مرور وبعد الّدراسة، عّينة خارج من ومعلمة معلمًا د25)
نة  أفراد باث  معامل    وُحسااااااااب أخر ، مّرة أنفساااااااهم العّي ّثاني  األّول الّتطبيقين بين االرت باث  معامل    باسااااااات،دام     وال  ارت
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 األبعاد لبقية االرتباث معامل قيمة وتراوحت ،د0.84) الكلية للدرجة االرتباث معامل قيمة وبلغت ،(Pearson)بيرساااون

 القيم. هذه يبّين د1) والجدول د،0.78و) د0.82) بين ما
 بين ما الداخلي االتسااااااااق قيم تراوحت وقد :ألفا-كرونباخ معادلة باساااااااتخدام  الّداخلّي االّتسااااااااق طريقة  ثانًيا: 

 القيم. هذه يبين د3) والجدول للدراسة لهذه مناسبة وهي د0.80و) د0.90)
  القيادية "المهارات لمقياس الّثبات معامالت قيم (3)رقم جدول

 ال،ماساااي التدرج اسااات،دام وتم فقرة، د30) من النهائية بصاااورتها األولى األداة تكونت األولى: األداة تصاااحيح
 األسااااساااية المدار  مديري امتالك درجة على للحكم بشااادةد وأرفض وأرفض، ومحايد، وأوافق، بشااادة، )أوافق ليكرت

 تم الفقرات على وللحكم د،5 ،4 ،3 ،2 ،1) التدرج إعطا  خالل من المقيا  تصااااحيح وتم القيادية، للمهارات ال،اصااااة
  : التالية المعادلة باست،دام اوحصائي المعيار است،دام

 .1.33 = 3ة 1-5 = المفترضة الفئات عدد ة األدنى الحد – األعلى الحد = الفئة طول
 تعني د2.33-1) بين الحسابي متوسطها التي الفقرات تكون وبذلك ،2.33 = 1.33 + 1 = المن،فضة الدرجة

 من،فضة. الدرجة أن
– 2.34) بين الحساااابي متوساااطها التي الفقرات تكون وبذلك ،3.67 = 1.33 + 2.34 = المتوساااطة الدرجة

 متوسطة. الدرجة أن تعني د3.67
 د5 – 3.68 ) بين الحساااااابي متوساااااطها التي الفقرات تكون وبذلك ،5 = 1.33 + 3.68 = المرتفعة الدرجة

 مرتفعة. الدرجة أن تعني
 نظر وجهة من ال،اصاااة األسااااساااية المدار  لمعلمي الصااافي األدا  مساااتو  لقيا  اساااتبانة وهي الثانية: األداة

 .األردن في مديريهم
 الثالث للدر ، الت،طيط مجال الثاني الصاااافية، االدارة مجال األول مجاالت، أربعة من االسااااتبانة هذه وتكونت

 للمعلم. الش،صية السمات مجال الرابع الدر ، خطة تنفيذ مجال
 من مجموعة على األولية بصااايغتها عرضاااها خالل من األداة هذه صااادق من بالتحقق الباحث قام : الثانية األداة صااادق

  النهائية. صيغتها إلى وصلت أن إلى بآرائهم األخذ تم وقد المحكمين،
  اآلتية: اوجرا ات خالل من ،الّثانية الّدراسة أداة ثبات من الّتأّكد تّم : الثانية األداة ثبات
 : (test-retest) االختبار( وإعادة )االختبار طريقة أّواًل:

 طبّق إذ الّدراسة،  عّينة خارج من ومعلمة معلما د25) من مكّونة استطالعّية  عّينة على الّتطبيق خالل من وذلك
 االرتباث معامل حسااااب وتّم أنفساااهم، العّينة أفراد على التطبيق إعادة جر  أسااابوعين مرور وبعد أفرادها على المقيا 

 د،0.87) الكلية للدرجة االرتباث معامل قيمة بلغت وقد بيرسااااون، ارتباث معامل باساااات،دام والّثاني األّول الّتطبيقين بين
 القيم. هذه يبين د2) والجدول د0.77و) د0.83) بين ما لألبعاد االرتباث معامل قيم وتراوحت

 ألفا: -كرونباخ معادلة باستخدام الّداخلّي االّتساق طريقة ثانًيا:
 هذه يبين د4) والجدول الدراسة  لهذه مناسبة  وهي د.0.81و) د0.89) بين ما الداخلي االتساق  قيم تراوحت وقد

 القيم.
 الصفي األداء لمقياس الّثبات معامالت قيم (4) رقم جدول

 الفا كرونباخ الداخلي االتساق بيرسون ارتباط معامل المهارات الّتسلسل

 0.80 0.78 إنسانية 1

 0.83 0.79 ذاتية 2

 0.87 0.82 إدارية 3

 0.88 0.81 فنية 4

 0.90 0.80 ادراكية 5

  0.84 الكلّية الّدرجة

 الفا كرونباخ الداخلي االتساق بيرسون ارتباط معامل البعد الّتسلسل

 0.81 0.83 الصفية اودارة 1

 0.83 0.78 الدر  خطة تنفيذ 2

 0.89 0.80 للمعلم الش،صية السمات 3

 0.83 0.77 للدرو  الت،طيط 4

  0.87 الكلّية الّدرجة
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 ال،ماساااي التدرج اسااات،دام وتم فقرة، د20) من النهائية بصاااورتها الثانية األداة تكونت : الثانية األداة تصاااحيح
 وتم للمعلمين، الصااااافي األدا  مساااااتو  على للحكم بشااااادةد وأرفض وأرفض، ومحايد، وأوافق، بشااااادة، )أوافق ليكرت

 اوحصااااااائي المعيار اساااااات،دام تم الفقرات على وللحكم د،5 ،4 ،3 ،2 ،1) التدرج إعطا  خالل من المقيا  تصااااااحيح
 .1.33 = 3ة 1-5 = المفترضة الفئات عدد ة األدنى الحد – األعلى الحد = الفئة طول : لمعادلةا باست،دام

  د2.33-1) بين الحسااااابي متوسااااطها التي الفقرات تكون وبذلك ،2.33 = 1.33 + 1 = المن،فض المسااااتو 
 من،فض. المستو  أن تعني

– 2.34) بين الحسااابي متوسااطها التي الفقرات تكون وبذلك ،3.67 = 1.33 + 2.34 = المتوسااط المسااتو 
 متوسط. المستو  أن تعني د3.67

 د5 – 3.68بين) الحسااااابي متوسااااطها التي الفقرات تكون وبذلك ،5 = 1.33 + 3.68 = المرتفع المسااااتو 
 .مرتفع المستو  أن تعني

 ومناقشتها: النتائج عرض
 لدرجة والرتب المعيارية واالنحرافات الحسااابية المتوسااطات اساات،راج تم السااؤال هذا عن لإلجابة األول: السااؤال نتائج
 ذلك. يبين د5والجدول) معلميهم، نظر وجهة من القيادية للمهارات ال،اصة األساسية المدار  مديري امتالك

 
 للمهارات الخاصة األساسية المدارس مديري امتالك لدرجة والرتب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(5الجدول)

 تنازليًا مرتبة معلميهم نظر وجهة من القيادية
 رقم

 المجال
 مهارات

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 متوسطة 1 0.37 3.43 إنسانية مهارات 3

 متوسطة 2 0.34 3.42 ذاتية مهارات 1

 متوسطة 3 0.48 3.14 إدارية مهارات 5

 متوسطة 4 0.47 2.97 فنية مهارات 2

 متوسطة 5 0.51 2.90 ادراكية مهارات 4

 متوسطة 0.26 3.17 الكلية الدرجة

 وجهة من القيادية للمهارات ال،اصااة األساااسااية المدار  مديري امتالك درجة أّن د5) الجدول نتائج من ُيالحظ
 جا ت كما د،0.26) معيارّي بانحرا  د3.17) الحساااااابّي المتوسااااّاط بلغ إذ متوساااااطة، كانت األردن في معلميهم نظر

 وانحرا  د،3.43) حسااابّي بمتوساّاط إنسااانية" المهارات“ األولى الّرتبة في وجا  المتوسااطة، الدرجة في جميعها األبعاد
 وانحرا  د2.90) حساااااابّي بمتوسااااّاط اودراكية" المهارات“ األخيرة الرتبة وفي متوساااااطة، وبدرجة د0.37) معيارّي
 القيادية، بالمهارات ال،اصاااااااة الثقافة ضاااااااع  ربما منها عوامل، عدة إلى النتيجة هذه الباحثان يعزو د.0.51) معيارّي
 العمل يتقنون ال المسااااؤولين يجعل الذي األمر التعليمية، العملية عن المسااااؤولين من بعض لد  الديني الوازع وضااااع 
سب  ويعطون  مع التفاعل يعطون ال المتعلمين يجعل ما وهذا الجودة، وقيم االتقان حساب  على أفضل  أهمية المادية المكا
 قلة بسااااااابب وذلك مساااااااتوياته بكافة للتعليم المتوفرة اومكانات قلة لعبت وربما الالزم، االهتمام التعلمية التعليمية العملية
 إحد  في العملية األول الباحث تجربة خالل من التعليمية. الم،رجات نوعية على كبير بشااكل يؤثر الذي األمر الموارد،
 في المديرين لد  الموجود الحقيقي الواقع تعكس النتيجة هذه أن عمان العاصمة  محافظة في ال،اصة  األساسية    المدار 
 هذه ولكن عالية، قيادية بمهارات يتمتعون الذين المديرين بعض وجود من ذلك يمنع وال ال،اصااااة، األساااااسااااية المدار 

 المديرين. لمجموع بالنسبة قليلة تعتبر الفئة
 لمستو   والرتب المعيارية واالنحرافات الحسابية  المتوسطات  است،راج  تم السؤال  هذا عن لإلجابة الثاني: السؤال  نتائج
 ذلك. يبين د6 والجدول) ،األردن في مديريهم نظر وجهة من ال،اصة األساسية المدار  لمعلمي الصفي األدا 

 الخاصة األساسية المدارس لمعلمي الصفي األداء لمستوى والرتب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(6) الجدول
 تنازليًا مرتبة األردن في مديريهم نظر وجهة من

 رقم
 المجال

 البعد
 المتوسط
 الحسابي

 االنحرا 
 المعياري

 المستو  الرتبة

 مرتفع 1 0.49 3.70 الصفية اودارة 1

 متوسط 2 0.57 3.60 الدر  خطة تنفيذ 3

 متوسط 3 0.55 3.59 للمعلم الش،صية السمات 4

 متوسط 4 0.76 3.49 للدر  الت،طيط 2

 متوسط 0.32 3.60 الكلية الدرجة 
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 نظر وجهة من ال،اصاااة األسااااساااية  المدار  لمعلمي الصااافي األدا  مساااتو  أّن د6) الجدول نتائج من ُيالحظ
 جميعها األبعاد وجا ت د،0.32) معيارّي بانحرا  د3.60) الحسابيّ  المتوّسط  بلغ إذ متوسطًا،  كان األردن في مديريهم

 -3.70) بين ما الحسااابّية المتوساّاطات وتراوحت المرتفع، المسااتو  في جا  واحد بعد باسااتثنا  المتوسااط المسااتو  في
 وجا  ،د0.49) معيارّي وانحرا  د،3.70) حساااابّي بمتوسااّاط " الصااافية اودارة " بعد األولى الّرتبة في وجا  د،3.49
 .متوساااااطة وبدرجة د،0.76) معياري وانحرا  د3.49) حساااااابي بمتوساااااط للدر " "الت،طيط بعد األخيرة الرتبة في

سية    المدار  لمعلمي الصفي  األدا  ان إلى النتيجة هذه الباحثان ويعزو  المسلكي  بالجانب االهتمام ينقصه  ال،اصة  األسا
ية،   بالمرحلة    ال،اص  للمعلمين  السااااااات،دام   الالزمين واوعداد  التدريب    من وافرًا حظاً  يأخذ    لم المعلم وأن األساااااااااسااااااا

  الصفي. الموق  وإدارة التدريس في المتقدمة التعليمية والتقنيات اوستراتيجيات
 المهارات لمقيا  الكّلية الّدرجة بين بيرسااااااون ارتباث معامل إيجاد تّم الساااااّاؤال هذا عن لإلجابة الثالث: السااااااؤال نتائج
 ذلك: ُيبّين د7) والجدول وابعاده، للمعلمين الصفي اودا  لمقيا  الكّلية والّدرجة وأبعاده القيادية

 لمقياس الكّلية والّدرجة وأبعاده القيادية المهارات لمقياس الكّلية الّدرجة بين )بيرسون( ارتباط معامالت قيم :(7) الجدول
 وابعاده للمعلمين الصفي اإلداء

 الصفي األداء مقياس
 القيادية المهارات مقياس

 الصفية اإلدارة
 خطة تنفيذ

 الدرس
 السمات

 للمعلم الشخصية
 التخطيط
 للدروس

 الكّلية الّدرجة

 76**0.6 **0.550 .385**0 .447**0 .272**0 ذاتية مهارات

 71**0.6 0.543 .334**0 .434**0 0.367** فنية مهارات

 **0.678 **0.320 **0.453 **0.346 **0.653 إنسانية مهارات

 **0.641 **0.453 **0.432 **0.345 **0.534 ادراكية مهارات

 **0.670 **0.320 **0.430 **0.453 **0.603 إدارية مهارات

 72**0.6 0.329 .401**0 3**04.1 0.320**  الكّلية الدّرجة

 دα≤ 0.01) عند دالة **

 الّدرجة بين د0.01) مستو  عند إحصائية داللة ذات إيجابية ارتباطّية عالقة وجود د7) الجدول نتائج من يتبّين
 كما **د،0.672) االرتباث  معامل  قيمة  بلغت  إذ الصااااااافي اودا  لمقيا   الكّلية  والّدرجة القيادية  المهارات  لمقيا   الكّلية 
 والدرجة الصاافي األدا  مقيا  ابعاد بين دα≤ 0.01) مسااتو  عند إحصااائية داللة ذات إيجابية ارتباطّية عالقات وجدت

 داللة  ذات إيجابية   ارتباطية   عالقة  وجود إلى د14الجدول)  نتائج  تشاااااااير كذلك   واالبعاد،  القيادية   المهارات  لمقيا   الكلية 
 بين ما جميعها االرتباث معامالت قيم تراوحت إذ الصااااافي، لألدا  الكلية والدرجة القيادية المهارات ابعاد بين إحصاااااائية

 الصاافي األدا  في كبير دور لها يكون الناجحة اودارة ألن معقولة، النتيجة هذه أن الباحثان يرى د.0.603و) د0.272)
 مهنيا  المعلمين تنمية  وكذلك   التوجيه  يليه  صاااااااحيحا،  تقييما  وتقييمهم المعلمين أدا  على الرقابة   خالل من وذلك  للمعلمين

 للمهارات المدير امتالك درجة زادت كلما أنه أحد يشااك وال وغيرها. النموذجية الدرو  أو التدريبية الدورات خالل من
 للمعلمين. الصفي األدا  تحسين ومنها به المنوطة اودارية بالمهام القيام على قدرته زادت القيادية

 التوصيات:
 : باآلتي توصي الدراسة فإن الدراسة، إليها توصلت التي النتائج ضو  على

 الدورات خالل من وذلك القيادية، للمهارات ال،اصة األساسية المدار  مديري امتالك درجة رفع على العمل .1
 .الهادفة التربوية واللقا ات المجال هذا في المت،صصة

 العمل. وورش التدريبية الدورات خالل من وذلك للمعلمين، الصفي األدا  مستو  رفع على العمل .2

 .اودارية مهامهم في لنجاحهم الالزمة األساسية القيادية المهارات بمنظومة المديرين تزويد .3

 الصفية. أنشطتهم في ناجحين ليكونوا توافرها الالزم الصفي األدا  مهارات بمنظومة المعلمين تزويد .4

 .للمعلمين الصفي واألدا  القيادية المهارات حول الدراسات من مزيد إجرا  .5
 المراجع قائمة

 العربية: المراجع
  المعياري. والمنظور الواقع بين )جوالد الفلسااااطينية ال،لوية االتصاااااالت شااااركة في المسااااؤولين لد  القيادية المهارات د.2008رائد) اآلغا،
 فلسطين. غزة، االسالمية، الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة
 والنشر. الطباعة لدنيا الوفا  دار اوسكندرية: .الفعال الفصل إدارة .د2006) أحمد أحمد،
 دمشق. جامعة منشورات دمشق: .تشريعاتها و المدرسية و الصفية اودارة .د2003) كهيال بوز،
 .والتوزيع للنشر الكندي دار إربد: .ومفاهيم ونظريات أساسيات -القيادة .د2004) ماهر حسن،

 القيادية المهارات بتنمية وعالقتها اوسااااتراتيجي للت،طيط غزة بمحافظات الثانوية المدار  مديري ممارسااااة درجة د.2017) محمد الحليمي،
 فلسطين. غزة، اوسالمية، الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة معلميهم. لد 
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  نظر وجهة من التعلم نحو الطلبة بدافعية وعالقتها الثانوية الحكومية المدار  معلمي لد  القيادية الصاافات توافر درجة د.2015) محمد حمد،
 األردن. عمان، ،األوسط الشرق جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة عمان، العاصمة في مديريهم
  والنشااار للطباعة العربي الفكر دار .عمان:2ث. .التربوي واالشااارا  والمدرساااية التربوية االدارة أساااس .د1998) وآخرون تيساااير الدويك،
   .والتوزيع
 .للنشر الجامعة دار االسكندرية: المدرسية. االدارة د.2001) اسماعيل دياب،
 .العربي المجتمع مكتبة : عمان.الناجح المدرسي المدير د.2006) هادي ربيع،
 والنشر. الطباعة لدنيا الوفا  دار : االسكندرية التربوية. االدارة أساسيات .د2004) محمد رسمي،

 للبلديات تطبيقية دراساااااات – األدا  تطوير في القروية والمجتمعات البلديات لرؤساااااا  الفعال االشااااارافي الدور .د1995) راشاااااد الشاااااري ،
 السعودية. العربية المملكة جدة، العزيز، عبد الملك ماجستير،جامعة رسالة المكرمة. مكة بمنطقة القروية والمجتمعات
 الجديدة. الجامعة دار مصر: الحافزية. واودارة الفعال التربوي اوشرا  التربوية القيادة د.2008) محمد العجمي،
 المعار . دار القاهرة: .واالدارة التنظيمي السلوك .د2006) فؤاد القاضي،
 .والتوزيع للنشر الشروق دار عمان: التدريس. سيكولوجية .د2001) نايفة وقطامي، يوس ، قطامي،
 .والنشر للطباعة العلوم دار : الرياض .اودارية القيادة .د1980) نوا  كنعان،
 الفرقان. دار عمان: .وتنظيمه الص  إدارة .د1986) وآخرون توفيق مرعي،
 المكتبة : المنصااااااورة والعشاااااارين. الحادي القرن لمدير المسااااااتقبلية والتوجهات العلمية األصااااااول – االدارة د.2006) الحميد عبد المغربي،
 .والتوزيع للنشر العصرية
 التغلب وساااااابل بغزة الدولية الغوث وكالة بمدار  االبتدائية المرحلة معلمي تواجه التي الصاااااافية االدارة مشااااااكالت د.2009) عار  المقيد،
 فلسطين. غزة، االسالمية، الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة .عليها

 .والتوزيع والنشر للطباعة الفرقان دار : عمان .3ث. .التربوي واالشرا  االدارة .د1992) يعقوب نشوان،
  وقيا  المعاصاارة واالتجاهات الواقع ضااو   في العسااكرية الثقافة مدار  لمعلمي الصاافي األدا  لتقويم مقترح برنامج د.2007) ايمان هالل،
 األردن. عمان، العربية، عمان جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة فاعليته.
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 في والرياضيات والهندسة والتقنية العلوم مجاالت بين التكامل برنامج وفق العلوم تدريس فاعلية
  األردن في الثانوية المرحلة طالب لدى العلمية واالتجاهات المجسمات تصميم مهارات تنمية

 
 خلدون محمد سوالمه
 جامعة عمان العربية

 
 جهاد علي المومني د.

 جامعة عمان العربية
 12/10/2019تاريخ القبول:   3/9/2019تاريخ االستالم: 

 
  الملخص

سة  هدفت  والهندسة  والتقنية العلوم مجاالت بين التكامل برنامج وفق العلوم تدريس فاعلية عن الكش   إلى الدرا
 وقد األردن، في الثانوية  المرحلة طالب لد  العلمية واالتجاهات المجساااامات تصااااميم مهارات تنمية في والرياضاااايات

 عينة وتكونت ، م2019ة2018 العام من الثاني الدراسي  الفصل  في الدراسة،  مع لمالئمته تجريبيال شبه  المنهج است،دم 
 وتوزيعهما ً،عشااوائيا اختيارهما تم شااعبتين على موزعين العلمي الثانوي األول الصاا  طلبة من طالبًا 60 من الدراسااة
 من تكونت تجريبية ومجموعة ،اوعتيادية بالطريقة تدريسااهم تم طالبًا 30 من تكونت ضااابطة مجموعة مجموعتين على
 مهارات : هما أداتين، اساااات،دام تم الدراسااااة هد  ولتحقيق التعليمي،  STEM برنامج خالل من تدريسااااهم تم طالبًا 30

 أدوات تطبيق بعد النتائج أظهرت وقد ،لهما والثبات الصاااادق من التحقق وتم العلمية، واالتجاهات المجساااامات، تصااااميم
 والهندساااااااة  والتقنية  العلوم مجاالت  بين التكامل   برنامج  وفق العلوم تدريس  في فاعلية   وجود البيانات   وتحليل  الدراساااااااة 

 وأظهرت ،األردن في الثانوية المرحلة طلبة لد  العلمية واالتجاهات المجساامات تصااميم مهارات تنمية في والرياضاايات
 في التعليمي  STEM برنامج باست،دام  ُدرَِّست  التي التجريبية المجموعة لصالح  إحصائية  داللة ذات فروق وجود النتائج

 علوم مبحث لمعلمي تدريبية برامج إعداد بضاااارورة الدراسااااة أوصاااات النتائج هذه على وبناً  العلمية االتجاهات مقيا 
 للمرحلة والبيئة األرض علوم لمبحث المعلم دليل ضاااااامن البرنامج هذا وتضاااااامين ،STEM برنامج وفق والبيئة األرض

 الثانوية.
 العلمية. االتجاهات  ،المجسمات تصميم مهارات  ،  STEM برنامج : المفتاحية الكلمات
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Abstract 
This study aimed to present the effectiveness of teaching Science subject via the 

integrative program of Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) to the 
development of model design skills and scientific attitudes among high school students in 
Jordan. the researcher applied the quasi- experimental design that suits the nature of study 
in the second semester of 2018 / 2019, the sample of the study comprised approximately 
60 students from the first grade of secondary scientific stream, and were selected randomly 
and distributed in two sections: The controlled group which contained 30 students and were 
taught adopting the typical approach and the experimental group which consisted of 30 
students and were taught through STEM program. To achieve the purpose of the study, the 
researchers used two measurements: the skills of model designs and the scientific trends. 
Both reliability and validity were profoundly considered for the purpose of this study, Post 
to applying the study tools and administering the data analysis, the results showed the 
effectiveness of teaching science through the integrative program of Science, Technology, 
Engineering and Mathematics (STEM) to the development of model design skills and 
scientific trends among high school students in Jordan. 

The results have also showed statistically significant differences in favor of the 
experimental group who studied via STEM educational approach mainly in the scientific 
trends scale.  Based on these results, The study recommended the need to prepare training 
programs for teachers of Geology on STEM approach and to incorporate STEM approach in 
the Geology teachers' guidance book for the secondary cycle.  
Key words: STEM program, Model design skills, Scientific attitudes 
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  المقدمة:
 يشكل  الذي األمر ؛الم،تلفة الحياة مجاالت شملت  العلمية المعرفة في متسارعة  تطورات المعاصر  واقعنا يعيش

 من ؛عديدة   مشاااااااكالت والعالم  األردن في التعليمي النظام  يواجه و عامة،   التعليم ومناهج  والمعلمين للطالب كبيرًا تحدياً  
 على سااااااالباً   يؤثر وهذا  المطلوب، التطور إلى تؤدي وال المجتمع، احتياجات   تلبي ال عنه  الناتجة   الم،رجات  أن برزها أ

 في 73 المرتبة األردن احتالل إلى أد  الذي األمر البشاااري، المال رأ  هو اساااتثمار أفضااال أن اعتبار على اقتصاااادنا
 المنتد  عنه  أعلن والذي دولة 140 بين الترتيب وهذا ،فيتنام في عقد الذي 2018 سااااااانة العالمية التنافساااااااية مؤشااااااار

 التعليم. بجودة يتعلق بما خاصة العالمي، االقتصادي
 الواليات  في دSTEM) ببرنامج  اهتمامها   زاد فقد  المتحدة  الواليات  هي العالم  في المقدمة   الدول  أبرز وضااااااامن

 عن الوقت  ذلك  في المتحدة  الواليات  ت،لفت ف ،دTIMSS) لطلبة  الدولية   االختبارات  نتائج  ظهور بعد  األمريكية  المتحدة 

 المجلس  معايير تطبيق صااارامة عدم هو اوخفاق أساااباب أهم أن الوطنية الحكام رابطه تقرير وأظهر الدوليين منافسااايها
 دSTEM)  ببرنامج واالهتمام لالعتماد التحضاااير وعدم د،NCTM) العام التعليم مراحل في الرياضااايات لمعلمي الوطني

 ، الطلبة يتعلمها التي الموضاااوعات  بين التكامل وعدم العلمية الطالب واتجاهات مهارات تنمية في والقصاااور  التعليمي،
 والهندسااااة العلوم لتعليم المهنية وال،يارات يدرسااااون ما بين االتصاااااالت رؤية في يجمعون ما غالبًا الطلبة أن أوضااااحو

 د.Stohlman, Moore, and Roehrig، 2012والرياضيات)
 نجاح  نأ على أكد  األمريكية  المتحدة  بالواليات   والتكنولوجيا  للعلوم االساااااااتشااااااااري  الرئيس مجلس فإن  ولذلك  

 تمثل وهي سااكانها، منها يتمكن التي والمهارات األفكار على يعتمد سااو  والعشاارين الحادي القرن في المتحدة الواليات
 التعليمي، د STEM)  برنامج است،دام  خالل من كبير حد إلى الوطنية األصول  هذه قيمة تحديد وسيتم  االمة، أصول  أهم

 قادرة ستظل  كانت إذا وما ،األمم بين رائده تبقى سو   المتحدة الواليات كانت ما إذا يضاً أ يحدد سو   البرنامج هذا نوأ
 ،Stohlman et al) الوطني واألمن البيئة  وحماية   والصاااااااحة   الطاقة   :مثل  ،مجاالت  في هائلة   تحديات   مواجهة  على

 د.2012
 وبالتالي ال،برة، من قدرًا التعليم بجانب تتطلب وظائفًا انتجت الحديثة والتكنولوجية االقتصاااادية المعلومات أنو
 وصااااالحية ارتباطًا أكثر التعليم جعل ألنه المسااااتقبل، في الطلبة نجاح في وفعااًل ضااااروريًا البرنامج بهذا التعلم اصاااابح
 د.Stohlman et al، 2012) اليومية حياتهم في للطالب

 مع الهندسااي والتصااميم والرياضاايات، العلوم، فروع بين تكامل من معرفي "بنا  أنه دSTEM) برنامج  وُيعّر

 التكنولوجيا وأنشاااااااطة التطبيقية، العملية األنشاااااااطة تطبيق خالل من التعلم على البنا  هذا ويعتمد التكنولوجية. تطبيقاتها
 وأنشااطة اليدوية، ال،برة وأنشااطة والتحري، االكتشااا  وأنشااطة ال،برة، حول متمركزة وأنشااطة والكمبيوترية، الرقمية،
 المفاهيمية   ال،برة حول التمركز على تصاااااااميمه  في المعرفي البنا   هذا  ويعتمد  القرار. وات،اذ  والمنطقي العلمي التفكير
 المحددة، ال،برة حول والتمركز ،العملية لألنشطة المكث  والتطبيق والتحري، المشكالت، حل حول والتمركز ،المتكاملة
 األدا ، على والمستند األبعاد، متعدد الواقعي والتقويم ، مجموعات ضمن التجريبي والبحث الذات، طريق عن والموجهة
 د.23 ص ،2012 )غانم، والناقد" واوبداعي، العلمي، التفكير قدرات على والتركيز

 تتمثل  التي ،التطوير في د(STEM برنامج  أهمية  إلى دPitt، 2009) بيت  منهم الباحثين  من الكثير أشاااااااار لقد 

 يلي: فيما

 الصناعي. اونتاج مجال في وخاصة القومي االقتصاد وتطوير التعليم جودة زيادة •

 تقابل   التي التنمية  تحقيق هي المساااااااتدامة    التنمية  نإ إذ المجتمع، في المساااااااتدامة    التنمية  أجل  من التربية  تحقيق •
 العصر. احتياجات

 مبتكرة عاملة قو  لبنا  حاساااااام أمر والرياضاااااايات والهندسااااااة والتكنولوجيا العلوم مواد في بالمهارات االرتقا  •
 تنافسية. ومتنوعة
 يتمف التعليمية، العملية مفردات من مهمًا جز ًا إطالقة منذ التعليمي (STEM) برنامج أصاابح ساابق ما على وبنا 

 فيها يصاابح التي الحرة الفصااول إلى أساااسااي  بشااكل المعلم أدا  على المرتكزة عتياديةاال الدراسااية الفصااول من التحول
 المشاااااركة على الطالب وتحفيز المشااااكالت، وحل االسااااتكشااااا  نحو الطلبة ويقود التعليمية، للعملية الميساااار هو المعلم
 . (OECD, 2015)وحلها التحديات ووضع

 ســنوات   ومنــذ   اآلن نشــهده   الــذي   واالتصــاالت   المعلومــــات      تكنولوجيــــا      فــــي      المــــذهل      التقــــدم      إن
 تكنولوجيا في التدفق هذا أحدث وقد منها. التعليمية وب،اصة الحياة، مناحي لكافة الشامل التغييـاااااااـااااااار  باتجاه يـاااااااـااااااادفع 
 بمعـاااـااادالت التنبـاااؤ يصـاااعب ديناميكيـاااة بطريقـاااة تتسارع والتي المعرفيـاااة، بـاااالثورة يسمى ما واالتصاالت المعلومات
  د 2015 الكريم، )العبد دقيــق بشــكل وتغييرهــا انتشــارها،
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 البشااار تنشااائة فـاااااااااي تت،ذها التي والمساااالك الوساااائل بتنوع األجيال تربية في األسااااساااي بدورها التربية تقومو
 عن يمكن التـاااااااي الثقافية وظيفتها مجال في تعمل فإنها ؛المجتمع أجل من تعمل التربية كانت وإذا اوجتماعي، وتشكيلهم 
 منتجًا جًاناضااا المجتمع ليصااابح تقدمها التي واألنشاااطة الدراساااية المواد خالل من لذلك ونتيجة اونساااان، تشاااكيل طريقها
 معنـااااااى ذات لممارسات يؤسس ال المدرسي التعلم أن تبين أنه إال ات.اتجاهو وبقيم وبقدرات وتصورات، بمفاهيم مزودًا
 هذه  وتقديم  مدرساااااااية،    كتب  في حشاااااااادها  يتم والنظريات  والمعلومات  القوانين من المعار   وبأن  األحيان،  أغلب  في

 نأ المحتمل من الذي األمر الواقع عن وتنفصاااااال الحقيقة تدعي هرمية وتراتيبية نموذجية معرفية وحدات في المعلومات
 تعلم صااعوبة مواجهة في االسااتمرار إلى ويؤدي والتلقين، الحفظ أساااليب على التدريس في قتصاااراال إلى المعلمين يدفع
 .(Walker,2012) والثانوية األساسية التعليم مراحل خالل  والبيئة األرض علوم

 الطالب   بيئة  مع مترابط غير هائل   معلوماتي  كم إعطا   على حالياً    والبيئة  األرض علوم تدريس  طرق تركزو
 المفاهيم ويتلقى المعرفية. بنيته في دراساااته سااابقت ما مع يدرساااه ما ربط من الطالب يتمكن ال لذا وتطلعاته. واحتياجاته
 تركيب في تدخل وال واساااتظهارها. حفظها إلى فيلجأ بيئته وعن المعرفية بنيته عن منعزلة معلومات صاااورة في الجديدة
 ال لذلك ونتيجة للتعلم. الدنيا الحدود سااااو  تقيس ال امتحانات اجتياز بعد والنساااايان للفقد عرضااااة وتكون المعرفية بنيته
 ؛التعليمي السلم  في األعلى الص   إلى دراسي  ص   من انتقالهم عند الطالب من المستهد   المعرفي النمو حدوث يمكن
ما  مه  ما  بين الفجوة يزيد  م عل    الطالب تعل ناهم  في ودخل  بالف ية  ب فاهيم  من يتعلموه أن يجب  ما  وبين المعرف  علمية،  م

 .(Knowles, 2017) المتتالية الدراسية المراحل خالل العلوم فهم صعوبة مواجهة في الطالب استمرار إلى ويؤدي

 ومساااتو  البرامج، نوعية مثل العوامل من مجموعة على يتوق  التدريس، طريقة ختيارا أن ذكره الجدير ومن
 على التركيز يقتضي   والبيئة األرض علوم تدريس عندو تحقيقها، المطلوب واألهدا  وخصائصه،    العلم وطبيعة النمو،
 كي  الطلبة يتعلم خاللها من ألنه العلمية الطرق وممارساااة الطلبة لد  العلمي التفكير تنمية في الفاعلة التدريس أسااااليب
 . د2014 )مراد، الحياة في توظيفها على قدرة وبدون فهم بغير التعليمية المادة يحفظـون كي  ال يفكرون

 والهندسااة د،Technology) والتقنية د،Science) العلوم هي: كلمات، ألربع اختصااار هو د(STEMبرنامج إن

(Engineering،والرياضااااااايات   د (Mathاألربعة  المجاالت  بين تكامل   إحداث  إلى التعليمي البرنامج  هذا  ويساااااااعى .د 

 والمشااااااااريع العمل  ورش في النشاااااااط التعلم الطالب فيها  يمار  و فاعلة،   تعليمية  بيئات  تجهيز ذلك  ويتطلب  وتعلمها، 
 حول ومترابطة شااااااااملة لمعرفة الوصاااااااول إلى تدفعهم التي التعلم بمتعة الطالب خاللها يشاااااااعر التي البحثية، التعليمية

سية  الفصول  في تقليدية بصورة  يتلقونها التي النظرية للمفاهيم األصم  الحفظ عن بعيدًا بها، المتعلقة الموضوعات    ،الدرا
 مجاالت في العليا والدراساااات الجامعات وطلبة والثانوية، سااااساااية األ المدار  طلبة وعداد  البرنامج هذا تطوير تم وقد

  يهد  وهو وحديثة، متنوعه بت،صصات   التحاقهم فرص زيادة إلى باوضافة  والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا العلوم
 أوجه  يعالج و  الطلبة.  لد   كفريق والعمل  التعاون  ومهارات  المنطقي والتفكير والتحقق االساااااااتفساااااااار  عقلية  تعزيز إلى

 رفد  بهد   وذلك  المطلوبة،  البرامج جودة يحقق وبما  المجاالت  هذه  في المتعلقة  األخر  التعليمية  البرامج في القصاااااااور
 د.2015 وخجا، )المحيسن المتقدمة والهندسة التكنولوجية مجاالت في مؤهلة بعمالة العمل اسواق

 والهندساااة والتكنولوجيا العلوم في المفاهيم تطبيق كيفية الطلبة فيه يتعلم الت،صاااصاااات   متعدد البرنامج هذا نوأ
 الم،تلفة  العمرية المراحل ليناساااااااب  التعليمي دSTEM) برنامج اعداد يتم ما وعادة طبيعتها،  بحكم وذلك والرياضااااااايات 

 البرنامج بهذا المتعلقة الت،صااصااات  مفاهيم إلى اوشااارة ويمكن متقدمة، عمرية مراحل حتى الطفولة مراحل من الممتدة
 التالي: النحو على

 االساااتكشاااا  خالل من عمله وكيفية العالم لىإ التعر  خاللها من يتم التي العمليات مجموعه ويتضااامن العلوم:
 األدلة. باست،دام والتفسيرات األفكار وتوليد واألنماث، العالقات عن والبحث البيانات، وجمع العلمي

 ومقارنتها، األوزان لمعرفة الموازين :مثل ،اونسااااااانية االحتياجات لتلبية تصااااااميمها تم التي األدوات وهي :التكنولوجيا
كائنات    في كثب  عن للنظر والعدسااااااااات   واالجهزة اللوحية  واألجهزة الكمبيوتر أجهزة مثل  الرقمية  واألدوات الحية،  ال
 المحمولة.
 وتلبي البشر  تساعد  التي والهياكل والنظم األدوات لتصميم  الالزمة اتجرا واو العمليات مجموعة بها ويقصد  :الهندسة 
 مشاكلهم. تحل أو احتياجاتهم

 والمساااافاتد، )الزوايا والفضاااا  )األشاااكالد، المجسااامات حجمد، أو عدد )كم الكميات دراساااة بها ويقصاااد :الرياضااايات
 . (NCES,2017) والتحويالت

 والرياضااايات والهندساااة والتكنولوجيا العلوم بين تعلمهم أثنا  التكامل تحقيق م،تلفة أوقات في للمتعلمين ويمكن
 المهند  دور يؤدي أو  تلقائي، بشكل مكعبات مجموعة من برجًا يبني مثاًل فالطفل جماعي أو منفرد بشكل منها جز  او

 من تجعل التي والمكعبات المواد اسااااتكشااااا   على يعملو مسااااتقر، هيكل وذا طويًلا برجًا يجعله أن جاهدًا يسااااعى حيث
 للتصميم. صوره على للحصول والتكنولوجيا البرج ارتفاع قيا  في الرياضيات است،دم وربما وأطول أقو  برجه
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 واخذت الهامة، التعليمية المفردات من المصااااااطلح هذا أصاااااابح م2001 عام دSTEM) مصااااااطلح طالقإ ومنذ

 تدريس طريق عن وذلك التعليمية العملية في وثورة نقلة حداثإ إلى المصطلح  هذا خالل من تسعى  التعليمية المؤسسات   
 دSTEM) برنامج ويسعى  .هذا العادية الصفية  الحصة  خالل والهندسة  التكنولوجيا مع ودمجها ،والرياضيات  العلوم مواد

 بها المعلم يصااابح بداعيةإ فصاااول إلى اسااااساااي بشاااكل المعلم على تركز والتي النموذجية الدراساااية الفصاااول تحويل إلى
 الطلبة وتحفيز االسااتكشااافي،  والتعلم المشااكالت، وحل والتعلم االسااتكشااا ،  نحو الطلبة ويقود ،التعليمية للعملية ميسااًرا
 . (Knowles,2017)وحلها التحديات ووضع ،المشاركة على

 على منفصل  بشكل  والرياضيات  العلوم مثل مواد تدريس العربية الدول من العديد في الشائعة  الممارسات  ومن
 مناطق من المعلمون يتحول لكي الواقع، بحاالت محدود اتصاااال مع االنضاااباث على قائم نهج خالل من "صاااوامع" أنها

 المعلمين تصااور كيفية تحديد على يعمل الذي التعليمي دSTEM) برنامج لنموذج والترويج للتدريس بهم ال،اصااة الراحة

هذا  مل    ل كا يذ  الت كل   لذلك    والتنف عال،  بشااااااا بار  في تؤخذ  أن ويجب  ف نب  االعت يدة    جوا  في دSTEM) برنامج  ودخال  عد

 جوهرها في تركز التي المبتكرة التدريس بإساااتراتيجيات القوي واويمان بالمحتو ، المعلمين معرفة وتشااامل ،مدارساااها
 ثقافة خلق على قادرة قوية فرق وتطوير الدراساااية، المواد عبر الجساااور لبنا  الت،صاااصاااات متعدد والتعلم التعليم، على

 في عملية  خبرة لديهم  ممن والعلوم الرياضااااااايات   معلمي عدد  بأن  ادعا ات  هناك  المهنية.  خالل من المدار   في النجاح 
 معلمي من ٪30 أنو ، دSTEM) في التعليمية  ال،لفية  إلى أيضاااااااًاا يفتقرون قد  المعلمين وأن ،محدود  دSTEM) برنامج 

 د. (Walker,2012الميداني التدريب إلى يفتقرون العلوم في المتوسطة المدار 

 المعتمد  الفعالة   الممارساااااااة   تعمل  التعليمي دSTEM) برنامج  تطبيق معايير  نإ (STEM) برنامج  تطبيق معايير 

 النوع هذا تعيق أو تسهل  التي العوامل وتحديد المتميزين الطلبة من والمتوّقعة الُمْدَمَجة السلوكيات  مجموعة تعري  على
 خالل من والبحث والتعاون المنطقي والتفكير التحقيق في المشااااركة السااالوكيات هذه وتشااامل مدارساااهم، في البرامج من

 الحالي  للقرن العمل  وساااااااوق الثانوية   الدراساااااااة  بعد  ما  لمرحلة  الطالب   تهيئة  على المرتكز التعليمي البرنامج  هذا  هد  
 بمجاالت المتعلقة )المهاراتد الممارسااة حيث من معايير لساابعة تقساايمه إلى البرنامج هذا في ال،برا  عمل ولقد والقادم.
 قبل من تحقيقها يتم نأ الم،تصاااون يتوقع والتي المعايير هذه وضاااع تم وقد والرياضااايات والهندساااة والتكنولوجيا العلوم
 د.2014 ،)مراد هي المعايير وهذه البرنامج هذا في المميزون الطلبة

 بتعلم  دSTEM) برنامج  طلبة  يقوم والرياضااااااايات:    والهندساااااااة   والتكنولوجيا  العلوم محتو  وتطبيق تعلم د1)

 المساااائل إجابة على قادرين ليكونوا والرياضااايات والهندساااة والتكنولوجيا العلوم ت،صاااصاااات  في دقيق محتو  وتطبيق
 محتو  وتطبيق إثبات خالل من وذلك العالمية، والمشكالت  للتحديات حلول لتطوير العالمية القضايا  في والبحث المعقدة
 والرياضيات. والهندسة والتكنولوجيا العلوم

 العلوم دمج على دSTEM) برنامج طلبة يعمل والرياضااااايات: والهندساااااة والتكنولوجيا العلوم محتو  دمج د2)

 القضااايا في والبحث المعقدة المسااائل إجابة على قادرين ليكونوا المناساابة بالطريقة والرياضاايات والهندسااة والتكنولوجيا
 والموجودة المتعددة للت،صاااصاااات الروابط تحليل خالل من وذلك ،العالمية والمشاااكالت للتحديات حلول لتطوير العالمية

 والرياضيات. والهندسة والتكنولوجيا العلوم ت،صصات في
 وربط بتفسااير البرنامج طلبة يقوم الرياضاايات: والهندسااة والتكنولوجيا العلوم من المعلومات وربط تفسااير د3)
 والرياضااااااايات    والهندسااااااااة  والتكنولوجيا  العلوم مجاالت  في العلمي المحتو  وأ العلمية  المادة  في المتوفرة المعلومات 
 للتحديات حلول لتطوير العالمية القضاااااااايا في والبحث المعقدة المساااااااائل إجابة على قادرين ليكونوا المناسااااااابة بالطريقة

 د.(Walker,2012 العالمية والمشكالت
 بطريقة  التكنولوجيا  بتطبيق البرنامج  طلبة  يقوم واحترافية:  ابداعية   بطرق التكنولوجيا  وتطبيق اسااااااات،دام   د4)
 والمشااكالت للتحديات حلول لتطوير العالمية القضااايا في والبحث المعقدة المسااائل إجابة على قادرين ليكونوا إسااتراتيجية
 د.2011)غانم، البشرية القدرات من تزيد جديدة تكنولوجيا وخلق تحسين جلأ من العالمية،

 العلوم لتاادريس العملي التطبيق خالل من المشاااااااكلااة  حاال على البرنااامج ويعتمااد :(STEM)  برنااامج أهاادا 

 المشكلة  وحل الناقد التفكير مهارات لتطوير الت،صصات   متعدد البرنامج ويست،دم  والرياضيات،  والهندسة  والتكنولوجيا
 كيفية على الطلبة يتعلم إذ ؛ المست،دمة  لألنشطة  كأسا   الحقيقي العالم من تطبيقات البرنامج يست،دم و االبتكار، لتسهيل 
 المطبق الدراسااي البرنامج ويهد  اليومية، الحياة مواق  على تنطبق العلمية اتجرا واو المشااكلة حل مهارات توظي 
 كفا تهم من ويحسنون  والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا العلوم مجاالت في يستمتعون  الطلبة لجعل البرنامج هذا على
 إذ ؛ الطلبة  على مشاااااااكلة   عرض خالل من التعليمي البرنامج  هذا  في للدر   الت،طيط يبدأ  ما  وغالبا   المجاالت  هذه  في

 اختيار في هو البرنامج لهذا الرئيسااي المفتاح إن المحتملة. النظريات الختبار التجارب وإجرا  المعلومات بجمع يقومون
 هذا السااتكشااا   عملي وتطبيق وممارسااات تجارب في ويشااركهم بالطلبة عالقة له يكون والذي الموضااوع او المشااكلة
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 وتلك دSTEM) مجاالت على األول المقام في تركز التي والوظائ  للمهن الطلبة بأعداد يقوم البرنامج نوأ  الموضاااوع.

 د. (Knowles,2017العمل من جز  أنه على تست،دمه التي

 والهندساااااااة  والتكنولوجيا  العلوم في رؤيا  ذوي ليصااااااابحوا الطلبة  تمكين للبرنامج  األسااااااااساااااااية   األهدا   ومن
 في للدخول الثانوية ثّم ومن األساسية    المراحل طلبة على التعليمي البرنامج هذا يرتكز ما وغالبا العالم، في والرياضيات 

 حاليا التعليمي البرامج تواجه التي التحديات أهم أحد نوأ والرياضاااايات. والهندسااااة والتكنولوجيا العلوم وحقول مجاالت
 نصاافهم  نأ الإ ، بداياته في البرنامجب واسااتمتاعهم  اهتمامهم يظهرون أنهم مع البرنامج، في باالسااتمرار  الطلبة قناعإ هو
قد  مام  يف يه،  العمل  لصاااااااعوبة   نظرا البرنامج  عن يت،لى وأ االهت حل  ف ثالي  وال هذا  الم حدي  ل بد   هو الت قديم  ال  برامج بت
(STEMمع البرنامج في الصاااعوبة في والتدرج المتوساااطة المرحلة في المواد وتساااهيل ،االبتدائية المراحل في للطلبة د 

 .د2015 وخجا، )المحيسن الوقت مرور
 على حده على منها وكل منفرد بشااكل والرياضاايات والهندسااة والتكنولوجيا العلوم ربعةألا المواد تدريس تم لقد

 دورًا المواد هذه أدت حيث م،تلًفا األمر صبح أ التعليمي دSTEM) برنامج تبني خالل من ولكن الماضية،  السنوات  مدار

 تعليمية منظومة لتشااكل البعض بعضااها مع المواد دمج خاللها من يتم متكامل بشااكل الصاافية الحصااة تشااكيل في اساااسااًيا
 لجعل ومبتكرة خالقة وسااااايلة بدورها توفر التي ،والرياضااااايات والهندساااااة والتكنولوجيا العلوم حقول من مؤلفة متكاملة
 .(Knowles,2017) تعلمه تم لما المباشر العملي والتطبيق معنى اذ التعليم

 المتعددة، التعلم مجاالت ضاامن تضاامينها نسااتطيع التي المجاالت أنسااب من التعليمية العملية في التصااميم دويع
سيط  أو كامل كيان عن عبارة فالتصميم   كوحدة مًعا يعمالن تفاعلية، أو متتالية فرعية مجموعة من يتأل  التطوير ذاتي ب
 في مهما  دورًا ؤديي الذي  المعلم وأهمها  التعليمي النظام  مكونات  وأحد  للنظام،  المحددة  األهدا   لتحقيق واحدة  وظيفية 
 عملية لنجاح أسااااساااي شااارث فهو مساااتمر، وبشاااكل جيًدا وتدريبه المعلم إعداد يتمف التصاااميم، على المعتمدة التعليم عملية

 التعليمية المواق  مع التعامل على القدرة لديهم ألن كفا ة ذوي المعلمين على اوعتماد عبر أهدافها تحقيق في التصااااااميم
 السااريع التغير مواجهة في التعليمية العملية في التصااميم أهميته ظهرت لقد .التصااميم لعمليات الت،طيط وكذلك المتنوعة
 أفضل  عن نبحث أن علينا لذا الحياة، جوانب جميع غز  الذي التكنولوجي والتطور المعاصـاااااااار  عالمنـااااااااا يشهده  الذي

 وجهد وقت أقصاار في المنشااودة التعليمية األهدا  تحقيق إلى تؤدي التي التعليمية والبرامج واوسااتراتيجيات الطـااااااااارق
 فهو ،مقننة وخرائط إشكال صورة فـاااااي اتستراتيجيواو الطـااااارق بهذه يزودنا الذي هو التعليمي التصميم فعلم ممكنين،
 التصااـااااااااميم  أهمية إبراز ويمكن ،تطورها على المسااتمر العمل وبالتالي ،ضاابطًا أكثر التعليمية المنظومة جعل في يسااهم

 :د2009)خميس، يلي فيما إيجازها يمكن مالمح عدة خالل من التعليمي
 بين الوصل حلقة يمثل الذي العلم نهإ إذ التطبيقي، العملـي والمجـال النظرية والمبادئ األفكار بين يربط أنه .1

 STEM)  وبرنامج تذكر قيمة للتطبيقات يكون لنو ملمو ، نفع للنظريات يكون لن وبدونه والتطبيقات النظريات
 العلوم. بين الوصل عمليات على يعمل التعليمي (

 في والتحكم محتوياتها تنظيم إلى يسعى إذ متكامل، كل أنها التعليمية العملية مكونات إلى التصميم علم ينظر .2
 (STEM) يميز ما وهذا ،ومتداخلة متفاعلة مكونات علـى تشـتمل منظومـة التعليم نأل أهدافها نجازإو ،عملياتها

 متكامل. كل فهو التعليمي
 المرحلة لطالب التعليمي دSTEM) برنامج ىعل معتمده جديده تدريس أساااااليب  إدخال أهمية تقدم مما يتضااااح و

  العلمية. واالتجاهات المجسمات تصميم تنمية مهارات في العلوم تدريس فاعلية لزيادة الثانوية
 الحديثة    للتربية  األسااااااااساااااااية    األهدا   من فُيعد  ،الطلبة  لد   وتنميتها  العلمية  االتجاهات   بتكوين يتعلق ما  ما أ
 كموجهات العلمية االتجاهات تلعبه الذي الدور إلى ذلك يعز  أن ويمكن ،العلوم تدريس سااااساااياتأ ومن العلمي والبحث

 على للعمل  الطلبة  قبل  من المعلم توجيه  خاللها  من يتم ومرتكزات  دوافع اعتبارها   وكذلك   الفرد به  يقوم الذي  للسااااااالوك
 جميع وإن العلمية، العقلية تكوين مكونات على ترتكز التي والتفكير بالبحث منهجية ومهارات تدريساااية طرائق اسااات،دام
 القومية  الرابطة  أكدته   ما  وهذا  الساااااااليمة،  العلمية  االتجاهات   بنا   اهمية  على ركزت العلوم مناهج  في الحديثة   التطورات
 د.2014 )مراد، األمريكية المتحدة الواليات في العلوم لمدرسي

 بنا   ألن ؛والنامية   المتقدمة   الدول  في بازدياد   آخذ  وتدريساااااااها    العلوم نحو العلمية  االتجاهات   ببنا   االهتمام  إن
 ،تلقائي بشااااكل تتطور ال العلمية فاالتجاهات العلوم، مناهج في األساااااسااااية  األهدا  أحد هو اويجابية العلمية االتجاهات

 ربط على يعمل التعليمي د(STEM وبرنامج العلوم، مادة في للتعلم الطلبة اتجاهات تحساااين خالل من تطويرها يتم ولكن

 د.2018 )العتيبي، العلمية االتجاهات مقيا  في درجاتهم تحسين على ويعمل ،العلمية الطلبة خبرات
 تحظى ال أنها  إال الطلبة،  لد   العلمية  واالتجاهات   المهارات  تنمية  أهمية  رغم وأسااااااائلتها:  الدراساااااااة  مشاااااااكلة 

 تقليدية، تدريس طرقل المعلمين اسااات،دام بسااابب وذلك الثانوية، المرحلة في  والبيئة األرض علوم تدريس عند باالهتمام
  برنامج ومنها حديثة برامج على قائمه علمية وممارسااااات أنشااااطة يتضاااامن ال المحتو  أنو والتلقين، الحفظ على تعتمد
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(STEM) المناهج قصور في الدراسة مشكلة حددت هنا ومن وتبدع، تفكر أن الطالب لعقول المجال يترك الذي التعليمي 

 بالتوجهات وتصاااميمها ت،طيطها عند باالعتبار خذاأل في الثانوية بالمرحلة  والبيئة األرض علوم مناهج ومنها ،التعليمية
 التدريس في نيالباحث عمل خالل ومن التعلم، نحو واتجاهاتهم مهاراتهم تنمية على كبير بشكل  الطلبة تساعد  التي الحديثة
 تؤدي والتي بينهما والربط العلمية المفاهيم في للطلبة األكاديمي التحصاااااايل لتدني ومالحظتهم طويلة لفترة العلمية للمواد
 وذلك مجساااامات تصااااميم ملياتبع كا  إلمام لديهم ليس الطالب فإن وكذلك العلمية، واتجاهاتهم مهاراتهم تنمية عدم إلى
 متكامل برنامج وجود لعدم ذلك في أيضااًاا السااابب الباحثان يرجع وقد المناسااابة، التعليمية والبرامج الم،تبرات توفر لعدم
 اعداد فكرة جا ت هنا ومن المشكلة،  لهذه للتصدي  التدريس أساليب  في وأ الحالية الدراسية  المناهج تتضمنه  بينهما يربط
 تدريس خالله من يمكن  تعليمي  برنامج لتقديم الباحَثين قبل من جادة كمحاولة دSTEM) ببرنامج المتعلقة الدراساااااة هذه

  الثانوية. المرحلة لد  المجسمات تصميم مهارات وتنمية والبيئة األرض علوم
 وفق الثانوية   للمرحلة   والبيئة  األرض علوم تدريس  فاعلية   لىإ التعر  محاولة   في الدراساااااااة  مشاااااااكلة  وتتحدد 

 :التالية األسئلة عــن اوجابــة خالل من دSTEM) برنامج
ية    ما  :األول الساااااااؤال ئة  األرض علوم تدريس  فاعل  مهارات  تنمية  في التعليمي دSTEM) برنامج  وفق  والبي

 الثانوية؟ المرحلة طلبة لد  المجسمات تصميم
 االتجاهات   تنمية  في التعليمي دSTEM) برنامج  وفق  والبيئة  األرض علوم تدريس  فاعلية   ما  :الثاني  الساااااااؤال

 األردن؟ في الثانوية المرحلة طلبة لد  العلمية
  الدراسة: فرضيات

 التالي: النحو على الدراسة فرضيات صيغت فقد ،السابقة األسئلة ضو  في
 المجسمات  تصميم  مهارات تنمية في دα=0.05مستو )  عند إحصائية  داللة ذو فرق يوجد ال األولى: الفرضية 

 االعتيادي. بالبرنامج مقارنه التعليمي دSTEM) برنامج وفق للتدريس يعز 
  لد  العلمية االتجاهات تنمية في دα=0.05مساااااتو ) عند إحصاااااائية داللة ذو فرق يوجد ال الثانية: الفرضاااااية

 االعتيادي. بالبرنامج مقارنه التعليمي دSTEM) برنامج وفق للتدريس يعز  الطلبة
 الثانوية المرحلة لطالب  والبيئة األرض علوم مادة تدريس فاعلية لتحديد الدراسااااة أهمية تأتي الدراسااااة: أهمية

 تدريس في البرنامج هذا وتوظي  العلمية واالتجاهات المجسااااااامات تصاااااااميم مهارات تنمية في د،STEM) برنامج وفق

  التالية: المجاالت في للدراسة والنظرية العلمية األهمية تظهر أن ويمكن ،أخر  علوم
 كوسيلة التعليمي (STEM) برنامج بموضوع اولكترونية والمواقع المكتبات إثرا  في الدارسة هذه تسهم أن يمكن .1

 متطورة. تعليمية
 والتكنولوجيا العلوم بين الدمج وكيفية (STEM) ببرنامج اولمام على والبيئة األرض علوم معلمي مساعدة .2

 متطور. بأسلوب  والبيئة األرض علوم مادة تدريس على المعلمين يساعد دليل وتقديم والرياضيات، والهندسة
 الحديثة. التدريس أساليب في وأهميته ،الطلبة برامج اعداد على للقائمين دSTEM) برنامج أهمية بيان .3

 الموضوع. هذا في الدراسات وزيادة ،دSTEM) برنامج إلى العلمية التربية في الباحثين أنظار توجية .4

 اتجاهاتهم. وتحسين  ،والبيئة األرض علوم بين للربط للطالب أفضل طريقه توفير .5
 األردن. في  والبيئة األرض علوم تدريس في جديدة بطريقة تعليمي تدريسي برنامج تقديم .6
 لديهم. االتجاهات مهارة لتنمية األربعة المواد بين والربط التنظيم على الطلبة قدرة من زيادة .7
 الدراسة: حدود

 عنها، ال،روج وعدم داخلها الجهود تركيز بهد  الحدود من مجموعة وضاااااع تم الدراساااااة بإطار التقيد لغايات
 يلي: ما في تتمثل وهي

 دSTEM) برنامج  وفق والبيئة  األرض علوم تدريس  أهمية  مد   توضااااااايح في تمثلت  :الموضاااااااوعية   الحدود 

 وحدة  األردن في علمي ثانوي  األول طالب لد   العلمية  واالتجاهات   المجسااااااامات  تصاااااااميم مهارات  تنمية  في التعليمي
 األردن. في العلمي الثانوي األول للص  والبيئة األرض علوم مادة من والفلك الفضا 
 إربد. لقصبة التابعة للبنين إربد ثانوية مدرسة في الدراسة هذه تطبيق تم :المكانية الحدود
 د2019-2018الدراسي) العام من الثاني الفصل في الدراسة تطبيق تم :الزمانية الحدود
 إربد. لقصبة التابعة للبنين إربد ثانوية مدرسة في الحكومية المدار  طلبة :بشرية الحدود

  الدراسة: لمصطلحات اإلجرائية التعريفات
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 التعليمية والممارسااااات والمهارات المعار  تتضاااامن يتال األساااااسااااية البنية أنه: البيز عرفته (STEM) برنامج

 والرياضااايات، والهندساااة والتقنية العلوم مجاالت بين التكامل تحقيق في وتساااهم ومتسااالساااله،  منطقيًا، المبنية األسااااساااية 
 د.2017 البيز،) المجاالت تلك في متنورة أجيال وعداد الواقعي العالم بتطبيقات وربطها

 المنهج من للتحول  والرياضااااايات والتكنولوجيا والهندساااااة العلوم بين الربط على يعمل برنامج ًاإجرائي ويعر 
 يتجااه إذ ؛التاادريس طرق وتغيير واقعيااًا؛ كوني بحيااث الرؤيااة تغيير خالل من ال،برات متكاااماال منهج إلى اوعتيااادي
عادات  والمهارات  العلمية  المعرفة  في االنغما   إلى الطالب ية  وال  فهم لتحقيق التعليمية  واألهدا   الرؤية  وتغيير العقل
 الطالب. لجميع التكنولوجية وتطبيقاتها للعلوم شامل

 حول التعليمي الموق  في اسااتجابته توجه الطالب خبرات محصاالة تشااكله عقلي اسااتعداد هو :العلمية االتجاهات

 .د2000 )حطاب، والرفض التأييد حيث من وذلك ،معين موضوع
 الباحثان   قبل  من إعداده  تم الذي  العلمية  االتجاهات   مقيا   في الطلبة  يحققها  التي العالمة  أنها  إجرائيًا:  ويعر 

 الدراسة. لهذه
 وعطا  معين تكوين في ووضعها ،البيئة من عناصر  جمع أي واالبتكار، التكوين عملية هو :المجسمات  تصميم 

 التصميم  ألن ؛التصميم  عملية من جز  التكوين أن على والتصميم  التكوين بين يفرق والبعض مدلول أو وظيفة له شي  
 . د2000 )حطاب، الش،صية وال،برات اونساني الفكر فيه يتدخل

 يتمكن بحيث دGeogebre) حاسوبي ببرنامج باالستعانة مهارات الطلبة اكساب فيها يتم إجرائيًا:عملية ويعر 

 علوم لمادة العلمي المحتو  فهم من تمكن عملية ادوات اساات،دام او الحاسااوب باساات،دام مجساامات تصااميم من خالله من
  الثانوية. للمرحلة والبيئة األرض

 : السابقة دراساتال
 اوشارة يمكن ، الدراسة بموضوع الصلة ذات والدراسات السابق النظري دبألا على الباحثان اطالع خالل من

 -األحدث: إلى األقدم من زمنًيا مرتبة التالية الدراسات إلى
 العملية في (STEM) برنامج من فادةتاوس  مجاالت إلى للتعر  هدفت دراسة  (Walker, 2012) والكر أجر 

 العملية في توظيفهاو أهميتها ودرجة كاليفورنيا بجامعة التدريس هيئة أعضاااااا  يتصاااااورها كما العلمي والبحث التعليمية
 من الدراساااة عينة وتكونت الدراساااة، هد  لتحقيق ةاالساااتبان الباحث الدراساااة هد  ولتحقيق العلمي، والبحث التعليمية

 موزعين الجنسين  من واألساتذة  المساعدين  واألساتذة  المدرسين  من بالجامعة التدريس هيئة أعضا   من عضًوا  د378)
 هيئة أعضاااا  جميع أن الدراساااة بأداة المتعلقة البيانات تحليل بعد الدراساااة نتائج أظهرت وقد الجامعة، كليات جميع على

 عدم  النتائج  أظهرتو العلمي، والبحث  التعليمية  العملية  في دSTEM) برنامج  أهمية  عن مرتفعة  اتجاهات   لديهم  التدريس 

 في دSTEM) برنامج يقدمها الي ال،دمات أهمية نحو التدريس هيئة أعضا   لتصورات  إحصائية  داللة ذات فروق وجود

ية  العلمي البحث  بة  الجنس،( لمتغير يعز  التعليمية  والعمل يةد،  العلمية،  المرت ئة  أعضااااااااا  توظي  ودرجة  وأن الكل  هي

 التعليمية. والعملية العلمي البحث في قليلة دSTEM) لنظام التدريس
 التقويم وسااتراتيجيات العلوم معلمات ممارسااات مد  عن للكشاا  هدفت دراسااة د2015) الكريم العبد وأجر 

 المهني، للتطوير احتياجاتهن على لالساااتدالل دSTEM) والرياضااايات والهندساااة والتقنية العلوم توجه في التعلم أجل من

 المرحلة متغير حساااب  الم،تلفة التعلم أجل من التقويم وساااتراتيجيات  العلوم معلمات ممارساااة  بين الفروق لىإ والتعر 
 وتطبيقها استبانة  واست،دام  ،الوصفي  المنهج وباست،دام  الص ،  في الطلبة عدد ومتوسط  ال،برة، وسنوات  تدرسها،  التي
 إستراتيجيات تطبيق في بالتقنية العلوم معلمات استعانة في ضع  وجود النتائج أظهرت معلمة، 24 من مكونة عينة على
ياجات    أكثر وأن التعلم أجل  من التقويم بة  مع النجاح  ومحكيات  التعلم أهدا   تحديد    إساااااااتراتيجية   في تتركز االحت  الطل
 الذاتي. التقويم وكذلك

 نحو عمان بسااالطنة العلوم معلمي معتقدات ىإل التعر  بهد  دراساااة د2015) وآخرون ساااعيدي امبو وأجر 
 139 من الدراسااااة عينة وتكونت المتغيرات ببعض وعالقتها د،STEM) والرياضاااايات والهندسااااة والتقنية العلوم منحنى

 د10-1) للصااافو  العلوم مادة يدرساااون وهم بالسااالطنة، تعليمية محافظات د3) نم عشاااوائيًا اختيارهم تم ومعلمة معلمًا
 ببرنامج )المعرفة :هما محورين، من المكون دSTEM)  برنامج نحو االتجاهات مقيا  تطبيق تّم الدراسة هد  ولتحقيق

(STEMمرتفعة اتجاهات وجود وتحليلها الدراساااااة أداة تطبيق بعد الدراساااااة نتائج أظهرت وقد ،دالتدريس ومتطلبات ،د 

 لمتغير يعز  إحصااائية داللة ذات فروق وجود وعدم والرياضاايات، والهندسااة والتقنية العلوم برنامج نحو المعلمين لد 
 برنامج لتعريفهم العلوم مادة لمعلمي عمل وورش تدريبية دورات بعقد الدراسااة أوصاات وقد التدريسااية. وال،برة الجنس
 د.STEMوالرياضيات) والهندسة والتقنية العلوم

 على والعشااااارين الحادي القرن برنامج تغيير بادرة بعنوان دراساااااة د(Barcelona, 2014 برشااااالونه وأجر 

 مبادرة أثر بيان إلى هدفت وقد ، والميل للتكنولوجيا متكامل كمنهج والرياضاااايات والهندسااااة والتكنولوجيا العلوم برنامج
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 يتضمنا تحليلين الدراسة واست،دمت الكفا ة، إلى المستندة البرامج وصالح الرؤية وتلبية الدراسية البرامج وثرا  التغيير
 الدراسااات من البيانات لجمع النوعية والتحليالت البرامج إصااالح إلى الحاجة تقود التي واوحصااا ات األدبيات مراجعة
 العلوم مجاالت في الت،صاااااصاااااات متعددة برنامج لتطوير البرامج إصاااااالح وضاااااعت والتي المدار  على أجريت التي

 مجاالت في الدراساااية البرنامج إصاااالح أن إلى الدراساااة توصااالت وقد د،STEM) والرياضااايات الهندساااة والتكنولوجيا،

(STEMفإن الطالب. تحصيل  تحسين  إلى وأد  الدراسية  البرامج تصميم  في تكامال أكثر نهج نحو تحوال ي،لق والذي د 

 يؤدوا أن يمكن الذين المساااتقبل نحو المبتكرين لمبرمجين المتزايدة للحاجة اساااتجابة هو مبساااطه بصاااوره البرنامج تقديم
 المشااااكالت  حل في الطالب تشاااارك  التي الدراسااااية  البرامج على والتركيز عالمنا، في التقدم نحو ومهمًا مسااااتمراً  دورًا

 وثارة كبيرة الحاجة نجد ذلك على وبناً  المسااااااتقبل، وفي اليوم مجتمعنا احتياجات وعدادهم اوبداعي التفكير وأنشااااااطة
 .K12 لطالب الهندسية ال،برات وتسهيل وتطوير د،STEM) في لدينا K-12 شباب بين االهتمام

سة  د,El-Deghaidy., Mansour 2015) رومنصو  الدغيدي وأجر   معلمي تصورات  تحديد إلى هدفت درا

 أشكال  من شكل  أي تعيق أو تسهل  التي العوامل وتحديد ، والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا العلوم برنامج عن العلوم
 في والرياضاااايات والهندسااااة والتكنولوجيا العلوم لبرنامج األولى الدراسااااات من واحدة ولكونها مدارسااااهم. في البرنامج
 األدوات، وتشمل  نوعية، برامج است،دام  خالل من العلوم معلمي إدراك تثير الدراسة  هذه فإن السعودية،  العربية المملكة

 تطوير إلى تؤدي أن يمكن بتوصاااااايات الدراسااااااة وتنتهي المقابلة، وبروتوكول والتفكير، والمعلم، التركيز، ومجموعات
 والتكنولوجيا  العلوم برنامج  لتفعيل  التربوي المحتو  معرفة  حيث  من العلوم معلمو يحتاجه    لما  المهني التطوير نموذج

 .الفصل في والرياضيات والهندسة
 في دSTEM) برنامج على قائم لبرنامج مقترح تصااااااور عن للكشاااااا  د2015) الرويلي أجراها دراسااااااة وفي

 وحدة وبنا  دSTEM) برنامج بمعايير قائمة تحديد تم وقد المشااااااروعات، المسااااااتدعي INTEL برنامج ضاااااامن التدريس

 وفي المشاااااروعات على المساااااتند INTEL برنامج وفق تدريساااااي برنامج وإعداد د،STEM) برنامج معاير وفق تكاملية

 إلى الدِّراسااة وتوصاالت المطورة، الفيزيا  مقررات من لعينة المحتو  تحليل اساات،دام تم وقد ، دSTEM) برنامج ضااو 

 األولى المرتبة على حظيت الشاااااااملة  المفاهيم أن إلى أشااااااار  NGSS القادم للجيل العلوم معايير وفق المحتو  تحليل أن

 ألنشااطة الطلبة أدا  وتوقعات الشاااملة والمفاهيم بالممارسااات المرتبطة العلوم طبيعة فهم محوري: بينما %، 33 بنساابة
 من التوصيات؛  من للعديد التوصل  تم الدراسة  هذه نتائج ضو   فيو %. 21 بنسبة  الثانية المرتبة احتلتا والهندسة  العلوم
 برنامج  محتو  وتقويم مت،صاااااااصاااااااة  لجنة  قبل  من وتطويره ومراجعته  تقييمه  وإعادة  ، مقترح تصاااااااور تبني :أهمها 

 حاجته   ومد   المحتو  هذا  واقع على للتعر  القادم  للجيل  العلوم معايير  ضاااااااو  في وتحليلها  والعلوم، الرياضااااااايات   
 التقني المحتو  بتضمينها  يتعلق ما وباألخص الثانوية، المرحلة في العلوم برنامج محتو  وبنا  تطوير وإعادة للتطوير،
 القريب المستقبل  في NGSS القادم للجيل العلوم معايير وإقرار المستقلة،  الوحدات أو الدمج آليات تطبيق خالل من وذلك

 هذا  لمكونات  واالساااااااتمرار والتكامل   التتابع  تعتمد  آلية  وفق دSTEM) برنامج  لمراحل  الدراساااااااية    ال،طة  في وإدراجه 

 البرنامج.
 االسااااااتيعاب تنمية في (STEM) برنامج اساااااات،دام أثر عن للكشاااااا  هدفت دراسااااااة د2017) كوارع وأجر 

 اسااات،دم الدراساااة هد  ولتحقيق . األسااااساااي  التاساااع الصااا  طالب لد  الرياضااايات في اوبداعي والتفكير المفاهيمي
 65 من الدراسااااة عينة تكونت وقد ،قبلي باختبار والقيام مجموعتين تصااااميم على القائم التجريبي شاااابه البرنامج الباحث
 من صاافو  أربعة المدرسااة هذه وتضاام للبنين، )بد اوعدادية سااهيلة بني مدرسااة في التاسااع الصاا  في وطالبة طالبًا
سع  الص   طالب سهم  تم طالًبا د34) من وتكونت التجريبية المجموعة هما مجموعتين على موزعين التا  لنهج وفًقا تدري

(STEM.عتيادية.  اال للطريقة  وفقاً  درساااااااوا طالباً   د31) من وتألفت   مراقبة  مجموعة  وكانت   الضاااااااابطة   والمجموعة  د 

 الثاني واالختبار النظري الفهم لقيا  اختبار بمثابة كانت والتي الدراساااة، أدوات الباحث صااامم الدراساااة هد  ولتحقيق
 النتائج أظهرت وقد د.STEM) برنامج لشااارح للمعلم دلياًل أيضااًاا الباحث أعدو الرياضااايات، في اوبداعي التفكير لقيا 

 الضاااابطة المجموعة في وأقرانهم التجريبية المجموعة طالب درجات متوساااطات بين إحصاااائية داللة ذات فروق وجود
 ندوات إجرا  بضااارورة الدراساااية أوصااات ذلك على وبناً  التجريبية، المجموعة لصاااالح الدراساااة بعد ما فهم اختبار في
 للمعلمين تدريبية   دورات عقد  على العمل  وكذلك   اسااااااات،دامه،    وطرق أهميته  لمعرفة  للمعلمين دSTEM) برنامج  حول

  البرنامج. هذا ضمن للتدريس وتأهيلهم لمساعدتهم
 من العليا للصااااافو  العلوم كتب في دSTEM) متطلبات توافر مد  إلى التعر  د2017البيز) دراساااااة وهدفت

 زمالال دSTEM) بمتطلبات  قائمة   بنا   لالخ من التحليلي الوصااااااافي البرنامج  الباحثة   واسااااااات،دمت    االبتدائية،   المرحلة 

 بجزأيها  كتاباً    12 المحتو  تحليل  بطاقة   إلى وتحويلها  االبتدائية،   المرحلة  من العليا  للصااااااافو  العلوم كتب  في توافرها 
 دSTEM) متطلبات لتوافر المئوية النساااابة أن إلى الدراسااااة نتائج وتوصاااالت ،دالنشاااااث – الطالب) لكتابي والثاني األول
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 متطلبات 6 على متفاوتة بنساااااب توزعت من،فضاااااة؛ توافر بدرجة %24 بلغت االبتدائية المرحلة من العليا للصااااافو 
 رئيسية.

 والهندسة  والتكنولوجيا للعلوم التعليمية الممارسات  تأثير قيا  إلى هدفت دراسة  دSara، 2018) سارا  وأجرت

 الممارساااااااات  آثار  تحديد   أجل  من ميتا  ال تحليل  على الباحثة   واعتمدت  الطالب تعلم نتائج  على الجذعية   والرياضااااااايات  
تائج  على دSTEM) التعليمية  ية  في الطالب من التعلم ن تدريب    عمل ياق   في المقاالت  إعداد  تم والتعليم. ال  الوطني السااااااا

 تضمين  وتم ،2017و 2010 بين البحث لمشكلة  وفًقا ميتا التحليل دراسة  في إدراجها يمكن إحصائية  بيانات مع والدولي
 إجمالي على الحصاااااول وبعد للطالب، التعلم منتجات على التربوية العلوم في التربوية الممارساااااات تأثير عن مقالة 23
 طالبا   6373 مجموعه  وما  التجريبية  المجموعات  في طالب   6535 مجموعه  ما  تضااااااامين تم التأثير.  حجم من قيمة  58
 دSTEM) ممارسات تأثيرات أن إلى الدراسة وتوصلت التلوي. التحليل شملت التي الدراسات في المراقبة مجموعات في

 العملية مهارات على التأثير ماأ 0.620 الموق  تأثير وكان ،0.442 كانت للطالب الدراسااااي التحصاااايل على التعليمية
 الدورة تجاه والموق  للطالب الدراسااي التحصاايل على  متوسااط تأثير مد  النتائج هذه وأظهرت .0.820 فكان العلمية
 تم التي 58 التأثير  حجم قيم من العلمية.  العملية  مهارات  على اآلثار  من كبير ومساااااااتو  التأثير  حجم لتصاااااااني  وفقا 

  سلبي. تأثير لها 2و إيجابي تأثير لها 56 الدراسة، في عليها الحصول
 وفق البيئية  األنظمة  بوحدة  العلوم تدريس  فاعلية   مد   إلى للتعر  هدفت   دراسااااااااة  د2018المالكي)  وأجر 

 في االبتدائي ال،امس الص   طالب لد   ISEF Intelأنموذج بمعايير العلمي البحث مهارات تنمية في دSTEM) برنامج

 المرحلة  طالب إكسااااااااب في الوطنية  بالطموحات   االبتدائية   بالمرحلة   العلوم برنامج  إيفا   مد   على للوقو  وذلك  جدة، 
 التجريبي شااااابه التصاااااميم تباعا تم وقد العلمي. البحث مهارات وب،اصاااااة والعشااااارين، الحادي القرن مهارات االبتدائية

 وفق العلمي البحث  مهارات  اختبار  باسااااااات،دام    والبعدي  القبلي القيا   عليهما  ُأجري وضاااااااابطةد   )تجريبية  لمجموعتين
 المعلم دليل باساااات،دام البيئية األنظمة وحدة طالبًاد 35) التجريبية المجموعة طالب در ف ،Intel ISEF مسااااابقة معايير

 الضااااابطة المجموعة طالب در  بينما ، Intel ISEFأيساااا  إنتل معايير وفق البحث مهارات لتنمية دSTEM) ببرنامج

 داللة  ذات فروق وجود يلي: ما  النتائج  وأظهرت المعتادة.  التدريساااااااية    باألساااااااااليب    البيئية  األنظمة  وحدة  طالبًاد   35)
ضابطة  المجموعة وطالب التجريبية المجموعة طالب درجات متوسطي   بين دα 0.05=)  مستو  عند إحصائية   في ال

 التجريبية. المجموعة لصااااااالح وذلك ،Intel ISEF مسااااااابقة معايير وفق العلمي البحث مهارات الختبار البعدي التطبيق

 فاعلية من له لما العلوم، برنامج تدريس في دSTEM) برنامج اسااات،دام بتعميم التوصااايات تمت البحث، نتائج على وبنا 

 الطالب. لد  العلمي البحث مهارات تنمية في
 للمرحلة العلوم ومعلمات معلمي تصااااااورات على الضااااااو  القا إ إلى هدفت دراسااااااة د2018) العتيبي وأجرت

 من الدراساااااااة  مجتمع تكون عفي  محافظة   في دSTEM) مدخل   طريق عن التعلم نحو والثانوية   والمتوساااااااطة  االبتدائية  

 ولتحقيق السااااعوديةد، العربية )المملكة عفي  بمحافظة والثانوية واوعدادية االبتدائية المدار  في ومعلمة معلمًا د206)
 من تتكون التي د2017 ،والجيبر )العنزي قياسااااات على القائم الوصاااافي البرنامج الدراسااااة اساااات،دمت الدراسااااة هد 

 معرفتهم استقصا  والثاني ، عبارة 16 من وتكون دSTEM) تقنية الست،دام المعلمين إدراك عن الكش  األول محورين:

 مساااااتويات:  ثالثة ضااااامن  اوجابات تصاااااني   تم وقد عبارة. د14) من وتكون دSTEM) باسااااات،دام  التدريس لمتطلبات

 في د0.01) مسااتو  عند إحصااائية داللة ذات فروق وجود الدراسااة نتائج أظهرت وقد ،وعاليةد ومتوسااطة، )من،فضااة،
 مقارنة المدرسااات ولصااالح النوع، متغير على القائمة والرياضاايات والهندسااة والتكنولوجيا العلوم لتقنية المعلمين إدراك

 تؤكد  حين في مهمة،  غير الم،تلفة  النماذج  اسااااااات،دام   من المعلمين مواق  أن النتائج  أظهرتو الذكور.  بالمدرساااااااين   
(STEMالدراساااة أوصااات النتائج على وبناً  ،العلمية للقضاااايا عميق فهم تحقيق على الطالب مسااااعدة إلى الحاجة دعلى 

 دSTEM) اتجاه به ينادي لما وفقًا بالتجارب العلوم حصة إثرا  ضرورة للجنسين، المعدة البرامج كافة است،دام بضرورة

  ومتطلباته.
  الدراسات على التعقيب

 مادة تدريس في التعليمي دSTEM) برنامج اسااااات،دام أهمية في الساااااابقة الدراساااااات مع الحالية الدراساااااة تتفق

 في التعليمي دSTEM)  برنامج اسااااات،دام أهمية على د2017) كوارع د2018) المالكي دراساااااات شاااااارتأ فقد العلوم،

 ما تنوعت فقد السااابقة الدراسااات تناولتها التي العلمية للمادة بالنساابة ماأ الطلبة، لد  المهارات تنمية في وأثرها التدريس
 مثل ،الرياضااايات ومادة د،2015) نيوآخر وساااعيدي د2018) والعتيبي د2018المالكي) دراساااة :مثل ،العلوم مادة بين

 األردن. في الثانوية المرحلة لطلبة والبيئة األرض علوم مادة على فركزت الحالية الدراسة ماأ د،2017) كوارع دراسة
 دراسااااااة مثل ،واألجنبية العربية منها م،تلفة بالد وفي م،تلفة تعليمية مراحل على السااااااابقة الدراسااااااات طبقت

 والعتيبي األساسية،    للمرحلة د2017) وكوارع للمعلمين، د2015) نيوآخر سعيدي  أمبو العليا للدراسات  د2015سارا) 
 العملية في دSTEM) برنامج بتوظي  هتماماال ضااارورة  إلى توصاااياتها  وأشاااارت  الدراساااية،  المراحل لجميع د2018)
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 في الثانوية المرحلة طلبة في تتحددف اليةحال الدراسااااة في أما الدراسااااية، المراحل لم،تل  التدريس في لفاعليته التعليمية
  الدراسااااة تميزت وقد تساااابقها، التي الدراسااااية بالمراحل مقارنة الثانوية للمراحل الدراسااااات تدني لوحظت وقد األردن،
 خالل من الثانوية المرحلة طلبة لد  المجساااامات تصااااميم مهارات تنمية على بتركيزها السااااابقة الدراسااااات عن الحالية
 .البرنامج هذا خالل من العلمية اتجاهاتهم تنمية وكذلك ،التعليمي دSTEM) برنامج

 دالالت من والتحقق بنائهما وكيفية وأداتيها، الدراسااااااة، ألفراد وصااااااًفا الجز  هذا يتناول واوجرا ات الطريقة
 تحليل في اسااات،دمت التي اوحصاااائية والمعالجة وتصاااميمها، الدراساااة وجرا ات شااارًحا يتضااامنو وثباتهما، صااادقهما
 النتائج. واست،الص البيانات

 المتكافئتين غير للمجموعتين التجريبي شااابه  التصاااميم  ذي التجريبي شااابه  المنهج اسااات،دام  تم :الدراساااة  منهج
 واالتجاهات المجسمات  تصميم  مهارات تنمية في التعليمي دSTEM) برنامج وفق العلوم تدريس فاعلية مد  عن للكش  

 .وأهدافها الدراسة هذه وطبيعة لمناسبته وذلك األردن، في الثانوية المرحلة طلبة لد  التعليمية
 عينة اختيار تم وقد إربد، قصاااابة في الثانوية المرحلة طالب جميع من الدراسااااة مجتمع تكون :الدراسااااة أفراد

 بشاااكل الم،تارة الشاااعب تعيين وتم ، للبنين إربد ثانوية مدرساااة في الثانوية المرحلة طالب من قصااادي بشاااكل الدراساااة
 التعليمي دSTEM) برنامج باست،دام  تدريسها  تم التي التجريبية هما: مجموعتين؛ إلى الدراسة  عينة توزيع فتم ، عشوائي 

 تم التي الضاااااابطة واألخر  ،طالبًا 30 أفرادها عدد البالغ التعليمية واالتجاهات المجسااااامات تصاااااميم مهارات تنمية في
 د.1) بالجدول موضح هوو طالبًا. 30 أفرادها عدد االعتيادية بالطريقة تدريسها

 والتجريبية الضابطة المجموعتين على موزعة الشعبتين في الطالب أعداد (1) جدول

الشعبة العدد المجموعة

أ شعبة تجريبية مجموعة

ب شعبة ضابطة مجموعة

 

  الدراسة: أداتا
  األردن في الثانوية المرحلة طالب لدى المجسمات تصميم مهارات مقياس : اواًل

 التجريبية المعالجة قبل األردن في الثانوية المرحلة طالب لد  المجساااامات تصااااميم مهارات مقيا  بنا  بهد 
 لمدة وأساااتمرت 2018-2019 الدراساااية السااانة من الثاني الفصااال من زمنية فترة خالل تدريبي برنامج بنا  تم وبعدها؛
 انشاااااااا  في الطلبة  لتسااااااااعد  دGeogebre) برمجية  على باالعتماد   دSTEM) برنامج  تطبيق خاللها  تم أساااااااابيع، ثالثة 

 متغيرات بجوانب يهتم مقيا  بنا  تم كما ،دSTEM) برنامج خالل من تحويلها على العمل اجل من المجسمات رسومات

 لتحقيق بها استعانت  التي األدوات ومعرفة الدراسة  هذه بموضوع  متعلقة سابقة  ودراسات  أدبيات مراجعته بعد  الدراسة 
 االعتبار بعين األخذ مع مجتمعها، مواصفات  وطبيعة الدراسة  أهدا  يعكس بشكل  الدراسة  مقيا  إعداد تم وقد أهدافها،
 الدراسة. لعينة والثقافية والنفسية االجتماعية ال،لفية ضمن العبارات صياغة أسلوب مال مة

 

 ليكرت لمقيا  وفقًا وذلك اوجابات، من د5) درجات خمس من يتكون مقياًسا  الدراسة  أداة في الباحثان است،دم 
 على الدراسااااة عينة أفراد موافقة درجة لتحديد درجات خمس من مكون فئوي مقيا  وهو د،Likert Scale) ال،ماسااااي

 من األولية بصورته  المقيا  وتكون إحصائيًا.  قياسها  يمكن كمية بيانات إلى وتحويلها الدراسة،  أداة فقرات من فقرة كل
 .ال،طواتد تتايعو السرعة،و )الدقة، التالية: ثالثة أبعاد على تتوزع فقرة د28)

 ومد  المجسمات تصميم مهارات مقيا  صدق من للتحقق المجسمات: تصميم مهارات لمقيا  المحتو  صدق
 على األولية  بصاااااااورتها  المقياساااااااة  فقرات عرض على الباحثان   عمل  إليها  تنتمي الذي  وللبعد  للمقيا   الفقرات مال مة 
 حيث ، التدريس وطرق المناهج في المت،صااصااين  األردنية الجامعات أساااتذة من د10) وعددهم المحكمين من مجموعة
 وتبعًا اللغوي. ووضاااااوحها لمجاالتها انتمائها ودرجة للمقيا ، الفقرات مناسااااابة من للتأكد وذلك الرأي، أبدا  إليهم طلب
 أجل من وذلك جديدة، فقرات وإضاااااااافة فقرات واساااااااتبعاد العبارات بعض صاااااااياغة وإعادة بمالحظاتهم األخذ تم لذلك

 المجسمات،  تصميم  مهارات يعكس وبشكل  الدراسة  أهدا  تحقيق في يسهم  بما النهائية بصورتها  االستبانة  إلى التوصل 
 تعديلو بعضاااها وحذ  أخر  وإضاااافة فقرات اساااتبدال تم فقد المحكمين رأي حساااب اجريت التي التعديالت على وبنا 
 . أبعاد ثالثة وضمن فقرة د27) من مكون النهائيه بصورته المقيا  ليصبح الفقرات، بعض

 تصااااميم مهارات لمقيا  البنا  صاااادق من التحقق المجساااامات:ألغراض تصااااميم مهارات مقيا  بنا  صاااادق
 عينة خارج من طالبًا 30 من تكونت استطالعية عينة اختيار تم فقد ؛ األردن في الثانوية المرحلة طالب لد  المجسمات
 االرتباث معامالت حسااااب إلى باوضاااافة االختبار، لدرو  البينية االرتباث معامالت حسااااب  فتم المساااتهدفة؛ الدراساااة
 .2 جدولال في مبين وذلك أخر ، جهة من المجسمات تصميم مهارات وبين جهة من التصميم مهارات تنمية أبعاد
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 المجسمات تصميم بمهارات وارتباطها المجسمات تصميم مهارات ألبعاد البيني االرتباط معامالت قيم (2) جدول
 الخطوات تتابع السرعة الدقة اإلحصائي العالقة

 السرعة
ρ 0.86   

   0.00 اوحصائية الداللة

 ال،طوات تتابع
ρ 0.79 0.81  

  0.00 0.00 اوحصائية الداللة

 التصميم مهارات لتنمية الكلي
ρ 0.91 0.94 0.92 

 0.00 0.00 0.00 اوحصائية الداللة

 0.79 من تراوحت قد المجسمات تصميم مهارات ألبعاد البينية االرتباث معامالت قيم أن د2) جدول من يالحظ
 .0.94 وحتى 0.91 من تراوحت المجسمات تصميم مهارات ارتباث معامالت قيم وأن ، 0.86 وحتى

 

  اليه تنتمي الذي والبعد " المجسمات تصميم مهارات " مقياس فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامالت (3) جدول
 (r) االرتباط معامل الفقرة رقم (r) االرتباط معامل الفقرة رقم (r) االرتباط معامل الفقرة رقم

1 **.501 10 **.604 19 .550** 

2 **.559 11 **.595 20 .643** 

3 **.526 12 **.734 21 .671** 

4 **.625 13 **.534 22 .654** 

5 **.637 14 **.701 23 .714** 

6 **.631 15 **.628 24 **.657 

7 **.649 16 **.652 25 **.537 

8 **.670 17 **.674 26 **.663 

9 **.652 18 **.691 27 **.732 

 د.(α=0.01 الداللة مستو  عند دال ** .(α=0.05) الداللة مستو  عند دال *
 إذا إحصااااااااائيا،  دالة  كانت   اليه  تنتمي الذي  والبعد  الفقرة بين االرتباث  معامالت  قيم أن د3الجدول)  من يالحظ

 مقبول. صدق بمعدل المقيا  تمتع إلى ُيشير الذي األمر د،**501). إلى د**734). بين ما القيم هذه تراوحت
  : المقياس ثبات

بات  من التحقق ألغراض لداخلي  االتساااااااااق ث عاد  لألداة ا عة    واألب تاب ها  ال ،دام   تم ل لة    اسااااااات باخ  معاد فا  كرون  ال
(Cronbach’s Alphaتم  األداة اساااااتقرار معامل من التحقق وألغراض االساااااتطالعية، العينة بيانات على باالعتماد د 

 بين أساااابوعين مقداره زمني بفاصاااال دTest-Retestلالختبار) اوعادة بطريقة االسااااتطالعية العينة على التطبيق إعادة

 في مبين هوو التطبيق، مرتي بين بيرسااااون ارتباث معامل باساااات،دام حسااااابه طريق عن وذلك ،والثاني األول التطبيقين
 د4) الجدول

 له. التابعة واألبعاد المجسمات تصميم مهارات لمقياس  واإلعادة الداخلي االتساق ثبات معامالت قيم  (4) جدول

 له التابعة والمهارات االختبار
 ثبات: معامالت

 الفقرات عدد
 اإلعادة الداخلي االتساق

 6 0.79 0.78 الدقة

 12 0.82 0.81 السرعة

 9 0.76 0.73 ال،طوات تتابع

 27 0.78 0.86 لالختبار الكلي

 في ،0.86 قيمته كانت قد المجساامات تصااميم مهارات لمقيا  الداخلي االتساااق ثبات أن د4) جدول من يالحظ
 .0.81 وحتى 0.73 من المجساااامات تصااااميم مهارات مقيا  ألبعاد الداخلي االتساااااق ثبات معامالت قيم تراوحت حين
 ثبات معامالت قيم تراوحت حين في ،0.78 قيمته كانت قد المجسمات  تصميم  مهارات لمقيا  اوعادة ثبات أن يالحظو

 .0.82 وحتى 0.76 من المجسمات تصميم مهارات مقيا  ألبعاد اوعادة
 بأنَّها له تتبع التي واألبعاد المجساااامات تصااااميم مهارات لمقيا  والثبات الصاااادق دالالت من يتضااااح تقدم مما
 الثانوي األول الصااا  طالب لد  األرض علوم مادة في المجسااامات تصاااميم مهارات لمقيا  بنا  جودة على مؤشااارات
 العلمي.

 
 ( : (STEMالتدريبي البرنامج ثانيًا:

  التدريبي: البرنامج بنا  .1
 الجدول، المسااات،دمة، المبادئو التدريبي، البرنامج حساااب المشاااكلة حل خطواتو النظري، واوطار الجلساااات

 ومدتها البرنامج جلسات عددو العام، الهد و الجلسات، بنا  ت،ص التي ال،طواتو
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 البرنامجد )تحكيم التدريبي البرنامج صدق .2
 في مت،صااصااين محكمين د10) على البرنامج عرض جر  محتواه، وصاادق البرنامج مال مة مد  من للتحقق

 التي لألهدا  تدريبية جلسة كل تمثيل مد  تحديد المحكمين طلب وقد األردنية، الجامعات من التدريس وأساليب المناهج
 موق  كل مناساابة مد  وتحديد موجزة، بصااورة منها بعد كل شاارح جر  التي بالبعدين، والمرتبطة أجلها من وضااعت
 أيضااًا المحكمين وطلب البرنامج. جلسااات تضاامنتها التي واوجرا ات للعبارات اللغوية الصااياغة صااحة ومد  تدريبي،
سبة  تعديالت أي إبدا  سات  قراتوف عبارات على إجرا ها ضرورة  يرون منا  أن الباحثان واعتبر التدريبي. البرنامج جل
 أو )الفقرةد العبارة  لتعديل   تكفي د2) من أكثر مالحظات  وأن الفقرات، أو العبارة  لقبول كافياً   المحكمين من د8) إجماع 
 وعباراته،   البرنامج  فقرات من لعدد  اللغوية  الصاااااااياغة    أو العبارات  تعديل   جر  وقد  جديدة.   أخر  إضاااااااافة   أو حذفها  

 ساااات  من المكونة النهائية بصااااورته التدريبي البرنامج اسااااتقر إذ الفقرات، أو العبارات لبعض موجز شاااارح وإضااااافة
 المحكمين، مالحظات  على بنا ً  التدريبي  البرنامج  على البسااااااايطة   التعديالت  بعض إدخال  وجر  تدريبية،    جلسااااااااات
  النهائية. بصورته التدريبي لبرنامجل للوصول

 بعاد  علمي، ثاانوي  األول طالب لاد   العلمياة  االتجااهاات   مقياا   ببناا   البااحثاان   قاام  :العلمياة  االتجااهاات   الثاانياة:   األداة

 قام وقد أهدافها، لتحقيق بها اسااااتعانت  التي األدوات ومعرفة الدراسااااة  هذه بموضااااوع  متعلقة سااااابقة  ودراسااااات  أدبيات مراجعته
 من األولية بصورته المقيا  وتكون مجتمعها، مواصفات وطبيعة الدراسة أهدا  يعكس بشكل الدراسة مقيا  إعداد على الباحثان

 خمس من مكون فئوي مقيا  وهو د،Likert Scale) ال،ماسااااي ليكرت تدريج المقيا  هذا في الباحثان اساااات،دم وقد ،فقرة د24)

 قياسااااها يمكن كمية بيانات إلى وتحويلها الدراسااااة، أداة فقرات من فقرة كل على الدراسااااة عينة أفراد موافقة درجة لتحديد درجات
 إحصائيًا.

 االساااتبانة فقرات مال مة ومد  العلمية االتجاهات مقيا  صااادق من للتحقق العلمية: االتجاهات لمقيا  المحتو  صااادق
 األردنيااة الجااامعااات أساااااااااتاذة  من د10) وعاددهم  المحكمين من مجموعاة  على االساااااااتباااناة  فقرات عرض تم إليهااا، تنتمي الاذي 

 العلمية االتجاهات لمقيا  انتمائها ودرجة للمقيا ، الفقرات مناسااابة للتأكدمن وذلك ، التدريس وطرق المناهج في المت،صاااصاااين 
 ليصبح  جديدة، فقرات وإضافة  فقرات واستبعاد  العبارات بعض صياغة  وإعادة بمالحظاتهم األخذ تم لذلك اللغوي.وتبعًا ووضوحها 
 التي الكلية الدرجة مع االتجاهات مقيا  لفقرات االرتباث معامالت حسااااااااب وتم ،فقرة 24 من مكون النهائية بصاااااااورته المقيا 
 .5 الجدول خالل من تتضح

 ( معامالت ارتباط فقرات مقياس االتجاهات العلمية مع الدرجة الكلية5جدول )
 (rمعامل االرتباط ) رقم الفقرة (rمعامل االرتباط ) الفقرةرقم  (rمعامل االرتباط ) رقم الفقرة

1 **.789 9 **.609 17 **.629 

2 **.603 10 **.629 18 **.596 

3 **.553 11 **.673 19 **.559 

4 **.568 12 **.735 20 **.762 

5 **.554 13 **.704 21 **.644 

6 **.532 14 **.655 22 **.627 

7 **.624 15 **.691 23 **.588 

8 **.652 16 **.644 24 **.683 
 

 (rمعامل االرتباط ) رقم الفقرة (rمعامل االرتباط ) رقم الفقرة (rمعامل االرتباط ) رقم الفقرة

1 **.789 9 **.609 17 **.629 

2 **.603 10 **.629 18 **.596 

3 **.553 11 **.673 19 **.559 

4 **.568 12 **.735 20 **.762 

5 **.554 13 **.704 21 **.644 

6 **.532 14 **.655 22 **.627 

7 **.624 15 **.691 23 **.588 

8 **.652 16 **.644 24 **.683 

 (α=0.05) الداللة مستو  عند دال *
 (α=0.01) الداللة مستو  عند دال **

 إذا ،إحصااااااااائياً  دالة  كانت   اليه  تنتمي الذي  والبعد  الفقرة بين االرتباث  معامالت  قيم أن د5الجدول)  من يالحظ
 مقبول. بنا  بصدق المقيا  تمتع إلى ُيشير الذي األمر د،**532). إلى د**789). بين ما القيم هذه تراوحت

 كرونباخ  معادلة    اسااااااات،دام   تم لها  التابعة    واألبعاد  لألداة الداخلي  االتساااااااااق ثبات  من التحقق ألغراض المقيا :  ثبات 
فا)  يانات    على باالعتماد    دCronbach’s Alphaال نة  ب  معامل    من التحقق وألغراض د،0.76) قيمته  وبلغت  االساااااااتطالعية   العي

 ناأسبوع  مقداره زمني بفاصل  دTest-Retestلالختبار) اوعادة بطريقة االستطالعية  العينة على التطبيق إعادة تم األداة استقرار 
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 د،0.83) قيمته وبلغت التطبيق مرتي بين بيرسااون ارتباث معامل باساات،دام حسااابه طريق عن وذلك ،والثاني األول التطبيقين بين
 في العلمية االتجاهات مقيا  بنا  جودة على مؤشرات  بأنَّها العلمية االتجاهات لمقيا  والثبات الصدق  دالالت من يتضح  تقدم مما
  العلمي. الثانوي األول الص  طالب لد  األرض علوم مادة

 مهارة الساااتبانة الحساااابية المتوساااطات على للحكم اآلتية المعادلة اسااات،دام وتّم القطع: ودرجات الدراساااة اداتي تصاااحيح
 العلمية. االتجاهات واستبانة المجسمات تصميم
 1.33  =  4  =   5 – 1  =    للبديل الّدنيا القيمة – للبديل العليا القيمة = الفئة طول

 3           3                     المستويات عدد                              
 د.2.33 – 1) من المن،فض المستو  يكون وبذلك
 د.3.67 – 2.34) من المتوّسط المستو  ويكون
 د.5.00 – 3.68) من المرتفع المستو  ويكون

تائج  قة  الن ية    ما  : ولألا بالساااااااؤال   المتعل ئة  األرض علوم تدريس  فاعل  تنمية  في التعليمي دSTEM) برنامج  وفق  والبي

 دα=0.05) مسااتو  عند إحصااائية داللة ذي فرق وجود مد  من وللتأكد الثانوية؟ المرحلة طلبة لد  المجساامات تصااميم مهارات

 حساااااب تم فقد ؛االعتيادية بالطريقة مقارنة التعليمي دSTEM) برنامج وفق سللتدري يعز  المجساااامات تصااااميم مهارات تنمية في

 تصميم  مهارات على العلمي الثانوي األول الص   طالب ألدا  والبعدي القبلي للقياسين  المعيارية واالنحرافات الحسابية  األوساث 
 .6 الجدول في مبين هو وذلك االعتيادي، بالبرنامج مقارنه التعليمي دSTEM) برنامج وفق للتدريس يعز  المجسمات

 لمقياس والبعدي القبلي القياسين  العلمي الثانوي األول الصف طالب ألداء المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط (6) جدول
التدريس. لطريقة وفًقا المجسمات تصميم مهارات  

 العدد التدريس طريقة
 القبلي القياس

 
 البعدي القياس

 المعياري االنحراف الحسابي الوسط المعياري االنحراف الحسابي الوسط
 0.64 3.53  0.42 2.94 30 الضابطة

 0.44 3.89  0.27 3.14 30 التجريبية

 على العلمي الثانوي األول الصاااا  طالب الحسااااابيين الوسااااطين بين ظاهري فرق وجود 6 الجدول من يالحظ
 إجرا  تم الظاهري؛ الفرق جوهرية من وللتحقق التدريس؛ طريقة مستويي  اختال  عن ناتج المجسمات  تصميم  مهارات
 المجساامات تصااميم مهارات القيا  على العلمي الثانوي األول الصاا  طالب ألدا  ANCOVA المصاااحب التباين تحليل

 .7 الجدول في مبين وذلك للمقيا ، القبلي القيا  على الطالب أدا  أثر تحييد بعد التدريس لطريقة وفًقا
 وفًقا المجسمات تصميم مهارات البعدي القياس على العلمي الثانوي األول الصف طالب المصاحب التباين تحليل  (7) جدول

للمقياس. القبلي القياس على همئأدا أثر تحييد بعد التدريس لطريقة  

 التباين مصدر
 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 مجموع متوسط
 المربعات

 ف قيمة
 المحسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

 األثر حجم

 0.350 0.090 2.970 0.055 1 0.055 )مصاحبد المجسمات تصميم مهارات القبلي القيا 

 0.939 0.000 884.090 16.262 1 16.262 التدريس طريقة

    0.018 57 1.048 ال،طأ

     59 19.180 الكلي

 ألدا  الحسااابيين الوسااطين بين دα=0.05) الداللة مسااتو  عند إحصااائيًا دال فرق وجود 7 الجدول من يتضااح

 ولتحديد التدريس؛ لطريقة ُيعز  المجساااامات تصااااميم مهارات البعدي القيا  على العلمي الثانوي األول الصاااا  طالب
 األول الص  طالب المعدلين الحسابيين الوسطين حساب تم فقد الجوهري، الفرق كان الدراسة مجموعتي من أيٍّ لصالح
 وذلك التدريس، لطريقة وفًقا لهما المعياريين وال،طأين المجساااامات تصااااميم مهارات البعدي القيا  على العلمي الثانوي

 .8 الجدول في مبين هو
 تصميم مهارات بمقياس البعدي القياس على العلمي الثانوي األول الصف طالب ألداء المعدلين الحسابيين الوسطين (8) جدول

 التدريس. لطريقة وفًقا لهما المعياريين والخطأين المجسمات
 المعياري الخطأ المعدل الحسابي الوسط التدريس طريقة

 0.025 3.67 الضابطة

 0.025 3.74 التجريبية

 تدريساااااااهم  تم الذين  التجريبية  المجموعة  أفراد لصاااااااالح كان  قد  الجوهري الفرق أن د8) الجدول  من يتضاااااااح
 طريقة باسااااات،دام تدريساااااهم تم الذين الضاااااابطة المجموعة أفراد بزمالئهم مقارنة دSTEM) التدريس طريقة باسااااات،دام

 االعتيادية. التدريس
ماً  قة  األثر حجم أن عل تدريس  لطري غت  قد  ال قة  أثر وجود ُيعني مما  ؛%93.9 قيمته  بل تدريس  طري  أدا  في ال

 المجسمات. تصميم مهارات البعدي القيا  على العلمي الثانوي األول الص  طالب
 على العلمي الثانوي األول الصااااا  طالب ألدا  المعياريين واالنحرافين الحساااااابيين الوساااااطين احتسااااااب تمو
 التدريس، لطريقة وفًقا ال،طواتد تتابعو الساااااارعة،و )الدقة، المجساااااامات تصااااااميم لمهارات والبعدي القبلي القياسااااااين
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 القياسين  على العلمي الثانوي األول الص   طالب ألدا  المعياريين واالنحرافين الحسابيين  الوسطين  يبين د9) والجدول
 التدريس. لطريقة وفًقا ال،طواتد تتابعو السرعة،و )الدقة، المجسمات تصميم لمهارات والبعدي القبلي

 
 
 

 والبعدي القبلي قياسينال على العلمي الثانوي األول الصف طالب المعياريين واالنحرافين الحسابيين الوسطين (9) جدول
التدريس لطريقة وفًقا الخطوات( تتابعو السرعة،و )الدقة، المجسمات تصميم لمهارات  

 تصميم مهارات
 المجسمات

 طريقة
 التدريس

 العدد
 البعدي القياس )مصاحب( القبلي القياس

 المعياري االنحراف الحسابي الوسط المعياري االنحراف الحسابي الوسط

 الدقة
 0.88 3.52 0.57 2.87 30 الضابطة

 0.66 4.06 0.41 3.22 30 التجريبية

 السرعة
 0.72 3.52 0.50 2.94 30 الضابطة

 0.46 3.86 0.32 3.13 30 التجريبية

 ال،طوات تتابع
 0.74 3.56 0.54 2.99 30 الضابطة

 0.43 3.80 0.31 3.10 30 التجريبية

 العلمي الثانوي األول الصااا  طالب ألدا  الحساااابيين الوساااطين بين ظاهري فرق وجود 9 الجدول من يالحظ
 عن ناتج التدريس لطريقة وفًقا ال،طواتد تتابعو السااااارعة،و )الدقة، المجسااااامات تصاااااميم لمهارات البعدي القيا  على

 المتعدد المصاااااااحب التباين تحليل إجرا  تم الظاهري؛ الفرق جوهرية من وللتحقق التدريس؛ طريقة مسااااااتويي اختال 
MANCOVA  الدقة، المجسااااااامات تصاااااااميم لمهارات البعدي القيا  على العلمي الثانوي األول الصااااااا  طالب ألدا(  

 القيا   على همئأدا أثر تحييد  بعد  التدريس  لطريقة  ووفًقا  مجتمعة  التدريس  لطريقة  وفًقا  ال،طواتد تتابع و السااااااارعة،  و
 د.10) الجدول في مبين هو وذلك للمقيا ، القبلي

 تصميم لمهارات البعدي القياس على العلمي الثانوي األول الصف طالب ألداء المتعدد المصاحب التباين تحليل (10) جدول
 القبلي القياس على هنئأدا أثر تحييد بعد التدريس لطريقة وفًقا مجتمعة الخطوات( وتتابع والسرعة، )الدقة، المجسمات

 للمقياس

 األثر
 االختبار نوع

 المتعدد

 قيمة
 االختبار
 المتعدد

 الكلية ف قيمة
 المحسوبة

 حرية درجة
 الفرضية

 درجة
 حرية
 الخطأ

 الداللة
 اإلحصائية

 األثر حجم

 على الطالب ألدا  القبلي القيا 
 )مصاحبد الدقة

Wilks' 
Lambda 

0.182 79.35 3 53 0.07 0.31 

 على الطالب ألدا  القبلي القيا 
 )مصاحبد السرعة

Wilks' 
Lambda 

0.062 266.90 3 53 0.03 0.37 

 على الطالب ألدا  القبلي القيا 
 )مصاحبد  ال،طوات تتابع

Wilks' 
Lambda 

0.181 79.9 3 53 0.30 0.35 

 التدريس طريقة
Hotelling's 

Trace 
0.070 1.23 3 53 0.00 0.93 

 طالب أدا  على دα=0.05) الداللة مستو  عند التدريس لطريقة إحصائيًا دال أثر وجود 10 الجدول من يتبين

 ال،طواتد وتتابع والسااااارعة، )الدقة، المجسااااامات تصاااااميم لمهارات البعدي القيا  على العلمي الثانوي األول الصااااا 
 التباين تحليل إجرا  تم فقد التدريس؛ طريقة أثُر كان البعدي للقيا  المجسااااامات تصاااااميم من أيٍّ على ولتحديد مجتمعة؛

 المجسااااامات تصاااااميم لمهارات البعدي القيا  على العلمي الثانوي األول الصااااا  طالب ألدا  ANCOVA المصااااااحب

 للمقيا ، القبلي القيا  على أدائهم أثر تحييد بعد التدريس لطريقة وفًقا حدة  على كلٍّ ال،طواتد وتتابع والسرعة، )الدقة،
 .د11) الجدول في مبين هو وذلك

 
 المجسمات تصميم لمهارات البعدي القياس على العلمي الثانوي األول الصف طالب ألداء المصاحب التباين تحليل (11) جدول

 للمقياس. القبلي القياس على أدائهم أثر تحييد بعد التدريس لطريقة وفًقا حدٍة على كلٍّ  الخطوات( وتتابع والسرعة، )الدقة،

 التباين مصدر التابع المتغير
 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 مجموع
 المربعات

 ف قيمة
 المحسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

 األثر حجم

 البعدي القيا 
 الطالب ألدا 
 الدقة على

 على الطالب ألدا  القبلي القيا 
 )مصاحبد الدقة

0.005 1 0.005 0.071 0.790 0.001 

 على الطالب ألدا  القبلي القيا 
 )مصاحبد السرعة

0.018 1 0.018 0.931 0.339 0.017 
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 على الطالب ألدا  القبلي القيا 
 )مصاحبد  ال،طوات تتابع

0.190 1 0.190 4.745 0.034 0.079 

 0.813 0.000 239.450 17.568 1 17.568 التدريس طريقة

    0.073 55 4.035 ال،طأ

     59 39.493 الكلي

 البعدي القيا 
 الطالب ألدا 
 السرعة على

 على الطالب ألدا  القبلي القيا 
 )مصاحبد الدقة

0.511 1 0.511 6.967 0.011 0.112 

 على الطالب ألدا  القبلي القيا 
 )مصاحبد السرعة

0.073 1 0.073 3.811 0.056 0.065 

 على الطالب ألدا  القبلي القيا 
 )مصاحبد  ال،طوات تتابع

0.147 1 0.147 3.675 0.060 0.063 

 0.933 0.000 760.400 14.610 1 14.610 التدريس طريقة

    0.019 55 1.057 ال،طأ

     59 23.035 الكلي

 البعدي القيا 
 الطالب ألدا 
 تتابع على

 ال،طوات

 على الطالب ألدا  القبلي القيا 
 )مصاحبد الدقة

0.023 1 0.023 0.311 0.579 0.006 

 على الطالب ألدا  القبلي القيا 
 )مصاحبد السرعة

0.022 1 0.022 1.150 0.288 0.020 

 على الطالب ألدا  القبلي القيا 
 )مصاحبد  ال،طوات تتابع

0.021 1 0.021 0.518 0.475 0.009 

 0.804 0.000 224.918 8.984 1 8.984 التدريس طريقة

    0.040 55 2.197 ال،طأ

     59 22.200 الكلي

 الحساااابيين الوساااطين بين دα=0.05) الداللة مساااتو  عند إحصاااائيًا دال فرق وجود د11الجدول) من يتضاااح

 وتتابع والساااارعة، )الدقة، المجساااامات تصااااميم لمهارات البعدي القيا  على العلمي الثانوي األول الصاااا  طالب ألدا 
 حسااااااب تم فقد الجوهري؛ الفرق كان الدراساااااة مجموعتي من أيٍّ لصاااااالح ولتحديد التدريس؛ لطريقة ُيعز  ال،طواتد
 المجسمات تصميم لمهارات البعدي القيا  على العلمي  الثانوي األول  الص  طالب ألدا  المعدلين الحسابيين الوسطين
 د.12) الجدول في مبين هو وذلك التدريس، لطريقة وفًقا لهما المعياريين وال،طأين ال،طواتد وتتابع والسرعة، )الدقة،

 تصميم لمهارات البعدي القياس على العلمي الثانوي األول الصف طالب ألداء المعدلين الحسابيين الوسطين (12) جدول
التدريس. لطريقة وفًقا لهما المعياريين والخطأين الخطوات( وتتابع والسرعة، )الدقة، المجسمات  

 المعياري الخطأ المعدل الحسابي الوسط التدريس طريقة التابع المتغير

 الطالب ألدا  البعدي القيا 
 الدقة على

 0.051 3.77 الضابطة

 0.051 3.79 التجريبية

 الطالب ألدا  البعدي القيا 
 السرعة على

 0.026 3.65 الضابطة

 0.026 3.73 التجريبية

 الطالب ألدا  البعدي القيا 
 ال،طوات تتابع على

 0.038 3.66 الضابطة

 0.038 3.70 التجريبية

 وتتابع والساااااارعة، )الدقة، المجساااااامات تصااااااميم مهارات على الجوهري الفرق أن د12) الجدول من يتضااااااح
 دSTEM) برنامج وفق التدريس طريقة باست،دام تدريسهم تم الذين التجريبية المجموعة طالب لصالح كان قد ال،طواتد

 االعتيادية. التدريس طريقة باست،دام تدريسهم تم الذين الضابطة المجموعة طالب بزمالئهم مقارنة
 )مرتفعد أثر وجود ُيعني مما  الدقة؛   مهارة  على %81.3 قيمته  بلغت  قد  التدريس  لطريقة  األثر حجم أن علماً 

 لطريقة األثر حجم وأن الدقة، لمهارة البعدي القيا  على العلمي الثانوي األول الصااااا  طالب أدا  في التدريس لطريقة
 طالب أدا  في التدريس  لطريقة  )مرتفعد أثر وجود ُيعني مما  السااااااارعة؛  مهارة  على %93.3 قيمته  بلغت  قد  التدريس 
 قيمته  بلغت  قد  التدريس  لطريقة  األثر حجم وأن السااااااارعة،   لمهارة  البعدي  القيا   على العلمي الثانوي  األول الصااااااا 
 الصاا  طالب أدا  في التدريس لطريقة المتوسااطد من )أكثر أثر وجود ُيعني مما ال،طوات؛ تتابع مهارة على 80.4%
 ال،طوات. تتابع لمهارة البعدي القيا  على العلمي الثانوي األول

 تنمية في دα=0.05) مسااااتو  عند إحصااااائية داللة ذي فرق وجود األول بالسااااؤال المتعلقة النتائج من يتضااااح

 الباحثان ويعزو  ؛االعتيادية بالطريقة مقارنة التعليمي دSTEM) برنامج وفق سللتدري يعز  المجسمات  تصميم  مهارات

 من مكنتهم جديدة تعلم فرصاااااة  للطالب تاحتأ التعليمي دSTEM) برنامج باسااااات،دام  التدريس إساااااتراتيجية  أن إلى ذلك
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 وعمليًا دGeogebra) برمجية على باالعتماد إلكترونيًا المجساااااامات تصااااااميم عبر الواقع ارض على تعلموه ما ترجمة

ست،دام  عبر سابقة  المعرفة ربط على وساعدتهم  خاللها، من المجسم  بنا  يمكن متاحة دواتأ ا  والبنا  الجديدة بالمعرفة ال
 في ساااعدتهم وكذلك ، اسااترجاعها سااهولةل إضااافة أطول، زمنية لفترة ذهانهمأ في المعلومات تثبيت إلى أد  مما ، عليها
 نتائجها شارت أ التي د2014 )برشلونة،  دراسة  نتائج مع ذلك ويتفق ،وسليم  دقيق بشكل  عملهم وخطوات افكارهم تنظيم

 .التعليمي دSTEM) ببرنامج االهتمام لضرورة

 دSTEM) برنامج  وفق  والبيئة  األرض علوم تدريس  فاعلية   ما  :ومناقشاااااااتها    الثاني  بالساااااااؤال  المتعلقة  النتائج 

 األردن؟ في الثانوية المرحلة طلبة لد  العلمية االتجاهات في التعليمي
 ومد  ،العلمية االتجاهات في التعليمي دSTEM) برنامج وفق والبيئة األرض علوم تدريس فاعلية عن للكشاااا 

 في الثانوية المرحلة طالب لد  العلمية االتجاهات تنمية في دα=0.05) مسااااااتو  عند إحصااااااائية داللة ذي فرق وجود

 على العلمي الثانوي األول الصاااا  طالب ألدا  المعيارية واالنحرافات الحسااااابية المتوسااااطات حساااااب تم فقد ؛ األردن
 واالنحرافات الحسااابية المتوسااطات يبين 13 والجدول التدريس. لطريقة وفًقا العلمية االتجاهات والبعدي القبلي القياسااين
 لطريقة  وفًقا  العلمية  االتجاهات    والبعدي  القبلي القياساااااااين   على العلمي الثانوي  األول الصااااااا  طالب ألدا  المعيارية   
 التدريس

 القبلي القياسين على العلمي الثانوي األول الصف طالب ألداء المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (13) جدول
 التدريس. لطريقة وفًقا العلمية االتجاهات والبعدي

 العدد التدريس طريقة
 البعدي القياس القبلي القياس

 المعياري االنحراف الحسابي الوسط المعياري االنحراف الحسابي الوسط
 0.50 3.76 0.43 2.74 30 الضابطة

 0.42 3.81 0.33 2.79 30 التجريبية

 العلمي الثانوي األول الص   طالب ألدا  الحسابية  المتوسطات  بين ظاهري فرق وجود 13 الجدول من يالحظ
 الفرق جوهرية من وللتحقق التدريس؛ طريقة مستويي  اختال  عن ناتج العلمية االتجاهات والبعدي القبلي القياسين  على

 القبلي القياسين  على العلمي الثانوي األول الص   طالب ألدا  ANCOVA المصاحب  التباين تحليل إجرا  تم الظاهري؛

 في مبين هو وذلك  للمقيا ،  القبلي القيا   على أدائهم أثر تحييد  بعد  التدريس  لطريقة  وفًقا  العلمية  االتجاهات    والبعدي 
 .14 الجدول
 وفًقا العلمية االتجاهات والبعدي القبلي القياسين على العلمي الثانوي األول الصف طالب المصاحب التباين تحليل (14) جدول

 للمقياس القبلي القياس على أدائهم أثر تحييد بعد التدريس لطريقة

 التباين مصدر
 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 مجموع متوسط
 المربعات

 ف قيمة
 المحسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

 األثر حجم

 0.001 0.858 0.032 0.002 1 0.002 العلمية االتجاهات القبلي القيا 

 0.773 0.000 194.531 9.404 1 9.404 التدريس طريقة

    0.048 57 2.756 ال،طأ

     59 12.162 الكلي

 ألدا  الحسابيين  الوسطين  بين دα=0.05) الداللة مستو   عند إحصائياً  دال فرق وجود 14 الجدول من يتضح 

 ولتحديد التدريس؛ لطريقة ُيعز  العلمية االتجاهات والبعدي القبلي القياساااااين على العلمي الثانوي األول الصااااا  طالب
 الص   طالب ألدا  المعدلين الحسابيين  الوسطين  حساب  تم فقد الجوهري؛ الفرق كان الدراسة  مجموعتي من أيٍّ لصالح 
 التدريس، لطريقة وفًقا لهما المعياريين وال،طأين العلمية االتجاهات والبعدي القبلي القياساااااين على العلمي الثانوي األول
 .15 الجدول في مبين هو وذلك

 االتجاهات والبعدي القبلي القياسين على العلمي الثانوي األول الصف طالب ألداء المعدلين الحسابيين الوسطين (15) جدول
التدريس. لطريقة وفًقا لهما المعياريين والخطأين العلمية  

 المعياري الخطأ المعدل الحسابي الوسط التدريس طريقة
 0.040 3.77 الضابطة

 0.040 3.78 التجريبية

 طريقة باساات،دام تدريسااهم تم الذين التجريبية المجموعة أفراد لصااالح كان قد الفرق أن 15 الجدول من يتضااح
 التدريس  طريقة  باسااااااات،دام    تدريساااااااهم  تم الذين  الضاااااااابطة   المجموعة  بطالب مقارنة   دSTEM) برنامج  وفق التدريس 

 االعتيادية.
 يعز  الثانوية المرحلة في الطلبة  لد  العلمية االتجاهات في إحصااائية داللة ذي فرق وجود ساابق مما لنا يتبين

 المجموعة مع التعليمي دSTEM) برنامج باساااااات،دام درساااااات التي التجريبية المجموعة ولصااااااالح التدريس طريقة ألثر

 انتباه اهتمام زيادة في دSTEM) برنامج فاعلية إلى ذلك سبب الباحثان ويعزو االعتيادية، بالطريقة درست التي الضابطة
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 دSTEM) برنامج مع التعامل نأ إلى إضااااافة ، تعلمهم أثنا  التساااااؤالت إثارة على وتحفيزهم ،التعلم نحو هموجذب الطلبة

 ، العلوم تعلم نحو االيجابية   واتجاهاتهم   دافعيتهم زيادة  إلى ادت والتي بالنفس  الثقة  الطلبة  كساااااااابإ من ساااااااهمأ التعليمي
 سااابقة دراسااات نتائج مع ذلك ويتفق ،معنى اذ تعلمًا للعلوم تعلمهم جعل مما العملية حياتهم في ذلك توظي  على والقدرة

 دSTEM) برنامج  نحو المعلمين لد   العملية  االتجاهات   ارتفاع  إلى اشاااااااارت التي د2015 ، مبوساااااااعيدي أ) كدراساااااااة 

  التعليمي.
  والمقترحات التوصيات
 وكيفية دSTEM) برنامج على لتعريفهم  والبيئة األرض علوم مبحث ومعلمات لمعلمي تدريبية برامج إعداد .1

 التعليم. في تطبيقه
 في وتطبيقها ،التعليمي دSTEM) برنامج توظي  على والمعلمون ، المناهج على القائمون المشرفون تشجيع .2

  الدراسية. المراحل م،تل  في العلمية المواد
 أخر . دراسية مراحل في الدراسة لهذه مشابهة دراسات إجرا  .3
 الثانوية. المرحلة طلبة لد  والبيئة األرض علوم لمبحث المعلم دليل في التعليمي دSTEM) برنامج تضمين .4
  المراجع قائمة
 نحو عمان بسااالطنة العلوم معلمي معتقدات د.2015عامر) بنت أحالم والشاااحيمية، محمد بنت أمل والحارثي، خميس وعبداهلل، ساااعيدي أمبو،
 والتقنية العلوم "توجه األول والرياضاااااايات العلوم وتعلم برنامج في التميز مؤتمر ،STEM)) والرياضاااااايات والهندسااااااة والتقنية العلوم منحنى

 الرياض. د"STEM) والرياضيات والهندسة
  غير ماجسااتير رسااالة ،د (STEMمتطلبات ضااو  في االبتدائية المرحلة من العليا بالصاافو  العلوم كتب محتو  تحليل د.2017) دالل البيز،

 اوسالمية. سعود بن محمد اومام جامعة االجتماعية، العلوم كلية منشورة،
 كلية مجلة الدراسااااااي، بالتحصاااااايل وعالقتها اوحيا  مادة نحو المتوسااااااط الثالث الصاااااا  لطلبة العلمية االتجاهات د.2000) مهدي حطاب،
 23 ع ،المعلمين
 والتوزيع. للنشر السحاب دار ، 2 ث ، والتعلم التعليم تكنولوجيا د. 2009 ) محمد خميس،
تدريس  في دSTEM) الجذعي  البرنامج  على قائم  لبرنامج  مقترح تصاااااااور د.2015) رحاب  الرويلي، تدعي   INTEL برنامج  وفق ال  المسااااااا

 الرياض. اوسالمية، سعود بن محمد اومام جامعة منشورة. غر ماجستير رسالة المشروعات.
بد  مان  الكريم، الع جات    . د2015) اي يا مات  المهني التطوير احت جل  من التقويم وساااااااتراتيجيات   العلوم لمعل ية  العلوم توجه  في التعلم أ  والتقن

 والهندسااااااة والتقنية العلوم توجه دSTEM) األول، والرياضاااااايات العلوم وتعلم برنامج في التميز مؤتمر .STEM)) والرياضاااااايات والهندسااااااة

 - 78 ص الرياض،ص دSTEM) والرياضيات
 في STEM مدخل طريق عن التعلم نحو والثانوية والمتوسااااطة االبتدائية للمرحلة العلوم ومعلمات معلمي تصااااورات د.2018) اريج العتيبي،

 .41العدد بابل، جامعة ،واونسانية التربوية للعلوم األساسية التربية كلية مجلة عفي ، محافظة
  المرحلة في والرياضاايات الهندسااي والتصااميم والتكنولوجيا العلوم دSTEM) مدخل ضااو  في المتفوقين مناهج تصااميم د.2012) تفيده غانم،

 المناهج. تطوير بحوث شعبه ،التربوية للبحوث القومي المركز الثانوية،
  الصاااا  طالب لد  الرياضاااايات في اوبداعي والتفكير المفاهيمي االسااااتيعاب تنمية في STEM  منحى اساااات،دام أثر د.2017امجد) كوارع،

 غزه. اوسالمية الجامعة منشوره، غير ماجستير ،رسالة  األساسي التاسع
 المجلة  االبتدائية،   المرحلة  طالب لد   ISEFبمعايير  البحث  مهارات  تنمية  في STEMبمدخل   العلوم تدريس  فاعلية   د.2018) ماجد   المالكي، 

 .1 العدد 4 مجلد ،والنفسية التربوية للدراسات الدولية
  (STEM) والرياضاايات والهندسااة والتقنية العلوم تكامل ضااو  في العلوم لمعلمي المهني التطوير د.2015) بارعة خجا، ، إبراهيم المحيساان،

  من الرياض د.STEM) والرياضااااايات والهندساااااة والتقنية العلوم توجه دSTEM) األول، والرياضااااايات العلوم وتعلم برنامج في التميز مؤتمر

   37 - 13 ص ه،ص 1436رجب 18 - 16 الفترة
  متطلبات ضااااو  في الثانوية بالمرحلة الفيزيا  لمعالت التدريبي األدا  مهارات لتنمية تدريبي لبرنامج مقترح تصااااور د2014) سااااهام. مراد،
 5 – 17 ص ص ، 56 العدد ،النفس وعلم التربية في عربية دراسات مجلة  (STEM) والهندسة والتقنية العلوم بن التكامل

 مادة نحو واالتجاهات الناقد التفكير مهارات وتنمية التحصيل  على البيولوجية الثقافة في مقترح برنامج فاعلية د.2003) الدين عماد الوسيمي، 
  للمناهج المصااارية الجمعية عن تصااادر التدريس، وطرق المناهج في دراساااات األدبي"، "القسااام الثانوي الثاني الصااا  طالب لد  البيولوجيا
 .91، العدد التدريس، وطرق
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 للتعلم والدافعية التحصيل في األحياء لمبحث العملية العروض طريقة على المستند التدريس فاعلية
 العراق في الثانوي التعليم طالبات لدى

 
 عدي عادل خلف

 جامعة عمان العربية
 عدنان الجادريد.  أ. 

 جامعة عمان العربية
 6/10/2019تاريخ القبول:   30/7/2019تاريح االستالم: 

 
 ملخص

 المرحلة طالبات  تحصااااااايل  في العملية  العروض بطريقة  األحيا   مادة تدريس أثر لمعرفة الدراساااااااة هذه هدفت
 العراق. في التعلم نحو ودافعيتهم الثانوية

 اختيار وتم وبعدي، قبلي وباختبارين متكافئتين غير لمجموعتين التجريبي شااااابه المنهج الدراساااااة واسااااات،دمت
 أفرادها وعدد ضااابطة  مجموعة والثانية طالبة، د32) أفرادها وعدد تجريبية مجموعة إحداهما لتكون عشااوائيا  شااعبتين 

 . العلمي ال،امس الص  طالبات من طالبة د28)
 تحصااايليًا، اختبارًا كانت األولى األداة الدراساااة، أهدا  تحقيق ألجل أداتين تطوير تم الدراساااة أهدا  ولتحقيق

 . وثباتهما الدراسة أداتي صدق من التحقق تم وقد للتعلم، الطالبات دافعيتة لمعرفة استبانة كانت الثانية واألداة
 أهمها: كان نتائج، مجموعة إلى الدراسة هذه توصلت
 االختبار في والضاااابطة التجريبية للمجموعتين الطالبات درجات متوساااطي بين إحصاااائية داللة ذي فرق وجود
 توصااااايات عدة تقديم تم الدراساااااة، نتائج ضاااااو  وفي . التجريبية المجموعة ولصاااااالح التعلم نحو والدافعية التحصااااايلي
 في اويجابية   آلثارها   نظرا األحيا   مادة  تدريس  في العملية  العروض طريقة  اسااااااات،دام  على التأكيد   أهمها:  ومقترحات، 

 . التعلم نحو دافعيتهم مستو  لرفع وكذلك للطالبات والمعرفي العلمي والمستو  التحصيل رفع
 للتعلم الدافعية ،التحصيل ،العملية العروض طريقة :المفتاحية الكلمات
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Abstract 

This study aimed at identifying the effectiveness of teaching based practical 
demonstrations on achievement and motivation of learning of biology subject among High 
school students in Iraq. Semi – experimental approach for two unequal groups with two test 
a post- test and a pretest was used. 

Randomly, two classes were chosen, the first assigned as experimental group 
consisted of 32 female students and the other was the control group consisted of 28 female 
students. In order to achieve the objectives of the study, two instruments were developed: 
An achievement test and a questionnaire to measure the motivation towards learning, and 
both instruments were verified In terms of validity and reliability.  The main findings of the 
study are: 

There is statistical difference in the average scores of students between the 
experimental and the control group in the achievement and motivation towards learning, in 
favor of the experimental group. 

Some recommendations were suggested based on the research findings. The main 
recommendation is to emphasize the teaching based practical demonstrations in teaching 
biology subject among High school students in Iraq. 
Key Words : practical demonstrations, achievement , and motivation of learning 
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وأهميتها الدراسة خلفية
 مقدمة:

 النظير، منقطع تقدمًا يعد الطبيعية، العلوم ميدان وفي الحديث العصر  في اونسان،  أحرزه الذي العلمي التقدم إن
 التقدم هذا بآثار متميزًا فيه نعيش الذي العصر  أصبح  وقد المجاالت. هذه في تأري،ه عبر اونسان  أحرزه تقدم أعظم فهو

 .العلومد )عصر اسم عليه نطلق أن إلى يدعونا مما الواضح
 والتكنولوجي العلمي التطور لمواكبة حتمية ضااااااارورة باعتباره وأسااااااااليبه وطرقه التعليم تطوير يأتي هنا ومن

  التحديات. هذه مواجهة من التمكن للمتعلم يتيح بما التفكير تنمية هو للتعليم النهائي الهد  أن باعتبار السريع
 الصاااادد بهذا وذكر التدريس، في المساااات،دمة الطرق تنوع ضاااارورة على د11ص ،1994) المراغي أكد وقد

 فطبيعة الفروع، من غيره عن تميزه خاصااااة طبيعة العلم فروع من نوع فلكل طبيعتها، حيث من المعرفة فروع "ت،تل 
  الم،تلفة". المعرفة فروع من وغيرها والرياضيات والجغرافيا اللغة وكذلك العلوم طبيعة عن ت،تل  التاريس

 على ساااااااوا  الحديثة،   بالتطورات  تأثرت  التي التربية  في المهمة  المعرفية  المجاالت  أحد  التدريس  طرق وتعد 
 لد  أعلى تحصااااايل إلى تؤدي بدورها التي اليدوية، األعمال على تعتمد التي التطبيقي، المساااااتو  أم الفكري المساااااتو 

 اسااات،دام وأن التقليدية، الطريقة باسااات،دام يدرساااون الذين من أفضااال بشاااكل العلوم نحو مواقفهم من وتغير العلوم، طلبة
 والغدد اونسان  لجسم  الهضمي  الجهاز عن العلمية المادة تقديم أن المثال سبيل  فعلى النمو.... على العقل يساعد  قد اليدين
 واحدة حاسة  على واقتصارها  الفكرة طرح لمحدودية وذلك الطلبة، الستيعاب  كافية ليست  المحاضرة  بطريقة به الملحقة
 ووقت بجهد العلمية المادة إيصال على يساعد فإنه اونسان لجسم مجسم نموذج است،دم إذا أما السمع، حاسة وهي إال فقط
 الطالب يكتسب  الحالة وبهذه واللمسد والبصر،  )السمع،  وهي الحالة هذه في حاسة  من أكثر است،دام  مع أكبر وفائدة أقل

 من أبعد  هو لما  المعرفية  بالمادة   الطالب   احتفاظ  إلى يؤدي مما  ية، التقليد  بالطريقة   مقارنة   مضاااااااااع  بمعدل  المعرفة 
 فيها االختبار

 المواق  عن تعبر وهي العلوم. مادة تدريس في وفائدة شااااااايوعا الطرق أكثر من العملية  العروض طريقة  وتعد 
 وأحيانا توضايحيةد،  صاور  - مجسامات  – أفالم– )نماذج أخر  تعليمية وساائل  بعرض أو بتجارب المعلم فيها يقوم التي
 . التجارب أو العروض بهذه التالميذ يقوم قد

 يقوم الااذي الماادر  قباال من اتباااعااه يجااب معين ساااااااياااق لااه  العمليااة العروض بطريقااة التاادريس فااإن ولااذلااك
 ،2004) وحطاب شاااهين، ذكره كما العملية للعروض مبسااط تعري  بتقديم نقوم أن لزاما علينا كان وربما باساات،دامها،

 أو علمية حقيقة إثبات أجل من الطلبة، أمام آخر شاااا،ص أي أو المعلم بها يقوم التي التعليمية النشاااااطات " أنها د60ص
 فى والمشاااركة زمالئهم، أمام النشاااث من معينة بأنواع الطالب قيام من يمنع ال وهذا  "، نظرية أو علمي مبدأ أو مفهوم
 ان الممكن من التي العلمية، المادة اساااااتيعاب عملية يساااااهل لكي المدر . جانب من وإشااااارا  توجيه مع معينة جوانب
 من الكثير ت،تصااار ساااو  فإنها التجربة؛ هذه بإجرا  الطالب أو المدر  يقوم أن بعد أنه أي صاااعوبة الطلبة فيها يواجه
 تدريس مجال في وفعالة متعددة تطبيقات له تعليمي نشااااااث أنها على العروض طريقة نوضاااااح أن يمكن النظري. الكالم
 زمالئهم أمام النشاث  من معينة بأنواع الطالب قيام من يمنع ال هذا ولكن الطالب، أمام بنشاث  المعلم فيها فيؤدي ، العلوم

 باساات،دام علمية لحقيقة توضاايحية طريقة هي أي المعلم.... جانب من وإشاارا  توجيه مع معينة جوانب في والمشاااركة
 د،1999) الدمرداش ذكرها التي الطريقة لهذه است،دام  من أكثر وهناك اختيارها.. على خبرتهم تساعدهم  مناسبة  وسائل 
  وهي:

  النقاث. أو األشيا  بعض لتوضيح العملية العروض است،دام -

 الطلبة. اهتمامات ألثارة تست،دم أنها د246 -242ص ،1989) والديب عميرة من كل ويضي  -

 المشكالت. حل في العملية العروض است،دام -

  العلمية. والتعميمات القواعد واستنتاج االستقرائية، بالطريقة العملية العالقات الستنتاج العملية العروض است،دام -

 العملية. التطبيقات توضيح في العملية العروض است،دام -

 معلومات، من المحاضرة بداية في شرح ما عرض في تست،دم أي ختامية. كوسيلة العملية العروض است،دام -
 المعلومة. تأكيد أجل من الطلبة أمام عملي كعرض المعلومات هذه تقديم واجب المعلم على وأصبح

 الطلبة. أعمال تقويم وبالتالي لتقييم، العملية العروض است،دام -

 الموضوعات. بعض مراجعة في العملية العروض است،دام -
  هما: مجالين، سبق ما على أضافا فقد د102ص ه، 1428) وعياش الصافي أما

 جديد. لدر  المفاهيم تكوين مرحلة أثنا  معينة نقطة لتوضيح العملية العروض است،دام -
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 معين. بعمل القيام طريقة توضيح في العملية العروض است،دام -
 التعلم، أجل  من دافع داخلهم في تثير أن ألجل  منهم اساااااااتقبال   يقابلها   أن يجب  للطلبة  تطرح تعلم طريقة  ولكل 

 إليه أشااااااار مثلما المرجو. الهد  تحقيق خاللها من نسااااااتطيع مرضااااااية نتيجة نحقق أن لنا يمكن ال الدافعية هذه وبدون
 سااالوك فلكل الم،تلفة وحاجاته ودوافعه الفرد بسااالوك وثيق ارتباث ذات الدافعية تعتبر ... فقال د58 ، 2013) المطارنة
 هذه إشباع ألجل النشاث من نوعًا تتطلب التي االتزان عدم أو التوتر من حالة هي والحاجة حاجاته، إشباع وهو أال هد 

 . معين بسلوك للقيام يحفزه الذي الدافع يتولد يصيبه الذي الداخلي التوتر لذلك ونتيجة الحاجة،
 السلوك، هذا استمرار على وتعمل سلوكه، تستثير الفرد في داخلية حالة أنها وهو للدافعية تعريفًا نقدم أن ويمكن

 معين. هد  نحو وتوجيهه
  : هما فئتين، إلى الدوافع وتصن 

  معينة". مهمة ألدا  األفراد لد  الداخلية "الرغبة أنها عرفها وقد الداخلية: الدافعية .1
 مثل:

 الفطرية. الدوافع .أ
 وغيرهاد. والميول واالهتمامات، واالستطالع، المعرفة )حب مثل: أخر ، داخليه دوافع .ب
 يقومون التي بالمهمة متعلقة وغير األفراد عن خارجية بعوامل تثار التي "الدافعية وهي ال،ارجية: الدافعية .2

 بأدائها".
سيطرة،  والصداقة،  االنتما ، إلى )الحاجة مثل:  – 288ص ،2009) العلوان االجتماعيد. والتقبل والتفوق، وال

 د289
 هما: نوعين، إلى النفس علما  ميزه ما حسب اونسان لد  الدافعية صن  فقد د2012) أمجد أما

 النفسية: والدوافع الفسيولوجية الدوافع .3
 العضاااوية بالوظائ  ال،اصاااة الجسااام حاجات من تنشاااأ أولية، فطرية دوافع هي الفسااايولوجية بالدوافع نقصاااد
 والسيطرة، والتفوق، التملك، حب مثل: ثانوية، فهي النفسية الدوافع أما والطعامد. )الما  إلى الحاجة نحو ، والفسيولوجية
  إشباعها. درجة على ذلك ويتوق  اونسان، حياة في أثر أقل األولية الدوافع وتعد واونجاز، والفضول،
 ال،ارجية: والدوافع الداخلية الدوافع .4

 ومواصااااالة العمل في الرغبة إلى فتؤدي نجوها، المتعلم تجذب التي النشااااااث داخل في توجد التي القوة تلك هي
  خارجي. تعزيز وجود دون الهد  لتحقيق المجهود

 يسااعى التي التعليم م،رجات أهم من يعد إنه اذ التربوية، التعليمية العملية في كبيرة أهمية الدراسااي وللتحصاايل
 مباشرة  بطريقة الفرد حققه ما مد  تبين وصفية  معلومات على الحصول  في الدراسي  التحصيل  ويساعد  الدارسون.  اليها
 في الطالب ترتيب عن المؤشاااار إعطا  شااااأنها من التي المعلومات إلى للوصااااول ويهد  الدراسااااية، المادة محتو  من

 الحاجات من حاجة يشاابع الدراسااي "التحصاايل أن د24 ص ،1989) األشااوال ذكره ما وهذا للمجموعة. بالنساابة ال،برة
سية  سعى  التي النف سون،  لها ي شباع  عدم حالة وفي الدرا  ينتج الذي باوحباث الطالب شعور  إلى تؤدي فإنها الحاجة؛ هذه إ
 الدراسي". النظام اضطراب إلى تؤدي قد الطالب قبل من عدوانية استجابات عنه

 على تأثيرها   ومد   األحيا ،  مادة  تدريس  في العملية  العروض أهمية  إظهار  الباحثان   حاول  فقد  تقدم،  ما  كل  من
 وأسهل، أوضح بصورة المعلومة إيصال على يساعد الذي والتجريبي العملي بالنشاث وثيق ارتباث ترتبط كونها الطالبات
  ممكنه. فترة أطول الذاكرة في م،زنة وتبقى
الدراسة: مشكلة

 ومد  األحيا ، مادة تدريس في العملية العروض أهمية بإظهار تتعلق التي المشااكلة هذه دراسااة نحو التوجه إن
بات    على تأثيرها    ية،  العروض طريقة  وتطبيق المقرر، تدريس  طريقة  في النظر إعادة  خالل من الطال  باعتبارها     العمل
 التي النظرية ماتالمعلو بين الربط خالل من وذلك العملية، المواد في ب،اصة  أهمية وتزيدها بل األخر ، للطرق مكملة

 المرتبطة التجارب بعض وتطبيق العملي، العرض باساااااات،دام العملي بالتطبيق المحاضاااااارة بطريقة الطالبات تدرسااااااها
 النظرية المعرفة تكامل تحقيق بغية )المحاضاااااارةد النظرية بالصااااااورة المادة من طرح ما مع توافق والتي بالموضااااااوع
 بالسااااؤال الدراسااااة مشااااكلة تحديد تم ولهذا اآلخر.. يكمل منها فكل واألخر  الطريقة بين الفصاااال يمكن ال إذ والعملية،
 التعلم نحو ودافعيتهم الثانوية المرحلة طالبات تحصيل  في العملية العروض بطريقة األحيا  مادة تدريس أثر ما : الرئيس

 ؟
  الدراسة: مشكلة عناصر

 اآلتيين: السؤالين عن الحالية الدراسة أجابت

 ؟ الثانوية المرحلة طلبة تحصيل في العملية العروض بطريقة األحيا  مادة تدريس أثر ما -
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 . الثانوية المرحلة طلبة دافعية على العملية العروض بطريقة األحيا  مادة تدريس أثر ما -
: الدراسة أهمية

 العلوم معلمي إفادة  منها  والتطبيقية؛  النظرية  الفوائد  بعض تحقيق في تساااااااهم أن الحالية    الدراسااااااااة  من يتوقع
 تحصاايل في العملية العروض بطريقة األحيا  مادة تدريس أثر معرفة على ومساااعدتهم التربويين، والمشاارفين واألحيا 
 الطريقة هذه في تتجسااااااد التي والمزايا الحقائق إلى التعر  وكذلك التعلم. نحو ودافعيتهم العلمي ال،امس الصاااااا  طلبة
التدريسية. بالعملية توظيفها يفيةوك

 المواد تدريس أهمية عن العملية الحقائق ببعض القرار وصااناع العراق في والتعليم التربية وزارة تزويد وكذلك
 حلها على للعمل نتائج، من الدراساااااة  إليه ساااااتتوصااااال   ما بأهم العملية العروض بطريقة األحيا  مادة وباألخص العلمية

 عند االعتبار بعين لألخذ المدرسية  المناهج لم،ططي واوفادة واويعاز . تبنيها على المعلمين تشجيع  وإمكانية ومعالجتها
 البرامج معلمي وأيضااًا التدريسااية، الطرق كأحد  العملية العروض طريقة توظي  المعلمين وأدلة األحيا  مناهج وضااع

 العلمية. المواد تدريس في الطريقة هذه أهمية االعتبار بعين يؤخذ أن التدريسية
: الدراسة فرضية

: اآلتية الصفرية الفرضيات صياغة تم الدراسة أسئلة عن لإلجابة

 طريقة ألثر ُيعز  الثانوية المرحلة طالبات تحصيل في دα= 0.05) مستو  عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال .1

 واالعتياديةد. العملية )بالعروض التدريس

 طريقة ألثر يعز  الثانوية المرحلة طالبات دافعية في دα= 0.05) مستو  عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال .2

 واالعتياديةد. العملية )بالعروض التدريس
الدراسة: محددات

 اآلتية: المحددات على يقتصر الدراسة نتائج تعميم أن

 يمكن ال وبذلك .2016-2015 الدراسي للعام الثانوية المرحلة في العلمي ال،امس الص  طالبات من عينة .1
 األخر . الصفو  طالبات على تعميمها حالة في النتائج نفس على الحصول ضمان

 األداتين، لهاتين مترية السيكو بال،صائص الدراسة نتائج تعميم يرتبط وبذلك والدافعية التحصيل أداتي است،دام .2
 . أخر  أدوات است،دمنا إذا النتائج نفس تحقق ضمان يمكن ال وبالتالي

 النتائج نفس على الحصول ضمان يمكن ال وعليه التعلم، نحو والدافعية التحصيل متغيري على الدراسة تقتصر .3
 أخر . متغيرات است،دمت إذا فيما

: الدراسة لمصطلحات اإلجرائية التعريفات
 : اآلتي النحو على إجرائيا الدراسة في الواردة المصطلحات تعري  يمكن

 وذلك علمية تجربة إجرا  خطوات أو ما، ظاهرة لتوضيح  والمتسلسلة   المرتبة ال،طوات من مجموعة :العملية العروض
 بجهد للطالب المعرفة إيصااااال إلى الطريقة هذه وتهد  التجارب. أو والنماذج العينات مثل التعليمية الوسااااائل باساااات،دام
 التعلم. في حاسة من أكثر ست،دامبا أكبر، وفائدة أقل ووقت

 تحصاال التي بالدرجة إجرائيًا ويقا  معينة، وحدة دراسااة بعد علمية معرفة من الطالبات تتعلمه ما ناتج وهو :التحصاايل
 على للوقو  وبعدها، العملية العروض طريقة تطبيق قبل التحصااايلي االختبار لفقرات اساااتجابتهن نتيجة الطالبات عليها
 التحصيل. في الطريقة هذه أثر

 إحد  في بنقص الفرد بإحساااا  تبدأ مساااتمرة بعملية عنها يعبر معين لموق  وجدانية اساااتجابة هي :التعلم نحو الدافعية
 يمكن ال داخلية حالة وهي الحاجة. هذه وشااباع وساايلة عن البحث لمحاولة اونسااان يدفع توتر من يصاااحبها وما حاجاته

 القيا  أداة على المبحوث يحققها التي بالعالمة إجرائيا وتقا  السلوك، على أثرها يالحظ ولكن مباشر، بشكل مالحظتها
 الباحثان. يعدها التي
 العام في به المعمول العراق في الثانوي العلمي ال،امس الصاا  في للتدريس المعتمد الدراسااي المقرر هو :األحياء مادة

 . د2016 – 2015)  الدراسي
  : الصلة ذات السابقة الدراسات
 :وهي محورين، على الدراسات توضيح تم

 ومن األخرى، والعلوم األحياء مادة تحصيل في العملية العروض بطريقة التدريس أثر تناولت دراسات األول: المحور
 هي: الدراسات هذه

 معرفة إلى هدفت التي دHendrson,Fisher, and Fraser ،2000) وفريزر وفشاااااار هندوساااااايون دراسااااااة

 مجموعتين، الدراسة هذه في واست،دم أستراليا، في الدراسة فأجريت العلوم، تعلم وم،رجات الم،بري العمل بين العالقة
 تدريس كطريقة الم،برية التجارب اسااات،دمت  التي تجريبية والثانية االعتيادية، بالطرائق تدريساااها  وتم ضاااابطة  األولى
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 فقرة، وثالثين خمس من مكونًا تحصااايليًا اختبارًا وكذلك فقرة، اربعين من مكونة اتجاهات الدراساااة اسااات،دمت وقد فيها،
 هناك  أن ووجد  والمهارية،   االنفعالية   التعلم م،رجات  على إيجابي  تأثير  له   الم،بري العمل  أن الدراساااااااة   هذه  من وتبين
 والتجريبية الضااابطة الدراسااة لمجموعتي العلوم تحصاايل في دα=0.05) الداللة مسااتو  عند إحصااائية داللة ذات فروقًا

 التدريس. في الم،بري العمل است،دام بضرورة وأوصى التجريبية، المجموعة لصالح
 العلمي االساااااتدالل في العملية والعروض االساااااتقصاااااائي التعليم أثر بعنوان دراساااااة د2004) نصاااااير وأجرت

 إستراتيجيات ثالث أثر تعّر  إلى الدراسـة .وهـدفــت األحيا  مبحث في األساسي التاسع الص  طالبات لد  والتحصيل
 من الدراسة مجتــــــمع         وتكــــــــــــون                  التقليديةد. والطريقة العملية، والعروض االستقصائي، )المنحى هي: تدريسية،
 مسااااتو  لقيا  تحصاااايلي اختبار الدراسااااة فاساااات،دمت شااااعب؛ ثالث في موزعة إربد محافظة في طالبة وثمانين ساااابع

 أظهرت وقـاااـاااـاااـاااـاااـاااـاااد      د.Lawson ،2000 لوسون، )اختبار العلمي لالستدالل صفي اختبار وكذلك الطالبات تحصيل

 وستراتيجية ُتعز  التحصيلي االختبار إلى تعود فروق وجود وكذلك التدريس إستراتيجية في فروقا هناك أن النــــــتائج       
 .العملية العروض وطريقة االستقصائي المنحى من كل لصالح التدريس

 تدريس في العملية والعروض التعاوني التعلم إستراتيجيتي است،دام أثر بعنوان دراسـة  د2006) عبابنة وأجر 

 اوبداعي وتفكيرهم المهنية التربية نحو واتجاهاتهم الدراسي  تحصيلهم  في األساسية   المرحلة لطلبة المهنية التربية مبحث
 اثنتان مجموعات: ثالث إلى عشوائيًا توزيعهم تم وطالبة طالبا د187) من الدراسـاااـاااـاااـاااـاااـاااة      أفراد وتكونت األردن. في

 ومقيا  تحصاااااايلي، )اختبار الدراسااااااة اساااااات،دمت وقد ضااااااابطة. والثالثة عمليةد، وعروض تعاوني، )تعلم تجريبيتان
 النتائج  ودلت  العمليةد.  والعروض التعاوني  التعلم بطريقتي للتدريس  المعلم ودليل  اوبداعي،  التفكير واختبار  االتجاهات،  

 التدريس إستراتيجية  إلى ُتعز  المهنية التربية مبحث في األساسية    المرحلة طلبة تحصيل  متوسط  في فروق وجود على
 ُتعز  التحصاايل في فروق وجود وكذلك العملية، العروض بإسااتراتيجية درساات التي الثانية التجريبية المجموعة لصااالح
   .العملية العروض بطريقة الدارسات الطالبات مجموعة لصالح والجنس التدريس إستراتيجية بين للتفاعل
 األخرى، والعلوم األحياء تعلم نحو الدافعية في العملية العروض بطريقة التدريس أثر تناولت دراسات الثاني: المحور

 يأتي: ما الدراسات هذه ومن
 العلمي التفكير مهارات  تنمية  في الم،بري العمل  أثر معرفة  إلى هدفت    دراسااااااااة د2001) اشاااااااتيوي أجر 
 العشوائية بالطريقة طالبة د300) من الدراسة عينة وتكونت األساسي، السابع الص  طالب لد  العلوم نحو واالتجاهات
 منها مدرستين  الزرقا ؛ قصبة  لتربية تابعة مدار  أربع على موزعون وهم األساسي    السابع  الص   طلبة من العنقودية
 عشاارة عددها بلغ م،تبرية تقارير من الدراسااة أدوات واساات،دمت التجريبية، للمجموعة ومدرسااتين الضااابطة للمجموعة
 داللااة ذات فروق وجود إلى النتااائج وأظهرت العلمي التفكير لمهااارات متعاادد من اختبااار نوع من واختبااار تقااارير،
 التفسااير، ومهارة المالحظة، مهارة ) العلمي التفكير مهارات في والتجريبية الضااابطة الدراسااة مجموعتي بين إحصااائية
 عمل لل إيجابياً   أثرًا هناك  أن أي التجريبية  المجموعة  لصاااااااالح الجريبد  ومهارة  واألجهزة، األدوات مع التعامل   ومهارة 
  العلمي. التفكير مهارات تنمية في الم،بري

 في المتكامل االسااااتماع نموذج باساااات،دام التدريس أثر إلى للتعر  هدفت دراسااااة د(2007 منسااااي أجر  وقد

 عينة أفراد فتكونت نحوها، واتجاهاتهم العلوم مادة في األردن في األساسية   المرحلة طالب تحصيل  في العملية العروض
 به قيس تحصيلي  اختبار وكذلك الدراسية،  ال،طط الدراسة  خاللها فاست،دمت  ؛ إربد محافظة في طالبًا ستين  من الدراسة 
 أربعين فقراته عدد وبلغ العلوم، نحو االتجاهات مقيا  وكذلك فقرة ثالثين من تكون العلوم لمادة الطالب تحصااااايل مد 
 والتجريبيةد )الضااابطة للمجموعتين التحصاايل عالمات متوسااطي بين فروق وجود إلى الدراسااة نتائج أظهرت وقد فقرة.
 نحو الطالب التجاهات بالنساااابة وكذلك التجريبية المجموعة لصااااالح والتطبيقد )االسااااتيعاب االختبار مجالي من كل في

 العلوم.
 السابقة: الدراسات على التعقيب

ستعرض  يلي وفيما ستنباطها  يمكن التي والنقاث المالحظات أهم ن سات  من ا سابقة  الدرا صلة  ذات ال سة  ال  والدرا
 : الحالية

 التي الرئيسة الغاية في تتفق أنها إال تحقيقها، إلى الدراسات جميع تسعى التي األهدا  في الفروقات من الرغم على -
 الطرق عن واالبتعاد والمستحدثة، الجديدة بالطرق األحيا  مادة تدريس أهمية إلى االنتباه جذب على تركز

 مواقع واست،دام االستقصائي، المنحى على يركز ما ومنها الم،تبرية، التجارب على يركز ما فمنها االعتيادية،
 عبابنةد. ودراسة نصير، ودراسة وآخرين، )هندوسيون من كل دراسة مثل الويب،

 التطبيق. وموقع المست،دمة، العينة حجم حيث من السابقة الدراسات مع الحالية الدراسة تباينت -

 التجارب. عليها أجريت التي الدراسية المراحل حيث من الدراسات اختلفت -
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 . التجريبي المنهج وهو الدراسة تطبيق في المتبعة المنهجية حيث من الدراسات اغلب تشابهت -

 الطرق لصالح فروق إلى توصلت الدراسات جميع إن إذ السابقة، الدراسات نتائج مع الحالية النتائج تشابهت -
 است،دامها إلى يدعو ما وهو م،تبراتد أو استقصائي، منحى أو عملية، )عروض كانت إن المستحدثة التدريسية
 والمعرفي. العلمي النمو في التسارع بسبب التدريس في التقليدية الطرق عن واالبتعاد

  واإلجراءات الطريقة
 الدراساااااااة   ألفراد األولية  المالمح وتحديد   الدراساااااااة   في الباحثان   اعتمدها   التي المنهجية  الجز  هذا  في نتناول 

 اوحصااائية واألساااليب ومتغيراتها الدراسااة وتصااميم الدراسااة وإجرا ات البيانات جمع في المساات،دمة واألدوات وعينتها
 الفرضيات. اختبار في المست،دمة

 الدراسة: منهج
 الدراسااة أهدا  تحقيق أجل من وبعدي قبلي باختبارين التجريبي الشاابه المنهج على دراسااته في الباحثان اعتمد

 الدراسة. إليها توصلت التي النتائج على اعتمادًا بالتوصيات وال،روج أسئلتها، عن واوجابة فرضياتها واختبار
 الدراسة: أفراد

 الدراساااي للعام بغداد محافظة في المدار  إحد  في العلمي ال،امس الصااا  طالبات من الدراساااة عينة تكونت
 تجريبية مجموعة لتكون أحداهما خصااصاات ،شااعبتين من تكونت قصاادية بصااورة العينة اختيار وتم د، 2016- 2015)

 طالبة. 28 فيها الطالبات وعدد ضابطة مجموعة لتكون والثانية طالبة، 32 فيها الطالبات وعدد
الدراسة: أداتا

هما: التابعين، المتغيرين لقيا  أداتين تطوير تم فقد الدراسة، أهدا  تحقيق أجل من
بار  :اوال ية  العروض بطريقة  األحيا   مادة  تدريس  أثر إلى للتعر  األحيا   مادة  في تحصااااااايلي اخت  في  العمل

 الثانوية. المرحلة طلبة تحصيل
 على الثانوية المرحلة لطلبة العملية العروض بطريقة األحيا  مادة تدريس أثر إلى للتعر  االساااااتبانة أداة :ثانيا

 . العراق في التعلم نحو دافعيتهم
 الدراسة أدوات إعداد خطوات ييل وفيما
 في العملية  العروض بطريقة  األحيا   مادة  تدريس  أثر إلى للتعر  األحيا   مادة  في التحصااااااايلي االختبار  :اوال

  الثانوية المرحلة طلبة تحصيل
وهي: العلمي ال،امس للص  األحيا  كتاب من دراسية وحدة اختيار تم المعرفي الجانب لقيا 

 . النقل ة ال،امس الفصل
 المعرفي. المجال في األهدا  مستويات بمجملها غطت فقرة واربعين اثنين من األولي بشكله االختبار تأل  وقد
: اآلتية لل،طوات وفقا فكان التحصيلي، االختبار بنا  في الباحثان اعتمده الذي األسلوب أما

 اختيار تم   االعتيادية بالطريقة وكذلك العملية العروض لطريقة وفقا تدريسها المطلوب التعليمية الوحدات تحديد .1
 2016-2015 الدراسي للعام الثاني للفصل العلمي ال،امس للص  األحيا  كتاب من  النقل ة ال،امس الفصل
 منها الت،صصات من عدد في العربية عمان جامعة من الُمحّكمين من مجموعة على الفصل هذا عرض تم وقد
 . التربوي النفس وعلم والتقويم، والقيا  التدريس، طرائق :

 . ال،امس الفصل محتو  يتضمنها التي التعليمية واألنشطة األهدا  تحديد .2

 العملية. العروض طريقة وفق التعليمية المادة محتو  تنظيم .3

 نقل عملية يوضح الفصل وهذا الحية، الكائنات في النقل وهو العلمي للموضوع المعرفي المادة محتو  صياغة .4
 التي ال،لية وحيدة الكائنات في النقل عن بالحديث فيتدرج الحية، الكائنات في الغذائية والمواد واألكسجين الما 
 عن للحديث ينتقل ثم .بها المحيطة للبيئة ال،لية سطح ةبمالمس لضروريةا والمواد األكسجين من احتياجاتها تأخذ

  النقل. بوظيفة يقوم وعائي نقل جهاز إلى تحتاج التي المتقدمة الحية الكائنات

 وتصــــنيفها. المعـــــــرفي للمـــجال بلوم مســــــــتو  حســب السلوكية األهدا  تحـــــــديد .5
 التحصيلي: االختبار

 موضااوعيًا سااؤااًل د35) ليتضاامن ال،امس الفصاال في الدراسااي المحتو  ضااو  في التحصاايلي االختبار بنا  تم
 .التجربة فيها طبقت التي المدرسة في األحيا  معلمي بعض آرا  استقصا  على بنا  وذلك متعدد، من االختيار نوع من
 

 االختبار: صدق
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 ُمحّكمين د10) على األولي بشاااكله عرضاااه تم فقد  المحتو  وصااادق الظاهر بنوعيه االختبار صااادق من للتأكد
 وكذلك التربوي، النفس علم والتقويم، القيا  التدريس، طرائق منها: الت،صصات،   من عدد في العربية عمان جامعة من
النفس. وعلم األحيا  مادة في صاصاالخت ذوي من التربويين المشرفين من عدد على

 هؤال  من طلب  فقد  قياسااااااااه،  أجل  من وضاااااااع الذي  الهد   يقيس االختبار  كان  إذا فيما  للتحقق هو والغرض
 لتدريس اختيارها تم التي الوحدة في المعرفي للمحتو  الفقرات هذه تمثيل بمد  تتعلق التي المالحظات تقديم الم،تصين 

 لإلجابة المتوقع والزمن التدريسااي،  للمحتو  وانتمائها المتوقع، والزمن الفقرات، وضااوح  مد  حيث من الدراسااة  أفراد
 . الفقرات كافة عن

ياغة،    وعادة  تحتاج  الفقرات وبعض لتعديل،    وتحتاج  طويلة  الفقرات بعض أن المالحظات  أظهرت وقد   صااااااا
 من سااااؤاال 30 المطلوبة التعديالت إجرا  بعد االختبار فقرات مجموع أصاااابح وبالتالي  للحذ ، تحتاج الفقرات وبعض
  دد.3) رقم الملحق ) المتعدد االختيار نوع

 : والتمييز الصعوبة معامل
 أخر  شعبة  من ولكن الدراسي،  الص   نفس من طالبة وعشرين  خمس أفرادها عدد بلغ عشوائية  عينة أخذ تم

 واحد لكل والتمييز الصعوبة  معامل الست،راج  وذلك عليها، التحصيلي  االختبار تطبيق وتم الدراسة،  بعينة مشمولة  غير
 . االختبار أسئلة من

شير  وهذا د، 0.73 – 0.31 ) بين االختبار صعوبة  معامل درجات تراوحت وقد  التحصيلي  االختبار أن إلى ي
 . صعوبة واألقل والمتوسطة الصعبة الفقرات بين ما صعوبته حيث من بتنوع يتمتع

 . د 0.78 – 0.33 ) بين تراوحت إذ مقبولة؛ فكانت االختبار ألسئلة التمييز معامل قيمة أما
 االختبار أسااااائلة من ساااااؤال لكل التمييز ومعامل الصاااااعوبة معامل من كل درجات يوضاااااح د4) رقم والملحق

 التحصيلي.
 التحصيلي: االختبار ثبات

 الصااا  نفس من طالبة 25 أفرادها عدد بلغ عشاااوائية عينة أخذ تم فقد التحصااايلي االختبار ثبات تحديد لغرض

 الذي   ريتشاردسون   كودر معادلة است،دام  فتم الدراسة،  بعينة مشمولة  غير أخر  شعبة  من ولكن الدراسي، 

 . مرتفعة ثبات بدالالت يتمتع االختبار أن على مؤشرا المعامل هذا يعد إذ ، د0.92) بلغ
 ثالثة  إلى الفصااااااال هذا  في األهدا   توزيع وتم ، فقرة ثالثين تضااااااامن النهائية   بصااااااايغته  االختبار  فإن  وبذلك  

 تم ذلك وبعد الثالثة، المستويات من واحد لكل المئوية النسبة احتــــــــــساب            وتم والتطبيق، والتذكر الفهم هي مستويات،

 : د  ) والمرقم اآلتي المواصفات جدول في ذلك ويظهر ، األهدا  هذه على االختبار فقرات توزيع

العلمي التحصيل اختبار مواصفات جدول : 1 رقم جدول
 األهداف مستويات تذكر فهم تطبيق المجموع

 العدد ا% العدد % العدد % العدد % المحتوى
 الحية الكائنات في النقل 4 13.32 2 6.66 2 6.66 8 26.64

 اونسان جسم في النقل 6 19.98 8 26.64 8 26.64 22 73.26

 المجموع 10 33.3 10 33.3 10 33.3 30 99.9

 التعلم. نحو للدافعية االستبانة أداة تصميم -ثانيا
 بموضااااوع يتعلق الذي النظري األدب على اعتمادا  فقرة وعشاااارين خمسااااة من بشااااكل االسااااتبانة هذه تكونت

 . الصلة ذات السابقة الدراسات على وكذلك الدافعية
 تدريج إعطائها تم  االسااااتبانة فقرات من فقرة كل إن إذ ليكرث؛ مقيا  نمط على االسااااتبانة أداة تصااااميم تم قد
 لإلجابة خمسة لتكون النقاث توزيع تم وقد د، بشدة ورافض موافق، وغير ومحايد، وموافق، بشدة، موافق ) وهو خماسي
  بشدة. موافق غير لإلجابة وواحد موافق، غير لإلجابة واثنان محايد، لإلجابة وثالثة موافق، لإلجابة وأربعة بشدة، موافق
 محايد. وهي الوسطى لإلجابة الباحثين قبل من االختيار يكون إجابة، بال فارغة خانات وجود حال وفي

  االستبانة أداة صدق
 األولي بشااكلها عرضااها تم فقد المحتو ، أو والمنطقي الظاهري بنوعيه االسااتبانة أداة محتو  صاادق من للتأكد

 والتقويم، والقيا  التدريس، طرائق منها: الت،صاااااصاااااات، من عدد في العربية عمان جامعة من ُمحّكمين مجموعة على
 النفس. وعلم األحيا  مادة في االختصاص ذوي من التربويين المشرفين من عدد على وكذلك التربوي، النفس وعلم

 وبعض صاااااااياغة،    وعادة  تحتاج  الفقرات وبعض لتعديل،   وتحتاج  الفقرات بعض أن المالحظات  أظهرت وقد 
 فقرة. 25 المطلوبة التعديالت إجرا  بعد االختبار فقرات مجموع أصبح وبالتالي  للحذ ، تحتاج الفقرات

 األداة ثبات
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 خمس أفرادها عدد بلغ عشوائية عينة على وبعديا قبليا األداة تطبيق تم فقد  االستبانة أداة ثبات معامل الست،راج
 عليها االستبانة  أداة تطبيق وتم بالدراسة،  مشمولة  غير أخر  شعبة  من ولكن الدراسي،  الص   نفس من طالبة وعشرين 
 ولغرض أسبوعين،  لمدة امتدت التي الفترة وخالل الثبات، من عالية درجة على كانت االستبانة  أداة أن من للتحقق وذلك
 تتمتع األداة أن على تدل النتيجة وهذه د،0.89) قيمته وكانت بيرسااااون باثاالرت معامل اساااات،دام تم الثبات معامل قيا 
 عال . ثبات بدرجة
  التدريسي المحتوى وصف

 والذي )النقلد وعنوانه العلمي ال،امس للصااااااا  األحيا  كتاب من ال،امس الفصااااااال محتو  على االطالع بعد
 المادة محتو  توزيع تم الفصاال، هذا من العلمية والحقائق المفاهيم اساات،الص وبعد الحية، الكائنات في النقل آلية يشاارح
 سابقا. ذكره تم كما دراسية حصة وعشرون أربعة والبالغ الحصص عدد على

 فاعل دور للطالبات يكون بحيث الصاااااافية الغرفة داخل تفاعل وجود يضاااااامن بما التدريس إجرا ات تحديد وتم
 . العلمية للحقائق للوصول

  دقيقة، خمسون منها الواحدة الحصة مدة كانت تدريسية حصة وعشرين أربعة في التدريسي المحتو  عرض تم
 ومشااااااااركة الباحثين، قبل من المرسااااااالة والوساااااااائل والكتب النماذج على المعلمة قبل من االعتماد الوقت هذا خالل فتم

 . الطريقة بهذه المكتسبة مهاراتهم إلى التعر  لغرض عليها التطبيق في الطالبات
 الدراسة: متغيرات

 :التالية المتغيرات على الدراسة اشتملت
المستقل: المتغير

 هما: مستويين، على تشتمل التدريس طريقة

 العملية. العروض بطريقة التدريس .1

 العادية. بالطريقة التدريس .2
التابعة: المتغيرات

التحصيل. .1

 التعلم. نحو الدافعية .2
الدراسة: تصميم

 هذا عن نعبر أن فيمكن والدافعية، للتحصيل  وبعدي قبلي باختبارين تجريبي الشبة  المنهج اتبعت الدراسة  أن بما
 اآلتية: الرمزية بالطريقة التصميم

EG 0 01 x 0 01 

CG 0 01 - 0 01 

CG=  الضابطة المجموعة     EG=  التجريبية المجموعة  
  مقيا  الدافعية القبلي والبعدي=01     االختبار التحصيلي لقبلي والبعدي =0
X= العملية العروض طريقة العادية الطريقة = -      

الدراسة: إجراءات
التالية: بال،طوات الباحثان قام الدراسة أهدا  لتحقيق

 التربوي. النظري لألدب بمراجعة للدراسة النظري اوطار تشكيل .1
 لتكون عشوائيًا ت،صص مجموعتين على موزعة العلمي ال،امس الص  طالبات من الدراسة عينة اختيار .2

 . تجريبية واألخر  ضابطة إحداهما
 . العادية بالطريقة الضابطة المجموعة وتدر  التجريبية المجموعة على التجربة تطبيق .3
 الدافعيةد. ة )التحصيل التابعة المتغيرات ت،ص البيانات لجمع أداتين تطوير .4
 والتمييز. الصعوبة معامل وكذلك وثباتهما، األداتين صدق من التأكد .5
 ضوئها. على التوصيات من بعدد وال،روج مناقشتها ثم الدراسة نتائج إلى والتوصل البيانات جمع .6

 اإلحصائية: المعالجة
 الطرق باسااات،دام التعلمد نحو والدافعية )التحصااايل الدراساااة أداتي تطبيق من المسااات،لصاااة  البيانات معالجة تم
اآلتية: اوحصائية

 والدافعية )التحصيل، المتغيرين لكال المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساث على يعتمد الذي الوصفي اوحصا  .1
 وبعديًا. قبليًا التعلمد نحو
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 ANCOV المشترك التغاير تحليل اختبار فيه واست،دم الفرضيات، اختبار لغرض التحليلي األحصا  .2

 الدراسه نتائج
 أسئلتها: لترتيب وفقا الدراسة لهذه النتائج عرض يلي فيما

 
 

 تحصيل في العملية العروض بطريقة األحياء مادة تدريس أثر ما : نصه الذي األول بالسؤال المتعلقة النتائج :اوال
 العراق؟ في الثانوية المرحلة طالبات

 لمجموعتي الطالبات لدرجات المعيارية واالنحرافات الحسااابية المتوسااطات حساااب تم السااؤال، هذا عن لإلجابة

  اآلتي. د) الجدول في وتظهر والبعدي، القبلي التحصيل مقيا  على د، الضابطة )التجريبية، الدراسة

 اختبار على والضابطة التجريبية المجموعتين طالبات لدرجات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:4) جدول

 والبعدي القبلي التحصيل

 المجموعة

 التحصيل اختبار
 البعدي القبلي

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المعياري االنحراف الحسابي المتوسط
 3.18 26.47 3.16 12.27 د العملية )العروض التجريبية
 3.17 16.43 2.87 11.64 االعتياديةد )الطريقة الضابطة

 وفق درسن اللواتي للطالبات درجة أعلى كانت البعدي التحصيلي االختبار في الطالبات عالمات است،الص بعد
 أعلى كانت بينما درجة. عشاارة  ساات  الدنيا الدرجة وكانت درجة، ثالثين التجريبيةد )المجموعة العملية العروض طريقة
 سبع  هي الدنيا والدرجة درجة، وعشرين  ثالث الضابطةد  )المجموعة االعتيادية بالطريقة درسن  اللواتي للطالبات درجة

 درجة. ثالثون هي االختبار في القصو  الدرجة أن علمًا درجات.
 وبانحرا  د،12.27) كان التجريبية للمجموعة القبلي لالختبار الحسابي  المتوسط  أن د:4) الجدول من ويالحظ

 واالنحرا  د11.64) القبلي لالختبار الحسااابي المتوسااط فكان الضااابطة للمجموعة بالنساابة أما د،3.16) بقيمة معياري
 وبانحرا  د26.47) كان التجريبية  للمجموعة الحسااابي المتوسااط فإن البعدي لالختبار بالنساابة أما د،2.87) المعياري
 المعياري واالنحرا  د16.43) البعدي لالختبار الحساااااااابي المتوساااااااط فكان الضاااااااابطة .أما د3.18)  مقداره معياري

 د.3.17)
 هذه داللة من التحقق ولغرض والبعدية، القبلية الحساااابية المتوساااطات بين ظاهرية فروق وجود على يدل وهذا

 اآلتي: د5) الجدول لها ويشير ، د) المصاحب التغاير تحليل اوحصائي االختبار است،دام تم فقد الفروق

 البعدي التحصيل اختبار على الدراسة عينة مجموعتي طالبات تحصيل لدرجات المصاحب التغاير تحليل نتائج (:5) جدول

 التباين مصدر
 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 ( F ) قيمة
 المحسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

  2.74 52.80 1 52.80 )المصاحبد القبلي االختبار

 0.000* 43.54 839.06 1 839.06 المجموعة
   19.27 57 1098.64 ال،طأ

    59 1990.50 الكلي

 دα = 0.05) مستو  عند إحصائيا *دالة
 دF) قيمة فكانت التجريبية، المجموعة ولصااااااالح إحصااااااائية داللة ذات فروقا هناك أن أعاله الجدول من يظهر

 د.α = 0.05)  مستو  عند معنوية داللة ذات  د43.54)  البالغة

 مستو   عند إحصائية  داللة ذو  فرق يوجد ال أنه على تنص التي الصفرية  الفرضية  صدق  من التحقق ولغرض
(α= 0.05العمليااة )بااالعروض التاادريس طريقااة ألثر ُيعز  العراق في الثااانويااة  المرحلااة طااالبااات  تحصاااااااياال  في د 

 واالعتياديةد.
 القبلي لالختبارين والضاااااابطة التجريبية للمجموعتين الحساااااابية لألوسااااااث المعدلة األوسااااااث اسااااات،راج تم فقد
 د:6) الجدول لها ويشير والبعدي،

 والبعدي القبلي التحصيلي لالختبار والضابطة التجريبية للمجموعتين المعدلة الحسابية األوساط (:6) جدول

 القبلي التحصيلي االختبار البعدي التحصيلي االختبار
 المعدلة الحسابية األوساط

 المجموعة

 التجريبية المجموعة 11.08 26.12
 الضابطة المجموعة 10.22 15.43
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 على المعدلة لألوساااااث والضااااابطة التجريبية المجموعتين بين فرقا هناك أن إلى د6) الجدول في النتائج تشااااير
 بين معنوي فرق وجود على تنص التي البديلة الفرضااااااية وتقبل الصاااااافرية، الفرضااااااية ترفض وعليه البعدي، االختبار

 والتي التجريبية، المجموعة ولصااااااالح البعدي االختبار على والضااااااابطة التجريبية للمجموعتين الحسااااااابيين الوسااااااطين
. االعتيادية بالطريقة مقارنة العملية العروض بطريقة التدريس على اعتمدت

 طالبات دافعية على العملية العروض بطريقة األحياء مادة تدريس أثر ما نصه الذي الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج :ثانيا
 ؟ العراق في التعلم نحو الثانوية المرحلة

 لمجموعتي الطالبات لدرجات المعيارية واالنحرافات الحسااابية المتوسااطات حساااب تم السااؤال، هذا عن لإلجابة
: االتي د7) الجدول في وتظهر والبعدي، القبلي التعلم نحو الدافعية مقيا  على د، الضابطة )التجريبية، الدراسة
 التعلم نحو الدافعية مقياس على الدراسة مجموعتي طالبات لعالمات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:7) جدول

 والبعدي القبلي

 المجموعة

 التقديرات
 البعدي القبلي

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المعياري االنحراف الحسابي المتوسط
 0.49 4.31 0.41 2.68 العمليةد )العروض التجريبية
 0.41 2.89 0.38 2.55 االعتياديةد )الطريقة الضابطة

 وبانحرا  د2.68) كان التجريبية للمجموعة القبلي التعلم نحو للدافعية الحساااااااابي المتوساااااااط أن د7) الجدول من يظهر
 أما . د0.38) المعياري واالنحرا  د2.55)  الحسااابي المتوسااط فكان الضااابطة للمجموعة بالنساابة أما د،0.41) مقداره معياري
  مقداره معياري وبانحرا  د4.31) كان التجريبية  للمجموعة الحسااااابي المتوسااااط فإن البعدي التعلم نحو الدافعية لمقيا  بالنساااابة

 د.0.41) المعياري واالنحرا  د2.89) الحسابي المتوسط فكان الضابطة للمجموعة أما د،0.49)

 صاااادق من التحقق ولغرض والبعدية، القبلية الحسااااابية المتوسااااطات بين ظاهرية فروق وجود على النتائج تدل
 اآلتي: د8) الجدول لها ويشير ، دANCOVA) المصاحب التغاير تحليل اوحصائي االختبار است،دام تم فقد الفروق هذه

 البعدي التعلم نحو الدافعية مقياس على الدراسة عينة مجموعتي طالبات لعالمات المصاحب التغاير تحليل نتائج (:8) جدول

 التباين مصدر
 مجموع
 المربعات

 اإلحصائية الداللة المحسوبة ( F ) قيمة المربعات متوسط الحرية درجة

   0.165 1 0.165 )المصاحبد القبلي المقيا 

 *0.000 87.617 20.152 1 20.152 المجموعة

   0.230 57 13.115 ال،طأ

    59 33.432 الكلي

 دα=0.05) مستو  عند إحصائيا *دالة
 المجموعة ولصاااااالح البعدي المقيا  نتائج على حقيقية معنوية فروق وجود إلى د8) الجدول في النتائج تشاااااير

 . دα=0.05)  مستو  عند معنوية داللة ذات  د87.617)  البالغة دF)  قيمة فكانت التجريبية،

 مستو   عند إحصائية  داللة ذو فرق يوجد ال أنه على تنص التي الصفرية  الفرضية  صدق  من التحقق ولغرض
(α=0.05د.واالعتيادية العملية )بالعروض يسالتدر طريقة ألثر يعز  الثانوية المرحلة طلبة دافعية في د 

 القبلي لالختبارين والضاااااابطة التجريبية للمجموعتين الحساااااابية لألوسااااااث المعدلة األوسااااااث اسااااات،راج تم فقد
 د:9) الجدول لها ويشير والبعدي،

 والبعدي القبلي التعلم نحو الدافعية لمقياس والضابطة التجريبية للمجموعتين المعدلة الحسابية األوساط :(9) جدول

 القبلي الدافعية مقياس البعدي الدافعية مقياس
 المعدلة الحسابية األوساط

 المجموعة

 التجريبية المجموعة 3.1 4.41
 الضابطة المجموعة 2.49 2.79

 مقيا   على المعدلة   األوساااااااااث في والضااااااااابطة  التجريبية  المجموعتين بين فرقا  هناك  أن د9) الجدول  يظهر
 معنوي فرق وجود على تنص التي البديلة الفرضية  وتقبل الصفرية،  الفرضية  ترفض وعليه البعدي، التعلم نحو الدافعية
 والتي التجريبية، المجموعة ولصااااالح الدافعية مقيا  على والضااااابطة التجريبية للمجموعتين الحسااااابيين الوسااااطين بين

  االعتيادية بالطريقة مقارنة العملية العروض بطريقة التدريس على اعتمدت
 والتوصيات النتائج مناقشة

 العملية العروض بطريقة األحياء مادة تدريس أثر ما نصه: الذي األول بالسؤال المتعلقة النتائج وتفسير مناقشة :أوال
 ؟ العراق في الثانوية المرحلة طالبات تحصيل في
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 والضابطة،  التجريبية الدراسة  عينة مجموعتي بين إحصائية  داللة ذي فرق وجود إلى الدراسة  هذه نتائج تشير 
 المجموعة  بطالبات   مقارنة   التحصااااااايلي االختبار  في التجريبية  المجموعة  طالبات   به  تميزت واضاااااااح تفوق هناك  فكان 

  الضابطة.
 ال،امس الصاا  طالبات لد  العلمي التحصاايل ارتفاع في العملية العروض طريقة أثر إلى أيضااا النتائج وتشااير

 االعتيادية. بالطريقة تعلمن الذين الطالبات مع مقارنة الطريقة، بهذه تعلمن اللواتي العلمي
 أثيرت قد العملية العروض بطريقة تدريسهم  تم الذين التجريبية المجموعة طالبات أن النتيجة هذه تفسير  ويمكننا

 وقاموا عالية، بدرجة العلمية الحقائق وتقصااااي الصاااافية الغرفة داخل والتفاعل والمحاورة والنقاش النشاااااث روح عندهم
 والحوار العملي التطبيق طريق عن التعلم عمليات مهارات بذلك موظفين والمعلومات الحقائق إلى للتوصاال الجهود ببذل

 إلى للوصااول وذلك الصاافية، الغرفة داخل العلمية باألنشااطة المنهجية المادة لدمج عال حما  عندهم فأصاابح والمناقشااة،
 من جز ا إليها توصلن  التي الم،تلفة العلمية الحقائق فأصبحت  بأنفسهم،  الدقيقة العلمية التفسيرات  على والحصول  النتائج
 النتائج خالل من الدراساااة فترة أثنا  اكتسااابنها التي المعرفة إلى الوصاااول في قدراتهم  تبينت ذلك وبعد المعرفي، بنائهم
 البعدي. التحصيلي االختبار في عليها حصلن التي

 المعلومات على للحصاااول حوا  عدة اسااات،دمن قد كونهن راسااا،ا جديدا معرفيا بعدا اكتسااابن قد يكونن وبذلك
 االعتيادية للطريقة بديال العملية العروض طريقة اسااات،دام بسااابب أبعد ومد  أطول لفترة معهم ساااتساااتمر  التي المعرفية
 تواجههم. قد التي العلمية المشكالت مواجهة في يساعدهم مما التقليدية،

 منسااااي،) ودراسااااة د2001 اشااااتيوي،) ودراسااااة د2003 بريت،) دراسااااة مع هذه الدراسااااة نتيجة اتفقت وقد
 والبعدي القبلي التحصاااايل اختبار اساااات،دموا إنهم إذ ؛ د2004 )نصااااير، ودراسااااة د2006 عبابنة،) ودراسااااة د،2007
 البيانات. على للحصول

 في العملية العروض بطريقة األحياء مادة تدريس أثر ما نصه: الذي الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة ثانيًا:
 ؟ العراق في التعلم نحو الثانوية المرحلة طالبات دافعية

 أظهرت إذ والضابطة،  التجريبية الدراسة  عينة مجموعتي بين إحصائية  داللة ذو فرق عن الدراسة  نتائج كشفت 
 المجموعة  بطالبات مقارنة البعدية التعلم نحو الدافعية قيا  االساااتبانة عن أعلى اساااتجابات التجريبية المجموعة طالبات

 الضابطة.
 في العملية العروض طريقة اساااات،دام أن الدراسااااة هذه في عليها حصاااالن التي النتائج خالل من  التوصاااال وتم
 تفسااااير ويمكننا االعتيادية. التدريس طرق اساااات،دام من أكبر بدرجة التعلم نحو الدافعية في واضااااح أثر له كان التدريس

 وإعداد تحضاااير هناك كان إذ خصاااائص، من األحيا  مادة تدريس في العملية العروض طريقة به تميزت بما النتائج هذه
 زمنية مدة قبل الدراساااة في المسااات،دمة واألجهزة النماذج مع المعلومات ومطابقة الدرو ، مواضااايع من واحد لكل جيد
 النماذج،  على والتوضااااااايح الشااااااارح في الالزمة  المهارات  على الطالبات   تدريب   ثم ومن الدر ،  تقديم  موعد  قبل  كافية  
 علمي جو خلق في ومتميزا بارزا  األحيا   معلمة  دور كان  وقد  الدم.  ضاااااااغط قيا   جهاز  السااااااات،دام  بالنسااااااابة    وكذلك  

عاوني،  بات،    تشاااااااجيع وكذلك    وت طال قاش  الحوار روح وتنمية  ال تاز  جو في العملي والتطبيق العلمي، والن يه  ظهر مم  ف
 المنشودة. واألهدا  الحقائق إلى للوصول ومعلمتهم الطالبات بين التعاون

 مقرر هو كما  العلمية  المادة  تقديم  عن المساااااااؤولة  هي المعلمة  نفس كانت   فقد  االعتيادية   التدريس  طريقة  في أما 
 باالسااتماع يكتفين الطلبات وكانت التجريبية، المجموعة مع المساات،دمة للوسااائل اساات،دام بدون المدرسااي المنهاج في لها
 المالحظات. وتدوين والمناقشة، بالحوار  منهم القليل إجرا  مع معلمتهم إلى

 أجل من التعلم وطرائق وسااائل  أفضاال من واحدة تعد العملية العروض طريقة أن الدراسااة هذه في لنا ويتضااح
 أكثر على التركيز نتيجة وذلك للطالبات، والمعرفي العلمي الم،زون مساااااااتو  ترفع إنها إذ العلمية، للحقائق الوصاااااااول

 اسااااتنتاج الوسااااائل هذه خالل من الطالبات وتسااااتطيع التقليدية، االعتيادية الطريقة من أقل وجهد وبوقت الجساااام، حوا 
 هذه عن المساااااؤول هو بنفساااااه المتعلم ويكون جديدة، علمية معار  من عليه تحصااااال ما مع وربطها الساااااابقة الحقائق

 كمقارنة الطالبات سااتتعلمها التي المهارات اساات،دام طرق عن وذلك إليها، ساايصاال التي الجديدة والمعار  االسااتنتاجات
 إلى للوصاااااول الجهود بذل أجل من الطالبات لد  اساااااتعداد هناك سااااايكون وكذلك بينها، الفروق وتحديد العلمية قالحقائ
 تقديم على الدراسااااااة هذه وحرصاااااات لديهن. المعرفي المسااااااتو  رفع بهد  م،تلفة متنوعة مصااااااادر من جديدة حقائق
 مما جز  وهذا مسااااتقبال، تواجههن قد التي الصااااحية المشاااااكل بعض مواجهة من الطالبات تمكن وفكرية علمية مهارات
 التربوي. النفس علم في المعرفية النظريات له تدعو

 التوصيات:
 يأتي: بما التوصية يمكن الدراسة هذه في إليها التوصل تم التي النتائج ضو  في

 والمستو  التحصيل رفع في اويجابية لجوانبها نظرا األحيا  مادة تدريس في العملية العروض طريقة است،دام -
 . التعلم نحو دافعيتن مستو  لرفع وكذلك للطالبات والمعرفي العلمي
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 إعداد خالل من األحيا  مادة تدريس في العملية العروض طريقة است،دام كيفية على المعلمين  وتوجيه تدريب -
 التدريس. عملية في توظيفها ومكانية العملية العروض طريقة تتناول خاصة تدريبية دورات

 في العملية العروض طريقة تضمين بضرورة العلوم كتب مؤلفي توجيه بضرورة العراقية التربية وزارة تقوم أن -
 التعلم، نحو دافعيتهم وتنمية الطلبة تحصيل مستو  رفع في ألهميتها نظرا وذلك المعلمين وأدلة الدراسية، المناهج
 وتدريب ألعداد الالزمة الدورات عقد لتنظيم العراق جمهورية في التربية وزارة في المسؤولين دعوة وكذلك
 الستكمال الالزمة واألجهزة والنماذج والمجسمات بالوسائل وتزويدهم العملية، العروض طريقة الست،دام المعلمين
 . الطريقة هذه إجرا ات

 واونسانية العلمية بمجاالتها الدراسية المناهج بقية تدريس في العملية العروض طريقة است،دام حول دراسات إجرا  -
 األخر ، المتغيرات وكذلك الطلبة، لد  التعلم نحو والدافعية التحصيل في أثرها لمعرفة تعليمية مراحل عدة في
 الحديثة. التربوية الفلسفات عليها تؤكد مما وغيرها؛ اوبداعي والتفكير الناقد، والتفكير العلمي، التفكير نحو:

 : المراجع
 العربية: المراجع
 الزمان. دار مكتبة : المنورة المدينة ،التدريس إستراتيجيات د.1994) السيد المراغي،
 والتوزيع. للنشر الحامد دار عمان: ،المتعلمين تطوير التربوي النفس علم د.2009) فالح أحمد العلوان،
 بحثية. ورقة ،واساليب التعلم..ادوات نحو للطلبة الدافعية مستو  رفع د.2013) موسى المطارنة،
 والتوزيع. للنشر المناهج دار عمان: ،التعليمية الم،تبرات في العملية الطرائق د.2004) زهدي وشاهين، خولة حطاب،
  ،األساااسااي السااابع الصاا  طالب لد  العلوم نحو واالتجاهات العلمي التفكير مهارات تنمية في الم،بري العمل دور د.2001) نبيل اشااتيوي،
   األردن. اليرموك: جامعة منشورة غير ماجستير رسالة

 مصرية. االنجلو مطبعة القاهرة: ،2ث ،النمو نفس علم د.1989) الدين عز عادل األشول،
 والتوزيع. للنشر الفالح مكتبة بيروت: د،4) ث العلوم، تدريس في مقدمة د.1999) صبري الدمرداش،
 للنشر. األسرة دار عمان: ،1ث العلوم، تدريس طرق . د1428) نجاتي امال وعياش، محمود الحكيم عبد الصافي،
 لطلبة المهنية التربية مبحث تدريس في العملية والعروض التعاوني التعلم إساااااتراتيجيتي اسااااات،دام أثر د.2006) ساااااالم حساااااين أحمد عبابنه،
 التربية، كلية دكتوراه، أطروحة األردن، في اوبداعي وتفكيرهم المهنية التربية نحو واتجاهاتهم الدراسااااي تحصاااايلهم في األساااااسااااية  المرحلة
 عمان. العربية، عمان جامعة
 المعار .. دار :القاهرة ،5ث العلمية، والتربية العلوم تدريس د.1989) المقصود عبد فتحي والديب، بسيوني براهيم‘ عميرة،
  ة6 بتاريس استرجعت  د. األدا  بسلوك  وعالقتها وأنواعها الدافعية مفهوم والتربية، الدافعية ) وتربوية علمية أفاق مدونة د.2012) أمجد قاسم، 
 .4757loom.com/?p=3http://al اولكتروني الموقع من 2016 ة8

  المرحلة طالب تحصاااايل في العملية العروض في المتكامل االسااااتماع نموذج باساااات،دام التدريس أثر د.2007) محمود رزق محمود منسااااي،
 األردن. عمان، العربية، عمان جامعة منشورة، غير دكتوراه أطروحة ،نحوها واتجاهاتهم العلوم لمادة األردن في األساسية
  الص   طالبات لد  والتحصيل  العلمي االستدالل  في العملية والعروض االستقصائي   بالمنحى التعليم أثر د.2004) حسن  صالح  سهام  نصير، 
 عمان. العربية، عمان جامعة منشورة، غير دكتوراه أطروحة ،األحيا  مبحث في األساسي التاسع

 الجامعي. الكتاب دار العين: الفعال، العلوم معلم د.2005) زيد الهويدي،

 األجنبية: المراجع
Henderson, Fisher And Fraser (2000 ).Interpersonal behavior Laboratory learning environment and students 
outcomes in senior classes.  Journal of research in science Teaching 37 (1), 26-43. 
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 العاصمة محافظة في الثانوية المرحلة طلبة لدى الصحي الوعي تنمية في المدرسية اإلدارة دور
 المعلمين نظر وجهة من تفعيلها وسبل عمان

 
 غوش ختام محمد أبو

 جامعة عمان العربية
 

 حمد عويداتأعبد اهلل  د. أ.
 جامعة عمان العربية

 6/10/2019تاريخ القبول:   3/9/2019االستالم: تاريخ 

 
 الملخص

 الثانوية المرحلة طلبة لد  الصااحي الوعي تنمية في المدرسااية اودارة دور إلى للتعر  الحالية الدراسااة هدفت
 جميع من الدراسااااة مجتمع تكونو التحليلي، الوصاااافي المنهج اساااات،دام تم تفعيلها، وساااابل عمان العاصاااامة محافظة في

 الثاني الدراسااي الفصاال خالل العاملين عمان العاصاامة محافظة في الثانوية للمرحلة الحكومية المدار  ومعلمات معلمي
 معلماً  د448) من تكونت  طبيقة  عشاااااااوائية  عينة  اختيرت ومعلمة،  معلماً  د4473) عددهم  والبالغ  ،2019ة2018 للعام 

 .2019ة2018 للعام الثاني الدراسي الفصل خالل ومعلمة
 لها، والثبات الصدق  معاملي است،راج  ثم فقرة د37)  من النهائية صيغتها  في الدراسة  أداة بتطوير الباحثان قام

 يراها كما الثانوية المرحلة طلبة لد  الصااااااحي الوعي تنمية في المدرسااااااية اودارة دور أن إلى: الدراسااااااة توصاااااالتو
 وقد ، الكلية درجتها وفي الدراساااااة أداة أبعاد في متوساااااطة بدرجة كان تفعيلها وسااااابل العاصااااامة محافظة في المعلمون
 في الصااحي  الوعي بتعزيز تتعلق التي المبادرات من العديد بطرح التربوية اودارة تقوم أن بضاارورة  الدراسااة  أوصاات 
 بالوعي تتعلق دارتهاإو المدار  طلبة بين مسابقات  وعمل الدورية اورشادية  البرامج تصميم  خالل من المدرسية  البيئة

 مدارسهم. في الصحي
 الثانوية. المرحلة ،الصحي الوعي المفتاحية: الكلمات
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Abstract 

The Study Aimed to find out the Role of School Administration in Developing Health 
Awareness among High School Students in the Capital City of Amman And Means Of 
Activating it. 

The study used the descriptive analytical method, and study population consisted of 
all males and females teachers in The Secondary Public schools in The Capital Governorate 
Amman during The second Scholastic term at 2018/2019. 

Their number reached (4473) male and female teachers, while the study sample 
consisted of (448) males and female’s teachers, they were selected by the simple random 
technique from university district and Amman district. During the second academic term 
year 2018-2019. 

The researcher has developed the study instrument which consisted of (37) Clause 
after extracting their validity and stability Coefficients 

Amman from the teachers point of view attribute to gender, scientific qualification, 
and experience. 

The study recommended the necessity for school’s administration to present a 
number of initiatives regarding the enhancement of the health awareness in the school’s 
environment through designing Periodic Consultation Programs and making contests 
relevant Amongs Schools and Students to health awareness. 
Keywords: Health Awareness, Secondary Stage. 
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  المقدمة:
 تغييرات إحداث عاتقها على تأخذ يجعلها مما التحديات من الكثير الحاضر العصر في البشرية المجتمعات تشهد

 عظمت لذا ؛خاص بشااكل التربية مجال وفي عام بشااكل الحياة مجاالت م،تل  في المجتمع أو الفرد مسااتو  على كبيرة
 ،والتقدم للتغيير أداة كونها والتعليم التربية مسااتقبل إلى ثاقبة بعين تنظر أن عليها لزامًا وأصاابح ،المدرسااية اودارة مهمة
 ومقدراتهم،  الطلبة  قدرات  اكتشاااااااا  خالل من تغييرات وحداث  الهادفة   التربوية  المؤساااااااساااااااات  إحد   المدار   ُتعد و

 يكساااب بما واوبداع، االبتكار لتحقيق هؤال  دفع إلى يؤدي بما مناسااابين وتوجيهات رعاية وتقدم ومواهبهم، ومهاراتهم،
  .المجتمعات وعلى عليهم تعود التي الفائدة الطلبة هؤال 

 ورفع ،التنمية منظومة إدارة على قادرة قيادات إعداد التربوية المؤسسات    على تحتم الحديثة التحديات ظل وفي
 قادرة المؤسااسااية،  اودارة أشااكال من جديد شااكل يجادإو ،والمهارة الجودة من مسااتو  أعلى إلى اوداري التنظيم سااق 
 د.2013)التويجري، التربوية بالمؤسسات تحيط التي المتغيرات كل مع التعامل على

 لمواكبة للقيادة حديثة أنماث اساات،دام خالل من وذلك متميزة قيادات إلى )المدرسااةد التربوية المؤسااسااات تحتاج
 التعقيد، حد إلى وتشااابكها اودارية األعمال تطور ظل في العالمية المتغيرات ظل في اودارة أساااليب في السااريع التطور
 مطالبة أنها كما برمته، التعليمي النظام على تؤثر التي المدرساااة، مدير كاهل على والملقاة المتزايدة األعبا  خضااام وفي
 وتعزيز ،الجميع طاقات واساااااااتثمار الواحد، الفريق وروح الجماعي العمل فيها يساااااااود للعاملين، مناسااااااابة أجوا  ب،لق

 لهذه والوال  والعطا ، اونتاجية من المزيد إلى يؤدي وهذا ،االحترام بينهم ويسود  الثقة، من المزيد وإكسابهم  ،مشاركتهم 
  د.2010 )عبودي، المؤسسة

 الطرق، وترسم  المعالم تحدد التي فهي والتربوية التعليمية العملية في األسا   حجر هي المدرسية  اودارة وتعد
 الوظائ  تحقيق على تعمل وهي هادفة، متابعة النتائج ومتابعة األعمال، بمراجعة الميدان في العاملين أمام الساابيل وتنير

 بالمدرساااااة، العمل ساااااير وتنظيم لنموهم، الكاملة الفرص وإتاحة عليهم، والحفاظ ،التالميذ رعاية في متمثلة األسااااااساااااية
 ويعد فيها، العاملين جميع أذهان في المدرسااة أهدا  وضااوح طريق عن ذلك ويتحقق ،بالمدرسااة المحيطة البيئة وخدمة
 التعليمية العملية من عائد أفضااال تحقيق وبالتالي ،رساااالتها أدا  في المدرساااة لنجاح األسااااساااية  الضااامانات أهم من هذا

 د.2011 )مقابلة،
 القيم وخاصاااااااة والتربوية؛ اويجابية القيم تنمية عاتقهم على يقع الذين اوداريين أكثر من المدرساااااااة مدير ويعد

 المسؤول فهو أخر ، جهة من والوزارة والمديرية جهة من والمعلمين الطالب بين وصل حلقة نهإ إذ الصحية، التوعوية
 ال التربوية المؤساااساااة   في المدير به يقوم الذي الدور أهمية وإن مدرساااته،  شاااؤون  إدارة عن التعليم إدارة أمام المباشااار 
 تقبل على الطلبة قدرات بتطوير االهتمام المدير على يسااااتوجب إذ ؛خاص بشااااكل المدرسااااة شااااؤون إدارة على يقتصاااار
 تحث  التي والبحث  الحوار وحلقات  الندوات  خالل من وذلك  ،ومفاهيمهم  أخالقياتهم  في والتأثير  الم،تلفة  النظر وجهات 
 )الصااااااارايرة المحتملاااة والتحااادياااات المواق  لمواجهاااة التفكير عملياااات على والتااادرب والتعليم التعلم على الطالب

 د.2012والرشيدي،
 ومتابعة وتنظيم ت،طيط من والعمليات واألنشاااااطة الجهود جميع أنها المدرساااااية اودارة د2001) دياب وعر 

 أن على لمساااااااااعدته    النواحي جميع من هموإعدا  ،الطالب بنا   بغرض معه  العاملين  مع المدير  بها  يقوم والتي ورقابة  
 مجتمعه. تقدم في ويساهم المحيطة بيئته على ويحافظ ،المجتمع مع بنجاح يتكي 

 ،باسااتمرار ساالوكهم ومتابعة ،الدراسااة أثنا  الطلبة بصااحة االهتمام هو المدرسااية اودارة واجبات أهم من ولعل
 المسااااؤولية  المدرسااااية  اودارة عاتق على ويقع وتثقيفية، وعالجية وقائية خدمات وتقديم بينهم، الصااااحي  الوعي ونشاااار 
 بتطوير األول المقام في تعنى التي المدرسية  اودارة مهام من أساسية   مهمة الصحي  الوعي نإ إذ المجال، هذا في األكبر
 العادات فيه لتغر  بصااحته، تضاار والتي اونسااان، ألفها التي الساايئة العادات تغيير إلى يؤدي تطويرًا اونساااني الساالوك
 على واقتصااااادية،  االجتماعية، التنمية مجاالت على آثاره تنعكس مما المرض، شاااابح  عنه تدرأ التي السااااليمة  الصااااحية 
 د.2005 )السبول، الصحيح الوجه على المجتمع في بواجباته القيام على قادر غير المريض الش،ص أن اعتبار

 والمعلومات بالحقائق تزويدهم خالل من الصحية  المشكالت  حل في سهام او معناه الطلبة عند الصحي  فالوعي
 بالمهام والقيام اليومية حياتهم ممارسااة في مساااعدتهم وبالتالي ونضااجهم، خبراتهم ومسااتو  بحاجاتهم وربطها ،الصااحية
 لد  يكن لم فإن ميكانيكًيا، تدريسااه يمكن موضااوًعا وليساات ،الحياة أساالوب الصااحي والوعي وجه، أكمل على التعليمية
 زنكنة،) الطلبة إلى الشعور  هذا نقل من تتمكن لن فإنه ،الصحي  الوعي نشر  في األكيدة والرغبة لدافعا المدرسية  اودارة
 د.2009

 للتربية يمكن كي  بالحساابان  آخذين ومتواصاالة  وحتمية قوية عالقة والتربية الصااحة  بين القائمة العالقة فإن لذا
 لالرتباث نظرًا المناسااابة، التعليمية بالوساااائل وتطويرها ،ودعمها ،المتنوعة الصاااحية بالمعار  الطلبة تزود أن والتعليم
 د.2011 )اومامي، الصحي والوعي التعليم بين القوي
 الصحي: الوعي
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 المجال، هذا في الباحثين نظر وجهات التعريفات هذه تعكس إذ ،الصحي  للوعي التعريفات من العديد ظهرت قد
 سليم  صحي  سلوك  إلى الصحية  المعلومة ترجمة على األفراد "مقدرة به: يقصد  الصحي  الوعي أن التعريفات، هذه ومن
 د.320 ،2012 )قرواني، يستطيع" ما بقدر صحته على المحافظة من يمكنه الحياة، مواق  في

 إلى الصاااااااحية بالقضاااااااايا والحقائق واالتجاهات والمعلومات للمعار  "التحويل أنه: الصاااااااحي الوعي عر و
 د.24 ،2012 )فضة، المناسبة" الصحية والعادات الممارسات
 معلومات اكتساب  خالل من المستو ،  لتحسين  سليمة  بسلوكات  للقيام المتعلم "إثارة أنه: الصحي  الوعي عّر و
 ،2017 )طنطاوي، إيجابية" صااحية اتجاهات فيهم تتولد إذ ؛ ال،اطئة الصااحية المفاهيم إلغا  على تعمل مناساابة صااحية
 د.24

 صااحي  ساالوك  إلى صااحية  معلومات ترجمة على األفراد مقدرة أنه: الصااحي  الوعي لتعري  ناالباحث ،لصيو
 إمكانات من يتاح ما ضاااو  في صاااحته على المحافظة خاللها من يمكن والتي لها، يتعرض التي الحياة مواق  في ساااليم
 للسلوك. الموجه والتقدير والشعور والفهم واودراك المعرفة يشمل الصحي الوعي أنو عام، بشكل
 : المدرسة في الصحي الوعي توفير في المدرسية اإلدارة دور

 م،تل  في الطلبة لد  المدرساااااية الصاااااحة لتعزيز المتاحة القنوات أفضااااال من أنها على المدرساااااة إلى ينظر
 قطاعات كل في الصااحة لتعزيز كبيرة فرصااة توفر المدار  أن والتربية بالصااحة للمهتمين ثبت فقد التعليمية، المراحل
 لألمراض العالجية ال،دمات تكالي  زيادة مع وخصوًصا حدوثها قبل الصحية المشكالت من كثير من وللوقاية المجتمع،
 )األنصاااري، مبكرة ساان في المشااكالت هذه من للوقاية الجاد االلتفات إلى أد  مما المعيشااي، بالنمط والمرتبطة المزمنة
 د.2011

 على أنو الجيدة، الصاااحية العادات وممارساااتهم الطلبة، أبدان ساااالمة على الحفاظ في هًمام دوًرا للمدرساااة إنَّ
 وعالجية وقائية خدمات وتقديم بينهم، الصحي  الوعي ونشر  باستمرار،  التالميذ سلوك  متابعة مسؤولية  المدرسية  اودارة
 )األحمد، حياتهم مسااااااتقبل بنا  في عليهم ينعكس الذي األمر النفسااااااي، وتوافقهم العقلية، قدراتهم وتنمية م،تلفة، وتثقيفية
 د.2016

 المدرسية  البيئة متطلبات أبرز من تعد التي ،المدرسية  والصحة  السالمة  نحو المدرسية  اودارة مهام أبرز ومن
 إلى تحتاج ال والتي ،ال،فيفة اوصابات  عالج في تالميذال لمساعدة  المدرسة  في األولية اوسعافات  توفير والصحية  اآلمنة

 داخل الصاااحية الشاااروث وتوفير األولية، اوساااعافات على والطلبة المعلمين لتدريب برنامج ووضاااع الطبيب، اساااتدعا 
 د.2013 )مصطفى، جيدة وتهوية كافية إضا ة من الدراسية الفصول

 تعتبر والتي الرياضااية البرامج وخصااوصاًاا المدرسااة داخل باألنشااطة االهتمام المدرسااة مدير من يتطلب وكذلك
 الطلبة عبث من المدرسااااة محتويات سااااالمة على تساااااعد التي الالزمة اوجرا ات وات،اذ الطلبة، رعاية في مهمًا عاماًل

 وقائية أساااليب  واساات،دام  ،المدرسااة  ومبنى أنفسااهم  بالطلبة الضاارر  يلحق قد مما ؛المدرسااة  شاابابيك  تكسااير  أو بالمقاعد
 الساااااالمة لشاااااروث مالئمته ومد  المدرساااااي األثاث بتفقد والقيام المناساااااب، التعامل أسااااالوب حيث من مبكرة وعالجية
 د.2017 )الجبر، والصحة

 ، والمقاصاااااا  الدراسااااااية الفصااااااول عن بعيًدا المياه دورات موقع جعل على المحاولة المدرسااااااة مدير وعلى
 المدرساااة مدير بين هنا التعاون ويكون ،جديدة مياه دورات إضاااافة إلى تحتاج التي المساااتأجرة المباني في وخصاااوصااًاا 
نذار  جهاز  وتوفير لذلك،    الم،تص والمهند    المعلمين من لجنة  وتشاااااااكيل   الحريق، وطفا   أوعية  وتوفير للحرائق، إ
 المتاحة، المدرسااة إمكانيات وفق خطة بوضااع وتكليفهم ،الضاارورية للصاايانة المدرسااي المبنى حاجات وتحديد لدراسااة
 الحوادث)عيساااوي، وجود حالة في الساات،دامها مباشاارة بال،ارج متصاالة ساااللم وتوفير ،للمدرسااة إخال  خطة ووجود
  د.2011

  : المدرسية الصحة إرشادات
 للمدار  يمكن والمراهقين. لألطفال والبدني الغذائي النشااااث سااالوكيات تحساااين في مهًما دوًرا المدار  ؤديت

 تعلم بفرص الطالب تزويد ويعد والممارسات. السياسات تنفيذ خالل من البدني والنشاث الصحي األكل تدعم بيئات إنشا 
 وممارسااااااتها. الساااااالوكيات هذه إلى للتعر  للطالب أيضاااااًاا مهًما أمًرا المنتظم البدني والنشاااااااث الصااااااحي األكل تدعم
(Shaiful، 2010د 

 على الطالب جميع المدرسااية البيئة تشااجع أن يجب :البدني والنشاااث الصااحي األكل تدعم مدرسااية بيئات إنشااا 
 دsharma، 2011) الدراسي. اليوم طوال بدنًيا نشطين يكونوا وأن ،الطعام لتناول صحية خيارات ات،اذ

 المدرسية: الصحة خدمات
 وهي: ،د2016 )الشين، بينها المدرسية الصحة مجال في ال،دمات من العديد تقدم أن للمدرسة يمكن

 ال،اصة، االحتياجات ذوي خاصة شاملة طبية فحوصات عمل خالل من للطالب الصحية الحالة عن الكش  .1
 المدرسية. للصحة خاص سجل وإعداد للطالب، الصحية الحياة عن المعلومات وتدوين
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 ومتابعة طالب، كل صحية بطاقة وعمل للطلبة وعالجية طبية رعاية خدمات تقديم خالل من الطلبة صحة متابعة .2
 األمور. أوليا  مع بالشراكة الصحية الطلبة حالة
 تكون خاص قسااام بإنشاااا  قامتف ، المدرساااية بالصاااحة خاصاااًا اهتمامًا األردن في والتعليم التربية وزارة أولت

 والمعالجات الفحوصااات وجرا  صااحية فرقة د16) تشااكيل وتم المدار ، لطلبة الصااحية األمور متابعة الرئيسااة مهمته
 ضاااااامن المدرسااااااية الصااااااحية ال،دمات دمج تم بعدها د،1989) عام حتى عاملة الفرق هذه وبقيت المدار  في الطبية
 رفع على )العمل المدرسااية الصااحة قساام بها يقوم التي المهام ومن ،كافة المملكة مناطق في المنتشاارة الصااحية المراكز
  المدار ، في الموجودة الصااااحية الساااالبيات جميع متابعةو التدريسااااية، والهيئات الطلبة من لكل الصااااحي الوعي درجة

 دراسااااي، عام كل بداية في والمعلمات بالمعلمين باالسااااتعانة النظر فحص وإجرا  والطول الوزن قياسااااات أخذ متابعةو
  واألساااااانان، العام للبنية للطلبة الدوري والفحص التطعيم عملية متابعةو وقائي، كإجرا  األمراض عن المبكر الكشاااااا و
 والتعليم، التربية  وزارة ) الصاااااااحي التأمين  نفقة  على للطلبة  المجانية   الطبية  النظارات  توفير مشاااااااروع تنفيذ  متابعة  و

 .د2015
 متابعة مسااااؤولية المدرسااااية اودارة على إن حياته، في األهمية بالغ دراسااااته أثنا  الطالب بصااااحة االهتمام يعد

 اودارة على يقع إنهف تثقيفية وعالجية وقائية خدمات ولتقديم بينهم، الصااااااحي الوعي ونشاااااار باسااااااتمرار الطلبة ساااااالوك
 المراحل أكثر من تعد المرحلة هذه ألن األكبر، المساااؤولية الثانوية المرحلة وخاصاااة كافة، التعليم مراحل في المدرساااية
 العلمي للتطور ونتيجة المدرساااية، اودارة مهام من أسااااساااية مهمة الصاااحية التربية أن يظهر المرحلة تلك ف،الل أهمية،

 الوعي نتيجة تتالشاااااى بدأت قد اوجرا ات هذه أن ناالباحث ر ي االجتماعي والتواصااااال اوعالم لوساااااائل والتكنولوجي
 دور تراجع إلى أد  األمر وهذا األمراض، انتشااار من يحد الذي النظافة مسااتو  وتحساان المجتمع، أفراد لد  الصااحي
 مظاهر تراجع إلى إضاااافة الطلبة، بين الصاااحي الوعي نشااار في الباحثين نظر وجهة من المدرساااية واودارة المدرساااة
 أكثر المدرسااية اودارة جعلت قد الحديثة االتجاهات نإ إذ ؛الموضااوع هذا في النظر إعادة يجب لذا المدار ، في النظام
  الطلبة. شؤون ورعاية الصحية ال،دمات منها النواحي من العديد لتشمل توسعًا
  :الدراسة مشكلة

 المرحلة طلبة لد  الصااااااحي الوعي تنمية في المدرسااااااية اودارة دورل تعر ال هو الدراسااااااة هذه من الغرض
 المعلمين. نظر وجهة من تفعيلها وسبل ،عمان العاصمة محافظة في الثانوية
 الدراسة( )أسئلة الدراسة مشكلة عناصر

التالية: األسئلة عن اوجابة الحالية الدراسة ستحاول

 من عمان العاصمة محافظة في الثانوية المرحلة طلبة لد  الصحي الوعي تنمية في المدرسية اودارة دور ما .1
 المعلمين؟ نظر وجهة

 العاصمة محافظة في الثانوية المرحلة طلبة لد  الصحي الوعي تنمية في المدرسية اودارة دور تفعيل سبل ما .2
 المعلمين؟ نظر وجهة من عمان

 :الدراسة أهمية
 هما: ،جانبين من الدراسة هذه أهمية تنبع

 العلمية: األهمية أواًل:
 المدرسااية اودارة دور بموضااوع خاصااة نظرية أطر من الدراسااة سااتضاايفه ما خالل من العلمية األهمية تتحدد

 والذي المعلمين، نظر وجهة من تفعيلها وسبل  العاصمة  محافظة في الثانوية المرحلة طلبة لد  الصحي  الوعي تنمية في
 أدب من ورد ما توظي  في الدراساااة هذه تساااهم أن يمكنو مساااتقبلية، دراساااات في الباحثون منه يساااتفيد أن الممكن من

 بيئة في المتمثلة العربية البيئة في الحالية الدراسااة لمتغيرات وتفساايرات إليها، التوصاال تم التي النتائج تفسااير في نظري
 الموضوعات. هذه مثل معالجـة في تسهم دراسات إلى تفتقر التي ، األردن
 :يلي فيما للدراسة التطبيقية األهمية تكمن العملية: األهمية ثانيًا:

 الثانوية، المرحلة طلبة لد  الصحي الوعي تنمية في المدرسية اودارة بدور يتعلق مقياسًا الحالية الدراسة توفر -
 التربوي. الحقل في والمشتغلون والمهتمون الباحثون منه يستفيد وثبات صدق من السيكومترية ال،صائص فيه تتوفر

 في المدرسية اودارة دور إلى للتعر  األردن في والحكومية ال،اصة المدار  مديري الدراسة هذه تفيد أن يؤمل -
 الطلبة. لد  الصحي الوعي تنمية

 الطلبة. لد  الصحي الوعي تنمية في المدرسية اودراة تفعيل لسبل المقترحات من بمجموعة ال،روج -

 الصحي الوعي تنمية موضوع على أكثر للتعر  والتعليم التربية وزارة في المسؤولين الدراسة هذه تفيد أن يؤمل -
 الموضوع. هذا مثل مع للتعامل المدار  لمديري دورات عقد ومحاولة الطلبة لد 
 :واالصطالحية اإلجرائية التعريفات
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 اآلتية: المصطلحات على الدراسة هذه اشتملت
سبة،  معرفة وحيازة سليمة،  صحية  اتجاهات تكوين على المدرسة  طالب مساعدة  "عملية الصحي:  الوعي ساب  منا  واكت
 )قطيشاات،  مجتمعه" وصاحة  أسارته  وصاحة  صاحته  على المحافظة من يمكنه بما اليومية حياته في ساليم،  صاحي  سالوك 
 د.2007 ،12 ص

 تنمية في المدرسااااية اودارة دور مقيا  من المعلم عليها ساااايحصاااال التي الدرجة أنها اجرائيًا: الصااااحي الوعي ويعرف
 الحالية. الدراسة ألغراض بتطويره الباحثان قام والذي الثانوية المرحلة طلبة لد  الصحي الوعي
 الدراسة: حدود
 لوائين وتشاامل ،عمان العاصاامة محافظة األردن في الحكومية الثانوية المدار  الدراسااة هذه اقتصاارت المكانية: الحدود
 د.عمان قصبة لوا  و الجامعة لوا ) وهم

 .م2019ة2018 العام من الثاني الدراسي الفصل خالل الدراسة هذه طبقت :الزمانية الحدود
 محافظة في الحكومية المدار  في الثانوية المرحلة ومعلمات معلمي على الدراسااااااة هذه اقتصاااااارت البشاااااارية: الحدود
 عمان. العاصمة

الدراسة محددات

 التالية: بالمحددات مرهونة تبقى الدراسة هذه نتائج تعميم إن
 الدراسة. ألدوات السيكومترية ال،صائص دقة درجة .1
 الدراسة. أدوات على باالستجابة الدراسة عينة أفراد ونزاهة صدق درجة .2
 السابقة: الدراسات ثانيًا:

 :اآلتي النحو على األقدم إلى األحدث من زمنيًا الدراسة بموضوع الصلة ذات السابقة للدراسات عرض يلي فيما
 العربية: الدراسات

 حياة بثقافة الطلبة توعية في المدار  ُمديري دور إلى الّتعر  د2018) الرشيدي  بها قام التي الدِّراسة  وهدفت
 من المساااحي، الوصااافي المنهج اسااات،دام وتم المعلمين، نظر وجهة من الكويت دولة في االبتدائية المرحلة في سااُامنة بال

ستبانة  تطوير خالل سات  على باالعتماد ا سابقة  الدرا  من التحقق تم مجاالت، ثالثة على موزعة فقرة د40) من تكونت ال
 الجهرا  بمنطقة ةبتدائياال المرحلة مدار  ومعلمات معلمي جميع من الدراساااااة مجتمع وتكون وثباتها، صااااادقها دالالت
 مدار  في ومعلمة معلمًا د639) من وتكونت البسااااايطة، العشاااااوائية بالطريقة عينة اختيار وتم الكويت، بدولة الّتعليمية
 توعية في المدار  ُمديري دور أن إلى الدراساااااة توصااااالتو الكويت، بدولة الّتعليمية الجهرا  بمنطقة االبتدائية المرحلة
 ذات فروق وجود النتائج وبينت متوسطة،  بدرجة جا  الكويت دولة في االبتدائية المرحلة في ُسمنة  بال حياة بثقافة الطلبة
 المعلمات، لصالح الفروق وجا ت الجنس لمتغير تعز  الدراسة أداة مجاالت على الدِّراسة عينة لتقديرات إحصائية داللة
 العلمي المؤهل لمتغيري تعز  الدراسة أداة مجاالت على الدِّراسة عينة لتقديرات إحصائية داللة ذات فروق وجود وعدم

 المجاالت في الطلبة بتثقي  تتعلق التي الدراسااااات من مزيد إجرا  بضاااارورة الدراسااااة أوصاااات وقد ال،برة، وساااانوات
 الم،تلفة.

 الصااحي الوعي تنمية في دK.W.L) إسااتراتيجية أثر إلى لتعر ل هدفت التي د2017) وإبراهيم ارهي  دراسااة

 التربية كلية طلبة من الدراسااة مجتمع وتكون التجريبي، المنهج اساات،دام تم العراق، في األساااسااية التربية كلية طلبة لد 
 طالبًا د32) بواقع األسااااساااية التربية كلية طلبة من وضاااابطة، تجريبية مجموعتين خالل من من العراق، في األسااااساااية
 وبعد االختبار وطبق والثبات، الصااادق دالالت من التحقق وتم الصاااحي الوعي مقيا  اسااات،دام تم مجموعة لكل وطالبة
 على التجريبية المجموعة لصالح  إحصائية  داللة ذات فروق وجود إلى الدراسة  توصلت  اوحصائي  التحليل عملية إجرا 
 بضرورة  الدراسة  أوصت  وقد تتعلمد، كي  نفسك  )علم د،K.W.L) إستراتيجية  على درست  التي والبعدي القبلي القياسين 

 المدار . في الصحي الوعي حول الدراسات من مزيد إجرا 
 في الطلبة لد  الصااااحي الوعي تنمية في المدرسااااية اودارة دور عن الكشاااا  د2017) الحلبي دراسااااة هدفت

 الطلبة من الدراسة مجتمع وتكون التحليلي، الوصفي المنهج است،دام تم غزة، محافظات في الدولية الغوث وكالة مدار 
 لجمع أداة االساااااااتبانة   واسااااااات،دمت   فردًا، د233) من تكونت  عينة  خالل من غزة، بمحافظة   الدولية   الغوث مدار   في

 دور أن إلى الدراسة  توصلت  اوحصائية  المعالجة إجرا  وبعد والثبات، الصدق  دالالت من التحقق وتم الدراسة،  بيانات
 بدرجة كان غزة محافظات في الدولية الغوث وكالة مدار  في الطلبة لد  الصااااحي الوعي تنمية في المدرسااااية اودارة

 الطلب لد  الصحي الوعي تنمية في المدرسية اودارة دور مستو  في إحصائية داللة ذات فروق وجود وعدم متوسطة،
 خالل من الطلبة لد  الصحي  الوعي تعزيز بضرورة  الدراسة  أوصت  وقد التعليمي، والمستو   الجنس لمتغيري يعز 

 والتوعوية. الصحية النشرات
 األجنبية: الدراسات
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 فعالية تعزيز في الصحي المشر  دور إبراز إلى هدفـاااااات دراسـااااااة دAl, 2017-Emami) اومامـااااااي أجر 

 الديمغرافية،   المتغيرات بعض في وعالقتها  باألردن  معان  مدينة   في الحكومية  المدار   في الصاااااااحية   التربية  مجاالت 
 عينة وتكونت باألردن، معان مدينة في الحكومية المدار  في الصااااحيين المشاااارفين جميع من الدراسااااة مجتمع تكونو

 دراساااة على القائم التحليلي الوصااافي المنهج لدراساااة اسااات،دمت وقد مشااارفًا، د38و) ومعلمة معلمًا د38) من الدراساااة
 اونجابية، الصااحةو العامة، والسااالمة البيئية الصااحةو التغدية، حول: تمحورت مجاالت اربعة من األداة وتكونت الحالة
 التربية مجاالت فعالية تعزيز في الصحي  المشر   دور أن الدراسة  أظهرت وقد وثباتها، صدقها  دالالت من التحقق وتم

 إحصاااائية داللة ذات فروق وجود وعدم متوساااطة، بدرجة جا  باألردن معان مدينة في الحكومية المدار  في الصاااحية
 الحكومية، المدار  في الصحي التثقي  مجاالت فعالية تعزيز في الصحي المشر  لدور التعليم ومستو  الجنس لمتغير
 الصحي. الوعي مفهوم حول تدريبية بدورات الصحيين المشرفين يفادإ بضرورة الدراسة أوصت وقد

 احتياجات تقييم هدفت التي دHussain, Shahzad, Almogir، 2014) والمغير وشااهرزاد حسااين دراسااة أما

 في الطلبة من الدراسااة مجتمع تكون والنوعي، الكمي المنهج اساات،دام تم االبتدائية، المدار  في الصااحي للتثقي  الطلبة
 باكساااااااتان، في حكومية مدار  في وطالبة طالب د400) من الدراساااااااة عينة وتكونت باكساااااااتان، في حكومية مدار 

 اوحصااائي التحليل إجرا  وبعد وثباتها، صاادقها دالالت من التحقق وتم دراسااةال بيانات لجمع أداة االسااتبانة واساات،دمت
 والنظافة الغذا  في الوعي مجاالت في متوسااااطة بدرجة كان الصااااحي للتثقي  الطلبة إدراك أن إلى الدراسااااة توصاااالت
 الصحي. التثقي  حول الدراسات من مزيد بإجرا  الدراسة أوصت وقد النفسية، والمشاكل العامة

 البدنية واللياقة الصحية معرفة على المدار  تأثير مد  تحليل إلى هدفت دTepas، 2013) تيبا  دراسة وفي

سة  مجتمع وتكون كاليفورنيا والية في طلبة عند ست،دام  وتم كاليفورنيا، في المدار  جميع من الدرا سة  ا  بين مقارنة درا
 من التحقق تم الطلبة على اسااتبيانات توزيع خالل من تنفذ، لم والثانية بدنية ولياقة صااحية برامج نفذت األولى مدرسااتين
 الصحية  بالمعلومات الطلبة معرفة الدراسة  وأظهرت التحليلي، الوصفي  المنهج الدراسة  واتبعت وثباتها، صدقها  دالالت
 وأظهرت توفر، لم التي المدار  من البدنية واللياقة الصااحية التوعية برامج وفرت التي المدار  في أعلى بنساابة كانت

 في الطلبة لد  د،%86 – 83) الصحية  المعلومات لمعرفة نسبة  للطلبة صحية  برامج وفرت التي المدار  نأ الدراسة 
 على طلبتها حصااااال والتي البرامج هذه توفر لم التي األخر  المدار  ب،ال  البدنية واللياقة الصاااااحية للمعرفة التوعية
 حول الدراسات  من مزيد جرا إ بضرورة  الدراسة  أوصت  وقد الموضوع،  نفس على المعرفة من د%43 – 40) نسبة 

 الم،تلفة. المراحل في الطلبة دنع الصحية المعرفة
 السابقة: الدراسات عن الحالية الدراسة تتميز ما

 محافظة في الثانوية المرحلة طلبة لد  الصااااحي الوعي تنمية في المدرسااااية اودارة دور الدراسااااة هذه تناولت
 في أخر  دراسااة تبحثه لم ما وهو الدراسااة هذه يميز ما وهذا المعلمين، نظر وجهة من تفعيلها وساابل ،عمان العاصاامة
 الميدان. هذا في جديدة إضافة يعد مما الباحثين طالعا حدود
 الدراسة: منهج

الدراسة أغراض مع ينسجم الذي التحليلي الوصفي المنهج الدراسة هذه في ناالباحث اتبع

 الدراسة: مجتمع
 العاصااااااامة محافظة في الثانوية للمرحلة الحكومية المدار  ومعلمات معلمي جميع من الدراساااااااة مجتمع تكون

 حساااااااب ومعلمة  معلم د4473) عددهم  والبالغ   ،2019ة2018 للعام  الثاني  الدراساااااااي  الفصااااااال خالل العاملين  عمان، 
 ردن.األ في والتعليم التربية وزارة إحصائية

  الدراسة: عينة
 العاصاااامة العاصاااامة محافظة في الثانوية المرحلة ومعلمات معلمي من د%10) من الدراسااااة عينة أفراد تكون

 ومعلمة، معلمًا د448) بواقع  عماند قصاابة ولوا  الجامعة لوا  ) من البساايطة العشااوائية بالطريقة اختيارهم وتم عمان،
 .2019ة2018 للعام الثاني الدراسي الفصل خالل

 
 الدراسة: أداة

 وسبل  الثانوية المرحلة طلبة لد  الصحي  الوعي تنمية في المدرسية  اودارة دور إلى تعر لل مقيا  تطوير تم
 الصحية. التوعية تفعيل

  لد  الصحي  الوعي تنمية في المدرسية  اودارة دور مقيا  بتطوير ناالباحث قام الدراسة  اهدا  تحقيق أجل من
سات  في المست،دمة  المقاييس على االطالع خالل من الثانوية، المرحلة طلبة سابقة،  الدرا  تناولت التي النظرية واألطر ال
 المقيا  وتكون وبيئتها، وهدفها الدراسااااااة موضااااااوع مع يتفق بما الفقرات صااااااياغة وتم الطلبة، لد  الصااااااحي الوعي

سي  ليكرت تدريج حسب  الفقرات عن اوجابة تكون فقرة، د37) من األولية بصورته   نادرًا، أحيانًا، غالبًا،  )دائمًا، ال،ما
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 في إيجابيًا، الفقرات اتجاه كان إذا د،1 ،2 ،3 ،4 ،5) األرقام السابق التدريج إعطا  خالل من المقيا  تصحيح تم أبدًاد،
 اودارة دور مساااااااتو  أن تعني المرتفعة  الدرجة   فإن  وبهذا  سااااااالبيًا،   الفقرات اتجاه  كان  إذا األوزان هذه  عكس تم حين

 المدرسية  اودارة دور مستو   مستو    أن تعني المتدنية والدرجة مرتفع، الطلبة لد  الصحي  الوعي تنمية في المدرسية 
 .اوثباته األداة صدق دالالت من التحقق من الباحثان وقام من،فض، الطلبة لد  الصحي الوعي تنمية في

 الصحي: الوعي قيم لتحديد التالية المعادلة واست،دمت
 للبديل الدنيا القيمة – للبديل العليا القيمة

= 
5-1 

= 
4 

= 1.33+1=2.33 
 3 3 المستويات عدد

 فأقل. 2.33 يكون المن،فضة الدرجة فإن لذا
 .3.67-2.34 يكون المتوسط درجة 
 5 -3.68 يكون المرتفع درجة 

 :الدراسة أداة صدق دالالت
سة  أداة صدق  من للتأكد ست،راج  تم الدرا  ال،برة ذوي من محكمين د10) على االستبانة  عرض تم إذ الظاهري الصدق  ا

  المعدة الدراسااة أداة فقرات على للحكم وذلك التربوية، واودارة األصااول مجال في المت،صااين الجامعات أساااتذة من واالختصاااص
 إلى بحاجة الفقرات كانت إذا وفيما الدراسااة ألغراض الفقرات مال مة ومد  اللغوية الصااياغة سااالمة مد  حيث من الغرض لهذا

 عدد  بلغ حيث  النهائية   بصاااااااورتها   األداة وإخراج المحكمين، من د%80) عليه  اتفق بما  األخذ  وتم المقترح، التعديل   وما  تعديل،  
 فقرة. د37) فقراتها
 :الدراسة أداة ثبات

 االسااااتبانة تطبيق خالل من دtest-retest) االختبار وإعادة -االختبار طريقة اساااات،دام تم الدراسااااة أداة ثبات من للتأكد

 الحكومية  المدار   في العاملين  المعلمين من الدراساااااااة  عينة  أفراد خارج  من ومعلمة  معلًما  د30) قوامها  اساااااااتطالعية  عينة  على
 تم ثم والثاني، األول التطبيقين بين أسااااابوعان مدته زمني وبفاصااااال عمان، العاصااااامة محافظة في والتعليم التربية لمديرية التابعة

 الفقرات اتسااااااااق معامل اسااااااات،راج خالل من فتمت الثانية الطريقة أما التطبيقين. درجات بين بيرساااااااون ارتباث معامل حسااااااااب
 االستبانة. ثبات معامل د1) الجدول ويبين ألفاد، )كرونباخ

 الثبات معامالت (:1) الجدول
 االعادة بيرسون ارتباط معامل الداخلي االتساق ثبات معامل مجالال

 0.87 0.87 المدرسة في الصحي التثقي  مجال

 0.85 0.82 المدرسية البيئة مجال

 0.80 0.83 المدرسية الصحة جانب في المقدمة ال،دمات مجال

 الدراسات. من النوع لهذا مناسبًا كان الثبات معامل أن السابق الجدول استطالع خالل من تبين
 اإلحصائية: المعالجة

 المعيارية. واالنحرافات المتوسطات است،دام تم ولاأل السؤال عن لإلجابة -

 المؤوية. والنسب التكرارت است،دام تم الثاني السؤال عن لإلجابة -
 ومناقشتها الدراسة نتائج

 يلي: وكما أسئلتها تسلسل حسب الدراسة نتائج يلي فيما ناالباحث  استعرض
 المرحلة طلبة لدى الصحي الوعي تنمية في المدرسية اإلدارة دور ما على: ينص الذي ولاأل السؤال تحليل نتائج

 المعلمين؟ نظر وجهة من عمان العاصمة محافظة في الثانوية
سؤال  عن لإلجابة ست،راج  تم ال  تنمية في المدرسية  اودارة لدور المعيارية واالنحرافات الحسابية  المتوسطات  ا

 المعلمين. نظر وجهة من عمان العاصمة محافظة في الثانوية المرحلة طلبة لد  الصحي الوعي
 الدراسة أداة ألبعاد والدور والرتبة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:2) الجدول

  رقم
 المجال

 المتوسط المجال
 االنحراف
 المعياري

 الدور الرتبة

 متوسط 2 0.81 3.02 المدرسة في الصحي التثقي  1

 متوسط 3 0.83 2.99 المدرسية البيئة 2

 متوسط 1 0.84 3.08 المدرسية الصحة جانب في المقدمة ال،دمات 3

 متوسط 0.83 3.03 الكلية الدرجة

 جا  وقد المقدمة، ال،دمات مجال الصاااحي الوعي تنمية في المدرساااية اودارة دور بان يتضاااح د2) الجدول من
 الثانية المرتبة في وجا  د0،84) معياري وانحرا  د3،08) حسااابي بمتوسااط األولى بالمرتبة المدرسااية الصااحة جانب
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 جا  األخيرة المرتبة وفي د،0،81) معياري وبانحرا  د3،02) حسااابي وبمتوسااط المدرسااة في الصااحي التثقي  مجال
 د.0،83) معياري وانحرا  د2،99) حسابي بمتوسط المدرسية البيئة مجال
 المدرسة: في الصحي التثقيف مجال

 أن تبين إذ ؛  المدرساة  في الصاحي  التثقي  لمجال المعياري واالنحرا  الحساابي  الوساط  قيم د2) الجدول يمثل
 الدور هذا أن بمعنى متوسطة، كانت عامة الصحي الوعي تنمية في المدرسية اودارة دور حول المعلمين إجابات متوسط
 كانت  كافة   الفقرات على العينة  إجابات   متوساااااااطات  أن والمالحظ من،فضاااااااًا، يكن ولم مرتفعاً  يكن لم نظرهم وجهة  من

 لها إرشادية لوحات وجود على "الحرص على ينص الذي د1) للسؤال كان الحسابي  للمتوسط  قيمة أعلى حيث متوسطة، 
 من ذلك تفسير  ويمكن د،0.69) معياري وبانحرا  د3.53) الحسابي   المتوسط  قيمة بلغتف المدرسية."،  بالصحة  صلة 
 وجود ومنها عّدة ممارسااات خالل من يتم أن يمكن والذي ،الصااحي التثقي  أهمية يدركون الدراسااة عينة أفراد أن خالل
 الموضوعات  تلك على لالطالع الطلبة يمكّن الذي األمر المدرسية،  بالصحة  تتعلق موضوعات  تتضمن  إرشادية  لوحات

 على الطلبة تشجيع  " على تنص التي د16) للفقرة كان حسابي  متوسط  قلأ نوأ لديهم، الصحي  الوعي مستو   يزدادف ،
 يمكن د،0.89) معياري بانحرا  د2.66) الحساااااابي متوساااااطها بلغ والتي الم،تلفة." التوعوية البرامج في المشااااااركة
 ُتكساااابهم والتي الم،تلفة التوعوية البرامج في المشاااااركة يحبون الطلبة أن يدركون العينة أفراد أن خالل من ذلك تفسااااير
 وبانحرا  د3.02) بلغ فقد العام المتوساااط ماأ  متوساااطة، الفقرة هذه على اساااتجابة جا ت لذلك الحياة في كبيرة خبرات
 ؛متوسطاً  كان الصحي  التثقي  مجال في المدرسية  داراةاو دا أ نأ يعني وهذا متوسط،  عام وبمستو   د0.81) معياري

 العينة أفراد أن خالل من ذلك تفساااااير ويمكن ،الطلبة لد  الصاااااحي الوعي تنمية في المدار  في قصاااااور هناك نأ يأ
 الوساااائل اسااات،دام خالل من وذلك الطلبة، لد  الصاااحي الوعي زيادة في إيجابي كعامل الصاااحي التثقي  أهمية يدركون
 المسااااااتو  إلى يصاااااال لزم الحكومية المدار  في الصااااااحي التثقي  في االهتمام نأ الباحثان عتقديو الم،تلفة، والتقنيات
 توعية في المدار  مديري دور نأ إلى توصاالت التي د2018) الرشاايدي دراسااة نتيجة مع النتيجة هذه وتتفق .المناسااب
سة  مع االتفاق سبب  يكون وقد ،متوسطة  بدرجة جا  سمنة  بال حياة بثقافة الطلبة  انقص  هناك نأ د2018) الرشيدي  درا
 .عام بشكل الطلبة توعية في اودارة دور في

  ة:المدرسي البيئة مجال
 للمتوسااط قيمة أعلى إن إذ المدرسااية، البيئة لمجال المعياري واالنحرا  الحسااابي الوسااط قيم د2) الجدول يمثل
 الحساااابي   المتوساااط  قيمة فبلغت  المدرساااي"،  المقصااا   نظافة متابعة " على ينص الذي د24) للساااؤال  كان الحساااابي 

 جميع بمتابعة تقوم أن المدرساااااااية اودارة على أن خالل من ذلك تفساااااااير ويمكن د،0.59) معياري وبانحرا  د3.28)
 في آمنة  بيئة  ُتوّفر ال أن ُيمكن التي والعيوب الثغرات عن الكشااااااا  يمكنف ، المدرساااااااية    بالصاااااااحة    تتعلق التي األمور

 من للتأكد المدرساااااة في المرافق جميع متابعة خالل من لها، المناسااااابة الحلول توجد أن اودارة تساااااتطيع إذ المدرساااااة،
 الطلبة توجيه على الحرص " على تنص التي د27) للفقرة كان حسااابي متوسااط قلأ نوأ ، الصااحية الناحية من سااالمتها
 تفساااير ويمكن  د،0.91) معياري بانحرا  د2.71) الحساااابي متوساااطها بلغ والتي ." الصاااحية. الغذائية األنماث التباع
 ،الجساااامية بصااااحتهم تتعلق ألنها الصااااحية الغذائية العادات تباعا على الحرص كل حريصااااون الطلبة أن خالل من ذلك
 بلغ فقد العام المتوساااااط ماأ مقبولة، وغير إيجابية غير صاااااحية ممارساااااات نحو الطلبة هؤال  يتجه أن الممكن من وليس

 نأ المدرسااااية داراةاو على يجب نهأ ساااابق مما ويتبين ،متوسااااط  عام وبمسااااتو  د0.83) معياري وبانحرا  د2.99)
 خر .أ جهة من الطلبة صحة وعلى المدرسة ةسمع على حفاظًا نظيفة مدرسية بيئة يجادإ هميةأ تدرك

 المسااتو  إلى يصاال لم الحكومية المدار  في المدرسااية البيئة بمجال االهتمام نأ خالل من ذلك تفسااير ويمكن
 وعي لديهم حركيًا المعاقين نأ إلى توصاااالت التي د2017) وساااايفي ومقراني دين دراسااااة نتيجة مع وت،تل  ،المناسااااب
 الوعي في مرتفع مسااتو  وجود هو د2017) وساايفي ومقراني دين دراسااة مع ال،ال  ساابب يكون وقد ،مرتفع صااحي
 السابقة. الدراسة في الصحي

  : المدرسية الصحة جانب في المقدمة الخدمات مجال
 الصاااااااحة  جانب   في المقدمة   ال،دمات   لمجال  المعياري  واالنحرا  الحساااااااابي الوساااااااط قيم د2) الجدول  يمثل 
 اللوازم توفير على "الحرص على ينص الذي د28) للساااااااؤال كان الحساااااااابي للمتوساااااااط قيمة أعلى إن إذ المدرساااااااية،
  د،0.81) معياري وبانحرا  د3.29) الحسااابي  المتوسااط قيمة فبلغت  المدرسااية.."، الصااحة على للحفاظ الضاارورية

 جميع توفير خالل من وذلك المدرسااااااة  في آمنة بيئة توفير أهمية يدركون العينة أفراد أن خالل من ذلك تفسااااااير  ويمكن
 ساالوك من يمكنهم بما للطلبة آمنة بيئة توفير وبالتالي المدرسااية، الصااحة على المحافظة في ُتسااهم أن يمكن التي اللوازم
 على تنص التي د37) للفقرة كان حسااابي متوسااط قلأ وأن المدرسااية، الصااحة في مناساابة أنماث وتبني إيجابية اتجاهات
 د1.97) الحسااااابي متوسااااطها بلغ والتي ".المدرسااااية الصااااحة حول هامة توعوية ارشااااادات تتضاااامن نشاااارات "توزيع
 في توعوية  نشااااااارات وجود أهمية  يدركون  العينة  أفراد أن خالل من ذلك  تفساااااااير ويمكن د،0.96) معياري  بانحرا  
 ذلك غير أو الصحية  التربية أو الصحية  البيئة أو الصحي  التثقي  أو الصحي  الوعي حول موضوعات  تتناول المدرسية 
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 وبانحرا  د3.08) بلغ فقد العام المتوسط ماأ مناسبة،  صحية  أنماث وتبني الصحي  وعيهم من يزيد لما الموضوعات  من
 متوسط. عام وبمستو  د0.84) معياري

 مرأ وهو متوساااطة، بدرجة النتائج كانتف ، الصاااحية ال،دمات في قصاااور وجود إلى عام بشاااكل النتائج وتشاااير
 وقد ،المدرساااية داراتاو عند األولى ولويةاأل في ترد ال المدرساااية الصاااحة بجانب المقدمة ال،دمات مجال نأ على يدل
 دارةاو بين عالية صحية  ثقافة انتشار  وجود وعدم جهة من المدرسية  البيئة صحة  لقيا  معايير وجود عدم السبب  يكون

  نظيفة. مدرسية بيئة إلى للوصول المناسبة المرافق وجود عدم السبب يكون وقد الحكومية المدار  في المدرسية
 توعية في المدار  مديري دور نأ إلى توصااالت التي د2018) الرشااايدي دراساااة نتيجة مع النتيجة هذه وتتفق

سة  مع االتفاق سبب  يكون وقد ،متوسطة  بدرجة جا  سمنة  بال حياة بثقافة الطلبة  انقص  هناك نأ د2018) الرشيدي  درا
 .عام بشكل الطلبة توعية في اودارة دور في
 لدى الصحي الوعي تنمية في المدرسية اإلدارة دور تفعيل سبل ما على: ينص الذي الثاني السؤال تحليل نتائج :2س

 المعلمين؟ نظر وجهة من عمان العاصمة محافظة في الثانوية المرحلة طلبة
 وفيما المفتوح الساااؤال على العينة أفراد وجابات المئوية والنساااب التكرارات اسااات،راج تم الساااؤال عن لإلجابة

 لذلك: توضيح يلي
 الوعي لتفعيل الحكومية الثانوية المدارس في المدرسية اإلدارة دور تفعيل لسبل المئوية والنسب التكرارات (:3) الجدول

 طلبتها لدى الصحي
 المئوية النسبة التكرار اإلجابة الرقم

 %100 56 الصحي. الطلبة وعي لزيادة الالمنهجية األنشطة تفعل أن المدرسية لإلدارة يمكن 1

 %82.1 46 الصحي. الوعي عن يوم كل فقرة بت،صيص المدرسية اوذاعة تفعل أن لإلدارة يمكن 2

 %66.1 37 الطلبة. عند الصحي الوعي لزيادة العالقة ذات الجهات مع التعاون المدرسية لإلدارة يمكن 3

 %19.6 11 الصحي. الطلبة وعي لزيادة – األردنية الصحة وزارة مع التعاون المدرسية لإلدارة يمكن 4

 %19.6 11 باستمرار. بالنظافة االلتزام على الطلبة تشجيع المدرسية لإلدارة يمكن 5

 %89.3 50 والسالمة. الصحة بتعليمات الطلبة التزام مد  مراقبة المدرسية لإلدارة يمكن 6

 %57.1 32 الصحي. الوعي عن حائط لوحات لعمل الطلبة تشجيع المدرسية لإلدارة يمكن 7

 %30.4 17 الصحي. الوعي عن وملصقات صور جلب على الطلبة تشجيع المدرسية لإلدارة يمكن 8

 %76.8 43 الصحي. الوعي حول توعوية ومحاضرات ندوات عمل المدرسية لإلدارة يمكن 9

10 
 الوعي محور حول يكون الدراسي العام في يومًا ت،صص أن المدرسية لإلدارة يمكن

 الصحي.
53 94.6% 

 %46.4 26 الصحي. الوعي حول آرائهم من لالستفادة المحلي المجتمع مع لقا ات عمل المدرسية لإلدارة يمكن 11

 %48.2 27 الصحي. الطلبة وعي لزيادة واضحة خطط تبني المدرسية لإلدارة يمكن 12

 الوعي زيادة في الدمرسااية اودارة دور حول العينة أفراد إجابات في تفاوتًا هناك أن السااابق الجدول من يتضااح
 "يمكن على: نصاااات التي د1) فقرة األولى المرتبة في جا  إذ األهم، للنقطة نظره وجهة منهم كل بّينف للطلبة، الصااااحي
 تكرارًا د56) تكرارات أعلى على حازتف الصااحي" الطلبة وعي لزيادة الالمنهجية األنشااطة تفعل أن المدرسااية لإلدارة
 الصااااحة وزارة مع التعاون المدرسااااية لإلدارة "يمكن د4) الفقرة جا ت األخيرة المرتبة وفي د،%100) مئوية وبنساااابة
 بعدد باساااتمرار" بالنظام االلتزام على الطلبة تشاااجيع المدرساااية لإلدارة "يمكن د5) والفقرة الطلبة" وعي لزيادة األردنية
 د.%19.6) مئوية وبنسبة د11) تكرارات

 نسااااااابة على االتفاق أن تبين مئوية نسااااااابة أعلى على حازت التي د1) الفقرة أن خالل من ذلك تفساااااااير ويمكن
 النشاطات خالل من للطلبة الصحي الوعي )رفعد تفعيل تستطيع المدرسية اودارة أن يعتقدون المعلمين أن تؤكد 100%

 النتائج جا ت لذلك يكفي بما تساااتغل لم النشااااطات هذه أن على يدل مما الفقرة، هذه على العينة أفراد أجمع وقد المنهجية
 تفعيل يمكنف ، الغرض لهذا المدرسااية االذاعة اسااتغالل على وافقت الدراسااة عينة أفراد من عالية نساابة أنو متوسااطة،
 من الصااحية للتوعية الساانة في يوم إقامة واسااتحساانت الم،تلفة، والفعاليات الكلمات خالل من الطلبة عند الصااحي الوعي
 عندهم. الصحي الوعي لنشر ضرورة بالتعليمات الطلبة اللتزام والمتابعة الرقابة أن أقرواو م،تلفة، نشاطات عمل خالل

 أن نسااتنتج د12-11-8-7-5-4) رقم الفقرات وهي والمتدنية المتوسااطة النساابة ذات الفقرات نسااتعرض وحين
 مستقلة  الصحة  وزارة ألن الصحة،  وزارة مع بالتعاون المدرسية  االدارات قدرات يفوق الفقرات هذه مضمون  من جز ًا
 تقوم نأ يمكن الصااحة وزارة أنو للمسااا لة، يعرض قد أخر  وزارة مع المدرسااية اودارة واتصااال التربية وزارة عن
 ومد  باسااتمرار الطلبة نظافة تتابع نأ المدرسااية لإلدارة يمكن وكذلك الطلبة، لد  الصااحي الوعي تنمية في فاعل بدور
 ،حائط لوحات عمل خالل من لديهم الصحي  الوعي لتنمية الطلبة تشجع  نأ المدرسية  لإلدارة يمكنو ، بالتعليمات تقيدهم
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 المحلي المجتمع مع الشااااراكة تفعل نأ المدرسااااية دارةلإل يمكنو ، الصااااحي الوعي عن وملصااااقات صااااور واحضااااار
  الصحي. الطلبة وعي لزيادة واضحة خطط بنا  وكذلك الصحي الوعي حول الم،تلفة را اآل من واالستفادة

 العاصاااامة محافظة في الثانوية المرحلة طلبة لد  الصااااحي الوعي تنمية في تسااااهم أن المدرسااااية لإلدارة يمكن
  يلي: ما خالل من عمان

 اودارة تمار   أن يتطلب  وهذا  ،لألفراد الصاااااااحية  التوعية  بعملية  تقوم أن المدرساااااااية    اودارة عاتق  على يقع
 وتبصاااير ذلك نشااار على والعمل صاااحيًا الطلبة توعية في: وتتمثل ،ال،طوات من عددًا ذلك تحقيق سااابيل في المدرساااية

 األمراض يتقوا أن لهم يمكن وكي  السليمة،  التغذية أساليب  وبيان تعزيزها، يمكن وكي  بالصحة،  العناية بأهمية الطلبة
 مع األمراض، مضاعفات  من المجتمع أفراد وحماية لحمايتهم الطلبة لد  الصحية  والعادت االتجاهات وتكوين الم،تلفة،
 يمكنهم بما معهم الشراكة وتفعيل الصحي الوعي حول بنشرات األمور أوليا  وتزويد السليمة، الصحية االتجاهات تكوين
 التغذية   نحو: ، الصاااااااحية  األمور من العديد   حول لديهم  الثقافة   تعزيز خاللها  من يمكن التي األسااااااااليب  إلى التعر  من

 الصااااااحة مفاهيم حول الطلبة تثقي  على والعمل ألبنائهم، الجساااااامية الصااااااحة يعزز بما المرض من والوقاية السااااااليمة
 المدرسية البيئة تغدو كي الصفو ، وخاصة فيها يتواجدون التي األماكن جميع في سالمتهم وتعزيز أمنهم على للمحافظة
 التربية مجال في المجال هذا في خبرا  اساااتقطاب خالل من الصاااحة مجال في والدورات والندوات اللقا ات وعقد آمنة،

 بما صاااحية لجان وتشاااكيل الصاااحية، الموضاااوعات من العديد حول الطلبة لتوعية المدرساااية اوذاعة وتفعيل الصاااحية.
 ومراكز كالمسااتشاافيات  والصااحية الطبية المؤسااسااات  من العديد وزيارة منها، المطلوبة المهمات بجميع القيام من يمكنها

 على الطلبة لتدريب العالقة ذات الجهات مع التعاونو المقدمة، الصاااااحية ال،دمات مساااااتو  لىإ للتعر  وذلك صاااااحةال
 للمبنى. اوخال  وعمليات الحرائق وإطفا  األولي اوسعا  حاالت

 تتبناها أن المدرساااااية لإلدارة ُيمكن التي واوجرا ات السااااابل من العديد هناك أن خالل من ذلك تفساااااير ويمكن
 خالل من الطلبة لد  التثقيفي الصااااااحي الجانب تفعيل يتمف ، المدرسااااااة في الصااااااحي الجانب تفعيل من يمكن بما وذلك

 ومحاضااارات وندوات توعوية نشااارات من الطلبة لد  الصاااحي الوعي ُتنّمي أن ُيمكن التي الوساااائل من العديد اسااات،دام
 ذلك. تعزيز في ُتسهم التي األخر  األمور من ذلك وغير حائط ومجالت

 التوصيات:
 يلي: بما ناالباحث وصيي إليها التوصل تم التي النتائج ضو  في

 المدرسية البيئة في الصحي الوعي بتعزيز تتعلق لتيا المبادرات من العديد طرح المدرسية اودارة على ينبغي .1
 المدار . في الصحي بالوعي تتعلق مسابقات وعمل ،الدورية اورشادية البرامج تصميم خالل من

 الصحي. الوعي مجال في الطالبية والقيادات والمديرين للمعلمين تدريبية دورات عقد ضرورة .2
 ،الطلبة عند الصحي الوعي تعزيز خاللها من يمكن التي الرسائل جميع استغالل المدرسية اودارة على يتوجب .3

 ذلك. وغير ،والمحاضرات ،والندوات ،الحائط ومجالت ،المدرسية اوذاعة نحو:
 والسلوكات بالعادات الطلبة التزام من للتأكد والتفتيش والمراقبة المتابعة بعمليات المدرسية اودارة قيام ضرورة .4

 المدرسة. في واألمن السالمة من مرتفع مستو  لتوفير المناسبة الصحية
 خالل من الصحي المجال في خاصة الالمنهجية األنشطة لتفعيل المعلمين بتوجيه المدرسية اودارة قيام ضرورة .5

 ذلك. وغير الصحية والمراكز المستشفيات زيارة
 وربطها الصحية والتربية الصحي والتثقي  الصحي بالوعي تتعلق التي الدراسات من مزيد إجرا  ضرورة .6

 عام. بشكل  أخر  بمتغيرات
 وغير الصحي والتثقي  الصحية والتربية الصحي بالوعي تتعلق قضايا على المدار  مديري تدريب ضرورة .7

 المدار . في آمنة بيئة ويوّفر ُيعّزز بما بالصحة تتعلق التي األمور من ذلك
 المراجع: قائمة

 العربية: المراجع
 العلمي. للتقدم الكويت مؤسسة .الكويت:الكويت بدولة العام التعليم في التعليمية وال،دمات اودارة د.2016) الرحمن عبد األحمد،
 ،التربية كلية مجلة األساسية،   التربية كلية طلبة لد  الصحي  الوعي تنمية في K.W.L إستراتيجية  أثر د2017) محمد وإبراهيم سلمى  ارهي ،

1(8): 321-350. 
 الجامعية. المعرفة دار اوسكندرية: .المؤسسات في والنفسي التربوي اورشاد د.2011) سمير اومامي،

 مكتب الرياض: . العربي ال،ليج لدول التربية بمكتب األعضاااا  الدول في المدرساااية الصاااحة تجارب د.2011) ساااعد بن صاااالح األنصااااري،
 ال،ليج. لدول العربي التربية

 للنشر. نجد مملكة دار الرياض: ،2ث ،اودارة عن ويسألونك د.2013) محمد صالح التويجري،
 دولة في العام التعليم مدار  في واألدبية العلمية األقساااااام بحجرات ال،اصاااااة ،والتهوية واوضاااااا ة المكانية الساااااعة د.2017) زينب  الجبر،
 .23-2 ،(3) 11 ،اوسالمية والدراسات التربوية للعلوم سعود الملك جامعة مجلة ميداني، بحث الكويت.
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  وساااابل غزة بمحافظات الدولية الغوث وكالة بمدار  طلبتها لد  الصااااحي الوعي تنمية في المدرسااااية اودارة دور د.2017) سااااماح الحلبي،
 فلسطين. غزة، اوسالمية، الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة تفعيله،
 األكاديمية الرياضااي، للنشاااث الممارسااين حركيًا العاملين لد  الصااحي الوعي مسااتو  د2017) بلقاساام وساايفي، جمال ومقراني حسااين دبن،

 .38-30 :(1)17 ،واونسانية االجتماعية للدراسات
 والتوزيع. للنشر الجديدة الجامعة دار القاهرة: المدرسية. اودارة د.2001) محمد إسماعيل دياب،

  رساااااااالة الكويت، دولة في االبتدائية المرحلة في سااااااُامنة بال حياة بثقافة الطلبة توعية في المدار  مديري دور د.2018) عبداهلل الرشااااااايدي،
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 من اإلداري القرار اتخاذ بفعالية وعالقتها االبتكارية للقيادة الثانوية المدارس مديري ممارسة درجة
 معلميهم نظر وجهة

 
 د. رامي الشقران  رانيا محمود أحمد القرعان

 جامعة عمان العربية  جامعة عمان العربية
 20/7/2020تاريخ القبول:   19/3/2020تاريخ االستالم: 

 
 الملخص

 االبتكارية   للقيادة  جرش محافظة   في الثانوية   المدار   مديري  ممارساااااااة   درجة  إلى للتعر  الدراساااااااة   هدفت  
 فقرة د36) من مكونة األولى للدراسااااة: أداتين تطوير تم معلميهم، نظر وجهة من اوداري القرار ات،اذ بفعالية وعالقتها
 وتكونت  والتعزيز. العمل،  ومتابعة   الت،طيط، التالية:   المجاالت  على موزعة  االبتكارية،   القيادة  ممارساااااااة   درجة  لقيا  
 في ومعلمة  معلماً  د281) من الدراساااااااة   عينة  وتكونت  اوداري، القرار ات،اذ  فعالية   لقيا   فقرة د20) من الثانية   األداة

 جرش محافظة   في الثانوية   المدار   مديري  ممارساااااااة  درجة  أّن النتائج  وأظهرت جرش، محافظة   في الثانوية   المدار  
 عينة أفراد تقديرات في إحصااااااائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج وأظهرت متوسااااااطة، جا ت قد االبتكارية للقيادة

 لمتغير تبعًا الدراساااة عينة أفراد تقديرات في إحصاااائية داللة ذات فروق ووجود وال،برة، الجنس لمتغيري تبعًا الدراساااة
 الثانوية المدار  مديري لد  اوداري القرار ات،اذ فعالية أّن النتائج وأظهرت العليا. الدراسااات ولصااالح العلمي المؤهل

 ممارساااة درجة بين إيجابية ارتباطية عالقة ووجود متوساااطة، بدرجة جا ت معلميهم نظر وجهة من جرش محافظة في
  اوداري. القرار ات،اذ وفعالية االبتكارية القيادة

 الثانوية. المدار  مديرو اوداري، القرار ات،اذ االبتكارية، القيادة :المفتاحية الكلمات
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Abstract 

The study aimed to identify The Degree of Practicing Innovative leadership by 
Secondary School Principals and its Relationship with Effective Administrative Decision 
Making from their Teachers’ Perspective. and developed two tools for the study, the first of 
which is consisted of (36) paragraphs to measure the degree of Practicing Innovative 
leadership distributed into the following domains: Planning, follow-up of work and 
strengthening, and the second tool is consisted of (20) paragraphs to measure Effective 
Administrative Decision Making. The researcher concluded the coefficients of validity and 
consistency of the two tools. The sample of study is consisted of (281) male and female 
teachers in secondary schools at Jarash Governorate, The findings of study showed that the 
Degree of Practicing Innovative leadership by Secondary School Principals at Jarash 
Governorate was medium, The findings of study showed no statistically significant 
differences in the evaluations of the sample of study according to sex and experience 
variables, and there were statistically significant differences in the evaluations of the sample 
of study according to education variable in favor of postgraduate studies.  

Moreover, the findings showed that the effective administrative decision making by 
secondary schools headmasters at Jarash Governorate from point of view of their teachers 
was medium, and there was positive correlational relationship between the practice of 
innovative leadership and the effective administrative decision making.   
Key words: Innovative Leadership, Administrative Decision Making, Secondary Schools 
Principals. 
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 المقدمة
 مستو   إلى بها واالرتقا  وتطويرها، عليميةالت يةالعمل نجاح في كبيرة أهمية ذات الناجحة المدرسية  اودارة ُتعّد
 ،التعليمية العملية نحو النظرة رتغّي ضو   فيو والتواصل،  االتصال  ووسائل  التكنولوجيا، ميدان في المتزايدة المستجدات 

 مهمتهم تكون حتى عملهم، مجال في الحديثة األسااااااااليب لأفضااااااا بتطبيق مطالبون المدار  مديري فإّن ؛إدارتها كيفيةو
 المتطور. بالواقع متصلة

سابق  لذاو تنتهجه، الذي القيادة نمط خالل من التعليمية، المؤسسة    تطوير في مهم دور لها المدرسية  واودارة  تت
 االبتكار على تشجيعهم خالل من ال،دمة، أثنا  المهني النمو على همتساعدمو اودارية، كوادرها بنا  على المتقدمة الدول

 معااه العاااملين لااد  واوبااداع االبتكااار ةنميااتو عيشاااااااجوت اآلخرين إلهااام على والقاادرة المساااااااتقبليااة الرؤيااةو والتطوير،
 د.2003 الصيرفي،)

يادة  مفهوم ظهر المنطلق هذا  منو كارية،    الق ماً    ووجد  االبت ما  في والتربوية  اودارية  األوساااااااااث في كبيرًا اهت
 والنهوض التعليمية، العملية تحسااين في واضااح وأثر ،المؤسااسااات نجاح في كبير ثيرأت من اله لما ،التعليمية المؤسااسااات
 بشااكل المطلوبة المهمات إنجازو المالئم، القرار ات،اذ على الفرد قدرة تحسااين على يساااعد فاالبتكار المدار ، بمسااتو 
 تواجه قد التي للمشااكالت الحلول تقديم في المساااهمةو ،الجديدة األفكار وتقديم التربوي، العمل تطويرو تحسااينو ،أفضاال
  د.2018 )غنيم، التعليمية المؤسسة في العاملين

 أهدا   ونجاز  ،المديرون  يقدمها   التي والممارساااااااات   األفكار  من مجموعة  أنها  في االبتكارية   القيادة  تل،صوت
 د.2004 )القسو ، فيها يعملون التي المؤسسة أهدا  إنجاز في فاعلية أكثر وطرق عمليات إيجاد خالل من المؤسسة

ها  نديل    وعرف ها:    د12 :2010) ق قدرة  بأن كار  جمع على "ال يدة،    األف جد يد  وتبني ال ها،  المف  داخل  وترويجها  من
 وماديًا". وتنظيميًا اجتماعيًا مفيد نتاج ذات لجعلها وتنفيذها المؤسسة،

 تحقق فهي القيادة، في المتميزة األنماث من االبتكارية القيادة أّن دChea & Yang, 2012) ويانغ شاااايا ويعتبر

 ما كل لتقديم وإستراتيجياته،  وأساليبه  وفلسفته  االبتكار مقومات على جوهرها في وتعتمد المؤسسة،   في واوتقان االبتكار
 المجتمع. في ومنتجة فعالة إيجابية لبيئة المؤسسة وتحويل المؤسسة، في للمرؤسين وفعال جديد هو

قائد    بين التواصاااااااال علمية  على يقوم الذي  التواصااااااالي البعد  نحو: عدة،  أبعاد  على االبتكارية    القيادة  وتقوم  ال
 وهو الريادي للبعد إضافة  للمؤسسة،   باالنتما  شعورهم  وزيادة والئهم، لضمان  الجماعي، التعاون وتحقيق والمرؤوسين، 

 اوسااااتراتيجيات صااااياغة على بالقدرة المتمثل اوسااااتراتيجي البعد ثم المؤسااااسااااة، في والتقدم الريادة تحقيق اهمية إدراك
 على إيجابًا ينعكس بما وقدراتهم المرؤوسااااين مهارات بتنمية ال،اص التطويري البعد ثم المؤسااااسااااة، لمسااااتقبل المتكاملة
 د.Dejong, 2006) سسةالمؤ تطوير

 في نوعيااًا تطورًا تحقق الماادار  في االبتكاااري النموذج تتبنى التي القيااادة أّن د2003) الاادين عماااد وير 
 من ترفع فإنها   ابتكارية   تكون عندما   والقيادة  واوبداع،  اونتاج  إلى البيروقراطية  من للتحول أكبر مرونة  وتتيح التعليم،

 تتسااااام جديدة م،رجات إلى المعرفة ترجمة في ُتساااااهم االبتكار على المبنية القيادة وأّن التعليمية، العملية جودة مساااااتو 
 المسااتقبل، إلى يتوجه االبتكاري والتفكير الجماعة، أفراد بين والتظافر التعاون االبتكارية القيادة وتحقق والتمّيز، بالجودة
 اوبداع. لتنمية خصبًا مجااًل وُيعّد

يادة  تتحقق وحتى كارية،    الق يات    مواجهة  من بد  ال االبت حد مل    الت عا ها،  والت يادة  وتبني مع  والت،طيط التغيير، ق
 وات،اذ المؤساساة،   في وتكنولوجية رقمية معدات من تساتلزمه  وما واوبداع، االبتكار لمتطلبات وفقًا المؤساساة،   للمساتقبل 
 د.Roscorla, 2010) وسليم منتظم نحو على فيها القرارات

 فعملية ،ُتت،ذ التي القرارات وعن على يتوق  اودارة نجاح أّن د2010) ياغي ير  التربوية المؤساااااااساااااااة وفي
 وحداث مهم عامل وأنها األعمال، لتنفيذ االنطالق ونقطة ،التربوية المؤسااااااسااااااة في القيادة عمل جوهر تعّد القرار ات،اذ

 إلى الوصااول خالل من للعمل، األسااا  المحرك ابأنه القرار ات،اذ عملية وصاا  ويمكن التعليمية، العملية في التغييرات
 المتاحة. ال،يارات بين من منطقية األكثر بديلال اختيار

 ويطلق اختالفها،  على واودارات بالقيادات   المنوطة  الرئيساااااااة الواجبات  من اوداري القرار ات،اذ  عملية  وتعد 
 المؤسااااسااااة  داخل تتم التي والتصاااارفات األنشااااطة لجميع االنطالق نقطة وهي اودارية، القيادة عمل جوهر أحيانًا عليها
(Moodley, 2012.د 

 مؤسسة    ألي النجاح ومركز اودارية، العملية محور أصبحت  أنها في اوداري القرار ات،اذ عملية أهمية وتبرز
 طبيقه،لت المتبعة سااااااليبواأل فيه، تؤثر التي والعوامل القرار، ات،اذ عملية على منصااااابًا التفكير أصااااابح ولذلك تربوية،
 أّن إلى )وايت ليونارد( األمريكي اودارة علم في والباحث الم،تص أشااااار راألم هذا ألهميةو ،فاعلية أكثر القرار ليكون

 د.2009 )الهزايمة، مؤسسة أي في اودارية العملية قلب هو القرار ات،اذ
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 لتحقيق وساااايلة باعتبارها الوقت، من الكثير تحتاج هادفة، عقلية عملية بأنها اوداري القرار ات،اذ عملية وتتميز
 إضافة  بينها، األنسب  الختيار ؛مطروحة بدائل بين المفاضلة  على تقوم واختيارية شاملة  تحليلية عملية وهي معين، هد 
 في تظهر فآثارها    مرنة  مساااااااتقبلية  عملية  وأنها  المحيطة،  والبيئة  األشااااااا،اص  مع تتوافق محددة،  بمعايير  مقيدة  أنها  إلى

 د.Armesh, 2005) المستقبل

 تصااااااني  ثم الهد  تحديد ثم المشااااااكلة، تشاااااا،يص من تبدأ ،متعددة بمراحل القرار ات،اذ عملية تمر ما وغالبًا
 القرار)الصااااعدي، تنفيذ ثم األفضااال، ارتيالخ المقارنات وإجرا  ،وتحليلها البدائل تحديد ثم البيانات، تجميع ثم المشاااكلة،
 د.2014

 تواجهها، التي والقضااايا المشااكالت من العديد نتيجة التعليمية المؤسااسااة  في اوداري القرار ات،اذ أهمية وتزداد
 يمارسااااها التي اودارية، الوظائ  جميع في يدخل اوداري القرار ات،اذ أّن إلى إضااااافة لحلها، رشاااايدة قرارات وتتطلب
 التركيز دائمًا الضاااااااروري من فإنه ولذلك اوداري، القرار نجاح على يؤثر يتبعه الذي القيادي والنمط المدرساااااااة، مدير
 األنماث تناولت عدة دراسااااات نجد ولذلك ات،اذه، تم الذي اوداري القرار نجاح على للحكم ؛المتبعة القيادة أساااااليب على

 اوداري. والقرار القيادية
شي  أجر  فقد سة  دChi eung, 2008) يونغ ت شاركية  القيادة واقع إلى للتعر  هدفت درا  ات،اذ في ودورها الت

 معلمي من ومعلمة معلمًا د335) من الدراساااااة عينة وتكونت الصاااااين. في للمعلمين الوظيفي بالرضاااااا وعالقتها القرار
 المدار ،  في القرار ات،اذ  عملية  عن المعلمين رضااااااااا عدم  النتائج  وأظهرت كونغ، هونغ مدينة   في الثانوية   المدار  
 المعلمين مشاركة  وأن من،فضة،  المدرسية  واودارة المناهج مجال ي،ص فيما القرار ات،اذ عملية أّن أيضا  النتائج وبينت
 رضاهم. على  إيجابية آثار له القرار ات،اذ في المعلمين إشراك أّن النتائج وأظهرت أيضًا، من،فضة القرار ات،اذ في

يادة  إلى للتعر  د2011) جرادات دراسااااااااة وهدفت    ثانوية    المدار   مديرات  لد   االبتكارية    الق  في العامة    ال
لدراسااااااااة  عينة  وتكونت  الوظيفي. باألدا   وعالقتها  األردن ثانوية    المرحلة  معلمات  من معلمة  د375) من ا  بمدار   ال
 داللة ذات فروق وجود عدم مع متوسطة، االبتكارية للقيادة المديرات ممارسة درجة أّن النتائج وأظهرت عمان، محافظة
 الوظيفي األدا  مساااتو  وأّن ال،برة، وسااانوات العلمي المؤهل متغيري وفق الدراساااة عينة أفراد تقديرات في إحصاااائية
 االبتكارية القيادة بين إحصائية  داللة ذات ارتباطية عالقة وجود النتائج وأظهرت أيضًا،  متوسطاً  جا  المدار  لمديرات
 الوظيفي. واألدا 

 اوداري القرار ات،اذ  عملية  في المعلمين مشااااااااركة   درجة Omobude, 2012) ) أمبودي دراساااااااة وتناولت  

 الثانوية   المدار   معلمي من ومعلمة  معلم د400) من الدراسااااااااة  عينة  وتكونت  نيجيريا.  في الوظيفي بأدائهم  وعالقتها 
 في القرار بصااانع المعلمين مسااااهمة درجة أّن النتائج وأظهرت نيجيريا، في دEdo) إيدو والية في وال،اصاااة الحكومية

 داللة ذات فروق وجود أيضاااااا النتائج وأظهرت الحكومية، المدار  في مسااااااهمتهم درجة من أعلى ال،اصاااااة المدار 
 مرتفعة. خدمتهم من لصالح ال،دمة سنوات متغير وفق الدراسة عينة أفراد تقديرات في إحصائية

 التعليم مدار   مديري  لد   اوداري القرار ات،اذ  عملية  واقع إلى للتعر  د2012) الغامدي   دراسااااااااة وهدفت  
 المدينة في والثانوية والمتوساااااطة االبتدائية المرحلة في مديرًا د292) من الدراساااااة عينة وتكونت الساااااعودية. في العام

 ات،اذ عملية مسااااااتو  أّن النتائج وأظهرت اوداري، القرار ات،اذ لعملية فقرة د25) من الدراسااااااة أداة وتكونت المنورة،
 متغير وفق الدراسااااة عينة أفراد تقديرات في إحصااااائية داللة ذات فروق ووجود متوسااااطة، بدرجة جا  اوداري القرار
 المرتفعة. ال،برة لصالح ال،برة سنوات متغير ووفق العليا، الدراسات لصالح العلمي المؤهل

سة  د(Othman & Abdalrahman, 2013 الرحمن وعبد عثمان وأجر   القيادة واقع إلى للتعر  هدفت درا

 في الذكية   المدار   مديري  من د6) من الدراساااااااة   عينة  وتكونت  ماليزيا.   في الثانوية   المدار   مديري  لد   االبتكارية  
 حلها. في والتفكير بالمشكالت، التنبؤ االبتكارية القيادة سمات أهم أّن النتائج وأظهرت ماليزيا، في فالي كالنج مدينة

 تعاون على االبتكارية القيادة أثر عن الكشااا  دStelios & terry, 2014) وتيري ساااتيليو  دراساااة وتناولت

 قبرص، في المدار   معلمي من ومعلمة  معلماً  د175) من الدراساااااااة  عينة  وتكونت  ورضااااااااهم. المديرين  مع المعلمين
 على كبير تأثير لها االبتكارية القيادة أّن النتائج وأظهرت للدراساااة، كأداتين المقابلة وبطاقة االساااتبانة الدراساااة واعتمدت
 المعلمين. عمل على إيجابًا ينعكس االبتكارية القيادة ممارسة أّن النتائج أظهرت كما ورضاهم، المعلمين تعاون

 للقيادة األردن في ال،اصاااااة المدار  مديري ممارساااااة درجة إلى للتعر  د2015) اهلل حرز دراساااااة وهدفت
 المدار   معلمي من ومعلمة  معلماً  د375) من الدراسااااااااة  عينة  وتكونت  للمعلمين. التغيير بمقاومة   وعالقتها  االبتكارية  
 ووجود متوساااطة، االبتكارية للقيادة المدار  مديري ممارساااة درجة أّن النتائج وأظهرت عمان، العاصااامة في ال،اصاااة
 معلميهم مقاومة ودرجة االبتكارية للقيادة المدار  مديري ممارسة  درجة بين إحصائية  داللة ذات سالبة  ارتباطية عالقة
  للتغيير.
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 التربويين القادة  لد   االبتكارية   القيادة  ممارساااااااة  درجة  إلى للتعر  هدفت   دراساااااااة د2016) جبريني وأجرت
 الجامعات ورؤساااااااا  عمدا  من فردًا د342) من الدراساااااااة عينة وتكونت فلساااااااطين. في القرار ات،اذ بفاعلية وعالقتها

 وأّن مرتفعة، التربويين القادة لد  االبتكارية القيادة ممارساااة درجة أّن النتائج وأظهرت الغربية، الضااافة في الفلساااطينية
 ات،اذ وفاعلية االبتكارية القيادة ممارسااة درجة بين إيجابية عالقة ووجود أيضااًا، مرتفعًا جا  اوداري القرار ات،اذ فعالية
 العلمي، والمؤهاال الجنس، لمتغيرات تعز  التقااديرات في إحصااااااااائيااة داللااة ذات فروق وجود وعاادم اوداري، القرار

 والكلية. ال،دمة، وسنوات
 

 واسئلتها الدراسة مشكلة
سة  هذه من الغرض إّن  للقيادة جرش محافظة في الثانوية المدار  مديري ممارسة  درجة إلى التعر  هو الدرا
  التالية: األسئلة الدراسة مشكلة وتتضمن معلميهم. نظر وجهة من اوداري القرار ات،اذ بفعالية وعالقتها االبتكارية

 معلميهم؟ نظر وجهة من االبتكارية للقيادة جرش محافظة في الثانوية المدار  مديري ممارسة درجة ما
 معلميهم؟ نظر وجهة من جرش محافظة في الثانوية المدار  مديري لد  اوداري القرار ات،اذ فعالية درجة ما
 درجة حول الدراسة عينة استجابات متوسطات بين دα= 0.05) الداللة مستو  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل

 العلميد؟ والمؤهل وال،برة، )الجنس، لمتغيرات تعز  االبتكارية القيادة ممارسة
 المدار  مديري ممارساااااة درجة بين دα= 0.05) الداللة مساااااتو  عند إحصاااااائية داللة ذات ارتباطية عالقة هناك هل

 معلميهم؟ نظر وجهة من اوداري القرار ات،اذ وفعالية االبتكارية للقيادة جرش محافظة في الثانوية
 الدراسة: أهمية
 النظرية: األهمية أواًل.

 فيما الباحثين اسااتفادة وإمكانية ،العربية اتلمكتبل نظري أدب من تضاايفه ما خالل من الدراسااة هذه أهمية تتمثل
 بينهما. االرتباطية ةعالقالو اوداري، القرار وات،اذ االبتكارية، القيادة توضيح حول بعد

 تطبيقية:ال األهمية ثانيًا.

 است،دام درجة توضيح خالل من األردن في والتعليم التربية وزارة في القرار أصحاب الدراسة هذه تفيد أن يمكن .1
 القيادة من النمط هذا لتعزيز نتائجها على واالعتماد االبتكارية، للقيادة جرش محافظة في الثانوية المدار  مديري
 عندهم.

 لد  اوداري القرار ات،اذ فعالية ومصطلح االبتكارية، القيادة مصطلح توضيح الدراسة أداة خالل من يمكن .2
  التعليمية. العملية أفراد بعض

 القيادة ممارسة آلية لتوضيح جرش محافظة في الثانوية المرحلة مدار  مديري الدراسة هذه تفيد أن يمكن .3
 االبتكارية.

  :واإلجرائية االصطالحية التعريفات
 تدير،  مما  أكثر تقود التي القيادة  وهي الجديدة،    األفكار  مع إيجابية    بروح والتعامل    التغيير، "عملية  :االبتكارية    القيادة 
 د.6 :2012 )نجم، فيها" العمل يتم التي والبيئة المنظمة في الحقيقي التغيير قوة وهي

 على القائمة   االبتكارية،   القيادة  مبادئ  بتطبيق جرش محافظة   في الحكومية  الثانوية   المرحلة  مدار   مديري  قيام  :إجرائياً 
 األداة على العينة أفراد اسااااتجابات خالل من وتظهر الدراسااااة، أداة تتضاااامنها التي والتعزيز، العمل، ومتابعة الت،طيط،

 الغرض. لهذا إعدادها تم التي
 بدرجة وتعتمد والمتاحة، الممكنة البدائل بين من بديل الختيار وموضوعية  متسلسلة    عقلية "عملية :اإلداري القرار اتخاذ
 د.81 :2008 )السواث، القرار" لمت،ذ ال،اصة المهارات على كبيرة

 نظر وجهة  من جرش محافظة   في الحكومية  الثانوية   المدار   مديري  قبل  من المت،ذة  القرارات فعالية   درجة  :إجرائياً 
 الغرض. لهذا إعدادها تم التي األداة على العينة أفراد استجابات خالل من ذلك ويتحدد المعلمين،

 
 :ومحدداتها الدراسة حدود

 .األردن في جرش محافظة في الحكومية الثانوية المدار  على الدراسة مجتمع اقتصر :مكانيةال الحدود
 .د2019ة2018) الدراسي لعاما من األول الفصل في الدراسة طبقت :زمانيةال الحدود
 جرش. ةمحافظ في الحكومية الثانوية المدار  معلمي على الدراسة اقتصرت :بشريةال الحدود
 اوداري. القرار ات،اذ فعالية وفقرات االبتكارية، القيادة فقرات :الموضوعية الحدود

  الدراسة: محددات
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 الدراسااااة، اتيأد على الدراسااااة عينة أفراد واسااااتجابة صاااادق مد ب مرهونًا يبقى الدراسااااة هذه نتائج تعميم إّن
 المشابهة  المجتمعات على الدراسة  هذه نتائج تعميم يمكنو ،الدراسة  ألداتي والثباتد )الصدق  السيكومترية  ال،صائص و

 الدراسة. لمجتمع
 الدراسة: منهج

 الدراسة. ألهدا  لمال مته االرتباطية العالقة ذات المسحي الوصفي المنهج الدراسة هذه تتبع
 الدراسة: مجتمع

 د1407) وعددهم جرش محافظة في الثانوية المرحلة مدار  ومعلمات معلمي جميع من الدراسة  مجتمع تكون
 للعام  جرش محافظة    في التربية  مديرية   إحصااااااااائية  وفق معلمة،  د853و) معلماً  د554) منهم ،معلمات الو علمينال من

 د.2018) الدراسي
  الدراسة: عينة

 د281) وتبلغ الدراساااة مجتمع من د%20) بنسااابة النسااابية الطبقية العشاااوائية بالطريقة الدراساااة عينة اختيار تم

 والجدول  معلمة،  د170و) معلماً  د111) منهمز جرش، محافظة   في الثانوية   المرحلة  مدار   معلمي من ومعلمة  معلماً 
 الدراسة. عينة أفراد توزع يوضح د1)

 العلمي والمؤهل والخبرة الجنس متغيرات حسب الدراسة عينة أفراد توزع (:1) الجدول
 النسبة العدد الفئات المتغيرات
 %40 111 ذكر الجنس

 %60 170 أنثى 

 %64 179 سنوات د10) من أقل ال،برة

 %36 102 فأكثر سنوات د10)  

 %67 189 بكالوريو  العلمي المؤهل
 %33 92 عليا دراسات 

 %100 281 الكلي المجموع

 الدراسة: أداتا
 وتكونت الدراسة،  بمتغيرات الصلة  ذات السابقة  الدراسات  بعض إلى الرجوع خالل من الدراسة  أداتي إعداد تم

 يلي: مما

 والدراسات النظري األدب الى بالرجوع تطويرها وتم االبتكاريةد القيادة فقرات )استبانة األولى الدراسة أداة .1
 من النهائية صورتها في األداة وتكونت ،د2016) جبريني ودراسة ،د2011) األخر  دراسة :مثل ،السابقة

 فقرة. د36)

 النظري األدب الى بالرجوع تطويرها وتم ،اوداريد القرار ات،اذ فعالية فقرات )استبانة الثانية الدراسة أداة .2
 فقرة. د20) من النهائية صورتها في األداة وتكونت ،د2014) الصاعدي دراسة مثل السابقة والدراسات

 الدراسة أداتي فقرات على الحكم رامعي
 وُتعطى االسااتبانة، فقرات من فقرة لكل إجابات خمس يعطي الذي ال،ماسااي دLikert) ليكرت مقيا  اعتماد تم

 وقد الدراسااة، عينة على االسااتبانة فقرات وعرض د،5-1) من الفقرة نع اوجابة درجة تمثل رقمية أوزانا اوجابات فيه
 الفقرات: على للحكم معايير ثالثة است،دام تم

 د.2.33 -1) من من،فضة درجة -

 د.3.67 -2.34 ) من متوسطة درجة -

 د.5.00 - 3.68) من مرتفعة درجة -
 :هاوثبات الدراسة أداتي صدق
 المحتوى: صدق

 هيئة أعضاااا  من واالختصااااص ال،برة ذوي من محكمين على بعرضاااه المقيا  صااادق دالالت من التحقق تم
 الظاهري  الصااااااادق دالالت على الوقو  بهد   األردنية،  الجامعات   وبعض العربية،  عمان  جامعة   من كل  في التدريس 
 الناحية من المعنى وضاااوح ومد  صاااياغتها، وساااالمة للمقيا  الفقرات مالئمة لمد  وفقًا التحكيم وتم الدراساااة، ألداتي
 المحكمين. من د%70) موافقة نالت التي الفقرات على واوبقا  اقتراحها، تم التي التعديالت وإجرا  ،اللغوية

 الدراسة: أداتي ثبات
 المقيا ،  بتطبيق دtest-retest) االختبار  وإعادة  االختبار  بطريقة  بالتحقق  الدراساااااااة  أداتي ثبات  من التأكد   تم

 معامل حساااااب ثم من ومعلمة، معلمًا د20) بواقع الدراسااااة عينة خارج من مجموعة على أساااابوعين بعد تطبيقه وإعادة
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 والجدول الداخلي، االتسااااق معامل ويجاد ألفا كرونباخ معادلة اسااات،دام وتم المرتين، في تقديراتهم بين بيرساااون ارتباث
 ذلك. يوضح د2)

 الداخلي واالتساق االختبار إعادة بطريقتي الدراسة ألداتي الثبات معامالت قيم (:2) الجدول

 األبعاد الرقم
 االختبار إعادة طريقة
 بيرسون ارتباط بمعامل

 كرونباخ بمعادلة الداخلي االتساق طريقة
 ألفا

 0.87 0.88 الت،طيط 1

 0.88 0.86 العمل متابعة 2

 0.89 0.91 التعزيز 3

 0.89 0.90 اوداري القرار ات،اذ  فعالية فقرات 4

 طريقةو بيرساااااون ارتباث معامل باسااااات،دام الدراساااااة ألداتي الثبات معامل قيم أّن د2) الجدول نتائج أشاااااارت
 الدراسة ألغراض مقبولة القيم هذه وتعد ،د0.91ـاااـاااـاااـاااـاااـاااـاااـااا 0.86) بين ما تراوحت ألفا كرونباخ وفق الداخلي االتساق
 الحالية.

 الدراسة متغيرات
 اآلتية: المتغيرات الدراسة تضمنت

 وهي: المستقلة المتغيرات
 أنثىد. )ذكر، الجنس:
 فأكثرد. سنوات 10 سنوات، 10 من )أقل ال،برة:
 علياد. دراسات )بكالوريو ، العلمي: المؤهل

 االبتكارية. القيادة ممارسة درجة :التابع المتغير
 الدراسة: تطبيق إجراءات

 اآلتية: اوجرا ات اتباع تم الدراسة أهدا  لتحقيق

 ومتغيراتها. وعناصرها الدراسة مشكلة تحديد -

 الدراسة. بمتغيرات المتعلق النظري واألدب السابقة للدراسات بالرجوع الدراسة أداتي تطوير -

 الدراسة. لمجتمع ممثلة عينة اختيارو ،المعنية الجهة إلى موجه الجامعة من مهمة تسهيل كتاب على الحصول -

 حيث الدراسة، عينة أفراد من االستبانات وتجميع ومعلمة، معلم د300) من تكونت عينة على الدراسة أداتي تطبيق -
 لتصبح فيها، اوجابة لنقص استبانات د3) استبعاد تم فيها المعلومات من التأكد وبعد استبانة، د284) استرداد تم

 ومعلمة. معلمًا د281) من مكونة العينة

  الدراسة. نتائج ضو  في المناسبة التوصيات ووضع ،النتائج است،الصو ،الالزمة اوحصائية المعالجة است،دام -
 حصائية:اإل المعالجة

 المعيارية. واالنحرافات الحسابية المتوسطات است،دام تم والثاني األول السؤالين عن لإلجابة -

 )الجنس متغيرات أثر لمعرفة الثالثي التباين وتحليل المتعدد التباين تحليل است،دام تم الثالث السؤال عن لإلجابة -
 وال،برةد. العلمي، والمؤهل

 بيرسون. ارتباث معامل است،دام تم الرابع السؤال عن لإلجابة -
 ومناقشتها الدراسة نتائج
 االبتكارية قيادةلل جرش محافظة في الثانوية المدارس مديري ممارسة درجة ما على: ينص الذي األول السؤال نتائج

 معلميهم؟ نظر وجهة من
 ممارساااة  لدرجة والرتب المعيارية واالنحرافات الحسااااابية المتوسااااطات اساااات،راج تم السااااؤال هذا عن لإلجابة

 ذلك. يبين د3) والجدول معلميهم، نظر وجهة من االبتكارية للقيادة جرش محافظة في الثانوية المدار  مديري
 للقيادة جرش محافظة في الثانوية المدارس مديري ممارسة لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:3) الجدول

 االبتكارية

 الدرجة الّرتبة المعياري االنحراف الحسابّي المتوّسط المجاالت الّتسلسل

 متوسطة 1 687. 3.45 التعزيز 3

 متوسطة 2 588. 3.29 الت،طيط 1

 متوسطة 3 767. 3.10 العمل متابعة 2

 متوسطة 638. 3.28 الكلّية الّدرجة
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 االبتكارية للقيادة جرش محافظة في الثانوية المدار  مديري ممارسااااااة درجة أّن د3) الجدول نتائج من ُيالحظ
 عدم إلى ذلك يعز  وقد د،638.) معياري بانحرا  د3.28) الحسابي المتوّسط بلغ إذ ،متوسطة معلميهم نظر وجهة من

 التقليدية، اودارة على واعتمادهم العصاااااار، متطلبات تواكب التي الحديثة القيادة في لدورات المدار  مديري خضااااااوع
 األولى الّرتبة في وجا  االبتكارية، القيادة إلى لجوئه من تحد قد والتي المدرسة  مدير إلى الموكلة المهام كثرة إلى إضافة 
 اهتمام إلى ذلك يعز  وقد ،متوسااااااطة وبدرجة د687.) معياري وانحرا  د،3.45) حسااااااابي بمتوساااااّاط "التعزيز" ُبعد

 وأهمها  المدار   في التعليم مساااااااتلزمات   في الموجود القصاااااااور بعض عن تعويض نحو: ، بالتعزيز  المدار   مديري 
 دافعية من يزيد التعزيز أّن كما فاعلية، أكثر التعليمية العملية لجعل للتعزيز المعلمين وحاجة الحديثة، التكنولوجيا وسااائل
 وانحرا  د3.10) حسااااااااابي بمتوساااااااط األخيرة الّرتبة  في العمل"  "متابعة    بعد  وجا   والتطوير، اوبداع  نحو المعلمين

 المهام  كثرة نتيجة  المدار   مديري  يتحملها  التي الضاااااااغوث إلى ذلك  يعز  وقد  متوساااااااطة،  وبدرجة   د767.) معياري 

 مشااااااارفين ووجود لمتابعتهم،  كبيرًا وقتاً  يتطلب  الثانوية   المدار   في المعلمين من كبير عدد  وجود وإلى منهم، المطلوبة 
 المدار . في  المعلمين عمل متابعة األساسية مهمتهم تربويين

 درجة أّن بينت التي د،2015) اهلل حرز ودراسااااة د2011) جرادات دراسااااة مع السااااؤال هذا نتيجة اتفقت وقد
 التي د2011) األخر  دراسااااة مع النتيجة هذه واختلفت متوسااااطة، جا ت االبتكارية للقيادة المدار  مديري ممارسااااة
 مرتفعة. جا ت االبتكارية للقيادة المدار  مديري ممارسة درجة أّن أظهرت

 اآلتي: النحو على النتائج فكانت ُبعد كل لفقرات بالنسبة أما

 الت،طيط ُبعد .1
 مديري لد  الت،طيط"،" بعد لفقرات والدرجة والّرتب المعيارّية واالنحرافات الحساااااابّية المتوسااااّاطات إيجاد تّم
 ذلك. ُيبين د4) والجدول ،جرش محافظة في الثانوية المدار 
 "التخطيط" بعد لفقرات الدراسة عينة لتقديرات والدرجة والّرتب المعيارّية واالنحرافات الحسابّية المتوّسطات (:4) الجدول

 تنازليًّا. مرّتبة جرش محافظة في الثانوية المدارس مديري لدى

 الفقرة الّتسلسل
 المتوّسط
 الحسابّي

 االنحرا 
 المعياري

 الدرجة الّرتبة

 مرتفعة 1 933. 3.93 التدريبية. الدورات في إشراكهم خالل من مهنيًا المعلمين لتنمية المدير يسعى 4

 مرتفعة 2 907. 3.90 بها. ليلتزموا للمعلمين المتميز لألدا  معاييرًا المدير يضع 9

 مرتفعة 3 1.086 3.70 المدرسي. العمل لتطوير تهد  ابتكارية أفكار بتقديم المدير يهتم 3

 مرتفعة 4 920. 3.68 المدرسة. ورسالة رؤية صياغة في المعلمين المدير ُيشرك 1

13 
 مشكالت لحل الت،طيط في المعلمين مع باستمرار المدير يشترك

 المدرسة.
 متوسطة 5 987. 3.61

 متوسطة 6 954. 3.57 للمدرسة. والسنويةد )الفصلية ال،طة لصياغة بداعيةإ أفكارًا المدير يقترح 6

 متوسطة 7 1.168 3.48 للعمل. الت،طيط أثنا  التعليمية المؤسسات في الجودة معايير إلى المدير يستند 11

 متوسطة 8 1.140 3.47 االبتكارية. األفكار بطرح للتميز المعلمين المدير يوجه 5

 متوسطة 9 1.246 3.05 التعليمية. للعملية المميز الت،طيط مجال في خبراته المدير يوظ  2

 متوسطة 10 1.283 2.94 التعليمية. للعملية تطويرية مستقبلية خطوات المدير يضع 10

 متوسطة 11 1.322 2.75 للمدرسة. الالزمة الحديثة الوسائل كل المدير يوفر 7

 متوسطة 12 1.113 2.56 المدرسة. في ابتكارية رؤية صياغة إلى المدير يسعى 12

 من،فضة 13 1.194 2.13 واالبتكارد. )لإلبداع المالئم المدرسي الُمناخ بتوفير المدير يهتم 8

 متوسطة 588. 3.29 الكلّية الّدرجة

 في الثانوية المدار  مديري لد  "الت،طيط" عدُب لفقرات الحساااااااابي المتوساااااااط أّن د4) الجدول نتائج من يتبّين
 الّرتبة في وجا ت د،588.) معيارّي بانحرا  د3.29) الحسابّي المتوّسط بلغ إذ المتوسطة بالدرجة جا  ،جرش محافظة

 التدريبية"، الدورات في شاااااراكهمإ خالل من مهنيًا المعلمين لتنمية المدير "يساااااعى على نصااااات التي د4) الفقرة األولى
 المعلمين لتنمية الدائم األردن وسعي المعلمين، بتطوير جرش محافظة في والتعليم التربية مديرية اهتمام إلى ذلك ويعز 
 جا ت األخيرة الّرتبة وفي المسااااااتمرة، التدريبية بالدورات ولحاقهم المعلمين بترشاااااايح المدار  مديري وتكلي  مهنيًا،
 من،فضااااة، تقدير بدرجة واالبتكارد" )لإلبداع المالئم المدرسااااي الُمناخ بتوفير المدير "يهتم على نصاااات التي د8) الفقرة
 أم الطلبة  أم المعلمين ساااااااوا  المجاالت؛  جميع في عدة  متطلبات  تحتاج  اوبداع  عناصااااااار  أّن إلى النتيجة  هذه  تعز  وقد 
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 المحدودة اومكانات ظل في تتوافر أن الصااااعب من المتطلبات هذه تكون وقد المدرسااااة، وتجهيزات التعليم أدوات توفير
 .جرش محافظة لمدار 

 العمل متابعة ُبعد .2
  لد  العمل"، متابعة" بعد لفقرات والمساااااتو  والّرتب المعيارّية واالنحرافات الحساااااابّية المتوسااااّاطات إيجاد تّم
 ذلك. ُيبين د5) والجدول ،جرش محافظة في الثانوية المدار  مديري
 العمل" "متابعة بعد لفقرات الدراسة عينة لتقديرات والدرجة والّرتب المعيارّية واالنحرافات الحسابّية المتوّسطات :(5) الجدول

 تنازليًّا. مرّتبة جرش محافظة مدارس مديري لدى

 الفقرة الّتسلسل
 المتوّسط
 الحسابّي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الّرتبة

 في المعلمين تواجه التي المشكالت حل في إيجابية بطريقة المدير يتعامل 1
 المدرسة.

 مرتفعة 1 958. 3.92

  النتائج. إلى للوصول الهادفة والمناقشة الحوار المدير يتبع 11
 مرتفعة 2 1.222 3.71

 عالية. بمهنية والتعليماتد واألنظمة )القوانين المدير يطبق 2
 مرتفعة 3 1.081 3.68

 موضوعية. بكل المعلمين أدا  تقويم في المدير يشارك 7
 متوسطة 4 962. 3.66

 متوسطة 5 1.193 3.49 األمور. أوليا  مع تواصله على للحفاظ المتاحة االتصال وسائل المدير يست،دم 5
 أساليب تطبيق لمتابعة الدراسية الحصص حضور على المدير يحرص 12

 الحديثة. التدريس
 متوسطة 6 1.301 3.13

 متجدد. بأسلوب بمهامهم القيام على المعلمين المدير يشجع 13
 متوسطة 7 1.350 3.00

 المعلمين. مع تعامله في والليند )الحزم بين المدير يجمع 8
 متوسطة 8 1.483 2.77

 بطريقة األعمال إنجاز لتسهيل بفاعلية اوداري التفويض المدير يوظ   9
 ابتكارية.

 متوسطة 9 1.212 2.75

 المشكالت. حل أثنا  بالمرونة المدير يتميز 10
 متوسطة 10 1.448 2.73

 متوسطة 11 1.326 2.64 المعلمين. مع المستمر تواصله لضمان المتاحة االتصال وسائل المدير يست،دم 4
 في تحدث التي المشكالت مع للتعامل مالئمة حلول تقديم على المدير يحرص 6

 المدرسة.
 متوسطة 12 1.159 2.62

 في مبدعة اقتراحات تتضمن التي األفكار من اوفادة إلى المدير يسعى 3
 المدرسة.

 من،فضة 13 1.110 2.22

 متوسطة 767. 3.10 الكلّية الّدرجة

 في الثانوية المدار  مديري لد  "العمل متابعة" بعد لفقرات الحسااابي المتوسااط أّن د5) الجدول نتائج من يتبّين
 معظم وجا ت د،767.) معيارّي بانحرا  د3.10) الحسااااابّي المتوساااّاط بلغ إذ المتوسااااطة بالدرجة جا  ،جرش محافظة

 بطريقة  المدير  "يتعامل   على نصااااااات التي د1) الفقرة األولى الّرتبة  في وجا ت  ،المتوساااااااطة  ةدرج بال   البعد  هذا  فقرات
 تجمع التي والتعاون  الود روابط إلى ذلك  يعز  وقد  المدرساااااااة"،   في المعلمين تواجه  التي المشاااااااكالت حل  في إيجابية  
 على تقتصر  ال المدرسة  ومدير المعلم بين التواصل  طبيعة أّن إلى إضافة  بالمعلمين، جرش محافظة في المدار  مديري

 في اويجابية بالطرق المشاااكالت حل في المدرساااة مديري دور على إيجابًا ينعكس مما ل،ارجها، تمتد بل فقط المدرساااة
 تتضمن  التي األفكار من اوفادة إلى المدير "يسعى  على نصت  التي د3) الفقرة جا ت األخيرة الّرتبة وفي وقوعها. حال

 بين دائمة مشاااورات أو مسااابقات وجود عدم إلى ذلك يعز  وقد من،فضااة، تقدير بدرجة المدرسااة في مبدعة اقتراحات
 يقلل مما القرار صنع  في المعلمين مساهمة  وعدم التعليمية، العملية لتطوير اقتراحات تقديم ي،تص فيما والمعلمين المدير
 المدرسة. ل،دمة إبداعية أفكار تقديم تجاه دافعيتهم من

 التعزيز ُبعد .3
 مديري لد  التعزيز"،" بعد لفقرات والمساااتو  والّرتب المعيارّية واالنحرافات الحساااابّية المتوسااّاطات إيجاد تّم
 ذلك. ُيبّين د6) والجدول ،جرش محافظة في الثانوية المدار 
 لدى التعزيز"" بعد لفقرات الدراسة عينة لتقديرات والدرجة والّرتب المعيارّية واالنحرافات الحسابّية المتوّسطات :(6) الجدول

 تنازليًّا. مرّتبة جرش محافظة مدارس مديري
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 الفقرة الّتسلسل
 المتوّسط
 الحسابّي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الّرتبة

 مرتفعة 1 963. 3.85 التعليمية. بالعملية البد  قبل المعلمين لد  الحما  المدير ُينمي 2

 مرتفعة 2 968. 3.81 المحلي. المجتمع مع المدرسة تواصل استمرارية على المدير يحرص 3

 متوسطة 3 942. 3.62 قدراتهم. في الكبيرة بالثقة المعلمين المدير ُيشعر 1

 متوسطة 4 1.129 3.60 وخارجه. العمل في المعلمين مع تواصله ديمومة على المدير يحرص 4

 متوسطة 5 1.063 3.59 المعلمين. أدا  في اويجابية الجوانب على المدير يركز 8

 متوسطة 6 1.175 3.57 للمعلمين. البنا  نقده خالل من اورشادات المدير يقدم 10

 متوسطة 7 1.102 3.50 المعلمين. أدا  في التميز ُبعد وثرا  المالئمة االقتراحات المدير يطرح 7

 متوسطة 8 1.085 3.46 المدرسة. في المعلمين بين الرضا من ُمناخًا المدير يوفر 5

 متوسطة 9 1.092 3.41 العمل. ضغوث تحمل في المعلمين المدير يساند 9

 من،فضة 10 1.184 2.11 العمل. في المتميزة األفكار أصحاب المعلمين المدير يكافئ 6

 مرتفعة 687. 3.45 الكلّية الّدرجة

 محافظة في الثانوية المدار  مديري لد  "التعزيز" لبعد الحسااااااابي المتوسااااااط أّن د6) الجدول نتائج من يتبّين
 هذا فقرات معظم وجا ت د،687.) معيارّي بانحرا  د3.45) الحسابيّ  المتوّسط  بلغ إذ المتوسطة  بالدرجة جا  ،جرش

 قبل المعلمين لد  الحما  المدير نمي"ُي على نصت  التي د2) الفقرة األولى الّرتبة في وجا ت المتوسطة،  ةدرجبال عدالُب

بد   ية    ال ية"  بالعمل بدرجة    التعليم عة،  و قد  مرتف لك  يعز  و ظة    مدار   مديري  إدراك إلى ذ ية  جرش محاف  تعزيز ألهم
 كما وعطاً ، تعاونًا أكثر التعليمية العملية أفراد يكون ألن وسعيه الدراسي العام بداية مع المعلمين قبل من للتعليم الدافعية
 ذلك ويعز  مرتفعة، درجة على "المحلي المجتمع مع المدرسااة تواصاال اسااتمرارية على المدير يحرص" فقرة حصاالت

 األمور، أوليا  مع المدرساااة مشاااكالت مشااااركة على المدير وحرص والمجتمع، المدرساااة بين التواصااال ضااارورة إلى
 الطلبة، مستو  وتحسين التعليمية العملية تنظيم لقرارات والوصول لحلها، الطرفين تواجه التي الصعوبات إلى والتعر 

 العمل" في المتميزة األفكار أصاااااااحاب المعلمين المدير "يكافئ على نصااااااات التي د6) الفقرة جا ت األخيرة الّرتبة وفي
 وجود عدم أو المميزة، أفكارهم وفق المعلمين لتكريم معينة آلية وجود عدم إلى ذلك يعز  وقد من،فضااااااة، تقدير بدرجة

 وتميز  إبداع لتبني ومدعومة واضاااحة آلية عدم إلى أيضاااًا تعز  وقد التكريم، بعملية بالقيام المدار  لمديري صاااالحية
 المدرسة. في المعلمين

 محافظة في الثانوية المدارس مديري لدى اإلداري القرار اتخاذ فعالية درجة ما على: ينص الذي الثاني السؤال نتائج
 ؟معلميهم نظر وجهة من جرش

 ات،اذ فعالية لدرجة والرتب المعيارية واالنحرافات الحسااابية المتوسااطات اساات،راج تم السااؤال هذا عن لإلجابة
 ذلك. يبين د7) والجدول جرش، محافظة في الثانوية المدار  مديري لد  اوداري القرار

 القرار اتخاذ فعالية لفقرات الدراسة عينة لتقديرات والدرجة والّرتب المعيارّية واالنحرافات الحسابّية المتوّسطات :(7) لجدولا
 "تنازليًّا. مرّتبة جرش محافظة مدارس مديري لدى اإلداري"

 الفقرة الّتسلسل
 المتوّسط
 الحسابّي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الّرتبة

 مرتفعة 1 943. 3.83 اوداري. القرار ات،اذ عند واألنظمة القوانين على المدير يعتمد 4

 مرتفعة 2 1.072 3.71 يت،ذها. التي اودارية القرارات بعض يكتن  الذي الغموض المدير يوضح 8

 متوسطة 3 1.125 3.62 اوداري. القرار ات،اذ عند التعليمية العملية تواجه التي التحديات حجم المدير يقدر 7

 متوسطة 4 974. 3.46 اودارية. القرارات ات،اذ عند المعلمين رضا على المدير يحرص 12

 متوسطة 5 1.055 3.41 يت،ذها. التي اودارية القرارات عن المسؤولية المدير يتحمل 5

 متوسطة 6 993. 3.35 اوداري. القرار ات،اذ قبل الكافية المعلومات المدير يجمع 19

 متوسطة 7 1.025 3.31 ذلك. في السبب مبينا اودارية القرارات ات،اذ عند األنسب البديل المدير ي،تار 2

 متوسطة 7 1.115 3.31 اودارية. القرارات ات،اذ في الديمقراطية الطرق المدير يتبع 3

 متوسطة 9 1.118 3.26 اوداري. القرار ات،اذ عند التقليدية األفكار على االبتكارية األفكار المدير يفضل 9

 متوسطة 10 1.267 3.11 اوداري. القرار ات،اذ من الهد  للمعلمين المدير يبين 10

 متوسطة 11 1.279 3.00 اودارية. القرارات ات،اذ عند اونساني بالجانب المدير يهتم 11

 متوسطة 12 1.335 2.97 ات،اذه. تم الذي اوداري القرار عن الناتجة اآلثار المدير يتابع 18

 متوسطة 13 1.282 2.90 فعاليتها. ضع  ُتثبت التي اودارية القرارات عن بالتراجع المدرسة مدير يقوم 13

 متوسطة 14 1.270 2.82 ات،اذها. يتم التي اودارية القرارات تنفيذ المدير يتابع 14

 متوسطة 15 1.251 2.77 الصحيحة. اودارية القرارات ات،اذ خالل من الصحيحة للقدوة نموذجًا المدير يقدم 6
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 القرار ات،اذه قبل السابقة التجارب من اوفادة على المدير يحرص

 اوداري.
 متوسطة 16 1.245 2.75

 متوسطة 17 1.295 2.72 المدرسة. في المهمة اودارية القرارات ات،اذ على المقدرة المدير يمتلك 16

 متوسطة 18 1.299 2.65 اوداري. القرار ات،اذ في بالموضوعية المدير يلتزم 17

 متوسطة 19 1.087 2.57 اودارية. القرارات صناعة عملية في المشاركة على المعلمين المدير يشجع 1

 متوسطة 20 1.431 2.57 اوداري. القرار صناعة في المجتمعد ومؤسسات األمور )أوليا  المدير يشرك 15

 متوسطة 679. 3.10 الكلّية الّدرجة

 الثانوية المدار  مديري لد  اوداري القرار ات،اذ لفعالية الحساااااابي المتوساااااط أّن د7) الجدول نتائج من يتبّين
 يعز  وقد د،679.) معيارّي بانحرا  د3.10) الحسااااابّي المتوساااّاط بلغ إذ المتوسااااطة بالدرجة جا  ،جرش محافظة في

 التقليدية القيادة نمط على المدار  مديري واعتماد اوداري، القرار ات،اذ فعالية تعيق وصاااعوبات عوائق وجود إلى ذلك
سلطياً  يكون قد والذي شراك  دون القرار بات،اذ المدرسة  مديري فيقوم األحيان، بعض في ت شارتهم    أو فيه المعلمين إ ست  ا
 كما  تطبيقه  عدم  أو تطبيقه  من الحد  وبالتالي   المعلمين، على وفرضاااااااه ات،اذه،  قبل  حوله  الالزمة  المناقشاااااااات  إجرا  أو

 في وجا ت ،المتوساااطة ةدرجبال البعد هذا فقرات معظم وجا ت المدرساااة. في المعلمين جميع يرضاااي ال قد ألنه يجب،
 يعز  وقد اوداري"، القرار ات،اذ عند واألنظمة القوانين على المدير "يعتمد على نصاااااات التي د4) الفقرة األولى الّرتبة
 نظام إلى إضاافة  إداري، قرار أي الت،اذ األساا   واعتبارها والقوانين، باألنظمة الشاديد  المدار  مديري التزام إلى ذلك

 والمسااؤول القرارات لهذه التنفيذي الشاا،ص المدرسااة مدير ُيعّد حيث بالمدار ، ال،اصااة القوانين إصاادار في المركزية
 درجة على "يت،ذها التي اودارية القرارات بعض يكتن  الذي الغموض المدير يوضح  " فقرة حصلت  كما متابعتها، عن

 وتكون خاطئ بشكل  تطبق قد والتي المدير، يت،ذها التي القرارات تنفيذ في أخطا  حصول  منع إلى ذلك ويعز  مرتفعة
 جا ت األخيرة الّرتبة وفي القرارات، هذه عن المسااااؤول باعتباره المدرسااااة لمدير إحراجًا يساااابب مما عكسااااية، نتائجها
 بدرجة اوداري" القرار صااناعة في المجتمعد ومؤسااسااات  األمور )أوليا  المدير "يشاارك على نصاات التي د15) الفقرة
 في السائد  التربوي النظام إلى إضافة  التعليمية، للعملية األقرب هو المدرسة  مدير أّن إلى ذلك يعز  وقد متوسطة،  تقدير

 مديرية عن تصاااااادر والتي اودارية القرارات وتنفيذ تطبيق عن المسااااااؤول هو المدرسااااااة مدير أّن يعتبر الذي المدار 
 عن تصدر  أن يجب القرارات هذه أّن باعتبار فيها، دور المجتمع مؤسسات   أو األمور ألوليا  يكون وال والتعليم، التربية

 األمور، ألوليا  م،تلفة وآرا  أفكار وجود إلى النتيجة هذه تعز  كما والتعليم، التربية مجال ضمن ومهتمين مت،صصين
 ومؤسساته. المجتمع أفراد وآرا  وإمكانياتها المدرسة متطلبات بين التوفيق أو الجميع إرضا  الصعب من يكون وقد

 لد  اوداري القرار ات،اذ مساااتو  أّن أظهرت التي د2012) الغامدي دراساااة مع الساااؤال هذا نتيجة اتفقت وقد
 أن أظهرت التي دChi eung, 2008) يونغ تشااااااي دراسااااااة مع النتيجة هذه واختلفت ،ًامتوسااااااط جا  المدار  مديري

 القرار ات،اذ فعالية درجة أّن أظهرت التي د2016) جبريني دراسااة مع واختلفت من،فضااًا، جا  اوداري القرار مسااتو 
 .ًامرتفع جا  المدار  مديري لد  اوداري

 استجابة متوسطات بين (α=0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل على: ينص الذي الثالث السؤال نتائج

 العلمي(؟ والمؤهل والخبرة، )الجنس، لمتغيرات تعزى االبتكارية القيادة ممارسة درجة حول الدراسة عينة

 حول الدراسة  عينة ستجابة ال المعيارية واالنحرافات الحسابية  المتوسطات  است،راج  تم السؤال  هذا عن لإلجابة
 ذلك. وضحي د8) والجدول ال،برة،و العلمي، المؤهلو الجنس، متغيرات حسب االبتكارية القيادة ممارسة درجة
 االبتكارية القيادة ممارسة درجة حول الدراسة عينات الستجابة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:8) جدولال

 العلمي والمؤهل والخبرة الجنس متغيرات حسب
 االبتكارية القيادة ممارسة التعزيز العمل متابعة التخطيط 

 الجنس

 ذكر
 3.29 3.43 3.17 3.29 الحسابي المتوسط

 678. 727. 794. 634. المعياري االنحرا 

 أنثى
 3.26 3.46 3.06 3.29 الحسابي المتوسط

 612. 662. 748. 558. المعياري االنحرا 

 ال،برة

 د10) من أقل
 سنوات

 3.23 3.44 3.05 3.26 الحسابي المتوسط

 629. 694. 747. 586. المعياري االنحرا 

 سنوات (10)

 فأكثر

 3.33 3.47 3.20 3.34 الحسابي المتوسط

 653. 678. 795. 591. المعياري االنحرا 

 المؤهل
 العلمي

 بكالوريو 
 3.20 3.39 3.01 3.24 الحسابي المتوسط

 623. 692. 745. 572. المعياري االنحرا 

 عليا دراسات
 3.41 3.58 3.28 3.41 الحسابي المتوسط

 647. 663. 783. 607. المعياري االنحرا 
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 الدراسة  عينة الستجابة  المعيارية واالنحرافات الحسابية  المتوسطات  في يظاهر تباين وجود د8) الجدول يبين
 الفروق داللة ولبيان وال،برة. العلمي، والمؤهل الجنس، متغيرات اختال  بسااابب االبتكارية القيادة ممارساااة درجة حول

 المتعدد التباين وتحليل المجاالت، على المتعدد الثالثي التباين تحليل اسااات،دام تم الحساااابية المتوساااطات بين اوحصاااائية
 د.10 ،9) الجدولين في موضح هو كما ككل لألداة
 االبتكارية القيادة ممارسة درجة مجاالت على العلمي المؤهلو الخبرةو الجنس ألثر المتعدد التباين تحليل :(9) جدولال

 المجاالت التباين مصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

   قيمة
 الداللة

 اوحصائية

 الجنس
 0.023هوتلنج=
 0.103ح=

 523. 409. 159. 1 159. الت،طيط

 584. 300. 175. 1 175. العمل متابعة

 976. 001. 000. 1 000. التعزيز

 ال،برة
 0.012هوتلنج=
 0.364ح=

 446. 810. 315. 2 629. الت،طيط

 580. 546. 319. 2 638. العمل متابعة

 699. 359. 182. 2 365. التعزيز

 العلمي المؤهل
 0.028هوتلنج=
 0.055ح=

 446. 810. 315. 2 629. الت،طيط

 580. 546. 319. 2 638. العمل متابعة

 699. 359. 182. 2 365. التعزيز

 ال،طأ

 388. 301 116.872 الت،طيط

 584. 301 175.787 العمل متابعة  

 302. 301 90.822 التعزيز

 الكلي

 304 117.619 الت،طيط

 304 176.554 العمل متابعة   

 304 153.574 التعزيز

 المجاالت. جميع في الجنس ألثر تعز  دα=0.05) إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم د9) الجدول من يتبين

 داللة ذات فروق وجود عدمو المجاالت. جميع في ال،برة ألثر تعز  دα=0.05) إحصائية داللة ذات فروق وجود عدمو

 المجاالت. جميع في العلمي المؤهل ألثر تعز  دα=0.05) إحصائية
 
 
 

 ككل االبتكارية القيادة ممارسة درجة على العلمي والمؤهل والخبرة الجنس ألثر المتعدد التباين تحليل :(10) جدولال
 اوحصائية الداللة   قيمة المربعات متوسط الحرية درجات المربعات مجموع التباين مصدر

 8990. 016. 006. 1 006. الجنس

 0.313 1.020 408. 1 408. ال،برة

 0.010 6.734 2.693 1 2.693 العلمي المؤهل

   400. 277 110.781 ال،طأ

    280 114.026 الكلي

   قيمة فبلغت الجنس، ألثر تعز  دα=0.05) إحصاااااائية  داللة ذات فروق وجود عدم د10) الجدول من يتبين

 ألن ت،تل  ال والمعلمات  المعلمين تقديرات  أن إلى النتيجة  هذه  تعز  وقد  .0.899 بلغت  إحصااااااااائية  وبداللة   0.016
 والتعليم، التربية  مديرية   لنفس ويتبعون التعليمية،  البيئة  ظرو  نفس لهم جرش محافظة   في المدار   ومديرات  مديري 

 الدراسة. مجتمع لتشابه تتشابه االبتكارية القيادة ممارسة من تحد التي والعوائق والظرو 
 1.020   قيمة فبلغت ال،برة، ألثر تعز  دα=0.05) إحصاااائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج وأظهرت

 على القوانين جميع يطبقون مديراتها أو المدار  مديري أّن إلى النتيجة هذه تعز  وقد .0.313 بلغت إحصاااائية وبداللة

 ويتأثر الجميع على يطبق المدير يساات،دمه الذي القيادة نمط أن اي ب،براتهم، التأثر دون متساااوية بدرجة التعليمي الكادر
  ال،برة. بين التمييز دون المعلمين جميع به

تائج  وأظهرت ية   داللة  ذات فروق وجود الن    قيمة  فبلغت  العلمي، المؤهل  ألثر تعز  دα=0.05) إحصااااااااائ

 تعاط  وجود إلى النتيجة هذه تعز  وقد عليا. دراسات لصالح الفروق وجا ت ،0.010 بلغت إحصائية وبداللة 6.734

 مدار  في االبتكارية القيادة تطبيق بصاااااعوبة لدرايتهم المدار  مديري مع العليا المؤهالت أصاااااحاب المعلمين قبل من
 العينة  أفراد باقي  عن االبتكارية   القيادة  عن نظرهم وجهة  واختال  وتباين  ومتطلباتها،   لمبادئها   وفهمهم جرش، محافظة  
  العليا. مؤهالتهم بسبب
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 وجود عدم أظهرت التي د2016) جبريني ودراسااااة د2011) جرادات دراسااااة مع السااااؤال هذا نتيجة واتفقت
 في معهما واختلفت ال،برة، وسااانوات الجنس متغيري وفق الدراساااة عينة أفراد تقديرات في إحصاااائية داللة ذات فروق
 وفق التقديرات في إحصااااائية داللة ذات فروق وجود في د2011) األخر  دراسااااة مع واختلفت العلمي، المؤهل متغير
 وفق التقديرات في إحصائية  داللة ذات فروق وجود في د2011) وابراهيم شهاب  ودراسة  اوناث. لصالح  الجنس متغير
 المرتفعة. ال،برة الحلص ال،برة متغير
 بين (α=0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة هناك هل على: ينص الذي الرابع السؤال نتائج

 من اإلداري القرار اتخاذ فعالية وبين االبتكارية للقيادة جرش محافظة في الثانوية المدارس مديري ممارسة درجة
 معلميهم؟ نظر وجهة

 للقيادة الثانوية المدار  مديري ممارسة  درجة بين بيرسون  ارتباث معامل است،راج  تم السؤال  هذا عن لإلجابة
 ذلك. يوضح د11) والجدول ، اوداري القرار ات،اذ فعالية وبين االبتكارية

 
 

 اتخاذ فعالية وبين االبتكارية للقيادة الثانوية المدارس مديري ممارسة درجة بين للعالقة بيرسون ارتباط معامل (:11) الجدول
 معلميهم نظر وجهة من اإلداري القرار

 اإلداري القرار اتخاذ فعالية  

 الت،طيط

 **897. ر االرتباث معامل

 000. اوحصائية الداللة

 281 العدد

 العمل متابعة

 **923. ر االرتباث معامل

 000. اوحصائية الداللة

 281 العدد

 التعزيز

 **799. ر االرتباث معامل

 000. اوحصائية الداللة

 281 العدد

 االبتكارية القيادة ممارسة

 **938. ر االرتباث معامل

 000. اوحصائية الداللة

 281 العدد

 د.0.01) الداللة مستو  عند إحصائيا **دالة   د.0.05) الداللة مستو  عند إحصائيا دالة *
 للقيادة الثانوية المدار  مديري ممارساااة درجة بين إحصاااائيًا دالة إيجابية عالقة وجود د11) الجدول من يتبين
 االبتكارية   القيادة  أهمية  إلى النتيجة  هذه  تعز  وقد  .معلميهم نظر وجهة  من اوداري القرار ات،اذ  فعالية   بينو االبتكارية  
 من وتنبع اوداري، القرار فعالية تعيق التي الصااااااعوبات تجاوز على تقوم ألنها ؛اوداري القرار تحسااااااين على وقدرتها
 وقد ات،اذه، يتم الذي اوداري القرار في يؤثر مما المدرسااة، في العاملين جميع حاجات فهم على وتقوم المؤسااسااة، حاجة
 وجود وضاااارورة التقليدي، القيادة نمط ضااااو  في تت،ذ التي اودارية القرارات عن رضاااااهم عدم إلى النتيجة هذه تعز 
 التي د2016) جبريني دراساااااة مع النتيجة هذه اتفقت وقد اوداري، القرار ات،اذ عملية من يحسااااان القيادة من جديد نوع

 اوداري. القرار ات،اذ وفعالية االبتكارية القيادة بين ارتباطية عالقة وجود أظهرت
 التوصيات
 نمط تبني على جرش محاظة في المدار  مديري تشجيع يتم بأن يوصى إليها التوصل تم التي النتائج ضو  في

 األفكار أصااااحاب من المعلمين ومكافأة مدارسااااهم، في العمل متابعة على وحثهم أهميتها، توضاااايح بعد االبتكارية القيادة
كار  لإلبداع  المالئم المناخ  وتوفير المدرسااااااااة،   في مبدعة    اقتراحات  تتضااااااامن التي األفكار  وتبني المتميزة،  في واالبت
 ومؤساساات   األمور أوليا  وإشاراك  االبتكارية، القيادة متطلبات بكل جرش محافظة في المدار  مديري ودعم المدار ،
   اوداري. القرار صناعة بعملية المجتمع
 المراجع
 الكليات عمدا  نظر وجهة من القرار ات،اذ بفاعلية وعالقتها التربويين القادة لد  االبتكارية القيادة ممارساااة درجة د.2016) ساااماح جبريني،
 فلسطين. الوطنية، النجاح جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة الفلسطينية. الجامعات في األكاديميين األقسام ورؤسا 
  عمان جامعة منشورة،  غير ماجستير  رسالة  الوظيفي. بأدائهن وعالقتها الثانوية المدار  لمديرات االبتكارية القيادة د.2011) مرام جرادات،
 األردن. العربية،
  المعلمين مقاومة بدرجة وعالقتها عمان محافظة في ال،اصة  المدار  مديري لد  االبتكارية القيادة ممارسة  درجة د.2015) ماجد اهلل، حرز
 األردن. األوسط، الشرق جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة نظرهم. وجهة من للتغيير
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 في معلماتهن لدى المهني بالنمو وعالقتها التغيير لقيادة األطفال رياض مديرات ممارسة درجة
 عمان العاصمة محافظة

 
 د. عالء احمد حراحشة  نهى نواف عيد النافع
 جامعة عمان العربية  جامعة عمان العربية

 20/7/2019: تاريخ القبول  6/4/2019: االستالمتاريخ 
 

 الملخص
  لد  المهني بالنمو وعالقتها التغيير لقيادة األطفال رياض مديرات ممارسااااة درجة إلى تعر لل الدراسااااة هدفت

 األولى للدراسة،  أداتين تطوير وتم االرتباطي، الوصفي  المنهج انالباحث است،دم و عمان، العاصمة  محافظة في معلماتهن
ستبانة   المشتركة،  العامة المستقبلية  الرؤية :هي ،مجاالت خمسة  على موزعة فقرة د35) وتضمنت  التغيير قيادة لقيا  ا

 التغيير وهيكلية الداخلية، المشااااتركة الثقافة وبنا  الحساااانة، واألسااااوة والقدوة المعلمات، لد  واوبداع االبتكار وتشااااجيع
سب  البيئة وتهيئة ستبانة  والثانية ة،المنا  تكونت فقرة، د25) من وتكونت األطفال رياض معلمات لد  المهني النمو لقيا  ا
 أّن الدراساااة نتائج أظهرتو عمان، العاصااامة في ال،اصاااة األطفال رياض معلمات من معلمة د370) من الدراساااة عينة
 النتائج أظهرتو معلماتهن، نظر وجهة من مرتفعة بدرجة جا ت التغيير لقيادة األطفال رياض مديرات ممارساااااة درجة
 الدراسااة نتائج وأظهرت مرتفعة، بدرجة جا ت نظرهن وجهة من األطفال رياض معلمات لد  المهني النمو مسااتو  أّن
 النمو ومسااتو  التغيير لقيادة األطفال رياض مديرات ممارسااة درجة بين إحصااائية داللة ذات ارتباطية عالقة هنالك أّن

 التغيير قيادة ممارساااة تعزيزب الدراساااة وأوصااات عمان، العاصااامة محافظة في نظرهن وجهة من معلماتهن لد  المهني
 والعمل الواقع، أرض على التغيير قيادة تطبيق من التمكن بكيفية توضاااااايحية دورات وعقد األطفال رياض مديرات لد 
 لذلك. عمل ورشات وتنظيم لديهن المهني النمو على للحث األطفال رياض معلمات بين اويجابية التنافسية تشجيع على

 .المهني النمو ،التغيير قيادة :المفتاحية الكلمات
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Abstract 

The present study aimed to recognize the degree of the practice of kindergarten 
principals to lead the change and its relation with the professional growth of their teacher 
in Amman. The correlational descriptive approach was used. The study tools were 
developed, the first one was questionnaire to measure leading change and it consisted of 
(35) items divided into five field which are the common future vision, encouraging the 
creativity, innovation among teacher, the good example, create the internal common 
culture, structuring the change and creating appropriate environment. The second one was 
measure the professional growth, consisted of (25) items. The study sample consisted of 
(370) female teachers of private kindergarten in Amman, Teachers showed that the degree 
of leading practice of kindergarten principals. In addition, the results showed that the 
professional growth level of their teachers from their own perspective came in a high 
degree. The result of study also showed that there is a statistical significant correlation 
between the degree of kindergarten principals’ leadership and the level of professional 
growth of their teachers from their own perspective in the capital Amman Governorate. 
Therefore, the study recommended promoting the pattern of lead the change for the 
kindergarten principals. Furthermore, conducting explanatory courses on how to lead 
change on the ground. The researcher recommended encouraging positive competitiveness 
among kindergarten teachers to encourage their professional growth and organize 
workshops for this purpose. 
Key Words: Leading Change, Professional Growth. 
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 المقدمة:
 الجيل تربية على يرتكز مجتمع أي فمساااتقبل أخر ، وتعليمية تربوية مؤساااساااة  أي عن األطفال رياض ت،تل 

 االهتمام ويجب ،المراحل باقي إلى وتسااتمر ،الطفولة مرحلة في تبدأ حديثة وتوجهات وساالوكيات مبادئ واكسااابه الجديد
 الذي األمر للمجتمع، وال،ارجية الداخلية البيئة في تحدث التي والتغيرات السريع والتطور للنمو مال مته من والتأكد ،بها

 فيها. للمعلمات المهني النمو مستو  وزيادة التغيير، قيادة على التركيز يتطلب
 ومهارات  خبرات من الطفل  في تزرعه  لما  نظًرا التعليمية  المراحل  أهم من اليوم األطفال  رياض  أصااااااابحت  و

ية  نا   فوقها  يساااااااتمر التي األولى اللبنات  وتمثل  لها،  الحاجة    بأمس  هو أول تالي    حياته،    طوال الب  من الكثير تعالت    وبال
 نمًوا له تضمن  التي الكاملة الرعاية المؤسسة    هذه في الطفل يجد إذ تطويرها، وضرورة  المرحلة بهذه لالهتمام الندا ات
 واالسااااتقرار واألمان باألمن ويشااااعر والعط  الحب يغمره جو له توافر إذا والجساااادية النفسااااية احتياجاته يلبي متوازًنا

 د.2009 )مصطفى،
 الذي  والتقدم  والمادية،   البشااااااارية  مواردها  وتنمية  تطوير على قدرتها   بمد   األطفال  رياض  إدارة نجاح  ويقا  

 مديرة  تتبعه  الذي  اوداري السااااااالوك بنمط ذلك  ويرتبط وإدارتها،  األطفال  رياض  لنجاح  معيار  إال هو ما  الطفل  يحرزه
 وتطويرها  والتعليمية  التربوية  العملية  فاعلية   وفي التربوي أدائها  في إيجابيا   تأثيًرا  يؤثر نهًجا  تنتهج التي األطفال  رياض 

 د.2011 )الجميلي،
يادة  أهمية  على الحديثة،    اودارية  االتجاهات    أبرز أكدت  وقد  بارها     التغيير ق  الضاااااااروري القيادي  النمط باعت

 للتغيير، التعليمية المؤسسة في العاملين لد  والدافعية الحما  وي،لق ،االلتزام يبني والذي المجتمع في والتفاعل للتعايش
بل،     األمل  لديهم  ويزرع مان  بالمساااااااتق ية      واوي قة  لألمور الت،طيط بإمكان ها،  المهني بنموهم المتعل  العمل  ويمكن وإدارت
سعى  الذي التعاوني شرا     عملهم إتقان من العملية في المشاركين  على تعميمه إلى التغيير قيادة ت ست  ويزرع مستقبلهم  وا
 د.2003 الدين، )عماد للعمل والطاقة والتفاؤل باألمل اوحسا  لديهم

 المعلم، أدا  تطوير في بالغة أهمية من له لما وذلك وتجويده، التعليم تحسااااين أساااااساااايات من المهني النمو ويعد
 المؤسسة   قدرة من ويزيد له، الالزمة والمهارات للمعار  الُمتعّلِم تعّلِم على مباشرة  بصورة  ينعكس أن يمكن الذي األمر

 المهنية  المهارات  وكسااااااااب األسااااااااساااااااي  المفهوم يعد  المهني فالنمو  المرغوبة؛  التربوية  األهدا   تحقيق على التعليمية 
 د.2010 )الشتيحى، جيدة بصورة عمله أدا  من يتمكن حتى للمعلم واألكاديمية

 الكبيرة واألهمية  التربوية  العملية  في ومعلماتهن  األطفال  رياض  مديرات  دور على نيالباحث  اطالع خالل ومن
 لقيادة األطفال رياض مديرات ممارسااااااة درجة بين العالقة في والبحث ،الحالية الدراسااااااة لموضااااااوع تنبها الدور، لهذا

 .هننظر وجهة من معلماتهن لد  المهني النمو بمستو  وعالقتها التغيير
 التغيير لقيادة األطفال رياض مديرات ممارسااااة درجة إلى تعر ال هو الدراسااااة هذه من الغرض إّن الدراسااااة: مشااااكلة
 .عمان العاصمة محافظة في معلماتهن لد  المهني بالنمو وعالقتها

 الدراسة أسئلة
 األتية: األسئلة عن الدراسة أجابت

 معلماتهن؟ نظر وجهة من التغيير لقيادة األطفال رياض مديرات ممارسة درجة ما األول: السؤال
 نظرهن؟ وجهة من األطفال رياض معلمات لد  المهني النمو مستو  ما الثاني: السؤال
 ممارساااااة درجة بين دα≤ 0.01) الداللة مساااااتو  عند إحصاااااائية داللة ذات ارتباطية عالقة هناك هل الثالث: الساااااؤال

 ؟المعلمات نظر وجهة من معلماتهن لد  المهني النمو مستو  وبين التغيير لقيادة األطفال رياض مديرات
 الدراسة: أهمية

 هما: ،جانبين في الدراسة هذه أهمية تبرز
 المتعلقة  والدراسااااااااات  للبحوث النظري الجانب    بإثرا   الدراسااااااااة  لهذه  النظرية  األهمية  تكمن النظرية:  األهمية  أواًل:

 أمام المجال لفساااح البيانات، جمع داهأو نظري إطار من الحالية الدراساااة تقدمه ما خالل من وذلك الدراساااة، بموضاااوع
 المهني. بالنمو وعالقتها التغيير قيادة مجال في جديدة وبحوث دراسات

 التطبيقية: األهمية :ثانيًا
 يلي: فيما التطبيقية األهمية تكمن

 .عمان العاصمة محافظة في ال،اص التعليم ومديرية والتعليم التربية وزارة الدراسة هذه تفيد أن يمكن .1

 .عمان العاصمة محافظة في األطفال رياض مديرات الدراسة هذه تفيد أن يمكن .2

 .عمان العاصمة محافظة في األطفال رياض معلمات الدراسة هذه تفيد أن يمكن .3
  واإلجرائية: النظرية التعريفات
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 التوظي  خالل من للتغيير المنشااااودة األهدا  تحقيق لىإ للوصااااول والمنظم الم،طط الجهد هي" :التغيير قيادة
 د.18: 2003 الدين، ")عماد التعليمية للمؤسسة المتاحة والفنية المادية واومكانيات البشرية للموارد السليم العلمي

 خالل من الحاااالي التعليمي الواقع في التغيرات إحاااداث خاللهاااا من يتم التي العملياااة أنهاااا :إجرائياااا وتعر 
 المعدة األداة على الدراساااة عينة أفراد اساااتجابات خالل من وقيس غاية، وليس وسااايلة فيها التغيير يصااابح إساااتراتيجيات

  .لذلك
 خبرة اكتساااااب لىإ النشاااااث ذلك يؤدي إذ ؛فيه يشااااارك أو يتلقاه أو الفرد به يقوم نشاااااث "كل :هو المهني النمو

 والمهارات" والقدرات ال،برات وتشمل ،الفرد لد  سابقة خبرة وتحديث تطوير أو الممارسات في سلوك تعديل أو جديدة
 د.11 ،2012 )عامر،

 والطاقة الكفا ة مساااااتو  ورفع ها،ئأدا تحساااااين أجل من األطفال رياض معلمة به تقوم ما أنه :إجرائًيا ويعر 
 لذلك. المعدة األداة على الدراسة عينة أفراد استجابة خالل من ذلك وقيس لديها، اونتاجية

 ومحدداتها: الدراسة حدود
 يأتي: بما الدراسة هذه نتائج تتحدد

 .عمان العاصمة محافظة في ال،اصة األطفال رياض على الدراسة طبقت مكانية: حدود
 .د2018-2019الدراسي) العام من األول الفصل في الدراسة طبقت زمانية: حدود
 .عمان العاصمة بمحافظة ال،اصة األطفال رياض معلمات على الدراسة طبقت بشرية: حدود

 الدراسة: محددات

 الدراسة. أداتي على الدراسة عينة أفراد واستجابة صدق بمد  الدراسة هذه نتائج تتحدد -

 هذه. الدراسة ألداة والثباتد )الصدق السيكومترية ال،صائص ضو  في الدراسة هذه نتائج تتحدد -

 الدراسة. لمجتمع المشابهة المجتمعات على الدراسة هذه نتائج تعميم يمكن -
 السابقة والدراسات النظري األدب
 :التغيير قيادة

 نجاح يحقق بما ضوئها  في العمل وحسن  فيها التدبر اونسان  وعلى الكون، سنن  من سنة  التغيير أن المعلوم من
 للتغيرات نظًرا ال،صاااااااوص وجه  على التربوية  اودارة وفي العامة    اودارة في همة مال المواضااااااايع من فهو األهدا ، 
 واالقتصااااادية والسااااياسااااية  الطبيعية الحياة نواحي جميع طال التغيير وإن والتعلم، التعليم لعمليات والمصاااااحبة المواكبة

 د.2012 )خليفات، وفن علم لكل موضوًعا بات حتى واالجتماعية،
 منظمة،  أية في شاااااااي  يتغير لم وإذا أهدافها،  اختلفت  ومهما  نوعها  كان مهما  المنظمات  كل في التغيير ويحدث 

 وقد ،المزعج والروتين والرتابة للملل مصاااادرًا يجعلها مما ؛عملها في التقليدية الطرق اتباع على تسااااتمر أنها يعني فهذا
  د.2011 )الحريري، الجديدة األفكار وطرح اوبداع عن البعد كل بعيدة تكون

 تحديات سااااااتواجه ألنه متنوعة؛ إدارية مهارات إلى بحاجة التغيير فقائدة السااااااهل، باألمر ليس التغيير قيادة تعد
 عليها كما بها، األخريات شااراكإو تها،وصااياغ المجموعة سااير رؤية فهم عليها بالبداية فعليه، كبيرة وضااغوطات جديدة
 )سااااكوت واقع إلى تجساااايدها مجموعتها مع لتسااااتطيع لها وتجساااادها األطفال رياض لمعلمة الفكرة هذه تبلور بيئة خلق

 د.2002 وجي ،
 التغيير قيادة تعريف

 التغيير بإحداث تنتهي متساااااالساااااالة  متعددة عمليات "إدارة هي: التغيير قيادة بأن د21 :2012) المساااااااد عرفها
 من ابتدا ً  ومراحله  التغييري العمل  وبمنهجية  التغيير يدير  بمن رئيس بشاااااااكل  ترتبط التغيير إدارة أن بمعنى المطلوب،

 تحقيقه". مستو  عن النظر بغض المؤسسة أرض على إحداثه إلى وانتهاً  الرؤية تحديد
 معين واقع من للتحول والبشااارية المادية لإلمكانيات األمثل "االسااات،دام أنها: د66 :2011) الحريري وأضاااا 

 جهد" وأقل وقت وبأقصر والمنظمة، األفراد على ممكن ضرر وبأقل أفضل واقع إلى
 وحداث المتاحة، اومكانيات كل باساااتغالله القائد يتبعها التي المدروساااة اوساااتراتيجيات أنها: الباحثان ويعرفها

 التكنولوجيا عصااار في المنافساااة على ومقدرتها المنشاااودة لألهدا  التعليمية بالمؤساااساااة  والوصاااول الالزمة التغييرات
  المتسارع
 اإلدارية بالمساءلة االهتمام ،مبررات

 يلي: بما د2007) الصفار ل،صها أسباب لعدة عودي األخيرة اآلونة في التغيير بقيادة االهتمام تزايد إن

 استثنا . دون المجاالت جميع في المجتمع وضع .1
 بالتغيير وارتباطها والمجاالت، الشؤون م،تل  في والعاملين للمسؤولين الثقافي والمستو  العلمية الدرجة .2

 مستمر. بشكل ومتطور متغير مجتمع في بقائها وضمان المؤسسة على للحفاظ وسيلة الظرو  ومواكبة
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 الحالي. الوضع قسوة من المعاناة درجة .3
 التغيير. سيحققها التي والمزايا الفوائد وضوح مد  .4
 التغيير. بضرورة العليا اودارة وإيمان اقتناع مد  .5
 بأكملها. المؤسسة في وال،ارجية الداخلية التغيرات تأثير مد  .6
 ال،ارجية. الضغوطات .7

 ومد  وداخلية خارجية ضاااغوطات من المجتمع إليه يؤول وما التغيير أهمية توضاااح التي الساااابقة الدواعي من
 بورجمنك  أكد  فقد  التربوي، التغيير قيادة  أهمية  عن نتكلم أن البديهي  من أصااااااابح فإنه   التغيير بقيمة  الحالي  الجيل  وعي
(Borgemenke, 2012سية    أولى خطوة تتطلب التغيير قيادة نجاح إن د سا سؤال  عن الوافية اوجابة وهي أال أ  "لماذا ال

 التغيير ساايطاله من لكل التغيير ضاارورة ويشاارح يبّين أن اأوًل عليه التغيير بتحقيق المدرسااة مدير ينجح ولكي التغيير؟"
 التغيير لعمليااة باادعمهم الماادير يحظى أن يمكن ذلااك عنااد ،التغيير إلى الحاااجااة  ويبين واألهاال، والطلبااة العاااملين أي

 وفائدته التغيير بضرورة  اآلخرين إقناع في القائد يفشل  فحين ،األهدا  تحقيق أجل من بها القيام يجب التي والممارسات 
 صااحيح، والعكس الموارد، حيث من المؤسااسااات أغنى من والمؤسااسااة أبرعهم من القائد كان ولو وخيمة، العواقب تكون
 جميع وفي الصااعاب، جميع من الرغم على النجاح النتيجة تكون التغيير، بضاارورة اآلخرين بإقناع التغيير قائد نجح فإذا

 التغيير. قيادة أجل من المدير يتبناها التي ال،طة كانت مهما الحاالت،
 من بينهم فيما والتعاون بأعمالهم لاللتزام ويدفعهم ،لفريقه واضااحة توجيهات يقدم أنه الناجح المدير صاافات فمن

 يمكنهم وبالتالي ،لمدارسااهم واضااحة رؤية يمتلكون الناجحين القادة أن أيضااا هذا ويتضاامن ،المدرسااة أهدا  تحقيق أجل
 إجرا  على قادرون فهم الطريقة وبهذه لألهدا ، تحقيقهم دون حائال تق  التي والعقبات المشاااااكل رصااااد سااااهولة وبكل

 & Hao) التربوي المجال في الجديدة التطورات ومواكبة المنشاااااود االزدهار ساااااتحقق التي الضااااارورية اوصاااااالحات
Yazdanifard, 2015.د 

 تحفيزهم َثمَّ ومن المعلمين وقدرات  مهارات  بين مة  الموا وتحقيق التوجيهات  سااااااان التغيير قيادة  أهدا   ومن
 تكون لكي ومنطقية  بحذر  لها  م،طط التغيير قيادة  عملية  تكون أن ويجب  ،المرجوة النتائج  إحراز أجل  من وتشاااااااجيعهم

 ,Saif) متوافق بشاااكل التربوية المؤساااساااة أقساااام جميع تعمل أن ضااارورة إلى إضاااافة األمد، طويلة نتائج وتحقق فعالة
Razzaq, Rehman, Javed, & Ahmad, 2013.د 

 بديله خطط وجود مع الدقيقة تفاصاايلها بكل فائقة بعناية مدروسااة شاااملة وخطط إسااتراتيجيات وضااع وتتضاامن
 أي في والتطور والتقدم النجاح سبب  وهو للتغيير القرار ات،اذ عمليات أصعب  من تعد التي ،المرجوة لألهدا  للوصول 
  هي:و ، د2011) الحريري ذكرته ما التغيير قيادة لها تسعى التي األهدا  هذه ومن ،ناجحة تربوية مؤسسة
  وقيمها. التربوية المؤسسة رسالة مع متماشيًا التغيير كان إذا سيما وال ،بالتغيير التام االلتزام .1

  التقليدية. اودارية األساليب من بداًل باألهدا  اودارة أسلوب اتباع من المديرين تمكين .2
  فعال. بشكل واودارية التعليمية المشكالت ومواجهة الذاتي التغيير متطلبات تلبية على اودارة مساعدة .3
  التربوية. العملية ل،دمة وتوظيفها والفكرية والتقنية العلمية المستجدات من اوفادة .4
 ومصلحتها. التربوية المؤسسة أهدا  ي،دم بما معها والتعامل وإدارتها الصراعات عن الكش  .5
 التغيير. وحداث وحفزهم مشكالتهم تش،يص على العاملين لمساعدة والتعاون الثقة من ّجو بنا  .6
 الشاملة. الجودة متطلبات مع لتتوافق التربوية المؤسسة أدا  بمستو  االرتقا  .7

 وتغير أفضاااال مسااااتقبل خلق أجل من جهوًدا تتضاااامن التغيير قيادة أن دPromsri, 2017) برومسااااري وير 

 من تحقيقها على والعمل ،مساااااااتقبلية رؤية وتوجد اليومية، األنشاااااااطة تتعد  فريدة وقدرات مهارات طريق عن ملمو 
 التغيير. قيادة من مهما جز ا يعد والذي األنشطة، خالل

 ،د2011) بربس أوردها ما ال،صاااائص تلك وأهم تميزها، التي ال،صاااائص من بجملة تتصااا  التغيير قيادة إن
  :وهي

 عليها وموافق معلومة غاية إلى تتجه منظمة حركة إطار في يتم أن يجب المدار  في التغيير أن أي االستهدافية: -
  التغيير. قو  من ومقبولة

 ومواردها إمكانياتها إطار في يتم وأن المدرسة، تعيشه الذي العملي بالواقع التغيير قيادة ترتبط أن يجب الواقعية: -
  بها. تمر التي وظروفها

 التغيير لعملية الم،تلفة القو  رغبات وبين التغيير، عملية بين التوافق من مناسب قدر هناك يكون أن يجب التوافقية: -
  وتطلعاتها. واحتياجاتها
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 على المقدرة وتمتلك مناسبة، بحرية الحركة على المقدرة تمتلك أن أي فّعالة، التغيير إدارة تكون أن يتعين الفاعلية: -
  المستهدفة. اودارية والوحدات األنظمة في الفعل قوي وتوجيه اآلخرين، في التأثير

 التي واألطرا  للقو  الواعية المشاركة طريق عن وذلك ،اويجابي التفاعل إلى التغيير إدارة تحتاج المشاركة: -
   التغيير. قادة مع وتتفاعل بالتغيير تتأثر

 واحد. آن في واألخالقية القانونية الشرعية إطار في التغيير يتم أن يجب الشرعية: -

 قائم هو ما إصالح نحو تسعى أن يجب أنها بمعنى باوصالح، تتص  أن يجب التغيير، قيادة تنجح حتى اوصالح: -
  المنظمة. في اختالالت من موجود هو ما ومعالجة عيوب من

 قائمة هي مما ؛أفضل تطويرية مقدرات إيجاد على يعمل أن التغيير قائد على يتعين واالبتكار: التطوير على المقدرة -
 المضمون. فقد وإال والتقدم االرتقا  نحو تعمل التغيير فقيادة حاليًا، مست،دمة أو
 التغيير: قيادة مجاالت

 د2000 ومؤتمن، )جرادات أوردها وقد ، المدرساااية البيئة الطبيعة اختال  حساااب التغيير قيادة مجاالت تظهر
 :اآلتي النحو على

 .مشتركة عامة رؤية تطوير .1
 .الفكرية االستثارة أو الذهني التحفيز .2
 .الحسنة واألسوة القدوة .3
 .داخلية مشتركة ثقافة بنا  .4
 .المناسبة البيئة وتهيئة التغيير هيكلة .5
 المهني: النمو

 والحاسب  المعلومات تكنولوجيا توظي  حيث من التعليمية العملية على التكنولوجي التطور انعكا  البديهي من
 التعاوني والتعلم الذاتي التعلم مهارات الطلبة وكساااب وذلك ،التعليم ووسااائل وطرق التعليم نظم في رئيسااي بشااكل اآللي
 د2002 )مدني، بعد عن والتعلم

 المؤسااااسااااات  في والعاملين المعلمين يسااااتهد  مسااااتمر، فردي أو جماعي "بنا  أنه المهني بالنمو والمقصااااود
 ،هاوتغيير ومجاالتها والتربوية واودارية المعرفية وكفاياتهم ومهاراتهم أدائهم ولتطوير أدائهم بمستو   لالرتقا  التربوية
  د.37 :2009 وحسين، )ضحاوي التربوية" التعليمة العملية وتجويد

 بكل وتزويدهم ،اونتاجية المعلمين طاقات وزيادة والتعليم التعلم عملية مسااااااتو  "رفع أنه المهني النمو ويعر 
 د.164 :2005 )طه، وآرائه" قدراته تطوير من المعلم وتمكين خبرتهم لزيادة ومهارات معلومات من جديد هو ما

 شأنها  من التي المتنوعة األنشطة  مجموعة "أنه المهني: النمو د105 :2013) والمواضية  السعود  أيًضا  وعر 
 في ساااوا  ومجموعات، كأفراد فعالية أكثر ليصااابحن والنمو التعليم على خاص بشاااكل األطفال رياض معلمات مسااااعدة
 التعليمية". البيئة في المستمر التغيير مواجهة أجل من المدرسية التدريسية الممارسات إدارة في أم التعليمية المجاالت

 بالتدريس   تتبعها  التي والطرق وكفاياتها    مهاراتها   تطوير على األطفال  رياض  معلمة  قدرة  أنه:  الباحثان   ويعرفه 
 المجتمع. في الحاصل التطور لتعاصر

 يأتي: ما المهني النمو تناولت التي النظريات أهم ومن
 المحاوالت من دتع التي ، الماضي القرن من ال،مسينيات في تطويرها تم التي النظريات أهم )جينزبرجد نظرية

 وأوضحت  للفرد. المهني النمو بها يمر التي المراحل دراسة  مهتمة كانت إذ المهني؛ للنمو تفصيلية  نظرية لوضع  األولى
 وتصااااااوراته الطفل عند ينشااااااأ الذي وهو الت،يلي االختيار في تتمثل المراحل أن وبينت ،المهني االختيار أهمية النظرية
 النضج لمرحلة وصوال المبدئي االختيار إلى المراهقة مرحلة في االنتقال ثم بها يعمل أن يود التي المهنة حول المستقبلية
 د.2004 )زايد، النهائي المهني واالختيار

 الفرد اساااااااتجااابااة  ويعني الواقعي، العاااماال وهي: المهني، االختيااار عمليااة على تؤثر متغيرات أربعااة وهناااك
 خالل من التعليمية  العملية  في فيتمثل  الثاني  العامل   أما  ،حياته   في معين قرار ات،اذ  عند  البيئية  والظرو  للضاااااااغوطات 

ية  لذي  التعلم عمل ها   ا ته  تزداد حيث  الفرد، اكتساااااااب ته    في مرون يارا ية.  اخت ما  المهن مل    أ عا لث    ال ثا مل  في فيتمثل  ال  العوا
 بأجرا   الفرد يقومف الذاتية،   الفرد قيم في الرابع العامل   ويتمثل  ،المهني االختيار  في دوراؤدي ت العاطفة   أن أي االنفعالية،  
 هو االختيار  وهذا الذاتية،  قيمه  مع تتناساااااااب  ال مهنة  يمتهن ال الفرد إن إذ للمهن؛ الم،تلفة  والقيم الذاتية  قيمه  بين مقارنة 
 )الهواري، والفرص والقرارات والقيم الرغبات بين بالتوافق وتنتهي ،فترات ضاااامن تحدث متطورة مسااااتمرة نمو عملية
 د.2008 أسعد، أبو
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 االختيار ظاهرة عن السااااااابقة للدراسااااااات تحليله خالل نظريته بنىف ،)سااااااوبرد نظرية األخر  النظريات ومن
ية    بار  مفاهيم  بين تميزه وإمكان قدرات  الميول بين التساااااااوية   وفي المهني، والتوافق وااللتحاق  االخت  والفرص والقيم وال
 د.2005 )الداهري، المتوفرة

 النمو نفس وعلم النفسااية الفروق علم ومبادئ معار  مراعاة محاولة في )سااوبرد لنظرية النظري العمل وتميز
 وقد المهني، المجال في النفسااااااي اورشاااااااد وظفت التي النظريات إحد  أنهاو الفرد، قبل من المهني االختيار عملية في
 لكونها  نقص فيها  جينزبرغ أعمال  أن ساااااااوبر فاعتقد   ورفاقه،   جينزبرغ تبناها   التي النظرية  المجاالت  في ساااااااوبر تأثر 

 د.2011 )حمود، لديه المهني والوعي النمو عن الفرد وخبرات معلومات تأثير تجاهلت
 النمو ومراحل التصااورات بين العالقة أوضااحت التي )هوالندد نظرية المهني النمو تناولت التي النظريات ومن
 فيه ي،تار الذي السن  الش،ص  بلوغ أن أسا   على النظرية هذه وتقوم ،المهني الميول بتحديد المتصلة  العملية والجوانب
 الرفاق تأثير فيها بما والشااااااا،صاااااااية الثقافية القو  من العديد مع الوراثي للتفاعل نتاجا يعتبر بها سااااااايلتحق التي المهنة

 د.2004، )زايد فيها يعيش التي البيئة وطبيعة إليها ينتمي التي االجتماعية والطبقة والوالدين
 أهمها: ؛كثيرة للمعلم المهني النمو أهدا  أن إلى د2012) عامر أشار وقد

 أفضل بأسلوب العربية اللغة تعليم نحو: ،التدريسي أدائه في كفا ة أكثر يكون حتى للمعلم التدريسية المهارات تنمية -
 الحديثة. الرياضيات تعليم أو

 التعليمية العملية خدمة في كفا ة أكثر يكون لكي العام الثقافي والنمو اوبداعي، التفكير على واستعداداته قدراته تنمية -
 انتاجها وزيادة

 زمات.األ إدارة مع والتعامل الوقت إدارة تنمية التالميذ، وبين بينه االتصال ومهارات الفصل إدارة مهارات تفعيل -

 ال،اصة للمعرفة والمتزايد الهائل للتطور بالنسبة ونجاحهم وحاجاتهم المتعلم طبيعة فهم نحو المعلمين وعي زيادة -
 وكذلك المتغيرات، لهذه التربية مواجهة من يتطلبه وما والتكنولوجية والتربوية االجتماعية األبحاث نتيجة منها بكل
 المدرسة. فيها تقع التي والبيئة بالمدرسة واالجتماعية التربوية المشاكل نحو الوعي زيادة

 الرقابة لمبدأ تحقيقا الحديثة، التكنولوجية الوسائل باست،دام بعد عن والتعلم الذاتي والتقويم الذاتي التعلم مهارات تنمية -
 الذاتية.

 عصر ففي الجديدة، التدريس إستراتيجيات وتنفيذ لتعلم الوقت المعلمين إعطا  في المستمر المهني النمو ويساهم
 نتائج وتحقيق ،المدار  في أفضااال ألدا  األسااااساااية المكونات من المهني والنمو التربوي التغيير أصااابح التغير، ساااريع
 لهم مسااتمرة تعليمات وتوفير للمعلمين المهني النمو بنا  كيفية على التركيز المهم من بات ولهذا للطالب. أفضاال تعليمية
 داخل وباألخص ،المدرسااة ممارسااات بتغيير المرتبطة التحديات مع التعامل على قادًرا المعلم يغدو حتى مسااتمر وبشااكل
 ,Chang) المباشاااارة والنمذجة المفتوحة والمناقشااااات األدوار ولعب القرا ات تشاااامل أن يمكن والتي الصاااافية، الغرفة

Chen, & Chou, 2017.د  
 يلي: بما األطفال رياض لمعلمات المهني النمو أهمية تبرز
 تعمل إذ تحقيقها، إلى بأكمله العالم ويساعى  مساتمرة،  عملية مسااره  وإصاالح  هوتطوير التعليم تحساين  عملية تعد
 ذلك  من واألهم بالبشااااااارية،    على بالنفع  تعود للتعليم متطورة جديدة   صااااااايغ ويجاد  منها  محاولة   في والهيئات  المنظمات 
ًيا،  المعلمة  تنمية  على الحرص نة   القدوة  طريق عن طلبتها  في تؤثر التي هي المعلمة  ألن مهن  الجيدة  والمعاملة    الحسااااااا
 عملية تكون لكي لذا كبيرة، درجة إلى شاا،صااياتهم وتشااكيل الطلبة حياة في التأثير هذا يمتد إذ لظروفهم، الواعي والتفهم
 والتي ساااااااليًما،   إعداًدا  المعدة  المعلمة  توافر من فالبد  ،منها  المرجوة األهدا   تحقيق إلى ومؤديه  وناجحة   مؤثرة التعليم
 د.2007 الشمري، ) األكمل الوجه على بواجباتها وتقوم أبعادها، وتتفهم مهنتها، تحب

 متطلبا وأصبح  ،والنامية المتقدمة البلدان في بالغ باهتمام األخيرة السنوات  في للمعلمات المهني النمو حظي وقد
 معلمات لجميع بالنسااابة واألكاديمي المهني النمو أهمية الحديث العصااار في ازدادت وقد ،التعليم نظم من لكثير أسااااسااايا 
 على أفضااااال وقدرة أهدافها تحقيق في الكفاية من مزيدا يعني إنه إذ ضاااااروريا؛ امًرا يعد المهني فالنمو األطفال؛ رياض
 برامجه من لالساااتفادة المالئمة الظرو  جميع وتوفير له والت،طيط النمو هذا لتنظيم الحاجة وظهرت مشااااكلها. مواجهة
 التالية: لألسباب

 ما إذا واالتساع التطور متابعة إلى المعلمة يدعو الذي األمر واتساعها، العلمية المعرفة في التطور سرعة ازدياد .1
 العصر. روح مع متماشًيا لتالميذها تقدمه ما تجعل أن أرادت

 تطور أن األطفال رياض معلمة من ويقتضي مطالبها، وتغير وتجددها المجتمع في الحياة تطور سرعة ازدياد .2
 المتجدد. اوطار هذا داخل دورها تؤدي حتى أساليبها ومن معارفها نفسها
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 وقت من تتغير فالمناهج االجتماعية، والتطورات المعرفي التطور ثمار من ثمرة وهو التربوي المجال تطور .3
 وتطوير معلوماتها تجديد إلى مستمرة حاجة في األطفال رياض معلمة يجعل الذي األمر مجتمع، أي في ألخر

 أساليبها.
 التدريس. في جديدة وأساليب والمجتمع التالميذ عن الحقائق من لمزيد واكتشافه التربوي البحث تطوير .4
 الحديثة التعليمية والتقنيات والوسائل األجهزة باست،دام وذلك التعليمية العملية ليشمل امتد حيث التكنولوجي التقدم .5

 د.2012)عامر، الصفو  داخل
  :المهني النمو أساليب

 أدا  في متنوعة ووسائل  أساليب  يست،دم  وجعله به، واالرتقا  المعلم سلوك  تغيير في المهني النمو برامج تساهم 
 ومن د،2003 )مصطفى،  التعليم مهنة ممارسته  طيلة للمعلم المهني والتكوين المستمرة  للتربية مكمل جز  فهي أعماله،
 األساليب: هذه

  المعلمين. بين الزيارات تبادل .1

 المهني. النمو مدار  إنشا  .2
 المصغر. التدريس أسلوب .3

  التدريبية. الورشة أسلوب .4
 الذاتية. القرا ة .5
 العليا. بالدراسات االلتحاق .6

 السابقة الدراسات
  الحالية: الدراسة بمتغيرات المتعلقة الدراسات

 المدار  في المهني النمو على اوساااتراتيجي الت،طيط أثر بعنوان دراساااة(Campbell, 2003)  كاميل أجر 

 بيركس في واوداريين المعلمين وإدراك فهم درجة تحديد هدفت بنساااالفانيا، والية في وتشاااايسااااتر بيركس لمنطقتي العامة
 الدراسة  هذه وتوضح  المهني، النمو أنشطة  لتنفيذ كأداة اوستراتيجي  الت،طيط عملية لفعالية بنسلفانيا  والية في وتشيستر   

 وتشاايسااتر  بيركس منطقتي مدار  في ينفذ إسااتراتيجية خطط تطوير من خاصااة بصااوره الناتج المهني النمو كان إذا ما
 مدار  من وإداريا معلًما د162) الدراساااااة عينة وشاااااملت للدراساااااة، أداة االساااااتبانة واسااااات،دمت بنسااااالفانيا، والية في

 لل،طة  وتأييدهم   المهني للنمو المنطقتين مدار   في واوداريين المعلمين انحياز  إلى الدراسااااااااة  وتوصااااااالت   المنطقتين،
 اوستراتيجية.
 الثانوية المدار  مديري لد  التعليمي القيادي الساااااالوك ىإل لتعر ل هدفت دراسااااااة د2006) الشاااااابول أجرت

 من الدراسااااة مجتمع وتكون للدراسااااة، أداة االسااااتبانة واساااات،دمت نظرهم، وجهة من للمعلمين المهني النمو في وأهميته
 وتم د5426) عددهم  بلغف ، والمفرق وجرش وعجلون إربد  محافظة   في الثانوية   المدار   في والمعلمات  المعلمين جميع
 درجة أن الدراسااة نتائج وأظهرت ومعلمة، معلًما د814) العينة أفراد عدد وكان عشااوائية بطريقة الدراسااة عينة اختيار

 القيادية السااالوكيات أهمية ودرجة متوساااطة، بدرجة جا ت التعليمي القيادي للسااالوك الثانوية المدار  مديري ممارساااة
باطية    عالقة  وجود كبيرة، بدرجة    جا ت  للمعلمين المهني النمو في التعليمية  ي    ارت لة  ةإيجاب  درجة  بين ية إحصااااااااائ ودا
 للمعلمين. المهني النمو في أهميتها ودرجة القيادية السلوك ممارسة

  النمو تحقيق في الثانوية المدارس مديري مساهمة مدى إلى لتعر ل هدفت دراساااااة د2007) المواجدة وأجرت

 الدراسااة عينة وتكونت للدراسااة، أداة االسااتبانة واساات،دمت ،المعلمين نظر وجهة من الكرك محافظة في للمعلمين المهني

 عددهم والبالغ الدراساة  مجتمع من الكرك لمحافظة التابعة والتعليم بيةالتر مديريات معلمي من ومعلمة، معلًما د254) من

 يـ ف ينـ للمعلم المهني النمو تحقيق في الثانوية المدرسة مدير مساهمة أن الدراسة نتائج وأظهرت ومعلمه، معلًما د1271)

 المعلمين رأي بين إحصااائية داللة ذات افروق هناك وأن ،متوسطة بدرجة جا ت ينالمعلم نظر وجهة من الكرك محافظة

  عدمو ،اإلناث لصالح لكوذ االجتماعي وعـالن رـلمتغي تعزى المهني النمو تحقيق في الثانوية المدرسة مدير مساهمة دىـم يـف

 زىـااتع المهني النمو تحقيق في الثانوية المدرسة مدير مساهمة مدى يـااف ينـااالمعلم رأي بين إحصائية داللة ذات قفرو وجود

  وعدم الماجستير لصالح وذلك ،الصفية واإلدارة التخطيط مجالي نا باستث ،الدراسة مجاالت باقي على العلمي لالمؤه رـلمتغي

 .التقويم لمجا نا باستث ،الدراسة مجاالت باقي على الخبرة لمتغير تعزى فروق وجود

 في الحكومية  الثانوية   المدار   مديري  ممارساااااااة   درجة  إلى لتعر ل هدفت   دراساااااااة د2011) العزام وأجرت
  جمیع نم الدراسة  مجتمع وتكون للدراسة،  أداة االستبانة  واست،دمت  المعلمين، نظر وجهة من التغيير لقيادة إربد محافظة
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ــ   بیرلتا یتيریـد م يـ ف یةولثانا میةولحكا دار لما تمعلماو معلمي ــ   لتعلوا ةـ ــ  قثلمن میـ  عینة تشكلو والثانية، ىـــلوألا إربد ةـ

 وأظهرت ،ئیةوالعشا یقةطربال مهرختیاا وتم سةدارلا مجتمع نم د%15) نسبته ما ومعلمة  معلما  د485) من سةدارلا

ــ   یرؤلا تاالـ لمج هـط سومت ةـ جدرب  تجا رلتغییا دةلقیا یةولثانا دار لما ريیدم سةرمما جةدر بأن النتائج ــ   لمسا ةـ   تقبلیةـ

 لاــ  مجو ،نةـــ   لحسا ــوة  ألسا لاـــ   مجو ن،املیـــ   لعا ـد  ــ  ل ـــداع   إلبوا راـــ   البتكا لاـــ   مجو ـــدا ،   ألها یاغةـــ   ص لاـــ   مجو

ــ    لثقافا ــ    عمدالا ةــ   یمیظلتنا ةـ ــ    مجو ر،لتغییا دةاــ   بقی ةـ ــ    تهیئو ـــر    لتغییا ةــ   هیكلی لاـ  ـــرت    هوأظ ر،للتغیی لمناسبةا لبیئةا ةـ

ــ    لنتا ــدم    ع ائجـ ـــروق      ف وجود ـ ــ    اللد ذات ـ ــ    حصإ ةـ ــد    لتق ائیةـ ــ    لمعلما ریـ ــ      جدرل نیـ ـ  ــدار    لما ريیــد   م ةــ   سرمما ةـ

 و لمستوا  ،لجنا راتلمتغی اًتبع إربد ةظــ  محاف يــ  ف نیــ  لمعلما نظر ةــ  جهو ــن  م ــر  لتغییا دةاــ  لقی ةــ  میولحكا ةــ  یولثانا

 .یةریدلما رلمتغی تبعاو رة،لخبا واتسنو ،لعلميا

 في مؤثر كعامل   المدار   في التربوية  القيادة  دور إلى هدفت   دراسااااااااة Kaniuka, 2012) ) كانوكا   وأجر 

 مكونه الدراساااة عينة وكانت طلبتهم، تحصااايل وزيادة التدريس، في وطرائقهم المعلمين، تفكير في واضاااح تغيير إحداث
 أسلوب  واست،دم  االمريكية، المتحدة الواليات في الفقيرة المناطق في األساسية   الحكومية المدار  في معلمات ثماني من

 تفكير في المطلوب التغيير إحداث على المدار  هذه في التربوية القيادة مقدرة الدراساااة: نتائج أهم ومن الحالة، دراساااة
 طلبتهم. تحصيل وزيادة خبراتهم وتنوع المعلمين

 في التغيير قيادة كيفية إلى تعر لل فهدفت د Quinn, Amer, Lonie 2012) ولوني وعامر كوين دراساااة أما

 لجمع وسااايلة المقابلة اسااات،دام تم وقد الجامعية، المرحلة وبعد قبل الطالب على وأثرها الجامعة قبل ما التعليمية المرحلة
 تعليمية مراكز داخل الطلبة من مجموعة من الدراسااااة عينة تكونت وقد للدراسااااة، أداه االسااااتبانة واساااات،دم المعلومات،

 المراحل جميع في التغيير يفضاااااالون األغلب على الطلبة أن الدراسااااااة نتائج أظهرت وقد ،أسااااااتراليا في م،تلفة تدريبية
 تعليم على إيجابيًا ينعكس التغيير أن الدراساااااة نتائج وأظهرت التغيير، قيادة عملية في للمشااااااركة ومساااااتعدون التعلمية،
 اويجابي. التغيير مستويات  أعلى لتحقيق بينهم فيما التنافس في بالرغبة شعور  لديهم أصبح  إذ لالكتساب  ودافعيتهم الطلبة
 والجامعات. المدار  داخل التغيير تحقيق في والمديرين للمعلمين الرئيس الدور على الدراسة نتائج وأكدت

 وعالقته ال،اصااااة المدار  مديري لد  اوداري اوبداع إلى لتعر ل هدفت دراسااااة د2013) جدعون وأجرت

 ومعلمة معلًما د546) من تكونت عشااوائية طبقية عينة اختيرت وقد للدراسااة، أداة االسااتبانة اساات،دام وتم التغيير، بقيادة
 ومديرة مديًرا د55) اختيار وتم الدراسااة مجتمع من د%20) وبنساابة عمان العاصاامة محافظة في ال،اصااة المدار  في

 المدار  مديري لد  اوداري اوبداع مسااااتو  أن الدراسااااة نتائج وأوضااااحت الدراسااااة، مجتمع من د%50) وبنساااابة
 المدار  مديري لد  التغيير قيادة درجة وان متوسااطة، بدرجة كان المعلمين نظر وجهة من عمان محافظة في ال،اصااة
 مساااتو  بين إيجابية ارتباطية عالقة يوجدو متوساااطة، بدرجة كان المعلمين نظر وجهة من عمان محافظة في ال،اصاااة
 ذات فروق وجود وعدم عمان، العاصمة في ال،اصة المدار  مديري لد  التغيير قيادة ممارسة ودرجة اوداري اوبداع
 المتغيرات إلى عز ي مدارسهم معلمي نظر وجهة من ال،اصة المدار  لمديري اوداري اوبداع لمستو  إحصائية داللة

 الجنسد ال،برة، العلمي، )المؤهل
 دولة مدار  مدرا  لد  التغيير قيادة ممارساااااة درجة إلى لتعر ل هدفت دراساااااة د2014) الشااااامري وأجرت

 البساايطة، العشااوائية بالطريقة اختيارهم تم معلًما د260) من الدراسااة عينة وتكونت اوداري، باوبداع وعالقتها الكويت
 بدرجة جا ت ككل التغيير قيادة ممارسااااة درجة أن إلى الدراسااااة نتائج وتوصاااالت للقيا ، أداة االسااااتبانة اساااات،دام وتم

 الحسنةد  والقدوة للتغيير، الداعمة التنظيمية )الثقافة التوالي على مرتبة التغيير قيادة مجاالت ممارسة  درجة وأن متوسطة 
 اوبداع ممارسااااة درجة أن النتائج وأظهرت متوسااااطة، بدرجة المسااااتقبلية الرؤية مجال جا  بينما مرتفعة بدرجة جا ت
بة  اوداري فاظ  التوالي على مرت جاه،    )االحت قدرة  باالت يل  على وال نة  الفكرية،  والطالقة  والربط، التحل ية،    والمرو لذهن   ا

 .متوسطة بدرجة جا ت بالمشكالتد يةوالحساس الم،اطر، وقبول واألصالة،
 األطفال رياض معلمات لد  المهنية التنمية معوقات إلى لتعر ل هدفت دراساااااة د2016) العطروازي وأجرت

 بدولة األطفال رياض معلمات جميع من الدراسة  مجتمع وتكون المسحي،  الوصفي  المنهج است،دام  تمف الكويت، دولة في
 الطبقية بالطريقة اختيارهن تم معلمة د307الدراساااااااة) عينة وبلغت للدراساااااااة، أداة االساااااااتبانة اسااااااات،دام وتم الكويت،

 الكويت دولة في األطفال رياض لمعلمات المهنية التنمية معوقات توفر مساااتو  أن الدراساااة نتائج وأظهرت العشاااوائية،
 الفني، التوجيه و المهنية،  التنمية  أساااااااااليب  :اآلتي النحو على تنازلًيا   الدراسااااااااة  مجاالت  وترتبت  مرتفعة،  بدرجة   جا  
 لبعض إحصااااائية داللة ذات فروق وجدو المعلمة، شاااا،صاااايةو المعلمة، إعدادو الروضااااة، إدارةو واألنشااااطة، المنهاجو

 التدريبية. الدورات وعدد التعليمية والمنطقة العلمي والمؤهل ال،برة لمتغيرات تبًعا األداة مجاالت
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 وعالقتها القيادية لألنماث التربويين المشرفين ممارسة درجة إلى لتعر ل هدفت دراسة د2016) قشوع وأجر 
 اتبع وقد فيها، المعلمين نظر وجهات من الغربية الضاااافة شاااامال محافظة في الحكومية المدار  في للمعلم المهني بالنمو
 الحكومية المدار  معلمي من معلًما د500) ممثلة عشاااوائية طبقية عينة باختيار وقام التحليلي، الوصااافي المنهج الباحث

سطين،  في الغربية الضفة  شمال  محافظات في سة  نتائج وأظهرت فل  وحصل  متوسطة  جا ت االستجابة  درجة بأن الدرا
 قد المهني للنمو االسااااتجابة درجة أما الديكتاتوري مجال ثم الترساااالي يليه االولى المرتبة على الديموقراطي النمط مجال
 وعالقتها التربويين المشااارفين ممارساااة بين إحصاااائيا دالة إيجابية ارتباطية عالقة وجود ايضاااا ويتضاااح مرتفعة، جا ت
 فلسطين. في الغربية الضفة شمال محافظات في الحكومية المدار  في للمعلم المهني بالنمو

 
 

 السابقة: الدراسات على التعقيب
 التغيير قيادة :هما ،الحالية الدراساااة في الرئيسااايين المتغيرين حدأ عرضاااها تم التي الساااابقة الدراساااات تناولت

 درجة إلى التعر  تناولت د2011) العزام دراسااااااة التغيير قيادة تناولت التي السااااااابقة الدراسااااااات ومن المهني، والنمو
 في مؤثر كعامل   التربوية  القيادة  دور تناولت   دKaniuka, 2012) كانوكا   ودراساااااااة التغيير، لقيادة  يرينالمد  ممارساااااااة 

حداث  ما  التغيير، إ ناولت    دQuinn, Amer, Lonie,2012) ولوين وعامر  كوين دراسااااااااة أ ية  فت يادة  كيف  في التغيير ق

 م،تل  بمتغير التغيير قيادة عالقة فتناولتا د2014) والشاااااامري د2013) جدعون ودراسااااااتي الجامعة، قبل ما المرحلة
 اوداري. اوبداع وهو

 المهني النمو واقع تناولت د2002) وطفة أبو دراساااة المهني النمو متغير تناولت التي الساااابقة الدراساااات ومن
 النمو على اوساااااااتراتيجي الت،طيط أثر تناولت التي دCampbell, 2003) كاميل ودراساااااااة التدريس، هيئة ألعضاااااااا 

 المهني النمو لمتغيرات تقويمية تحليلية دراسة كانتف د2004) السلمان دراسة اما المهني،
 يلي: فيما المنهجية حيث من السابقة الدراسات مع وت،تل  الحالية الدراسة وتتشابه

 ،االرتباطي الوصفي المنهج تناولت التي السابقة الدراسات بعض مع الحالية الدراسة تتشابه الدراسة: منهج حيث من -
 بعض عن تواختلف د،2014) الشمري ودراسة ،د2013) جدعون ودراسة ، د2011) العزام دراسة نحو:

 التحليلي. الوصفي المنهج است،دمت يالت د2016) قشوع دراسة :مثل ،الدراسات

 للدراسة، أداة االستبانة است،دامها في السابقة الدراسات أغلب مع الحالية الدراسة تتشابه الدراسة: أداة حيث من -
 دراسة. كأداة الحالة دراسة است،دمت التي دKaniuka, 2012) كانوكا دراسة مع وت،تل 

 األطفال رياض معلمات على تطبيقها حيث من سابقة دراسات مع الحالية الدراسة تتشابه الدراسة: عينة حيث من -
 كوين دراسة ماأ المدار ، ومعلمات معلمي على طبقت الدراسات ومعظم د،2016) العطروازي دراسة يوه

 الطالب. على فطبقت دQuinn, Amer, Lonie, 2012) ولوني وعامر

 وهو تطبيقها مكان حيث من السابقة الدراسات جميع عن الحالية الدراسة ت،تل  الدراسة: تطبيق مكان حيث من -
 األردند. عمانة )العاصمة
 على واالطالع مشكلتها،  وصياغة  الدراسة،  أداتي إعداد في السابقة  الدراسات  من الحالية الدراسة  استفادت  وقد

 فيها. الواردة المفاهيم
 رياض مديرات لد  التغيير قيادة بين االرتباطية للعالقة تناولها السااابقة الدراسااات عن الحالية الدراسااة يميز ما
 حدود )ضاامن السااابقة الدراسااات في انالباحث يجده لم ما وهو ،عمان العاصاامة في معلماتهن لد  المهني والنمو األطفال
 األردن. عمانة العاصمة في الموضوع حيث من األولى تعد بذلك وهي ،دلباحثينا علم

 واإلجراءات الطريقة
 والمعالجات وثباتها، وصاااادقها المساااات،دمة واألداة وعينتها، ومجتمعها الدراسااااة منهجية الفصاااال هذا يتضاااامن

 اآلتي: النحو على وذلك الدراسة، تطبيق وإجرا ات اوحصائية،
 الدراسة: منهجية

 وأهدافها. الدراسة هذه لطبيعة لمناسبته وذلك االرتباطي، الوصفي البحث منهج الحالية الدراسة اعتمدت
 
 

 الدراسة: مجتمع
 الدراساااي للعام عمان العاصااامة محافظة في ال،اصاااة األطفال رياض معلمات جميع من الدراساااة مجتمع تكون

 للتكنولوجيا،  رانيا  الملكة  مركز إحصااااااااائيات  حسااااااااب أطفال  رياض  معلمة  د2316) عددهم  والبالغ  د2016-2017)
 د:1) الجدول هايبينو ،اللوا ةالمديرية حسب موزعين
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 عمان العاصمة في المديرية اللواء/ على األطفال رياض معلمي توزيع (1الجدول)

 ناثإ روضة معلمين المديرية / اللواء

 562 عمان قصبة لوا 

 564 الجامعة لوا 

 334 القويسمة لوا 

 64 سحاب لوا 

 481 ماركا لوا 

 56 ناعور لوا 

 240 السير وادي لوا 

 12 الموقر لوا 

 3 الجيزة لوا 

 2316 المجموع

 الدراسة: عينة
 معلمة. د370بلغت) وقد ،الدراسة مجتمع من البسيطة العشوائية بالطريقة الدراسة عينة اختيار تم

 الدراسة: أداتا
 بمتغيرات الصااااالة ذات الساااااابقة الدراساااااات بعض لىإ الرجوع خالل من الدراساااااة أداتي بتطوير انالباحث قام
 من: وتكونت الدراسة
 التغييرد: قيادة )استبانة للدراسة األولى األداة .1

 ،بالموضاااوع الصااالة ذات الساااابقة والدراساااات التغيير، بقيادة المتعلق النظري األدب إلى بالرجوع تطويرها تم
 وهي: ،مجاالت خمسااة على موزعة فقرة د47) من وتكونت د،2011) العزام ودراسااة د،2013) جدعون دراسااة :مثل

 الثقافة بنا  – الحسااانة واألساااوة القدوة – المعلمات لد  واوبداع االبتكار تشاااجيع – المشاااتركة العامة المساااتقبلية الرؤية
 المناسبة. البيئة وتهيئة التغيير هيكلة – الداخلية المشتركة
 المهنيد: النمو )استبانة لدراسةل الثانية األداة .2

 ،بالموضاااوع الصااالة ذات الساااابقة والدراساااات المهني، بالنمو المتعلق النظري االدب لىإ بالرجوع تطويرها تم
 فقرة. د36) من وتكونت د،2015) الحكمي ودراسة د،2016) قشوع دراسة :مثل

 التغيير(: قيادة )استبانة للدراسة األولى األداة صدق
 واالختصااااص ال،برة ذوي من محكمين على األولية صاااورتها في األداة بعرض المقيا  صااادق من التحقق تم

 وتم لها، الظاهري الصاادق دالالت على الوقو  بهد  وذلك األردنية، الجامعات من عدد في التدريس هيئة أعضااا  من
 األخذ وتم اللغوية، الناحية من المعنى وضاااااوح ومد  صاااااياغتها، وساااااالمة للمقيا  الفقرات مال مة لمد  وفًقا التحكيم

 تمف المحكمين، آرا  من فأكثر د%80) بنسااابة موافقة على حصااالت التي الفقرات على اوبقا  مع المحكمين، بمالحظات
 فقره. د35) من مكونة النهائية بصورتها األداة لتصبح األولية بصورتها الدراسة أداة من فقرة د12) حذ 
 المهني(: النمو )استبانة للدراسة الثانية األداة صدق

 واالختصااااص ال،برة ذوي من محكمين على األولية صاااورتها في األداة بعرض المقيا  صااادق من التحقق تم
 وتم لها، الظاهري الصاادق دالالت على الوقو  بهد  وذلك األردنية، الجامعات من عدد في التدريس هيئة أعضااا  من

 األخذ وتم اللغوية، الناحية من المعنى وضاااااوح ومد  صاااااياغتها، وساااااالمة للمقيا  الفقرات مال مة لمد  وفًقا التحكيم
 تمف المحكمين، آرا  من فأكثر د%80) بنسااابة موافقة على حصااالت التي الفقرات على اوبقا  مع المحكمين، بمالحظات

 فقره. د25) من مكونة النهائية بصورتها األداة لتصبح األولية بصورتها الدراسة أداة من فقرة د11) حذ 
 التغيير(: قيادة )استبانة للدراسة األولى األداة ثبات

 اسااتطالعية عينة على االسااتبانة تطبيق خالل من االختبار، وإعادة االختبار طريقة باساات،دام ثباتها من التأكد تم
 واست،دام  أنفسهم،  العينة أفراد على تطبيقها أعيد أسبوعين  مرور وبعد الدراسة،  عينة خارج من معلمة د30) من تكونت
 والجدول الداخلي، االتساق معامل ويجاد ألفا كرونباخ معادلة است،دام تمو الثبات، معامل لحساب بيرسون ارتباث معامل

 الثبات. معامالت قيم يبين د2)
 الداخلي واالتساق االختبار إعادة بطريقتي األولى الدراسة ألداة الثبات معامالت قيم (2) الجدول

 الداخلّي االّتساق معامل بيرسون ارتباط معامل مجالال الّتسلسل

 0.86 0.82 المشتركة العامة المستقبلية الرؤية 1

 0.88 0.86 المعلمات لد  واوبداع االبتكار تشجيع 2

 0.90 0.84 الحسنة واألسوة القدوة 3
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 وتراوحت  د،0.88) بلغت  قد  الكلية  للدرجة   بيرساااااااون االرتباث  معامالت  قيم أن د2الجدول)  نتائج  من يالحظ
 القيم هذه  دوتع  ،د0.90و) د0.80) بين ما  تراوحت  فقد  الداخلي  االتسااااااااق قيم أما  د،0.86و) د0.77) بين ما  مجاالت ال

 الّدراسة. هذه ألغراض مناسبة
 المهني(: النمو )استبانة للدراسة الثانية األداة ثبات

  اآلتية: اوجرا ات خالل من المهني"، "النمو الّثانية الّدراسة أداة ثبات من الّتأّكد تّم
 من مكّونة  اساااااااتطالعّية   عّينة  على الّتطبيق خالل من وذلك  :(test-retest) االختبار(  وإعادة  )االختبار  طريقة  أّواًل:

 على التطبيق إعادة جر  أساااااابوعين مرور وبعد أفرادها على المقيا  طبّق إذ الّدراسااااااة، عّينة خارج من معلمة د30)
 بلغتف بيرساااون، ارتباث معامل باسااات،دام والّثاني األّول الّتطبيقين بين االرتباث معامل حسااااب وتّم أنفساااهم، العّينة أفراد
 د.0.83) قيمته

 
 

 ألفا:-كرونباخ معادلة باستخدام الّداخلّي االّتساق طريقة ثانًيا:
 ألغراض مقبولة وهي ،د0.86) المهني النمو السااتبانة لفاأ كرونباخ معادلة بداللة الداخلي االتساااق قيمة وبلغت

 الحالية. الدراسة
 الدراسة: تطبيق إجراءات

 اآلتية: اوجرا ات باتباع انالباحث قام الدراسة أهدا  لتحقيق

  المناسبة. العينة واختيار الدراسة مجتمع تحديد -

 لألداتين. والثبات الصدق وإيجاد الدراسة أداتي تطوير -

 .والتعليم التربية وزارة إلى موجه العربية عمان جامعة من مهمة تسهيل كتاب على الحصول -

 للتكنولوجيا. رانيا الملكة مركز من األطفال رياض معلمات بأعداد إحصائية على الحصول -

 للعلوم اوحصائية الرزم باعتماد الحاسوب إلى وإدخالها استرجاعها ثم العينة، أفراد على الدراسة أداة توزيع -
 االسترجاع نسبة بلغتف استبانة، د370) واسترجاع استبانة د400) توزيع تم حيث إحصائيًا، عالجتهالم االجتماعية،

  د.92.5%)

 ليكرت بمقيا  ويعر  م،1932 عام (Likert) ليكرت العالم وضعه الذي للمقيا  تبًعا الدراسة أداتي ُصممت -

(Scale Likert)، فقرات من فقرة لكل إجابات خمس يعطي الذي ال،ماسي المقيا  اعتماد تم الدراسة هذه وفي 

 تم إذ د،3) الجدول في موضح هوو ، الفقرة نع اوجابة درجة تمثل رقمية أوزاًنا اوجابات فيه وُتعطى االستبانة،
 عليها. موافقتهم درجة لتحديد العينة، أفراد على االستبانة فقرات عرض

 الخماسي ليكرت مقياس وفق الدراسة أداتا تصحيح (3) الجدول
 نادًرا قلياًل أحياًنا غالًبا دائًما اإلجابة

 1 2 3 4 5 المستو 

 التالية: المعادلة است،دمت وقد
1−5

3
   =  

4

3
       =  1.33 

 1.33 = الفئة طول
 الفقرات: على للحكم معايير ثالثة است،دام تم وقد

 د.33.2-1) من من،فضة درجة -

 د.3.67-2.34) من متوسطة درجة -

 د.5.00 3.68-) من مرتفعة درجة -

 اإلحصائية: المعالجات

 والرتب. المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات است،دام تم والثاني األول السؤالين عن لإلجابة -

 إعادة واختبار ألفا خكرونبا معادلة واست،دام بيرسون، ارتباث معامل است،دام تم الثالث السؤال عن ولإلجابة -
 لألداة. الداخلي االتساق معامل ويجاد دtest-retestاالختبار)

 0.80 0.77 الداخلية المشتركة الثقافة بنا  4

 0.81 0.80 المناسبة البيئة وتهيئة التغيير هيكلية 5

  0.88 الكلّية الّدرجة
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 ومناقشتها النتائج عرض
 لها. توضيح يلي وفيما أسئلتها، وفق مرتبة الدراسة لنتائج عرضا الفصل هذا يتضمن

 نظر وجهة من التغيير لقيادة األطفال رياض مديرات ممارسة درجة ما األول: الدراسة سؤال عن اإلجابة نتائج
 معلماتهن؟

 ممارساااة  لدرجة والرتب المعيارية واالنحرافات الحسااااابية المتوسااااطات اساااات،راج تم السااااؤال هذا عن لإلجابة
 ذلك. يبين د4) والجدول معلماتهن، نظر وجهة من التغيير لقيادة األطفال رياض مديرات

 من التغيير لقيادة األطفال رياض مديرات ممارسة لدرجة والرتب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (4الجدول)
 تنازليًا مرتبة معلماتهن نظر وجهة

 المجال التسلسل
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 1 0.71 4.24 المشتركة العامة المستقبلية الرؤية 1

 مرتفعة 2 0.75 4.14 المعلمات لد  واوبداع االبتكار تشجيع 2

 مرتفعة 3 0.80 4.12 المناسبة البيئة وتهيئة التغيير هيكلية 5

 مرتفعة 4 0.80 4.11 الحسنة واألسوة القدوة 3

 مرتفعة 5 0.78 4.08 الداخلية المشتركة الثقافة بنا  4

 مرتفعة 0.71 4.14 الكلية الدرجة

 معلماتهن نظر وجهة من التغيير لقيادة األطفال رياض مديرات ممارسة  درجة أّن د4) الجدول نتائج من ُيالحظ
 بدرجة جميعها المجاالت جا تو د،0.71) معيارّي بانحرا  د4.14) الحساااابّي المتوسااّاط بلغ إذ مرتفعة، بدرجة كانت

 وانحرا  د،4.24) حساااااابّي بمتوسااااّاط المشاااااتركة" العامة المساااااتقبلية "الرؤية مجال األولى الّرتبة في وجا  المرتفعة،
 بمتوساااااااط الداخلية"   المشاااااااتركة  الثقافة   "بنا   مجال  جا   األخيرة الرتبة  وفي مرتفعة،  بدرجة   وجا ت  د0.71) معياريّ 
 مرتفعة بدرجة وجا ت د،0.78) معيارّي وانحرا  د4.08) حسابي

 على اويجابية   وآثارها   التغيير قيادة  بأهمية   األطفال  رياض  مديرات  اقتناع  أن لىإ النتيجة  هذه  الباحثان   ويعزي
 التغيير قيادة أن من دPromsri, 2017) برومساااااااري له أشاااااااار ما مع يتفق وهذا فيها المعلمات وعلى األطفال رياض

 اليومية، األنشااطة تتعد  فريدة وقدرات مهارات طريق عن ملمو  وتغير أفضاال مسااتقبل خلق أجل من جهوًدا تتضاامن
 إلى وإضاااااافة التغيير، قيادة من مهًما جزً ا يعد والذي األنشاااااطة، خالل من تحقيقها على والعمل مساااااتقبلية رؤية وتوجد
 التي الجهود لبذل المعلمين وإلهام تحفيز في تكمن أفضاال، مسااتقبل تحقيق أجل من التغيير، قائد مسااؤوليات من فإن ذلك،

 نسبياً  النتيجة هذه اتفقت وقد م،تل ، منظور من القديمة المشكالت  في النظر إعادة على وتشجيعهم  التغيير هذا يستلزمها 
 . دراسة نتائج مع

 اآلتي: الّنحو على الّنتائج فكانت مجال كّل لفقرات بالّنسبة أّما
 ": المشتركة العامة المستقبلية "الرؤية مجال .1

 المسااااتقبلية "الرؤية مجال لفقرات والمسااااتو  والّرتب المعيارّية واالنحرافات الحسااااابّية المتوساااّاطات إيجاد تّم
 ذلك. ُيبّين د5) والجدول الحكومية، الثانوية المدار  مديري لد " المشتركة العامة

 
 
 

 المشتركة" العامة المستقبلية "الرؤية مجال لفقرات والدرجة والّرتب المعيارّية واالنحرافات الحسابّية المتوّسطات (5) الجدول
 تنازليًّا. مرّتبة

 الفقرة الّتسلسل
 المتوّسط
 الحسابّي

 االنحراف
 المعياري

الّرت
 بة

 الدرجة

 مرتفعة 1 0.77 4.33 المستقبلية ال،طط تطوير عند السابقة ال،طط من المديرة تستفيد 2

 مرتفعة 2 0.81 4.32 لتحقيقها تسعى التي األطفال رياض رسالة أهدا  إدراك على المعلمات المديرة تساعد 4

 مرتفعة 3 0.80 4.29 األنشطة كل تغطي فصلًيا موزعة خطط المديرة تضع 5

 مرتفعة 4 0.85 4.23 مفهومة واضحة تكون أن المستقبلية الرؤية صياغتها عند المديرة ُتراعي 7

 مرتفعة 5 0.98 4.20 األطفال لرياض المستقبلية الرؤية صياغة في المعلمات المديرة تشارك 1

 مرتفعة 6 0.86 4.18 المستقبل في حدوثها المحتمل المشكالت المديرة تستشر  3

 مرتفعة 7 0.88 4.14 المستقبلية الرؤية صياغة عند الموضوعية المديرة ُتراعي 6
 مرتفعة 0.71 4.24 الكلّية الّدرجة

  لد  المشاااااتركة" العامة المساااااتقبلية "الرؤية مجال لفقرات الحساااااابي المتوساااااط أّن د5) الجدول نتائج من يتبّين
 د،0.71) معياريّ  بانحرا   د4.24) الحساااااااابّي المتوسااااااّاط بلغ إذ المرتفعة  بالدرجة     جا ت  األطفال،  رياض  مديرات 
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 وجا ت د،4.14-4.33) بين ما الحساااااابّية المتوسااااّاطات تراوحت فقد  المرتفعة، الدرجة في المجال هذا فقرات وجا ت
 المساااااتقبلية"،  ال،طط تطوير عند الساااااابقة  ال،طط من المديرة "تساااااتفيد  على نصااااات  التي د2) الفقرة األولى الّرتبة في

 ُتراعي " على نصاات التي د6) الفقرة جا ت األخيرة الّرتبة وفي د،0.77) معياري وانحرا  د4.33) حسااابّي بمتوساّاط
 .د0.88) معياري وانحرا  د4.14) حسابّي بمتوّسط المستقبلية" الرؤية صياغة عند الموضوعية المديرة

 المعلمات": لد  واوبداع االبتكار "تشجيع مجال .2
 مديري لد  "اوداري" مجالال لفقرات والمستو   والّرتب المعيارّية واالنحرافات الحسابّية  المتوّسطات  إيجاد تّم
 ذلك. ُيبّين د6) والجدول الحكومية، الثانوية المدار 

 لدى اإلبداع االبتكار "تشجيع مجال لفقرات والدرجة والّرتب المعيارّية واالنحرافات الحسابّية المتوّسطات (6الجدول)
 تنازليًّا. مرّتبة المعلمات"

 الفقرة الّتسلسل
 المتوّسط
 الحسابّي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الّرتبة

 مرتفعة 1 0.84 4.31 حديثة تدريس أساليب است،دام على المعلمات المديرة تحث 13

 مرتفعة 2 0.86 4.24 جديدة بأنشطة معززة أساليب ابتكار على المعلمات المديرة ُتساعد 8

 مرتفعة 3 0.84 4.17 األطفال رياض طلبة مع التعامل بطرق جديدة مبادرات المديرة ُتقدم 14

 مرتفعة 4 0.90 4.14 األطفال رياض طلبة ومقدرة تتناسب التي المناهج مالمح المعلمات بمشاركة المديرة تصمم 9

12 
 التعليمية الوسائل ابتكار في البيئية خامات من لإلفادة المعلمات المديرة ُتوجه

 الالزمة
 مرتفعة 5 0.86 4.13

 مرتفعة 6 0.93 4.06 محددة زمنية مدة وفق أدائهن تطوير بهد  للمعلمات المهني النمو في المديرة ُتسهم 10

 مرتفعة 7 1.03 3.91 العليا دراساتهن استكمال عبر المهني النمو على المعلمات المديرة ُتشجع 11

 مرتفعة 0.75 4.14 الكلّية الّدرجة

 جا  المعلمات، لد  واوبداع االبتكار "تشااجيع مجال لفقرات الحسااابي المتوسااط أّن د6) الجدول نتائج من يتبّين
 الدرجة في المجال هذا فقرات وجا ت د،0.75) معيارّي بانحرا  د4.14) الحسابيّ  المتوّسط  بلغ إذ المرتفعة، بالدرجة
 نصت  التي د13) الفقرة األولى الّرتبة في وجا ت د،3.91-4.31) بين ما الحسابّية  المتوّسطات  تراوحت فقد المرتفعة،

 معياري بانحرا  د4.31) حساااااابيّ  بمتوسااااّاط  حديثة"، تدريس أسااااااليب  اسااااات،دام  على المعلمات المديرة تحث " على
 عبر المهني النمو على المعلمات المديرة "ُتشاااااااجع على نصااااااات التي د11) الفقرة جا ت األخيرة الّرتبة وفي د،0.84)

 . د1.03) معياري وانحرا  د3.91) حسابّي بمتوّسط " العليا دراساتهن استكمال

 الحسنة": واألسوة "القدوة مجال .3
 واألسااااااوة "القدوة مجال لفقرات والمسااااااتو  والّرتب المعيارّية واالنحرافات الحسااااااابّية المتوساااااّاطات إيجاد تّم
 ذلك ُيبّين د7) والجدول الحسنة"،

 مرّتبة الحسنة" واألسوة "القدوة مجال لفقرات والدرجة والّرتب المعيارّية واالنحرافات الحسابّية المتوّسطات (7الجدول)
 تنازليًّا.

 الفقرة الّتسلسل
 المتوّسط
 الحسابّي

 االنحراف
 المعياري

الّرت
 بة

 الدرجة

 مرتفعة 1 0.85 4.19 جديدة بأفكار الُمعززة المبادرات تقديم على المعلمات المديرة ُتشجع 17

 مرتفعة 2 0.87 4.16 المطلوب التغيير لتحقيق بالمرونة المديرة تتص  18

 مرتفعة 2 0.88 4.16 فقط قوًلا وليس فعًلا التغيير قيادة المديرة تطبق 15

 مرتفعة 4 0.91 4.15 األطفال رياض في العمل ُمناخ مع للتكي  الجدد المعلمات المديرة تساعد 19

 مرتفعة 5 0.91 4.11 التغيير إحداث في المشاركة على المعلمات بمقدرة المديرة تؤمن 20

 مرتفعة 6 0.93 4.05 القرارات صنع عملية في المشاركة للمعلمات الفرصة المديرة تتيح 16

 مرتفعة 7 1.01 3.96 القيادية ممارستها ب،صوص المعلمات من الراجعة التغذية على للحصول المديرة تسعى 21

 مرتفعة 0.80 4.11 الكلّية الّدرجة

 بالدرجة جا  الحسااااانة"، واألساااااوة  "القدوة مجال لفقرات الحساااااابي المتوساااااط أّن د7) الجدول نتائج من يتبّين
 المرتفعة، الدرجة في المجال هذا فقرات وجا ت د،0.80) معيارّي بانحرا  د4.11) الحسابّي المتوّسط بلغ إذ المرتفعة

 على نصااااات التي د17) الفقرة األولى الّرتبة في وجا ت د،3.96-4.19) بين ما الحساااااابّية المتوسااااّاطات تراوحت فقد
 معياري بانحرا  د4.19) حسااااابّي بمتوساااّاط "، جديدة بأفكار الُمعززة المبادرات تقديم على المعلمات المديرة "ُتشااااجع

 من الراجعة يةالتغذ على للحصاااول المديرة "تساااعى على نصااات التي د21) الفقرة جا ت األخيرة الّرتبة وفي د،0.85)
 .د1.01) معياري وانحرا  د3.96) ّيحساب بمتوّسط " القيادية ممارستها ب،صوص المعلمات
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 الداخلية": المشتركة الثقافة "بنا  مجال .4
 المشاااااتركة "الثقافة مجال لفقرات والمساااااتو  والّرتب المعيارّية واالنحرافات الحساااااابّية المتوسااااّاطات إيجاد تّم
 ذلك. ُيبّين د8) والجدول الداخلية"،
 مرّتبة الداخلية" المشتركة "الثقافة مجال لفقرات والدرجة والّرتب المعيارّية واالنحرافات الحسابّية المتوّسطات (8) الجدول

 تنازليًّا.

 الفقرة الّتسلسل
 المتوّسط
 الحسابّي

 االنحراف
 المعياري

الّرت
 بة

 الدرجة

 مرتفعة 1 0.83 4.21 توضيحها على الحرص مع المعلمات على المهام المديرة ُتوزع 23

 مرتفعة 2 0.87 4.13 بأدائهن ي،تص بما للمعلمات راجعة تغذية المديرة ُتوفر 24

25 
 متطلبات مع األطفال رياض في المطبقة التعليمات مال مة المديرة ُتراعي

 التطوير بهد  التغيير
 مرتفعة 3 0.82 4.11

 مرتفعة 4 0.86 4.08 بموجبها للعمل األطفال رياض في المشتركة الثقافة للمعلمات المديرة ُتوضح 22

 مرتفعة 5 1.00 4.01 المعلمات بين تشاركية عالقات المديرة تبني 28

 مرتفعة 6 0.87 4.00 حدتها من الت،في  بهد  معها للتعامل التغيير مقاومة عوامل المديرة تكتش  26

 مرتفعة 7 0.87 3.99 بهن المناطة األدوار عبر أنفسهن مراقبة فرصة المعلمات المديرة تمنح 27

 مرتفعة 0.80 4.11 الكلّية الّدرجة

 جا  ، الداخلية" المشاااااااتركة الثقافة "بنا  المجال لفقرات الحساااااااابي المتوساااااااط أّن د8) الجدول نتائج من يتبّين
 الدرجة في المجال هذا فقرات وجا ت د،0.80) معيارّي بانحرا  د4.11) الحسااابّي المتوساّاط بلغ إذ المرتفعة بالدرجة
 نصت  التي د23) الفقرة األولى الّرتبة في وجا ت د،3.99-4.21) بين ما الحسابّية  المتوّسطات  تراوحت فقد المرتفعة،

 معياري بانحرا  د4.21) حسااااابّي بمتوساااّاط "، توضااااحها على الحرص مع المعلمات على المهام المديرة "ُتوزع على
 عبر أنفسااهن مراقبة فرصااة المعلمات المديرة تمنح " على نصاات التي د27) الفقرة جا ت األخيرة الّرتبة وفي د،0.83)

 د.0.87) معياري وانحرا  د3.99) حسابّي بمتوّسط " بهن المناطة األدوار

 المناسبة": البيئة وتهيئة التغيير "هيكلية مجال .5
 وتهيئة التغيير هيكلية " مجال لفقرات والمسااتو  والّرتب المعيارّية واالنحرافات الحسااابّية المتوساّاطات إيجاد تّم

 ذلك. ُيبّين د9) والجدول "، المناسبة البيئة
 المناسبة البيئة وتهيئة التغيير هيكلية " مجال لفقرات والدرجة والّرتب المعيارّية واالنحرافات الحسابّية المتوّسطات (9الجدول)

 تنازليًّا مرّتبة "

 الفقرة الّتسلسل
 المتوّسط
 الحسابّي

 االنحرا 
 المعياري

 الدرجة الّرتبة

 مرتفعة 1 1.04 4.20 تجاربهن من لإلفادة الحرية، للمعلمات المديرة تعطي 31

 مرتفعة 2 0.82 4.19 دورهن بأهمية ويمانها المعلمات بها تقوم التي األدوار المديرة تحترم 32

 مرتفعة 3 0.82 4.11 التطويرية التجديدية المبادرات لدعم المناسبة التحتية البنية المديرة ُتهيئ 29

33 
 بطريقة األطفال لرياض التنظيمي الهيكل تصميم على المديرة تحرص

 التغيير متطلبات مع مال مته تضمن
 مرتفعة 4 0.84 4.10

 مرتفعة 4 0.98 4.10 بينهن الروابط لتعزيز المعلمات بين الفريق روح ُمناخ بتعزيز المديرة تهتم 35

30 
 في مشاركتهن عبر الت،طيط في لإلسهام فرًصا للمعلمات المديرة ُتتيح

 القرار صنع عملية
 مرتفعة 6 0.81 4.09

 مرتفعة 7 0.97 4.07 األطفال رياض داخل المعلمات بين تفاعلًيا ُمناًخا المديرة تصنع 34

 مرتفعة 0.78 4.12 الكلّية الّدرجة

 جا  المناسااابة"، البيئة وتهيئة التغيير "هيكلية مجال لفقرات الحساااابي المتوساااط أّن د9) الجدول نتائج من يتبّين
 الدرجة في المجال هذا فقرات وجا ت د،0.78) معيارّي بانحرا  د4.12) الحساااابّي المتوسااّاط بلغ إذ المرتفعة بالدرجة

 نصت  التي د31) الفقرة األولى الّرتبة في وجا ت د،4.07-4.20) بين ما الحسابّية  المتوّسطات  تراوحت فقد المرتفعة،
 وفي د،1.04) معياري بانحرا  د4.20) حسابيّ  بمتوّسط  تجاربهن"، من لإلفادة الحرية للمعلمات المديرة تعطي على"
 األطفال" رياض داخل المعلمات بين تفاعلًيا ُمناًخا المديرة "تصاااانع على نصاااات التي د34) الفقرة جا ت األخيرة الّرتبة

 د.0.97) معياري وانحرا  د4.07) حسابّي بمتوّسط
 وجهة من األطفال رياض معلمات لدى المهني النمو مستوى ما نصه: الذي الثاني الدراسة سؤال عن اإلجابة نتائج

 نظرهن؟
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 المهني النمو لمستو  والرتب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات است،راج تم السؤال هذا عن لإلجابة
 ذلك. يبين د10والجدول) أنفسهن، نظرهن وجهة من األطفال رياض معلمات لد 

 وجهة من األطفال رياض معلمات لدى المهني النمو مستوى والرتب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (10الجدول)
 تنازليًا مرتبة أنفسهن نظرهن

 الفقرة الّتسلسل
 المتوّسط
 الحسابّي

 االنحراف
 المعياري

 المستوى الّرتبة

 مرتفع 1 0.68 4.40 زميالتي مع الفريق بروح العمل أستطيع 4

 مرتفع 2 1.59 4.33 العمل ومشاكل الش،صية المشاكل بين الفصل على المقدرة أمتلك 1

 مرتفع 3 0.66 4.32 خراآل الرأي واحترام الحوار مهارات أمتلك 17

 مرتفع 4 0.64 4.31 للتعلم الطلبة دافعية ُأثير 13

 مرتفع 4 0.69 4.31 العمل ضغوث تحمل على المقدرة أمتلك 2

 مرتفع 6 0.69 4.29 المنهاج أنشطة تنفيذ على المقدرة لدي 6

 مرتفع 6 0.71 4.29 األطفال رياض في للتعليم اوستراتيجيات است،دام أستطيع 7

 مرتفع 8 0.74 4.28 مسبًقا للدر  المطلوبة والوسائل األدوات أجهز 12

 مرتفع 9 0.66 4.27 األطفال رياض طلبة انتباه جذب مهارة أمتلك 3

 مرتفع 9 0.68 4.27 أنفسهم في يجول عما للتعبير األطفال رياض لطلبة مناسبة بيئة ُأوفر 8

 مرتفع 11 0.69 4.26 األطفال رياض طلبة لد  المسؤولية حس ُأنمي 10

5 
 رياض لطلبة العمرية المراحل خصائص حول معلومات أمتلك

 احتياجاتهم لتعر  األطفال
 مرتفع 12 0.69 4.25

 مرتفع 13 0.70 4.22 المناسب الوقت في التعزيز است،دام مهارة أمتلك 14

 مرتفع 14 0.71 4.19 مالئم بشكل السلوكية األهدا  بصياغة أقوم 11

 مرتفع 14 0.87 4.19 للمعلمات خاصة اجتماعات األطفال رياض إدارة تعقد 22

 مرتفع 16 0.73 4.16 ذاتي لتطوير المتوفرة الوسائل أست،دم 16

 مرتفع 17 0.83 4.14 المعلمات اقتراحات األطفال رياض إدارة تحترم 20

18 
 بأنفسهم المعرفة باكتشا  يقوموا أن على األطفال رياض طلبة ُأساعد

 ذاتية بأنشطة قيامهم خالل من
 مرتفع 18 0.76 4.11

 مرتفع 18 0.82 4.11 الالزمة التربوية التسهيالت األطفال رياض إدارة ُتوفر 19

9 
 لطلبة فيه المرغوب غير السلوك لتعديل المناسبة األساليب أست،دم

 األطفال رياض
 مرتفع 20 0.77 4.10

 مرتفع 21 0.88 4.02 المعلمات أدا  لتقويم الموضوعية المعايير األطفال رياض إدارة تمتلك 21

 مرتفع 22 0.87 4.00 للمنهاج موحد دليل األطفال رياض إدارة توفر 24

 مرتفع 23 0.99 3.90 للمعلمات مهنية تنمية برامج األطفال رياض إدارة ُتوفر 23

 مرتفع 24 0.96 3.84 األطفال برياض المتعلقة التربوية المجالت باستمرار ُأطالع 15

25 
 المهني النمو لتشجيع الحوافز تقديم على األطفال رياض إدارة تحرص

 المعلمات لد 
 مرتفع 25 1.00 3.82

 مرتفع 0.58 4.17 الكلّية الّدرجة

 أنفسهن  نظرهن وجهة من األطفال رياض معلمات لد  المهني النمو مستو   أّن د10) الجدول نتائج من ُيالحظ
 المساااااتو  في جميعها مجاالتال جا تو د،0.58) معيارّي بانحرا  د4.17) الحساااااابّي المتوسااااّاط بلغ إذ مرتفعًا، كان

 نصااات التي د4) الفقرة  األولى الّرتبة في وجا ت د،3.82 -4.40) بين ما الحساااابّية المتوسااّاطات تراوحت إذ المرتفع،
 في وجا ت د،0.68) معيارّي وانحرا  د،4.40) حسااااابّي بمتوساااّاط زميالتي" مع الفريق بروح العمل "أسااااتطيع على
 المهني النمو لتشاااااجيع الحوافز تقديم على األطفال رياض إدارة "تحرص على نصااااات التي د25) الفقرة  األخيرة الرتبة
 د.1.00) معياري وانحرا  د3.82) حسابي بمتوسط المعلمات" لد 

 النمو مساااااتو  على إيجابًا ينعكس التغيير لقيادة األطفال رياض مديرات ممارساااااة أن إلى ذلك الباحثان ويعزي
 المعايير أن في دKiggundu & Nayimuli, 2009) ونيمولي كجوندا أشااار ما مع النتيجة هذه وتتفق للمعلمات، المهني

 أن إلى ذلك  ويعز  وتأهيلهم،  إعدادهم  برامج في النظر بإعادة   يقوموا أن المديرين  من تتوجب  المعلمين وعداد  الحالية  
 والمستقبل. الحاضر بنا  في بارزُا وعنصرًا التعليمية العملية أسا  ُيعد المعلم
 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة هناك هل نصه: الذي الثالث الدراسة سؤال عن اإلجابة نتائج

(0.01≥α) من معلماتهن لدى المهني النمو مستوى وبين التغيير لقيادة األطفال رياض مديرات ممارسة درجة بين 

 المعلمات؟ نظر وجهة
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 رياض مديرات "ممارسااااة لمقيا  الكّلية الّدرجة بين بيرسااااون ارتباث معامل إيجاد تّم الساااّاؤال هذا عن لإلجابة
 أنفساااهن"، المعلمات نظر وجهة من معلماتهن لد  المهني النمو "مساااتو  لمقيا  الكّلية والّدرجة التغيير" لقيادة األطفال
 ذلك: ُيبّين د11) والجدول
 النمو لمقياس" الكّلية الّدرجة وبين التغيير" "قيادة لمقياس الكّلية الّدرجة بين )بيرسون( ارتباط معامالت قيم (11) الجدول

 مهني".ال
 التغيير قيادة

 
 المهني النمو

 المستقبلية الرؤية
 المشتركة

 االبتكار تشجيع
 لدى واإلبداع

 المعلمات

 القدوة
 واألسوة
 الحسنة

 الثقافة بناء
 المشتركة
 الداخلية

 التغيير هيكلية
 البيئة وتهيئة

 المناسبة

 الّدرجة
 الكّلية

 **0.68 **0.56 **0.54 **0.60 **0.62 **0.59 الكّلية الّدرجة

 دα≤ 0.01) عند دالة **

 بين دα≤0.01)  مساااتو  عند إحصاااائّية داللة ذات إيجابية ارتباطّية عالقة وجود د11) الجدول نتائج من يتبّين

  **د،0.68) االرتباث  معامل   قيمة  بلغت  إذ المهني" "النمو لمقيا   الكّلية  والّدرجة   التغيير" "قيادة  لمقيا   الكلية  الدرجة  
 وبين التغيير" "قيادة  مجاالت  بين دα≤ 0.01) مساااااااتو  عند  إحصاااااااائّية   داللة  ذات إيجابية   ارتباطّية   عالقات  وجدت و

 نهأ إلى ُيشاااااير الذي األمر د،0.62و) د0.54) بين ما  االرتباث معامالت قيم تراوحت إذ المهني"، "للنمو الكلية الدرجة
 مع تتفق النتيجة وهذه معلماتهن، لد  المهني النمو مساااتو  يزداد التغيير لقيادة األطفال رياض مديرات ممارساااة بزيادة
شار  فقد المهني النمو مستو   على التغيير أثر حول الثاني الفصل  في النظري دباأل في ورد ما  أن إلى د2012عامر) أ

 همأ ومن والتعليم التربية نظم في أساااااساااايا مطلبا وأصاااابح ،كبير باهتمام ةاألخير اآلونة في حظي للمعلمين المهني النمو
 لذلك: دعت التي األسباب

 الت،صص. مجال في الجديدة بالمعرفة لماماو متابعة   .1
 التدريس. طرق بمجال المعرفة تحسين .2
 الطالب. بين الفردية الفروق ومراعاة المعرفة في المهارة زيادة .3
 العلمية. المصادر است،دام مهارة اتقان مع العمل بحوث في والمهارات االتجاهات تحسين .4
 التربوية. األهدا  وتحسين تطوير مع جديدة وظيفة تعلم كيفية إلى التعر  .5

 والنهوض لديهم  المعلمين أدا  وتطوير ،التغيير قيادة  لممارساااااااة  األطفال  رياض  مديرات  يدفع  هذا  فإن  وبالتالي  
 أن من د2013 ،105) والمواضاااية الساااعود له أشاااارت ما مع الساااؤال هذا عن اوجابة نتائج تتفقو المهني، بمساااتواهم

 التعليم على خاص بشكل  األطفال رياض مربيات مساعدة  شأنها  من التي المتنوعة األنشطة  مجموعة "بأنه المهني: النمو
 التدريسااااااية الممارسااااااات إدارة في أم التعليمية المجاالت في سااااااوا  ومجموعات، كأفراد فعالية أكثر ليصاااااابحن والنمو

 في همًام دورًا األطفال رياض لمديرات فإن وبالتالي التعليمية". البيئة في المساااااتمر التغيير مواجهة أجل من المدرساااااية
 .األطفال رياض لمعلمات المهني والنمو التطور سبل وتوفير ،المناسبة البيئة تهيئة

  التوصيات
 باآلتي: انالباحث وصيي إليها التوصل تم التي النتائج ضو  في

 الهاشمية. األردنية المملكة نحا أ كل في األطفال رياض مديرات لد  التغيير قيادة ممارسة تعزيز .1
 وطرق المجال هذا في العالم إليه توصل ما األطفال رياض لمديرات توضح التي التدريبية والدورات الندوات عقد .2

 ال،ارجي. العالم لمواكبة التغيير وسبل ،التأقلم
 للمعلمات. المهنية التنمية مثل أخر  متغيرات مع التغيير قيادة حول دراسات إجرا  .3
 لديهن. المهني النمو على للحث األطفال رياض معلمات بين اويجابية التنافسية تشجيع .4
 األساليب لىإ وللتعر  ،مهنًيا األطفال رياض معلمات لتنمية مت،صصة تدريبية وورشات علمية مؤتمرات تنظيم .5

 األطفال. رياض تطوير مصلحتها من التي والفاعلة الحديثة

 بالمملكة. م،تلفة محافظات في مشابهة دراسات إجرا  .6
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 التعليم. مهنة نحو الوطنية النجاح جامعة في المعلمين وإعداد التربوية العلوم كلية طلبة اتجاهات
 

 ربيع شفيق عطير د.  د. هبة خالد سليم
 القدس -كلية األمة   جامعة النجاح الوطنية

 8/12/2019تاريخ القبول:   25/11/2019تاريخ االستالم: 
 
 صملخال

 النجاح جامعة في المعلمين وإعداد التربوية العلوم كلية طلبة اتجاهات لواقع التعر  إلى الحالية الدراساااة هدفت
 نحو الطلبة اتجاهات في والت،صاااص التحصااايل ومساااتو  الجنس متغيرات أثر إلى تعر ولل التعليم، مهنة نحو الوطنية
 مجال هي مجاالت ثالثة إلى مقسااااامة فقرة د33) من تكونت اساااااتبانة تطوير تم الدراساااااة، أهدا  ولتحقيق التعليم. مهنة
 عينة  وتكونت  وثباتها.   صااااااادقها   داللة  من التأكد   وتم المهنة.  وممارساااااااة   للمهنة،  المادي  والجانب   للمهنة،  الذاتي  التقبل 

سة  سبة  وطالبة اطالب د250) من الدرا سة،  مجتمع من د%25) بن ست،دام  وتم الدرا  وأظهرت التحليلي. الوصفي  المنهج ا
 والدرجة للمهنة المادي الجانب مجالو ،كبيرة درجة على المهنة وتقبل المهنة ممارساااااة مجال حصاااااول الدراساااااة نتائج
 تعز  التعليم مهنة  نحو الطلبة  اتجاهات   في فروق وجود كذلك   النتائج  وأظهرت متوساااااااطة،  درجة  على للمجاالت  الكلية 
 لمتغير تعز  فروق وجود وكذلك   اوناث،  لصاااااااالح  الفروق كانت   وقد  للمهنة  الذاتي  التقبل  مجال  في الجنس متغير إلى

 وعدم  جدًا،  جيد  لصاااااااالح الفروق كانت   وقد  الكلية  والدرجة   المادي  والجانب   للمهنة  الذاتي  التقبل  مجال  على التحصااااااايل 
 الطلبة توجيه بضااارورة الدراساااة وأوصااات الكلية. والدرجة المجاالت جميع على الت،صاااص لمتغير تعز  فروق وجود
 عن النظر بغض المساااؤولية حملت على قادرين ومعلمات معلمين لت،ريج خصااايصاااا أنشااائ وأنه الت،صاااص أهدا  إلى

 المادية. الجوانب
  .الوطنية النجاح جامعة المعلمين، إعداد التعليم، مهنة اتجاهات، المفتاحية: الكلمات
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Abstract 

The present study aimed to identify the Faculty of Educational Sciences and Teacher 
Training students’ attitudes at An-Najah National University towards the teaching profession 
and to identify the effect of the variables of gender, the level of achievement and 
specialization. To achieve the objectives of the study, the researchers developed a 
questionnaire that consisted of 33 items. It was divided into three areas including the self-
acceptance of teaching, the teacher financial status, and the teaching practice Its reliability 
and stability were carefully verified. The study sample consisted of 250 male and female 
students which comprised 25% of the study population. The researchers used the analytical, 
descriptive approach. The results of the study showed that the scores of teaching practice 
and self-acceptance were high. The scores of the teacher’s financial status and the overall 
degree were average. There were statistically significance differences in the students’ 
attitudes towards the teacher’s profession due to the variable of gender in term of self-
acceptance of teaching in favor of females. Additionally, there were significant differences 
due to the variable of achievement in terms of self-acceptance of teaching, the  financial 
rewards, and the overall score in favor of very good. However, there were no significant 
differences due to the variable of specialization and the total score. The study recommended 
the need to guide students to the objectives of this discipline, making them aware of the 
fact that it aimed to generate teachers who were able to bear responsibility regardless of 
the job’s material rewards. 
Keywords: Attitudes, Teaching Profession,  An-Najah National university. 
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 المقدمة:
 تطوير على يعمل وثقافي علمي محصول إنتاج يتم خاللها من حيث الم،تلفة المهن أسمى من التعليم مهنة تعتبر

 إن الالحقة،إذ العلمية للمراحل أسااااااساااااية   ركيزة دتع التي المدرساااااة  في المهنة هذه وتبدأ المجاالت، شاااااتى  في المجتمع
 في الم،تلفة  التغيرات مواكبة  خالل من تقدمه   على وتعمل  ،التربوي العمل  تطور المهنة  هذه  نحو اويجابية   االتجاهات  
 من وغيرها والعلمية العالمية التطورات ليواكب المجتمع أهدا  تحقيق في دور لها التي والصاااناعي التكنولوجي المجال

 الم،تلفة. المجاالت
 البشرية  الثروة في االستثمار  طريق عن وذلك ،واالزدهار التطور من قدر تحقيق إلى العالم دول جميع وتسعى 

 التي التعليم مهنة هي المجتمع ألهدا  المجساادة  والمهنة خاصااة، بصاافة والمتعلمين عامة بصاافة المجتمع أفراد وهي أال
 )السااياسااية،  المجاالت شااتى في واالرتقا  والنمو التحضاار إلى باألمم تنهض التي وأنبلها المهن وأساامى أشاار  من تعد

 متمسكة أجيال إعداد على تقوم ألنها ؛األول المقام في المجتمع يجعلها التي المهن من دتع إذ ؛واالقتصاديةد واالجتماعية،
 د.2017 وآخرون، )جلولي األخر  الثقافات على واالنفتاح ومعاييره المجتمع بثقافة

 مهنة إن الحياة،إذ في واالسااااتمرارية الديمومة تمثل ألنها المجتمع، في وأهمها المهن أكثر من التعليم مهنة دوتع
 هناك توجد ال المهنة هذه وبدون ،هاوتطور المجتمعات تقدم فلك في تدور وتجعلها ،المدرساااااااة تحرك التي هي التدريس
 المجاالت، شاااتى في وخبرا  مت،صاااصاااين من األسااااساااية حاجاته وشاااباع للمجتمع رافد ال وبالتالي تالميذ، وال مدار 
 التميز بمستويات  االنتفاع في ورغبة الثالثة، األلفية متطلبات مع تماشيا  األكيدة، واالستمرارية  التدريس في الرغبة ودون
 المنظومة هذه إلى ينظر إذ المعلم، أدا  تطوير بمنظومة كبيرا اهتماما يتطلب وتطويره التعليم إصالح  أصبح  التعليم، في
 تحساان في تسااهم التي األساااسااية  مدخالتها وأحد التعليمية العملية في مهمة ركيزة يعد المعلم ألن مهنية، عملية أنها على
 د.(Sykes, 1996و د2011 )محمد، العملية هذه منتج

 بشاااكل  العمل من المعلمين تمكن التعليمية المؤساااساااات   داخل جيدة مهنية بيئة توفير على المتقدمة الدول وتعمل
 التعليمية والوسائل  باألدوات تزويدها نحو: عناصرها،  بم،تل  المدرسية  للبيئة التعليمية اومكانيات بتطوير وذلك فعال،
 وال،دمات النفسااااااي والقيا  والتوجيه اورشاااااااد خدمات وتوفير الحديثة، واالتصاااااااالت المعلومات وتكنولوجيا والكتب
سبية  االستقاللية  المعلمين منح ضرورة  على العالمية االتجاهات تؤكد وكذلك المعلمين، إنتاجية تتطلبها التي المساعدة   الن

 العملية إدارة وفي المدرساااااااية   القرارات ات،اذ  في مشااااااااركتهم وزيادة ديمقراطي، بأسااااااالوب معهم والتعامل  العمل،  في
 د.Unesco-Oecd, 2016) والتدريب اوعداد سياسات وتحديد المناهج تطوير وفي التربوية

غافورة   تجربة  التعليم مهنة  لتطوير المميزة التجارب  ومن قديم  دورة عن المعلم تنحية  خالل من وذلك  سااااااان  ال
 عنصر  الطالبف الذاتي، والتعلم التفكير في مهاراته لتنمية األساسي     المحور هو الطالب ليكون التعليمية، للعملية كمركز
 بنا   إلى المعلمين مدارك  بتوسااااااايع المجال  هذا  يعنيو المجتمعية،  والمشااااااااركة   المشااااااااريع، عمل  في يشاااااااارك فعال 

 فقلصاات التغيرات، من العديد التعلم وزارة أدخلت ذلك على وبنا  أكثر، تعلم أقل تعليم شااعار تحت تعليمية إسااتراتيجيات
 المنهج في المحتو  وتقليل  المعلمين، من المزيد  توظي  على وعملت  للتفكير، وقتاً  ومنحهم المعلمين، لد   العمل  أوقات 

 تكنولوجيا في عالية أساااااسااااية  بكفا ات المعلمين تزويد مع بالتزامن ذلك عمل وتم جاذبية، أكثر التعليم لجعل الدراسااااي،
 نحو على واالتصاااالت المعلومات ودمج لها. المبكر االساات،دام على الطالب وتشااجيع المناهج، مع وتكاملها المعلومات،

 سنغافورة  تقدم في ساعد  ذكر وما والعشرين  الواحد للقرن الكفا ات وتنمية والتقويم، التدريس وطرق المناهج من أفضل 
 (Minister of Education in Singapore, 2017). المجاالت جميع في

 التعليمية العملية عماد هو المدر  أن Nelson& Cleland وكليالند نيلسااون ومنهم التربية علما  أغلب وير 

 أو اهتماماته ويشاااجع يزعزعها، أو بنفساااه التلميذ ثقة من يقوي أن شاااأنه من الذي المناخ يهيئ الذي وهو أساااساااها، وأهم
 د.2003 الراشد،( يعوقه أو اونجاز على ويساعده يكفه أو الناقد  تفكيره ويستثير يهملها، أو قدراته وينمي ـ يحبطها

 من المجتمع وتقدم تطور على يعمل بدوره الذي التربوي العمل تطوير في التعليم مهنة أهمية نالحظ سااااابق مما
 والثقافية. العلمية قدراته وتطوير ،المدر  عمل تنظيم خالل
 النظام في األساااسااي  لمركزه نظرا للمعلم، المهم الدور يتضااح والتعليم التربية عن تتكلم عندما وأخالقياتها: التعليم مهنة

 والتكنولوجية  العلمية  التطورات ظل  وفي ولهذا  تربوي،  تطوير أو أصاااااااالح أي في الزاوية  حجر باعتباره    التعليمي،
 معلوماته    تجديد    على قادرا  يكون أن بل  للمتعلمين، يلقنها  التي العلمية  المادة  المعلم يتقن أن يكفي يعد  لم المتسااااااااارعة 

 إيجابية عالقات بنا  على وقادرًا العلمية، المعرفة على متفتحا يكون نأو ،والمهنية العلمية المستجدات  ومتابعة باستمرار 
 د.2005 )األحمد، والعالمي المحلي المجتمع على االنفتاح وعلى اآلخرين مع

 المهنة أخالقية هاجس يظل لهذا ووجدانية، ساااالوكية طبيعة ذات ثقافة تمثل التعليم مهنة أخالقيات أن ساااايما وال
 الفردية الذات تحرير نحو توجيهها على والعمل اآلخرين، ومع نفسااه  مع المعلم عالقات تحكم قيم من منظومة تكوين هو

 د.2008 )األلفي، المهنة مجال في ال،القة طاقاتها وإبراز
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 بذله في ذلك ويتمثل المهنية، لألخالق المعلم مراعاة يقتضاااااي التعليم مهنة في العمل نجاح أن ذلك إلى يضاااااا 
 دون وأدائه عمله إتقان على يحرص أن عليه ينبغيو مسااااتحقًا، عليه يحصاااال الذي األجر يكون حتى المناسااااب للمجهود
 بين المعلم فصااااال إذا إال ممكنًا هذا يكون ولن له، المحدد بالوقت االلتزام عليه يتوجبو الغش، أشاااااكال كل وتجنب خلل
 د.2014 )سليمان، المجتمع في ودوره لوجوده إثباتًا يمثل الذي وعمله األجر في حقه

 وتتحد ،معارضاااااته أو تأييده حيث من معين موضاااااوع نحو الفرد اساااااتجابة محصااااالة فهو لالتجاه بالنسااااابة ماأ
 في يحدث أن يحتمل بما نتنبأ أساااسااها   على التي حاليا والحادثة  الماضااي  في حدثت التي ال،برات ضااو   في االتجاهات
 هذه ألن عامة بصااافة ومجتمعه مهنته نحو اتجاهاته هي عمله في الفرد لنجاح السااار كلمة أن على اتفاق وثمة المساااتقبل،
 بنموذج التنبؤ مفتاح هي مهنته نحو الفرد اتجاهات أنو العملية، النشااااطات معظم عليها تبنى التي القاعدة هي االتجاهات

 وتوفر كمهنة  التدريس  في النجاح  بين واضاااااااحاً  ارتباطا   هناك  أنو عمله،  ميدان  في يؤكده  ساااااااو  الذي  التربوي الجو
 د. 2012)بيرقدار، المهنة نحو االتجاهات

عالم  دول من كثير في التعليم تطوير في العلمي االتجاه  وأصااااااابح  من نوع كمهنة  التعليم أن على يؤكد  اليوم ال
  فنية  ومهارات  معار   من التمكن -فقط ليس– المعلمين من تتطلب  ال،دمة   وهذه  الطلبة،  جمهور إلى تقدم  التي ال،دمة  
 مهنتهم تجاه مهني أخالقي بميثاق التزام تتطلب بل المسااتمر العلمي والبحث والجادة المسااتمرة الدراسااة على قائمة معينة

 د.2007 والش،شير، )عليان ومجتمعهم وطلبتهم
 والنشااااااطات التدريس مهنة نحو المعلمين الطلبة فاتجاهات واألدا ، التعليم في حاساااااما دورا االتجاهات وتؤدي

 الطالب،إذ شاا،صااية في همةم نقطة االتجاهات فتشااكل التعلمية، التعليمية النتاجات تحقيق على قدرتهم في تؤثر التعليمية
 القوة بين االتجاه درجات وتتفاوت به، تحيط التي البيئية والمؤثرات المكتسبة  وعاداته الداخلية حواسه  في أصولها  لها إن

 لالتجاهات ال،صائص  من مجموعة هد1430) وملحم د2016) رشيد  حدد وقد أنفسهم  الطالب وتنوع بتفاوت والضع  
 وقابلة ثابتة، وليسااااات ومتعلمة مكتسااااابة أنها: منها ،األخر  النفساااااية الظواهر أو المتغيرات من غيرها عن تميزها التي

 أو األفراد من عدد ويشااااترك  ،اجتماعية ومواق  بمثيرات وترتبط وتتكون المالحظ، الساااالوك  خالل من والتقويم للقيا 
 المجتمع، ثقافة من جز ا تشكل  ال فردية ونزعة انفعالية. نزعات إلى تشير  بعبارات عنها التعبير ويمكن فيها، الجماعات
  . إخفاؤها ويمكن

 بالفرد المحيطة البيئة طريق عن يكتسب  والذي المعرفي: العنصر  التالية: العناصر  على االتجاه يشتمل  االتجاه: مكونات
 درجة في يتمثل الذي النفساااااي والتدعيم بالتعزيز االتجاه يتأثر الشاااااعوري: العنصااااار وكذلك تعلمه، وقدرة ثقافته ودرجة

 يمثل الذي هو الساااااالوكي: والعنصاااااار الم،تلفة، المواق  مع تفاعله أثنا  الفرد على تعود التي االنقباض أو االسااااااتراحة
 قابل   معين موضاااااااوع نحو االتجاه  أنو ، اآلخرين وتوقعات  واتجاهاته     الفرد لقيم انعكا   فيمثل  له،   ال،ارجية   الوجهة 
 )ساااااهير، حياته في الفرد يقابلها التي المناسااااابة طريق عن وأيضاااااا ،يكتسااااابها التي الجديدة المعلومات خالل من للتغيير
 د.2000
 تلك  هي الجماعية   االتجاهات  فردية: أو جماعية   اتجاهات  منها:  ،لالتجاهات  مختلفة  نواعـاااااااااااااا هناك  : االتجاهات  أنواع

 تلك فهي الفردية االتجاهات أما ديني، بطل أو ساااياساااي بزعيم إعجاب نحو ، النا  من العديد بين المشاااتركة االتجاهات
 العلني االتجاه والسااارية: العلنية واالتجاهات معينة، بشااا،صاااية  الفرد إعجاب مثل ، آخر عن الفرد تميز التي االتجاهات

 إخفا ه، ويحاول إظهاره في حرجا الفرد يجد اتجاه هوف السااااري االتجاه أما لنا ، أمام الفرد فيه يتحدث الذي االتجاه هو
 في يساالك وتجعله ،اونسااان حياة من كبير جانب على تساايطر التي هي القوية االتجاهات والضااعيفة: القوية واالتجاهات

 وال مقاومته يسااااتطيع ال ضااااعيفا موقفا االتجاه من يق  من أما الوالدين، نحو الساااالوك مثل جادا ساااالوكا المواق  بعض
 يكون الذي االتجاه هو العام االتجاه : وال،اصااة العامة واالتجاهات االتجاه، بشاادة يشااعر ال ألنه ذلك يغفل وإنما ،احتماله
 موضاااوع نحو محددا يكون ال،اص فاالتجاه ال،اص، االتجاه من واساااتقرارا ثباتا أكثر وتكون متعددة موضاااوعات نحو
 أما كالفن، معين شاااي  نحو بالفرد تنحو التي تلك هي الموجبة االتجاهات : والساااالبة  الموجبة واالتجاهات محدد، نوعي

  د.2010 وقطاوي، و)الزيات د2017 وآخرون، )جلولي خرآ شي  عن بعيدا بالفرد تنحوف السالبة االتجاهات
 األنواع: هذه ومن هم،وتغير أنفسهم الطالب تنوع حسب االتجاهات قيا  أنوع تتعدد االتجاهات: قياس
 البعد  أو التقبل  درجات  يقيس أن اختار ف  االجتماعي،  البعد  مقيا   عليه  أطلق وقد  المقاييس،  أقدم  وهو بوجارد :  قيا  
 .التباعد درجة قلت التقبل زاد فكلما العناصر، هذه أفراد وبين بينه به يحتفظ أن المستجيب يريد الذي التباعد صورة في

 وذات متساااوية عناصااره بين الفواصاال تكون أن فيه راعىف محددة، موضااوعات نحو االتجاهات لقيا  ثرسااتون: قيا 
 .موحدة مسافة
 االساااتفادة جعل مما تدريجها، يمكن عبارات وضاااع فيها يمكن التي االتجاهات لقيا  يصااالح مقيا  وهو جتمان: وقيا 
 .محدودة المقيا  من
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 من عدد لوجود ثرساااتون مقيا  من  ثباتًا أكثرها وهو الموضاااوعات، لشاااتى المناسااابة  المقاييس من وهو ليكرت: قيا 
 إلى الرجوع بعد للعينة ومناسبته  است،دامه،  وسهولة  لتميزه ليكرت قيا  الباحثان است،دم  وقد عبارة، كل أمام الدرجات

 د.2010 وآخرون، )عمر د2016 )رشيد، العالقة ذات الدراسات من عدد
 وتجعله المعرفية، المجاالت في التقدم على المعلم الطالب تساااااعد ألنها ؛مميزة أهمية التدريس نحو ولالتجاهات

 وتحث المسااااتقبلي، لت،صااااصااااه اختياره في وتؤثر له، ومتعتها بسااااهولتها فيشااااعر يدرسااااها، التي المادة على إقباال أكثر
 واالتجاهات متواصااال، بشاااكل األدا  تطوير نحو والدافعية االساااتطالع، وحب المثابرة، على المعلم اويجابية االتجاهات

 والموضاااوعات لألشااا،اص اساااتجابته وتوجيه القرارات، ات،اذ من المتعلم وتمكن المتعلم، بتحصااايل التنبؤ في قيمة ذات
 والمتعلمين، المعلم بين التعامل أسلوب وتحدد د.2004 الدراسية.)سلمان، الموضوعات تجاه محددة بطريقة يفكر وتجعله
  د.2004 إبراهيم، ) التعلم بيئة داخل متعلمينوال الدراسية والمادة المعلم بين الكامل التفاعل تحقيق وكذلك

 نحو المعلم الطالبة سااااالوك وتطوير تقويم حيث من التعليمية العملية في االتجاهات أهمية يتضاااااح سااااابق ومما
 التعليم. مهنة وتقبل االنتما  حيث من التعليمية العملية

 إعداد  كليات  تقدمها   التي البرامج جميع في الملتحقين مساااااااتو  رفع إلى يهد   التربية  بكليات  التأهيل   كان  ولما 
 لذا  التدريس،  مهنة  نحو اتجاهاتهم   وتنمية  ووظيفيا  ومهنيا  علمياً  تنميتهم وإلى البكالوريو   مرحلة  في المعلمين وتأهيل  
 جدو  عن للكشاااا  مهما مؤشاااارا نتائجها تعد تقويمية دراسااااة بإجرا  الهد  هذا تحقق من التأكد الضااااروري، من كان

 على ذلك  لينعكس البرامج، هذه  تطوير لعملية  منطلقا  نتائجها    تعد  ذاته  الوقت  وفي الملتحقين، لهؤال  تقدم  التي البرامج
 .لتعليم م،رجات جودة تحسين

 منها: ،الدراسة متغيرات تناولت التي السابقة الدراسات من الكثير وهناك
 قساامي الرابع المسااتو  في المعلمين الطلبة اتجاهات إلى للتعر  الدراسااة هذه هدفت :(2019) حساان دراسااة

 هناك كان إذا فيما إلى لتعر ل أيضااا هدفتو التدريس، مهنة نحو تعز جامعة التربية بكلية نجليزيةاو واللغة الرياضاايات
 فيه يدرساااون الذي وللبرنامج نجليزيةدإ لغةو )رياضااايات، للت،صاااص يعز  اتجاهاتهم متوساااط بين إحصاااائيا دال فرق

 وطالبة طالب د70) بواقع للت،صااص وفقا موزعين وطالبة، طالبا د129) من الدراسااة عينة وتكونت عامد،و )أساااسااي،
 تعليم وطالبة طالبا د69و) أساسي   تعليم وطالبة طالبا د60) للبرنامج ووفقا انجليزية لغة وطالبة طالب د59و) رياضيات 
 موزعة فقرة د31) من المكون التدريس مهنة نحو االتجاهات مقيا  اسااات،دام تم الدراساااة أهدا  ولتحقيق )عامد ثانوي
 واالقتصادية  االجتماعية المكانةو التدريس، لمهنة الش،صية   النظرةو التدريس، لمهنة )اوعداد هي: ،مجاالت أربعة على
 التدريس  مهنة  نحو العينة  أفراد اتجاهات   أن النتائج  وأظهرت التدريسد،  لمهنة  التعليم تكنولوجيا  أهمية و التدريس،  لمهنة 
 كل على أو للمقيا ، الكلية الدرجة من د%80) ب والمحددة تربويا المقبولة للنساابة تصاال لم أنها إال عام بشااكل إيجابية
 دα=0.05) الداللة مستو   عند إحصائيا  دال فرق وجود عدم النتائج وأظهرت حده. على كل الفرعية مجالته من مجال
 عامد.و )أساسي، فيه للدراسة الملتحقين للبرنامج أو نجليزيةدإ لغةو )رياضيات، للت،صص يعز  الدراسة اتجاهات في

 التربية علوم شعبة  طلبة اتجاهات إلى للتعر  الدراسة  هذه وهدفت (:2017) وعواج  وضراب  جلولي دراسة 
 علوم شاااعبة طلبة الدراساااة عينة شاااملتف الجنس، متغير إلى تعز  التي الفروق عن الكشااا  خالل من التعليم مهنة نحو

 طالبا د47) عددهم البالغ " بسااااعيدة " الطاهر موالي الدكتور بجامعة " يدرسااااون الذين ليسااااانس، الثالثة للساااانة التربية
 فقرة د32) من مكونة " التعليم مهنة نحو االتجاه " لقيا  أداة الباحثات اسااات،دمت الدراساااة أهدا  من وللتحقق وطالبة.
 مهنة نحو التربية علوم شاااعبة لطلبة إيجابية اتجاهات هناك أن إلى الدراساااة وخلصااات ،الوصااافي المنهج على باالعتماد
 التربية علوم شااعبة وطالبات طلبة بين دα=0.05) الداللة مسااتو  عند إحصااائية داللة ذات فروق توجد ال نهأو ،التعليم
 . التعليم مهنة نحو

 جامعة– التربية كلية في الطلبة اتجاهات تقصاااي إلى الدراساااة هدفت فقد (:2012) والشاااريع المجيدل دراساااة
 أعدها باسااتبانة للبحث الرئيسااة األداة وتمثلت المسااتقبلية. مهنتهم نحو الفرات جامعة– بالحسااكة التربية كلية وفي الكويت
  المعلمين الطلبة اتجاهات على تأثير الجنس  لمتغير أن أهمها: من كان ،النتائج من عدد إلى الباحثان وتوصااااال الباحثان،

 تأثير الت،صاااص لمتغير يكن ولم ،اوناث من الطلبة لصاااالح الفروق هذه وكانت البحث، عينتي كال في التعليم مهنة نحو
 على تأثير أي الدراسااااية الساااانة لمتغير يتبين لمو ، البحث عينتي كال في التعليم مهنة نحو المعلمين الطلبة اتجاهات على

 كلية  في المعلمين الطلبة  عينة  على تأثير  له   كان  بينما  الكويت  جامعة   – التربية  كلية  في المعلمين الطلبة  عينة  اتجاهات  
 كلية  في المعلمين الطلبة  عينة  اتجاهات   بين فروق توجد  بأنه   كذلك   النتائج  وأظهرت الفرات. جامعة  – بالحساااااااكة   التربية 
 مهنة  نحو الفرات جامعة   – بالحساااااااكة    التربية  كلية  في المعلمين الطلبة  عينة  اتجاهات   وبين الكويت  جامعة   – التربية 
 اتجاها هناك أن على يدل مما ؛ثانية جهة من إيجابية وفروق جهة من بسااايطة فروق االتجاهات في الفروق وهذه التعليم.
  التعليم. مهنة نحو الدراسة عينتي أفراد مجمل لد   إيجابيا

 وعالقته التدريس مهنة نحو التربية كلية طلبة اتجاهات إلى للتعر  الدراسااااااة هذه وتهد  :(2012) البيرقدار
 د1702) الدراسة  عينة وبلغت التحليلي الوصفي  المنهج الباحثة است،دمت  وقد والجنس، والت،صص  الدراسية  بالمرحلة
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 وقد األقسااااااام، جميع من وطالبة طالبا د7080) البالغ الدراسااااااة مجتمع من د%24.3) حوالي تمثل وهي  وطالبة طالبا
 اتجاه مسااااتو  أن أهمها: ،نتائج عدة إلى الدراسااااة وتوصاااالت أعدته الذي التدريس مهنة نحو االتجاه مقيا  اساااات،دمت

  د80) البالغ الفرضااااي الوسااااط مع مقارنة عالية النتيجة أن إلى يشااااير ما وهذا د82.54) كان التدريس مهنة نحو الطلبة
 بين إحصائية  داللة ذات فروق توجد ال بأنه كذلك وأظهرت التدريس. مهنة نحو الطلبة اتجاه ارتفاع على تدل نسبة  وهي

 اتجاه متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق ووجود التدريس مهنة نحو والرابع األول الص   طالب اتجاه متوسطات 
 اتجاه متوسطات  بين إحصائية  داللة ذات فروق وجود وكذلك العلمية. الت،صصات    وطالب األدبية الت،صصات    طالب
  الذكور. لصالح الجنس لمتغير تبعا الطلبة

 جامعة في الرياضااية التربية كلية طالب اتجاهات إلى لتعر ل الدراسااة هذه هدفت (:2009) سااالم أبو دراسااة
  اختيار وتم الجنسااااين، كال من وطالبة طالبا د95) الدراسااااة عينة وكانت والتدريب، التدريس بمهنة العمل نحو األقصااااى
 اسااتبيان اساات،دام وتم د%42.1) بنساابة اوناث من د40و) %د،(57.9 بنساابة الذكور من د55) بلغتف القصاادية، العينة

 نتائج وأظهرت التدريس، مهنة نحو الدراسة  عينة لد  عاما إيجابيا اتجاها هناك أن النتائج أهم وكانت الباحث، إعداد من
 ودرجته التدريس مهنة نحو الرياضية  التربية طلبة اتجاهات ةاستبان  في إحصائيًا،  دالة فروق توجد ال بأنه كذلك الدراسة 
 العينة. ألفراد الدراسي للمستو  تبعًا الكلية

سة  سة  هذه هدفت (:Gultekin ,2006) جولتيكن درا  في للتعليم المرشحين  المعلمين اتجاهات تحديد إلى الدرا

 ومد  التعليم مهنة نحو بعد عن التعليم خالل من يتعلمون وممن األطفال رياض مرحلة في أي المدرسااااااة قبل ما مرحلة
 كانت التعليم مهنة نحو المرشاااااحين المعلمين اتجاهات أن الدراساااااة نتائج أظهرت وقد التعليم. لكفاية إدراكهم مساااااتويات
 برنامجهم  أن كذلك   الدراساااااااة  نتائج  وأظهرت جدا.  جيدة  التعليم لكفاية   إدراكهم مساااااااتويات  كانت  و بعيد،  حد  إلى إيجابية  
 التعليم. على الحصول في مفيد بعد عن التعليم خالل من التعليمي

 اللغة معلمي اتجاهات تحديد إلى الدراسة  هذه هدفت (Guneylia,Aslanb, 2009): واسالناب  جونيال دراسة 

 المهنة، هذه اختيارهم وأسباب  وجنسهم،  واالجتماعية، االقتصادية،  مستوياتهم  بحسب  التعليم مهنة نحو المنتظرين لتركية
 المعلمين لصاااالح كبيرا اختالفا هناك أن الدراساااة نتائج أظهرت وقد المهنة. يباشااارون عندما تواجههم قد التي والمشااااكل
 على واالقتصااااااااادي االجتماعي  والمساااااااتو  الطبقية  تأثير  في كبير فرق يوجد  ال الجنس. بعامل    يتعلق فيما  المحتملين
ية    اختار  وقد  التعليم. مهنة  نحو االتجاهات     وكان  المهنة.  هذه  يحبون ألنهم التركية  اللغة  تعليم المحتملين المعلمين غالب

 يتلقونه. الذي التعليم في القصور أوجه بعض هناك أن يعتقدون كما " تعيينهم وليس " مستقبلهم بشأن هو قلقهم
 مهنة نحو المعلمين التربية كليات طالب اتجاهات قيا  إلى الدراسااااااة هذه هدفت (:2010 ) الزعبي دراسااااااة

 سااات من مأخوذة طالبا د396) من البحث عينة تكونت وقد الدراساااي، وتحصااايلهم االنفعالي باتزانهم وعالقتها التدريس
 أساافر التي النتائج أهم ومن االنفعالي، االتزان ومقيا  المعلمين، كليات طالب اتجاهات مقيا  الباحث واساات،دم كليات،
 التدريس  مهنة  نحو المعلمين كليات  طالب اتجاهات   بين إحصاااااااائية  داللة  ذات موجبة  اتجاهات   وجود هي: ،البحث  عنها 
 الدراسي. تحصيلهم وبين التدريس مهنة نحو المعلمين كليات طالب اتجاهات بين وكذلك االنفعالي، اتزانهم وبين

 المعلمين اتجاه إلى للتعر  الدراسااة  هذه هدفت ( ,2006Sunde&IZevibugie) وايزفبيجي سااندي  دراسااة 

تدائية    المدار   معلمي من معلم د400) من الدراسااااااااة  عينة  تكونت  وقد  ،نيجيريا  في التدريس  مهنة  نحو لذين  االب  تم ا
 اتجاه ان،فاض هي: ،الدراساااااة إليها توصااااالت التي النتائج أهم وكانت ابتدائية، مدرساااااة من عشاااااوائية بطريقة اختيارهم
 مما ؛والعالوات الرواتب دفع لتأخير نظرا للمعلمين المالي الوضااع تردي بساابب لها نظرتهم وتدني مهنتهم نحو المعلمين
 الظرو  أن أيضاااا النتائج كشااافت وقد التدريس، مهنة نحو المجتمع نظرة تدني وكذلك للمهنة، باالنتما  الشاااعور  يفقدهم
سيئة  سع  سلبي  تأثير لها العمل محيط في ال  عن مسؤولة  مهمة عوامل فكلها والمهني الش،صي    سلوكه  في المعلم على وا
 المعلمين. مكانة تدني

 مهنة نحو الروضااة معلمات اتجاهات إلى للتعر  الدراسااة هذه هدفت (Tantekine, 2002) تانتيكين دراسااة

 ال،برة وسنوات العمر متغيري تأثير االعتبار في األخذ مع الروضة في والنظام والجنسية باألدوار ذلك وعالقة التدريس
 اساات،دمت وقد ،األطفال ورياض الحضااانة بدور يعملون ممن معلمة د130) الدراسااة عينة وشااملت االتجاهات تلك على

 الدراسااة وتوصاالت .دBADI) االنضااباث نحو االتجاه مقيا  ،دAGrs) الجنسااين أدوار نحو االتجاه مقيا  منها: ،مقاييس

 التدريس. مهنة نحو المعلمات اتجاهات على ال،برة وسنوات العمر لمتغير دال تأثير وجود عدم إلى
 التربية كلية طلبة اتجاهات لقيا  م،تلفة مقاييس است،دمت  أنها السابقة  الدراسات  استعراض  خالل من ويتضح 

 إيجابية اتجاهات وجود في  السااابقة الدراسااات جميع مع الدراسااة إليها توصاالت التي النتائج واتفقت التدريس. مهنة نحو
 التي د ,2006Sunde&IZevibugie) وايزفيبجي سندي  دراسة  باستثنا   التعليم مهنة نحو التربية كليات في الطلبة لد 

 الواسااااعة النظرية ال،لفية من الباحثان اسااااتفاد وقد لها. نظراتهم وتدني مهنتهم نحو المعلمين اتجاه ان،فاض إلى أشااااارت
سات،  لهذه سة  تميزت وقد .المتبعة اوحصائية  واألساليب  واألدوات والمنهجية، الدرا سات  عن الحالية الدرا سابقة  الدرا  ال
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 بما المساااااتقبلية، مهنتهم نحو الوطنية النجاح جامعة في المعلمين وإعداد التربوية العلوم كلية طلبة  اتجاهات تقصاااااي في
  طلبتها. لد  اويجابيات بنا  مجال في أدائها تقويم من التربية كليات يمكن

 الدراسة: مشكلة
 التربية بميدان الباحثين اتصااااال خالل من رصااااده تم الذي التربوي الواقع خالل من الدراسااااة مشااااكلة تحديد تم
 التدريسي  األدا  مستو   عن رضاهم  وعدم األمور وأوليا  المدار  مديري من متواصل  تذمر هناك أن وجداف والتعليم،

 نادرا المعلمين أن إلى التربوي الواقع يشيرو وم،رجاته، التعليم مستو   على سلبيا  أثرا يترك بدوره بدأ الذي للمدرسين، 
 الجانب هذا لمكونات امتالكهم لضاع   يرجع هذا وربما للطلبة، وتقويمهم تدريساهم  في أهمية الوجداني الجانب يولون ما
 أنفساااااااهم، المعلمين الطلبة  لد   الوجداني  الجانب   توافر مد   بدراساااااااة   االهتمام  وجب  لذلك   وميول، واتجاهات   قيم من

 لمادته وتحيزه وحماسااااااه المعلم أدا  في واضااااااح لبشااااااك يؤثر اويجابي األثر أن باعتبار المهنة نحو اتجاهاتهم وبالذات
 والتضااااييق االحتالل ظرو  من الفلسااااطيني المجتمع يعيشااااه الذي ال،اص الوضااااع ذكر ما إلى إضااااافة بها. واهتمامه

 كل الوساائل  بشاتى  التعليم محاربة وكذلك العساكرية،  والحواجز اوغالقات وظرو  الفلساطيني  الشاعب  على االقتصاادي 
 مع لتتناساااب وتطويرها التعليم مهنة على عام وبشاااكل الذاتية قدراته تطوير على المعلم قدرة على خاص بشاااكل ثرأ ذلك

 الم،تلفة. العالمية التطورات
 التالي: الرئيس السؤال عن اوجابة خالل من الدراسة مشكلة وتتبلور

 التعليم؟ مهنة نحو الوطنية النجاح جامعة في المعلمين وإعداد التربوية العلوم كلية طلبة اتجاهات ما
 : الدراسة فرضيات

 وإعداد التربوية العلوم كلية طلبة اتجاهات في دα=0.05) الداللة مستو  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .1

 .الجنس لمتغير تعز  التعليم مهنة نحو الوطنية النجاح جامعة في المعلمين

 التربوية العلوم كلية طلبة اتجاهات في دα=0.05) الداللة مستو  عند إحصائية داللة ذات فروق ال توجد ال .2
 . التحصيل مستو  لمتغير تعز  التعليم مهنة نحو الوطنية النجاح جامعة في المعلمين وإعداد

 وإعداد التربوية العلوم كلية طلبة اتجاهات في .دa0.05=) الداللة مستو  عند إحصائية داللة ذات فروق التوجد .3

  الت،صص لمتغير تعز  التعليم مهنة نحو الوطنية النجاح جامعة في المعلمين
 : يلي ما إلى الحالية الدراسة تهد : الدراسة أهداف

 التعليم. مهنة نحو المعلمين وإعداد التربوية العلوم كلية طلبة اتجاهات مستو  إلى لتعر ا .1
 التحصيل،و الجنس، اآلتية: للمتغيرات تبعا المعلمين وإعداد التربوية العلوم كلية اتجاهات مستو  إلى التعر   .2

 والت،صص.
  الدراسة: أهمية

 في المعلمين وإعداد التربوية العلوم كلية في الطلبة وميول اتجاهات طبيعة عن الكشااا  في الدراساااة أهمية تنبع
 تطورا سااااتشااااهد  التربوية المنظومة بأن يبشاااار هذا إيجابية اتجاهاتهم كانت إذاف التعليم، مهنة نحو الوطنية النجاح جامعة
 لتضاااااا،م بالنساااااابة إما خلل وجود على يدل فهذا ساااااالبية اتجاهاتهم كانت إذا أما التعليمية، الم،رجات خالل من ملحوظا
 بالنسبة  أما لها. حلول ويجاد والتعليم التربية وزارة نظر لفت إلى يؤدي مما ؛التعليمي للنظام بالنسبة  أو التعليمية البرامج
 في ساااوا  ؛إيجابي أثر لها سااايكون نتائج من الميدانية الدراساااة عنه ساااتسااافر فيما فتتمثل الدراساااة لهذه التطبيقية لألهمية
 في إسهاما التربية بكليات دراستهم أثنا  للمهنة إعدادهم أساليب  تقويم في مأ ،التربية كليات إلى دخولهم قبل الطلبة توجيه
 . المهنة نحو االتجاه وتنمية دعم

 التالية: الحدود خالل من الدراسة هذه تحديد تم : الدراسة حدود
 المعلمين. وإعداد التربوية العلوم كلية طلبة على الدراسة اقتصرت بشري: حد
 الوطنية. النجاح جامعة في المعلمين وإعداد التربوية العلوم كلية في الدراسة هذه إجرا  تم مكاني: حد
 .2019ة2018 الدراسي العام من الثاني الدراسي الفصل في الدراسة هذه إجرا  تم زماني: حد
 التالية: المصطلحات الدراسة هذه تناولت : الدراسة مصطلحات

 لهذا رفضااه حيث من معين بموضااوع يتعلق فيما اعتقاده أو الشاا،صااي  الرأي ورا  القائمة الوجدانية الحالة هو االتجاه:
 د.Weiner,2008 ) رفضه درجة أو قبوله درجة أو قبوله أو الموضوع

 نحوه والتصاار  بطريقة موق  أو حدث أو شاا،ص على للحكم نساابيا المتعلم ميل أنه د2004) الدهان وعرفته
 الحكم. هذا على بنا 

 ،معينة قضااااااية  أو حدث تجاه يبديها التي االسااااااتجابة  أو الفرد يت،ذه الذي الموق  أنه إجرائيا الباحثان ويعرفها
 تقبله. عدم مأ الحدث هذا بتقبل سوا 



2021
 

307 

بة  ية  طل بة  هم المعلمين: وإعداد  التربوية  العلوم كل لذين  الطل ية  التحقوا ا  في المعلمين وإعداد  التربوية  العلوم إعداد  بكل
 واللغة ،الرياضااااايات تدريس وأسااااااليب الصااااا ، )معلم :مثل ،م،تلفة ت،صاااااصاااااات ويدرساااااون الوطنية النجاح جامعة
  د والعلوم واالجتماعيات العربية واللغة نجليزيةاو

 أحد وتعد طولكرم، مدينة في فرع ولها عام مئة منذ نابلس مدينة في تأساااسااات  فلساااطينية جامعة الوطنية: النجاح جامعة
جامعات    أكبر قدم  الطالب، عدد  حيث  من الفلساااااااطيني ة   ال جامعة    وت كالوريو ،  برنامجا    د80) من أكثر ال  د54و) للب

 ، الدين أصااااول ، الفيزيا  ، الكيميا   ت،صااااصااااات  في هللدكتورا برامج د3) و )الماجسااااتيرد العليا للدراسااااات برنامجا
  . المتوسط الدبلوم في ت،صصا د20) وحوالي

 مؤسااااسااااات  في عاليا إعدادا أعدوا الذي األفراد من مجموعة تضاااام التي المهنة أنها التدريس مهنة تعر  التعليم: مهنة
 د.2012 والشريع، )المجيدل المهنة هذه تفرضها التي األشيا  لممارسة مت،صصة تعليمية

يًا:  الباحثان    ويعرفها  ها    التي المهنة  أنها  إجرائ  اوعدادي،  )االبتدائي،  المساااااااتويات   م،تل  في المعلم يمارسااااااا
 البيداغوجي. والتكوين اوعداد لةبمرح ومروره التوظي  ومقابلة اختبار اجتيازه بعد وذلك ،الثانويد
  وإجراءاتها: الدراسة منهجية

 موضوع  حول البيانات ولجمع الدراسة  ألغراض م مال وهو التحليلي، الوصفي  المنهج الباحثان است،دم  الدراسة:  منهج
 أو الواقع بوص  المنهج هذا ويهتم التعليم، مهنة نحو الوطنية النجاح جامعة في التربية كلية طلبة اتجاهات وهو الدراسة
  كميًا. دقيق بشكل الظاهرة
 الوطنية، النجاح جامعة التربوية العلوم كلية من الطلبة من د1000) من الدراسة مجتمع تكون وعينتها: الدراسة مجتمع
 الدراسااي العام من الثاني الفصاال في الدراسااة، مجتمع من د%25) بنساابة وطالبة اطالب د250) تبلغ عينة اختيار تم وقد

 د245) على اوحصاااائي التحليل جريأو ،اساااتبانة د247) منها اساااترجع اساااتبانة د250) توزيع تم وقد .2019ة2018
  دراسة.ال عينة أفراد خصائص يبين د1) والجدول ،التحليل لشروث اكتمالها لعدم استبانتين استبعاد بعد استبانة

 الدراسة عينة أفراد خصائص (:1) جدول

 المئوية النسبة التكرار المتغير مستوى المتغير المئوية النسبة التكرار المتغير مستوى المتغير

 الجنس

 0.18 44 ذكر

 الت،صص

 29.8 73 علمية ت،صصات

 70.2 172 أدبية ت،صصات 0.82 201 أنثى

 %100 245 المجموع %100 245 المجموع

 مستو 
 التحصيل

     55.9 137 فأقل  جيد

     44.1 108 فأعلى جدًا جيد

     %100 245 المجموع

 السابقة  الدراسات  وإلى التربوي، األدب إلى الرجوع خالل من للدراسة  أداة االستبانة  بتطوير الباحثان قام الدراسة:  أداة
 األول :جزأين من النهائية صورتها  في األداة وتكونت د،2005) دقة أبو دراسة  وخاصة  الدراسة  بموضوع  العالقة ذات

 من تكون فقد الثاني الجز  أما والت،صااص. التحصاايل، ومسااتو  الجنس، في تمثلت المبحوثين عن أولية بيانات تضاامن
 د33) االساااااتبانة فقرات عدد فبلغ المهنة، وممارساااااة للمهنة، المادي والجانب للمهنة، الذاتي التقبل :وهي ،مجاالت ثالثة
  فقرة.

 على بعرضااااها وذلك المحتو  صاااادق خالل من الدراسااااة أداة صاااادق من الباحثان تأكد وثباتها: الدراسااااة أداة صاااادق
 هيئة أعضااااااا  من وهم والكفا ة، وال،برة، االختصاااااااص ذوي من محكمين خمسااااااة  وعددهم المحكمين، من مجموعة
 أكدف مشاااااارك، وأساااااتاذ مسااااااعد، أساااااتاذ رتبة ويحملون الفلساااااطينية، الجامعات في التربوية العلوم كليات في التدريس
 صااااورتها في االسااااتبانة وتكونت اآلخر، بعضااااها وتعديل الفقرات، بعض حذ  تم أن بعد صااااادقة األداة أن المحكمون
 من أكثر أتفاق على بناً  فقرات أربعة حذ  تمف ، فقرة د33) من تكونت النهائية صاااورتها وفي فقرة، د37) من المبدئية

 حساااااب خالل من األداة ثبات من الباحثان تأكد فقد بالثبات يتعلق فيما أما االسااااتبانة. فقرات على المحكمين من د70%)
 ذلك. يوضح د2والجدول) ،ألفا كرونباخ معادلة  حسب الداخلي االتساق معامل

 ألفا كرونباخ معادلة  حسب الداخلي االتساق معامل (:2) جدول
 ألفا كرونباخ معامل الفقرات عدد المجال الرقم

 0.90 11 للمهنة الذاتي التقبل 1

 0.91 11 للمهنة. المادي الجانب 2
 0.90 11 المهنة ممارسة 3

 0.95 33 الفقرات جميع 

 د،0.95 -0.90) بين تراوح الفقرات ولجميع االسااتبانة لمجاالت ألفا كرونباخ معامل أن د2) جدول من يتضااح
  األداة. ثبات على دالة عالية القيمة هذه واعتبرت
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 بتطبيق لهما والسااااااماح اوذن ألخذ وذلك الوطنية، النجاح جامعة إدارة مع بالتنساااااايق الباحثان قام الدراسااااااة: إجراءات
 في الدراسااة بتطبيق انالباحث قام وعينتها الدراسااة مجتمع وتحديد ها،وثبات الدراسااة أداة صاادق من التأكد وبعد الدراسااة،
 وتم الحاساااوب إلى وإدخالها البيانات جمع عملية الباحثان تابع وقد د،2019 ة2018) الدراساااي العام من الثاني الفصااال
  د.SPSS) االجتماعية للعلوم اوحصائية الرزم برنامج باست،دام البيانات تحليل

 اوحصاااائية الطرق وتمثلت االساااتبانة، لتحليل وتحليلية وصااافية إحصاااائية طرقًا الباحثان اسااات،دم اإلحصاااائية: المعالجة
 باختبار التحليلية اوحصااائية الطرق وتمثلت للمتغيرات، والتكرارات المئوية، والنسااب الحسااابية، بالمتوسااطات الوصاافية

  د.t-test) )تد

 نحو الوطنية النجاح جامعة في التربية كلية طلبة اتجاهات إلى للتعر  الدراساااة هذه تهد  ومناقشاااتها: الدراساااة نتائج
 إليها توصااالت التي للنتائج عرضاااًا يلي وفيما د،SPSS) اوحصاااائي البرنامج باسااات،دام إحصاااائيًا وعولجت التعليم، مهنة

 الدراسة:
 وهو: ومناقشتها األول السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج

 التعليم؟ مهنة نحو الوطنية النجاح جامعة في التربية كلية طلبة اتجاهات ما
سؤال  عن لإلجابة ست،دمت  الرئيس، ال  والدرجة مجال ولكل فقرة، لكل المئوية والنسب  الحسابية،  المتوسطات  ا

 ذلك. تبين د6) د،5) د،4) د،3) الجدول  نتائجف لالستبانة، الكلية
 مهنة نحو الوطنية النجاح جامعة في التربية كلية طلبة اتجاهات تحديد تم النتائج تفسااير أجل ومن األداة: تصااحيح طريقة
سي  للمقيا  المد  حساب  تم فقد لالستجابات،  الحسابية  المتوسطات  خالل من التعليم سم  ثم د،5 -1 =4) ال،ما  المد  ق
ئات،  عدد  على ئة  طول لتحديد    وذلك  الف قد  وبذلك    د،4 ة5 =0.80) الف نت    ف ئة  كا  ثم د،1 +0.80 =1.80) األولى الف

 د.2010 دالل، )أبو اآلتي النحو على فئة لكل د0.80) يضا 

 جدًا. قليلة درجة على يدل د1.80 -1) حسابي متوسط .1

 قليلة. درجة على يدل د 2.60- 1.81) حسابي متوسط .2

 متوسطة. درجة على يدل د3.40 – 2.61) حسابي ـمتوسط .3

 كبيرة. درجة على يدل د4.20 – 3.41) حسابي متوسط .4

 جدًا. كبيرة درجة على يدل د5 - 4.21) حسابي متوسط .5
 االستبانة مجاالت أواًل:

 االستبانة. مجاالت لفقرات المئوية والنسب الحسابية (المتوسطات3جدول)
 في المجال رقم

 االستبانة
 المجاالت

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة

 كبيرة 0.95 3.65 المهنة ممارسة 3
 كبيرة 1.28 3.55 المهنة تقبل مجال 1
 متوسطة 1.35 2.71 للمهنة المادي الجانب 2

 متوسطة 1.12 3.30 الكلية الدرجة 

 3.41) بين ما الحسابية  متوسطاتها  فتراوحت كبيرة درجة على حصلت  د1 ،3) المجال أن د3) جدول خالل من يتضح 

 ويتقبل  التعليم بمهنة  العمل  في يرغب  من الفلساااااااطيني المجتمع من هناك  زال ما  أّن إلى ذلك  سااااااابب  الباحثان   ويعزو ،د4.20 –

 متوسااطة درجة على حصاال فقد د2) المجال أما اآلخرين، قبل من ويقدر مناساابا اجتماعيا وضااعا يمتلك المعلم زال ماف ممارسااتها
 للمكافآت نظام توفر وعدم المعلم يتقاضاااااااه الذي الراتب قلة إلى ذلك ساااااابب الباحثان ويعزو د،2.71) الحسااااااابي متوسااااااطه فبلغ

 ذلك ساابب الباحثان ويعزو د3.30) الحسااابي متوسااطها فبلغ متوسااطة درجة على حصاالت فقد الكلية الدرجة أما المادية، والحوافز
 المعدل بسبب  أو األهل من بتوجيهات التعليم بمهنة ال،اصة  الت،صصات    إلى يتجهون اوناث وخصوصاً    الطلبة من الكثير أن إلى

 اتجاهات أظهرت ينتلال د2009) سااالم وأبو د2012) البيرقدار دراسااة مع الدراسااة هذه اختلفت وقد العامة. الثانوية في الدراسااي
 التعليم. مهنة نحو مرتفعة

 للمهنة الذاتي التقبل مجال ثانيًا:
 للمهنة. الذاتي التقبل مجال لفقرات المئوية والنسب الحسابية المتوسطات (4جدول)

 في الرقم
 االستبانة

 الفقرات
 المتوسط
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

 الدرجة

 كبيرة 1.03 4.11 األمم. قادة المعلمين أن يقول من مع اتفق 3
 كبيرة 1.08 3.85 بالمستقبل. التدريس لمهنة أتكي  سو  أنني أشعر 9

8 
 قد التي الصعوبات مواجهة على القدرة سيمنحني بالتعليم العمل أن أشعر

 مستقباًل. تواجهني
 كبيرة 1.18 3.80

 كبيرة 1.17 3.69 معلم. المستقبلي عملي ألن باالعتزاز أشعر 1
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 في الرقم
 االستبانة

 الفقرات
 المتوسط
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

 الدرجة

 كبيرة 1.18 3.62 بإيجابياتها. اكتفي فإنني التدريس مهنة عن يقال ما يهمني ال 10
 كبيرة 1.22 3.53 لي. بالنسبة مريحة ستكون التعليم مهنة أن أشعر 2
 كبيرة 1.32 3.53 العامة. الثانوية في درجاتي معدل مستو  على النظر بغض التعليم مهنة قبلت 6
 متوسطة 1.05 3.37 التعليم. مهنة الختياري يحترمني المجتمع أن أشعر 7
 متوسطة 1.12 3.34 أعبائها. كثرة من الرغم على التعليم مهنة أحب 5
 متوسطة 1.21 3.12 معلمًا. أصبح عندما تحقق قد طموحي أن أر  11
 متوسطة 1.18 3.09 الحقيقية. ميولي تشبع التعليم مهنة أن أشعر 4

 كبيرة 1.28 3.55 الكلية الدرجة 

 ،1 ،8 ،9 ،3) الفقرات على )كبيرةد كانت   للمهنة  الذاتي  التقبل  مجال  درجة  أن د4) رقم الجدول  من يتضاااااااح
 أن مقولة على االتفاق عن تتحدث التي الفقرات وهي د4.20 – 3.41) بين الحسااابية متوسااطاتها فتراوحت د6 ،2 ،10

 التعليم، في العمل نتيجة المستقبلية الصعوبات ومواجهة بالمستقبل، التدريس لمهنة بالتكي  والشعور األمم، قادة المعلمين
 التعليم، لمهنة  بالراحة   والشاااااااعور عنها،  يقال  لما  االلتفات  دون التعليم مهنة  بإيجابيات    االكتفا   التعليم، بمهنة  واالعتزاز
 .د%80) من أكبر عليها لالستجابة المئوية النسبة كانتف العامة، بالثانوية الدرجة على النظر بغض التعليم لمهنة والقبول
 قبوال تلقى تزال ما التدريس مهنة إن إذ ؛إيجابية نظرة هي التدريس مهنة إلى النظرة أن إلى ذلك ساااااابب الباحثان ويعزو

 تامة. بقناعة المهنة هذه اختيار على الكثير يدفع مما اآلخرين قبل من وتقبل المجتمع في مناسااابة مكانة يمتلك وصااااحبها
 د3.40 – 2.61) بين ما الحسااابية متوسااطاتها فتراوحت متوسااطة درجة عل حصاالت فقد د4 ،11 ،5 ،7) الفقرات أما

 وتحقق أعبائها،   كثرة رغم التعليم مهنة  وتقبل  التعليم، لمهنة  المجتمع باحترام  الشاااااااعور عن تتحدث  التي الفقرات وهي
 الت،صصات   كثرة إلى ذلك سبب  الباحثان ويعزو الطلبة ميول تشبع  التعليم مهنة أن وأشعر  معلمًا، يصبح  عندما الطموح
 لوحدها. التدريس مهنة االعتبار بعين األخذ دون الت،صصات هذه مثل إلى والميول الطموح شتت مما األخر  والمهن

 للمهنة المادي الجانب مجال ثالثًا:
 للمهنة. المادي الجانب مجال لفقرات المئوية والنسب الحسابية المتوسطات (5جدول)

 في الرقم
 االستبانة

 الفقرات
 المتوسط
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.19 3.07 يجب. مما أقل المادي مردودها أن رغم التعليم مهنة أحب 14
 متوسطة 1.26 2.92 الحياة. في أهدافي تحقيق في يساعدني التعليم في للعمل المادي العائد أن أعتقد 15
 متوسطة 1.11 2.88 المادية. للمكاسب فرصًا تحقق التعليم مهنة أن أر  13
 متوسطة 1.27 2.86 المالي. واالستقرار باألمن المعلم يشعر 22

20 
 األساسية االحتياجات تلبية على يساعد التدريس لمهنة المادي المردود أن اعتقد

 والثانوية.
 متوسطة 1.08 2.83

18 
 بالمهن العاملين من المادية األمور في استقرارًا أكثر المعلمين أن أعتقد

 األخر .
 متوسطة 1.29 2.81

 متوسطة 1.39 2.69 التعليم. في المدر  قدرات على تؤثر ال المادية الحاجة أن أعتقد 17
 متوسطة 1.30 2.67 مناسبًا. معيشيًا تحققمستو  التعليم مهنة أن اعتقد 12
 قليلة 1.18 2.44 الحياة. لمتطلبات مناسبة للمعلمين الحالية المرتبات أن أر  16
 قليلة 1.25 2.36 جهود. من يبذلوه لما مناسبة مادية مكافآت على يحصلون المعلمين أن اعتقد 19
 قليلة 1.23 2.36 المعلم. رفاهية على يعمل التدريس لمهنة المادي المردود أن أعتقد 21

 متوسطة 1.35 2.71 الكلية الدرجة 

 ،13 ،15 ،14) الفقرات على )متوسااااااطةد كانت المادي الجانب مجال درجة أن د5) رقم الجدول من يتضااااااح
 د3.40 – 2.61) بين ما الحساااابية متوساااطاتها فتراوحت متوساااطة درجة على حصااالت فقد د12 ،17 ،18 ،20 ،22

 من المادي  المردود بأن  االعتقاد  قليل،  المادي  مردودها  أن من بالرغم  التعليم مهنة  محبة  عن تتحدث  التي الفقرات وهي
 المادي، واالستقرار  باألمن المعلم وشعور  المادية، للمكاسب  فرصاً  التعليم مهنة وتحقق الحياة، أهدا  يحقق التعليم مهنة

 العاملين من أكثر مستقرون  المعلمين بأن االعتقاد األساسية،   االحتياجات تلبية على يساعد  التعليم لمهنة المادي والمردود
 معيشااايًا لمساااتو  التدريس مهنة وتحقيق التدريس، في المعلمين قدرات على تؤثر المادية الحاجات وأن ،األخر  بالمهن
 وتحقيق الالزمة الحاجات تلبية قلة وكذلك المعلم لمجهود بالنسبة  المتواضع  الدخل إلى ذلك سبب  الباحثان ويعزو مناسبًا، 

 درجة على حصااالت فقد د21 ،19 ،16) الفقرات أما  للمعلم، المادي االساااتقرار قلة ىعل يعمل مما للمعلمين الطموحات
 للمعلمين الحالية المرتبات أن عن تتحدث التي الفقرات وهي د 2.60- 1.81) بين ما الحسابية متوسطاتها فتراوحت قليلة

 أن االعتقاد جهود، من يبذلوه لما مناساااابة مادية مكافئات على يحصاااالون المعلمين أن االعتقاد الحياة، لمتطلبات مناساااابة
 النقابي  النضاااااااال من بالرغم  أنه  ذلك  سااااااابب  الباحثان   ويعزو المعلم، رفاهية   على يعمل  التدريس  لمهنة  المادي  المردود
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 للمعلمين، حوافز لتقديم  مساااااااتويات  وإقرار لمهنة  التعليم تحويل  من حقوقهم على يحصااااااالوا لم أنهم إال للمعلمين الطويل 
 الرفاهية إلى المعلم حاجة تلبية دون للمعلم، األسااااساااية باالحتياجات فقط تفي قليله الرواتب بقيت وكذلك ،اتآمكاف وتقديم
 د ,2006Sunde&IZevibugie) وايزفيبيجي سااندي دراسااة مع الدراسااة هذه نتائج اتفقت وقد النفسااي. للجانب الالزمة

 المادي. المجال في التعليم مهنة نحو االتجاهات ان،فاض أظهرت التي
 المهنة ممارسة مجال رابعًا:

 المهنة ممارسة مجال لفقرات المئوية والنسب الحسابية المتوسطات (6جدول)
 في الرقم

 االستبانة
 الفقرات

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة

 كبيرة 1.04 4.04 األخر . المهن من أكثر بالعمل التزامًا ينمي التعليم أن اعتقد 23
 كبيرة 0.93 3.94 ناجحًا. معلمًا أكون ألن تساعدني ش،صيتي أن اعتقد 29
 كبيرة 0.96 3.89 التعليم. لمهنة الالزمة والتواصل االتصال مهارات أمتلك أنني أعتقد 32
 كبيرة 1.00 3.83 معلمًا. أصبحت لو الفشل أتوقع ال 30
 كبيرة 1.01 3.83 الص . لضبط المالئمة الش،صية امتلك أنني اعتقد 33
 كبيرة 0.96 3.75 ناجحًا، معلمًا ألكون تؤهلني العلمية قدراتي أن أعتقد 26
 كبيرة 0.90 3.73 ناجحًا. معلما ألكون الالزمة المهارات أمتلك بأنني اعتقد 25
 كبيرة 1.11 3.51 الطلبة. أمور أوليا  مع للتواصل الالزمة المهارات امتلك أنني أعتقد 28
 متوسطة 1.21 3.29 مستقباًل. التالميذ مع التعامل أحب كوني معلمًا أكون بأن ارغب 31
 متوسطة 1.18 3.25 معلمًا. سأصبح بأنني أفكر حينما بالراحة أحس 24
 متوسطة 1.10 3.13 مريحة. مهنة التعليم مهنة أن أشعر 27
 كبيرة 0.95 3.65 الكلية الدرجة 

 درجة على حصااااااالت قد د28 ،25 ،26 ،33 ،30 ،32 ،29 ،23) الفقرات أن د6) رقم الجدول من يتضاااااااح
 التزامًا ينمي التعليم أن  عن تتحدث التي الفقرات وهي ،د4.20 – 3.41) بين ما الحساااابية متوساااطاتها فتراوحت كبيرة

 االتصال مهارة بامتالك االعتقاد ناجح، معلم يكون بأن تساعد الش،صية   بأن االعتقاد األخر ، الوظائ  من أكثر بالعمل
 وامتالك الص ، لضبط مناسبة ش،صية وامتالك معلمًا، يصبح حين الفشل توقع وعدم التعليم، لعملية الالزمة والتواصل
 إلى ذلك سااابب الباحثان يعزوو األمور، أوليا  مع التواصااال على وقادرًا ناجحًا معلمًا ليكون العلمية والمؤهالت القدرات
 متطلبات مع تتناسااااب مالئمة وشاااا،صااااية  م،تلفة لمهارات الشاااا،ص المتالك بحاجة العمل وطبيعة المدرسااااية األنظمة
 الجامعية. الدراسة في الحسبان في والمهارات القدرات هذه اخذ خالل من له االستعداد يتم ما وهذا العمل، وطبيعة

 اتجاهات في د=0.05) الداللة مسااتو  عند إحصااائية داللة ذات فروق توجد ال الدراسااة: بفرضاايات المتعلقة النتائج

 والت،صص؟ التحصيل، ومستو  الجنس، لمتغير تعز  التعليم مهنة نحو الوطنية النجاح جامعة في التربية كلية طلبة
 هناك كان إذا فيما للكشاااا  دt-test) المسااااتقلة للعينات )تد اختبار اساااات،دام تم الفرضااااية هذه الختبار الجنس: متغير

 نحو الوطنية النجاح جامعة في التربية كلية طلبة التجاهات دα=0.05) الداللة مسااااتو  عند إحصااااائية داللة ذات فروق

 ذلك. تبين د7) الجدول ونتائج الجنس. لمتغير تعز  التعليم مهنة
 التعليم مهنة نحو الوطنية النجاح جامعة في التربية كلية طلبة اتجاهات لدرجة المستقلة للعينات )ت( اختبار نتائج (:7) جدول

 الجنس. لمتغير تعزى

 المجال
 (201)ن= أنثى (44)ن= ذكر

 ت قيمة
 مستوى
 الداللة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 0.01 3.56- 0.76 3.63 1.05 3.14 للمهنة الذاتي التقبل
 0.30 2.03- 0.89 2.77 0.93 2.46 للمهنة المادي الجانب

 0.63 3.21- 0.71 3.72 0.75 3.33 المهنة ممارسة

 0.09 3.41- 0.65 3.37 0.84 2.98 الكلية الدرجة

 من أقل وهي د0.01) كانت للمهنة الذاتي التقبل لمجال الداللة مساااااتو  أن د7) رقم الجدول خالل من يتضاااااح

 النجاح  جامعة   في التربية  كلية  طلبة  التجاهات   إحصاااااااائية   داللة  ذات فروق توجد  أنه  أي د=0.05) الداللة   مساااااااتو 

 إلى ذلك ساابب الباحثان ويعزو اوناث، لصااالح الفروق كانت وقد للمهنة، الذاتي التقبل على الجنس لمتغير تعز  الوطنية
 مقبولة غير ت،صااااااصااااااات  لوجود قليله أمامهم ال،يارات إن إذ ؛التعليم مجال في هي اوناث لد  المفضاااااالة الوظيفة أن

 كانت   فقد  الجنس لمتغير الكلية  والدرجة   المهنة  وممارساااااااة   للمهنة  المادي  الجانب   مجال  أما  لألنثى. بالنسااااااابة    اجتماعياً  

 توجد ال أنه أي ؛د=0.05) الداللة مسااااااتو  من أعلى وهي د0.09 ،0.63 ،030) التوالي على لهم الداللة مسااااااتو 

 للمهنة المادي الجانب مجال على الوطنية النجاح جامعة في التربية كلية طلبة اتجاهات لدرجة إحصائية داللة ذات فروق
 د2012) والشريع المجيدل دراسة مع الدراسة هذه نتائج واختلفت الجنس. لمتغير تعز  الكلية والدرجة المهنة وممارسة
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 أبي ودراسااة اوناث، لصااالح الفروق كانت وقد الجنس لمتغير تعز  التعليم مهنة نحو االتجاهات في فروق أظهرت التي
 دراسااااة مع كذلك واختلفت اوناث، لصااااالح الفروق كانت وقد الجنس لمتغير فروق وجود أظهرت التي د2019) سااااالم

 مع الدراساااااااة  هذه  نتائج  واتفقت  الذكور،  لصاااااااالح الفروق كانت   وقد  الجنس لمتغير فروق وجود أظهرت التي البيرقدار 
 د.2017) والشريع وضراب جلولي دراسة
 كان إذا فيما للكش   دt-test) المستقلة  للعينات )تد اختبار است،دام  تم الفرضية  هذه الختبار التحصيل:  مستوى  متغير

 الوطنية النجاح جامعة في التربية كلية طلبة التجاهات دα=0.05) الداللة مسااتو  عند إحصااائية داللة ذات فروق هناك

 ذلك. تبين د8) الجدول ونتائج التحصيل. مستو  لمتغير تعز  التعليم مهنة نحو
 التعليم مهنة نحو الوطنية النجاح جامعة في التربية كلية طلبة اتجاهات لدرجة المستقلة للعينات )ت( اختبار نتائج (:8) جدول

 التحصيل. مستوى لمتغير تعزى

 المجال
 (108)ن= فأعلى جدًا جيد (137)ن= فأقل جيد

 ت قيمة
 مستوى
 الداللة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 0.00 0.67- 0.64 3.59 0.97 3.51 للمهنة الذاتي التقبل
 0.03 0.70- 0.82 2.76 0.96 2.68 للمهنة المادي الجانب

 0.12 0.82- 0.67 3.69 0.77 3.62 المهنة ممارسة

 0.01 0.85- 0.59 3.35 0.78 3.27 الكلية الدرجة

 للمهنة، المادي والجانب للمهنة، الذاتي التقبل للمجاالت الداللة مساااااتو  أن د8) رقم الجدول خالل من يتضاااااح
 الداللة مسااااااتو  من أقل وهي د0.01 ،0.03 ،0.00) التوالي على كانت التحصاااااايل، مسااااااتو  لمتغير الكلية والدرجة

(0.05=يدخل من هو المرتفع التحصااايل أن إلى ذلك سااابب الباحثان ويعزو فأعلى، جدًا جيد لصاااالح الفروق وكانت د 

 ممارساااة مجال أما تحصااايلهم. الن،فاض نتيجة الت،صاااص هذا يدخلون ممن أكبر بشاااكل ويتقبلها رغبة عن التربية كلية
قد  المهنة  عدم  أظهرت ف لداللة    مساااااااتو  من أعلى وهي د0.12) داللة  مساااااااتو  على حصاااااااال حيث  فروق وجود ب  ا

(0.05=.د 

 هناك كان إذا فيما للكشاا  دt-test) المسااتقلة للعينات )تد اختبار اساات،دام تم الفرضااية هذه الختبار التخصااص: متغير

 نحو الوطنية النجاح جامعة في التربية كلية طلبة التجاهات دα=0.05) الداللة مسااااتو  عند إحصااااائية داللة ذات فروق

 ذلك. تبين د9) الجدول ونتائج الت،صص. لمتغير تعز  التعليم مهنة
 التعليم مهنة نحو الوطنية النجاح جامعة في التربية كلية طلبة اتجاهات لدرجة المستقلة للعينات )ت( اختبار نتائج (:9) جدول

 التخصص. مستوى لمتغير تعزى

 المجال

 العلمية التخصصات
 (73)ن=

 االدبية التخصصات
 (172)ن=

 ت قيمة
 مستوى
 المتوسط الداللة

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 0.27 1.38- 0.81 3.59 0.91 3.43 للمهنة الذاتي التقبل
 0.80 6.12- 0.85 2.93 0.81 2.21 للمهنة المادي الجانب

 0.00 1.54- 0.78 3.70 0.57 3.54 المهنة ممارسة

 0.10 3.60- 0.69 3.41 0.67 3.06 الكلية الدرجة

 من أقل وهي د0.00) كانت المهنة ممارساااااااة لمجال الداللة مساااااااتو  أن د9) رقم الجدول خالل من يتضاااااااح
 لمتغير تعز  الوطنية النجاح جامعة في التربية كلية طلبة اتجاهات في إحصااائية داللة ذات فروق توجد أنه أي د0.05)

 ذلك ساابب الباحثان ويعزو األدبية، الت،صااصااات لصااالح الفروق وكانت المهنة، ممارسااة مجال على الت،صااص مسااتو 
 مهنة ممارسة  في المعلم عند الثقة يولد مما المناسبة  الوسائل  واست،دام  ممارستها  في أسهل  األدبية الت،صصات    أن إلى

 فقد  الكلية  والدرجة   للمهنة  المادي  والجانب   للمهنة،  الذاتي  التقبل  للمجاالت  الداللة   مساااااااتو  أما  مقبولة،  بطريقة  التعليم
 د.وقد 0.05) من كبرأ وهي ،د0.10 ،0.80 ،0.27) التوالي على اآلتي النحو على كانت   ف فروق وجود بعدم  أظهرت
 لمتغير تعز  فروق وجود بعدم نتائجها أظهرت التي د2012) والشااااريع المجيدل دراسااااة مع الدراسااااة هذه نتائج اتفقت

 الت،صص.
  التوصيات:
 التالية: التوصيات إلى التوصل تم فقد الدراسة نتائج خالل من

 المعلم. على تعود التي اويجابية الجوانب إظهار خالل من التعليم مهنة لتقبل الطلبة حث على العمل .1
 أدخلت التي  ،العالمية التغيرات لتواكب والمنهاج التعليمية الوسائل في جوهرية بتغييرات القيام ضرورة  .2

 التعليم. لمهنة أفضل لممارسة الم،تلفة التكنولوجيا
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 الم،تلفة المعلم حاجات ومع بها يقومون التي المسؤوليات كم مع لتتناسب المعلمين رواتب تعديل على العمل .3
  واضح. وظيفي سلم ضمن

 للميدان والنزول أكثر تدريبية ساعات بمنحهم التعليم مهنة ممارسة في المعلمين الطلبة قدرات تطوير على العمل .4
 المدار . في والطارئة لها الم،طط التعليمية المواق  جميع على للتدريب

  التربوي. المجال في جديد هو ما لكل المدار  لدعم وذلك الحكومية والمدار  التربية كليات بين الدائمة الشراكة .5
 بمهنة للعمل وذلك ت،صصاتها حدأ دراسة في قوية رغبة على بنا  التربوية العلوم كلية يدخلون ممن الطلبة قبول .6

 التعليم.
 التعليمية. المناهج ووضع التربوية القرارات صنع في المعلمين إشراك .7
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 البرامج عمادة طلبة تعلم مستوى تحسين في المهاري للتدريب مصاحب عقلي تدريبي برنامج أثر
 األولية اإلسعافات مهارات لبعض التحضيرية

 
 حرب راجح سعدي راجح د.
 اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة

 20/5/2020تاريخ القبول:   6/1/2019تاريخ االستالم: 
 

 الملخص
سة  تدفه  طلبة تعلم مستو   تحسين  في المهاري للتدريب مصاحب  عقلي تدريبي برنامج أثر إلى للتعر  الدرا

 الشاااعب من عمدية بطريقة عينة اختيار تم ذلك ولتحقيق األولية، اوساااعافات مهارات لبعض التحضااايرية البرامج عمادة
 إلى تقسيمهم  تم طالبًا، د88) من تكونت والتي الثاني الدراسي  الفصل  في الصحية  الثقافة مقرر في الباحث يدرسها  التي

 قيا   إجرا  وتم ،اطالب   د44) وعددها   تجريبية  واألخر  ،اطالب   د44) وعددها   ضاااااااابطة   أحدهما   متكافئتين  مجموعتين
 التدريبي  بالبرنامج    البد   قبل  للمجموعتين قبلي قيا   إجرا  وتم بالدراسااااااااة،    البد   قبل  للمجموعتين والتجانس  للتكافؤ 
 اسااات،دام وتم دقيقة، د60) مدتها تدريبية وحدة وكل سااابوعيةأ تدريبية وحدة د2) بواقع أساااابيع، د6) لمدة ساااتمرا والذي
سة  لموضوع  لمالئمته التجريبي المنهج  لكلتا بعدي القيا  إجرا  تم التدريبي البرنامج من االنتها  وبعد ومشكلتها،  الدرا

 وأظهرت د،spss) اوحصااااائي البرنامج اساااات،دام طريق عن الدراسااااة هذه نتائج على الحصااااول أجل من المجموعتين

 تطبيق مع مقارنة التعليمية، العملية في وواضااااااًحا كبيًرا تطوًرا عطيت ال لوحدها المهاري التدريب برامج أن إلى النتائج
 تعلم عملية تطوير في إحصاااااائية داللة ذو إيجابي تأثير له كان والذي المهاري للتدريب مصااااااحب عقلي تدريبي برنامج

 بتصميم  يوصي  الباحث إليها توصل  التي النتائج على وبنا  وإجرا اتها الدراسة  عينة حدود وفي الدراسة،  قيد المهارات
 في فاعل    دور له   لما  مهارات  تعليم على تحتوي التي المقررات جميع في للمهاري  مصاااااااااحب  العقلي للتدريب    برامج

 مثل الم،تلفة العقلي التدريب وساااائل واسااات،دام التعليم، من األولية المراحل في وخصاااوصااااً  التعلم عملية في اوساااراع
 التعلم مسااتو  زيادة في للمساااهمة وذلك ؛بينها والربط أجزا  إلى المهارة وتقساايم البصاارية والصااور الصااوتي التسااجيل
 أوقات خارج حتى وقت أي في يتعلمه أن يريد موضوع أي في العقلي التدريب است،دام على الطالب وتشجيع وتطويره،
 الدراسة.
 دالتعلم التحضيرية، البرامج ،األولية اوسعافات العقلي، )التدريب :المفتاحية الكلمات
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The Effect of a mental training program accompanied by skill training in 
improving the level of students' learning of preparatory programs for some 

first aid skills 
 

Dr. Rajeh Sadi Rajeh Harb 
Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

 
Summary 

The study aimed to identify the impact of a mental training program associated with 
skill training in improving the level of learning Deanship students preparatory programs for 
some first aid skills, and to achieve this was selected a sample in a deliberate way of the 
people studied by the researcher in the decision of health culture in the second semester, 
which consisted of (88 The students were divided into two equal groups, one officer (44) 
students, and the other experimental (44) students. , Trumpet (2) weekly training units and 
each training unit for a period of (60) minutes, and the experimental method was used to 
suit the subject of the study and its problem, and after the completion of the training 
program was conducted after the measurement of both groups in order to obtain the results 
of this study through the use of statistical program (spss The results showed that the skills 
training programs alone do not give a significant and clear development in the educational 
process, compared with the application of a mental training program accompanying the 
skills training, which had a statistically significant positive effect in the development of 
learning skills under study, and within the sample Based on the findings of the researcher 
recommends the design of mental training programs accompanying the skills in all courses 
that contain skills education because it has an active role in accelerating the learning 
process, especially in the initial stages of education, and the use of various mental training 
methods such as voice recording and visual images and division Skill to parts and link them 
so as to contribute to increase the level of learning and development, and encourage 
students to use mental training in any subject wants to learn at any time, even outside study 
time. 
Keywords: (mental training, first aid, preparatory programs, learning) 
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 الدراسة: مقدمة
 مسااتو  تحسااين في والفاعل اويجابي دوره بساابب العقلي التدريب موضااوع في المت،صااصااين  من الكثير اهتم

 علم في األساسية الدعائم أهم من عدي الذي النفس علم مجال في المهمة الموضوعات من وأصبح لألفراد، المهاري األدا 
 الصااادد هذا وفي د1995 )كامل، اونجاز، مساااتويات أعلى لتحقيق المهاري الفرد أدا  تطوير إلى يهد  الذي ،التدريب
 األدا  تحسااااين في فاعلة بصااااورة يساااااهم الذي العقلي التدريب لدور الكبيرة األهمية إلى دCraid, 2005) جرايد أشااااار

 بعض تدريب على تركز التي التدريب تكنولوجيا إساااتراتيجيات أحد يمثل وأصااابح الجديدة، المهارات كساااابإو المهاري
 وغيرها االنتباه وتركيز ،بالنفس والثقة ،العقلي والتصاااور ،التوتر وتنظيم ،العضااالي االساااترخا  :مثل ،العقلية المهارات

 التدريب بموضوع  االهتمام المجاالت شتى  في التدريب موضوع  على القائمين على يتوجب ولهذا العقلية، المهارات من
 علم مجال في الموضاااااوعات أحد العقلي التصاااااور دويع الم،تلفة، المهارة تدريب مع جنب إلى جنبًا يساااااير وأن ،العقلي
 هو العقلي والتصااااااور الطبيعية، العلوم وقوانين لمبادئ جوهرها في العلميةال،اضااااااعة األسااااااس على يرتكز الذي النفس
 واوحساااا  الرؤية عوامل على التصاااور هذا ويحتوي ،معينة حركة ساااير ل،ط واورادي الذاتي للتصاااور تكرار عملية

 د،1996 المجيد،  )عبد  لها.  الفعلي األدا  بدون  ولكن ،بالحركة   ماي،تص  كل  مع والزمان  بالمكان   واوحساااااااا  بالحركة  
 البرامج عمادة لطلبة تدريسااااها يتم التي المواضاااايع في العقلي التدريب أهمية من نسااااتفيد أن لنا بد ال كان ذلك أجل ومن

 األولية اوسااعافات موضااوع على تطبيقه يتم نأ االختيار وكان اوسااالمية، سااعود بن محمد اومام جامعة في التحضاايرية
 من مجموعة هي األولية اوسااعافات "أن د2017 وآخرون، )بدح وذكر اليومية، الحياة في أهمية من الموضااوع لهذا لما

ناقلين  أو الحادث  مكان  في الموجودين لألفراد يمكن التي اوجرا ات بل  للمصاااااااااب ال ية    مراكز إلى وصاااااااوله   ق  الرعا
 الساااليم  التصااار   على فالتدريب والموت، الحياة بين الفاصااال  الحد اوساااعافات  أو اوجرا ات هذه تكون وقد الصاااحية، 
 .األولية" اوسعافات في أساسيان عنصران والسرعة

 الدراسة: مشكلة
 أية حدوث ومنع ما شاا،ص حياة نقاذإ في تساااعد التي المهارات من الكثير األولية اوسااعافات موضااوع يحتوي

 من عال وبمساااتو  دقيق بشاااكل تعلها يتم نأ يجب المواضااايع وهذه الطبي، الفريق يصااال أن إلى للمصااااب مضااااعفات
 المصاااب الفرد شاافا  عليها ويتوق  ،األهمية من غاية ألنها فرد لكل ضاارورة المهارات بهذه اولمام ُيعد ولهذا الحرفية،
 منها المواضيع  من مجموعة على تحوي التي الصحية  الثقافة مقرر تدريس في الباحث عمل خالل ومن إسعافه،  وسرعة 
 األولية اوسعافات  موضوع  تعلم في الطلبة من الكثير عند اضعف  هناك أن إلى الباحث الحظ األولية اوسعافات  موضوع 

 أثنا   الطالب بعض عند  الضاااااااغوطات   بعض ظهور إلى الباحث   الحظ وكذلك   عتيادية،  اال التدريبية   البرامج خالل من
 إلى بالرجوع الباحث قام ولهذا ومضاااااعفات، إصااااابات من يصاااااحبها وما الحوادث عن الحديث من ل،وفهم نظر التعلم

 العقلي التدريب لموضاااوع إغفال هناك أن وجد التعلم عملية تطوير أجل من والتدريب التعليم مجال في الساااابقة األدبيات
 الباحث قناعة وبساابب  ،-الباحث طالعا حسااب – المجال هذا في دراسااة  أية يجد ولم األولية اوسااعافات  مهارات تعلم في

 إكساااااب في مهم عامل العقلي التدريب أن السااااابقة، األدبيات خالل من إليه توصاااال ما خالل من العقلي التدريب بأهمية
 دDeuff, 2002) ذكر وكذلك د،2001 وإسااااماعيل، )شاااامعون هاوتطوير الم،تلفة التعلم مراحل في الحركية المهارات

 أن إلى د2001 )شااامعون، وأشاااار اوحتياجات، يقابل والنفساااي العقلي للتدريب برامج لوجود ماساااة حاجة هناك أن إلى
 إجرا ات العقلي التصااور يقدمف الحركية، المهارات وإتقان إكساااب مراحل في العقلي التدريب اساات،دام في إمكانية هناك

 )لويس، وأشااار التعلم، وتحسااين الساالوك تعديل على تعمل التي المناساابة بالطريقة المتعليمن إمداد على تساااعد ووسااائل
 تأثير  له   التعليم عملية  أثنا   الفعلي المهاري  باألدا   المتبوع أو المقرون المهارة  ألدا  العقلي التصاااااااور أن إلى د1993
 أية  الباحث   يجد  لم لذلك   باوضاااااااافة   فقط، المهاري  األدا  على التدريب   من أفضااااااال نتائج  وتحقيق التعلم عملية  في كبير
 برنامج "أثر الحالي البحث فكرة الباحث لد  تشكلت  لهذا األولية، اوسعافات  يمهارات ت،تص العقلي التدريب في دراسة 
 مهارات لبعض التحضااااايرية البرامج عمادة طلبة تعلم مساااااتو  تحساااااين في المهاري للتدريب مصااااااحب عقلي تدريبي

 األولية". اوسعافات
 الدراسة: أسئلة

 اآلتية: األسئلة عن اوجابة الحالية الدراسة حاولت

 األولية اوسعافات مهارات تعلم مستو  في البعدي والقيا  القبلي القيا  بين إحصائية داللة ذات فروق هناك هل -
 الضابطة. الدراسةللمجموعة قيد

 األولية اوسعافات مهارات تعلم مستو  في البعدي والقيا  القبلي القيا  بين إحصائية داللة ذات فروق هناك هل -
 التجريبية. للمجموعة الدراسة قيد

 في البعدي والقيا  القبلي القيا  بين والتجريبية الضابطة المجموعتين بين إحصائية داللة ذات فروق هناك هل -
 التجريبية. المجموعة ولصالح الدراسة قيد األولية اوسعافات مهارات تعلم مستو 
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 الدراسة: أهداف
 :إلى للتعر  الدراسة هذه تهد 

 قيد األولية اوسعافات مهارات بعض أدا  تحسين على المهاري للتدريب المصاحب العقلي التدريبي برنامج أثر -
  الدراسة.

 والضابطة. التجريبية المجموعة بين األولية اوسعافات مهارات لبعض التعلم مستو  بين الفرق -

 األولية. اوسعافات مهارات تعلم عملية تحسين في يساعد عقلي تدريبي برنامج وضع -

 المهاري. التدريب مع المصاحب العقلي التدريب أهمة على الضو  تسليط -

 البدني. والجانب العقلي الجانب وهو التعليم مجال في في ُمهّمين جانبين بين الدمج -
 الدراسة: أهمية

 الذي العقلي التدريب مجال في األولى الدراسااة – الباحث علم وحسااب - كونها من الحالية الدراسااة أهمية تنبثق
 أهمية وتظهر الجامعة، لطلبة التحضيرية  وهي تناولها التي الدراسية  للمرحلة إضافة  األولية، اوسعافات  موضوع  تناول

 جانب جانبين من الحالية الدراسة  أهمية تناول وتم العالقة، ذات المعنية للجهات ستقدمها  التي الفوائد في الحالية الدراسة 
 اآلتي: النحو على وهما تطبيقي واالخر نظري

 النظرية: األهمية
 وتصاااحيح ها،وتطوير والتعلم التدريب عملية تحديث في الواضاااح األثر تعالى اهلل بحول الدراساااة لهذه سااايكون

 هذه  من األولية  اوساااااااعافات    على والتدريب   التدريس  مجال  في العاملين  يساااااااتفيد   أن وأرجو لألدا ، وكمحفز األخطا  
 .المطلوبة المستويات أعلى إلى ينبالمتعلم لوصولل العقلي للتدريب برامج بتصميم الدراسة

 
 التطبيقية: األهمية

 من األمثل لألدا  الوصااول في يساااعد المهاري للتدريب مصاااحب عقلي تدريبي برنامج الحالية الدراسااة سااتقدم
 بال،و  الشااعور مظاهر عن واالبتعاد ،الحركي ساالوكهم وتنطيم ،وحركاتهم وعلى المتعليمن أفكار على الساايطرة خالل
 غياب في حسية  ك،برة المطلوب لألدا  نموذجة صورة  تصور  خالل من باألدا  ال،اصة  المعوقات من والت،لص والقلق
 والسيطرة  االنتباه وتركيز االحسا   واستدعا   الجيد األدا  تصور  على الطلبة سيساعد    التصور  وهذا ال،ارجي، المثير
 البحث عناصااار جميع في الطالب تعلم مساااتو  تحساااينل بالتالي  أد والذي بالنفس الثقة وزيادة ،االنفعاالت في والتحكم

 مالئمة. ظرو  في التعليمي واجبهم تأدية في المدرسين وساعدة الدراسة، قيد
 الدراسة: فروض

 اوسعافات مهارات تعلم مستو  في الضابطة للمجموعة والبعدي القبلي القيا  بين إحصائية داللة ذات فروق توجد -
 البعدي. القيا  ولصالح الدراسة قيد األولية

 اوسعافات مهارات تعلم مستو  في التجريبية للمجموعة والبعدي القبلي القيا  بين إحصائية داللة ذات فروق توجد -
 البعدي. القيا  ولصالح الدراسة قيد األولية

 مهارات تعلم مستو  في البعدي القيا  في والتجريبية الضابطة المجموعتين بين إحصائية داللة ذات فروق توجد -
 التجريبية. المجموعة ولصالح الدراسة قيد األولية اوسعافات

 ومحدداتها: الدراسة حدود

 هـ.1440-1439 الثاني الدراسي الفصل الزمني: الحّد -

 السعودية. - الرياض في اوسالمية سعود بن محمد اومام بجامعة التحضيرية البرامج عمادة المكاني: الحّد -

 الصحية. الثقافة مقرر في والمسجبين التحضيرية البرامج عمادة طالب من طلبة البشري: لحّدا -
 :اإلجرائية التعريفات

 ويتضمن واالتجاهات العقلية للمهارات المد  بطول يتميز منظم تدريب أنه دUnestahl) عرفه العقلي: التدريب .1

 عرفهو ،د2001 وإسماعيل، )شمعون اورداة. وتطوير العالية المستويات إلى الوصول هما أساسيين بعدين
 المهارات تنمية خالل من حالة إلى الوصول إلى يهد  الذي التدريب انواع من نوع أنه د1999الوسيمس)
 على القدرة مع التدريب نظام نوعية وتطوير األدا ، في الحكم لتثبيت التكرار عادةإ على القدرة زيادة مع العقلية،

 والشفا . االسترخا 
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 أو لمرض تعرض آخر لفرد الفرد يقدمها التي األولية المساعدة أنها د2015) ونس عرفهااألولية: اإلسعافات .2
 الفريق وصول لحين مضاعفات أية حدوث ومنع المصاب حيات على المحافظة بهد  وذلك مفاجي ، حادث
 الطبي.

 طالب لتأهيل الجامعة تقدمها التي البرامج أنها هـد1431) سعود الملك جامعة عرفتها التحضيرية: البرامج .3
 والمهنية األكاديمية حياتهم في للنجاح يحتاجونها التي بالمهارات الطالب ويزود عالية، بأخالقيات يتميز محتر 

 الذات. وتطوير اوبداع على التركيز مع

 والممارسة ال،برة ظرو  تأثير تحت يحدث الدا  في دائم شبة تغيير أنه مد2005) والعجمي عمران عرفه التعلم: .4
 التدريب. أو
 السابقة: الدراسات

 عّدائي كفا ة على المهاري البدني للتدريب المصاااااحب التدريب "أثر بعنوان دراسااااة د2001) الرحاحلة أجر 
 كلية طلبة من قو  ألعاب مساااق طلبة من طالبًا د20) من الدراسااة عينة وتكونت القو "، العاب في القصاايرة المسااافات
 وقساااامت التجريبي، المنهج الباحث واساااات،دم عمدية، بطريقة العينة اختيار وتم األردنية، الجامعة في الرياضااااية التربية
نة  ية  المجموعة  تجريبيتين، مجموعتين إلى العي ها  طبق األولى التجريب  والمجموعة  ومهاري،  بدني  تدريب    برنامج  علي

 في إحصاااااااائية  داللة  له   تقدم  وجود إلى النتائج  ودلت  ومهاري،  وبدني  عقلي تدريبي  برنامج  عليها  طبق الثانية   التجريبية 
 مترًا. د30) عدو باستثنا  لها خضعت التي االختبارات جميع في الثانية التجريبية المجموعة مستو 

 أدا  مساااااتو  على العقلي التدريب "تأثير بعنوان دراساااااة بإجرا  دMichael at,2002) وآخرون مايكل وقام

 بحيث سنة،  د14-11) العمرية الفئة من سباح  د38) عددها عينة على التجريبي، المنهج واست،دموا  الشباب"،  السباحين 
 األدا  في عال مساااتو  وجود إلى الدراساااة هذه نتائج ودلت ضاااابطة، واآلخر  تجريبية حدهماإ مجموعتين إلى قسااامت
 الضابطة. المجموعة في بسيط تقدم مع التجريبية للمجموعة بالنسبة

 تأهيل اعادة على العقلي والتعلم التصااااور طريقتي "تأثير بعنوان دراسااااة د،Susser,2002) سااااوساااار أجر و

 في جامعتين من رياضااايًا طالبًا د21) من مكونة عينة على التجريبي المنهج الباحث واسااات،دم المصاااابين"، الرياضااايين
 است،دمت  التي للمجموعة بالنسبة  الرياضة  للمارسة  أسرع  وعودة تحسن  إلى الدراسة  هذه نتائج ودلت كاليفورنيا، جنوب
  أد  مما ؛المصابين  للرياضيين  المعنوي الدعم إلى الطريقة هذه أدت وكذاك األخر ، بالمجموعات مقارنة العقلي التعليم
 بسرعة. للعب وعودتهم ،تأهيلهم إعادة إلى

 الحركات  جهاز  مهارات  بعض على العقلي التدريب   "تأثير  بعنوان دراساااااااة بإجرا   د2002) أبوجمعة  وقامت  
 في الجمباز  في المهارية   ختبارات واال العقلي التدريب   محاور  نتائج  في الفروق لىإ لتعر ل هدفت   والتي األرضاااااااية"  

 عالقة هناك أنه إلى الدراسااااااة هذه نتائج ودلت البحث، لعينة والضااااااابطة التجريبية المجموعتين بين البعدية ختباراتاال
 .الحركية المهارات واختبارات الدراسة قيد هي التي النفسية المهارات نتائج بين موجهة ارتباث

 إلى للتعر  الدراسة هذه وأجريت التحمل"، أللعاب العقلي "التدريب بعنوان دراسة د،2003) كارلو  أجر و

 التجريبي المنهج الباحث واسااات،دم التحمل، برياضاااة ال،اصاااة الفسااايولوجية المتغيرات بعض على العقلي التدرب أهمية
 وعينة المحلي المستو   على عينة عينتين، خذأ وتم التحمل، مستويات  من مستو   لكل العبين د7) من مكونة عينة على
 لم بينما ،الدراسة  قيد العقلية المهارات على إيجابي تأثير له العقلي التدريب أن إلى النتائج ودلت قليمي،او المستو   على
 الفسيولوجية. المتغيرات على إيجابي تأثير له يكن

 على مقترح عقلي تاادريبي برنااامج "تااأثير بعنوان دراساااااااااة د،Mardiny at,2003) وآخرون مراد أجر و

 مكونة عينة على التجريبي المنهج الباحثون واساات،دم الساالة"، كرة في المهاري األدا  ومسااتو  العاطفية الحالة اسااتقرار
 وضابطة،  تجريبية عينة إلى العينة هذه تقسيم  وتم اليرموك، جامعة في الرياضية  التربية كلية طالب من طالبًا د28) من

 العاطفي االساااااتقرار مساااااتو  في التجريبية المجموعة ولصاااااالح إحصاااااائية داللة ذات افروق هناك أن إلى النتائج ودلت
 األدا . ومستو 

سيس  وقام سة  بإجرا  د،Mamassis, G, Doganis,2004) ودوجانيس ماما  تدريب برنامج "تأثير بعنوان درا

 العينة  عينتين، على التجريبي المنهج الباحثان   واسااااااات،دم  التنس"، لالعبي بالنفس  والثقة  المنافساااااااة   قبل  قاق  على عقلي
 التركيز،و الذات، و اويجابي،  )التفكير المهارات  من مجموعة  على تدريبهم  وتم تنس، العبين د5) من من تكونت  األولى

 )قلق مهارات على تدريبهم وتم ،تنس العبين د4) من تكونت الثانية والعينة بالتنس، ال،اص للتدريب ضااافةإ ، ثارةداوو
 ودلت األولى، المجموعة على تتدرب الذي بالتنس ال،اص  التدريب  نفس إلى ضاااااااافةإ ، بالنفسد الثقة و المنافساااااااة،  قبل 

 العقلية. والمهارات األدا  على العقلي التدريب تأثير إلى النتائج
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 الشاااقلبة أدا  مساااتو  على الحركي واويقاع العقلي التدريب فاعلية " بعنوان دراساااة د2004) ناريمان أجرتو
 الدراساااة عينة وتكونت التجريبيي، جالمنه الباحثة واسااات،دمت للطالبات"، االنفعالي والثبات القفز حصاااان على األمامية

 وهي: ،مجموعات أربع إلى قسمت طالبة د40) من

 العقلي. للتدريب برنامج طريق عن تتدرب األولى المجموعة -

 حركي. إيقاع برنامج طريق عن تتدرب الثانية المجموعة -

 حركي. وإيقاع عقلي تدريب برنامج طريق عن تتدرب الثالثة المجموعة -

 ضابطة. مجموعة الرابعة المجموعة -
 الثبات من حالة إلى الوصاااول في يساااهم والعقلي العضااالي بنوعيه االساااترخا  أن إلى الدراساااة هذه نتائج ودلت

 مساااتو  تطور في اارتباط السااامعي للتصاااور وأن األدا ، مساااتو  في اويجابي التطور على بالتالي يؤثر الذي نفعالياال
 الحركية. للمهارات األدا  مستو  في تطور إلى أد  والذي ،للموسيقى المصاحب وخاصة الحركي اويقاع

 الذهنية الصاااور دور لىإ للتعر  هدفت دراساااة د،(Janyan & Elena, 2007 وايلينا جونيان من كل وأجر 

 إلى وهدفت نيو، جامعة صاااااوفيا،  بلغاريا، في الدراساااااة  هذه وأجريت المعروفة، غير االصاااااطالحية  التعبيرات فهم في
 د80) من مكونة عينة على المعروفة، غير االصااطالحية التعبيرات فهم في الذهنية الصااور لدور المسااهالت اسااتكشااا  
 واساااات،دم ساااانة، د28-17) العمرية الفئة من د52) االناث وعدد د28) عددالذكور وكان واوناث الذكور من شاااا،صاااااً 
 اسااات،دام أن إلى النتائج وأسااافرت د Fواختبار المعياري، واالنحرا  ،الحساااابي الوساااط( اوحصاااائية الوساااائل الباحثتان

ساعد  وبنائها المعروفة غير التعابير في الذهنية الصور  سرع  عالجة  ثم منحي ليس المصطلح،  فهم في ت  حيث من ولكن أ
 الشااافافة التعابير معالجة في خاص بشاااكل ظهر التأثير وهذا اللغة، صاااياغة عادة أو المعرفة في األخطا  نسااابة ان،فاض
 من هو الذهنية الصااااور مساااااهمة ذلك، على عالوة المجهول، مع االصااااطالحية التعابير مقارنة تتم عندما وأقو  لغويًا،
 المألوفة. غير التعابير في ال،طأ من يقلل الذي النوع

 تدريبي منهج استعمال  أثر لىإ التعر  بهد  دراسة  بإجرا  (Joffe & others, 2007) وآخرون جوفي وقام

 ريفلندن، في االبتدائية المدار  في طالبًا د18) من مكونة عينة على الدراسة  وأجريت القصة،  فهم لتقييم الذهنية للصور 
 العمرية الفئة ضاامن طالب، د9من) مكونة ضااابطة ومجموع طالب د9) من مكونة تجريبية مجموعتين بين توزيعهم تم
 واالستنتاجي  الحرفي للمستويين  للفهم اختباًرا واعدَّ للتدريس القصص  من مجموعة نوالباحث است،دم  وقد سنة،  د9-16)

 F) وقيمة المعياري، واالنحرا  الحسااااابي،  الوسااااط ( اوحصااااائية  الوسااااائل  ونالباحث واساااات،دم  فقرة، د28) من مكون
 القصة. وتذكر الفهم في الضابطة المجموعة على التجريبية المجموعة تفوق إلى النتائج وأسفرت

 مسااتو  تطوير على النفسااية للمهارات مقترح تدريبي برنامج "تأثير بعنوان دراسااة د2008) األطرش وأجر 
 للمهارات المقترح التدريبي البرنامج أثر على التعر  إلى هدفت والتي القدم" كرة العبي لد  وال،ططي المهاري األدا 

 أفراد عند والنفساااي وال،ططي المهاري األدا  تطوير على ".االنتباه تركيز – العقلي التصاااور – االساااترخا  ".النفساااية

 للمرحلة القدم كرة في المهاري األدا  بمسااااتو  رتقا اال في فعالية ذات النفسااااية المهارات برنامج التجريبية، المجموعة
 وتركيز العقلي والتصااااور االسااااترخا  بمهارات رتقا اال في فعالية ذات النفسااااية المهارات برنامج – البحث قيد الساااانية

 نتباه.اال
 بعض تعلم في المهاري للتعلم المصاااحب العقلي للتدريب منهج "تأثير بعنوان دراسااة د2008) العكيلي وأجر 

 الساااانة طالب من اطالب د30) من مكونة عينة على التجريبي المنهج الباحث واساااات،دم اليد، لكرة األساااااسااااية  المهارات
ية    ثان ية  في ال ية  كل ية     الترب تائج  ودلت  بغداد،  بجامعة    الرياضااااااا ية    إلى الن تدريب    كبيرة فاعل  المهارات  تعلم في العقلي لل

 اليد. بكرة األساسية
 الفهم مهارات تنمية في الذهني التصاااااااور إساااااااتراتيجية "فاعلية بعنوان دراساااااااة مد2009) عبدالباري وأجر 

 فاعلية لىإ تعر لل وهدفت مصاار، في شاامس عين جامعة في الدراسااة هذه وأجريت اوعدادية"، المرحلة لتالميذ القرائي
 د83) من البحث عينة وتكونت اوعدادي، المرحلة لتالميذ القرائي الفهم مهارات تنمية في الذهني التصااااور إسااااتراتيجية

 )41) من مكونة تجريبية مجموعتين بين وزعوا اوعدادي، الثاني الصاا  تالميذ من بطريقةعشااوائية اختيارهم تم تلميذًا
 الصااعوبة، معاملو الفقرة، تمييز )معامل اوحصااائية الوسااائل الباحث واساات،دم تلميذًا د42) من مكونة وضااابطة تلميذًا
 تفوق عن النتائج وأسفرت  ،)ايتا مربعو التائي، االختبارو المعياري، االنحرا و الحسابي،  الوسط و دال، ارتباث معاملو

 بالطريقة درسااّات التي الضاااابطة المجموعة تالميذ على الذهني التصاااور إساااتراتيجية درسااّات التي التجريبية المجموعة
 التقليدية.

 الت،يل  اختبار  على األدا  بين المحتملة  العالقة  عن الكشااااااا  إلى هدفت   دراساااااااة بإجرا   مد2010) أحمد  وقام 
 السنة  مستو   من دمشق  بجامعة الميكانيكية الهندسة  كلية طلبة من عينة لد  المكاني اودراك اختبار على واألدا  العقلي
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 السااااااانة  طلبة  لد   واوناث  الذكور  بين الفروق معرفة  وإلى وطالبة،   طالباً   (134) أفرادها  عدد  وبلغ وال،امساااااااة،  الثالثة  

 عالقة وجود إلى الدراسااااة هذه نتائج دلت وقد المكاني، واودراك الت،يل اختبار على أدائهم في ال،امسااااة والساااانة الثالثة
 اختبار على األدا  درجات ومتوساااط الت،يل اختبار على األدا  درجات متوساااط بين إحصاااائية داللة ذات إيجابية ارتباث
 ومتوساااط الذكور، عند األدا  درجات متوساااط بين إحصاااائيًا دالة فروق ووجود البحث، عينة أفراد لد  المكاني اودراك
 درجات متوساااط في فرق هناك يكن لم حين في الذكور، لصاااالح المكاني اودراك اختبار على اوناث عند األدا  درجات
 درجات ومتوسط الت،يل اختبار على األدا  درجات متوسط في فروق وجود لعدم كذلك ودلت الت،يل، اختبار على األدا 
 .الدراسية السنة لمتغير تعز  المكاني اودراك اختبار على األدا 

 الذهني التصااااور باعتماد المطالعة تدريس فاعلية إلى للتعر  هدفت دراسااااة مد2014) والعطار عون وأجر 
 في الذهني التصاااااور باعتماد المطالعة تدريس فاعلية لىإ التّعر و األدبي، الرابع الصااااا  طالبات لد  المقرو  فهم في

 التصاميم  حقل في يقع تجريبيًا تصميماً  الباحثان اعتمد ذلك ولتحقيق األدبي، الرابع الص   طالبات لد  اوبداعي التفكير
 الباحثان واختار ضاااابطة، واأُلخر  تجريبية إحداهما البحث لمجموعتي نهائيًا واختباًرا الجزئي الضااابط ذوات التجريبية
 لتمثل )أ( شااعبة اختار نفسااها وبالطريقة بابل، محافظة مركز ،40 شااارع في الواقعة )للبنات ال،نسااا  إعدادية( عشااوائيا

 طالباتها عدد البالغ التجريبية المجموعة لتمثل )ب(  وشعبة طالبة، وعشرين تسع طالباتها عدد البالغ الضابطة المجموعة

بة،    ثالثين باحثان    وأجر  طال كافؤاً  ال بات    بين ت ية:  المتغيرات في المجموعتين طال بار  درجات ( اآلت كا ،    اخت لذ  العمر ا

 الدراسي  للعام السنة  نص   اختبار في العربية اللغة مادة درجات للوالدين، الدراسي  التحصيل  بالشهور،  محسوباً  الزمني
 خططًا وأعدَّا التجربة مدة أثنا  في ساااتدّر  التي للموضاااوعات سااالوكي  هد   مائة الباحثان وصااااغ د،2013-2014)

 لطالبات   ومال متها  صاااااااالحيتها  لمعرفة  ال،برا  من ن،بة  على منها  اثنتين وعرضاااااااا البحث  مجموعتي لتدريس  يومية 
 للتفكير اختباراً  واعدَّا  أسااااااائلة،   أربعة  من مكوناً  القرائي للفهم اختبارا  أعدَّا  فقد  البحث  أداتا  أما  األدبي، الرابع الصااااااا 
 المطالعة مادة درسااات التي التجريبية المجموعة طالبات تفوق إلى الباحثان وتوصااال أقساااام، خمساااة من مكونًا اوبداعي
 طالبات على الذهني، التصور باستعمال

 وأوصاااى اوبداعي، والتفكير المقرو  فهم في التقليدية بالطريقة نفساااها المادة درسااات التي الضاااابطة المجموعة
 الطلبة، تعلم تحسااين في إيجابي أثر من لها لما المطالعة؛ تدريس في الذهني التصااور إسااتراتيجية اسااتعمال إلى الباحثان
 القدرة لتنمية التدريس في الحديثة اوسااتراتيجيات على اوعدادية المرحلة في ومدرساااتها العربية اللغة مدرسااي وتدريب
 يتناسب  بما ،مراحلال شتى  في التعليمية المناهج تطوير ضرورة  وعلى الذهني، التصور  فاعلية ومنها المقرو  فهم على
 .التصورالذهني إستراتيجية ومنها التدريس، في الحديثة اوستراتيجيات مع

 السابقة: الدراسات على التعقيب
 السابقة: الدراسات من ستفادةاال وجه

 العقلي. التدريب برنامج إعداد كيفية حول تصور إعداد -

 الدراسة. بموضوع ال،اص النظري اوطار بنا  -

 وصياغتها. وأهدافها الحالية الدراسة مشكلة تحيد -

 الحالية. الدراسة لهد  المناسبة القياسات اختيار -

 الدراسة. هذه نتائج الست،راج المناسبة اوحصائية الوسائل احتيار -
 الحالية: والدراسة السابقة الدراسات بين التفرد وجه
 موضوع على عقلي تدريبي برنامج طبقت التي األولى الدراسة أنها السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة تمتاز
 علم حساااااب ذلكو التحضااااايريةد البرامج )طلبة التدريبي البرنامج عليها تطبق التي العينة في وكذلك األولية اوساااااعافات

 .ينالباحث
 واإلجراءات: الطريقة

 الدراسة: منهج
ست،دم  ست،دام  التجريبي المنهج الباحث ا  لكلتا والبعدي القبلي القيا  مع ضابطة  ومجموعة تجريبية مجموعة با
 المجموعتين.

 الدراسة: مجتمع
 هـ 1440-1439 الثاني الدراسي  للفصل  الصحية  الثقافة مقرر في والمسجلين  التحضيرية  البرامج عمادة طلبة

 .اطالب د450) عددهم والبالغ
 الدراسة: عينة
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 علوم وت،صااص الصااحية الثقافة مقرر في انالباحث يدرسااهما شااعبتين من طالبًا د88) من الدراسااة عينة تكونت
 عليها طبق تجريبية واألخر  المهاري، التدريب برنامج عليها يطبق ضااابطة مجموعة إلى الشااعبتين تقساايم وتم إدارية،
 الدراسة. عينة خصائص يبين د1) رقم والجدول المهاري، للتدريب المصاحب العقلي التدريب برنامج

 
 

 .والتجريبية الضابطة للمجموعتين الثانوية ومعدل العمر متغيري حسب الدراسة عينة خصائص (1) جدول

 المتغير
 التجريبية المحموعة الضابطة المجموعة

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المعياري االنحراف الحسابي المتوسط
 1,75 20,36 1,58 20,86 العمر

 3,76 89,89 4,08 90,61 الثانوية معدل

 د88 )ن=
 في التجريبية  والمجموعة  الضاااااااابطة  المجموعة  بين إحصاااااااائية  داللة  ذات فروق وجود عدم  د1) الجدول  يبين

 .الثانويةد معدل )العمر، الدراسة متغيرات
 برصااد قامو والتجريبيةد، )الضااابطة الدراسااة لعينتي المهاري األدا  لمسااتو  قبلي قيا  بإجرا  انالباحث وقام

 األدا  مساااتو  في وتكافؤ تجانس وجود إلى النتائج دلت القياساااات لتلك اوحصاااائي التحليل وبعد ختبارات،اال تلك نتائج
 ذلك. يبين د2) والجدول المجموعتين. بين

 القبلي. المهاري القياس في والتجريبية الضابطة للمجموعتين "ت" وقيمة المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط :(2) جدول

 درجة المهارة

 التجريبية المحموعة الضابطة المجموعة
 قيمة
 "ت"

 مستوى
 الداللة

 المتوسط الداللة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 دال غير 731, 344, 1,32 4,45 1,15 4,55 درجة الحروق إسعا 

 دال غير 817, 232, 1,34 3,73 1,42 3,78 درجة الكسور إسعا 

 دال غير 310, 1,02 1,07 3,43 1,41 3,16 درجة اوغما  إسعا 

 دال غير 539, 616, 1,51 3,32 1,61 3,52 درجة الرئوي القلبي اونعاش

 د88 )ن=
 للمجموعتين المهاري  المساااااااتو  بين إحصاااااااائية  داللة  لها  فروق أية  وجود عدم  د2) الجدول  خالل من يالحظ

 اوغما ، إسااعا و الكسااور، إسااعا و الحروق، إسااعا ) الدراسااة قيد للمهارات القبلي القيا  في والتجريبية الضااابطة
 الدراسة  متغيرات جميع في والتجريبية الضابطة  المجموعتين بين اوتجانس  اتكافؤ هناك نأ يعني وهذا القلبيد، اونعاشو
 د.0.05من) أكبر الداللة مستو  ألن

 اإلحصائية: المعالجات

 الحسابي. المتوسط -

 المعياري. االنحرا  -

 "ت". قيمية -
 العقلي: التدريب برنامج
 اآلتي: على البرنامج يحتوي

 الرئويد. القلبي اونعاشو اوغما ، إسعا و الكسور، إسعا و الحروق، )إسعا  األولية اوسعافات طرق بعض -

 واالسترخا د. النفس، )ضبط العقلية المهارات -
 
 

 البرنامج: من الهدف
 اوسالمية  سعود  بن محمد اومام بجامعة التحضيرية  البرامج عمادة طلبة تعلم مستو   رفع إلى البرنامج يهد 

 وتطبيقها. تصورها ثم اوسعافية،من الطرق تلك عرض خالل من األولية، اوسعافات طرق بعض في
 البرنامج: محتوى

 النفس. وضبط التنفس على تساعد التي التدريبات من مجموعة على البرنامج يحتوي -

 االسترخا . على تساعد التي التدريبات من مجموعة على البرنامج يحتوي -

 له. الطالب ومشاهدة شود )الداتا العرض جهاز على فيديو عرض طريق عن عقلي تدريب على البرنامج يحتوي -
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 وعيناه المقعد على الجلو  وضع  التوتر من وخال مسترخ  وهو إسعافية طريق من شاهده ما الطالب يتصور -
  مغلقتان.

 األخطا . لتصحيح له الباحث متابعة مع لوحده تمثيلية بطريق وتصوره شاهده ما الطالب ُيطبق -

 الُدمى. على اوسعا  لطريق ينالباحث تطبيق كيفية على االنتباه تركيز -

 دقيقة. د60) تدريبية وحدة لكل الم،صص الوقت -

 أسابيع. د6) العقلي التدريب برنامج مدة -
 الدراسة: إجراءات

 المهاري. والتدريب العقلي التدريب ببرامج المتعلقة السابقة والدراسات النظري األدب مراجعة .1

 المهارات على اشتمل الذي السابقة، والدراسات النظري األدب على بنا  وتطويره العقلي للتدريب برنامج تصميم .2
 في المت،صصين من مجوعة على البرنامج هذا إجرا  وتم العقليد، التصورو االسترخا ،و بالنفس، التحكم)

 الدراسة. لهذه البرنامج ومالئمة بسالمة آرائهم نتائج أكدتف ، د10) وعددهم العقلي التدريب مجال

 العمادة. طلبة على الدراسة هذه إجرا  على العمادة موافقة على الحصول .3

 اودارية العلوم مسار من الصحية الثقافة مقرر في الباحث يدرسها التي الشعب من الدراسة عينة ختيارا تم .4
 .اطالب د44) مجموعة كل وتجريبية ضابطة مجموعتين إلى تقسيمهم تم ،طالبًا د88) وعددهم

 والتجريبية الضابطة الدراسة عينة وتكافؤ تجانس مد  لمعرفة العامة الثانوية ومعدل العمر على قياسات إجرا  تم .5
 المجموعتين. وتكافؤ تجانس على دلت والتي

 مع اوتفاق وتم التعليم، تطوير عملية في مساهمتها ومد  المشاركين للطلبة الدراسة أهمية بشرح انالباحث قام .6
 د60) مدته أسبوع كل واحدة تدريبية وحدة مجموعة كل وتلقت لها، المناسب التدريب وقت على مجموعة كل
 أسابيع. د6) ولمدة دقيقة

 العقلي. التدريب برنامج في تشارك ولم اوسعافية الطرق على مهاري تدريب لعملية خضعت الضابطة المجموعة .7

 للمهاري. المصاحب العقلي التدريب لبرنامج التجريبية المجموعة خضعت .8

 النتائج. واست،الص المجموعتين لكلتا البعدي القيا  بإجرا  الباحث قام البرنامج من نتها اال بعد .9
 
 
 

 ومناقشتها: النتائج عرض
 األولى: الفرضية نتائج أوال:

 للمجموعة والبعدي القبلي القيا  بين إحصاااااائية داللة ذات فروق "توجد اآلتي على األولى الفرضاااااية نصااااات
 البعدي". القيا  ولصالح الدراسة قيد األولية اوسعافات مهارات تعلم مستو  في الضابطة

 ومساااتو  )تد وقيمة المعيارية واالنحرافات الحساااابية لألوسااااث حسااااب إجرا  تم الفرضاااية هذه نع لإلجابة
 د.3) الجدول ذلك ويظهر الضابطة، الدراسة عينة على الحركي التدريب برنامج تأثير مد  لىإ للتعر  الداللة
 للمجموعة البعدي والقياس القبلي للقياسي الداللة ومستوى "ت" وقيمة المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط :(3) جدول

 الدراسة. قيد للمتغيرات المهاري األداء لمستوى الضابطة

 درجة المهارة

 البعدي القياس القبلي القياس
 قيمة
 "ت"

 مستوى
 الداللة

 المتوسط الداللة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 دال 0,001 8,691 1,12 5,77 1,15 4,55 درجة الحروق إسعا 

 دال 0,001 12,348 93, 6,32 1,42 3,78 درجة الكسور إسعا 

 دال 0,001 18,338 90, 5,70 1,41 3,16 درجة اوغما  إسعا 

 دال 0,001 10,945 62, 6,43 1,61 3,52 درجة القلبي اونعاش

 د44)ن=
 القيا  ولصااااالح والبعدي القبلي القياسااااين بين إحصااااائية داللة لها فروق وجود د3) الجدول خالل من يتضااااح

تأثير  العبدي   يتعرض فرد أي أن إلى ذلك  انالباحث    ويعزو الضااااااااابط، المجموعة  أفراد على التقليدية    التدريب    طريقة  ل
 يكن لم األدا  في التطور هذا أن المالحظ من لكن المهاري، المساااتو  في وتطور تقدم له يحدث ساااو  تدريبي لبرنامج
  كبيرة. بدرجة
 الثانية: الفرضية نتائج ثانيًا:
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 للمجموعة  والبعدي  القبلي القيا   بين إحصاااااااائية  داللة  ذات فروق "توجد  أنه  على الثانية   الفرضاااااااية  نصااااااات
 البعدي". القيا  ولصالح الدراسة قيد األولية اوسعافات مهارات تعلم مستو  في التجريبية

 ومساااتو  )تد وقيمة المعيارية واالنحرافات الحساااابية لألوسااااث حسااااب إجرا  تم الفرضاااية هذه  عن لإلجابة
 ذلك ويظهر التجريبية، الدراسااااااة عينة على للمهاري المصاااااااحب العقلي التدريب برنامج تأثير مد  لىإ للتعر  الداللة
 د.4) الجدول
 للمجموعة البعدي والقياس القبلي للقياسي الداللة ومستوى "ت" وقيمة المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط :(4) جدول

 الدراسة. قيد للمتغيرات المهاري األداء لمستوى التجريبية

 درجة المهارة
 البعدي القياس القبلي القياس

 قيمة
 "ت"

 مستوى
 الداللة

 المتوسط الداللة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 دال 0,000 22,38 1,09 8,70 1,32 4,45 درجة الحروق إسعا 

 دال 0,000 32,59 1,15 8,14 1,34 3,73 درجة الكسور إسعا 

 دال 0,000 18,61 1,23 8,27 1,07 3,43 درجة اوغما  إسعا 

 دال 0,000 28,98 1,04 8,61 1,51 3,32 درجة القلبي اونعاش

 د44)ن=
 البعدي ولصااااالح والبعدي القبلي القياسااااين بين إحصااااائية داللة ذات فروق وجود د4) الجدول خالل من يالحظ

باحث    ويعزو الدراسااااااااة،  قيد  المهارات  جميع في التجريبية  للمجموعة   المصاااااااااحب  العقلي البرنامج  تأثير  إلى ذلك  انال
 المتوسطات  بين المستو   في الكبير التقدم مد  الدراسة  قيد للمهارات الحسابية  المتوسطات  خالل من ويتضح  للمهاري،
 لتنمية  تدريبات  من يحتويه وما العقلي التدريب  برنامج تأثير إلى ذلك انالباحث   ويعزو والبعدي،  القبلي للقيا   الحساااااااابية 

 د1983) وإساااماعيل العربي دراساااة مع يتفق وهذا الدراساااة، قيد المهارات تعلم عملية على العقلي التصاااور على القدرة

 تطوير في وفعال إيجابي تأثير له العقلي التصااور أن في د1997) فيني دراسااة ومع د1989) نيوآخر ساانيدر ودراسااة
 الحركية. المهارات أدا  مستو 

 الثالثة: الفرضية نتائج ثالثًا:
 في والتجريبية الضااااابطة المجموعتين بين إحصااااائية داللة ذات فروق "توجد أنه على الثالثة الفرضااااية نصاااات

 التجريبية". المجموعة ولصالح الدراسة قيد األولية اوسعافات مهارات تعلم مستو  في البعدي القيا 
 ومساااتو  )تد وقيمة المعيارية واالنحرافات الحساااابية لألوسااااث حسااااب إجرا  تم الفرضاااية هذه  عن لإلجابة

 التدريب برنامج تأثير مد  وكذلك الضابطة، الدراسة عينة على الحركي التدريب برنامج تأثير مد  على للتعر  الداللة
 المجموعتين، لكلتا  البعدي  االختبار  بين المقارنات   إجرا  وتم ،التجريبية  البحث  عينة  على للمهاري  المصااااااااحب   العقلي
 د.5) الجدول ذلك ويظهر

 الضابطة للمجموعة البعدي للقياسي الداللة ومستوى "ت" وقيمة المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط :(5) جدول
 الدراسة. قيد للمتغيرات المهاري األداء لمستوى التجريبية والمجموعة

 درجة المهارة

 التجريبية المجموعة الضابطة المجموعة
 قيمة
 "ت"

 مستوى
 الداللة

 المتوسط الداللة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 دال 0,000 12,31 1,08 8,69 1,12 5,79 درجة الحروق إسعا 

 دال 0,000 8,15 1,15 8,16 944, 6,33 درجة الكسور إسعا 

 دال 0,000 10,10 1,22 8,29 852, 5,81 درجة اوغما  إسعا 

 دال 0,000 11,92 1,03 8,62 629, 6,44 درجة القلبي اونعاش

 د88)ن=
 المجموعتين بين والبعدي القبلي القياسااااين بين إحصااااائية داللة ذات فروق وجود د5) الجدول خالل من يالحظ

  ذلك الباحث ويعزو الدراساااة، قيد المهارات جميع في التجريبية للمجموعة البعدي القيا  ولصاااالح والتجريبية الضاااابطة
 التقدم مد  الدراسة  قيد للمهارات الحسابية  المتوسطات  خالل من ويتضح  للمهاري، المصاحب  العقلي البرنامج تأثير إلى
 في ساااهم العقلي التدريب برنامج أن ذلك وساابب والبعدي، القبلي للقيا  الحسااابية المتوسااطات بين المسااتو  في بيرالك

 المهارة أدا  طبيعة فهم في ساااهم وهذا صااحيحة، بصااور األدا  كيفية عن الطالب دماغ في ودقيقة واضااحة صااور توفير
 ,Michael at) نيوآخر مايكل دراساااااة ومع د،2001) الرحاحلة دراساااااة مع الدراساااااة هذه وتتفق صاااااحيحة، بطريقة
 د،2008) األطرش ودراسااة د،2002) جمعة أبو دراسااة ومع د،Susser, 2002) سااوساار دراسااة مع واتفقت د،2002

 ودوجانيس ماماسااااايس ودراساااااة د،Mardiny at, 2003) نيوآخر مراد دراساااااة وكذلك د،2003) كارلو  ودراساااااة

(Mamassis, G, Doganis,2004،على جميعها تفقتا والتي د،2008) العكيلي ودراسااة د،2004) نايمان ودراسااة د 

 العضاالي بنوعيه االسااترخا   أهمية على وكذلك العقلية، المهارات على إيجابي تأثير له كان والذي العقلي التدريب أهمية
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 مساااااتو  في اويجابي التطور على بالتالي يؤثر والذي نفعالياال الثبات من حالة إلى الوصاااااول في يساااااهم الذي والعقلي
 من ال،ارجي العالم في موجود هو ما يحول الفرد أن على ذكرت والتي )برونرد لـااااا المعرفية النظرية مع ويتفق ،األدا 

 الجديدة   خبراته  دمج خاللها  من يساااااااتطيع إذ ؛ المعرفي بنائه   في ت،زينها  يمكن ذهنية  صاااااااور أو ألشاااااااكال،  معلومات 
 نظرية مع هذا مع ويتفق مد،2012 وزياد، خالد )بني المعرفي بنائه من جزً ا فتصبح  ، لديه الموجودة القديمة بال،برات
 المراد المعلومات ترميز وعلى البيئية، األحداث مع اونسان فيها يتعامل التي الكيفية على ركزت التي المعلومات معالجة
 عند  واساااااااترجاعها    المعلومات  هذه  ت،زين ثم ومن مسااااااابق، نحو على الذاكرة  في وجودةالم الغرفة  في وربطها  تعلمها 
 لمعالجة    معقد  نظام  عقله  وان للمعلومات  الجنشاااااااط مع اونسااااااااان أن المعلومات  معالجة    منظرو ويعتقد  إليها،  الحاجة   
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 االنسحاب بمستوى وعالقتها األردنيَّة الجامعات في اإلعاقة ذوي للطلبة الجامعيَّة البيئة مالَءمة درجة
 األكاديمي

 
 د. أحمد خالد خزاعله  عايدة مصالحة

 جامعة عمان العربية  جامعة عمان العربية
 20/5/2020: تاريخ القبول  22/12/2019: تاريخ االستالم

 
 الملخص

لدراسااااااااة  هذهِ  هدَفت    بة  الجامعيَّة    البيئة  مال مة  درجة  إلى لتَّعر ل ا  والساااااااَّمعيَّة   )الحركيَّة  اوعاقة    ذوي للطل
 الدراسااة هذِه واعتمَدت األكاديمي، االنسااحاِب بمسااتو  وعالقِتها وال،اصااَِّة الُحكوميَِّة األردنيَِّة الجامعاِت في والبصااريَّةد

 ذوي للطَّلبة الجامعيَّة البيئة مال مة مقيا  تطوير تمَّ الدراسااة هد  ولتحقيق واالرتباطي، التَّحليلي الوصاافي المنهِج على
 االجتماعية، والمشكالت  اودارية، والمشكالت  األكاديمي، المجال في )المشكالت  اآلتية: المجاالت على واشتمل  اوعاقة،

شتمل  ،األكاديمي االنسحاب  ومقيا  والمواصالتد،  بالنقل المتعلقة البيئية والمشكالت   )المجال اآلتية: المجاالت على وا
 من وطالبة طالبًا د250) من الدراسااااِة عينُة تكوَّنتو االقتصاااااديد، والمجال واالجتماعي، النَّفسااااي والمجال األكاديمي،

 البلقا ، و العربيَّة،  عمان و جدار، و األهليَّة،  إربد و البيت،  آلو األردنيَّة، و )اليرموك، األردنيَّة  الجامعاتِ   في اوعاقة   ذوي
تائجُ  أظهَرتو والتكنولوجياد.  العلومو ئةِ  مالَ مةِ  درجة  أنَّ النَّ بةِ  الجامعيَّةِ    البي قةِ    ذوي للطَّل يَّة  الجامعاتِ    في اوعا  األردن

 متوساااااااطة. بدرجة األردنيَّة الجامعاِت في اوعاقة ذوي للطَّلبِة األكاديمي االنساااااااحاِب درجُة جاَ تو متوساااااااطة، جاَ ت
 في اوعاقِة ذوي الطلبِة لد  الجامعِة من األكاديمي االنسااااحاِب بيَن عكساااايَّة  ة ارتباطيَّ عالقة  وجوِد إلى النَّتائُج وأشاااااَرت
 كل إزالة إلى الجامعِة ساااعي بضااارورِة الباحثان يوصاااي الدراساااِة نتائِج ضاااوِ  وفي الجامعيَِّة. والبيئِة األردنيَِّة الجامعاِت
 من االنسحابِ  إلى اوعاقِة ذوي من الطالَب تدفُع قد التي واألكاديميَِّة واالقتصاديَّةِ  واالجتماعيَِّة النَّفسيَّة  واألسبابِ  العوامِل
  الجامعِة.
  .األكاديمي االنسحاب اوعاقة، ذوي الطلبة الجامعية، البيئة :المفتاحية الكلمات

 

 

 

  



2021
 

328 

Degree Of Suitability Of The University Environment For Handicapped 
Students In Jordanian Universities And It’s Relationship With Academic Self- 

Withdrawal  
 

Aida Masalha  
Amman Arab University 

 
Dr. Ahmad Khazaleh  

Amman Arab University 
   

Abstract 
This study aimed to identify the degree of suitability of the university environment 

for handicappedstudents (motor, hearing and visual) in the Jordanian public and private 
universities and their relationship to the level of academic withdrawal. The study was based 
on descriptive analytical and correlative approach. In order to achieve the objective of the 
study, (1) a scale of the suitability of the university environment for handicappedstudents 
was developed and it included the following fields: (academic problems, administrative 
problems, social problems, environmental problems, and transport and transportation 
problems); (2) academic withdrawal scale was developed and it included the following fields: 
(academic field, Psychological and social field, and the economic field). The study sample 
consisted of (250) handicappedstudents in Jordanian universities (Al Yarmouk University, 
Jordan University, Al al-Bayt University, Irbid National University, Jadara University, Amman 
Arab University, Al- Balqa' University, Jordan University of Science and Technology). The 
results showed that the degree of the suitability of the university environment to 
handicappedstudents in Jordanian universities was medium, and the level of academic 
withdrawal of handicappedstudents in Jordanian universities was medium. The results 
indicated that there is a reverse correlation between academic withdrawal from the 
university among handicappedstudents in Jordanian universities and the university 
environment. In the light of the results of the study, the researcher recommends that the 
university should seek to remove all the psychological, social, economic and academic 
factors which may lead handicappedstudents to withdraw from the university. 
Key Words :University Environment, Handicapped Students, Academic Self- Withdrawal 
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 : المقدمة
 والنَّدوات المؤتمرات من الكثيَر وتعقد ،ملحوظًا اهتمامًا وُتوليها اوعاقِة على الضاااااااُّوَ  اليوَم العالِم دوُل ُتسااااااالُط

 حد على أفرادها بجميع واالجتماعيَّة التَّربويَّة األنظمة وُتعنى اهتماماتهم، حول موضوعاتها تدور التي العلميَّة والملتقيات
 االحترام لهم وكفلاااات والواجبااااات، الحقوق في بينهم تمييز  ودون والجنس واللَّون العرِق عن النَّظر بغض ساااااااوا 

 التي اوعاقة ذوي فئة ضااااامنها ومن والمتطلبات االحتياجات في م،تلفة فئات على المجتمع هذا والحتوا  والتَّساااااهيالت؛
 مكث . واهتمام فائقة لرعاية تحتاج

 الم،تلفة اوعاقات ذوي دمج عمليَّة تمَّت العالي،  والتَّعليم التَّعليم نظُم ضااااااامنها  ومن الم،تلفة  النُّظم تلك  وبتطور
 الفاعل، واونتاج واالبتكار والعمل بالتَّعليم لهم الُفرِص وتاحة مستوياتها؛  اختال  على والتَّعليميَّة التَّربويَّة مؤسساتها   في

  د.2017 )البلة، األفراد من بغيرهم مساواة مسيرتهم مواصلِة عن ُتثنيهم أن شأنها من التي الحواجز وكسر

 االهتمام اسااااتدعى ممَّا المؤسااااسااااات؛ لتلك واالعتماد الشااااَّاملة الجودة نظام وبرز ،العالي بالتَّعليم االهتمام تمَّ فقد
 المجتمع مع واالنصاااااااهار  الماديَّة   واومكانات   والرساااااااالة،   والرؤية  األهدا   حيث  من كاملة   كمنظومة  الجامعيَّة   بالبيئة  
 التَّعليميَّة  وال،طط العلمي والبحث  األكاديميَّة   الهيئة  وتعزيز أيضاااااااًا، وال،ريجين البشاااااااريَّة  بالكوادر  واالرتقا   ،المحلي
 من الطالب   يحيط ما  كل  هي الجامعيَّة   فالبيئة   لجامعة،  ا مرافق على التَّركيُز االهتمامات   تلك  أميز ومن ،التَّعليميَّة  والمنح
 د.2012 )ال،رشة، المعيقات من تكون إماو ،بيده وتأخذ تساعده إما وعالقات ؛ وظرو   مكونات 

 واالجتماعيَّة واألكاديميَّة، الماديَّة، المكونات هي الجامعيَّة البيئة مكونات أنَّ إلى د2001) شاااااااحاته أشااااااااَر ولقد

 وتجهيزاتها الدراسيَّة  المباني تضمُّ  الماديَّة فالمكونات للطالب. المرجوِة األهداَ  لتحقيَق بينها فيما تتفاعُل والتي والنَّفسيَّة 
 دوٌر جميعًا ولها وغيرها، الصاااااااحيَّة والمرافق والمكتبة التَّرفيِه، وأماكن العلميَّة، والم،تبرات الطبيَّة والعيادة والكافتيريا

 التَّعليميَّة. العمليَّة في جدًا كبيٌر
 وتوفير تكيي  يجُب الجامعي، التَّعليم مؤسساِت م،تلِ  في اوعاقة ذوي للطلبة الُمقدَّمة الجامعيَّة البيئة ولتحسين

 جمة  مساااااااؤوليات  عليه  يترتبُ  ممَّا  للطلبة،  التَّعليميَّة  الفرص من الكثير توفيِر على قادرةً  لتكون المالِئمِة؛  التَّعليميَّة  البيئة 
 قاصرةً  زالت ما البيئات هذه إنَّ إذ والجامعات، العالي التَّعليم مؤسسات   في والمنفذين والم،ططين الُمشّرعين  عاتق على
 المؤهلة البشااريَّة والكوادر ةاآلمن البيئات توفيِر في ومقلًَّة اوعاقاِت، ذوي لطلبة واومكانات واالسااتعدادات اومكانات في
 د.2010 والثبيتي، وعصفور وعبداهلل )العايد األجهزة أو التقنيَّات أو

 من األكاديمي  االنساااااااحاب   إلى اوعاقة   ذوي الطلبة  دفعت  التي والعوامل  األسااااااابابِ   من العديدُ   ظهَرت وعليه 
شكالت  ضمنها:  ومن الجامعة،  مت،صص  دعم لفريق تحتاج التي المستعصية    اوعاقات وخاصةً  والصحيَّة  الجسميَّة  الُم
 دفعت المجتمع، في البشاااريَّة والكوادر والمحيط واألصااادقا  األقارب نظرة في المتمثل االجتماعي الجانب أنَّو وشاااامل،
 بين والتنقل الفراغ أوقات قضااااا  في صااااعبة اوعاقة ذوي مع التَّعايش فعمليَّة الجامعة، ترك إلى اوعاقة ذوي من العديد
 المتمثل الماديَّ الجانَب أنَّو للمعاق، اويجابيَّة والنَّظرة التَّوعية قلَّة هو ذلك في المهم والعامل بالنَّشاااطات، والقيام األقسااام

 تثقل  التي الماديَّة   التَّكالي   من للتَّ،في  ثابت    ماليّ  لمورد بحاجة    فهم اوعاقة   ذوي للطَّلبةِ  تحدياً   يمثلُ  الدَّخل   بمصاااااااادِر
 د.2012 )األعظمي، الجامعة في دراستهم على اونفاق نتيجة كاهلهم

 والش،صي   األكاديمي والفشل  والغضب  ال،و  :مثل ،السَّلبيَّة  الم،تلفة واالنفعاالت الشَّ،صيَّة،   االنطباعات أنَّو
 المواق  من وينسااااااحبون ،ينعزلون تركهم المنطقي غير من فإنَّه لذا الجامعة، من لالنسااااااحاب اوعاقة ذوي الطَّلبة تدفُع

 توفيَر يتطلُب االنساااحابات تلك على وللتَّغلب للتَّعلم. واالندفاع القابليَّة على ُتؤثر التي الساااَّلبيَّة المشااااعر ليكونوا التَّعليميَّة،
 واستمرار والجسدي، النَّفسي العقاب أو النَّقد عن واالبتعاد الحريَّة، بكامل األنشطِة م،تلِ  في للمشاركِة الُمناسبِة الفرِص
 د.2011 زيد، )أبو الذَّاتي العون مجموعات بتشكيل االندماج في التَّشجيع

 لممراتا مثل:  ،عامة    مرافق توفيِر من الجامعيَّة    التَّعليميَّة  البيئة  في الُمالِئمة  التَّحتيَّة  البنى توفير ينبغي ولذلك   
 عمليَّة من وتحدُّ، الطَّلبِة اندماَج تكفُل التي التَّدريسااايَّة الهيئة أعضاااا  من الكافي العدد وجود مع والمصااااعد، ألرصااافةوا

 األكاديمية المسااتويات لم،تل  الُمالِئمة والمناهج الحديثة التَّقنيَّات ووسااائل البشااريَّة الكوادر وتوفير األكاديمي االنسااحاب
  الطلبة. نهضة في الدَّوُر لها التي

 الدراسة مشكلة 1-2
 األفراد ل،دمة   المصاااااااممة   األردن في الجامعية   بالبيئة   تتعلق صاااااااعوبات   اوعاقة   ذوي الجامعات   طلبة  يواجه 

 التي والتسااهيالت ال،دمات نوعية في قصااور إلى إضااافة مناسااب، بشااكل اوعاقة ذوي الطلبة متطلبات تلبي وال العاديين
 صاااعوبات نيواجهو األردنية الجامعات في اوعاقة ذوي الطلبة أنَّ إلى دراساااته في د2016) العدرة أشاااار إذ إليهم، تقدَّم
 والطرق الجامعية والحفالت األنشااطة في المشاااركة وصااعوبة مناساابة دراسااية قاعات إلى المكتبة افتقار في: متمثلة بيئية

 توافر عدم  :مثل  ،اوعاقة   ذوي الطلبة  تواجه  التي التعليمية  المشاااااااكالت إلى باوضاااااااافة    لهم. المهيأة  غير واألرصااااااافة 
 اوعاقة لذوي المناساااابة الجامعية البيئة في الضااااع  وهذا د.2002 )محمد، الجامعات مباني في اوعاقة ذوي احتياجات
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ية    حياتهم  على ينعكس أن يمكن جامع مَّا  ،األكاديمي  وأدائهم ال ها   عدم  إلى يؤدي م بات  إن جامعية،    المرحلة  متطل  وال ال
 للطلبة األكاديمي واالنساااحاب  الجامعية البيئة مة مال بين العالقة في بحثت -نيالباحث علم حساااب – ساااابقة  دراساااة  توجد
 ذوي لطلبة الجامعية البيئة مال مة درجة عن الكش   في الدراسة  هذه مشكلة  تتحدَّد هنا ومن الجامعات. في اوعاقة ذوي

 األكاديمي. االنسحاب بمستو  وعالقتها األردنية الجامعات في اوعاقة
 الدراسة أسئلة

 اآلتية: األسئلة عن اوجابة الحاليَّةالدراسة حاولت

 األردنيَّة؟ الجامعات في اوعاقة ذوي للطَّلبة الجامعيَّة البيئة مالَ مة درجة ما .1
 ؟األردنيَّة الجامعات في اوعاقة ذوي للطلبة األكاديمي االنسحاب مستو  ما .2
 في اوعاقة ذوي الطلبة لد  الجامعة من األكاديمي واالنسحاب الجامعيَّة البيئة بين ارتباطيَّة عالقة توجد هل .3

  األردنيَّة؟ الجامعات
 الدراسة أهمية
 النَّظريَّة: األهميَّة أواًل:

 واالنساااحاب الجامعيَّة )البيئة الدراساااة بمتغيري خاصاااَّة نظريَّة أطر  من الدراساااُة ساااتضااايفهُ  بما األهميَّة تتحدُد
 دراساااااااات في الباحثون  منه  يساااااااتفيدَ  أن الممكن من والذي  األردنيَّة،  الجامعات   في اوعاقة   ذوي الطَّلبة  لد   داألكاديمي 
 إليها، التَّوصاال ساايتم التي النَّتائج تفسااير في نظري أدب  من ورد ما توظي  في الدراسااة هذه تسااهَم أن يمكنو مسااتقبليَّة،
سيرات  سة  لمتغيرات وتف سات  إلى تفتقُر التي األردنيَّة الجامعات بيئة في المتمثلة العربيَّة بيئتنا في الحاليَّة الدرا سهم  درا  ُت

 في فعال  بشاااكل  تسااااهم أن شاااأنها من التي الُمناسااابة والقرارات اوجرا ات ات،اذ وعلى الموضاااوعات، هذه معالجة في
 الطَّلبة. لهؤال  األكاديمي االنسحاب نسبِة من التَّقليل
 العمليَّة: األهميَّة ثانيًا:

 يلي: فيما للدراسة العمليَّة األهميَّة تكمن

 فيهما تتوفر الجامعات، في اوعاقة ذوي للطَّلبة األكاديمي واالنسحاب الجامعيَّة للبيئة مقياسين الحاليَّة الدراسة توفر -
 التَّربوي. الحقل في والمشتغلون والمهتمون الباحثون منها يستفيُد وثبات، صدق من السيكومتريَّة ال،صائص

 االنسحاب عوامل لىإ أكثر للتَّعر  وال،اصة الحكوميَّة األردنيَِّة الجامعاِت في المسؤولين الدراسة هذه تفيد أن يؤمل -
 الموضوع. حول مناسبًا يرونه ما وات،اذ ،الظاهرة هذه من الحد في للمحاولة اوعاقات ذوي للطلبة األكاديمي

 باالنسحاب وعالقتها الجامعيَّة البيئة في تبحُث التي األولى الدراسة ن،يالباحث علِم حد على الحاليَّة، الدراسة تعدُّ -
 في والمهتمين الباحثين تفيد قد معرفة تضي  بذلك وهي األردنيَّة، الجامعات في اوعاقة ذوي الطلبة لد  األكاديمي

 المجال. هذا في ُأخر  بدراسات القيام
 الدراسة مصطلحات

 اآلتية: المصطلحات الحاليَّة الدراسة تتضمَُّن

 تراعي التي ، جيدًا المعدَّة العلميَّة والكوادر المتميزة الم،رجاُت أنَّها د2014) العدوان وُيعرُفها :الجامعيَّة البيئة -

 التَّعليميَّة بالعمليَّة النَّهوِض على ُتساعد التي والتَّدريبيَّة واالقتصاديَّة واالجتماعيَّة النَّفسيَّة النَّواحي من الطَّلبة مصالح
 .األمان بر إلى بها والرقي الجامعيَّة

 أم مادياً   أكان  ساااااااوا  ؛األردنيَّة  الجامعات   في اوعاقة   ذوو الطَّلبة  معه  يتفاعلُ   الذي  المحيُط أنَّها  إجرائياً  وتعرَُّف
 للبيئة الطَّالب ُيعطيها التي بالدَّرجة وتحدد عامَّة. ومرافَق ومبان  دراساااايَّة ومواد وطلبة تدريس هيئة أعضااااا  من معنويًا

  ُيدِركها. كما الجامعيَّة

 نتيجة واألعمال المواق  عن والتَّراجع واالنهزام التَّكيِ  بعدم د2014) والعطار العاني ُيعرفه :األكاديمي االنسحاب -

 الصَّعيِد على الدراسي الجانب في المجتمع أو األقران مع االندماج وعدم ،االنطوا  على مبينة  متنوعة  ضغوطات 
 الجامعي. أو المدرسي

 والعوامل  للظُّروِ  نتيجةً  الجامعيَّة   المرحلة  إنها ِ  عدم  إلى اوعاقة   ذوي تدفعُ  التي العواملُ  أنَّه  إجرائياً  وُيعرَُّف
 للجامعة. البيئيَّة

 أو كلي بقصور  مصاب  ش،ص  كلُّ أنَّه المعاق الشَّ،ص د2010) لعام األردني القانوُن ُيعرِّ  :اإلعاقة ذوو الطلبة -

 أمكانيَّة من يحدُّ الذي المد  إلى العقليَّة أو النَّفسيَّة أو الجسميَّة قدراته أو حواسه من أي في مستقر بشكل  جزئي
 المعوقين. غيِر من َأْمَثاِلِه ظرو  في العاديَّة حياته متطلبات تلبية يستطيع ال بحيث العمل أو التَّأهيل أو التَّعلم

 وجنسه بعمره والمرتبط الحياة، في الطَّبيعي دورِه أداِ  لمتطلباِت الفرِد تلبيِة على القدرِة عدِم من حالٌة هي واوعاقة:

https://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8990
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 )أبو السيكولوجيَّة أو الفسيولوجيَّة الوظائ  أدا  في العجز أو اوصابة نتيجة وذلك والثَّقافيَّة؛ االجتماعيَّة وخصائصه
  د.2005 النصر،

 األردنيَّة بالجامعات الملتحقين والساااااااَّمعيَّة والبصاااااااريَّة الجساااااااميَّة اوعاقة ذوي من الطلبة أنَّهم إجرائيًا وُيعرف
 تش،يِص حسب م،2017-2018 الدراسي العام من الثَّاني الدراسي الفصل خالل واوناث الذكور من وال،اصَّة الحكوميَّة

 اوعاقة. ذوي األش،اِص لشؤوِن األعلى المجلِس
 
 وحدودها الدراسة محددات 1-6

 اآلتي: على الدراسة هذه اقتصرت

 م.2017-2018 الدراسي للعام وال،اصَّة الحكوميَّة األردنيَّة الجامعات في اوعاقة ذوي الطَّلبة من الدراسة عينة -

 واللذان األكاديمي. االنسحاب ومقيا  الجامعيَّة البيئة مقيا  هما: مقياسين، تطوير في المتمثلة الدراسة: أدوات -
  الباحثان. أعدَّهما

 :السابقة والدراسات النظري األدب
 كافة بتوفير تمثلت ومتساااااااارعة كبيرة تطورات الُمتقدمة الدُّول معظم في العالي التَّعليم مؤساااااااساااااااات شاااااااهدت

بةُ  يحتاجه    ما  بذلك    مراعية  المطلوب؛ دورها  تحقيق إلى تؤدي التي والماديَّة    البشاااااااريَّة   اومكانيات     اوعاقة،    ذوو الطل
 إعدادها تم المعايير من قوائم بوضاااع واالعتماديَّة الجودة ضااامان أقساااام قيام خالل من تتجلى باهتمام الجامعات وحظيت
 االرتقا  أجل من المؤسسات   لتلك تقويم قوائم بمجملها لتشكل  ومؤسساته   العالي التَّعليم مجال في وباحثين خبرا  بواسطة 
 يجب التي والبشااريَّة الماديَّة المسااتلزمات والمعايير القوائم هذه تتضاامن أو ،وخريجيها العالي التَّعليم مؤسااسااات بمسااتو 
 واومكانيات ، تهاورسااااااال مؤسااااااسااااااةال أهدا  من البيئة هذه مكونات بكافة ُتعنى التي المثاليَّة الجامعيَّة البيئة في توفُّرها
 داخل في يعملون ممَّن وغيرها أكاديميَّة كوادر من البشاااااريَّة والكوادر خريجيها ومساااااتو  داخلها، في المتوافرة الماديَّة

 د.2005 )دياب، المؤسسة
 الجامعة تسااااااعى لذلك الجامعات، من جامعة أي في التَّعليمي النظام من يتجزأ ال جز ًا اوعاقة ذوو الطَّلبُة وُيعدُّ

 حيث  بت،رجهم، وانتها   الجامعة،   في وقبولهم التحاقهم  من بدايةً   ومتطلباتهم  احتياجاتهم   جميع الطلبة  لهؤال  توفر أن إلى
 ذوي الطلبة  بإعداد   الجامعة   تقوم لذا  كبيرة، مساااااااؤولية  المساااااااتقبل  في عاتقهم  على ُيلقى أن والمأمول  المتوقع من يكون

 ي،ف  ممَّا حاجاتهم، مع تتناسب التي الوظائ  من للعديد وشغلهم العمل، لسوق وتجهيزهم أكاديميًا، ال،اصَّة االحتياجات
 والنَّفسااااااايَّة االجتماعيَّة، اآلثار من يحد وبالتالي ساااااااوا ، حد على فيه يعيشاااااااون الذي والمجتمع الدولة عاتق عن العب 
 ركب لمساااااايرة لإلمام التَّنمية عجلة ودفع المجتمع، وُرقي َتقدُّم في فعاٌل مصااااادٌر فهم لديهم، اوعاقة وجود على المترتبة
 د.2010 وآخرون، )العايد والمذهل الهائل والتكنولوجي العلمي والتَّقدم الحضارة

بةِ  من كبيرة  أعداد   على تحتو  التي الجامعة    على يجب  هنا  من قة    ذوي الطَّل ئة  على َتعمل  أن اوعا ئةِ  تهي  البي
 هذا في يكوُنف العادي، الجامعة برنامج ضاامن الطَّلبة هؤال  لجميع والتَّدريب التَّعليم فرص وإتاحة لهم المناساابة الجامعيَّة
شكل  ومصمماً  اوعاقة ذوي للطَّلبة الُمقدَّم البرنامج سهم  في ي،لُق وبالتَّالي احتياجاتهم، يلبي ب صَّفيَّة  البيئة أنف سيَّة  ال  والدرا
 مجتمع من والتَّقبل ،والُمساندة  بالدَّعم محظيًا يكون إعاقته درجة كانت مهما لب طا كلَّ فإنَّ التَّوجه هذا وضمن  التَّدعيميَّة،
 بعضااااهم تجاه المسااااؤولية الجميع فيه يتحمل نحو على إداريين أم تدريس هيئة أعضااااا  أم أقرانًا أكانوا سااااوا  ؛الجامعة
 د.2001 )الترامسي، البعض

 الجوانِب من العديِد على منهما كلٌّ ويشتملُ  واودارية، واألكاديميَّة الماديَِّة، المكوناِت من الجامعيَّة البيئة وتتكون
 إتمام من اوعاقة ذوي والطلبة العاديين الطلبة لتمكين المنشااودة؛ األهدا  تحقيق أجل من بينها فيما تتفاعُل التي واألموِر
 اوعاقة، ذوي الطلبة ومتطلبات قدرات مع تتناسب التي االحتياجات مراعاة يتم بحيث الطبيعي بالشكل الجامعية دراستهم

 العلميااَّة والم،تبرات الطُّالبيااَّة، والنَّوادي وتجهيزاتهااا، الاادراسااااااايااة المباااني تتضااااااامن الجااامعااة في الماااديااة فااالمكونااات
 في جدًا كبيٌر دوٌر جميعًا ولها وغيرها، التَّرفيهيَّة األنشااطة وأماكن الصااحي، والمركز الجامعيَّة، والمكتبات والحاسااوبيَّة،

 توفر غير من ناجحة محاضاااارة إنجاز يمكن فال وتجاهله، إغفاله يمكن ال العالي التَّعليم مؤسااااسااااات  في التَّعليميَّة العمليَّة
  )الزبياادي، مركزيااَّة ومكتبااة مجهزة م،تبرات باادون العقليااَّة الطلبااة وقاادرات مهااارات تطوير يمكن وال مجهزة، مبااان 
  د.2013

 صااااعوبة بساااابب وذلك العاديين؛ لطَّلبة مع اوعاقة ذوي الطلبة دمج عند صااااعوبًة تواجه الجامعات أنَّ نجد لذلك
 التَّربويَّة البرامج إعداد يمكن حتى خاصااااااة، بصااااااورة وللمعاقين عامة، بصااااااورة للطلبة التَّعليميَّة الحاجات إلى التَّعر 
 لتشامل  تمتدُّ النطاق واساعة  تحقيقهاألهدا  وكيفية.العاديَّة المناهج في والنَّفسايَّة  واالجتماعيَّة األكاديميَّة لحاجاتهم المناسابة 

 مع بفعالية التَّعامل من يمكنهم مناسااابًا إعدادًا الجامعيين المحاضااارين إعداد ذلك يتطلب إذ ثناياها، في اوعاقة ذوي تربية
 للمعاقينفرص تتيح التي المناساااااابة التَّربويَّة والبرامج المالِئم، والتقييم الدراسااااااية المناهج إعداد وصااااااعوبة .الطلبة أولئك



2021
 

332 

 سياسة    وضع  صعوبة  إلى إضافة  .اليوميَّة الحياة ومهارات والتَّربوية، واالجتماعيَّة، الشَّ،صية،    المهارات وتنمية التَّعليم

حة   حدد  واضااااااا بة  جميع حقوق ت فاع  في الطل يَّة  المرافق،والتَّساااااااهيالت جميع من االنت حة    التَّعليم تا  عن النَّظر بغض الُم
 د.2004 )ال،طيب، المؤهلة والكوادر الكافية ال،اصة المساعدةوال،دمات توفر ندرة ذلك إلى يضا .إعاقتهم

 المحيطين باألشاااا،اص الفرد عالقة حيث من الجامعيَّة البيئة في المعاق الفرد على مؤثرًا عائقًا اوعاقة وتشااااكل
 السُّلوك مثل: لديه، المشكالت من العديد وجود إلى وتؤد  ،العاديين أقرانه من أكثر التَّوافق بسو  المعاق تصيب وقد ،به

 اتجاهات كانت سوا   ؛نحوهم المعلمين باتجاهات اوعاقة ذوي الطلبة توافق سلوك  ويتأثر العدوانيَّة، والميول االنسحابي، 
 في أو األسااااارة في االجتماعيَّة مكانته فقدان أيضاااااًا اوعاقة ذوو منها يعاني التي األمور ومن الزائدة، الحماية مأ الرفض
 وصاااااعوبة الضاااااَّرورية حاجاته قضاااااا  في النفس على واالعتماد ،االساااااتقالل عن عجزه نتيجة فيه يعيش الذي المجتمع
 العاديين، لألشاااا،اص األخر  المتطلبات عن ت،تلُ  التي واالجتماعيَّة والجسااااميَّة والنَّفسااااية التَّربوية ومتطلباته حركته،
 د.2002 )إبراهيم، مؤثرات من عليها يترتب وما اوعاقة لدرجة تبعًا أيضًا وت،تل 

 بشااكل اوعاقة ذوو والطالب عام ، بشااكل  الطالب بها يمرُّ التي التَّعليميَّة المراحل أهم من الجامعيَّة المرحلة ُتعدُّو
 )الضااامن والنَّفساايَّة واالجتماعيَّة واالنفعاليَّة والعقليَّة الجسااميَّة جوانبه جميع وتنمية شاا،صاايته  بنا  على تعمل إذ ؛خاص

 ورساااام المهني بقرارهم مرتبطة كونها للطلبة وحساااااسااااة مصاااايريَّة مرحلة الجامعيَّة المرحلة وُتعدُّ د.2007 وسااااليمان،
 وقدراته، واتجاهاته قيمه حيث من الجامعي اوعداد فترة خالل وتتضااح تتبلور الطالب شاا،صاايَّة  أنَّو المسااتقبل، صااورة
 د.2008 ويحيى، )نوري المتعددة حاجاته إلى إضافة

 وخاصااة المجتمع مع واندماجها تكيفها في المعوقات من الكثير عام  بشااكل  تواجه اوعاقة ذوي الطلبة فئة أنَّ إال
 لتحيا مجتمع بنا  من الفئة هذه ُتمكن التي واألنظمة التَّشريعات  من الكثير إلى تفتقر زالت ما التي العربيَّة المجتمعات في
 الشااااَّفقة نظرة لتتجاوز والتَّطوير التَّأهيل فرص لها ُتسااااهلو وقدرات، إمكانات من تمتلك ما بمقدار وتتفاعل ،كريمة حياة

 الطلبة  فئة  من كبيرة أعداد  ووجود المعوقات  هذه  كل  من الرغم وعلى آخر. حيناً  المجتمع على والعالة    حينًا،  والعط 
 غياب وفي الزحام، هذا كل وساااط طريقها تشاااق اوعاقة ذوي الطلبة من فئة نجد الجامعات، من ينساااحبون اوعاقة ذوي
 الت،صااصااات،  م،تل  وفي الجامعات في ليتعلموا الدراسااة  مقاعد على زمالَ هم ينافسااوا  أن اسااتطاعوا  المعايير توازن

 على يجعل ممَّا المزيد، تحتاج زالت ال أنَّها إال الطلبة، من الفئة لهذه إنسااانية خدمات من الجامعة تقدمه مام رغمال علىو
 منصااااعوبات يعانونه ما مد  يكتشاااا  الطلبة هؤال  لحياة الُمالِحظ إنَّ إذ .وكيفًا كمًا هذهال،دمات تطوير واجب الجامعة

 من وعنا  مشاااقة من الطلبة هؤال  يكابده ما ومد  عام، بشاااكل الحياةالجامعيَّة في وماديَّة واجتماعيَّة وأكاديميَّة دراساااية
 إضاااافة الجامعي، للحرم الطبيعيَّة البيئة مالَ مة عدم منها والتي سااالبيَّةعليهم، نفسااايَّة آثارًا يترك قد ممَّا الصاااُّعوبات؛ هذه
بة  هؤال  بحاجات    الوعي عدم  إلى لذي  الطل بداعهم  يعطل  قد  ا  علمية  قدرات  من به  يتمتعون ام م رغمال على وتفوقهم إ

 .د2016 )العدرة، االهتمام تستحق
 حرية المشااااااكالت: هذه أهم ومن اوعاقة؛ ذوي الطلبة انسااااااحاب إلى تؤدي عدَّة مشاااااااكَل الدَّمج عملية وتواجه

 المباني مثل: المالئمة، التَّعليميَّة البيئة توفير صاااعوبة إلى إضاااافة المواصاااالت، ووساااائل االقتصاااادي والوضاااع الحركة
 المباني  احتوا  االعتبار  بعين األخذ  يجب  إذ مهمًا،  أمرًا ُيعدُّ  للمعاقين  خاصاااااااة  مبان   وتأمين  المناسااااااابة،   والمناهج  العامة  

 الظُّرو  مع والتَّكي  مساااكنه إلى الوصاااول في المعاق ُتسااااعد التي المالِئمة والظُّرو  الوساااائل على الساااَّكنيَّة والشاااقق
 )عواده، اوعاقة ذوي الطلبة لد  اوحباث من الكثير خلق شاااااااأنه من ذلك تجاهل إنَّ إذ األنشاااااااطة، وممارساااااااة الحياتيَّة
 د.2007

 في اوعاقة ذوي من الطلبة وخاصاااااة الطلبة من الكثير أنَّ وضاااااحف ؛ دKelly, 2006) كيلي أيضاااااًا ذلك وذكر

 الُمشكالت منها المراحل، تلك في تبرز التي والعقبات المشكالت من العديد يواجهون الجامعيَّة والمرحلة الثانوية المرحلة
 النَّوع حيث من ت،تل  قد الُمشاااااكالت وهذه وغيرها. والمهني واألكاديمي، والشاااااَّ،صاااااي  االجتماعي، بالجانب الُمتعلقة
 واالقتصاديَّة. االجتماعيَّة والحالة الحياتيَّة، وال،برات والجنس، العمر، باختال  والشدَّة

 مع بالتَّوافق تتعلق ومشااكالت صااعوبات ُيصاااحبه الجامعيَّة المرحلة إلى الثَّانويَّة المرحلة من الطلبة انتقال إنَّ إذ
 من سيعانون  اوعاقة ذوي الطلبة أنَّ فيه شك  ال فممَّا الصعوبات  من الكثير يواجه العادي الطالب كان وإذا الجديدة، البيئة

 ,Punch, Greed & Hyde) مهنية مأ ،أكاديمية مأ ،اجتماعية مأ ،نفسااااية كانت سااااوا  ؛إضااااافية وتحديات صااااعوبات
 د.2006

 والتكي  الدراسااااااة، اختيار عملية من يحتويه بما الجامعات نظام أنَّ إلى د2012) ومرعي صاااااامادي ويشااااااير

 الطالب لمسااااتقبل كبر  أهميَّة ذات قرارات ات،اذ من بذلك يرتبط وما المسااااتقبل، لمهنة واوعداد الجديد، معالت،صااااص
 انفعالٌي؛ وتوتٌر واجتماعٌي نفساااٌي صاااراٌع ذلك ويصااااحب النُّمو، ومطالب االجتماعيَّة التَّوقعات من يزيُد العمليَّة، وحياته
 .األكاديمي باالنسحاب اوعاقة ذوي الطلبة لد  الشُّعوَر ُينمي ممَّا
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 التي ووظيفته وهيئته وشكله جسمه عن المعاق لد  الذهنيَّة الصورة أو المعوق"، "فكرة بـ يسمى ما هناك إن إذ
 إلى ويؤدي ،ومساااااتقبله حاضاااااره في للفرد تهديد يحدث اوعاقة وجود ومع لحياته، المعوق الفرد ي،طط أسااااااساااااها على

ته    اضاااااااطراب ية   قدرا ثارة  على يعمل  ممَّا  د؛2001 وحالوة، )عبده  اونسااااااااان قه  م،اوفه    إ عديد    ظهور وإلى وقل  من ال
  المشكالت.
 خاصااة. اوعاقة ذوي الطلبة لد  األكاديمي االنسااحاب بمشااكلة العالم أنحا  جميع في البلدان جميع شااعرت وقد

 المتزايدة المشاااكل بساابب الزيادة في ُمسااتمرة الظَّاهرة وهذه نفساايتهم، وعلى عليهم ساالبًا االجتماعيَّة الظاهرة هذه أثرتف
 وعلى المشااااااكالت، من الكثير وغيرها والنَّفساااااايَّة واالجتماعيَّة الماليَّة الُمشااااااكالت مثل: الطلبة، هؤال  لها يتعرَُّض التي
 فيه يشااااارك واسااااعًا مجااًل ذلك أوجد فقد المشااااكلة، هذه ونها  الُمتعاقبة الحكومات تبُذلها التي العديدة الجهود من الرَّغم
 د.Acquilano, 2009) إعاقتهم وحجم قدراتهم مع يتناسب بما الُمتعددة األنشطة في اوعاقة ذوي من الطلبة معظم

 ،ُيؤهلهم بشااااكل  المجتمع في واندماجهم الطَّالب شاااا،صاااايَّة تكوين في المهمة المراحل من الجامعة تعدُّ هنا ومن
 عند ي،تل  األمر أنَّ إال الم،تلفة، الحياة مجاالت في تفاعلهم زيادة في الجامعة تساهم و العمل، لسوق  مستعدين  ويجعلهم
 يف تتمثل قد التي والصااُّعوبات المشااكالت من الفئة هذه تواجهه لما نظرًا الجامعات، في اوعاقة ذوي الطلبة عن الحديث
 يأتي هنا ومن أيضًا.  الجامعة من انسحابهم  إلى وتؤدي سلباً  ُتؤثر وقد الجامعي، المجتمع في وتفاعلهم اندماجهم من الحد
 اوعاقة ذوي الطلبة لد  األكاديمي االنسحاب  على وأثرها الجامعيَّة البيئة أهميَّة حيث من ستضيفه    لما الدراسة  هذه دور
سهم  والذي األردنية، الجامعات في سبة  والقرارات اوجرا ات وات،اذ توظي  في ُت ساعد  التي المنا  أفضل  بيئة خلق في ُت

 لهؤال  األكاديمي االنسااحاب نساابة من التَّقليل في فعال  بشااكل  تساااهم أن شااأنها ومن ،الجامعات في اوعاقة ذوي للطالب
 الطلبة.

 : السابقة الدراسات
 الجامعات في اإلعاقة ذوات للطَّالبات الدراسااااة تجربة إلى للتَّعر  هدفت بدراسااااة د2018) والبكري عقيل قام

سلوب  النَّوعي المنهج باست،دام  وذلك ،السُّعودية  سة  عينة وتكونت البيانات، لجمع أداة الفردية المقابلة وأ  د12) من الدرا
 بالرياض. الرحمن عبد بنت نورة واألميرة سااااااعود الملك بجامعتي الت،صااااااصااااااات م،تل  من اوعاقة ذوات من طالبة
 في والمشاااااااركة الجامعة في باالندماج ورغبة والثقة باويجابيَّة تتساااااام أنفسااااااهنَّ إلى الطالبات نظرة أنَّ النَّتائج أظهرتو

 الجانب هذا في المعاقين مركز من المقدمة ال،دمات جودة بين باالختال  اتَّسااااااامت األكاديميَّة خبراتهنَّ وأنَّ أنشاااااااطتها،
 تلبيااة على وقاادرتهن التاادريس أعضااااااااا  تفاااعاال ي،ص فيمااا المعاااقااات الطااالبااات بين كااان االختال  من القاادر وبنفس

  المعاقين. مركز خدمات نحو واويجابيَّة بالرضا المعاقات الطالبات مشاعر اتَّسمتو الفردية، احتياجاتهن
 الجامعات في المعاقين الطَّلبة تواجه التي الُمشااااااكالت عن الكشااااااف إلى د2016) النسااااااور دراسااااااة وهدفت

 المشااااكالت وهي: مجاالت، خمسااااة من مؤلفة اسااااتبانة تطوير تم الدراسااااة هد  ولتحقيق .نظرهم وجهة من الحكوميَّة
 والتَّسهيالت  باألبنية الُمتعلقة والُمشكالت  النَّفسية،  والُمشكالت  االجتماعيَّة، والُمشكالت  اوداريَّة، والُمشكالت  األكاديميَّة،
  األردنية.  الجامعات   من المعاقين  الطلبة  من وطالبة   طالباً   د379) من المؤلفة  الدراساااااااة  عينة  على توزيعها  تم الجامعيَّة.  

 بدرجة جا  األردنية الجامعات في المعاقين الطلبة تواجه التي األكاديمية للمشاااكالت التقدير مساااتو  أنَّ النتائج أظهرتو
 المعاقون الطلبة يواجهها التي والتَّجهيزات واألبنية والنَّفسيَّة  واالجتماعيَّة اوداريَّة للمشكالت  التقدير مستو   وأنَّ كبيرة،
 الطلبة اساااتجابة متوساااط في إحصاااائيَّة داللة ذات فروق  وجوِد إلى النَّتائج توصااالت كما منها. لكل متوساااطة بدرجة جا 
 الذكور، الطلبة ولصااااالح الجنس، لمتغير ُتعز  تواجههم التي األكاديميَّة الُمشااااكالت نحو األردنيَّة الجامعات في قينالمعا

 االجتماعيَّة المشاااكالت نحو األردنيَّة الجامعات في المعاقين الطلبة اساااتجابة متوساااط في إحصاااائيَّة داللة ذو فرٌق وهنالك
 البكالوريو . مرحلة طلبة لصالح الدراسيَّة المرحلة لمتغير ُتعز  تواجههم التي

عدرة  أجر  حديات    معرفة  إلى هدفت    دراسااااااااة د2016) ال بة  تواجه  التي التَّ قة    ذوي الطل جامعة    في اإلعا  ال
 االساااتبانة باسااات،دام الدراساااة بيانات جمع وتمَّ ،واالجتماعيَّة والبيئية والدراساااية اإلدارية النَّواحي مختلف في األردنيَّة
 عينة وتكونت البسيطة، العشوائيَّة بالطَّريقة اختيارهم تمَّ والذين الطلبة، من عينة مع الشَّ،صية المقابلة خالل من وتعبئتها
 الجامعة في اوعاقة ذوي الطلبة أنَّ إلى الدراسة  نتائج وأشارت  اوعاقة، ذوي الطلبة من وطالبة طالبًا د81) من الدراسة 
 مالَ مة  وعدم  األكاديمي  اورشااااااااد  قلَّة  في والمتمثلة  التَّساااااااجيل   إجرا ات في اودارية  الصاااااااُّعوبات   من العديد   يعانون 

 التَّعليميَّة، المادة استيعاب  وعدم االمتحانات وأدا  العاديين الطلبة مع المنافسة  في متمثلة دراسية  وصعوبات  اوجرا ات،
 والحفالت األنشااااطة في المشاااااركة وصااااعوبة مناساااابة، دراسااااية قاعات إلى المكتبة افتقار في متمثلة بيئية وصااااعوبات
 والنَّظرة لظروفهم، المدرسين مراعاة عدم في متمثلة اجتماعيَّة وصعوبات لهم، المهيأة غير واألرصفة والطرق الجامعية
 معهم. العالقات إيجاد وصعوبة لهم العاديين الطلبة من السلبية

 دعم خدمات واسااااتخدام األكاديمي األداء على دDong and Lucas, 2016) ولوكا  دونغ دراسااااة وركزت

 والذين  اإلعاقات   من مختلفة  أنواع من يعانون  الذين  للطالب (Disability Support Services DSS) اإلعاقة   ذوي

 وجامعة فلوريدا والية جامعة في الوافدين الطالب العينة تضااامنت ،الثانوية المرحلة بعد ما تعليم مؤساااساااة  يحضااارون
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 إعاقتهم، فئة حول معلومات يطلب االساااااتقصاااااا   في لعنصااااار اساااااتجابوا الذين األمريكية المتحدة الواليات في ميريالند
 )دد التعلم، تعطيل )جد شااديد، أعمىة بصااري ضااع  )بد الساامع، في صااعوبة ة صااما  )أد اآلتية: ال،يارات وتضاامنت

 )حد النشااااااث، وفرث االنتباه نقص اضاااااطراب )زد االنتباه نقص اضاااااطراب )ود الجسااااادية، اوعاقة )هد أخر ، ة طبية
 م،تلفة أنماث إلى باوضافة  دراسية  فصول  أربعة مد  على األكاديمي النجاح من م،تلفة أنماطًا النتائج وأظهرت نفسية. 
 أدا  وظهار عرضاااااااة أكثر دDSS) اوعاقة ذوي دعم خدمات من الدعم طلبوا الذين الطالب كانف ،DSS اسااااااات،دام من

 في المهنيين على المترتبة اآلثار المؤلفين ناقشو الدعم، هذا طلبوا الطالب من نسااااابياً  قلياًل عددًا لكن محسااااّان،  أكاديمي
 السكان. هؤال  مع العمل

 طالب آراء معرفة إلى هدفت بدراساااة دProhn, Kelly and Westling, 2015) ووساااتيلنج وكيلي برون قام

سة  حول العاديين والطالب الذهنية اإلعاقة ذوي الجامعة سة  إجراء تمَّ وقد الخارج، في الدرا  عينة وتكونت ،نوعية درا
لذهنية،    اوعاقات    ذوي طالب د3) من الدراسااااااااة   عامة    جامعة    من مدربين  د3و) ذهنية،  إعاقات    بدون  طالب د6و) ا
 لندن في جامعات إلى أيام تسااااااعة مدَّتها برحلة وقاموا الريفية، المتحدة الواليات شاااااارق جنوب في تقع الحجم متوسااااااطة
 زمالؤهم أشار  بينما والمرح، التنقل أهميَّة إلى أشاروا  ذهنية إعاقات من يعانون الذين الطالب أنَّ النَّتائج أظهرت ودبلن.
 الكاملة المشاااااركة  دوَن تحول التي بالصااااُّعوبات  الوعي وزيادة ،الشااااَّامل  التَّعلم أهميَّة إلى ذهنية إعاقات دون الطلبة من

  ال،ارج. في بالدراسة للمعوقين
 االحتياجات تلبية في المساعدة  التقنيات وحدة كفاءة تقييم إلى فهدفت د2014) وحميد وشلح  صالح  دراسة  أمَّا

 عينة على الوصااااااافي المنهج تطبيق وتم ،التطبيقية للعلوم الجامعية الكلية في البصااااااارية اإلعاقة ذوي للطلبة التعليمية
 بالكلية والمسجلين  المساعدة  التقنيات وحدة خدمات من المستفيدين  بصرياً  المعاقين الطلبة من وطالبة طالبًا د37) شملت 

 على يحصاالون الذين المعاقين أنَّ النَّتائج أظهرتو اسااتبانة. فكانت الدراسااة أداة أمَّا التَّ،صااصااات،  م،تل  في الجامعيَّة
ست،دام  وأنَّ الوظائ ، في حظًا األوفر هم باكرًا التَّعليم سة  الستكمال  الفرصة  بصرياً  للمعاق أتاَح التَّعليميَّة التقنية ا  الدرا

 .لديه البحثية الكفا ة من ترفع البصريَّة اوعاقة ذي الطالب لد  والتَّجربة ال،برة وأنَّ الجامعيَّة،
 واألنظمة والقوانين التشاااريعات جاهزية مراجعة إلى د2013) والمومني والصااامادي المومني دراساااة وهدفت

 الدراساااة هذه ركزتو .الخاصاااة االحتياجات ذوي للطلبة مالَءمتها ومدى األردنية الجامعة في بها المعمول والتعليمات
 القبول، بسياسات    والمتعلقة األردنية الجامعة تتبناها التي والقرارات واألنظمة والقوانين التَّشريعات  على األولى بالدَّرجة
 واالختبارات، الطلبة، إقراض وصااااندوق العامة، وال،دمات والمكتبة، والتسااااجيل، الصااااحي، والتأمين الطلبة، ومساااااكن
 هذه في اساااات،دم وقد المساااااندة. الفنية وال،دمات الالمنهجية، والنشاااااطات والتَّأجيل، األكاديمية، واونذارات والمواظبة،
 والقرارات والتَّعليمات،  واألنظمة  القوانين من قانونية   مادة  214 مراجعة  تمَّ إذ التَّحليلي. الوصااااااافي المنهج الدراسااااااااة 
 بمتغيرات الُمتعلقة الجامعيَّة يَّةالتَّشااااريع للمواد المئويَّة النساااابة أنَّ الدراسااااة نتائج بيَّنت وقد الجامعيين. بالطلبة ال،اصااااة
 الدراسة  وأوصت  جدًا. ضعيفة  النسبة  هذه وتعدُّ %0.93 بلغت وقد ال،اصَّة  االحتياجات ذوي بالطلبة وال،اصة  الدراسة 

 وذلك  األردنية؛  الجامعات   في حالياً   بها  المعمول والتعليمات  واألنظمة  بالقوانين  المتعلقة  االختالالت مراجعة  بضااااااارورة
 ال،اصة. االحتياجات ذوي الطلبة واحتياجات يتال م بما

 ذوي األشخاص  إلى المقدمة المكتبية الخدمات واقع تقييم إلى هدفت بدراسة  د2013) والحديدي الزبون قامت
 من الدراساااة عينة وتكونت دوليًا، المتبعة والمعايير بالممارساااات ومقارنتها ،2012 للعام األردن في البصااارية اإلعاقة

 المكتبية لل،دمات الدولية المعايير مقيا  تطوير وتّم العامة، والمكتبات وال،اصاااة الرسااامية للجامعات تابعة مكتبة د32)
 لل،دمات الدولية المعايير توافر مساااتو  ضاااع  إلى النتائج وأشاااارت البصااارية، اوعاقة ذوي األشااا،اص إلى تقدم التي

 خدمات وهي: ضعيفًا،  فيها التوافر مستو   كان أبعاد خمسة  وأنَّ كلية، كدرجة البصرية  اوعاقة ذوي لألش،اص  المكتبية
 الحديثة، التكنولوجية والمعدات واألدوات، البشااااارية والموارد والعالقات، العامة والمصاااااادر والمعلومات المكتبة، رواد

 المكتبة. مبنى وتصميم
 ذوي للطالب األكاديمية   المشااااااااركة  على التعلم بيئة  تؤثر كيف دMose, 2013) موساااااااي دراساااااااة وحددت 

 هذه  وهدفت   ،(JKUAT) والتكنولوجيا  للزراعة  كينياتا   جومو وجامعة   (KU) كينياتا   جامعة   في الجساااااااادية  اإلعاقات  

سة  ساليب  والمواق  المعلومات إلى الوصول  إلى الدرا سة  استرشدت   ف الفعالة، والتقييم التدريس وأ  النموذج بنظرية الدرا
 بيئة في مكث  تحقيق بإجرا  ساامحت التي البيانات لجمع وكمية نوعية أسااليب  الدراسااة واسات،دمت  لإلعاقة، االجتماعي

 والت،طيط السااااياسااااات  وعالم األسااااا  وقدمت جساااادية إعاقات من يعانون الذين للطالب األكاديمية والمشاااااركة التعلم
 كينياتا جامعتي في مفصاالة دراسااات يتضاامن الحالة لدراسااة وصاافيًا تصااميمًا التحقيق اساات،دم ذلك، إلى إضااافة األفضاال.
 اومنسق  جامعيًا، محاضراً  د23) جسدية،  إعاقات من يعانون جامعيًا طالبًا د32) الدراسة  في المشاركون  وكان وجاكات،
 والجداول  االساااااااتبيانات،   هي: المسااااااات،دمة   البيانات   جمع أدوات وكانت   منزل. حرا  د4و) للمكتبة،  اوموظف  لإلعاقة،  
 نيروبي جامعة في األدوات اختبار إجرا  تمَّ التركيز. مجموعة ومناقشااااااة الرصااااااد، وجداول للمقابالت، المقابلة الزمنية
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 تم التي المعلومات  تحليل  تم بها.  موثوق البحث  أدوات أنَّ ضااااااامناً  يعني ممَّا  د؛0.85) قدره  ارتباث  معامل   أعطت  التي
 من الكثير تبذالن  الجامعتين  أنَّ النتائج  أظهرت والكمية.  النوعية  األسااااااااليب  من كل باسااااااات،دام  األدوات هذه من جمعها 
 أنَّ عن كشفوا  جسديَّة  إعاقات من يعانون الذين الطالب من د٪52) وأنَّ للجميع، الوصول  وإمكانية الشمولية  نحو الجهود

 مهيمنة كانت المحاضرة  طريقة وأنَّ الطَّبقيَّة، األنشطة  في إشراكهم  إلى إضافة  ؛تجاههم إيجابي موق  لديهم المحاضرين 
 ُقدمت التي الزَّمنيَّة الفترة فإنَّ ذلك، ومع اونترنت. عبر وتعليم ورقي، وعرض جماعي، نقاش اسااااات،دام من الرغم على
  عملهم. إكمال بعدم الطالب انتهى حيث كافية، تكن لم واالمتحانات العمليَّة الدرو  خالل

 التي والتحديثات المشااااكالت في الدراسااااات بعض بحثت إذ أهدافها، في اختلفت السااااابقة الدراسااااات أنَّ يالحظ
 ذوي الطلبة  لحاجات    الجامعات    تلبية  مد   في أخر  دراسااااااااات بحثت  حين في الجامعات،    في المعاقين  الطلبة  تواجه 

 في اوعاقة    ذوي للطلبة  األكاديمي  األدا  على دعم وخدمات    التعلم بيئة  تأثير  الدراسااااااااات  بعض تناولت    وقد  اوعاقة،   
 واسااتفاد الجامعات، طلبة من اوعاقة ذوي من والعينة الوصاافي المنهج السااابقة الدراسااات أغلب واساات،دمت ،الجامعات
 الدراسااة، أداة وبنا  الحالية، للدراسااة ريالنظ اوطار وتنظيم الدراسااة، مشااكلة تحديد في السااابقة الدراسااات من الباحثان

 هذه في إليها التوصااااال تمَّ التي النتائج مع ومقارنتها الدراساااااة بيانات تحليل في الساااااابقة الدراساااااات نتائج من اساااااتفاداو
 الدراسة.

 اوعاقة ذوي للطلبة الجامعية البيئة مال مة متغيري تناولت بأنها السابقة  الدراسات  عن الحالية الدراسة  وتميزت
 يوجد ال إذ المتغيرين، هذين بين العالقة عن وتكشااا  اوعاقة ذوي للطلبة األكاديمي االنساااحاب ومساااتو  الجامعات في

 وقد .-نيالباحث علم حسااااب– األكاديمي االنسااااحاب ومسااااتو  الجامعية البيئة مال مة بين العالقة تناولت سااااابقة دراسااااة
ستمدت  سة  هذه ا شتملت ف األردنية، الجامعات في اوعاقة ذوي الطلبة فئة وهي عليها ركزت التي الفئة من أهميتها الدرا  ا

 المساااايرة من االنتها  عليهم وتصااااعب األكاديمي، االنسااااحاب إلى الطلبة بهؤال  تؤدي التي العوامل على الدراسااااة هذه
 بنجاح. الجامعية
 واإلجراءات الطريقة

 الدراسة منهج
 الرَّئيسة  المتغيرات بين العالقات بدراسة  وذلك االرتباطي، التَّحليلي الوصفي  المنهج على الدراسة  هذه اعتمدت

 للطلبة األكاديمي باالنسااااحاب وعالقتها الجامعيَّة البيئة مالَ مة بموضااااوع العالقة ذات البيانات جمع خالل من والفرعيَّة
 وتحليلها. األردنيَّة، الجامعات في اوعاقات ذوي

 وعينتها الدراسة مجتمع
 في يدرسااااااون الذين والبصااااااريَّة، والسااااااَّمعيَّة الحركيَّة اوعاقات ذوي الطلبة جميع من الدراسااااااة مجتمع تكَّون

 العربيَّة،  عمان و جدارا، و األهليَّة،  إربد و البيت،  آلو األردنيَّة، و )اليرموك، في وال،اصاااااااة  الحكوميَّة  األردنيَّة  الجامعات  
 حساااب م،2018ة2017 الثاني الدراساااي الفصااال في وطالبة طالبًا د275) عددهم والبالغ والتكنولوجياد العلومو البلقا ،و

 للعينة وطالبة طالبًا د25) اساااااتثنا  وتمَّ األردنيَّة، الجامعات في الطَّلبة شاااااؤون عمادة عن الصاااااَّادرة الرَّسااااامية البيانات
  فيها. يدرسون التي للجامعة وتبعًا الدراسة مجتمع أفراد توزيع يوضح د1) والجدول الستطالعيَّة،

 الجامعة لمتغير تبعًا الدراسة مجتمع أفراد توزيع (:1) الجدول
 المئوية النسبة التكرار الجامعة الرقم
 %15.64 43 اليرموك 1

 %18.91 52 األردنيَّة 2

 %13.82 38 البيت آل 3

 %8.73 24 األهليَّة إربد 4

 %6.91 19 جدارا 5

 %10.18 28 العربيَّة عمان 6

 %13.09 36 البلقا  7

 %12.72 35 والتكنولوجيا العلوم 8

 %100.0 275 المجموع

 الشااَّامل.والجدول المسااح بطريقة جميعًا اختيارهم تمَّ وطالبة طالبًا د250) من األساااسااية  الدراسااة عينة وتكوَّنت

  اوعاقة. نوع لمتغير تبعًا العينة أفراد توزيع يوضح د2)
 اإلعاقة نوع لمتغير تبعًا العينة أفراد توزيع (:2) الجدول

 المئوية النسبة التكرار الفئة المتغيرات

 اوعاقة نوع
 %43.2 108 حركية

 %12.0 30 سمعية
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 44.8% 112 بصرية

 %100.0 250 المجموع

 
 

 الدراسة أداتي
 مالَ مة درجة بين العالقة إلى بالتَّعر  الدراسة  هد  وتحقيق الدراسة  عينة أفراد آرا  لجمع مقياسين  إعداد تمَّ

 البيئة مالَ مة مقيا  وهما األكاديمي. االنسااااااحاب ومسااااااتو  األردنيَّة الجامعات في اوعاقة ذوي للطَّلبة الجامعيَّة البيئة
 اآلتي: النَّحو على األكاديمي االنسحاب ومقيا  اوعاقة ذوي للطلبة الجامعيَّة
 اإلعاقة: ذوي للطلبة الجامعيَّة البيئة مالَءمة مقياس

 األدب على الباحثان   اطالع خالل من اوعاقة   ذوي للطلبة  الجامعيَّة   البيئة  مالَ مة  مقيا   بتطوير الباحثان   قام 
 تحديد لغاية الجامعية؛ بالبيئة الصاااالة ذات السااااَّابقة والدراسااااات الجامعيَّة البيئة حول النَّظر وجهات يشاااامل الذي النَّظري
 Abraham) نيوآخر إبراهام دراسااة و د،2013) ال،رشااة دراسااة و د،2017) البلة دراسااة مثل: المفهوم، هذا جوانب

et, al., 2002نيوآخر ريكونين دراسااااة و د (Ruokonen et, al., 2011المقيا ، فقرات وصااااياغة بنا  أجل من د 

 البيئة مال مة مقيا  اشاااااتمل وقد األولية. بصاااااورته اوعاقة ذوي للطلبة الجامعيَّة البيئة مال مة مقيا  إلى والوصاااااول
 اآلتي: النَّحو على جزأين على النهائيَّة بصورته اوعاقة ذوي للطَّلبة الجامعيَّة

 بصريَّةد.و سمعيَّة،و حركيَّة،) :اإلعاقة نوع متغير .1
 ذوي للطلبة الجامعية البيئة مال مة درجة تقيس فقرة د32) وتضمَّن ،اوعاقة ذوي للطلبة الجامعيَّة البيئة مال مة .2

 اوعاقة.
 اإلعاقة ذوي للطلبة الجامعية البيئة مالءمة مقياس صدق دالالت
 المحتوى صدق أواًل:

 واالختصاااص ال،برة ذوي من محكمين د10) على بعرضااه الجامعيَّة البيئة مقيا  صاادق دالالت من التحقق تمَّ

 الصدق  دالالت على الوقو  بهد  وذلك واليرموك، وجدارا العربية عمان جامعة من كل في التدريس هيئة أعضا   من
 من المعنى وضاوح  ومد  صاياغتها،  وساالمة  للمقيا ، الفقرات مالَ مة لمد  وفقًا التحكيم وتمَّ الدراساة،  ألداة الظاهري
 الكلمات بعض وإضافة  الصياغة  إعادة إجرا  مع فقرة د35) من بداًل فقرة د32) اعتماد إلى التوصل  تم اللُّغويَّة. النَّاحية
 لقبول كافية   نسااااااابة  المحكمين من %د80) إجماع  أن فعدّ  د،20 ،23 ،15) الفقرات هذه  حذ   وتم الفقرات من عدد  في

 النهائيَّة. بصورته اوعاقة ذوي للطَّلبة الجامعيَّة البيئة مالَ مة مقيا  إخراج وتمَّ المقيا ،
 البناء صدق ثانيًا:

 تطبيقه تمَّ اوعاقة ذوي للطَّلبة الجامعيَّة البيئة مال مة مقيا  فقرات لجميع الصاادق مؤشاارات اساات،راج بغرض
 بيرساااااااون االرتباث معامالت وحسااااااااب الدراساااااااة، مجتمع من وطالبة طالباً  د25) من مكونة اساااااااتطالعية  عينة  على
(Pearson's correlation coefficient'sيوضااح د3) والجدول ككل، الجامعية البيئة مال مة ومقيا  فقرة كل بين د 

 ذلك.
 ككل والمقياس األردنية الجامعات في اإلعاقة ذوي للطلبة الجامعية البيئة مالءمة مقياس فقرات جميع بين االرتباط معامالت (:3) الجدول

 ككل المقياس مع االرتباط الفقرة رقم ككل المقياس مع االرتباط الفقرة رقم ككل المقياس مع االرتباط الفقرة رقم

1 0.334** 12 0.609** 23 0.398** 

2 0.399** 13 0.689** 24 0.645** 

3 0.448** 14 0.565** 25 0.557** 

4 0.499** 15 0.406** 26 0.626** 

5 0.503** 16 0.504** 27 0.488** 

6 0.618** 17 0.564** 28 0.642** 

7 0.699** 18 0.606** 29 0.537** 

8 0.608** 19 0.559** 30 0.464** 

9 0.520** 20 0.394** 31 0.390** 

10 0.626** 21 0.588** 32 0.543** 

11 0.614** 22 0.605**   

 دα <0.05) الداللة مستو  عند ودالة مقبولة ارتباث *معامالت

 دα <0.01) الداللة مستو  عند ودالة مقبولة ارتباث معامالت **
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باث  معامالت  أن د3) الجدول  من يظهر يا   فقرات بين االرت ئة  مال مة  مق جامعية    البي بة  ال قة    ذوي للطل  اوعا
 معامل وجود على يدل وهذا د.α > 0.05) الداللة مستو  عند إحصائيًا دالة وجميعها د،0.30) من أكثر ككل والمقيا 

 الدراسة. تطبيق ألغراض مقبولة معامالت وهي قوي، ارتباث
 اإلعاقة ذوي للطلبة الجامعية البيئة مالءمة مقياس ثبات دالالت

 عينة  على تطبيقه  تمَّ اوعاقة    ذوي للطلبة  الجامعية    البيئة  مال مة  مقيا   ثبات  مؤشااااااارات اسااااااات،راج بهد  
ستطالعية  سة  مجتمع من وطالبة طالبًا د25) من تكونت ا سبوعان  بينهما يفصل  زمنيتين فترتين على الدرا  التطبيق بين أ

 معادلة تطبيق تمَّ كما بيرسون. ارتباث معامل باست،دام الثبات معامل حساب ثمَّ د،Test Re-test) التطبيق وإعادة األول

 وبلغ ككل.  والمقيا   اوعاقة   ذوي للطلبة  الجامعية   البيئة  مال مة  مقيا   مجاالت  جميع على ألفاد  )كرونباخ  األداة ثبات 
 اوعااادة ثبااات معااامالت وبلغاات د،0.92) اوعاااقااة ذوي للطلبااة الجااامعيااة البيئااة مال مااة لمقيااا  ألفااا كرونباااخ معاااماال

 الدراسة. ألغراض ومقبولة مرتفعة الثبات معامالت وجميع د،0.84)

 األكاديمي: االنسحاب مقياس
 يشاااامل الذي النظري األدب على الباحثان اطالع خالل من األكاديمي االنسااااحاب مقيا  بتطوير الباحثان قامت

سابقة  والدراسات  األكاديمي االنسحاب  حول النظر وجهات  هذا جوانب تحديد لغاية األكاديمي؛ باالنسحاب  الصلة  ذات ال
 ,Pike et) نيوآخر بايك ودراسااة دZhao & Kuh, 2004) وكو زهو ودراسااة د،2010) العايد دراسااة مثل: المفهوم،

al., 2003األكاديمي االنسااااااحاب مقيا  إلى والوصااااااول المقيا ، مجاالت وتحديد الفقرات وصااااااياغة بنا  أجل من د 

 اآلتي: النحو على جزأين على النهائية بصورته األكاديمي االنسحاب مقيا  اشتمل وقد األولية. بصورته

 بصريَّةد.و سمعيَّة،و حركيَّة،) :اإلعاقة نوع متغير .1
 وهي: مجاالت، ثالثة وتضمَّن األكاديمي، االنسحاب .2

 إلى اوعاقة ذوي الطلبة تدفع التي األكاديمية والتحديات والصعوبات المشكالت كل به ويقصد األكاديمي، المجال •
 فقرة. د13) على واشتمل األكاديمي، االنسحاب

 ذوي الطلبة تدفع التي واالجتماعية النفساااية والمشاااكالت التحديات كل به ويقصاااد واالجتماعي، النَّفساااي المجال •
 فقرة. د11) على واشتمل الجامعة، من األكاديمي االنسحاب من اوعاقة

 االنسحاب  إلى اوعاقة ذوي الطلبة تدفع التي االقتصادية  والتحديات المعيقات كل به ويقصد  االقتصادي،  المجال •
 فقرات. د6) على واشتمل الجامعة، من

 األكاديمي االنسحاب مقياس صدق دالالت
 المحتوى صدق أواًل:

 واالختصاااص ال،برة ذوي من محكمين د10) على بعرضااه األكاديمي االنسااحاب صاادق دالالت من التحقق تمَّ

 الصدق  دالالت على الوقو  بهد  وذلك وجدارا. واليرموك العربيَّة عمان جامعة من كل في التَّدريس هيئة أعضا   من
 من المعنى وضاوح  ومد  صاياغتها،  وساالمة  للمقيا ، الفقرات مالَ مة لمد  وفقًا التحكيم وتمَّ الدراساة،  ألداة الظاهري
 الكلمات بعض وإضافة  الصياغة  إعادة إجرا  مع فقرة د35) من بداًل فقرة د30) اعتماد إلى التوصل  تمَّ اللُّغويَّة. النَّاحية
 من %د80) إجماع  أن فعدّ  د،33 ،26 ،25 ،24 ،11) الفقرات وحذ   الفقرات بعض وإضاااااااافة   الفقرات من عدد  في

 .النهائيَّة بصورته األكاديمي االنسحاب مقيا  إخراج وتمَّ المقيا ، لقبول كافية نسبة المحكمين
 البناء صدق ثانيًا:

ست،راج  بغرض ستطالعية  عينة على تطبيقه تمَّ األكاديمي االنسحاب  مقيا  فقرات لجميع الصدق  مؤشرات  ا  ا
 Pearson's correlation) بيرسااون  االرتباث معامالت وحساااب الدراسااة، مجتمع من وطالبة طالبًا د25) من مكونة

coefficient'sذلك. يوضح د4) والجدول ككل، واألداة إليه تنتمي الذي والمجال فقرة كل بين د 
 ككل والمقياس األردنية الجامعات في األكاديمي االنسحاب مقياس مجاالت جميع فقرات بين االرتباط معامالت (:4) الجدول

 رقم
 الفقرة

 نفسه المجال مع االرتباط
 المقياس مع االرتباط

 ككل
 رقم

 الفقرة
 المجال مع االرتباط

 نفسه
 المقياس مع االرتباط

 ككل

 **0.473 **0.502 3 األكاديمي المجال

1 0.642** 0.594** 4 0.877** 0.745** 

2 0.544** 0.484** 5 0.813** 0.666** 

3 0.574** 0.581** 6 0.714** 0.524** 

4 0.565** 0.432** 7 0.746** 0.585** 

5 0.601** 0.586** 8 0.887** 0.682** 

6 0.511** 0.405** 9 0.808** 0.541** 

7 0.564** 0.468** 10 0.809** 0.585** 
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8 0.428** 0.380** 11 0.711** 0.576** 

 االقتصادي المجال **0.440 **0.646 9

10 0.666** 0.748** 1 0.602** 0.301** 

11 0.536** 0.517** 2 0.727** 0.318** 

12 0.527** 0.444** 3 0.661** 0.396** 
13 0.381** 0.318** 4 0.831** 0.300** 

 **0.376 **0.804 5 واالجتماعي النفسي المجال
1 0.666** 0.439** 6 0.651** 0.362** 

2 0.743** 0.534**    

 دα <0.05) الداللة مستو  عند ودالة مقبولة ارتباث *معامالت

 دα <0.01) الداللة مستو  عند ودالة مقبولة ارتباث معامالت **

 إليه تنتمي الذي والمجال األكاديمي االنساااااحاب مقيا  فقرات بين االرتباث معامالت أنَّ د4) الجدول من يظهر
 وهذا د.α > 0.05) الداللة مستو  عند إحصائيًا دالة وجميعها د،0.30) من أكثر ككل المقيا  ومع د،0.40) عن تزيد

 الدراسة. تطبيق ألغراض مقبولة معامالت وهي قوي، ارتباث معامل وجود على يدل
 األكاديمي االنسحاب مقياس ثبات دالالت

 د25) من تكونت االستطالعية  عينة على تطبيقه تمَّ األكاديمي االنسحاب  مقيا  ثبات مؤشرات  است،راج  بهد 
 Test) التطبيق وإعادة األول التطبيق بين أسبوعان  بينهما يفصل  زمنيتين فترتين على الدراسة  مجتمع من وطالبة طالبًا

Re-test،على ألفاد )كرونباخ األداة ثبات معادلة تطبيق تمَّو بيرسون.  ارتباث معامل باست،دام  الثبات معامل حساب  ثم د 

 ذلك. يوضح د5) والجدول ككل، والمقيا  األكاديمي االنسحاب مقيا  مجاالت جميع
  ككل والمقياس األكاديمي االنسحاب مقياس بمجاالت الخاصة ألفا كرونباخ معامالت (:5) الجدول

 االعادة ثبات الفا كرونباخ الفقرات عدد المجال الرقم

 0.75 0.68 13 األكاديمي المجال 1

 0.85 0.92 11 واالجتماعي النفسي المجال 2

 0.82 0.80 6 االقتصادي المجال 3

 كان د0.92-0.68) بين تراوحت األكاديمي االنسحاب لمقيا  ألفا كرونباخ معامالت أنَّ د5) الجدول من يظهر

 اوعادة  ثبات  معامالت  تراوحت و األكاديمي"،  "المجال  لمجال  وأدناها   واالجتماعي"،  النَّفساااااااي "المجال  لمجال  أعالها 
 الدراسة. ألغراض ومقبولة مرتفعة الثبات معامالت وجميع د،0.82-0.75) بين األكاديمي االنسحاب لمقيا 

 المقياسين تصحيح
 ذوي للطلبة الجامعية البيئة مال مة ومقيا  فقرة، د30) من النهائية بصورته األكاديمي االنسحاب مقيا  تكون

 إعطا  وتمَّ الدراساااة، عينة أفراد آرا  قيا  بهد  ال،ماساااي للتدرج ليكرت مقيا  اسااات،دام تمَّف فقرة، د32) من اوعاقة
 التي اوجابة أمام د√) إشاااارة بوضاااع وذلك د،1) جدًا قليلةو د،2) قليلةو د،3) متوساااطةو د،4) كبيرةو د،5) جدًا كبيرة
 اآلتية: المعادلة حسب الحسابية المتوسطات على للحكم التالي التصني  على االعتماد تمَّو موافقتهم، درجة تعكس

 تم الدراسااة أداة لبدائل الحسااابي الوسااط وويجاد د،1) للبدائل األدنى والحد د5) الدراسااة أداة لبدائل األعلى الحد
 التالية: المعادلة است،دام

  1.33 = 3 ة د1 - 5) = المستويات عدد ة األدنىد الحد – األعلى )الحد = الفئة طول
 :اآلتي النحو على موزعة الفئات تكون وعليه

 التقييم درجة الحسابي الوسط

 من،فضة 2.33 - 1 من

 متوسطة 3.67-2.34 من

 مرتفعة 5.00 إلى 3.68 من

 الدراسة متغيرات
 :المستقلة المتغيرات

 .األردنية الجامعات في اوعاقات ذوي لطلبة الجامعية البيئة مال مة درجة
 التابع: المتغير

 األردنية. الجامعات في اوعاقات ذوي طلبة لد  األكاديمي االنسحاب
 اإلحصائية المعالجة

 اوحصاااااائية الرزم برنامج خالل من التالية اوحصاااااائية المعالجات اسااااات،دام تم الدراساااااة أسااااائلة عن لإلجابة
(SPSS):  
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 الدراسة. عينة ألفراد والوظيفية الش،صية للمتغيرات المئوية والنسب التكرارات -

 اوعادة. ثبات الست،راج بيرسون ارتباث ومعامل الدراسة مجاالت لجميع ألفا كرونباخ الداخلي االتساق معامل -

 والثاني. األول السؤالين عن لإلجابة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات -

 الثالث. السؤال عن لإلجابة دCorrelation Coefficient) االرتباث معامالت -
 ومناقشتها نتائجال عرض
 األردنيَّة؟ الجامعات في اإلعاقة ذوي للطلبة الجامعيَّة البيئة مالءمة درجة األول:ما السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج

 المقيا  فقرات من فقرة لكل المعياريَّة واالنحرافات الحساااابية المتوساااطات حسااااب تم الساااُّؤال هذا عن لإلجابة
 ذلك. يوضح د6) والجدول ككل، والمقيا 

 ذوي للطلبة الجامعيَّة البيئة مالَءمة "درجة المقياس لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:6) الجدول

  (250)ن= ككل اإلعاقة"

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 1 1.24 4.04 اوعاقة. ذوي الطلبة يناسب بشكل كهربائية مصاعد الجامعة توفر 6

 مرتفعة 2 1.07 4.01 اوعاقة. ذوي للطلبة خاصة اجتماعية أنشطة لعمل أيامًا الجامعة ت،صص 19

28 
 مع يتناسب بما الجامعة داخل اوعاقة ذوي للطلبة عمل فرص توفير الجامعة تتبنى

 قدراتهم.
 مرتفعة 3 0.98 3.92

22 
 الطلبة مع التعامل على اوعاقة ذوي الطلبة تساعد تدريبية دورات الجامعة تعقد

 معهم. صداقات وتكوين العاديين
 مرتفعة 4 1.04 3.90

 مرتفعة 5 1.07 3.78 اوعاقة. ذوي للطلبة مادية خصومات الجامعة إدارة تقدم 21

7 
 األنشطة ممارسة اوعاقة ذوي للطلبة تسمح كبيرة قاعات تتوافر

 الالمنهجية.
 مرتفعة 6 1.24 3.75

 مرتفعة 7 1.19 3.74 اوعاقة. ذوي للطلبة مناسبة مقاعد على الجامعة كافتيريا تحتوي 10

 مرتفعة 8 1.28 3.73 الجامعة. داخل اوعاقة ذوي للطلبة إرشادية وخرائط لوحات توفر 32

30 
 إكمال على لمساعدتهم مالية وقروضًا منحًا اوعاقة ذوي للطلبة الجامعة تقدم

 الجامعية. دراستهم
 متوسطة 9 1.22 3.65

 متوسطة 10 1.11 3.62 اوعاقة. ذوي الطلبة تناسب الجامعة في المياه دورات 18

 متوسطة 11 1.08 3.58 اوعاقة. ذوي الطلبة ت،دم م،تلفة علمية م،تبرات الجامعة توفر 14

 متوسطة 12 1.04 3.56 اوعاقة. ذوي الطلبة تعليم في الحديثة التقنيات الجامعة توظ  17

 متوسطة 13 1.22 3.42 اوعاقة. ذوي الطلبة تناسب وم،ارج مداخل الجامعة كافتيريا في يتوفر 11

26 
 وكيفية مواعيد تحديد بشأن القرار ات،اذ فرصة اوعاقة ذوي للطلبة الجامعة توفر

 الجامعية. االختبارات ادا 
 متوسطة 13 1.12 3.42

 متوسطة 15 1.22 3.40 اوعاقة. ذوي للطلبة مرشدين الجامعة مكتبة توفر 9

29 
 الطلبة بحاجات الطالبي للمجتمع توعية ودورات نشرات الجامعة توفر

 اوعاقة. ذوي
 متوسطة 16 1.10 3.39

 متوسطة 17 1.45 3.36 الالمنهجية. األنشطة بممارسة اوعاقة ذوي للطلبة تسمح رياضية صاالت توجد 5

 متوسطة 18 1.32 3.32 اوعاقة. ذوي بالطلبة خاصة تعليمية مناهج الجامعة توفر 23

24 
 ذوي الطلبة تراعي ومتنوعة م،تلفة تدريس وإستراتيجيات أساليب الجامعة تتبنى

 اوعاقة.
 متوسطة 19 1.06 3.31

27 
 ذوي الطلبة وقدرات يتناسب بما االمتحانات مال مة ضرورة الجامعة تراعي

 اوعاقة.
 متوسطة 20 1.00 3.30

 متوسطة 20 1.05 3.30 اوعاقة. ذوي للطلبة عالجية طبية خدمات الجامعة عيادة تقدم 13

 متوسطة 22 1.33 3.28 اوعاقة. ذوي للطلبة المساعدة لتقديم نفسيا مرشدا الطلبة شؤون عمادة تضم 12

 متوسطة 23 1.11 3.25 اوعاقة. ذوي بالطلبة ال،اصة والتعليمات األنظمة الجامعة تقر 25

 متوسطة 24 1.20 3.20 الجامعة. داخل اوعاقة ذوي الطلبة مشكالت على مشرفة هيئة توجد 31

 متوسطة 25 0.96 3.15 اوعاقة. ذوي للطلبة التعلم لمصادر مركزًا الجامعة توفر 16

 متوسطة 26 1.35 3.13 اوعاقة. ذوي الطلبة مع تتناسب تعليمية ومراجعًا مصادرًا المكتبة تحتوي 8

4 
 ذوي الطلبة حركة تسهل واسعة ممرات على الدراسية القاعات تحتوي

 اوعاقة.
 متوسطة 27 1.19 3.03

 متوسطة 28 1.24 2.96 المقررات. لتسجيل اوعاقة ذوي للطلبة تسهيالت توجد 20

 متوسطة 29 1.13 2.76 الجامعة في الدراسية المباني داخل جيدة تهوية الجامعة توفر 2

 متوسطة 30 0.96 2.62 الدراسية المباني داخل واسعة ممرات الجامعة توفر 1
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 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 متوسطة 31 0.90 2.51 اوعاقة. ذوي الطلبة مع التعامل على قادرين أساتذة الجامعة تضم 15

 متوسطة 32 0.85 2.50 الدراسية. القاعات داخل مناسبة اوضا ة 3

 متوسطة - 0.60 3.37 ككل اوعاقة" ذوي للطلبة الجامعية البيئة مال مة "درجة المقيا 

 التي د6) رقم الفقرة جا تف د،4.04-2.50) بين تراوحت الحسااااااابية المتوسااااااطات أنَّ د6) الجدول من يظهر

 د4.04) حسابي  بمتوسط  األولى بالمرتبة اوعاقة" ذوي الطلبة يناسب  بشكل  كهربائية مصاعد  الجامعة توفر“ على تنص
سبة  "اوضا ة  على تنص التي د3) رقم الفقرة األخيرة وبالمرتبة مرتفعة، وبدرجة سية"  القاعات داخل منا  بمتوسط  الدرا
 ذوي للطلبة الجامعية البيئة مالءمة درجة" للمقيا  الحسااااااابي المتوسااااااط وبلغ متوسااااااطة، وبدرجة د2.50) حسااااااابي

 متوسطة. وبدرجة د3.37) ككل "اإلعاقة
 كافة   للطلبة  مالئمة  جامعية   بيئة  توفير أجل  من المقومات  كافة   لتوفير تساااااااعي الجامعة   أن إلى ذلك  يعز  وقد 

  اوعاقة.   ذوي للطلبة  الكافية   بالدرجة    مالئمة  تكن لم البيئة  تلك  أن إال خاص،  بشاااااااكل  اوعاقة   ذوي والطلبة  عام  بشاااااااكل 
 لتعديل اومكان قدر تسعى الجامعة أنَّ إال العاديين للطلبة أساسي بشكل ومجهزة معدة الجامعية البيئة أنَّ من رغمال علىو
 اوعاقة. ذوي مع لتتناسب البيئة هذه

 بساااابب مناسااااب بشااااكل الجامعية للبيئة اوعاقة ذوي من الجامعي الطالب اسااااتغالل عدم أنَّ إلى يعز  وقد
 وأنَّ الجامعية.   احتياجاته    لتلبية  المطلوب بالشاااااااكل   مالئمة  غير بأنها   الجامعية   البيئة  إلى ينظر تجعله  إعاقته   ظرو 
 االجتماعية األنشااطة وبعض الكهربائية كالمصاااعد اوعاقة ذوي للطلبة وال،دمات التسااهيالت بعض توفر الجامعات

 ومتطلبات حاجات توفير في الجامعات لد  قصور يوجد أنَّه إّلا الجامعة، داخل لهم عمل فرص لتوفير واالهتمام لهم
 وغير األكاديمي التحصااايل في متمّيزين طلبة إلى بهم وتصااال لهم والفاعلية االساااتمرارية تضااامن التي اوعاقة ذوي

 واسعة ممرات وتوفير بها المناسبة اوضا ة وتوفير لدراسةا للقاعات التحتية بالبنية االهتمام ضع  مثل: األكاديمي،
 ، اوعاقة   ذوي ظرو  مع تتال م إذ ،الجامعية   للبيئة  المادية   لمقومات با  االهتمام  الجامعة   إدارة على ينبغي لذا  لهم؛
 التعليمية العملية إنجاز في تسااااهم والتي الجامعة، في المتاحة المادية والموارد والتجهيزات، اومكانيات، توفير نحو:
 الجامعة، أساااوار داخل اوعاقة ذوي بالطلبة المحيطة الجامعية البيئة بمجملها وتشاااكل اوعاقة، ذوي يناساااب بشاااكل
 الطالبي، والنادي المركزية، والمكتبة والترفيهية، الطالبية لألنشااطة الم،صااصااة  واألماكن الدراسااية، المباني مثل:

 الصحية. والمرافق والفنية، والعلمية اولكترونية والم،تبرات والتسجيل، والقبول الطيبة، وشؤون الطبي، والمركز
 افتقار في متمثلة بيئية صاااعوبات هناك أن أظهرت التي د2016) العدرة دراساااة نتيجة مع النتيجة هذه واختلفت

سية  قاعات إلى المكتبة سبة  درا  المهيأة غير واألرصفة  والطرق الجامعية والحفالت األنشطة  في المشاركة  وصعوبة  منا
 اوعاقة. لذوي

 في صااااااعوبة وجدوا الطلبة أن بينت التي دHollins & foly, 2013) دراسااااااة نتيجة مع النتيجة هذه واختلفت

  لد  اوعاقات اختال  تراِع لم المتبعة اوسااتراتيجيات إن حيث الحاسااوب أجهزة من المعلومات على والحصااول القرا ة
 منهم. لعدد الجامعي الحرم مالَ مة وعدم الطلبة،
 األردنية؟ الجامعات في اإلعاقة ذوي للطلبة األكاديمي االنسحاب مستوى الثاني:ما السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج

سؤال  هذا عن لإلجابة ست،راج  تمَّ ال سة  عينة أفراد وجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية  المتوسطات  ا   الدرا
  ذلك. يوضح د7) الجدول األكاديمي، االنسحاب مقيا  مجاالت عن

 تنازليًا ترتيبًا مرتبة اإلعاقة ذوي للطلبة األكاديمي االنسحاب لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:7) الجدول

  (250 )ن= للمتوسط تبعا
 الدرجة الرتبة المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المجال الرقم

 متوسطة 1 0.90 3.52 واالجتماعي النفسي المجال 2

 متوسطة 2 0.86 3.02 األكاديمي المجال 1

 متوسطة 3 0.84 2.43 االقتصادي المجال 3

 متوسطة  0.42 3.02 اوعاقة ذوي للطلبة األكاديمي االنسحاب

 اوعاقة ذوي للطلبة األكاديمي االنسااااااحاب مقيا  لمجاالت الحسااااااابية المتوسااااااطات أنَّ د7) الجدول من يظهر
 ودرجة د3.52) حساااابي بمتوساااط واالجتماعي"، "النَّفساااي المجال األولى بالمرتبة جا  إذ د،3.52-2.43) بين تراوحت

 المرتبة في وجا  متوساااااطة، ودرجة د3.02) حساااااابي بمتوساااااط "األكاديمي" المجال جا  الثانية وبالمرتبة متوساااااطة،

 االنسااحاب لمقيا  الحسااابي المتوسااط وبلغ متوسااطة، ودرجة د2.43) حسااابي بمتوسااط "االقتصااادي" المجال األخيرة

 في اوعاقة ذوي الطلبة لد  األكاديمي االنسااااااحاب درجة أن على يدل وهذا متوسااااااطة، بدرجة د3.02) ككل األكاديمي

 متوسطة. كانت األردنية الجامعات
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 ذوي للطلبة المتكافئة التعليمية الفرص لتوفير المساااتمر الجامعات ساااعي من الرغم على أنه إلى ذلك يعز  وقد
 قادر فاعل كعنصااار المجتمع في ودمجهم اوعاقة ذوي من الطالب واحتضاااان لهم، االجتماعي االندماج وتوفير اوعاقة،
 لضااع  نتيجة فيها قصااور وجود إلى تؤدي التي الصااعوبات بعض تواجه المساااعي هذه أنَّ إاّل اونجازات، تحقيق على

 ذوي الطلبة ومتطلبات بحاجات الجامعة في واوداريين التدريساااية الهيئة أعضاااا  بعض لد  الكافية وال،برات المعار 
 نتيجة اوعاقة ذوي للطلبة االقتصااادي الدعم ضااع  إلى باوضااافة واألكاديمية، والنفسااية االجتماعية النواحي في اوعاقة
 لمسااااااااعدته    بالجامعة    اوعاقة   لذوي  المالي  الدعم  وإغفال  أخر  أمور نحو الجامعات   في المالي  باونفاق   االهتمام  توجيه 
 عمل فرص إيجاد في يواجهونها التي الصاااااعوبات مع خاصاااااة الجامعي، تعليمهم وكمال الالزمة احتياجاتهم توفير على

 لهم. مناسبة
 من األكاديمي واالنسحاب الجامعية البيئة بين ارتباطية عالقة توجد الثالث:هل السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج

 األردنية؟ الجامعات في اإلعاقة ذوي الطلبة لدى الجامعة
  لد  الجامعة من األكاديمي واالنسحاب  الجامعية البيئة بين االرتباث معامالت حساب  تم السؤال  هذا عن لإلجابة

 ذلك. يبين د11) والجدول األردنية الجامعات في اوعاقة ذوي الطلبة
 الجامعية. البيئة ومالئمة األكاديمي االنسحاب ومقياس مجاالت بين االرتباط معامل (11) الجدول

 اإلحصائية الداللة الجامعية البيئة مع االرتباط معامل األكاديمي االنسحاب

 0.000 **0.43- األكاديمي المجال

 0.000 **0.35- واالجتماعي النفسي المجال

 0.000 **0.41- االقتصادي المجال

 0.000 **0.56- ككل المقيا 

 الجامعية والبيئة األكاديمي االنسحاب  ومقيا  مجاالت بين عكسية  ارتباث عالقة وجود د11) الجدول من يظهر

 يدل وهذا إحصائيًا، ودالة قوية ارتباث معامل وهي د،0.43 – 0.35) بين االرتباث معامالت وتراوحت ككل، والمقيا 
 الجامعات  في اوعاقة ذوي الطلبة  لد  األكاديمي االنساااااااحاب  ان،فض الجامعية   البيئة  مالَ مة درجة زادت كلما  أنه على

 األردنية.
 نحو االجتماعي  بدورها   القيام  في جهدها   جل  تبذل  األردنية  الجامعات   أن إلى ذلك  في السااااااابب  الباحثان   عزويو

 االجتماعية   مجاالته   بكافة   المجتمع في إدماجهم  ثم ومن وتدريبهم  بتعليمهم المتعلقة  ال،دمات   كافة   وتطوير اوعاقة   ذوي
 المستدامة.  التنمية مسيرة  في فاعلة بصورة  وإشراكهم  الفئة هذه وتوطين لتمكين وغيرها، والصحية  والنفسية  واألكاديمية
 لالنتفاع اوعاقة ذوي من لطلبتها والمناسااااابة العادلة الفرص توفير على حريصاااااة األردنية الجامعات أن إلى باوضاااااافة
 المقدمة ال،اصااة والوسااائل بال،دمات دعمهم مثل: لذلك، المهيئة الجامعية البيئة توفير مع وأنشااطتها، وخدماتها ببرامجها

 بطلبات  مسااااااااواًة التحاقهم  طلبات  مع وتتعامل   ،اوعاقة   ذوي الطلبة  تقبل  األردنية  الجامعات   فإن  الساااااااياق  هذا  وفي لهم،
 واالستفادة. التعلم في العادل حقهم نيل وبين بينهم يحول عائقًا باعتباره خاصة فئة من كونهم إلى النظر دون أقرانهم

 التي األكاديمية للمشااااكالت التقدير مسااااتو  أن بينتف د2016) النسااااور دراسااااة نتيجة مع النتيجة هذه واتفقت
 واالجتماعية اودارية للمشاااااكالت التقدير مساااااتو  وأن كبيرة، بدرجة جا  األردنية الجامعات في المعاقين الطلبة تواجه

 منها. لكل متوسطة بدرجة جا  المعاقون الطلبة يواجهها التي والتجهيزات واألبنية والنفسية
 

 التوصيات
 يأتي: بما الباحثان وصيي الدراسة نتائج على بناً 

 فئاتهم. بكافة اوعاقة ذوي للطلبة ومناسبة مالئمة واجتماعية ونفسية مادية جامعية بيئة توفير ضرورة .1
 قد التي واألكاديمية واالقتصادية واالجتماعية النفسية واألسباب العوامل كل إزالة إلى الجامعة سعي ضرورة .2

  الجامعة. من االنسحاب إلى اوعاقة ذوي من الطالب تدفع
 اوعاقة. ذوي للطلبة والش،صية األكاديمية االحتياجات لسد العالقة ذات الجهات من مالي دعم توفر ضرورة .3
 طوارئ ت ها رقم وت،صيص المتاحة، بالتسهيالت وتوعيتهم اوعاقات، ذوي من الجدد الطلبة مع لقا ات عقد .4

 التسهيالت من إليه يحتاجون فيما لمساعدتهم ال،دمات موظ  بين من أدلة وتوفير استفساراتهم، عن لإلجابة
  الجامعة. في اللوجستية

 تجاههم. السلبية النظرة وتغيير التمكين، ضرورة إلى المعاق لحاجات بالتوعية اوعالم دور تصعيد .5
 المراجع قائمة

 العربية: المراجع
  للنشااااار الوراق :مصااااار القاهرة، .تأهيل-رياضااااايًا-نفسااااايًا-تربويًا ال،اصاااااة للفئات االجتماعية الرعاية د.2002) .عبدالمجيد مروان إبراهيم،
 .والتوزيع
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 الشرق. زهرا  مكتبة مصر :القاهرة.المعوقين ورعاية الطبي المجال في االجتماعية لل،دمة العامة الممارسة د.2003) .ماهر أبوالمعاطي،
 .والتوزيع للنشر العربية النيل مجموعة :مصر القاهرة، .الرعاية وبرامج واألنواع المفهوم :الجسمية اوعاقة د.2005) .مدحت أبوالنصر،

 .األردن عمان، والتوزيع، للنشر المسيرة دار د.1ث) .ال،اصة االحتياجات لذوي الحالة دراسة د.2011) .أحمد زيد، أبو
 .جليسزمان :عمان د.1ث) .والحياة النفس علم د.2012) .سعيد األعظمي،

 األردنية. الجامعة في البكالوريو  لطلبة الحركية اوعاقة ذوي باألشاااا،اص ال،اص البنا  متطلبات تطبيق ودةج واقع د.2017) حبيب. البلة،

 األردن. ،عمان األردنية، الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة
 التربية، كلية مطبوعات القاهرة: .2ث وتربويًا، اجتماعيًا رعايتها وأساااليب  خصااائصااها   ال،اصااة:  الفئات د.2001) محمد. سااعيد  الترامسااي، 

 األزهر. جامعة
  :مصاااار .عليها الديموجرافية المتغيرات بعض وتأثير اوعاقة، ذوي األشاااا،اص لد  الحياة جودة قيا  د.2018) .خل  حلمي محمد حمدان،

 .يسطرون نشر دار
  رسااااالة التدريسااااية. الهيئة أعضااااا  نظر وجهة من مؤتة جامعة في النموذجية الجامعية البيئة مقومات توفر درجة د.2012) دالل. ال،رشااااة،
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  النبوية السنة في وردت كما أبنائها لدى األسرية التربية وظائف تعزيز في الفلسطينية المرأة دور
 

 الجمل كامل محمد د.
 فلسطين - األقصى جامعة

 16/8/2020القبول: تاريخ   5/8/2020تاريخ االستالم: 
 

 الملخص:
 في وردت كما أبنائها لد  األساارية التربية وظائ  تعزيز في الفلسااطينية المرأة دور إبراز إلى الدراسااة تهدف

 األسااارية  التربية وظائ  من جملة الدراساااة  تتناول وقد التحليلي، الوصااافي  المنهج الباحث اسااات،دم  وقد ،النبوية السااانة 
 األسرية  التربية وظائ  تأصيل  أهمها: نتائج إلى الدراسة  تتوصل  وقد النبوية. السنة  في وردت كما ، الفلسطينية  للمرأة
 للمرأة بارز دور وجود ،الجهادية ،االقتصادية  ،التعليمية ،ال،لقية ،االجتماعية ،األمنية ،اويمانية النبوية: السنة  ضو   في

 يلي: بما الباحث يوصاااااي النتائج خالل من ، النبوية السااااانة في وردت كما أبنائها لد  األسااااارية التربية في الفلساااااطينية
 .والصحابيات الصحابة حياة في األسرية التربية في المرأة دور إبراز في  النبي بسنة االهتمام ضرورة
 النبوية. السنة - األسرية التربية وظائ  -الوظيفة -األسرية التربية -األسرة :المفتاحية الكلمات
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"The role of Palestinian women in enhancing family education jobs for their 
children as mentioned in the Prophet's Sunnah." 

 
Dr. Mohamed kamel algamal 

Al-Aqsa University 
 

Abstract 
 The aim of the research is to highlight the role of Palestinian women in enhancing 

family education functions for their children as they appeared in the prophetic year, and the 
researcher used the descriptive analytical approach, and the research dealt with a number 
of family education functions as mentioned in the prophetic year, which are as follows: The 
research has reached results The most important: Establishing family education jobs in the 
light of the Prophet’s Sunnah: security, faith, social, moral, educational, economic, jihadism, 
and the presence of a prominent role for Palestinian women in family education for their 
children as mentioned in the Prophet’s year, through the results the researcher 
recommends the following: the necessity Paying attention to the Sunnah of the Prophet 
(may God bless him and grant him peace) in highlighting the role of women in family 
education in the companions and companions neighborhood.  
Key words: family - family education - job - family education jobs - the Sunnah 
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 المقدمة:
 فهي ، والمجتمع والمدرسااة األساارة في المتمثل التربية مثلث في الساانام وذروة الهرم رأ  األساارية التربية تعد

 لتكوين وسيلة  أفضل  وهي مكوناتها، بكل وصقلها  ش،صيته   وتشكيل  ،القويمة التنشئة  وتنشئته  الطفل رعاية على القادرة
 واكتسااااااااب القدرات  وتطوير الطاقات   وبنا   ، الجمة  واآلداب الدمثة   األخالق وغر  اويجابية،   والقيم والتقاليد   العادات 
 عن والذود وحمايته ،وازدهاره وتطوره واساااتقراره المجتمع بنا  في أسااااسااااً  وتعد ،الجبارة العقول وصاااناعة المهارات
  حياضه.

 الُمجتمعات،  قيام  وفي األبنا ،  حياة  في األدوار أهّم من األسااااااارية   التربية  وظائ   تعزيز في المرأة دوُر وُيعدّ 
 العلما  صاااااناعة في أكلها األسااااارية التربية تؤتي أن ُيمكن ال فبدونه واألمم، الشاااااعوب ونهضاااااة الحضاااااارات، وتطور
 ،المجتمعات وتعمير وتطوير بنا  في الفاعل التغيير أدوات يملكون الذين المبدعين والقادة ،الم،لصين  والفقها  ،العاملين
 ذلك تعد  بل المنزلية، واألعمال واونجاب الرعاية على يقتصااااار ال المرأة ودور ،المعيقات وإزالة التحديات، ومواجهة

 واالقتصااااادية السااااياسااااية، األخر  الحياة شااااؤون في كاالن،راث متعددة وأدوار رائعة وبطوالت عظيمة تضااااحيات إلى
 به  تقوم الذي  الدور  حول الوعي رفع في وسااااااااهم المجتمع، في المرأة دور من عزز الذي  األمر والفكرية،  واالجتماعية  

 تربيتنا تساااتقيم وال االحتالل مع الطويلة الصاااراع مراحل في الفلساااطيني للشاااعب األسااااساااية  الحقوق وحماية تعزيز في
 عز اهلل بإذن مطمئنين– أكلها لهم تربيتنا تؤتي أن يمكن هديها وعلى ضااااوئها ففي ، الرسااااول ساااانة عن بعيدًا ألطفالنا
 مبادئ وفق تنشاائتهم على وحريصااة ،شاا،صااياتهم  ومقومات عناصاار مدركة ،شاااملة صااحيحة تربية تكون بحيث -وجل
 ثقافة وخصااائص يتناسااب متينًا إعدادًا وإعدادهم ،المساالمة الذات وبنا  ساالوكهم تعديل في ومؤثرة ،وأمتهم مجتمعهم وقيم

 لمستقبل  ونعدهم االنحرا  من فطرتهم على نحافظ وبهذا ،أمتهم هموم وحمل مجتمعهم لبنا  أهاًل يكونوا حتى مجتمعهم؛
 وال صغيرة  النبوية والسنة  الكريم القرآن ترك "ما بقوله: د194 ،د.ت ،)أيوب ويؤكد د.4 ،2005 ،ونجم د  )أبو واعد
 فيها تنصااهر بوتقة في كلها األساارة بوضااع والساانة القرآن اهتم كما ،تفصااياًل وبينها إال األساارة سااعادة فيها يكون كبيرة
 واوهمال" والتفاخر والتعالي النكد شاااااوائب من وتصااااافو والقساااااوة والغلبة القهر صااااافات فيها وتذوب ،واألنانية األثرة
 صااااور في يعيشااااون األبنا  فأصاااابح قيدها وانفكاك المساااالمة األساااارة دور تراجع يالحظ اليوم المجتمعات إلى والناظر

 يتركون الذين الطلبة أعداد ازدياد في واضااااحًا ذلك ويبدو ،االنحرافات هذه من الفلسااااطينية األساااارة تنج ولم ،متناقضااااة
 بين العن  أعمال تزايد يالحظ كما ،األسااااار بعض اساااااتقرار وعدم المنزل خارج طويلة لفترات األبنا  وتغيب المدار 

 د.3 ،2003 ،األطفال)على
 لما فيها المرأة ودور بأنواعها األساارية التربية وظائ  على التركيز في الدراسااة فكرة جا ت ساابق لما تأساايسااًا

 ،المعرفي واالنفجار العولمة عصاااااار في غربية وتأثيرات ،حياتية وصااااااعوبات ،يومية مشااااااكالت من األساااااارة تواجهه
 حادًا. تربويًا وفلتانًا ،النبيلة القيم عن تراجعًا يشهد الذي بأسره المجتمع على ذلك وانعكا 
 الدراسة: مشكلـة

 وحسن  ،سلوكهم  وتهذيب األبنا  تربية في والصعوبات  والتحديات المشاكل  من العديد الفلسطينية  األسرة  تواجه
 حصاااااااار من بهم المحيطة الظرو  ظل في القويمة التنشااااااائة وتنشااااااائتهم ،لهم الكريم العيش متطلبات وتوفير ،رعايتهم
 للمشاركة  المجتمع مؤسسات    وباقي الفلسطينية  المرأة وتعمل ،ملوالع للتعليم فرص توفير وعدم خناق وتضييق  واحتالل

سية  والظرو  ،التحديات مواجهة على قادر جيل بنا  في  زالت ال ولكنها ،المعرفي واالنفجار التكنولوجيا عصر  في القا
 جادة ومسااهمة  وإرشااد  توجيه إلى وبحاجة قاصارة  زالت ال والجهود ،أبنائها تربية في وكثيرة خطيرة مشااكل  من تعاني
 .المرجوة األهدا  لتحقيق
 الدراسة: أسئلة

 التالية: األسئلة عن اوجابة الحالية الدراسة حاولت

 األسرية؟ التربية مفهوم ما .1

 ؟النبوية السنة في وردت كما األسرية التربية وظائ  ما .2

 النبوية؟ السنة في وردت كما أبنائها لد  األسرية التربية وظائ  تعزيز في الفلسطينية المرأة دور ما .3
  الدراسة: أهميــــة

 وظائ  تعزيز في الفلساااطينية المرأة دور وهو تناوله، الذي الموضاااوع أهمية من الحالي الدراساااة أهمية تنبثق
 والتطبيقي: النظري الجانبين من الدراسة تناول وتم النبوية، السنة في جا ت كما أبنائها لد  األسرية التربية
 النظرية: األهمية

 واالجتماعية   واألمنية  اويمانية   المتنوعة:  األسااااااارية  التربية  وظائ   حول نظرياً  إطاراً  الحالية   الدراساااااااة   تقدم 
 األمور وأوليا  والمعلمون واألمهات اآلبا  من المربون منه ويساااااااتفيد والجهادية، واالقتصاااااااادية واألخالقية، والتعليمية
 باحثين لجهود امتدادًا الدراسااااة وتعد كما التطبيق، في تساااااعد جديدة تعميمات اكتساااااب في االسااااتفادة وكيفية والباحثون
 جديدة. معرفية إضافة فهي سابقين
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 التطبيقية: األهمية

 األسرية. التربية وظائ  حول أبنائها لتربية للمرأة وصفًا الدراسة تقدم .1

 األسر لمشكالت عالجية وأخري وقائية برامج بتطوير األسرية التربية في واورشاد التوجيه على الدراسة تساعد .2
 األسرية. التربية وظائ  معرفة خالل من والمتنوعة المتعددة

 وسهولة. يسر بكل العملية الحياة في نتائجه تطبيق إمكانية في الدراسة تساهم .3

 بأسره. والمجتمع للفرد المتنوعة األسرية المشكالت حل في األخر  األدبيات تثري .4
 اإلجرائية: التعريفات

 وتعتبر مشتركة أهدا  وتجمعهم عام برباث يرتبطون واألبنا  والزوجة الزوج من تتكون وظيفة وحدة األسرة: .1
 د.1 ،2016 ،)فهيم حياته الطفل فيها يبدأ التي األولى المؤسسة

 شي  لتحقيق الصغيرة الجماعة أو الفرد يؤديها التي والحيوية االجتماعية األدوار من مجموعة هي الوظيفة: .2
 د.123 ،2008 ،)القصاص الفرد طبيعة مع تتناسب أهدا  مجموعة أو معين

 فضاًل ،اجتماعي كائن إلى العضوي الكائن لتحويل األسرة بها تقوم التي العمليات نتائج هي األسرية: التربية .3
 الطفولة منذ الم،تلفة عمره مراحل في الفرد يتلقاها والتعليم التربية قواعد شكل في اجتماعي تفاعل أنها عن

 د.6 ،2016 ،)فهيم الشي،وخة وحتى

 واألخالقية والعلمية واألمنية اويمانية الوظائ  من جملة بأنها: إجرائيًا الباحث ويعرفها األسرية: التربية وظائف .4
 مجتمعه وتطوير ،واآلخرة الدنيا في سعادته لتحقيق متكاماًل بناً  الفرد ش،صية لبنا  والجهادية واالجتماعية

  والتكنولوجي. العلمي التقدم لمواكبة

 أو خلقية صفة أو تقرير أو فعل أو قول من  النبي عن أثر ما المحدثين: اصطالح في "وهي النبوية: السنة .5
 د.47 ،1978 السباعي، بعدها) أو البعثة قبل كان سوا  سيرة، أو خلقية

 اآلتية: الحدود على الدراسة هذه اقتصرت :ومحدداتها الدراسة حــــدود

 النبوية. السنة ضو  في األسرية التربية وظائ  ويشمل الموضوع: حد -

 فلسطين. -غزة المكاني: الحد -

 م.2020 الزماني: الحد -
 الدراسة: منهــج

 ولذلك مضاااامونها وتحليل األحداث تفسااااير من يمكنه الذي الدراسااااة منهج على دراسااااته في الباحث سااااار وقد
 كما األساااارية التربية بوظائ  المتعلقة النبوية األحاديث ودراسااااة بتناول وذلك التحليلي؛ الوصاااافي المنهج على ساااايعتمد
 النبوية. السنة في وردت

 السابقة: الدراسات
  التالي: النحو على أبرزها إجمال ويمكن األسرية والتربية األسرة حول الدراسات من العديد أجريت
 المفاهيمي بالبعد األول يتعلق ،أساااااسااااية  محاور أربعة إلى التعر  إلى هدفت دراسااااة د2002) عابدين أجر 

 التحديات أبرز من ل،مسااة علمي برصااد تعلق فقد الثاني المحور أما ،المرأة بدور ربطه مع االجتماعية بالتنشاائة ال،اص
 تعليم حول الرابع والمحور ،االجتماعية التنشااااااائة في المرأة أدوار أبرز حول الثالث والمحور ،المساااااااتقبلية والمتغيرات

 من يمنع ال المنزل خارج وعملها المرأة تعليم بين التفاعلية العالقات أن النتائج أهم ،االجتماعية والتنشاااائة وعملها المرأة
 على وزوجها العاملة المتعلمة المرأة تدريب بضاارورة الدراسااة وأوصاات ،بنجاح االجتماعية التنشاائة بمساائوليات قيامها
 االجتماعية. التنشئة أنماث تطوير كيفية

 إيجاد ضااارورة إلى هدفت والسااانة القرآن ضاااو  في الوالدية التربية حول دراساااة بإجرا  د2004) رجب وقام
 أهم من الساااااااماوية    األديان  من النابعة   القيم وتعد  ،وال،طوب للمحن مواجهتهم لد   األفراد عليه  يعتمد  روحي مساااااااتند  
 قدرة أكثر يجعله مما ،اونساااني وقلقه الفكري توتره تفريغ على الفرد مساااعدة إلى يهد  الذي الروحي اوشااباع مصااادر
 المصداقية لها تحقق لكي تحتاج فكرية تربوية دراسة أي أن إلى: الدراسة وتوصلت واالجتماعي. الش،صي التكي  على
 الصحيحة. النبوية والسنة الكريم القرآن من تنطلق علمية منهجية قواعد إلى

 الساانة ضااو  في الطفل تربية في الفلسااطينية األساارة دور تقويم بعنوان دراسااة د2005) ونجم د  أبو وأجر 
سنة  ضو   في لألسرة  التربوي الدور إلى التعر  إلى هدفت ،النبوية سطينية  األسرة  قيام ومد  النبوية ال  في بدورها الفل
 دور لتقويم اساااتبانة بتصاااميم الباحثان قام الدراساااة هد  ولتحقيق التحليلي الوصااافي المنهج اسااات،دام وتم ،الطفل تربية
 أبرز ،اوسالمية  الجامعة طلبة من وطالبة طالبًا د532من) مكونة طبقية عشوائية  عينة على وطبقت ،الفلسطينية  األسرة 
 ،د%71،7األساليب) مجال في أدوارها من أفضل د%77،6) الواجبات مجال في الفلسطينية األسرة أدا  أن دلت النتائج
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 االرتقا  في ومسااااعدتها التربوية الثقافة زيادة على تعمل الفلساااطينية لألسااارة إرشاااادية برامج بتقديم الدراساااة وأوصااات
 الحياة. معترك مواجهة في األبوين مهارة وتنمية النشئ تربية أساليب بمستو 

 أحوال على التعر  و أسااارهن في عنهن اهلل رضاااي الصاااحابيات عن الحديث د2008) الجمل دراساااة وهدفت
 أن يمكن وما ،وأهليهم أساارهم مع أحوالهم عليها التعر  يجب االتي أحوالهم ومن ،ومعامالتهم معاشااهم في الصااحابيات

 مواق  لهن الالتي الصحابيات بعض الباحث اختار وقد ،دينية تربوية مفاهيم من وأسرنا أهلينا معاملة في منهم به نتأسى
ها  ما  إبراز إلى تحتاج  تربوية  لدين    التزام من في مه    با عالي بة  وأم ،الصااااااااديق بكر أبي زوج رومان  أم وهن ،وت  أم حبي
 مقدمة إلى الدراسة  قسم  وقد ،االستنباطي  المنهج الباحث است،دم  ،زينب بنته ابنة ، اهلل رسول  حفيدة وأمامة ،المؤمنين
 وخاتمة. الدراسة موضوع الش،صيات عن الحديث ثم وتمهيد

 المعاصاارة التحديات مواجهة في المساالمة لألساارة التربوية المساائولية حول دراسااة د2008) الزهراني وأجر 
 النبوية والسااانة  الكريم القرآن نصاااوص  بها جا ت كما المسااالمة  لألسااارة  التربوية المسااائولية  معالم أهم لتوضااايح  هدفت

 ،خصااوصااًا واألبنا  عمومًا األساارة نحو الموجهة المعاصاار الفكري الغزو أساااليب بعض تشاا،يص في وكذلك ،الشااريفة
 الذي الواقي المالذ هي األساااارية التربية أن أهمها: النتائج من جملة إلى وتوصاااال ،االسااااتنباطي المنهج الباحث اساااات،دم
 ،األسرة  بأهمية المجتمع أفراد سائر  توعية بضرورة  الباحث ويوصي  ،واالنحرا  الفساد  ضد  محصناً  الطفل عقل يجعل

 ككل. للمجتمع االجتماعي النسيج حفظ في ومكانتها
 إلى تهدف لألبنا  االجتماعية القيم تشكيل  في األسرية  التربية دور حول دراسة  بإجرا  د2011) البومحمد وقام

 من اآلبا  بين التربوي الوعي نشاار ويقترح لألبنا ، االجتماعية القيم تشااكيل في األساارية االجتماعية التنشاائة دور معرفة
 التنشااائة أسااااليب تتركها التي السااالبية اآلثار وإيضااااح الديموقراطي، األسااالوب بأبعاد وتبصااايرهم اوعالم وساااائل خالل

 المؤسسات    وإشراك  أبنائهم، بصداقات  اآلبا  واهتمامك المجتمع من جز ًا المدرسة  جعل على العمل السيئة،  االجتماعية
 التربوية. العملية في واالجتماعية الدينية

 تربية في الفلساااطينية األسااارة تواجه التي التحديات ب،صاااوص دراساااة د2012) قديحو مصاااطفى أبو وأجر 
 التي التحديات مقيا  لمجاالت النسااابية األهمية على التعر  إلى هدفت عليها التغلب وسااابل العولمة عصااار في الناشااائة
 لطالب أمر ولي د227من) الدراساااة عينة تكونت وقد العولمة، عصااار في الناشااائة تربية في الفلساااطينية األسااارة تواجه
 التي شااااااايوعاً  التحديات   أكثر أن النتائج  أظهرت وقد  الفلساااااااطيني، القروي المجتمع في الحكومي التعليم مرحلة  مدار  
 بإجرا  الدراسة  وأوصت  االقتصادية،  التحديات مجال هو العولمة عصر  في الناشئة  تربية في الفلسطينية  األسرة  تواجه

 الفلسطينية. األسرة تواجه التي التحديات حول متعددة دراسات
 "المعاصاااارة الحديثة التربية منطلقات "وفق للطفل األساااارية التربية إلى التعر  د2016) فهيم دراسااااة وهدفت

 توصااالت االساااتقرائية، بالطريقة المعالجة وتمت حقوقه، وبعض للطفل األسااارية والتربية للطفل، وأهميتها األسااارة حول
 الدراساااة أوصااات حديثًا، أم قديمًا التربية وممفه وفق الطفل بتربية التذبذب تربيتنا، في الفكرية المنهجية النعدام الدراساااة
 تربية مراكز وإيجاد األبنا ، تربية تجاه اآلبا  لتوعية سنوية  ميزانية له ت،صص  الطفولة ودراسات  أبحاث مركز بإنشا  
 تربويون. عليها ويشر  والقر  األحيا  في لألطفال ورعاية

 اويجابية القيم بعض تنمية في األسرة  دور لتفعيل مقترع تصور  بوضع  دراسة  بإجرا  د2018) أحمد وقام كما
 تصااااور وضااااع مع نظرهم، وجهة من األبنا  لد  اويجابية القيم تنمية في األساااارة دور على التعر  هدفت األبنا  لد 

 بريدة بمدينة الثانوي الثالث الصاااااا  وطالبات طالب من د200) من الدراسااااااة عينة وتكونت الدور، ذلك لتفعيل مقترح
 الدراساااة وأدوات المقارن، التحليلي الوصااافي المنهج الدراساااة واسااات،دمت القصااايم، بجامعة الجامعي األولي والمساااتو 
 األبنا  لد  عالية بدرجة السائدة  األب ممارسات  أن النتائج أهم األسرة،  دور ومقيا  المقننة الش،صية    المقابلة استمارة 
 في وتثقيفية تربوية ندوات بعقد الدراسااااة وأوصاااات األسااااري، والتماسااااك الصااااالحة والمواطنة االجتماعية القيم كانت:
 مع التعامل في اويجابية التربوية األسااااااليب اسااااات،دام حول الوالدين لتوعية المت،صاااااصاااااة والجمعيات الثقافية المراكز
 األبنا .

 على النش  سلوك  إقامة في ودورها اوسالمية  االقتصادية  التربية عن تتحدث دراسة  د2018) مهيدات وأجر 
 في ودورها اوسااالمية االقتصااادية بالتربية النش  تعر و المساالمة األساارة تكوين في وأثره الحرام وترك الحالل كسااب
 الشرعية  النصوص  كافة أمكن ما سنجمع  حيث ، االستقرائي  المنهج الباحث است،دم  المعيشي،  االقتصادي  سلوكه  ضبط 
 لربطها وتحليلها النصااااوص تلك دراسااااة ثم ومن الدراسااااة، بموضااااوع الصاااالة ذات الفقها  وأقوال والساااانة، الكتاب من

 اوسالمية، للتربية مكمل جز  االقتصادية التربية أن النتائج: أهم التحليلي. المنهج إتباع يستدعي وهذا الدراسة، بمفردات
 أهم أما والمجتمع. واألسااااار الفرد إصاااااالح في كبير دور لها االقتصاااااادية التربية وأن البعض، بعضاااااهما عن ينفكان ال

 والحرام، بالحالل يتعلق ما كل في وخاصااااااة اقتصااااااادية، تربية أبنائها بتربية اهتمامها األساااااارة تولي أّن التوصاااااايات:
 العامة. اوسالمية التربية بمفردات كاهتمامها

 السابقة: الدراسات على التعقيب ثالثُا:



2021
 

350 

 ونجم د  أبو كدراسااااة الفلسااااطينية األساااارة أدوار أهم من األساااارية التربية أن على السااااابقة الدراسااااات أكدت
 في الصاااااااحابيات دور على د2008) الجمل دراساااااااة أكدت كما ،د2004) رجب كدراساااااااة الوالدية والتربية د2005)

 ،د2012) وقديح مصااااطفى أبو كدراسااااة الفلسااااطينية األساااارة تواجه التي التحديات الدراسااااات بعض بينتو ،أساااارهن
 تفعيل الدراسااات بعض أبرزتو ،الحديثة التربوية المنطلقات وفق للطفل األساارية التربية د2016فهيم) دراسااة أظهرتو

 دراسااااةو ،د2011) االجتماعية القيم في البومحمد ودراسااااة د2018) أحمد كدراسااااة اويجابية التربية في األساااارة دور
 النشئ. سلوك إقامة في ودورها االقتصادية التربية على أكدت د2018) مهدات
 السابقة: والدراسات ةالحالي الدراسة بين االتفاق أوجه

 د2005) ونجم د  أبو كدراسة السنة من التأصيل على السابقة الدراسات بعض مع ةالحالي الدراسة تاتفق .1
 د.2004) رجب ودراسة

 النبوية السنة في وردت كما األسرية التربية ضرورة على السابقة الدراسات بعض مع ةالحالي الدراسة تاتفق .2
 د.2016فهيم) كدراسة

 د.2005) ونجم د  أبو كدراسة التحليلي الوصفي المنهج في الدراسات بعض مع ةالحالي الدراسة تاتفق .3
 السابقة: والدراسات ةالحالي الدراسة بين االختالف أوجه

 األسرية. التربية بوظائ  خاصة أساسية دراسة كونها السابقة الدراسات بعض مع ةالحالي الدراسة تاختلف .1

 الفلسطينية. المرأة بدور اختصت كونها في السابقة الدراسات بعض مع ةالحالي الدراسة تاختلف .2
 األسرية: التربية وظائف

 يلي: فيما وتتمثل أبرزها، بتوضيح الباحث وسيكتفي الوظائ  من العديد األسرية للتربية
 اإليمانية: الوظيفة –1

سطينية  المرأة تربية تعد شئتهم  األسرية،  التربية قواعد أولى اويمان ومبادئ اوسالم  منهج علي ألبنا ها الفل  وتن
 والثبات اويمان وزيادة عليه، والتوكل به، واالسااتعانة منهجه، على واالسااتقامة وجل، عز باهلل اويمان على قويمة تنشاائة
 في ورد وقد " والدنيوية الدينية أعمالها عن المسااااؤولية  المرأة تسااااتشااااعرها   أن يجب التي الواجبات هذه أهم ومن عليه،
 عن مساااااائول وكلكم راع كلكم" قال: عنهماد اهلل )رضااااااى عمر بن اهلل عبد عن المعنى هذا على يؤكد ما النبوية الساااااانة
 راعية زوجها بيت في والمرأة رعيته، عن مساائول وهو أهله في راع والرجل رعيته، عن ومساائول راع فاومام رعيته،
 هؤال  ومن ، د512 ت، ب، )مالك، رعيته" عن مساااائول وهو راع ساااايده مال في وال،ادم رعيتها، عن مساااائولة وهي
 اهلل ادع أنس خادمك اهلل رسول  يا أمي قالت قال:  أنس فعن أبنائها، تربية في العظيم وموقفها أنس أم الماجدات النسا  
 ،1995 ويشاااااااير)الدحدوح،    د.75ص ،8ج ،2001 )الب،اري،  أعطيته"  فيما  له   وبارك  وولده  ماله   أكثر :"اللهم قال  له 
 حتى له اهلل فاساااااااتجاب المال، كثرة األولى: دعوات بثالث أمه لطلب اساااااااتجابة ألنس  النبي به دعا ما إلى د272ص

  فيهم. البركة الثالثة: المائة فوق نسله رأ  حتى مات فما الولد، كثرة الثانية: مواشيه، عن المدينة أودية ضاقت
 إيمانيًا: األبنا  تربية في المشر  الفلسطينية المرأة دور إلى الباحث ويشير

 العيوب في الوقوع من وتحصينهم سلوكهم تعديل على يساعد األبنا  في واالستقامة والهداية التقوي معاني غر  .1
 والمفاسد.

 والتكفير. واورهاب الفكري والتطر  والشبهات الفتن مواطن وتجنب بالمسجد، األبنا  ربط .2

 فيها واالستغراق والملذات، والشهوات، للمغريات، عرضة يصبحون بها التي المهلكات الصفات األبنا  تجنيب .3
  .الدنيا إلى والركون

 الحياة. مظاهر كل في أظفارهم نعومة منذ األبنا  نفو  في اويمان وأركان اوسالم بآداب التسلح .4

 العبادات. وممارسة السنن وتطبيق وحفظه القرآن بتالوة إيمانيًا األبنا  صحبة .5

 والمعامالت. والعادات العبادات في قدوة واالنتصاب اوسالمية الدعوة لنشر األبنا  طاقات توظي  .6

 منها والرشد الهداية واستلهام الكريم القرآن في واألمثال القصص في اويمانية التربوية اآلثار على التركيز .7
 يوميًا. ذلك وممارسة

  األمنية: الوظيفة -2
 من به تمر وما الفلسطينية  بالحالة الكامل وعيها خالل من الشامل  األمن تعزيز في الفلسطينية  المرأة دور يتمثل

 ويؤكد وزعزعته،. الصااا  اختراق على قادرة وحديثة قديمة لديه المتوفرة األمنية األسااااليب كل يسااات،دم غاشااام احتالل
 التحلي والم،ابرات األمن عمل خطورة تقتضاااي حيث المسااائولية: بروح والتحلي العمل حب على د5 ،1995 )نميري،
 لذا والعباد، البالد بمصالح  كبيرًة أضراراً  تلحق المجال هذا مثل في اوهمال أخطا  أن إذ العمل، وحب المسؤولية  بروح
 اهلل. مرضااااة به يرجو داخلي، بحافز إليه ينزع أن عليه أن بل البذل على يحُثه من ينتظر أال األمن رجل على لزامًا كان

 المجتمع، في كفرد األمن له يحقق بما اونسااان حياة اوسااالم نظم بقوله: المفهوم هذا إلى د163 ،1992 )عقيدة، ويشااير
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 ومن خارجيًا. أو داخليًا أمنًا أكان سوا   ككل للمجتمع األمن تحقق أخيرًا ثم للمجتمع، كنواة لألسرة  األمن تحقق وبصورة 
 الكرام وصحابته   النبي مارسها  والتي أبنائها تربية في الفلسطينية  للمرأة الشامل  األمني الوعي على تدلل التي الشواهد 

 د.71)النساااااااا :  َجِميًعاد  اْنِفُروا َأِو ُثَبات   َفاْنِفُروا  ِحْذَرُكمْ  ُخُذوا  َآَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّها  )َيا  والحذر  الحيطة  ألخذ  التوجيه  يلي: ما 
 تعد و د،27)األنفال:  َتْعَلُموَند َأْنُتْمَو َأَماَناِتُكمْ   َوَتُ،وُنوا َوالرَّسااااااُاوَل اهلَل َتُ،وُنوا َلا  َآَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّها  )َيا  ال،يانة   من والتحذير 
 والحذر األمني الحس ويظهر أبنائها؛ تربية في الفلسااطينية المرأة بها تتصاا  التي المهارات أهم من األمني الحس مهارة
 عقب  الرساااول بمكان ال،اصاااة المعلومة على الحصاااول  بكر أبو سااايدنا أراد عندما عنها اهلل رضاااي جميل أم لد 
 جميل، أم إلى الذهاب ال،ير، أم والدته من طلب الدعوة، أعدا  ِقبل من بكر أبو سااااااايدنا له تعرض الذي الجسااااااايم األذ 
 اهلل؟ عبد بن محمد عن يسألك بكر أبا إّن فقالت: جميل، أمَّ جا ت حتى ال،ير أمُّ )ف،رجت منها:  الرسول مكان لمعرفة
 نعم. قالت:    فعلت.  ابنك  إلى معك  أذهب  أن تحبين كنت  وإن اهلل، عبد  بن محمد  وال بكر أبا  أعر  ما  جميل:  أم فقالت   
 ألهل منك هذا نالوا قوًما إن واهلل وقالت: بالصياح  وأعلنت جميل أم فدنت دنًفا صريًعا  بكر أبا وجدت حتى معها فمضت 
 عليك شااي  فال قال: تساامع. أمك هذه قالت: ؟ اهلل رسااول فعل فما قال: منهم. لك اهلل ينتقم أن ألرجو وإني وكفر، فسااق
 رسول  آتي أو شراًبا،  وال طعاًما أذوق أال علّي هلل فإن قال: األرقم. دار في قالت: هو؟ أين قال: .صالح  سالم  قالت: منها.

  اهلل رساااااااول على أدخلتاااه حتى عليهمااا يتكئ بااه خرجتااا النااا ، وساااااااكن الرِّجاْال، هاادأت إذا حتى فااأمهلتااا،  اهلل
  د.57 ،2001)الصالبي،

 يلي: فيما أبنائها لد  األمنية التربية تعزيز في الفلسطينية المرأة دور ويل،ص

 االتصال وسائل عبر الفتن يثرن أو مشبوهة، أماكن في يتجمعن اللواتي النسا  من الشديد الحذر األبنا  تعليم .1
  الحديثة

 صعبة مهمة تنفيذ علي وقدرتها جميل أم مثل المجتمع عادات من وعادة كطبيعة األمني الحس على األبنا  تعويد .2
 أحد. بإسالمها يعلم وال

 سهلة وفريسة ثمينًا صيدًا يكونوا ال حتى الحياة مجاالت شتى في األبنا  لد  األمني االستشعار خاصية توظي  .3
 أعدائهم. بيد

 فيها. والوقوع عنها والدراسة الشر بأبواب انشغلوا وإال بال،ير أوقاتهم شغل .4

 وعدم يعنيه ال فيما ال،وض وتجنب الزائد، االستطالع وحب والثرثرة، الفضول عن البعد على األبنا  تربية .5
 المسلمين. عورات وتتبع التجسس

 ال،اصة الممتلكات على والطمأنينة االستثمار وزيادة ورقيه المجتمع بنا  في ودوره األمن أهمية على التركيز .6
 والعامة.

 الفرد. وتوجيه السوك ضبط في أثر من له لما الدنيوي كما األخروي األمن مفاهيم غر  .7
 االجتماعية: الوظيفة -3

 في مالئمة  وفرص ظرو  تهيئة  أجل  من جهود من به  تقوم فيما  اجتماعياً    أبنا ها    رعاية    في األم دور يتحدد 
 وتزويدهم حياتهم، مساااتقبل في تنتظرهم التي والمسااائوليات لألدوار وإعدادهم الصاااالحة، التنشااائة أطفالها تنشااائة سااابيل
 ،2002 )عابدين، بالمجتمع ال،اصة  الثقافة إطار في وعيوبها محاسنها  وتوضيح  تنقيتها مع األخر ، المجتمعات بثقافات
 د.12

 هذه تتحقق ولكي الساامحة، الشااريعة وفق الجماعة بآداب االلتزام على األبنا  تأديب االجتماعية بالتربية ويقصااد
 اوسااااالمية، اآلداب وفق األبنا  تنشاااائة على تعمل أن المجتمع في األساااااسااااية اللبنة بصاااافتها األساااارة على ينبغي التربية

 د.140 ،2004 )رجب، اوسالم في االجتماعية والروابط
 عمرو بن اهلل عبد عن الشااااري  الحديث في كما شااااتمهما عن  نهى حيث الوالدية الرابطة الروابط هذه وأول

 : قال  هريرة أبي وعن د.467،ص3،ج1998)الترمذي، والديه" الرجل يشتم  أن الكبائر "من  اهلل رسول  قال قال:
 قال: من؟ ثم قـاااااااااال "أمك" قال: من ثم قال "أمك" قال: ؟ صااحابتي بحساان النا  أحق من فقال:  النبي إلى رجل جا 

مك"  ،اري،  "أبوك" قال:  من؟ ثم قال  "أ  على د 210ص ،11ج ،1976 )القرطبي، ويعلق . د2ص ،8ج ،2001 )الب
 لذكر األب، محبة أمثال ثالثة تكون أن ينبغي عليها والشفـقـة   األم محبـة  أن علـى  يـدل  الحديث فهذا " بقوله: الحديث هذا
  فقط. الرابعة المرة في األب وذكر مرات ثالث األم  النبي

 المعاملة في إليهم واوحسان  األوالد بإكرام لآلبا  دعوة  النبي وجه حيث األوالد، رابطة مباشرة  بعدها وتأتي
 التوجيه وركز د.257ص ،5ج ،1998 ماجة، )ابن أدبهم" وأحساااااانوا أوالدكم "أكرموا : أنس رواه فيما  قال حيث
 : اهلل رسااول قال قال:  ساامرة بن جابر فعن والنواهي األوامر امتثال على وتربيتهم األبنا  تأديب على كذلك النبوي
 سيسأله اونسان أن المؤكد ومن د.502ص ،5ج ،1998 )الترمذي، بصاع" يتصدق أن من خير ولده الرجل يؤدب "ألن
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سترعاه  عما وجل عز اهلل شري   الحديث في ورد كما ا  عما راع كل سائل  اهلل "إن :قال  اهلل رسول  أن  أنس عن ال
 د.345ص ،10ج ،1993 حبان، .)ابن بيته" أهل عن الرجل يسأل حتى ضيع أم ذلك أحفظ استرعاه

 للشاار، أو لل،ير ساااحب فهو بصاااحبه تأثرًا أشااد الشاااب ألن يصاااحبون من ومعرفة أبنائها متابعة في األم ودور
 قال قال:  هريرة أبي عن النبوي الهدي في ورد كما الوالدين بمسااااااااعدة اختياره وحسااااااان انتقائه مهمة تأتي هنا ومن
 د. 187ص ،4ج ،1998 )الترمذي، ي،الل". من أحدكم فلينظر ، خليله دين على "الرجل : اهلل رسول

 الدين من خارجًا جاره إلى يسااي  الذي اعتبر  والنبي الجيران مساااعدة الضاارورية االجتماعية الروابط ومن
 ؟ اهلل رسااااول يا ذاك وما قالوا: " يؤمن ال واهلل يؤمن، ال واهلل يؤمن، ال واهلل " قال: ، اهلل رسااااول أن هريرة، أبي فعن
  د.68 ،12ج ،1422 )الب،اري، "شره" قال: بوائقه؟ وما قالوا: بوائقه" جاره يأمن ال "جار قال:

 خيرا فليقل اآلخر واليوم باهلل يؤمن كان من " قال  اهلل رسول  عن  هريرة أبى فعن الضي   وإكرام وأيضاً 
 )الب،اري، ضاايفه". فليكرم اآلخر واليوم باهلل يؤمن كان ومن جاره فليكرم اآلخر واليوم باهلل يؤمن كان ومن ليصاامت أو

 د.273 ،2ج ،1422
 الوالدين بمساااااعدة إال ذلك يتم وال الحرام الطرق عن بعيدّا بالحالل وإعفافهم وتحصااااينهم األبنا  تزويج واألهم

 وتوفير مشااكالتهم وحل توجيههم على وتعمل احتياجاتهم تفهم على وتعمل أبنا ها تتابع التي األساارة في المرأة وب،اصااة
 لذا عرشااها، ويقوض أركانها فيهز يضااعضااعها  مما حياتهم شاائون في السااافر التدخل عن بعيدًا لهم، السااعيد العيش ساابل
 فإنه فليتزوج البا ة منكم اساااتطاع من الشاااباب معشااار "يا الشاااري  الحديث في ورد كما المجال، هذا في آكد المرة فدور
 د.2ص ،7ج ،2001 )الب،اري، وجا " له فإنه بالصوم فعليه يستطع لم ومن للفرج وأحصن للبصر أغض

 يلي: فيما أبنائها لد  االجتماعية التربية تعزيز في الفلسطينية المرأة دور ويتمثل

 اوسالمي. المنهج مع تتناسب ال التي السيئة العادات وتجنب السليمة االجتماعية العادات على األبنا  وتنشئة تربية .1

 والجيران. واألصدقا  واألقارب األرحام مع متميزة اجتماعية عالقات تكوين على األبنا  تعويد .2

 من فيها ما ونبذ خيرها من لالستفادة وإرشادهم الحديثة االتصال وسائل من وب،اصة األبنا  ومراقبة متابع .3
 الشاذة. والعالقات كالثنائية بمستقبلهم تعص  تكاد التي الفتاكة األمراض بعض ومن مفاسد،

 والتكي  واألسري النفسي التوافق على األبنا  وتعويد اجتماعيًا ومصاحبتهم بينهم والعدل وتقديرهم األبنا  إكرام .4
 االجتماعي.

 منها والوقاية عالجها طرق وتوضيح خارجها أو األسرة داخل تحدث قد التي العائلية بالمشكالت األبنا  تبصير .5
 عليها. التغلب وسبل

 معهم األسرية الروابط وتقوية وترحالهم حلهم في رفاقهم مع سليمة اجتماعية عالقات تمتين على األبنا  تشجيع .6
 أهاليهم. ومع

 ال،الفات ونبذ والتحابب والتزاور والتعاون والتكافل والتكات  بالتواصل التمزق من الفلسطيني النسيج حماية .7
 الكثيرة. المشتركة القواسم على والتركيز

 األخالقية: الوظيفة -4
 للعزيمة تربية فهي صاحبها،  يمارسها  التي الصحيحة  والعبادة السليمة  للعقيدة طبيعية معادلة نتيجة األخالق تعد
 األقوال عنها فتصدر النفس في الهيئة هذه تستقر عنما وذلك المستمر، الصالح والعمل القويم للسلوك  دافعة وقوة واورادة
 وغيرها. الحديث وأدب والتواضع والحيا  واألمانة كالصدق متعددة وهي روية، بال واألفعال

 فكر إلى حاجة غير من ويساااار بسااااهولة األفعال عنها تصاااادر راساااا،ة للنفس "هيئة الغزالي: عرفه كما وال،لق
 كان وان ،حساااانا خلقا الهيئة سااااميت بسااااهولة عاوشاااار عقال الجميلة األفعال عنها تصاااادر بحيث الهيئة كانت فان وروية
  د.100ص ،1983 )الجرجاني، سيئا" خلقا المصدر هي التي الهيئة سميت القبيحة األفعال منها الصادر

 المجاالت  في ال لإلباحية،   الترويج وهي العولمة  عصااااااار في التحديات   أخطر من واحدة  الوالدية   التربية  تواجه 
 الجنس فكرة ونشااااار واونترنت، الفضاااااائية التلفاز نوافذ خالل من وذلك والفكرية، الجنساااااية اوباحية بل فقط، الجنساااااية
 األخالقية  التربية  على التركيز من بد ال لذا د.25 ،1999 )عمارة،  اونسااااااااني الجساااااااد حقوق من حق وجعلها  المأمون 
 ورد بحيث والمجتمع، اونسااان في األخالقي بالجانب اوسااالم "اهتم كي : د140ص ،1997 )النقيب، ويوضااح لألبنا ،

 ،وهذا العملي جانبها في أم النظري جانبها في سااااااوا  باألخالق تتصاااااال آيات وأربع وخمساااااامائة أل  الكريم القرآن في
 خلق لعلى "وإنك تعالى: فقال  الرسول زكى القرآني التوجيه أن المالحظ ومن القرآن". ربع من يقرب ما يمثل المقدار
  د.191ص ،1،ج1926 )البيهقى، األخالق" مكارم ألتمم بعثت "إنما : وقوله د،4آية: )القلم، عظيم"

 الكذب في هي تقع أن ال ممارسااته على وتعودهم أبنا ها، المرأة تربى أن يجب التي الصاادق األخالق هذه وأول
 قال:  النبي عن عنهماد اهلل )رضاااااي عمر ابن اهلل عبد فعن حياتهم، طوال ذلك ويالزمهم األبنا  نفو  في ذلك فينطبع



2021
 

353 

 يهدي الكذب وإن صاااديقا، اهلل عند يكتب حتى ليصااادق الرجل وإن الجنة إلى يهدي البر وإن البر إلى يهدي الصااادق "إن
 د.25ص ،8ج ،2001 )الب،اري، كذابا" اهلل عند يكتب حتى ليكذب الرجل وإن النار إلى يهدي الفجور وان الفجور إلى

 قريش بهما نعتت اللتان الصاافتان واألمانة الصاادق أي وهما التربية، في الضاارورية األخالق ثاني وهي األمانة
 ظهر وقلب للجميل، والتنكر الفضل،  ونسيان  وال،يانة الغدر عدم األمانة ومن الحياة، في ألهميتهما الجاهلية في  النبي

 القيامة" يوم بغدرته ينصااااااب لوا  غادر "لكل يقول:  النبي ساااااامعت قال: عنهماد اهلل )رضااااااي عمر ابن فعن المجن،
 والحسااابات ال،اصااة المصااالح تنفيذ في المنصااب اسااتغالل عدم على األبنا  وتربية د.104ص ،4ج ،2001 )الب،اري،
ستغالل  تجنب وكذلك الضيقة،  سيطرة  وشهوة  النفوذ ا سبة،  المراقبة غياب عند وذلك يحق ال ما امتالك في ال  عنف والمحا

 )أبو غلول" فهو ذلك  بعد  اخذ  فما  رزقا  فرزقناه  عمل  على اساااااااتعملناه  "من قال   النبي عن أبيه  عن بريدة  بن اهلل عبد 
 العالقات على سااااايئ أثر من لذلك لما األسااااارار، إفشاااااا  وعدم المجالس حفظ األمانة ومن د.93ص ،3ج ب.ت، داود،

 أمانة" فهو التفت ثم بحديث رجل حدث "إذا النبوي الهدي في جا  كما النا ، بين الفتنة نار وإيقاد التفسااااس في والروابط
 د.545ص ،2ج ،1971 األثير، )ابن

 الحياة، وزينة اويمان، قرين فهو عليه األبنا  وتربية به والتحلي الحيا  خلق إلى المرأة النبوي التوجيه وأرشاااااد
 اهلل رساااااول قال : قال أنس فعن عنها، فيبحثوا فاحشاااااة أي أو فيرتكبوه، منكر ألي اليأبهون رعاعًا األبنا  يعيش وبدونه
: د349 ،4ج ب.ت، )الترمذي. زانه" إال شي  في الحيا  كان وما شانه إال شي  في الفحش كان "ما  

 إليهم والنظر النا ،  عن والترفع والغطرساااااااة، التكبر وعدم  التواضاااااااع عليه  أبنا ها   المرأة تربي خلق وأعظم
 "عليكم : اهلل رساااااااول قال  قال:   أمامة   أبي عن ورد كما  المتنطعين، المتكبرين على إال ذلك  يصاااااااح وال باحتقار،  
 )الطبراني، ألبره" اهلل على أقسم  لو أطمار في متضاع   فلربما مسلماً  مسلم  يؤذين فال القلب في التواضع  فإن بالتواضع 
 د.186 ،8ج ،1983

 يلي: فيما أبنائها لد  األخالقية التربية تعزيز في الفلسطينية المرأة دور ويظهر

 األمر. رأ  فهما واألمانة الصدق وب،اصة األبنا  نفو  في الفاضلة األخالق غر  .1

 والمجتمع. النفس في السلبي للسلوك قاتلة اويجابي للسلوك دافعة قوة فهي باألخالق التمسك على األبنا  حث .2

 كل في اوسالم انتشر بها والتي وأعدائهم، أصدقائهم مع معامالتهم في الكرام والصحابة  النبي أخالق تمثل .3
 مكان.

 إال تكون ال اوبن إليها يصل أن يحب التي العالية والدرجة السيامية، والمنزلة المرموقة، المكانة أن األبنا  تعليم .4
 الصحيحة. والعبادة السليمة العقيدة ثمرة وهي الفاضلة باألخالق

 األسرة لطبيعة طبيعي كمؤشر اآلخرين أمام وأفعاله أقواله عن األخالقية المسئولية تحمل على األبنا  تربية .5
 الفاضلة. باألخالق الملتزمة

 تحمد ال التي واألخطا  والمعايب المعاصي في الولوج وعدم الشهوات ضبط في األخالق بدور األبنا  تبصير .6
 عقباها.

 لها يتعرض التي الكبيرة الم،اطر أمام نسيجه وتمزق األسري، والتفكك ال،لقي، االنحالل من المجتمع حماية .7
 وتلقيه حقيقته على الدين فهم وعدم والت،ل ، الجهل بسالح واورهاب والتطر  الفكري، الغزو رأسها وعلى
 فهم. بدون والتطبيق علم، بغير واوفتا  الجهلة، من

 التعليمية: الوظيفة -5
 اوسالم  في العلم ألن بالعلم؛ تمامًا الرجل كما ذكرها وأعلى شأنها  ورفع تكريم أيما وكرمها المرأة اوسالم  قدر

 اْلِعْلَم ُأْوُتْوا َوالَِّذْيَن ِمْنُكْم َمُنْواٰ  ا الَِّذْيَن اهلُل )َيْرَفُع تعالى: قال ومسااالمة مسااالم كل على فرض وهو رفيعة، عالية مكانة يحتل

  اهلل رساااااول قال قال: مالك بن أنس عن المطهرة النبوية السااااانة وفي د11)المجادلة: َخِبْيرد َتْعَمُلْوَن ِبَما َواهلُل ت ٰ  َدَرج

 د.81 ،1ج ب.ت، ماجه، )ابن مسلم" كل على فريضة العلم "طلب
 تعاليمه وتطبيق اوسااالمي، للدين فهمها خالل من وألبنائها أساارتها في التعليمي الفلسااطينية المرأة دور ويتضااح

فا   وعدم  والتكنولوجي، العلمي التطور ومواكبة  والحرام، الحالل ومعرفة  والتعلم، العلم على تحث  التي  بل  بذلك    االكت
 الرسااامية التعليم مؤساااساااات في التعليم من مناساااب قدر على بحصاااولها إال ذلك يكون وال العلم، من لالساااتزادة والدعوة
 المحور الطفل  تجعل  التي الحديثة   التربية  في وب،اصاااااااة   جديد   كل  ومتابعة   النظامية،   وغير النظامية   الرسااااااامية،  وغير

 تعالى: قال كما اهتمامها، ومقدمة عملها طليعة وفي األسا 
 حيث وعلومه الشاااااري  الحديث مجال في ذلك: على الدالة الشاااااواهد ومن د114 )طه: ِعْلمًاد ِزْدِني رَّبِّ )َوُقل

 وابن عمر بن اهلل وعبد  هريرة أبو ذلك في وأكثرهم وجمعها النبوية األحاديث حفظ في ونسااااً  رجااًل الصاااحابة برع
 د276-275ص ،1ج حزم، )ابن ذلك يوضاااح كما الشاااباب من الشاااريفة لألحاديث الرواة وأكثر عنهم اهلل رضاااي عبا 
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 ألفا مالك: بن أنس حديثًا، وثالثون وساااااتمائة حديث ألفا ال،طاب: بن عمر بن اهلل عبد :التالي" النحو على أحاديثهم وعدد
 أحاديث. وعشرة حديث ومائتا حديث ألفا المؤمنين: أم عائشة حديثًا، وثمانون وستة حديث ومائتا حديث

 جالسااات ما الزبير بن عروة "قال فقد منزلة تدانيها ال والفتيا العلم في منزلة ذات عنها اهلل رضاااي عائشاااة وتعد
 القيم، )ابن عائشااااة" من طب وال بفريضااااة أعلم وال للشااااعر أرو  وال بالجاهلية بحديث وال بقضااااا  أعلم كان قط أحدا

 وجل عز اهلل كتاب لحفظ والتسااااابق أبناها وتعليم تربية في الفلسااااطينية المرأة تسااااتثمره ما وهذا د.22ص ،1ج ،1973
 أن الجمل الرحمن عبد الدكتور النبوية والساانة الكريم القرآن دار رئيس وبحسااب الشااريفة، النبوية األحاديث حفظ وكذلك
 وحافظة. حافظ أل  عشرون لمؤسسته التابعين غزة قطاع في اهلل لكتاب الحافظين عدد

 يلي: فيما أبنائها لد  التعليمية التربية تعزيز في الفلسطينية المرأة دور ويتمثل

 الدين. في يفقهه خيرًا به اهلل يرد فمن الديني العلم وب،اصة العلم فضل بيان .1

 األنبيا . ورثة وأنهم مكانة تدانيها ال وأنها واآلخرة الدنيا في العال الدرجات من العلما  مكانة إبراز .2

 العلمي. التقدم ومواكبة واوبداع باالبتكار الدرجات أعلى بنيل للتفوق وتوجيههم األبنا  عقول صناعة .3

 والمعرفة. بالعلم الصعاب حواجز وكسر الحياة مشكالت مواجهة .4

 األعدا . مواجهة في سالح أعظم العلم أن األبنا  أذهان في تثبت .5

 مسيرته. وعرقل المجتمع تواجه التي المشكالت حل في المساهمة .6

 قراراتها فتصبح رقابها، في والتحكم مستقبلها وقتل حقوقها وسلب والشعوب األمم ضياع يعني العلم ضياع .7
  يشا . كي  يقلبها عدوها بيد المصيرية

 االقتصادية: الوظيفة -6
 التربية أكدت وقد المؤسسات،    هذه مقدمة في واألسرة  تربوية، مؤسسات    عدة على االقتصادية  التربية عبئ يقع
 في بالسااعي األمر منها األمر، بهذا صااريحة دعوة الكريم القرآن في وجا ت لألبنا ، االقتصااادية التربية على اوسااالمية
تاج،  للعمل  األرض أرجا   مال؛  في الفقرا  حق وحفظ واون ها  ال كار  تحريم ومن ناز  والربا  االحت مال،  واكت  حثت  كما  ال
 قال قال: اهلل، عبد بن جابر فعن د،204 ،2004 )البحيري، لألبنا  االقتصاااادي السااالوك ضااابط على اوساااالمية التربية
 فاتقوا عنها، أبطأ وإن رزقها، تستوفي  حتى تموت لن نفسا  فإن الطلب، في وأجملوا اهلل اتقوا النا ، "أيها : اهلل رسول 
 د.275 ،3ج ،2009 ماجة، )ابن حرم" ما ودعوا حل، ما خذوا الطلب، في وأجملوا اهلل

 وحرم النار، بها له اهلل أوجب فقد بيمينه مسلم امرئ حق اقتطع "من قال:  النبي أن أمامة، أبي عن ورد وكما
سيرا  شيئا  كان وإن رجل: له فقال . " الجنة عليه  ،36،ج2001 حنبل، )بن أراك" من قضيبا  "وإن قال: اهلل؟ رسول  يا ي
 د576

 حرم وكذلك والتبذير واوسااااارا  ال،مور على المحرم واونفاق األساااااعار ورفع المال حب اوساااااالم حرم كما
 وتهتم المنتج، للعمل األبنا  إعداد عن مسااااائولة الوالدية التربية كانت ولهذا السااااالوكيات، لهذه تدفع التي النفساااااية الدوافع
 األعمال في المشاااركة على يقبل والذي اليومي مصااروفه في المساار  غير اونسااان بإعداد الوالدية االقتصااادية التربية
 في ورد كما  د.2004 ،2004 والكساااااااال)البحيري، ال،مول ويكره العمل  يحب  والذي  وخارجه    المنزل داخل  ال،يرية 
 د.13 ،5ج ب.ت، )السيوطي، مبرور" بيع وكل بيده الرجل عمل الكسب "أطيب النبوي الهدي

 كثرة أتر  ذر أبا يا قال  اهلل رسااااول أن ذر أبي فعن والتعف  والقناعة النفس غنى على أبنا ها المرأة وتعود
 هي اهلل رساااااول يا نعم قلت قال الفقر هي المال قلة أن وتر  قال الغنى هي اهلل رساااااول يا نعم قلت قال الغنى هي المال
 د.290 ،7ج ،1410 )البيهقي، القلب فقر والفقر القلب غنى الغنى إنما كذلك ليس قال الفقر

 والحرام الحالل ومعرفة اوساااااالمي، المنهج من بانطالقها ألبنائها المسااااالمة للمرأة االقتصاااااادية التربية وتتميز
 ،22ج ،1999 حنبل، )بن به أولى فالنار ساااااااحت من نبت لحم الجنة  يدخل ال  قال: كما  الدارين، في للساااااااعادة  وأنها 
 سااالوك في يحيا اونساااان يجعل اوساااالم في االقتصاااادية التربية نظام بقولها: د34 ،2010 )كيندة، أشاااارت كما د،332

 وهو عليه  يعبر وجسااااااارًا لآلخرة، مزرعة  ويجعلها  الحياة،  يبني بل  هماًل، يدعها   وال وحدها   لدنياه   يحيا  ال فهو متوازن،
 من أهله وارزق آمنا بلدا هذا اجعل )رب تعالى: قال كما اآلخرة. في الفوز سااابب هو فالتوازن والحسااانات، بال،ير مليئ

 د.126)البقرة: اآلخرد واليوم باهلل آمن من الثمرات
 خالل: من ألبنائها االقتصادية تربية في الفلسطينية المرأة دور تل،يص ويمكن

 فيصبح والضياع التشتت من والمجتمع الفرد على ذلك وآثار نهائيًا الحرام وترك بالحالل التمسك مبدأ غر  .1
 الضعي . القوي فيها يأكل كغابة المجتمع

 بها تمر التي والحرجة الصعبة األوقات في وب،اصة األبنا ، سلوك ضبط في االقتصادية التربية أهمية بيان .2
  الكمالية. احتياجاتهم وسد األبنا ، بمتطلبات اويفا  من التمكن عدم أو مالية، ضائقة من األسرة
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 بأّن األبنا ، نفو  في وجل عز اهلل آيات من وآية العظيمة مبادئه من ومبدأ اوسالم قواعد من قاعدة ترسيس .3
 يؤخره. أو يمنعه أحد فال م،لوقاته، لكل به تكفل تعالى اهلل عند من الرزق

 عقيدة ذلك فيصبح األبنا ، لد  اآلخرين أيدي في فيما الطمع وتجنب والتعف ، النفس، وغنى القناعة قيمة غر  .4
 أنملة. قيد عنها يحيدون ال وممارساتهم حياتهم في

 التحايل من عقباه تحمد ال فيما والوقوع االنحرا ، منع في اوسالمية االقتصادية التربية بقيمة األبنا  تبصير .5
 عالج أو مشرب أو مأكل من الضروريات من النا  وحاجة الصعبة للظرو  واستغاللهم األعدا ، من واالبتزاز

 سفر. أو

 الهدي في ورد كما عليهم، ي،فى ال بما ذلك وآثار واوسرا  والتبذير البذخ بعدم المعيشية األبنا  حياة تنظيم .6
 د.357 ،13ج ت، ب. )السيوطي، اقتصد" من عال وما المعيشة نص  والرفق العلم نص  السؤال" النبوي:

 المنع وفي والرخا ، الشدة في أوضاعها ومعرفة لألسرة االقتصادية الحياة في المشاركة على األبنا  تعويد .7
 اآلخرين. ومسألة والحاجة والعوز الفقر في الوقوع من أمان صمام لها يكفل بما والعطا ،

 الجهادية: الوظيفة -7
 حيث  الفلساااااااطينية،  والمقاومة  الجهاد  مراحل كافة في الرجل مع التاريس  مر على الفلساااااااطينية  المرأة كانت لقد 
 والمتوفرة عليها القادرة والوسائل  السبل  بكل األعدا  ومقارعة الغاشم،  للمحتل والتصّدي  المقاومة عملية الرجل شاركت 
 معارك في وشاااعبها وطنها عن دفاعًا يؤويها الذي بيتها أو أبنا ها أو نفساااها من وأعطت تملك ما بأغلى فضاااحت لديها،
 والعابس. والضاحك واليابس األخضر طحنت شرسة

 أبنائها تربية في الفلسااطينية المرأة إليها تسااعى أن يجب التي الساانام ذروة له االسااتطاعة وإعداد الجهاد إن حيث
 ِبِه ُتْرِهُبوَن الَ،ْيِل ِرَباِث َوِمْن ُقوَّة  ِمْن اْسَتَطْعُتْم َما َلُهْم )َوَأِعدُّوا تعالى: لقوله مصداقًا والمقدسات واونسان األرض لتحرير
 ُتْظَلُموَند َلا َوَأْنُتْم ِإَلْيُكْم ُيَو َّ اهلِل َسِبيِل ِفي َشْي   ِمْن ُتْنِفُقوا َوَما َيْعَلُمُهْم اهلُل َتْعَلُموَنُهُم َلا ُدوِنِهْم ِمْن َوَآَخِريَن َوَعُدوَُّكْم اهلِل َعُدوَّ

  د.60)األنفال:
 رسااول يا قالت أنها عنها اهلل رضااي المؤمنين أم عائشااة عن روي كما للجهاد تتشااوق المساالمة المرأة كانت وقد

 روي وما د.10 ،14،ج1422)الب،اري، مبرور حج الجهاد أفضااال لكن ال قال نجاهد أفال العمل أفضااال الجهاد نر  اهلل
 وأنا إال وشاااااماال يمينا التفت "ما أحد يوم  اهلل رساااااول قول القتال، في المرأة دور في كعب بنت نسااااايبة عمارة أم عن
 د.27 ،1ب.ت،ج )السيوطي، دوني" تقاتل أراها

 اهلل فإن فيه، والترغيب الجهاد بفضاااااائل بالتذكير والقوة، والشاااااجاعة العزة على األبنا  بتربية شااااااركت ولكنها
ْسَتِوي  تعالى:)َلا فقال بالمجاهدين، القاعدين تسوية  نفى تعالى  ِفي َوالُمَجاِهُدوَن الضََّررِ  ُأوِلي َغْيُر الُمْؤِمِنيَن ِمَن الَقاِعُدوَن َي
ِسِهمْ  ِبَأْمَواِلِهْم اهلِل َسِبيلِ  ِسِهمْ  ِبَأْمَواِلِهْم الُمَجاِهِديَن اهلُل َفضَّلَ  َوَأْنُف ْسَنى  اهلُل َوَعَد َوُكلًّا َدَرَجًة الَقاِعِديَن َعَلى َوَأْنُف  اهلُل َوَفضَّلَ  الُح

 الِجَنان  غر  في الدرجات، من به فضااااااالهم بما  تعالى  اهلل فأخبر د95)النساااااااا : َعِظيًماد  َأْجًرا الَقاِعِدينَ  َعَلى الُمَجاِهِدينَ 
 ويظهر د338 ،1999 كثير، )ابن وتكريمًا" منه إحساااانًا والبركات، الرحمة وحلول والزالت، الذنوب غفرةوم العاليات،

 حارثة بن زيد ساااااارية كانت ساااااات ساااااانة ففي حليمة لها: يقال مزينة من امرأة أن ورد كما كدليل الجهاد في المرأة دور
سر ،  وشا   نعمًا فأصابوا  سليم،  بني محال من محلة على فدلتهم حليمة، لها: يقال مزينة من امرأة فأصاب  بالجموم،  وأ
 وزوجها نفساااااااها للمزنية  اهلل رساااااااول وهب أصااااااااب، بما حارثة بن زيد قفل فلما حليمة، زوج األسااااااار  في وكان

 بقتل للفوز أخوين تسااابق بدر معركة في لألبنا  الجهادية التربية على الدالة الشااواهد ومن د.298 ،1379 )العسااقالني،
 لفي إني عو  بن الرحمن عبد  يقول المسااااااالمين، ومن  اهلل رساااااااول من نال  لطالما   الدين  وأعدا   اهلل أعدا   من عدو 

 من سرا  أحدهما لي قال إذ بمكانهما آمن لم فكأني السن  حديثا فتيان يساري  وعن يميني عن فإذا التفت إذ بدر يوم الص  
 لي فقال دونه أموت أو أقتله أن رأيته إن اهلل عاهدت قال به تصاااااانع وما أخي ابن يا فقلت جهل أبا أرني عم يا صاااااااحبه
 حتى الصاااقرين مثل عليه فشااادا إليه لهما فأشااارت مكانهما رجلين بين أني سااارني فما قال مثله صااااحبه من سااارًا اآلخر
  د.78 ،5ج ،1422 عفرا )الب،اري، ابنا وهما ضرباه

 خالل: من اهلل سبيل في للجهاد وإعدادهم أبنائها تربية في الفلسطينية المرأة دور ويبرز

 االستطاعة. حسب األعدا  مقارعة في واوقدام والبسالة الشجاعة على األبنا  حث .1

 أعدائهم. من بهم المحدقة بالم،اطر والرضى وال،نوع الذل رفض .2

 الغاصب. المحتل من الوطن وتحرير اهلل سبيل في أنواعه بكافة الجهاد بفضل األبنا  تبصير .3

 والمال. النفس وبذل واالستشهاد والرباث الجهاد على أبنا ها تحريض .4

 والمصائب. الكوارث نزول وعند الشدائد في واالحتمال الصبر على األبنا  تعويد .5

 الغاصب. المحتل من األوطان وتحرير الدين كلمة إعال  في الجهاد دور بيان .6
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 ونهب أراضيهم وسلب الشعوب واستعباد لألعدا  وال،ضوع والمسكنة بالذل الجهاد ترك بعواقب األبنا  تبصير .7
  حقوقهم. أبسط من وحرمانهم خيراتهم،

 التالية: النتائج إلى الدراسة تتوصل النتائج:

 التعليمية، ال،لقية، االجتماعية، اويمانية، األمنية، النبوية: السنة ضو  في األسرية التربية وظائ  تأصيل .1
 الجهادية. االقتصادية،

 . النبوية السنة في وردت كما أبنائها لد  األسرية التربية في الفلسطينية للمرأة بارز دور وجود .2

 الفلسطيني. المجتمع لدي األسري الوعي بنشر الوظيفي المرأة دور توضيح .3
 التوصيات:
 يلي: بما الباحث يوصي النتائج خالل من

 والصحابيات. الصحابة حية في األسرية التربية في المرأة دور إبراز في  النبي بسنة االهتمام ضرورة .1

 . تواجهها التي ال،طيرة والمشاكل المتعددة األسرية القضايا معالجة في اوعالم وسائل دور تفعيل .2

 تعترض التي والتحديات األسرة مقومات تتناول دراسات إجرا  على والجامعات المعاهد في األساتذة تشجيع .3
 مسرتها.
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 اضطراب ذوي األطفال أمور أولياء لدى النفسي االحتراق بخفض وعالقتها المواجهة إستراتيجيات
 عمان العاصمة في التوحد طيف

 
 ديانا عمر ابزاخ

 جامعة عمان العربية
 21/1/2019: تاريخ االستالم

 
 د. أحمد خالد خزاعله
 جامعة عمان العربية

 24/7/2019: تاريخ القبول
 

 الملخص
 أمور أوليا  لد  النفسااااي االحتراق ب،فض وعالقتها المواجهة إسااااتراتيجيات إلى لتعر ل الدراسااااة هذه هدفت

 اختيارهم تم فردًا د80) من الدراساااااااة عينة أفراد تكونو .عمان العاصااااااامة في التوحد طي  اضاااااااطراب ذوي األطفال

 في ال،اصااة التربية مراكز في المسااجلين التوحد طي  باضااطراب المشاا،صااين األطفال أمور أوليا  من قصاادية بطريقة
 اساات،دام تم الدراسااة أهدا  ولتحقيق م.2019ة2018 الدراسااي العام من األول الدراسااي الفصاال خالل عمان العاصاامة
  وثباتهما. صدقهما دالالت من التحقق وتم النفسي، االحتراق ومقيا  المواجهة، إستراتيجيات مقيا 

 هي التوحد طي  اضااااطراب ذوي األطفال أمور أوليا  لد  السااااائدة المواجهة إسااااتراتيجية أن النتائج أظهرت
 إساااتراتيجية كانت بينما المرهقة، المواق  في التجنب إساااتراتيجية تلتها المرهقة، المواق  في المشاااكلة حل إساااتراتيجية

 مرتفعًا، كان لديهم النفسااااااي االحتراق مسااااااتو  وأن لديهم، شاااااايوعًا األقل هي المرهقة المواق  في للتحكم النفس تنظيم
 والدرجة المواجهة وسااتراتيجيات الكلية الدرجة بين إحصااائية داللة ذات عكسااية ارتباطية عالقة وجود النتائج وأظهرت
 التوحد. طي  اضطراب ذوي األطفال أمور أوليا  لد  الثالث وأبعاده النفسي لالحتراق الكلية

 إسااااااتراتيجيات بين العالقة في تبحث دراسااااااة إجرا  أبرزها كان ؛التوصاااااايات من بعدد الدراسااااااة خرجت وقد
 ذوي األطفال أمور أوليا  من م،تلفة شرائح  وعلى األردني، المجتمع في أخر  بيئات على النفسي  واالحتراق المواجهة
 الدراسة. هذه بنتائج نتائجها ومقارنة التوحد، طي  اضطراب

  .التوحد طي  اضطراب االمور، اوليا  النفسي، االحتراق المواجهة، استراتيجيات :المفتاحية الكلمات
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Abstract 
This study aimed to identify the coping strategies and It’s their relationship to 

reducing psychological burnout among parents of children with autism spectrum disorders 
in amman. sample of the study consisted of (80) Parents of children diagnosed with autism 
spectrum disorder enrolled in special education centers in the capital Amman during the 
first semester of the academic year 2018/2019. To achieve the objectives of the study was 
used a coping strategies scale, and the psychological burnout scale. validity and reliability 
for both scales were obtained.  

The results showed that the strategy of coping with the parents of children with 
autism spectrum disorder is a strategy to solve the problem in stressful situations, followed 
by the strategy of avoidance in stressful situations, while the strategy of self-regulation to 
control stressful situations are the least common, and that the level of psychological Burnout 
was high . The results showed a statistically significant correlation between the degree of 
coping strategies and the total degree of psychological burnout and its three dimensions 
among Parents of children with autism spectrum disorders. 

The study was carried out by a number of recommendations, the most important of 
which was a study examining the relationship between coping strategies and psychological 
burnout on other environments in Jordanian society and on different segments of the 
parents of children with autism spectrum disorder, and to compare their results with the 
ones reported in the current study. 
Key Words: Coping Strategies , Psychological Burnout ,Parents ,Autism Spectrum Disorders  
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 :المقدمة
 من له لما الطفولة مجال في الم،تصاااااين شاااااغلت التي النمائية االضاااااطربات من التوحد طي  اضاااااطراب يعد

 الضغوث  من للعديد عرضة  األسرة  هذه من يجعل وبالتالي الجوانب، م،تل  في وأسرته  نفسه  الفرد على سلبية  تأثيرات
 .والمعرفي والنفسي الجسدي اورهاق من يعانون تجعلهم أن شأنها من التي المتراكمة واألعراض واالجتماعية، النفسية

 تتطلب  التي باألعمال   قيامه   عند  الفرد على تظهر التي األعراض من مجموعة  بمثابة   النفساااااااي االحتراق وُيعد 
 االنفعالية، الطاقة في واساااااتنزا  االنفعالي، باوجهاد الشاااااعور في تتمثل التي اآلخرين، مع مباشااااار بشاااااكل التفاعل منه

 من يحققه ما أو خدمات من يقدمه عمَّا الرضااااا بعدم الفرد شااااعور نتيجتها تكون التي الشاااا،صااااية، النواحي من والتجرد
 .(Maslach, 2003) إنجازات

 النفساااااي االحتراق أن إلى (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001)وليتر وشاااااوفيل ماساااااالش أشاااااار وقد

 موارد واستنزا  التام اوجهاد إلى يشير الذي (Emotional Exhaustion) االنفعالي اوجهاد :هي أبعاد، ثالثة يتضمن

 مع التعامل عند اونساني الشعور فقدان إلى يشير الذي (Dehumanization) المشاعر وتبلد والجسدية، االنفعالية الفرد

 (Reduced Feeling of Accomplishment) باونجاز الشاااعور ونقص وقاساااية، سااالبية بطريقة ومعاملتهم اآلخرين

  العمل. في واونتاجية اونجاز من كل وفقدان الكفا ة بعدم الفرد شعور إلى يشير الذي
 التوحد، باضااااااطراب المصااااااابين األطفال أبا  أن (Kiami & Goodgold, 2017) غولد وغود كيامي وتر 

 في واسااااتنزا  االنفعالي باوجهاد شااااعور من يرافقها وما واالجتماعية النفسااااية الضااااغوث من للعديد لتعرضااااهم ونتيجة
 التوحد، طي  باضااطراب المصااابين أبنائهم تجاه وواجباتهم مهامهم أدا  وبين بينهم تحول أن شااأنها من التي المشاااعر،
 إساااتراتيجيات اختيار عليه يجب وهنا تعترضاااهم، التي الضاااغوطات هذه وتجنب تفادي بمحاولة مطالبين أنفساااهم يجدون
  وتجنبها. الضغوطات لهذه للتصدي مناسبة مواجهة

 الفرد يسااات،دمها التي والمعرفية السااالوكية األسااااليب من مجموعة أنها على المواجهة إساااتراتيجيات إلى وينظر
 أسااااليب أو وحلها، المشاااكلة على التركيز مثل إيجابية أسااااليب إما األسااااليب هذه تكونف واألحداث، المواق  مع للتعامل
 .Littleton, Horsely, John &Nelson, 2007)) والنكران واالنسحاب التجنب مثل سلبية

 يساااعى التي والمعرفية السااالوكية اوساااتراتيجيات أو النشااااطات من مجموعة أنها د2006) المعطي عبد عدَّهاو
 عليها. المترتب االنفعالي التوتر وت،في  المشكالت، وحل الضاغط، الموق  لتطويع خاللها من الفرد

 وفولكمان الزرو  من كل ير ف المواجهة، إسااااااتراتيجيات تصااااااني  حاولت التي النظرية النماذج تعددت وقد
(Lazarus & Folkman) يساااات،دمها التي والمعرفية الساااالوكية اوجرا ات مجموعة وهي المواجهة إسااااتراتيجيات أن 

 أجل من ردالف يساات،دمها والتي المشااكلة على المركزة التعامل هما:إسااتراتيجيات رئيسااين، نوعين إلى صاانفها وقد الفرد،
 االجتماعي، والدعم المساندة وطلب المشكلة، لحل والت،طيط الضغط، مصدر كبح أمثلتها ومن الضاغط الموق  مواجهة

 الضااااغط، الموق  تجاه انفعاالته تنظيم أجل من الفرد يسااات،دمها التي االنفعال على تركز التي المواجهة وإساااتراتيجيات
 عدم حال في والتجنب والهروب المشااااااكلة، حل في األمل مع المسااااااؤولية وتحمل واالبتعاد، الذاتي، التحكم أمثلتها ومن
 د.2006 وحسين، )حسين المشكلة ألسباب عدائية واتجاهات المواجهة، على القدرة

 إلى النفسااي االحتراق مواجهة إسااتراتيجيات مد1990) عام Endler & Parker)) وباركر اندالر صاان  بينما

 على والعمل المشاااكلة، مصااادر تحديد الفرد محاولة إلى تشاااير التي المشاااكلة حل إساااتراتيجية هي: إساااتراتيجيات، ثالث
 عن الناتج االنفعالي التوتر خفض الفرد محاولة إلى تشااااااير التي النفس تنظيم وإسااااااتراتيجية لها، حلول وإيجاد مواجهتها
 البحث بواسااطة المشااكلة عن واالبتعاد اوحجام إلى تشااير التي التجنب وإسااتراتيجية النفسااي، لالحتراق المساابب الموق 
  .(Divan, Vajaratkar & Patel, 2012) الترفية أو االجتماعية والمساندة الدعم عن

 النفسي االحتراق ب،فض وعالقتها المواجهة إستراتيجيات إلى للتعر  الدراسة هذه جا ت تقدم ما على واستنادًا
 لم الحالي بشكلها  المتغيرات هذه وأن خاصة  عمان، العاصمة  في التوحد طي  اضطراب  ذوي األطفال أمور أوليا  لد 

 العالقة  لمعرفة  الدراساااااااة  تلك  إجرا  في للت،طيط الباحثان   دعا  مّما  ؛ األردني العربي المجتمع في دراساااااااة أي تتناولها  
 بينها.

 الدراسة مشكلة
 األطفال، هؤال  ُأسااِر تواجهها التي التَّحديات من التَّوحد طي  اضااطراب من يعانون ممَّن األفراد أحد تنشاائة إن
 التَّوحد طي  اضاااااطراب ذي الطفِل وضاااااِع مع التكي  على ُتسااااااعدها إساااااتراتيجيات إلى األسااااار هذه تحتاُج وبالتالي

 قدرتها لزيادة اأُلسااااار بين ال،برات تبادَل وأنَّ معه، التَّعامل وكيفية الطي  هذا حول الكافية المعلومات على والحصاااااول
 التَّوحد. طي  اضطراب  ذي الطفِل حالِة مع التَّعامل كيفيَّة تحسين  في المهمة المسائل  من االضطراب  هذه مواجهة على
 أوليا  لد  النفسي االحتراق ب،فض وعالقتها المواجهة إستراتيجيات إلى التعر  محاولة الدراسة هذه من الغرضفإن لذا

 عمان. العاصمة في التوحد طي  اضطراب ذوي األطفال أمور



2021
 

361 

 الدراسة مشكلة عناصر
 اآلتية: األسئلة عن اوجابة الدراسة حاولت

 عمان؟ العاصمة في التوحد طي  اضطراب ذوي األطفال أمور أوليا  لد  السائدة المواجهة إستراتيجيات ما .1

 عمان؟ العاصمة في التوحد طي  اضطراب ذوي األطفال أمور أوليا  لد  النفسي االحتراق مستو  ما .2
 اضطراب ذوي األطفال أمور أوليا  لد  النفسي واالحتراق المواجهة إستراتيجيات بين ارتباطية عالقة هناك هل .3

 عمان؟ العاصمة في التوحد طي 
 الدراسة أهمية

 أمور أوليا  لد  النفساااي واالحتراق المواجهة إساااتراتيجيات بين العالقة على الوقو  إلى الدراساااة هذه تساااعى
 هما: رئيسين، محورين في الحالية الدراسة أهمية وستظهر عمان. العاصمة في التوحد طي  اضطراب ذوي األطفال

  النظرية: األهمية -
 واالحتراق المواجهة  بإساااااااتراتيجيات    تتعلق نظرية  أطر من توفره فيما  الدراساااااااة   لهذه  النظرية  األهمية  تظهر

 المجال، هذا ضمن  الباحثون منها يستفيد  أن يمكن والتي التوحد، طي  اضطراب  ذوي األطفال أمور أوليا  لد  النفسي 
 علم إطار  في المفاهيم  هذه  تفساااااااير حاولت   التي والنظريات  المفاهيم  على اطالعهم خالل من الميدان  هذا  في والمهتمون

 طي  اضاااطراب أطفال ُأسااار مع تتعامُل كونها من الدراساااة أهميَّة تنطلُقو ال،اصاااة. والتربية النفساااي واورشااااد النفس
  .المحلي مجتمعهم مع التفاعل من ولتمكنهم االضطراب هذا تبعات لمواجهة اوستراتيجيات من لمزيد  تحتاُج التي التوحد

 في والمتدربين والعاملين األمور وأوليا  الباحثين مساااااعدة في تسااااهم كونها من النظرية الدراسااااة أهمية وتبرز
 على للتغلب المناسبة  اوستراتيجيات  توظي  خالل من أبنائهم بتنشئة  االهتمام نحو توجيههم في التوحد، طي  اضطراب 
االضطراب هذا عن تنشأ قد التي والضغوطات الصعوبات

 
  التطبيقية: األهمية -

 من التي والنفسااااي، التربوي الميدان في عملية فوائد من الدراسااااة نتائج على يترتب فيما التطبيقية األهمية تبدو
 التربية مجال في يينصااصاااتخاو أمور، أوليا  من التوحد اضااطراب ذوي األطفال رعاية على القائمين تساااعد أن شااأنها

 وبالتالي لديهم، النفساااي االحتراق ب،فض وعالقتها المواجهة إساااتراتيجيات إلى التعر  في النفساااي واورشااااد ال،اصاااة
 أمور أوليا  لد  النفساااي االحتراق مساااتويات ت،فيض على تسااااعد التي والعالجية والوقائية، اورشاااادية البرامج وضاااع
  لديهم. النفسي االحتراق مستو  ت،فيض أجل من المواجهة استراتجيات وتنمية التوحد، طي  اضطراب ذوي األطفال

 دالالت فيهما يتوفر النفسي  االحتراق ومقيا  المواجهة، إستراتيجيات  مقيا  هما: مقياسين،  الدراسة  هذه تقدمو
 الدراسة. هذه بعنوان العالقة ذات المستقبلية دراساتهم في آخرون باحثون يست،دمها قد والثبات الصدق من مقبولة

 واإلجرائية: النظرية التعريفات

 معرفية "إستراتيجيات أنها: Endler & Parker, 1990: 7)) وباركر اندالر عرفها المواجهة: إستراتيجيات -

 والتي والنفسي، الجسمي توازنه على الحفاظ أجل من الضاغطة المواق  مع تعامله في الفرد بها يقوم وسلوكية
 إجرائيًا وتعّر  التجنب"، وإستراتيجية االنفعال، المرتكزةعلى ستراتيجياوو المشكلة، حل إستراتيجية في تتمثل
 وباركر اندلر قبل من الُمعد المواجهة إستراتيجيات مقيا  على األمور أوليا  عليها حصل التي الدرجة ضو  في

(Endler & Parker, 1990) الحالية. الدراسة في واست،دامه بترجمته انالباحث قام الذي 

 األفراد لد  تظهر األعراض من "مجموعة أّنه: دMaslach, 2003: 189) ماسالش تعرفه النفسي: االحتراق -

 باوجهاد الشعور في األعراض هذه تتمثل إذ المجتمع، في أفراد مع المباشر التفاعل منهم تتطلب أعمااًل يؤدون الذين
 بالرضا الشعور عدم من حالة عنها ينتج الش،صية، النواحي من والتجرد االنفعالية، للطاقة واستنزا  العصبي،

 األمور أوليا  عليها حصل التي الدرجة ضو  في إجرائيًا ويعّر  الفرد". بها يقوم التي ال،دمات أو اونجازات عن
 هذه في است،دامه تم الذي النفسي لالحتراق دMaslach & Jackson, 1986) وجاكسون ماسالش مقيا  على

 الدراسة.
 (Autism Society of America-ASA, 2016) للتوحد األمريكية الجمعية "عرفت التوحد: طيف اضاااطراب

 الثالث السااانوات في ومؤشاااراتها دالالتها لها التي التطورية النمائية االضاااطرابات من نوع أنه التوحد طي  اضاااطراب
 النمو، نواحي م،تل  على تؤثر والتي الدماغ، إصاااااابة أو الدم كيميائية في ما خلل نتيجة تظهرف الطفل، حياة من األولى

 والتفكير" والتواصل، السلوك، فيه ويضطرب
 ال،اصااااة التربية بمراكز والملتحقون المشاااا،صااااون   هم التوحد طي  اضااااطراب  أطفال : بأن إجرائيَا ويعر 

 د.2018\2019) الدراسي للعام عمان العاصمة محافظة في األهلية
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 المراكز أحد في التوحد طي  اضطراب من يعاني األبنا  أحد لديهم اللذين واألمهات با اآل وهم :األمور أولياء -
   .2019ة2018 الدراسي للعام عمان العاصمة في ال،اصة

 وحدودها الدراسة محددات
  اآلتية: والمحددات الحدود ضمن الدراسة تتحدد

  التوحد. طي  باضطراب المش،صين األطفال أمور أوليا  على الدراسة اقتصرت البشرية: الحدود -

 عمان. العاصمة في الدارسة تطبيق تم المكانية: الحدود -

 م.2019ة2018 الدراسي العام من األول الدراسي الفصل خالل الحالية الدراسة تطبيق تم الزمانية: الحدود -

 النفسي االحتراق ومقيا  المواجهة، إستراتيجيات مقيا  بـ: والمتمثلة الدراسة أدوات تمتع مد  الدراسة: أدوات -
 مناسبة. وثبات صدق بدالالت

 الدراسة، هذه لمجتمع مماثلة مجتمعات على إليها التوصل تم التي النتائج تعميم إمكانية مد  يتحدد التعميم: إمكانية -
 الدراسة. لمقياسي والثبات الصدق مؤشرات توافر ومد  مجتمعها، مع المجتمعات تشابهو
 السابقة والدراسات النظري اإلطار

 النظري اإلطار أ.
 Burnout النفسي االحتراق

 عام  وذلك  النفساااااااي االحتراق مفهوم صااااااااغ  من أول (Freudenberger) فرويدنبرجر  النفساااااااي العالم  ُيعد 

 أورد وقد بالعمل، اهتمامًا وأقل كآبة وأكثر وحيوية إنتاجية أقل وتجعلهم ،المهنيين تصيب  نفسية  ظاهرة عدَّهف مد،1974)
 :Guillevic, 2005) جوليفش عرفته  إذ النفساااااااي، االحتراق لمفهوم التعريفات  من الكثير والباحثين  العلما   من العديد  
 االنفعالي  اونهاك  هي أعراض مجموعة  في يتمثل  الذي  المزمن النفساااااااي للضاااااااغط اساااااااتجابة    أو فعل  "رد أنه:  (179

 عامة، بصفة  الحياة وفي العمل في الحما  إلى واالفتقار الحيلة، وقلة واليأ ، الالمباالة، مشاعر  مع والعقلي، والجسدي 
  الحياة". في الحرمان وكذلك الذات، تقدير ونقص

 ال الفرد وأن النفسااي، االحتراق حدوث إلى يؤدي للضااغوث المسااتمر الفرد تعرض أن د2003) عسااكر وير 
 الحفاظ أو التوفير مرحلة و الضغوث  عن الناتجة االستثارة  هي:مرحلة مراحل، عبر يمر إنه بل ،مفاجئ بشكل  إليه يصل 
 تتكون النفسي  االحتراق ظاهرة أن دMaslach, 2003) ماسالش  تر  بينما اونها، أو االستنزا   مرحلة و الطاقة على

 .باونجاز الشعور نقص المشاعرو تبلد و االنفعالي هي:اوجهاد أبعاد، ثالثة من
 وجود أن إلى (Zarafshan, Ahmadi & Arsalani, 2013) وأرساالني وأحمدي ومحمدي زارافشان، وير 

 األمر نفسااية، بصاادمة األمور أوليا  إصااابة إلى يؤدي أن شااأنه من األساارة، في التوحد طي  اضااطراب من يعاني طفل
 إصاابتهم  وربما بالذنب، والشاعور  واالكتئاب القلق قبيل من السالبية  المشااعر  من العديد من يعانون جعلهم شاأنه  من الذي
 النفسي. االحتراق من بحالة

 االحتراق مستو  ارتفاع أن إلى أشارواف دIadarola, et al., 2016) وآخرون أياداروال من كل أكدته ما وهذا

 م،تل  على ساالبية خصااائص من به يتميز وما التوحد، طي  اضااطراب من يعاني الذي الطفل أمور أوليا  لد  النفسااي
 في وصااااااعوبات االجتماعي، االنسااااااحاب إلى والميل واللغة، والتذكر، االنتباه في مشااااااكالت قبيل من لديه النمو جوانب
 من يتضاامنه وما النفسااي، باالحتراق لإلصااابة عرضااه يجعلهم أن شااأنه من االنفعالية، االسااتجابة وفي االنفعالي التعبير
 من يعاني الذي أبنهم مساعدة  على قدرتهم عدم نتيجة باونجاز، الشعور  ونقص الشعور،  وتبلد االنفعالي، باوجهاد شعور 
 االضطراب. هذا

 اقتصادية  أعبا  من أمور أوليا  على التوحد طي  اضطراب  من يعاني طفل وجود يفرضه  ما ذلك، إلى أض  
 هذا مع الوقت معظم قضا   إلى إضافة  هذا ومستلزمات،  وأدوية، عالجات من الطفل هذا مستلزمات  كافة توفير أجل من

 هذه كل االضااااطراب، هذا من يعانيه ما بساااابب بها القيام يسااااتطيع ال والتي احتياجاته وتلبية مساااااعدته، أجل من الطفل
 ,Illias, Cornish) النفساااااااي باالحتراق لإلصاااااااابة عرضاااااااة الطفل هذا أمور أوليا  من تجعل أن شاااااااأنها من األمور

Kummar, Park & Golden, 2018.د 

 Coping Strategies المواجهة إستراتيجيات

 من مجموعة خالل من العشااااارين، القرن من الساااااتينات بداية في المواجهة إساااااتراتيجيات مفهوم اسااااات،دام بدا
 روزمان عرفهاف وأساليبها،  أفعالها، وردود ومهاراتها، وآلياتها، وجهودها، المواجهة، سلوكيات  شملت  التي المصطلحات 

(Roseman, 2013: 141)  :ودارة الفرد يسااااااات،دمها   التي المتنوعة والسااااااالوكية  المعرفية  واألسااااااااليب  "الطرق أنها 

ها  التي الضاااااااغوث ته    في يواجه ية  حيا ثارها    من للت،في  اليوم يه".  آ ما  عل ها  بين يامي  يعرف  & Kiami) غولد  وغود ك
Goodgold, 2017: :هذه تكون وقد الضاااغط، الموق  مع تعامله في الفرد بها يقوم وساالوكية معرفية "اسااتجابات أنها 
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 وغير ساااالبية إماو الموق ، هذا في متحكمًا الفرد من وتجعل الضاااااغط، للموق  مسااااايرتها في إيجابية إما االسااااتجابات
 والنفسي". الجسمي الفرد توازن على سلبي تأثير ذلك عن ينجم ممَّا الضاغط؛ للموق  مسايرة

ناولت    التي النظرية  النماذج  تعددت   وفولكمان  الزرو  قدم ف النفساااااااي، لالحتراق المواجهة  إساااااااتراتيجيات   ت
(Lazarus and Folkman Model) على المركزة المواجهة هما:إساااااتراتيجيات المواجهة، إساااااتراتيجيات من نوعين 

 (Moos) مو  قدم بينما .د2006 وحسااااااين،  )حسااااااين  االنفعاالت على المركزة المواجهة اسااااااتراتجيات  و المشااااااكلة 

 المواجهة وإستراتيجية  األقدامية المواجهة إستراتيجية  وهما النفسي،  واالحتراق النفسية  الضغوث  لمواجهة إستراتيجيتين 
 .(Roseman, 2013) )التجنبيةد اوحجامية
  Autism Spectrum Disorders التوحد طيف اضطراب

 إلى (Autism Spectrum Disorders) التوحد  طي  باضاااااااطراب   الفعلي لالهتمام  التاري،ية   الجذور  تعود

 في يحدث كاضااااطراب التوحد أن إلى أشااااار الذي (Kanner) كانر النفسااااي الطبيب يد على الماضااااي القرن أربعينيات

 د.2013 وكوفمان، )هاالن الوالدة من شهر 36 أول في المبكرة الطفولة
 ضاااامن التوحد تصااااني  ،1980 عام (DSM-3) الثالثة الطبعة والتشاااا،يصااااي  اوحصااااائي الدليل في ورد فقد

 لظهور العمر محك إلغا  تم م1987 عام وفي شهرًا،  د30) قبل األعراض ظهور اشتراث  تم وقد النمائية، االضطرابات 
 ضااامن التصاااني  في والمذكور محدد غير الشاااامل النمائي االضاااطراب على األسااااساااي التركيز كانف التوحد، أعراض

 وهذا (Developmental Disorder-Not Otherwise Specified-PDD-NOS) المحدد غير التوحد اضاااااااطراب

 .(Liethead, 2012) بالتوحد المصابين األطفال عدد زيادة في ساهم

 النمائية االضااطرابات تقساايم تم م،1994 عام (DSM-4) الرابعة الطبعة والتشاا،يصااي  اوحصااائي الدليل وفي

 American) ريت ومتالزمة أساااااابرجر، ومتالزمة الطفولي، االنتكا  واضااااااطراب التوحد، اضااااااطراب من كل إلى
Psychiatric Association, 2013). 

 التوحد اضااااطراب شاااامول الدليل هذا من (DSM IV-TR) المعدلة الرابعة الطبعة تضاااامنت م،2000 عام وفي

شاملة  النمائية االضطرابات  باسم  يعر  ما مظلة ضمن  مستقلة  كفئة  Pervasive Developmental Disorders) ال
– PDD) فيها تم التي اآللية حظيت وقد الساالوكية. األعراض بعض في معه تتقاطع أخر  اضااطرابات أربعة جانب إلى 

 لجملة شااااااملة توضااااايحية خصاااااوصاااااية من لها لما الميدان في واساااااعًا قبواًل الطبعة هذه في التوحد اضاااااطراب عرض
 توضيح  تمو المقترحة، المظلة نفس ضمن  األخر  الفئات من غيره عن التوحد اضطراب  تميز التي السلوكية  األعراض

 الضاااطراب تعري  تقديم تم وقد التوحد. اضاااطراب تشااا،يص عند إليها االساااتناد يجب التي التشااا،يصاااية المعايير جملة
 االجتماعي، التفاعل هي: نمائية، مجاالت ثالثة في يظهر نوعي قصاااور هو التوحد أن إلى يشاااير الطبعة هذه في التوحد
 والتكرارية المحدودة واألنشااطة واالهتمامات الساالوكية األنماث من وجملة اللفظي، وغير اللفظي التواصاال على والقدرة

جب  والتي والنمطية،  مل  أن ي بل  ظهورها  يكت ثة    سااااااان ق ثال  ,American Psychiatric Association) العمر من ال
2000). 

 الشاملة النمائية االضطرابات مسمى ضمن تندرج التي للفئات فهمنا آلية على تمت التي التطورات هذه أدت وقد
(PDD) على األمثلة  ومن الفئة،  هذه  على جوهري تغيير إحداث  إلى الدليل،   من المعدلة   الرابعة  الطبعة  في وردت والتي 

 اضاااطرابًا أصااابحت وإنما الفئات، باقي من كغيرها سااالوكيًا معرفيًا اضاااطربًا تعد لم ريت متالزمة أن على االتفاق ذلك
 فئات من ريت متالزمة اسااتثنا  تم فقد وعليه ،(MeCP2) حدوثها يساابب الذي للجين العلما  توصاال نتيجة جينيًا معرفيًا

 ,Machado, Caye, Frick & Rohde) تش،يصها   ومعايير الفئة مسمى  تغيير إلى باوضافة  التوحد، طي  اضطراب 
2013). 

 هو جديدًا ُمساامى اآلن تساات،دم (DSM-5) والتَّشاا،يصااي اوحصااائي للدليل ال،امسااة الطبعة فإنَّ ذلك على وبناً 

 أسااااااابرجر ومتالزمة ،(AD) التوحد باضاااااااطراب ساااااااابقًا ُيعر  كان ما يجمع الذي (ASD) التوحد طي  اضاااااااطراب

(Asperger Syndrome)، الطفولي التفكك واضااطراب (CDD)، المحدد غير الشااامل النمائي واالضااطراب (PDD- 
NOS) األعراض وشااااااادة عدد باختال  مكوناتها ت،تل  متصااااااالة شاااااااكل على واحد ُمسااااااامى ضااااااامن (American 

Psychiatric Association, 2000). 

 طي  اضاااااااطراب (Autism Society of America-ASA, 2016) للتوحد  األمريكية  الجمعية  عرفت  وقد 

 حياة من األولى الثالث الساااانوات في ومؤشااااراتها دالالتها لها التي التطورية النمائية االضااااطرابات من نوع أنه التوحد
 فيه ويضااطرب النمو، نواحي م،تل  على تؤثر والتي الدماغ، إصااابة أو الدم كيميائية في ما خلل نتيجة تظهر إذ الطفل،
 والتفكير. والتواصل، السلوك،

 الصلة ذات السابقة الدراسات ب:
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  مواجهة إستراتيجيات تناولت التي الدراسات أواًل:
 األمريكية كاليفورنيا والية في دراساااة (Twoy, Connolly & Novak, 2007) ونوفاك وكونولي توي أجر 

ستراتيجيات  عن الكش   إلى هدفت  تكونتو التوحد. طي  باضطراب  المصابين  األطفال أبا  يست،دمها  التي المواجهة إ
 مقيا  اسااااااات،دام تمو التوحد. طي  باضاااااااطراب المصاااااااابين األطفال وأمهات آبا  من فردًا د80) من الدراساااااااة عينة

 الحدود ضاامن جا ت اآلبا  يساات،دمها التي المواجهة إسااتراتيجيات مسااتو  إلى النتائج أشااارت المواجهة. إسااتراتيجيات
 الرسمي  غير والدعم األصدقا ،  من والدعم التشجيع  طلب هي اآلبا  يست،دمها  التي اوستراتيجيات  أهم أنو المتوسطة، 

 الروحي. والدعم واألهلية، كوميةالح المؤسسات من الرسمي والدعم مماثلة، مشكالت واجهت التي األخر  العائالت من
 المواجهة. إستراتيجيات است،دام في واألمهات اآلبا  بين إحصائيًا دالة فروق وجود عدم إلى أشارتو

 إلى لتعر ل هدفت الهند في بدراسة (Divan, Vajaratkar & Patel, 2012) وباتيل وفاجاتكارا ديفان وقامت

 ولي د98) من الدراسة  عينة تكونتو التوحد. طي  اضطراب  ذوي األطفال أسر  تست،دمها  التي المواجهة إستراتيجيات 
 إساااتراتيجيات مقيا  اسااات،دام تم الدراساااة، هد  ولتحقيق التوحد. طي  اضاااطراب ذوي األطفال أمور أوليا  من أمر

 الدعم على والحصول  المشكلة،  حل على المركزة اوستراتيجيات  أن إلى النتائج أشارت و الش،صية.   والمقابلة المواجهة،
 التي إساااااتراتيجيات أهم من المتوفرة ال،دمات على والحصاااااول الوقت، ودارة وساااااائل عن البحث على والعمل المالي،

 التوحد. طي  اضطراب ذوي األطفال أسر تست،دمها
 Gona, Newton, Rimba, Mapenzi, Vijver) بكر وأبو وفيجفير ومابينزي وريمبا ونيوتين غونة وقامت

& Abubakar, 2016)  ذوي األطفال أساار تساات،دمها التي المواجهة إسااتراتيجيات إلى لتعر ل هدفت كينيا في دراسااة 

 طي  اضااااااطراب ذوي األطفال أمور أوليا  من أمر ولي د37) من الدراسااااااة عينة تكونتو التوحد. طي  اضااااااطراب
 ذوي األطفال أمور أوليا  أن إلى النتائج أشاااااارت الشااااا،صاااااية، المقابلة اسااااات،دام تم الدراساااااة، هد  ولتحقيق التوحد.

 إستراتيجيات تطوير على والعمل المشكلة، حل على المركزة اوستراتيجيات است،دام إلى يميلون التوحد طي  اضطراب
 والدعا . الصالة إلى اللجو  إضافة الوقت، ودارة

 مواجهة إسااتراتيجيات إلى لتعر ل هدفت بدراسااة (Kiami & Goodgold, 2017) غولد وغود كيامي وقامت

 أمهات من أمًا د70) من الدراساااااة عينة تكونتو التوحد. طي  اضاااااطراب ذوي األطفال أسااااار لد  النفساااااي االحتراق
 مقيا  اسااااااات،دام تم الدراساااااااة، هد  ولتحقيق األمريكية. المتحدة الواليات في التوحد طي  اضاااااااطراب ذوي األطفال

 اللجو  مثل: االنفعاالت، على المركزة اوستراتيجيات  أن إلى النتائج أشارت  الش،صية.    والمقابلة المقابلة، إستراتيجيات 
 طي  اضاااطراب ذوي األطفال أمهات قبل من اسااات،دامًا األكثر كانت الروحي والدعم والدعا ، اآلخرين، من الدعم إلى

 التوحد.
 النفسي االحتراق تناولت التي الدراسات ثانيًا:

 النفساااية الضاااغوث مساااتو  إلى التعر  إلى هدفت قبرص في دراساااة بإجرا  دSevim, 2007) سااايفيم قامت

 النفسااااية الضااااغوث إدارة في برنامج أثر عن والكشاااا  التوحد، طي  اضااااطراب أطفال أمهات لد  النفسااااي واالحتراق
 أمًا د94) من الدراسااة عينة تكونت األمهات. لد  واالحتراق النفسااي الضااغط مسااتو  ت،فيض على النفسااي واالحتراق

 ومقيا  النفساااااية، الضاااااغوث مقيا  اسااااات،دام تم الدراساااااة، هد  ولتحقيق التوحد. طي  اضاااااطراب أطفال أمهات من
 طي  اضااطراب أطفال أمهات لد  النفسااي واالحتراق النفسااية الضااغوث مسااتو  أن النتائج أظهرت النفسااي. االحتراق
 كان النفسي  واالحتراق النفسية  الضغوث  إدارة في اورشادي  البرنامج أن إلى الدراسة  نتائج وبينت متوسطًا.  كان التوحد
 األمهات. لد  النفسي واالحتراق النفسية الضغوث مستو  خفض في فاعاًل

 في بدراساااة (Zarafshan, Ahmadi & Arsalani, 2013) وأرسااااالني وأحمدي ومحمدي زارافشاااان، وقام

 تكونتو التوحد. طي  اضااااطراب األطفال وأساااار معلمي لد  النفسااااي االحتراق مسااااتو  إلى التعر  إلى هدفت إيران
 أوليا  من أمر ولي د14و) التوحد، طي  اضااااطراب ذوي من الطلبة معلمي من ومعلمة معلمًا د32) من الدراسااااة عينة
 النفساااي. لالحتراق ماساااالش مقيا  اسااات،دام تم الدراساااة، هد  ولتحقيق التوحد، طي  اضاااطراب ذوي األطفال أمور
 متوساااطًا كان التوحد طي  اضاااطراب ذوي من األطفال معلمي لد  النفساااي االحتراق مساااتو  أن إلى النتائج أشاااارتو

 األمور. أوليا  لد  مرتفعًا كان بينما
 في دراسااااااة  (Boujut, Dean, Grouselle & Cappe, 2016) وكاب وغروساااااايل  ودين بوجوت وأجر 

 اضااااطراب ذوي األطفال وأساااار معلمي لد  النفسااااي االحتراق مسااااتو  إلى لتعر ل هدفت األمريكية المتحدة الواليات
 التوحد،  طي  اضاااااااطراب ذوي من الطلبة  معلمي من ومعلمة  معلماً  د245) من الدراساااااااة   عينة  تكونت  التوحد.  طي 
 ماسااااااالش مقيا  اساااااات،دام تم الدراسااااااة، هد  ولتحقيق التوحد. طي  اضااااااطراب األطفال أمور أوليا  من د106و)

 ومعلمي أمور أوليا  لد  النفساااي االحتراق مساااتو  أن إلى النتائج أشاااارتو الشااا،صاااية.  والمقابلة النفساااي، لالحتراق
 متوسطًا. كان التوحد طي  اضطراب ذوي من األطفال
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 القلق مساااتو  إلى لتعر ل هدفت أسااابانيا في بدراساااة دIadarola, et al., 2016) وآخرون أياداروال وقامت

 أسار  من أسارة  د69) من الدراساة  عينة تكونتو التوحد. طي  اضاطراب  أطفال أسار  لد  النفساي  واالحتراق واالكتئاب
 ماساااالو ومقيا  االكتئاب، ومقيا  القلق، مقيا  اساااات،دام تم الدراسااااة، هد  ولتحقيق التوحد. طي  اضااااطراب أطفال

 اضطراب  أطفال أسر  لد  النفسي  واالحتراق واالكتئاب القلق من كل مستو   أن إلى النتائج أشارت  النفسي.  لالحتراق
 اآلبا  بين النفسااااي واالحتراق واالكتئاب القلق مسااااتو  في فروق وجود عن النتائج وكشاااافت مرتفعًا. كان التوحد طي 

 األمهات. ولصالح واألمهات،
 هاادفاات إيران في دراسااااااااة دAtarean, Ynagy & Taqway, 2018) وتقوايي ويناااغي عطااارين، وأجرت

 طي  اضااطراب أطفال أمهات لد  النفسااية الضااغوث مع التوافق وإسااتراتيجيات النفسااي االحتراق مسااتو  إلى لتعر ل
 مستو   خفض في والغضب  النفسية  الضغوث  إدارة إلى مستند  تدريبي برنامج أثر عن الكش   الدراسة  وهدفت التوحد.
 طي  اضااطراب أطفال أمهات من د30) من الدراسااة عينة تكونتو األمهات. لد  النفسااي واالحتراق النفسااية الضااغوث
 النفسااااي. االحتراق ومقيا  الغضااااب ومقيا  النفسااااية الضااااغوث مقيا  اساااات،دام تم الدراسااااة، هد  ولتحقيق التوحد.

 اضاااطراب أطفال أمهات لد  النفساااي واالحتراق النفساااية والضاااغوث الغضاااب مساااتو  أن إلى الدراساااة نتائج أظهرتو
 فاعاًل كان والغضب  النفسية  الضغوث  إدارة إلى المستند  التدريبي البرنامج أن النتائج وكشفت  متوسطًا.  كان التوحد طي 
 األمهات. لد  النفسي واالحتراق النفسية الضغوث مستو  خفض في

 في دPaz, Wallander & Tiemensma, 2018) وتيمينسااااااما وواالندر باز أجراها التي الدراسااااااة وهدفت

 اضااطراب أطفال أمور أوليا  لد  النفسااية والضااغوث النفسااي االحتراق مسااتو  إلى تعر لل األمريكية المتحدة الواليات
 النفسااااي االحتراق مسااااتو  خفض في الكتابي اوفصاااااح إلى مسااااتند إرشااااادي برنامج أثر عن وللكشاااا  التوحد، طي 

 أوليا  من أمر ولي د71) من الدراسة  عينة تكونتو التوحد. طي  اضطراب  أطفال أمور أوليا  لد  النفسية  والضغوث 
 الضااغوث ومقيا  النفسااي، االحتراق مقيا  اساات،دام تم الدراسااة، هد  ولتحقيق التوحد. طي  اضااطراب أطفال أمور

 طي  اضااطراب أطفال أمور أوليا  لد  النفسااية والضااغوث النفسااي االحتراق مسااتو  أن إلى النتائج أشااارتو النفسااية.
 النفسااي االحتراق مسااتو  خفض في الكتابي اوفصاااح إلى المسااتند اورشااادي البرنامج فاعلية وإلى مرتفعًا، كان التوحد

 التوحد. طي  اضطراب أطفال أمور أوليا  لد  النفسية والضغوث
 في دراسة  دShiralinia, Musavi & Khojastemehr, 2018) وكوجاستمهير  وموسافي  شايرالينيا  وأجرت

 التوحد، طي  اضااااااطراب أطفال أمهات لد  النفسااااااية والمرونة النفسااااااي االحتراق مسااااااتو  إلى لتعر ل هدفت إيران
 تكونتو األمهات. لد  النفسية والضغوث النفسي االحتراق مستويات خفض في جمعي إرشادي برنامج أثر عن والكش 
 مقيا  اسااااات،دام تم الدراساااااة، هد  ولتحقيق التوحد. طي  اضاااااطراب أطفال أمهات من أمًا د44) من الدراساااااة عينة

 النفسي  االحتراق مستو   أن إلى النتائج أشارت و جمعي. إرشادي  وبرنامج النفسية،  المرونة ومقيا  النفسي،  االحتراق
سية  المرونة مستو   وأن متوسطًا،  كان التوحد طي  اضطراب  أطفال أمهات لد   النتائج بينتو مرتفعًا. كان لديهن النف

 أمهات لد  النفساااية  المرونة مساااتو   وزيادة النفساااي  االحتراق مساااتو   خفض في الجمعي اورشاااادي  البرنامج فاعلية
 التوحد. طي  اضطراب أطفال

 ,Illias, Cornish, Kummar, Park & Golden) وغولدن  وبارك  وكومار  وكونيش اليا   دراسااااااااة أما 
 النفسااية والضااغوث النفسااية المرونة مسااتويات إلى لتعر ل فهدفت األمريكية، المتحدة الواليات في أجريت التي د2018

 المستندة  الناقدة الوصفية  المنهجية الدراسة  است،دمت  التوحد. طي  اضطراب  أطفال أمور أوليا  لد  النفسي  واالحتراق
 تم سابقة  دراسة  د28) من الدراسة  عينة تكونتف المحكمة، العلمية المجالت في المنشورة  السابقة  الدراسات  مراجعة إلى

 أشارت و المحتو . تحليل است،دام  تم الدراسة،  هد  ولتحقيق النفسية.  البيانات قواعد مراجعة خالل من عليها الحصول 
 مرتفعًا، كان التوحد طي  اضطراب  أطفال أمور أوليا  لد  النفسي  واالحتراق النفسية  الضغوث  مستو   أن إلى النتائج
 ال،دمات ونقص الطفل مسااتقبل على ال،و  أن الدراسااة نتائج وبينت متوسااطًا. كان لديهم النفسااية المرونة مسااتو  وأن

 أطفال أسر  لد  النفسي  واالحتراق النفسية  الضغوث  مصادر  أهم من كانت التوحد طي  اضطراب  أطفال ألسر  المتوفرة
 التوحد. طي  اضطراب

 النفسي واالحتراق المواجهة إستراتيجيات بين العالقة تناولت التي الدراسات ثالثًا:
-Dellapiazza, Blanc, Cousson) وبجاادادلي وروير  وميتو جيلي-وكوساااااااون وبالنس ديالبياااز أجر 

Gélie, Miot, Roeyers& Baghdadli, 2018) العالقة عن لكشاااا ل هدفت األمريكية المتحدة الواليات في دراسااااة 

 الدراسااة اساات،دمت التوحد. طي  باضااطراب المصااابين األطفال آبا  لد  النفسااي واوجهاد المواجهة إسااتراتيجيات بين
 عينة تكونت إذ المحكمة، العلمية المجالت في ةالمنشور  السابقة  الدراسات  مراجعة إلى المستندة  الناقدة الوصفية  المنهجية
 الدراسة،  هد  ولتحقيق النفسية.  البيانات قواعد مراجعة خالل من عليها الحصول  تم سابقة  دراسة  د167) من الدراسة 

 التوحد طي  باضااطراب المصااابين األطفال آبا  اساات،دام مسااتو  أن إلى النتائج أشااارتو المحتو . تحليل اساات،دام تم
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 التوحد طي  باضطراب  المصابين  األطفال آبا  است،دام  بين إحصائياً  دالة عكسية  ارتباطية عالقة ووجود من،فضًا،  كان
 إحصائياً  دالة إيجابية ارتباطية عالقة ووجود لديهم، النفسي  واالحتراق المشكلة  حل على القائمة المواجهة وستراتيجيات 

 واالحتراق فعالاالن على القائمة المواجهة وساااتراتيجيات التوحد طي  باضاااطراب المصاااابين األطفال آبا  اسااات،دام بين
 لديهم. النفسي

 السابقة الدراسات على التعقيب
 واالحتراق المواجهة، إستراتيجيات  وهي الرئيسة،  الدراسة  متغيرات حول سابقة  دراسات  من سبق  ما ضو   في
 يأتي: ما ويظهر النفسي،

 التوحد، طي  اضطراب ذوي األطفال أمور أوليا  وهي عينتها، في الحالية الدراسة مع تتفق التي السابقة الدراسات جمع تم -
 ،(Zarafshan, & et.al., 2013) وزمالئه زارافشان ودراسة ،(Divan & et.al., 2012) وزمالئه ديفان دراسة نحو

 ساال  ودراسة ، (Gona & et.al., 2016)وزمالئه غونة ودراسة ،(Boujut & et.al., 2016) وزمالؤه بوجوت ودراسة

 الحالية الدراسة وكذلك ،(Kiami & Goodgold, 2017) غولد وغود كيامي ودراسة ،(Salas, et al., 2017) وزمالؤها

 التوحد. طي  اضطراب ذوي األطفال أمور أوليا  على تطبيقها تم

 وزمالئه بوجوت دراسة مثل األمريكية المتحدة الواليات في تطبيقها تم ما ومنها تطبيقها، مكان في السابقة الدراسات تباينت -
(Boujut, et al., 2016)، غولد وغود كيامي ودراسة (Kiami & Goodgold, 2017)، الهند في تطبيقها تم ما ومنها 

 Gona, et) وزمالئه غونة دراسة نحو كينيا في تطبيقها تم ما ومنها ،(Divan, et al., 2012) وزمالئه ديفان دراسة نحو
al., 2016)، عمان. العاصمة في وتحديدًا األردن في تطبيقها فتمت الحالية الدراسة أما 

 أوليا  لد  النفسي االحتراق ب،فض وعالقتها المواجهة إستراتيجيات تناولها في السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة تميزت -
 وأدواتها، موضوعها، في الحالية الدراسة تميزت فقد وبهذا عمان، العاصمة في التوحد طي  اضطراب ذوي األطفال أمور
 العربية. البيئة في تم الذي التطبيق ومكان

 واإلجراءات الطريقة
 المستخدم: الدراسة منهج

 اساات،دام تمو الحالية، للدراسااة المالئم المنهج بوصاافه الدراسااة، هذه في االرتباطي الوصاافي المنهج اساات،دام تم
 وثباتها. صدقها من التحقق تم أن بعد البيانات لجمع بالدراسة ال،اصة المقايسس

 الدراسة مجتمع
 مراكز في المساااجلين التوحد طي  باضاااطراب المشااا،صاااين األطفال أمور أوليا  جميع من الدراساااة مجتمع أفراد تكون

 اختيار تمف التوحد، طي  اضااطراب ذوي طفاًل د365) عددهم والبالغ عمان، العاصاامة في ال،اص للقطاع التابعة ال،اصااة التربية

 د1) والجدول م،2019ة2018 الدراسي  العام من األول الدراسي  الفصل  خالل الحالية، الدراسة  في عليهم للتطبيق أمورهم أوليا 
  عمان: في ال،اصة المراكز في التوحد اضطراب أطفال توزع يوضح

 عمان األردنية العاصمة في الخاص القطاع بمراكز الملتحقين التوحد طيف اضطراب أطفال توزع :(1) الجدول
 التوحد أطفال عدد المركز

 55 للتوحد الشامل التميز مركز

 25 التربوية لالستشارات وحرو  أرقام مركز

 48 للتوحد االستشاري المركز

 125 للتوحد األردنية األكاديمية

 32 ليفانت مدار 

 36 للتوحد عمان مركز

 24 النمائية واالضطرابات للتوحد العلمي المركز

 20 للتوحد الت،صصي األردني المركز

 365 المجموع

 الدراسة عينة
 مراكز ثالثة في المسااااجلين التوحد طي  باضااااطراب المشاااا،صااااين األطفال أمور أوليا  من الدراسااااة عينة أفراد تكون

 والبالغ ،ينالباحث مع المراكز هذه إدارات لتعاون وذلك قصاااادية بصااااورة اختيارها تم التي عمان، العاصاااامة في ال،اصااااة للتربية
  وهي: م،2019ة2018 الدراسي العام من األول الدراسي الفصل خالل أمر، ولي د80) عددهم

 عمان األردنية العاصمة في المتخصصة المراكز على التوحد طيف اضطراب أطفال أمور أولياء عدد توزع :(2) جدول

 العنوان المديرية/ المركز
 أطفال أمور اولياء عدد

 التوحد طيف اضطراب

 22 عمان الشام روافد -ليفانت مدار 

 18 راشد األمير ضاحية التربوية لالستشارات وحرو  ارقام مركز
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 40 عمان غرب للتوحد األردنية األكاديمية

 80 المجموع

 
 الدراسة: أداتا رابعا:

 األطفال أمور أوليا  لد  النفسي  واالحتراق المواجهة إستراتيجيات  بين العالقة إلى تعر لل الدراسة  هذه هدفت
 الُمعد المواجهة إسااتراتيجيات مقيا  اساات،دام تم الهد  هذا ولتحقيق عمان، العاصاامة في التوحد طي  اضااطراب ذوي
 وجاكساااااون ماساااااالش قبل من المعد النفساااااي ومقياسااااااالحتراق ،(Endler & Parker, 1990) وباركر اندلر قبل من

(Maslach & Jackson, 1986،األداتين: لهاتين عرض يأتي وفيما د 

 المواجهة: إستراتيجيات مقياس األولى: األداة
 اندلر قبل من الُمعد المواجهة إسااتراتيجيات مقيا  باساات،دام انالباحث قام الحالية، الدراسااة أهدا  تحقيق لغايات

 نم المقيا  يتكونو الحالية. الدراسااة في واساات،دامه بترجمته انالباحث قام الذي ،(Endler & Parker, 1990) وباركر

 هي: إستراتيجيات، ثالث على موزعة فقرة د47)

 د.16-1) الفقرات وتمثلها المرهقة: المواق  في المشكلة حل إستراتيجية -

 د.31-17) الفقرات وتمثلها المراهقة: المواق  في للتحكم النفس تنظيم إستراتيجية -

 د1) ملحق د.47-32) الفقرات وتمثلها المراهقة: المواق  في التجنب إستراتيجية -
 المواجهة إستراتيجيات مقياس صدق دالالت

 د10) على األولية  بصاااااااورته  عرضاااااااه خالل من للمقيا   المحتو  صااااااادق دالالت من بالتحقق  انالباحث   قام 
 الجامعات من عدد في ال،اصاااااة والتربية النفساااااي واورشااااااد النفس علم في واالختصااااااص ال،برة ذوي من المحكمين
 وبيئتها الدراساااااااة أهدا  مع لتتناساااااااب لألداة المحتو  صااااااادق دالالت على الوقو  بهد  وذلك د4) ملحق األردنية.
 ومد  الفقرات، صاااااااياغة وساااااااالمة للمقيا ، الفقرات ومال مة الترجمة، دقة اآلتية: المعايير وفق التحكيم وتم الجديدة،
 إخراج وتم المحكمين، من د%80) عليها وافق التي المقترحة بالتعديالت األخذ وتم اللغوية. الناحية من المعنى وضاااوح 
 النهائية. بصورتها األداة
 المواجهة إستراتيجيات مقياس ثبات

 االتسااااق معامل باسااات،دام الثبات دالالت باسااات،راج (Endler & Parker, 1990) وباركر اندلر الباحثان قام

 االتسااااااق معامالت بلغت إذ المقيا ، وساااااتراتيجيات الفا كرونباخ معادلة باسااااات،دام المقيا  أبعاد من ُبعد لكل الداخلي
 وللمقيا  د،0.85) التجنب ووسااتراتيجية د،0.89) االنفعال ووسااتراتيجية د،0.91) المشااكلة حل وسااتراتيجية الداخلي
 د.0.91) ككل

  هما: بطريقتين، المقيا  ثبات من التحقق تم الحالية الدراسة وفي

 استطالعية عينة على المقيا  تطبيق خالل من وذلك(test-retest): االختبار وإعادة االختبار األولى: الطريقة -

 إعادة تم أسبوعين مرور وبعد أفرادها على المقيا  فطبق الدراسة، عينة خارج من أمر ولي د20) من مكونة
 معامل باست،دام والثاني األول التطبيقين بين االرتباث معامل حساب وتم أنفسهم، العينة أفراد على المقيا  تطبيق
 هذه ألغراض مناسبة القيم هذه عدَّت وقد د،0.89-0.82) بين تتراوح االرتباث معامل قيم وكانت بيرسون، ارتباث
 القيم. هذه يبين د3) والجدول ، الدراسة

 
 

 المواجهة إستراتيجيات لمقياس اإلعادة ثبات معامالت قيم :(3) الجدول
 الرقم اإلستراتيجية بيرسون ارتباط معامل

 1 المرهقة المواق  في المشكلة حل إستراتيجية 0.84
 2 المرهقة المواق  في التجنب إستراتيجية 0.83
 3 المرهقة الموق  في للتحكم النفس تنظيم إستراتيجية 0.89
 للمقيا  الكلية الدرجة 0.84

 .الداخلي لالتساق ألفا-كرونباخ معادلة است،دام خالل من وذلك الداخلي: االتساق الثانية: الطريقة -
 المواجهة إستراتيجيات لمقياس الداخلي االتساق ثبات معامالت قيم :(4) الجدول

 الرقم اإلستراتيجية الداخلي االتساق معامل

 1 المرهقة المواق  في المشكلة حل إستراتيجية 0.79
 2 المرهقة المواق  في التجنب إستراتيجية 0.82
 3 المرهقة الموق  في للتحكم النفس تنظيم إستراتيجية 0.90
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 ألغراض مناساااااابة وهي د،0.90-0.79) بين ما تراوحت قد الداخلي االتساااااااق قيم أن د4) الجدول من يالحظ
 الحالية. الدراسة
 المواجهة إستراتيجيات مقياس تصحيح

 د2) نادرًاو درجة، د1) أبدًا التالي: ال،ماسي  ليكرت تدريج است،دام  خالل من المقيا  فقرات نع اوجابة تمت
 الفقرة، على درجة  أعلى د5) الدرجة   تمثل  إذ درجات.  د5) دائماً و درجات،  د4) غالباً  و درجات،  د3) أحياناً  و درجتين،

 إلى العينة أفراد الساااتجابات الحساااابية المتوساااطات تصاااني  على العمل وتم للفقرة. درجة أدنى د1) الدرجة تمثل بينما
 اآلتية: المعادلة باست،دام اوحصائي، المعيار است،دم خالل من مستويات ثالثة

 1.33 =   4    =    1 - 5 =  للقيم األدنى البديل – للقيم األعلى البديل     =  الفئة طول
    3            3                     المستويات عدد                                   

 اآلتي: النحو على ثالثة المستويات فكانت

 . 2.33 - 1 من المن،فضة الدرجة -

 .3.67 = 1.33 - 2.34 من المتوسطة الدرجة -

  .5.00  - 3.68 من المرتفعة الدرجة -
 النفسي: االحتراق مقياس الثانية: األداة

 ماساااالش قبل من المعد النفساااي االحتراق مقيا  باسااات،دام انالباحث قام الحالية، الدراساااة أهدا  تحقيق لغايات
 الحالية. الدراسة  في واست،دامه  بترجمته انالباحث قام والذي د،2) ملحق د،Maslach & Jackson, 1986) وجاكسون 

  هي: أبعاد، ثالثة على موزعة فقرة د22) من المقيا  يتكون

  Emotional Exhaustionاالنفعالي اوجهاد ُبعد -

 Depersonalizationالمشاعر تبلد ُبعد -

 Reduced Feeling of Accomplishment  باونجاز الشعور نقص ُبعد -
 يسااتجيب أن المفحوص من وُيطلب المهنية، واتجاهاته الفرد مشاااعر تقيس عبارات شااكل على فقراته ُبنيت وقد

 يحدث. عندما الشعور هذا شدة إلى فتشير الثانية أما الشعور، هذا تكرار مرات إلى تشير األولى الواحدة، للفقرة مرتين
 على يحصاااااالون الذين األفراد فإنَّ المقيا  لهذا ووفقًا د،7-1) من فقرة كل على المفحوص اسااااااتجابة وتتراوح

 ال أو يعاني أنه على ُيصااان  ال الفرد أنو النفساااي، االحتراق من يعانون الثالثة األبعاد من ُبعد كل على مرتفعة درجات
 أو متوسااطة أو مرتفعة بين تتراوح عنده النفسااي االحتراق درجة أسااا  على ُيصاًان  لكنة النفسااي، االحتراق من يعاني
 مؤشرًا ُيعد فذلك الثالثة، األبعاد من كل على مرتفعة درجات على يحصلون الذين األفراد فإن المقيا  لهذا ووفقًا متدنية.
  النفسي. االحتراق من يعانون أنهم على كافيًا

  قياسها وكيفية ودرجاته الثالثة األبعاد وجاكسونعلى ماسالش مقياس توزيع :(5) الجدول

 األبعاد
 عدد

 الفقرات
 مرتفع متوسط منخفض

 شدة تكرار شدة تكرار شدة تكرار

 ≥30 ≥30 39-26 29-18 ≤ 25 ≤17 9 االنفعالي اوجهاد

 ≤33 ≥12 39-34 11-6 ≤6 ≤5 5 المشاعر تلبد

 ≤36 ≤33 43-37 39-34 ≥44 ≥40 8 باونجاز الشعور نقص

 توزيعاً  موزعة  جا ت  قد  الثالثة  النفساااااااي االحتراق أبعاد  من ُبعد  كل  تقيس التي الفقرات أن د5) الجدول  يبين
 الشااااعور نقص لبعد فقرات د8و) المشاااااعر، تبلد لُبعد فقرات د5و) االنفعالي، اوجهاد لُبعد فقرات د9بمعدل) عشااااوائيًا،
 ذلك. يوضح د6) والجدول باونجاز.

 الثالثة النفسي االحتراق أبعاد وجاكسونعلى ماسالش مقياس فقرات توزيع :(6) الجدول
 الفقرات عدد الفقرات أرقام النفسي االحتراق أبعاد

 9 9-1 االنفعالي اوجهاد
 5 14-10 المشاعر تلبد
 8 22-15 باونجاز الشعور نقص

 22 22-1 ككل المقيا 

 النفسي االحتراق مقياس صدق
 من للمقيا  التمييزي الصااادق دالالت باسااات،راج دMaslach & Jackson, 1986) وجاكساااون ماساااالش قام

لذين  المعلمين فئات  بين التمييز على قدرته    خالل لذين  المعلمين وبين مرتفع نفساااااااي احتراق من يعانون  ا  من يعانون  ا
  متدن . نفسي احتراق
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 بصااااورته عرضااااه خالل من للمقيا  المحتو  صاااادق دالالت من بالتحقق انالباحث قام الحالية الدراسااااة وفي
 من عدد في ال،اصة  والتربية النفسي  واورشاد  النفس علم في واالختصاص  ال،برة ذوي من محكمين د10) على األولية

 الجديدة، وبيئتها الدراسة أهدا  مع لتتناسب لألداة المحتو  صدق دالالت على الوقو  بهد  وذلك األردنية. الجامعات
 وضاااااوح ومد  الفقرات، صاااااياغة وساااااالمة للمقيا ، الفقرات ومال مة الترجمة، دقة اآلتية: المعايير وفق التحكيم وتم

ناحية    من المعنى ها  وافق التي المقترحة  بالتعديالت    األخذ  وتم اللغوية.  ال  األداة إخراج وتم المحكمين، من د%80) علي
 النهائية. بصورتها

 فقرات لـجميع  اللغوية الصياغة تعديل هي: تعديلها ضرورة إلى المحكمون أشار التي التعديالت أبرز كانت وقد
 النحو على تتوزع الفقرات، من عدد إضااافة بضاارورة المحكمون أوصااىو وعينتها، الدراسااة هد  مع لتتناسااب المقيا 
 اآلتي:

 التوحدي"، طفلي حالة نتيجة عاطفي تعب بأي أشعر ال " ونصها د10) الفقرة وهي االنفعالي، اوجهاد ُبعد على فقرات أربع -
 توتر بأي أشعر ال " ونصها د12) والفقرة التوحدي"، بطفلي اليومية العناية نتيجة باورهاق أشعر " ونصها د11) والفقرة
  التوحدي". طفلي حالة نتيجة بالحزن أشعر ال " ونصها د13) والفقرة التوحدي"، طفلي مع تعاملي أثنا 

 طفلي حالة على اآلخرين لوم نتيجة بالذنب أشعر " ونصها د17) الفقرة وهما المشاعر، تبلد ُبعد على فقرتان -
 التوحدي". طفلي مع التعامل عند وقيمة فائدة ذي بأني أشعر " ونصها د18) والفقرة التوحدي"،

 التوحدي"، طفلي مشاعر أتفهم أن أستطيع ال " ونصها د29) الفقرة وهما: باونجاز، الشعور نقص ُبعد على فقرتان -
 التوحدي". طفلي أتعامل عندما انفعاالتي ضبط أستطيع " ونصها د30) والفقرة
  هي: أبعاد، ثالثة على موزعة فقرة د30) من مكونًا النهائية بصورته النفسي االحتراق مقيا  أصبح وبهذا

 د.13-1) الفقرات وتمثله االنفعالي: اوجهاد -

 د.20-14) الفقرات وتمثله المشاعر: تبلد -

  د.30-21) الفقرات وتمثله باونجاز: الشعور نقص -
 النفسي االحتراق مقياس ثبات

ست،راج  دMaslach & Jackson, 1986) وجاكسون  ماسالش  الباحثان قام ست،دام  الثبات دالالت با  معامل با

 االتسااااااق معامالت بلغت إذ المقيا ، ألبعاد الفا كرونباخ معادلة باسااااات،دام المقيا  أبعاد من ُبعد لكل الداخلي االتسااااااق
 د.0.73) باونجاز الشعور نقص ولُبعد د،0.76) الشعور تبلد ولُبعد د،0.87) االنفعالي اوجهاد لُبعد الداخلي

  هما: بطريقتين، المقيا  ثبات من التحقق تم الحالية الدراسة وفي

 استطالعية عينة على المقيا  تطبيق خالل من وذلك(test-retest): االختبار وإعادة االختبار األولى: الطريقة -

 إعادة تم أسبوعين مرور وبعد أفرادها على المقيا  طبق إذ الدراسة، عينة خارج من أمر ولي د20) من مكونة
 معامل باست،دام والثاني األول التطبيقين بين االرتباث معامل حساب وتم أنفسهم، العينة أفراد على المقيا  تطبيق
 هذه ألغراض مناسبة القيم هذه ُعدَّت وقد د،0.87-0.82) بين تتراوح االرتباث معامل قيم وكانت بيرسون، ارتباث
 القيم. هذه يبين د7) والجدول ،(Nunnally, 1994) الدراسة

 النفسي االحتراق لمقياس اإلعادة ثبات معامالت قيم :(7) الجدول
 الرقم الُبعد بيرسون ارتباط معامل

 1 االنفعالي اوجهاد 0.84
 2  المشاعر تبلد 0.87
 3 باونجاز الشعور نقص 0.82

 قيم تراوحت وقد الداخلي، لالتساق ألفا-كرونباخ معادلة است،دام خالل من وذلك الداخلي: االتساق الثانية: الطريقة -
 ذلك. يبين د8) والجدول د،0.90 - 0.79) بين ما المقيا  لمجاالت الداخلي االتساق معامل

 النفسي االحتراق لمقياس الداخلي االتساق ثبات معامالت قيم :(8) الجدول
 الرقم الُبعد الداخلي االتساق معامل

 1 االنفعالي اوجهاد 0.84
 2  المشاعر تبلد 0.78
 3 باونجاز الشعور نقص 0.90

 ألغراض مناساااااابة وهي د،0.90-0.78) بين ما تراوحت قد الداخلي االتساااااااق قيم أن د8) الجدول من يالحظ
 الحالية. الدراسة
 النفسي االحتراق مقياس تصحيح
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 د7) يوم كل  يحدث  اآلتي: ال،ماساااااااي   ليكرت تدريج  اسااااااات،دام   خالل من المقيا   فقرات على اوجابة    تمت 
 في قليلة مرات يحدثودرجات، د5) األسااااااابوع في مرة يحدثو درجات، د6) باألسااااااابوع قليلة مرات يحدثو درجات،
 د1) يحدث الو درجتين، د2) الساااانة في قليلة مرات يحدثو درجات، د3) شااااهر في مرة يحدثو درجات، د4) الشااااهر
لدرجة    تمثل ف واحدة.  درجة  ما  الفقرة، على درجة  أعلى د7) ا لدرجة    تمثل  بين  على العمل  وتم للفقرة. درجة  أدنى د1) ا
 باست،دام اوحصائي، المعيار است،دم خالل من مستويات ثالثة إلى العينة أفراد الستجابات الحسابية المتوسطات تصني 
 اآلتية: المعادلة

 2 =   6   =    1 - 7 =  للقيم األدنى البديل – للقيم األعلى البديل     =  الفئة طول
    3            3                       المستويات عدد                                

 اآلتي: النحو على ثالثة المستويات فكانت

 .3 - 1 من المن،فضة الدرجة تكون وبذلك -

 .5 - 3.01 من المتوسطة الدرجة وتكون -

  .7  - 5.01 من المرتفعة والدرجة -
 الدراسة: إجراءات

 فيها. المست،دمة والمقاييس الدراسة بموضوع المتعلقة السابقة والدراسات النظرية األطر مراجعة -

  لهما. والثبات الصدق دالالت من والتحقق الدراسة، أداتي تطوير -

 تطبيق مهمة تسهيل أجل من ال،اصة التربية مراكز إلى موجهة الجامعة من مهمة تسهيل كتاب على الحصول -
  التوحد. طي  اضطراب ذوي األطفال أمور أوليا  على الحالية الدراسة

 بشرح القيام بعد التوحد، طي  اضطراب ذوي األطفال أمور أوليا  من الدراسة عينة على الدراسة أداتي توزيع -
 عليهما. اوجابة وكيفية لهم، الدراسة أهدا 

 د.SPSS) اوحصائية الحزمة است،دام خالل من إحصائيًا وتحليلها البيانات جمع على العمل -

 نتائج. من الدراسة له توصلت ما ضو  في المناسبة التوصيات وضع -
  الدراسة: متغيرات

 إلى وتقسم والتجنب، واالنفعال، المشكلة، حل وهي: أبعاد، ثالثة وله المواجهة: إستراتيجيات المستقل: المتغير -
 .من،فضدو متوسط،و )مرتفع، هي: مستويات، ثالثة

 نقص وُبعد الشعور، تبلد وُبعد االنفعالي، اوجهاد ُبعد وهي: أبعاد، ثالثة وله النفسي: االحتراق التابع: المتغير -
 .من،فضدو متوسط،و )مرتفع، وهي: مستويات، ثالثة إلى ويقسم باونجاز، الشعور

 اإلحصائية المعالجات

 المعيارية. واالنحرافات الحسابية المتوسطات است،دام تم الثاني والسؤال األول السؤال عن لإلجابة -

 إستراتيجيات بين االرتباطية العالقة عن للكش  بيرسون ارتباث معامل است،دام تم الثالث السؤال عن لإلجابة -
 النفسي. واالحتراق المواجهة

 الدراسة نتائج
 أمور أولياء لدى السائدة المواجهة إستراتيجيات ما نصه: الذي األول، السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج أواًل:

 عمان؟ العاصمة في التوحد طيف اضطراب ذوي األطفال
 وسااااتراتيجيات والرتب المعيارية واالنحرافات الحسااااابية المتوسااااطات اساااات،راج تم السااااؤال هذا عن لإلجابة

 ذلك. يبين د9والجدول) عمان، العاصمة في التوحد طي  اضطراب ذوي األطفال أمور أوليا  لد  السائدة المواجهة
 األطفال أمور أولياء لدى دةالسائ المواجهة إلستراتيجيات المعيارية واالنحرافات الحسابية والمتوسطات الرتب :)9(الجدول

 عمان العاصمة في التوحد طيف اضطراب ذوي

 المستوى المعياري االنحراف الحسابي المتوسط اإلستراتيجية الرقم الرتبة

 متوسط 0.99 3.12 المرهقة المواق  في المشكلة حل إستراتيجية 1 1

 متوسط 0.72 2.76 المرهقة المواق  في التجنب إستراتيجية 3 2

 متوسط 0.53 2.56 بالموق  للتحكم النفس تنظيم إستراتيجية 2 3

 األولى بالرتبة جا ت المرهقة" المواق  في المشااااااكلة حل إسااااااتراتيجية أن إلى د9) الجدول في النتائج تشااااااير
 المواق  في التجنب إسااااتراتيجية تلتها متوسااااط، وبمسااااتو  د،0.99) معياري وبانحرا  د،3.12) حسااااابي بمتوسااااط
 المرتبة في وجا ت متوسااااط، تقدير وبمسااااتو  د،0.72) معياري وبانحرا  د،2.76) بلغ حسااااابي بمتوسااااط المرهقة
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 وبمسااتو  د0.53) معياري وبانحرا  د2.56) بلغ حسااابي بمتوسااط بالموق  للتحكم النفس تنظيم إسااتراتيجية األخيرة
 متوسط. تقدير

 اضطراب  ذوي األطفال أمور أوليا  لد  المواجهة إستراتيجيات  لمستو   الحسابية  المتوسطات  نتيجة من يتبين
 طي  اضاااطراب ذوي األطفال أمور أوليا  لد  المواجهة إساااتراتيجيات مساااتو  في وساااط حالة تمثل أنها التوحد طي 
 المواجهة، إسااتراتيجيات  مقيا  عن األمور أوليا  إجابات متوسااطات  في التفاوت هو ذلك في الساابب  يكون وقد ،التوحد
  الفئة. مركز في توسطها إلى يؤدي أن شأنه من اوجابة فتفاوت

 أوليا  يساات،دمها فساايولوجية أو ساالوكية أو معرفية اسااتجابات عن عبارة إال هي ما المواجهة إسااتراتيجيات إنَّ
 إما االساااااااتجابات هذه تكون وقد النفساااااااي، االحتراق مع التعامل أجل من التوحد طي  اضاااااااطراب ذوي األطفال أمور

 Salas, et) لديهم وتأزمهم الوضع  تفاقم إلى تؤدي سلبية  إماو النفسي،  االحتراق خفض في هم تساعد  إيجابية استجابات 
al., 2017).  

 األطفال أمور أوليا  لد  اسااات،دامًا النفساااي االحتراق مع التعامل إساااتراتيجيات أكثر على االطالع خالل ومن
 وهي األولى المرتبة على حصااالت المرهقة المواق  في المشاااكلة حل إساااتراتيجية أن نجد التوحد طي  اضاااطراب ذوي
 األمور أوليا  معرفة إلى النتيجة هذه إرجاع ويمكن النفسي،  االحتراق خفض في تسهم  التي اويجابية اوستراتيجيات  من

 لها يتعرض التي واالجتماعية النفسية  الضغوث  وت،فيض مواجهة في واوستراتيجيات  األساليب  هذه مثل وفاعلية بأهمية
 هذه  مثل  اسااااااات،دام   يفضااااااالون فهم وبالتالي   معها،  التكي  ومحاولة   التوحد  طي  باضاااااااطراب  أبنائهم  إصاااااااابة   جرا 

 من جز ًا تيجياتاوسترا  هذه أصبحت  حتى ذلك، إلى الحاجة دعت كلما الضغوث  على للتغلب باستمرار  اوستراتيجيات 
 حده من للت،في  لمالَ متها التوحد طي  باضاااطراب أبنائهم إصاااابة عن الناجمة السااالبية اآلثار مع التعامل في سااالوكهم
 . (Gona, et al., 2016) عليهم وآثارها واالجتماعية النفسية الضغوث

 يسااااات،دمها التي المواجهة إساااااتراتيجيات أقل المرهقة المواق  في للتحكم النفس تنظيم إساااااتراتيجية كانت بينما
 التوحد  طي  اضاااااااطراب من يعانون  أطفال  لديهم  اللذين  األمور أوليا   أن إلى النتيجة  هذه  إرجاع  ويمكن ،األمور أوليا  
 والتوتر، والقلق، واوحباث، اليأ ، مشاعر  قبيل من واالجتماعية النفسية  والضغوث  االضطرابات  من العديد من يعانون
 أمام فهم التوحد، طي  باضاااااطراب المصاااااابين بأبنائهم والعناية االهتمام عليهم فإن الضاااااغوث هذه من الرغم ىعل وأنه
 عليهم يجب وهنا تعترضاااااهم، التي الضاااااغوطات هذه وتجنب تفادي بمحاولة مطالبين أنفساااااهم ويجدون المواجهة حتمية
 هذه مثل إخفا  على قدرتهم لعدم ونتيجة وتجنبها، الضاااااغوطات لهذه للتصااااادي مناسااااابة مواجهة إساااااتراتيجيات اختيار

 المواق  في النفس تنظيم على تقوم التي واوسااااتراتيجيات األساااااليب اساااات،دام إلى مياًل أقل يكونون فإنهم الضااااغوطات
 المرهقة.

 نتائج مع اتفقت الحالية النتائج أن انالباحث وجد الموضاااوع، بهذا المتعلقة الساااابقة الدراساااات نتائج ضاااو  وفي
 التي المواجهة إستراتيجيات  مستو   أن بينت التي (Twoy, et al., 2007) نيوآخر توي دراسة  مثل: الدراسات،  بعض

 ,Divan, Vajaratkar & Patel) وباتيل وفاجاتكارا ديفان ودراسااة المتوسااطة، الحدود ضاامن جا ت اآلبا  يساات،دمها
 ذوي األطفال أسر  تست،دمها  التي إستراتيجيات  أهم من المشكلة  حل على المركزة اوستراتيجيات  أن بينت التي (2012

 ,Gona, Newton, Rimba) بكر وأبو وفيجفير ومابينزي وريمبا ونيوتين غونة ودراساااااة التوحد، طي  اضاااااطراب
Mapenzi, Vijver & Abubakar, 2016)  يميلون التوحد طي  اضاااطراب ذوي األطفال أمور أوليا  أن بينت التي 

  المشكلة. حل على المركزة اوستراتيجيات است،دام إلى
 األطفال أمور أولياء لدى النفسي االحتراق مستوى ما نصه: الذي الثاني، السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج ثانيًا:
 عمان؟ العاصمة في التوحد طيف اضطراب ذوي

 ألبعاد والمسااااااتو  المعيارية واالنحرافات الحسااااااابية والمتوسااااااطات الرتب إيجاد تم السااااااؤال هذا عن لإلجابة
 وجر  والشااااادة،  التكرار حيث من باونجازد الشاااااعور  ونقص المشااااااعر،  وتّبلد االنفعالي، )اوجهاد النفساااااي  االحتراق
 د.13) الجدول في والمبينة (MBI) النفسي االحتراق لمقيا  المعتمدة المعيارية القيم مع مقارنتها

 وشدته النفسي االحتراق لتكرار الثالثة بأبعاده وجاكسون ماسالش مقياس معايير :(13الجدول)
 مرتفع متوسط منخفض المستوى الُبعد

 االنفعالي اوجهاد
 ≥30 29-18 ≤17 التكرار

 ≥40 39-26 ≤ 25 الشدة

 المشاعر تبلد
 ≥12 11-6 ≤5 التكرار

 ≤33 39-34 ≤6 الشدة

 الشعور نقص
 باونجاز

 ≤33 39-34 ≥40 التكرار

 ≤36 43-37 ≥44 الشدة
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 وجهة من النفسي  االحتراق ألبعاد والمستو   المعيارية واالنحرافات الحسابية  المتوسطات  يبين د13) والجدول
 عمان. العاصمة في التوحد طي  اضطراب ذوي األطفال أمور أوليا  لد  نظر

 
 
 
 

 ذوي األطفال أمور أولياء لدى النفسي االحتراق ألبعاد والمستوى المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(14(الجدول

 عمان العاصمة في التوحد طيف اضطراب
 المستوى المعياري االنحراف الحسابي المتوسط الُبعد الرقم

 مرتفع 11.38 64.18 االنفعالي اوجهاد 1

 مرتفع 8.46 28.03 المشاعر تلبد 2

 مرتفع 8.65 54.94 باونجاز الشعور نقص 3

 مرتفع 22.91 147.14 الكلية الدرجة

 ككل النفساااااي لالحتراق الكلية الدرجة أن وجاكساااااون ماساااااالش مقيا  لمعايير وفقًا د14 ) الجدول من يالحظ
 مرتفعة. جا ت عمان العاصمة في التوحد طي  اضطراب ذوي األطفال أمور أوليا  لد  األبعاد وجميع

 التوحد طي  اضاااطراب ذوي أمور أوليا  معانات على واضاااحًا مؤشااارًا إليها التوصااال تم التي النتيجة هذه ُتعد
 بها القيام عليهم يفترض التي األدوار وتعدد التوحدي، الطفل رعاية مجال في كبيرة ضااغوث من له يتعرضااون لما نتيجة
 أحدهم كان إذا العمل ظرو  إلى باوضاااافة عام، بشاااكل األسااارة بشاااؤون واالهتمام اآلخرين، باألبنا  االهتمام قبيل من

 ؛ التوحدي أبنهم رعاية جوانب خاصااااة لهم، الموكلة بالمهام القيام عن والعجز باليأ  الشااااعور إلى بها يؤدي ممَّا يعمل؛
 األمر الشاا،صااية، واحتياجاتهم راحتهم حساااب على يكون هذا وكل واحتياجاته، متطلباته تلبيه أجل من الجهود كل تبذلف

  مرتفعة. بدرجات باونجاز الشعور ونقص المشاعر، وتبلد االنفعالي، باوجهاد يشعرهم أن شأنه من الذي
 Swedish) للصااحة السااويدي الوطني المجلس إليه أشااار ما إلى النتيجة هذه إلى تفساايرها في انالباحث سااتنديو

National Board of Health, 2003إعاقة أكانت سوا  األسرة داخل إعاقة من يعاني طفل وجود أن على أكد الذي د 

سية  الضغوث  من للعديد عرضة  األسرة  هذه يجعل أن شأنه  من التوحد، طي  كاضطراب  نمائية أم عقلية أم جسمية   النف
 تكون والتي والمعرفي، والنفساااي الجسااادي باورهاق للشاااعور عرضاااه تجعلهم التي المتراكمة واألعراض واالجتماعية،

 النفسي. االحتراق من معاناتهم النهائية نتيجتها
 األطفال أبا  أن على أكداف (Kiami & Goodgold, 2017) غولد وغود كيامي من كل إليه أشار ما إلى إضافة

 والواجبات المهام كثرة بساااابب واجتماعية نفسااااية ضااااغوث من له يتعرضااااون لما نتيجة التوحد باضااااطراب المصااااابين
 يشااعروا منهم يجعل أن شااأنه من الذي األمر التوحد، طي  باضااطراب المصااابين أبنائهم رعاية أجل من منهم المطلوبة
  مرتفعة. بدرجات باونجاز الشعور ونقص المشاعر، وتبلد االنفعالي، باوجهاد

 طي  باضطراب  المصابين  األطفال أمور أوليا  لد  النفسي  االحتراق من المرتفع المستو   هذا إرجاع يمكنو
  لد  النفسااي االحتراق مسااتو  ارتفاع أرجعواف دIadarola, et al., 2016) نيوآخر أياداروال إليه أشااار ما إلى التوحد

 على سااالبية خصاااائص من التوحدي الطفل به يتميز ما إلى التوحد، طي  اضاااطراب من يعاني الذي الطفل أمور أوليا 
 وصااعوبات االجتماعي، االنسااحاب إلى والميل واللغة، والتذكر، االنتباه في مشااكالت قبيل من لديه النمو جوانب م،تل 

 من يتضمنه  وما النفسي،  باالحتراق لإلصابة  عرضه  يجعلهم أن شأنه  من االنفعالية، االستجابة  وفي االنفعالي التعبير في
 من يعاني الذي أبنهم مساعدة  على قدرتهم عدم نتيجة باونجاز، الشعور  ونقص الشعور،  وتبلد االنفعالي، باوجهاد شعور 
 االضطراب. هذا

 األمور أوليا  إصاااابة إلى يؤدي أن شاااأنه من األسااارة، في التوحد طي  اضاااطراب من يعاني طفل وجود أنو
 واالكتئاب القلق قبيل من السلبية  المشاعر  من العديد من يعانون اآلبا  من يجعل أن شأنه  من الذي األمر نفسية،  بصدمة 
 .(Zarafshan, Ahmadi & Arsalani, 2013) النفسي االحتراق من بحالة إصابتهم وربما بالذنب، والشعور

 نتائج مع اتفقت الحالية النتائج أن انالباحث وجد الموضاااوع، بهذا المتعلقة الساااابقة الدراساااات نتائج ضاااو  وفي
 النفسي  االحتراق مستو   أن بينت التي (Zarafshan, et al., 2013) نيوآخر زارافشان  دراسة  مثل الدراسات  بعض

 االحتراق مستو   أن بينت التي دIadarola, et al., 2016) نيوآخر أياداروال ودراسة  األمور، أوليا  لد  مرتفعًا كان

 أن بينت التي دPaz, et al., 2018) نيوآخر باز ودراسة  مرتفعًا، كان التوحد طي  اضطراب  أطفال أسر  لد  النفسي 

 ,Illias) نيوآخر إليا  ودراسة  مرتفعًا، كان التوحد طي  اضطراب  أطفال أمور أوليا  لد  النفسي  االحتراق مستو  
et al., 2018طي  اضاااطراب أطفال أمور أوليا  لد  النفساااي واالحتراق النفساااية الضاااغوث مساااتو  أن بينت التي د 

  مرتفعًا. كان التوحد
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 النفسية  الضغوث  مستو   أن بينت التي دSevim, 2007) سيفيم  دراسة  مثل الدراسات  بعض نتائج مع واختلفت

 Boujut, et) نيوآخر بوجوت ودراساااة متوساااطًا، كان التوحد طي  اضاااطراب أطفال أمهات لد  النفساااي واالحتراق
al., 2016) كان التوحد طي  اضااااطراب ذوي من األطفال أمور أوليا  لد  النفسااااي االحتراق مسااااتو  أن بينت التي 

 أمهات لد  النفسااي االحتراق مسااتو  أن بينت التي دAtarean, et al., 2018) نيوآخر عطارين ودراسااة متوسااطًا،

 أن بينت التي دShiralinia, et al., 2018) نيوآخر شااايرالينيا ودراسااة متوسااطًا، كان التوحد طي  اضااطراب أطفال

  متوسطًا. كان التوحد طي  اضطراب أطفال أمهات لد  النفسي االحتراق مستو 
 المواجهة إستراتيجيات بين ارتباطية عالقة هناك هل نصه: الذي الثالث، السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج ثالثًا:

 عمان؟ العاصمة في التوحد طيف اضطراب ذوي األطفال أمور أولياء لدى النفسي واالحتراق
 النفساااي واالحتراق المواجهة إساااتراتيجيات بين بيرساااون ارتباث معامل قيمة إيجاد تم الساااؤال هذا عن لإلجابة

 ذلك. يبين د18) والجدول الثالثة، وأبعاده
  ومقياس الثالثة وأبعاده النفسي والحتراق المواجهة إستراتيجيات بين االرتباط معامالت قيم :(18الجدول)

 النفسي االحتراق

 المواجهة إستراتيجيات

 المشكلة حل إستراتيجية
 المرهقة المواقف في

 النفس تنظيم إستراتيجية
 المرهقة بالمواقف للتحكم

 في التجنب إستراتيجية
 المرهقة المواقف

 الكلية الدرجة

 *-0.343 *- 0.120 -* 0.120 * 0.403 االنفعالي اوجهاد

 *-0.355 *-0.170 *- 0.256 * 0.321 المشاعر تبلد
 *-0.445 0.054 *-0.276 *-0.238 باونجاز الشعور نقص

 *-0.521 *-0.517 *-0.512 *0.487 الكلية الدرجة

 دα ≤ 0.05) مسااتو  عند إحصااائية داللة ذات عكسااية ارتباطية عالقة وجود د18) الجدول في النتائج أظهرت

 االرتباث  معامل   بلغ إذ الثالث، وأبعاده  النفساااااااي لالحتراق الكلية  والدرجة   المواجهة  وساااااااتراتيجيات  الكلية  الدرجة   يبين
 األطفال أمور أوليا  است،دام بزيادة أنه إلى يشير الذي األمر د0.01) الداللة مستو  عند إحصائيًا دالة وهي د-0.521)

 صحيح. والعكس لديهم، النفسي االحتراق يقل المواجهة وستراتيجيات التوحد طي  اضطراب ذوي
 وساااااتراتجيات التوحد طي  اضاااااطراب ذوي األطفال أمور أوليا  اسااااات،دام زاد كلما أنه إلى النتيجة هذه تدل
 طي  اضااااطراب ذوي األطفال أمور أوليا  اساااات،دام قل كلما حين في لديهم، النفسااااي االحتراق مسااااتو  قل المواجهة
 لديهم. النفسي االحتراق مستو  ارتفع المواجهة وستراتجيات التوحد

 فاعلية في اويجابي التفسااااير يكمن إذ ساااالبي، واآلخر إيجابي أحدهما منظورين، من النتيجة هذه تفسااااير ويمكن
 إذ التوحد، طي  اضااطراب ذوي األطفال أمور أوليا  لد  النفسااي االحتراق مسااتو  خفض في المواجهة إسااتراتيجيات

 الذي النفساااي االحتراق وت،فيض مواجهة في واوساااتراتيجيات األسااااليب هذه مثل وفاعلية بأهمية أمور أوليا  معرفة إن
 هذه اسااات،دام إلى اللجو  وبالتالي معها، التكي  ومحاولة التوحد طي  باضاااطراب أبنائهم إصاااابة جرا  لها يتعرضاااون

 مساااااتو  من يقلل أن شاااااأنه من الذي األمر ؛عليهم وآثاره النفساااااي االحتراق حده من الت،في  أجل من اوساااااتراتيجيات
 لديهم. النفسي االحتراق

سلبي  التفسير  يمكن بينما  طي  اضطراب  ذوي األطفال أمور أوليا  لد  النفسي  االحتراق مستو   ضو   في ال
 على واضااااحًا مؤشاااارًا ُيعد والذي المرتفع، المسااااتو  ضاااامن جا  والذي الدراسااااة هذه في إليه التوصاااال تم الذي التوحد
 وتتمثل وفوضااوية واعية غير تكون أفعالهم ردود فإن وبالتالي التوحد، طي  اضااطراب ذوي الطفل أمور أوليا  معانات
 من والهرب تجنبها وربما المشاااااااكلة، على التغلب أجل من منطقية بحلول التفكير على القدرة وعدم واالنفجار، باالنفعال
 لد  النفسااي االحتراق مسااتو  ارتفع كلما فاعله غير المواجهة إسااتراتيجات من يجعل أن شااأنه من الذي األمر مواجهتا،
  صحيح. والعكس الفرد

 دراسااة مع اتفقت الحالية النتائج أن انالباحث وجد الموضااوع، بهذا المتعلقة السااابقة الدراسااات نتائج ضااو  وفي
 دالة عكساااية ارتباطية عالقة وجود إلى تشاااير التي النتيجة في جزئيًا (Dellapiazza, et al., 2018) نيوآخر ديالبياز

 المشكلة  حل على القائمة المواجهة وستراتيجيات  التوحد طي  باضطراب  المصابين  األطفال آبا  است،دام  بين إحصائياً 
 بين إحصائيًا دالة إيجابية ارتباطية عالقة وجود إلى تشير التي النتيجة في جزئيًا معها واختلفت لديهم، النفسي واالحتراق
 النفسي واالحتراق االنفعال على القائمة المواجهة وستراتيجيات التوحد طي  باضطراب المصابين األطفال آبا  است،دام
  لديهم.

 التوصيات ب.
 :انالباحث وصيي الدراسة نتائج ضو  في

 االحتراق درجة ت،في  أجل من التوحد طي  اضطراب ذوي األطفال أمور ألوليا  تدريبية برامج توفير ضرورة .1
 لديهم. النفسي
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 تساعدهن فاعلة مواجهة إستراتيجيات تبني بضرورة التوحد طي  اضطراب ذوي األطفال أمور أوليا  توعية .2
 .هموتوجيه هم،وإرشاد ،أفضل بصورة النفسي االحتراق ظاهرة مع التعامل في

 المجتمع في أخر  بيئات على النفسي واالحتراق المواجهة إستراتيجيات بين العالقة في تبحث دراسة إجرا  .3
 بنتائج نتائجها ومقارنة التوحد، طي  اضطراب ذوي األطفال أمور أوليا  من م،تلفة شرائح وعلى األردني،

 الدراسة. هذه
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 من عمان العاصمة في الخاصة المدارس في المدرسي االعتماد معايير تطبيق متطلبات توافر مستوى
 التربويين القادة نظر وجهة
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 الملخص
 في ال،اصااة المدار  في المدرسااي االعتماد معايير تطبيق متطلبات توافر مسااتو  إلى التعر  الدراسااة هدفت

 تم و المساااحي، الوصااافي المنهج اسااات،دام تم الدراساااة هدا  ولتحقيق التربويين. القادة نظر وجهة من عمان العاصااامة
 ومتطلبات تعليمية، ومتطلبات تنظيمية، )متطلبات هي: محاور ثالث على موزعة فقرة د28) من مكونة اساااااتبانة تطوير

 وأظهرت ومشرفة.  مشرًفا  د42و) ومديرة مديًرا د311) من الدراسة  عينة تكونت وثباتها، صدقها  من التأكد وتم بشريةد 

 من عمان العاصمة  في ال،اصة  المدار  في المدرسي  االعتماد معايير تطبيق متطلبات توافر مستو   أن الدراسة  نتائج
 ساااايمتوسااااط بين إحصااااائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج أظهرت كما متوسااااًطا. كان التربويين القادة نظر وجهة

 داللة ذات قفر ووجود الجنس، لمتغير تعز  المدرسااااااي االعتماد معايير تطبيق متطلبات توافر لمسااااااتو  االسااااااتجابة
 ضااو  وفي وظيفي. كمساامى التربوي" "المشاار  مساامى لصااالح الفرق وكان الوظيفي، المساامى لمتغير تبًعا إحصااائية
 التعلمية. التعليمية العملية مستو  لرفع المدرسي لالعتماد هيئة إنشا  بضرورة الدراسة أوصت النتائج

 المدرسي. االعتماد معايير المدرسي، االعتماد متطلبات ،توافر مستو  :المفتاحية الكلمات
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Abstract: 
The study aimed at identifying the level of availability of the requirements of applying 

school accreditation standards in private schools in the capital Amman from educational 
leaders' point of view.To achieve the objectives of the study, a suvey method was conducted 
by developing a questionnaire after verifying its validity and stability. It was consisting of 
(28) items divided into three axes: (organizational, educational and human 
requirements).The sample for the study was considered the retrieved (311) questionnaires 
from the principals. And the (42) questionnaires from the supervisors.There were no 
statistically significant differences at the level between the response averages for the level 
of availability of the requirements of applying the school accreditation standards due to the 
gender. and the job title of an "educational supervisor". According to the study's results, The 
researcher recommended to establish a school accreditation authority to raise the level of 
educational learning process 
Keywords: the level of availability of the requirements  School Accreditation Requirements, 
School Accreditation Standards. 
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 :مقدمة
 بأنه يوص   الذي الحالي العصر  سمات  عليه تفرضها  لها، حصر  ال تحديات الحاضر  الوقت في التعليم يواجه

 في أهمية األكثر المؤساااساااة  المدرساااة وتعد األصاااعدة، كافة على المذهلة واالختراعات والتكنولوجيا المعلوماتية عصااار
 المقاييس بكل نوعية نقلة المدرسااااي االعتماد اضااااا  فقد م،رجاته، سااااالمة عن مباشاااارة والمسااااؤولة التعليمي، النظام

ستطاعت  اذ المدرسي،  االعتماد طبقت التي االردن في العمرية للمدار   أوضاعها،  وترتيب تنظيم إعادة المدرسة  هذه ا
 العالمية. المعايير من مجموعة تطبيق خالل من سليمة ومنهجية تربوية علمية أسس على ترتكز أصبحت إذ

 لتقويم الوساااائل أبرز احد يمثل المدرساااي واالعتماد التعليمي، النظام في أهمية األكثر المؤساااساااة  المدرساااة تعد
 بيئتها في المطلوبة التربوية اييرللمع تحقيقها على ومؤشاارا وتطويره، أدائها تقويم في مهما بصاافته المدرسااة أدا  وقيا 
 االعتماد معايير تطبيق خالل من الجودة ضبط  من والتأكد التعليم، مؤسسات   في الجودة لتحقيق العالمية، وبيئتها التعليمية
 النشاااااااى ، وتعليم تربية  على المدرسااااااااة  بقدرة  للثقة  المجتمع فقدان  أن د2010) المالكي  وذكرت د.2003 )اليحيوي،

 والتجديدات التغييرات بعض إدخال والتعليم؛ التربية وزارة على والقائمين والم،طيطين القرار صاااااااناع من يساااااااتوجب
 التعليمية. المؤسسات على التربوية

 العقدين في تزايد التربية، بجودة العالمي االهتمام أن إلى د2013) الرميح أشااارت المتعددة التحديات تزايد ومع
 تقرير إلى االسااتنتاج في واسااتندت المدار ؛ في التعليم إنحدار من العالمية للشااكو  نظرًا العشاارين، القرن من اآلخرين

 منظمة وأوصااااات العربية، الدول في التعليمي لألدا  مساااااتمًرا تدنيًا هناك أن التقرير ذكر حيث ،2008 عام اليونساااااكو
 قصو . كأولوية التعليم جودة تقييم مجال في العربية الدول بدعم اليونسكو

 الحالية، التعليمية السياسات   تحسين  أجل من كافة المجتمعات إليه تسعى  أساسًيًا،   هدًفا التعليم جودة تحسين  ويعد
 بجودة يتسااااااام المقدم التعليم أن من التأكد ولكن التعليم؛ تقديم عند ينتهي ال المعاصااااااارة، التعليمية للنظم الرئيس فالتحدي
  ذلك  ضاااااااو  وفي التعليم. بتطوير المنوطة  الهيئات  تحددها   ومتطلبات،  معايير  وجود ظل  في إال هذا  يحدث  ولن عالية،  
 كي العصاااار، متطلبات لمواجهة تؤهلها التي والكفا ات القدرات من لديها تعليمية كمؤسااااسااااة  لُتعتمد المدار ، سااااتعمل
 د.2011 )احمد، كافة المتغيرات مواجهة على قادًرا تعليمًيا منتًجا النهاية في ُت،ِرَج

 معوقات او صعوبات  هناك ولكن مؤخرًا، النامية الدول في المدرسي  واالعتماد الجودة ضمان  مفهوم انتشر  لقد
 االعتماد الى والوصول  الجودة، بتحقيق الكفيلة والبشرية  المادية الموارد توفر عدم مقدمتها في يأتي الدول، هذه تواجهها

 بالشااااهادات باالعترا  ترتبط كما الجودة، إدارة بمباد   بآخر أو يشااااكل المدرسااااي االعتماد فكرة وترتبط المدرسااااي،
 د.2013 والشحنة، )ندا المدرسي واالعتماد التقييم خالل من يتم الجودة فضمان والتراخيص،

 المدرسة،  وضع  لتحسين  المطروحة الفروض أحد المدرسي  األكاديمي االعتماد أن د2013) كريم ابو وأوضح 
 تحليل ليتم التعليم، في تحقيقها وضاامان الجودة وضاابط المؤسااسااي التربوي التقويم عمليات لمتطلبات مالئمة فرصااة وأنه
 تطبيق ذلك ويشاامل المدرسااي، االعتماد ومتطلبات لمعايير تحقيقها درجة الى اسااتناًدا المدار  وتصااني  المدرسااة، واقع
 االعتماد بمنح م،ولة جهات أو هيئة إنشااااا  ضاااارورة كذلك شاااامولي، بشااااكل رسااااةالمد بتطوير تعنى اسااااتراتيجية خطة

 الدولية. المعايير مع يتماشى بما والعام، ال،اص التعليم في للمدار  المدرسي
 بهد  األكاديمية؛ ولبرامجها للمدرسااة نظامي إجرائي فحص إجرا  تسااتدعي المدرسااي التعليم جودة ضاامان إن

 على وتعمل أهدافها تحقيق على تقوم المدرسااة أن من وللتأكد عالمًيا، أو محلًيا بها المعمول بالمعايير إلتزامها مد  قيا 
 العمل  وآليات  األهدا   تحديد   يتطلب  وهذا  المطلوبة،  التحتية  البنى وتعزز وتوفر ودوري، مساااااااتمر بشاااااااكل  مراجعتها 
 نظام باستحداث  وقيامها المدار ، هذه في المعايير وتطبيق الجودة ثقافة نشر  إلى إضافة  التعليم، جودة بضمان  ال،اصة 
 .(Alstete, 2004)ال،ارجي للتقويم جاهزيتها من وليزيد داخلي مراقبة نظام لها ليوفر الجودة ودارة داخلي

 فيها الدراسااة تبدأ التي الجامعي التعليم مؤسااسااات  على ظهوره بداية في التعليمية المؤسااسااات  اعتماد واقتصاار
 قبل التعليم ليشاااامل بعد فيما توسااااع ولكنه والدكتوراه، الماجسااااتير لدرجة العليا للدراسااااات وكذلك البكالوريو ، بدرجة
 .(Damme, 2000)الم،تلفة وأنواعه بمراحله الجامعي

 بكافة العالي التعليم مؤسااسااات إلى المؤدية الوحيدة البوابة يعد المدار ، في التعليم بأن د2013) عبده وأوضااح
 الكليات  على أثره ساااااااينعكس والذي  به،  االهتمام  ينبغي لذا  الطلبة،  معار   بنا   في األكبر العب   عليه  ويقع أنواعه، 

 االعتماااد تحقيق إلى الساااااااعي الماادار  على لزاماًاا كااان ولااذلااك العااالي، للتعليم ماادخالت م،رجاااتااه كون والجااامعااات،
  التعليم. جودة تحقيق وسائل من وسيلة يعد كونه المدرسي،

 تمنح التي بالمنظمات   البالد في والتعليم التربية  وزارات تعتر  أن ينبغي أنه  دBaker,2002) بيكر ويشاااااااير

 معايير توافر من بالتحقق تقوم مت،صصة    مستقلة  هيئات خالل من التعليمية المؤسسات    اعتماد ويتم المدرسي،  االعتماد
 تعليمية، كمؤساااساااة بها واالعترا  االعتماد على للحصاااول تساااعى التي المدرساااة أو المؤساااساااة في محدده موضاااوعية
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 آفاق أمامهم وتفتح المجتمع، في ومنتجين عاملين كأعضااا  أدوارهم مع يتناسااب بما وتؤهلهم طللبتها ُتعد التي وببرامجها
 .وُرقيه مجتمعهم نهضة أجل من المزيد وتقديم والتطور، للنمو المستقبل

 المدخالت وتطوير تحسااين في الزاوية حجر يشااكل كونه عالمًيا تربوًيا مطلًبا المدرسااي االعتماد تحقيق أصاابح
 ال،اصاااااة العمليات وضااااابط دارة في في األدا  تحساااااين محاور من مهًما ومحوًرا التعلمية، التعليمية بالعملية ال،اصاااااة
 ال،اص التعليم إنشا   أن إذ لتحقيقها، المجتمع يسعى  التي جودةال وتحقيق الم،رجات، تحسين  في رئيًسا  ومعياًرا بالتعليم،
 ورسااالة رؤية في المطلوبة النتاجات لتحقيق واضااحة معايير إلى يحتاج عمان العاصاامة في خصااوصاًاا  متنامية بصااورة
 د.2000 ،)الدوسري األهدا  تحقيق في أساسًيا متطلًبا المدرسي االعتماد يشكل حيث والتعليم، التربية وزارة

 ويعر  م،تلفة، سااياقات في اساات،دامه يتم حيث أخر ، إلى دولة من ي،تل  المدرسااي االعتماد مفهوم اليزال
 عملية ويتبع بها، التعليمية البرامج أو بالمؤسااسااة  ال،اصااة الجودة معايير بعض يتضاامن منشااور رساامي "بيان أنه: على
 عبارة بأنه: د2005العريمي) ويعرفه د.160 ،2013 كريم، )ابو عليها." المتفق المعايير بعض إلى تساااااااتند التي التقييم
 في الراغبة والمؤسااسااات للبرامج المدرسااي االعتماد قرار إلى الوصااول بدونها يمكن ال التي والمواصاافات الشااروث عن

 التعليم برامج تسااااتوفيها أن المطلوب األهدا  أو القواعد أو األبعاد جملة إلى تشااااير وهي االعتماد، هذا على الحصااااول
 وااللتزام. العناية من ومؤسساته

 الذاتي التنظيم بهد  والتعليمية التربوية الساااااااياساااااااات  تتبناها التي الوساااااااائل إحد  هو المدرساااااااي واالعتماد
 ثقة موضاااااع تجعلها بصاااااورة ودعمها وكفا تها، التعلمية التعليمية العملية م،رجات تقوية بهد  الزمال  من والمراجعة
نه:    د2007) والزيادات  مجيد  عرفه  وكذلك    د.2010 )كزلك،  ال،ارجية    األجهزة تحكم من واوقالل المجتمع نة    بأ  مكا
 جودة لمعايير المؤسااسااة اسااتيفا  مقابل األكاديمي البرنامج أو التعليمية للمؤسااسااة ُيمنح علمي أكاديمي وضااع أو أكاديمية
 التقييم. مؤسسات مع عليه ُيتفق ما وفق المقدم التعليم

 في األولى بدأت التدريس. م،رجات تحساااين بهد  مراحل بثالث مسااابوًقا المدرساااي االعتماد مفهوم ظهر فقد
 التحساااين مشاااروع في تجسااادت والتي Kurt Levin ليفين كيرت أفكار خالل من الماضاااي، القرن من السااابعينيات نهاية

 التحسااين في مهمتين حركتين بين التفاعل نتاج وكانت التسااعينيات، بداية في فكانت الثانية المرحلة أما الدولي، المدرسااي
 القيمة بطريقة االهتمام ظهر التفاعل هذا خالل ومن المدرسي،  التحسين  وحركة المدرسية  الفاعلية حركة هما المدرسي؛ 
 في أثرا المدرسااي والتحسااين المدرسااية الفعالية حركتي بين التكامل يرلتأث وكان المدرسااي. األدا  فعالية لقيا  المضااافة
 المرحلة  ظهور إلى ذلك  أد  كما  العالم،  دول من والعديد   المتحدة  الواليات  في المدرساااااااي  االعتماد  إرهاصاااااااات  ظهور
 الطلبة نجاح ودرجة جودة على للحكم معايير بوجود تميزت والتي الماضااااي القرن من التسااااعينيات منتصاااا  منذ الثالثة
 المدرسي االعتماد فكرة أن إلى د2003) ال،طيب أشار وقد د.2006 )النبوي، المعايير تلك تحقيق على المؤسسة  وقدرة
 تحسين  بهد  وذلك األمريكية، المتحدة بالواليات الثانوية والمدار  الجامعات بين مشترك  تطوعي تعاون من انبثقت قد

 القبول. سياسات على واالتفاق التربوي، الوضع
 توافرها ينبغي التي ال،صائص من عديد هناك أن حيث أخر ، إلى هيئة من المدرسي  االعتماد معايير وت،تل 

 واالعتماد وعيوبه، مزاياه له لالعتماد نظام وكل التعليم، جودة لضااامان حتمية ضااارورة االعتماد أن ومنها؛ المعايير في
 واالعتماد التعليمية، المؤساااساااة ومقومات جوانب بكل القدر بنفس يهتم ولكن التعليمية للعملية النهائي بالمنتج فقط يهتم ال

 مصاااداقية يؤكد المدرساااية الجودة جانب إلى واالعتماد لقيمها، تعرضااًاا أو للمؤساااساااة األكاديمية الحرية على ِحجًرا ليس
 د.2017 والمهنية)الدهشان، العلمية والمؤسسات المجتمع قبل من المؤسسة واحترام

 العتماد القومي المجلس وحددها د2007) النجار إليها أشااااار المدرسااااي لالعتماد أساااااسااااية مبادئ ثالثة وهناك
 ومعلومات الدراساااية، المقررات عن معلومات وتشااامل الطلبة تعلم على الدالئل أولها: دNCATE) المعلمين إعداد برامج

سها،  المعلمون سيقوم  التي المعرفة عن ساليب  التدريس ومهارات بتدري  لتعلم صادق  تقويم وثانيها: التدريس. وطرائق وأ
 المؤساااساااي   التعليم الثالث: والمبدأ التقويم. صاااادق على ودالئل الطلبة، يتعلمه لما مناساااابة تقويم أساااااليب ويشاااامل الطلبة
 وتقويمها. البرامج مكونات فحص خالل من بالجودة للتحكم مونظا وتطويرها، البرامج تقويم على دالئل وتشمل

 وهي: المدرساااااااي   لالعتماد  معياًرا  عشااااااار أربعة  بتبني د2011) العربي ال،ليج لدول  التربية  مكتب  حدد  وقد 

 تعلم وتقويم والتعلم، التعليم وعمليات البشاااارية، والموارد للمدرسااااة، الفعالة التربوية والقيادة واألهدا ، والقيم الرسااااالة
 والمباني المتعلمين، وشاااؤون اورشاااادية وال،دمات ال،اصاااة االحتياجات ذوي وتعليم ، والمنهج أدائهم، وتحساااين الطلبة

 واودارة المحلي، والمجتمع المتعلمين مع والتعامل والسااااالمة الصااااحة وخدمات التعلم، ومصااااادر والمكتبة المدرسااااية،
 المستمر. والتحسين للجودة والت،طيط والتمويل المالية

 د:2013الصفار)  اوردتها كما اآلتية األمور تحقيق خالل من الجودة تحقيق في دوًرا الفاعلة المدرسية  ولإلدارة
 مبدأ وفق العالج من خير الوقاية مبدأ وتطبيق والحرية، الالمركزية من ممكن قدر أكبر لتحقيق للمعلمين الفرصااااة إتاحة
 المباشاار، واوشاارا  والمتابعة المناساابة القرارات الت،اذ الالزمة المعلومات يعطي والذي مرة، أول من الصااحيح العمل
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 االرتقا  أجل من المدرساااية اودارة في االعتماد معايير وتبني ورساااالته، التعليم برؤية وربطها المدرساااة رساااالة وتحديد
 خالل من الديمقراطية روح لتفعيل المدرساااة في الواحد الفريق مشاااروع وتبني الجماعي العمل وتعزيز أدائها، بمساااتو 
 المجتمع مؤساااساااات وتشاااجيع عليها، المعلمين وتدريب المناهج تطوير على والعمل اآلبا ، ومجالس المدرساااية المجالس

 واالنتما  لتزاماال وتعزيز االتصال،  وفعالية سهولة  يدعم نظام وإقرار المدرسة،  مساندة  على الحكومية غير والجمعيات
  جديدة. مهارات اكتساب على ومساعدتهم باستمرار المعلمين وتدريب والمتعلمين المعلمين لد  للمدرسة
  :الدراسة مشكلة

 وإعدادهم وتأهيلهم، وتعليمهم، األجيال، تربية في التعليمية المجتمع مؤسسات    به تقوم الذي الرئيس الدور يتمثل
 المدرسااااااة نجاح أن الراساااااا،ة للقناعة به، والنهوض وتطويره، المجتمع، بنا  في بأدوارهم والقيام المسااااااؤولية، لتحمل
 وقد الهاشاااامية، األردنية المملكة في نوعية قفزة تحدث سااااو  ذلك يتحقق وحين المدرسااااي، االعتماد تحقيق في مرهون
  والتعليمية. التربوية العملية منها تعاني التي المشاكل من كثير حل في السبب يكون

 القرار، وصاااااااناع  الم،ططين اهتمام  لوحظ فقد  ال،اصاااااااة،  المدار   إدارة مجال  في انالباحث   خبرة خالل ومن
 للعولمة  نتيجة  تغيرت التي المجتمع؛ باحتياجات    الوفا   ثم ومن التعليمية  العملية  كفا ة  يحقق كونه  المدرساااااااي  باالعتماد  
 تغيرات لمواكبة باساااتمرار ُتساااتحَدث المعرفة أن كما المعاصااارة، التعليم نظم في والتحوالت التغيرات في الكبير وأثرها

 بالجودة  األخذ  ولعل  الطلبة،  إعداد  عن المساااااااؤولة   ألنها  كبيرة؛ تحديات   أمام  التعليمية  األنظمة  يجعل  وهذا  العصااااااار،
 التعر  بهد  دراسة  وجرا  الباحث شجع  مما وجه، أكمل على بأدوارها للنهوض المدار  يحفز المدرسي،  واالعتماد

 نظر وجهة من عمان العاصاامة في ال،اصااة المدار  في المدرسااي االعتماد معايير تطبيق متطلبات توافر مسااتو  إلى
 التربويين. القادة

شًيا   التعليم، في المدرسي  لالعتماد وطنية هيئة إنشا   بضرورة  د2013كريم) ابو دراسة  به أوصت  ما مع وتما
 وكذلك المدرساااي. االعتماد لمعايير تحقيقها درجة على باالعتماد المدار  وتصاااني  الدولية، المعايير مع يتماشاااى وبما

 الهائل للتطور وتدريجي أساااسااي  كمطلب والمؤشاارات المعايير وجود بضاارورة أوصاات التي د2013الصاافار) دراسااة
 ال،يار يعد التعليم لبرامج األكاديمي االعتماد إن بقوله (2003) ال،طيب ذلك إلى أشااااااار كما والتعليمية. التربوية للعملية

 .واقتدار بفاعلية غاياته وتحقيق ومؤسساته، التعليم لفعاليات الصحيح التوجه من التأكد بعيد حد إلى يضمن الذي األمثل
 ؛2011 )عاشاااور، من كل كدراساااة التربوي األدب مراجعة خالل ومن المدرساااي، االعتماد أهمية ضاااو  وفي
 وقيا  التقويم أدوات أبرز من المدرسااي االعتماد أن ُوِجَد فقد د،2013 مداوي، آل ؛2013 النجار، ؛2013 الشااربيني،

 باحتياجات  الوفا  ثم ومن التعليمية  العملية  كفا ة  يحقق كونه القرار، وصاااااااناع  الم،ططين اهتمام  ولوحظ المدار ،  أدا 
 تولدت -الباحث علم حدود في – المدرساااااي االعتماد معايير تحقيق متطلبات توضاااااح التي الدراساااااات ولندرة المجتمع،
 تطبيق متطلبات ما :اآلتي الرئيس السااؤال عن االجابة في الدراسااة مشااكلة تمثلت لذا الحالية، الدراسااة إجرا  في الرغبة

 التربويين؟ القادة نظر وجهة من عمان العاصمة في ال،اصة المدار  في المدرسي االعتماد معايير
 الدراسة: عناصر

 :التالية االسئلة عن لإلجابة الدراسة سعت

 وجهة من عمان العاصمة في ال،اصة المدار  في المدرسي االعتماد معايير تطبيق متطلبات توافر مستو  ما .1
 التربويين؟ القادة نظر

 توافر مستو  بشأن الدراسة افراد استجابات في دα =0.05) مستو  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل .2

 )الجنس، لمتغيرات تعز  عمان العاصمة في ال،اصة المدار  في المدرسي االعتماد معايير تطبيق متطلبات
  ؟ دالوظيفي والمسمى ،العلمي والمؤهل

  الدراسة هدف
سة  هدفت  ال،اصة  المدار  في المدرسي  االعتماد معايير تطبيق متطلبات توافر مستو   إلى التعر  الى الدرا

  التربويين. القادة نظر وجهة من عمان العاصمة في
 الدراسة أهمية

 يلي: كما والتطبيقي النظري جانبيها في الدراسة أهمية تكمن
 النظرية: األهمية .أ

 باآلتي: النظرية األهمية تتمثل

 لغرض المدرسااااي االعتماد معايير تطبيق متطلبات توافر مسااااتو  إلى التعر  في الدراسااااة تفيد أن المؤمل من •

  .عمله، تطوير

  المدرسي. لالعتماد العالمية المعايير متطلبات بقضية والعالمي المحلي االهتمام الحالية الدراسة تواكب أن ويؤمل •
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 العملية: األهمية -ب
 : باآلتي النظرية األهمية تتمثل

 .عمان العاصمة في ال،اصة األردنية المدار  في التربويين القادة الحالية الدراسة تفيد فقد •

 االسااتراتيجية ال،طط عدادإو تنظيم في عام بشااكل والمسااؤولين التربوية، المؤسااسااات في القرار أصااحاب تفيد قد •

 .األردنية المدار  إدارة في
  مصطلحاتال تعريف

  اآلتي: النحو على وإجرائًيا مفاهيمًيا تعريفها تم التي المصطلحات من عدد على الحالية الدراسة اشتملت
 المعنية واالعتماد الجودة ضااااااامان هيئات تمنحه الذي االعترا  بأنه المدرساااااااي االعتماد يعر  المدرساااااااي:  االعتماد 

 المنشودة  المعايير مع يتفق بما المستمر  والتحسين  الجودة تحقيق تضمن  فعالة أنظمة لديها لمدرسة  التربوية بالمؤسسات   
(Dill and Williams, 1996.مت،صاااصاااة هيئة بواساااطة المدار  أدا  تقويم عملية أنه على إجرائيا الباحث ويعرفه د 

 المدرسي. االعتماد مضامين إلى تشير ودولية محلية معايير ضو  في
 شااي  كفا ة أو اكتمال درجة لقيا  بها ويحتذ  عليها االتفاق يتم التي النماذج بكونها تعر  المدرسااي: االعتماد معايير

 إلى نسعى التي أو المعايير، له توضع الذي الشي  في تتوفر أن ينبغي التي المثلى الصورة تحدد وصفية عبارات أنها أو
 بشاااأن بها معتر  مساااؤولة هيئة وضاااعته الذي المتوقع المساااتو : إجرائيا الباحث ويعرفها د.2006 )ال،طيب، تحقيقها

 .والتميز الجودة من قدرا يحقق بحيث اليه الوصول يراد تربوي هد  أو درجة
 كافة في بها القيام الواجب والتغييرات واالجرا ات السااااياسااااات من مجموعة بأنها تعر  المدرسااااي: االعتماد متطلبات
 والمكتبات، والموارد، الطلبةية، وال،دمات المالية، والنواحي باودارة، تتصاااال والتي بالمدار ، التعليمية العملية جوانب

 لتحقيق وذلك المجتمعية؛ والمشاااركة الالصاافية، واألنشااطة الدراسااية، والهيئة التعليمية، والعملية الحاسااوب، وم،تبرات
 ويعرفها د.477 ،2013 )عبده، ال،ارجية" الهيئات بعض وضعتها  التي الجودة معايير ظل في األدا ، من عال  مستو  
 لإلساااتبانة التربويين والمشااارفين المدار  مديري اساااتجابة خالل من عليها سااايحصااال التي الدرجة هي إجرائيا: الباحث
  الغرض. لهذا المعدة

 
  ومحدداتها الدراسة حدود

 األردنية المدار  في التربويين والمشااااااارفين المدار  مديري من التربويين القادة على الدراساااااااة إقتصااااااارت
 أداة صاااادق بدالالت الحالية الدراسااااة نتائج تحددت كما د.2018/2017) الدراسااااي للعام عمان العاصاااامة في ال،اصااااة

 .لها المماثلة والمجتمعات العينة منه سحبت الذي المجتمع على إال يتم ال نتائجها تعميم أن كما وثباتها، الدراسة
 الدراسة بموضوع الصلة ذات الدراسات

 هدفت التي دWood & Meyer,2004) ومير وود دراساااة الدراساااة، بموضاااوع الصااالة ذات الدراساااات ومن

ست،دمت  والتعلم. التعليم على المدرسي  االعتماد برامج أثر الى التعر  ست،دام  وتم الوصفي  المنهج وا ستبانة  ا  تحتوي ا
 وأظهرت مفردا، د53) من مكونة  كندا  في مدار   ثالثة  من الدراساااااااة   مجتمع وتكون والنوعية،  الكمية  األسااااااائلة  على
 وجود إلى إضاااافة الدراساااة، مجتمع نظر وجهة حساااب المدرساااي االعتماد متطلبات توفر من ضاااعي  مساااتو  النتائج
 المدرسي. االعتماد متطلبات توافر مستو  في والجنس والمؤهل ال،برة لمتغيرات تعز  إحصائية داللة ذو اختال 

 التربوي االعتماد بمتطلبات معلميند فنيين، )إداريين، العاملين وعي مد  د2008) أحمد دراسااااة واسااااتقصاااات
 التي الدراسااااة عينة على تطبيقه وتم الدراسااااة، في الوصاااافي المنهج وأساااات،دم سااااوهاج. بمحافظة العام التعليم بمدار 
 لديهم ليس العام التعليم بمؤسااااسااااات العاملين من كثيرا أن النتائج وأظهرت اسااااتبانة. خالل من فرًدا، د239) من تكونت
  واالعتماد. الجودة متطلبات بأهم الكافي الوعي

 على الضاااااو  تساااااليط إلى دFairman,Peirce & Harris,2009) وهاريس وبير  فيرمان دراساااااة وهدفت

 اسااااااات،دام   تم لألهدا   وتحقيقا  ماين.  والية  في الثانوية   بالمدار    االعتماد  عملية  عن الناتجة   والفوائد  التكالي   مفاهيم 
 والمعلومات. البيانات لجمع كوساااائل الحالة ودراساااة المقابالت منها م،تلفة أدوات باسااات،دام المساااحي الوصااافي المنهج
 قدرة بشأن  متزايد قلق وجود من بالرغم المحلية المدار  قبل من االعتماد عملية فوائد تثمين استمرار  النتائج ابرز ومن

 االعتماد. التمام المالية التكالي  تغطية على التعليمية المناطق
 ودرجة األكاديمي االعتماد معايير تطبيق إمكانية درجة إلى التعر  إلى هدفت دراسااة د2010) المالكي أجرت

 التربوية  القيادات  نظر وجهة  من العام  الثانوي  التعليم مدار   في تطبيقها  متطلبات  توافر ومساااااااتو  المعايير  تلك  أهمية 
 قائدة د180) من تكونت التي الدراسة  عينة على تطبيقه وتم التحليلي الوصفي  المنهج الدراسة  واست،دمت  السعودية.  في

 معايير تطبيق إمكانية درجة النتائج وأظهرت وثباتها. صااادقها مؤشااارات من والتأكد بناؤها تم اساااتبانة خالل من تربوية
ثانوي  التعليم مدار   في األكاديمي  االعتماد   األكاديمي  االعتماد  معايير  أهمية  درجة  وإن عالية،    بدرجة    كانت    العام  ال
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 الثانوية المرحلة مدار  في العام التعليم في األكاديمي االعتماد معايير تطبيق متطلبات توافر ومستو   جدا، عالية كانت
 جدا. عالية كانت

 وعلى التعليم م،رجات على المدرسااااي االعتماد أثر تقصااااي دMensching,2012) مينشاااانق دراسااااة وهدفت

 على التطبيق وتم الوصاااافي المنهج اسااااتحدم الدراسااااة ولتنفيذ األمريكية. المتحدة الواليات في التعلمي البرنامج تحساااابن
 معلماًاا، د402و) التعليم إدارة في العاااملين من د35و) االمور أوليااا  من د37) منهااا قطاااعااات عاادة من مكون مجتمع
 لإلجابة المفتوحة االسئلة  من وسؤالين  متعدد من االختيار اسئلة  من سؤاال  د16) است،دام  تم الدراسة  بيانات جمع ولغاية
سة  مجتمع على وزعت حيث د،2011) الدراسي  للعام المدار  في المدرسي  االعتماد توافر مد  على  فيها مرفق الدرا

 في الدراسااة مجتمع لد  وال،برة التعليمي المسااتو  في إحصااائية داللة ذو أثر وجود إلى وخلصاات الهد ، يبين خطاب
 المدرسي. االعتماد تطبيق مد 

 في المدرساااااااي  االعتماد  معايير  تطبيق امكانية   مد   إلى التعر  إلى هدفت   فقد  د2014) الحوا  دراساااااااة أما 
 المسحي،  الوصفي  المنهج است،دم  حيث التربويين. المشرفين  نظر وجهة من القصيم  بمنطقة العام الثانوي التعليم مدار 

 في المدرسااااااي االعتماد معايير تطبيق أمكانية درجة أن النتائج أبرز ومن البيانات. لجمع كأداة اوسااااااتبانة واساااااات،دمت
 المدرسي  االعتماد معايير تطبيق متطلبات توافر مستو   وكان متوسطة،  كانت القصيم  منطقة في الثانوي التعليم مدار 

 تعز  إحصاااااااائية  داللة  ذات فروقات  وجود عدم  النتائج  أظهرت وكذلك   عالية،   أهمية  بدرجة   الثانوي  التعليم مدار   في
 ال،برة. متغير في فروق ووجود اوشرافية، والدورات العلمي المؤهل لمتغير

 المدرسااي االعتماد معايير تطبيق متطلبات توافر مسااتو  إلى التعر  هدفت دراسااة د2015) المالكي وأجر 
 واساات،دمت المكرمة. بمكة المدرسااية اودارة ومشاارفي الثانوية المدار  مديري نظر وجهة من العام التعليم مدار  في

 متطلبات من كل توافر مسااتو  محاورال وتناولت محاور، أربعة من اسااتبانة بنا  وتم المسااحي الوصاافي المنهج الدراسااة
يادة  معيار  بات  التربوية،  الق كة   معيار  تطبيق ومتطل بات  المجتمعية،  الشااااااارا ية،     المباني  معيار  تطبيق ومتطل مدرسااااااا  ال

سة  مجتمع وتكون المستمر.  والتحسين  للجودة الت،طيط معيار تطبيق ومتطلبات  الثانوية المدار  مديري جميع من الدرا
 إليها توصاااالت التي النتائج أبرز ومن ومشاااارًفا. مديًرا د103) عددهم وبلغ المكرمة بمكة المدرسااااية اودارة ومشاااارفي
 المدار  مديري نظر وجهة من العام التعليم مدار  في المدرسي  االعتماد معايير بعض تطبيق متطلبات توافر الدراسة 
 األولى المرتبة الفعالة التربوية القيادة معيار واحتل متوسطة،  بدرجة المكرمة بمكة المدرسية  اودارات ومشرفي  الثانوية
 متوسطة. وبدرجة األخيرة المرتبة في المجتمعية الشراكة محور كان حين في مرتفعة، بدرجة

سابقة  الدراسات  باستقرا    ومستو   وأهميته، المدرسي،  االعتماد لمفهوم تعرضت  قد الدراسات  هذه أن يتبين ال
بات   االعتماد  تحقيق لكون وذلك  المدرساااااااي،   االعتماد  تطبيق الى ملحة  حاجة    هناك  وأن ومعوقاته،    تحقيقه  توافرمتطل

شارت  وحيث التعليمية، العملية نوعية لتحسين  مهم مؤشر  هو المدرسي  سات  أ سابقة  الدرا  في تق  معوقات وجود إلى ال
 فقد التغيير. ومقاومة الغرض، هذا لتحقيق الم،صاااااصاااااة المالية الموارد قلة أبرزها من المدرساااااي االعتماد تحقيق وجه
 د2010) المالكي دراسة  ومع المسحي.  الوصفي  المنهج است،دامها  في د2008) أحمد دراسة  مع الحالية الدراسة  اتفقت

 د2010) المالكي دراسااااة ومع األكاديمي، االعتماد معايير متغير في دWood & Meyer,2004ومير) وود ودراسااااة

 تطبيق توافر مسااتو  بحثت التي د,2012Menschingمينشاانق) ودراسااة التربويين، القادة على فيها الدراسااة تمت التي

 & Fairman, Peirce)) ودراسة  د2010) المالكي دراسة  عن الحالية الدراسة  اختلفت و المدرسي.  االعتماد متطلبات
Harris, 2009 الحالة. ودراسة المقابالت است،دمت التي  

 النظري األدب وبنا  الحالية الدراساااة تعزيز في الساااابقة الدراساااات على اوطالع خالل من الدراساااة اساااتفادت
  إليها. التوصل تم التي النتائج ومناقشة اوحصائية، والمعالجات الدراسة، وعينة

 االعتماد معايير تطبيق متطلبات توافر و مساااات في بحثها في السااااابقة الدراسااااات عن الحالية الدراسااااة تميزت
 التربويين. القادة نظر وجهة من عمان العاصمة في ال،اصة المدار  في المدرسي

 وإجراءاتها الدراسة منهج
 الدراسة. ألغراض لمال مته المسحي الوصفي المنهج الدراسة است،دمت

  وعينتها الدراسة مجتمع
 مديرا )589) عددهم والبالغ عمان، العاصاااامة في ال،اصااااة المدار  مديري جميع من الدراسااااة مجتمع تكون

 الباحث وقام مشرفًا.  د111) عددهم والبالغ عمان، العاصمة  في ال،اصة  المدار  في التربويين المشرفين  جميع وكذلك
 ال،اصة  المدار  في التربويين والمشرفين  عمان، العاصمة  في ال،اصة  المدار  مديري كافة على الدراسة  أداة بتوزيع
 في ال،اصااة المدار  في التربويين والمشاارفيين المدار  مديري كافة على الدراسااة أداة َوُوّزعت عمان. العاصاامة في

 التربويين، المشاارفيين من اسااتبانة د42و) ال،اصااة، المدار  مديري من اسااتبانة د311) اسااترداد وتم عمان، العاصاامة
 التربويين المشرفين من د%38) ونسبة المديرين من د%53) نسبة ويمثل الدراسة، عينة يعتبر استرداده تم وما
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  الدراسة أداة
 المتعلق التربوي األدب على اعتماًدا الدراسااااااة أداة تطوير تم أساااااائلتها، عن واوجابة الدراسااااااة أهدا  لتحقيق

 ؛2014 الحوا ، ؛2010 المالكي، ؛Wood & Meyer,2004) دراساااة مثل من المدرساااي االعتماد معايير بمتطلبات

 المدرسي. االعتماد معايير تطبيق متطلبات توافر مستو  لقيا  استبانة د2015المالكي،
 الدراسة أداة صدق

  كاآلتي: الصدق، من نوعين است،دام تم األداة، صدق من وللتحقق

 الدارسة: ألداة المحتو  صدق •
 مجموعة على األولية بصيغتها فقراتها بعرض وذلك المحتو  صدق باست،دام الدراسة أداة صدق من التحقق تم

 الجامعات من عدد في التربوية العلوم أساااتذة  من التدريس هيئة أعضااا   من ال،برة وذوي الم،تصااين  من المحكمين من
 حصاالت التي بالفقرات األخذ تم وقد منها، المقترح تعديل الى بحاجة هي وهل الفقرات صااالحية مد  ودراسااة األردنّية،

 حذفها. أو صياغتها إعادة أو تعديلها اقترح التي الفقرات مع الالزم إجرا  وتم فأكثر، )80%( بنسبة موافقة على

 الداخلي: االتساق صدق •
 االتساق  صدق  مد  على للتعر  الدراسة  أفراد على تطبيقها تم الدراسة،  ألداة المحتو  صدق  من التحقق بعد

 د1) الجداول ويوضح  د،Pearson Correlation Coefficient) بيرسون  إرتباث معامل بحساب  وذلك لألداة، الداخلي
 . المدرسي االعتماد تطبيق متطلبات توافر مستو  استبانة من لكل المحاور لفقرات االرتباث معامل تحليل

 
 تطبيق متطلبات توافر مستوى يتعلق فيما إليه المنتمي للمحور الكلية بالدرجة الدراسة أداة فقرات ارتباط معامالت :(1) الجدول

 المدرسي االعتماد
 8 7 6 5 4 3 2 1 الفقرة المحور

 متطلبات
 تنظيمية

 0.40 0.40 0.46 0.57 0.48 0.46 0.37 0.19 االرتباث معامل

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة مستو 
     12 11 10 9 الفقرة

     0.54 0.54 0.39 0.38 االرتباث معامل

     0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة مستو 

 متطلبات
 تعليمية

   18 17 16 15 14 13 الفقرة

   0.57 0.51 0.38 0.27 0.53 0.50 االرتباث معامل

   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة مستو 

 متطلبات
 بشرية

 26 25 24 23 22 21 20 19 الفقرة

 0.38 0.38 0.56 0.44 0.36 0.46 0.33 0.48 االرتباث معامل

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة مستو 
       28 27 الفقرة

       0.29 0.42 االرتباث معامل

       0.00 0.00 الداللة مستو 

 دα = 0.05مستو ) عند إحصائًيا دال *
-0.19بين) تراوحت  التنظيمية  المتطلبات  محور في الفقرات ارتباث  معامالت  قيم أن د1) الجدول  من يتضاااااااح

 صاااااادق من درجة وجود على يدلل وهذا (α=0.05) الداللة مسااااااتو  عند إحصااااااائًيا دالة القيم جميع كانت وقد د0.57

 تراوحت قد التعليمية المتطلبات محور في االرتباث معامالت أن نالحظ كما األول، المحور فقرات بين الداخلي االتسااااق
 صاادق من درجة وجود على يدلل وهذا دα=0.05) الداللة مسااتو  عن إحصااائًيا داله جميعها وكانت د0.57 – 0.27)

 تراوحت قد البشاااااارية المتطلبات محور في االرتباث معامالت أن ونالحظ الثاني، المحور فقرات بين الداخلي االتساااااااق
 صااادق من درجة وجود على يدلل وهذا دα=0.05الداللة) مساااتو  عن إحصاااائًيا داله جميعها وكانت د0.56 – 0.29)

 الثالث. المحور فقرات بين الداخلي االتساق
 الدراسة اةأد ثبات

 ادناه: بالجدول موضح هو كما الثبات: من نوعين است،دام تم األداة، ثبات من للتحقق

 المدار  مديري من د20) مقدارها عينة اختيار خالل من ذلك (test-retest) التطبيق وإعادة التطبيق طريقة .1

  أسبوعان. مدته زمني بفاصل الدراسة مجتمع من عمان العاصمة في ال،اصة
 .(Cronbach Alpha) ألفا كرونباخ معامل باست،دام الداخلي االتساق طريقة .2

 التطبيق وإعادة التطبيق بطريقة المدرسي االعتماد معايير تطبيق متطلبات توافر مستوى استبانة ثبات معامالت :(2) الجدول

 الداخلي االتساق وطريقة
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 المحور الرقم
 الثبات معامل

 االختبار إعادة – االختبار
 الثبات معامل
 الداخلي االتساق

 0.82 0.87 تنظيمية متطلبات 1

 0.89 0.85 تعليمية متطلبات 2

 0.80 0.86 بشرية متطلبات 3

 0.84 0.86 للمتطلبات الكلية الدرجة

 بطريقة المدرساااااي االعتماد معايير تطبيق متطلبات توافر مساااااتو  اساااااتبانة ثبات معامالت د2) الجدول يظهر

 وكان  تنظيمية،  متطلبات  لمحور كان  ثبات  معامل   وأعلى د0.87 – 0.85) بين تراوحت  حيث  التطبيق وإعادة  التطبيق
 االتساااااااق بطريقة الثبات معامل الجدول يظهر وكذلك مرتفعة، وهي د0.86) للمتطلبات الكلي للمسااااااتو  الثبات معامل
 للمستو  الثبات معامل وكان التعليمية، المتطلبات لمحور ثبات معامل وأعلى د،0.89 – 0.80) بين وتراوحت الداخلي
   د0.84) المتطلبات رتواف لمستو  الكلي

  الدراسة متغيرات
 : اآلتية المتغيرات من كل على الحالية الدراسة إشتملت

 المدرسي. االعتماد معايير تطبيق متطلبات توافر مستو  •

 وإناث. ذكور تصنيفان: وله الجنس •

 تربوي ومشر  مدرسة مدير هما: مستويان ذو وهو الوظيفي المسمى  •
 اإلحصائية المعالجة

 اآلتية: اوحصائية المعالجات است،دم تم الدراسة أسئلة عن لإلجابة

 توافر ومستو  والرتبة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات است،دام تم األول الدراسة سؤالي عن لإلجابة -
 المدرسي. االعتماد متطلبات

 تم كما الجنس، متغير عن لإلجابة مستقلتين لعينتين د،t- test) اختبار است،دام تم و الثاني السؤالين عن لإلجابة -

 الوظيفي. متغيرالمسمى عن لإلجابة (One-Way ANOVA) األحادي التباين تحليل است،دام

 .األداة ثبات ويجاد (test – retest) التطبيق وإعادة التطبيق طريقة است،دام تم -

  لألداةن. الداخلي االتساق معامل ويجاد دCronbach Alpha) ألفا كرونباخ معامل است،دام تم -
 اآلتية: للمعادلة وفًقا المدرسي االعتماد معايير تطبيق متطلبات توافر مستو  تحديد تم

1.33 =
4

3
=

1 − 5

3
=
القيمة الدنيا للبديل − القيمة العليا للبديل

عدد المستويات
 

 د2.33 - 1.00) من المن،فضة للدرجة الحسابي المتوسط يكون : وبذلك
 د 3.67 - 2.34 ) من المتوسطة للدرجة الحسابي المتوسط ويكون
  د 5.00 - 3.68 ) من المرتفعــــــة للدرجة الحسابي المتوسط ويكون
 المدرسي. االعتماد معوقات توافر مستو  لتحديد ذاتها المعادلة تطبيق وتم

  الدراسة إجراءات
 اآلتية: اوجرا ات وفق الدراسة تنفيذ تم

 وعينتها. الدراسة مجتمع أفراد تحديد .1
 وثباتهما. صدقهما من والتحقق الدراسة أداة إعداد .2
 العينة. على الدراسة أداة تطبيق .3
 د.SPSS ) اوحصائية الرزمة باست،دام إحصائًيا البيانات تحليل .4

 ومناقشتها. وعرضها وتحليلها النتائج رصد .5
 إليها. التوصل تم التي النتائج على بنا  التوصيات تقديم .6
 ومناقشتها الدراسة نتائج

 في المدرساااي االعتماد معايير تطبيق متطلبات توافر مساااتو  "ما على نص الذي األول الدراساااة ساااؤال نتائج
 التربويين؟ القادة نظر وجهة من عمان العاصمة في ال،اصة المدار 

 في ال،اصاااااااة المدار  في المدرساااااااي االعتماد معايير تطبيق متطلبات متطلبات توافر مساااااااتو  ما ولمعرفة
 لكل والرتب المعيارية واونحرافات الحسااابية المتوسااطات اساات،راج تم التربويين، القادة نظر وجهة من عمان العاصاامة
 د.3) الجدول في كما مجال،



2021
 

385 

 في المدرسي االعتماد معايير تطبيق متطلبات توافر لمستوى والرتب المعيارية واإلنحرافات الحسابية المتوسطات :(3) الجدول
 تنازلًيا مرتبة التربويين القادة نظر وجهة من عمان العاصمة في الخاصة المدارس

 التوافر مستوى الرتبة المعياري اإلنحراف الحسابي المتوسط المحور الرقم

 متوسط 2 0.50 3.33 تنظيمية متطلبات 1

 متوسط 3 0.57 3.28 تعليمية متطلبات 2
 متوسط 1 0.50 3.41 بشرية متطلبات 3

 متوسط  0.38 3.34 الكلية الدرجة

 في ال،اصااااااة المدار  في المدرسااااااي االعتماد معايير تطبيق متطلبات توافر مسااااااتو  أن د3) الجدول يظهر
 معياري وإنحرا  د3.34) الحساااابي المتوساااط بلغ إذ متوساااًطا، كانت التربويين، القادة نظر وجهة من عمان العاصااامة

 – 3.28) بين الحسااااااابية المتوسااااااطات تراوحت إذ المتوسااااااط، المسااااااتو  في جميعها األداة محاور وجا ت د،0.38)
  د0.50) معياري وإنحرا  د3.41) حساااااااابي بمتوساااااااط البشااااااارية، المتطلبات محور األولى الرتبة في وجا  د،3.41

 معياري وإنحرا  د3.33) حساااابي بمتوساااط التنظيمية، المتطلبات محور جا  الثانية الرتبة وفي ، متوساااط وبمساااتو 
 وإنحرا  د3.28) حساااااابي بمتوساااااط التعليمية، المتطلبات محور جا  الثالثة الرتبة وفي متوساااااط، وبمساااااتو  0.50)

  ايًضا. متوسط وبمستو  د0.57) معياري
 المدار   وإدارات الهاشااااااامية،    األردنية  المملكة  في والتعليم التربية  وزارة اهتمام  إلى النتيجة  هذه  تعز  وقد 
 في المدرسااي لالعتماد هيئة توافر عدم من بالرغم متوسااط حد  إلى المدرسااي االعتماد معايير تطبيق بمتطلبات ال،اصااة
 المدرسااي، لالعتماد متطلبات توافر مسااتو  في متوسااط اهتمام وجود العينة افراد اسااتجابات من يالحظ أنه إال األردن،
 لتحقيق المدرسي  االعتماد معايير تطبيق إلى للوصول  األردن في والتعليم التربية وزارة من المحاوالت بعض هناك وأن

 مما المدرساااي االعتماد وتمنح تهتم ودولية اقليمية مؤساااساااات وجود مع التعليمية، والعملية المدرساااية اودارة في الجودة
 التوجهات. هذه مثل تبني نحو الرائدة ال،اصة المدار  بعض دفع

 االعتماد معايير تطبيق حول الدراساااااااة أفراد لد  ما نوعا مرضاااااااية ثقافة لوجود النتيجة هذه تعز  أن ويمكن
 إدارات اهتمام خالل من الثقافة هذه وتأتي العاملين، ادا  وتحسين  التعليمية العملية جوانب تطوير في ودورها المدرسي، 
 المدرسااي االعتماد معايير تطبيق كيفية على ال،اصااة، المدار  في العاملين جميع بتدريب ما حد  إلى ال،اصااة المدار 
 يبدو ولكن المدرسة، في للعاملين اويجابية الحوافز وتوفير الذاتي، التقويم نتائج ضو  في المستمر للتحسين خطة ووجود

 من التربويين القادة يساااااتوعب لكي كافية والنوع الكم حيث من تكن لم والحوافز المساااااتمر والتحساااااين الدورات هذه أن
 المدرسي. االعتماد معايير تطبيق متطلبات التربويين والمشرفيين المدار  مدرا 

 اهتماما يبدوا لم التربويين، والمشرفيين  المدار  مدرا  من التربويين القادة أن الى النتيجة هذه سبب  يرجع وقد
 المدار  لمدرا  بالنساااابة الغموض بعض يشااااوبه المعايير هذه تطبيق كون المدرسااااي، االعتماد معايير بمفاهيم واسااااعًا

 الوساااط إلى التربويين القادة يميل حيث مرتفع، وليس متوساااط بمساااتو  اساااتجابتهم كانت ولذلك التربويين، والمشااارفيين
 إلى اوجابة في يميل فإنه الغموض بعض يشاااااوبه او ما شااااايئًا اونساااااان يجهل فعندما اوحصاااااائي، االنحدار عن كتعبير
  الوسط.

 معايير تطبيق متطلبات توافر مساااتو  أن أظهرت التي د2015) المالكي دراساااة مع الدراساااة هذه نتائج اتفقت
 ألداة الكلي للمقيا  متوساااااطة بدرجة كانت الدراساااااة أفراد نظر وجهة من العام التعليم مدار  في المدرساااااي االعتماد

 االعتماد  معايير  تطبيق متطلبات  توفر أهمية  درجة  أن ذكرت التي د2010المالكي)  دراسااااااااة مع وأختلفت  الدراسااااااااة. 
 دراساااااة نتائج عن الحالية الدراساااااة نتائج واختلفت جًدا. عالية كانت الثانوية المرحلة لمدار  العام التعليم في األكاديمي
 الثانوي التعليم مدار  في المدرسااااي االعتماد معايير تطبيق متطلبات توافر مسااااتو  أن أظهرت التي د2014الحوا )
 عالية. بدرجة جا ت

  اآلتي: النحو على النتائج فكانت محور كل لفقرات بالنسبة أما

 بشرية متطلبات .1
 االعتماد معايير تطبيق متطلبات توافر ومستو   والرتب المعيارية واونحرافات الحسابية  المتوسطات  حساب  تم
  د4) والجدول المحور، هذا لفقرات التربويين، القادة نظر وجهة من عمان العاصاامة في ال،اصااة المدار  في المدرسااي
 ذلك. يوضح

 المدرسي االعتماد معايير تطبيق متطلبات توافر ومستوى والرتب المعيارية واإلنحرافات الحسابية المتوسطات :(4) الجدول
 هذا فقرات من فقرة ولكل البشرية المتطلبات لمحور التربويين القادة نظر وجهة من عمان العاصمة في الخاصة المدارس في

 تنازلًيا مرتبة المحور

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الرتبة
 مستوى
 التوافر
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 في ال،اصاااة المدار  في المدرساااي االعتماد معايير تطبيق متطلبات توافر مساااتو  أن د4) الجدول في يالحظ
 الحساااابي المتوساااط بلغ إذ متوساااطة، كانت البشااارية المتطلبات لمحور التربويين القادة نظر وجهة من عمان العاصااامة

 تراوحاات إذ المتوساااااااط، المساااااااتو  في جميعهااا المحور هااذا فقرات وجااا ت د،0.50) معياااري وإنحرا  د3.41)
 الحوافز توفير " على تنص والتي د26) رقم فقرة األولى الرتبة في وجا  د،3.55 – 3.19) بين الحسااابية المتوسااطات
 الرتبة وفي متوسااط، وبمسااتو  د1.10) معياري وإنحرا  د3.55) حسااابي بمتوسااط المدرسااة"، في للعاملين اويجابية
 بمتوسط " الذاتي التقويم نتائج ضو  في المستمر للتحسين خطة وجود " على تنص والتي د22) رقم الفقرة جا ت الثانية
 تنص والتي د19) رقم الفقرة جا ت الثالثة الرتبة وفي متوسااط، وبمسااتو  د1.23) معياري وإنحرا  د3.54) حسااابي
 حساااااابي بمتوساااااط المدرساااااي" االعتماد معايير تطبيق كيفية على ال،اصاااااة المدار  في العاملين جميع تدريب " على
 على" تنص والتي د27) رقم الفقرة جا ت الرابعة الرتبة وفي متوساااط، وبمساااتو  د1.26) معياري وإنحرا  د3.49)

 وفي متوسط،  وبمستو   د1.17) معياري وإنحرا  د3.47) حسابي  بمتوسط  الجودة" مجال في العلمية الكفايات امتالك
 حساااااابي بمتوساااااط القرارات" ات،اذ في العاملين مشااااااركة على" تنص والتي د20) رقم الفقرة جا ت ال،امساااااة الرتبة

 على" تنص والتي د28) رقم الفقرة جا ت السادسة    الرتبة وفي متوسط،  وبمستو   د1.19) معياري وإنحرا  د3.46)
 وإنحرا  د3.45) حسااابي بمتوسااط المسااتمر" والتحسااين الجودة عمليات تطبيق على تساااعد للعاملين مهنية تنمية تقديم

 األفراد مع التواصل  على" تنص والتي د25) رقم الفقرة جا ت السابعة  الرتبة وفي متوسط،  وبمستو   د1.12) معياري
 وبمستو   د1.21) معياري وإنحرا  د3.42) حسابي  بمتوسط  " الجودة مجال في المت،صصة    والمؤسسات    المدربين
 االعتماد لتطبيق الالزمة البشااارية الموارد توفير على" تنص والتي د24) رقم الفقرة جا ت الثامنة الرتبة وفي متوساااط،
 الفقرة جا ت التاسااعة الرتبة وفي متوسااط، وبمسااتو  د1.28) معياري وإنحرا  د3.31) حسااابي بمتوسااط المدرسااي"

 وإنحرا  د3.25) حساااااابي بمتوساااااط للمعلمين" الذاتي التقويم أسااااااليب توفير على "العمل على تنص والتي د21) رقم
 كوادر عن للبحث الساااعي " على تنص والتي د23) رقم فقرة األخيرة الرتبة وفي متوساااط، وبمساااتو  د1.37) معياري
 معياري وإنحرا  د3.19) حسااابي بمتوسااط المدرسااي" االعتماد معايير تطبيق في المسااتدامة التنمية على قادرة جديدة

 تطبيق على والمؤهلة الجديدة الكوارد توفير إلى المالية التكلفة أن إلى ذلك الباحث ويعزو متوسااااط. وبمسااااتو  د1.25)
 كون اومكان  قدر  النفقات  ت،فيض تعمل  ال،اصاااااااة  المدار   إدارات أن حين في عالية   المساااااااتدامة   للتنمية  ممارساااااااات 
  التربوية. االهدا  إلى باوضافة ربحي هد  تحقيق إلى يهد  إستثماري اقتصادي مشروع ال،اصة المدار 

 تنظيمية متطلبات .2
 االعتماد معايير تطبيق متطلبات توافر ومستو   والرتب المعيارية واونحرافات الحسابية  المتوسطات  حساب  تم
  د5) والجدول المحور، هذا لفقرات التربويين، القادة نظر وجهة من عمان العاصاامة في ال،اصااة المدار  في المدرسااي
 ذلك. يوضح

 المدرسي االعتماد معايير تطبيق متطلبات توافر ومستوى والرتب المعيارية واإلنحرافات الحسابية المتوسطات :(5) الجدول
 هذا فقرات من فقرة ولكل التنظيمية المتطلبات لمحور التربويين القادة نظر وجهة من عمان العاصمة في الخاصة المدارس في

 اتنازلًي مرتبة المحور

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

 الرتبة
 مستوى
 التوافر

 متوسط 7 1.13 3.29 المدرسي. االعتماد ثقافة نشر 1
 متوسط 3 1.13 3.49 المدرسة. داخل والسالمة األمن وسائل توفر 2
 متوسط 6 1.10 3.35 المدرسي. لالعتماد واضحة رؤيا وجود 3

19 
 تطبيق كيفية على ال،اصة المدار  في العاملين جميع تدريب

 المدرسي. االعتماد معايير
 متوسط 3 1.26 3.49

 متوسط 5 1.19 3.46 القرارات. ات،اذ في العاملين مشاركة 20
 متوسط 9 1.37 3.25 للمعلمين. الذاتي التقويم أساليب توفير على العمل 21
 متوسط 2 1.23 3.54 الذاتي. التقويم نتائج ضو  في المستمر للتحسين خطة وجود 22

23 
 في المستدامة التنمية على قادرة جديدة كوادر عن للبحث السعي

 المدرسي. االعتماد معايير تطبيق
 متوسط 10 1.25 3.19

 متوسط 8 1.28 3.31 المدرسي. االعتماد لتطبيق الالزمة البشرية الموارد توفير 24

25 
 مجال في المت،صصة والمؤسسات المدربين األفراد مع التواصل

 الجودة.
 متوسط 7 1.21 3.42

 متوسط 1 1.10 3.55 المدرسة. في للعاملين اويجابية الحوافز توفير 26
 متوسط 4 1.17 3.47 الجودة. مجال في العلمية الكفايات امتالك 27

28 
 الجودة عمليات تطبيق على تساعد للعاملين مهنية تنمية تقديم

 المستمر. والتحسين
 متوسط 6 1.12 3.45

   0.50 3.41 الكلية الدرجة
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 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

 الرتبة
 مستوى
 التوافر

 متوسط 8 1.26 3.23 المدرسية. األهدا  تحقيق في تسهم مفصلة خطة وفق العمل 4
 متوسط 10 1.34 3.20 المدرسي. االعتماد لتطبيق الالزمة المادية الموارد توفير 5
 متوسط 10 1.24 3.20 بوضوح. المدرسي االعتماد معايير تحديد 6
 متوسط 9 1.22 3.21 اودارية. المستويات م،تل  بين اوداري االتصال عملية تفعيل 7
 متوسط 5 1.21 3.38 اآلخرين. آرا  واحترام تقدير خالل من بالديمقراطية يتسم مناًخا توفير 8

 متوسط 2 1.09 3.50 بالمدرسة. العاملين جميع على وشفافية بعدالة والتشريعات القوانين تطبيق 9

 متوسط 1 1.11 3.54 بانتظام. المدرسي األدا  تقويم 10
 متوسط 11 1.18 3.17 ال،اصة. االحتياجات ذوي الطلبة تالئم مواصفات وضع 11
 متوسط 4 1.04 3.43 الالمنهجية. األنشطة لممارسة كافية رياضية وصاالت مالعب توفير 12

   0.50 3.33 الكلية الدرجة

 في ال،اصاااة المدار  في المدرساااي االعتماد معايير تطبيق متطلبات توافر مساااتو  أن د5) الجدول في يالحظ
 الحساااابي المتوساااط بلغ إذ متوساااطة، كانت التنظيمية المتطلبات لمحور التربويين القادة نظر وجهة من عمان العاصااامة

 تراوحاات إذ المتوساااااااط، المساااااااتو  في جميعهااا المحور هااذا فقرات وجااا ت د،0.50) معياااري وإنحرا  د3.33)
 األدا  "تقويم على تنص والتي د10) رقم فقرة األولى الرتبة في وجا  د،3.54 – 3.17) بين الحساااااابية المتوساااااطات
 جا ت الثانية الرتبة وفي متوسااط، وبمسااتو  د1.11) معياري وإنحرا  د3.54) حسااابي بمتوسااط بانتظام"، المدرسااي
 بمتوسااط  بالمدرسااة"  العاملين جميع على وشاافافية  بعدالة والتشااريعات  القوانين "تطبيق على تنص والتي د9) رقم الفقرة

 تنص والتي د2) رقم الفقرة جا ت الثالثة الرتبة وفي ، متوساااط وبمساااتو  د1.09) معياري وإنحرا  د3.50) حساااابي
 وبمسااتو  د1.13) معياري وإنحرا  د3.49) حسااابي بمتوسااط المدرسااة" داخل والسااالمة األمن وسااائل توفر " على

 لممارسة  كافية رياضية  وصاالت  مالعب توفير على" تنص والتي د12) رقم الفقرة جا ت الرابعة الرتبة وفي ، متوسط 
 ال،امسااة الرتبة وفي ، متوسااط وبمسااتو  د1.04) معياري وإنحرا  د3.43) حسااابي بمتوسااط " الالمنهجية األنشااطة
ًخا    توفير على" تنص والتي د8) رقم الفقرة جا ت  نا لديمقراطية      يتسااااااام م قدير  خالل من با  " اآلخرين آرا  واحترام ت

  د3) رقم الفقرة جا ت السااادسااة  الرتبة وفي متوسااط، وبمسااتو  د1.21) معياري وإنحرا  د3.38) حسااابي بمتوسااط
  د1.10) معياري وإنحرا  د3.35) حساااااابي بمتوساااااط المدرساااااي" لالعتماد واضاااااحة رؤيا وجود على" تنص والتي

 بمتوسط  " المدرسي  االعتماد ثقافة نشر  على" تنص والتي د1) رقم الفقرة جا ت السابعة  الرتبة وفي متوسط،  وبمستو  
 تنص والتي د4) رقم الفقرة جا ت الثامنة الرتبة وفي متوساااط، وبمساااتو  د1.13) معياري وإنحرا  د3.29) حساااابي
 معياري وإنحرا  د3.23) حساااااابي بمتوساااااط المدرساااااية" األهدا  تحقيق في تساااااهم مفصااااالة خطة وفق العمل على"

 اوداري االتصال  عملية تفعيل على" تنص والتي د7) رقم الفقرة جا ت التاسعة  الرتبة وفي متوسط،  وبمستو   د1.26)
 والرتبة متوسااااط، وبمسااااتو  د1.22) معياري وإنحرا  د3.21) حسااااابي بمتوسااااط اودارية" المسااااتويات م،تل  بين

 " المدرسي"،  االعتماد لتطبيق الالزمة المادية الموارد توفير " على تنص والتي د6) و د5) رقم للفقرات جا ت العاشرة 
  د1.24) د،1.34) معياريين وإنحرافيين د3.20) حسااااااابي بمتوسااااااط "، بوضااااااوح المدرسااااااي االعتماد معايير تحديد

 الطلبة تالئم مواصفات  وضع  " على تنص والتي د11) رقم فقرة واألخيرة عشرةَ  الحاديَة الرتبِة وفي متوسط.  وبمستو  
  متوسط. وبمستو  د1.25) معياري وإنحرا  د3.19) حسابي بمتوسط " ال،اصة االحتياجات ذوي

 على تقوم ال،اصة المدار  مباني معظم أن حيث التجهيزات هذه مثل إلى العالية المالية الكل  إلى ذلك ويعز 
 متلقي معارضااااة من المدار  إدارات ت،و  إلى ذلك يعود وربما التجهيزات، هذه فيها تتوافر وال سااااابًقا مؤسااااس بنا 

 المدار  إدارات لد  اهتمام أو رغبة نجد فال األصااحا  األطفال مع ال،اصااة االحتياجات ذوي األطفال دمج من ال،دمة
  الحاالت. هذه مثل وستقبال ال،اصة

 
 

 تعليمية متطلبات .3
 االعتماد معايير تطبيق متطلبات توافر ومستو   والرتب المعيارية واونحرافات الحسابية  المتوسطات  حساب  تم
  د6) والجدول المحور، هذا لفقرات التربويين، القادة نظر وجهة من عمان العاصاامة في ال،اصااة المدار  في المدرسااي
 ذلك. يوضح

 المدرسي االعتماد معايير تطبيق متطلبات توافر ومستوى والرتب المعيارية واإلنحرافات الحسابية المتوسطات :(6) الجدول
 هذا فقرات من فقرة ولكل التعليمية المتطلبات لمحور التربويين القادة نظر وجهة من عمان العاصمة في الخاصة المدارس في

 تنازلًيا مرتبة المحور

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

 الرتبة
 مستوى
 التوافر

 متوسط 5 1.18 3.17 المدرسي. االعتماد على الحاصلة ال،اصة المدار  مع ال،برات تبادل 13
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 متوسط 4 1.17 3.26 المدرسي. االعتماد تطبيق عملية ت،دم مطّورة مناهج إضافة 14
 متوسط 2 0.96 3.41 التعلمية. التعليمية األساليب تطوير 15
 متوسط 6 1.25 3.01 التعليمية. األجهزة من كا   بعدد المدرسة تزويد 16

17 
 ولقا  المحلي المجتمع أعضا  من والم،تصين ال،برا  استضافة

 اوثرائية. المحاضرات
 متوسط 1 1.29 3.50

18 
 مشاريع لدعم وش،صياته المحلي المجتمع لمؤسسات الفرصة إتاحة

 التعليمية. وبرامجها المدرسة
 متوسط 3 1.29 3.34

   0.56 3.28 الكلية الدرجة

 في ال،اصاااة المدار  في المدرساااي االعتماد معايير تطبيق متطلبات توافر مساااتو  أن د6) الجدول في يالحظ
 الحسااااابي المتوسااااط بلغ إذ متوسااااطة، كانت التعليمية المتطلبات لمحور التربويين القادة نظر وجهة من عمان العاصاااامة

 تراوحاات إذ المتوساااااااط، المساااااااتو  في جميعهااا المحور هااذا فقرات وجااا ت د،0.56) معياااري وإنحرا  د3.28)
 اسااااتضااااافة  " على تنص والتي د17) رقم فقرة األولى الرتبة في وجا  د،3.50 – 3.01) بين الحسااااابية المتوسااااطات

 وإنحرا  د3.50) حسااابي بمتوسااط "، اوثرائية المحاضاارات ولقا  المحلي المجتمع أعضااا  من والم،تصااين ال،برا 
 األساااااليب تطوير " على تنص والتي د15) رقم الفقرة جا ت الثانية الرتبة وفي متوسااااط، وبمسااااتو  د1.29) معياري
 جا ت الثالثة الرتبة وفي متوسااط،  وبمسااتو   د0.96) معياري وإنحرا  د3.41) حسااابي  بمتوسااط  " التعلمية التعليمية
 المدرساااة مشااااريع لدعم وشااا،صاااياته  المحلي المجتمع لمؤساااساااات  الفرصاااة إتاحة " على تنص والتي د18) رقم الفقرة

 جا ت الرابعة الرتبة وفي متوسط، وبمستو  د1.29) معياري وإنحرا  د3.34) حسابي بمتوسط " التعليمية وبرامجها
 حسااااابي بمتوسااااط " المدرسااااي االعتماد تطبيق عملية ت،دم مطّورة مناهج إضااااافة على" تنص والتي د14) رقم الفقرة

 على" تنص والتي د13) رقم الفقرة جا ت ال،امسة  الرتبة وفي متوسط،  وبمستو   د1.17) معياري وإنحرا  د3.26)
 معياري وإنحرا  د3.17) حسااابي بمتوسااط " المدرسااي االعتماد على الحاصاالة ال،اصااة المدار  مع ال،برات تبادل
 المدرسااة تزويد على" تنص والتي د16) رقم الفقرة جا ت واألخيرة السااادسااة  الرتبة وفي متوسااط، وبمسااتو  د1.18)

  متوسط. وبمستو  د1.28) معياري وإنحرا  د3.01) حسابي بمتوسط " التعليمية األجهزة من كا   بعدد
 بين (α=0.05) مسااتو  عند إحصااائية داللة ذات فروق هناك هل على" نص الذي الثاني الدراسااة سااؤال نتائج

 المدار  في المدرسي  االعتماد معايير تطبيق متطلبات متطلبات توافر مستو   بشأن  الدراسة  افراد استجابة  متوسطات 
 الوظيفي؟ والمسمى الجنس، لمتغيري تعز  التربويين، القادة نظر وجهة من عمان العاصمة في ال،اصة

  اآلتي: النحو على السؤال هذا عن اوجابة تمت

 الجنس متغير .1
 االعتماد معايير تطبيق متطلبات توافر لمسااااااتو  المعيارية واونحرافات الحسااااااابية المتوسااااااطات حساااااااب تم
 تبًعا دt-test) إختبار تطبيق وتم التربويين، القادة نظر وجهة من عمان العاصاااامة في ال،اصااااة المدار  في المدرسااااي

  د.7) بالجدول ذلك يظهر كما الجنس، لمتغير
 وإختبار المدرسي، االعتماد معايير تطبيق متطلبات توافر لمستوى المعيارية واإلنحرافات الحسابية المتوسطات :(7) الجدول

(t-test) الجنس لمتغير تبًعا 

 الداللة   مساااااااتو  عند  إحصاااااااائية   داللة  ذات فروق وجود عدم  إلى د7) الجدول  في تظهر التي النتائج  تشاااااااير
(α=0.05العاصمة  في ال،اصة  المدار  في المدرسي  االعتماد معايير تطبيق متطلبات توافر مستو   متوسطات  بين د 

 توافر مساااااااتو  لمتغير المحساااااااوبة دt) قيمة إلى إساااااااتناًدا الجنس، لمتغير تعز  التربويين القادة نظر وجهة من عمان

 محور في إحصااائية داللة ووجود د،0.11) داللة وبدرجة د4.99-) بلغت إذ المدرسااي االعتماد معايير تطبيق متطلبات
 ومعايير متطلبات توافر مسااتو  تقيس االسااتبانة فقرات أن ذلك الباحث وويعزو اث.االن فئة لصااالح البشاارية المتطلبات

 العدد الجنس المحور
 المتوسط
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

 الداللة مستوى t قيمة

 تنظيمية متطلبات
 0.14 6.58 0.51 3.18 188 ذكر

   0.44 3.51 166 أنثى

 تعليمية متطلبات
 0.13 3.6 0.52 3.18 188 ذكر

   0.58 3.39 166 أنثى

 بشرية متطلبات
 0.03 0.93 0.49 3.39 188 ذكر

   0.54 3.44 166 أنثى

 الكلية متطلبات
 0.11 4.99 0.35 3.25 188 ذكر

   0.40 3.45 166 أنثى
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 نتائج واختلفت المدرسية، االدارة في الدائه تقويم كمقيا  وتعتبر كما عام، بشكل المدرسة بوضع تتعلق ومعروفة محددة
 الجنس. لمتغير أثر وجود إلى خلصت التي دWood & Meyer,2004) دراسة نتائج عن الدراسة

  الوظيفي المسمى .2
 االعتماد معايير تطبيق متطلبات توافر لمسااااااتو  المعيارية واونحرافات الحسااااااابية المتوسااااااطات حساااااااب تم
 كما الوظيفي، المسااامى لمتغير تبًعا التربويين القادة نظر وجهة من عمان العاصااامة في ال،اصاااة المدار  في المدرساااي

  د.8) بالجدول ذلك يظهر
 
 

 لمتغير تبًعا المدرسي االعتماد معايير تطبيق متطلبات توافر لمستوى المعيارية واإلنحرافات الحسابية المتوسطات :(8) جدولال
 الوظيفي المسمى

 المعياري اإلنحراف الحسابي المتوسط العدد الوظيفي المسمى المحور

 تنظيمية متطلبات
 0.46 3.28 311 مدير

 0.65 3.70 43 مشر 

 تعليمية متطلبات
 0.53 3.22 311 مدير

 0.61 3.70 43 مشر 

 بشرية متطلبات
 0.49 3.38 311 مدير

 0.53 3.66 43 مشر 

 الكلية المتطلبات
 0.34 3.29 311 مدير

 0.51 3.69 43 مشر 

 معايير تطبيق متطلبات توافر لمسااتو  الحسااابية المتوسااطات بين ظاهرية فروق وجود د8) الجدول من يالحظ
 الداللة مسااتو  عند إحصااائية داللة ذات الفروق كانت أذا فيما ولتحديد الوظيفي، المساامى لمتغير تبًعا المدرسااي االعتماد

(α=0.05)، األحادي التباين تحليل تطبيق تم (one way ANOVA،يوضااااااحه الذي اآلتي النحو على النتائج وجا ت د 

 د.9) الجدول
 لمتغير تبًعا المدرسي االعتماد معايير تطبيق متطلبات توافر لمستوى الفروق داللة إليجاد األحادي التباين تحليل :(9) الجدول

 الوظيفي المسمى
 الداللة درجة ف قيمة المربعات متوسط الحرية درجة المربعات مجموعات التباين مصدر المحور

  تنظيمية متطلبات

 0.00 27.61 6.54 2 6.54 المجموعات بين

   0.24 352 83.38 المجموعات داخل

    354 89.92 المجموع

  تعليمية متطلبات

 0.00 29.95 8.62 2 8.62 المجموعات بين

   0.29 352 101.26 المجموعات داخل

    354 109.87 المجموع

  بشرية متطلبات

 0.001 12.08 2.96 2 2.96 المجموعات بين

   0.25 352 86.30 المجموعات داخل

    354 89.26 المجموع

  الكلية المتطلبات

 0.00 44.18 5.78 2 5.78 المجموعات بين

   0.13 352 46.06 المجموعات داخل

    354 51.84 المجموع

 لمسااااتو  (α=0.05) الداللة مسااااتو  عند إحصااااائية داللة ذات فروق وجود أنه د9) الجدول في النتائج تشااااير

 بلغت إذ المحسااوبة دF) قيمة إلى إسااتناًدا الوظيفي، المساامى لمتغير تبًعا المدرسااي االعتماد معايير تطبيق متطلبات توافر

 لصااااالح الفرق وكان المحاور، لجميع احصااااائية فروق يوجد وكذلك الكلي، للمسااااتو  د0.00) داللة وبدرجة د44.18)
 مدير لمسااامى الحساااابي المتوساااط عن المشااار  لمسااامى الحساااابي المتوساااط ارتفاع بدليل التربوي للمشااار  المسااامى
 مدير من أكثر موضااوعي كان ربما اوسااتبانة على إجاباته في التربوي المشاار  أن إلى ذلك الباحث ويعزو  المدرسااة.
 المدير مهام من تكون والتي عام بشاااكل المدرساااة وضاااع تقيس الفقرات بنود معظم أن إلى يعود ذلك أن وير  المدرساااة
 قياسااها يمكن وال واضااحه فمهامه التربوي المشاار  أما المدرسااية، االدارة في الدائه تقويم كمقيا  وتعتبر كما الرئيس،

 خلصت  التي دWood & Meyer,2004) دراسة  نتائج عن الدراسة  نتائج واختلفت االستبانة.  إلى اوستجابة  لخال من

 كان حيث المدرسي  االعتماد متطلبات توافر مستو   في الدراسة  لمتغيرات تعز  إحصائية  داللة ذو اختال  وجود إلى
 العلمي. المؤهل الى تعز  فروق وجود إلى الحالية الدراسة مع واتفقت والجنس، ال،برة في االختال 
 التوصيات
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 بـــــــــــ: يوصي الباحث فإن الدراسة، نتائج ضو  في

  المدرسي االعتماد تحقيق بإجرا ات يتعلق فيما كفا تهم رفع في تساعد للمعلمين دورات عمل .1
  المدرسي. االعتماد ومعوقات بمتطلبات لديهم الوعي وزيادة

  المحلي المجتمع أعضا  من االعتماد، في المت،صصين واستضافة المحلي المجتمع إشراك .2
 المدرسي. باالعتماد يتعلق فيما إثرائية محاضرات لعمل

 لمتطلبات المقترحة النماذج تطبيق على تعمل والتي أكاديمًيا المؤهلة البشرية الكوادر توفير .3
 العالمية. التجارب ضو  في المدرسي االعتماد معايير

 ال،اصة المدار  قيادات كافة يضم المدرسي االعتماد حول مؤتمر عقد على العمل ضرورة .4
 التعليمية العملية مساااتو  لرفع المدرساااي لالعتماد هيئة إنشاااا  بضااارورة القرار ألصاااحاب بتوصااايات لل،روج

 التعلمية.
  المدرسي. االعتماد لتطبيق الالزمة والبشرية المادية اومكانات توفير .5
 المراجع قائمة

 العربية: المراجع
  على للحصاااااول االساااااتراتيجي الت،طيط في المدرساااااة واقع تحليل في دO.E.M) كوفمان انموذج اسااااات،دام د.2013) فتحي أحمد كريم، ابو

-4 من للفترة ،المدرسي  االعتماد )جستند،  والنفسية  التربوية للعلوم السعودية  للجمعية عشر  الساد   السنوي  اللقا  مؤتمر المدرسي.  االعتماد
 السعودية. العربية المملكة الرياض، سعود، الملك جامعة فبراير، 6

 .219-208 د،22) 86 ببنها، التربية كلية مجلة المدار ، في التربوي االعتماد واقع د.2011) ابراهيم احمد احمد،
 ساااااااوهاج،   بمحافظة   العام  التعليم بمدار   العاملين  لد   التربوي واالعتماد  الجودة بمتطلبات  الوعي د.2008) جاد  محمد  أحمد، 
 وجامعة التنمية أجل من الثقافة جمعية ابريل، 21-20 من للفترة المعاصار،  المجتمع وقضاايا  التعليم-الثالث العربي العلمي المؤتمر
 مصر. سوهاج،

 الثانوية للمرحلة العام التعليم مؤسسات   في المدرسي  االعتماد نظام معايير لتطبيق مقترحة آلية د.2013) محفوظ عبير مداوي، آل
 التربوية للعلوم السااااعودية للجمعية عشاااار الساااااد  الساااانوي اللقا  مؤتمر عسااااير. بمنطقة أبها بمدينة السااااعودية العربية بالمملكة
 السعودية. العربية المملكة الرياض، سعود، الملك جامعة فبراير، 6-4 من للفترة المدرسي، االعتماد )جستند، والنفسية
 منطقة في العام الثانوي التعليم مدار  في المدرسااااي االعتماد معايير بعض تطبيق إمكانية مد  د.2014) عبدالمحساااان الحوا ،

 السعودية. العربية المملكة جدة، عبدالعزيز، الملك جامعة منشورةد، غير ماجستير القصيم،)رسالة
 الحديث. الكتاب عالم عمان: تربوية، تطبيقات الشاملة الجودة إدارة د.2006أحمد) ال،طيب،
 والتوزيع. للنشر ال،ريجي دار الرياض: التعليم. في األكاديمي واالعتماد الشاملة الجودة د.2003محمد) ال،طيب،
 ال،ليج. لدول العربي التربية مكتب الرياض: التربوي. للتقويم المرجعي اوطار د.2000مبارك) ابراهيم الدوسري،
  السااعودية للجمعية عشاار الساااد  الساانوي اللقا  مؤتمر ال،اصااة. التربية لبرامج التربوي االعتماد د.2013) صااالح ند  الرميح،
 العربية المملكة الرياض، سااااعود، الملك جامعة فبراير، 6-4 من للفترة المدرسااااي، االعتماد )جسااااتند، والنفسااااية التربوية للعلوم

 السعودية.
 اللقا  مؤتمر السااااعودية. العربية المملكة في العام التعليم في المدرسااااي االعتماد تحقيق معوقات د.2013) حمزة غادة الشااااربيني،
 جامعة فبراير، 6-4 من للفترة المدرسااي، االعتماد )جسااتند، والنفسااية التربوية للعلوم السااعودية للجمعية عشاار الساااد  الساانوي
 السعودية. العربية المملكة الرياض، سعود، الملك

 لتحقيق الشاااملة الجودة إدارة معايير ضااو  في المدرسااية اودارة دور لتطوير مقترح تصااور د.2013عبدالعزيز) نشاامة الصاافار،
 )جستند،  والنفسية  التربوية للعلوم السعودية  للجمعية عشر  الساد   السنوي  اللقا  مؤتمر التعليم. مؤسسات    في المدرسي  االعتماد
 السعودية. العربية المملكة الرياض، سعود، الملك جامعة فبراير، 6-4 من للفترة المدرسي، االعتماد
 العام الثانوي التعليم على المدرساااي واالعتماد الجودة لضااامان العالمية المعايير تطبيق متطلبات د.2011الرفاعي) نيللي عاشاااور،
 .164-142 د،1)113والمعرفة، القرا ة مجلة بمصر،
 المدرسااي. االعتماد لتحقيق السااعودية العربية بالمملكة العام التعليم مدار  تأهيل متطلبات د.2013محمد) احمد الكريم عبد عبده،
 6-4 من للفترة المدرساااي، االعتماد )جساااتند، والنفساااية التربوية للعلوم الساااعودية للجمعية عشااار السااااد  السااانوي اللقا  مؤتمر
 السعودية. العربية المملكة الرياض، سعود، الملك جامعة فبراير،
 في العربية مصاااار بجمهورية العام الثانوي التعليم مدار  في الشاااااملة الجودة تحقيق متطلبات د.2003) حساااانين محمد العجمي،
 .161-91د،12)7والتنمية، الثقافة مجلة األكاديمي، المؤسسي االعتماد اسلوب ضو 

 يتصاااااااورها كما عمان سااااااالطنة في التربية لكليات االكاديمي االعتماد معايير تطبيق درجة تقدير د.2005محمد) حليس العريمي،
 التربية. وأصول االدارة قسم ،اليرموك جامعة منشورةد، غير دكتوراه رسالة) واالكاديميون. االداريون القادة

لومااااات       د.2010) كزلااااك   ع يم        م ي ق تياااااجااااات.     ت ترجاااااعااااه    تم  االح بكااااة   من  2017ة12ة4 بتاااااريس     إساااااااا ترناااات:     شاااااااا  اون
http://www.adprima.com/needs.htm. 

http://www.adprima.com/needs.htm
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 التربوية  القيادات  نظر وجهة  من العام  الثانوي  التعليم مدار   في األكاديمي  االعتماد  معايير  تطبيق إمكانية   د.2010) محمد  بنت 
  السعودية. العربية المملكة القر ، أم جامعة منشورةد، غير ماجستير )رسالة جدة، بمحافظة
مالكي،  بات  د.2015) دخيل  بن عبدالرحمن  ال ماد  معايير  تطبيق متطل مدرساااااااي   االعت عام  التعليم مدار   في ال  نظر وجهة  من ال
 المملكة القر ، أم جامعة منشاااورةد، غير ماجساااتير )رساااالة المكرمة، بمكة المدرساااية اودارة ومشااارفي الثانوية المدار  مديري
 السعودية. العربية
 دار عمان: والعالي، العام التعليم لمؤساااساااات األكديمي واالعتماد ودةالج د.2007) عواد محمد والزيادات، شااااكر ساااوسااان مجيد،
 والتوزيع. للنشر صفا 
 التربية بمكتب االعضاااااا  الدول في المدرساااااي لالعتماد متكامل تنظيمي نموذج بنا  د.2011) ال،ليج لدول العربي التربية مكتب
 السعودية. يةالعرب المملكة الرياض، ال،ليج، لدول العربي
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 الصف طالبات لدى التاريخ مادة في التعلم نحو الدافعية وتنمية التحصيل في االستقصاء طريقة أثر
 العراق في المتوسط الثاني

 
 نسيبة الموسى د.  العبيديسراب 

 جامعة عمان العربية  جامعة عمان العربية
 26/7/2020تاريخ القبول:   23/6/2020تاريخ االستالم: 

 
 ملخص

 مادة في التعلم نحو الدافعية وتنمية التحصااايل في االساااتقصاااا  طريقة أثر على التعر  إلى الدراساااة هذه هدفت
ست،دام  العراق، في المتوسط  الثاني الص   طالبات لد  التاريس سة  لمجموعتي التجريبي شبه  المنهج وا  )الضابطة  الدرا

 الثاني الصاااا  لطالبات التاريس مادة في التعلم نحو الدافعية ومقيا  التحصاااايلي االختبار اساااات،دام تّم حيث والتجريبيةد
 العام من الثاني الدراسي الفصل في العراق في المتوسط الثاني الص  طالبات من الدراسة مجتمع وتأل  كما ، المتوسط
 في المتوسااط الثاني الصاا  طالبات من الدِّراسااة أفراد وتكوَّن العراق، في الكرخ مدرسااة في م2020ة2019 الدراسااي
 للمجموعتين العشاااوائي التعيين وتم دراسااايتين، شاااعبتين على موزعين طالبة، د62) من مكونة العراق، في الكرخ مدينة

 طريقة باساااااات،دام تدريسااااااها تم طالبة، د32) وعددها التجريبية المجموعة تمثل شااااااعبة فكانت والضااااااابطة، التجريبية
 االعتيادية. الطريقة باست،دام تدريسها تم ، طالبة د30) وعددها الضابطة المجموعة تمثل أخر  وشعبة االستقصا ،

 ولصاااااالح االساااااتقصاااااا  لطريقة يعز  التحصااااايل في دα= 0.05) إحصاااااائيًا دال فرق وجود النتائج وأظهرت

 ولصالح التعلم نحو الدافعية تنمية في دα = 0.05) عند إحصائيًا دال فرق وجود النتائج أظهرت كما التجريبية المجموعة

 االستقصا . لطريقة يعز  التجريبية المجموعة
 الدراسة. هذه نتائج من اوفادة الباحثة وأوصت

 التاريس. مادة التعلم، نحو الدافعية تنمية التحصيل، االستقصا ، :الدالة الكلمالت
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Abstract 

This study aimed to identify the Impact of the Inquiry method on achievement and 
the development of motivation towards learning in the subject matter of history for second-
graders middle school students in Iraq. The Quasi- Experimental Design was Employed in this 
Study for Experimental and Control Group. in order to achieving the goals of study, test & 
the defensive measure toward learning were used in the history course of Intermediate 
students. 

The study population consisted of students of the second intermediate class in Karkh 
–Iraqi in the second semester of the academic year 2019/2020, consisting of (62) students, 
divided to two study groups, & the random assignment of the experimental and control 
groups was made, so a division representing the experimental group and its number (32) 
students was taught using the inquiry method, and another group representing the control 
group and its number (30) students was taught using the Ordenary method. 

The results concluded that there is a Statistical significant difference at (α = 0.05) in 
achievement based on inquiry method in the favor of experimental group, and there is a 
statistical significant difference at (α = 0.05) in developing motivation towards learning 
based on inquiry method in the favor of experimental group, and researcher recommended 
to get the benefits of this study results. 
Keywords: Inquiry Method, Achievement, Motivation towards Learning, Learning History 
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 المقدمة:
 والعملية، العلمية الحياة مقومات امتالك األفراد على ُيحّتم الذي الساااريع، العلمي بالتطوُّر الحالي العصااار يتميز

 اوبداع  طاقات   وتنمية  المتعلم، قدرات  وتطوير الذاتي،  التعلم إحداث  إلى يهد   الذي  الساااااااليم، العلمي التفكير خالل من
 تتمثل معرفة إلى وتحويلها ومعالجتها، بنائها، ثقافة إلى المعلومة تلقي ثقافة من وال،روج والتلقين، الحفظ عن بعيدًا لديه،
 أمام الفرصااااااة تتيح حقيقية، مواق  على وتطبيقها واالسااااااتنتاج، األفكار توليد من تمكِّنه وظواهر عالقات اكتشااااااا  في

 بأنفسهم. االستقصا  ومهارات وعملياته، العلم طرق لممارسة الطلبة
 به يتميز والذي والمتالحق السريع  المعرفي والتطور المعلومات ثورة يواكب االستقصا    طريقة وفق والتدريس

 وقدرته المعلم على يرتكز تعلُّم من التعلم، وأهدا  فلسفة تغيير حيث من التقليدي التدريس عن ي،تل  إذ الحالي، العصر
 مع يتفاعل والمتعّلم عنها، مسااااااؤواًل ويكون تعّلمه عملية في فّعال بدور يقوم الذي المتعلِّم حول يتمركز تعلُّم إلى وكفا ته

 الذي األمر التعليمي، الهد  تحقيق إلى ليصل  العالقات واكتشا   والتفسير  والمقارنة بالمالحظة ويقوم ويشاهد  يسمع  ما
 د.2002 )زيتون، الم،تلفة والمهارات القدرات من كثير اكتساب من ُيمّكنه

 وتنمية األنشطة، من مجموعة بتنفيذ للقيام للمتعلم الفرصة يتيح ألنه لتدريس الطرائق أنجح من االستقصا  ويعد
 المادة  وتقدم  التقليدية،   التدريس  أسااااااااليب  قيود من ت،لو التي المفتوح للتعلم مواقفاً  للمتعلِّم يقدم  والعملية،  العلمية  مهاراته  
 والدجاني، )الهندي التعليمي الموق  في والنشااااااث الحيوية بعث إلى تؤدي قضاااااايا صاااااورة في المتعلمين للطلبة العلمية
 د.2016

 التعّلم يجعل مما الواقع، في يحصاال ما يشاابه موقفًا يبني باالسااتقصااا  التدريس أن دGiles, 2008) جلز أيَّد وقد

 فيها تظهر صاااااعبة بمواق  يرتبط ما غالبًا الشاااااعور وهذا االتزان، وعدم بالحاجة بالشاااااعور يبدأ حقيقيًا، تعّلمًا الصااااافي
 والفهم. للتعّلم جيدة فرصًا القضايا تلك ُتشّكل ثم ومن المحيطة، البيئة في نواجهها التي القضايا

 االسااااااتقصااااااا  بأهمية ناد  من أوائل من د2006 السااااااالم، )عبد في الوارد دPolman, 2000) بولمان ويعد

 على القائم التدريس ويشاااجع لالساااتقصاااا . مالئمة بيئة توفير بضااارورة كتاباته في ركز حيث التدريس، طريقة بوصااافها
 لديهم يكون حين وذلك لديهم االسااتطالع وحب فضااولهم وشااباع والبحث بالتقصااي االهتمام على المتعلمين االسااتقصااا  

 خبراتهم. تفسر التي القوية العقلية أو الذهنية األطر
 االسااااتقصااااا  بطريقة يتعلم الذي المتعلم أن دGarrison &Akyol, 2013) وأكيول جاريسااااون من كل أيد وقد

 التعلم نحو الدافعية تحفيز في يساعد  االستقصا ،    طريقة باست،دام  التعليم أن كما به، خاص معرفي نظام تطوير يستطيع 
 المتعلمين. لد 

 على الدافعية نظريات بنا  إلى أد  مما منه األخيرة العقود في خاصاااااااة البحث من كبيرًا حيزًا الدافعية واحتلت
 وتشكيله  اونساني  السلوك  تفسر  في وأهميتها بدورها اعترافًا وذلك للش،صية،   األخر  واألبعاد المفاهيم عن مستقل  نحو

 د.2012 )القيسي، الصفي والتعليم التعلم عملية في الوثيق وارتباطه وتعديله
 يستثير وإنما السلوك يسبب ال الدافع بأن تؤكد والتي االستثارية الوظيفة منها عديدة وظائ  التعّلم نحو وللدافعية

 من درجة أفضاال وأن الصاافي، بالتعلم مباشاارة عالقة على للفرد، العام والنشاااث االسااتثارة ودرجة بالساالوك، للقيام الفرد
 إلى يؤدي وزيادتها الملل إلى يؤدي االسااتثارة ونقص ممكن، تعلُّم أفضاال إلى تؤدي كونها المتوسااطة، الدرجة االسااتثارة
 د.2010 )السويدي، والعمل النشاث

 وتتجاهل معين مثير حون الساااالوك توجه بحيث االسااااتجابة عند الساااالوك بانتقا  االنتقائية الوظيفة تقوم حين في
 مثيرات مع تقترن وعندما ما، غاية نحو وتحركه الساالوك تثير أشاايا  إلى فتشااير الباعثية الوظيفة أما األخر . المثيرات
 الباعث  قدر  على وثواب أكبر باعث   معها  يرتبط دراساااااااية  بمادة  أكبر اهتماماً   ُيظهروا أن الطالب من نتوقع فإننا   معينة، 
 د.2012 صالح، ؛2002 )اآلغا،

 إلى جذوره ترجع الذي السااااالوكي المنحى أبرزها: ومن للمتعلم الدافعية فسااااّارت عديدة نفساااااية اتجاهات وهناك
 اسااتجابات شااكل على وتظهر الفرد ساالوك على تساايطر حالة التعليم نحو الدافعية أن افترضاات حيث الساالوكية، المدرسااة
سلوك  أن فيتبين المعرفي المنحنى أما المطلوب، التعزيز الحصول  بهد  موصولة  ومحاوالت مستمرة  سطة  محدد ال  بوا
 د.Bloom, 1997; Astrini, 2012) والعقاب التعزيز طريق عن وليس العقلية والعمليات التفكير

 النتاجات حول والتوقعات األفكار من األول يتكون مصااادرين للدافعية أن االجتماعي المعرفي المنحنى تبنَّى كما
 تصبح  حيث األهدا  بوضع  يرتبط والثاني السابقة  خبراته على بنا  المستقبلية  النتائج الفرد يت،يل حيث للسلوك  الممكنة
 د.2012 الزغلول، ؛2003الهادي، وعبد وراشد )النجدي الفرد بذلها التي الجهود خالل ومن األدا  لتقييم معايير

 التي الوثائق بدراساااااة المؤرخون ويهتم الماضاااااي بدراساااااة ت،ص التي االجتماعية العلوم من التاريس علم ويعد
 وثائقهم تدوين في المؤرخون ويساات،دم أبحاثهم إلى تسااتند أيضااًا جديدة وثائق وإعداد جميعها، الماضااية باألحداث تتعلق

 الكثير وفي والتقاليد، والمدونات الكتب وكذلك الفنية، واألعمال األثرية، والم،لفات الشااعبية، كالقصااص م،تلفة مصااادر
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 والُمثل، القومية والمفاهيم المتعلمين عند الوطني الشااعور يزداد خالله فمن للدراسااة مهمًا يعتبر التاريس فإن المدار  من
 ورساااومهم، وأنساااابهم وبالدهم وعاداتهم النا  بأحوال علم هو التاريس علم أن عام بشاااكل  المسااالمون المؤرخون ويذكر
 ، النبي بأحاديث التاريس علم ارتبط كما منها، واالساااااتفادة الماضاااااية النا  أحوال معرفة هو التاريس علم من والهد 
 في التاريس أهمية وتكمن اونسااااان،  جهود ي،ص شااااي   كل يتناول التاريس أن يرون الباحثين فإن الحديث العصاااار  وفي
 الماضاااااي  على يشااااااهد الذي هو فالتاريس انحطاطه، أو تطوُّره في مجتمع أي إليها يسااااااتند التي العناصاااااار أهم من كونه

 األخطا  لهذه حلول عن البحث ومحاولة الماضي،  في كانت التي األخطا  في الوقوع التاريس دراسة  وتجنب والحاضر، 
 د.18 :2010 )محاسيس،

 الضرورات مع ليتال م منها حديث بكل خذواأل التدريس طرائق بتطوير اهتمت التعليمية القطاعات أن نجد وهنا
 مهارات يساااات،دم وكي  يفكر كي  المتعلم وتعليم التعليمية الم،رجات تحسااااين أجل ومن العصاااار طبيعة تفرضااااها التي

 وبالتالي التساؤالت عن واوجابة المعلومات جمع وكذلك والمالحظة والقيا  والتقصي االكتشا  خالل من العليا التفكير
 النتائج. إلى الوصول

  دراسة  منها عدة بمتغيرات وعالقته االستقصا    بموضوع  الصلة  ذات الدراسات  من عدد على الباحثتان ووقفت
 في الجارية األحداث مع الموجه االساااتقصاااا  طريقة اسااات،دام أثر معرفة إلى هدفت حيث العراق، في د1999) العنبكي
 اثنين المتكافئة   المجمعات  ذا التجريبي التصاااااااميم الباحثة   اساااااااتعملت  التاريس،  مادة  في الطالبات   لد   الناقد   التفكير تنمية 

 ثالث على توزيعهن تم المتوسااااااط الثاني الصاااااا  في طالبة د89) الدراسااااااة عينة حجم بلغ ضااااااابطة، وواحدة تجريبية
 والمجموعة الموجه، االستقصا  بطريقة تدريسهن تم اللواتي طالبة د31) ضمت األولى التجريبية المجموعة مجموعات،
 والمجموعة الجارية، األحداث مع الموجه االسااتقصااا   بطريقة تدريسااهن تم اللواتي طالبة د31) ضاامت الثانية التجريبية

 وطبق الناقد للتفكير اختبارًا الباحثة وأعدت االعتيادية بالطريقة تدريساااااااهن تم اللواتي طالبة د27) ضااااااامت الضاااااااابطة
 التباين )تحليل اآلتية: اوحصااائية الوسااائل الباحثة واسااتعملت التجربة، وبعد قبل الثالث البحث مجموعات على االختبار
 وبيَّنت  التائيد،  االختبار  الفقرة، تمييز معادلة   الفقرة، صاااااااعوبة  معادلة   بيرساااااااون، ارتباث  معامل   كاي،  مربع األحادي، 
 الموجه. االستقصا  است،دمت التي التجريبية المجموعة لصالح إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة

 وأثر للتعلم والدافعية التعلم اساتراتيجيات  بين العالقة على التعرُّ  إلى هدفت التي د2008) يوسا   بن دراساة و
 من ثانويات خمس في الدراسة  أجريت وأهدافها الدراسة  أغراض ولتحقيق الدراسي،  التحصيل  على االستراتيجيات  هذه
 طالبًا د800) من يتكّون االساااتطالعية الدراساااة مجتمع أن حيث األولى، للسااانة أدبي فرع الجزائر دولة في البليدة والية

بة    يات    ثالث على موزعين وطال يا    محمد  مجموعة  مجموعات:  ثالثة  على موزعة  ثانو نة  بوضااااااا  د315) من مكّو
 وتوصااااااالت  وتلميذة.  تلميذ  د200) فكانت   نبي بن مالك   مجموعة  أما  د285) من مكونة  المارش  أحمد  تالميذ  ومجموعة 
 قبل من اساااتراتيجيات اسااات،دام في تنّوع وجود على نصااات التي الفرضاااية تحقق عدم أهمها: عديدة نتائج إلى الدراساااة
 وخلصاات التحصاايلي. مردودهم من يضااع  ما وهذا لالسااتراتيجيات اسااتعمالهم يتنوع ال العينة أفراد أن تبين إذ التالميذ

 المنهاج من المهمة الجوانب اسااااااتنباث على الثالث المدار  في التالميذ تدريب أهمها: عديدة توصاااااايات إلى الدراسااااااة
 المشكالت. حلِّ على وتدريبيهم الدراسي،

سة ب فقام د2008) مدالة أما ست،دام  أثر تحديد إلى هدفت درا  المعرفة تحصيل  على الموّجه االستقصا     طريقة ا
 الثانوي  الثاني  الصااااااا  طلبة  من طالباً   د66) من الدراساااااااة  عينة  تكونت  حيث  الكيميا ،  مادة  في بها  واالحتفاظ  العلمية 
 على توزيعهم وتم مصااار، في شااابوه بمحافظة الصاااعيد مدار  من مدرساااتين من قصااادية بطريقة اختيارهم وتم العلمي،

 في العلمي الثانوي  الثاني  الصااااااا  طلب  من طالباً   د32) من تكونت  تجريبية  مجموعة  القرعة،  طريق عن مجموعتين
 مدرساااة في العلمي الثانوي الثاني الصااا  طلبة من طالبًا د34) من تكونت ضاااابطة ومجموعة الثانوية، عزيز مدرساااة
 مساااااتويات كل في التجريبية المجموعة لصاااااالح إحصاااااائية داللة ذات فروق وجود النتائج أظهرت وقد الثانوية، يشااااايم
 ذات تكن لم الفروق فإن تطبيقد – فهم – )تذكر بلوم تصني  من األولى الثالث المستويات عند وخاصة العلمية المعرفة
 ولصااااالح العلمية للمعرفة الكلي باالحتفاظ يتعلق فيما إحصااااائية داللة ذات فروق وجود إلى باوضااااافة إحصااااائية، داللة

 التجريبية. المجموعة
 ودافعية واالحتفاظ التحصيل  في التعاوني التدريس أثر فحص إلى هدفت دراسة  د2008) وجفال زيدان وأجر 

 إذ التجريبي؛ المنهج الباحثان اساات،دم وقد القد ، مدار  في العلوم مادة في األساااسااي الساااد  الصاا  طلبة لد  التعلم
 عينة اختيار وتم وطالبة، طالبًا د1144) عددهم والبالغ األساااسااي الساااد  الصاا  طلبة جميع من الدراسااة مجتمع تكّون

 واألخر  للذكور، إحداهما عشوائياً  اختيارهما تم مدرستين  في يدرسون  وطالبة طالبًا د118) من مكونة بسيطة  عشوائية 
 بالطريقة تتعلم ضااااابطة وشااااعبة التعاونية، بالطريقة تتعلم تجريبية شااااعبة مدرسااااة، كل من شااااعبتان اختيار وتم لإلناث،
 لقيا  تحصاااااايلي اختبار والثانية الدافعية لقيا  التعلم دافعية مقيا  األولى للدراسااااااة أداتين الباحثان اساااااات،دم التقليدية.
 وجود أهمها: النتائج أظهرت وقد د.α=0.05) الداللة مسااتو  عند الثنائي التباين تحليل واساات،دما واالحتفاظ، التحصاايل

 التعاوني التعليم طريقة ولصااااالح التعلم، لطريقة تعز  الطلبة لد  واالحتفاظ التحصاااايل في إحصااااائية داللة ذات فروق
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 التعليم طريقة اساااات،دام المدرسااااة على أهمها: عديدة توصاااايات إلى الدراسااااة وخلصاااات الطالبات. لصااااالح الجنس وفي
 واآلجل. اآلني التحصيل في فاعل رأث من له لما المادة مدرسي قبل من التعاوني

 إلى مستندة  تدريسية  استراتيجية  است،دام  فاعلية استقصا     إلى هدفت دراسة  د2009) المقدادي أجر  حين في
 اومارات، دولة في األسااااساااي  التعليم طلبة لد  الكتابي واالتصاااال العلمي، التحصااايل في التعاون االساااتقصاااائي  التعلم

 العينة أفراد اختيار وتم طالبًا، د160) عددهم والبالغ التاساااع الصااا  طالب من شاااعب أربع من الدراساااة عينة وتكونت
 األخريتين والمجموعتين االستقصائي،   التعاوني التعلم باستراتيجية  التجريبيتين المجموعتين درست  وقد قصدية،  بطريقة

 مادة في الطلبة تحصااايل في إحصاااائيًا دالة فروق وجود النتائج أظهرت وقد التقليدية. التدريس باساااتراتيجية الضاااابطتين
 التدريس اساااتراتيجية اسااات،دمت والتي التجريبية، المجموعة لصاااالح والضاااابطة التجريبية المجموعتين بين الرياضااايات
 االستقصائي. التعاوني

 واالسااااتقصاااا   المعلومات معالجة اسااااتراتيجيات أثر على التعر  إلى هدفت دراسااااة د2012) صااااالح وأجر 
 - بغداد جامعة - العراق في أجريت والتي المعرفي، والدافع العلمي التفكير وتنمية األحيا  علم مادة تحصيل في العقالني

سة  عينة وشملت  الهيثم، ابن التربية كلية ست،دم  طالبًا، د120) الدرا  مقيا  العلمي، التفكير اختبار التحصيل،  )اختبار وا
 داللة ذو فرق يوجد أنه بينت التي العقالني االساااااتقصاااااا   طريقة بفاعلية النتائج وأظهرت للبحث، كأداة المعرفيد الدافع

 االسااااتقصااااا   باسااااتراتيجية طالبها ُيدر  والتي العلمي التفكير تنمية في الثانية التجريبية المجموعة لصااااالح إحصااااائية
 العقالني.

 النشط  التعلم استراتيجيات  أثر استقصا     إلى هدفت دراسة  د2012) وعبد والشلبي،  عواد، وأبو عشا،  وأجرت
 اختيارهم تم وطالبة طالبًا د59) الدراسااااااة أفراد محدد بلغ دمشااااااق، في األكاديمي والتحصاااااايل الذاتية الفاعلية تنمية في

 است،دام  تم الدراسة  هد  ولتحقيق ص .  معلم ت،صص  الجامعية التربوية العلوم كلية في الثانية السنة  طلبة من عشوائياً 
 المحاضرة  بأسلوب  الضابطة  المجموعة تدريس وتم التربوي، اورشاد  مادة في تحصيلي  واختبار الذاتية الفاعلية مقيا 
 من المشااااروعات وطريقة الذهني والعصاااا  األساااائلة طرح أساااالوب باساااات،دام التجريبية المجموعة تدريس تم حين في

 ولصالح  المجموعتين بين إحصائية  داللة ذات فروق وجود منها نتائج إلى الدراسة  وتوصلت  النشط.  التعلم استراتيجيات 
 المساااتويات اختال  على المعلمين تشاااجيع منها: توصااايات وضاااع تم الدراساااة نتائج ضاااو  وفي التجريبية. المجموعة
 إيجابية. آثار من لها لما النشط، التعلم استراتيجيات توظي  على معها يتعاملون التي الدراسية

 في العادل االستقصا    نموذج است،دام  أثر على التعر  إلى هدفت العراق في دراسة  د2013) المياحي وأجر 
 طالبًا د29) وبواقع طالبًا د57) من الدراساااة عينة تكونت المتوساااط. الثاني الصااا  طالب لد  الجغرافية مادة تحصااايل

 التي الضاااااابطة المجموعة مثلت طالبًا د28و) العادل االساااااتقصاااااا  نموذج وفق درسااااات التي التجريبية المجموعة تمثل
 د12) التجربة مدة واسااتغرقت الجزئي الضاابط ذو التجريبي التصااميم الباحث اسااتعمل وقد االعتيادية، بالطريقة درساات
 طالب بين إحصااائية داللة ذي فروق وجود النتائج أظهرت وقد التحصاايلي. االختبار من البحث أداة تكونت وقد أساابوعًا

 وفق درسوا  الذين الضابطة  المجموعة في أقرانهم على العادل االستقصا    نموذج وفق درسوا  الذين التجريبية المجموعة
  لد الجغرافية مادة تدريس في العادل االستقصا    نموذج باست،دام  الباحث أوصى  النتائج ضو   وفي االعتيادية. الطريقة
 المتوسط. الثاني الص  طالب

 الحاسوب باست،دام التدريس أثر استقصا  إلى هدفت دراسة د2014) وغوانمه والربيع والمفلح الجراح وأجر 
سة  هد  ولتحقيق عمان. العاصمة  محافظة في الرياضيات  تعلم نحو المتعلمين دافعية مستو   تحسين  في  إعداد تم الدرا

 في الضاااااارب عملية الطلبة تعليم خاللها يتم وأنشااااااطة تدريبات تضاااااامنت شااااااريحة، د47) من تكّونت تعليمية برمجية
 د23و) ذكور د20) منهم وطالبة طالبًا د43) من الدراساااااااة عينة أفراد تكّون التعلم، نحو للدافعية ومقيا  الرياضااااااايات

 البرمجية باسااااااات،دام درساااااااوا التجريبية، المجموعة في د22) منهم مجموعتين على عشاااااااوائيًا العينة أفراد وزع إناث،
 فروق وجود إلى الدراسااة نتائج أشااارت وقد االعتيادية. بالطريقة درسااوا الضااابطة المجموعة في منهم د21و) التعليمية،

 المجموعة أفراد ولصالح  ككل الرياضيات  تعلم دافعية مستو   في دα = 0.05) الداللة مستو   عند إحصائية  داللة ذات

 بين للتفاعل أو للجنس تعز  إحصااائية داللة ذات فروق وجود وعدم التعليمية، البرمجة بواسااطة تعلمت والتي التجريبية
 والنظر التربية، في الحاسااوب دور تفعيل ضاارورة لها: توصاايات إلى الدراسااة وخلصاات كما التدريس، وطريقة الجنس
 للتعلم. الطلبة دافعية مستو  رفع في تساعد وسيلة باعتباره إليه

 تحصااايل في الدوري االساااتقصاااا  نموذج اساااتعمال أثر تحديد إلى هدفت دراساااة د2015) وعبيد خيال وأجر 
 أكثر كونه الجزئي الضااااابط ذو التجريبي المنهج الباحثان اعتمد وقد المتوساااااط، األول الصااااا  طالب لد  التاريس مادة

 في للبنين الرسااامية النهارية والثانوية المتوساااطة المدار  من الدراساااة مجتمع تكّون وقد الدراساااة. هذه لطبيعة مال مة
 ثانوية، مدرسااة د15و) متوسااطة مدرسااة د16) بواقع مدرسااة د31) المدار  هذه مجموع بلغ وقد بابل، محافظة مركز

 وبطريقة دد، ج، ب، )أ، وهي الرافدين متوسطة  مدرسة  من شعب  د4) اختيار تم البسيط  العشوائي  األسلوب  وباست،دام 
 د35) من الضابطة  المجموعة تكونت حيث البحث. مجموعتي لتكونا )جد و )أد شعبتي  الباحثان اختار العشوائي  السحب 
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 وفق تدريساااااهم سااااايتم والتي طالبًا د33) من التجريبية المجموعة وتكونت التقليدية، بالطريقة طالبها يدر  والتي طالبًا
بًا.    د68) للطالب الكلي المجموع بلغ حيث  الدوريد  االساااااااتقصااااااااا  )نموذج  المجموعة  تفوق النتائج  أظهرت وقد  طال
ضابطة  المجموعة على التجريبية سة  وخلصت  )التحصيلد.  في ال  الهيئات تدريب منها: عديدة توصيات  وضع  إلى الدرا
 تعتمد التي التدريسااية الطرائق على االقتصااار وعدم الدوري، االسااتقصااا   نموذج اساات،دام على ال،دمة أثنا  التدريسااية

 والحفظ. التلقين على
 طريقة اساااات،دام أثر عن الكشاااا  إلى هدفت دراسااااة د2016) والبريكي وخطايبة والسااااعيدي الجهوري أجر 
 االعتيادية بالطريقة مقارنة وذلك العلوم، مادة في العلمية للمفاهيم العاشر  الص   طالب تحصيل  في الُموّجه االستقصا    

 بطريقة التجريبية المجموعة تدريس تم مجموعتين: على موزعين طالبًا د114) من الدراسة  عينة وتكّونت التدريس، في
 داللة ذات فروق وجود الدراساااة وأظهرت االعتيادية. بالطريقة الضاااابطة المجموعة درسااات بينما الموّجه االساااتقصاااا  
 ضو   وفي التدريس. لطريقة تعز  التجريبية المجموعة لصالح  التحصيل  في دα = 0.05) الداللة مستو   عند إحصائية 

 برنامج وإعداد الصفية،  المواق  في الموّجه االستقصا     طريقة توظي  بضرورة  العلوم معلمي الدراسة  أوصت  النتائج
 للمادة. تدريسهم في الموجه االستقصا  طريقة إجرا ات توظي  كيفية على للمعلمين تدريبي
  :منها الحالية الدراسة وموقع السابقة الدراسات على تعقيب

 تم التي الدراساااية والمرحلة الدراساااات هذه في اختال  وجود لنا تبين الساااابقة الدراساااات اساااتعراض خالل من
 كدراساااة الناقد التفكير تنمية في الموجه االساااتقصاااا  أثر عن للكشااا  هد  فبعضاااها ومتغيراتها، عليها الدراساااة تطبيق
 على وأثرهااا للتعلم والاادافعيااة التعلم اساااااااتراتيجيااات  بين العالقااة على التعر  إلى هاادفاات وأخر  د،1999) العنبكي

 طريقة اساات،دام أثر تحديد إلى هدفت فقد د2008) مدالة دراسااة أما د،2008) يوساا  بن كدراسااة الدراسااي التحصاايل
 إلى هدفت د2008) وجفال زيدان دراسااااة حين في بها، واالحتفاظ العلمية المعرفة تحصاااايل على الموجه االسااااتقصااااا  

 دراساااة أما األسااااساااي، السااااد  الصااا  طلبة لد  التعلم ودافعية واالحتفاظ التحصااايل في التعاوني التدريس أثر فحص
 التعاوني االستقصائي    التعلم إلى مستندة  تدريسية  استراتيجية  است،دام  فعالية استقصا     إلى هدفت فقد د2009) المقدادي

 فقد د2012) والشاالبي عواد وأبو عشااا دراسااة أما األساااسااي،  التعليم طلبة لد  الكتابي واالتصااال العلمي التحصاايل في
 دراسة  هدفت حين في األكاديمي، والتحصيل  الذاتية الفاعلية تنمية في النشط  التعلم استراتيجيات  أثر استقصا    إلى هدفت
 طالب لد  الجغرافية مادة تحصااااايل في العادل االساااااتقصاااااا  نموذج اسااااات،دام أثر على التعر  إلى د2013) المياحي
 التدريس أثر السااااتقصااااا   هدفت فقد د2014) وغوانمه والربيع والمفلح الجراح دراسااااة أما المتوسااااط، الثاني الصاااا 
 د2015) وعبيد خيال دراسااة حين في الرياضاايات، تعلم نحو المتعلمين دافعية مسااتو  تحسااين في الحاسااوب باساات،دام
 المتوسااط، األول الصاا  طالب لد  التاريس مادة تحصاايل في الدوري االسااتقصااا  نموذج اسااتعمال أثر تحديد إلى هدفت
سة  أما سعيدي  الجهوري درا ست،دام  أثر عن الكش   إلى هدفت فقد د2016) والبريكي وخطايبة وال  االستقصا     طريقة ا

  العلوم. مادة في العلمية للمفاهيم العاشر الص  طالب تحصيل في الُموجَّه
 وهدفت والدافعية التحصااايل هما هامان متغيران تناولت كونها الساااابقة الدراساااات عن الحالية الدراساااة وت،تل 

 طالبات لد  التاريس مادة في التعلم نحو الدافعية وتنمية التحصاااايل في االسااااتقصااااا  طريقة أثر تحديد إلى ذلك خالل من
 العراق. بجمهورية الحكومية الكرخ مدرسة في المتوسط الثاني الص 
 وأسئلتها: الدراسة مشكلة

 الحاضااااااار،  على ويق  منه،  ويساااااااتفيد  الماضاااااااي  يدر   الفرد تجعل  التي الهامة   المواد من التاريس  مادة  تعد 
 لوحظ وقد كبيرة. بأهمية يحظى لذلك األفراد، عند الهوية قوائم أحد والتاريس التراث يشااكل حيث المسااتقبل، ويسااتشاار  

 باسااات،دام يقومون المعلمين فمعظم تدريساااها، بطرق يعتنى ما قليال التاريس مادة أن المدار  في العملي الواقع خالل من
 لفترات بالمعلومات االحتفاظ وحتى التحصيل  على ينعكس مما لتعلمها الدافعية الطلبة يفقد مما واولقا  المحاضرة  طريقة
 طويلة.

 الطلبة إكساااااب في تسااااهم قد الصاااافية الغرفة داخل المدر  يوظفها التي الحديثة التدريس طرق أن القول يجدر
 علميًا المتعلم مساااااااعدة على القادرة الطرق من االسااااااتقصااااااا  طريقة وتعد لديهم الدافعية وتنمية العلمي التفكير مهارات
 للتعر  الدراسااة هذه جا ت هنا ومن بفعالية. معها والتعامل المشااكالت وحل والبحث التحري على قادرًا ليصاابح وثقافيًا
ست،دام  أثر على  الثاني الص   طالبات لد  التاريس مادة في التعلم نحو الدافعية وتنمية التحصيل  في االستقصا     طريقة ا

  العراق. في المتوسط
 اآلتي: الرئيس السؤال عن اوجابة الدراسة وتحاول

 المتوسط الثاني الصف طالبات لدى التاريخ مادة في التعلم نحو الدافعية وتنمية التحصيل في االستقصاء طريقة أثر ما
 العراق؟ في

 اآلتيان: السؤاالن السؤال هذا من وينبثق
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 العراق؟ في التاريس مادة في المتوسط الثاني الص  طالبات لد  التحصيل في االستقصا  طريقة أثر ما •

 في التاريس مادة في المتوسااط الثاني الصاا  طالبات لد  التعلُّم نحو الدافعية تنمية في االسااتقصااا   طريقة أثر ما •
 العراق؟

 الدراسة: فرضيات
 اآلتية: الفرضيات اختبار تم

 طريقة ) التجريبية  المجموعة  طالبات    درجات  متوساااااااطي بين دα=0.05) إحصااااااااائية  داللة  ذو فرق يوجد  ال •

  التاريس. في التحصيل اختبار في التقليديةد )الطريقة الضابطة المجموعة طالبات ودرجات االستقصا د

 االساااتقصاااا د طريقة) التجريبية المجموعة درجات متوساااطي بين دα=0.05) إحصاااائية داللة ذو فرق يوجد ال •

 التاريس. في التعلُّم نحو الدافعية تنمية مقيا  في التقليديةد )الطريقة الضابطة المجموعة ودرجات
 الدراسة: أهمية

 اآلتي: في العلمية أو النظرية األهمية تتمثل

 باالستقصا  المتصلة التدريس باستراتيجيات المتعلق النظري األدب إلى معرفية إضافة ونتائجها الدراسة تقّدم قد -
 التاريس. مبحث في

 في الفاعلة االستراتيجيات واست،دام توظي  في الحديثة التربوية االتجاهات تمثل كونها الدراسة هذه أهمية تتجسد -
 العملية في المشاركة له يتيح دور إلى عليه اعتادوا الذي المتلقي دور من ونقلهم الطلبة، لد  العلمي التفكير تنمية

 والتعلمية. التعليمية العملية محور باعتباره للمتعّلم الحديثة النظرة مع تماشيًا التعليمية

 تعّلمه عملية في الفعَّال ودوره المتعّلم حول تركز حقيقيًا، تعلمًا الصفي التعّلم من تجعل موقفًا تتبنى الدراسة هذه أن -
 التفكير. تنمية خاللها من ليتمكن

 في االستقصا  طريقة وفق التدريس أثر تناولت التي السابقة الدراسات ونتائج للنظريات دعمًا الدراسة تقّدم قد -
 رئيس. بشكل التعلم نحو ودافعيتهم الطلبة تحصيل معدالت وزيادة التعلمية التعليمية العملية تطوير

 العملية: األهمية

 تحقيق في تسهم أن المتوقع من فّعالة تدريس طرائق للمعلمين تقّدم قد نتائجها أن في العملية الدراسة أهمية تنبع -
 التاريس. مبحث تدريس في المدرسون يواجهها التي الصعوبات على والتغلُّب المرغوبة النتاجات

 على يسّهل بشكل التاريس مادة منهج وتطوير تنظيم إعادة في التربوية المناهج ومصممي معدّي تفيد أن المؤمل من -
 المادة. هذه واستيعاب فهم الطلبة

 والمشرفين المناهج أقسام في ممثلة والتعليم التربية وزارة في المعنية الجهات منها تستفيد أن الدراسة لنتائج يتوقع -
 الحديثة. التدريس استراتيجيات وفق المعلمين تدريس لت،طيط والموجهين

 ومحدداتها: الدراسة حدود
  اآلتي: من الدراسة حدود تمثلت

 العامة المديرية الى والتابعة المركز النهارية بغداد محافظة في تبوك مدرسة  في الدراسة  هذه تطبيق تم المكانية: الحدود
 الثانية. الكرخ لتربية

 محافظة في تبوك مدرسااة في المتوسااط الثاني الصاا  طالبات من عينة على الدراسااة أدوات تطبيق تم البشاارية: الحدود
 الثانية. الكرخ لتربية العامة المديرية الى والتابعة المركز النهارية بغداد

 د.2020-2019) الدراسي للعام األول الدراسي الفصل في الدراسة تطبيق تم الزمانية: الحدود
 التاريس. مادة تعليم في االستقصا  طريقة است،دام على الدراسة هذه تعتمد الموضوعية: الحدود

 يلي: فيما الدراسة محددات وتتمثل

 الحصول ضمان يمكن ال وبالتالي التاريس لمادة المتوسط الثاني طالبات عينة على الدراسة نتائج تعميم يقتصر .1
  أخر . عينة على است،دمت لو النتائج نفس على

 وثباتها. صدقها بداللة المست،دمة الدراسة بأدوات المرتبطة النتائج تعميم يتحدد .2
 على الحصول ضمان يمكن ال وبالتالي الدراسة، في المشمولة التابعة المتغيرات على النتائج تعميم عملية تقتصر .3

 الدراسة. هذه في المست،دمة األدوات وثبات صدق ضو  في أخر  تابعة متغيرات است،دمت لو النتائج نفس
 اإلجرائية: التعريفات
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 المشكلة تفسير معلومات على الحصول في يبذل الذي الجهد بأنه د158 :2015) السميد وأبو عبيدات عرفه االستقصاء:
 اكتشااا  ومحاولة الحلول في والبحث السااابقة خبراته إلى فيلجأ غامضااًا، موقفًا أو محيرًا، سااؤااًل أو الفرد، يواجهها التي
 الحل.

 وتكليفه  الطبيعي، الواقع تماثل   حقيقة  التاريس  مبحث  في ما  مشاااااااكلة   في بوضاااااااعه   المتعلم إثارة  بأنه   إجرائيًا:  ويعرف
 الذهني والعصاا  المعلومات وجمع والمالحظة األساائلة، طرح خالل من العلمي البحث طرائق باساات،دام للحل بالتوصاال
 والتجريب. والقيا 

 المنهج" موضوعات في األدا  وص  إلى يشير كما التحصيلية االختبارات خالل من المتعلم أدا  وص  "هو التحصيل:
 د.10 :2007 )األحمد،
 ويقا   التاريس  مادة  في الطالبة   عليها  تحصاااااااال التي والمهارات  والمعار   المعلومات  مجموع بأنه   : إجرائياً  ويعرف
 لذلك. المعد التحصيلي االختبار في الطالبة تحققها التي بالدرجة
 سااالوكه تحرك التي للمتعلم، وال،ارجية الداخلية الحالة تلك هي أنها: على د128 :2003) الزغول عرفها التعلم: دافعية
 عقليًا. مجهد تفكير في المتعلم يستغرقه الذي والمد  الهد ، نحو وتوجهه استمراره على وتعمل وأدا ه

  الغاية. لهذه المعد التعلم دافعية مقيا  على الطالبة تحققها التي بالدرجة بأنها الدراسة هذه في إجرائيا الدافعية وتعرَّف
 باعتبارها مراحله بم،تل  الماضاي  الزمن في البشار  حوادث عن فيه يبحث "علم بأنه د3 :1990) يزبك عرفه التاريخ:
  المستقبل". ومؤشرات للحاضر واضحة صورة تكوين أجل من نعيشه، الذي للحاضر جذورًا
 العراقية". والتعليم التربية وزارة قبل من والمعتمد العراق، في المتوسط الثاني للص  التاريس "مادة بأنه إجرائيًا ويعرف
 الصلة ذات السابقة والدراسات النظري اإلطار
 النظري اإلطار

 المعرفية  العلمية  الثورة تمثل  والتي اليوم، عالمنا   تواجه  التي التحديات   أهم من هي المتساااااااارعة   المتغيرات إن
 . الميادين م،تل  في األدا  مستو  رفع على والتأكيد المعلومات، وتبادل واوعالم االتصال وسائل وتطور المتنامية،

 تطوير خالل من التطور هذا لمواكبة أبعادها، كافة في تطورًا األخيرة السنوات  في التربوية العملية شهدت  ولقد
ية،     المناهج  لدراسااااااا ياتهم    من للرفع وتدريبهم  المعلمين وإعداد  ا تدريس  طرق في التنويع وتمكينهم كفا ية  وجعل  ال  العمل
 د.2016 )األمير، فاعلية أكثر التعليمية

 
 

 تدريس: كطريقة االستقصاء
 معرفية مساااتويات ذات أسااائلة اسااات،دام خالل من الطلبة لد  التفكير مهارات اكتسااااب إمكانية التربويون ير 

سية    العلم عمليات وممارسة  والتجريب، التقصي،  تتطلب علمية أنشطة  وتقديم عليا،  تعليمية بيئة وخلق والمتكاملة، األسا
 صااورة في الدراسااية الموضااوعات وتقديم للمتعلم، واالسااتقصااا  البحث حرية توفر بحيث الجديدة، األفكار تشااجع تعلمية

 المتعلم تشجع  متنوعة تعليمية واستراتيجيات  طرق است،دام  في يسهم  مما اوبداعية طاقاته وتفجر المتعلم تحفز مشكالت 
 د.2012 ووستون، وهوبل وبتلر )دين الذاتي والتعلم اويجابية المشاركة على

 وتعمل الحقيقة، عن بحثًا العقالني والشاااك الفضاااول على تعمل منطقية تعليمية طريقة بأنه االساااتقصاااا  ويعر 
يد  المعرفة،  تنظيم إعادة  خالل من المتعلم لد   التفكير قدرات  تطوير على كار  وتول بارها    األف تاجها     واخت  على واساااااااتن

 وجعلها المباشرة  وغير المباشرة،  ال،برات ومعالجة بنفسه،  ومعتقداته أبحاثه تعديل المتعلم يستطيع  بحيث جديدة، مواق 
 د.2008 )قطيط، له بالنسبة معنى ذات

 الطالب وإعطا  ُمْشكَّل، موق  عرض خالل من بالتدريس يتمثل االستقصا  بطريقة التعلم مبدأ أن يالحظ وبهذا
 استثارة  إلى االستقصا     ويهد  باالستنتاجات.  وانتها  للمشكلة  بمالحظته بد ًا العمل عمليات بعض ممارسة  في الحرية
 العملية، المنهجية باتباع لها حلول عن ليبحثوا مشاااااكلة، أو موق  أمام بوضاااااعهم وتطويرها، الطلبة لد  التفكير قدرات
 وتحليلها والبيانات، المعلومات جمع خالل من حلها على تساااااعد التي الدراسااااة وأساااائلة المشااااكلة، تحديد على تقوم التي

 د.2012 )الحرباوي، المشكلة لحل واقتراحات وحلول وتوصيالت استنتاجات إلى للوصول وتفسيرها
 : االستقصائي التعلم استخدام أهمية

 ومن والمتعلم، المعلم من كل على ذلك أثر من له لما ُكبر ، أهمية يمثل التدريس في االساااااتقصاااااا  توظي  إن
  د:2008 )قطيط، اآلتي التأثيرات هذه

 التعلم. نحو المتعلم دافعية تنمية على يعمل •

 عن الدؤوب وبحثه إليه، الموكلة المهام إنجاز في نفساااااااه على اعتماده خالل من المتعلم، لد  الذات مفهوم ينمي •
 له. حّل إلى للوصول جّد بكل يسعى الذي التعليمي للموق  حّل
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 وتقويم. وتركيب تحليل من الُعليا التفكير مهارات وخاصة المتعلم لد  التكفير مهارات ينمي •

 . معرفتها في يرغب التي والمبادئ الحقائق اكتشا  على المتعلم ُيساعد •

 وتجريبها. واختبارها الفروض ووضع التصني ، حيث من المتعلم لد  العلم عمليات ينمي •
 تنمية ومنها لتحقيقها التعليمية النظم تساااعى التي التعليمية األهدا  من العديد تحقيق في االساااتقصاااا   ُيساااهم كما

 ويعمل جميعها، وكيفية المعلومات مصااااادر تحديد على القدرة وتنمية ومعالجتها، المعلومات وجمع الت،طيط على القدرة
 ومساااعدته الذاتي، التعلم على المتعلم قدرة تنمي كما التعلم، بعملية واالسااتمتاع والمشاااركة التعلم على الطلبة تحفيز على
 والوثائق، والدوريات، الكتب، مثل: الم،تلفة، المعرفة لمصاااااااادر الطلبة عند االساااااااتكشاااااااا  قدرة على قدرته تنمية في

 د.2016 )األمير، اونترنت شبكة لىع والمتنوعة الم،تلفة والمواقع والمتاح ، واألفالم،
 التدريس: في االستقصاء طريقة مميزات

قة  تعتبر تدريس  طري تدريس  طرق أكثر من االساااااااتقصااااااااا   خالل من ال ية    ال  لد   التفكير دور تفعيل  في فاعل
 في العقل اساااات،دام على المتعلم تعويد ألجل االسااااتقصااااا   بطريقة التدريس في الم،تصااااين من الكثير ويقوم المتعلمين،
 تساعد  كما التعلم، نحو المتعلم دافعية االكتشا   ينمي المتعلم، لد  التفكير مهارات تنمي حيث الذهنية. العمليات استنتاج 

 الفروض ووضاااااااع والتصاااااااني ، العلم، عمليات  المتعلم عند  وتنمي بمعرفتها،  يرغب التي والمبادئ  الحقائق  اكتشاااااااا 
 ويسااااااات،دم إليه، الموكلة المهام انجاز في الذات على واالعتماد المتعلم لد  الذات مفهوم يتنم كما وتجريبها، واختبارها

 عن البحث على ويشاااجعهم لهم، ويحددها الدراساااة، مشاااكلة إلى بتوجيههم المعلم يبدأ حيث التعليم في كطريقة االساااتقصاااا 
 )زيتون، المشااااااكلة تلك لحل السااااااليمة اوجرا ات إلى وتوجههم التفكير، فيهم تثير أساااااائلة المعلم طرح دور يكون لها، حلول
  د.2001
  االستقصائي: التعلم أهداف

 المهارات، من الكثير الُمتعلم بإكسااااب أسااااساااي بشاااكل يساااهم االساااتقصاااائي التعلم بأن د،2014 ) الهاشااام ير 
 منها: كثيرة أهدا  االستقصائي موللتعل بالتفكير، المرتبطة المهارات وأبرزها
 بنفسه. الذاتي تعلمه لمواصلة المستمر، التعلم مهارات اكتساب .أ
 ذاكرة في المعلومة ترسيس  في يسهم  بذلك فعو المعلومة إلى والوصول  بنفسه  نفسه  تعليم مسؤولية  المتعلم تحمل .ب

 الطالب.
 أن يحاول التدريس ي،ص فيما علمي وبحث اساااتقصاااا  عمليات من الطالب به يقوم ما أن إذ التعلم، دائم مجتمع بنا  .ج

 ومدرو . علمي بشكل الحياة في تواجهه التي المشاكل حل في وتوظيفه العملية، الحياة في بتطبيقه يقوم
ست،دام  يحاول المتعلم فإن وبهذا الحياة، مد  المستمرة  التربية تحقيق .د  بكافة العلمي والمنهج االستقصا     طريقة ا

 الحياتية. القضايا وكافة التدريسية، المواد
  االستقصاء طريقة تطبيق خطوات

 الطرق من تجعله مزايا له وكذلك وتبيانها، عليها الوقو  علينا تحتم مبررات االسااااتقصااااا   خالل من للتعلم إن
 أجل من الم،تلفة، الحياة نواحي شملت متسارعة تطورات من العصر يشهده ما مع سيما ال التربوية بالعملية تنهض التي
 )عامر، باآلتي إجمالها يمكن علمية خطوات ولالسااااااتقصااااااا  اوتقان. أجل من والتعلم المسااااااتمرة، التربية أهدا  تحقيق
 د:2005
 وتحديد للمعلومات مصااااااادر وتحديد أساااااائلة وتحديد مقدمة صااااااياغة خالل من وتتمثل الت،طيط مرحلة :األولى الخطوة
 محددة. مشكلة

 والدراسااااااات العلمية الكتب مثل الوسااااااائل من الكثير خالل من وذلك والمعلومات، البيانات جمع مرحلة الثانية: الخطوة
 واالستبانات. والمقابالت الصح  وكذلك اونترنت وشبكة واألبحاث

ثالثة:    الخطوة  عالقة  لها  ليس والتي و مفيدة  الغير المعلومات  اساااااااتبعاد   خالل من المعلومات  بمعالجة    القيام  مرحلة  ال
 بتدعيم تسااااهم التي والرسااااومات الصااااور وعرض ، ومنطقي منظم بشااااكل والبيانات المعلومات وعرض بالموضااااوع،
 .الموضوع

 التي النتائج تقديم يتم إذ والتوصاايات، النتائج ووضااع للمعلومات وتحليل تقديم وتفساايرها: النتائج تحليل الرابعة: الخطوة
 د.2006 والتعليم، التربية )وزارة طرحها تّم التي للمشكلة حلواًل يضع ثم إليها وصل

 التالي: النحو على إيجازها يمكن ، أنواع لالستقصا  أن د2014 ) الفضلي وتر 

 نجاحهم يضمن وذلك قيمة، خبرة على حصولهم لضمان تكفي بتعليمات المتعلمين يزّود وفيه الموجه: االستقصاء -
 كل من الغرض المتعلمون يدرك أن ويشترث ، العلمية والمبادئ المفاهيم الكتشا  العقلية قدراتهم است،دام في

 للتالميذ يسمح تعليميا أسلوبا ويمثل المتوسطة المرحلة طالب األسلوب هذا ويناسب االكتشا ، خطوات من خطوة
 . مباشرة عملية خبرات خالل من معرفتهم بتطوير
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 وال يقيده ال بحيث العامة التوجيهات بعض ومعها للمتعلمين المشكلة المعلم يقدم وفيه الموجه: شبه االستقصاء -
 . التوجيهات بعض المتعلمين ويعطي ، والعقلي العملي النشاث فرص من يحرمه

 مارسوا قد يكونوا أن بعد إال المتعلمين به ي،وض أن يجوز وال ، االكتشا  أنواع أرقى وهو الُحر: االستقصاء -
 حرية لهم ويترك لها حل إلى الوصول منهم يطلب ثم محددة، بمشكلة المتعلمون يواجه وفيه السابقين، النوعين
 وتنفيذها التجارب وتصميم الفروض صياغة

 االستقصاء: مهارات
 للمتعلم، بالنساابة أساااسااية  تعتبر المهارات وهذه المهارات، من جملة لالسااتقصااا   بأن د،2010 زينة، )أبو ير 

 وهي والمقارنة م،تلفة. مصادر  من والمعلومات البيانات جمع على المتعلم بمقدرة تتمثل وهي بالمالحظة إجمالها ويمكن
 بين ما التمييز على المقدرة وهي التحديد أو معين.والتعري  حدث أو لظاهرة الشبه  وكذلك االختال  أوجه على التعر 
 ومهارة منها. األنسااااب وتحديد الم،تلفة بفئاتها البدائل من مجموعة وضااااع على والقدرة وتسااااميتها، واألشاااايا  األحداث
 من عليها الحصااول تم والتي ، مشااتركة وصاافة شاابه أوجه لها األشاايا  من مجموعة وتصااني  تشااكيل وهي التصااني 
نا ها    أحكام  اساااااااتنتاج   على المقدرة  وهي التفساااااااير ومهارة  والتحديد.    والمالحظة  المقارنة     من مجموعة  خالل من وب

 ثم ومن والحاضاارة. السااابقة البيانات أسااا  على للمسااتقبل تقديرات إجرا  على المقدرة وهي التنبؤ ومهارة المالحظات.
 صاااياغة مهارة وأيضاااا واختبارها. صاااحتها مد  من وتحديد بها التنبؤ تم التي التوقعات مراجعة يجب التي التأكد مهارة

 أثنا  منها ال،اطئة واستبعاد  جمعها، تّم التي المعلومات على الفرضيات  هذه وتعتمد كما ، التنبؤ أساسها    لتيا الفرضيات 
 التي النتائج واساات،دام المحددة المشااكلة معرفة في وتتمثل التجريب ومهارة النهائي. االختيار آلية قبل وما الفحص عملية
 لما المهارات، بهذه ملمًا يكون أن المتعلم على يجب وبهذا المشكلةد،  )حّل لها شافية  إجابات وضع  ألجل است،الصها    تّم
 بالتعلم. المرتبطة القرارات ات،اذ في علمية منهجية على أساسي بشكل يعتمد والذي االستقصا ، في كبيرة أهمية من لها

  االستقصاء: باستخدام التعلم طريقة ومحددات معوقات
 )الهاشم،  أن إال االستقصا ،    طريقة است،دام  تواجه التي التحديات من العديد هناك بأن التربويين من الكثير بين

  اآلتي: النحو على أوجزها د،2014

 وخبراته العلمية كفا ته على معتمدًا االسااااتقصااااا   طريقة باساااات،دامات كافية معرفة لديه المعلم يكون أن يتطلب •
 السابقة.

 المنهج لفهم جيد مستو  ذوي طلبة إلى بحاجة المنهج هذا نأل المتدني التحصيل ذوي الطلبة لبعض مشكلة هناك •
 الفروض. وصياغة المشكلة وتحديد

 الفردية الفروق نتيجة صااعبًا يكون قد وهذا االسااتقصااائي، التعلم اسااتراتيجيات على ومصاااغ مبني منهاج يتطلب •
 . أخر  وألسباب للمتعلمين

 من لمراحل أيضااااًا وبحاجة ، االسااااتقصااااا  طريقة على مبني منهاج صااااياغة ألجل كبير ووقت زمن إلى بحاجة •
 ببسيطة. ليست التجريب

 تفترض االستقصا  طريقة أن إال التعلم، في متكافئين غير تجعلهم والصعوبات الظرو  من الكثير الطلبة تواجه •
 المشكلة. أسا  هو وهذا نفسها، المقدرة ولديهم الفردية والفروق الظرو  في متساوون الطلبة كافة بأن

 المدرساااي المناخ توفر وكذلك المادية اومكانات من الكثير االساااتقصاااائي  المنهج مبادئ بتطبيق القيام من يتطلب •
 المدار . من الكثير أمام صعبًا يكون قد وهذا والم،تبرات، المالئم

 : الصفية الغرفة في االستقصاء تطبيقات
 تتيح ألنها المتعلم، لد  العلمي التفكير اكتساااب في فاعلية التدريس طرق أكثر من االسااتقصااا  طريقة وتعد كما

 النتائج، إلى وصواًل بحثه في الصغير العالم سلوك يسلك ففيها الم،تلفة، وعملياته التعليم أساليب للممارسة أمامه الفرصة
 ومواهبه العلمية اتجاهاته وتطوير باونجاز، وشااااااعوره نفسااااااه على المتعلم واعتماد الذاتي، التعلم اسااااااتمرارية تؤكد كما

 د.2001 )زيتون، اوبداعية
 وتعليقاته المعلم بمالحظات اللفظي التعلم يرتبط إذ داخليًا، التعلم نحو الدافعية تجعل االسااتقصااا  طريقة وأن كما

 النشاث  من يأتي التعزيز فإن االستقصا    في أما خارجي، التشويق  فمصدر  يتلقاها، التي التعزيز وصور  وإجاباته وأسئلته 
 د.1996 ويونس، ،وحيدر )ال،ليلي، للمعلومات تشافهاك أثنا  في المتعلم بها يشعر التي اوثارة ومن نفسه، العملي

 وانساااااجام تكامل في وعقله وحواساااااه، معلوماته، مسااااات،دمًا وينتج يفكر المتعلم جعل إلى الطريقة هذه وتهد 
 المعلومات بجمع فيبدأ يسمع، أو يشاهد لما تفسير ويجاد والرغبة، التساؤل إلى به يؤدي وهذا ويثيره، يدهشه ما لمواجهة

 إليها يسعى  التي النتائج إلى يصل  أن إلى واختبارها والفرضيات،  الممكنة الحلول ووضع  المشكل،  بالموق  الصلة  ذات
 د.2002 )الحيلة،

  التحصيل:
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 ال،برات من العديد اكتسابه بعد الطالب يمتلكها أن يمكن التي والمعار  المهارات من العديد اكتساب به ويقصد
 على الطالب    قدرة  قيا   ويمكن التعليمية،  لل،طة  وفقاً  المقررة األخر  المواد من ومجموعة  التاريس  مادة  في التربوية 

 طريق عن المدرسااااااة تجريها قيا  وسااااااائل خالل من تطبيقها على قدرته ومد  المقررة الدراسااااااية المواد اسااااااتيعاب
 فهو التحصاايل أما والفصاالية، اليومية االمتحانات عن فضاااًل م،تلفة، أوقات في تتم التي والتحريرية الشاافوية االمتحانات
 د.2009 )مشر ، منظمة علمية بطرق المدرسية والمهارات المعار  اكتساب

 التالميذ، سااالوك في الحاصااال التغيير مد  على التعر  من التربويين ُتمكن فاعلة أداة الدراساااي التحصااايل إن
 الحصااول د2005) طالب أبو أوردها كما الدراسااي التحصاايل من الهد  وتحديد تطويرها، يجب التي الجوانب وإظهار
 تّم ما مقدار عن معلومات أو المقررة، الدراسااية المواد من تعلموه لما الطلبة اسااتيعاب مد  تبين وصاافية معلومات على

 ينتمي التي للمجموعة بالنساابة ومركزه الطالب مسااتو  عن معلومات إلى والوصااول معينة. مادة محتويات من تحصاايله
 القائمين تساااعد معلومات وتقدم معينة. فترة في الطالب لد  المعرفي النمو عن معلومات إلى بالتوصاال يساااعد كما إليها.
 الشااا،صاااية وساااماتهم الوجدانية وخصاااائصاااهم واساااتعداداتهم المعرفية الطالب لقدرات تصاااوُّر لرسااام التعليم عملية على

 المواد. م،تل  في وتحصيلهم
 التعلم: نحو الدافعية تنمية

 االجتماعي وسااااااالوكهم وإدراكهم، وأعمالهم وتفكيرهم وتعلمهم سااااااالوكهم، نواحي جميع في األفراد دوافع تؤثر
 الدوافع  معرفة  كانت    لذلك    الفرد دوافع بفعل  هذا  كل  عليهم. عدوانهم  أو اآلخرين مع موتسااااااااامحه وتفاهمهم  وتعاونهم 
 الم،تلفة المواق  في اونساني  السلوك  فهم في تساعد  التي المهمة العوامل من معين موق  في كثيرة سلوكنا  في المؤثرة
 د.2006 وشري ، وعّمور والصافي رياش )أبو

 حيث والتعلمي، التعليمي الطالب ساالوك في تؤثر أنها حيث التربوية العملية في العاملين اهتمام الدافعية وتشااكِّل
 إلى الطالب ويدفع الدراسااااي، بتحصاااايلهم ترتبط التي اآلمال نحو الطالب ساااالوك توجيه على إضااااافية بقوة يعمل الدافع
 هد  من تنبثق وأنها غيرهم، من أقل وقت في أعمالهم وينجزوا أساارع،  بطريقة يتعلموا لكي ومهاراتهم معارفهم، زيادة
 المرتفع االنجاز ذوي األفراد ويوصااا  المدرساااي، للنجاح المهمة المكونات من يعتبر الذي السااالوك ويوجه ينشاااط ذاتي
 فإنها لذا ، االجتماعية المواق  من كثير في النجاح من كبير قدر على للحصاااول الجادة المحاوالت بذل إلى يميلون بأنهم
 سااالوك يحرك الذي الداخلي المثير أنه أو الفعالية، أو النشااااث من حالة في توجد التي الملحة االساااتثارة أشاااكال أحد تمثل

 د.2010 )البداوي، ما هد  إلى للوصول ويوجهه الطالب
 اتجاه في والساااالوك للتصاااار  وتوجهه الفرد ذات من تنبع داخلية، قوة يعتبر الدافع أن د1976) الساااالمي ير 

 محددة. وبقوة معين
 والدافع  النجاح،  في الرغبة  أو والتفوق، لالمتياز  محدد  مساااااااتو  ضاااااااو  في األدا  بأنه   للتعلم الدافع  وُيعّر 

 بين الصراع  محصلة  يكون والذي واالمتياز، التفوق مستو   إلى للوصول  ومثابرته سعيه  مد  يحدد المتعلم عند استعداد 
 د.2006 دية، )أبو الفشل تجنب نحو والميل النجاح، تحقيق إلى الميل هو متعارضين هدفين

لدافعية    أن د1997) كراجه  بيَّن تة   من تتكون التعلم في ا  في المساااااااتمرة والرغبة  المثابرة،  وهي: عوامل  سااااااا
 الذات. تحقيق في والرغبة والطموح، والتفوق، العمل، في والتفاني اونجاز،

 يقبلون الدارساااااااين   الطلبة  جعل  منها  وتعلمها  التاريس  مادة  تعليم في الدافعية   فوائد  أن د2003) الزغلول وير 
 وتزيد  التاريس.  لمادة  التعلم مواق  في واندماجهم   وإحباطهم  الطالب ملل  مشااااااااعر من تقلل  كما  التاريس.  مادة  تعلم على
 المثابرة من تزيد كما بانتظام. الدراسة  حضور  في المواظبة على الطلبة وتدفع التعلم، مصاعب  تحمل على الطالب قدرة
 وأدا  الصاااافية الغرفة في وتفاعلهم لألنشااااطة الطلبة إعداد في تسااااهم التاريس مادة درو  تحضااااير على الطلبة أدا  في

 غيرهم. تعليم ومحاولة مدرستهم في تعلموه ما تطبيق على الدارسين الطلبة وتساعد منهم، المطلوبة المهام
لدافعية    أهمية  وتكمن ها  للتعلُّم قبلي كمتطلب  ا قة    مصاااااااادر وأن عادات  تكوين في واألسااااااااا  البشااااااارية   للطا  ال
 نحو الدافعية إثارة تعتبر حيث المنشودة  األهدا  وتحقيق السلوك  تعديل في تساعد  التي القوة وهي لألفراد، والممارسات 

 )أبو التحصااايل ومساااتو  التعلُّم نحو الدافعية بين وثيقة عالقة هناك أن وجد إذ التعلم، في األسااااساااية  القضاااايا من التعلم
 د.2005 جادوا،

 والدافعية الدراسي التحصيل
 التقويم عمليات خالل بها التعامل يتم التي المباشاارة المادة أنه كما التعليمية، العملية نتاج هو الدراسااي التحصاايل

 مقدراً  المواد مجموعة  أو دراساااااااية  مادة  في الطالب   إنجاز  وهو ، الطلبة  لد   قيمته  أو التعليم هذا  كفاية   لتحديد   المتنوعة 
 د.2009 )الزعبي، الفصل نهاية أو العام آخر المدرسة تجريها التي المحلية لالمتحانات طبقًا بالدرجات

 وهذه والكتابة، القرا ة مثل الواجبات، وإنجاز  المشاااااااكالت حل في للفرد العامة  بال،برات تتأثر  الطالب  ودافعية 
 أدائه بإدراك الطالب يبدأ أن البد دافعًا الدراسااااااي التحصاااااايل يكون فحتى الواجبات، إنجاز معايير على تنطوي ال،برات
 التحصيل و المعايير، تلك وفق إنجازه تقويم على قادرًا الطالب ذلك يكون أن أيضًا والبد اونجاز، معايير بداللة الدراسي
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 الطالب ونجاز اآلخرين تأييد على الحصاااااول خالل من الذات، ودعم تأكيد على الحصاااااول ىإل يهد  سااااالوكًا بوصااااافه
  د:2010 )البداوي، سلوكًا بوصفه التحصيل تميز معايير ثالثة توفر ضرورة إلى باوضافة له. واستحسانهم

 وبذلك اآلخرين. تأييد وكسب الذات، دعم هو التحصيل من فالغرض وهدفه، السلوك بغرض يتعلق األول: المعيار -
 التعزيز. من متميز بنوع يتوج التحصيل فإن

 يمكن التي الواجبات إنجاز في المست،دمة بالكفايات يتحدد فالتحصيل للتعزيز، السلوك بقابلية يتعلق الثاني: المعيار -
 به. واالرتقا  التحصيل تدعيم إلى يؤدي مما الواجبات، تلك وأدا  تعزيزها،

 الطالب من تتطلب التي المواق  في يتم فالتحصيل السلوك، فيها يحدث التي المواق  بطبيعة ويتعلق الثالث: المعيار -
 التحصيل. إلى الدافع توليد إلى يؤدي مما معينة، إنجاز أو إتقان بمعايير يحاكمه وأن أدا ه يقيم أن

 مدفوعون أنهم بل فيها، لالمتياز بحاجة ألنهم مهمة لكل يساااتجيبون ال للتحصااايل العالية الدافعية ذوي الطلبة إن
 فإن أتكنسون  ذكره ما وحسب  فيها، النجاح في شك  أي يراودهم ال والتي الصعوبة،  المعتدلة المهمات في فقط بجد للعمل
 قراراتهم ات،اذ في ومساااتقلون أكثر، ومنافساااون أكثر، وطموحون أكثر، داخليًا مدفوعون للتحصااايل العالي الدافعية ذوي
 يعملون للتحصيل  المتدنية الدافعية ذوي الطلبة أن حين في صعبة،  المهمة بأن لهم يقال حينما بجد يعملون أنهم كما أكثر،
  د.2009 )الزعبي، سهلة المهمة بأن لهم يقال حينما بجد

 واإلجراءات: الطريقة
 الدراسة: منهجية

 تّم والتي التجريبيةد  )المجموعة  هما:  مجموعتين وجود على يعتمد  الذي  التجريبي شااااااابه   المنهج اسااااااات،دام   تّم
 بالطريقة التاريس مادة تدريس تّم والتي الضاااابطةد و)المجموعة االساااتقصاااا ، طريقة باسااات،دام فيها التاريس مادة تدريس

 العشوائية. بالطريقة المجموعتين تعيين تّم إذ االعتيادية،
 المتمثلين التابعين المتغيرين على االستقصا     طريقة في المتمثل المستقل  المتغير أثر بحث تّم الدراسة  هذه وفي

 التاريس مادة في التعلم نحو الدافعية وتنمية التاريس مادة في التحصيل في
 الدراسة: أفراد

 من مؤلفة تحديدًا، العراقية الكرخ مدينة في العراق في المتوسااط الثاني الصاا  طالبات من الدِّراسااة أفراد تكوَّن
 شاااعبة فكانت والضاااابطة، التجريبية للمجموعتين العشاااوائي التعيين وتم دراسااايتين، شاااعبتين على موزعين طالبة، د62)

 المجموعة تمثل أخر  وشعبة  ، االستقصا    طريقة باست،دام  تدريسها  تم طالبة، د32) وعددها التجريبية المجموعة تمثل
 االعتيادية. الطريقة باست،دام تدريسها تم ، طالبة د30) وعددها الضابطة

 وإجراءاتها: الدراسة أداتا
 التالية: األدوات الدراسة واست،دمت
 الصاااا  طالبات تحصاااايل لقيا  اختبار هي األولى بتطويرهما، الباحثة قامت أداتين، على الدراسااااة اقتصاااارت

 التعلم. نحو الدافعية مقيا  والثانية التاريس، مادة في المتوسط الثاني
 التاريخ في التحصيل اختبار أواًل:

 اآلتية: ال،طوات وفق التحصيلي االختبار إعداد تّم

 الثاني للص  التاريس كتاب في الواردة العربيد العالم )تاريس وحدة في الدراسية المواضيع محتو  تحليل تّم -
 المحتو . يتضمنها التي واالتجاهات والقيم والحقائق المفاهيم تحديد أجل من المتوسط

 تأخذ بحث متعدد من اختيار نوع من فقرة د30) من تكوَّنت والتي األولية صورته في االختبار فقرات صياغة تّم -
 .واحدة درجة فقرة كل

 التاريخ مادة تحصيل اختبار صدق
 شمولية مد  لتحديد نفسها الباحثة تجريه الذي الظاهري الصدق من التأكد تّم التحصيل اختبار صدق من للتحقق

 األولية صااورته في بعرضااه وذلك لالختبار المحتو  صاادق من التحقق تّم ذلك وبعد الباحثة قبل من ووضااوحه االختبار
 درجة حول رأيهم إبدا  منهم الطلب وتّم التدريس، وطرق المناهج في االختصاص ذوي من المحكمين من مجموعة على
 ضو   على التعديل وتّم اللغوية، وصياغتها  وضوحها  ومد  االختبار، في إليه ينتمي الذي للبعد اختبارية فقرة كل انتما 
 . فوق فما بالمائة 80.0 بواقع المحكمين قبل من عليها اتفق التي الفقرات اعتماد وتّم آرائهم،
 التاريخ: مادة في التحصيل اختبار تطبيق

 الدراسة  عينة خارج من المتوسط  الثاني الص   طالبات من استطالعية  عينة على التحصيلي  االختبار تطبيق تّم
 ل: وذلك
 استغرقه الذي والوقت طالب أول خروج استغرقه الذي الوقت بحساب ذلك وتم لالختبار: المناسب الوقت تحديد .1

 دقيقة. د40) االختبار على لإلجابة المناسب الوقت أن تبين وقد الزمن، متوسط حساب ثم طالب، آخر خروج
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 فيكون وتعليماته، االختبار أوراق وتوزيع الطالب لتنظيم دقائق 10 االختبار لزمن يضا 
 دقيقة. 50 = 10 + 40 = الفعلي االختبار زمن

  التاريس: مادة في التحصيل اختبار لفقرات والتمييز الصعوبة معامالت حساب .2
 والتمييز والقوة االختبار فقرات صاااعوبة درجة لتحديد االختبار لفقرات والتمييز الصاااعوبة معامالت حسااااب تم

 التالية: المعادالت باست،دام د1) الجدول في مبين هو كما لها،
 التحصيلي االختبار لفقرات والتمييز الصعوبة معامالت :(1) جدول

 التمييز معامل الصعوبة معامل الفقرة رقم التمييز معامل الصعوبة معامل الفقرة رقم
1 0.41 0.63 14 0.65 0.62 

2 0.51 0.66 15 0.43 0.51 

3 0.45 0.71 16 0.54 0.69 

4 0.35 0.64 17 0.67 0.71 

5 0.30 0.53 18 0.49 0.64 

6 0.60 0.65 19 0.45 0.60 

7 0.45 0.60 20 0.74 0.72 

8 0.47 0.63 21 0.64 0.78 

9 0.63 0.60 22 0.59 0.55 

10 0.40 0.56 23 0.64 0.80 

11 0.47 0.58 24 0.51 0.50 

12 0.49 0.56 25 0.49 0.65 

13 0.52 0.53 26 0.68 0.76 

 معامالت  وتراوحت  د،0.30-0.74) بين تراوحت  للفقرات الصاااااااعوبة  معامالت  أّن د1) الجدول  من يتضاااااااح
 بين يتراوح والذي الفقرة لصااااعوبة المقبول للمد  د2010) عودة إليه أشااااار ما على وبناً  د.0.50-0.80) بين التمييز

 د،0.39) من أعلى تمييزها  معامل   كان  اذا جيدة  تعتبر الفقرة إن حيث  الفقرة، لتمييز بالنسااااااابة   وكذلك   د،0.80–0.20)
 التمييز. معامل أو الصعوبة معامل على بنا  الفقرات من أي حذ  يتم لم فإنه

 التاريخ مادة تحصيل اختبار مقياس ثبات
 المتوسااطة المرحلة طالبات من اسااتطالعية عينة على االختبار بتطبيق وذلك التحصاايل ثبات معامل حساااب تّم

 حساااااااب تم ،التاريس مادة في التحصاااااايل اختبار ثبات من وللتحقق طالبة، د30) عددهن وبلّغ الدراسااااااة عينة خارج من
 الثبات معامل قيمة بلغت حيث دKR-20) ريتشااااااردساااااون كودر معادلة حساااااب الداخلي االتسااااااق بطريقة الثبات معامل

 يتكون االختبار فإن وبذلك عال، ثبات بدرجة يتمتع المقيا  أن على تدل النتيجة وهذه ،)0.81) المعادلة بهذه المحسوب 

  النهائية. صورته في فقرة د26) من
 التعلم نحو الدافعية مقياس ثانيًا:

 زيدان كدراسااااة السااااابقة والدراسااااات النظري األدب في االطالع خالل من التعلم نحو الدافعية مقيا  إعداد تم
 التي الفقرات من عدد اساات،الص تم وقد د2012) وآخرون عشااا ودراسااة د2009) المقدادي ودراسااة د2008) وجفان
 بحيث فقرة د27) من المقيا  وتكون الدراساااة، أهدا  مع يتفق بما دراساااتها وإعادة الحالية، الدراساااة وموضاااوع تتفق
 موافق غير موافق، غير محايد، موافق، بشاادة، )موافق المتدرج ال،ماسااي لكرت مقيا  وفق الفقرات على اوجابة تكون
 الكرخ. مدرسة في المتوسط الثاني الص  طالبات من د62) على المقيا  توزيع وتم بشدةد،
 التعلم نحو الدافعية مقياس صدق

 شاامولية مد  لتحديد نفسااها الباحثة تجريه الذي الظاهري الصاادق من التأكد تّم إذ المقيا  صاادق من التحقق تّم
 المحتو  صااادق من التحقق تّم ذلك وبعد للتطبيق. صاااالحيتها وتحديد يقيساااها التي التعلم نحو الدافعية ل،اصاااية المقيا 
 في االختصااااااص ذوي من المحكمين من مجموعة على األولية صاااااورته في بعرضاااااه وذلك التعلم نحو الدافعية لمقيا 
 ومد  قياسااااها يجري التي لل،اصااااية فقرة كل انتما  درجة حول آرائهم إبدا  منهم الطلب وتّم التدريس، وطرق المناهج

 وتعتمد آرائهم، ضاااو  في التعديل وتّم فقرة د30) األولية صاااورته في المقيا  تكون وقد اللغوية، وصاااياغتها وضاااوحها
 فقرة. د27) من مكونًا النهائية صورته في ليصبح المحكمين من %80 قبل من عليها االتفاق يتم التي الفقرة
  المقياس: ثبات

 للثبات مرتفعة قيمة وهي د 78.78) قيمته وبلغت التجانس ثبات لحسااااااب ألفاد -)كرونباخ معادلة اسااااات،دام تم
 %60 من اكبر الثبات معامل بأن تبين حيُث للثبات؛ كمعيار السااابقة الدراسااات في ورد كما الدراسااة، وجرا  ومناساابة

 د.Sekaran & Bougie, 2013) الحالية الدراسة ألغراض مناسبا يعتبر فإنه

  الدراسة: إجراءات
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 اآلتية: بال،طوات القيام تم الدراسة، من المرجوة األهدا  لتحقيق
 العراق في المتوسااااط الثاني للصاااا  التاريس كتاب من االسااااالم قبل العربية الجزيرة شاااابه أحوال وحدة اختيار تم :أوال

 تم: حيث االستقصا  طريقة باست،دام لتدريسها

 موضوع. لكل والفرعية األساسية والمفاهيم تضمنتها التي الدرو  أهدا  وحصر المحتو  تحليل -

 ال،طوات يتضمن تفصيلي بشكل الدرو  لمجريات دليل عدادٰ  وا االستقصا ، لطريقة العامة ال،طوات تحديد -

 .الم،تارة حصة،واألنشطة لكل األساسية
 وتجريبية. ضابطة مجموعتين إلى الطلبة تقسيم تم :ثانيا
 من التعلم.والتحقق نحو الدافعية مقيا  والثانية التاريس في التحصاااااايلي االختبار األولى الدراسااااااة أداتي تطوير تم :ثالثًا

 لهما. والثبات الصدق دالالت
 وبعديًا. قبليًا والتجريبية الضابطة للمجموعتين الدراسة أفراد على الدراسة أدوات تطبيق :رابعا

 ائج.النت واست،راج دSPSS) االجتماعية للحزم اوحصائي البرنامج باست،دام البيانات وتحليل جمع :خامسًا
 المناسبة. التوصيات واقتراح النتائج مناقشة :سادسًا
 ومناقشتها: الدراسة نتائج

 متوسااطي بين دα = 0.05) مسااتو  عند إحصااائية داللة ذو فرق يوجد ال ومناقشااتها: األول بالسااؤال المتعلقة النتائج

 في التقليديةد )الطريقة الضااابطة المجموعة طالبات ودرجات االسااتقصااا د  )طريقة التجريبية المجموعة طالبات درجات
 . التاريس في التحصيل اختبار

 والضااابطة التجريبية للمجموعتين المعيارية واالنحرافات الحسااابية المتوسااطات اساات،راج تم الفرضااية الختبار
 ذلك. يوضح د1) والجدول التحصيل، اختبار على

  والضابطة التجريبية عتينللمجمو المعيارية واالنحرافات المتوسطات :(2) جدول
 العدد المعياري االنحراف الحسابي المتوسط الطريقة المجموعة

 32 0.915 25.468 االستقصا  طريقة التجريبية

 30 1.088 20.466 )التقليديةد االعتيادية الطريقة الضابطة

 الصاا  طالبات درجات متوسااط بين الكلية الدرجة متوسااطات بين ظاهري فرق وجود د2) الجدول من ُيالحظ
 في الضااااابطة المجموعة درجات االسااااتقصااااا  بطريقة درساااان الالتي التجريبية بالمجموعة العراق في المتوسااااط الثاني

 One Way األحادي) المشااااترك التباين تحليل اساااات،دام تم فقد الفرق هذا داللة ولمعرفة ، التاريس مادة نحو التحصاااايل
ANCOVA،لك.ذ يوضح د3) والجدول د 

 طالبات لدى التاريخ مادة في التحصيل على الكلية الدرجات لمتوسطات األحادي المشترك التباين تحليل نتائج :(3) جدول
 والضابطة. التجريبية للمجموعتين العراق في المتوسط الثاني الصف

 الداللة مستوى ف قيمة المربعات متوسط الحرية درجات المربعات مجموع التباين مصدر

 *0.000 2.254 316.566 1 633.131 المجموعة

 *0.000 1.645 231.054 1 231.054 المصاحب

   0.140 1 8.288 ال،طأ

    61 641.419 المجموع

 دα = 0.05) مستو  عند داللة ذات *

 لمادة التعلم نحو التحصيل  في الكلية الدرجة متوسط  في احصائية  داللة ذات فروق وجود د3) الجدول من يتبين
 ذات ) د قيمة كانت إذ والضاااابطة التجريبية المجموعتين بين العراق في المتوساااط الثاني الصااا  طالبات لد  التاريس
 في االساااااتقصاااااا  طريقة فاعلية إلى يشاااااير وهذا التجريبية، المجموعة أفراد ولصاااااالح د،α=0.05) مساااااتو  عند دالة

 العراق. في المتوسط الثاني الص  طالبات لد  التاريس مادة في التحصيل
 تم التحصاايل، اختبار على والضااابطة التجريبية المجموعتين طالبات درجات متوسااطي بين الفرق قيمة ولتحديد

 ذلك. يوضح د4) والجدول للمقيا ، الكلية الدرجة لمتوسطات المعياري وال،طأ المعدلة المتوسطات است،راج
  التاريخ مادة في التحصيل في الكلية للدرجة المعيارية واالنحرافات المعدلة المتوسطات :(4) الجدول

 المعياري الخطأ المعدل المتوسط المجموعة

 0.880 23.242 التجريبية

 0.920 22.942 الضابطة

 أعلى وهي د،23.242) هي التجريبية  للمجموعة  المعدلة   البعدية   المتوساااااااطات  أن د4رقم) الجدول  من ُيالحظ
 على يدل مما التجريبية، المجموعة لصاااااالح الفروق أن أي د،22.942) الضاااااابطة للمجموعة المعدلة المتوساااااطات من

 العراق. في المتوسط الثاني الص  طالبات لد  التاريس مادة في التحصيل تحسين في االستقصا  طريقة فاعلية
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 متوساااطي بين دα= 0.05) مساااتو  عند إحصاااائية داللة ذو فرق يوجد ال :ومناقشاااتها الثاني بالساااؤال المتعلقة النتائج

 تنمية مقيا  في التقليديةد )الطريقة الضاااااابطة المجموعة ودرجات االساااااتقصاااااا د )طريقة التجريبية المجموعة درجات
  ؟ التاريس في التعلُّم نحو الدافعية

 على الدراسااة عينة أفراد وجابات المعيارية واالنحرافات الحسااابية المتوسااطات اساات،راج تم الفرضااية الختبار
 وذلك (Likert Scale) ال،ماساااااي ليكرت مقيا  اسااااات،دام تم حيث التاريس. في التعلم نحو الدفاعية تنمية مقيا  فقرات

 وغير ، نقاث د3) محايدو نقاث، د4) وموافق نقاث، د5) بشااادة موافق التالية: القيم على بنا  المقيا  فقرات على لإلجابة
  : الفئات أن لنا يتضح وبذلك نقطة، د1) بشدة موافق وغير نقطتين، د2) موافق

 مرتفع. فأكثرد، 3.67.و) متوسط د3.66 – 2.33) ومن من،فض. د2.33) من أقل -
 ، التاريس في التعلم نحو الدفاعية تنمية مقيا  لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية  المتوسطات  است،راج  تم
 د:5) رقم الجدول في موضحة هي كما النتائج وجا ت

 في التعلُّم نحو الدافعية تنمية في العينة أفراد موافقة ودرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(5) رقم الجدول
 التاريخ

الفقر
 ة

 العبارة
 ترتيب
 الفقرات

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة
 الموافقة

1- 
 أحد مني يطلب أن غير من التاريس بمادة ومواضيع درو  بقرا ة أقوم

 ذلك.
 مرتفعة 1.004 4.500 1

2- 
 والفضائيات االنترنت في التعليمية البرامج من الكثير بمشاهدة أقوم

 التاريس. بمادة تحصيلي تحسين ألجل
 مرتفعة 0.882 3.677 11

3- 
 صعوبة وجدت حال في التاريس بمادة الوافية المعلومات على التعر  على أصرُّ

 بها.
 مرتفعة 1.037 3.806 7

 مرتفعة 1.094 3.822 5 التاريس. مادة اختبارات في متدنية درجات على حصولي حال في نفسي بتأنيب أقوم -4

 متوسطة 1.164 3.612 14 التاريس. بمادة المرتبطة القضايا من بالكثير رأي لي يكون أن أرغب -5

 متوسطة 1.335 3.290 21 المستقبل. في التاريس لمادة مدرسة أكون أن أطمح -6

 مرتفعة 1.112 4.322 3 التاريس. بمادة المرتبطة المواضيع قرا ة في كبيرة صعوبة أواجه -7

 مرتفعة 0.862 3.758 8 العربي. التاريس في البطوالت من الكثير تمجد ألنها التاريس مادة أحب -8

 مرتفعة 0.983 3.822 6 االمتحان. بد  موعد قبل التاريس مادة مواضيع بكافة للدراسة جدول بوضع أقوم -9

10- 
 في التاريس مادة درو  عن التغيب لعدم الحرص كل حريصة

 المدرسة.
 متوسطة 1.219 3.290 22

 متوسطة 1.385 3.177 25 بسرعة. يمر التاريس مادة لدراسة الم،صص الوقت بأن أشعر -11

 متوسطة 1.205 3.080 26 التاريس. بمادة مرتبطة خاصة لكتب مطالعة عند استمتع -12

13- 
 للسنوات التاريس بمادة المرتبطة والكتب والدفاتر بالمل،صات أحتفظ

 السابقة.
 متوسطة 1.304 3.064 27

 متوسطة 1.178 3.387 18 حصة. كل في التاريس مادة كتاب إحضار على أحرص -14

 مرتفعة 1.054 4.258 4 التاريس. مادة حصة بحضوري أستمتع -15

 متوسطة 0.995 3.629 13 التاريس. مادة حصة في المشاركة على أحرص -16

 متوسطة 1.200 3.258 24 الصباحية. اوذاعة في التاري،ية المواضيع من الكثير بقرا ة أرغب -17

 متوسطة 1.277 3.322 20 التاريس. بمادة المرتبطة المسابقات في بالمشاركة أستمتع -18

 متوسطة 1.210 3.467 16 السابق. والتاريس األمجاد على المحافظة في المسلمين بطوالت أقّدر -19

 متوسطة 1.134 3.371 19 التاريس. بمادة الم،تلفة اوعالم بوسائل المشاهدة التاري،ية القضايا من الكثير أربط -20

 متوسطة 1.327 3.532 15 التاريس. مدرسة تقوله ما كل لمتابعة معي مالحظات دفتر أحضر -21

 متوسطة 1.369 3.274 23 التاريس. بمادة المرتبطة القضايا من بالكثير زمالئي مع أتحاور -22

 مرتفعة 1.121 4.387 2 التاريس. لمادة متابعتي عند أنصت -23

 مرتفعة 1.017 3.693 10 التاري،ية. القضايا من بالكثير بمعرفتي أعتز -24

 متوسطة 1.035 3.467 17 التاريس. مادة دراسة من المستفادة واألخالق بالقيم أتمثل -25

 مرتفعة 0.935 3.758 9 وثقافتي. معرفتي تحسين على التاريس مادة تساعدني -26

 مرتفعة 1.098 3.677 12 جيد. التاريس بمادة األكاديمي تحصيلي يكون أن على أحرص -27

 متوسطة 1.131 3.618  الكلي المجال

 المادية" "المتطلبات األول بالمجال المتعلقة العبارات على العينة أفراد وجابات الحساااابية المتوساااطات تراوحت
 بلغ بالمقيا ،   يتعلق فيما  العينة  أفراد وجابات   العام  المتوساااااااط بأن  د5) رقم الجدول  ويظهر د3.064-4.500) بين ما 
 متوسط  أعلى على حصلت  د1) الفقرة وأن د،1.131) بلغ العام المعياري االنحرا  وأن متوسطة"  "بدرجة د،3.618)
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 ومواضيع  درو  بقرا ة أقوم " نصها  والتي متوسطةد  )بدرجة د1.004) مقداره معياري وبانحرا  د4.500) حسابي 
 أواجه " نصاااها والتي د7) رقم بالفقرة المتعلق الحساااابي المتوساااط تاله "، ذلك أحد مني يطلب أن غير من التاريس بمادة

 د.1.112) مقداره معياري بانحرا  د4.322) بلغ والذي " التاريس بمادة المرتبطة المواضيع قرا ة في كبيرة صعوبة
 والكتب والدفاتر بالمل،صات  أحتفظ " نصها  والتي حسابي،  وسط  أقل على د13) رقم الفقرة حصلت  المقابل في
 معياري بانحرا  د3.064) بلغ حيث المتوسطات  أقل الحسابي  متوسطها  كان السابقة"  للسنوات  التاريس بمادة المرتبطة
 الصااالة ذات والكتب الدفاتر صااااتبمل، االحتفاظ على الطلبة تشاااجيع يجب وبهذا متوساااطةد، )بدرجة د1.304) مقداره
 سابقة. لسنوات التاريس بمادة

 رقم والجدول والضابطة، التجريبية للمجموعتين المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  است،راج  وتم كما
 ذلك. يوضح د6)

 
 
 

 أداء في بالفروق والمتمثلة الثانية للفرضية (،t-test) واختبار المعيارية واالنحراف الحسابية المتوسطات :(6) الجدول

 التاريخ في التعلُّم نحو الدافعية تنمية مقياس في ( االستقصاء )طريقة باختالف الدِّراسة مجموعتي
 الداللة مستوى المحسوبة ت قيمة المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد المجموعة

 0.915 25.468 32 التجريبية
40.204 0.000* 

 1.788 20.466 30 الضابطة

 دα = 0.05) مستو  عند داللة ذات *

 يدل مما د،0.000) داللة مسااتو  عند د،40.204) بلغت قد للبرنامج بالنساابة )تد قيمة أنَّ د6) الجدول يشااير
سة  مجموعتي أدا  متوسطات  بين إحصائية  داللة ذات فرق وجود على  يعني وهذا )االستقصا د،    طريقة باختال  الدِّرا
 بين دα = 0.05) مساااتو  عند إحصاااائية داللة ذو فرق يوجد ال أنه: على تنص والتي الثانية الصااافرية الفرضاااية رفض

 مقيا  في التقليديةد الضااابطة)الطريقة المجموعة ودرجات االسااتقصااا د )طريقة التجريبية المجموعة درجات متوسااطي
 طريقة  اسااااااات،دمت    التي التجريبية  المجموعة  لصاااااااالح كان  الفرق أنَّ يعني وهذا  التاريس،  في التعلُّم نحو الدافعية   تنمية 

 بلغ الذي الضابطة  للمجموعة الحسابي  المتوسط  عن د25.468) بلغ الذي الحسابي  متوسطها  ارتفاع بدليل االستقصا ،   
 الصاا  طالبات لد  التعلُّم نحو الدافعية تنمية في االسااتقصااا   لطريقة واضااحا أثرا هناك بأن ُيالحظ وبهذا د،20.466)

 العراق. في التاريس مادة في المتوسط الثاني
 التوصيات:

 وتنمية التحصيل تحسين في االستقصا  لطريقة أثر من أظهرته لما وتوصياتها الدراسة هذه نتائج من االستفادة .1
 الطلبة. لد  التعلم نحو الدافعية

 ألجل االستقصا  وطريقة آلية على العراق في المتوسط الثاني الص  يدرسن اللواتي التاريس معلمات تدريب .2
  العراق. في المتوسط الثاني الص  طالبات لد  التاريس مادة في التعلم نحو الدافعية وتنمية التحصيل تحسين

 االستقصا . طريقة وأبرزها أهمها ومن للتدريس حديثة طرق باست،دام للتعلم الدافعية تنمية على المعلمات حث .3

 المعلم. أو بالطالب تتعلق أخر  متغيرات على االستقصا  فاعلية تستقصي دراسات إجرا  .4
 والمراجع: المصادر
 : العربية باللغة المراجع

 والتوزيع. للنشر المسيرة دار عمان: ،التربوي النفس علم د.2005) محمد صالح جادوا، أبو
  مدار  في األساااسااي الثامن الصاا  طلبة لد  االنفعالي والذكا  االنجاز دافع تنمية في جميع إرشاااد برنامج فاعلية د.2006) أشاار  دية، أبو

   األردن. الزرقا ، الهاشمية، الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة ،الحكومية الزرقا 
 الفكر. دار عمان: ،1ث ،العاطفي والذكا  الدافعية د.2006) سليم وشري ، أميمة؛ وعّمور، الكريم؛ عبد والصافي، حسين؛ رياش، أبو
 والتوزيع. للنشر وائل دار عمان: ،وتعليمها المدرسية الرياضيات منهاج تطوير د.2010) كامل فريد زينة، أبو
 الثالث الص   طالب من عينة لد  المدرسية  المتغيرات وبعض الدراسي  والتحصيل  العدواني السلوك  بين العالقة د.2005) تيسير  طالب، أبو

شورة،  غير ماجستير  رسالة  ،جازان بمنطقة والتعليم للتربية العامة اودارة في للبنين ثانوي  العربية المملكة المكرمة، مكة القر ، أم جامعة من
 السعودية.
  مقرر في االبتدائي السااااد  الصااا  تلميذات تحصااايل على )البوربوينتد التقديمية العروض برنامج اسااات،دام أثر د.2007) أساااما  األحمد،
 السعودية. العربية المملكة الرياض، سعود، الملك جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة ض،الريا بمدينة العلوم
 التجارية. األمل مكتبة غزة: ،التربوي البحث د.2002) إحسان اآلغا،
  الثانوي، األول الصاااا  طلبة لد  العلمي التفكير مهارات تنمية في الموجه االسااااتقصااااا  بطريقة الفيزيا  تدريس أثر د.2016) نجيب األمير،
 د.12) العدد د5) المجلد ،والتقنية العلمية للتربية العربية المجلة
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  الصاا  طلبة لد  اونجاز ودافعية التحصاايل في الدماغ إلى المسااتند التعلم على مبني تعليمي -تعلمي برنامج فاعلية د.2010) تغريد البداوي،
 األردن. البلقا ، التطبيقية، البلقا  جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة ،الرابعة عمان تربية مديرية في األساسي ال،امس

  منشااورة، غير ماجسااتير رسااالة ،الدراسااي التحصاايل على وأثرها للتعلم والدافعية التعلم اسااتراتيجيات بين العالقة د.2008) آمال يوساا ، بن
 الجزائر. الجزائر، جامعة
 دافعية تحسين  في تعليمية برمجية باست،دام  التدريس أثر د.2014) مأمون وغوانمة، فيصل؛  والربيع، محمد؛ والمفلح، الناصر؛  عبد الجراح،

-261 ص ص د،3) العدد د،10) المجلد ،التربوية العلوم في األردنية المجلة األردن، في األساااسااي الثاني الصاا  طلبة لد  الرياضاايات تعلم
274. 

  العلوم تدريس أثر د،2016) محمد بن ساااااعيد والبريكي، محمد؛ اهلل عبد وخطايبة، محمد؛ بن أحمد والساااااعيدي، علي؛ بن ناصااااار الجهوري،
  ص د،119) العدد ،المنظومة دار مجلة العلوم، بنسق  العلمية للمفاهيم األساسي   العاشر  الص   طالب اكتساب  في الموجه االستقصا    بطريقة
 .83-13 ص

  واتجاهاتهم التكنولوجيا في األساااسااي  العاشاار الصاا  طلبة تحصاايل في بالحاسااوب الموجه االسااتقصااا   طريقة أثر د،2012) ُرال الحرباوي،
 فلسطين. القد ، القد ، جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة ،نحوها
 والطباعة. والتوزيع للنشر المسيرة دار عمان: ،1ث ،والممارسة القول بين التفكير تنمية أجل من التعليم تكنولوجيا د.2002) محمد الحيلة،
 والتوزيع. للنشر القلم دار دبي: ،1ث ،العام التعليم مراحل في العلوم تدريس د.1996) محمد ويونس، اللطي ، عبد وحيدر، خليل؛ ال،ليلي،
 األول الص  طالب لد  التاريس مادة تحصيل في الدوري االستقصا  نموذج استعمال أثر د،2015) طعمة رضا وعبيد، فاضل؛ محمد خيال،

 العراق. د،22) العدد بابل، جامعة ،واونسانية التربوية للعلوم األساسية التربية كلية مجلة المتوسط،
 لزيادة البحوث على معتمدة اساااتراتيجيات الفاعل: الصااافي التدريس د.2012) بيج ووساااتون، إليبزابث؛ وهوبل، هوارد؛ وبتلر، سااايري؛ دين،

 ال،ليج. لدول العربي التربية مكتب الرياض: ال،ليج، لدول العربي التربية مكتب ونشره ترجمه ،الطلبة تحصيل
 الدخول تاريس ،http://knol.google.com اولكتروني: الموقع ،الدماغ عمل آللية المفساااارة للنظريات وفقا التعلم د.2009) أحمد الزعبي،

   م.2020ة1ة10 :
 الجامعي. الكتاب دار العين: ،التربوي النفس علم مبادئ د.2012) الرحيم عبد عماد الزغلول،
 والتوزيع. للنشر الشروق دار عمان: ،التعلم نظرية د،2003) عماد الزغول،
 الكتب. عالم القاهرة: ،التدريس مهارات د،2002) حسن زيتون،
 والتوزيع. للنشر الشروق دار عمان: ،1ث ،العلوم تدريس أساليب د،2001) عايش زيتون،
  الصااا  طلبة لد  العلوم في التعلم ودافعية واالحتفاظ التحصااايل في التعاوني التعليم اسااات،دام أثر د.2008) صاااابرين وجّفال، عفي ؛ زيدان،
 د.12) العدد ،والدراسات لألبحاث المفتوحة القد  جامعة مجلة القد ، مدار  في الساد 
 غريب. مكتبة القاهرة: ،اودارة في اونساني السلوك د.1976) علي السلمي،

 مجلة العلم، مادة في األساااسااية  العلم لعمليات األساااسااي  التعليم من التاسااع الصاا  طلبة إتقان مسااتو  د.2010) الولي عبد برلنتي السااويدي،
 د.26) المجلد ،دمشق جامعة
  العلمي التفكير وتنمية األحيا  علم مادة تحصيل  في العقالني واالستقصا    المعلومات معالجة استراتيجيات  أثر د،2012) يوس   حسام  صالح، 
 العراق. بغداد، بغداد، جامعة منشورة، غير دكتوراه أطروحة ،المعرفي والدافع
 والتوزيع. للنشر العالمية الدار القاهرة: ،واالستقصائي الذاتي التعلم د.2005) طارق عامر،
 سنتر. كوبي اياك مطابع المنصورة: ،1ث ،العصر ومتطلبات العلوم تدريس د.2006) السالم عبد مصطفى السالم، عبد

 وموزعون. ناشرون الفكر دار عمان: ،والعشرين الحادي القرن في التدريس استراتيجيات د،2015) سهيلة السميد، وأبو ذوقان؛ عبيدات،
 والتحصيل  الذاتية الفاعلية تنمية في المنشط  التعلم استراتيجيات  أثر د.2012) إيمان وعبد، إلهام؛ والشلبي،  فريال؛ عواد، وأبو انتصار؛  عشا، 

 د.1العدد) د،28) المجلد ،دمشق جامعة مجلة الدولية، الغوث لوكالة التابعة التربوية العلوم كلية طلبة لد  األكاديمي
 مادة في الطالبات لد  الناقد التفكير تنمية في الجارية األحداث مع الموجه االسااتقصااا   طريقة اساات،دام أثر د.1999) جدوع سااند  العنبكي،
 العراق. بغداد، بغداد، جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة ،التاريس

  ،العلوم مادة في اوبداعي وتفكيرهن المتوسااط الثامن الصاا  طالبات تحصاايل في البيئية االسااتقصااائية األنشااطة أثر د.2014) أنفال الفضاالي،
 األردن. عمان، األوسط، الشرق جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة
 والتوزيع. للنشر الثقافة دار عمان: ،1ث ،العليا التفكير مهارات تنمية استراتيجيات د،2008) غسان قطيط،
  طالبات لد  العلم وعمليات الفيزيائية المفاهيم اكتساااب في المشااكلة على التمركز إسااتراتيجية اساات،دام أثر د.2012) عدنان سااميرة القيسااي،
 العراق. بغداد، المستنصرية، الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة المتوسط، الثاني الص 
 والتوزيع. للنشر اليازوري دار عمان: ،1ث ،التعلم سيكولوجيا د.1997) القادر عبد كراجه،

 والتوزيع. للنشر زهران دار عمان: ،1ث ،التاريس علم مفاتيح د،2010) سليم نجاة محاسيس،
  ماجستير  رسالة  ،الكيميا  مادة في بها واالحتفاظ العلمية المعرفة تحصيل  على الُموجَّه االستقصا    طريقة است،دام  أثر د.2008) نجيب مدالة،
 العربية. مصر جمهورية القاهرة، شمس، عين جامعة منشورة، غير

  رساااالة ،بغزة اوساااالمية الجامعة طلبة لد  المتغيرات وبعض االجتماعية بالمسااائولية وعالقته األخالقي التفكير د.2009) ميساااون مشااار ،
 فلسطين. غزة، اوسالمية، الجامعة منشورة، غير ماجستير
 حلِّ على والقدرة التحصااايل في التعاوني االساااتقصاااائي التعلُّم على مساااتندة تدريساااية اساااتراتيجية اسااات،دام فاعلية د.2009) فرا  المقدادي،
  العربية، عمان جامعة منشاااورة، غير دكتوراه أطروحة ،المتحدة العربية اومارات دولة في األسااااساااي التعليم طلبة لد  الرياضاااية المشاااكالت

 األردن. عمان،
  رسالة  ،المتوسط  الثاني الص   طالب لد  الجغرافية مادة تحصيل  في العادل االستقصا    نموذج استعمال  اثر د.2013) علي حسنين  المياحي،
 العراق. بغداد، بغداد، جامعة منشورة، غير ماجستير
 العربي. الفكر دار القاهرة: ،1ث ،العلوم تدريس في المدخل د.2003) فتحي الهادي، وعبد علي؛ وراشد، أحمد؛ النجدي،

http://knol.google.com/k/-/-/27v0qx3f5d8kz/10
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 لد  البيئية القضاااايا نحو اويجابية واالتجاهات العلمي التفكير تنمية في االساااتقصاااا  بنموذج التدريس أثر د.2014) عقلة بن اهلل عبد الهاشااام،
 د.2) العدد ،15 المجلد ،التربوية العلوم المجلة الكويت، بدولة الثانوية المرحلة طلبة

  ،التربوية العلوم مجلة االبتدائية، المرحلة بمدار  العلوم بتدريس االسااتقصااا   طريقة اساات،دام مد  د.2016) منال والدجاني، دالل؛ الهندي،
 د.1) العدد ،2 المجلد
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